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الضائعة الحقيقة  ملف العدد
لومارشان..  المحامي 

بين المضيفات ورجال اإلرهاب 
الجــزائر كيـف حاصــرت 

28 نفسها بنفسها ؟ 6

 المؤسس:
مصطفى العلوي

سري
بالرباط،  الدبلوماسية  األوساط  يف  حديث  ال 
إال عن استمرار احلركية مبقر السفارة اجلزائرية، 
التي أعلن عن مغادرة موظفيها للرباط، حيث تكون 
األنوار مشغلة مبقر السفارة ليال، والتساؤل األكبر، 
املــوازي«  »املقر  استعمال  استمرار  مدى  حول  يطرح 
مقر  من  قريب  وهو  اجلزائرية،  املخابرات  على  احملسوب 
وزارة اخلارجية املغربية، يف ظل تواجد سيارات دبلوماسية 
حتمل الرقم 1، الذي يرمز للترقيم الدبلوماسي اجلزائري، 
مواجهة  يف  التساهل  هو  فهل  الرئيسية..  البوابة  قرب 
أعداء الوحدة الترابية، أم أن هناك تفسيرات أخرى)..( ؟ مـدير النشر:

الطيب العلوي
  

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

أحوال الطقس للسنة المقبلة

يصادف صدور هذا العدد الذي بين أيديكم، آخر يوم من سنة 2021، التي كسابقتها مرت دون أن نستمتع ال بربيعها وال بصيفها، 
بل أمضيناها في تعداد  حاالت اإلصابات المرضية بالفيروس اللعين، وأرقام الوفيات. 

وها هي السنة الجديدة 2022 أطلت علينا بارتفاع في عدد اإلصابات مرة أخرى، لنستقبلها ونحن نضع أيدينا على قلوبنا خوفا من أيامها وشهورها القادمة، 
بعدما أكد فيروس »كورونا« قدرته على العيش في عالم البشر مهما كانت االحتياطات.. بل إن »حياة كورونا« تعني مزيدا من قتل االقتصاد والمواطن.

 لذلك عوض أن نقول لكم سنة سعيدة فقط،  فإننا نقولها لكم ونضيف: هللا يحفظكم من هذا الوباء.

تفاصيل   أخرى  داخل  العدد
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كـواليـس  األخبــار

بقلــم               الطيب العلوي

أحوال الطقس 
لسنة 2022

ها نحن نوّدع عامًا آخر مضى كله تساؤالت 
العيون  تلك  متخوفة،  بعيون  يومية  وانتظارات 
املعّبر  الوحيد  العضو  بمثابة  بقيت  التي  نفسها 
عن األمور بعد حجب الباقي وراء الكمامات)...(، 
الحصائل  إيقاع  على  كلها  متذبذبة  تخوفات 
اليومية للحاالت املؤكدة، التي استأنفت موجاتها 
انحنائها  عاد  التي  التطعيم  ــام  وأرق املرتفعة، 
عدد  لتزايد  املـــوازي  املعاكس،  االتــجــاه  صــوب 
ببعضها  مرتبطة  كلها  تبقى  أحوال  الُحقن)...(، 
بـ»الكوفيد«  اآلن  ــر  األم تعّلق  ســواء  البعض، 
العادي)...( أو بمتحّوره دلتا، أو صيغته الجديدة 
برملانيو  زال  ما  عواقبه،  رغم  الذي  »أوميكرون«، 
يعرفون  ال  البرملانيات)...(،  وخصوصًا  بالدنا، 

حتى النطق به، كحال »حسناء البرملان«..
ومن تّم، إذا كانت سنة 2020 قد ُوِصفت بعام املوت، 
من بدايتها إلى نهايتها )انظر ركن »بني السطور« من 
جريدة األسبوع /عدد 1541 لـ 31 دجنبر 2020(، 
اقتراب  إمكانية  في  العديد  شكك  أن  درجــة  إلى 
الكفن وصانعو صناديق  بائعو  ملا صار  الساعة، 
مسبوق)...(،  الغير  الطلب  أمام  مرتبكني  الدفن 
سكانها،  دفن  في  صعوبات  تواجه  والجماعات 
إلى حد أن أصبح إنشاء املقابر من ضمن لوائح 
الوعود والبرامج االنتخابية)...(، وإذا كانت سنة 
متوقَّعًا،  كان  كما  مّرت  قد  نوّدعها،  التي   2021
مجتمعة بسابقتها من حيث األحداث الغزيرة التي 
االستفهام  بعام  تم وصفها  البالد، حتى  شهدتها 
)انظر ركن »بني السطور«، من جريدة األسبوع / 
املغرب،  كان  وإذا   ،)2021 يناير   7 لـ   1542 عدد 
من  السنة  هــذه  ما  شيئا  تمّكن  قد  ــل،  األق على 
التعبير عن قوة سياسته الخارجية عبر األحداث 
املرتبطة بقضية الصحراء، وهو أمر كان مفروغا 
معرفة  باإلمكان  يعد  لم  دولــة  كل  دامــت  ما  منه 
أن  وبعد  املقبل،  فالعام  مشاكل)...(،  دون  قوتها 
توقع  أو  ترقب  ألي  إمكانية  أي  هــذا  كل  حجب 
يمكن  فال  والسياق،  املجال  كان  كيفما  مستقبلي 
وصف عام 2022 إال بعام الخوف.. والخوف من 
جميع أساليب املوت: خوف الناس من املوت تحت 
ال  التي  ومتحوراتها  الفيروسات  مختلف  قبضة 
يبدو ألحد نهاية قريبة لها)...(، خوف كل مريض 
املقاول  خوف  الصحية،  املنظومة  اختالالت  من 
موت  مــن  املستخدم  خــوف  مقاولته،  مــوت  مــن 
القطاع الذي يشتغل فيه، خوف املواطن من زيادة 
األسعار، خوف التلميذ من إغالق مدرسته، خوف 
الطالب من إغالق جامعته، خوف املؤمن)...( من 
حــدوده،  سّد  من  املهاجر  خوف  مسجده،  إقفال 

وخوف الجميع من انتهاء جوازه الصحي.
ولربط كل هذا بأحوال الطقس: فالجو ضبابي، 
شيئا،  يــرى  أحــد  ال  الغموض،  يلفها  والــرؤيــة 
على  »األسبوع«، سهرنا  جريدتكم  طاقم  وحتى 
حيث  بعد«،  »عن  أيديكم  بني  الذي  العدد  إعــداد 
أن  فارغة طيلة هذا األسبوع، بعد  كانت مكاتبها 

أصيب جّل أعضاء طاقمها بالفيروس الّلعني.
لقّرائنا  نتمنى  أخرى(،  )مّرة  مرتعشة  فبنبرة 
عاما خيرا من الذي سبقه، ما دامت أحوال أواخر 
السنة لم تعد تسمح ال باالحتفال)...( وال باجتماع 
العائلة، وال حتى بتقييم األولويات، إلحراز تقدم 
السنة  واستقبال  األهــداف  تحقيق  في  ملموس 

الجديدة بصورة أفضل.

الزناكي

الرباط. األسبوع

البوليساريو،  جبهة  في  القيادي  اضطر 
مؤخرا  عرف  الذي  البشير،  سيد  مصطفى 
بتصريحاته التي قال فيها أنه »ليس وزيرا، 
البوليساريو  وأن  رئيسا،  ليس  غالي  وأن 
أوروبا  في  جولته  قطع  إلى  دولة«،  ليست 
العاصمة،  الجزائر  إلى  بسرعة  والذهاب 
بعد أن ألغى زيارته إلحدى الدول األوروبية 
بعد  الثانية  زيارته  جدول  في  التي كانت 

فرنسا، التي كان قد أدلى فيها بتصريحات 
قوية نشرتها »األسبوع« في عددها األخير، 
حيث وجد في انتظاره في املطار أفرادا من 
ومسؤولني  الجزائرية،  املخابرات  أجهزة 
يسمونه  ما  بينهم  من  البوليساريو  في 
مع  للتضامن  الجزائرية  اللجنة  رئيس 

الشعب الصحراوي. 
ــان »الـــوزيـــر« قــد اضــطــر إلــى قطع  وكـ
إلى  بسرعة  والــذهــاب  ــا  أوروب في  جولته 
الجزائر العاصمة، علما أنه كان من املنتظر 
أكدت  كما  أخــرى،  أوروبــيــة  يــزور دوال  أن 
إلى  وصوله  فور  أنه  املصادر،  من  العديد 

املطار، تم سحب جواز سفره »الدبلوماسي 
البشير  مصطفى  يتوجه  ولم  الجزائري«، 
سيكون  بحيث  بعد،  تندوف  مخيمات  إلى 
للمسؤولني  تصريحاته  بتوضيح   مطالبا 
الجزائريني، ومن املنتظر أن يحضر إبراهيم 

غالي جلسة االستماع إليه.
األرض  ـــ»وزارة  ــ بـ يسمونها  مــا  وكــانــت 
تتهم  بالغا  أصدرت  قد  والجاليات«،  املحتلة 
تصريحات  بفبركة  املغربية  املخابرات  فيه 
مصطفى سيد البشير، وامتنعت وكالة األنباء 
الجزائرية التي دأبت على نقل كافة البيانات 
الصحفية إلى جبهة البوليساريو عن نشره. 

وزيرة المالية 
التواصل  تفضل 
بالفرنسية بدل 

العــربـــية 
الرباط. األسبوع 

ــتــصــاد  قــــررت وزيـــــرة االق
علوي،  فتاح  نادية  واملالية، 
مقربة،  حزبية  جرائد  انتقاء 
لنشر اإلعالنات القانونية دون 

غيرها.
الوزيرة،  قرار  في  والغريب 
أن الئــحــة الــجــرائــد الــتــي تم 
ــات  اإلعــالن لنشر  اخــتــيــارهــا 
الــقــانــونــيــة، حــصــرت فــي 23 
منها  فقط،  إعالمية  مؤسسة 
فيما  بالعربية،  ناطقة  أربعة 
ناطقة  كلها  املؤسسات  بقية 
غير  وبعضها  بــالــفــرنــســيــة، 

معروفة.
وزيرة  قرار  مهنيون  وانتقد 
نشر  لكون  واملالية،  االقتصاد 
اإلعــالنــات اإلداريــــة مــن حق 
اإلعالمية،  املؤسسات  جميع 
اللجنة  رقــم  على  تتوفر  التي 
الثنائية، وأنه ال يجب أن تقتصر 

على  االستفادة 
مـــؤســـســـات 

عـــــــلـــــــى 
ــاب  ــسـ حـ

أخرى.

العدد: 1588 من 31 دجنبر 2021 إلى 6 يناير 2022

الرباط. األسبوع

األصالة  لحزب  السياسي  املكتب  ــق  واف
واملــعــاصــرة على إضــافــة أعــضــاء جــدد إلى 

تركيبة مكتبه السياسي.
التحق محمد  فقد  وحسب مصادر مطلعة، 
ورئيس  السابق  الخارجية  وزير  بنعيسى، 
بلدية أصيلة، إلى املكتب السياسي لـ»البام«، 

السابق  الــعــام  املــديــر  املعمر،  يونس  رفقة 
للمكتب الوطني للماء والكهرباء.

السياسي  املكتب  أن  للحزب،  بالغ  وأفــاد 
صادق على قرار األمني العام، باقتراح ثالثة 

أسماء جديدة لعضوية املكتب السياسي.
وقد دعا املكتب السياسي جميع املناضالت 
في  مسؤولية  بكل  االنخراط  إلى  واملناضلني 
سيخوضها  التي  الكبرى  التنظيمية  العملية 
الحزب، واملتمثلة في إعادة تشكيل مؤسساته 

العلويوهيئاته وتنظيماته املوازية.

بنعــــيسى 
يصبح قياديا 
في »البام«

سحب جواز سفر الوزير
الذي قال إن غالي ليس رئيسا

هل اعتقلت 
الجزائر وزيرا من 

البوليساريو؟
البشير

بينما خيمت التوقعات بحصول انتكاسة وبائية، التقطت هذه الصورة آلخر اجتماع 
للمجلس احلكومي، وقد انعقد عن بعد.. حيث ميكن التأمل يف مالمح الوزراء وطريقة 

تفاعلهم مع هذا النوع من االجتماعات)..(. 

بـــعد الحكومـــة.. عـن  مجلــس 

صـورة وتعلـيق

بنعيسى رفقة وهبي
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كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع
  

والبحث  العالي  التعليم  وزارة  خلقت 
العلمي واالبتكار، ضجة وارتباكا في صفوف 
وجهت  بعدما  والكليات،  الجامعات  طلبة 
بني  تخيرهم  الجامعات  رؤســاء  مذكرة إلى 
أو  بعد،  عن  واالمتحانات  الدراسة  اعتماد 
التقيد  مع  حضوريا  تنظيمها  أو  تأجيلها 
داخل  للطلبة  الجماعية  الوقائية  بالتدابير 

الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
هذا القرار الوزاري خلق استياء عارما في 
صفوف الطلبة، في جميع الجامعات بمختلف 
القرار  هذا  أن  اعتبروا  حيث  املغربية،  املدن 
تعتري  التي  والصعوبات  الظروف  يراعي  ال 
وعدم  الحالية،  الظروف  في  خاصة  الطلبة، 
قدرة فئة كبيرة منهم على خوض االمتحانات 
يقطنون  الذين  السيما  بعد،  عن  الجامعية 
الذين  أو  والنائية،  الــقــرويــة  املناطق  فــي 
مثل  اإللكترونية  املعدات  على  يتوفرون  ال 
لخوض  اإللكترونية  اللوحات  أو  الحواسيب 

االمتحانات عن بعد.
احتجاجية  وقــفــات  الطلبة  مئات  ونظم 
بتأجيل  للمطالبة  الكليات،  من  العديد  في 
األول  األســبــوع  فــي  املبرمجة  االمتحانات 
الــقــرارات  أن  معتبرين  الجديد،  الــعــام  مــن 
والوزارة  املسؤولني  عن  الصادرة  واملذكرات 
االجتماعية  الــظــروف  تــراعــي  ال  الــوصــيــة، 
فــي ظــل عدم  واملــاديــة والــدراســيــة، خاصة 

استكمال املحاضرات والبحوث.
عن  صــادرة  وارتجالية  متناقضة  قــرارات 
قصيرة  زمنية  ــدة  م فــي  الوصية  ــوزارة  ــ ال
وأفقدتهم  الطلبة  صفوف  في  ارتباكا  خلقت 
التحضير  في  غارقني  كانوا  بعدما  التركيز، 
قبل  من  قرار  بصدور  ليفاجئوا  لالمتحانات، 
مسؤولي  فيه  يدعو  العالي  التعليم  ــر  وزي
الجامعات إلى تنظيم االمتحانات عن بعد، ثم 
يخرج قرار ثاني من الوزارة تدعو فيه رؤساء 
املبرمجة  االمتحانات  تأجيل  إلى  الجامعات 
أو تنظيمها عن بعد، أو حضوريا مع مراعاة 

الحالة الوبائية املحلية والجهوية.
بنساسي،  محمد  قــال  السياق،  هــذا  فــي 
»إن  املــغــرب:  لطلبة  الــعــام  االتــحــاد  رئيس 
الجدولة الزمنية املعتمدة لتنظيم االمتحانات 
-2021 الجامعية  السنة  برسم  الخريفية 
وردود  كبيرا  نقاشا  خلقت  والتي   ،2022
أفعال متباينة على مستوى وسائل التواصل 
سلك  طلبة  صفوف  في  والسيما  االجتماعي، 
بتاتا«،  مناسب  غير  موعدها  اعتبر  اإلجازة، 
كثيرة  وعوامل  أسباب  »هناك  وأضـــاف أن 

اكتنف  الــذي  التأخر  أهمها  من  ومتعددة، 
باملؤسسات  فعليا  الــدراســة  انطالق  موعد 
الجامعية وال سيما ذات االستقطاب املفتوح، 
الذي تزامن مع اقتراع 8 شتنبر، وتم تأجيله 
التعثر  إلى  باإلضافة   ،2021 أكتوبر   4 حتى 
الطلبة  إيـــواء  عملية  اعــتــرى  ــذي  ال الكبير 
باألحياء الجامعية التي لم تفتح أبوابها في 

وجه الطلبة حتى 10 من أكتوبر.
تأجيل  مــطــلــب  »إن  بــنــســاســي:  وقــــال 
بمختلف  الطلبة  به  ينادي  الذي  االمتحانات 
وموضوعي  معقول  مطلب  هو  الجامعات، 
معه  التعامل  الكليات  إدارة  وعلى  ــادل،  وع
هو:  املطروح  السؤال  ألن  الالزمة،  بالجدية 
وهم  الطلبة  امتحان  سيتم  أســاس  أي  على 
العلمية  املحاضرات  جميع  بعد  يستوفوا  لم 
الـــدورة  فــي  املعتمدة  ــواد  املـ فــي  املبرمجة 
الخريفية بالنسبة ملستويات اإلجازة، وحتى 
أنهت  أنها  تزعم  التي  الجامعية  املؤسسات 
من  أكثر  تطرح  املبرمجة،  املحاضرات  جميع 
التي وفقها  الطريقة والكيفية  استفهام حول 
في  الطلبة  لفائدة  املحاضرات  هذه  إلقاء  تم 

زمن قياسي؟«. 
رئيس  العلوي،  مصطفى  اعتبر  بـــدوره، 
»توقيت  أن  ــطــالبــي،  ال الــتــجــديــد  منظمة 
االمتحانات الجامعية غير مناسب في الغالب، 
خاصة وفق الصيغة املرتبكة التي دعت وزارة 
التعليم العالي إلى ضرورة اعتمادها، مشيرا 
عن  الناجمة  االستثنائية  الظرفية  أن  إلــى 
تسببت  كورونا  فيروس  انتشار  تداعيات 
املحدد  الوقت  في  الدراسة  انطالق  تعثر  في 
والتأثير السلبي على السير العادي للدراسة 
املؤسسات  أغلب  فــي  ــدروس  الـ واستيفاء 
»املشهد الطالبي يجمع  أن  الجامعية«، وقال 
على ضرورة منح فترة زمنية إضافية للطلبة 
في  لالمتحانات  جيدا  االستعداد  أجــل  من 
السير  فيها  تــأثــر  الــتــي  املــؤســســات  أغــلــب 
أن  األولى، حيث  الدورة  في  للدراسة  العادي 
هناك بعض املؤسسات الجامعية التي اتفقت 
مؤسسات  وهناك  التأجيل،  على  طلبتها  مع 
يعرف  بعضها  لذلك  التأجيل،  رفضت  أخرى 
أو شاملة«، وأضاف:  إما جزئية  احتجاجات 
ــت عــددا  ــروع الــتــجــديــد الــطــالبــي راســل ــ »ف
تأجيل  أجــل  من  الجامعية  املؤسسات  من 
املواقع  من  عــدد  في  وتشارك  االمتحانات، 
نفس  تحقيق  إلى  الرامية  االحتجاجات  في 

الهدف«.  
إيواء  عملية  »إن  بنساسي:  يقول  بينما 
الطلبة في األحياء الجامعية الزالت مستمرة 
انعكس  الـــذي  األمـــر  اللحظة،  حـــدود  إلــى 
لتلقي  باملدرجات  الطلبة  التحاق  على  سلبا 
بالسكن  املعنيني  وخــاصــة  ــحــاضــرات،  امل

تسوية  مرحلة  في  ــوا  الزال ألنهم  الجامعي، 
الجامعية،  األحياء  مستوى  على  وضعيتهم 
وهي عملية متعبة وطويلة بالنظر إلى حجم 
الوثائق املطلوبة وتعقيدات الشروط املوجبة 
تثقل  والتي  الجامعي  السكن  من  لالستفادة 
العاملني  هذين  أن  إلى  الطلبة، مشيرا  كاهل 
ملدة  األقل  على  االمتحانات  بتأجيل  كفيالن 
شهر، ألن مجمل املؤسسات الجامعية لم تنه 
بعد املحاضرات الواجب إلقائها برسم الدورة 

الخريفية من املوسم الجامعي الحالي.
وأكد أن االتحاد العام لطلبة املغرب يتبنى 
وموضوعيا،  عادال  مطلبا  ويعتبره  التأجيل 
واملعنيني  باالنتقال  املطالبني  الطلبة  ألن 
بالسكن الجامعي منهم من التحق باملدرجات 
تسوية وضعيته  في  عالقا  زال  ال  من  ومنهم 
على مستوى األحياء الجامعية، وبالتالي، من 
الخريفية  االمتحانات  تنظم  أن  املعقول  غير 
استحضار  دون  ــذات،  ــال ب الــوقــت  ــذا  ه فــي 
تضرب  التي  اإلشكاالت  لهذه  الكليات  إدارة 
واملساواة  الفرص  تكافؤ  مبدأي  العمق  في 
املناضالت  جميع  مضيفا أن  الطلبة،  بــني 
العملية عبر  واملناضلني، منخرطون في هذه 
الجامعية  املؤسسات  إدارة  مع  التواصل 
وقت  إلى  االمتحانات  تأجيل  إمكانية  لبحث 
تكافؤ  ملــبــدأ  تحقيقا  تناسبا،  أكــثــر  الحــق 

الفرص بني الطلبة.
من  املــغــربــيــة  الــجــامــعــات  طلبة  يــعــانــي 
تقف  التي  والصعوبات  املشاكل  من  العديد 
التكاليف  بسبب  الجامعي،  مسارهم  أمــام 
ــواء،  واإليـ والتغذية  املرتفعة  واملــصــاريــف 
أجل  من  األنترنيت  على  التوفر  وضـــرورة 
البحث عن املراجع والكتب، حتى يتمكنوا من 

تطوير مستواهم األكاديمي والثقافي. 
أن  بنساسي،  محمد  يؤكد  اإلطار،  هذا  في 
عليهم  ينبغي  الجامعي  تكوينهم  في  الطلبة 
الــذاتــي،  تكوينهم  على  أكثر  يعتمدوا  أن 
واملصادر  واملراجع  الكتب  على  البحث  عبر 
واملــواد  بتخصصهم،  الصلة  ذات  العلمية 
وإغناء  فيها  التوسع  بهدف  يدرسونها  التي 
االستناد  وعدم  ومعارفهم،  مداركهم  وتعزيز 
في  يتلقونها  التي  العلمية  املحاضرات  على 
للمعلومة،  وفريد  وحيد  كمصدر  املدرجات 
إطارا  إال  تكون  أن  تعدو  ال  النهاية  في  التي 
عاما تساعدهم والسيما في الجانب املنهجي، 
لكن هذا املجهود يتطلب زمنا معقوال وكافيا 
لهم  يتيح  مجهود  بــذل  لهم  يتسنى  حتى 
وبالتالي،  العملية،  بهذه  القيام  إمكانية 
تحصيل نقط جيدة في االمتحانات، ألن معيار 
األساسية  الشروط  من  اليوم  أضحى  النقط 

واملهمة املعتمدة لولوج سلك املاستر.

يبدو أن الحرب السياسية بني رئيس 
العدالة  وحزب  أخنوش  عزيز  الحكومة 
والتنمية قد انطلقت فعال، رغم تطمينات 
األمني العام عبد اإلله بن كيران، بعد أن 
هاجمت املجموعة النيابية لحزب العدالة 
الصديقي  أخــنــوش،  صديق  والتنمية، 
وزير الفالحة، تنتقد غالء مواد التسميد، 
باملتغيرات  الــزيــادة  تفسير  أن  وتؤكد 
الدولية أمر غير مفهوم بالنظر للمعطيات 
التي يتوفر عليها املغرب في هذا املجال، 
األزمـــات،  عــن  منأى  فــي  تجعله  والــتــي 
على  صرفت  التي  املاليير  إلى  باإلضافة 

مخطط »املغرب األخضر«)..(.

تداولته  خطير  حقوقي  تصريح 
لــســان محمد  ــى  عــل اإلعـــــالم  وســـائـــل 
العفو  ملنظمة  العام  املدير  السكتاوي، 
قال:  الــذي  املغرب«  »أمنيستي  الدولية 
هيئة  أعمال  بعد  ظهر  كامال  جيال  »إن 
سنوات  وانقضت  واملصالحة،  اإلنصاف 
عما حقبناه وسميناه بسنوات الرصاص 
 1956 بني  املتراوحة  السنوات  هي  التي 
و1999«، قبل أن يقول أن »املغرب يدخل 
اآلن في جيل جديد من االنتهاكات الكبيرة 
متسائال:  اإلنــســان«،  حقوق  مجال  في 
في  ونحن  املاضي  تجربة  نسائل  »كيف 
ُأتون وضع يعاني فيه كثير من املواطنني 
ــة فــي مــجــال حقوق  ــاع مــزري مــن أوضــ
هامش  على  ذلك  حصل  وقد  اإلنسان؟«، 
املغربية  الجمعية  نظمتها  رقمية  نــدوة 
لحقوق اإلنسان بعنوان: »توصيات هيئة 

اإلنصاف واملصالحة: املآل واملأمول«.

أسود«  »تقرير  صدور  مع  بالموازاة 
إسبانيا،  فــي  ــزا«  »ألـ شركة  نشاط  عــن 
في  عملها  املجموعة  تــواصــل  وبينما 
في  الحضري  للنقل  املــفــوض  التدبير 
رغم  املغرب،  في  أريحية  بكل  مدن  عدة 
أكدت  تدينها،  التي  الرسمية  التقارير 
»مفزعة«  مذكرة  تعميم  مطلعة  مصادر 
تدرج  البيضاء،  بالدار  املستخدمني  على 
كانت  الشركة، سواء  »أخبار« حول  نشر 
صحيحة أو غير صحيحة في إطار إفشاء 
كما  قانونا،  عليه  املعاقب  املهني  السر 
إطار  في  تدخل  تصرفات  عن  »تحدثت 
يتعلق  عندما  اإللكترونية«،  الجريمة 
على  فيديوهات  أو  صــور  بنشر  ــر  األم
الذي  فما  االجتماعي..  التواصل  مواقع 
في  تعمل  كانت  إذا  الشركة  هذه  يخيف 

إطار القانون ؟

أخطر اتهام للحكومة وجهه الحسني 
الوطنية  للنقابة  العام  الكاتب  اليماني، 
الطاقي  االنتقال  لوزيرة  والغاز،  للبترول 
بخالف  فيه  أكــد  املستدامة،  والتنمية 
وراء  حكومية  أطــراف  وقــوف  الــوزيــرة، 
»السامير«  شركة  خزانات  استغالل  عدم 
البترول،  أسعار  تهاوي  من  لالستفادة 
وزيادة االحتياط الطاقي املغربي، وليس 
األمــر  تنسب  التي  ــوزيــرة  ال تقول  كما 

لـ«إجراءات املحكمة«.

ــرح« يــســخــن فــي حــزب  ــطـ بـــدأ »الـ
التصريحات  بعد  الدستوري،  االتحاد 
الناطق  السابق  الــوزيــر  أطلقها  التي 
عبيابة،  حسن  الحكومة،  باسم  الرسمي 
والتي قال فيها إن »نيرانا صديقة كانت 
أكد  كما  ــوزارة«)..(،  الـ عن  إبعاده  وراء 
في  وارد،  العامة،  لألمانة  ترشحه  أن 
الحالي  العام  األمــني  ترشح  عــدم  حالة 
املقبل،  املــؤتــمــر  خــالل  ســاجــد،  محمد 
وزنه  يكتسب  عبيابة  ترشيح  أن  علما 
مواجهة  في  أبداها  التي  »املمانعة«  من 

التيار الذي كان سيبتلع الحزب)..(.

تحت
األضــواء

تيه الوزير الميراوي بين التعليم 
عن بعد والتعليم الحضوري

الطلبة يتهمون الوزارة بعدم مراعاة الظروف االجتماعية

العدد: 1588 من 31 دجنبر 2021 إلى 6 يناير 2022

الميراوي



ترك الراحل مصطفى العلوي،  مؤسس جريدة »األسبوع« 
كّمـًا هاما من الصور الفريدة التي راكمها في خزانته عبر 

مساره اإلعالمي منذ ما يزيد عن 60 سنة، تنشرها »األسبوع« 
بانتظام ضمن هذا الركن.

4

صور تنشر   ألول  مرة

باشا سال ثم باشا القنيطرة.. الشريف موالي عبد الحميد 
العلوي غداة تنصيبه محل الحاكم الفرنسي، وهو والد 

قطب حزب التقدم واالشتراكية موالي إسماعيل العلوي. 

كـواليـس  األخبــار

الباكالـوريـوس االتحاديون يبرئون تقـرير رسـمي ينـتـقد نظام 
بنبركة من تهمة 

التجــسـس 
الرباط. األسبوع

  

ما  أن  االشتراكي  االتــحــاد  حــزب  اعتبر 
نشرته صحيفة »الغارديان« البريطانية، من 
كان  بنبركة  املهدي  اليساري  القيادي  كون 
مع  غامضة  بعالقات  ومرتبطا  »جاسوسا«، 
تشيكوسلوفاكيا،  جمهورية  استخبارات 

مجرد مزاعم ال أساس لها من الصحة.
الغارديان  »نشرته  ما  أن  الحزب  وقــال 
ملا  تدوير  إعادة  بل هو  أي جديد،  لم يحمل 
سنة  الفرنسية  اإلكسبريس  نشرته صحيفة 
2006، توازيا مع إعالن املجلس االستشاري 
لحقوق اإلنسان سابقا عن فتح ملف الشهيد 
اإلنصاف  هيئة  لتوصيات  تطبيقا  بنبركة 

واملصالحة«.
محط  كــان  بنبركة  أن  الــحــزب  وأوضـــح 
محاوالت الهيئة القضائية التي تتابع قضية 
الشهيد بفرنسا، والتي خلصت بعد تدقيقها 
أرشيف  وثائق  من  وثيقة   1500 في حوالي 
عدم  إلــى  التشيكوسلوفاكية،  املــخــابــرات 
اقتناعها بأن الشهيد كان مجندا لصالحها.

القضائية  الهيئة  أن  إلى  الحزب  وأشــار 
ــاءات  االدعـ هــذه  كــل  استبعدت  الفرنسية 
وتعتبرها غير جدية وغير مجدية، مع العلم 
ألطراف  موجهة  تزال  ال  االتهام  أصابع  أن 
في املخابرات الفرنسية بالتواطؤ في جريمة 
ذلك،  ومع  بنبركة،  املهدي  الشهيد  اختطاف 
نشرته  ملا  مضافة  قيمة  أي  املحكمة  تر  لم 

»اإلكسبريس« وأعادت نشره »الغارديان«.
وجدد االتحاد االشتراكي اعتزازه بالشهيد 
املهدي بنبركة قائدا وطنيا، مطالبا الحكومة 
حول  كاملة  الحقيقة  بكشف  الفرنسية 

واغتياله،  اختطافه  وبرفع جريمة 
ــل ما  ــن كـ الــســريــة عـ

يتعلق بهذه القضية، 
ــاوب  ــجـ ــتـ تـ وأن 
املغربية  الحكومة 
وجدية  بإيجابية 
من  طــلــب  أي  ــع  م
الفرنسي  القضاء 
بملف  املــكــلــف 

القضية. 

الرباط. األسبوع
  

»إسرائيل ديفنس«، أن املغرب  أفاد موقع 
يــجــري مــفــاوضــات مــع إســرائــيــل مــن أجل 

اقتناء منظومة دفاع جوي »باراك 8«.
وكشف املوقع نقال عن مصادره الخاصة، 
أن »هناك مفاوضات بني املغرب والصناعات 
املنظومة  شراء  حول  اإلسرائيلية،  الجوية 
الدفاعية الجوية، وأن منظومة باراك 8 طورت 
بالتعاون بني إسرائيل والهند مع تطبيقات 
تتالءم مع الساحة البحرية )السفن( والبرية 

)أنظمة أرضية(، واملنظومة«.
»هذه  فإن  املوقع،  عنه  أعلن  ما  وحسب 
في  الدفاع  على  قــادرة  الجوية  الصناعات 
أي  أمــام  كيلومتر   150 ــى  إل يصل  نطاق 

تهديدات جوية«.
وأشار »إسرائيل ديفنس« إلى أن »املغرب 
الطائرات  ضد  إسرائيلية  أنظمة  اشترى 
عميل  وهي   ،SkyLock طــراز من  املسيرة 
قديم للطائرات املسيرة من إنتاج الصناعات 

الجوية اإلسرائيلية«.

اْرِجِعي  ُة  الُْمْطَمِئّنَ ْفُس  الّنَ ُتَها  َأّيَ َيا   (
َفاْدُخلِي ِفي  ًة  َمْرِضّيَ َرّبِِك َراِضَيًة  ِإلَى 

 ) َجّنَِتي  ِعَباِدي َواْدُخلِي 
العظيم. الله  صدق 

برحمة  املشمول  ربه  إلى جوار  انتقل 
كان  الذي  اخللفاوي،  حميد  الفقيد  اهلل، 
رحمه اهلل من ضمن خريجي الفوج األول 

مبدرسة »سانسير«.
تتقدم  األلــيــمــة،  املــنــاســبــة  وبـــهـــذه 
ــة  »األســـبـــوع« بــأحــر الــتــعــازي إلـــى زوج
كرمي،  ابنه  وإلى  شادية،  السيدة  الفقيد، 
وكنزة،  سلمى،  مونية،  ياسمينة،  وبناته 
وإلــى  بديعة  وأخــتــه  جمال  أخيه  ــى  وإل
بالصبر  لهم  داعني  العائلة،  أفراد  جميع 

والسلوان وللفقيد بالرحمة والغفران. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

 الرباط. األسبوع
  

للتربية  األعلى  املجلس  انتقد 
ــحــث الــعــلــمــي،  ــب ــكــويــن وال ــت وال
التعديالت التي حصلت على نظام 
العالي،  بالتعليم  الباكالوريوس 
ورؤية  لتصور  يفتقد  أنه  معتبرا 
اعتماده  من  الهدف  تبرز  واضحة 

بالجامعات.
وأوضح أن نظام الباكالوريوس 
عديدة،  تنظيمية  صعوبات  يطرح 
في مقدمتها أن إضافة سلك جديد 
جــودة  أهـــداف  تحقيق  يضمن  ال 
ــوج  ــول الــتــكــويــن بــمــؤســســات ال
التطبيقية  اإلجـــــازة  ــوح،  ــت ــف امل

واإلجازة املهنية.
»نـــظـــام  أن  املـــجـــلـــس  ــال  ــ ــ وق
الباكالوريوس يعاني من محدودية 
لسنة  املــاديــة  والتكلفة  التأطير 
اإلشكاالت  إلى  باإلضافة  إضافية، 
التكوينية  ــدورات  ــل ل التدبيرية 

ــة، وغـــيـــاب ضــوابــط  ــي ــف ــي ــص ال
مذكرة  أن  واعتبر  مدتها«،  تحدد 
تحدد  لم  املرسوم  مشروع  تقديم 
سلك  إضافة  يبرر  الــذي  التصور 
عنه  ينتج  مما  الــبــاكــالــوريــوس، 
بعض  ويثير  الرؤية  وضــوح  عدم 
الــتــســاؤالت حــول األهـــداف التي 

من  الغاية  تظل  حيث  إليها،  يرمي 
هذا التغيير غير واضحة.

املرسوم  أن مــشـــــروع  وأضـــاف 
سلك  ــان  ــ ك إذا  ــا  ـــ م يـــوضـــح  ال 
جذريا  سـيغير  الــبــكــالــوريـــــوس 
نظـام »إجازة - ماستر- دكتوراه«، 
التكوين  مدة  بتغيير  أم سيكتفي 

حيث  املاستر،  وفـي  اإلجــازة  في 
يتعلـق  األمر  أن  النص  مـن  يفهم 
الهندسة  داخـــــل  إضــافــي  بسلك 
البيداغوجية الحالية، يوازي سلك 

اإلجازة.
ــس، فـــإن هــذا  ــجــل ــب امل ــس وح
ــطــرح مــجــمــوعــة من  الــتــغــيــيــر ي
الصعوبات التنظيمية والتدبيرية، 
الــوطــنــيــة  الــتــجــارب  أن  حــيــث 
التطبيقية  لـــإجـــازة  الــســابــقــة 
نجاعة  عدم  عن  أبانت  واملهنية، 
ــددا  ع يستقبل  مــــوازي  تنظيم 
محدودا من الطلبة ويتطلب موارد 

مادية وبشرية مهمة.
اعتماد  ــرورة  ضــ عــلــى  ــدد  وشـ
لـــدخـــول سلك  مـــحـــددة  شــــروط 
في  النظر  وإعادة  الباكالوريوس، 
السنة اإلضافية املعتمدة، ومالءمة 
منتقدا  الشغل،  سوق  مع  الدراسة 
تقليص مدة الحصول على شهادة 
من  مما  واحــدة،  سنة  إلى  املاستر 
اعتماد  مطالبا  إضــعــافــه،  شــأنــه 
التكوين  طــرق  فــي  جــذري  تغيير 

واللغات.

العدد: 1588 من 31 دجنبر 2021 إلى 6 يناير 2022

بنبركة

الرباط. األسبوع
  

اتهمت الجمعية املغربية لحماية املال العام 
تجريم  مقتضى  على  بـ»االلتفاف  الحكومة، 
بسحب  قيامها  بعد  املــشــروع«،  غير  اإلثـــراء 
والذي  البرملان،  من  الجنائي  القانون  مشروع 
بدعوى  الفصل  هذا  مقتضياته  يتضمن ضمن 
السعي إلى توسيع التعديالت، ومراجعته في 

شموليته.
إفــراغ  مــن  تخوفها  عــن  الجمعية  وعــبــرت 
داعية  محتواه،  من  الجنائي  القانون  مشروع 
إلى  الجنائي  الــقــانــون  مــشــروع  ــادة  إعـ ــى  إل
مع  املــشــروع  غير  ــراء  اإلثـ وتجريم  البرملان 
ومصادرة  للحرية  سالبة  عقوبات  تضمينه 
تزايد  الناتجة عنه، خاصة في ظل  للممتلكات 

الفساد ونهب املال العام.
السلبية  األثــار  من  املدينة  الهيئة  وحــذرت 
والرشوة  العام،  املال  ونهب  الفساد  الستمرار 
للمواطنني،  االجتماعية  األوضاع  على  والريع 
بناء  أن  معتبرة  الوطني،  االقتصاد  وعلى 
الفساد  مع  القطع  يقتضي  االجتماعية  الدولة 
ونهب املال العام وربط املسؤولية باملحاسبة، 
وتوفير املناخ الجيد لالستثمار ورافع للتنمية.
قانون  في  النظر  بإعادة  الجمعية  وطالبت 

التصريح باملمتلكات، سواء من حيث توسيع 
املشمولني به، أو مقتضياته لجعله رافعة من 
وتقوية  املشروع،  غير  اإلثــراء  محاربة  أجل 
الصلة  ذات  القانونية  املنظومة  وتعزيز 
على  مــشــددة  ــرشــوة،  وال الفساد  بمكافحة 
مؤسسات  واستقاللية  دور  تعزيز  ضــرورة 

الحكامة وتمكينها من آليات العمل.
للسلطة  املــســؤولــيــة  الجمعية  وحــمــلــت 
وناهبي  للمفسدين  التصدي  في  القضائية 
املال العام، بتحريك املتابعات في حق املشتبه 
األبحاث  وتسريع  مالية،  جرائم  ارتكابهم  في 
على  املــعــروضــة  القضايا  فــي  واملحاكمات 
محاكم جرائم األموال، مضيفة أن املعربة ضد 
الوطنية،  العام والثروات  املال  الفساد ونهب 
هي معركة جميع القوى الوطنية الديمقراطية.
االشتراكي  الفريق  تقدم  آخــر،  جانب  من 
يتعلق  ــانــون  ق بمقترح  ــواب  ــن ال بمجلس 
تعزيز  إلى  يهدف  املشروع«،  غير  »باإلثراء 
حد  ووضــع  والشفافية،  النزاهة  منظومة 
ــراء الــفــاحــش وغــيــر املــشــروع  ــث ملــظــاهــر ال
الذاتيني  األشخاص  بعض  على  يظهر  الذي 

واملعنويني، عند قيامهم بمهامهم.
مقترح  فــإن  االشتراكي،  الفريق  وحسب 
للبرملانني يهدف لطرح تصور  املقدم  القانون 
الفساد  ملحاربة  فعالية  ذات  حقيقية  وآلية 

تتضمن إجراءات وتدابير ملموسة.

المغرب يعتزم شراء 
منظومة دفاعية 

متــطورة إسرائيلـــية 

اتهام الحكومة بـ»االلتفاف« على تجريم 
اإلثراء غير المشروع

يمان عز

العلوي يخلف الحاكم الفرنسي       



المجلس األعلى للحسابات يكشف تهرب أحزاب من إعادة 800 مليون سنتيم لخزينة الدولة

الرباط. األسبوع
  

للحسابات  األعلى  املجلس  أوصى 
الجهود  بمواصلة  الداخلية،  وزارة 
السياسية  األحزاب  إلى حمل  الرامية 
غير  املبالغ  الخزينة،  إلى  إرجاع  على 
املستحقة وغير املستعملة، وتلك التي 
بوثائق  صرفها  بشأن  اإلدالء  يتم  لم 
مساهمة  بــرســم  املطلوبة،  اإلثــبــات 
الدولة في تمويل حمالتها االنتخابية، 
برسم  املستعملة  غير  املبالغ  وأيضا 
مصاريف  تغطية  في  الدولة  مساهمة 
ــتــضــاء اتــخــاذ  الــتــدبــيــر، وعــنــد االق
ــزاب  األح حــق  فــي  الــالزمــة  التدابير 
تقم بتسوية وضعيتها تجاه  لم  التي 

الخزينة العامة.
الداخلية،  وزارة  املجلس  وطــالــب 
تكوينية  دورات  تنظيم  على  بالعمل 
املكلفة  السياسية  األحزاب  أطر  لفائدة 
بالتسيير املالي واإلداري، بغرض تسيير 
املوحد،  املحاسبي  للمخطط  استعمالها 
ــراءات  واإلجــ للمساطر  دليل  ــداد  وإعـ
املحاسبية ونظام معلوماتي للمحاسبة 
مشترك بني األحزاب السياسية، يمكنهم 
املحاسبي  للمخطط  أنجع  استغالل  من 

املوحد.
املعنية  ــزاب  ــ األح املجلس  ــا  ودعـ
الدعم  مبالغ  إرجــاع  على  العمل  إلى 

وغير  الخزينة،  إلــى  املستحقة  غير 
اإلدالء  يتم  لم  التي  وتلك  املستعملة، 
ــات  ــب ــق اإلث ــائ ــوث ــأن صــرفــهــا ب ــش ب
في  الدولة  مساهمة  برسم  املطلوبة، 
وكــذا  االنتخابية،  حمالتها  تمويل 
اآلجــال  فــي  املستعملة  غير  املبالغ 
املقررة في القانون التنظيمي، مشددا 
ــق املــكــونــة  ــائ ــوث ــل ال عــلــى تــقــديــم ك
ــال  ــي اآلجـ لــلــحــســابــات الــســنــويــة ف
املقررة في القانون التنظيمي املتعلق 
اإلشهاد  وعلى  السياسية،  باألحزاب 
بصحة الحسابات التي أدلت بها وفق 

لوزير  املشترك  القرار  مقتضيات 
الداخلية ووزير االقتصاد واملالية 

املتعلق باملخطط املحاسبي املوحد.
 2021 سنة  أن  املجلس  وأوضـــح 
تميزت بصدور عدة نصوص قانونية 
األحزاب  تمويل  نظام  تهم  وتنظيمية 
االنتخابية،  والحمالت  السياسية 
مسجال  املترشحون،  بها  يقوم  التي 
ــوزارات  ال استجابة  الصدد  هــذا  في 
والعدل(  واملالية  )الداخلية  املكلفة 
لجل التوصيات الصادرة عنه في هذا 
املجال، خصوصا تحديد الئحة وثائق 
اإلثبات لدعم تحصيل املوارد وصرف 
املحاسبي  املخطط  وتعديل  النفقات، 

املوحد لألحزاب.
وكــشــف تــقــريــر املــجــلــس أنــه مــن 
أصــل أربــعــة وثــالثــني حــزبــا، أودع 
ثالثون حزبا حساباتهم السنوية لدى 

حزبا  وثالثني  اثنني  مقابل  املجلس، 
خالل سنة 2019 وواحد وثالثني حزبا 
القيام  عن  وتخلف   ،2018 سنة  خالل 
الحر،  املغربي  الحزب  من  كل  بذلك 
وحــزب  الديمقراطي،  العهد  وحــزب 
ــوات املــواطــنــة، وحـــزب االتــحــاد  ــق ال

الوطني للقوات الشعبية.
من   33 املــادة  مقتضيات  وحسب 
املتعلق   29.11 التنظيمي رقم  القانون 
خصص  فقد  السياسية،  بــاألحــزاب 
اعتمادات   ،2020 لسنة  املالية  قانون 
مالية بلغت 80 مليون درهم )8 ماليير 
الدولة  مساهمة  إطــار  في  سنتيم(، 
األحـــزاب  تدبير  مصاريف  لتغطية 
مؤتمراتها  وتــنــظــيــم  الــســيــاســيــة، 
املبلغ  بلغ  حيث  الــعــاديــة،  الوطنية 
األحــزاب  عليه  حصلت  ــذي  ال املــالــي 
السياسية ما مجموعه 64.44 مليون 
ما  وهو  ماليير،   7 أي حوالي  درهــم، 
وتنظيم  التدبير  مــصــاريــف  يغطي 

املؤتمرات الوطنية والعادية.
النفقات  أن  التقرير،  نفس  ــاد  وأف
ــزاب  ــ ــل األحـ ــب ــن ق ــا مـ ــه ــرح ب املـــصـ
ما  بلغت   ،2020 سنة  السياسية 
مسجلة  درهم،  مليون   122 مجموعه 
انخفاضا مقارنة مع سنة 2019 التي 
سجلت فيها 145 مليون درهم، بحيث 
تكاليف  بــني  النفقات  هــذه  تــوزعــت 
درهــم،  مليون   88.17 بـــ  التسيير 
21.91 مليون  بـ  واقتناء أصول ثابتة 

املؤتمرات  تنظيم  ومصاريف  درهــم، 
الوطنية العادية بـ 98.11 مليون درهم.
ــح الــتــقــريــر أنـــه مــن خــالل  وأوضــ
األجوبة املقدمة بشأن هذه املالحظات، 
لم  األحــزاب  بعض  أن  للمجلس  ثبت 
بخصوص  الكافية  التبريرات  تقدم 
والتي  املالحظات،  هــذه  من  البعض 
الدعم  مبالغ  إرجاع  باألساس  تخص 
الحسابات  ومحتوى  الخزينة  إلــى 
السنوية املدلى بها، وتقارير الخبراء 
القواعد  احــتــرام  ومــدى  املحاسبني، 
ونفقات  موارد  املحاسبية ومشروعية 

األحزاب.
قامت  سياسيا  حزبا   20 أن  وأبرز 
بإرجاع  و2021،   2020 سنتي  خالل 
جزء من الدعم املمنوح لها من خزينة 
بما  تبريره  يتم  لــم  والـــذي  ــة،  ــدول ال
ماليني   7.09 التوالي  على  مجموعه 
لم  فيما  درهــم،  ماليني  و7.34  درهــم 
من  درهم،  ماليني   7.76 األحزاب  تعد 
الدعم العمومي غير املبرر، مشيرا إلى 
أن أحزاب أخرى لم تقم بإرجاع مبلغ 
دعم عمومي قدره 7.76 ماليني درهم، 
املستحق،  غير  الدعم  بني  ما  يتوزع 
املستعمل  أو  املستعمل،  غير  والدعم 
أجلها،  من  منح  التي  الغايات  لغير 
لم يتم اإلدالء بشأن  الذي  الدعم  وكذا 
املنصوص  اإلثــبــات  بوثائق  صرفه 
املعمول  واألنظمة  القوانني  في  عليها 

بها.

ثالثني  فإن  املجلس،  تقرير  وحسب 
حزبا قامت بإيداع حساباتها السنوية 
من  حزبا،   34 أصل  من  املجلس  لدى 
إنه  املجلس  يقول  حسابا   25 بينها 
دون  الحسابات  بصحة  لها  مشهود 
بصحتها  مشهود  وحسابات  تحفظ، 
واحــد  حــســاب  سجل  فيما  بتحفظ، 
غير  محاسب  خبير  تقرير  يتضمن 
تم  فيما  املعتمدة،  للمعايير  مطابق 
تقرير  يتضمنان  ال  بحسابني  اإلدالء 

الخبير املحاسب.
للحسابات  األعلى  املجلس  وتابع 
ــن خـــالل األجــوبــة  ــه م مــوضــحــا، أنـ
ثبت  املالحظات،  هذه  بشأن  املقدمة 
التبريرات  لم تقدم  أن بعض األحزاب 
هذه  من  البعض  بخصوص  الكافية 
باألساس  تخص  والتي  املالحظات، 
الخزينة  ــى  إل الــدعــم  مبالغ  ــاع  إرجـ
املدلى  السنوية  الحسابات  ومحتوى 
بها وتقارير الخبراء املحاسبني ومدى 
احترام القواعد املحاسبية ومشروعية 

موارد ونفقات األحزاب.
وأشار التقرير إلى أن أربعة أحزاب 
إيداع حساباتها  سياسية تخلفت عن 
حزب  من  كل  وهــي  بها،  والتصريح 
القوات  حــزب  الديمقراطي،  العهد 
ــة، بــاإلضــافــة إلـــى االتــحــاد  املــواطــن
ــذا  وك الشعبية،  لــلــقــوات  الــوطــنــي 

الحزب الوطني الحر.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1588 من 31 دجنبر 2021 إلى 6 يناير 2022

األحزاب التي تدعو للشفافية لها حسابات غير شفافة
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تبخر المخططات الجزائرية 
بسبب قرار مجلس األمن حول 

قضية الصحراء

كل  وقعه  ــذي  ال املشترك  االتــفــاق  كــان 
مــن املــغــرب وأمــريــكــا وإســرائــيــل نهاية 
تطبيع  بموجبه  والذي جرى   ،2020 عام 
أمريكا  واعتراف  إسرائيل  مع  العالقات 
مؤثرا  وحدثا  مقدمة  الصحراء،  بمغربية 
على مجريات سنة 2021.. فقد كانت هذه 
توديعها،  وشــك  على  نحن  التي  السنة 
كان  التي  الدبلوماسية  باألحداث  مليئة 
الحدث  لهذا  ــان  وك فيها،  طرفا  املغرب 
وقع عظيم على عدة قوى، وخاصة القوى 
أملانيا  ضمنها  ومن  الكبرى،  األوروبــيــة 
سباقة  أملانيا  كــانــت  حيث  وإســبــانــيــا، 
بسيادة  األمريكي  االعتراف  مع  للتعاطي 

دعت  حيث  صحرائه،  كامل  على  املغرب 
أجل  من  األمــن  بمجلس  طــارئ  الجتماع 
الجديد،  األمريكي  املوقف  على  التأثير 
الــذي خلق أزمــة بني املغرب  وهــو األمــر 

وأملانيا.
وباقي  أملانيا  مع  صارما  املغرب  كان 
الغموض  سياسة  تنهج  الــتــي  الـــدول 
نرى  مرة  فــأول  الصحراء،  قضية  تجاه 
سياسة  تنهج  املغربية  الدبلوماسية 
العظمى،  القوى  تجاه  واضحة  هجومية 
بعد  إال  حـــوار  وال  نــقــاش  ال  شــعــارهــا 
دشن  وقد  الصحراء،  بمغربية  االعتراف 
املغرب هذه السياسة مع أملانيا، وأعلن في 
شهر مارس املاضي، عن تعليق كل اتصال 
أو تعاون مع السفارة األملانية في الرباط، 
لها،  التابعة  األملانية  املؤسسات  كل  ومع 
وصدر بيان عن وزارة الشؤون الخارجية 
بني  من  أن  خالله  من  أوضحت  املغربية 
أملانيا  »اتخاذ  هو  الــقــرار،  هــذا  أسباب 
الصحراء  قضية  بــشــأن  سلبي  ملــوقــف 
املغربية، إذ جاء هذا املوقف العدائي في 

الذي  األمريكي  الرئاسي  اإلعــالن  أعقاب 
اعترف بسيادة املغرب على صحرائه، وهو 
تفسيره  يتم  لم  خطيرا  موقفا  يعتبر  ما 
البلدين  بني  العالقات  اآلن«،وظــلــت  لحد 
على هذا الحال منذ شهر مارس املاضي، 
لهذه  الجزائر  هللت  املرحلة،  هذه  وخالل 
القطيعة بني املغرب وأملانيا، وعملت على 

التقارب مع أملانيا بقوة.
ــة  ــس الـــســـنـــة، أزمـ ــف ــا شـــهـــدت ن ــم ك
املغرب  بني  مسبوقة«  »غير  دبلوماسية 
مدريد  استضافة  جراء  وذلك  وإسبانيا، 
لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي، للعالج 
أبريل   21 في  مزيفة  بهوية  »كورونا«  من 
تدفق  األزمـــة،  حــدة  مــن  وزاد  املــاضــي، 
سبتة  مدينة  تجاه  مهاجر  آالف   8 نحو 
وفي  املاضي،   مايو  و20   17 بني  املحتلة 
لدى  سفيرتها  الرباط  استدعت  مايو،   18
مدريد، كريمة بنيعيش، للتشاور، بعد أن 
استدعتها الخارجية اإلسبانية احتجاجا 
سبتة،  إلــى  املهاجرين  آالف  تدفق  على 
وأعلن املغرب أن شرط استئناف عالقاته 

صريح  بشكل  اعترافها  هو  إسبانيا  مع 
بمغربية الصحراء، وغير ذلك ال يمكن أن 

تعود املياه إلى مجاريها.   
الوضع،  هــذا  الــجــزائــر  استغلت  لقد 
إسبانيا  مــن  كــل  مــع  التقارب  وحــاولــت 
أجل  من  وأملانيا ومحاولة تشكيل محور 
محيطه،  في  وعزله  املغرب  على  الضغط 
حيث حاولت أن تروج لفكرة مغرب عربي 
بدون املغرب، ومعناه عزل حركته التجارية 
جنوبا تجاه موريتانيا، وكذلك عزله شماال 
الشرقية  الجارة  قطعت  كما  إسبانيا،  مع 
عالقاتها مع املغرب ابتداء من شهر غشت 

املاضي.
اليوم  في  األمــن  مجلس  قــرار  أن  غير 
األخير من شهر أكتوبر املنصرم، والقاضي 
بتمديد مهمة بعثة »املينورسو«، كان أسوأ 
وجبهة  الجزائر  تتوقعه  كانت  سيناريو 
جلسة  على  أسبوع  فقبل  البوليساريو، 
التصويت على هذا القرار، عبرت الجزائر 
املوائد  مسلسل  إلى  العودة  رفضها  عن 

عام  منذ  تــوقــف  الـــذي  املستديرة 

المعركة الدبلوماسية بين األمس واليوم

الطبيعة تمقت الفراغ..هذا هو حال السياسة، فال يمكن أن نعرف قدرة قوة السياسة الخارجية ألي دولة دون وجود 
الدولي،حيث  الدبلوماسية على الصعيد  الممكن معرفة قوته  مشاكل، فالمغرب دون قضية الصحراء لم يكن من 
أصبح هذا الملف هو المحدد لقوة سياسة المغرب الخارجية، وهي المعيار األساسي. والصراع دائما مع الجارة الشرقية الجزائر، 
التي ال تدخر جهدا من أجل عرقلة مصالح المملكة على الدوام، والشك أن سنة 2021 كانت مليئة باألحداث المرتبطة بالصحراء 

المغربية، يستعرض هذا الملف أهم ما حققه المغرب في هذا الباب.

سعد الحمريأعد الملف: 

الجــزائر كيـف حاصــرت 
 نفسها بنـفسـها ؟

العدد: 1588 من 31 دجنبر 2021 إلى 6 يناير 2022

عام على تكريس مغربية الصحراء

صورة تؤرخ لالتفاق الثالثي بين المغرب وأمريكا وإسرائيل
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العدد: 1588 من 31 دجنبر 2021 إلى 6 يناير 2022

2019، ووزعت مذكرة رسمية على أعضاء 
مجلس األمن تؤكد فيها بأن قرارها بعدم 
القرار  أن  إال  فيه«،  رجعة  »ال  املشاركة 
فقد  للجزائر،  الجديد كان صادما  األممي 
نص على تمديد والية بعثة »املينورسو« 
استئناف  إلى  والدعوة  جديد،  عام  ملدة 
املفاوضات السياسية التي تقودها األمم 
أجل  من  مسبقة،  شــروط  بــدون  املتحدة 
إيجاد حل للنزاع الذي عمر طويال، ودعا 
القرار الذي صاغته الواليات املتحدة، إلى 
ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي 
دعمه  عن  يعرب  للنزاع،  ومقبول  ودائــم 
الشخصي  ومبعوثه  العام  لألمني  الكامل 
كال  دعا  كما  املفاوضات،  عملية  لتيسير 
وجبهة  وموريتانيا  والجزائر  املغرب  من 
املفاوضات  استئناف  إلى  البوليساريو، 
على  نية،  وبحسن  مسبقة  شروط  بدون 
موائد  شكل  فــي  املــفــاوضــات  تكون  أن 
مستديرة، وهو األمر الذي سبق للجزائر 
أن  هــذا  ومعنى  باتا،  رفضا  رفضته  أن 
في  مباشرا  طرفا  الجزائر  يعتبر  القرار 

القضية.
وقد رحب املغرب بالقرار الجديد، فيما 
بصدد  أنها  البوليساريو  جبهة  أكــدت 
الوقت  في  بيانا  تصدر  أن  على  تقييمه 
بيانها  الجبهة  استبقت  وقــد  املناسب، 
تم  الــذي  القرار  لنص  الذعــة  بانتقادات 
امتناع  مقابل  بلدا   13 بموافقة  اعتماده 

تونس وروسيا عن التصويت.

نجاح سياسة المغرب 
الهجومية في ترويض ألمانيا

الصدمة  هو  األمن  قرار مجلس  يكن  لم 
نجحت  فقد  للجزائر،  بالنسبة  الوحيدة 
بعيد،  حد  إلى  الهجومية  املغرب  سياسة 
حيث روضت أملانيا وما أدراك ما أملانيا، 
أوالف  تسلم  مــن  أسبوعني  نحو  فبعد 
ألنجيال  خلفا  املستشار  منصب  شولتز 
على  الجديدة  الحكومة  أقدمت  ميركل، 
مــا سيكون  على  مــؤشــرا  كــانــت  خــطــوة 
أصدرت  حيث   ،2022 سنة  الحال  عليه 
بيانا أكدت من خالله أن ))املغرب يعتبر 
والجنوب  الشمال  بني  مهمة  وصل  حلقة 
سياسيا وثقافيا واقتصاديا((، ثم أعلنت 
 13 يوم  لها  بيان  في  األملانية  الخارجية 
الحكم  مقترح  تدعم  أنها   ،2021 دجنبر 

الذاتي الذي اقترحه املغرب.
املغربية  الحكومة  ردت  جانبها،  ومن 
))إن  بالقول:  الجديد  املوقف  هــذا  على 
ــة الــجــديــدة  ــي ــان ــف الــحــكــومــة األمل ــواق م
وعودة  الثنائي  التعاون  استئناف  تتيح 
للبلدين  الدبلوماسية  التمثيليات  عمل 
وزارة  وقالت  الطبيعي((،  شكلها  إلــى 
))إن  لها:  بيان  في  املغربية  الخارجية 
اإليجابية  بالتصريحات  ترحب  اململكة 
واملواقف البناءة التي عبرت عنها مؤخرا 
ألملانيا((،  الجديدة  الفيدرالية  الحكومة 
هذه  تقترن  أن  في  ))تأمل  أنها  وأضافت 
روحا  يعكس  بما  باألفعال  التصريحات 
جديدة ويعطي انطالقة جديدة للعالقة على 

أساس الوضوح واالحترام املتبادل((.
وقد استقبلت الحكومة األملانية املوقف 
وزارة  ذكـــرت  فقد  بإيجابية،  املــغــربــي 
أنه  دجنبر،   23 يوم  األملانية  الخارجية 
الدبلوماسية  البعثات  تعود  أن  ))ينبغي 
إلى  يمكن  ما  بأسرع  وبرلني  الرباط  في 
للتواصل((،  املعتادة  املهنية  قنواتها 
العالقات  دفع  اآلن  ))يجب  أنه  وأضافت 
خالل  مــن  األمـــام  إلــى  املغربية  األملانية 

موجعة  ضربة  شكل  ما  وهو  الحوار..(( 
للجزائر.

مع  العالقات  اآلخر، ظلت  الجانب  وفي 
رغم ظهور مؤشرات  على حالها  إسبانيا 
تجاوز األزمة تارة والتوتر من جديد تارة 
أخرى، حيث ما يزال املغرب ينهج سياسة 
اإلصــرار  وهــو  الباب،  هــذا  في  هجومية 

بمغربية  الصريح  إسبانيا  اعتراف  على 
الصحراء،إذ من املمكن أن يظل األمر على 
حاله بني البلدين إلى نهاية هذه الحكومة 

وصعود حكومة جديدة.

التحركات الجزائرية 
على مستوى جامعة الدول 

العربية تنتهي بفرض خريطة 
موحدة تضم خريطة المغرب كاملة

هزيمة  مــن  تــخــرج  الــجــزائــر  تكد  لــم 
ــن حــول  ــ ــرار مــجــلــس األم ــ ــاط ق ــبـ وإحـ
ــة، حــتــى وجــهــت  ــي ــغــرب الــصــحــراء امل
العربية،  الدول  جامعة  بوصلتها صوب 
وكــذا  ألطروحتها،  مــؤيــدا  تجد  لعلها 
الترويج لقضية دعم الشعب الفلسطيني 
الوحيدة  هي  الجزائر  أن  اعتبار  على 
أعلن  فقد  فلسطني،  تدعم  مازالت  التي 
الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون، يوم 
ستحتضن  بالده  أن  املاضي،  نونبر   10

القمة العربية في مارس 2022، وذلك بعد 
جائحة  بسبب   2020 عام  منذ  تأجيلها 
»كورونا«، وبخصوص أبرز امللفات التي 
أكد  القمة،  خالل  ستناقش  أنها  أوضح 
القضايا  ))أول  أن  الجزائري،  الرئيس 
الدول  التي ستطرح، هي تجديد جامعة 
العربي  الجماعي  االلتزام  على  العربية 

تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد تقييد 
السالم  بمبادرة  العربية  ــدول  ال جميع 
العربية التي أطلقها امللك السعودي فهد 
بن عبد العزيز عام 2002 في قمة بيروت، 
فلسطينية  دولة  إنشاء  إلى  تهدف  التي 
وعودة الالجئني واالنسحاب من هضبة 
مع  الــســالم  مقابل  املحتلة،  ــجــوالن  ال

إسرائيل((.
خالل  من  تحاول  الجزائر  أن  والشــك 
تجديد طرح القضية الفلسطينية، إظهار 
الفلسطيني،  الشعب  عن  كمدافع  نفسها 
مع  طبعت  التي  املغربية  اململكة  مقابل 
من  الكثير  أن  نسيت  أنها  إال  إسرائيل، 
الدول األعضاء في جامعة الدول العربية 
أي  وأن  عقود،  منذ  إسرائيل  مع  مطبعة 
توصية تدين التطبيع مع إسرائيل سوف 
كان  كيفما  القمة  هــذه  ضمن  تصدر  لن 

الحال.
حسب  القمة،  فــي  الثاني  امللف  أمــا 
ــالح  ــري، فــهــو ))إصـ ــجــزائ الــرئــيــس ال
من  العربية  الدول  جامعة  عمل  منظومة 
دون  الراهنة((  التحديات  مواجهة  أجل 
هذه  طبيعة  حول  أكثر  تفاصيل  تقديم 

هذا  الجزائر  ويعود مطلب  اإلصالحات، 
إلى سنوات، حيث سبق أن دعت في قمة 
عام 2005 التي استضافتها، إلى إصالح 
تدوير  يشمل  الجامعة،  لعمل  جوهري 
منصب األمني العام بني الدول األعضاء.

تمني  ظلت  الجزائر  أن  يبدو  لذلك، 
توليها  أن  حيث  املطلب،  بهذا  النفس 

مــنــصــب األمــــني الـــعـــام خـــالل إحـــدى 
الدورات، من شأنه أن يسمح لها بإدراج 
بعض النقاط ضمن القمم العربية، وعلى 
الجديدة  القديمة  أسطوانتها  رأسها 
خريطة  ووضــع  البوليساريو،  بشأن 

اململكة املغربية مبتورة من صحرائها.
غير أن الخيبات انهالت عليها تباعا، 
األولى عن طريق  املرة  ذلك في  فقد جاء 
في  جــاء  حيث  الــتــعــاون،  مجلس  دول 
القمة  أعمال  توج  الذي  الختامي  البيان 
الــتــعــاون  ملجلس  واألربـــعـــني  الــثــانــيــة 
ــي انــعــقــدت يـــوم 14  ــت الــخــلــيــجــي، وال
برئاسة  الرياض،  العاصمة  في  دجنبر 
على  التأكيد  السعودية،  العربية  اململكة 
مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة ملغربية 
الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار 
كما  أراضيها،  ووحــدة  املغربية  اململكة 
تاله  الذي  للقمة،  الختامي  البيان  أشاد 
العام  األمــني  الحجرف،  فالح  بن  نايف 
العربية،  الخليج  لدول  التعاون  ملجلس 
الصادر   2602 رقم  األمن  مجلس  بقرار 

بشأن   2021 أكتوبر   29 بتاريخ 
الصحراء املغربية.

السفير األمريكي يعترف بمغربية الصحراء في عهد الرئيس ترامب

الشك أن الجزائر تحاول من خالل تجديد طرح القضية الفلسطينية، إظهار 
نفسها كمدافع عن الشعب الفلسطيني، مقابل المملكة المغربية التي 

طبعت مع إسرائيل، إال أنها نسيت أن الكثير من الدول األعضاء في 
جامعة الدول العربية مطبعة مع إسرائيل منذ عقود، وأن أي توصية تدين 

التطبيع مع إسرائيل سوف لن تصدر ضمن هذه القمة كيفما كان الحال
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في نفس السياق، أكد قادة الخليج على 
الخاصة  االستراتيجية  الشراكة  أهمية 
املغربية،  واململكة  التعاون  مجلس  بني 
وعلى  املــشــتــرك،  العمل  خطة  وتنفيذ 
ملغربية  الداعمة  الثابتة  وقراراته  مواقفه 
واستقرار  أمن  على  والحفاظ  الصحراء، 

اململكة املغربية ووحدة أراضيها.
املغربي  العاهل  بعث  ــك،  ذل وبعد 
دول  ــادة  ــق ل ــل  رســائ الـــســـادس،  محمد 
شكره  عــن  خاللها  مــن  أعـــرب  الخليج، 
لدول الخليج إزاء دعمها الصريح ملغربية 
بالدفاع  بــالده  التزام  مؤكدا  الصحراء، 
بعث  فقد  الــدول،  تلك  واستقرار  أمن  عن 
امللك  السعودي  نظيره  من  لكل  البرقيات 
بن  محمد  األمــيــر  عــهــده  وولـــي  سلمان 
زايد  بن  اإلمارات خليفة  سلمان، ورئيس 
آل نهيان، وأمير قطر تميم بن حمد، وملك 
الكويت  وأمير  عيسى،  بن  البحرين حمد 
وسلطان  الصباح،  الجابر  األحمد  نواف 

عمان هيثم بن طارق بن تيمور.
فإن  فــرادى،  تأتي  ال  املصائب  أن  وبما 
أخــرى،  صفعة  تلقت  الشرقية  الــجــارة 
دجنبر   25 ــوم  ي مــذكــرة  صـــدرت  عندما 
جميع  إلــى  العربية،  ــدول  ال جامعة  عن 
تحت  املنضوية  والــهــيــئــات  املنظمات 
لوائها، توصيها باعتماد خريطة موحدة 
في جميع التظاهرات التي تنظمها، مرفقة 
ضمت  العربية  ــدول  ال لخريطة  بصورة 
خريطة املغرب كاملة، وجاء موقف الجامعة 
العربية، بحسب املصادر ذاتها، ردا على 
احتجاج تقدمت به مندوبية الجزائر لدى 
الجامعة، على نشر خريطة املغرب كاملة 
في إحدى الفعاليات التي عقدتها منظمة 
املرأة العربية في القاهرة، وأرفقت جامعة 
إلى  املوجهة  مذكرتها،  العربية  ــدول  ال
كاملة  بخريطة  وهيئاتها،  منظماتها  كل 
للوطن العربي، منها خريطة املغرب تضم 
ذلك  ليشكل  للمملكة،  الجنوبية  األقاليم 
ضربا ملا كانت الجزائر تمني به النفس، 
القمة  خالل  املغرب  خريطة  اعتماد  وهو 
املزمع عقدها فوق ترابها، دون صحرائه.. 
فما الذي ستجنيه من هذه القمة؟ الجواب 
إن  املقبل  ــارس  مـ شهر  خــالل  سيكون 

التزمت الجزائر باستضافتها.

فكرة مغرب عربي بدون مغرب 
مخطط جزائري ولد ميتا

الجزائر  محاولة  عند  األمر  يتوقف  لم 
بل  العربية،  الـــدول  جامعة  ــة  ورق لعب 
عملت جاهدة على الدفع بملف آخر شبه 
مغرب  لفكرة  الترويج  وهــو  مستحيل، 
عربي دون املغرب، وفعال بدأت في تنفيذ 
أجــنــدتــهــا، وظــهــر ذلـــك خـــالل تصويت 
القرار  على  املتحدة  لألمم  األمن  مجلس 
والية  بموجبه  حــددت  الــذي   ،2602 رقم 
تونس  امتنعت  فقد  »املينورسو«..  بعثة 
األمن  قرار مجلس  التصويت لصالح  عن 
األممية  البعثة  تمديد عمل  بشأن  الدولي 
في الصحراء ملدة سنة إضافية، األمر الذي 
بالتقارب  الصحراء  ملف  متتبعو  ربطه 
السياسي بني قصر املرادية وقصر قرطاج 
تونس  و»رضـــوخ«  األخــيــرة،  الفترة  في 

للنظام الجزائري.
استبدلت  تــونــس  أن  اعتبر  ــك،  ــذل وب
ــي ملف  ســيــاســة الــحــيــاد الــتــقــلــيــدي ف
التقارب  مــن  بنوع  املغربية  الصحراء 
السياسي مع الجزائر، وهي املرة األولى 
خالل  التونسي  السياسي  التاريخ  في 
البعض  رده  الذي  األمر  املاضية،  العقود 

إلى أن تونس طلبت دعما ماليا جزائريا 
وأن  امليزانية،  تمويل  استكمال  أجل  من 
هذا  تونس  لعب  مقابل  قبلت  الجزائر 

الدور.
وقد كان امتناع تونس مؤشرا قويا على 
تحول جديد في سياستها تجاه القضية 
الوطنية املغربية، حيث أن ذلك كان ممهدا 
ويتعلق  أكبر،  بخطوة  تونس  تقوم  ألن 
وعلى  بالبوليساريو،  باالعتراف  األمــر 
الجزائري  الرئيس  قــام  ــاس،  األسـ هــذا 
بزيارة رسمية إلى جارته الشرقية يوم 15 
الختامي  البيان  أن  غير  الجاري،  دجنبر 
كان مخيبا آلمال الجزائر، ألنه لم يتضمن 
أو  البوليساريو  إلى  واحــدة  إشــارة  وال 

الخطابات التي ظلت تكررها الجزائر.
وبالتزامن مع زيارة الرئيس الجزائري 
ــل اإلعـــالم  ــائ ــس، روجـــت وس ــون ــى ت إلـ
الجزائرية لخبر زيارة الرئيس املوريتاني 
للجزائر نهاية هذا الشهر، لكن يبدو من 
خالل التحركات الدبلوماسية والعسكرية 
فكرة  ترفض  أنها  ملوريتانيا،  األخــيــرة 
ــرب عــربــي بـــدون املـــغـــرب« جملة  ــغ »م
حاولت  أن  منذ  ذلك  بدأ  فقد  وتفصيال.. 
الصراع  في  موريتانيا  إقحام  الجزائر 
بقتل  للمغرب  اتهامها  عشية  املغرب  مع 
ثالثة من مواطنيها الجزائريني في أرض 
موريتانية، وهو ما سارعت نواكشوط إلى 
تكذيبه في حينه، نافية أن يكون أي حدث 
حصل فوق أراضيها، وعقب ذلك، نصبت 
على  الـــرادارات  من  مجموعة  نواكشوط 
الحركة  مراقبة  بهدف  الشمالية  حدودها 
ومساعدة  املنطقة،  في  والبرية  الجوية 
قدراتها  رفــع  على  العسكرية  الــوحــدات 
البوليساريو  جبهة  عناصر  تسلل  ومنع 

إلى ترابها.
أما على املستوى الدبلوماسي، فيظهر 
أن الرئيس املوريتاني يعلن بطريقة غير 
الجزائري،  للمخطط  رفضه  عن  مباشرة، 
حيث أكد أنه على استعداد أكثر من مرة 
للقيام بوساطة بني املغرب والجزائر منذ 
إعالن الجزائر عن قطع عالقاتها مع املغرب 
في شهر غشت املاضي، ومعنى هذا أنه ال 
يتصور مغربا عربيا دون املغرب.. فقد أكد 

أكتوبر  شهر  مطلع  املوريتاني  الرئيس 
الفرنسية  للصحيفة  حــوار  في  املاضي، 
الجزائر  بني  األزمــة  حــول  »لوبينيون«، 
واملغرب، ما يلي:))ال نعتقد أن هناك نية 
أو مؤشرات نحو املزيد من التصعيد وال 
نعتمد  أن  وأضاف:))يجب  ذلــك((،  نريد 
على حكمة هذين البلدين الشقيقني اللذين 
نحن  للغاية،  طيبة  عالقات  بهما  تربطنا 
دورا  نلعب  أن  منا  طلبا  إذا  مستعدون 
مسهال، أظهرت موريتانيا حيادا إيجابيا 
الجزائر  اتفاق  منذ  الصحراء  قضية  في 
في الخامس من غشت من عام 1979، مما 

وضع حدا للقتال مع البوليساريو((.
على  التأكيد  الــغــزوانــي  ولــد  جــدد  ثــم 
زيارة  عن  الحديث  بدأ  بعدما  األمر،  هذا 
محتملة سيقوم بها نهاية هذا الشهر إلى 
الجزائر، وذلك خالل حوار أجراه مع مجلة 
حيث  اللبنانية،  واألعــمــال«  »االقتصاد 
أبدى استعداده للوساطة لحل األزمة بني 
الجزائر واملغرب، وقال ضمن نفس الحوار 
املغاربي:))يمكن  االتــحــاد  حالة  حــول 
تدفعها شعوب  التي  الكلفة  تصور حجم 
املنطقة جراء عدم قيام اتحاد مغاربي قوي 
وفعال ومتكامل، ونحن ندرك الصعوبات 
التي تواجه هذا الحلم،ونتأسف للعقبات 
التي تقف في طريقه، كما نحن قلقون من 
التي تظهر من حني آلخر،  التوتر  عوامل 
ونعبر بشكل دائم عن أن بالدنا يمكن أن 
اللحمة  استعادة  في  رئيسيا  دورا  تلعب 
مواقفنا  ظلت  وقد  املغاربية،  البلدان  بني 
تصب في هذا االتجاه دائما((، الفتا إلى 
هذين  حكمة  على  نعتمد  أن  ))يجب  أنه 
بهما  تربطنا  اللذين  الشقيقني،  البلدين 
عالقات طيبة للغاية، نحن مستعدون إذا 

طلبا منا ذلك((.
))أملنا  املــوريــتــانــي:  الرئيس  وقـــال 
اللحمة  فيه  تعود  الــذي  اليوم  يأتي  أن 
ــى اتــحــاد املــغــرب الــعــربــي، وهــو أمل  إل
املنطقة  هــذه  مواطني  كــل  عليه  يعيش 
سيتحقق  أنه  شك  وال  فيها،  واملسؤولني 
البلدان  هذه  قادة  إرادة  بفضل  ما،  يوما 
وقدرتهم على تطويق الخالفات وتحقيق 
التكامل املنشود، تحقيقا إلرادة الشعوب 

وتجسيدا ألحالم اآلباء املؤسسني((.
منذ  تعلن  موريتانيا  أن  يبدو  وهكذا، 
مباشرة، عن رفضها  اآلن، وبطريقة شبه 
فكرة  على  القائم  الــجــزائــري  للمخطط 
»مغرب عربي بدون املغرب«.. فهل ما زالت 
أمام الجزائر بعض األوراق على املستوى 

العربي؟ 
سنة 2022 ستكشف ذلك.

وشهد شاهد من أهلها

لم تكد هذه السنة املخيبة آلمال النظام 
مسؤول  صــرح  حتى  تنتهي،  الجزائري 
مصطفى  البوليساريو،  جبهة  في  كبير 
قائال:  بفرنسا  اجتماع  في  البشير،  سيد 
أنا  املحتلة،  لألراضي  وزيرا  لست  ))أنا 
أن  علينا  املحبس،  دائرة  في  مجرد الجئ 
وزير  عليكم،  أكــذب  ولــن  واقعيني  نكون 
خارجيتنا ولد السالك موجود في الجزائر 
كما  واقعيني،  نكون  أن  علينا  العاصمة، 
رئيسا  ليس  بشراية،  وزرائنا  رئيس  أن 
للحكومة((، وأضاف: ))إبراهيم غالي هو 
املصطفى  باسم سيد  أيضا الجئ مسجل 
وكالة  تعتبره  ال  إبراهيم،  هناك  وليس 
أو مسؤوال كبيرا،  لدولة  الالجئني رئيسا 
يعيشون  الجئون  هم  الصحراويني  كل 
تابع  ــم  ث ــر((  ــجــزائ ال مــســاعــدة  بفضل 
نطلب  ونحن  عاما   46 ))منذ  موضحا: 
باملياه  يتعلق  فيما  الجزائر  من  املساعدة 
لدينا  ليست  واألسلحة..  والوقود  والغاز 
أنه  ليكرر  وعاد  للعيش..((  دولة  شروط 
نعلم  ال  واقعيني،  نكون  أن  علينا  ))يجب 
أين نذهب((، وال شك أن هذه التصريحات 
كافية لتميط اللثام عن كثير من األمور)..(.
راج  وقــد   ،2022 سنة  ستكون  فكيف 
مسعى  وجود  عن  بقوة  الحديث  مؤخرا 
لدى املغرب لطرد البوليساريو من االتحاد 
واقعا،  أصبح  ذلك  أن  ويبدو  اإلفريقي، 
وما  القادمة  السنة  مجريات  فلننتظر 

تحمله من جديد.

بما أن المصائب ال تأتي فرادى، فإن الجارة الشرقية تلقت صفعة أخرى، عندما صدرت مذكرة 
يوم 25 دجنبر عن جامعة الدول العربية، إلى جميع المنظمات والهيئات المنضوية تحت لوائها، 

توصيها باعتماد خريطة موحدة في جميع التظاهرات التي تنظمها، مرفقة بصورة لخريطة 
الدول العربية ضمت خريطة المغرب كاملة.

يطة بور
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كواليس صحراوية

العدد: 1588 من 31 دجنبر 2021 إلى 6 يناير 2022

ير أوروبي يكشف  تقر
فوائد االتفاقيات على 

سكان األقاليم الجنوبية 

العيون. األسبوع
  

أكد االتحاد األوروبي مجددا، ضمن تقريره 
أن  املاضي،  األربعاء  يوم  نشر  الذي  السنوي 
تستفيد  للمملكة  الجنوبية  األقاليم  ساكنة 
بشكل كامل من االتفاقيات املبرمة بني املغرب 

واالتحاد األوروبي.
ويندرج نشر هذا التقرير السنوي من طرف 
األوروبــيــة  واملصلحة  األوروبــيــة  املفوضية 
للعمل الخارجي، في إطار تنفيذ االتفاقية في 
 1 للبروتوكولني  املعدلة  للرسائل،  تبادل  شكل 
اتفاقية الشراكة بني املغرب واالتحاد  و4 من 
 19 في  التنفيذ  حيز  دخلت  والتي  األوروبــي، 
»االتفاقية  باسم  واملعروفة   ،2019 يوليوز 

الفالحية«.
مختلف  في  يفصل  الذي  التقرير،  ويعتمد 
االتفاقية  هذه  تمنحها  التي  الفوائد  جوانبه 
نبرة  للمملكة،  الجنوبية  األقاليم  لساكنة 
لــجــودة  انــعــكــاســا  ســـوى  ليست  إيــجــابــيــة 
القائمة بني املغرب واالتحاد  الشراكة  ومتانة 
األوروبي، والتي تتميز بروح الثقة واالنفتاح.
املغربية  السلطات  مقاربة  محرروه  ويدعم 
لألقاليم  االقتصادي  االنفتاح  تعزيز  أجل  من 
حقيقيا،  جــذابــا  قطبا  وجعلها  الجنوبية 
االتحاد  بني  ــح«  راب ــح  »راب شراكة  إطــار  في 

األوروبي واملغرب والقارة اإلفريقية.
وتشهد الوثيقة، الواقعة في أربعني صفحة، 
الــوقــع  عــلــى  مــرقــمــة،  معطيات  خـــالل  ومـــن 
التنمية  على  لالتفاقية  وامللموس  اإليجابي 
الجنوبية  لألقاليم  السوسيواقتصادية 
وساكنتها، من حيث النمو االقتصادي، اإلنتاج 
البحري،  والصيد  الفالحة  منتجات  وتصدير 

وإحداث فرص الشغل واالستثمارات.
الضوء  التقرير  يسلط  الصدد،  هــذا  وفــي 
تشهده  الذي  السريع  والنمو  الدينامية  على 
املغرب  يباشره  الــذي  والعمل  الجهات  هذه 
إطار  في  الجنوبية،  أقاليمه  تنمية  أجل  من 
خالل  من   ،»2021-2016 التنمية  »برنامج 

تنفيذ مجموعة من املشاريع الوازنة.

الجزائر تمهد الطريق للطائرات الروسية
تنــدوف نحــو 

هل هو التمهيد للحرب ؟

عبد اهلل جداد. العيون
  

ما املغزى من وجود مهندسني 
روس وجزائريني بمدينة تندوف 
مصادر  قالت  حيث  أيـــام،  منذ 
ذلـــك،  مـــن  الـــهـــدف  أن  مـــؤكـــدة 
مالئمة  تحتية  بنية  وضــع  هو 
الروسية  املــقــاتــالت  الستقبال 
استيعابها  على  والقدرة  الصنع 
األعمال  بدأت  حيث  وتشغيلها، 
السنة،  بــدايــة  منذ  ــارات  ــزي وال
الثاني  املـــدرج  تقوية  تمت  إذ 
املــدرج  ترميم  وإعـــادة  للمطار، 

العسكري  املطار  وتوسيع  األول 
مطار  ــر  ــب أك لــيــكــون  ــنــدوف  ــت ب
بالجمهورية  الجوية  للقوات 
لــذلــك عالقة  فــهــل  الــجــزائــريــة، 
تشييد  ــال  أشــغ ــرب  ــغ امل بــبــدء 
جــرادة  بمنطقة  عسكرية  ثكنة 
واإلنزال  املغربية،  اململكة  شرق 
املوريتانية،  للقوات  العسكري 
استعداد  بــوادر  إلى  يؤشر  مما 
عسكرية  تطورات  ألي  الجزائر 
أكد  ــذي  ال املــغــرب،  مع  محتملة 
وال  لــن  الــحــرب  أن  الــبــالد  ملك 
أجيال،  مستقبل  تبني  أن  يمكن 
أبوابه  فاتحا  املغرب  وسيبقى 

للسلم والسالم.

العيون. األسبوع 
  

السالم  عبد  العيون  جهة  والي  دعا 
بيكرات، خالل أشغال اجتماع اللجنة 
الجهوية للتنمية البشرية إلى التقيد 
الصارم بالتدابير االحترازية، وحث 
موظفني  من  العمل  ومحيط  األسر 
على  وطلبة  وتالميذ  إداريــة  وأطر 
»كوفيد  ضد  التقليح  جرعات  أخذ 
19«، مشيرا إلى أن الوضع أصبح 

مقلقا جدا جراء تفشي 
»كورونا«  فيروس 

ــار  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ واالنـ
ملتحور  املــهــول 

»أوميكرون«.
فقد صادقت 
على  اللجنة 

سنة  برسم  الجهوي  العمل  مخطط  حصيلة 
2021، الذي رصد له غالف مالي يقدر بحوالي 
وهمت  درهـــم،  و501  ألفا  و191  مليونا   31
األشخاص في وضعية هشاشة،  مواكبة 
تقدر  مالية  كلفة  خصصت  والــتــي 
و484  ألفا  و690  مليون   12 بـــ 
 45 إنجاز  دعــم  وشملت  درهما، 
مشروعا 39 منها تم إنجازها و6 
مشاريع الزالت في طور اإلنجاز، 
دعم  املنجزة،  املشاريع  وشملت 
اإلدماج  مجال  في  مشروعا   20
مالي  بغالف  اقتصادي  السوسيو 
يصل إلى 3 ماليني و520 ألف 
درهم، 15 مشروعا في 
مساعدة  مــجــال 
املـــــســـــنـــــني 
واملــــــرضــــــى 
ــاص  ــخـ واألشـ
وضعية  ــي  ف

ألفا  و848  مليونا  بلغ  مالي  باعتماد  إعاقة، 
4 مشاريع ضمن  و304 دراهم، باإلضافة إلى 
مالية  بكلفة  والشباب  الطفولة  حماية  مجال 
اللجنة  صادقت  كما  درهــم،  ألف   700 بلغت 
املعدل،   2022 الجهوي  العمل  مخطط  على 
وعلى ملحق اتفاقية الشراكة املتعلق بتجهيز 
بحجرتي  الخاصة  التسيير  ميزانية  ودعــم 
وبوكراع  الدشيرة  بجماعي  األولــي  التعليم 
الــقــانــون  مــشــروع  وعــلــى  الــعــيــون،  بإقليم 

الداخلي للجنة الجهوية للتنمية البشرية.
على  الجهة  والي  أكد  افتتاحية،  كلمة  وفي 
إطار  في  إنجازها  تم  التي  املشاريع  أهمية 
هذه البرامج الثالثة برسم سنة 2021، والتي 
مشيرا  اهتماماتها،  في صلب  اإلنسان  تجعل 
إلى أن هذه املشاريع تندرج في إطار املقاربة 
البشرية  للتنمية  الوطنية  للمبادرة  الجديدة 
القائمة على تعزيز الشراكة وتنسيق البرامج 

والبرمجة متعددة السنوات.

بيكـرات يـدق ناقـوس الخـطر حـول »كــورونا« 

بيكرات

الداخلة. األسبوع

اســتــعــرض مــحــمــد األمـــني حــرمــة هلل، 
لألحرار  الوطني  التجمع  حــزب  منجزات 
تاريخ  في  مسبوقة  غير  اعتبرها  والتي 

الحزب بالداخلة.
سباق  في  دخــل  ــذي  ال هلل،  حرمة  ــال  وق
اآلن  شكلوا  سياسيني  فرقاء  مع  محموم 
كتلة واحدة، قال أمام القيادات املحلية التي 

شاركت في أشغال املؤتمر اإلقليمي للداخلة 
وأوسرد استعدادا للمؤتمر الوطني العادي 
والــذي  لــألحــرار،  الوطني  التجمع  لحزب 
للحزب  السياسي  املكتب  عضو  تــرأســه 
حزب  استراتيجية  أن  بايتاس،  مصطفى 
مقاعد  بثالثة  الفوز  من  مكنته  »الحمامة« 
بمجلس النواب، إلى جانب رئاسة املجلس 
الجماعي واإلقليمي للداخلة، باإلضافة إلى 
رئاسة 6 جماعات قروية، مع نجاح عدد من 
املنتخبني الشباب في الجماعات واملجالس 

الترابية.

الــعــرض  ذات  فـــي  هلل  ــة  حــرم ــارن  ــ وقـ
السياسي، بني النتائج التي حققها الحزب 
والجهوية  الجماعية  االنــتــخــابــات  ــي  ف
 ،2015 لسنة  والــجــهــويــة  والتشريعية 
الثامن  يوم  بانتخابات  املحققة  والنتائج 
بني  الفرق  على  مؤكدا   ،2021 شتنبر  من 
وبفضل  الحزب  أن  إلى  مشيرا  املرحلتني، 
توجيهات رئيسه عزيز أخنوش ومجهودات 
انتزاع  فــي  نجح  ومناضالته،  مناضليه 
السياسي  املشهد  في  متقدمة  جد  مكانة 

بجهة الداخلة وادي الذهب.

يتانيا تتفق مع الجزائر  مور
يق مشترك على طر

العيون. األسبوع

الغزواني،  ولد  الشيخ  محمد  املوريتاني،  الرئيس  أنهى 
زيارته التي قام بها للجزائر، والتي دامت ثالثة أيام.

وكان ولد الغزواني قد وصل الجزائر واستقبل من طرف 
نظيره عبد املجيد تبون، وتم خالل هذه الزيارة التوقيع على 
اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت عدة مجاالت، كان من أبرزها 
مدينتي  بني  يربط  بري  طريق  بإنجاز  تقضي  تفاهم  مذكرة 
على  يمتد  والذي  املوريتانية،  والزويرات  الجزائرية  تندوف 

مسافة تقارب الـ 800 كلم.
»األسبوع« توصلت إلى قائمة الوفد املوريتاني الذي رافق 
الشيخ  ولد  إسماعيل  الخصوص  على  ويتضمن  الرئيس، 
أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطالب ولد أحمد 
وزير التشغيل والتكوين املهني، محمدو ولد امحيميد وزير 
التعليم  وزيرة  هلل  عبد  الشيخ  بنت  آمال  والنقل،  التجهيز 
العالي والبحث العلمي، محمد أحمد ولد محمد األمني مدير 
ديوان رئيس الجمهورية، ودادي ولد هيبه سفير الجمهورية 
برئاسة  مستشار  النيني  ولد  أحمد  بالجزائر،  املوريتانية 
الجمهورية، يحيى ولد كبد مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، 
صالح ولد دهماش مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، الحسن 
افقيه  ولد  الدولة، حسني  لتشريفات  العام  املدير  أحمد  ولد 
محمد  ولد  عمر  باالتصال،  مكلف  األولى  بالوزارة  مستشار 
كما  الخارجية،  الشؤون  بوزارة  العربي  العالم  مدير  بابو، 
رافقه وفد من رجال األعمال برئاسة محمد زين العابدين ولد 

الشيخ أحمد، رئيس االتحاد الوطني ألرباب العمل.

تزكية أخنوش للمؤتمر المقبل تبدأ من الصحراء

المنصوري تزور الداخلة والمنتخبون يبسطون مطالب الجهة 

الداخلة. األسبوع 

وادي  الداخلة  جهة  منتخبو  شدد 
الـــذهـــب، خـــالل لــقــائــهــم بــالــوزيــرة 
وزيــرة  املــنــصــوري  ــزهــراء  ال فاطمة 
والتعمير  الوطني  ــتــراب  ال ــداد  إعـ
ــان وســيــاســة املــديــنــة، على  واإلســك
برامج  أجرأة  في  الــوزارة  مسؤولية 
ملدينة  الحضري  والتأهيل  التنمية 
امبارك  من  كل  أبــرز  حيث  الداخلة، 
والنائب  البرملاني  الــنــائــب  حمية 
الداخلة،  جهة  مجلس  لرئيس  األول 
املجلس  رئيس  حمية  سالم  ومحمد 
والــراغــب  الــذهــب،  لــوادي  اإلقليمي 

الترابية  الجماعة  رئيس  هلل  حرمة 
للداخلة، املكانة التي تحتلها الداخلة 
تضمن  ومدينة  عاملي  كقطب سياحي 
الدبلوماسية  التمثيليات  عشرات 
ــا الـــواليـــات املــتــحــدة  وعــلــى رأســه
القيادية  من  يتطلب  مما  األمريكية، 
تقييم  واملعاصرة،  األصالة  حزب  في 
الحضري  والتأهيل  التنمية  برنامج 
اإلكراهات  طرح  وتم  الداخلة،  ملدينة 
ألخذها  املدينة  منها  تعاني  التي 
ــار ضــمــن الــبــرنــامــج  ــب ــت بــعــني االع
الحكومي، خصوصا فيما يعلق منها 
الرئيسية  والطرق  الشوارع  بتأهيل 
واملساحات  العمومية  والساحات 
ــى إحــداث  الــخــضــراء، بــاإلضــافــة إل

مرافق سوسيواقتصادية واجتماعية 
وثقافية ورياضية. 

وعبر منتخبو الداخلة عن تفاؤلهم 
يعكس  الــذي  اللقاء،  هــذا  ملخرجات 
ومجلس  الجماعي  املجلس  اهتمام 
الكبرى  بالتحديات  واإلقليم  الجهة 
التي تعرفها املدينة في ظل الدينامية 
التي تشهدها، وكذلك في ظل التوسع 
العمراني والزيادة الكبيرة في الكثافة 
السكانية، مما يتطلب تظافر الجهود 
املنتخبة،  واملجالس  الحكومة  بني 
للبحث عن شراكات متعددة، وتوفير 
الجو املالئم لتنزيل األوراش الكبرى 
التي  املهمة  االستثمارات  ومسايرة 

تعرفها الجهة.
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العدد: 1588 من 31 دجنبر 2021 إلى 6 يناير 2022

  

الخليجية المصالحة 

كبير  بعمل  الكويت  دولــة  قامت 
بــدور  الــقــيــام  مــن  تمكنت  عــنــدمــا 
التعاون  مجلس  دول  بني  الوساطة 
الخليجي، لحل األزمة مع قطر وطي 
األمر  املاضية،  الخالفات  صفحة 
السعودية  قبل  من  قبوال  لقي  الذي 
العالقات  ــودة  ع عــن  أعلنت  التي 
املقاطعة  ــدول  وال قطر  مع  الكاملة 

لها، اإلمارات والبحرين ومصر.
 41 الـ  الخليجية  القمة  وعرفت 
شمال  العال  بمدينة  نظمت  التي 
حضور  السعودية،  العربية  اململكة 
الثاني،  حمد  بن  تميم  قطر  أمير 
من  رسمي  باستقبال  حظي  حيث 
محمد  السعودي  العهد  ولــي  قبل 
ــاده  وق عانقه  والـــذي  سلمان،  بــن 
رباعية  سيارة  منت  على  جولة  في 
الــدفــع، فــي مشهد نــال إشــادة من 

جميع املتتبعني والسياسيني.
وتم التوقيع على إعالن املصالحة 
العال«،  بـ»بيان  املعروف  الخليجية 
الحدودية،  واملعابر  األجواء  وفتح 
القضايا  لبحث  للحوار  والــدعــوة 
الخليجية،  ــدول  ــ ال ــني  ب الــعــالــقــة 
باألمر،  معنيتني  لجنتني  وتشكيل 

والتعاون في مكافحة اإلرهاب.
 

حل األزمة الليبية

العديد  الليبية  ــة  األزمـ شــهــدت 
 ،2021 سنة  خــالل  التطورات  من 
أسفرت عن انفراج سياسي مكن من 
املعقدة،  السياسية  الخالفات  طي 
العسكري  الخيار  إنهاء  وخصوصا 

الفرقاء  بــني  الــداخــلــيــة  ــحــرب  وال
السياسيني.

وســاهــم املــغــرب فــي حــل األزمــة 
من  املاضية،  األشهر  خالل  الليبية 

خالل احتضان العديد من اللقاءات 
بني  املــبــاشــرة،  غير  واملــفــاوضــات 
للدولة  األعلى  املجلس  مسؤولي 
برملان  وممثلي  الــوفــاق  وحكومة 
التفاق  التوصل  تم  حيث  طبرق، 
املناصب  بتوزيع  يقضي  مبدئي 
صيغة  وإيــجــاد  ــات،  ــي ــســؤول وامل

لتشكيل حكومة وطنية.
برعاية  ــفــاوضــات  امل ــرت  وأســف
عبد  انتخاب  عــن  املــتــحــدة،  األمــم 
لحكومة  رئيسا  الدبيبة  الحميد 
الفترة االنتقالية، إلى جانب مجلس 
رئاسي يترأسه محمد املنفي، نالت 
البرملان  ثقة  االنتقالية  الحكومة 
وحلت محل حكومة الوفاق الوطني 

وحكومة الشرق.

ــات  ــخــاب ــت ــاب االن ــ ــح ب ــت ــع ف ــ وم
وتيرة  تصاعدت  والترشيحات، 
قــرر  بــعــدمــا  ليبيا،  فــي  ــداث  ــ األح
الترشح  حفتر،  خليفة  الــجــنــرال 

جانب  إلى  الرئاسية،  لالنتخابات 
إلى  القذافي  اإلســالم  سيف  عــودة 
ــي سباق  ف لــلــمــشــاركــة  ــواجــهــة  ال
بــدوره  أعلن  بعدما  االنتخابات، 
املشهد  الذي جعل  الشيء  ترشحه، 

الليبي مليئا باإلثارة.
  

والمغرب.. الجزائر 
 2021 سنة التوتر بامتياز

قـــررت الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
مع  الدبلوماسية  عالقاتها  قطع 
 ،2021 غــشــت   24 يـــوم  ــرب  ــغ امل

من  بعدد  املــغــرب  أمــطــرت  بعدما 
التآمر  منها  املتعددة،  االتهامات 
ــتــورط  ضــدهــا مــع إســرائــيــل، وال
التي  الغابات  حرائق  إشعال  في 

»املاك«  عرفتها البالد، ودعم حركة 
مقتل  وراء  والوقوف  االنفصالية، 
املنطقة  في  ثالثة مواطنني مدنيني 

الحدودية مع موريتانيا.
قــرارا آخــر  الجزائر  واتــخــذت 
املغربية  الطائرات  تحليق  بمنع 
توضيح  دون  ــا  ــه ــوائ أج فـــوق 
من  هــنــاك  لكن  الــقــرار،  أســبــاب 
على  جــزائــري  فعل  رد  ــه  أن رأى 
الــتــقــارب الــعــســكــري املــغــربــي 
صفقة  توقيع  بعد  اإلسرائيلي، 
لتصنيع  إسرائيلية  شركات  مع 
الــتــراب  فــوق  »درون«  ــرات  طــائ
انتقد  أن  بعد  السيما  املغربي، 
وزيـــر الــخــارجــيــة اإلســرائــيــلــي 
لبيد،  يائير  للرباط،  زيارته  خالل 

وبني  بينها  وربط  بشدة  الجزائر 
كذلك  سببا  كــان  ما  وهــو  إيــران، 
لتعالي نبرة االحتجاج الجزائرية.
ــالف  ــخـ وبــــــــدأت وتــــيــــرة الـ
قال  بعدما  الدبلوماسي تتصاعد، 
السفير املغربي لدى األمم املتحدة 
في نيويورك، عمر هالل، إن سكان 
تقرير  يستحقون  القبائل  منطقة 
أقدم  من  يعانون  وإنهم  املصير، 
الجزائر  شمال  ومنطقة  احتالل، 
الثقافية،  بخصوصيتها  عرفت 
الخارجية  ــر  وزي على  ردا  ــك  وذل
الذي  لعمامرة،  رمطان  الجزائري 
الصحراء  مصير  بـ»تقرير  طالب 

الغربية«.
كــمــا أعــلــنــت الــجــزائــر إيــقــاف 
الذي  املغاربي  باألنبوب  العمل 
الطبيعي  بالغاز  إسبانيا  يــزود 
ــرورا مــن املــغــرب، واالقــتــصــار  مـ
إال  البحري،  األنــبــوب  على  فقط 
الــقــرار  هــذا  أن  أكــد  املــغــرب  أن 
املغربية  الــســوق  على  يؤثر  لــن 
بدوره  معلنا  الغاز،  من  الداخلية 
استغالل األنبوب املغاربي بتزويد 
أوروبا بالغاز الطبيعي من منطقة 

تندرارة بشرق اململكة.
 

التونسية األزمة 

عرفت تونس خالل سنة 2021، 
واملشاكل  األحـــداث  من  العديد 
ــة، الــتــي  ــي ــداخــل الــســيــاســيــة ال
وضعت البالد على فوهة بركان، 
اتخذها  الــتــي  ــقـــرارات  الـ بــعــد 
شهر  فــي  سعيد  قيس  الرئيس 
أبرزها  ومــن  املــاضــي،  يوليوز 

الحكومة  ــيــس  رئ ــاء  ــف إع
عمل  وتعليق  املشيشي، 

األسبوع الرباط

2021
أبرز األحداث الدولية في سنة

»الكابيتول«  اقتحام 
»طــالــبــان«  وعــودة 
الخليجية  والمصالحة 

وأزمة المغرب والجزائر

شهدت سنة 2021 العديد من األحداث الدولية التي 
نالت متابعة إعالمية عالمية، ومن  العالم، والتي  هزت 
العام،  بداية  من  األول  األسبوع  في  األحداث  أبرز هذه 
الرئيس  أنصار  اقتحم  عندما  يناير،   6 يــوم  وتحديدا 
الكونغريس،  مبنى  ترامب،  دونالد  السابق  األمريكي 
اإلعالمية  الساحة  عرفته  مشهد  أبــرز  يكون  قد  لكن 
»طالبان«  جماعة  استعادة  هو  السنة،  خالل  الدولية 
العسكرية  حملتها  وتتويج  أفغانستان  على  السيطرة 
وقواتها  األفغانية  الحكومة  انهيار  بعد  كابول  بتسلم 
االنسحاب  ــر  إث الــبــالد  غني  ــرف  أش الرئيس  ــادرة  ــغ وم

يكي. األمر
كما تميزت هذه السنة بتحقيق المصالحة الخليجية 
بقيادة  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  قطر  بين 
السعودية، بعد انقطاع في العالقات دام لعدة سنوات 
واالقتصادية  الدبلوماسية  المجاالت  جميع  شمل 
حل  في  السياسية  المفاوضات  ساهمت  كما  والمدنية، 
بإنهاء  يقضي  اتفاق  إلى  والتوصل  ليبيا  في  األزمــة 
الحرب الداخلية، إال أن السنة عرفت أزمات سياسية أخرى 
تمثلت في قيام الجزائر بقطع عالقتها الدبلوماسية مع 
الروسية  األزمة  إلى جانب  المغرب ألسباب غير واقعية، 

الخليجية. اللبنانية  األوكرانية، واألزمة 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

خـاص
11 العدد: 1588 من 31 دجنبر 2021 إلى 6 يناير 2022

إلى  أدى  الذي  الشيء  البرملان، 
ــجــاجــات وخــلــق  حــصــول احــت
أدت  داخلية،  سياسية  صراعات 
املعارضني  بعض  اعتقال  ــى  إل

السياسيني.
سعيد  قيس  قـــرارات  وخلقت 
صـــراعـــا جـــديـــدا بـــني الــدولــة 
بعدما  واإلسالميني،  التونسية 
يقضي  جـــديـــدا  ــرارا  ــ قـ ــدر  ــ أص
من  بــفــصــول  الــعــمــل  بتجميد 
سلطات  لنفسه  ومنح  الدستور، 
عبر  الــتــشــريــع  منها  ــة،  ــع واس
إلى  أدى  الذي  الشيء  املراسيم، 
حصول انقسام سياسي داخلي، 
القرارات  أن  يــرى  معارض  بني 
وبني  لالنقالب،  استمرار  مجرد 
خارطة  رســم  ــه  أن يعتبر  مــؤيــد 
أعــمــال  تجميد  ــاء  ــه إلن طــريــق 
ــودة  ــان والـــدســـتـــور وعـ ــرمل ــب ال

الديمقراطية. الحياة 
 

انقالب السودان

أحداثا  ــدوره  ب الــســودان  شهد 
اإلطاحة  منذ  متتالية  سياسية 
عاد  حيث  البشير،  عمر  بحكم 
الجنرال رئيس املجلس العسكري 
البرهان،  الفتاح  عبد  السابق، 
أعلن  بعدما  للواجهة،  جديد  من 
وحل  الــطــوارئ  حالة  فــرض  عــن 
الحكومة ووضع رئيسها عبد هلل 
الجبرية،  اإلقــامــة  رهــن  حمدوك 
وتوقيف عدد من الوزراء، في قرار 
احتجاجات  وأشعل  ضجة  خلق 

كبيرة وسط الشعب.
الخطوة  هذه  كثيرون  واعتبر 
الجيش  ــن  م عسكريا  انــقــالبــا 
وتعطيال ملسار املرحلة االنتقالية 
التي بدأت بعد اإلطاحة بالرئيس 
املقرر  من  كــان  والتي  السابق، 
انتخابات  بتنظيم  تنتهي  أن 

تشريعية ورئاسية.

 

»الكابيتول« اقتحام 

يعتبر اقتحام مبنى »الكابيتول« 
الواليات  في   2021 يناير   6 يــوم 
أنصار  قبل  من  األمريكية  املتحدة 
الرئيس السابق دونالد ترامب، من 
حيث  السنة،  ميزت  التي  األحداث 
أدى هذا االقتحام إلى إغالق املبنى 
وعطل جلسة الكونغريس املشتركة 
لفرز األصوات االنتخابية وإضفاء 
في  بايدن  لفوز  الرسمي  الطابع 

االنتخابات.
الشغب  أعـــمـــال  ــت  وصــف ــد  وقـ
بأنها  ــتــول«  ــي ــاب ــك »ال ــحــام  ــت واق
ــي،  ــاب داخــل ــ ــمــرد وفــتــنــة وإرهـ ت
بأنه  املصادر  بعض  وصفته  كما 
شبهها  حــيــث  ــالب،  ــق ان مــحــاولــة 
املحللون السياسيون بحادثة حرق 
1814م،  البريطانيني لواشنطن عام 
ليخرج ترامب في بيان له بعد ذلك 

ويتعهد بـ»انتقال منظم« للسلطة.
أبرز  من  االقتحام  هــذا  واعتبر 
أمريكا  عرفتها  الــتــي  األحــــداث 
خالل السنة املنصرمة، حيث تلقى 
ترامب انتقادات كثيرة، ألنه ساهم 
املواطنني  بــني  العنف  إثـــارة  فــي 
سيئة  صورة  وإعطاء  األمريكيني، 

عن البالد.
 

»طالبان« تحكم 
أفغانستان

ــبـــان«  ــالـ ــة »طـ ــركـ ــمــكــنــت حـ ت
ــن الــســيــطــرة عــلــى الــحــكــم في  م
أفغانستان بعدما دخل مسلحوها 
لــلــعــاصــمــة كـــابـــول، عــقــب فــرار 
الرئيس السابق أشرف غني تاركا 

البالد في فوضى عارمة.
اقتحام مسلحي  صــورة  وتعد 
الحركة األفغانية للقصر الرئاسي 

التي  األحـــداث  ــرز  أب من  بكابول، 
الدولية،  اإلعــالم  وسائل  تناقلتها 
ــي بــيــان لــهــا أنها  ــدت ف حــيــث أكـ
الرئاسي،  القصر  على  سيطرت 

العشرات  تلفزية  مشاهد  وأظهرت 
من مقاتلي الحركة يسيطرون على 
القصر ويحتفلون بانتصارهم على 

حكومة أشرف غني.

كبير  جزء  على  سيطرتها  وبعد 
»طالبان« أنها  أكــدت  الــبــالد،  في 
للسلطة  سلميا«  »انــتــقــاال  تــريــد 
على  عقدين  بعد  املقبلة  األيــام  في 
إزاحتها من الحكم من قبل الواليات 

املتحدة وحلفائها.
أسابيع  لــعــدة  الــبــالد  وشــهــدت 
إثر  الكبيرة،  الفوضى  مــن  حالة 
للراغبني  جماعية  ترحيل  عمليات 
للفرار من حكم »طالبان«، حيث تم 
ترحيل اآلالف من األفغان واألجانب 
الحركة  سيطرت  بعدما  العالقني، 

على جميع الواليات واملدن.
 

األزمة الروسية 
األوكرانية

الزالت األزمة الروسية األوكرانية 
تلقي بظاللها على األحداث الدولية، 
ــي،  ــ األوروب الصعيد  على  خــاصــة 
بعدما تسببت في خلق أزمة جديدة 
بني دول االتحاد األوروبي وموسكو.
بعدما  األزمــــة،  فــصــول  ــدأت  ــ وب
قدراتها  استعراض  روسيا  قــررت 
األوكرانية،  الحدود  قرب  العسكرية 
كييف،  إلــى  رســالــة  توجيه  بهدف 
عــســكــري  ــل  ــم ع أي  ــن  مـ ــذرة  ــحـ مـ
دونباس،  جمهورية  ضد  أوكراني 
وانضمامها  استقاللها  أعلنت  التي 

إلى الفيدرالية الروسية.
ــة ألوكـــرانـــيـــا،  ــب ــس ــن ــال أمـــــا ب
فــمــصــالــحــهــا تــكــمــن فـــي تــوحــيــد 
التي  املناطق  واستعادة  أراضيها 
من  االنــفــصــالــيــون،  عليها  سيطر 
األمريكي  الــدعــم  اســتــغــالل  خــالل 
واألوروبي، لكن اإلشكالية التي تقع 
في  دونباس  سكان  جميع  أن  فيها، 
ولوغانسك  دونيتسك  جمهوريتي 
مع  الــروســيــة،  الجنسية  يحملون 
 400 بطول  مشتركة  حــدود  وجــود 
وجمهوريتي  روسيا  بني  كيلومتر 

دونباس.



شهادات من
الرواد
األستاذ  املغربي،  األدب  عميد  من  شهادة 
عباس الجراري، بشأن دور املرأة في املجتمع، 
جاءت في كلمته لتكريم الوطني العالمة محمد 
وذلك  هلل،  رحمه  هلل  بنعبد  العزيز  عبد  بن 
بتاريخ 17 أبريل 2009، هذا ملخصها: ))كانت 
وبغداد  واملدينة  مكة  فــي  منتديات  للنساء 
كانت  حيث  واألنــدلــس،  والــقــاهــرة  ودمــشــق 
إليها  ويسعى  املنتدى  تتصدر  املنتدى  زعيمة 
)ويعني به  الكاتب  العلم والفكر، ويذكر  رجال 
السيدة سكينة  املرحوم بنعبد هلل( من بينهن 
وحفصة  طلحة  بنت  وعائشة  الحسني،  بنت 
التي  ووالدة  األندلسية،  الركونية  الحاج  بنت 
التي  الحلبية  وســارة  بقرطبة،  مجلسها  كان 

قدمت إلى األندلس من حلب(( انتهى.
والثقافة«  الفكر  »رجــل  كــتــاب  املــرجــع: 

الصفحة: 35.

ــة »صــيــانــة  ــاعـ ــمـ ــتـــصـــاصـــات اجلـ مــن اخـ
املسلمني  مقابر  أن  إال  عامة«،  بصفة  املقابر 
ــور ال  ــتـــدهـ ــالـــة مـــن الـ ــا 5، هـــي يف حـ ــددهــ وعــ
يــشــرف املــنــتــخــبــني وال يــراعــي حــرمــة املــوتــى 
وال يــحــتــرم مــشــاعــر أهــالــيــهــم ويــشــوه سمعة 
العاصمة.. وبحثنا يف امليزانية فعثرنا يف باب 
»طقوس دينية« على 3 فصول هي: »الصيانة 
ــوائـــر  ــيـــادي لــلــمــقــابــر« و»صـ ــتـ واإلصــــــاح االعـ
والــدفــن«، و»مــصــاريــف نقل األمـــوات«  الغسل 
بــيــنــمــا مــقــابــر الــعــاصــمــة »يـــا حـــســـرة« تعيش 

حالة من الفوضى واإلهمال. 

مع بداية السنة، تتجه األنظار واألفكار 
اشتهر  ــذي  ال للجماعة  املــالــي  التدبير  إلــى 
االستشارات  لتمويل  والرعاية  بـ»االهتمام 
للشؤون  قسم  وجــود  من  بالرغم  القانونية« 
مكونني  وموظفني  قانوني  برئيس  القانونية 
يف مجاالت التشريع، والتعاقد مع متعاقدين 
إلجنـــاز مــعــالــم إداريــــة يف اجلــمــاعــة آالف 
ــاء والــكــهــربــاء يف  املــوظــفــني، واســتــهــاك املـ
املايني  مبئات  واملقاطعات  اجلماعة  مقرات 

التي حيرت املراقبني. 

خالفا ملا يتداول عن أصول عائات عفير 
الرباطية، وسكنت لقرون يف حومة البحيرة، 
بــأنــهــا اعــتــنــقــت الـــديـــن اإلســــامــــي مـــؤخـــرا، 
املــؤرخ األكــادميــي املــرحــوم عبد العزيز  إال أن 
»آل  أن  بنعبد اهلل، ينفي هــذا االدعــاء ويؤكد 
عفير عــرب أمــويــون مــن بني أمــيــة، وحتديدا 
األنــدلــســيــة   Nebula مـــديـــنـــة  مــــن  قــــدمــــوا 
بضواحي إشبيلية، وكان منهم عاملان كبيران 
املرجع:  الرباطية«،  سالتهما  منهما  تنحدر 

»موسوعة الرباط« ص: 468.

مع تفشي األمراض الصدرية وارتباطها 
بـ»كوفيد«، قرر منتدى أساتذة أطباء القطاع 
تنظيم  الرباط،  يف  األمــراض،  لهذه  اخلاص 
دعــوة  اقــتــرح  طنجة  مدينة  يف  علمية  ــدوة  ن
يف  شــرف  كضيف  العلمي  الطالبي  رشــيــد 
يف  وممثلها  اجلــهــة  ــى  إل النتمائه  االفــتــتــاح 
الــطــوارئ  حلالة  واعــتــبــارا  ــنــواب،  ال مجلس 
أواخر شهر مارس  الندوة  برمجت  الصحية، 
الضيف  ظـــروف  بــذلــك  سمحت  إذا  املقبل 
املنتظر  تــطــورات اجلــائــحــة، ومــن  وتــدابــيــر 
أمراض  من  للوقاية  مهمة  توصيات  صــدور 

يسيطر عليها أطباؤنا األكفاء.    
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الرباط  ياحسرة

»البراريك«  بؤر  من  امللكي  املشروع  أنقذها 
و»الجوطيات« والبناء املهدد باالنهيار، وحررها 
شبكات  مع  بربطها  نفسها  على  االنغالق  من 
وغرب  وشرق  وشمال  جنوب  إلى  تؤدي  طرقية 
مثل  وازنــة  مؤسسات  إليها  وانتقلت  اململكة، 
واجتماعية  حكومية  ومديريات  الجماعة  مقر 
فيها  ستدشن  القريب  وفي  رياضية،  ومنشآت 
والــدواجــن،  والفواكه  للخضر  الجملة  أســواق 
لتأمني تزويد تجار 3 عماالت بحاجيات سكانها 
أو  اليوسفية  مقاطعة  إنها  الغذائية..  املواد  من 
»مقاطعة  ويسمونها  الفضوليون  يتهامس  كما 
الــتــي اســتــفــادت حتى ارتـــوت من  املــاليــريــة«، 
محمد  شارع  بجعل  وتشريفها  امللكية  املشاريع 

السادس في ترابها.
ومنذ حوالي 20 سنة - وحتى قبلها - لوحظ 
للتسابق  باختيارها  املحليني  األثرياء  اهتمام 
حسب  مغايرة  ببدلة  تسابق  وكــل  االنتخابي، 
الطقس السياسي والفرق املتسابقة نحو أهداف 

االنتصار بما تضمره من رغبات املتسابقني.
وخارج املشاريع امللكية، ظلت أحياء اليوسفية 
و»دوار  ــراق«  رق و»أبــي  و»املعاضيد«  والتقدم 
الرايسي«  و»جــبــل  الــحــاجــة«  و»دوار  ــدوم«  الـ
وغيرها، مجرد »بنك« لألصوات الناخبة، وخزان 
كبير للكتل املصوتة.. فماذا أضاف لها املنتخبون 
املثال مشكل  من قيمة مضافة؟ وهنا على سبيل 
الذكر التي تتصدر  التعمير في الحومات سالفة 

حاليا أبشع عمران في العاصمة.
وبعد سنة واحدة، ستكون بشاعة هذه األحياء 

على مرمى البرج الشامخ محمد السادس، كأول 
تصاميمها  أما  الواجهة،  في  الرباط  من  تعمير 
الداخلية، خصوصا في »جبل الرايسي« و»دوار 
الدوم« و»دوار الحاجة«، وما جاورها، فستكون 
فزاعة تخدش جمال العاصمة، ومرآة تعكس أقبح 
أعضاؤها  مقاطعة  من  واملفتعل  املهمش  املعمار 
التنظير  فــي  الوطني  الصعيد  على  مــبــرزون 
الجماعي، وأثرياء ورجال ونساء أعمال ناجحني 
اهتموا  لو  البلدية،  العضوية  في  وقيدومني 
وطبيعتها  ملوقعها  نظرا  لكانت،  بمقاطعتهم 
وديمغرافيتها  الــســاحــرة  وضفتها  الــخــالبــة 
العالية، أكبر وأحسن وأرقى مقاطعة في الجهة 
ككل، بإضافة أوراش من اقتراحهم واجتهادهم، 
الحاكمة  أحزابهم  إلــزام  أو  تبرعهم  من  ال  ولم 
تهيئة  وتمويل  بتسوية  الحكومة،  في  ووزرائهم 

حضرية في األحياء املهمشة املذكورة.
وغير خاف بأن حزب األصالة واملعاصرة يقود 
لحسن  الحزب  نفس  املظلومة،  املقاطعة  هــذه 
بينما  والتعمير،  السكنى  بــوزارة  مكلف  الحظ 
حزب حليف يتصدر الجماعة ويرأس الحكومة.. 
رئيس  جانب  من  تشغيله  ينبغي  التيار  زر  فقط 
التيار محمال بمشاكل  ليصل  »البامي«  املقاطعة 
»حومات« خزان االنتخابات إلى الجهة املعنية. 

كل  في  شاملة  نهضة  تشهد  املقاطعات  كل 
هي  فأين  امللكية..  األوراش  بفضل  مجاالتها 
ملسات املنتخبني والقيمة املضافة لألحزاب التي 

رشحتهم وضمنت تجندهم لخدمة الرباطيني ؟

أسـرارأثرياء المنتخبـين في أفقر مقاطعة رباطية 
العاصمة

الجماعة متخلفة عن ضبط الشؤون الصحية

منذ شــهــر شــتــنــبــر املـــاضـــي، تـــاريـــخ انــتــخــاب 
ــيــــون  ــعـــاصـــمـــة، والــــربــــاطــ ــلـ ــالــــس اجلـــــديـــــدة لـ املــــجــ
ــا وتــطــبــيــق  ــدهــ ــديــ يـــســـتـــفـــســـرون عـــــن حـــمـــولـــة جــ
األحسن  باخلدمات  املبشرة  االنتخابية  شعاراتها 
والسياسة األفضل والتأطير األمثل.. وتوارت سنة 
2021 بعدما ضاع ربعها األخير يف جتديد هياكل 
املــجــالــس وضـــمـــان تــعــويــضــات ومــنــاصــب إضــافــيــة 
»السمينة«، وها هي  باملهام  إلسكات من لم يفوزوا 
انتظارات  ومعها  بنا  حتــل   2022 اجلــديــدة  السنة 
الــتــمــلــي بطلعة األحــســن واألفــضــل  املــواطــنــني يف 
واألمثل.. بعد ما قيل وأشيع بأن املنتخبني نفذوا 

بنجاح تكوين هياكل تلك املجالس. 
فــهــل الــقــرار رقـــم 1 يــكــون »األحـــســـن« هــديــة من 
ومجلس  اجلــمــاعــة  مجلس  الــكــبــيــريــن،  املجلسني 
اجلديد؟  العام  بداية  ويف  املدينة  لساكنة  العمالة 
العام  اختصاص اجلمع  هو من  قــرار  أي  أن  علما 
إجــــــراءات  اتـــخـــاذ  الـــــــــدورات، وميـــكـــن  مـــن  يف دورة 
ال حتــتــاج إلـــى قـــــرارات، مــثــل مــهــزلــة الــهــدر املــالــي 
ــع الــشــركــات  ــ ــارات وريـ ــيـ اجلـــمـــاعـــي يف نــفــقــات الـــسـ
املراكز  ومراقبة متويل  واألتــعــاب،  واإلنــابــات  واملنح 
لتكون  التعويضات  وترشيد عطاءات  االجتماعية، 
مقابل اخلدمات املنتجة، وتطوير اإلدارات احمللية 
الكــتــســاب شـــرف خــدمــة املـــواطـــن ولــيــس الــعــكــس، 
وتـــبـــســـيـــط مــــع تـــقـــنـــني اإلجـــــــــــراءات يف احلـــصـــول 
أقــســام التصميم واالقــتــصــاد  تــراخــيــص مــن  عــلــى 
ــفــــني عــلــى  ــوظــ واخلــــــــدمــــــــات... إلـــــــخ، وتـــــدريـــــب املــ
الــواجــب  بــاالحــتــرام  املرتفقني  مــع  التعامل  حسن 

واملساعدة والتوجيه الصائب.
فـ»اإلنذارات« امللكية التي غطت باإلصاحات كل 
الــقــارة  العاصمة حتى صــارت مــضــرب األمــثــال يف 
أعفت  ومــشــاريــعــهــا،  وجمالها  برونقها  اإلفــريــقــيــة 
مجالسنا من هذه اإلصاحات.. لعلها تنكب على 
صيانتها وعلى خدمة القرب للرباطيني، وتدشني 
دبــلــومــاســيــة الــشــعــوب مبـــبـــادرات مـــدروســـة مــواكــبــة 

ومعززة لقضايانا الوطنية.
السنة  يف  اجلــديــدة  املجالس  لنا  ستقدم  فــمــاذا 
اجلديدة.. سنة ال زال وباء »كوفيد 19« ومتحوراته 
بــاملــزيــد مــن التغلغل والــفــتــك واإلفـــاس  يــهــددهــا 
يف غــيــاب تــام ألي بــرامــج لــدعــم ومــســانــدة ووقــايــة 

الرباطيني من هجوم الفيروسات ؟    

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

ماذا ستقدم 
المجالس الجديدة 
يف السنة الجديدة ؟

صــورة للمرحوم مصطفى بركاش الذي وافته 
املنية قبل شــهور، وسجل تاريخ الرباط نضاله 
الوطنــي ثم عمله قائدا ألهم وأكبر مقاطعة، 

وكانــت تجمع 3 مقاطعات حالية )األوداية 
واملدينة العتيقة وحســان( واشتهر رحمه اهلل 
باالســتقامة واملساعدات الالمحدودة للساكنة 

وبتنظيم »مهرجان الربيع« يف شــهر مارس 
من كل ســنة، ملدة 15 يوما بحديقة حسان، 

ىلع نفقته تغمده اهلل برحمته وأســكنه 
فسيح جناته.

ما  الجماعة  اختصاصات  مــن 
 92 املـــادة  مــن   5 الفقرة  فــي  جــاء 
))اتــخــاذ  الجماعات:  قــانــون  مــن 
عوامل  ملحاربة  الالزمة  التدابير 
ــراض((، وحــددهــا  ــ ــ انــتــشــار األم
»الصحة«  هي:  عناوين  ثالثة  في 
ومنذ  ــبــيــئــة«،  و»ال ــنــظــافــة«  و»ال
كباقي  والعاصمة  سنتني  حوالي 
مـــدن املــمــلــكــة، تــئــن تــحــت وطــأة 
تحدى  الـــذي  »كـــورونـــا«،  وبـــاء 
اإلنسان وعلومه وتقدمه في الطب، 
إال  ملحاربته  سالح  اكتشف  وكلما 
فيروسه إلبطال كل عالج  ويمحور 
بدون  الحرب  لتستمر  يستهدفه، 
أسباب  على  بالقضاء  املكلفني 
شيوع األمراض كما نص على ذلك 

املشرع.
اتخذتها  التي  التدابير  هي  فما 
 92 املـــادة  مــع  تماشيا  الجماعة 

سالفة الذكر؟
امللكية  اإلرادة  تكلفت  نــعــم، 
املواطنني  ووقاية  املصابني  بعالج 
املتوقفني  ومساعدة  باللقاحات 
أشغالهم،  ممارسة  عن  اضطراريا 
وكأنها  تتفرج  الجماعة  بينما 
وتأطير  بتنظيم  ولــو  معنية  غير 
بل  املتضررين،  ومؤازرة  وإحصاء 

ليشعروا  السكان،  مع  والتواصل 
ــروا  ــســي ــأن مـــن يــمــثــلــوهــم وي ــ ب
ــوال  أمــورهــم ويــتــصــرفــوا فــي أم
وسلطاتهم  ورسومهم  ضرائبهم 
أحوالهم،  لتتبع  جانبهم  إلى  هم 
األقــســام  كــل  بتجند  وطمأنتهم 
خدمتهم  في  واملديريات  واملصالح 
ما  كــل  تبليغ  وفــي  الحاجة  عند 

يحتاجونه إلى من يهمه األمر.  
فــيــه تكبد  الـــذي  ــت  ــوق ال فــفــي 
ــادحــة في  ــون خــســائــر ف ــواطــن امل
يتضامن  لم  املهنية،  معامالتهم 

ممثلوهم   - األســف  مــع   - معهم 
املنتخبة،  ــس  ــجــال امل ــة  ــاف ك فـــي 
امتيازاتهم  على  حافظوا  والذين 
الكماليات،  ونفقات  وتعويضاتهم 
وقد كان عليهم، من باب التضامن 
هذا  عن  التخلي  ــة،  األزم هذه  في 
املواطنني،  كــل  ومــســانــدة  الــريــع 
الوباء،  هذا  عنا  هلل  يرفع  وحتى 
التي  الــجــروح  عــالج  بــاب  ليفتح 
في  باالستمرار  الجائحة  أحدثتها 
املنتخبون،  يغترفه  بما  التضحية 

من  املنكوبني  إشارة  رهن  ووضعه 
»كورونا« ومخلفاتها.

هو  الحلم  هذا  لكن  نحلم،  ربما 
قريبة  دول  عــواصــم  فــي  واقــعــي 
ــدة، وكــلــهــا شــمــر أعــضــاء  ــي ــع وب
وقاموا  سواعدهم،  على  بلدياتها 
النضال  عمليات  فــي  بــاالنــخــراط 
بالليل والنهار، ألداء واجب الدفاع 
ومــصــادر  وممتلكات  أرواح  عــن 
بل  وتــســهــيــل،  ناخبيهم،  عــيــش 
التطبيب  حــاجــيــات  كــل  وتــوفــيــر 
ــور  ــض ــل والــــغــــذاء وح ــق ــن ــت وال

املساعدين االجتماعيني.
لـــم نــصــل بعد  صــحــيــح أنــنــا 
من  اإلنساني  املستوى  هــذا  إلــى 
تلك  إليه  سبقتنا  وقــد  ممثلينا، 
قرن  فكم من  العواصم منذ عقود.. 
إنسانية  بجماعة  لنحظى  يلزمنا 
في  الجهاد  صالحياتها  في  تضع 
وليس  املــواطــنــني  إســعــاد  سبيل 
وموظفيهم  املنتخبني  لـ»تبراع« 
تختزل  وهــل  الرباطيني؟  بأموال 
جماعتنا هذا القرن في سنة واحدة 
2022، والصورة املرفقة  هي سنة 
الجديد  االستشفائي  للمركز  هي 
من  العكاري،  بحي  يوسف  موالي 

إنجاز املشروع امللكي.    

العدد: 1588 من 31 دجنبر 2021 إلى 6 يناير 2022



نقولقالوا

و

13بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

األسبوع  الرياضي

أسبوعيات كريم إدبهي

عموتة وبانون يتقاذفان كرة اإلقصاء
األخبار

اللي ّدا شي ّداه، وبقاو نتوما مع الكالم اخلاوي.

الفراغ  لسد  البلجيكية  باملدرسة  تستعني  اجلامعة 
يف اإلدارة التقنية

جرائد
ها الفرنسية، ها الويلزية، وها البلجيكية، باقي لينا 

غير الشينوية!!

عموتة لم يرافق املنتخب الرديف إلى املغرب
المنتخب

ر على راسو!! بقى فقطر باش ْيضبَّ

التحكيم أصبح محبطا
من بالغ مكتب المغرب التطواني

اسمع على وذنيك يا السي حدقة...

لن أعود للرجاء مادام محفوظ رئيسا
التونسي الشابي، المدرب السابق للرجاء

شكون اللي طلبك باش »تعود«.

املنتخب الرديف يكتفي بجائزة اللعب النظيف
جرائد

باراكا عليه، رجع خفيف.

املغرب لديه القدرة على تنظيم كأس العالم
إنفانتينو، رئيس »الفيفا«
اسمع يا تبون وجنراالتو، اللي مضاربني غير على ملعب.

لن ألعب للمنتخب الوطني بسبب املدرب خاليلوزيتش
الالعب الدولي السابق بلهندة

ق« ليك تلعب أو كاع ما تلعب. شكون اللي »ْتسوَّ

الناخب الوطني خاليلوزيتش يف ورطة
الصباح

مالو عاوتاني؟

األســــــود مـــــع  كـــــلـــنـــا 

العدد: 1588 من 31 دجنبر 2021 إلى 6 يناير 2022

البوسني  الوطني،  الناخب  زال  ما 
من  أكثر  مصرا  خاليلوزيتش،  وحيد 
وإبعاد  تجاهل  على  مضى  وقــت  أي 
الثنائي نصير مزراوي وحكيم زياش.

ــدوة  ــن ــال ال خــالــيــلــوزيــتــش، وخــ
إلقاء  أجل  من  عقدها  التي  الصحفية 
التي  األولية  الائحة  على  األضــواء 
إفريقيا  كأس  نهائيات  في  ستمثلنا 
الكاميرون  ستحتضنها  التي  لألمم 
الــقــادم،  فبراير  و6  يناير   9 بــن  مــا 
يتحمل  يــعــد  لــم  )خــالــيــلــوزيــتــش( 
وجه  الذي  الثنائي،  هذا  عن  الحديث 
انتقادات  مباشرة،  غير  وبطريقة  له 

قوية ال داعي لذكرها مرة أخرى.
عادية  كانت  قدمها  التي  الائحة 
لاعب  دعوته  باستثناء  ومنتظرة، 
الزلزولي،  املتألق  الشاب  برشلونة 
بعض  من  اآلخر  هو  يستثنه  لم  الذي 
االنتقادات املبطنة، كأنه لم يصل بعد 

إلى مستوى مبابي أو ميسي...
على  مــرة،  ألول  املــنــاداة  تمت  كما 
الذي  أوناهي،  الدين  عز  أنجي،  العب 
ــدة مع  ــاراة واحــ ــب ــم يــخــض ولـــو م ل
األسود، كما أنه مازال مقتنعا بالاعب 
فيصل فجر على حساب العبن آخرين 

تم تهميشهم.
الائحة  ــي  وف الــوطــنــي،  الناخب 
األولى، لم يفكر في دعم الرواق األيمن 
للمنتخب الوطني، وذلك باملناداة على 
أشرف  تعويض  بإمكانه  آخــر  العــب 
حكيمي في حالة التوقيف أو اإلصابة 
الجيش  مدافع  أن  علما  هلل،  قــدر  ال 
الشيبي،  محمد  »الــجــوكــر«  امللكي 
والبدنية  التقنية  اإلمكانيات  كل  له 
ليكون خير خلف لاعب باريس سان 
بانون،  بــدر  إبعاد  تم  كما  جيرمان، 
الشيبي،  زميله  بجانب  اختير  الذي 
في التشكيلة الرسمية ملنتخب العرب.
إال أنه سرعان ما تراجع عن قراره، 
بــعــد أن أعــطــى االتــحــاد اإلفــريــقــي 
املنتخبات  لــكــل  األخــضــر  ــضــوء  ال
الرسمية  اللوائح  لرفع  اإلفريقية، 
دفــع  مــمــا   ،23 بـــدل  العــبــا   28 إلـــى 
هؤالء  على  للمناداة  بخاليلوزيتش 
بانون  بــدر  أي  املتميزين،  الاعبن 

ومحمد الشيبي وسفيان رحيمي.
وكعادته،  البوسني  اخــتــيــارات 
أنه  إال  مفهومة،  وغير  مبهمة،  تبدو 
عن  املسؤول  واألخير  األول  يبقى 
من  جــدوى  فا  لذا  به،  يقوم  ما  كل 

زياش ومزراوي،  إبعاد  الحديث عن 
في  والشيبي  بانون  تــرك  حتى  أو 
عن  الحديث  دون  االنتظار،  قائمة 
تراجع  الــذي  برقوق  بأيمن  تشبثه 
مع  أساسيا  يعد  لم  حيث  مستواه، 
فريقه فرانكفورت األملاني، أو إصابة 
وزميله   ،»19 بـ»كوفيد  لوزا  عمران 

ماسينا العائد من إصابة بليغة.

على العموم، نتمنى كل التوفيق 
سنسانده  الذي  الوطني  للمنتخب 
املبتغى،  يحقق  حتى  قــوة،  بكل 
لألمم،  إفريقيا  بكأس  الفوز  وهو 
الذي  واليتيم  الوحيد  اللقب  بعد 
ــس أبــابــا  ــ حــقــقــنــاه مــن قــلــب أدي

اإلثيوبية سنة 1976.
حظ سعيد لألسود.

على هامش الئحة المنتخب المغربي
لنهائــــيات الكامــــيرون 2022

المـحليين »يصفـع«  يتـش  خاليلـوز
املنتخب  ــة  ــح الئ خـــال  مـــن 
الناخب  قدمها  الــتــي  الوطني 
عليها  سيعتمد  والتي  الوطني، 
في »الكان«، ناحظ غيابا مطلقا 
لاعبن املحلين باستثناء أنس 
الحارس  سيكون  الذي  الزنيتي، 
ــاف فــي آخــر  الــثــالــث، كــمــا أضـ
لحظة الشيبي وبنون ورحيمي.  
تغييب الاعبن املحلين شكل 
صدمة قوية لكل الفرق الوطنية، 
من  قــويــة  رســالــة  بمثابة  وهــو 
األمــر،  يهمه  ملــن  خاليلوزيتش 
تؤكد بأنه ال مكان لاعب املحلي 
في مذكرة البوسني، بعد الظهور 
املتواضع الذي ظهر به املنتخب 

خاصة  العرب،  كأس  في  املحلي 
حيث  الجزائري،  املنتخب  ضد 
صرح خاليلوزيتش خال ندوته 
مستوى  من  بأنه صدم  األخيرة، 
ــن الـــذيـــن كــان  ــب ــاع بــعــض ال
بنشرقي،  كأشرف  عليهم،  يعول 

وسفيان رحيمي.
ــي الــبــطــولــة عن  ــاب العــب غــي
رسالة  أيضا  هو  املنافسة،  هذه 
الذي  عموتة،  للمدرب  موجهة 
تعوض،  ال  ذهبية  فرصة  ضيع 
وكان بإمكانه الفوز بكأس العرب 
ونرفزته  الكبير،  تخوفه  ــوال  ل
الزائدة، التي أثرت بشكل سلبي 

على جميع الاعبن. والشيبي بانون 

الصورة حديث 

ــوع  ــب فـــي نــفــس األس
رئيس  فــيــه  زار  الـــذي 
»دمــيــة  أو  ــر  ــزائـ ــجـ الـ
الـــــجـــــنـــــراالت« عــبــد 
تونس،  تــبــون،  املجيد 
ــن طــرف  واســتــقــبــالــه م
عالم  في  يعيش  رئيس 
ــحــدث  ــت ــي ي ــ ــال ــ ــوري ســ
من  وكــأنــه  للمواطنن 
شعراء العصر الجاهلي.
ــذي  ــت الـ ــوقـ ــي الـ ــ وف
ــات  ــمـ ــلـ ــكـ ــادال الـ ــ ــ ــب ــ ــ ت
ــي  ــت »املـــصـــطـــنـــعـــة« ال
ــن نــفــاقــهــمــا،  تــعــبــر عـ
أداء  في  نجاحهما  وعن 
أمام  التمثيلي  دورهما 
ــري  ــزائ ــج الــشــعــبــن ال
في  الحظنا  والتونسي، 
التي  النهائية  املــبــاراة 
املنتخبن،  بن  جمعت 

الصراع والندية الكبيرة بن الاعبن، 
إلى  األحيان  بعض  في  تحولت  والتي 
وواقع  حقيقة  عن  تعبر  دامية،  معركة 

هذا التقارب الكاذب بن البلدين.
ناحظ في الصورة وبكل جاء، هذا 

بنعيادة  الجزائري  الشرس،  الكائن 
وبوحشية  يديه،  بكلتا  يقبض  وهــو 
العب  هانيبعل،  التونسي  عنق  على 

رديف مانشيستر يونايتد اإلنجليزي.
وتّبا  والصداقة،  االتفاقيات  فِنْعم 
لألخوة الزائفة بن حاكمن مستبدين.

هـــدية
 نهاية السنة

خاوا خاوا: أقصى درجات 
النفاق والضحك على الذقون

ضغط كبير من اإلسبان على الزلزوليوهللا عيب

الالعــب الزلــزولي يختــار وطــنه األم
ــام  ــرت بــعــض وســائــل اإلعـ ــ ذك
املحلي  االتــحــاد  أن  اإلســبــانــيــة، 
إلى  وصلت  وبطريقة  بقوة  يضغط 
الاعب  على  مباشر  الغير  التهديد 
برشلونة  العــب  املــغــربــي،  الــشــاب 
يعتبر  الذي  الزلزولي،  الصمد  عبد 
خاصة  اإلسبانية،  البطولة  ظاهرة 

في األسابيع األخيرة.
يمارسه  الـــذي  الكبير  الضغط 
ــة  ــع ــجــام فــريــقــه بــرشــلــونــة وال
تمت  أن  بعد  تضاعف  اإلسبانية، 
للمشاركة  الاعب  هذا  على  املناداة 
لألمم  إفريقيا  كــأس  نهائيات  في 

التي ستحتضنها الكاميرون.
املزداد  الزلزولي  املغربي  الاعب 
اإلسبان  رد على  بني مال،  بمدينة 
بموقع  حسابه  على  رائعة  بتدوينة 
التواصل االجتماعي، يعبر فيها عن 
رغبته في اللعب للمنتخب املغربي، 
»الكان«... في  يشارك  لم  ولو  حتى 
خاصة وأنه يبحث حاليا عن مكان 
رسمي داخل الفريق الكاتاني الذي 

يعتبر حلما راوده منذ طفولته.
الاعب الشاب، وبقراره الشجاع، 
استفاد من أخطاء بعض مواطنيه، 
الحدادي  كمنير  بهم،  ــرِّر  ُغ الذين 
الذي  لبرشلونة،  السابق  الاعب 
إشبيلية،  ــوان  أل عن  حاليا  يدافع 

للمنتخب  الــلــعــب  فــضــل  حينما 
في  عليه  اعتمد  الـــذي  اإلســبــانــي 
لدقائق  الــوديــة  املــبــاريــات  إحــدى 
وإبــعــاده  تهميشه  ليتم  مــعــدودة، 
اإليبيري،  املنتخب  عن  كلي  بشكل 
جامعة  تدخل  وبعد  حظه،  ولحسن 
رئيسها  شخص  فــي  ــدم،  ــق ال ــرة  ك
إقناع  استطاع  الذي  لقجع،  فوزي 
»الفيفا«، تم الترخيص لهذا الاعب 
بلده  قميص  عــن  الــدفــاع  أجــل  مــن 

األصلي.

الــاعــب الــشــاب إحــتــاريــن، هو 
نفسية  يعيش حاليا وضعية  اآلخر 
اللعب  على  »إرغامه«  بعد  خطيرة، 
ــاده  ــع وإب ــنــدي،  الــهــول للمنتخب 
شاردا  أصبح  حيث  فائقة،  بسرعة 

وناقما على الهولندين.
من  الــعــديــد  يــحــدو  أن  نتمنى 
حدو  الشباب،  املغاربة  الاعبن 
ــي، خــاصــة وأن  ــزول ــزل املــوهــبــة ال

الوطن يتسع لجميع أبنائه.

الزلزولي 
موهبة 

مغربية في 
برشلونة

الغائب، الثنائي 
مزراوي وزياش

...
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املــغــرب  ــع  ــ وق  ،2021 ــة  ســن فـــي 
للتعاون  إطــار   - اتفاق  وإسرائيل 
زيــارة  خــال  مسبوق،  غير  األمــنــي، 
الدفاع  لوزير  نوعها  من  األولى  هي 
اإلسرائيلي بيني غانتس إلى اململكة، 
غانتس  وقعه  الــذي  االتفاق،  ورســم 
ــإدارة  والـــوزيـــر املــنــتــدب املــكــلــف بـ
لوديي،  اللطيف  عبد  املغربي،  الدفاع 
التعاون األمني بني البلدين بمختلف 
التهديدات  مــواجــهــة  فــي  أشــكــالــه، 
املنطقة،  تعرفها  التي  والتحديات 
وكتبت  ــريـــس«،  بـ ــس  ــرانـ »فـ وفـــق 
الصحافة عن هذا االتفاق التاريخي: 
املغربي  اإلسرائيلي  ))التعاون  أن 
بالقرب  عسكرية  قاعدة  بناء  يشمل 

من مدينة مليلية، وهو مشروع يفوق 
أبراهام«  »اتفاقيات  أهــداف  بكثير 
بعد  فيها،  عضوا  املغرب  يعد  والتي 
مع  العاقات  لتطبيع  اتفاقا  وقع  أن 
على  إسرائيل  وتعمل  إســرائــيــل... 
تطوير صناعة مغربية محلية إلنتاج 
طائرات بدون طيار، وهو ما من شأنه 
تعزيز قدرات القوات الجوية املغربية، 
الطريقة،  وبهذه  الصحيفة،  بحسب 
من  أيضا  اإلسرائيليون  سيتمكن 
بكميات  طيار  بــدون  طائرات  إنتاج 
املغرب،  في  بكثير  أقل  وبثمن  كبيرة 
في  جيدا  بالتموقع  لهم  سيسمح  ما 
)املــصــدر:عــدة  التصدير((  أســـواق 

وكاالت(.

الحالة  في  النوع،  هــذا  من  اتفاق 
إثــارة  دون  ليمر  يكن  لــم  املغربية، 
أطلقوا  الذين  الجزائر،  حفيظة حكام 
السيادية  القرارات  ملهاجمة  العنان 
»استهدافا  ذلــك  باعتبار  للمغرب، 
التي  هي  الجزائر  أن  والواقع  لها«، 
تقديم  خــال  مــن  املــغــرب  تستهدف 
البوليساريو،  مليليشيات  األسلحة 
التي أعلنت خرق اتفاق وقف إطاق 
غارات  عن  اإلعــان  وتواصل  النار، 
وكتب  واحد)..(،  جانب  من  عسكرية 
الجزائري،  االرتياب  عن  اإلعاميون 
مئات املقاالت منها على سبيل املثال، 
بارتياب  الجزائر  ))تنظر  يلي:  ما 
للتقارب املغربي اإلسرائيلي، وتعتبر 

تستهدف  بينهما  املوقعة  االتفاقيات 
مراقبون  ويرى  وسيادتها((،  أمنها 
أن هذا االرتياب قد يدفع الجزائر إلى 
تعلن  التي  إيــران،  مع  أكثر  التقارب 
عاقات  وال  إلسرائيل  علنا  الــعــداء 
واعتبر  الرباط..  مع  لها  دبلوماسية 
ــجــزائــري،  ال األمـــة  مجلس  رئــيــس 
باده  أن  الخميس،  قوجيل،  صاح 
»هي املستهدفة« بزيارة وزير الدفاع 
للمغرب..  غانتس  بيني  اإلسرائيلي 
وقال قوجيل في تصريحات أوردتها 
األعداء  إن  الجزائرية:  األنباء  وكالة 
مسار  لعرقلة  فأكثر  أكثر  يتجندون 
هي  باده  أن  على  مشددا  الجزائر، 

املستهدفة بالزيارة التي قام بها 

المغرب  بين  بالعالقة  يتعلق  فيما   ،2021 سنة  تكن  لم 
وإسرائيل، إال سنة لتكريس االتفاق الذي وقع مع نهاية 
ظهر  وقتها   ،2020 دجنبر  شهر  في  قبلها،  التي  السنة 
بين  يحمل  وهو  مرتبكا  العثماني  الدين  سعد  الحكومة  رئيس 
المغرب  بين  الثالثي  »االتفاق  من  لنسخة  تذكارية  صورة  بيديه 

وأمريكا وإسرائيل«، وقد شاءت الظروف أن يوقع رئيس حزب العدالة 
والتنمية، الذي طالما استعمل الورقة الدينية، اتفاق التطبيع، وقد 
تعبئة  من  تمكنه  التي  القضايا  إحدى  الفلسطينية  القضية  كانت 

»جماهير انتخابية« دون أدنى مجهود.

إعداد : سعيد الريحاني

بيني غانتس وزير الدفاع اإلسرائيلي خالل توقيع اتفاقيات عسكرية مع عبد اللطيف لوديي المكلف بإدارة الدفاع الوطني

عام من المعارك الدبلوماسية الطاحنة 

..2021
 سنـة مـن أجـل إسرائـيل والصـحراء

العدد: 1588 من 31 دجنبر 2021 إلى 6 يناير 2022

إخباريتحليل 
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غانتس(( )املصدر: موقع الحرة/ 25 
نونبر 2021(.

املغربية  للعالقات  الفجائي  التطور 
في  كبير  أثر  لها  كان  اإلسرائيلية، 
اإلعالم، بل إن وزير الدفاع اإلسرائيلي 
نفسه، لجأ إلى وسائل إعالم مغربية، 
مدعومة من طرف إسرائيل)..( ليروج 
للمغرب،  زيــارتــه  بخصوص  لــرأيــه 
أثــر،  مــن  نفسيته  على  خلفته  ومــا 
حماية  في  املغرب  بدور  أشاد  حيث 
اليهود من بطش النازية قائال: ))في 
النظام  اختبر  التاريخ،  أوقات  أحلك 
اعتقال  تم  العالم.  تسامح  الــنــازي 
عليهم  عالمة  ووضع  اليهود  ماليني 
مثل املاشية وإرسالهم إلى املوت في 
أنحاء  جميع  في  االعتقال  معسكرات 
وأبــي  والــدتــي  وقعت  لقد  ــا.  ــ أوروب
هذه  خالل  النازيني.  أهــوال  ضحية 
الخامس:  محمد  امللك  قــال  الفترة، 
يوجد  ال  املغرب.  في  يهود  يوجد  ال 

تحدث  هكذا  مغاربة((..  رعايا  سوى 
))بالنظر  يضيف:  أن  قبل  غانتس، 
إلى التطورات اإليجابية األخيرة، أنا 
أصدقائنا  مع  سنعمل  أننا  من  واثق 
الكبير،  حليفنا  قيادة  ومع  املغاربة، 
تعزيز  أجــل  من  املتحدة،  الــواليــات 
ومصر  األردن  مع  إسرائيل  عالقات 
ــام«  ــراهـ ــات أبـ ــي ــاق ــف ــاء »ات ــضـ وأعـ
وكذلك  املنطقة،  في  الجدد  والشركاء 
مع جيراننا الفلسطينيني((، كما أنه 
التفاهم«  »مــذكــرة  من  الهدف  شــرح 
التي تم التوقيع عليها خالل الزيارة، 
إطارا  التفاهم  مذكرة  ))تضع  قائال: 
يمكننا من خالله تطوير التعاون في 
املعلومات  تبادل  ــاب،  اإلره مكافحة 
العسكري،  التدريب  االستخباراتية، 
والتعاون  املهنية،  العمل  مجموعات 
هذه  أن  ذلــك،  من  واألهــم  الصناعي، 
املشتركة  برؤيتنا  تعترف  االتفاقية 
لشعوبنا  ــرار  ــقـ ــتـ واالسـ ــســالم  ــل ل

وللعالم((. وللمنطقة 
وبغض النظر عن كون السنة التي تم 
فيها استئناف العالقات مع إسرائيل، 
سقط  التي  السنة  نفسها  هي  كانت 
وهي  والتنمية،  العدالة  حزب  فيها 
بتشكيل  تميزت  التي  نفسها  السنة 
الحزب  أنقاض  على  جديدة  حكومة 
كانت  فقد  التطبيع،  عملية  قاد  الذي 
الدبلوماسية  املــعــارك  سنة   2021
عن  الحديث  يمكن  ال  إذ  الطاحنة، 
األزمة  عن  الحديث  دون  السنة  هذه 
خلفها  والتي  وإسبانيا،  املغرب  بني 
لزعيم  الشمالية  الــجــارة  استقبال 
بهوية  غالي،  إبراهيم  البوليساريو، 

مزورة في رحلة استشفاء غامضة.
معركة  فضح مؤامرة إبراهيم غالي 
في إسبانيا، لم تكن أقل قيمة من عملية 
نجح  التي  الكركرات«،  معبر  »تأمني 
بحرفية  املغربي  امللكي  الجيش  فيها 
الشؤون  وزارة  أصدرت  لذلك  عالية، 

صارمة،  بالغات  املغربية،  الخارجية 
إسبانيا،  ضد  معهودة  غير  وبلغة 
ألن ))قرار السلطات اإلسبانية بعدم 
زعيم  بقدوم  املغربية  نظيرتها  إبالغ 
البوليساريو، ليس مجرد  ميليشيات 
يقوم  عمل  هو  وإنما  بسيط،  إغفال 
على سبق اإلصرار، وهو خيار إرادي 
املغرب  أخذ  إلسبانيا،  سيادي  وقرار 
منه  وسيستخلص  بــه،  كامال  علما 
سابق  بالغ  )املصدر:  التبعات((  كل 

لوزارة الخارجية املغربية(.
مواجهة  فــي  املــغــربــي  التصعيد 
انتهى  ــذي  وال اإلسبانية،  املــنــاورة 
خالله  من  خرجت  حكومي،  بتعديل 
ــرة الــخــارجــيــة اإلســبــانــيــة من  ــ وزي
واضحة  مؤشراته  كانت  الحكومة، 
وزارة  بالغ  فقرات  بعض  خالل  من 
الخارجية املغربية، وجاء فيه: ))منذ 
أراضيها  على  إسبانيا  استقبلت  أن 
زعيم ميليشيات البوليساريو، املتهم 
وانتهاكات  حــرب  جــرائــم  بارتكاب 

ــان،  ــوق اإلنـــسـ ــحــق جــســيــمــة ل
ضــاعــف املــســؤولــون اإلســبــان 

الملك محمد السادس: »المغرب تغير فعال وبعض الدول 
األوروبية ال تريد أن تفهم أن قواعد التعامل تغيرت« 

»ال يمكن لالعتبارات 
اإلنسانية أن تشكل وصفة 
سحرية يتم منحها بشكل 
انتقائي لزعيم ميليشيات 

البوليساريو في وقت 
يعيش فيه آالف األشخاص 

في ظل ظروف الإنسانية 
في مخيمات تندوف، وال 

يمكن لالعتبارات اإلنسانية 
أن تشكل تفسيرا للتواطؤ 

بخصوص عملية انتحال 
هوية وتزوير جواز سفر 

بهدف التحايل المتعمد على 
القانون، بل إن موقف بعض 

المسؤولين الحكوميين 
)اإلسبان(، الذي يتضمن 

حكما مسبقا على رد الفعل 
المغربي ويحاول التقليل 

من التداعيات الخطيرة على 
العالقات، ال يمكن أن يحجب 

هذا الوضع المؤسف«.

بيني غانتس: في أحلك أوقات التاريخ، اختبر النظام النازي تسامح العالم. تم 
اعتقال ماليين اليهود ووضع عالمة عليهم مثل الماشية وإرسالهم إلى الموت 

في معسكرات االعتقال في جميع أنحاء أوروبا. لقد وقعت والدتي وأبي ضحية 
أهوال النازيين. خالل هذه الفترة، قال الملك محمد الخامس: ال يوجد يهود في 

المغرب. ال يوجد سوى رعايا مغاربة.

وفد إسرائيلي في زيارة لضريح محمد الخامس بالرباط

العدد: 1588 من 31 دجنبر 2021 إلى 6 يناير 2022
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تبرير  تحاول  التي  التصريحات  من 
هذا الفعل الخطير الذي يخالف روح 
أنه  الشراكة وحسن الجوار((، علما 
أن  اإلنسانية  لالعتبارات  يمكن  ))ال 
منحها  يتم  سحرية  وصفة  تشكل 
ميليشيات  لزعيم  انتقائي  بشكل 
فيه  يعيش  وقــت  في  البوليساريو 
ظــروف  ظــل  فــي  األشـــخـــاص  آالف 
وال  تندوف،  مخيمات  في  الإنسانية 
يمكن لالعتبارات اإلنسانية أن تشكل 
عملية  بخصوص  للتواطؤ  تفسيرا 
سفر  جــواز  وتــزويــر  هوية  انتحال 
بهدف التحايل املتعمد على القانون، 
املــســؤولــن  بــعــض  ــف  ــوق إن م بــل 
الحكومين )اإلسبان(، الذي يتضمن 
املغربي  الفعل  رد  على  مسبقا  حكما 
التداعيات  مــن  التقليل  ــحــاول  وي
أن  يمكن  ال  العالقات،  على  الخطيرة 
يحجب هذا الوضع املؤسف(( )نفس 

املصدر(.
التصعيد  يتوقع هذا  أحد  يكن  ولم 
بتصرفات  يتعلق  فيما  املــغــربــي 
الصحراء،  لقضية  املعادية  األطراف 
سيؤكدها  املغربية  الصرامة  إن  بل 
ــذي  ال املــلــكــي  الــخــطــاب  بــعــد  فيما 
امللك محمد السادس في ذكرى  ألقاه 
ــذي أكد  ثـــورة املــلــك والــشــعــب، والـ
يتعرض  مــدروســة  هجمات  وجـــود 
مؤسسات،  دولة  لكونه  املغرب،  لها 
ــة  ــاملــغــرب مــســتــهــدف، ألنـــه دول ))ف
عشر  إثنتي  من  ألكثر  تمتد  عريقة، 
األمازيغي  تاريخها  عن  فضال  قرنا، 
ملكية  أمــورهــا  وتــتــولــى  الــطــويــل، 
مواطنة منذ أزيد من أربعة قرون، في 
والشعب..  العرش  بن  قوي  ارتباط 
يتمتع  ملا  أيضا،  مستهدف  واملغرب 
التي  واالستقرار،  األمن  نعمة  من  به 
ال تقدر بثمن، خاصة في ظل التقلبات 
امللك  يقول  العالم((،  يعرفها  التي 
محمد السادس، قبل أن يعاتب بعض 
))يتعرض  بقوله:  األوروبية،  الدول 
اتحاد  دول  املغرب، على غرار بعض 
عدوانية  لعملية  الــعــربــي،  املــغــرب 
الترابية  الوحدة  فأعداء  مقصودة.. 
مواقف جاهزة  من  ينطلقون  للمملكة 
يبقى  أن  يــريــدون  وال  ومــتــجــاوزة، 
وقليل  ومــؤثــرا..  قويا  حــرا،  املغرب 
التي  األوروبــيــة،  ــدول، خاصة  ال من 
التقليدين،  الشركاء  من  لألسف  تعد 
االقتصادية،  مصالحها  على  تخاف 
نفوذها  ــز  ــراك وم أســواقــهــا  وعــلــى 
بعض  أن  كما  املغاربية..  باملنطقة 
املشكل  بأن  يستوعبوا  لم  قيادييها 

ليس في أنظمة بلدان املغرب الكبير، 
تعيش  الــتــي  أنظمتهم،  فــي  وإنــمــا 
على املاضي، وال تستطيع أن تساير 
الــتــطــورات.. إنــهــم ال يــريــدون أن 
تغيرت،  التعامل  قواعد  بأن  يفهموا 
وبأن دولنا قادرة على تدبير أمورها، 
واســتــثــمــار مـــواردهـــا وطــاقــاتــهــا، 
خطاب  )املصدر:  شعوبنا((  لصالح 
ثورة  ذكرى  السادس في  امللك محمد 

امللك والشعب(.
ــي مــواجــهــة  الــتــصــعــيــد املــغــربــي ف
ــوى واحــــدا من  إســبــانــيــا، لــيــس سـ
عناوين املعركة الدبلوماسية الصارمة 
أجل  األوروبية، من  الدول  للمغرب مع 
لالنتباه  الفــتــا  ــان  ك ــد  وق الــصــحــراء، 
املــوقــف املــغــربــي بــقــطــع الــعــالقــات 
الدبلوماسية مع أملانيا، بسبب ما سمي 
»سوء تفاهم عميق«، كما أكدته وزارة 
التفاهم  سوء  وهو  املغرب،  الخارجية 

ومع  اليوم،  حــدود  إلــى  استمر  الــذي 
ذلك يمكن القول إن مؤشرات الرضوخ 
الشراكة  في  املغربية  للشروط  األملاني 
والتعاون، قد ظهرت مع ميالد حكومة 
أملانية جديدة بقيادة االشتراكين، وقد 
بدأ األمر بتصريحات إيجابية متبادلة 

بن الطرفن)..(.
الخطب  إن  ــول  ــق ال يــمــكــن  طــبــعــا، 
مع  الــتــعــاون  عــالقــات  أطــرت  امللكية 
محمد  املــلــك  لكن  األوروبــيــة،  الـــدول 
بن  العالقة  عن  يتحدث  لم  السادس 
الــورش  أن  طاملا  وإسرائيل،  املغرب 
الزال مفتوحا، وإجراءات الثقة الزالت 
ملن  واضحة  اإلشــارة  لكن  متواصلة، 
حيث  امللكية،  الخطب  في  األمر  يهمه 
املغرب  بأن  يقول  من  ))هناك  يقول: 
الهجمات، بسبب تغيير  يتعرض لهذه 
واالستراتيجي،  السياسي  توجهه 
القضايا  بعض  مع  تعامله  وطريقة 

هذا  الوقت..  نفس  في  الدبلوماسية، 
ولكن  فعال،  تغير  املغرب  غير صحيح. 
ليس كما يريدون، ألنه ال يقبل أن يتم 

املس بمصالحه العليا((.
الحديث عن إسرائيل مرتبط إعالميا 
الصحراء،  بمغربية  أمريكا  باعتراف 
اتخذ  الذي  والتوقيت  للتزامن  بالنظر 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  فيه 
الذي عاش أيضا في عهد  القرار،  هذا 
بايدن،  جو  الجديد  األمريكي  الرئيس 
وقد بلغ التعاون العسكري بن املغرب 
أمريكا أوجه، بتنظيم مناورات »األسد 
بمغربية  تعترف  بشعارات  اإلفريقي« 
نفسها  إسبانيا  إن  بــل  الــصــحــراء، 
بسبب  ــاورات،  ــن امل هــذه  مــن  أقصيت 
واملتمثل  للمغرب،  املــعــادي  موقفها 
زعيم  غــالــي،  إبــراهــيــم  احتضان  فــي 

البوليساريو. ميليشيات 
»األســد  ــاورات  ــن م قيمة  وملعرفة 
يــشــرف على  الــتــي  ــي«،  ــقـ ــريـ اإلفـ
املغربي،  امللكي  الجيش  تنظيمها 
بجدارة واستحقاق، حتى أن املكلف 
بهذه املناورات، وهو الجنرال فاروق 
بلخير، قد تمت ترقيته إلى مستوى 
مكلفا  )كان  للجيش،  العام  املفتش 
في  نجاحه  بعد  الجنوبية(  باملنطقة 
فيها  تشارك  التي  التظاهرة  تنظيم 
عنها  تحدثت  كما  وهــي  دول،  عــدة 
الصحافة: ))باإلضافة إلى الواليات 
املغربية،  واململكة  األمريكية  املتحدة 
الــنــســخــة الــســابــعــة عشر  شــهــدت 
من  كل  مشاركة  التمرين،  هــذا  من 
وتونس  وكندا  والبرازيل  بريطانيا 
والسنغال وهولندا وإيطاليا، فضال 
ومراقبن  األطــلــســي،  الحلف  عــن 
دولة  ثالثن  حوالي  من  عسكرين 
وأمريكا..  ــا  وأوروبـ إفريقيا  تمثل 
هذا التمرين الذي يعتبر من بن أهم 
له  العالم،  في  املشتركة  التدريبات 
أهداف متعددة، أبرزها تعزيز قدرات 
وتعزيز  املشاركة،  للوحدات  املناورة 
قابلية التشغيل البيني بن املشاركن 
في تخطيط وتنفيذ العمليات املشتركة 
في إطار التحالف، كما يبتغي، »األسد 
اإلتــقــان  تحقيق   ،»2021 اإلفــريــقــي 
والتقنيات  التكتيكات  صعيد  على 
الدفاع  مهارات  وتطوير  واإلجراءات، 
الجوي  املكون  وتدريب  السيبيراني، 
على إجراء العمليات القتالية، والدعم 
وتعزيز  جـــوا،  بــالــوقــود  والــتــزويــد 
البحري،  األمــن  مجال  في  التعاون 
وإجراء التدريبات البحرية في مجال 
التقليدية((  ــحــرب  وال التكتيكات 

)املصدر: أرشيف األسبوع(.
وأخيرا، إن إسدال الستار عن سنة 
2021، ال يمكن أن يتم دون الحديث 
عن استئناف العالقات مع إسرائيل، 
كما ال يمكن املرور مرور الكرام على 
بمغربية  عــاملــي  ــراف  ــت اع تكريس 
الصحراء، جسده دعم مجلس األمن 
على  وأكدته  الذاتي،  الحكم  ملقترح 
محمد  امللك  خطابات  الواقع  أرض 
 46 السادس، آخرها خطاب الذكرى 
وجاء  الخضراء،  املسيرة  لتنظيم 
حقيقة  الصحراء  ))مغربية  أن  فيه 
يــفــاوض على  ثــابــتــة.. واملــغــرب ال 

صحرائه((.

 صور من مناورات »األسد اإلفريقي« التي أجريت بشعارات تعترف بمغربية الصحراء

يقول الملك محمد السادس: ))يتعرض المغرب، على غرار بعض دول اتحاد المغرب العربي، 
لعملية عدوانية مقصودة.. فأعداء الوحدة الترابية للمملكة ينطلقون من مواقف جاهزة 

ومتجاوزة، وال يريدون أن يبقى المغرب حرا، قويا ومؤثرا.. وقليل من الدول، خاصة األوروبية، 
التي تعد لألسف من الشركاء التقليديين، تخاف على مصالحها االقتصادية، وعلى أسواقها 

ومراكز نفوذها بالمنطقة المغاربية.. كما أن بعض قيادييها لم يستوعبوا بأن المشكل 
ليس في أنظمة بلدان المغرب الكبير، وإنما في أنظمتهم، التي تعيش على الماضي، وال 
تستطيع أن تساير التطورات.. إنهم ال يريدون أن يفهموا بأن قواعد التعامل تغيرت، وبأن 

دولنا قادرة على تدبير أمورها، واستثمار مواردها وطاقاتها، لصالح شعوبنا((



الشهور  وهــويــات  أسماء  واختلفت  تعددت  مهما 
والسنوات في املغرب، بني الهجري وامليالدي واألمازيغي، 
فإنها تبقى شهورا وسنوات ذات حموالت تاريخية ودينية 
تاريخ  من  مختلفة  مراحل  في  بصمت  أنها  إما  ودنيوية، 
أو فرضتها  املغرب والعالم، وغيبت بفعل تخلف روادها، 

الحياة املعاصرة باعتبار أال بديل لها حاليا.
يعيشه  مــا  واقــع  مــن  تغير  لــن  وســنــوات  شهور  هــي 
بالتعددية  يؤمن  الذي  املغربي،  املواطن  معه  ويتعايش 
املغربي  الشعب  تزيد  ولن  والقبلية،  والعقائدية  الفكرية 
إال نضجا وسموا، فما تفرضه الدقائق والساعات واأليام 
املتعاقبة، يفرض االهتمام بالتنمية البشرية بكل تجلياتها، 
املوروثة، ألن قوة وعظمة ما  الهويات  بعيدا عن تفاصيل 

كما  املغربية،  بالهوية  والتشبث  االلتفاف  أولويات  تفرض  يجمعنا، 
 تفرض الحرص الدائم على احترام الخصوصيات واملكونات املوروثة.
فال بأس إذن، بالتذكير بحتمية االحتفاء الرسمي برؤوس السنة الثالثة 
احترام  على  بالتأكيد  إذن،  بأس  األمازيغية(، وال  الهجرية،  )امليالدية، 
تقاليد وطقوس املحتفني ومشاركتهم األفراح واملسرات في حدود املمكن 
 واملباح عوض الخوض في تفاهات التضييق والتنقيص والتنديد املجاني.
األمازيغية  السنة  برأس  خصوصا  واألمازيغ  قاطبة،  املغاربة  نهنئ 
السنة  املغاربة برأس  يناير، كما نهنئ   13 التي تصادف يوم  الجديدة 
برأس  أنفسنا  ونهنئ  يناير،  من شهر  الفاتح  يوم  تحل  التي  امليالدية 
رأسا  كــان  وإذا  محرم،  من  الفاتح  يــوم  تحل  التي  الهجرية  السنة 
الشتوي  موعدهما  في  ثابتان  األمازيغية  والسنة  امليالدية  السنة 
األربعة. السنة  فصول  بني  يتجول  الهجرية  السنة  رأس  فإن   البارد، 
به  االحتفاء  الحكومة  تقرر  أن  ونأمل  السنة،  رؤوس  بكل  إذن،  هال  يا 
املغاربة  لتمكني  عطلة  سنة  كل  من  يناير   13 يوم  تجعل  وأن  رسميا، 

قاطبة من االحتفاء به، ولن تزيد املغاربة إال التحاما وفخرا.
تعددت الرؤوس والجسد واحد، بل إن كل التعددية املوروثة انصهرت 
يثابر  الكل  وبات  واحدة،  مغربية  هوية  وأفرزت  البعض،  بعضها  في 

ويبدع من أجل نهضة املواطن املغربي.
إلى  يعود  السبب  وأن  املــيــالديــة،  السنة  بهيمنة  نقر  أن  علينا 
االنحطاط الذي أرخى بظالله على الشعوب العربية، وألقى بها خارج 
اعتماد  املغاربة والعرب  التنمية والتطور حتى استعصى على  تغطية 
واالقتصادية  اإلداريــة  شؤونهم  تدبير  في  وشهورها  الهجرية  السنة 

والثقافية.  والسياسية 
يحيطونها  وال  وزنا،  الهجرية  لسنواتهم  يقيمون  ال  باتوا  فبعدما 
للسادة  التبعية  عليهم  تفرض  أن  من  البد  كان  تقدير،  أو  احترام  بأي 

واألسياد الجدد.. 
والقبول باالستعمار الفكري وكل ما يبدعه الغرب، والتقيد بأزمنتهم 
كل  في  امليالدية  وسنواتهم  بشهورهم  العمل  وطبعا  ومواقيتهم، 

تدابيرها اإلدارية.
فقط.. نصوم  الدينية  والطقوس  العبادات  تقضى  الهجري  بالتاريخ 
امليالدي  وبالتاريخ  الدينية،  باألعياد  ونحتفي  ونحج  ونزكي  ونفطر 
التي  والعاملية  الوطنية  األيام  مواعيد  تحدد  الدنيا..  حوائج  تقضى 
الخاصة  االحتياجات  وذوي  واألم  والطفل  واملــرأة  بالحرية  تحتفي 

وشهور  أيام  الحامل  تعد  امليالدي  بالتاريخ  وغيرها... 
الجنني داخل رحمها، وتحصي األرملة أيام عدتها، وتنظم 
البرامج الدراسية ومواقيت االمتحانات والعطل املدرسية، 

ويحصي املوظف واألجير راتبه وتقاعده ومعاشه.
في  نخوض  وال  عرقي،  أو  ديني  نقاش  في  نغوص  لن 
عنها  نعلم  ال  زمنية  بحقب  تتعلق  أمور  عقيم حول  جدال 
قد  لنا عن طريق مؤرخني وكتب ومخطوطات.  نقل  ما  إال 
من  البعض  ينتاب  قد  عما  وبعيدا  تخيب،  وقد  تصيب 
تعصب مفرط وغيرة عمياء على أمور هامشية ال دور لها 
الخاصة  والعبادات  العقائد  ومكانة  قيمة  في  أهمية  وال 

بالفرد والجماعات.
السنة  وأهمية  قيمة  وأمــانــة  بصدق  نرصد  أن  بد  ال 
حق  ندرك  وأن  تجلياتها..  بكل  للمغاربة  اليومية  الحياة  في  امليالدية 
الشكر  وتقديم  الجميل  رد  يتم  أن  واإلنصاف  العدل  من  أنه  اإلدراك 
احتفاء  شهورها..  وتكريم  ميالدية،  سنة  كل  برأس  واالحتفاء  الجزيل 
بعيد عن أية طقوس دينية أو عرقية أو حتى عرفية، ليس من الضروري 
ولكنه  بالعبادات،  مرتبطة  أمور  أي  املسيح وال عن  ميالد  الحديث عن 
السنوات  تلك  وتقدمه  قدمته  الذي  بالجميل  االعتراف  بطعم  احتفاء 
 امليالدية للمغاربة، وغيرهم ممن باتوا يعتمدونها في كل مناحي الحياة.
كيف ملغربي يدبر حياته باعتماد السنة امليالدية.. والدته مؤرخة بتاريخ 
وكل  والنوم  والتغذية  والتنقل  والعمل  الدراسة  وسنوات  ميالدي، 
مواعيده، تسجل بتواريخ ميالدية.. أال يحتفي برأس السنة امليالدية؟ 
امليالدية وهو مضطر  السنوات  ويكرم  أال يحتفي  املغربي  لهذا  وكيف 
عباداته  وحتى  وسكناته  حركاته  وكل  وترفيهه  عمله  حصيلة  لتأريخ 
يخضع  أن  ومضطر  امليالدية،  السنة  وشهور  أيام  باعتماد  أحيانا، 
للمواقيت واملواعيد الدولية إلى درجة أن الحكومة املغربية باتت تتدخل 
كل مرة من أجل إضافة أو نقص ساعة من التوقيت املغربي للتالؤم مع 
املسلمني  قبور  إن  بل  االقتصادية،  أنشطتها  الدولية وحركية  املواقيت 
 تحمل في واجهاتها مواقيت وفاتهم باأليام والشهور والسنوات امليالدية.
االحتفاء  بعدم  واملطالبة  ميالدية  سنة  رأس  اقترب  كلما  التنديد،  قبل 
تطأ  بأن  السماح  عدم  على  العمل  هؤالء  على  كان  واهية،  بذرائع  به، 
رجال السنة امليالدية بلدانهم، وعدم السماح لها باالستحواذ على كل 
مناحي حيواتهم، وأن ينكبوا على تغييرها بالسنة الهجرية، ولو أنني 
واثق من أن معظم هؤالء ال يحفظون حتى أسماء الشهور الهجرية، ال 
أحد مع احتفاالت الهبل والخبث التي تجعل املغاربة ينتحلون صفات 
وشخصيات دخيلة على دينهم وتراثهم وثقافتهم، وال أحد مع احتفاالت 
»األب نويل«.. لكن  السكر واملجون والخالعة املرفوضة حتى من رواد 
باملقابل، ال يعقل أن تنتهي السنة امليالدية بدون الخوض في ما جرى 
12، وال أحد يحصر االحتفاء في الطرب  الـ  وصار على طول شهورها 
تستثني  ال  ومتنوعة  كثيرة  االحتفاء  مظاهر  ألن  والترفيه،  والغناء 
واملبدعني  النجوم  وتكريم  واملبادرات  املشاريع  وتقييم  الحصائل  جرد 
واسترجاع  ومرها،  حلوها  من  االستفادة  دون  تمر  ولن  واملخترعني، 

األنفاس من أجل الدخول في سنة ميالدية جديدة.

السنة الميالدية حالل ورأسها حرام

يق إلى هللا  الطر
سالك ومعبد

بندريس عمراوي الطيب

عليها:  مكتوب  الفتات  طرقنا  في  نجد  ما  كثيرا 
العجلة  وفي  السالمة  التأني  »في  تقتل«،  »السرعة 
الندامة«، »سير باملهل توصل«، »خفف من سرعتك«، 
ونجد األضواء الثالثة التي تعطينا إشارة الوقوف 
والتحرك واملرور.. إال طريق هلل، نجد مكتوبا هذه 
اآليات الداعيات إلى استعمال السرعة: ))وسارعوا 
السماوات  عرضها  وجنة  ربكم  مــن  مغفرة  إلــى 
اآلية:  آل عمران،  )سورة  للمتقني((  أعدت  واألرض 
وجنة  ربكم  مــن  مغفرة  ــى  إل و))ســابــقــوا   ،)133
عرضها كعرض السماء واألرض أعدت للذين آمنوا 
بالـله ورسله، ذلك فضل هلل يؤتيه من يشاء وهلل ذو 

الفضل العظيم(( )سورة الحديد، اآلية: 21(.
وبعد السرعة في اآلية األولى والسباق في اآلية 
الثانية، يأتي القرار إلى هلل لتجنب أسباب الضياع 
والتخلص من حبال الشيطان ومقاومة شر الصراع، 

))ففروا إلى هلل(( )سورة الذاريات، اآلية: 50(.
من خالل هذه اآليات، فإن الطريق إلى هلل معبد 
وجــود  وال  مــحــدودة،  غير  فيه  والسرعة  وســالــك 
ــى خــالــق األكـــوان  إل ــه طــريــق  ــرور، ألن ــ امل لشرطة 
السالمة  يضمن  فيه  والسير  اإلنــســان،  ومصور 
الضاللة  فخ  عن  واالبتعاد  الهداية  محطات  لبلوغ 
تستنير  هلل،  طريق  إلــى  وبــاالهــتــداء  والــجــحــود، 
القلوب وتحظى باألمان من فنت الدنيا وفوضى هذه 

الحياة، والفوز برضى الرحمان ونعيم الجنان.

حمراوي بوشعيب 

الساللة  بأنه من  يفتخر  أن  للبعض  يحلو 
الذي  البيت  آل  من  وأنــه  الشريفة،  النبوية 
يريد هلل  ))إنما  وتعالى:  تبارك  فيهم هلل  قال 
ويطهركم   البيت  أهــل  الرجس  عنكم  ليذهب 

تطهيرا(( )سورة األحزاب اآلية 33(.
اآلية  هــذه  تفسير  في  العلماء  اختلف  وقــد 
البيت  أهل  إن  قال  من  فمنهم  كثيرا،  اختالفا 
هم: علي بن أبي طالب، وفاطمة بنت رسول هلل 
صلى هلل عليه وسلم، والحسن والحسني رضي 

هلل عنهم أجمعني.
عليه  هلل  صلى  بيته  أهل  أن  قال  من  وهناك 
فإن  حال،  كل  وعلى  وذريته،  حفدته  هم  وسلم، 
منذ  والذرية  الحفدة  هم  البيت  بآل  املــراد  كان 
عهده صلى هلل عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى 
الذين  وهــم  عليها،  ومــن  األرض  هلل  يــرث  أن 
يفتخرون بأنهم من آل البيت، ومن أوالد النبي 
والذين  املغرب  نواحي  ببعض  عنهم  يعبر  كما 
فماذا  النبوة،  بيت  من  شرفاء  بأنهم  يقولون 
يجب عليهم؟ وكيف ينبغي أن يكونوا؟ وما هي 
عليهم،  املصطفى صلى هلل  ليشرفوا  واجباتهم 
وليكونوا خير خلف لخير سلف؟ وذلك ما نريد 

التحدث عنه بحول هلل.
وقبل الخوض في هذا املوضوع، أرى أنه من 
فقد  »شريف«..  كلمة  معنى  أشرح  أن  الواجب 
جاء في »مختار الصحاح« للشيخ اإلمام محمد 
َف«:  ُر  »َش  مادة   164 الرازي ص:  بكر  أبي  بن 
مشرف:  وجبل  العالي،  واملكان  العلو  »الشرف: 
أي عال، ورجل شريف والجمع شرفاء وأشراف«.
وجاء في »املنجد في اللغة واألعالم« ص: 383، 
والحسب،  النسب  علو  واملجد،  العلو  الشرف: 
والشرفاء: أخيار القوم، والشريف عند املسلمني 
األشراف  ونقيب  النبوية،  الساللة  من  كان  من 
الذي يعرف الساللة النبوية، وهم اآلن منعدمون 
يدعي  من  وحتى  ومغربها،  األرض  مشرق  في 
النقابة منهم، فإن ذلك رجم بالغيب وإفتاء بغير 
علم، فقد اختلط الحابل بالنابل وتزوج الشرفاء 
البربريات والبربريات  تزوجن الشرفاء، وتزوج 
بالقهوة،  اللنب  واختلط  النصرانيات  الشرفاء 
تقول  أن  لك  وكيف  بينهما؟  تميز  أن  لك  فكيف 
حال،  كل  وعلى  شريف،  غير  وهذا  شريف  هذا 
فالكل يدعي وصال بليلى وليلى ال تقر لهم بذاك.

بين الشرف والشريف
مالكي علوي موالي الصديق

ُفُؤول  واستبدال  بر  والصَّ مت  الصَّ عب  الشَّ قَدُر 
َقُصر وقتها بِطَوال مشاعر االكتئاب،  الَفَرِج مهما 
العصر  مثل  املُتساِرَعة في  العمر  أيــام  وضياع 
ِبَطْرِق املسدودة من األبواب، عازلة ُعبَّاد املصالح 
من  الخالني  صالح  بكل  الحائط  عرض  الضاربني 
التابعة  الخاصة  الجماعة  ُعْزَوتهم  األصحاب، 
واب، خدمة  للمتبوعة املاسكة الغلط لتفرضه الصَّ
على  تقنيني  من  َلة  ُمشكَّ جماعة  من  يعلوها  ملا 
الطاعة  تبدأ  بعدهم  األغراب،  هم  العامة  مصلحة 
العمياء َجَواَز ُمُروٍر لولوج طابق أرضّي محروس 
للكالب،  ما  تفوق  عندهم  الشمِّ  حاسة  باملدرَّبني 
استكشاف  ِمْنَظاِر  ِمن  أقَوى  لديهم  النظر  ة  وِحــدَّ
الدخالء  أجساد  َشلِّ  ووسائل  عاب،  الصِّ األحجام 

هاب. إن انطلقت من بني أيديهم بسرعة الشِّ
داخله  املتحركون  ضوضاء،  بال  ساكن  َفَضاء 
َبْعَد  ههم  توجِّ إشــارات  لوجودهم،  ينبِّه  صوت  ال 
به  هون  يتفوَّ ما  أقصى  تستقدمهم،  أجراٍس  رنني 
»حاضر«، بغير استرجاع ملاضي أو تطلُّع ملستقبل، 
املضبوطة  وخطواتهم  األبيض  بلباسهم  منظرهم 
االتجاه،  كان  مهما  االندفاع  تسريع  إيقاع  على 
باليه رجولي محبوكة اإلخراج فوق  يشبه رقصة 
موطن  في  وعبيد  سادة  الستيعاب  معدَّة  خشبة 
في  والشروع  االختيار،  عن  واإلعالن  القرار،  نبع 
تار، ثم تكرار  بدء أي بدء أو إعطاء أمٍر يْسدل السِّ
املُكّرر، ِمن أعواٍم لغاية إقرار الَقَدر، أنَّ الحياَة فوق 
أو  يتقدَّم برمشة عنٍي  لها نهاية بموعٍد ال  األرض 

ر، واملُلك ساعتها يكون للـه الواحد القّهار. يتأخَّ
فوقها  من  ُتنِتُج  عليه،  ُتحَسُد  ما  لها  أرض 
استقرارها  على  البشرية  األنــفــس  ُتطمِئن  مــا 
ق  يَسوَّ كمعدٍن  ُيعتَمُد  ما  تحتها  وِمــن  بفضله، 

سنويًا  متجدِّدة  أطنان  الستخالص 
على  صعبة  غير  مالية  عمالت  ِمن 
الغنية  املغرب  أرض  إنها  ِقيمته، 
ُتمّثل  معادلة  شعبه،  فقر  عكس 
منحدر  سببه،  معروف  جد  حيفًا 
العدالة  حق  بني  التفريق  خلل  من 
نفوذه،  قوّي  و»باطل«  االجتماعية 
معترف  غير  القوانني  عن  مستقل 
ومضمونًا  شكاًل  له،  املنتسب  بغير 
عن  االنبطاح  يقابله،  َمن  املفروض 
البوح  عن  إال  لسانه،  مشدود  مذلة 
بـ»نعم« وما تحّوله من داللة تضفي 

تحويله،  ما شاء  ل  فيحوِّ »الباطل«  لذاك  الشرعية 
ثقل  مهما  مراكش  من  القريبة  املناطق  ذهب  من 
مدينة  قرب  »أقــا«  من  املستخرج  كشقيقه  وزنــه، 
تيزنيت ال ُيضاَهى بريقه، مضاف لفضة »إمضير« 
التاريخ  ذي  منجم  من  املستخرجة  نفعا  املميزة 
الذي يطول شرحه، وحديد الناظور الّسهل قلعه، 
و»غاسول« مدينة ميسور السخّي نبعه، ورصاص 
مقامه،  املرتاح  بعناية  املشموالن  ميدلت  وزنــك 
ونحاس  مصدره،  املضبوط  ورزازات  و»كوبالت« 
خريبكة  وفــوســفــاط  ثمنه،  املتصاعد  ــورة  ــ زاك
إلى  مــدخــولــه،  بالضبط  العامة  ــدى  ل املجهول 
املالية  مردودياتها  املجموعة  املعادن  من  عشرات 
شبه الكاملة لحد ما في جيبي من يصعب صراحة 

محاسبته.
تلك جزّيئات من حقائق َمْهُموَلة تخفي تصرفات 
دام  مــا  عنها،  الحكومة  حّتى  ُتــســَأل  ال  َمــُهــوَلــة 
نفس  على  أغلبيته  لة  مشكَّ وعليها،  منها  البرملان 
ملثل  ترقيان  ال  املؤّسستني  من  الجاعلة  الرغبة، 

نقطة  عند  عملهما  لوقوف  التنقيب 
مصالح  بخدمة  لها  عالقة  ال  معينة 

الشعب املغربي مهما كان املجال.
»كورونا«  وباء  من  أخطر  املسألة 
بثروات  تتعلَّق  دامــت  مــا  وأفــتــك، 
املغاربة قاطبة، ما تنبته األرض وما 

ُيسَتخَرج من باطنها.
البقرة  نفس  ُتترك  أن  األوان  آن 
عقود  منذ  حليبها  على  املُستوَلى 
أنها  الظاهر  »قلة«  نفس  طرف  من 
سببته  ا  ممَّ بالرغم  بعد،  تشبع  لم 
الحاجة  ويالت  من  املغربي  للشعب 
تسلسل  لتواُصل  املـــؤّدي  والحرمان  املتجدِّدة 
ع واالنهيار الواسع  نفس ظروف التقهقر والتصدُّ
االنتشار، بني أغلبية األسر املغربية، ال ُيعقل بتاتا 
أي  ينقصها  ال  أرضــه  املغربي  الشعب  يكون  أن 
ال  أفراده  ومعظم  احتياج  أي  على  متغلٍِّب  إنتاج 
الفقر،  وُلبِّ  الفاقة  عن  به  يتخلَّصون  ما  يجدون 
وتتمرَّغ  التبذير،  بعصير  تغتسل  »قلة«  عكس 
لياليها  مغروسة  بالحرير،  مفروشة  أرضية  على 
أكياس  في  لتكديسه  الوفير،  املــال  صناديق  في 
التَّصدير،  صــوب  عادية  كسلع  موجهة  ممّوهة 
لبلدان سويسرا إحداها، وفرنسا تليها وما بعدها 
الواليات املتحدة األمريكية، مشرقة شموس ُنُهرها 
عن قطف محصول الكادحني دون علمهم لينتشروا 
ني غاضبني ليصطدموا  متى شاءوا مولولني محتجِّ
بعض  أجساد  دماء في  من  تبقى  ما  ُيسيل  بمن 
وحتى  مت  للصَّ العودة  النتيجة  لتكون  طالئعهم، 
بمعدل  الصدور  داخــل  ــرّدد  ُت منكر«  هــذا  »اللهم 

شرعي مكرَّر خمس مرات في اليوم.

يب القــر والتغيــير  المغــرب 

منيغ مصطفى 

المنبر  الحر
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مما ال شك فيه أن حق الدفاع عن النفس هو من 
أهم عناصر وجود اإلنسان ذاته في هذه الحياة، فهو 
وجدت  التي  ذاتها  والخصومات  النزاعات  قدم  قديم 
األرض  هذه  على  اإلنسان  وجــود  منذ  العصور  عبر 
في  الفرد  مــارس  وقــد  ــودا وعــدمــا،  ــدور معها وج وي
وماله  نفسه  عن  الدفاع  في  حقه  البدائية  املجتمعات 
وأسرته ضد كل عدوان يقع ضده، معتمدا في ذلك على 
قوته الجسدية وكان يستعني كل خصم بأقاربه وأفراد 
نهاية  في  لألقوى  البقاء  ويظل  عنه  للدفاع  عائلته 
املطاف، ومع تطور التاريخ وظهور الوعي الحضاري 
من  بدال  التقاضي  وسيلة  اإلنسان  أوجــد  والثقافي، 
الغاب،  شريعة  ظل  في  بيده  حقوقه  على  الحصول 
والبينة  الحجة  بقوة  غيرهم  عن  تميزوا  رجال  وظهر 

والفصاحة، وكرسوا حياتهم في اإلبحار في علوم القانون والدفاع 
عن الحقوق، وهم الذين نسميهم اليوم املحامني.

ذات يوم، وجه أحد الصحفيني في فرنسا سؤاال إلى نقيب هيأة 
املحامني بباريس، )هنري روبير( سنة 1936: »هل كنت تتمنى أن 
نقيب  فأجابه  للدفاع؟«،  أمامه  وقوفك  من  بدال  منصة  قاضي  تكون 
املحامني بقوله: »القاضي رجل قانون لم يستطع الوقوف فجلس«، 
وأنا أقول: »إن كان القضاة يحاكمون البشر على مخالفاتهم للقانون 
بطالنها  فيثبتون  ذاتها  القضاة  أحكام  يحاكمون  املحامون  فإنما 
فتقبل الطعون وتلغى األحكام ويتم تعديلها بأحكام عادلة«.. هكذا 
عظمة  مدى  إلى  الديمقراطية  الدول  في  الراقية  الدساتير  انتبهت 
وسمو رسالة املحاماة في املجتمع وبالغ أهميتها لتحقيق العدالة 
النبيلة  املهنة  لهذه  الحماية  مفاهيم  فرسخوا  سيرها،  وضمان 
السلطة،  وتعسف  بطش  من  خوفا  اإلنسان  حقوق  عن  وللمدافعني 
باعتبار أن املحامي هو أحد أجنحة القضاء وبدونه ال يكون للقضاء 
البطالن  طائلة  تحت  أحكامها  إصدار  للمحكمة  يجوز  فال  وجود، 
بدون وجود املحامي، وال يمكن للقضاء أن يمشي على رجل واحدة، 
مع  البناء  للتفاعل  وأهميتها  الدفاع  هيأة  جــدارة  عن  فالحديث 
على  يقع  ما  القضاء، هو  في إصالح  واملساهمة  الوطنية  القضايا 
الطرف  باعتبارها  ومسؤوليات،  واجبات  من  املحاماة  مهنة  عاتق 
وتجسيد  الحق  ونصرة  العادلة  املحاكمة  تحقيق  في  الرئيسي 
الحق  أهم مبادئ حقوق اإلنسان، خاصة  القانون وتحقيق  سيادة 
في الدفاع والحصانة، وما يتصل بذلك من ضمانات فعلية، يجب أن 
يتمتع بها املحامي دون أن تفرض عليه قيودا أو شروطا تحد من 
التدخل  أنه ال يحق للسلطات اإلدارية  النبيلة، كما  حريته ومهامه 
أو  ارتجالية  بالغات  إصدار  طريق  عن  املحاماة  مهنة  شؤون  في 
اتخاذ قرارات عشوائية غير دستورية وغير مدروسة مسبقا تحط 

من كرامة املحامي واستقالله، وهذه واحدة من أخطر 
معيقات استقالل مهنة املحاماة وتهميش دور املحامي.
أن  الديمقراطية،  ــدول  ال في  التجارب  أكــدت  ولقد 
ارتباطا  مرتبط  العدالة  وتطوير  تقدم  عملية  نجاح 
وثيقا باحترام دور املحاماة وتعزيز ثقة املواطنني في 
القضاء وتأمني املساواة أمام القضاء وتسهيل عملية 
املحامني  حرمان  وأن  القضاء  إلى  املواطنني  وصول 
املحكمة تحت  ولوج  الدفاع ومنعهم من  في  من حقهم 
عمال  يعتبر  التلقيح،  جــواز  على  توفرهم  عدم  ستار 
الدفاع  حرية  وتعتبر  الدستور،  إطار  خارج  تعسفيا 
املضايقات  جميع  من  املحامي  وتحصني  القضاء  أمام 
الحق  دولـــة  لقيام  األســاســي  الــضــامــن  واملــعــيــقــات، 
غنى  ال  الراقية  الديمقراطية  ــدول  ال وفــي  والقانون 
للقضاء عن املحاماة، ألنهما يسعيان معا إلى حماية حقوق اإلنسان 
الدول األوروبية  الحكومات في  أن  وكرامة املواطن، وهكذا نالحظ 
ورغم الظروف الصحية الصعبة التي تمر منها، لم تتخذ أي إجراء 
املحامي  دور  أن  جيدا  تعي  ألنها  املحاكم،  ولوج  من  املحامني  يمنع 
يشكل  الدفاع  حق  خرق  وأن  املواطنني،  حقوق  حماية  في  أساسي 
مساسا خطيرا بحق التقاضي، وأن غياب املحامي عن جلسات الحكم 
هو عائق لتحقيق العدالة بني الناس، لكن في بالدنا - مع األسف - 
صدر بالغ إداري ال قيمة له من الناحية القانونية، بموجبه تم منع 
املحامني من ولوج املحاكم من طرف قوات مسلحة جاهزة للتدخل 
العنيف، وانعقدت جلسات املحاكم في غياب املحامني دون تأجيل 
القضايا على الحالة، وهكذا تم حرمان املواطنني من حق التقاضي، 
املحاماة  مهنة  فإن  الراقية،  الدول  في  أما  الحقوق،  تضيع  وبذلك 
تعتبر رافدا ال غنى عنه في عملية تحقيق ارتقاء املنظومة القضائية 
التي تتجلى في كون املحامي هو الطرف الذي يفترض فيه اإلملام 
يقدم  ومذكراته  مرافعاته  طريق  وعن  األفــراد،  بني  القائم  بالنزاع 
األحكام،  إصدار  في  طريقه  للقاضي  تنير  واضحة  مطالب  للقضاء 
ألن املحامي والقاضي توأمان درسا في كلية واحدة ونهال من علم 
تحقيق  إلى  يسعيان  اآلن  وهما  واحد،  كرسي  على  وجلسا  واحد 

هدف واحد، هو تحقيق العدالة.
السلطة  ومضايقات  لتعسفات  يتعرضون  القانون  رجــال  فحتى 
ممارسة  من  القانون  رجــال  منعت  التي  البالد،  هــذه  في  الحاكمة 
حقوقهم  ممارسة  من  ومنعتهم  القوة  باستعمال  املهني  واجبهم 
وواجباتهم املعترف بها دوليا ومنها حق الدفاع.. فكيف يا ترى تكون 

عليه حالة املواطنني العاديني ؟

مكان،  كل  في  تصادفهم 
الطرقات،  فــي  ــشــوارع،  ال فــي 
ــحــالت الــتــجــاريــة، في  ــي امل ف
املسجد  مــن  تخرج  األســـواق، 
تجدهم في وجهك، أصناف من 
السوريون،  منهم  املتسولني 
الصحراء  جــنــوب  واألفـــارقـــة 

وأبناء جلدتنا.
على من نتصدق؟

يحرجك  منهم  الهائل  العدد 
اليد  مسك  إلى  ويدفع  ويقلقك 
ــراف والـــعـــدول عن  ــصــ ــ واالن

وتغضب  أشخاصا  سترضي  ألنك  اإلنفاق، 
آخرين.

ال يمكنك أن تجلس في مقهى دون أن يمر 
بكل  منهم،  هائل  عدد  يستجديك  أو  أمامك 
أنواعهم وأصنافهم، ال يمكنك أن تأكل وجبة 
في مطعم شعبي بشهية وارتياح، وجودهم 
إن كانوا  الشهية، وخصوصا  أمامك يفقدك 

أطفاال.
عندما  وبالضبط  لألسواق،  دخولك  عند 
يحيط  عليك،  ما  ألداء  جيبك  في  يدك  تضع 

بك عدد منهم من كل جانب.
على من نتصدق؟

ومن من هؤالء يستحق الصدقة ؟
نعم، لقد اختلط الحابل بالنابل، وتفننوا 
وأبدعوا في طرق التسول، إلى درجة أن عددا 
بابك،  يطرقون  جلدتنا،  أبناء  أعني  منهم، 
تارة يجمعون لشخص قدرا من املال إلجراء 
عملية، تارة أخرى ملساعدة أرملة وأيتامها، 
وأخرى لشراء أضحية العيد، وأحيانا تأتي 
تعسكر  التقليدية  املوسيقية  الفرق  بعض 
الغذائية  املــواد  تجمع  لساعات  الــدرب  في 

والنقود واأللبسة.
على من نتصدق ؟

حيل  الطرقية  املحطات  في 
التسول،  مــن  أخــرى  ــواع  وأنـ
منهم  الحافالت  إلى  يصعدون 
الراكبني  أمام  بطنه  يعري  من 
عملية  أجــــرى  ــه  ــ أن ــا  مــدعــي
ثمن  جمع  ويــريــد  بطنه،  فــي 
التذكرة للرجوع إلى بلده، وما 
يصعد  حتى  األول  ينزل  إن 
وأنيق  محترم  بلباس  ــر  آخ
الذي  شريكه،  الكورتي  يرافقه 
أن  مدعيا  الركاب،  استجداء  في  عنه  ينوب 
أخرى  مدينة  من  أستاذ  األنيق  الشخص 
الشخصية  وأوراقــه  نقوده  لسرقة  تعرض 

وهو يتمنى ويود املساعدة... وهلم جرا.
مدن  مــن  يأتني  التسول،  يمتهن  نساء 
مجاورة إلى محطة أوالد زيان بسياراتهن، 
تثير  رثة  مالبس  يرتدين  منها  النزول  قبل 
شفقة املسافرين، يجمعن املصروف اليومي، 
العادية،  مالبسهن  يرتدين  أنفسهن  ينظفن 

ويرجعن إلى مدينتهن، وهكذا كل يوم. 
على من نتصدق ؟

يعسكرون  فهم  والسوريون،  األفارقة  أما 
بنقاط املرور واألضواء واملدارات، يستغلون 
والشاحنات،  والدراجات  السيارات  وقوف 
في  عــديــدة  ــرات  م ويزعجونك  يحرجونك 
السيارات  نفس  مرور  بحكم  الواحد،  اليوم 

بنفس الطريق.
كم من املال يكفيك لترضىي هؤالء ؟

الذين  الكراسي  وأصحاب  املسؤولون 
يــحــســون وال  واملـــنـــظـــرون ال  يـــقـــررون، 
سياراتهم  في  دائما  ألنهم  بهؤالء،  يأبهون 

بمصادفتهم  يسمح  ال  وقتهم  ومكاتبهم، 
واالحتكاك بهم، ال سيما وأن جميع أمورهم 
باتصال  أو  الخدم،  يقضيها  وأغراضهم 

هاتفي.
مللء  ــر  األوامـ إعــطــاء  فــي  فقط  يفلحون 
وتوزيعهم  األفارقة  باملهاجرين  الحافالت 
فجرا،  أو  ليال  اململكة  ــدن  م بعض  على 
البرد  شــدة  يقاسون  الــعــراء  في  وتركهم 

والصقيع، ويصطدمون بعامة الشعب.
ظل  فــي  املهزلة  هــذه  تستمر  متى  إلــى 
واألزمة  والوباء  البطالة  ظاهرة  استفحال 
االقتصادية، التي أضعفت القدرة الشرائية 
تحت  جعلتها  األســر،  من  عريضة  لفئات 

عتبة الفقر؟
كــفــى مــن الــشــعــارات والــبــروبــاغــنــدا 
لظاهرة  إجرائية  حلول  من  البد  الفارغة، 
في  كبير  بشكل  استفحلت  التي  التسول 
سمعة  على  تشوش  والتي  وقرانا،  مدننا 
يستغلها  بل  الدولية،  املحافل  في  وطننا 
بالدنا  مكانة  من  التنقيص  في  خصومنا 
له  تعرض  وما  وعربيا،  إفريقيا  املتميزة 
أطفالنا من إغراءات بئيسة بكثير من املدن 
إال  البيدوفيليني  بعض  قبل  من  السياحية 

دليل على ذلك.
وإن  مدننا،  إلى  الالجئني  تدفق  أوقفوا 
في  أوروبية  دولية  مساعدات  هناك  كانت 
أرض  على  تظهر  أن  فيجب  الــصــدد،  هــذا 
مشاريع  وإحــداث  خلق  طريق  عن  الواقع، 
الفئة  ــاج  ــ إلدم واجــتــمــاعــيــة  اقــتــصــاديــة 
إعطاء  مع  هؤالء،  من  والنشيطة  الصالحة 
القادر  العاطل  لشبابنا  طبعا  األولــويــة 
لهذه  والتدبير  والتسيير  اإلشــراف  على 

املشاريع.
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المحــامي  حقـــوق  عـــلى  االعتـــداء 
سنة سعيدة 2022مساس خطير بالدستور

أسميك في السر سنة سعيدة، وأرسم 
أكتب  ثم   ،2022 الصمت  في  أرقامك 
بال  جميعا  لــكــم  حــب  ــة  رســال قلبي 
من  تبقى  ما  أمــزق  لن  استثناءات، 
وتتصعد  تحترق  أتركها  لن  رسائلي، 
علوا كدخان املدائن، فهي تضمن مداد أحداث من الفرح 
والحزن.. هي مثل الحكايات األزاهير التي تتراقص أمام 
موعد اشتعال شمعة سنة جديدة )2022(، وإطفاء نور 
متمثالت  هي   ..)2021( ليلة سنة  منتصف  نهاية ساعة 
بالحرق  الحياة  من  أخــرى  سنة  تعبئة  رصيد  انتهاء 
والنفاذ، سنة تبدو أنها تبتعد مثل الوجع الصارخ اآلتي 
فكم   بالحب واملوت والحلم..  الجسر، والنابض  من فوق 
كان يولد األمل بأهداب الوطن من زمن الورد والشوك في 

كل سنة ماضية وقادمة.
زمن  ونمسح   ،2022 سعيدة  سنة  السر  في  نسميك 
سنة تنازلية من عد الحياة.. نسميها في السر سنة آفلة 
بالنهاية، وقد نخفض الرسالة عن جدران غرفنا، لتحكي 
عالقة  والباقية  الناتئة،  الذكريات  مسطحات  عن  لنا 
يمضي  انفك  ما  الذي  التاريخ  نسميه  والعقل..  بالذات 
تجيء  التي  الذكريات  هي  الحياة..  مع  والحرب  بالسلم 
دمع  نحب  فحني  تؤذي،  ال  قد  عديدة  ومرات  تؤذي،  وقد 
البكاء املالح في مرمى الحزن، نتذكر أحداث ماض بعينه، 
تكون  عندما  تزداد حمرة  املوردة  الخدود  تلك  كانت  فكم 
مثل  وجعها  تنفض  أن  تحب  كانت  فقد  مترعة،  بالوجع 
تصرخ  مرارا  كانت  عاليا،  البارود  ودخان  الغبار  نفض 

في وجه الوجع الفادح من فوق الجسر.
الذكريات التي تجيء وال تؤدي، فمن دمعها تنبع األنهار 
في السنوات العجاف، ومنها تتوزع روافد العشق مترعة 
تؤدي،  وال  تجيء  الذكريات  والبارود،  واألزاهير  بالورد 
تحتمي مرارا وراء دخان الحرائق بال نار، وكم من مرة 
تجعل من التاريخ شراعا هاربا يجاري مياه العمر، وقد 

تأتيه الرياح بما ال يشتهيه الربان املتردد.
هو التاريخ الذي يجيء وال يؤذي، وقد يؤذي بني بداية 
حتما،  نهاية  له  بداية  له  فمن  باملوت..  والنهاية  الوالدة 
قصص  مداد  في  رائعا  حبرا  يتحول  الذي  التاريخ  هو 
العشق، والوجع خلف أسوار املدافن.. فكم  كانت تنبض 
أن  نستشعر  حني  التفكير،  ينام  ال  حني  نبضات  الحياة 
باملوت،  رّجا  ترجنا  تعاتبنا،  بالوالدة،  توقظنا  أحالمنا 
نوم  من  جميعا  نستيقظ  الوجود؟  في  أينكم  وتسألنا 
املاضي  بمذكرة  وننظر  الحقيقة،  مــوت  نحو  الغفوة 
فتسقط دمعات متسارعة على مرمى ركب تشييع الحياة.
حب  عطر  زمن  ومن  تؤذي،  وال  تجيء  التي  الذكريات 
ولم  السبع،  الخالدات  مثل  تبقى  وقد  الطفولي،  الوجع 
تؤذي  كانت  وإن  أبدا صورها حتى  نمزق  أن  على  نقدر 
مشاعرنا العاطفية، فهي بوجه املخالفة تحفز نحو تتميم 
مورد الحياة!! قد نعتقد بالجزم أن تبقي الذاكرة نشطة 
وال تحتاج إلى من يستفزها للكالم املباح، لكن حني يسيل 
نستل  قد  والحزن،  الفرح  رمال  معترك  في  عمقا  التفكير 
سيجارة شقراء وندخنها بال نار حرائق، ونحرق نبض 

الحياة حد املصفاة.
بلغة  ــؤدي  ت وقــد  تــؤذي،  وال  تجيء  التي  الذكريات 
أو  ملمح جمالية  ما  ندري  ال  قد  الصامتات!!  البياضات 
أم  ميالدها،  عيد  ليلة  في  باسمة  أهي  2022؟  قبح سنة 
السنوات  فكل  أبكاها؟  قد   2021 سنة  نهاية  شمع  دمع 
تحمل باقة حب من الوجع الجميل الطري، والذابل قدما 
الحياة  حب  وجع  عندنا  يكون  قد  الحياة.  مجريات  في 
وتــوازي  والــجــســد،  القلب  يحملها  آهــات  ذرة  مثقال 
حكايات األزاهير الطللية، لكنها األقدار تأتي بما تشتهيه 
نكتب  فحني  ــم،  واأللـ الــفــرح  بــني  باملفاضلة  الــذكــريــات 
وتقف  تأتي  حيطة،  نؤمنها  ثم  القلب  عمق  في  صورتها 
تحت رذاذ مطر الدمع بال مظلة منشفة ونقول يا رب قلبي 
لم يعد كافيا، فال تسألوني عن عيد ميالدي، فال أفطن إلى 
فالذكريات  السنوات،  أسماء  إلى  وال  املواقيت،  إيقاعات 

باتت مثل املوت والوالدة صعب أن تعاد مرتني.
ضد  تلعب  وقــد  ــؤذي،  ت وال  تجيء  التي  الذكريات 
قد  والسلم،  بالحرب  التاريخ  سجل  في  الالعبني  كل 
بقوام  األرض  وجه  تالمس   )2021( سنة  كانت  نقول 
الفواجع، من كلمات  الهيفاء، وبغبار موت  خفة األنثى 
في  الجديدة  السنة  نفسية  على  نتعرف  قد  املاضي 
تنفك  ومــا  ومتموجة،  متبخترة  آتية  وهــي  التأريخ 
أقول  حتما  لكن  التنازلي،  باألفول  األخرى  هي  تمضي 

لكم جميعا: سنة 2022 سعيدة.

األكرمين محسن 

آفــة التــسول.. عــلى مــن نتــصدق ؟

حسوني قدور
 بن موسى *

* محامي بهيأة وجدة

الهوداني سعيد 
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محطـات ألبرز أحداث المغرب في سنة 2021
نحن على أبواب رحيل سنة 2021 بما لها 
وما عليها، مخلفة في سجلها، حزمة من أحداث 
االجتماعية  الحياة  مناحي  مختلف  طبعت 
واالقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية 

ببالدنا.
بثقلها  جاثمة   »19 »كوفيد  جائحة  مازالت 
ألوف  قتلت  املعمور،  شعوب  على  املــأســاوي 
وقيدت  الــدول،  باقتصاديات  وفتكت  البشر، 
تنقل  حركة  وشلت  والديار،  البيوت  في  العباد 
األفراد والجماعات، ومرور البضائع واملبادالت.
الجري  نادي  بوتقة  في  بــدوره  دخل  املغرب 
وراء توفير اللقاحات واالنخراط في محاولة نقل 
خبرات تصنيعها، اشترى صنوف اللقاحات من 
جنسيات مختلفة، صينية، أمريكية وبريطانية، 
امللقحني  شرائح  تكسب  أمصاال  تصير  لعلها 
َمناعة ُتنقذ رقابهم من شبح املوت، بجرعات ال 
َنْدِري َسْقَفَها، في وقت تظهر فيه من حني آلخر 
ُأفق  ُتعيد  التي  الجديدة  املتحورات  من  أنواع 

األمل في انحسار الجائحة إلى نقطة الصفر.
من  للتخفيف  كمخرج  التلقيح  جــواز  ظهر 
ومتنفس  الناس،  حركة  على  املفروضة  القيود 
أمل  وبصيص  املتضررة،  التجارية  لألنشطة 
انقساما  ــد  وج لكنه  ــتــصــادي،  االق للتعافي 
إجبارية  صبغة  مــن  يحمله  ِلــمــا  ُمجتمعيا، 
العام  الرأي  وأدخلت  التلقيح  رافضي  أغضبت 

في جدال حقوقي متواصل.
األزمــات  تعميق  فــي  ساهمت  جائحة  هــي 
والبطالة،  الفقر  حدة  واستفحال  االجتماعية، 
والعقار)...(،  والنقل  السياحة  أنشطة  وتضرر 
مع  معيشتهم،  وتدهور  األسر  مداخيل  وتدني 

االرتفاع الصاروخي في األثمنة واألسعار.

ــذه األوضــــــاع  ــ ــي خـــضـــم هـ ــ ف
الصعبة،  واالقتصادية  االجتماعية 
شهر  فــي  امللكية  املــبــادرة  جــاءت 
خــارطــة  ــوضــع  ل  ،2021 أبـــريـــل 
شرائح  انــخــراط  أجــل  مــن  طريق 
واســعــة مــن املــواطــنــني فــي نظام 
يتيح  الــذي  االجتماعية  الحماية 
لهم االستفادة من التأمني الصحي 
العائلية،  والتعويضات  والتقاعد 
لــكــن بــقــدر أهــمــيــة وطــمــوح هــذه 
التساؤل عن شروط  املبادرة، بقدر 
تنزيلها وسبل إيجاد املوارد املالية 

الكافية إلنجاحها.   
ُسقوط حزب  على  وَشاهدة  فارقة  كانت سنة 
التشريعية  االنتخابات  في  والتنمية  العدالة 
املشهد  من   2021 شتنبر  لشهر  والجماعية 
حكوميتني  تجربتني  ــاد  ق الـــذي  الــســيــاســي، 
املواطنني،  خاللهما  من  ُيقنعا  لم  سابقتني، 
وبالتالي، نهاية مرحلة حزب اإلسالم السياسي 
الذي يوظف املرجعية الدينية في تدبير الشؤون 
الدنيوية، وهو سقوط يأتي متوافقا مع سياق 
إقليمي عربي أعلن عن فشل تجارب مماثلة في 

كل من تونس ومصر.
تحمل  قديمة،  بوجوه  جديدة  حكومة  جاءت 
ليبراليا ووعودا اجتماعية، ال توحي في  فكرا 
الجديد  املالية  قانون  الحالي مؤشرات  الظرف 

بخروجها على أرض الواقع.
الهندي  القنب  طابو  خرج  آخــر،  سياق  في 
من السر إلى العلن، عندما صادق البرملان على 
الطبي  لالستعمال   13.21 رقم  قانون  مشروع 
لرافعة  عنوانا  املرة  هذه  ِلُيصبح  والصناعي، 

لجلب  عليها  ُيــَعــول  اقتصادية، 
لخزينة  ــاح  واألربـ االستثمارات 

الدولة.
بغياب  متأثرة  مازالت  الرياضة 
ومنع  املــدرجــات،  عن  الجماهير 
العاملية،  الــتــظــاهــرات  وتــأجــيــل 
مرة  واستطاعت  الجائحة،  بسبب 
أخرى رياضة ألعاب القوى وحيدة 
بطوكيو  األوملــبــيــة  ــعــاب  األل فــي 
بواسطة  ذهبية  ميدالية  إحــراز 
باقي  فيما  البقالي،  العداء سفيان 
كعادتها خالية  الرياضات خرجت 
استفهام  عالمة  من  أكثر  يطرح  مما  الوفاض، 
بالدنا  في  الرياضية  املمارسة  مستوى  حول 

ملختلف األنواع الرياضية.
في  مستمرة  والتكنولوجية  الرقمية  الثورة 
مضطرة  بــدأت  اإلدارة  حياتنا،  مناحي  غــزو 
تستجيب لحتمية التأقلم مع الوضع ومسايرة 
مــؤشــرات  تــواصــلــت  كما  خــدمــاتــهــا،  رقمنة 
خضوع معامالتنا اليومية لسطوة هذا الزحف 
الرقمي، فيما املشهد اإلعالمي التقليدي استمر 
ملموس  بشكل  وانحسر  وتراجع  خفوته،  في 
دور الصحف واملجالت الورقية، وكذا القنوات 
التواصل  وسائل  لصالح  الرسمية  اإلعالمية 
في  مؤثرا  مجاال  أضحت  التي  االجتماعي، 
في  خصبة  وتربة  العام،  الرأي  وبناء  تشكيل 

إنتاج كم هائل من املعلومات والبيانات.
السياسة  سلوك  فــي  جــذريــة  تــحــوالت  ثمة 
قضية  مع  التعاطي  في  املغربية  الخارجية 
الصحراء املغربية، فعصر املهادنة مع األطراف 
قضية  شـــؤون  فــي  تتدخل  الــتــي  الخارجية 

قد  بمصالحها،  يضر  بشكل  الوطنية  الوحدة 
بالتهديد  الهجوم  أسلوب  اتخذت  فقد  ولــى، 
ما  وهــو  األطـــراف،  تلك  مــع  العالقات  بقطع 
تجلى في األزمة الدبلوماسية مع إسبانيا بعد 
البوليساريو  جبهة  لزعيم  سرا  استضافتها 
وكذا  لالستشفاء،  أراضيها  في  غالي  إبراهيم 
توتر عالقاتها مع برلني بسبب ما تراه الرباط 
املغرب  مصالح  تجاه  عدائية  سلوكيات  تواتر 

في املنتظم الدولي.
إلى  املتابعني،  حسب  يعزو  قد  التحول  هذا 
عهد  في  األمريكية  املتحدة  الواليات  اعتراف 
وهو  الــصــحــراء،  بمغربية  تــرامــب  الــرئــيــس 
اعتراف ومساندة من قوة دولية مؤثرة، أعطت 
للمغرب سندا ومظلة من شريك استراتيجي له 

ثقله على الصعيد الدولي.
من جهة أخرى، قامت الجزائر بقطع عالقاتها 
هذا  قيام  بذريعة  املــغــرب،  مع  الدبلوماسية 
عالقات  وهي  تجاهها،  عدائية  بأعمال  األخير 
متأزمة منذ زمن، كان آخرها إغالق الحدود بني 
في  املنطقة  سيدخل  مما   ،1994 سنة  البلدين 
تعميق  من  وستزيد  عنها،  غنى  في  هي  أزمة 

االنقسام، والتوجه نحو سباق التسلح.
ال شك أن هناك إجماعا على أن يكون األمل 
لتكون   ،2022 الجديدة  السنة  في  معقودا 
جائحة  تضع  حتى  سعيدة،  وبشرى  خير  فأل 
انتهاء  عن  واإلعالن  النتشارها،  حدا  »كوفيد« 
ليستأنف  البشرية،  تاريخ  من  سوداء  مرحلة 

الناس حياتهم الطبيعية.

أوراق مــول الحــانوت

درس في الفلسفة 
بعنوان مواد 

اْلـغـدايـْْد!!

مّلالني  كايشرح  ــان  ك األســتــاذ  ــد  واح
ومرحلة  الشك  مرحلة  بني  الفرق  الحوانت 
االنفعال.. أخد التيلفيون ديالو، دوّوز نمرة 
مجهولة، طاح فواحد الشخص ُجزافا، قال 
البقال  محماد  واش  عليكم،  السالم  ليه 
ماشي  آخــويــا،  ال  السيد:  جــاوبــو  هـــاذا؟ 

محماد البقال هاذا.
دابــا هاذ  الــحــوانــت:  مّلــالــني  يقول  هــّو 
السيد دخل ملرحلة الشك.. آَرا دابا نحّولوه 

ملرحلة االنفعال.
عاود ّتاصل بيه للمرة الثانية وقال ليه: 
جاوبو  يخليك،  البقال هلل  محماد  لي  دّوز 
محماد  ماشي  ليك  قلت  بانفعال:  السيد 

البقال هاذا، وقطع عليه الخط.
في  خاتر  الحانوت  مول  واحد  ينّقز  هو 
اْلْغدايد، وقال لألستاذ: كـاينا مرحلة ثالثة، 
هاذاك  اعطيني  إيوا  الجنون!  مرحلة  هي 

التيليفون نوّريها ليك.
بنفس  يّتاصل  وهــّو  التيليفون،  عطاه 
الّنمرة، وقال للسيد أنا هّو محماد البقال، 

ياك ما سّول علّيا شي حّد؟
ُبعد  عن  السيد  دخل  اللحظة،  هاذ  في 
أتوماتيكيا،  خيالو  من  الجنون  ملرحلة 
الشك  ملرحلة  بالُحُضوري  األستاذ  ودخل 
مــول  َبــِقــَي  بينما  منطقيا!  راســـو  ــي  ف
اضطراريـًّا!  االنفعال  مرحلة  في  الحانوت 
ال هّو شاّك في ذكاُؤو وُقدراتو احتياطيـًّا، 
بغدايد  الجنون  حــّد  إلــى  وصــل  هــّو  وال 

حرفتو وقائيـًّا!! 

الطيب آيت أباه 

أسس دولة الرفاهية ؟
شكل  ــى  إل الــرفــاهــيــة«  ــة  »دولـ مصطلح  يشير 
الوطنية  الدولة  فيه  تلعب  الحكومي  التدبير  من 
االقتصادي  الرفاه  وتعزيز  حماية  في  رئيسيا  دورا 
على  الرفاهية«  »دولة  تقوم  ملواطنيها.  واالجتماعي 
على  للثروة  العادل  والتوزيع  الفرص  تكافؤ  مبادئ 
من  االستفادة  على  القادرين  غير  املواطنني  جميع 
وتوفير  الكريمة  الحياة  شــروط  من  األدنــى  الحد 
البطالة،  ضد  التأمني  وبرامج  االجتماعي،  الضمان 
غير  للمواطنني  االجتماعية  الرعاية  ومساعدات 
العمل، وهذه كلها أمثلة تجسد ركائز  القادرين على 

دولة الرفاهية.
تمارس معظم الدول الحديثة بعض هذه العناصر 
فيما ما يعتبر دولة الرفاهية، وبالتالي، يتم استخدام 
ازدرائي  بمعنى  األحيان  من  كثير  في  املصطلح  هذا 
الحالة، حيث تخلق الحكومة املعنية حوافز  لوصف 
عن  العاطل  الشخص  يجعل  مما  معنى،  لها  ليس 
االجتماعية  الرعاية  مساعدات  من  يستفيد  العمل 
يتم  وأيــضــا  ــكــادح،  ال الشخص  مــن  أكثر  ويكسب 
أحيانا انتقاد دولة الرفاهية باعتبارها »دولة مربية« 
مثل  ومعاملتهم  املسنني  املواطنني  تدليل  فيها  يتم 

األطفال.
للسخرية، حيث  هدفا  الرفاهية  دولة  لقد أصبحت 
هي  مواطنيها  رفاهية  فإن  النظام،  هذا  ظل  في  أنه 
تقدم  البلدان  وبعض  األولــى،  بالدرجة  مسؤوليتها 
تقديم  يعني  أنه  على  هذا  الرفاهية«  »دولــة  مفهوم 
الشغل  ــدان  ــق وف البطالة  على  مالية  تعويضات 
املستوى  على  االجتماعية  الــرعــايــة  ومــســاعــدات 
األساسي، بينما تأخذها دول أخرى إلى أبعد من ذلك 
بكثير، من خالل الرعاية الصحية الشاملة، والدراسة 
الجامعية املجانية، وما إلى ذلك، وعلى الرغم من أن 
معظم الدول تقع ضمن طيف أنشطة »دولة الرفاهية« 
مع وجود عدد قليل من الرافضني لهذا املصطلح بني 
الدول األكثر تقدما، إال أن هناك الكثير من الخطابات 

املشحونة عندما يثار هذا املصطلح في الحوارات.
وعلى الرغم من أن املساواة العادلة بني املواطنني 
يعود  للفقراء  الدولة  توفره  الذي  املعيشة  ومستوى 

تاريخه إلى ما هو أبعد من اإلمبراطورية الرومانية، 
فإن دول الرفاهية الحديثة والتي تجسد أفضل مثال 
على الصعود واالنهيار التاريخي لهذا املصطلح هما 
حيث  األمريكية،  املتحدة  والواليات  بريطانيا  دولتا 
منذ األربعينيات إلى السبعينيات من القرن املاضي، 
استنادا  املتحدة  اململكة  في  الرفاهية  دولة  ترسخت 
العمل  في  تطور  إلى  أدى  مما  بيفريدج،  تقرير  إلى 
تقدمها  كانت  التي  الخدمات  محل  ليحل  الحكومي 
الجمعيات الخيرية والنقابات والكنيسة في السابق، 
وفي الواليات املتحدة األمريكية، وضع األساس الذي 
الكبير  الكساد  خالل  من  الرفاهية  دولة  عليه  قامت 
والثمن الباهظ الذي دفعه الفقراء والعمال خالل هذه 

الفترة.
في  الرفاهية  ــة  دول نظام  تطور  فقد  جهته،  مــن 
الحماسية  املعارضة  بعض  من  الرغم  على  بريطانيا 
واستمر  الثمانينيات،  في  تاتشر  مارغريت  قبل  من 
من  كثير  في  يحتاج  أنه  من  الرغم  على  اليوم  حتى 
من  ملنعه  والتعديالت  الهيكلة  إعــادة  إلى  األحيان 
الواليات  تذهب  لم  جانبها  من  كبير،  بشكل  التعثر 
املتحدة،  اململكة  حدود  إلى  أبدا  األمريكية  املتحدة 
وقد  الدنمارك،  أو  أملانيا  مثل  أخرى  دول  عن  ناهيك 
بكثير من مارغريت  أكبر  حقق رونالد ريغان نجاحا 
من  الكثير  لكن  الحكومة،  دور  تقليص  في  تاتشر 
االقتصادي  النمو  مــعــدالت  ــى  إل ينظرون  الــنــاس 
خالل  املتحدة  واململكة  املتحدة  للواليات  املختلفة 
وتعثرت  الرفاهية  دولة  فيها  ازدهرت  التي  الفترات 
للتوصل إلى استنتاجات حول ما إذا كانت جيدة أو 

سيئة على األمة ككل.
إذا كان من املؤكد أن الدولة نادرا ما تكون الوكيل 
األكثر فعالية من حيث التكلفة لتقديم البرنامج، فمن 
التي يمكن  أنها هي املؤسسة الوحيدة  املؤكد أيضا 
أن تعتني بجميع مواطنيها دون أن تدفع للقيام بذلك 

كجزء من أجندة أخرى.
بالصعوبات،  محفوفة  الرفاهية«  »دولة  إدارة  إن 
ولكن من الصعب أيضا إدارة أمة تكافح فيها قطاعات 
والتعليم  الغذاء  على  للحصول  السكان  من  كبيرة 

والرعاية الالزمة لتحسني أوضاعهم الشخصية.

محسن زردان*

عبده حقي

* كاتب ومهتم بشؤون المعرفة

إذا كان من 
المؤكد أن الدولة 

نادرا ما تكون 
الوكيل األكثر 

فعالية من حيث 
لتقديم  التكلفة 

فمن  البرنامج، 
المؤكد أيضا أنها 

هي المؤسسة 
الوحيدة التي 

يمكن أن تعتني 
مواطنيها  بجميع 

دون أن تدفع 
بذلك  للقيام 

كجزء من أجندة 
أخرى.
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كواليس  جهوية

       
 

ما يجري  
ويدور

 في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

مــســتــمــرة  الزالـــــت  والــعــشــوائــيــة  الفوضى 
بــالــســجــن احملــلــي مبــديــنــة تـــطـــوان، فــبــعــدمــا مت 
ــاع أســعــار  ــفـ نــقــل مــديــر هـــذا الــســجــن بــســبــب ارتـ
الغذائية، حيث خرج ببالغ تكذيبي يضلل  املواد 
اللجنة  فضحته  بعدما  العام  الــرأي  خالله  من 
ــرى، )بــعــد  ــ ــى وجـــهـــة أخــ املـــركـــزيـــة لــيــتــم نــقــلــه إلــ
أخــرى،  فضائح  تــطــوان  ساكنة  على  تطل  ذلــك( 
أبــطــالــهــا مـــوظـــفـــون بــالــســجــن املــــذكــــور، بــعــدمــا 
بتقدمي  اجلنسية،  أمــريــكــي  سجني  أســـرة  قــامــت 
شكاية لسفارتها، بسبب االبتزاز وطلب اإلتاوات 
مـــن الــنــزيــل األمـــريـــكـــي مـــن أجــــل تــقــدمي بعض 
بعد  املــذكــور  السجني  أدى  بعدما  لــه،  اخلــدمــات 
انــتــهــاء فــتــرة ســجــنــه، مبلغا مــالــيــا لــفــائــدة أحــد 
املـــوظـــفـــني كــتــعــويــض عـــن اخلــــدمــــات الـــتـــي كــان 

يقدمها للسجني األمريكي. 

تفتيش شاحنة وسيارة كانتا متجهتني من 
إلى  طنجة  مدينة  ضواحي  الغربية  حد  جماعة 
املاضي،  األسبوع  خالل  املتوسطي  طنجة  ميناء 
ُقــدرت  احلشيش  مــن  كبيرة  كميات  واكتشاف 
بحوالي 12 طنا كانت ستهرب إلى إسبانيا، هذه 
العملية الزالت فرق الدرك امللكي تفك شبكاتها 
املنتشرة مبدينة البوغاز، إذ متكنت نفس الفرقة 
مالية  مبالغ  حجز  مــن  األســبــوع،  هــذا  بــدايــة 
سكنية  شقة  داخل  سنتيم،  مبليار  قدرت  كبيرة 
البحث  عملية  تواصل  زالــت  وال  املدينة،  وسط 
والتحقيق حول هذه الشبكة، حيث متت مداهمة 
فيال سكنية تعود ملكيتها ألحد املشتبه فيهم يف 

عملية التهريب الدولي للمخدرات.

األراضـــــي،  عــلــى  والـــتـــرامـــي  ســرقــة  عملية 
خــصــوصــا الــتــابــعــة لــلــمــلــك الــغــابــوي بــاجلــمــاعــة 
ــا« الــتــابــعــة  ــة ســيــدي قــاســم »أمـــسـ ــ الــتــرابــيــة زاويـ
زالـــت مــســتــمــرة، حيث  إقــلــيــم تــطــوان، ال  لعمالة 
حتولت هذه الظاهرة إلى جتارة مربحة استغنى 
وأعوان  بينهم سياسيون  األشخاص  بعض  منها 
سلطة، وبسبب غياب املراقبة، الزالت أجزاء هذه 

األراضي تنهب يف واضحة النهار.

التابعة  الفنيدق  مدينة  تعيش 
مشاكل  الفنيدق،  ـ  املضيق  لعمالة 
التحتية،  البنية  غياب  نتيجة  كثيرة 
شتاء  فصل  كــل  فــي  تتعرض  حيث 
الطرق  إغالق  وبالتالي،  للفيضانات 
على  والراجلني  السيارات  وجه  في 
حد سواء، وذلك بسبب غياب مجاري 
والــتــي  لــأمــطــار  املخصصة  املــيــاه 
تتواجد على جنبات الطرقات كما هو 
العالم،  مناطق  باقي  في  به  معمول 
الحسابات  تصفيات  سياسة  لكن 
أن  دون  حــالــت  الــســابــق،  للمجلس 
تكون لهذه املدينة الساحلية الجميلة 
املطلوب،  املستوى  في  تحتية  بنية 
على  تعتمد  صارت  وأنها  خصوصا 
املعبر  إغــالق  بعد  السياحي  املجال 
ــي وجــه  ــاب ســبــتــة« ف الـــحـــدودي »بـ
تعتمد  كانت  الذي  املعيشي  التهريب 
ذلك،  ورغم  وساكنتها،  املنطقة  عليه 
الــذي  الــســابــق،  املجلس  يتحرك  لــم 
الخرائط  على  املشاريع  يناقش  كان 
مشروع  ولو  منها  إنجاز  دون  فقط، 

واحد تستفيد منه املدينة التي تجمد 
فيها كل شيء حتى العمل السياسي، 

حسب العديد من املواطنني.
لــكــن هـــذه األيـــــام، ظــهــر رئــيــس 
بالنائب  مرفوقا  الجديد  الجماعة 
قسم  ورئيس  الثالثة  والنائبة  األول 
املستشارين،  مــن  ــدد  وعـ ــال  ــغ األش
انطالقة  إعــطــاء  على  يــشــرف  ــو  وه

أشغال مشروع تجميع وتوجيه مياه 
موالي  تجزئة  مستوى  على  األمطار 
هذا  لها،  املــجــاورة  واألحــيــاء  رشيد 
املشاريع  إطار  في  املندرج  املشروع 
التحتية  البنية  حماية  إلى  الهادفة 
بمدينة الفنيدق من الفيضانات، يأتي 
املفوض  التدبير  شركة  مع  بشراكة 
»أمانديس« وعمالة املضيق الفنيدق.

و»اإلنجاز  الضخم  املشروع  هذا 
املسير  املكتب  أخرج  الذي  العظيم« 
انطالقته،  إعطاء  أجل  من  للجماعة 
والذي  املواطنني،  من  العديد  حسب 
كان  املــذكــورة،  األحياء  على  اقتصر 
مدة، وهذا  منذ  إنجازه  املفروض  من 
ما يدل على أن مدينة الفنيدق تفتقد 

للبنية التحتية بالكامل.

الترابية  الجماعات  مــن  العديد  تسلمت 
من  نصيبها  الشمال،  بجهة  القروي  بالعالم 
الحافالت من الحجم الصغير املخصصة للنقل 
ــك في إطار  املــدرســي، األســبــوع املــاضــي، وذل
تفعيل اتفاقية الشراكة املبرمة بني مجلس جهة 
أقاليم  تنمية  ووكالة  الحسيمة  تطوان  طنجة 
بتنسيق مع والية جهة طنجة تطوان  الشمال، 
تم  حيث  الجهة،  وعماالت  وأقاليم  الحسيمة 
اقتناء هذه الحافالت في إطار الشراكة املذكورة 
أجل  من  بالجهة  القروية  الجماعات  لفائدة 

تشجيع التالميذ والتلميذات على التمدرس.
هذه البادرة التي يتم تنظيمها في مثل هذه 
عليها والية  والتي تشرف  كل سنة،  الفترة من 
مراقبة،  أو  تتبع  دون  األقاليم  وعماالت  الجهة 

يطرح حولها التساؤل: هل يتم بالفعل استعمال 
أم  والتلميذات،  التالميذ  لفائدة  الحافالت  هذه 

أنها تستغل ألغراض أخرى؟
الشمال  بجهة  جماعات  عدة  استفادت  وقد 
التي أشرف عليها والي جهة  املبادرة  من هذه 
طنجة تطوان الحسيمة، مرفوقا برئيس الجهة 
الشمال  أقاليم  تنمية  لوكالة  العام  واملــديــر 
وعامل عمالة تطوان، حيث تم توزيع 18 حافلة 
للنقل املدرسي لفائدة 18 جماعة ترابية التابعة 

للمجال القروي بإقليم تطوان.
ويؤكد بالغ لوكالة تنمية أقاليم الشمال، أن 
توزيع هذه الحافالت جاء ضمن مشروع اقتناء 
110 حافالت مدرسية لفائدة 90 جماعة ترابية 
مليون   32 قدره  مالي  بغالف  للجهة،  منتمية 

طنجة  جهة  مجلس  طــرف  مــن  مــمــول  ــم،  درهـ
تطوان الحسيمة ووكالة تنمية أقاليم الشمال، 
الهدر  ظاهرة  ومحاربة  تقليص  أجل  من  وذلك 
التابعة  الطرقية  املسالك  واقع  لكن  املدرسي، 
الرئيسي  السبب  هو  القروية  الجماعات  لهذه 
النقل  فرغم وجود حافالت  املدرسي،  الهدر  في 
إلى  أربع  على  تتوفر  الجماعات  بعض  أن  كما 
أن  إال  كل سنة،  منها  استفادت  خمس حافالت 
بنيتها التحتية ال تسمح باستعمالها خصوصا 

عند تساقط األمطار.
التابعني  املواطنني  من  العديد  يناشد  لهذا، 
املدعمني واملساهمني في هذه  الجماعات،  لهذه 
الطرقية  املسالك  تهيئة  على  للعمل  املبادرة، 

عوض منحهم حافالت النقل املدرسي.

غياب البنية التحتية يضع الفنيدق تحت رحمة الفياضانات

فـــاس

تـتحول  عمــومــــية  ساحـــات 
ســـكنية  لعمــارات 

تزويد جماعات الشمال  بسيارات النقل المدرسي في غياب الطرق

العدد: 1588 من 31 دجنبر 2021 إلى 6 يناير 2022

األسبوع
 

  
تعرف جماعة أوالد الطيب، إحدى أكبر 
»فضائح  فــاس،  مدينة  أحــواز  جماعات 
مع  بالتزامن  وذلك  التعمير«،  مجال  في 
مختصة  لجنة  بها  قامت  التي  الزيارة 
على  للوقوف  الداخلية  وزارة  أوفدتها 

خروقات واختالالت التعمير بالجماعة.
من  عددا  فإن  مطلعة،  وحسب مصادر 
لبناء  مخصصة  كانت  التي  األراضـــي 
الطيب،  أوالد  بجماعة  عمومية  مرافق 
ظرفية  فــي  سكنية  عــمــارات  أصبحت 
غامضة، مما طرح العديد من التساؤالت 
لدى املواطنني، خاصة وأنه في السنوات 
وتشييد  بناء  عن  الحديث  دار  املاضية، 
مــشــاريــع لــفــائــدة الــســاكــنــة فــوق هــذه 

املساحات األرضية.
وأوضحت ذات املصادر، أن املساحات 
إلنجاز  مخصصة  كانت  التي  األرضية 
غير  بــطــرق  تحولت  عمومية،  مــرافــق 
إلى  قانونية  غير  وأســالــيــب  معروفة 
واضــح  ــجــاوز  ت ــي  ف سكنية،  إقــامــات 
تم  الــتــي  العمرانية  التهيئة  لبرامج 

منذ  املختصة  املصالح  قبل  من  وضعها 
عدة سنوات للنهوض باملجال الحضري 

الترابية. للجماعة 
ألراضي  وقعت  التي  اإلشكالية  هذه 
الــطــيــب،  أوالد  جــمــاعــة  ــي  ف عــمــومــيــة 

فاس  بعمالة  السلطات  أعني  أمام  تمت 
الوزارة  واملسؤولني بالجماعة، مما دفع 
مركزية  لجنة  تكليف  إلـــى  الــوصــيــة 
التجاوزات  هــذه  حــول  تحقيق  إلجــراء 

والخروقات.

يق المركب التجاري يخلف  حر
خسائر مادية كبيرة للتجار 

األسبوع
 

  
خلف حريق شب مؤخرا باملركب التجاري الكبير 
وسط مدينة الناظور، خسائر مادية كبيرة في بضائع 
التجار وأصحاب املحالت، الشيء الذي كبدهم مبالغ 
حسب  الحريق،  وقــع  حيث  السنتيمات،  بماليني 

بعض املصادر، بسبب تماس كهربائي.
رأسها  على  املحلية  السلطات  الحريق  واستنفر 
الذي حل بعني املكان رفقة املسؤولني  عامل اإلقليم، 
التي  املدنية  الوقاية  عناصر  جانب  إلى  الترابيني، 
عشرات  على  أتى  الذي  الحريق  إخماد  من  تمكنت 
لتحديد  تحقيق  فتح  تم  بحيث  التجارية،  املحالت 
 20 بني  ما  على  أتى  الــذي  الحريق  انــدالع  أسباب 

و30 محال تجاريا كتقديرات أولية.
بمركز  املتواجد  البلدي  التجاري  املركب  ويعتبر 
من  ويتكون  التجارية،  املركبات  أقــدم  من  املدينة، 
طابقني سفلي وعلوي، ويعرف رواجا تجاريا كبيرا، 
الوطني  املنتوج  من  مختلفة  بضائع  يضم  أنه  كما 

واألجنبي والتي تقدر باملاليني.
عن  املحالت  وأصحاب  التجار  من  العديد  وعبر 
والتي  لهم،  حصلت  التي  الخسائر  من  استيائهم 
الجائحة  جراء  صعبة  اجتماعية  ظرفية  في  جاءت 
عامل  ملناشدة  دفعهم  مما  التجاري،  ــرواج  ال وقلة 
املدينة، ملساعدتهم وتقديم بعض الدعم للمتضررين 
لحقتهم  التي  واألضــرار  الخسائر  بعض  يخفف  قد 

جراء الحريق.

الناظور



21

كواليس  جهوية

 عون سلطة ضمن شبكة لتزوير جوازات التلقيح 
مكناس

ما  احملــلــي،  بالشأن  املهتمون  يترقب 
إذا كانت للمشرف اإلداري مبحكمة إنزكان 
ــراج، يف قـــادم األيـــام،  كلمة وهــو بــصــدد اإلفــ
عــن اجلـــدول السنوي يف تــوزيــع املــهــام على 
يــضــع  وأن   ،2022 ســنــة  بـــرســـم  املـــوظـــفـــن 
مــوضــوع ضــخ دمــاء جــديــدة ببعض املكاتب 
كثر  الــتــي   تلك  أولــويــاتــه، خصوصا  ضمن 
عليها اللغط، وذلك من أجل تطوير العمل 

اإلداري والسير به نحو األفضل.

وبـــدؤوا  مــؤخــراـ  الــســمــاســرة  تحرك 
لـ»يشيطوا«  احلسابـ  ويــعــيــدون  يحسبون 
حديثا  املخصصة  التجارية  األماكن  بعض 
لــبــعــض اجلـــمـــعـــيـــات)..( بــســوق اجلــمــلــة 
يجري  مــا  على  مطلعون  وقـــال  بــإنــزكــان، 
فطن  اإلقليمي  املسؤول  أن  الكواليس،  يف 
كــل شــيء،  فــأمــر بتجميد  لــهــذا اجلــشــع  
التجارية  احملالت  هذه  من  االستفادة  وأن 
املنطقة  أبناء  ستقتصر على احملتاجني من 

العاطلني عن العمل.

لــأطــبــاء  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة  طالبت 
املقيمن والداخلين، باإلسراع بفتح املركز 
االستشفائي مبدينة أكادير، بغية النهوض 
ــة مــــن نــاحــيــة  ــهـ بـــالـــعـــرض الـــصـــحـــي بـــاجلـ
ــى، ومـــن أجـــل تــوســيــع نــطــاق الــتــداريــب  أولــ
والطلبة  لــأطــبــاء  بالنسبة  االستشفائية 

من ناحية أخرى.
ــان لـــهـــا،  ــ ــيـ ــ ــة، يف بـ ــنــ ــلــــجــ واســــتــــنــــكــــرت الــ
»تــأخــر وزارة الــصــحــة غــيــر املــبــرر يف صــرف 
وطالبوا  اإللــزامــيــة«،  احلــراســة  مستحقات 
املقيمن  األطباء  رواتب  بصرف  بالتعجيل 
بعد  اجلامعية  املــراكــز  ببعض   ،2021 دفعة 
شــهــور مــن الــعــمــل، وصـــرف الــشــطــر الثاني 
»كــورونــا« مــنــددة مبــا أسمته  مــن تعويضات 
»متـــاطـــل الـــــــوزارة الـــوصـــيـــة يف االســتــجــابــة 

ملطالبهم وحل مشاكلهم«.

اكتشاف  يــحــول  أن  المرتقب  من 
ــان، إلـــى مصاف  ــزكـ الــنــفــط أكـــاديـــر وإنـ
جرى  إذ  الــواعــدة،  االقتصادية  األقطاب 
ــدد، حــفــر مــجــمــوعــة من  ــصـ يف هـــذا الـ
»إنزكان  حقل  يف  البحرية  باملنطقة  اآلبار 
املكتشف  االحتياطي  أن  وتبني  أوفشور«، 
يناهز ملياري برميل من النفط، متتد على 
كيلومتر  ألف   11 من  أكثر  تغطي  مساحة 

مربع.
»إنزكان  حقل  يحتوي  ذلك،  جانب  وإلى 
وهو  مهمة،  غازية  إمكانات  على  أوفشور« 
ما يفتح الرهان أمام دخول شركات طاقية 
هناك  أن  مــن  الــتــأكــد  بعد  للبالد  عاملية 
حتتاج  والغاز  النفط  من  كبيرة  احتياطات 

ملن يقوم باستخراجها.

يشد عدد من أرباب املقاهي واملطاعم 
واحلانات بأكادير على قلوبهم، خوفا من أن 
مشددة  إجـــراءات  الصحية  السلطات  تقرر 
ــــال عــطــلــة نـــهـــايـــة الـــســـنـــة، ملـــنـــع تــفــشــي  خـ
الرغم  وعلى  »أومــيــكــرون«،  اجلديد  املتحور 
يتوصلوا  لــم  الــقــطــاع  هـــذا  مهنيي  أن  مــن 
بــشــكــل رســـمـــي بــتــعــلــيــمــات مـــن الــســلــطــات 
الــعــمــومــيــة بــشــأن اإلجـــــــراءات االحــتــرازيــة 
أنهم  إال  الــســنــة،  رأس  ليلة  املــتــخــذة خــال 
يــتــوقــعــون الــلــجــوء إلــــى تــشــديــد الــتــدابــيــر 
ومــنــع الــتــجــول الــلــيــلــي عــلــى غــــرار الــســنــة 

الفارطة.

داء
أص

ســـوسية

الراشيدية

العاملون بالقطاع السياحي يعيشون »السكتة« 
فــي غيــاب الدعــم

الخميسات

الخميسات تهميش مدينة 
بحرمانها من المشاريع التنموية

 األسبوع
 

  
الخميسات  مدينة  يعاني سكان 
على  كبير  وحــيــف  تهميش  مــن 
ــوى الـــبـــرامـــج الــتــنــمــويــة  مــســت
ــة  ــمــاعــي ــة واالجــت ــاديـ ــتـــصـ )االقـ
عدة  منذ  والرياضية(  والثقافية 
اهتمام  عـــدم  ــل  ظ ــي  ف ســـنـــوات، 
بأوضاع  واملنتخبني  املسؤولني 
تتخبط  ــت  زالـ ال  الــتــي  املــديــنــة، 
والبطالة  والفقر  الهشاشة  فــي 

ومظاهر التخلف.
منها  تــعــانــي  ــتــي  ال املــشــاكــل 
ومعروفة  بارزة  الخميسات  مدينة 
املجالس  خــاصــة  الجميع،  ــدى  ل
القطاعات  ومــنــدوبــي  املنتخبة، 
أبرزها  من  والسلطات،  الوزارية 
واملشاريع  االســتــثــمــارات  غــيــاب 

االقتصاد  وتفشي  االقــتــصــاديــة، 
التجهيزات  وقلة  املهيكل،  غير 
خصاص  جانب  إلــى  األســاســيــة، 
والرياضي،  الثقافي  املجال  في 

وانعدام املساحات الخضراء.
يمتد  املدينة  ــاع  أوضـ تــدهــور 
واملسبح  الطرقية  املحطة  ليشمل 
النموذجية،  ــواق  واألسـ البلدي، 
ــبــلــدي، وتــرامــي  ــســوق ال مــثــل ال
ــى املــلــك  ــاب املـــحـــات عــل أصـــحـ
مما  الفوضى،  وانتشار  العمومي 
يعرقل حركة السير والجوالن، في 
ــة  اإلداري الشرطة  دور  غياب  ظل 
على  والحرص  األســواق  وتنظيم 
وتوفير  التحتية  بالبنية  النهوض 

فضاءات للساكنة.
الصحي  الــقــطــاع  يعاني  كما 
واالكتظاظ،  االزدحــام  من  بــدوره، 
االستجابة  على  قــادرا  يعد  ولــم 
النقص  الساكنة، بسبب  ملتطلبات 

الــكــبــيــر فـــي املـــــوارد الــبــشــريــة 
باإلضافة  واألطباء،  واملمرضني، 
وصعوبات  أخــرى  اختاالت  إلى 
املرضى،  مشاكل  تعميق  من  تزيد 
ــتــوافــدون بــكــثــرة خــال  ــذيــن ي ال
ارتفاع  في  خاصة  الشتاء،  فصل 
اإلصـــابـــات بــفــيــروس »كــوفــيــد« 
املواكبة  تتطلب  أخــرى  وأمــراض 

الطبية لدى كبار السن واألطفال.
في  كبيرة  الساكنة  فانتظارات 
االجتماعية  ــظــروف  ال هــذه  ظــل 
واالقــتــصــاديــة الــصــعــبــة الــتــي 
املدينة منذ عدة سنوات،  تعيشها 
املجالس  من  العديد  توالي  رغــم 
الزال  الواقع  أن  إال  واملسؤولني، 
يتطلب مشاريع لتحسني األوضاع 
ــة  ــي ــاع ــم ــت ــة واالج ــاديـ ــصـ ــتـ االقـ
ــك عــبــر وضــع  ــ ــيــة، وذل ــاف ــق ــث وال
برامج تنموية للنهوض بمستقبل 

املدينة.

األسبوع
 

  
مكناس،  بمدينة  االبتدائية  املحكمة  أجلت 
وخمسة  حضري(  )مقدم  سلطة  عون  محاكمة 
أشخاص آخرين معتقلني بسجن توالل الثاني 
على خلفية تورطهم في تزوير جوازات التلقيح، 
من  يتمكنوا  2022، حتى  يناير   14 إلى  وذلك 

تعيني محامني للدفاع عنهم.
النيابة  على  الستة  املتهمني  إحالة  وتمت 
العامة من طرف الشرطة القضائية، حيث توبع 
القيام  أجــل  من  عــرض  »قبول  ألجــل  »املــقــدم« 
بعمل غير مشروع من أعمال وظيفته، وإدخال 
للمعطيات  اآللية  املعالجة  نظام  في  معطيات 
عن طريق االحتيال وتزوير وثائق املعلومات«، 
ومنهم  املتهمني  بقية  متابعة  تمت  بينما 
ألجل  مــزورة،  تلقيح  جــوازات  من  مستفيدون 
»االشتراك في عصابة واالتفاق من أجل اإلعداد 
لجرائم املس بنظم املعالجة اآللية للمعطيات«.

إلعــداد  أسابيع   3 مهلة  املحكمة  ومنحت 
امللف  على  واالطاع  لدفاعهم  الستة  املتهمني 
للدفاع  تنصيبهم  املنتظر  املحامني  طرف  من 

تم  بعدما  التلبسي،  الجنحي  امللف  في  عنهم 
وتحريات  أبحاث  على  بناء  تباعا  إيقافهم 
فتحتها املصالح األمنية بمكناس بتنسيق مع 
بالحاجب،  تاوجطات  عني  بمنطقة  نظيرتها 

مكناس  بمدينة  السلطة  عون  توقيف  تم  حيث 
مــن طــرف أمــن املــديــنــة لــتــورطــه فــي تزوير 
جوازات التلقيح، ليتم الحقا اعتقال الباقي في 

مناطق متفرقة.

العدد: 1588 من 31 دجنبر 2021 إلى 6 يناير 2022

 ساكنة كتامة تطالب 
واالستثمار بالتنمية 

األسبوع
 

  
على  كبيرة  عزلة  كتامة  منطقة  سكان  يعيش 
جميع املستويات، االجتماعية واملجالية والطبية 
لاستثمار  آفاق  أي  غياب  ظل  في  واالقتصادية، 
حاليا، رغم تقنني زراعة »الكيف« من قبل الحكومة 
للنهوض  التنمية  مشاريع  وانــعــدام  السابقة، 

باملنطقة وتحسني ظروف عيش املزارعني.
تملكه  ــذي  ال الوحيد  الخيار  هــو  فاالنتظار 
الجديدة،  الحكومة  تحرك  انتظار  في  الساكنة 
والشروع في تنفيذ مشروع تقنني القنب الهندي 
جديدة  مجاالت  لفتح  وذلــك  الواقع،  أرض  على 
للساكنة ومحيطها، من خال االستثمار وتحفيز 
الشباب واملزارعني على إنجاز تعاونيات فاحية 

لاستفادة من الدعم والقروض.
املنطقة،  من  فعاليات  حسب  املشكل،  ويكمن 
يسمح  الذي  الجديد،  القانون  تنزيل  في صعوبة 
في  الــهــنــدي،  للقنب  املــشــروعــة  باالستعماالت 
لتحديد  ومراسيم  تنظيمية  نصوص  غياب  ظل 
أعضاء  واختيار  والصناعية،  الزراعية،  األنشطة 
الزراعية  األنشطة  لتقنني  الوطنية  الــوكــالــة 

املرتبطة بهذا املنتوج.
عدة  منذ  القانون  على  املصادقة  من  فبالرغم 
زالت  ال  الساكنة  أن  إال  البرملان،  قبل  من  أشهر 
تعاني وتتخبط في دوامة من املشاكل، بسبب عدم 
الفاحي،  منتوجهم  تسويق  من  الغالبية  تمكن 
الشيء الذي زاد من تأزيم الوضعية االقتصادية 
واالجتماعية لألسر القاطنة في مناطق كتامة، في 

غياب أي مبادرة من قبل الحكومة.
وقد حاول العديد من النشطاء الجمعويني، من 
التحسيسية،  اللقاءات  من  العديد  تنظيم  خال 
القنب  تقنني  حــول  الوطني  النقاش  استغال 
ومظاهر  املنطقة  مشاكل  ــراز  إب ألجــل  الهندي، 
اإلقصاء الذي تعاني منه، إال أن جميع املبادرات 
بسبب  شــيء،  أي  عن  تسفر  لم  بها  قاموا  التي 
أي  وغياب  ملطالبهم،  املسؤولة  الجهات  تجاهل 
مشاريع تنموية باملنطقة قبل الشروع في تطبيق 

املشروع العام.
ــنــشــطــاء، فــاألحــزاب  ــد مــن ال ــعــدي ــق ال ــ ووف
الهندي،  القنب  تقنني  مسألة  استغلت  السياسية 
االنتخابات  فترة  انتخابية خال  أصوات  لكسب 
ذلك  بعد  شيء  أي  تعطي  أن  دون  لكن  السابقة، 
والخطابات  الفارغة  الــوعــود  ســوى  للسكان، 
السكان  يعيشها  التي  املعاناة  ظل  في  الرنانة، 
والظروف  البرد  ملواجهة  الشتاء،  فصل  خــال 

املعيشية الصعبة.

تاونات

األسبوع
 

  
يعاني القطاع السياحي من ضرر كبير بالجنوب 
العاملية،  السياحية  املناطق  جميع  مثل  الشرقي 
بحيث أنه يضم يدا عاملة كبيرة مقارنة مع العديد 
ــرى، األمــر الــذي جعل األزمــة  مــن املــجــاالت األخـ
وأصحاب  والعاملني،  املستثمرين  جميع  تضرب 

األنشطة املوازية التي تشتغل بالسياحة.
يتوافدون  كــانــوا  األجــانــب  السياح  عــشــرات 
انتعاشة  ويخلقون  الشرقي  الجنوب  مناطق  على 
مــرزوكــة،  مثل  الجهة،  بــمــدن  كبيرة  اقتصادية 
التي  الغزالن،  زاكورة ومحاميد  ورزازات،  تينغير، 
تعتبر أهم املناطق السياحية بجهة درعة تافيالت، 
والتي تعتبر املورد األساسي للساكنة التي تعيش 

من املدخول السياحي في غياب البديل.
ويشتكي العاملون في القطاع السياحي من الضرر 
الدولة  إسهام  عدم  إليه  انضاف  والذي  لحقهم  الذي 

القطاع من  إلنقاذ  قوية  إيجاد حلول  في  كبير  بشكل 
عجزوا  القطاع  في  املستخدمني  أن  بحيث  اإلفاس، 
أربــاب  بينما  ألســرهــم،  اليومي  الــقــوت  توفير  عــن 
الفنادق ومسيرو الرياضات ال يجدون حتى املصروف 
لبيع  السياحي  النقل  سائقو  اضطر  فيما  اليومي، 
لعجزهم  الصغيرة،  السياحية  والحافات  سياراتهم 
أو  البنكية  باملؤسسات  املتعلقة  الفواتير  تسديد  عن 
أقساط التأمني، أما أصحاب الجمال، فقد عجزوا عن 
إطعامها بسبب غاء العلف الذي يتطلب أكثر من 50 
يملك عشرة جمال  الواحد، وهناك من  للجمل  درهما 

أو أكثر، مما جعلهم غير قادرين على رعايتها.
الراشيدية  جهة  في  السياحي  القطاع  مشاكل 
تافيالت تسائل املسؤولني عن القطاع والحكومة، 
الفندقية  الدعم لهذه املؤسسات  التي عليها توفير 
حقيقية،  أزمة  تعاني  والتي  الشرقي  الجنوب  في 
تعرف  والتي  الشمال،  وجهة  املــدن  باقي  عكس 
يتطلب  الــذي  الشيء  الداخلية،  السياحة  بعض 
مقاربة اجتماعية وتنموية للنهوض بهذه املناطق 

وفتح آفاق جديدة للساكنة.
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عين على الشرق

بني  جماعة  في  املحلية  السلطات  نصبت 
إلقليم  ترابيا  التابعة  محند،  أوالد  وكيل 
ــا«،  »كــورون ضــد  للتلقيح  خيمة  الــنــاظــور، 
شكل  على  وكيل،  لبني  األسبوعي  بالسوق 

مركز متنقل للتطعيم. 
الخطوة  هذه  فإن  محلي،  مصدر  وحسب 
ــار تــقــريــب هـــذه الــخــدمــة من  ــي إطـ تــأتــي ف
املواطنني، وسعيا للتحسيس بأهمية التلقيح 
ضد فيروس »كورونا«، ومن أجل أيضا تلقي 

مختلف الجرعات املعتمدة. 
خيمة  وتسيير  نصب  عملية  على  وأشرف 
للجماعة،  األسبوعي  السوق  وسط  التلقيح 
وممثلي  بويحيي،  بني  قيادة  قائد  من  كل 
مندوبية الصحة ببني وكيل، تسهيال لكل من 
الصحية،  املراكز  نحو  التنقل  من  يتمكن  لم 
خصوصا من الذين يقطنون باملناطق القروية 

النائية. 
الحمالت  هــذه  فــإن  ذاتــه،  للمصدر  ووفقا 

التحسيسية جاءت في إطار الدفع باملواطنني 
بالتلقيح،  الصحية  سالمتهم  على  للحفاظ 
 2020 سنة  كانت  إذ  السن،  كبار  خصوصا 
في صفوف  الوفيات  أغلب حاالت  قد سجلت 
عــلــى مستوى  ــا«  ــورونـ »كـ بــســبــب  الــكــبــار 
اإلقليمية  السلطات  دفع  الذي  األمر  الناظور، 
تفعيل  إلــى  اإلقليم،  عامل  من  مباشر  بأمر 
خطورة  مــن  للحد  استباقية  استراتيجية 

»الفتك« التي سجلت بالناظور منذ مدة.

كشفت تحقيقات أولية، أشرف 
لدى  للملك  العام  الوكيل  عليها 
بالناظور،  االستئناف  محكمة 
عنها  نتج  خطيرة،  تالعبات  عن 
عقارات   03 بعقل  أوامــر  إصــدار 
في ملكية منعش عقاري باملدينة. 
ــصــادر  ــه م ــرتـ ــا ذكـ ــق مـ ــ ووفـ
وجهتها  تعليمات  فــإن  مطلعة، 
النيابة العامة االستئنافية لفرقة 
تعميق  قصد  القضائية،  الشرطة 
بعدما  الــقــضــيــة،  فــي  الــبــحــث 
تكوينية  عــنــاصــر  استنتجت 
مسطرة  شابت  تزوير،  لجريمة 
امتالك وتحفيظ مساحات أرضية 
وإنـــشـــاء رســومــهــا الــعــقــاريــة، 
تزوير  في  شبكة  تورط  ويحتمل 
ومحررات  وأوراق  إدارية  وثائق 

رسمية، حسب املصادر ذاتها.
تواصل  ــه،  ذاتـ السياق  ــي  وف

املكلفة،  القضائية  الــضــابــطــة 
التنسيق الدائم مع النيابة العامة 
لتلقي تعليماتها الضرورية أثناء 
لكشف  والتحقيق  البحث  مراحل 
رفع  قبل  املــذكــور،  امللف  خبايا 
تقارير مفصلة ومحاضر استماع 
األثــار  ترتيب  ضوئها  على  يتم 
كل  حق  في  املناسبة  القانونية 

املتورطني في هذه القضية. 
وعــلــى ضـــوء مـــا ســبــق، تم 
في  عــدول  أربعة  إلــى  االستماع 
كــمــا وجهت  مــحــاضــر رســمــيــة، 
القضائية  للضابطة  تعليمات 
ــوط الــتــالعــبــات  ــيـ ــشــف خـ ــك ل
املتورطني  كافة  إلــى  والــوصــول 
إليهم  املنسوبة  األفعال  وتحديد 
في  املفترضني  مشاركيهم  وإلــى 
ذات  واملهنية  ــة  اإلداري املصالح 

الصلة. 

حلم خط سككي 
يربط الناظور بوجدة 

يتالشى
ــان مــتــوقــعــا أن تــتــواصــل فيه  بــعــدمــا كـ
املسافرين  وجــه  األشــغــال قصد فتحه يف 
بــن الــنــاظــور ووجـــدة، إال أن خــط السكة 
ــربــــط بــن  ــيــ احلـــــديـــــديـــــة الـــــــــذي كـــــــان ســ
املدينتن، مت إقباره إلى أجل غير مسمى. 
وبحسب ما ذكرته مصادر محلية، فإن 
يجد  احلديدية  للسكك  الوطني  املكتب 
صــعــوبــة يف متــويــل املـــشـــروع املــمــتــد على 
أن  حــيــث  تــقــريــبــا،  كيلومترا   140 مــســافــة 
األزمـــــة االقـــتـــصـــاديـــة املــرتــبــطــة بــانــتــشــار 

اجلائحة أرخت بظاللها على الوضع.
الوطني  للمكتب  العام  املدير  أن  ورغم 
خلليع،  ربيع  محمد  احلديدية،  للسكك 
2017، عن مخطط  وأن كشف سنة  سبق 
درهم،  مليار   35 يبلغ  للشركة  استثماري 
ــوات، يــتــضــمــن  ــ ــنــ ــ ميــــتــــد عــــلــــى خــــمــــس ســ
مــجــمــوعــة مـــن املـــشـــاريـــع، مــنــهــا إحــــداث 
خــط السكة بــن الــنــاظــور ووجـــدة، إال أن 
مــصــادر إعــالمــيــة ذكــــرت أن املــكــتــب ذاتـــه، 
وجد صعوبة بالغة يف التموين، ما يحتم 
ومبتكرة  عــن طــرق جــديــدة  البحث  عليه 
القطاع  بــن  الــشــراكــة  أساسها  للتموين، 

العام والقطاع اخلاص. 
جدير بالذكر، أن مجلس جهة الشرق 
املــشــروع من خــالل اتفاقية  كــان قد تبنى 
ــنــــي لــلــســكــك  شــــراكــــة مــــع املـــكـــتـــب الــــوطــ
احلــديــديــة، وأطــلــق دراســــة لــربــط قطبي 
اجلــهــة، وجـــدة والــنــاظــور، بــخــط سككي، 
غير أن الوضع احلالي يجعل من املشروع 
ــل قــبــل سنة  ــ صــعــب الــتــحــقــق، عــلــى األقـ

2030، تضيف ذات املصادر.

التلقيح من »كورونا« داخل خيمة في سوق أسبوعي 

تطورات في ملف سطات
الحديدية« بعد تأييد  »المرأة 

الحكم في حق الموثق
األسبوع

 
  

املــدانــة  الــحــديــديــة«  »املـــرأة  عــادت قضية 
نافذا،  حبسا  سنوات   5 بـ  املحكمة  قبل  من 
بعدما  للمشتكي،  سنتيم  مليار   15 وتعويض 
تطرح  جــديــدة،  ــطــورات  وت معطيات  ظــهــرت 

الكثير من التساؤالت لدى املتتبعني.
دجنبر  عاشر  يوم  قضائي  حكم  صدر  فقد 
2021 ضد املوثق الذي تربطه عالقة بالقضية، 
تمت  حيث  بالعقارات،  يتعلق  فيما  خاصة 
الحكم  وتأييد  نافذة،  سنوات  بأربع  إدانته 
يونيو   29 يــوم  حقه  في  الــصــادر  االبتدائي 
املاضي، والذي يقضي أيضا بإتالف 45 وثيقة 
وبعضها  نفسه،  باملوثق  لها  عالقة  ال  أغلبها 

تعود ملوثق آخر توفي منذ مدة.
التحقيق  قــاضــي  ــرر  ق دجــنــبــر،   13 ويـــوم 
أشخاص  أربعة  متابعة  االستئناف،  بمحكمة 
في قضية »املرأة الحديدية«، من بينهم طبيبان 
باملشاركة  تتعلق  بتهم  وتاجرة،  شركة  ومدير 
في التزوير واستعمال نفس العقود التوثيقية 

الصادر فيها حكم باإلتالف.
والعقود، حسب  الوثائق  من  العديد  إتالف 
عدد من املتابعني، يطرح الكثير من التساؤالت 
عن  املوثق  قضية  ملف  فصل  حول  الغامضة، 
كانا معا  إذا  الحديدية«، ال سيما  »املرأة  ملف 
متورطني في نفس التهمة أو القضية، خاصة 
وثائق  اختفاء  عن  تحدثوا  املتهمة  أبناء  وأن 
وشيكات تم ذكرها في املحاضر خالل التحقيق 

والبحث مع والدتهم.
بفتح  الحديدية«  »املــرأة  ابن  يطالب  لذلك 
الستجالء  والدته،  قضية  في  مركزي  تحقيق 
التي  ــالالت  االخــت عند  ــوف  ــوق وال الحقائق 
عرفها امللف، والتي أرجعها، حسب قوله، إلى 

استعمال »النفوذ واملال«.

أكادير

تحقيقات تكشف عملية استيالء على عقارات الغير بالناظور 

نشطاء يطالبون برفع عدد عناصر الدرك الملكي 

مراكز قروية بسطات تـتحول إلى نقاط سوداء 
نورالدين هراوي

  
أمام تحول بعض املراكز القروية بإقليم 
سطات مؤخرا، إلى منافذ لتجارة وتهريب 
امللحوظ  كالتزايد  املخدرات ألسباب عدة، 
وكذا  العمراني،  وتوسعها  سكانها،  لعدد 

مضروبا  أصــبــح  الـــذي  الــخــنــاق  تضييق 
أنواعها  بكل  املخدرات  تهريب  مافيات  على 
املصالح  طرف  من  سطات  الحضري  باملركز 
الجديد  الــوالــي  عهد  في  املختصة  األمنية 

عبد العزيز بومهدي، مما حول نشاطها 
بالسكان،  املأهولة  البوادي  إلى 
امللكي،  الدرك  عناصر  قلة  وأمام 
سوداء  نقط  إلى  بعضها  تحول 
مصنفة  وأصــبــحــت  بــامــتــيــاز، 
كبؤر إجرامية، غالبا ما ينتهي 
سير  حــوادث  إلى  املطاف  بها 
ــؤدي  ت شـــجـــارات  أو  ــة،  ــؤمل م
إلـــى تــصــفــيــات جــســديــة، أو 
تعليمية  مــدارس  على  هجوم 
أطفالها  وسحل  وتخريبها 
والذهاب بهم إلى مستعجالت 
مستشفى الحسن الثاني كما 
خطير  اعتداء  مؤخرا  حصل 
بآلة منجل حادة على أطفال 
جماعة  ــوازة  ــح ال بــمــدرســة 
طــرف  ــن  مـ ــد،  ــي ســع أوالد 
شخص مدمن على املخدرات، 
جسدية  بعاهات  وإصابتهم 

الشكايات  من  جرا  وهلم  نفسية،  وأمــراض 
املــتــكــررة مـــن طـــرف الــســكــان، والــســبــب 
انتشار  هو  الرئيسي، 
واألقراص  املخدرات 
بلغة  ــوســة،  ــل ــه امل
املصادر املتضررة.

ومن جهة أخرى، 
الناشطة  اعــتــبــرت 
خامسة  الجمعوية 
جمعية  عــن  حــاجــي، 
ــتــربــيــة والــثــقــافــة  ال
في  والبيئة،  والعلوم 
يث  حد

في  الحاصل  الــعــددي  النقص  أن  صحفي، 
إلى  بقرى سطات، حول بعضها  الدرك  جهاز 
أمام  بامتياز،  ســوداء  ونقط  إجرامية  بــؤر 
التزايد املطرد في الكثافة السكانية والتوسع 
وجماعة  كيسر،  كجماعة  للعمران،  األفقي 
على  الجنوبية  املزامزة  أوالد سعيد وجماعة 
سبيل املثال، مضيفة أنه ال يعقل أن تقوم قلة 
وتنظيم  إداريــة،  بمهام  األمنية  العناصر  من 
الوقت،  نفس  وفي  والجوالن،  السير  حركة 
تحرص  وأن  األمنية  التغطية  منها  تطلب 
في  ومنتظمة  ومكثفة  خاصة  ــات  دوري على 
محيط مراكز قروية، وسع قاعدتها السكانية 
لها  يجلبون  وانتهازيون  فاسدون  منتخبون 
املتاحة،  األماكن  جميع  من  االنتخابية  الكتل 
الشغل  قلة  أمام  إجرامية  بؤر  إلى  لتتحول 
ارتفاع  وبالتالي،  البطالة،  نسبة  وارتــفــاع 
تنموية  بــرامــج  غياب  فــي  الــجــرائــم،  نسبة 

وتنفيذ الوعود االنتخابية.
الجهوية  القيادة  تبادر  أن  انتظار  وفــي 
للدرك بسطات، بتنسيق مع املصالح املركزية، 
التغطية  جعل  على  سرعة،  وبكل  العمل  إلى 
بحلول  املطلوب  املستوى  إلى  ترقى  األمنية 
العام  الرأي  يطالب   ،2022 الجديدة  السنة 
املحلي ونشطاء مواقع التواصل االجتماعي، 
وبزيادة  األمني  البشري  العنصر  بتوفير 
املراكز  عــدد  في  وزيـــادة  الدركيني،  نسبة 
وبحمالت  املــطــلــوبــة  ــا  ــأدوارهـ بـ لــلــقــيــام 
لتجفيف  منتظمة،  ــات  ــ ودوري تطهيرية 
عتاة  مــن  وغيرها  املــذكــورة  الجماعات 

املجرمني، وتقليص نسبة الجريمة بها. حرامو



قضية الطفل عدنان بوشوف

العائلة مازالت مصرة على تنفيذ 
حكم اإلعدام على قاتل ابنها

شيشاوة

تعيـش  الساكنـة 
والمـجلس اإلقصـاء 

يـبـية  يادات ضر يصدر ز
 األسبوع

  
  

يف  صعبة  ظروفا  شيشاوة  مدينة  ساكنة  تعيش 
البطالة  وانتشار  االجتماعية  األوضــاع  تــردي  ظل 
وارتفاع أسعار املواد الغذائية وغالء املعيشة، واملوت 
ــاب املـــجـــال االقـــتـــصـــادي وخـــاصـــة احلــي  ــذي أصــ الــ

الصناعي والسوق التجاري بحي اخلير.
وقـــد زاد املــجــلــس اجلــمــاعــي مــن تـــأزمي الــوضــع 
الداخلي، بعدما أقدم على تعديل القرار اجلبائي 
على  اجلبائية  الــرســوم  مــن  إضــافــة مجموعة  عبر 
اخلدمات العمومية، كانت خالل السنوات املاضية 
بفرض  األمــر  ويتعلق  للساكنة،  بالنسبة  مجانية 
والكهرباء،  املــاء  بشبكة  الــربــط  رخــص  رســوم على 
ورخص  السائل،  التطهير  بشبكة  الربط  ورخصة 
ــارات، بــحــيــث تـــراوحـــت  ــقــ ــعــ املـــطـــابـــقـــة وتــقــســيــم الــ
الــرســوم اجلــديــدة مــابــن 50 درهــمــا و1000 درهــم، 
ــادات مالية يف بعض الــرســوم  إضــافــة إلــى إقـــرار زيـ

اجلبائية على خدمات أخرى كرخصة السكن.
وعـــبـــرت الــســاكــنــة وهـــيـــئـــات جــمــعــويــة مــحــلــيــة، 
ــرارات اجلـــبـــائـــيـــة الـــتـــي  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــذه الـ ــهــ ــن رفـــضـــهـــا لــ ــ عـ
الظروف  مراعاة  دون  املنتخبة  السلطات  فرضتها 
أزمــة  مــن  يعانون  الــذيــن  للمواطنن  االجتماعية 
خــانــقــة بــســبــب تـــوقـــف مــعــظــم األنـــشـــطـــة وتــضــرر 
ــة، حـــيـــث دعــــا بــعــض  ــحـ ــائـ مــصــاحلــهــم بــســبــب اجلـ
إلى  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  منصات  يف  النشطاء 
الــشــارع لالحتجاج يف حالة استمرار  إلــى  اخلــروج 
ــادة الــنــظــر يف هــذا  ــ رفــــض املــجــلــس اجلـــمـــاعـــي إعــ

القرارات التي متس شكل سافر جيوب املواطنن.
وقــد أتــى هــذا الــقــرار لــيــزيــد مــن تـــأزمي وضعية 
املواطن الشيشاوي بهدف حتسن وضعية املداخيل 
الساكنة،  حساب  على  احلضرية  للجماعة  املادية 
الترابية  العامة  املفتشية  توصية  لتفعيل  وذلــك 
والــتــي اعــتــبــرت اجلــمــاعــة مــحــرومــة مــن مــداخــيــل 
مادية من شأنها أن تساهم يف تنمية بعض املشاريع 
املجلس  جمعويون  نشطاء  يطالب  بينما  احمللية، 
كراء  واجبات  استخالص  إلى  باللجوء  احلضري، 
فاقت  والتي  للجماعة  التابعة  التجارية  احملــالت 
واعتبروا  ألف درهم،   100 البعض  مديونيتها عند 
املقاربة  الــقــرار أحــادي جتاهل يف املجلس  أن هــذا 

التشاركية مع الفعاليات احمللية.

طنجة

 األسبوع
 
  

تقوم مصالح وزارة الداخلية بإقليم تارودانت، 
البرد  أثار  محاربة  ألجل  شامل  مخطط  بوضع 

القارس والصقيع في خمس جماعات 
توبقال،  وهــي  باإلقليم  ترابية 
أهل تيفنوت، أوناين، تيكوكة، 
الحمري،  مــوســى  وســيــدي 
دوارا   176 تستهدف  والتي 
ألفا   32 تــصــل  بــســاكــنــة 
منتظمة  نــســمــة  و982 
7228 أســرة، تضم  داخــل 
مسنا  و1801  طفال   8393

والباقي من البالغني.
إقليم  ويــتــكــون 

تــارودانــت من 

تصنيفه  تم  بلجيكا(،  )بمساحة  جماعة   89
يعرف  بحيث  املخطط،  يشمله  إقليما   27 ضمن 
ولهذا،  وفيضانات،  قارس  برد  موجة  سنة  كل 
امليدانية  التدابير  من  مجموعة  وضع  تم  فقد 
املحلية  اللجان  بتفعيل  وذلــك  العملية،  لهذه 
مع  قيادة،  كل  مستوى  على  والتنسيق  لليقظة 
إلى  املناطق،  بهذه  املرتكزة  الصيدليات  دعوة 
أنه  كما  للمواطنني،  األدويـــة  مختلف  توفير 
صفوف  فــي  تحسيسية  حمالت  تنظيم  تــم 
الساكنة تخص اإلجراءات الواجب اتخاذها 
السيما  ــة،  ــذاري اإلن النشرات  صــدور  عند 

وسط التالميذ املتمدرسني.
املصالح  أن  الداخلية،  وزير  صرح  وقد 
الجبلية  باملناطق  الطبية 
بتدعيم  تقوم  املعنية، 
طــواقــمــهــا بــاألطــر 
ــطــبــيــة والــشــبــه  ال
طـــبـــيـــة، وأيـــضـــا 

سيارات  فيها  بما  الالزمة،  واألدوات  باملعدات 
بهذه  الحوامل  النساء  إحصاء  مع  اإلسعاف، 
الوالدة،  على  منهن  باملقبالت  والتكفل  املناطق، 
وتــدعــيــم وســائــل االتــصــال والــتــواصــل بهذه 
تشمل  دعم  حصص  تخصيص  وكذا  الدواوير، 
املعوزة،  الفئات  على  لتوزيعها  والغطاء  الغذاء 
بهذه  املدني  املجتمع  مساهمة  وتتبع  وتأطير 

املناطق.
أن  لفتيت،  الوافي  عبد  الداخلية  وزير  وقال 
تارودانت  إقليم  في  للعزلة  مرشحا  دوارا   176
والصقيع  البرد  ملوجة  السلبية  األثــار  نتيجة 
منها  األخيرة،  اآلونة  خالل  البالد  تجتاح  التي 
42 دوارا من املستوى األحمر، و102 دوارا من 
املستوى  من  دوارا  و32  البرتقالي،  املستوى 
ساكنة  تضم  الجماعات  هذه  أن  بحيث  األصفر، 
يقدر  األسر  وعدد  نسمة   32982 بحوالي  تقدر 
األطــفــال،  مــن   8393 ضمنها  أســـرة،   7228 بـــ 

و22788 من الراشدين و1801من املسنني.

الداخلـية تحـارب البـرد فــي 5 جماعــات تارودانت

األسبوع

االبتدائية  الجنايات  غرفة  قررت  أن  بعد 
بمحكمة االستئناف بطنجة، الحكم باإلعدام 
جريمة  في  الرئيسي  اآلدمــي  الوحش  على 
اغتصاب وقتل الطفل عدنان بوشوف، تصر 
هذا  تنفيذ  في  اإلسراع  على  املرحوم  عائلة 
الحكم، بعد عودة هذه القضية إلى الواجهة، 
من خالل الجلسة التي ستعقد يوم اإلثنني 3 
بالعاصمة  النقض  بمحكمة  الجاري،  يناير 

الرباط.
أسرة الضحية تضع كل ثقتها في القضاء 
املغربي إلنصافها، ورد االعتبار لهذه العائلة 
مقتبل  في  وهــو  ابنها  فقدان  في  املكلومة 
العمر )11 سنة(، كما أن العديد من املواطنني 

املتعاطفني مع املرحوم في كل أنحاء اململكة، 
الحكم  هذا  ينتظرون  طنجة،  مدينة  خاصة 
بفارغ الصبر، حتى يكون هذا الحيوان عبرة 

لكل املجرمني.
أعلنت  حينما  الطفل،  هذا  حكاية  بــدأت 
مثير،  بشكل  املنزل  من  غيابه  عن  أسرته 
البوغاز،  بمدينة  األمــن  عناصر  لتتمكن 
بما  اعترف  الذي  املجرم،  هوية  تحديد  من 
املواطنني،  واستهجان  صدمة  أمام  به،  قام 
منددين  الطفل  بيت  أمــام  تظاهروا  الذين 
في  تكاثرت  التي  الشنيعة،  الجرائم  بهذه 

السنوات األخيرة.
للتذكير، فإن امللك محمد السادس كان قد 
بعث برقية تعزية ومواساة لعائلة بوشوف، 
لهذه  أســفــه  عميق  عــن  خــاللــهــا  مــن  عــبــر 
الفاجعة، وأعرب عن تعازيه لكل أفراد أسرة 

الضحية في هذا املصاب الجلل.

األسبوع
 
  

فاطمة  البرملانية  النائبة  تساءلت 
اليسار،  فيدرالية  عن  التامني،  الزهراء 
تعطيل  وراء  الحقيقية  األســبــاب  عــن 
املسماة  السكنية  التجزئة  مــشــروع 
قلعة  بمدينة  ــحــضــاري«  ال »الــقــطــب 
فاطمة  إلى  سؤاال  ووجهت  السراغنة، 
ــرة إعـــداد  ــ ــنــصــوري، وزي الـــزهـــراء امل
واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب 
التدابير  عن  للكشف  املدينة،  وسياسة 
ــوزارة  ال ستتخذها  التي  ــراءات  واإلجـ
إلنصاف املتضررين وجبر الضرر الذي 
املشروع،  هذا  تعطيل  جراء  بهم  لحق 
قاموا  منهم  كبيرا  عــددا  وأن  خاصة 
بتأدية جميع األقساط املالية املستحقة.
إطــار  ــي  »ف ــه  أن النائبة  وأوضــحــت 
الراغبني  املواطنني  حاجيات  مواكبة 
في اقتناء سكن بمدينة قلعة السراغنة، 
تجزئة  مشروع  العمران  شركة  أطلقت 
إجمالية  مساحة  على  السكنية،  البدر 

عملية  تلتها  هــكــتــارا   132 ــزت  ــاه ن
سنة  ومنذ   ،2010 سنة  منذ  التسويق 

2014 واملشروع متوقف«
بتدخل  املــتــضــررون  ويطالب  ــذا،  ه
وزارة  رأسها  وعلى  الوصية،  الجهات 
إنصافهم وتسليمهم  اإلسكان، من أجل 
شققهم السكنية التي دفعوا أقساطها. 

لفتيت

 قلعة السراغنة

مساءلة الوزيرة المنصوري عن مشروع 
سكني بقلعة السراغنة منذ سنة 2010

أزيالل

 األسبوع
 
  

بأزيالل، خصاصا كبيرا  اإلقليمي  يعرف املستشفى 
الذي  األمر  والتمريضية،  الطبية  األطر  مستوى  على 

يزيد من معاناة املرضى.
اإلقليمية  املــنــدوبــيــة  جمعوية  هيئات  ودعـــت 

لــلــصــحــة، إلـــى تــعــزيــز املــــوارد الــبــشــريــة في 
الالزمة  الخدمات  لتوفير  وذلــك  املستشفى، 
ترابط  التي  القليلة  األطر  على  الضغط  ورفع 

في املؤسسة الصحية بشكل مستمر.
ودعت ذات الفعاليات املسؤولني عن القطاع 
الصحية  باألوضاع  للنهوض  إلى  الصحي، 
لحل  جذرية  حلول  عن  والبحث  باملنطقة، 

القطاع  فيها  يتخبط  التي  املشاكل 
بداية  منذ  الجهة  صعيد  على 
جائحة »كورونا«، مما ينعكس 

املرضى  سلبا على وضعية 
والنساء الحوامل.

ــف بـــيـــان  ــشــ ــ وك

وحقوق  لإلعالم  الدولي  للمرصد  الجهوي  للمكتب 
ومدير  للصحة  اإلقليمي  املندوب  عن  نقال  اإلنسان، 
الحركة  املستشفى، أن عددا من األطباء استفادوا من 
بالدراسة من  التحقوا  االنتقالية االجتماعية، وآخرين 
أثر  مما  شاغرة،  مناصبهم  وبقيت  التخصص،  أجل 

على القطاع في املدينة.
النساء  طبيب  انتقال  أن  املصدر،  نفس  وأضــاف 
املستشفى  إلى  بدمنات  القرب  مستشفى  من 
مهنية،  ألسباب  جــاء  بــأزيــالل،  اإلقليمي 
أن  دون  اإلنعاش  طبيب  مغادرة  بسبب 
يتم تعويضه، مشيرا إلى أنه يؤدي نفس 

الدور ملرضى أزيالل ودمنات.
جميع  ــوقــي  ــحــق ال املـــرصـــد  ودعــــا 
ــن مـــن الــنــقــل  ــضــرري ــت املـــواطـــنـــني امل
ســيــارات  عبر  للحوامل  املجاني  غير 
اإلسعاف، إلى التقدم بشكاية إلى 
باملديرية  املختصة  املصلحة 
املستشفى  أو  اإلقليمية، 
تعم  حتى  وذلك  اإلقليمي، 
نساء  جميع  ــفــادة  اســت

املنطقة.

معاناة ساكنة أزيالل مع قلة األطر الطبية 
اإلقــليمي بالمستشــفى 

أيت الطالب

المنصوري
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إعداد. خالد الغازي

العديد من االختالالت، سواء فيما  الصحية  المنظومة  تعرف 
التي ال تواكب  القديمة  القوانين  أو  التحتية،  بالبنيات  يتعلق 
والتي  واالجتماعية،  الصحية  للتغطية  الملكية  المشاريع 
تتطلب مراجعة شاملة لقانون اإلطار، وأيضا وضع قانون للوظيفة الصحية 

العمومية يتضمن حقوق وواجبات األطر الصحية والتمريضية وغيرها.
مهنة،  مزاولة  بقانون  يتعلق  جديد  مشروع  عن  الصحة  وزارة  كشفت  لقد 
أوســاط  في  الجدل  ــار  أث ــذي  وال الصحية،  بالمنظومة  خــاص  ومــشــروع 
المهنيين والنقابات، بسبب إعداده بعيدا عن الشركاء القطاعيين، الشيء 
هذا  صياغة  في  المشاركة  بضرورة  للمطالبة  النقابية  الهيئات  دفع  الذي 
المشروع، ومناقشة المقترحات والنصوص التي يتطرق لها، وذلك بهدف 

ضمان حقوق األطر الصحية والممرضين والتقنيين وغيرهم.
فالقطاع الصحي، حسب العديد من المتتبعين، يعاني من عدة مشاكل، 
بالقطاع،  للنهوض  آلية  ووضع  معالجتها  في  السابقة  الحكومات  فشلت 
البنيات  أو  البشرية،  الموارد  ناحية  من  سواء  نواقص،  عدة  يعاني  الذي 
التحتية، أو التجهيزات والمعدات الطبية، الشيء الذي جعل دائما القطاع 
الخاص متفوقا على القطاع العام، وجعل المواطنين يفقدون الثقة في 
الخاصة  المصحات  إلى  اللجوء  ويفضلون  العمومية،  الصحية  المؤسسات 
رغم المصاريف المرتفعة، مما يطرح التساؤل: هل ستفلح الوزارة الوصية 

بالمنظومة الصحية؟ النهوض  في 

غياب رؤية مستقبلية 

كشف وزير الصحة والحماية 
االجتماعية، خالد أيت الطالب، 
مجلس  فـــي  حـــضـــوره  خـــال 
ــواب، عــن اعــتــزام وزارتـــه  ــن ال
شامل،  هيكلي  إصــاح  وضــع 
القانون  بــنــود  تنزيل  بــهــدف 
االجتماعية،  بالحماية  املتعلق 
بالقطاع  النهوض  جعل  عبر 
ــادرات  ــ ــبـ ــ ــي مــــن املـ ــحـ الـــصـ
ــة الـــتـــي يــجــب  ــل ــج ــع ــت ــس امل
االختاالت  إلصاح  مباشرتها 
الحاصلة على مستوى التغطية 
التفاوتات  الصحية، وتصحيح 
التي تعرفها املنظومة ومعالجة 

الـــنـــواقـــص، وقــــــال: »جـــاء 
الهيكلي  اإلصاحي  البرنامج 
لــلــمــنــظــومــة الــصــحــيــة الـــذي 
ليترجم  الــوزارة،  عليه  تشتغل 
العمومية  السلطات  ــزام  ــت ال
ــج الــحــكــومــي،  ــام ــرن ــب ــي ال فـ
الصحية  املنظومة  بــإصــاح 
ومراجعة  وتأهيلها،  الوطنية 
القانونية  النصوص  ترسانة 
االجتماعية  بالحماية  املتعلقة 
الوطنية،  الصحية  وباملنظومة 
اإلجــبــاري  الــتــأمــن  وبتعميم 

األساسي عن املرض«.
محاور  أن  الوزير،  وأوضــح 
على  تنبني  املرتقب  اإلصــاح 
تثمن  جوانب  تهم  مرتكزات 
ــن خــال  ــوارد الــبــشــريــة م ــ املـ
 33.21 ــم  رق الــقــانــون  إصـــدار 
مزاولة  قانون  وتتميم  بتغيير 

ــع  ــب، والـــــذي رف ــطـ مــهــنــة الـ
املعيقات والقيود التي يفرضها 
األجانب  األطباء  مزاولة  على 
بخصوصية  واإلقرار  باملغرب، 
القطاع في إطار نظام الوظيفة 
ملــاءمــة  الصحية  العمومية 
تدبير الرأسمال البشري للقطاع 
الصحي مع خصوصيات املهن 
ــه تم  الــصــحــيــة، مــوضــحــا أنـ
هذا  تفعيل  في  فعا  الــشــروع 
القانون  ــدار  إص عبر  اإلجـــراء 
الظهير  بتتميم   39.21 رقــم 
الشريف رقم 1.58.008 الصادر 
بمثابة   1958 فبراير   24 في 
النظام األساسي العام للوظيفة 
التحول  ملــواكــبــة  العمومية، 
الصحية  املنظومة  تعرفه  الذي 

ببادنا.
وأبــــرز أيــــت الـــطـــالـــب، أن 

العرض  تأهيل  يروم  اإلصــاح 
الصحي، من خال تدعيم البعد 
البرنامج  تنفيذ  عبر  الجهوي 
ــوي وإحــــداث  ــه ــج ــطــبــي ال ال
الجهوية،  الصحية  الخريطة 
مسلك  احترام  إلزامية  وإقــرار 
املؤسسات  وتأهيل  العاجات 
تدابير  إلى  باإلضافة  الصحية، 
اعتماد حكامة  أخرى تستهدف 
الصحية،  للمنظومة  جــيــدة 
تقنن  آلــيــات  تقوية  تتوخى 
وتعزيز  الفاعلن  عمل  وضبط 
ــة  ــي ــائ ــشــف الـــحـــكـــامـــة االســت
للعرض  الترابي  والتخطيط 
نظام  إحـــداث  ــذا  وك الصحي، 
تبادل  يبيح  مندمج  معلوماتي 
ــع املــعــطــيــات  ــي ــط جــم ــبـ وضـ
باملنظومة  الخاصة  األساسية 

الصحية.

الجهوية ونقص
 األطر الصحية

يــقــول حــمــزة اإلبــراهــيــمــي، 
عــضــو الــنــقــابــة الــوطــنــيــة 
في  ــه  أن العمومية،  للصحة 
ســـيـــاق إصـــاح املــنــظــومــة 
عن  الــحــديــث  يتم  الصحية، 
انـــتـــقـــال مـــن نـــظـــام وطــنــي 
إلـــى نــظــام جــهــوي فــي إطــار 
إحــداث  خــال  مــن  الجهوية، 
للصحة  الجهوية  ــاالت  ــوك ال
برنامج  عن  اليوم  والحديث 
له  ستعطى  جــهــوي،  صــحــي 

أكثر من خال  صاحيات 
ــل املـــســـؤولـــيـــات من  ــق ن

هل ينجح أيت الطالب 
فـــي إنقــــاذها؟

الـوزارة 
الفاشلة
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املديريات  إلى  الصحة  وزارة 
األكاديميات  مثل  الجهوية، 
بقطاع التعليم، والتي ستصبح 
صحية  عمومية  مــؤســســات 
إدارية  استقاللية  لها  مستقلة 
وتدبيرية  وتسييرية،  ومالية 
على  الصحي  الــشــأن  لتدبير 
حتى  منها  الجهوي  الصعيد 
التنقيالت. التوظيفات وعملية 

الـــذي  ــب  ــان ــج ال أن  وأكــــد 
هو  النقابية،  الهيئات  يهم 
ــل املــــــوارد الــبــشــريــة  ــي ــأه ت
إطار  في  الخصوصية  وإبــراز 
العمومية  الــوظــيــفــة  ــون  ــان ق
الــصــحــيــة، عــلــى اعــتــبــار أن 
تبنتها  ــي  ــتـ األوراش الـ هــذه 
واألوراش  الــصــحــة  وزارة 
والــتــوجــيــهــات املــلــكــيــة وفــي 
يمكن  ال  االجتماعي،  املــجــال 
األطــر  بــوجــود  إال  تــنــزيــلــهــا 
حالة  تعيش  الــتــي  الصحية 
األوضاع  تفاقم  بسبب  مزرية، 
في  الــحــاد  والنقص  املهنية، 
الجغرافي،  والتوزيع  املــوارد 
باإلضافة إلى ارتفاع األمراض 
مشيرا  صفوفها،  في  املهنية 
الــصــحــة  وزارة  أن  ــى  ــ إلـ
عن  عاجزة  الزالــت  والحكومة 
املــهــول،  الــخــصــاص  معالجة 
في  مصنف  املغرب  أن  بحيث 
أكثر  الــعــالــم  فــي   70 ــدول  ــ ال
للموارد  بالنسبة  خصاصا 
الصحية  ــم  واألطــق البشرية 
الصحي  بــالــقــطــاع  الــعــامــلــة 

العمومي.

نظام خاص
 يشوبه الغموض

في  النقابية  الهيئات  تــرى 
مــشــروع  أن  الــصــحــة،  قــطــاع 
الصحية  الــوظــيــفــة  قـــانـــون 
اإلطــار،  قانون  أو  العمومية، 
تشاركيا  بعدا  يأخذ  أن  يجب 
املــصــادقــة  قــبــل  الجميع  ــع  م
أرض  على  تنزيله  أو  عليه 
الواقع، حتى يعالج االختالالت 
منها  تعاني  التي  واملشاكل 
األطــــر الــصــحــيــة الــعــامــلــة، 
باإلضافة إلى الصعوبات التي 
الصحية  املــنــظــومــة  تــعــتــري 
املستشفيات  مــســتــوى  عــلــى 

الجامعية واإلقليمية وغيرها.
يقول  الــســيــاق،  هـــذا  وفـــي 
أن  يجب  »القطاع  اإلبراهيمي: 
يكون ورشا حقيقيا، وأن نبتعد 
املقاربة األحادية والتنزيل  عن 
البعيدة  واملقاربات  األحــادي، 
واعتماد الحوار  الحوار،  عن 
وننزله  االجتماعي  القطاعي 
اليوم،  لكن  الواقع،  أرض  على 
الصحة  وزارة  الزالــت  لألسف 
املشروع  بأن  تقول  والحكومة 
غير جاهز، مع العلم أن املرفق 
هو  األوراش  وتــنــزيــل  الــعــام 
ما  كــل  وأن  مــتــســارع،  مــرفــق 
يتعلق بتدبير املوارد البشرية، 
الزال يعاني من خصاص كبير.
هذا  نتداركو  خــاص  اليوم 
يمشي  التأخر  وهــذا  التعثر، 
فيما  املتزايدة  السرعة  بنفس 

األوراش األخرى، باش  يخص 
يمكن نوصلو في نهاية املطاف 

إلى نفس التنزيل«.
وأوضح املتحدث، أن »األطر 
القطاعية  والنقابات  الصحية 
االعتراف  ضــرورة  على  تؤكد 
الصحي  القطاع  بخصوصية 
وظيفي  نظام  من  ــرور  امل عبر 
عمومي يشمل جميع املوظفني 
نظام  إلـــى  الــعــام،  بــالــقــطــاع 
خاص يتعلق باألطر الصحية، 
بحيث اتخذت الحكومة القرار 
الصحية  األطر  إلخراج   39.21
العمومية  الوظيفة  نظام  من 
وإدراج نظام خاص استثنائي، 
وأبرز أنه ال يوجد نص صريح 
األطر  وضعية  يوضح  وعملي 
الــصــحــيــة بــعــدمــا صــادقــوا 
النظام  ــن  م إخــراجــهــا  عــلــى 
العمومية  للوظيفة  األساسي 
وتــابــع:  بـــدائـــل«،  طـــرح  دون 
»األطر الصحية ليس لها نظام 
املصادقة  يتم  خاص  أساسي 
عــلــيــه وتــنــزيــلــه عــلــى أرض 
التصريحات  الــيــوم  ــواقــع،  ال
كبيرة،  واالنتظارات  موجودة 
فيه  والــواقــع  معلقة،  ــال  واآلم
مــازالــت  بحيث  كــبــيــر،  ــراغ  فـ
فيها  تصب  انتقالية  املرحلة 
األساسي،  النظام  مقتضيات 
والذي الزال يسري على األطر 
ــوزارة  ال تنزل  أن  انتظار  في 
 ،39.21 رقم  القانون  الوصية 
ــة داخـــل  ــادق ــص فــمــســطــرة امل

البرملان بالغرفتني تتطلب وقتا 
واملشروع ال  يتأخر،  وقد  أكثر 
مع  السياق  نفس  فــي  يذهب 
بالحماية  املرتبطة  النصوص 
الحكومة  اليوم  االجتماعية، 
لخلق  الجميع  بإشراك  مطالبة 

التوافق«.

مراجعة قانون اإلطار 

مصطفى جغا، رئيس النقابة 
أنه  يرى  للممرضني،  املستقلة 
الوظيفة  قــانــون  خـــروج  قبل 
تعديل  مــن  بــد  ال  العمومية، 
الــذي   ،34.09 اإلطـــار  قــانــون 
يطرأ  لــم  مـــواد  على  يحتوي 
على  وتــطــلــق  تغيير  عليها 
الصحية،  املنظومات  جميع 
موجود  القانون  هذا  مبرزا أن 
 21 منذ  الرسمية  الجريدة  في 
يضع  بحيث   ،2011 يوليوز 
للمنظومة  الــعــامــة  الــقــواعــد 
العالجات،  وعــرض  الصحية 
باملنظومة  األهـــداف  ويــحــدد 
واألدوار والحقوق والواجبات 
ــى  ــلــســاكــنــة، بـــاإلضـــافـــة إل ل
املجلس  مثل  الحكامة  هيئات 
للصحة،  االستشاري  األعلى 
واملؤسسات الصحية األخرى.

تقدمت  نقابته  ــح أن  وأوضـ
بطلب إلى الوزارة الوصية من 
أجل إحداث مشروع يتمثل في 

للممرضني،  الوطنية  الهيئة 
األولــويــات  مــن  تعتبر  والــتــي 
األطر  لــدى  املطلبي  امللف  في 
الصحة،  وتقنيي  التمريضية 
عبر تغيير املادة 38 من قانون 
إلــى  ــلــمــرور  ل وذلـــك   ،43.13
خاص  قانون  صياغة  مرحلة 
تعتبر  التي  املقترحة  بالهيئة 
الجميع،  سيشمل  هاما  إطارا 
مشروع  قطع  بعدما  السيما 
ــا  ــواط قـــانـــون الــقــابــالت أش
التوازي  يحصل  حتى  مهمة، 
ــارات  اإلطـ لباقي  ــصــاف  واإلن
ــواء املــمــرضــني  ــ األخـــــرى، س
التقنيني  أو  املـــروضـــني  أو 

واملساعدين االجتماعيني.
ــة  ــاب ــق ــن وأكــــــد رئـــيـــس ال
على  لــلــمــمــرضــني،  املستقلة 
ــحــقــوق  ــرام ال ــ ــت ــ ــة اح ــي ــم أه
حققتها  الــتــي  واملــكــتــســبــات 
وتغيير  الصحية،  الشغيلة 
بالشبه  املرتبطة  املصطلحات 
»ممرضي  بمصطلحات  طبي 
وحل  و»التقنيني«،  الصحة« 
باقي امللفات العالقة مثل ذوي 
ــالث ســـنـــوات، وضــحــايــا  ــث ال
تكوين سنتني،  املرسوم وذوي 
التي  امللفات  جميع  وتصفية 
وزارة  طــاولــة  عــلــى  الزالــــت 
على  مشددا  واملالية،  الصحة 
مشروع  إخـــراج  يمكن  ال  أنــه 
حل  دون  العمومية  الوظيفة 
ــطــروحــة،  ــقــضــايــا امل هـــذه ال
وأضاف أن النقابة ألحت على 

االحترام  واجب  إدراج  أهمية 
مــشــروع  ــي  ف الــصــحــة  ملهني 
على  والـــحـــفـــاظ  ــون،  ــانـ ــقـ الـ
وأيضا  الصحية،  ممتلكات 
يجب  الــتــي  الــحــكــامــة  هيئة 
للوجود،  مستقبال  تخرج  أن 
الدوري  اإلصالح  أهمية  مبرزا 
عبر  الــصــحــيــة  لــلــمــنــظــومــة 
إحداث لجنة وطنية لإلصالح، 
املستمر  التكوين  واعــتــمــاد 
للنهوض  أســاســيــة  كــقــاعــدة 

بالقطاع الصحي.
لعوين،  عادل  أكد  جانبه،  من 
قــانــون  مــشــروع  أن  ــابــي،  ــق ن
الصحية  العمومية  الوظيفة 
جميع  إشراك  يتطلب  املرتقب، 
من  إغنائه  أجــل  من  النقابات 
حيث سينص  النواحي،  جميع 
من  الــقــطــاع  خصوصية  على 
البشرية وهيكلة  املوارد  ناحية 
على  مشددا  الصحي،  القطاع 
املمرضني  قضية  حل  ضــرورة 
املجازين من الدولة ذوي سنتني 
بني  املبرم  االتفاق  أساس  على 

النقابات والوزارة الوصية.
ــر لــعــويــن عـــن رفــضــه  ــب وع
على  لــإلجــهــاز  مــحــاولــة  ألي 
الصحية،  الشغيلة  مكتسبات 
التعاقد  نــظــام  قــبــول  وعـــدم 
ــاع، واإلنـــصـــاف  ــطـ ــقـ فـــي الـ
ــض عـــن األخــطــار  ــوي ــع ــت وال
لها  يتعرض  الــتــي  الصحية 
املهنيون في املؤسسات وأثناء 

ممارسة عملهم.

كشف وزير الصحة والحماية االجتماعية، خالد أيت الطالب، خالل حضوره في 
مجلس النواب، عن اعتزام وزارته وضع إصالح هيكلي شامل، بهدف تنزيل 

بنود القانون المتعلق بالحماية االجتماعية، عبر جعل النهوض بالقطاع 
الصحي من المبادرات المستعجلة التي يجب مباشرتها إلصالح االختالالت 

الحاصلة على مستوى التغطية الصحية، وتصحيح التفاوتات التي تعرفها 
النواقص ومعالجة  المنظومة 
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  ثقـافة

العدد: 1588 من 31 دجنبر 2021 إلى 6 يناير 2022

  

جائزة الملك فيصل تكرم

 الباحث المغربي محمد مشبال

ــة  ــرازيــ ــتــ ــا مــــع اإلجــــــــــــراءات االحــ ــيـ ــاشـ متـ
اخلاصة بالتصدي النتشار فيروس »كوفيد 
للفن«،  الغيوان  »أحفاد  جمعية  قــررت   ،»19
تأجيل الدورة السادسة من »مهرجان احلال 
الدولي« إلى غاية شهر فبراير القادم، حيث 
اتـــخـــذ قـــرار الــتــأجــيــل بــعــد مــــشــــاورات مــع 
اجلهات املسؤولة، على أن يتم اإلعالن عن 

برنامج الدورة يف شهر يناير 2022. 
»متاشيا  فإنه  املنظمة،  اجلمعية  وحسب 
مــع اإلجــــراءات االحــتــرازيــة الــتــي اتخذتها 
بضرورة  منها  وإميــانــا  املــســؤولــة،  السلطات 
احلفاظ على السالمة العامة، التي تشكل 
»مـــهـــرجـــان احلـــال  بــالــنــســبــة إلدارة  ــة  ــويـ أولـ
الــذي  املــهــرجــان  ونــظــرا لطبيعة  الـــدولـــي«، 
يعرف إقباال جماهيريا واسعا من مختلف 
ــاف الـــشـــعـــبـــيـــة، فـــقـــد تـــقـــرر تــعــديــل  ــ ــيـ ــ األطـ
للمهرجان،  السادسة  الدورة  إقامة  مواعيد 
فبراير   12 إلــى   07 مــن  الــفــتــرة  لتصبح يف 
السنة  منتصف  عطلة  مــع  تــزامــنــا   ،2022
 27 بني  املمتدة  الفترة  من  بدال  الدراسية، 

دجنبر 2021 و01 يناير 2022«.

مغربي يتوج بجائزة ابن بطوطة ألدب الرحلة  

 تراث ما قبل التاريخ بالمغرب في مؤتمر دولي

تأجيل »مهرجان 
الحال الدولي« 

إلى فبراير القادم

ــت هــيــئــة جــائــزة  ــام أق
امللك فيصل، مساء يوم 

ــاء األخــيــر،  ــثــاث ال
ــم  ــري ــك ــل ت ــفـ حـ

لــلــفــائــزيــن 
بــالــجــوائــز 
ــروع  ــي فـ فـ

ــزة  ــ ــائ ــجــ ــ ال
لـــــــعـــــــامـــــــي 

و2021،   2020
ــرزوا في  ــ ــن بـ ــذيـ والـ

اإلســام،  خدمة  مجاالت 
ــة،  ــات اإلســامــي ــدراســ ــ وال

واألدب،  الــعــربــيــة  ــغــة  ــل وال
بينهم  من  والعلوم،  والطب، 
محمد  املـــغـــربـــي  الـــبـــاحـــث 

مشبال.
وكـــانـــت الــهــيــئــة، الــتــي 
الفيصل،  األمير خالد  يرأسها 
فبراير  شهر  فــي  أعلنت  قــد 
الفائزين  أسماء  عن  املاضي، 
في   2021 لسنة  بــالــجــائــزة 
ضمنها  من  الخمسة،  فروعها 
للغة  فــيــصــل  ــك  ــل امل جـــائـــزة 
وموضوعها  واألدب  العربية 

التي  الجديدة«  »الباغة 
ــام  ــع ــذا ال ــ مــنــحــت ه
ــاذ الــبــاغــة  ــتـ ألسـ
ــي  والــنــقــد األدب
اآلداب  بكلية 
والـــعـــلـــوم 
نية  نسا إل ا
عبد  بجامعة 
السعدي  املالك 
الدكتور  بتطوان، 
الذي  مشبال،  محمد 
أعماله  معظم  ارتبطت 

بموضوع الجائزة.
عرض  املناسبة  بهذه  وتــم 
فيلم قصير عن محمد مشبال 
وأبحاثه  بأعماله  عرف  الذي 
قال  حيث  الباغة،  مجال  في 
من  بمجموعة  »املعرفة  إنها 
نستخدمها  التي  التقنيات 
الــعــادي،  تواصلنا  لغة  فــي 
نؤثر  أن  إلــى  نسعى  عندما 
مضيفا  البعض«،  بعضنا  في 
على  يشتغل  املجال  »هذا  أن 
أو  وسياسية  دينية  نصوص 

اجتماعية وأدبية وغيرها«.

حول  دولي  مؤتمر  تنظيم  سيتم 
في  باملغرب،  التاريخ  قبل  ما  تراث 
العلماء  من  بمشاركة نخبة   ،2022

واملتخصصني في هذا امليدان.
التظاهرة  هــذه  تنظيم  كــان  وقــد 
الضخمة، التي سيتم تحديد تاريخ 
صلب  في  الحقا،  انعقادها  ومكان 
بشكل  نظم  مناقشة،   - لقاء  أشغال 
بفضاء  املاضي،  األسبوع  مشترك، 
بالصويرة، بني مكتب  الذاكرة  بيت 
للمنطقة  »الــيــونــســكــو«  منظمة 
 - الــصــويــرة  وجمعية  املغاربية، 

موغادور، وتمحور حول غنى تراث 
قبل  ما  لحقبة  يعود  الــذي  اململكة 

التاريخ.
وأجـــمـــع املـــشـــاركـــون فـــي هــذا 
املــؤتــمــر  هـــذا  أن  عــلــى  الــلــقــاء، 
الضوء  لتسليط  مناسبة  سيشكل 
واملــتــنــوع،  الغني  املــحــتــوى  على 
الحديثة  واالكتشافات  واإلنجازات 
إلى  آخرها  تعود  والتي  باململكة، 
عن  كشفت  التي  »بيزمون«،  مغارة 
 150 ــى  إل يعود  الحلي  مــن  طاقم 
جديدا  مؤشرا  باعتباره  سنة،  ألف 

يأتي ليشهد على أقدم سلوك رمزي 
لإلنسان.

محطة  املؤتمر  هذا  سيشكل  كما 
تثمني  وديــنــامــيــة  عملية  إلطـــاق 
حيث  التراث،  هذا  على  والحفاظ 
الذي  العربي  البلد  املغرب  يبقى 

يحظى باالهتمام.
»اليونسكو«  مكتب  مدير  وقــال 
كريم  بالنيابة،  املغاربية  للمنطقة 
املؤتمر  هــذا  تنظيم  »إن  هنديلي: 
الذكرى  تخليد  ــار  إط فــي  سيأتي 
الخمسني التفاقية التراث العاملي«.

املغربي  الكاتب  ظفر 
بجائزة  عيناق،  محمد 
ألدب  ــة  بـــطـــوطـ ابـــــن 
ــي صــنــف  ــ ــة ف ــلـ ــرحـ الـ
ــة املــحــقــقــة«  ــلـ ــرحـ »الـ
املعنون:  تحقيقه  عــن 
»الــرحــلــة الــحــجــازيــة 
ــو  أب  -  1797-1796
العباس أحمد بن محمد 
تقدم  الــتــي  الــفــاســي«، 
األعمال  ألفضل  سنويا 

في  واملكتوبة  املحققة 
في  عربيا،  الرحلة  أدب 
حيث   ،20 ـــ  ال دورتــهــا 
ــز الــعــربــي  ــركـ ــر املـ ــ ذك
ــي -  ــراف ــجــغ لــــأدب ال
ارتـــيـــاد اآلفــــــاق، في 
ــدن،  ــ ــن ــ ــي ول ــ ــب ــ ــوظ ــ أب
ــذي يــقــدم الــجــائــزة،  الـ
املــخــطــوطــات  ــدد  عـ أن 
ــذا الــعــام  ــة هـ ــشــارك امل
مــخــطــوطــا   58 ــلـــغ  بـ

عــربــيــا. بــلــدا   11  مـــن 
كــمــا تــتــوج الــجــائــزة، 
استقبل  أن  سبق  التي 
عنها  اإلعــان  فعاليات 
بالدار  الكتاب  معرض 
الـــبـــيـــضـــاء، أفــضــل 
والتحقيقات  األعــمــال 
أدب  فــي  والــتــرجــمــات 
باللغة  املكتوبة  الرحلة، 
املنقولة  أو  الــعــربــيــة، 

عنها.

المبدع علي أيت أوشن بين التأصيل النصي والنقد الثقافي

اليوناني،  العصر  إلى  النقد  يعود  عندما 
اإليـــحـــاءات  ألن  ــاءات،  ــحـ إيـ يكتسب  ــإنــه  ف
املتعاقبة على املفردة اليونانية تتصل بنشاط 
القرار،  واتخاذ  الشيء  على  والحكم  الفصل 

وقد استخدم هذا املفهوم في ثاث فضاءات:
1( في بناء العدالة القضائية، كما حدد عند 

أرسطو.
2( في لحظة الطب، الذي بدل على اللحظات 

الحرجة.
3( دراسة النصوص األدبية.

عدة  النقد  اتــخــذ  الـــوحـــدات،  ــذه  ه وعــبــر 

محطات، منها: قانونية، وطبية، وفيلولوجية. 
الكاسيكي  العصر  طيلة  النقد  هذا  ساد  وقد 
والنهضوي، وأمسى مصطلح »الناقد« يرادف 
مصطلح الفيلولوجي، وهذا ما نراه في تحقيق 
وتصحيحها،  دراستها  أو  األدبية،  النصوص 
جوهر  يعالج  أوشــن  أيــت  الناقد  أخــذ  لذلك 
ووطنه،  ذاتــه  عن  غربته  في  اإلنسان  تجربة 
وما يعترضه من تجارب وخبرات، وذلك ضمن 
إطار تحليلي نفساني يسبر أغوار شخصياته، 
لذا ظفر النقد بهذه الحرية التي تمكنه من أن 

يدرس نفسه ليكون غاية ال وسيلة.
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لنور الدين  الرياحي

النزهة،  أسميها  التي  املذكرات،  هذه  كتابة  موضوع  اختيار  إن 
نغير جو عمل أسبوع  أن  نريد  بعمل، ألننا  يكون ممال وال متعلقا  أال  يجب 
والشعر  بالجمال  مرتبطا  جديدا  شيئا  الراحة  يوم  في  ندخل  وأن  كامل 
من  يكفي  ما  بساتينها  في  نجد  التي  الجميلة،  والفنون  واملوسيقى  واألدب 
الورود إلهدائها إلى من نحب ولو من بعيد، وال أخفيكم سرا أنني أستلهم 
بعدما  قراءتها  إعادة  أو  قراءتها  بصدد  أكون  التي  الكتب  من  مواضيعها 
سريري  بجانب  دائما  فهي  أختارها  وال  محتوياتها،  الزمن  عوامل  أنستنا 

وتحت الضوء الخافت.
واليوم، أثار فضولي قراءة كتاب للكاتب املعروف مجدي كامل، صدر سنة 
1994، وطبيعتي في اختيار الكتب من املكتبات واملعارض، أنني بعد االطالع 
وخطوطه،  وتصميمه  الغالف  صــورة  أختار  الكاتب،  واســم  العنوان  على 

كإخراج فني جدير بشرائه، ثم أقرأ اإلهداء فامللخص.
والغريب في الذاكرة البشرية، أنه بمجرد إعادة قراءته، نتذكر كيف اقتنينا 
حبيبه  لصورة  مرة  ألول  املحب  نظرة  ألن  له،  نظرة  أول  كانت  وكيف  الكتاب 
الصفحة  مكتوبافي  يبقى  الذي  شرائه  ثمن  حتى  نتذكر  بل  النسيان،  عسيرة 
األولى بقلم الرصاص، وال تمحوه السنني، ويتذكر معه اإلنسان طبيعة تغيير 

أثمان الكتب وخضوعها كذلك لجودة الورق، والطباعة والتضخم املالي.
الفني  املخرج  يجد  لم  املشاهير«  »عشيقات  اسمه  كامل  مجدي  وكتاب 
صورة ملونة لكل جميالت اإلنسانية التي تكلم عنها، أو أشار إليها الكتاب 
لها  وسجد  العقول،  سلبت  التي  االبتسامة  بتلك  مونرو  مارلني  صورة  إال 
والسياسة  الحب  »لعبة  الجميل:  مارلني  ذراع  على صورة  وكتب  الجبابرة، 
في  بيعت  التي  أذنيها  في  األقــراط  تلك  ترتدي  وهي  والسلطة«،  والجنس 
املزاد العلني بأثمان خيالية، والغريب في الصورة التي نشرها الكاتب لهذه 
الذي  فستانها  أن  املعاصر،  عاملنا  في  وظاهرة  فنانة  تكون  أن  قبل  الجميلة 
الحمرة،  األندلسي  الجميل،  وفسيفساء جسدها  املرمري  منه صدرها  يظهر 
هو متناسق مع أحجار الفستان الكاشف للعالم جمالها، وكأنه تناسق ثقافي 
الكبير  للمسرحي  التسعينات  في  وقعت  بحادثة  وذكرني  املوضة،  عالم  في 
القريب من  الجميل  منزله  في  الصديقي، عندما استضافني  الطيب  املرحوم 
في  وذوقه  وكلماته  الواسعة  وبثقافته  به  معجبا  شابا  وكنت  الذئاب،  عني 

نحت تلك اللوحات الجميلة.
فيلته  تقليدية  بطريقة  به  يزين  كــان  قديم  أثــري  بــاب  أمــام  وقفت  وملــا 
تشعر  راقي  وذوق  أثرية  وزينة  ولوحات  ذوقا  الغنية  ولكن  بناية  الصغيرة 
حتى إذا دخلت إلى الحمام أنك في معرض فني باللوحات الجميلة واألشياء 
إلى  مشدود  قديم  الباب  أن  أثارني،  مما  وكان  تندثر،  كادت  التي  القديمة 
نفسي  في  وتمنيت  القديمة،  العجالت  جلد  هو  الذي  أسود،  بجلد  الحائط 
الباب  أن  الكبير  الفنان  أخبرني  بعدما  بنحاس  األثري  الباب  ذلك  يشد  أن 
للجلد،  وملسي  تسمري  الحظ  وملا  القديمة،  القصور  أحد  أطالل  من  اقتناه 
هذه  على  أتضحك  وخاطبني:  الرائحة،  زكي  الكوبي  بسيجاره  ورائي  وقف 
كذلك،ألنني  تكون  أن  إنني حرصت  الباب،  بها  يشد  التي  الجلدية  املقابض 
ملا اقتنيته، وجدت صاحبه الذي انتزعته منه يسد به باب بيته القصديري 
بواسطة هاتني الجلدتني، ألنه لم يكن في استطاعته معرفة قيمة الباب األثري 
القديم الذي يرجع إلى أكثر من قرن من الزمان والذي لم تتآكل زخرفته حتى 

ملحتها عني رسام وفنان.
والكلمة  املعاني  أب  وهو  عليه  والــرد  كبير  فنان  إحــراج  من  وتخلصت 
والشعر واملسرح وأجبته: »اللي بغا سيدي علي بوغانم يبغيه بقليلشاتو«، 
وهي حكمة واردة باللغة الدارجة في إحدى خطب امللك الحسن الثاني طيب 
هلل ثراه، فرد علي الطيب الصديقي ضاحكا: تقصد الباب أم شخصي؟ فقلت 
له: االثنني معا يا فناننا العظيم، لكنه أعطاني جوابا ال زلت أستشهد به في 
كالمي: »اسمع يا أستاذ ودعني أقول لك نور الدين ألني ال أحب األلقاب، إن 
إبداعات  في  يتدخلون  أصبحوا  املال  أصحاب  أن  هي  اليوم  الفنون  مأساة 
الفني  الذوق  على  الجافة  أذواقهم  بفرض  حريتهم،  من  ويقلصون  الفنانني 
السليم، فيفرضون على املهندس الفنان رسم هندسة معينة، أو على الرسام 
الفنان  لحاجة  ونظرا  ما،  لحنا  املوسيقي  وعلى  معينة،  لوحة  ولون  طبيعة 
إلى املال، غالبا ما يرضخ لرغباتهم، فتدخل منزال وتالحظ فيه أزمة ثقافية، 
وترتدي فستانا وتجد فيه أزمة ألوان وتناسق، لذلك الحظ في صور ولوحات 
الفنانني الكبار تناسق األلوان، والطبيعة وحدها هي التي حافظت على هذا 
الجميالت  فساتني  ترى  فقد  املــرأة..  جسم  ذلك،  على  دليل  وأكبر  التناسق، 

مصممة بطريقة ال تظهر فقط مفاتنهن، بل ال تخلق أزمة ثقافية«.

كيف تساهم 
المذكرات في إحياء 

القصص القديمة..

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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منـوعـات

العدد: 1588 من 31 دجنبر 2021 إلى 6 يناير 2022

نجاة  الشعبية  املــغــنــيــة  كشفت 
اعتابو، أنها كانت تلجأ سابقا للسحر 
والشعوذة بنية حل مشاكلها، مشيرة 
هذه  على  »مدمنة«  كانت  أنها  إلــى 

الظاهرة.
ــو خـــالل  ــ ــاب ــ ــت ــ ــت اع ــ ــ ــح ــ ــ وأوض
استضافتها في أحد البرامج اإلذاعية، 
وعن  املشعوذين  عــن  ابتعدت  أنها 
قائلة:  نهائية،  بصفة  الظاهرة  هذه 
»آخر مرة زرت فيها املشعوذين كانت 
»الشوافة  وتابعت:  سنة«،   12 قبل 
بـــحـــال طــبــيــب نــفــســانــي والــحــمــد 
هــادشــي«. مــن  هلل  عليا  عــفــى   لـله 
الجمهور  استغراب  اعتابو  وأثــارت 
تحدثت  وأنها  خاصة  بتصريحاتها، 
عـــــن الــــشــــعــــوذة فــي 
بطريقة  الــبــرنــامــج 
ــر  ــ ــة، األم ــويـ ــفـ عـ
الــــــذي جــعــلــهــا 
ــاد  ــق ــت ــط ان ــح م
من  مــجــمــوعــة 
مواقع  نشطاء 
الـــتـــواصـــل 
االجتماعي.

نجاة اعتابو تعترف:
 كنـت مدمــنة 

على »الشوافات«

ساخـــنة مذكرات 

2021

رابع أجمل وجه 
في العالم لسنة 

توجت املغربية ليلى عجماوي، بلقب أفضل مصورة 
صنف  في   2021 لعام  العالم  في  عربية  فوتوغرافية 

اإلبداع.
صفحتها  على  لها  تدوينة  فــي  عجماوي  وقــالــت 
»الفايسبوكية«: »إن الحفل املنظم بالعاصمة البريطانية 
لندن عرف تتويجي باملرتبة األولى عامليا، ومنحي اللقب 
أن  وأضافت  مختصة«،  أجنبية  تحكيم  لجنة  قرار  بعد 
امليفير  منطقة  في  للطب  امللكية  الهيئة  في  أقيم  الحفل 

الخريف«  »قدم  وصورتي  الشهيرة، 
واعتبرتها  اللجنة  بإعجاب  حظيت 

أحسن فكرة إبداعية.
عجماوي  أن  إلى  اإلشــارة  تجدر 

الجمال  لتوثيق  التصوير  آلة  تستعمل 
الذي يزخر به األطلس املتوسط بجباله 

الطبيعي  وغــنــاه  وأنــهــاره  ووديــانــه 
والبيولوجي في مختلف الفصول.

مغربية ٌتتوج بلقب أفضل مصورة فوتوغرافية
عربية في العالم لسنة 2021

صــنــفــت املــمــثــلــة واملــؤثــرة 
الفلبينية املغربية إيفانا علوي، 
سنة،   25 العمر  مــن  البالغة 
لسنة  العالم  في  وجه  كأجمل 
الناقد  مــوقــع  قبل  مــن   2021

.TC Candlerالسينمائي
 philstar موقع  وحسب 
عارضة  قفزت  فقد   ،global
»اليوتيوب«  ونجمة  األزيــاء 
من املركز الحادي عشر العام 
الرابع  املــركــز  ــى  إل املــاضــي 
التي  القائمة  في  العام  هذا 
الراب  مغنية  اآلن  تتصدرها 

التايالندية 
لــيــزا مــانــوبــان 

من فرقة »بالك بينك«.
ــإن إيــفــانــا  ــ ــارة، ف ــإشــ ــ ل
هو  الحقيقي  اسمها  علوي، 
ماربيال  سمير  سيد  مــريــم 
البحرين  في  ولدت  العلوي، 
فلبينية،  وأم  مغربي  أب  من 
دخلت عالم الشهرة من خالل 
ــي الــبــرنــامــج  مــشــاركــتــهــا ف
سنة   starstruck الفلبيني 

.2015

المغربية  الفلبينية  إيفانا  علوي 
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الترتيب  مــع  ــواز  مـ خــط  على 
الخــتــطــاف املــهــدي بــنــبــركــة، كــان 
عملية  أكبر  تنظيم  بصدد  »فانفيل« 
 »007« مصلحة  نظمتها  جاسوسية 
في  »فانفيل«،  للضابط  الخاضعة 
»لوبورجي«، حيث دس بعض  مطار 
في  العامالت  الفرنسيات  املضيفات 
شركة  مكتب  في  كموظفات  مكتبه، 
»إيروفلوت«، بينما سقط أحد مديري 
غرام  في  »بولياكوف«،  الشركة  هذه 
تسرق  فكانت  املضيفات،  تلك  إحدى 
منه املفاتيح السرية وتسلمها لضباط 
يدخلون  الذين  الفرنسية  املخابرات 
السوفياتية،  الطيران  شركة  مكتب 
على  ليحصلوا  بــصــفــة،  ــرة  مـ ــل  ك
أيديهم  ويضعوا  للوثائق،  صــور 
السوفياتية  األجهزة  أكبر  أحد  على 
املتخصصة في التجسس العسكري، 
االنتصار  نخب  »فانفيل«  وشــرب 
طردت  حينما   ،1963 فبراير   15 يوم 
»إيــروفــلــوت«  مكتب  مــديــر  فرنسا 

بتهمة التجسس.
املتهمني  جانب  ينحصر  ويكاد 
بنبركة،  رسميا في قضية اختطاف 
في  املحاكمتني  أمام  مثلوا  والذين 
هذين الشخصني، إضافة إلى بعض 
الكذب  في  تــبــاروا  الذين  الشهود 

واستبعاد أي علم بالقضية.
منفذة  الــكــبــرى،  املجموعة  ــا  أم
االختطاف أو املساهمة فيه، أو التي 
لعبت دورا ما في مختلف املراحل، 
أو  االختطاف  مرحلة  منها  ســواء 
تمثل  لم  التي  هي  فإنها  االغتيال، 
أمام املحكمة، ولم تستدع، أو التي 
إمــا  الــحــضــور  وبـــني  بينها  حــيــل 

بالهروب أو بالقتل.
الطويلة  الــالئــحــة  هــي  ــذه  ــ وه

ألبطال هذه املساهمة املظلمة:

بيير لومارشان: المحامي 

هــذا  عــن  ــحــديــث  ال يتطلب  قــد 
املحامي »الباربوز«، أكثر من كتاب، 
ولو جمع ما كتب في شأنه بفرنسا 
لجمعها  كفى  ملا  ومقاالت،  كتب  من 

ملواضيع  سبق  املجلدات،  عشرات 
ــارشــان«  ــوم »ل أن خــصــت  ســالــفــة 
هذا  أن  وكيف  املطولة،  بالبيانات 
 ،1926 ســنــة  املـــولـــود  ــحــامــي،  امل
أصبح الرأس املدبر لجهاز اإلرهاب 
للوطنيني  سواء  املضاد،  الفرنسي 
والتونسيني،  والجزائريني  املغاربة 
رفضوا  الذين  املعارضة  لرجال  أو 
عن  وخــرجــوا  الــجــزائــر،  استقالل 
طاعة الدولة الفرنسية، وقد استمد 
ــال، ومــن  ــ ــســالح واملـ ــن ال قــوتــه م
ديغوليا  برملانيا  نائبا  انتخابه 
ومصاهرته  »اللييون«  مقاطعة  عن 
قضية  في  ولكنه  دوغــول،  للجنرال 
التي  الضاربة  اليد  كــان  بنبركة، 
يحركها وزير الداخلية، روجي فري، 
الجمهورية  لرئاسة  العام  والكاتب 
سابق  تعاون  من  انطالقا  فوكار، 
ــي سلسلة  ف املــجــمــوعــة  هـــذه  ــني  ب

أعمال تفوق العد وتتعدى الخيال.
من  ــارشــان«  ــوم »ل ــوة  ق وتنطق 
عليها  يتوفر  التي  الالئحة  طــول 
يخدمونه  الــذيــن  ــاب  اإلرهـ لــرجــال 
أثبتت  وقد  شروط،  أية  وضع  دون 
التصفيات،  ــل  وك املحاكمات  كــل 
باملحامي  اإلرهــاب  أقطاب  ارتباط 
مكتبه  يعتبر  الــذي  »لــومــارشــان«، 
مــلــجــئــا لــكــل املــتــابــعــني بــتــهــم ال 
يتسامح فيها القانون، وإذا كنا قد 
في  »لومارشان«  لشخص  تطرقنا 
فصول سابقة، ربما يكفي للتعريف 

قضية  فــي  دوره  ــإن  فـ ــرجــل،  ــال ب
واجهتني  في  أساسيا  كان  بنبركة 
القضية..  مفاتيح  بمثابة  هــمــا 
إذ  إرهابيا،  األول  دوره  كــان  فقد 
الذي  الفيلم  مشروع  صاحب  إنــه 
وهو  للمهدي،  كمصيدة  استعمل 
»فيكون«  ــي  ــاب اإلره اخــتــار  الـــذي 
الــدور  أمــا  االتــصــال،  ليكون رجــل 
إذ  وخطيرا،  سياسيا  فكان  الثاني، 
»لومارشان« دور املصالح  لعب فيه 
املخططة  الفرنسية،  االستعمارية 
باملغرب،  كبرى  مؤامرة  لتنفيذ  إما 
ــنــظــام املــغــربــي  وإمـــا لــتــوجــيــه ال
األمور  مقاليد  تسليم  نحو  بالقوة، 
االســتــعــمــاريــة  ــح  املــصــال لطغمة 
الفرنسية بعد االستقالل، ويتلخص 
الدور الثاني في الئحة األسئلة التي 
الفرنسية،  الشرطة  عليها  عثرت 
على  لوضعها  موجهة  كانت  والتي 
والتي  اعتقاله،  بعد  بنبركة  املهدي 
القضائية  البحث  مصالح  أثبتت 
في فرنسا، بمقتضى وثيقة شرعية، 
أنها مكتوبة بخط يد »لومارشان«.

هناك وثيقة من األهمية بمكان، 
الفرنسية  املحكمة  ــام  أمـ قــرئــت 
 ،1966 أكــتــوبــر  ثــامــن  جلسة  فــي 
األساسيني  املختطفني  أحد  بعثها 

املسمى  »لــونــي«،  بنبركة  للمهدي 
من  هاربا  وكــان  »جوليان«،  أيضا 
اكتفى  ولكنه  ــالده،  ب عدالة  أيــدي 
وفيها  الوثيقة،  الرسالة  بإرسال 
يقدم عن دور »لومارشان« البيانات 
التالية: ))أخبرني فيكون يف شتنبر 
لعملية  ــداد  اإلع بصدد  أنه   ،1965
مع  مؤخرا  تقابل  وأنه  جدا،  مربحة 
بنبركة  املهدي  املغربي  السياسي 
التحضير  إطـــار  يف  ــرة،  ــاه ــق ال يف 
يهم  االستعمار،  ضد  فيلم  إلجنــاز 
وتيتو  الناصر  عبد  مثل  شخصيات 
حيلة  هو  الفيلم  هذا  وأن  وكاسترو، 
لــتــنــظــيــم مــقــابــلــة ســيــاســيــة بني 
السياسيني  من  ومجموعة  بنبركة 
أهمية  ــت  أدركـ وعــنــدمــا  املــغــاربــة، 
استعدادي  عــن  وأعــربــت  املــشــروع، 
عند  فيكون  أخذني  فيه،  لإلسهام 
خارج  بيته  يف  »لومارشان«  احملامي 
لومارشان  أعطاني  وقــد  املدينة، 
تؤكد  سر،  كلمة  شبه  توديعه،  قبل 
وهي  العليا،  والدوائر  احلكومة  دور 
أن  ــت  ــرف وع ــان«.  ــ ج ــي  ــوت »ب كلمة 

الرئيس  الشخص  هو  جان«  »بوتي 
للعملية((. املنظم 

وإشـــــارة املــجــرم »لـــونـــي« في 
جــان«،  »بــوتــي  اســم  ــى  إل رسالته 

السري  االســم  وضــوح  بكل  تعني 
ــاي«، مدير  ــ »جـــان ك ملــديــر األمـــن 
ــني ســر وزيــر  ــســري، وأمـ ــن ال األمـ
الداخلية »روجي فري«، أطلق عليه 
الفرنسية  املخابرات  في  العاملون 
ــه ألــف عدة  اســم »بــوتــي جــان«،ألن
روايات بوليسية تحت اسم »بوتي 
»لوني«  اإلرهابي  يكن  ولم  جــان«، 
»جوليان«،  باسم  أيضا  املــعــروف 
هــو الــوحــيــد الـــذي فــضــح الـــدور 
»لــومــارشــان«  للمحامي  الحاسم 
جمع  وفــي  االختطاف،  تنظيم  في 
ببعضهم،  وتــعــريــفــه  اإلرهــابــيــني 
االجتماعات  كل  خالل  التكلم  وفي 
من  فكل  الكبار،  املسؤولني  باسم 
بعيد،  أو  قــريــب  مــن  ارتــبــاط  لهم 
باإلجرام واإلرهاب، أو من أسهموا 
أو  املغاربة  الوطنيني  تصفية  في 
من  أو  الجزائريني،  أو  التونسيني 
»ساك«  مجموعة  في  أعضاء  كانوا 
»الـــتـــرووان«،  أو  ــوز«  ــارب ــب »ال أو 
تعامل  »لــومــارشــان«  أن  يعرفون 
فري«  »روجي  مع  الخمسينات  منذ 

فيما  أصبحا  اللذين  »فوكار«،  ومع 
دوغول،  الجنرال  حكم  وخالل  بعد، 
عهد  فــي  والــنــهــي  األمـــر  صاحبي 
وطبيعي  الخامسة،  الجمهورية 
مدير  عن  »لومارشان«  يتحدث  أن 
األمن  إلدارة  التابعة  االستعالمات 
»بوتي  تسمية  مستعمال  الفرنسي 
جان«، ألن الرجلني عمال تحت إمرة 
»روجي فري« في محاربة ما كانوا 

يسمونه باإلرهاب سنة 1952.
»لومارشان«  املحامي  دهاء  ولكن 
وطول باعه، وكل اإلمكانيات املتوفرة 
لديه، والتي جعلت منه شخصا أقرب 
تحطمت  عناصر  كلها  مسؤول،  ألي 
»فــيــكــون«،  عملية  مــنــاورات  ــام  أمـ
بتحول  ــارشــان«  ــوم »ل فــاجــأ  الـــذي 
املحامي  مشكلة  وأصبحت  كبير، 
»لومارشان« الذي استدعي للشهادة، 
هي إخفاء »فيكون« عن األنظار وعن 
شغل  ــذي  ال الــحــدث  وهــو  املحكمة، 
الشكل  بنفس  الفرنسي  العام  الرأي 
الذي شغل به أثناء اختطاف بنبركة، 
يكون  أن  أنكر  »لومارشان«  أن  ذلك 
»فيكون«  باإلرهابي  اتصال  أي  له 
ولو حضر »فيكون« للمحكمة لصرح 
لذلك  »لومارشان«،  بخالف ما يدعيه 
»فيكون«  إخــفــاء  الــواجــب  مــن  كــان 

وإلى األبد.
اآلخر  الرئيس  »لومارشان«  كان 
كانت  الــتــي  الــثــانــيــة  للمجموعة 
بنبركة،  املهدي  شخص  تستقطب 
السينمائي،  الفيلم  فخ  في  للسقوط 
يكن  لم  املهمة،  لهذه  تنفيذه  وفــي 
»لومارشان« يثق في أحد، فقد كان 
يشرف مباشرة على كل التحركات، 
مع محافظته على البقاء في الظل.. 
»بيرنيي«  الصحفي  ضرب  فعندما 
ــي  ــاب ــرانــجــو« واإلره ــخــرج »ف وامل
باملهدي  لالجتماع  موعدا  »فيكون« 
ــي جــنــيــف، واســتــقــلــوا  بــنــبــركــة ف
شتنبر   20 يــوم  جميعا  الــطــائــرة 
جنيف،  إلـــى  ــاريــس  ب مــن   ،1965
بالدرجة  راكبا  »لــومــارشــان«  كــان 
مرفوقا  الطائرة،  نفس  من  األولــى 
باختطاف  املعني  اآلخــر  بالطرف 
املـــهـــدي بــنــبــركــة، وهـــو الــطــرف 
والقارئة  القارئ  كــان  إذا  الثالث، 
بــرأس  معي  ممسكني  الــكــريــمــان، 
األولني  للطرفني  متذكرين  الخيط، 
السابقة(،  الحلقات  في  ورد  )كما 
على  كان  الــذي  الثالث  الطرف  أما 
متتبعا  »لــومــارشــان«  مــع  ارتــبــاط 
في  معه  راكبا  معه،  األحداث  لسير 
الطائرة املتوجهة إلى جنيف، لتتبع 
فهو  بنبركة،  املهدي  مع  االجتماع 
الطرف اإلسرائيلي، وسيرد الحديث 
ــادم  ــي فــصــل ق ــطــرف ف عــن هـــذا ال
الضائعة(،  الحقيقة  ركــن  )ضمن 
اجتمع  جنيف،  إلى  الوصول  وبعد 
الصحفي »بيرنيي« باملهدي بنبركة 
في الغذاء، واجتمع به »فيكون« في 
املساء، بينما لم يظهر »لومارشان« 

وال الطرف اإلسرائيلي املرافق له.

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  والمختطفون28الحلـقــة

املحامي لومار�ضان.. بني امل�ضيفات ورجال الإرهاب 

تنطق قوة »لومارشان« من طول الالئحة التي يتوفر عليها لرجال اإلرهاب 
الذين يخدمونه دون وضع أية شروط، وقد أثبتت كل المحاكمات وكل التصفيات، 

ارتباط أقطاب اإلرهاب بالمحامي »لومارشان«، الذي يعتبر مكتبه ملجئا لكل 
المتابعين بتهم ال يتسامح فيها القانون

لومارشان،  المحامي 
الرأس المدبر لجهاز المخابرات 
الفرنسية، واليد الضاربة التي 

كان يحركها وزير الداخلية 
في قضية بنبركة


