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ربـــــورتاج

شركات تستغل الظرفية لجني الماليين 

بعد صراع الصيادلة ووزارة الصــحة

»كورونا« تعمق مأساة العالقين في سبتة المحتلة

تفاقم أزمة الدواء المسكوت عنها 

تحت األضواء كواليس األخبار
مؤسسة رسمية ترسم واقعا أسودا 

لظروف عيش األسر المغربية
كم يبــلغ ثمــن 
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 المؤسس:
مصطفى العلوي

سري

أثـــــار بــعــض الــدبــلــومــاســيــن مــاحــظــة 
»بــروتــوكــولــيــة« حـــول ظــهــور وزيـــر الــشــؤون 
وكأنه  وحيدا،  اإلفريقي  والتعاون  اخلارجية 
مبادرة  على  التوقيع  مبادرة  يف  الــوحــيــد)..(، 
»احلزام والطريق«، بينما ظهر عن اجلانب الصيني 
االحتفالية  األجــواء  عن  وبعيدا  مسؤولن)..(،  ستة 
التي رافقت هذا التوقيع، يطرح سؤال كبير حول »تأخر 
مغربية  وزيرة  أن  علما  باملبادرة،  االلتحاق  يف  املغرب« 
مع  احلكومة  تفاعل  أكدت  أن  سبق  الدرهم،  رقية  هي 

املبادرة خال زيارتها للصن سنة 2017. مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

رفضت السلطات المغربية السماح بترويج الطائرات بدون طيار 

)الدرون( في المغرب، وتذهب جل التخمينات إلى القول بأن 

توصية من هذا النوع تقف وراءها األجهزة األمنية، ولم يعد 

خافيا الدور الكبير الذي أصبح يلعبه المدير العام لألمن الوطني، عبد اللطيف 

الحموشي، المراقب الكبير لألوضاع داخل المغرب وخارجه)..(.

ورغم أن سؤال »الدرون« طرح في البرلمان على وزارة الداخلية، بعد إقصاء 50 

شركة من عملية تسويق هذا النوع من الطائرات الخفيفة، بسبب خطورتها، 

حال  الذي  هو  األمني  دوره  يكون  وقد  المملكة،  عين  هو  الحموشي  فإن 

دون حصول توتر أكبر في العالقات المغربية اإلسبانية، حيث تميزت الفترة 

األخيرة بتصريحات ملكية هنا وهناك، قد تشكل مدخال لطي صفحة الخالف 

الذي تسبب فيه إبراهيم غالي، بعد أن فضحت األجهزة المغربية تواجده داخل 

التراب اإلسباني بهوية مزورة)..(.

الضائعة الحقيقة  ملف
كيف وقع بنبركة 
في »فـم السـبع«

ما هي أسباب تزامن  المصالحة المغربية
28 األلمانية مع عودة العالقات الجزائرية الفرنسية ؟ 6

المراقب الوحيد..

تفاصيل  أكثر  داخل  العدد
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1591 من 21 إلى 27 يناير 2022

بقلــم               الطيب العلوي

ال أحد يراقب
المراقبــين.. غيــر 

من بين املواضيع املثيرة للجدل هذا األسبوع 
تحت قبة البرملان، ذلك الذي نتج عن سؤال أثار 
الحظر  رفع  تداعيات  حول  العديد)...(  فضول 
عن تراخيص استيراد الطائرات الصغيرة بدون 
طيار »الدرون«.. هذا السؤال الذي تقدم به فريق 
الراكبني  على  املحسوب  واالشتراكية،  التقدم 
البرملانية  وجهته  والذي  املعارضة)...(،  صهوة 
خديجة أروهال عن حزب »الكتاب«، معبرة عن أن 
»القرار شكل صدمة لعدد من املقاولني، بحكم أن 
بإنجاز  الخاصة  الصفقات  بعض  تحمالت  دفتر 
في  تدخل  التي  تلك  ســواء  عمومية،  مشاريع 
التنمية  برامج  أو  األخضر  الجيل  مخطط  إطار 
الطائرات«،  هــذه  استعمال  تفرض  املندمجة، 
على  »املتضررين«  املقاولني  هــؤالء  كــان  وإذا 
إعادة  إلى  يدعون  املعاِرضة،  البرملانية  قول  حد 
إياها  مطالبة  الداخلية،  وزارة  قرار  في  النظر 
بتسهيل مسطرة الترخيص للشركات الراغبة في 
هذا  كل  فإن  الطائرات،  من  النوع  هذا  استيراد 
يجعلنا نفهم أن السيدة أروهال ال تعرف املغرب 
مبررات  عن  تساءلت  ملا  خصوصا  املعرفة،  حق 
من  النوع  هذا  الستيراد  شركتني  على  االقتصار 
الوسائل، وإقصاء خمسني طلبا أخرى في نفس 

السياق)...(.
ونتكلم  لـ»الدرون«،  التقني  املفهوم  كان  إذا 
في  مثال  ُيعتمد  منه،  العادية  النوعية  عن  هنا 
تقنيات تصوير املشاهد املرتفعة جدا، ففي بلدان 
»الحضية«، ال ننسى أن األمور ال ُتأّول بمفهومها 
املبدئي، كما أن األشياء ال ُتستخدم فقط لوسائلها 
األولية)...(، وفي إطار استخدام الطائرات بدون 
طيار على سبيل املثال، فالكل يعرف مدى شغف 
املغاربة العريق بحب االستطالع، الذي قد يغلب 
كهاته  آليات  من  ويجعل  شـــيء)...(،  كل  على 
يعرفه  الواحد  يكن  لم  ما  ملعرفة  إضافية  وسيلة 
أال  البديهي  من  يكون  تم،  ومن  اآلخــر)...(،  عن 
بحق  واحد  أبــدا ألي  األمنية  مؤسستنا  تسمح 
لتبقى  غيرها،  العامة،  واملراقبة  العميقة  املعرفة 
إذا  هذا  تنام..  ال  التي  املغرب  عني  وحدها  هي 
إذا  أمــا  »املــراقــبــة«،  جانب  على  فقط  اقتصرنا 
فلنذكر  االعتبار جوانب أخرى)...(،  أخذنا بعني 
السيدة البرملانية، بأن »املغاربة واعرين«، إضافة 
إلى أن سؤالها تم طرحه في نفس األسبوع الذي 
واجه فيه الجيش األمريكي، املصنف في املرتبة 
نوعية  نفس  في  يتمثل  تهديدًا  عامليا،  ــى  األول
املُصّممة  السعر،  رخيصة  »الــدرون«،  الطائرات 
للهواة، التي ال يتعّدى ثمنها مائة دوالر، والتي 
استطاع الهواة أنفسهم)...( تحويلها إلى سالح 
للجيش  كبيرة  ميدانية  يمثل مشكلة  بات  صغير 
قواته،  األمريكي، في حال استخدامه الستهداف 
في  يكمن  آخر  تحّدي  أمام  »املارينز«  وضع  ما 
التكلفة  منخفضة  جديدة   دفاعية  وسائل  إيجاد 
التهديدات،  من  النوع  لهذا  التصّدي  يمكنها 
خاصة إذا تم استخدام أعداد كبيرة منها لتنفيذ 
تستهدف  أســراب  شكل  على  متزامنة  هجمات 

موقعا عسكريا أو تجّمعا للجيش.
وإذا كان هذا ما وصل إليه »هواة« بلد »آبل« 
بلد  هــواة  يحقق  قد  فماذا  و»مايكروسوفت«، 
بهذا  مايكروسوفت«  و»قراصنة  آبل«  »قراصنة 

النوع من الوسائل؟
شكرا لحزب التقدم واالشتراكية على املقترح، 
لكن.. »آش جابنا لهاد القرع نمشطو ليه راسو؟«.

كم يبــلغ ثمــن ساعــة أخــنوش؟ 

إسرائيليان
 من أصل مغربي 
مرشحان لخالفة 

هو نتـــنيــا
الرباط. األسبوع 

يـــتـــنـــافـــس الـــعـــديـــد مــن 
من  اإلسرائيليني،  السياسيني 
بينهم اثنان من أصل مغربي، 
في  نتنياهو  بنيامني  لخالفة 
بهدف  وذلك  »الليكود«،  حزب 
إسقاط الحكومة الحالية التي 

يقودها نفتالي بنيتت.
املرشحني،  قائمة  وتــضــم 
اإلسرائيلية،  الصحافة  حسب 
ــني مـــن أصــل  ــن مــرشــحــني اث
بأمير  األمــر  ويتعلق  مغربي، 

أوحنا وميري ريغيف.
املقربني  من  أوحنا  ويعتبر 
ــرئــيــس الــــــوزراء الــســابــق  ل
مواليد  مــن  ــو  وه نتنياهو، 
أبوين  من  السبع  بئر  مدينة 
أن  وســبــق  ــل،  األصـ مغربيي 
ــر الــعــدل  ــ تــقــلــد مــنــصــب وزي
ووزير األمن العام في الحكومة 

السابقة.
أمـــا مــيــري ريــغــيــف، فهي 
مغربيي  ــن  ــوي أب ــن  م أيــضــا 
األصل، وسبق لها أن تعرضت 
بسبب  فرنسا  في  النتقادات 
يحمل  بفستان  مشاركتها 
ــرة في  ــخ ــص ــة ال ــب صــــورة ق

مهرجان كان السينمائي.

اتهام الطالبي العلمي بخرق القانون 

البرلمانيون 
االتحاديون مع 

الثـالثة«  »الوالية 
إلدريس لشكر

لشكر

الرباط. األسبوع

بمجلسي  االشتراكي  االتحاد  برملانيو  طالب 
بالترشح  لشكر،  إدريس  األول  الكاتب  البرملان، 
للمؤتمر الحادي عشر للحزب املرتقب عقده نهاية 

الشهر الحالي.
البرملانيني لشكر، بالتراجع عن  وناشد هؤالء 
الترشح  بعدم  عنه  أعلن  أن  سبق  الــذي  ــراره  ق
ترشحه  أن  معتبرين  األولى،  للكتابة  أخرى  مرة 

سيساهم في تقوية املكتسبات املحققة والحفاظ 
على وحدة الحزب.

التي  لألجواء  الكبير  ارتياحهم  عن  وعبروا 
االنتقادات  رغم  الوطني،  للمؤتمر  اإلعداد  تطبع 

التي وجهها مرشحون للكتابة األولى للحزب.
البرملان،  في  االشتراكي  االتحاد  فريقا  وأشاد 
اإليجابية  وللحصيلة  للحزب،  لشكر  بقيادة 
العاشر  الوطني  املؤتمر  منذ  الحزبية  للقيادة 
املنعقد في سنة 2017، والتي مكنت »الوردة« من 
األخيرة  االنتخابات  في  إيجابية  نتائج  تحقيق 

وتعزيز تموقعه السياسي في املشهد الوطني.

سؤال حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة 

الرباط. األسبوع
  

الــجــزئــيــات  بــعــض  ــال  ــم إه نتيجة 
رئيس  ساعة  خلقت  التواصلية)..(، 
كبيرة  ضجة  أخنوش،  عزيز  الحكومة 
في مواقع التواصل االجتماعي، بعدما 
تداول نشطاء صورة للساعة التي ظهر 
بالقنوات  الرسمي  حــواره  خــالل  بها 
الحكومة  عمل  لتوضيح  العمومية، 

خالل 100 يوم املاضية.
وتضاربت آراء رواد مواقع التواصل 
أخنوش،  ساعة  ثمن  حول  االجتماعي 
بني من يقول أن ثمنها 75 مليون سنتيم، 
وهناك من قال أن ثمنها في مواقع عاملية 

متخصصة يفوق 100 مليون سنتيم.
وانتقد نشطاء ظهور أخنوش بساعة 

خالل  املاليني،  عشرات  تساوي  يدوية 
التي  االجتماعية  البرامج  عن  حديثه 
تعتزم حكومته املضي فيها، بينما رأى 

الحكومة مصنف من  رئيس  أن  آخرون 
بني أثرياء العالم وارتداءه لساعة ثمينة 

يعتبر أمرا عاديا.

الرباط. األسبوع

االجتماعية  القطاعات  لجنة  أعضاء  عبر 
األربعاء  يوم  اجتماع  خالل  النواب،  بمجلس 
رفع  ــض  رف على  احتجاجهم  عــن  ــاضــي،  امل
خالل  مــن  اللجنة،  اجتماعات  عــن  السرية 
دون  الفرق،  طلبات  مواضيع  بعرض  االكتفاء 
االقتصادي  ــاج  اإلدم وزيــر  لعرض  االستماع 

واملقاولة الصغرى والشغل.

اعتبر  فــقــد  مــطــلــعــة،  مـــصـــادر  وحــســب 
مجلس  رئيس  رفض  الغاضبون،  البرملانيون 
السرية  رفع  العلمي،  الطالبي  رشيد  النواب، 
االجتماعية،   القطاعات  لجنة  اجتماع  عــن 
»خرقا للقانون، لكونه سمح برفع السرية عن 

أشغال لجان أخرى«.
على  البرملانية  الــفــرق  نــواب  احتج  ــد  وق
مع  املجلس  رئيس  تعامل  طريقة  في  التمييز 
الداخلي  النظام  ملقتضيات  وخرقه  لجنتهم، 
بعرض  لــهــم  الــســمــاح  ــم  ت حــيــث  للمجلس، 

مواضيع الطلبات التي تقدمت بها الفرق.

الرباط. األسبوع

ــزب الــحــركــة  ــادي فــي حـ ــي ــق يــعــتــزم ال
ترشيحه  تقديم  مبديع،  محمد  الشعبية، 
العامة  األمــانــة  منصب  على  للمنافسة 

للحزب إلى جانب محمد أوزين.
ترشح  ــإن  ف مطلعة،  مــصــادر  وحــســب 
ظل  في  يأتي  العام،  األمني  ملنصب  مبديع 

الحركيني على  اتفاق  اآلراء وعدم  اختالف 
اسم يمكن اإلجماع عليه.

ثقة  كسب  إلــى  مبديع  محمد  ويسعى 
أعضاء الحزب والقيادات األمامية، من أجل 
خاصة  ترشيحه،  وضــع  في  قدما  املضي 
في ظل الصمت الذي يسود أعضاء املكتب 

السياسي.
العام  األمـــني  يــغــادر  أن  املنتظر  ــن  وم
الحالي، امحند العنصر، الحركة الشعبية، 
بعدما قضى أزيد من ثالثني سنة على رأس 

آخر  اسم  أمام  املجال  ليفسح  الحزب 
السنوات  خالل  الحزب  قيادة  يتولى 

املقبلة.
من جهة أخرى، يستعد حزب الحركة 

الشعبية لعقد املجلس الوطني 
الـــجـــاري،  يــنــايــر   29 يـــوم 
وضعية  مناقشة  أجــل  مــن 
الحزب ومكانته، والتحضير 
املرتقب  الوطني  للمؤتمر 

عقده في الصيف القادم.

الــعنصر  لخــالفة  مبــديع يســعى 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع
  

السامية  للمندوبية  تقرير جديد  كشف 
املعيشي  املستوى  تراجع  عن  للتخطيط، 
املاضيني،  العامني  خالل  املغربية  لألسر 
مما أثر كثيرا على دخلها املادي، وأدخل 
اجتماعية،  ــة  أزم فــي  األســر  مــن  اآلالف 
خــاصــة فــي ظــل أزمـــة »كــورونــا« التي 
تعرف ارتفاعا في أثمنة املواد الغذائية، 

باإلضافة إلى تراجع الخدمات.
يعرفها  اخـــتـــالالت  الــتــقــريــر  ــرز  ــ وأب
العمومي  والتعليم  الصحي  الــقــطــاع 
األسر  تصريحات  حسب  والخصوصي، 
في  الــخــدمــات  أن  تــرى  التي  املغربية، 
مع  مقارنة  تراجعت  الصحي  القطاع 
بالنسبة  األمر  نفس  املاضية،  السنوات 
عدة  مــن  يعاني  ــدوره  بـ الـــذي  للتعليم 
التحصيل  على  تؤثر  ومشاكل  أعطاب 

الدراسي للتالميذ.
أسعار  ارتفاع  إلى  التقرير  تطرق  كما 
املاضية،  السنة  خــالل  الغذائية  ــواد  امل
وارتفاع معدل البطالة، مما انعكس بشكل 
سلبي على مدخول األسر، باإلضافة إلى 
على  واملحافظة  اإلنسان  حقوق  مسألة 

البيئة.
القضايا  من  العديد  املندوبية  وأبرزت 
في  خاصة  املغربية،  األسر  تشغل  التي 
املستوى  على  أثرت  التي  الجائحة،  ظل 
األسر،  لغالبية  واالقتصادي  االجتماعي 

بسبب العديد من األسباب واإلكراهات.
أفــادت  الصحة،  قطاع  مستوى  فعلى 
مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، حول 
الفصل  خــالل  األســر،  حــول  بحث  نتائج 
الرابع من سنة 2021، أن »61 في املائة من 
تدهورت،  الصحة  إن خدمات  قالت  األسر 
فيما رأت 15.1 في املائة عكس ذلك«، وقد 
املائة و11.4  في   60.2 النسب  بلغت هذه 
في املائة على التوالي خالل سنة 2020، 
فقد  التعليم،  بخدمات  يتعلق  فيما  أمــا 
 ،2021 أوضحت املندوبية أنه خالل سنة 
أقرت 56.9 في املائة من األسر مقابل 21.5 
في املائة، بتدهور جودة خدمات التعليم، 
وهكذا انتقل رصيد هذا املؤشر من ناقص 
 35.4 ناقص  إلى   2020 سنة  نقطة   29
2021، وأضافت املندوبية، أن  نقطة سنة 
55.2 في املائة من األسر صرحت بتحسن 
جودة الخدمات اإلدارية خالل سنة 2021، 
ذلك،  عكس  املائة  في   20.8 رأت  في حني 
 34.4 وهكذا انتقل رصيد هذه اآلراء إلى 
خالل  املسجلة  نقطة   6.40 عوض  نقطة 

سنة 2020.

نتائج  أن  السامية،  املندوبية  وأفادت 
من   %  96.2 أن  أبــرزت  املنجز،  البحث 
األسر صرحت بأن أسعار املواد الغذائية 
شهرا   12 خــالل  كبيرا  ارتفاعا  عرفت 

األخيرة.
الغذائية  املــواد  أســعــار  وبخصوص 
خالل 12 شهرا املقبلة، فتتوقع 78.6 % 
في  االرتفاع،  في  استمرارها  األســر  من 
ترجح  التي  األسر  معدل  يتجاوز  ال  حني 

انخفاضها 2.4 % فقط.
السامية  املــنــدوبــيــة  أوضــحــت  كــمــا 
للتخطيط، في تقريرها الخاص بامليزانية 
أن   ،2022 لسنة  التوقعية  االقتصادية 
حجم االستهالك النهائي لألسر سيعرف 
قيمته  أن  حــني  فــي   ،%  2.8 بـــ  ــادة  زيـ
تراجع  يؤكد  مما   ،%  4.6 بـ  سترتفع 
املنحى  نتيجة  لألسر  الشرائية  القدرة 
ستواصل  الــتــي  لــألســعــار  التصاعدي 

ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة 1.8 %.
من  أزيــد  أن  املندوبية  وكشفت  هــذا، 
املائة من األسر املغربية صرحت  67 في 
العام  فــي  معيشتها  مستوى  بتدهور 
منها   %  20.3 اعتبرت  فيما  املــاضــي، 
تحسنا  سجلت   % و12.3  مستقر،  أنــه 
في مستوى املعيشة، مضيفة أن مستوى 
ثقة األسر استقر خالل الفصل الرابع من 
سنة 2021 في 61.2 نقطة، مسجال بذلك 

تدهورا مقارنة مع الفصل السابق.
الشرائية  القدرة  أن  املندوبية  وقالت 
لألسر ستزيد بنسبة 0.7 % فقط في عام 
معدل  في  انخفاضا  يظهر  مما   ،2022
سنوي  متوسط    من  انتقل  الذي  تقدمها 
و2009   2000 عامي  بني   %  2.4 قدره 

إلى %1.1 بني عامي 2010 و2019.
تفاقم  ب مرتبطا  سيبقى  التراجع  وهذا 
الديون األسرية التي تقدر بأكثر من 34% 
من الناتج املحلي اإلجمالي )حوالي 400 
قروضهم  و  نم وبتباطؤ  درهـــم(،  مليار 
االستهالكية التي انخفضت من 20.5 % 

إلى 6.6 %.
كما أن الوضعية املالية لـ 54.4 % من 
شهرا  عشر  االثني  في  تدهورت  األســر، 
املالية  وضعيتها   5.4 مقابل  املاضية 
 %  51.8 أن  حيث  تحسنت،  أنها  أكــدت 
الرابع  الفصل  خالل  صرحت  األسر  من 
تغطي  مداخيلها  أن   ،2021 سنة  مــن 
من   %  44.3 استنزفت  فيما  مصاريفها، 

مدخراتها أو لجأت إلى االقتراض. 
املالية  الوضعية  لتطور  بالنسبة  أما 
12 شــهــرا املــاضــيــة، فقد  لــألســر خــالل 
 %  5.4 مقابل  األسر  من   %  54.4 قالت 
هذا  رصيد  استقر  وبــذلــك  بتدهورها، 
التصور في مستوى منخفض، حيث بلغ 

نقطة   48 ناقص  مقابل  نقطة   49 ناقص 
خالل الفصل السابق وناقص 39.9 نقطة 

خالل نفس الفصل من السنة املاضية.
الرابع  الفصل  التقرير، فخالل  وحسب 
من   %  44.3 ــدت  أكـ  ،2021 ســنــة  مــن 
ولجأت  مدخراتها  استنزفت  أنها  األسر 
معدل  يتجاوز  ال  بينما  االقتراض،  إلى 
من  ادخار  تكوين  استطاعت  التي  األسر 

إيراداتها 3.9 %. 
مقابل  األســر  من   %  15.2 وصرحت 
خالل  االدخــار  على  بقدرتها   ،%  84.7
رصيد  استقر  وهكذا  املقبلة،  شهرا   12
هذا املؤشر في مستواه السلبي مسجال 
 70.4 ناقص  مقابل  نقطة   69.5 ناقص 
وناقص  الــســابــق  الفصل  خــالل  نقطة 
65.8 نقطة خالل نفس الفصل من السنة 

املاضية.
األسر،  من  املائة  في   72 اعتبرت  كما 
أن   ،2021 سنة  من  الرابع  الفصل  خالل 
سلع  بشراء  للقيام  مالئمة  غير  الظروف 
املائة  في   9.2 رأت  حني  في  مستديمة، 
هذا  رصيد  استقر  وهــكــذا  ــك،  ذل عكس 
ناقص  بلغ  سلبي  مستوى  في  املؤشر 
62.8 نقطة مقابل ناقص 62 نقطة خالل 
الفصل السابق وناقص 61.2 نقطة خالل 

نفس الفصل من سنة 2020.
ــدت  وبــالــنــســبــة ملــشــكــل الــبــطــالــة، أك
الفصل  أنه خالل  تقريرها،  في  املندوبية 
في   84 توقعت   ،2021 سنة  من  الرابع 
املائة،  في   6.4 مقابل  األســر  من  املائة 
 12 خــالل  البطالة  مستوى  في  ارتفاعا 
شهرا املقبلة، ليستقر رصيد هذا املؤشر 
في مستوى سلبي بلغ ناقص 77.6 نقطة 
خالل  مسجلة  نقطة   78.3 ناقص  مقابل 
الفصل  خــالل  وأيضا  السابق،  الفصل 

الرابع من السنة املاضية.
حدود  في  البطالة  معدل  استقر  وقــد 
11.8 باملائة خالل الربع الثالث من العام 
شخص،  مليون   1.14 ليشمل  املــاضــي، 
معدل  أن  الحليمي،  مندوبية  تؤكد  حيث 
البطالة يصل إلى مستويات جد مرتفعة 

بني الشباب.
في  املؤشر  هذا  رصيد  استقر  وهكذا 
نقطة   62.8 ناقص  بلغ  سلبي  مستوى 
الفصل  خــالل  نقطة   62 ناقص  مقابل 
61.2 نقطة خالل نفس  السابق، وناقص 

الفصل من سنة 2020.
من ناحية أخرى، صرحت 18.2 % من 
األسر أن وضعية حقوق اإلنسان باملغرب 
املسجلة   %  15.8 مقابل  تراجعت  قــد 
رصيد  انتقل  وقد  املاضية،  السنة  خالل 
 26 عوض  نقطة   24.1 إلى  املؤشر  هذا 

نقطة املسجلة خالل سنة 2020.

غابت السفيرة املغربية في إسبانيا 
امللك  استقبال  عــن  بنيعيش،  كريمة 
الخاص  الرواق  في  وعقيلته  اإلسباني 
في  املقام  للسياحة  الدولي  باملعرض 
ــي وقـــت سابق  ــد، كــمــا غــابــت ف ــدري م
األجانب،  السفراء  استقبال  حفل  عن 
ــذي يــؤكــد فــرضــيــة إبــعــادهــا  ــر الـ األمـ
ثمن  دفعت  تكون  وقــد  نهائي،  بشكل 
اإلسبانية  الحكومة  ضد  تصريحاتها 
اإلسبانية  الخارجية  وزيرة  غرار  على 

التي تم االستغناء عنها.

االجتماع  بعقد  التوقعات  كثرت 
محمد  امللك  سيترأسه  الــذي  الــوزاري 
امللفات  مــن  عــدد  ــدارس  ــت ل ــســادس  ال
حركة  عن  عقبه  وسيعلن  والقضايا، 
مسؤولي  صفوف  في  واسعة  تنقيالت 
وأقاليم  جهات  فــي  الترابية  اإلدارة 
والعمال،  ــوالة  الـ خصوصا  اململكة، 
أن  ينتظر  مطلعة،  مــصــادر  وحــســب 
انتقالية  الحركة مع حركة  تتزامن هذه 
العليا  األطر  بعض  في صفوف  واسعة 
التدابير  فــي  مكانتها  أثبتت  الــتــي 
املحلية  الــتــنــمــيــة  ملــلــفــات  الــيــومــيــة 

والنموذج التنموي الجديد.

املجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  انضم 
الذين  املــســؤولــني«  »جــوقــة  إلــى  تبون 
كبرى  مالية  مــؤســســات  أن  يــقــولــون 
عرضت على الجزائر قروضا بتسهيالت 
في  الليونة  بعض  إبــداء  مقابل  كبيرة 
املغربية..  والصحراء  فلسطني  ملفات 
كما استغل مناسبة حديثه أمام الجيش 
الذي وصفه بـ»املسالم«، ليقول: »الويل 

ملن فكر في االعتداء على الجزائر«.

األمريكية  ــراف  األطـ بعض  ــدأت  ب
الوطني  الدفاع  »تفويض  بقانون  تلوح 
عليه  سيصادق  والــذي   ،»2022 لعام 
كورقة  بــايــدن  جــو  األمريكي  الرئيس 
ــه يــربــط  ــكــون ــرب، ل ــغـ ضــغــط ضـــد املـ
نزاع  بـ»حل  العسكري  التمويل  منح 
ال  األوراق  خلط  أن  غير  الــصــحــراء«، 
مــنــاورات  ــراهــن  ال الــوقــت  فــي  يشمل 

»األسد اإلفريقي« الضخمة)..(.

وقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش 
األولــى  القناة  فــي  باهت  ظهور  على 
 100 تقديم حصيلة  بمناسبة  والثانية، 
يوم من عمل الحكومة، وقد غلبت صيغة 
الصحفية،  األسئلة  معظم  على  »ربما« 
على  متفائل«  »أنا  عبارة  غلبت  بينما 
خطأ  وأكبر  الحكومة،  رئيس  أجوبة 
هو وصف »ذوي االحتياجات الخاصة« 

بـ»املعوقني«.

بطنجة  االبتدائية  املحكمة  شرعت 
إلقاء  بعد  مخدرات،  شبكة  محاكمة  في 
القبض على ربان شاب تسلل إلى املغرب 
عبر طائرة خفيفة، لكن الوزن الزائد من 
على  قدرتها  عدم  في  تسبب  الحشيش 
الطيران، واصطدامها بشاحنة، ليحكي 
شاحنة  لسائق  رشوة  دفع  أنه  الربان 
أزبال كي ينقله إلى وسط مدينة طنجة، 
أن  قبل  نفايات«  »مطرح  إلى  نقل  لكنه 
إلى  إعــادتــه  على  املستخدمون  يتفق 
في  امللكي  ــدرك  ال فكان  وجــدوه،  حيث 

استقبالهم)..(.

تحت
األضواء

مؤسسة رسمية ترسم 
واقعا أسودا لظروف عيش 

المغــربية األســر 

دروس الحليمي للحكومة

الحليمي



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

في خزانته عبر مساره اإلعالمي منذ ما يزيد عن 60 
سنة، تنشرها »األسبوع« بانتظام ضمن هذا الركن.
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صور تنشر   ألول  مرة

عندما كان الملك الحسن الثاني 
يجتمــع باألقــطاب الصحــــراويين ويناقـــشهم.

العدد: 1591 من 21 إلى 27 يناير 2022

كـواليـس  األخبــار
االتحاد الوطني 
لوكاالت األسفار 

يستنكر إقصاءه من 
دعم القطاع السياحي 

الرباط. األسبوع
  

استنكر االتحاد الوطني لوكاالت األسفار، 
املنضوي تحت لواء االتحاد العام للمقاوالت 
لوكاالت  السياحة  وزارة  تهميش  واملهن، 
لدعم  االستعجالي  املخطط  مــن  ــار  األســف

القطاع السياحي بملياري درهم.
األسفار  لوكاالت  الوطني  االتحاد  وقــال 
برنامج  أي  من  يستفد  »لم  أنه  له،  بالغ  في 
صرف  تمديد  باستثناء  داعـــم،  حكومي 
التعويض الجزافي املحدد في 2000 درهم، 
السياحي  بالقطاع  ملستخدمني  املخصص 
واملطاعم املصنفة، وتأجيل أداء االشتراكات 
للضمان  الــوطــنــي  لــلــصــنــدوق  املستحقة 
ــر«، وأضـــاف أن  االجــتــمــاعــي ملــدة 6 أشــه
من  االستفادة  من  أقصيت  األسفار  »وكاالت 
التدابير األخرى التي أقرتها الحكومة لقطاع 
كتأجيل  الفندقي،  والقطاع  السياحي  النقل 
واإلعفاء  البنكية  القروض  استحقاق  آجال 
من الضريبة املهنية املستحقة لسنتي 2020 
القطاع  لفائدة  الــدولــة  من  ودعــم  و2021، 

الفندقي بمبلغ مليار درهم«.
طال  ــذي  ال واإلقــصــاء  التهميش  وبسبب 
ــحــاد  ــب االت ــار، طــال ــفـ ــطــاع وكــــاالت األسـ ق
رئيس  بتدخل  ــار،  األســف لــوكــاالت  الوطني 
مراجعة  أجل  من  السياحة،  الحكومة ووزيرة 
ضمن  األسفار  وكالة  مهنيي  وإضافة  القرار، 
لدعم  االستعجالي  املخطط  من  املستفيدين 
القطاع السياحي، خاصة وأن مجالهم يعد من 
القطاعات األكثر تضررا من جائحة »كورونا«.
االتحاد  نقابة  تأسيس  تم  فقد  لإلشارة، 
ــالل شهر  الــوطــنــي لـــوكـــاالت األســـفـــار خـ
املهنيني  من  العديد  وتضم  الجاري،  يناير 
والنشطاء في الفيدرالية الوطنية للسياحة، 
الدفاع عن وضعيتهم بعد قرار  وذلك بهدف 
الحكومة تعليق الرحالت الجوية الذي جعل 

1200 وكالة أسفار في عطالة تامة.

أقطاب الصحراء
في ضيافة الحسن الثاني 

نقابيون يكذبون برنامج »أوراش« الذي أطلقه السكوري

الرباط. األسبوع
  

اعتبرت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية 
للشغل بمجلس النواب، أن برنامج »أوراش« 
الذي تقدم به الوزير يونس السكوري، يعالج 
يأت  ــم  ول ظــرفــي،  بشكل  البطالة  إشكالية 
من  مجموعة  أدخــل  بعدما  بنيوية،  بحلول 
التشغيل،  سياسات  في  الجديدة  األطــراف 
املحلية  املقاوالت والجمعيات واملجالس  مثل 

واإلقليمية.
البطالة  أن  النقابية،  املجموعة  ذات  وقالت 
أصبحت معطى بنيويا في املغرب مع تخلي 

الدولة عن دورها في التشغيل، إلى 
وضعف  الخاص  القطاع  جانب 
إلى  داعية  االقتصادي،  النسيج 
الجد،  محمل  على  البطالة  أخذ 
ألنها تعتبر سببا رئيسيا للقلق 
مشاعر  ينمي  الذي  االجتماعي 
صفوف  في  واالستياء  اإلحباط 

الشباب، ومن انعكاساته 
غير  الهجرة  ظــاهــرة 

النظامية.
أن  ــرت  ــ ــب ــ ــت ــ واع
»أوراش«  برنامج 
هشاشة  ــكــرس  ي
الـــشـــغـــيـــلـــة، 

 200 مصير  حول  تساؤالت  ويطرح 
من  أشــهــر   6 بــعــد  مستفيد  ألـــف 
بعد  مستفيد  ــف  أل و50  العمل، 
24 شهرا من العمل، وكيف سيتم 
قبل  من  البرنامج  بنود  احترام 
املقاوالت، خاصة في ظل النقص 
وأضافت  الشغل،  ملفتشي  الحاد 
عرض  عليها  كان  الحكومة  أن 
على  »أوراش«  بــرنــامــج 
أطراف الحوار الثالثي 
ــة بــشــكــل  ــي ــن ــع امل
أساسي بمشكلة 
ــل  ــيـ ــغـ ــشـ ــتـ الـ

بالبالد. السكوري

بنسعيد يعمل على نشر المسرح في دور الشباب والثقافة

الرباط. األسبوع
  

ــاب  ــشــب ــزم وزيـــــر ال ــت ــع ي
املهدي  والتواصل،  والثقافة 
دور  اســـتـــغـــالل  بــنــســعــيــد، 

ــثــقــافــة،  ــاب وال ــشــب ال
عددها  يصل  الــتــي 
مؤسسة   900 ـــ  ل

مدن  مختلف  في 
ــة، مــن  ــكـ ــلـ ــمـ املـ

مسرحية  ــروض  وع قاعات  إحــداث  أجــل 
وسينمائية فيها.

ــوزارة  ــإن الـ ــر، ف ــوزي وحــســب ال
إلى  يهدف  جديدا  تصورا  وضعت 
للعرض  التحتية  البنيات  تعزيز 
املسرحي، من خالل إحداث قاعات 
والسينمائية  املسرحية  للعروض 
والثقافة،  الشباب  بــدور 
توفير  بهدف  وذلــك 
لتقديم  فـــضـــاءات 
ــروض إضــافــيــة  ــ ع
ــالم  ــ ملــنــتــجــي األف

واملسرحيات.
واعتبر بنسعيد أن هذا التصور قد يقرب 
الخدمة الفنية من الساكنة التي ال تحظى 
إلى  املسرحية،  العروض  مشاهدة  بفرصة 
يتوفرون  الذين  الشباب  استقطاب  جانب 
وأشــار  الفني،  املــجــال  فــي  مــواهــب  على 
أجل  من  بجهود  ستقوم  ــوزارة  ال أن  إلى 
املغلقة،  السينمائية  القاعات  فتح  إعــادة 
والشروع في توفير 150 قاعة عرض على 
املخرجني  عمل  لتسهيل  الوطني،  الصعيد 
واملنتجني واملستثمرين من أجل استغالل 

مجال الصناعة السينمائية. بنسعيد

ــة  ــل تـــتـــقـــدم عــائ
بخالص  بــلــكــنــاوي 
ــل مــن  ــكـ ــر لـ ــكـ ــشـ الـ
شاركهم واجب العزاء 
احلــاج  فقيدهم  يف 
بلكناوي،  اهلل  عبد 
ــق  ــحـ ــتـ الــــــــــذي الـ
يوم  األعلى  بالرفيق 
 ،2022 يناير  ــاحت  ف
ســواء بــاحلــضــور، أو 
عبر  أو  االتـــصـــال، 
ــل  ــواص ــت ــل ال ــائـ وسـ
سائلني  االجتماعي، 
ــى أال  ــال ــع ت ــى  ــولـ املـ

ــم مـــكـــروهـــا يف  ــه ــري ي
عزيز عليهم، داعني اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

صدام برلماني بين »البام« 
الشعــبـية والحركـــة 

الرباط. األسبوع
  

ــت بــرملــانــيــة عـــن الــفــريــق  وجــه
انتقادات  النواب،  بمجلس  الحركي 
وإعــداد  والتعمير  اإلسكان  لوزيرة 
الــزهــراء  فاطمة  الــوطــنــي،  الــتــراب 
ــوري، بــخــصــوص بــرنــامــج  ــص ــن امل
فجاء  الالئق،  غير  السكن  محاربة 
املرحلة  منتقدا  الـــوزيـــرة  ــواب  جـ
ــزب الــحــركــة  ــي حــمــل فــيــهــا حـ ــت ال

اإلســكــان،  وزارة  حقيبة  الشعبية 
منذ  القطاع  هذا  دبر  »حزبكم  قائلة: 
سنوات، وكنا نتمنى أن يحل مشكل 
اإلرادة  لدينا  ونحن  الصفيح،  دور 
مع  سنفعلها  والــرؤيــة  السياسية 

شركائنا املحليني«.
الـــوزيـــرة غضبا  ــواب  وخــلــق جـ
»البام«  نواب  بني  كالميا  وتراشقا 
أغضب  مما  »الــســنــبــلــة«،  ونـــواب 
الذي  أوزين،  محمد  الجلسة،  رئيس 
قيامهم  بعد  »الــبــام«  ــواب  ن هاجم 

بالتصفيق عقب جواب الوزيرة.

الرباط. األسبوع

حزب  في  القيادي  الدين،  حامي  العالي  عبد  اعتبر 
إرادة  أي  لديها  ليست  الحكومة  أن  والتنمية،  العدالة 
تسير  قدمتها  التي  اإلشـــارات  جميع  ألن  لإلصالح، 

عكس ذلك، حسب قوله.
الحكومة  مجلس  اجتماعات  الدين  حامي  وانتقد 
بل  قوانني،  مشاريع  أي  بدون  تتم  والتي  األسبوعية 
املتعلق  اإلطــار  بقانون  مرتبط  أغلبها  فقط  بمراسيم 

ــة  ــاي ــم ــح ــال الحكومة ب بدأته  الذي  االجتماعية 
إرادة  »إن  وقـــال:  السابقة، 
تظهر  وسلطتها  الحكومة 
التشريعية،  ــادرة  ــب امل فــي 
 100 ــرور  ــ بــعــد م خــاصــة 
من  كافية  مــدة  وهــي  يــوم، 
من  العديد  طرح  أجل 
خاصة  ــني،  ــوان ــق ال
كــانــت شبه  الــتــي 

جاهزة«.

إعفاء مديرة المركز الوطني لتحاقن الدم 
تســـاؤالت؟ يطـــرح 

حامي الدين ينتقد حصيلة 
الحكومة في 100 يوم

الرباط. األسبوع

بإعفاء  تتعلق  مفاجئة  خطوة  على  الطالب،  أيت  خالد  الصحة  وزير  أقدم 
مديرة املركز الوطني لتحاقن الدم، خديجة الحجوجي، ولم يكشف الوزير في 
مراسلته أسباب إعفاء املديرة املسؤولة عن مراكز تحاقن الدم، مما يبرز نهج 
الوزير لسياسة التخلص من كل منتقديه أو الذين يقولون 

الحقيقة.
وقد جاء إعفاء الدكتورة الحجوجي، عقب خروجها 
»هناك  أن  فيه  تؤكد  الثانية،  القناة  ملوقع  بتصريح 
خصاصا كبيرا في أكياس الدم في جهة الدار البيضاء، 

وأن املخزون االحتياطي ال يكفي إال ألربعة أيام«.
املواطنني  ــدم  ال تحاقن  مركز  مــديــرة  ــت  ودع
واملواطنات، إلى اإلقبال على املراكز من أجل التبرع 
بالدم، قصد توفير أكياس الدم للمرضى الذين 
يعانون من نقص في الصفائح الدموية، إلى 

جانب ضحايا حوادث السير.
حامي الدين
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كـواليـس  األخبــار

بنعبد هللا

أحـزاب المعـارضة تطـالب باحـترام المـؤسسة التشريـعية 

الرباط. األسبوع
  

عزيز  رئيسها  بحضور  الحكومة  وقعت 
والتعليم  الوطنية  التربية  ووزير  أخنوش، 
مع  اتــفــاقــيــة  بــنــمــوســى،  شكيب  ــي،  ــ األول
النقابات التعليمية األكثر تمثيلية في إطار 

الحوار االجتماعي القطاعي.
االتفاق  فإن هذا  الحكومة،  وحسب بالغ 
الــحــوار  جلسات  مــن  سلسلة  بعد  يــأتــي 
من  خاصة  بعناية  حظيت  التي  القطاعي، 
قبل الحكومة في سياق تنفيذها اللتزاماتها 
مع  وانسجاما  االجــتــمــاعــي،  البعد  ذات 
آلية  االجتماعي  الحوار  جعل  في  رغبتها 
االجتماعية  األوضـــاع  لتحسني  أساسية 
الــدور  ترسيخ  وكــذا  للموظفني،  واملهنية 

التمثيلي للشركاء االجتماعيني.
عــلــى مراجعة  االتــفــاق  هـــذا  نــص  فــقــد 
وزارة  ملوظفي  الحالي  األســاســي  النظام 
أساسي  نظام  وإحــداث  الوطنية،  التربية 
املنظومة  فئات  جميع  يشمل  وموحد  محفز 
اإلدارة  ــر  أطـ مــلــف  وتــســويــة  ــتــربــويــة،  ال
التوجيه  في  املستشارين  وملف  التربوية، 

النقابات  اتفقت  كما  التربوي،  والتخطيط 
ملف  تسوية  على  والحكومة  التعليمية 
أساتذة التعليم االبتدائي واإلعدادي املكلفني 
التدريس  أطر  خارج سلكهم األصلي، وملف 
أطر  وملف  عليا،  شهادات  على  الحاصلني 
التدريس الحاصلني على شهادة الدكتوراه.

تدارس  برمجة  على  أيضا  االتفاق  وتم 
امللفات املطلبية األخرى املطروحة من طرف 
النقابات الخمس األكثر تمثيلية، ومواصلة 
النظامية  ــر  ــ األط مــلــف  ــشــأن  ب الـــحـــوار 

لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
االتفاق  هــذا  شــأن  من  أن  البالغ،  وقــال 
الحوار  ومأسسة  ترسيخ  في  يساهم  أن 
األطــراف  بني  والبناء  املسؤول  القطاعي 
السلم  اســتــتــبــاب  ــي  وفـ عــلــيــه،  املــوقــعــة 
إلى جانب  التربوية،  باملنظومة  االجتماعي 
تكريسه للدور املحوري للنقابات التعليمية 
كشريك أساسي في مسار اإلصالح التربوي.
املناسبة، عن  الحكومة بهذه  وقد أعربت 
أفقا جديدا  االتفاق  أن يفتح هذا  أملها في 
ورجال  لنساء  الشاملة  التعبئة  مسار  في 
باملدرسة  النهوض  أوراش  فــي  التعليم 
النــتــظــارات  يستجيب  بــمــا  الــعــمــومــيــة، 
مدرسة  إرســاء  في  واملواطنني  املواطنات 

االرتــقــاء  تــضــمــن  ــودة  ــ ج ذات  عــمــومــيــة 
وتكافؤ  اإلنــصــاف  وتحقق  االجــتــمــاعــي، 
الفرص، وتسمح بتكوين وتأهيل املتعلمات 
واملتعلمني لكي يساهموا بفعالية في تنمية 

وازدهار بلدهم. 
واعتبر رئيس الحكومة، أن »التوقيع على 
واملركزيات  الحكومة  بني  املرحلي  االتفاق 
يعد  تمثيلية،  األكــثــر  التعليمية  النقابية 
آفاق  إلى  تفضي  أن  شأنها  من  هامة  محطة 
بني  االجتماعي  الحوار  مسار  في  مستقبلية 
إلى تسوية  »التوصل  أن  الطرفني«، وأضاف 

طاولة  على  املطروحة  امللفات  من  عــدد 
أشهر  بعد  جاء  لعدة سنوات،  النقاش 
ــجــاد واملـــســـؤول بني  ــحــوار ال مــن ال
الحكومة والكتاب العامني للنقابات«.

بالجهود  أشاد أخنوش  األخير،  وفي 
التي بذلتها كافة األطراف املنخرطة 

على  وأكد  الحوار،  هذا  في 
جميع  حــضــور  أهــمــيــة 
ــيــات األخـــرى  ــعــال ــف ال
الورش  بهذا  املعنية 
ــات  ــاشـ ــقـ ــنـ ــي الـ ــ فـ

املستقبلية. 

تفاصيل االتفاق الذي جمع الحكومة مع المركزيات
للـــتــعليم النــقابـــية   

وزير الداخلية يوجه دورية لتوضيح مسطرة »عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية«

الرباط. األسبوع
  

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية 
جديدة إلى الوالة والعمال، تتعلق بمسطرة عزل 

منتخبي مجالس الجماعات الترابية.
وأوضح الوزير، أن »وزارة الداخلية توصلت 
القانونية  بالعديد من االستشارات والتساؤالت 
حول كيفية تفعيل املساطر واإلجراءات الواجب 
اتخاذها في حق املنتخبني الذين ثبت ارتكابهم 
املرفق  وألخــالقــيــات  للقانون  مخالفة  ألفــعــال 
الجماعات  بمصالح  تضر  والــتــي  العمومي، 

الترابية املعنية«.
وأضاف نفس املصدر: »من خالل االطالع على 
األحكام الصادرة عن املحاكم اإلدارية بخصوص 
أنه  لوحظ  املــوضــوع،  بهذا  املرتبطة  القضايا 
باإلجراءات  التقيد  الحاالت،  بعض  في  يتم،  لم 
قانونا  عليها  املنصوص  واملسطرية  الشكلية 
املحكمة  على  املنتخبني  عزل  طلبات  إحالة  عند 
عدم  عنه  ترتب  الــذي  األمــر  املختصة،  ــة  اإلداري
حسب  رفضها  أو  املــذكــورة  الطلبات  قــبــول 

الحالة«.

ــار القوانني  »فــي إط ــة، أنــه  ــدوري ــادت ال وأفـ
الكتابية  اإليضاحات  بها، يجب توجيه  املعمول 
املجلس  رئيس  طريق  عن  املعني،  العضو  إلى 
وليس مباشرة، وفي حالة عدم التوصل بجواب 
الرئيس أو النائب أو العضو املعني باألمر، بعد 
انصرام األجل املذكور، يمكن إحالة ملف املعني 
باألمر على املحكمة اإلدارية املختصة قصد طلب 
النائب من عضوية املجلس أو  أو  الرئيس  عزل 

عزل العضو من انتدابه باملجلس«.
وحسب دورية وزارة الداخلية، فإن »الحاالت 
التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي الجماعات 
الترابية بصفتهم الفردية، واملساطر التي يجب 
نقطة  كل  في  متعمد  بشكل  الــتــداول  اتباعها: 
ــكــاب رئيس  مــدرجــة فــي جــدول األعــمــال، وارت
واألنظمة  للقوانني  مخالفة  ألفــعــال  املجلس 
باملجلس  عضو  ارتكاب  أو  العمل،  بها  الجاري 
باملرفق  تضر  واألنظمة  للقوانني  مخالفة  أفعاال 
كما  الترابية«،  الجماعة  ومصالح  العمومي 
بـ»ربط  تتعلق  أخــرى،  لحاالت  الدورية  تطرقت 
الجماعة  مع  خاصة  ملصالح  باملجلس  عضو 
الترابية التي ينتمي إليها، أو يمارس كل نشاط 
قد يؤدي إلى تنازع املصالح، أو ممارسة عضو 
باملجلس، باستثناء أعضاء املكتب، خارج دوره 

التداولي، مهاما إدارية، أو أن يتدخل في مصالح 
الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها«.

وطالبت الدورية باتباع مسطرة عزل املنتخبني 
بالنسبة  أنه  حيث  القانونية،  اإلجــراءات  وفق 
للرئيس، يتعني مراسلته قصد تقديم توضيحات 
كتابية حول األفعال املنسوبة إليه، والتي يجب 
بالوثائق  إرفــاقــه  مــع  بشأنها،  اإلجــابــة  عليه 
عشرة  أجل  داخل  الحال،  اقتضى  إن  اإلثباتية 

أيام من تاريخ توصله بمطلب اإليضاحات.
وال يجوز اللجوء إلى املحكمة اإلدارية إال بعد 
إعطاء املعني باألمر حق الرد، من خالل مراسلته 
املنسوبة  األفعال  حول  كتابية  إيضاحات  لتقديم 
تستند  وال  مقنعة  غير  إجابته  تكون  وأن  إليه، 
على أساس قانوني أو واقعي، كما أن طلب العزل 
يجب أن يقتصر على األفعال التي وردت في طلب 

اإليضاحات الكتابية املوجه إلى املعني باألمر.
ــوالة  ال ــى  إل توجيهات  ــة  ــدوري ال وتضمنت 
بها،  القيام  يجب  التي  واإلجـــراءات  والعمال 
رؤســاء  ضد  قضائية  أحكام  صــدور  حالة  في 
الجماعات الترابية أو أعضاء املكاتب واملجالس، 
مؤكدة على استشارة املصالح املختصة بالوزارة 
مباشرة  قبل  املحلية(  الجماعات  )مديريات 

مساطر عزل املنتخبني.

بنموسى يوافق على تسوية
وضعية دكاترة التربية الوطنية

الرباط. األسبوع
  

وافقت وزارة التربية الوطنية 
والــريــاضــة،  األولـــي  والتعليم 
الوطنية  التنسيقية  مطلب  على 
بقطاع  الــعــامــلــني  ــرة  ــات ــدك ــل ل
إحــداث  في  واملتمثل  التعليم، 
بـــاحـــث ضمن  ــاذ  ــتـ أسـ ــار  ــ إطـ
الخاضعة  ــر  ــ واألط الــهــيــئــات 
الخاص  األساسي  للنظام 

بموظفي التعليم.
وقــــــــال الــــوزيــــر 
بـــنـــمـــوســـى، خـــالل 
بمجلس  حــضــوره 
أن  الــــــــنــــــــواب، 
»االتــفــاق حــول هذا 
ضمن  تـــم  املـــلـــف، 
االجتماعي  الحوار 
األخير،  القطاعي 
جمع  الذي 
مـــمـــثـــلـــي 
الـــــــوزارة 

التعليمية  النقابات  ممثلي  مع 
إمكانية  لدراسة  تمثيلية،  األكثر 
إحداث إطار أستاذ باحث ضمن 
الخاضعة  واألطــــر  الــهــيــئــات 
بموظفي  األســـاســـي  لــلــنــظــام 

الوزارة«.
وقـــــــد شــــرعــــت الــلــجــنــة 
الــوزارة  بني  املختلطة  التقنية 
من  عدد  دراســة  في  والنقابات، 
امللفات العالقة، بما فيها إحداث 
ــه نفس  ــاذ بــاحــث ل ــار أســت إطـ
في  الجامعي  ــاذ  األســت مــســار 
ابتداء  األساسي  النظام  إطــار 

من سنة 2023.
الوطنية  التنسيقية  وكانت 
للدكاترة العاملني بقطاع التعليم، 
اقترحته  الذي  الحل  رفضت  قد 
ــار أستاذ  بــإحــداث إط الـــوزارة 
األساسي  بالنظام  تربوي  باحث 
عبر  امللف  بحل  مطالبة  املقبل، 
وعاجل  تعديلي  مرسوم  إصــدار 
ينص  الحالي  األساسي  بالنظام 
باحث  أستاذ  إطار  إحــداث  على 
التعليم  أستاذ  مسار  نفس  له 

الجامعي.
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ــة أن  ــارض ــع ــزاب امل ــ ــرت أحـ ــب اعــت
الذي  الدور  الحكومة غير متفاعلة مع 
يجب أن تقوم به املؤسسة التشريعية، 
البرملان  الحكومة داخل  أداء  وانتقدت 
تنصيبها،  على  يــوم   100 مــرور  بعد 
املقدمة  املقترحات  من خالل محدودية 
للبرملان وغياب مشاريع قوانني فعالة 

قابلة للمناقشة والتداول.
الرحيم  عبد  عبر  السياق،  هــذا  في 
عن  االشتراكي  الفريق  رئيس  شهيد، 
ــزام رئيس  ــت احــتــجــاجــه عــلــى عـــدم ال
حيث  الشهرية،  بالجلسة  الحكومة 
على  للمجلس  الداخلي  النظام  ينص 
ــدة على األقـــل في  ــرة واحـ حــضــوره م
املجلس  مــدة  أن  إلــى  مشيرا  الشهر، 
رئيس  أن  في حني  أشهر  ثالثة  وصلت 

الحكومة لم يحضر سوى مرة واحدة.
الحكومة  تقديم  عدم  شهيد  وانتقد 
ألي مقترح قانون بالرغم من مرور ثالثة 

أشهر على الوالية التشريعية كما ينص 
على ذلك الدستور، داعيا رئاسة مجلس 
األمور  هذه  مع  التعاطي  إلى  النواب 
التشريع  آليات  أن  اعتبار  على  بجدية 

تعد قاعدة أساسية للعمل البرملاني.
التقدم  فريق  رئيس  انتقد  بـــدوره، 
واالشتراكية رشيد حموني، عدم تفاعل 

الكتابية  األسئلة  مع  الحكومة  أعضاء 
املرسلة لهم حيث تصل نسبة األجوبة 

املقدمة للمعارضة 10 باملائة فقط.
تجاوب  عدم  عن  الحموني  وتحدث 
ــعــارضــة  ــات امل ــب ــع طــل ــة مـ ــوم ــحــك ال
جلسات  بانعقاد  املتعلقة  ــنــواب  وال
اآللية هي  أن هذه  إلى  اللجان، مشيرا 

ملراقبة  النواب  يمتلكها  التي  الوحيدة 
رئيس  أن  واعتبر  الحكومي،  العمل 
لم  ألنه  الدستور  بخرق  قام  الحكومة 
البرملان  أمام  الشهرية  للجلسة  يحضر 
يقدم  أن  عوض  وأنــه  واحــدة،  مرة  إال 
إطار  في  األمة  ممثلي  أمام  الحصيلة 
مخاطبة  فضل  الدستورية،  املقتضيات 
العمومية،  القنوات  عبر  العام  الــرأي 
العام  نبيل بنعبد هلل األمني  كما ذهب 
نفس  في  واالشتراكية  التقدم  لحزب 
االتجاه، وقال أن هناك مشكلة حقيقية 
ملء  على  قدرتها  لعدم  الحكومة،  عند 
املسجل  والنقص  السياسي  الفضاء 
على مستوى التواصل مع الرأي العام.
دستورية  أمــورا  هناك  أن  وأوضــح 
يــتــعــني عــلــى الــحــكــومــة والــجــمــيــع 
الشهرية  الجلسة  وخاصة  احترامها، 
معتبرا  البرملان،  في  الحكومة  لرئيس 
أن األمر ال يتعلق بالتصريح الحكومي 
القانون املالي، وإنما األمر يتطلب  أو 
من  للخروج  حقيقية  إجــراءات  اتخاذ 

هذا الوضع االستثنائي.
ــزب جبهة  انــتــقــد حـ ــن جــانــبــه،  م

الحكومة  حصيلة  الديمقراطية  القوى 
»لم  أنــهــا  معتبرا  يـــوم،   100 خــالل 
توجهها  عن  واحدة  إشارة  ولو  تقدم 
تراعي  التي  االجتماعية  الدولة  نحو 
في  الــرحــى  قطب  وتعتبره  اإلنــســان 
وطالب  املــســتــدام«،  التنموي  البناء 
كافة  بـ»تحمل  له،  بيان  في  الحكومة 
مسؤولياتها تجاه القضايا االجتماعية 
بما  املغربي  للمواطن  واالقتصادية 
ينسجم مع النموذج التنموي«، معربا 
إليه  آلــت  ما  إزاء  العميق  »قلقه  عن 
واالقتصادية  االجتماعية  األوضـــاع 
نتيجة  املجتمعية،  الشرائح  ألوســع 

التدبير الحكومي الضعيف«.
من جهته، انتقد محمد غيات رئيس 
فريق التجمع الوطني لألحرار بمجلس 
أن  قائال  املعارضة،  أحــزاب  النواب، 
فيما  كثيرة  سياسية  مزايدات  هناك 
إلى  الحكومة  رئيس  حضور  يخص 
في  اتفقوا  الفرق  رؤساء  ألن  البرملان، 
رئيس  يحضر  أن  على  اجتماع سابق 
الحكومة لجلسة األسئلة الشهرية في 

29 يناير الجاري.

بنموسى

شركة عالمية للطيران 
تقرر مغادرة المغرب 
بسبب تعليق الرحالت
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املنخفضة  »ريانير«  الطيران  شركة  أعلنت 
التكلفة، االنسحاب بصفة نهائية من املغرب، 
السياحة  قطاع  تستهدف  جديدة  ضربة  في 

املتدهور.
من  االنسحاب  اإليرلندية  الشركة  وقــررت 
بإغالق  الحكومية  القرارات  بسبب  املغرب، 
بشكل  الــرحــالت  وتعليق  الجوية  ــواء  األجـ
دفعها  الــذي  السبب  أن  وأوضحت  مفاجئ، 
قبل  من  الوضوح  غياب  هو  املغرب،  ملغادرة 
الحركة  منع  بخصوص  املغربية  الحكومة 

الجوية.
وقامت الشركة بإلغاء جميع رحالتها نحو 
مما  املقبل،  فبراير  شهر  غاية  الــى  املغرب 

يجعل 230 ألف مسافر أمام مصير مجهول.
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ملف  األسبوع

رهان فرنسي ألماني 
على إفريقيا وراء المصالحة 

مع المغرب والجزائر

مباشرة مع تولي حكومة املستشار 
شولتز،  أوالف  االشتراكي،  األملاني 
زمام األمور، قامت حكومته بخطوتني 
ــة عــلــى املــســتــوى  ــي ــم بــالــغــتــي األه
كبير  الخارجي، وهو ما عكس بشكل 
للحكومة  الخارجية  السياسة  مالمح 
تأكيد  وهي  األولى  الجديدة:  األملانية 
إنذار،  سابق  ودون  الخارجية  وزارة 
ألملانيا،  مهم  شريك  املغرب  أن  على 
والثانية وهي توجه املستشار األملاني 
ــأول وجهة  ــاريــس كـ الــجــديــد إلـــى ب
به أي  خارجية يقصدها كتقليد يقوم 

هنا،  الجديد  أن  غير  جديد،  مستشار 
وزيــرة  أطلقته  ــذي  ال التصريح  هــو 
الخارجية األملانية بعد لقاء املستشار 
إيمانويل  الفرنسي  بالرئيس  األملاني 
بيربوك،  أنالينا  أكدت  حيث  ماكرون، 
الفرنسيني  ألصدقائنا  ))يمكن  أنــه 
االعتماد على دعمنا من أول يوم إلى 
الصحيحة  األســس  إلرســاء  يوم  آخر 
ــحــاد األوروبــــي مــن أجل  ــل االت داخـ
انتعاش اقتصادي دائم، وفي مكافحة 
القطاع  ــي  ف ــضــا  وأي املــنــاخ،  أزمـــة 
أوروبا ذات سيادة  الرقمي.. من أجل 

أكبر في العالم((.
وقد جاءت هذه التصريحات القوية 
األملانية،  الدبلوماسية  رئيسة  مــن 
أملانية  حكومة  بــدايــة  مــع  بالتزامن 
جديدة، ورؤية أملانية ملشاكل أوروبا، 
وكذلك تزامنا مع رئاسة فرنسا لالتحاد 
ملجموعة  أملانية  ورئاسة  األوروبـــي، 

الدول الصناعية السبع الكبرى.
الحظ العديد من املحللني أن زعيمي 
كبرى،  بأدوار  للقيام  يسعيان  أوروبا 
قلب  في  صديقني  أقــرب  باعتبارهما 
خاصة  مسؤولية  يتحمالن  أوروبـــا 
تجاه اتحاد أوروبي موحد قادر على 
العمل وموجه نحو املستقبل، مباشرة 
بعد هذه القمة األملانية الفرنسية، قام 
ومتوازية  متزامنة  بخطوات  البلدان 
فقد  والجزائر،  املغرب  من  كل  تجاه 
ما  الجديدة  األملانية  الحكومة  رممت 
مع  عالقات  من  ميركل  أنجيال  هدمته 
الجزائري  السفير  واستأنف  املغرب، 
مهامه في باريس، لكن ما عالقة القمة 
العالقات  بعودة  األملانية  الفرنسية 
ــة واألملــانــيــة  ــري ــجــزائ الــفــرنــســيــة ال
في  الكبير  املغرب  املغربية؟ وما دخل 

أوروبا ذات سيادة أكبر في العالم؟
املغرب  بني  العالقة  أن  هو  الجواب 

الكبير وأوروبا قوية وذات سيادة على 
فاملغرب  كبيرة جدا،  العاملي  املستوى 
الكبير يقع في الضفة الجنوبية للبحر 
األبيض املتوسط، وهو بالتالي، حدود 
كونه  إلى  إضافة  الجنوبية،  أوروبــا 
يعتبر صلة وصل بني أوروبا وإفريقيا.
الــجــديــدة  أملــانــيــا  حــكــومــة  تلتقي 
وهي  ــدة،  ــ واح فــكــرة  على  وفــرنــســا 
األوروبي  االتحاد  هيبة  على  الحفاظ 
العوامل  ومن  العاملي،  املستوى  على 
التي من املمكن أن تجعل هذا التكتل 
في  أكبر  دور  لعب  هو  قويا،  القاري 
تؤمن  بدأت  فأملانيا  اإلفريقية،  القارة 
مستقبلها  بــأن  الزمن،  من  عقد  منذ 
الشرقية  وأوروبـــا  أوروبــا  في  ليس 
فقد  أيضا..  إفريقيا  في  بل  فحسب، 
بدأ الحديث عن ضرورة اهتمام أملانيا 
الثالثة،  األلفية  بداية  منذ  بإفريقيا 

وعالم  الفيلسوف  نبه  عندما 

ألمانيا  بخضوع  الجديدة،  السنة  بداية  مع  المغاربة  احتفل 
والتي  البلدين،  بين  العالقات  عودة  أجل  من  لشروطهم 
الصحراء،  بمغربية  ألمانيا  إقــرار  األساسي  شرطها  كان 
الجزائرية  الفرنسية  العالقات  كانت  ذلك،  مع  وبالموازاة 
ثالثة  يناهز  ما  دامــت  أزمــة  بعد  مجاريها  إلــى  المياه  عــودة  نحو  تسير 
المهاجرين  من  لمجموعة  الفرنسي  الرئيس  تصريحات  خلفية  على  أشهر، 
لم تكن دولة في األصل وأن فرنسا هي  »الجزائر  بأن  بفرنسا،  الجزائريين 
من صنعتها«، وقوله أيضا أن »النظام السياسي في الجزائر يسيطر عليه 

العسكر وأن الرئيس عبد المجيد تبون مجرد رهينة لديهم«.

قامتا  من  هما  وألمانيا  فرنسا  بكون  والمغرب  الجزائر  من  كل  احتفلت 
بين  اآلراء  واختلفت  مجاريها،  إلى  المياه  إعــادة  أجل  من  بالمبادرة 
وإمالء  ألمانيا  إخضاع  في  نجح  المغرب  أن  بشأن  والجزائريين  المغاربة 
شروطه عليها، بينما لم تقدم فرنسا للجزائر شيئا مقابل عودة العالقات 
بينهما، وعلى عكس ذلك، تم إغفال الحيز األهم، وهو تزامن المصالحة 
كل  وفوق  واحد،  وقت  في  األلمانية  المغربية  مع  الجزائرية  الفرنسية 

ذلك، فإن هذا التطور حدث بعد صعود حكومة ألمانية جديدة. 
تحول  على  تؤشر  وهل  المفارقة،  هذه  أبعاد  مناقشة  الملف  هذا  يحاول 

جديد في عالقة المغرب الكبير باالتحاد األوروبي ؟

سعد الحمريأعد الملف: 

ما هي أسباب تزامن
 المصالحة المغربية األلمانية 
مع عودة العالقات الجزائرية الفرنسية ؟
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تروتا،  فون  تروتز  األملاني  االجتماع 
كتب  حيث  ذلك،  إلى   ،)2013-1946(
دراسة نشرتها صحيفة »دي تسايت« 
بعنوان: »مستقبل أملانيا يوجد أيضا 
في إفريقيا«، وكان ذلك في أوج اهتمام 
بالده بأوروبا الشرقية، حيث نبه من 
))انهيار  أن  إلى  الدراسة  تلك  خالل 
العاملي  النظام  وتفكك عناصر  الدولة 
ستكون  السمراء  القارة  في  األحادي 
أملانيا  على  دراماتيكية  عواقب  له 

وأوروبا((.
حتى  الــوقــت  مــن  الكثير  يمر  ــم  ول
فون  بأفكار  بقوة  تهتم  أملانيا  بــدأت 
معالم  بقوة  تظهر  بدأت  حيث  تروتا، 
مشاكل  أن  وهــي  قبل،  من  له  نبه  ما 
بظاللها  تلقي  بــدأت  السمراء  القارة 
على أوروبا بصفة عامة، وعلى أملانيا 
بصفة خاصة، ثم ظهرت فكرة جديدة، 
الناحية  من  العالم  مستقبل  أن  وهي 
االقتصادية يوجد في إفريقيا.. وهكذا 
ظهر االهتمام بالقارة اإلفريقية بشكل 
أملانيا  ســاســة  خــطــاب  ــي  ف واضـــح 
األمنية  استراتيجياتها  ــق  ــائ ووث
القارة  إزاء  واالقتصادية  والسياسية 
السمراء، وتجلى ذلك من خالل مؤتمر 
عقدته الحكومة االتحادية عن إفريقيا 
مارس   29 بتاريخ  برلني،  بالعاصمة 
األملاني،  التنمية  وزير  وأعلن   ،2017
ــن »خــطــة مــارشــال  ــر، ع ــول غــيــرد م
شاملة  هيكلة  إلعــادة  إفريقيا«،  مع 
وتنطلق  االقتصادية،  للمساعدات 
يرى  أملاني  تصور  من  املبادرة  هذه 
املتسارع  الديمغرافي  النمو  ــأن  ب
مليون  بمعدل  اإلفريقية،  القارة  في 
نسمة سنويا، والذي ال يوازيه تطور 
اقتصادي، سيؤدي إلى تفاقم الفجوة 
الهجرة  ضغط  واتساع  ــا  أوروب مع 
نحو الشمال، وقوبلت الرؤية األملانية 
األمن  لقضايا  اإلفريقية  القارة  تجاه 

السياسي،  ــرار  ــق واالســت والتنمية 
إلى  تستند  أنها  كما  كبرى،  بأهمية 
حوافز تعد بمستقبل اقتصادي واعد 
أن  إذ  السمراء،  القارة  مع  للعالقات 
ثمانية من أسرع 12 اقتصادا نموا في 

العالم توجد في إفريقيا.
التحوالت  أملت  املنطلق،  هذا  ومن 
تغيرا  بإفريقيا  املرتبطة  والتحديات 
الدفاعية،  أملانيا  سياسة  في  واضحا 
انخراط  إلى  تقليديا  من نهج متحفظ 
في  األملـــانـــي  للجيش  كــثــافــة  ــر  أكــث
إدراكــا  ذلــك  ويأتي  السالم،  عمليات 
الجوار  في  يحدث  ما  بأن  أملانيا  من 
حلقة  سوى  ليس  ــا،  ألوروب الجنوبي 
كانت  سواء  املشاكل،  داخلها  تختمر 
مثل  اإلفــريــقــي  العمق  مــن  مــصــدرة 
صلب  من  أو  الشرعية،  غير  الهجرة 
تحولها  انتظار  في  املغاربية  املنطقة 
األبيض  للبحر  الشمالية  الضفة  إلى 

املتوسط.
بإفريقيا  األملاني  االهتمام  كان  وإذا 
في  حليفتها  فإن  األخير،  العقد  وليد 
أهم  كانت  فرنسا  األوروبــي  االتحاد 
القوى الفاعلة في إفريقيا طيلة قرنني 
من الزمن، بل إنها كانت أهم من شارك 
أغلب  أن  غير  خريطتها،  تشكيل  في 
محتلة  كانت  التي  اإلفريقية  ــدول  ال
العقد  منذ  ــدأت  ب فرنسا،  طــرف  مــن 
األخير تسعى إلى التخلص من فرنسا 
بسبب ما يعتبرونه »عجرفة فرنسا«، 
وبسبب كذلك العبني جدد على رأسهم 
الواقع  تركيا وروسيا والصني، وهذا 
السياسية  الطبقة  أصبحت  الجديد 

به  تعترف  الفرنسية،  والعسكرية 
اآلن  حتى  تملك  ال  فرنسا  بــأن  وتقر 
ــة املــنــاســبــة لــلــحــفــاظ على  الــوصــف
الدولي  املسرح  في  ونفوذها  وضعها 
عموما وإفريقيا خصوصا، ويبدو أن 
الحكومة األملانية الجديدة ستشرع في 
إعداد خطة إلى جانب فرنسا من أجل 
أن  املمكن  من  إفريقيا،  في  أكبر  نفوذ 
يكون قائما على شراكة من نوع جديد 

وبمعايير جديدة.

مشاكل المغرب الكبير
 عقبة في وجه ألمانيا وفرنسا

يلتقي قطبا أوروبا على نقطة واحدة، 
وهي الرهان على املغرب الكبير، غير 
أن هذا األخير تعيش معظم دوله على 
أو  داخلية،  وصــراعــات  مشاكل  وقــع 
وأملانيا،  فرنسا  من  كل  مع  صراعات 
أو دول أخرى داخل االتحاد األوروبي، 
مثل مشكل املغرب مع إسبانيا، كما أن 
هناك تسابقا من بعض القوى األخرى 
ونعني  إفريقيا،  شمال  منطقة  على 
ويبدو  وتركيا،  وروسيا  الصني  هنا 
للبحر  الجنوبية  الضفة  وضــع  أن 
املغرب  هنا  ونعني  املتوسط  األبيض 
أمنيا  حصارا  يفرض  أصبح  الكبير، 
ــي،  األوروب االتحاد  على  واقتصاديا 
يصدرها  أخــرى  مشاكل  إلــى  إضافة 
إجمال  األوروبي، ويمكن  االتحاد  إلى 
هذه املشاكل، حسب منصف السليمي، 

الخبير في الشؤون املغاربية بمؤسسة 
DW األملانية كما يلي: 

1( املشكل االقتصادي:
تراجع  األخيرة  السنوات  في  سجل 
مع  األوروبـــي  االقتصادي  الحضور 
مقابل  في  املغاربية،  الــدول  من  عدد 
الصني  مــن  كــل  حققتها  اخــتــراقــات 
تركيا،  وحــتــى  املــتــحــدة  والـــواليـــات 
فباإلضافة إلى تجميد التعاون املغربي 
األملــانــي في عــدد من املــجــاالت خالل 
فرنسا  مكانة  تراجعت  املاضي،  العام 
مع  الشراكة  ترتيب  في  سنوات  منذ 
الجزائر وليبيا، ويشكل قطاع الطاقة، 
وهو قطاع حيوي، الوجه البارز لهذا 
املشاكل  إلى  إضافة  أنه  إذ  التراجع، 
التعاون  بــرامــج  على  ــرأت  طـ الــتــي 
القائمة مثال على مستوى أنبوب الغاز 
املغاربي األوروبي، تعطلت املحادثات 
بني  النظيفة  الطاقة  مشاريع  حــول 
األزمــة  خلفية  على  واملــغــرب  أملانيا 
أخرى  مشاريع  تعثرت  كما  األخيرة، 
وليبيا  الــجــزائــر  مــع  ســنــوات  مــنــذ 

وتونس.
2( اجلانب األمني والعسكري:

يمكن القول أن املشكل الثاني الذي 
لالتحاد  املغاربية  الــبــلــدان  تسببه 
أمني  هــو  مــا  فــي  يكمن  األوروبــــي، 
ــري، بــعــد أن حــقــق الـــروس  وعــســك
واألتراك  واإلسرائيليون  واألمريكيون 
تقدما ملحوظا في شراكاتهم مع دول 
املنطقة، عبر اتفاقيات عسكرية وأمنية، 
أو عبر صفقات وحضور عسكري، في 
األوروبــيــون  فيه  سجل  الــذي  الوقت 

تراجعا أو على األقل جمودا، ويعتبر 
األمني  واالختراق  ومالي  ليبيا  ملفا 
»فــاغــنــر«  مــجــمــوعــة  حققته  ــذي  ــ ال
يؤرق  أمنيا  تحديا  هناك،  الروسية 
ازدادت  التي  ــة  ــي األوروب الــعــواصــم 
الضغوط عليها في ظل إعالن فرنسا 
عن سحب قواتها وقواعدها من شمال 
لحفظ  »بارخان«  عملية  وإنهاء  مالي 
السالم ومكافحة الجهاديني في منطقة 

الساحل اإلفريقي.
3( مسألة الهجرة:

مسألة  فهي  الثالثة،  القضية  أمــا 
االستقرار  عــدم  ظل  في  إذ  الهجرة، 
إفريقيا  شمال  بمنطقتي  ــات  واألزمـ
تدفق  تزايد  والــصــحــراء،  والساحل 
املنقسمة  ــا  ــ أوروب إلـــى  املــهــاجــريــن 
الهجرة  ملف  مع  تعاطيها  في  أصال 
املاضي  العام  نهاية  وفي  واللجوء، 
رصـــدت الــوكــالــة األوروبــيــة لحرس 
»فرونتكس«،  والــســواحــل  ــحــدود  ال
الهجرة  معدل  في  ملحوظا  ارتفاعا 
 64 بنسبة  أوروبا  إلى  النظامية  غير 
 ،2020 سنة  مــع  مقارنة  املــائــة  فــي 
عبر  الهجرة  موجات  عــودة  وُتــعــزى 
رفع  إلــى  املتوسط،  األبــيــض  البحر 
تزايد  وإلى  »كورونا«،  جائحة  قيود 
مشاكل املناخ، ومظاهر عدم االستقرار 
واألزمات في تونس وليبيا والسودان 

ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
ويشكل التوتر بني املغرب والجزائر 
وتداعياته على ملف الصحراء املغربية 
أوروبـــا،  على  املحتملة  ومــخــاطــره 

ــتــطــورات  ــدث حــلــقــة فــي ال أحــ

مباشرة بعد هذه القمة األلمانية الفرنسية، قام البلدان بخطوات متزامنة 
ومتوازية تجاه كل من المغرب والجزائر، فقد رممت الحكومة األلمانية الجديدة ما 

هدمته أنجيال ميركل من عالقات مع المغرب، واستأنف السفير الجزائري مهامه 
في باريس، لكن ما عالقة القمة الفرنسية األلمانية بعودة العالقات الفرنسية الجزائرية 

واأللمانية المغربية؟ وما دخل المغرب الكبير في أوروبا ذات سيادة أكبر في العالم؟

القمة الفرنسية األلمانية
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ملف  األسبوع

منطقة  في  واالستراتيجية  األمنية 
مجاال  تشكل  الــتــي  إفريقيا  شــمــال 
حيويا ألوروبا، حيث شهدت العالقات 
العامني  ــي  ف املــغــاربــيــة  ــة  ــيـ األوروبـ
ملحوظة،  ــات  ــراب ــط اض ــن  ــري األخــي
ــارب في  ــض ــن مــظــاهــر ت وكــشــفــت ع
الكبرى  العواصم األوروبية  سياسات 
على  ومؤشرات  املنطقة،  قضايا  إزاء 
كدول  أو  كتكتل  ــا، ســواء  أوروب عجز 
على  وأملــانــيــا،  فرنسا  مثل  رئيسية 
أزمات  تسوية  في  مؤثر  بدور  القيام 
تكاد  الجنوبي،  بجوارها  حساسة 
اإلقليم  على  مدمرة  حرب  إلى  تتحول 
أمن  على  مــوقــوتــة  قنبلة  وبمثابة 

أوروبا.

محاوالت ألمانية فاشلة 
لجعل بعض الدول المغاربية 
قاعدة نحو إفريقيا وتقليص 

للنفوذ الفرنسي

أملانيا  حاولت  الواقع،  هذا  ظل  في 
منطقة  فــي  مهما  العــبــا  تصبح  أن 
شــمــال إفــريــقــيــا والــعــمــل عــلــى عقد 
الــدول  بعض  مــع  ثنائية  ــات  شــراك
نحو  قاعدة  أجل جعلها  من  املغاربية 
قامت  فقد  فشلت..  أنها  غير  إفريقيا، 
بعدة مبادرات، منها محاولة مساعدة 
الديمقراطي،  االنتقال  على  تونس 
السنوات  خــالل  أملانيا  واستثمرت 
والــدعــم  ــال  املـ مــن  الكثير  ــرة  ــي األخ
ترسيخ  أجل  من  واألمني  السياسي 
في  الــديــمــقــراطــي  االنــتــقــال  عملية 
تعاون  برامج  تنفيذ  وحاولت  تونس، 
فقط،  تونس  في  للتنمية  ليس  واعدة 
بل أيضا في أفق فتح فرص للشباب 
في القارة اإلفريقية، على غرار برنامج 
للتكوين املهني ودعم تشغيل الشباب 
وقد  األفارقة،  واملهاجرين  التونسي 
رسمية  زيــارة  خالل  عليه  االتفاق  تم 
للمستشارة أنجيال ميركل بداية سنة 
في  الناشئة  الديمقراطية  لكن   ،2018
تونس ما تزال نتائجها االقتصادية لم 
تترجم على أرض الواقع للتونسيني، 
كما أنها تبدو محاطة بمحيط إقليمي 
تحول  فرص  من  يحّد  مما  مضطرب، 
الشراكة التونسية األملانية إلى قاعدة 
نحو العمق اإلفريقي، ومؤخرا وقعت 
حكمت  تونس  في  سياسية  تحوالت 
وكذلك  بالفشل،  البلد  تجربة  على 
أجل  من  تونس  على  األملاني  الرهان 
إفريقيا  نحو  لالنطالق  قاعدة  جعله 
يفشل، أما النفوذ الفرنسي في تونس، 
فقد تراجع كثيرا بفعل التطورات التي 
شهدتها هذه األخيرة منذ سقوط نظام 

زين العابدين بن علي.
معضلة  ــم  ــ أه الـــجـــزائـــر  ــبـــدو  وتـ
اإلفريقية  للسياسة  بالنسبة  اآلن 
اقتصادي  شريك  أول  فهي  األملانية، 
في  األكبر  والبلد  إفريقيا  شمال  في 
امتداداته الجغرافية بالقارة السمراء، 
الصحراء  جنوب  ببلدان  وخصوصا 
األملانية،  السياسة  عليها  تركز  التي 
وفضال عن انحصار التعاون والتبادل 
قطاعات  فــي  والــجــزائــر  أملانيا  بــني 
ــســالح  ــة وال ــطــاق ــددة، وهـــي ال ــحـ مـ
القطاعات  هـــذه  فـــإن  والــســيــارات، 
فاألزمة  تقلبات،  عدة  تواجه  بدورها 
السياسية التي تعيشها الجزائر منذ 

قيودا  قد تضع  الحالية،  السنة  بداية 
على صادرات السالح األملانية.

كما أن غياب رؤية واضحة إلصالح 
على  وانفتاحه  الجزائري  االقتصاد 
في  أملــانــيــا  فـــرص  يجعل  الـــخـــارج، 
نحو  كقاعدة  الجزائر  على  االعتماد 
ــيــة، أمـــرا صعب  ــق ــواق اإلفــري ــ األسـ
املنظور،  املدى  في  األقل  على  املنال، 
وتركيا،  الصني  مع  الوضع  بخالف 
اللتني يتنامى حضورهما في السوق 
الجزائرية، بل إن الصني تسعى لتنفيذ 
لنقل  ضخمة  تحتية  بنى  مشاريع 
مصادر الطاقة بني الجزائر ونيجيريا.
الجزائر  مع  دخلت  فقد  فرنسا،  أما 
تصريحات  خلفية  على  مشاكل  في 
الرئيس الفرنسي، وعقب ذلك، أعلنت 
الجزائر على لسان رئيسها عبد املجيد 
النفوذ االقتصادي  تبون، عن تقليص 
إيطاليا  على  الرهان  عبر  الفرنسي 
تقليص  ــه،  ذات الوقت  وفــي  كشريك، 
املــلــفــات  ــي  ف الــســيــاســي  التنسيق 
اإلقليمية، مثل مالي وليبيا، بتفضيل 
التنسيق والحوار مع تركيا وروسيا.

املغرب،  مع  العالقة  صعيد  وعلى 
املنطقة  فــي  اســتــقــرارا  األكــثــر  البلد 
في  حاليا  نشاطا  واألكثر  املغاربية، 
القارة اإلفريقية، فإن عالقاته التقليدية 
طفرة،  أو  زخما  تحقق  لم  أملانيا  مع 
على  أو  الثنائي  املستوى  على  سواء 
وُيعزى  إفريقيا،  إشعاعها  مستوى 
ذلك، إلى عوامل تاريخية، مثل النفوذ 
أوروبية  منافسة  ووجــود  الفرنسي، 

ثم  أملانيا،  نحو  املغربية  للصادرات 
التي خلقتها  السياسية  األزمة  جاءت 
حكومة أنجيال ميركل لتزيد الطني بلة.
تشتعل  فهي  ليبيا،  وبخصوص 
منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر 
القذافي في صراعات داخلية، ويتدفق 
ساحله  يمتد  الـــذي  البلد،  هــذا  مــن 
كيلومتر،   1800 طول  على  املتوسطي 
سنويا  املهاجرين  من  اآلالف  عشرات 
األزمة،  وبسبب  قانونية.  غير  بطرق 
ليبيا  نحو  أملانيا  صــادرات  تراجعت 
تتعرض  كما  مستوياتها،  أدنــى  إلى 
إلى  الليبية  الــطــاقــة  مــن  وارداتــهــا 
اضطرابات بسبب املخاطر املتواصلة.
أنجيال   وسعت برلني خالل مرحلة 
الليبي،  الحوار  احتضان  إلى  ميركل، 
ــني األول  ــرل ب ــري  ــم ــؤت م مـــن خـــالل 
بسبب  فشلت  أنــهــا  غير  والــثــانــي، 
الفاعلة  القوى  بعض  إقصاء  محاولة 
في املنطقة ونقصد املغرب، أما فرنسا، 
املبادرة حول مستقبل هذا  فقد فقدت 

البلد، بسبب الثقل التركي.

هل تكون المصالحة الفرنسية 
الجزائرية واأللمانية المغربية 

الجديدة بداية حقبة أخرى ؟

املبادرة األملانية الفرنسية من أجل 
املغاربية،  الدول  مع  العالقات  ترميم 

تبدو أنها ستكون واعدة، لكن معاملها 
ــم تــتــضــح، هــل سيكون  ــت ل ــا زالـ م
هناك عمل مشترك من داخل االتحاد 
ــة جــديــدة  ــي مــن أجـــل رؤيـ ــ األوروبـ
لعالقات هذا التكتل القاري مع املغرب 
فقط  سيقتصر  األمــر  أن  أم  الكبير، 
على مبادرات من أجل بعث العالقات 
كرهان  الـــدول،  بعض  بني  الثنائية 
جعله  أجــل  من  املغرب  على  أملانيا 
قاعدة نحو االنطالق إلى إفريقيا بعد 
فشل الحل التونسي، أو ترميم فرنسا 
أجل  من  فقط  الجزائر  مع  عالقاتها 
العسكرية  الطائرات  بمرور  السماح 

الفرنسية فوق أجوائها؟
ــام  أم ــدا  جـ املــهــمــة صعبة  ــبــدو  ت
وأن  خصوصا  ــي،  ــ األوروب االتــحــاد 
ــود صــراع  ــر هــو وجـ الــعــائــق األكــب
مستوى  إلى  تطور  جزائري  مغربي 
بينهما  التنسيق  وغياب  الخطورة 
امللفني  ــي  ف والـــصـــراع  واملــنــافــســة 
التاريخ  أن  كما  التونسي،  الليبي 
واملغرب  األوروبي  االتحاد  أن  يشهد 
التاريخية  الفرصة  أضاعا  الكبير 
التي أتيحت إثر الحرب الباردة، من 
الشراكة  في  االستمرار  عــدم  خــالل 
أطلقت  التي  املتوسطية  األوروبــيــة 
فهل  ببرشلونة..  ونيف  عقدين  قبل 
املاضي  أخطاء  من  الطرفان  يستفيد 
وتدارك ما فات وإقامة شراكة جديدة 

مبنية على املصالح املشتركة ؟

أنجيال ميركل خالل زيارتها لتونس سنة 2018

إذا كان االهتمام األلماني 
بإفريقيا وليد العقد األخير، فإن 
حليفتها في االتحاد األوروبي 

فرنسا كانت أهم القوى 
الفاعلة في إفريقيا طيلة 

قرنين من الزمن، بل إنها كانت 
أهم من شارك في تشكيل 

خريطتها، غير أن أغلب الدول 
اإلفريقية التي كانت محتلة 

من طرف فرنسا، بدأت منذ 
العقد األخير تسعى إلى 

التخلص من فرنسا بسبب ما 
يعتبرونه »عجرفة فرنسا«، 
وبسبب كذلك العبين جدد 

على رأسهم تركيا وروسيا 
والصين..
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كواليس صحراوية

حزب االستقالل 
يترافع ضد شركة 

»اإلسمـــنت«
طرفاية. األسبوع

  
»إسمنت  شركة  لنقابة  املحلي  املكتب  عبر 
العام  االتحاد  لواء  املنضوية تحت  سيموس« 
لقائه  في  طرفاية،  فــرع  باملغرب/  للشغالني 
أمله في تملص  املستعجل، مؤخرا، عن خيبة 
املــوارد  مسؤولة  شخص  في  الشركة  إدارة 
البشرية، والسلطات املحلية في شخص رئيس 
من  الــطــاح،  جماعة  وقائد  الحگونية  ــرة  دائ
إلى  تفضي  بالتزامات  الوفاء  في  مسؤوليتهم 
إلى  التوصل  عبر  النقابة  ملطالب  االستجابة 
حلول بناء على طلب من السلطات املحلية، إال 
أن الوضع، لألسف، بقي على ما هو عليه، ولم 
تقدم إدارة الشركة أي حلول للمطالب املقدمة 

من طرف عمال وعامالت الشركة.
تمادت  سيموس«  »إسمنت  شركة  أن  وبما 
في تجاهل مطالب الشغيلة، وبما أن السلطات 

عن  تدخالتها  تسفر  لم  املحلية 
االتحاد  نقابة  فإن  حلول،  أي 
الـــذراع  تعتبر  الــتــي  الــعــام 
االستقالل،  لحزب  النقابي 
لدى  الترافع  على  ستعمل 
لرد  والحزب  النقابة  أجهزة 

للعمل  ــار  ــب ــت االع
داخل  النقابي 
هذه الوحدة، 
حـــســـب مــا 
هذه  تؤكده 

األخيرة.

أول نشاط للهيئة المشتركة بين وزارة العدل 
والمجلس األعلى للقضاء في الصحراء

اإلعالن عن مشاريع قضائية ضخمة بالعيون

عبد اهلل جداد. العيون
  

اللطيف  العدل عبد  بعد أن تعذرت على وزير 
العدالة،  منتدى  ندوة  في  العيون  زيارة  وهبي، 
شهدت محكمة االستئناف بذات املدينة، مشاركة 
وزير العدل إلى جانب محمد عبد النباوي رئيس 
وحسن  القضائية،  للسلطة  األعــلــى  املجلس 
االجتماع  في  العامة،  النيابة  رئيس  الــداكــي 
العدل  وزارة  بــني  املشتركة  للهيئة  الــثــانــي 
املنعقدة  القضائية،  للسلطة  األعلى  واملجلس 

يوم الجمعة 21 يناير 2022.
طرفاية  ساكنة  اعتبرتها  خطوة  وفــي 
زار  الصحراء،  في  إقليم  ألول  االعتبار  رد 
وزير العدل ورئيس املجلس األعلى للسلطة 
ووالي  العامة،  النيابة  ورئيس  القضائية 
بيكرات وعدد من  السالم  العيون عبد  جهة 
من  بكل  املقيمني  القضاة  مراكز  املنتخبني، 
طرفاية وبوجدور وبئر كندوز، كما تم تقديم 
واملحكمة  التجارية  املحكمة  بناء  مشروع 
انطالقة  وإعطاء  العيون،  بمدينة  اإلداريــة 
وكذا  طرفاية،  بمدينة  املقيم  القاضي  مركز 
املقيم  القاضي  ملركز  املؤقت  املقر  تدشني 
مشروع  تقديم  إلى  باإلضافة  كندوز،  ببئر 
كندوز،  ببئر  املقيم  القاضي  مركز  بناء 
وساهم الوكيل العام والرئيس األول ملحكمة 
تنظيم  حسن  فــي  بالعيون،  االستئناف 

البرنامج الذي أفضى إلى إعالن العيون.
وزارة  بــني  املشتركة  الهيئة  وتعتبر 
القضائية،  للسلطة  األعلى  واملجلس  العدل 

في  الفاعلة  املؤسسات  بني  للتنسيق  آلية 
بعد  إحداثها  تم  حيث  العدالة،  منظومة 
القضائية  للسلطة  املؤسساتي  االستقالل 
عن وزارة العدل، وإحداث مؤسسة املجلس 
األعلى للسلطة القضائية، ومؤسسة رئاسة 

النيابة العامة.
مجال  في  التنسيق  الهيئة  هذه  وتتولى 
الشروط  توفير  بقصد  القضائية،  اإلدارة 
ــإدارة  ل األمــثــل  التدبير  لضمان  الــالزمــة 
سير  حسن  وتأمني  ونجاعتها،  القضائية 
املــادة  ذلــك  على  نصت  كما  العدالة  مرفق 
 ،1.16.40 ــم  رق الشريف  الظهير  مــن   54
الصادر في 25 مارس 2016 بتنفيذ القانون 
باملجلس  املتعلق   100.13 رقــم  التنظيمي 

األعلى للسلطة القضائية.
قــرار  2021، صــدر  أبــريــل   4 وبــتــاريــخ 

ووزير  للمجلس  املنتدب  للرئيس  مشترك 
تأليف  حــدد   ،1164.21 عــدد  تحت  الــعــدل، 
حيث  واختصاصاتها،  املــذكــورة  الهيئة 
تتكون من لجنتني، هما لجنة التوجيه، التي 
تضم كال من الرئيس املنتدب ووزير العدل 
ورئيس النيابة العامة، ولجنة التتبع، التي 
األعلى  للمجلس  العام  األمــني  من  تتكون 
لوزارة  العام  والكاتب  القضائية  للسلطة 
العدل والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة.
كما أحدث القرار أربعة لجن موضوعاتية 
القضائية  اإلدارة  تتبع  لجنة  هي:  دائمة 
ورقمنة  تحديث  لجنة  األداء،  ونــجــاعــة 
ــم، لــجــنــة الـــدراســـات الــقــانــونــيــة  ــحــاك امل
وتعزيز  الــتــكــويــن  ولــجــنــة  والــقــضــائــيــة، 
مؤقتة  لجان  إحداث  إمكانية  مع  القدرات، 

كلما تطلب األمر ذلك.
ميارة

الداخلة. األسبوع
  

دعا ملني بنعمر والي جهة الداخلة وادي الذهب، الذي كان 
للجماعات  العامة  املديرية  ممثلي  أمام  جديدة  بلغة  يتحدث 
والكهرباء  للماء  الوطني  باملكتب  واملــســؤولــني  املحلية 
)دعــا(  الخارجية،  املصالح  وممثلي  الحضرية  والوكالة 
أن  إلى  للمدينة،  الجماعي  املجلس  ورئيس  الجهة  رئيس 
تنفرد الداخلة بطابعها املتميز كمدينة عاملية، لكنها محتاجة 
إلى تظافر جهود كل املهندسني واألطر، وليست  مدينة ذات 

باب من األبواب، فهذا لن يجدي نفعا، حسب تعبيره.
أن  هلل،  حرمة  الراغب  الداخلة،  بلدية  رئيس  وأبــرز 
البلدي  للمطرح  ميدانية  بزيارة  القيام  الوالي  اقتراح 
يتعلق  ما  ســواء  باملدينة،  ســوداء  بــؤرة  يشكل  الــذي 
الصالح  املاء  أو  الصحي  الصرف  أو  النفايات  بتدبير 
عاجلة  حلول  إيجاد  في  يساهم  أن  شأنه  من  للشرب، 

باعتبارها أولويات في حياة املواطنني اليومية.
اإلقليمي  املجلس  ورئيس  الجهة  رئيس  يفوت  ولم 
الضخمة  املشاريع  أهمية  على  التأكيد  دون  الفرصة 
وخاصة  للجهة،  الترابي  املجال  ستعزز  التي  الكبرى 
املدينة الذكية الجديدة التي ستعرف النور قريبا بفضل 

امليناء املتوسطي الجديد.

والي الداخلة يدعو لتظافر 
العالمــية  نحــو  الجهــود 

العيون. األسبوع 
  

أنـــهـــى املـــبـــعـــوث الــشــخــصــي 
إلى  املتحدة  لألمم  العام  لألمني 
ميستورا،  دي  ستيفان  الصحراء، 
شملت  والــتــي  للمنطقة  ــه  ــارت زي
الـــربـــاط وتـــنـــدوف ونــواكــشــوط 
بتوقفه  واختتمها  ــر،  ــجــزائ وال
بــالــعــاصــمــة اإلســبــانــيــة مــدريــد، 
سجل  قــد  مستورا  دي  ــان  ك وإن 
البوليساريو  تخبط  مــســاعــدوه 
بعد  االستقبال،  بروتوكوالت  في 
ثم  مسلحني  أطــفــاال  اخــتــاروا  أن 
برمجة زيارة إلحدى القاعات التي 
ملا  الصور  فيها عرض عشرات  تم 
اعتبروه انتهاكات لحقوق اإلنسان 
دون  للمغرب،  الجنوبية  باألقاليم 
اإلشارة إلى ما يعانيه املحتجزون 
في سجون الرابوني من مضايقات 
احترازات  وســط  وذلــك  وتعذيب، 
يتسرب  أن  مخافة  مشددة  أمنية 

املدافعون عن املختفني في سجون 
الجزائر، لكشف الحقيقة.

ودون املبعوث األممي مالحظات 
ــد  ــخ ول ــشــي الـــرئـــيـــس مــحــمــد ال
وقيمة  وزن  باعتبار  الــغــزوانــي، 
ــة مع  ــة حــدودي مــوريــتــانــيــا كــدول

املغرب والجزائر.    
وكان وزير الخارجية اإلسباني، 
ووزير  ألباريس،  مانويل  خوسيه 

أنطوني  األمــريــكــي،  الــخــارجــيــة 
عقد  اجتماع  في  أعلنا  قد  بلينكن، 
في واشنطن عن »توحيد الجهود« 
ــل عـــودة املــفــاوضــات بني  مــن أج

أطراف النزاع في الصحراء.
وفي ذات السياق، نشرت وسائل 
إعالم جزائرية صورا توثق لوجود 
بني  عسكري  بزي  قاصرين  أطفال 
عدد من مستقبلي املبعوث األممي 

من  عددا  دفع  مما  الصحراء،  إلى 
املطالبة  إلى  الحقوقيني،  النشطاء 
ظاهرة  حول  عاجل  تحقيق  بفتح 
تجنيد األطفال التي تنهجها جبهة 

البوليساريو.
املغرب  الزال  الذي  الوقت  وفي 
دفــاعــه  أســلــحــة  كــل  يستعمل  ــم  ل
الذي  وهو  الصحراء،  مغربية  عن 
إلى زمن  قيادات كانت  يتوفر على 
السياسي  املشهد  في  تؤثر  قريب 
من  النزاع،  ملف  في  وزنها  ولها 
رئيس  يسمونه  كانوا  ما  بينهم 
املخابرات األسبق عمر الحضرمي، 
ــا ســمــوه وزيــــر الــخــارجــيــة  ــ وم
والبشير  حكيم،  إبراهيم  األسبق، 
وثيقة  مــوقــعــي  ــد  أحـ ــل،  ــي ــدخ ال
والقيادي  الجبهة،  تأسيس  إعالن 
بـــ»الــجــيــش الــصــحــراوي« أيــوب 
العائدين  مــن  والــعــديــد  لحبيب، 
الوطن، ما يجعل جبهة  إلى أرض 
مواجهة  تــرفــض  الــبــولــيــســاريــو 
قــيــاداتــهــا وتــضــعــهــا فــي ورطــة 

حقيقية.

تجنيد األطفال في البوليساريو الستقبال المبعوث دي مستورا

َرّبِِك  ِإلَى  اْرِجِعي  ُة  الُْمْطَمِئّنَ ْفُس  الّنَ ُتَها  َأّيَ ))َيا  الرحيم:  الرحمن  الله  بسم 
الله العظيم َجّنَِتي(( صدق  َواْدُخلِي  ِعَباِدي  َفاْدُخلِي ِفي  ًة  َمْرِضّيَ َراِضَيًة 

مؤمنة  وبقلوب  واحلــزن،  األسى  ببالغ 
وفــاة  نــبــأ  تلقينا  ــدره،  ــ وق اهلل  بــقــضــاء 
حسن  الدكتور  العيون،  أمــن  والــي  والــد 
بدماثة  له  مشهود  الفقيد  الذهب،  أبو 
مع  والطيبة  والكرم  والتواضع  األخــاق 

اجلميع.
كما انتقل إلى عفو اهلل ورحمته، والد 
الغماري،  محمد  العيون،  مدينة  باشا 

الرجل الطيب.
تتقدم  ــة،  ــم ــي األل املــنــاســبــة  وبــهــذه 
التعازي واملواساة ألسرة  »األسبوع« بأحر 
أن  وجــل  عز  املولى  سائلني  الفقيدين، 
يلهم  وأن  الواسعة،  برحمته  يتغمدهما 

ذويهما وأقاربهما الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

ماء العينين في نادي »الكومنولث لريادة األعمال« 

العيون. األسبوع

عن  األعمال«  لريادة  »الكومنولث  نــادي  أعلن 
العينني  مــاء  اإلمـــام  محمد  الدكتور  اختيار 
سفيرا دوليا للنادي الدولي لرجال األعمال، ملا 
يتمتع به من عالقات دولية وأعمال مجتمعية.

وقد سبق أن تولى ماء العينني مهام 
القنصل الشرفي لجمهورية ساحل 

العاج، ورئيس مجموعة الشيخ 
لالستثمار،  العينني  مــاء 

ورئيس جمعية الشيخ ماء العينني الخيرية، وأيضا 
رئيس فيدرالية تجار الساقية الحمراء.

آالف  مــن  »الــكــومــنــولــث«  رواد  نـــادي  ويتكون 
الشركات في جميع أنحاء دول الكومنولث وعددها 
فريق  مــن  بدعم  الــنــادي  ويحظى  دولـــة،   54
مجال  فــي  املــعــروفــني  املحترفني  الــخــبــراء 
بهدف  التجارية  األعمال واملؤسسات  ريادة 
ورواد  الصغيرة  الشركات  مهام  تسهيل 
وتمهيد  املبتكرة  باألفكار  وإلهامهم  األعمال 
النجاح  من  للمزيد  أمامهم  الطريق 

والتطور على صعيد مشاريعهم.
العينين ماء 

النباوي الداكيوهبيعبد 
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إعداد. خالد الغازي

طفت فوق السطح خالفات جديدة بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة، بسبب الخصاص الذي تعرفه سوق األدوية، خاصة في 
المواطنين  ومعاناة  تفاقم  من  يزيد  الذي  األمر  »أوميكرون«،  ومتحور  »كورونا«  وانتشار  الموسمية  األنفلونزا  تفشي  ظل 

الذين يطرقون أبواب الصيدليات، والمحالت الشبه صيدلية »بارافارماسي«، بحثا عن أدوية صالحة لنزالت البرد وغيرها.
وقد خلق هذا الخالف بين الصيادلة والوزارة الوصية نقاشا لدى الرأي العام الوطني في ظل تبادل البالغات بين الوزارة ونقابة الصيادلة حول 

الخصاص الحاصل في األدوية المطلوبة، والمشاكل الموازية المتعلقة باإلنتاج والتوزيع وغيرها.

هذا الوضع يجعل املواطن هو 
الضحية في ظل تهرب الوزارة 
ظهرت  كلما  املــســؤولــيــة  ــن  م
إشكالية، سواء تعلقت باألدوية 
أو بأثمنة مختبرات التحليالت 
ــد«، أو  ــيـ ــوفـ ـــ»كـ بـ الـــخـــاصـــة 
تفرضها  التي  املرتفعة  األثمنة 
املصحات الخاصة على املرضى 
املصابني بـ»كورونا« أو غيرهم، 
عدم  عن  تــســاؤالت  يطرح  مما 
مع  الوصية  ــوزارة  الـ تــجــاوب 
بمسؤولية  املطروحة  القضايا 

وحلها بدون مناورة وتكذيب.
في هذا السياق، صرح محمد 
كونفدرالية  رئيس  الحبابي، 
أن  املــغــرب،  صيادلة  نقابات 
تم  املنقطعة  األدويــــة  بــعــض 
مــنــهــا على  الــبــعــض  تـــوزيـــع 
جد  بكميات  لكن  الصيدليات 
كل  أن  مــضــيــفــا  ــدودة،  ــحــ ــ م
 100 بني  ما  تستقبل  صيدلية 

ولديها  يوميا  مواطنا  و150 
فقط عشرة علب من دواء معني 
بقية  حاجيات  لتلبية  يكفي  ال 

املواطنني، خاصة في خالل هذه 
انتشار  تعرف  التي  األسابيع 

متحور »أوميكرون«.
أن  ــي  ــابـ ــبـ ــحـ الـ وأضــــــــاف 
لتلبية  لديهم مشاكل  »املوزعني 
بحيث  الــصــيــدلــيــات،  مطالب 
أمام  نفسه  يجد  مــوزع  كل  أن 
مثال  ــات،  ــوب إكـــراهـــات وصــع
ألف علبة  بتوزيع  كيف سيقوم 
مثال من فيتامني C ولديه 500 
صيدلية، وهي كمية غير كافية 

لسد حاجيات املواطنني«.
ــيــس كــونــفــدرالــيــة  ــد رئ ــ وأك
نقابات الصيادلة، أن »الصيادلة 

في  أنفسهم  يــجــدون  مــن  هــم 
ــذيــن  ــة املــواطــنــني ال ــواجــه م
بتوفير  الصيدليات  يطالبون 
وزارة  نفي  ظــل  فــي  ــة،  ــ األدوي
مما  خصاص،  لوجود  الصحة 
غياب  ظل  في  تساؤالت  يطرح 

الحوار وأجوبة مقنعة«.
مــن جــانــبــه، يـــرى الــدكــتــور 
العام  الكاتب  عــريــوة،  محمد 
للصحة،  الديمقراطية  للمنظمة 
أن »النقص الحاصل في سوق 
املواطنني  إلقبال  يعود  األدوية 
 c فيتامني  أدويـــة  شــراء  على 
عالج  فــي  املستعملة  والــزنــك 

معتبرا  عــامــني«،  منذ  كــورونــا 
الــوزارة  بني  البالغات  هذه  أن 
مضيعة  الصيادلة  ونــقــابــات 
القيام  هو  املطلوب  ألن  للوقت، 
املشكلة،  لتسوية  بمجهودات 
خــاصــة وأنـــه لــديــنــا شــركــات 
ــد  ــزوي مــنــتــجــة وتــســتــطــيــع ت

السوق بسرعة«.
وأوضـــح الــدكــتــور عــريــوة، 
يرجع  الحاصل  »النقص  أن 
ولوجستيكية،  تقنية  ألسباب 
ــدار  ال جهة  استحواذ  بسبب 
الرباط  وجهة  الكبرى  البيضاء 
توزيع  من  كبيرة  كميات  على 

بقية  يــجــعــل  مــمــا  األدويــــــة، 
الخصاص«،  تعرف  الجهات 
تعاون  »ضـــرورة  على  مشددا 
والصيادلة  والشركات  الوزارة 
ــوار بــيــنــهــم ألجــل  ــ وفـــتـــح حـ
مرضية  حلول  ــى  إل الــوصــول 

للجميع«.

الصيادلة  تصعيد 

نقابات  كونفدرالية  ــت   دع
أصــحــاب  جميع  ــة،  الــصــيــادل
الصيدليات بمختلف املدن، إلى 
أثناء  الــســوداء  الــشــارة  حمل 
الصيدالنية،  مهامهم  مــزاولــة 
وذلك تعبيرا عن االحتقان الذي 
يعكس  والــذي  القطاع،  يعرفه 
الصحة  لوزارة  التام  التجاهل 
الجوهرية  القضايا  ملعالجة 

والحيوية التي تهم صحة 
املواطنني.

قـــــم تـــفـــا

عنــها  المسكــوت 
أزمة الدواء 

بعد صراع الصيادلة 
ووزارة الصــــحة

الحبابي: محمد 
 األدوية المنقطعة تم توزيع البعض منها على الصيدليات 

لكن بكميات جد محدودة، وكل صيدلية تستقبل ما بين 100 
و150 مواطنا يوميا ولديها فقط عشرة علب من دواء معين ال 
يكفي لتلبية حاجيات بقية المواطنين، خاصة في خالل هذه 

األسابيع التي تعرف انتشار متحور »أوميكرون«.
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وقـــــــررت الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة 
بعد  الــــوزارة،  ضــد  التصعيد 
التواصل  أنــواع  لكل  إغالقها 
املباشر  املؤسساتي  والــحــوار 
مع التمثيليات املهنية للصيادلة 
الذي  الشيء  سنتني،  من  ألزيد 
مختلف  حول  التنسيق  يعرقل 
تلك  وأيضا  املهنية،  القضايا 
الــتــي تــهــم صــحــة املــواطــنــني، 
الصحة  وزارة  »لجوء  منتقدة 
تشكيكية،  بــالغــات  إلصــــدار 
العام  الـــرأي  قــنــاعــات  إلربـــاك 
الوطني حول الوقائع الحقيقية 
أن  دون  الــدوائــيــة،  للمنظومة 
التدخل  عــنــاء  نفسها  تكلف 
التي  اإلشكاليات  لحل  السريع 
تحمل  وكذا  بها،  التعريف  يتم 
ــي مــأســســة  ــهــا فـ ــات ــي مــســؤول
تــدرأ  فــعــالــة،  ــة  ــي دوائ سياسة 
على  الــحــاصــلــة  االرتـــبـــاكـــات 
وبفعل  ــدة  األصــع مــن  الكثير 
االرتجالية  القرارات  من  العديد 

أحادية الجانب«.
نقابات  كونفدرالية  وقــالــت 
تتابع  أنــهــا  املــغــرب،  صيادلة 
وزارة  تفاعل  طريقة  بليغ  بقلق 
التي  اإلشكاليات  مع  الصحة 
يعيشها قطاع الدواء والصيدلة 
األسابيع  في  والسيما  ببالدنا، 
انقطاعا  عرفت  التي  األخــيــرة 
غير مسبوق لألدوية في مختلف 
صيدليات اململكة وعلى مستوى 
عبر  املوزعة  الشركات  مختلف 

التراب الوطني.
أن  الكونفدرالية  وأضــافــت 
ــورة،  ــذك »هـــذه اإلشــكــالــيــات امل
نبهت إليها من أجل تدخل وزارة 
الصحة على عجل لحل املشكلة، 
ليتفاجأ قطاع الصيدليات ببالغ 
رسمي لوزارة الصحة ينفي أي 
انقطاع لألدوية في الوقت الذي 
أزمة  من  املواطنون  فيه  يعاني 

أدوية  انقطاع  جراء  حقيقية 
وبعضها  للزكام  موسمية 

البروتوكول  في  يدخل 
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ومتحوراته«.

تهافت الناس
 عـــلى األدويــــة

 
ــد مــن  ــديـ ــعـ عـــبـــر الـ
املــــــواطــــــنــــــني عـــن 
غياب  مــن  استيائهم 
ــدة  األدويـــــــــة فــــي عـ
في  ســواء  صيدليات، 
أو  ســـال  أو  ــاط  ــربـ الـ
مدن  في  وحتى  تمارة، 

الشيء  القنيطرة،  مثل  أخــرى 
يبحثون  املواطنني  جعل  الــذي 
عن أسماء أدوية أخرى مشابهة 
لــألدويــة  كبديل  الستخدامها 
الــتــي تــســتــعــمــل فـــي الــزكــام 

العادي، أو في أمراض أخرى.
محمد  يــرى  الصدد،  هــذا  في 
املغربية  الشبكة  عضو  عريوة، 
للدفاع عن الحق في الصحة، أن 
»بعض املواطنني يساهمون في 
اقتناء  عبر  األدويــة  أزمــة  خلق 
األدوية بكميات كبيرة )10 علب 

إلى 20 علبة من فيتامني c مثال، 
للحاالت  تخزينها  بهدف  وذلك 
ــذي يحرم  الــطــارئــة، الــشــيء ال
االستفادة  من  آخرين  مواطنني 
»هــذه  أن  إلــى  منبها  مــنــهــا«، 
املسألة تربوية تستوجب تدخل 
املواطنني  لتحسيس  ــوزارة  الـ
في  األدوية  على  التهافت  بعدم 
عشوائي  بشكل  الصيدليات 
ــن من  ــان مــرضــى آخــري ــرم وح

الحق في الحصول عليها«.
عــريــوة على ضــرورة  وشــدد 
تــحــلــي املــواطــنــني بــقــدر من 
تغيير  خـــالل  ــن  م املــســؤولــيــة 
كميات  )اقــتــنــاء  السلوك  هــذا 
الذي  سبب(،  بدون  األدوية  من 
سوق  فــي  وطنية  أزمــة  يخلق 
آخرين  مرضى  ويحرم  األدويــة 
الــحــاجــة لهذه  أمـــس  ــي  ف ــم  ه
األدوية التي يكثر عليها اإلقبال 
إلى  مشيرا  الــجــائــحــة،  ــالل  خ
الخروج  من  يقترب  املغرب  أن 
وسوف  »أوميكرون«  أزمــة  من 

يتجاوز هذه املرحلة.

يبحثون  مواطنون 
األسبوع،  نهاية  عطلة  خالل 
أمام  املواطنني  طوابير  تكثر 
أن  حيث  الحراسة،  صيدليات 
العديد منهم يبحث عن األدوية 
الحمى،  أو  للزكام  الصالحة 
القارس  الــبــرد  موجة  ظــل  فــي 
مناطق  مختلف  تشهدها  التي 

اململكة.
أمــام  املــواطــنــني  مــن  العديد 
أنهم  أكدوا  الصيدليات،  أبواب 

املتعلقة  األدويــــة  ــجــدون  ي ال 
باإلضافة  قلتها،  بالزكام بسبب 
لفيتامني  غــيــاب  ــه  شــب ــى  ــ إل
ــرى  ــعــض األدويـــــة األخـ c وب
األنفلونزا  ملقاومة  الصالحة 
املــوســمــيــة مــثــل »فــيــبــركــس« 

و»رينوميسني«.
عاينت  ــوع«  »األســب جــريــدة 
بعض الصيدليات خالل نهاية 
أكدت  والتي  األسبوع،  عطلة 
األدويـــة  على  تتوفر  ال  أنــهــا 
تدخل  والتي  بالزكام،  املتعلقة 

العالجي  ــول  ــوك ــروت ــب ال ــي  ف
بسبب  ــد«،  ــي ــوف »ك لــفــيــروس 
ونفاذ  املصدر  من  انقطاعها 
تتوفر  كــانــت  الـــذي  املــخــزون 

عليه الصيدلية.
الــصــيــادلــة  بــعــض  أن  كــمــا 
توصلهم  عـــدم  ــن  م يــشــتــكــون 
تقريبا،  سنة  منذ  بالطلبات 
رغم  املتخصصة،  الشركات  من 
بــاســتــمــرار، حيث  إلــحــاحــهــم 
حرج  موقف  في  بعضهم  يقع 
ــع بــعــض األقـــربـــاء املــرضــى  م
عدم  بسبب  الزبناء  بعض  أو 
ــة  ــ اســتــطــاعــتــه تــوفــيــر األدوي
أن  إلــى  إضافة  لهم،  املطلوبة 
أنهم  يقولون  املواطنني  بعض 

مواقع  في  األدوية  عن  يبحثون 
في  أو  االجتماعي،  التواصل 
مواقع األنترنيت، حيث قد تكون 
األشخاص  بعض  لدى  متوفرة 
أو لدى محالت »باراميديكال«.

شركات األدوية تـتبرأ
من جهتها، قالت الفيدرالية 
ــة:  األدويـ لصناعة  املغربية 
انقطاع  أي  تسجيل  يتم  »لم 
في  اضطراب  أو  اإلنتاج  في 
تدخل  التي  األدويــة  مخزون 
العالجي  الــبــروتــوكــول  فــي 
الكلوروكني  سيما  ال  لكوفيد، 
واإلريــثــرومــيــســني، والــزنــك 
وفــيــتــامــني   C وفــيــتــامــني 
ــول  ــامـ ــتـ ــيـ ــاراسـ ــبـ والـ  ،D

والهيبارين«.
أنها  الفيدرالية،  وأضافت 
»تعمل بتعاون وثيق وتشاور 
ــعــامــة، من  ــع الــســلــطــات ال م
ــاق الــتــحــديــات  ــب أجـــل اســت
فيما  سيما  ال  املستقبلية، 
يتعلق بالخدمات اللوجستية، 
ــي، تــضــمــن تــزويــد  ــال ــت ــال وب
باستمرار،  الوطنية  السوق 
ــدالع  ان منذ  الــشــأن  هــو  كما 

الجائحة«.
املغربية  الفيدرالية  ودعــت 
لصناعة األدوية كافة الجهات 
بتوفير  »االلتزام  إلى  املعنية، 
الصحية  واملنتجات  األدويــة 
ــان  ــة، بــمــخــزون أمـ ــ ــالزم ــ ال
ثالثة  ملـــدة  يكفي  تنظيمي 
ــر بــالــنــســبــة لــشــركــات  أشــه
وشهر  الدوائية،  الصناعات 
للموزعني«،  بالنسبة  واحــد 

وأوضــحــت أنــه »رغــم ضعف 
اللوجستية  الخدمات  سالسل 
الدولية، والولوج إلى األدوية 
تعبأ  فقد  تكاليفها،  وارتفاع 
واالتحاد  املغاربة  املصنعون 
الدوائية،  للصناعات  املغربي 
منذ  املستويات  جميع  على 
ــن أجــل  ــة الــجــائــحــة، م ــداي ب
تقليص مخاطر العجز بفضل 
تدبير مثالي ملخزون األمان«.

التي  الــفــيــدرالــيــة،  ــدت  وأكـ
تعتبر أول جمعية في القطاع، 

منذ 35 سنة، التزامها من أجل 
الدوائية  الصناعات  تثمني 
ــد الــســوق  ــزوي الــوطــنــيــة، وت

املحلية بالدواء الالزم.

الوزارة تنفي كالعادة

الــصــحــة  وزارة  ــرت  ــب ــت اع
والــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة، أن 
»وجود نقص مفرط في األدوية 
لعالج  كبروتوكول  املستعملة 
مرض كوفيد، هو مجرد أخبار 
مغلوطة من شأنها خلق الذعر 
والبلبلة في صفوف املواطنات 

واملواطنني«.
في بالغ  الــوزارة  وأوضحت 
األدويــــة األســاســيــة  أن  لــهــا، 
ــال  ــم ــع ــالســت ــة ل ــ ــوف ــوصــ ــ امل
العالجي  البروتوكول  ضمن 
ومنها  »كـــورونـــا«،  لــفــيــروس 
األزيتروميسني،  »الكلوروكني، 
 ،d فيتامني   ،c فيتامني  الزنك، 
والهيبارين«،  الباراسيتامول، 
موجودة بشكل يغطي الطلب.

وأضافت أنه بالنسبة لبعض 
العديد  هناك  الــزكــام،  أدويـــة 
التي  الجنيسة  ــة  ــ األدوي مــن 
بتغطية  كفيلة  محليا  تصنع 
إطار  في  ــك  وذل النقص،  هــذا 
والحماية  الصحة  وزارة  حث 
تشجيع  عــلــى  االجــتــمــاعــيــة 
ــة  واألدويـ املحلية  الصناعة 

الجنيسة.
ــارت الــــوزارة إلــى أن  وأشــ
ــة  ــألدوي املـــخـــزون الــوطــنــي ل
ملراقبة  يخضع  ــرب  ــغ امل ــي  ف
تتم  كما  وصــارمــة،  مستمرة 
املخزون  احترام  مدى  مراقبة 
األدويــة  لجميع  االحتياطي 
من  أسبوعي  األساسية بشكل 
طرف املرصد الوطني لألدوية 
التابع  الصحية،  واملنتجات 
ملديرية األدوية والصيدلة، مما 
االستباقي  التدخل  يستدعي 
ــة وجـــود أي  ــي حــال اآلنـــي ف
ــي هــذه  مــشــكــل، خــصــوصــا ف
انتشار  تعرف  التي  الظرفية 
وموسم  »أوميكرون«  متحور 

األنفلونزا.
الصحة جميع  وزارة  ودعت 
ــالغ في  ــى اإلبـ الــصــيــادلــة، إل
حالة تسجيل أي نقص متعلق 
األســاســيــة،  ــة  ــ األدوي ببعض 
واالتـــصـــال بــمــوزعــيــهــم أو 
بــاملــرصــد الــوطــنــي لــألدويــة 
لطلب  الصحية  واملــنــتــجــات 

املعلومات.
»وزارة  ــأن  ب الــبــالغ  وتــابــع 
االجتماعية  والحماية  الصحة 
سبق أن أصدرت دورية وزارية 
 DMP/00/ 75 ــم  رقـ تــحــت 
بتاريخ 18 مارس 2020، تحث 
املتدخلة،  األطراف  فيها جميع 
األدويــة  بتوفير  االلتزام  على 
واملنتجات الصحية الضرورية 
ملدة  تنظيمي  ــان  أم بمخزون 
ثالثة أشهر بالنسبة للشركات 
وشهر  الصناعية،  الصيدالنية 

للموزعني«. بالنسبة 

محمد عريوة:
 النقص الحاصل في 
سوق األدوية، يعود 

إلقبال المواطنين على 
 c شراء أدوية فيتامين

المستعملة في  والزنك 
عالج »كورونا« منذ 

عامين، وهذا النقص 
يرجع ألسباب تقنية 

بسبب  ولوجستيكية، 
استحواذ جهة الدار 

الكبرى وجهة  البيضاء 
الرباط على كميات كبيرة 

من توزيع األدوية، مما 
يجعل بقية الجهات تعرف 

الخصاص.. 

الوزير ينفي نفاذ المخزون

نفى وزير الصحة والحماية االجتماعية، 
خالد أيت الطالب، وجود أزمة بخصوص 
تدخل  التي  أو  بالزكام،  املتعلقة  األدوية 
مثل  لـ»كوفيد«  العالجي  البروتوكول  في 
والزنك  واإلريثروميسني،  الكلوروكني 

وفيتامني »سي«، وفيتامني »د«.
وأوضح الوزير خالل حضوره بالبرملان، 
أن املغرب يتوفر على مخزون من األدوية 
تكفي  »كوفيد«،  وعالج  بالزكام  الخاصة 
شهرا،   32 إلى   3 من  الحاجيات  لتغطية 
بتفتيش  قامت  الـــوزارة  أن  إلــى  مشيرا 
ــول هـــذه األدويــــة إلــى  ســبــب عـــدم وصـ
الصيادلة، حيث تبني أن املسألة ال تتعلق 
بإنتاج الدواء أو التوزيع، بل األمر يتعلق 

والصيادلة  املوزعني  بني  تجاري  بتعامل 
لغياب عالقة الثقة بينهما.

مــروجــي  أن  الـــطـــالـــب،  ــت  ــ أي وقــــال 
ــزون الــوطــنــي من  ــخ ــاءات نــفــاذ امل ــ ادعـ
مالية  مشاكل  لديهم  املــذكــورة،  األدويــة 
يتعاملون  الذين  املوزعني  مع  وقانونية 
املخزون  من  تمكينهم  دون  تحول  معهم، 
مؤكدا  صيدلياتهم،  في  لتسويقه  الكافي 
يخضع  لــألدويــة  الوطني  املــخــزون  أن 
لــلــمــراقــبــة، كــمــا تــتــم مــراقــبــة املــخــزون 
األساسية  ــة  األدويـ لجميع  االحتياطي 
بشكل أسبوعي من طرف املرصد الوطني 
التابعة  الصحية  واملنتجات  لــألدويــة 

ملديرية األدوية والصيدلة.
أيت الطالب



شهادات من
الرواد
في  كلمة  أزماني،  هلل  عبد  األستاذ  الرائد  قدم 
مهرجان  إطار  في  املنظمة  الدولية  العلمية  الندوة 
 10 إلى  20 شتنبر  من  املنعقد  األندلسية  املوسيقى 
التعليم،  ــوزارة  ل املحاضرات  بقاعة   1996 أكتوبر 
األندلسية  لآللة  أعالما  أن  ))كما  كالتالي:  ملخصها 
املغربية بالرباط خالل العصر الحالي قد تواروا عن 
كانت  أنغامهم  الذين  أولئك  فأين  تباعا..  أنظارنا 
عبد  الحاج  أمثال:  املوسيقية  املحافل  بها  تصدح 
السالم بنيوسف، والحاج الطيب بلكاهية، وحبيبي 
امبيركو، وأحمد الشافعي، والفقيه محمد السبييع، 
كانوا  هــؤالء  وبعض  وسواهم،  بلخضير،  ومحمد 
املوسيقية  املعاهد  في  األندلسي  الطرب  أساتذة 
أيديهم  وعلى  الثقافية،  الشؤون  ــوزارة  ل التابعة 
في  اآلمــال  كل  عليهم  تعلق  الذين  الفنانون  تخرج 

مواصلة السير إلى األمام..(( انتهى. 
املرجع: كتاب »أثر املوسيقى األندلسية في األنماط 

اإليقاعية املحلية« ص: 11.

محبتها  وصــدق  أخوتها  تؤكد  إشارة 
ــا مــن  ــاهـ ــنـ ــتـــقـــطـ ــلـــعـــاصـــمـــة الــــــربــــــاط، الـ لـ
ــن الــشــقــيــقــة  ــ الـــفـــيـــحـــاء مـــديـــنـــة دبــــــي مـ
ــتـــي أطـــلـــقـــت اســـم  اإلمــــــــارات الـــعـــربـــيـــة، الـ
مــديــنــتــنــا عــلــى أحـــد أكــبــر شــوارعــهــا حتت 
الــربــاط«، وهــذا تأكيد على  تسمية »شــارع 
الكبيرين  الشعبني  بــني  الــعــاقــات  مــتــانــة 
اإلماراتي واملغربي.. لعل مجلس اجلماعة 
يلتقط هذه اإلشارة ليرد على هذه املبادرة 

مبثلها.
  

هوية  عن  الرباطيون  يتساءل  بينما 
شــارع  اسمه  ويحمل  السايح،  مصطفى 
مقاطعة  ــى  إلـ الــهــرهــورة  مــن  الــســاحــل 
املنصور،  يعقوب  مبقاطعة  مــرورا  حسان 
اسم  أنــه  الــربــاط،  بتاريخ  املهتمون  يؤكد 
املرحوم  هو  املعني  يكون  ورمبــا  مجهول، 
السايح  السالم  عبد  بن  محمد  العالمة 
العتيقة  املدينة  ويف   ،1948 سنة  املتوفى 
ثانوية باسمه.. فهل تصحح اجلماعة هذا 

اخلطأ ؟

ما إن فاز احلــزب صاحب املقر بشارع 
عال بنعبد اهلل، باملرتبة األولى وسبق له 
أن دشــنــه مــنــذ ســنــة، حــتــى جــمــع كــراســيــه 
وطاوالته وحواسيبه وشعاراته وأفرغ املكان 
لصالح مختبر مختص يف إجراء حتاليل 
مع  بتنسيق  كـــان  هــل  نعلم  وال  ــا«،  »كـــورونـ
تستاهل  »الــربــاط  لتفعيل  الفائز  احلــزب 
أحسن«، أم صفقة جتارية كان الربح فيها 

ربحان: االنتخابات والصفقة ؟  

لسان  عــلــى  ــاءت  جـ مهمة  معلومة 
قيادي سابق يف حزب االحتاد االشتراكي 
يذكر  الشهر،  لهذا  »زمان«  مجلة  نشرتها 
انــتــخــابــات بلدية  كــوالــيــس  مبــا جــرى يف 
 36 بـــ  حــزبــه  وفـــاز   ،1976 الــربــاط سنة 
مــقــعــدا مــن أصـــل 39، فــقــرر الــفــائــزون 
ترشيح األستاذ عبد الرحمان بنعمر أطال 
اهلل عمره، لرئاسة املجلس البلدي، إال أن 
زعيما اعترض على هذا الترشيح ألسباب 
وقع  ما  وقع  هنا  ومن  خارجية،  سياسية 

بني احلزب واألستاذ بنعمر.

العدد: 1591 من 21 إلى 27 يناير 122022

الرباط  ياحسرة

اتفاقية  توقيع  أثناء   ،1988 مارس   22 في 
تآخي العاصمتني الرباط ولشبونة بالبرتغال، 
جماعة  وفد  على  األخيرة  هذه  عمدة  اقترح 
وسياحي  تجاري  بحري  خط  إنشاء  الرباط، 
مشاريع  اقتراحات  إلــى  إضافة  يربطهما، 

أخرى...
وفي هذه األيام، رجعت الروح إلى العالقات 
عقد  يحيي  قــد  مما  البلدين،  بــني  الثنائية 
األخوة املبرم بني عاصمتيهما والذي ال يزال 
بنوده  على  الحكومتني  مصادقة  بقوة  قائما 

ومباركة أعلى السلطات. 
وبما أن إحداث هذا الخط البحري املقترح 
الجماعة  صالحيات  يتعدى  الوقت،  ذلك  في 
آفاقا  ويفتح  الحكومة  باختصاصات  ويرتبط 
يختلط فيها ما هو سياسي بما هو اقتصادي 
معا  تتوفران  البلديتني  أن  وبما  وسياحي، 
على محاضر وتقارير هذا االقتراح، ربما حان 
وقت تجديد املحادثات بشأنه، وبما أن الطرف 
اللشبوني كان هو املقترح، فال نعلم جاهزيته 
واستعداده إلعادة فتح هذا امللف، الذي ننظر 
العاصمتني  ساكنة  مصالح  زاويــة  من  إليه 
وربط  وسياحتهما،  اقتصادهما  وانتعاش 
توجدان  عاصمتني  عبر  بمينائني  الدولتني 

على خط مستقيم، وهما األقرب إلى بعضهما 
البعض من كل باقي العواصم، فقط 30 دقيقة 
فلن  الحديثة،  البواخر  ومع  جوا،  تفصلهما 
تتعدى املدة ساعة واحدة، ليكون البرتغاليون 
في باب إفريقيا ونكون نحن في باب أوروبا.

دبلوماسية  استحضار  ينبغي  وبالطبع، 
الشعوب بني البلديتني، علما أن موقع التآخي 
الذي كان عمدة العاصمة البرتغالية، صار بعد 
مدة من هذا التوقيع رئيسا للجمهورية، وهذا 
تنزيله  يكن  لم  املقترح  املشروع  أن  على  يدل 
جاء  ولكنه  مجاملة،  أو  صدفة  املحادثات  في 
بناء على دراسة وبعد نظر.. فهل ُتلتقط هذه 
بالعالقات  للدفع  وهناك،  هنا  الدبلوماسية، 
على  التأثير  في  البلدين  شعبي  إشــراك  إلى 
صناعة  في  حضورهما  وتسجيل  مجرياتها 
للشعبني  الخير  فيه  ملــا  االتــصــاالت  أمــن 

البرتغالي واملغربي، بمنظور »رابح رابح«؟
مرة أخرى، أملنا في الدبلوماسية الشعبية 
بني البلديتني، ملساعدة حكومتي البلدين على 
ونسجل  الشعبني،  بني  التعاون  قطار  ركوب 
الثابتة  البرتغالية  الدولة  اعتزاز مواقف  بكل 

بخصوص مقدسات املغاربة.

تعزيزا للعالقات بين المملكة والبرتغال
خط بحري بين العاصمتين لشبونة والرباط ؟

أسـرار
العاصمة

ضعف المجلس الجماعي تؤكده وضعية المقابر

بعد صــدمــة املــاضــي الــتــي ال نـــزال نــضــمــد جــراحــهــا 
وُنقّيم  خلفتها،  التي  واخلسارات  كوارثها  ونحصي  الغائرة، 
الصحي  وأمننا  راحتنا  على  الساهر  املنتخب  اجلهاز  عمل 
واستقرارنا االجتماعي مع ازدهار االقتصاد احمللي، نعترف 
بقوة تلك الصدمة التي هزمت العالم طبيا يف القضاء على 
فيروس »كورونا«، وقد توفقت بعض املجالس البلدية يف حشد 
الدول، إال  والتضامني ملواطني تلك  واملعنوي  املادي  الدعم 
يف  االخــتــيــاري«  بـــ»احلــجــر  تقيدت  فقد  جماعتنا،  مجالس 
الرباطيني،  خلدمة  إشارتهم  رهم  موضوعة  ومكاتب  قاعات 
االختياري«، مت احلرص  »احلجر  ذلــك  إجنــاح  وللمزيد من 
ــا يــصــادفــهــم يف طــريــقــهــم إلــى  ــل مـ عــلــى تـــأمـــني وتــعــقــيــم كـ
على  وليس  الساكنة  بأنهم مسؤولون عن  ونسوا  »نضالهم«، 
أنفسهم.. فكانت فعا صدمة للرباطيني بأن تتخلى عنهم 

مجالسهم يف أحلك الظروف.
ــزاب جــديــدة يف سنة  والـــيـــوم، مــع مــجــالــس جــديــدة وأحــ
جديدة، ورمبا يف ذروة جديدة من الوباء، تنبأ العلماء بقرب 
واحترام  التلقيح  جرعات  باستكمال  التزمنا  إذا  انــدحــاره 
اإلجراءات االحترازية، وابتهال دائم إلى اهلل العفو الرحيم 
ليرفع عنا هذا الوباء الذي عمر بيننا عامني من العذاب 

النفسي قبل األلم اجلسدي واإلفاس االقتصادي.
ذلــك، يتوقع املختصون هــبــوب »صــدمــة األمــل«،  وبــعــد 
التي ستغير مجريات حياتنا بشكل كبير وتفرض تطورات 
اجتماعية  وتغيرات  واستهاكية،  تكنولوجية  ومتغيرات 
 ،2027 سنة  بيننا  قد حتل  رابعة  وثــورة صناعية  وأسرية 
حسب أهل االختصاص، وهذه السنة بالضبط، هي نهاية 
بـ»صدمة  علم  على  هم  فهل  العاصمة..  مجالس  انتداب 
املــســتــقــبــل« الــتــي هــي إغــاثــة للعالم وتــعــويــضــه عــمــا ضــاع 
املاضية«  »الصدمة  أخــرى:  بعبارة  أو  منه جراء اجلائحة، 
احلالي  املتحور  أفــول  بعد  املاضي  من  رمبــا ستكون  التي 
»أوميكرون«، ويستشهد بعض العلماء بأن عواصم العالم 
ــذه الـــصـــدمـــة املـــنـــقـــذة بــالــذكــاء  األول شـــرعـــت يف نــهــج هــ
االصطناعي، الذي عم مجاالت توزيع الكهرباء والصحة 

والسيارات والتعليم والوظائف.. 
ــام هــذا الــذكــاء االصــطــنــاعــي، ســتــتــوارى عــدة مهن  وأمـ
ــاة الــتــي  ــامــ ــوة، يف احملــ ــحـ ــهـــذه الـــصـ ــرون بـ ــشـ ــبـ حــــددهــــا املـ
الذين  واألطــبــاء  املتخصصني،  احملــامــني  على  ستقتصر 
وإجــراء  األمــراض  عن  للكشف  الهاتف  سيعوضهم جهاز 
حسرة«  »يــا  الثقافة  عاصمة  يف  بينما  إلــخ،  التحاليل... 
ــؤرخ ملــاضــي اخــتــصــاصــات املــجــالــس  وكــأنــنــا يف مــتــحــف يــ
احملافظة على الدورات واللجان والدراسات والتعويضات 

كما كانت يف مجالس 1960.
املستقبل  لصدمة  االســتــعــداد  املنتخبني  على  لــذلــك، 
قــبــل أن يــصــدمــهــا الــربــاطــيــون بــالــغــضــبــة الــكــبــرى الــتــي 

أزاحت سابقيهم. 

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

»صدمة األمل« 
قادمة نحو جماعة 

العاصمة

من شــجرة آل جوريو التي جذورها يف 
األندلس وفروعها يف الرباط بأغصان 

أثمرت عباقرة يف العلوم والسياســة 
والدبلوماســية والكفاح الوطني، فلم يغتنوا 
باألمــوال ولكن توجوا بتاج التقدير واالحترام 

والوطنيــة الصادقة.. وقد كان من ذريتها 
الصالحــة، املرحوم املعطي جوريو، الذي 
تــويف مؤخرا، والذي أّبنته برقية التعزية 

امللكية املوجهة إلى أســرته الصغيرة، وقد 
قرئت يف حشد من املعزين. 

رحم اهلل صاحب الخير واإلحسان 
واإلنســانية والوزارة والسفارة ورجل الدولة 

بامتياز.

يخضع  العاصمة  شؤون  تدبير 
واجتهاد  وتنظيم  تشريع  ــى  إل
ونضال، لكن - مع األسف - يالحظ 
في  األربعة  األركــان  هذه  تهميش 
املنافع  وابــتــداع  الجماعة،  عمل 
التي  ــازات  ــي ــت واالم الشخصية 
القانون  فــي  املــشــرع  يذكرها  لــم 
الجماعي، بينما املفروض قانونيا 
 83 املــادة  وهــذه  عليه،  القفز  يتم 
على:  تنص  البلدي  امليثاق  مــن 
وتدبير  بإحداث  الجماعة  ))تقوم 
العمومية  والتجهيزات  املرافق 
القرب((  خدمات  لتقديم  الالزمة 
ومــنــهــا »نــقــل األمــــوات والــدفــن 
املقابر« وركزوا  وإحداث وصيانة 
و»صيانة«  و»إحداث«  »نقل«  على 
الوثيقة  إلــى  وننتقل  ــن«..  ــ و»دف
على:  فيها  لنعثر  السنوية  املالية 
ومنها:  الــطــقــوس«  »مــصــاريــف 
»صوائر الغسل والدفن« باملاليني، 
االعتيادي  واإلصالح  و»الصيانة 
تظهر  ال  مالي  برصيد  للمقابر« 
بل  البقاء«،  »دار  على  مردوديته 
اعتداء  هــو  للعيان،  الظاهر  إن 
في  بحشرهم  موتانا  أرواح  على 
حفر مستطيلة متالصقة يستحيل 
قبورهم  على  الوقوف  ذويهم  على 
للترحم عليهم أو العثور على تلك 

القبور من كثرة انتشار النفايات، 
ونمو األعشاب ومخلفات ال تحترم 

حرمة املوتى.
ــن هو  فــأيــن هــي الــصــيــانــة؟ أي
ــصــرف مــئــات  اإلصـــــالح؟ أيـــن ت
ومن  لــذلــك؟  املخصصة  املــاليــني 
ــن؟ عــلــمــا أن  ــدفـ ــغــســل ومـــن ُيـ ُي
في  الطقوس  بتلك  تقوم  العائالت 
الدفن حسب  البيوت وتسهر على 
من  عليه  وتـــؤدي  بــل  األعــــراف، 

جيوبها ويفرض عليها قراء كثيرا 
هو  فأين  البتزازاتهم،  تخضع  ما 
خدمات  لتقديم  والتنظيم  التأطير 
القرب في أصعب ظروف تعيشها 

العائالت؟ 
وما  املقابر،  أزمــة  إلــى  ونصل 
ووضعيتها  مهملة  لتكون  كانت 
ــوال فــوضــى وارتــجــال  مــزريــة لـ
ــس الــجــمــاعــي  ــل ــج ــال امل ــ ــم ــ وإه
فاملجلس  واجــبــاتــه،  مــن  لــواجــب 

املــشــرع  دام  مـــا  املـــســـؤول  هـــو 
وإحــداث  »اإلصـــالح  مهمة  حمله 
والتجهيزات  ــق  ــراف امل وتــدبــيــر 
خدمات  لتقديم  الالزمة  العمومية 
تخليه  على  برهان  وهذا  القرب«، 
اختصاصاته  من  اختصاص  عن 
وإيجاد  تدبيره  عن  مسؤول  هو 
الــحــلــول لـــه، وبــالــتــالــي، إعـــادة 
االعتبار لطقوس كلنا سنمر منها.
حتى  املقابر  ــة  أزم واســتــمــرار 
على  تأكيد  هو  القبور،  تكدست 
ضــعــف املــجــلــس الــجــمــاعــي منذ 
للمقابر  تدبيره  وســوء  سنة،   13
يرتب  بقسم  هيكلتها  ينبغي  التي 
ويجعل  نظامها  ويحدث  شؤونها 
وإهانة  واالبــتــزاز  للفوضى  حدا 
قسم  عائالتهم..  وتعذيب  األموات 
املقابر،  كــل  فــي  إدارات  بــفــروع 
تباشر اإلجراءات وتراقب وتساعد 
الدفن،  وتسهر على حسن طقوس 
ومجلس جماعي يطبق ما جاء في 
الجماعي،  القانون  من   83 املــادة 
املــادة،  هــذه  تفعيل  انتظار  وفــي 
املجلس  تقهقر  على  مؤشر  فهي 
التي  الدنيوية  باألمور  واهتمامه 
شــؤون  وتهمل  أعــضــاءه  تــخــدم 

اآلخرة.
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13بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

األسبوع  الرياضي

العدد: 1591 من 21 إلى 27 يناير 2022

أسبوعيات كريم إدبهي

غياب جلنة منظمة يربك »الكان«
مواقع

فني مشا ميال وصحابو؟

كنت صارما مع بوفال
الناخب الوطني خاليلوزيتش

دابا نشوفو هاذ الصرامة فني غادي توصلنا؟

انتقادات واسعة للمسؤولني اجلزائريني بعد فضيحة 
»احلافلة«

وكاالت
جابوا للعابة »اخلطافة« وتينتقدو فأسياداهم.

املنتخب وامللوك الثالثة
األخبار

أنت كل شيء كتعاودو باملقلوب..

بطبيعة احلال أمتنى الفوز لـ»األسود«
الالعب عبد الرزاق حمد هللا

شكرا على كل حال!

احتاد طنجة »يوسع« مهام املدرب غاموندي
جرائد

على اهلل »يتكافى« غير مع الكبار...

منتخب مشارك حاليا  مدربا ألي  أكــون  ال  أن  أمتنى 
يف »الكان«

التونسي الشابي، المدرب السابق للرجاء
وتخرج  تدخل  غير  ــت  وأن عليك  او«  ــرَّ ــ »َج نهار  مــن 

فالهضرة!

أعتقد أن املنتخب املغربي كان محظوظا
راييفاتش مدرب غانا

أعتقد أنك لم تتابع املباراة.

لن نستسلم ضد املغرب وليس لدينا ما نخسره
عبدو، مدرب جزر القمر

حتى هذا نظر...

الوداد يبحث عن مليار سنتيم لرفع عقوبة »الفيفا«
األخبار

يبحث؟ ميشي يلعب اللوطو.

الرجاء يقترب من ضم جنم سطاد املغربي
الصباح
ال حول وال قوة إال باهلل، واش سطاد يف القسم الثاني 

وعندو جنم؟

نهائيات كأس إفريقيا )الكاميرون 2022(

انطالق  صافرة  أعلنت  أن  منذ   ...
التي  لألمم  إفريقيا  كأس  مباريات 
تحتضنها الكاميرون من 9 يناير إلى 
المنافسة  وهــذه  القادم،  فبراير   6
ــة وعــجــيــبــة  ــب ــري تـــعـــرف أحـــداثـــا غ
اإلعالم  وسائل  باهتمام  استأثرت 
الكبير  االرتــبــاك  بسبب  ــيــة،  الــدول
على  طــغــت  ــي  ــت ال ــيــة  والــعــشــوائ
في  تسببت  التي  البطولة،  هــذه 
اإلفريقي،  لالتحاد  الذعة  انتقادات 

التنظيم. عن  وللمسؤولين 

ية تعطل اللوحات اإلشهار

عـــرفـــت الـــلـــوحـــات اإلشــهــاريــة 
جنبات  فــي  املنتشرة  اإللكترونية 
امللعب، عطبا تقنيا منذ اليوم الثاني 

املشرفون  عجز  حيث  البطولة،  من 
ــاذ مــا يمكن  ــق عــلــى إصــاحــهــا وإن

إنقاذه.

كرات ال عالقة لها بهذا الزمن

النيجيري  املنتخب  العبو  احتج 
املستعملة  الكرات  بسبب  واملصري 
لصالح  انتهت  الــتــي  ــاراة  ــب امل فــي 

النسور الخضر.
الحكم غاساما رضخ لألمر الواقع، 
الاعبني،  الحتجاجات  واستجاب 
وأمر بتغيير الكرات التي تصلح لكل 

شيء إال لكرة القدم.

فضيحة جديدة للحكم
سيكازوي الزامبي 

مباراة  بطل  كــان  الــزامــي  الحكم 
تونس ضد مالي التي انتهت لصالح 

املاليني بهدف لصفر.

كان  للجدل،  املثير  الزامبي  الحكم 
الغريب  تحكيمه  بسبب  بطا،  فعا 
نهاية  عــن  أعــلــن  حيث  واملــخــيــف، 
وبعد  ولكن   ،85 الدقيقة  في  املباراة 
للتونسيني،  القوية  االحتجاجات 
في  لينهيها  دقــائــق،  أربعة  أضــاف 
العالم  استغراب  أمــام   89 الدقيقة 

الكروي في جميع أنحاء املعمور.
االتــحــاد  ــإصــرار  ب تفاجأ  الجميع 
الحكم  هـــذا  فـــرض  عــلــى  ــي  ــق ــري اإلف
»املريض«، فقد سبق له أن أثار العديد 
من املشاكل في مباريات حاسمة، أهمها 
لألندية،  األبطال  عصبة  كأس  نهائي 
املباراة  في  لـ»الفار«  حكما  كان  حينما 
التاريخية التي احتضنها ملعب رادس 
ــوداد  وال التونسي  الترجي  وجمعت 
الشخص  هذا  حرمه  الــذي  الرياضي، 
اكتشف  أن  بعد  الــتــعــادل  هــدف  مــن 
الجميع عدم وجود تقنية »الفار«، التي 

كانت معطلة بفعل فاعل.
الحكم الزامبي، وحسب ادعاء لجنة 
اإلفريقي،  لاتحاد  التابعة  التحكيم 

وراء  كــانــت  شــمــس،  بضربة  أصــيــب 
وتونس  مالي  مباراة  خال  تصرفاته 
بل  الحكم،  هــذا  ضحية  ذهبت  التي 
كانت ستقصى من هذه البطولة بسبب 
تدخل  ــوال  ل اللعب،  متابعة  رفضها 
لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة  رئيس 
على  فــرض  الــذي  لقجع  فــوزي  القدم 
التونسي  املنتخب  استمرار  »الكاف« 
دعما  تلقى  أن  بعد  املنافسة،  هذه  في 

كبيرا من زميله املصري أبوريدة.

الوطني  بالنشيد  استهتار 
يتـــاني المــور

وتأتي املصائب تباعا، حيث استمرت 
»الكان« بإطاق موسيقى غريبة  غرائب 
الوطني  النشيد  عن  البعد  كل  وبعيدة 
املنتخب  مـــبـــاراة  خـــال  املــوريــتــانــي 
فشلت  حيث  غامبيا،  ضد  املوريتاني 
في  محاوالت   3 في  املوسيقية  الفرقة 
»املرابطني« الذين تضايقوا  عزف نشيد 

من هذا اإلهمال.
مهازل  تتضاعف  ربما 
»الكان« بمرور املباريات، 
الشيء الذي سيؤكد بأن 
الكاميرون لم تستعد بما 

هذه  إلنجاح  الكفاية  فيه 
بعض  ادعى  كما  الــدورة 

املــســؤولــني داخــل 
الذين  »الكاف«، 
أكــــــــدوا قــبــل 

هذه  انطاق 
ــة،  ــول ــط ــب ال
أنــــــــهــــــــا 
ــون  ــكـ ــتـ سـ
األفــــضــــل 
عـــــــبـــــــر 

التاريخ.

كأس إفريقيا لألمم )الكاميرون 2022(

مــن غرائــب وعجــائب »المونــديال اإلفــريقي«

الحكم الغريب األطوار 
سيكازوي الزامبي 

خاليلوزيـــــتـش
بالــــنار... يلعــــــب   

وضعنا أيدينا على قلوبنا ونحن 
الذي  الباهت  املستوى  نتحسر على 
بسبب  الوطني،  املنتخب  به  ظهر 
االختيارات الخاطئة للمدرب، والتي 
الصفر،  نقطة  إلى  تعيدنا  أن  كادت 
غانا  منتخب  على  انتصارين  بعد 

وجزر القمر.
العبني  على  اعتمد  خاليلوزيتش 
اللياقة  وضعف  التنافسية  تنقصهم 
املجموعة  على  أثــر  مما  البدنية، 

بشكل عام.
سايس،  غــانــم  بالعميد  احتفظ 
وبــــوفــــال، وأمــــــاح فـــي كــرســي 

االحتياط، وعوضهم باملدافع شاكا، 
فجر،  وفيصل  أوناحي،  الدين  وعز 
الذي تحول بني عشية وضحاها إلى 
الشاعر،  وإلياس  للمنتخب،  عميد 
منتصف  في  غيره  ما  سرعان  الذي 
وسط  عانى  أن  بعد  األول  الشوط 

مــهــول، استغله  فــراغ  مــن  املــيــدان 
األول،  الهدف  وسجلوا  الغابونيون 
وكان بإمكانهم إضافة أهداف أخرى 
لوال يقظة وبراعة الحارس املحمدي، 
الذي عوض الحارس الرسمي بونو.
في  الفضل  لــه  يــرجــع  املــحــمــدي 

التعادل الذي حققناه بشق األنفس، 
يجب  الــذي  املـــدرب،  رعونة  بسبب 
عليه وكما أشرنا إلى ذلك خال أكثر 
وينصت  يتواضع  أن  مناسبة،  من 

لنبض الشارع املغربي.
شباك،  كــل  فــي  بهدفني  تعادلنا 
الغابون  منتخب  أن  هو  املهم  وكان 
إنــه  ــل  ب للتسجيل،  الــســبــاق  كـــان 
فلوال  املــبــاراة،  أجــواء  على  سيطر 
أنعش  الذي  وبوفال  سايس  دخول 
الــهــجــوم املــغــربــي، فــي غــيــاب تام 
لــلــثــنــائــي الــكــعــبــي والــنــصــيــري، 

لخرجنا منهزمني.
الوقت  وفي  تمكننا  العموم،  على 
إنقاذه،  يمكن  ما  إنقاذ  املناسب، من 
التي  األولى،  املرتبة  على  وحافظنا 
العاصمة  فــي  الــبــقــاء  لــنــا  خــولــت 
يجب  املباراة  هذه  أن  إال  ياوندي، 
للناخب  كــبــيــرا  ــا  درسـ اعــتــبــارهــا 
احتقر  الذي  خاليلوزيتش،  الوطني 
املنتخب  لهذا  يعط  ولــم  الغابون، 

األهمية التي يستحقها.
للتذكير، فاملنتخب املغربي سيواجه 
في دور الثمن، يوم الثاثاء 25 يناير 
يعتبر  الذي  ماالوي  منتخب  الجاري، 

من مفاجآت هذه البطولة.
حظ سعيد لألسود.

تعادل مرعب وتأهل إلى الدور القادم

الـكبـيـــــر... الـــــدرس 

المايستــرو الزهــراوي قـــال لــي ...
هذه  أتــابــع  وأنـــا  جــدا  محظوظا  كنت 

الكرة  نجوم  من  كبير  نجم  مع  املباراة 
ــة، وهـــو الـــاعـــب األنــيــق  ــي ــوطــن ال
الزهراوي،  العالي  عبد  واملايسترو 
الذي التقيت به بعد موعد طويل في 

العاصمة العلمية فاس.
امللحمة  صناع  من  كان  الزهراوي 

الفضل  له  يرجع  حيث  اإلثيوبية، 
املغربي  املــنــتــخــب  فـــوز  ــي  ف

إفريقي  لقب  وآخـــر  بـــأول 
بــإثــيــوبــيــا،   1976 ســنــة 
تسجيل  من  تمكن  حيث 
كل  ضد  حاسمني  هدفني 
)الزايير  الكونغو  من 

سابقا( ونيجيريا.
هذه  نتابع  ونحن 

التفت إلي بهدوء،  املباراة على أعصابنا، 
أن يقوم  ــدرب  املـ »عــلــى  ــي:  ل وقـــال 
هذا  إليــقــاف  عاجلة  بتغييرات 
العبث، وعليه أن يعطي الفرصة 
لسفيان بوفال، الذي بإمكانه أن 

يغير مجرى اللعب«.
حيث  بالفعل،  كــان  ما  وهــذا 
استطاع  دخوله،  بعد  مباشرة 
أن  الرائعة  بمراوغاته  سفيان 
قبل  الغابوني،  الدفاع  يربك 
جزاء  ضربة  يصطاد  أن 
وينفذها بنفسه، وهي 
الهدف  أعطت  التي 

األول لألسود.
بــعــد الــتــعــادل، 
بدائية،  وبأخطاء 

الهدف  إضافة  من  الغابوني  املنتخب  تمكن 
الثاني، وحصل بعد ذلك املنتخب املغربي على 

العديد من ضربات أخطاء التي لم يستغلها.
هــؤالء  »عــلــى  ــي:  ل ليقول  الـــزهـــراوي  ــاد  ع
الشباب أن يتركوا مثل هذه الضربات املباشرة 
العديد  له أن سجل  الذي سبق  لاعب حكيمي 

من األهداف بواسطة الضربات الثابتة«.
وهذا ما تم فعا، ليسجل حكيمي، وينقذنا 

من هزيمة مدوية.
خبرات  مــن  أنديتنا  تستفيد  ال  لــألســف، 
الكبار،  الدوليني  الاعبني  بعض  وتــجــارب 

كالزهراوي، وفراس، وغيرهم كثير.
الخلوق  لــاعــب  صــادقــة  أخــويــة  فتحية 
ولجميع  ــزهــراوي،  ال العالي  عبد  واملتميز 
كل  يستحقون  الذين   1976 منتخب  العبي 

التشجيع والتنويه.
الالعب الدولي السابق 

المايسترو عبد العالي الزهراوي

وأخيرا حافظ المنتخب الوطني على صدارة 
مجموعته، بعد تعادل عسير مع المنتخب الغابوني، 

الذي كاد أن يبعثر جميع أوراق الناخب الوطني 
خاليلوزيتش، خاصة وأن الخصم ظهر بمستوى 

جيد، رغم الغيابات الكثيرة التي عانى منها.
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زيــارة  فــإن  الشكليات،  عن  بعيدا 
تم  املغرب،  لجناح  اإلسباني  العاهل 
املغرب،  إزاء  ودية  رسالة  اعتبارها 
ــورط  ــات، بــعــد ت ــعــاق بــعــد تــوتــر ال
تنظيم  ــي  ف اإلســبــانــيــة  الــحــكــومــة 
في  البوليساريو  زعيم  واستقبال 
إخبار  دون  مشبوهة  عــاج  رحــلــة 
الجانب املغربي، بل إن الوقائع التي 
تم كشفها بطابع فضائحي، أكدت أن 
االستقبال تم بوثائق مزورة، وبتورط 

عدة مسؤولني)..(.
للجناح  اإلسباني  العاهل  ــارة  زي
ودية  تصريحات  سبقتها  املغربي، 

امللك  أن  يعني  ــا  م املـــغـــرب،  إزاء 
لتصفية  مــبــادرة  يتزعم  اإلســبــانــي 
األجواء، حيث قال أن باده )بخاف 
))متمسكة  الــســيــاســيــني(  بــعــض 
بني  الدبلوماسية  العاقات  بمتانة 
مــدريــد والــربــاط، مــن أجــل تجاوز 
وبأهمية  الحالي،  السياسي  الخاف 
بني  القائمة  العاقة  تحديد  ــادة  إع
البلدين على أسس أكثر قوة ومتانة، 
تتشبث  »إسبانيا  أن  ــى  إل مشيرا 
الصحراء،  قضية  حــيــال  بموقفها 
بني  األممي  الــحــوار  دعــم  خــال  من 
ــر  ــيــســاريــو«.. وذك ــبــول الــربــاط وال

على  »ينبغي  أنــه  السادس  فيليبي 
الشروع  أجل  من  معا  السير  األمتني 
من  ــدءا  ب العاقة  هــذه  تجسيد  فــي 
الصات  »قربنا وكثافة  وتابع:  اآلن« 
املتعددة التي تجمعنا، تجعل عاقتنا 
وزاد  واضـــــح«،  بــشــكــل  مــتــرابــطــة 
سيواصل  السبب،  »لهذا  موضحا 
الــازمــة  الــجــهــود  كــافــة  ــذل  ب بلدنا 
من  مشترك  فضاء  وتعزيز  إلحــداث 
جاء  واالزدهــار«..  واالستقرار  السلم 
ذلك في كلمة ألقاها العاهل اإلسباني 
السلك  ــه  ب ــص  اســتــقــبــال خ خـــال 
إسبانيا((  في  املعتمد  الدبلوماسي 

)املصدر: عدة وكاالت(.
ــكــرون  ــف ي ــة  ــ ــدول ــ ال رجـــــال  وألن 
يفكر  بينما  املقبلة،  ــال  األجــي فــي 
املقبلة..  االنتخابات  في  السياسيون 
وجود  رغم  اإلسباني،  امللك  قال  فقد 
وإسبانيا،  املغرب  بني  حكومية  أزمة 
))العاقات التي تجمع باده مع  أن 
دول املنطقة املغاربية، تكتسي طابعا 

استراتيجيا((.
امللك  تصريحات  إن  القول  يمكن 
عن  جــواب  أفضل  تمثل  اإلســبــانــي 
في  السادس  محمد  امللك  تصريحات 

امللك  لثورة   68 الذكرى  خطاب 

إلى  زوجته  اصطحاب  اختار  السادس،  فيليبي  اإلسباني  الملك  لكن  معقدة،  بروتوكولية  طقوس  الملكية  للتقاليد 
رئيس  وال  وزير  ال  استقباله  في  يكون  أن  دون  مدريد،  في  المقام  للسياحة  الدولي  المعرض  في  المغربي  الجناح 
بينما  للسياحة،  الوطني  والمكتب  الخارجية  لوزارة  تابعون  موظفون  فقط  استقبله  بل  سفير)..(،  حتى  وال  حكومة، 

احتفى عمال الجناح، الذين كانوا يرتدون الزي المغربي، بهذه الزيارة الغير متوقعة.

إعداد : سعيد الريحاني

ملك إسبانيا فيليبي السادس في ضيافة الملك محمد السادس

إخباريتحليل 

هل لعب الحموشي دورا في الحفاظ 
على العالقات المغربية اإلسبانية؟ 

التدخالت الملكية إلنهاء األزمة مع مدريد 
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))إننا  فيه:  قــال  والــذي  والشعب، 
ملواصلة  وتفاؤل،  صدق  بكل  نتطلع 
الــعــمــل مــع الــحــكــومــة اإلســبــانــيــة 
أجل  من  سانشيز،  بيدرو  ورئيسها 
وغير مسبوقة  مرحلة جديدة  تدشني 
ــني الــبــلــديــن، على  ــي الــعــاقــات ب ف
واالحترام  والشفافية  الثقة  أساس 
املــتــبــادل والــوفــاء بــااللــتــزامــات(( 
هذه  أن  ))صحيح  يوضح:  أن  قبل 
األخيرة  الفترة  في  مــرت  العاقات 
بأزمة غير مسبوقة، هزت بشكل قوي 
تساؤالت  وطــرحــت  املتبادلة  الثقة 
كــثــيــرة حـــول مــصــيــرهــا، غــيــر أننا 
بكامل  اإلسباني  الطرف  اشتغلنا مع 
الهدوء والوضوح واملسؤولية((، بل 
إن امللك محمد السادس تحدث بشكل 
واضح وهو يقول أن ))هدف الرباط 
لم يكن الخروج من هذه األزمة فقط، 
إلعادة  فرصة  منها  نجعل  أن  وإنما 
التي  واملــحــددات  األســس  في  النظر 
تحكم هذه العاقات.. إن املغرب تغير 
فعا، ولكن ليس كما يريدون، ألنه ال 
العليا،  بمصالحه  املس  يتم  أن  يقبل 
وفي نفس الوقت يحرص على إقامة 
عاقات قوية بناءة ومتوازنة، خاصة 
هو  املنطق  وهــذا  الــجــوار،  دول  مع 

الذي يحكم توجهنا اليوم في عاقتنا 
مع جارتنا إسبانيا((.

إسبانيا،  في  أو  املغرب  في  سواء 
ــت  ــان ــاف الـــحـــكـــومـــتـــني، ك ــخــ ــ وب
وهــنــاك،  هنا  امللكية«  »الــتــحــركــات 
كفيلة بعدم تفاقم األوضاع، وبخاف 
والحكومية  السياسية  الــعــاقــات 
من  قوية  تصريحات  طبعتها  التي 
ــرة  وزي كــانــت  حيث  الجانبني،  كــا 
تتهم  السابقة  اإلسبانية  الخارجية 
املغرب بـ»االبتزاز«، بينما يقول وزير 
الخارجية املغربي ناصر بوريطة، أن 
))املغرب ال يقبل بازدواجية الخطاب 
موضحا  إسبانيا((،  من  واملــواقــف 
مدريد  على  ))يتعني  أنــه  )وقتها( 
هو  ليس  اليوم  مغرب  بأن  تعي  أن 
األوساط  األمس، وعلى بعض  مغرب 
في إسبانيا أن تقوم بتحيني نظرتها 

تجاه املغرب((.
مــنــذ اســتــقــبــال إبــراهــيــم غــالــي 
الحكومة  على  محسوب  خطأ  وهــو 
تطورات،  من  تبعه  وما  اإلسبانية، 
نفسها،  إسبانيا هي  مع  األزمة  ظلت 
حتى أن املغرب حال دون مشاركتها 
اإلفريقي«)..(،  »األسد  مناورات  في 
ــة، ظل  ــي ــن ــن الــنــاحــيــة األم ــكــن م ول

وهذا  مستمرا،  إسبانيا  مع  التعاون 
املغربية  »األزمة  بني  الخاف  جوهر 
ــة« و»األزمــــــة املــغــربــيــة  ــي ــان اإلســب
األمني  التعاون  كان  فإذا  األملانية«.. 
رغم  مستمرا  بقي  قــد  إسبانيا  مــع 
»التقارير  فــإن  السياسي،  التوتر 
وقوع  وراء  كانت  التي  هي  األمنية« 
أزمة مع أملانيا، هي بدورها في طور 
جديد  مستشار  وصول  مع  التجاوز 
املستشارة  بــدل  شولتز  أوالف  هو 
أنجيا  للمغرب،  املعادية  السابقة 

ميركل.
ــة مع  ــ ــ ــل اســـتـــمـــرار األزم ــي ظـ فـ
منها  تخفف  ال  ــي  ــت وال إســبــانــيــا، 
كتبت  امللكية«،  »التحركات  ســوى 
عن  والعاملية،  الوطنية  الصحافة 
بني  األمــنــي  التعاون  نتائج  بعض 
»تفكيك  خال  من  وإسبانيا،  املغرب 
أكبر شبكة لتهريب القرقوبي«، حيث 
الحرس  ))قام  يلي:  ما  املواقع  قالت 
مصلحة  بمعية  اإلســبــانــي،  املــدنــي 
الضرائب اإلسبانية واملديرية العامة 
مشتركة،  عملية  في  الوطني،  لألمن 
دولــيــة  ــة  إجــرامــي منظمة  بتفكيك 
األقــراص  لتصنيع  بإسبانيا  مقرها 
املغرب،  في  )القرقوبي(  املهلوسة 

حيث أسفرت التحقيقات النهائية عن 
تاريخ  في  مخدرات  كمية  أكبر  ضبط 
الجارة الشمالية.. وبحسب املعطيات 
اإللكتروني  املــوقــع  على  املنشورة 
فقد  اإلسبانية،  للشرطة  الرسمي 
تمكنت السلطات اإليبيرية من ضبط 
نوع  مــن  مهلوس  قــرص  ألــف   200
ثمانية  واعتقال  البنزوديازيبني، 
العملية  هذه  في  متورطني  أشخاص 
 500 من  أكثر  ضبط  مع  اإلجرامية، 
ألـــف قـــرص مــهــلــوس فـــي املــغــرب 

موقع  )املــصــدر:  وإســبــانــيــا(( 
هسبريس/ 12 يناير 2022(.

هل يكون التعاون األمني مدخال لتجاوز 
السيـــــاسي ؟ الخــــالف 

وألن رجال الدولة يفكرون 
في األجيال المقبلة، بينما 
في يفكر السياسيون في 

المقبلة، فقد  االنتخابات 
قال الملك اإلسباني 

رغم وجود أزمة حكومية 
بين المغرب وإسبانيا، أن 

»العالقات التي تجمع 
بالده مع دول المنطقة 

تكتسي  المغاربية 
استراتيجيا«. طابعا 

يمكن القول إن تصريحات 
الملك اإلسباني تمثل 

أفضل جواب على 
الملك محمد  تصريحات 

السادس في خطاب 
الذكرى 68 لثورة الملك 

والشعب، والذي قال فيه: 
))إننا نتطلع بكل صدق 

وتفاؤل، لمواصلة العمل 
مع الحكومة اإلسبانية 

بيدرو سانشيز،  ورئيسها 
من أجل تدشين مرحلة 

جديدة وغير مسبوقة 
في العالقات بين 

البلدين، على أساس الثقة 
واالحترام  والشفافية 

والوفاء  المتبادل 
 بااللتزامات((.

بعيدا عن الشكليات.. فإن زيارة العاهل اإلسباني لجناح المغرب، تم اعتبارها 
رسالة ودية إزاء المغرب، بعد توتر العالقات، بعد تورط الحكومة اإلسبانية في 
تنظيم واستقبال زعيم البوليساريو في رحلة عالج مشبوهة دون إخبار الجانب 
المغربي، بل إن الوقائع التي تم كشفها بطابع فضائحي، أكدت أن االستقبال 

تم بوثائق مزورة، وبتورط عدة مسؤولين)..(.

لحظة توشيح عبد اللطيف الحموشي في إسبانيا 
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وجــود  يــؤكــد  املــواقــع،  كتبته  مــا 
تعاون أمني رغم الخالف السياسي، 
العملية  ))ُنفذت  أيضا:  قالت  حيث 
على  جــرت  التي  املشتركة،  األمنية 
الردة  مقاطعات:  في  مراحل،  أربعة 
ــم املــنــظــمــة( ومـــدريـــد،  ــي ــر زع ــق )م
الذي  التحقيق  بدأ  وقد  وأليكانتي.. 
هّم هذه العصابة، التي يوجد مقرها 
 ،2021 يونيو  في  بإسبانيا،  املركزي 
املديرية  بني  األمني  التنسيق  بفضل 
والشرطة  الــوطــنــي  لــأمــن  الــعــامــة 
القضية  هــذه  وجـــاءت  اإلسبانية.. 
التي  العملية  أعــقــاب  فــي  الــكــبــرى 
شهر  في  املغربية  الشرطة  نفذتها 
مصالح  تمكنت  حيث  املنصرم،  ماي 
عناصر  مع  بتنسيق  الوطني،  األمن 
املتوسط،  طنجة  بميناء  الجمارك 
لتهريب  كبرى  عملية  إجهاض  من 
مخدرا،  طبيا  قرصا  و672  ألفا   361
كــيــلــوغــرامــات و477  وحــجــز أربـــع 
موجهة  كانت  الكوكايني  من  غراما 
إسبانيا((  من  انطالقا  املغرب  نحو 

)نفس املصدر(.
األمني  الخط  يتماشى  إذن،  هكذا 
الخط  بخالف  امللكي،  التوجه  مــع 
يعطي  ما  وهو  الحكومي،  السياسي 
امللك  مستشاري  لـ»كبير  أكبر  قيمة 
اللطيف  عبد  األمنية«  الشؤون  في 
بصفته  ــر  األخــي هـــذا  الــحــمــوشــي، 
بالتقدير  أيضا  يحظى  ــة،  دول رجــل 
واالحترام لدى الجهات اإلسبانية، بل 
إسباني  وسام  أكبر  على  إنه حاصل 
شأنه شأن الجنرال حرامو، ما يعني 
حاضرة  املغربية  األمنية  الخبرة  أن 

في امللفات اإلسبانية.
منح  أخبار  صدى  تردد  أن  وسبق 
وسام إسباني للحموشي في مختلف 
والدولية،  الوطنية  اإلعــالم  وسائل 
عبد  ))حصل  يلي:  ما  كتبت  أن  بعد 
اللطيف الحموشي، املدير العام لأمن 
الوطني ومدير مديرية مراقبة التراب 
على   ،)2019 شتنبر   21( الوطني 
وسام االستحقاق من الحرس املدني 
الحموشي  توشيح  وتــم  اإلسباني، 
خالل اجتماع املجلس الوزاري تحت 
فيليبي  اإلســبــانــي  العاهل  رئــاســة 
السادس، حيث تقرر بناء على اقتراح 
من وزير الداخلية اإلسباني، خورخي 
فرنانديز دياز، منح الحموشي وسام 
االستحقاق »الصليب األكبر« للحرس 
مرسوم  فيما صدر  اإلسباني،  املدني 
ملكي بشأن ذلك، ويأتي هذا التوشيح 
لتأكيد متانة التعاون األمني املغربي 
اإلسباني املثالي في مكافحة اإلرهاب 
املنظمة،  والجريمة  بالبشر  واالتجار 
وأيضا كإشادة من األجهزة اإلسبانية 
املغربية  األمنية  األجهزة  قدمته  بما 
وتعاونها املكثف والفعال في مكافحة 
التعاون  هذا  املشتركة..  التهديدات 
األمــنــي الــوثــيــق بــني أجــهــزة األمــن 
بتفكيك  سمح  وإسبانيا،  املغرب  في 
التي  اإلرهابية،  الخاليا  من  العديد 
أعمال  لتنفيذ  يستعد  بعضها  كــان 
باستخدام  اململكتني  داخل  إرهابية 
األسلحة النارية واملتفجرات، وأيضا 
شبكات  مــن  العديد  خطر  بتحييد 
االتجار الدولي باملخدرات والبشر(( 
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ولم تكن هذه هي املرة األولى التي 
تم فيها توشيح الحموشي من طرف 
في  وشح  أن  له  سبق  فقد  إسبانيا، 
سنة 2014، بوسام »الصليب الشرفي 
لالستحقاق األمني بتميز أحمر«، من 
إسبانيا أيضا، وكل ذلك يؤهل املدير 
ومدير  املغربي  الوطني  لأمن  العام 
إلى  الوطني،  التراب  مراقبة  مديرية 
العالقات  »تأمني«  في  أكبر  دور  لعب 
تقلبات  أمـــام  اإلســبــانــيــة  املغربية 
السؤال:  يأتي  السياسيني، ومن هنا 
تفاقم  دون  األمني  التعاون  حال  هل 
وهل  اإلســبــانــيــة؟  املغربية  ــة  األزمـ
تجنب  فــي  دورا  الــحــمــوشــي  لــعــب 

التصعيد)..(؟
تواجد  فضح  أن  بــالــذكــر،  جــديــر 
كان  وإن  إسبانيا،  في  غالي  إبراهيم 
الحكومية،  الضربة  طابع  اكتسى  قد 
ضربة  الواقع  في  أنه  إال  حينه،  في 
الزالت  إلسبانيا،  مغربية  مخابراتية 
ــؤســســات  ــا تـــالحـــق امل ــه ــات ــي ــداع ت
اإلسبانية، حتى أن وزيرة الخارجية 
اليا،  غونزاليس  أرانــشــا  السابقة، 

الزالت تحاكم بسبب هذه القضية.
في  املغربي  التصعيد  أن  يذكر  كما 
املتمثلة  اإلسبانية،  املناورة  مواجهة 
والذي  غالي،  إبراهيم  استقبال  في 
من  خرجت  حكومي  بتعديل  انتهى 
خالله وزيرة الخارجية اإلسبانية من 
واضحة  مؤشراته  كانت  الحكومة، 
وزارة  بالغ  فقرات  بعض  خالل  من 
الــخــارجــيــة املــغــربــيــة، والـــذي جاء 
إسبانيا  استقبلت  أن  ))منذ  فيه: 
ميليشيات  زعــيــم  أراضــيــهــا  عــلــى 
جرائم  بارتكاب  املتهم  البوليساريو، 
لحقوق  جسيمة  وانتهاكات  حــرب 
اإلنسان، ضاعف املسؤولون اإلسبان 
تبرير  تحاول  التي  التصريحات  من 
هذا الفعل الخطير الذي يخالف روح 
أنه  الجوار((، علما  الشراكة وحسن 
أن  اإلنسانية  لالعتبارات  يمكن  ))ال 

منحها  يتم  سحرية  وصفة  تشكل 
ميليشيات  لزعيم  انتقائي  بشكل 
فيه  يعيش  وقــت  في  البوليساريو 
ظــروف  ظــل  فــي  األشـــخـــاص  آالف 
تــنــدوف،  مخيمات  فــي  الإنــســانــيــة 
أن  اإلنسانية  لالعتبارات  يمكن  وال 
بخصوص  للتواطؤ  تفسيرا  تشكل 
جواز  وتزوير  هوية  انتحال  عملية 
على  املتعمد  التحايل  بهدف  سفر 
بعض  مـــوقـــف  إن  ــل  بـ ــون،  ــانـ ــقـ الـ
)اإلســبــان(،  الحكوميني  املسؤولني 
على  مسبقا  حكما  يتضمن  والــذي 
التقليل  ويحاول  املغربي  الفعل  رد 
ــرة على  ــخــطــي ال الــتــداعــيــات  مـــن 
هذا  يحجب  أن  يمكن  ال  العالقات، 
)أرشيف  املصدر  املؤسف((  الوضع 

األسبوع(.
وأخيرا، إن تطور العالقات املغربية 
ال  ــرة،  األخــي الفترة  فــي  اإلسبانية 
يمكن النظر إليه بمعزل عن تطورات 
ــتــي عــززهــا  الــقــضــيــة الــوطــنــيــة، ال
الصحراء،  بمغربية  أمريكي  اعتراف 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ولــهــذا اجــتــمــع وزي
بواشطن،  بلينكن  أنطوني  األمريكي 
خوسي  اإلسباني  الخارجية  بوزير 
بشكل  للحديث  ألــبــاريــس،  مانويل 
الصحراء  في  النزاع  حــول  رئيسي 
»إملوندو«  صحيفة  وحسب  املغربية، 
األمريكي  ))الوزير  فإن  اإلسبانية، 
ــر اإلســبــانــي على  ــوزي اتــفــق مــع ال
النزاع  حــل  ألجــل  الجهود،  توحيد 
الخطوة  وهذه  املغربية،  بالصحراء 
بعيدة  إسبانيا  ظلت  بعدما  تأتي 
اعترف  الــذي  األمريكي،  املوقف  عن 
في  صحرائه  على  املغرب  بسيادة 
الصحيفة  وأكدت   ،))..2020 دجنبر 
))األزمة بني املغرب وإسبانيا لم  أن 
حكومة  محاوالت  رغــم  بعد،  تحسم 
وقت  أســرع  في  الخالف  طي  مدريد 
امللك  ))دعــوة  إلى  مشيرة  ممكن((، 
ــدء عالقة  ــى ب اإلســبــانــي املــغــرب إل

جديدة(( في خطابه األخير.

ناصر بوريطة ووزيرة الخارجية اإلسبانية السابقة ماريا أرانشا غونزاليس اليا

تطور العالقات 
اإلسبانية  المغربية 

في الفترة األخيرة ال 
يمكن النظر إليه بمعزل 

عن تطورات القضية 
الوطنية، التي عززها 

اعتراف أمريكي بمغربية 
ولهذا اجتمع  الصحراء، 

وزير الخارجية األمريكي 
بواشطن،  بلينكن  أنطوني 

الخارجية اإلسباني  بوزير 
ألباريس،  خوسي مانويل 

للحديث بشكل رئيسي 
حول النزاع في الصحراء 

المغربية، وحسب صحيفة 
»إلموندو« اإلسبانية، فإن 
»الوزير األمريكي اتفق 

مع الوزير اإلسباني 
على توحيد الجهود 

ألجل حل النزاع بالصحراء 
المغربية«.
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للنقــاش

ــارات  ــع ــش ــعــول ال ــد َبـــُطـــل مــف ــق ل
املوروثة عن مرحلة االنقالبي هواري 
بومدين، بانهيار حائط برلني، وحلت 
كالتعددية  سياسية  مطالب  محلها 
ترتبط  مجتمعية  وأخــرى  الحزبية 
الــجــزائــري  ــي  ــغ ــازي األم بالعنصر 
والصحة  التعليم  مستوى  وتحسني 
دولة  الجزائر  باعتبار  والتشغيل.. 
وتوفرها  الطاقية  باحتياطاتها  غنية 
للرفع  الكافية  املالية  السيولة  على 
الجزائري  املواطن  من مستوى عيش 

الشقيق ورفاهيته.
أكبر  هــي  التاريخية،  فالحقيقة 
كابوس يقض مضجع معشر جنراالت 
تاريخا  نسجوا  فقد  لذلك  الجزائر، 
البعض  يسميه  معينة  مقاسات  على 
»التاريخ الرسمي للجزائر«، وسخروا 
)الــتــاريــخ  شرعيته  عــن  يــدافــع  مــن 
مشروعيتهم  تضمن  التي  الرسمي( 
واستمرارهم في السلطة رغما عن كل 
واللحم  الخبز  طوابير  في  الواقفني 

والزيت والحليب..
كما أن الحقيقة ليست أصال تجاريا 
إننا  بل  الجزائري،  النظام  يحتكره 
الصادمة  الحقائق  من  الكثير  نجد 
خاصة  املرحلة،  أرشيف  في  للنظام 
ــدول فــرنــســا وســويــســرا، وأيــضــا  بـ
فــي الــعــديــد مــن تــقــاريــر املــراســلــني 
ــا وفــرنــســا  ــي ــطــال ــن إي األجـــانـــب مـ
دفاتر  وفــي  والــدانــمــارك،  وسويسرا 
»حاملي  ورسائل  جونسون«  »شبكة 
الحقائب«، وهي الحقائق التي يعلمها 
ُنفاجأ  ال  لذلك  جــيــدا،  النظام  ذات 
الشخصيات  بإحدى  يحتفي  عندما 
نادي  في  لخندقتهم  وسعيه  الوازنة 
أصدقاء الثورة الجزائرية، كاإليطالي 

اكتفى  والـــذي  مــثــال،  مــاتــي  إنريكو 
في  الحقيقة«  »نصف  بقول  النظام 
وبنفس  الحقيقة،  كــل  ولــيــس  حقه 
الطريقة تعامل النظام في شهر دجنبر 
الكبير  اإليطالي  الصحافي  مع   2021
بتوشيحه  )91 سنة(،  فالي  فيرناندو 
الرئيس  طــرف  مــن  للثورة  كصديق 
الصحافي  أن  حــني  فــي  الــجــزائــري، 
لجريدة  صحافيا  مبعوثا  كان  فالي 
أن  صحيح  اإليطالية،   »L’UNITÀ«
اليساري  بميلها  معروفة  الجريدة 
كما مال مؤسسها أنطونيو غرامشي 
صحافيا  كان  فالي  لكن   ،1924 سنة 
محترفا وغطى أكثر املناطق سخونة، 
ــران  ــ كــالــكــامــبــودج والــفــيــتــنــام وإي
والبوسنة، وأيضا الثورة الجزائرية، 
»الريــبــوبــلــيــكــا«  جـــريـــدة  أن  حــتــى 
مراسل  »أكبر  بأنه  وصفته  اإليطالية 
حربي إيطالي في النصف الثاني من 

القرن العشرين«.
ما  حقيقة  قــراءة  بإمكاننا  اليوم، 
1962، عند إعالن  3 يوليوز  وقع يوم 

استقالل  عــن  ديــغــول  الجنرال 
الجزائر، وذلك من خالل مقال 
في  فــالــي  فيرناندو  نــشــره 
»الريبوبليكا« يوم 5 يوليوز 
معه  ــان  ــ ك ــث  حــي  ،2012
الكبير،  الجزائري  الكاتب 

صاحب  ــاســني،  ي كــاتــب 
كـــتـــاب »نــجــمــة« 

والــــذي وصــف 
الـــيـــوم  ذات 
بـ»التراجيدي« 
وأنـــــــه غــيــر 
مــــــبــــــشــــــر 
ــقــبــل  بــمــســت

مشهد  وصــف  كما  للجزائر..  زاهــر 
الحافلة التي كانت تقل بعض أعضاء 
الحكومة الجزائرية املؤقتة إلى جانب 
استعراض  في  الــثــورة  ــادة  ق بعض 
تلك  بــأن  الجزائر،  العاصمة  وســط 
»الحكومة كانت لها سلطة هشة وفي 
تجسد  كانت  كما  األخيرة،  لحظاتها 
فخر الشعب الجزائري الذي من أجل 
اآلالف  مئات  فقد  الوطنية  الكرامة 
 300 )حوالي  والنساء  الرجال  من 
الوطني  التحرير  جبهة  لكن  ألــف(، 
رفعت األرقام إلى مليون من الضحايا 
املقال أن  والشهداء..«، ويضيف ذات 
»أحمد بن بلة استعان لالنقالب على 
الحكومة املؤقتة )عباس فرحات وبن 
بوميدن  هــواري  بالكولونيل  خــدة( 
وجنوده )حوالي 80 ألفا( أغلبهم من 
 ،Massu الجنرال  الفارين من جيش 
على  بومدين  انقلب  أن  لبث  ما  ثم 
16 سنة«،  مدة  بلة وسجنه  بن  أحمد 
كـــل من  نــعــت  ــي أن  ــال ف يــفــت  ولـــم 
بـ»الليبراليني  وبن خدة   فرحات 
الديمقراطيني« ووصف لقاء 
بـ»الدموي«  »الصومام« 
رغم طابعه السياسي.
التي  التراجيديا 
الكاتب  عنها  تكلم 
كاتب،  ياسني  الكبير 
عنه  ــهــا  ــل ــق ون
ــي  ــصــحــاف ال
فـــــــالـــــــي، 
تـــمـــثـــلـــت 
أن  ــي  ــ فـ
»جنود 

التعذيب  أساليب  كل  ورثوا  بومدين 
ــر عـــن الــجــنــرال الــفــرنــســي  ــه ــق وال
ساديتهم  ومارسوا  ماسو،  الشهير 
الصحافيني  من  معارضيهم  كل  على 
واملناضلني والحقوقيني«، ولعل كتاب 
هنري  الفرنسي  للصحافي  »املسألة« 
عالق، »خير دليل على تنبؤات ياسني 
املستقبل  تــراجــيــديــة  بــشــأن  كــاتــب 

الجزائري«.
بعيون  لــلــوقــائــع  قــراءتــنــا  فبعد 
الــقــول  يمكننا  ــي،  ــال ف الــصــحــافــي 
لــلــثــورة  ــق  أنـــه صــدي  - مـــجـــازا   -
لسارقي  صديقا  وليس  الجزائرية، 

الثورة الجزائرية..
الــرســمــي«  ــاريــخ  ــت »ال أن  نعتقد 
ــو مــوجــه  لـــلـــجـــارة الـــشـــرقـــيـــة، هـ
ويهدف  فقط،  الداخلي  لالستهالك 
بني شعبني  االحتقان  درجة  رفع  إلى 
وتقاسما  والسالح  الطعام  تقاسما 
االستعمار،  ضد  واملقاومة  النضال 
على  بنفسه  بلة  بن  أحمد  اعترف  إذ 
الريف  »منطقة  أن  خليجية،  قناة 
الناظور،  مدينة  وخاصة  املغربي، 
ــى  ــرارة األولـ ــشـ ــت انــطــالق الـ عــرف
للجيش الشعبي الجزائري..«، كما ال 
يمكن لـ»التاريخ الرسمي«  لجنراالت 
السلطان  خــطــاب  إنــكــار  الــجــزائــر، 
الراحل محمد الخامس أمام الجمعية 
 1957 سنة  املتحدة  لألمم  العمومية 
الستقالل  مفاوضات  ببدء  ومطالبته 
الجزائر وسط تصفيقات الحاضرين، 
نفس  ــام  وأمـ املطالب  نفس  ــاد  وأعـ
الهيئة، امللك الحسن الثاني طيب هلل 

ثراهما.
ــق كـــانـــت هي  ــائ ــق ــح ــف ال ــي ــزي ت
العسكري  للنظام  املفضلة  الرياضة 

التمسك  رأســهــا  وعلى  الــجــزائــري، 
قرصنة  حــادث  فــي  املــغــرب  باتهام 
لتونس  املتجهة  املغربية  الطائرة 
أكتوبر  في  الثورة  قادة  متنها  وعلى 
مقال  على  االطــالع  لكن   ،1956 سنة 
2007 حول قضية املدعي  نشر سنة 
 René الــســويــســري،  ــفــيــدرالــي  ال
قضية  فـــي  ــه  ــورطـ وتـ  ،Dubois
ــارة املــصــريــة  ــســف تــجــســس عــلــى ال
وهي  السويسرية،  بــيــرن  بمدينة 
الفضيحة التي كلفته حياته منتحرا، 
يتبني أن ضابط املخابرات الفرنسية
كل  يعرف  كان   ،Marcel Mercier
املصرية  الــســفــارة  داخـــل  يـــدور  مــا 
 Max ــن طــريــق املــفــتــش بــبــيــرن ع
املدعي  ــرف  ط مــن  املكلف   Ulrich
سفارة  أن  املقال،  ويضيف  الــعــام.. 
مسرح  هي  أصبحت  ببيرن  فرنسا 
الفيلسوف كــأخــبــار  ــداث  ــ األح كــل 
و»حــامــلــي   Francis Jensen
الثورة  قادة  سفر  وأيضا  الحقائب«، 
مؤتمر  وخالصات  املغربية  بالطائرة 
الذي  الوقت  في  هــذا  »الــصــومــام«.. 
الناصر،  فيه رجل عبد  يتواصل  كان 
أحد  باملناسبة  فهو  الــديــب،  فتحي 
العسكرية  املــخــابــرات  مــؤســســي 
ــع األقــطــار  واملــكــلــف بــالــعــالقــات م
وهو  التحررية،  والحركات  العربية 
ــوت الـــعـــرب«،  ــ ــرة »ص ــك صــاحــب ف
ألحمد  حميما  صــديــقــا  ــان  كـ كــمــا 
الديب  فتحي  »كــان  نقول  بلة،  بــن 
التحرير  جبهة  ــادة  ق مــع  يتواصل 
املصرية  السفارة  طريق  عن  الوطني 
ثم سيصبح سفيرا ملصر  بسويسرا، 
ملتابعة   ،1961 سنة  سويسرا  فــي 
مفاوضات إيفيان عن قرب، لذلك، فكل 
وقادة  بالثورة  الخاصة  الكواليس 
الثورة، كانت تصل إلى علم األجهزة 
انتحار  حدود  إلى  الفرنسية  األمنية 
املدعي الفيدرالي السويسري وسجن 

املفتش«.
مــن جــهــة أخــــرى، فــكــل األدبــيــات 
الخيانة  تهمة  تلصق  التي  الجزائرية 
الطائرة،  قرصنة  موضوع  في  باملغرب 
مجانية،  عدائية  بروباغاندا  مجرد  هي 
وأن دليل براءة املغرب يكمن في تفاصيل 
السويسري  الفيدرالي  املدعي  قضية 
خاض  والــتــي   ،)Affaire Dubois(
العلمي  واملستشار  املؤرخ  من  كل  فيها 
السويسرية  الدبلوماسية  للوثائق 
Marc Perrenoud، وأيضا الصحافي 
واملدير السابق ملتحف »اإلليزيه« بلوزان 

..Favrod السويسرية
في  لالنتقائية  مجال  ال  أنه  أعتقد 
سرد الوقائع التاريخية أو تشخيص 
والتي  الجماعية  الذاكرة  في  املشترك 
السياسي   / العسكري  النظام  تعمد 
على  وبــنــاءهــا  تزييفها  الــجــزائــري 
معني  ــن  زمـ ــي  وفـ معينة  مــقــاســات 
إيديولوجية معينة، ألنه في  ولصالح 
واملواقع  التواصلية  الشبكات  زمن 
ــة وتـــوفـــر املــعــلــومــات  ــي ــرون ــت ــك اإلل
التوت  أوراق  آخر  والتقارير، سقطت 
ــاريــخ الــرســمــي« الــعــدائــي  ــت عــن »ال

للنظام العسكري الجزائري.

السياسي  العسكري/  النظام  جنراالت  أن  اليقين  حكم  في  أصبح 
الشعبية  الثورة  لمرحلة  التاريخية  الحقيقة  كشف  يهابون  بالجزائر، 
كما   ،1962 يوليوز  من  الفاتح  في  ـ  المشروط  ـ  االستفتاء  بعد  وما 
على  األول  عسكري  الشبه  االنقالب  تفاصيل  كشف  يهابون  أنهم 
تفاصيل  ثم  ــدة...(،  خ وبن  عباس  )فرحات  المؤقتة  الحكومة  قادة 
 ،1965 سنة  بلة  بن  أحمد  الرئيس  على  الثاني  العسكري  االنقالب 
القبايل  جــبــال  فــي  األحـــرار  المجاهدين  تصفية  بعمليات  ــرورا  مـ
الشعبي وأيضا  الجيش  الجسدي بمعارضيهم في صفوف  والتمثيل 
»اْلَحْركيين« واألوروبيين »األقدام السوداء«، وبعض األسر اليهودية 
التي رفضت مغادرة أرض أجدادهم، باإلضافة إلى السجن والتعذيب 

والكتاب  الصحافيين  العديد   منه  تجرع  الــذي  القسري  واالختفاء 
عن  ديغول  الجنرال  إعالن  بعد  هذا  وفرنسيين،  جزائريين  والشعراء، 

استقالل الجزائر في الثالث من يوليوز 1962.
عن  الكشف  هو  اليوم،  الجزائري  النظام  جنراالت  ُيرهب  ما  لكن 
حقيقة ما وقع بين تاريخ إعالن الجنرال ديغول عن استقالل الجزائر 
الشعبية  الثورة  على  االنقالب  قادة  اختيار  وتاريخ  يوليوز   3 يوم 
التبريرات  عن  بعيدا   ،1962 يوليوز   5 يوم  باالستقالل  االحتفال 
دخول  تاريخ  مع   1830 يوليوز   5 يــوم  بمصادفة  القائلة  الهشة 
الجيوش الفرنسية مكان الجيوش العثمانية لتلك الرقعة الواقعة 

على شرق اإلمبراطورية المغربية الشريفة.

لماذا يخاف عسكر الجزائر
 مـــن الـــتـاريــخ ؟

بقلم. د. عبد هللا بوصوف*

بوصوف
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إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

ــي، جلنة  ــاضـ املـ ــوع  ــبـ األسـ بـــتـــطـــوان،  حلت 
أجل  من  وذلــك  الداخلية،  وزارة  من  تفتيشية 
الــبــحــث يف عـــدد مـــن املــلــفــات املــشــكــوك فــيــهــا، 
خصوصا ظاهرة البناء العشوائي الذي يعرف 
انــتــعــاشــا بــهــذه املــديــنــة، وتــعــمــل هـــذه اللجنة 
امللفات  مــن  دراســـة مجموعة  األيـــام على  هــذه 
هذا  أصبح  وقــد  املسؤولني،  لبعض  واالستماع 
األمر يقلق بعض رجال السلطة املتورطني يف 
بعض امللفات، حيث أن هذه اللجنة تتردد على 
عدة مصالح إدارية من أجل التدقيق والبحث، 
ــام الــتــي  ــ ممـــا جــعــلــهــا مــصــدر تــخــوف هـــذه األيـ

حتظى فيها أشغال هذه اللجنة بسرية تامة.

الترابية  اجلــمــاعــة  رئــيــس  نــائــب  هاجم 
لوزان، نادي شباب أوملبيك وزان لكرة القدم يف 
حضرة عامل اإلقليم، الذي حضر دورة املجلس 
اإلقليمي لشهر يناير، كما قام املجلس بتوقيف 
وتأجيلها  النادي  املتعلقة بدعم  النقطة  مناقشة 
إلى وقت الحق، مما أخرج النادي عن صمته يف 
بيان استنكاري، واصفا تصريحات هذا النائب 
ليطعن يف إجنازات  اإلقليم  »استغل عامل  بأنه 
النادي الوزاني« الذي أكد يف بيانه أنها »سهام 

مأجورة يف حقه من طرف هذا النائب«.

ملــســؤولــي  ومــســتــمــرة  مــتــكــررة  اجتماعات 
جــهــة طــنــجــة وعــمــالــة املــضــيــق الــفــنــيــدق، من 
مقر  الشمال، حيث شهد  تنمية  مناقشة  أجل 
يناير   14 يوم اجلمعة  الفنيدق  املضيق  عمالة 
بــشــأن  الــتــشــاوريــة  الـــلـــقـــاءات  انـــطـــاق   ،2022
التنمية اجلهوية جلهة طنجة  »برنامج  إعداد 
غير   ،»2027-2022 للفترة  احلسيمة  تطوان 
أن ساكنة املنطقة لم تعد تعلق أية آمال على 
كثرة هذه االجتماعات التي لم تأت أكلها بعد، 
حــيــث وصــفــتــهــا بــأنــهــا »مـــجـــرد مــســرحــيــة بني 
مــســؤولــي اجلــهــة مـــن أجــــل امــتــصــاص غضب 
خصوصا  التنمية،  غــيــاب  مــن  الشمال  ساكنة 

الشعبية«. باألحياء 

الشمال  بجهة  الجموع  أراضــي  صــارت 
تدق نقوس الخطر هذه األيام، بسبب ظهور 
القرويني  منظمة تستغل ضعف بعض  مافيا 
التي  أراضــيــهــم  على  االســتــيــاء  أجــل  مــن 
بزراعتهم  ترابها  فيها ويأكلون من  ترعرعوا 
للمنتجات الفاحية، ورغم أنهم يعتبرون من 
واهتمامهم  اكتسابهم  بسبب  الحقوق  ذوي 
بهذه األراضي، إال أن ذلك لم يشفع لهم أمام 
أجل  من  املافيا  هذه  توزعها  التي  األمــوال 
سرقة هذه األراضي ألغراض عقارية وأخرى 

زراعية.
املواطنني  من  العشرات  احتجاج  ورغــم 
الذين نهبت منهم هذه األراضي بشهادة نائب 
نفعا  يجد  لم  ذلك  أن  إال  السالية،  األراضي 

أمام غطرسة وجبروت هؤالء النافذين الذين 
العشرات من  لتشريد  الطرق  يسلكون جميع 
األسر عبر نهب األراضي التي كان أجدادهم 
الفاحي،  املجال  في  يستغلونها  وآبائهم 
لسماسرة  مفضلة  قبلة  اآلن  أصبحت  والتي 
العقار الذين يستغلون غياب الجهات املعنية 

من أجل نهبها أمام مرأى ومسمع الجميع.
مذكرة  أرسلت  أن  الداخلية  لوزارة  وسبق 
لــلــوالة وعــمــال األقــالــيــم، مــن أجــل التدخل 
سولت  من  كل  على  حديد  من  بيد  والضرب 
لــكــن هــذه  ــه نفسه نــهــب هــذه األراضــــي،  ل
توزيع  من  الطرق  جميع  تسلك  العصابات 
األراضــي  هــذه  مستغلي  وتهديد  األمـــوال 
إلى  بعضهم  دفع  ما  وهذا  عليها،  للحصول 

االحتجاج من أجل إيصال أصواتهم للجهات 
املعنية.

وليس بعيد عن األراضي السالية، امتدت 
البسطاء،  املواطنني  أراضــي  إلى  هــؤالء  يد 
الترابية  بالجماعة  ألسرة  وقع  ما  والنموذج 
شفشاون،  إقليم  لعمالة  التابعة  »فيفي« 
وشهادة  األرض  ملكية  على  توفرهم  فرغم 
أسمال  املسماة  األرضية  للقطعة  التحفيظ 
بجبل أهندار التابعة ملحارث مزارع الحرائق 
ودوار تمكوت والعزابة، إال أن شخصا يتمتع 
دون  أرضهم  على  باالستياء  قــام  بالنفوذ 
العشرات من  موجب حق، ورغم احتجاجات 
سكان املنطقة على نهب أماك الدولة، إال أن 

ذلك لم يحرك ساكنا في الجهات املعنية.

الخارجي  والدعم  امليزانية  انتظار  في 
بتطوان،  العتيقة  املدينة  أجل إصاح  من 
التي تختفي ميزانيتها كل مرة لتبقى دار 

لقمان على حالها.
توضحه  العتيقة  املدينة  حــال  فواقع 
الصورة التي تؤكد أنها تخضع لترقيعات 
عشوائية من أجل بيع الوهم للمواطنني، 
فوضعيتها  إصاحات،  أي  هناك  وليست 
ومنظرها العام يكذب ذلك جملة وتفصيا، 
حيث تتساقط جدران هذه املدينة كما تم 
النوافذ  مــن  التاريخية  معاملها  طمس 
ــواب الــتــي كــســرت وســرقــت نظرا  ــ واألب
ورمزيتها  وداللتها  التاريخية  لقيمتها 
والزائرين  للسائحني  تحكي  كانت  التي 

عن تاريخ مدينة تطوان.
الــذي  والــدعــم  امللكية  العناية  ــم  ورغ
الوزارية  القطاعات  من  العديد  منحته 
بمجال  تهتم  والتي  التنمية،  ووكــاالت 
ينظمها  التي  التظاهرات  وكذلك  التراث، 
»الــتــســول«  أجــل  مــن  املنتخبني  بعض 

للمدن  الدولي  كـ»املنتدى  األموال  وجمع 
العتيقة« الذي تنظمه الشبكة املتوسطية 
للمدن العتيقة، حيث يستقطب شخصيات 
ميزانية  عــلــيــه  وتــصــرف  ــم  ــعــال ال مــن 
موائد  وتنظيم  الفنادق  لحجز  خيالية 
وغيرها،  املــنــشــورات  وتــوزيــع  الطعام 
املدن  على  فعا  لو صرفت  امليزانية  هذه 
إصاحها  لتم  الشمال،  بجهة  العتيقة 
ليقصدها  عاملية  بمواصفات  وتجهيزها 
السياح من كل مكان، لكن املواطن املحلي 
ما  على  يتحسر  املدينة،  لهذه  والــزائــر 
ــاالة، حتى  ــبـ ــال والمـ أصــابــهــا مــن إهــم
سكانها  على  خطرا  يشكل  وضعها  صار 
والسياح، خصوصا عند تساقط األمطار 
التي تحولها إلى كابوس لسكانها خوفا 

من االنهيار على رؤوسهم.
تعتمد  التي  تطوان  ساكنة  وتطالب 
بالتدخل  فقط،  السياحي  املــجــال  على 
العاجل من أجل إنقاذ هذه املعلمة األثرية 

التي تعد قبلة للزوار والسياح.

شبح اإلهمال والدمار يخيم على المدينة العتيقة لتطوان

سيدي بنور تأخر صرف المساعدات المالية يغضب مزارعي الشمندر السكري

ظهور عصابات بجهة الشمال  تستولي على أراضي الجموع

وأخــرى غابويـــة وأراضــي ذوي الحـــقوق

عزيز العبريدي

   
ــســاحــة املـــزروعـــة من  بــلــغــت امل
دكالة  بمنطقتي  السكري  الشمندر 
ــال املـــوســـم الـــزراعـــي  وعـــبـــدة خــ
الجاري، أكثر من 12000 هكتار، في 
املزروعة  املساحة  تتجاوز  لم  حني 
 11000 املاضي  الزراعي  املوسم  في 
هكتار، وبذلك سجلت زيادة متوسطة 
أن  العلم  مع  املزروعة،  املساحة  في 
أصبحت  السكري  الشمندر  ــة  زراع
الذين  املــزارعــني  على  فقط  تقتصر 
املستعملة  اآلبار  مياه  على  يتوفرون 
تراجع  فــإن  وبالتالي،  السقي،  في 
هذه الزراعة بهذه املنطقة، يرجع إلى 
أدت  والتي  املطرية  التساقطات  قلة 
وحرمان  السدود  حقينة  تراجع  إلى 
يتوفرون  ال  الــذيــن  املــزارعــني  باقي 
الشمندر  زراعة  من  اآلبار،  مياه  على 
السنوات األخيرة، وهو  السكري في 
في  املنطقة  تراجع  في  سببا  كان  ما 
وتراجع  السكري،  الشمندر  إنتاج 
من  الوطني  اإلنتاج  في  مساهمتها 

مادة السكر.
شـــركـــة  إدارة  ــأت  ــ ــج ــ ل ــد  ــ ــ وق
»كـــوســـومـــار« إلـــى عـــدة أســالــيــب 

بزراعة  املــزارعــني  إلقناع  تحفيزية 
الــشــمــنــدر الــســكــري خــال املــوســم 
ــزراعــي الــحــالــي، فــي ظــل تراجع  ال
املــســاحــة املـــزروعـــة خـــال املــوســم 
املـــاضـــي، وعــــزوف مــجــمــوعــة من 
إثقال  بسبب  زراعته  عن  املزارعني 
من  عليهم  املترتبة  كواهلهم بالديون 

طرف نفس الشركة.
التحفيزية،  األساليب  بــني  ومــن 
تقديم منح مالية لفائدة املزارعني من 
أجل تشجيعهم على زراعة الشمندر 
 1000 صــرف  في  تتجلى  السكري، 

بــزرع هكتار  قــام  ــزارع  م لكل  درهــم 
واحد، وتزداد االستفادة املالية كلما 
إلى  لكن  املــزروعــة،  املساحة  زادت 
املكافآت  هذه  من  استفاد  اآلن،  حد 
في حني  ــل،  األوائ املــزارعــون  املالية 
ــوف كــبــيــر لـــدى بــاقــي  ــخ ــود ت ــس ي
من  استفادتهم  عــدم  مــن  املــزارعــني 
تذهب  وبالتالي،  التعويضات،  هذه 
»كوسومار«  لهم  قدمت  التي  الوعود 
في بداية هذا املوسم الزراعي، أدراج 
لسان  على  جــاء  ما  حسب  الــريــاح، 

بعض املزارعني.

»كوسومار«  وفاء  عدم  فإن  ولهذا، 
بوعودها سيؤثر سلبا على مستقبل 
باملنطقة  السكري  الشمندر  ــة  زراع
ــؤدي إلـــى تـــراجـــع املــســاحــة  ــيـ وسـ
ــة، مــع الــعــلــم أن مــزارعــي  ــزروعـ املـ
دكالة  بمنطقتي  السكري  الشمندر 
هذه  إلى  ماسة  في حاجة  هم  وعبدة 
املساعدات املالية لتحسني اإلنتاج، ال 
سيما في ظل قلة التساقطات املطرية 
باستعمال  اإلنتاج  تكاليف  وارتفاع 

مياه السقي بواسطة اآلبار.
وقال مصدر مقرب من إدارة شركة 
هذه  أن  بنور،  بسيدي  »كوسومار« 
لجميع  ستصرف  املالية  املساعدات 
استفادت  حيث  بالتدريج،  املزارعني 
الدفعة األولى وال زالت هناك دفعات 
عبر  ــادة  ــف االســت ستتم  إذ  ــرى،  أخــ
إرسال  يتم  مرحلة  كل  وفي  مراحل، 
ألن  املستفيدين،  املــزارعــني  لــوائــح 
املساعدات  هــذه  تقديم  مــن  الــهــدف 
مساعدتهم  هو  للمزارعني،  املالية 

على اقتسام تكاليف اإلنتاج.
التحفيزية  األســالــيــب  بــني  ومــن 
إدارة  اعــتــمــدتــهــا  ــي  ــت ال األخــــرى 
تقديم  املــوســم،  ــذا  ه »كــوســومــار« 
خال  لــلــمــزارعــني  مسبقة  سلفات 
شهري فبراير ومارس تقدر بـ 2000 
تكاليف  لتغطية  شهر،  كل  عن  درهم 

ــي سيتم  ــت وال املــرتــفــعــة،  اإلنــتــاج 
الــذي  املــالــي  املبلغ  مــن  اقتطاعها 
سيحصل عليه كل مزارع من إنتاجه.
من  شريحة  فإن  أخــرى،  جهة  من 
وتخلوا  آخر  رأي  لهم  كان  املزارعني 
بصفة  السكري  الشمندر  زراعة  عن 
بارتفاع  ذلك  على  مستدلني  نهائية، 
ارتفاع  عن  الناتجة  اإلنتاج،  تكاليف 
وتجهيزها  ــار  اآلبـ حفر  مصاريف 
مصاريف  وارتفاع  السقي،  بوسائل 
الغاز  باستخدام  تتم  التي  السقي 
الطاقة  أو  البنزين  أو  الطبيعي 
الصاروخية  ــادة  ــزي وال الشمسية، 
املستعملة  األزوتية  األماح  ثمن  في 
البذور  أثمنة  وارتفاع  اإلنتاج،  في 
ــدات  ــي ــب ــاة واألســـمـــدة وامل ــق ــت ــن امل
اليد  مصاريف  وارتفاع  املستعملة، 
امللوحة  نسبة  ــاع  ــف وارت العاملة، 
إلى  تــؤدي  والــتــي  اآلبـــار  مياه  فــي 
وضعف  الــحــاوة  نسبة  انخفاض 
كواهلهم  أثقل  ما  وهــو  املــردوديــة، 
ــة عــلــيــهــم في  ــم ــراك ــت بــالــديــون امل
شركة  طــرف  من  األخيرة  السنوات 
زراعة  تعد  لم  ما  بعد  »كوسومار«، 
وهو  لهم،  مربحة  السكري  الشمندر 
زراعته  عن  التخلي  إلــى  دفعهم  ما 
بزراعات  واستبداله  نهائي  بشكل 

أخرى جد مربحة.
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عامـل سطـات يطـلق الـنار عـلى بعـض الجمعـيات
الصحــة ويشــّرح قطــاع 

 سطات 

بتدخل  أكــاديــر،  مبدينة  نوه مواطنون 
»ابتزازات  أسموه  للحد مما  األمنية  اجلهات 
أثناء  للمواطنني  األصفر«  اجليلي  أصحاب 
ركــــن ســيــاراتــهــم بـــعـــدد مـــن مـــواقـــف ومـــراكـــن 

املدينة.
املصالح  شنتها  الــتــي  احلملة  هــذه  وتــأتــي 
األمنية، بعدما أصبح هؤالء يف وضعية غير 
اجلماعي  املجلس  إعــان  مبقتضى  قانونية، 
انتهاء  مبــوجــب  املــواقــف  جميع  مجانية  عــن 

العقد السابق اخلاص بكراء هذه املرابد.
وحــــســــب مــــا أكــــدتــــه مــــصــــادر »األســـــبـــــوع«، 
ــن حــــــراس املـــرابـــد  فـــــإن بـــعـــض املــــوقــــوفــــني مــ
ــلـــك بــاحملــكــمــة  ــل املـ ــيـ ــام وكـ ــ مت تــقــدميــهــم أمــ

االبتدائية بأكادير.
ــنــــني قــــد أطـــلـــقـــوا  ــواطــ ــدد مــــن املــ ــ وكـــــــان عــ
ــــداءات اســتــغــاثــة مــتــكــررة جـــراء االبـــتـــزازات  نـ
التي يتعرضون لها من طرف حراس املرابد، 
قرار مجلس  القوانني وضربوا  الذين حتدوا 

اجلماعة بعرض احلائط.

من المرتقب أن يتم الشروع رسميا يف 
إعادة هيكلة محالت »باب املرسى« املتواجدة 
من  وذلــك  أكادير،  مدينة  ميناء  من  بالقرب 
خالل إزالة عدد من املطاعم وتدمير بنايات 
جديدة  مؤسسات  أمام  املجال  لفسح  أخرى 
احتياجات  تلبي  وراقية  حديثة  مبواصفات 
ــد عـــدد مــن أصــحــاب  ــري املــنــطــقــة، وأكـ ــ زائ
واملخصصة  املكان،  بعني  املتواجدة  احملالت 
لتقدمي وجبات السمك، أنهم أُبلغوا من طرف 
السلطات بقرب انطالق عملية الهدم وإعادة 
هيكلة احملالت، حيث سيشمل املشروع إنشاء 
سوق لبيع السمك يضم 117 مطعما للسمك، 
منها 78 مطعما بشرفة يف الطابق األرضي، 

و39 مطعما بشرفة يف الطابق األول.
سيتم  املنطقة،  جاذبية  تعزيز  أجــل  ومــن 
للقراءة  وفــضــاء  لــلــشــواء  ســاحــة  تخصيص 
تلبية  وذلك  تهيئة ساحة فسيحة،  إلى جانب 
زيارة  على  دأبــوا  الذين  الزبناء  الحتياجات 

املنطقة بأعداد كبيرة. 

نــواحــي  املــلــكــي  الـــدرك  أوقفت عناصر 
متلبسني  شخصني  مؤخرا،  تــافــراوت،  مدينة 
بالقيام بأعمال حفر داخل زاوية »متكديشت« 

من أجل استخراج ما يسمونه »الكنز«. 
وحسب ما أوردته مصادر محلية، فإن عناصر 
الـــــدرك املــلــكــي حــلــت بـــالـــزاويـــة بــعــد تــوصــلــهــا 
بها  مريبني  شخصني  بتواجد  تفيد  بإخبارية 
مــنــتــصــف الــلــيــل، فــقــامــت بــاقــتــيــاد املــوقــوفــني 
وحجزت  إليهما،  لاستماع  الــدرك  مركز  إلــى 
ــة مــــن الـــطـــاســـم  ــوعـ ــمـ ــجـ ــر ومـ ــفــ مــــعــــدات احلــ
باملعنيني حتت  وقــد مت االحــتــفــاظ  والــبــخــور، 
استكمال  انتظار  النظرية يف  تدابير احلراسة 
للقضاء  تقدميهما  قــبــل  التحقيق  مــجــريــات 

للبت يف األفعال املنسوبة إليهما.

للسالمة  الوطنية  الوكالة  وجه مدير 
لألمن  العامة  املديرية  إلى  رسالة  الطرقية، 
امللكي،  لــلــدرك  الــعــامــة  الــوطــنــي، والــقــيــادة 
ــغــالل أجــهــزة  ــروع يف اســت ــشـ بــخــصــوص الـ
قانون  ملخالفات  اآللــيــة  واملعاينة  املــراقــبــة 
بأكادير، من أجل  السير من اجليل اجلديد، 

حترير املخالفات املرصودة بواسطتها.
وحسب املراسلة التي وجهها مدير »نارسا« 
إلى املدراء اجلهويني للسالمة الطرقية، فإنه 
محاضر  وحتــريــر  استغالل  يف  الــشــروع  مت 
املخالفات املرصودة تدريجيا ابتداء من فاحت 
مراسلة  متــت  لــذلــك،  وتبعا  ــاري،  اجلـ يناير 
أجل  مــن  الــوطــنــي،  لــألمــن  العامة  املــديــريــة 
الشرطة،  رجــال  ألعــوان  التعليمات  إعــطــاء 
ــادي حتــريــر مــحــاضــر مــخــالــفــة عــدم  ــف ـــ»ت ل
بإشارة  املفروض  اإلجباري  الوقوف  احترام 
امتثلوا  أشــخــاص  األحــمــر، يف حــق  الــضــوء 
املجهزة  الطرقية  بالتقاطعات  ــرهــم  ألوام
املفروض  التوقف  احترام  مراقبة  ــرادارات  ب

بإشارة الضوء األحمر«.

داء
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سقوط أحجار فوق رأس امرأة
 ترسلها إلى قسم المستعجالت 

 حفيظ صادق
 

  
باملدينة  العشوائية  األشغال  زالــت  ال 
مؤسفة،  أحداثا  تخلف  للصويرة  العتيقة 
نفس  في  حاالت  ثالث  على  شاهدا  وكنت 
يناير   15 السبت  يوم  من صباح  التوقيت 
2022 بشارع محمد بن عبد هلل، املعروف 
مطرقة  سقوط  أوال  القديم،  املــالح  باسم 
لطف هلل  لوال  أجنبية  على سائحة  كبيرة 
حادثة  والثانية  عقباه،  يحمد  ال  ما  لوقع 
األحجار  بعض  هوت  حيث  متوقعة،  غير 
حمام  من  للتو  خرجت  امــرأة  رأس  فــوق 
سيدي عبد السميح باملدينة العتيقة، التي 
البرنامج  إطار  في  ترميم  لعملية  تخضع 

التكميلي لتأهيل وتثمني املدينة.
وقد تدخل أحد شبان درب عبد السميح 
لينبه العمال إلى ما وقع لتلك السيدة من 
عمال  أحد  من  فسمع  الــرأس،  في  نزيف 
وتسببت  الجبني،  له  يندى  كالما  البناء 
هذه األحجار في جرح غائر على مستوى 
رأس الضحية، التي انتقلت بنفسها على 
اإلقليمي  املستشفى  إلى  السرعة  وجه 

الطبية  الــتــدخــالت  إلجـــراء  بالصويرة 
الالزمة. 

انتابت  ــخــوف  وال الــرعــب  مــن  حــالــة 
الورش  وعمال  واملارة  والساكنة  التجار 
بشارع محمد بن عبد هلل، والذين كانوا 
أسبابها  تــعــود  الــتــي  الــحــادثــة  أثــنــاء 
التي  العشوائية  الطريقة  إلى  الحقيقية 
تتم بها األشغال في غياب وسائل الوقاية 
والسالمة للعمال واملارة على حد سواء.

مماثلة  أحداثا  أن  املصدر،  وأضــاف 
حيث  الــشــارع،  بنفس  ــام  أي قبل  وقعت 
أتت  للحلويات  متجر  فوق  أحجار  هوت 
من  ومحتوياتها  زجاجية  حافظة  على 

الحلويات.
للتنمية  »الهارونية  لجمعية  وسبق 
على طريقة  احتجت  أن  والــتــضــامــن«، 
وال  »ترقيعية  بأنها  ووصفتها  األشغال 
التي  واالحتجاجات  للنداءات  تستجيب 
عملية  بشأن  الخطر  ناقوس  تدق  كانت 

البطيئة«. الترميم 
تتبع  أو  ــة  ــب ــراق م أي  ــاب  ــي غ وفـــي 
للمشروع، فقد اقترح العمال على السيدة 
األدويـــة  ــشــراء  ب تعويضها  املــصــابــة 

وتنازلها عن املتابعة، وهو ما رفضته.

نور الدين هراوي

   
أطلق  قحة،  صحراوية  بلهجة 
الصحراوي  سطات  إقليم  عامل 
النار  إبراهيم،  أبوزيد  املخضرم 
املــدنــي  املجتمع  جمعيات  عــلــى 
قطاع  بقوة  ينتقد  وهــو  باإلقليم، 
أثناء  واملختل،  املريض  الصحة 
العادية  ــدورة  ــ ال أشــغــال  تــرأســه 
مؤخرا  املنعقد  العمالة  ملجلس 
تضمنت  والــتــي  يــنــايــر(،  )دورة 
جدول  ضمن  النقط  من  مجموعة 
أعمالها، من بينها مناقشة وضعية 
واملشاكل  باإلقليم،  الصحة  قطاع 
اإلقليمي  املستشفى  يشهدها  التي 
الخصوص،  على  الثاني  الحسن 
الصحفي  السبق  فيه  كان  والــذي 
للجريدة في تناولها سلفا ملوضوع 
ــا ألهــم  ــدهـ ــاع الــصــحــة ورصـ ــط ق
املعنية  الجهات  وتفاعل  اختالالته 

مع املقال، تقول مصادر مطلعة.
وبلغة  ــصــادر،  امل نفس  وحــســب 
صارمة، وجه عامل سطات انتقادات 
جمعيات  إلـــى  الــلــهــجــة  شـــديـــدة 
املجتمع املدني متسائال عن أدوارها 
قدمت  وماذا  املجتمع،  في  الحقيقية 
للسكان على مستوى تنظيم حمالت 
يمكن  مــا  كأبسط  لفائدتهم  طبية 
اعتبره  الـــذي  الــشــيء  ــه،  ب الــقــيــام 

زيد  أبو  »رسالة مشفرة من  البعض 
دبجت  التي  الجمعيات  بعض  إلى 
مؤخرا بالغا تنتقد فيه العمالة بعد 

إقصائها من دعم السنة الفارطة«. 
وأضـــافـــت املـــصـــادر ذاتـــهـــا، أن 
أنشطة  ذات  هي  املعنية  الجمعيات 
وتفرخت  ــرات  ــق م ــدون  ــ وب بــاهــتــة 
ــزب الــعــدالــة  ــي عــهــد حـ كــالــفــطــر ف
بلدية  يحكم  كــان  ــذي  ال والتنمية، 
سطات، وأصبحت تلجأ إلى أساليب 
االبـــتـــزاز واملــقــايــضــة والــبــالغــات 
أنشطتها  أن  العلم  مع  الفضفاضة، 

ضعيفة جدا على مستوى اإلقليم.
اإلقليم  عامل  يفوت  ولــم  ــذا،  ه
ترأسه  أثناء  كلمته،  الفرصة خالل 
للمجلس  يــنــايــر  دورة  أشــغــال 
قطاع  نقطة  يضع  وهو  اإلقليمي، 
التشريح،  طــاولــة  على  الصحة 
التي  اإلكــراهــات  مجمل  ليلخص 
في  واملتمثلة  القطاع  يواجهها 
النقص الحاصل في املوارد البشرية 
املندوب  ودعــا  التجهيزات،  وفــي 
الترابية  والــجــمــاعــات  اإلقليمي 
في  التوظيف  مباريات  فتح  إلــى 
أجل  من  واملمرضني  األطباء  وجه 
من  أيضا  ملتمسا  الخصاص،  سد 
اإلجراءات  تفعيل  الطبية،  العمالة 
والعقابية  والــزجــريــة  القانونية 
»الساليتية«  املــوظــفــني  حــق  فــي 
مبرر  بدون  باستمرار  واملتغيبني 
سطات  عامل  ركــز  حيث  منطقي، 

خدمة  في  والفعالية  القلة  أن  على 
كثرة  من  خير  واملرتفقني،  املرضى 
يخدمون  وال  بالصحة  العاملني 
في  بالكرة  ــى  رم حيث  ــواطــن،  امل
ومــدى  الصحة،  مندوبية  ملعب 
طالب  كما  املعتل،  للقطاع  رقابتها 
رؤساء الجماعات بتدبير فوضوية 
واملقدر  اإلسعاف  سيارات  أسطول 

بـ 81 سيارة.
فـــاإلشـــكـــاالت الــبــنــيــويــة ملــجــال 
الصحة واالنتقادات املوجهة إليه، لم 
بل  اإلقليم،  عامل  قاله  ما  عند  تقف 
العمالة  مجلس  أعضاء  بعض  حتى 
قطروا الشمع عليه وانتقدوا الطبقية 

التي يعرفها  واملحسوبية والزبونية 
على  جاء  كما  اإلقليمي،  املستشفى 
لسان العضوة الخضراء الداودي عن 
»النخلة« وهي تدافع بشراسة  حزب 
واملعاناة  الهشة  الفئة  عن  وبقوة 
أجل  مــن  تتكبدها  الــتــي  اليومية 
الصحية  الخدمات  من  استفادتها 
عبرت  األساسية، حيث  والتمريضية 
عدم  عن  املتدخلني  األعضاء  كباقي 
واالرتجالية  الفوضى  عن  رضاهم 
يتخبط  الــتــي  بالجملة  واملــشــاكــل 
الثاني  الــحــســن  مستشفى  فيها 
بالخصوص وباقي املراكز الصحية 

بسطات.

 اتحاديو درعة تافياللت 
يدعمـــون  لشـــكر 

 
األسبوع

 
  

قرر اتحاديو جهة درعة تافياللت، مساندة إدريس لشكر لترأس 
املؤتمر  انعقاد  عقب  وذلك  ثالثة،  لوالية  االشتراكي  االتحاد  حزب 
الجهوي األسبوع املاضي، بحضور جميع املناضلني واملناضالت.
وخالل هذا االجتماع، أكد يوسف أحميدوش، القيادي االتحادي 
بإقليم الراشيدية، أن الوالية الثالثة إلدريس لشكر في هذه الظروف 
الحالية، مهمة لضمان استقرار الحزب وتجنب أي انشقاق يضر 
التي  املكتسبات  صيانة  ضرورة  على  مشددا  االتحاد،  بمكونات 

حققها الحزب بقيادة الكاتب األول الحالي.
الوطني  املجلس  عضو  أحميدوش،  واعتبر 
تعد  تافياللت  درعــة  جهة  أن  لـــ»الــوردة«، 
نموذجا للنجاح الذي حققه الحزب بعدما 
بأربعة  الجهة  مجلس  في  تمثيلية  حقق 
عكس  بالجهة،  أعضاء  وأربعة  برملانيني 
خاللها  يحقق  لم  التي  السابقة  الفترة 
أي تمثيلية في البرملان، معتبرا أن هذه 
الذي  األول  للكاتب  تحسب  املجهودات 

قدم الدعم الكبير للمناضلني بالجهة.
الحزب  مؤتمري  الراشيدية  وتحتضن 
الكاتب  النتخاب  الحالي،  الشهر  نهاية 
وأيضا  الوطني،  املجلس  ورئيس  الوطني 
بجهة  للحزب  الجهوية  الكتابة  تجديد 

درعة تافياللت.

الراشيدية

األسبوع
 

  
ألمن  القضائية  الــشــرطــة  تمكنت عناصر 
خلفية  على  تالميذ،  ثالثة  توقيف  تزنيت، من 

االشتباه في تورطهم في تزوير أوراق نقدية.

وأوضحت مصادر متطابقة، فإن هذه العملية 
تمت عندما انتبه أحد التجار إلى ورقة نقدية من 
فئة 200 درهم مزورة، مباشرة بعد تسلمها نت 

طرف شاب في الخامسة عشر سنة من عمره.
في  التحقيق  أن  املــصــادر،  نفس  وأضــافــت 
الشاب  هوية  إلــى  االهــتــداء  مــن  مكن  النازلة 
منزل  مداهمة  عملية  أن  إلــى  مشيرة،  املتهم، 

طابعة  ــة  آل على  الــعــثــور  عــن  أســفــرت  أبــويــه 
ومحلول مائي الصق يستعمالن في التزوير.

هذا، ومباشرة بعد توقيف املتهم، تم التعرف 
العملية،  في  معه  آخرين  شريكني  هوية  على 
وهما تلميذان يدرسان معه في نفس املؤسسة، 
واللذين ألقي القبض عليهما بدورهما من طرف 

املصالح األمنية.

تالميذ يزورون ورقة نقدية من فئة 200 درهم  تزنيت

لشكر

ّ

يد أبو ز



العدد: 1591 من 21 إلى 27 يناير 202022

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

والتنمية«  للثقافة  »ثسغناس  جمعية  نظمت 
وتحسيسية  تكوينية  دورة  الــنــاظــور،  بمدينة 
والصحافي  اإلعالمي  الحقل  في  العاملني  لفائدة 
بجهة الشرق، من أجل توظيف الخطاب الصحفي 
حول »ولوج املهاجرين إلى العدالة والحماية من 

االتجار بالبشر«. 
وتهدف هذه الدورة التكوينية، إلى املساهمة 
املهاجرين  وإنسانية  حقوق  احترام  ضمان  في 
أو  استقرار  وضعية  في  كان  ســواء  باملغرب، 
حقوق  مبادئ  إلى  استنادا  عبور،  وضعية  في 
إرســاء  في  املساهمة  وكــذا  باملغرب،  اإلنسان 
ثقافة حقوق اإلنسان وقيم التعايش والحد من 
والهجرة  املهاجر  تهم  التي  النمطية  الصورة 

على حد سواء. 
ووفق ما صرح به عبد السالم أمختاري، رئيس 
إلى  تهدف  التكوينية  الدورة  »هذه  فإن  الجمعية، 
والصحافة  اإلعــالم  مجال  في  املهنيني  تحرير 
وتسعى  السائدة،  النمطية  األفــكــار  جميع  من 
واملعالجة  الصحفية  الكتابة  قواعد  غــرس  إلــى 
للعدالة  املهاجرين  ولــوج  ملسألة  املوضوعية 
في  املؤثرة  الفئة  هذه  لدى  املهاجرين  وتهريب 
األفكار  تغيير  أجل  من  بالجهة،  اإلعالمي  املشهد 

النمطية تجاه املهاجرين«. 
في  تأتي  ــدورة  »ال أن  ذاتــه،  املتحدث  وأضــاف 
إطار برنامج عدالة، الذي يهدف أساسا إلى إثارة 
والحديث  العدالة  إلى  املهاجرين  ولوج  موضوع 
عنه، وهو املشروع الذي يدخل ضمن استراتيجية 

والهجرة،  اإلنسان  حقوق  محور  في  الجمعية 
األساسية  املحاور  أحد  هي  الهجرة  أن  باعتبار 
أن  على  مشددا  الجمعية«،  عليها  تشتغل  التي 
أهداف  صميم  في  يدخل  املهاجرين  »استهداف 

الجمعية«. 
إطار  في  تدخل  الـــدورة  هــذه  أن  إلــى  ويشار 
ــن طـــرف جمعية  املــنــجــز م »عـــدالـــة«  ــشــروع  م
 )ASTICUDE( والتنمية«  للثقافة  »ثسغناس 
)إسبانيا(  »إكستريماذورا«  وكالة  من  بدعم 
طريق  عــن  التنمية  أجــل  مــن  الــدولــي  للتعاون 
من  »التجمع  اإلسبانية  الحكومية  غير  املنظمة 
ACPP، على فترتني: األولى دامت  أجل السالم« 
والثانية   ،2021 دجنبر  و23  و22   21 أيام  طيلة 

دامت أيام 12 و13 و14 يناير الجاري.

ــة انــتــشــار »كـــورونـــا«  ــداي مــنــذ ب
وجــدة  بمدينة  الــتــجــاري  والــوضــع 
غياب  فأكثر، وسط  أكثر  تأزما  يزداد 
التي  الفئة  لهذه  املستقبل  في  حلول 
حتى  املستويات،  جميع  على  تعاني 
أصبح بعض التجار يجدون صعوبة 
والكهرباء  ــاء  املـ فــواتــيــر  أداء  فــي 

والكراء. 
لرئيس  إعــالمــي  تصريح  ووفـــق 
عبد  ســيــدي  بـــاب  ــواق  أســ جمعية 
املتأزم  الوضع  »هــذا  فــإن  الــوهــاب، 
دفع بالعديد من العاملني في القطاع 
أمواج  وركوب  الهجرة  إلى  التجاري 
البحر«، مطالبا املسؤولني بالجلوس 

مدارسة  قصد  الــحــوار  طــاولــة  ــى  إل
يتم  ولــم  جــدوى،  دون  لكن  الوضع، 
في  وضعها  التي  الطلبات  على  الرد 

هذا اإلطار، حسب تعبيره. 
تعالت  األخـــيـــرة،  ــة  ــ اآلونـ وفـــي 
املسؤولني  بتدخل  املطالبة  األصوات 
الخانقة  األزمة  لبحث  وجدة،  بمدينة 
ــنــشــاط الــتــجــاري  ــضــرب ال ــي ت ــت ال
حيث  الــشــرقــيــة،  الــجــهــة  بعاصمة 
ــواق  أس فــي  الــتــجــار  معظم  يعيش 
كان  كبيرة،  أزمــة  وقــع  على  املدينة 
وواقــع  واقعهم،  على  كبير  أثــر  لها 

العاملني معهم. 
املــســاوي،  هاشم  أكــد  جهته،  مــن 

مليلية  قــيــســاريــة  جمعية  رئــيــس 
وأن  مــزري،  الوضع  أن  )الخيرية(، 
انتشار  مع  بالقطاع  تبدأ  لم  األزمــة 
ذلك،  قبل  وإنما  »كــورونــا«،  جائحة 
سنوات،  قبل  بدأت  األزمة  أن  مؤكدا 
وجه  في  الحدود  إغالق  بعد  خاصة 

التهريب املعيشي. 

املسؤولني  ذاتــه،  املتحدث  وطالب 
ببحث  القطاع،  في  املتدخلني  وعموم 
علها  معينة  لحلول  للوصول  األزمــة 
الــواقــع  أن  مــبــرزا  الــقــطــاع،  تنعش 
في  العاملني  من  بالعديد  دفع  املزري 
هذا القطاع إلى ركوب قوارب الهجرة 
السرية، والبحث عن مورد رزق آخر.

طبية  يزات  تعز
للمستشفى 

بجرادة اإلقليمي 
ــب الـــعـــيـــون الــتــابــع  اســـتـــفـــاد جـــنـــاح طـ
لــلــمــســتــشــفــى اإلقـــلـــيـــمـــي بـــــجـــــرادة، مــن 
جديدة،  تقنية  ومعدات  طبية  جتهيزات 
و120  مليونا  بلغت  مالية  بكلفة  وذلــك 

ألف درهم. 
ــرف عـــامـــل إقــلــيــم جــــــرادة، ثــابــت  ــ وأشــ
ــبـــروك، عــلــى مــجــمــوعــة مـــن األنــشــطــة  مـ
باإلقليم، منها اطالعه على التجهيزات 
الــطــبــيــة الــتــي اســتــفــاد منها جــنــاح طب 
ــيـــون، يف إطـــــار شـــراكـــة بـــن مــجــلــس  الـــعـ
ـــ 620  إقـــلـــيـــم جــــــــرادة، والـــــــذي ســـاهـــم بــ
ألــف درهـــم، ووكــالــة تنمية جهة الــشــرق، 

املساهمة بـ 500 ألف درهم. 
اجلديدة  التجهيزات  هــذه  ستمكن  كما 
ــن تـــعـــزيـــز الــبــنــيــة الــصــحــيــة بــاإلقــلــيــم،  مــ
وســـــد اخلــــصــــاص املـــســـجـــل عـــلـــى مــســتــوى 
الــتــجــهــيــزات الــطــبــيــة، ممــا ســيــخــفــف على 
ساكنة اإلقليم من عناء التنقل إلى وجدة. 
ــزات الــطــبــيــة،  ــزيـ ــعـ ــتـ ــذه الـ ــ وخـــلـــفـــت هـ
ــة يف أوســــــــاط ســاكــنــة  ــيـ ــابـ ــجـ أصــــــــداء إيـ
اإلقليمي،  املستشفى  ومرتفقي  ــرادة  جـ
كــمــا اســتــحــســن أعــضــاء الــطــاقــم الطبي 
ستفيد  بأنها  معتبرين  التعزيزات،  هذه 
الــفــئــات الــهــشــة بــاإلقــلــيــم، والـــتـــي كــانــت 
تــعــانــي مـــن الــتــنــقــل إلــــى مــديــنــة وجـــدة 

قصد تلقي العالج. 
تـــعـــزيـــز  ــة  ــلـ ــمـ أن حـ بــــالــــذكــــر،  جــــديــــر 
ــرادة  ــ ــة جــ ــنـ ــديـ ــمـــي ملـ ــيـ ــلـ املـــســـتـــشـــفـــى اإلقـ
إطار  يندرج ضمن  الطبية،  بالتجهيزات 
وثيقة  تقدمي  مبناسبة  املغاربة  احتفال 

املطالبة باالستقالل.

تأطير صحفيين بالناظور حول وضعية المهاجرين والهجرة الغير شرعية

مراكش

كواليس  جهوية

المعطلين  تنسيقية 
تحتج على عمدة المدينة 

فـــاس

ركود غير مسبوق يخيم 
عــلى أســواق مــدينة وجـــدة

مهنيو قطاع السياحة بمراكش 
لالنتفاضة يستعدون 

شيشاوة

عمور

مواعيد بآجال قياسية من أجل االستشفاء
األسبوع

 
  

وعراقيل  مشاكل  شيشاوة  إقليم  ساكنة  تعاني 
تماطل  بسبب  اإلقليمي،  املستشفى  داخــل  كبيرة 
إلجــراء  مواعيد  إعطائهم  في  الصحية  الجهات 
الوحيد،  اإلقليمي  باملستشفى  الطبية  الفحوصات 
الشيء الذي يزيد من تفاقم معاناة املرضى وخاصة 
املرض  وتشخيص  ــة  األدوي إلى  يحتاجون  الذين 

ملباشرة العالج.
تصل  قد  والشرايني  القلب  ملرضى  فبالنسبة 
مرضى  أمــا  أشهر،   9 إلــى  لهم  املــحــددة  املواعيد 

فيما  أشهر،   7 بـ  مواعيد  لهم  تعطى  فقد  العيون، 
إجراء  في  الراغبني  للمرضى  مواعيد  إعطاء  يتم 

فحوصات »السكانير« شهرين وأحيانا أكثر.
على  اإلنسان  لحقوق  املغربي  املركز  دخل  وقد 
للتحقيق  مركزية  لجنة  بــإرســال  وطالب  الخط، 
اإلقليمي  املستشفى  يعرفها  التي  االختالالت  في 
وربط  املسؤوليات  تحديد  قصد  السادس،  محمد 
املسؤولية باملحاسبة، وقال أن »املستشفى اإلقليمي 
املرضى  لتوجيه  محطة  إلى  تحول  افتتاحه  منذ 
األمر  مراكش،  مستشفيات  إلى  الحوامل  والنساء 
الخصاص  أسباب  حول  تحقيق  فتح  يتطلب  الذي 
القيام  من  وتهربهم  الصحية،  واألطر  األطباء  في 

بواجبهم، والعمل لدى املصحات الخاصة«.

وحسب مصادر مطلعة، فإن األطباء األخصائيني 
يحضرون يوما فقط خالل األسبوع، بحيث يعملون 
من الساعة 11 صباحا إلى الساعة الثانية والنصف 
زواال، مما يسبب في أزمة في املواعيد الطبية ألخذ 
املــواطــنــني من  الــذي يحرم  الــشــيء  االســتــشــارة، 
القيام  من  األطباء  تملص  بسبب  العالج  خدمات 

بدورهم وواجبهم في املستشفى العمومي.
القروية  الدواوير والجماعات  فالكثير من سكان 
أجل  من  صعبة  ظروفا  يعانون  شيشاوة  بإقليم 
اإلقليمي  باملستشفى  طبي  موعد  على  الحصول 
بعدما يقطعون مسافات طويلة في املسالك الطرقية 
الصعبة، لكنهم يصطدمون بمواعيد متأخرة تصل 

لعدة أشهر أو إرسالهم إلى مستشفى مراكش.

أحمد الجابري
 

  
ما  أن  موثوقة،  مصادر  من  علمنا 
مهنيي  تمثيليات  عشر  عــن  يــزيــد 
بمراكش،  السياحية  القيم  سلسلة 
احتجاجية  وقفة  لتنظيم  يستعدون 
وسخطهم  استيائهم  عن  للتعبير 
حل  إيجاد  عن  الحكومة  عجز  إزاء 
يتخبطون  الــتــي  للمشاكل  نــاجــع 
فيها منذ ما يزيد عن عشرين شهرا، 
واضحة  ــة  رؤي بانعدام  وللتنديد 
تبعث فيهم ولو بصيصا من األمل. 

القطاعات  مهنيو  أعـــرب  وقـــد 
غير  أو  مباشرة  بصفة  املرتبطة 
ــي رســالــة  مــبــاشــرة بــالــســيــاحــة، ف
جهة  والــي  ــى  إل موجهة  إخــبــاريــة 
وزيرة  إلى  ونسخة  آسفي  مراكش 
قــرارات  من  تذمرهم  عن  السياحة، 
ــة  ــ ــة واألزم ــي ــال ــج الــحــكــومــة االرت
الخانقة التي ترتبت عنها، مطالبني 
في  عاجال  الــحــدود  فتح  بــضــرورة 
إلى  النبض  إلعـــادة  السياح  وجــه 
وتتبخر  لتحتضر  يحتضر  قطاع 
بالنظر  أفضل  غد  في  آمالهم  معه 
إلى حجم الخسائر التي يتكبدونها 
يوما بعد يوم وأثارها السلبية على 

نفسيتهم.

القطاعات  أكــثــر  مهنيو 
ــن جــائــحــة  ــررا مـ تـــضـ
وجــدوا   ،»19 »كوفيد 
بني  فــجــأة  أنفسهم 
ما وصفوه بـ»مطرقة 
ــدان  اإلفــــالس وســن
املتراكمة  ــون  ــدي ال
وأسرهم  والعرضة 
ناهيك  لــلــضــيــاع، 
ــراث  ــت ــدم اك عــن عـ
وتعنتها  الحكومة 
ــي االســتــمــرار  فـ
ــة  ــاسـ ــيـ فــــــي سـ
والوعود  النعامة 

الكاذبة«.

األسبوع
 

  
لحملة  مكناس  فاس  جهة  تنسيقية  نظمت 
بوابة  أمام  نضالية  وقفة  املعطلني،  الشهادات 
العمدة  ملطالبة  بفاس،  الحضرية  الجماعة 
الحالي بتفعيل املادة 87 من القانون التنظيمي 
»اختصاصات  أن  على  تنص  والتي   113.14
تتمثل  الدولة،  وبني  بينها  املشتركة  الجماعة 

في تنمية االقتصاد وإنعاش الشغل«.
بتطويق  فوجئت  أنها  التنسيقية  وأكــدت 
الحضرية،  الجماعة  بناية  أمني رهيب ملحيط 
وتدخل أمني في حق املعطلني، مما أسفر عن 
حالة  في  منهم  اثنني  نقل  تم  إصابات  عــدة 
ملستشفى  اإلسعاف  سيارة  منت  على  حرجة 

الغساني لتلقي اإلسعافات األولية.
الحالي  العمدة  املعطلني  تنسيقية  وحملت 
الحالة  إليه  ستؤول  ما  مسؤولية  للمدينة 
الصحية للمصابني، خاصة وأن أحد املعطلني 
على مستوى  حادة  أزمة  من  يعاني  املصابني 

القلب.
لها  بيان  في  املعطلني  تنسيقية  وطالبت 
باملدينة،  املحلي  الشأن  ومسؤولي  املنتخبني 
الــعــادلــة  ملطالبهم  آنــيــة  حــلــول  ــجــاد  ـــ»إي ب
ال  ما  إلى  األمــور  تتحول  أن  قبل  واملشروعة 

يحمد عقباه«.
»العديد  فإن  املعطلني،  بعض  تعبير  ووفق 
الجماعي  املجلس  في  الحاليني  األعضاء  من 
سبق أن قدموا وعودا لشباب املدينة وحاملي 
وتوفير  توظيفهم  على  بالعمل  الشهادات، 
اعتبروه  الــذي  الشيء  لهم«،  الشغل  فــرص 

مجرد خطابات انتخابية عابرة.
املشاكل  من  العديد  فــاس  مدينة  وتعرف 
مصانع  غياب  بسبب  واقتصادية،  اجتماعية 
تأهيلي  برنامج  وغياب  الشباب،  لتوظيف 
أصبحت  الــتــي  املدينة  بــأوضــاع  للنهوض 
تعرف هجرة كبيرة لشبابها نحو مدن الشمال 

بحثا عن لقمة العيش.



تنتظر  أزمور  الزالت ساكنة مدينة 
التي  الـــســـادس«  »ســاحــة محمد  افــتــتــاح 
أعــطــى انــطــاق أشــغــال إجنـــازهـــا املــلــك 
 ،2006 أزمـــور سنة  زيــارتــه ملدينة  خــال 
ــيـــزت بـــإشـــرافـــه عـــلـــى إعـــطـــاء  والــــتــــي متـ
ــنـــة الــعــتــيــقــة يف  انـــطـــاقـــة تــهــيــئــة املـــديـ
إطــار مــشــروع التأهيل احلــضــري.. هذه 
الساحة ال زالت تراوح مكانها يف انتظار 
أن تــفــتــح أبــوابــهــا لــلــعــمــوم رغـــم الــوعــود 
الكثيرة، لكن ال شيء حصل حتى اليوم 
أمل  ليظل  عنها،  اإلفـــراج  بقرب  يوحي 

األزموريني معلقا إلى أجل غير مسمى.

ــة أزمــــــــور بــعــض  ــنـ ــديـ عـــرفـــت مـ
خضراء  مساحات  إلحــداث  املــبــادرات 
لكن  ــة،  ــنـ ــديـ املـ مــنــاطــق  مــخــتــلــف  يف 
ــزريـــة حلــديــقــتــي مـــوالي  الــوضــعــيــة املـ
هناك  أن  توضح  واملــصــلــى،  إسماعيل 
بعدما  جتــاهــهــمــا،  وتــقــاعــســا  إهــمــاال 
للنفايات  مطرح  إلى  احلديقتان  حتولت 
اليوم  واألزبال، وفضاء للمسنني لقضاء 
فمتى  و»الضامة«..  »الكارطة«  لعب  يف 

حتظى املساحات اخلضراء بالتفاتة من 
املسؤولني واملنتخبني؟

إحــداثــهــا  مت  الــتــي  ــارة  ــ ــ اإلن أعمدة 
مــــؤخــــرا يف إطـــــــار الـــتـــهـــيـــئـــة احلـــضـــريـــة 
ــوارع  ــول الــــشــ ــ ــا حـ ألزمــــــــور، تــعــطــلــت، ممــ
ــــس مـــثـــل شــــارع  ــــام دامــ ــــى ظـ واألزقــــــــة إلـ
وطريق  املسيرة  وشــارع  اخلــامــس  محمد 
ــة وشـــــــــــارع مــــــوالي  ــ ــــدميـ ــقـ ــ الــــقــــنــــطــــرة الـ
احلسن.. مما يطرح التساؤل حول مدى 
احترام املقاولة املكلفة بدفتر التحمات 

لصيانة مصابيح وأعمدة اإلنارة يف إطار 
االتفاق املبرم مع املجلس اجلماعي.

تعاني فرق كرة اليد مبدينة أزمور 
اليد، رغم  من غياب ملعب خاص لكرة 
أن هذه األندية لها تاريخ طويل يف هذه 
تخوض  اليد  لكرة  أزمــور  ففرق  اللعبة، 
مباريات الذهاب يف مدن أخرى، لكن يف 
منافسات اإلياب، تضطر للعب يف ملعب 
مدرسة املهدي ابن تومرت، لذلك، فإنه 
من غير املقبول أن تبقى أزمور، املدينة 

الوحيدة التي ال تتوفر على قاعة مغطاة 
لكرة اليد.

تــزخــر جـــمـــاعـــة ســــيــــدي عـــلـــي بــن 
ملكية  يف  كبير  عقاري  بوعاء  حمدوش 
الشباب  ــدار  لـ تفتقر  أنــهــا  إال  الــبــلــديــة، 
الـــتـــي تــعــتــبــر فـــضـــاء ثــقــافــيــا وريــاضــيــا 
الشباب واألطفال، واملاحظ  يستقطب 
هو غياب رؤية لدى املنتخبني لاهتمام 
تسمح  فضاءات  وتوفير  املنطقة  بشباب 
لهم بإبراز مواهبهم الفنية والرياضية.

أخبارأزمـــــــــــــــور

21 العدد: 1591 من 21 إلى 27 يناير 2022

سعوديــين  مستــثمرين  تجزئــة  ضحــايا 
باإلنــصاف  يطالبــون 

كواليس  جهوية

مكناس

عـــمال  معانـــاة 
»الفيرمات« مع حوادث 

مستمرة السير 
األسبوع

  
  

واملزارعني  الفاحية  الضيعات  يعيش عمال 
مـــعـــانـــاة بــســبــب كـــثـــرة حــــــوادث الـــســـيـــر، بــعــدمــا 
تسببت حادثة خطيرة، نهاية األسبوع املاضي، 
ــد مــــن عــشــريــن  ــ ــة أزيــ ــابــ ــاة شـــخـــص وإصــ ــ يف وفــ

آخرين ضواحي مدينة مكناس.
ــلــــطــــات األمـــنـــيـــة  ــر احلــــــــــادث الــــســ ــفــ ــنــ ــتــ واســ
واحملــلــيــة، ومــعــهــا ســـيـــارات إســعــاف اجلــمــاعــات 
املـــجـــاورة ملــوقــع حـــادث االصـــطـــدام، حــيــث ُنقل 
نقلت  فيما  احلاجب،  مستشفى  إلى  املصابون 

جثة املتوفى إلى مستودع األموات باملدينة.
فــإن ســيــارة نقل  وحــســب مــصــادر متطابقة، 
الــعــمــال املــــزارعــــني مـــن جــمــاعــة احلــــاج قــــدور، 
ــانــــت يف  ــارة أجـــــــرة كـــبـــيـــرة كــ ــيــ اصــــطــــدمــــت بــــســ
مستوى  على  الراشيدية،  مدينة  إلــى  طريقها 
التقاطع الطرقي قرب مركز بوفكران، مضيفة 
ــدم احــــتــــرام حــق  ــعـ ــع لـ ــ أن ســـبـــب احلـــــــادث راجــ
األسبقية والظروف املزرية التي يتم فيها نقل 

مستخدمي الضيعات الفاحية.
فعاليات حقوقية،  دعــت  اخلــصــوص،  وبــهــذا 
إلى ضرورة  االجتماعي،  التواصل  عبر شبكات 
الضيعات  يف  املــزارعــني  العمال  تشغيل  احترام 
الــفــاحــيــة، واحلـــفـــاظ عــلــى ســامــتــهــم خــال 
وتــوفــيــر ظـــروف شــغــل مائمة  الــتــنــقــل،  عملية 
ــــروف غير  لـــهـــم، حــيــث يــتــم اســتــغــالــهــم يف ظـ
مــائــمــة، وخــاصــة الــنــســاء والــفــتــيــات، يف غياب 

املراقبة من قبل مندوبية التشغيل.
ــن املـــنـــاطـــق عــلــى  ــرف الـــعـــديـــد مــ ــعــ هــــــذا، وتــ
مستوى منطقة سوس، ومنطقة الغرب، العديد 
مـــن حـــــوادث الــســيــر الــتــي تــخــلــف ضــحــايــا من 
العمال املزارعني، الذين يتم نقلهم وتكديسهم 
أو يف سيارات  بالعشرات،  »البيكوب«  يف سيارات 

النقل املزدوج دون احترام شروط السامة.

أسفي

عبد الرزاق شاكر
  
  

يوم  مساء  أكادير،  أمن  بوالية  الشرطة  عناصر  تمكنت 
 31 العمر  من  يبلغ  شخص  توقيف  من  املــاضــي،  السبت 
سنة، بدون سوابق قضائية، وذلك لالشتباه في تورطه في 
ارتكاب جريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد التي كانت 

ضحيتها مواطنتان أجنبيتان بكل من تيزنيت وأكادير.
رصدته  فيه  املشتبه  أن  لـ»األسبوع«،  مصدر  وأفــاد 
وهو  بتزنيت  البلدي  بالسوق  تــجــاري  محل  كاميرا 
للموت  مفضي  جسدي  العتداء  أجنبية  مواطنة  يعرض 
ويتم  بالفرار  يلوذ  أن  قبل  األبيض،  السالح  بواسطة 

اعتداءات  ارتكاب  حاول  بعدما  أكادير  بمدينة  توقيفه 
الساحلي،  بالشريط  مقهى  زبــائــن  حــق  فــي  جسدية 
إلى  نقلها  تم  بلجيكية  جنسية  من  ضحية  بينهم  من 

املستشفى لتلقي العالج.
هذا، وقد تم االحتفاظ باملشتبه فيه تحت تدابير الحراسة 
النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة 
والدوافع  املالبسات  عن  للكشف  وذلك  املختصة،  العامة 
ارتكاب هذه األفعال  التي كانت وراء  الحقيقية  والخلفيات 
بالرباط، مساء  التحقيق  قاضي  « يقرر  أن  قبل  اإلجرامية، 
الرازي  مستشفى  به  املشتبه  إيداع  األخير،  األربعاء  يوم 
لألمراض العقلية والنفسية بمدينة سال، بعد التشاور مع 
الوكيل العام للملك«، وأوضح أن »التحقيق سيبقى مفتوحا 

بينما يخضع املشتبه به لفحوص طبية«.

أكادير

بني مالل

كواليس اعتقال مختل قتل سائحة فرنسية 

األسبوع
 
  

الصفاء  تجزئة  ضحايا  الزال 
يطالبون  أسفي  فــي  السعودية 
عــامــل املــديــنــة بــالــتــدخــل ألجــل 
ماليني  دفعوا  بعدما  إنصافهم، 
بقعة  على  الحصول  ألجل  طائلة 
أرضية في هذا املشروع الغامض.
ــا وقــفــة  ــايـ ــحـ ــضـ ــم الـ ــ ــظ ــ ون
املاضي،  األســبــوع  احتجاجية، 
أمام مقر العمالة، عرفت إغماءات 
تم  املشاركني  بعض  صفوف  في 
اإلقليمي  املستشفى  إلــى  نقلهم 

محمد الخامس لتلقي العالج.
ــكــر املــحــتــجــون عــدم  ــن واســت
بملفهم  اإلقــلــيــم  عــامــل  اهــتــمــام 
ــتــجــاوب مع  ــدم ال املــطــلــبــي، وعـ

معاناتهم مع املقاولني السعوديني 
مليارات   7 على  حصلوا  الذين 
دون  الضحايا،  هؤالء  من  سنتيم 

توضيح مصير املشروع.
شــعــارات  املــتــظــاهــرون  وردد 

السعوديني،  املــقــاولــني  تهاجم 
لعامل  املسؤولية  تحمل  وأخــرى 
البلدي  املجلس  ورئيس  اإلقليم 
لرفع  والتدخل  بالحوار  تطالبهم 

معاناتهم.

وتـــســـبـــب تـــوقـــف أشـــغـــال 
مشاكل  فــي  السكني  املــشــروع 
اجتماعية للعديد من املنخرطني، 
بنكية  قروض  إلى  لجئوا  الذين 
أن  إال  السكن،  على  للحصول 
خلق  اإلنجاز  في  املشروع  تأخر 
لهم مشاكل اجتماعية نتج عنها 
وأصيب  والطالق،  لألسرة  تفكك 

بعضهم بأمراض نفسية.
وكــــان مـــن املــنــتــظــر إنــجــاز 
تجزئة  في  كبير  سكني  مشروع 
تقدر  مــســاحــة  عــلــى  ــاء،  ــصــف ال
مساكن  إلقامة  هكتارا،   171 بـ 
اقتصادية وفيالت وعمارات على 
األشغال  بــدأت  حيث  أشطر،   9
أحد  وفــاة  لكن   ،2015 سنة  في 
نزاعا  خلق  السعوديني  الشركاء 
الشركاء، مما  الورثة وباقي  بني 
نفق  فــي  يدخل  املــشــروع  جعل 

غامض.

قصور أرفود تراوح مكانها
 بيـــن الترميــم وعــدم التــرميم

بوطيب الفياللي

املعاضيد  بجماعة  العبادلة  قصر  سكان  تنفس 
الترميم  عمليات  استئناف  بعد  الصعداء،  بأرفود، 
واإلصالح التي توقفت منذ شهور، ودفعت فعاليات 
الذي  للحرج  نظرا  باستئنافها  املطالبة  إلى  مدنية 
تمت  ما  وهو  القصر،  مداخل  عند  السكان  يالقيه 
حيث  املكان،  بعني  املاضية  األيــام  خالل  معاينته 
شوهدت عمليات البناء والترميم على أشدها قصد 

إتمام العمل كما كان مقررا منذ سنوات.
السكان وإن عبروا عن ارتياحهم للعملية، فإنهم 
ترشيد  يتمنون  لهذا  توقفها مجددا،  متخوفون من 

األهــداف  تحقيق  قصد  املتاحة  املــوارد  استغالل 
املرجوة دون تأخير آخر.

سكان  عبر  فقد  أخرى،  جهة  ومن  جهة،  من  هذا 
قصر الكالكلة بجماعة السيفا بقيادة عرب الصباح 
والتصدعات  الشقوق  من  تخوفهم  عن  أرفود،  زير 
التي تشهدها جدران قصرهم نتيجة الهشاشة التي 
تعانيها جوانبه، حيث تتبع املغاربة شهادات حية 
لبعض سكانه نقلتها التلفزة املغربية خالل النشرة 
خاللها  يؤكد   ،2022/01/16 األحد  لليلة  املسائية 
التي أضحت تشكل  الهشاشة  هؤالء بعض مظاهر 
خطورة عليهم، مطالبني املسؤولني بالتدخل العاجل 
بجماعة  الكالكلة  قصر  داخــل  الــوضــع  إلصــالح 
من  استجابة  الدعوات  هذه  ستلقى  فهل  السيفا.. 
وبالتالي  بالراشيدية،  اإلقليمية  السلطات  طرف 

إزالة كل أسباب الخطر داخل قصر الكالكلة؟

أرفـــــود

األسبوع

كبيرة  احتجاجية  وقفة  مالل  بني  مدينة  عرفت 
والتي  باملغرب،  املحامني  هيئة  نقابة  فيها  شاركت 
أمام  الوقفة  هــذه  في  املكثفة  املشاركة  إلــى  دعــت 
محكمة االستئناف ببني مالل، تضامنا مع املحامني 
املمنوعني من ولوج املرفق القضائي بذات املدينة.

مختلف  من  حضروا  الذين  املحامني  مئات  احتج  وقد 
االستئناف  محكمة  مقر  أمــام  املاضي،  األسبوع  ــدن،  امل
على  واملراقبة  التضييق  أشكال  كل  رافضني  باملدينة، 
أبواب املحاكم وإظهار جواز التلقيح كشرط للولوج إليها.
املــدن،  مختلف  مــن  الــقــادمــون  املحامون  وردد 
الثالثية  املذكرة  مضامني  وترفض  تندد  شعارات 
النيابة  ورئيس  العدل  وزيــر  من  كل  وقعها  التي 
العامة ورئيس السلطة القضائية، مطالبني برحيل 

وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأشاد املحامون بموقف هيئة بني مالل الرافضة 
عكس  للمحكمة،  الدخول  قبل  اللقاح  جواز  إلظهار 
بقية  مع  لتسوية  توصلت  التي  األخــرى  املحاكم 
الهيئات من أجل السماح للمحامني بالدخول بدون 

وثيقة الجواز.
وفي هذا السياق، أعلنت نقابة املحامني باملغرب 
واملحاميات  املحامني  منع  الستمرار  إدانتها  عن 
واستمرار  املحكمة  ــوج  ول من  مــالل،  بني  بهيئة 
الرئيس  عــن  الــصــادرة  ــدوريــة  ال وتنفيذ  تعسف 
املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية ورئيس 

النيابة العامة ووزير العدل.
ولــوج  مــن  منعوا  قــد  مــالل  بني  محامو  ــان  وك
املحاكم املحلية بسبب الجواز، عكس ما تم االتفاق 
عليه بني النقيب واملسؤولني عن الدائرة القضائية 
لهم  بالسماح  والقاضي  مالل،  ببني  االستئنافية 

بالدخول دون اإلدالء بجواز اللقاح.

المحامون يطالبون برحيل 
االحتـــجاج  وهبي ويواصـــلون 



الجامعة هي العقل، وهي 
القلب النابض للمجتمع، وال 
املجتمع  هذا  لكينونة  يمكن 
ــه  ــرت ــذاك ل وال  تــتــشــكــل  أن 
خارج  تتأسس  أن  ولرمزيته 
حينما  إنني  السياق،  هــذا 
أجدها  الجامعة  فــي  أفــكــر 
التي  األنوارية«  »القلعة  هي 
ابتداء من  أوروبا  نشأت في 
القرن 12م كرد فعل موضوعي 
األرثوذوكسية  التعاليم  عن 

يشنق  كــان  ــذي  ال الكهنوتي  واإلقــطــاع 
على  والفلكيني  والفيزيائيني  العلماء 
والزندقة  الهرطقة  تهمة  بعد  املشانق، 
كان  الذي  الكنيسة  شعار  خالفوا  بعدما 
على  فحّجر  تناقش«،  وال  »آمــن  ــؤداه  م
الجامعة  نشأت  العقل،  وكّبل  التفكير، 
األوروبية  للنهضة  األولى  البدايات  منذ 
قيم  ولــتــرســخ  تــؤمــن  أن  قبل  لتناقش 
الفيزيقي/ التجريبي  العلمي  البحث 
في  الفضل  للجامعة  كان  وقد  الدنيوي، 
والتفكير  والعقالنية  األنوار  قيم  إشاعة 
شيء،  كل  في  يخوض  الذي  املوضوعي 
دون حواجز، وانتقل البحث من الغايات 
للبرهان  باالنتصار  وذلك  الوسائل،  إلى 
وحيد  كجوهر  العقل  لسلطة  واالنتصار 

ال سلطة فوقه.
أوروبا  في  الجامعة  تأسيس  كان  لقد 
في  فارقة  معرفية  ولحظة  مبينا،  فتحا 
أوروبا  بني  الفاصلة  اللحظة  تاريخها، 
الحداثة وانطالق البحث العلمي الواقعي، 
الغارقة  املظلمة  الوسيطية  أوروبا  وبني 
املقوالت  وتــرديــد  الغفران،  صكوك  في 
الخاطئة،  األرسطية  الكوسمولوجية 
أرسطو  يناقش  أن  يستطيع  كــان  ومــن 
وكانت  والقداسة،  الهيبة  كل  له  كشيخ 
القساوسة،  مكتبات  تؤثث  أرسطو  كتب 
القساوسة  بل ال تجد مكتبة من مكتبات 
بدونها، ألن مركزية األرض التي قال بها 
املقوالت  من  وغيرها  وثباتها  أرسطو 
مع  تتماشى  كانت  التي  الكوسمولوجية 
طبقات  تخدم  وكانت  املــقــدس،  الكتاب 
اإلكليروس وامتيازاتهم الطبقية، إلى أن 
جاء كوبرنيكوس كمنتوج ثقافي جامعي 
الجامعة، فوجه  أنتجته  األول،  املقام  في 
املعبد  لكهنوت  وموجعة  قاسية  ضربة 
القديم، وزلزل السلطة الرمزية للباباوية 
يعدم،  أن  بد  ال  وكان  فأعدم،  التقليدية، 
ووقــارهــا  هيبتها  الكنيسة  لتسترجع 
بعدما  عنيفا  اهــتــزازا  يهتز  بــدأ  ــذي  ال

بطليموس  تعاليم  انتقد 
في  صاغها  التي  م(  )ق/2 
كــتــابــه »املــجــســطــي«، ولــم 
يــكــن كــتــاب كــوبــرنــيــك في 
»دوران األجرام السماوية«، 
و»مركزية الشمس« ونظرية 
الــتــي  األرض«  »دوران 
كبلر  بــعــد  فــيــمــا  طـــورهـــا 
البحث  نتاج  إال  وغاليليو، 
رسخته  الـــذي  املــوضــوعــي 
الجامعة في رحابها، البحث 
جلدية  ــن  م ينسلخ  الـــذي 
وللبرهان  للموضوعية  لينتصر  الــذات 
وللدليل املنطقي ولالستدالل العقلي، لقد 
كبيرا  حدثا  أوروبــا  في  الجامعة  كانت 
لهذه  بالكثير  تدين  وستظل  منازع،  بال 
مجدها  صنعت  التي  األنوارية«  »القلعة 

األثيل.

ماذا عنا نحن اآلن في جامعاتنا 
وما السر وراء هذه الهجمة ؟

املؤسساتي  وضعنا  في  أنــه  صحيح 
والخلل،  التوعك  من  الكثير  الجامعي 
والكثير من النزيف الذي ال زال مستمرا، 
وهي أعطاب قديمة ليست وليدة اللحظة 
ثمة  أن  إنكار  أحد يستطيع  الراهنة، وال 
الجامعة  فيها  تتخبط  بنيوية  اختالالت 
إن على مستوى التدبير املؤسساتي وإن 
بيداغوجي وما هو  ما هو  على مستوى 
كان  وإن  العلمي،  البحث  بإنتاج  مرتبط 
قرارا سياسيا  العلمي  بالبحث  النهوض 
اختزال  يتم  ــَم  ل لكن  األول،  املــقــام  فــي 
»الجنس مقابل  النقاش اليوم في مشكل 
النقط« في هذه الهجمة اإلعالمية الناعمة 

األخيرة على الجامعة؟.
إن هذه الهجمة تجعلنا نطرح أكثر من 
تساؤل: ما الذي يحاك ضد الجامعة؟ هل 
هو حق أريد به باطل؟ هل هذا املوضوع 
بهذا  واآلن  هنا  يثار  حتى  اليوم  وليد 
الجامعة؟  على  الحقد  من  الهائل  الكم 
الجامعة؟  قدم  قديم  املشكل  هذا  أليس 
بهذا  علم  غير  على  السلطة  كانت  وهل 
هذا  في  تحديدا  اآلن  يثار  ولم  املشكل؟ 
الجامعة  عن  الحديث  أليس  السياق؟ 
بهذا القدر الكبير من التسفيه فيه إساءة 
والفلسفية  والنقدية  الفكرية  للقامات 
املغربية  الجامعة  خدمت  التي  الكبيرة 

وصنعت نبوغها وتخرجت منها؟ هل هو 
الذريع  البيداغوجي  الفشل  عن  تغطية 
استهلكت  الــتــي  ــرة  ــي األخ واملــشــاريــع 
بنظام  سمي  فيما  الضخمة  امليزانيات 
في  التفكير  بــدأ  ــذي  ال الباكالوريوس 
تهيئة  الهجمة  هــذه  هل  عنه؟  التراجع 
سيكولوجية لضربة قانونية جديدة تنذر 
بالقادم؟ السيما وأن وزير التعليم العالي 
إلصالح  أساسي  قانون  عن  يتحدث  بدأ 
من  الكثير  على  سيجهز  والذي  الجامعة 
فاإلصالح  شك،  ال  واملكتسبات  التقاليد 
التجارب  علمتنا  كما  عندهم  الحقيقي 
تقليص  في  يختزل  السابقة،  اإلصالحية 
تكثيف  وفــي  أكثر،  وال  أقــل  ال  النفقات 

استغالل املوارد البشرية املوجودة.
استهداف  هو  الجامعة  استهداف  إن 
لــلــوعــي الــنــقــدي أســاســا، واســتــهــداف 
والبحث  النظر  آليات  من  كآلية  للسؤال 
والكشف والتفكير الذي ينبغي أن يكون 
املنطق  علمنا  فقد  شعبيا..  ــدادا  ــت ام
التاريخية  القوانني  وعلمتنا  الحضاري 
ــا الــتــاريــخــيــة،  ــرن ــواه ــي تــحــكــم ظ ــت ال
من  أقــســى  ضريبته  كــانــت  الجهل  أن 
واإلنسان،  والوعي  العلم  في  االستثمار 
استهداف  هو  الجامعة  استهداف  وأن 
فنحن  تــزعــج،  التي  اإلنسانية  للعلوم 
إصالحا  وإصــالحــهــا  للكليات  بحاجة 
حقيقيا بعيدا عن استهداف القشور »وال 
كما  أرسطو،  يقول  كما  بالكلي«  إال  علم 
نحتاج إلى جامعات ومراكز بحث علمية 
الكافي،  الدعم  تتلقى  وحقيقية  دقيقة 
تنتج علميا، حتى ال نظل نتسول ثقافيا 
إلى  إلينا  كله  بالغرب  ونأتي  وحضاريا 

نهاية التاريخ..
من  يعتريها  ما  كل  رغم  الجامعة،  إن 
عن  بعيدة  وممارسات  وتسفيه  تشويه 
النبيلة،  الجامعية  األخالقية  التقاليد 
يمكن  ال  الذي  املشرق  األفق  ذلك  ستظل 
أن يقودك إال إلى سفر معرفي جميل، ألن 
رحاب املدرجات الجامعية ال يمكن إال أن 
الكتشاف  وتدعوك  ووعيك،  آفاقك  تفتح 

نفسك واكتشاف العالم من حولك.
أمننا  هي   - عقلنا  لو   - الجامعة  إن 
وحصننا  والحضاري  والقومي  املعرفي 
موجات  من  يتهددنا  ما  كل  من  الحصني 

التطرف.. إنها القلب والعقل معا.
وتفكيكها،  الجامعة  ضرب  فإن  لذلك، 
هو تفكيك وضرب لهذا العقل، وهل يمكن 
ألمة أن ينهض كيانها بدون قلب وعقل؟ 

ال أعتقد. 

للتنافس  ساحة  اإلفريقي  الساحل  منطقة  أضحت 
عن  بحثا  الدولية  القوى  من  العديد  نحوها  تتدافع 
النفوذ والهيمنة واملوارد، وهو ما يبدو جليا بالنسبة 
االستراتيجية  املنطقة  ألهمية  وذلك  وروسيا،  لفرنسا 
عن  فضال  الطبيعية،  والثروات  املوارد  على  وتوفرها 
أن دول الساحل تعد بوابة لوسط وغرب إفريقيا، مما 
يجعلها هدفا جاذبا الهتمام العديد من القوى الدولية.
ففرنسا تنظر إلى منطقة الساحل باعتبارها منطقة 
هناك،  االستعماري  ملاضيها  نظرا  لها،  تقليدية  نفوذ 
ومصدرا  لصادراتها،  واسعة  سوقا  املنطقة  تعد  كما 
الطبيعية،  والــثــروات  ــوارد  امل على  للحصول  مهما 

كالنفط والغاز واألورانيوم.
الساحل  منطقة  في  الفرنسي  التواجد  أن  غير 

الشهور  في  تجلى  متزايدا  عداء  حاليا  يواجه  أصبح  اإلفريقي 
الفرنسية، خاصة بعد إعالن  القوات  األخيرة في املطالبة برحيل 
دجنبر   14 يوم  لها  التابعة  »بارخان«  عملية  انتهاء  عن  فرنسا 
في  مالي  دولــة  تساعد  كانت  فــرد،  آالف   5 من  واملؤلفة   ،2021

مواجهة جماعات »إرهابية«.
القائد  سيطرة  من  أيــام  بعد  العملية،  هذه  إنهاء  قــرار  وجــاء 
العسكري في مالي، العقيد آسمي غويتا، على السلطة، حني علق 
وقال:  واملالية  الفرنسية  القوات  بني  املشتركة  العمليات  مؤقتا 
أمن  الحالية ملالي مسؤولة عن  القيادة  أن  أن تدرك  »على فرنسا 
أن  ذلك،  أكثر من  آخرين«،  املساعدة من شركاء  البالد، وستطلب 
السلطات املالية تعتبر روسيا شريكا موثوقا به، كما تعاقدت مع 

قوات مسلحة روسية، حلت بدولة مالي.
بعض  حقق  الفرنسي  الجيش  أن  إلى  الصدد،  هذا  في  نشير 

عند  هوالند  فرانسوا  الرئيس  عهد  في  ــداف  األه
2013، وهو وقف  »سرفال« في يناير  إطالق عملية 
تقدم املسلحني وإجبارهم على االختباء بعيدا، كما 
حققت فرنسا بعض النجاحات في محاربة مسلحي 
عملية  انطالق  منذ  القليلة  األشهر  خالل  الساحل 
املنطقة  في  السياسي  االضطراب  لكن  »بارخان«، 
مواصلة  على  ســاعــد  األمــنــي،  الــوضــع  وتــدهــور 
»بارخان«  تستطع  لم  التي  اإلرهابية،  الهجمات 

التصدي لها بحزم.
فضال عن ذلك، فالوجود العسكري الفرنسي أعفى 
املشاكل  مع  التعامل  من  الساحل  دول  حكومات 
»بارخان«  عملية  بتسويغ  فقط  ليكتفي  األساسية، 
لـ»الجهاديني«  تسمح  التي  للمشاكل  التطرق  دون 
بمواصلة عملياتهم اإلرهابية، كالظلم والتمييز والصراعات املحلية، 
بتفتيش  الفرنسية،  الجيوش  ارتكبتها  التي  االنتهاكات  أن  ثم 
والــدراجــات  املحمولة  الهواتف  ومــصــادرة  واملــنــازل  األشخاص 
النارية، ويأخذ عينات من اللعاب لتشكيل قواعد بيانات الحمض 
أجنبية،  قوة  قبل  تعد ممارسات مذلة من  إجراءات  النووي، وهي 
حسب شعور السكان املحليني، كما أعطت صورة سيئة عن الجيش 
تظهر  أصبحت  التي  اإلرهابية  للجماعات  املصداقية  من  ومزيدا 
وكأنها »مقاومة« في وجه »جيش االحتالل«، أضف إلى ذلك صمت 
الجيش الفرنسي عن االنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعات 
ذات أجندة محلية ضد أخرى، مما أدى إلى تفاقم التوترات داخل 
مجتمعات دول الساحل وارتماء بعض السكان في أحضان الجماعات 

اإلرهابية.

المنبر  الحر
العدد: 1591 من 21 إلى 27 يناير 2022
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حسن الزهراوي

الجـــامعة  لتسفـــيه  ال 
مفارقات كأس إفريقيا 

2022 الكاميـــرون 

أخـــيـــرا انــطــلــقــت مــنــافــســات كــأس 
متاهات  بعد  القدم  لكرة  لألمم  إفريقيا 
أسباب  فيها  اختلطت  التأجيل،  من 
وأخواتها،  »كورونا«  جائحة  انتشار 
عن  املستضيفة  ــة  ــدول ال عجز  وكـــذا 
توفير  وصعوبات  التنظيمية،  بالتزاماتها  االلــتــزام 
وفندقية  رياضية وطرقية  من منشآت  التحتية  البنيات 
تأزيم  في  الجائحة  تداعيات  بسبب  ولوجستيكية، 

األوضاع االقتصادية واالجتماعية.
كباقي  البسيط،  الكاميروني  املواطن  سيطرح  ربما 
سيجنيه  ماذا  سؤال:  سالفا،  املنظمة  البلدان  مواطني 
فيه صعوبات  يعيش  الذي  الوقت  في  التنظيم  هذا  من 
والسكن،  للشغل  الوصول  في  مشاكل  من  تبدأ  جمة 
تدهور  إلى  وصوال  والتعليم،  التطبيب  بضعف  مرورا 

مؤشرات التنمية؟
املجتمع  نجاح  يعكس  كروية  تظاهرة  إنجاح  هل 
مؤشرات  وتحسني  معيشته،  بمستويات  النهوض  في 
تنميته، أم أن األمر ينطوي على سراب خادع ال يعدو أن 
بلعبة،  الفوز  لتحويل  يكون نشوة نفسية عابرة تطمح 
األساطير  من  هالة  به  تحاط  وقومي،  وطني  نصر  إلى 

الدونكيشوتية؟
واقع الحال يفيد أن فقه األولويات، لم يعد صامدا أمام 
واستمالة ماليني  في جذب  للعبة،  املغرية  املالية  القوة 
للمنتجات  والتسويق  اإلشهار  عائدات  ومعها  البشر 
قارية  كروية  تظاهرة  تفسير  يمكن  فكيف  االقتصادية.. 
عز  وفي  للجماهير  ومحدود  نسبي  حضور  في  تجري 
انتشار الجائحة، هل هو دليل على أن الجمهور الحي 
الحاضر في املدرجات ليس مبتغاها األول، بل اهتمامها 
األبرز هم مشاهدو القنوات التلفزية ومختلف الوسائط 
االجتماعية األخرى التي تدر أمواال طائلة، لتأخذ بذلك 
لعبة كرة القدم الطريق للتحول بدورها إلى لعبة أقرب 
عالم  أن  ذلك  يعني  وهل  االفتراضي؟  العالم  لعب  إلى 
الشعوب  بصحة  للتضحية  مستعد  واالستثمار  املال 
في  إفريقيا،  في  خصوصا  دولها،  بعض  أخفقت  التي 
توفير حتى اللقاحات الالزمة، في مقابل إنجاح منافسة 

رياضية تجلب املال واألرباح للشركات؟
في اعتقادي الشخصي، يمكن تصوير لعبة كرة القدم 
شخص  يربح  أن  أجل  من  يقامر  الكل  الكازينو،  كلعب 
واحد في آخر املطاف، ويخسر الباقون، حتى الذي ربح 
ال تكتمل نشوته، لكونه يعلم في أعماقه بأنه ربح على 

حساب إفالس اآلخرين.
في  قدم  موقع  لها  تضع  أن  تحاول  اإلفريقية  القارة 
عن  مختلفة  خطوات  بتبني  العاملية،  اللعبة  خريطة 
باقي االتحادات القارية وكأنها تسعى محتشمة إلثبات 
وجودها وتسجيل خصوصيتها من خالل برمجة كأس 
محدثة  سنتني،  كل  يناير  شهر  في  القدم  لكرة  إفريقيا 
تحتضن  التي  األوروبية  الفرق  احتجاجات  من  زوبعة 
في  ترى  إفريقية،  جنسيات  من  محترفني  صفوفها  في 

ذهابهم ملنتخباتهم خسارة لفرقها.
بالعبني  إفريقية،  أراض  على  تــدور  التظاهرة  هذه 
درسوا  أخــرى،  قــارات  في  يعيشون  مهاجرون  أغلبهم 
ونشئوا وتكونوا في مجتمعاتها، لكنهم لم يستطيعوا 
استلهام فكرهم وعقليتهم لتوظيفه واستثماره في إعانة 
العالم،  بكأس  واحدة  مرة  ولو  الفوز  على  منتخباتهم 

مما يعطي االنطباع بأنها منافسة من الدرجة الثانية.
في  كعمالق  املنافسة،  في  كعادته  يشارك  املغرب 
لم  التي  التتويجات،  عدد  في  املشاركات وكقزم  عدد 
تتجاوز فوزا وحيدا في سبعينيات القرن الفائت، لكنه 
ميزانية  تخصص  التي  املنتخبات  كأبرز  يتألق  أيضا 

خيالية لتغطية مصاريف تلك التظاهرة.
في  الرياضة  دور هذه  إلى  يرجع  األموال  تلك  صرف 
تلميع صورة السياسة، والتغطية على الخيبات في جل 
الحقيقية  االهتمامات  عن  الشعوب  وإلهاء  املجاالت، 

التي تقيس صلب املعيشة ومستقبل البالد والعباد. 
بدأت تخرج من صورة  القدم  كرة  لعبة  أن  الحاصل، 
الرياضة األكثر شعبية إلى رياضة نخبوية، بعد سيطرة 
مبارياتها،  بث  حقوق  بيع  واحتكار  عليها،  الرأسمال 
الذي لم يعد متاحا لشرائح واسعة من الشعوب، وهو 
الدولية  التي ترفعها الجامعة  ما يتناقض مع األهداف 
لكرة القدم في سعيها لتوسيع ممارستها ونشرها على 

نطاق واسع على أسس املساواة ونبد التمييز.

محسن زردان

يقي  التنافس بين فرنسا وروسيا في منطقة الساحل اإلفر

د. خالد الشرقاوي 
السمـــوني*



المنبر  الحر
العدد: 1591 من 21 إلى 27 يناير 2022

23

ليال  الطوال  الساعات  أقضي  ما  كثيرا 
الذي  العالم  هذا  مستقبل  عن  أتساءل  ونهارا 
وعن  والجمر،  الــدخــان  تنفث  أنفاسه  باتت 
تواجد  ظــل  فــي  والــحــيــاة،  الطبيعة  مصير 
بجنون  املصاب  البشري  الكائن  هذا  وتوالد 
الــريــادة  وهـــوس  االنــتــقــام  وســعــار  العظمة 
الواهية.. كثيرا ما أجدني أصطف إلى جانب 
إنني  بل  العالم،  نهاية  بقرب  يعتقدون  من 
وحجج  بــأدلــة  وأقــبــل  النهاية،  تلك  أتمنى 
وقرائن املنجمني واملتدينني واملتطفلني، والتي 
يستدلون بها للتأكيد على قرب الزوال، طمعا 
واالســتــنــزاف  ــحــروب  ال مسلسل  وقـــف  فــي 

املجاني للدماء البشرية..
بات  أحــد  ال  أنــه  بجالء،  واضحا  يبدو  ما 
يفكر في مصير األجيال القادمة، وأن اإلنسان 
قد ضغط على زر التدمير الذاتي وجلس يعد 
الدقائق والساعات في انتظار الرحيل األكبر.. 
الذي  البشري  هذا  نوعية  في  حائرا  أجدني 
يستبيح ذبح بني فصيلته، ويقضي السنوات 
واآلليات  واألساليب  الطرق  عن  البحث  في 
الكفيلة بتوسيع املجازر البشرية عوض الدفع 
والتآخي..  والتصالح  التسامح  اتجاه  في 
املؤرخات  فئة  هوية  عن  أبحث  هــؤالء،  وسط 
املرتقبني،  والــشــرفــاء  الــنــزهــاء  ــؤرخــني  وامل
املعاصر  العالم  تاريخ  كتابة  بإمكانهم  الذين 
التحريف  من  وصيانته  وأمــانــة،  صــدق  بكل 
الشامل  الدمار  والتضليل، وتخطي  والتلفيف 
من  وحمايته  بالعالم،  مناطق  بعدة  الجاري 
ماليني  ــام  أم والــصــمــود  األخــالقــي،  الكساد 
الكتاب واملدونني واألجهزة والهيئات السرية 
وخبث  بعشوائية  تــســوق  الــتــي  والعلنية 
االفتراضي  العاملني  في  والوقائع  لألحداث 
والقناعة  الكاملة  املعرفة  وتدعي  والواقعي، 

التامة بكل تفاصيلها وأسبابها وتداعياتها.
أتساءل: هل لهم القدرة للوصول إلى حقائق 
وتجلياته  الــكــذب  تلوينات  ظــل  فــي  األمـــور 
يسكنه  بات  بعالم  محترفيه  عدد  وتضاعف 
على  ومتواعدون  لإلجرام  مخلصون  آدميون 

التنكيل بالبشرية والحياة؟
أن  ملــؤرخ  يمكن  كيف  أتساءل: 
يستقي الخبر الصحيح واإلحاطة 
بكل تفاصيله وسط عالم بات قادرا 
الخبر  بــأن  ويثبت  يقر  أن  على 
واحـــد،  آن  فــي  ــــف  وزائ صحيح 
والقرائن  ــة  األدل في  ثقة  ال  وأنــه 
يمكنه  وكيف  الرسمية،  واملصادر 
الــقــادمــة بصدق  إقــنــاع األجــيــال 
وصــحــة روايـــاتـــه وســـط آالف 
في  تسويقها  يتم  التي  الروايات 

كتب ومجلدات ومواقع إلكترونية واجتماعية 
في  واإلغــواء  اإلقناع  في  برعوا  من  من طرف 
عالم ال يتردد في منح جوائز السالم ملجرمي 
الحروب والتوثيق ملنجزات ومبادرات خيالية 

نسجت بخيوط الوهم والتضليل؟
كتب  به  جــادت  بما  مقتنعني  يوما  نكن  لم 
واألدب  والفلسفة  والــجــغــرافــيــة  الــتــاريــخ 
وفاق  على  أبدا  نكن  ولم  والدين،  والسياسة 
مع كل مضامني تركة هؤالء املؤلفني واملؤرخني 
باملدارس  عقولنا  في  رسخ  ما  رغم  والفقهاء، 
يكمن  بسيط،  لسبب  والجامعات،  والثانويات 
لم يكونوا يوما من عامة  في أن معظم هؤالء 
أبناءها وأنصتوا  الشعوب، وال ممن عايشوا 
باملقابل  يكتبون  كانوا  فقد  قلوبهم..  لنبضات 
واملصالح  التعليمات  وفق  واملعنوي،  املادي 
ورواد  والقادة  والزعماء  الحكام  تخدم  التي 
والعقائدي..  العرقي  واالخــتــالف  التطرف 
املعلومات  حذف  في  حرجا  يجدون  ال  وكانوا 
أو  مغلوطة،  بأخرى  تغييرها  أو  الصحيحة 
حتى إحراق كتبهم إرضاء ألولياء نعمهم، لكن 
الشعوب كانت تكذب الكثير مما دونته أقالمهم، 
األسرار  تختزن  زالت،  وال  عقود  لعدة  وظلت 
واملنازل  والقلوب  العقول  داخــل  والحقائق 
مختلفة  ــزاء  أج وعلى  والشعاب،  واملسالك 
وسلوكياتهم.  ونفوسهم  أبنائها  أجساد  من 
التي  والحقائق،  األســـرار  تلك  من  والكثير 
بعض  زيف  تؤكد  األجيال،  تتناقلها  زالت  ال 

الباطلة،  وادعــاءاتــهــم  املــؤرخــني 
وظلمهم لتاريخ الشعوب وأمجاد 
رموزه الحقيقيني. نحن إذن، أمام 
إما  لهما،  ثالث  ال  اثنني  خيارين 
القائم  االحتضار  بخيار  القبول 
الوشيكة،  العالم  نهاية  وانتظار 
للتنجيم  حاجة  في  ليست  والتي 
أجــل  ــن  م ــدجــل  ال أو  الــفــقــه  أو 
في  اإلسراع  خيار  وإما  تبيانها، 
ترسيخ روح اإلنسانية بجسد كل 
وجعله  منتقم،  أو  حاقد  بشري 
للحياة،  الذاتي  التدمير  زر  عن  أصبعه  يرفع 
عامة  من  واملؤرخني  للمؤرخات  املجال  وفتح 
وتصحيح  املعاصر  التاريخ  لكتابة  الشعوب 
لآلباء  املسيئة  املاضي  تفاهات  من  أمكن  ما 
واألجـــــداد، واملــحــبــطــة لــألبــنــاء واألحــفــاد، 
تاريخ  تواجد  ظل  في  ترتقي  لن  فالشعوب 
في  تنهض  لن  واألجيال  ينصفها،  ال  مغلوط 
الصريح،  والقائد  الصحيح  القدوة  غياب  ظل 
ونزاهة األنظمة ونهضة الشعوب تقاس بمدى 

مصداقية تاريخها.
األزمات  نصنع  كيف  تعلمنا  فقد  لألسف.. 
اليأس واإلحباط هناك  البؤس ونزرع  ونغذي 
جهدنا  مــن  جــزء  نوفر  أن  ونسينا  وهــنــاك، 
السعادة  وتشييد  الكرامة  لبناء  وأراضينا 
العني  بكره  نقبل  أن  تعلمنا  املحبة،  وزرع 
السمع  نسترق  وأن  القلب،  وقبل  العقل  قبل 
في أمور ال تعنينا ونغوص سلبا في مشاكل 
غيرنا لنزيد من معضالتها، تعلمنا أن نحضن 
حسيب  بال  نتركه  وأن  القريب،  قبل  الغريب 
وال رقيب.. تلك قيمنا تصيب وتخيب، لكن في 
ظل تناسل الخونة واملتربصني بالوطن، وجب 

التدقيق والبحث والتنقيب..
تجاه  وحــقــدا  غــال  ــزداد  نـ ونــحــن  نسينا   
وحقدنا  غلنا  من  نوفر  أن  البعض،  بعضنا 
قسطا ضئيال ملواجهة أعدائنا ونمنح لبعضنا 
والتالحم  التسامح  أجل  من  واملجال  الوقت 

والتفاهم..

فتاكة  أن نجعل من سمومنا أسلحة  نسينا 
من  بدال  خصومنا  وترهب  وتحمينا  تقوينا 
البعض  بعضنا  مــن  للتخلص  نوظفها  أن 

وإضعافنا وتشتتنا..
وصمام  الضمان  هي  الشعب  ملة  أن  نسينا 
إعــادة  علينا  وأنــه  مشاريعنا،  لكل  األمـــان 
تمتينها وشحن أنفسنا، لنوقف زحف الفساد 
السبيل  ألنه  بأنفسنا،  ما  لنغير  واالستبداد، 

الوحيد إلى التغيير نحو األفضل..
نسينا أن رضى هلل ال يوجد فقط باملساجد، 
والقرى  الهامشية  األحــيــاء  فــي  هناك  لكنه 
النائية، هناك حيث البعض يئنون من قساوة 
الحياة وظلم البشر.. أبواب مفتوحة ليل نهار 
تنتظر من يقتحمها ليغير حياة من بداخلها..

ال  القرن،  تجاوزت  وإن  الحياة  أن  نسينا 
لحظة  في  وكوابيس  أحالما  تكون  أن  تغدو 
واألحــالم  الحقيقة  بني  وأن  غفلة،  أو  غفوة 
الدماغ،  في  ذرة  تحكمها  العني  داخل  ستارة 

ترمي بهياكلنا وأجسادنا هنا وهناك..
يمكن  ال  الــتــي  الــتــافــهــة  أخــطــاؤنــا  تلكم 
من  أخطاء  الكبائر..  خانة  ضمن  تصنيفها 
وتحصني  مسارنا  وتصحيح  تداركها  السهل 

وطننا.
في  وراعينا  مرشدنا  العقل  يوما  يكن  لم 
قدر  نتقبل  كيف  بعد  نتعلم  ولم  كل خطواتنا، 
مجرد سحاب  أو  ممطرا  كان  املحتوم  السماء 
بال غيوم.. كل عام وأنتم تصححون أخطاءكم 
برصيد  الخالق  لتلقوا  ذنوبكم  من  وتخففون 
الجنة،  تــأشــيــرة  لكم  يــؤمــن  الحسنات  مــن 
ألنه  بالشرف،  وأشقائي  شقيقاتي  وأوصيكم 
هذا  إبعاد  وضامن  الغرف،  أبواب  كل  مفتاح 
في  أجل وطن  من  اللمة  إلى  وأدعوكم  القرف، 
القمة، ومن أجل حياة راقية تحمل شعار »كلنا 
مغاربة وكلنا عرب وكلنا مسلمون«، وتمعنوا 
اللذين  الشعريني  البيتني  هذين  في  كثيرا 

كتبتهما في شبابي:
انحرف سيمة العقل الشرف    عنه  غاب  إن 
وانجرف     الحق  وعاش الباطل في ترفذبل 

    

األســرة  أخــبــار  عــن  فضولي  معرفي/  بحث  فــي  وأنــا 
والعائلة بمجموعة من نسخ الرسوم العدلية القديمة، عثرت 
على وصل تحويل مبلغ مالي من قبل جدي املرحوم الحاج 
عبد الكريم، كمساهمة في إتمام بناء مسجد باريس.. حينها 
في  وتأملت  املتنوعة،  الوثائق  باقي  استطالع  عن  توقفت 
الغايات   »1924 يوليوز  »فاتح  تاريخ  يحمل  الذي  الوصل 
فيما  جدي  وانخراط  منه،  واالجتماعية  والدينية  الوطنية 

بات يسمى اآلن العمل التضامني / التشاركي.
وصل ذو بعد تاريخي تطوعي/ ديني، يبني انخراط جدي 

برحمته  هلل  )رحــمــه  الكريم  عبد  الــحــاج 
الزيتون  حي  شيوخ  من  وهو  الفياضة(، 
بمدينة  يوجد  ديني  عمل  في  بمكناس، 
كبير  جامع  بناء  وهو  الفرنسية،  باريس 
وإمامة  اإلســالم،  شعائر  إلقامة  بباريس 
تاريخيا  أثـــرا  يحمل  وصـــل  مــوحــدة، 
بحق  أبــكــانــي   ،)1924 يــولــيــوز  )فــاتــح 
كقيمة تاريخية توثق لحدث عاملي، ودور 
املغاربة السبقي في نيل الخيرات، وصل 
الذي  املاضي  نحو  الحاضر  من  نقلني 
من  قرن  قرابة   )1924( يمضي  انفك  ما 
عن  ترافعية  قيمة  يحمل  وصل  الزمن، 
من  هو  والذي  العاملي،  باريس/  مسجد 
بالتفرد،  املغربي  املعماري  الفن  طــراز 
املغربي  التقليدي  الصانع  يد  وتميز 
دولة  زالــت  ال  ــذي  وال املعماري،  بأثره 
في الجوار الشرقي تحمل عقدة السطو 
عــلــيــه بــالــتــســيــيــر، وتــحــريــف أخــبــار 

إنشائه!!   
أكبر  من  هو  الكبير  باريس  فجامع 
بناؤه  جــاء  حيث  بفرنسا،  املساجد 

تكريما وجزاء اعتباريا للمسلمني، ومصالحة مع املسلمني 
سقط  من  ولكل  ككل،  اإلسالمي  والعالم  بفرنسا  األحياء 
مساهمة  كانت  وقد  ــى،  األول العاملية  الحرب  خالل  منهم 
يمثلها  ببينة  العيني  واملال  بالوقف  وشعبا  ملكا  املغاربة 
قدره  بمبلغ  بباريز  اإلسالمي  املسجد  بناء  )إتمام  الوصل 
يوليوز   15 يوم  باريس  مسجد  تدشني  تم  وقد  فرنك(،   50
دومرغ  كاستون  آنذاك،  الفرنسي  الرئيس  قبل  من   ،2026

)1924-1934(، والسلطان موالي يوسف بن الحسن.
ويقول األستاذ الجياللي العدناني في كتاب له بعنوان: 
باريس  مسجد  تاريخ  عن  »الكتابة  أن  باريس«  »مسجد 
متعددة،  منطلقات  من  تتم  أصبحت 
بالرهانات  وأحيانا  بالجدل،  مطبوعة 
األصول  تجاهل  درجة  إلى  السياسية، 
غالبا  والذي  املعلمة،  لهذه  التاريخية 
تتطابق  ال  التي  األبحاث  له  تتطرق  ما 
مع محتويات املحفوظات التاريخية وال 
الواقع التاريخي« )املصدر: هسبريس/ 

4 دجنبر 2016(.
الــدور  على  وبالبرهان،  أقــف  الــيــوم، 
حتى  عامليا  املغربية  للمملكة  الــريــادي 
الفرنسية..  الحماية  سلطة  تحت  وهــي 
في  والسبق  الفضل  لها  كان  اململكة  ألن 
مجموعة من املواقف التطوعية، والقرارات 
الدولية، وتقارب الديانات.. أقف ألن جدي 
بني  من  كان  الكريم،  عبد  الحاج  املرحوم 
املساهمني في بناء هذه املعلمة التاريخية 
بدعوة  أقــف  بــاريــس..  بمدينة  اإلسالمية 
حديث  خــالل  من  وغيره  جــدي،  روح  على 
نبوي شريف: ))من بنى مسجدا يبتغي به 

وجه هلل بنى هلل له بيتا في الجنة((.

يس مـن عمـق ذاكـرة مسجـد بار

األكرمين محسن 

الــــدخان  ينـــفث  عالـــم 

حمراوي  بوشعيب 

بلمسة جراح
يداعب املشراط بني أنامله 

أستغور يف أعماقي 
ألستأصل منها اخلبيث

مبشراط اجلراح
 أكتب.. أرسم وردة

فوق رمل شاطئ شارد

أمام أمواج عاتية 
 أتأمل خواطري

  كخطاط ينقش حروفه

على خطى أساليف 
أحمل األعباء على أكتايف
باجللد أضبط أنفاسي

بالعقل والقلم
أروض أفكاري

ضد مجرى خيالي

أراقص الهموم
فوق ركح من الغيوم

والعرض صالح للعموم

يح أفكار   تشر
الفاطمي عزيز 
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شركات تستغل الظرفية لجني الماليين 

»كورونا« تعمق مأساة
العالقين في

الــمحتـــلة سبتــة 
حقيقية  مأساة  يعيشون  اآلالف  بعشرات  مغاربة  مواطنون 
إلى  الحدود  بإغالق  القاضي  الحكومة  قرار  بسبب  الوطن،  خارج 
المغاربة  والعمال  المهاجرين  حياة  حول  مما  الحالي،  الشهر  نهاية 
معروفة  غير  األمد،  طويلة  اجتماعية  ومحنة  جحيم  إلى  الخارج  في 
نهايتها في ظل تعنت الحكومة في فتح األجواء أمام الحاالت اإلنسانية 

والصحية بالنسبة للمواطنين العالقين في الدول األوروبية وغيرها.
وإنسانية  اجتماعية  مقاربة  تتطلب  العالم  لمغاربة  الحاالت  من  الكثير 
حاالت  المثال،  سبيل  على  لهم،  حلول  إيجاد  أجل  من  الحكومة،  من 
وأصبحوا  السبل  بهم  تقطعت  والذين  سبتة،  في  العالقين  المغاربة 

إغالق  المغربية  السلطات  قرار  بعد  المحتلة  المدينة  داخل  محاصرين 
أسرهم  إلــى  العودة  من  منهم  المئات  حــرم  مما  الحدودية،  المعابر 

وأبنائهم في مدن تطوان، والفنيدق، والمضيق، ومارتيل وغيرها.
من  ذهبوا  الخليج،  وبلدان  وتركيا  وأوكرانيا  روسيا  في  آخرين  مغاربة 
أجل زيارات عائلية أو لزيارة أبنائهم الذين يدرسون هناك، وجدوا أنفسهم 
أمام أجواء مغلقة، وأصبحوا محرومين من العودة إلى أبنائهم اآلخرين 
في المملكة، إلى جانب فئات أخرى ترغب في صلة الرحم مع الوالدين 
الوفيات  حــاالت  ظل  في  قصيرة  أصبحت  الدنيا  وأن  خاصة  واألقــربــاء، 

المرتفعة خالل األشهر األخيرة بين المسنين.

إعداد. خالد الغازي

مطالب بفتح الحدود

جمال  الجمعوي  الناشط  قال 
يرتكب  املغرب  أن  ريــان،  الدين 
الجائحة  خــال  الثاني  الخطأ 
والعالقات،  العالقني  مشكلة  مع 
املغربية  السلطات  قامت  بعدما 
سابقا بإغاق الحدود في مارس 
2020 في بداية الجائحة، لتتكرر 
الحالية،  الــفــتــرة  فــي  املــعــانــاة 
عالقني  مغاربة  هناك  أن  حيث 
من  منهم  والخارج،  الداخل  في 
املغرب  خـــارج  يتسول  أصــبــح 
انقطعت  بعدما  العيش،  ألجــل 
إغــاق  قــرار  بسبب  السبل  بــه 
الحدود، مضيفا أنه عندما قررت 
بصفة  الــحــدود  فتح  السلطات 
استثنائية، فرضت على املغاربة 
العالقني شروطا صعبة، وحددت 
عدة  في  املطارات  من  مجموعة 

وتــركــيــا  اإلمــــــارات  مــثــل  دول 
من  االستفادة  ألجل  والبرتغال، 
األمــر  االستثنائية،  ــرحــات  ال
الذي يتطلب التوفر على ميزانية 

مهمة للسفر إلى هذه املطارات.
معاناة  أن  ــان،  ــ ري ــح  ــ وأوض
رغم  مستمرة  زالــت  ال  العالقني 
ــم طــرق أبــواب  الـــنـــداءات ورغـ
ال  لكن  والسفارات،  القنصليات 
أحد يستمع إلى صراخ املغاربة 
وهناك  الوطن،  خــارج  العالقني 
الوطن،  داخل  عالقة  أخرى  فئة 
إنسانية  مــقــاربــة  إلـــى  ــا  ــي داع
السلطات  قبل  من  واجتماعية 
أوضــاع  تسوية  ألجــل  املغربية 

العالقني املغاربة بالخارج.
ــن  ــدي ــز ال بــــــدوره، طـــالـــب عـ
اللجنة  عــضــو  اإلبــراهــيــمــي، 
الحدود  فتح  بضرورة  العلمية، 
ــوي،  ــج ــنــقــل ال ــة ال ــرك أمــــام ح
يرصد  ال  اليوم  »اإلغــاق  قائا: 
الناحية  مــن  ال  مكتسبات،  أي 

وال  ــة  ــي ــائ ــوب ال وال  الــصــحــيــة 
االجتماعية..  أو  االقــتــصــاديــة 
وال  املــغــرب  ســمــعــة  يــلــمــع  وال 
لقراراته«،  أكبر  يعطي مصداقية 
الــهــيــئــات  ــل  ــ »ك أن  ــاف  ــ ــ وأض
بفتح  توصي  الدولية  الصحية 
الحدود ورفع قيود السفر عندما 
مؤثر  غير  عليها  اإلبقاء  يكون 
ــات  عــلــى ارتـــفـــاع عـــدد اإلصــاب
على  العدوى  انتقال  أو  بالباد، 
انعدام  مع  وكذلك  أوسع،  نطاق 
بلد  من  جديدة  سالة  نقل  خطر 

معني«.
موضحا:  اإلبراهيمي  وتابع 
بما  ــدود  ــحــ ــ ال ــح  ــت ف ــا  ــن ــي ــل »ع
املغربية  مقاربتنا  مع  يتماشى 
أجل  من  واالستباقية  الناجحة 
لكن  املــواطــنــني،  صحة  حماية 
ــرار  ــل مــا يــمــكــن مــن األضــ ــأق ب
االجتماعية والنفسية والتربوية 
أنه  إلــى  منبها  واالقتصادية«، 

»كانت لإلغاق كلفة باهظة«.

العالقين مأساة 
 فـي سبـتة المحـتلة 

مناضلة  شريفي،  رشيدة  تقول 
ــي سبتة  ف ونــقــابــيــة  جــمــعــويــة 
والعمال  »العامات  أن  املحتلة، 
العالقني يعانون منذ عامني، حيث 
لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم 
ــرار  ومــنــازلــهــم بــاملــغــرب بــعــد ق
واإلسبانية  املغربية  السلطات 
بإغاق املعابر الحدودية، الشيء 
أمام  املغاربة  هؤالء  وضع  الذي 
بسبب  اجتماعية  ومأساة  محنة 
وآبائهم«،  أبنائهم  من  حرمانهم 
املغاربة  »هــؤالء  أن  إلى  مشيرة 
نهائية  بصفة  العودة  يمكنهم  ال 
من  طويلة  سنوات  عن  والتخلي 
الشغل في سبتة املحتلة )15 سنة 
هناك  وأن  خاصة  ســنــة(،  و30 
االجتماعي  للضمان  اقتطاعات 

حصلت من أجورهم«.

جمال الدين ريان:
»معاناة العالقين ال زالت 

مستمرة رغم النداءات 
ورغم طرق أبواب 

القنصليات والسفارات، لكن 
ال أحد يستمع إلى صراخ 

العالقين خارج  المغاربة 
الوطن، وهناك فئة أخرى 

عالقة داخل الوطن«.
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ــدة بــحــســرة  ــيـ ــف رشـ ــضــي وت
الحالية  »الوضعية  أن  كبيرة، 
سبتة  فــي  العالقني  للمغاربة 
إنسانية  ظــروف  هناك  محزنة، 
هــنــاك من  ــيــات،  وف حـــاالت  مثل 
يــراهــم،  أن  دون  ــداه  ــ وال تــوفــي 
يعشن  مريضات  عامالت  وهناك 
وهناك  صعبة،  صحية  ظــروفــا 
من توفيت بعيدة عن أهلها دون 
عائلتها  مــن  أحــد  أي  تجد  أن 
أن  موضحة  جنازتها«،  في  يقف 
تكمن  العالقني  املغاربة  »مطالب 
في إيجاد معبر إنساني حدودي 
األبناء  لرؤية  إنسانية،  لظروف 
وتجديد  الرحم،  واألمهات وصلة 
والبطاقة  السفر  وجواز  الوثائق 

الوطنية«.
 200 ــي  ــوالـ »حـ أن  وأكـــــدت 
والعامالت  العمال  من  شخص 
املغاربة لهم عقود عمل ويعيشون 
املحتلة،  سبتة  في  صعبة  ظروفا 
الوثائق  صالحية  انتهاء  بسبب 
املغربية  القنصلية  موافقة  وعدم 
تجديد  على  الخضراء  بالجزيرة 
الوثائق لهم، مما يحرم العشرات 
ــن الــخــدمــات  ــادة م ــف ــت ــن االس م
بسبب  املستشفيات  في  الطبية 
ــبــطــاقــة  انـــتـــهـــاء صــالحــيــة ال
ــى أن  ــ ــرة إل ــة«، مــشــي ــصــحــي ال
الشغل  عن  املسؤولة  »الجهات 
تطلب منهم مجموعة من الوثائق، 
مثل شهادة حسن السيرة وجواز 
اإلقامة  تجديد  يتم  حتى  السفر، 
والبطاقة الصحية«، وأن »ممثلي 
عدة  عــقــدوا  العالقني  املــغــاربــة 
الحكومة  مندوبة  مع  اجتماعات 
ماتيوس،  سالفادورا  اإلسبانية، 
الــتــي اعــتــبــرت إغـــالق الــحــدود 
املغربية«،  السلطات  لقرار  يعود 
وتعامال  تماطال  »هناك  أن  قائلة 
السلطات  قبل  من  إنساني  غير 
أي  منح  ترفض  التي  اإلسبانية، 
لهم  للسماح  ملشكلتهم  تسوية 
بتجديد الوثائق أو بالعودة إلى 
السلطات  مع  اتفاق  عبر  املغرب 
املغربية، مثلما حصل مع عامالت 
وجدت  واللواتي  التوت  حقول 
للعمل  مدريد صيغة  لهن حكومة 
في إسبانيا رغم إغالق الحدود«.
املحتلة،  بسبتة  تاجر  سعيد، 
لم ير أبناءه منذ سنتني، وينتظر 
املغربية  السلطات  قبل  من  حال 
إنساني،  ممر  وفتح  واإلسبانية 
إلــى  ــودة  ــع ال مــن  يتمكن  حــتــى 
املضيق،  فــي  ــه  وأســرت أطــفــالــه 
يحكي أنه تفاجأ وأجهش بالبكاء 
يوم األحد املاضي بحضور والده 
بليونش  في  الحدودية  باملنطقة 
بني  يحصل  ما  مثل  ملشاهدته، 
الــعــائــالت املــغــربــيــة فــي وجــدة 
والحدود الجزائرية، وقال: »نقدر 
عامني  منذ  الصحية  الــظــروف 
ننتظر الحل لربط صلة الرحم مع 
األبناء والوالدين، الحياة صعبة 
لكن  سبتة،  في  هنا  بدونهم  جدا 
الـــرزق  ــصــدر  وم الــعــيــش  لقمة 
لهذا  البقاء،  علينا  يحتم  الوحيد 

عبر  سواء  إنسانيا  حال  نلتمس 
خاصة  أخــرى،  مدينة  أو  طنجة، 
انتهت  الــوثــائــق  صالحية  وأن 
الحضور  يتطلب  وتــجــديــدهــا 
أو  تــطــوان  بعمالة  ــتــواجــد  وال

الفنيدق«.
نفس  يعيش  ملــفــضــل،  محمد 
زلنا  »نــحــن ال  يــقــول:  املــعــانــاة، 
نواصل  ذلــك  ورغــم  محاصرين، 
الضغوطات  رغم  اليومية  الحياة 
ورغــم  واملــضــايــقــات،  النفسية 
ــات والـــوقـــفـــات،  ــاجـ ــجـ ــتـ االحـ
والسلطات اإلسبانية ال تستجيب 
وتصر على فتح معبر إنساني بال 
عودة، وهذا ال يمكن، ألننا نعمل 
هنا منذ 15 و20 سنة، لدي أسرة 
وأبناء لم أزرهم منذ إغالق املعبر 
»العمال  وأضـــاف:  ــحــدودي«،  ال
والــعــامــالت املــغــاربــة فــي سبتة 
العبيد  مثل  يعاملون  املحتلة 
يتم  حيث  للشغل،  حقوق  بــدون 
قانونية  غير  بطرق  استغاللهم 
بــعــقــود عــمــل مــثــل الــكــفــيــل في 
الخليج، ال تسمح للعامل املغربي 
أو  أخــرى  شركة  إلــى  باالنتقال 
مطعم  أو  مــقــاولــة  لــدى  العمل 
آخر«، معتبرا أن »ما يحصل في 
بقانون  تالعب  هو  املحتلة  سبتة 
الشغل وبعقود العمل، بحيث أنه 
السلطات  قامت   2015 سنة  منذ 
العقود  بنود  بتغيير  املدينة  في 
ــق اســتــغــالل  ومــنــح املــشــغــل ح
يسمح  وال  دائمة،  بصفة  األجير 
أخـــرى«،  شــركــة  فــي  بالعمل  لــه 
املغربية  الخارجية  مطالبا وزارة 
هذا  لرفع  بالتدخل  والحكومة، 
يعيشه  الذي  واالستغالل  الظلم 

العمال املغاربة في سبتة.
ريان،  الحقوقي جمال  أكد  وقد 
املغربيات  والعامالت  العمال  أن 
يحتاجون  املحتلة  سبتة  ــي  ف
أو  وإنــســانــي،  استثنائي  لحل 
السلطات  جانب  من  تراخيص 
لهم  تسمح  واإلسبانية،  املغربية 

املغرب  إلى  والدخول  بالخروج 
ميناء  أي  أو  طنجة  طريق  عــن 
السلطات  إصرار  حالة  في  آخر، 
»باب  معبر  إغالق  على  املغربية 
سبتة«، مشيرا إلى أن هناك من 
عند  أطفاله  تــرك  من  العالقني 
جعل  مما  توفوا،  لكنهم  والديه 

األطفال بدون أولياء.
احترام  ــرورة  »ض على  وشــدد 
داخــل  املــغــاربــة  العمال  حــقــوق 
لهم  تمنح  وأن  املحتلة،  سبتة 
اآلخرين،  العمال  مثل  تراخيص 
ال سيما وأن وضعيتهم هي نفس 
شملتهم  الذين  العمال  وضعية 
املغرب  مــع  املــوقــعــة  االتــفــاقــيــة 
الشغل  وزير  عهد  في  وإسبانيا 
مذكرا  الفاسي«،  عباس  السابق 
بأن »الدستور املغربي واإلسباني 
األشخاص،  تنقل  حرية  يضمن 
يعتبر  األوروبــي  االتحاد  وحتى 
وال  مضمونة،  األشخاص  حرية 
هــؤالء  وضعية  تظل  أن  يمكن 

الناس غامضة«.

بوريطة  مسؤولية 
السيـاســية

البرملانيني  من  مجموعة  وجه 
الخارجية  وزير  إلى  أسئلة  عدة 
بــالــخــارج،  املقيمني  واملــغــاربــة 
ناصر بوريطة، ملعرفة اإلجراءات 
بها  ستقوم  الــتــي  الــحــلــول  أو 
تخفيف  ــل  أجـ مــن  ــحــكــومــة،  ال
العالقني  املغاربة  عــن  املعاناة 
الذين  وخاصة  املهجر،  ديار  في 
والذين  اإلقامة  على  يتوفرون  ال 
أوضــاع  أمـــام  أنفسهم  ــدوا  وجـ
الرحالت  تعليق  مأساوية بسبب 

الجوية.
البرملاني  في هذا السياق، أكد 
كتابي  في سؤال  حموني،  رشيد 
موجه إلى بوريطة، أنه بعد مرور 

تعليق  قــرار  على  شهر  من  أزيــد 
الرحالت الجوية، وفي غياب أي 
فقد  الجوية،  الحدود  لفتح  أفق 
للكثيرين  النفسية  األزمة  تعمقت 
من املغاربة العالقني، بسبب نفاذ 
احتياطاتهم املالية، وعدم قدرتهم 
الصبر  مــن  املــزيــد  تحمل  على 
خارج الوطن، مما يقتضي اتخاذ 
إلجالئهم  استثنائية  ــراءات  إجـ

على وجه السرعة.
عن  البرملاني  ذات  وتــســاءل 
االستثنائية  اإلجــراءات  طبيعة 
الخارجية  وزارة  تعتزم  التي 
ــام بــهــا مـــن أجـــل إعـــادة  ــي ــق ال
أرض  إلى  الخارج  في  العالقني 

الوطن.
فاطمة  الــبــرملــانــيــة  الــنــائــبــة 

اليسار،  فيدرالية  عن  التامني، 
بدورها تقدمت بسؤال كتابي إلى 
الوزير بوريطة، ملعرفة اإلجراءات 
الحكومة  تعتزم  التي  والقرارات 
اتـــخـــاذهـــا، لــطــمــأنــة املــغــاربــة 
إلى  وإعادتهم  بالخارج  العالقني 

أرض الوطن.
وجــود  إلــى  النائبة  وأشـــارت 
املغاربة  التواصل مع  ضعف في 
العالقني بالخارج، ألجل تزويدهم 
من  املمكنة  والحلول  باملعلومات 
العديد  أن  أجل طمأنتهم، مؤكدة 
منهم يعيشون معاناة تستوجب 
وعاجلة  استثنائية  حلول  اتخاذ 

إلرجاعهم.

رحالت خاصة
 بأثمنة خيالية 

يتم  مــشــكــلــة  حـــصـــول  ــد  ــن ع
الشركات  قبل  مــن  استغاللها 
ــي تــبــحــث عن  ــت ــة، ال ــاري ــج ــت ال
الــظــروف  استغالل  عبر  الــربــح 
ــة الــصــعــبــة الــتــي  ــاعــي ــم االجــت
املغاربة  املواطنون  فيها  يتخبط 
دخول  في  الراغبني  األجانب  أو 

املغرب.
فهناك  مطلعة،  مصادر  وحسب 
قرار  استغلت  الشركات  بعض 
بتنظيم  لتقوم  الرحالت،  تعليق 
طائرات  عبر  استثنائية  رحالت 
العالقني  املغاربة  إلعادة  خاصة، 
باهظة،  أثمنة  مقابل  بالخارج 
قامت  املغربية  السلطات  أن  رغم 

بإغالق املجال الجوي.
املــغــاربــة  بــعــض  تعبير  ــق  ووفـ
هناك  فــإن  الــخــارج،  في  القاطنني 
الــوضــع،  هــذا  استغلت  شــركــات 
عن  جوية  رحــالت  بإطالق  لتقوم 
 8 لـ  خاصة  طــائــرات  كــراء  طريق 
تأمني عودة بعض  أجل  ركاب، من 
العالقني، مقابل دفعهم ألثمنة تصل 
للرحلة  سنتيم  ماليني   8 لحوالي 
الواحدة، من مطار مالقا إلى مطار 

محمد الخامس بالدار البيضاء. 
التجاريون  املسؤولون  ويلجأ 
بــهــذه الــشــركــات، إلــى الــولــوج 
في  املغاربة  العالقني  ملجموعات 
من  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
عليهم  التذاكر  أثمنة  عرض  أجل 
العودة  في  الراغبني  واستقطاب 

إلى املغرب.

اســتــغــلــت بــعــض الــشــركــات 
لتقوم  ــدود،  ــح ال إغـــالق  قـــرار 
عبر  استثنائية  رحالت  بتنظيم 
المغاربة  إلعادة  خاصة  طائرات 
أثمنة  مقابل  بالخارج  العالقين 
طائرات  كراء  طريق  عن  باهظة، 
تأمين  أجل  من  ركــاب   8 لـ  خاصة 
ــودة بــعــض الــعــالــقــيــن مــقــابــل  ــ ع
 8 لحوالي  تصل  ألثمنة  دفعهم 
الــواحــدة،  للرحلة  سنتيم  ماليين 
محمد  مطار  إلى  مالقا  مطار  من 

البيضاء.. بالدار  الخامس 

اإلبراهيمي:
»اإلغالق اليوم ال يرصد 

أي مكتسبات، ال من 

الناحية الصحية وال 

الوبائية وال االقتصادية 

أو االجتماعية.. وال يلمع 

سمعة المغرب وال يعطي 

مصداقية أكبر لقراراته«

حــمــــوني:
»بعد مرور أزيد من شهر على قرار تعليق الرحالت الجوية، وفي غياب أي 

أفق لفتح الحدود الجوية، فقد تعمقت األزمة النفسية للكثيرين من 
المغاربة العالقين، بسبب نفاذ احتياطاتهم المالية، وعدم قدرتهم على 

تحمل المزيد من الصبر خارج الوطن«.
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  ثقـافة

العدد: 1591 من 21 إلى 27 يناير 2022

  

كليــة الراشيــدية تــتذكر
 13 قرنا على تأسيس سجلماسة

حظي املشروع الجديد لترجمة شعر امللحون 
باهتمام  اإلنــجــلــيــزيــة،  اللغة  إلــى  املــغــربــي 
أمريكا  من  مترجمني  جمع  بعدما  املختصني، 
شعراء   6 أشعار  انتقاء  تم  حيث  واملــغــرب، 
ملحون خطوا أشعارهم بالعامية املغربية بني 
القرن الخامس عشر امليالدي والقرن العشرين، 
متيرد،  الجياللي  املغراوي،  العزيز  عبد  وهم: 
محمد بن علي ولد ارزين، عبد القادر العلمي، 

التهامي املدغري، واملكي بن القرشي.
الوطني  الصندوق  دعمها  املــبــادرة،  هــذه 
وكالة  وهــو   ،2022 لسنة   )NEA( للفنون 
للواليات  الفيدرالية  للحكومة  تابعة  مستقلة 
»املشاريع  وتمول  تدعم  األمريكية،  املتحدة 

التي تظهر التميز الفني«.

مكناس تستضيف
»طعنـات فـي ظـهر الهـواء« أمريكا تدعم مشروع 

ترجمة الملحون المغربي 
إلى اإلنجليزية

ــيــة مــتــعــددة  ــكــل أصـــــدرت ال
العدد  بالراشيدية،  التخصصات 
»سجلماسة  مجلة  من  الخامس 
13 قرنا  العاملة«، بمناسبة مرور 

على تأسيس مدينة سجلماسة.
هذا العدد الجديد من الدورية، 
يبحث في قضايا تاريخ ومجتمع 
الــبــائــدة،  سجلماسة  حــاضــرة 
للمملكة،  الــشــرقــي  بالجنوب 
وهو ملف نسقه الباحثان محمد 
أمراني علوي، وبشرى سعيدي.
 600 وعــبــر مـــا يــزيــد عـــن 
صــفــحــة، يــتــطــرق هـــذا الــعــدد 
العلويني  ــراف  ــ األشـ لــظــهــور 
القرن  خــالل  السجلماسيني 

السادس عشر امليالدي، 
وكــــذا 

والسلطة  املجال  على  للصراع 
بــهــا، كــمــا يــقــدم ســيــرة بعض 
ــا، ومـــذاهـــبـــهـــا، بني  ــهـ أعـــالمـ
ــم املــذهــب  ــرســي ــة وت ــخــارجــي ال
املالكي، وعمارتها الدفاعية، وأثار 
املجال،  على  وانهيارها  اندثارها 
أيــضــا،  ــعــدد  ال هـــذا  يبحث  كــمــا 
الفقهية،  ــوازل  ــن ال مــن  انــطــالقــا 
وعــوائــده  املجتمع،  حركية  فــي 
وأعرافه، ومسائل األسرة، 
وطالقا،  زواجــا 
وقـــضـــايـــا 
املـــلـــكـــيـــة 
العقارية به.

وامللحق  الــســابــق،  املــغــربــي  لــلــوزيــر  صــدر 
الحسن  الراحل  امللك  عهد  منذ  امللكي  بالديوان 
جديد  مؤلف  بنعلي،  املنصوري  السيد  الثاني، 
بعنوان: »فصول من ملحمة املجاهد عبد الكريم 
الخطابي«، بمناسبة مرور مائة سنة على معركة 
أمزيان  محمد  املجاهد  تزعمها  التي  ــوال«  »أن

واملجاهد عبد الكريم الخطابي.
ولم يغفل املؤلف أي جانب من فصول ملحمة 
ملؤسس   163 الصفحة  خــص  حــيــث  كــتــابــه، 
مصطفى  موالي  املرحوم  »األسبوع«،  جريدتنا 
العلوي، الذي كان رحمه هلل تربطه عالقة صداقة 
قوية مع املجاهد املرحوم عبد الكريم الخطابي، 
الذي في عز أزمة صحف العلوي بعث الخطابي 
رسالة إلى »املحامي الفرنسي تساروس، يطلب 
في  العلوي  مصطفى  عن  يدافع  أن  فيها  منه 

القضايا التي ترفع ضده«.
بقي أن نشير إلى أن الكاتب املنصوري بنعلي، 
تاريخ  في  الهامة  الشخصيات  من  يعتبر  الذي 
املغرب، هو من أقنع امللك الراحل الحسن الثاني 

بجعل ذكرى معركة »أنوال« احتفاال وطنيا.

فصــول مــن ملحـــمة
المجاهــد  عــبد  الكــريم  الخطــابي

الزال الشاعر محمد بلمو يواصل جولته 
الرابع: »طعنات  الشعري  كتابه  لتوقيع 
في ظهر الهواء«، الصادر ضمن منشورات 
جمعية الفكر التشكيلي أواخر سنة 2019.
وسيدي  والــربــاط  فــاس  محطات  فبعد 
الــرحــال  الشاعر  يحط  وطنجة،  يحيى 
يناير   22 السبت  يــوم  مكناس  بمدينة 
»رحـــاب  جمعية  ضــيــافــة  ــي  ف الـــجـــاري، 
اإلســمــاعــيــلــيــة لــلــمــلــحــون واملــوســيــقــى 

الكائن  مقرها  سيحتضن  حيث  التراثية«، 
برياض  العلمية  لال  بزنقة  عيسى  بباب 
الشعرية  املجموعة  توقيع  األكرمي، حفل 
مصطفى  د.  الناقد  من  كــل  بمشاركة 
لكناوي،  عمرو  د.  والناقد  الــشــاوي، 
والكاتب  ادارغة،  محمد  ذ.  والناقد  والقاص 
يدير  فيما  الطني،  هلل  عبد  د.  والشاعر 
شماس،  الــديــن  ــور  ن ذ.  الباحث  اللقاء 

ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.

إحداث معھد للتكوين في مھن محو األمية
املغاربیة  للمنطقة  الیونيسكو  مكتب  ینظم 
الوطنیة ملحاربة  الوكالة  بالرباط، بتعاون مع 
األمیة، وبدعم مالي من بعثة االتحاد األوروبي 
باملغرب، الندوة األولى ملواكبة إحداث »معھد 
التكوین في مھن محو األمیة«، التي تستھدف 
األمية  بسياسة محو  املعنيني  الفاعلني  جميع 
أٔنھا  كما  والترابي،  املركزي  املستويني  على 
ــداف،  األه من  مجموعة  تحقيق  ــى  إل تسعى 
الدولية في مجال  املمارسات  تقدیم  بينها  من 
االنخراط  األمية،  كفاءات مھنيي محو  تطوير 
املكونات  تفعیل  حــول  بــنــاءة  مناقشة  فــي 
الرئیسیة للمشروع بناء على مقاربة تشاركیة، 
والــتــواصــل حــول املــشــروع مــن أجــل تعزیز 

حوله،  وتعبئتھم  الفاعلین  مختلف  انضمام 
وكذا إلخبار مختلف الفئات التي یستھدفھا.

وسیتم تأطير أشغال ھذه الندوة من طرف 

خبراء دولیین ومحليني، وكذا املمارسین في 
مساهمة  إلى  باإلضافة  األمیة،  محو  مجال 
التربية  لوزارة  والالمركزة  املركزیة  املصالح 
األولي  والتعلیم  الوطنیة  التربیة  الوطنية 

والریاضة.
الوكالة  تعتبر  الذي  املشروع،  ھذا  ویمتد 
مدى  على  له،  حاملة  األمیة  ملحاربة  الوطنیة 
من  تنفیذه  وسیتم   ،2023-2021 سنتین 
املغاربیة  للمنطقة  الیونيسكو  مكتب  طرف 
للمشروع،  التقني  الدعم  تقدم  التي  بالرباط، 
األوروبي في  االتحاد  ویتم تمویله من طرف 
االستراتیجیة  لدعم  الثالث  برنامجه  إطــار 

الوطنیة ملحاربة األمیة.



سبق لعبد اإلله بن كيران، في عز الصراع، أن تساءل عن »الشوافة« التي قالت بأن عزيز أخنوش سيفوز بالمرتبة األولى في االنتخابات، 

وقد تحقق هذا  التوقع فعال، بتعيين رئيس حزب التجمع الوطني لألحرار  رئيسا للحكومة، لكن هذا األخير لم يكن يخطر بباله، حتى على 

سبيل قراءة الطالع، أن يكون من جديد أمام عودة بن كيران، التي تزامنت مع صعود موجة المنتقدين للحكومة، وقرارها بفرض جواز  

التلقيح على المغاربة.. وبذلك تزداد التوقعات والتكهنات مع تنامي دور »المعارضين«، سواء تعلق األمر برموز  اليسار  أو برموز  أخرى، 

اختارت المعارضة من خالل الشارع، أو المناورات السياسية)..(.  
الضائعة الحقيقة 

الدليمي في قضية بنبركةالفرق بين دور أوفقير ودور  28
تحت األضواء

عـن أخنـوش؟ لماذا اختار بن كيران »الدفاع« 3
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مصطفى العلوي المؤسس:

سري

وتعد  للدولة..  الرسمية  اللغة  العربية  »تظل 
باعتبارها  للدولة،  رسمية  لغة  أيضا  األمازيغية 

استثناء«،  بدون  املغاربة  جلميع  مشتركا  رصيدا 
جتديد  ملفات  لكن  الــدســتــور،  يقوله  مــا  ــذا  ه

الوطني،  األمــن  مصالح  لــدى  الوطنية  البطاقة 
ــن »عــقــود  ــول عــلــى نــســخ م ــص تــصــطــدم بــاشــتــراط احل

ما  وهو  الفرنسية،  باللغة  كامل  بشكل  مكتوبة  االزدياد« 
يؤدي يف بعض األحيان إلى رفض امللفات وتعطيل مصالح 

البطاقة،  على  احلــصــول  ينتظرون  الــذيــن  املــواطــنــن، 
فيحصلون على جواب بـ»عدم اكتمال امللف«.

مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

تحليل إخباري

الحكومة تراكـم األخطـاء يهدد مستقبل  رئيس  14
ملف

من تنظيم المسيرة الخضراءكيف حاولت الجزائر منع الحسن الثاني  6
األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

هـا بـاش أتـاني اهللهـا قـلـبي.. هـا تخمـامي 
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التفاصيل في ركن »بين السطور«
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 المؤسس:

مصطفى العلوي

اللطيف سري عبد  اجلديد،  العدل  وزير  يفرق  هل 

والعمل  الــســيــاســي  الــنــشــاط  ــن  ب ــي،  ــب وه

احلكومي يف حكومة جاللة امللك؟ فقد صرح 

ملتمس  إعداد  بصدد  بأنه  التلفزيون  على 

يجعل  األمر  وهذا  الريف،  معتقلي  عن  للعفو 

القضية أمام أحد أمرين، إما أن هناك توجها نحو 

الوزارة،  من  أكبر  ملكي،  بقرار  مرتبط  وهو  العفو، 

أو أن الوزير رمى بالكرة يف ملعب املؤسسة امللكية، ما 

يجعل هذا التصريح مبثابة »اللعب«. مـدير النشر:

الطيب العلوي

  

كـوفــيد  19

تحليل إخباري
أطــروحة نهــاية 

والبوليساريو   الجزائر 
14

تحت األضواء
أكبر تقرير رسمي يكشف

 اختالالت التعليم الخاص بالمغرب
5

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

الضائعة الحقيقة 
البحث محاضر 

بنبــركة فــي قضــية 
28

ملف العدد

 الرابحون والخاسرون من »مشروع« 

الحرب بين المغرب والجزائر
6

من وزير األوقاف إلى طبيب اللقاح

حافظ الوزير أحمد التوفيق، على مكانه في حكومات متعاقبة، لتظل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية من وزارات 

السيادة)..(، وسواء في حكومة »السي عزيز« أو في الحكومة التي قبلها، تمكن التوفيق من ضبط كل التوازنات، 

ما جعله يرتقي لمرتبة »طبيب«، وهو ما حصل عمليا بعد أن تكلفت وزارته بدعوة الناس إلى ضرورة المشاركة في الحملة 

الوطنية للتلقيح، حيث قال خطباء الجمعة، بناء على توجيهات الوزير: »أيها الناس، أسرعوا إلى تلقيح أنفسكم وأهليكم 

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

2

4
كواليس األخبار

األخبار كواليس 
الباحث بنحمزة يحدد 6 أهداف 

أول تحرك تشريعي كيف فشلت الجزائر 

»االحتـيــال« فـي 

على مجلس األمن
تقـبر  الحكـومـة 

مكافـحة  مشـروع 
الـفساد

ملف

عندما تسبب وزير التربية الوطنية 

196
س 5

23 مـار
فـي أحـداث 

6

ت األضواء
تح

ألول مـــرة.. مؤسسة عمومية 

س األعلى للحسابات
تنتقد المجل

5

س:
 المؤس

ى العلوي
مصطف

سري

والدعاية  الكهربائية)..(  الصناعات  بني 

املشاريع  جــل  فشلت  الــكــاذبــة،  الدبلوماسية 

جر  استطاع  ألعاب«  »صانع  وراءهــا  وقف  التي 

يجني  كي  باملاليير  قــروض  إلــى  دولية  أبناك 

الرؤية  سيحجب  مشاريعه  أحد  وكان  املاليني)..(، 

حالت  العليا  التدخالت  لكن  سال،  جهة  من  البحر  عن 

باألمر  املعني  أن  غير  النوع،  هذا  من  مشروع  بناء  دون 

إن  ويقولون  السيادة،  وزارات  بإحدى  التربص  يواصل 

مقربة منه متتلك مفاتيح الوزارة)..(.
ر النشر:

مـدي

ب العلوي
الطي

  

ي المغرب منذ  1965
األسبوعية رقم 1 ف
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الضائعة الحقيقة 

الخــالف  أســرار 

بين أوفقير والدليمي

28

ربورتاج

ل الحضري 
ي النق

ف لوب
هل يستـنز

ل العام في غياب رقابة الدولة ؟
الما

17

السنة شكيب بنموسىشخصية 

ل العدد
التفاصيل داخ

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah
  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

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

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة

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

)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.ma

لنور الدين  الرياحي

القانونية  الصالونات  إحدى  أمام  محاضراته  إحدى  في 
التي تعدها نقابات املحامني بباريس وسويسرا والتي تجري على 
أدبية أو سياسية لشعراء كبار ومفكرين وأدباء،  شكل محاكمات 
وكان وال زال ربما ينشطها نقيب محاميي سويسرا السابق، مارك 
قال  والذي  املهنة  املترافعني وفصحاء  املحامني  كبار  أحد  بونان، 
مرة في ندوة تمرين: إن املحامي أو املحامية التي ال تتقن الحديث 
والفلسفة  وغيرهم،  ــو  وروس وهوجو  بودلير  شــارل  شعر  عن 
في  له  مكان  اإلنسانية، ال  الثقافة  كتب  أمهات  وقراءة  اإلغريقية 
وبما  فراغ،  يأتي من  ال  فن  واملرافعة  الفصاحة  النبالء، ألن  مهنة 
أن الطبيعة تذعر من كل فراغ، فإن الفراغ الثقافي تذعر منه املهنة 
املواطنني  وعلى  الدفاع  حقوق  على  ذلك  وينعكس  تحتمله،  وال 

واملصالح التي يدافع عنها املحامي.
االفتراضية  املحكمة  تلك  في  بودلير  شــارل  حوكم  وملــا 
املحامني  كبار  مــن  مشكلة  هيأتها  كانت  والــتــي  واألدبــيــة 
في  الــدفــاع  مثل  الــذي  بــونــان،  النقيب  بينهم  من  والنقباء 
بتقديم  املحاكمة  فيها  املنظمة  بباريس،  االستئناف  محكمة 
عنوانه: »ملاذا يحاكم شعراء القرن 19؟« ويعطي نظرة عن روح 
واألخالق  بحدودها،  والحرية  والسياسة،  والتاريخ  املحاكمة 
بقيمها، وحرية اإلبداع، وحرية الرأي، وغير ذلك من املواضيع 
أحد  يمثلها  التي  العامة  للنيابة  الكلمة  إعطاء  وقبل  املثارة، 
الكليات  فصحاء مهنة املحاماة، تعطى للمحامني وحتى لطلبة 
فنون  على  للتدرب  املرافعات  تتخلل  قصيرة  كلمات  املتدربني، 
مجلس  كتابة  كاتبت  أن  سبق  فكرة  وهــي  واإلقــنــاع،  اإللقاء 
وثقافي  فكري  فضاء  إيجاد  محاولة  أجل  من  السابق،  هيئتنا 

شبيه، ووعدني آنذاك بدراستها بعدما هنأني على الفكرة.
الكبيرة  القاعة  اكتملت  وقد  الحالي  املجلس  من  ونتمنى 
مماثلة،  ثقافية  حلقات  لتأطير  يخلق إطارا  أن  للمحاضرات، 
وطاقات  بفعاليات  تزخر  املحامني  هيئات  كل  وأن  خصوصا 
الجديد أن يستفيد من خبرتها وأن تنضاف  الجيل  يجب على 
الدفاع،  مرافعات  فنون  إلى  والتاريخ  والفكرية  األدبية  الثقافة 
ثقافيا  إشعاعا  لنضمن  القضائية،  املعاهد  لدى  حتى  ال  ولم 
العالي  املعهد  من  املتخرجون  القضاة  يتذكر  وقد  للمهنتني، 
للقضاء في تسعينات القرن املاضي، عندما أمر املغفور له امللك 
العام،  املدير  من  فيه وطلبت  أعني أستاذا  أن  الثاني،  الحسن 
على  دروس  محاضراتي  تتخلل  أن  الــســراج،  أحمد  األستاذ 
القضاة  فيها  يترافع  التكوين،  بندوات  شبيهة  مرافعات  شكل 
افتراضية  محاكم  أمام  وكأنهم  واقعية  ملفات  حول  املتمرنون 
تبلغ  كانت لم  وإن  بالنسبة للمحامني،  باريس  في  يقع  كما 
فأعجبته  طيبة،  نتائج  أعطت  فقد  اإلمكانيات،  من حيث  مداها 
الفكرة وقمت بتطبيقها لعدة سنوات، ولعل ذلك تتذكره أفواج 

القضاة في تسعينات القرن املاضي.
التي  ــورود  ال ألــوان  ريــاض  إلى  توطئة للدخول  هذه فقط 
تنعشها أشعة الشمس، فتذكرت بودلير وتذكرت موضوع علم 
من شعب  أصبح شعبة  بل  بذاته،  قائما  أصبح  الذي  األلــوان، 
قد  كنت  مقاال  وتذكرت  الغرب،  في  الطب  كليات  في  الدراسة 
»EVRY BODY« األمريكية، فلم أجد  قرأته منقوال عن مجلة 
أقرأ  أن  من  وأصولها  البديعة  األلوان  هذه  عن  الكالم  قبل  بّدا 
كيف حولها الشعراء إلى إبداعات في قصائدهم والتي كما قال 
باريس  في  الخلق يختصم جراءها  زال  ماتوا وال  املتنبي، هم 

وسويسرا وأمريكا.

دور  وتأثير  األلوان 
في نفسية اإلنسان

يتبع
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بلقيس  اليمنية  الفنانة  تحدثت 
فتحي، عن أغنيتها األخيرة »صابرة«، 
ــورت مــشــاهــدهــا بــاملــغــرب،  الــتــي صـ
تــربــطــهــا عالقة  ــهــا  أن ــى  إلـ مــشــيــرة 
وبطقوسها  املغربية،  باململكة  مميزة 
التقليدية وأيضا بشعبها، مؤكدة أنها 
حريصة في كل مرة تزور فيها البالد، 
األغـــراض  مــن  مجموعة  شـــراء  على 
الجلباب،  القفطان،  مثل  التقليدية، 
»أملو«، و»املسمن«،  وأيضا  »البلغة«، 
الذين  األطفال  أن  وأضافت  والعسل، 
خالل  األطــلــس  بجبال  بمهم  التقت 
أغنيتها،  كليب  لفيديو  تصويرها 
يتشابهون بشكل كبير مع أطفال قرى 

لذلك  فــتــشــابــه األجـــواء اليمن، 
ــة  ــقـ ــطـ ــنـ ــاملـ بـ
ــا  ــهـ ــلـ ــعـ جـ
في  تنجح 
ــمـــص  ــقـ تـ
الشخصية 
الــــــــتــــــــي 
ــا  ــه جــســدت
فــــــــــــــي 
الكليب.

الفنانة اليمنية 
بلقيس »صابرة«

في الـــجبال 
المــغـــربية

»تــالشــي«  الدويب بمراكش

ساخـــنة مذكرات 

املقبل،  فــبــرايــر   7 غــايــة  إلـــى 
الــدويــب،  حميد  ــرســام  ال يــعــرض 
بمراكش، جديد أعماله الفنية تحت 

شعار: »تالشي«.
الــذي  املــعــرض،  هــذا  ويتضمن 
على  »أبـــيـــض  رواق  يحتضنه 
اللوحات  مــن  مجموعة  أســـود«، 
محترفه  في  الدويب  أنجزها  التي 
الــذي  الــفــنــان  وهــو  ببروكسيل، 
رســم  عــلــى  رائــعــة  بــقــدرة  يتمتع 
جسم  من  تعقيدا  األكثر  التفاصيل 

املتفرد،  أسلوبه  بفضل  اإلنسان، 
أنه  حيث يثير فضول املتأمل، كما 
دقيق،  بشكل  أعماله،  في  يتطرق 
قبيل  من  متنوعة،  مواضيع  إلــى 

العنف ضد النساء، والشيخوخة.
وعلى إثر الحجر الصحي، أنجز 
لوحاته  من  كبيرا  عــددا  الــدويــب 
داخل  الداكن(  اللون  عليها  )يغلب 
في  البلجيكية،  بالعاصمة  ورشته 
األروقــة  من  بالعديد  عرضها  أفق 

املغربية.

االســتــثــمــار  مــجــال  أن  بــمــا 
أصبح  واملــطــاعــم  املقاهي  فــي 
املشاهير  مــن  ــددا  ع يستهوي 
ــوات  ــســن ــالل ال ــة، خــ ــاربـ ــغـ املـ
ــرة، الــتــحــقــت الــفــنــانــة  ــيـ األخـ
العداء  نجلة  اعويطة،  كزينة 
ــد اعــويــطــة،  الـــســـابـــق ســعــي
الثالثاء  يوم  وافتتحت  بهؤالء 
الــدار  بمدينة  مقهى  املــاضــي، 
لها  تجربة  أول  فــي  البيضاء 
كل  فضل  فيما  املجال،  هذا  في 
وعبد  شوقي  أحمد  الفنان  من 
وأشـــرف، عضو  فــركــوس،  هلل 
االستثمار  »الفناير«  مجموعة 

في املطاعم.
يتفضل  أن  ــظــار  ــت ان وفـــي 
مغربية  فنانة  أو  مغربي  فنان 
الوطن  يفيد  ما  في  باالستثمار 
نبارك  الــشــعــب،  أوالد  ويفيد 
لــلــفــنــانــني أصـــحـــاب املــقــاهــي 
الجديدة  مشاريعهم  واملطاعم 

وحتى القديمة.

فنانون مغاربة 
لم يستــثمروا 

ســـوى في 
المقــــاهي 
والمطـــاعم
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تخالج  كانت  التي  األفكار  إن 
أوفــقــيــر، واملــشــاكــل املــتــرديــة في 
ــة املــغــربــيــة،  ــي ــداخــل الــســيــاســة ال
والــتــعــاون املــكــن بــن املــخــابــرات 
عناصر  كلها  والفرنسية..  املغربية 
بدور  للقيام  مؤهال  »فيكون«  جعلت 
 - - صدفة  »فيكون«  ما.. فقد تعرف 
يشتغل  كــان  فرنسي  صحفي  على 
االستعمار  أيــام  الرباط  إذاعــة  في 
فيليب  واسمه  للمغرب،  الفرنسي 
التشكيلة،  تمت  وبــذلــك  بيرنيي، 
يوم  ذات  ــى  ادع بيرنيي  أن  حيث 
وهناك  لبنبركة،  حميم  صديق  أنه 
فكرة   ،1964 سنة  نهاية  مع  نزلت 
بمثابة  كان  الذي  السينمائي  الفيلم 
املــصــيــدة املــحــبــوكــة ضــد املــهــدي 

بنبركة.
ليفرض  خطير  سؤال  يأتي  هنا.. 
الذي  املأساوي  الواقع  على  نفسه 
ــطــاف املــهــدي  هـــو مـــوضـــوع اخــت
الصحفي  جاء  يــوم،  فــذات  بنبركة. 
في  بنبركة  املــهــدي  عند  بيرنيي 
مشروع  ))عندي  له:  وقال  باريس، 
االستعمار،  عــن  سينمائي  فيلم 
ــذي  ــل ال ــرج ولــقــد عــثــرت عــلــى ال
سيموله، واسمه »جورج فيكون«((.
بنبركة  للمهدي  يسبق  لم  فهل 
الــذي  ــو  وه االســـم  بــهــذا  أن سمع 
وشغله  الفرنسي  العام  الرأي  قلب 
بنبركة  املهدي  أن  أم  طويلة،  سنن 
هذا  عن  املعلومات  مكاتب  يسأل  لم 
مصيره  به  سيربط  ــذي  ال الشخص 
السياسي وسيشركه في مشروع هام، 
أم أن املهدي بنبركة كان من البساطة 
بحيث   - ذكــاء  املتقد  الرجل  وهــو   -
لي  فأجاب: هاتوا  »فيكون«،  له  قيل 

»فيكون«؟
املأساة، هي أن هذا هو ما حصل 
أضاف  بنبركة  املهدي  إن  بل  فعال، 
أمــام  الفيلم  بــعــرض  يتعهد  بــأنــه 
هافانا،  في  الثالث  القارات  مؤتمر 
الفيلم  شراء  سيضمن  الذي  الشيء 
املشاركة  ــدول  الـ جميع  طــرف  مــن 
املهدي  موقف  إن  حقا  املؤتمر..  في 
يثير  الــســريــع،  فعله  ورد  بنبركة 
الكثير من االستغراب، فقد سقط في 

السبع،  فم  يكن  لم  إن  القط  مخلب 
دون أن يفطن لذلك.

كان  هــذا،  بنبركة  املهدي  موقف 
جاءت  واستفسارات،  بحوث  محط 
أن  على  كلها  متفقة  عنها  األجوبة 
بتلك  قبل  عندما  بنبركة  املــهــدي 
السهولة، فإنما ارتكب خطئا فادحا 
ال يغتفر، دفع ثمنه حياته.. لقد حكى 
اإلرهابي »فيكون« للممثلة آن ماري 
كوفيني: ))إن قبول املهدي للعرض 
الصحفي  له بواسطة  الذي قدمته 
الذي  املاعز  مبثابة  جعله  بيرنيي، 
وكتب  السباع((،  لصيد  يستعمل 
»جان  واسمه  املجرمن  قدماء  أحد 
له  حــكــى  ــون«  ــك ــي »ف أن  فــيــنــيــو«، 
فيها  قبل  التي  الفترة  تفاصيل هذه 
املهدي بنبركة التعاون مع »فيكون«، 
لـــ»جــان  قــال  »فــيــكــون«  أن  وروي 
قبل،  عندما  بنبركة  ))إن  فينيو«: 
استغرابه  يخفي  كان  ذكي  أنه  فإما 
أنه  وإمــا  يخفي،  ما  عكس  ويظهر 
ذهب  بينما  األغــبــيــاء((،  سلطان 
تحميل  في  بعيدا  بيرنيي  الصحفي 
وقد  بنبركة  للمهدي  املــســؤولــيــة 
في  الفرنسية  املحكمة  أمــام  صرح 
أنه   ،1966 شتنبر  ســادس  جلسة 
نوعية  على  بنبركة  املهدي  ))أطلع 
الشخص، يعني »فيكون«، وقدم له 
وأن  وســوابــقــه،  ماضيه  عــن  ــورة  ص
بينما  يهتم((،  لم  بنبركة  الرئيس 
ماري  آن  للممثلة  »فيكون«  تصريح 
كوفيني، والذي أدلت به بدورها أمام 
املحكمة، ال يدع مجاال للشك في أن 
يمهد  الفيلم  بمشروع  كان  »فيكون« 
وتنفيذ  بنبركة،  املهدي  الختطاف 
ــصــادرة إلــيــه مــن طرف  األوامـــر ال
املستشار  »لــومــارشــان«،  املحامي 
الكبير ألجهزة املخابرات الفرنسية، 
بنبركة  املهدي  خطاها  خطوة  وكل 

في  كانت  »فيكون«،  اإلرهــابــي  مع 
طريق النهاية املأساوية التي عرفها 
كان  طريق  وهــي  املغربي،  الزعيم 
بصدق  فيها  يمشي  بنبركة  املهدي 
وبداهة، وكان »فيكون« يمشي فيها 
مبيتا للغدر والخديعة، وقد قال في 
األحاديث التي نشرها قبل مصرعه: 
ــد كــنــت أمــثــل عــلــى املــهــدي  ــق ))ل

بنبركة دور اخلبير احملترم((.
لــقــد قــيــل لــلــمــهــدي بــنــبــركــة أن 
ولكن..  الفيلم،  ممول  هو  »فيكون« 
ــذا املـــال  ــون« هـ ــك ــي ـــ»ف ــن ل مـــن أيـ
سنة  السجن  من  خرج  الــذي  وهو 
ســرقــة؟  مــحــاولــة  أجــل  مــن   1962

كان  هل  كبير:  سؤال  ينتصب  هنا 
من  بمصاريفه  يتوصل  »فيكون« 
طريق  عــن  الفرنسية  املــخــابــرات 
املخابرات  مــن  أم  ــومــارشــان«،  »ل

املغربية.. عن طريق من؟
كانت  ــف  ــصــاري امل أن  ــرى  تـ أم 
ــرات  ــاب ــخ ــرف امل ــة مـــن طــ ــوع ــدف م
حسبما  )املــوســاد(  اإلسرائيلية 
وإذا  بــعــد؟  فيما  شــرحــه  ســيــأتــي 

الستثنينا  العكسي،  العد  مارسنا 
كيف  إذ  لألموال،  املغربي  املصدر 
شريطا  ــرب  ــغ امل يــمــول  أن  يعقل 
سينمائيا ينجزه املهدي بنبركة ضد 
األنظمة التي يعتبر املغرب متعاطفا 
معها؟ لتبقى املصادر املالية فرنسية 
جدا  يستبعد  بينما  إسرائيلية،  أو 
أن تدفع املخابرات الفرنسية أمواال 
أو  واملجرمن،  الرعاع  من  ملجموعة 
خارج  إلرهابي  مالية  مقادير  تسلم 

من السجن واسمه »فيكون«.
»املعلقن«  الكثير من  »تعلق«  لقد 
في هذه العقدة، وخرجوا باستنتاج 
عندما  بنبركة  املــهــدي  أن  مــفــاده 

رفض  إسرائيلي  التمويل  بأن  علم 
تمت  ولذلك  واالستمرار،  التعاون 
أبعد  االحتمال  هذا  أن  إال  تصفيته، 
بينما  واملقبول،  املعقول  عن  كثيرا 
بنبركة  املهدي  بأن  يقول  من  هناك 
ــوال تــأتــي مــن عند  ــ عــلــم بـــأن األم
التعاون  عن  توقف  ولذلك  أوفقير، 
تصفيته،  فتمت  الفيلم،  مشروع  مع 
وهذا أيضا جد مستبعد، ألن املهدي 

للبداية  أكتوبر   29 في  جاء  بنبركة 
في إنجاز الفيلم، لذلك كان له املوعد 
املصيري في مقهى »ليب« بباريس.

القاهرة  في  بنبركة  املهدي  وكان 
االتفاق  فتم   ،1965 نهاية غشت  في 
بن جميع األوساط املعنية باختطافه 
ــي الــقــاهــرة،  ــه ف عــلــى االلــتــحــاق ب
وســافــرت املــجــمــوعــة: »فــيــكــون«، 
»الشتوكي«،  إلى  إضافة  »بيرنيي«، 
الذي كان عن موسكو املغربية لدى 
رجل  وربما  الفرنسية،  املخابرات 
أوفقير امللحق لدى جهاز املخابرات 
الفرنسية، ووصل الجميع إلى مطار 
نزل  حيث  شتنبر،   2 يوم  القاهرة 

الفرنسيون في نزل »الهيلتون« على 
النيل، ونزل املسمى »الشتوكي« في 
أجهزة  أن  لوال  »كونتيننتال«،  نزل 
 - - ما شاء هلل  املخابرات املصرية 
تشككت في شخص »الشتوكي«، مما 
يبرر التخمن بأنه ليس مغربيا، أو 
ربما شخص مزور.. فقد طلبت منه 
التراب  مغادرة  املصرية  املخابرات 
له  يحصل  فلم  مباشرة،  املــصــري 
جمع  الذي  اللقاء  في  املشاركة  حظ 
»الهيلتون«  مقهى  في  الغد  صباح 
ــدي بــنــبــركــة و»فــيــكــون«  ــه ــن امل ب
سمع  هــل  ــرى:  أخـ ــرة  م وبيرنيي. 
الرجل  طــرد  بخبر  بنبركة  املهدي 
املصرية  املخابرات  وهــل  الثالث؟ 
أبلغت املهدي بنبركة باألسباب التي 
»الشتوكي«؟  املسمى  تطرد  جعلتها 
لم  ــاذا  مل بنبركة،  املــهــدي  علم  ولــو 
إنه  املصرية؟..  األمن  أجهزة  يسأل 
»فيكون  الثالثي  أن  الطبيعي  من 
على  وصــل  والشتوكي«  وبيرنيي 
ونــزلــوا في  الــطــائــرة،  مــن نفس 
ــوا، وال  ــرق ــت نــفــس الــســيــارة، واف
املصرية  املخابرات  أن  إذن،  شك 
واحــدا  وطـــردت  برفقتهم،  علمت 
شك،  وال  وجيهة  ألســبــاب  منهم 
الثانين،  تتعقب  أن  عليها  فكان 
وكان عليها أن تالحظ اجتماعهما 
مقصف  فــي  املغربي  الزعيم  مــع 
فكان  بـ»الهيلتون«،  »اإليــزيــس« 
املهدي  تطلع  أن  بالتالي،  عليها 
ونــظــرا  تــســتــفــســره،  أو  بنبركة 
بها  يحظى  كـــان  الــتــي  للمكانة 
الناصر،  عبد  جمال  الرئيس  لدى 
التي كان يتوفر عليها،  وللحراسة 
فقد كان على أجهزة األمن املصرية 
أن  على  بنبركة  املهدي  تطلع  أن 
جاءا  معه،  املجتمعن  الشخصن 
رفقة شخص ثالث غير مرغوب فيه 
تم طرده من التراب املصري، ولكننا 
نعرف املستوى الرفيع الذي كانت 
املصرية..  املخابرات  أجهزة  عليه 
بدون  بقيت  متعددة  استفهام  نقط 
املخابرات  تجرد  ال  ولكنها  إجابة، 
خطيرة..  مسؤولية  من  املصرية 
اإلسرائيلية  الصحافة  أثبتت  فقد 
»فــيــكــون« كان  أن  مــرات عــديــدة، 
دخل  فكيف  ـــ»املــوســاد«،  ل عميال 
ولم  »الهيلتون«  في  ونزل  القاهرة 

تعرف به املخابرات املصرية؟
املهدي  بن  األول  اللقاء  تم  وقــد 
االتــفــاق  ــم  وت و»فــيــكــون«،  بنبركة 
الطرفان  واتفق  الفيلم،  إنجاز  على 
بنبركة  املــهــدي  يتوصل  أن  على 
الفيلم  منتج  مــن  عـــرض  بــرســالــة 
يحدد  برسالة  عليه  يرد  »فرانجو«، 
وبالفعل،  العقد،  إمضاء  موعد  فيها 
رحل الثنائي »فيكون وبيرنيي« إلى 
باريس، ومنها بعث املنتج »فرانجو« 
 ،1965 رسالة مؤرخة بتاسع شتنبر 
خلفها  الــتــي  الحقيبة  فــي  وجـــدت 
لباريس  عند وصوله  بنبركة  املهدي 

وأدرجت في ملف املحاكمة.

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

األسئلة الموجهة  للمهدي بنبركة31الحلـقــة

كيـف وقـع بنربكـة يف »فـم ال�سـبع«

تعهد المهدي بنبركة بعرض الفيلم )المصيدة( أمام مؤتمر القارات الثالث في هافانا، 
الشيء الذي سيضمن شراء الفيلم من طرف جميع الدول المشاركة في المؤتمر.. حقا إن 

موقف المهدي بنبركة ورد فعله السريع، يثير الكثير من االستغراب، فقد سقط في مخلب 
القط إن لم يكن فم السبع، دون أن يفطن لذلك.

النصب التذكاري الختفاء المهدي بنبركة 
سنة 1965، أمام مقهى ليب في باريس.


