
تحت األضواء
صراع المحامين ووزير »التقاشر« 

يأخـذ أبعـادا دولـية 3 اتهام الوزير الميراوي بتنظيم كواليس
مباراة توظيف وهمية 2
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الضائعة الحقيقة  ملف
فيلم »باسطا« ومحاولة 

اغتيال الزعيم عالل الفاسي
تنويع الشركاء االقتصاديـين لمواجهة 

28استفزازات أمريكا واالتحاد األوروبي 6

 المؤسس:
مصطفى العلوي

سري

للمغرب،  املعادي  األمريكي«  »اللوبي  يواصل 
للضغط  احلقوقية  الورقة  استعمال  محاولة 
إعالمية  مصادر  تــداولــت  حيث  اململكة،  على 
تبني  إلى  األمريكي  الكونغريس  دفع  محاولة 
قرار لربط التعاون العسكري بني البلدين بالوضع 
مناورات  أن  مطلعة  مصادر  أكدت  باملقابل،  احلقوقي.. 
»عقيدة  االعتبار  بعني  ستأخذ  اإلفريقي«  ــد  »األس
بعدم  أوجه،  إلى  التعاون  وصل  أن  بعد  امللكي«  اجليش 
استدعاء األطراف »املعادية« للمغرب من أجل املشاركة 

يف املناورات)..(. مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

ــــــم ــــ ــــ ــوسـ ــــ ــــ ــــ مـ
ط  ســـقـــو
الـصـحافـة

بغض النظر عن الضعف اإلعالمي 
الملحوظ، بسبب تداخل عدة عوامل، 
لم تترك جائحة »كورونا« في جسم الصحافة المنهك 
أصال بالهموم المالية، والحسابات التحريرية، أي عضو من األعضاء دون أن 
يمسه »فيروس هذا الزمان«، ليتوالى سقوط العناوين، حيث يكتب التاريخ فصال أسود في 
مسلسل إغالق الصحف، الذي بدأ قبل الجائحة، وقد تكون الحلقة األخيرة من تأليف »كوفيد 19«، ال سيما فيما 
يتعلق بالصحافة الورقية التي تعاني من عدة إكراهات، لن يفهمها »وزراء الديجيتال«، رغم أنها األصل والباقي تقليد)..(.

التفاصيل  داخل  العدد
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1586 من 17 إلى 23 دجنبر 2021

بـن كيـران 
برلمانييه  يطرد 

مـن الـحزب
الرباط. األسبوع 

ــة الــعــامــة  ــانـ قــــررت األمـ
والتنمية،  الــعــدالــة  لــحــزب 
كيران،  بن  اإلله  عبد  برئاسة 
الــحــزب،  مــن  برملانيني  ــرد  ط
خالل  مقعديهما  ناال  قد  كانا 
بمجلس  األخيرة  االنتخابات 
األمر  ويتعلق  املستشارين، 
الدحماني  مصطفى  من  بكل 
تنفيذا  وذلك  بلفقيه،  ومحمد 
هيئة  عــن  الـــصـــادر  ــقــرار  ــل ل
التابعة  الوطنية  التحكيم 
يقضي  والذي  لـ»البيجيدي«، 
بسبب  الــبــرملــانــيــني،  بــإقــالــة 
الحزب  قيادة  قــرار  رفضهما 
مقعديهما  ــن  عـ بــالــتــخــلــي 

البرملانيني. 
»إن  العامة:  األمانة  وقالت 
موقف  بأي  معني  غير  الحزب 
بمجلس  يــصــدر  تــصــريــح  أو 
أو  اسمه  يحمل  املستشارين 
اسما قريبا من اسمه، وذلك على 
التحكيم  هيئة  قرار  إثر صدور 
الحزب  مــن  باإلقالة  الوطنية 

في حق العضوين 
الـــعـــامـــلـــني،   
ــى  ــفـ ــطـ ــصـ مـ
ــي  ــان ــدحــم ال
ومــــحــــمــــد 

بلفقيه«.

بقلــم               الطيب العلوي

جــنــازة »اإلعـــام«
وزير  من  كل  حضره  األسبوع،  هذا  حفل  جرى 
من  وشخصيات  ــتــواصــل،  وال والــشــبــاب  الثقافة 
عن  خالله  اإلعالن  تم  واألدب،  والفن  الصحافة  عالم 
أصناف  في  الجوائز  بمختلف  واملتوجني  الفائزين 
الوكالة،  وصحافة  واإللكترونية  املكتوبة  الصحافة 
»األسبوع«  وجريدة  واإلذاعــة،  التلفزيون  وأصناف 
تقدم باملناسبة تهانيها الحاّرة لكل زمالئها املتوجني 

في مختلف األصناف.
انعقد  أنه  حاضروه  نسي  »الحفل«،  هذا  أن  إاّل 
في وقت يعيش فيه القطاع فترة الحداد)...(، حداد 
على  أسبوع   من  أقل  في  رسميا  عنه  اإلعــالن  تم 
َلّما قدم املجلس الوطني للصحافة تقريره  الحفل.. 
صفحاته  واملــؤكــدة  القطاع،  احتضار  عن  املُعِلن 
على مستقبل قاتم، بعد أزمة بدأت منذ عام 2013، 
طبعًا،  السلبية  »كورونا«،  جائحة  أثار  وفاقمتها 
»اللة  َمَثل  حولها  راج  التي  العروس  كحال  تمامًا 

زينة وزادها نور الحّمام«.
قد  للصحافة  الوطني  املجلس  تقارير  كانت  وإذا 
تطرقت لألمور من جانب »التعميم« رغم دقة أرقامها، 
الورقية  الجرائد  مبيعات  بــأن  »الــعــمــوم«  كــإفــادة 
ليدخل  سنة،  من  أقل  قي  الثلثني  بحوالي  تراجعت 
رقم  يوميًا،  نسخة  ألف   200 عتبة  تحت  مجموعها 
يصنف املغرب »بالزربة«، من بني أضعف البلدان في 
عامليا(،  نقول  ال  )كي  املنطقة  في  الجرائد  مبيعات 
عدد  هو  نسخة  ألــف   200 أن  عرفنا  إذا  خصوصا 
مبيعات جريدة جهوية واحدة في بلد كفرنسا مثال، 
االتجاه،  نفس  في  تسير  األمور  الواقع،  أرض  فعلى 
هذا  في  املكتوبة:  للصحافة  محقق  مــوت  نحو  أي 
اليوم« عن  »أخبار  الذي نودعه، توقفت يومية  العام 
عبر  الناشرة  شركتها  أسمته  ما  بسبب  الــصــدور، 
بالغ لها بـ»املحنة املالية«، الناتجة - على حد تعبير 
أصحابها - عن منع وصول اإلعالنات إلى صفحاتها، 
من  بذمتها  ما  أداء  عن  عمومية  مؤسسات  وامتناع 

مستحقات مالية إلدارة الجريدة.
 14 نهاية تجربة إعالمية كبرى بالبالد إذن، دامت 
الشهر،  هذا  اإلغــالق  مسلسل  بعدها  تواصل  سنة، 
 ،»Economie & Entreprises« مجلة  بتوقف 
بالفرنسية،  الناطقة  الشهرية  اإلصدارات  من  واحدة 
واألكثر تأثيرا)...( بفضل ترقباتها الدقيقة في مجال 
املال واألعمال، واملعروفة أيضا لدى أصحاب امليدان 
بمصادرها املوثوقة، لكنها عانت هي األخرى من باقي 
على  زيــادة  املنابر،  جميع  تعرفها  التي  الصعوبات 
محنة قضائية دامت ألزيد من 12 سنة، ملا تابعها أحد 
املجلة  كلفت  قضية  في  أولــى(،  )واملقربون  املقربني 
مقال طوله  مليون سنتيم، بسبب   600 قدرها  غرامة 
ستة أسطر، أي ما يعني حسابيا: عقوبة قدرها مائة 

مليون للسطر الواحد؟
األخرى،  تلو  الواحدة  تعاقبت  وإقفاالت  إغالقات 
نشر  عدا  ما  أحــد،  يناقشها  ولم  الكرام  مــرور  مرت 
»النسخ  تقنية  عبر  املواقع  بعض  في  اإلغــالق  بالغ 
وزن  على  تكن)...(،  لم  وكأنها  أيام  وبعد  واللصق«، 
على  تــدل  كلها  إشــارات  شفتك«..  ما  شفتيني  »مــا 
ضعف معدالت القراءة واالطالع باملغرب، لينتصر في 
األخير اإلعالم املناقش لـ»الكراطات« و»التقاشر«)...( 
كما يدور اليوم من منشورات، على حساب الصحافة 
التحليلية الدقيقة، ذات مستوى معني، كما كان الحال 
عليه منذ دخولها العالم العربي سنة 1798 باملوازاة 
مع الحملة الفرنسية، وما كان لها من دور في الوعي 
مجتمعات  فــي  لعشنا  لــوالهــا  والــتــي  االجتماعي، 
أجل  من  العالم، وإنما  بقية  عن  فقط  ليس  معزولة، 

تكوين كّلي للعالم املشهود.
»الكراطة«  الحديث عن  كان  إذا  يبدو،  ما  لكن على 
يثير  وما  اليوم..  يهمنا  ما  هو  التقاشر«  و»روائــح 

ر«. انتباهنا وإعجابنا، فـ»الّلهم يِسّ

الزناكي

التوفيق يطالب بتدريس مادة »البيعة« 

الرباط. األسبوع

ــاف  ــ ــر األوق ــ ــا أحــمــد الــتــوفــيــق، وزي دعـ
درس  إدراج  ــى  إل اإلســالمــيــة،  ــشــؤون  وال
ضمن  املغرب،  تاريخ  في  البيعة  يتناول 
في  اإلسالمية  الــدراســات  شعبة  برامج 

التعليم الجامعي.
ألقاها  التوفيق خالل محاضرة  وقال 
بعنوان: »الدراسات اإلسالمية إلى أين؟«، 
أن »املغرب ظل البلد الوحيد الذي يحتفظ 

ــن بــنــظــام الــبــيــعــة، ســواء  ــ ــ م
من  تكتب  كونها  جهة 
الذين  العلماء  طــرف 

عليها،  يوقعون 
جــهــة  ــن  ــ م أو 
تــجــديــدهــا من 
ــر  ــاب فـــــوق مــن
أو  الــجــمــعــة 
كل  تجديدها 

عام بحضور ممثلي األمة«.
وأكد على أهمية دراسة البيعة التي تعتبر 
صنيعا سياسيا ذا مضمون كوني يستند إلى 
الدين، مبرزا أهمية تدريس موضوع اإلمامة 
والدين،  للملة  الحامية  العظمى 
تكون  أن  املفروض  من  والتي 
الــدراســات  تكوين  فــي  جــزء 

اإلسالمية.
ــر إلـــى أن  ــوزيـ ــار الـ ــ وأشـ
مستقبل الدراسات اإلسالمية 
ــرب، يــتــوقــف على  ــغـ فـــي املـ
تدور  كبرى  مبادئ  استيعاب 
الشعور  على  شيء  كل  قبل 
ما  أو  الــبــصــيــرة،  أو 
نــســمــيــه الــيــوم 
بالوعي، مبادئ 
ــا  ــهـ ــنـ ــكـ ــمـ تـ
مــــــن رفــــع 
تـــحـــديـــات 

أساسية.

قدم حمدي ولد الرشيد للمستشار السياسي األمريكي، دافيد فيشر، الذي قام 
المسؤول  أشــاد  بالمقابل  صحراوية،  دراعــة  عن  عبارة  هدية  للعيون،  بزيارة  مؤخرا 
الـــذي يــقــوم بــه االستقاللي النافذ ولــد الــرشــيــد، الـــذي أكــد أن  بــالــدور  األمــريــكــي 

المنتخبين هم الممثلين الحقيقيين لألقاليم الجنوبية، أما الباقي ال شرعية له.

صـورة

وتعلـيق

المستشار األمريكي  بالزي الصحراوي

الرباط. األسبوع
  

تفجرت فضيحة كبيرة في كلية العلوم 
املولى  بجامعة  واالقتصادية  القانونية 
لجنة  كشفت  بعدما  بمكناس،  إسماعيل 
مباراة التوظيف، عن نجاح أستاذ مساعد 
تخصص قانون خاص بكلية الحقوق، في 
أن  الكلية  إدارة  فيه  أعلنت  الذي  الوقت 
أي  نجاح  عن  تسفر  لم  املذكورة  املباراة 

أستاذ.

ووجهت لجنة مباراة التوظيف شكاية 
إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
واالبتكار، عبد اللطيف امليراوي، يؤكدون 
الكلية  إدارة  بإعالن  فوجئوا  أنهم  فيها 
عن نتيجة »ال أحد« في مباراة التوظيف، 
خالفا ملضمون املحضر الذي وقعوا عليه 
والذي يؤكد نجاح أحد املرشحني كأستاذ 
قانون  تخصص  مساعد  العالي  التعليم 

الخاص.
واعتبر أعضاء اللجنة التي تضم ثالثة 
أساتذة جامعيني، أن »النتيجة املعلنة تعد 
تحريفا صارخا لنتيجة املباراة الثابتة في 

محضر رسمي«، وأضافوا أن عميد الكلية 
من  إلكترونية  مراسلة  هناك  أن  أخبرهم 
اإلعالن  على  تحثه  العالي  التعليم  وزارة 

عن نتيجة »ال أحد« دون تعليل للقرار.
تغيير  أن  اللجنة  أعــضــاء  وأوضـــح 
نتيجة املحضر الرسمي ألحق بهم ضررا 
على  نتيجة  عن  اإلعــالن  بسبب  معنويا، 
نحو مخالف للحقيقة الثابتة في محضر 
موافاتهم  الوزير  من  ملتمسني  املباراة، 
املعلن  النتيجة  تغيير  ودوافــع  بأسباب 

عنها في املحضر الرسمي.

بعد خالف بين اللجنة والوزارة

اتهام الميراوي 
بتنظيم مباراة 

توظيف وهمية
الميراوي

بن كيران

التوفيق



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
3 العدد: 1586 من 17 إلى 23 دجنبر 2021

كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع
  

ــى نقيب  ــة مــوجــهــة إلـ خــلــقــت مــراســل
املحامني عبد الواحد األنصاري، من طرف 
املتورط  وهبي،  اللطيف  عبد  العدل  وزير 
جدال  »التقاشر«،  تصريحات  في  مؤخرا 
أن  اعتبروا  الذين  املحامني،  بني  واسعا 
املحاكم يهضم  لولوج  اللقاح  فرض جواز 
عملية  على  ويضيق  املهنية  حقوقهم 

التقاضي وحقوق املتقاضني.
املحامني  وهــيــئــات  جمعيات  وعــبــرت 
فرض  الــعــدل  وزارة  لــقــرار  رفضها  عــن 
ألنه  املحاكم،  إلى  للدخول  التلقيح  جواز 
يتنافى مع املرجعية الدستورية والحقوق 
بالحقوق  تمسكها  مــؤكــدة  والــحــريــات، 
وحقه  الدفاع  وحصانة  دستوريا  املكفولة 
مرافق  داخــل  ودوره  بواجبه  القيام  في 

العدالة دون تقييد أو منع.
وأكدت جل الهيئات رفضها التام للقرار 
الذي يأتي ليزيد من االحتقان بني املحامني، 
السابقة  الــفــتــرة  خــال  خــرجــوا  بعدما 
تصريحات  ضــد  احتجاجية  وقــفــات  فــي 
مراجعة  إلى  فيها  دعا  التي  العدل،  وزير 
البدلة  أصحاب  على  املفروضة  الضريبة 
السوداء، وتفتيش مكاتبهم واستخاصها 
توتر  إلى  أدى  الذي  الشيء  بديلة،  بطرق 
العاقة بينهم وبني الوزارة الوصية، مما 
وقفات  تنظيم  إلى  وجمعيات  هيئات  دفع 
للمهنة  االعتبار  برد  للمطالبة  احتجاجية 

واعتماد نظام ضريبي عادل.
فقط،  املحامني  يصدم  لم  الــقــرار  فهذا 
وإنما خلق أيضا مشكلة للمواطنني الذين 
على  يتوفرون  وال  املحاكم  في  يتقاضون 
ظروف  من  يعانون  ألنهم  التلقيح،  جواز 
الشيء  اللقاح،  أخذ  من  تمنعهم  صحية 
املواطنني يعتبرون  العديد من  الذي جعل 
حرمان  بمثابة  املحاكم  في  الجواز  فرض 
للحصول  التقاضي  العدالة وحق  من حق 

على الحقوق املسلوبة.
وقد اعتبرت هيئات املحامني أن املراسلة 
املوجهة إلى نقيب املحامني، بمثابة وصاية 
الجمعيات  تتقبله  لم  الذي  الشيء  عليهم، 
باستقالية  تتمتع  وأنها  خاصة  املهنية، 
في  جاءت  التي  التعليمات  منتقدة  تامة، 

الرسالة.

وكــانــت املــراســلــة قــد دعــت كــل نقباء 
إلى  باملغرب،  املحامني  وكافة  املحامني 
مــســاعــدة املــســؤولــني فــي املــحــاكــم على 
االمتثال لهذا التدبير، وتحسيس موكليهم 
في  معهود  هو  »بما  لــه،  االمتثال  قصد 
املنتمني ملهنة املحاماة من احترام للقانون 
اإلداريــة  التنظيمات  ملقتضيات  وامتثال 
مرتادي  بحماية  كفيل  هو  وبما  واملهنية، 

املحاكم من أثار جائحة كورونا«.
املذكرة  صــدور  وعقب  الصدد،  هذا  في 
والرئيس  العدل  وزيــر  من  لكل  الثاثية 
املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية 
ورئيس النيابة العامة، حول إلزامية جواز 
جمعية  عقدت  املحاكم،  لولوج  التلقيح 
طارئا  اجتماعا  باملغرب،  املحامني  هيئات 

على مستوى املكتب التنفيذي.
الوطنية  الجمعية  وجهت  جهتها،  من 
دييغو  ــى  إل رســالــة  باملغرب،  للمحامني 
املعني  الخاص  املقرر  ســايــان،  غارسيا 
بمكتب  واملــحــامــني  الــقــضــاة  باستقال 
املفوض السامي لحقوق اإلنسان بجنيف، 
للموضوع،  دوليا  بعدا  خالها  من  تعطي 
باغ  بصدور  »فوجئت  أنها  فيها  وتقول 
واملجلس  العدل  وزارة  قبل  من  مشترك 
النيابة  القضائية ورئاسة  للسلطة  األعلى 
الــذي  الــجــاري،  دجنبر   10 يــوم  العامة، 
اإلنسان،  لحقوق  العاملي  اليوم  يصادف 
املحامني  هيئات  جمعية  لرئيس  موجه 
لهم  مسموح  غير  بــأنــه  يفيد  بــاملــغــرب، 
بالولوج إلى املحاكم إال بعد اإلدالء بجواز 

التلقيح«.
الــقــرار  أن  الجمعية،  ذات  واعــتــبــرت 
الــقــاضــي بــعــدم الــســمــاح بــالــولــوج إلى 
املحاكم إال بعد اإلدالء بجواز التلقيح، غير 
العمق  في  شرعي وغير دستوري، ويمس 
وكذا  الدفاع،  وحصانة  املحامني  استقال 
للمواطنني  املكفول  الــدفــاع  حقوق  مبدأ 
واملواطنات قبل أن يكون مكفوال للمحامي.
ــرار منع  ــ ــتــراجــع عـــن ق ــال ــبــت ب وطــال
بحجة  املحاكم  إلى  الولوج  من  املحامني 
ألنه  التلقيح،  جـــواز  على  الــتــوفــر  ــدم  ع
يتعارض مع املبادئ الدستورية واملواثيق 
»يجب  ــه  أن على  تنص  والــتــي  الــدولــيــة، 
تشريعاتها  إطـــار  فــي  الحكومات  على 
وتحترم  تراعي  أن  الوطنية،  وممارستها 
املبادئ األساسية بشأن دور املحامني، كما 
تكفل لهم القدرة على أداء جميع وظائفهم 

املهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة 
أو تدخل غير الئق، والقدرة على االنتقال 
إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل 

البلد وخارجه«.
للمحامني  الوطنية  الجمعية  والتمست 
الدولة  تذكير  الخاص،  املقرر  من  باملغرب 
مجال  في  الدولية  بواجباتها  املغربية 
ــه األســاســيــة  ــات حــقــوق اإلنـــســـان وحــري
وحماية  املحامني  حماية  مقدمتها  وفــي 
عن  والتراجع  عملهم،  في  استقاليتهم 
قرار منعهم من الولوج إلى املحاكم بحجة 
لتعارضه  التلقيح،  التوفر على جواز  عدم 
الدولية  واملواثيق  الدستورية  املبادئ  مع 

ذات الصلة.
قرار  بدورهم  الشباب  املحامون  ورفض 
املنتدبة  الرئاسة  من  املوجهة  املراسلة 
ورئاسة  العدل  ووزارة  القضائية  للسلطة 
جواز  بفرض  والقاضية  العامة،  النيابة 
فيدرالية  دعت  حيث  املحاكم،  في  التلقيح 
باملغرب،  الــشــبــاب  املــحــامــني  جمعيات 
لهذا  االمتثال  »عــدم  إلــى  املحامني،  كافة 
املهنة،  املاس باستقالية  التعسفي  القرار 
والتشبث بحقهم في الولوج الحر للمحاكم 
مختلف  ألداء  العمومية  الفضاءات  وكل 

مهامهم الدفاعية«.
ــا وصفته  م الــفــيــدرالــيــة  واســتــنــكــرت 
هذه  تحملها  التي  األحــاديــة  بـ»املقاربة 
املراسلة، وتنصلها ملا تم االتفاق عليه من 
تفعيل العمل املشترك والتشاور الجماعي 
الباغ  في  ورد  كما  العدالة  مكونات  بني 
املحامني  هيئات  جمعية  ملكتب  األخــيــر 

باملغرب«.
وأكـــد املــحــامــون الــشــبــاب عــلــى عــدم 
مع  املطلق  وتعارضه  الــقــرار  دستورية 
في  اإلنــســان،  لحقوق  الدولية  املواثيق 
غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية 
الدولة  تتحمل  حتى  التلقيح،  بإجبارية 
إزاء  القانونية  مسؤوليتها  كامل  املغربية 
تلقيح  عن  تترتب  أن  يمكن  التي  النتائج 

املواطنات واملواطنني.
مكتب  الفيدرالية  طالبت  األخير،  وفي 
باتخاذ  باملغرب،  املحامني  هيئات  جمعية 
املحامني  خضوع  يرفض  جماعي  موقف 
اللجوء  تطبيقه  وفـــي  اإلجـــــراء،  لــهــذا 
للتصعيد االحتجاجي والنضالي إلسقاطه، 
ــرار وتــعــارضــه مع  ــق لــعــدم دســتــوريــة ال

املواثيق الدولية.

لحقوق  الــوزاري  املندوب  كشف 
رفض  أنــه  بنيوب،  شوقي  اإلنــســان، 
با  ــون  ــل ــراس »م منظمة  اســتــقــبــال 
فائدة  يــرى  ال  أنــه  موضحا  حـــدود«، 
ال  التي  األطــراف  بعض  استقبال  من 
الحقوقي  الوضع  االعتبار  تأخذ بعني 
في مخيمات تندوف، مؤكدا أنه اختار 
في  بعينها،  جمعية  أي  على  يرد  أال 
مباشرة  مؤخرا  قدمه  الــذي  التقرير 
لألنباء،  العربي  املــغــرب  وكــالــة  مــن 
األولــى  املسودة  أن  أيضا  أكــد  حيث 
»ادعــاءات«  عن  جوابا  تتضمن  كانت 
منظمات دولية، قبل أن يتم حذف ذلك، 
تقرير  في  مستقبا  تقديمه  أجل  من 

مستقل.

رغم محاولة طي صفحة »املوظف 
البرملان،  داخل  باملوظفات  املتحرش« 
أن محيط  تبني  فقط،  إدارية  بعقوبات 
من  مقربا  يعتبره  كان  باألمر  املعني 
ــر ســابــق، مــعــروف بــنــفــوذه في  وزيـ

دواليب اإلدارة، قبل سقوطه.

في  الترشيحات  تقديم  يتواصل 
للمنافسة  االشتراكي  االتحاد  حــزب 
من  بني  األول،  الكاتب  منصب  على 
أجــل  مــن  الــقــضــائــي  للمفوض  لــجــأ 
ــن اخــتــار  فـــرض تــرشــيــحــه، وبـــني م
»كوطا«  لكن  الصحافة،  عبر  الخروج 
يذكر  سبق  أي  تحقق  لــم  املرشحني 
الكبار.. وقد تكون كل  في ظل سكوت 
لشكر  إلدريس  هدية  الترشيحات  تلك 
من أجل االستمرار على رأس الحزب، 
لهم  ليس  املرشحني  أغلب  أن  طاملا 

امتداد تنظيمي)..(.

رئيس  منع  القانون،  إلى  استنادا 
العلمي،  الطالبي  ــنــواب،  ال مجلس 
الصحافيني من حضور أشغال اللجان، 
ورغم أن هذا اإلجراء يصب في اتجاه 
إال  الصحافة«،  حرية  على  »التضييق 
أن ذلك ال يمنع من القول بأن القاعات 
بسبب  حقيقية،  أســواق  إلى  تتحول 
إقدام بعض املصورين على »تصرفات 
مشينة« تتمثل في ممارسة نشاط بيع 
الصور بعني املكان، وهو األمر الذي ال 

عاقة له بممارسة الصحافة)..(.

في  املتخصص  الباحث  كشف 
الشرقاوي  االستراتيجية،  الشؤون 
على  اللعب  جوانب  بعض  الروداني، 
وجهني من طرف السلطات اإلسبانية، 
لجمعية  كبير  ــم  دع تخصيص  بعد 
البوليساريو،  دعــم  فــي  متخصصة 
بتحمل  مطالبة  إسبانيا  إن  قال  حيث 
والسياسية  القانونية  مسؤوليتها 
أخذ  إعامي  حوار  في  املغرب،  تجاه 

وزنه من ترجمته إلى عدة لغات.

لقجع  ــوزي  فـ بــه  قــام  مما  ــك  دع
معنويات  على  تشويش  من  قطر  في 
املنتخب الوطني)..(، بل إن األهم هو 
ممتلكات  بيع  مشروع  تنزيل  بداية 
الجميع،  أعـــني  ــن  ع بــعــيــدا  الـــدولـــة 
115 مليارا دخلت للخزينة  والبداية بـ 
وشركة  ــارات  ــق ع بيع  بعد  الــعــامــة، 
ضخمة، ومازال العاطي يعطي في ظل 
إيمان لقجع ومن معه، بـ»الخوصصة« 
والبيع كحلول ملواجهة عجز امليزانية.

تحت
األضواء

بعد مراسلة منظمات أجنبية

صراع المحامين ووزير »التقاشر«
 يأخــذ أبعــادا دولــية



ترك الراحل مصطفى العلوي،  مؤسس 
جريدة »األسبوع« كّمـًا هاما من الصور الفريدة 

التي راكمها في خزانته عبر مساره اإلعالمي 
منذ ما يزيد عن 60 سنة، تنشرها »األسبوع« 

بانتظام ضمن هذا الركن.
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صور تنشر   ألول  مرة

صورة قديمة أليام نفوذ الجنرال أوفقير في وزارة 
الداخلية، وقد اصطف على يمينه نائبه محمد بلعالم 

والجنرال الدليمي، وعلى يساره الجنرال حسني بنسليمان.

العدد: 1586 من 17 إلى 23 دجنبر 2021

كـواليـس  األخبــار

حسناء أبوزيد تحتمي نقابة موخاريق تحمل بنموسى مسؤولية أزمة التعليم 
بعون قضائي من أجل 
الترشح لقيادة االتحاد 

االشتــراكي 
الرباط. األسبوع

  

ترشيحها  ــد  زي ــو  أب حسناء  وضــعــت 
منصب  على  للمنافسة  رسمية  بصفة 
االشتراكي  االتحاد  لحزب  األول  الكاتب 

للقوات الشعبية.
مفوضا  االتحادية،  القيادية  وانتدبت 
ملنصب  ترشحها  ملف  لتقديم  قضائيا 
ملف  تسلم  حيث  للحزب،  األولــى  الكتابة 
رئيسا  بصفته  لشكر،  إدريــس  الترشيح 

للجنة التحضيرية للمؤتمر املقبل.
في صفوف  كبيرا  جدال  أبوزيد  وخلقت 
االتحاديني، بعدما قامت بوضع ترشيحها 
خوفها  بسبب  قضائي،  مفوض  بحضور 
من استبعادها أو إقصائها من طرف إدارة 
املنافسة  في  حقها  من  وحرمانها  الحزب 

على الرئاسة.
تقديم  طريقة  رحــاب،  حنان  وانتقدت 
أبوزيد لترشيحها إلى اللجنة التحضيرية 
عليهم  االتــحــاديــني  »إن  قائلة:  للحزب، 
الحزب  في  دائما حاضرا  كان  من  اختيار 
بترشيحه  يتقدم  مــن  ولــيــس  وهياكله، 

بحضور مفوض قضائي«.
الوطني  مؤتمره  الحزب  وسيعقد  هذا، 

بني  ما  املمتدة  الفترة  في 
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ــعــرف انــتــخــاب  وســي
جــديــد  أول  كــاتــب 

لـــلـــحـــزب بــعــدمــا 
أنـــهـــى إدريــــس 

واليتيه  لشكر 
الـــــلـــــتـــــني 
بهما  يسمح 

القانون.

بنيوب يدخل العالم االفتراضي
الرباط. األسبوع

  

الـــوزاري املكلف  املــنــدوب  أكــد 
شوقي  أحمد  اإلنــســان،  بحقوق 
آلية وإحداث  بنيوب، عزمه وضع 
بتلقي  خاصة  إلكترونية  بوابة 
املتعلقة  الــشــكــايــات  ومــعــالــجــة 
بالحقوق  املــســاس  بـــادعـــاءات 

السنة  مــطــلــع  ــي  ف والـــحـــريـــات، 
املقبلة.

املندوبية  استعداد  عن  وعبر 
ــار الــتــعــاون  ــ ــي إط ــة، ف ــ ــوزاري ــ ال
والــــشــــراكــــة مــــع املــنــظــمــات 
للتفاعل  الحقوقية،  والجمعيات 
املعنية  الحقوقية  املنظمات  مع 
ــراض،  ــع ــت بــنــتــائــج تــقــريــر االس
الشكايات  مستوى  على  وذلـــك 

والتظلمات والتقارير.

ــوزاري،  ــ ــدوب ال ــن وحــســب امل
تصدر  سوف  املندوبية  فإن 
حول  موضوعاتيا  تقريرا 
اإلنــســان  حــقــوق  وضعية 
باألقاليم الجنوبية للمملكة 

الشهور  غضون  في 
للسنة  ــى  ــ األول
وتقرير  املقبلة، 
الحكامة  حول 
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ األمـ

ماي  في  اإلنسان  وحقوق 
من السنة املقبلة، فضال 
تفاعلي  تــقــريــر  عـــن 
الدولية  التقارير  مع 
بوضعية  املــتــصــلــة 
حقوق اإلنسان 
فـــــــــــــــي 

املغرب.

زمن أوفقير والدليمي 
وحسني بنسليمان

الرباط. األسبوع
  

ــة االتـــحـــاد  ــاب ــق حــمــلــت ن
املغربي للشغل، وزير التربية 
األولــي  والتعليم  الوطنية 
مسؤولية  بنموسى،  شكيب 
من  التعليم،  أزمــة  تعميق 
خالل فرض شروط مجحفة 
التدريس،  ملهنة  لالنضمام 

بعد اعتماد سن 30 سنة كحد 
أقصى الجتياز مباريات 

التعليم.
وانــتــقــدت 
الــبــرملــانــيــة 

االتحاد  فريق  أمينة حمداني، عضو 
املغربي للشغل بمجلس املستشارين، 
طــريــقــة تــدبــيــر الــوزيــر 
لــقــطــاع الــتــعــلــيــم، 
ــذي يــعــد املــدخــل  الـ
لتسريع  األســاســي 
ــرة الــتــنــمــيــة  ــيـ وتـ
ــة  ــ ــادي ــصــ ــ ــت ــ االق
واالجــتــمــاعــيــة 
ــرة  بـــالـــبـــالد، مــذك
ــمــوســى بــفــتــرة  ــن ب
ــتـــه لــلــجــنــة  رئـــاسـ
النموذج 

األزمــة  على  وقفت  التي  التنموي، 
البنيوية للمنظومة التعليمية.

رغم  أنــه  حمداني،  وأضافت 
ــودات املــبــذولــة  ــجــه امل

الهدر  على  للقضاء 
املــدرســي واألمــيــة، 
التعليم،  وتعميم 
األزمــــــة  أن  إال 
تـــعـــمـــقـــت أكـــثـــر 
ــرض  ــع خـــيـــار ف مـ
الــهــشــاشــة عــلــى 

لشغيلة  ا

ــرة  ــتــمــيــيــز فـــي صـــفـــوف األســ وال
التعاقد  فرض  طريق  عن  التعليمية 
مطالب  مع  السريع  التفاعل  وعــدم 

نساء ورجال التعليم.
واعتبرت ذات البرملانية، أن 
قرار تسقيف سن الولوج إلى 
سنة   30 فــي  التدريس  مهن 
من  زاد  تعجيزية،  بــشــروط 
بتسوية  وطالبت  األزمة،  حدة 
التعليم  ونساء  رجال  أوضاع 
جريئة  قــرارات  عبر  وإنصافهم 
الــوزارة  في  الثقة  بناء  تعيد 
مجال  وفــي  الوصية 
وتؤسس  التعليم، 
تشاركية  ملقاربة 

جديدة. يق بنموسىموخار

الرباط. األسبوع
  

الداكي،  الحسن  العامة،  النيابة  رئيس  اعتبر 
يحدد  مهم  معيار  املوازية  املالية  التحقيقات  أن 

مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسيل 
األموال وتمويل اإلرهاب.

حول  وطنية  ندوة  خالل  الداكي  وقال 
جرائم  فــي  ــوازي  املـ املــالــي  »التحقيق 
اإلرهــــاب«،  وتــمــويــل  األمــــوال  غسيل 
يعتبر  ــوازي  املـ املــالــي  »التحقيق  أن 
مدى  أساسه  على  يتحدد  مهما  معيارا 
بمتطلبات مكافحة غسيل  الدولة  التزام 

ذلك  وأوضح  اإلرهــاب«،  وتمويل  األموال 
يعد  املالي  التحقيق  أن  بالقول 

تقييم  فــي  حاسما  عامال 
املستوى  على  البلدان 
الدولي، ومن تم رفعها 

أن  إلى  مشيرا  املخاطر،  عالية  الــدول  قائمة  من 
رئاسة النيابة العامة تولي لهذه التحقيقات أهمية 
بالغة، حيث عملت على حث النيابات العامة على 
املالية  األبحاث  بإجراء  القضائية  الشرطة  تكليف 
املوازية، وذلك عبر جرد ممتلكات املتهمني العقارية 
تلك  وعالقة  البنكية  وحساباتهم  واملنقولة 

املمتلكات بالجريمة.
النيابات  طلب  ضرورة  على  وأكد 
الوطنية  الهيأة  ملساعدة  العامة 
جميع  بــشــأن  املــالــيــة  للمعلومات 
في  تفيد  قد  التي  واملعلومات  األدلة 
إجراءات  تفعيل  عن  فضال  البحث، 
قضايا  بمناسبة  والتجميد  الحجز 
اإلرهـــاب  وتمويل  األمـــوال  غسيل 
والجرائم األصلية، مع جعلها قاصرة 
الصلة  ذات  ــوال  األم على 
واحترام  بالجريمة 

حقوق الغير.
وكــــــــشــــــــف 

بها  جاء  التي  التشريعية  التعديالت  عن  الداكي 
األموال،  بمكافحة غسيل  املتعلق   ،12-18 القانون 
في جرائم  القضائي  االختصاص  تعميم  والسيما 
وفاس  البيضاء  الدار  محاكم  على  األموال  غسيل 
البحث  وتيرة  والذي من شأنه تحسني  ومراكش، 
وتجويده وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة 

مختلف القضايا املرتبطة بغسيل األموال.
ملموسة  مجهودات  بــذل  ضــرورة  على  وشــدد 
ومهارات  كفاءات  وتطوير  تأهيل  مستوى  على 
أجهزة  السيما  املجال،  هذا  في  الفاعلني  مختلف 
إنفاذ القانون املكلفة بإنجاز األبحاث والتحقيقات 

بخصوصها.
تكوين  أهمية  العامة  النيابة  رئيس  وأبـــرز 
جرائم  بمحاربة  املكلفة  البشرية  املوارد  وتأهيل 
غسيل األموال وتمويل اإلرهاب في مسار تطويق 
مستوى  على  خاصة  اإلجرامية،  الظواهر  هــذه 
والتحقيق  بالبحث  املكلفة  األجهزة  قدرات  تنمية 
بموضوع  يتعلق  فيما  وأيضا  الجرائم،  هذه  في 

التحقيقات املالية املوازية.

الداكــي يطــارد مــسار غــسيل األمــوال
اْرِجِعي  ُة  الُْمْطَمِئّنَ ْفُس  الّنَ ُتَها  َأّيَ َيا   (
َفاْدُخلِي  ًة  َمْرِضّيَ َراِضَيًة  َرّبِِك  ِإلَى 

َجّنَِتي ( ِفي ِعَباِدي َواْدُخلِي 
الله العظيم.  صدق 

خبر  تلقينا  واحلزن،  األسى  ببالغ 
يوسف،  طيطة سيدي  الشاب  وفاة 
املناسبة  وبهذه  مروعة،  حادثة  إثر 
إلى  التعازي  بأحر  نتقدم  األليمة، 
العسراوي،  فاطمة  السيدة  حرمه 
وليلى،  الصبيان عثمان  وجنليه 
والسيدة  العزيز  السيد  والوالدين 
فــاطــمــة قــرطــيــط، وإلـــى إخــوانــه 
ــن،  ــدي مــحــمــد، مــصــطــفــى، نـــور ال

خديجة، زوليخة وزهرة.
وألهم  برحمته  الفقيد  اهلل  تغمد 

أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

يد أبو ز

الداكي

بنيوب
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مع الحدث

األســمــاك  تربية  مــزرعــة  ــداث  إحـ تــم 
السلطات  منحتها  رخــصــة  بــمــوجــب 
املغربية لشركة »ميديتيرانيان أكوافارم 
الصيف  منذ  ــدأت  ب والتي  املغربية«، 
ملحاصرة  األقــفــاص  بتركيب  املــاضــي 
إسبانيا  اعتبرته  مــا  وهــو  األســمــاك، 
إجراء ينطوي على »احتالل غير قانوني 
وجهة  من  اإلسبانية«  اإلقليمية  للمياه 
بخطوات  عليه  بالرد  وقامت  نظرها، 
بطريقة  االحتجاج  في  تمثلت  صارمة، 
الدبلوماسية،  القنوات  وعبر  رسمية 

السياسة،  عالم  في  دالالتــه  له  ما  وهو 
الشركة  مطالبة  إلــى  لجأت  أنها  كما 
تحت  بإزالتها  األقــفــاص  أقامت  التي 
في  قانونية  لعقوبات  التعرض  طائلة 
حال امتنعت عن ذلك، حسب ما تناقلته 
هذه  أن  يعني  ما  وهو  اإلعــالم،  وسائل 
الخطوة ستكون لها تبعاتها ولن تتوقف 
التحذير فقط، كما يفهم مما سبق،  عند 
لقوات  مدريد  تحريك  ذلــك،  من  واألهــم 
الجزر  ــذه  ه نحو  اإلســبــانــي  الجيش 
حسب  إسبانيا،  قامت  حيث  املحتلة، 
اإلسبانية  اإلعالم  وسائل  نشرته  بالغ 
بإرسال  املاضية،  القليلة  األيــام  خالل 
للصخور  ــارة  زي في  عسكريني  ضباط 
املــزرعــة  مــشــروع  يــقــام  الــتــي  املحتلة 
بالجزر  ــر  األم ويتعلق  منها،  بالقرب 
فضال  الناظور،  إقليم  قــرب  الجعفرية 
قرب  وبــاديــس  النكور  صخرتي  عــن  
لألذهان  أعــادت  خطوة  في  الحسيمة، 
عديدة  قبل سنوات  تمت  مماثلة  صورة 
وغرب  البلدين  بأمن  تعصف  أن  وكادت 
املتوسط ككل، وهي »أزمة جزيرة ليلى«.
التي تميزت بها ردود  إن فهم الحدة 
اقتصادي  مشروع  على  إسبانيا  فعل 
التي  الــجــزر  إحــدى  مــن  بالقرب  أنجز 
بمجموعة  ــطــه  رب يتطلب  تــحــتــلــهــا، 
ــرة، الــتــي كانت  مــن الــتــطــورات األخــي
ــرى  وت عليها  ــة  راضــي غــيــر  إســبــانــيــا 
في  وملصالحها  لوجودها  تهديدا  فيها 
الثغور الشمالية املحتلة، ويتعلق األمر 
البحرية  الحدود  ترسيم  بقانون  بداية 
املتحدة  األمــم  التفاقية  طبقا  للمغرب 
لقانون البحار، وهو القانون الذي تمت 
املغربي  البرملان  قبل  عليه من  املصادقة 
بتاريخ  الرسمية  الجريدة  في  ونشر 
من  معارضة  والقــى   ،2020 مــارس   30
إسبانيا  داخل  الجهات  من  العديد  قبل 
وكان من بني األسباب التي ساهمت في 
تأزم العالقات املغربية اإلسبانية، حيث 
القانون سيادة املغرب على  يفرض هذا 
املصالح  لغة  في  حيوية  تعد  مناطق 
املحيط  فــي  فــقــط  لــيــس  ــة،  ــي ــان اإلســب
والذي  الكناري،  جزر  وقــرب  األطلسي 
يخص  فيما  إسبانيا  حسابات  ــك  أرب
ــثــروات  وال املغربية  الــصــحــراء  نـــزاع 
املقابلة  املياه  في  املوجودة  الطبيعية 
لألقاليم الصحراوية، بل أيضا في مياه 
املغربية  الثغور  من  القريبة  املتوسط 
جاء  والــذي  إسبانيا،  قبل  من  املحتلة 
ليجسد  هــذا  األســمــاك  تربية  مــشــروع 
التي  املياه  هذه  على  املغربية  السيادة 

اإلسبانية  بالسيادة  املغرب  يعترف  ال 
عليها، وهو ما ترى فيه إسبانيا خطرا 
على وجودها في هذه املناطق، التي تعد 
العسكرية  للمؤسسة  بالنسبة  حيوية 
اإلسبانية وملصالحها في منطقة مضيق 

جبل طارق.
املسألة الثانية التي يمكن أن تساعدنا 
في فهم طبيعة ردة الفعل اإلسبانية، هو 
توج  الذي  اإلسرائيلي  املغربي  التقارب 
بالتوقيع على اتفاقية للتعاون العسكري 
واألمني بني البلدين، وهو االتفاق الذي 
حيث  بــتــوجــس،  إسبانيا  إلــيــه  تنظر 
يؤثر  أن  من  إسبانيا  داخــل  املــخــاوف 
املغرب  وبني  بينها  القوة  ميزان  على 
امللفات  من  العديد  معه  تجمعها  الذي 
الخالفية الحساسة، التي تتطلع اململكة 
الحسم  أجل  من  إسبانيا  على  للضغط 
ملف  فيها  بما  نهائيا،  وطيها  فيها 
والجزر  ومليلية  سبتة  املحتلة  الثغور 

تزايد  مع  خاصة  املتوسطية،  املغربية 
إسرائيل  إقامة  احتمال  عن  الحديث 
الناظور،  مدينة  قرب  عسكرية  لقاعدة 
أي قرب مليلية والجزر الجعفرية وباقي 
الذي  املــشــروع  وهــو  املحتلة،  الثغور 
إسبانيا،  مصلحة  في  طبعا  يكون  لن 
وهو ما قد يفسر طبيعة الرد اإلسباني 
األسماك،  تربية  مزرعة  مشروع  على 
الضباط  بها  قــام  التي  الــزيــارة  ــذا  وك
العسكريون اإلسبان إلى الجزر املحتلة، 
والتي قد يكون الهدف منها بعث رسائل 
تؤكد من خاللها إسبانيا سيادتها على 
وعلى  املحتلة  املغربية  الثغور  هــذه 
وال  إليها  بالنسبة  أحمر  خــط  كونها 

يمكن املساس بها.
ــذي يــمــكــن أن  ــ ــث ال ــال ــث املــعــطــى ال
اإلسباني  ــرد  ال لفهم  هنا  نستحضره 

على مشروع مزرعة تربية األسماك قرب 
تسميه  بما  يتعلق  الجعفرية،  الجزر 
املغربية  بـ»الخطة  اإلسبانية   األوساط 
املحتلة  الثغور  على  السيادة  لفرض 
وغير  عسكرية  غير  إجــراءات  خالل  من 
على  الخناق  تضيق  والتي  مباشرة«، 
الثغور  هــذه  فــي  اإلســبــانــي  ــوجــود  ال
يدفع  قد  واقعها  في  تغييرات  وتحدث 
املغرب  مساعي  تعزيز  نحو  مستقبال 
ــادة عــلــيــهــا، مــثــل تلك  ــســي ــرض ال ــف ل
الــتــي طالت  االقــتــصــاديــة  ــراءات  ــ اإلجـ
املعيشي  التهريب  كمنع  ومليلية  سبتة 
وإغالق املعابر الحدودية بدعوى حماية 
غير  األنشطة  مــن  املغربي  االقــتــصــاد 
تسببت  والتي  به،  تضر  التي  املهيكلة 
املحتلني،  للثغرين  اقتصادية  أزمة  في 
املغرب  أطلقها  التي  املــشــاريــع  وكــذا 
بسبتة  املحيطة  الشمال  مناطق  فــي 
في  الحرة  التجارية  كاملنطقة  ومليلة 

ــعــروي«  »ال مــطــار  وتــوســيــع  الفنيدق 
التي  املشاريع  من  وغيرها  بالناظور، 
من املنتظر أن تزيد من تضييق الخناق 
االقتصادي على املدينتني وجعلها عبئا 
للجلوس  لدفعها  تمهيدا  إسبانيا  على 
عليهما،  الــســيــادة  بشأن  والــتــفــاوض 
األســمــاك  تربية  مــشــروع  يــأتــي  واآلن 
والــذي  الجعفرية  الــجــزر  مــن  بالقرب 
اإلسباني  الوجود  على  بــدوره  يضيق 
 - تدخل  إجــراءات  وكلها  الجزر،  بهذه 
اإلسبانية  التقارير  أحد  وصفتها  كما 
- ضمن املنطقة الرمادية، والتي يصعب 
الرد عليها حيث هامش التحرك محدودا 
غير  طبيعتها  بفعل  إلسبانيا  بالنسبة 
ولربما  العسكرية،  وغــيــر  املــبــاشــرة 
ردها  طريقة  خالل  من  إسبانيا،  تسعى 
إلى  األسماك،  تربية  مزرعة  ملف  على 

من  املغربية  السياسة  لهذه  حد  وضع 
خالل تبني ردود مباشرة وصارمة عبر 
الدبلوماسية والعسكرية لدفع  الوسائل 
املغرب إلى الخروج من املنطقة الرمادية 

نحو املواجهة املباشرة مع إسبانيا. 
أقدمت  التي  الخطوات  إن  باختصار، 
قضية  مع  تعاملها  في  إسبانيا  عليها 
في  متمثلة  اقــتــصــاديــة  طبيعة  ذات 
مشروع اقتصادي لتربية األسماك قبالة 
وحدة  بصرامة  تتسم  الجعفرية،  الجزر 
العالقات  في  التصعيد  نحو  تدفع  قد 
بني البلدين، خاصة وأن احتمال تراجع 
مستبعد  املــشــروع  هـــذا  ــن  ع ــرب  ــغ امل
بقرار  تــم  إنــشــاءهــا  أن  ــك  ذل مبدئيا، 
الرسمية،  الجريدة  في  منشور  سيادي 
الجزر  قرب  املشروع  موقع  اختيار  وأن 
تهدف  دالالت  طياته  في  يحمل  املحتلة 
لتأكيد السيادة املغربية على هذه املياه، 
قانون  بعد  جــاء  املشروع  وأن  خاصة 

مما  للمغرب،  البحرية  الحدود  ترسيم 
يعني أن التراجع عن املشروع قد يشكل 
طرحها  تعزز  إسبانيا  لصالح  نقطة 
وهو  لها،  املياه  هذه  تبعية  بخصوص 
مما  للمغرب،  بالنسبة  مــرفــوض  أمــر 
مع  املغرب  تجاوب  عدم  فرضية  يرجح 
املطالب اإلسبانية، وهذا األمر قد يشكل 
بني  العالقات  في  األزمة  لتجدد  مؤشرا 
البلدين واالتجاه نحو التصعيد، خاصة 
وأن العالقات بينهما الزالت متوترة ولم 
الخالفية  القضايا  في  بعد  الحسم  يتم 
»ابن  أزمــة  عقب  طرحت  التي  الكبرى 
عــودة  تــحــول دون  ــي  ــت وال بــطــوش«، 

العالقات بني البلدين إلى طبيعتها.

أزمـة جديـدة فـي العـالقات 
المغربيـة اإلسبـانية ؟

هل يؤشر ملف مزرعة تربية األسماك قرب الجزر الجعفرية على 

بعد الهدوء النسبي الذي 
المغربية  العالقات  طبع 

اإلسبانية خالل الفترة األخيرة، 
بعد أن كانت قد شهدت 

تصعيدا خطيرا على إثر أزمة 
»ابن بطوش«، عاد التوتر من 

جديد بين البلدين، وهذه 
المرة ليس بسبب قضية 

الصحراء المغربية، بل بقضية 
المحتلة،  المغربية  الثغور 
تربية  ويتعلق األمر بمزرعة 

األسماك التي أقامها المغرب 
بجوار الجزر الجعفرية قرب 

إقليم الناظور، حيث تقدمت 
وزارة الخارجية اإلسبانية 
بشكل رسمي، حسب ما 

كشفت عنه مصادر دبلوماسية 
»إلباييس« اإلسبانية،  لجريدة 

للسفارة  احتجاجية  بمذكرة 
على  بإسبانيا،  المغربية 
إقامة هذه المزرعة، كما 

الجيش  قامت بتحريك 
اإلسباني نحو هذه الجزر 
المحتلة، من خالل إرسال 

وحدة عسكرية لزيارتها كما 
أفادت وسائل إعالم إسبانية.

إيمان حسين *

الخطوات التي أقدمت عليها إسبانيا في تعاملها مع قضية ذات طبيعة اقتصادية 
تتسم بصرامة  متمثلة في مشروع اقتصادي لتربية األسماك قبالة الجزر الجعفرية، 
وحدة قد تدفع نحو التصعيد في العالقات بين البلدين، خاصة وأن احتمال تراجع 

المغرب عن هذا المشروع مستبعد مبدئيا، ذلك أن إنشاءها تم بقرار سيادي منشور 
في الجريدة الرسمية، وأن اختيار موقع المشروع قرب الجزر المحتلة يحمل في طياته 

دالالت تهدف لتأكيد السيادة المغربية على هذه المياه، خاصة وأن المشروع جاء 
بعد قانون ترسيم الحدود البحرية للمغرب.

 *باحثة في العالقات الدولية
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2014 بداية توجه المغرب 
إلى تنويع شركائه االقتصاديين 

الدبلوماسية  الحركية  مع  بالتزامن 
الدول  بعض  داخــل  األخيرة  املغربية 
والحديث  األوروبــي،  لالتحاد  املشكلة 
والتي  »فيسغراد«،  تكتل  دول  عن  هنا 
وجهت الدعوة إلى املغرب ليكون ضيفا 
انعقاد  مباشرة  أعقبها  والتي  عليها، 
االستراتيجي  للحوار  الثالثة  الــدورة 
املغربي البريطاني، تناولت العديد من 
املنابر اإلعالمية الدولية هذا املوضوع 
واعتبرته سعيا من املغرب إلى تنويع 
شركائه داخل االتحاد األوروبي، وذلك 
في ظل األزمة التي تعصف بالعالقات 

الرئيسية  القوى  بعض  مع  املغربية 
داخل التكتل القاري، واإلشارة هنا إلى 
كما أصبحت  وأملانيا،  إسبانيا  كل من 
»كورونا« تدور  ما بعد  أسطوانة عالم 
بقوة، ومن التأويالت كذلك، أن املغرب 
في إطار سعيه إلى احتالل موقع داخل 
الخريطة العاملية الجديدة، فهو يبحث 

عن موطئ قدم له في عالم الغد. 
تنويع  إلى  املغرب  أن سعي  والحال 
إلى  يعود  ال  االقتصاديني،  شركائه 
اليوم،  وقعت  التي  العاملية  التحوالت 
بل إن األمر يتعلق بتوجه استراتيجي 
حيث   ،2014 سنة  منذ  املغرب  اختاره 
اتجهت اململكة يومها إلى بلدان جديدة، 
عندما كانت بني املغرب وفرنسا مشاكل 
لعل أهمها حادثة استدعاء مدير األمن 
الوطني عبد اللطيف الحموشي، إضافة 

إلى نزاع مع الجارة الشمالية إسبانيا، 
األوروبـــي،  االتــحــاد  مع  كبرى  وأزمــة 
االتفاقية  في  النظر  ــادة  إع قــرر  الــذي 
تصدير  بخصوص  املغرب  مع  املوقعة 
الحديث  كان  كما  الفالحية،  منتجاته 
عن أزمة صامتة بني املغرب والواليات 

املتحدة األمريكية.
الساحة  املرحلة، شهدت  تلك  وخالل 
األزمة  أهمها  مهمة،  تطورات  الدولية 
األوكرانية، التي انتهت بفرض عقوبات 
اقتصادية على روسيا االتحادية، على 
وتساند  تساعد  التي  الدولة  اعتبارها 
االنفصاليني في أوكرانيا، وقد كان ذلك 
إيذانا بدخول روسيا والقوى العظمى 
انتهت  مــبــاشــرة،  مواجهة  شبه  فــي 
والواليات  ــي،  األوروب االتحاد  بفرض 
اقتصادية  عقوبات  األمريكية،  املتحدة 

الحدث  لهذا  كــان  وقــد  روســيــا،  على 
تأثير بالغ على كثير من الدول البعيدة 
قررت  بعدما  وذلك  الصراع،  بؤرة  عن 
التي  الدول  مع  باملثل  التعامل  روسيا 
األمر  وهــو  العقوبات،  عليها  فرضت 
الذي جعلها تبحث عن تحالفات جديدة 

للتعاون االقتصادي.
لقد كان من بني الدول التي قررت روسيا 
أن توسع التعاون معها هو املغرب، على 
للمنتجات  املصدرين  أهم  أحد  اعتباره 
الفالحية، وكان يعاني من ضائقة بعدما 
االتحاد  وبــني  بينه  العالقات  تــوتــرت 
النظر في  إعــادة  ــي، بخصوص  األوروب
املغرب بخصوص  مع  املوقعة  االتفاقية 

تصدير منتجاته الفالحية.
وقد انعكس هذا التحول على الخطاب 

الواحدة  الذكرى  بمناسبة  امللكي 

سعد الحمريأعد الملف: 

 ،2021 سنة  بداية  منذ  المغربية  الدبلوماسية  بال  يشغل  ملف  أهم  كان 
هو األزمة مع بعض الدول داخل االتحاد األوروبي، وخاصة ألمانيا وإسبانيا، 
وكان ما يعطي القضية زخما أكبر، هو اإلعالم العربي والدولي، الذي كان 
يولي القضية اهتماما كبيرا، وهو األمر الذي كان يشكل ضغطا على كل من 

الرباط وباقي بلدان االتحاد األوروبي، التي كانت لها مشاكل مع المغرب.
ودول  المغرب  بين  كانت  التي  ــات  األزم كل  على  غطى  مهما  حدثا  أن  إال 
االتحاد األوروبي، ويتعلق األمر بإعالن الجزائر عن قطع عالقاتها الدبلوماسية 
نقاش  ال  أصبح  وبذلك  بالحرب،  تلوح  الشرقية  الجارة  بدأت  و  المملكة،  مع 
بعض  وقعت  ومؤخرا،  الجزائرية،  المغربية  األزمة  عن  إال  اإلعالم  وسائل  في 
أزمات،  من  األوروبي  واالتحاد  المغرب  بين  كان  ما  بعث  أعادت  المستجدات 

الدبلوماسية  قامت  فقد  وألمانيا،  إسبانيا  من  كل  مع  األزمتان  رأسها  وعلى 
ردا  ظاهريا  شركائه  لتنويع  يسعى  المغرب  أن  على  تدل  بخطوات  المغربية 
على استفزازات االتحاد األوروبي، وهو ما تجلى من خالل حضور وزير الخارجية 
اليمين  دول  تشكل  التي  »فيسغراد«،  دول  اجتماع  بوريطة،  ناصر  المغربي 
داخل االتحاد األوروبي، ثم أعقب ذلك عقد الدورة الثالثة للحوار االستراتيجي 
مستقبل  حول  التساؤل  طرح  ما  وهو  العظمى،  وبريطانيا  المغرب  بين 

العالقات المغربية مع الشركاء الرئيسيين ونعني االتحاد األوروبي؟
من خالل هذا الملف، نحاول رصد تاريخ وأهم المحطات التي عمل فيها المغرب 
أمريكا  استفزازات  على  ردا  والسياسيين  االقتصاديين  شركائه  تنويع  على 

واالتحاد األوروبي.

المعركة الدبلوماسية بين األمس واليوم

تنويع الشركاء 
لمواجهة  االقتصاديـين 

استفزازات أمريكا 
واالتحاد األوروبي
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عندما  والشعب،  امللك  لثورة  والستني 
الخطاب  من  هاما  حيزا  امللك  خصص 
للحديث عن توسيع عالقات اململكة مع 
وإفريقيا،  والخليج  وروسيا  الصني 
املغربية  اإلعالمية  املنابر  وأسهبت 
وكان  »التحول«  هذا  عن  الحديث  في 
هل  هو:  مناقشته  جرت  الذي  السؤال 
يعد األمر سحبا للبساط من تحت أقدام 
وفي  للمغرب،  التقليديني«  »الشركاء 
مقدمتهم فرنسا وإسبانيا، وبدرجة أقل 
املالحظ،  األمريكية؟  املتحدة  الواليات 
أن العالقات مع روسيا استمرت كخيار 
املياه  عــادت  حني  في  للمغرب،  جديد 
ملجاريها مع االتحاد األوروبي، وكذلك 
استمرت  حني  في  وإسبانيا،  فرنسا 

األزمة الصامتة مع أمريكا.

تنويع الشركاء االقتصاديين.. 
سالح المغرب لمواجهة أمريكا 

سنة 2016

االتحاد  مع  املغربية  األزمــة  انتهت 
األوروبي كتكتل قاري، وكذلك الخروج 
فرنسا،  ومع  إسبانيا  مع  األزمتني  من 
وبدأت أزمة جديدة مع الواليات املتحدة 
األمريكية، التي بدأت تدعم علنا الطرح 
الجزائري بخصوص قضية الصحراء 
املغربية، وكرد فعل على ذلك، قام امللك 
إلى  رسمية  بــزيــارة  الــســادس  محمد 
والتقى  االتحادية،  روسيا  جمهورية 
بالرئيس فالديمير بوتني، وهي الزيارة 
أعلن  حيث  نــاجــحــة،  اعــتــبــرت  الــتــي 
خاللها عن مجموعة من االتفاقيات بني 
البلدين، وبعد ذلك بأسابيع، قام امللك 
جمهورية  إلى  بزيارة  السادس  محمد 
الصني الشعبية، التقى فيها بالرئيس 
األخرى  بينغ، وشهدت هي  شني جني 
التوقيع على شراكات واتفاقيات مهمة.
كانت  املــغــربــيــة  الــخــطــة  أن  ــم  ورغـ
واضحة املعالم، ومع ذلك اعتبر كثيرون 
أن التوجه املغربي نحو كل من روسيا 
والصني الشعبية ال يعني تخلي املغرب 
أوروبا وأمريكا،  بقية شركائه في  عن 
غير أن صناع القرار في املغرب كانوا 
يضعون في الحسبان، أن العالقات مع 
ألسباب  لألبد،  تستمر  ال  قد  طرف  أي 
يعكس  التوجه  هذا  أن  كما  متعددة، 
تنوع  في  املغربي  القرار  استقاللية 

شركائه.
وقد شرح امللك محمد السادس التوجه 
املرحلة  تلك  خــالل  الــجــديــد  املــغــربــي 
واألسباب التي دفعته إلى تنويع شركائه 
خالل القمة املغربية الخليجية املنعقدة 
قال  حيث   ،2016 سنة  أبريل  شهر  في 
الــدول  زعــمــاء  ــام  أم كلمته  خــالل  امللك 
فاملغرب  جهته،  ومن   ..(( الخليجية: 
رغم حرصه على الحفاظ على عالقاته 
االستراتيجية مع حلفائه، قد توجه في 
األشهر األخيرة نحو تنويع شراكاته، 
أو  السياسي  املستوى  على  ســـواء 
وفي  االقــتــصــادي،  أو  االستراتيجي 
الناجحة  زيارتنا  تندرج  اإلطــار،  هذا 
املاضي،  الشهر  خــالل  روســيــا،  إلــى 
إلى  بعالقاتنا  باالرتقاء  تميزت  والتي 
والتوقيع  معمقة،  استراتيجية  شراكة 
من  العديد  في  مهيكلة  اتفاقيات  على 
الحيوية، كما نتوجه إلطالق  املجاالت 

شراكات استراتيجية مع كل من الهند 
التي  الشعبية،  الصني  وجمهورية 
بزيارة  هلل،  شــاء  إن  قريبا،  سنقوم 
رسمية إليها، فاملغرب حر في قراراته 
ألي  تابعة  محمية  وليس  واختياراته 
تجاه  بالتزاماته  وفيا  وسيظل  بلد، 
في  يروا  أن  ينبغي  ال  الذين  شركائه، 
ذلك أي مس بمصالحهم، ومن ثم، فإن 
عقد هذه القمة ليس موجها ضد أحد 
بشكل خاص، والسيما حلفاءنا.. إنها 
تدافع  لدول  ومنطقية  طبيعية  مبادرة 
عن مصالحها مثل جميع الدول، علما 
يتحملون  الخليج  فــي  أشــقــاءنــا  أن 
املتوالية  الــحــروب  وتبعات  تكاليف 

التي تعرفها املنطقة((.
وفي هذا االتجاه، كان من أهم نتائج 
االنفتاح املغربي خالل مرحلة الرئيس 
املغرب  نجاح  أوباما،  باراك  األمريكي 
كأحد  املــغــرب  ــى  إل الصني  جلب  فــي 
كان  حيث  االقتصاديني،  الشركاء  أهم 
مشروع »مدينة محمد السادس طنجة 
تيك«، أهم ما عكس تميز العالقات بني 
الصني واملغرب، عن طريق إرساء أسس 
ومستقبلية  عصرية  صناعية  مدينة 
بالتكنولوجيات  متصلة  وإيكولوجية، 
على  منفتحة  إلفريقيا  ورمز  الجديدة 

العالم بأسره.

التوجه نحو مجموعة »فيسغراد« 
بدأ منذ االعتراف األمريكي 

بمغربية الصحراء وليس اليوم

بدأ توجه املغرب نحو دول مجموعة 
اعــتــراف  مــع  بالتزامن  »فــيــســغــراد« 
بمغربية  األمريكية  املتحدة  الواليات 
ففور   ،2020 سنة  أواخــر  الصحراء 
صدور القرار األمريكي، أعلنت العديد 
على  عزمها  البولونية  الشركات  من 
وذلــك  الــداخــلــة،  جهة  فــي  االستثمار 
عقد  ــى  إل برلني  دعــوة  مــع  بالتزامن 
ملناقشة  املتحدة  األمــم  فــي  اجتماع 
الوضع في الصحراء املغربية احتجاجا 
على القرار األمريكي، وكما هو معلوم 
عدو  تعتبر  بولونيا  فــإن  تاريخيا، 
األوروبــي،  االتحاد  في  اللدود  أملانيا 

اعتبارا للماضي االستعماري ألملانيا.
البولونية،  الشركات  إعــالن  ومنذ 
دينامية  البلدين  بني  العالقات  شهدت 
املغرب  سفير  لقاء  آخرها  كان  قوية، 
يوم  عثمون،  الرحيم  عبد  وارسو،  في 
بولونيني  بممثلني  املنصرم،  ماي   26
البولونية  الصداقة  »مجموعة  عــن 
ــي مــجــلــس الــشــيــوخ  املــغــربــيــة« فـ
العالقات  لتقييم  بولونيا،  بجمهورية 

املمتازة بني البلدين.
ــي هــذا  ــون، ف ــشــارك وقـــد تــطــرق امل
في  االقتصادية  لألوضاع  االجتماع، 
وحملة  الصحية،  ــة  واألزمـ البلدين، 
الدبلوماسية،  األمور  وكذلك  التلقيح، 
من  كل  االجتماع، رحبت  نفس  وخالل 

مجلس  في  الصداقة  مجموعة  رئيسة 
الشيوخ، جوانا سيكوال، ونائب رئيس 
مجموعة  ورئيس  الصداقة،  مجموعة 
»EPP« في الجمعية البرملانية ملجلس 
)رحبوا(  بوسيج،  ألكسندر  ــا،  أوروب
اململكة  بــني  الــعــالقــات  بديناميكية 
املغربية وجمهورية بولونيا، كما أبرز 
نواب مجلس الشيوخ، خالل االجتماع 
الكبير  االهتمام  خــاص،  بشكل  ذاتــه، 
بإمكانية  بلدهم  شركات  أبدته  الــذي 
ــوق املــغــربــيــة،  ــس ــي ال االســتــثــمــار ف
األقاليم  مستوى  على  وخــصــوصــا 

الجنوبية للمملكة.
املغربي  السفير  أعرب  جانبه،  ومن 
ثقتهم  عــلــى  لــضــيــوفــه  ــره  ــك ش عـــن 
الذي يبدونه تجاه  واالهتمام الخاص 
النجاح  هــذا  أن  إلــى  مشيرا  املغرب، 
التي  اللقاءات  نتيجة سلسلة من  جاء 
عقدت على مدى عدة أشهر مع شركات 
بولونية من أجل االستثمار في املغرب، 
كما ناقش السفير عبد الرحيم عثمون، 
ستنالها  التي  الفرص  ضيوفه،  مع 
املغرب،  في  ستستثمر  التي  الشركات 
املوقع  من  أنها ستستفيد  إلى  إضافة 
الجغرافي للمملكة ومكانتها في القارة 
على  استثماراتها  لتوسيع  اإلفريقية، 

املستوى القاري.
وهو  الثاني،  البلد  بخصوص  أمــا 
هنغاريا، العضو في االتحاد األوروبي، 
الدبلوماسية  رئــيــس  استقبل  فقد 
املغربية، ناصر بوريطة، يوم 9 يونيو، 
الهنغاري،  الخارجية  ــر  وزي نظيره 
وتصويت  مناقشة  من  واحد  يوم  قبل 
القرار  األوروبي على مشروع  البرملان 

الذي تقدمت به إسبانيا من أجل 

عندما حلت ذكرى المسيرة 
الخضراء، كان االعتقاد السائد 
أن الخطاب الذي يلقيه الملك 
عادة بهذه المناسبة، سيكون 

موجها بالدرجة األولى إلى 
الجزائر، وخاصة بعد تلويحها 

بالحرب، لكن الملك ميز في 
خطابه بين صنفين من 

الدول، سمى األول بالشركاء، 
ودعاه إلى تبني مواقف 

جريئة وواضحة بخصوص 
قضية الوحدة الترابية 

للمملكة، وسمى الصنف 
الثاني بأصحاب المواقف 

الغامضة والمزدوجة، وأعلن 
بشكل صارم أن المغرب لن 

يقوم معهم، بأي خطوة 
اقتصادية أو تجارية ال تشمل 

الصحراء المغربية..

لحظة التوقيع على اتفاقية صنع لقاح »كوفيد 19« بين المغرب والصين
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ملف  األسبوع

استغالل  بخصوص  املــغــرب  إدانـــة 
القاصرين في ملف الهجرة.

ــش املـــحـــادثـــات الــتــي  ــام ــى ه ــل وع
أجراها الطرفان، أعلن ناصر بوريطة، 
أن  بــالــربــاط،  الصحفي  املؤتمر  فــي 
))إســبــانــيــا تــحــاول إقــحــام االتــحــاد 
الهجرة  باب  من  امللف  في  األوروبــي 
النظر  صــرف  بهدف  النظامية،  غير 
عن األسباب الحقيقية لجذور الخالف 
))األزمــة  أن  وأوضــح  البلدين((،  بني 
البلدين وليست  سياسية وثنائية بني 
مع االتحاد األوروبي((، مؤكدا على أن 
األوروبي  باالتحاد  املغرب  ))عالقات 

جيدة((.
برملان  فيه  صوت  الــذي  اليوم  وفي 
االتحاد األوروبي على مشروع القرار، 
التي  الزيارة  ختامي حول  بالغ  صدر 
قام بها وزير الخارجية املجري، وكان 
أبرز ما جاء في البالغ: ))إعالن املجر 
عن تجديد دعمها ملخطط الحكم الذاتي 
العام  األمـــني  ــى  إل تقديمه  تــم  الـــذي 
 ،2007 أبريل   11 في  املتحدة  لألمم 
املغرب  يبذلها  التي  التنمية  ولجهود 
تحت  املبذولة  وللجهود  املنطقة،  في 
املتحدة،  لألمم  الحصري  ــراف  اإلشـ
إلـــى حــل سياسي  الــتــوصــل  بــهــدف 
لقضية  ومــســتــدام  وعملي  وواقــعــي 

الصحراء قائم على التوافق((.
وتعتبر هذه النقطة ردا صريحا من 
هنغاريا على مشروع القرار اإلسباني، 
الذي جاء في صيغته األولى، محاولة 
لجر برملان االتحاد األوروبي من أجل 
تبني موقف موحد من قضية الصحراء 

املغربية.
أن  املشترك،  اإلعـــالن  نفس  وأبـــرز 
املغرب وهنغاريا أكدا دورهما اإليجابي 
االستقرار  على  الحفاظ  في  والبناء 
كما  إقليميهما،  في  والسلم  واألمــن 
عبرا عن التزامهما بهذه املبادئ، وكذا 
للنزاعات واحترام  السلمية  بالتسوية 
ــادة الـــدول،  ــوحــدة الــتــرابــيــة وســي ال
املساعي  عن  مباشر  جواب  هذا  وفي 
ــان االتــحــاد  ــرمل اإلســبــانــيــة لــجــعــل ب
األوروبي يتبنى قرارا يعتبر أن سبتة 
األوروبــي  الــتــراب  من  جــزء  ومليلية 
إفريقيا،  مع  الــقــاري  التكتل  وحــدود 
خارطة  وضــع  على  الــوزيــران  واتفق 
االستثمارات  تشمل  ثنائية  طــريــق 
وأكدا على  اقتصادي،  منتدى  وتنظيم 
الدعم املتبادل لترشيحات البلدين على 

صعيد الهيئات واملنظمات الدولية.
استمر التنسيق بني املغرب وكل من 
ويشمل  ليتوسع  وهنغاريا،  بولونيا 
إلى  املشكل  »فــيــســغــراد«  مجموعة 
جانب الدولتني املذكورتني، من كل من 
التشيك وسلوفاكيا، وهو ما تعزز من 
خالل حضور وزير الخارجية املغربي 
ناصر بوريطة اجتماع وزراء خارجية 
هذا التكتل في بودابست يوم الثالثاء 
على  ــاق  ــف االت جــرى  حيث  ــاضــي،  امل
أجندة أمنية، تتعلق بمحاربة الهجرة 
والجريمة  واإلرهـــاب  القانونية  غير 
املنظمة، وركزت تغريدة املجموعة عبر 
حماية  في  املغرب  دور  على  »تويتر«، 
ــا من اإلرهــاب والهجرة  حــدود أوروب
التعاون  رفع  الرباط  واقترحت  كذلك، 
من زاوية أن املغرب يعد بوابة إفريقيا 
لهذه الدول وهي تعتبر منصة ألوروبا 
املغرب  وحصل  والوسطى،  الشرقية 

على دعم في قضاياه الرئيسية، وهي 
نــزاع  مــن  الــربــاط  ملوقف  أكبر  تفهم 
الصحراء، ودعم استئناف ضد الحكم 
ــة  ــي األوروب املحكمة  ــه  أصــدرت الـــذي 
العامة بإلغاء اتفاقية التجارة والصيد 
البحري بني املغرب واالتحاد األوروبي 

بسبب مياه الصحراء املغربية.
وكما هو معلوم، فإن دول »فيسغراد«، 
بشغبها  معروفة  هنغاريا،  وخصوصا 
االتحاد األوروبي، حيث ال تتردد  داخل 
األوروبــي  »الفيتو«  حق  استعمال  في 
املتعلقة  الخارجية  السياسة  في قضايا 
إصدار  عرقلت  حيث  القاري،  بالتكتل 
من  كــال  تدين  ــرارات  قـ لثالث  االتــحــاد 
الصني وإسرائيل في ظرف ثالثة أسابيع 
نقطة  وهــذه  املاضي،  مــاي  شهر  خــالل 
يمكن للمغرب أن يستفيد منها مستقبال.

هل يتخلى المغرب عن االتحاد 
األوروبي كشريك اقتصادي ؟

عندما حلت ذكرى املسيرة الخضراء، 
كان االعتقاد السائد أن الخطاب الذي 
يلقيه امللك عادة بهذه املناسبة، سيكون 
الجزائر،  إلى  األولى  بالدرجة  موجها 
غير  بالحرب،  تلويحها  بعد  وخاصة 
أنه وعلى غير املتوقع، تجنب الخطاب 

إلى  ــارة  اإلشــ مطلق،  بشكل  امللكي 
نتائج  عن  الحديث  مفضال  الجزائر، 
األشهر  في  النشيطة  بلده  دبلوماسية 
تقدما  أحرزت  وكيف  املاضية،  القليلة 

كبيرا في ملف الصحراء.
ــذه الــنــقــاط  ــ ــى جـــانـــب ه ــ لـــكـــن، إل
الواضحة، التي تعبر في الحقيقة عن 
لحظة انتصار دبلوماسي مغربي، ثمة 
نقاط أخرى وردت في الخطاب، تركت 
عالمات استفهام كثيرة، واستشكلتها 
وبخاصة  األوروبــي،  االتحاد  في  دول 
إسبانيا، التي تشتغل بنهج هادئ من 
إلى  الرباط  مع  العالقات  إعــادة  أجل 
استقبال  أزمة  بعد  الطبيعية  حالتها 
غالي،  إبــراهــيــم  االنفصاليني  زعــيــم 
بهوية  اإلسبانية  لألراضي  وإدخاله 
أو  تشاور  دون  مزورين  سفر  وجــواز 
إخبار للمغرب، فقد ميز الخطاب امللكي 
األول  سمى  ــدول،  الـ مــن  صنفني  بــني 
مواقف  تبني  إلــى  ودعــاه  بالشركاء، 
قضية  بخصوص  وواضــحــة  جريئة 
وسمى  للمملكة،  الترابية  الــوحــدة 
املواقف  بأصحاب  الثاني  الصنف 
بشكل  وأعلن  واملــزدوجــة،  الغامضة 
بأي  معهم  يقوم  لن  املغرب  أن  صارم 
أو تجارية ال تشمل  اقتصادية  خطوة 

الصحراء املغربية.
فــي هــذه الــخــطــوة املــفــاجــئــة، كان 
األوروبي  االتحاد  مع  واضحا  املغرب 

األوروبية  املحكمة  وأن  خاصة  كتكتل، 
قضت ابتدائيا ببطالن اتفاقية التجارة 
املغرب  بني  املوقعة  البحري  والصيد 
أنها  اعتبار  على  ــي  األوروب واالتحاد 
للمملكة،  الجنوبية  األقــالــيــم  تشمل 
الخطاب  بعد  القوية  اإلشارات  فتوالت 
التي  الخارجية  السياسة  امللكي، حول 
سيتبعها املغرب مع االتحاد األوروبي، 
أمام  بوريطة،  ناصر  الوزير  أكــد  فقد 
للبرملان  الخارجية  الــعــالقــات  لجنة 
املغربي الشهر املاضي، ما يلي: ))علينا 
األوروبــي،  االتحاد  ابتزاز  من  التحرر 
وأن أي اتفاق في املستقبل مع االتحاد 
السيادة  يحترم  أن  يجب  األوروبـــي 
فهل معنى  الصحراء((..  املغربية على 
هذا أن توجه املغرب هو عدم القيام بأي 
خطوة مستقبلية مع االتحاد االوروبي 
إال بعد اعترافه بمغربية الصحراء؟ وفي 
املقابل، فإن 65 % من مبادالت املغرب 
دول  مع  هي  والتجارية  االقتصادية 
االتحاد األوروبي، فمهما حاول املغرب 
تغيير دبلوماسيته، سيجد نفسه رهينة 
سيستمر  وهــذا  االقــتــصــادي،  العامل 
ملدة عقود طويلة، ألنه ليس من السهل 
جدد  شركاء  على  العثور  والبساطة 
وأملانيا  وإسبانيا  فرنسا  يعوضون 
وإيطاليا اقتصاديا.. فهل تستمر األزمة 
السياسية وتستمر العجلة االقتصادية 

مع دول االتحاد األوروبي ؟

سفير المغرب عثمون يستقبل مجموعة مستثمرين بولونيين ردا على ألمانيا

شرح الملك محمد السادس في كلمته أمام زعماء الدول الخليجية خالل القمة المغربية الخليجية المنعقدة في شهر أبريل 
2016، التوجه المغربي الجديد في تلك المرحلة واألسباب التي دفعته إلى تنويع شركائه وقال: )).. ومن جهته، فالمغرب 

رغم حرصه على الحفاظ على عالقاته االستراتيجية مع حلفائه، قد توجه في األشهر األخيرة نحو تنويع شراكاته، سواء على 
المستوى السياسي أو االستراتيجي أو االقتصادي، وفي هذا اإلطار، تندرج زيارتنا الناجحة إلى روسيا، خالل الشهر الماضي، 
والتي تميزت باالرتقاء بعالقاتنا إلى شراكة استراتيجية معمقة، والتوقيع على اتفاقيات مهيكلة في العديد من المجاالت 

الحيوية، كما نتوجه إلطالق شراكات استراتيجية مع كل من الهند وجمهورية الصين الشعبية، التي سنقوم قريبا، إن شاء 
هللا، بزيارة رسمية إليها، فالمغرب حر في قراراته واختياراته وليس محمية تابعة ألي بلد، وسيظل وفيا بالتزاماته تجاه 

شركائه، الذين ال ينبغي أن يروا في ذلك أي مس بمصالحهم، ومن ثم، فإن عقد هذه القمة ليس موجها ضد أحد بشكل 
خاص، والسيما حلفاءنا.. إنها مبادرة طبيعية ومنطقية لدول تدافع عن مصالحها مثل جميع الدول، علما أن أشقاءنا في 

الخليج يتحملون تكاليف وتبعات الحروب المتوالية التي تعرفها المنطقة((.
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كواليس صحراوية  

العدد: 1586 من 17 إلى 23 دجنبر 2021

حرزني يدعو إلى التركيز 
على الحقوق االقتصادية 

واالجتماعية

العيون. األسبوع
  

قـــال الــســفــيــر املــتــجــول 
ــف بـــحـــقـــوق  ــ ــلـ ــ ــكـ ــ املـ

ــان، أحـــمـــد  ــ ــ ــس ــ ــ اإلن
حرزني، بالعيون، 

مشاركته  خــال 
فــــــي أشــــغــــال 

الوطني  امللتقى 
األول لحقوق اإلنسان 

والـــنـــمـــوذج الــتــنــمــوي 
ــه مــنــظــمــة  ــت ــظــم لسلم الــــــذي ن ا

ــح لــلــديــمــقــراطــيــة  ــام ــس ــت وحــقــوق وال
االستشاري  املجلس  أن  على  )شــدد(  اإلنــســان، 
لحقوق اإلنسان )املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
على  التركيز  إلى  باالنتقال  نــادى  لطاملا  حاليا( 
واالقتصادية  والثقافية  االجتماعية  الحقوق 
التوصيات  جل  إنجاز  بعد  للمواطنني،  والبيئية 

املوروثة عن هيئة »اإلنصاف واملصالحة«.
كشخصية  بتكريم  حظي  ــذي  ال حرزني  وأكــد 
العاملي  لــإعــان   73 الــذكــرى  تخليد  أن  السنة، 
العناية  يجسد  العيون  بمدينة  اإلنسان  لحقوق 
أن  واعتبر  للمملكة،  الجنوبية  باألقاليم  امللكية 
االجتماعي  الـــورش  فتح  ينتظر  كــان  »الجميع 
البنيات  مجال  في  قطعها  تم  التي  األشــواط  بعد 
شملت  والتي  املجتمعية،  واإلصاحات  التحتية 
وتعديل  األمــازيــغــيــة  اللغة  وتــرســيــم  الجهوية 
وأضاف  الديمقراطي«،  واالنتقال  األســرة  مدونة 
في  إحــرازه  تم  الذي  املهم  التقدم  من  بالرغم  أنه 
تعتري  ظلت  القصور  أوجه  أن  إال  املجاالت،  هذه 
املهيكل  غير  واالقتصاد  والتشغيل  الفقر  مجاالت 
سلبا  انعكس  مما  والتعليم،  والصحة  والسكن 
املقارنة  العاملية  القياسات  في  اململكة  ترتيب  على 

البشرية. للتنمية 
العيون،  جهة  ــي  وال قــال  املناسبة،  وبــهــذه 
للنموذج  الجديدة  الرؤية  أن  بيكرات،  السام  عبد 
جميع  االعــتــبــار  بعني  تأخذ  الــجــديــد،  التنموي 
التحوالت، ألن سقف النموذج عالي وليس ببرنامج 
وليس بمشروع عادي، ودعا الجميع إلى أن نكون 
رؤية  وفق  وتنزيله  إلنجاحه  عملنا  في  نموذجيني 
صلب  أن  وأضاف  السادس،  محمد  امللك  مؤسسه 
التشخيص ومقاربة الرصد تأتي لتدعم التوجهات 
الجانب  وأن  الجديد،  التنموي  للنموذج  العامة 
الحقوقي نال حظه األوفر كجزء يحمل في دالالته 
إشارات قوية في إصاح اإلدارة والقضاء وجميع 
مكتسبات  تحصني  أجل  من  املتداخلة،  املؤسسات 
يحترم  سوي  سلوك  على  الثقة  وبناء  املواطنني 

كرامة املواطن واملؤسسات.
رئيس  الشرقاوي،  سالم  محمد  أبــرز  بـــدوره، 
الجهوية لحقوق  للجنة  السابق  املنظمة والرئيس 
»املقاربة  مــوضــوع  راهنية  بالعيون،  اإلنــســان 
التي  الــجــديــد«  التنموي  والــنــمــوذج  الحقوقية 
علمية  بمقاربة  الواقع  أسئلة  عن  لإجابة  جاءت 
جملة  تنظيم  على  دأبت  املنظمة  وأن  ومدروسة، 
العاقة  ذات  والتوعوية  اإلشعاعية  األنشطة  من 
مع  اللقاء  هــذا  ويتماشى  الحقوقي،  بالجانب 
املساهمة  أجــل  مــن  وأنشطتها  املنظمة  أهــداف 
شاملة  رؤية  لتكوين  العمومي  النقاش  إثراء  في 
ويراعي  الحقوق  يضمن  جهوي  تنموي  ملشروع 
املؤهات ويستجيب للتطلعات املحلية والجهوية، 

وكذا الوطنية.
جهة  ملجلس  املمثلني  املتدخلني  من  عدد  وقدم 
أبو  حسن  األمن  ووالي  العيون  وجماعة  العيون 
عبد  الوطني  لألمن  العام  املدير  عن  نيابة  الذهب، 
اللطيف الحموشي، وفريد باشا عميد كلية الحقوق 
بالدار  التجارية  امللك لدى املحكمة  بأكدال ووكيلة 
هامة  مساهمات  الناصيري،  عائشة  البيضاء، 
لكل  مضافة  قيمة  شكلت  الــنــدوة  جلسات  خــال 
املحاور التي شملها النقاش، في موضوع »املقاربة 

الحقوقية والنموذج التنموي الجديد«.
»فينتي  ســجــون  معتقلي  أحـــد  تــكــريــم  وتـــم 
إلى جانب عدد  باإلعدام  بينتورا«، املحكموم عليه 
ولد  إبراهيم  الحاج  املجاهد  الصحراويني،  من 
ومساهماته  جهوده  نظير،  الكلية  بدرع  الدويهي، 
املتميزة في عدة مجاالت بالصحراء طيلة عقود من 
فعاليات  تكريم  الندوة  هذه  خال  تم  كما  الزمن، 
حقوقية، من بينها أحمد حرزني، ورئيسة املجلس 
وأحمد  بوعياش،  اإلنسان أمينة  لحقوق  الوطني 

بوهدا حقوقي بالعيون.

اعتراف ترامب بمغربية الصحراء يعيش في عهد بايدن

وكالة إنعاش األقاليم 
الجنوبية تتصدى

لألخبار الزائفة
كلميم. األسبوع 

ــل  ــن داخــ ــ ــؤول م ــســ ــ ــدر م ــصـ نـــفـــى مـ
االقتصادية  والتنمية  اإلنــعــاش  وكــالــة 
تم  ما  اململكة،  جنوب  ألقاليم  واالجتماعية 
تداوله إعاميا تحت عنوان »وكالة إنعاش 
املجلس  قضاة  أعني  تحت  الجنوب  أقاليم 
ال  ــك  ذل أن  معتبرا  للحسابات«،  األعــلــى 

أساس له من الصحة.
وقال ذات املصدر، أن تناول أحد املواقع 
ملقال بخصوص ممثلني عن املجلس األعلى 
اإلنعاش  بوكالة   مجددا  للحسابات حلوا 
ألقاليم  واالجتماعية  االقتصادية  والتنمية 
من  جملة  وسجلوا  أيـــام،  قبل  الجنوب 
املشاريع  مــن  ــددا  عـ شــابــت  الــخــروقــات 
للواقع  يمت  وال  الصحة  من  عار  امللكية، 

بصلة. 
تحتفظ  الوكالة  أن  نفسه،  املصدر  وأكد 
لألخبار  للتصدي  قانونيا  املكفول  بحقها 
أنها  العلم  مــع  مــؤكــدة،  والغير  الزائفة 

منفتحة بشكل كلي على وسائل اإلعام.

بعد مرور سنة على القرار األمريكي

عبد اهلل جداد. العيون 
  

املتحدة  الـــواليـــات  ــان  إعـ عــلــى  مـــرت ســنــة 
اعترافها  عــن  رســمــي،  إعــان  عبر  األمريكية، 
صحرائه،  على  والكاملة  التامة  املغرب  بسيادة 
مستوى  إلــى  التاريخي  املنعطف  هــذا  ويرقى 
كا  بــني  األشــكــال  ومــتــعــددة  العريقة  ــروابــط  ال
قرنني  مــن  أزيـــد  يجمعهما  الــلــذيــن  الحليفني 
املتبادل  والتقدير  الصداقة  قوامه  تاريخ  من 
واملصالح والقيم املشتركة واالستقرار والتطور.

ويظل إعان العاشر من دجنبر 2020 مكتوبا 
بحروف من ذهب، بوصفه تاريخا يذكر بالعاقة 
التي تجمع الرباط بواشنطن، وهي عاقة تحالف 
على  طرف  كل  ويحرص  بثبات،  تشييدها  جرى 
اإلعــان  هــذا  يمثل  كما  وتوطيدها،  صيانتها 
منعطفا كبيرا في سبيل إيجاد حل نهائي لنزاع 

إقليمي مفتعل استهلك كثيرا من الوقت.
محمد  امللك  بــني  هاتفي  اتــصــال  ــر  إث وعلى 
دونالد  حينها،  األمريكي  والرئيس  الــســادس 
ترامب، أعلن األخير عن القرار التاريخي للواليات 
الصحراء  بمغربية  باالعتراف  األمريكية  املتحدة 

والسيادة التامة والكاملة للمملكة عليها.
وجاء في نص اإلعان: »إن الواليات املتحدة، 
السابقة،  اإلدارات  ذلــك  عــن  أعلنت  كما  تؤكد 
باعتباره  الذاتي،  للحكم  املغربي  للمقترح  دعمها 
حول  للنزاع  ودائم  عادل  لحل  الوحيد  األساس 
اليوم،  من  واعتبارا  وعليه،  الصحراء...  إقليم 
املغربية  بالسيادة  تعترف  املتحدة  الواليات  فإن 
»الواليات  أن  أراضي الصحراء«، كما  على كامل 
الحكم  ملقترح  دعمها  على  التأكيد  تجدد  املتحدة 
الذاتي الجاد والواقعي وذي املصداقية، باعتباره 
حول  للنزاع  ودائم  عادل  لحل  الوحيد  األساس 

إقليم الصحراء«.
تسهيل  أجل  »من  أنه  اإلعــان،  نص  ويضيف 
املتحدة  الواليات  فإن  الهدف،  هذا  نحو  التقدم 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  التنمية  ستشجع 
الصحراء  أراضي  على  ذلك  في  بما  املغرب،  مع 

الواليات  الغاية، ستفتح  الغربية، ولتحقيق هذه 
املتحدة قنصلية بالصحراء الغربية، في الداخلة، 
من أجل النهوض بالفرص االقتصادية والتجارية 

للمنطقة«.
ومن خال هذا املرسوم الرئاسي، الذي يتمتع 
بقوة قانونية وسياسية ثابتة، فإن أكبر قوة في 
الدائم في مجلس األمن، مع ما  العالم، والعضو 
لها من تأثير على السياسة الدولية، تكرس مرة 

أخرى شرعية وعدالة القضية الوطنية األولى.
طبيعي،  بشكل  االعــتــراف،  هــذا  كرست  وقــد 
الرئيس  األبيض،  البيت  لساكن  الحالية  اإلدارة 
مجاال  يدع  ال  بشكل  يمثل،  ما  وهو  بايدن،  جو 
للواليات  السياسي  املسار  استمرارية  للشك، 
لدى  األساسي  امللف  هذا  في  األمريكية  املتحدة 

حليفها االستراتيجي، املغرب.
اإلعــان  نــص  لنشر  األولــى  الساعة  ومنذ 
الدول  على  توزيعه  جرى  بالصحراء،  الخاص 
الـ 193 األعضاء في األمم املتحدة، بوصفه وثيقة 

رسمية من وثائق مجلس األمن.
رسالة  في  األمريكية،  املتحدة  الــواليــات  ــدت  وأك
موجهة إلى رئيس مجلس األمن الدولي بهذه املناسبة، 
أرسلت نسخة منها إلى األمني العام لألمم املتحدة، أن 
الوحيد  األساس  هو  الذاتي  للحكم  املغربي  »املقترح 

لحل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء«.

»املــرســوم الرئاسي  فــإن  الــصــدد،  وفــي هــذا 
الثابت  الــدعــم  على  أخــرى  مــرة  أكــد  األمريكي 
اإلدارات  عنه  عبرت  طاملا  والـــذي  لواشنطن، 
أو  الديمقراطيني  طــرف  مــن  ســـواء  السابقة، 
وذي  الجدي  الذاتي  الحكم  ملقترح  الجمهوريني، 
األساس  فإنه  وبالتالي،  والواقعي،  املصداقية 

الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع اإلقليمي«.
ويشكل هذا االعتراف للمغرب، بوصفه حليفا 
وتنمية  واستقرار  سلم  أجــل  من  استراتيجيا 
ثنائية  لعاقة  طبيعية  نتيجة  وإفريقيا،  املنطقة 
طويلة األمد مبنية على الشراكة املتميزة، وعلى 

املصالح والقيم املشتركة.
إدارة  قدمت  السابقة،  اإلدارات  غــرار  وعلى 
للحكم  املغربية  للمبادرة  حازما  دعما  بايدن 
الذاتي، بوصفه حا جديا وذا مصداقية وواقعيا 
للوضع حد للنزاع اإلقليمي حول الصحراء، كما 
بني  الثاثي  اإلعان  دعم  أخرى  مرة  تؤكد  أنها 
املوقع  املتحدة،  والــواليــات  وإسرائيل  املغرب 
باملضي  االلتزام  مع   ،2020 دجنبر   22 بتاريخ 

قدما في تنزيله على مختلف امليادين.
بالنسبة  يشكل  املــغــرب  أن  بــالــذكــر،  جــديــر 
يحظى  كبيرا  حليفا  األمريكية  املتحدة  للواليات 
دوره واستقراره بأهمية بالغة في سياق إقليمي 

سمته النزاعات والقاقل.

حرزني ترامببايدن

 
العيون. األسبوع 

العربية،  الخليج  لدول  التعاون  ملجلس  األعلى  املجلس  أكد 
الصحراء  ملغربية  الداعمة  الثابتة  ــه  ــرارات وق مواقفه  على 
والحفاظ على أمن واستقرار اململكة املغربية ووحدة أراضيها.

القمة  أعمال  توج  الذي  الختامي  البيان  في  ذلك  جاء  وقد 
في  انعقدت  التي  الخليجي  التعاون  ملجلس  واألربعني  الثانية 
الرياض يوم الثاثاء األخير، برئاسة اململكة العربية السعودية.
فاح  بن  نايف  تاه  الــذي  للقمة،  الختامي  البيان  وأشــاد 
الحجرف، األمني العام ملجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
أكتوبر   29 بتاريخ  الصادر   2602 رقم  األمــن  مجلس  بقرار 

2021 بشأن الصحراء املغربية.
ــد املــجــلــس الــخــلــيــجــي عــلــى أهــمــيــة الــشــراكــة   كــمــا أكـ
االستراتيجية الخاصة بني مجلس التعاون واململكة املغربية، 

وتنفيذ خطة العمل املشتركة.

جولة دبلوماسية أمريكية في الصحراء

الداخلة. األسبوع

بمغربية  أمــريــكــا  ــراف  ــت اع مــن  ســنــة  بــعــد 
توفد  أن  الــربــاط  سفارة  اخــتــارت  الصحراء، 
الواليات  لسفارة  السياسيني  املستشارين  كبير 
باشر  الــذي  فيشر،  دافيد  األمريكية،  املتحدة 
بمحمد  مرفوقا  العيون  بمدينة  لــقــاءات  عــدة 
السياسية  بالشؤون  املكلف  مسعودي،  أمني 

بالسفارة األمريكية.
بعقد  جولته،  األمريكي  املسؤول  واستهل 
ألكسندر  »املينورسو«،  رئيس  رفقة  محادثات 
البعثة األممية بالصحراء،  إيفانكو، ومسؤولي 
مستجدات  حول  النظر  وجهات  تبادلوا  حيث 
األمن  مجلس  قرار  ضوء  على  الصحراء  نزاع 
األممية  الجهود  وكـــذا   ،2602 ــم  رق الــدولــي 
املبعوث  تعيني  ضوء  على  لحلحلته  املبذولة 
املتحدة،  لألمم  العام  لألمني  الجديد  الشخصي 
عمل  لبحث  باإلضافة  ميستورا،  دي  ستيفان 

تواجهها  التي  ــراهــات  واإلك األممية  البعثة 
اللجنة  ملقر  بــزيــارة  قــام  ثــم  مهامها،  لتأدية 
أكد  والتي  بالعيون،  اإلنسان  لحقوق  الجهوية 
رئيسها، توفيق برديجي، على الدور الذي يقوم 
والسياسية  املدنية  الحقوق  لصون  املجلس  به 

للمرتفقني.
كما تخللت هذه الزيارة بعض اللقاءات بعدد 
من  بالداخلة،  والحقوقية  املدنية  الفعاليات  من 
الجهوية  اللجنة  ورئيسة  الجهة  والي  بينهم 

لحقوق اإلنسان.

بناء منشآت عسكرية 
موريتانية على 
مشارف الجزائر

العيون. األسبوع 

حنن  املوريتاني،  الدفاع  وزير  أقدم 
منشآت  تــدشــني  ســيــدي، عــلــى  ــد  ولـ
عسكرية هامة في قاعدة »ملريه« القريبة 

من الحدود الجزائرية املوريتانية.
الدفاع  لوزارة  الرسمي  املوقع  ونقل 
شمل  التدشني  هــذا  أن  املوريتانية، 
عنابر للطائرات ومدرجا متكاما يمكن 
تقنية  وسائل  باستخدام  الهبوط  من 
الشمسية  للطاقة  ومحطة  حــديــثــة، 
عوضا  للقاعدة  الازمة  الطاقة  ستوفر 
التي ستصبح  الكهربائية  املولدات  عن 

مصدرا ثانويا.
الوزير  أن  املصدر،  نفس  وأضــاف 
والرقابة  للقيادة  ثانويا  مركزا  دشن 
على  عمله  فــي  يعتمد  واملــعــلــومــات، 
حركة  لتحديد  الليلية،  للمراقبة  رادار 
الخفيفة  والـــســـيـــارات  األشـــخـــاص 

والثقيلة من مسافات مختلفة.

الصحــراء يدعــم  الخلـيـج 
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للنقاش

العدد: 1586 من 17 إلى 23 دجنبر 2021

العام  هذا  العربية  باللغة  االحتفاء  يأتي 
في  التهميش  من  تعاني  الضاد  ولغة  باملغرب 
عقر دارها على كافة األصعدة، والقول العربي 
حال  على  ينطبق  وطنه«  في  لنبي  كرامة  »ال 
اللغة العربية في املغرب، إذ كان من املفروض 
دت  بعد صدور ظهير 26 يناير 1965 - الذيُ وحِّ
بفضله  وبــاتــت  املغربية  املحاكم  بُمقتضاه 
والترافع  التداول  لغة  وحدها  العربية  اللغة 
املناحي  باقي  التعريب  يشمل  أن   - واألحكام 
األخرى، لكن شيئا من ذلك لم يتحقق، وبقدر ما 
التجارية  املعلومات  تعريب  قرار  الصدر  أثلج 
على  املطبوعة  والتقنية  والعلمية  والصحية 
بقدر  الخارج،  من  املستوردة  الغذائية  املواد 
العربية  تصبح  أن  إلى  الحاجة  فينا  حرك  ما 
املؤسف  ومن  املرافق،  في مختلف  الحياة  لغة 
الحضانة،  مرحلة  منذ  يركضون،  املغاربة  أن 
على نحو مفجع صوب تعلم اللغات األجنبية، 
هجرتهم  معدالت  القدر  بذات  تتسارع  بينما 
للغة العربية، ذلك أن سياسة الفرنسة اخترقت 

كل املظاهر الوطنية.
الكثرة  تلك  بــاملــغــرب،  الغربة  مالمح  ومــن   
واجهات  على  األجنبية  األسماء  من  امللحوظة 
واملؤسسات،  والشركات  واملقاهي  املحالت 
األماكن  في  تعلق  التي  واليافطات  وامللصقات 
حتى  العربية،  دون  الفرنسية  باللغة  العامة 
ُمعطى  الفرنسية  الــلــغــة  هيمنة  أصــبــحــت 
وكأنه  املــرء  يشعر  لدرجة  باملغرب،  ملموسا 
أغلبية  تـــزال  ال  إذ  بــاريــســيــة،  ضاحية  فــي 
اإلدارات املغربية تتعامل باللغة الفرنسية، في 
األجور  وصرف  والتعاقد  واملراسالت  الكتابة 
الرسمية تصدر  الجريدة  واملعاشات، بل حتى 
باللغة الفرنسية مع الطبعة العربية، والخطب 
الكبرى،  االختيارات  تحدد  التي  والتقارير 
تحرر بالفرنسية ثم تترجم إلى اللغة العربية، 
للغة  أثــرا  فيها  نجد  ال  املستشفيات  وحتى 
العربية، والشيء نفسه ينطبق على املؤسسات 
الدستور  ملقتضيات  في خرق سافر  املصرفية، 
املغربية دولة ذات  اململكة  أن  التي تنص على 
سيادة كاملة لغتها الرسمية اللغة العربية إلى 

جانب األمازيغية.
هكذا أرادوا للغة الضاد أن تكون.. إنهم أهلها 
بالقصور  ونعتوها  بديال،  عنها  رضوا  الذين 
الالئقة  املكانة  أصحابها  منحها  فلو  والعجز، 
بها وأكرموها، ملا حلت بها تلك املصيبة، حتى 
هي  األجنبية  اللغات  أن  يعتقدون  الناس  بات 
لغة  فهي  العربية  أما  والتقدم،  االنفتاح  لغات 

يحدث  ال  كيف  والــقــدم..  التراث 
عن  يدافع  من  بيننا  والزال  ذلك 
األجنبي،  للغة  وينتصر  النشاز 
بعد أن امتدت الحملة على اللغة 
العربية لتبلغ مداها مع األجندات 
الداعية لفصل املغرب العربي عن 
عضويته  وسحب  العربية،  األمة 
ــدول الــعــربــيــة،  ــ مـــن جــامــعــة الـ
العربي،  املغرب  مسمى  وتغيير 
التي تشنها  الحروب  عالوة على 
جــهــات مــعــاديــة لــلــغــة الــضــاد، 
تــمــثــل حـــزب فــرنــســا بــاملــغــرب، 
معجم  أصحابها  فيها  يــوظــف 
لعزلها  الــجــديــد،  ــشــراق  االســت

العامة،  الحياة  عن  وإقصائها  املجتمع  عن 
لغزو  قضايا  والعامية  الفرنسية  من  متخذين 
معاقل الفصحى، بحجة التبسيط والتأقلم مع 
معطيات العصر، وقد القت نداءات مثل هؤالء 
قبوال  العربية  اللغة  في  الشك  بداء  املصابني 
بدعاة  بعضهم  يصفون  فتراهم  البعض،  عند 
بالجهلة  بالفصحى  يتعلق  ومــن  التحديث، 
والحمقى، حيث رأى بعضهم أن نترك العربية 
جانبا، ألن إحياءها بعد موتها أمر معجز غير 
ُمجد  غير  كونه  عن  فضال  العواقب،  مأمون 
فيما يتعلق بتدريس العلوم الحديثة والتأليف 
حسب  العربية،  باللغة  التعلق  إن  بل  فيها، 
زعم آخرين، كالم فارغ وليس من الوطنية في 
 - - حسبهم قناعتهم  شيء، إذ الوطنية قائمة 

في املعاني ال في األلفاظ ! 
ــد أثـــارت املــصــادقــة على الــقــانــون اإلطــار  وق
2019، أزمة  22 يوليوز  الخاص بالتعليم، في 
الهيئات  فيه  كانت  الــذي  الوقت  في  جديدة 
اللغة  عــن  املــدافــعــة  والفعاليات  الجمعوية 
العربية تسارع الخطى للضغط على الحكومة 
في  والحسم  العالي  التعليم  تعريب  أجل  من 
املشروع  هذا  التدريس..  لغة  العربية  اعتماد 
غير الدستوري يحاول أن يفرض أحادية لغوية 
أجنبية، باعتباره انقالبا على الهوية املغربية 
تعريب  إلى  الداعية  الوطنية  الحركة  ومبادئ 
في  كبيرا  سخطا  شكل  كما  واإلدارة،  التعليم 
كبير  عدد  شن  حيث  العربية،  حماة  صفوف 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  في  النشطاء  من 
ذلك  معتبرين  اإلطــار،  للقانون  رفضا  حمالت 
تخليا عن مظهر من مظاهر سيادتنا القومية، 
ملستعمرنا  نحتفظ  أن  طواعية  عن  وقبولنا 
النفوذ  مظاهر  من  بمظهر  باألمس،  وجالدنا 

والسيطرة واالستعمار.
أن  امليدانية،  ــدراســات  ال وتــدل 
اللغة  هــي  للتعليم  لغة  أصــلــح 
فاملفاهيم  الطالب،  بها  يفكر  التي 
الدارسني  ألقيت على  إذا  العلمية 
َنَفَذت  بها،  يفكرون  التي  باللغة 
ــهــم،  ــى أعــمــاق أذهــان بــيــســر إلـ
خاللها،  من  ُيبدعوا  أن  وأمكنهم 
السامع  أو  القارئ  أن  عن  عالوة 
عربي  نــص  مضمون  يستوعب 
 %  20 إلــى   16 مقدارها  بزيادة 
بلغة  نصا  يستوعب  مما  أكثر 
إتقانه  درجة  كانت  مهما  أجنبية 
محمد  الدكتور  يقول  اللغة،  لهذه 
اعتدنا  ))لقد  الشأن:  هذا  في  الجابري  عابد 
التعليم  مستوى  على  تحكم  عبارات  سماع 
الوراء بالنسبة ملا  إلى  بالتراجع  بالتدني، أي 
كان عليه الحال في فترة ما.. مثل هذه األحكام، 
ولو أنها صحيحة نسبيا، أحكام ليست بريئة 
دائما، هناك من يشتكي من انخفاض مستوى 
التعليم ليصل إلى النتيجة التي يريدها، وهي 
فالعالج  وبالتالي،  التعريب،  هو  السبب  أن 
ويضيف:  التعريب((،  عن  الُعدول  في  يكون 
بني  الفصل  يجب  الــتــعــريــب،  ))بــخــصــوص 
مجال  ال  ومبدئي  ثابت  هو  ما  بني  شيئني: 
قابل  هو  ما  وبني  للتراجع،  وال  للمراجعة  فيه 
كون  هذا،  بالثابت  وأقصد  والتطوير،  للتغيير 
اللغة العربية هي لغة املعرفة في املغرب، ليس 
لغته  يضع  بلد  العالم  من  مكان  أي  في  هناك 
الذي  الوعاء  هي  اللغة  للمناقشة..  موضوعا 
واملواطنة،  الوطن  ووحدة  الهوية  فيه  تنصهر 
املشاعر  وحــدة  تتحقق  وبه  الوعاء  هذا  ففي 
ووحدة الفكر ووحدة الذاكرة ووحدة التطلعات، 
بدون هذا لن تكون هناك هوية ممتلئة وغنية، 
بالنفس((،  ثقة  وال  جــذور  هناك  تكون  ولــن 
يرى  من  بالتأكيد  ))هناك  واستطرد موضحا: 
ويلح على أن تدريس العلوم باللغة الفرنسية 
في مدارسنا الثانوية مسألة ضرورية تفرضها 

الظروف، وهذا قلب لألمور((.
ومن بني أسباب ضعف الطالب والتالميذ في 
املقررات  في  »الدارجة«  إقحام  العربية،  اللغة 
التعليم،  مجال  في  واستعمالها  الدراسية 
علوم  وسائر  النحو  تعليم  في  بها  والتحدث 
إهانة  تمثل  صــادمــة  سابقة  وفــي  العربية، 
اللغة  لرسمية  املؤكدة  القانونية  للنصوص 

الوطنية  التربية  وزارة  اعتمدت  العربية، 
الخاصة  املــدرســيــة  الكتب  فــي  ــة«  ــدارجـ »الـ
تأليف  تاريخ  في  مرة  ألول  األولــي،  بالتعليم 
الكتاب املدرسي الرسمي، على هامش الدخول 
املدرسي، حيث أثار وجود عبارات بـ»الدارجة« 
املغربية في املناهج الدراسية الرسمية غضبا 
إلى  انتقل  االجتماعي،  التواصل  شبكات  على 
املؤسسات الرسمية، ويدل على ذلك التحصيل 
التعليم  مراحل  في  للطالب  املتدني  اللغوي 
املتوالية، والدراسات التربوية التي خصصت 
للناشئة،  اللغوي  الضعف  أسباب  لــدراســة 
في  األولى  املتهمة  هي  »الدارجة«  أن  أظهرت 

هذا الضعف. 
يتعلمها  التي  األخـــرى  اللغات  شكلت  وقــد 
خطرا  األولـــى،  العمرية  املــراحــل  فــي  الطفل 
باملغرب،  العربية  اللغة  وإتــقــان  تعلم  على 
قرار  بعد  لغوية  أنظمة  ثالثة  تداخل  أن  ذلك 
في  األمازيغية  عن  فضال  اإلنجليزية،  تدريس 
عقل التلميذ، وما يفرضه ذلك من اختالف في 
جيل  عنه  سينتج  لغة،  لكل  الكتابي  التعامل 
ضعيف لغويا في املهارات التي تطمح كل لغة 
املحادثة،  )القراءة،  املتعلمني  عند  توجدها  أن 
تقدم  كلما  الخطر  هــذا  ويـــزداد  االســتــمــاع(، 
اللغات  لتحل  التعليمية  مراحله  في  الطالب 
تابعا  ويصبح  العربية،  اللغة  محل  األجنبية 
العاملي  ثقافيا وحضاريا لغيره، وفي تقريرها 
صنفت   ،2014-2013 للجميع  التعليم  لرصد 
21 دولة في  »اليونيسكو« املغرب ضمن أسوأ 
عدد  نصف  من  أقل  أن  حيث  التعليم،  مجال 
املهارات  يتعلمون  البلدان  بهذه  فقط  األطفال 
نتائج  أظــهــرت  كما  األســاســيــة،  التعليمية 
القرائية  الكفايات  لتطور  الدولية  الــدراســة 
يرتب  املغرب  أن   ،)PIRLS  2011( »بيرلز« 
كآخر بلد عربي، كما قذف مؤشر جودة التعليم 
االقتصادي  »املنتدى  عــن  الــصــادر  العاملي، 

العاملي«، باملغرب إلى مؤخرة دول العالم. 
ــزداد فيه اإلقــبــال على  يـ الـــذي  الــوقــت  ــي  وف
في  بها  الناطقني  غير  قبل  من  العربية  تعلم 
دارهــا  عقر  في  الضاد  لغة  تتعرض  العالم، 
تالميذ  أن  األمر  معها  وصل  لدرجة  لإلهمال، 
الجامعات  في  وطالبا  الثانوي  التعليم  في 
نطقها  أو  الكلمات  بعض  رسم  عن  يعجزون 
معاني  أغلب  يجهلون  ــْحــن، وصــاروا  َل دون 
بالكاد،  حروفها  وينطقون  الفصيحة،  كلماتها 

املبتدئني،  الغرباء  مثل  َيَتَهّجْونها  أو 
كأنه  تعلمها  عند  يحس  أكثرهم  وصار 

مـن المســؤول عـن

أزمة اللغة 
العربـية ؟

محنة لغـة الــّضـاد مسـتـمرةعودة الحرب الباردة

يحتفل العالم في 18 دجنبر من كل سنة، باليوم 
العالمي للغة العربية، ولم يكن اختيار هذا اليوم 
مصادفة، بل هو اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية 

العامة لألمم المتحدة عام 1973 إلدخال اللغة العربية إلى لغات 
المنظومة األممية المعتمدة، إلى جانب اإلنجليزية والصينية 

واإلسبانية والفرنسية والروسية، وقد اتخذ هذا القرار باإلجماع بمسعى 
من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.

عبد هللا النملي
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واألخطر  عنه،  غريبة  أو  عنها  غريب  شخص 
أصحاب  من  صــاروا  شبابنا  أن  كله،  هذا  من 
»الشات« و»املسنجر« و»الفايسبوك« ولم تعد 
والثقافة،  الفكر  بمواقع  كبيرة  صلة  لديهم 
أن  تماما،  تجاهلوا  أو  منهم  كثير  جهل  وقد 
هناك لوحة للمفاتيح العربية، فأخذوا يكتبون 
التينية  بحروف  كله  والركيك  الغث  كالمهم 
على  والدردشات  الكتابة  في  حسابية  وأرقام 
بطريقة  املحمول،  رسائل  عبر  أو  األنترنيت، 
من  بعضا  تجد  أن  واألدهــى،  الشيفرة،  تشبه 
جملة  تركيب  يستطيعون  ال  هؤالء الشباب 
مفيدة بتلك اللغة األجنبية، ومع ذلك يتشبثون 

بحروفها كرمز في نظرهم للتقدم.
لقد أصبحت اليوم كتابة اللغة العربية بحروف 
التينية تمثل انهيارا جديدا للغة القرآن، خلف 
وراءه لغة عجيبة تنتشر في أوساط الشباب، 
لوحة  استعمال  يتعلم  لم  أغلبهم  وأن  خاصة 
اإلعالميات  دروس  فمعظم  العربية،  املفاتيح 
إال  تكترث  وال  الفرنسية،  باللغة  باملغرب  تلقن 
نادرا بشرح طريقة استخدام البرامج ولوحات 
املفاتيح املَُعربة، وال توفر لهم شركات الهاتف 
والخدمات  األجهزة  من  قليال  إال  واألنترنيت 

الداعمة للعربية.
عقل،  سعيد  الشاعر  على  نعيب  زمــانــا  كنا 
عندما طالب بكتابة القصيدة العربية املنثورة 
من  الشبهات  حوله  وثــارت  التينية،  بحروف 
من  ولكن  العربية،  شأن  على  الَغَيارى  جانب 
األمر على جيل  أو يعيب  أن يمنع  اليوم  يقدر 
من املغاربة هجر الحرف العربي الجميل خطا 
وشكال، في ظل التهميش الذي تواجهه العربية 
باعتبارها مدخال  األجنبية  باللغات  واالهتمام 
لسوق الشغل؟ وال أعتقد أن شابا غربيا يجرؤ 
يكون  أن  إال  عربية  بحروف  كالمه  كتابة  على 

ذلك من باب السخرية.
ومأزق اللغة العربية باملغرب أوضح ما يكون 

في وسائل اإلعالم، بحسبان أنها تؤدي أخطر 
الَحّط  أو  العربية  باللغة  االرتقاء  في  األدوار 
اإلعالمي  الخطاب  أصبح  حيث  شأنها،  من 
أكثر  الفصحى  العربية  باللغة  ُيضر  املغربي 
مما يخدمها، ذلك أن القنوات التلفزية كوسيلة 
النشء  ُتنمي  أصبحت  جماهيري،  اتــصــال 
واملشاهد املغربي على التخلي عن أصالة اللغة 
والدارجة،  الفرنسية  وتعّلم  الفصيحة  العربية 
والتي تختلف من جهة إلى أخرى، عالوة على 
بالنحو،  وال  بالفصحى  ُيبالون  ال  املُعلنني  أن 
اإلعالن،  بها  يظهر  التي  باللغة  يكترثون  وال 
ورغم  مدخوله،  على  اهتمامهم منصب  كل  ألن 
كل مميزات اللغة العربية الفصحى وأهميتها، 
إلغاء  على  مــصــرون  املــســؤولــني  بعض  ــإن  ف
الكتابة  أو  الفصحى  العربية  باللغة  التكلم 
بها، بل نجدهم يتحدثون عبر شاشات التلفاز 
أنها  بدعوى  العامية،  باللهجة  أو  بالفرنسية 
مسؤول  مــن  وكــم  ــالـــة..  واألصـ ــراث  ــت ال لغة 
حكومي يحدث املواطنني في شأن عام يهمهم، 
اللجوء  يتم  مباشرة،  إليه  االستماع  ــدل  وب
سام  موظف  من  وكم  والترجمة!  التعليق  إلى 
تقترب  وعندما  الفرنسية،  باللغة  لوحة  يشرح 
التي يتحدث عنها وهي  الكاميرا ترى املواقع 

مكتوبة باللغة العربية! 
وبعد تحرير املجال السمعي البصري اإلعالمي 
المتالك  للخواص  املجال  وفتح  املغرب،  في 
ــات  اإلذاع هــذه  غالبية  نجد  خاصة،  إذاعـــات 
زاد  ومما  للبث،  كلغة  العامية  تعتمد  الخاصة 
الوضع سوًء هو استخدام اللهجة العامية في 
مثل  املستوردة،  األجنبية  املسلسالت  دبلجة 
املسلسالت التركية املدبلجة باللهجة السورية، 
أو  اللبنانية  باللهجة  املدبلجة  واملسلسالت 
املصرية، كما َعمد القيمون على القناة الثانية 
إلى دبلجة املسلسالت املكسيكية والتركية إلى 
باللغة  ُيضر  الذي  الشيء  املغربية،  الدارجة 

وسائل  أن  اعتبار  على  الفصحى،  العربية 
اإلعالم تؤدي أدوارا خطيرة، لكونها ذات تأثير 

بالغ على عوائد الناس.
 إال أن الذي يحز في النفس أكثر، هي الحالة 
املحافل  فــي  الــضــاد  لغة  منها  تعاني  التي 
العامة  األمانة  أن  نعلم  أن  فيكفينا  الدولية، 
ولّوحت  سبق  سابق،  وقت  في  املتحدة  لألمم 
اللغات  بني  من  العربية  اللغة  حذف  بإمكانية 
اللغة  يفضلون  املشارقة  دام  مــا  املعتمدة، 
اللغة  استعمال  يفضلون  واملغاربة  اإلنجليزية 
الفرنسية. وفي نشرة التواصل التي يصدرها 
رشيد  ذ.  السفير  كتب  الدبلوماسي،  النادي 
))مــن  قــائــال:  اللغة  دبلوماسية  حــول  لحلو 
في  اإلحصاءات  إدارة  من  الحصول  السهولة 
الذي  للزمن  بياني  رســم  على  املتحدة  األمــم 
سنة  منذ  املغربية  الوفود  تدخالت  استغرقته 
العربية  اللغة  من  كل  وقسط  اآلن،  إلى   1983
واللغة األجنبية، ليظهر جليا أنه ينحدر بشكل 
غريب لغير صالح لغتنا الوطنية..((، وأضاف 
معلقا: ))في سنة 1983، اعتمدت اللغة العربية 
املتحدة،  األمم  أجهزة  في  العمل  لغات  إحدى 
من  بمسعى  باإلجماع  القرار  هذا  اتخذ  وقد 
أكثر  أدبية  مسؤولية  يتحمل  واملغرب  املغرب، 
من غيره، ألنه تزعم الحملة التي انتهت بقبول 

لغتنا الوطنية لغة دولية((.
 يحدث كل هذا، بالرغم من التأكيد على رسمية 
اللغة العربية في كل دساتير اململكة املغربية، 
ذلك،  2011، ومــع  يوليوز   29 دستور  وآخرها 
لم يشمل التعريب باقي القطاعات االقتصادية 
واإلدارية، وظل الواقع اللغوي يتسم بالفوضى، 
وإزاء هذا الوضع غير السوي، سبق أن تقدمت 
بعض األحزاب منذ سنة 1977 إلى يومنا هذا، 
والحياة  اإلدارة  تعريب  قوانني  بمقترحات 
ووجهت  املــقــتــرحــات  ــذه  ه أن  غير  الــعــامــة، 
بمحنة حقيقية، ففي كل والية تشريعية، كانت 

العامة  الحياة  تعريب  بأن  تتذرع  الحكومات 
يصدر  ولم  تنظيمي،  مرسوم  إصدار  يقتضي 
واإلدارة  العامة  الحياة  وتتعرب  املرسوم  هذا 
إلى  معا  األحــزاب  هذه  كل  وصــول  بعد  حتى 

سدة الحكم. 
غــابــت وسيلة  أن  مـــرة  ــا  م غــيــر  حـــدث  لــقــد 
التواصل بني األقدمني واملتأخرين باندثار لغات 
القديمة، ومعها  اللغة املصرية  األولني.. اختفت 
املصريون  فوقف  الفرعونية،  الحضارة  أسرار 
أجدادهم  لتراث  طويال  ينظرون  املعاصرون 
فك  في  ــار  اآلث علماء  نجح  أن  إلــى  مندهشني، 
هناك  هذه،  أيامنا  وفي  الهيروغليفية،  طالسم 
قد  مشابهة  بنتيجة  تنذر  باملغرب  شواهد  عدة 
تحل بلغة الضاد، فتمسي مجرد مادة للبحث عن 
أجندة علماء اآلثار، ذلك أن قضية اللغة العربية 
وإن  الوطنية،  بالسيادة  وثيقا  ارتباطا  ترتبط 
العربية  تستعيد  حتى  منقوص  االســتــقــالل 
األمازيغية،  جانب  إلــى  وطنها  فــي  سيادتها 
وليس من شك في أن مسؤوليتنا جميعا كبيرة 
في هذا الزمن الذي أضحت العربية فيه حبيسة 
بعض الخطب الدينية والسياسية، وفي نشرات 
فيها،  لعيب  وليس  أهلها  بتقاعس  األخــبــار، 
إلى  الحاجة  في مسيس  وغدت  تكاد،  أو  غريبة 
من  لها  تتعرض  التي  الهجمات  عنها  يدفع  من 
غير  في  األجنبية  اللغات  استعمال  من  اإلكثار 
الرسمية  اللغات  أن  وحيث  حاجة،  وال  ضرورة 
األجنبية،  اللغات  فوق  واألمازيغية(  )العربية 
ومن مقدسات الدولة املغربية، مثلها مثل الدين 
الوطنية  والراية  السياسي  والنظام  اإلسالمي 
أن  يجوز  ال  بذلك  فهي  الجغرافية،  والــحــدود 
إنشاء  ولعل  دارهــا،  عقر  في  وتحتقر  تقصى 
من  وائتالفا  العربية،  اللغة  لحماية  جمعيات 
أن  سوى  يعني  ال  باملغرب،  العربية  اللغة  أجل 
شأنها  موشكة،  الدستور  بنص  الرسمية  لغتنا 

شأن الحيوانات النادرة، على االنقراض. 

    

قال أمير الشعراء أحمد شوقي:
إن الذي مأل اللغات محاسنا

             جعل اجلمال وسره يف الضاد 
بجمال  العربية  اللغة  تمتاز  نعم 
لغات  عدة  استعملت  لذلك  خطها، 
منها  لغتها  ــي  ف الــعــربــي  الــخــط 
والفارسية  والكردية  األردية  اللغة 
وغيرها،  والسواحلية  والتركية، 
تأثير  ليعمق  اإلســالم  جــاء  ولذلك 
وشعوب  لغات  في  العربية  اللغة 
كثيرة بعد الفتوحات اإلسالمية، وال 
يزال تأثير الحروف العربية متمثال 
تلك  إلى  تسربت  التي  الكلمات  في 
اللغات، وما دمنا أشرنا إلى أهمية 
من  الكثير  وتأثير  العربي  الخط 
في  واستعماله  الخط  بهذا  اللغات 
اآلن،  حتى  قــرون  عدة  منذ  لغاتها 
ألهمية  البحث  هــذا  في  سنتطرق 
هذا الخط وجماله ونشأته وأنواعه 
وخصائص  استعماله  ــل  ووســائ
بجمالية  ينفرد  الذي  املغربي  الخط 

خاصة من خالل الخط األندلسي.
- نشأة اخلط العربي:

مر الخط العربي في تطوره بعدة 
مراحل انطالقا من الكتابة الصورية 
أو  الرمزية  لألشكال  وصل  أن  إلى 
األصوات  عن  تعبر  التي  الحروف 
استغرقت  وقد  لغة،  لكل  املختلفة 
عديدة  قرونا  الكتابة  تطور  رحلة 
قبل أن تستقر الخطوط على شكلها 
وشعوب  أمم  واختصت  النهائي، 
غيرها،  عــن  ميزتها  بخطوطها 
خاللها  من  ونقلت  بها  فتواصلت 
الدارسون  ووزع  وتراثها،  ثقافتها 
من  مجموعة  ضمن  الخطوط  هذه 
مواقفهم  بنشاط  تعددت  ســالالت 
قديما وحديثا، وإذا كانت الكتابة قد 
الكتابة  بالتدريج من تطور  انتقلت 
الصورية إلى طور الكتابة الرمزية، 

فإنها قد انتقلت أيضا 
طور  إلى  الوظيفة  من 
حيث  الفني،  التعبير 
كعنصر  اســتــعــمــلــت 
هذا  وعــلــى  تزييني، 
األســــــــاس خــضــعــت 
التجويد  مــن  للمزيد 
ــني حــتــى  ــسـ ــحـ ــتـ والـ
جانب  ــى  إل أصبحت 
التبليغية،  وظيفتها 
به  يختص  للخط  فنا 
ويعكفون  الخطاطون 
على خدمته وتطويره، 
ــل الــخــط  ــكـ وقـــــد شـ

سلسلة  في  أخيرة  حلقة  العربي 
في  العرب  ببالد  الكتابات  تطور 
مسيرة تاريخية لم يتم الكشف عن 

مشاكلها على وجه الدقة.
عصور  منذ  الخط  العرب  عــرف 
الجزيرة  فــي  وبالضبط  ــدة،  عــدي
مختلفة،  ــن  ــاك أم وفـــي  الــعــربــيــة 
»ُســَمــْيــر«،  خــط  يسمونه  وكــانــوا 
يستخدم  العربي  الخط  كــان  كما 
ونسخ  الــكــريــم  ــرآن  ــق ال نسخ  فــي 
بما  والوثائق  والكتب  املخطوطات 
فمن  نظير،  له  ليس  جمال  من  له 
الطوعية  العربي:  الخط  مميزات 
الكتابة  مــن  الخطاط  تمكن  التي 
الكلمة  في  حتى  مختلفة  بأشكال 
اإلطــالــة  ــدرة على  ــق وال ــدة،  ــواح ال
االرتفاعات  باستخدام  والتمطيط 
العربي  ــخــط  وال ــدارات،  ــ ــت واالســ
مبني على أصول هندسية وقواعد 
اختزالية،  صفة  له  كما  رياضية، 
له  الـــواحـــد  ــرف  ــح ال أن  بمعنى 
حيث  متصل،  وشكل  منفرد،  شكل 
بعضها  فوق  األحرف  ترتيب  يمكن 
ــي، اســتــخــدام  ــال ــت ــال الــبــعــض، وب
وأحرف  لكلمات  قصيرة  مسافات 

الصفة  وهــذه  كثيرة، 
ال نجدها إال في الخط 

العربي.
اخلــطــوط  ــواع  ــ أن  -

العربية:
ــط  ــخـ ــم الـ ــسـ ــقـ ــنـ يـ
فئتني:  إلـــى  الــعــربــي 
ــة  ــاف ــج ــوط ال ــطـ ــخـ الـ
الكوفي،  الــخــط  مثل 
املستديرة  والخطوط 
مــنــهــا خـــط الــنــســخ، 
ــصــار مــفــيــد،  ــاخــت وب
لها  العربية  فالخطوط 
كالخط  خاصة  ميزة 
وخط  الديواني،  والخط  الكوفي، 
الثلث،  النسخ، وخط  الرقعة، وخط 
والخط األندلسي، والخط الفارسي، 
والخط املغربي، ولكل نوع من هذه 

الخطوط ميزة خاصة.  
- نشأة اخلط املغربي وتطوره:

مجموع  املغربي  الخط  يشمل 
واألندلس،  العربية  البالد  خطوط 
أي تلك الرقعة الجغرافية التي كانت 
نهر  إلــى  ليبيا  صحراء  من  تمتد 
تميزت  والتي  باألندلس،  اإليبيري 
وحضارية  ذهنية  بوحدة  تاريخيا 
املعالم،  واضحة  خصوصيات  ذات 
املغربية  الــحــضــارة  قامت  عليها 
فيها  تــفــاعــلــت  ــتــي  ال األنــدلــســيــة 
وإفريقية  وأمازيغية  عناصر عربية 
لكن  متفاوتة،  بنسب  ــة  ــي وأوروب
العربية  للثقافة  فيها  الريادة  ظلت 
الثقافات  ــادت  أف التي  اإلسالمية 

املذكورة وأغنتها كثيرا.
أيضا  املــغــربــي  الــخــط  ويــطــلــق 
باملغرب  نشأت  التي  الخطوط  على 
وهي  أهله،  عليها  وحافظ  األقصى 
من  ــواردة  ــ الـ ــارات  ــي ــت ال حصيلة 
التي  تلك  القيروان،  عبر  املشرق 

الهجرات  مع  األندلس  من  انحدرت 
فاحتضنها  لألندلسيني  املتتالية 
العصر  مــن  ــداء  ــت اب املــغــرب  أهــل 
ــخــط الــكــوفــي  املــريــنــي، وهـــي ال
املغربي،  الثلث  وخــط  املــغــربــي، 
املجوهر،  والخط  املبسوط،  والخط 

والخط املسند أو الزمزمي. 
- خصائص اخلط املغربي:

يشترك الخط املغربي مع العديد 
من الخطوط العربية الفنية في كثير 
والجمالية  الفنية  الخصائص  من 
التي تجعل منه فنا قائما بذاته إلى 
باعتباره  الوظيفية،  قيمته  جانب 
لــلــمــعــارف  ــل  ــق ون تـــواصـــل  أداة 
ومن  املختلفة،  والقيم  ــار  ــك واألف
واالنسجام،  الجمالية  خصائصه: 
ــجــرد، والــغــنــى،  ــت والــتــنــاغــم، وال
واالنسيابية،  والليونة،  والتنوع، 

التشكيلية. والحرية 
التي  العربية  فلغتنا  وأخــيــرا، 
بغناها  تمتاز  العالم،  بها  يحتفل 
وال  املختلفة،  ومكوناتها  اللغوي 
الذي  املتنوع  الجميل  خطها  سيما 
يشكل في مجموعة لوحات تشكيلية 
استفاد منها املهندسون املعماريون 
والفنانون  التقليديون  والصناع 
التشكيليون بنقشهم للحرف العربي 
والقصور،  والــزوايــا  املساجد  في 
ــات قــرآنــيــة  ــ حــيــث رســـمـــوا بـــه آي
وأمــثــال  وحــكــم  نبوية  وأحــاديــث 
تدل  متنوعة  عربية  بحروف  عربية 
املتاحة  اإلمكانيات  في  الثراء  على 
أبهرت  وجماله  العربي  الخط  في 

مشاهدها على مستوى العالم.
ــي، شــأنــه شــأن  ــعــرب ــط ال ــخ وال
يواجه  العربي،  اإلبداع  فنون  بقية 
بعدما  ومختلفة،  كثيرة  تحديات 
أصبحت اآللة تستعمل بدل الكتابة 
كبيرة  العناية  كانت  وقــد  باليد، 

بالخط العربي يوم كانت املراسالت 
تلك  وتتمثل  ــد،  ــي ال بــخــط  تكتب 
العناية في تخصيص مقرر مدرسي 
كما  العربي  الخط  لتعليم  إلزامي 
كان من قبل، فلم تعد الكتابة بخط 
أو  التلميذ  فيها  يتفنن  التي  اليد 
أو  كلها  دروســه  كتابة  في  الطالب 
جلها، وقد تراجعت الكتابة اليدوية 
ولم تعد الحاجة إليها ملحة اليوم، 
بدلها،  الحديثة  األجهزة  وتوالت 
أصبحوا  الكثيرين  فإن  وبالتالي، 
تولى  أن  بعد  الكتابة  يجيدون  ال 
الــحــاســوب هـــذه املــهــمــة كــمــا هو 
حل  الــذي  للكتاب  بالنسبة  الشأن 

محله الكتاب اإللكتروني.
ومن  العربي  بالخط  العناية  إن 
يعني  ال  املــغــربــي،  الــخــط  ضمنه 
املعارض  بعض  في  به  نحتفي  أن 
بعض  لتزيني  أو  فقط،  التشكيلية 
أن  علينا  بل  والجدران،  الواجهات 
العدلية  رسومنا  كتابة  في  به  نهتم 
ومخطوطاتنا  قــبــل  مــن  كــان  كــمــا 
في  اإلشهارية  ولوحاتنا  املختلفة 
ــي وســائــل اإلعـــالم،  الـــشـــوارع، وف
في  الشأن  هو  كما  املراسالت  وفي 
التي  امللكية،  والظهائر  املراسالت 
عليها  الحفاظ  على  املــلــوك  تعود 
تشهد  وثائق  فهي  قــرون،  عدة  منذ 
بخصوصية الثقافة املغربية العربية 
من  عدة  مكونات  خالل  من  العريقة 
هذا  أبلغ  فما  الخط،  جمال  بينها 
الرسوم  هذه  تأملنا  إذا  االستشهاد 
وهذه الظهائر وهذه املراسالت على 
وثائق  إنها  الوطني،  التاريخ  مر 
تجعلنا نتأمل كيف تسري تشكالت 
الخط عبر اليد والوجدان في لحظة 

ميالد الحروف. 

جمــال اللغــة العربية في جمال خطها

ذ. عبد الرحيم 

بن سالمة*

 *أستاذ باحث



شهادات من

الرواد
عن  أحميدة  محمد  الدكتور  الرائد  من  شهادة 
بتاريخ  له  محاضرة  في  جاءت  الرباطي  الشباب 
من  الرباط  مدينة  عنوان:  تحت   2006 نونبر   10
الحفيظ  لعبد  وخــطــرات«  »خطوات  رحلة  خــال 
ثقافي  وجه  ))للرباط  منها:  فقرة  هذه  الفاسي، 
آخر، تمثله فئة من الشباب املتفتحني على أحوال 
في  السياسية  لــأوضــاع  واملتتبعني  املجتمع 
بمتابعة  ولع  لهم  هؤالء  العشرين،  القرن  مطلع 
ما تكتبه الجرائد، ومطالعة ما تصل إليه أيديهم 
من مجات قادمة من املشرق العربي.. إنه الوجه 
الغير  ثقافة  على  املنفتحة  الرباط  ملدينة  الثقافي 
الذين  هــم  الشباب  وهــؤالء  لــأحــداث،  املتابعة 
تحدث عنهم الفقيه عبد الحفيظ في معرض كامه 
عن أهل الرباط قائا: »وفيهم شبان أدباء عاملون 
بمجريات األحوال الوقتية السياسية.. لهم شغف 
بمطالعة الجرائد واملجات، مما يدل على تيقظهم 

وذكائهم«(( انتهى.
وفعا، الرباط لها جذور راسخة في الثقافة منذ 

قرون وما شباب اليوم إال امتداد لشباب األمس.

غــيــر  اجلـــمـــاعـــيـــن  املــنــتــخــبــن  بعض 
راضــــن عــلــى نــفــقــات أدرجــــت يف املــيــزانــيــة 
ــرا، والــــتــــي كــانــت  ــ ــؤخـ ــ ــادق عــلــيــهــا مـ ــ ــصـ ــ املـ
ــتــــراح املــجــلــس الــســابــق  مـــن تــخــطــيــط واقــ
ــؤالء  ــن هـ ــاب عـ املـــغـــضـــوب عــلــيــه، بــيــنــمــا غــ
من   201 املـــادة  أن  »الــغــيــوريــن«،  املنتخبن 
الـــقـــانـــون اجلــمــاعــي تــســمــح لــهــم بــتــعــديــل 
لذلك  استثنائية،  دورة  يف  املــيــزانــيــة  تلك 
أو  املــوجــود،  بــاحلــل  غيرتهم  تأكيد  عليهم 
االمتيازات  من  االستفادة  مقابل  الصمت 

والتعويضات)..(.

محلية  مبناصب  حلزبه  انتصاره  بعد 
رفــيــعــة يف مــجــالــس الــعــاصــمــة بــالــرغــم من 
االنتخابية  للمقاعد  املــتــواضــعــة  احلصيلة 
أنــصــاره  عند  مــؤهــا  صــار  عليها،  احملــصــل 
وهم  يستحقه،  ما  لتولي  حزبه  قادة  ليرشحه 
من  املنتظر  الثاني  اجلزء  إلى  يلمحون  بذلك 
ليرتفع  الدولة«،  »كتاب  يهم  والــذي  احلكومة 
احلكومية،  للمهام  املفترضني  املرشحني  عدد 

إلى اثنني من منتخبي املدينة. 

بــالــربــاط )حـــســـان(،  أصغر مــقــاطــعــة 
لقطبية  مرشحة  كلم²،   7 مبساحة  فقط 
فيها  يدشن  أن  بعد  العاصمة  يف  الثقافة 
أكــبــر مــســرح يف إفــريــقــيــا، وانـــطـــاق ورش 
بناء صرح ثقايف ضخم إلى جانب مدينة 
لــلــفــنــون وســــط جـــزيـــرة اصــطــنــاعــيــة أمـــام 
الثقايف  املركب  إلى  إضافة  الكبير،  املسرح 
ومؤسساتها  احمليط،  بحي  بنبركة  املهدي 
الــتــعــلــيــمــيــة األولــــى يف الـــربـــاط مــنــذ سنة 
وأخــــرى  عــاملــيــا  1913، ومــتــاحــف مــشــهــورة 

مسرح  مــن  بالقرب  قريبا  أبوابها  ستفتح 
محمد اخلامس.

عالقة بركن »أرشيف الرباط« وموضوعه 
الدكالي  شعيب  أبي  املرحوم  العامة  السلفي 
أسكنه اهلل فسيح جناته، كان كلما حل مبدينة 
طنجة ليلقي فيها دروسا يف صحيح البخاري 
اهلل  عبد  أبــو  اإلمـــام  »قــال  بقوله:  يفتتحها 
املغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد 
وكان  البخاري«،  موالهم  اجلعفي  بردزية  بن 
أهل  فنعته  البخاري«،  »موالنا  قول:  يتحاشى 

باملتكبر. طنجة 
املرجع بتصرف من مجلة »زمان« عدد دجنبر.

العدد: 1586 من 17 إلى 23 دجنبر 122021

الرباط  ياحسرة

لدفع  الحكومة  فيه  تتجند  الـــذي  الــوقــت  فــي 
من  يوم   100 ملدة  اململكة  لشؤون  تسييرها  حساب 
بينها  املتداول  الديمقراطي  بالعرف  عما  حكمها، 
هذا  أن  يظهر  البرملان،  قبة  تحت  معارضتها  وبني 
املجالس  حكام  بزعزعة  بعد  له  يسمحوا  لم  العرف 
يوم   100 خال  أنجزوه  بما  للتصريح  الجماعية، 
هي  التي  املسؤوليات،  كراسي  على  تربعهم  من 
املركزية،  واإلدارات  الوزراء  من صاحيات  »أخطر« 
ألنها تمس في العمق كل ما يتعلق بالعيش اليومي 
أبنائهم،  وتمدرس  وأمنهم،  وتنقاتهم،  للرباطيني، 
وسامة أبدانهم من األمراض... إلخ، في الوقت الذي 
تم فيه تدشني نفق شارع الحسن الثاني بعدما أنجز 
في 40 يوما فقط، وها هي 100 يوم تمضي.. فماذا 
انتداب  يوم من   100 دشنت مجالسنا من مشاريع؟ 
أعضائها املنتخبني، خصوصا الحاكمني منهم وهم 
من  بل  الجماعي،  التسيير  في  املبتدئني  من  ليسوا 
التي  ودروبه  شؤونه  كل  في  املتبحرين  القيدومني 
ومعارضة  تدبيرا  ومارسوها  وعايشوها  خبروها 
الرباطيني،  بثقة  معززين  مكرمني  إليها  ليعودوا 

عقابا لأحزاب التي غدرت واستخفت بهذه الثقة.
في  إنجاز   0 على  الحاليني  للحاكمني  عــذر  فا 
100 يوم، وكان منتظرا، اعتبارا لتجاربهم السابقة، 
والتدابير  واألنشطة  األشغال  من  »بركان«  إطاق 
أول تجربة  األول من تنصيبهم، وفي  في أسبوعهم 
الحياة  وتدبر  الحكومة  تقود  أحزاب   3 بني  تحالف 
في  وفــروعــهــا  الجماعة  مــن  للرباطيني  اليومية 

العاصمة واملقر املركزي لهذه األحزاب »يا حسرة«.
ــي اإلنـــصـــات إلــى  ــت ف ــوق ــدر ال فــمــن الــخــطــأ هـ
الرباطيني، فهذه املرحلة تكون في الحملة االنتخابية 
فتلك  املتحالفني،  بني  الداخلية  اللقاءات  في  وليس 
وهي  برامجها،  لتوحيد  أحزابهم  اختصاص  من 
وبعدما  ثــمــاره،  جنت  ــذي  ال التغيير  تحدي  ــام  أم
إلهائنا  بدأت في  االمتيازات،  بمقدمة  مأت بطونها 
باجتماعات داخلية روتينية فيما بينها، وفي أحسن 

األحوال، مع موظفيها.
طيلة  تقدم  لم  وفروعها  فالجماعة  صراحة،  بكل 
الرباطيني،  لصالح  جديد  أي  حكمها،  من  يوم   100
الجماعة  رئاسة  عنها  مسؤولة  املحلية  فـــاإلدارة 
بهذه  املكلفة  للمصالح  العامة  املديرية  مع  بتعاون 
لكن  الرباطيني،  يهم  ال  إداري  شأن  وذلــك  اإلدارة، 
غياب  السلع،  في  والغش  الغاء  هو:  يهمهم  الذي 
البطء  صباغتها،  »طــارت«  التي  الراجلني  ممرات 
استثمار  املرتفقني،  وثائق  تسوية  في  املقبول  غير 
ضــرائــب ورســـوم املــواطــنــني فــي مــشــاريــع مــدرة 
الريع  في  تبديدها  من  بدال  امليزانية  لفائدة  للدخل 
في  الرباطيني  ومــؤازرة  ودعم  وحضور  املفضوح، 
الجماعة  التي تتطلب مساندة من  الجائحة،  ظروف 
بالتخلي  معهم،  بالتضامن  األقل  على  ومجالسها 
حسب  ستكون،  األيام،  من  فالقادم  الكماليات..  عن 
الجديد  املتحور  الجتياز  أمل  بأي  تبشر  ال  األطباء، 
لفيروس »كورونا« بسام، وهنا يكمن دور الجماعة 
في حفظ صحة وضمان طمأنينة وسامة الرباطيني.     

أسـرارماذا أنجز المنتخبون في 100 يوم من عمر مجالسنا ؟ 
العاصمة

من أجل تعزيز مكانة الرباط عالميا

العاصمة »تستاهل أحسن« في الدبلوماسية الشعبية

الــتــاريــخــي  بــــاحلــــدث  الـــعـــاصـــمـــة  جـــمـــاعـــة  اهتمت 
الـــذي تــتــرقــبــه املــديــنــة مــع مــطــلــع ســنــة 2022، أي بــعــد 15 
يـــومـــا وإلــــى نــهــايــة الــســنــة، وبــــــادرت إلــــى عــقــد ســلــســلــة من 
االجتماعات )تصنفها: »داخلية«(، بينها وبن رؤساء جهتها 
التي  أو  اجلارية  االســتــعــدادات  حــول  تتمحور  ومقاطعاتها، 
واإلسامية  اإلفريقية  الثقافية  السنة  الحتضان  ستجري 
رائــدة  وتتويجها:  ولتكرميها  املغربية،  الثقافة  عاصمة  يف 
يف املجال إفريقيا وسائرة يف النمو الثقايف عامليا، ولم تكن 
عــابــرة لاستهاك  لــقــاءات  أو  الصدفة  ولــيــدة  املسيرة  هــذه 
اإلعــامــي الــداخــلــي واحملــلــي، ولــكــن بفضل جــهــاد وطنين 
غــيــوريــن عــلــى تــاريــخ الــربــاطــيــن، املــؤســســن املــكــافــحــن من 
أجـــل غـــرس بــــذور الــثــقــافــة ورعــايــتــهــا وحــفــظــهــا مــن التلف 
بـــآالف املــراجــع العلمية والــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة وغــيــرهــا، 
بــل ومنهم مــن أســس مجات يف بــاريــس، ومــن ألــف كتبا يف 
بتأليف مشترك مع جنوم ثقافة هذه  تونس،  القاهرة، ويف 
مثقفة،  ربــاطــيــة  نخبة  بــوجــود  الــعــالــم  يعلم  الــبــلــدان حتى 
وجهاد  االستعمار  ظلم  خالها  من  تنشر  بثقافتها  جائلة 
الشعب من أجل االستقال، وقد نشرنا مرارا مقتطفات من 
مقاالتهم يف ركن: »شهادات من الرواد«، خصوصا فيما كان 
من  واخلمسينات  واألربعينات  الثاثينات  سنوات  يف  ينشر 

القرن املاضي.
وبعد اجليل املؤسس لنواة العرفان بصفة عامة والوطنية 
اشتد  وقــد  االســتــقــال،  بعد  مــا  تسلم جيل  بصفة خــاصــة، 
الثقايف  اجلهاد  استئناف  مأمورية  شجرته،  وتفرعت  عــوده 
الـــربـــاطـــي، واســتــهــلــهــا بــتــكــرمي ورد االعــتــبــار لــلــمــجــاهــديــن 
واملــنــاضــلــن، إلنــشــاء مــشــتــل الــوطــنــيــة والــثــقــافــة يف رحــاب 
العاصمة، وقد انطلق منذ سنة 1986، ينمي يف ذلك املشتل 
ــنـــوع ويــحــســن ويــحــبــب لــلــجــيــل الــصــاعــد الــثــقــافــة الــتــي  ويـ
الفكر  داخل  أغوارها  ويسبر  معها،  ويتجاوب  إليها  يطمئن 
على  جمعها  مت  ومــن  اآلبــــاء،  أفــكــار  إلــى  وتقريبه  الشبابي 
فكر واحد، فكر حب الثقافة التي انتشرت يف الرباط بشكل 
ولقاءات  وفيديوهات  ومراجع  وكتب  مجاالت  عبر  مــدروس 
أسبوعية لتدارس أحوال الثقافة يف بعدها احمللي والوطني 
والـــدولـــي، وكـــل شــهــر حتــل املــوســيــقــى الــراقــيــة الــتــي تــطــرب 
الرباطين وكأنها قطعة سكر يف فنجان قهوة لارتشاف مبا 

كنزته األدمغة من معلومات ومناقشات منذ شهر.
رئيسة اجلماعة، كان عليها البحث عن مصدر هذه الثقافة 
الــتــي تــتــوارثــهــا األجــيــال الــربــاطــيــة، والتنسيق والــتــشــاور مع 
له أصحابه  التابعة لها من موضوع  املجالس  نقيبها، وتعفي 
املقتدرون، وتقوم بزيارة للنقيب ولعميد األدب املغرب املغربي، 
ــراءات  لــتــتــزود بــاالســتــشــارات املــفــيــدة، ولــتــرفــع عــالــيــا مــن إجــ
ال  حتى  عمالقتها  بأفكار  اإلفــريــقــيــة«  الثقافة  »ســنــة  تنظيم 

يخطئ التاريخ يف حق اجلماعة.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

حتى ال يخطئ 
التاريخ يف حق 
جماعة الرباط

صورة نادرة للداعية السلفي 
العالمة أبي شعيب الدكالي، 

ويف حي الليمون زنقة 
متفرعة من شــارع ابن تومرت 

تحمل اســمه، ويف نفس الحي 
كان يقطن رحمه اهلل وأســكنه 
فسيح جناته، والرباط تتذكره 

لغــزارة علومه وتلقينها لألجيال 
الرباطية.

اإلداري  الــتــأطــيــر  ــن  م بــالــرغــم 
السياسي  والغطاء  املالي  والدعم 
املنتخبني  قيادة  ونجاح  لتسهيل 
من  الشعبية  الدبلوماسية  لقافلة 
عواصم  مجالس  ــى  إل مجالسهم 
ــاط  ــب ــارت ــا ل ــه ــات ــوم تــســعــى حــك
اقتصادية  باتفاقيات  بحكومتنا 
ــة مــتــمــيــزة في  ــشــراك ــوان ل ــن ــع ك
مــحــجــوبــة على  تــبــقــى  مـــجـــاالت 
الدبلوماسية  تمكنت  وقد  العموم، 
أبواب  فتح  من  مؤخرا،  الوطنية، 
املتكتلة  ــا  أوروبـ وســط  زمياتها 
من  املشكل  »فيسغراد«،  تكتل  في 
والتشيك  بولونيا  هي:  دول  أربــع 
تكتل  ــا..  ــاري ــغ وهــن وســلــوفــاكــيــا 
السياسة  في  وتأثيره  قوته  تكمن 
في  الجغرافي  بتموقعه  العاملية، 
وابتعاده  ــة  ــي األوروب الــقــارة  قلب 
اإلقليمية  الــصــراعــات  خــوض  عــن 
باستقالية  وتميزه  قارته،  داخــل 
ــه عــنــهــا، وهــذا  ــراراتـ مــواقــفــه وقـ
إلى  ينضاف  دبلوماسي  مكسب 
وفي  املغربية  الخارجية  نجاحات 
الدولية،  للعاقات  قسم  الجماعة 
ملدينة  الخارجية  للعاقات  ولجنة 
ودبلوماسية  سياسية  عاصمة  هي 
داخل  ودورهما  للمملكة،  وثقافية 

عمق  تتبع  هــو  الــجــمــاعــي،  املــقــر 
كافة  مع  اململكة  وعاقات  سياسة 
ذلك  مع  بوصلتها  وضبط  الــدول 
الــعــمــق لــجــس نــبــضــه وإنــعــاشــه 
بنهج  ــحــاجــة،  ال عــنــد  وتــقــويــتــه 
تعد  التي  الشعبية  الدبلوماسية 
ــا وأمــريــكــا وآســيــا من  ــ فــي أوروب
على  إطاعية  بمهام  القيام  آليات 
ــرات ووفـــود  ــادل خــب ــب إمــكــانــيــة ت
بالسياحة  مهتمة  وعلمية  طابية 
وذلك  إلخ،  التقليدية...  والصناعة 

الكتساب مهاراتها وما جد عندها..
منذ  املذكوران،  واللجنة  والقسم 
مشغوالن  »دائــخــان«  وهما  عقود 
ــط بــالــتــنــقــيــب عـــن تـــواريـــخ  ــق ف
مكاتبها  ــاع  ــم واجــت ــرات  ــم ــؤت امل
تكاد  والــتــي  ملنظماتها،  الــدائــمــة 
تتحول  كادت  حتى  سنة  كل  تتكرر 
إلى »والئم« يتناوب على حضورها 
»موال  سياسة  حسب  منتخبونا، 
نوبة«، أو في إطار ترضية البعض 
بسفر  عليها  يجازى  خدمة  مقابل 

ــا دام  ســيــاحــي و»الــشــوبــيــنــغ« م
سمينة  وتعويضات  بتذكرة  السفر 
تسجل  ولم  الرباطيني،  جيوب  من 
مــجــالــس الــعــاصــمــة »يـــا حــســرة« 
أعمال  في جدول  واحدة  نقطة  ولو 
دورة تناقش مردودية كل مهمة إلى 
للرباط،  منفعتها  وتقيم  الــخــارج 
وعند التأكد من سلبية ذلك السفر، 
تنقله  بأداء مصاريف  املسافر  تلزم 
أو  الجماعة  إلى صندوق  بإعادتها 
مع  العمالة  مجلس  أو  املقاطعات 
دامت  ما  التعويضات  من  حرمانه 
إلى  بأيام  العودة  بعد  إال  تمنح  ال 

أرض الوطن.
ــومــاســيــة  ــل ــدب ــى ال ــ ــود إل ــعـ ونـ
»يسافر  أجلها  من  التي  الشعبية، 
إلحاح  بكل  واملطلوبة  املنتخبون« 
حاضرة  لتكون  الراهن،  الوقت  في 
في  وبالضبط  الشرقية،  أوروبا  في 
لتعزيز  »فيسغراد«،  تكتل  عواصم 
مثقفيها  بــدعــوة  اململكة  مــواقــف 
القيمة،  بعلومهم  لهم  املــشــهــود 
الثقافية  الــســنــة  ــي  ف للمشاركة 
الرباط  في  ستنظم  التي  اإلفريقية 
وبني  بيننا  شاملة  لعاقات  كبداية 

تلك الدول.

بوريطة في اجتماع اللجنة الوزارية لمجموعة »فيسغراد« + المغرب بالعاصمة بودابيست
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األسبوع  الرياضي

العدد: 1586 من 17 إلى 23 دجنبر 2021

أسبوعيات كريم إدبهي

» ما ميكنش نبقاو نربحوا دميا...«
عموتة، مدرب المنتخب الرديف

آش ربحتي كاع؟ فلسطني!

إال  ننهزم  لم  األقــل  وعلى  الذهني  بالعامل  أقصينا 
الترجيحية بالضربات 

المدرب عموتة
بشي  أو  الترجيحية  بالضربات  إقــصــاء،  إقصاء  راه 

حاجة أخرى...

اخلبرة  من  لدينا  الذهني،  العامل  بسبب  ننهزم  لم 
ما يكفي...

العميد بدر بانون
اسمع أ السي عموتة..

بعض  أفهم  ولــم  املنتخب  العبي  مبستوى  تفاجأت 
األشياء

المدرب عموتة
إيلى ما فهمتيش أنت.. شكون اللي خاصو يفهم؟

املنتخب اجلزائري كان أفضل منا واستحق التأهل
المدرب عموتة

تتصرح بها بوجهك أحمر، وعالش جايبينك أنت؟

مقابل   %  53 الكرة  على  استحوذ  املغربي  املنتخب 
47 % للجزائر

إحصائيات المباراة
استحواذ عقيم، وبدون فائدة...

»السيناريو اللي ما كنتش كنتصورو هو اللي وقع«
المدرب عموتة

سير دابا َقّلب على شي سيناريو جديد.

عموتة يرد على تصريح بانون
مواقع

ها حنا وصلنا لَرْد علي نَرْد عليك...

ماذا استفادت الكرة الوطنية من جتمعات تدريبية للرديف؟
مواقع

ر على خدمة... اللي استافد هو السي عموتة، اللي َضبَّ

هل يرحل عموتة عن املنتخب بعد اإلقصاء؟
األخبار

اهلل يجعل البركة، اللي زار ْيَخّفْف.

مونديال العرب )قطر 2021(

بعد اإلقصاء المر والغير منتظر

.. بين هذيان عموتة وشرود الالعبين

إلـى مـتى سيـبقى الالعبـون الدوليـون في الهامش ؟وهللا عيب
خالل  الوطنية  الكروية  العائلة  فجعت 
دوليني  العبني  برحيل  األخــيــرة،  األيــام 
للفريق  الكثير  الشيء  أعطيا  كبيرين، 
الوطني املغربي، ولفريقهما األم مولودية 
الكبير  باملدافع  ــر  األم ويتعلق  وجـــدة، 
املشاكس  وباملهاجم  الفياللي،  مــبــارك 

والقوي، محمد مغفور.
شاءت األقدار أن يغادرنا األول واألصغر 
الفياللي، بنواحي مدينة  سنا، أي مبارك 
بعد  فيها  استقر  التي  الفرنسية  بــوردو 
تجربة كروية مع بعض الفرق الفرنسية، 
املنتمي  أنغوليم  فــريــق  وبالخصوص 

آنذاك إلى الدرجة الثانية.
مبارك الفياللي، بالرغم من حداثة سنه 
في السبعينات، فقد كان ضمن املجموعة 
التي  وجــدة،  مولودية  لفريق  التاريخية 
فازت بأول وآخر بطولة في تاريخ الفريق 
سنة 1975 بقيادة املدرب الكبير، املرحوم 

محمد العماري.
لـــدى جميع  ــا  ــروف ــع م كـــان  الــفــقــيــد 
في  البدنية، وبشراسته  بقوته  املهاجمني 
املنتخب  قميص  حمل  أنــه  كما  املــيــدان، 
وأبلى  السبعينات،  نهاية  في  الوطني 

البالء الحسن، حيث اختير من بني أحسن 
املدافعني في إفريقيا خالل نهائيات كأس 
سنة  نيجيريا  احتضنتها  التي  إفريقيا 
1980، كما كان من بني الالعبني املفضلني 
الفرنسي  ــذاك،  آن الوطني  الناخب  لــدى 

جوست فونطني.
بلده،  في  كثيرة  معاناة  وبعد  مبارك، 
ولو  مستقبله،  لضمان  فرنسا  إلى  هاجر 
عون  منصب  يشغل  كان  أن  بعد  نسبيا، 
ليغيب  املطافئ  رجــال  إدارة  في  بسيط 
وصلنا  أن  إلى  األنظار  عن  نهائي  بشكل 

خبر وفاته.
وافته  ــذي  وال الفريق،  في  زميله  أمــا 
الجاري،  دجنبر   7 الثالثاء  يــوم  املنية 
عايشه  ــذي  الـ فالجيل  مــغــفــور،  محمد 
التي  الكروية  وتابعه، يعرف جيدا قيمته 
ال يمكن لنا وصفها، أو الحديث عنها في 

بعض السطور.
العـــب مــهــاري ذو مــواهــب مــتــعــددة، 

مزاجي، هداف كبير بكل املقاييس.
في  الوجدية  املولودية  قميص  حمل 
نهاية الستينات، وبصم على مسار كروي 
متميز في السبعينات، وكان هو اآلخر من 

للفريق  اليتيمة  البطولة  ملحمة  صناع 
الحارس  املــرحــوم  جانب  إلــى  الــوجــدي 
األخوين  الطاهيري،  مصطفى  اجــبــارة، 
وحديدي  بلحيوان،  اإلدريسي،  الفياللي، 

محمد، وغيرهم.
حمل القميص الوطني ووقع على مباريات 
ال  اإلفريقية،  ــال  األدغ في  خاصة  تنسى،  ال 

سيما خالل إقصائيات كأس العالم 1970.

ــور، وبــعــد تــجــربــتــني  ــف ــغ املـــرحـــوم م
قصيرتني مع وداد تلمسان ونهضة بركان، 
فريقه  قريبا من  امليادين، ولكنه ظل  اعتزل 
تربطه  كــانــت  كما  الــوجــديــة،  املــولــوديــة 
الالعبني  من  العديد  مع  كبيرة  صداقات 
الدار  بمدينة  خاصة  السابقني،  الدوليني 
والظلمي  وبيتشو  كبينيني  البيضاء، 
يجد  كــان  كما  وآخــريــن،  الناجي،  وسعد 

املدن  جميع  في  حل  أينما  الترحاب  كل 
املغربية.

الــســنــوات  ــي  ف عــانــى  مــغــفــور  محمد 
األخيرة من اإلهمال والعزلة القاتلة، التي 
يخفيها  ظل  أمــراض  عدة  في  له  تسببت 
بشجاعة وعزة نفس نادرة، إلى أن غادرنا 
البقاء في صمت وهو يحمل في  دار  إلى 
نكران  بسبب  األوجــاع،  من  العديد  قلبه 

الجميل وعدم االعتراف.
اللذين  أو مغفور وحدهما  ليس مبارك 
طالهما النسيان، فهناك زميلهما، الدولي 
مصطفى  ــع،  ــرائـ الـ ــع  ــدافـ واملـ الــســابــق 
الطاهيري، الذي بترت رجله وال من يسأل 
الالعبني  من  العديد  هناك  أن  كما  عنه، 
العيش،  شظف  يعيشون  الذين  الدوليني 
الرجاء  مهاجم  مثل  يوميا،  ويــعــانــون 

السابق، عبد هلل وآخرين.
نتمنى أن يفكر املسؤولون بشكل جدي 
الكثير  الشيء  أعطت  التي  الفئة  في هذه 
أن تأخذ حقها، وهي  املغربية دون  للكرة 
العديد  من  وتعاني  عمرها  تعيش خريف 

من األمراض.
ارحموا عزيز قوم ذل...

مغفورالفياللي

يتش على صواب ؟ هل كان الناخب الوطني خاليلوز
نطرحه  أن  يجب  الذي  السؤال  هو  هذا 
تهميش  بعدم  وينادي  هلل  من  كل  على 
»املحترفني  حساب  على  املحلي  الالعب 

الحقيقيني« في أوروبا.
مفاتيح  تسلمه  ومنذ  خاليلوزيتش، 
مقتنع  غــيــر  وهـــو  الــوطــنــي،  املنتخب 
بالبطولة  يمارسون  الذين  الالعبني  بأداء 
بعض  مع  يصطدم  دائما  وكــان  الوطنية، 
على  بــاملــنــاداة  يطالبونه  الــذيــن  ــالء«  ــزم »ال

الالعبني الذين يمارسون بالبطولة الوطنية.

جبر  أراد  الضغط،  هــذا  تحت  ربما،  خاليلوزيتش، 
بعض  على  مناسبة  من  أكثر  خــالل  ــادى  ون الخواطر، 
يميل  دائما  وكان  بهم،  مقتنعا  يكن  لم  أنه  إال  الالعبني، 
األكاديمي،  تكوينه  بفضل  بأوروبا،  املحترف  الالعب  إلى 

وعقليته االحترافية.
اآلن، بعد املستوى املتواضع، بل الهزيل، لجل الالعبني 
بكل  يستحقون  ال  فهم  وخذلونا،  عنهم،  ندافع  كنا  الذين 
صراحة حمل قميص املنتخب األول، لعدة عوامل ال داعي 

لتكرارها. يتش خاليلوز

»خاص عن المنتخب الرديف بعد اإلقصاء المر«

...

... حتى أكبر املتشائمني لم يكن يتوقع أو ينتظر 
في  الجزائر  الرديف ضد  الوطني  املنتخب  إقصاء 
دور ربع نهائي بطولة كأس العرب التي تحتضنها 

قطر.
ودب،  هب  من  لكل  املجال  ُفسح  اإلقصاء،  بعد 
»محللني«،  ومن  االجتماعي،  التواصل  مواقع  من 
املبكر  الخروج  عن  للحديث  رياضية«،  و»صفحات 

للمنتخب املغربي من هذه املنافسة.
العديد  أصبح  حيث  بلغاه«،  »يلغي  شخص  كل 
من املغاربة »تبارك هلل« نقادا رياضيني على أعلى 

مستوى من درجة »الغباء«.
أن  وهي  واحدة،  خانة  في  التعليقات صبت  كل 
تبريرات  أو  »يومه«،  في  يكن  لم  املغربي  املنتخب 

أخرى مجانبة للصواب.
املنتخب  فيه  حقق  الــذي  األول،  الــدور  بعد 
)فلسطني،  متواضعة  منتخبات  على  انتصارات   3
األردن، واملنتخب السعودي الذي اعتمد على فريق 

شاب(.
تهافتت  البعض،  نظر  في  »اإلنــجــاز«  هذا  بعد 
األصوات وتسابقت »األقالم« بكيل املديح للمنتخب 

وملدربه بعناوين ضخمة ومبالغ فيها:
معظم  )اتفقت  الكاملة  بالعالمة  املنتخب   -

الصحف على هذا العنوان(.
- املدرب عموتة يستحق تدريب املنتخب األول.

- املنتخب الرديف يستحق حمل قميص املنتخب 
األول...

إلى  املصري،  املثل  يقول  كما  العسل«  في  »نمنا 
نفس  في  منتخبا  وواجهنا  الربع،  دور  جــاء  أن 

املستوى، يتطلع هو اآلخر لالنتصار.
ترى ماذا حدث؟

بأن  وأكد  حقيقته،  على  ظهر  الوطني  منتخبنا 
تنمح  ولم  دماغه،  في  »معششة«  زالت  ما  الهواية 
وخير  ــراف،  االحــت عالم  إلــى  دخــولــه  مــن  بالرغم 
الذي  عموتة،  الحسني  مدربه  هو  ذلك،  على  دليل 
كرسي  في  بدا  منه،  أكبر  معطفا  البعض  ألبسه 
سيقدم  ماذا  يعرف  ال  منزعجا،  متوترا  االحتياط 

أو يؤخر، على عكس مدرب منتخب الخصم، الذي 
مقارنة  تجربته،  انعدام  من  بالرغم  مرتاحا  كان 
من  تنصل  مــا  ســرعــان  ــذي  ال التائه،  عموتة  مــع 

مسؤوليته واتهم العبيه بغياب التركيز.
بتوجيه  تقم  لم  إن  كمدرب  أنت  دورك  ما  ترى 
الالعبني، وتهييئهم ذهنيا، ما دام املنتخب يتوفر 

على »كوتش«؟
من  نحن  بل  قويا،  يكن  لم  الجزائري  املنتخب 
الذي  واملــدرب،  الالعبني  شــرود  بسبب  استقواه 
املنتخب  بأن  الحاضرة،  اإلعالم  لكل وسائل  صرح 

الوطني تعرض قبل املباراة لضغط رهيب...
ترى ماذا يقصد بقوله؟ من أين أتى هذا الضغط؟ 

وملاذا لم يصرح بهذا الكالم حينما كان ينتصر؟ 
النقط  ونضع  أنفسنا،  مع  صرحاء  لنكن 

امللكية  فــالــجــامــعــة  الـــحـــروف،  عــلــى 
وضعت  القدم  لكرة  املغربية 

ــة  ــادي كـــل إمــكــانــاتــهــا امل
في  واللوجستيكية 

يــد هــذا املــدرب 
الــــــــــــــذي 

اشــتــغــل 
ــة  ــ ــرابـ ــ قـ
ــني،  ــت ســن

ووفـــــــــرت 
معسكرات  لــه 

أعلى  على  تدريبية 
مــســتــوى داخـــــل وخــــارج 

املغرب.
الجامعة  رئيس  ذهــاب  أن  كما 
املنتخب  ملـــــؤازرة  املـــغـــرب  مـــن 
كان  الحاسمة،  املباراة  هذه  خالل 
جميع  لها  تحمس  إيجابية  نقطة 
األولى  املرة  ليست  ألنها  الالعبني، 
لقجع  فـــوزي  فيها  يــكــون  الــتــي 
كان  فحضوره  املنتخب،  بجانب 
من أجل الرفع من معنوياتهم، إال 

لديه  تكن  ولم  آخر،  رأي  له  كان  عموتة  املدرب  أن 
الذريع  فشله  وهي  الحقيقة،  لقول  الكافية  الجرأة 
يتوفر  الــذي  الوقت  في  عادية،  مباراة  تدبير  في 
لم  الذين  املجربني،  الالعبني  من  ترسانة  على  فيه 

يتأثروا بالضغط الذهني كما أشار إلى ذلك.
ال  ولم  العرب،  كأس  صفحة  طي  اآلن  من  علينا 
االستحقاقات  في  مليا  والتفكير  املدرب،  هذا  فترة 
سيكون  والقادم  ستستمر،  الحياة  ألن  القادمة، 

أفضل إن شاء هلل.

مالحظة

الــجــاري،  دجنبر   13 اإلثــنــني  ــوم  ي زوال  ــاد  ع
القطرية،  الديار  الرديف من  املنتخب الوطني 
بعد أن صدم املغاربة، الذين كانوا ينتظرون 
منه الشيء الكثير، كما عاد الالعبون الذين 
واملصرية  الخليجية  األندية  في  يمارسون 
في  عموتة  املــدرب  ليبقى  أنديتهم...  إلى 
التي  بالصدمة  آبه  الدوحة، غير  مدينة 
وكأنه  املشجعني  لجميع  خلفها 
يدرب فريقا من فرق األحياء.
عــلــى  هـــــذا  دل  إن 
على  يــدل  فإنما  شــيء 
لكل  ــرامــه  احــت عـــدم 
املنتخب  مــكــونــات 
الوطني، من العبني 

ومسؤولني.
في  عموتة  بقاء 
قطر، ربما للبحث 
يشغله  فريق  عن 
بعد أن كان سببا 
ــا فــي  ــيـ ــسـ ــيـ رئـ
املبكر  ــصــاء  اإلق

للمنتخب. الصورة تعبر عن حالة 
»الذهنية« عموتة 
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املرتبطة  الظاهرة،  تفسير  في 
يقول  الــجــائــحــة،  بعد  مــا  بــأثــار 
في  للصحافة،  الوطني  املجلس 
آخر تقرير له صدر قبل أيام: ))من 
ضمن البلدان التي تأثرت صحفها 
بشكل كبير، نجد الواليات املتحدة 
التأثيرات  األمريكية، حيث شملت 
االقتصادية  املجموعات  السلبية 
ــاوالت  ــق ــحــت م ــرى، وأصــب ــب ــك ال
مراقبة  تحت  مــتــعــددة  صحفية 
صناديق استثمارية وأبناك، نظرا 
من  مقترضة  ديون  من  بذمتها  ملا 

املــالــيــة، وبعد  املــؤســســات  هــذه 
البورصة  فــي  أسهمها  انــهــيــار 
وتراجع مبيعاتها وابتعاد املعلنني 
وتحولهم  الورقية  صحفها  عــن 
اإللكترونية،  الصحافة  صــوب 
وهذا ما وقع للمجموعة الصحفية 
Gannett  الناشرة ألكبر الصحف 
أمريكا،  في  والجهوية  الوطنية 
الصحف  تصب  لم  ــة  األزم أن  إال 
كذلك  تسللت  بل  فقط،  الوطنية 
الجهوية  الصحف  ناشري  ألكبر 
مجموعة  مثل  العريقة،  األمريكية 

أكثر  تصدر  التي   McClatchy
في  موزعة  جهوية  جريدة   30 من 
14 والية أمريكية، والتي اضطرت 
ــان عــن إفــاســهــا، بعد  ــى اإلعـ إل
مليون   700 ديونها  تجاوزت  أن 
وصاية  تحت  جعلها  مما  دوالر، 
بني  من  االستثمار  صناديق  أحد 
تقرير  )املصدر:  الكبار((  دائنيها 

املجلس الوطني للصحافة(.
وال فرق بني أمريكا وروسيا فيما 
فـ))في  الصحف:  بأزمة  يتعلق 
من   %  60 إغـــاق  ــم  ت روســـيـــا، 

أكشاك بيع املطبوعات التي يتعدى 
عددها 400 منشور يوميا، بسبب 
تدني املبيعات واالنخفاض املهول 
النسخ  وتوقف  اإلعــان،  لعائدات 
بالنسبة  ــا  أم نهائيا،  الــورقــيــة 
انخفض  فــقــد  ــعــربــي،  ال للعالم 
حيث  املطبوعة،  الصحف  انتشار 
50 ألف  وصل في مصر إلى نحو 
مليوني  أصــل  من  يوميا  نسخة 
تراجعت  كما   ،2013 سنة  نسخة 

مداخيل الصحف من التوزيع 
بدرجة غير مسبوقة، وتقلص 

إخباريتحليل 

الحقيرة((..  بهواتفكم  تستمتعوا  أن  ))نتمنى 
أمريكا،  في  الورقية  الصحف  قراء  ينساها  لن  جملة 
هذا  استعمال  »إكسبريس«  صحيفة  قررت  أن  بعد 
ويبدو  السنتين،  يناهز  ما  قبل  قرائها  لتوديع  »المانشيت« 
باقي  خالله  ومن  الهاتف  اتهام  اختارت  قد  الصحيفة  هذه  أن 

وقتلها،  الورقية،  الصحافة  على  بالتآمر  اإللكترونية،  األجهزة 
إلى  ولم تمر سوى مدة قصيرة قبل أن تخرج جائحة »كورونا« 
األصل  أنها  رغم  الورقية،  الصحافة  قتل  مهمة  لتواصل  العلن، 

والباقي تقليد.

إعداد : سعيد الريحاني

العالم االفتراضي يعجل بانهيار الصحف 

الـورقية..  الصحـافة 
الـتقليد   عنـدما ينتـهي األصـل ويـبقى 
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من  الصحف  بعض  صفحات  عدد 
وانخفضت  صفحات،   8 إلــى   24
املائة،  في   75 بنسبة  اإلعــانــات 
وفي دول الخليج، أعلنت صحيفة 
السعودية،  في  الشهيرة  »الحياة« 
اإللكتروني  موقعها  تــوقــف  عــن 
توقف  بعد   ،2020 سنة  نهاية 
ذلك،  قبل  سنة  الورقية  جريدتها 
كما  انطاقتها،  من  عاما   70 بعد 
توقفت طباعة الصحف في كل من 
الكويت واألردن(( )نفس املصدر(.
الصحافة  لعبت  ــرب،  ــغ امل ــي  ف
الورقية منذ نعومة أظافرها، دورا 
السياسي  املستوى  على  كبيرا 
إحدى  كانت  إنها  بل  والحقوقي، 
أدوات مقاومة املستعمر، وساحا 
فتاكا بيد الحركة الوطنية، ويرجع 
لها الفضل في تربية أجيال كاملة 
ما  واقــع  لكن  الوطنية،  قيم  على 
يفرض  أصــبــح  الــجــائــحــة،  بــعــد 
النوع  هذا  مستقبل  عن  الحديث 
كل  يفاجئنا  الــذي  الصحافة،  من 
أن  حتى  جديد،  منبر  بإغاق  يوم 
على  ومقبا  هزيا  أصبح  الجسم 

االنقراض.

التي يعرفها  العامة  ))إن األزمة 
املهنيني،  تعتبر من طرف  القطاع، 
الصحافة،  على  حقيقيا  خــطــرا 
وضعية  إلــى  اليوم  وصلت  التي 
أنها  مــن  بالرغم  مسبوقة،  غير 
جربت كل األزمــات واألهــوال قبل 
في  أنه  واملفارقة  سنوات،  خمس 
تزامن  الذي  العاملي«  »الوباء  ظل 
ــا«، ظهرت  ــورونـ »كـ مــع جــائــحــة 
كثيرة،  دول  في  كما  املغرب،  في 
املحترفة  الصحافة  إلى  الحاجة 
قواعد  على  املبنية  والصحافة 
العمل الصحفي واألخاقي، وهذه 
اإلفاس..  بشبح  مهددة  الصحافة 
فاملؤشرات القطاعية ناطقة وتؤكد 
بــارزة  املركبة  األزمـــة  مامح  أن 
مستوى  على  جلي  بشكل  اليوم 
الــتــوزيــع واملــبــيــعــات واإلشــهــار 
مستوى  على  وكذا  القراء،  وكتلة 
الشكل والوعاء وطبيعة املضامني 
الجوانب  إلى  إضافة  اإلعامية، 
للمقاوالت  واملالية  االقتصادية 
األزمة،  مفارقات  ومن  الصحفية، 
الصحف  طباعة  عــودة  مجرد  أن 
اعتبر  ــصــحــي،  ال الــحــجــر  بــعــد 

عن  النظر  بغض  إيجابيا  مؤشرا 
فإن  ذلك،  ورغم  الرقمية،  نتائجه 
الصحف لم تعد كلها للصدور في 
شكلها الورقي، بل احتفظ بعضها 
املتاح   )PDF( الرقمي  بشكله 
باملجان، كما اضطر بعضها اآلخر 
إلى إعادة رسملة أسهمه، وتوقف 
بعضها اآلخر عن الصدور، بالنظر 
إلى الصعوبات التي واجهها بفعل 
الهيكلية  ــة  األزم وكانت  الــوبــاء، 
الصحف  تراجع  في  تسببت  قد 
الورقية باملغرب بشكل كبير خال 
بتوقف  وذلــك  املاضيني،  العامني 
بسبب  منها  املائة  في   58 حوالي 
لم  حيث  املبيعات،  حجم  تراجع 
صحف   105 ســوى  منها  يتبق 
جزء   ،2020 سنة  ــي  وف ورقــيــة، 
غير  عــداد  في  يصنف  منها  مهم 

املهيكل(( )نفس املصدر(.
الوطنية  الورقية  الصحافة  وألن 
في  تنشر  مــقــاالت  مــجــرد  ليست 
يكون  أن  الطبيعي  فمن  الــهــواء، 
لها،  املــهــددة  املشاكل  مــن  واحــد 
وردت  وقــد  التوزيع،  مشكل  هو 
تقرير  في  العائق  لهذا  تحت اإلشـــارة  للصحافة  الوطني  املجلس 

املشاكل  شبكة  »التوزيع:  عنوان: 
العنكبوتية«. 

فبالرغم من االندماج الذي أقدمت 
عليه كل من شركتي »سوشبريس« 
و»سابريس« في كيان واحد، حيث 
أصبحت املتحكمة في سوق توزيع 
إال  واألجنبية،  الوطنية  الصحف 
تجاوز  على  يساعدها  لم  ذلك  أن 
عجزها املالي وال على حل معضلة 
»سابريس«  كانت  فقد  التوزيع، 
نشرها  يتم  صحيفة   138 ــوزع  ت
وأغلبها  اليوميات  فيها  بانتظام، 

أســبــوعــيــات وشـــهـــريـــات، 

تقرير المجلس الوطني للصحافة يكشف 

حجم إصابة اإلعالم 
بفيروس »كورونا« 

بالرغم من االندماج الذي 
أقدمت عليه كل من 

شركتي »سوشبريس« 
و»سابريس« في كيان 

واحد، حيث أصبحت 
المتحكمة في سوق 

توزيع الصحف الوطنية 
واألجنبية، إال أن ذلك 

لم يساعدها على تجاوز 
عجزها المالي وال على 

حل معضلة التوزيع، فقد 
كانت »سابريس« توزع 

138 صحيفة يتم نشرها 
بانتظام، فيها اليوميات 

وأغلبها أسبوعيات 
وشهريات، وحسب 

معطيات الشركة، فإنه 
لم يعد من هذه الصحف 

بعد رفع الحجر الصحي 
وعودة طباعة الصحف إال 
56 جريدة منتظمة إلى 

حدود شهر أكتوبر

في المغرب، لعبت الصحافة الورقية منذ نعومة أظافرها، دورا كبيرا على 
المستوى السياسي والحقوقي، بل إنها كانت إحدى أدوات مقاومة المستعمر، 

وسالحا فتاكا بيد الحركة الوطنية، ويرجع لها الفضل في تربية أجيال كاملة 
على قيم الوطنية، لكن واقع ما بعد الجائحة، أصبح يفرض الحديث عن مستقبل 
هذا النوع من الصحافة، الذي يفاجئنا كل يوم بإغالق منبر جديد، حتى أن الجسم 

أصبح هزيال ومقبال على االنقراض.

بنسعيد

مفتاحمجاهد الديلميالبقالي
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فإنه  الشركة،  معطيات  وحسب 
لم يعد من هذه الصحف بعد رفع 
طباعة  وعـــودة  الصحي  الحجر 
الصحف إال 56 جريدة منتظمة إلى 
حدود شهر أكتوبر 2020، وتشير 
الصحف  أن  إلى  املعطيات  نفس 
منها  ــت  وزع املنتظمة  الوطنية 
»سابريس« بعد الحجر، ما معدله 

108.770 نسخة في اليوم ضمنها 

تتكون  شبكة  خالل  من  يومية   19

من 2616 نقطة للبيع في 12 جهة 
من جهات اململكة، بمتوسط يومي 

للبيع وصل إلى 38.550 نسخة.
مبيعات  تراجع  حجم  يبرز  وما 
الصحف الوطنية بسبب »كورونا« 
كان  الــتــي  األرقـــام  مــع  باملقارنة 
نجد  الجائحة،  قبل  الوضع  عليها 
أن »سابريس« وزعت أكثر من 66 
مليونا و600 ألف نسخة في سنة 
5000 نقطة بيع، برقم  2018 عبر 

درهم،  مليون   135 بلغ  معامالت 
 0.50 إلــى  يصل  ربحي  وهامش 

سنتيم في كل نسخة.
مداخيلها  تدني  من  تعاني  إنها 
وتقول  التوزيع،  تكاليف  بسبب 
»سابريس« أنها أقل من 7 إلى 12 

مرة من أسعار السوق باملقارنة مع 
فهي  وبالتالي،  شبيهة،  منتوجات 
خدمة  استمرار  بمتطلبات  تفي  ال 
ــن،  وآم ــار  ق نحو  على  الــتــوزيــع 
ومعها  الشركة  مصير  يهدد  مما 
الصحف  تــوزيــع  ــة  ــراري ــم اســت
كلفة  أن  تعتبر  كما  الوطنية، 

التوزيع تبلغ حوالي 90 في املائة 
من القيمة الثابتة، والتي ال يمكن 
بالكميات  تغطيتها   - بحسبها   -
توزيعها  يتم  التي  الضعيفة 
النموذج  أن  كذلك  وترى  حاليا، 
الحالي غير مربح بالنسبة لها، 
الجرائد  سعر  أن  اعتبار  على 

الشرائية،  بالقوة  باملغرب  مقيد 
على  يعتمد  ال  الربح  هامش  وأن 
وحجمها  املقدمة  الخدمة  طبيعة 
هامش  يعتمد  ما  بقدر  وأهميتها، 
بيعه  يتم  الــذي  العدد  على  الربح 
من  املائة  في   15 فيه  تعود  والذي 
قيمة العدد إلى صاحب الكشك و15 

في املائة للموزع.
الشركة،  هذه  مسؤولي  وحسب 
فعندما يباع عنوان أجنبي تكسب 

تستخلصه  مــا  أضــعــاف   8 أو   7
فهي  وبالتالي،  وطني،  عنوان  من 
أهم  الدولية  الصحافة  أن  تعتبر 
الوطنية،  الصحافة  تــوزيــع  مــن 
جــدوى  بعدم  تلوح  يجعلها  مما 
أن  إال  املــغــربــي،  املنتوج  تــوزيــع 
أسبابا  هناك  أن  ــرون  ي ناشرين 
أخرى تفسر اختالل التوزيع، على 
نشاط  في  التحول  رأسها 

الشركة التي كان توزيع الصحف 
النشاط الرئيسي لها، وباتت توزع 
مئات املواد التي دفعت إلى اختفاء 
الخاصة  البيع  نقاط  من  مهم  عدد 
بالصحف بشكل حصري )املصدر: 
للصحافة،  الوطني  املجلس  تقرير 
ــه لــجــنــة املــنــشــأة  ــن الـــصـــادر ع

الصحفية وتأهيل القطاع(.
الــصــحــافــة  مــشــاكــل  ــقــف  ت وال 

الورقية عند هذا الحد، بل إن الدعم 
تتعامل  حيث  مشاكلها،  من  واحد 
مع  القطاع،  على  الوصية  الوزارة 
الدعم العمومي للصحافة الورقية، 
بينما  الدولة،  كاهل  تثقل  كصدقة 
كل  في  الدولة  تنوب عن  الصحافة 
مواجهة  في  األساسية  معاركها 
يتم  بما  التعريف  وفــي  الخصوم 
عرفت  ملا  الصحافة  ولوال  إنجازه، 
الحكومة.. فهل سيكون 

في  بنسعيد  املهدي  الشاب  الوزير 
مستوى التطلعات، للحفاظ على ما 
تبقى من هذه الصحافة الضرورية؟
عن  الحديث  تجد  أن  غرابة  وال 
الورقية  للصحافة  املؤلم  الواقع 
شجون  ذي  حديث  إلــى  تحول  قد 
))صار  فقد  العاملية،  في الصحافة 

مشهد رجل في املقهى وهو يطالع 
املسائية،  أو  الصباحية  جريدته 
من ذكريات زمن عبر بكل جمالياته 
راكمته  الذي  العز  وبكل  ونشوته، 
طيلة  باملغرب  الورقية  الصحافة 

عقود من العطاء والتميز..
تعيشها  التي  الــورقــيــة  األزمـــة 
ليست  املـــغـــرب  فـــي  الــصــحــافــة 
بل  بـ»كورونا«،  املرتبطة  وحدها 
سرى الفيروس في جسد الصحافة 
العالم،  مستوى  على  الــورقــيــة 
ــراء آخـــر عـــدد من  ــق ويــتــذكــر ال
األمريكية  »إكسبريس«  صحيفة 
االنتشار،  واســعــة  كانت  التي 
األولى  حيث خصصت صفحتها 
من عددها األخير، لعبارة ستظل 
»استمتعوا  العالم:  أذن  في  ترن 
الدليل  هي  الحقيرة«،  بهواتفكم 
الــورقــي،  هــزم  الرقمي  أن  على 
لكنه لم يهزم بكل تأكيد الصحافة 
للمغرب،  بالنسبة  املــكــتــوبــة.. 
إلى  نفسه، جرائد غادرت  الوضع 
ذكــرى  مجرد  وبقيت  البقاء  دار 
يتناقلها القراء من الزمن الجميل، 
كانوا  الذين  الصحافيني  وبعض 
أخرى  وجرائد  طواقمها،  بني  من 
في  أمل  من  لها  تبقى  بما  تقاوم 
في  طاولته  إلى  القارئ  يعود  أن 
الصباحية  عــاداتــه  أو  املــقــهــى 
ويــطــالــع  نــســخــة  يــقــتــنــي  وأن 
ــالء. ــزم ــه قــريــحــة ال ــا جـــادت ب  م
اآلن،  لحد  الصامدة  الجرائد  تلك 
لها  يسمح  ال  التي  العريقة  منها 
الساحة،  عن  تتخلى  بأن  تاريخها 
ــت األســاس  فــهــي كــانــت ومــا زالـ
املكتوب  اإلعــالمــي  املــشــهــد  ــي  ف
تقاوم  أخــرى  ومنها  املغرب،  في 
التي  الدولة  دعم  من  يأتيها  بزاد 
تحاول أن تحافظ على بقاء املنابر 
توجهاتها  اختالف  على  اإلعالمية 
املشهد  فــي  حــاضــرة  ومشاربها 
واالجتماعي  السياسي  اليومي 
واالقتصادي والثقافي(( )املصدر: 
أكتوبر   20  / الــعــربــي  ــدس  ــق ال

.)2020

الصحافة، سواء  عن  الحديث  إن 
وعلى  النقابية  الهيئات  خالل  من 
للصحافة  الوطنية  النقابة  رأسها 
البقالي،  هلل  عبد  يترأسها  التي 
للصحافة  الــوطــنــي  املــجــلــس  أو 
أو  مجاهد،  يونس  يترأسه  الــذي 
يترأسها  التي  الناشرين  فيدرالية 
محمد مفتاح، أو جمعية الناشرين 
التي يترأسها عبد املنعم الديلمي، 
أن  يــنــبــغــي  أخــــرى،  هــيــئــات  أو 
الصحافة  أن  االعتبار  بعني  يأخذ 
وفي  النكبة،  مستوى  إلى  وصلت 
مجاهد،  يونس  يقول  الصدد،  هذا 
لقطاع  الحالية  ))الوضعية  أن 
عنوانها  املــغــرب  فــي  الصحافة 
األزمة، محذرا من أن القطاع أصبح 
له،  مداخيل  ال  ألنه  منكوبا،  اليوم 
تتغير  لم  املصاريف  وأن  خاصة 

وهي مرتفعة((.

ال تقف مشاكل الصحافة الورقية عند هذا الحد، بل إن الدعم واحد من 

مشاكلها، حيث تتعامل الوزارة الوصية على القطاع، مع الدعم العمومي 
للصحافة الورقية، كصدقة تثقل كاهل الدولة، بينما الصحافة تنوب عن 

الدولة في كل معاركها األساسية في مواجهة الخصوم وفي التعريف 
بما يتم إنجازه، ولوال الصحافة لما عرفت الحكومة.. فهل سيكون الوزير 

الشاب المهدي بنسعيد في مستوى التطلعات، للحفاظ على ما تبقى من 

هذه الصحافة الضرورية؟

جريدة »إكسبريس« ودعت قراءها بعبارة: »نتمنى أن تستمتعوا بجواالتكم الحقيرة«



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

تقـرير
17 العدد: 1586 من 17 إلى 23 دجنبر 2021

السياسات  ضعف 
العمومية

واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  أكد 
والبيئي أن هناك قصورا ومحدودية في 
للتقليص  املعتمدة  العمومية  السياسات 
بسبب  وذلــك  املنظم،  غير  االقتصاد  من 
استراتيجية  وغــيــاب  املشتت  طابعها 

وطنية منسجمة ومندمجة.
على  السياسات،  بعض  أن  ــاف  وأض
معينة  جوانب  سوى  تعالج  ال  أهميتها، 

من إشكالية االقتصاد غير املنظم. 
بعنوان  تــقــريــره  فــي  املجلس  ــال  وقـ
»مقاربة مندمجة للحد من حجم االقتصاد 
التدابير  »أغلب  أن  باملغرب«،  املنظم  غير 
املتخذة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية 
طابع  ذات  سياسة  بوصفها  البشرية، 
الحد  إلى  أساسا  ترمي  كانت  عرضاني، 
االجتماعي  اإلقصاء  ومكافحة  الفقر  من 
املدرة  باألنشطة  والنهوض  واالقتصادي 
بالضرورة  تنصب  أن  دون  لكن  للدخل، 
على تشجيع مسلسل االنتقال إلى القطاع 
التي  التدابير  بعض  باستثناء  املنظم، 
همت فئات معينة مثل الباعة املتجولني«.
بعض  فــي  أنــه  التقرير،  نفس  وأوضـــح 

التنسيق  فــي  مــشــاكــل  ُتــطــرح  األحـــيـــان 
مختلف  ومبادرات  تدابير  بني  وااللتقائية 
السلطات العمومية، على غررا القرار املتخذ 
و»بني  سبتة«  »بــاب  معبري  إغــاق  بشأن 
التهريب،  أنشطة  وجه  في  بمليلية  أنصار« 
أمرا ضروريا، غير  كان  »إغاقهما  أن  حيث 
أن هذا اإلغاق كان ينبغي أن يتم التحضير 
بدائل  توفير  خــال  مــن  أفــضــل،  بشكل  لــه 
املتواجدة  الهشة  العاملة  لليد  مستدامة 

هناك والتي تتعيش من التهريب«.

االقتصاد غير المهيكل 
حــســب تــقــريــر املــجــلــس االقــتــصــادي 
واالجتماعي، فإن »التغاضي عن األنشطة 
املطروحة  اإلشكاليات  وكذا  املنظمة،  غير 
إلى  يؤدي  القانون،  فعالية  مستوى  على 
ويسمح  املنظم،  غير  االقتصاد  استمرار 
ــذا  وك منظمة  غــيــر  إنــتــاجــيــة  لــوحــدات 
أنشطة  تــمــارس  ــأن  ب مهيكلة،  ملــقــاوالت 
األرباح  بجني  مشروعة،  غير  أو  مستترة 
يد  استغال  مــع  مشروعة  غير  بكيفية 
عاملة ذات وضعية هشة وتشغيلها خارج 
نطاق القانون، والتهرب من أداء أي التزام 
للمقاوالت  شريفة  غير  بمنافسة  والقيام 
أنه  وأوضح  املنظم«،  القطاع  في  العاملة 
الولوج  تعيق  التي  العوامل  ضمن  »من 
إلى االقتصاد املنظم وتقلص من جاذبيته، 
تأهيل شرائح واسعة من  ضعف مستوى 
للحد  يفتقرون  والذين  النشيطة  الساكنة 
فرص  تتطلبها  التي  املهارات  من  األدنى 
مما  املنظم،  القطاع  في  املتاحة  الشغل 
في  االشتغال  إلى  هؤالء  لجوء  إلى  يؤدي 

االقتصاد غير املنظم«.
في  مشاكل  وجود  إلى  التقرير  وأشار 
تنظيم املهن تعيق تحديثها وإدماجها في 
القطاع املنظم، فضا عن ضعف تمثيلية 
الفاعلني العاملني باالقتصاد غير املنظم، 
باسم  للمتحدثني  املفرط  التعدد  وأحيانا 
تضعف  عوامل  وهي  القطاعات،  بعض 
وإيصال مطالبهم  إسماع صوتهم  جهود 
وانتظاراتهم إلى السلطات العمومية، أو 
االقتصاديني  الشركاء  بني  الحوار  تعيق 

واالجتماعيني.

430 ألف بائع متجول
ــادي  ــص ــت ــر املــجــلــس االق ــري ــق أفــــاد ت
واالجتماعي، أن فئة واسعة من الباحثني 
تجارة  ممارسة  إلى  يلجؤون  الشغل  عن 
كباعة  االشتغال  خــال  من  منظمة،  غير 
تقدير  يمكن  حيث  املـــدن،  فــي  متجولني 
تقديرات  أن  علما  اآلالف،  بمئات  عددهم 

لسنة  تعود  والتجارة  الصناعة  لقطاع 
2014، أشارت حينئذ إلى وجود 430 ألف 
عوامل  عدة  »هناك  أن  ذلك  متجول،  بائع 
ساهمت في تفاقم ظاهرة التجارة الجائلة، 
للساكنة،  الديمغرافي  النمو  أبرزها  من 
الجهات  في  االقتصادية  األنشطة  ضعف 
التوسع  قروية،  من هجرة  عنه  ترتب  وما 
أنشطة  وجـــود  املــنــظــم،  غير  العمراني 
تهريب للبضائع، ضعف تنظيم القطاعات 
الهجرة  وتــنــامــي  واملــهــن،  االقــتــصــاديــة 
في  الــصــحــراء  جنوب  إفريقيا  دول  مــن 
قبل  التقرير،  يضيف  األخيرة«،  السنوات 
أن يؤكد أن آخر الدراسات التي أنجزتها 
بخصوص  الرسمية  والهيئات  السلطات 
 ،2014 سنة  إلى  الجائلة  التجارة  ظاهرة 
السامية  املندوبية  أنجزتها  دراسة  منها 
املنظم،  غير  االقتصاد  حــول  للتخطيط 
كشفت أن وزن فئة الباعة املتجولني يبلغ 
القطاع  وحدات  مجموع  من  باملائة   51.4
 1.68 عــددهــا  يبلغ  والــتــي  املنظم،  غير 

مليون وحدة على الصعيد الوطني.

تأهيل المقاول الذاتي
 

واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  دعا 
ــى إزالـــــة الـــحـــواجـــز الــتــشــريــعــيــة  ــ إل
من  الصلة،  ذات  واإلداريــة  والتنظيمية 
القانونية  الــنــصــوص  مــراجــعــة  خــال 
إمكانية  عــدم  تبني  التي  أو  املتقادمة 
»املقاول  وضع  تحسني  وكــذا  تطبيقها، 
القصوى  العتبة  رفع  خال  من  الذاتي« 
أن  يمكن  والتي  السنوي  املعامات  لرقم 
إمكانية  وتخويله  الذاتي  املقاول  يصلها 
تشغيل اثنني أو ثاثة أجراء كحد أقصى.
جمعيات  إحــداث  أهمية  على  وشــدد 
للمهن والحرف املزاولة في االقتصاد غير 
على  الجمعيات  تلك  تشجيع  ثم  املنظم، 
قطاعية،  فيدراليات  إطــار  في  االنتظام 
املهنيني  بتمثيلية  لــلــنــهــوض  ــك  ــ وذل
وتيسير  املنظم  غير  القطاع  في  العاملني 

عملية هيكلتهم. 

واقـــتـــرح املــجــلــس إحــــداث بــورصــة 
تشجيع  أجــل  مــن  املشتركة  للمناولة 
الصغيرة  واملقاوالت  الذاتيني  املقاولني 
مشتركة  ترشيحات  تقديم  على  جــدا، 
ــى الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة،  ــوج إلـ ــول ــل ل
التنظيمي  اإلطار  مستوى  على  والتمييز 
للصفقات العمومية، بني الحد األدنى من 
للمقاولني  املخصصة  الطلبيات  حصة 
الذاتيني والتعاونيات، وبني تلك املخولة 

للمقاوالت الصغرى واملتوسطة.
أنشطة  مــنــاطــق  ــداث  ــإحـ بـ وطـــالـــب 
أماكن  ومناطق صناعية تضم  اقتصادية 
الحرص  مع  للكراء،  معروضة  لإلنتاج 
وسومتها  مساحتها  تــكــون  أن  عــلــى 

الكرائية مائمة. 

النقابي االنخراط 
طالب املجلس االقتصادي واالجتماعي 
اتفاقية  على  املــصــادقــة  فــي  ــاإلســراع  ب
بشأن   87 رقــم  الــدولــيــة  العمل  منظمة 
التنظيم،  حق  وحماية  النقابية  الحرية 
منظمة  اتفاقية  فعلية  بـ»ضمان  مطالبا 
العمل الدولية رقم 98، التي صادق عليها 
حق  مبادئ  بتطبيق  واملتعلقة  املغرب، 

التنظيم واملفاوضة الجماعية«.
انضمام  تشجيع  على  املجلس  وحث 
غير  باالقتصاد  والعاملني  الــعــامــات 
عن  إمــا  ــك  وذل النقابي،  للعمل  املنظم، 
تمثلهم  التي  الجمعيات،  انخراط  طريق 
عبر  أو  الوطنية،  النقابية  املركزيات  في 
بالعامات  خاص  نقابي  تنظيم  إحــداث 
أو  املنظم،  غير  االقتصاد  في  والعاملني 
من خال إحداث نقابات قطاعية متعددة، 
غير  للشغل  اإلنتاجية  القطاعات  حسب 

املنظم.
ــب عــلــى الــنــقــابــات  ــج وقــــال أنـــه »ي
في  تجتهد  أن  املــهــنــيــة،  والــجــمــعــيــات 
في  الفاعلني  مع  أكبر  بشكل  التواصل 
في  توظف  وأن  املنظم،  غير  االقتصاد 
سبيل ذلك، وسائل وقنوات تواصل أكثر 

ماءمة لهذه الفئات، من أجل إبراز مزايا 
االنخراط في العمل النقابي«.

أسباب االقتصاد 
مهيكل الغير 

عوامل  ثاثة  هناك  أن  التقرير  كشف 
الباعة  ظــاهــرة  انتشار  وراء  أساسية 
الهجرة  بينها  من  املدن،  وسط  الجائلني 
ــدرســي ومــغــادرة  ــدر امل ــه ــقــرويــة، وال ال
نسبة  ارتفاع  ثم  التعليمية،  املؤسسات 

البطالة وضعف النمو االقتصادي.
الــذي  التدريجي  التحول  أن  وأبـــرز 
عرفه املغرب في حجم الساكنة الحضرية 
أرقــام  يبني  االســتــقــال،  بعد  والــقــرويــة 
العام للسكان والسكنى تقلصا  اإلحصاء 
ارتفاع في  القروية، مقابل  للساكنة  هاما 
انتقلت  بحيث  الــحــواضــر،  سكان  عــدد 
 1960 29 % سنة  نسبة سكان املدن من 

إلى أكثر من 60 % حاليا.
املبكر  االنقطاع  فإن  التقرير،  وحسب 
مواصلة  عن  سنويا  التاميذ  آالف  ملئات 
 2018 في   431.000( التعليمي  املسار 
2019(، يؤدي إلى تدفق  و304.000 في 
سوق  على  الــشــبــاب  مــن  هائلة  ــداد  أعـ
الشغل دون التوفر على تكوين مائم أو 
كفاءات تؤهلهم لاندماج والحصول على 

منصب شغل أو إحداث مقاولة.
أما السبب الثالث الذي يؤدي إلى تنامي 
البطالة  فهي  الجائلة،  الــتــجــارة  ظــاهــرة 
وضعف النمو االقتصادي، حيث تبني األرقام 
األخــيــرة  ســنــوات  العشر  خــال  املسجلة 
االقتصادي  النمو  أن نسبة   ،)2020-2011(
ال  جــدا  متدنية  نسبة  وهــي  ضعيفة،  تظل 

تسعف في إحداث مناصب شغل كافية.

وضع استراتيجية فعالة 
االقتصادي  املجلس  شــدد  األخــيــر،  وفــي 
وضع  ضــرورة  على  والبيئي،  واالجتماعي 
أجل  مــن  وواقعية  مندمجة  استراتيجية 
املنظم  غــيــر  ــصــاد  ــت االق مــن حــجــم  ــحــد  ال
الشغل  حصة  تقليص  إلى  تهدف  باملغرب، 
من  املائة  في   20 إلى  تدريجيا  املنظم  غير 
قريبة  نسبة  وهي  الشغل،  مناصب  إجمالي 
املتقدمة،  البلدان  لدى  املسجل  املتوسط  من 
باألخص  النسبة  هــذه  تشمل  أن  وينبغي 
اإلنتاجية  الوحدات  املعيشية وكذا  األنشطة 
غير املنظمة ذات القدرات املحدودة، في حني 
يجب اعتماد توجه أكثر صرامة يروم القضاء 
واملستترة  املــشــروعــة  غير  األنشطة  على 
غير  اإلنتاجية  الوحدات  ممارسات  وعلى 

املنظمة املنافسة للقطاع املنظم.

كشف تقرير للمجلس 
االقتصادي واالجتماعي 

والبيئي، الذي يترأسه أحمد 
رضى الشامي، عن اختالالت 

ومشاكل وأسباب االقتصاد 
غير المهيكل، والذي يعرف 

نشاطا قويا وكبيرا في مختلف 
الجهات والمدن، داعيا إلى وضع 

سياسات فعالة واستراتيجية 
لتنظيم هذا القطاع وإدماج 

العاملين فيه ضمن منظومة 
اجتماعية متقاربة وفعالة.

وأوضح التقرير أن هناك ثالثة 
أسباب لتنامي ظاهرة الباعة 

الجائلين، منها الهجرة القروية 
للمدن، الهدر المدرسي ومغادرة 

آالف الشباب للمؤسسات 
التعليمية في سن مبكرة، ثم 
البطالة التي تدفع باآلالف من 

المواطنين للعمل في هذا 
القطاع بحثا عن لقمة العيش.

وأوصى المجلس بوضع 
مقاربة مندمجة للحد من حجم 
االقتصاد غير المنظم بالمغرب، 

عبر تخصيص تعويضات عن 
البطالة وإعادة النظر في آلية 

»المساهمة المهنية الموحدة«، 
مقترحا وضع نظام قائم على 

االشتراكات يمنح الحق في 
االستفادة من تعويضات عن 

البطالة. 

إعداد. خالد الغازي

آخر الدراسات التي أنجزتها السلطات والهيئات 
الرسمية بخصوص ظاهرة التجارة الجائلة إلى سنة 

2014، منها دراسة أنجزتها المندوبية السامية 
للتخطيط حول االقتصاد غير المنظم، كشفت أن وزن 

فئة الباعة المتجولين يبلغ 51.4 بالمائة من مجموع 
وحدات القطاع غير المنظم، والتي يبلغ عددها 1.68 

مليون وحدة على الصعيد الوطني.

في تقرير للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

االقتصاد غير المهيكل 
التدابير الحكومية يهزم 

الشامي
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ما يجري  

ويدور

 في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

تطوان  مبدينة  العام  الــرأي  يتساءل 
ــانـــي عــن  عــمــن ســمــح ملــنــعــش عـــقـــاري وبـــرملـ
إقليم تطوان، بفتح مكتب حلزبه يف إحدى 
املدينة واحملجوز  املتواجدة وسط  اإلقامات 
قام  البنوك، حيث  إحــدى  عليها من طــرف 
ــيـــة عــبــارة  ــهـــة أرضـ ــر بــفــتــح واجـ ــيـ ــذا األخـ هــ
الــذي  للحزب  كمكتب  عــن محالت جتــاريــة 
ينتمي إلــيــه. يــحــدث هـــذا يف الــوقــت الــذي 
الذين  املواطنني،  من  العشرات  فيه  ينتظر 
سبق لهم أن اقــتــنــوا مــنــازل بــهــذه اإلقــامــة، 
ــتـــالم شــقــقــهــم، بــســبــب احلـــجـــز الــبــنــكــي  اسـ
السياسي  هـــذا  أن  إال  ســنــوات،  مــنــذ  عليها 
اســتــطــاع احلـــصـــول عــلــى مــحــالت الــعــمــارة 
العام  الرأي  ينتظر  ملكتب، ألسباب  وحولها 

توضيحها ومن يقف وراءها؟

حلظة  األخيرة  أنفاسها  طفلة  لفظت 
ــى مــســتــوصــف صــحــي مغلق  إســعــافــهــا إلـ
لعمالة  التابعة  متــروت  الترابية  باجلماعة 
موجة  املنطقة  هذه  تعيش  حيث  شفشاون، 
الثلجية،  التساقطات  بسبب  قــارس  بــرد 
ورغم إرسال جلنة من طرف وزارة الصحة 
التي  الواقعة  هــذه  حيثيات  على  للوقوف 
ساكنة  صــفــوف  يف  عــارمــا  استياء  خلفت 
الشمال  وســاكــنــة  خــاصــة  بصفة  املنطقة 
يدعون هذه  املواطنني  أن  إال  بصفة عامة، 
اللجنة والوزارة املعنية، إلى القيام بزيارات 
التابعة  الطبية  املــراكــز  جلميع  ميدانية 
لعمالة شفشاون والتي تعرف غياب األطباء 
شــروط  فيها  تتوفر  ال  وبعضها  واملــعــدات 

مستوصف صحي.

شــوهــد رئـــيـــس اجلـــمـــاعـــة الـــتـــرابـــيـــة 
ــي، وهــــو يــتــلــقــى  ــاضــ ــوع املــ ــبــ ــوان، األســ ــتـــطـ لـ
جرعته األخيرة من اللقاح ضد »كوفيد 19« 
بإحدى املراكز الصحية بحي سانية الرمل، 
أن هــذا األخير كان  الغريب يف األمــر،  لكن 
ــبـــح ال  ــة، الـــــذي أصـ ــنـ ــديـ مـــرفـــوقـــا بـــبـــاشـــا املـ
يفارقه منذ أن مت تنصيبه رئيسا للجماعة 

عن حزب »احلمامة«. 

بسبب  وجوههم  في  الطرق  أغلقت  بعدما 
العديد  يجد  لم  األخيرة،  املطرية  التساقطات 
القروية  بالجماعات  القاطنني  املواطنني  من 
أنفسهم  على  االعتماد  سوى  الشمال،  بجهة 
العزلة  فك  أجل  من  سواعدهم  على  والتشمير 
وحل  مصالحهم،  إلى  للوصول  دواويرهم،  عن 
البنيات  وتعزيز  وتقويتها  الــطــرق  معضلة 

التحتية.
سؤاال  املواطنني  من  العديد  يطرح  وهنا 
غائبة، ويتمحور حول  اإلجابة عنه  طاملا ظلت 
فك  في  ومعداتها  والجماعات  املنتخبني  دور 
الحاجة  التي هي في أمس  املداشر  العزلة عن 
الشتاء،  فصل  في  خصوصا  العاجل،  للتدخل 
مجالها  نطاق  في  يدخل  األمــر  هــذا  أن  علما 
الجماعات  مــن  العديد  لكن  واختصاصها، 
اقتناء  على  ميزانيتها  صرف  تفضل  القروية 
السيارات للمجلس وإنفاق الباقي على مشاريع 
وهمية ودعم أنشطة افتراضية ال تستفيد منها 
بصلة،  التنمية  إلى  تمت  وال  الجماعة  ساكنة 
بجهة  القروية  الجماعات  معظم  جعل  مما 
واإلقصاء  التهميش  وقع  على  تعيش  الشمال 
الحضري  املجال  بعدها عن  والالمباالة بسبب 
لهذه  بــزيــارات  املعنية  السلطات  قيام  وعــدم 

مع  معاناة ساكنتها  على  والوقوف  الجماعات 
العزلة وانغالق الطرقات، خصوصا هذه األيام 

املمطرة.
ودورهــا  الجماعات  غياب  على  والنموذج 
العزلة أو املساهمة فيها، قامت ساكنة  في فك 
التابعة  ابريكشة  زيارة« بجماعة  »خندق  دوار 
إلقليم وزان، مقام الجماعة في إصالح الطريق 
الجماعات،  وباقي  املذكور  الدوار  بني  الرابطة 
مستعملني معدات يدوية والحجارة املستخرجة 
حيث  الصورة،  في  ظاهر  هو  كما  املنطقة  من 
هذه  مع  املنطقة  مواطني  من  العديد  تفاعل 
غياب  في  الساكنة  بها  قامت  التي  املــبــادرة 

الجماعة عن مثل هذه األعمال.
في نفس اإلطار، وخالل هذا األسبوع، قامت 
التابعة  الخرب«  حومة  حمراء  »عــني  ساكنة 
إقليم الفحص  الترابية ملوسة عمالة  للجماعة 
أنجرة، بنفس املبادرة، وعملت على فتح الطرق 
الجماعة، حيث  على  االعتماد  دون  وإصالحها 
الساكنة  طرف  من  املبادرات  هذه  مثل  صارت 
تتوسع باملنطقة بشكل ملحوظ.. فهل هي نهاية 
الساكنة  عن  العزلة  فك  في  الجماعات  عمل 
املشبوهة  الصفقات  وجه  في  الطريق  وقطع 

التي تخصص لها ميزانية مهمة دون نتائج؟

يتساءل العديد من املواطنني 
القصر  الــتــرابــيــة  بالجماعة 
التي  االتــفــاقــيــة  عــن  الــكــبــيــر، 
عــقــدهــا رئــيــس الــجــمــاعــة مع 
 13 بتاريخ  بلجيكية  مؤسسة 
من  تسلم  حيث   ،2017 شتنبر 
املعدات  من  مجموعة  خاللها 
كان  التي  الطبية،  واألجــهــزة 
الغرض منها تجهيز املستشفى 

الجديد للمدينة.
بها  قــام  التي  الــزيــارة  هــذه 
ملدينة  الجماعي  املجلس  رئيس 
نائبه  ــة  ــق رف الــكــبــيــر  الــقــصــر 
البياتي،  السالم  عبد  املهندس 
اآلن  لحد  تجهل  بلجيكا،  إلــى 
محسوبة  هــي  وهــل  تكلفتها، 

من  أم  الجماعة،  ميزانية  على 
حيث  للرئيس؟  الخاص  ــال  امل
تلقي  هــي  منها  الغاية  كانت 
املؤسسة  طــرف  من  مساعدات 
من  كل  مع  وبتنسيق  املذكورة 
مستشفى »بال حدود« وجمعية 
في  تعمل  الــتــي  ــد«  رشـ ــن  »ابـ
واالجتماعي  التضامني  املجال 
ــامــوا  ــل، هــــؤالء ق ــروكــســي ــب ب
توفير عدد  باملستحيل من أجل 
وتسليمها  الطبية  املعدات  من 
بــدوره  الــذي  الجماعة  لرئيس 
القصر  ملستشفى  سيسلمها 

الكبير.
أي  املــذكــور،  التاريخ  ومنذ 
ــوات،  ــرور خــمــس ســن ــ بــعــد م

الكبير  الــقــصــر  ومــســتــشــفــى 
لم  الــعــرائــش،  لعمالة  التابع 
يتوصل بتلك املعدات واألجهزة 
واختفت  تبخرت  التي  الطبية، 
زالــت  وال  غامضة  ظــروف  فــي 
تساؤل  رغم  اآلن،  لحد  مجهولة 
مصيرها،  عن  املنطقة  ساكنة 
سبق  الجماعة  رئيس  أن  علما 
صفحته  خالل  من  صرح  أن  له 
على موقع التواصل االجتماعي 
تلك  استلم  بأنه  »الفايسبوك«، 

املعدات منذ سنة 2017.
التي  التساؤالت  هذه  ورغــم 
على  املنطقة  ساكنة  تطرحها 
أعيد  والـــذي  الجماعة  رئيس 
انتخابه للوالية الحالية، إال أنه 

توضيح  وعــدم  الصمت  يفضل 
املعدات  هــذه  اختفاء  أســبــاب 
رغم أن مستشفى القصر الكبير 
حيث  إليها،  الحاجة  أمس  في 
تنعدم فيه أبسط شروط العالج 
الوافدين  املرضى  تحويل  ويتم 
العرائش،  مستشفى  إلى  عليه 
خصاصا  يعرف  بـــدوره  ــذي  ال
الطبية،  واملعدات  األطباء  في 
من  توضيح  صدور  انتظار  في 
الــذي  الجماعة  رئــيــس  طــرف 
أخذ لنفسه صورا رفقة املعدات 
مسرحية  مجرد  كانت  الطبية، 
لساكنة  الــوهــم  بيع  أجــل  مــن 
الــقــصــر الــكــبــيــر واســتــقــطــاب 

تعاطفهم ؟

حين تحل الساكنة محل الجماعة.. ما هو دور المنتخبين ؟

سال

تجار ينتظرون افتـتاح سوق الصالحين بسال
األسبوع

   
ســوق  افــتــتــاح  مــصــيــر  الزال 
بحي  ســال  بمدينة  الــصــالــحــني 
تــابــريــكــت غــيــر مـــعـــروف، رغــم 
تفوق  ملــدة  أشغاله  من  االنتهاء 
املحالت  توزيع  أجل  من  السنة، 
املستفيدين،  والباعة  التجار  على 
والــذيــن تــم إحــصــاؤهــم مــن قبل 
السلطات خالل السنوات املاضية 

قبل الشروع في املشروع.
فإن  مطلعة،  مصادر  وحسب 
ســـوق الــصــالــحــني بــســال، يعد 
الذين  للتجار،  الوحيد  األمـــل 
يعانون ظروفا صعبة في السوق 
الشيخ  حــي  بمصلى  الــحــالــي 
املــفــضــل، الــتــي أصــبــحــت تعج 
ومختلف  واألزبـــال  بالنفايات 
انعدام  جانب  إلــى  الــحــشــرات، 
السالمة واألمان في هذه املنطقة 
لجميع  عــرضــة  أصبحت  الــتــي 

األخــطــار، خــاصــة بــعــد انــدالع 
والتي  فيها  الحرائق  من  العديد 
جسيمة  مــاديــة  خسائر  خلفت 
بــالــنــســبــة لــلــتــجــار وأصــحــاب 

املحالت القصديرية.

ــول  ــق ــذا الـــخـــصـــوص، ي ــهـ بـ
ــل لــجــمــعــيــة  ــث ــم بـــــنـــــزروال، م
املستفيدين من السوق، أن »عملية 
ظروف  في  تمت  املحالت  توزيع 
جيدة، حيث حصل جميع التجار 

انتظار  في  املحالت  ــام  أرق على 
التدشني امللكي لسوق الصالحني 
الجميع  ينتظره  والــذي  الجديد، 

بشوق كبير. 
وأوضــــح نــفــس املـــصـــدر، أن 

ملكي  مــشــروع  الجديد  الــســوق 
يتوفر  كبير  تجاري  فضاء  وهو 
ستمكن  التي  املرافق  جميع  على 
ممارسة  من  والحرفيني  التجار 
ــم، وســيــخــلــق رواجـــا  ــه ــجــارت ت
اقتصاديا وتجاريا هاما باملدينة.
ــدوره، صــرح أحــد الــتــجــار،  ــ ب
لــلــســوق ال  الــحــالــي  ــع  ــوق أن امل
بسبب  التجارة،  بممارسة  يليق 
مع  فيه  للعمل  الصعبة  الظروف 
كل  في  والفئران  األزبــال  انتشار 
الحرائق  أن  إلــى  مشيرا  مكان، 
خسائر  ــي  ف تسببت  الــســابــقــة 
مادية، إلى جانب األمطار الغزيرة 
األفرشة  تأكل  التي  ــجــرذان  وال

والبضائع.
مصادر  قالت  أخــرى،  جهة  من 
ســوق  مـــشـــروع  أن  ــة،  ــي ــل ــح م
مـــن أي  يــعــانــي  الــصــالــحــني ال 
من  ويعد  البناء،  في  اخــتــالالت 
في  املتميزة  التجارية  املركبات 
منه  ستستفيد  حــيــث  املــديــنــة، 

الساكنة والتجار والحرفيون.

اختفاء أجهزة طبية يثير الشكوك   حول رئيس جماعة القصر الكبير
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مشاهد مؤلمة لمشردين بسطات تحاصرهم موجة البرد 
سطات

عـــادت آلـــــــة هـــــــدم عـــــــدد مـــــن املـــبـــانـــي 
ــى مــنــطــقــة تــــغــــازوت شــمــال  ــ الـــعـــشـــوائـــيـــة إلـ
أكادير، صبيحة يوم اجلمعة املاضية، وذكرت 
املــتــواجــدة  املــبــانــي  تــلــك  أن  مــصــادر محلية، 
ومبـــركـــز  أدوز،  وأدرار  إميـــولـــيـــلـــي  ــر  ــ ــــدواويـ بـ
بناؤها بطرق عشوائية  أن مت  تغازوت، سبق 
للبناء،  القانونية  الرخص  التوفر على  دون 
كما سبق وأن مت هدم مجموعة من املشاريع 
واملباني يف »تغازوت باي«، وهي القضية التي 
24 فيال  وأن  واســعــة، ال سيما  أثـــارت ضجة 
والتي طالها  املذكورة،  السياحية  يف احملطة 
قــــرار الـــهـــدم، شــيــدت بــطــرق غــيــر قــانــونــيــة، 
ــر الــهــدم الـــصـــادر عــن الــســلــطــات  وحــســب أمـ
ــــوص، فـــــإن الـــفـــيـــالت املــعــنــيــة  ــــصـ بــــهــــذا اخلـ
ــاوزت املــســاحــة املــبــنــيــة املــرخــصــة  بــالــهــدم جتــ
التحت أرضي، إضافة  الطابق  على مستوى 
بأنها  أخــرى مسجلة وصفت  إلى مخالفات 
بضوابط  خطيرا  إخـــالال  وتشكل  »جسيمة 

والبناء«. التعمير 

املــلــكــي  الــــــدرك  عــنــاصــر  تمكنت 
بتنسيق  ملول،  أيت  إنزكان  إقليم  بالتمسية 
يــوم  الــوطــنــي،  الــتــراب  مــراقــبــة  إدارة  مــع 
متهم  اعتقال شــاب  مــن  املــاضــي،  األربــعــاء 
باإلرهاب، بعد محاصرة مقر سكناه وحجز 
هاتفه النقال، ليتم اقتياده إلى سرية الدرك 
البحث معه،  تعميق  بإنزكان من أجل  امللكي 
وذلك بعد تتبع حتركاته على مواقع التواصل 
كتابات  عــدة  رصــد  مت  حيث  االجــتــمــاعــي، 
حسب  »الداعشي«،  الفكر  متجد  متطرفة 

مصدر أمني.

أكــاديــر  بشمال  الــعــقــار  تزال مافيا  ما 
ــنـــن  ــواطـ ــلـــى أراضــــــــي املـ ــو عـ ــســـطـ حتـــــــاول الـ
الوثائق  تزوير  على  باالعتماد  »األصلين«، 
املــتــعــلــقــة مبــخــتــلــف املــؤســســات عــلــى صعيد 
أقــــــــدم بــعــض  اجلـــــهـــــة، ويف هـــــــذا اإلطـــــــــــار، 
بسوس،  الــعــقــار  ملافيا  التابعن  األشــخــاص 
ــتـــارات مــن  عــلــى حـــيـــازة أزيـــــد مـــن ســبــع هـــكـ
أراضي عدد من سكان متروت بجماعة أورير 
يقول  وثائق  على  باالعتماد  أكــاديــر،  شمال 
بــعــض ســكــان الــــدوار أنــهــا مــــزورة وال أســاس 
األراضــي  تلك  وأن  الصحة، خاصة  مــن  لها 
توارثها السكان أبا عن جد قبل أن يفاجئوا 
بــأشــخــاص يــزعــمــون أن تلك األراضـــي لهم، 
وفــق إفـــادات عــدد مــن السكان، الــذيــن قالوا 
السكان ذوي  بأن هؤالء األشخاص يهددون 
إلــيــهــا، بعالقاتهم  احلــق يف األراضـــي املــشــار 

مع شخصيات وصفت بـ»النافذة«.

ــذوي  ــ ــام ل ــســ ــ نــاشــدت جـــمـــعـــيـــة ال
إنزكان  عمالة  عامل  اخلاصة  االحتياجات 
املراكز  إلنقاذ  التدخل  أجل  من  ملول،  أيت 
عاقة  لــه  ومــا  للجمعية  التابعة  التربوية 
بـــصـــنـــدوق دعــــم احلـــمـــايـــة االجــتــمــاعــيــة 
امللتمس   ــد  وأكـ االجــتــمــاعــي،  والــتــمــاســك 
بــأوضــاع  لــلــنــهــوض  تــســعــى  أن اجلــمــعــيــة 
األشـــخـــاص يف وضــعــيــة إعـــاقـــة وحتــســن 
امللكية  للتوجيهات  تنفيذا  عيشهم  ظــروف 
بن  الفاعلة  الشراكة  ترسيخ  إلى  الداعية 
من خال  املدني،  املجتمع  وفعاليات  الدولة 
تنموية  استراتيجيات  ووضــع  برامج  توفير 
مبعية  سوسيو-اقتصادي  إدماج  على  ترتكز 
التربوية  اخلدمات  عبر  احمللين،  الفاعلن 
التأهيلية والعاجات الوظيفية التي يقدمها 
أغلبية  أن  حيث  ملرتفقيها،  املــركــزيــن  كــا 
ينتمون  اخلــدمــات  هـــذه  مــن  املستفيدين 

للفئات االجتماعية األكثر هشاشة.

داء
أص

ســـوسية

الصويرة

سقوط سور يهدد حياة عمال 
العتيقة  بالمدينة 

حفيظ صادق
 

  
اآليلة  املباني  انهيار  مسلسل  زال  ال 
»أهــل  حــي  هــو  وهــا  مستمرا،  للسقوط 
أكادير« باملدينة العتيقة بالصويرة، انهار 
بالكامل  هدمه  تم  ملنزل  وقائي  ســور  به 
التكميلي  البرنامج  مــشــروع  إطــار  فــي 
مساء  العتيقة،  املدينة  وتثمني  لتأهيل 
العمال  كان  حني  املاضية،  الجمعة  يوم 
تم  الذي  السور  هذا  في ترقيع  منهمكون 
تثبيته منذ أكثر من شهرين بدون سالسل 

فوجئوا  أن  إلى   ،)chainage( حديدية 
ــذي بني  ــ ــســور بــالــكــامــل وال بــســقــوط ال
خلق  مما  دعامات،  أي  دون  فقط  بالطوب 
فروا  الذي  والعمال  الساكنة  وسط  هلعا 

هاربني وتركوا الجمل بما حمل.
وأعرب بعض سكان الحي املذكور، عن 
قلقهم إزاء طريقة اشتغال شركات التهيئة 
وغــيــاب  العتيقة  بــاملــديــنــة  والــصــيــانــة 
بتسوير  ُيسمح  كيف  متسائلني  املراقبة، 
ما  وهو  دعامات،  بــدون  الفارغة  البقعة 
كما  والساكنة،  املــارة  على  خطرا  يشكل 
النفايات  لــرمــي  مكانا  أصبحت  أنــهــا 

والقاذورات.

تلــــكس

كشف المندوب 
الجهوي للمكتب الوطني 
للصيد بسيدي إفني، خالد 
اصطيفة، أنه تم تسجيل 

أداء أفضل لمفرغات 
المنتوجات البحرية على 
مستوى الدائرة البحرية 

لسيدي إفني، بلغ 48 ألفا 
و157 طنا، بقيمة إجمالية 
تصل إلى 202 مليون و31 
ألف درهم، خالل األشهر 

الـ 11 األولى من سنة 
2021، وأنه تم تسجيل 

ارتفاع بنسبة 31 في 
المائة من حيث الحجم و35 
في المائة من حيث القيمة 

مقارنة مع سنة 2020.

نورالدين هراوي

   
لجأ عدد من املشردين إلى االحتماء من موجة 
املدينة  األيــام  هذه  تضرب  التي  القارس  البرد 
إلى  املـــدن،  باقي  غــرار  على  سطات  الفالحية 
املبيت أمام واجهات املساجد واألبناك واملحالت 
التجارية وسط املدينة، وأماكن أخرى، في الوقت 
الذي كان من املفروض أن تعمل السلطات املحلية 
التعاون  كمندوبية  املعنية،  املصالح  مع  بتنسيق 
والشريكة  التشاركية  والجمعيات  الــوطــنــي 
تنظيم  على  املواطنني،  من  الفئة  بهذه  واملهتمة 
احتواء  أجــل  من  وملموسة  متواصلة  حمالت 
بهم،  تعج  املدينة  أصبحت  الــذيــن  املــشــرديــن، 
أصبحوا  حيث  املتسولني،  فئة  شــأن  شأنهم 
وأطــراف  جنبات  كل  في  الفت  بشكل  منتشرين 
زنقة،  »زنقة  أســاس  على  وشوارعها  أحيائها 
متسول ومتشرد«، رغم املنح الضخمة والسمينة 
والدعم السنوي وأموال املبادرة الوطنية للتنمية 
البشرية املقدمة لكل الجهات واملؤسسات املعنية 
مجرد  يبقى  ذلك  أن  إال  املختصة،  والجمعيات 
أضغاث أحالم وأوهام وتجارة مربحة باسم هذه 
عاينته  ما  وفق  واملستضعفة،  املتضررة  الفئات 

عدة مصادر. 
ــدت نــفــس املـــصـــادر، أن فــئــة املــشــرديــن  ــ وأك
اإلقــلــيــم، تبقى خــارج  بــبــاقــي  ــذا  بــســطــات، وكـ

املختصة،  املسؤولة  الجهات  وبرامج  حسابات 
التي فرضتها  وخاصة في هذه الظرفية الصعبة 
من  يعرفه  وما  الشتاء  وفصل  »كورونا«  جائحة 
أمطار وبرد قارس، علما أن إقليم سطات عموما 
تشهد  مؤخرا  أصبحت  بالخصوص،  واملدينة 
توافد عدد كبير من املختلني عقليا من بعض املدن 

واألقاليم املجاورة. 
ــي  ــان ــس ــوع اإلن ــوضــ ــ ــذا امل ــ ــي ســـيـــاق ه ــ وف
الوضعية  ــذه  ه ــام  وأمـ املــحــض،  واالجــتــمــاعــي 
السطاتي  الشارع  يطالب  املشردين،  لفئة  املقلقة 
جميع  املــهــتــم،  والــحــقــوقــي  املــدنــي  واملجتمع 
بالتدخل  الرسمية،  والجهات  املعنية  املؤسسات 

التي  املجتمعية  الظاهرة  هذه  لتطويق  العاجل 
تقض مضجع الجميع، وتفضح بامللموس المباالة 
قيامها  وتدعي  اهتمامها،  وعدم  معروفة  جهات 
بأعمال إنسانية وخيرية، لكنها تبقى مناسباتية 
مستوى  على  رمــضــان  شهر  فــي  إال  تنشط  وال 
القفف الغذائية، لتتوارى عن األنظار باقي شهور 
السنة، رغم أنها هي املسؤولة األولى عن العناية 
لهم،  بهؤالء املشردين، مع توفير خدمات صحية 
باملراكز  والتوعوية  الوقائية  الخدمات  وخاصة 
التابعة لها، هي وشركاؤها من الجمعيات بحكم 
األسرة  »وزارة  سابقا  املسماة  للوزارة  تبعيتها 

والتضامن« في عهد حكومة العثماني.

مراكش

القضايا الساخنة تستأثر باهتمام المراكشيـين 

عزيز الفاطمي
 

  
باهتمام  مراكش  مدينة  في  املحلي  العام  الــرأي  تابع 
خالل  الــحــمــراء  املدينة  شهدتها  الــتــي  القضايا  كبير 
األسبوع األخير، في مقدمتها القرارات التي اتخذها والي 
البناء  ظاهرة  محاربة  إطار  في  لحو،  قسي  كريم  الجهة، 
العشوائي، وإقالة مسؤولة بارزة في الوالية، ومتابعة أحد 

نواب العمدة السابق في قضية نصب.
من  مجموعة  عزل  أسفي  مراكش  جهة  والــي  قرر  وقد 
نتائج  ضــوء  على  وذلــك  مختلفة،  برتب  السلطة  أعــوان 
أسباب  حــول  املكلفة  اللجن  بــه  قامت  الــذي  التحقيق 
للقوانني،  املخالفة  العشوائية  البناءات  تفريخ  ودواعــي 
في  يشتغلون  كانوا  الذين  املعزولني  مؤاخذة  تمت  حيث 
امللحقة اإلدارية الحي الشتوي، على التغاضي عن عمليات 
والتي  الفوضى،  انتشار  في  واملساهمة  العشوائي  البناء 
بالعاصمة  والفضاءات  األحياء  من  العديد  لتطال  امتدت 
أعوان  أن  البعض  اعتبر  حيث  حسرة«،  »يا  السياحية 

السلطة هم أكباش فداء ويجب تحديد املسؤوليات.
التعمير  رئيسة مصلحة  بإقالة  الوالي  قرار  استأثر  كما 
تضاربت  حيث  واملالحظني،  املتتبعني  اهتمام  بالوالية، 

األسباب بني من يقول أن سبب اإلقالة يرجع لطريقة اشتغال 
من  وبني  العملي،  بمحيطها  املشحونة  وعالقتها  الرئيسة 
أنه تمت مؤاخذتها على عرقلة مجموعة من املشاريع  يرى 
وتوفير  الحمراء  املدينة  جمالية  في  ستساهم  التي  املهمة 

مناصب الشغل وتحسني الوضع االقتصادي بمراكش.
الحدث الثالث الذي يحظى باهتمام املراكشيني، يتعلق 
باملتابعة القضائية ألحد نواب العمدة سابقا، بعدما قدمت 
مصالح والية جهة مراكش أسفي، ممثلة في قسم الشؤون 
الداخلية، شكاية تتعلق بالنصب على سيدة كان قد وعدها 
بتوظيف ابنها كعون سلطة مقابل مبلغ مالي، حيث قامت 
بتوثيق عملية تسليم املبلغ بمقطع فيديو تم تداوله على 
توقيف  ليتم  االجتماعي،  التواصل  بمواقع  واسع  نطاق 
االبتدائية  املحكمة  طرف  من  عليه  والحكم  فيه،  املشتبه 

بسنة ونصف حبسا نافذا. 
بلقايد،  العربي  السابق  العمدة  محاكمة  قضية  لكن 
أبرمتها  التي  والصفقات  املالية  االختالالت  حول  ونائبه، 
الجماعة الحضرية خالل احتضان املدينة لفعاليات مؤتمر 
املناخ »كوب 22«، ال زالت تحظى بتتبع املراكشيني، حيث 
العمدة  لنائب  القاضي  توجيه  دجنبر   8 جلسة  شهدت 
تركيزه،  يفقد  جعلته  التي  املحرجة  األسئلة  من  العديد 
مما يؤكد أن هذا امللف سيعرف نقاشات طويلة بني هيئة 

املحكمة وهيئة الدفاع.
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إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

الجماعي  باملجلس  املعارضة  انتفض فريق 
من  يعيشه  أصبح  ما  خلفية  على  لتاوريرت، 
احتقان بني مكونات األغلبية واملعارضة، نتيجة 
مستوى  على  وقانونية  تنظيمية  تــجــاوزات 
أجهزة  داخــل  من  االنتدابية  املمارسة  تدبير 
املجلس، وسوء التعاطي مع مجموعة من ملفات 
والتعتيم  التضليل  ظل  في  العام،  الشأن  تدبير 

اإلعالمي املمارس خالل دورات املجلس.
لها،  صحفية  نــدوة  خــالل  املعارضة  وقالت 
وجاءت  السياسيني،  الفرقاء  جميع  تحترم  إنها 
الساكنة  الترافع على قضايا  لتمارس حقها في 
تصفية  عن  بعيدا  العامة  املصلحة  منطلق  من 
أي حسابات انتخابية، مستنكرة التعاطي الغير 
غياب  في  قضيتهم،  مع  املحلية  للسلطة  واضح 

كما  املرفوعة،  التظلمات  مع  الحقيقي  التجاوب 
املؤطرة  القانونية  املقتضيات  بإعمال  طالبت 

لعمل املجلس الجماعي.
ــدوة، أبــــرزت املــعــارضــة  ــنـ ــذه الـ ــالل هـ وخــ
أوضحت  للرئيس،  قانونية  ــجــاوزات  ت ــدة  ع
بخصوصها أنها »عرضتها على أنظار القضاء، 
وإلى حني الحسم في املوضوع، سندعو إلى فتح 
التدبيرية  االختالالت  من  مجموعة  في  تحقيق 
الصناعي،  الحي  ملف  رأســهــا  على  الكبرى، 
املساطر  كافة  سـ»تتبع  أنها  مؤكدة  والتعمير«، 
من  مزيد  سلك  في  حقها  وستمارس  القانونية 
تقديم  األمر  اقتضى  وإن  االحتجاجية،  األشكال 
وتحقيق  إنصافها  حني  إلى  جماعية،  استقالة 

مطالبها املشروعة«.

وفي السياق ذاته، توعدت املعارضة املجلس 
والفر  الكر  لـ»سيناريوهات  بكشفها  الجماعي 
لخلط  لوبيات  وتدخل  واملعارضة،  األغلبية  بني 
مــوروثــة«،  مصلحية  ألجــنــدات  خدمة  األوراق 
مالمح  املــعــارضــون  املنتخبون  فيها  تــنــاول 
سياسة التدبير االنفرادي والغير معقلن ملصالح 
يضيف  املــجــلــس،  رئــيــس  ــرف  ط مــن  الساكنة 

املصدر ذاته.
ــرى، عــبــر نــشــطــاء وفــاعــلــون  ــ ــن جــهــة أخ م
األوضاع  إليه  آلت  ملا  غضبهم  عن  جمعويون، 
األكبر  الخاسر  أن  موضحني  تاوريرت،  بمدينة 
اإلقليمية  السلطة  مطالبني  املنطقة،  مواطنو  هم 
بالتدخل إلى جانب املعارضة واألغلبية لتجاوز 

االحتقان، بغية تحقيق طموح الساكنة.

املناجم  عمال  تنسيقية  أطلقت 
بجرادة، نداء استغاثة إلى السلطات 
املعنية، قصد االلتفات إلى معاناتهم، 
وتنفيذ الوعود التي وعدتهم بها في 
الوضعية  بعد  ــك  وذل ســابــق،  وقــت 
يعيشونها  أصبحوا  التي  الهشة 

اليوم.
ووفق بالغ صادر عن التنسيقية، 
السلطات  بتذكير  خالله  من  قامت 
 ،1998 فبراير   17 باتفاقية  املعنية 
املغرب«،  »مفاحم  إدارة  بني  املوقعة 
وممثلي  واملــعــادن،  الطاقة  ووزارة 
)ك. د. ش،  العمال: النقابات الثالث 
ا. م. ش، وا. ع. ش. م(، مشيرة إلى 
التي  املعسولة  الــوعــود  ــم  »رغ أنــه 
الطاقة  ــر  وزيـ ــم  ــره وآخ قــدمــوهــا، 

في  تعهد  الــذي  السابق،  واملــعــادن 
جرادة بتاريخ 13 يناير 2018، وأمام 
حل  على  بــالــبــرملــان،  األمـــة  ممثلي 
املرتبطني  والعامالت  العمال  ملف 

باالتفاقية«.
ــت الــتــنــســيــقــيــة رئــيــس  ــب ــال وط
االنتقال  قطاع  ووزيـــر  الحكومة، 
للمكتب  العامة  واملــديــرة  الطاقي، 
الوطني للهيدروكاربورات واملعادن، 
»مفاحم  على شركة  بصفتها وصية 
73 من العامالت  املغرب«، بـ»تمكني 
والعمال من التعويضات عن السكن 
 55 السن  واحــتــســاب  واألقــدمــيــة، 
للحصول  األرض  باطن  لعمال  سنة 
االتفاقية،  لروح  طبقا  التقاعد  على 
العجز«،  نسبة  عــن  والــتــعــويــض 

العالج  بطاقة  بإخراج  طالبت  كما 
على  السيليكوز  ملرضى  املجاني 
لالتفاقية  طبقا  الوطني  الصعيد 
املعنية،  األطــــراف  بــني  املــوقــعــة 

حسب البالغ.
والــتــمــســت تــنــســيــقــيــة عــمــال 

تقديم  املعنية،  الجهات  من  الفحم 
الكهرباء  استهالك  عن  تخفيضات 
للعمال املصابني بمرض السيليكوز، 
ــن مــرضــى  ــ وإلــــغــــاء الـــتـــقـــادم ع
ينجم  لم  التي  للملفات  السيليكوز 
ذاتــه. البالغ  حسب  التفاقم،   عنها 

قطاع التعليم الخاص بجهة 
الشرق يعاني في صمت

»كــورونــا«، أصبح قطاع  بداية جائحة  منذ 
التعليم اخلاص مبدينة وجدة يعاني الكثير 
ــؤدي إلـــى عــدم  مــن املــشــاكــل اإلداريـــــة، الــتــي تـ
ــة واجــبــهــا الـــتـــربـــوي، مما  ــأديـ اســتــقــرارهــا وتـ
تــواجــدهــا يف خــريــطــة التعليم  يــهــدد  أصــبــح 
باملغرب، ويفقدها دورها التعليمي والتربوي.

وأكــــدت رابــطــة الــتــعــلــيــم اخلــــاص بــاملــغــرب 
أن  لفروع وجدة،  التعليم اخلاص  وفيدرالية 
تربوية  مقاولة   93 حوالي  بها  وجــدة  مدينة 
الــشــرق، مقسمة مــا بني  163 بجهة  بــني  مــن 
االبتدائي واإلعدادي بطاقة استيعابية لـ 19 
ألــف مــتــمــدرســة ومــتــمــدرس، وتــشــغــل حــوالــي 
الــتــربــويــة، مــوضــحــني أن  4000 مـــن األطــــر 

االســتــثــمــار يف الــقــطــاع هــو معنوي أكــثــر مما 
الدولة حوالي  ميزانية  وتضخ يف  ربحي،  هو 

15 مليار سنتيم كمقاوالت مواطنة.
أنه رغم كل هذه اجلهود،  وأضافت الرابطة، 
تبقى مؤسسات التعليم اخلصوصي تعاني من 
وخاصة  التربوي،  عملها  تعرقل  جمة  إكراهات 
ــائـــحـــة »كــــــورونــــــا« واإلجــــــــــراءات  ــنـــذ ظــــهــــور جـ مـ
وبشكل  سلبا  عليها  أثـــرت  الــتــي  لها  املصاحبة 
مــلــمــوس، حــيــث أنــهــا مــعــرضــة لـــإغـــاق يف أي 
حلــظــة، وحــوالــي 80 مــؤســســة أغــلــقــت أبــوابــهــا، 
كما أن سيارات النقل املدرسي تتعرض لتشديد 
املراقبة عليها من طرف اإلدارة اجلهوية لوزارة 
للشرق،  واملــاء  واللوجستيك  والنقل  التجهيز 
ــر الــتــحــمــات  ــتـ عـــبـــر الـــصـــرامـــة يف تــطــبــيــق دفـ
تعرضت  حيث  احلــالــيــة،  الظرفية  مــراعــاة  دون 
ــبـــت مـــنـــهـــم رخـــص  ــحـ ســـيـــاراتـــهـــم لـــلـــحـــجـــز وسـ
عنه  ينتج  أشــهــر، ممــا   03 ملــدة  املهنية  السياقة 

الهدر الزمني لتمدرس التاميذ.
ــأن تقف  وطـــالـــبـــت الـــرابـــطـــة احلـــكـــومـــة، بــ
بجانب هذا القطاع ومساندته عبر حتفيزات 
ضــريــبــيــة، وتــشــجــيــعــه بــشــتــى الــوســائــل حتى 

يقوم برسالته على أحسن وجه.

المعارضة تنتفض ضد المجلس الجماعي لتاوريرت

الزمامرة

ارتفاع تكاليف اإلنتاج يدفع الفالحين إلى تجنب زراعة 
السكري الشمندر 

كواليس  جهوية

جماعة سيدي عبد هللا 
يع  بن مبارك خارج مشار

التنمية 
األسبوع

 

  
والجماعات  أقــا  منطقة  ساكنة  تعيش 
مزرية  وضعية  بــهــا،  املحيطة  الترابية 
مشاريع  غياب  بسبب  ملحوظا  وتهميشا 
البرامج  ضمن  إدراجــهــا  وعــدم  تنموية، 

التنموية التي تخصص إلقليم طاطا.
بعض  فـــإن  محلية،  مــصــادر  وحــســب 
قطار  يصلها  لــم  ــا  ألق التابعة  املــنــاطــق 
كبيرا  خصاصا  تعاني  أنها  رغم  التنمية، 
يجعل  مما  الطرقية،  املسالك  مستوى  على 
بعض املناطق تعيش في عزلة تامة، نتيجة 
املناطق  بــهــذه  املــســؤولــني  اهــتــمــام  ــدم  ع
خانة  في  تدخل  أصبحت  والتي  املنسية، 

املغرب غير النافع.
للمنطقة  التابعة  الجماعات  بني  ومــن 
واإلقــصــاء،  التهميش  مــن  تعاني  والــتــي 
التي  مــبــارك،  بن  هلل  عبد  سيدي  جماعة 
الخدمات  لتقديم  صحي  ملستوصف  تفتقر 
ربط  عدم  إلى  باإلضافة  للساكنة،  الطبية 
تعقيد  بسبب  بالكهرباء،  الساكنة  منازل 

اإلجراءات اإلدارية وارتفاع التكلفة.
مصير  عن  املواطنني  بعض  ويتساءل 
خصصته  أن  سبق  الـــذي  املــالــي  الــدعــم 
ــدر  ــق ــة »املـــنـــاجـــم« بــاملــنــطــقــة، وامل شــرك
تنمية  أجل  من  درهم،  مليون   35 بحوالي 
املشاريع  مــن  الــعــديــد  وتشييد  املنطقة 
التي  االستثمارات  أن  إال  الساكنة،  لفائدة 
خصصت لها هذه األموال الزالت مجهولة 

وغير معروفة لدى ساكنة املنطقة.

طاطا

عزيز العبريدي
 

  
دكالة  بمنطقة  السكري  الشمندر  زراعة  عرفت 
الحالي،  الفالحي  املوسم  هــذا  بداية  مع  عبدة 
عزوفا كبيرا من طرف بعض الفالحني املتوفرين 
التي  املادية  الخسائر  بسبب  السقي،  آبار  على 
ارتفاع  نتيجة  املاضي،  املوسم  خالل  تكبدوها 
السقي  مياه  على  باالعتماد  اإلنــتــاج  تكاليف 
بواسطة اآلبار، وارتفاع نسبة ملوحة مياه اآلبار 
والتي أدت إلى انخفاض نسبة الحالوة وضعف 
مردودية املنتوج الشمندري، الشيء الذي جعلهم 

يغرقون في الديون املترتبة على ذلك.
إدارة  تحركت  الــواقــع،  ــر  األمـ هــذا  وأمـــام 
جديد،  مدير  تعيني  مع  سيما  ال  »كــوزيــمــار«، 
بواسطة  بالفالحني  املباشر  باالتصال  وقامت 
ممثليها في املراكز الفالحية السقوية، وإقناعهم 
بضرورة زرع الشمندر السكري مقابل االستفادة 
تتجلى  التشجيعية،  املالية  الحوافز  بعض  من 
مــزروع،  هكتار  كل  عن  درهــم   1000 صرف  في 
في  مسبقة  مالية  مساعدات  من  واالســتــفــادة 
درهم   2000 بـ  تقدر  ومــارس  فبراير  شهري 
ما جعل  الباهظة، وهو  اإلنتاج  تكاليف  لتغطية 
عن  ويتراجعون  رأيهم  يغيرون  الفالحني  بعض 
أسلوب املقاطعة والعودة إلى زراعته من جديد 
في  التشجيعية،  املالية  الحوافز  هذه  ظل  في 
حني لم يقتنع البعض اآلخر من الفالحني بهذه 
اإلغراءات واستمروا في مقاطعة زراعة الشمندر 
السكري بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج، وفضلوا 

تعويضه ببعض الزراعات األخرى مثل الحبوب 
أو الخضر.

حسب  السكري،  الشمندر  مزارعو  ويشتكي 
مــا جــاء فــي شــهــاداتــهــم، مــن ارتــفــاع تكاليف 
في  تتمثل  والــتــي  السكري،  الشمندر  زراعـــة 
بقنوات  وتجهيزها  اآلبار  حفر  تكاليف  ارتفاع 
السقي، وارتفاع مصاريف السقي التي تتم إما 
الشمسية،  الطاقة  أو  الطبيعي  الغاز  بواسطة 
األزوتية  األمالح  ثمن  في  الصاروخية  والزيادة 
 350 من  ارتفعت  والتي  اإلنتاج،  في  املستعملة 
درهما للقنطار إلى 1000 درهم للقنطار، إضافة 
واألســمــدة  املنتقاة  الــبــذور  ثمن  ارتــفــاع  ــى  إل
»كوزيمار«  إدارة  لهم  تقدمها  والتي  املستعملة، 
الفالحني بعد جنيه،  اقتطاعها من منتوج  ويتم 

وكذلك ارتفاع مصاريف اليد العاملة.
الشمندري  املنتوج  جعلت  اإلكــراهــات  هــذه 
عن  استغنوا  لذلك  الفالحني،  لبعض  مربح  غير 

زراعته واستبدلوه بزراعات أخرى مربحة.
وتجدر اإلشارة إلى أن مساحة زراعة الشمندر 
السكري تقلصت في السنتني األخيرتني، بسبب 
قلة التساقطات املطرية، وقطع مياه السقي على 
لالستثمار  الجهوي  املكتب  طرف  من  الفالحني 
املائية،  السدود  حقينة  بسبب ضعف  الفالحي، 
الذين  الفالحني  على  الــزراعــة  هــذه  واقتصار 
في  ساهم  ما  وهو  اآلبــار،  مياه  على  يتوفرون 
كانت  الــذي  الشمندري  املنتوج  كمية  تراجع 
السكر  إنتاج  في  عبدة  دكالة  منطقة  به  تساهم 

على الصعيد الوطني.

عمال »مفاحم جرادة« يطلقون نداء استغاثة 
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اندالع صراع بين أعضاء المجلس حول 
التفـويضـات تـوزيـع 

كواليس  جهوية

فاس

سكان جماعة يحتجون 
البرلماني »الفايق« على 

 األسبوع
  
  

نــظــم املـــئـــات مـــن ســكــان اجلــمــاعــة الــتــرابــيــة 
خالل  احتجاجية  وقفة  بفاس،  الطيب«  »أوالد 
ــوع املـــاضـــي أمــــام مــقــر املــجــلــس الــبــلــدي  ــبـ األسـ
الــذي  »الفساد  أســمــوه  ملــا  رفضهم  عــن  للتعبير 
تــفــشــى يف املــرافــق الــعــمــومــيــة بــتــراب اجلــمــاعــة 

القروية«.
األوضــاع  من  استيائهم  عن  احملتجون  وعبر 
والتي  واملنطقة،  اجلماعة  تعيشها  التي  املزرية 
اهتمام  عـــدم  بسبب  احملــلــيــة،  للتنمية  تفتقد 
مسؤول اجلماعة مبطالب الساكنة رغم الوعود 

االنتخابية التي قدمها.
واستنكر السكان الغاضبون تواطؤ السلطات 
احملــلــيــة مـــع رئــيــس اجلــمــاعــة الــبــرملــانــي رشــيــد 
تزويد  عملية  بعرقلة  يتهمونه  الــذي  الــفــايــق، 
ــاء الــصــالــح  ـــ ــان اجلـــمـــاعـــة بـــالـــكـــهـــربـــاء واملــ ــكـ سـ
لــلــشــرب، وخــاصــة األســـر املــعــوزة الــتــي ال تتوفر 

على اإلمكانيات املادية.
والتمس السكان التدخل امللكي لرفع الظلم 
والــطــغــيــان الــــذي يــعــانــون مــنــه، بــســبــب رئــيــس 
اجلــمــاعــة الــــذي ميــــارس نــفــوذه ضــد الــســاكــنــة، 
ويـــحـــرمـــهـــا مــــن حـــقـــوقـــهـــا املـــشـــروعـــة بــالــربــط 

الكهربائي واملاء الصالح للشرب.
ــة، فــــــإن األوضـــــــاع  ــيـ ــلـ ــادر مـــحـ ــ ــصـ ــ وحــــســــب مـ
قــابــلــة  الــطــيــب  االجــتــمــاعــيــة يف جــمــاعــة أوالد 
يعم  الــذي  الشعبي  الغضب  بسبب  لالنفجار، 
املسؤول  البرملاني  اهتمام  عــدم  بسبب  اجلميع 

ــالـــب املــــواطــــنــــن، الــــذيــــن يـــعـــانـــون  ــطـ مبـ
الــتــهــمــيــش واإلقـــــصـــــاء مـــنـــذ عـــدة 

سنوات.
ــزم ســـــكـــــان اجلــــمــــاعــــة  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
إذا  املــقــبــلــة  األيــــام  يف  التصعيد 
لــم تــتــم االســتــجــابــة ملــطــالــبــهــم، 

واللجوء إلى اجلهات الرسمية 
يف الرباط، إذا عجزت 

احمللية  السلطات 
ــتــــجــــاوب  ــلــــى الــ عــ

مع مطالبهم.

مكناس

أيت أورير

 األسبوع
  
  

 ،2021 دجنبر  و10   9 يومي  خــال 
للتنمية  »أنــــــوار  جــمــعــيــة  نــظــمــت 
والتضامن«، ورشة فنية لفائدة األطفال 
أقرانهم  مع  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
فاسكا  بآيت  الجمعية  بمقر  العاديني 
أطرتها  ــحــوز،  ال إقليم  ــر  أوريـ بــأيــت 
بـــدراوي  أمينة  التشكيلية  الفنانة 
ــي، وحــضــر حــفــل االفــتــتــاح  ــسـ اإلدريـ
ذات  الجمعوية  الفعاليات  مجموعة من 
االحتياجات  ذوي  باألطفال  االهتمام 
الفعاليات  لبعض  إضــافــة  الــخــاصــة، 
أمور  وأولــيــاء  واملسرحية  اإلعامية 

األطفال املعاقني.

الدقاق،  محمد  الجمعية،  رئيس  وأكد 
ملسألة  كبيرة  أهمية  إياء  ضرورة  على 
كافة  فــي  ــة  ــاق اإلع ذوي  ــال  األطــف دمــج 
والثقافية  الفنية  والــبــرامــج  األنشطة 
والجمعوية بصفة خاصة، وفقا لقرارات 
ومحاربة  اإلعاقة  بدمج  املتحدة  األمــم 
وأن  خصوصا  الــفــئــة،  ــذه  ه استبعاد 
عن  تتحدث  املتحدة  األمــم  إحصائيات 
يعانون  العالم  سكان  من   %  10 نسبة 
التهميش،  من  يعانون  كما  اإلعاقة،  من 
كما نصت  الجهود  تكثيف  يستوجب  ما 
النموذج  وتوصيات  خاصات  ذلك  على 
التنموي الجديد والدور الفعال للمجتمع 

املدني في هذا الصدد.
وقد تم التأكيد من لدن جمعية »أنوار« 
فتح  أجل  من  النهج  هذا  مواصلة  على 
العزلة  وفك  األطفال  لهؤالء  جديدة  آفاق 

عنهم، خصوصا في العالم القروي أمام 
في  دمجهم  تعترض  التي  الصعوبات 
الــذي  الجديد  التنموي  النموذج  أفــق 
واالقتصادية  االجتماعية  الحقوق  يوفر 
لألشخاص الذين هم في وضعية إعاقة، 

أن  اإلدريسي،  بدراوي  أمينة  أكدت  كما 
دمج  فــي  تساهم  عامة  بصفة  الفنون 
ثمنت  أنها  كما  اإلعــاقــة،  ذوي  األطفال 
مبادرة الجمعية باعتبار هذا النشاط هو 
الثالث من نوعه الذي تنظمه الجمعية. 

وكان من بني األنشطة التي طبعت هذه 
في  األطفال  مشاركة  التضامنية،  الورشة 
تفاعلهم  مدى  تبني  قيمة  فنية  إنتاجات 
أمينة  الفنانون  أنجز  كما  الورشة،  مع 
آيت  بوزيد وحمزة  آيت  وسعيد  بدراوي 
على  السيراج، جداريتني  ورشيد  أومحا 
الطريق الوطنية رقم 9 بمركز آيت فاسكا.
وفي األخير، أكد أولياء أمور األطفال 
سداد  على  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 
شأنها  مــن  الــتــي  املــبــادرات  ــذه  ه مثل 
واملؤسسات  املجتمع  ضمير  صــحــوة 
الفئة  هــذه  إعــطــاء  بــضــرورة  املنتخبة 
أجل  من  إليه  تحتاج  ومــا  تستحقه  ما 
األسرة  وزارة  طالبوا  كما  أفضل،  حياة 
الفئة  هــذه  تجاه  بالتفاتة  والتضامن، 
مرافق  تــواجــد  عــدم  مــن  تعاني  الــتــي 

خصوصا بمنطقة آيت فاسكا.

فنانون إعالميون ينشطون ورشة فنية لذوي االحتياجات الخاصة

 األسبوع
 

  
وقــع  عــلــى  مــكــنــاس  مــديــنــة  مجلس  يعيش 
املسير  التحالف  أعضاء  بني  متكررة  صراعات 
االختصاصات  توزيع  حول  الحضرية،  للجماعة 
التعمير  بقطاع  تتعلق  والتي  والتفويضات، 
الــذي  الــشــيء  املــفــوض،  والتدبير  ــال،  واألشــغ
حرج  موقف  فــي  باحجي  جــواد  العمدة  جعل 
توزيع  في  صعوبة  وجــد  بعدما  الحلفاء،  بني 

املسؤوليات على أعضاء مجلسه.
ويبقى الصراع محتدما بني مستشاري حزبي 
يطالب  حيث  الدستوري،  واالتــحــاد  االستقال 
التفويض  على  بالحصول  »املــيــزان«  منتخبو 
لقطاع  املفوض  والتدبير  األشغال  بقسم  املتعلق 
التي  الرتبة  وفق  وذلك  وغيره،  والنقل  النظافة 
املحلية  االنتخابات  خال  الحزب  عليها  حصل 
على  »الحصان«  أعضاء  يشدد  بينما  األخيرة، 
ضرورة توزيع التفويضات بالتساوي بني جميع 
املنتخبني، وتمكني كل حزب من تدبير قطاع معني.

تسوية  إلى  الوصول  املجلس  رئيس  وحاول 
حــزب  مــســتــشــاري  أن  إال  لــلــطــرفــني،  مــرضــيــة 
من  تمكينهم  بــضــرورة  متمسكون  االستقال 

عليها  حصل  التي  للرتبة  نظرا  التفويضات، 
حزبهم والتي تمنحه الحصول على التفويضات 
حيث  الجماعي،  املجلس  تشكيلة  في  األساسية 
املواطنني  مصالح  جعلت  الصراعات  هــذه  أن 
متأخرة إلى حني توزيع املسؤوليات بني الحلفاء.

ويتساءل الرأي العام املحلي عن مصير هذه 
وأن  خاصة  املدينة،  مجلس  داخل  الصراعات 
برئاسة  للظفر  يسعون  املنتخبني  من  العديد 

على  الضغط  خال  من  الطرق  بشتى  اللجان 
على  سلبا  ينعكس  قد  الذي  الشيء  الرئيس، 
املنتخبني  تــنــافــس  ظــل  ــي  ف املــجــلــس،  عــمــل 
الخاصة،  واملصالح  املناصب  على  واألعضاء 
التوفر  تتطلب  اللجان  ترأس  مسألة  أن  رغم 
والخبرة،  والتجربة  الدراسي  املستوى  على 
ــواصــل مع  ــت ــي املـــجـــال، وال والــتــخــصــص ف

املواطنني والكفاءة في تدبير القطاع.

 األسبوع
 

  
لحقوق  املغربية  املنظمة  وجهت 
رسالة  الفساد،  ومحاربة  اإلنسان 
تطالب  املحمدية،  عمالة  عامل  إلى 
ميزانية  فــي  تحقيق  بفتح  فيها 
بــعــض الــجــمــعــيــات بــجــمــاعــة عني 
دعم  من  استفادتهم  وحول  حرودة، 

املجلس البلدي برسم سنة 2020.
من  الحقوقية  املنظمة  والتمست 
لفتح  تعليماته  إعطاء  املدينة،  عامل 
تحقيق في ميزانية بعض الجمعيات 
بجماعة عني حرودة، وذلك عبر خلق 
ميزانية  في  التدقيق  أجل  من  لجنة 
الجماعة  أن  الجمعيات، وقالت  هذه 
املذكورة خصصت 80 مليون سنتيم 
والتي  الجمعيات،  لبعض  كمنحة 

تعد جزء من املال العام.
»عملية  أن  الهيئة  وأوضــحــت 

ألي  تخضع  ال  املــنــح  ــذه  ه تــوزيــع 
كما  أخاقية،  أو  منطقية  ضوابط 
العمل  ترسيخ  إلــى  تهدف  ال  أنها 
الجمعوي الجاد والرصني«، مشيرة 
منحها  تم  جمعيات  هناك  أن  إلــى 
للمعايير  تستجيب  ال  أنــهــا  ــم  رغ
في  عليها  املــنــصــوص  ــروط  ــش وال
املنحة  بطلب  ــخــاص  ال املــطــبــوع 
الوقت  في  الجماعة،  هيئته  والــذي 
نشيطة  جمعيات  منه  حرمت  الذي 
فاعلة طوال السنة بشهادة املجتمع 

سياسية  لحسابات  ــك  وذل املــدنــي، 
وعدم  تــجــاوزا  يعتبر  مما  ضيقة، 
التقيد باملعايير املعتمدة في توزيع 

املنح على الجمعيات.
ــظــمــة املــغــربــيــة  ــن وطـــالـــبـــت امل
الفساد،  ومحاربة  اإلنسان  لحقوق 
في  تحقيق  لفتح  العاجل  بالتدخل 
امللفات  على  واالطاع  النازلة،  هذه 
مدى  ملعرفة  وتمحيصها  القانونية 
والــقــوانــني  لــلــشــروط  استجابتها 

الجاري بها العمل.

المحمدية

الجديدة

هيئة حقوقية تطالب بفتح تحقيق في أموال دعم الجمعيات

الفايق

األسبوع
 

  
تعرف الجديدة تراجعا كبيرا على مستوى قطاع 
النظافة، حيث أصبحت املدينة تعيش حالة مزرية 
مقارنة مع السنوات املاضية، بعد أن كانت تعتبر 
 ،1979 سنة  في  خاصة  املغربية،  املدن  أجمل  من 
الصعيد  على  املثالية«  »املدينة  بلقب  فازت  عندما 

الوطني.

إال أن مدينة الجديدة تعاني اليوم من اختاالت 
وتجاوزات في قطاع النظافة، بسبب التدبير الغير 
القطاع  تدبير  لها  املفوض  الشركة  قبل  من  منظم 
مطبوعة  أصبحت  حيث  البلدي،  املجلس  قبل  من 
بانتشار األزبال والنفايات، الشيء الذي يؤثر على 
والوافدين  ــزوار  ال لدى  للمدينة  العامة  الصورة 

وحتى املستثمرين.
ملناقشة  خصصت  دورة  البلدي  املجلس  وعقد 
قطاع النظافة واالستماع إلى عرض إدارة الشركة 
اعترافا  املعارضة  اعتبرته  والذي  بالقطاع،  املكلفة 

ضمنيا من قبل الشركة املسؤولة بفشلها في تدبير 
قطاع النظافة منذ أربع سنوات، مما جعل أعضاء 
حول  التساؤالت  من  العديد  يطرحون  املعارضة 
واآلليات  املستعملة،  اللوجستيكية  اإلمكانيات 

التي تتوفر عليها الشركة للنهوض بالقطاع.
وانتقدت املعارضة طريقة تدبير القطاع من قبل 
املجلس البلدي الذي صمت عن عدم التزام الشركة 
أن  مؤكدة  ســنــوات،  أربــع  منذ  التحمات  بدفتر 
فرصة  الشركة  ومنح  االنتظار  تتحمل  ال  األوضاع 
إشكالية  حل  عن  عاجزة  أنها  تبني  بعدما  أخــرى 

النظافة في املدينة منذ عدة أشهر.
وقال أحد أعضاء املعارضة: »هناك فوضى عارمة 
التحمات  دفتر  تطبيق  وعدم  النظافة،  قطاع  في 
قسم  عن  واملسؤول  واملنتخبني  الرئيس  قبل  من 
رغم  أخطاء  بارتكاب  للشركة  سمح  مما  النظافة، 
أنها تتلقى دعما من املال العام«، وأضاف: »غياب 
النظافة وانتشار األزبال يسيء إلى املدينة، ويدفع 
املدينة  مغادرة  إلى  واملستثمرين  والسياح  الزوار 
والبحث عن مدن أخرى، ألنه ال يمكن االستثمار في 

مدينة غير نظيفة واالستقرار فيها«.

المعارضة تحمل المجلس مسؤولية خرق دفاتر تحمالت النظافة



- مميزات وفضائل البحث املوضوعاتي 
املقدم من طرف الهيئة: 

اإلكراهات  مختلف  الوقوف على   )1
للمنظومة  العميقة  القصور  ومظاهر 

املغربية للتصريح باملمتلكات.
2( اعتبار التصريح باملمتلكات حجر 
الزاوية في مكافحة اإلثراء غير املشروع 

عبر تحصني املال العام من الضياع. 
الدولية  التجارب  مقاربة  تبني   )3
فـــي ســبــيــل اســـتـــقـــراء ســقــف تــفــاعــل 
املــواصــفــات  مــع  التشريعات  مختلف 
يخص  فيما  العلمية املطلوبة، السيما 
عــلــنــيــة الــتــصــريــحــات وولــــوج قــاعــدة 
انتقاء  ــم  ت املعطيات بشأنها، حيث 
تسعة تجارب دولية تهم كال من فرنسا، 
ــصــني، رومــانــيــا،  ــونــس، الــشــيــلــي، ال ت
والجزائر،  إسبانيا  ليتوانيا،  أوكرانيا، 
تشريعاُتها  توفره  ما  أساس  على  وذلك 
واالستئناس  لالستفادة  إمكانيات  من 
في  املغربية  التشريعات  مراجعة  في 

املوضوع. 
التصريح  رقــمــنــة  عــن  الـــدفـــاع   )4
الشفافية  رافعة  باعتبارها  باملمتلكات، 
ــســاد، حــيــث أبـــرز هــذا  ــف ومــكــافــحــة ال
االستقراء أن مختلف التشريعات تعتمد 
باملمتلكات،  اإللكتروني  التصريح  نظام 
نظام  على  أخــرى  تشريعات  أبقت  كما 
حاالت محددة مع  في  الورقي  التصريح 
هذه  ضبط  إلــى  التشريعات  كل  توجه 
املسطرة بما يضمن الوثوقية حني تبنت 
دولة ليتوانيا نظاما خاصا يتيح للهيئة 
املعنية القيام بالتعبئة املسبقة الستمارة 
التصريح الخاصة بكل امللزمني، اعتمادا 
لدى  بممتلكاتهم  املتعلقة  املعطيات  على 
واالنصراف  املعنية،  املؤسسات  مختلف 
امللزمني  األشخاص  دعوة  إلى  ذلك  بعد 
لتأكيد وإلكمال تعبئة االستمارة بعناصر 

الثروة غير املضمنة بها، عند الحاجة.
5( اعتماد النوعية فيما يتعلق بالئحة 
اتجهت  فقد  الــخــاضــعــني،  األشــخــاص 
إلى  تحديدها،  في  التشريعات  مختلف 
في  املــســؤولــيــة  ــة  درجـ معيار  اعــتــمــاد 
في  أو  ــقــرار،  ال اتــخــاذ  فــي  أو  التدبير 
مكاسب،  لتحقيق  معرضة  مهام  مزاولة 

التشريعات  بعض  الئحة  وامتدت 
لتشمل األجهزة العسكرية، في 

حني ألزمت تشريعات أخرى 
ــاب املــهــن الــحــرة،  ــحـ أصـ

بممتلكاتهم. بالتصريح 
االستثمار  ضـــرورة   )6

الزمني  للعامل  األمــثــل 
فـــي تــســريــع االنــتــقــال 
الجديدة  املرحلة  إلــى 
ملـــكـــافـــحـــة الــفــســاد 

التعبئة  مــســتــلــزمــات  وفـــق  ــا،  ــبــالدن ب
وتعزيز  املؤسسي،  والتكامل  والتعاون 
برمته،  واملجتمع  املــواطــنــني  انــخــراط 
بؤر  تجفيف  شــأنــه  مــن  الـــذي  الــشــيء 
ومحاصرة  أثارها  وتحجيم  اآلفــة  هذه 
امتداداتها على مستوى الوقاية والزجر 
إرساء  إلى  بلوغا  والتوعية،  والتنشئة 
ركيزة  تشكل  التي  الثقة  بناء  مقومات 

أساسية لضمان االنخراط الجماعي.
 

واإلكــراهــات  القصور  مظاهر  - بعض 
للتصريح  املغربية  للمنظومة  العميقة 

باملمتلكات:
تعاني  املنظومة  أن  التقرير  يقر   )1
منسوب  تدني  تطال  هيكلية  أعطاب  من 
تجاوب اآلليات التي اعتمدتها القوانني، 
حيث ما فتئ املجلس األعلى للحسابات 
اإلكــراهــات  على  خـــاص،  بشكل  يــؤكــد 
للملزمني،  الواسعة  بالقاعدة  املتعلقة 
كبيرة  أعــداد  إيــداع  عنها  ينتج  والتي 
علما  املجلس،  ــدى  ل التصريحات  مــن 
قــادر  معلوماتي  نــظــام  غــيــاب  فــي  ــه  أن
خالل  من  األعـــداد  هــذه  استيعاب  على 
األولية  واملعالجة  بعد  عــن  التصريح 
املــراقــبــة  عملية  تصبح  للمعطيات، 

والتتبع شبه مستحيلة وغير فعالة. 
محدودية  على  التقرير  تأكيد   )2
التي  باملمتلكات  التصريح  منظومة 
اآلليات  تجاوب  منسوب  بتدني  تتميز 
التي اعتمدتها القوانني الوطنية لتأطير 
املعيارية  املــواصــفــات  مــع  املــجــال  هــذا 
ذات  الفضلى  الــدولــيــة  والتطبيقات 

الصلة.
الــحــرجــة ما  الــوضــعــيــة  تــجــاوز   )3
ألن  القصور،  مظاهر  من  املجلس  رصده 
هذه املنظومة تعاني من أعطاب هيكلية، 
سواء على مستوى األشخاص امللزمني، 
متطلبات  أو  ــة،  ــب ــراق وامل التتبع  أو 
والتحري،  البحث  مساطر  أو  الشفافية، 

أو املخالفات واملعاقبة عليها.
املــوضــوعــاتــي  ــتــقــريــر  ال ــام  ــي ق  )4
املغربي  للتشريع  نوعي  تقييم  بإنجاز 
أساس  على  معياري  تنقيط  قاعدة  على 
»خمسة عشر« مواصفة معيارية، بمعدل 
تفريعات  من  تفريع  لكل  واحــدة  نقطة 
وقد  معيارية،  مواصفة  كل  تصريف 
رصد  ــى  إل التقييم  ــذا  ه أفــضــى 
املغربي  التشريع  تجاوب  نسبة 
املعيارية أساسا  املواصفات  مع 

في العناصر اآلتية:
أ( توسيع نطاق األشخاص 
ــرح،  ــص ــامل ــني ب ــحــق ــل امل
التشريع  أن  علما 
الوطني، لم ينص 
مقتضى  أي  على 

االستقاللية  مبدأ  بني  الــتــوازن  لتدبير 
املالية لألزواج وبني ضبط النقل املحتمل 
على  واألزواج  األقرباء  لفائدة  لألصول 

الخصوص: نسبة التجاوب 64 %؛
الهيئة  استقاللية  مبدأ  ترسيخ  ب( 
تظافر  مبدأ  مراعاة  مع  باملراقبة  املكلفة 
التجاوب  نسبة  املعنية:  الهيئات  جهود 

62.5 %؛
الواجب  الثروة  عناصر  استجابة  ت( 
من  املتوخاة  لــألهــداف  بها  التصريح 

التصريح: نسبة التجاوب 73 %؛
في  والــتــفــصــيــل  ــة  ــدق ال تــوخــي  ث( 
نسبة  باملمتلكات:  املتعلقة  املعلومات 

التجاوب 80 %؛  
مــوضــوعــيــة  ــرة  ــيـ وتـ اعـــتـــمـــاد  ج( 
تجديد  ــرة  ــي وت أن  عــلــمــا  لــلــتــصــريــح، 
نسبة  تــســاؤل:  مثار  تبقى  التصاريح 

التجاوب 70 %؛    
في  والــنــجــاعــة  العقلنة  ضــمــان  ح( 
املعطيات  من  والتحقق  ومراقبة  معالجة 
في  أنه  علما  بالتصريحات،  املتضمنة 
يصعب  مالئم،  معلوماتي  نظام  غياب 
وتتبع  مــراقــبــة  عقلنة  عــن  الــحــديــث 
املتعلقة  لالعتبارات  بالنظر  التصاريح، 
التقاطع  ــاب  وغــي ــل  ــوســائ وال بــالــعــدد 
واملؤسسات  اإلدارات  مع  املعلوماتي 
الصلة:  ذات  املعلومات  على  املتوفرة 

نسبة التجاوب 100 %. 
ــم،  ــيـ ــيـ ــقـ ــتـ مــــــن خــــــــالل هــــــــذا الـ
األعــطــاب  وضــوح  خلصت الهيئة إلى 
نظام  مــنــهــا  يــعــانــي  ــتــي  ال الحقيقية 
لها  تبني  حيث  باملمتلكات،  التصريح 
املنظومة  لــهــذه  الناظم  الخيط  غــيــاب 
ــدم وضـــوح األهـــداف  ــن عـ ــج ع ــات ــن وال
وضعف  القانونية،  النجاعة  ومحدودية 
الناتج  املــنــظــومــة،  شفافية  مــنــســوب 
لنظام  الواضح  االنغالق  عن  باألساس 
املعايير  وتذبذب  باملمتلكات،  التصريح 
امللزمني،  الئــحــة  تحديد  فــي  املعتمدة 
مستوعبة  الالئحة  هــذه  جعل  والـــذي 
من  املساواة  قدم  على  ليسوا  ألشخاص 
حيث مستوى تعرضهم لشبهات الفساد 
الــعــامــة، وجعل  ــوال  ــاألم وارتــبــاطــهــم ب
التتبع  قدرات  من  أوسع  امللزمني  دائرة 
الورقي  النظام  واملراقبة، خاصة في ظل 
الحالي، وغياب آليات مضبوطة وناجعة 
وضعف  املعلومات،  ولتبادل  لإلحالة 
حجم املخالفة  مع  املقرر  الجزاء  تناسب 
مبدأ  على  التنصيص  وعــدم  املرتكبة، 

نشر العقوبات الشامل لجميع امللزمني.
شاملة  استراتيجية  بــلــورة  - نحو 
التصريح  منظومة  بتقييم  للنهوض 

باملمتلكات: 
اإلجــراءات  من  مجموعة  اقتراح   )1 

بمراجعة  املتعلقة  التوصيات  لتنزيل 
اإلجباري  بالتصريح  املتعلقة  املنظومة 
التبليغ  على  والتحفيز  باملمتلكات، 
منظومة  وإصـــالح  الفساد،  أفــعــال  عــن 
إصالح  ومواصلة  العمومية،  الوظيفة 
منظومة غسيل األموال، وتعزيز شفافية 

األحزاب السياسية.
املتعني  الــثــروة  عناصر  تحديد   )2
التصريح بها بما يشمل على الخصوص 
للقسمة  والقابلة  الشخصية  العقارات 
واملشاعة، العقارات املبنية وغير املبنية، 
والــســنــدات،  األســهــم  املــنــقــولــة،  القيم 
البنكية  الحسابات  الحياة،  على  التأمني 
األموال  التوفير،  حسابات  أو  الجارية 
والفوائد  الحسابات  دفــاتــر  النقدية، 
تتعدى  التي  املنقوالت  عنها،  الناتجة 
قيمتها مبلغا معينا، العربات ذات املحرك 
التجارية  األصول  والطائرات،  والسفن 
املمتلكات  عنها،  الناتجة  والتكاليف 
اململوكة  والحسابات  واملنقولة  العقارية 
التحف  اإلرث،  الــقــروض،  ــخــارج،  ــال ب

الفنية، والحلي والجواهر.
3( استحضار مخاطر الفساد، إضافة 
املعلومات  فــي  الشمولية  توخي  ــى  إل
املتعلقة  املــعــلــومــات  ــي  وف الشخصية 
ــوضــوح والــدقــة  ــاة ال ــراع بــالــثــروة، وم

واملقروئية من طرف الفئات املستهدفة.
التصاريح  إحالة  مسطرة  ضبط   )4
بخصوصها  املــواصــفــات  تــؤكــد  الــتــي 
وعلى  اإللكترونية،  اإلحالة  مطلب  على 
أهمية التوفر على سجل متكامل يتضمن 
آليات  واعتماد  امللزمني،  جميع  الئحة 
والهيئة  املصرحني  بني  للتواصل  فعالة 
واالشتغال  التصاريح،  بتلقي  املعنية 
نماذج  وإحالة  لتعبئة  واضحة  بمساطر 

التصاريح.
بالتلقي  املكلفة  تمكني الجهة   )5
وآمنة  متطورة  أنظمة  مــن  واملعالجة 
تتوفر  التي  اإلدارات  مع  للتكنولوجيات 
»التشبيك  املستهدفة  املعلومات  على 
الــقــادرة،  اآللــيــات  ومــن  املعلومياتي«، 
تطور  رصد  على  اختصاصاتها،  بحكم 
تتبع  على  العمل  لتسهيل  الــثــروات، 

ثروات امللزمني بالتصاريح.
وإتاحة  التصاريح  علنية  تثبيت   )6
الهيئة  بــعــمــل  املــتــعــلــقــة  ــومــات  ــعــل امل
يؤطرها  أن  ينبغي  والــتــي  املختصة، 
إتاحتها،  املتعني  املعلومات  نوع  مبدأ 
وكيفيات الولوج إليها، ومكان الحصول 
عليها، ومبدأ تبادل املعلومات بني الهيئة 
الوطنية  واملؤسسات  جهة،  من  املتلقية، 
االتفاقيات  بموجب  املعنية  والدولية 
مراعاة  ومبدأ  الصلة،  ذات  واملعاهدات 
به  الجاري  القانوني  واإلطــار  الثقافة 

العمل داخل كل بلد.

خلفيات أول تقرير رسمي 
للحسـابات األعـلى  المجـلس  ينـتـقد 

))َظَهَر ٱْلَفَساُد ِفي ٱْلَبرِّ َوٱْلَبْحِر 
ٱلنَّاس ِلُيِذيَقُهم  ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي 

ٱلَِّذي عمُلوْا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن((  َبْعَض 
 )الّروم اآلية 41(.

في الوقت الذي كثر فيه حديث 
الناس ولغط الرأي العام حول 

تنامي وتيرة الفساد في البالد 
بشكل مهول أمام ضعف اآلليات 

الكفيلة والهادفة إلى الحد من أثاره 
السلبية على المجتمع، عبر تجفيف 

منابعه، صدر مؤخرا تقرير الهيئة 
الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة 

ومحاربتها لعام 2020، ليقدم خريطة 
طريق واضحة واستراتيجية متكاملة 

للعمل ضمن تقرير موضوعاتي، 
المتجاوزة  التقليدية  المقاربة  منتقدا 

للمجلس األعلى للحسابات في 
المشروع  التصدي لإلثراء غير 

ومكافحة الفساد بناء على تقييمها 
وهشاشتها  لضعفها  الشامل 

)المقاربة( فيما يخص قدرة هذا 
المجلس على رصد حالة األمكنة 

ومنظومة مراقبة التصريح  اإلجباري 
وممارسة،  منهجا  بالممتلكات، 

مناديا إلى مراجعتها مراجعة جذرية 
وهادفـة في  استراتيجية  شاملة، 

تقييم المخاطر وفق مبادئ النجاعة 
واألداء، في اتجاه توطيد دورها 

الدينامية  إذكاء  الطالئعي في 
الالزمة في درء الفساد وتوطيد 

الفضلى للحكامة  الممارسات 
الديمقراطية والمسؤولية في تدبير 

الشأن العام.
وتزامن هذا اإلصدار شاهدا على 

ظروف صعبة تميزت بالتأثير 
االستثنائية  لإلجراءات  الملموس 
المرتبطة بتدبير جائحة »كورونا«، 

السلبية على االقتصاد  وتداعياتها 
والطبقات الهشة على السواء، 

النموذج  والبدء في تطبيق مضامين 
الجديد. التنموي 

وقد استهل التقرير عرضه، بمقتطف 
من الخطاب الملكي الموجه إلى 

القمة 31 لرؤساء وحكومات االتحاد 
اإلفريقي المنعقدة بنواكشوط في 
فاتح يوليوز 2018، والذي مفاده أن 

»مشكلة الفساد ال يمكن اختزالها 
في بعدها المعنوي أو األخالقي، 

فالفساد ينطوي أيضا على عبء 
اقتصادي يلقي بثقله على قدرة 

المواطنين الشرائية، السيما األكثر 
فقرا، فهو يمثل 10 في المائة من 
كلفة اإلنتاج في بعض القطاعات، 

وعالوة على ذلك، يساهم 
في االنحراف بقواعد الممارسة 

الديمقراطية، وفي تقويض سيادة 
الحق والقانون، كما يؤدي إلى تردي 

الجريمة  العيش وتفشي  جودة 
المنظمة وانعدام األمن واإلرهاب«.

العدد: 1586 من 17 إلى 23 دجنبر 222021

رأي

بين التصريح بالممتلكات وتكلفة الفساد

 محمد حركات 

محمد حركات 



رحمه هلل:  علمي شنتوفي  علي  العالم  األستاذ  قال 
))إن الثالوث األسود هو ذلك األخطبوط الذي نشر ألويته 
ملا  وإخضاعه  عليه  السيطرة  بقصد  العالم،  في  املاحقة 
من  استقاها  دنيئة  ومخططات  هدامة،  أفكار  من  تبناه 
وحي أهوائه، وإمالءات شيطانية تدغدغ العواطف، وتفتح 
حتى  الهابطة  الحيوانية  للغرائز  مصراعيه  على  الباب 
تتم  ذاك،  وإذ  مقدسا،  البشرية  عند  شيء  هناك  يبقى  ال 
السيطرة، ويتم الخضوع، ويكمل االستحمار، الشيء الذي 
جعل قوى الشر تتكالب وتتآمر على محو األمة اإلسالمية، 
للفطرة  الساطع  والبرهان  القاطع،  الحق  من  تملكه  ملا 
يقول  عليها،  الناس  هلل  فطر  التي  السليمة  اإلنسانية 
َفَطَر  ٱلَِّتي  هلِل  ِفْطَرَت   ۚ َحِنيًفا  يِن  ِللدِّ َوْجَهَك  ﴿َفَأِقْم  تعالى: 
ِكنَّ  َوَلٰ ُم  ٱْلَقيِّ يُن  ٱلدِّ ِلَك  َذٰ  ۚ هلِل  ِلَخْلِق  َتْبِديَل  اَل   ۚ َعَلْيَها  ٱلنَّاَس 

َأْكَثَر ٱلنَّاِس اَل َيْعَلُموَن﴾، »آية 30 من سورة الروم«((.
اإلطار  هو  الجليل،  شيخنا  يقدمه  كما  اإلجرامي،  الثالوث  هذا  إن 
يوجه  شر  لكل  واملخطط  املــؤامــرات،  لكل  املدبر  والعقل  األساسي 
ومتعددة،  كثيرة  وهي  وأهــداف،  وسائل  له  وبالطبع  األمة،  هذه  إلى 
في  ويسانده  اإلسالمي،  للعالم  العسكري  االستعمار  بالذكر  نخص 
الفكري  االستعمار  كذلك  تجد  ثم  الداخلية،  والعمالة  التبشير  ذلك 
االستيطاني، بحسب هذا الرجل الجبل، كما يسميه علماؤنا العاملون 
ودعاتنا الصادقون واملجاهدون املؤمنون، استعمار تساعده وتسانده 
بها  الحديثة،  واملــدارس  األجنبية،  واملــدارس  الخارج،  إلى  البعثات 

عمالة وتبعية لألجنبي.
الوسائل الجهنمية يتمكنون من تحقيق أهدافهم  بكل تأكيد، بهذه 
التحطيم  فيها  ــرون  ي إنهم  العالم،  األســتــاذ  يقول  وكما  الكبرى، 
وسر  عــزه  مكمن  تعتبر  التي  وملقوماته  اإلســالمــي،  للعالم  الكامل 
القضاء  في  وتتمثل  صفوفه،  وتوحيد  شمله  لجمع  والضامنة  قوته، 
والفكر  املسلمني،  ووحدة  الكريم،  والقرآن  اإلسالمية،  الخالفة  على 
اإلسالمي، وإبعاده كل البعد عن الحياة، وعن املرأة والشباب، بحجة 

أنه دين إرهاب.
العدو  أن  يرى  نجده  الصادق،  الرجل  هذا  أعمال  قــراءة  عند  إننا 
لعلمه  وأهله،  اإلسالم  على  الشرسة  الهجمة  هذه  كل  هجم  قد  الحاقد 
طريق  في  تقف  التي  الكؤود  العقبة  هي  الدين  هذا  مبادئ  بأن  اليقني 
الكثير  ولغيره  ولهذا  التدميرية،  ومخططاته  الهدامة،  مبادئه  انتشار 
القضاء عليه، وإن  أجل  العدة من  أعد  العدو  بأن  الشيخ  يؤكد  الكثير، 
يقفون في وجه  األقل  إن شاء هلل، فهم على  يتمكنوا  يتمكنوا، ولن  لم 
توسعه والحيلولة دون انتشاره، خشية أن تعود الشخصية الربانية، 
ذات الثبات والصمود، في وجه كل حركة هدامة تآمرية خداعة منافقة، 

وتجمعها  وأهله،  الدين  هــذا  على  دفــني  حقد  يجمعها 
ومخططات  البالء،  جذور  فيها  تتمثل  أساسية  منطلقات 

الشقاء لهذه األمة خاصة، وللبشرية جمعاء.
الصهيونية  في  يتمثل  الــذي  األســود،  الثالوث  هــذا 
يعلم  امللحدة،  والشيوعية  الحاقدة  والصليبية  املجرمة 
للبشرية  جاء  وسلم،  عليه  هلل  صلى  محمد  سيدنا  بأن 
الدنيا وسعادة  بمنهج كامل واضح شامل، يتضمن خير 
بغيره  اإلنسان  تربط  التي  العالئق  كل  ينظم  ــرة،  اآلخ
في  حز  الذي  الشيء  الكمال،  وتمام  الجمال  منتهى  في 
فأعلنوها  أنفسهم،  عند  املتربصني حسدا  األعداء  نفوس 
حربا طاحنة استمرت القرون الطوال، وملا رأوا استماتة 
وبلدانهم،  عقيدتهم  عن  الدفاع  في  املسلمني  عند  كبيرة 
املسلمني  أن  بنتيجة  وخرجوا  وتمحيص،  ببحث  قاموا 
إال  عليهم  التغلب  يتحقق  وال  داخلهم،  من  إال  يهزمون  ال 
بإبعادهم عن دينهم، وإخراج هذا الدين من صميم حياتهم، وإفراغ ما 

بقي منه من كل روح وحيوية..
األســود  »الــثــالــوث  الــعــالــم:  هــذا  كتاب  قـــراءة  عند  إننا  وخــتــامــا، 
ومخططاته التدميرية«، نتأسف كثيرا على حال أمتنا، وخاصة عندما 
أصبحوا  األمة  هذه  أبناء  من  الكثير  أن  مفادها  بنتيجة،  يخرج  نراه 
ينظرون إلى العدو نظرة املغلوب للغالب، ونظرة املسود للسيد، ولكي 
نحقق التصور اإلسالمي بالسيادة للـه، وبشريعة هلل في الكون، ينبغي 
الرؤوس  تستوعبها  لن  فاألمة  األمة..  كل  األمة  نفعل  أن  جميعا  علينا 
والجماعات املوجودة ولو تضاعفت، كما يقول باسل بن سعود الرشود، 
األمة بصغيرها وكبيرها، رجل وأنثى، غني وفقير، بار وفاجر، وكل من 
الجميع،  أزمة  ألنها  الجميع،  واجب  فهذا  يعمل،  اإلسالم  عن  يخرج  لم 
بها  التي  واللسان(  )القلم  الكلمة  بجهاد  العمل  يستلزم  األمة  فإيقاظ 
الجسد  تنهك  التي  الداخلية  الخصومات  ونؤجل  همتها،  تستنهض 
يرضي  بما  موقعه  ومن  شاكلته،  على  يعمل  والكل  اإلسالمي،  العربي 
هلل بالعبادة والعمل الصالح وحسن املعاملة، ونكثر من الدعاء وتالوة 
القرآن بنية الظفر بالنصر على األعداء، وصرف املال في كل أنواع البر 
له  حد  ال  أكنافه  على  للمرابطني  ودعم  املقدس  لبيت  فمال  واإلحسان، 
وال حصر له لنتخلص من هذا الشر، ولنسعد بخير هلل املطلق، زخرفة 
كأمة  الرباني،  العبد  فيها  ينعم  ربانية  بعقيدة سليمة وحضارة  الدنيا 
الخير، فهذا العالم الرباني رحمه هلل يرشد واإلمداد والرشاد من هلل، 
ومدبرها  التدبير،  في  وجل  عز  األرباب  ورب  التفكير  في  العبد  وهكذا 
حكيم، فأبشر يا عبد هلل ويا أمة هلل، فبنعمة االستعمال لجنده ببركة ال 
إله إال هلل وهلل أكبر، ينجز املولى وعده ليحل أهل الوعد بالـله، والفتح 
آت بالجهاد، فلنعد العدة كأمة واحدة، حاكما ومحكوما، وما رميت إذ 

رميت ولكن هلل رمى، فترشد فنسعد.

الشغل  اإلشهادية  االمتحانات  تعد  لم 
عليه  األمر  كان  كما  فحسب  للتالميذ  الشاغل 
قبل سنوات خلت، فها هم أولياؤهم قد باتوا 
العام  ــام  أي ــدار  م على  الهم  معهم  يحملون 
تمويلهم  الهموم،  مقدمة  في  ويأتي  الدراسي، 
بالدعم،  الخاصة  بالساعات  اليوم  يعرف  ملا 
التي أضحت تقدم في أماكن معلومة، وال ننسى 
األماكن،  هاتيك  إلى  إيصالهم  عناء  تحملهم 
الساعات  تمت إضافة  وإذا  منها،  وإحضارهم 
الداعمة داخل البيوت، فتلك قصة عناء أخرى 
عايشوها  من  تفاصيلها  عن  يحكي  أن  يمكن 
الهيئة  هــي  وهــا  متتالية،  دراســيــة  ســنــوات 
النهائية،  االمتحانات  إعــداد  على  املشرفة 
قــد أضــحــت من  والــســاهــرة على إجــرائــهــا، 
جهتها تقاسي األمرين أياما قبل وأثناء وبعد 
العملية  وتبقى  املذكورة،  االمتحانات  إجراء 
املؤرقة حقا هي تلك التي تخص املراقبة خالل 
استنفار  يتم  حيث  محددة،  أيام  في  إجرائها 
الــحــراس واملــشــرفــني، فــي ظــل أجـــواء باتت 
تكدرها عمليات الغش وفق أساليب مستحدثة 
تفوقت على كل وسائل التتبع والضبط، حتى 
ضمن  داخـــال  الــغــش  لعمليات  اإلعـــداد  ــدا  غ
االستعداد لالمتحانات، ولعل أرباب الوّراقات 
التي تعنى بالنسخ أدرى بالجهد الذي يصرفه 
تهيئة  في  والتلميذات  التالميذ  من  العديد 
ال  بخطوط  املكتوبة  الــوريــقــات  مــن  سالسل 
تقرأ إال بجهد جهيد، وذلك قصد التحكم فيها 
أماكن  في  وضعها  أو  يد  إلى  يد  من  ونقلها 
معينة أثناء عملية الغش، بل األدهى من هذا، 
تسلم  تعد  لم  والحراسة  املراقبة  هيئة  فــإن 
من  حقها صنف  في  يمارسه  الذي  العنف  من 
التالميذ اعتبروا الغش ضرورة الزمة، وأن أي 
تحقيق  من  حرمانهم  في  يسهم  ملنعهم  تدخل 
تشهدها  التي  املتفرقة  الحوادث  وما  الغاية، 
األكاديميات  مختلف  في  االمتحانات  مراكز 

الحدة  على  واضــح  دليل  إال  استثناء،  بــدون 
االختبارات،  قاعات  داخل  الغش  بلغها  التي 
دوائــر  إلــى  يصل  الــحــوادث  تلك  من  والكثير 
األمن، واملحاكم.. وضع مزر كهذا.. أال يستدعي 
لغش  حد  لجعل  مثلى  طرق  في  التفكير  حقا 
درجــة  إلــى  يصل  وقــد  مــهــول،  بشكل  يتفاقم 
مصداقيتها  اإلشهادية  االمتحانات  معه  تفقد 
التحايل  في  تفنن  من  يجد  عندما  خصوصا 
والخداع، نفسه ضمن لوائح الناجحني بمعدل 
يسلك  ملن  السيئة  القدوة  بذلك  ويقدم  مريح، 
الطريق نفسه؟ فهل من سبيل إلعادة النظر في 
بالتخلي  للتلميذ، وذلك  النهائي  التقويم  طرق 
فقد  االمتحانات،  إلجــراء  القديمة  الطرق  عن 
أن  حتى  وغايتها،  جدواها  األعوام  استنزفت 
األسئلة تكاد تكون مكررة مع تغيير املعطيات 
املشكلة للهيكل العام لهذا السؤال أو ذاك، إلى 
اآللي  الحفظ  إلى  يعمد  التلميذ  أصبح  درجة 
 - البالغ  لألسف  يا   - تخص  التي  للتمارين 

املواد العلمية وفي طليعتها مادة الرياضيات، 
فأي نزعة تحليلية، وأي حس علمي، أي ذكاء 
على  األمر  استمر  إذا  التلميذ  في  ننمي  منتج 
هذه الشاكلة؟ هنا يجدر طرح السؤال التالي: 
بإحضار  للتلميذ  يسمح  أن  فــي  ضير  أي 
فردي  ــداد  إع شكل  في  واملعلومات  الوثائق 
مسبق إلى قاعة االمتحان، ال من أجل أن يسود 
الورقة، ولكن من خالل استغاللها  بياض  بها 
االستغالل األمثل في تحليل معطيات امتحان 
والتحليل،  اإلبــداع  درجــات  قياس  إلى  يهدف 
وهو  درسه  ملا  الجيد  واالستثمار  والتركيب، 
ينجز عمال يكون فيه أثر للجهد الفردي الجلي 
إعداد  يتم  لم  ما  يتحقق  لن  وهذا  وامللموس؟ 
التلميذ  تدريب  غايتها  بديلة  دراسية  مناهج 
على البحث، وحسن توظيف الوثيقة املتوفرة 
وباقي  املدرسي،  الكتاب  فيها  بما  يديه  بني 
الــدراســي،  الــعــام  طيلة  التعلمية،  الوسائل 
املنزلية،  والواجبات  الفروض  إجراء  وخالل 
إذا حان االمتحان، وظف ما تدرب عليه  حتى 
يــؤذن  بحيث  الــدراســيــة،  السنة  مـــدار  على 
وثائق  من  هيأه  مما  باالستفادة  حينها  له 
إنجازه  منه  طلب  ما  إنجاز  في  ومعلومات 
على أساس أن الهيئة املشرفة على التصحيح، 
ستركز في تقويمها على جوانب بعينها، على 
الحرفي  النقل  ال  واالبتكار  اإلبـــداع  رأسها 
والتنسيق..  لالنسجام  املفتقر  والعشوائي 
في  بما  باالستعانة  للتلميذ  نسمح  فمتى 
يعده  ما  توظيف  على  قدرته  مدى  إلظهار  يده 
ساعات  في  إنجازه  منه  يطلب  فيما  بنفسه 
الهيئة  أن  يومها،  جازما  أعتقد  االمتحان؟ 
لن  ســوف  واملراقبة  الحراسة  على  املشرفة 
تتكلف هذا العناء الذي أضحى شاقا! ويومها 
أيضا، سيتخلى أساتذة الدعم ضمن الساعات 
للتمارين  الببغائي  التلقني  عن  الخصوصية 
وحلولها، ألنهم سيكونون ملزمني على تدريب 
من يدعمونهم على املنهجيات، والطرق املثلى 
والتوظيف  ــداع  واإلب االبتكار  أساسها  التي 
ومن  انتقائها،  حسن  بعد  للمعلومات  األنجع 

تم تنظيمها وعرضها.

المنبر  الحر
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رفقـا بأسـماء رمـوزنا 

والتراثـية  الدينيـة 

حتى ال يستمر العبث بأسماء أشخاص وأماكن 
املغاربة  لها  يحفظ  ومعنوية  مادية  وأشــيــاء 
وقيما  خــاصــة،  أمكنة  وعقولهم  قلوبهم  فــي 
تظل  وحتى  وتراثية،  وتاريخية  دينية  رفيعة 
واألزمنة،  األجيال  كل  عبر  راسخة  بصماتهم 
في  والضرب  منها،  والتنقيص  تسفيهها  مسلسل  وقــف  من  بد  ال 
بد  وال  املغاربة،  وقلوب  في عقول  والبليغة  البالغة  وأثارها  هوياتها 
الحكومة برامج ومخططات ورؤى تضمن وقايتها من  أن تبرمج  من 
مواقع  صفحات  على  وهيمنت  الشارع  غطت  التي  وامليوعة  العبث 
إلى  الوطنية  التربية  وزارة  من  بدعم  وانتقلت  االجتماعي،  التواصل 
داخل املدارس االبتدائية وكأن هناك جهات تخطط لتوظيف البرامج 
وترسيخ  وقوميتنا،  قيمنا  ضرب  بإمكانه  ما  كل  نشر  في  التعليمية 

امليوعة والسفاهة لدى األطفال وتجريدهم من تاريخهم وتراثهم.
مناسبة الحديث، ما تتقاذفه األلسنة واألقالم والصفحات الرقمية من 
غضب وسخط على ما تضمنته نصوص مجموعة من الكتب املدرسية 
باللغة العربية )كتب التربية اإلسالمية والعربية(، من تنقيص وتسفيه 
ألسماء رموز دينية في مقدمتها اسم محمد رسول هلل )ص( وزوجته 
محمد«،  »عائلة  حكاية  موضوع  في  محمد  اسم  استغل  حيث  عائشة، 
التي ذهبت في رحلة إلى البحر امليت، وما إن وجدت مكانا نظيفا قريبا 
خلفها  تركت  غادرته  وعندما  فيه،  اليوم  قضت  العامة،  الخدمات  من 
واضع  يجد  ألم  كريهة..  والروائح  منسكبة  واملياه  متناثرة  األوساخ 
النص من اسم من بني ماليني األسماء سوى اسم محمد، أم أنه سعى 
إلى إلصاق صفات العفن والفوضى بمحمد أطهر خلق هلل، أو بالتلميح 

إلى أن كلمة »محمد« تعني العرب واملسلمني عموما؟ 
الكريم،  الرسول  زوجة  عائشة  العفيفة  الطاهرة  استغلت  كما 
في وضع نص آخر يتحدث عن زواج القاصرات، وعوض الخوض 
وعبر،  دروس  من  األطفال  وتمكني  األنام،  خير  سيرة  في  مباشرة 
من  انتزعت  أنها  قيل  طفلة  عن  الحديث  في  عائشة  اسم  استغل 
أبوها  له  زوجها  والدها،  قبيلة  من  رجل  إلى  وسلمت  لعبها،  بني 
من  مقتضب  أنه  قيل  نص  وهو  سنة،   28 بـ  زوجها  تصغر  وهي 
ضد  الكل  أن  وبما  وطبعا،   ،2016 سنة  بتصرف  نت«  »الجزيرة 

تزويج القاصرات، فإن لصاحب النص أهداف أخرى غير معلنة..
العالم  إذن، ال نجد اسم محمد وعائشة في نصوص بكل لغات  ملاذا 

تتحدث عن الشهامة والعزة والكرامة وغيرها من الصفات الحميدة؟  
شهر  اندلعت  التي  االستهالكية  املـــواد  بعض  مقاطعة  حملة 
شركة »سنطرال  وجهت خصيصا ضد  قد  كانت  والتي   ،2018 أبريل 
الغاز  لتوزيع  »أفريقيا«  الحليب، وشركة  منتجات  دانون« لتوزيع 
والوقود، و»سيدي علي« للمياه املعدنية، جعلت املغاربة يصبون جام 
و»سيدي  و»أفريقيا«  »سنطرال«  مواد  على  اللفظي  وعنفهم  غضبهم 
لـ»سنطرال«  وأحن  جما،  حبا  »أفريقيا«  أحب  أنا  شخصيا  علي«.. 
هذا  أقاطع  أن  األحــوال  من  حال  بأي  لي  يكن  ولم  علي«..  و»سيدي 
الثالثي الذي يشكل لدي األم والتاريخ والروح، وال أظن أن هناك مغربيا 
استبشروا  املغاربة  إن  بل  مقاطعتها،  في  ويفكر  إفريقيا  ماما  يكره 
خيرا بمبادرة امللك محمد السادس بإعادة املغرب ألحضان أمه القارة 
السمراء، وشخصيا أنا أشتاق وتغمرني لحظات أبكي فيها بحسرة 
وألم كبيرين على »سنطرال«: قلب الدار البيضاء الروحي والنضالي، 
الحي الصفيحي الذي كان مشتال للطاقات الثقافية والفنية والفكرية، 
»كريان  لزحمة وتالحم ووحدة  أحن  واملناضلني،  للمقاومني  ومنطلقا 
من  الكريمة  وأحجاره  معادنه  استنزاف  رغم  الذي  املقلع  سنطرال«، 
طرف املستعمر الفرنسي، أبى سكانه املقهورون إال أن يفرزوا مناضلني 
من طينة عبد الرحمان اليوسفي ومحمد العبدي، ومجموعات غنائية 
شعبية ثورية وتراثية كناس الغيوان وملشاهب، والسهام، وتكادة... 
ومواهب كثيرة، كما كان املستعمر الفرنسي يلقب امللك الراحل محمد 
الخامس بـ»ملك كريان سنطرال«، بالنظر إلى الزيارات التي كان يقوم 

بها لهذا الحي الصفيحي وسط الحي املحمدي العريق.
ضريح  أقاطع  أن  املغاربة،  باقي  عن  ودونــا  شخصيا  لي  كيف 
القروية  الجماعة  بتراب  املتواجد  علي«  »سيدي  الصالح  الولي 
أمي  ترقد  الضريح  هذا  فبجوار  سليمان..  ابن  بإقليم  الفضاالت 
من  كم  تعدوا  أن  ولكم  معارفي،  من  والعديد  ويرقد خالي وجدتي 
أو  متوفني  إما  أولياء  وهم  باملغرب،  علي(  )سيدي  صالح  ولي 
مدبرين وزاهدين عن الدنيا وهموم ومشاغل البشر، ال يبيعون وال 

يشترون في املياه وال في غيرها من سلع الدنيا. 
الشبكة  ومــدمــنــي  االفــتــراضــيــة  الــعــوالــم  رواد  يلحق  مــا  غالبا 
مادية ومعنوية، ملجرد  وأماكن وأشياء  بأشخاص  الضرر  العنكبوتية، 
تشابه أسمائهم بأسماء أشخاص ذاتيني أو معنويني، قرروا االحتجاج 
ضدهم، وغالبا ما يتعرضون بالخطأ للسب والقذف واإلهانة والسخرية 

والتشهير، علما أنهم ليسوا املقصودين بكل تلك الشتائم والنعوت.
األسماء  في  تشابه  وأي  الثالثي،  هذا  كان عن  فحديثي  العموم،  على 
بينه وبني أسماء أخرى في أرض الواقع، هو محض صدفة، وأدعوكم يا 
رواد العوالم االفتراضية إلى أن تبحثوا في مواقع التواصل االجتماعي 
األسماء  تلك  عن  والدولية،  الوطنية  اإللكترونية،  الجرائد  أرشيف  وفي 
)أفريقيا، سنطرال، سيدي علي(، لتعلموا أنها أصبحت لصيقة بمواضيع 
ال صلة لها بها، وبكلمات غريبة عنها كلها سب وقذف وسخرية وتهجم، 
وليس السبب هو مبادرة املقاطعة، ولكن السبب في عدم التحديد الدقيق 
املدونني  من  كبيرة  مجموعة  لدى  باملقاطعة  املعنية  للجهات  واملفصل 
يفهمها  قد  وعشوائية  فضفاضة  وعبارات  بكلمات  تكتب  مقاالت  وكتاب 
املغاربة املعنيون واملهتمون، لكنها تبقى غامضة وتفسر خطئا من طرف 
األجانب، وقد تستغل من طرف خصوم الوطن، ويسجلها التاريخ بنفس 

الغموض، لتزيد من سواد مستقبل األجيال القادمة.
و»الفايسبوك«  »الواتساب«  يشاركونكم  الذين  أطفالكم  أسألوا 
بعضهم  أن  لتدركوا  االجتماعي،  التواصل  مواقع  وكل  و»التويتر« 
بدأوا يكرهون تلك األسماء ويرفضون ترديدها.. فكيف السبيل إذن 
تاريخية  حموالت  من  األسماء  تلك  تحمل  بما  وتعليمهم  لتربيتهم 
إفريقيا  ماما  من  الرضاعة  شهية  لهم  سنفتح  وكيف  ومستقبلية؟ 

والتشبع بجزء من تاريخ العاصمة االقتصادية واملغرب الكبير ؟

حمراوي بوشعيب 

ذ. الحسن العبد

ية  الثالوث األسود ومخططاته التدمير

 من أجل امتحانات بدون غش

محمود  عثمان 

هيئة المراقبة والحراسة لم تعد 
تسلم من العنف الذي يمارسه 

في حقها صنف من التالميذ 
اعتبروا الغش ضرورة الزمة، 

وأن أي تدخل لمنعهم يسهم في 
حرمانهم من تحقيق الغاية، وما 

الحوادث المتفرقة التي تشهدها 
مراكز االمتحانات في مختلف 

األكاديميات بدون استثناء، إال دليل 
واضح على الحدة التي بلغها الغش 

داخل قاعات االختبارات
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متابعات

إعداد. خالد الغازي

وإكــراهــات  مشاكل  عــدة  من  ــرة  األج ســيــارات  قطاع  يعاني 
الخروج  يصعب  مغلقة  دائرة  في  المهنيين  السائقين  وضعت 
ومنافسة  المأذونيات،  أصحاب  مع  معاناتهم  ظل  في  منها، 
و»أوبر«،  درايفر«،  »وإن  »كريم«،  تطبيقات  وشركة  األخرى،  النقل  وسائل 

والتي زادت من تأزيم وضعية السائقين.
الحجم  من  ســواء  األجــرة  لسيارات  المستغلين  السائقين  من  فالكثير 
الصغير أو الكبير، يشتكون من المنافسة غير القانونية التي تمارسها هذه 
للمواطنين  بالنسبة  قرب  عن  خدمات  تقدم  أصبحت  والتي  التطبيقات، 
والسائقين  األجــرة  سيارات  ــاب  ألرب يسبب  الــذي  الشيء  أقــل،  وبأثمنة 

هذه  به  تقوم  الذي  السري  النشاط  بسبب  كبيرة  مادية  خسائر  المهنيين 
التطبيقات في غياب المراقبة من قبل السلطات.

المجال  والزال مهنيو قطاع سيارات األجرة يطالبون بتحرير القطاع وفتح 
الكثير  تضع  التي  المأذونية  مطرقة  من  للتخلص  ــرى،  أخ حلول  أمــام 
المأذونيات  مالكي  مطالبة  ظل  في  وخاصة  مجهول،  مصير  أمام  منهم 
تجديد  مقابل  مليونا   50 إلى  األحيان  بعض  في  تصل  والتي  بـ»الحالوة« 
القطاع،  على  الوصية  تعتبر  التي  الداخلية  وزارة  صمت  ظل  في  االتفاق، 

وغياب وزارة النقل التي ال وصاية لها على هذا القطاع.

نقابي  ــداودي،  ــ ال عزيز  يقول 
ــرة من  ــ ــارات األجـ ــيـ بــقــطــاع سـ
االتــحــاد املــغــربــي لــلــشــغــل، أن 
والسائق  كارثية  القطاع  وضعية 
على  القدرة  لديه  تعد  لم  املهني 
املــنــافــســة بــاألخــص فــي املــدن 
البيضاء  ــدار  ــ ال مــثــل  الــكــبــرى 
حضورا  تعرف  والتي  والرباط، 
الحضري،  النقل  لحافالت  قويا 
السياحي  والنقل  والترامواي، 
وغيره، باإلضافة إلى التطبيقات 
القطاع،  اقتحمت  التي  الجديدة 
تأهيل  ضــــرورة  عــلــى  مــشــددا 
قطاع سيارات األجرة لكي يؤدي 
بناء  تحريره  خالل  من  وظيفته، 
دول  من  مجموعة  تجارب  على 
الجوار، وفق دفتر تحمالت يمنح 
الترخيص،  في  الحق  للمهنيني 

تشكيل  في  األولوية  يعطيهم  أو 
يحصلون  بموجبها  تعاونيات 
ــلــعــمــل، ألن  ــى تــراخــيــص ل ــل ع
ــرة يــؤدي  ــارات األجــ ــي قــطــاع س
نقل  في  تتمثل  اجتماعية  وظيفة 
واملواطنني  واملوظفني  املرضى 
واملرافق  اإلدارات  مختلف  إلــى 

العمومية.

قبضة ووصاية 
الداخلية على القطاع

تتحكم وزارة الداخلية في قطاع 
الصعيد  على  األجـــرة  ســيــارات 
ــوات،  ــي مــنــذ عـــدة ســن ــن ــوط ال

بشكل  عليه  وصــيــة  وأصبحت 
النقل  وزارة  غياب  فــي  مباشر 
الــوزارة  تعتبر  التي  والتجهيز، 
لكن  ــرى،  أخـ دول  فــي  الــوصــيــة 
قبضتها  تحكم  الزالــت  الداخلية 
األجــــــرة، مما  ــارات  ــيـ ــى سـ عــل
املصالح  اختصاصات  أن  يبرز 
اختصاصات  تفوق  لها  التابعة 
بالنسبة  والحكومة  النقل  وزارة 

للقطاع.
الداودي،  في هذا السياق، أكد 
هذه  مــن  للخروج  »السبيل  أن 
فيها  يتخبط  ــتــي  ال الــفــوضــى 
إخراج  في  اإلســراع  هو  القطاع، 
يمكن  فــال  املهنة،  ينظم  قــانــون 
ــارات  ــطــاع ســي ــحــديــث عــن ق ال
التنموي  الــنــمــوذج  فــي  األجـــرة 
اإلطار  تأهيل  عن  الحديث  دون 

يتطلب  مما  املنظم،  التشريعي 
وضعية  لتقييم  دراســات  إنجاز 
ــاء خــالصــات  ــ ــط ــ الـــقـــطـــاع وإع
الخروج  في  تساهم  وتوصيات 
ــال أن  بـــقـــرارات واضـــحـــة«، وقـ
متحكم  األجــرة  سيارات  »قطاع 
وزارة  مــصــالــح  قــبــل  مـــن  فــيــه 
الفرصة  تعط  لم  التي  الداخلية، 
تشارك  لكي  النقابية  للتمثيليات 
في  تغييبها  يتم  حيث  وتــبــادر، 
قبل  مــن  املتخذة  ــقــرارات  ال جــل 

املصالح املختصة«.
الــذي  ــال  »اإلشــك ــح أن  وأوضـ
ــو غــيــاب  ــاع، هـ ــقـــطـ ــه الـ ــرف ــع ي
في  املصالح  وتــداخــل  املخاطب 
امللف  عمليا  شــؤونــه..  تــدبــيــر 
الداخلية،  وزارة  قبل  من  يدبر 
واسعة  صالحيات  أعطت  التي 

الثانية  ــادة  )امل والعمال  للوالة 
 ،1.63.260 الشريف  الظهير  من 
ســيــارات  قــطــاع  يخضع  تــقــول: 
تسنها  الــتــي  للتدابير  ــرة  األجـ
يعد  والــذي  املحلية(،  السلطات 
عنه  يغيب  فضفاضا  مفهوما 
هذه  ماهية  تحديد  في  التدقيق 
التي  االختصاصات  أو  التدابير 
إلى  مشيرا  للتدبير«،  تخضع 
والبطاقة  السياقة  »رخــص  أن 
النقل،  وزارة  تعطيها  املهنية 
التي تمنح أيضا رخص حافالت 
ما  أو  الــطــرق  عبر  املــســافــريــن 
يــســمــى بــالــتــجــديــد الــســبــاعــي، 
إلى  املستخدمني،  نقل  ورخــص 
جانب النقل السياحي، املسؤولة 

عنه وزارة السياحة«.
ــاة  ــانـ ــعـ »مـ أن  وقـــــــال 

نقابيون يكشفون حجم المعاناة 

متـى ينتـهي عـهد تبعـية 
الـداخلية؟ لـوزارة  »الطـاكسـيات« 

لفتيت
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االجتماعية  املهنيني  السائقني 
واملادية تتضاعف بسبب األحكام 
حقهم،  في  الــصــادرة  القضائية 
املأذونيات  بإرجاع  تأمر  والتي 
املستغلني  أو  املــالــكــني  ــى  ــ إل
يزيد  الـــذي  ــشــيء  ال لــلــرخــص، 
االجتماعي،  االحتقان  حــدة  من 
للتشرد  عرضة  السائق  ويجعل 
مبرزا  أســرتــه«،  رفقة  والضياع 
صاحب  ــع  دف الـــذي  السبب  أن 
للقضاء  اللجوء  إلى  »الكريمة« 
أداء  ــدم  ع ليس  املستغل،  ضــد 
ألجل  وإنما  الكرائية،  السومة 
للمرة  »الحالوة«  على  الحصول 
القضاء  يحكم  حيث  الــثــانــيــة، 
لصالحه ويمكنه من بيع املأذونية 
 25 بني  ما  تتراوح  مالية  بمبالغ 
و30 أو 40 مليون سنتيم، حسب 

األقاليم واملدن.

تحرير القطاع هو الحل
ــابـــات  ــقـ ــنـ ــد مــــن الـ ــ ــدي ــ ــع ــ ال
سيارات  قطاع  في  والجمعيات 
سنوات،  عدة  منذ  دعت  األجــرة، 
والحكومات  الداخلية  وزارة 
ــى ســـن مــقــاربــة  ــ ــة، إل ــق ــســاب ال
اجتماعية وقانونية لتدبير قطاع 
سيارات األجرة، من خالل تحرير 
»الكريمات«  زمن  وإنهاء  القطاع 
ومنح السائقني املهنيني األولوية 
القطاع مع توفير  لالستثمار في 
تسمح  وتــراخــيــص  تسهيالت 

بممارسة املهنة.
ــب  ــات ــك حــســن الـــدكـــالـــي، ال
األجرة  سيارات  لنقابة  اإلقليمي 
العام  لــالتــحــاد  التابعة  بسال 
أزمــة  »حــل  أن  يــرى  للشغالني، 
مرتبط  األجـــرة  ســيــارات  قطاع 
ــطــاع وفـــق دفــتــر  ــق بــتــحــريــر ال
السائقني  يلزم  خــاص  تحمالت 
ــة، أو  ــدول ــل ــاألداء ل ــ املــهــنــيــني بـ
شركات  إطار  في  التنظيم  إعادة 
السائقني  تشغل  تعاونيات  أو 
وتصرح بهم، والتحرر من عقود 
املأذونيات« وشدد على »ضرورة 
املأذونيات،  عبودية  من  التحرر 
في  استعجالي  قــانــون  ووضــع 
وهناك  القطاع،  ينظم  البرملان 
خاللها  مــن  يمكن  حلول  أيضا 
املعاناة عن  ورفع  القطاع  تنظيم 
دفتر  وضع  بينها  من  السائقني، 
تحمالت أمام السائقني للحصول 
على رخص مقابل األداء الشهري 
كما يجب  فــي صــنــدوق خــاص، 
ــات  ــي ــأذون ــاب امل ــح انــتــقــاء أص
مثل  الــدعــم،  يستحقون  الــذيــن 
الــخــاصــة،  االحــتــيــاجــات  ذوي 
دافعوا  الذين  الجنود  وأرامـــل 
الذين  واألشــخــاص  الوطن،  عن 
للوطن«،  جليلة  خدمات  قدموا 
أشخاصا  »هناك  أن  إلى  مشيرا 
يسكنون في أحياء راقية وفيالت 
وهناك  املأذونية،  يستحقون  ال 
عائالت تستفيد من 4 إلى خمس 

مأذونيات«.
ألف   77 »كــايــن  أيــضــا:  وقـــال 
مبلغ  نديرو  املغرب،  في  كريمة 
للسائقني  الشهر  في  درهم  ألفني 
تحط في صندوق خاص، والدولة 
تعوض أصحاب املأذونيات الذين 
الصندوق  ــذا  ه مــن  يستحقون 
ويتم  تنموية،  مشاريع  وتــديــر 
تجديد أسطول السيارات وتحرير 
السائقني من عبودية الكريمات«. 

إشكالية »الحالوة« 
والعــقود

تخلق املأذونيات مشاكل كثيرة 
مما  ــرة،  األجـ ســيــارات  لسائقي 
العديد منهم في دوامة من  يضع 
املأذونية  صــاحــب  مــع  املشاكل 
لتجديد  »الحالوة«  يشترط  الذي 
إلى  وتحويله  النموذجي  العقد 
اتــفــاق اســتــغــالل، فــي ظــل عدم 
تحكم مصالح وزارة الداخلية في 
رغم  تسويتها،  أو  املشاكل  هذه 
أن املذكرات تشترط على صاحب 
املستغل  مع  التجديد  »الكريمة« 

بدون شروط.
في هذا اإلطار، أوضح الدكالي 
النموذجي  العقد  إشكالية  أن 
»اتفاقية  إلى  تحويله  في  تكمن 
تفويض استغالل«، حيث أن هناك 
مذكرة وزارية تنص على ضرورة 
لكن  النموذجي،  بالعقد  التعامل 
مستوى  على  تطبيقها  يتم  ال 
العماالت، إذ يلجؤون إلى تحرير 
األشخاص  بني  تفويض  اتفاقية 
والسائق  املــأذونــيــة،  )صــاحــب 

العقد  مدة  انتهاء  وفور  املهني(، 
للقضاء،  يلجؤون  سنوات(،   10(
صبغة  ذات  ــة  ــي ــأذون »امل وقـــال: 
وال  تباع وال تشترى  ال  شخصية 
لكن   ،)63 ظهير  )حسب  تفوت 
لشخص  بتفويتها  قام  من  هناك 
ــر، وكـــايـــن بــعــض الــقــضــاة  ــ آخ
يــحــكــمــون بــعــدم االخــتــصــاص، 

في  يبثون  آخرين  قضاة  وكاين 
امللف ويقفون إلى جانب صاحب 
ــة ويــحــكــمــون بــإرجــاع  ــي ــأذون امل
ــى صــاحــبــهــا دون  الــرخــصــة إلـ
عليه  اللي  السائق  حالة  مراعاة 
12 مليون، ويؤدي  كريدي سيارة 
قروضا بنكية، ويتم تشريده رفقة 

أسرته بني عشية وضحاها«.
فض  لجنة  دور  عــن  وتــســاءل 
النزاعات أو لجنة الصلح التابعة 
تترك  والتي  الوصية،  للسلطات 
أن  دون  الطرفني  بني  الخالفات 
التي تحصل بني  املشاكل  تسوي 
تسوية  منهم  وتطلب  الطرفني، 
املشكل بينهم أو الذهاب للقضاء.
سماح،  يونس  أوضــح  بــدوره، 
نقابي عن االتحاد الوطني للشغل 
بالرباط، أن اإلشكال املطروح هو 
قانون  عــن  يتحدث  القانون  أن 
واملــذكــرة  وااللــتــزامــات،  العقود 
أن  يجب  العرفي  العقد  أن  تقول 
يبرز  هنا  نموذجي،  لعقد  يتحول 
حاجة  توجد  ال  حيث  التناقض، 
أو  املأذونية  ألصحاب  ال  ملزمة 
هناك  أن  كما  املستغل،  السائق 
العالقة  أن  منها  أخرى،  إشكاالت 
ــق واملــســتــغــل غير  ــســائ ال بـــني 
مع  ارتباط  له  املستغل  واضحة، 
صاحب »الكريمة« بعقد نموذجي 
وهنا  محدودة،  سنوات  يتضمن 
وال  استقرار  عملية  عن  نتحدث 
السيارة  تجديد  للمستغل  يمكن 
املأذونية،  صاحب  بموافقة  إال 
إصــالح  يتطلب  الـــذي  ــشــيء  ال
وتــطــويــر الــقــطــاع وتــوضــيــح 

العالقات.
وأشار إلى وجود اختالالت في 

أن  بحيث  الثقة،  رخــص  إعطاء 
الكثير من الناس يأخذون رخص 
االنتخابات  مناسبات  في  الثقة 
تأطير،  أو  تكوين  بدون  مباشرة 
الحاصلني  رفع عدد  الذي  الشيء 
ألف   22 إلى  الثقة  رخصة  على 
سيارة  آالف   4 مقابل  شخص 
ــرة فــي املــديــنــة، إلــى جانب  أجـ
الذين  الشكارة«  »أصحاب  ظهور 
أمــواال  القطاع  فــي  يستثمرون 
يوميا  واجبا  ويفرضون  طائلة 

باهظا على السائقني.

تطبيقات »النقل السري«
ــع الــتــواصــل  ــواق أصــبــحــت م
بتطبيقات  تــعــج  االجــتــمــاعــي 
تقدم  مجهولة  لشركات  مختلفة 
ــرة،  خــدمــات مثل ســيــارات األج
املهنيني  مــن  العديد  يعتبرها 
مــمــارســات غــيــر قــانــونــيــة مثل 
لكون  الــســري،  الــنــقــل  ظــاهــرة 
هذا  يمارسون  الذين  األشخاص 
رخص  على  يتوفرون  ال  النشاط 
التي  الــوســاطــة  رخــص  أو  ثقة 

ينص عليها القانون.
ــد اإللــــه بــطــوطــة،  يــقــول عــب
ــؤول نـــقـــابـــي بــاملــنــظــمــة  ــســ ــ م
الديمقراطية للشغل، أن سيارات 
ــرة الــصــغــيــرة تــعــانــي من  ــ األج
إلى   70 بنسبة  قوية  منافسة 
التطبيقات  قبل  من  باملائة   80
ــر ســـيـــارات خــاصــة  ــوف ــي ت ــت ال
بــدون  وتعمل  رخيصة  بأثمنة 

حق  لهم  ولــيــس  قــانــونــي  سند 
الوساطة، وقد أصبحت املنافسة 
الحق  لــلــزبــون  وتعطي  كبيرة 
يريد،  ــذي  ال الثمن  اختيار  فــي 
في  تسببت  التطبيقات  وهــذه 
سيارات  لسائقي  كبيرة  خسارة 
واجبات  عليهم  الذين  األجـــرة، 
و»الروسيطة«  وتأمني  وضرائب 

ومصاريف األسرة.
سيارة  سائق  »كــل  وأوضـــح: 
واجبات  مجموعة  لديه  أجــرة 
ــة،  ــيـ ــأذونـ ــب، مــــول املـ ــ ــرائ ضــ
املهنيني    أغلبية  ــات،  ــحــروق امل
بني  مــا  يعني  ــروض،  ــ ق لــديــهــم 
يؤدي  والكريدي  الكريمة  مــول 
آالف   5 إلــى   4 املهني  السائق 
ــر، عـــاد زيــد  ــشــه درهــــم فـــي ال
الفيدونج واإلصالحات، الحاالت 
االجتماعية مزرية، هناك سائقني 
ــن يــخــدمــو في  ــادري مــبــقــاوش ق

القطاع«.
ــدث:  ــح ــت ــس امل ــف وأضــــــاف ن
تسعى  الــنــقــابــيــة  ــات  ــئ ــي ــه »ال
الداخلية  وزارة  مــع  لــلــحــوار 
للتصدي  ــة،  ــوالي ال ومــســؤولــي 
تتوفر  ال  التي  التطبيقات  لهذه 
بشركات  وليست  عناوين  على 
بدون  املهنة  وتمارس  مغربية، 
سيارات  أصحاب  بينما  قانون، 
ــرة يــشــتــغــلــون فـــي إطـــار  ــ األجـ
الــذي   ،63.2 الشريف  الظهير 
والعمل  الــوســاطــة  لهم  يــخــول 
هذه  ألن  وأيــضــا  الــقــطــاع،  فــي 
الشباب  من  تجعل  التطبيقات 
ضحية من خالل دفعهم ملمارسة 

النقل السري«.

تتحكم وزارة الداخلية في قطاع سيارات األجرة على الصعيد الوطني منذ عدة 
سنوات، وأصبحت وصية عليه بشكل مباشر في غياب وزارة النقل والتجهيز، 

التي تعتبر الوزارة الوصية في دول أخرى، لكن الداخلية الزالت تحكم قبضتها على 
سيارات األجرة، مما يبرز أن اختصاصات المصالح التابعة لها تفوق اختصاصات وزارة النقل 

بالنسبة لهذا القطاع. والحكومة 
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طلبة معاهد الصحافة واإلعالم 
في ضيافة الشركة الوطنية 

لإلذاعــة والتلــفزة

السنوي  لبرنامجها  تفعيال 
التكوينية  األيام  املتعلق بتنظيم 
واملعاهد  الجامعة  طلبة  لفائدة 
العليا  واملـــــدارس  الصحفية 
السمعي  مهن  في  املتخصصة 
الشركة  استقبلت  والــبــصــري، 
الوطنية لإلذاعة والتلفزة بمقرها 
10 دجنبر  الجمعة  املركزي، يوم 
االتصال  علوم  طلبة  الــجــاري، 
الدولية  الجامعة  من  والصحافة 
استعرضت  والــذيــن  بــالــربــاط، 
ــواصــل  ــت أمــامــهــم مــديــريــة ال
تاريخ  املؤسساتية،  والعالقات 
هذه املؤسسة اإلعالمية الوطنية 
سنة  لها  بث  أول  منذ  العريقة 
الــتــحــوالت  أهـــم  وكـــذا   ،1928
والتقنية  ــة  واإلداريـ القانونية 
إلى  تحولها  منذ  شهدتها  التي 
والتلفزة  لإلذاعة  وطنية  شركة 
تعرف  ذلــك،  بعد   ،2006 سنة 
الطلبة املستفيدون، على مختلف 
التلفزيوني  اإلنــتــاج  ــراحــل  م
واإلذاعـــــــي، مـــن خـــالل زيـــارة 

األخبار  وغــرف  االستوديوهات 
الخاصة بقناة »األولى«، بتأطير 

من مدير األخبار بنفس القناة.
املسطر سلفا،  البرنامج  ووفق 
مرفوقني  الطلبة  هــؤالء  التحق 
اإلذاعة  بمؤطريهم، باستديوهات 
- أنتير« ملعاينة  الوطنية و»شني 
مباشرة إذاعة البرامج التفاعلية، 
التقنية  وتلقي جميع الشروحات 
من  النوعية  هذه  بإنتاج  املتعلقة 
عن  املسؤولني  من طرف  البرامج 
عن  إذاعتها  وقــنــوات  إنتاجها، 
واألنترنيت، وأيضا  األثير  طريق 
طريق  عــن  متابعتها  إمكانية 

.snrtlive تطبيق
أن هذه  ــى  إل ــارة  اإلشــ تــجــدر 
الزيارة امليدانية، تندرج في إطار 
مساهمة الشركة الوطنية لإلذاعة 
والــتــلــفــزة فــي إنــجــاح الــدخــول 
للمعاهد   2022-2021 الجامعي 
ملهن  العليا  واملــدارس  الصحفية 

السمعي البصري والسينما.

وورلد  آند  نيوز  إس  »يو  مجلة  أصــدرت 
 )US News & World Report( »ريبورت
ألفضل   2021 لسنة  تصنيفها  األمريكية، 
جامعة  وضعت  حيث  العالم،  في  الجامعات 
محمد األول بوجدة األولى وطنيا، ومن ضمن 

األفضل على الصعيد اإلفريقي.
واختار تقرير املجلة املتخصصة في العلوم، 
التي اشتهرت في املقام األول بترتيبها املؤثر 
العليا  واملدارس  للكليات  السنوية  والتقارير 
)اختار(  واملوضوعات،  املجاالت  معظم  في 
األول  املركز  في  بوجدة  األول  محمد  جامعة 
.2021 لسنة  إفريقيا  عشر  والرابع   وطنيا، 
يعتمد  املجلة  تقرير  فإن  مختصني،  وحسب 

أداء  مثل  مــؤشــرات،  عــدة  على  ترتيبه  فــي 
العاملية  والسمعة  الجامعي،  العلمي  البحث 
واإلقليمية، مما دفع بمعدي البحث إلى إدراج 
من  العالي  للتعليم  مؤسسة   1750 من  أكثر 
66 مدرسة  العالم، بما في ذلك  جميع أنحاء 
عليا من إفريقيا، حيث احتلت جامعة وجدة 
املرتبة األولى على الصعيد اإلفريقي في فئة 
الترتيب  نفس  وهو   ،2021 لسنة  الهندسة 
للجامعات  تصنيف  أحدث  ضمن  نالته  الذي 
»سكيوماجو«  به  قامت   ،2021 لعام  العاملية 
البحث  بــمــحــرك  ــط  ــب ــرت امل  ،Scimago
»سكوباس« Scopus، وهو تصنيف يعتمد 

النشر  هــي:  رئيسية،  مــؤشــرات  ثــالث  على 

 العلمي، اإلبداع، والتأثير املجتمعي العاملي.
كما تبوأت جامعة محمد األول بوجدة املرتبة 
والفلك«،  »الفيزياء  فئة  في  إفريقيا  األولــى 
متقدمة على سبع جامعات من جنوب إفريقيا، 
نيجيريا. من  مــصــر، وواحــدة  من   واثنتني 
احتلت  فقد  الــوطــنــي،  املــســتــوى  على  ــا  أم
الفئات  )جميع  األول  املركز  الجامعة  ذات 
عــلــى جــامــعــة محمد  مــتــقــدمــة  مــجــتــمــعــة( 
وجامعة  عامليا(،   528( بالرباط  الخامس 
ثم  عامليا(،   542( بمراكش  عياض  القاضي 
جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، )556 
الخامس  املركز  وفي  العالم(،  مستوى  على 
580 عامليا(. )املرتبة  الرباط الدولية   جامعة 

وزارة الثقافة تؤجل
 »ليلة األروقة« بتطوان 

والـــتـــواصـــل،  والـــثـــقـــافـــة  ــبـــاب  الـــشـ وزارة  ــررت  ــ قــ
ــدورة اخلــامــســة عــشــر لــتــظــاهــرة »لــيــلــة  ــ تــأجــيــل الــ
ــق، بــعــدمــا كــان  ــة« بــتــطــوان، إلـــى تــاريــخ الحـ ــ األروقـ
مـــن املـــزمـــع تــنــظــيــمــهــا يــــوم 17 دجــنــبــر اجلـــــاري، 
وذلــــك بــعــد أيــــام مـــن قــــرار مــنــع تـــوافـــد اجلــمــهــور 
ــتـــاب الــطــفــل  ــبـــيـــضـــاء لـــكـ ــلـــى مــــعــــرض الــــــــدار الـ عـ
واالكتفاء  الــعــارضــن،  أنشطة  وإيــقــاف  والــنــاشــئــة، 
ــات املـــبـــرمـــجـــة عـــبـــر »الـــفـــايـــســـبـــوك«. ــ ــورشـ ــ  بـــبـــث الـ

الـــوزارة، أن قــرار تأجيل »ليلة األروقــة«  وأوضــحــت 
بتطوان املخصصة لإلبداع الفني التشكيلي، يأتي 
استنادا إلى البالغ احلكومي الصادر يوم 3 دجنبر 

2021، واملرتبط بتدبير حالة الطوارئ باململكة. 

الــوزارة، أنه سيتم اإلعــالن فيما بعد  وأضافت 
اإلبــقــاء على نفس  الـــدورة مع  تنظيم  تاريخ  عن 

البرنامج اخلاص بها.
مركز  يحتضنها  التي  األروقـــة«  »ليلة  وتسعى 
ــى تــيــســيــر الــتــواصــل  ــوان لــلــفــن احلـــديـــث، إلــ تـــطـ
والــتــقــارب بــن الــفــنــانــن مــن مختلف األجــيــال، 
ــتــــاجــــات وإبـــــــداعـــــــات الـــفـــنـــانـــن  ــإنــ ــريــــف بــ ــعــ ــتــ والــ
الشباب،  أو  واملكرسن  الــرواد  ســواء  التشكيلين، 
ــاإلبــــداع الــتــشــكــيــلــي بكل  ــذا إلــــى االحـــتـــفـــاء بــ ــ وكـ

مشاربه ومدارسه. 

جامعة وجدة األولى وطنيا في تصنيف دولي

منع التظاهرات الثقافية يؤجل المهرجان 
الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة

ــنــت جــمــعــيــة املــهــرجــان  أعــل
ــي  ــق ــائ ــوث ــي لــلــفــيــلــم ال ــ ــدول ــ ال
فعاليات  تأجيل  عن  بخريبكة، 
كان  والتي  للمهرجان   12 الدورة 
الفترة  خــالل  تنظيمها  مرتقبا 
إلى   ،2021 دجنبر  و25   22 بني 
 27 إلــى   24 من  املمتدة  الفترة 
مع  تفاعال  وذلك   ،2022 فبراير 
يوم  الحكومة  الصادر عن  القرار 
بمنع  والقاضي   ،2021 دجنبر   3
والتظاهرات  املهرجانات  جميع 

إلى  واستنادا  والفنية،  الثقافية 
املتعلقة  القانونية  املقتضيات 
الصحية،  الطوارئ  حالة  بتدبير 
الوقائية  ــإلجــراءات  ل وتعزيزا 
الالزمة للحد من انتشار فيروس 

»كورونا«.
قد  املهرجان  جمعية  وكــانــت 
قررت أن تحمل هذه الدورة اسم 
األســتــاذ  املــغــربــي  السينمائي 
عرفانا  ــل،  ــصــاي ال ــن  ــدي ال نـــور 
علما  السينمائية،  بــعــطــاءاتــه 

إنهاء  على  شارفت  الجمعية  أن 
بهذه  املتعلقة  الترتيبات  جميع 

التظاهرة.
تنظيم  الــدورة  وستعرف  هذا، 
وثائقية  ألفــالم  رسمية  مسابقة 
بأفالم  خاصة  ومسابقة  محترفة 
وورشات  رئيسية  وندوة  الهواة، 
ومــعــارض  وثائقية  سينمائية 
وتكريمات، فضال عن أنشطة فنية 
في  عنها  اإلفصاح  سيتم  موازية 

أوانها من خالل بالغات مقبلة.

ميدلــت شــذرات تاريخــية وثقــافية   كتاب صدر: 

الفياللي بوطيب 

عنوان:  تحت  كتاب  مهيب،  محمد  للدكتور  صدر 
»مــيــدلــت شــــذرات تــاريــخــيــة وثــقــافــيــة« مــن 274 
 Midelt Esquisses الفرنسية  وباللغة  صفحة 
Historiques et Culturelles، والذي قام بترجمته 

إلى اللغة العربية ذ. موالي املصطفى أوالد الشريف.
هذا الكتاب الذي جعل منه مؤلفه موسوعة فكرية، 
جمع بني جيولوجيا املكان وتاريخه وثقافته، وهو ما 
يوحي إليه عنوانه املذكور سابقا، وهو ما سيستنتجه 

عن  الحديث  خالل  من  القارئ 
للمجال  الجغرافية  املكونات 
مدينة  فــيــه  تــأســســت  الـــذي 
ميدلت، باإلضافة إلى الثروات 
بها،  املــتــواجــدة  الطبيعية 
على  وشجعت  دفعت  والتي 
للعنصر  التليد  االســتــقــرار 
مكوناته  بمختلف  البشري 
االجتماعية، والذي تجسد في 
جعلت  التي  القبائل  مختلف 
الكبير  ــس  األطــل ســفــح  مــن 
العياشي  وجــبــل  الــشــرقــي 

والتدافع  للعيش  مكانا  الخصوص،  على 
واملاء  الكأل  عن  البحث  ظروف  أملته  الذي 
أحداثا  خلف  مما  األرض،  على  والحفاظ 
تاريخية لعبت فيها تلك القبائل وما كونته 
فضال  الرحى،  قطب  قبلية،  فيدراليات  من 
)املخزن  املركزية  السلطة  تدخالت  دور  عن 
خالل  التاريخية(  واملصادر  الكتاب  بتعبير 
العصر الحديث، ثم املستعمر الفرنسي منذ 
بناء  غاية  إلى  عشر  التاسع  القرن  أواخــر 
سنة  الفرنسيني  طــرف  مــن  ميدلت  مدينة 
1917 وما تالها من أحداث أدت إلى استقالل 

املغرب.
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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 

أنحاء  ة 
كاف ليال يف  التاسعة  ة 

الساع ن 
م ابتداء  ليلي« 

التدابير  مــن  ملجموعة  تطبيقا  الــوطــنــي،  الــتــراب 

االحترازية يف مواجهة وباء »كورونا«.
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ل إخباري
تحلي

ط 
ب الوزراء وسقو

ليلة هرو

التنمية
ب العدالة و

حز

1
4

ت األضواء
تح

ي الذي 
قاب

 الن
ل الزعيم

رحي

ص«
»اللصو

ف الوزراء بـ
وص

3

ضائعة
ال ة 

الحقيق

لثاني 
ن ا

ض الحس
عندما رف

القذافي   ة 
تصفي

2
8

ف العدد
مل

ء  األزمة  
ت إنها

سيناريوها

بانية
اإلس المغربية 

6

ظين
المحظو ة 

حكوم

طين«
»المزلو

 في بلد 

التفاصيل 

ي  ركن
 ف

ن السطور«
»بي

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah

  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

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

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC

اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة
 من توصيل التحويل  مصحوبا  بهذه القسيمة، عبر البريد

 أو عبر البريد اإللكتروني:
)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.ma

لنور الدين  الرياحي

بدأ فيكتور هوجو يتحدث لي وأنا الذي تركت في مقالة من مذكراتي، 
نفسه  هو  يقبل  ألجده  بعبقريته،  اعترافا  فيها  يديه  تقبل  املسرح  امبراطورة 

قدمي جوزفني.. ما أروع الصدفة األدبية!!
وال زال يذكرني بحبه الطويل مع عشيقته الفنانة والذي دام خمسني سنة، 
والتي كتبت لها وكتب له أزيد من عشرين ألف رسالة احتفظ بها األدب الفرنسي 
والعاملي، ولم تتسع نزهتي في طنجة إال لواحدة منها، وهي من أجمل الرسائل 
وال  كان،  أي  كغياب  ليس  عنها  غيابه  بأن  له  أرسلت  عندما  إليها  بعثها  التي 
كل من حولها هو،  يكون  أن  أحد، وتمنت  أي  كهيبة  بفؤادها ووجدانها  هيبته 
وكل من حوله هي، وتمنت أن يكون العالم هو في غيبته، وحضوره وتكون هي 
العالم حوله في غيبتها وحضورها، واعتذرت حتى لزوجته التي عاشت معه 46 

سنة وكانت تعلم عن أطول قصة حب بني جوزفني وفيكتور هوجو.
هذا جزء من الرسالة:

((Quand tu liras ce papier, mon ange, je ne serai pas auprès 
de toi, je ne serai pas là pour te dire: pense à moi! Je veux que 
ce papier te le dise. Je voudrais que dans ces lettres tracées 
pour toi tu puisses trouver tout ce qu’il y a dans mes yeux, 
tout ce qu’il y a sur mes lèvres, tout ce qu’il y a dans mon cœur, 
tout ce qu’il y a dans ma présence quand je te dis je t’aime! Je 
voudrais que cette lettre entrât dans ta pensée comme mon 
regard, comme mon souffle, comme le son de ma voix pour lui 
dire à cette charmante pensée que j’aime: n’oublie pas!

Il est deux heures du matin, j’ai interrompu mon travail pour 
t’écrire. Je vais le reprendre). C’est que j’avais besoin de te parler, 
de t’écrire, de m’adresser à toi, de baiser en idée tes beaux yeux 
endormis, de te faire ma prière! C’est que j’avais besoin de reposer 
mon esprit sur ton image et mes yeux sur un papier que tu verras!

Dors bien. J’espère t’aller voir dès que j’aurai fini dans 
quelques heures. Il me semble que c’est bien long. Quelques 
heures! Ce sera bien court quand je serai près de toi.

Vois-tu, ma Juju, ils ont encore été bien beaux ces jours 
d’automne mêlés de pluie et de vent dont nous allons sortir. 
Ne nous plaignons pas de cette année. Elle a été bonne, 
radieuse et douce. Je pense seulement avec tristesse que tu 
as eu tes pauvres pieds mouillés et froids.

Tu es une noble créature aimante dévouée et fidèle. Je 
t’aime plus que je ne puis le dire. Je voudrais baiser tes pieds. 
Je veux que tu penses à moi.

A bientôt. T’aimer, c’est vivre)).
أكون هناك،  أكون معك، ولن  لن  يا مالكي،  الرسالة،  تقرئني هذه  ))عندما 

لذلك اطلب منك: فكر في!
أريد أن تقولها لك هذه الرسالة بلساني أود أن تجدين في هذه الحروف 
املرسومة فيها لك كل ما في عيني، كل ما في شفتي، كل ما في قلبي، كل ما 

يوجد في وجودي عندما أقول لك: أنا أحبك أنت!
رنني  مثل  أنفاسي،  مثل  نظراتي،  مثل  ألفكارك  الرسالة  هذه  تنفذ  أن  أود 

صوتي ألقول هذه الفكرة الساحرة التي أحبها: ال تنسي! 
إنها الثانية صباحا، قاطعت عملي ألكتب لك. سأستأنف ذلك ال بأس، ذلك 
ألنني كنت بحاجة إلى التحدث إليك، والكتابة إليك، ومخاطبتك، والتقبيل في 

فكرة عيونك الجميلة النائمة، ألنقل لك صالتي! 
هذا ألنني كنت بحاجة إلى إراحة ذهني على صورتك وعيني على فسيفساء 

من الورق سترينها.. نمي عميقا.
أتمنى أن أراك بمجرد أن أنتهي في غضون ساعات قليلة. يبدو لي أنه وقت 
طويل.. بضع ساعات، سيكون قصيرا جدا عندما أكون بالقرب منك. كما ترين، 
والرياح  باملطر  ممزوجة  جدا  جميلة  هذه  الخريف  أيام  كانت  لقد  يا جوجو، 

التي سنخرج منها قريبا بلقاء جديد.
أيامه جميلة ومتألقة ولطيفة..  لقد كانت  العام..  دعينا ال نشتكي من هذا 
نبيل ومخلص..  أنت مخلوق  وباردة.  رطبة  املسكينة  قدميك  أن  أحزنني  فقط 

أحبك أكثر مما أستطيع أن أقول، أود تقبيل قدميك، أريدك أن تفكري في!
إلى اللقاء. حبك يا جوزفني هو الحياة نفسها(( )فكتور هوجو(.

ذكرياتي مع طنجة 
وفيال »جوزفين« 

التاريخية 

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات
العدد: 1586 من 17 إلى 23 دجنبر 2021

مع  وبتعاون  بمراكش،  امللكي  باملسرح 
والشباب  الثقافة  لوزارة  الجهوية  املديرية 
تنظم  أســفــي،  مــراكــش  بجهة  والــريــاضــة 
و19  و18   17 أيام  الفنون«  »مملكة  جمعية 
الثالثة من املعرض  النسخة   ،2021 دجنبر 
ما  بمشاركة  التشكيلية،  للفنون  الدولي 
إلى  ينتمون  تشكيليا  فنانا   50 من  يقرب 
مختلف املدارس الفنية، فضال عن مشاركة 
تهتم  الــتــي  الــتــعــاونــيــات  ــن  م مجموعة 
ــاء،  األزي ومصممي  التقليدية  بالصناعة 
ــدارس  امل كــل  سيستقبل  املــعــرض  أن  كما 
مجال  في  مميز  تاريخ  لهم  لفنانني  الفنية 
العديد  عرض  سيتم  إذ  التشكيلية،  الفنون 
واملجسمات،  النحت  وأعمال  اللوحات  من 
الحي،  بالرسم  فنانني  قيام  على  ــالوة  ع
للرسم  وورشــة  تفاعلية  جلسات  وتنظيم 
معرض  إقامة  جانب  إلى  املهتمني،  لفائدة 
ولقاءات  ثقافية،  جوالت  وتنظيم  تشكيلي، 

ثقافية وفنية جماعية.
كــــمــــا ســيــتــم 
تنظيم  ــوازاة،  ــامل ب
الـــــعـــــديـــــد مـــن 
الفنية  األنــشــطــة 
على  ــفــة  ــل املــخــت
االحتفال  هامش 
بـــــهـــــذا الـــفـــن 
ــذي  الــجــمــيــل، ال
يـــنـــفـــتـــح عــلــى 
املجاالت  جميع 
ــة بــمــا  ــيـ ــنـ ــفـ الـ
التمثيل،  فيها 
واملـــــــســـــــرح، 
والـــــغـــــنـــــاء، 
ــم  ــ ــي ــ ــم ــ ــص ــ وت

األزياء.

»مملكة الفنون« 
تعرض لوحات 50 فنانا 

تشكيليا بمراكش 

ساخـــنة مذكرات 

»ميكا«.. فيلم سينمائي جديد مستوحى من قصة واقعية
إسماعيل  الفرنسي   - املغربي  املخرج  يستعد 
فروخي، لعرض فيلمه السينمائي الجديد »ميكا« 
 22 من  ابتداء  املغربية  السينمائية  بالقاعات 

دجنبر الجاري.
»الطفل  قصة  حــول  الفيلم  ــداث  أحـ وتـــُدور 
سعيد، امللقب بميكا، الذي يعيش وضعية صعبة 
ويضطر إلى بيع األكياس البالستيكية في سوق 
إلى  بالهجرة  ويحلم  أسرته،  إلعالة  للخضروات 
يقابل  أن  الصدف  لتحقيق حلمه، وتشاء  أوروبا 
ناد  في  عمال  له  سيجد  الذي  قدور،  الحاج  ميكا 
للتنس بالدار البيضاء، فيستطيع أن يلفت انتباه 
التي اكتشفت موهبته في  التنس صوفيا،  مدربة 
كاميرا  عدسات  لتستمر  الرياضة«،  هذه  ممارسة 
املخرج فروخي في رصد »الصعوبات والتحديات 

التي تواجه سعيد.. إلى أن وجد ميكا نفسه العبا 
منتحال  عالية،  بمهارة  مباراته  فيقدم  محترفا، 
احترافه  حلم  ويحقق  النادي،  رئيس  ابن  صفة 

رياضة التنس على أرض الوطن، ثم تتغير نظرته 
حول الهجرة إلى الخارج«.

وكشف فروخي أن فيلمه »مستوحى من قصة 
واقعية، بطلها طفل فقير يحب لعب التنس ويحلم 
وأوضح  حلمه«،  لتحقيق  أوروبــا  إلى  بالهجرة 
من  ينطلق  فيلمه  أن  صحافية،  تصريحات  في 
الواقع وأنه قصة حقيقية صادفها خالل تواجده 
باملغرب، لكنه حرص على تناولها بطريقة خفيفة 

بعيدة عن السوداوية. 
وتعرفت  التمثيل،  أمتهن  بأن  أحلم  كنت  »لقد 
على املخرج عن طريق رئيس النادي الذي أمارس 
الكاستينغ، فتم  التنس، وشاركت في  فيه رياضة 
عنان،  زكرياء  يقول  الــدور«،  هذا  ألداء  اختياري 

الذي يلعب دور الطفل »ميكا«.

ماجدة بنكيران: اقتحام المؤثرين
 للمجال الفني ظاهرة غير صحية

كشفت الفنانة املغربية ماجدة بنكيران في تصريحات صحفية، 
أنها بصدد التحضير لنيل شهادة الدكتوراه في اإلخراج والسينما 

الصعيد  على  متواجدة  أنها  إال  بذلك،  انشغالها  ورغم  الوثائقية، 
الفني من خالل تمثيل املغرب بمختلف املحافل الدولية على مستوى 
»كورونا«،  جائحة  قبل  اإلسكندرية  بمهرجان  آخرها  التحكيم،  لجنة 
املشاريع  من  وغيرها  تلفزي،  شريط  في  مشاركتها  إلــى  إضافة 

املستقبلية التي تحضر لها على مستوى التلفزيون والسينما، مبرزة 
أنها مغيبة إعالميا، بسبب التركيز على الحياة الشخصية للفنانني 

أكثر من أعمالهم، وأيضا بسبب التركيز على املؤثرين واملؤثرات 
تغييب  في  تسبب  الذي  األمر  باملجال،  املعايير  تغير  بسبب 
والتركيز  أكاديميا  املكونة  الفنية  والقامات  الحرفية  الوجوه 

على وجوه ال عالقة لها باملجال.
وبخصوص اقتحام املؤثرين للمجال الفني، أكدت بنكيران 
أنها شخصيا ال يمكنها اعتبار األمر سوى ظاهرة غير صحية، 

تقوم  أن  لها  ويستحيل  تخصص،  مجال  الفن  أن  معتبرة 
بالتطفل على مجال غير مكونة فيه، ووصفت من يقتحمن 
املجال الفني دون تكوين بـ»الجرأة الزائدة« التي تؤذي 

ككل،  الفنية  واملمارسة  الحقيقي  الفنان 
املوهبة وضد  ليست ضد  أنها  موضحة 

الفن،  ممارسة  فــي  حقها  مــصــادرة 
يكون  أن  يجب  ال  األمــر  أن  غير 

الفن  رواد  حــســاب  عــلــى 
هذه  طريق  عن  وتاريخهم 
لدخول  الجديدة  الصيغة 

تسترخص  والــتــي  املــجــال، 
نبيل  مجال  أنه  حني  في  الفن 

يستحق التأطير واملحافظة 
عليه عبر سن مجموعة من 

القوانني.
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في  الفرنسي  الطرف  ينقسم 
قسمني:  إلى  بنبركة  املهدي  قضية 
ــرف الــقــضــاء  ــ ــن ط ــســم أديــــن مـ ق
ما  توضيح  في  ساهم  أو  الفرنسي 
كشاهد،  باملثول  توضيحه،  ــد  أري
األول،  القسم  هــذا  عناصر  وأغلب 
ثــانــويــة  أدوار  فــعــا  لــهــا  ــت  ــان ك
الــذي  الــرجــل  »لــوبــيــز«،  باستثناء 
جهاز  داخل  مكانته  علو  أن  تصور 
منه  سيجعل  الفرنسية  املخابرات 

داخل القاعة نجما كبيرا.
الــذي  فهو  الــثــانــي،  القسم  ــا  أم
املنفذة  الحقيقية  املجموعة  يضم 
لاختطاف، وربما لاغتيال، والذين 
ــوا على  ــرف ــر وأش ــ ــدروا األوام أصــ
أعني  عن  وحجبها  العملية  تنسيق 
الحكومة الفرنسية، وبصيغة أخرى، 
الفرنسية  الدولة  رئيس  أعــني  عن 
القسم  وأفراد  حكومته،  من  وطرف 
ولم  العدالة،  أمام  يقفوا  لم  الثاني 
نفذه  ما  إال  أحكام  في حقهم  تصدر 
في حقهم حكم القدر، وكان في أغلب 

األحيان صارما.
املتهمني  ــائــمــة  ق رأس  وعــلــى 
الــذيــن أديـــنـــوا بعد  الــفــرنــســيــني 
الفرنسية،  املحكمة  ــام  أم مثولهم 
ال  بينما  »لــوبــيــز«،  العميل  يوجد 
اإلجرامي  الترتيب  في  بعده  يأتي 
املدان من طرف محكمة »السني«، أي 

عميل آخر.

 أنطوان لوبيز:

الفرنسية  املخابرات  أقطاب  أحد 
مهام  شبابه  منذ  تولى  املغرب،  في 
بمطار طنجة  فرنسا  رئاسة مصالح 
الذي كان وقتها دوليا، قبل أن يصبح 
رئيسا بمصالح »إير فرانس« بمطار 
يشرف  كان  طنجة،  ففي  »أورلــي«.. 

الحركة  رجال  تحركات  مراقبة  على 
األسلحة  وتهريب  املغربية،  الوطنية 
الفرنسيني  اإلرهــابــيــني  لعصابات 
في  اغتياالت  ينظمون  كانوا  الذين 

املغاربة،  واملقاومني  الوطنيني  حق 
»لوبيز«  كان  الفترات،  بعض  وفي 
يقدم يد املساعدة في تنفيذ األعمال 
الزعيم  تعقب  الذي  فهو  اإلرهابية، 
مدينة  إلــى  الفاسي  عــال  املغربي 
الخمسينات،  ــة  ــداي ب ــي  ف ــطــوان  ت
ووضع قنبلتني في البيت الذي كان 
»درسة«  أوتيل  وفي  يسكنه،  الزعيم 
به  يـــرأس  أن  مفروضا  ــان  ك الـــذي 
الزعيم  أن  إال  سياسيا،  اجتماعا 
املــغــربــي أفــلــت بــمــعــجــزة، وتــولــى 
اللذين  اإلرهابيني  تهريب  »لوبيز« 

كانا معه عبر مطار طنجة، حيث كان 
لوال  به  والنهي  األمــر  صاحب  هو 
مقاهي  إحدى  في  وقعت  حادثة  أن 
واحد  اعتقال  في  تسببت  طنجة، 
الغتيال  جاءا  اللذين  اإلرهابيني  من 
الزعيم املغربي، واسمه أشهر من نار 
السفاك،  »جواتيا«  وهو  علم،  على 
الذي ارتبط اسمه في تاريخ اإلجرام 
بالشخصية  واملغامرات،  واإلرهــاب 

املعروفة باسم »بيير لوفو«.
واملتهم  »جواتيا«  بني  وباملقارنة 
كان  »لوبيز«  فإن  لوبيز«،  »أنطوان 

منذ بداية حياته موظفا تابعا لجهاز 
املخابرات الفرنسية »سديك«، سواء 
بمطار  بــاريــس  فــي  أو  طنجة  فــي 
مهمته  في  لوبيز،  أن  إال  »أورلــي«، 

في  نفذ  والتي  بـــ»أورلــي«  األخيرة 
املهدي  اخــتــطــاف  عملية  ــا  إطــاره
بحكم  املؤهل  الشخص  كان  بنبركة، 
ظروف العاقات املغربية الفرنسية، 
ال  إذ  الــكــبــرى،  األدوار  يلعب  ألن 
كان  الذي  مطار »أورلــي«،  أن  يخفى 
الدولي  املطار  طويلة  سنوات  خال 

»شارل  مطار  افتتاح  قبل  بباريس 
الكبرى  الــبــوابــة  يشكل  ــول«،  ــ دوغ
عبر  بفرنسا  ترتبط  الــتــي  لــلــدول 
عاقات سياسية، فالطائرات القادمة 
بالنخبة  مشحونة  »أورلـــي«  ملطار 
ــار وســيــاســيــني  ــج املــنــتــقــاة مـــن ت
من جميع  دولة،  ورجال  وصحافيني 
للنفوذ  خاضعة  كانت  التي  ــدول  ال
معه  تحتم  وضــع  وهــو  الفرنسي، 
أن  الفرنسية  املخابرات  أجهزة  على 
وهو  األذكياء،  أقطابها  أحد  تنصب 
بني  من  كرئيس  لوبيز«،  »أنــطــوان 

»إير فرانس«، وشركة  رؤساء شركة 
إلى  إضافة  بدورها،  فرانس«  »إيــر 

أنها شركة خاضعة للنفوذ القانوني 
تعتبر  فإنها  الفرنسي،  الحكومي 
العني املفتوحة للنظام الفرنسي على 
»لوبيز«  أن  إال  العالم،  أنحاء  جميع 
وضع تحت مجهر أقوى منه تسلطا 
داخلية  وزير  مجهر  وهو  وتسليطا، 
املغرب، أوفقير، الذي كان آنذاك على 
الفرنسية،  باملخابرات  دائم  اتصال 
ووافــق  بالنابل،  الحابل  فاختلط 
»لوبيز«  وأصبح  أوفقير،  »لوبيز« 

يقفز في أغلب الطائرات القادمة من 
محادثات  ليجري  للرباط،  »أورلــي« 

نفس  في  أن يصعد  قبل  واتصاالت، 
الطائرة عند رجوعها، ولكن »لوبيز« 

مشحونة  بجعبة  يــعــود  مــا  ــادرا  نـ
بالعناصر التي تستحق لفت اهتمام 
ما  مثل  ــرات،  املــخــاب فــي  ــه  رؤســائ
حصل يوم عاشر مايو 1965.. فبعد 
لم  املغرب،  في  يومني  دامــت  إقامة 
وال  نــزل  فــي  ال  اسمه  فيها  يسجل 
نزل ضيفا على صديقه  وإنما  شقة، 
الطوال  الساعات  يقضي  أوفقير، 
في العزف على القيثار، عاد بسرعة 
كبيرة، اضطر معها أن ينسى قيثاره 
- حسب ما  املفضل في بيت أوفقير 
وطلب   - للمحكمة  بنفسه  ذلك  روى 
مصلحة  في  املباشر  رئيسه  مقابلة 
املخابرات »لوروا« ذي اللقب السري 

»فانفيل«، ليطلعه على أمر هام.

وفي الثاني عشر من نفس الشهر، 
أي بعد يومني، حرر ضابط املخابرات 
رفعه  للغاية  سريا  تقريرا  »فانفيل« 

إلى الدوائر العليا، أخبرهم فيه بأن 
على مشروعه  »لوبيز«  أطلع  أوفقير 
بنبركة..  املــهــدي  تــجــاه  ونــوايــاه 
مرة  الفرنسيون  فهم  فقط،  وقتها 
مع  نظرهم  وجــهــات  التقاء  أخــرى 
وتفتحت  املغاربة،  املسؤولني  بعض 
كان  مخطط  لتنفيذ  الفرصة  أمامهم 

مجرد أمل بالنسبة لهم.
جــلــســات  فـــي  »لــوبــيــز«  أن  إال 
أكد  والثانية،  األولــى  املحاكمتني 
على  »فــانــفــيــل«  رئيسه  أطــلــع  ــه  أن
وهي  ألوفــقــيــر،  الحقيقية  الــنــوايــا 
بنبركة  شخص  على  ))االستيالء 
اقتضى  إن  املعهودة،  غير  بالطرق 
أركان  إدارة  رفعت  بينما  احلــال(( 
االســتــعــامــات،  مصلحة  الــجــيــش، 
تقريرا للمحكمة مؤرخا بـ17 أكتوبر 
ــرات  ــاب ــخ امل ))إن  يــقــول:   ،1966

اجلنرال  أن  على  تطلعكم  الفرنسية 
أوفقير وصل إلى فرنسا يف 21 أبريل 
باملهدي  االتــصــال  حملــاولــة   ،1965

يف  امللك  رغبة  على  بناء  بنبركة، 
يف  ملكي  عفو  صــدر  أن  بعد  ــك،  ذل
االحتاد  زعيم  بنبركة،  املهدي  حق 

الوطني للقوات الشعبية((.
الــفــرق  ذلـــك  للمحكمة  ــضــح  وات
ــز«  ــي ــوب ــر »ل ــري ــق ــني ت الــشــاســع بـ
وتقرير  الــفــرنــســيــة،  لــلــمــخــابــرات 
عماء آخرين للمخابرات العسكرية، 
منذ  »لــوبــيــز«  أن  لها  اتــضــح  كما 
دوريــن  يلعب  أصبح  اللحظة،  تلك 
الرسمي  الجهاز  مع  دور  مزدوجني، 
األيدي  مع  ودور  معه،  يتعامل  الذي 
الخفية لألجهزة التي نفذت العملية، 
»لوبيز«  أن  إال  للعيان،  تظهر  ولــم 
اشتراكه  بتهمة  املحكمة  أمــام  مثل 
ولم  الفرنسية  للمخابرات  كضابط 
التي  األخرى  املهام  أجل  من  يحاكم 

بنبركة  املهدي  تجاه  ســرا  بها  قــام 
بعد اعتقاله.

ــح لــلــعــيــان أن  ــ وطــبــيــعــي وواض
اإلرادة  تنفيذ  يريد  كان  لو  أوفقير 
للرجوع  بنبركة  باستدعاء  امللكية 
للسفير  ذلـــك  ــرك  ــت ل وطـــنـــه،  إلـــى 
إدارة  ألشــعــر  ربــمــا  أو  املــغــربــي، 
ولكن  بذلك،  الفرنسية  املخابرات 
مايو،  شهر  منذ  »لوبيز«  اختيار 
كان برهانا قاطعا على نوع املعاملة 
لبرنامج  تخصيصها  ينوي  التي 
أشهر  ستة  جــرى  الــذي  االختطاف 
فيما بعد. لقد اتصل أوفقير بالعميل 
»لوبيز«، ال بصفته ضابط االتصاالت 

بصفته  ــا  ــم وإن »أورلـــــي«،  بــمــطــار 
ــاب  عــضــوا عــامــا فــي جــهــاز اإلرهـ
الدولي، وشريكا لإلرهابي »جواتيا« 
الثاثي  و»باليس«  لوفو«  و»بيير 
اغتيال  ــاول  حـ أن  ــه  ل سبق  الـــذي 
املجموعة  هذه  ولكن  الفاسي،  عال 
ليس  اإلرهــاب،  رجال  من  املشهورة 
رحاها،  وقطب  رئيسها  هو  »لوبيز« 

كبيرة  شبكة  عــن  عــبــارة  إنــهــا  بــل 
خطيرة  أدوارا  تمارس  متخصصة 
املغرب،  نطاق  من  أوسع  نطاق  على 
واختطفت  لومومبا،  باتريس  قتلت 
موميي،  فيليكس  وقتلت  تشومبي، 
و..  و..  »أركو«  الكولونيل  وخطفت 
التي  الطويلة  السلسلة  نهاية  إلى 
أطرافها،  أحــد  بنبركة  املهدي  كــان 
املحكمة،  أمام  »لوبيز«  أعرب  لذلك 
الطويل  لالنتظار  ))استغرابه  عن 
ــت  ــوق ــه خـــاللـــه ال ــاع لـ ــ ــذي ض ــ الـ
أجــهــزة  أخـــذت  أن  إلـــى  ــل،  ــوي ــط ال
عما  وتسأله  تستعجله،  املخابرات 
ــع أوفــقــيــر((،  ــد يف مــشــروعــه م ج
))سمع  أنه  للمحكمة  »لوبيز«  وقال 
ــة خـــاصـــة بــصــدد  ــوع ــم ــج ــأن م ــ ب
عبارة  ــاري  جت ملــشــروع  التخطيط 
التحرر،  عــن  سينمائي  فيلم  عــن 
مع  إجنــازه  يتم  »باسطا«،  عنوانه 
طرف  من  ومتويله  بنبركة،  املهدي 
ــرات املــغــربــيــة((، وأصــبــح  ــاب ــخ امل
والتسهيات  مهامه  بحكم  »لوبيز« 

التي يحظى بها، على اتصال مباشر 
يسمى  بما  املكلفة  املجموعة  مــع 
اجتماعا  وحضر  الفيلم،  مــشــروع 
 1965 شتنبر   20 في  عقد  أساسيا 
الفيلم،  مــشــروع  أصــحــاب  حــضــره 
أن  إال  بيرنيي(،  فيكون،  )فوانجو، 
شخصا رابعا كان حضوره بالنسبة 
األهمية،  كبير  معنى  ذا  لـ»لوبيز« 
ــومــارشــان«،  »ل هــو  الشخص  ــذا  ه
يقول  كــمــا  أو  الـــرؤســـاء،  ــيــس  رئ
اإليطالية  املافيا  عصابات  وســط 
وقال  كابي«،  لي  توتي  »الكابودي 

))إن حضور هذا  »لوبيز« للمحكمة: 

واحلذر،  احليطة  يفرض  الشخص 
وال أحد يستطيع أن يدعي التعرف 
ــه مثلي  ل ــو كــانــت  عــلــيــه حــتــى ولـ

عالقات وطيدة..((.

يتبع

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

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

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

تنــشر 
ألول مرة

بقلـم

مصطفى العلوي

االختطاف  والمختطفون26الحلـقــة

فيلم »با�سطا« وحماولة اغتيال الزعيم عالل الفا�سي

المهدي بنبركة في حديث 
مع محرر المغرب المغفور 

له محمد الخامس
طبيعي وواضح للعيان أن أوفقير لو كان 

يريد تنفيذ اإلرادة الملكية باستدعاء بنبركة 
للرجوع إلى وطنه، لترك ذلك للسفير المغربي، 

أو ربما ألشعر إدارة المخابرات الفرنسية بذلك، 
ولكن اختيار »لوبيز« كان برهانا قاطعا على 

نوع المعاملة التي ينوي تخصيصها لبرنامج 
االختطاف.

أنطوان لوبيز، بعد خروجه من السجن سنة 1972، وقد غير مالمح وجهه


