
التفاصيل في ركن »بين السطور«

تحليل إخباري
لماذا سكت العلماء المغاربة

عن محاولة ترويج »دين جديد« ؟ 14 70 في المائة من الشباب المغاربة تحت األضواء
ال يثقون في البرلمان واألحزاب والحكومة 3

 المؤسس:
مصطفى العلوي

سري

إعادة  فرضت  التي  »أوميكرون«  أزمــة  عز  يف 
ــد من  ــ ــاد واح ــف ــت ــوي، اس ــ ــاق املـــجـــال اجلـ ــ إغ
غامضة،  بطريقة  احملظوظني)..(  السياسيني 
اجلوية،  امللكية  اخلطوط  شركة  مع  صفقة  من 
لنقل  ــارتـــه،  إشـ رهـــن  ــرة  ــائ ط وضـــع  ــن  م مكنته 
املسافرين نحو السعودية، يف أجواء مغلقة، والغريب يف 
10 آالف  األمر، أن الرحلة االستثنائية تراوح ثمنها بني 
درهم و20 ألف درهم، بني الدرجة االقتصادية ودرجة 
رجال األعمال، بينما ال يتجاوز ثمن التذكرة يف األيام 

العادية 3 آالف درهم.. فما هذا يا مدير »الرام« ؟ مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

م
ه

را
 د

 
ن

ثم
 ال

 ■
ن  

سو
م�

خل
وا

ة  
بع

�سا
 ال

ة
سن

ل�
■ ا

  
1

4
4

3
ى  

ألول
ى ا

ماد
 ج

1
1

 - 
5

 لـ 
فق

ملوا
2  ا

0
2

1
بر 

جن
1 د

6
س 

مي
خل

ى ا
1 إل

0
عة  

جلم
ن ا

■ م
 1

5
8

5
د: 

د
لع

■  ا
  

5
w

w
w

.a
lo

u
s

b
o

u
e

.m
a

الضائعة الحقيقة 
خبايا سكوت الجنرال دوغول 

في قضية بنبركة
إحياء الصراع بين السياسيين واإلدارة

الـتكـنـوقـــراط  عـــودة  28مخـــاطــر  متابعات 24

سياسـة  حـل سـد 

نجح المغرب، بسياسته المتشددة في إغالق الحدود عند ظهور أي تهديد وبائي، في تحقيق األمن الصحي للمغاربة بنسبة كبيرة، لكن اتخاذ قرارات  
اإلغالق ظل يطبعها  الغموض، باعتبار المغرب يعد من أكبر المتشددين فيما يتعلق بـ»سياسة النقل الجوي«، على سبيل المثال، رغم الخسائر الفادحة، 
ما يطرح السؤال دائما حول الدوافع، ال سيما وأن منظمة الصحة العالمية تقول أن »المتحور  أوميكرون« ليس أكثر خطورة من سابقيه.. فلماذا اإلغالق 

في ظل حصول أول »خالف« في المعطيات بين وزارة الصحة واللجنة العلمية المختصة؟ ومن يملك حقيقة مفتاح » قفل  المرحلة«)..( ؟
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1585 من 10 إلى 16 دجنبر 2021

العالم  مغاربة 

غاضبون
الرباط. األسبوع 

أثار قانون جديد يلزم القادمني 
اإلجــبــاري  بالتصريح  للمغرب، 
درهم،  ألف   100 حدود  في  باملال 
املهاجرين،  العالم  مغاربة  سخط 
القانون  هــذا  أن  اعتبروا  الذين 
في  املقيمة  الجالية  يستهدف 
وخاصة  عليها،  ويضيق  الخارج 
أموالهم  جلب  في  يرغبون  الذين 
أو  منازل  شــراء  أو  الستثمارها 

أراضي.
املغاربة  من  العديد  انتقد  كما 
املقيمني في الخارج هذا القانون، 
ــذي يــمــنــع املـــغـــاربـــة، ســـواء  ــ ال
باململكة،  القاطنني  أو  املهاجرين 
املبلغ  تجاوز  بعدم  يقول  والــذي 
املصرح به عند الخروج 10 ماليني 
القانون  هذا  أن  معتبرين  سنتيم، 
يحرمهم من التصرف في أموالهم 
من  الهدف  أن  رغم  ومدخراتهم، 
تبييض  »مــحــاربــة  هــو  وضــعــه 

األموال وتمويل اإلرهاب«.
وصادقت لجنة املالية والتنمية 
الــنــواب،  بمجلس  االقــتــصــاديــة 
على تحديد سقف 100 ألف درهم 
الدخول  عند  اإلجباري  للتصريح 
قانون  في  منه  والخروج  للمغرب 
فوزي  أكد  حيث  الجديد،  املالية 
املكلف  املــنــتــدب  ــوزيــر  ال لقجع، 
بامليزانية، أن هذا اإلجراء لن يؤثر 
بل  الخارجية،  االستثمارات  على 
يهدف إلى مراقبة إدخال األموال، 

ويشمل حتى البطاقات البنكية.
ــذي يشغل  الـ ــســؤال  ال ويــظــل 
سيتم  كــيــف  الــعــالــم:  ــة  ــارب ــغ م
الذين  املــهــاجــريــن  مــع  التعامل 
تحمل  بنكية  بطائق  يحملون 
سنتيم،  ماليني   10 تفوق  مبالغ 
فيها  باملغرب  بنكية  حسابات  أو 

ماليني الدراهم ؟

بقلــم               الطيب العلوي

ــد حـــتـــى  ــ ــ »حـــــــــل سـ
ــقــفــل« يــتــهــرس ال

القرارات بصفة عامة، كيفما كان نوعها،  تشكل 
بداية شيء ما فقط، واتخاذها قد يغوص بصاحبها كل 
مرة صوب تيار جارف وحامل نحو وجهة مجهولة لم 
يكن يتوقعها في غالب األحيان)...(، ولم تكن تدور في 
مخيلته لحظة اتخاذ القرار، ومن تم، يبقى من السهل 
علينا اتخاذ قرار جيد مّلا ال تكون متاحة أمامنا فرصة 

اختيار القرار السيء..
شخص  اتخاذ  حالة  يخص  املــذكــور،  األمــر  أن  إال 
أكثر تعقيدًا  قرارات تصبح  ذاك،  أو  القرار  لهذا  واحد 
األشخاص  من  مجموعة  تدخل  اعتمادها  يستلزم  مّلا 
َلّما تدخل فيها  فما بالك بالهيئات أو اللجان)...(، أي 
قوانني »كلها يلغي بلغاه«، وما حصل بحر هذا األسبوع 
ببالدنا خير دليل على ذلك، عندما وقع تسريب إعالمي 
مباشرة و»ذكية«  غير  النطاق، منسوب بصيغة  واسع 
للجنة العلمية والتقنية ملراقبة »كوفيد - 19«، تداولته 
بأن  واملُِقر  رسمية)...(،  الشبه  املواقع  بعض  حتى 
املغرب ال ينوي تمديد إغالق حدوده بعدما دامت فترة 
»أوميكرون«،  متحور  ظهور  عقب  أسبوعني،  إغالقها 
في وجه حركة  أجوائه  لفتح  الخبر(  )حسب  ويستعد 
الطيران الدولي والرحالت البحرية. تسريبات سرعان 
الصحة  وزارة  طرف  من  لذلك  نافي  ببالغ  ُقوبلت  ما 
والحماية االجتماعية، مؤكد أن الخبر زائف وال أساس 

له من الصحة)...(.
لكن الربط واملقاربة هنا، بني كيفية اتخاذ القرارات 
الجزء  في  الكثيرين  استوقف  بما  يأتي  حــدث،  ومــا 
الثاني من البالغ، ملا خاضت الوزارة في مجال الشرح 
والتبريرات.. على أن »اللجنة تجتمع بشكل أسبوعي، 
وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لتقييم الوضع الوبائي 
العاملية  األبحاث  نتائج  ــداول  وت والــدولــي،  الوطني 
التحليل  على  املبنية  التوصيات  لرفع  والوطنية، 
العلمي إلى السيد وزير الصحة والحماية االجتماعية، 
التي  وزاريــة  البني  اللجنة  على  النهاية  في  لتعرض 
في  مصحوبا  جــاء  بــالغ  املالئمة«.  ــقــرارات  ال تتخذ 
نفس  حقيبة  لحامل  اإلعالم  في  بتصريح  الليلة،  نفس 
الوزارة املوقعة عليه، يقّر بأن اللجنة العلمية ليس من 
شأنها إصدار املعطيات بشأن قرارات متعلقة بقطاعات 
أعضاء  مضي بعض  الوقت،  نفس  في  رافضا  أخرى، 
وتفسيرها،  املضامني  تأويل  في  اإلبداع  نحو  اللجنة 
نفسها،  اللجنة  أعضاء  الصادرة عن  التصريحات  وأن 

هي اجتهادات ومغالطات.
إذا كان األمر كذلك، وإذا كانت بعض وسائل اإلعالم 
أعضاء  بعض  تصريحات  تناقل  على  قد اقتصرت 
السيد  ــدن  ل مــن  ــراف  االعــت مــن  ــوع  ن حسب  اللجنة، 
أخبارها  واعتبار  اإلعالمية  املنابر  اتهام  فِلَم  الوزير، 
زائفة؟ وما يهّمنا خصوصا:  صحيح أن الوضع صعب 
على الجميع، وحدوث انتكاسة وبائية يبقى واردًا في 
الخارج  العاملي  الوبائي  الوضع  إلى  بالنظر  وقت  كل 
في  ــوارد  وال املفتوح  السؤال  يبقى  لكن  إرادتنا،  عن 
يقّرر  من  األسبوع:  هذا  حصل  ما  بعد  املغاربة  أذهان 
ظرف  في  عددها  فاق  التي  سد«  »حّل  استراتيجيات 
ثم  وفتح،  إغــالق،  من  نفسها،  املتحّورات  عدد  عامني 
إعادة اإلغالق، والتكرار في ذلك، من حمامات وفنادق 
وصل  الذي  األخير،  الحدودي  اإلغــالق  إلى  ومقاهي، 
باملتتبعني إلى حد عدم ربطه بـ»كورونا«، وإنما بحملة 
أثار  والذي  البالد،  يهدد  إرهابي  خطر  لدرء  استباقية 
بقطاع  للعاملني  آخر  استياًء   - الحال  كان  كيفما   -
بعد  قاضية  ضربة  من  حاليا  املرتعشني  السياحة، 
خسارة أخرى لهم نهاية هذا العام، تقّدر بأكثر من 100 
السنة  رأس  فترة  خالل  تقدير،  أقل  على  دوالر  مليون 

امليالدية فقط.
من يقرر إذن.. إن لم يكن هذا من اختصاصات اللجنة 
العلمية، على حد قول وزير الصحة، وال الوزارة نفسها، 
بـ»اللجنة  أسمته  ِلما  األخيرة  الكلمة  نسبت  أنها  بما 

البني وزارية« ؟
»حذار من  على كل حال.. وكما دّونها أحد املعّلقني: 

ْحْل سّدْ حتى يتهّرس الْقْفْل«.

ّ
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الرباط. األسبوع
  

والتي  ــام،  أي السبعة  ــرة  وزي سابقة  بعد 
عمدة  وبــعــد  لــهــا،  نائبا  زوجــهــا  ــارت  اخــت
بالنيابة  املحامي  زوجها  كلفت  التي  الرباط، 
التضامن  وزيرة  وضعت  املدينة،  مجلس  عن 
واألسرة واإلدماج االجتماعي، عواطف حيار، 
نفسها في ورطة حقيقية، وذلك بعدما عينت 
له  وفوضت  ديوانها  في  مستشارا  زوجها 
صالحيات تجعله بمثابة وزير فوق مسؤولي 

جميع املصالح التابعة للوزارة.
كبيرة  ضجة  عواطف  الوزيرة  قرار  وخلق 
العام  األمني  ووضع  االستقالل،  حزب  داخل 
أعضاء  مــع  محرج  موقف  فــي  البركة  ــزار  ن
قيام  انــتــقــدوا  الــذيــن  واملناضلني،  الــحــزب 
في  زوجــهــا  بتعيني  االستقاللية  ــرة  ــوزي ال
إلى  تحويله  ثــم  لــلــديــوان،  كمدير  الــبــدايــة 
بصالحيات  الــوزارة  في  مستشار  »سوبر« 

واسعة توازي اختصاصات الكاتب العام.
وقد وقعت الوزيرة على قرار التكليف، جاء 
فيه »يشرفني إخباركم أنه تقرر تكليفكم بمهام 
والشؤون  االجتماعية  والتنمية  التعاون 
تنزيل  استراتيجية  مواكبة  أجل  من  العامة، 

في  واملتضمنة  القطاع،  تهم  التي  املشاريع 
تقرير النموذج التنموي«.

وبــهــذه االخــتــصــاصــات، تــكــون الــوزيــرة 
داخل  قوية  صالحيات  لزوجها  منحت  قد 
املوارد  مدير  اختصاصات  الوزارة، متجاهلة 
بمراسم  املحددة  العامة  والشؤون  البشرية 
تضارب  عــن  يكشف  مما  الحكومة،  رئيس 

املصالح وتداخل االختصاصات بني الدواوين 
واإلدارة.

ومنحه  لزوجها  الــوزيــرة  تعيني  ويــأتــي 
صالحيات واسعة، بعدما قامت بتعيني كاتب 
بعد  بدون صالحيات،  أنه  يقال  بالنيابة  عام 
منصبه  من  السابق  العام  الكاتب  استقالة 

ألسباب غامضة.

الزناكي

استغالل النساء في مجلس المستشارين

الرباط. األسبوع
  

مجلس  رئـــيـــس  حـــديـــث  ــع  مـ ــن  ــزام ــت ــال ب
حقوق  عــن  مــيــارة،  النعمة  املــســتــشــاريــن، 
االتحاد  نقابة  عن  برملانية  فجرت  النساء)..(، 
املغربي للشغل، »فضيحة« مدوية داخل الغرفة 
وزيرة  مساءلة  جلسة  خالل  بالبرملان،  الثانية 

األسرة والتضامن واإلدماج االجتماعي.

خالل  اإلدريــســي،  فاطمة  البرملانية  وقالت 
النظافة  لعامالت  استغالال  هناك  أن  مداخلتها، 
املستشارين،  مجلس  داخــل  يشتغلن  اللواتي 
لألجور  األدنى  الحد  من  أقل  بأجرة  ويتوصلن 
)1600 درهم فقط(، وأضافت أن عامالت النظافة 

نفس  وفــي  الهزيلة،  األجــرة  هــذه  على  يوقعن 
 3000 أجرة  على  التوقيع  على  يجبرن  الوقت 
في  بـ«السمسرة  املناولة  شركة  متهمة  درهــم، 
للعامالت،  ما يحصل  أن  معتبرة  العاملة«،  اليد 
يعتبر وصمة عار تباركها املؤسسات العمومية.

الرباط. األسبوع
  

للممرضني،  املستقلة  النقابة  رفضت 
االجتماع  خالل  الصحة  وزارة  عرض 
بمسؤولني  النقابة  ممثلي  جمع  الذي 

عن الوزارة.
املستقلة  النقابة  واعتبرت 

لتطلعات  يرقى  ال  العرض  أن 
الجانب  حيث  من  املمرضني 
االجتماعي واملهني، مشيرة 
إلى أن العرض يقترح منح 
ترقية  بــاألمــر  املعنيني 
 9 السلم  استثنائية من 
وثالث   ،10 السلم  إلى 

لكل  جزافية  سنوات 
املرتبني  املــمــرضــني 

بالساللم 10 و11.
استثنائية  ترقية  بمنح  النقابة  وتطالب 
 ،10 9 والسلم  للممرضني املرتبني في السلم 
في  للممرضني  جزافية  سنوات   5 ومنح 
حدود  في  والتسقيف   ،10 السلم 
منح  جــانــب  ــى  إل ســنــوات،  عشر 
للممرضني  جزافية  ســنــوات   3
 5 ــي  ف والتسقيف   11 بالسلم 

سنوات.
وتشدد النقابة املستقلة 
لـــلـــمـــمـــرضـــني، عــلــى 
ــرورة اســتــجــابــة  ــ ضـ
الـــــــوزارة الــوصــيــة 
لـــلـــمـــطـــالـــب بـــأثـــر 
ــي، ابـــتـــداء  ــ ــع ــ رج
مــن تــاريــخ صــدور 
ــوزاري  ال املرسوم 
في أكتوبر 2017.

ممرضون يصطفون ضد وزير الصحة 

ميارة

أيت الطالب

وزيرات مغربيات يعين أزواجهن في مراتب أعلى من الوزارة

»سعدات اللي عندو زوجته في الحكومة«

زوجي العزيز.. يشرفني 
إخباركم أنه تقرر تكليفكم مبهام 

التعاون والتنمية االجتماعية..

حيار



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
3 العدد: 1585 من 10 إلى 16 دجنبر 2021

كـواليـس  األخبــار

ما خفي
قراءة في تقرير سياسي صادم

تحت
األضواء

الرباط. األسبوع
  

للتنمية  الــوطــنــي  ــد  ــرص امل تــقــريــر  ــال  قـ
التربية  ــر  وزي يــرأســه  كــان  ــذي  ال البشرية، 
رشيد  السابق،  العالي  والتعليم  الوطنية 
بلمختار، حول »التنمية البشرية وواقع حال 
املغربي  الشباب  »ثقة  أن  باملغرب«،  الشباب 
جدا،  منخفضة  السياسية،  املؤسسات  في 
سواء إزاء السلطتني التنفيذية والتشريعية، 
ليست  غالبيتهم  وأن  السياسية،  األحزاب  أو 
حيث  السياسية،  املؤسسات  في  ثقة  لديهم 
املائة  في   72 بني  الثقة  نسب عدم  تتراوح 
بالنسبة  املائة  في  و73  للحكومة،  بالنسبة 
السياسية تصل  األحزاب  في  بينما  للبرملان، 

إلى 78 في املائة«.
الشباب  هـــؤالء  فـــإن  الــتــقــريــر،  وحــســب 
ومسارات  اجتماعية  بمواصفات  يتميزون 
منهم  املائة  في   33.6 إن  حيث  جدا،  متنوعة 
ينتمي  فيما  دراستهم،  أو  تكوينهم  يتابعون 
النشيطني  فئة  ــى  إل منهم  املــائــة  فــي   25.1
العاملني، مشيرا إلى أن نسبة الشباب الذين 
وال  عمال  يزاولون  وال  دراستهم  يتابعون  ال 

تكوينا، تبلغ حوالي 26.3 في املائة.
التقرير  دق  فقد  التعليم،  لقطاع  وبالنسبة 
ناقوس الخطر، بسبب مغادرة آالف التالميذ 

اإلجباري  التعليم  سلك  إنهاء  قبل  للدراسة 
 431 مغادرة  واإلعدادي(، مسجال  )االبتدائي 
ألفا و876 تلميذا من أسالك التعليم العمومي 
سنة 2018، دون أن يحصلوا على أي شهادة 
املائة من  78 في  دراسية، إلى جانب مغادرة 
واإلعــدادي  االبتدائي  التعليم  سلكي  تالميذ 
في سنة 2019، حسب املجلس األعلى للتربية 
والتكوين، مشيرا إلى أن نسبة الهدر املدرسي 
التعليم  في  ارتفاعا  سجلت   2018 سنة  في 
الوسط  في  املائة  في   16.8 بنسبة  اإلعــدادي 
الوسط  في  املائة  في   12.9 مقابل  الــقــروي، 

الحضري.
فنسبة   ،2019 سنة  إحصائيات  وحسب 
 15 بني  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  الشباب 
مهمة  ديمغرافية  نسبة  تشكل  سنة،  و29 
سكان  عدد  إجمالي  من  املائة  في   25.3 تبلغ 
املغرب، أي حوالي 8.9 ماليني شخص، حيث 
تشكل هذه الفئة من املجتمع رأسماال بشريا 
ثمينا يجب تطويره وتنميته بواسطة التعليم 

والتكوين والصحة والحماية االجتماعية.
دينامية  في  تباطؤ  وجود  املرصد  وسجل 
املــدرســي  الــهــدر  نتيجة  البشرية  التنمية 
ــاج  ــ ــدخــل واإلدم وانــخــفــاض مــســتــويــات ال
تم  الذي  التباطؤ  وهو  للشباب،  االجتماعي 
بفعل   2020 عــام  خــالل  أكبر  بشكل  رصــده 
النمو االقتصادي  تأثير األزمة الصحية على 

ومستوى التشغيل ودخل األسر.

االجتماعية  »الهشاشة  أن  التقرير  وأبــرز 
البشرية«،  بالتنمية  يحدق  تهديد  أكبر  تمثل 
باعتبارها تطال واحدا من أصل ثالثة شبان 
نشيطني عاملني، وتؤثر على التنمية البشرية، 
32.3 في املائة  بحيث أن هذه الهشاشة تهم 
من السكان النشيطني العاملني، وهي ناجمة 

بنسبة 88.5 عن الهشاشة في الشغل«.
ــاع الــشــبــاب، أوصــى  ــأوض ولــلــنــهــوض ب
العمومية  السياسات  هيكلة  بإعادة  املرصد 
وفق رؤية مستقبلية متكاملة تهم بالخصوص 
ومشاركتهم  الشباب  بني  اإلنصاف  تشجيع 
وإضفاء  العمومية،  السياسات  وضــع  في 
العادل عليها، وأيضا  الترابي  التوزيع  طابع 
مقاربة  تستلزم  مندمجة  استراتيجية  وضع 
والوقاية،  اإلصالح  على  تعمل  شمولية  أكثر 
وتشرك مجموع الفاعلني املعنيني وتندرج في 

إطار منطق تخطيط متعدد سنويا.
البشرية،  للتنمية  الوطني  املرصد  ويقترح 
إعادة توجيه الشباب نحو مواطنة اقتصادية 
في  الثقة  من  وتمكينهم  نشيطة،  واجتماعية 
التمثيلية،  واملؤسسات  واملــدرســة  األســرة 
تشجيع  أساسية:  مــحــاور  ثالثة  خــالل  مــن 
في  الشباب  مشاركة  الشباب،  بني  اإلنصاف 
وضع السياسات العمومية، والتوزيع الترابي 

للسياسات العمومية املوجهة للشباب.

شوهد واحد من الوافدين الجدد 
على مدينة الرباط وهو يهتف بحياة 
الرئيس قرب وكالة لتحويل األموال، 
مجلس  جلسة  انتهاء  بعد  مباشرة 
إن  يقول:  وهو  وُسمع  املستشارين، 
ملا  الرئيس  ولــوال  مريحة  الكراسي 
دخل إلى هذا املقام، »هلل يخليك لينا 
السيد الرئيس«.. هكذا تحدث املعني 
هذا  يــرأس  مــاذا  يعرف  ولــم  باألمر، 
الرئيس، الذي كان يسأل عن تفاصيل 

ما وقع داخل املجلس.

ــورط مــهــنــدس االنــتــخــابــات  ــ ت
على  محسوب  وهو  بفاس،  األخيرة 
ــأحــرار،  ل الــوطــنــي  التجمع  حـــزب 
واللياقة  االحترام  لقواعد  خرق  في 
ردد  أن  بعد  بالبروتوكول،  املرتبطة 
فعمر  يــبــارك  »هلل  عــبــارة  ــصــاره  أن
في حضرة  إال  تقال  ال  التي  سيدي«، 
امللك، بل إن أغاني وطنية تمت إعادة 
باألمر،  املعني  مقاس  على  عزفها 
والقضية مرشحة لتطورات أكبر)..(.

ما معنى أن يلجأ فصيل طالبي 
السيوف  إشهار  إلى   2021 سنة  في 
ندوة  لتفريق  الجامعي  الحرم  داخل 
حياة  تعريض  مــع  ثقافية،  علمية 
أكــدتــه  ــا  م حــســب  للخطر،  الطلبة 
مــصــادر إعــالمــيــة مــن الــراشــيــديــة، 
أن  له  سبق  الفصيل  نفس  أن  علما 
فــي مدينة  اخــتــطــف ســائــق حــافــلــة 
القانون.. فهل  أخرى، وحاكمه خارج 
التيار  على  املحسوبني  بعض  أصبح 

»القاعدي« فوق القانون)..( ؟

بنفسها  نفسها  الجزائر  طردت 
تسريح  بعد  بالرباط،  سفارتها  من 
العمال ونقل دبلوماسييها إلى بلدهم 
األعــراف  كافة  بخالف  لكن  األصلي، 
الجزائر  تكلف  لــم  الــدبــلــومــاســيــة، 
املــاديــة  الوضعية  تسوية  نفسها 
للعاملني في السفارة، حسب مصادر 
السفير  تعيني  تأكد  بعدما  إعالمية، 
مكلف  منصب  في  باملغرب  السابق 

باالتصال والتوثيق.. 

إلــى  دول  عـــدة  اتــجــهــت  بينما 
حقوق  اتفاقيات  من  الحذر  توخي 
النساء، بالغت عدة مؤسسات وطنية 
في الحديث عن حقوق املرأة، والعنف 
رئيس  الحماسة  وأخـــذت  ــري،  األسـ
مستوى  ذي  ــة،  ــوري دســت مــؤســســة 
بضرورة  ليقول  ضعيف،  تعليمي 
لتتالءم  الوطنية  التشريعات  تغيير 

مع املقتضيات الدولية)..(.

أكادير،  من  عودته  بعد  مباشرة 
املغربية  الــفــيــدرالــيــة  رئــيــس  كــتــب 
الدين مفتاح،  لناشري الصحف، نور 
السابع،  الفرع  تأسيس  نجاح  بعد 
بنيان  فــي  ــارات  ــهــي ان مــشــاهــد  عــن 
بطوابقها  املغربية  الصحافة  صناعة 
بشرية  ومـــوارد  مــقــاوالت  املتعددة، 
موضحا  وإشهار،  وتوزيع  ومطابع 
»إذا  أنفسهم  املهنيني  بيد  الحل  أن 
وهما  فــقــط،  نقطتني  ــي  ف حسمنا 
املهنية«..  ثــم  واملصداقية  الــصــدق 
بني  وسطى  منطقة  هناك  و»ليست 

الصحافة والتفاهة«.

هل يدخل القضاء المغربي على خط فضائح لوبي النقل الحضري » ALSA« ؟

الرباط. األسبوع
  

أن  مطلعة،  مــصــادر  ــدت  أكـ
الــعــام،  ــال  املـ حماية  نشطاء 
النيابة  رئاسة  ــواب  أب طرقوا 
العامة في مواجهة لوبي النقل 
شركة  تمثله  ــذي  ال الحضري 
اسمها  ارتــبــط  حيث  ــزا«،  ــ »أل
بفضائح كبيرة دخل على إثرها 
الخط  على  اإلسباني  القضاء 
اإلعــالم  لكن  ــي إســبــانــيــا(،  )ف
بشكل  عنها  ســكــت  املــغــربــي 
غريب)..(، بينما كانت تواصل 
حصد صفقات التدبير املفوض 
ــدن مــغــربــيــة رغــم  ــدة مـ فــي عـ
تالحقها  ظلت  التي  االتهامات 

أكادير  بني  ألخــرى،  مدينة  من 
البيضاء  ــدار  ــ والـ ومـــراكـــش 

والرباط.
ــدت أن  ــ ــادر، أك نــفــس املـــصـ
توصلت  العامة  النيابة  رئاسة 
بملف ضخم حول هذه الشركة، 
املكلفة بالتدبير املفوض لقطاع 
معطيات  عــدة  تضمن  النقل، 

رصدها  التي  االختالالت  حول 
املجلس األعلى للحسابات، في 
وقت سابق، بعد أن تأكد أخيرا 
وجود »سخاء حكومي« لصالح 
الشركة من خالل استفادتها من 

دعم جديد.
ــى  ــلـ ــس األعـ ــلـ ــجـ وكـــــــان املـ
وقت  فــي  رصــد  قــد  للحسابات 

»ألزا«  شركة  التزام  عدم  سابق 
التحمالت،  دفــاتــر  بمقتضيات 
بالواجبات  االلــتــزام  عــدم  وكــذا 
خروقات،  عن  فضال  الضريبية، 
ــاب االســتــثــمــار،  مــن قــبــيــل غــي
وعدم  األســطــول،  تجديد  وعــدم 
الوفاء ببعض االلتزامات، حسب 
التقارير  وذهــبــت  مــديــنــة،  كــل 
إلى  مؤخرا،  الصادرة  اإلعالمية 
التي  اإلسبانية،  ألزا  »شركة  أن 
املفوض  التدبير  بصفقة  فــازت 
الرباط  بمدن  الحضري  للنقل 
ــم تــبــادر إلى  وســال وتــمــارة، ل
تعهدت  التي  االلتزامات  تنزيل 
بها على الرغم من مرور أكثر من 
سنة ونصف السنة على شروعها 
في العمل«.. ليطرح السؤال: من 

يقف وراء هذا اللوبي ؟

70 في المائة من الشباب المغاربة ال يثقون في 

البرلمان واألحزاب والحكومة



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

ضمن هذا الركن.

4

صور تنشر   ألول  مرة

أول خرجة إلدريس البصري كاتبا للدولة 
في الداخلية، وكان حدو الشيكر وزيرا 

للداخلية الواقف في الوسط، ويظهر 
معه العامل القدميري.

العدد: 1585 من 10 إلى 16 دجنبر 2021

كـواليـس  األخبــار

المطرودون أول مشادة كالمية بين برلماني والوزير لقجع 
من طرف لشكر 

يطالبون بالحضور 
في مؤتمر االتحاد

الرباط. األسبوع
  

وجه اتحاديون غاضبون، رسالة إلى 
اللجنة  رئيس  الــراضــي،  الواحد  عبد 
بحزب  واألخالقيات  للتحكيم  الوطنية 
الشعبية،  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
املؤتمر  انعقاد  في  يطعنون من خاللها 

املقبل للحزب.
أن  الغاضبون،  االتحاديون  واعتبر 
غير  األخير  الوطني  املجلس  انعقاد 
دعــوة  تلقيهم  عــدم  بسبب  قــانــونــي، 
للمشاركة فيه رغم كونهم يحملون صفة 

العضوية.
وتأتي مراسلة االتحاديني املطرودين 
طرف  من  تجميد عضويتهم  تم  والذين 
الكاتب األول، إدريس لشكر، إلى رئيس 
أن  أجل  من  بالحزب،  األخالقيات  لجنة 
يتدخل لتسوية االحتقان الداخلي، حتى 

يتمكنوا من حضور املؤتمر املقبل.
ــة  ــحــادي ــيــات االت ــفــعــال ــب ال ــطــال وت
واستدراك  الداخلي  الوضع  بتصحيح 

املجلس  في  وقــع  ما 
األخير،  الوطني 
وتسوية املشاكل 
قبل  الــداخــلــيــة 
املؤتمر،  موعد 
خيار  أن  غير 
ــى  الـــلـــجـــوء إل
يبقى  الــقــضــاء 
مطروحا  ــرا  أمـ

ــوم  لـــــــدى خـــصـ
لشكر.

فريق األحرار ينتزع مكتب »البيجيدي« بمجلس النواب
الرباط. األسبوع

  

لــأحــرار  الــوطــنــي  التجمع  فــريــق  حــصــل 
الذي  املكتبي  الفضاء  على  النواب،  بمجلس 
كان يستغله فريق حزب العدالة والتنمية خالل 

الواليتني السابقتني.
جميع  بنقل  لأحرار،  النيابي  الفريق  وقام 
الذي  الكبير،  املكتب  إلى  والحواسيب  امللفات 
باإلضافة  مكاتب،  سبعة  من  أكثر  على  يتوفر 
لقاعة لالجتماعات وأخرى الستقبال الضيوف.

للمجموعة  النواب  مجلس  إدارة  ومنحت 
آخر  فضاء  والتنمية،  العدالة  لحزب  النيابية 

العديد  وأن  خاصة  فقط،  مكتبني  من  يتكون 
بوظائفهم  التحقوا  »املصباح«  موظفي  من 

الرسمية.
الفضاء  هــذا  على  األحـــرار  فريق  وحصل 
من  تمكنه  بعد  الــنــواب،  مجلس  في  املكتبي 
شتنبر   8 انتخابات  فــي  ــصــدارة  ال تحقيق 

وحصوله على 102 من املقاعد البرملانية.

الرباط. األسبوع
  

ــاع لــجــنــة املــالــيــة  ــم عـــرف اجــت
جلسة  خـــالل  ــنـــواب،  الـ بمجلس 
ــروع قــانــون  ــش ــة عــلــى م املــصــادق
بني  كالمية  2022، مشادات  املالية 
والوزير  املهاجري  هشام  البرملاني 
املكلف  املالية  وزارة  لدى  املنتدب 
بامليزانية، فوزي لقجع، بعدما انتقد 
أحــزاب  على  املحسوب  البرملاني 
وضعته  تعديل  تمرير  األغلبية، 
نقابة االتحاد العام ملقاوالت املغرب 

بمجلس املستشارين.
طريقة  أن  املهاجري،  واعتبر 
تقديم التعديل الذي حصل بمجلس 
الحكومة،  قبل  من  املستشارين 

تثير الشكوك، مستغربا »الطريقة 
مفهومة،  غير  التعديل  جا  بــاش 
طــرف  ــن  م مقنعا  ــا  جــواب نــريــد 
الحكومة، إن كانت الشركات التي 
االستثمار«،  ستشجع  ستستفيد 
إطار  في  الحق  كامل  »لدي  وقال: 
األغلبية، أن أتحدث.. التعديل جاء 
املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  به 

ولم يتضمنه مشروع الحكومة«.
لقجع  ــوزي  ف هــدد  جانبه،  مــن 
وقال:  االجتماع،  من  باالنسحاب 
من  النوايا  في  الشك  يأتي  »أن 
ــشــروع،  ــتــي تــعــد امل األغــلــبــيــة ال
وأضــاف  مقبول«،  غير  أمــر  فهذا 
موضحا: »لم أصادر حرية التعبير 
التعديل  التشكيك،  رفـــض  ــي  ف
جاءت به الباطرونا، لكن الحكومة 

ناقشته في أوسع النطاقات«.
والمهاجري لقجع 

لشكر

دعوة إلى إنهاء 
عهد »كريمات« 
سيارات األجرة 

الرباط. األسبوع
  

قدم البرملاني خالد السطي، عن نقابة 
إلى  مراسلة  للشغل،  الوطني  االتحاد 
قانون  بسن  فيها  طالب  الداخلية  وزير 
جديد ينظم قطاع سيارات األجرة ويمنح 
النقل للسائقني املهنيني، وينهي  رخص 

زمن »الكريمات«.
رسالته،  في  السطي  البرملاني  واعتبر 
لسنوات  ظل  األجرة  سيارات  »قطاع  أن 
حكرا على أشخاص ال تربطهم أي عالقة 
أبسط  على  يتوفرون  وال  النقل،  بقطاع 
شروط االستفادة، بينما يحرم السائقون 
املهنيون من الحصول على رخص النقل«.
ــون  ــان ــع ي ــني  ــي ــن ــه امل أن  وأوضــــــح 
االجتماعية  املشاكل  من  الكثير  جــراء 
معاناتهم  ــى  إل مشيرا  واالقــتــصــاديــة، 
الذين  »املأذونيات«  أصحاب  مع  أيضا 
يطلبون الحصول على مبلغ مادي يسمى 
أســاس  أي  ــى  إل يستند  ال  »الــحــالوة« 

قانوني وال يتم توثيقه في العقد املبرم.
الريع  زمن  إنهاء  على ضرورة  وشدد 
في قطاع النقل وتمكني سائقي سيارات 
النقل،  األجرة من الحصول على رخص 

وتنظيم القطاع وهيكلته.

هل هي وساطة دبلوماسية روسية بين المغرب والجزائر ؟
الرباط. األسبوع

  

ــوزارة  أعــلــن املــوقــع الــرســمــي لـ
ــر  وزي أن  ــة،  ــي ــروس ال الــخــارجــيــة 
الخارجية سيرجي الفروف، سيقوم 
اإلثنني  ــوم  ي دبلوماسية  ــارة  ــزي ب
املنتظر  من  حيث  للمغرب،  املقبل 
بوريطة  ناصر  نظيره  يلتقي  أن 

ومسؤولني آخرين.
الخارجية  وزيــر  نائب  وأوضــح 
بوغدانوف،  ميخائيل  الــروســيــة، 
بجولة  سيقوم  الروسي  الوزير  أن 
وفلسطني  األوســــط  الــشــرق  فــي 
الفروف  أن  إلى  مشيرا  وإسرائيل، 
للجزائر..  ــرى  أخ بــزيــارة  سيقوم 
وساطة  للعب  روسيا  تسعى  فهل 

إلنهاء  الفــروف  بقيادة  دبلوماسية 
األزمة بني املغرب والجزائر؟

أن  إلــى  ــصــدر،  امل نفس  وأشـــار 

الفروف سيلتقي بمسؤولني مغاربة، 
املنتدى  الجتماع  التحضير  قصد 
ــروســي الــعــربــي لــلــتــعــاون على  ال

واملرتقب  الخارجية  وزراء  مستوى 
تنظيمه بمراكش.

قد  بــوغــدانــوف  ميخائيل  ــان  وك
بموسكو،  اململكة  بسفير  اجتمع 
على  أكــد  حيث  بــوشــعــرة،  لطفي 
الروسية  املغربية  العالقات  جودة 
الصداقة  نهج  على  ومواصلتها 
وهي  بينهما،  والتفاهم  والتعاون 
بعدة  واملــؤطــرة  الــوديــة  العالقات 

اتفاقيات.
من جانبه، سبق أن أكد السفير 
ــغــرب، فــالــيــريــان  ــامل الـــروســـي ب
ــالده  شــوفــايــيــف، عــلــى »دعـــم ب
الرامية  املتحدة  األمــم  لــقــرارات 
سلميا،  الــصــحــراء  ــزاع  نـ لــحــل 
للتوصل  املفاوضات  طريق  عن 
ومتوافق  دائم  سياسي  حل  إلى 

عليه«.

يطة رفقة الفروف بور
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ملف  األسبوع

العالقات الموريتانية السنغالية.. 
إرث من الصراع

لـــم تــخــل الــعــاقــات بـــن الــســنــغــال 
ــا مــنــذ حــصــولــهــمــا على  ــي ــان ــت ومــوري
ــاك  ــك ــبـــاب االحــت ــقـــال، مـــن أسـ ــتـ االسـ
واالختاف، وقد اتضح ذلك بصفة خاصة 
بسبب  املــاضــي،  القرن  سبعينيات  في 
السنغالين  املزارعن  تجاور  يولده  ما 
غير  من صعوبات،  املوريتانين  والرعاة 
البلدين  عــاقــات  أن  قــط  يعرف  لــم  ــه  أن
اكتنفتها مشكلة بمعنى الكلمة. ولعل هذا 
املتعاقبة  الحكومات  حرص  إلى  يرجع 
على الدولتن في كل من نواكشوط ودكار، 
وعدم  األمــور،  زمــام  على  السيطرة  على 
السماح للموقف أن يتدهور أو للمشاكل 

تهتم  الحكومات  هذه  وكانت  تتفاقم،  أن 
عن  بينهما،  يطرأ  قد  حــادث  أي  بإبعاد 
بسرعة  وتتناوله  اإلعــامــيــة  ــواء  األضـ
وفي كتمان، الحتوائه في مهده من خال 

اتصاالت ثنائية هادئة.
الثمانينيات  نهاية  ومــع  أنــه  غير 
السطح  على  طفت  املــاضــي،  القرن  من 
ما  نشبت  حيث  البلدين،  بن  املشاكل 
السنغالية  املوريتانية  بالحرب  تعرف 
ــتــي بـــدأت ســنــة 1989  الــحــدوديــة، ال
أسفرت  وقد   ،1991 سنة  إلى  واستمرت 
األشخاص  مئات  مقتل  عن  الحرب  هذه 
النزاع،  نتائج هذا  أما  الطرفن،  كا  من 

فكانت تقسيم النهر بن الدولتن. 
تتوقف  لم  الصراعات  فإن  ذلك،  ورغم 
اقتسام  طرحه  ما  بسبب  البلدين  بن 
نهر السنغال من مشاكل حدودية، كانت 
حادثة  كشفت  فقد   ،2016 سنة  آخرها 
سرن  الشاب  السنغالي،  الصياد  مقتل 

نفس  مــن  يناير   27 ــوم  ي صـــال،  فــالــو 
موريتانيا،  يد خفر سواحل  على  السنة 
عن توتر جديد بن السنغال وموريتانيا 
البحرية  املــــوارد  تسيير  بــخــصــوص 
حــوادث  وشكلت  اإلقليمية،  ملياههما 
الصيد،  زوارق  وحجز  الصيادين  قتل 
خال  ــداث  األحـ فــي  بـــارزة  موضوعات 
في  التوتر  وازداد  األخــيــرة،  السنوات 
العاقات بعد إصدار موريتانيا عام 2016 
بعدها  تجدد  لم  للصيد  جديدة  سياسة 
اتفاقية الصيد املوقعة في نواكشوط عام 
الصيادين  نشاطات  تنظم  والتي   ،2001
الــتــقــلــيــديــن الــســنــغــالــيــن فــي املــيــاه 
املفاوضات  تتمخض  ولم  املوريتانية، 
الحكومتن  بن   2016 عــام  جــرت  التي 
وتضمنت  املعقد،  املشكل  لهذا  حل  عن 
الصادرة  املوريتانية  الصيد  سياسة 
ملمارسة  مــشــددة  شــروطــا   ،2015 ــام  ع
نشاط الصيد في الشواطئ املوريتانية، 

األجــانــب  الصيادين  ــزام  إلـ بينها  مــن 
قبل  موريتانيا  في  مصطاداتهم  بتفريغ 
الصيادون  رفضه  ما  وهو  استغالها، 
خسروا  الذين  السنغاليون  التقليديون 
السنوية  صيدهم  حصة  ــك  ذل بسبب 
البالغة 50 ألف طن، حسب االتفاق املبرم 

بن البلدين.
على  البلدين  بن  الصراع  يقتصر  لم 
أبعادا  أخــذ  بــل  فقط،  الــحــدود  مشاكل 
خال  بينهما  صــراع  وقع  حيث  دولية، 
فيها  بلغ  التي  السنة  وهي   ،2016 سنة 
األزمــة  بسبب  أوجــه  بينهما  الــصــراع 
الغامبية، فقد وقعت هذه الدولة في أزمة 
شتنبر  فاتح  انتخابات  عقب  دستورية 
السنغال  من  كل  تنافست  وهنا   ،2016
غامبيا،  على  الوصاية  على  وموريتانيا 
ومــا أجــج الــوضــع أكــثــر، هــو صداقات 

معارضن  مع  السنغالي  الرئيس 
للرئيس املوريتاني.

سعد الحمريأعد الملف: 

محاصرة  أنها  القول  يمكن  إذ  الجغرافية،  الناحية  من  المغرب  بوضع  شبيه  موريتانيا  وضع 
التي  الجزائر  طرف  من  الشرقية  الجهة  من  المملكة  حصار  فبقدر  جيرانها..  قبل  من  جغرافيا 
لم يستفد المغرب من جوارها طيلة ستين سنة شيئا سوى الصراع، بقدر ما هو محاصر شماال 
البلدين  بين  العالقات  إال وتدخل  التي ال تكاد تأتي حكومة جديدة  من قبل إسبانيا، 
في مرحلة توتر، وإضافة لذلك، هناك موريتانيا التي تحكم عالقات المغرب معها 

قضية الصحراء، حيث تنتهج الجارة الجنوبية الحياد السلبي من هذه القضية.
اقتصادي،  إقــالع  أي  أرادت  إذا  ما  حالة  في  فإنها  موريتانيا،  وبخصوص 
فعليها التفكير مليا في موقعها الجغرافي، حيث تحدها شماال المملكة 
قضية  بسبب  وتوتر  صراع  من  معها  العالقات  تخلو  ال  التي  المغربية، 
بينهما  يفصل  التي  السنغال  الجنوبية،  جارتها  أما  ذكرنا،  كما  الصحراء 
نهر السنغال، فهذا األخير بقدر ما له من منافع اقتصادية على البلدين، 
فهو يعتبر أحد أسباب التوتر والصراع بينهما منذ حوالي عقد من الزمن، 
وفي إطار الحديث عن أن إفريقيا هي مستقبل العالم، بدأ الحديث 
عن ضرورة تشكيل محور »المغرب - موريتانيا - السنغال«، ليصبح 
والتوجه  الثالثة  البلدان  بين  الربط  في  مهما  تجاريا  محورا 
بين  الربط  ثانية،  جهة  ومن  جهة،  من  اإلفريقي  العمق  نحو 
على  كان  ذلك،  أجل  ومن  المحور،  هذا  عبر  وإفريقيا  أوروبا 
الربط  في  والشروع  الخالفات  تجاوز  الثالثة  البلدان 
بينها، وفعال هذا ما كان، فقبل أيام، دشن الرئيسان 
حيوي  جسر  بناء  مشروع  والسنغالي،  الموريتاني 
يشكل  الذي  السنغال  نهر  فوق  الدولتين  يربط 
الملف  هذا  يسعى  لذلك  البلدين،  بين  الحدود 
محور  بناء  في  الجسر  هــذا  أهمية  ــراز  إب إلــى 
»الرباط - موريتانيا -السنغال«، وانعكاس ذلك 
البلدان  بين  السياسية  الخالفات  إنهاء  على 

الثالثة والتي امتدت لعقود.

محـــور  بــوادر 
»مغربي موريتـاني سنـغالي«

ماكي صالولد الغزواني
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ملف  األسبوع

عندما اتهمت موريتانيا السنغال 
بدعم المغرب في صراعها معه 

فقد  فــرادى،  تأتي  ال  املشاكل  أن  وبما 
كانت سنة 2016 موعدا لصراع جديد من 
عالقات  كانت  حيث  املوريتاني،  الجانب 
جديد  فصل  مع  موعد  على  األخيرة  هذه 
على خلفية  وذلك  املغرب،  مع  التوتر  من 
البوليساريو،  تطبيع عالقاتها مع جبهة 
الرسمية  التعزية  مع  أوجــه  بلغ  والــذي 
التي بعثها الرئيس املوريتاني بعد وفاة 
انزعاج  أثار  ومما  العزيز،  عبد  محمد 
لوفد  موريتانيا  إيفاد  أيضا،  الرباط 
رئيس  دفــن  مراسيم  لحضور  رسمي 
خالل  لحلو،  بئر  منطقة  في  الجبهة 
يقوده  السنة،  نفس  من  يونيو  شهر 
والتعليم  اإلســالمــيــة  الــشــؤون  وزيــر 
وعززت  داود،  أهل  ولد  أحمد  األصلي، 
مع  التطبيع  في  نهجها  من  موريتانيا 
وفد  حضور  بعد  البوليساريو  جبهة 
رفيع عن الحزب الحاكم ألشغال املؤتمر 
البوليساريو،  لجبهة  االستثنائي 

منتصف شهر يوليوز 2017.
هاجم اإلعالم املوريتاني السنغال وشن 
بأنها تضغط  اتهمها  عليها حملة، حيث 
على موريتانيا دعما لحليفتها التاريخية 
مع  الدبلوماسية  معركتها  في  الرباط، 
على  ضغطا  بذلك  لتشكل  نــواكــشــوط، 
جارتها  طرف  من  املوريتانية  الحكومة 
الجنوبية السنغال، كرد فعل على مضّي 
عالقاتها  تحسني  مسار  في  موريتانيا 
مع البوليساريو، وكان رد الفعل املغربي 
وغير  خاصا  السنغال  عــن  الــدفــاع  فــي 
محمد  امللك  طريق  عن  ذلك  وتم  مألوف، 
بمناسبة  شعبه  خاطب  الــذي  السادس، 
من  الــخــضــراء  للمسيرة   41 الــذكــرى 
العاصمة السنغالية دكار، ومن جملة ما 
إنني  العزيز،  ))شعبي  خطابه:  في  جاء 
الذكرى  بمناسبة  اليوم  أخاطبك  ــا  وأن
الحادية واألربعني للمسيرة الخضراء من 
السنغال  جمهورية  عاصمة  دكار،  مدينة 
بهذا  تتفاجأ  لــن  أنــك  ــرف  أع الشقيقة، 
القرار.. فالسنغال كان من بني الدول التي 
إلى  الوطنية،  امللحمة  هذه  في  شاركت 
كما  أخــرى،  وعربية  إفريقية  دول  جانب 
أن هذا البلد العزيز كان دائما في طليعة 
للمملكة  الترابية  الوحدة  عن  املدافعني 
ذلك،  أكثر من  العليا، بل  وعن مصالحها 
مناسبات،  في عدة  قوال وفعال،  أبان  فقد 
املغربية  الــصــحــراء  مسألة  يعتبر  ــه  أن
ينسى  ــن  ول الوطنية،  قضيته  بمثابة 
أثناء  الشجاع  التضامني  املغاربة موقفه 
خروج املغرب من منظمة الوحدة اإلفريقية 
سنة 1984، حيث اعتبر الرئيس السابق، 
السيد عبدو الضيوف، أنه ال يمكن تصور 
املــغــرب، وهــو نفس  ــدون  ب املنظمة  هــذه 
املوقف الذي عبرت عنه آنذاك العديد من 
والغابون  غينيا  مثل  اإلفريقية،  ــدول  ال
السنغال  اخترت  وقــد  سابقا،  والزايير 
إفريقيا،  فــي  املتميزة  ملكانته  أيــضــا، 
التاريخي،  الديمقراطي  نموذجه  بفضل 
واالجــتــمــاعــي،  السياسي  ــراره  ــق واســت
وديناميته االقتصادية، إضافة إلى عالقات 
التي  املصير  ووحدة  والتضامن  األخوة 
السنغالي  الشعبني  التاريخ  عبر  تجمع 
يشكل  حيث  ــد،  واحـ كشعب  واملــغــربــي 
في  لآلخر،  الطبيعي  االمتداد  منهما  كل 
تالحم فريد بني بلدين مستقلني يحترمان 

خصوصيات بعضهما((.

هكذا نجحت موريتانيا والسنغال 
في تجاوز الخالفات بينهما

 
املــوريــتــانــيــة  ــات  ــالق ــع ال أن  غــيــر 
فقد  لم تستمر على حالها،  السنغالية 
اتجهت نحو االنفتاح، وتوجت بزيارة 
قام بها الرئيس السنغالي، ماكي سال، 
ملوريتانيا سنة 2018، كان من نتائجها 
البلدين على قضيتني  تفاهم حكومتي 
مهمتني، تتعلقان بـ»تراخيص الصيد« 
الغاز  لحقل  املشترك  و»االســتــغــالل 
املكتشف في املنطقة الحدودية«، وأكد 
بيان مشترك صدر بعد هذه الزيارة، أن 
والسنغالي،  املوريتاني  ))الرئيسني 
تدارسا مسألة شروط استغالل موارد 
للوزيرين  التعليمات  وأصدرا  الصيد، 
البحري،  واالقتصاد  بالصيد  املكلفني 
الــالزمــة  اإلجـــــراءات  جميع  التــخــاذ 
لتقوية التعاون في هذا املجال سبيال 
قبل  البلدين  بــني  اتــفــاق  توقيع  إلــى 
نهاية مارس 2018((، وعبر الرئيسان 
))أسفهما  عن  املشترك،  البيان  في 
مقتل  إلــى  أدى  الــذي  للحادث  البالغ 
صياد سنغالي بشكل غير متعمد على 
عن  عبرا  كما  املوريتانية،  الشواطئ 
التي  النهب  لعمليات  كذلك  أسفهما 
في  املوريتانيني  متاجر  استهدفت 
مدينة سينلوي السنغالية، ودعيا إلى 
تنظم  التي  والنظم  القوانني  احترام 

البحرية  املصادر  من  االستفادة  طرق 
بشكل يكفل استغاللها املعقلن، ويضمن 
البحر  ثروة  على  املستديمة  املحافظة 
تحقيقا للمصلحة العليا للبلدين، وأمر 
بالداخلية  املكلفني  الــوزراء  الرئيسان 
في البلدين، لالجتماع قبل نهاية شهر 
2018 في دكار، إلكمال وتوقيع  مارس 
رعايا  وإقامة  دخول  اتفاق بخصوص 

البلدين((. 
كما ))أمر الرئيسان وزراء البيطرة، 
مــارس  شــهــري  خــالل  اجتماع  بعقد 
للجنة  السنغال،  فــي   2018 وأبــريــل 
البروتوكول  تطبيق  ملتابعة  املشتركة 
املواشي  وتــجــارة  لالنتجاع  املنظم 
الرئيسان  و))شــكــل  البلدين((،  بني 
مجموعة عمل وتنسيق مكلفة بمتابعة 
تطبيق االتفاقيات املوقعة بني البلدين، 
زيارة  أن  املشترك،  البيان  أكد  حيث 
تندرج  لنواكشوط،  السنغالي  الرئيس 
ضــمــن ديــمــومــة الــعــالقــات األخــويــة 
كما  البلدين،  بني  املتنوع  والتعاون 
والــحــوار  ــشــاور  ــت ال إرادة  تــجــســد 
للروابط  تعزيزا  الرئيسني  بني  الدائم 
املوريتاني  الشعبني  بني  التاريخية 

والسنغالي((.
عبر  ــن،  األمـ مسألة  تــنــاول  وخـــالل 
عن  املشترك،  البيان  فــي  الرئيسان 
في  الحاصلة  للنتائج  ارتياحهما 
واتفقا  البلدين،  بني  التعاون  إطــار 
للوقاية  تضامنية  مقاربة  دعــم  على 
املنظمة  للجريمة  الفعالة  واملحاربة 
العابرة للحدود في مختلف تجلياتها، 

غير  والــتــجــارة  ــاب  اإلرهـ وخصوصا 
وكذا  واملــخــدرات،  للسالح  الشرعية 
األمــوال،  وتبييض  بالبشر  االتــجــار 
الطاقة  دور  بأهمية  منهما  واقتناعا 
املستدامة،  االقتصادية  التنمية  في 
ــان، الــســنــغــالــي  ــس ــي ــرئ فــقــد عــبــر ال
املشترك،  البيان  فــي  واملــوريــتــانــي، 
في  التعاون  تكثيف  في  إرادتهما  عن 
لهذه  فعلي  وكتجسيد  القطاع،  هــذا 
الدولتان  وقعت  السياسية،  اإلرادة 
الحكومتني  بني  التعاون  اتفاقية  على 
املتعلقة باستغالل حقل الغاز املوجود 
البلدين،  بني  البحرية  الــحــدود  على 
تضمنت سلسة من اإلجراءات لتحديد 

طرق استغالل الحقل املشترك.

بعد تجاوز خالفاتها مع السنغال.. 
إشارات قوية من موريتانيا 

للمغرب

العالقات  فيه  كانت  الذي  الوقت  في 
قد بدأت تخطو  السنغالية  املوريتانية 
واستغالل  االنــفــتــاح  نحو  خــطــوات 
يخدم  بشكل  بينهما  التي  الــثــروات 
التطور  فــي  ويسهم  الــعــام  الصالح 
العالقات  كانت  للبلدين،  االقتصادي 
في الشمال بني املغرب والجزائر تتجه 
هذه  في  املغرب  وكــان  القطيعة،  نحو 
إفريقيا،  قد أظهر توجها نحو  املرحلة 

إال أن الجزائر أبت إال أن تقف في 

ممثل البوليساريو البشير في ضيافة الرئيس الموريتاني

بالموازاة مع تأمين المغرب لمعبر »الكركرات« واعتراف الواليات المتحدة االمريكية بمغربية الصحراء، 
وقعت تطورات في الجارة الجنوبية للمملكة، حيث قام الجيش الموريتاني بإجراء مناورات 

عسكرية ضخمة مدتها أربعة أيام شمال البالد، في الفترة الممتدة ما بين 14 و15 مارس 2021، 
قال الكثير من الخبراء عنها أنها إشارة واضحة لجبهة البوليساريو، ومنهم محمد يعقوب، 

المدون الموريتاني، الذي رأى أن المناورات هي رسالة سياسية أكثر منها عـملية عسكرية.
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ملف  األسبوع

وجهه، حيث دعمت جبهة البوليساريو 
التجارية  الــقــوافــل  عرقلة  أجــل  مــن 

املغربية املارة عبر معبر »الكركرات«.
املقياس  بمثابة  ــة  األزم هــذه  كانت 
ملوقف موريتانيا من قضية الصحراء 
»الكركرات«  أزمة  ألقت  فقد  املغربية، 
بــظــالــهــا عــلــى الـــوضـــع الــداخــلــي 
بموريتانيا، حيث تسّببت هذه األزمة 
السياسية في ارتفاع صاروخي ألسعار 
الخضر والفواكه بنواكشوط، ما خلق 
الــرأي  مــن  جــزء  لــدى  كبيرا  استياًء 
بتحركات  نّدد  الذي  املوريتاني،  العام 
املنطقة  ــي  ف الــبــولــيــســاريــو  جبهة 
الحدودية، فكانت أول إشارة من طرف 
امللك  بني  هاتفي  اتصال  موريتانيا، 
املوريتاني  والرئيس  السادس  محمد 
محمد الشيخ ولد الغزواني، عبرا من 
للتطور  الكبير  ارتياحهما  عن  خاله 
املتسارع الذي تعرفه مسيرة التعاون 
مستجدات  إلى  تطرقا  كما  الثنائي، 
في  اعتبر  ما  وهو  اإلقليمي،  الوضع 
تجاه  إيجابيا  مــؤشــرا  ــر  األم بــدايــة 

املوقف املغربي.
ملعبر  املغرب  تأمني  مع  وبــاملــوازاة 
ــات  ــوالي »الـــكـــركـــرات« واعـــتـــراف ال
املتحدة االمريكية بمغربية الصحراء، 
الجنوبية  الجارة  في  تطورات  وقعت 
للمملكة، حيث قام الجيش املوريتاني 
ضخمة  عسكرية  مــنــاورات  بــإجــراء 
في  الباد،  شمال  أيــام  أربعة  مدتها 
مارس  14 و15  بني  ما  املمتدة  الفترة 
من  الكثير  قــال  الجارية،  السنة  من 
واضحة  إشــارة  أنها  عنها  الخبراء 
محمد  ومنهم  البوليساريو،  لجبهة 
رأى  الذي  املوريتاني  املدون  يعقوب، 
سياسية  رسالة  هي  الـمناورات  أن 
وهناك  عسكرية،  عـملية  منها  أكثر 
موريتانيا  بــني  معلن  غير  تحالف 

واملغرب بهدف إجهاض أي محاوالت 
في  جديدة  معادلة  لفرض  جزائرية 

املنطقة.
في  املوريتاني  الجيش  واستمر 
تضييق  تهم  ــادة  جـ ــارات  ــ إش بعث 
الخناق على جبهة البوليساريو، فقبل 
أسابيع، أعلن عن نصب عدة رادارات 
الباد،  شمالي  الزويرات  مدينة  في 
الجوية  »الــحــركــة  مراقبة  أجــل  مــن 
واألرضية«، وقد ذكر موقع »الصحراء 
ميديا« تعليقا على ذلك، بأن ))تدشني 
والقيادة،  املراقبة  ومركز  الــرادارات 
جاء بعد أشهر من التوتر على الحدود 
الشمالية ملوريتانيا، ما بني املغرب من 
املدعومة  البوليساريو،  وجبهة  جهة، 

من الجزائر، من جهة أخرى((.

هل تغير المنافع االقتصادية 
لجسر »روصو« الموقف الموريتاني 

من قضية الصحراء ؟

باملوازاة مع هذه التطورات الحاصلة 
اعتبرت  والتي  املوريتاني  الجانب  من 
إيجابي  تطور  املغرب، حدث  في صالح 

والسنغال،  موريتانيا  بني  ومهم  جديد 
يبدو أنه يصب في مصلحة املغرب، وهو 
بناء  على  السنغالي  املوريتاني  االتفاق 
جسر يربط البلدين، فقد وضع الرئيسان 
الغزواني  الشيخ  املوريتاني محمد ولد 
في  ــام،  أي قبل  ســال  ماكي  والسنغالي 
مدينة روصو )جنوب غرب موريتانيا(، 
حجر األساس لبناء جسر حيوي يربط 
السنغال  نهر  فوق  ويعبر  بلديهما  بني 
بني  الطبيعية  ــحــدود  ال يشكل  الـــذي 
البلدين، ومن شأن هذا الجسر أن يربط 
الواقعة  املوريتانية  روصو  مدينة  بني 
السنغال  لنهر  الشمالية  الضفة  على 
الواقعة على  السنغالية  ومدينة روصو 
الجنوبية، مما سيزيد من حركة  ضّفته 
عبور املسافرين والبضائع بني البلدين 

والتي تتم حاليا بواسطة عبارات نهرية.
املوريتانية  األنباء  وكالة  وأوضحت 
الرسمية، أن ))الجسر البالغ طوله 1481 
كلفة  ستصل  مترا،   55 وعرضه  مترا 
وسينتهي  يــورو  مليون   47 إلى  بنائه 
إلى  مشيرة  شهرا،  ثاثني  خال  بناؤه 
أن املشروع تنفذه شركة »بولي شانغدا« 
إعادة  تشمل  ملحقات  ويضم  الصينية، 
الطرق  شبكة  من  كلمترات   10 تأهيل 
من  املوريتاني  الــجــزء  فــي  الحضرية 

مدينة روصو، وتوسعة وعصرنة شبكة 
وتهيئة  بها،  للشرب  الصالحة  املياه 
في  املدعمة  الرملية  الطرق  من  كلم   65
الجزء السنغالي، وإنجاز عدة مباني في 
الجانبني، فضا عن إنجاز عدة دراسات 
هامة تهدف إلى تطوير وعصرنة املنطقة 

التي يقع بها املشروع((.
))إنشاء  فإن  نفسه،  املصدر  وحسب 
على  املتزايد  للطلب  تلبية  جاء  الجسر 
أوروبــا  بني  الرابط  املحور  على  النقل 
والسنغال،  بموريتانيا  مرورا  وإفريقيا 
بعد أن أصبحت العبارات النهرية التي 
لعبت دورا حيويا خال العقود املاضية، 
ال تتناسب مع النمو املتسارع للنقل على 

هذا املحور((.

الرئيس  عــن  الــوكــالــة  نفس  ونقلت 
أن  في  ))األمل  عن  تعبيره  املوريتاني، 
فوائده  إلى  إضافة  الجسر،  هذا  يكون 
مسار  فــي  متقدمة  محطة  التنموية، 
لروابط  وتجسيدا  بلدينا،  بني  التكامل 
العاقة  ميزت  التي  والصداقة  األخوة 
بني  ورابــطــا  شعبينا،  بني  التاريخية 
قارتنا العزيزة((، كما نقلت عن الرئيس 
السنغالي قوله خال حفل وضع حجر 
األساس: ))إن هذا الجسر سيكون ممرا 
البيضاء  الـــدار  تاجر  يربط  أساسيا 
بنواكشوط وداكار، ويتيح له املواصلة 
إلى أبيدجان والغوس((، وأضاف: ))إن 
متناغم  بشكل  ستضاف  املنشأة  هذه 
للتكامل  التحتية  البنية  سلسلة  إلــى 
اإلفريقي، من خال تسهيل ربط الطرق 
الجسر  هــذا  يقدم  حيث  بلداننا،  بني 
منظورا جديدا لشبكات النقل والتجارة 
من املحيط األطلسي إلى البحر األبيض 
التاريخية  التجارة  لتنشيط  املتوسط، 

عبر الصحراء((.
لقد اعتبر هذا التحول الجذري بمثابة 
الضربة املشتركة غير املنتظرة املوجهة 
حيث  الجزائر،  إلى  الثاثة  الــدول  من 
عبر  العبور  من  الجسر  بناء  سيمكن 
ودول  ومالي،  السنغال  إلى  موريتانيا 
شمال  عبر  املــرور  دون  إفريقية  أخــرى 
تعرض  بعد  وخاصة  اآلمــن،  غير  مالي 
منظم  لهجوم  مؤخرا  مغربية  شاحنات 
في شمالي مالي وقتل سائقني مغربيني.. 
فهل ستؤدي هذه التطورات إلى منعطف 
موريتانيا  اعتراف  طابعه  يكون  جديد 
الــصــحــراء  بمغربية  رســمــي  بشكل 
دكار..   – الرباط  محور  في  واالنخراط 
خاصة وأن بني البلدان فرص اقتصادية 
واعدة، أهمها اكتشاف كميات مهمة من 
املشتركة  السواحل  في  الطبيعي  الغاز 
شأن  ومــن  السنغالية،  املــوريــتــانــيــة 
االتفاق بني البلدين أن يؤدي إلى إنشاء 
أنبوب غاز يمر عبر التراب املغربي في 

اتجاه أوروبا ؟

قال الملك محمد السادس في خطاب الذكرى 41 للمسيرة الخضراء من العاصمة السنغالية دكار: السنغال كان من 

بين الدول التي شاركت في هذه الملحمة الوطنية، إلى جانب دول إفريقية وعربية أخرى، كما أن هذا البلد 
العزيز كان دائما في طليعة المدافعين عن الوحدة الترابية للمملكة وعن مصالحها العليا، بل أكثر من ذلك، 

فقد أبان قوال وفعال، في عدة مناسبات، أنه يعتبر مسألة الصحراء المغربية بمثابة قضيته الوطنية، ولن 
ينسى المغاربة موقفه التضامني الشجاع أثناء خروج المغرب من منظمة الوحدة اإلفريقية سنة 1984، حيث 

اعتبر الرئيس السابق، السيد عبدو الضيوف، أنه ال يمكن تصور هذه المنظمة بدون المغرب.. 

زيارة تاريخية للرئيس السنغالي لموريتانيا سنة 2018
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كواليس صحراوية  

العدد: 1585 من 10 إلى 16 دجنبر 2021

يتاني مغربي  تعاون مور
في مجال الطيران

العيون. األسبوع
  

إقناع  في  املوريتانية  الدبلوماسية  نجحت 
ــضــرورة الــســمــاح لــشــركــة الــطــيــران  املــغــرب ب
من  استثنائية  رحــات  بتسيير  املوريتانية 
إلى مطار  البيضاء  بالدار  الخامس  مطار محمد 
مكن  مما  نواكشوط،  بالعاصمة  التونسي«  »أم 
من  اإلغــاق  قرار  نتيجة  العالقني  املوريتانيني 

العودة إلى بادهم.
حميد  املغربي  السفير  تدخل  أن  سبق  وقــد 
إلى  الدخول  من  السواح  من  عدد  لتمكني  شبار، 
السياحيني  املنعشني  لقائه مع  بناء على  املغرب 
طلب  املغربية  السلطات  ولبت  املوريتانيني، 
بالرباط  املــوريــتــانــيــة  الدبلوماسية  البعثة 
باملغرب  املوريتانيني العالقني  تمكني  من أجل 
في  الراغبني  السفر، وكذلك  من  اإلغاق،  بسبب 
العودة عبر الرحات االستثنائية بعد التأكد من 

للتراب  الــدخــول  شــروط  استيفاء 
على  الــحــصــول  الوطني مثل 
فحص  أو  الــتــلــقــيــح  ــواز  ــ ج
التسهيات  ونفس   ،PCR
ــى املــواطــنــني  ســتــطــبــق عــل

الراغبني في العودة 
لـــلـــبـــاد عــبــر 
البري  املعبر 

»الكركرات«.

جهة كلميم تعول على الصيد البحري لتحقيق التنمية المنشودة

ية في صفوف  تنقيالت إدار
رجال السلطة بالداخلة

الداخلة. األسبوع

الذهب  وادي  الــداخــلــة  جهة  ــة  والي سبقت 
وزارة الداخلية في اإلعان عن تنقيات واسعة 
من  عــدد  صفوف  فــي  املــاضــيــة،  الجمعة  يــوم 
رجال السلطة بإقليم وادي الذهب، حيث جرى 
صوب  »الغفران«  اإلداريــة  امللحقة  قائد  تنقيل 
املهمة،  نفس  لشغل  »السام«  اإلدارية  امللحقة 
إلى  »السام«  اإلدارية  امللحقة  قائد  تنقيل  وتم 
امللحقة اإلدارية »الوحدة« لشغل نفس املنصب، 
كما تم تنقيل قائد امللحقة اإلدارية »األمل« إلى 
امللحقة اإلدارية »الغفران«، وألحق قائد امللحقة 
بينما  الداخلة،  بباشوية  »الــوحــدة«  ــة  اإلداري
»املسيرة«  ــة  اإلداري امللحقة  قائد  تنقيل  جرى 

صوب املحلقة اإلدارية »األمل«. 

عبد اهلل جداد. طانطان
  

كلميم  جهة  رئيسة  بوعيدة،  امباركة  قالت 
أساسا  يعتمد  بالجهة  »االقتصاد  أن  وادنون، 
مينائي  خال  من  البحري  الصيد  قطاع  على 
الفاحة  قطاع  وعلى  إفني،  وسيدي  طانطان 
من  أكثر  في  وشددت  والسياحة«،  والصناعة 
النموذج  وأوراش  برامج  دور  على  مناسبة 
الــشــراكــة  روح  وعــلــى  ــد،  ــجــدي ال الــتــنــمــوي 
برامجها  في  الجنوب  وكالة  مع  والتعاون 
جماعات  هيكلة  وإعــادة  التنمية  إلى  الرامية 

إقليمي أسا الزاك وطانطان.
فإن  »كــورونــا«،  جائحة  أثــار  من  وبالرغم 
ميناء طانطان شهد خال سنة 2021، نشاطا 
مهما بخصوص الكميات املفرغة من األسماك 
أي  طنا،  و782  آالف   104 عن  يزيد  بحجم 
بقيمة إجمالية قياسية تصل 718 مليونا و88 
ألف درهم، مسجا ارتفاعا بـ 44 في املائة من 
مليونا   497( واحد  عام  خال  املالية  القيمة 
2020(، وتسجيل  درهم خال سنة  ألف  و71 
 90( الحجم  من حيث  املائة  في   16 بـ  ارتفاع 

ألفا و303 أطنان برسم سنة 2020(
الجهوي  املندوب  ربــو،  مربيه  لكهل  وقــال 
املرة  أنها  بطانطان،  للصيد  الوطني  للمكتب 
األولى في تاريخ ميناء طانطان التي تتجاوز 
مليون   700 األســمــاك  مفرغات  قيمة  فيها 
ساهمت  التي  العوامل  وبخصوص  درهــم، 
الصيد  نشاط  أن  أكد  األداء،  هذا  تحقيق  في 

السنة  خال  طفيفا  انخفاضا  شهد  والتفريغ 
له  كان  مما  »كورونا«،  جائحة  جراء  املاضية 
بامليناء،  املفرغة  األسماك  كميات  على  تأثير 
بالرغم من  أنه  البيع، مضيفا  قيمة  وكذا على 
هذه الوضعية، فإن النشاط على مستوى هذه 

املنصة املينائية، ظل مستقرا.
وأبرز مربيه ربو أن عاما آخر كان وراء هذا 
األداء، وهو ارتفاع أثمان الرخويات، وخاصة 

األخطبوط، مقارنة مع السنة املاضية.
الرخويات  من  املفرغة  الكميات  وسجلت 
72 في املائة خال  بميناء طانطان ارتفاعا بـ 
العام الجاري مقارنة مع العام املاضي، بقيمة 
إجمالية تفوق 312 مليونا و85 ألف درهم، أي 

بحجم 5802 طن )زائد 20 في املائة(.

أن  إلــى  للصيد،  الجهوي  املندوب  وأشــار 
ميناء  مستوى  على  والتنظيم  املراقبة  عوامل 
األداء،  هذا  في  األخرى  هي  ساهمت  طانطان 
نقطة  بامليناء  السمك  ســوق  جعل  خــال  من 

جذب ملهنيي القطاع في املنطقة.
الساحلي  الصيد  ألســطــول  بالنسبة  أمــا 
والتقليدي النشيط بامليناء، فيبلغ 755 وحدة 
برسم سنة 2021، ويتعلق األمر بـ 257 قاربا 
مركبا  و72  الساحلي،  للصيد  مركب  و201 

للصيد بالخيط و225 للصيد بالجر.
موانئ  أهم  بني  من  طانطان  ميناء  ويعد 
الصيد البحري باملغرب والثالث على صعيد 
الداخلة  بعد  للمملكة  الجنوبية  األقاليم 

والعيون.

تكريم الزميل عبد اهلل جداد
العيون. األسبوع

قيلش،  أحــمــد  ــور  ــت ــدك ال كــشــف 
الجنائية  املنظومة  »ماستر  منسق 
الحقوق  بكلية  األمنية«  والحكامة 
ورئيس  بــأكــاديــر  ــر  زه ــن  اب بجامعة 
القانونية  للمصاحبة  الوطني  »املركز 
إلى  زيــارتــه  خــال  اإلنــســان«،  وحقوق 
نيته  املركز  إعــان  عن  العيون،  مدينة 
عن  »الترافع  حول  دولية  ندوة  تنظيم 
منظومة  خــال  مــن  الــصــحــراء  قضية 

حقوق اإلنسان واملواثيق الدولية«.
»قــراءة  بعنوان  نــدوة  خال  تم  وقد 
تكريم  القضائي«  التنظيم  مشروع  في 
الصحفي جداد عبد هلل في إطار التفاتة 
من منسق املاستر، الدكتور أحمد قيلش، 
الفريق  عناصر  كــافــة  خــالــه  ومــن 
الباحثني،  والطلبة  البيداغوجي 
وهو التكريم الذي حضره واحد من 
كبار دكاترة تدريس القانون األستاذ 
والنقيب  املحامي  درمــيــش،  هلل  عبد 
السابق لهيئة املحامني بالدار البيضاء.

وقال األستاذ قيلش، أن »هذا التكريم 
جاء لاعتراف بالعمل الكبير الذي تقوم 
لسنوات  الصحفي  األسبوع  جريدة  به 
تــواكــب  أن  فيها  اســتــطــاعــت  طــويــلــة، 
مختلف األحداث السياسية التي تعرفها 
من  كذلك  جــداد  وباعتبار  الــصــحــراء، 
نظم  التي  بالعيون،  الصحفيني  قدماء 
اإلنسان  وحقوق  املصاحبة  مركز  فيها 
إقليم  ندوة  حمولة  بنفس  ناجحة  ندوة 

السمارة«.
املبادرة  هــذه  جــداد  الزميل  وثمن 
لكافة  تكريما  اعتبرها  التي  الطيبة، 

صحفيي الصحراء.

بين طانطان وسيدي إفني

شبار

تأسيس سابع فرع للفيدرالية المغربية لناشري الصحف

العيون. األسبوع 

لناشري  املغربية  الفيدرالية  قالت 
الــصــحــف، فــي اخــتــتــام أشــغــال الجمع 
العام التأسيسي لفرع جهة سوس ماسة 
نشر  مدير  مبارك  إدريــس  انتخب  الــذي 
الجهة،  لفرع  رئيسا  »مشاهد«،  جريدة 
عامة  الوطني  اإلعــام  ألزمة  حل  »ال  أنه 
إال بالحسم في اإلدماج الجريء للصحافة 
الجهوية املهنية واألخاقية في املنظومة 
العامة للتعاقدات الجديدة على املستوى 
وأرباب  العمومية  السلطات  بني  املركزي 

املقاوالت وممثلي الصحافيني«.
ــاح، رئــيــس  ــت ــف ــور الـــديـــن م ــ ودعــــا ن
الـــفـــيـــدرالـــيـــة، الــفــاعــلــني الــجــهــويــني 
»تمثل  إلى  واملؤسساتيني،  االقتصاديني 
فيه  أصــبــحــت  ــذي  ــ ال ــع  ــوق امل ــذا  هـ وزن 
اليد  ملد  للمملكة،  الحقيقي  الوسط  الجهة 
للصحافة الجهوية في إطار يعتبر اإلعام 
فاعا تنمويا وشريكا في املواكبة والتعبئة 
مع احترام استقاليته، والتي تعتبر عماد 

الحياة الديمقراطية السليمة«.
وشارك في الندوة الهامة التي نظمتها 

الجهات  ــاء  رؤسـ مــن  عــدد  الفيدرالية، 
أريري،  الرحيم  عبد  الصحفي  ونشطها 
الجهوية  »تحديات  موضوع  وناقشت 
في  املــحــلــي  اإلعــــام  ودور  املــتــقــدمــة 
الرشيد،  ولد  حمدي  اعتبرها  التنمية«، 
الحمراء،  الساقية  العيون  جهة  رئيس 
»فرصة هي األولى من نوعها للحوار بني 
تعتبره  الذي  الجهوي،  واإلعام  الجهات 
الصحف  لناشري  املغربية  الفيدرالية 
امليداني  العمل  هــذا  لكل  مباركة  ثمرة 
والزماء،  للزميات  الجبار  والترافعي 
وكذا إشارة قوية من املسؤولني الجهويني 

على أعلى مستوى لكتابة صفحة جديدة 
في دفتر حياة صحافة جهوية تتوق ألن 
تعيش من أجل خدمة الرأي العام وخدمة 

بلدها«.
رئيسا  ــارك  ــب م ــس  ــ إدري وبــانــتــخــاب 
سوس  بجهة  للفيدرالية  الجهوي  للفرع 
شريط  قصت  قد  الفيدرالية  تكون  ماسة، 
العيون  بعد  نوعه  من  فرع جهوي  سابع 
الذهب  واد  والداخلة  الحمراء  الساقية 
وطنجة  الشرق  وجهة  نون  واد  وكلميم 
تطوان الحسيمة ومراكش آسفي، وفاس 

مكناس قريبا.

إطالق قافلة جهوية لحقوق اإلنسان

السمارة. األسبوع

لحقوق  الجهوية  اللجنة  استهدفت 
الساقية  ــعــيــون  ال بــجــهــة  اإلنـــســـان 
التعليمية  ــؤســســات  امل الــحــمــراء، 
املواطنة  على  »التربية  قافلة  النطاق 
وحقوق اإلنسان«، التي تهدف، حسب 
رئــيــســهــا، تــوفــيــق الــبــرديــجــي، إلــى 
»إشاعة ثقافة حقوق اإلنسان وترسيخ 
وذلك  الناشئة،  لدى  ومبادئها  قيمها 
الوطني  املجلس  الختصاصات  إعماال 
الجهوية  ولــجــنــه  ــســان  اإلن لــحــقــوق 
اإلنسان  بحقوق  النهوض  مجال  في 
وإشاعة ثقافتها وترسيخ قيم املواطنة 
املسؤولة في مجاالت التربية والتعليم 

وتخليدا  والتوعية  واإلعام  والتكوين 
العاملي  ــان  اإلع لصدور   73 للذكرى 

لحقوق اإلنسان«.
وستتخلل هذه القافلة التي انطلقت 
وستختتم  ــجــاري  ال دجنبر   7 يــوم 
أنشطة  الــشــهــر،  نــفــس  مــن   14 يــوم 
)رسوم  فنية  تربوية وثقافية وتعابير 
تشكيلية، عروض مسرحية...( تترجم 
ــادئ حــقــوق اإلنــســان، من  ــب قــيــم وم
املؤسسات  وتاميذ  تلميذات  ــداع  إب
الساقية  العيون  بجهة  التعليمية 
الخصوص،  على  وستشمل  الحمراء، 
الثانوية اإلعدادية »القدس« ببوجدور، 
ــر« االبــتــدائــيــة  ــ ــن زه ــ ومـــدرســـة »اب
التأهيلية  والــثــانــويــة  بــالــســمــارة، 
بأخفنير،  ــوبــي«  األي الــديــن  »صــاح 

والتكوين  للتربية  »التفتح  ومؤسسة 
سيداتي السامي« بالعيون.

رئيس غرفة الصناعة التقليدية 
أغلبيــته يفقــد 

الداخلة. األسبوع 

وصل عدم االتفاق بني أعضاء 
إلى  بالداخلة  الصناعة  غــرفــة 
الباب املسدود، بعد أن فقد رئيس 
غرفة  يجعل  مما  أغلبيته،  الغرفة 
الصناعة التقليدية بجهة الداخلة 
عفريت،  كــف  فــي  الــذهــب  وادي 
الدورة  عقد  مقررا  كان  أن  وبعد 
االستثنائية يوم اإلثنني الجاري، 
تم تأجيل انتخاب املكتب الجديد 
معلوم،  غير  أجــل  ــى  إل للغرفة 

ألعضاء  الكامل  الغياب  بسبب 
السماح  أو  املـــذكـــورة،  الــغــرفــة 
إلعادة  »األقوياء«  الرجال  بتدخل 
الذين  األعــضــاء،  بــني  الــتــوافــق 
ــلـــوا واليــة  أن راسـ لــهــم  ســبــق 
عبر  الذهب،  وادي  الداخلة  جهة 
يــحــدد موعد  قــضــائــي،  مــفــوض 
مكتب  النتخاب  الـــدورة  انعقاد 
الستقالتهم  تقديمهم  إثر  جديد، 
من املكتب رفقة أعضاء املعارضة 
تاريخ  تعيني  أجل  من  الخمسة، 
إلقالة  استثنائية  دورة  انعقاد 
مكتب  وانتخاب  املسير  املكتب 

جديد.
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لتنزيل  األمريكي  العقل  إبــداعــات  آخــر 
الذي  هــذا  هو  األمريكي«،  القرن  »مشروع 
أجل  مــن  »الــقــمــة  اســم  بــايــدن  أطــلــق عليه 
والتي   ،2021 فبراير  الديمقراطية« في 
دجنبر،  9 و10  يومي  بالفعل  عقدها  ينتظر 
بحضور من تريد أمريكا حضورهم وإقصاء 
في  أمريكا  استدعاءهم، ألن  لها  يروق  ال  من 
الديمقراطية  يفهم  ملن  إال  تحتاج  ال  العمق 
يجعل  أن  يمكن  الذي  ما  وإال  على طريقتها، 
قمة حول  »لقاء  إلى  يدعو  األمريكي  الرئيس 
أزمة  في  الديمقراطية  هل  الديمقراطية«، 
مثال، أم أنها تتعرض لتهديد أو خطر معني؟ 
الديمقراطية؟  يهدد  مــن  الحالة،  هــذه  وفــي 
وقبل كل هذا، عن أي ديمقراطية نتحدث؟ وما 
كمخرجات  األمريكي  الرئيس  ينتظره  الــذي 
معايير  هناك  وهــل  القمة؟  هــذه  نهاية  فــي 
الدعوة  أن  أم  فيها،  للمشاركة  موضوعية 
بالواليات  خاصة  ذاتية  العتبارات  تخضع 
التي  النووية  التحالفات  املتحدة؟ وهل تعتبر 
تعقدها أمريكا مع كل من أستراليا وبريطانيا 
في املحيطني الهادي والهندي جزًء من عملية 
اإلعداد لتعزيز الديمقراطية، أم أنها من مظاهر 
الديمقراطية على الطريقة األمريكية كتلك التي 
زال  ما  والتي  العالم  بقاع  بعض  في  نشرتها 
ينعم بها الناس في كل من فيتنام والصومال 

وأفغانستان والعراق وآخرين؟
نعتبر نحن معنيني  أي حد  إلى  وأخيرا، 
في  مصلحتنا  وما  القمة؟  هذه  بمخرجات 

املشاركة من عدمها؟

 

ماذا بعد ذلك
 السيد الرئيس بايدن ؟

الديمقراطية  بقيم  القمة  ستأخذ  هــل 
اعتماد  عبر  عامليا  عليها  متعارف  هو  كما 
ومبدأ  واألقلية  باألغلبية  املتعلقة  املعايير 
صوت لكل مواطن مثال، أخذا بعني االعتبار 
وكندا  املتحدة  الواليات  سكان  مجموع  أن 
نسبة  يــتــعــدى  ال  مجتمعة  وبــريــطــانــيــا 
لو  حتى  وأنــه  العالم،  سكان  % من   5.7
االتحاد  دول  سكان  مجموع  إليها  أضفنا 
فإنها  والشرقية،  منها  الغربية  األوروبي 
ال تتجاوز 11 % من سكان العالم؟ أليست 

تمثيلية  مسألة  الديمقراطية 
باألساس؟

تتناسل  كثيرة  أسئلة 
ــن  ــا ومـ ــ ــن ــ ــان ــ فــــي أذه
الدعوة  لهذه  منظورنا 
التي بات في حكم املؤكد 

ــســاعــد على  ت ــن  لـ أنـــهـــا 
أشكال  مــن  شكل  أي  نشر 

الديمقراطية في العالم 
بقدر ما ستتسبب 
فـــي انــقــســامــه 

وتهييئ حرب عاملية مدمرة تعتقد الواليات 
املتحدة أنها ستخرج منها كما خرجت من 
سابقاتها، بجروح طفيفة، وتعتقد الصني 
لتغيير  فرصتهما  ستكون  أنها  وروسيا 
أننا  يقينا  نحن  ونعرف  القوى،  موازين 

سنكون حطبها ووقودها وضحاياها.
الغرب  يعيشه  زال  ما  الذي  الوهم  إن 
االعتقاد  في  استمراره  هو  عــام،  بشكل 
معاييره  حسب  لآلخرين،  تقييمه  بأن  
يجب  الخاصة،  والسياسية  األخالقية 
عيشهم،  ونمط  اآلخرين  سلوك  يحدد  أن 
العبقرية  من  الكثير  األمــر  يتطلب  وال 
هدفها  إنما  الدعاية  هذه  كل  أن  لنفهم 
الــدول  مــن  عــدد  أكبر  وتجييش  تأليب 
تركيا«،   - روسيا   - »الصني  محور  ضد 
كــمــا بـــات واضــحــا بـــأن هـــذه الــقــمــة لن 
وتأسيسي  سياسي  غطاء   من  أكثر  تكون 
يأخذ  ووشــيــك  واســع  عسكري  لتحالف 
»الــنــاتــو«  مــكــان حلف شــمــال األطــلــســي 
 ،)North Atlantic treaty organisation(

ــف  والـــــذي ربـــمـــا ســيــحــمــل اســم »حــل
اتــفــاق املــحــيــط الـــهـــادئ - الــهــنــدي«
،)indo-Pacific treaty organisation(

في  ستكون  ساحته  أن  اعــتــبــار  على 
تحول  مع  الــروســي،  الصيني  الــجــوار 
بنية  إلى  ذلك  بعد  تدريجيا  »الناتو« 

محدودة  فرعية  عسكرية 
ــة  ــاصـ ــا وخـ ــيـ ــرافـ ــغـ جـ
بأوروبا، في أفق تمكني 

هذه األخيرة من تحقيق شكل من السيادة 
مسؤوليتها  وتحمل  الجيوستراتيجية، 
أمريكا،  عن  الضغط  لتخفيف  الدفاعية 
تاما  أمريكيا  انسحابا  ذلك  يعني  أن  دون 

من »الناتو«.
من  نواته  ستتشكل  الجديد  الحلف  هذا 
أمريكا  يضم  ــذي  ال  »AUKUS« تحالف 
صلبة في  كنواة  وبريطانيا،  وأستراليا 
التدريجي  التوظيف  عبر  أفق توسيعه 
من  كرها،  أو  طوعا  ــدول،  ال من  ملجموعة 
خالل قمة »الديمقراطية« التي دعا إليها جو 
 »QUAD« تحالف  إلى  وباإلضافة  بايدن، 
جانب  إلــى  واليابان  الهند  يضم   ــذي  ال
تأسس  قد  كان  والــذي   ،»AUKUS« دول 
الكوارث  مواجهة  ذريعة  تحت  األصل  في 
الطبيعية في املنطقة، بينما وصفته الصني 
حني تأسيسه بأنه نوع من الحلف األطلسي 
بآسيا )NATO asiatique(، كما قد تلجأ 
 »ANZUS« واشنطن ملحاولة إحياء حلف
الحرب  إبان   1951 سنة  منذ  تأسس  الذي 
وأستراليا  أمريكا  ويضم  األولى،  الباردة 
عبرت  األخيرة  هذه  أن  رغم  ونيوزيلندا، 
مجالها  الستعمال  رفضها  عن  بوضوح 
طرف  مــن  والجيوستراتيجي  الحيوي 

.»AUKUS« تحالف
منظومة  ــان  األذهـ إلــى  يعيد  هــذا  كــل 
يمكن  ــا  أو مـ  »Hub and Spokes«

ترجمته بـ»املحور واألطراف«، وهي 
على   1951 سنة  تأسست  منظومة 

باسم الديمقراطية ينشر الحلف األطلسي قواته على 
أبواب روسيا )في أوكرانيا(، والبرلمان الفرنسي يتبنى 

قرارا بدعم سياسة االنفصال من خالل الدعوة النضمام 
تايوان إلى المنظمات الدولية )وتايوان جزء من 

الصين كما هو معلوم، على غرار الصحراء المغربية(، 
والواليات المتحدة تؤسس مركزا استخباراتيا تابعا 

لوكالة االستخبارات المركزية األمريكيCIA، متخصص 
في الصين، وتعقد اتفاقات عسكرية من كل نوع، 

نووية وتقليدية في محيط الصين وروسيا، وفي خضم 
كل هذه المبادرات التصعيدية، جاءت دعوة الرئيس 

األمريكي لما أطلق عليه »القمة حول الديمقراطية« 
التي بدورها لن تستدعى لها ال الصين وال روسيا، 

نظرا الختالف تعريفهما للديمقراطية عن التعريف 
األمريكي لها، والذي كان قد اختزله بوش في قولته 

المشهورة »من ليس معنا فهو مع اإلرهاب«.
كل هذه المؤشرات تدل على أننا أصبحنا نعيش فعليا 

أجواء حرب باردة جديدة، يبدو أنها لن تبقى باردة 
لمدة طويلة، خصوصا مع توجه الصين وروسيا لتعزيز 

الشراكة العسكرية بينهما بشكل غير مسبوق، وتطوير 
المشتركة،  واالستخباراتية  الدفاعية  مخططاتهما 

ولربما، كما سبق أن توقعت في مقال سابق، سنشهد 
تأسيس حلف عسكري شرقي جديد حول نواة موسكو-

بكين، يحدث كل هذا، ألن أمريكا المتشبثة بريادتها 
للعالم، أضحت يائسة من إمكانية مسايرة الصين 

اقتصاديا من جهة، ومتيقنة من أن السلم واالستقرار 
العالمي يخدم بكين ويعطي للصين مسافة من 

التقدم على الواليات المتحدة.. أمريكا تبحث يائسة 
عن مشروع توازن به مشروع شي جين بينغ المتعلق 

بـ»الحزام والطريق«، أو ما يصطلح عليه إعالميا بـ»طريق 
الحرير الجديد« الذي أعلن عنه سنة 2013، إال أن واشنطن 
لم تهتد لحد اآلن لفعل ذلك، رغم إطالق مشروع »القرن 

األمريكي الجديد«، الذي يجسد النزعة المركزية 
للواليات المتحدة والتي تهدف لصياغة العالم على 

مقاس الطموح واألنانية والنرجسية األمريكية وليس 
على مقاس عالم متعدد األقطاب، مستقر ومفتوح.

أســـــــــرار
األمــريكية »القــمة 

من أجل الديمقراطية«

بقلم. المصطفى كرين

عودة الحرب الباردة

كرين

بايدن
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املحور  تشكل  املتحدة  الواليات  أن  فكرة 
الهندي-الهادئ  املحيط  منطقة  ودول 
تشكل الشعاعات أو األطراف، )تأسست( 
والفلبني،  واليابان  أستراليا  بمشاركة 
قبل أن تنضم إليها كوريا الجنوبية سنة 

1953 ثم تايالند سنة بعد ذلك.

تعزيز  السيناريو  هــذا  اقتضى  ــد  وق
الوجود العسكري األمريكي املباشر وغير 
الصيني-الروسي،  املحيط  في  املباشر 
عبر تزويد اليابان بـ 105 طائرات من نوع 
وتزويد   ،»F-35« ما  أدراك  وما   »F-35«

النوع  نفس  مــن  طــائــرة   32 بـــ  بولونيا 
إضافة ملنظومة »باتريوت«.

والضغوط  التحركات  هذه  وراء  ويكمن 
واشنطن  إحــســاس  املكثفة،  األمريكية 
من  الــعــديــد  ــأن  ب املــاضــي،  العقد  ــالل  خ
من  تنفّض  صارت  واملؤثرة  املهمة  الدول 
تحت  املبادرة  هذه  أبدعت  ولذلك  حولها، 
لألنظمة  واملــحــرج  الغليظ  الشعار  هــذا 
أجل  من  والعالم،  أوروبــا  في  السياسية 
عبر  الجميع،  على  هيمنتها  استعادة 
وضع »القمة« التي دعا إليها بايدن تحت 
ليس  »مــن  القائل  بــوش  ومنطق  شعار 
ويعتبر  الديمقراطية«،  ضــد  فهو  معي 
من  األمريكيون  أدرك  الذي  األهم  الحدث 
هو  من حولهم،  الحلفاء  انفضاض  خالله 
االتحاد  وقعه  الذي  باالتفاق  املتعلق  ذلك 
 ،2020 سنة  نهاية  الصني  مع  األوروبــي 
لالستثمار«،  الشامل  »االتفاق  اسم  تحت 
وذلك بمبادرة ومثابرة وضغط من محور 
املحرك  يعتبر  الــذي  أملانيا«،   - »فرنسا 

الرئيسي لالتحاد األوروبي، ولم يكن هذا 
إحساسه  لوال  الصني  إلى  ليهرع  املحور 
املتحدة  ــواليــات  ال مــع  العالقة  بخريف 

وعدم تكافئها.
قــائــدة  ــر، أن مــيــركــل،  ــذك ــال ب ــري  وحــ
بكني،  انتقاد  عن  تتوقف  ال  التي  أوروبــا 
ــارة الــصــني أكــثــر مــن اثنتي  ــزي قــامــت ب
ــرة،  ــي ــوات األخ ــســن عــشــر مـــرة خـــالل ال

الــذي  ــاق،  ــف االت هــذا  وراء  سعيا 
أدركـــت مــن خــاللــه الــواليــات 

املتحدة وجود رغبة حقيقية 
ونـــزوع مــؤســســاتــي لــدى 
عن  لالستقالل  األوروبيني 
واشنطن في كل ما يخص 
قـــراراتـــهـــم وعــالقــاتــهــم 
والسياسية  االقتصادية 
وقد  والجيواستراتيجية، 
بمثابة  االتــفــاق  هــذا  كــان 

األمريكيني،  أيقظ  نــاقــوس 
في  األثر  بالغ  كذلك  له  وكان 
تــصــريــحــات الــســيــاســيــني 
األمــريــكــيــني، حــيــث صــرح 
القومي،  ــن  األم مستشار 
من  ــذاك  آنـ حديثا  املــعــني 
»اإلدارة  أن  بايدن،  طرف 
األمـــريـــكـــيـــة الـــجـــديـــدة 
ستكون سعيدة جدا بعقد 
شركائها  مع  استشارات 
األوروبـــــــيـــــــني حـــول 
املشتركة  املــواضــيــع 

باملمارسات  املتعلقة 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ االقـ
في  وذلك  للصني«، 
ــارة وانــتــقــاد  إشــ
واضحني لالتفاق 
ــذي  الـــشـــامـــل الـ
بروكسيل  وقعته 

ــدم  ــ ــع بـــكـــني وع ــ م
واشنطن  رضــا 

فجاءت  عليه، 
ــات  ــ ــرك ــحــ ــ ت
كرد  بــايــدن 
ــذا  ــى ه ــل ع
ــاق  ــ ــف ــ االت
ــن خــالل  م

ــد تـــحـــالـــف  ــ ــق ــ قـــــرار واشـــــنـــــطـــــن ع
وأستراليا  أمريكا  بني  أنجلوساكسوني 
وبريطانيا، وهو تحالف قد يتوسع قريبا 
وكندا على  نيوزيالندا  من  كل  إدماج  عبر 
األمريكيني  هواجس  أن  يؤكد  مما  األقــل، 
صارت بعيدة ومختلفة عن تلك التي تحرك 
صياغة  إعـــادة  يبرر  وبما  ــني،  ــي األوروب
منطق  وفق  املقبلة  والتحالفات  التكتالت 
والسياسي  االقتصادي  اإلطــار  يتجاوز 
منطقة  ليغطي  العسكري،  لإلطار  ليمتد 
الباسفيك أساسا ومنطقة الشرق األوسط 

وشمال وغرب إفريقيا بعد ذلك.
حكم اليقني  فــي  صــار  وبــعــدمــا  اآلن، 
ــدفــاع عن  ــل ل لــيــســت  املــقــبــلــة  الــقــمــة  أن 
منها  ننتظر  أن  يجب  وال  الديمقراطية، 
الذي يفرض نفسه هو:  السؤال  فإن  ذلك، 
من  استراتيجية  نجاح  حظوظ  هــي  مــا 
عليها  تعمل  والتي  والحجم،  النوع  هذا 
جيدا  تــدرك  أمريكا  إن  وحيث  واشنطن؟ 
بأنه ليس في مستطاعها خوض املواجهة 
وحيدة مع التحالف الصيني الروسي، فما 
هو مدى استعداد الدول املعنية عن قريب 
في  لالنخراط  التحالف  بهذا  بعيد  عن  أو 

الجديدة،  األمريكية  الحرب  استراتيجية 
ــا زلــنــا نعيش  خــصــوصــا ونــحــن م
في  األمريكي  الفشل  وأثار  مظاهر 

أفغانستان والعراق وسوريا؟
ال  دوال  هناك  أن  الواضح  من 
الصدد  بهذا  قــوة  وال  لها  حــول 
ويــعــتــبــر انــضــمــامــهــا ألمــريــكــا 
وعيها  من  الرغم  على  محسوما 
تسعى  التي  األهداف  بطبيعة 
ويتعلق  واشــنــطــن،  إليها 
ــدول  الـ بمجمل  ــر  ــ األم
الغربية  األوروبــيــة 
الــخــلــيــج  ودول 
دول  ــض  ــعـ وبـ
شمال إفريقيا، 
كــــاملــــغــــرب 

وتــونــس، 
ولــــكــــن 
وزن هذه 
الــــــدول 
مجتمعة 

لـــن يــفــيــد 
ــا  ــ ــك ــ ــري ــ أم
كثيرا لحسم 

ألن  الهندو-باسفيك،  منطقة  في  املعركة 
دول  هــو  يظل  املواجهة  هــذه  فــي  القفل 
الكبيرة  الخصوص  وعلى  نفسها  آسيا 
من  بد  وال  والــيــابــان،  الهند  مثل  منها، 
انــخــراط  عــلــى اســتــحــالــة  الــتــأكــيــد  اآلن 
الهند في أي نزاع مسلح تقوده الواليات 
فالقرار  املنطقة،  في  األمريكية  املتحدة 
بهذا  ومستقال  حــذرا  دائما  ظل  الهندي 
وهو  بــراون،  كيري  ويعتبر  الخصوص، 
في  متخصص  ومؤلف  بريطاني  جامعي 
أن  الدولية،  والعالقات  الصيني  التاريخ 
املحيطني  ملفهوم  الصدع  خط  هي  »الهند 
يصعب  العــب  وهــي  ــادئ،  ــه وال الهندي 
فالهند  األطــراف..  متعدد  إطار  في  دمجه 
في  ترغب  وال  عالية  باستقاللية  تتمتع 
بالوكالة،  دبلوماسي  كسالح  استخدامها 
وبالتالي، فإن استمالة نيودلهي للتحالف 
مضمون  غير  الهادئ،  واملحيط  الهندي 

وغير محصن بشكل واضح«.
ستكون  أنها  تعرف  الــيــابــان  أن  كما 
أي حرب  في حالة نشوب  األكبر  الخاسر 
لخوض  ألنها ستضطر  أوال،  املنطقة:  في 
الجغرافيا،  بحكم  ترابها  على  الــحــرب 

وثانيا، بسبب اإلرث االستعماري القريب 
اليابان  تاريخيا مع الصني، حيث احتلت 
ألن  وثالثا،  و1949،   1936 بني  ما  الصني 
الصني  وبــني  بينها  الحالية  الــعــالقــات 
يبرر  شيء  وال  اقتصاديا،  جدا  متشابكة 
بأي شكل من األشكال انخراط طوكيو في 

حرب مدمرة لن تجني من ورائها ربحا.
مع  وقعت  فقد  ألندونيسيا،  بالنسبة 
شديد  مشتركا  بيانا  مــؤخــرا،  الــصــني 
اللهجة يدين الخطوات األمريكية املتعلقة 
بحلف »AUKUS«، معتبرة أنها ستؤدي 
لجعل املنطقة ساحة لحرب نووية ممكنة، 
أما كوريا الشمالية، الدولة النووية التي 
استراتيجية  شــراكــة  بالصني  تجمعها 
صلبة منذ سنة 1961، فإنها 
ســتــدخــل بــســرعــة في 
في  نزاع مسلح  أي 
يومه  منذ  املنطقة 
تدرك  ألنها  األول، 
فرصتها  تلك  أن 
ــروج مــن  ــ ــخ ــ ــل ــ ل
الدولية  عزلتها 
العديد  وتحقيق 
ــب  ــاسـ ــكـ مـــــن املـ
وخارجيا،  داخليا 
بينما يصعب 
كــثــيــرا 

وراء  االنــســيــاق  الجنوبية  كــوريــا  على 
مبادالتها  من  تجني  لكونها  واشنطن، 
التجارية مع الصني ضعف ما تجنيه من 
مبادالتها مع أمريكا واليابان مجتمعتني.

تعرف  إذن،  عــام  وبشكل  آســيــا،  دول 
الستقرارها  ضمانا  تعتبر  الــصــني  أن 
االقتصادية، ولتوضيح  وقوتها  السياسي 
مثالني  نسوق  أن  املفيد  من  سيكون  ذلك، 

هامني جدا:
النظامية  باألزمة  يتعلق  األول،  -املثال 
جنوب  ــي  ف  )crise systémique(
)بما   1997 عــام  صيف  فــي  آسيا  شــرق 
أمريكا  تستعملها  التي  تايوان،  ذلك  في 
انهيارا  عملتها  شهدت  والتي  الــيــوم(، 
الدوالر  مقابل  قيمتها  من   %  45 بنسبة 
أي  تأتي  أن  دون  فقط،  أسابيع  ثالثة  في 
األزمة  هذه  خالل  إلنقاذها(،  غربية  دول 
كانت  والسياسية،  واالقتصادية  املالية 
وحدها الصني من تدخلت ملساعدة الدول 
االستقرار  تحقيق  واستطاعت  املتضررة 

في دول املنطقة للخروج بها من األزمة.
- املثال الثاني، يتعلق بدراسة قامت بها 
واضح  بشكل  وأظهرت  »موديز«  مؤسسة 

االقــتــصــادات  بعض  ارتــبــطــت  كلما  ــه  أن
ارتفعت  كلما  والطريق«  »الحزام  بمبادرة 

معدالت النمو لديها.
وأمثلة  األفغاني،  املثال  أظهر  باملقابل، 
عديدة أخرى، أن التحالف مع الغرب بشكل 
عام واألمريكان بشكل خاص، ليس ضمانا 
ــواء عــلــى املــدى  لــألمــن واالســتــقــرار، سـ
دول  أن  بد  ال  لذلك،  الطويل،  أو  املتوسط 
الجوهري  الصني  دور  تتذكر  آسيا ستظل 
واقتصادات  استقرار  على  الحفاظ  في 
االستراتيجية  يجعل  ما  وهــذا  املنطقة، 

األمريكية محكومة بالفشل.
نزاعا   248 بني  من  بأنه  التذكير  بقي 
منذ  العالم،  من  منطقة   153 في  مسلحا 
كانت  الثانية،  العاملية  الــحــرب  نهاية 
في  طــرفــا  أو  سببا  املــتــحــدة  الـــواليـــات 
جلها  وكان   ،%  81 بنسبة  أي  منها   201
»نشر  خلف  وقــد  الــديــمــقــراطــيــة،  بــاســم 
ــن طــرف  الــديــمــقــراطــيــة« عــبــر الــعــالــم م
األمريكيني، مليوني قتيل في فيتنام وثالثة 
القنابل  من  طن  و350000  الجئ  ماليني 
لحظة،  أي  في  لالنفجار  القابلة  واأللغام 
املتفجرات  القتلى و31000 طن من  وآالف 
ــغــام فــي كــوســوفــو، وعــشــرات آالف  واألل
القتلى و3.5 ماليني الجئ و25 مليون لغم 
القتلى  آالف  العراق، وعشرات  في  وقنبلة 
و11 مليون الجئ في أفغانستان، وعشرات 
الجئ  مليون   13 يناهز  وما  القتلى  آالف 

سوري.. ولم تنته الحرب بعد هناك.
أو  »محلية  الــحــروب  تــلــك  ــل  ك كــانــت 
إقليمية« وتحت مبرر جلب »الديمقراطية«، 
لذلك ينتابني رعب شديد حني يتعلق األمر 
بمؤتمر قمة دولي هذه املرة على الطريقة 
وينتابني  الديمقراطية،  حول  األمريكية 
اإلنزال  رعب أشد حني أرى سرعة وكثافة 
إفريقيا  وغرب  شمال  بمنطقة  األمريكي 
والشرق األوسط.. فهل تصبح منطقتنا، 
على  للديمقراطية«  »واحــة  هلل،  قدر  ال 

الطريقة األمريكية مستقبال ؟

أمريكا المتشبثة بريادتها للعالم، أضحت يائسة من إمكانية مسايرة الصين اقتصاديا من 
جهة، ومتيقنة من أن السلم واالستقرار العالمي يخدم بكين ويعطي للصين مسافة 

من التقدم على الواليات المتحدة.. أمريكا تبحث يائسة عن مشروع توازن به مشروع شي 
جين بينغ المتعلق بـ»الحزام والطريق«، أو ما يصطلح عليه إعالميا بـ»طريق الحرير الجديد« 
الذي أعلن عنه سنة 2013، إال أن واشنطن لم تهتد لحد اآلن لفعل ذلك، رغم إطالق مشروع 

»القرن األمريكي الجديد«، الذي يجسد النزعة المركزية للواليات المتحدة والتي تهدف 
لصياغة العالم على مقاس الطموح واألنانية والنرجسية األمريكية وليس على مقاس عالم 

متعدد األقطاب، مستقر ومفتوح

بينغبوتين



شهادات من

الرواد
أحمد  املرحوم  الوطني  الرائد  من  شهادة 
فــي مــقــال نــشــره بجريدة  بــافــريــج، جـــاءت 
عن   ،1937 ماي   7 بتاريخ   12 عدد  »األطلس« 
»تفضيل الثقافة الفرنسية: منشؤه التعصب«، 
الثقافة  تفضيل  أما   ..(( الفقرة:  هذه  نــدرج 
فمنشؤه  اإلسامية،  الثقافة  على  الفرنسية 
ليست  الفرنسية  الثقافة  ألن  فقط،  التعصب 
مقياس  وليست  لإلنسانية،  األعلى  املثل  هي 
كل  ناقصة  تعد  أن  ينبغي  حتى  الثقافات 
الحياة،  في  غاية  قوم  فلكل  تشبهها،  ال  ثقافة 
اإلسامية،  والثقافة  العربية  اللغة  تاريخ  أما 
فا يقاس بتاريخ أي لغة إفرنجية، ولو أردنا 
املقام((  ساعدنا  ملا  ذلــك،  على  األدلــة  إعطاء 

انتهى.
الصفحة  فريج«،  با  »أحمد  كتاب  املصدر: 

602 ملؤلفه األستاذ محمد توفيق القباج.

ــادس هــــو اآلن يف  ــ ــسـ ــ الـ ــرج مـــحـــمـــد  ب
 55 48 طابقا من أصل  أطــواره النهائية بـ 
سيكون جاهزا بعد سنة على ارتفاع 1250 
مـــتـــرا وعـــــرض 35 مـــتـــرا، لــيــشــكــل مــديــنــة 
وإقــامــات  وفــنــدق  ومكاتب  بأبناك  عمودية 
ــز لــاقــتــصــاد اإلفـــريـــقـــي..  ــركـ ومـــتـــاجـــر ومـ
50 كـــلـــم،  ــي  ــ ــوالـ ــ ســـتـــشـــاهـــد عـــلـــى بـــعـــد حـ
ســا مبداخيل  جــمــاعــة  مــيــزانــيــة  سينعش 
واملهن..  والتجارة  األربــاح  ضرائب ورســوم: 
وســيــلــزم جــمــاعــة الــعــاصــمــة بــإعــادة تهيئة 

الطرقات املؤدية إليه.

سنة 2022 ستكون ثقافية بامتياز على 
ثقافيتني،  تظاهرتني  التي ستحضن  العاصمة 
ــة، إضــافــة إلـــى املــعــرض  إفــريــقــيــة وإســامــي
بنياشني  الرباط  سيزين  للكتاب، مما  الدولي 
رئيسة  بــادرت  وقد  العاملية،  الثقافة  يف  عليا 
اجلماعة لاجتماع برؤساء اجلهة واملقاطعات، 
للتحضير اجليد لهذه التظاهرات، ونعتقد أنه 
العاقات  من  االتصاالت  مستوى  رفع  يجب 
مع  مسؤول  حوار  فتح  إلى  الصرفة  الداخلية 

مختصني هذا املجال.

الـــديـــكـــور  ــن اخـــتـــصـــاصـــيـــن يف  ال بــد مــ
لــتــزيــن الــعــاصــمــة الــثــقــافــيــة طــيــلــة الــســنــة 
بــعــامــات مــســتــوحــاة مــن الــثــقــافــة.. وتخليد 
اإلفريقية  بـ»الثقافة  بتسمية ساحة  املناسبة 
واإلســامــيــة«، ونــقــتــرح مـــدار بــاب زعــيــر على 
ــة شــــــــوارع: مـــحـــمـــد الـــــســـــادس، يــعــقــوب  ــعــ أربــ
ــام مــالــك ومــوســى ابـــن نصير،  املــنــصــور، اإلمــ
فــاجــتــمــاعــات الــرئــيــســة لــلــتــشــاور واالســتــفــادة 
يــجــب أال تــقــتــصــر عــلــى املـــجـــالـــس الــتــابــعــة 
الثقافة،  رواد  مــن  املختصن  مــع  ولــكــن  لــهــا، 
الفتح  ربــاط  وجمعية  اململكة  أكادميية  مثل 

ورئيس »النادي اجلراري«... إلخ.

خطة  أخـــيـــرا  ــحــدة  ــت امل األمم  ــرت  أقـ
ــلــمــدن تــرتــكــز عــلــى 5  حــضــريــة جـــديـــدة ل
الوطنية،  احلضرية  السياسات  هي:  أسس 
وتخطيط  احلضرية  واللوائح  والتشريعات، 
احمللي،  واالقتصاد  التصميم  وأدوات  املدن، 
وتنكب  احمللي...  والتنفيذ  البلديات  ومتويل 
هذا  تنزيل  على  أيام  منذ  املختصة  ــوزارة  ال
بينما  الوجود  وإخراجه حليز  املقرر األممي 

جماعتنا يف »دار غفلون«. 

العدد: 1585 من 10 إلى 16 دجنبر 122021

الرباط  ياحسرة

يهتم  لم  استقاله،  على  املغرب  حصل  أن  منذ 
حزب االستقال بالعاصمة السياسية للمملكة، فكان 
هزائم  يحصد  محلي،  انتخابي  استحقاق  كل  في 
الدوائر  في  الهزائم  تلك  من  يجعل  لكنه  مــدويــة، 
قيادية  مناصب  النتزاع  مبينا  نصرا  االنتخابية، 
بها  فاز  بما  واملقاطعات  الجماعة  في  للمسؤوليات 
من مقاعد محدودة، إنما غير املحدود، هو اسم حزب 
تسيير  في  للمشاركة  أهله  جــواز  وهو  االستقال، 
الثمانينيات،  في  والجماعة  السبعينات  في  البلدية 
لسنة  ترأس  سياسي  انقاب  »حادثة«  إثر  وعلى  ثم 
سنة  بداية  إلــى  وانتظر  العمالة،  مجلس  واحــدة 
لم  لكنهما  مهمتني،  مقاطعتني  على  ليحصل   2003
منهما  رئيس  غيره  عندما  ميزانيتهما  على  تحافظا 
حاضرا  صــامــدا  الــحــزب  ليستمر  بـــ»الــحــمــامــة«.. 
ومسؤوال في أهم املواقع الجماعية بغض النظر عن 
املضافة:  القيمة  وتبقى  عليها،  املحصل  املقاعد  قلة 
مكانة حزب االستقال في املشهد السياسي الوطني، 
ما  وهذا  التسيير،  في  ومشاركته  وده  طلب  تفرض 
ليظهر   ،1960 سنة  الجماعي  العمل  بداية  منذ  كان 
حماته  في  مغاير  بشكل  املاضية  االنتخابات  في 
وخطاباته وشعاراته وحتى في مرشحيه، وكان يركز 
على مقاطعتني كبيرتني.. فاز باألهم وترأسها ووظف 
األخرى بما لديه من مقاعد فيها لخوض معركة ترأس 
كما  أريحية  بكل  بها  فوزه  وتحقق  العمالة،  مجلس 

القيمة املضافة  تلك  فاز بمناصب أخرى، ليجعل من 
قيمة رئيسية يحسب لها ألف حساب.

ــأن الــحــزب تــعــاطــف مع  ــيــس صــحــيــحــا بـ ول
بذكاء  ولكن  آخــر،  بحزب  امللتحقني  قدمائه  أحد 
املفاوضني املتمرسني من أصحاب »امليزان«، الذين 
التفاوضي،  الوضع  على  تماما  مسيطرين  كانوا 
املقاطعات  خريطة  هندسة  في  حتى  وتدخلوا  بل 
وكانت  اللجان،  ورئاسات  الرئيسة  بيانات  ورسم 
للتقرير  سرية  وأخرى  للتمويه  علنية  مفاوضات 

ولن نزيد.
بدور  قام  الــذي  الحزب  مؤتمر  يجتمع  واليوم، 
فعال في إرساء مجالس العاصمة بالرغم من نتائجه 
بنقص  مفاوضيه  ودراية  لحنكة  وذلك  املتواضعة، 
مقاطعة  على  فحصلوا  معهم،  املتفاوض  وضعف 
مقاطعة  الوطني،  الصعيد  على  واألهــم  األكبر  هي 
واملناطق  والصحة،  واإلدارة،  واالقتصاد،  الجماعة 
الخضراء.. وأضافوا إليها مجلس عمالة العاصمة.. 
املكتسبات  هــذه  االستقال  مؤتمر  سيناقش  فهل 
الرباط  في  للحزب  واعد  مستقبل  شق  في  ودورهــا 

وقد وضع يديه ورجليه عليهما؟ وماذا بعد؟
للرباطيني ونحن نعلم بأن  نعم، ماذا سيحققان 
وكلمتهما  كبيرا  نفوذا  الحالي  الوقت  في  لهما 
سيفاجئان  إنجاز  فبأي  الجماعة..  في  مسموعة 

الرباطيني ؟

أسـرارعـين حـزب االسـتقالل عـلى العـاصمة
العاصمة

مقاطعات لتقريب الخدمات أم الغتراف االمتيازات ؟

المادة 77 من القانون اجلماعي تنيط اجلماعة 
الــقــرب للمواطنن واملــواطــنــات،  تــقــدمي خــدمــات  مبــهــام 
بينها:  ومــن  إليها،  املسندة  االختصاصات  يف  وحتــددهــا 
الــكــوارث  املــســاعــدات والــدعــم الــازمــن للمتضررين مــن 
منذ شهر  بنا  حــل  الــذي  »كــورونــا«  وبــاء  مثل  الطبيعية، 
أرواحـــنـــا  بــالــبــطــش يف  يــهــددنــا  يــــزال  2020 وال  مــــارس 
واإلفاس يف اقتصادنا وفرض احلجر علينا يف منازلنا، 
قوتهم  يف  الهشة،  الطبقة  مــن  منا  احملتاجن  وتعذيب 
مثل  والضرورية،  امللحة  ومصاريفهم  وأدويتهم  اليومي 
ومصاريف  والتطهير  والكهرباء  واملــاء  األكــريــة  واجــبــات 

دراسة األبناء.
ويسجل التاريخ على املجالس السابقة، استخفافها 
توقف  من  الرباطين،  على  املفروض  الكارثي  بالوضع 
عجلة احلركة التجارية بصفة عامة، وهلع مستمر على 
مستقبلهم، فكان الواجب عليها عقد دورات استثنائية 
لتخفيف  تدابير  مــن  يــلــزم  مــا  واتــخــاذ  احلــالــة  ملناقشة 
هذا الهلع على الرباطين، بإعان التضامن واملساندة 
الــكــامــلــة والــامــشــروطــة مــع الــفــئــات املـــعـــوزة، وتشكيل 
جلان لتفقد أحوال الناس، وتقرير حتويل بعض البنود 
املــالــيــة مــن املــيــزانــيــات املــخــصــصــة لــلــتــعــويــضــات واملــنــح 
واألتـــعـــاب والــشــراكــات ونــفــقــات الــســيــارات والــكــمــالــيــات 
ودعم  الوباء  ملواجهة مخلفات  بند خــاص  األخــرى، يف 
املــتــضــرريــن، بــل احــتــفــظــت جــل املــجــالــس بــامــتــيــازاتــهــا 
األحزاب  أسقطت  التي  األخيرة،  االنتخابات  غاية  إلى 
املناصب..  فــردوس  ونعيم  احلكم  كــراســي  مــن  احلاكمة 
فــكــان »الـــطـــرد« اجلــمــاعــي لـــأحـــزاب الــتــي لــم تــفــكــر يف 

الرباطين وقت الشدة واحلاجة.
وبأغلبية  البديلة  األحــزاب  انتخاب  وبعد شهرين من 
مريحة بدال من األخرى املغضوب عليها، كنا ننتظر بعد 
استثنائية،  دورة  عقد  إلــى  املــبــادرة  املاضية،  أكتوبر  دورة 
ملراجعة بنود ميزانية 2022 التي أعدها املجلس السابق 
وصـــادق عليها املجلس احلــالــي، رمبــا الرتــبــاطــه باألجل 
الــقــانــونــي لــلــدورة، لــكــن هــذا ال مينعه مــن إعـــادة دراســة 
املــيــزانــيــة ونـــزع فــتــيــل ســيــاســة األحــــزاب املـــغـــادرة وإثــبــات 
زمن  يف  الرباطين  دعــم  ومنها  مغايرة  بسياسة  أحــزابــه 
»كورونا« ومساعدة الناس يف هذا البرد القارس واألمطار 
ــا يــخــفــف عــنــهــم مـــعـــانـــاة كـــانـــت تــتــجــاهــلــهــا الــهــيــئــات  مبـ
اجلماعة  مجلس  أحــزاب  كانت  إذا  إال  اللهم  السالفة.. 
استفادت  التي  االمتيازات  االغتراف من  ملمارسة  »وفية« 

منها سابقاتها. 

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

الوباء والبرد 
واألمطار 

ونوم الجماعة

صورة تاريخية لرموز الوطنية يتوســطهم املرحوم أحمد بالفريج وبين يديه نجله األســتاذ 
أنيــس أطــال اهلل عمره، ويحيط به الوطنيــون األبرار: محمد اليزيدي، محمد غازي، عبد الكريم 
بنجلون، قاســم الزهيري، محمد ابن الراضي، املهدي بنبركة، أحمد الشــرقاوي، علي بركاش، 

محمــد ميمــون، محمد بن زيان، محمــد املدور، الحاج عثمان جوريو، عبد الكريم الفلوس، 
وبنعبد اهلل، تغمدهم اهلل بواســع رحمته وأســكنهم فسيح جناته. 

مجردة  خمسة،  وعــددهــا  العاصمة  مقاطعات 
لحساب  تعمل  فهي  االعــتــبــاريــة،  الشخصية  مــن 
الجماعة وتحت مسؤوليتها وإليها تقدم ملتمساتها 
ومداوالتها، ومنها تستمد تفويضات غالبا ما تشمل 
من  سنوية  »منح«  مقابل  لساكنتها  القرب  خدمات 
امليزانية الجماعية بحوالي: مليارين ملقاطعة حسان، 
املنصور،  يعقوب  ملقاطعة  مليون  و400  ومليارين 
ومليار  اليوسفية،  ملقاطعة  مليونا  و264  ومليارين 
مليونا  الرياض، و830  أكدال  ملقاطعة  مليونا  و654 
على  تصرف  املنح  هــذه  وجــل  السويسي،  ملقاطعة 
ومبيدات  الفئران  إبادة  مواد  وشراء  العامة  اإلدارة 
وشراء  البنايات،  وصيانة  والحشرات،  للطفيليات 
عتاد التشوير بـ 10 مايني وآخر صغير بـ 10 مايني 
الطرقات  وصيانة  مليونا،   20 بـ  واألغــراس  أخرى، 
املستشارين  بعض  وتعويضات  مليون،   100 بـــ 
 10 بـ  واالستقبال  واإلطعام  واإلقامة  مليونا،   50 بـ 
الغيار  وقطع  الوقود  وشراء  بملونني،  والنقل  مايني، 
إلخ،  مليونا...   115 بـ  السيارات  وإصاح  واإلطــارات 
إضافة إلى نفقات األتعاب واالستشارات.. وقد اخترنا 
لكم مصاريف مقاطعة مرتبة في الصف الثالث من بني 
الـ 5 مقاطعات، أي في الوسط، ومن االنتداب املاضي، 
لعدم  املقبلة،  السنة  »منح«  تحليل  في  نتسرع  ولــم 
جاهزيتها بصفة نهائية، إال أن ما يروج في شأنها، ال 

يختلف عن سابقاتها.
وكما الحظتم، فخدمات القرب في مقاطعاتنا، يعبر 
عنها االبتعاد من »الطوبيسات« والقرب من سيارات 
»جابها هلل«، ومنح الراحة واالستجمام وتكليف من 
بحسن  واالهتمام  والدراسات..  االستشارات  يبيع 
حساب  على  ونقا  ومبيتا  وشربا  أكــا  الضيافة 
املقهورين والكادحني واملعذبني، وخاصة من تبعات 
التلفونات  اشتراكات  وأداء  ــا«،  »كــورون جائحة 

ملكاملات ال تهم املصلحة العامة.
ومحطات  للرباطيني..  الــقــرب  خــدمــات  هــي  فأين 
وقوف »الطوبيسات« في كل نقطها بدون أغطية تحمي 
األزبال  وحاويات  البرد،  ولفحات  املطر  من  املنتظرين 
املركونة في زوايا األزقة والفائضة بالقاذورات »تبخر« 
عصائر  منها  وتتسرب  النتنة  بــالــروائــح  محيطها 
كما  تستمر  املقاطعات  مصالح  وخدمات  امليكروبات، 
»وسير  بالتسويفات  عليهم  املغضوب  أيام  في  كانت 
الغرض،  بقضاء  يتكلف  »كفيل«  عن  والبحث  وآجي« 
وثيقة  لتسوية  فقط  وممل  طويل  لوقت  واالنــتــظــار 
 5000 حوالي  أجور  أداء  امليزانية  تحمل  من  بالرغم 
موظف جماعي، لو أعيد انتشارهم ملا انتظر أي رباطي 

دقيقة لقضاء غرضه؟
املــواطــنــني،  مــن  الــقــرب  إدارات  هــي  فاملقاطعات 

التي  ــزاب  األحـ سياسة  تعكس  ساطعة  مــرآة  وهــي 
الذي  للتدبير  مخالف  تسيير  بإبراز  ومكلفة  تقودها، 
ملقاطعات  تــواقــون  والرباطيون  الناخبون،  أسقطه 
أو  نقص  مركب  أي  بــدون  املواطن  يدخلها  مواطنة، 
الرباطيون  وموظفيها،  منتخبيها  من  وحــذر  ريبة 
ومساعدتهم  خدمتهم  وفي  تصرفهم  تحت  يريدونها 
وتسهيل مأموريتهم، الرباطيون تعبوا من امللل املخيم 
عشرات  تدعم  املقاطعات  بينما  أبنائهم  وعلى  عليهم 
فهم  تذكر،  مردودية  أي  بدون  أموالهم  من  الجمعيات 
فعالياتها  وبني  املقاطعات  هذه  بني  أنشطة  يريدون 
الجمعوية املمنوحة من املال الجماعي، ويحلمون بأن 
املعامات  في  جديدة  الجديدة،  املقبلة  السنة  تكون 
املقاطعاتية وفي كسر حواجز عدم الثقة بني الرباطيني 

ومنتخبيهم برعاية األحزاب التي ينتمون إليها.
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أسبوعيات كريم إدبهي

نحن الفريق الذي هزم نفسه بنفسه
حدومي، المدرب المساعد لسريع وادي زم

خاسرين  ــدرب،  ــ امل يجيبو  بــامــا  غير  هـــاذي،  زويــنــة 
خاسرين...

برازيلي يف تداريب النادي املكناسي
الصباح

هاذ البرازيليني تبهدلوا مساكن.

نصير مزراوي حاضر مع املنتخب املغربي يف نهائيات 
كأس إفريقيا

جرائد
زيدو عليه حكيم زياش اهلل يجازيكم بخير.

بعد تألقه الكبير يف مباريات شيلسي األخيرة، زياش 
يدق أبواب العودة للمنتخب بقوة...

وكاالت
افتح الباب آ السي خاليلوزيتش..

هدفنا الفوز بـ»مونديال العرب«
عموتة، مدرب المنتخب الرديف

كول إن شاء اهلل...

»الــكــاف« يــؤيــد مــشــروع »الــفــيــفــا« حــول تنظيم كأس 
العالم كل سنتني

وكاالت
»آش عند امليت ما يدير قدام َغّسالو«!!

»يريدون إسقاط املولودية، وحرام أن يحصل ذلك«
الجزائي نغيز، مدرب مولودية وجدة

شكون هوما »يريدون«؟ باراكا من البكاء..

أخطاء قاتلة تسببت يف تلقينا هديف التعادل
عزيز كركاش، مدرب أولمبيك خريبكة
هاذ كثرة األخطاء القاتلة هي سبب إقالتك من الفريق.

املدرب الدميعي يستدعي 24 العبا لتجمع املنتخب 
األوملبي )ما بني 29 يونيو و5 دجنبر(

المساء
نفس  ويف  عموتة  مع  هو  ها  »سوبرمان«،  الدميعي  هاذ 

الوقت مع األوملبيني!!

فــريــق الــنــصــر الــســعــودي يــطــالــب املــغــربــي حــمــد اهلل 
بتسديد 22 مليون دوالر

صحف سعودية
ْلتيها«. »ياّله.. ُفْكها يا من َوحَّ

اجليش امللكي يكافئ مدربه لإلناث هيدامو بإقالته
الصباح

وقع  مــن  ــرء  امل على  مضاضة  أشــد  القربى  ذوي  »وظــلــم 
احلسام املهند« )طرفة بن العبد(.

قــف
بعد أن فقد صوابه وعربد على جميع مكونات فريقه

عبد الرزاق حمد اهلل.. »سفير خارج التغطية«
السعودي فسخ عقد  النصر  إدارة  قررت   ...
املهاجم املغربي عبد الرزاق حمد هلل، بسبب 
وصول الطرفني إلى الباب املسدود، وبسبب 
التصرفات الطائشة لالعب املغربي، الذي فقد 
تهديدية  رسائل  بنشر  وقام  وعربد،  صوابه 

في حق الرئيس التنفيذي وبعض 
الفريق عبر  املسؤولني عن 

تطبيق »الواتساب«.
حـــــــمـــــــد هلل 
ــر  ــس ــك قـــــــام ب
ــورة«  ــ ــب ــســ ــ »ال
التي يستعملها 

املــــــــــــدرب فــي 
املالبس  مستودع 

ــرح خـــطـــطـــه  ــ ــ ــش ــ ــ ل

ضمن  إدراجـــه  عــدم  بسبب  التقنية، 
الرسمية. التشكيلة 

ــا من  ــ ــاق ذرع ــق الــنــصــر ضـ ــري ف
تصرفات العب أوملبيك أسفي سابقا، 
بعد أن دخل في نزاعات وشجارات 
زمالئه  مــن  العديد  مــع  مفتعلة 
وحتى  الــبــرازيــلــي،  ــه  ــدرب وم
تافهة  ألسباب  املحبني،  بعض 
املتوازن  غير  السلوك  عن  تنم 

لهذا الالعب.
فسخ  قــررت  النصر  إدارة 
عقده، وأمهلته أربعة أيام من 
الجزائي  الشرط  دفــع  أجــل 
لــعــقــده االحـــتـــرافـــي مع 
مليون   20 والبالغ  الفريق، 

السويسري،  ملحاميها  املهمة  هذه  وأوكلت  يورو، 
لكرة  الدولي  االتحاد  إلى  القضية  هذه  رفع  الذي 

القدم.
قسم  من  الــقــادم  الالعب  هــذا  يريد  مــاذا  تــرى 
أوليسوند  إلى  ومنه  أسفي،  أوملبيك  إلى  الهواة 
البطولة  ثم  الصيني،  وغوانغجو  النرويجي، 
الفريق  بــهــذا  ــرحــال  ال يحط  أن  قبل  القطرية، 

السعودي؟
يكن  لم  خرافي  مالي  مبلغ  على  يحصل  العب 
سنويا(،  سنتيم  مليار   5( حياته  طوال  به  يحلم 
باإلضافة إلى العديد من االمتيازات التي ال تعد وال 
تحصى.. فإذا كان حمد هلل ينوي مغادرة الفريق، 
و»السلمية«  الــوديــة  الطرق  من  العديد  فهناك 
لتحقيق رغبته دون اللجوء إلى هذا السلوك الذي 
يشوه سمعة الالعب املغربي خارج وطنه، والذي 

لم نتعود عليه طوال عقود من الزمن.
أمام هذا الوضع الذي ال نريده ألي العب مغربي، 
نرى أن الناخب الوطني السابق، الفرنسي هيرفي 
معسكر  من  طــرده  حينما  حق  على  كــان  رونــار، 
إلى نهائيات كأس  الذهاب  املغربي قبيل  املنتخب 
مع  مشاكل  في  دخوله  بسبب  األخيرة،  إفريقيا 
مواطنه في نفس الفريق، نور الدين أمرابط، ومع 
العميد السابق املهدي بنعطية، وكذلك مع الالعب 
فيصل فجر، آنذاك وقف الجميع بجانب حمد هلل، 
إلى  عاد  لألسف،  لكنه  »ضحية«،  اعتبرناه  الذي 
وأمام  الحقيقي،  وجهه  عن  وأبان  القديمة،  عادته 
أن  األقــدار  شاءت  الذي  رونــار،  هيرفي  الفرنسي 
ينتقل إلى السعودية لتدريب منتخبها، وللوقوف 

عن كثب على شطحات هذا الالعب. حمد هللا وجه سهام 
للجميع... النقد 

... وهللا عيب

لم يوضح مسؤولو الجيش امللكي 
إلقالة  الحقيقية  األســبــاب  )إنـــاث( 
الفريق،  ــدرب  ومـ الــســابــق  ــي  ــدول ال
تعاطفا  لقي  الذي  هيدامو،  هلل  عبد 
القدم  كرة  متتبعي  جميع  من  كبيرا 
ــة، خــاصــة مــحــبــي فــريــق  ــنــســوي ال
الذين اندهشوا لهذا  الجيش امللكي، 

القرار الصادم.
هيدامو،  هلل  عبد  الوطني  اإلطــار 
املعروف بدماثة أخالقه، وبهروبه من 
سنوات  عشر  قرابة  قضى  األضواء، 
الذي  الفريق،  هذا  مع  يشتغل  وهو 
وصل إلى القمة، حيث أصبح الجيش 
البطولة  على  مسيطرا  إناث  امللكي 
وتمكن  ــرش،  ــع ال ــأس  وكـ الوطنية 
مرات   8 املغربي  بالدوري  الفوز  من 
7 مناسبات، كما  وبكأس العرش في 
فاز بلقب عربي، وهو كأس الصداقة 

املغربية اإلماراتية.
في  شــارك  امللكي،  الجيش  فريق 
إفريقيا  أبطال  ــدوري  ل نسخة  أول 
لكرة القدم النسوية، التي احتضنتها 
الحصول  من  وتمكن  مؤخرا،  مصر 
على امليدالية البرونزية بعد احتالله 

املرتبة الثالثة.
لقي صدى  الــرائــع  اإلنــجــاز  هــذا 

ولــدى  املــغــاربــة،  جميع  ــدى  ل طيبا 
القدم،  كــرة  جامعة  عــن  املسؤولني 

الذين نوهوا كثيرا بهذا الفريق.
كل هذه النتائج املبهرة، لم تشفع 
كان  حيث  الــصــامــت،  ــدرب  املـ لــهــذا 
تــداريــب  ــى  إل ــعــودة  ال ــزاؤه بعد  جـ
الفريق، هو اإلقالة، ألسباب ما زالت 

مجهولة لحد اآلن.
امللكي  الجيش  فــريــق  ــان  ك فـــإذا 
ــاث قــد وصــل إلــى مــا وصــل إليه  إن
إلى  يرجع  الكبير  فالفضل  مجد،  من 
حبب  الذي  هيدامو،  عبد هلل  املدرب 
ونساء  فتيات  لجميع  الرياضة  هذه 
املغرب، اللواتي أصبحن في كل املدن 

منافسة  أجل  من  يجتهدن  املغربية 
فريق الجيش امللكي النموذجي.

تــمــر هــذه  أن  يــجــب  ــة، ال  ــراح ص
املفروض  فمن  الكرام،  مرور  الواقعة 
هذه  وراء  ــان  ك مــن  كــل  نسائل  أن 
ال  هيدامو  هلل  فعبد  الظاملة،  اإلقالة 
للعمل  نظرا  املعاملة،  هذه  يستحق 
قرابة  به  قام  الذي  والقاعدي  الكبير 
لتاريخه  واعتبارا  الزمن،  من  عقد 
الجيش  داخل  كبير  كالعب  الكروي 
من  بالعديد  معه  فــاز  ــذي  ال امللكي 
خاصة  والدولية،  الوطنية  األلقاب 
البطلة  لألندية  إفريقيا  بكأس  فوزه 
أعطى  ــي  دول وكــالعــب   ،1985 سنة 

الشيء الكثير لكرة القدم الوطنية.
هلل  عبد  ــاملــدرب  ف الــعــمــوم،  على 
الــواســع،  الــبــاب  مــن  خــرج  هيدامو 
وسيجد خلفه، وال شك، مشكلة كبيرة 
بها  فاز  التي  األلقاب  في ترسيخ كل 
الفريق،  تدريب  على  إشرافه  خالل 
التي  النسوية  الــقــدم  ــرة  ك أن  كما 
عرفت خالل السنوات األخيرة تقدما 
الكبير  االهــتــمــام  بفضل  ملموسا، 
هي  الرياضة،  بهذه  امللكية  للجامعة 
ــى مـــدرب كبير  فــي حــاجــة مــاســة إل

ومحترف كعبد هلل هيدامو.

فرحة هيدامو باحتالل فريق 
المرتبة  الملكي  الجيش 

الثالثة إفريقيا لم تدم طويال

هذا إلى المسؤولين عن فريق الجيش الملكي إناث

بعد العديد من األلقاب التي حققها

من كان وراء إقالة المدرب عبد هللا هيدامو ؟

مونديال العرب )قطر 2021(

المنتخب المغربي ضد الجزائر في دور الربع

الـقـلب... مـمـنـوع عـلى مـرضـى 
واصـــل املــنــتــخــب املــغــربــي 
بفضل  وإبهاره،  تألقه  الرديف 
املستويات الرائعة التي قدمها 
التي  الثالث  املباريات  خــالل 
نهائيات  في  اآلن  لحد  أجراها 
كأس العرب املقامة بدولة قطر.
في  املــدويــة  الرباعية  فبعد 
األولـــى ضــد منتخب  املــبــاراة 
تسجيل  مــن  تمكن  فلسطني، 
املنتخب  ضــد  الحصة  نفس 
الدور  ينهي  أن  قبل  األردنــي، 
على  ثــالــث  بــانــتــصــار  األول 
بهدف  ــودي  ــســع ال املــنــتــخــب 
مغايرة،  وبتشكيلة  لصفر، 
الحسني  املــدرب  عليها  اعتمد 
املنتخب  هــذا  ليؤكد  عموتة، 
الكبير  وعـــزمـــه  انــســجــامــه 
هذا  فــي  بعيدا  الــذهــاب  على 

املونديال العربي.
كل  حطم  الوطني  املنتخب 

تمكن  حيث  القياسية،  األرقــام 
محافظا  أهداف   9 تسجيل  من 
نظافة  على  الــوقــت  نفس  فــي 

شباكه.
الغير  اإلنـــجـــاز  ــذا  هـ بــعــد 
منتخبنا  سيواجه  مسبوق، 
على  دجنبر   11 السبت  ــدا  غ
الساعة الثامنة مساء، منتخب 
الجزائر، الذي اكتفى بالتعادل 
اإليجابي ضد املنتخب املصري 
)1-1(، إال أن هذا األخير ارتقى 
بفضل  األولــــى  املــرتــبــة  ــى  إلـ

»اللعب النظيف«.
ديربي مغاربي حارق، نتمنى 
املوعد،  في  منتخبنا  يكون  أن 
بكل  الـــربـــع  دور  ــاوز  ــج ــت وي
صعوبة  من  بالرغم  أريحية، 
التي تعتبر نهاية  هذه املباراة 

قبل األوان.
فرحة مستحقة لألسود



تحليل  إخباري

العدد: 1585 من 10 إلى 16 دجنبر 2021 14

كثيرا  الوطنية  الصحافة  تهتم  لم 
جدال  لكن  »اإلبراهيمية«،  بتعريف 
كبيرا يرافق هذا املفهوم على مواقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، ووســائــل 
اإلعالم العاملية، ال سيما بعد تنامي 
عن  للحديث  الرافضة  الفعل  ردود 

»دين جديد« بغطاء »اإلبراهيمية«.
ــالن رسمي  إعـ هــنــاك  ــيــس  ـــ))ل ف
بـالديانة  يعرف  ما  لقيام  اآلن  حتى 
اإلبراهيمية الجديدة، إذ ليست لها 

وإنما  كــتــاب،  أو  أتــبــاع  أو  أســس 
منذ  عنه  الحديث  بدأ  مشروع  هي 
املشترك  الــعــامــل  أســاســه  ــرة،  ــت ف
ــات الــثــالث، اإلســـالم  ــان ــدي ــن ال ب
باعتبارها  واليهودية،  واملسيحية 
النبي  إلى  نسبة  إبراهيمية،  أديان 
للمشروع  املعلن  والهدف  إبراهيم، 
بن  املــشــتــرك  على  »الــتــركــيــز  هــو 
يمكن  عما  والتغاضي  الــديــانــات 
بن  وقــتــاال  نـــزاعـــات  يــســبــب  أن 

الشعوب«، وقد بدأ الترويج للفكرة 
بن  السالم  »إقامة  إطــار  في  فعال 
عن  النظر  بغض  والــدول  الشعوب 

الفروقات«(( )املصدر: وكاالت(.
أقوى تركيز ملشروع ترويج  وكان 
خالل  من  حصل  قد  »اإلبراهيمية« 
التي  اإلنسانية«  األخــوة  »وثيقة 
أحمد  الدكتور  األكبر،  اإلمام  وقعها 
الــطــيــب، شــيــخ األزهـــر الــشــريــف، 
بابا  فرانسيس،  البابا  وقــداســة 

أبوظبي  في  الكاثوليكية،  الكنيسة 
يوم 4 فبراير 2019، برعاية الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
العربية  اإلمـــارات  بدولة  املسلحة 
بعدها  الترويج  تم  حيث  املتحدة، 
اإلبراهيمية«  العائلة  »بيت  لبناء 
املقرر تدشينه في جزيرة السعديات 

أبوظبي،  اإلماراتية  بالعاصمة 
ويـــضـــم كــنــيــســة ومــســجــدا 

إخباريتحليل 

وطنيا  ــام،  اإلع وسائل  تثير  أن  دون  يوم  يمر  يعد  لم 
»االتــفــاقــات  قبيل  مــن  المصطلحات  بعض  ــا،  ــي ودول
العائلة  و»بيت  اإلبراهيمية«  و»الديانة  اإلبراهيمية« 
بمناسبة  إثارتها  تتم  التي  المصطلحات  من  وغيرها  اإلبراهيمية«، 
الحديث عن »صفقة القرن« أو »اتفاقات التطبيع مع إسرائيل«، ورغم 

أن المغرب حصن اتفاقه للتعاون مع إسرائيل باشتراطه عدم التخلي 
اتفاق  توقيع  على  االقتصار  عن  فضا  الفلسطينية،  القضية  عن 
بعيدا  ليس  أنه  إال  وإسرائيل،  أمريكا  من  كل  مع  الثاثي  للتعاون 

تماما عن نقاشات من هذا النوع، فماذا يقصد بـ»اإلبراهيمية«؟

إعداد : سعيد الريحاني

جاريد كوشنير كبير مستشاري دونالد ترامب وعراب مشروع »نشر الديانة اإلبراهيمية« خالل زيارته للمغرب

»الديانة اإلبراهيمية« تخلق جدال عالميا

لماذا سكت العلماء المغاربة عن محاولة 
ترويــج »ديــن جــديد« ؟

خط التماس بين تطبيع العالقات مع إسرائيل وتغيـير الديانة
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تحليل  إخباري

البابا فرانسيس خالل زيارته للمغرب والتي توجت بتوقيع »نداء القدس« 

صرح  سقف  تحت  يهوديا  وكنيسا 
واحد..

مؤسسي  كبار  من  واحدا  أن  غير 
ــذا املـــشـــروع )بـــيـــت الــعــائــلــة  ــ ه
اإلبراهيمية(، خلق الحدث من خالل 
إبراهيمي  »ديــن  لـ  الترويج  رفض 
جديد«، حيث بات يقول شيخ األزهر 
أحمد الطيب، بأن الدعوة إلى جمع 
األديان السماوية تحت ظل »الديانة 
اإلبراهيمية« املزعومة هي »أضغاث 
أحــــالم«، و))قــــال الــطــيــب، خــالل 
املصرية«،  العائلة  »بيت  احتفالية 
إلى  الــدعــوة  »إن  األربــعــاء:  اليوم 
ظل  تحت  السماوية  ــان  األدي جمع 
ــة اإلبــراهــيــمــيــة املــزعــومــة  ــان ــدي ال
للحرية  مــصــادرة  وهــو  مــرفــوض، 
االعتقاد  فــي  واالخــتــالف  الدينية 
االختيار، وهي  في  اإلنسان  وحرية 
وأضاف  اإلدراك«،  عن  بعيدة  دعوة 
االجتماع  »يستحيل  األزهــر:  شيخ 
على  بناء  ــك  وذل واحـــد،  ديــن  على 
الناس عليها  التي فطر هلل  الفطرة 
والعقائد  ــوان  األل في  اختالف  من 

َك  َرُبّ َشاَء  )َوَلْو  واللغات،  والعقول 
ًة َواِحَدًة َوال َيَزاُلوَن  اَس ُأَمّ َلَجَعَل الَنّ
باٍق في  ُمْخَتِلِفنَي(، وهذا االختالف 
وتابع:  القيامة«،  يوم  إلى  الناس 
دعــوى  مثل  الدعوى مثلها  ــذه  »ه
التاريخ واألخالق  العوملة ونهاية 
كــانــت  وإن  وغـــيـــرهـــا،  ــة  ــي ــعــامل ال
كأنها  أمـــرهـــا  ــر  ــاه ظ فـــي  ــدو  ــب ت
دعـــوة إلـــى االجــتــمــاع اإلنــســانــي 
أسباب  على  والقضاء  وتوحيده 
أنها هي  إال  وصراعاته..  نزاعاته 
أغلى  مــصــادرة  إلــى  نفسها دعوة 
ما يمتلكه بنو اإلنسان، وهو حرية 
وحرية  اإليمان،  وحرية  االعتقاد، 
االختيار«(( )املصدر: عدة وكاالت(.
بردود  يتعلق  فيما  األمر  يقف  وال 
إن  بــل  ــر،  األزهـ شيخ  عند  الفعل، 
لعلماء  الــعــاملــي  ــحــاد  االت مــن  كــال 
املسلمني،  علماء  ورابطة  املسلمني، 
عن  عبروا  العربي،  املغرب  ورابطة 
إزاء ما اصطلح عليه  موقف موحد 
خالل  من  اإلبراهيمية«،  »الديانة 
نقط،  عــدة  يتضمن  مشترك  بيان 

هذا  وجــود  بدحض  كفيلة  رأوهـــا 
الدين وهي:

هو  الكريم  القرآن  أوال: إن   -((
عليه  بإبراهيم  احتفى  كتاب  أعظم 
السالم، وفي القرآن سورة باسمه، 
بنيه،  وبعض  آله،  بأسماء  وسور 
َهْديه،  باتباع  واملسلمون مأمورون 
وَهْدي سائر األنبياء عليهم الصالة 
ـــِئـــَك  ﴿ُأوَلٰ تعالى:  ــال  ق ــســالم،  وال
 ۗ اْقــَتــِدْه  َفِبُهَداُهُم  هلل  َهــَدى  الَِّذيَن 
ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ۖ ِإْن ُهَو ِإالَّ 
األنعام:  )سورة  ِلْلَعاَلِمنَي﴾  ِذْكــَرٰى 
اآلية 90(، ولذلك، فإن َأْوَلى الناس 
أهل  هــم  الــســالم  عليه  بإبراهيم 
قــال سبحانه:  واإليــمــان،  اإلســالم 
َللَِّذيَن  ِبِإْبَراِهيَم  النَّاِس  َأْوَلى  ﴿ِإنَّ 
آَمُنوا  َوالَِّذيَن  النَِّبيُّ  َذا  َوَهٰ اتََّبُعوُه 
آل  )سورة  اْلُمْؤِمِننَي﴾  َوِلــيُّ  َوهلل   ۗ

عمران: اآلية 68(.
مع  املسلمني  علماء  ثانيا: إن   -
والتعايش  اإلنــســانــي،  الــتــعــاون 
وعدم  والعدل،  الحرية  على  القائم 
ومع  األنــبــيــاء،  أو  األديـــان  ازدراء 

لبناء املجتمعات،  الحوار اإلنساني 
ولكنهم يقفون متحدين ضد تحريف 
عليهم  األنبياء  وتشويه  اإلســالم، 
ــذا هــو دين  الــصــالة والــســالم، وه
ِإنَِّني  ﴿ُقْل  سبحانه:  قال  املسلمني، 
ْسَتِقيٍم  مُّ ــَراٍط  ِص ــٰى  ِإَل ــي  َربِّ َهَداِني 
َوَما   ۚ َحِنيًفا  ِإْبَراِهيَم  لََّة  مِّ ِقَيًما  ِديًنا 
َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكنَي﴾ )سورة األنعام: 

اآلية 161(.
الدين  فكرة  أن  ثالثا: إن أساس   -
بني  املشترك  على  يقوم  اإلبراهيمي 
العقائد،  من  وغيره  اإلسالم  عقيدة 
إنما  اإلســالم  إذ  باطلة،  فكرة  هي 
والوحدانية،  التوحيد  على  يقوم 
بينما  بالعبادة،  تعالى  اهلل  وإفراد 
الشرك،  دخلها  قد  املحرفة  الشرائع 
والتوحيد  الــوثــنــيــة،  وخالطتها 

والشرك ضدان ال يجتمعان.
السالم  عليه  إبراهيم  بأن  والزعم 
على دين جامع لإلسالم واليهودية 
ومعتقد  باطل،  زعم  والنصرانية، 
َكــاَن  ــا  ﴿َمـ سبحانه:  قــال  فــاســد، 
ِكن  َوَلٰ ا  َنْصَراِنّيً َواَل  ا  َيُهوِدّيً ِإْبَراِهيُم 
ِمَن  ــاَن  َك ــا  َوَم ْسِلًما  مُّ َحِنيًفا  ــاَن  َك
اْلُمْشِرِكنَي﴾ )آل عمران: اآلية 67(.

لدعم  السعي  رابـــعـــا: إن   -

القــدس.. نــداء 
 صمام أمان الدبلوماسية الروحية المغربية  

إن أساس أن فكرة الدين 
اإلبراهيمي يقوم على 

المشترك بين عقيدة 
اإلسالم وغيره من 

العقائد، هي فكرة باطلة، 
إذ اإلسالم إنما يقوم 

على التوحيد والوحدانية، 
وإفراد هللا تعالى بالعبادة، 

بينما الشرائع المحرفة قد 
دخلها الشرك، وخالطتها 

الوثنية، والتوحيد والشرك 
ضدان ال يجتمعان.

والزعم بأن إبراهيم عليه 
السالم على دين جامع 

لإلسالم واليهودية 
والنصرانية، زعم باطل، 

ومعتقد فاسد

ال يقف األمر فيما يتعلق بردود الفعل، عند شيخ األزهر، بل إن كال من االتحاد 

العالمي لعلماء المسلمين، ورابطة علماء المسلمين، ورابطة المغرب العربي، عبروا 

عن موقف موحد إزاء ما اصطلح عليه »الديانة اإلبراهيمية«، من خالل بيان مشترك
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العلماء الذين انتفضوا ضد »الديانة اإلبراهيمية«  
للتطبيع  ــام«  ــ ــراه ــ أب »اتـــفـــاقـــات 
جديد  لدين  تسويق  عبر  والتَّركيع 
أمر  هو  السياسي،  التطبيع  يؤازر 
وأصال  وموضوعا،  شكال  مرفوض 
وفرعا، ذلك أن األمة املسلمة لم تقبل 
بالتطبيع السياسي منذ بدأ أواخر 
امليالدي  الــقــرن  مــن  السبعينيات 
باب  من  اليوم  تقبل  ولــن  الفائت، 
الديني،  التطبيع  بمشاريع  ــى  َأْوَل
ــد قــال  ــقــدات، وقـ وتــحــريــف املــعــت
َيْبُغوَن﴾  هلل  ِديِن  ﴿َأَفَغْيَر  تعالى: 

)آل عمران: 83(.
امللَّة  ــداء  أع طاعة  خامسا: إن   -
املبتدع،  ــديــن  ال أمــر  فــي  ــن  ــدي وال
ــدعــوة إلــيــه، هو  ــه، وال والــقــبــول ب
الخاتم  ــالم  اإلســ مــلــة  مــن  ــروج  خـ
ولن  سبقته،  شريعة  لكل  الناسخ 
الكفر  هــذا  فــي  دخــلــوا  ــوم  ق يفلح 
َها  َأيُّ ﴿َيا  سبحانه:  قال  راح!  الصُّ
َفِريًقا  ُتِطيُعوا  ِإن  آَمــُنــوا  ــَن  ــِذي الَّ
وُكم  َيُردُّ اْلِكَتاَب  ــوا  ُأوُت الَِّذيَن  ــَن  مِّ
آل  )سورة  َكاِفِريَن﴾  ِإيَماِنُكْم  َبْعَد 
عمران: اآلية 100(، وقال جلَّ وعال: 
ُتِطيُعوا  ِإن  آَمُنوا  الَِّذيَن  َها  َأيُّ ﴿َيا 
َأْعَقاِبُكْم  َعَلٰى  وُكْم  َيُردُّ َكَفُروا  الَِّذيَن 
عمران:  )آل  َخاِسِريَن﴾  َفَتنَقِلُبوا 

.)149
أن  تعي  أن  األمة  سادسا: على   -
اليهود  ُيبددها  إنما  السالم  أوهام 
أنفسهم، وقد صرح رئيس وزرائهم 
مؤتمر  في   ،2020 يونيو   28 في 
من  دون  موحَّ »مسيحيون  جمعية 
أجل إسرائيل«، بأن اتفاقية »صفقة 
عليه:  أطلق  ما  قوضت  قد  القرن« 
»أوهام حّل الدولتني«، كما أن وزير 
في  قــال  الحالي،  أمريكا  خارجية 
»إن   :2020 يناير  في  الكونغريس 
التعايش  هو  للنزاع،  األمثل  الحل 
الــســلــمــي، وتــمــاهــي الــطــرفــني مع 
ــاب  ــاء أســب ــهـ ــد إنـ ــع بــعــضــهــمــا ب
الخالف!«، وعلى رأس ذلك، العقيدة 
هلل  قال  الحال،  بطبيعة  اإلسالمية 
َكِثيٌر  ﴿َودَّ  تعالى: 
َلْو  اْلِكَتاِب  َأْهِل  ْن  مِّ
َبْعِد  ن  مِّ وَنُكم  َيُردُّ
ــاًرا  ــفَّ ــْم ُك ــُك ــاِن ِإيــَم
ِعنِد  ــْن  مِّ َحَسًدا 
ــن  ــِســِهــم مِّ َأنــُف
َتَبيََّن  َمــا  َبْعِد 
 ﴾ َلـــُهـــُم اْلـــَحـــقُّ
البقرة:  )سورة 

اآلية 109(.

- سابعا: يحذر العلماء الحكومات 
لهذه  االستجابة  مــن  اإلســالمــيــة، 
من  تمثله  ملا  املغرضة،  الــدعــوات 
شعوبها،  عقيدة  على  سافر  عدوان 
وضرب للثقة التي منحتها الشعوب 
الخالف  لنار  وإشعال  لحكوماتها، 
يؤدي  مما  املسلمني،  بني  والفتنة 
وتمكني  اإلســالم،  أمة  إضعاف  إلى 
عدوها منها، كما قال تعالى: ﴿َوَمْن 
اْلَكِذَب  هلل  َعَلى  اْفَتَرٰى  ِن  ِممَّ َأْظَلُم 
اَل  َوهلُل   ۚ ْســـاَلِم  اإْلِ ِإَلــى  ُيْدَعٰى  َوُهــَو 
ُيِريُدوَن  اِلِمنَي)7(  الظَّ اْلَقْوَم  َيْهِدي 
َوهلُل  ِبَأْفَواِهِهْم  هلِل  ُنوَر  ِلُيْطِفُئوا 
اْلَكاِفُروَن)8(  َكــِرَه  َوَلــْو  ُنــورِه  ُمِتمُّ 
ِباْلُهَدٰى  ــُه  َرُســوَل َأْرَســـَل  ــِذي  الَّ ُهــَو 
ُكلِِّه  يِن  ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّ َوِديِن اْلَحقِّ 
)سورة  اْلُمْشِرُكوَن)9(﴾  َكِرَه  َوَلْو 

الصف: اآليات: 9-7(.
مسئولي  عــلــى  ثــامــنــا: يــجــب   -
وزارات التعليم واإلعالم في العالم 
العربي واإلسالمي، الكف عن العبث 
بمناهج تعليم اإلسالم، وتقديمه من 
خالل القرآن والسنة، والتأكيد على 
ثوابت العقيدة والشريعة، وتحصني 
الناشئة من االنحرافات والشبهات 
أمانة  فالشباب  والعقدية،  الفكرية 
وسوف  أعناقكم،  وفي  أيديكم  بني 
قال  القيامة،  يــوم  عنها  تسألون 
آَمُنوا  الَِّذيَن  َها  َأيُّ ﴿َيا  تعالى:  هلل 
َوَتُخوُنوا  َوالرَُّسوَل  هلل  َتُخوُنوا  اَل 
)سورة  َتْعَلُموَن﴾  َوَأنُتْم  َأَماَناِتُكْم 
األنفال: اآلية 
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املــؤتــمــرون  ــو  ــدع ــا: ي ــع ــاس ت  -
والــدعــاة،  العلم،  وطلبة  العلماء، 
املسلمني،  والكتاب  املفكرين  وسائر 
دينهم،  نحو  بواجبهم  القيام  إلى 
ــن،  ــدي ــة فــتــنــة تــبــديــل ال ــواجــه وم
الداهم،  الخطر  بهذا  األمة  وتوعية 
وإقامة  والكتب،  املقاالت  وتحرير 
والخطب  واملــحــاضــرات،  الــنــدوات 
التي تشرح عقيدة التوحيد، وُتبيِّن 
هذه  فتنة  من  وتحذر  يناقضها،  ما 
هناك  ليس  وأنــه  الضالة،  البدعة 
هذا  قبول  في  تأويل  أو  إكــراه  من 
مشترك  بيان  )املصدر:  الباطل(( 

صدر بتاريخ 2021/2/21(.
ورغــــم الـــجـــدل الــــذي تــطــرحــه 
العلماء  تجنب  فقد  »اإلبراهيمية«، 
هذا  في  رسميا  الخوض  املغاربة 
تكريس  بعد  سيما  ال  املــوضــوع، 
الــتــعــاون املــغــربــي اإلســرائــيــلــي، 
هي  كما  نــادرة  حــاالت  باستثناء 
الذي  الكتاني  حسن  الشيخ  حال 

يقول أن:
اإلبراهيمية  »الديانة  مصدر   )1
ضخمة  بحثية  مــراكــز  الــجــديــدة« 
وغامضة، انتشرت مؤخرا في ربوع 
اسم  نفسها  على  وأطلقت  العالم، 

»مراكز الدبلوماسية الروحية«.
2( تلك املراكز تعمل على تمويلها 
مثل:  العاملية،  الجهات  وأهم  أكبر 
النقد  وصندوق  األوروبي،  االتحاد 
والواليات  الدولي،  والبنك  الدولي، 

املتحدة األمريكية.
ــة  ــ ــرؤيـ ــ الـ  )3
والـــــرســـــالـــــة 
الـــظـــاهـــريـــة 
املراكز  لتلك 
الــبــحــثــيــة، 
على  تعتمد 

تأكيد 

الرئيسي  السبب  هي  األديـــان  أن 
والجوهري إلشعال أشد الصراعات 
عنفا على مر العصور، والسبب هو 
فهم  عــدم  بسبب  اآلخــر  تقبل  عــدم 

نصوص ديانته.
ــهــدف الــرئــيــســي مــن هــذه  4( ال
ــبــدعــة، هــو الــقــبــول بــاالحــتــالل  ال
وعــدم  فلسطني  ألرض  الــيــهــودي 
)املصدر:  أجنبيا((  شيئا  رؤيته 
مع  الكتاني  حسن  الشيخ  حــوار 

وكالة األنباء التركية(.
»الديانة  عن  الحديث  يمكن  وال 
اإلبراهيمية« التي تنهل من »وثيقة 
األخوة اإلنسانية« دون الحديث عن 
بني  التشابه  فرغم  القدس«..  »نداء 
املنبثقة  املبادرة  أن  إال  املبادرتني، 
والبابا  املــؤمــنــني  أمــيــر  لــقــاء  عــن 
في  واقعية  أكثر  تعد  فرانسيس، 
الفلسطينية،  القضية  مع  التعاطي 
»اتفاقا  يوقع  لم  املغرب  أن  علما 
وقع  بل  إسرائيل«،  مع  إبراهيميا 
»نداء للقدس« جاء فيه: ))إننا نؤكد 
القدس  مدينة  على  املحافظة  أهمية 
مشتركا  تراثا  باعتبارها  الشريف، 
كل  قبل  وبــوصــفــهــا،  لإلنسانية، 
شيء، أرضا للقاء، ورمزا للتعايش 
الديانات  ألتباع  بالنسبة  السلمي 
لقيم  ومــركــزا  الــثــالث،  التوحيدية 
ولهذه  والحوار..  املتبادل  االحترام 
وتعزيز  صيانة  ينبغي  الــغــايــة، 
الشريف  للقدس  الخاص  الطابع 
كمدينة متعددة األديان، إضافة إلى 
الفريدة،  وهويتها  الروحي  بعدها 
داخــل  ُتكفل  أن  نــأمــل  فإننا  لـــذا، 
إلى  الولوج  حرية  املقدسة  املدينة 
لفائدة  املــقــدســة،  األمــاكــن 
ــات  ــان ــدي أتـــبـــاع ال
الثالث،  التوحيدية 
حقهم  ضــمــان  ــع  م
شعائرهم  أداء  في 
ــهــا،  ــي ــة ف ــاصـ ــخـ الـ
بــمــا يــجــعــل الــقــدس 
بدعاء  الشريف تصدح 
إلــى  املــؤمــنــني  جميع 
خالق  تــعــالــى،  اهلل 
أجل  من  شــيء،  كل 
فيه  يعم  مستقبل 
السالم واألخوة 
ــاء  ــ ــل أرجـ ــ ك
املعمور((.

رغم الجدل الذي تطرحه »اإلبراهيمية«، فقد تجنب العلماء المغاربة الخوض رسميا في 
هذا الموضوع، ال سيما بعد تكريس التعاون المغربي اإلسرائيلي، باستثناء حاالت نادرة 
كما هي حال الشيخ حسن الكتاني الذي يقول أن: مصدر »الديانة اإلبراهيمية الجديدة« 

مراكز بحثية ضخمة وغامضة، انتشرت مؤخرا في ربوع العالم، وأطلقت على نفسها اسم 

الروحية« الدبلوماسية  »مراكز 

أحمد الطيبالريسونيالكتاني



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

تقـرير
17 العدد: 1585 من 10 إلى 16 دجنبر 2021

فجوة بين القطاع 
العام والخاص

للتربية  األعــلــى  املجلس  تقرير  كشف 
حقائق  عــن  العلمي،  والبحث  والتعليم 
والخاص،  العمومي  التعليم  بني  صادمة 
أساسيتني:  نتيجتني  ــى  إل خلص  حيث 
املرضي  غير  باملستوى  تتعلق  ــى  األولـ
بالفجوة  تتعلق  والثانية  العام،  للتعليم 
الهائلة بني القطاعني العام والخاص، األمر 
الذي يستدعي نهج إصالح تعليمي جذري.
ال  التالميذ  مــن  هامة  نسبة  أن  كما 
األساسية  اللغوية  الكفايات  في  تتحكم 
اللغة  في  التحصيل  ملتابعة  الضرورية 

الــدراســة  معطيات  فحسب  الــعــربــيــة، 
العربية،  اللغة  في  الكفايات  بخصوص 
اكتسبوا  التالميذ  من  باملائة   31 فــإن 
أقل من 42 باملائة من البرنامج الرسمي 
بالنسبة  أما  ابتدائي،  السادسة  للسنة 
للغة الفرنسية، فإن 41 باملائة من تالمذة 
يكتسبوا  لم  ابتدائي  السادسة  السنة 
االبتدائي  السلك  سنوات  طــوال  باملرة 
ــدروس،  الـ ملتابعة  الــضــروريــة  املـــوارد 
يجدون  التالميذ  أغلبية  أن  إلى  مشيرا 
في  صعوبة  األساسي  السلك  نهاية  في 

الكتابة باللغة الفرنسية بشكل سليم.
التعلم  مستوى  أن  التقرير  وأوضــح 
العمومية،  املدرسة  في  للغاية  منخفض 
ــدا في  كــبــيــرة جـ ــوات  ــج ــف ال أن  كــمــا 
املدرسة االبتدائية وتتسع في املستوى 
في  التالميذ  أن مستوى  ذلك  اإلعدادي، 
اللغة العربية والفرنسية مازال ضعيفا، 
وأداء التالميذ في املدارس الخصوصية 
املــدارس  في  التالميذ  أداء  من  أحسن 
 246 مقابل   293 بنتيجة  العمومية 
 500( املــعــدل  مــن  ــل  أق بمعنى  نقطة، 
املقارنة  عملية  أن  إلى  مشيرا  نقطة(، 
فقط  والحضري  الخصوصي  بني  تمت 
ألن  كــكــل،  الــعــمــومــي  التعليم  ولــيــس 
القروي يكون دائما أقل بكثير من املعدل 

الذي يتم احتسابه على 500 نقطة.
على  أيضا  يظهر  املستوى  في  فالفرق 
والعمومي،  الخصوص  التعليم  مستوى 
أداء  بني  الفرق  أن  الهيئة،  استنتجت  إذ 
يختلف  الخصوصي  التعليم  في  التالميذ 
في  العمومي  التعليم  تالميذ  عن  كثيرا 
السلك اإلعدادي، بحيث يصل إلى 82 نقطة 
في السنوات األخيرة من الثانوي اإلعدادي 

مقابل 47 نقطة في التعليم االبتدائي.

الهدر المدرسي
نــقــص املــكــتــســبــات لـــدى الــتــالمــيــذ 
األسباب  بني  من  هي  التعلم،  وصعوبات 
تالميذ  من  و195  ألفا   128 دفعت  التي 
من  و133  ألفا  و212  االبتدائي  السلك 
إلى  ــدادي،  اإلعـ الثانوي  السلك  تالميذ 
برز  حيث  عنها،  والتخلي  الدراسة  هجر 
نقص كبير في مستوى مكتسبات تالميذ 
الثالثة  والسنة  ابتدائي  السادسة  السنة 
ثانوي إعدادي، إذ يعتبر املسار الدراسي 
ــوي  ــان ــث فـــي الــســلــكــني االبـــتـــدائـــي وال
للمكتسبات  األساسية  القاعدة  اإلعدادي، 
إمكانية  للتالميذ  تمنح  التي  الدراسية 
الثانوي  املستوى  في  الدراسة  متابعة 
التأهيلي والعالي، أو االلتحاق بالتكوين 
املهني، يقول تقرير مجلس عزيمان، الذي 
أوضح أن بعض التالميذ يصلون للسنة 
أن  دون  االبتدائي  التعليم  من  السادسة 
يستفيدوا من السنوات الخمس السابقة، 
مما ينتج عنه الهدر املدرسي الذي تكون 
على  سلبية  واالجتماعية  املالية  كلفته 

املنظومة التربوية وعلى املجتمع.
وأكد التقرير أن »عجز التعليم األساسي 
إلى  التربوية  املنظومة  يجر  اإللــزامــي 
النجاح،  نحو  قدراتها  من  ويحد  األسفل، 
أجل  من  املــوارد  تعبئة  تصير  وبالتالي، 
اإلصالح أمرا إلزاميا وإال سيكون تطوير 
الرأسمال البشري في خطر«، وشدد على 
»يمنح  ألنه  األساسي،  التعليم  ضــرورة 
جيدة  لتربية  األساس  القاعدة  تلميذ  كل 
ضرورية، خاصة في سياق الهدر املدرسي 
وصعوبة  الحياة  مدى  التكوين  وضعف 

محو األمية والقضاء عليها«.
الوطني  البرنامج  نتائج  وخلصت 
لسنة  يــعــود  الــذي  املكتسبات  لتقييم 
ال  التالميذ  ثلث  من  أكثر  أن  إلى   ،2019
التي  الالزمة  الكفايات  على  يتوفرون 
املدرسي،  لتعليمهم  مواصلتهم  تضمن 
وأن التالميذ الذين ال يستوفون الكفايات 
مهددين  يصبحوا  أن  يمكن  األساسية، 

باالنقطاع عن الدراسة.

فشل التعليم عن بعد 
التعليم  نظام  تبني  أن  التقرير  ــاد  أف
املسخرة،  املوارد  على  أيضا  أثر  بعد  عن 
املعلوميات،  تكنولوجيا  أدوات  فتوفر 
اآلباء  وتمكن  األنترنيت،  بشبكة  والربط 
من املتابعة والتأطير.. كلها عوامل شكلت 
عقبات أمام تعلم التالميذ عن بعد، زد على 
ذلك، أن التالميذ املنحدرين من أسر فقيرة 
اضطروا إلى مواجهة ظروف تعلم صعبة، 
انعدامها  أو  األدوات  نقص  إلى  إضافة 
أقر  حيث  الـــدروس،  متابعة  من  للتمكن 
العواقب  ببعض  املستجوبون  التالميذ 
أو  واالكتظاظ  السكن  كضيق  املتصلة، 
محيط األسرة الغير مالئم، أما اإلناث، فقد 
وجدن أنفسهن أكثر مشاركة في األشغال 

املنزلية على حساب تمدرسهن.
التالميذ  أن  أيــضــا  التقرير  وأبـــرز 
ــل  ــواص ــت ــات ال ــك ــب ــوا إلــــى ش ــئ ــج ــت ال
االجتماعي، حيث لم تحظ منصات التعلم 
املسخرة من طرف الوزارة بهذا االمتياز، 
لــكــن ورغـــم الـــتـــزام بــعــض األســـاتـــذة، 
ضعيفة،  بقيت  التالميذ  مشاركة  فــإن 
تم  الذين  من  باملائة   36 أن  إلى  مشيرا 

السلبي  الجانب  عن  عبروا  استجوابهم 
باملائة   27.5 أكد  بينما  بعد،  عن  للتعلم 
في  إيجابي  تأثير  له  أن  أي  ذلك،  عكس 
حني أن 13.5 باملائة اعتبروا أنه ال تأثير 

له على تعليم التالميذ.
التعليم  إدماج  ففكرة  التقرير،  وحسب 
والتكوين،  التربية  منظومة  في  بعد  عن 
يعتبر خيارا مبرمجا منذ وقت طويل وتم 
تفعيله بحلول جائحة »كورونا«، والسيما 
ــن، إال أن  ــؤدي ــذة امل فــي صــفــوف األســات
الحجر  مدة  أدركت خالل  التدريس  هيئة 
الصحي أنها ليست مستعدة للقيام بهذا 
النوع الجديد من التعليم، كما أدركت ذلك 

املنظومة التربوية بأكملها.
للتعليم  التقييمية  الدراسة  وتطرح 
ليس  ورهانات،  تساؤالت  عدة  بعد  عن 
أن  التي يجب  املكانة  فقط على مستوى 
تحتلها الرقميات في املنظومة التربوية، 
االستراتيجي  املستوى  على  كذلك  ولكن 
فيما يخص التوجيهات إلنعاش التربية 
في حالة ما امتدت الجائحة أو في حالة 
تجربة  ألن  العادية،  الحياة  إلى  العودة 
املرتبطة  والصعوبات  بعد  عن  التعليم 
املتعلقة  اإلشكاليات  ــذا  وك بتطبيقه، 
التي  والــجــودة  واملــســاواة،  باإلنصاف 
الجائحة،  خــالل  واضــح  بشكل  ظهرت 
التوجهات  رسم  إلى  تدعو  عناصر  كلها 
وذلك  للتعليم،  جديدة  النطالقة  الكبرى 
باستخالص دروس هذه التجربة، يقول 

تقرير مجلس التربية والتكوين.

التعاقد  إشكالية 
للتربية  األعلى  املجلس  تقرير  انتقد 
سياسة  العلمي،  والــبــحــث  والــتــكــويــن 
الحكومات  اعتمدتها  الــتــي  الــتــعــاقــد 
في  الحاصل  الخصاص  لسد  السابقة 
وهي  التعليم،  قطاع  في  التدريس  هيئة 
سياسة كانت لها أثار سلبية غير متوقعة، 
أرست نظاما مزدوجا داخل مهنة التعليم 
السياسة  وهي  واملوظفون(،  )املتعاقدون 
التي ساهمت في هشاشة هيئة التدريس.
وقال ذات التقرير، أن سياسة التوظيف 
ــت مـــن عــدة  ــان ــدة وتــنــفــيــذهــا، ع ــدي ــج ال
االستراتيجية  الرؤية  أن  حيث  اختالالت، 

أساليب  تنويع  إلــى  دعــت   2030-2015
أن  غير  تنفيذه،  في  والــتــدرج  التوظيف 
ألن  استيفاؤهما،  يتم  لم  الشرطني  هذين 
املسألة ال تتعلق بالتنويع، وإنما بالتخلي 
عن نظام التوظيف واستبداله بنظام آخر، 
وأوضح أن »النظام التربوي برمته، حاول 
من  للرفع  تحسينات  إدخال  تطوره  طوال 
تلك  أن  هو  املالحظ  لكن  األساتذة،  جودة 
التغييرات لم تكن تسير دائما في االتجاه 
املــرجــوة،  بالنتائج  ــأت  ت ــم  ول املــطــلــوب، 
استراتيجية  وجــود  عــدم  فــإن  وبالفعل، 
واضحة ترسم مسار التغييرات التي يتعني 
إحداثها في عملية توظيف األساتذة، فسح 
في  ــطــوارئ،  ال مواجهة  لسياسة  املــجــال 

ظروف تحيطها إكراهات شتى«.
وخلص التقرير إلى أن نظام التوظيف 
املعمول به ليس فعاال بما فيه الكفاية، وال 
القدرات  املرشحني ذوي  انتقاء  يمكن من 
رئيسي:  لسبب  العالية،  واإلمــكــانــات 
يتم  ال  التي  التدريس  مهنة  جاذبية  عدم 
اختيارها إال في غياب فرص عمل أخرى.

ضعف المردودية 
األســاتــذة  ــون  ك عــن  التقرير  وتــحــدث 
الواجبة  العمل  بمدة  يلتزمون  ال  باملغرب 
في  ساعة   40 وهي  كامل،  بشكل  عليهم 
2016، بلغت  األسبوع، وذكر أنه في سنة 
نسبة األساتذة الذين ال يؤدون كل ساعات 
التدريس في التعليم التأهيلي حوالي 90 
باملائة، و73.9 باملائة في التعليم الثانوي 
النسبة  هذه  تتجاوز  لم  بينما  اإلعــدادي، 

11.6 باملائة في التعليم االبتدائي.
األساسي  النظام  أن  التقرير،  وأفــاد 
يشير  الوطنية  التربية  وزارة  ملوظفي 
بها  يقوم  التي  املهام  إلى  غامض  بشكل 
األساتذة، وال يوجد أي نص يفصل بشكل 
وواجباته،  املغربي  األستاذ  مهام  دقيق 
تحدد  التي  النصوص  غياب  أن  مؤكدا 
أدائها،  وكيفية  بوضوح،  األستاذ  مهام 
والغالف الزمني املخصص لها، ال يمكنها 

تدبر الزمن املدرسي على النحو األمثل.
وحسب نتائج دراسة أجراها املرصد 
أوردتــهــا  البشرية،  للتنمية  الوطني 
التدريس  مــدة  فــإن  ــا،  ــه ذات الــدراســة 
ــة الــفــعــلــيــة فـــي املــؤســســات  ــومــي ــي ال
دقيقة،  و56  ساعات   3 هي  العمومية 
رسميا  املقررة  املدة  عن  املدة  هذه  وتقل 

بـ 3 ساعات و56 دقيقة.
بناء  بـــضـــرورة  الــتــقــريــر  ــى  ــ وأوص
البداية،  منذ  التدريس  مهنة  جاذبية 
من خالل »سياسة عمومية جيدة تجعل 
من الحامل املتوسط لشهادة البكالوريا 
أستاذا جيدا، قادرا على قيادة التالميذ 
أساسي  تكوين  من خالل  النجاح،  نحو 
أساس  على  والتقييم  واملواكبة  قــوي، 
يرفع  صارم  مهني  ومسار  االستحقاق، 

من قيمة املهنة داخل املجتمع«.

كشف تقرير للمجلس األعلى 
للتربية والتكوين، الذي يترأسه 

عمر عزيمان، عن العديد من 
االختالالت والمعضالت التي 

يتخبط فيها قطاع التعليم، 
سواء على مستوى البرامج 

والزمن، أو ضعف مستوى 
التالميذ، أو الفرق الشاسع 

بين التعليم العمومي 
والتعليم الخاص، ووضعية 

األساتذة، مؤكدا أن المنظومة 
تعيش مشاكل صعبة بسبب 

السياسات الحكومية السابقة، 
وتتطلب مراجعة شاملة 

للنهوض بالقطاع.
واعتبر المجلس نظام التوظيف 

المعمول به في المنظومة 
التربوية المغربية ليس فعاال 

بما فيه الكفاية، وال يمكن 
من انتقاء المرشحين ذوي 

القدرات واإلمكانيات العالية، 
منتقدا سياسة الحكومات 

السابقة، التي لجأت إلى عملية 
التعاقد مع أطر األكاديميات 
لحل إشكالية االكتظاظ في 

المؤسسات التعليمية.
وتطرق التقرير إلى خطورة 

الهدر المدرسي في صفوف 
تالميذ السلك االبتدائي 

واإلعدادي، والتي ستكون 
لها عواقب اجتماعية وخيمة، 

داعيا إلى التعبئة للحد من هذه 
الظاهرة المتفشية بشكل 

متزايد وتوفير األمن في 
المؤسسات، وحماية الناشئة 

من الظواهر السلبية التي 
تهدد مسارهم الدراسي.

إعداد. خالد الغازي

تقرير المجلس األعلى للتربية والتكوين:
 األساتذة بالمغرب ال يلتزمون بمدة العمل الواجبة 

عليهم بشكل كامل، وهي 40 ساعة في األسبوع، 
في سنة 2016 مثال، بلغت نسبة األساتذة الذين ال 
يؤدون كل ساعات التدريس في التعليم التأهيلي 

حوالي 90 بالمائة، و73.9 بالمائة في التعليم الثانوي 
اإلعدادي، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 11.6 بالمائة 

التعليم االبتدائي. في 

عمر عزيمان يحمل الحكومات السابقة 
الـتـعلــيم »إفسـاد«  مسؤولية 
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إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

اإلداريــة سيدي  بامللحقة  القائد  تدخل 
طــلــحــة بــتــطــوان بــكــل قــوتــه خــــال األســبــوع 
املـــاضـــي، مـــن أجــــل مــحــاربــة ظـــاهـــرة الــبــاعــة 
املتجولني الذين عادوا بشكل قوي إلى شوارع 
ــقـــرب منذ  ــواق الـ ــ ــوان بــعــدمــا فــشــلــت أســ تـــطـ
الذين  الباعة،  احتضان  بها يف  العمل  بداية 
هــجــروهــا لــيــعــودوا مـــن جــديــد إلـــى احــتــال 
املــلــك الــعــمــومــي، إال أن تــدخــل هـــذا الــقــائــد 
هــؤالء من بسط سيطرتهم  دون متكن  حــال 
على الشوارع التي تعد املكان املفضل لهم من 

أجل عرض بضائعهم.
ـــارة إلـــى أن كــل أســــواق الــقــرب  جتـــدر اإلشــ
خــال  خيالية  مبــيــزانــيــة  تشييدها  مت  الــتــي 
مراحيض  إلــى  حتــولــت  املاضيتني،  السنتني 
وتعاطي  الــنــفــايــات  لــرمــي  ومــطــارح  عمومية 

املخدرات.

لتطوان  اإلقليمي  املجلس  رئيس  ظهور 
وهو يدلي بتصريحات لوسائل اإلعالم حول 
ــا األخــيــرة  ــارة هــي األولـــى ورمبـ ــزي قــيــامــه ب
ــتــي تــهــتــم بــاألطــفــال  إلحـــدى اجلــمــعــيــات ال
جيدة،  مبادرة  يعتبر  األمر  هذا  التوحديني، 
اجلمعية  هــذه  على  األمــر  يقتصر  أن  لكن 
التي وعدها بكل أشكال الدعم دون غيرها، 
تطوان  وكــأن  استفهام  عالمات  عــدة  يطرح 
الدعم  لها  ليقدم  واحدة  جمعية  فيها  توجد 
يف الــوقــت الـــذي تــوجــد فيه الــعــشــرات من 
العديد  هناك  ذلــك،  على  زيــادة  اجلمعيات، 
واألرامــل  باأليتام  تهتم  التي  اجلمعيات  من 
ــرهــم، فــهــل ســيــقــوم رئــيــس  واملـــرضـــى وغــي
أن  أم  ودعمهم،  بزيارتهم  اإلقليمي  املجلس 

األمر يقتصر على املقربني ؟

بجهة  املـــواطـــنـــني  مـــن  الـــعـــديـــد  يناشد 
الشمال، السلطات احمللية، من أجل التدخل 
ــاعــــدات لــأشــخــاص  ــســ ــاجـــل لـــتـــقـــدمي املــ ــعـ الـ
الــعــراء، وكذلك  يبيتون يف  الــذيــن  املــشــرديــن 
الــعــديــد مـــن املــخــتــلــني عــقــلــيــا، حــيــث تــعــرف 
العديد من املدن الشمالية هذه األيام طقسا 
شــديــد الــبــرودة وقــد يــودي األمــر بحياتهم.. 
هذه  حلماية  املعنية  السلطات  تتدخل  فهل 

الفئة من املواطنني ؟

خرجت األسواق بجهة الشمال عن 
فوضى  إلى  تحولت  حتى  السيطرة 
األســعــار،  ارتــفــاع  فــي  وعشوائية 
حيث صار كل تاجر يخصص أثمنة 
خاصة بمحله أو دكانه سواء داخل 
التجارية  باملحالت  أو  األســـواق 
فتح  مما  رقــيــب،  وال  حسيب  دون 
الذين  التجار  باقي  أمــام  األبــواب 
زمالئهم  كباقي  الطريق  هذا  سلكوا 
األثــمــان  ــع  رف فــي  سبقوهم  الــذيــن 
املعنية،  الجهات  إلى  الرجوع  دون 
انتشار  أمــام  الصمت  تلتزم  التي 
القدرة  التي تستنزف  الظاهرة  هذه 

للمواطنني. الشرائية 
الغذائية  باملواد  األمــر  ويتعلق 
األساسية من الخضروات والفواكه، 
الذي  القمح،  خبز  إلى  األمر  لينتقل 
من  املــخــابــز  بعض  فــي  ثمنه  قفز 
بقي  فيما  درهــم،   2.5 إلى  درهمني 
األصلي  ثمنه  على  اآلخــر  البعض 

دون زيادة، مما يدل بشكل ملموس 
ال  فوضى  يعرف  اململكة  شمال  أن 

مثيل لها في هذا املجال.
ســواء  ـــواق،  األس معظم  أن  كما 
املــخــتــصــة فــي بــيــع الــخــضــروات 
والفواكه أو في بيع اللحوم البيضاء 
فروقا  تعرف  واألسماك،  والحمراء 
في األثمان وكأن كل تاجر محسوب 
رفع  في  »الحرية«  هذه  مدينة،  على 
الغذائية  واملنتجات  السلع  أسعار 
وغيرها  والخضروات  اللحوم  من 
فوارق  خلقت  األساسية،  املواد  من 
ــن تــدهــورت  بــني املــواطــنــني فــي زم
للمغاربة،  الشرائية  الــقــدرة  فيه 
ــدن التي  خــصــوصــا فــي بــعــض املـ
البطالة  فــي  كبيرة  نسبا  تــعــرف 
الشركات  غــيــاب  بسبب  والــفــقــر، 
من  يمكن  التي  واملعامل  واملصانع 
من  الــرفــع  فــي  املساهمة  خاللها 
تطوان  من  لكل  االقتصادي  النمو 

وشفشاون،  والفنيدق  واملضيق 
وذلك بتشغيل اليد العاملة.

الشماليني  من  العديد  ويطالب 
التدخل  بضرورة  املعنية،  الجهات 
األسعار  ومتابعة  ملراقبة  السريع، 
على  والعمل  الجهة،  أسواق  داخل 

الذين  للمخالفني  الفورية  املعاقبة 
لتحديد  الظرفية  هــذه  يستغلون 
األثمان الخاصة بهم، والضرب على 
يد املحتكرين والوسطاء، خصوصا 
للخضر  ــة  ــجــمــل ال ــوق  ــ س ــل  ــ داخـ

والفواكه بتطوان. 

والقرى  املداشر  من  العديد  تمر 
التابعة  الــجــمــاعــات  مــن  بالعديد 
جد  بأيام  شفشاون،  إقليم  لعمالة 
رحمة  تــحــت  ويــعــيــشــون  صــعــبــة، 
بسبب  الــشــديــد،  الــبــرد  مــن  موجة 
التي  األخيرة  املطرية  التساقطات 
كانت مصحوبة بالثلوج، األمر الذي 
وبالتالي،  الطرق،  انسداد  إلى  أدى 
بيوتهم  السكان  مــن  العديد  ــزم  أل
ــدراســة،  ال عــن  التالميذ  وانــقــطــع 
يقطعون  الــذيــن  هـــؤالء  خصوصا 
ــلــوصــول إلــى  مــســافــات طــويــلــة ل
املدارس في ظل غياب وسائل النقل، 
زاد  الطرقية  املسالك  انعدام  أن  كما 
في  وتسبب  اليومية،  معاناتهم  من 
وانقطاع  للتالميذ،  املدرسي  الهدر 
واملداشر،  القرى  سكان  من  اآلالف 
سواء التابعة لعمالة إقليم شفشاون 
الحسيمة،  إقليم  لعمالة  التابعة  أو 
عن العالم الخارجي، كما هو الشأن 

غياب  ظل  في  للمرضى،  بالنسبة 
املستشفيات،  إلــى  نقلهم  إمكانية 

السيما النساء الحوامل.
ــذه املــنــاطــق،  ــان هـ ويــعــانــي ســك
خصوصا كبار السن، من غياب املواد 
بالتدفئة،  الخاصة  واللوازم  الغذائية 
الوسائل  مــن  وغــيــره  الحطب  منها 
هذا  على  التغلب  أجل  من  املستعملة 
هذه  وأن  خصوصا  الشديد،  البرد 

ثلجية  تساقطات  عــرفــت  املــنــاطــق 
الصعيد  على  معدل  واألكبر  كثيفة 

الجهوي خالل األسبوع الفارط.
تقوم  املعنية  الجهات  وكــانــت 
خــالل هــذه الــفــتــرة مــن كــل سنة، 
وتجهيز  عــنــاصــرهــا  بــاســتــنــفــار 
العزلة  تخفيف  أجــل  من  معداتها 
عن هؤالء وتقديم بعض املساعدات 
لهم من أغطية وحطب وبعض آالت 

السنة،  هــذه  فــي  أنــه  إال  التدفئة، 
معها  وغابت  الجهات  هــذه  غابت 
التي  واملــكــونــات  العناصر  جميع 
من  اإلعـــالم  تــواجــد  تستغل  كانت 

أجل الظهور أمام الكاميرات. 
املناطق  ــن  م الــعــديــد  ــت  ــ والزالـ
شفشاون،  لعمالة  التابعة  والقرى 
أحمد  وبني  تــازة  وبــاب  برد  كباب 
من  وغيرها  والــشــرقــيــة،  الغربية 
في  سكانها  املــحــاصــر  املــنــاطــق، 
طرف  من  ســواء  تدخل،  أي  غياب 
أو املنتخبة، والتي  السلطة املحلية 
هذه  ملثل  منتخبوها  يستعد  لــم 
األجواء، في حني يقوم بعض سكان 
الجماعات  مقام  الجبلية  املناطق 
املــســاعــدات  بتقديم  والــســلــطــات، 
واملنقطعني  املحاصرين  لألشخاص 
التساقطات  بــســبــب  الــعــالــم  ــن  ع
املناطق  تشهدها  الــتــي  الثلجية 

الجبلية من تطوان إلى الحسيمة.

الفوضى تكرس ارتفاع أسعار المواد الغذائية بجهات الشمال

البرد يعزل جماعات إقليم شفشاون 

نور الدين هراوي

    
أبوزيد  سطات،  إقليم  عامل  مؤخرا  فتح 
غمرت  الذي  الفساد  أسرار  علبة  إبراهيم، 
والترابية  اإلدارية  املقاطعات  بعض  مياهه 
بال  تــؤرق  كانت  التي  امللفات  بعض  في 
متكررة  شكايات  موضوع  وكانت  السكان، 
ولم يقدر بعض رجال السلطة الترابية على 
كملف  بجدية،  معها  والتعاطي  مجاراتها 
سوداء  نقطة  إلى  تحول  الذي  »الفراشة«، 
معظم  على  هـــؤالء  سيطر  حيث  مــزمــنــة، 
شوارع املدينة، وأصبحوا هم من يحكمون 
أو  موجودة  غير  السلطة  وكأن  ويتحكمون 
هيبته  فقد  املخزن  وكــأن  التغطية،  خــارج 
تعبير  حد  على  واعتبار،  شأن  له  يعد  ولم 
السكان ونشطاء »الفايسبوك«، عالوة على 
التجارية  ملحالتهم  »الفراشة«  بعض  بيع 
داخل  منها  استفادوا  والتي  كــراءهــا  أو 
عليها  صرفت  التي  النموذجية  األســواق 
أطــالل،  شبه  إلــى  وتحولت  باهظة  أمــوال 

وأصبحت نسيا منسيا رغم تواجدها بنقط 
وقربها  باملدينة،  وحيوية  استراتيجية 
باملتاجرة  يقومون  أنهم  إال  املواطنني،  من 
إلى  وخــروجــهــم  بيعها  ــادة  وإعـ بكرائها 
مشاهد  ترسيخ  فــي  مساهمني  ــشــارع،  ال

أمر  سياسة  وفــارضــني  الترييف 
ــوضــى بــــ»الـــعـــاللـــي« في  ــف ال

لبعض  ــعــة  ــاب ــت ال األحـــيـــاء 
ــي كــانــت  ــتـ املـــقـــاطـــعـــات الـ
صحفية  كــتــابــات  مــوضــوع 
وســخــريــة نــشــطــاء مــواقــع 
هذا  االجتماعي،  التواصل 
التعمير  مــلــف  ــن  ع فــضــال 

ــاء الــعــشــوائــي  ــن ــب وال
واإلصــــــالحــــــات 

ــر املــرخــصــة  ــي غ
ــة  ــ ــي ــ ــش ــ ــف ــ ــت ــ امل
باألحياء التابعة 
لـــهـــا، ومــلــفــات 
أخـــــــرى عــلــى 
ــوى  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
ــب  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ تـ

القرب  سياسة  ونهج  املواطن،  من  اإلدارة 
فيها  نجح  والتي  مصالحه  تعطيل  وعــدم 
التنويه  وتم  السلطة  رجال  بعض  بامتياز 
بهم من طرف الجميع، بينما أخفق البعض 
الجديد  املفهوم  تنزيل  في  وفشلوا  منهم 
للسلطة وفي تنفيذ التعليمات واملراسالت 
اإلدارة  محولني  بشأنه،  جاءت  التي 
إلى ما يشبه ضيعة أو ملكية خاصة 
إلى  اإلدارة  بعضهم  حول  بل  بهم، 
مستوى  على  وفــراغ  أطــالل  شبه 
سطات  عمالة  ــرق  وأغـ الحضور 
على  املتكررة  الطبية  بالشواهد 
ــواطــن  ــة امل حــســاب خــدم
بلغة  املرض،  بمبرر 

نفس املصادر.
ــى ضـــوء  ــلـ وعـ
هـــــذه املـــلـــفـــات 
الــــــــســــــــوداء، 
اســتــعــان رجــل 
الــــســــلــــطــــة 
الترابية األول 
ــات،   ــ ــط ــ ــس ــ ب

الكاتب  بفريق من اإلداريني، وعلى رأسهم 
الداخلية،  الشؤون  قسم  ورئيس  العام، 
تنقيل  وحركة  موسعة  تغييرات  وأجــرى 
إطــار  ــي  ف املــديــنــة  ــر  ــ دوائ داخـــل جميع 
وأيضا  البشرية،  للموارد  األمثل  الترشيد 
ــاءة واالســتــحــقــاق  ــف ــك لــتــكــريــس مــبــدأ ال
واملردودية، حيث قام بنقل رئيس املقاطعة 
رئيس  ونقل  الرابعة،  امللحقة  إلى  األولى 
خطري،  عالل  املمتاز  القائد  األخيرة  هذه 
هذه  رئيس  ونقل  السادسة،  امللحقة  إلى 
تم  كما  الخامسة،  امللحقة  إلــى  األخــيــرة 
امللحقة  إلى  الثالثة  املقاطعة  رئيس  نقل 
األولــى  امللحقة  على  عني  بينما  الثانية، 
من  إليها  قادما  خليفة  برتبة  سلطة  رجل 
التحقت  فيما  املزامزة،  القروية  الجماعة 
رئيسة املقاطعة الخامسة بالعمالة ألسباب 
في  اإلقليم  عامل  بها  محتفظا  مرضية 
الشؤون  بقسم  واملسؤولية  املنصب  نفس 
املقاطعات  بعض  الزالت  بينما  الداخلية، 
برتبة  سلطة  رجــال  يسيرها  قياد  بــدون 

خلفاء بالنيابة.

سطات
عامـل سطـات يجـري حركـة تنقيـلية داخـلية واسـعة

الترابـية لرجـال ونسـاء السلطـة 

يد أبوز

سوق باب توتة بتطوان
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كواليس  جهوية

رئيس جهة بني مالل خنيفرة ينقلب على سياسة مجاهد
بني مالل

غط الكبير

   
عادل  خنيفرة،  مالل  بني  جهة  رئيس  قام 

الترابية  الجماعة  إلى  بزيارة  بركات، 
يوم  النمة،  أوالد  السبت  ســوق 

تعتبر  والتي  املاضي،  األربعاء 
األولى من نوعها منذ انتخابه 
خالل االستحقاقات األخيرة، 
نقول هذا كون خلفه إبراهيم 
مجاهد، لم يكن يعرف جماعة 

أين  السبت  سوق 
ــوجــد طــيــلــة 6  ت
ســـنـــوات الــتــي 
على  ــا  ــاه ــض ق
الجهة،  رأس 
ــذي  ــ ــو ال ــ وهـ
لـــــــم يـــعـــط 
ــجــمــاعــة  ال
ولـــــــــــــــو 

ليس  بأنه  شعارا  رفع  حيث  واحــدا،  سنتيما 
الجماعات  أبواب رؤساء  ليدق  هو من يذهب 
من أجل تقديم الدعم لهم، بل هم من يجب أن 

يبادروا ويتنقلوا إليه.
لنعود إلى زيارة رئيس الجهة الجديد إلى 
املدينة، والذي كان مرفوقا بمدير وكالة تنمية 
البرملانيني  مــن  ومجموعة  املــشــاريــع، 

على  صــالــح،  بــن  الفقيه  بإقليم 
الزنايدي،  الشرقاوي  رأسهم 
وهي  بوسجادة،  وجــوهــرة 
من  مجموعة  اعتبر  زيــارة 
الــعــام  الــشــأن  متتبعي 
املحلي، أنها تدخل في 
سياسة  إطـــار 

التي ينهجها رئيس الجهة  التواصل والقرب 
النهوض  أجل  الترابية من  الجماعات  كل  مع 
املجالية  الفوارق  ومحاربة  املحلية،  بالتنمية 
حتى ال تبقى االستثمارات مركزة في جماعات 

بعينها كما كان الشأن في العهد السابق.
ــى أن هذا  إل ــارة  وتــجــدر اإلشـ
رئيس  بــحــضــور  ــم  ت الــلــقــاء 
لسوق  الجماعي  املجلس 
ــكــر أوشـــن  ــوب ــت، ب ــب ــس ال
املنتخبني  مــن  ومجموعة 
الجماعية،  املصالح  ومدير 
ــم تــثــمــني هـــذه  ــ ــيـــث ت حـ
ــن أنــهــا  ــدي ــؤك ــارة، م ــ ــزي ــ ال
ستتوج بإخراج مجموعة من 
الكبيرة  التنموية  املشاريع 
ــي ســتــعــرفــهــا  ــتـ الـ
خالل  املــديــنــة 
ــور  ــ ــه ــ ــش ــ ال
ــة  ــ ــادم ــ ــق ــ ال
جميع  على 
املستويات.

لــلــقــروض  بــنــكــيــة  مــؤســســة  عمد مدير 
الصغرى إلى النصب على عدد من املواطنني 
وسلبهم مبالغ مالية بلغت يف مجملها 163 
جماعة  مستوى  على  وذلــك  سنتيم،  مليون 
أيــت  اشــتــوكــة  بإقليم  الــقــرويــة  بيبي  ســيــدي 
بــاهــا، ووفــقــا لشكاية رفــعــهــا الــضــحــايــا ضد 
مــديــر الــبــنــك، فــإن األخــيــر اســتــغــل معرفته 
بــالــضــحــايــا، حــيــث تــواصــل معهم وأخــبــرهــم 
ــا مـــزريـــة، وطـــلـــب منهم  بـــأنـــه يــعــيــش ظـــروفـ
أخــــذ قــــرض بــاســمــهــم عــلــى أن يــتــكــفــل هــو 
بــتــأديــة أقــســاطــه، وتـــراوحـــت قــيــمــة الــقــرض 
 2 البنك بــني  الــذي اســتــدانــه الضحايا مــن 
و4 ماليني سنتيم لكل واحد منهم، وقد بلغ 

عددهم يف املجمل حوالي 40 شخصا.

السجون  إلدارة  الــعــام  قام املندوب 
وإعادة اإلدماج، يوم اجلمعة املاضية، بزيارة 
ملول  بأيت  احملليني  السجنني  إلى  مفاجئة 
مبختلف  العمل  سير  للوقوف على  و2،   1
التامك  صالح  وأشــاد  باملؤسستني،  املرافق 
وموظفو  أطر  يبذلها  التي  الكبيرة  باجلهود 
السجنني من أجل ضمان السير اجليد بهما، 
ومحاربة تسريب كل أنواع املمنوعات إليهما، 
لكن، وحسب مصدر بعني املكان )فضل عدم 
ذكر اسمه( فإن إدارة السجن كانت على علم 
أسبوع، لالستعداد  قبل  الزيارة  بهذه  مسبق 

لها حتى متر العاصفة بسالم)..(.

قــطــاع  يــــالزم  الـــســـيء  احلـــظ  يبدو أن 
الــســيــاحــة مبــديــنــة أكــــاديــــر، مــنــذ أول أيـــام 
الصعداء  املهنيون  يتنفس  فكلما  اجلائحة، 
على  تتكسر  وآمــالــهــم  أحــالمــهــم  وتــعــود  إال 
صـــخـــرة الــــواقــــع، الســـيـــمـــا يف أكــــاديــــر، بــعــد 
اإلعالن عن وقف الطيران من وإلى املغرب، 
خاصة  للقطاع«،  القاضية  »الضربة  لتعتبر 
املناسبة  وهو  األبــواب،  السنة على  رأس  وأن 
الــتــي تــنــعــش الــســيــاحــة بــشــكــل كــبــيــر، إال أن 
إغــــــالق احلـــــــدود قـــضـــى عـــلـــى أمـــــل مــهــنــيــي 
ــدات الــفــنــدقــيــة  ــ ــوحــ ــ ــاع، وخــــاصــــة الــ ــطــ ــقــ الــ
ووكاالت األسفار واألسواق واملهن السياحية.

الوضع  املواطنني  مــن  استنكر عدد 
ــبــات املــقــاهــي  الــــذي أصــبــحــت عــلــيــه جــن
إلقليم  بلفاع التابعة  بجماعة  املــتــواجــدة 
اشتوكة أيت باها، حيث باتت وجهة مفضلة 
للمدمنني على املخدرات، وإلى جانب ذلك، 
املقاهي  الساكنة أن عددا من مالكي  أكدت 
يف املنطقة، يتغاضون عن تعاطي املخدرات 
الذين  واملراهقني  الشباب  قبل  من  داخلها 
حتديا  يشكل  بــات  الــذي  األمــر  يرتادونها، 
ويعصف  املنطقة  شباب  تقدم  أمام  حقيقيا 

مبستقبل العديد منهم.

عامل  ماسة،  ســوس  جهة  أشرف والي 
عــمــالــة أكــاديــر إداوتـــنـــان، أحــمــد حــجــي، يــوم 
اخلميس املاضي، ورئيس املجلس اجلماعي 
ملدينة أكادير، عزيز أخنوش، والوفد املرافق 
املشاريع  من  عــدد  وتتبع  إطــالق  على  لهما، 
التهيئة  برنامج  إطار  يف  املندرجة  التنموية 
ــاديــــر،  أكــ ملـــديـــنـــة   2024-2020 احلـــضـــريـــة 
ومنها أشغال بناء ممرين حتت األرض على 
بوعبيد  الرحيم  عبد  شــارع  تقاطع  مستوى 
والطريق احملــور شــرق غــرب، كما مت تقدمي 
ــنـــاء الـــطـــريـــق املـــــــداري الــشــمــالــي  مـــشـــروع بـ
الــشــرقــي ألكـــاديـــر مــع ربــطــه مبــيــنــاء أكــاديــر 
ومطار املسيرة، وكذا مشروع تأهيل الطريق 

السريع بني مطار املسيرة وميناء أكادير.
وتهدف هذه املشاريع إلى حتسني مؤشرات 
السالمة الطرقية وجتويد اخلدمات املقدمة 
أكثر  انسيابية  وضــمــان  الــطــريــق  ملستعملي 

حلركة املرور.

داء
أص

ســـوسية

المحمدية

األسبوع

يشتكي سكان مدينة املحمدية، 
سكان  مــن  مجموعة  قــيــام  مــن 
»مونيكا«  شاطئ  قرب  الفيالت 
العمومي  امللك  على  باالستيالء 
املواطنني  وحرمان  والطرقات، 
الشاطئ  نحو  منها  العبور  من 
الـــذي تــحــول إلـــى مــلــك خــاص 
بعدما  منه،  بالقرب  للقاطنني 
تــم تــشــيــيــد حــواجــز حــديــديــة 
حراس  حراسة  تحت  وإسمنتية 
شــركــة خــاصــة ملــنــع املــواطــنــني 
العبور  من  السيارات  وأصحاب 

نحو الشاطئ.
استنكارا  الترامي  هذا  ولقي 
املجتمع  فعاليات  قبل  من  كبيرا 
املحمدية،  مــديــنــة  ــي  ف ــي  ــدن امل
قانوني،  غير  اعــتــبــروه  الــذيــن 
أمام أعني السلطات التي لم تقم 
الفيالت  سكان  تجاه  شيء  بأي 

عمومية  منطقة  حــولــوا  الــذيــن 
إلى »ثكنة« خاصة تحت حراسة 
مشددة، وفي غياب تام ملسؤولي 
الــجــمــاعــة الــحــضــريــة ورئــيــس 
ــن لهم  ــذي ــة ال ــ الــشــرطــة اإلداريـ

السلطة لحماية امللك العام.
بمنع  الــفــيــالت  ــام ســكــان  وقـ
ــن الـــوصـــول إلــى  ــواطــنــني م امل
راجلني  سواء  »مونيكا«،  شاطئ 
أو على منت الدراجات النارية أو 
املواطنني  جعل  مما  سياراتهم، 
الجماعة  قامت  هل  يتساءلون: 
الشاطئ  بتفويت  الــحــضــريــة 
الجماعة  وهــل  الــحــي؟  لسكان 
التي  بالتغييرات  علم  لديها 
الشوارع  مستوى  على  حصلت 
الشاطئ  إلى  املؤدية  العمومية 
ميزانية  من  إنجازها  تم  والتي 
ساكنة  ضرائب  ومــن  الجماعة 

املدينة؟
املواطنني:  بعض  يتساءل  كما 
ــي إقــامــة  ــل يــحــق لــســكــان ح ه

عبر  مغلقة  أو  محظورة  منطقة 
وأسالك  حديدية  حواجز  وضع 
البحري  امللك  ــالق  وإغ شائكة، 
الناس  ومنع  إسمنتية  بحواجز 
وفــرض  والــنــزهــة،  التجول  مــن 
الساعة  عــلــى  الليلي  الــحــظــر 
الــثــامــنــة ومــنــع املــواطــنــني من 
الشاطئ؟ فهل عاد  إلى  الوصول 

زمن السيبة والفوضى؟
املشني  السلوك  هــذا  وبسبب 
قــبــل ســكــان فــيــالت شاطئ  ــن  م
الفاعلني  بعض  قــرر  »مونيكا«، 
اللجوء  والحقوقيني،  الجمعويني 
إلى القضاء لرفع الظلم والتصدي 
بعض  بها  يقوم  التي  للخروقات 
الناس النافذين، والذين يعتقدون 
السامية  والوظائف  املناصب  أن 
امللك  على  باالستيالء  لهم  تسمح 
العمومي الذي في ملكية الجماعة 
املواطنني  وحــرمــان  الحضرية، 
عمومية  شــوارع  من  العبور  من 

وتحويلها إلى ملكية خاصة.

تلــــكس

دخل مريض في 
إضراب عن الطعام بإحدى 

المصحات الخاصة بأكادير، 
بعد منعه من مغادرة 

المصحة التي أجرى فيها 
عملية جراحية، ومطالبته 

بشيك كضمانة من أجل 
»اإلفراج« عنه من إدارة 

المصحة، وفق مصادر 
قريبة من المريض، رغم 

أنه سدد مصاريف العملية 
عن طريق صندوق الضمان 

االجتماعي وأدى الفارق 
المتبقي، لذلك فهو 

يطالب الجهات الوصية، 
بالتعجيل بإيفاد لجنة إلى 

المصحة والوقوف على 
هذا الخرق القانوني 
قبل أن تسوء صحته 

نتيجة مضاعفات المرض 
واإلضراب عن الطعام.

سكان الفيالت يستولون على الملك العمومي 
أمام أعين السلطات

مجاهدبركات

خريبكة

سعيد الهوداني
 

  
بخريبكة  سابقا  الــزالقــة  شــارع 
محمد  ــارع  شـ اســم  يحمل  والـــذي 
الشوارع  أهم  من  يعتبر  السادس، 
الطويلة واملهمة باملدينة، وهو شارع 
كبرى،  أخرى  يقاطع شوارع  مزدوج 
كبيرين  وازدحاما  اكتظاظا  ويعرف 
إحداثه  منذ  وقد عرف  الذروة،  وقت 
حوادث خطيرة راح ضحيتها شباب 
وأطفال وشيوخ، راجلون وعلى منت 
وعادية،  نارية  ودراجـــات  سيارات 
وإلى حد اآلن، لم يتفاعل املسؤولون 
بوضع  الساكنة،  طلب  مع  باملدينة 
الراغبني  للراجلني  مخصص  مكان 

مطبات  وضع  مع  الطريق  قطع  في 
أي  في  رفعها  يمكن  أو مؤقتة،  قارة 
الكبرى،   باملدن  كالتي تتواجد  وقت 
تــثــنــي الـــســـيـــارات والــشــاحــنــات 
وحتى  الرفيعة،  النارية  والدراجات 
الصينية الصنع، تثنيها عن السرعة 

بعض  بــهــا  يسير  ــتــي  ال املــفــرطــة 
السائقني املتهورين.

سابقون  مــســؤولــون  بـــرر  وقـــد 
الشارع  بأن  ذلك،  البلدي  باملجلس 
ــرف مـــرور املــواكــب  ــع رئــيــســي وي
عملت  لذلك  الرسمية من حني آلخر، 

األمنية على تكليف بعض  السلطات 
وتنظيم  الشرطة بمراقبة  رجـــال 
السير باملدارات املتواجدة بالشارع، 
ــك، فــالزال يــعــرف حــوادث  ــم ذل ورغ
خــطــيــرة لــلــغــايــة مـــن حـــني آلخـــر، 
الرئيسية  الشوارع  ذلك  على  وقس 
شارع  الــرودانــي،  كشارع  ــرى،  األخ

فلسطني، وشارع موالي يوسف...
للمسؤولني  ينبغي  عليه،  وبناء 
األمنيني واملنتخبني واملسؤولني عن 
الطرق والتجهيز، وضع حد وإيجاد 
حل نهائي على مستوى اللوجستيك 
املعضلة  لهذه  التحتية،  والبنيات 
الــعــشــرات،  ضحيتها  راح  ــتــي  ال
أيدي  على  حديد  من  بيد  والضرب 
املتهورين من السائقني، وخصوصا 
ــات الــنــاريــة ذات  ــدراج أصــحــاب ال

الحجم الكبير.

حتمية وضع مطبات بالشوارع الرئيسية في خريبكة
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عين على الشرق

السعيدية،  سكان مدينة  من  العشرات  نظم 
وقفة احتجاجية أمام مستشفى القرب باملدينة، 
املتردي،  الصحي  بالوضع  التنديد  أجل  من 
بفتح  واملطالبة  الطبية،  التجهيزات  وغياب 
أبواب املستعجالت، وذلك نتيجة مجموعة من 
الذي  »املتأزم«  الصحي  الوضع  مع  املشاكل 

تعيشه الساكنة، حسب تعبيرهم.
من  يطالبون  شــعــارات  املحتجون  ورفــع 
إلــى  بــاإلضــافــة  املستشفى،  بفتح  خــاللــهــا 
تنديدهم بالوضع الصحي باملدينة، كما رددوا 
شعارات من قبيل: »هذا عيب هذا عار الصحة 

في خطر«، »عالش جينا واحتجينا السبيطار 
»يــا مــســؤول مــالــك مخلوع  الــلــي بــغــيــنــا«، 
شعارات  عن  فضال  مشروع«،  حق  االحتجاج 
والــعــدالــة  والــكــرامــة  الــحــريــة  تنشد  أخـــرى 

االجتماعية.
املستشفى  أن  املحتجني،  بعض  وأوضــح 
املحلي تم تخصيصه ملرضى »كوفيد 19« قبل 
املدينة  وزوار  سكان  وجه  في  إغالقه  يتم  أن 
وجه  في  منه  جزء  بفتح  مطالبني  السياحية، 

الساكنة لتلقي الخدمات الصحية.

إلى  يضطرون  أنهم  املتظاهرون،  وأبـــرز 
»الـــدراق«  اإلقليمي  املستشفى  إلــى  التنقل 
مستشفى  أو  العالج،  تلقي  أجل  من  ببركان 
»الفارابي« بوجدة، في حني كان من الفروض 
أن يتلقوا العالج بمستشفى القرب بالسعيدية 

القريب منهم.
جدير بالذكر، أن مستشفى القرب بالسعيدية 
في  »كــورونــا«  جائحة  تفشي  إبــان  فتحه  تم 
يتلقى  كــان  حيث  واملصابني،  املرضى  وجــه 
يتقرر  أن  قبل  فيه،  العالج  بركان  إقليم  سكان 

إغالقه دون إشعار.

املدني  املجتمع  جمعيات  وجهت 
سيدي  العيون  دائرة  بنفوذ  الكائنة 
عريضة  تـــاوريـــرت،  بإقليم  مــلــوك 
بما  خاللها  من  تندد  الصحة  لوزير 
بمدينة  املحلي  املستشفى  يشهده 
خصاص  من  ملوك  سيدي  العيون 
مستشفى  منه  جعلت  وتــراجــعــات 
الوظيفة  أداء  عن  البعد  كل  بعيدا 

املنوطة به، حسب تعبيرهم.
 وحسب بيان صادر عن جمعيات 
العيون  بباشوية  املدني  املجتمع 
الشرقية، فإن الوضعية التي تعرفها 
غير  املــقــدمــة  الصحية  الــخــدمــات 
مسبوقة وتدعو إلى التدخل العاجل، 
حيث يعرف املستشفى نقصا مهوال 
في األطر الطبية والتمريضية، وكذا 

التجهيزات.
الجهات  الجمعيات  هذه  وطالبت 

الصحي  ــقــطــاع  ال عــلــى  ــة  الــوصــي
العاجل  بـ»التدخل  بالجهة الشرقية، 
وذلــك  الصحي،  الــعــرض  لتحسني 
في  الكافية  البشرية  املوارد  بتوفير 
طب  العامة،  الجراحة  اختصاصات 
النساء والتوليد، طب األطفال، وطب 

األسنان«، حسب البيان ذاته.
الصحة  ــاع  ــط ق أن  إلـــى  ــشــار  ي
سيدي  العيون  بمدينة  العمومية 
ــدة نــقــائــص،  ــوك يــعــانــي مــن عـ مــل
األطر  في  الكبير  الخصاص  أبرزها 
ما  ــو  وه والــتــجــهــيــزات،  الصحية 
املرتفقني، وخاصة  معاناة  يفاقم من 
النساء الحوامل وأصحاب األمراض 
لالنتقال  يضطرون  الذين  املزمنة، 
إلى تاوريرت أو وجدة لتلقي العالج، 
وفي كثير من األحيان يقضون نحبهم 
املستشفيات.  ــى  إل وصولهم   قبل 

الظالم يخيم 
على جماعة وجدة

حتــــدثــــت مـــــصـــــادر خــــاصــــة مــن 
ــدة، أن مصالح  داخـــل جــمــاعــة وجــ
املــكــتــب الــوطــنــي لــلــكــهــربــاء عمدت 
إلـــى قــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي عن 
والكائن  للجماعة  الرئيسي  املقر 

بشارع محمد اخلامس.
ــادر  ــرحـــت بــــه املـــصـ ــق مــــا صـ ــ ووفــ
الشرق،  والــي جهة  ذاتها، فقد قرر 
معاذ اجلامعي، عقد اجتماع طارئ 
ــدة  ــ ــلـــس وجـ بـــحـــضـــور رئــــيــــس مـــجـ
للتفكير  املختصة،  املــصــالــح  وكـــذا 
يف حــلــول عــاجــلــة لــلــمــشــاكــل الــتــي 
ــدة، مبـــا فــيــهــا مشكل  ــ تــعــيــشــهــا وجـ

الكهرباء.
قطع  يف  الرئيسي  السبب  ويرجع 
الــكــهــربــاء عــن جــمــاعــة وجـــدة، إلــى 
ــلـــغ 36  ــبـ عــــــدم تــــوصــــل املـــكـــتـــب مبـ
مليون درهم، وهو املبلغ الذي كان 
مــوضــوع تــفــاهــم مــوقــع بــن املكتب 
الداخلية،  وزارة  برعاية  واجلماعة 
حـــســـب املــــصــــدر ذاتــــــــه، ممــــا جــعــل 
بعض النشطاء اإلعالمين يدقون 
ــن أن  ــ ــر، خــــوفــــا مـ ــ ــطـ ــ ــوس اخلـ ــ ــاقـ ــ نـ
تعيش مدينة وجدة خمس سنوات 
التنموي كما  »البلوكاج«  املقبلة يف 
عاشته يف السنوات املاضية، داعن 
البحث عن  إلى  املجلس اجلماعي 
والتفكير  للجماعة،  قارة  مداخيل 
إيــجــاد حلول ناجعة حلــل أزمــة  يف 

ميزانية اجلماعة.

لالحتــجاج تخــرج  السعيــدية  ساكنــة 

ســال

فعالـيات جمعويـة تستنكـر إعـدام سـوق الجمـلة 

كواليس  جهوية

المستشفى المحلي بالعيون الشرقية يعيش وضعية مزرية 

 األسبوع
 

  
ومهنية،  جمعوية  فعاليات  استنكرت 
بسال،  الجملة  سوق  نقل  تمرير  محاولة 
اليوسفية  بحي  النموذجي  السوق  إلى 
من  املليونية  املدينة  وحرمان  الرباط،  في 
الخضر  من  الذاتي  االكتفاء  يوفر  سوق 

والفواكه واللحوم البيضاء للساكنة.
وعبرت جمعية »الوحدة لتجار ومهنيي 
بسال«،  والفواكه  للخضر  الجملة  سوق 
عن رفضها لنقل سوق الجملة إلى مدينة 
لم  ــرار  ــق ال اتــخــاذ  أن  معتبرة  ــاط،  ــرب ال
ومهنيني،  تجار  من  باألمر  املعنيني  يراع 
للمجلس  السابق  التقرير  وتــوصــيــات 
الجامعي واللجنة املالية، التي تنص على 
نقل  على  تنص  قديمة  باتفاقية  االلتزام 
سوق الجملة من سال إلى بوقنادل عوض 

اليوسفية بالرباط.
املدنية  »الدينامية  قالت  جهتها،  من 
من  مجموعة  تضم  والتي  أجل سال«،  من 
الجمعيات، أن »إعدام سوق الجملة بسال 
مداخيل  على  سيؤثر  الرباط،  إلى  ونقله 
له  ستكون  كما  وسكانها،  ســال  جماعة 
وضعية  على  كبيرة  اجتماعية  تكلفة 
من  مباشرة  تعيش  عائلة   5000 من  أزيد 
كبير  عدد  وفقدان  بسال،  الحالي  السوق 
ما  وهــو  املباشرة،  الشغل  مناصب  من 
سيخلف عددا آخر من العاطلني عن العمل 

في املدينة وتشريد أسرهم«.
له  ستكون  ــقــرار  ال هــذا  أن  وأضــافــت 

ثمن  ارتــفــاع  منها  سلبية،  انعكاسات 
الخضر والفواكه بسبب مصاريف التنقل، 
واالنــعــكــاســات الــخــطــيــرة عــلــى الــقــدرة 
كما  ســال،  بمدينة  للمواطنني  الشرائية 
قــارة  مداخيل  مــن  ســال  جماعة  سيحرم 

يفوق مبلغها 3 ماليير سنتيم سنويا.
مدبري  من  كال  املدنية  الهيئات  ودعت 
املحلية  ــطــات  ــســل وال املــحــلــي  الـــشـــأن 
سياسات  سن  إلــى  املنتخبة،  والهيئات 
ومحاربة  العطالة  معضلة  من  الحد  تروم 
ــاء  ــســاد، واالهــتــمــام بــواقــع األحــي ــف ال

الــصــنــاعــيــة املــغــلــقــة مــعــظــم وحــداتــهــا 
حقيقية  حلول  عن  والبحث  اإلنتاجية، 
لساكنة  واالجتماعية  االقتصادية  لألزمة 

سال.
تجمع  الــتــي  الــشــراكــة  اتفاقية  وتــهــدف 
الجماعات الترابية بني سال والرباط وتمارة، 
املنتجات  لــتــســويــق  مجمع  ــداث  ــ إح إلـــى 
تدبيره  سيتم  بحيث  والغذائية،  الفالحية 
 - »الرباط  املحلية  التنمية  شركة  بواسطة 
بالحي  والتنمية«،  للخدمات  تمارة   - سال 

الصناعي بمقاطعة اليوسفية.

اليعقوبي

استياء عارم من المكتب 
للمــطارات  الوطنــي 

سومية نوري
 

  
 عبر العديد من املواطنني بإقليم الحسيمة، عن 
للمطارات،  الوطني  املكتب  من  العميق  استيائهم 
جراء »التأخر غير املبرر«، حسب تصريحهم، والذي 
أراضيهم  ملكية  نــزع  ملفات  بعض  تعرفه  باتت 
إطار عملية  والتي تمت في  النكور  الواقعة بسهل 

توسيع مطار الشريف اإلدريسي بالسواني.
أراضيهم،  ملكية  نزع  من  املتضررون  وقال 
أنهم لم يحصلوا لحد الساعة على مستحقاتهم 
املالية بالرغم من استكمالهم ملختلف اإلجراءات 
والقانونية  اإلدارية  املساطر  بمختلف  والقيام 
للمطارات  الوطني  املكتب  بها  طالبهم  التي 
بالحسيمة، ولم يخف العديد من ذوي الحقوق 
مختلفة  احتجاجية  أشكال  تنظيم  في  نيتهم 
وقفة  تنظيم  بينها  مــن  ملطالبهم،  تحقيقا 
احتجاجية إنذارية أمام مقر قيادة أيت يوسف 
داخل  مفتوح  اعتصام  تنفيذ  وبعدها  وعلي، 

مطار الشريف اإلدريسي.
وطالب هؤالء الجهات الوصية واملسؤولني عن 
هذه العملية، بالتدخل العاجل قصد تسريع وتيرة 
واضحا،  تأخيرا  عرفت  التي  مستحقاتهم  أداء 
الوطني  للمكتب  املحلي  املــســؤول  وأن  خاصة 
لم يقم بتقديم أي تبريرات  للمطارات بالحسيمة، 
مقنعة في األمر من غير ترديده الدائم لعبارة »إن 

األولوية للملفات التي يكون عدد ورثتها أقل«.
تأخر  عملية  ــن  م ــررون  ــض ــت امل وأضــــاف 
مستحقاتهم املالية، أن القانون واضح في هذا 
أو  التعويض  استحقاق  عن  ويتحدث  الجانب 
عدم استحقاقه، وال يحدد أي أولوية أو أفضلية 
بني املواطنني في هذا االستحقاق عكس املبرر 
الوطني  للمكتب  اإلقليمي  املدير  يقدمه  الذي 

بالحسيمة. للمطارات 
استغرابهم  عــن  املتضررين  نفس  وعــبــر 
الذي  والتسويف  التأخير  هــذا  من  الشديد 
للمطارات،  الوطني  املكتب  يمارسه مسؤولو 
تحدد  واضــحــة  مــذكــرة  هــنــاك  أن  العلم  مــع 
أداء  لالنتهاء من عملية  احترامها  آجاال يجب 
مستحقات الذين تم نزع ملكية أراضيهم لفائدة 

توسيع مطار الشريف اإلدريسي بالسواني.

الحسيمة
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بتهــمة  يحاكـم مستخــدما  برلمـاني 
سرقـة 16 ألـف بيـضة

كواليس  جهوية

خنيفرة

إعفاء مسؤولين أمنيين 
بسبب أخطاء مهنية 

 األسبوع
  
  

ــام لـــأمـــن الـــوطـــنـــي يف  ــعــ ــر الــ ــديــ أعـــفـــى املــ
أمــنــيــن باملنطقة  املــاضــيــة، مــســؤولــن  ــام  األيــ
خنيفرة،  مبدينة  الــوطــنــي  لــأمــن  اإلقليمية 
بــســبــب أخـــطـــاء واخـــتـــاالت مــهــنــيــة، ويــتــعــلــق 
ــة ورئـــيـــس  ــريــ ــئـــة احلــــضــ ــيـ ــهـ األمـــــــر بـــقـــائـــد الـ
ــع إحـــالـــتـــهـــمـــا عــلــى  ــة الـــقـــضـــائـــيـــة، مــ ــرطـ ــشـ الـ
اإلداريــة  اجلــوانــب  للبت يف  التأديبي  املجلس 
إليهما  املــنــســوبــة  والـــتـــجـــاوزات  واالخـــتـــاالت 
مبناسبة ممارستهما ملهامهما، حيث جاء هذا 
الــقــرار لــفــرض احلــكــامــة والــشــفــافــيــة وتنزيل 
املسؤولية  يــربــط  الـــذي  الــدســتــوري  املقتضى 

باحملاسبة.
ــة الـــعـــامـــة لـــأمـــن تــعــيــن  ــريــ وقـــــــررت املــــديــ
مسؤولن أمنين جدد، حيث مت تعين رئيس 
جديد لفرقة الشرطة القضائية، ورئيس آخر 
األمـــن يف  لتكريس  وذلـــك  احلــضــريــة،  للهيئة 
املــديــنــة، الــتــي شــهــدت بــعــض احلــــوادث خــال 

األشهر املاضية.
ــة خـــنـــيـــفـــرة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ وتـــــــعـــــــرف مـ

الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الـــــظـــــواهـــــر 
السرقة،  كانتشار  السلبية، 
وبـــيـــع األقـــــــراص املــهــلــوســة 
ــشـــيء الـــذي  ــدرات، الـ ــ ــخـ ــ واملـ

يتطلب مقاربة أمنية جديدة 
حملاربة  اجلـــدد،  املسؤولن  مــن 

ــم  ــرائــ جـــمـــيـــع هــــــذه اجلــ
الــــــــــــتــــــــــــي تـــــــؤثـــــــر 
ــلــــى املـــجـــتـــمـــع  عــ
وخـــــــــصـــــــــوصـــــــــا 
الــــــــــشــــــــــبــــــــــاب 

الصاعد.

بن جريــر

 األسبوع
 

  
قررت شركة البرملاني عبد اللطيف 
الزعيم عن حزب األصالة واملعاصرة، 
البيض،  إنــتــاج  فــي  واملتخصصة 
بتهمة  بــاملــصــنــع  ــل  ــام ع مــتــابــعــة 
مبلغها  يقدر  بيضة،  ألف   16 سرقة 

اإلجمالي بحوالي مليون سنتيم.
وتقدم البرملاني »مول البيض« 
ــر  ــدوائ بــشــكــايــة لـــدى إحـــدى ال
املاضي،  األسبوع  خالل  األمنية، 
بمدينة بن جرير، يتهم فيها أحد 
بالقيام  مصنعه  في  املستخدمني 
البيض  آلالف  متعددة  بسرقات 
قدر  حيث  أيــام،  عــدة  مــدى  على 
بحوالي  للسرقة  اإلجمالي  املبلغ 
متمسكا  درهــــم،  آالف  عــشــرة 
القانونية  املساطر  جميع  باتباع 

في حق السارق.
الشرطة  عناصر  تمكنت  وقــد 
إلى  االســتــمــاع  بعد  القضائية 
القبض  إلقاء  من  البيض«،  »مول 
للنيابة  وتقديمه  الــســارق  على 
قــررت  الــتــي  املختصة،  الــعــامــة 
الهيئة  عــلــى  إحــالــتــه  بــدورهــا 

الــقــضــائــيــة املــخــتــصــة بــغــرفــة 
التابعة  االبتدائية،  الجنايات 
بمراكش،  االســتــئــنــاف  ملحكمة 
عصابة  »تكوين  بتهمة  ومتابعته 
إجــرامــيــة والــســرقــة فـــي حق 

املشغل«.
فيه بسجن  املشتبه  وتم وضع 

»الوداية« بمدينة مراكش، بعدما 

تورطه  من  العامة  النيابة  تأكدت 
في عمليات السرقة التي حصلت 
من  البيض،  إنــتــاج  مصنع  فــي 
إليها  توصلت  التي  األدلة  خالل 
خالل  القضائية  الشرطة  عناصر 
حيث  التمهيدي،  البحث  عملية 
املعمل  ولـــوج  على  يعتمد  ــان  ك
بالسياج  هــوة  بفتح  قيامه  بعد 
الصناعية،  بــاملــنــشــأة  املــحــيــط 
شريك  عن  جاريا  البحث  واليزال 
البيض  ســرقــة  ــي  ف املــســتــخــدم 

وتسويقه باألسواق األسبوعية.
»مـــول  ــي  ــان ــرمل ــب ال أن  يــذكــر 
عاملة  تابع  أن  سبق  البيض« 
منذ سنة تقريبا، بتهمة سرقة 16 
القضية  املصنع، وهي  بيضة من 
الــتــي أثـــارت جــدال واســعــا لدى 
البرملاني  ودفعت  العام،  ــرأي  ال

إلى التنازل عن القضية.

 األسبوع
 

  
نقابية  هيئات  لثالث  ينتمون  نقابيون  خاض 
الوطنية  النقابة  للتعليم،  الــحــرة  )الجامعة 

اعتصاما  للتعليم(  الوطنية  والجامعة  للتعليم، 
مفتوحا بمقر املديرية اإلقليمية للتربية الوطنية 
التي  االخــتــالالت  بسبب  بنور،  سيدي  بإقليم 

تعرفها اإلدارة.
هذا  أن  الثالثي،  النقابي  التنسيق  واعتبر 
النقابي  للريع  التصدي  إلى  يهدف  االحتجاج 
الجهات  بعض  له  تروج  وما  اإلداري،  والفساد 
النقابات  واستهداف  وافتراءات،  مغالطات  من 
بنعوت قدحية، متهما املديرية اإلقليمية للتعليم 
بتكريس الريع وتجاوز قرارات اللجنة املشتركة 
لها  املنظمة   ،103 رقم  الوزارية  املذكرة  وضرب 

وتجاوز مقتضياتها.
وانتقد التنسيق اإلجراءات االنفرادية للمديرية 

املؤطرة،  اإلدارية  الضوابط  كل  خارج  اإلقليمية 
بني  الــفــرص  تكافؤ  عــدم  يكرس  الــذي  الــشــيء 
بالتراجع  املديرة  مطالبا  التعليم،  ونساء  رجال 
والذي  املتخذ،  املشبوه  التثبيت  القرار وعن  عن 
تجاوز  في  معينة  لجهة  اإلدارة  انحياز  يزكي 
في  املنعقدة  املشتركة  اللجنة  لــقــرارات  خطير 

شتنبر املاضي.
التدخل  إلى  الوصية،  الوزارة  النقابيون  ودعا 
األمور، وحل  العالقة وتصحيح  املشاكل  وتسوية 

املشاكل، وإنصاف الفئات املتضررة.

و  تعليقصــورة

أعمدة كهربائية عديمة الجدوى 

إسمنتية  كهربائية  أعــمــدة 
ــان،  ــزكــ ــإنــ بـــــشـــــارع املـــــــــــدارس بــ
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــة الـ ــريـ ــخـ تـــثـــيـــر سـ
املــــــــواطــــــــنــــــــن، وخــــــــاصــــــــة يف 
والــــذيــــن  األزرق،  الــــفــــضــــاء 
واعتبروا  بـ»املهزلة«  وصفوها 
أنه ال جدوى منها غير عرقلة 
الــطــريــق بــعــد إزالــــة أســاكــهــا 
ــاء  ــنــ ــغــ ــتــ ــيــــة واالســ ــائــ ــهــــربــ ــكــ الــ
ــتــــب  ــكــ ــــن طــــــــــرف املــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ عـ

للكهرباء.  الوطني 

أكادير

اإلدمان يؤدي بأربعيني إلى ارتكاب مجزرة
 فــي حــق عائــلته 

األسبوع
 

  
عرف حي الوفاء بمدينة أكادير يوم األحد املاضي، 
مجزرة بشعة راحت ضحيتها سيدة وابنها القاصر، 
بينما تم نقل ثالثة أشخاص آخرين في حالة حرجة 

إلى مستشفى الحسن الثاني بذات املدينة.
ووقعت الجريمة بعدما أقدم شخص أربعيني كان 
في حالة هستيرية وسط منزل والديه، باالعتداء على 
أصاب  ثم  أبيض،  بسالح  القاصر  وابنها  شقيقته 
بليغة،  بجروح  عائلته  من  آخرين  والدته وشخصني 

تم نقلهم إلى املستشفى بني الحياة واملوت.
وتمكنت عناصر من فرقة الدراجني التابعة لوالية 
أمن أكادير، من اعتقال الجاني البالغ 46 سنة، حيث 
كانت تبدو عليه أعراض غير طبيعية، ليتم نقله إلى 
النظرية بإشراف  مقر األمن ووضعه تحت الحراسة 

من النيابة العامة.

وحسب املديرية العامة لألمن الوطني، فإن الجاني 
اإلدمــان  شبهة  بسبب  طبيعية  غير  حالة  في  كــان 
العتداء  وطفلها  أخته  عرض  بعدما  املخدرات،  على 

بواسطة السالح األبيض، مما تسبب في وفاتهما.
وتم إيداع املشتبه فيه تحت الحراسة النظرية على 
خلفية البحث الذي تجريه املصلحة الوالئية للشرطة 
املختصة،  العامة  النيابة  إشــراف  تحت  القضائية 
الجريمة،  ارتكاب  للكشف عن خلفيات ودوافع  وذلك 

قبل تقديمه للقضاء.
وتطرح هذه الجرائم التي تحصل وسط العائالت 
العام،  الرأي  لدى  كثيرة  تساؤالت  مؤخرا،  واألسر، 
حول األسباب الحقيقية رواء تفشيها وسط املجتمع، 
األوضــاع  ظل  في  خاصة  الخطر،  ناقوس  يدق  مما 
التي تتخبط فيها  االجتماعية واالقتصادية الصعبة 
معظم األسر جراء أزمة جائحة »كورونا«، باإلضافة 
النفسي  الجانب  في  والتطبيب  العالج  نقص  إلى 
والذين  األشــخــاص،  مــن  الكثير  منه  يعاني  ــذي  ال

يشكلون خطرا كبيرا على أهليهم وأقربائهم.

الحموشي

نقابيون يحتجون على المديرية اإلقليمية للتعليمسيـدي بنــور

طنجة

 األسبوع
 

  
مستشار  استيالء  قضية  وصلت 
ساللية  أرض  عــلــى  ســابــق  جــمــاعــي 
بطنجة،  املــغــايــر«  »مــداشــر  بمنطقة 
االستئناف،  بمحكمة  املداولة  مرحلة 
طالت  التي  القضية  في  للحسم  وذلك 

بعد  آخر  بعدا  وأخــذت  سنوات،  عدة 
الخط  على  الداخلية  وزارة  دخـــول 
التي  الجماعية،  بـــاألرض  للمطالبة 
ــل ضــمــن أراضـــي  ــ تــعــتــبــر فـــي األص

الجماعة الساللية.
استعان  فقد  محلية،  مصادر  وحسب 
فوق  شيد  ــذي  ال الجماعي  املستشار 
شهود  ببعض  للخزف،  مصنعا  األرض 
والذين  بينهم،  فيما  قــرابــة  تجمعهم 

بقعة  على  بالترامي  قــامــوا  بــدورهــم 
مربع  متر   300 بحوالي  تقدر  أرضية 
بجانب األرض الساللية التي يستغلها، 
طريق  من  جزء  األصــل  في  كانت  حيث 
ألشخاص  ببيعها  وقــامــوا  عمومية، 
وتحفيظها،  عــدلــيــة  بــعــقــود  ــن  ــري آخ
مكان  فــي  تمت  املعاينة  أن  وأضــافــت 
يوليوز  شــهــر  خـــالل  األرض  ــواجــد  ت
قدم  تقريرها  أن  الغريب  لكن  املاضي، 

املاضي،  نونبر  شهر  حتى  للمحكمة 
هذا  أسباب  حول  التساؤل  يطرح  مما 
في  يصب  الوقت  وأن  خاصة  التأخير، 
األرض  من  املستفيد  املستشار  مصلحة 
التي تقدر مساحتها بـ 3 آالف متر مربع. 
املتواجدة  األراضي  جميع  أن  يذكر 
في منطقة »مداشر املغاير« في األصل 
هــي أراضــــي فــالحــيــة ســاللــيــة قبل 
سكنية  تجمعات  إلى  املنطقة  تحويل 

وفيالت، الشيء الذي يتطلب من وزارة 
الداخلية فتح تحقيق والعودة ألرشيف 
األراضـــي  مصير  ملعرفة  التصاميم 
املغاير«،  »مداشر  لجماعة  الساللية 
البقع  وأن  خاصة  منها،  واملستفيدين 
»مافيا  لعاب  تسيل  أصبحت  األرضية 
على  االستيالء  يريدون  الذين  العقار« 
بتواطؤ  باملنطقة  الساللية  األراضــي 

من بعض ذوي الحقوق.

القضاء يقرر في قضية استيالء أحد المقاولين على أرض لوزارة الداخلية 

الزعيم



الطيب آيت أباه

أن  هو  ويحزن  يؤلم  ما 
التي  العربية  ــدول  ال جامعة 
تعتبر  والتي  دولة   22 تضم 
على  ــة  ــيـ دولـ مــنــظــمــة  أول 
في  تأسست  العالم،  مستوى 
22 مارس 1945 منذ ما يزيد 
عن 7 عقود من الزمن، أي قبل 
املتحدة  األمــم  منظمة  إنشاء 
وكذلك   ،1945 أكتوبر   24 في 
األوروبي  االتحاد  إنشاء  قبل 
ــدول  ال زالـــت  ال   ،1951 سنة 
متحاربة  متفرقة  الــعــربــيــة 
والدماء  بينها  فيما  متقاتلة 

مغلقة  بينها  والحدود  الشوارع  في  تسيل 
به  تؤمن  الــذي  اإلســامــي  الــديــن  أن  رغــم 
أمة  اإلسامية  »األمة  بأن  يقول  الدول  هذه 
واحدة«، لكن هذا املبدأ هو مجرد خرافة لم 
على  مضى  قرنا   14 يفوق  ما  منذ  يتحقق 
فمنذ  اإلسامية..  باألمة  يسمى  ما  تأسيس 
الدموية  الحروب  فجر اإلسام، ظلت طبول 
معظم  وتــدخــل  العربية،  ــدول  الـ فــي  ــدق  ت
ضمن  العربية  املنطقة  في  الحالية  األزمات 
الشعوب  تنويم  باستراتيجية  يسمى  ما 
عبر حروب وأزمات عبثية وإلهاء املواطنني 
بالدولة حتى  يتربص  بوجود عدو خارجي 
جمع  املستبدين  الــعــرب  للحكام  يتسنى 
وعندما  الخارج،  إلى  وتهريبها  الثروات 
األوروبية  الــدول  إلى  يفرون  القتال  يشتد 
والضعفاء  املــســاكــني  املــواطــنــني  تــاركــني 

يواجهون مأساة الحرب لوحدهم.
تخويف  تكتيكات  أن  القول  يمكن  لذلك، 
تنجح  لن  مسلحة،  حروب  بوقوع  الشعوب 
التغييرات  بسبب  الــحــاضــر،  الــوقــت  فــي 
الوطن  شعوب  على  طرأت  التي  الجوهرية 
بدائية تعيش  لم تعد شعوبا  التي  العربي، 
في »دارغفلون« وبدوية منغلقة على نفسها 
في  للحكومات  الرسمية  الرواية  لتصديق 
علماء  طرف  من  تخديرها  يتم  أو  حروبها 
وتحريف  بتأويل  يقومون  الذين  الساطني 
تنويم  حروب  لتحويل  الدينية  النصوص 
الشعوب إلى جهاد في سبيل هلل، فشعوب 

سيما  ال  اآلن،  العربي  العالم 
على  منفتحون  منهم،  الشباب 
العالم وقد تثقفوا بثقافة عالية، 
درســوا  منهم  اآلالف  فعشرات 
وهــؤالء  ــا،  ــ وأوروب أمريكا  فــي 
العربي  الحاكم  على  يصعب 
عقولهم  اســتــحــمــار  املــســتــبــد 
إلى  أضــف  وديــنــيــا،  سياسيا 
في  املعيشية  الظروف  أن  ذلك، 
بشكل  تدهورت  العربية  الدول 
ظاهرة  وانتشرت  جدا،  مخيف 
الجامعات  بني خريجي  البطالة 
في الوقت الذي يتم فيه توظيف 
على  يــتــوفــرون  ال  الــذيــن  املفسدين  أبــنــاء 
واملال  القرابة  طريق  عن  جامعية  شواهد 
الحراك  أن  األم،ر  فــي  والغريب  الــحــرام، 
الوطن  في  ثــورات  من  رافقه  وما  الشعبي 
سياسة  تغير  لم   ،2011 عام  أوائل  العربي 
استمرت  بل  املستبدة،  العربية  الحكومات 
لتنويم  املسلحة  الحروب  فتيل  إشعال  في 
األساسية  مطالبها  عن  وإلهائها  الشعوب 
التي تتمثل في توزيع ثروات الباد توزيعا 
ديمقراطي  سياسي  نــظــام  وإقــامــة  عــادال 
العربية  الحكومات  لكن  اجتماعية..  وعدالة 
للصراعات  الــداعــي  سلوكها  من  تغير  لم 
تشهد  حني  في  شعوبها،  لتنويم  املسلحة 
وشبابية  اجتماعية  ظواهر  العربية  الدول 
في  امللحوظ  التزايد  مثل  وخطيرة  جديدة 
عدد معارضي األنظمة العربية في الخارج، 
طالبي  وارتفاع  الشباب  جيل  من  سيما  ال 
الغربية،  ــدول  الـ ــى  إل السياسي  اللجوء 
هــروبــا  الصحفيني  طـــرف  ــن  م وخــاصــة 
ــحــرمــان من  مــن الــقــمــع واالضــطــهــاد وال
العمل  تزايد  ولقد  والتعبير،  الرأي  حرية 
وسائل  طــريــق  عــن  املــعــارض  السياسي 
الفضائية  والقنوات  االجتماعي  التواصل 
للتعبير عن اآلراء السياسية، كل هذا أدى 
الدول  في  السياسي  االستقرار  عدم  إلى 
التي  العربية،  الدول  جامعة  أما  العربية، 
على جسد  إنجليزي  »رأس  أنها  عنها  قيل 
عربي«، فهي قائمة على الخافات والثرثرة 

الدول،  بني  املتبادلة  واالتهامات  والتهريج 
وكل اجتماعاتها تنتهي بتوصيات ال تطبق 
جميع  حل  في  وفشلت  الواقع  أرض  على 
الخليج،  إلى  املحيط  من  العربية  القضايا 
ولم تستطع إيجاد الحلول للحروب الدامية 
في  خاصة  العربي،  الوطن  في  املشتعلة 
سوريا والعراق وليبيا واليمن، ولم تستطع 

كذلك حل النزاع بني املغرب والجزائر.
إلى  العرب  الحكام  بعض  سعي  أسباب  إن 
إشعال الحروب، كثيرة من أهمها، صرف انتباه 
مواطنيها عن املشاكل االقتصادية والسياسية 
خارجي  عدو  بخلق  الداخل،  في  واالجتماعية 
الحتكار  الــحــدود  خـــارج  وهــمــيــة  ــروب  ــ وح
وفرض  خيراتها  وسرقة  الشعوب  مستحقات 
تهدف  استثنائية  وظــروف  الــطــوارئ  حــاالت 
التي  القوانني  وتمرير  الحريات  من  الحد  إلى 
ال تخدم مصلحة الشعب، وتعديات دستورية 
العادية،  الحاالت  في  الشعب  عليها  يوافق  ال 
وهذه االستراتيجية الخبيثة قديمة استعملتها 
في  األوسط  الشرق  في  مستبدة  عربية  أنظمة 
ال  الذي  الطويل،  اإلسرائيلي  العربي  الصراع 
زال موضوع استغال من طرف الحكام العرب 
دائمة  حرب  حالة  خلق  عبر  الشعوب  لتنويم 
ضد إسرائيل وتناسي اإلصاحات االقتصادية 
بل  ــداخــل،  ال فــي  واالجتماعية  والسياسية 
خارج  مسلحة  صراعات  أخرى  دول  وانتهزت 
انتباههم عن  لتعبئة شبابها وصرف  حدودها 

املشاكل الداخلية.
فلم يعد من املمكن خداع الشعوب العربية 
بإصاحات  الــقــيــام  ألن  ــوب،  ــل األس بنفس 
وسياسية  واجتماعية  واقتصادية  سياسية 
الشعوب  لقيادة  وسيلة  أحسن  هو  حقيقية، 
في الوقت الراهن، وكما يقال: »قد تتمكن من 
خداع بعض الناس كل الوقت، وقد تتمكن من 
خداع كل الناس بعض الوقت، لكن لن تتمكن 
في  الوقت«، السيما  كل  الناس  كل  من خداع 
وقتنا الحالي، الذي يشهد عودة االحتجاجات 
والتظاهرات في بعض الدول العربية، ومنها 

املغرب، ضد القوانني املجحفة.  
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اليمين المتطرف والطريق 
إلى قصر اإليليزي

ترشحه  عن  مؤخرا،  زمور  أعلن إريك 
اإلعان  وهو  الفرنسية،  لانتخابات 
الذي كان منتظرا منذ شهور من طرف 

الطبقة السياسية الفرنسية.
يــأت مختلفا  لم  زمــور  إريــك  إعــان 
مشاهدة  مليون   1.3 حصد  والــذي  املعتاد،  خطابه  عن 
في ظرف ثماني ساعات فقط، رغم أنه لم يقدم مشروعا 
الفرنسي،  الشعب  وقلق  انتظارات  عن  يجيب  مجتمعيا 
أنهما سبب  على  والهجرة  اإلسام  بتقديم  اكتفى  وإنما 

كل مشاكل املجتمع الفرنسي.
في  املألوفة  الكليشيهات  كل  زمــور  إريــك  استعرض 
بها  يوجه  مباشرة  بلغة  لكن  املتطرف،  اليمني  أدبيات 
صك االتهام للهجرة واإلسام دون أي تحفظ أو مواربة.

عبر  دقائق  عشرة  في  للفرنسيني  املوجه  إعانه  في 
تظهر  أحــداث  على  بالصور  فيه  ركز  الفيديو،  تقنية 
باملدارس  للهجرة  ينتمون  وأطفال  السيارات  إحــراق 
وعمال مهاجرين، باإلضافة إلى صور الحجاب والصاة 
وانهيار املباني، ليحذر الفرنسيني من إمكانية استياء 
التعويض  بنظرية  بادهم، متسلحا  على  األجــانــب 
أطلقها  الــتــي   )théorie de remplacement(
وبعض  املتطرف  اليمني  على  املحسوبني  املثقفني  بعض 

املتعصبني من اليمني الكاثوليكي.
مشاكل  جميع  عليه  تعلق  كمشجب  الهجرة  استعمال 
إريك  إعان  لكن  الجديد،  باألمر  ليس  الفرنسي  املجتمع 
زمور اليوم عن ترشحه، جعله يصل إلى نقطة الاعودة 
في مأسسة العنصرية والتعصب والكراهية في الفضاء 

السياسي الفرنسي.
أوتــي من  األجــانــب بكل ما  ــذي هاجم  ال زمــور  إريــك 
بالدور  جهله  مدى  أظهر  تاريخية،  ومعرفة  باغية  قوة 
الكبير الذي لعبته الهجرة في بناء فرنسا اليوم، فأصبح 

واجبا علينا تذكيره ببعض من هذه األدوار:
1( املحررون: األجانب هم من ساهم في تحرير فرنسا 
الحربني  فــي  الــنــازي  االحــتــال  ربقة  والفرنسيني من 
1870 في  العامليتني األولى والثانية، وقبل ذلك في سنة 

معركة »فورت« باأللزاس ضد األملان. 
بناء  إعــادة  في  ساهم  من  هم  األجــانــب  البناة:   )2
فرنسا بعد أن دمرت في الحرب العاملية الثانية، وهم من 

اشتغلوا في إعادة إعمار فرنسا.
3( األجانب هم من ساهم في إعادة الحياة لاقتصاد 
الفرنسي )معامل السيارات »رونو« و»ستروين« واملناجم 

واألشغال العمومية ومختلف القطاعات اإلنتاجية(.
الثقافي  اإلشــعــاع  فــي  مــن ســاهــم  هــم  األجــانــب   )4
إطار  وفي  الفرنسية  اللغة  بتبني  العالم،  عبر  الفرنسي 
بالتراث  الفرنسية  الثقافة  بإغناء  وذلك  الفرنكفونية، 
العاملي، وتكفي اإلشارة إلى األعداد الكبيرة من املثقفني 
الذين حصلوا على جائزة »الغونكور« الفرنسية )الطاهر 

بنجلون، ليلى السليماني وفؤاد العروي كمغاربة(.
الرياضي  اإلشــعــاع  فــي  ساهم  مــن  هــم  األجــانــب   )5
على  حصل  الــذي  الفرنسي  الوطني  الفريق  لفرنسا، 
كأس العالم األخيرة يتكون من 90 % من ذوي األصول 
الوطني  الفريق  )وقبله نذكر جيل زيدان عميد  األجنبية 

الذي حصل على كأس العالم ألول مرة سنة 1998(.
سيكون  ومستقبلها  فرنسا  أن  يــؤكــد  ــاه،  ــرن ذك مــا 
بالهجرة أو ال يكون، ألن فرنسا اليوم تعيش في العالم 
فرنسي  مايني   3.5 من  أكثر  اليوم  نجد  إذ  العالم،  ومع 
االقتصادية،  الهجرة  إطــار  في  العالم  عبر  يعيشون 
وتعتبر فرنسا من بني الدول األولى في العالم املستفيدة 

من تحويات املهاجرين.
فرنسا  عــن  للحديث  يــؤهــلــه  ال  ــور  زمـ ــك  إريـ جــهــل 
وصلت  الذي  الجزائرية  األصول  ذي  وهو  ومستقبلها، 
سنوات  عشر  أي   ،1954 سنة  بعد  فرنسا  إلى  عائلته 
بعد أن سالت دماء عشرات اآلالف من األجانب من أجل 
ذلك  على  شاهدة  فرنسا  مقابر  زالت  وما  فرنسا  تحرير 
حتى أصبح عدد من مات فداء لفرنسا والحاملون السم 

محمد، يفوق عدد من ماتوا والحاملون السم مارتن.
األنوار  بفلسفة  تشبع  الذي  الفرنسي  باملجتمع  نهيب 
املساواة  الفرنسية املبنية على ثاثية:  للثورة  والصانع 
الثورة  روح  يسترجع  أن  به  نهيب  واألخــوة،  والعدالة 
القبور  وحفار  العنصريني  من  مختطفيها  من  الفرنسية 

والشعبويني أمثال إريك زمور ومن هم في شاكلته.

د. عبد هللا بوصوف

حسوني قدور
 بن موسى *

الحروب في الدول العربية واستراتيجية
الشــعوب تنويــم 

* محامي بهيأة وجدة

طيش النفوس
بندريس عمراوي الطيب

ــل ــرح ون نـــأتـــي  اهلل  ــإرادة  ــ ــ بـ
قناعة حياة  يحيا  فالبعض 
جنونها يقوي  النفوس  طيش 
تتدحرج بني الهداية والعصيان
تسعده ســوف  ــرء  امل صانها  لــو 
ــاق الـــنـــاس حــدة ــش ــزداد م ــ تـ
رسائل السماء جاءت لتحطيم
الــوضــوح دائـــرة  عــن  بعد  كــل 
الغموض دائــرة  من  قــرب  وكــل 
قليل من أسرار هذا الكون نعرف
األيام تهب البعض من غرائبها
خاليا الفضائل  قطار  تركنا 
زحمة يف  الرذائل  قطار  وركبنا 
ــوب ــذن ــا تــنــتــج ال ــي ــدن فـــن ال
اللعنة مينح  السيئات  فكسب 
وكسب احلسنات يعطي القدرة
مرتع للضعف  العاجزين  ديار 
وراء اختفت  األخـــاق  مــكــارم 
ــف تــصــفــو مــيــاه بــحــارنــا ــي ك
تخبر بالرضى  اخلير  أعمال 
تظهر بالسخط  الشر  وأعمال 
قد نستفيد من أخطاء السابقني
نفسه يحاسب  منا  فالكيس 

مقدر والــفــنــاء  يفنى  ــل  ــك وال
والبعض يستثمر املتاعب ويوفر
تفكر احملــال  طلب  يف  كانت  إذا 
ويف عاملها إبليس يختفي ويظهر
يتحرر نزواتها  كل  قيود  ومــن 
يبهر العيش  مظهر  أصبح  إذا 
تعبر الشرك  على  كانت  أفكار 
يؤثر واملعارف  العلم  مجال  يف 
على معانقة اجلهل والتخلف يجبر
وما جنهل عنه ال يعد وال يقدر
وسنوات أعمارنا أللغازها تفسر
تيسر دومــا  لركوبه  والــرذائــل 
تعسر لركوبه  دوما  والفضائل 
حتذر اخلطايا  من  املنابر  وأهل 
واخلزي ملن ال يسمع وال يبصر
يفكر ملن  األهواء  مواجهة  على 
معبر الشقاوة  أنـــواع  وجلميع 
ينذر ــراب  ــ اخل ــدوم  ــق ب تــطــور 
ويف أمواجها سفن الظلم تبحر؟
تبشر اخللد  جنان  وبــدخــول 
وملصير أهل الفساد ترسم  وتصور
ويخبر يسجل  الذي  صدق  إذا 
ويدبر يراقب  الذي  لقاء  قبل 

موظف الصندوق في البنك 
ومول الحانوت في الّدرب! 

رحمة هلل  الوالد  كان  أيام  األبناك،  لعالم  اكتشافي  بدايات  في 
بعض  لقضاء  اإلعـــدادي،  بمستوى  تلميذ  وأنــا  يرسلني  عليه، 
موظف  مزاج  آنــذاك  انتباهي  استرعى  الروتينية،  أغراضه  من 
غضبه  إلبداء  األسباب  أتفه  يختلق  كان  فقد  املُتَقّلب..  الصندوق 
املتكرر، سواء تعلق األمر بما قد يصدر عني من سلوكيات طبيعية، 
ال قصد لي ُمعّين من ورائها، أو بما قد يصدر عن زبناء آخرين، ال 
يروق للسّيد، مستغا طبعا ما كان يتميز به هذا الفضاء من هيبة، 
ال ُيكّسر سكونه املهيب الذي تفرضه طقوس ومراسم ذلك الزمن، 
لوالدي  أشكو  يوم  ذات  ما جعلني  وهذا  املَُوّقر،  الهاتف  رنني  إاّل 
الفتي!  اعتباري  لي  ترد  مؤازرة  في  طمعا  املوظف،  معاملة  سوء 
الوالد كان قمة في الحكمة، حينما نصحني بعدم  أّن جواب  غير 
االكتراث، ألن املوضوع ال يستدعي كل ذلك التحامل، على أساس 
أن موظف الصندوق مغلوب على أمره، وبدل معاتبته، يجدر بنا 
أيامه في عد األموال!  التعاطف معه، ال لشيء سوى ألنه يقضي 
البنك كل يوم خالي الوفاض، وهلل  ولكنه في نهاية عمله، يغادر 
الطائلة،  األموال  تلك  كل  قليل من  إلى  املاسة  يعلم حاجته  وحده 

التي كان يعكف يوميا على تحصيلها وتوزيعها دون طائل.
ومول  قصتي  في  البنك  موظف  بني  اليوم  فرق  ال  أنه  أعتقد 
ُحّمص:  با  املولد  من  يخرج  فكاهما  الحال،  واقع  في  الحانوت 
وما  هلل،  عباد  على  الفلوس  يفّرق  وهو  طال  وما  النهار  األول: 
حاملش راسو، وكاره بنادم وجنابو، والثاني: من صباح هلل وهو 
الشرائية  القدرة  في  ويساعف  تايداوي  وكناُشو،  حانوُتو  متّرع 
دار  في  ُكومة  ديالو  االجتماعية  الحالة  وناسي  اْلْكليان،  ديــال 

الحكومة.
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شكيب  حمل  بعد  كثيرا  تحفظت  حقيقة، 
بنموسى لحقيبة التربية الوطنية، بالنظر إلى 
ودبلوماسي سابق،  رصيده كمسؤول حكومي 
ألن من سبق له أن حمل حقيبة وزارة الداخلية 
الليونة  بمنطق  وزارة  إدارة  عليه  يصعب 
وقد  النصيحة،  وتبادل  والتوافق  والتشاور 
في  سابق  وزير  املنصب  نفس  شغل  أن  سبق 
الذي  حصاد،  بمحمد  األمر  ويتعلق  الداخلية، 

أعفي قبل أن يتمم سنته األولى.
السابق  عمله  لكون  بنموسى  على  تحفظت 
سيرسخ  شــك  ال  بفرنسا،  للمغرب  كسفير 
التعليمية  التبعية  لتوطيد  كبيرا  ميوال  له 
التخلص  إلى  املغاربة  يسعى  التي  الفرنسية، 
منها، باعتبار أن لغة الدولة املحتلة سابقا، لم 
تعد لها قيمة علمية وال مكانة داخل الصناعة 
لكون سيرة  العامليني، كما تحفظت  واالقتصاد 
قطاع  عن  بعيدة  والتكوينية  التعليمية  الرجل 
التربية والتعليم، وكنت آمل أن يتخطى الرجل 
والبحث  بالتأني  والصعاب،  املوانع  هذه  كل 
إرث  مــن  يتجرد  وأن  والــتــشــاور،  والتدقيق 
حقيبة  يحمل  أنه  ويــدرك  والسلطة،  التبعية 
ومثقفون  علماء  روادهــا  خصوصياتها،  لها 
والثقافات  الــعــلــوم  مختلف  فــي  وبــاحــثــون 
والقوانني، كما كنت أتوقع أن يبطئ في إحداث 
تغييرات تمس تموقعات املوارد البشرية وكذا 
ملنصبه  التوطئة  في  ينجح  حتى  الولوجيات، 
ملك  من طرف  معينا  كان  أنه  علما  السياسي، 
أعدت  التي  الوطنية  اللجنة  رأس  على  البالد 
النموذج التنموي الجديد، والذي الزلنا ننتظر 

تحقيقه على أرض الواقع.
بالكاد  الـــذي  ــر  ــوزي ال برحيل  نطالب  لــن 
إلى  التنبيه  وجــب  لكن  كرسيه،  حــزام  ربــط 
دستور  أوال  تحترم  أن  يجب  ــرارات  ــق ال أن 

اإلجــرائــيــة،  وقوانينه  الــبــالد 
ــار  ــب ــت االع ــعــني  ب تـــأخـــذ  وأن 
املجتمعية  والظروف  األوضــاع 
واإلنسانية، وأن يدرك واضعها 
أضرار  من  عنها  يترتب  قد  ما 
عنها،  غنى  في  نحن  وإســاءات 
وأن يكون واضع القرار قد تأكد 
وسينتجه  ستسببه  ما  كل  من 

من إيجابيات وسلبيات.  
بنموسى  شكيب  على  ــان  ك
تغيير  إحــداث  قبل  يتريث  أن 
الجتياز  الــتــرشــح  شـــروط  فــي 

ألن  والتكوين،  التربية  أكاديميات  أطر  مباراة 
بـ»األساتذة  نفسها  تسمي  التي  األطــر  تلك 
تنتظر  كانت  التعاقد«،  عليهم  فــرض  الذين 
تطبيق وعود أحزاب األغلبية الحكومية، التي 
االنتخابية  الحمالت  فترة  طيلة  قادتها  أكد 
األخيرة، على أنهم سينصفون هذه الفئة، وإذا 
كان القرار غير منصف، فإن الردود التي صرح 
رفض  على  باسمه،  يتحدثون  ومن  الوزير  بها 
املغاربة  من  كبيرة  شريحة  طــرف  من  القرار 
وحقوقية،  ونقابية  حزبية  هيئات  وممثلي 
إذ  واهية،  تبريرات  وتضمنت  مقنعة،  تكن  لم 
وتمييزا  فرقا  هناك  بأن  علم  غير  عن  كشفوا 
الوظيفة  وأطر  األكاديميات  أطر  بني  واضحا 
القانوني الجتياز  العمومية، حيث يمتد السن 
وهي  سنة،   45 إلــى  الثانية  الفئة  مباريات 
سبق  ما  تجهض  خطيرة  إعالمية  تصريحات 
الحكوميني،  املسؤولني  من  العديد  به  وصرح 
وأن  والواجبات،  الحقوق  نفس  للفئتني  بأن 
الفرق بينهما هو فقط في اصطالحي »موظف 
عمومي« و»موظف جهوي«، باعتبار أن املغرب 

مقبل على التأثيث للجهوية املوسعة. 
أن  يفترض  أن  وحاشيته  للوزير  يمكن  ال 

املــجــازيــن الــراغــبــني فــي ولــوج 
التعليم هم شباب وشابات  سلك 
بعد  الكهف«  أهل  »نومة  ناموا 
وأن  اإلجــــازة،  على  حصولهم 
السنوات  قضوا  املجازين  معظم 
في اإلعداد الجتياز عدة مباريات 
لكنهم  ــف  ــائ وظ ــعــدة  ب خــاصــة 
ــي الــظــفــر بــالــنــجــاح،  فــشــلــوا ف
يفترضوا  أن  الحق  لهم  وليس 
أنهم فقدوا كل مؤهالت ومكاسب 
فمنهم من عمل  العلمية،  اإلجازة 
بالتعليم  التدريس  في  لسنوات 
مناصب  فــي  عمل  مــن  ومنهم  الخصوصي، 
عمل  مــن  ومنهم  الــخــاص،  بالقطاع  ومــهــام 
الخصوصية،  للدروس  منزله  داخــل  كمدرس 
يتحصلون اآلن على مستويات ومدارك علمية 
املجازين  بعض  تفوق  قد  وسلوكية  وثقافية 
الــوزارة  تفترض  فلماذا  الثالثني..  سن  دون 
أن هؤالء فقدوا العلم ولم تعد لهم القدرة على 

التكوين والتميز؟ 
لنبدأ بطرح السؤال األول: ملاذا شرط توفر 
االبتدائية  باملؤسسات  للتدريس  ــازة  اإلجـ
والثانوية وتكوين غامض وعشوائي ال يتعدى 
6 أو 7 أشهر عوض ما كان مقررا سابقا، حيث 
الجودة  عالية  مؤسسات  ثــالث  هناك  كانت 
التربوية  املراكز  املعلمني،  تكوين  ــدراس  )م
الجهوية، واملدارس العليا لألساتذة(، وكانت 
األسالك  باختالف  تختلف  التكوين  سنوات 
للطلبة  التعليمية  واملستويات  التعليمية 
الوالجني إليها، وأدناها شهادة الباكالوريا؟ 

قدرة  مدى  ما  متفرعة:  أسئلة  بعده  تأتي 
حاملي اإلجازات املختلفة على التدريس؟ وما 
حصل  التي  وامليزات  النقط  تلك  صحة  مدى 
اعتمادها  يحق  وهل  املجازون؟  الطلبة  عليها 

الجتياز  املقبولني  لوائح  انتقاء  عملية  في 
مباريات التعليم؟   

للرصيد  حامل  مجاز  كل  ليس  أنــه  األكيد 
أن  واألكيد  اإلجـــازة،  بتلك  الخاص  املعرفي 
زمالئهم  من  أقل  نقط  على  حصلوا  من  هناك 
في بعض املواد الدراسية، لكنهم أحق بمهنة 
الوصية  الــــوزارة  على  وطبعا  الــتــدريــس، 
االختبارات  وتطوير  تقنني  على  تنكب  أن 
لتقف  التطبيقية،  وبعدها  والكتابية  الشفهية 
على الطالب األجدر بمنصب أستاذ، فاألستاذ 
الصفة  ينال هذه  لن  لألكاديمية  التابع  اإلطار 
إال بعد أن يتجاوز عقبتي االمتحانني الكتابي 
يمتحن  أشهر  لعدة  تكوين  وبعد  والشفوي، 
داخل  األساتذة  من  العديد  طرف  من  خاللها 
نجاحه،  وعــنــد  والــتــكــويــن،  التربية  مــراكــز 
إحدى  داخــل  متدرب«  كـ»أستاذ  تعيينه  يتم 
حيث  الــعــمــومــيــة،  التعليمية  املــؤســســات 
على  أخــرى  اختبارات  بإجراء  مطالبا  يكون 
املوسم  نهاية  عند  وكــذا  عمله،  مراحل  طول 
النتقاء  اإلجــراءات  هاته  تكفي  أال  الدراسي.. 

األستاذ الكفء؟
تلك  تضمنتها  التي  التحفيز  رسالة  أن  كما 
للمرشح،  أن يحررها  كان  يمكن ألي  الشروط، 
وأظن  محتواها،  عن  اإلجابة  كيفية  ويلقنه 
لها  عالقة  ال  الكتابية  االخــتــبــارات  نقط  أن 
التي  الشفوية  االمتحانات  أما  الرسالة،  بتلك 
أساتذة  ثالثة  من  مكونة  لجنة  عليها  تشرف 
ومفتشني على األقل، فهي محطة تمكن اللجنة 
املعلومات  كــل  على  الحصول  مــن  املشرفة 
االستعانة  دون  باملرشح  الخاصة  والقدرات 

بتلك الرسالة.
نتمنى التراجع عن هذه الشروط، فالحكومة 
تنتظرها قضايا كبرى، وال نود أن تسقط في 

بدايتها، وتخيب آمال من اعتبروها بديال. 

بنـمـوسـى.. قرار غـير منصـف ورد مـؤسف

شيطان احلب قادني إليك
يف حكاية طولها األرض

وعرضها تفكيري وإحساسي
صورتي معك امتحان عسير

يف بحر من ظلمات قلبي
مأساتي معك أني لم أعرفك

من كل أوهامي السوداء
حظي قادني إلى ال شيء

يف رسم تعابير وجهك وخطوطه
خطوط وجه ال أعرفه لم أره

لم يسعفني احلظ يف تخطيطه
إليك خطاباتي اقرئيها

ثم ردي علي بصورة
فرددت تطلبني أن
أحكي لك قصتي

احترت كيف أروي لك قصتي
فروايتي لها ألف بداية
وأنت إحداها يا لؤلؤتي

وكل بداية لها نهاية خاصة
يف مكان ما من قلبي

ونهايتك لم حتن بعد
وسألتني كيف تكون
إني قد احترت فيها

شيطان الحب
المهاجري فؤاد

حمراوي  بوشعيب 

اململكة،  بشرق  صغيرة  مغربية  قرية  بوبكر  سيدي 
شيدت ربع فرنسا تقريبا بخيراتها الباطنية الهائلة، وهي 
كانت  التي  واألنــفــاق  )الــغــار(  الغيران«  »قلعة  يقال  كما 
الرصاص والزنك  تتوفر على ثروات طبيعية غنية بمعادن 
والكبريت، بحيث اكتشف املهندس املعماري والجيولوجي 
الفرنسي، جون ولتر، الخيرات الهائلة التي يحتوي عليها 
باطن القرية إبان فترة الحماية، ليتم استغاللها بشكل بشع 

من قبل املستعمر الفرنسي.
املغاربة  املقاومني  مــن  األغلبية  معقل  بوبكر  سيدي 
كانوا  الذين  املنجميني  أو  املناجم  عمال  الشرقية،  باملنطقة 
منضوين في خاليا حزب االستقالل مع الزعيم الراحل عبد 
وأتعبت  أنهكت  بقوة  انتفضوا  والذين  احجيرة،  الرحمان 

العدو املستعمر عندما تم نفي املغفور له امللك محمد الخامس.
بلدة  موقع  املغاربة  من  كثير  يعرف  ال  »قــد  اإلعالميني:  أحــد  يقول 
سيدي بوبكر على خريطة اململكة، وقد ال يكون معظمهم قد سمعوا عنها 
أبدا، عدا الذين قرأوا خبر عودة عمال الساندريات مؤخرا، إلى مزاولة 
الواقعة نواحي مدينة جرادة، فعلى بعد بضع  البلدة  نشاطهم في هذه 
كيلومترات، ال تتجاوز الثالثة، عن مدينة تويسيت، شيدت قرية سميت 
الخمسينات  خالل  مجدها  عرفت  بوبكر،  سيدي  الصالح  الولي  باسم 

والستينات من القرن املاضي، يا حسرة«.
لقد عاش في هذه القرية ثلة من العمال املغاربة من كل الجهات وآخرين 
كما  يقطنون،  املنجميون  كان  حيث  جنب،  إلى  جنبا  جنسيات  عدة  من 
يحكي أحد البوبكريني، في حي يسمى »القيسارية«، فيقول في روايته: 
))هذا الحي الذي كان يسكنه العمال املغاربة، بينما أحياء سيدي بوبكر 
حي  وهي  الجنسيات،  كل  من  للغربيني  مسكنا  كانت  ــذاك،  آن الراقية 
»الساعة«، وحي »الوسط«، وحي »ب. ب. أ«، هذه األحياء كانت مقتصرة 
بعد  إال  املغاربة  يدخلها  ولم  الغرباء،  على  ويمنع دخولها  على سكانها 

إغالق الشركة املعدنية ألبوابها في منتصف السبعينات((.
الذهبية  الفترة  تلك  في  عاش  من  وكل  واألمهات،  اآلباء  لنا  ويحكي 
بتلك الناحية املجاورة للحدود الجزائرية من فعاليات املنطقة، أن سيدي 
املعادن  لتكرير  ضخمة  مصانع  تضم  بذاتها،  قائمة  مدينة  كانت  بوبكر 
املستخرجة من باطنها، وتتمتع ببنية تحتية صلبة، وتتوفر على مرافق 
عديدة، منها مدرسة وكنيسة ومسبح كبير ومتجر ممتاز، لكن ُقدر لها أن 
تتحول إلى بلدة بئيسة، بعد استنزاف خيراتها من املعادن، وشخصيا 
بيت  ربة  وأم  أبي  مقاوم  منجمي  أب  من  العزيزة  القرية  بهذه  ازددت 
عصامية واجها معا كل الصعاب وخاضا غمار التحديات ألجل العيش 
الكريم، وقد كتبت عن سيدي بوبكر وأمجادها رواية بالفرنسية، تطرقت 

فيها لالستغالل املقرف والشنيع لخيراتها من قبل املستعمر 
الفرنسي، وتم عرضها بمعرض الكتب بباريس سنة 2019.

يؤكد أحدهم في إحدى املقاالت، وهو يتحسر كثيرا على 
))املدينتني  بأن  الحالي،  الوقت  في  الحالة  إليه  آلت  ما 
املنجميتني سيدي بوبكر وتويسيت، تحولتا إلى بلدتني بل 
خارج  نفسيهما  ووجدتا  »دواريــن«،  إلى  ذلك،  دون  ما  إلى 
التاريخ، يعاني سكانهما املوت البطيء بسبب البطالة بعد 
أن كانتا تعيشان في رفاهية وازدهار أيام نشاط الشركات 
في  الكثير  يذهب  بل  املاضي((،  القرن  بداية  منذ  املنجمية 
))أطالل مصانع تكرير املعادن الضخمة شاهدة  القول بأن 
يوم  كانت  التي  بوبكر،  سيدي  لقرية  الذهبي  العصر  على 
الغنية. فسيدي  الفرنسيون مدينة يسمونها األرض  عمرها 
بوبكر كما يقول البوبكريون، ومنهم العبد الضعيف، لم يتبق منها سوى 
األطالل بعد سنوات من االستغالل املنجمي، شأنها شأن حاضرة اإلقليم 
جرادة، التي رحلت عنها الشركات التي كانت تستخرج الرصاص وبعض 
الخيبات،  يجترون  السكان  من  اآلالف  وراءها  مخلفة  األخرى،  املعادن 
وذلك بعد انسحاب الدولة من تدبير مناجم الرصاص بسيدي بوبكر )34 
كلم جنوب شرق وجدة((، ويضيف آخرون بأنه ))في سبعينيات القرن 
املاضي، على غرار مناجم أخرى بالجهة الشرقية، انطلق مسلسل طويل 
من املعاناة بالنسبة للسكان الذين لم يألفوا نشاطا آخر غير حفر األرض 
واستخراج ما تخبئه من كنوز، فكان أن اختاروا االستمرار في التنقيب 
وفق شروط ينعدم فيها األمان، مما تسبب في سقوط الكثير من األرواح، 

وأماط اللثام عن طبقة جديدة من العبيد((.
الحكومة  مع  واملناضلة  املقاومة  بوبكر  قرية سيدي  تنتظر  آفاق  فأية 
السلطات  ومعهم  املنتخبني،  من  الشرقية  الجهة  وممثلي  الجديدة 
تنموية  مخططات  هنالك  توجد  ترى  يا  وهل  املسؤولني؟  وكل  اإلداريــة 
بها  للوطن ال يستهان  التي أسدى رجاالتها خدمات  الجهة  تخص هذه 
كذلك  البالد  زودت  والتي  باسلة  مقاومة  من  الفرنسي  االستعمار  إبان 
من  هل  ثم  عقود؟  عدة  مدى  على  مستحقة  هائلة  خيرات  من  يكفي  بما 
املزمنة  واألمراض  الحوادث  جراح ضحايا  يضمد  ومناسب  كاف  عالج 
التي أصيب بها املنجميون األحياء في فترة االستعمار بقعر »الغيران« 
يقدم لها من دولة فرنسا املستعمرة التي استغلتهم وخيراتهم، وتضميد 

الجراح بالطبع بقوة الحق والقوانني الدولية؟
وأخيرا، كيف يمكن رد االعتبار لضحايا »السيليكوز« و»التوبيركولوز 
املوتي« التي ليس ألرواحهم أي ثمن مهما دفع املستعمر الذي استنزف 
املنجميني  أجساد  وحطم  وتويسيت  بوبكر  سيدي  أرض  باطن  ثروات 

وذهب بأرواحهم الغالية ؟

سيدي بوبكر.. قلعة األنفاق

ذ. الحسن العبد
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إعداد. خالد الغازي

التكنـوقراط  مخـاطر عـودة 

وزراء  ظــاهــرة  تظهر  ــدة،  ــدي ج حكومة  أي  تشكيل  خــال 
السياسي  للجدل  إثــارة  األكثر  المواضيع  كأحد  التكنوقراط 
بالمغرب، باعتبار الاسياسة التي تميز هذه المكونات، وباعتبار 
أيضا أن ارتباطهم وشرعيتهم غير نابعة من صناديق االقتراع، وهذا ما يطرح 
التشكيات  داخل  وجودهم  تبرر  التي  والغايات  الضرورة  حول  كبيرا  سؤاال 
الحكومية المختلفة، وارتباطه بتطور العملية السياسية بالمغرب، وقدرتها 

على ترجمة االختيارات الشعبية النابعة من نتائج االنتخابات.
الرحمان  وعبد  العراقي  الدين  وعز  العمراني  الكريم  عبد  حكومة  عهد  منذ 
اليوسفي، برز رجال من التكنوقراط في المشهد السياسي، وتقلدوا مناصب 
وزارية أساسية، منها وزارات السيادة، باإلضافة إلى قطاعات حيوية ومهمة، 

هل  لكن..  أخرى،  عمومية  ومؤسسات  والفاحة،  واالقتصاد  التعليم  مثل 
أفلح التكنوقراط في المناصب والمسؤوليات التي أسندت لهم سابقا ؟

قرروا  وزراء  بينهم  من  للتكنوقراط،  وازنا  حضورا  تعرف  الحالية  الحكومة 
بينما  السياسية،  الحكومية بقميص بعض األحزاب  األغلبية  المشاركة في 
الذي  الشيء  ــة،  وزاري مناصب  لشغل  األحــزاب  خــارج  من  آخرين  جلب  تم 
هم  فمن  داخلية..  صراعات  وخلق  األحــزاب  هذه  وسط  وجــدال  نقاشا  أثــار 
الحكومة؟  داخــل  وجودهم  تبرر  التي  الضرورات  هي  وما  التكنوقراط؟ 
المغربية؟ وهل يدفع  السياسية  المنظومة  أزمة  هل يدل وجودهم على 

وجودهم إلى تكريس سلطة التعيين على سلطة االنتخاب؟

التكنوقراط  حصانة 
أستاذ  الحميداني،  طــه  يــقــول 
محمد  بجامعة  السياسية  العلوم 
الخامس بالرباط: إن هناك توجسا 
ــراط، وهـــو خــوف  ــوق ــن ــك ــت مـــن ال
أو  االستبدادية  النزعة  من  نابع 
وحسب  للتكنوقراط،  الديكتاتورية 
ال  التكنوقراطي  فإن  ميلون،  جون 
مستوى  على  املباغتة  في  يتردد 
إظهار  فــي  يــتــردد  وال  الــتــدابــيــر، 
املجتمعية،  الفعل  لردود  االحتقار 
ويبدي بعض اإلهمال لهذه الردود، 
له  التكنوقراطي  أن  أيضا  مبرزا 
مــوقــف مــن الــعــقــائــديــة املــجــردة، 
املجردة من القيم السياسية، الوعي 
بــاملــشــاكــل االجــتــمــاعــيــة، مــجــردة 

لدى  تكون  التي  الخصوصية  من 
والتكتيك  املناورة  ومن  السياسي 
التكنوقراط  أن  بحيث  السياسي، 
لألشياء،  ميكانيكية  رؤية  يتمنون 
واالقتصادية  السياسية  والظواهر 
بمنطق  يــرونــهــا  واالجــتــمــاعــيــة 
والتخطيط  والرهانات،  الحسابات 

املنطقي واألرقام.
لديهم  الذين  الناس  أن  وأوضح 
التكنوقراطية، يعتبرون  موقف من 
ــجــرد مــأمــوريــن  ــراط م ــوق ــن ــك ــت ال
القائمة،  السلطة  إمالءات  ينفذون 
ــه صــلــة وصــل  والــتــكــنــوقــراطــي ل
ــه رمــزيــة  ــدي ــوان املــلــكــي ول ــدي ــال ب
وبالتالي،  آخرين،  وزراء  من  أكبر 
له  ليست  الحكومة  رئيس  حتى 
الــوزراء،  بعض  على  رمزية  سلطة 
وزراء  هــؤالء  يكون  عندما  خاصة 
عدة  لديهم  تجد  بحيث  ســيــادة، 
اخــتــصــاصــات فــي كــل املــجــاالت، 

التي  ــيــة،  الــداخــل وزارة  كــمــثــال 
اقتصادية  اخــتــصــاصــات  لديها 
على  حتى  وتنموية،  واجتماعية 
ــجــمــاعــات الــتــرابــيــة  مــســتــوى ال
والسكنى والتعمير والفالحة، وفي 
وعموديا،  أفقيا  املستويات،  جميع 
وفي اللجن الوزارية تجد الداخلية 
بالنسبة  الــشــأن  كــذلــك  حــاضــرة، 
لوزارة املالية التي تتضمن مديرية 
امليزانية، والتي بدورها تعد سلطة 

قاهرة على قطاعات وزارة أخرى.
»التكنوقراط  أن  أيضا،  وأضاف 
ــى  يــضــيــفــون حـــــدودا أخــــرى إل
لدينا  الــحــكــومــي،  العمل  ــدود  حـ
الــحــكــومــي على  الــعــمــل  عــقــلــنــة 
والقوانني  االختصاصات  مستوى 
كــانــت  إذا  أوال  ــارات،  ــيـ ــتـ واالخـ
من  تتشكل  عــنــدنــا  الــحــكــومــات 
ــة على  ــى ســت ــ ثــالثــة أحـــــزاب إل
يضيفون  فــالــتــكــنــوقــراط  ــل،  ــ األق

علينا  ويصعب  التجانس،  عــدم 
أو  كمواطنني  ســواء  مساءلتهم، 
ــاك وزيــر  أحــــزاب ســيــاســيــة، هــن
تكنوقراطي يظل في منصبه لثالث 
ال يشكل  ــذا  وه ــات،  واليـ ــع  أرب أو 

حافزا للعمل الحكومي«.

التكنوقراط نخبة 
املغربية  الــحــكــومــات  شــهــدت 
التكنوقراط  ــوه  وجـ مــن  الــعــديــد 
مناصب  تــقــلــدت  الــتــي  الـــبـــارزة، 
بعض  وقدمت  وغيرها،  حكومية 
على  ــت  وأشــرف املهمة  املــشــاريــع 
امللكية  األوراش  من  العديد  إنجاز 
نخبة  منها  جعل  مما  الــكــبــرى، 
وطني،  إعــالمــي  باهتمام  تحظى 

بعد  العام  ــرأي  ال قبل  من  وحتى 
نجاحها في تدبير مشاريع الدولة.

األستاذ  أكــد  الخصوص،  بهذا 
نظر  وجهة  هناك  أن  الحميداني، 
يعتبرون  التكنوقراط  كون  أخرى، 
أنــفــســهــم ســيــاســيــني ويــعــرفــون 
السياسي  والـــواقـــع  اإلكـــراهـــات 
والذي  واالجتماعي،  واالقتصادي 
اختيار  ــي  ف ــحــددا  م عــامــال  كـــان 
دخول  أن  بحيث  كــوزراء،  بعضهم 
استند  للحكومة  الــتــكــنــوقــراط 
ــى كــونــهــم يــحــمــلــون مــشــاريــع  إلـ
مجتمعية واقتصادية، مثل الراحل 
إنشاء  اقترح  الذي  بلفقيه،  مزيان 
املتوسط،  طنجة  وميناء  السدود، 
ومشروع ضفتي أبي رقراق، وأعد 
الوضع  حــول  الخمسينية  تقرير 
باملغرب  واالجتماعي  االقتصادي 

حسن  وأيــضــا   ،1996 سنة 
ــفــي، الــــذي تــحــدث عن  حــن

إحياء الصراع بين السياسيين واإلدارة
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على  أوروبا  مع  املفاوضات  أهمية 
تقرير  ثم  البحري،  الصيد  مستوى 
إلى  باإلضافة  التنموي،  النموذج 
األوراش  سياسة  تنهج  الدولة  أن 
الكبرى والبنية التحتية، والتجهيز 
والفالحة والطاقة املتجددة، والتي 
التكنوقراط،  مسؤوليتها  تقلد 
حيث ساهموا في إنجاز الدراسات 
السياسات  في  وحتى  واملشاريع 

العمومية.
الحميداني،  األســتــاذ  وحــســب 
بالنخبة  يتصفون  التكنوقراط  فإن 
السيكولوجية  األبــعــاد  بمفهوم 
لديها  املالية،  والــقــدرة  والعلمية 
واجتماعي،  اقــتــصــادي  رأســمــال 
وتؤثر في الطرف السياسي، ويمكن 
للبورجوازية  وريــثــة  اعــتــبــارهــا 
املخزنية  العائالت  أو  التقليدية 
ــن املــصــاهــرة،  ــوع م ــتــي لــهــا نـ ال
الوطنية،  للحركة  وريثة  وليست 
ــه لــيــس لــديــنــا حكم  مــوضــحــا أنـ
لدينا  بل  املغرب،  في  التكنوقراط 
تستند  مركزية  سياسية  سلطة 
وشرعية  دســتــوريــة  شرعية  ــى  إل
تعمل  ورمزية  وتاريخية  سياسية 
على تقسيم السلط وتوزيعها، هي 
الكبرى  العامة  األهــداف  تضع  من 
واالســتــراتــيــجــيــة والــســيــاســات 
الستمرار  الضامن  وهــي  العامة، 
ــن فـــي الــنــظــام  ــك ــات، ل املـــؤســـسـ
حكومي  مــجــال  هــنــاك  السياسي 
سياسية  سلطة  ولــديــنــا  معقلن 
وظائف  الفاعلني  وظــائــف  تحدد 

القطاعات.

 التكنوقراطي »البراني«
ــر املــحــلــل  ــب ــت ــن جـــانـــبـــه، اع مـ
أن  لــزعــر،  املنعم  عبد  السياسي 
على  يحيل  التكنوقراط  مصطلح 
أوال،  أســاســيــة:  مالحظات  ــالث  ث
مفهوم مفارق إذا ربطناه بالسياسة 
مفارقات متعددة، وهو  يضعنا في 
الصراع،  على  يحيل  مفهوم  أيضا 
حيث  والحزب،  اإلدارة  بني  صراع 
آلية  إلى  يتحول  الصراع  هذا  أن 
لصراع يتجدد عند الحكومة، وهو 
ومجموعة  الــفــرص،  لتدبير  لعبة 
املناضل  من  الفرص  على  تنافس 
إلى غيره،  الدولة  السياسي ورجل 
بشكل  التكنوقراط  فهم  أن  مضيفا 
العام  املصطلح  إلى  يشير  بسيط، 
في  مفهومه  من  »البراني«،  وهــو 
السياق املغربي، وهو ذلك الغريب 
االستعانة  تريد  التي  الجماعة  عن 
به داخلها، وهو ليس »براني« عن 
البيئة، ولكنه كان غير مالحظ، إذن 
هو موجود في تلك البيئة بأدواره 

وصفاته وشبكة عالقاته.
وأوضح لزعر، أن هناك فرضيات 
أســاســيــة لــفــهــم الــتــكــنــوقــراطــي: 
املعياري  الــجــانــب  تتبع  األولـــى 
معايير  ديــمــقــراطــيــة،  )مــعــايــيــر 
ــاك مــعــايــيــر  ــنـ دســـتـــوريـــة(، وهـ
والحرفي،  والسياسي،  املناضل، 
ــار ما  ــ ــي إطـ ــة فـ ــحــاســب ــل امل ــ رج
إذا  وهــنــا  ــدســتــور،  ال ــه  ب يسمح 
بالتكنوقراط،  االســتــعــانــة  تمت 
ــاء، هو  ــدعـ ــتـ هـــنـــاك عـــامـــل االسـ
قوى  وموازين  لرهانات  استدعاء 
أن  الثانية،  والفرضية  متعددة، 
باللعبة  ارتباط  له  التكنوقراطي 
سياسية  بقوى  السياسي،  بالحقل 
التكنوقراطي  يقوم  وهنا  سائدة، 
اللعبة،  ويعرف  محددة  بوظيفة 
ومن أين تؤكل الكتف، أما الفرضية 

الثالثة، فهي الجانب البيروقراطي، 
يعرف  شخص  التكنوقراطي  كون 
في  الكفاءة  ولديه  اإلدارة،  منطق 
والقرارات،  السياسية  الشيفرة  فك 
ــاء الـــرمـــوز، وبــنــاء  ــن وإعـــــادة ب
شيفرات جديدة، من أجل ذلك تمت 
األول  فاملسار  وبالتالي،  ترقيته، 
هو االستدعاء، واملسار الثاني هو 

الترقية.
الرابعة،  للفرضية  بالنسبة  أما 
فتتعلق بالخبرة واملنطق العقالني: 
بحيث  والتكلفة،  والخسارة  الربح 
إطار  في  التكنوقراط  يتم استدعاء 
األعمال،  ومناخ  بالسوق  معرفته 
االستثمار  فكرة  استحضار  ويتم 
يتم  لــذلــك  االقــتــصــادي،  واملنطق 
معينة  »بروفيالت« ألسماء  اختيار 
مهام  تتقمص  محددة،  مهام  ألداء 
النتيجة  على  لتحاسب  املستثمر، 

من خالل الجهة التي دفعت بها.

هيمنة وكفاءة 
التكنوقراط 

الــعــديــد مــن املــغــاربــة يـــرون أن 
السياسي تنقصه الحكامة والكفاءة 
التكنوقراطي،  ملستوى  يصل  لكي 

الثقة  فقدت  الغالبية  أن  نرى  لهذا 
الوفاء  عدم  بسبب  السياسي،  في 
وتقديم  االنــتــخــابــيــة،  ــوعــود  ــال ب
املصلحة  على  الخاصة  املصالح 
يجعل  ما  وهذا  للناخبني،  العامة 
فئة  قبل  من  مقبوال  التكنوقراطي 
من الناس، الذين يرون أن األحزاب 
»بــروفــيــالت«  تقدم  ال  السياسية 
تستحق اإلشادة من قبل الناخبني، 
السياسيني  من  الكثير  سقط  لهذا 
ــي االنـــتـــخـــابـــات  ــ املـــعـــروفـــني ف

التشريعية األخيرة.
فــي هــذا الــســيــاق، يــرى رشيد 
السياسية  العلوم  أستاذ  روكبان، 
أن  بالقنيطرة،  طفيل  ابن  بجامعة 
يمتلكون  أشخاص  هم  التكنوقراط 
املعرفية،  والكفاءة  التقنية  املهارة 
وهــم  ــزاب،  ــأحـ لـ منتمني  ــر  ــي وغ
مغاربة لهم حقوق وحرية االختيار 
لهذا  أوال،  السياسي  االنتماء  في 
والكيفية  الصيغة  إيجاد  من  بد  ال 
خبرات  مــن  أمكن  مــا  لالستفادة 
مشيرا  التكنوقراطية،  والكفاءات 
املركزية  واملصالح  اإلدارة  أن  إلى 
واملؤسسات  الجهويني  ــدراء  واملـ
ــاب الــعــامــون  ــت ــك الــعــمــومــيــة وال
مهمة  مناصب  كلها  والـــــوزراء، 
على  الــتــوفــر  تقتضي  للمجتمع 
عكس  والتجربة،  والخبرة  الكفاءة 

تدبيره  ــذي  ال السياسي  املنصب 
يغلب عليه الطابع السياسي.

التكنوقراط  أن  روكبان  واعتبر 
سياسيا،  منتمني  غير  باعتبارهم 
من حقهم الولوج لجميع املناصب، 
وال يجب مقاربة املوضوع بمقاربة 
مغاربة  مواطنون  ألنهم  الصراع، 
اآللــيــات  ــجــد  ن أن  يــجــب  وأطــــر 
خبرات  من  نستفيد  لكي  واألدوات 
يجب  وال  البالد،  تنمية  في  هؤالء 
أمام  عائقا  معني  توجه  يشكل  أن 
املــســار الــديــمــقــراطــي، مــبــرزا أن 
من  باملائة  مائة  حكومة  تشكيل 
بالعمل  لهم  عالقة  ال  التكنوقراط 
لــأحــزاب  ينتمون  وال  الــحــزبــي 
وال  البرملان  يمثلون  ال  السياسية، 
هذا  الناخبني،  أصـــوات  يمثلون 
بعض  يكون  أن  أمــا  الخطر،  هــو 
بالنظر  الحكومة  في  التكنوقراط 
بعض  لخصوصية  الحاجة  ــى  إل
القطاعات الوزارية، أو في اإلدارة، 
نحترم  أن  علينا  ــر  ــي األخ وفـــي 
إطار  في  املواطنني  من  الفئة  هذه 
الحرية كفاعلني ندافع عن مجموعة 
الحرية  له  املواطن  هذا  القيم،  من 
ينتمي،  ال  أو  حزبيا  ينتمي  التامة 

ال يجب حرمان البالد من خبرته.
أطر  هم  التكنوقراط  بــأن  وقــال 
السياسية  لأحزاب  وانضمامهم 

ويحسن  األحزاب  سيطور مستوى 
ــقـــوى االقــتــراحــيــة لــأحــزاب  الـ
وحتى  وبــرامــجــهــا،  الــســيــاســيــة 
األحزاب تصبح قادرة على اقتراح 
االختيار،  مجال  وتوسيع  أسماء 
املشاكل  تسوية  األحزاب  على  لكن 
وفتح  الــداخــلــيــة  والديمقراطية 
ــذل  ــاءات وب ــف ــك ــهــا أمـــام ال أبــواب
مجهود لتحفيز هذه األطر، مشيرا 
األغلبية  تشكيل  عــنــد  أنـــه  إلـــى 
الحكومية، تتم االستعانة بكفاءات 
غير حزبية وغير سياسية، لذلك من 
على  الحفاظ  الديمقراطية  شروط 
صلة العملية االنتخابية واالقتراع 

الديمقراطية. وعملية 
نظر  ــي  ف املــشــكــل  أن  ــح  ــ وأوض
هيمنة  ــة  ــحــاول م هـــو  ــظ،  ــالحـ املـ
حيث  الحكومة،  على  التكنوقراط 
يــكــون حــضــور الــتــكــنــوقــراط في 
في  عضو  وزيـــر  هــنــاك  صيغتني، 
حزب،  ألي  منتمي  غير  الحكومة 
وهناك عضو ينتمي لحزب سياسي 
هل  متسائال:  لحزب،  إدخاله  يتم 
حكومة  هــي  الــحــالــيــة  الــحــكــومــة 
سياسية، بغض النظر عن الكفاءات 
التقنية واملهارات، السيما من خالل 
بتسرع  اتخذتها  التي  ــقــرارات  ال
وبدون أدنى نقاش أو تواصل لترى 

وجهة نظر مختلفة ؟

الحميداني: ليس لدينا حكم التكنوقراط في المغرب، بل لدينا سلطة سياسية مركزية تستند 

إلى شرعية دستورية وشرعية سياسية وتاريخية ورمزية تعمل على تقسيم السلط وتوزيعها، 

هي من تضع األهداف العامة الكبرى واالستراتيجية والسياسات العامة، وهي الضامن الستمرار 

المؤسسات، لكن في النظام السياسي هناك مجال حكومي معقلن ولدينا سلطة سياسية 

تحدد وظائف الفاعلين وظائف القطاعات

لفتيت

الجازوليلودييلقجعالحجوي

بنموسىالتوفيقبوريطة
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وزيــر الثقــافة الســابق
محمد األشعري في »البيت«

خـــــصـــــت 
مــــــجــــــلــــــة 
ــت«،  ــ ــي ــ ــب ــ »ال

التي يصدرها 
»بيت الشعر« 

ــرب،  ــغ فـــي امل
عــــــــددهــــــــا 
ــع  ــ ــاسـ ــ ــتـ ــ الـ
ــاثـــن،  ــثـ والـ
ــة  ــ ــرب ــ ــج ــ ــت ــ ل
الشاعر محمد 
األشـــــعـــــري 
ــة،  ــيـ ــداعـ اإلبـ
وذلــــــــــــــــــك 
بـــمـــنـــاســـبـــة 
بجائزة  فوزه 

األركانة العاملية في دورتها الخامسة عشر. 
»جمرة  لعنوان  الحاملة  االفتتاحية  بعد  العدد،  وضم 
أعمال  في  بدراسات  األول خاص  أبواب:  ثاثة  الشعر«، 
عن  شهادات  يضم  والثاني  الشعرية،  األشعري  محمد 
ملقاربات  خصص  الثالث  الباب  بينما  وتجربته،  الشاعر 

أعمال األشعري الروائية.

الرقمي  االنــتــقــال  وزيـــرة  بــحــضــور 
ووزيــر  ــزور،  م غيثة  اإلدارة،  وإصــاح 
بالرباط  تم  وهبي،  اللطيف  عبد  العدل 
الوطنية  املنصة  إطـــاق  عــن  ــان  اإلعـ
ــة«  ــاي لــلــحــمــايــة اإللــكــتــرونــيــة »حــم
e-Himaya  الخاصة بحماية األطفال 

على األنترنيت.
العمل  إطــار  في  يأتي  املشروع  هذا 
التشاركي بن »وكالة التنمية الرقمية« 

تعزيز  مهمتها  حكومية  )مــؤســســة 

التنسيق  ولجنة  الرقمي(،  التعامل 
ــي ُوضـــعـــت مـــن أجــل  ــت الــوطــنــيــة ال
نشر  وتعزيز  الرقمية،  الثقافة  ترسيخ 
استخدامها  وتطوير  الرقمية  األدوات 
املنصة  تتيح  حيث  املــواطــنــن،  بــن 
وهي   ،www.e-himaya.gov.ma
للفئات  والفرنسية،  العربية  باللغتن 
من  مجموعة  إلــى  ــوج  ــول ال املعنية، 

املــعــلــومــات والــنــصــائــح املــفــيــدة ذات 
في  الجيدة  واملمارسات  املرح  املحتوى 
األطفال  ووقــايــة  الرقمي  ــن  األم مجال 
هذا  يمكن  كما  األنترنيت،  مخاطر  من 
املحتوى األطفال والشباب من االستفادة 
التكنولوجيا  توفرها  التي  الفرص  من 
الرقمية، وكذا دعم وحث اآلباء وأولياء 
ومراقبة  األطفال  تعليم  أجل  من  األمور 

الرقمية. للتكنولوجيا  استخدامهم 

إطالق منصة رقمية لحماية األطفال على األنترنيت

أخنـوش داخـل »المنـزل الـذي يسكــنني«
ــر  ــويـ ــتـــصـ ــر جـــمـــالـــيـــة الـ ــ ــب ــ ع
عصماء  الفنانة  تنظم  الفوتوغرافي، 
بمراكش  فنيا  مــعــرضــا  أخــنــوش، 
يسكنني«،  الذي  »املنزل  تحت شعار: 
تحتضنه مؤسسة فريد بلكاهية، إلى 

غاية 27 يناير 2022.
وراء  من  عصماء  الفنانة  وتهدف 
املتلقي  وضــع  إلــى  هــذا،  معرضها 
تتمحور  فوتوغرافية  صــور  ــام  أم
الذكرى  استكشاف  حــول  تيمتها 
الخاصة  والــعــنــايــة  الــصــور  عــبــر 
املحكي  إلى  تقربه  لكي  بالطباعة، 
الذاكرة،  من  وشذرات  حكايات  عبر 
الجمهور  أحاسيس  على  منفتحة 
في  املاضي  بتوثيق  اهتمامها  رغم 
حميمية  بصمة  الستخراج  محاولة 

شاعرية وخالدة.
أن عصماء  ــى  إل ــارة  اإلشــ تــجــدر 

الدار  بن  وتشتغل  تعيش  أخنوش 
البيضاء وجنوب غرب فرنسا، وهي 
مصورة فوتوغرافية ذات مسار غني 
على  حصولها  فبعد  نمطي،  وغير 
وشهادة  فرنسا  في  مهندسة  شهادة 

في  األعمال  إدارة  تخصص  ماستر 
بدأت  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
مشوارها املهني في مجال التسويق 
ملدة خمسة عشر سنة، قبل أن تتعلق 

الفوتوغرافي. بالتصوير 

نور  الراحل  تكرم  أن  إال  بالرباط  »ديكارت«  ثانوية  أبت 
الدين الصايل وتطلق اسمه على قاعة الوسائط السمعية 

البصرية، كواحد من أبرز رواد الفن السابع باملغرب.
إلى  املؤسسة  سعي  إطــار  فــي  الخطوة  هــذه  وتــأتــي 
والشعيبية  رويشة  مغاربة، كالراحل  رواد  أسماء  إطاق 
مرتبطة  تسميات  عن  قاعاتها كبديل  من  عدد  على  طال، 

بشخصيات فرنسية.

ديكارت يكرم
 نور الدين الصايل

باملغرب،  الثقافية  املقاهي  شبكة  اختارت 
مدينة القنيطرة لتنظيم امللتقى الجهوي الرابع 
للمقاهي الثقافية بجهة الرباط سا القنيطرة، 
من  بدعم  وذلك   ،2021 دجنبر   11 السبت  يوم 

املديرية اإلقليمية لقطاع الثقافة بالقنيطرة.
لهذا  الــرابــعــة  النسخة  فــي  وســيــشــارك 

من  بكل  الثقافية  املقاهي  ممثلو  امللتقى، 
وســوق  بلقصيري  ومــشــرع  وســا  الــربــاط 
القنادل  أبي  وسيدي  وتمارة  الغرب  أربعاء 
قاسم  ــدي  ــي وس وتــامــســنــا  والــخــمــيــســات 
ملمثلي  إضــافــة  كـــورت،  وحــد  والخنيشات 

برشيد والحاجب وبئر مزوي.

ملتقى جهوي للمقاهي الثقافية في القنيطرة
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الضائعة الحقيقة 

فوكار.. الوجه الجديد لالستعمار 

الفرنسي في شمال إفريقيا
28

ملف
المدافعون عن العرش المغربي

من الفالحين إلى رجال األعمال 
6

سري

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

ال حديث يف مخيمات »النساء الداعشيات« 

إال  ــراق،  ــع وال بسوريا  التوتر  مناطق  يف 

يف  شرعت  التي  املغربية«  »العناصر  عن 

اإلحصاء وإجراء آخر الترتيبات، إلمكانية 

ترتيب عودتهن إلى املغرب يف وقت قريب.

بخالف  املغرب  أن  مطلعة،  مصادر  وتقول 

بهن،  ُغّرر  اللواتي  النساء  يعاقب  ال  أخرى،  دول 

يف  زميالتهن  من  أفضل  املغربيات  حظ  يجعل  ما 

»داعش« من دول أخرى، حيث تنتظرهن عقوبات 

حبسية قبل استئناف رحلة العودة.

  

تحليل إخباري
محاولة جـر المغرب إلى 

مستنقع اإلرهاب بمالي 
14

تحت األضواء

وهبي يبدأ مشواره بتحطيم معنويات

 الناجحين الكبار باسم حزب األصالة والمعاصرة 
3

£

كل متناقضات 

المرحلة تجتمع في شخص 

عبد اللطيف وهبي.. فقد 

وصل بشكل غامض إلى قيادة حزب 

»التراكتور«، بعد أن هجره زعماؤه 

الكبار(...)، وبعدما تسلم تركة آيلة 

للسقوط، نجح حزبه بشكل غير متوقع في 

احتالل الرتبة الثانية في انتخابات 8 شتنبر، 

ليتحول بين عشية وضحاها، من »حالم« 

بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية، إلى 

حليف لحزب التجمع الوطني لألحرار.. ولكل 

مرحلة خطابها، فهو اليوم يقول لعزيز أخنوش: 

»أشكرك أخي الرئيس على ثقتك« وهو 

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

فهل يكون وهبي »لغز المرحلة« قادما بقوة، 

أم أنه ذاهب بحزبه نحو المجهول بعد امتطائه 

قريبا صهوة حصان »الوزارة«، بعد تحالف ثالثة 

أحزاب كبرى، هي االستقالل واألحرار واألصالة 

والمعاصرة، بمرجعياتها المتناقضة ؟

 الوزراء المرشحون£ 

للبقاء في حكومة 
أخنوش

انتخابات على إيقاع 

التهديد

5

17

كواليس

مع الحدث

مـدير النشر:

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

WAHBI

2

تفاصيل  أخرى  داخل  العدد

سري

شر:
ر الن

مـدي

ب العلوي
الطي

س:
 المؤس

ى العلوي
مصطف

19
65

ي المغرب منذ  
م 1 ف

ة رق
األسبوعي

ض املناطق 
ت األمنية يف بع

م السلطا
لم يكن أما

ليلة  االنتخابية  السهرة  امتداد  أمام  يار 
خ من 

لتجنب  احلظر«،  »رفــع  إعــالن  إال  ت، 
التصوي

التي  ت 
رارا

الق ن 
إ بل  ني، 

املواطن ع 
م االصطدام 

بار تأخر 
ني االعت

ط، أخذت بع
ن الربا

صدرت م

بار 
ني االعت

ما أخذت بع
ت، ك

ب التصوي
ض مكات

بع

ز الفرز.
ق إلى مراك

ل الصنادي
عملية نق

جتول 
»حظر  ض 

فــر أعلنت  قد  احلكومة  وكانت 
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التدابير  مــن  ملجموعة  تطبيقا  الــوطــنــي،  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

اإلنجليزي  للكاتب  الجميلة  البناية  »جوزفني«،  بفيال  مقامي  أثناء 
والصحفي بجريدة »التايمز«، والتر هاريس، الذي أبى أن يبنيها ويحافظ 
من  وأصالته وطبيعته، وهي جزء  رونقه  على  الجميل  القصر  هذا  مسيرو 
عروس الشمال بسحرها وذكرياتها الجميلة التي قضاها كاتبها وهو طفل 
املدينة  هذه  أحب  الــذي  القدميري،  بوبكر  الحاج  خاله  على  يحل  صغير 
وأحب فاتنة جميلة بمنطقتها وتزوج بها في خمسينات القرن املاضي، وقد 
أوصاني رحمه هلل، بأنه إذا كتبت له الوفاة وقد أشرف على التسعني سنة 

من العمر، أن يدفن فيها، وفعال ذلك ما كان منذ سنتني.
الذي  الجميل  والشاطئ  منزله  في  عطلة  ذكريات  طنجة  في  عشت  وقد 
الصغيرة  الصخور  إلزالة  آلة  يجر  أزرق  جرار  صوت  على  يوما  استفقت 
ويسوي الرمال الجديدة، وال أدري هل بدأ االهتمام بهذا الشاطئ الجميل 

أم أنها أول مرة؟ 
التي  الجميلة  املدينة  هذه  عن  أتكلم  أن  وقلمي  نفسي  على  آليت  وقد 
يحتويها،  التي  الجميلة  الذكريات  كثرة  من  ينفجر  مذكراتي  مخزون  يكاد 
وهي ذكريات طفولة وحكايات أصدقاء وزمالء قدامى وجدد، سواء تلك التي 
قضيناها معا أو الحكايات التي حكوها لي والتي أتمنى من هلل أن تفرج 
عنها ذاكرتي املزدحمة، وقد مر قضاة ومحامون ومفكرون وكتاب وفنانون 
من هذه املدينة الساحرة ولهم فيها حكايات وحكايات، حتى والدي رحمه 
هلل، والذي شد الرحال إليها في ثالثينيات القرن املاضي، الستصدار حكم 

من املحكمة الدولية إلحدى الضيعات الفالحية، مكث بها بعض السنني.
والنقيب  العدل  ووزير  األول  الوزير  بوعبيد،  املعطي  األستاذ  واملرحوم 
بها،  للملك  وكيل  وهو  ذكرياته  عن  لي  حكى  السابق،  والقاضي  واملحامي 
خصني  والذي  عمره،  هلل  أطال  الضحاك  إدريس  الجليل  أستاذنا  وبعده 
في  بها  ممارسته كمسؤول قضائي  أثناء  الجميلة  الذكريات  من  بمجموعة 
ستينات القرن املاضي، وأيضا األستاذ أحمد املوساوي عندما كان بجهتها، 
بها منزال مطال على  إبراهيم صادوق، عندما اشترى  ذ.  الصديق  والنقيب 
القضاة  من  العديد  إلى  إضافة  فيه،  واستضافنا  سنة  أربعني  منذ  البحر 

واألدباء واملفكرين، الذين جمعتني بهم ليالي سمر بها إلى الصباح.
قد  وأكون  املقال  هذا  أخط  أن  ارتأيت  الذكريات،  من  الزخم  هذا  وأمام 
غادرتها خوفا من مالمة أحبائي على عدم إخبارهم بقدومي للتواصل معهم، 
الظروف، هو  اعتذاري مسبقا، ولعل لدي سببا وجيها في هذه  لهم  وأقدم 
االستمتاع بهم بدون كمامة وال معقم، لعل هلل يرفع عنا هذه الجائحة فتعود 

األيام الجميلة إلى سابق عهدها وجمال أنسها.
ولكن فيكتور هوجو، أطل علي بلحيته البيضاء وسألني:

- أجئت لهذه املدينة الجميلة؟ وملاذا ال تتساءل عن اسم هذا املكان الجميل؟
- عفوا عظيم فرنسا، لم يسبق لي أن قرأت أنك زرت هذه املدينة.

- وهل ضروري أن يزور شاعر مكانا في األرض ليخلده؟ وهل ضروري 
أن توجد امرأة معه ليحبها؟ ألم تتساءلوا ملاذا سميت فيال جوزفني؟ 

من  أو  هاريس،  بيرتون  والتر  بانيها  ابنة  بأنها  تتصور  أن  لك  يمكن 
غزت  وقد  طرفه  من  ربما  مسماة  أنها  في  تفكر  ألم  بعده..  البناية  اشترى 
الحقيقي جوليان جوزفني  دروي، واسمها  إلى جولييت  في عهده رسائلي 
من  سنة  خمسني  عشنا  بعدما   1883 سنة  بباريس  توفيت  التي  جوفان، 
القصر  تتساءلوا عن تسمية هذا  لم  ملاذا  20.000 رسالة؟  العشق خلدتها 
الجميل كما تساءلتم أنتم العرب عن تسمية قصر أحمد شوقي الذي غنت 
فيه أم كلثوم ذات ليلة »حمامة األيك من بالشدو فارقها«، وألهمت شاعركم 
العربي القصيدة وكان يسمى املكان كرمة ابن هانئ، نسبة إلى ابن هانئ 

الشاعر أبو نواس، ولم تدركوا ذلك إال بعد حني؟ 
وبما أنك محامي، سوف أوكلك للبحث فيما إذا كان األديب اإلنجليزي قد 

سمى هذا القصر على معشوقتي التي عاصرته أخبارها؟ 
- فعال، يمكن ذلك يا عظيم فرنسا، أعدك بأن أخصص نزهات بحث عن 
الرابط بينك وبني هذا املكان الجميل في بالدي، وأنه لشرف أن يزيد  هذا 

في تسميته ولم ال؟
هوجو«!  فيكتور  جوزفني  »فيال  فرنسا،  عظيم  يا  رائعة  فكرة  إنها 
على  يدر  أنه سوف  شك  ال  الذي  التجاري  األصل  إلى  االسم  هذا  ويضاف 

أصحابه أمواال طائلة.

ذكرياتي مع طنجة 
وفيال »جوزفين« 

التاريخية 

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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منـوعـات
العدد: 1585 من 10 إلى 16 دجنبر 2021

مــانــويــل  ــو،  ــابـ كـ دي  ــوال  ــكـ ــاسـ بـ
أسكاليرا،  فرانسيسكو  كاستيليرو، 
وكريسطوبال  مونوز  لويس  خوصي 
طليطلة،  مــن  فنانني  خمسة  ــيــون..  ل
قرطبة ومالقا، تتراوح أعمارهم بني 37 
سنة و69 سنة، خريجو املعاهد العليا 
يعرضون  الجميلة،  الفنون  ومــدارس 
وتشمل  أعمالهم  العالم  بقاع  بمختلف 

املجموعات العامة والخاصة.
حميمية  ــة  عــالق تــربــطــهــم  ــانــون  ــن ف
باملغرب، بتاريخه، بحضارته وبتقاليده، 
جزء  األنــدلــســيــة  الــحــضــارة  يعتبرون 
مشتركا  ــا  وإرث هويتهم،  من  يتجزأ  ال 
لصفحات منيرة، كما أنها بمثابة الجسر 
البلدين  يربط  الــذي  الحصني  الثقافي 

والشعبني، املغربي واإلسباني.
للترحيب بالسنة الجديدة 2022، فتح 
لالحتفال  أبوابه  بطنجة،  املدينة  رواق 
 10 الجمعة  مــن  الــيــوم،  بأندلسيات.. 
دجنبر 2021 إلى غاية 10 يناير 2022.

فنانــون إسبــان 
بطنجــــة  مــــع 

أندلسيات.. اآلن!
ساخـــنة مذكرات 

»حقوق اإلنسان في عالم  تحت شعار: 
 5 األحد  يوم  مساء  انطلقت  افتراضي«، 
عمان،  األردنية  بالعاصمة   2021 دجنبر 
ملهرجان  عشر  الثانية  النسخة  فعاليات 
الــذي  ــالم حقوق اإلنــســان،  »كــرامــة« ألف
وذلــك  لــأفــكــار«،   612 »املــعــمــل  ينظمه 
دول  مــن  فيلما   50 مــن  ــد  أزي بمشاركة 

أجنبية وعربية ضمنها املغرب.
معرض  بإقامة  االفتتاح  حفل  وتميز 
وعــرض  ــفــن«،  ال »ضمير  بــعــنــوان  فني 
وهو  »أمــيــرة«،  الطويل  الروائي  الفيلم 
فلسطيني  مصري  أردني  سينمائي  عمل 

دياب،  محمد  املصري  للمخرج  مشترك 
ترشيحات  في  رسميا  األردن  ويمثل 
جوائز »األوسكار« ألفضل فيلم أجنبي، 
التظاهرة  هذه  في  املغرب  يمثل  بينما 
الشهر  من   12 غاية  إلى  تستمر  التي 
املــورفــني«  »مــيــلــوديــا  فيلم  ــاري،  ــج ال
يخوض  والـــذي  ــل،  أم هشام  ملخرجه 
»كرامة«  جائزة  على  املنافسة  غمار 
طــويــل وجــائــزة  ــي  روائـ فيلم  ألفــضــل 

»أنهار« ألفضل فيلم عربي.
اختيار  فإن  املنظمة،  اللجنة  وحسب 
ــي عالم  ــوق اإلنـــســـان ف »حــق ــوضــوع  م
يهدف  الــدورة،  لهذه  كشعار  افتراضي« 

إلى طرح أسئلة حول التحوالت الحاصلة 
ــاء »كـــورونـــا«،  ــوب بــعــد تــأثــر الــعــالــم ب
ومحاولة املجتمعات والحكومات للتغلب 
العرق  على  والــحــفــاظ  الجائحة  على 

اإلنساني وعلى الحضارات.

المغرب يشارك في مهرجان »كرامة« باألردن

من تكـون »ملكة جمال 
المــغــرب الكبــيــر« ؟ 

سبق وفازت الشابة املغربية 
في  اللقب  بــهــذا  عبي  إيــمــان 
النسخة األولى التي نظمت سنة 
املنتظر  ومــن  بتونس،   2020
الــدولــي  الــقــصــر  يحتضن  أن 
للمؤتمرات  السادس«  »محمد 
بالصخيرات، في الفترة ما بني 
فعاليات   ،2022 ماي  و29   24
املسابقة  من  الثانية  النسخة 
املغرب  جمال  »ملكة  العربية 
تنظمها  ــتــي  ال الــكــبــيــر«، 
جمعية »الخاللة موضة.. 
والتي  وفنون«،  ثقافة 
كشعار:  لــهــا  اخــتــيــر 
ــرأة املــغــاربــيــة..  ــ »املـ

ثقافة أناقة وجمال«.
ــذه  وســـتـــعـــرف هـ
ــة  املــســابــقــة مــشــارك
كل  ــن  مـ مـــشـــاركـــات   3
املغاربية  الــدول  من  دولــة 
األدوار  ــن  ــرزه ــف ت ــس،  ــخــم ال
عن  فضال  املحلية،  اإلقصائية 
الجالية  سيمثلن  مشاركات   3
بأوروبا، وفق  املقيمة  املغاربية 

بالغ للجنة املنظمة. المغربية إيمان عبي ملكة جمال 

المغرب الكبير لسنة 2020
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ليست  الفرنسية  المسؤولية 
تغطية  وال  اتهام،  أو  تعبير  مجرد 
كل  عنها  كتب  فقد  أخــرى..  ألطــراف 
ذوي الضمائر الحية من الفرنسيني، 
يكفي  ما  والصحفيني،  املعلقني  وكل 
إلثبات اإلدانة في حق فرنسا.. حتى 
الرجال  كبار  أحد  دوغول،  الجنرال 
الفرنسي،  الــتــاريــخ  عرفهم  الــذيــن 
في  والسياسة  الدهاء  أقطاب  وأحد 
تجمد  املــعــاصــر،  العاملي  الــتــاريــخ 
أحد  فاجأه  عندما  فمه  في  الكالم 
عن  محرج  بسؤال  يوما  الصحفيني 

قضية املهدي بنبركة.
وعــنــدمــا عــقــد الــجــنــرال دوغــول 
إعادة  بعد  الصحفية  ندواته  إحدى 
وكان  للجمهورية،  كرئيس  انتخابه 
وقف   ،1966 فبراير   21 هو  اليوم 
مجلة  من  فياني،  فيليب  الصحفي 
»نــوفــيــل أوبــســيــرفــاتــور« وســألــه: 
عن  سكتتم  ملاذا  الرئيس،  ))سيدي 
املهدي  قضية  يف  باحلقيقة  اجلهر 
ــة انــتــخــابــات  ــام بــنــبــركــة لــيــلــة إق
للرأي  وقدمتم  اجلمهورية،  رئاسة 
حسن  على  يدل  ما  الفرنسي  العام 
فسكت  األحوال؟((،  على  اطالعكم 
أجــاب  ثــم  مليا،  ــول  دوغـ الــجــنــرال 
نتيجة  ــك  ــ ))ذل قــصــيــرة:  بجملة 

الضعيف((. تكويني 
الفرنسية  الدولة  رئيس  على  كان 
اإلدالء  ــادى  ــفـ ــتـ ويـ يــســكــت،  أن 
ثقل  ولكن  املرتبك،  الــجــواب  بهذا 
األلسنة،  ما يخرس  عادة  املسؤولية 
صلب  عـــن  ــروب  ــه ــل ل يــدفــعــهــا  أو 
دوغول  الجنرال  فليس  املوضوع.. 
طبع  وإنما  سكت،  الــذي  هو  وحــده 
له  دور  ال  آخر  جهازا  السكوت  هذا 
غير الكالم، وهو صحيفة »لوموند«، 
التي كانت وال زالت تعتبر بالنسبة 
لألجيال الحاضرة، مدرسة الصراحة 
واألمانة الصحفية والنبل اإلعالمي. 
إليها  بعث   ،1965 نونبر  ثامن  ففي 
الفرنسيني،  املفكرين  من  مجموعة 
آالن  مــوريــاك،  فرانسوا  بينهم  من 
املعروفون  بيرك،  وجــاك  ســافــاري، 
موجهة  رسالة  العربية،  باتصاالتهم 
والـــرأي  الفرنسية  الحكومة  ــى  إل

أصحابها  ختمها  الفرنسي،  العام 
املمضون  ))نحن  التالية:  بالجملة 
العقوبات  تتخذ  أن  نتمنى  أسفله، 
الذين  الفرنسيني  حق  يف  الالزمة 
اختطاف  قضية  يف  نصيبا  حتملوا 
مفيدة  جملة  بــنــبــركــة((،  املــهــدي 
لكن  متعقلة،  إيــجــابــيــة  ومــتــزنــة، 
نشرها،  رفضت  »لوموند«  جريدة 

وحجزتها رقابتها.
نــفــس الـــجـــريـــدة، تــوصــلــت من 
في  أخــرى  برسالة  املجموعة  نفس 
الفقرات  تتضمن   ،1966 فبراير   14
الــتــالــيــة: ))نـــطـــالـــب احلــكــومــة 
الفرنسية، بأن تنشر احلقيقة بدون 
من  ليس  إنــه  مجاملة،  وال  حتفظ 
بإطالق  متشبثني  نكتفي  أن  حقنا 
بالنسبة  ــة  ــي دول اعــتــقــال  أوامــــر 
لألجانب، وليس من حقنا أن نكتفي 
العملية مسيرة ومدبرة  بأن  بالقول 
من؟  طرف  من  مسيرة  ــارج،  اخل من 
التي  األجنبية  الدول  هذه  هي  وما 
باإلشارة  االكتفاء  ألن  دبرتها؟.. 
رسمية،  شبه  أو  رسمية  أطراف  إلى 
ما  بــقــدر  مقنعا  وال  كــافــيــا  لــيــس 
فــإن  وبــالــتــالــي،  وضـــار،  سلبي  هــو 
والصمت  اجلــرميــة،  هـــذه  تــدبــيــر 
بالتواطؤ  ينطقان  أعقبها،  الــذي 
الكبير، الفرنسي األصل، تواطؤ من 
مبرر  ألي  ميكن  ال  بحيث  الضخامة 
تركيب  ترى  يا  هو  فما  تفسيرها.. 
ترى  يــا  وكيف  احلــاصــل؟  االتــفــاق 
من  فضيحة  تكرار  تفادي  ميكننا 
حقه  ملن  العام  الرأي  إن  النوع؟  هذا 
كافية((..  بيانات  على  يحصل  أن 
تعرضت  كلها  الــفــقــرة  هـــذه  لــكــن 
طرف  من  والرقابة  للحجز  بدورها 
العاملية صراحة، وقد  أكبر الصحف 
بتر  على  الرسالة  أصحاب  احتج 
والتي  رسالتهم،  من  الجملة  هــذه 
القصيد.  بيت  لهم  بالنسبة  كانت 
الفرنسية  اإلخبارية  الجريدة  ولكن 
الــكــبــرى، وهــي تــدافــع عــن الشرف 
لم  الفرنسية،  والسمعة  الفرنسي 
الوافية  البيانات  نشر  من  بدا  تجد 
عن الشكل الذي هيمنت به الفضيحة 

على أعمال الحكومة الفرنسية.
نشرت   ،1966 فبراير   14 وفــي 
التي  الطريقة  عن  مفصلة  بيانات 
ــول إلــى  ــ ــرال دوغ ــجــن لــجــأ بــهــا ال
به  تربطه  للجيش،  ســام  ضــابــط 
عالقة وثيقة، بصفته رئيس ديوانه 
فيليبون،  األميرال  وهو  العسكري، 
على  لــه  يتجسس  أن  منه  فطلب 
بنبركة،  املهدي  قضية  في  الحقيقة 
الدولة  رئيس  أن  النتيجة  فكانت 
وتفجر  غاضبا،  زمجر  الفرنسية 
ترأسه  لــلــوزراء،  مجلس  في  ثائرا 
جام  فصب   ،1966 يناير   12 فــي 
روجي  الداخلية  وزير  على  غضبه 
ألوفقير،  الحميم  الصديق  فــري، 
ــادت أن تــصــيــب وزيــر  ــ ك لــدرجــة 
في  باالختناق  الفرنسي  الداخلية 
قاعة االجتماع، ولم يجد جوابا غير 
الحقيقة  تظهر  أن  »لقد خفت  قوله: 

لتستغل من طرف املعارضة«.
وانعقد  واحـــد،  أســبــوع  ومضى 
الفرنسية  للحكومة  آخــر  مجلس 
السنة،  نفس  من  يناير   19 بتاريخ 
سجل في محاضره ما يكفي لتحديد 
شهد  فقد  الفرنسية..  املسؤولية 
القدماء،  دوغــول  الجنرال  أصدقاء 
الحالة  لم يروه يوما على تلك  أنهم 

))لقد  يصيح:  وهــو  الغضب  مــن 
انطلق  ثـــم  غــبــيــا((،  حــســبــونــي 
غير  القضية  هــذه  ))إن  صــارخــا: 
أقبل  ال  محتملة،  غير  مقبولة، 
السكوت عنها، يجب وضع حد لهذه 
املسؤوليات  كل  وفضح  الفضيحة، 

الداخلية واخلارجية((.
ــرال دوغــــول جــام  ــجــن ــب ال وصـ
الذي تواطأ في  الجهاز  غضبه على 
»سديك«،  املخابرات  جهاز  القضية، 
فــنــزع اخــتــصــاصــات رئــاســتــه من 
الذي  الوزير األول جورج بومبيدو، 
املصالح  مــراقــبــة  عــن  عــجــزه  ظهر 
املهمة  هــذه  وأســنــدت  لــه،  التابعة 
الجنرال  طــرد  وتــم  الــدفــاع،  لوزير 
العسكرية  املخابرات  مدير  جاكيي، 
أنفه،  تحت  العملية  تنظيم  تم  الذي 
أو ربما بعلمه، وأسندت إلى موظف 

سام مهمة إعادة تنظيم الشرطة.
الداخلية روجي فري،  ولكن وزير 
رئيسه،  عــن  فــقــط  يخفي  يــكــن  ــم  ل
ــل اتــصــاالتــه  الــجــنــرال دوغــــول، ك
في  يعمل  كــان  ــمــا  وإن بالقضية، 
لرئيس  تــمــامــا  مــنــاهــض  مــخــطــط 
مع  بتنسيق  الــفــرنــســيــة،  ــة  ــدول ال
ــي فصول  الــتــي ســبــق ف األجــهــزة 
الحديث  فــي  توسعت  أن  سابقة 

املفكرين  أحــد  ســـارع  لــهــذا  عنها، 
داستيي«،  إيمانويل  الفرنسيني، 
غضبة  عــن  نشر  مــا  على  للتعليق 
فصرح  وقــراراتــه،  دوغــول  الجنرال 
يناير   25 في  الفرنسي  للتلفزيون 
العفن  رائــحــة  ))إن  قــائــال:   ،1966
كنت  ولــو  القضية،  هــذه  مــن  ُتشم 
نفسي  لقدمت  فــري،  روجــي  هو  أنا 

بدون تأخير للعدالة الفرنسية((.
األجهزة  اتهام  ملف  فتح  وعندما 
رمي  فــي  السباق  ــدأ  ب الفرنسية، 
الفرنسية  التنظيمات  على  الحجارة 
وتنبأ  االخــتــطــاف،  عــن  املــســؤولــة 
الكاتب الفرنسي موريس كالفيل في 
يناير(،   22 )يوم  »لوموند«  جريدة 
ــول،  دوغـ الــجــنــرال  نــظــام  بنهاية 
كانت  وفــعــال،  الديغولية،  ونهاية 
وانعكاساتها  بنبركة  املهدي  قضية 
حتمية  الفرنسي،  العام  الرأي  على 
في نهاية النظام الديغولي والعظمة 
التي  القشة  هي  كانت  الديغولية، 

قصمت ظهر الديغولية.
ــول، وبــقــي الــرأي  ــ وانــتــهــى دوغ
الكاتب  وبــقــي  الــفــرنــســي،  ــام  ــع ال
باحثا  ــألحــداث  ل متعقبا  كــالفــيــل 
املسؤوليات،  ظهور  منتظرا  دارسا 
الصحفي  كتب  شهور،  سبعة  وبعد 
استنتاجاته  حصيلة  الــفــرنــســي 
وأبــحــاثــه فــي رســالــة وزعــهــا على 
بشهر  مــؤرخــة  عــلــيــا  مــســتــويــات 
))إنه  بقوله:  يختمها   ،1966 غشت 
يخفي  الفرنسي  النظام  كــان  إذا 
ألنه  فذلك  اجلرمية،  حقيقة  عنا 
مسؤول عن اجلرمية، سواء بصفته 

مدانا  أو  عاجزا((.

في  الحقيقة  لجنة  أكـــدت  لــقــد 
على  حصلت  أنها  بنبركة،  قضية 
املخابرات  عمالء  طرف  من  تأكيدات 
األسباب  تبرر  »سديك«،  الفرنسية 
على  يجهز  الجهاز  هذا  التي جعلت 
املهدي بنبركة، للسبب التالي: ))إن 
التابعة  الفرنسية  السرية  األجهزة 
لـ»جاك فوكار«، كانت ترغب في منع 
رجوع املهدي بنبركة للمغرب، تفاديا 
للتقارب بني النظام املغربي والقوات 
التقدمية اليسارية، وللمحافظة على 
الفرنسيني  املعمرين  كبار  مصالح 
املخطط  استمرار  وعلى  باملغرب، 
التي  اإلفريقية،  القارة  في  الفرنسي 
معها،  االتصال  نقطة  املغرب  يعتبر 
املهدي  بني  الــعــداوة  بلغت  أن  بعد 
يبرر  حدا  املغربي  والنظام  بنبركة 
إقدامهم على تنفيذ مخططهم، ولكن 
اعترافات  مــن  املفهومة  النتيجة 
هي  الفرنسية،  املــخــابــرات  خــبــراء 
فعال  يرغب  كان  املغربي  النظام  أن 
وليس  بنبركة،  املــهــدي  رجــوع  فــي 

اختطافه أو اغتياله((.
أخــرى،  ــرة  م فــرنــســا،  مسؤولية 
على  امللقى  الكالم  قبيل  من  ليست 
عــواهــنــه، ورغــم أنــهــا ال تــزيــح عن 
تحمل  فــي  اإلســهــام  تبعة  أوفــقــيــر 
املسؤولية، إال أنها تجعل من أوفقير 
ــل الـــذي اســتــعــمــل األجــهــزة  ــرج ال
جهنمي،  مخطط  لتنفيذ  الفرنسية 
لم  لو  تنفيذه  منع  الجائز  من  كان 
مع  مشتركة  مــصــالــح  هــنــاك  تــكــن 
مع  فيها  تلتقي  الفرنسية،  األجهزة 
الفرنسية  للمصالح  الكبير  املخطط 
التي لم يكن أوفقير نفسه إال عميال 

من عمالئها.
برع  ربما  لكن  معقد،  تفسير 
ــون أفـــريـــك«،  ــ ــر مــجــلــة »ج ــدي م
في  إيجازه  في  يحمد،  بن  البشير 
 ،1966 فبراير   8 يوم  الصادر  العدد 
))إن على مطلق  التالية:  بالعبارات 
االتــهــام،  حجة  يــقــدم  أن  ــام  ــه االت
ومـــادامـــت حــجــة اتـــهـــام اجلــانــب 
املغاربة  فإن  متوفرة،  غير  املغربي 
أبرياء، وإذا كان املغاربة أبرياء، فإن 
إال  باريس..  يف  متواجدون  املتهمني 
إذا كانت قضية بنبركة من التعقيد 
عاملية  قضية  منها  جتعل  لدرجة 

تتعدى نطاق فرنسا واملغرب((.
املــســؤولــيــة  تجسمت  مــن  فــفــي 
الفرنسية يا ترى؟.. لقد سمع الرأي 
واملغربي  عــمــومــا،  الــعــاملــي  الــعــام 
والفرنسي خصوصا، عن اسمني أو 
اإلعالم  أجهزة  برعت  بينما  ثالثة، 
في  املحاكمة،  أعقاب  في  الفرنسية 
تسليط األضواء الكاشفة على جانب 
املغربي،  الجانب  هو  واحــد،  معني 
املقصود  االنــتــشــار  بــذلــك  متيحة 
انفالت  فــرصــة  يــكــون  أن  للتعتيم 
وانكباب  فعال،  املسؤولة  العناصر 
إمساك  وبالتالي،  الكلي،  االهتمام 
أيدي  وقع تحت  ما  بتالبيب  االتهام 

الرأي العام من عناصر.
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