
 المؤسس:
مصطفى العلوي

سري

بانتقال وزير اخلارجية  العليا  قضت األوامر 
اللوبي  مـــنـــاورات  ملــواجــهــة  بــوريــطــة،  نــاصــر 
املنعقد  العربية  اجلزائري يف اجتماع اجلامعة 
فكانت  اخلارجية،  وزراء  مستوى  على  مبصر 
خرج  الــذي  العمامرة،  رمطان  هزمية  النتيجة 
سابقا  ترويجه  مت  عما  يتراجع  وهو  الوفاض  خاوي 
من شعارات حول سوريا، ذلك أن بشار األسد لن يكون 
على  للتطاول  فرصة  هناك  تكون  لن  كما  حاضرا، 
يف  ستكون  أنها  روج  التي  اجلزائرية  القمة  يف  املغرب 

اخلريف، يف عام ليس به ربيع)..(. مـدير النشر:
الطيب العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

ربورتاج تحت األضواء
مدونة األسرة أمام مطالب 

جــديدة إصــالح 
لمـــمثل  ملغــومة  تحــركات 

10إسرائـيل فـــي فاس 3
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الضائعة الحقيقة  متابعات
هل تورطت الرئاسة 

الفرنسية في قضية بنبركة ؟
أول صدام بين وزارة 
والــــعـــدول 28العـــــدل  24

الـــــــــحرب  تقــــــوي  هـــــــل 
العـالقـات بين  األوكـرانـية 

المغرب وروسيا ؟ 
مع  الشطرنج  لعبة  لعب  بوتين،  فالديمير  الرئيس  يواصل 
الغرب وحلف شمال األطلسي، من خالل الحرب األوكرانية، 
عن  بعيدا  تتحول  قد  الخط،  على  المرتزقة  دخول  وبعد 
على  فرضها  يتم  التي  العقوبات  أن  ذلك  جديدة«،  »سوريا  إلى  الشعارات، 

»الدب« يتم الرد عليها بعقوبات مماثلة في إطار الحرب.
في هذه الظروف، كشفت مصادر إعالمية، أن الرئيس بوتين شكر المغرب، بعد 
قراره بعدم التصويت ضد روسيا في الجمعية العامة لألمم المتحدة، وهو األمر 

الذي احتفت  به  مواقع التواصل االجتماعي، بعدما قامت  موسكو   بإعداد 
قائمة الدول المعادية، ولم تتضمن أي بلد إفريقي أو عربي)..(.

14
نور الدين مفتاح رئيس فيدرالية الناشرين 

في حوار صريح مع                         :

االستـــثـنائي  الدعــم 
للصحافة لم يكن 

منصفا

التفاصيل  في   ملف  العدد

حــوار  العــدد



2

كـواليـس  األخبــار

العدد: 1598 من 11 إلى 17 مارس 2022

الرباط. األسبوع

اليساري  القيادي  الساسي،  محمد  اعتبر 
في فيدرالية اليسار الديمقراطي، والذي فضل 
»املغرب  أن  طويلة،  ملدة  األنظار  عن  التواري 
يتمكن  لم  استقالله،  على  سنة   65 مرور  رغم 
من حل مشاكل التنمية من الجانب االقتصادي 
أن  مضيفا  السياسي«،  وحتى  واالجتماعي 
الجهات،  وبــن  الطبقات  بن  فــوارق  »هناك 
وأن املجتمع لم يستطع أن يحسم العالقة بن 

الهوية والتقليد، وبن املاضي والحاضر«.
نقاش  في  مشاركته  الساسي خالل  وقال 
عبر منصة »ريفيزيون«، أن »املغرب نوعان: 

مغرب الذين يملكون كل شيء ومغرب الذين ال 
يملكون أي شيء«، مبرزا أن »النخب ال تدرك 
تصطدم  حتى  االجتماعية  األزمة  هذه  عمق 
بعدد من األحداث، مثل أحداث الفنيدق التي 
نحو  للهجرة  عائمون  رضــع  فيها  شوهد 
النساء  تدافع  واقعة  وفي  املحتلة،  سبتة 
إقليم الصويرة«،  الدقيق في  للحصول على 
ذلك أن »املغرب عرف مسلسال سياسيا فيه 
يعرف  ولم  تشدد،  ولحظات  انفتاح  لحظات 
أبدا الديمقراطية، بحيث أن لحظات االنفتاح 
هي للتنفيس الدوري حتى ال يصل االحتقان 
فهي  التشدد  لحظات  بينما  كبيرة،  لدرجة 
في  منحت  التي  املكتسبات  كل  السترجاع 
مرحلة االنفتاح«، وفق تعبير الساسي، الذي 
»أصبحت  لكونها  السياسية  انتقد األحزاب 

الذي حسم  النظام  يزعج  أي شيء  تنتج  ال 
املعركة مع الحركة اإلسالمية الرسمية، التي 
بتهميشها«،  ثم  باستقطابها  معتدلة  تسمى 
مشيرا إلى أن النظام ضمن أغلبية برملانية 
البرملانين  يواجه نصف  كان  بعدما  مريحة 
الذين كانوا من االستقالل والقوات الشعبية 

في أول تجربة برملانية سنة 1963«.
وأكد الساسي أن »فيدرالية اليسار متمسكة 
والضغط  واالحــتــجــاج  الــنــضــال  فــي  بالحق 
املكتسبات  وحماية  سياسي،  انفراج  لتحقيق 
اليسار  بناء  وإعادة  واالجتماعية،  االقتصادية 
أنها  مؤكدا  املدني«،  الحقل  وبناء  وتحالفاته، 
لن تشارك في أي تجربة حكومية إن لم تؤسس 
برملانية،  على دستور حقيقي مبني على ملكية 
ولن تزكي واقعا سياسيا مخالفا لهذا املبتغى.

الساسي

الـــذين  مغرب 
يملكون كل شيء 

الــــذين ومغـــرب 
ال يملكون أي شيء

مناورة جديدة من ساجد للبقاء
على ظهر »الحصان«

الرباط. األسبوع

ــد شـــبـــاط،  ــيـ ــمـ أســــــس حـ
ــن الــعــام الــجــهــوي  ــ األم
ــوى  ــق لـــحـــزب جــبــهــة ال
بجهة  ــراطــيــة  ــمــق ــدي ال
»حركة  مكناس،  فــاس 
تــصــحــيــحــيــة« داخـــل 
اإلطاحة  ألجل  الحزب 
باألمن العام مصطفى 
قرر  أن  بعد  بنعلي، 
زعيم »الزيتونة« إنهاء 
مــهــامــه كــأمــن عــام 
لفاس  جــهــوي 

مكناس.
ــع  ــ ووقـ
ط  شبا

التصحيحية«  »الحركة  تيار  تأسيس  إعالن  عن 
إلى  الديمقراطية،  القوى  جبهة  حــزب  داخــل 
من  للحزب  الوطني  املجلس  من  أعضاء  جانب 
مراكش  بجهة  الجهوي  الــعــام  ــن  األم بينهم 
الحركة  تطالب  حيث  املنصوري،  أحمد  أسفي، 

بعقد مؤتمر وطني استثنائي.
على  حصلت  »الــحــركــة  أن  اإلعـــالن  وأفـــاد 
للحزب  الوطني  املجلس  أعضاء  ثلثي  توقيعات 
بالفعل  وشرعت  الصفة،  وأصحاب  املنتخبن 
إلنجاح  التنظيمية  اإلجــراءات  كافة  اتخاذ  في 

املؤتمر الوطني االستثنائي في أقرب اآلجال«.
وحسب نفس البالغ، فإن »الحركة التصحيحية 
ووعيا  الديمقراطية،  القوى  جبهة  حزب  داخل 
واملالي  التنظيمي  الوضع  إليه  آل  بما  منها 
الذي يعيشه الحزب بقيادة مصطفى بنعلي منذ 
كما  القديم«،  للتدبير  نهاية  قررت وضع  شهور، 
للقضاء،  اللجوء  التصحيحية«  »الحركة  قررت 
مالية  الفتحاص  محاسب  خبير  تعين  أجل  من 

حزب »الزيتونة«.

ماذا وراء صفقة
3 ماليـير التي أبرمتها 

الرمــيلي ؟ العمــدة 
الرباط. األسبوع

ــدار  ــ ــة ال ــن طــلــبــت عــمــدة مــدي
كراء  الرميلي،  نبيلة  البيضاء، 
أعضاء  لفائدة  السيارات  عشرات 
تفوق  بميزانية  املدينة،  مجلس 
في  سنتيم  مليون  و100  مليار 
وزارة  توجيهات  رغــم  الــســنــة، 
الجماعات  ــاء  ــرؤس ل الــداخــلــيــة 
بــضــرورة  املنتخبة،  واملــجــالــس 
ــات والـــحـــد من  ــق ــف ــن ــد ال ــرشــي ت

املصاريف الزائدة.
العقد  ــدة  م الرميلي  ــددت  وحـ
ثــالث  فــي  ســيــارة   270 لــكــراء 
مارس  من  بداية  تنطلق  سنوات 
سبع  ستخصص  حيث  الجاري، 
املدينة  في  مقاطعة  لكل  سيارات 
 16 ـــ  ل مجموعها  يــصــل  ــي  ــت وال
مقاطعة، كما تتضمن هذه الصفقة 
ونوابها  للعمدة  ســيــارات  ــراء  ك
ــح واألقـــســـام  ــصــال ورؤســـــاء امل

التابعة لجماعة الدار البيضاء.
هذه  املعارضة  فــرق  وانتقدت 
يفوق  مبلغا  تتطلب  التي  الصفقة 
في  سنتيم  املــلــيــار 
وتتعارض  السنة، 
التعليمات  مــع 
الــــــرامــــــيــــــة 
ــى تــرشــيــد  ــ إلـ
في  الــنــفــقــات 
ظــل الــظــروف 
ــة  ــبـ ــعـ ــصـ الـ
واألثــــــــــار 
الــعــكــســيــة 
ــة  ــح ــائ ــج ل

»كورونا«.

بيرس

الرباط. األسبوع 

ــن الــعــام  ــ اجــتــمــع مــحــمــد ســاجــد، األم
قيادات  رفقة  الــدســتــوري،  االتــحــاد  لحزب 
على  للوقوف  وذلك  الشمال،  بجهة  الحزب 
لعقد  الجارية  والترتيبات  االســتــعــدادات 
عقد  أفق  في  بالجهة،  اإلقليمية  املؤتمرات 

املؤتمر الوطني السادس.
وقال ساجد أن »االتحاد الدستوري مقبل 
تستوجب  مهمة  تنظيمية  استحقاقات  على 

جديدة  وهياكل  متينة،  بأسس  قواعده  بناء 
بطريقة ديمقراطية وفعالة وذات مصداقية«، 
أعضاء  بعض  حضور  اللقاء  عــرف  حيث 
رئيس  شــاوي  بلعسال  السياسي:  املكتب 
االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  الفريق 
للحزب  الجهوي  املنسق  الزموري  ومحمد 
وبرملانيي  الحسيمة،  تطوان  طنجة  لجهة 

الحزب بأقاليم جهة طنجة تطوان.
على  للبقاء  هذه،  بتحركاته  ساجد  ويسعى 
ظهر »الحصان« مرة أخرى، من خالل التواصل 
مع القيادات الجهوية والبرملانية، خاصة وأن 

واليته الرسمية انتهت منذ سنتن.

الساسي  محمد 
بتصريح  يعود 

: خطــــــــير
المغرب  مستشفيات 
خارج التصنيف العالمي

الرباط. األسبوع
 

مستشفى  أي  غياب  عن  عاملي،  رأي  استطالع  كشف 
جامعي مغربي من قائمة أفضل املستشفيات في العالم، 
من  مستشفين  ســوى  القائمة  فــي  يتواجد  لــم  حيث 

السعودية واإلمارات.
ذات  مستشفى   250 تواجد  االستطالع  ــرز  أب وقــد 
خدمات عالية، متواجدة في 21 دولة فقط، كما شمل أكثر 
من 2200 مستشفى متواجدة في 27 دولة من أصل 150 

دولة على الصعيد العاملي.
الرتبة األولى في  الواليات املتحدة األمريكية  وتحتل 
القائمة بـ 33 مستشفى، تتبعها أملانيا بـ 14 مستشفى، 
الجنوبية  10 مستشفيات، وكوريا  بـ  وإيطاليا  وفرنسا 

بثمان مؤسسات استشفائية.
سفر  أسباب  االستطالع  هذا  ويكشف 

واملنتخبن  والبرملانين  املــســؤولــن 
وإجراء  العالجات  لتلقي  أوروبــا  إلى 
ــات، لــكــون املــســتــشــفــيــات  ــي ــعــمــل ال

املتواجدة باململكة غير مصنفة.
وقد شارك في االستطالع أكثر من 
ومدراء  أطباء  من  شخص  ألف   80

مستشفيات، وخبراء في الرعاية 
كما  دولة،   27 من  الصحية، 

ببيانات  االستعانة  تمت 
التي  املرضى  ومعطيات 

لدى شركات التأمن.

شباط يقود انقالبا جديدا

شباط

أيت الطالب

الرميلي

جامعة الدول العربية 
تتشبث باتفاق الصخيرات 

ليـــبـيا حـــول 
الرباط. األسبوع

»اتــفــاق  أن  العربية،  ــدول  الـ جامعة  مجلس  ــد  أك
اململكة  في  الليبية  األطراف  الذي وقعته  الصخيرات«، 
العام  السياسي  اإلطــار  يبقى   ،2015 سنة  املغربية 

لتسوية األزمة الدائرة في ليبيا منذ سنوات.
دعمه  عن  العرب  الخارجية  وزراء  مجلس  وعبر 
لجهود األمم املتحدة التي تهدف إلى التوصل لتسوية 
السياسي  االتفاق  من  انطالقا  الليبية  لألزمة  سياسية 
الليبي املوقع بمدينة الصخيرات، كإطار عام للتسوية، 
وأيضا  الصلة،  ذات  األمــن  مجلس  قــرارات  وبموجب 

مخرجات مسار برلن وقمة باريس.
وسيادة  بوحدة  االلتزام  على  تأكيده  املجلس  وجدد 
التدخل  أنواع  كافة  ورفض  أراضيها،  وسالمة  ليبيا 
اللجنة العسكرية  الخارجي في شؤونها، ودعم جهود 
املشتركة 5+5 الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس 
خروج  بشأن  األمــن  مجلس  وقــرارات  برلن،  ومسار 

جميع القوات األجنبية واملرتزقة من ليبيا.
مع  الــنــار،  إطــالق  وقــف  باتفاق  املجلس  وأشـــاد 
مثل  األخرى،  التدابير  استكمال  أهمية  على  التأكيد 
وتوحيد  األلــغــام  وإزالـــة  املحتجزين  ســراح  إطــالق 
السياسي  االستقرار  لضمان  األمنية،  املؤسسات 

واألمني في البالد.



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
3 العدد: 1598 من 11 إلى 17 مارس 2022

كـواليـس  األخبــار

الرباط. األسبوع

))كنت مسرورا جدا اليوم بمدينة 
أخي  بنمخلوف،  بلقاء هشام  فاس، 
الصداقة  لجنة  ورئيس  وصديقي 
نظم  ــذي  ال اإلسرائيلية،  املغربية 
بمناسبة  نوعها  من  فريدة  حفلة 
العالقات  الستئناف  األولــى  السنة 
بهذه  البلدين((..  بني  الدبلوماسية 
العبارات أطل ديفيد غوفرين، القائم 
بأعمال مكتب االتصال اإلسرائيلي، 
على  كسفير  نفسه  يــقــدم  والـــذي 
خالل  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
الفترة األخيرة، لتطرح مجموعة من 

األسئلة:
حتى  بنمخلوف  هشام  هــو  مــن 
إنه  اإلســرائــيــلــي«  »السفير  يقول 
هذه  مثل  وهل  فــاس؟  في  استقبله 
وزارة  إخبار  بعد  تنظم  اللقاءات 
يتم  هل  ال؟  أم  املغربية  الخارجية 
ــرام الــبــروتــوكــول واألعـــراف  احــت
ــداف  األه هــي  ومــا  الدبلوماسية؟ 
الحقيقية ملنظمي مثل هذه اللقاءات، 
العالقات  الركوب على  التي تحاول 

املغربية اإلسرائيلية؟
الناشط  يقول  الــصــدد،  هــذا  في 
أحمد ويحمان، أن ))تحركات ممثل 
نطلق  ــذي  ال الصهيوني  ــاب  اإلرهـ
»السفير«  التطبيع  كمناهضي  عليه 
إطار  في  تندرج  الرباط،  أنف  رغم 
الصهيوني  الــعــدو  استراتيجية 
تملي  أبيب  تل  أن  معادلة  لتثبيت 
إمالءاتها على الرباط التي ما عليها 

إال أن تطيع األوامر((.
وعن هذا النوع من اللقاءات عبر 
فاس،  إلــى  االنتقال  ومنها  املــدن، 
ورمزيتها..  ))فــاس  ويحمان:  قال 
كل  من  الخبث  وبنفس  مستهدفة 
العنصري  فهذا  الكيان..  مسؤولي 
ما  بـــدأه  مــا  ليكمل  جــاء  ــرور  ــغ امل
يسمونه الحاخام األكبر، املستوطن 
أوشياهو بنيطو، وقبل شهور، عند 
 9 يــوم  الــقــرويــني  لجامع  تدنيسه 
دير  مذبحة  )ذكــرى  املاضي  أبريل 
اإلرهابي  عنها  قال  التي  ياسني(، 
دير  مذبحة  ــوال  ل بيغن:  مناحيم 
ياسني ما قامت إسرائيل.. وكل هذا 
اإلرهــاب  كيان  بممثل  حــذا  ما  هو 

الدولة  على  يتوقح  ألن  الرباط،  في 
امللك..((  أي  رئيسها،  شخص  في 

حسب قول ويحمان.
أصحاب  يدعي  حيث  الرباط  من 
الــصــالــون املــعــروف قــدرتــهــم على 
واألمن  القضاء  دوائــر  في  التدخل 
غوفرين  انتقل  واالســتــثــمــار)..(، 
شخص  نظمه  لقاء  إلى  فــاس،  إلى 
تقديمه  يتم  الذي  بنمخلوف،  يدعى 
كـ»قنصل  القصاصات  بعض  فــي 
الغاية  عن  السؤال  ليطرح  فخري«، 
لوزير  سبق  بعدما  اللقاء،  هذا  من 
رفض  أن  بوريطة  ناصر  الخارجية 
غــوفــريــن  اعــتــبــار  عــلــى  التعليق 
سفيرا، بينما ال يمكن اعتبار صديقه 
بنمخلوف قنصال فخريا، ألن تعيني 
ملسطرة  ــدوره  ب يخضع  القناصلة 
تتوفر  ال  إسرائيل  أن  كما  معروفة، 
في  املغرب،  في  فخري  قنصل  على 
في  اآلن  حتى  العالقة  انحسار  ظل 
التنسيق األمني، الذي تشرف عليه 
والتي  املختصة  األمنية  الجهات 
إلى  التنقل  قبل  استشارتها  تتم  لم 

فاس.
مكتب  ممثل  تحركات  تقف  ولــم 
الرباط  فــي  اإلسرائيلي  االتــصــال 
بدعوى  ملغومة،  حفلة  حــدود  عند 
بني  الثنائية  العالقات  استئناف 
ــه نشر  املــغــرب وإســرائــيــل، بــل إن
بجامع  فيها  يظهر  أخــرى  صــورة 
أنه  قائال  عليها  وعلق  القرويني، 
العالم،  في  جامعة  أقــدم  ))بجوار 
التي  بفاس  القرويني  جامعة  وهي 
الفهرية،  فاطمة  السيدة  أسستها 
صومعة  الصورة  خــالل  من  ونــرى 
املآثر  أبرز  من  يعتبر  الذي  الجامع 
مدينة  بها  تفتخر  التي  التاريخية 
وروحــيــة  علمية  كــعــاصــمــة  فـــاس 

للمغرب((.
املكان له رمزية دينية مقدسة عند 
املغاربة.. فما هي فائدة زيارة ممثل 
دون  املــقــدســة،  لألماكن  إســرائــيــل 
ال  الذين  الغاضبني  لبعض  اعتبار 
التصرفات،  هذه  مثل  قبول  يمكنهم 
عن  في جوابه  ويحمان  يقول  حيث 
سؤال »ما معنى أن يزور مدير مكتب 
الفهرية؟«،  فاطمة  جامعة  االتصال 
الرمزيات  مسخ  هو  ))املعنى  أن 
واستهداف املعالم الروحية للمغرب 
في  يستهدفون  فكما  واإلســــالم، 

املغاربة  رســـول  مــســرى  فلسطني 
املسلمني  مــن  مليارين  ــي  وحــوال
وثالث  قبلتهم  ــى  وأول العالم،  في 
مساجدهم التي تشد إليها الرحال.. 
املغربي  املصحف  ســرقــوا  وكــمــا 
بيده،  املريني  السلطان  خطه  الذي 
مكتبتهم  به  وعــززوا  الذهب  وبناء 
وأرشيفهم القائم كله على الغصب، 
جامعة  تدنيس  يستهدفون  فإنهم 
وفي  املعالم..  من  وغيرها  القرويني 
التطاول على عدد  هذا الصدد، يتم 
كضريح  ــيــاء،  واألول األضــرحــة  من 
بمنطقة  أوسليمان  عيسى  سيدي 
هذا  إن  ورزازات..  ناحية  تازناخت 
التاريخ  أسطرة  ــرة  دائ في  يدخل 
من  عـــدد  بتوظيف  والــجــغــرافــيــا 
تجنيدهم،  يتم  الذين  املتعاونني 
»ســري«  تنظيم  في  مجندون  وهــم 
املغرب  في  إسرائيل  »محبي  اسمه 
ويحمان  يتحدث  هكذا  الكبير«((.. 
))على  ويقول:  املجندين،  عن خطر 
وعليهم  يستفيقوا،  أن  املــغــاربــة 
لعلهم  الــســبــات  ــن  م االســتــيــقــاظ 

يتداركوا ما يمكن تداركه((.
ويحمان الذي علق على تحركات 
هامش  على  اإلسرائيلي،  اللوبي 
»األسبوع«  سألته  فــاس،  تحركات 
عن مخاطر استعمال بعض الصفات 
كـ»ممثلي الطوائف اليهودية«، فكان 
ــذا موضوع  ))هـ جــوابــه صــادمــا: 

يطرح  ــه  ألن الحقيقة،  فــي  خطير 
الصهيونية..  مــن  أخــطــر  هــو  مــا 
حول  الــســابــق،  فــي  حديثنا  كــان 
اليهودية  بــني  التمييز  ضـــرورة 
مشكلتنا  أن  باعتبار  والصهيونية، 
كمواطنني  اليهود  مع  أبدا  تكن  لم 
مشكلتنا  وإنما  كدين..  واليهودية 
دوما هي مع الصهيونية.. غير أننا 
ما  مع  األخيرة  الفترة  في  أصبحنا 
وهي  الصهيونية،  من  أخطر  هو 
الفنان  تعبير  حد  على  الصهيودية 
فهؤالء  )بــزيــز(،  السنوسي  أحمد 
اليهودية  وراء  يختبؤون  الــذيــن 
الصهيونية  ــع  ــشــاري امل لــتــمــريــر 
البالد  وأن  سيما  ال  األخــطــر،  هــم 
أمنها  في  محدقة  ملخاطر  معرضة 
الترابية،  ووحدتها  واستقرارها 
إنهم  االجتماعي..  تماسكها  وفي 
املغرب  وتقسيم  لتفكيك  يحضرون 
إلى عدة كيانات وإشعال فتيل حرب 
وإثنية  عرقية  أسس  على  فتنوية 
ومناطقية.. وقد كشفنا في »املرصد 
املغربي ملناهضة التطبيع«، عن هذا 
املخطط الخطير وتفاصيله وأهدافه 
وأدواته.. ونحيل قراءكم إلى كتاب 

بيبيو: »الخراب على الباب«((.
النشاط  هـــذا  أن  اعــتــبــرنــا  إذا 
اللوبي  تحركات  إطــار  فــي  يدخل 
اإلسرائيلي، ماذا يعني ذلك؟ سؤال 
رئيس  على  »األســـبـــوع«  طرحته 
ملناهضة  املغربي  »املــرصــد 
التطبيع«، فكان الجواب: 
ــر  ــب أك األمــــــر  ))إن 
وأخطر من ذلك بكثير.. 
لنقل  يحضرون  إنــهــم 
فهم  للمغرب،  إسرائيل 
لهم  يعد  لم  أنه  يدركون 
أفق في املشرق منذ 
أصــبــحــت  أن 
صــــواريــــخ 
املـــقـــاومـــة 
تــــــــــــدك 

عمقهم االستراتيجي، وهناك وديعة 
ومؤسسة  وزرائــهــم  رئــيــس  ألول 
بأن  غــوريــون،  بــن  دافــيــد  كيانهم، 
وقعت،  إذا  بديل  عن  لهم  يبحثوا 
يوما ما، أي معركة فيما كان يسميه 
حرصوا  لذلك  املــحــررة..  ــي  األراض
أراضي  في  املعارك  تكون  أن  دوما 
على  بالحرب  قاموا  ولذلك  العدو، 
سوريا  وفي  سيناء  الحتالل  مصر 
وفــي   )1967( ــجــوالن  ال الحــتــالل 
لبنان الحتالل الجنوب سنة )1978( 
إلخ،   ...)1982( بيروت  والعاصمة 
صدام  »سكود«  صواريخ  منذ  لكن 
»حـــزب هلل«  ــخ  ثــم صــواري حسني 
»القسام«  وصواريخ   ،2006 سنة 
الكتائب  وباقي  القدس«  و»سرايا 
معركة  في  سيما  وال  الفلسطينية، 
فإنهم  ــرة..  األخــي الــقــدس«  »سيف 
وهم  الــبــديــل..  عــن  جديا  يبحثون 
املغربية..  اململكة  في  البديل  يرون 
هشة،  دولة  تحليالتهم  ألنها حسب 
إسرائيل  مــشــروع  كــانــت  أنــهــا  ثــم 
وقبل  أوغندا  وقبل  األرجنتني  قبل 
إن  ثم   ،1903 سنة  منذ  فلسطني.. 
الغرب  إلى  أقرب  هو  املغرب  موقع 
في  كما  وليس  حامييهم  ــا،  وأوروب
األقــطــار  تطوقهم  حيث  فلسطني 
العربية العدوة.. فهل عادت الحركة 
الــذي   1903 ملخطط  الصهيونية 
قدمه الشقيقان املغربيان اليهوديان 
ابني  توليدانو،  ويعقوب  بــاروخ 
املخطط  ــذا  ه تــولــيــدانــو..  مــوشــي 
ــان مــوضــوع  ــذي كـ ــ ــروع ال ــشـ واملـ
الصهيونية  ــة  ــحــرك ال مـــــداوالت 
ــراف مـــن مــؤســس  ــإشـ الــعــاملــيــة بـ
الحركة الصهيونية، تيودور هرتزل 
صــرف  يــتــم  ــم  ل ــذي  ــ وال شخصيا، 
النظر عنه إال الرحيل املفاجئ لهذا 
األخير سنة بعد ذلك )1904(؟!((.. 
انتظار  في  ويحمان،  تحدث  هكذا 
عنها  الكشف  سيتم  أكبر  مفاجئات 

مستقبال)..(.

تحت
األضواء

أيـن هـم المسـؤولون
؟ واألمــــنيون  الدبلوماســـيون 

تحركات ملغومة لممثل 
إسرائيل في فاس

ممثل إسرائيل في ضيافة 
منظم لقاء فاس بنمخلوف

))فاس ورمزيتها.. مستهدفة وبنفس الخبث من كل مسؤولي 
الكيان.. فهذا العنصري المغرور جاء ليكمل ما بدأه ما يسمونه 

الحاخام األكبر، المستوطن أوشياهو بنيطو، وقبل شهور، عند 
تدنيسه لجامع القرويين يوم 9 أبريل الماضي )ذكرى مذبحة دير 

ياسين(، التي قال عنها اإلرهابي مناحيم بيغن: لوال مذبحة دير ياسين 
ما قامت إسرائيل.. وكل هذا هو ما حذا بممثل كيان اإلرهاب في 

الرباط، ألن يتوقح على الدولة في شخص رئيسها، أي الملك..((
ويحمان
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كـواليـس  األخبــار

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.

صور تنشر   ألول  مرة

الجنرال أوفقير وزير الدفاع، مربع اليدين يستقبل وفدا 
عسكريا جزائريا، ثالث سنوات بعد حرب »الرمال« مع الجزائر، 

وقد ظهر إلى أقصى اليمين، الكولونيل العالم الذي 
استشهد في حرب الجوالن، ومن اليسار: الهاشمي العيادي، 

وضابط جزائري، ثم الكولونيل اليوسي.

رئيس مجلس المنافسة يتهرب من سؤال المحروقات
الرباط. األسبوع

  

أحمد  املنافسة،  رئيس مجلس  تهرب 
رحو، من اإلجابة عن أسئلة الصحفيني 
مسألة  حــول  ــه  رأيـ إبـــداء  بخصوص 
ظل  فــي  املــحــروقــات،  أســعــار  تسقيف 

العشرات  أخرجت  التي  األسعار  ارتفاع 
من املغاربة للشارع احتجاجا 

على الزيادة التي عرفها 
ثمن الغازوال والعديد 

من املواد الغذائية.
ورفض رحو تقديم 

ورشــة  ــال  خ للصحافيني  أجــوبــة 
نظمها  إعــامــيــة  تحسيسية 
ــة األســبــوع  ــدايـ مــجــلــســه بـ
ــول »قــانــون  بـــالـــربـــاط، حــ
بشأن  املنافسة«،  وسياسة 
بخصوص  املــجــلــس  رأي 
املتعلقة  البرملانية  املطالب 
املحروقات  أسعار  بتسقيف 
بالتزامن مع ارتفاع أثمنتها 
بني  الــنــزاع  بسبب  ــا  ــي دول
وفضل  ــا،  ــي ــران وأوك روســيــا 
الحديث فقط عن مهام 
املــجــلــس  وأدوار 
أساسا  واملتعلقة 
الشفافية  بضمان 

خاصة  االقتصادية،  العاقات  في  واإلنصاف 
املنافسة  وضعية  وضبط  تحليل  خــال  من 
لها  املنافية  املمارسات  ومراقبة  األسواق،  في 
واملمارسات التجارية غير املشروعة وعمليات 

التركيز االقتصادي واالحتكار.
وقال أحمد رحو: إن أسعار السلع واملنتجات 
والخدمات، تحددها آليات املنافسة الحرة، ما 
عدا في الحاالت التي ينص فيها القانون على 
القانون  من   2 للمادة  وفقا  وذلك  ذلك،  خاف 
واملنافسة،  األسعار  حرية  بشأن   104.12 رقم 
أسعار  تقلبات  تأثير  عن  التعليق  عن  وامتنع 
املستويني  على  والخدمات  املنتجات  بعض 
 - املنتجات  أســعــار  ألن  والــوطــنــي،  الــدولــي 
آليات  على  بناء  تحديدها  يتم   - قوله  حسب 

املنافسة الحرة.

وزير النقل يشتكي 
من محطات النقل.. 

فماذا بقي للمواطن ؟
الرباط. األسبوع

  

النقل  ــر  وزي الجليل،  عبد  محمد  أكــد 
تأهيل  ــرورة  ضــ عــلــى  والــلــوجــيــســتــيــك، 
تدبير    طــرق  وتطوير  الطرقية،  املحطات 
وضع  وبجنباتها،  املحطة  داخــل  ــن  األم
واألمتعة،  لتدبير التذاكر  إلكتروني  نظام 
ألن املحطات الحالية ال تستجيب للمعايير 

الضرورية وملتطلبات املسافرين.
وأوضح الوزير خال اجتماعه مع لجنة 
والبنيات  الترابية  والجماعات  الداخلية 
ملناقشة  املستشارين،  بمجلس  األساسية 
والنقل  املسافرين  نقل  قطاع  مــوضــوع 
على  يتوفر  املغرب  باملغرب، أن  السياحي 
وتضاف  للمسافرين،  طرقية  محطة   64
للمسافرين  الطرقية  املحطات  شبكة  إلى 
عدم  مسجا  للتوقف،  ثانوية  نقط  عــدة 
مسايرة العرض للطلب على وسائل النقل، 
الخطوط  استغال  عن  التخلي  إلى جانب 
اإلقليمي،  الطابع  ذات  والسيما  القصيرة، 
الحضري  النقل  حــافــات  إلــى  واللجوء 
لسد  الــســري  والنقل  األجـــرة  ــارات  وســي

الخصاص.
من  املائة  في   73 أن  النقل  وزيــر  وقــال 
املباشر،  غير  لاستغال  تخضع  الرخص 
بني  ــات  ــزاع ــن ال تفشي  عــنــه  ينتج  مــمــا 
إلى  املستغلني،  والناقلني  لهم  املرخص 
غير  االستغال  كلفة  الناقل  تحمل  جانب 
املباشر، مما ينعكس على جودة الخدمات، 
التي  املــســارات  على  التركيز  عن  فضا 

تحقق أكبر مردودية.
بصدد  ــوزارة  ال الجليل، أن  عبد  وأبــرز 
إعداد دراسة تهم وضع نظام حكامة لتدبير 
املستوى  على  للمسافرين  العمومي  النقل 
الوطني والجهوي، وتهدف إلى تشخيص 
املؤسساتي  ــار  واإلطـ الحالية  الحكامة 
تحديد  وأيضا  والتنظيمي،  والتشريعي 
الحكامة،  لنظام  املمكنة  السيناريوهات 
مع وضع خارطة طريق لتنزيل السيناريو 
من  حزمة  اتخاذ  تم  أنه  وأضــاف  األمثل، 
في  الــتــي تصب  والــتــدابــيــر  اإلجــــراءات 
تسهيل املساطر اإلدارية وتبسيطها لفائدة 
املهنيني ودعم تنافسية املقاولة العاملة في 

ضمنها  من  النقل،  قطاع 
تجديد  برنامج  تمديد 
سنوي  بمبلغ  الحظيرة 
مليونا،   250 بـ  يقدر 
الحماية  ورش  وتنزيل 
للسائقني  االجتماعية 
ــني، وتــحــديــد  ــي ــن ــه امل
ــة  ــع ــب ــت ــر امل ــ ــاط ــســ ــ امل

لــتــســويــة املــلــفــات 
ــى مــســتــوى  ــل ع

لجنة النقل.

أيــام أوفــقير..

رحــو

الجليل عبد 

انتقل إلى عفو اهلل يوم األربعاء 
السكنى  وزيـــر  ــاري،  ــ اجل مـــارس   9
السابق سعيد الفاسي الفهري، ابن 
الفاسي  محمد  العالمة  املــرحــوم 

تغمدهما اهلل بواسع رحمته.
تتقدم  األليمة،  املناسبة  وبهذه 
»األسبوع« بتعازيها إلى أخ الفقيد، 
أخواته  وإلــى  القادر،  عبد  السيد 
ورقية،  أمينة،  الــزهــراء،  فاطمة 
داعني  العائلة،  أفــراد  جميع  وإلــى 
والــســلــوان  بالصبر  جميعا  لــهــم 

وللفقيد باملغفرة والرضوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الرباط. األسبوع
  

أكـــــــدت الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة 
الحكم  ملــقــتــرح  األمــريــكــيــة دعــمــهــا 
اتخذه  والذي  الصحراء  في  الذاتي 
في  املفتعل  ــزاع  ــن ال لحل  املــغــرب 

املنطقة مع جبهة البوليساريو.
الخارجية،  وزيــر  وكشفت نائبة 
عن  ــاط،  ــرب ال فــي  شيرمان  ويــنــدي 
للسيادة  املساند  األمريكي  املوقف 
أن  قائلة  الــصــحــراء،  فــي  املغربية 
يدعمان  واملغرب  املتحدة  »الواليات 
األممي  املبعوث  جهود  بقوة  معا 
منفتحة  بــروح  املغربية،  للصحراء 
دائم  مخرج  إلــى  يقود  حل  إليجاد 

يرضي كافة األطراف«.
لقائها  خــال  شيرمان  واعتبرت 
بوريطة،  ناصر  الخارجية  وزير  مع 
أن »مخطط الحكم الذاتي جدي وذو 

دعمها  مؤكدة  وواقعي«،  مصداقية 
األمــم  قــبــل  مــن  املــبــذولــة  للجهود 

املتحدة لتسوية النزاع.
بوريطة  نــاصــر  ــد  أك جهته،  مــن 

لإلشادة  مناسبة  كان  االجتماع  أن 
للواليات  والثابت  الواضح  باملوقف 
ــصــحــراء  ــدة مـــن قــضــيــة ال ــح ــت امل
املغربية، ودعم مقترح الحكم الذاتي 
أشار  حيث  املغربية،  السيادة  تحت 
إلى »دور الواليات املتحدة األساسي 
املغرب  بــني  الــعــاقــات  تعزيز  فــي 
وإسرائيل، والذي يفتح لنا مجاالت 
للتعاون الثاثي في كل القطاعات«.

املوقف  املتحدة  الواليات  وعززت 
الرسمي  ــراف  االعــت بعد  املــغــربــي، 
الــصــحــراء،  على  املــغــرب  بــســيــادة 
ــس الــســابــق  ــي ــرئ عــقــب تــوقــيــع ال
 ،2020 العام  أواخر  ترامب  دونالد 
على  املغرب  سيادة  فيه  يؤكد  قرارا 
استئناف  إطار  في  وذلك  الصحراء، 

العاقات بني املغرب وإسرائيل.

أمريـكا تــدعم الحكــم الــذاتي في الصــحراء

وشيرمان يطة  بور

»الباطرونا« المغربية في إسرائيل 
الرباط. األسبوع

أفادت مصادر مطلعة، أن وفدا من 
رجال أعمال مغاربة، ينتمون لاتحاد 
سيقومون  املــغــرب،  ملــقــاوالت  العام 
طائرة  مــن  على  إلسرائيل  بــزيــارة 
يوم  املغربية  امللكية  للخطوط  تابعة 

13 مارس الجاري.
فإن  املــصــادر،  نفس  وحسب 
سيعرف  الـــزيـــارة  ــج  ــام ــرن ب
وتعزيز  اتــفــاقــيــات،  تــوقــيــع 
رجال  مع  االقتصادي  التعاون 
خاصة  إسرائيليني،  أعــمــال 
لوزيرة  األخيرة  الــزيــارة  بعد 

االقتصاد اإلسرائيلي للمغرب، أورنا باربيفاي.
»رئيس  أن  اإلسرائيلية،   »24 »نيوز  وقالت صحيفة 
االتحاد العام ملقاوالت املغرب، شكيب لعلج، سيترأس 
مقررا  الزيارة  هذه  تنظيم  كان  حيث  املغربي،  الوفد 
الذي  الجوي  اإلغاق  أن  إال  املاضي،  دجنبر  في شهر 
قامت به كل من إسرائيل واملغرب بسبب املخاوف من 
 13 إلى  الزيارة  تأجيل  إلى  أدى  أوميكرون،  متحور 

مارس 2022«.
ومن املتوقع أن يطلع الوفد املغربي على 
فرص االستثمار التي توفرها إسرائيل 
دول  مختلف  من  املستثمرين  لفائدة 
اتفاقيات  توقيع  إلى  إضافة  العالم، 
بني  الــشــراكــات  وخــلــق  للتعاون 
ونظيرتها  اإلسرائيلية  املقاوالت 
املغربية في مجاالت اقتصادية 

متعددة. لعلـج
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كـواليـس  األخبــار

ما خفي
على  طائشة  رسالة  تسببت 
ــاب«، فــي جدل  ــس ــوات مــوقــع »ال
بائع  أشهر  مصير  حــول  كبير 
الخامس  محمد  بشارع  للصحف 
الرسالة  تدعو  حيث  الرباط،  في 
بالبقاء،  إقناعه  إلــى  املواطنني 
بينما  كشكه،  إغالق  قرر  أن  بعد 
امللقب  ــي،  ــرضـ املـ مــحــمــد  قـــال 
بـــ»الــروبــيــو«، لـــ»األســبــوع« أن 
ــتــعــدى كــونــه ســوء  األمــــر ال ي

فهم)..(.

واصــــل الــفــنــدق املــشــهــور 
الرباط  العاصمة  ضواحي  في 
قبول  ــشــاطــئ،  ال عــلــى  ــطــل  وامل
ــحــجــوزات عــبــر األنــتــرنــيــت،  ال
هو  بينما  املداخيل،  وتحصيل 
اتصل  الواقع، وعندما  في  مغلق 
املــتــضــررون بــرقــم االســتــعــالم، 
ليطرح  موجود،  غير  أنه  وجدوا 
السؤال عن سبب استمرار نفوذ 

هذا الفندق)..(.

لم يجد كل من حفيظ العلمي 
وبــوهـــدود  املــتوكل  ــوال  ونـــ
وغيرهم،  سالمة،  الــقــادر  وعبد 
مكانا في املكتب السياسي لحزب 
الوطني لألحرار، وفيهم  التجمع 
الذي  أخــنــوش،  عزيز  سبق  من 
بعد  جديدة،  بوالية  فوزه  حصن 

أن ترشح ضد نفسه)..(.

»فـــرســـان  تــظــهــر  أن  ــدل  ــ ب
التحرير«، ظهر الفرسان بخيلهم 
فـــي تــركــيــا الســتــقــبــال مــوكــب 
إسحاق  اإلســرائــيــلــي  الــرئــيــس 
ــى  ــل إل هـــرتـــســـوغ، الــــذي وصــ
ليعلق  أنقرة،  التركية  العاصمة 
الهدف  أن  ساخرون،  املتتبعون 
»قضية  مناقشة  هو  الزيارة  من 

فلسطني«.

مطلعة،  مـــصـــادر  كــشــفــت 
الوافي  عبد  الداخلية  وزيــر  أن 
لفتيت، سيعلن قريبا عن تغييرات 
واسعة في فئة رجال السلطة، من 
انتهت  بعدما  وبــاشــوات،  قــواد 
من  املــصــغــرة  املــركــزيــة  اللجنة 
التأديب  ملفات  جميع  معالجة 

والترقية والتمديد.
أكثر  أن  املصادر،  ذات  وأكدت 
تشملهم  قد  سلطة  رجل  ألف  من 
عن  تأخرت  التي  االنتشار  إعادة 

موعدها.

تجاوز  مــن  قليلة  أيـــام  بعد 
املغرب وأملانيا ألزمة دبلوماسية 
خانقة، قام البرملانيون اإلقليميون 
البوليساريو  جبهة  علم  برفع 
فوق مقر البرملان اإلقليمي ملدينة 
بريمن األملانية، وهو ما دفع أبناء 
الجالية املغربية إلى تنظيم وقفة 
أمام برملان بريمن احتجاجا على 

هذا السلوك االستفزازي.

تصريــحات خطــيرة لــوزير الــداخلية عبــد الوافــي لفــتيت

تقارير رسمية تعترف بتناول المواد المسرطنة 
وانتشار المخدرات بين الشباب

الرباط. األسبوع

لفتيت،  الوافي  عبد  الداخلية،  وزيــر  قال 
في  املتخصصة  واملطاعم  املقاهي  »بعض  أن 
باستعمال  تقوم  السريعة،  الوجبات  تقديم 
مكونات  على  تحتوي  وأخــرى  فاسدة  مــواد 

مسرطنة«.
ــه ردا  ــي جــواب ــح الــوزيــر ف وأوضــ

أن  الــبــرملــان،  فــي  عــن ســؤال كتابي 
جهود  تكثيف  يستوجب  »املوضوع 
أجل  من  املجال  في  املتدخلني  كل 
حماية صحة املستهلكني من مخاطر 
اإلصابة بتسممات غذائية أو ببعض 

ــرى«،  األمــــراض الــفــتــاكــة األخــ
االقتصادي  »التطور  وأن 

ــذي  واالجـــتـــمـــاعـــي الـ
ــا في  ــالدنـ ــه بـ ــدت شــه
الــســنــوات األخــيــرة، 
تضاعف  إلـــى  أدى 
ــات  ــس ــؤس عــــدد امل
الــــتــــي تــخــتــص 
ــر  ــحــضــي فـــــي ت
وتخزين  ونــقــل 
وتــوزيــع املــواد 
الـــغـــذائـــيـــة«، 

ــرف  ــ ــث عـ ــ ــيـ ــ حـ

املجتمع تحوالت كبيرة في العادات الغذائية، 
واملطاعم  املقاهي  على  اإلقبال  تزايد  بسبب 
بالشوارع  السريعة  الوجبات  تقديم  ومحالت 

التي ارتفع عددها بشكل كبير وملفت.
وخالل األسبوع نفسه، كشف وزير الداخلية 
املرتبطة  الــجــرائــم  مكافحة  حصيلة  عــن 
والقاصرين،  الشباب  صفوف  في  باملخدرات 
سنة  خالل  تمكنت  األمنية  املصالح  أن  قائال 
قضية  و761  ألفا   99 معالجة  مــن   ،2021
وترويج  واستهالك  بحيازة  مرتبطة 
 123 املخدرات، تم على إثرها توقيف 

ألفا و886 مشتبها فيه.
وفي جوابه عن سؤال برملاني قال 
 843 »تم حجز ما يقارب  أنه  لفتيت 
ومشتقاته،  الهندي  القنب  من  طنا 
و570  ألفا  و615  ومليون 
وحـــــدة مـــن األقـــــراص 
ــلـــوســـة، وثـــالثـــة  املـــهـ
الكوكايني  مــن  أطــنــان 
ــات  ــرام ــوغ ــل ــي ك و6 
مـــن الـــهـــيـــرويـــن«، 
»مكافحة  أن  ــد  وأك
املرتبطة  الجرائم 
تندرج  باملخدرات، 
ــن قـــائـــمـــة  ــ ــم ــ ض
املصالح  أولويات 
بجميع  ــة  ــي األمــن
نظرا  مكوناتها، 

ملا تشكله من تحديات أمنية ومخاطر إجرائية 
مرتبطة أساسا بالجريمة املنظمة، وباألخص 
املهلوسة«،  واألقراص  املخدرات  تهريب  منها 
الجرائم  لهذه  األمنية  املعالجة  أن  مــبــرزا 
تقليص  على  ترتكز  رؤية شمولية  من  تنطلق 
العرض عبر التقليص املستمر للمواد املخدرة 
كإجراء وقائي، وذلك من خالل تعزيز دوريات 
املراقبة على مستوى املناطق الحدودية، وكذا 

تعزيز املراقبة الطرقية.
تدابير  اتخاذ  عن  الداخلية  وزيــر  وكشف 
آفة  من  والقاصرين  الشباب  لحماية  وقائية 
التعاطي للمخدرات، عن طريق تشديد املراقبة 
املقاهي  فيها  بما  العمومية،  األمــاكــن  على 
أجل  من  القاصرون،  يرتادها  التي  واملالهي 
واألقراص  املخدرات  استهالك  من  حمايتهم 
التعاطي  وكذا  »الشيشة«،  وتدخني  املهلوسة 
السلوكات  الكحولية وغيرها من  للمشروبات 

املنحرفة.
أهمية  على  ــر  ــوزي ال شــدد  ــر،  األخــي ــي  وف
للمخدرات  التعاطي  بمخاطر  التحسيس 
واإلدمان عليها وما ينجم عنها من انعكاسات 
وما  والعقلية  النفسية  الصحة  على  سلبية 
يالزمها من انتقال بعض األمراض، مبرزا أن 
الحمالت التحسيسية التي يتم تنظيمها عبر 
املؤسسات التعليمية، استهدفت خالل املوسم 
الدراسي الحالي، ما مجموعه 196 ألفا و930 
مختلف  إلى  زيارة   3118 خالل  من  متمدرسا 

املؤسسات العمومية والخاصة. لفتيت

الرباط. األسبوع

لحزب  العامة  األمينة  منيب،  نبيلة  خرجت 
بموقع  »بــرودكــاســت«  في  املــوحــد،  االشتراكي 
صوتها  إيصال  أجل  من  االجتماعي،  التواصل 

وحضور  البرملان  دخول  من  منعها  بعد 
اجتماعات اللجن النيابية.

ودعــــــت مــنــيــب إلـــــى تــغــيــيــر 
على  املنتهجة  الفالحية  السياسات 
ــداد الــســنــوات املــاضــيــة، من  امــت
الغذائي  األمــن  على  الحفاظ  أجل 
واملائي للمغاربة، في ظل التغيرات 

تسببت  التي  العاملية  املناخية 
الجفاف  ظــاهــرة  مفاقمة  فــي 

»سياسة  وانتقدت  بالبالد، 
املجال  في  املعتمدة  الريع 

يعيشها  التي  األزمــة  فاقمت  والتي  الفالحي، 
كبار  تشجيع  يتم  حيث  الجفاف،  بسبب  البلد 
من  الهكتارات  آالف  يمتلكون  الذين  الفالحني 
من  الصغير  الفالح  يستفيد  ال  بينما  األراضي، 

الدعم الحكومي بالشكل الكافي«.
على  تعتمد  »الحكومات  أن  منيب،  وأضافت 
توالي  لكن  االقتصادي،  النمو  لتحقيق  األمطار 
الفالحية  املحاصيل  يهدد  بات  الجفاف  سنوات 
ــداد  ــرورة إعـ ــ ــا يــســتــدعــي ض الــســنــويــة، م
بالعالم  للنهوض  استباقية  مخططات 
حديثها،  في  نبيلة  تطرقت  كما  القروي«، 
التزود  مستوى  على  الجفاف  لخطورة 
بعدما  خاصة  للشرب،  الصالحة  باملياه 
مسيرات  املناطق  من  مجموعة  عرفت 
مؤكدة  ــاه،  املــي أزمـــة  بسبب  العطش 
كانت  التي  السدود  سياسة  أن 
تاريخية،  مــراحــل  فــي  ناجعة 
مشاكل  بــدورهــا  تعرف  باتت 
عويصة بسبب تغيرات املناخ.

الرباط. األسبوع

على  تغييرات  إجراء  املستشارين  مجلس  قرر 
الحالية  احتياجاته  يالئم  حتى  اإلداري  النظام 
مناقشة  تمت  حيث  االستراتيجية،  وتوجهاته 
املوضوع في إطار الحوار االجتماعي خالل امللتقى 

الدراسي الرابع ملوظفي وموظفات املجلس.
هذا  فإن  املستشارين،  ملجلس  بالغ  وحسب 
امللتقى جاء لتكريس ثقافة الحق والواجب عبر 
بحسن  األطراف  كافة  والتزام  التوصيات  إقرار 
إلى  يهدف  أنه  كما  نتائجها،  واحترام  تفعيلها 
شراكة استراتيجية تحقق حكامة الفعل اإلداري 

ومردودية املوارد البشرية.
وقال رئيس املجلس، النعم ميارة، خالل هذا 
رئاسة  مع  وتنسيقا  عمال  »هناك  أن  امللتقى، 
مؤسسة  تأسيس  أجــل  مــن  ــواب،  ــن ال مجلس 

لألعمال االجتماعية ملوظفي البرملان بمجلسيه«، 
نظامه  تغيير  على  يشتغل  »املجلس  أن  مبرزا 

الداخلي الذي سيشكل نقلة نوعية في عمله«.
املستشارين  »مجلس  أن  مــيــارة  ــح  وأوضـ
واالقــتــراحــات  ــادرات  ــب امل جميع  على  منفتح 
بتنسيق  وذلــك  اإلداري،  النظام  تغيير  بشأن 
بني األجهزة اإلدارية والنقابة ومكتب املجلس«، 
تنهجها  الــتــي  التشاركية  باملقاربة  مشيدا 
باعتبارها  املجلس  ملوظفي  املستقلة  النقابة 

شريكا وجسرا بني املوظف واملسؤول.
من جانبه، أكد الكاتب العام للنقابة املستقلة 
امعاشو،  عبد هلل  املستشارين،  مجلس  ملوظفي 
ومواكبة  إخــراج  على  للعمل  النقابة  استعداد 
استراتيجية املجلس والتعاون مع كل املبادرات، 
معبرا عن أمله في الرقي بالشؤون االجتماعية 
على  املؤسساتية  بالصفة  وتمتيعها  للموظفني 

غرار عدد من القطاعات العمومية.

بنموسى أمام مطالب 
إدماج األساتذة 

المتعاقدين
الرباط. األسبوع

عقدت النقابات التعليمية اجتماعا مع 
وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، 
في  امللفات  من  العديد  مناقشة  أجل  من 
إطار الحوار القطاعي، حيث تم التوافق 
األســاســي  الــنــظــام  لجنة  تشكيل  على 
الجديد ملهن التربية والتكوين خالل هذا 

االجتماع.
»النظام  أن  له،  بالغ  في  الوزير  وأكد 
ويضمن  بالشمولية  يتسم  املــرتــقــب 
االستحقاق وتكافؤ الفرص لجميع فئات 
موظفي املنظومة التربوية، ويرسخ مبدأ 
ويكرس  املهني،  ــتــزام  واالل املسؤولية 
في  والتكوين  التربية  مهن  رسالة  سمو 
وفق  األداء  تقييم  تستهدف  متالزمة 

معايير جودة املمارسة التربوية«.
بضرورة  الــوزيــر  النقابات  وطالبت 
الجهود  وتكثيف  حاسمة  قرارات  اتخاذ 
املنظومة  إصــالح  ورش  تنزيل  أجــل  من 
تجويد  ــداف  ــ أه وتــحــقــيــق  ــتــربــويــة،  ال
انــتــظــارات  وفــق  التعليمية  املــمــارســة 
حل  إيجاد  أهمية  على  مؤكدة  املغاربة، 
مللف األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

منيب تلجأ لـ»اليوتيوب« بعد منعها من البرلمان

تأسيس مؤسسة اجتماعية للموظفين بمجلس المستشارين

منيب

بنموسى
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ملف  األسبوع

كان المغرب يواجه أزماته 
مع الغرب بالتهديد 

بالتقارب مع االتحاد 
السوفياتي

وجد  االستقالل،  على  حصوله  منذ 
املغرب نفسه أمام نظام عاملي قائم على 
القطبية الثنائية: معسكر غربي بزعامة 
نظامه  األمريكية  املتحدة  ــواليــات  ال
رأسمالي، وآخر شرقي بقيادة االتحاد 
السوفياتي نظامه شيوعي، وكان على 
املغرب أن يختار بني نظامني، وكما هو 
الرأسمالي  التوجه  اختار  فقد  معلوم، 
على حساب االشتراكي، رغم أنه انخرط 

فيما يسمى حركة دول عدم االنحياز.
ورغم ذلك، فقد كانت تحدث بني املغرب 
األزمات  بعض  الغربي  املعسكر  ودول 
التي عكرت صفو العالقات، لعل أبرزها 
األزمة املغربية الفرنسية بسبب اغتيال 

املهدي بنبركة فوق األراضي الفرنسية، 
ســنــوات،  سبع  استمرت  أزمـــة  وهــي 
بني  تقع  كانت  إشكاليات  إلى  إضافة 
األمريكية  املتحدة  والــواليــات  املغرب 
امتناع  بسبب  واألخـــرى،  الفينة  بني 
في  للمغرب  األسلحة  بيع  عن  أمريكا 
إطار موازنة القوى بينه وبني الجزائر، 
املغرب  كــان  األزمـــات،  هــذه  وملواجهة 
دول  تهديد  استراتيجية  ــى  إل يلجأ 
املعسكر الغربي باالنخراط في عالقات 

مع االتحاد السوفياتي.
الذي  الحدث  ذلك،  على  األمثلة  ومن 
القرن  من  الستينيات  أواسط  في  وقع 
املاضي وكانت له تداعياته على املغرب 
وأمريكا وفرنسا، ويتعلق األمر باغتيال 
فوق  بنبركة  املهدي  االتحادي  الزعيم 
بسببه  والـــذي  الفرنسية،  ــي  األراضـ
الفرنسية،  املغربية  العالقات  انقطعت 
ونتيجة ذلك، أراد امللك الحسن الثاني أن 
يعوض فرنسا بأمريكا كشريك عسكري 
واقتصادي وثقافي، إال أن هذه األخيرة 
املغرب،  مطالب  تحقيق  في  تماطلت 
وكرد فعل على التماطل األمريكي، عمل 

بوصلته  توجيه  على  الثاني  الحسن 
بزيارة  وقام  السوفياتي،  االتحاد  نحو 
تم   ،1966 أكــتــوبــر  فــي  موسكو  ــى  إل
تعاون  اتفاقيات  على  التوقيع  خاللها 
ــي  اإلذاع والــبــث  الثقافة  مــجــاالت  فــي 
والعلوم  واالقــتــصــاد  والتلفزيوني 
العالقات  والتقنيات، ومن أجل توطيد 
السوفياتي،  االتحاد  رئيس  قام  أكثر، 
أبريل  شهر  في  بودغورني  نيكوالي 

1969، بزيارة إلى املغرب.
أفعال  ردود  التقارب  هذا  خلف  وقد 
داخل الواليات املتحدة األمريكية، حيث 
من  القلق  األمريكان  املسؤولني  أصاب 
األرشيف  من  وثيقة  أيدينا  وبني  ذلك، 
أمريكا  ذكـــرت  كيف  تبني  األمــريــكــي 
املغرب بعواقب التعامل مع السوفيات، 
وماذا يمكن أن ينتج عن ذلك، والوثيقة 
األمريكية  الخارجية  وزارة  وثائق  من 
وهي   ،1969 ماي   29 بتاريخ  مؤرخة 
عبارة عن اجتماع بني السفير األمريكي 
املذبوح،  محمد  والجنرال  باملغرب، 
بمكتب  دار  امللكي،  البروتوكول  مدير 
ماي   27 بتاريخ  بالرباط  األخير  هذا 

»نظرة  هــو  الوثيقة  وعــنــوان   ،1969
عامة مع الجنرال محمد املذبوح«، أما 
انعكاس  مدى  بحث  فهو  موضوعها، 
املغربية  للعالقات  األخيرة  التطورات 
املستقبلي  الوضع  على  السوفياتية 
األمريكي  السفير  أشار  حيث  للمغرب، 
من خالل هذه الوثيقة، إلى أن »الجنرال 
وارتباط  كاملة  بثقة  يحظى  املذبوح 
ولم  الثاني«،  الحسن  امللك  مع  وثيق 
يستبعد السفير أن »وجهة نظر املذبوح 
أنه  ذكر  امللك«، كما  تعكس وجهة نظر 
أعطاه  قد  امللك  يكون  أن  املمكن  »مــن 
وجس  اللقاء،  بهذا  للقيام  توجيهات 
السوفياتي  التقارب  من  أمريكا  نبض 

املغربي«.
املذبوح  الجنرال  أكــد  جانبه،  ومــن 
»العالقات  أن  االجــتــمــاع،  هــذا  خــالل 
ما  على  تحسنت  السوفياتية  املغربية 
يبدو«، وشدد على أن »هذا التحسن ال 
تفسيره  األحوال  من  حال  بأي  ينبغي 
الرأسمالي  التوجه  على  يؤثر  بأنه 
األمريكي  السفير  وأشــار  للمغرب«، 

أن  املذبوح  الجنرال  أخبر  بأنه 

سعد الحمريأعد الملف: 

ال اهتمام مؤخرا إال بتبعات الحرب الروسية األوكرانية 
الذي  المغرب،  ومنها  العالم،  دول  اقتصاديات  على 
يبدو أنه يعاني من هذه الحرب، خاصة وأن البالد تمر 
لحد  لكن  سنة،   30 منذ  مسبوقة  غير  جفاف  أزمة  من 
الحرب، وخصوصا  نتائج ما بعد  الحديث عن  أو  التفكير  اآلن، لم يبدأ 
أو  سلبا  إما  ستتغير  القوى  موازين  أن  شك  وال  للمغرب،  بالنسبة 

إيجابا، ولنا في التاريخ البعيد والقريب عبرة.
الوضعية  مع  المغرب  تعامل  كيف  إبراز  إلى  الملف  هذا  ويهدف 
الدولية، وكيف وازن بين القوى الدولية في ظل انقسام العالم 
إلى معسكرين غربي وشرقي، ثم كيف تمكن المغرب من ربط 
عالقات اقتصادية قوية مع روسيا بعد الحرب الروسية األوكرانية 

سنة 2014.

الملك محمد السادس في ضيافة الرئيس بوتين

بعــد التـــجربة 
االقتصادية سنة 

هل تقوي الحرب 
األوكرانية العالقات بين 

المغرب وروسيا ؟ 

2014



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

ملف  األسبوع
7 العدد: 1598 من 11 إلى 17 مارس 2022

أن  يــرون  األمريكيني  »املسؤولني  أن 
التقارب املغربي السوفياتي لم يكن على 
األمريكية«،  املغربية  العالقات  حساب 
غير أن العديد من األمريكيني في حيرة 
على  املطاف  نهاية  في  ذلك  تأثير  من 
الثقة املتبادلة التي تميز العالقات بني 

البلدين.
خالل  مــن  األمريكي  السفير  وذكــر 
بأنها ستعرض لنظيره  الوثيقة،  نفس 
االتحاد  إنجازات  من  سلسلة  املغربي 
للتمركز  جهوده  إطار  في  السوفياتي 
فتح  ومنها  املــغــرب،  في  قــوي  بشكل 
البيضاء،  بــالــدار  العامة  القنصلية 
وزيارة  بالرباط،  ثقافي  مركز  وإنشاء 
البيضاء،  للدار  السوفياتية  البحرية 
السوفياتي  الــرئــيــس  ــارة  زيـ وكــذلــك 
يربط  طيران  خط  وافتتاح  للمغرب، 
الزيارة  وأخيرا،  وهافانا،  الرباط  بني 
عمر  بــن  إدريـــس  للجنرال  املرتقبة 
ــيــاتــي، كــمــا الحــظ  ــحــاد الــســوف ــالت ل
الرئيس  زيارة  أعقاب  في  أنه  السفير 
بعثة  أرسلت  املغرب  إلى  السوفياتي 
والحظ  موسكو،  إلى  مغربية  عسكرية 
انطباعا  يخلق  أن  ذلــك  شــأن  مــن  أن 
خاطئا لدى األمريكان، وأضاف السفير 
املذبوح  للجنرال  شرح  أنه  األمريكي 
الخطوات  بهذه  قام  عندما  املغرب  أن 
الواليات  االعتبار لحساسية  قليل  كان 

املتحدة األمريكية والشعب األمريكي.
شركة  رحــالت  تطوير  وبخصوص 
باملغرب،  »أيروفلوت-هافانا«  طيران 
كوبا  بــني  املــشــتــرك  ــرأســمــال  ال ذات 
السفير  فــإن  السوفياتي،  واالتــحــاد 
أن  املغربي  الجنرال  أخبر  األمريكي 
أدانت  الالتينية  أمريكا  بلدان  معظم 
األنشطة الكوبية بالتنسيق مع االتحاد 
السوفياتي، كما أشار إلى أن الحكومة 
املغربية كانت على بينة من املحاوالت 
للمغرب،  املعادية  السابقة  الكوبية 
وأشــار  إفريقيا،  فــي  أخــرى  وأمــاكــن 
السفير األمريكي ضمن نفس الوثيقة، 
بأن  املذبوح  للجنرال  تكهن  أنــه  إلــى 
املغرب رغم تفانيه في االعتدال، يمكن 
أن يكون قد وقع في الفخ السوفياتي، 
ــي الــوثــيــقــة أيــضــا، أن  ومــمــا جـــاء ف
املذبوح اقتنع تماما بخطورة وسلبية 
في  لكوبا  التابعة  الشركة  هذه  وجود 
مساعدة  قضية  وأن  خاصة  املــغــرب، 
حاضرة  تزال  ما  كانت  للجزائر  كوبا 

في األذهان.
وحــســب نــفــس الــوثــيــقــة، فــقــد ذكــر 
املغربي  نظيره  األمــريــكــي  املــســؤول 
السودان،  في  حصل  الــذي  باالنقالب 
»متطرفة«  عناصر  أن  للجنرال  وأكــد 
مذهال،  تقدما  حققت  ــســودان  ال فــي 
من  وقــدم  نسبيا،  تافهة  بدايات  ومن 
الخبرة  ــدرة  ق مــدى  املثال  هــذا  خــالل 
القاعدة  استغالل  على  السوفياتية 
أبعد  إلى  ممكن  هذا  وأن  العدد،  قليلة 

الحدود حدوثه في املغرب.
ومن أجل إعادة املغرب إلى التعامل 
أمريكا  قدمت  الغربي،  املعسكر  مــع 
ــة وعــســكــريــة  ــتــصــادي ــدات اق ــاع ــس م
لسنة  املالي  القانون  بموجب  للمغرب 
خالل  املذبوح  الجنرال  وقــال   ،1969
اللقاء أن »امللك الحسن الثاني مسرور 
املالية  السنة  مساعدات  بخصوص 
في  بصدق  يأمل  ــه  وأن  ،1969 لسنة 
استمرار هذه املساعدات«، وأشار إلى 
أن تطوير الدفاع الجوي يعتبر أولوية 
للمغرب، باملقابل، أشار له السفير بأن 
ذلك  مع  تتعامل  األمريكية  الحكومة 

املساعدات  برنامج  ولكن  بإيجابية، 
الــســنــويــة يــعــتــمــد عــلــى مـــا يــقــرره 
الكونغريس، وأضاف الجنرال املذبوح 
تنتهج  الحكومة  كانت  لو  حتى  بأنه 
الجزائر،  الجارة  مع  االنفتاح  سياسة 
عندما   1969 فبراير  في  بدأتها  والتي 
فإن  ــران«،  ــ »إف اتفاقية  البلدان  وقــع 
أن  املستقبل، حيث  إلى  يتطلع  املغرب 
الجزائر مسلحة تسليحا جيدا، ومدربة 
ويمكن  السوفياتي،  االتحاد  قبل  من 
وحسب  لحظة،  أي  في  رأيها  تغير  أن 
الجنرال املذبوح دائما، فإن وجود الحد 
واألمنية  الدفاعية  القدرات  من  األدنى 
لدى املغرب، يعتبر أمرا بالغ األهمية، 
أمريكا  بأن  األمريكي  السفير  قال  وقد 
لالنفتاح  املغرب على محاولته  تشجع 
على باقي بلدان املغرب العربي، وأشار 
لتشجيع  ستسعى  أمــريــكــا  أن  إلــى 
على  الكبير،  املغرب  وأيضا  املغرب، 
التنمية االقتصادية في املستقبل، وأن 
الحسن  امللك  على جهود  توافق  بالده 
الثاني لتعزيز اتفاقية الحد من التسلح 

في املغرب الكبير.
رسالته  األمــريــكــي  السفير  وخــتــم 
بالقول: إن الجنرال املذبوح بدت عليه 
مالحظات  جراء  من  اإلعجاب  عالمات 
السفير األمريكي حول نتائج االعتماد 
بمقترح  أعجب  كما  السوفيات،  على 
ــوازن  ــي بــخــلــق تـ ــاض ــق الــســفــيــر وال
واالتــحــاد  أمريكا  بــني  الــعــالقــات  فــي 
السوفياتي، ودون أي وعود بالنجاح، 
أخبره الجنرال املذبوح بأنه سيحاول 
بن عمر  إدريس  الجنرال  زيارة  تأجيل 
اقتناعه  إلى  أشــار  كما  موسكو،  إلى 
باملوقف من شركة الطيران »أيروفلوت« 

ذات الرأسمال الكوبي - األمريكي.

بعد الحرب الروسية 
األوكرانية في سنة 2014.. 

أصبح المغرب من أهم 
شركاء روسيا

قريبا  املغرب  ظل  الحدث،  هذا  ومنذ 
طرح  تبنيه  مــع  الغربي  املعسكر  مــن 
االتحاد  انــهــار  أن  إلــى  االنحياز  عــدم 
السوفياتي سنة 1991، غير أن العالقات 
املغربية الروسية بدأت في إعادة الدفء 
السادس  محمد  امللك  منذ صعود  إليها 
تنويع  مبدأ  من  انطالقا  العرش،  إلــى 
الشركاء االقتصاديني للمملكة، حيث قام 
امللك محمد السادس بزيارة إلى روسيا 
توقيع  خاللها  جرى   2002 أكتوبر  في 
16 اتفاقية بني البلدين، ومن أجل تطوير 
السوق  على  املغرب  وانفتاح  العالقات 
منذ  املغرب  ألغى  الروسية،  السياحية 
للسياح  الــتــأشــيــرة   ،2005 يــولــيــوز 
تشجيع  إلــى  أدى  مــا  وهــو  ــروس،  ــ ال
اململكة،  زيـــارة  على  الـــروس  السياح 
حسب بيانات وزارة الخارجية املغربية، 
قام  البلدين،  التقارب بني  وفي ظل هذا 
الرئيس الروسي فالديمير بوتني بزيارة 
رسمية للمغرب في شتنبر 2006، وهي 
لرئيس  ــى  األول الــزيــارة  اعتبرت  التي 
روسي منذ سقوط االتحاد السوفياتي، 
العالقات  استمرت  التاريخ  ذلك  ومنذ 

بني البلدين في النمو أكثر فأكثر.
الساحة  2014، شهدت  وبحلول سنة 
أهمها  لعل  عنيفة،  هزات  عدة  الدولية 

بفرض  انتهت  التي  األوكرانية  األزمــة 
ــة عــلــى روســيــا  ــصــادي ــت ــات اق ــوب ــق ع
التي  الدولة  اعتبارها  على  االتحادية، 
ــد االنــفــصــالــيــني في  تــســاعــد وتــســان
بدخول  إيذانا  ذلك  كان  وقد  أوكرانيا، 
ــي شبه  ــا والـــقـــوى الــغــربــيــة ف ــي روس
مواجهة مباشرة، انتهت بفرض االتحاد 
األمريكية  املتحدة  والواليات  األوروبي 
وكان  روسيا،  على  اقتصادية  عقوبات 
من  كثير  على  بالغ  تأثير  الحدث  لهذا 
البعيدة عن بؤرة الصراع، وذلك  الدول 
مع  باملثل  التعامل  روسيا  قررت  بعدما 
العقوبات،  عليها  فرضت  التي  ــدول  ال
عن  تبحث  جعلها  ــذي  الـ ــر  األمـ وهــو 

تحالفات جديدة للتعاون االقتصادي.
قــررت  الـــدول التي  لقد كــان مــن بــني 
معها،  ــعــاون  ــت ال تــوســع  أن  ــا  ــي روس
املغرب، على اعتباره أحد أهم املصدرين 
هذا  ــان  ك ــد  وق الــفــالحــيــة،  للمنتجات 
األخير يعاني من ضائقة بعدما توترت 
األوروبي  االتحاد  وبني  بينه  العالقات 
على خلفية إعادة هذا األخير النظر في 
املغرب بخصوص  مع  املوقعة  االتفاقية 

تصدير منتجاته الفالحية.
وقد انعكس هذا التحول على الخطاب 
الــحــاديــة  الـــذكـــرى  بمناسبة  املــلــكــي 
بتاريخ  والشعب،  امللك  لثورة  والستني 
حيزا  عندما خصص   ،2014 20 غشت 
توسيع  عن  للحديث  الخطاب  من  هاما 
وروســيــا  الــصــني  مــع  اململكة  عــالقــات 
هذا  في  قال  حيث  وإفريقيا،  والخليج 
الصدد: ))إذا كان املغرب يحتاج لبعض 
بخطى  السير  ملواصلة  فقط  الجهود 
الصاعدة،  الدول  إلى  لالنضمام  واثقة 

االقتصادي  االنفتاح  سياسة  فإن 
قد عززت مكانته كمحور للمبادالت 

بعد اغتيال المهدي بنبركة فوق األراضي الفرنسية، انقطعت العالقات المغربية الفرنسية، 
ونتيجة ذلك، أراد الملك الحسن الثاني أن يعوض فرنسا بأمريكا كشريك عسكري واقتصادي 

وثقافي، إال أن هذه األخيرة تماطلت في تحقيق مطالب المغرب، وكرد فعل على التماطل 
األمريكي، عمل الحسن الثاني على توجيه بوصلته نحو االتحاد السوفياتي، وقام بزيارة إلى 

موسكو في أكتوبر 1966، تم خاللها التوقيع على اتفاقيات تعاون في مجاالت الثقافة والبث 
اإلذاعي والتلفزيوني واالقتصاد والعلوم والتقنيات، ومن أجل توطيد العالقات أكثر، قام رئيس 

االتحاد السوفياتي، نيكوالي بودغورني في شهر أبريل 1969، بزيارة إلى المغرب.

رئيس االتحاد السوفياتي بودغورنيالراحل الحسن الثاني



العدد: 1598 من 11 إلى 17 مارس 82022

ملف  األسبوع

الشراكات  تعكسه  مــا  وهــو  الــدولــيــة، 
املثمرة، سواء مع الدول العربية، وخاصة 
أو  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  مع 
مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث 
بإفريقيا،  مستثمر  ثاني  املغرب  يعد 
املتقدم،  الوضع  إلــى  باإلضافة  ــك  وذل
األوروبي،  باالتحاد  املغرب  يربط  الذي 
كبير  عدد  مع  الحر  التبادل  واتفاقيات 
من الدول، في مقدمتها الواليات املتحدة 
األمريكية، والشراكة االستراتيجية التي 
إضافة  روسيا،  مع  تعميقها  على  نعمل 
التي نحن بصدد بلورتها  الشراكة  إلى 

مع الصني((.
املنابر  أسهبت  الــتــحــول،  هــذا  بعد 
الحديث عن هذا  في  املغربية  اإلعالمية 
جرت  ــذي  ال الــســؤال  ــان  وك »التحول« 
سحبا  األمـــر  يعد  هــل  هــو:  مناقشته 
»الــشــركــاء  ــدام  ــ أق تــحــت  مــن  للبساط 
مقدمتهم  وفــي  للمغرب،  التقليديني« 
فرنسا وإسبانيا، وبدرجة أقل الواليات 
األمــر  زاد  ومــمــا  األمــريــكــيــة؟  املتحدة 
لم  املغربية  الخطوة  هــذه  أن  تعقيدا، 
تكن ظرفية، بل كانت لها تبعاتها، أكدت 
على أن املغرب ماض في تنويع شركائه 
زار  فقد  روسيا،  ومنهم  االقتصاديني 
السادس روسيا  املغربي محمد  العاهل 
في 13 مارس 2016، في ثاني زيارة من 
 ،2002 أكتوبر  في  األولــى  بعد  نوعها 
اتفاقية   16 توقيع  الزيارة  وجرى خالل 

بني البلدين.
وضح  الــحــدث،  هــذا  من  شهر  وبعد 
ــام القمة  املــلــك مــن خـــالل خــطــابــه أمـ
أبريل   20 ــوم  ي الخليجية  املغربية 
2016 بالرياض، أبعاد التقارب املغربي 

الصدد:  هــذا  في  قــال  حيث  الــروســي، 
حرصه  رغم  جهته، فاملغرب  ومن   ..((
على الحفاظ على عالقاته االستراتيجية 
ــي األشــهــر  ــد تــوجــه ف ــع حــلــفــائــه، ق م
األخيرة نحو تنويع شراكاته، سواء على 
املستوى السياسي أو االستراتيجي أو 
تندرج  هــذا اإلطــار،  وفــي  االقتصادي، 
خالل  روســيــا،  إلــى  الناجحة  زيارتنا 
الشهر املاضي، والتي تميزت باالرتقاء 
استراتيجية  شــراكــة  ــى  إل بعالقاتنا 
معمقة، والتوقيع على اتفاقيات مهيكلة، 
كما  الحيوية،  املجاالت  من  العديد  في 
استراتيجية  شراكات  إلطــالق  نتوجه 
الصني  وجمهورية  الهند  مــن  كــل  مــع 
شاء  إن  قريبا،  سنقوم  التي  الشعبية، 
حر  فاملغرب  إليها،  رسمية  بزيارة  هلل، 
محمية  وليس  واختياراته  قراراته  في 
تابعة ألي بلد، وسيظل وفيا بالتزاماته 

أن يروا  الذين ال ينبغي  تجاه شركائه، 
في ذلك أي مس بمصالحهم((.

توسيع  فــي  املــغــرب  استمر  وبــذلــك، 
حيث  روسيا،  مع  االقتصادية  عالقاته 
أكتوبر  فــي  وموسكو،  الــربــاط  وقعت 
2017، 11 اتفاقية، ثالث منها في مجاالت 
وارتفع  والــزراعــة،  والصناعة  الطاقة 

البلدين  بني  التجارية  املبادالت  حجم 
من حوالي 200 مليون دوالر عام 2001 
إلى 2.5 مليار دوالر في 2016، واحتلت 
في  التاسعة  املرتبة   ،2016 عام  روسيا 
واملرتبة  للمغرب  املصدرة  الدول  قائمة 

الـ 22 في قائمة املستوردين منه.

قــبل الحــرب الروســية 
األوكــرانية الحــالية.. 

كان هناك حديث عن أزمة 
بين المغرب وروسيا

املغرب  بــني  الــعــالقــات  وصــف  يمكن 
اقتصاديا  الهدوء  طبعها  بأنه  وروسيا 

ـــود خـــالف حـــول الــقــضــايــا  رغـــم وجـ
فاتح  في  حــدث  ظهر  حتى  السياسية، 
بني  العالقات  صفو  عكر   ،2021 شتنبر 
روسيا  فرضت  عندما  ــك  وذل البلدين، 
القادمني  املسافرين  على  جديدة  قيودا 
من املغرب، حيث أنه حسب الفقرة الـ 13 
من شروط دخول روسيا، خالل جائحة 

»كورونا«، ُيشترط على املغاربة الراغبني 
رحالت  عبر  السفر  روسيا،  دخــول  في 
مباشرة، أو عبر بيالروسيا حصرا، وبعد 
أبلغت  إذ  املغربي  الرد  ذلك بشهر، جاء 
السلطات  أن  الروسية  السفارة  الرباط 
املغربية عَلّقت الرحالت الجوية املنطلقة 
بداية  روسيا  إلى  مباشرة  أراضيها  من 
وبــدوره   ،2021 أكتوبر   5 الثالثاء  من 
جواب روسيا جاء سريعا، حيث أخبرت 
موسكو الجامعة العربية، يوم الخميس 
مؤتمر  تأجيل  بــضــرورة  أكــتــوبــر،   14
على  الروسي-العربي  التعاون  منتدى 
كان  الــذي  الخارجية  وزراء  مستوى 
مقررا عقده يوم 28 أكتوبر، والذي كان 

مقررا أن تحتضنه الرباط.
إلى  األمــر  أرجعت  الروسية  األخبار 
وزير  أجندة  مع  االجتماع  مطابقة  عدم 

ودعــت  ــروف،  ــ الف سيرجي  الخارجية 
كما  مسمى،  غير  أجل  إلى  تأجيله  إلى 
روسيا  قررتها  ثالثة  خطوة  هناك  أن 
قـــرار سحب  فــي  تجَلّت  املــغــرب،  ضــد 
موسكو  وأعقبت  الرباط،  من  رعاياها 
الجمعة  يوم  سفيرها  بقرار سحب  ذلك 
بـ»ظروف  فسرته  ما  وهو  أكتوبر،   15
قضاء العطلة«، غير أن وزارة الخارجية 
الروسية خرجت يوم 28 أكتوبر لتنفي 
أزمة بني  القائلة بوجود  صحة األخبار 

الرباط وموسكو.
دجنبر   12 تاريخ  وضع  ذلــك،  وبعد 
املاضي، لزيارة وزير الخارجية الروسي 
مقررة  كانت  جولة  ضمن  املغرب،  إلى 
له إلى منطقة الشرق األوسط، قبل أن 
في  يفترض  وكان  موعدها،  إلغاء  يتم 
التعاون  ملنتدى  رئاسته  الفروف  زيارة 
مدينة  كانت  الذي  العربي،   - الروسي 
إلغاء  مــع  لكن  ستحتضنه،  مــراكــش 
الزيارة تأجل أيضا انعقاد املنتدى، كما 
بيوم  املنتدى  يسبق  أن  مخططا  كــان 
اجتماع مغربي - روسي برئاسة الفروف 
والتوقيع  بــوريــطــة،  نــاصــر  ونــظــيــره 
أن  غير  ثنائية،  اتفاقيات  على  خالله 
بأزمة،  يمران  ال  البلدين  أن  أثبت  ما 
تنويع  في  قدما  املضي  املغرب  وعــزم 
ما  وهو  روسيا،  ضمنهم  ومن  شركائه 
األوكرانية  الروسية  الحرب  خالل  وقع 
الحالية، عندما طرحت الجمعية العامة 
مشروع  ــارس،  م  3 يــوم  املتحدة  لألمم 
عن  فورا  بالتوقف  روسيا  يطالب  قرار 
اختار  أوكرانيا،  ضد  القوة  استخدام 
من  موقف  بــأي  املشاركة  عــدم  املغرب 
للتصويت  املخصص  الحيز  ترك  خالل 
فارغا.. فكيف ستكون العالقات املغربية 
الروسية بعد هذه الحرب؟ وهل ستتجه 

نحو مزيد من التعاون االقتصادي؟
البحث  أن املغرب سيرغب في  ال شك 
منتجاته  لتصدير  جديدة  أســواق  عن 
روسيا  أن  الطبيعي  ومــن  الفالحية، 
سترغب في زيادة وارداتها من املنتجات 
الفالحية بعد مقاطعة الدول األوروبية، 
كما أن هناك مجاالت أخرى للتعاون بني 

البلدين.

الملك محمد السادس خالل خطابه أمام القمة المغربية الخليجية يوم 20 أبريل 2016 بالرياض: 
)).. ومن جهته، فالمغرب رغم حرصه على الحفاظ على عالقاته االستراتيجية مع حلفائه، 

قد توجه في األشهر األخيرة نحو تنويع شراكاته، سواء على المستوى السياسي أو 
االستراتيجي أو االقتصادي، وفي هذا اإلطار تندرج زيارتنا الناجحة إلى روسيا، خالل 

الشهر الماضي، والتي تميزت باالرتقاء بعالقاتنا إلى شراكة استراتيجية معمقة، 
والتوقيع على اتفاقيات مهيكلة في العديد من المجاالت الحيوية، كما نتوجه إلطالق 

شراكات استراتيجية مع كل من الهند وجمهورية الصين الشعبية، التي سنقوم قريبا، 
إن شاء هللا، بزيارة رسمية إليها، فالمغرب حر في قراراته واختياراته وليس محمية 

تابعة ألي بلد، وسيظل وفيا بالتزاماته تجاه شركائه، الذين ال ينبغي أن يروا في ذلك 
أي مس بمصالحهم((.

ناصر بوريطة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
9 العدد: 1598 من 11 إلى 17 مارس 2022

كواليس  صحراوية    

عودة خليهن
الــــرشيد ولــد 

العيون. األسبوع

  
عاد خليهن ولد الرشيد، رئيس املجلس امللكي 
االستشاري للشؤون الصحراوية، إلى الواجهة، 
الجمعية  مــقــرر  لنائبة  استقباله  ــال  خ مــن 
الديمقراطية،  الكونغو  لجمهورية  الوطنية 
على  ليرد  ذلك  وجاء  كوليت،  نتوندو  تشومبا 
القطب  غياب  رجحت  التي  التأويات  بعض 
اللقاء  وهو  صحية،  وعكة  بسبب  الصحراوي 
الذي غيب عنه املوت أحد أعضاء »الكوركاس«، 

الفقيد خداد ولد محمد املوساوي.
واستعرض رئيس املجلس مستجدات قضية 
الوفد  الرشيد  ولد  أقنع  وكعادته  الصحراء، 
النشاز  الحضور  مسألة  بشأن  خاص  بشكل 
ليس  لكيان  اإلفريقي  االتــحــاد  منظمة  داخــل 
بدولة كما هو متعارف عليه، في تناقض تام مع 
القانون الدولي وميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية 
والقانون التأسيسي لاتحاد اإلفريقي، كما ذّكر 
تحظى  الذي  املتواصل  بالدعم  املجلس  رئيس 
الدولي  املستوى  الذاتي على  الحكم  به مبادرة 
كحل جاد وواقعي وموثوق من شأنه أن ينهي 
النزاع املصطنع حول قضية الصحراء املغربية، 
للمجلس،  الــعــام  األمــن  الــلــقــاء،  فــي  وشـــارك 
العينن،  ماء  خليهن  بن  العينن  ماء  الدكتور 

وأحمد مغيزالت، عضو املجلس.

أمريكـيون يراهـنون عـلى االستـثمار بالـداخلة
عبد اهلل جداد. الداخلة

  
وزيــر  نائبة  ــارة  زيـ تــزامــنــت 
ويندي  األمــريــكــي،  الخارجية 
حدث  مــع  للمغرب،  شــيــرمــان، 
للمنتدى  ــة  ــداخــل ال احــتــضــان 
لاستثمار،  األمريكي  املغربي 
وعبرت النائبة شيرمان عن دعم 
الذاتي  الحكم  ملخطط  واشنطن 
الذي تقدم به املغرب سنة 2007 
كحل نهائي للنزاع املفتعل حول 

الصحراء املغربية.
رئيس  بلومبرغ،  فيليب  وقال 
ــشــارك في  الــوفــد األمــريــكــي امل
املنتدى، أن مستثمرين أمريكين 
قرروا تخصيص 30 مليون دوالر 
في  بالداخلة،  استثمارات  لخلق 
مجاالت الصيد البحري وتطوير 
سياحية  أسواق  وفتح  الفاحة 
جهته،  ومن  أمريكا.  مع  جديدة 
والصناعة  التجارة  ــر  وزي قــال 
يهدف  املنتدى  أن  مزور،  رياض 
االقتصادية  الروابط  تعزيز  إلى 
بالجهة  والنهوض  البلدين،  بن 
وفرصها  بمؤهاتها  والتعريف 
املستثمرين  لــدى  االستثمارية 
واعتبره  األمريكين،  والفاعلن 
ــي اخــتــيــار  نــاجــحــا ومــوفــقــا ف
قنصلية  افتتحت  التي  أمريكا 
اقتصادية بالداخلة، التي تشهد 
املستويات،  كــافــة  على  تنمية 
العالم  مدن  أكبر  تنافس  وباتت 

في مجال السياحة الرياضية.

وبنفس املناسبة، قال الخطاط 
هذا  أن  الجهة،  رئيس  ينجا، 
املنتدى، املنظم من طرف مجلس 
الــذهــب،  وادي  الــداخــلــة  جهة 
الصناعة  وزارة  مــع  بــشــراكــة 
التعاون  تعزيز  يروم  والتجارة، 
استثمارات  وتطوير  الثنائي 
في  جــديــدة  مــبــاشــرة  أمريكية 
والسياحة  الــفــاحــة  مــجــاالت 
املتجددة،  والطاقات  واملــعــادن 
بأن  اقتنعوا  األمريكين  وأن 
سياحية  وجهة  أفضل  الداخلة 

في العالم.
المن  الجهة  والـــي  وتــطــرق 
الستعداد  تدخله،  فــي  بنعمر، 
مواكبة  العمومية  السلطات 
األمريكين  املستثمرين  ومرافقة 
والتي  باملنطقة،  مشاريعهم  في 
ستخلق املزيد من فرص الشغل، 
على  األمــريــكــيــن  يجعل  مــمــا 

الجهة  في  األعمال  بمناخ  دراية 
في  وذلك  التنموية،  ومؤهاتها 
الشاملة  االستراتيجية  إطــار 

باململكة. لاستثمار 
بحضور  الحدث  هــذا  وتميز 
ــال  ــن رجـ ــن مـ ــشــري ــي ع ــوالـ حـ
قطاعات  فــي  ــادة  ــق وال األعــمــال 
والطاقات  الغذائية  الصناعة 
والتقنيات  واملــالــيــة  املــتــجــددة 
أمريكيون  بينهم  مــن  الطبية، 
نائب  وبمشاركة  إسرائيل،  من 
ملقاوالت  العام  االتــحــاد  رئيس 
الداخلة،  فــرع  ورئــيــس  املــغــرب 
الذي  الزبدي،  محمد  املستثمر 
ــا دولــيــا  اعــتــبــر املــنــتــدى حــدث
جــديــرا بــاالهــتــمــام، مــؤكــدا أن 
الداخلة  لجهة  أمريكا  اكتشاف 
املشاريع  على  وقعه  له  سيكون 
الكبرى،  والفاحية  السياحية 
كما زار الوفد األمريكي عددا من 

الصناعية،  والوحدات  املشاريع 
»ريو« لصاحبه  بينها معمل  من 
الداخلة  الدرهم وميناء  عبد هلل 
وضيعات فاحية لتربية األحياء 

املائية.
االستراتيجي  الحوار  وشكل 
بــــن املــــغــــرب والـــــواليـــــات 
ــا  ــضــاي ــق ــدة حـــــول ال ــحـ ــتـ املـ
مناسبة  اإلقليمية،  السياسية 
لــلــدبــلــومــاســيــن األمــريــكــيــن 
واملغاربة، الستعراض جملة من 
القضايا ذات االهتمام املشترك، 
ــك الـــتـــعـــاون في  ــ ــي ذل ــا فـ ــم ب
اإلنسان،  وحقوق  األمــن  مجال 
والتطرق إلى القضايا اإلقليمية 
وليبيا  بــالــســاحــل  املــرتــبــطــة 
املسؤولة  ونوهت  وأوكرانيا. 
األمــريــكــيــة، فــي هــذا الــصــدد، 
بن  العاقات  تعميق  بمواصلة 

املغرب وإسرائيل.

بوعيدة تنهي زمن »البلوكاج«

كلميم. األسبوع 

  
جهة  رئيسة  بوعيدة،  مباركة  تنفست 
كلميم وادنون، الصعداء، بانسجام رؤيتها 
مع أغلبية ومعارضة مجلس الجهة، الذي 
أخذ الدرس مما سبق أن اعترض عشرات 
املشاريع التنموية سابقا، واليوم، يبدو أن 

بنت القطب الصحراوي الكبير، املرحوم 
علي بوعيدة، سعيدة بتصويت املجلس 
األعمال  جــدول  نقط  على  باإلجماع 
ومسؤولة  إيجابية  مناقشة  بعد 
املجلس،  مــكــونــات  ــن  ب واحـــتـــرام 
بوعيدة  مباركة  تعتبره  مــا  وهــو 

العمل  يعكس  إيجابيا  مؤشرا 
السائدة بن مكونات  والثقة 

ووعي  املجلس،  وفرقاء 
مسؤولية  بأن  الجميع 

هي  الساكنة  خدمة 
الواجبات،  أقدس 
وهــــو مـــا يــدعــو 
ــاء  ــ ــوفـ ــ إلـــــــى الـ

ومشاريع  برامج  من  املقدمة  بااللتزامات 
تقديم  وبالتالي،  واجتماعية،  اقتصادية 
أزمة  من  التخفيف  على  يساعد  منتوج 
في  االستثمارات  ــاق  آف ويفتح  البطالة 

مختلف املجاالت.
الناجم  محمد  الــجــهــة،  ــي  والـ وثــمــن 
الجهة،  أقــالــيــم  عــمــال  بحضور  أبــهــاي، 
الــتــي ســـادت أشغال  املــســؤولــيــة  بـــروح 
ــدورة الــعــاديــة لــشــهــر مـــارس  ــ ــ ال
والتي  ــون،  وادنـ كلميم  لجهة 
باألغلبية  بالتصويت  تميزت 
نقطة   25 على  وبــاإلجــمــاع، 
ــن جــــدول  ــمـ ــة ضـ ــ ــدرجـ ــ املـ
هــذه  أن  معتبرا  األعـــمـــال، 
ظرفية  في  انعقدت  الـــدورة 
بالورش  تتميز  استثنائية 
الكبير  امللكي  االجتماعي 
الحكومي  والبرنامج 
والرغبة  الــطــمــوح 
في تنزيل النموذج 
التنموي الجديد.

لعريش في مهمة 
بغــواتيماال »دبلوماســية« 

العيون. األسبوع 

  
شاركت النائبة البرملانية عن جهة العيون الساقية 
في  االشتراكي،  الفريق  عن  لعريش،  حياة  الحمراء، 
مهمة دبلوماسية رسمية بدولة غواتيماال، في أشغال 
انعقد  الذي  واألمــن  لاستعامات  البرملاني  املنتدى 
غواتيماال،  بالعاصمة  الجاري  مــارس  و8   7 يومي 
للحدود  العابرة  والجريمة  »الفساد  موضوع:  حول 
كتهديدات لازدهار االقتصادي واالجتماعي«، وكانت 
عاقات  لنسج  لعريش،  بنت  الصحراوية  أمام  فرصة 
عن  عبروا  الذين  الاتينين  البرملانين  من  عدد  مع 

استعدادهم لزيارة األقاليم الجنوبية.
وقد عقد الوفد البرملاني اجتماعا ثنائيا مع رئيس 
غواتيماال،  لبرملان  الخارجية  الشؤون  لجنة  وأعضاء 
تم فيه التباحث حول سبل تعزيز العاقات البرملانية 
املؤسستن  بن  املنتظمة  الزيارات  وتبادل  الثنائية 
بموقف  لبادنا  البرملاني  الوفد  وأشاد  التشريعيتن، 
ودعمها  الوطنية  القضية  تجاه  غواتيماال  جمهورية 
املفتعل،  الــنــزاع  هــذا  تسوية  فــي  األمــمــي  للمسار 
ومساندتها ملقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وعملي 

وذي مصداقية.

املشمولة  ربــهــا  ــوار  جـ إلـــى  انتقلت 
مولني،  لطيفة  احلــاجــة  اهلل،  برحمة 
زوجة املرحوم احلاج أحمد القباج، رجل 

األعمال املعروف بالدار البيضاء.
تتقدم  األلــيــمــة،  املــنــاســبــة  ــذه  ــه وب
ــازي إلـــى ابــن  ــع ــت ــوع« بــأحــر ال ــبـ »األسـ
وإلــى  الــقــبــاج  محمد  احلـــاج  الفقيدة 
إلى  وكذا  القباج،  وأمال  حليمة  ابنتيها 
لهم بالصبر  العائلة، داعني  أفراد  جميع 

والسلوان وللفقيدة باملغفرة والرضوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

عثمون.. سفير 
مغربي على خط 
الحرب األوكرانية

العيون. األسبوع 

  
األوكرانية،  البولونية  الحدودية  النقط  من 
يباشر السفير املغربي عبد الرحيم عثمون، رفقة 
استقبال  على  اإلشــراف  دبلوماسي،  عمل  فريق 
املغاربة ونقلهم من الحدود البولونية األوكرانية 
جميع  وتوفير  الفنادق  إلى  الحافات  بواسطة 
من  التنسيق  ذلك  بعد  ليتم  إليهم،  الراحة  سبل 
أجل برمجة رحات جوية لعودتهم إلى املغرب في 
أحسن الظروف، كما أن الجهود مستمرة إلخراج 

واستقبال كافة املغاربة العالقن بأوكرانيا.
وبهذه املناسبة، أبرز السفير أن وزير الشؤون 
الخارجية ناصر بوريطة، يتابع بشكل كبير عمل 
وتوجيهاته  الحدود  على  املغربية  التمثيليات 
من أجل تيسير عملية عودة املغاربة إلى وطنهم 
ومساعدة العالقن على مغادرة أوكرانيا بسام. 
أنه  عثمون  أكــد  لـــ»األســبــوع«،  تصريح  وفــي 
رحات جوية  عبر  املغاربة  من  أفواج  ترحيل  تم 

للخطوط امللكية املغربية.

بوعيدة

انتقل إلى عفو اهلل احلاج عبد السالم الرتابي 
جنازته  شيعت  وقد  رحمته،  بواسع  اهلل  تغمده 
بالرباط يوم السبت 26 فبراير يف موكب مهيب.

وكان رحمه اهلل من الوطنيني الغيورين الذين 
حداثة  منذ  البلد  لهذا  الكثير  الشيء  أعطوا 
سنه ضمن احلركة الوطنية، كما كان كاتبا عاما 
مؤسسيها،  وأحــد  الفتح  ربــاط  جلمعية  سابقا 
وقد حتمل عدة مسؤوليات منذ فجر االستقالل 

بوزارة الشباب والرياضة أو دار الصانع.
وبهذه املناسبة األليمة، تتقدم أرملته السيدة 
ــرف الــديــن، محمد  ــاؤه ش ــن مــاريــة عــاشــور، وأب
الرتابي  وعائالت  الرتابي،  وإميــان  نبيل  عــادل، 

السبيطي،  وعـــاشـــور، 
بنبوشتى،  بنخرابة، 
الشكر  بخالص  بنعمر، 
من  ــل  ــك ل واالمـــتـــنـــان 
مصابهم  يف  ــم  ــاهـ واسـ
اجللل يف فقدان املرحوم 

احلاج عبد السالم الرتابي، راجني من اهلل تعالى 
أال يريهم مكروها يف عزيز لديهم.

وأسكنه  رحمته  بــواســع  الفقيد  اهلل  تغمد 
فسيح جناته مع النبيئني والصديقني والشهداء 

والصاحلني، وحسن أولئك رفيقا.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.



العدد: 1598 من 11 إلى 17 مارس 102022

ربـورتاج

اعتبر بعض املغاربة أن تعديل مدونة 
األسرة لم يحقق األهداف املطلوبة، ولم 
املغربية،  األســرة  تالحم  على  يحافظ 
وزادت من خلق الخالفات والصراعات 
فئة  تــرى  بينما  والعائلية،  األســريــة 
املدونة  تعديالت على  إجراء  أن  أخرى 
حماية  ــل  ألج ملحة  ــرورة  ضـ أصــبــح 
وبالتالي،  واألطــفــال،  ــرأة  املـ حــقــوق 

حماية األسرة.
ويرى املجلس االقتصادي واالجتماعي 
لتطوير  حــان  قد  الوقت  أن  والبيئي، 
مع  مالءمتها  أجــل  من  األســرة  مدونة 
والدولية،  الوطنية  القانونية  املعايير 
إلى  وبالنظر  الــتــطــورات،  هــذه  وإزاء 
التحوالت العميقة التي شهدها املجتمع 
خالل العقود األخيرة في اتجاه املطالبة 
بإعماٍل أكبر ملبادئ املساواة واإلنصاف 

والعدالة االجتماعية.
اعــتــبــرت خديجة  ــصــدد،  ال هــذا  فــي 
ــن أجــل  ــة م ــحــرك الـــربـــاح، رئــيــســة »ال
ديمقراطية املناصفة«، أن تقرير املجلس 
جاء  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي 
بذلت  التي  الكبيرة  املجهودات  نتيجة 

ما  والتي  النسائية  الحركة  طــرف  من 
ــوات وهــي  عــشــر ســن مــن  أكــثــر  فتئت 
األســرة،  ملدونة  شامل  بإصالح  تطالب 
املدونة  تطبيق  كشف  بعدما  وخاصة 
عن العديد من الثغرات، وظهرت هفوات 
على مستوى التطبيق وحتى في النص 
القانوني، حيث أن النص القانوني صدر 
في سنة 2004، لكن تطبيقه أبرز العديد 
من الثغرات، وأظهر أهمية املالءمة بعد 

التعديالت الدستورية.
الــحــركــة  أن  ــاح،  ــ ــرب ــ ال ــت  ــحـ وأوضـ
الجمعية  وخاصة  باملغرب،  النسائية 
الديمقراطية لنساء املغرب، رفعت مطلب 
مقتضيات  مع  األســرة  مدونة  مالءمة 
املساواة  بفعلية  نادت  التي  الدستور، 
عــلــى املــســتــوى املــدنــي واالقــتــصــادي 
واالجتماعي والثقافي والبيئي، واليوم، 
قانون  تطبيق  مــن  سنة   16 مــن  أكــثــر 
مــدونــة األســـرة يؤكد ضـــرورة إصــالح 
ــون، لكي  ــان ــق ــذري لــهــذا ال شــامــل وجــ
مستدامة  تنمية  أجل  من  أثر  له  يكون 
النسائية  الحركة  أن  وأضافت  للنساء، 
تعديالت  إلجــراء  مطالب  بعدة  تقدمت 

رأسها  على  األسرة،  مدونة  في  متعددة 
التعدد،  ومنع  القاصرات،  تزويج  منع 
أثناء  املتراكمة  املمتلكات  واقــتــســام 
خالل  وخاصة  النساء  وحماية  الزواج، 
يتعرضن  التي  الطالق،  مسطرة  فترة 
واللفظي،  الــجــســدي  للعنف  خاللها 
وتسهيل  الحماية،  ضمانات  وتوفير 
عملية ولوج النساء للعدالة، مشيرة إلى 
تقدمها  التي  الرسمية  اإلحصائيات  أن 
املندوبية السامية وتقارير رسمية تؤكد 
وعراقيل  مشاكل  يجدن  النساء  ــأن  ب
على  حصولهن  رغــم  التقاضي  لولوج 
الحضانة، إال أن مسألة الوالية تظل في 
يد األب، األمر الذي يتطلب موافقة األب 

لنقل االبن من مؤسسة إلى أخرى.
ضد  ليس  الــقــانــون  إصـــالح  أن  كما 
النساء  حماية  ألجل  وإنما  آخر،  طرف 
ويصب  أيضا،  واألطفال  معا  والرجال 
ظل  في  سيما  ال  الطرفني،  مصلحة  في 
الحق  للمرأة  تعطي  ال  تناقضات  وجود 
حصولها  رغم  األبناء  على  الوالية  في 
مع  التعامل  أن  مبرزة  الحضانة،  على 
يجب  ال  للنساء  اإلنــســانــيــة  الــحــقــوق 

تزامنا مع االحتفال باليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس، 
بتحقيق  تطالب  وحقوقية  نسائية  ــوات  أصـ خــرجــت 
ومراجعة  المغربي،  المجتمع  في  للنساء  المساواة 
ــوال  واألح ــرة  األس مدونة  في  بها  المعمول  القوانين 
يعرفه  الــذي  التطور  مــع  تماشيا  وذلــك  الشخصية، 

المجتمع والدور الذي تقوم به المرأة المغربية فيه.

وبالرغم من تطبيق مدونة األسرة منذ 18 سنة، إال أن ارتفاع 
حاالت الطالق في المجتمع يؤكد أن هذه المدونة الجديدة 
ملفات  وأن  خاصة  ــري،  األسـ التماسك  على  تحافظ  لــم 
محكمة  سجلت  بحيث  باآلالف،  تعد  المحاكم  في  الطالق 
الدار البيضاء وحدها أزيد من 15 ألف حالة طالق، بينما بلغت 

عدد الحاالت على الصعيد الوطني أزيد من 55 ألف حالة.

إعــداد. خالد الــغازي

8مـــــارس   بنكــــهة   حقوقــــية

األســرة مــدونة 
أمام مطالب إصالح جديدة

بخصوص زواج القاصرات، هذه 
الممارسة ال زالت خاضعة للسلطة 

التقديرية للقضاة، لذلك يجب 
إلغاؤها تحقيقا للمصلحة الفضلى 

للطفل المنصوص عليها في 
الدستور، وفي االتفاقيات الدولية 

التي صادق عليها المغرب، ال سيما 
اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية 

القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة..

االقتصادي  المجلس 
والبيئي:  واالجتماعي 
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أو  ــصــراع  ال جــانــب  مــن  إليها  النظر 
فعلية  حقوق  هي  وإنما  الــرجــال،  ضد 
املستدامة،  للتنمية  وأســاس  وضمانة 

تقول خديجة الرباح.
الــحــقــوقــي محمد  قـــال  ــن جــانــبــه،  م
الغسولي، أن مدونة األسرة مضى عليها 
هذه  وخــال  سنة،  العشرين  يقارب  ما 
عميقة  وتحوالت  تطورات  حصلت  املدة 
فيما  خصوصا  املغربي،  املجتمع  في 
في  ودورهــن  النساء  بوضعية  يتعلق 
املجتمع، مما يجعل هذه املدونة ال تساير 
من  العديد  على  الحاصلة  التطورات 
االقتصادية  األدوار  خاصة  املستويات، 
باألسرة،  لعاقتها  للمرأة،  واالجتماعية 
ومن جهة ثانية، ألن دستور 2011 أعطى 
املستوى  على  املكتسبات  من  العديد 
واإلنفاق  باملساواة  تتعلق  الحقوقي 
والعديد من الحقوق التي تمت دسترها.
وأضاف أن النساء اليوم في املجتمع 
قانونية  مقتضيات  إلى  حاجة  في  هن 
يتعلق  ما  خاصة  األسرة،  تؤطر  جديدة 
مثا بتعزيز دور املرأة في مجال توثيق 
القاصرات،  تــزويــج  فــي  الـــزواج،  عقد 
الــذي  الــزوجــات  بتعدد  يتعلق  وفيما 
يتعلق  فيما  وكــذلــك  يــحــذف،  أن  يجب 
حقيقية  إشكاالت  أثيرت  بعدما  باإلرث، 
خاصة  املرأة،  بوضعية  مست  وواقعية 
البنات  فقط  أنجبت  قــد  تكون  عندما 
ولم تنجب أي ذكر، مؤكدا على ضرورة 
ــي اتــجــاه  تــســويــة وضــعــيــة الــنــســاء ف
وانسجام  واملساواة،  اإلنصاف  تحقيق 
مدونة األسرة مع املواثيق الدولية ذات 
صادق  والتي  اإلنسان  بحقوق  الصلة 

عليها املغرب.
ــراف  ــ األع أن  ــغــســولــي،  ال وأوضــــح 
ــوظــف مــن قــبــل الــقــوى  والــتــقــالــيــد ت
دور  تستهدف  أن  تريد  عندما  املحافظة 
ومكانة املرأة، ألن هذه القوى تعلم جيدا 
مستوى  على  سيحصل  تطور  أي  أن 
حقوق املرأة سيهدد البنيات والعقليات 
املحافظة في املجتمع، وبالتالي، سيمس 
التي  القوى  هذه  وامتيازات  بمكاسب 
تقليدي  خــطــاب  وراء  تتحصن  ظلت 
يمتح من األعراف والتقاليد ومن بعض 
للنصوص  الصحيحة  غير  التأويات 
الوضع  على  اإلبقاء  أجــل  من  الدينية 
كبيرة  نسبة  أن  مضيفا  عليه،  هو  كما 
وهناك  بكاملها  أسرا  تعيل  النساء  من 
وبالتالي،  هشاشة،  وضعية  في  نساء 
والتقاليد  األعـــراف  بهذه  الــتــذرع  فــإن 
غير  وضع  في  االستمرار  أجل  من  هو 
مقبول، تجاوزه الواقع والتاريخ، وبات 
اليوم ضروريا إنصاف النساء وتحقيق 
دامت  ما  الرجل،  وبني  بينها  مساواة 

املرأة هي نصف املجتمع.

المراجعة ضرورة 

ــادي  ــ ــص ــ ــت ــ كـــشـــف املـــجـــلـــس االق
املجتمع  في  الوضع  أن  واالجتماعي، 
األسرة  مدونة  مراجعة  يقتضي  املغربي 
الدستور  مقتضيات  مــع  يــتــاءم  بما 
التي  الــدولــيــة  االتــفــاقــيــات  ومضامني 
ينسجم  وبــمــا  املــغــرب،  عليها  صــادق 
التمكني  تحقيق  طموحات  مــع  أيضا 
بني  املساواة  وتعزيز  املغربيات  للنساء 
النموذج  في  عنها  واملعبر  الجنسني 

التنموي الجديد.
يمكن  »ال  أنـــه  ــس،  ــجــل امل ــح  ــ وأوضـ
والرجال  النساء  بني  املساواة  تحقيق 

في  للمرأة  الكاملة  املشاركة  وضمان 
جميع مناحي الحياة العملية دون إطار 
الباد،  طموحات  مــع  ينسجم  قــانــون 
كاملة  بحقوقها  التمتع  للمرأة  يضمن 
»مدونة  أن  وأضاف  تمييز«،  أدنى  دون 
األسرة مرت عليها مدة تقارب العشرين 
سنة، صادق املغرب خالها على العديد 
بحقوق  املتعلقة  الدولية  االتفاقيات  من 
القضاء  اتفاقية  ــك  ذل فــي  بما  ــرأة،  املـ
املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على 
على  ينص  جديدا  دستورا  اعتمد  كما 
مبدأ املساواة بني املرأة والرجل، وعلى 
مع  العمل  بها  الجاري  القوانني  ماءمة 

االلتزامات الدولية للمملكة«.

نقاش عمومي

ودعا املجلس االقتصادي واالجتماعي 
ملدونة  شاملة  مراجعة  إلــى  والبيئي 
عمومي  نقاش  إطاق  خال  من  األسرة 
ودينامية  ومــســؤول،  وتعددي  مفتوح 
ترسانة  اعــتــمــاد  مــع  جــمــاعــي،  تفكير 
ــيــة تــضــمــن األمــــن الــقــانــونــي  ــانــون ق
سيما  وال  ــني،  ــن ــواط وامل لــلــمــواطــنــات 
أشكال  جميع  من  وتحميهن  النساء، 

التمييز والعنف.
عمومي،  نقاش  بفتح  املجلس  وطالب 
يضم الهيئات املؤهلة، حول جميع القضايا 
والتركة  ــطــاق،  وال بــالــزواج،  املتعلقة 
واالعتراف  األطفال،  وحضانة  والبنوة، 
بالعمل املنزلي للمرأة، بحيث ينصب هذا 
النقاش بدون تحفظ على القضايا املتعلقة 

بالحقوق الفردية للنساء.
واعتبر أن املدونة كان لها أثر إيجابي 
مجال  في  العقليات  تطوير  في  ساهم 
املساواة بني النساء والرجال، بحيث أنه 

مدونة  املغرب  اعتمد   ،2004 سنة  منذ 
تقدم  تحقيق  من  مكنت  لألسرة  جديدة 
مقارنة  املرأة  حقوق  مجال  في  ملموس 

مع ما كان عليه األمر في السابق. 

بالمدونة  إشكاالت 

كــشــف املــجــلــس عــن بــعــض أشــكــال 
فيما  األسرة، خاصة  مدونة  في  التمييز 
ال  حيث  األطفال،  على  بالوالية  يتعلق 
وإذا  أبنائها  على  بالوالية  لألم  يسمح 
األطفال  على  الحضانة  حق  لــألم  كــان 
الحاالت  بعض  في  إال  تلقائي،  بشكل 
الخاصة، فإن األب يعتبر الولي الشرعي 

الوحيد على األطفال.
يتعارض  ذلــك  أن  املجلس  واعتبره 
األسرية  املسؤوليات  تقاسم  مبدأ  مع 
املتعلقة  تلك  خصوصا  الــزوجــني،  بني 
إعمال  على  سلبا  ويــؤثــر  بــاألطــفــال، 
املنفصلني  الوالدين  وواجبات  حقوق 
تجاه أطفالهما، عندما تستمر الخافات 
األمور  بني  من  أن  أيضا  مبرزا  بينهما، 
ــي تــعــانــي مــنــهــا املـــــرأة، إســقــاط  ــت ال
الحضانة منها في حالة زواجها إال في 

حاالت خاصة.
أوضح  القاصرات،  زواج  وبخصوص 
زالــت  ال  املــمــارســة  »هـــذه  أن  املجلس 
للقضاة،  التقديرية  للسلطة  خاضعة 
للمصلحة  تحقيقا  إلغاؤها  يجب  لذلك، 
في  عليها  املنصوص  للطفل  الفضلى 
التي  الدولية  االتفاقيات  وفي  الدستور، 
اتفاقية  سيما  ال  املغرب،  عليها  صادق 
على  القضاء  واتفاقية  الطفل،  حقوق 

جميع أشكال التمييز ضد املرأة«.
لها  تطرق  التي  اإلشكاالت  بني  ومن 
ما  »غالبا  التي  الطاق  مسألة  التقرير، 

 6 الغالب  في  وتتجاوز  طويلة  تكون 
أشهر، وخال هذه املدة، تصبح ظروف 
ويمكن  معقدة،  األسرة  داخل  التعايش 
إلى  املسطرة  حول  التوترات  تؤدي  أن 

حاالت من العنف الزوجي واألسري«.

استطالع نتائج 

استطاع  نتائج  أن  املجلس  أبـــرز 
الرقمية  املنصة  في  أجراه  الذي  الرأي 
 1290 مشاركة  عرف  والــذي  »أشــارك«، 
62 في  قرابة  شخصا، أسفرت عن كون 
املائة من املشاركني يعتبرون أنه ينبغي 
القاصرات  لتزويج  إمكانية  أي  إلغاء 
أي  على  النص  دون  18 سنة(  من  )أقل 

استثناءات.
 80 نــحــو  أن  االســتــطــاع  ــف  ــش وك
أن  يعتبرون  املشاركني  من  املائة  في 
يجب  واألطفال،  الطفات  على  الوالية 
على  واألم  األب  بني  مشتركة  تكون  أن 
ــرى 20 في  ــاواة، فــي حــني ي ــس ــدم امل ق
املائة منهم أنها يجب أن ُتسند إلى األب 

حصريا.
48 في  فإن  وحسب نفس االستطاع، 
املائة من املشاركني يعتبرون أن اآلجال 
أن  يجب  بالتطليق  للحكم  القانونية 
فيما  أشهر،  وثاثة  شهر  بني  تتراوح 
املدة  هذه  أن  منهم  املائة  في   27 يعتبر 
يجب أن تتراوح بني ثاثة وستة أشهر، 
في حني يرى 25 في املائة منهم، أن هذه 
واحدا،  شهرا  تتجاوز  أال  يجب  اآلجال 
املشاركني  مــن  املــائــة  فــي   48 أن  كما 
للتوزيع  وثــيــقــة  إبـــرام  أن  يــعــتــبــرون 
الرجل  بني  املكتسبة  لألموال  املنصف 
أن  يجب  الزوجية،  فترة  أثناء  واملــرأة 

يصبح أمرا إلزاميا بالنسبة للزوجني.

بالرغم من تطبيق مدونة األسرة منذ 18 سنة، إال أن ارتفاع حاالت الطالق في المجتمع 
يؤكد أن هذه المدونة الجديدة لم تحافظ على التماسك األسري، خاصة وأن ملفات الطالق 

في المحاكم تعد باآلالف، حيث سجلت محكمة الدار البيضاء وحدها أزيد من 15 ألف حالة 
طالق، بينما بلغت عدد الحاالت على الصعيد الوطني أزيد من 55 ألف حالة.
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الربـاط  ياحسرة

للمنــتخبين عســير  امتحــان 

غـالء األسـعار وتـداعيات جـائحة »كـورونا«

شهادات من
الرواد
للرائد  مــحــاضــرة  ــي  ف جـــاءت  ــادة  ــه ش
الدكتور عبد الحق عزوزي، الرئيس املؤسس 
للمركز املغربي متعدد التخصصات للدراسات 
هذه  منها  اخترنا  والدولية،  االستراتيجية 
السوسيولوجيا  عالم  هو  ها   ...(( الفقرة: 
الفرنسي، إدغار موران، يقول بأن العلم مهما 
يحتكر  أن  يمكن  ال  فإنه  اليقني،  يتوخى  أنه 
الحقيقة.. فعندما يأتيك أناس يقولون لك بأن 
عندهم الحقيقة املطلقة في مجال سياسي عام 
ال يمكن اعتبار محدداته من الحقائق املطلقة، 
هذا  خــارج  ترمي  ألنك  كبيرة،  مصيبة  فهذه 
فهمك  يتبع  ال  من  كل  العام  السياسي  املجال 

املطلق لألمور(( انتهى.

الركن منذ  بذلك يف هذا  أخبرنا  كما 
حوالي شهر، دخلت رئيسة مجلس اجلماعة 
عــالــم كــبــار الــســيــاســة بـــ»انــتــزاعــهــا« عضوية 
تبدأ  بذلك  وهــي  حلزبها،  السياسي  املكتب 
الــقــادة الذين  الــبــاردة« مــع  مرحلة »احلـــرب 
 10 يستعجلون الــوصــول إلــى الــهــدف، وهــن 
بوصلتهن  وسبعة  غير معنيات  ثالثة منهن 
على »طريق املشور« يف أول تعديل.. ورئيسة 
اجلــمــاعــة عليها طــي ســيــاســة احملــلــي وفتح 
الشعوب  دبلوماسية  سياسة  استعجال  بكل 

مع عواصم أجنبية.

الرباط  احتضان  هو  الربيع  فصل  حدث 
لفعاليات املعرض الدولي للنشر والكتاب املقرر 
يف 5 يونيو املقبل... ومنتزه احلسن الثاني وسط 
بهذه  الــائــق  الفضاء  يعتبر  الثقافة  عاصمة 
الشروط،  كل  على  لتوفره  العاملية،  التظاهرة 
وفندق  ربيعيا،  سيكون  اجلــو  وأن  خصوصا 
للسيارات  ومواقف  املشاركني،  إلقامة  بجواره 
ومساحته يف حجم  جــانــب،  كــل  مــن  بــه  حتيط 
ويقع  املمتازة  باإلنارة  ومجهز  سكنية  مقاطعة 
بشارع اإلمام مالك ومفترق طرق املدن املغربية.

  
والصحافة«  الثقافة  »حـــراس  يعاني 
يف صــمــت مــن كــســاد أنــشــطــة أكــشــاكــهــم املــكــتــراة 
مــن اجلــمــاعــة بــواجــب شــهــري خــيــالــي عــلــى كل 
أكــريــة فيالت  قــرنــاه مــع وجيبات  إذا مــا  متر 
يف ملكية هذه اجلماعة مثال يف حي أكدال 
للشهر حسب  درهما  و150  و70   50 بـ  العالي 
700م²، بينما  إلى   200 مساحة كل فيال من 
عاصمة  يف  الثقافة  إلشهار  جماعي  »قفص« 
الثقافة بحوالي 500 درهم للشهر، مما أجبر 
بعض هؤالء »احلراس« على مغادرة مهنتهم، 

ألن مداخيلهم تراجعت بشكل كبير.

عاصمة  ــربـــاط  الـ تــتــويــج  فــي إطـــار 
اململكة  عاصمة  وليس  اإلفريقية  للثقافة 
لشارع  املدينة  زوار  نزول  من  نخجل  فقط، 
ــن يــســتــفــســرون  ــذيـ ــامـــس، والـ مــحــمــد اخلـ
عــن بــاعــة اجلــرائــد والــكــتــب يف األكــشــاك 
ــؤالء بــدأ  اخلــاضــعــة لــرســوم اجلــمــاعــة، هـ
بعضهم يشهر إفاسه، ألن جماعة عاصمة 
األكشاك  أكرية  بواجبات  أثقلتهم  الثقافة 
ــاروا مــجــرد حــراس  املــتــواضــعــة.. حتى صـ
الصحف  عــنــاويــن  اســتــمــراريــة  يــحــرســون 

والكتب)..(.

الوطنية  الــثــقــافــة  بنياشني  تتباهى  وهــي 
أكاديمية  لفعاليات  وباحتضانها  واإلفريقية، 
اململكة التي ستجدد أعضاءها مباشرة بعد شهر 
للكتاب،  الدولي  للمعرض  وبتنظيمها  رمضان.. 
عملية  انطالق  باهتمام  الرباط  العاصمة  تتابع 
والتي  الدولية،  »نــوبــل«  لجوائز  الترشيحات 
طرف  من  كبيرا  إقباال  تشهد   - علمنا  حسب   -
عدد  فاق  إذ  العالم،  ربوع  عبر  املهتمني  املثقفني 
350 مرشحا من مختلف التخصصات  املرشحني 
والقارات، وبالطبع، ال أحد يعلم أو يتنبأ بأسماء 
الصيف  )فصل  التقييم  جلسة  يوم  إال  الفائزين 

القادم(، ولن يكونوا سوى عظماء مجاالتهم. 
لم  عــقــود،  ومنذ  مــشــرق،  يــوم  صبيحة  ففي 
نصدق الخبر الذي زف إلينا بشرى منح جائزة 
»نوبل« لآلداب، للكاتب والروائي الراحل نجيب 
بذلك  يحظى  عربي  أول  بذلك  فكان  محفوظ، 
عاصمة  القاهرة  مدينته  ومعه  العاملي  التشريف 
غنيها  الـــدول،  كل  أصبحت  ــك،  ذل وبعد  مصر، 
إبداعاتهم  وتشجع  بنبغائها  تهتم  وفقيرها، 
تبليغ  أبواب  لهم  تفتح  التي  جمعياتهم  وتزكي 
علومهم في كتب ودراسات ومحاضرات وندوات 
الطب  في  ممارسني  اجتهاد  وتتداول  للمثقفني، 
واألدب والعلوم.. وإذا كانت القاهرة قد فوجئت 

في ذلك الوقت بالحائز على جائزة »نوبل«، فإن 
الرباط هي األخرى استفاقت منذ حوالي السنتني 
اإلفريقية،  للثقافة  عاصمة  اختيارها  خبر  على 
وقد تأجل االحتفال بهذا التتويج للسنة الثانية 
احتراما للتدابير الالزمة لحفظ الصحة والوقاية 
ــراءات  إجـ بعد  ونتمنى  »كـــورونـــا«،  وبـــاء  مــن 
بــاملــوازاة  املنتظر  االحتفال  تفعيل  التخفيف، 
والنشر،  للكتاب  الــدولــي  املعرض  افتتاح  مع 
بأعضاء جدد،  اململكة  أكاديمية  وقبلهما ستكون 
أن  ثقافية،  أعراسا  تعيش  والرباط  أمانينا  وكل 
يبشرنا منظمو جائزة »نوبل« ببشرى يحلم بها 
 350 حوالي  من  مغربي  بتتويج  بأكمله،  شعب 

مرشحا من مختلف أنحاء العالم.
بقيمة  اململكة  عاصمة  سكان  اهتمام  ربما 
باقي  اهتمام  بكثير  يفوق  املعنوية  الجائزة 
هو  والــدلــيــل  بــاملــوضــوع،  العاملية  الــعــواصــم 
الترشيحات  ببداية  املغربي  الشعبي  االهتمام 
لهذه الجائزة، ولن يتهاونوا في تتبع أطوارها 
وأخبارها حتى تشعر اللجنة املكلفة في مملكة 
السويد، بأن شعبا بكامله مهتم ويستعد للفرحة 
قناعتها،  حسب  اللجنة،  تلك  قررت  إذا  الكبرى 

استحقاق اململكة املغربية هذا التتويج.

والثــقافي  األكــاديمي  التــتويج  بعــد 

عاصمة الثقافة تنــتظر الحظوة بجائزة 
مـــن جـــوائز »نــوبل« 

أسـرار
العاصمة

مجرد  للرباطيني  الثقايف  النضال  يكن  لم 
هــو عقيدة  بــل  مناسبة،  أو  عــابــرة  سحابة صيف 
راسخة تتوارثها األجيال وكل جيل يشيد طابقا 
ــرواد  ــاس صــلــب وضــعــه الــ مـــن الــعــرفــان فـــوق أســ
ــات: واجــــهــــة الــكــفــاح  ــ ــهـ ــ ــــالث واجـ وصـــمـــمـــوا لــــه ثـ
الــوطــنــي فسجلوا أعــظــم االنــتــصــارات، وواجــهــة 
ثم  األنـــوار،  بها مدينة  فــأنــاروا  املــتــنــورة  الثقافة 
واجــهــة الــتــربــيــة عــلــى الــثــقــافــة ونــحــن انصهرنا 
التنويري  اإلرث  مــن  كــنــوزا  وجــدنــا  بــعــدمــا  فيها 
ــوا  ــذيـــن زرعــ آلبـــائـــنـــا تــغــمــدهــم اهلل بــرحــمــتــه، الـ
وكافحوا وضحوا من أجل جعل الرباط عاصمة 
الندوات  بتنظيم  صيتها  انتشر  حيث  للثقافة، 
واحملاضرات واللقاءات الفكرية على مدى عقود، 
اإلفريقية،  الــقــارة  دول  كل  إلــى  إشعاعها  فوصل 
مركزا  املغربية  العاصمة  تكون  أن  ارتضت  التي 
تغتر  ولــم  ملثقفيها..  مــنــيــرا  وســراجــا  لثقافتها 
ــد، بــــل ورغــــــم ظــــروف  ــ ــديـ ــ ــاط بــلــقــبــهــا اجلـ ــ ــربـ ــ الـ
ــا، شـــقـــت طــريــقــهــا نــحــو  ــهـ ــاتـ ــيـ ــداعـ ــة وتـ ــائـــحـ اجلـ
العاملية متحدية اإلكراهات التي لم تعجزها عن 
للعباقرة،  الوفاء  رسالة  ألداء  كفاحها  استئناف 
الذين رحلوا والذين ورثوا عنهم أسرارهم فهيئوا 
ــروا لــلــربــاط ثــــورة ثــقــافــيــة مــســتــمــرة إلــى  وحـــصـ
الثقافة الحتضان  يومنا هذا، مما أهل عاصمة 
والكتاب، وهو معرض ال  للنشر  الدولي  املعرض 
الرباط  مبكانة  اعتراف  بل  بالتجارة،  له  عالقة 
وتــكــرمي إلنسانها  الــســمــراء،  الــقــارة  الثقافية يف 

املثقف املناضل املنتج لألفكار البناءة. 
ليطرح السؤال: ماذا أعدت مجالس العاصمة 
لهذا املوعد الثقايف، مع العلم أن املعرض الدولي 
لــلــكــتــاب ســيــعــود ملــديــنــة الــــدار الــبــيــضــاء، مكانه 
األصــلــي؟ وهـــو مــنــاســبــة رمبـــا لــن تــتــكــرر.. فهذه 
من  خاصة  اعتمادات  طلب  حقها  من  املجالس 
الوزارة الوصية لتواكب أنشطة املعرض الدولي، 
وذلــــك لــتــنــظــيــم حــفــالت اســتــقــبــال لــلــمــشــاركــني 
»نوبل«،  على جوائز  احلائزين  ولدعوة  البارزين، 
وتخصيص  العواصم  جــل  مــن  الثقافة  وعــمــداء 
ــبــــار إلـــــى املـــثـــقـــفـــني احملــلــيــني«  ــتــ يـــــوم لــــــــ»رد االعــ
للمؤسسات  وإهــدائــهــا  كتبهم  وطــبــع  بتكرميهم 

التعليمية.
منتخبيهم  صــحــوة  يــنــتــظــرون  فــالــربــاطــيــون 
ــربــــاط يف مــســتــوى هــــذا احلـــدث  حــتــى تـــكـــون الــ

املتميز. الثقايف 

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

الرباط على 
موعد مع التاريخ 

الثقــــايف

صورة تجمع 3 أجيال رباطية يف زيارة لشــيخ الوطنية، املقاوم الحاج أحمد 
بناني تغمده اهلل برحمته وأســكنه فسيح جناته )يف الوسط(.

ففي تحدي االســتعمار، كان املرحوم ينظم حفالت عيد العرش بشــارع القناصل من 
ممثلي الدول األجنبية يف الثالثينات واألربعينات وينشــر الجهاد من أجل االســتقالل.
أغلبيــة مــن يف الصــورة التحقوا بالرفيق األىلع رحمهم اهلل والباقي أطال اهلل أعمارهم.

)مجلس  العاصمة  ستجد مجالس 
ومجلس  الجهة  ومجلس  الجماعة 
أمام  نفسها  واملقاطعات(  العمالة، 
غير  مراحل  لتدبير  عسير  امتحان 
ــخ الـــربـــاط من  ــاري ــي ت مــســبــوقــة ف
شهر  واحــد:  آن  في  تراكمها  حيث 
ــوادر  ــار، بـ ــعـ ــالء األسـ رمـــضـــان، غـ
الجفاف، تداعيات جائحة »كورونا«، 
ــحــرب األوكــرانــيــة  وانــعــكــاســات ال
تدارست  بأنها  نعتقد  فال  الروسية.. 
وال  وحيثياتها،  العوائق  هــذه  كل 
حتى فكرت فيها.. ملاذا؟ ألن السيولة 
مضمونة  لتسييرها  السنوية  املالية 
وقبل  الوصية،  ــوزارة  ال من  مسبقا 
الكادحني،  عــرق  مــن  استخالصها 
أرزاقهم  اقتسام  الذين يعانون جراء 
ــوم وجــبــايــات  ــ مـــع ضـــرائـــب ورسـ
ــة ال  ــي ــارث ــروف ك ــ الــجــمــاعــة فـــي ظ
يــحــس بــهــا إال املــقــهــورون وبــهــذه 
بينما  الــضــرائــبــيــة،  االقــتــطــاعــات 
بأريحية  يؤمنون  منها  املستفيدون 
جيوب  من  لرفاهيتهم  امتيازاتهم 
ألــف  يحسبون  ــذيــن  ال املــقــهــوريــن 
لنفقات شهر رمضان، وغالء  حساب 
األساسية،  االستهالكية  املواد  أثمان 
»كوفيد«،  فيروس  انتشار  وتداعيات 

ــحــرب األوكــرانــيــة  وانــعــكــاســات ال
الروسية، التي تترتب عنها مخلفات 
التي  الــدول  اقتصادات  على  سلبية 
تجمعها بها اتفاقات تجارية.. فماذا 
هذه  كــل  ملواجهة  مجالسنا  ــدت  أع

االمتحانات التي تطرق أبوابنا؟
ونكاد »نسقط أرضا« من سطحية 
تلو  البالغات  تنشر  وهي  مجالسنا 
على  انتصارها  معلنة  الــبــالغــات 
نفسها، بإحصاء موظفيها أو بضبط 
لتسوية  إنذارات  توجيه  أو  غيابهم، 
تفقدات  أو  داخلية،  إداريــة  ملفات 

توزيع  أو  جماعية،  ملرافق  روتينية 
وتلفونات  وســيــارات  اختصاصات 
وكأن  منتخبيها..  بني  وتفويضات 
فقط  مكلفة  إدارة  املــجــالــس  هـــذه 
وليس  مقراتها  بداخل  ما  بتدبير 
 800 قلوب  ويدمي  يؤلم  ما  بعالج 
ألـــف ربـــاطـــي وكـــل هــمــومــهــم مع 
وارتــفــاع  الــصــيــام  شهر  استقبال 

األسعار وشح األمطار.
واتخذت  برامج  من  أعــدت  فماذا 
فقراء  يــؤرق  ما  لكبح  إجـــراءات  من 
وبكل   - الرباطيني  فمعظم  العاصمة؟ 

صراحة - يشكون في قدرة منتخبيهم 
األقــل  على  أو  مشاكلهم،  حــل  على 
مساندتهم في هذه املحن، بالتضامن 
في  التقشف  سياسة  بتبني  معهم 
نفقات  وإلغاء  امليزانيات  مصاريف 
وتعويضات  هلل«  »جابها  سيارات 
ــع، ومــنــح وشــراكــات وأتــعــاب  ــري ال
ألنه  إلــخ،  املحظوظني...  على  تــوزع 
اعتمادات  إلى  تحويلها  الواجب  من 
خاصة ملجابهة األزمات االجتماعية.  
ممثلينا  ببكاء  استأنسنا  فنحن 
طريقهم  إلـــى  ــا  ــعــن ــدف وب ــا..  ــن ــع م
ــجــوا مــكــانــنــا  ــحــت ــصــرخــوا وي ــي ل
التي  املصائب  باسمنا  ويستنكروا 
نارية  ببيانات  ويوثقونها  أصابتنا 
يخجلوا  أو  جفن  لهم  يرف  أن  دون 
على  املسؤولون  وهــم  أنفسهم  من 
املتصرفون  الحاكمون  هم  تقهقرنا، 
وممتلكات  وأموالنا  سلطاتنا  في 
معاناتنا،  كل  أسباب  هم  جماعتنا، 
وأقسموا  ووعدوا  تعهدوا  الذين  هم 
»نستاهلوا أحسن«، وها نحن  بأننا 
نعاني من الغالء في كل شيء بعدما 
تتحرك  فهل  أصــواتــنــا..  منحناهم 
التي  األزمة  من  للتخفيف  مجالسنا 

تضرب جيوب املواطنني ؟
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أسبوعيات كريم إدبهي

»هاتريك« حمد اهلل يحرج خاليلوزيتش
الصباح
زياش..  ومهارات  مــزراوي،  وتألق  اهلل،  حمد  هاتريك 

والو مسكني قلبو بارد، وْمَعّكس...

الرجاء »خاصها خدمة«
العامري، المستشار التقني الجديد للرجاء

ياّله، دير خدمتك؟

انهزمنا بسبب احلكم واألخطاء الفردية
كارتيرون، مدرب الزمالك

نسيتي واقيال جامع الكرات.

أخطاء  ويستغل  الرحيل  يرفض  فيلموتس  البلجيكي 
املكتب املسير

األخبار
قلنا ليهم راه ْجالخة، ومراتو احملامية كثر منو...

خاليلوزيتش أعجب بالعب الوداد يحيى جبران
مواقع

مالو عاد شافو، راه عامني ونصف وهو حداه...

هوية الرجاء يف َحّكان اجللدة
رشيد الطاوسي، المدرب الجديد للرجاء

أنت شفنا معك غير »َحّكان الفم«!

العودة للرجاء يوم تاريخي
المدرب الطاوسي

بديتي عاودتاني، ديرو يوم وطني!

»سقطنا يف الفخ«
مدرب الوداد الركراكي، عن مباراة فريقه ضد برشيد

باراكا من السقوط، وقفوا شوية..

ال أملك عصا سحرية للنجاح مع الرجاء
المدرب الطاوسي

ولكن متلك لسانا ساحرا وطويال...

على  املغربي  للمنتخب  التاريخية  التشكيلة  هي  هذه 
مر العصور

األخبار
فيهاش  ــا  وم بنعطية  فيها  الــلــي  تشكيلة؟  مــن  آش 
البطاش وّل التباري، فيها حجي، وما كاينش بلمحجوب 

وّل أقصبي...

مشاكل تعترض خاليلوزيتش يف طريق املونديال
جرائد

هذا الشخص اهلل يستر كّلو مشاكل..

التحكيم عطلنا أمام الرجاء
محمد أحكان، رئيس اتحاد طنجة

راكم معطلني بال حتكيم...

»كــازا إيفــنت« في قفص االتهام
مازالت شركة »كازا إيفنت« أو شركة »والد 
ومستمرة  أخطائها،  في  متمادية  لفشوش«، 
بتسييرها  البيضاوي  الجمهور  استفزاز  في 
الــوداد  لجماهير  واحــتــقــارهــا  العشوائي 
خالل  الكثير  الشيء  تعاني  التي  والرجاء، 

مباريات الفريقني البيضاويني.
املالعب  فتح  إعــادة  بعد  خيرا  استبشرنا 
الخامس،  محمد  مركب  فيها  بما  الرياضية، 
من  الــشــركــة  ــذه  ه تستفيد  أن  ــل  أم وكلنا 
من  سنتني  بــعــد  وارتــجــالــيــتــهــا  هــفــواتــهــا 

اإلغالق، ولكن ال حياة ملن تنادي.
التي  العارمة  الفوضى  جميعا  الحظنا 
كأس  في  والـــوداد  الرجاء  مباراتي  طبعت 
الفوضى  هـــذه  لــأنــديــة،  األبــطــال  عصبة 
تضاعفت مجددا خالل مباراة الوداد وشباب 
عبرت  حيث  الوطنية،  البطولة  في  املحمدية 
غضبها  عن  الودادية  الجماهير  من  العديد 
بسبب تدبير هذه الشركة ملباراة عادية، إذ تم 
منع العديد من املحبني من الولوج إلى امللعب 
دفعهم  مما  التذاكر،  على  توفرهم  من  بالرغم 
إلى الدخول في اشتباكات مع املنظمني كادت 

أن تتطور إلى ما ال يحمد عقباه.
»مسؤولون« محظوظون أبانوا عن فشلهم 
في العديد من املناصب التي اشتغلوا فيها، 
ُخلقت  أن  بعد  جديدا  مــالذا  يجدوا  أن  قبل 
أجلهم،  ومــن  لهم،  خصيصا  الشركة  هــذه 
يحلم  ال  وتعويضات  خيالية  شهرية  بأجور 

بها حتى كبار األطر في الدولة، ومع ذلك، لم 
يقوموا بأي شيء يذكر، بل يتعاملون بشكل 
الفاعلني ووسائل  كل  مع  متعجرف ومتعالي 

اإلعالم، والجمعيات الرياضية.
ربما جاء الوقت إلعادة األمور إلى نصابها، 
التي  املباريات  جميع  تنظيم  بمنح  ــك  وذل
مكتبي  إلى  الخامس،  محمد  بمركب  تجرى 
أن  قبل  الحال  كان عليه  الوداد والرجاء كما 

ومسؤوليها  لفشوش«  »والد  بشركة  َنْبَتِلي 
الذين بددوا املاليير من السنتيمات من أجل 
مازال  الذي  التاريخي،  املركب  هذا  إصالح 
املسؤولني  فعلى  الكثير،  الشيء  ينقصه 
أم  الــشــركــة،  هــذه  يحاسبوا  أن  »الــكــبــار« 
املسؤولية  ربــط  »أسطوانة«  أو  شعار  أن 
الفئة  هـــذه  عــلــى  تــطــبــق  ال  بــاملــحــاســبــة 

املحظوظة ؟

بسرعة

من   فضيحة   ألخرى

خاليلوزيــتش

ــت عــصــبــة  ــم ــظ ن
جهة الدار البيضاء 
للسباحة،  سطات 
مــارس  5 و6  ــام  أي
الجديدة  بمدينتي 
البيضاء،  ــدار  والـ
االنطالقة  مسابقة 
ــت  ــ ــان ــ ــث ك ــ ــيـ ــ حـ
لسباحي  مناسبة 
ــة لــلــعــودة  ــجــه ال
املنافسة  جو  إلى 
بعد  ــة  ــق واملــســاب
ــن  ــني مـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ سـ

التوقف.
حديثة  العصبة 

حسيني  عراقي  السيد  يرأسها  والتي  النشأة 
بشكل  نجحت  السباحة،  رجــاء  رئيس  العابد، 
جو  فــي  مسابقاتها  أولـــى  تنظيم  فــي  كبير 
ينتمون  سباح   500 حوالي  بمشاركة  ــع،  رائ
العصبة  لــواء  تحت  املنضوية  الجمعيات  إلى 
والجامعة امللكية املغربية للسباحة، كما احتفت 
العصبة في نفس املناسبة باليوم العاملي للمرأة.

بــــدون
عنـــــــوان

أنقذوا الحكم المغربي
لمســلك العــزيز  عبــد 

الــشــاب،  املــغــربــي  الحكم  يعيش 
وضعية  سنة(،   31( ملسلك  العزيز  عبد 
إلــى  ســفــره  تتطلب  حــرجــة،  صحية 
جاء  كما  حياته،  إلنقاذ  املغرب،  خارج 
على لسان زوجته، التي ناشدت رئيس 
القدم،  لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة 

هذه  في  بجانبه  الوقوف  أجل  من 
املرحلة الصعبة التي يمر منها.

امليادين  عن  غاب  ملسلك  الحكم 
املاضي،  الصيف  منذ  الــكــرويــة 
الفحوصات  من  للعديد  وخضع 
امللكية  الجامعة  وتكلفت  الطبية، 

يرقد  حيث  عالجه  بمصاريف 
ــة فـــي إحـــدى  ــل ملـــدة طــوي

مصحات الرباط.
الجامعة  كانت  فإذا 
شخص  فــي  امللكية 
رئيسها فوزي لقجع، 
بالواجب،  قامت  قد 
ــا زالــــت تــتــابــع  ــ وم

حالته عن كثب، فإننا 
السيد  كــذلــك  نــنــاشــد 
عبد اللطيف الحموشي، 

بالتدخل  الوطني،  لأمن  العام  املدير 
للمؤسسة  أوامــــره  إلعــطــاء  بــســرعــة 
العامة  للمديرية  التابعة  االجتماعية 
إلنقاذ  سريعا  بالتدخل  الوطني  لأمن 
مديرية  في  يشتغل  الــذي  الشاب  هذا 
الشرطة،  بسلك  وامليزانية  التجهيز 
الشيء  في جعبته  مازال  والذي 
ــر، ســــواء فـــي مــجــال  ــي ــث ــك ال
سنة  ولــجــه  الـــذي  التحكيم 
الوطنية  الشارة  ونال   ،2005
بجائزة  فــاز  كما   ،2011 سنة 
 ،2015 سنة  شاب  حكم  أحسن 
كإطار  عمله  مجال  في  أو 

أمني شاب وخلوق.
نـــتـــمـــنـــى لــلــحــكــم 
ملسلك  الــعــزيــز  عبد 
الــشــفــاء الــعــاجــل، 
أسرته  إلى  ليعود 
بصحة  الصغيرة 
ولعائلته  وعافية، 
الكبيرة  الرياضية 
التي تدعو له بطول 

العمر.

تعنت خاليلوزيتش وإصراره على إبعاد 
كل من زياش ومزراوي ظلما وعدوانا، يعود 
بذاكرتنا 17 سنة إلى الوراء، وبالضبط إلى 
الوطني  املنتخب  كان  حينما   ،2005 سنة 
ــى مــن الــتــأهــل إلــى  قـــاب قــوســني أو أدنـ

مونديال أملانيا 2006.
املنتخب الوطني كان يشرف عليه آنذاك 
اإلطار الوطني بادو الزاكي، الذي دخل في 
الدين  نور  العميد  مع  »مجانية«  خالفات 
املباريات  في  إبعاده  إلى  وصلت  النيبت، 

األخيرة من هذه اإلقصائيات.
ملعظم  املتكررة  التدخالت  من  فبالرغم 
لكرة  امللكية  الــجــامــعــة  عــن  املــســؤولــني 
الجنرال  الرئيس،  رأسهم  وعلى  الــقــدم، 

على  الزاكي  بادو  أصر  بنسليمان،  حسني 
النيبت،  الدين  نور  خدمات  عن  االستغناء 
توتنهام  نادي  مع  آنــذاك  يلعب  كان  الذي 

اإلنجليزي.
حاسمة،  مباراة  وفي  الوطني،  املنتخب 
رادس،  بملعب  التونسي  املنتخب  واجــه 
للمرة  للوصول  فقط  التعادل  يكفيه  وكان 
املنتخب  كان  بينما  املونديال،  إلى  الرابعة 
ورقة  لكسب  باالنتصار  مطالبا  الوطني 

التأهيل.
الرهان بعد  الزاكي فشل في هذا  املدرب 
الوطني  املنتخب  ليخرج  النيبت  إبعاد 
بالتعادل  اكتفى  أن  بعد  مهموما  مكسورا 
اإليجابي بهدفني ملثلهما، حيث كان بإمكانه 

للدفاع  الكارثية  األخطاء  لــوال  االنتصار 
املغربي، بعد أن اعتمد الزاكي على املدافع 
عزيز بنعسكر، الذي كان سببا في تسجيل 
زميله  ليسجل  التعادل،  هدف  التونسيني 

طالل القرقوري الهدف الثاني في مرماه.
فرصة  منا  وضــاعــت  املنتخب  أقــصــي 
بسبب  الرابعة  للمرة  للمونديال  التأهل 
الذي ضيع  الزاكي،  بادو  راس«  »سخونية 
الثالثة  النيبت مشاركته  العميد  كذلك على 
سبق  أن  بعد  العالم،  كــأس  نهائيات  في 
 1994 أمريكا  مونديال  في  الحضور  له 

وفرنسا 1998.
مع  السيناريو  نفس  نعيش  أال  نتمنى 
هذا املدرب البوسني الذي ال يلتزم حدوده.

قبل المبــارتين الحاسمــتين ضد الكــونغو الديــمقراطية

2006 حــتــى ال نعــيــد ســينــاريو مـــونــديال 
قف
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ال حديث في األوساط المهنية اإلعالمية إال عن إشكاالت الدعم 
العمومي لهذا القطاع، رغم أن وزير الشباب والثقافة والتواصل، 
لحل  »الناشرين«  مع  حــوار  جــوالت  يواصل  بنسعيد،  المهدي 
اإلشكال، بعد أن خلفت جائحة »كورونا« عدة تبعات ال زال القطاع 
طبع  »توقيف  الوصية  الـــوزارة  فيه  قــررت  الــذي  اليوم  منذ  منها  يعاني 

الصحف«، علما أن نكبة الجائحة ضربت أيضا قطاع الصحافة اإللكترونية)..(.
في هذا الصدد، يقول نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري 
أعطي  الــذي  االستثنائي(،  )الدعم  العمومي  »الدعم  أن  الصحف، 
في  للعاملين  مباشرة  توجيهه  تم  والــذي  الماضيتين،  السنتين  خالل 
وعن  اإلنصاف«..  وبعدم  كبيرة،  بتفاوتات  تميز  الصحفية،  المؤسسات 

إمكانية »معارضة« صيغة هذا الدعم مستقبال من طرف الفيدرالية، قال 
للقانون«،  »هذه الصيغة ال يمكن أن تعود، ألنها مخالفة  بأن  مفتاح 
طبع  بمنع  والقاضي  سابقا،  الحكومة  عن  الصادر  القرار  انتقد  بالمقابل، 
البلدان  هما  واألردن  المغرب  أن  حيث  الجائحة،  انتشار  بدعوى  الصحف 

الوحيدان اللذان اتخذا هذا القرار..
وفي تقييمه لتجربة المجلس الوطني للصحافة، قال مفتاح في حوار خاص 
إيجابيا، وعن  مع »األسبوع«: إن تقييم التجربة من الناحية التأسيسية يعد 
سؤال األخالقيات، دعا  إلى خلق جبهة وطنية ضد التفاهة، باعتبارها السبيل 
الوحيد إلنقاذ الوازع األخالقي، حيث ال يعقل أن يكون هناك شرطي أخالق 

على رأس كل ناشر، حسب قوله.

حــاوره : سعيد الريحاني

 

نــور الدين مفــتاح
النــاشرين رئيــس فيــدرالية 

فـي حوار صريح مـع 
»األســبوع«:

أين وصلت مفاوضاتكم حول
دعم الصحافة؟

السيد  من  بمبادرة  تم  الذي  اللقاء  بعد 
الوزير  السيد  وبحضور  التواصل،  ــر  وزي
آخر  لــقــاء  هــنــاك  ــان  ك املــالــيــة،  فــي  املنتدب 
إلخراج التصور الجديد للدعم العمومي، بعد 
تمثل  استثنائي  دعم  في  سنتني  قضينا  أن 
في أداء أجور العاملني في مقاوالت صحفية، 
تتعلق  تقنية  قضايا  على  انكب  اللقاء  وهذا 
الجانب  وخصوصا  الصحفية،  باملقاولة 
طرق  هناك  تكون  أن  يمكن  وهل  التنظيمي، 
ملساعدة  الضريبية  األعــبــاء  من  للتخفيف 
املقاولة الصحفية من أجل النهوض باألعباء 
املهنية املنوطة بها، كما تم االتفاق قبل نهاية 
بني  التوافق  على  هلل،  شاء  إن  الشهر،  هذا 
وجهات النظر املختلفة بني ناشري الصحف، 
ألن يكون هذا التطور الجديد على أساس أن 
ملواكبة  األقل  على  قريبا،  الورش  هذا  يطلق 
املقاوالت الصحفية في هذه الظرفية الصعبة، 

على مدى 10 سنوات املقبلة.

يطرح  الــذي  السؤال  ولكن  )مقاطعا( 
الضريبة،  عــن  احلــديــث  قبل  نفسه، 
يــتــعــلــق بــشــكــل الـــدعـــم، وإمــكــانــيــات 
استمراره.. قبل احلديث عن الضريبة؟
نحن نعتقد أن موضوع الضريبة يمكن أن 
يكون موضوعا مفيدا، ولكنه ليس أساسيا، 

بــل األســاســي هــو وضــع تــصــور شمولي 
للمواكبة والنهوض بقطاع الصحافة.

مــوجــود،  التشخيص  الــصــدد،  هــذا  فــي 
التوصيات  من  كبير  عدد  نتوفر على  ونحن 
للتنفيذ، وعلى  القابلة  واالقتراحات العملية 
رأسها الدعم العمومي )الدعم االستثنائي(، 
ــب أن تــؤخــذ بعني  ــواج ال حــيــث كـــان مــن 
الذي  االستثنائي  الدعم  هذا  ألن  االعتبار، 
أعطي خالل السنتني املاضيتني، تم توجيهه 
الصحفية،  املؤسسات  في  للعاملني  مباشرة 
ومن جهة ثانية، فقد تميز بتفاوتات كبيرة، 
الفرصة  تتاح  أن  ونتمنى  اإلنصاف،  وبعدم 
كي  الدعم،  لهذا  التفصيلية  النتائج  لتعلن 
يؤخذ ذلك بعني االعتبار في التصور القادم، 
ال  العمومي  الــدعــم  أن  على  التشديد  مــع 
10 و20 في املائة من رقم  يشكل إال ما بني 
كلفة  أن  كما  املغربية،  الصحافة  معامالت 
إنتاج املنتوج الصحفي تبقى أغلى من كلفة 
بيعه، إذا كان هنالك بيع أصال، ألن ما ننتجه 
اليوم يعرض في غالب األحيان باملجان، مع 

انخفاض كبير في أرقام املعامالت.

يف هذا الصدد، هل تتفقون مع القول 
سبيل  على  الورقية  الصحافة  بــأن 
ــي األكــثــر تــضــررا يف زمن  املــثــال، وه

اجلائحة، سيكون لها مستقبل؟
الصحافة  »بقاء  عن  نتحدث  اليوم  نحن 
الورقية«، أما في التجارب املقارنة، ال يطرح 

سؤال البقاء، بل إن الصحافة طورت نفسها 
انتشارها،  بقنوات  يتعلق  فيما  خاصة 
التقليدية  الــقــنــوات  على  االقــتــصــار  ــدل  ب
حصل  الذي  التطور  األكشاك..  في  املتمثلة 
 pdf على  االعتماد  هو  الغربية  البلدان  في 
ألن  الرقمي،  واالشتراك  للتحميل(،  )نسخ 
الصحافة الورقية أو الصحافة املكتوبة، لها 
خاصيتها التي تجعلها منتوجا مختلفا عن 
عن  مختلف  هو  كما  اإللكترونية  الصحافة 
منتوج الراديو والتلفزيون، أما الحديث عن 
فقدانه  فهو  آخر،  بمنتوج  إمكانية تعويضه 
تماما.. وهذا ما يجب االشتغال عليه بجدية 
مع أن املشكل املطروح اليوم في املغرب، هو 
واحدة،  شركة  توجد  حيث  التوزيع،  مشكل 
مغلوب على أمرها، تراكم الخسارات، ونقط 
البيع تتقلص، والجريدة ال يجدها الشخص 
الذي يبحث عنها إلى جانبه، وهاته مشكلة 
»توقيف  إلــى  انضافت  وخطيرة  عويصة 
حيث  »كورونا«،  انتشار  بداية  في  الطبع« 
كان هناك ضرر كبير لم يتم جبره إلى اآلن..

اجلرائد  طبع  توقيف  أن  تعتقد  هل 
عند بداية اجلائحة كان خطئا؟

ــا، والـــدولـــتـــان  ــذا خــطــئ ــ ــان ه ــ ــعــم ك ن
هما  القرار  هذا  اتخذتا  اللتان  الوحيدتان 
لم  الوباء  انتشار  ومبرر  واألردن..  املغرب 
يتداولون  ظلوا  الناس  ألن  صحيحا،  يكن 
وأوراق  النقدية  األوراق  املثال  سبيل  على 

زالــت  ال  ــر  األم هــذا  وتــداعــيــات  التلفيف.. 
من  املائة  في   20 ألن  اآلن،  لحد  مستمرة 
لصالح  تــذهــب  كــانــت  الــصــحــف  مبيعات 

االشتراكات، وهذا الرقم اختفى..
القراءة  عادات  على  تأثير  هناك  صحيح 
استبدلوا  الناس  من  وكثير  املجتمع،  في 
مع  ولكن  إلخ،  النقالة...  بهواتفهم  القراءة 
 200 من  االنهيار  يفسر  ال  األمر  فهذا  ذلك، 
نسخة  ــف  أل  40 ــى  إل تقريبا  نسخة  ــف  أل
فقط، وهذا يجب االنكباب عليه بشكل جدي 
وعميق، ويجب أن تأخذ اإلجراءات املتخذة 
والقيمة،  والتأثير  املنتوج  الصحافة،  إلنقاذ 
مسائل  على  فقط  تنكب  وأال  االعتبار،  بعني 
حسابية، فنكون كمن يصب املاء في الرمل..

قلتم عن فترة الدعم يف زمن »كورونا« 
أنها متيزت بعدم اإلنصاف، هل معنى 
أكبر  وهـــي  فــيــدرالــيــتــكــم،  أن  ذلـــك 
صيغة  تعارض  قد  للناشرين،  تنظيم 

الدعم إذا تكرر بنفس الطريقة؟

كان  االستثنائي  الدعم  أن  أعتقد  أنــا 
أن  يمكنه  وال  الكلمة،  بمفهوم  استثنائيا 
للقانون،  مخالف  ألنه  الشكل،  بذلك  يعود 
الصحافة،  قــانــون  مــن   7 املـــادة  وخــاصــة 
كانت  فإذا  لذلك،  عنها،  الناتج  واملرسوم 

مباشرة  تذهب  أن  هي  الدعم  صيغة 
فيجب  الصحافة،  قطاع  في  للعاملني 

الدعم االستثنائي 
للصحافة لم يكن 
منصفا والمغرب 

في حاجة إلى جبهة 
وطنية ضد التفاهة 

نور الدين مفتاح
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حـوار  الــعدد

تغيير هذا القانون، وهنا يطرح سؤال: ماذا 
سيستفيد الصحفيون إذا جاءتهم أجورهم 
مسألة  كونها  عــن  فضال  الحكومة؟  مــن 
الصحافة  باستقاللية  مس  وفيها  معيبة، 
أن  إلــى  باإلضافة  املبدئية،  الناحية  من 
أجور  تؤدي  أن  يجب  التي  هي  املقاوالت 
مكافأتهم  في  تتحكم  وأن  فيها  العاملني 
وتطوير أدائهم، بل ما نطلبه هو أن تأتيهم 
مع  نعمل  وأن  مقاوالتهم،  مــن  أجــورهــم 
الحكومة على أن نحسن من أوضاع هؤالء 

العاملني..

أنه  بنسعيد،  املــهــدي  الــوزيــر  ــال  ق
»الــدعــم«  عــن  احلــديــث  يفضل  ال 
ما  أخــرى،  بتسمية  تغييره  ويفضل 

رأيكم؟
إذا كان السيد الوزير يتحدث عن مسألة 
ويمكن  معه،  نتفق  أن  يمكن  اصطالحية، 
و»املصاحبة«،  »املواكبة«  عن  نتحدث  أن 
بل  اصطالحيا،  مشكال  ليس  املشكل  ولكن 
هاته  عن  سينتج  ما  مضمون  مشكل  هو 
املشاورات التي نحن بصددها، حيث يجب 
األقل  على  دام  الذي  التراكم  على  نبني  أن 

منذ ما يناهز 20 سنة.

الناشرين  فيدرالية  كــانــت  لطاملا 
هذه  لكن  الوحيد،  املفاوض  مبثابة 
ــن  ــاوري الــســنــة متــيــزت بــتــعــدد احمل
الناشرين،  باسم  يتحدثون  الذين 

كيف تنظر إلى هذا األمر؟
لهم  الناس  وكــل  التعددية،  بلد  هــذا 
واملهم  تمثيلية،  منظمات  خلق  في  الحق 
التعدد، ولكن من املهم أن يكون  ليس هو 
وهو  السامي،  الهدف  حول  توافق  هناك 
بـــأدوار  والحقيقي  الــصــادق  الــنــهــوض 
صحافة  عبر  ــواطــن  امل وخــدمــة  اإلعـــالم 

حقيقية وعصرية..
القاسية  ــة  ــ األزم إن  لــكــم  ــول  أقـ دعــنــي 
شرخ  إلى  أدت  الصحافة،  منها  مرت  التي 
تنظيمي داخلي، ونحن دائما كنا خالل هذه 
وكانت  الشمل،  لم  نحاول  أكثر،  أو  السنة، 
جارية  زالت  ال  واملفاوضات  ممدودة،  يدنا 
من  يبدأ  ــذا  وه جــديــد،  مــن  الشمل  لجمع 
تنسيق العمل وتوحيد وجهات النظر فيما 
يتعلق بامللفات املطروحة، والذهاب بأقصى 
حد من التوافق حول امللفات املطروحة على 
الحكومة، ألن هناك ملفات أخرى ال عالقة لها 
و»ملفات  اإلشهار«  »ملف  مثل  بالحكومة، 
التوزيع« و»العالقة مع املطبعة«، و»ملفات 
و»التنظيم  للصحافة«  الوطني  املجلس 
الذاتي«.. في كل هذه القضايا نحن نحاول 
أن نجد توافقا، وقد تفاجئون إذا عرفتم أن 
ولكن  متطابقة..  مطالبنا  من  املائة  في   99
السؤال الوجيه الذي يطرح، هو ملاذا يوجد 
نساعد  ال  ملاذا  لذلك  إطــار؟  من  أكثر  هناك 
يريدون  الذين  اآلخرين  ونساعد  أنفسنا 

مساعدتنا حتى نكون موحدين؟

إطــار  يف  االجــتــمــاع  أن  تعتقد  هــل 
واحد ممكن؟

 ،1962 سنة  منذ  الناشرين  أن  تعرفون 
النقابة  أســســوا  الــذيــن  هــم  ــاشــرون  ــن وال
منتصف  حــدود  إلــى  للصحافة،  الوطنية 
الصحفيون،  دخــلــهــا  حــيــث  الثمانينات 
داخــل  للناشرين  غــرفــة  كــانــت  وبــعــدهــا، 
وهو  الفيدرالية،  تأسست  وبعدها  النقابة، 
منذ  موحدين  ظلوا  الناشرين  أن  يعني  ما 
فقط،  »فاصلة«  هذه  أن  أعتقد   ..1962 سنة 
ولدي قناعة بأنها ستزول، ألن األصل هو أن 
املنظور  في  أنه  أعتقد  وأنا  موحدين،  نبقى 
القريب، يمكن أن نعود إلى وحدتنا وقوتنا..

يدفعنا  الــصــحــافــة  ــن  ع ــث  ــدي احل
الصحافة  عن  احلديث  إلــى  كذلك 
انتشارا  عرفت  التي  اإللكترونية 

غياب  يف  األخيرة،  الفترة  يف  كبيرا 
املـــوارد الــازمــة ويف غــيــاب شــروط 
ــاالت،  احل بعض  يف  واملهنية  العمل 

كيف تقرأون هذا التطور؟

عرفت  اإللكترونية  الصحافة  أن  أعتقد 
»انفجارا« غير منظم قبل بدء العمل بمدونة 
الصحافة التي تمت املصادقة عليها، حيث 
لكن  إلكترونية،  صحيفة   5000 إزاء  كنا 
إلى  الولوج  لتحصني  مجهود  هناك  كان 
املهنة، بالخصوص في املادة 16 من مدونة 
أن  األقــل  على  اشترطت  التي  الصحافة، 
لشهادة  وحامال  مهنيا  النشر  مدير  يكون 

جامعية..
واليوم توجد هناك حوالي 700 جريدة 
فيها  اململكة،  ربوع  عبر  منتشرة  إلكترونية 
وغير  والــجــاد  واملهيكل  والسمني،  الغث 
الجاد.. شأنها شأن الصحف الورقية، فهذه 
والحجم،  بالعدد  مرتبطة  ليست  املسألة 
وبالوازع  املهني،  بالضمير  مرتبطة  ولكنها 
األخالقي والكفاءة املهنية.. وأعطيكم مثال، 
ولم  صحيفة،  ألــف   180 توجد  الهند  فــي 
يتجاوز  ال  بلد  في  نحن  بالجائحة..  تتأثر 
بطاقة،   3500 الصحافة  بطائق  عــدد  فيه 
الذين  الصحفيني  ــدد  ع هــو  الــرقــم  وهـــذا 
الضفة  في  واحــدة  مؤسسة  في  يــوجــدون 
األخرى للبحر األبيض املتوسط، وثلث هذا 
العدد من أصل 3500 موجود في مؤسسات 
نتحدث  ما  كل  على  موزع  والباقي  عمومية 
عنه اليوم، بما فيها الصحيفة اإللكترونية، 
التي نقول أنها منتشرة بشكل غير معهود.. 

 
املغاربة سؤال  اليوم، يطرح كثير من 
ــدرت عــدة  ــ ــد ص األخـــاقـــيـــات، وقـ
الصحافة  تعامل  إلــى  تنبه  بيانات 
مثل  كــبــرى،  ــداث  أحـ مــع  الوطنية 
على  ــان  ريـ الطفل  ــادث  حـ تغطية 

سبيل املثال؟

وفي  مؤسفة،  القضية  هــذه  أن  أعتقد 
أن  يجب  ال  املثال،  على سبيل  ريان  قضية 
يخفي ذلك االنزالق الذي حصل في كثير من 
التنويه باملجهود الجبار  املحطات، ويجب 
الذي لعبته الصحافة الوطنية في نقل هذا 
حيث  العاملية،  نحو  الوطنية  من  الحادث 
كان هنالك زمالء أبدعوا، ولكن كانت هناك 
حاالت نشاز يجب التصدي لها مجتمعيا.. 
نضع  أن  يــجــب  أنــنــا  ذلـــك  معنى  هــل 
أبدا،  ناشر؟  كل  رأس  على  أخــالق  شرطي 
املجتمع  لدى  مناعة  هناك  تكون  أن  يجب 
يجب  ثانيا  املمارسات،  هــذه  مثل  لرفض 

األخالقية  باملسألة  يتعلق  فيما  االنتباه 
للصحافة،  الوطني  املجلس  تأسيس  إلــى 
حيث  قانوني،  مشكل  له  التنظيم  هذا  لكن 
شكاية  يقدم  متضرر  هناك  يكون  أن  يجب 
للتصدي  إمكانيات  وهناك  املجلس،  لهذا 
في  زالــت  ال  اإلمكانية  هذه  لكن  التلقائي، 
للعقوبات  وال  للمجلس  يمكن  وال  بدايتها، 
والــوازع  املهني  الضمير  هــذا  تصلح  أن 
وطنية  جبهة  هو  يصلحه  ما  بل  األخالقي، 
أخالقيات  خرق  وضد  التفاهة  ضد  تتكتل 
إذا كنا نحابي وننافق، ونعطي  أما  املهنة، 
وجها هنا ووجها آخر هناك، ونتساهل مع 
هذا التحلل، فإنه سيعيش وستصبح جبهة 
التسيب أقوى من هذه الجبهة التي نتحدث 

عنها اليوم.
لقد عشت في مرحلة سابقة، وكانت هناك 
الرصيف،  صحافة  تسمى  ورقية  صحف 
سنوات  بضع  فــي  تتفوق  أن  استطاعت 
انتشارها،  حيث  من  عريقة  صحف  على 
املغرب في  أن يغرق  وكان هنالك خوف من 
الدكاكني الصحفية، التي تقتات على عاهات 
لذلك  ماتت،  الصحافة  هذه  لكن  املجتمع، 
املوجة،  هذه  عن  األول  املسؤول  أن  أعتقد 
أن  يجب  الذين  أنفسهم  الزمالء  بعض  هو 
يتحصنوا بقانون املهنة والتنظيم الذاتي..

ــرة  ــي ــرة األخ ــت ــف كــيــف تــقــيــمــون ال
الوطني  املجلس  فيها  تأسس  التي 

للصحافة؟

للتأسيس،  مــرحــلــة  اعــتــبــرنــاهــا  إذا 
فــأنــا أقــيــمــهــا بــشــكــل إيـــجـــابـــي، حيث 
اختصاصا  يــأخــذ  أن  املجلس  اســتــطــاع 
العمومية،  السلطات  اختصاصات  مــن 
واستطاع أن يمر بشكل سلس، أما بالنسبة 
ــو تحسني  املــجــلــس، وهـ لــصــلــب وجـــود 
فقد  املغربية،  للصحافة  األخالقي  األداء 
سنتني،  ملدة  الداخلي  النظام  صدور  تأخر 
لكن  سنوات،  أربــع  املجلس  عمر  أن  علما 
تصدى  إنه  نقول  أن  يمكن  العوائق،  رغم 
لكثير من امللفات على قلتها، واستطاع أن 
يعطي  وأن  مسبوق،  غير  بتشخيص  يقوم 
الصحفية،  املقاوالت  لواقع  دقيقة  صورة 
من  كثير  هناك  وكانت  الصحفيني،  وواقع 
للتنفيذ..  الجاهزة  القانونية  اإلجــراءات 
إيجابية،  تأسيس  مرحلة  أنها  أعتقد  أنا 
على  مقبلون  ونحن  الــقــادمــة،  واملــرحــلــة 
تكون  أن  يجب  أشهر،   4 بعد  انتخابات 
فيها  ألن  القوانني،  وتعديل  اإلقالع  مرحلة 
خالل  من  تبينت  التي  الثغرات  من  الكثير 

املمارسة.

أنا أعتقد أن الدعم االستثنائي كان 
استثنائيا بمفهوم الكلمة، وال 

يمكنه أن يعود بذلك الشكل، ألنه 
مخالف للقانون، وخاصة المادة 7 

من قانون الصحافة، والمرسوم 
الناتج عنها، لذلك، فإذا كانت صيغة 

الدعم هي أن تذهب مباشرة 
للعاملين في قطاع الصحافة، 

فيجب تغيير هذا القانون، وهنا 
يطرح سؤال: ماذا سيستفيد 

الصحفيون إذا جاءتهم أجورهم 
من الحكومة؟ فضال عن كونها 

مسألة معيبة، وفيها مس 
باستقاللية الصحافة من الناحية 

المبدئية، باإلضافة إلى أن 
المقاوالت هي التي يجب أن 

تؤدي أجور العاملين فيها وأن 
تتحكم في مكافأتهم وتطوير 

أدائهم، بل ما نطلبه هو أن 
تأتيهم أجورهم من مقاوالتهم، 

وأن نعمل مع الحكومة على 
أن نحسن من أوضاع هؤالء 

العاملين..

أعضاء المكتب 
الوطني للفدرالية 
المغربية لناشري 

الصحــــف
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الــروســيــة على  الـــحـــرب  ــاءت  ــ ج
أوكرانيا لتضع العالم أجمع على صفيح 
ساخن.. فال حديث إال عن الحرب الدائرة 
التي  واملعاناة  األوكرانية  األراضــي  في 
يعيشها الشعب مع الغزو الروسي، وألن 
تسابق  شــيء،  أي  قبل  تأتي  اإلنسانية 
أوكرانيا  مــع  تعاطفه  إلبـــداء  الجميع 
املتحدة  الواليات  وشعبها، حيث فرضت 
ــي وكــنــدا والــيــابــان  ــ ــحــاد األوروب واالت
النطاق  واسعة  عقوبات  ونيوزيلندا، 
أوكرانيا  تزويد  جرى  كما  روسيا،  على 
العالم  كل  وأصبح  والعتاد،  بالسالح 
بإنقاذ  ويــطــالــب  بــاإلنــســانــيــة  يتغنى 
لعبت  بشعبيتها  القدم  وكــرة  األبــريــاء، 
حيث  املاضية،  األيام  في  ملموسا  دورا 
مع  والنجوم  الالعبني  أشهر  تضامن 
في  األوكــرانــي  الَعلم  وظهر  أوكــرانــيــا، 
معظم مالعب العالم، ورسالة »ال للحرب« 
الدوري اإلسباني واإلنجليزي  ُرفعت في 
واملــســابــقــات األوروبــيــة لـــ»الــيــويــفــا«، 
مبارياته  انطلقت  اإليطالي  ــدوري  والـ
رمزي  كاحتجاج  متأخرة  دقائق  خمس 
تحركت  »الفيفا«  الحرب، وحتى  على 
روسيا  استبعاد  عــن  وأعلنت  سريعا 
الرياضات  جميع  ومن  العالم  كأس  من 
تكن  لم  روسيا  أن  العلم  مع  العاملية! 
كأس  نسخة  استضافت  عندما  منبوذة 
كانت  عندما  تــحــديــدا   ،2018 الــعــالــم 
األطفال  على  املتفجرة  براميلها  ترمي 
األمريكان  قبلة  كــانــت  بــل  الــســوريــني، 
من  تطرد  روسيا  واليوم  واألوروبــيــني، 
اكتشفت  »الفيفا«  ألن  قطر  العالم  كأس 
أن الدم األوروبي أغلى من الدم السوري، 
وقد حدث هذا في وقت كان فيه الكثيرون 
يتحدثون عن ضرورة إبعاد السياسة عن 
الرياضيون  كان  الرياضة، خاصة عندما 
ــاضــي أو  الــلــعــب مــع أي ري يــرفــضــون 
بينما  اإلسرائيلي،  الكيان  من  رياضية 
روسيا  تقاطع  أوروبــا  كل  باتت  اليوم 
سبيل  على  البعض  أن  حتى  وفرقها، 
عضوا  بات  »الفيفا  بأن  قال  االستهزاء، 

في الناتو«. 
كل تلك املظاهر جميلة وتظهر الجانب 
تجعل  ولكنها  الــقــدم،  لكرة  اإلنساني 
من  يتعجب  التوقيت  نفس  في  البعض 
املعايير املزدوجة لنفس هؤالء األشخاص 
التزمت  الــتــي  ــادات  ــحـ واالتـ واألنــديــة 
أزمات أخرى، بل وشجبت  أمام  الصمت 

وعاقبت من تعاطف وقتها مع الضحايا، 
أما اآلن، وبعد العدوان على أوكرانيا، لم 
استغالل  يستنكر  حسا  لهم  نسمع  نعد 
الرياضة في السياسة، وكل هؤالء الذين 
يتضامنون اليوم مع أوكرانيا ويطالبون 
كانوا  الرياضة،  باسم  األبرياء  بحماية 
صّما بكما وُعميا عندما اْغُتِصب العراق 
وليبيا  فلسطني  وُقِصَفت  وُدّمرت سوريا 
ومالي والقائمة طويلة... فلماذا ُتْدخلون 
اليوم الرياضة في السياسة بينما سابقا 

كنتم تستنكرون ذلك؟
العالم  على  الظلم  استحوذ  أن  وبعد 
التي  االتحادات  نفس  العدل،  عنه  وغاب 
أوكرانيا  مع  التضامن  شعارات  ترفع 
تريكة  أبو  محمد  هاجمت  من  هي  اآلن، 
رفع  أن  بعد  السابقة،  إفريقيا  أمــم  في 
قامت  وقتها  غزة،  مع  للتضامن  قميصه 
ــا، وثـــارت  ــرب ــاس شــرقــا وغ ــن قــيــامــة ال
من  بأنه  يتشدقون  وأخـــذوا  ثائرتهم، 
السياسة،  في  الرياضة  استغالل  الخطأ 
بــالــريــاضــة عن  نــنــأى  أن  ــد  ب ال  وأنـــه 
وكذلك  اللغو.  هذا  آخر  إلى  السياسة، 
لــكــرة القدم  عــاقــب االتــحــاد اإلســبــانــي 
كانوتيه،  عمر  فريدريك  املــالــي  النجم 
مالية  إشبيلية، بغرامة  فريق  مهاجم 
كتبت  يرتديه  قميص  عن  كشف  بعدما 
لغات أثناء  بعدة  »فلسطني«  كلمة  عليه 
ــا عن  ــرب ــع ــراز هــدف م ــإحـ ــه بـ احــتــفــال
تتعرض  الــتــي  فلسطني  مــع  تضامنه 
استشهاد  إلى  أدى  إسرائيلي  لعدوان 

االتحاد  واعتبر  اآلالف،  املئات وإصابة 
التي تحظر توجيه  للوائحه  ذلك مخالفة 
أي رسائل سياسية أو دينية على أرض 
امللعب، وعندما تحدث مسعود أوزيل عن 
والتي  الصني،  في  اإليغور  أزمة مسلمي 
واململكة  املــتــحــدة  ــات  ــوالي ال وصفتها 
رسميا،  الجماعية  ــادة  ــاإلب ب املــتــحــدة 
عن  نفسه  وأبــعــد  أرســنــال  فريق  خــرج 
ينخرط  ال  إنــه  وقــال  العــب،  تصريحات 
ليفاندوفسكي  أما  كمبدأ،  السياسة  في 

الذي ارتدى شارة قيادة باييرن ميونيخ 
على هيئة علم أوكرانيا أمام فرانكفورت، 
إسرائيل  أمــام  اللعب  عــن  يمتنع  فلم 
وقتها  يخرج  ولم  »اليورو«،  بتصفيات 
حتى ليشجب تصرفاتها في حق الشعب 

الفلسطيني.
في  للغرب  املــزدوجــة  املعايير  إن 
مع  السياسة  اخــتــالط  مــع  التعامل 
من  تفهمها  أن  يــمــكــن  الـــريـــاضـــة، 
مثل  كبيرة  كيانات  مراسلي  كلمات 
و»تــيــلــيــجــراف«،   »BBC« ،»CBS«
تشارلي  الحصر،  ال  املثال  سبيل  وعلى 
أو  العراق  »هذه ليست  دي أجاثا يقول: 
متحضر«،  أوروبي  بلد  إنه  أفغانستان، 
أما املدعي العام األوكراني فيصف األمر 
املرة شعب  هذه  املتضرر  ألن  بالعاطفي، 
أوروبي بعيون زرق وُشقر، بينما دانييل 
عليهم  املعتدى  »هــؤالء  أن  يكتب  هانام 
وإنستغرام  نتفليكس  حسابات  يملكون 
بعيدة«..  بالد  في  فقراء  وليسوا  مثلنا 
نظر  في  سوريا  مثل  البعيدة  البالد  تلك 
تستحق  ال  الرسمي،  الفرنسي  التلفاز 

نفس االهتمام مثل هؤالء األوروبيني. 
كثيرا ما يذكرنا رؤساء وكتاب الغرب 
وهي  اإلنسان،  حقوق  احترام  بضرورة 
يحترمونها  نجدهم  ال  التي  الحقوق 
واليهودي  املسيحي  اإلنــســان  مــع  إال 
بل  يتجاهلونها،  وبــيــنــمــا  األبــيــض، 
ويخالفونها مع اإلنسان املسلم والعربي، 
أمريكيا  مسيحيا  كان  لو  حتى  واألسود 

في  كثيرة  واألمثلة  حبشيا،  يهوديا  أو 
والسودان  والصومال  والعراق  فلسطني 
ــان وإيـــــران وبــاكــســتــان،  ــســت ــغــان وأف
املعايير  ــة  ــي ازدواج على  والــشــهــادات 
الغربية والتناقض بني األقوال واألفعال، 
وبني إنسانية الكالم وشيطانية التطبيق 
املــواقــف  فــي  ــك  ذل نــمــاذج  ــن  وم كثيرة، 

واملمارسات على املستوى العاملي:
1( اتفاقية »سايكس بيكو« عام 1916م، 
واإلســالمــي  الــعــربــي  الــعــالــم  بتقسيم 

بال شعوب  بالد  وكأنما هي  واستعماره 
»وعد  على  عالوة  إنسانية،  حقوق  وبال 
وطن  إلقامة  1917م،  عام  لليهود  بلفور« 
قومي لهم، ممن ال يملك ملن ال يستحق من 
شتى أنحاء العالم، وطرد سكانها العرب 

من آالف السنني.
الجامعة  السياسية  اإلرادة  غياب   )2
أو  فلسطني  استقالل  لدعم  الغرب  في 
عن  فضال  بالدهم،  إلى  الالجئني  عــودة 
غير  أنهم  يعني  بما  االحــتــالل،  إنــهــاء 
نحو  الحقيقي  الــتــحــرك  ــي  ف ــني  ــب راغ
املعلنة،  اإلنــســانــيــة  مبادئهم  تحكيم 
بالدهم  حدود  خارج  الدولية  والقرارات 
الــدول  وانحياز  الخاصة،  ومصالحهم 
وعدم  اإلسرائيلي،  العدو  إلــى  الكبرى 
بالرغم  عليها،  الدولي  القانون  تطبيق 
حرب  من  موقفها  وكذلك  مجازرها،  من 

اإلبادة اإلسرائيلية على غزة.
اإلنسان  بحقوق  االعــتــراف  عــدم   )3
األمم  هيئة  قيام  رغــم  واملسلم  العربي 
األمن،  ومجلس  الهاي  ومحكمة  املتحدة 
أبرزها  القرارات،  من  مجموعة  بإصدار 
بـ»انسحاب  يقضي  الــذي   242 الــقــرار 
الفلسطينية  ــي  األراضــ مــن  إســرائــيــل 
املحتلة عام 1967م«، والتعامل مع امللف 
دوليا،  وتجاهله  اإلسرائيلي  الــنــووي 
والعجز حتى عن رقابته وتفتيشه، بينما 
تم غزو العراق وحصار الشعب العراقي، 
وادعاء  النووي،  السالح  امتالك  بكذبة 

نشر الديمقراطية في املنطقة.
اإلساءة  الغربية  القوانني  تحريم   )4
ــى إســرائــيــل،  ــى الــيــهــود وأحــيــانــا إل إل
بــاعــتــبــارهــا تــهــمــة تــســمــى »مـــعـــاداة 
إسرائيل  تتجاهل  حني  في  السامية«، 
العرب  أن  اليهود،  والصهاينة  والغرب 
املسيحيني واملسلمني هم ساميون أيضا، 
بالحصار  إنسانية  حــقــوق  بــال  ولــكــن 
والتشريد  والعدوان  واالحتالل  والجدار 
كالجئني، ومع ذلك، فإن »معاداة اإلسالم« 
والتطاول على رموزه وأنبيائه واإلساءة 
في  مجرم  وال  محرم  غير  املسلمني،  إلى 
بل  السامية«،  »معاداة  باسم  قوانينهم 
التعبير«  »حــريــة  باسم  عليه  محرض 

كحق من حقوق اإلنسان. 
ــدول  ال معظم  فرنسا  استعمرت   )5
ثرواتها وجرى  اإلفريقية واستولت على 
ــادئ الــثــورة  ــب ذلـــك كــلــه تــحــت ظـــالل م
الالجئني  مع  الغرب  وتعامل  الفرنسية، 
ــن املـــوت إلــى  ــني م ــارب ــه ــني ال ــســوري ال
أوروبا، وتصنيفهم على أساس ديانتهم 
فقط  للمسيحيني  فتسمح  ومعتقداتهم 
الغرب  في  املسلمني  مظاهر  إلى  والنظر 
)الحجاب( على أنها إرهابية، أما مظاهر 
فال  تماما،  املشابهة  واملسيحيني  اليهود 

اعتراض عليها.
مسلم  ليبي  عربي  طفل   400 قتل   )6
على يد أوروبيني، بعد حقنهم بالفيروس 

املسبب ملرض »اإليدز« القاتل باعترافات 
تحقيقات  ــي  ف األوروبـــيـــني  املــتــهــمــني 
قضائية، ومع ذلك قال األوروبيون: أبدا 
الجريمة  ثبوت  وعند  جريمة،  ليست 
املحكمة  بحكم  الالإنسانية  الجنائية 
قيامتهم  قامت  املجرمني،  بإعدام  قاضية 
باسم حقوق اإلنسان رفضا لحكم اإلعدام، 
إلى  العقوبة  القضاء  خفض  وعندما 
للتعذيب  ادعوا تعرضهم  املؤبد،  السجن 
األوروبي  بالجاني  فإذا  الصورة،  لقلب 
هم  العرب  عليهم  باملجني  وإذا  مدعي 
الحكم  تثبيت  تــم  وعــنــدمــا  املتهمون، 
الحقوقيون  األوروبيون  طالب  بالسجن، 
قبلت  وعندما  ــني،  ــدان امل عــن  ــراج  ــاإلف ب
إنسانية  ألسباب  املسلمة  العربية  ليبيا 
بلغاريا  إلــى  نقلهم  فرنسية  وبوساطة 
بــالدهــم،  ســجــون  فــي  العقوبة  لقضاء 
املدانني  عن  باإلفراج  األوروبيون  رحب 
إلى  وصولهم  فور  الخمسة  األوروبيني 
األبطال  استقبال  واستقبلوهم  صوفيا، 
البلغاري  الرئيس  بحضور  املطار  في 
تم  لقد  بل  عليه،  االتفاق  تم  ملا  باملخالفة 
البرملان  في  األوروبيني  املجرمني  تكريم 
وقوفا  الــنــواب  واستقبلهم  األوروبـــي 
العرب  األطــفــال  مئات  بقتلهم  وكأنهم 
التصفيق  يستحقون  أبطاال  أصبحوا 

األوروبي.
ــعــد مـــن أقـــوى  ــل بــمــكــيــالــني ي ــي ــك ال
وفي  املساواة،  وعدم  بالظلم  اإلحساس 
واملصالح  القوة  غطرسة  فــإن  الغالب، 
ازدواجية  إلى  تؤدي  التي  هي  الخاصة 
املعايير، بممارسة أفعال معينة ال ُيسمح 
يتحجج  ما  وغالبا  أخرى،  ملجموعة  بها 
القائل  بــاملــثــل  ــة  ــيـ االزدواجـ مــمــارســو 
النهج  ليبرروا  عادلة«  ليست  »الحياة 

الذي يتبعونه. 
القضية  الغربي مع  التعاطي  ويكشف 
بروده  مقابل  لها  والحماسة  األوكرانية 
في التعاطي مع قضايا العالم اإلسالمي، 
حيث  مــن  الــغــربــي  الــعــالــم  قيم  حقيقة 
مرجعيته  وطبيعة  معاييره  ازدواجــيــة 
األخالقية املشوهة، وال يخفى أن النظام 
املعايير وكرسها  ازدواجية  الدولي غّذى 
السالح،  احتكار  يمارس  فهو  وخدمها، 
قمح(،   + )بــتــرول  الرئيسة  والخامات 
ويفرض  الــدولــيــة،  الشرعية  واحتكار 
العقوبات الدولية، ويحتكر عوملة اإلعالم 
كبيرا  كيال  يستعمل  فالغرب  والتعليم.. 
باع:  إذا  آخر  وكيال  اشترى،  إذا  لنفسه 
كامال،  حقه  استوفى  اشترى  إذا  فهو 
وهــذا  حقه،  املشتري  بخس  بــاع  وإذا 
من  وهو  ربنا،  ذكره  الذي  التطفيف  هو 
يكون  أن  هو  العدل  ألن  الظلم،  أمــارات 
سواء  وشــراء،  بيعا  واحــد:  كيل  للغرب 
في أوكرانيا أو غيرها، وأن تقاس األمور 
بمعيار واحد ال يتغير، ال مجال فيه للدين 

واملعتقد ولون البشرة واألعني.

عبد هللا النملي
إعـــــــداد:

الحــرب على  أوكـــرانيا.. 

لماذا ازدواجية 
يــير لمــعـــــــا ا

عند الغـــــرب ؟

تضامن الفرق الرياضية األوروبية مع أوكرانيا وعدم تضامنها مع الدول العربية

صورة مركبة من الحرب
على العراق وسوريا 

اللتين لم يتضامن معهما 
األوروبيون





العدد: 1598 من 11 إلى 17 مارس 182022

كواليس  جهوية

       
 

ما يجري  
ويدور

 في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

الكـل بجماعات الشمال يتكلم 
ــاواة وتــكــافــؤ الــفــرص  ــسـ عـــن هــيــئــة املـ
ومقاربة النوع، لكن ال أحد يهتم مبا 
الشعبية  األحياء  العديد من  تعانيه 
التحتية  البنية  غياب  من  واملهمشة 
أن  كما  وغــيــرهــا،  العمومية  ــارة  واإلنــ
ــعـــديـــد مــــن األشــــخــــاص أصــبــحــوا  الـ
عــاطــلــن عـــن الــعــمــل، بــســبــب غــيــاب 
البناء  مجال  وجتميد  الشغل  فرص 
ــيــــاب املـــصـــانـــع، حــيــث  والــتــعــمــيــر وغــ
ــارت الـــبـــطـــالـــة يـــضـــرب بـــهـــا املــثــل  ــ صــ
املنطقة  كانت  بعدما  الشمال  بجهة 
أجل  من  للمغاربة  املفضلة  الوجهة 

البحث عن العمل.

أفــرج املجلس اإلقليمي لعمالة 
املنطقة  تنمية  بــرنــامــج  عــن  وزان 
2022ـ2027،  بــالــفــتــرة  اخلــــاص 
حــســب مـــا أكــــده رئــيــس املــجــلــس 
ــل اجلــمــاعــة  ــ ــن داخـ ــمــي مـ ــي ــل اإلق
املنتخبني،  بحضور  لــوزان  الترابية 
العديد من  البرنامج  وسيشمل هذا 
اجلماعات وخصوصا القروية منها.
وزان  إقليم  ساكنة  وتنتظر  هـــذا، 
من  العديد  على  املصادقة  تتم  أن 
من  املــقــتــرحــة  التنموية  املــشــاريــع 
ومجالس  اإلقليمي  املجلس  طــرف 
الترابية، وذلك من أجل  اجلماعات 
ازدهار املنطقة وإخراجها من دائرة 
املقبلة  األسابيع  وستكون  التهميش، 
لصالح  يعمل  مــن  بــإظــهــار  كفيلة 

املدينة ومن ضدها. 

سطات
الريصاني

فضائح المواد الغذائية تسائل أقسام 
بســطــات الصـــحة  حفــظ 

بجهة  الــجــمــاعــات  بعض  قــامــت 
لجان  بتشكيل  مــؤخــرا،  الــشــمــال، 
بعض  أن  كــمــا  األســـعـــار،  ملــراقــبــة 
لجان  تكوين  بصدد  هي  الجماعات 
واملــواد  األســعــار  مراقبة  أجــل  مــن 
واملحالت  األســواق  داخــل  الغذائية 
التصدي  أجل  من  وذلــك  التجارية، 
تؤرق  التي  السلبية  الظواهر  لكل 
استفحال  بسبب  الشمال  ساكنة 
بطريقة  ــار  ــعـ األسـ ورفــــع  ــش  ــغ ال

عشوائية.
بعمالة  اللجنة  هذه  عمل  وخــالل 
ما يفوق  قامت بحجز  إقليم تطوان، 
غير  الغذائية  املــواد  مــن  كلغ   159
إلى  باإلضافة  لالستهالك،  الصالحة 
البالستيكية  األكياس  من  كلغ   26.8
على  ووقفت  التداول،  من  املمنوعة 

عملية تخزين اللحوم والدواجن.

ــجــمــاعــات  ال ــعــض  ب ــت  ــ زالـ وال 
رمضان  شهر  قدوم  تنتظر  باملنطقة 
ــراج عــن هــذه اللجان  مــن أجــل اإلفـ
ــأن تــضــارب  ــ ملــراقــبــة األســـعـــار وك
يكون  فاسدة  مواد  وترويج  األسعار 
فقط خالل شهر الصيام، مما اعتبره 
يعانون  الذين  املواطنني  من  العديد 
من مثل هذه الظواهر السلبية طيلة 

السنة، »ضحكا على الذقون«.
املواطنني  مــن  الــعــديــد  ويــنــاشــد 
هذه  عمل  أجل  من  املعنية،  الجهات 
واستمرارها  رمــضــان  فــي  اللجان 
طيلة السنة من أجل حماية املستهلك 
من األسعار الصاروخية التي ترتفع 
ــج  ــروي ــرى، وت ــ ــ بــني الــفــيــنــة واألخ
وكذلك  الصالحية،  منتهية  مــواد 
بها  يتم  التي  العشوائية  الطريقة 
رفقة  تخزينه  وعملية  الدواجن  ذبح 

األمر  هذا  أن  رغم  الحمراء،  اللحوم 
وسالمة  صحة  على  خطرا  يشكل 
وليس  الــشــهــور  بقية  املــواطــنــني 

فيه  الذي تخرج  خالل شهر رمضان 
أجل  من  لجانها  الجماعات  بعض 

االستعراض بالشوارع واألسواق.

لماذا إحداث لجان مراقبة األسعار خالل شهر رمضان فقط ؟

ضبط أطنان من السجائر المهربة بمدن الشمال
كثفت األجهزة األمنية هذه األيام من عملياتها 
الشمال،  بجهة  املهربة  السجائر  بخصوص 
السجائر  هــذه  مــن  أطــنــان  عــدة  ضبطت  حيث 
بمستودعات كل من تطوان وطنجة في عمليات 
عناصر  وتمكنت  واحد،  أسبوع  خالل  متفرقة، 
األمن الوطني بمدينة تطوان، من ضبط حوالي 
معدة  كانت  مهربة  سجائر  علبة  و190  ألفا   79
والنواحي،  ومارتيل  تطوان  من  بكل  للترويج 
 41 العمر  من  يبلغان  شخصني  بحوزة  وذلــك 
و51 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية 
في  لالشتباه  وذلــك  املــوضــوع،  بنفس  متعلقة 
تورطهما في التهريب الدولي للسجائر واالتجار 

غير املشروع فيها، كما تم اقتحام مستودع بحي 
كمخبأ  يستعمل  بتطوان،  الــزربــوح«  »خندق 
هذه  لنقل  تستغل  وسيارة  املهربة،  للسجائر 

البضائع داخل املدينة وخارجها.
مدينة  عن  بعيد  وغير  األســبــوع،  نفس  في 
تطوان، تمكنت عناصر الجمارك العاملة بميناء 
و690  مــاليــني   4 حجز  مــن  املــتــوســط،  طنجة 
 469 على  موزعة  حاوية  داخل  مهربة  سيجارة 

علبة تضم كل واحدة منها 50 خرطوشة.
السجائر  هذه  فإن  جمركية،  مصادر  وحسب 
املهربة كانت قادمة من دولة البوسنة والهرسك 
لدى  تصريح  دون  املدن  مختلف  في  لتصريفها 

إدارة الجمارك.
وخاصة  الشمال،  مــدن  من  العديد  وتعرف 
طنجة، انتشارا واسعا للسجائر املهربة والغير 
مصرح بها لدى إدارة الجمارك والضرائب غير 
املباشرة، مما يكبد شركة التبغ املغربية خسائر 

فادحة بسبب انخفاض أثمنة هذه السجائر.
أجل  من  األمنية  والحمالت  التدخالت  ورغم 
التي تشكل خطرا على  التصدي لهذه السجائر 
مصدرها،  ويجهل  املواطنني  وســالمــة  صحة 
فإنها ال زالت منتشرة خصوصا لدى األشخاص 
واألكشاك  بالشوارع  للسجائر  يروجون  الذين 

العشوائية التي ال تخضع للمراقبة.

نور الدين هراوي

بأقسام  تسمع  ســطــات  ساكنة  تعد  لــم 
املنوطة  واملــهــام  وبــأدوارهــا  الصحة  حفظ 
املفروض  من  حيث  قبل،  من  كــان  كما  بها 
تواجدها بالشوارع ملحاربة الكالب الضالة، 
واألسماك  اللحوم  جودة  ملراقبة  وباألسواق 
اللهم  والخضر،  والفواكه  الغذائية  واملواد 
ويلمسه،  املــواطــن  يالحظه  ــدا  واحـ دورا 
ومنح  األموات  جثث  بمعاينة  األمر  ويتعلق 

الحياة  تهم  التي  الخدمات  أما  الدفن،  إذن 
مواد  من  السكان  يستهلك  ومــاذا  اليومية 
غذائية صالحة أو فاسدة، فهي خدمات شبه 
غائبة أو صورية، بدليل أنه في كل سنة تظهر 
باألطنان  الفاسدة  واللحوم  األغذية  فضائح 
تم  حيث  املدينة،  بغرب  مــؤخــرا  وقــع  كما 
الحجز على األطنان من »الكاشير« واألجبان 
ومشتقاتها فاسدة وبتواريخ مزورة بإحدى 
املستودعات أو املعامل السرية، كانت املافيا 
املتخصصة في بيعها تستعد إلغراق السوق 

بها مع اقتراب شهر رمضان األبرك.
ــإن معظم  فـ مــحــلــيــة،  مـــصـــادر  وحــســب 

الــجــمــاعــات بــاإلقــلــيــم الــفــالحــي وعــددهــا 
الفوضى  إيــقــاع  على  تعيش  جماعة،   46
والعشوائية، نتيجة غياب املراقبة الصارمة 
الصحة،  حفظ  ومصالح  ألقسام  والزجرية 
األسواق  لضبط  ضــروري  وجودها  أن  رغم 
ــظــواهــر الــســلــبــيــة مــن غش  ــة ال ــحــارب وم
وزيادات غير مشروعة في األثمان، ومحاربة 
الغذائية منتهية الصالحية والذبائح  املواد 
الشروط  فيها  تتوفر  ال  التي  أو  السرية 
بها،  املعنية  املهام  من  وغيرها  الصحية، 
أصبح   - الشديد  لألسف   - وجودها  أن  إال 
تطفو  عندما  موسمية  بخدمات  أو  صوريا 

بعض الفضائح إلى السطح. 
كانت  إذا  أنــه  ذاتــهــا،  املــصــادر  وتضيف 
العديد من الجماعات تخصص مبالغ مالية 
غير  املصالح  لبعض  ميزانيتها  من  كبيرة 
على  إال  توجد  ال  ولجمعيات  الــضــروريــة 
الورق، فلم ال تولي أهمية أكبر لهذه املصالح 
األساسي  دورها  التي  الحساسة،  واألقسام 
أوال وقبل  املستهلك  الحفاظ على صحة  هو 
كل شيء، فترويج املواد غير الصالحة جعل 
غالبية األسواق تعيش على إيقاع الفوضى، 
وصحة املواطنني في تهديد مستمر، زد على 
ذلك انتشار الكالب والحيوانات الضالة بها 
وما خفي أعظم.. دون محاسبة وال مساءلة، 
أو  استفسارات  لها  توجه  ــل  األق على  أو 
على  تغييرات  بداخلها  تجرى  أو  تنبيهات، 
من  تفاجئها  التي  والفضائح  تقاعسها، 
املواطن  صحة  وكأن  دليل  خير  لآلخر  حني 
نفس  تردف  شيئا،  لهم  بالنسبة  تساوي  ال 

املصادر.

نقطة مراقبة الدرك 
الملكي في حاجة 

لإلضاءة الليلية
بوطيب الفياللي

ــني أرفـــود  ــرابــطــة ب ــي الــطــريــق ال ف
والــريــصــانــي، وقــبــل االنـــعـــراج نحو 
في  غريس  واد  لقنطرة  املؤدية  الطريق 
نقطة  تتواجد  مسيصي،  مركز  اتجاه 
امللكي،  الدرك  عناصر  من طرف  مراقبة 
إشارة  في  تثبيت خيمة هناك  تم  حيث 
إلى ديمومة تلك املراقبة 24/24 ساعة.. 
املسافرون  يالحظ  التي  النقطة  هاته 
خالل  أو  ليال  الطريق  تلك  ومستعملو 
ضعف  الفجر،  قبيل  األولــى  الساعات 
يضطر  التي  النقطة  تلك  في  اإلنـــارة 
احتراما  للتوقف  السائقون  خاللها 
املثبتة من طرف عناصر  »قـف«  لعالمة 
أدوات  يستعملون  الذين  امللكي،  الدرك 
بها  يشيرون  للتواصل  يدوية  ضوئية 
ولتسهيل  لذلك،  بسياراتهم،  للمتوقفني 
ليال  الرؤية  وتوضيح  التواصل  هــذا 
باملراقبة  املكلف  والدركي  السائق  بني 
النقطة  تلك  تــزويــد  مــن  بــد  ال  هــنــاك، 
تلك  وأن  خصوصا  ضوئية،  بمكبرات 
عبارة  هي  ليال،  مظلمة  الشبه  النقطة 
تستعمالن  هامني  طريقني  ملتقى  عن 
القادمني  السائقني  مختلف  طرف  من 

واملغادرين للريصاني وأرفود.
امللكي  ــدرك  ــ الـ إدارة  تــتــدخــل  فــهــل 
املجلس  مــع  وبــتــنــســيــق  بــالــريــصــانــي 
النقطة  تلك  لتزويد  للريصاني،  الجماعي 
بما تحتاجه من إضاءة خصوصا بالليل؟
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فــي شكــاية  ضد ممثل السلطة المحلية

ابتزاز فالحين لالستفادة من الدعم الفالحي
األسبوع

ــون بــزاكــورة  ــن ــواط ــدم م ــق ت
بــشــكــايــة إلـــى عــامــل اإلقــلــيــم، 
يتهمونه  ســلــطــة،  ــون  عـ ضــد 
حصولهم  مقابل  بـ»باالبتزاز« 
على وثيقة إدارية تخول لهم حق 
االستفادة من الدعم الفالحي في 

إطار »املخطط األخضر«.
القاطنون  املشتكون  وطالب 
بجماعة فزواطة، بتدخل العامل 
في  حقهم  مــن  تمكينهم  ألجــل 
االستفادة من »املخطط األخضر 
القانون  االستعجالي«، وتطبيق 
وإلزام مسؤول قيادة »تمكروت« 
اإلدارية  الوثائق  من  بتمكينهم 

على  الحصول  ألجــل  املطلوبة 
الدعم الفالحي.

قاموا  أنهم  املشتكون  وأكــد 
التي  الالزمة  اإلجراءات  بجميع 
منها  ــادة،  ــف االســت لهم  تــخــول 
الجموع  أراضــي  نائب  شهادة 
إال  الطوبوغرافية،  والتصاميم 
من  بحرمانهم  فوجئوا  أنــهــم 
شهادة االستغالل التي تمنحها 

القيادة.
املتضررون  الفالحون  وعبر 
عون  سلوك  من  استيائهم  عن 
بمبالغ  طالبهم  الــذي  السلطة، 
ــحــصــول على  ال ــل  مــالــيــة ألجـ
ــي مــبــالــغ غير  ــادة، وهـ ــه ــش ال
عامل  مــن  ملتمسني  قانونية، 
إلنصافهم  الــتــدخــل  ــم،  ــي ــل اإلق
متابعتهم  املعني  ــرر  ق بعدما 

قضائيا، حيث تقدم بشكاية ضد 
القضاء  إلــى  األربعة  الفالحني 
ــة  ــوشــاي ـــ»ال مــتــهــمــا إيـــاهـــم ب
الكاذبة«، األمر الذي دفع هيئات 

بفتح  املــطــالــبــة  إلــى  حقوقية 
ومستقل  مــوضــوعــي  تحقيق 
الطرف  إلنــصــاف  القضية  فــي 

املتضرر.

زاكورة

أستاذ  بنمخلوف،  محمد  اخلبير  أوضح 
بجامعة عبد املالك السعدي، أن منطقة جنوب 
ــنــــوب األطـــلـــس  ــــوس وجــ ــلــــس بــــن ســـهـــل سـ األطــ
الــكــبــيــر، مــعــرضــة كــل يــوم لألنشطة الــزلــزالــيــة، 
باملنطقة  جيولوجي  فيلق  وجــود  بسبب  وذلــك 
دائــم  بشكل  ويــطــلــق  الــطــاقــي  بنشاطه  مــعــروف 
أنه من  املتحدث،  ذات  وأبــرز  الزلزالية،  موجاته 
أية زالزل يف  الصعب معرفة متى ميكن حــدوث 
إلــى وجــود مــدة زمنية غير  املنطقة، الفتا  هــذه 
جديدة  طاقة  تخزين  خاللها  مــن  يتم  مــحــددة 
يف الــفــيــلــق اجلــيــولــوجــي الــنــشــيــط، يف انــتــظــار 

إطالقها من جديد..

أكــاديــر  مــديــنــة  تــتــعــزز  أن  من املرتقب 
ميزانية  لهما  رصدت  مغلقني  مسبحني  بإنشاء 
إجنازه  على  ستشرف  درهــم،  مليون   42 فاقت 
)يقع   Bouggane والــهــنــدســة  الــبــنــاء  شــركــة 
بكافة  ستتكفل  بحيث  أكادير(،  مبدينة  مقرها 
املسبحني وتشييدهما، وسيساهم  إنشاء  أعمال 
مستوى  على  تنفيذه  سيتم  الذي  املشروع،  هذا 
البنية  تعزيز  يف  احملــمــدي،  واحلـــي  بنسركاو 
التحتية األساسية لعاصمة جهة سوس ماسة. 

أكادير والنواحي، بزيادة  مواطنو  فوجئ 
ــرحـــالت لــســيــارات  مــفــاجــئــة يف أســـعـــار بــعــض الـ
األجـــــــرة / الـــصـــنـــف الـــكـــبـــيـــر، حـــيـــث مت فـــرض 
تــســعــيــرة غـــيـــر مـــرخـــصـــة لــلــرحــلــة مــــن مــحــطــة 
إنزكان إلى حي السالم بأكادير بـ 6.5 دراهم، يف 
حن أن التعريفة املعتمدة هي 5 دراهم، وطالب 
املـــتـــضـــررون بــتــدخــل اجلـــهـــات الــوصــيــة لــفــرض 

القانون ومراقبة الوضع وتغرمي املخالفن.

أمرت النيابة العامة بفتح حتقيق يف قضية 
القدم  بالنيابة يف فريق لكرة  اتهام فتاة ملدربها 
واغتصابها  ملنزله  باستدراجها  طاطا،  بنواحي 
والتسبب يف حملها، وحسب نص الشكاية، فإن 
املاضية،  السنة  نهاية  إلــى  تعود  الواقعة  هــذه 
الشاب  املـــدرب  بــني  الــعــاقــة  تــوطــدت  بعدما 
لكرة  الرياضية  تداريبها  التي حتضر  واملشتكية 
وأكدت  بطاطا،  إيغان  آقا  القدم مبركز جماعة 
ملنزله  باستدراجها  قــام  مدربها  أن  املشتكية 
املاضية  السنة  من  شتنبر  شهر  بداية  باملنطقة 
ظهور  إلى  أدى  ما  واغتصابها،  بها  واالستفراد 
أعراض احلمل على الضحية واكتشاف األسرة 
املتعلقة  بوعوده  املــدرب  وفاء  وعدم  للموضوع، 
بتقدمه للزواج منها بسبب عدم استعداده، حيث 
مبوضوع  له  إخبارها  بعد  مباشرة  منها  متلص 

احلمل. 

أطلق املــركــز اجلــهــوي لــالســتــثــمــار ســوس 
ربوع  السياحي يف  االستثمار  فرص  دليل  ماسة، 
وحاملي  املستثمرين  متكن  قصد  ســـوس،  جهة 
املشاريع من الوصول بشكل أفضل إلى املعلومة، 
وسيمكن هذا الدليل - حسب بالغ للمركز - من 
املتاحة  االســتــثــمــار  فــرص  على  الــضــوء  تسليط 
بــاجلــهــة، وعـــلـــى تــراثــهــا الــــالمــــادي وثــرواتــهــا 
االقــتــصــاديــة،  وديناميتها  التحتية  وبنياتها 
ــراز تــكــامــل  ــ كــمــا ســيــســاهــم هـــذا الــدلــيــل يف إبـ
اجلهة  عماالت  ملختلف  السياحية  اإلمكانات 
وأقـــالـــيـــمـــهـــا، وســـيـــقـــدم جـــــردا شـــامـــال لــفــرص 
السياحية  املــنــاطــق  تــقــع يف  الــتــي  االســتــثــمــار 

اجلديدة املدرجة يف الدليل.

لـــدى محكمة  ــايــات  غــرفــة اجلــن أصـــدرت 
االستئناف بأكادير، مؤخرا، حكما قاسيا يف حق 
بـ»املرأة احلديدية«، بعشر سنوات  امللقبة  ز«  »ج. 
مهلة  احملكمة  هيئة  رفضت  بعدما  نافذا،  حبسا 

إلعداد دفاع جديد بعد جاهزية امللف.
مالي  تعويض  بـــأداء  املتهمة  احملكمة  وطالبت 
قدره  املدني  باحلق  املطالبة  األولى  الشركة  لفائدة 
47 مليون درهم، وللشركة الثانية بـ 25 مليون درهم، 
وللشركة  درهم،  مايني   4 الثالثة  الشركة  ولفائدة 
 140 اخلامسة  وللشركة  درهم،  مليون   35 الرابعة 
ألف درهم، وللسادسة 65 ألف درهم، بينما حكمت 

على ابنتها بغرامة 50 ألف درهم.

داء
أص

ســـوسية

الدار البيضاء الحاجب

احتجاج تجار الخضر 
والفـــــــواكه 

األسبوع

والفواكه  الخضر  بائعي  من  العشرات  خرج 
بمدينة الحاجب، في وقفة احتجاجية أمام مقر 
»السويقة«  بتغطية  للمطالبة  البلدي،  املجلس 

بغطاء وقائي موحد.
استمرار  من  استيائهم  عن  املحتجون  وعبر 
ملطالبهم،  البلدي  املجلس  مــســؤول  تجاهل 
سنوات  عشر  من  أزيد  منذ  عالقة  ظلت  والتي 

رغم توقيع اتفاق سابق في املوضوع.
واعتبر هؤالء التجار أن املسؤولني يتماطلون 
عشر  منذ  العالقة  وضعيتهم  تسوية  أجل  من 
سنوات بالرغم من الشكايات التي يتوصل بها 

املجلس الجماعي.
عن  جمعوية  فعاليات  عبرت  جانبها،  مــن 
الذين  »السويقة«،  الباعة في  مساندتها ملطالب 
داعية  الشمس،  أشعة  جــراء  كثيرا  يعانون 
موحد  سقف  بناء  إلــى  املنتخبني  املسؤولني 
يمنح جمالية لـ»السويقة«، هذا في الوقت الذي 
البلدي  املجلس  أن  املصادر،  بعض  فيه  كشفت 
يدرس املوضوع ويسعى للتوصل إلى اتفاق مع 
»السويقة«  تنظيم  أجل  من  املحلية،  السلطات 

قبل تشييد الغطاء املطلوب من طرف التجار.

سكان درب موالي الشريف يطالبون 
بالــحلول الرمـــيلي 

األسبوع

بالدار  الشريف  موالي  درب  زال سكان  ال 
البيضاء يعانون خطر سقوط منازلهم فوق 
الجماعة  مجلس  تجاهل  ظل  في  رؤوسهم، 
نبيلة  الــعــمــدة  ــرأســه  ت الـــذي  الــحــضــريــة 

الرميلي، ملطالبهم.
ويسود غضب كبير لدى السكان القاطنني 
بسبب  لالنهيار  تعرضت  التي  املنازل  قرب 

مما  للسقوط،  آيلة  أحجار  وجــود 
أيضا  املتضررة  املــنــازل  يعرض 
وأن  خــاصــة  الــســقــوط،  لخطر 
هزات  أي  تتحمل  ال  الــجــدران 
إلى  تؤدي  قد  أخرى  ارتدادية 
بدورها  التي  منازلهم  تصدع 

توجد في وضعية هشة.
ووجـــه الــســكــان نــداء 

إلى عامل منطقة الحي 
وللعمدة  ــحــمــدي،  امل
ــي، مـــن أجــل  ــل ــي ــرم ال
تقييم  قصد  التدخل 
توجد  ــذي  ال الوضع 
ــازل،  ــن امل هـــذه  عليه 

التي ال يزال يسكنها بعض الناس.
الشريف  مـــوالي  درب  ساكنة  وتــطــالــب 
بتدخل الجهات الوصية إلنقاذهم من الخطر 
الذي يحدق بهم، والترخيص للسلطات لكي 
تهدم املنازل املهددة بالسقوط وإعادة بنائها 
املالية  الوضعية  وأن  خاصة  جــديــد،  مــن 

لألسر القاطنة جد ضعيفة.
الدار  مدينة  ملجلس  سبق  فقد  للتذكير، 
املاضي،  الشهر  خالل  صــادق  أن  البيضاء 
»البيضاء  شركة  مع  شراكة  اتفاقية  على 
هدم  بعملية  متعلقة  والتجهيز«،  لإلسكان 
في  واملــتــواجــدة  للسقوط  اآليلة  املباني 
الجماعة  قــررت  حيث  القديمة،  األحياء 
درهــم  مليون   2 ميزانية  تخصيص 

إلنجاز العملية.
في  القديمة  األحياء  سكان  ويعاني 
املنازل  مشكلة  من  البيضاء  ــدار  ال
سنوات،  عــدة  منذ  للسقوط  اآليلة 
بالرغم من البرامج واملشاريع التي 
وضعتها وزارة اإلسكان والتجهيز 
وتعاقب  املعضلة،  هذه  حل  ألجل 
عـــدة مــجــالــس مــنــتــخــبــة، في 
أرواح  تنقذ  حــلــول  انــتــظــار 

السكان وأطفالهم.

حجي

الرمـــيلي

مراكش

التحقيق مع منتخبـين بتهمة التالعب في عقارات الدولة
األسبوع

للشرطة  الــوطــنــيــة  ــة  ــرق ــف ال تـــواصـــل 
التحقيق  الــبــيــضــاء،  ــدار  ــال ب القضائية 
بـــ»تــفــويــت عــقــارات  فــي ملف مــا يــعــرف 
ناخبني  لفائدة  مراكش  مدينة  في  الدولة 
بـ»تبييض  تتعلق  تهم  جانب  إلى  كبار«، 
وتهريب األموال«، مع عدة أشخاص بينهم 

برملانيون.
ألحد  الوطنية  الــفــرقــة  استمعت  ــد  وق
الشركات  بعض  على  يتوفر  البرملانيني 
الخاصة، لها فروع على الصعيد األوروبي، 
إلى  لينضاف  التحقيق  هــذا  يأتي  حيث 

ملف »التالعب بأمالك الدولة« الذي ال يزال 
بمراكش،  االستئناف  محكمة  في  رائجا 
والذي يتابع فيه برملاني آخر تم منعه من 

السفر للخارج بقرار من قاضي التحقيق.
ظهور  بعد  الجديدة،  التحقيقات  وتأتي 
والسطو  التالعب  تكشف  أمنية  تقارير 
ــي الـــدولـــة، تم  ــارات مــن أراضــ ــق عــلــى ع
مشاريع  إلقــامــة  رمـــزي  بثمن  تفويتها 
بعض  منها  استفاد  لكن  ومرافق،  تنموية 
مشاريع  إلى  تحويلها  ليتم  العقار  تجار 
تقع  وأنها  خاصة  باهظة،  بأثمنة  عقارية 
املدينة  داخــل  استراتيجية  مــواقــع  فــي 
الحمراء، والتي تسببت في سقوط الوالي 

السابق عبد الفتاح البجيوي من منصبه.
في  حققت  قد  القضائية  الشرطة  وكانت 

ملف »تفويت أمالك الدولة« يتضمن أسماء 
حيث  ومقاولني،  كبار  وناخبني  منتخبني 
العام  الوكيل  على  التحقيق  بإحالة  قامت 
قرر  بدوره  الذي  االستئناف،  محكمة  لدى 
ألجل  التحقيق  قاضي  على  امللف  إحالة 
وردت  الذين  املتهمني  مع  البحث  تعميق 

أسماؤهم في امللف.
وتفجر ملف هذه القضية، بعدما تقدمت 
فعاليات حقوقية بشكاية إلى القضاء، لفتح 
تحقيق حول مصير أراضي الدولة باملدينة، 
بينهم  من  التحقيق مع مسؤولني  تم  حيث 
ومدير  املخزنية،  لألمالك  اإلقليمي  املدير 
الوكالة الحضرية السابق، وناظر األوقاف، 
ورئيس املجلس الحضري السابق، العربي 

بلقايد، ورئيس قسم التعمير بالوالية.
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إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

شهدت الدورة العادية النعقاد مجلس جهة 
الشرق نقاشا ساخنا بني املعارضة واألغلبية 
الواردة  النقاط  بعض  حول  للجهة،  املسيرة 
في جدول أعمال دورة مارس، وكانت النقطة 
التي أفاضت كأس النقاش، هي الصفقة التي 
تتعلق  والتي  سابقا،  الجهة  عنها  أعلنت 
الجهوي  للمعرض  الرابعة  ــدورة  ال بتنظيم 

لالقتصاد االجتماعي والتضامني. 
ــدخــل عــضــوان  ــدورة، ت ــ ــ ــذه ال ــالل هـ ــ وخ
لـ»استفسار«  نظام  نقطة  إطــار  في  بالجهة 
البعيوي،  النبي  عبد  املجلس،  لرئيس  موجه 
املعرض  حول  »إشاعات  أحدهم  اعتبره  عما 

وتنظيم الدورة املقبلة«. 
الحديث  في  أسهب  الذي  البعيوي  رد  وجاء 
املعرض  »إن  قائال:  تنظيمه،  وعن  املعرض  عن 

في  تغيير  أي  يــوجــد  وال  وقــتــه،  فــي  سينظم 
العضوان  اعتبره  الذي  األمر  تنظيمه«،  تاريخ 
مهيأ سلفا  أنه  بدا  »البعيوي  أن  املعارضة،  من 

للجواب عن سؤال من هذا النوع«. 
املعارضة،  عضو  رسالة  على  جوابه  وفي 
املنتمي لحزب العدالة والتنمية، والذي سبق 
إلى  املجلس  رئيس  فيها  يدعو  رسالة  ووجه 
إلغاء الصفقة الخاصة بهذا املعرض، ال سيما 
وأن هناك بعض اإلشاعات املرتبطة به، أبرز 
هو  املعرض  »هذا  أن  الجهة،  مجلس  رئيس 
أوضــاعــهــا،  لتحسني  للتعاونيات  فــرصــة 
طلبات  الستقبال  واحد  يوم  ظرف  في  وأنه 
من  بالعشرات  الجهة  توصلت  املشاركة، 

الطلبات من أجل ذلك«.  
حسب  املعنية  »اإلشــاعــات«  أن  ــى  إل يشار 

مليون   500 بمبلغ  تتعلق  البعيوي،  الرئيس 
قيمة الخيمة التي سينظم فيها املعرض، والحال 
أن تلك الخيمة ال تشكل إال 10 في املائة من قيمة 
تنقل  على  سيصرف  املبلغ  باقي  وأن  املعرض، 
األعمال  من  وغيرها  املبيت  وعلى  التعاونيات 
املرتبطة باملعرض، في حني يرى البعض أنه إذا 
التعاونيات، وتسعى  يهمها وضع  الجهة  كانت 
إلى دعمها، فحري بها أن تضع املبلغ املخصص 
ملــســاعــدة  إضــافــي  ــم  ــدع ك املــعــرض  لتنظيم 

التعاونيات املتضررة بشكل مباشر. 
ــدورة  ال لهذه  التخطيط  أن  بالذكر،  جدير 
خاصة  كبيرة  بــأزمــة  يتسم  ســيــاق  فــي  ــاء  ج
فيها  تعاني  التي  الشرق،  جهة  مستوى  على 
أزمة  تداعيات  من  املواطنني  من  واسعة  فئات 

»كورونا«، وتداعيات انحباس األمطار.

منطقة  فالحي  من  عدد  اشتكى 
تيزطوطني ضواحي إقليم الناظور، 
محصول  ري  استطاعتهم  عدم  من 
العنب الخاص بهم، على الرغم من 
ذلك  أن  مرور مدة كبيرة، معتبرين 
مجرد انتقام مسؤولي قطاع املياه، 
الحقول  بعض  بري  الذين سمحوا 
ونافذون  بارونات  يمتلكها  التي 
هذه  في  الــري  أصبح  حيث  فقط، 
ــة«، حسب  ــي ــوجــه ـــ»ال ب املــنــطــقــة 

تعبيرهم. 
ــني، أن  ــ ــزارع ــ وقــــال بــعــض امل
على  سلبا  سيؤثر  الـــري  تــوقــف 
باإلضافة  الحالي،  العنب  موسم 

ــار  ــى جــفــاف أصــاب بعض اآلب إل
كبير  انخفاض  نتيجة  السطحية 
محمد  ــد  سـ ــوى  مــســت فـــي  ــدا  ــ ج
املزارعني  بعض  أن  كما  الخامس، 
لجئوا إلى تعميق اآلبار السطحية، 
أو إيجاد حلول أخرى رغم التكلفة 
املادية العالية لتلك الحلول، لكنها 
تبقى دون نتيجة، تضيف املصادر 

ذاتها. 
أن  املــصــادر،  نفس  وأوضــحــت 
أرضهم  يسقوا  لم  الذين  املزارعني 
أصبحوا عاجزين عن متابعة الري 
قالوا  مــا  بسبب  املــوســم،  لبقية 
التي  واملحسوبية  »الزبونية  إنها 

يتبعها مسؤولو القطاع«، مطالبني 
عاجلة  حلول  إيــجــاد  ـــ»ضــرورة  ب
العنب  موسم  من  تبقى  ما  تنقذ 
 4 بحوالي  يقدر  والــذي  املــزروع، 
املمتد  كرت  سهل  في  هكتار  آالف 

إلى عدة جماعات ترابية«. 

ويأتي هذا في زمن إطالق املغرب 
مرت  ــذي  ال األخــضــر«  لـ»املخطط 
اعتبره  بعدما  سنوات،  عدة  عليه 
حقيقية،  فالحية  ثــورة  مهندسوه 
واملنشط  املحرك  بمثابة  ستكون 

للنمو االقتصادي باملغرب.

لغة االحتجاجات تعود 
إلــى شــوارع وجــدة 

ــاب ســيــارات األجـــرة بــوجــدة،  خــرج سائقو وأربـ
احتجاجية  وقــفــة  يف  والــثــانــي،  األول  بصنفيها 
ــــك نــتــيــجــة  صــاحــبــهــا إضــــــراب عــــن الـــعـــمـــل، وذلــ
ــات«،  ــروقــ ــار احملــ ــعـ ــي يف أسـ ــاروخـ »االرتــــفــــاع الـــصـ
ونــــدد احملــتــجــون بــــ»الـــزيـــادة املــســتــمــرة يف أثمنة 
ــاع أثــقــل  ــفــ احملــــروقــــات«، مــبــرزيــن أن »هــــذا االرتــ
أضحى  الــذي  املهني،  السائق  كاهل  كبير  بشكل 
الــواضــح  نتيجة عــجــزه  والــفــقــر،  للتشرد  عــرضــة 

عن ضمان مدخول يومي محترم«. 
لسيارات  للشغل  املغربي  باالحتاد  عضو  وبــرر 
الـــتـــي دفــعــت  الــصــنــف األول، األســـبـــاب  األجـــــرة 
مــهــنــيــي الــنــقــل لــلــخــروج واالحـــتـــجـــاج مــرغــمــن، 
املتتالية ألســعــار احملــروقــات، مما  بـــ»االرتــفــاعــات 
جــعــل الــســائــق املــهــنــي يــــرزح حتــت عــتــبــة الــفــقــر، 

والعجز عن تلبية احتياجاته اليومية«. 
ــار املـــــواد  ــعــ ــرة يف أســ ــ ــيـ ــ كـــمـــا دفـــعـــت الـــــزيـــــادة األخـ
االســتــهــاكــيــة إلــــى خــــروج الـــعـــشـــرات مـــن املــواطــنــن 
بوجدة، يف وقفة احتجاجية تنديدا بتدهور األوضاع 
املعيشية نتيجة ارتفاع القدرة الشرائية للمواطنن. 
ورفـــع احملــتــجــون يف الــوقــفــة الــتــي دعــت إليها 
بــاألوضــاع  مــنــددة  شــعــارات  االجتماعية،  اجلبهة 
املغربي،  املواطن  التي يعيش على وقعها  العامة 
وبصفة خاصة املواطن البسيط الذي يئن حتت 
املــواد  بــعــض  الـــزيـــادات املتتالية يف أســعــار  وطـــأة 

االستهاكية، وفق تعبيرهم.
حلول  بإيجاد  احلكومة  املتظاهرون  وطــالــب 
الشعب  فيها  يتخبط  التي  واملعضات  للمشاكل 
يشكل  االحتقان  استمرار  أن  معتبرين  املغربي، 
تــهــديــدا لــلــســلــم االجــتــمــاعــي، مـــردديـــن شــعــارات 
ــــوش، كـــمـــا رفـــع  ــنـ ــ ــددة بـــســـيـــاســـة حـــكـــومـــة أخـ ــنــ مــ
احملتجون شعارات منددة باألوضاع التي تعيشها 
مدينة وجدة، من قبيل »وجدة يا النوارة خرجو 

عليك الشفارة«.

البعيوي »يتفلسف« في دورة مارس 

الخميسات

كواليس  جهوية

ميدلت

الــري بـ»الوجـهية« فـي الناظـور

احتـجاج ساكنـة الصفـيح على تـعثر مـشروع إعـادة اإليـواء

األسبوع
 

  
بإقليم  للمراقبة  اإلقليمية  اللجان  تقوم 
مراقبة  ألجـــل  مكثفة  بعمليات  مــيــدلــت، 
والسلع  الغذائية  املنتجات  األسعار وجودة 
املعروضة من قبل التجار وأصحاب املحالت 
ســواء  األســــواق،  مختلف  فــي  الــتــجــاريــة 
إطــار  فــي  وذلــك  اليومية،  أو  األسبوعية 

التحضير الستقبال شهر رمضان املبارك.
اإلقليمية  اللجنة  أعضاء  بعض  قام  وقد 
نقاط  من  عدد  على  األسبوع،  نهاية  بجولة 
مراقبة  تمت  بحيث  املدينة،  داخــل  البيع 
التي  واملنتجات  الغذائية  واملواد  البضائع 
بزيارة  قامت  كما  املــحــالت،  عليها  تتوفر 
إيتزر،  لجماعة  األسبوعي  للسوق  ميدانية 
املعروضة  املـــواد  ــرة  وف على  وقفت  حيث 

للبيع من قبل التجار.
جودة  مراقبة  إلى  العملية  هذه  وتهدف 
السقف  تتجاوز  ال  حتى  واألسعار  املنتجات 
املستهلك  لحماية  وذلك  واملحدد،  القانوني 
من املمارسة االحتيالية التي يقوم بها بعض 

التجار للتالعب في األثمنة وجودة املواد.
وتأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية 
وزارة الداخلية ملراقبة األسعار في األسواق 
ــك لــتــفــادي  ــ ــة، وذل ــي ــوع الــيــومــيــة واألســب
في  للزيادة  الظرفية  واستغالل  املضاربات 

أسعار السلع األساسية.

تكثيف مراقبة األسعار 
وجودة السلع مع اقتراب 

رمـــضان شــهر 

األسبوع

  
أوالد سعيد  الترابية  الجماعة  شباب  نظم 
احتجاجية  وقفة  مالل،  بني  إلقليم  التابعة 

فيها  طالبوا  الجماعي،  املجلس  مقر  أمــام 
ثقافية  ومــرافــق  رياضية  منشآت  بإنجاز 

وشبابية، ومالعب للقرب.
تدعو  شعارات  الغاضبون  الشباب  وردد 
للقرب  مــالعــب  تشييد  ــي  ف اإلســــراع  إلـــى 
لتطلعاتهم  وتستجيب  املنطقة،  أبناء  لفائدة 
الوعود  مستنكرين  الرياضية،  وطموحاتهم 

وعد  ــذي  ال وللمجلس  للمنتخبني  الكاذبة 
بإنجاز مرافق ترفيهية شبابية.

وقرر الشباب التصعيد ضد مجلس الجماعة 
املشروعة،  املطالب  بهذه  اهتمامه  عدم  بسبب 
خاصة وأن الجماعات الترابية املجاورة تتوفر 
على مرافق رياضية، بينما يعاني شباب أوالد 

سعيد من البطالة والهدر املدرسي.

شباب جماعة أوالد سعيد يطالبون بمنشآت رياضية وثقافية  بني مالل

األسبوع
 

  
بمدينة  الــصــفــيــح  أحـــيـــاء  ســكــان  يـــواصـــل 
السلطات  تأخر  على  احتجاجهم  الخميسات، 
املنتخبة واملحلية في تحقيق اإليواء بعدما تم هدم 
بيوتهم قبل سنتني، الشيء الذي ترتبت عنه ظروف 
اجتماعية صعبة خالل جائحة »كورونا«، ومشاكل 
األرضية  البقع  على  حصولهم  انتظار  في  متعددة 
قاموا  بعدما  الوصية،  السلطات  بها  وعدت  التي 

بتسديد مبالغ مالية باملاليني من السنتيمات.
بتسوية  الصفيحية  األحياء  سكان  ويطالب 
املشروع  استكمال  فــي  واإلســـراع  وضعيتهم 
واألشـــغـــال قــصــد بــنــاء مــســاكــن الئــقــة تحفظ 
املتضررة  األسر  غالبية  تعيش  حيث  كرامتهم، 
املعيشة  ومصاريف  الكراء،  جراء  كبيرة  معاناة 
اليومية، باإلضافة إلى لوازم األطفال واملدرسة، 
العالقة بني الجمعيات املمثلة  في ظل الخالفات 

لهذه األحياء والسلطات املنتخبة.
وأكد السكان استعدادهم لتأدية املبالغ املتبقية 
من املبلغ اإلجمالي مقابل إنهاء املشروع وتسلم 

يتمكنوا  حتى  لهم،  املخصصة  األرضية  البقع 
من  تخلصهم  الئقة  منازل  بناء  في  الشروع  من 
واجبات الكراء وتضمن لهم االستقرار األسري.

البلدي  املــجــلــس  عــقــد  الــســيــاق،  هــذا  وفــي 
مشكلة  إلــى  خاللها  تطرق  دورة  للخميسات، 
إعــادة  ملشروع  الخاضعة  الصفيحية  األحياء 
الهيكلة، حيث طالب بعض املستشارين املجلس 
االتفاقية  مضامني  على  ــوقــوف  وال بالتحرك 

واتــخــاذ  الهيكلة،  إعـــادة  بــمــشــروع  املتعلقة 
املشاكل  واإلجراءات، ومعالجة  الالزمة  التدابير 

التي تعاني منها الساكنة.
ودعا املستشارون إلى عقد اجتماع مع املصالح 
املتعلق  املشروع  إنجاز  على  املشرفة  الخارجية 
بإعادة هيكلة دور الصفيح، بحضور جميع املصالح 
األخرى ألجل وضع جدولة زمنية إلنهاء األشغال في 

وقت محدد، والتواصل مع األسر املستفيدة.
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المـــياه.. قــلة  بســبب 
السلطـــات تقــرر منع زراعــة »الــدالح«

كواليس  جهوية

أكادير

بأكادير  جمعويون 
يطرقون باب أخنوش

األسبوع
  
  

القدس  حــي  مــن  جمعوية  فعاليات  وضــعــت 
بـــأكـــاديـــر، عــريــضــة لــرئــيــس املــجــلــس الــبــلــدي 
العديد  بحل  تطالبه  أخــنــوش،  عــزيــز  ألكــاديــر 

من املشاكل التي يعاني منها احلي.
وضعا  يعيش  حيهم  أن  اجلمعويون  وكشف 
ومعاناة  النظافة،  خدمات  تــردي  بسبب  مزريا 
الــســاكــنــة املــتــكــررة بــســبــب عـــدم مـــرور شــاحــنــات 
ــة والـــســـاحـــات، حــيــث تكتفي  الــنــفــايــات بـــاألزقـ

باملرور من الشوارع.
الــوضــع  »املـــنـــار«، أن هـــذا  وأوضــحــت جمعية 
ــال بجنبات  ــ أســفــر عــن تــراكــم الــنــفــايــات واألزبـ
ــاويـــات من  الـــشـــوارع، خــصــوصــا بــعــد إزالــــة احلـ
ــع إعــــان  ــ ــى وضـ ــ ــة إلـ ــيــ ــادة، داعــ ــتــ ــعــ أمـــاكـــنـــهـــا املــ
ــنــــات وإلـــــــزام  ــد مـــــــرور الــــشــــاحــ ــوعــ لـــتـــحـــديـــد مــ

السائقني بالعبور من األزقة.
وكشفت اجلمعية عن مشكل آخر تعاني منه 
الساكنة، يتمثل يف عدم تهيئة الضفة الشرقية 
لواد احلوار، حيث أن املشروع اقتصر فقط على 
انتشار  يف  تسبب  ممــا  الــغــربــيــة  الــضــفــة  تهيئة 
وانتشار  بالسكان  كبيرة  أضرار  وإحلاق  التلوث 

اجلرذان واألزبال.
ودعت اجلمعية املجلس البلدي إلى تغطية 
ــى مــنــطــقــة خـــضـــراء،  ــوار وحتـــويـــلـــه إلــ ــ واد احلــ
ومرافق حيوية وترفيهية حفاظا على الصحة 

العامة للسكان والبيئة.
ــتــــاالت  ــى االخــ ــ كـــمـــا تـــطـــرقـــت اجلـــمـــعـــيـــة إلـ
تكمن  والــتــي  الــعــمــارات  منطقة  تعرفها  الــتــي 
القيام  التحمات وعــدم  احــتــرام دفتر  يف عــدم 
واإلنـــارة  الــطــرق  مثل  األســاســيــة،  بالتجهيزات 
الــعــمــومــيــة وشــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء واملــــــاء وقـــنـــوات 
الصرف الصحي، مشيرة إلى أن املنطقة تعاني 
مـــن االنـــقـــطـــاعـــات الــكــهــربــائــيــة واالخــتــنــاقــات 
املــتــكــررة لــقــنــوات الـــصـــرف الــصــحــي، وانـــعـــدام 
الرياضية  واملاعب  واملناطق اخلضراء  الطرق 

التي تضمنها تصميم الكتلة املصادق عليه.

طاطا

الربـاط

األسبوع
 
  

منع  طــاطــا،  إقليم  فــي  السلطات  ــررت  ق
بسبب  املنطقة،  في  األحمر  البطيخ  زراعــة 
الجفاف الذي تعاني منه الجهة والخصاص 

الكبير في املاء.
سلطات  ــإن  ف مطلعة،  مــصــادر  وحــســب 
إلى  تتجه  الحكومة،  من  بتعليمات  اإلقليم 
الجنوب  في  األحمر  البطيخ  زراعــة  حظر 
كبيرة  لكميات  استهالكها  بسبب  الشرقي، 
في  خصاصا  تعرف  مناطق  في  املياه  من 

املياه الجوفية والفرشة املائية.
وحسب العديد من املختصني، فإن البطيخ 
وذات  املهمة،  الزراعات  من  يعتبر  األحمر 
املردودية املالية الكبيرة بالنسبة للفالحني، 
خالل  املياه  من  كبيرة  كميات  يتطلب  لكنه 
ثالثة أشهر، مما يؤثر على الفرشة املائية.

وتــتــجــه الــســلــطــات التــخــاذ إجــــراءات 
منطقة  في  املائية  الفرشة  بحماية  تقضي 

للمنتجات  معقلنة  بزراعة  والقيام  طاطا، 
الزراعية، بهدف الحفاظ على املوارد املائية 
ولبقية  للساكنة  الحياة  مصدر  تشكل  التي 

املزروعات وأشجار النخيل.
وتــعــتــزم الــســلــطــات وضـــع عــقــد خــاص 

املياه،  استهالك  لتقنني  املائية  بالفرشة 
وتحديد املزروعات املسموح بها في اإلقليم، 
تفاديا  املــاء  استهالك  ترشيد  ضــرورة  مع 
اإلقليم  ساكنة  على  يؤثر  قد  خصاص  ألي 

مستقبال.

لفتيت

إدانـة أمنيــين ودركيــين تورطـوا مع كـبار البـارونات

األسبوع
 
  

األمــوال  جرائم  غرفة  أصــدرت 
ــتــابــعــة ملــحــكــمــة االســتــئــنــاف  ال
أحكاما قضائية في حق  بالرباط، 
61 متهما، من بينهم 17 أمنيا من 
منهم  دركيا  و20  عمداء،  بينهم 
كولونيالت، وموظفني في قطاعات 
24 متهما من  إلى جانب  إداريــة، 
تجار وذوي السوابق في التهريب 

الدولي للمخدرات.
في  القضائية  األحكام  وبلغت 

 247 القضية،  في  املتهمني  حق 
19 من األمنيني  سنة، حيث أدين 
حيث  نــافــذا،  سجنا  سنة   43 بـــ 
في  الحكم  تأييد  الهيئة  قــررت 
العامة،  باالستعالمات  عميد  حق 
عميد  حق  في  العقوبة  وتخفيض 
تمت  بينما  الــنــصــف،  ــى  إل ــر  آخ
يشتغل  كان  للشرطة  عميد  تبرئة 
في  اتهامه  قبل  أكادير  واليــة  في 

امللف.
املخدرات،  تجار  وبخصوص 
على  الحكم  الهيئة  قــررت  فقد 
سنة   127 بمجموع  متهما   24
العقوبة  رفــع  تــم  حيث  سجنا، 

فــي حــق أحــد الــبــارونــات مــن 5 
من  آخر  ومتهم  سنوات،   8 إلى 
أيدت  كما  سنوات،  عشر  إلى   6
الحكم في حق أحد تجار املخدرات 
بـ 12 سنة، وفي حق ثالث بارونات 
إسباني  ومواطن  سنوات،  بعشر 
متهم  تبرئة  وتمت  ســنــوات،   8 بـــ 
ــوات،  ــه بــخــمــس ســن ــتـ ســبــق إدانـ
في  اثنني  ملتهمني  البراءة  وتأكيد 

هذه القضية.
أحكاما  املحكمة  وأصــــدرت 
ــق مــســؤولــني  ــي حـ ــة فـ ــق صــاع
 5 ضمنهم  مــن  امللكي،  بــالــدرك 
لهم  دركيا سبق  كولونيالت و21 

أن تقلدوا مناصب ومسؤوليات في 
بالشمال،  للدرك  الجهوية  القيادة 
الخمس  الكولونيالت  أدانــت  حيث 
 6 إلــى  سنتني  من  نافذة  بعقوبات 
مسؤولني  ضمنهم  مــن  ســنــوات، 
الجهوية  ــادات  ــي ــق ال عــن  ســابــقــني 
بطنجة والرباط وسطات والصويرة.
سنة  القضية  ــذه  ه وتــفــجــرت 
السلطات  قــامــت  بعدما   ،2016
أطـــنـــان من   7 بــحــجــز  ــة  ــي ــن األم
على  جـــرى  بطنجة،  املـــخـــدرات 
بتهم  متهما   72 توقيف  إثــرهــا 
تتعلق باالتجار الدولي للمخدرات 
واالرتشاء وإفشاء السر املهني.

تافياللت

معاناة ساكنة تافياللت من 
خصاص األطباء واألطر التمريضية 

األسبوع
 
  

الصحي  القطاع  في  كبيرا  خصاصا  تافياللت  درعة  جهة  تعرف 
خاصة على مستوى املوارد البشرية واألطباء املتخصصني، في ظل 

»فرار« األطر الطبية من القطاع العام نحو القطاع الخاص.
العمل  استمرارية  في  كبيرة  صعوبة  الصحية  املؤسسات  وتجد 
في ظل الخصاص الذي تعاني منه، مما ينعكس سلبا على مستوى 
خاصة  املواطنني،  النتظارات  ترقى  ال  التي  الصحية  الخدمات 

املصابني بأمراض مزمنة والنساء الحوامل.
باألساس  يعود  الخصاص  هــذا  فــإن  مطلعة،  مصادر  وحسب 
االستشفائية  للمراكز  املتخصصني  األطباء  من  العديد  مغادرة  إلى 
الوظيفة  بترك  املتعلق  الــوزارة  قرار  على  للحصول  وذلك  بالجهة، 
في  العمل  مــن  يتمكنوا  حتى  فصلهم  على  والعمل  العمومية، 

مؤسسات صحية خاصة.
العمل  لترك  الطبية  األطــر  لجوء  أن  املــصــادر،  نفس  وأضــافــت 
إفراغ  إلى  سيؤدي  العمومية،  الوظيفة  ترك  مسطرة  سلك  مقابل 
املستشفيات العمومية بجهة درعة تافياللت، من جميع األطر التي 
تبحث عن فرصة ملغادرة القطاع العمومي نحو القطاع الخاص، مما 

يزيد من تعقيد الوضع الصحي في الجهة.
الوصية مع طلبات  الوزارة  إلى أن عدم تفاعل  وأشارت املصادر 
التجمع  قصد  االنتقالية،  والحركة  باالنتقال،  املتعلقة  الطبية  األطر 
املغادرة  إلــى  منهم  الكثير  يدفع  ــاألزواج،  بـ وااللتحاق  العائلي 

واالنقطاع عن العمل.

 سيدي بنور

توقيف عصابة مختصة في سرقة األسالك
لالتصــاالت  النحاســـية 

عزيز العبريدي

  
املــركــز  عــنــاصــر  مــؤخــرا  تمكنت 
عمران  بــأوالد  امللكي  للدرك  الترابي 
إقليم سيدي بنور، من توقيف شاحنة 
األســالك  من  كبيرة  بكميات  محملة 
طن   2.5 بحوالي  تقدر  النحاسية 
البيضاء،  ــدار  الـ مدينة  مــن  قــادمــة 
الفاعلة  الشركات  إلحــدى  مسروقة 
في مجال االتصاالت باملغرب، كما تم 
ومرافقه  سائقها  على  القبض  إلقاء 
النظرية  الحراسة  تحت  ووضعهم 
وتقديمهم  آخرين،  متورطني   5 رفقة 
بمحكمة  ــة  ــام ــع ال ــة  ــاب ــي ــن ال أمــــام 
االستئناف بمدينة الجديدة، في حني 
أفراد  ال زال البحث جاريا على باقي 
في  املختصة  املنظمة  العصابة  هذه 

سرقة األسالك النحاسية.
أن  مــطــلــعــة،  مـــصـــادر  وأوردت 
عمران  بــأوالد  امللكي  الــدرك  عناصر 
امللكي  الـــدرك  سرية  مــع  وبتنسيق 
بسيدي بنور، استطاعوا يوم الجمعة 
املاضية، إحباط عملية سرقة لألسالك 
كدية  جماعة  تراب  داخل  النحاسية 

بــنــور،  ســيــدي  بإقليم  ــوغ  دغـ بــنــي 
بكميات  محملة  شاحنة  بتوقيف 
كبيرة من هذه األسالك تقدر بحوالي 
إلـــى أحــد  2.5 طــن كــانــت مــوجــهــة 
املخازن السرية بجماعة أوالد عمران، 
ومرافقه،  الشاحنة  سائق  وتوقيف 
النظرية  الحراسة  تحت  ووضعهم 
العام  الوكيل  على  عرضهم  أجل  من 

بمحكمة االستئناف بالجديدة.
وأضافت نفس املصادر، أن البحث 
الجاري مع املوقوفني من طرف عناصر 
الضابطة القضائية، قاد إلى التوصل 

إلى 3 عناصر آخرين كانوا متورطني 
لألسالك  املوصوفة  السرقة  هذه  في 
إلى  ملكيتها  تعود  التي  النحاسية 
مجال  في  الفاعلة  الشركات  إحــدى 
ــم وضعهم  وت بــاملــغــرب،  االتــصــاالت 
النظرية  الحراسة  إشارة  رهن  أيضا 
من أجل إحالتهم على النيابة ملحكمة 
في  وبالتالي،  بالجديدة،  االستئناف 
انتظار الوصول إلى مشاركني آخرين 
في عملية السرقة، وتفكيك أفراد هذه 
في  املتخصصة  املنظمة  العصابة 

تخريب ونهب األسالك النحاسية.



يمثل مفهوم الحكومة الرقمية تحوال أساسيا 
العالم  في  الحكومات  بها  تتبنى  التي  الطريقة  في 
أهداف  وتحديد  العام،  الشأن  تدبير  في  مهمتها 
إدارية إلى تحسني الخدمات العامة، واتخاذ قرارات 
سياسات  سن  أجل  من  أيضا  البيانات  على  قائمة 
قائمة على األدلة والبراهني، ولضمان قدر أكبر من 
ثقة  بناء  إلى  الحكومة  داخل  والشفافية  املساءلة 

عامة أكبر مع املواطنني.
بشكل  يعتمد  العامة  الخدمات  توفير  ألن  ونظرا 
الحصول  للحكومات  يمكن  البيانات،  على  متزايد 
على فهم دقيق للتغييرات في احتياجات املواطنني، 

وقد  للغاية،  وموجهة  شخصية  خدمات  بتقديم  يسمح  مما 
قناة  تنشئ  التي  الرقمية  الوسائل  من خالل  ممكنا  هذا  أصبح 
للحكومات  يسمح  مما  حــدة،  على  مواطن  لكل  مباشر  اتصال 
مخصصة  خطط  وتطوير  شخصي،  بشكل  احتياجاته  بمعالجة 
للمجتمعات واملناطق الجغرافية املختلفة، وهكذا، فإن الخدمات 
لجميع  متاحة  وتصبح  باستمرار  ستتطور  للمواطنني  املقدمة 

املواطنني.
بسالسة  مثال  الضرائب  أنظمة  تتكيف  الرقمي،  النموذج  في 
مع التغيرات الظرفية في الوقت الفعلي بناًء على قاعدة البيانات 
في  والتغييرات  العاملة  القوى  في  الفردية  للحركات  الجماعية 
الدخل بدال من اإلدراجات اليدوية واملؤسسية لهذه التغييرات، 
وتنفيذها  الفعلي  الوقت  في  التعديالت  هــذه  حساب  ويمكن 
بيانات  ومــع  للتكيف،  وقابلة  آلية  سياسة  أداة  باستخدام 
الرقمية  األداة  هذه  تكون  قد  باستمرار،  املتزايدة  ــات  اإلدراج
قادرة أيضا على تحويل الضرائب في قطاع معني إلى إعانات أو 
املتطور  االقتصادي  الوضع  على  اعتمادا  وذلك  ضرائب سلبية، 
للفرد أو األسرة أو أي كيان تجاري، لذلك يجب أن تكون األنظمة 
مع  جيدا  متوافقة  الرقمية،  الحكومة  وراء  الكامنة  والعمليات 
للخدمات  متكاملة  منصة  بتطوير  للسماح  البعض،  بعضها 
العامة كنظام يقلل االزدواجية بني اإلدارات الحكومية املختلفة 
من  يتطلب  وهذا  القطاعات،  عبر  القدرات  تبادل  على  ويشجع 
أجنداتها  تنفيذ  في  وبنيات مشتركة  معايير  اعتماد  الحكومات 

الخاصة بالرقمنة.
ومن املرجح في املستقبل أيضا، أن تكتسي الخدمات الرقمية 
الحدود،  تكامل فعال عبر  التي تنطوي على  الدولية،  الحكومية 
منطقة  في  التعاون  هذا  على  أمثلة  رؤيــة  يمكننا  أكبر  أهمية 
آسيا / املحيط الهادئ واليابان، حيث تعمل دول مثل أستراليا 
للبنية  منطقتها  داخل  التكامل  زيادة  على  واليابان  ونيوزيلندا 
األخرى،  الرقمية  الخدمات  بني  من  العامة  السحابية  التحتية 
االتحاد األوروبي قد شرع في مبادرة  إذا كان  ذلك،  وعلى غرار 
عالقات  إلنشاء  به  الخاصة  والثقة  اإللكترونية  الهوية  خدمات 
يتعامل  أصبح  فإنه  ملواطنيه،  الحدود  عبر  جديدة  إلكترونية 

أيضا مع شركاء في جميع أنحاء املنطقة بمبادرات 
مثل االتــحــاد األوروبـــي والــيــابــان والــتــعــاون في 
ومشروع  املحمولة،  األجــهــزة  تكنولوجيا  مجال 
والواليات  األوروبــي  االتحاد  بني  »تريليوم«  جسر 
الصحية  السجالت  ربط  إلى  والذي يهدف  املتحدة، 
إنشاء  خــالل  من  بينهما  للمواطنني  اإللكترونية 

معيار قابلية التشغيل البيني.
نموذج  مــن  نقترب  ســوف  املــطــاف،  نهاية  فــي 
اآلالت  تتخذ  حيث  الرقمية،  للحكومة  مستقبلي 
املعرفية القرارات املثلى لتحديد السياسات الفعالة 
تلقائيا وتجنب البرامج القديمة املبذرة للمال العام، 
أن  املناسبة  الرقمية  التحتية  للبنية  يمكن  كما 
تحسن من وظائف الحكومات على مختلف املستويات، الوطنية 
واإلقليمية واملحلية، ستكون البيانات مركزية في تمكني التنمية 
مؤشرات  استخدام  يتيح  أن  يمكن  املثال،  سبيل  على  الرقمية، 
للقضايا  حدة  أكثر  فهم  اكتساب  للحكومات  السياقية  البيانات 
للبنية  أيضا  ويمكن  بدقة،  العامة  االهتمامات  وقياس  املحلية 
التحتية الحكومية الرقمية املشتركة أن تعزز االبتكار اإلقليمي، 
من  حد  أبعد  إلى  يذهب  الرقمية  الخدمات  إطــالق  يجعل  مما 
ألن  ــة،  اإلداري الكفاءة  وزيــادة  الضرورية  غير  الورقية  األعمال 
يستخدمها  التي   - واملــوحــدة  اآلمــنــة  اإللكترونية  الهويات 
الشركات  قبل  ومن  العامة،  الخدمات  إلى  للوصول  املواطنون 
النمو  - تشجع  إلكترونيا  ملعالجة العقود واملناقصات املقترحة 

االقتصادي الشامل وأنظمة األعمال التجارية التعاونية.
إن هذا االنتقال الرقمي يتطلب من الحكومات اعتماد معايير 
مشتركة، وتمرير قوانني حماية البيانات والخصوصية، وتنفيذ 
رقمنة  لكل  خضوعها  أثناء  السيبراني  لألمن  فعالة  آليات 
سياسات  تنفيذ  إلى  أيضا  الحكومات  ستحتاج  لذلك،  متزايدة، 
لزيادة املعرفة بالبيانات، وتعزيز الشراكات والتكيف مع إعادة 
مالءمة  لضمان  التكنولوجيا  على  القائمة  العمل  سوق  هيكلة 

مؤسساتها واستمرار عمل االقتصاد الرقمي.
ومما الشك فيه، أن الثورة الرقمية تقدم مجموعة غير مسبوقة 
وتوليد  اإلنتاجية،  وزيادة  االقتصادي  النمو  لتعزيز  األدوات  من 
الظروف  وتحسني  ــوارد،  امل املحدودة  البيئات  في  حتى  الثروة 
مختلف  فــي  كبيرة  قــفــزات  تحقيق  ويمكن  للجميع،  املعيشية 
القطاعات )الرعاية الصحية والنقل والطاقة والسالمة على سبيل 
القاعدة  من  وقوية  بسيطة  نماذج  خالل  من  الحصر(  ال  املثال 
لتعزيز  الرقمية  التحتية  والبنية  البيانات  تستخدم  القمة  إلى 
إنشاء  يمكننا  ال  لكن،  املدقع..  الفقر  على  والقضاء  الشمولية 
بتحديث  الحكومات  قامت  إذا  إال  املشترك  بالرخاء  يتسم  مجتمع 
التي  الفرص  التحديات واغتنام  سياساتها ومؤسساتها ملواجهة 

توفرها هذه األدوات.

المـنبر  الــــحر
العدد: 1598 من 11 إلى 17 مارس 2022
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أوكرانيا قد تكون الطريق إلى روسيا
كــل السيناريوهات تبقى محتملة 
إال تلك التي يعلن عنها، وكل التحاليل 
إال  الحقيقة  مــن  قريبة  نسبيا  تظل 
الرسمي  اإلعــالم  عن  تصدر  التي  تلك 
إطار  في  املتنازعة  السياسية  لألطراف 

البروباغندا.
يعد  لــم  ــو،  وارسـ حلف  تفكيك  مند 
للوجود  منطق  أي  األطلسي  للحلف 
استكمال  تعسفا  سيخدم  كــان  إذا  إال 
الباردة  الحرب  إرث  تصفية  مسلسل 
حول  األمــم  مع  الحوار  استحالة  عند 
أســس  بتنزيل  املتعلقة  الــتــرتــيــبــات 
مشروع العوملة املفترضة، باملوازاة مع 

ضمان السير في اتجاه إتمامه.
فيما  الغرب  يرى  املنتصر،  بمنطق 
تبقى من إرث االتحاد السوفياتي عرقلة 
ملشروعه الكوني، أي أن مشروع العوملة 
الحرب  بقايا  تصفية  دون  يتقدم  لن 

الباردة.
معلقا  نزاعا  تشكل  أوكرانيا  فقضية 
مند نهاية الحرب الباردة، وبالرغم من 
صفقات،  شكل  على  االتفاقات،  بعض 
بني  املستعجلة  القضايا  بعض  حــول 
الغرب ووريث االتحاد السوفياتي، فإن 
جدول  على  زالــت  ال  الكاملة  التصفية 
الباردة  الحرب  في  املنتصرين  أعمال 

فالطريقة  العوملة..  مشروع  ومنظري 
حلفائه  مــع  الــغــرب  بها  تعامل  التي 
تخفي  وقد  واضحة  تكن  لم  بأوكرانيا، 
إطــار  فــي  سيناريوهات  عــدة  ــا  وراءهـ
الذي  الجديد،  العالم  بناء  استراتيجية 
ال يمكن أن يتم بوجود روسيا القومية 
على شكلها الحالي، الشيء الذي يرجح 
دم  إلى مستنقع  روسيا  استدراج  فكرة 
ويخلق  ويعزلها،  سينهكها  يطول،  قد 
عوامل أزمة داخلية تقود إلى االنفجار 
والرأي  واملؤسسات  األجهزة  عمق  في 
تمكني  لتسهيل  روســيــا،  داخــل  العام 

الليبراليني الروس من السلطة. 
تجسيد  نــحــو  الــطــريــق  وســـط  ــي  ف

الــواقــع،  أرض  على  الــعــوملــة  مجسم 
نالحظ أن هناك أطرافا ال زالت تتصرف 
بعقلية الحرب الباردة، وأطراف تتعامل 
على  اعتمادا  اكتمل،  مشروعها  وكــأن 
التي  املالية  منظومتها  وطبيعة  قــوة 
كل  عــلــى  هيمنتها  تبسط  أصــبــحــت 

األقطار في العالم.
وانتهازيته،  الغرب  دهاء  كان  كيفما 
ــذا الــغــزو وزعــزعــة  فــال شــيء يــبــرر ه
مبررا  يكن  لم  مثلما  األبرياء،  استقرار 
وليبيا وغيرهما من طرف  العراق  غزو 
االستراتيجية،  نفس  إطــار  في  الغرب 
الروسي،  للرئيس  املتهور  اإلعالن  أما 
قوات  استعمال  عن  بوتني،  فالديمير 
الردع النووي، فال تفسير قد يكون له إال 
االرتباك عند استيعابه املتأخر للورطة، 
قوية  معارضة  يجد  قد  التصريح  هذا 
لدى الشعب الروسي والرفض الجزئي 
الروسية،  العسكرية  للقيادة  الكلي  أو 
مما قد يؤدي إلى التصدع وسط األجهزة 
العسكرية واملخابرات، واحتمال التمرد 
على بوتني وتجريده من سلطة التحكم 
في األزرار النووية، وقد يصل األمر إلى 
الليبراليني  تنحيته، وبالتالي، استيالء 
السيناريوهات  السلطة..  على  الروس 

متعددة والهدف واحد.

عــيد بـنات حـواء العـالمي

حني  املــرأة  عند  عيدا  األيــام  كل  كـــانت 
سكنت حواء الجنة بالتفرد في عيون آدم، 
كانت حواء تنعم بطيب حب آدم املستدام 
يوميا  تتلقى  حواء  كانت  املنتفع،  وغير 
هدية ورد يانع منه، كانت حواء ال تحتاج 
الطرية  التفاح  فاكهة  ظل شجرة  خارج  بها  يحتفي  من  إلى 
جاذبية  بحكم  أرضــا  اللعينة  التفاحة  سقطت  والشهية.. 
اللعني  إبليس  وسوسة  فكانت  نيوتن،  الفيزيائي  العالم 
بداية  وإعالن  آدم،  من  التفاحة  قضم  بإغواء  حواء  أقنع  قد 
إنها  والصارمة..  األولية  الرباني  التحذير  منبهات  عصيان 
امتيازات  تتنازل عن  التي جعلت من حواء  الخطوات  أولى 

عيدها األبدي بالدوام في الجنة.
عن  يبحث  كــان  السفلية،  األرض  في  النسوة  نــون  عيد 
تنافر وجداني، وجدال  آدم وحواء بعد  األنفس بني  تصالح 
في البحث عن السببية، والجواب عن أسئلة: من أخرج اآلخر 
من الجنة، هل هي حواء وشكها املتزايد في وفاء آدم، أم آدم 

وإيمانه املطلق بحب حواء وقرار القضمة األولى؟
قطعت البشرية قرونا متتالية وسحيقة في سماع التاريخ 
االحتفال  الحداثي  املشوار  بداية  وكانت  املشوه،  املحكي 
في  اإلناث،  من  وبنات حواء  الذكور،  من  آدم  أبناء  بتصالح 
حيف  ورفع  الضرر،  لجبر  للمرأة  ووحيد  واحد  عاملي  يوم 
املكتوب  التاريخ  في  وفزعة  موجعة  أحداثا  كانت  املاضي.. 
في  حقوقها  عن  تسأل  حواء  ابنة  زالت  وال  املكتوب،  وغير 
مساواة اقتسام الذنب والجزاء، وتقاسم الفرح والحب كذلك.
قد يكون عيد املرأة في كل ثامن مارس، زكاة َحْول بتوزيع 
التهاني،  قبالت  وتبادل  السفلية،  األرض  بساتني  من  ورود 
بنات  عيد  واالحترام..  بالحب  مفعمة  ابتسامات  وتمطيط 
املؤنثة،  الذات  مع  التصالح  ذاك  يخلد  بات  السنوي  حواء 
الجنة جزاء  والنزول من  التنافر،  بعد  املذكر،  واآلخر بصفة 
العصيان.. عيد يذكر الجميع بتكفير آدم عن أنانيته، وإلقائه 
من  أخرج  حني  حــواء،  حياته  رفيقة  تجاه  املستطيل  اللوم 
الشيطان  عليها  أطــبــق  حــني  ربــانــيــة،  بمسامحة  الجنة 
بالوسوسة املريبة، وصنع في قلبها شكا تجاه حب آدم لها، 
البهية على  الحسناء  إبليس وأراها صورتها  بها  حني غرر 
بمكره  إبليس  وخاطبها  البلوري،  الجنة  نهر  ماء  مسطح 

الذكي: هذه هي األنثى التي يعشقها آدم.
األنثى  هي  هذه  لها:  قال  حني  الشيطان  يكذب  لم  حقيقة 
التي يعشقها آدم، ولكنه استغل فورة غيرتها، وحب االمتالك 
املرتدات غير  السريع في  التفكير  قرارات  فيها  آلدم، استغل 
نصفها  فقدان  في  العاصر  وأملها  وحدتها  استغل  الرزينة، 
منطقات  بغباء  عليها  أطبق  الفسيحة،  الجنة  في  الثاني 
بغرور  آدم  وخيرت  املاكر،  الشيطان  بخطة  فآمنت  تفكيرها، 
بني التذوق األول من الشجرة أو الفراق والتباعد، وبعد أن 
تناوال قضمة ذوق من الشجرة الدانية، »بدت لهما سوآتهما 

وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة« )القرآن الكريم(.
تحمل  متنكرة  مشكلة  بحق  كــان  حــواء  مــع  آدم  خــالف 
بداخلها فرصا ربانية بديلة، أي النزول نحو األرض والتمرن 
على الحياة املتعبة، خالف نمت رقعته بتقاذف عبارات وجع 
الحب، وغياب باقة الورد املزهرة الدائمة الحضور بينهما في 
الجنة، لتتوالى األيام، وتزيد االتهامات املتبادلة بينهما بال 
توقف، وال تمهل أحدا منهما بالتأني والتفكير في األسباب 
بعد  بالجنة  يعمر طويال  لم  األعــراض.. خالف  تفكيك  ال عن 
الغضبة الربانية عليهما، والنزول إلى األرض سويا، بعد أن 

»عصى آدم ربه فغوى« )القرآن الكريم(. 
لم تراجع حواء نفسها ولو باعتذار  السفلية،  في األرض 
التكفير  وعيش  آدم،  بمالزمة  وجــودهــا  وتــجــدد  شكلي، 
املشترك، ومع األيام، والسرعة الزمنية التراكمية، وبعد نزاع 
التراجيدية  والنهاية  القربان،  مرجعية  حول  وهابيل  قابيل 
يؤرخ لساللة جديدة  التاريخ  كان  قابيل ألخيه هابيل،  بقتل 
كان  الطباع،  والــغــالظ  بالقسوة،  املستبدين  الــرجــال  من 
عن  والتحري  بالتجسس  سبأ  ملكة  بلقيس  يتابع  الهدهد 
القوي،  ملكها  عن  وفيا  شهيدا  الهدهد  كان  العظيم،  ملكها 
وهي سيدة اليمنيني واإلثيوبيني، كان سيدنا سليمان يخطط 
المتالك قلب بلقيس، وعرشها قبل أن يرتد رمش عينيه.. هي 
بحر  قد تصنع صرح  التي  التنافرية،  غير  التبادلية  األدوار 
من  حواء  وبنات  الذكور  من  آدم  أبناء  بني  باالحترام  الثقة 

اإلناث.
التصورات  غــيــرت  ــرة،  ــري امل الــتــاريــخ  ــداث  أحـ تغيرات 
ووردة  احتفال،  بيوم  تطالب  املرأة  وأصبحت  واملوازنات، 
وحيدة، وبوقفة تأمل عند املنجزات النسوية أمام الكاميرات، 
تجدد  ونظام  الفرص،  وتكافؤ  اإلنصاف  معادلة  وحكاية 
القوانني.. تغيرت أحداث التاريخ الصادقة ولم تتغير األفعال 
أبدا بني ظلم متبادل بني أبناء آدم من الذكور وبنات حواء 
من اإلناث. تغير التاريخ، وبات االكتفاء ببسمة ووردة تجاه 

إرضاء غرور حواء في يومها العاملي 8 مارس.

األكرمين محسن 

حــقي* عبـده 

* )مترجم بتصرف عن موقع البنك الدولي(

عبد اإلله محرير 
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الــدولي القــانون  ازدواجــية 

بين احتالل فلسطين وتدمير العراق والدفاع عن أوكرانيا
مند نشأة األمم املتحدة سنة 
املتحدة  ــات  ــوالي ال ظلت   ،1948
ــة تــســيــطــر عــلــى هــذه  ــي ــك األمــري
قــراراتــهــا  فــي  وتتحكم  املنظمة 
فأصيبت بالفشل في الوصول إلى 
الساخنة  للقضايا  جذرية  حلول 
شفا  على  العالم  وضــعــت  الــتــي 
حفرة من اندالع حرب عاملية ثالثة 
دون أن تستطيع ممارسة أي دور 
فيها، كما ظلت تهيمن على العالم 
ــي الــشــؤون  بــأكــمــلــه وتــتــدخــل ف
للحفاظ  املستقلة  للدول  الداخلية 
االستراتيجية،  مصالحها  على 

بالتهديد  روسيا  اليوم  تتهم  التي  وأمريكا 
باستعمال األسلحة النووية هي التي استعملت 
سنة  اليابانية  ناغازاكي  ضد  النووية  القنبلة 

1945 ودمرت مدينة هيروشيما بكاملها.
والنداءات  النووي  السالح  خطورة  ورغــم 
أمريكا  توقع  لم  األسلحة،  هذه  لحظر  الدولية 
وإسرائيل على معاهدة حظر السالح النووي، 
أسلحتها  ــورت  طـ ــة  دولـ أول  هــي  وأمــريــكــا 
النووية وأنظمة إيصال األسلحة بعيدة املدى 
وأنفقت  نووية  1000 تجربة  من  أكثر  وأجرت 
أكثر من 8.75 تريليون دوالر لتطوير األسلحة 
سيادة  عن  الدفاع  متزعمة  وأمريكا  النووية، 
أوكرانيا وحماية أراضيها هي التي استعملت 
التدخل  طريق  عن  عديدة  دوال  ودمرت  العنف 
والدومينكان  وغواتيماال  كوبا  في  العسكري 
وليبيا  وأفغانستان  ــعــراق  وال وكــامــبــوديــا 
والصومال ورواندا وهايتي ودوال أخرى ذات 
العراق  في  العسكري  التدخل  وكــان  سيادة، 
الخليجية  العربية  ــدول  ال بعض  من  بتأييد 
التابعة ألمريكا، دون تفويض من مجلس األمن 
خالفا للمادة 7 من امليثاق األممي، التي تسمح 
أعرب  الذي  الوقت  في  زجرية  تدابير  باتخاذ 
فيه الرئيس الروسي بوتني، عن رفضه املطلق 
سيادة  فانتهكت  العسكري،  التدخل  لــهــذا 
التحتية  وبنياته  اقتصاده  ــرت  ودم العراق 
ليتبني  نــوويــة،  أسلحة  امــتــالك  غطاء  تحت 
فيما بعد أنها كذبة اختلقتها للتدخل الهمجي 
الذي أدى إلى خسائر بشرية وصلت إلى أكثر 
املشردين  وماليني  ومصاب  قتيل  مليون  من 
وأمريكا متزعمة الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
في العالم هي التي ارتكبت أبشع جريمة قتل 
الرئيس  اإلعدام ضد  نفذت  عندما  التاريخ  في 
يوم عيد األضحى عن  صدام حسني شنقا في 
تتوفر  ال  ملفقة  بتهم  صورية  محاكمة  طريق 
العلم  مع  العادلة،  املحاكمة  أدنى شروط  فيها 
الجنائية  املحكمة  بسلطة  تقبل  ال  أمريكا  أن 
تعتبر  ألنها  العسكرية،  قواتها  على  الدولية 
ال  ــذي  ال الــدولــي  القانون  فــوق  ــة  دول نفسها 

يطبق سوى على الدول الضعيفة 
وكان  األمريكي،  املفهوم  حسب 
حسني  صدام  إعدام  من  املقصود 
واملسلمني  العرب  استفزاز  هو 
ــي عقر  وتــركــيــعــهــم وإذاللـــهـــم ف
ــأدى ذلـــك الــتــدخــل  ــ ديـــارهـــم، ف
انهيار  إلى  الوحشي  العسكري 
وانزالق  بأكملها  العراقية  الدولة 
البالد في عنف طائفي بلغ ذروته. 
من  فلسطني  قضية  وتعتبر 
لعبت  ــي  ــت ال ــقــضــايــا  ال ــر  ــه أش
ــدول  وال املتحدة  الــواليــات  فيها 
األوروبية متزعمة حقوق اإلنسان 
ساهمت  إذ  خبيثا،  شيطانيا  دورا  العالم،  في 
في اقتالع شعب بأكمله من أرضه - ربما ألول 
مرة في التاريخ الحديث - ليحل محلهم اليهود 
الحركة  لدعوة  امتثاال  العالم  أنحاء  من جميع 
بزعامة  التوسعية  العنصرية  الصهيونية 
يهود  شجع  الــذي  هرتزل،  تيودور  مؤسسها 
والتخطيط  فلسطني  إلى  الهجرة  على  العالم 
تهجير  أي  املعاكسة،  بالهجرة  يسمى  ملــا 
الفلسطينيني، واحتل الصهاينة القدس وأجزاء 
كبيرة من فلسطني بدعوى حق مزعوم لليهود 
املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  وبعثت  فيها 
لتقدير  السكان  رأي  الستطالع  خاصة  لجنة 
والصهيونية  أمريكا  من  وبضغط  املــوقــف، 
عربية  دولة  إلى  فلسطني  تقسيم  تم  العاملية، 
ورغم  القدس،  مدينة  وتدويل  يهودية  ودولــة 
إدانة إسرائيل عشرات املرات في مجلس األمن 
أعمال  بسبب  الهدنة  لجان  في  املــرات  وآالف 
الفلسطيني،  الشعب  ضد  املستمر  الــعــدوان 
مرحلة  تخطي  عــن  املــتــحــدة  ــم  األمـ عــجــزت 
فرض  إلى  الكالمي  والتهديد  ــذار  واإلن اللوم 
لقمع االحتالل..  امليثاق  الواردة في  العقوبات 
بل عجزت عن إدانة العدوان اإلسرائيلي سنة 
إسرائيل  به  واحتفلت  افتخرت  والذي   1967
الفلسطينيون  ظل  بينما  املتحدة،  األمم  أمام 
الكيان  واستولى  هــذا،  يومنا  إلى  يقاومون 
أرض  من  املائة  في   78 نحو  على  الصهيوني 
فلسطني التاريخية متجاوزا ما نص عليه قرار 
األممي  املنتظم  عن  الصادر   181 رقم  التقسيم 
املتحدة  األمم  أن  كذلك  ننسى  وال   ،1947 عام 
اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  التي أصدرت 
عام 1948، هي التي اعترفت بـ»دولة« إسرائيل 
الوجود،  في  الفلسطيني  الشعب  وأنكرت حق 
وطن  بال  أرضــه  من  مطرودا  مشردا  فأصبح 
التي  الغربية  الدول  أن  ننسى  وال  هوية،  وال 
عام  واملواطن  اإلنسان  حقوق  إعالن  أصدرت 
نابليون،  بقيادة  احتلت مصر  التي  1789 هي 
وقسموا الوطن العربي إلى دويالت مصطنعة 
صغيرة إلضعاف قدرات الدول العربية لتسهيل 

عملية نهب وسرقة خيراتها...
بالتهديد  اليوم  روسيا  تتهم  التي  فأمريكا 
أنتجت  التي  هي  النووي،  السالح  باستعمال 
70000 رأس نووي منذ سنة 1945 استعدادا 
تتزعم  التي  وأمريكا  محتمل،  نــووي  لهجوم 
حقيقة  كانت  التي  أوكرانيا  عن  الدفاع  اليوم 
جزء من االتحاد السوفياتي، هي التي اعترفت 
قيام  إعالن  بعد  دقائق   5 الصهيوني  بالكيان 
1948، وكانت سببا في  14 مايو  إسرائيل في 
النكبة منتهكة بذلك العرف الدولي بخصوص 
التي  وأمريكا  الجديدة،  بالدولة  االعــتــراف 
أزعجها استعمال روسيا لحق »الفيتو« داخل 
الحق  هذا  استعملت  التي  هي  األمن  مجلس 
ضد  الصادرة  قراراته  لعرقلة  املرات  عشرات 
إسرائيل كما ظهر تواطؤ أمريكا مع إسرائيل 
عندما عارضت في 19 مارس 1948 صدور قرار 
اإلجــراءات  اتخاذ  يتضمن  األمــن  مجلس  عن 
الفلسطيني  الشعب  حقوق  لضمان  التنفيذية 
يونيو   5 حــرب  أثــنــاء  التوسع  سياسة  ضــد 
مساندتها  عن  صراحة  أمريكا  فأعلنت   1967
تبدأ  لكي  األخضر  الضوء  وأعطتها  إلسرائيل 
أمام  كلينتون  األمريكي  الرئيس  وقال  الحرب 
 :1994 أكتوبر   27 في  اإلسرائيلي  الكنيسيت 
جانبكم  إلــى  وأمريكا  رحلتنا  هي  »رحلتكم 
إلغاء  أمريكا  واستطاعت  الدوام«،  وعلى  اآلن 
الصهيونية  يعتبر  الــذي  املتحدة  األمــم  قــرار 
الدوام  على  أمريكا  وظلت  للعنصرية  معادلة 
وقتل  الجماعية  املذابح  على  إسرائيل  تشجع 
السكان  املنازل وتهجير  فلسطني وهدم  أطفال 

األصليني من ديارهم. 
توسع  ضد  نفسها  عن  اليوم  تدافع  روسيا 
إليها  الصني  انضمت  حيث  شرقا،  »الناتو« 
نحو  األطلسي  شمال  حلف  توسع  رفــض  في 
التقارب  الشرق، في خطوة تدل على املزيد من 
الدول  ضغط  مواجهة  في  والصني  روسيا  بني 
الغربية التي تسعى إلى تقويض روسيا وخلق 
لـ»الناتو« على حدودها،  تابعة  قواعد عسكرية 
فهذا االمتداد والتوسع العسكري االستراتيجي 
غير مقبول من أي دولة ذات سيادة كما وقع في 
النزاع بني اليمن والسعودية، والهند وباكستان 
حول جامو وكشمير، ونزاع أراضي التبت بني 
الصني والهند، ونزاع جزر بحر الصني الشرقي 
بني الصني واليابان، ونزاع جزيرة قبرص بني 
بني  ترانسنيستريا  ــزاع  ون واليونان،  تركيا 
بني  ديكسون  مضيق  ونزاع  ومولدوفا،  روسيا 
وبريطانيا  أمريكا  بني  والنزاع  وكندا،  أمريكا 
بحرب  الــتــي سميت  خـــوان  جــزر ســان  حــول 
الخنازير، ألنها بدأت بإطالق النار على خنزير، 
ونزاعات أخرى مسلحة عديدة بني الدول حماية 

للسيادة الوطنية لكل دولة. 

* محامي بهيأة وجدة

حسوني قدور
 بن موسى *

امَلــْعـــــَرَكــْه ُطُبـــوَل  َقــَرُعـــــوا  ـــْن  مِلَ ــوا  ــوُل ُق
َأْحـَلـــَكْه مــــا  أَتــى  إْن  اْشِتَعـاِلـَي  ليـُل 

ِبَبـغـْـيـــِِهْم  َعـَليَّ  ــاُروا  َجـــ ـــــْن  مِلَ ُقـوُلـوا 
امَلْهَلــَكْه َيْجـِن  األحـقـــاَد  َيـــْزَرِع  َمـْن 
َتُنـوُشــِني َهـــاُم  َوالسِّ َعــاًمــا  َخْمُسـوَن 
َأْنَهكـَْه َصــْبــــــــِرَي  ُطـــوُل  ــاٌر   َجـ ــْوُس  ــَق وال
َأَوْيـــــتــُه اجِلـَهــاِد  ِباْســــِم  الـــــِذي  ــا  وأن
َأْشـَركــْه! َطَعاِمــــِه  ِف  ـَْوِمي  ق َوَفِقـيـُر 
َفـَدْيـُتـــــــُه الَقـِريـــــِب  ـــَدِم  بـِ ـِذي  الَّ َوَأَنا 
ِليْسـِفَكــــــْه! الَغـِريـــَب  َيْسـَتْجـِدي  الَيـْوم 
َدِسيَســـــــٍة أْلـــَف  تِر  السِّ ـَْف  َخل َوَيِحيـُك 
تـَكــــْه ـِ َوَيْه الـَوِثـيــــِق  ِبالَعـْهـــِد  ِلُيِطيـَح 
ـَنـــا  َعـِريــنـِ َوَلـْيُث  َتَعــــاَهـــْدَنــا  ــا  إنَّ
َونْسلـَكـــــْه َضاِل  النِّ َدْرَب  َنقـَتـِفي  َكــْي 

ُحـرَمـاِتــــَنـــــا  َعــْن  ــاألْرَواِح  ــ ب َوَنـــُذوَد 
امَلْمَلَكـــْه ُتـــــــــــَراِب  ِمــْن  ِشـْبـٍر  ُكــلِّ  ِفـي 
َمْعـَبــًرا يــْرُســـــُم  ـْيِل  اللَّ ِف  َأَتـــى  ــْن  َم ــا  َي
َكــــْه!! ُمَشـوَّ يِط  امُلِ إَلــى  ـِريـَق  الطَّ إنَّ 
ـمــا َجَهـنَّ ــوُب  َتُ َلــْو  ـــــُل...؟!  امُلــَدلَّ َرْمـِلي 
ـَـْه ُتـْدِرك لـن  َسـِعـيِرَهـا  َفــْوَق  َوَتــُمـــرُّ 
َشـْرُقــُه ــا  ـــ َأمَّ احلــْضـــــِن  ِف  َغـْربــُه  ــا  َه
َنـْتـُرَكــْه َلـْن  ـــٍد  ُمــَحـــمَّ ِديـِن  َفـِبـَحـقِّ 
َمـــا َسـُنـِعــيــُد  َجـاللـه  َجــــلَّ  َوِبَحـــقِّ 
َكـــْه  ـلَّ َتَ َمـــاِل  الشَّ ــَن  ِم َمـاِل  الشَّ َجـاُر 
ــٌة َجــِلــيَّ َواحُلــُقـــوُق  ــَر  َتـَنــكَّ َجــاٌر 
ـَكــْه َحـبَّ َمـْن  عـلى  ـئـه  َسـيِّ واإِلْفــــــُك 
ٍب ُمـــقــرَّ َغــْدَر  ـاِريــُخ  التَّ ــل  ـَُسـجِّ َسـي
الَفــْبــَرَكـــْه ِمـَلـفِّ  ِف  َهـاَدَة  الشَّ َكــَتـــَم 
ني َباَعـِ ـــ  احَلــِقـيـَقـِة  َلْهـــَف  يا  ــــ  أُتـَراُه 
أْرَبَكـــــْه؟! احَلِقيَقـِة  َقـْوُل  ــَرى  ُت َيا  أْم 
اّلِتـــي َيـِدي  َقْطـَع  ـْرِق  الشَّ َجــاُر  َوَأَراَد 
ِلُيْمـِسـكــْه األَمـــــاِن  َطـــــوَق  َلـُه  ْت  َمـدَّ
َمـْوِطـــئ ــْن  ِم َوَمــا  ُعـْقـَدَتُه  أْصَبْحـُت 
ـــَكــْه َفـكَّ ِإاّل  ـــْمــــــُل  الشَّ ِفــــيِه  َيـْلــَتــمُّ 
بأْرُبِعـــي يـــــَت  ـِ املـقــ الِغـلَّ  َك  َحـرَّ َمـْن 
َكـــْه! َحرَّ امُلَخاِتـــــِل  ـرِّ  الشَّ ِمـْحـوُر  َمــْن 
وِشـَقاِقــِه َنَعـــــَراِتـــِه  َعـَلـى  ـًا  َأَسـفــــ
امُلـْهـِلـَكـــْه  َوامُلـــوِبَقــــات  َوَضالِلــــِه 
َصاِمــــٌت َرَصــــاٌص  ــاِري  ــ َج َيــا  ــُر  ــْب الــصَّ
ْرَبَكـــْه! الدَّ َضِجيــَج  َيْعـــُدو  ال  َوِســـــَواُه 
ــِنــي وإنَّ الِكـــَراِم  ِشـَيـِم  ِمــْن  َواحِلــْلـــُم 
ْعَلَكــــْه الصَّ ِخــَطــاِب  َعــْن  ِبَنْفِسي  أنــأى 
ِف  ْصــــُر  َفالنَّ ُمــْدِبًرا  ُخُيوَلـــَك  فاجلْم 
امَلْعَرَكـــْه ــَر  ــْص َن ــوُق  ــُف َي ــاِر  ــَب ــِك ال ــِر  ــْب َص

صبر الكبار
فـرجي سمـيرة 

حـربا ناعـمة..  لكــن بلغة ســـاخنة
ذاك املساء  فــي  بــدت ســاحــرة  كــل األشــيــاء 
تكن  لم  محياه،  تراقص  املطر  وزخــات  الجميل، 
ترغب في النظر إليه، لكنها تعشقه بمرارة، حاولت 
أن  دون  من  الصغيرة  نافذتها  من  إليه  تتطلع  أن 
لعله  البيت  حــول  بنظراته  يحوم  وهــو  يدركها، 

يراها.. لكن دون جدوى.
بصديقتها  واتــصــلــت  نــافــذتــهــا  عــن  ابــتــعــدت 
تستسلم  ــن  ول حبه  عــن  مترفعة  أنها  لتخبرها 
ال  وأنها  تعذيبه  على  مصرة  وأنها  لعواطفها، 

تطيقه، فهو مجرد تسلية لها.
ولم  له،  وعشقها  لوعتها  تخفي  وهي  تضحك 
انتظرته أليام  أطول..  أنه سيغيب عنها مدة  تدرك 
مل  بعدما  ورحل  غاب  لكنه  نافذتها،  من  تراه  كي 

كل أالعيبها.
والدمعة  أحاسيسها  إلــى  يتسرب  الحزن  بــدأ 
تكاد تسقط على محياها لغيابه.. رن هاتفها.. من 
املتصل؟ أنا، فأقفلت الخط في وجهه، فرحة وكبرياء 
وغرورا بنفسها، اختلطت مشاعرها ولم تعد تعلم 

أي تصرف ممكن أن تسلكه..
ال  إنني  فأجابته:  ثانية:  هاتفها 
أحبك يا رجل، دعني وشأني، وابحث 
ال  أنــه  وأدرك  يجبها  لم  غيري.  عن 

مكان له في قبها.
وملا  االتصال..  وانقطع  عنها  رحل 
حاولت مهاتفته، وجدت هاتفه خارج 
لكن  مرارا..  املحاولة  التغطية، كررت 
ــه غير  أن أدركـــت  ــد  دون جـــدوى، وق
من  الحزن  إليها  فتسرب  هاتفه،  رقم 
حربا  خاضت  أنها  وعلمت  جــديــد، 

ناعمة.. لكن بلغة ساخنة.
وادي  في  األشــواك  على  يقفز  اإلنسان  زال  فما 
الحياة يحمل في أعماقه وراثات املاضي السحيق 

من إجرام وجحود.
زال اإلنسان يتخبط  العاشقني.. فما  رغم نضال 

في الحياة امللتهبة حواليه ما وفق إلى الهناء.
القاتمة  الصورة  هذه  تكون  أن  أيصح  ولكن.. 

لونا الصقا  والعار  باإلثم  تفطر  التي 
تبقى  أن  أيصح  اإلنسانية؟  باللوحة 
بالوحل؟  اململوءة  القلوب  تلك  خافقة 
أيصح أن تدوم طائشة تلك الضمائر 
ــة فــي الـــظـــالم؟ أيــصــح أن  ــزاحــف ال
إثم  من  املصنوعة  النفوس  ترفرف 
املستهامة  األفئدة  تكبل  بينما  وطمع 

بالحرية والحب واالنطالق؟
ما زالت اإلنسانية الصقة بالرغام، 
لونا  وطني  في  االبتسامة  زالــت  ما 
الحب  نشيد  مازال  الرياء،  ألوان  من 
وصراخ  الغدر  أصــوات  بني  مبعثرا 

التقاء وصليل الحديد والتضليل.
لها  يقول  الطبيعة،  من  الربيع  يقترب  عندما 
تذوب  سوف  الضباب  ينقشع  سوف  نشيده:  في 
قطراتها  فتصبح  الجداول  ضفاف  على  السحائب 

فقاقيع تغني األشعة الضاحكة..
الحقيقة  تتجلى  الوطن: سوف  لنا  يقول  وكذلك 

وترسل  املقدسة  الوطنية  والعقيدة  الضائعة 
الغاربة  الحقيقة  تبدو  الحياة، سوف  الشعاع ملء 
نزاهة  فــي  متشككة  نفس  لكل  عرائسها  ــزف  وت

الشرفاء.
األبرياء  العشاق  من  سلفنا  آمن  كما  يوم،  ذات 
شفتي  على  املنزلقة  كاألنشودة  متجانسة  وحدة 
األنغام  التواء  فيها  ليس  العمر،  ضاحكة  الفقراء 
كالنفس  أو  الذوق  بارع  فنان  لريشة  كاللوحة  أو 
سفوح  في  واالنــطــالق  الحب  إال  لديها  الــواحــدة 
رائد  روحنا،  خبايا  في  واحد  الحب  فعالم  الكون، 

النجاح وعنصر البقاء.
أول  سيمسك  الــفــجــر،  ينبثق  عــنــدمــا  وغـــدا، 
فتنير  الضائعة  الحرية  تلك  الرائعة..  شعاعاته 

حياته، ذلك هو عشقنا الطيب.
العمل  يدأبون  الذين  الناس  من  رســل  وهناك 
تحت  القافلة  ويقودون  العزائم  إلى  ويشحذون 
أولئك  القريب..  الفجر  من  الواثبة  األشعة  ضوء 

األوفياء الذين تدرعوا بإيمان حب الوطن إليهم.

عبد الهادي بريويك
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متـــابعات

رئيس  ساسيوي،  محمد  قال 
ــة لــلــعــدول  ــي ــوطــن الــهــيــئــة ال
التنفيذي  املكتب  أن  باملغرب، 
الذي  القانون  مشروع  تدارس 
الهيئة في اجتماع  به  توصلت 
وذلك  للقضاء،  العالي  باملعهد 
القانون،  مشروع  في  للتداول 
مضامينه  عــلــى  والـــوقـــوف 
التي  املــاحــظــات  وتــســجــيــل 
الــوصــيــة،  الـــــوزارة  طلبتها 
ــوزارة  ال تجاوب  عــدم  مسجا 
التي  واملقترحات  املطالب  مع 
الهيئة،  بها  تقدمت  أن  سبق 
التشاركية  املــقــاربــة  وغــيــاب 
التي ينص عليها الدستور عند 

إعداد أي مشروع.
العدول،  هيئة  رئيس  واعتبر 
سيجهز  ربما  املشروع  هذا  أن 
رقم  والقانون  املكتسبات  على 
16.03 الذي يؤطر عمل املهنة، 
الــعــدول  لتطلعات  يــرقــى  وال 
األدنـــى  للحد  يستجيب  وال 
هناك  أن  وأبــرز  املطالب،  من 

الدستورية  للمرجعية  تجاها 
ــة،  ــي ــون ــان ــق ــة وال ــي ــوق ــحــق وال
ــات مــيــثــاق إصـــاح  ــي ــوص وت
توصي  التي  العدالة،  منظومة 
ضرورة  على   169 النقطة  في 
ــاء بــمــهــنــة الــتــوثــيــق  ــ ــق ــ االرت

العدلي.
ــا ســاســيــوي الــــوزارة  ــ ودع
جاد  حــوار  فتح  إلى  الوصية، 
الوطنية  الهيئة  مع  ومسؤول 
يليق  قانون  إلخــراج  للعدول، 
بهذه املهنة العريقة في املغرب، 
وعدم  الفرص  تكافؤ  ويحقق 
التمييز بني املهن، مطالبا كافة 
اإليجابي  باالنخراط  العدول 
الفعال  والتجاوب  واملسؤول 
التي  والقرارات  املبادرات  مع 
تتطلبها املرحلة، وعمل رؤساء 
املجالس الجهوية على التعبئة 
التي  الخيارات  لكافة  الشاملة 
قد تقررها الهيئة في املستقبل 

القريب.
التنفيذي  املكتب  أن  وأوضح 

ســيــقــوم بــتــقــديــم مــقــتــرح في 
ــوزارة،  ــلـ ــوع املــقــبــل لـ ــبـ األسـ
ــب  ــال ــط ــع امل ــي ــم ــضــمــن ج ــت ي
ــة مع  ــمــاشــي ــت امل املـــشـــروعـــة 
الدستورية،  والحقوق  األحكام 
هي  العدول  مهنة  أن  معتبرا 
ذاكــرة  تحمل  تاريخية  مهنة 
املغاربة منذ زمن بعيد، أي منذ 
أن دخل اإلسام للمغرب، حيث 
بتوثيق  يقومون  املغاربة  كان 
والحقوق  املالية،  معاماتهم 
عند  واملمتلكات  واألراضــــي 
العدول، بل حتى امللفات األولى 
للمحافظة العقارية كلها وثائق 

من توثيق العدول.

نقطة سوداء.. 
صرح محمد الحداوي، رئيس 
أن  الــشــبــاب،  ــعــدول  ال جمعية 
املسودة  أو  الــقــانــون  مــشــروع 

وزارة  بـــهـــا  ــت  ــرجـ خـ ــي  ــتـ الـ
املقومات  ألبسط  تفتقد  العدل، 
األساسية التي تتعلق بمشاريع 
التي  واملـــســـودات  ــني  ــوان ــق ال
تــضــعــهــا، ســـواء الـــــوزارة أو 
جاء  ألنــه  املهنية،  املجموعات 
ــوزارة  ال مع  طويل  نقاش  بعد 
ــزمــن،  ال ــن  م لحقبة  الــوصــيــة 
كثيرة  وحــوارات  لقاءات  وعقد 
للهيئة  التنفيذي  املكتب  جمعت 
االتفاق  تم  بعدما  ــوزارة،  ال مع 
حول مجموعة من النقاط تتعلق 
بالتلقي الفردي، وخطاب قاضي 
الــتــوثــيــق، ومــســألــة صــنــدوق 
والتعريفة  والتدبير،  اإليـــداع 

واللفيف العدلي.
أن هــذه  الـــحـــداوي  واعــتــبــر 
املسودة التي خرجت بها وزارة 
ســوداء«،  »نقطة  تعتبر  العدل 
تقدم تعديات واضحة  لم  ألنها 
الضعف  نقاط  تعالج  أن  يمكن 
ترفع  أن  يمكن  التي  األمــور  أو 
بعدة  جاءت  إذ  املهنة،  مستوى 

ــدم أي  ــق ت تــراجــعــيــة ال  ــاط  ــق ن
لفائدة  ــدة  واح إيجابية  نقطة 
تم  املسودة  أن  مبرزا  العدول، 
اللقاءات  كل  عن  بعيدا  إعدادها 
قبل،  من  تمت  التي  والتوافقات 
االجتماعات  مئات  تفوق  والتي 
الهيئة  بــني  الــحــوار  إطــار  فــي 
الوصية،  والــــوزارة  الوطنية 
مستجدات  تعديات  بينها  من 
تــضــرب كــل االتــفــاقــات وتمس 
على  ــدل  عـ آالف   6 بــوضــعــيــة 
وتستهدف  الوطني،  الصعيد 
والتوثيقي  الــقــانــونــي  ــن  األمـ

واملهني.
الــخــافــات  ــرز  أبـ أن  وكــشــف 
الوصية،  الـــوزارة  مع  العالقة 
ألن  ــردي،  ــف ال بالتلقي  تتعلق 
يكرس  الحالي  الثنائي  التلقي 
ــدم املــســؤولــيــة مــا بني  مــبــدأ ع
لم  الثنائية  هــذه  ألن  العدلني، 
يعد لها مكان في عالم التوثيق 
الثانية،  النقطة  أمــا  العدلي، 

العدلي،  باللفيف  فتتعلق 

إعــداد. خالد الــغازي

على  قانون  مشروع  فرض  إلى  العدل  وزارة  تسعى 
ويقيد  اختصاصاتهم  من  يحد  بالمغرب  العدول  مهنيي 
سبق  التي  والمكتسبات  الحقوق  على  ويجهز  عملهم، 

أن تم التوافق بشأنها مع الوزير السابق محمد أوجار.
الشروط  من  بمجموعة  العدول،  عمل  تقييد  الوصية  الــوزارة  قررت  وقد 
في إطار خطة العدالة التي ال زالت لم تخرج لحيز الوجود رغم تعاقب ثالث 
التهميش  من  يعانون  العدل  قطاع  مهنيي  بعض  زال  ال  حيث  عليها،  وزراء 
وموظفي  والمحامين،  والمفوضين  والنساخ،  العدول،  مثل  واإلقصاء، 
إلقبار  يسعى  الجديد  القانون  أن  المغرب  عدول  يرى  بحيث  الضبط،  كتابة 
مهنتهم عبر إعطاء التوثيق العصري الحق ومجموعة من الصالحيات، بينما 

يتم حرمان العدول من آليات العمل واالشتغال.
وأكد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، أن مشروع القانون المنظم 
الهيئة سابقا، بل يجهز  لمهنة العدول ال يستجيب للمطالب التي تقدمت بها 
على المكتسبات الحالية، وال يتضمن أي مقاربة تشاركية ويتجاهل المرجعية 

الدستورية والحقوقية والقانونية وتوصيات ميثاق إصالح منظومة العدالة.
لمهنة  شامل  قانون  إخراج  ضرورة  على  للعدول  الوطنية  الهيئة  وشددت 
الــوزارة  مطالبة  المهن،  بين  التمييز  وعــدم  الفرص  تكافؤ  يحقق  العدول 
الوصية، بنهج سياسة الحوار واالنفتاح على المقترحات والمطالب السابقة، 

والتوافقات التي تمت سابقا من أجل تطوير المهنة والقطاع.

 

أول صدام بين 
وزارة العدل 

والعدول

اتـــســــاع دائــرة 

الغاضبين من وهبي



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
25 العدد: 1598 من 11 إلى 17 مارس 2022

متـــابعات

لم   16.03 القانون  وفــق  ــذي  ال
قبل،  من  للرغبات  يستجب  يعد 
خاصة مع دخول املرأة كممارسة 
مشيرا  العدلي،  التوثيق  ملهنة 
قاضي  مؤسسة  أن  إلــى  أيضا 
دورهــا  أصــبــح  الــتــي  التوثيق 
شكليا، يكمن دورها في التوقيع 
على الوثيقة العدلية دون تحمل 
والتوثيقية،  املهنية  املسؤولية 
املدنية  املسؤولية  تقع  بينما 
الــعــدل،  على  فقط  والجنائية 
يتحمل  أن  أيضا  املنطقي  ومن 
ويحاسب  املسؤولية  القاضي 
لتلك  الرسمية  منح  مــن  ألنــه 
بــاالطــاع  ــام  ق بعدما  الوثيقة 
املسؤولية  مسألة  ثــم  عليها، 
للوكيل  تمنح  التي  الجنائية 
العام الحق لتوقيف العدل بشكل 
مؤقت عن العمل، والتي تخالف 
التي  الجنائية  املسطرة  قواعد 
تقوم على أن املتهم بريء حتى 
اإليداع  وصندوق  إدانته،  تثبت 

والتدبير.

عدم استمرارية
 اإلدارة

مثل  القطاعات،  مــن  الكثير 
ــصــحــة والــتــعــلــيــم  الـــعـــدل وال
التزام  عدم  من  تعاني  والشغل، 
ــدد بــاالتــفــاقــات  ــج الـــــوزراء ال
والهيئات  النقابات  مع  املبرمة 
العديد  تسوية  حــول  املهنية 
املتعلقة  والقضايا  امللفات  من 
تــعــديــل  أو  ــة  ــن ــه امل بــتــنــظــيــم 
مطالب  تحقيق  أو  الــقــوانــن 
تعاني  إذ  الترقيات،  أو  مهنية 
الوزراء  الهيئات من تهرب  هذه 
تنفيذ  من  الجدد  واملسؤولن 
الحفاظ  أو  ــفــاق،  االت محاضر 

على املقترحات واملطالب.
محمد  يؤكد  ــار،  اإلط هــذا  في 
اإلشكالية  هــذه  أن  ــحــداوي،  ال
مـــطـــروحـــة فـــي الـــعـــديـــد من 
الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة، رغــم 
االتفاقات  التوصل ملجموعة من 
محمد  ــق  ــســاب ال ــر  ــوزيـ الـ مـــع 
أوجار، ووزراء آخرين، وهي من 
باب التسلسل اإلداري، وضربت 
الوزارة الحالية بعرض الحائط 
ــب  ــال ــط ــل املـــقـــتـــرحـــات وامل جـ
باالتفاق  مذكرا  عليها،  املتفق 
يجب  والذي  قبل  من  كان  الذي 
الجديدة  املسودة  في  اعتماده 
القانون  هــذا  تعديل  إطــار  في 
املغرب  عدول  أمام  سيكون  وإال 

اتخاذ خطوات نضالية وخوض 
أن  يمكن  احتجاجية  أشــكــال 
في  دائـــم  شــلــل  عنها  يــتــرتــب 
القطاع، حتى تستجيب الوزارة 

للمطالب املتفق عليها سابقا.

الحق في اإليداع

أن  الــعــدول  من  العديد  يــرى 
هناك تمييزا في مهنة التوثيق 
التي  ــعــدل،  ال وزارة  قبل  مــن 
بإيداع  للموثقن  الحق  تعطي 
من  عليها  املتحصل  ــوال  األمـ
صندوق  فــي  التعاقد  عملية 
يحرم  بينما  والتدبير،  اإليداع 
بهذا  القيام  من  العدول  مهنيو 
يقومون  أنــهــم  رغـــم  اإلجــــراء 
وملكيات  عدلية  عقود  بتحرير 
عملية  في  واملشاركة  ألراضي، 
مطالبن  ــراء،  ــشــ ــ وال ــبــيــع  ال
مثل  اإليداع  في  الحق  بمنحهم 

املوثقن العصرين.
في هذا الصدد، أوضح محمد 
الجهوي  املجلس  رئيس  ربوح، 
مشروع  أن  بالجديدة،  للعدول 
ــن قبل  ــانــون املــعــروض م ــق ال

الهيئة  على  الوصية  الـــوزارة 
الوطنية للعدول، ال يتضمن أي 
يمنح  وال  الــعــدول،  لعمل  آلية 
آليات للعمل بن مهنة التوثيق 
قاضي  مؤسسة  وبــن  العدلي 
من  العدول  وتمكن  التوثيق، 
ــداع الــتــي هــي آلية  ــ آلــيــة اإلي
لصالح الطرفن املتعاقدين عبر 
أن  مضيفا  العدلي،  التوثيق 
اعتراض العدول يكمن في كون 
للمطالب  تستجيب  ال  املسودة 
واالنتظارات، وخالية من جميع 
للهيئة،  السابقة  املقترحات 
سبق  التي  اإليداع  مسألة  مثل 
الوزير  مــع  بشأنها  الــتــوافــق 
محمد أوجار، والتي تم سحبها 
بسبب ضغوطات جهات أخرى. 
وأكد ربوح أن مسألة اإليداع 
ومفصلية  أساسية  آلية  هــي 
املشتري  مصلحة  في  وتصب 
خاله  فمن  العقار،  وصــاحــب 
املشتري  للطرف  امللكية  تنتقل 
املحافظة  في  العقد  إيداع  بعد 
ومدة  العراقيل  لكن  العقارية، 
تفوق  أن  يــمــكــن  ــراءات  ــ ــ اإلج
أو  يــومــا   15 أو  ــام  أيـ عــشــرة 
هذه  إيـــداع  تستوجب  شــهــرا، 
األمــــوال واملــبــالــغ لـــدى جهة 

ملكية  انتقال  إلى حن  محايدة 
املشتري،  الطرف  إلــى  العقار 
العدول  مطالب  أن  على  مشددا 
املنافسة  ــار  إطـ ــي  ف واضــحــة 
وفك  العصرين،  املوثقن  مع 
قاضي  مؤسسة  مــع  االرتــبــاط 
املسؤولية  وتحميلها  التوثيق 
أيضا، وإعادة النظر في اللفيف 
املساواة  وتحقيق  والشهود، 
مع املوثقن عبر تمكن العدول 
من آلية االشتغال بشكل عادل.

منافسة غير شريفة 

انتقد رئيس املجلس الجهوي 
ــدة، قــانــون  ــجــدي ــال ــلــعــدول ب ل
املــادة  في  االقتصادي  السكن 
لكونه   ،2010 سنة  منذ   93
في  الحق  للموثقن  فقط  منح 
تحرير العقود املتعلقة به دون 
سواء  اآلخرين،  املهنين  بقية 
بعدما  املــحــامــن،  أو  الــعــدول 
املواطنن  على  الدولة  فرضت 
ــى املــوثــقــن فقط  إلـ الـــذهـــاب 
ــذا الــقــانــون دون  مــن خــال ه
املواطن  وتمنع  أخـــرى،  جهة 

إطــار  فــي  االختيار  حرية  مــن 
املنافسة الحرة، رغم أن غالبية 
املواطنن الذين يقتنون السكن 
ــاعــي يــنــحــدرون من  ــم االجــت
طبقات شعبية محدودة الدخل.
»هناك  ربـــوح:  محمد  وقــال 
املتشددة  األمــور  من  مجموعة 
وهــنــاك  الــعــدول،  مهنة  عــلــى 
مهنة  عــلــى  تضغط  لــوبــيــات 
يسمى  ما  أو  العدلي  التوثيق 
باملوثق العصري، الذي يرفض 
العمل  آليات  العدول  ينال  أن 
ضد  وهــذا  املنافسة،  أجــل  من 
الحرية  إطار  في  الدولة  توجه 
والحق  املنافسة  إطـــار  ــي  وف
العدول  مهنة  لألسف،  املهني، 
ويــريــد  للتضييق،  تــتــعــرض 
وصايته  فــرض  اآلخــر  املهني 
آلية  من  العدول  ومنع  عليها، 
التوثيق  ــكــار  واحــت اإليــــداع 

العدلي لوحدهم دون غيرهم«.
خطة  أن  املــتــحــدث  وأكــــد 
لتوصيات  تستجيب  ال  العدالة 
املــنــظــومــة الــقــضــائــيــة الــتــي 
صرفت  والتي  امللك،  اقترحها 
أمـــواال  ــعــدل  ال وزارة  عليها 
من   ،2012 سنة  منذ  طائلة 
ــن الــلــقــاءات  خـــال الــعــديــد م
ــرات واالجــتــمــاعــات،  ــم ــؤت وامل
ــة مــن  ــوع ــم ــج ــم ــت ب ــ ــرج ــ وخ
التي  اإلصاحات والتوصيات، 
ومن  املــلــك،  بموافقة  حظيت 
التوثيق  بمهنة  االرتقاء  بينها 
العدلي وإعادة شروط الولوج، 
التوثيق  مــهــنــة  أن  مــعــتــبــرا 
العدلي هي مهنة قانونية يجب 
يــدرس  مــن  كــل  إليها  يلج  أن 
ــخــاص فــقــط مثل  ــقــانــون ال ال
يجب  وال  الــقــضــاة،  مــبــاريــات 
أن تظل مفتوحة أمام أصحاب 
تكوينات ال تمت للقانون بصلة، 
أو  اإلسامية  الــدراســات  مثل 
أو  الدين  أصول  كلية  خريجي 

كلية اللغات.

لمهنة  المنظم  القانون  مشروع  أن  للعدول،  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  المكتب  أكد 
العدول ال يستجيب للمطالب التي تقدمت بها الهيئة سابقا، بل يجهز على المكتسبات 
والحقوقية  الدستورية  المرجعية  ويتجاهل  تشاركية  مقاربة  أي  يتضمن  وال  الحالية، 

والقانونية وتوصيات ميثاق إصالح منظومة العدالة.
تكافؤ  يحقق  العدول  لمهنة  شامل  قانون  إخراج  ضرورة  على  للعدول  الوطنية  الهيئة  وشددت 
على  واالنفتاح  الحوار  سياسة  بنهج  الوصية،  الــوزارة  مطالبة  المهن،  بين  التمييز  وعدم  الفرص 

المقترحات والمطالب السابقة، والتوافقات التي تمت سابقا من أجل تطوير المهنة والقطاع.
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إشكالية التعليم 
الخصوصي ورهانات 

الجودة في »عالم التربية«
ــم  ــالـ »عـ مـــجـــلـــة  ــت  ــشـ ــاقـ نـ  ،30 عــــددهــــا  يف 
التربية« إشكالية التعليم اخلصوصي ورهان 
اجلــــودة، حــيــث يــضــم هـــذا الــعــدد مــن املجلة 
ــرأس  ــكـــرمي غـــريـــب ويــ الـــتـــي يـــديـــرهـــا عــبــد الـ
من  صفحة   560 الــزيــن،  بوشعيب  حتريرها 
الــقــطــع الــكــبــيــر، وقـــــارب إشــكــالــيــة الــتــعــلــيــم 
اخلصوصي ورهانات اجلودة يف إطار أسلوب 

املجلة القائم على احملاور وامللفات.
مقاالت  بني  العدد  هذا  مواضيع  وتوزعت 
املـــغـــرب  مــــن  ــذا  ــ وكــ مـــغـــاربـــة  لــبــاحــثــني  وآراء 
ــات ومــخــرجــات  ــى جـــانـــب خـــاصـ الــكــبــيــر، إلــ
لدراسات وندوات علمية، فضا عن مقابات 
وفاعلني  ومــســؤولــني  مفكرين  مــع  وحــــوارات 
ــاع الــتــربــيــة  ــويـــني يف قـــطـ ــربـ اجــتــمــاعــيــني وتـ
األســر  آراء  املجلة  استطلعت  كما  الوطنية، 
ــاورت جمعية  والــفــاعــلــني املــعــنــيــني، حــيــث حــ
احتـــــاد الــتــعــلــيــم والـــتـــكـــويـــن احلــــر بــاملــغــرب، 
والــكــونــفــدرالــيــة الــوطــنــيــة جلــمــعــيــات أمــهــات 
وآباء وأولياء التاميذ، الذين التقت آراؤهم 
اخلصوصي  التعليم  اضــطــاع  أهمية  حــول 
إطــار شراكة صلبة مع  ووظائفه، يف  بـــأدواره 
التعليم العمومي، مبؤشرات مرجعية دقيقة 
ومــلــزمــة لــلــطــرفــني، ودعــــوا الــقــطــاع الــوصــي 
التطبيقية  النصوص  بإصدار  التعجيل  إلى 
ــة مبــنــهــجــيــة  ــلـ الـــصـ ذات  اإلطــــــــار  ــون  ــانـ ــقـ ــلـ لـ

تشاركية.

عـــودة  جــــائزة 

»األركــانة« العــالمية
ــر« في  ــشــع ــت ال ــي يــعــلــن »ب
مؤسسة  شريكيه:  رفقة  املغرب 
ــداع  ــ ــدوق اإلي ــصــن ــة ل ــاي ــرع ال
الــشــبــاب  ووزارة  ــتــدبــيــر  وال
موعد  عن  والتواصل،  والثقافة 
جــائــزة  حــفــل  لتنظيم  ــد  جــدي
»األركانة« العاملية للشعر، وهو 
يوم الجمعة 18 مارس الجاري، 
على الساعة الخامسة والنصف 
الوطنية  باملكتبة  ــزوال  ال بعد 

بالرباط.
الحفل،  برنامج  وسيتضمن 
الذي تديره الشاعرة واإلعالمية 
من  لكل  كلمات  بنموسى،  وداد 
رئيس  الــقــادري،  مــراد  الشاعر 
ــغــرب،  ــت الــشــعــر« فــي امل ــي »ب
وزير  بنسعيد،  مهدي  ومحمد 
والتواصل،  والثقافة  الشباب 
ــرة  ــدي ــري، م ــاصـ ــنـ ــا الـ ــنـ وديـ
ــة لــصــنــدوق  ــرعــاي مــؤســســة ال
اإليداع والتدبير، ومدير املكتبة 
املغربية،  للمملكة  الــوطــنــيــة 
رئيس  خداري  نجيب  والشاعر 
تعقبها  ــم  ث الــتــحــكــيــم،  لجنة 

مراسيم تسليم الجائزة للشاعر 
محمد األشعري، فكلمة الشاعر، 

ثم قراءات شعرية.
جائزة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
»األركانة« العاملية للشعر، التي 
انطلقت سنة 2002، هي جائزة 
يقدمها  الــشــعــريــة  لــلــصــداقــة 
بتجربة  يتميز  لشاعر  املغاربة 
اإلنساني  الشعري  الحقل  في 
ــالف  ــت ــع عـــن قــيــم االخ ــدافـ ويـ

والحرية والسلم.

»الثقافة المغربية« تجمع حصيلة 50 سنة من اإلنتاج الثقافي والفني
الثقافة  من  قــرن  نصف 
تتناول  باملغرب  والفنون 
حصيلتها أقالم بحثية من 
واهتمامات  تخصصات 
إبداعية متعددة، في أحدث 
أعــــداد مــجــلــة »الــثــقــافــة 
عن  الــصــادرة  املغربية«، 
والثقافة  الشباب  وزارة 
قــطــاع   / والـــتـــواصـــل 
االطــالع  يمكن  الثقافة، 
نسخة  فــي  حاليا  عليه 
رقمية في انتظار صدوره 

في نسخة ورقية.
يــهــتــم   43 الــــعــــدد 

بحصيلة اإلنتاج الثقافي 
والــفــنــي بــبــالدنــا خــالل 
سنة،  خمسني  مــن  ــد  أزي
ــي مــجــاالت: الــروايــة،  ف
القصة،  الزجل،  الشعر، 
الفلسفة،  األدبـــي،  النقد 
ــوم اإلنـــســـانـــيـــة،  ــلـ ــعـ الـ
التشكيل،  ــى،  ــق املــوســي
ــت، الـــتـــصـــويـــر  ــ ــح ــ ــن ــ ال
الثقافة  الــفــوتــوغــرافــي، 
ــة، الــســيــنــمــا،  ــي ــب ــشــع ال
املكتوب  املــغــربــي  األدب 
ــثــقــافــة  ــة، ال ــســي ــرن ــف ــال ب
األمــازيــغــيــة، الــتــرجــمــة، 

والفنية،  الثقافية  واملجالت  والتوزيع،  النشر 
الناقد  يتذكر  كما  واإللــكــتــرونــيــة،  الــورقــيــة 
املسرحي البارز، الراحل حسن ملنيعي، ويورد 
نقال عنه أن »الحْلقة هي مهد املسرح املغربي، 
أي أنها البؤرة األولى التي ساهمت في ترسيخ 
التواصل  وتحقيق  املسرحي  التعبير  وسائل 
مع الجمهور من خالل مشاركته الفعلية في كل 
ما يقترح عليه من سرد عجائبي ومن عروض 
شيقة ومتنوعة يروم أغلبها إلى التسلية وإلى 

نقد األوضاع الحياتية«.
وترافق هذا العدد الخاص هدية هي الجزء 
أنباء  في  الجمان  »فواصل  كتاب  من  الثاني 
نوادر  من  يعد  الــذي  الزمان«،  وُكتاب  وزراء 

الكتب، والذي كتبه محمد غريط سنة 1914.

تبادل الثقافات بين الشعوب في مهرجان »الحال« 
»الفن ال يموت«، تنظم جمعية  تحت شعار: 
املديرية  جانب  إلــى  للفن«  الغيوان  »أحفاد 
البيضاء سطات  الدار  للثقافة بجهة  الجهوية 
ومجلس مقاطعات آنفا، سيدي بليوط، الفداء، 
الدورة  املحمدي،  والحي  السوداء،  الصخور 
الدولي  »الحال«  ملهرجان  املؤجلة  السادسة 
 14 بني  ما  الفترة  في  البيضاء  الدار  بمدينة 

و20 مارس الجاري.
املهرجان  ــإن  ف املنظمة،  الجهة  وحــســب 
بني  الثقافات  تبادل  في  املساهمة  إلى  يهدف 
والثقافي  الفني  اإلشعاع  وتعزيز  الشعوب، 
التراثي،  بغناها  سطات  البيضاء  الدار  لجهة 

إضافة إلى املحافظة عليه والتعريف به ونقله 
لألجيال الصاعدة، بهدف ترسيخ ثوابت الفن 

والثقافة خدمة للتنمية والهوية املغربية بكافة 
والتراث  الشعبية  الذاكرة  وحفظ  روافــدهــا، 
الشفهي من االندثار، باعتباره دعامة أساسية 
من دعامات ثقافة شكلت وال تزال فخرا لألمة 

املغربية.
فنيا  برنامجا  املهرجان  إدارة  سطرت  وقد 
وثقافيا متنوعا بمشاركة 50 فنانا من املغرب 
والوطن العربي وآخرين من جنسيات مختلفة، 
ضمنهم 6 مجموعات من قبيل الفن الغيواني، 
الفنون، وأيضا  من أجل الحفاظ على مختلف 
لدور  وتقديرا  العطاء،  على  الفنانني  لتحفيز 

نخبة من الرواد بوصفهم حملة املشعل.

الشعـر  والزجـل في  مهـرجانهما  الـدولي 
الســـادس  عــــــشر  بالـــدار البيضاء

»بــادرة  جمعية  تستعد 
ــمــيــة  ــن ــت لـــلـــتـــواصـــل وال
لتنظيم  ــة«،  ــي ــاع ــم االجــت
للشعر  الــدولــي  املهرجان 
ــل فــــي دورتـــــه  ــ ــزجـ ــ والـ
ــذي  ــســادســة عــشــر والـ ال
مــاي  شــهــر  خــالل  تنظمه 
باستثناء  ســنــة،  كــل  مــن 
التي  »كــورونــا«  ســنــوات 
حرم املشاركون من حضور 
ــا حــرمــت  ــم املـــهـــرجـــان ك
تنظيمه  مـــن  الــجــمــعــيــة 

لسنتني متتالتني.
فـــعـــالـــيـــات الـــــــدورة 
ستعيش  الــتــي  الــجــديــدة 
الدار  مدينة  إيقاعها  على 
تتميز  الكبرى،  البيضاء 
املستجدات  مــن  بالكثير 
إلـــى جلب  ــدف  ــه ت ــي  ــت ال
ــدد والــحــفــاظ  شـــعـــراء جـ
ــاء املــشــاركــني،  ــدم عــلــى ق
من  الفترة  تحديد  تم  وقد 
لهذه  مــوعــدا   28 إلــى   25

ــدورة الــتــي ســتــعــرف  ــ ــ ال
ملشاهير  ــا  وازنـ حــضــورا 
على  واملثقفني  الــشــعــراء 
السابقة،  الـــدورات  ــرار  غ
فضال عن لجنة تحكيم من 

املهرجان  مدرسة  خريجي 
الرتب  على  والحاصلني 
األولى في دوراته السابقة، 
ــا ســتــتــمــيــز الـــــدورة  ــم ك
عدد  من  بالرفع  الجديدة 

الفائزين بالرتب األولى من 
ثالثة متوجني إلى خمسة، 
لتخصيص  ــة  ــافـ ــاإلضـ بـ
الوطنية  للقصيدة  جائزة 

وأخرى لقصيدة املرأة.



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)..(.
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ربورتاج

ل الحضري 
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ف لوب
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ل العام في غياب رقابة الدولة ؟
الما
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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

كتابه:  طباعة  النشر  دور  رفض  عن  بــوردو  هنري  قال 
في  فطعنت  يقرأه،  أن  دون  حتى  بطريقته  واحــد  كل  »اعتذر 
يبق  ولم  البال،  كاسف  العزم  خائر  بنفسي  وشعرت  كبريائي 
يدويا  عمال  والعمل  البادية  إلى  الرجوع  في  التفكير  سوى  لي 
اعترضت  الحالة،  هــذه  في  أنــا  وبينما  رمقي،  سد  ألستطيع 
طريقي بائعة بنفسج صغيرة مثل صاحبتنا، فنهرتها، ثم رأيتها 
أن  وقــررت  جــدوى،  دون  والثالث  الثاني  على  زهورها  تعرض 
ُرفض  مرة  وكم  ُنهرت  مرة  كم  ألعد  وأتبعها  الليلة  تلك  أتسلى 
باألمل،  اليأس  على  التغلب  على  تصر  زالــت  ال  وهي  طلبها، 
وكانت تبتسم محاولة أن تكسب وجهها املكتئب بعض أمارات 
املرات  أعد  نفسي  ووجدت  منها،  الناس  ينفر  ال  حتى  البراءة 
تخمن  أن  صديقي  يا  يمكن  هل  بالرفض..  عرضها  يقابل  التي 
هي  هل  فرنكات؟  عشر  لقاء  زهورها  تعرض  أن  يجب  مرة  كم 
ثالثني مرة أو أربعني؟ كال، بل حسبت مائتني وخمسني، وعندما 
أقول مائتني وخمسني، فأنا الواحد والخمسني بعد املائة الذي 
اشتريت باقة الزهور رفقا بها، ورغم حالي الذي كان أسوأ من 
بائعة البنفسج، ألن هذه الفرنكات الخمسني كانت بالنسبة لي 
تستحقها،  وكانت  دفعتها  التي  األلف  من  أكثر  الوقت  ذلك  في 
التي بواسطتها محت  اقتنع بمثابرتها  ألنني كنت شاهد عيان 
اللحظات  تلك  في  وألــم  يأس  من  نفسي  على  خيم  قد  كان  ما 
التعيسة التي يحياها اإلنسان، وكان الدرس الذي لقنتني إياه 
في  درس  أكبر  اليأس،  على  والحب  األمل  تغلب  في  الفتاة  تلك 
لم  فأنا  اليوم،  عليه  أكون  ما  وألكون  الليلة،  تلك  ومنذ  الحياة، 

أرد سوى الدين!«.
ليس  بــوردو،  لهنري  البنفسج«  »بائعة  ــة  رواي واختصار 
غريبا على هذا األديب الذي انتشرت حكمه في األدب الفرنسي 
شبابا«،  نشيخ  أن  األمــور  أبسط  :»مــن  القائل  فهو  والعاملي، 
قلوبنا«،  أكثر شيء من  بإعطاء  بهجة  في  العمل  فقط  و»ينبغي 
نحارب  الــذي  الحب  أن  لنا  يظهر  القلب،  من  نعطي  فعندما 
للحفاظ عليه أحيانا، ليس حبا، فالحب يوجد بني قلبني ينبضان 
فقط  ليس  لآلخر،  قلبه  من  كالهما  ويعطي  البعض،  لبعضهما 
يمكن  آخر  شيء  من  وإنما  وفرحه..  وهمومه  ووقته  ماله  من 
ولهفة  ومصلحة،  أحيانا  وتدافعها  املشاعر  اختالط  نسّميه  أن 
عيش، وحكاية، ودقة قلب تبحث عن الحب، وال يسمى حبا شيء 
يجلب معه األسى، فالحب ال يستحق أن يصاحبه أسى أو حسرة 

أو شك لكي يكون نابعا من القلب كما قال هنري بوردو.
أعيننا  بريق  يحّول  حبا  عليه  نطلق  أن  يستحق  شيء  فال 

لهاالت سوداء، وصفاء قلوبنا لوجع، وبراءة مشاعرنا لندم.
كي  إخراجها  عن  ونعجز  أحشاءنا  ُتمّزق  التي  فالصرخات 
أو وجع  ناقمة،  نفس  غليل  أو تشفي  بنا عني حاقدة  ال تشمت 
أنفسنا  نواجه  أن  خشية  الضعيفة،  أضلعنا  بني  بلؤم  يختبئ 
ورحيل  ودموع  غير ضيق  لها  وجهة  ال  التي  مشاعرنا  بحقيقة 
وذكريات، والتي تخنقنا من قلوبنا وتساهم في اندمال الجرح، 
كلها تختبئ خلف حقيقة واحدة بعض املرات، وهي أن ذلك لم 
يكن ما نشعر به حبا، ألن الحب الحقيقي يجب أن يكون نابعا 
تنقصه  الذي  ذلك  فليس حبا  اليأس،  ويتحدى  القلب  من شعلة 
تلك الشعلة النابعة من القلب التي ال تعرف لليأس معنى كبائعة 
ال  »اإلنسان  عميقة:  بفلسفة  بوردو  هنري  قال  وكما  البنفسج، 
يساوي إال تلك الشعلة التي يحملها داخله«، وال يمكن أن تكون 
كذلك إال إذا كانت نابعة من القلب متغلبة على اليأس ومشرئبة 
لألمل، وهو الذي تغنى به الفنانون، ورسمه الرسامون، ونثره 

األدباء، وأبدعه الشعراء، وحلله العلماء.
وهو األمل الذي يراودنا في الخروج من أزمة الجائحة وعودة 
األيام إلى سابق عهدها، وإن كان من الصعب ذلك.. فاألمل في 

جعل ما نعطيه شعلة من قلوبنا.

األمل.. كل األمل 
في اجـــتياز
 الصـــــعاب

يتـــبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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منـوعـات

العدد: 1598 من 11 إلى 17 مارس 2022

ساخـــنة مذكرات 

ــاي،  ــة وشــ ــاطــم ــة ف انــتــقــدت املــمــثــل
املحتوى  بسبب  املغاربة،  »اليوتوبرز« 
خالل  »الــيــوتــيــوب«  منصة  غــزى  الـــذي 
يسيء  أنه  أكدت  والذي  األخيرة،  الفترة 

لألسر والعائالت املغربية.
مع  تقاسمته  فيديو  في  وشاي  وقالت 
متابعيها على »اليوتيوب«، أن »املحتوى 
تفشي  في  يساهم  البعض  يقدمه  الــذي 

تفاقم  بعد  خاصة  املجتمع،  داخل  الجهل 
ظاهرة روتيني اليومي، التي تعتبر مادة 
منتقدة  الرقمية«،  املنصة  على  مربحة 
املــحــتــوى الـــذي يــعــرض فــي الــقــنــوات، 
الفيديوهات  من  أن مجموعة  إلى  مشيرة 
سياقها،  عن  خرجت  »اليوتيوب«  على 

مضيفة: »فيديوهاتكم فارغة«.

المغنية كوثر تنضم 
لمشـــروع »براكا.. 

شبــاب ضــد العنف«
بودراجة،  كوثر  املغنية  انضمت 
النساء  لحملة مناهضة العنف ضد 
التي  املــبــادرة  املــغــربــيــات، وهــي 
حقوق  رابــطــة  فيدرالية  تنظمها 
ــســاء بــجــهــة مــراكــش أســفــي،  ــن ال
بعد  بصوتها  األغنية  قدمت  حيث 
التحسيسية  الحملة  في  انخراطها 
والـــتـــرافـــعـــيـــة ضـــد كـــل أشــكــال 
الــعــنــف املــبــنــي عــلــى الــنــوع في 
ضد  شباب  مشروع »براكا..  إطــار 

العنف«.
شباب  »بــراكــا..  مشروع  ويهدف 
ــدرات  ق تقوية  الــعــنــف«، إلــى  ضــد 
الجمعيات بجهة مراكش 
مجال  ــي  ف أســفــي 
الـــتـــحـــســـيـــس 
من  والــتــرافــع 
أجل الدفاع عن 
املــســاواة  قيم 
كل  ومناهضة 
التمييز  أشكال 
والــعــنــف الــذي 

يطال النساء.

بمناسبة الذكرى الثالثني لتأسيس 
مؤتمر  ينعقد  »سيرفانتس«،  معهد 
في  يندرج  الذي  العاملي،  الفالمنكو 
الــدولــيــة،  الفالمنكو  أجــنــدة  إطـــار 
الجاري  األسبوع  من  ابتداء  واملنظم 

في عدد من املدن املغربية.
وسيعرف هذا الحدث، الذي ينظمه 
مع  بالتعاون  »سيرفانتس«  معهد 
والتواصل،  والثقافة  الشباب  وزارة 
مشاركة  باملغرب،  إسبانيا  وسفارة 
ــي هـــذا الــفــن،  نــجــوم مــشــهــوريــن ف
ــة تــشــمــل  ــولـ وذلـــــك فـــي إطـــــار جـ
العالم. حــول  الــبــلــدان  مــن   الــعــديــد 
وبهذه املناسبة، يرتقب أن يتم تنظيم 
واألنشطة  الــعــروض  مــن  مجموعة 
ــول تــيــمــة مــشــتــركــة: »الــكــلــمــة..  حـ
 )La Palabra.. Africa( »إفريقيا

وفــاس  البيضاء  ــدار  الـ مــن  كــل  فــي 
وتطوان،  وطنجة  والرباط  ومراكش 
موسيقى  إيقاع  على  ستعيش  التي 
إل  وعبير  ليبو  دي  سيرخيو  من  كل 
 El viaje بيد خالل عرضهما املعنون
del Mirlo والذي سيقدمانه أيام 10 
ثم عرضني  الجاري،  مارس  و11 و12 
كاراسكو  رافائيل  سيقدمهما  آخرين 
ــرا( وكــومــبــانــيــا  ــب ــدا ســوم ــاســي )ن
الحدث. نفس  ضمن  كوميتري   باوال 
العريض  الجمهور  جعل  وبــهــدف 
ستنظم  الــفــالمــنــكــو،  ــن  ف يكتشف 
باوال  الرقصات  ومصممة  الراقصة 
كوميتري، ورشة حول لغة الفالمنكو

يومي   ،)lenguaje flamenco(
بمعهد  الـــجـــاري  مـــارس  و28   26

»سيرفانتس« بمراكش وتطوان.

المــغرب  مــدن 
تــرقص عــلى  إيقــاع  

الفــالمـــــنكو

الممثلة فاطمة وشاي
تنتقد أصحاب »روتيني اليومي«
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أية سبة للدولة الفرنسية أكثر 
محترمان  ضابطان  يقدم  أن  مــن 
سياسي  اعــتــقــال  عــلــى  للشرطة 
فرنسا،  أرض  على  كبير  أجنبي 
واملساواة،  والعدالة  الحرية  بلد 
يعودان  ثم  جالديه،  إلى  ليسلموه 

إلى بيتهما آمنني؟
نوعية الرجلني هي أيضا ليست 
ــهــذا املــســتــوى،  ــة ل ــوضــاع مــن ال
سنة  منذ  كان  سوشون  فالضابط 
لرجال  املــدربــني  كبار  أحــد   ،1941
في  وشـــارك  الفرنسية،  املــقــاومــة 
الــنــازي،  االحــتــالل  ــوات  ق مقاومة 
ُعّين  بليغة،  جــروحــا  جــرح  حيث 
سنة  الشرطة  لقوات  مدربا  بعدها 
مكلفا  للشرطة  ضابطا  ثم   ،1944
طوال  حصل  املــخــدرات،  بمحاربة 
ــار الــشــرطــة على  خــدمــتــه فــي إطـ
عــشــرات األوســمــة الــرفــيــعــة، أما 
روجي فواتو، فقد تربى في أحضان 
حيث  بالشرطة  التحق  ثم  الجيش 
 ،1951 سنة  الصفر  نقطة  من  بــدأ 
ثم ترقى ابتداء من سنة 1955 إلى 
يرأسها شريكه  ألحق بمصلحة  أن 
ــوي ســوشــون..  فــي االخــتــطــاف، ل
أنه  البحث  قاضي  أمام  وقد صرح 
نفذ  لــأوامــر،  االمتثال  ــار  إط فــي 
أقل  ال  سوشون،  رئيسه  تعليمات 
صرح  فقد  سوشون،  أما  أكثر،  وال 
ــاء  إرض أراد  ــا  ))إمنـ ــه  أن للشرطة 
قدم  الــذي  لوبيز،  صديقه  رغبة 
أورلــي،  مطار  يف  جلى  خدمات  له 
فيها  يــرد  فرصة  له  تكن  لم  وأنــه 

ألنطوان لوبيز أفضاله عليه((.
ليست  ســوشــون  ادعـــاءات  لكن 
قاضي  أمام  ادعاه  فيما  منحصرة 
القضية  دخل  أنه  حقيقة  البحث.. 
عندما  وأنه  »لوبيز«،  صديقه  عبر 
مرافقته  بنبركة  املهدي  من  طلب 
باريس،  ألمن  التابعة  السيارة  في 
وجلس  السيارة  مقود  خلف  ركب 
ركب  بينما  يمينه،  عــن  »لوبيز« 
الشرطي  املهدي بنبركة بني فواتو 
ولكن  اإلرهابي،  لوني«  و»جوليان 
كان  اللحظات،  تلك  في  سوشون 

يرتب فصول الكتاب الذي سيؤلفه 
التي  القضية  هــذه  عن  بعد  فيما 
مرغ بها وجه جهاز األمن الفرنسي 
ذات  تلقى  ))فــقــد  الــتــراب،  فــي 
»لوبيز«  من  تلفونية  مكاملة  مساء 
يف  به  لاللتحاق  استدعاه  الــذي 
ــره يف  ــب ــذي أخ ــ مــطــار أورلــــي، وال
بينهما  اجلارية  االستشارات  إطار 
أن  ــدرات،  ــخ امل محاربة  مجال  يف 
ويسمى  املغاربة،  السياسيني  أحد 
العفو  عليه  ــدر  ص قــد  بنبركة، 
ولكنه  بالده،  وسيدخل  ملكه،  من 
ــدرات((،  ــخـ مــرتــبــط مبــهــربــي املـ

وشرح »لوبيز« لضابط الشرطة، 
تتبع  عملية  ــاك  هــن أن 
املشاغب،  العنصر  هــذا 
ــارة  ــر نــقــلــه فـــي ســي عــب
له مع  إلى موعد  الشرطة 
حكومته،  مــن  مسؤولني 
ــام تـــردد ســوشــون،  ــ وأم
إلى كشف  »لوبيز«  سارع 
طــرف مــن املــخــطــط: »إن 
فوكار في القضية«، و»إن 
علم  على  أيضا  هو  فــري 
بهذا  نقوم  و»إننا  بها«، 
بالعناية  مغمورين  العمل 
ــار« هو  ــوك الــكــبــرى«.. »ف
ــام لــرئــاســة  ــع الــكــاتــب ال

ــة،  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ الـ
و»فــــــــــــري« هــو 
الداخلية..  ــر  وزي
فــــــمــــــاذا بـــقـــي 
الشرطة  لضابط 
سوشون أن يعمل 
ــتــأكــد من  غــيــر ال
ادعاءات »لوبيز«؟

سوشون  تأكد  ويعتبر 
ــن ادعـــــاءات »لــوبــيــز«  م
ــصــرا مــصــيــريــا في  ــن ع

تــاريــخ قــضــيــة بــنــبــركــة، 
ــر  ــ وزي تـــآمـــر  ــف  ــش ــك ي ــه  ــ أنـ إذ 
لرئاسة  العام  والكاتب  الداخلية 
ــا مع  ــم ــأه ــواط ــة، وت ــجــمــهــوري ال
إطــار  فــي  »لــومــارشــان«  املحامي 
عملية استعمارية داخلة في نشاط 
وحماية  الــفــرنــســيــة  ــرات  ــخــاب امل
الفرنسيني،  املــعــمــريــن  مــصــالــح 
رؤوس  يــهــددون  الــذيــن  ومعاقبة 
أموال فرنسا في الشمال اإلفريقي 
ــان أوفــقــيــر  ــار مــخــطــط كـ ــ فــي إط
عنصرا من عناصره، وليس املجال 

هنا مجال الحديث عن هذا االتجاه 
سبق  فقد  الفرنسية،  الدولة  داخل 
التطرق إلى دور هؤالء الرجال في 

البداية.
الفرحة  نشوة  بني  ومتأرجحا 
الختياره للقيام بهاته املهمة، وبني 
الرغبة في التأكد من طرف رؤسائه 
سيارته  سوشون  ركب  املباشرين، 
»أورلي« إلى بيته،  ونزل من مطار 
وهنا يتم حبك املخطط، بعد دراسة 
كان جالسا  فقد  شعور سوشون.. 

بـــإدارة  مكتبه  ــي  ف
األمـــــن 

رن  حينما 
ونترك  التلفون،  جرس 

عما  نقال  بقلمه  يحكي  سوشون 
عن  ألفه  ــذي  ال الكتاب  في  حــرره 

هذه القضية:
- ألو: املسيو سوشون؟

- نعم سيدي - من؟
- أنا املسيو أوبير، مدير ديوان 

السيد وزير الداخلية.
- احتراماتي سيدي املدير.

إذا  ما  ملعرفة  بكم  أتصل  إني   -
املــوعــد  إلـــى  ســتــتــوجــهــون  كنتم 

املحدد.
- نعم سيدي املدير، إن لي فعال 

موعدا.
إذن، طيب، ذلك ما كنت أرغب   -

في معرفته.
يكلف  أن  دون  املكاملة  وانتهت 
ــصــال  ــاء االت ــن ســـوشـــون نــفــســه ع
هو  ها  صعب،  شيء  وهو  بالوزير، 
يكفيه  الوزير  ديوان  مدير 
بقي  ــال،  االتـــصـ ــاء  عــن
مــديــر  أن  نـــعـــرف  أن 
الداخلية  وزيــر  ديــوان 
أباطرة  من  هو  أوبير، 
الفرنسي،  االستعمار 
الشعب  ــالدي  جـ ومـــن 
بالجزائر  الــجــزائــري 
كان  حيث  الــعــاصــمــة، 
عاما  مديرا   1962 سنة 

لأمن.
واقتنع سوشون بأن 
بمهمة  يتعلق  األمـــر 
ــان  ــك ك ــذلـ ــة، وبـ ــريـ سـ
ــه حــظ الــتــحــدث إلــى  ل
ودار  بنبركة  املــهــدي 
الــحــوار  هــذا  بينهما 
ــده ســوشــون  ــذي أكـ الـ

بنفسه:
- سوشون: اسمحوا 
بنبركة،  ســيــد  ــا  ي ــي  ل
وبدون أن أثقل عليكم، 
ماذا جئتم تعملون في 

باريس..؟
بالتأكيد  املهدي:   -
جئت  ــقــد  ل أجــيــبــكــم، 
ــة  ــل ــاب ــق ــس مل ــ ــاري ــ ــب ــ ل
السينما  رجــال  بعض 
عن  فيلم  إنجاز  بشأن 

االستعمار.
أال  ســــوشــــون:   -
تـــظـــنـــون أنـــكـــم فــي 
غاية  أجــل  من  باريس 

سياسية؟
لفرنسا  أحــضــر  لــم  ــهــدي:  امل  -

ملزاولة السياسة.
لكم موعد مع  بينما  - سوشون: 
أن  شخصيات سياسية، طلب مني 
أن  لي  فاسمحوا  عندها،  آخذكم 

أنفذ.
في هاته اللحظة، أشار سوشون 

في  بالصعود  بنبركة  املهدي  إلى 
أن  وقبل   ،»403 »البيجو  السيارة 
يركب املهدي التفت مرة أخرى إلى 
من  أنكم  أكيد  هل  قائال:  سوشون 

الشرطة الفرنسية؟
لقد مثل ضابط الشرطة سوشون 
وخالل  املحكمة،  أمــام  مــرات  عــدة 
الثانية،  املحاكمة  جلسات  إحــدى 
ألقى عليه الرئيس بيريز سؤاال من 

األهمية بمكان:
- الرئيس بيريز: هل لم تستغرب 
كيف ينقل املهدي بنبركة ملوعد في 

بيت »بوشسيش«؟
سيدي  ال  سوشون:  الشرطي   -
ــش«  ــي ــس ــوش »ب إن  ــس،  ــيـ ــرئـ الـ
وقــام  الــشــرطــة  مــع  يتعامل  ــان  ك
محاربة  إطار  في  مشرفة  بأعمال 
»سوشون«  دخل  لقد  العصابات. 
السجن ال من أجل مشاركته حسبما 
وإنما  بنبركة،  قضية  فــي  يــبــدو 
الفرنسية،  الحكومة  شرف  إلنقاذ 
ال  حتى  أخرى  جهة  من  وإلسكاته 
تعليمات  تلقى  بأنه  القول  يعيد 
الداخلية..  وزيــر  ديــوان  مدير  من 
من  وثــار  دوغـــول  غضب  فعندما 
في  االتهامات  بهذه  مفاجأته  أجل 
رابــع  ــوم  ي عــقــدت  وزاريـــة  جلسة 
عند  مبعوث  ذهــب   ،1965 نونبر 
منه  ليطلب  للسجن  »ســوشــون« 

التقليل من الكالم.
في  »ســوشــون«  رواه  مــا  هــذا 
النصيحة،  هاته  »إن  أيضا:  كتابه 

قدمها لي الوكيل العام بوفيي«. 
أهمية  يقل  ال  آخــر  عنصر  بقي 
عن هاته العناصر كلها، وهو الذي 
األولــى  املحاكمة  أثناء  ال  يثر  لم 
سوشون  أن  وهــو  الــثــانــيــة،  وال 
امللحق  االتــصــال  ضابط  هو  كــان 
وجهاز  الفرنسية  الــشــرطــة  بــني 
األمريكية  املــركــزيــة  ــرات  املــخــاب
»سي. آي. إي«، ولكن هذه القنبلة 
الجلسات  إحدى  في  تفجيرها  تم 
ــرة لــلــمــحــاكــمــة الــثــانــيــة،  ــيـ األخـ
على  النهاية  تهيمن  أخذت  حينما 
تظهر  أن  دون  املحكمة  جلسات 
مارس   22 وفــي  الحقيقة،  ــوادر  ب
الديغولي،  النائب  وقــف   ،1967
أمــام  شــاهــدا  كلوسترمان،  بيير 
سوشون  الشرطي  متهما  املحكمة 
مهامه  مصلحة  طبق  تصرف  بأنه 
كمسؤول في فرع مصلحة محاربة 
باريس،  في  األمريكية  املــخــدرات 
ــرد عــلــيــه ســوشــون مــن داخــل  فـ
أن  لكم  ــح  ))أوض االعتقال:  قفص 
االتــصــال  هــي  الرسمية  مهمتي 
املــخــدرات  محاربة  مصلحة  بــني 
املوازية  املصالح  وبني  الفرنسية، 
وبذلك  املــتــحــدة((،  الــواليــات  يف 
أجاب سوشون بالتأكيد عن جواب 
محرج، في إطار لغة أشبه ما تكون 

بلغة الصم.

يتـــبع

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

األسئـــلة  الموجــهة  للمهــدي38الحلـقــة

هل تورطت الرئا�سة الفرن�سية  يف  ق�ضية بنربكة ؟

ادعاءات سوشون ليست منحصرة فيما ادعاه أمام قاضي البحث.. حقيقة أنه دخل 
القضية عبر صديقه »لوبيز«، وأنه عندما طلب من المهدي بنبركة مرافقته في 

يس، ركب خلف مقود السيارة وجلس »لوبيز« عن يمينه،  السيارة التابعة ألمن بار
بينما ركب المهدي بنبركة بين فواتو الشرطي و »جوليان لوني« اإلرهابي، ولكن 
سوشون في تلك اللحظات، كان يرتب فصول الكتاب الذي سيؤلفه فيما بعد عن 

هذه القضية التي مرغ بها وجه جهاز األمن الفرنسي في التراب

كتاب الشرطي الفرنسي 
لوي سوشون الذي ألفه 

حول قضية اختطاف
بنبركة المهدي 


