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مؤشرات مخطط اإلطاحة بعبد اللطيف وهبي ظهرت 
تارودانت،  جماعة  مجلس  من  انطالقا  األسبوع  هذا 
بعدما قاطعه املنتخبون احملسوبون على حزبه رغم 
ولكن  جماعتهم،  ورئيس  العام،  وأمينهم  رئيسهم  أنه 
ومراكش،  الرباط  بني  تهييئها  يتم  الكبرى  الضربة 
بإبعاد  للمطالبة  تتحرك  األصــوات  بعض  باتت  حيث 
وهبي، املعروف بـ»مواقفه الصدامية« داخل وخارج احلكومة، 
الــزهــراء  بفاطمة  ــزب  احل قــيــادة  مستوى  على  وتعويضه 
األمر  بنسعيد،  املهدي  للشاب  متقدم  وضع  ومنح  املنصوري، 
الذي يجعله قريبا من الهاوية، ورمبا تكون البداية بتعديل 

حكومي يجعله خارج احلسابات)..(. مـدير النشر:
الطيب العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

 المؤسس:
مصطفى العلوي

  

الضائعة الحقيقة  أدلة تورط المخابرات الفرنسيةملف
في اختطاف بنبركة

مؤشرات تحالف مصري مغربي 
28في الملف الليبي ضد المخطط الجزائري 6

التفاصيل في ركن »بين السطور«
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إخباري تحليل  العدوي تهاجم التعليم تحت األضواء
والصحة والسياسة المائية 

الجيش الملكي يواجه حربا 
إلكترونية ضد مؤسسات الدولة  14 3

عادت إسرائيل لتروج لوجهها الشنيع من خالل الحادثة األخيرة لقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، ورغم أنها كانت تلبس درعا مضادا للرصاص، 
إال أن القاتل أصر على جريمته بتوجيه الطلق الناري نحو رأسها وكأن ذلك كفيل بطمس الحقيقة، وقد انضاف هذا الحادث إلى حوادث أخرى تجعل 
السؤال مشروعا حول النوايا اإلسرائيلية في المستقبل، خاصة بالنسبة للدول التي تحاول حل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي بمنطق عقالني)..(، 

لذلك تمت إدانة الجريمة الشنعاء من طرف األصدقاء و األعداء على السواء، ومثل هذا الرصاص كفيل بقتل كل عمليات السالم.
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صرف غامض لمنحة 
أوروبية قدرها أربعة 

ماليـير في قطاع 
البحري الصيد 

بن كيران يرفض 
زيـــادة أجور الموظفين 

ويتمنى رفع أسعار 
الدقيق والسكر

اليسار يحلم بالوحدة 
بعد سنوات من 

االنشقاق

عائالت العالقين في 
تونس وليـبـيا وتركيا 
تطالب بتدخل ملكي
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1607 من 13 إلى 19 ماي 2022

بقلــم               الطيب العلوي

الرضى غاية ال تدرك
من بني القصص الشهيرة والقديمة جدا)...(، 
أن رجال قصد ذات يوم السوق رفقة ولده ومعهم 
الحمار،  على  التخفيف  في  منهم  ورغبة  حمارهم، 
جماعة  رأتهم  وملا  االبــن،  وال  الرجل  ال  يركبه  لم 
يشقي  اللئيم  الرجل  لهذا  »ما  قالت:  الناس،  من 
الحمار«،  تاركني  وابنه  األرض  على  مشيا  نفسه 
رفقة  الحمار  ركب  الحوار،  هذا  الرجل  سمع  وملا 
سمعهم  أخـــرى  بجماعة  مــرورهــم  وعــنــد  ابــنــه، 
وقساة  الرحمة  عديمي  مــن  لهم  ــا  »ي يــقــولــون: 
القلب، يركبون الحمار سوّيا وال يكفيهم أن يركب 
أنزل  به  فإذا  الحمار«،  يتعب  ال  كي  منهم  واحد 
خلفه، حتى  يمشي  وولده  وحده  راكبا  وظل  ابنه 
مروا بجماعة أخرى قالت في وجهه: »يا له من أب 
مرتاحًا  ليظل هو  وراءه  يمشي  ابنه  يترك  قاسي 
بالركوب وحده«، وبعد سماعه لكل هذا)...(، نزل 
ليظل  مكانه  يركب  ولده  وجعل  الحمار  فوق  من 
أخرى  مرة  ليمروا  الحمار)...(،  وراء  يمشي  هو 
بجماعة أخيرة)...(، همست في ما بينها بالقول: 
»يا له من ابن عاق، يركب الحمار تاركا أباه الكهل 
بالرجل  املطاف  لينتهي  خلفه«،  يمشي  واملُرهق 
بالخروج باستنتاج شاركه مع ابنه قائال: »أرأيت 
ُتدرك، فال شيء  الناس غاية ال  يا بني، إن رضى 

يعجبهم مهما فعلت«.
وإذا كانت الحكمة التي خرج بها هذا األب ال زال 
حال  فكذلك  هذا،  يومنا  إلى  يتداولونها  الناس 
السياسة، ومن تم، إذا كانت الجهود الدبلوماسية 
التي أصبحنا نسمع بها يوميا تقريبا، والقادمة 
الخارجية،  وزارة  دهاليز  من  والصورة  بالصوت 
وشتى  ــدول،  ــ ال مبعوثي  مــع  ــتــشــاورات  ال بــني 
العالقات  بمختلف  االرتقاء  سبل  املباحثات حول 
وإذا  وشعوبهم)...(،  شعبنا  ملصلحة  الثنائية 
فإن  عنه)...(،  ُيعلن  ما  هو  والفخر  الرضى  كان 
نفس  في  قائمة  مّرة  كل  تبقى  التساؤالت  بعض 
كل واحد دون التفوه بها)...( حول الطرف الذي 
ال ُيدرك الرضى، وما حصل هذا األسبوع بعد أن 
باغتيال  املنددة  والدولية  العربية  املواقف  توالت 
الصحفية  للمراسلة  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطة 
مدينة  القتحام  تغطيتها  أثناء  عاقلة  أبو  شيرين 
جنني بالضفة الغربية، رغم ارتدائها لسترة تبني 
خير  الصحافة)...(،  في  عضوة  أنها  بوضوح 

مثال على ذلك..
أحداث مثل هذه، تجعلنا نغض الطرف)...( عن 
بعض القرارات التي اتخذناها فيما قبل وجعلتنا 
نعتز بفوائدها، وحصدنا بها رضى عدة أطراف، 
التي  األمريكية،  املتحدة  الــواليــات  أبــرزهــا  من 
نددت بشدة، إضافة إلى االتحاد األوروبي، بمقتل 
تغريدة  نقرأ  فعندما  »الجزيرة«..  قناة  مراسلة 
نيد  األمريكية،  الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث 
بشدة  وندين  الشديد  بالحزن  »نشعر  برايس: 
الضفة  في  عاقلة  أبــو  شيرين  الصحفية  مقتل 
األمريكية  الخارجية  وزارة  تدعو  وملا  الغربية«، 
هذه  بشأن  وشــامــل  ــوري  ف تحقيق  إجـــراء  ــى  إل
الصحفي  السكرتير  نائبة  نسمع  وحني  الحادثة، 
حديثها  في  بيير،  جــان  كارين  األبيض،  للبيت 
بايدن  الرئيس األمريكي جو  للصحفيني بحضور 
فإن  باملثل..  تصّرح  الرئاسية،  الطائرة  منت  على 
هذه األمور تجعلنا نتساءل مع أنفسنا)...( ما إذا 
باملوازاة  أو  العدو،  أم  الصديق،  إرضاء  لنا  صح 
ما  املوضوع،  هذا  بداية  في  الحكمة املذكورة  مع 
إذا حق لنا إرضاء الجماعة األولى، أم الثانية، أم 
الثالثة، أم الرابعة، بتخفيف العبء على أنفسنا، 

أم على االبن.. أم على الحمار ؟

َُ

طقوس »مخزنية« 
في افتتاح سفارة 

مصر بالرباط 
الرباط. األسبوع

ياسر  املــصــري  السفير  واصــل 
مصطفى كمال عثمان، خلق النشاط 
املغربية  الــعــالقــات  فــي  املــطــلــوب 
يرتب  وهو  شوهد  حيث  املصرية، 
استقبال  تفاصيل  أدق  شخصيا 
سامح  املــصــري  الخارجية  وزيـــر 
ناصر  الخارجية  ووزيـــر  شــكــري، 
والجديد  الفاخر  املقر  في  بوريطة 
وكان  بالرباط،  املصرية  للسفارة 
الفتا لالنتباه اعتماده على الطقوس 
املخزنية في لباس بعض املضيفني 
ــات الـــذيـــن اســتــقــبــلــوا  ــف ــضــي وامل

الوزيرين بالتمر والحليب.
املصرية  السفارة  تخُل  لم  كما 
العالقات  عمق  ــى  إل إشـــارات  مــن 
مصر،  ــاء  ورؤس املغرب  ملوك  بني 
حيث حملت جدران السفارة صورا 
الحسن  الراحل  امللك  للقاءات  تخلد 
أنور  املصري  الرئيس  مع  الثاني 
السادات، وصورا أخرى لها داللتها 
مبارك  حسني  الرئيس  لقاءات  عن 
امللك  ووالده  السادس  محمد  بامللك 

الحسن الثاني.
يذكر أن افتتاح السفارة املصرية 
ــارات  ــعــب ــاط قــد طــبــعــتــه ال ــرب ــال ب
من  ــل  ك ــني  ب املستعملة  الـــوديـــة 
ــر  ووزي املــصــري  الخارجية  وزيــر 
كان  اللذين  املــغــربــي،  الخارجية 
»األخ«،  بعبارة  بعضهما  يخاطبان 
علما أن السفير كان قد استبق في 
وقت سابق هذا اللقاء باإلعالن عن 

مــوقــف إيــجــابــي من 
قــضــيــة الــصــحــراء 
بالتزامن  املغربية 
الرئيس  زيــارة  مع 

الجزائري تبون 
ملصر)..(.

الرباط. األسبوع

العامة  الكاتبة  النقابيني  بعض  اتهم 
الــدريــوش،  زكية  البحري،  الصيد  لقطاع 
ماليير   4 مصير  توضيح  عن  بـ»االمتناع« 
صرفها  تم  البحارة،  لدعم  مخصصة  كانت 
ما سموه محضر  على  بناء  غامض،  بشكل 
قــطــاع الصيد  ــن  ــاء ع ــرب ــع أشــخــاص غ م
املستفيدين  الئحة  تم حصر  البحري، حيث 
في 1857 بحارا، كان من املفترض أن يحصل 
كل واحد منهم على مبلغ 21 ألف درهم، غير 

2013، لم  أن هذه العملية التي تعود لسنة 
يتم إحاطتها بالشفافية املطلوبة، فضال عن 

دخول غرباء على الخط.
وقد وصل صدى االتهامات الخطيرة هذا 
األسبوع إلى املحكمة، بعد أن قامت »النقابة 
املوحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي 
لالتحاد  التابعة  الوطني«  الصعيد  على 
رئيسها رشيد  للشغل، في شخص  الوطني 
مواجهة  فــي  شكاية  بوضع  السوهيلي، 
قطاع  بــأن  يقول  والـــذي  العامة،  الكاتبة 
غرباء  أشخاص  مع  تعامل  البحري  الصيد 
عن املهنة فيما يتعلق ببرنامج تمكني بحارة 
تعويضات  من  والتقليدي  الساحلي  الصيد 

التي  االجتماعية  األثار  للتخفيف من  مادية 
العائمة  الشباك  إتالف  جراء  بهم  ستلحق 

املنجرفة وتخليهم عنها..
»األســبــوع«،  أبـــواب  طــرق  السوهيلي 
لينبه إلى ما سماه االختالالت التي يعرفها 
يتعرض  الذي  املمنهج  واإلقصاء  القطاع، 
البرامج،  كــل  مــن  البحريون  العمال  لــه 
حيث ال يتم التركيز على العنصر البشري 
االتحاد  ومنها  املانحة  الجهات  أن  لــوال 
اشترط  الــذي  الحالة،  هذه  في  ــي  األوروب
ظل  الغموض  لكن  البشري،  العنصر  دعم 
محيطا بهذه العملية، التي همت التصرف 

في مال عام)..(.

الرباط. األسبوع

ملقر  الذين حجوا  الصحافيون  استمتع 
وزارة األوقاف بداية األسبوع الجاري من 
منصة  أكبر  إطالق  فعاليات  حضور  أجل 
الشريف،  للحديث  إلكترونية  مغربية 
لوزير  و»التبليغي«  »البالغي«  بالجانب 
أحمد  اإلســالمــيــة  والـــشـــؤون  األوقــــاف 
التوفيق، حيث تطرق إلى توضيح الفروق 

بني كالم هلل وكالم الرسول بلغة سلسة.
التوفيق:  أحمد  قال  املناسبة،  وبهذه 
ــســادس  ال مــحــمــد  مــنــصــة  ــالق  ــ إط »إن 
 hadithm6.com الشريف،  للحديث 
يتصل  حدثا  يعد   ،hadithm6.maو
بالدين وبالعلم وبالتبليغ، ومن ثمة، فهو 
الواسع  بالطلب  الخصوص  على  يتعلق 
من لدن الجمهور من أجل التعلم والتبيُّن 
وإدراك اليقني املطلوب في أمور التدين«.

ــاف والـــشـــؤون  ــ ــ ــرز وزيــــر األوق ــ وأبـ
اإلسالم  معرفة  في  املرجع  أن  اإلسالمية، 
الــقــرآن  ــا  هــم ــدران،  ــصــ ــ م أو  أصــــالن 
والحديث، فالقرآن هو الكتاب املنزل، أما 
هلل  صلى  الرسول  ــوال  أق فهو  الحديث 
أقرها  التي  واألمور  وأفعاله  وسلم  عليه 
رسالته،  أداء  أثناء  حياته  في  تركها  أو 
ال  ــذي  ال الكتاب  هو  الــقــرآن  أن  مضيفا 
يديه وال من خلفه،  الباطل من بني  يأتيه 
نحن  ))إنا  تعالى:  قول هلل  إلى  استنادا 

)سورة  لحافظون((  له  وإنا  الذكر  نزلنا 
الحجر، اآلية 9(.

التوفيق، فقد سمع  الحديث، يتابع  أما 
هلل  رسول  عليهم،  هلل  رضوان  الصحابة 
أفعاال  يفعل  ورأوه  أقواال  يقول  )صلعم( 
الشديد  االهتمام  لهم  وكان  أمــورا،  ويقر 
بكل ما يقوله ويفعله، محبة فيه وإعجابا 
وإكماله  دينهم  تسديد  على  وحرصا  به، 
وجههم  كما  لهم  أسوة  واتخاذه  باتباعه 
القرآن إلى ذلك، ولوال هذا االعتبار، يؤكد 
شخص  أقوال  ُتحفظ  أن  لصعب  الوزير، 

بعد وفاته ولو بجيل واحد.

التوفيق يطلق أكبر منصة للحديث الشريف 

صرف غامض 
لمنحة أوروبية 

قدرها أربعة 
ماليـير في قطاع 

البحري الصيد 

نقابيون  يطرقون  أبواب  المحكمة 

عثمان

الطالبي العلمي في مهمة دبلوماسية 

الرباط. األسبوع

رئيس  العلمي،  الطالبي  يــتــرك  لــم 
لقاء  دون  تمر  الفرصة  النواب،  مجلس 

سامح  املــصــري،  الخارجية  وزيـــر 
على  أثنى  األخير  هذا  شكري، 
ــي بني  ــؤســســات الــتــعــاون امل
املغرب ومصر، ودعا إلى مزيد 

من العمل البرملاني املشترك، 
مؤكدا على تجذر العالقات 
التاريخ  عبر  البلدين  بني 

وفي مختلف املستويات.
خلق  فــي  نجح  قــد  العلمي  الطالبي  ــان  وك
النواب،  مجلس  مكتب  داخــل  دينامية 
حول  النقاش  صفحة  طي  من  وتمكن 
األسعار بإصدار موافقة املجلس على 
موضوعاتية  عمل  مجموعة  إحــداث 
أسعار  بضبط  الكفيلة  التدابير  حول 
األساسية  االستهالكية  املــواد 
في السوق الوطنية، كما دعا 
واملجموعة  الفرق  رؤساء 
من  تعيني  إلى  النيابية 
بمجموعة  فرقهم  يمثل 

العمل املوضوعاتية. العلمي

التوفيق
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كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع

بنفحة سياسية ليست مرتبطة بالضرورة 
رئيسة  العدوي،  زينب  أكدت  بالحسابات، 
تقديم  خالل  للحسابات،  األعلى  املجلس 
املالية  وضعية  أن  البرملان،  أمام  عرضها 
السنة  من  األول  النصف  خالل  العمومية 
الجارية، تبدو بالغة التعقيد نتيجة تزايد 
واالرتفاع  بالجفاف  املرتبطة  اإلكراهات 
الطاقية  للمواد  الدولية  لألسعار  امللحوظ 
التضخم  ومخاطر  األســاســيــة،  والسلع 

وانعكاساته على االقتصاد الوطني.
األمــد  فــي  بالعمل  ــدوي  ــع ال وطــالــبــت 
تدابير  اتخاذ  على  واملتوسط،  القصير 
مــيــزانــيــاتــيــة مــن أجـــل تــوفــيــر هــوامــش 
مع  الالزمة،  البنيوية  اإلصالحات  لتمويل 
الحرص على وضع نسبة الدين العمومي 
هذه  تصنيف  ويمكن  تنازلي،  منحى  في 
أولها  أساسية:  أجزاء  ثالثة  في  التدابير 
ــوعــاء  ــالح الــجــبــائــي وتــوســيــع ال ــ اإلص
الجبائية،  التحفيزات  وترشيد  الضريبي 
ترشيد النفقات العمومية، وتوسيع مجال 

الشراكة بني القطاعني العام والخاص.
التقاعد  أنظمة  وضعية  أن  وأضافت 
بخصوص  متفاقمة  صعوبات  تــعــرف 
رغم  املــالــيــة،  وتــوازنــاتــهــا  ديمومتها 
ــهــمــة ملــقــايــيــس نــظــام  ــالت امل ــدي ــع ــت ال
املغربي  للصندوق  املدنية  املــعــاشــات 
 ،2916 إصالح  بها  جاء  والتي  للتقاعد، 
إذا بقيت األمور على   - املتوقع  حيث من 
كامل  النظام  هــذا  يستنزف  أن   - حالها 
احتياطاته في أفق سنة 2026، ألن النظام 
العام للنظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد 
ومن   ،2004 منذ سنة  تقنيا  يعرف عجزا 
املتوقع أن يواجه أول عجز إجمالي له في 
األجراء  تقاعد  نظام  أن  كما   ،2028 أفق 
للضمان  الوطني  الصندوق  يدبره  والذي 
له  تقني  عجز  أول  سيواجه  االجتماعي، 
في أفق 2029 على الرغم من وجود رافعة 

ديمغرافية مواتية.
وأثــارهــا،  الصعوبات  لهذه  واعتبارا 
األنظمة  هــذه  بــإصــالح  املجلس  أوصــى 
أنظمة  معايير  مراجعة  في  واالستمرار 
التقارب  أوجه  التقاعد األساسية، وتوفير 
فيما بينها مع اإلطار املستهدف، وتسريع 
وتيرة اإلصالحات املعيارية، ووضع حلول 
تمويل مناسبة مبتكرة ضمن خارطة طريق 

شاملة ملنظومة اإلصالح الهيكلي.
ــات، إلــى  ــحــســاب وتــطــرقــت رئــيــســة ال
منها  يعاني  التي  والتحديات  االختالالت 
ــوســط الـــقـــروي، فرغم  الــتــمــدرس فــي ال
حصيلة  سجلته  الذي  امللموس  التحسن 
الطموحات،  دون  تظل  فإنها  التمدرس، 
على عدة مستويات: فعلى مستوى تعميم 
املساواة  على  الحفاظ  يتم  ال  التمدرس، 
ــدادي  ــ اإلع السلكني  فــي  الجنسني  بــني 

والتأهيلي رغم الجهود الرامية لتشجيع 
النسبة  قــدرت  حيث  الفتيات،  تمدرس 
بـ   ،2020-2019 الدارسي  املوسم  خالل 
% لإلناث،  للذكور و72  % بالنسبة   86
الدراسة ال  قائلة أن ظاهرة االنقطاع عن 
تزال مرتفعة، خاصة في السلك اإلعدادي 
الوسط  في   %  9 مقابل    %  12 بنسبة 
تكافؤ  عــدم  إلــى  بــاإلضــافــة  الــحــضــري، 
الفرص في االستفادة من الدروس عن بعد 
التوفر  عدم  بسبب  الجائحة،  فترة  خالل 

على الوسائل واألدوات الالزمة.
والحظ املجلس أن مجموعة من املرافق 
الظروف  توفر  ال  التعليمية  والبنيات 
من  أنــه  إذ  العلمي،  للتحصيل  املالئمة 
 5 عــن  يــزيــد  مــا  مؤسسة،   17705 أصــل 
توزيع  بشبكات  مرتبطة  غير  وحدة  آالف 
إلى  الصحي،  والصرف  والكهرباء  املــاء 
جانب عدم توفر السكن املدرسي بالنسبة 
املدرسية  املطاعم  تعميم  وعدم  للفتيات، 
ــة إلــى  ــاف ــات، إض ــس ــؤس عــلــى جــمــيــع امل
التنقل  توفير  في  الصعوبات  استمرار 
املدرسي، مبرزا أن برنامج »تيسير« الذي 
وضعته الوزارة الوصية يعاني من بعض 
اكتمال  وعــدم  االستهداف  في  النقائص 
اللوازم الدراسية املوزعة ونقص جودتها، 
ولهذه األسباب، أوصى مجلس الحسابات 
أسباب  لكل  بــحــزم  الــتــصــدي  ــضــرورة  ب
البيداغوجي  بالتأطير  املرتبطة  الضعف 
والهدر املدرسي وتحسني ظروف التمدرس 

في الوسط القروي.
والتغطية  الصحي  القطاع  وبخصوص 
أن  العدوي  كشفت  األساسية،  الصحية 
املجلس وقف على عدة اختالالت ونواقص، 
حيث ال زالت نسبة 29.8 % من الساكنة 
لدى  خصوصا  التغطية،  نــطــاق  خـــارج 
»راميد«  ونظام  واألجــراء،  العاملني  فئة 
عن  مسؤولة  خاصة  هيئة  على  يتوفر  ال 
التأمني  تدبيره وحكامته، على غرار نظام 
الخاضع  املرض  عن  األساسي  اإلجباري 
مشيرة  له،  املدبرة  والصناديق  للهيئات 
إلى أن املوارد املخصصة لنظام املساعدة 
صــنــدوق  مــن  أســاســا  املــتــأتــيــة  الطبية 
بعدم  تتسم  االجتماعي،  التماسك  دعــم 

االستقرار.
الــوطــنــي  ــدوق  ــصــن ال أن  وأوضـــحـــت 
من  يعاني  االجتماعي  االحتياط  ملنظمات 
نتيجة  بعدما سجل  حرجة  مالية  وضعية 
عام  2016، تالها عجز  تقنية سلبية سنة 
ابتداء من سنة 2017، حيث أن االشتراكات 
واملساهمات لم تعد تغطي نفقات الخدمات 
واالحتياطات  االستغالل  ونفقات  الطبية 
التغطية  نسبة  ضعف  يؤدي  إذ  التقنية، 
تحمل  إلــى  الــعــالجــات،  لنفقات  الفعلية 
أن  مؤكدة  املتبقية،  الحصة  املستفيدين 
بشكل  األساسية  الصحية  التغطية  نظام 
عام والنظام التأمني اإلجباري عن املرض 
آليات  إلى  حاجة  في  يبقى  خاص،  بشكل 

للضبط والتقنني.

لذلك، أوصى املجلس بوضع إطار مالئم 
الصحية  التغطية  منظومة  لحكامة  خاص 
ــداث  ــة فــي شــمــولــيــتــهــا، وإحــ األســاســي
بصالحيات  تتمتع  مستقلة  ضبط  هيئة 
ووسائل الزمة، وبمراجعة مقاييس تمويل 
األساسية  الصحية  التغطية  منظومة 
مــوارد  بتنويع  الكفيلة  اآللــيــات  ووضــع 
وتأهيل  تطوير  ــذا  وك تمويلها،  ــرق  وط
ــدات  ــوح وال االستشفائية  املــؤســســات 
مستوياتها،  باختالف  العمومية  الصحية 
التغطية  لنظام  رئيسية  رافعة  باعتبارها 
الصحية األساسية، وأيضا تكثيف مراقبة 
استراتيجية  ووضـــع  الــخــاص  الــقــطــاع 

دوائية فعالة.
املائية،  للسياسة  العدوي  تطرقت  كما 
مائية  موارد  على  يتوفر  املغرب  أن  قائلة 
تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب في السنة 
الظواهر  من  مجموعة  هناك  لكن  العادية، 
في  املسؤولة  غير  والسلوكات  السلبية 
كيفية استعمال املاء ومراعاة ندرته، ومن 
واالستغالل  املياه،  تلويث  الظواهر،  بني 
املياه  واستغالل  الجوفية  للمياه  املفرط 
بدون ترخيص، إلى جانب ظاهرة التوحل 
التي تؤدي إلى تناقص السعة التخزينية 
مليون   75 يقارب  بما  للسدود  اإلجمالية 

متر مكعب سنويا.
وتــحــدثــت عــن اإلشـــكـــاالت املــطــروحــة 
تعدد  فــي  تكمن  والــتــي  املـــاء،  قطاع  فــي 
والخاص،  العام  القطاعني  من  املتدخلني 
والتنسيق  التوفيق  عملية  تعترض  حيث 
من  الــعــديــد  االحــتــيــاجــات  مختلف  بــني 
تفعيل  عــدم  ظل  في  خاصة  الصعوبات، 
الرئيسية،  والتنسيق  التوجيه  أجهزة 
كاملجلس األعلى للماء واملناخ منذ 2001، 
 ،1995 منذ  للماء  اإلقليمية  والــلــجــان 
 ،2016 منذ  املائية  ــواض  األح ومجالس 
معلومات  منظومة  غياب  إلــى  باإلضافة 
تدبير  إن  ــت  ــال وق ــاء،  ــ امل حـــول  وطــنــيــة 
زال  ال  والفالحة،  والطاقة  املــاء  قطاعات 
اندماج  يتسم بمقاربة قطاعية بدل منطق 
إذ أن  الترابية والتنسيق بينها،  املجاالت 
مع  التكيف  قصد  اتخذت  التي  املبادرات 
على  يشهد  حيث  محدودة،  تبقى  الوضع 
التأثيرات  إدراج  التأخر الحاصل في  ذلك 
ــرامــج  ــب ــع وال ــاري ــش الــبــيــئــيــة ضــمــن امل
الذي تعرفه األنشطة  البطء  أو  العمومية، 
إلى  مشيرة  الدائري،  باالقتصاد  املتعلقة 
بني  التكامل  بتطوير  يوصي  املجلس  أن 
»املاء-الطاقة-الفالحة«،  مثلث  عناصر 
بــشــكــل يــســمــح بــالــتــقــائــيــة الــقــطــاعــات 
واملــالءمــة  الــتــرابــي  واندماجها  الــثــالث 
العمل  إلــى  داعية  استراتيجياتها،  بني 
التشاور  هيئات  دور  وتقوية  تفعيل  على 
على  االستراتيجي  والتوجيه  والتنسيق 
واملحلي،  والجهوي  الوطني  املستوى 
بنظام  املتعلق  الحالي  املشروع  وتسريع 

املعلومات املندمج حول املاء.

رفضت  أن  لــهــولــنــدا  ســبــق 
بتحريك  املتهم  للمغرب  تسلم  أن 
الريف،  في  انفصالية  احتجاجات 
سعيد شعو، ولكن كل االحتماالت 
اتفاقيات  توقيع  بعد  واردة  باتت 
املدير  تزعمها  األمني،  للتعاون 
اللطيف  عبد  الوطني  لألمن  العام 
الـــذي ســاهــم دوره  الــحــمــوشــي، 
حسابات  مــراجــعــة  ــي  ف ــي  ــن األم
البلدان،  لبعض  كثيرة  سياسية 

خاصة األوروبية.

نفس  في  لشكر  إدريــس  وقــع 
الحكومة  فيه  وقعت  الــذي  الفخ 
سمتهم  مــا  على  مراهنته  بعد 
ــدة »االتـــحـــاد االشــتــراكــي«  جــري
في  صورته  عن  للدفاع  مؤثرين، 
كان  وإذا  الــصــورة،  حديث  إطــار 
منبوذة،  ظاهرة  »التنمر«  رفض 
يتفق فيها املؤثرون وغير املؤثرين 
بالكاتب  الدفع  فإن  والتافهون.. 
األول ملواجهة السراب، قد ينعكس 
»سي  يحتاجه  ما  ألن  سلبا،  عليه 
من  حمايته  هــو  ليس  ــــس«  إدري
يحتاج  ولكنه  لـ»التنمر«،  حملة 
التي  ــارك  ــع ــامل ب الــتــعــريــف  ــى  إلـ
منذ  وحكوميا  تنظيميا  خاضها 

معركة »الوافد الجديد«.

املنافسة،  باب  يفتح  ال  حتى 
ــاح ســوق  ــ ولــحــمــايــة هــامــش أرب
وزير  فــرض  الطبية،  املختبرات 
الدولة،  على  الطالب  أيت  الصحة 
تعويضات تحليالت »كوفيد 19«.

مليار   1.2 يساوي  القرار  هــذا 
ــؤداة مــن طـــرف دافــعــي  ــ ــم م درهـ
الضرائب، أي ما يعادل بناء مركز 

استشفائي جامعي.

املرتفقني،  مــن  عــدد  فــوجــئ 
الوزير مصطفى  والبرملانيني، بأن 
بــايــتــاس، املــكــلــف بــالــعــالقــات 
املــدنــي،  واملجتمع  الــبــرملــان  مــع 
كثيرة  إضافية  ساعات  يخصص 
خــارج  ــه  وزارتـ ــل  داخ مــن  للعمل 
ساعات  إلى  تمتد  العمل،  أوقــات 

متأخرة.

الكبير  التصالح  مع  بالتزامن 
ــجــاوز  بــني املــغــرب ومــصــر، وت
البلدين،  كال  في  »اإلخــوان«  عقبة 
ــم علني  ــى دعـ إلـ ــه مــصــر  ــوج وت
تساهم  ــي،  ــذات ال الحكم  ملقترح 
بــعــض الــقــالقــل الــريــاضــيــة في 
هذه  على  التشويش  بعض  خلق 
في  تكمن  والــخــطــورة  الــعــالقــة، 
»معضلة«  في  الصحافة  انخراط 
املرتبطة بمباراة  تبادل االتهامات 
يتجاوز  لن  القدم  كرة  في  عادية 
الحكم،  االفتراضي صافرة  عمرها 
بينما العالقات الدبلوماسية أكبر 

بكثير.

بــدايــة أســبــوع دامــيــة وقعت 
بعد  البوليساريو  جبهة  عليها 
أن تحول خالف قبلي بني القيادة 
مسلح،  نزاع  إلى  القبائل  وبعض 
ــالق الــنــار داخــل  ــده تــبــادل إط أك
متواصل  بشكل  تندوف  مخيمات 
دون أن تنجح أي جهة في إخماده 

رغم استخدام سالح القبيلة)..(.

العدوي تهاجم 
والصحة  التعليم 

المائية  والسياسة 

هل هو تدخل سياسي
من رئيسة مجلس الحسابات ؟

العدوي

تحت
األضواء

عثمان



العدد: 1607 من 13 إلى 19 ماي 42022

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

الدكتور يوسف بلعباس، وكان وزير التعليم، 
يضحك على الطريقة التي كان يبوس بها الوزير 

عبد الهادي بوطالب يد الملك الحسن الثاني.

ضحكة الوزير 
فـي حضـرة المـلك

الحموشي يقنع 
الهولنديين بجدوى 

التعاون األمني
الرباط. األسبوع

  

بالتزامن مع إعالن هولندا عن دعمها ملقترح 
الذاتي، قام املدير العام لألمن الوطني،  الحكم 
عبد اللطيف الحموشي، بتوقيع اتفاقية أمنية 
مع مفوض شرطة األراضي املنخفضة بالرباط، 
في  الثنائي  التعاون  وأشكال  مجاالت  تحدد 
مختلف املجاالت األمنية ذات االهتمام املشترك.
ــعــامــة لألمن  ال لـــــإدارة  ــالغ  بـ وحــســب 
ينطلق  الثنائي  االتفاق  هــذا  فــإن  الوطني، 
عالقات  توطيد  فــي  املشتركة  الرغبة  مــن 
الوطني  األمن  مصالح  بني  األمني  التعاون 
وشرطة  جهة،  من  الوطني،  التراب  ومراقبة 
تثمني  إلى  ويهدف  ثانية،  جهة  من  هولندا 
بضمان  يسمح  بشكل  التعاون  هذا  وتقوية 
التي  للتحديات  والفعال  الحازم  التصدي 
للحدود،  العابرة  املنظمة  الجريمة  تطرحها 

والتهديدات املرتبطة بالخطر اإلرهابي.
املوقعة  االتفاقية  أن  البالغ،  ذات  وأوضح 
الهولندي،  ونظيره  املغربي  األمن  جهاز  بني 
يهدف إلى تبادل املعلومات وتعزيز التعاون 
والتكوين  الجنائية  ــحــاث  األب مــجــال  فــي 
والتجارب  الخبرات  تقاسم  وكذا  الشرطي، 

واملعرفة املرتبطة بالعمل األمني.
الطرفني  بني  التعاون  فإن  البالغ،  ووفق 
اإلرهــاب  مكافحة  ميدان  في  للتطور  قابل 
غير  واالتجار  املخدرات  وجرائم  والتطرف، 
املشروع في األسلحة النارية، والجرائم املالية 
من  املتأتية  األمــوال  وغسيل  واالقتصادية، 
أنشطة محظورة، واالتجار بالبشر والهجرة 
السيبرانية  الجرائم  وكــذا  الشرعية،  غير 

املرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.
وقد تم تعيني نقطة اتصال 

ــى مــســتــوى  ــة عــل ــزي ــرك م
لألمن  الــعــامــة  املــديــريــة 
الوطني، وكذا على صعيد 
شرطة هولندا، يعهد لهما 

وتسريع  تسهيل  بــمــهــام 
تـــبـــادل املـــراســـالت 

واالتــــــصــــــاالت 
والــــطــــلــــبــــات 
يقتضيها  التي 
التعاون الثنائي 
بني الطرفني في 

املجال األمني.

لحسن الحظ لم يعد رئيسا للحكومة

بــن كيـــران يرفــض زيــادة أجــور الموظــفين 
و»يتمنى« رفع أسعار الدقيق والسكر

الرباط. األسبوع

األمني  كيران،  بن  اإلله  عبد  رفض 
توجه  والتنمية،  العدالة  لحزب  العام 
أجــور  فــي  ــادة  ــزي ال نحو  الحكومة 
االتــفــاق  عقب  العمومية  الوظيفة 
النقابات، لكون  االجتماعي املوقع مع 
ال  الــبــالد  منها  تمر  الــتــي  ــظــروف  ال
األسعار  تقلبات  بسبب  بذلك،  تسمح 

التوترات  عــن  الناجمة  الدولية 
الــجــيــوســاســيــة، واســتــمــرار 

»كورونا«  تداعيات جائحة 
على االقتصاد الوطني.

الجهوي  املؤتمر  كيران خالل  بن  وقال 
درعة  والتنمية بجهة  العدالة  لحزب 
تافياللت: »لو كنت رئيسا للحكومة 
ريــال،  حتى  نزيدكم  غاديش  ما 
ألن  الفلوس،  نخّبي  ــادي  غ بــْل 
تحتاج  شديدة  ظــروف  هــذه 
األمـــوال لأليام  ــار  ادخـ ــى  إل
الزيادة  أن  معتبرا  القادمة«، 
الدنيا  الفئات  تشمل  أن  يجب 
والذين ال يملكون أي شيء، ألن 
عشرة  يتقاضى  الــذي  املوظف 
آالف درهم أو أكثر، ال يجب أن 
يطالب رئيس الحكومة بالزيادة.

وتحدث بن كيران عن أسباب 
املقاصة،  صندوق  إصالح 

مليار   57 الدولة  ميزانية  من  يلتهم  كان  الــذي 
درهم، حيث أنه وجد البالد - عندما كان رئيسا 
مصاريف  ارتفاع  بسبب  أزمــة  في   - للحكومة 
57 مليار درهم  30 مليار درهم إلى  املقاصة من 
كان  أنه  مؤكدا  البترول،  أسعار  ارتفاع  نتيجة 
يسعى إلى رفع الدعم عن السكر والغاز والدقيق، 
الفقيرة عبر دعم مباشر  الدعم لألسر  مع توفير 
في  درهم  و1000   500 بني  ما  مالي  بمبلغ  لها 

الشهر.
الحكومة كانت مهددة  أن ميزانية  إلى  وأشار 
في  املوظفني  سيحرم  كــان  ما  وهــو  باالنهيار، 
التعليم والصحة، وعدد من املؤسسات  قطاعات 
أجورهم،  على  الحصول  من  األخرى،  العمومية 
اعتمادات  أي  برمجة  من  الــدولــة  تتمكن  ولــن 

لالستثمارات. بن كيران

   

حذف 800 مسطرة 
إدارية غيــر قانونــية 

الرباط. األسبوع

غيثة  اإلدارة،  وإصــالح  الرقمي  االنتقال  وزيــرة  كشفت 
مزور، عن حذف 800 مسطرة إدارية غير قانونية، وذلك في 

إطار تحقيق شفافية املساطر القانونية باملغرب. 
وأوضحت الوزيرة في جوابها عن سؤال في هذا الشأن 
قامت  اإلدارة  الرقمي وإصالح  االنتقال  أن وزارة  بالبرملان، 
بجرد ودراسة 3832 مسطرة إدارية تدخل ضمن اختصاص 
اإلدارات العمومية، وذلك في إطار اإلجراءات التي اتخذتها 
بتبسيط  املتعلق   ،55.19 رقــم  القانون  لتنزيل  ــوزارة  الـ
في  منشورة   2700 منها  ــراءات،  واإلجـ اإلداريــة  املساطر 

موقع »إدارتي«.
وكشفت مزور أن الوزارة قامت بوضع برنامج يهدف إلى 
تكوين أزيد من عشرة آالف موظف وموظفة على الصعيد 
إدارة  خلق  أجل  من  اإلدارة  رقمنة  جانب  إلى  الوطني، 

مشيرة  املواطن،  لخدمة  وسريعة  وقريبة  فعالة 
إلى أن وزارتها تعمل على مواكبة امليدانية 

تحولها  في  اإلدارات  ملختلف  واملستمرة 
الضرورية  اآلليات  واكتساب  الرقمي 
في  الــنــجــاح  على  ستساعدها  الــتــي 
به  تقوم  الــذي  ــدور  ال وإلــى  مهامها، 
مواكبة  عبر  الرقمية  التنمية  وكالة 
اإلدارات العمومية في مختلف مراحل 

وزارتي  مثل  خدماتها،  رقمنة 
واملندوبية  والصحة،  العدل 
السجون،  إلدارة  الــعــامــة 

وعدد من اإلدارات األخرى.

الصحافة الوطنية تدين مقتل صحفية فلسطينية بنيران إسرائيلية

بنموسى يعترف بفشله في ضبط أسعار المدارس الخاصة 

الرباط. األسبوع

املغربية،  للصحافة  الوطنية  النقابة  عبرت 
الصحافية  اغــتــيــال  لجريمة  إدانــتــهــا  عــن 
مراسلة  عاقلة،  أبــو  شيرين  الفلسطينية 
للعملية  تغطيتها  خــالل  »الجزيرة«،  قناة 
العسكرية التي قام بها االحتالل اإلسرائيلي 

في مخيم جنني.
وأكــــدت الــنــقــابــة الــوطــنــيــة إدانــتــهــا 
ولهذه  النكراء،  الجريمة  لهذه  »الشديدة 
معتبرة  الفظيعة«،  اإلرهابية  العملية 

في  ضلوعا  تعتبر  لتبريرها  محاولة  »أي  أن 
الجريمة وتواطئا مع املجرمني«.

ال  بما  »تــبــني  الصحفية:  النقابة  وقــالــت 
باستهداف  يتعلق  األمر  أن  للشك،  مجاال  يدع 
تكن  لم  الجريمة  ساحة  وأن  خصوصا  مبيت، 
ثمة  فقط  وكان  اشتباكات،  أي  لحظتها  تشهد 
صحافيات وصحافيني بخوذاتهم وصدرياتهم 
الواقية املتضمنة لشارة الصحافة«، وأضافت 
يــقــوم  ــي  ــل ــي ــالل اإلســرائ ــتـ ــش االحـ »جــي أن 
والصحافيني  للصحافيات  ممنهج  باستهداف 
رصد  تــم  حيث  الفلسطينية،  األراضـــي  فــي 
الجسم  استهدفت  اغتيال  جريمة   50 من  أزيد 
وجود  يبني  مما   ،2000 سنة  منذ  الصحافي 

الصحافيات  منع  تستهدف  واضحة  خلفيات 
وتتمثل  تجاوزاته،  تغطية  من  والصحافيني 
شهود  على  القضاء  في  أساسا  الخلفية  هذه 
تقترفها  التي  اإلرهابية  الجرائم  في  اإلثبات 

قوات االحتالل الصهيوني«.
وعبرت النقابة عن حزنها الشديد الستشهاد 
عاقلة  ــو  أب شيرين  الفلسطينية  الصحفية 
مــراســلــة قــنــاة »الــجــزيــرة« اإلخــبــاريــة وهي 
العزاء  خالص  مقدمة  النبيلة،  مهمتها  تؤدي 
الصادق واملواساة لعائلة الشهيدة ولزميالتنا 
وزمالئنا في الصحافة الفلسطينية، وفي نقابة 
قناة  في  وللزمالء  الفلسطينيني  الصحافيني 

»الجزيرة«.

الرباط. األسبوع

األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزيــر  قال 
األسئلة  جلسة  في  بنموسى،  شكيب  والرياضة، 
يخول  ال  القانون  أن  النواب،  بمجلس  الشفوية 
الرسوم  لتحديد  للتدخل  إمكانية  أي  لــلــوزارة 
املــدرســي  التعليم  ــي  ف املطبقة  والــواجــبــات 
تخضع  املــؤســســات  ــذه  ه لــكــون  الخصوصي، 

لقانون حرية األسعار واملنافسة.
التعليم الخصوصي  الوزير، أن قطاع  وأوضح 
يجب أن يحترم مبدأ الشفافية في عالقته مع األسر 
التأمني  وأقساط  التمدرس  واجبات  والتمييز بني 
وغيرها، رغم أن مجلس املنافسة يعتبر أن حرية 
التعليمية  الخدمات  لتنوع  الضامن  هي  األسعار 
في  االستثمار  وتحفيز  جودتها  وتطور  املقدمة 
على  تعمل  ــوزارة  ــ ال أن  ــاف  وأضـ املــجــال،  ــذا  ه

الخصوصي،  للتعليم  املنظم  القانون  مراجعة 
وتهيئة مشروع قانون جديد، مع مراجعة وتحيني 
داخل  نموذجي  نظام  ووضــع  التحمالت،  دفتر 
األسر  بني  التعاقدي  النظام  لتحديد  املؤسسات 
أن  مؤكدا  االلتزامات،  يحدد  ــذي  وال ــدارس،  واملـ
التعليم املدرسي الخصوصي يبقى مكمال لنظيره 

العمومي.
قــدم  املــنــافــســة  مجلس  أن  بــنــمــوســى،  ــرز  ــ وأب
املنافسة  بقواعد  تتعلق  للحكومة  توصيات  ست 
من شأنها تحسني  الخصوصي  التعليم  بمؤسسات 
منها  الحيوي،  القطاع  هــذا  في  املنافسة  ظــروف 
ضرورة صياغة إطار تعاقدي جديد يوضح األهداف 
املــدرســي  التعليم  مؤسسات  بــني  واملــســؤولــيــات 
الخصوصي والدولة واألجهزة التابعة لها، ومراجعة 
اإلطار القانوني ملواكبة التحوالت التي تعرفها سوق 
التعليم املدرسي الخصوصي، وإعادة النظر في دور 
الدولة في اتجاه موازنة منصفة بني خدمات املدرسة 
الخصوصي،  التعليم  العمومية وخدمات مؤسسات 

ووضع تدابير لتعزيز فرص الولوج للخدمات املقدمة 
لألسر من طرف سوق التعليم املدرسي الخصوصي، 
ووضع سياسة ترابية للتعليم الخصوصي وربطها 

بنماذج التنمية.
تعمل  ــه  وزارت فإن  بنموسى،  شكيب  وحسب 
على محاربة الظواهر السلبية بمحيط املؤسسات 
التعليمية بتنسيق مع املصالح األمنية، حيث بلغ 
االتجار  مكافحة  في مجال  املنجزة  القضايا  عدد 
أشهر  الثالثة  خالل  املخدرات،  في  املشروع  غير 
1200 قضية مع توقيف   ،2022 األولى من سنة 

1270 شخصا منهم 53 قاصرا.
على  تعتمد  الوطنية  التربية  وزارة  أن  وأكد 
املخدرات  على  اإلدمــان  محاربة  مفاهيم  إدمــاج 
التحسيس  إلى  باإلضافة  الدراسية،  املناهج  في 
عدد  أن  مبرزا  املدرسي،  الوسط  في  والتوعية 
والتحسيس،  التوعية  حمالت  من  املستفيدين 
أزيد  بلغ  األمنية،  املصالح  مع  بالتعاون  املنجزة 

من 243 ألف تلميذ، وأكثر من 960 جمعية.

الحموشي

مزور



مفاجأة دعم هولندا 
لمقترح الحكم الذاتي

الرباط. األسبوع
  

بخالف ما جرت به العادة طيلة السنوات 
وإسبانيا،  أملــانــيــا  غـــرار  وعــلــى  ــرة،  ــي األخ
الذاتي  الحكم  مبادرة  أن  هولندا  اعتبرت 
ملجلس   2007 سنة  املغرب  بها  تقدم  التي 
للعملية  األمن، مساهمة جادة ذات مصداقية 
لحل  املتحدة  األمم  ترعاها  التي  السياسية 

النزاع املفتعل في الصحراء.
وأكدت هولندا دعمها للمبعوث الشخصي 
للصحراء،  املــتــحــدة  لــأمــم  ــعــام  ال لــأمــن 
الستئناف  وجهوده  ميستورا،  دي  ستيفان 
العملية السياسية من أجل التوصل إلى حل 
األطراف  لدى  ومقبول  ودائم  عادل  سياسي 
ومبادئ  األمن  مجلس  لقرارات  وفقا  املعنية، 

ميثاق األمم املتحدة.
محادثات  عقب  الهولندي  املوقف  وجــاء 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  أجراها 
بــالــخــارج،  املقيمن  ــة  ــارب ــغ وامل اإلفــريــقــي 
ووبكي  الهولندي  نظيره  مع  بوريطة،  ناصر 
في  بالده  انخراط  عن  عبر  الذي  هوكسترا، 
املغربية  للمبادرة  الداعمة  الدولية  الدينامية 

املفتعل  النزاع  إلنهاء  الذاتي  للحكم 
بشكل  الصحراء  مغربية  حــول 
الدعم  سياق  في  وذلــك  نهائي، 
ــذي أعــربــت عــنــه الــواليــات  ــ ال
املــتــحــدة وأملــانــيــا وإســبــانــيــا، 

ــادرة الــحــكــم الــذاتــي  ــب مل
املغرب  بها  تقدم  التي 
كأساس   2007 فــي 
النزاع  لحل  وحيد 
ــل حـــول  ــعـ ــتـ ــفـ املـ
الصحراء املغربية.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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كـواليـس  األخبــار

عائالت العالقين في تونس وليبـيا وتركيا تطالب بتدخل ملكي
الرباط. األسبوع

ــائـــالت وأمـــهـــات املــهــاجــريــن  نــظــمــت عـ
الثالثاء  يــوم  احتجاجية  وقفة  املفقودين، 
بالتدخل  للمطالبة  الــبــرملــان،  ــام  أم األخــيــر 
زال  ال  الذي  أبنائهم،  مصير  ملعرفة  العاجل 

مجهوال بعد طرق جميع األبواب املمكنة.
من  للمنع  االحتجاجية  الوقفة  وتعرضت 
واسعة  مشاركة  بعد  األمنية،  السلطات  قبل 
وعــائــالت  املــواطــنــن  مــن  العديد  طــرف  مــن 
أمام  املدني  املجتمع  وفعاليات  املهاجرين 
محمد  امللك  املحتجون  ناشد  حيث  البرملان، 
امللف  هــذا  فــي  التدخل  أجــل  مــن  الــســادس، 
من  عدد  وإرجاع  أبنائهم  مصير  عن  للكشف 
املهاجرين املغاربة املعتقلن في سجون ليبيا 

وتونس وتركيا.
الرابطة  رئيس  الــســدراوي،  إدريــس  ودعــا 
كافة  اإلنــســان،  وحقوق  للمواطنة  املغربية 
املسؤولن، إلى التدخل من أجل إنهاء مآسي 

الهجرة  محاولتهم  خالل  املفقودين  عائالت 
أو  املغرب  من  انطالقا  ــا  أوروب إلى  السرية 
الجزائر أو تونس أو ليبيا أو تركيا، وأوضح 
الجهات  مــن  ــددا  عـ ســتــراســل  جمعيته  أن 

الوطنية والدولية، كوزارة الخارجية املغربية، 
القسري  االختفاء  بحاالت  املعنية  واللجنة 
عن  الكشف  أجل  من  املتحدة،  لأمم  التابعة 

مصير املغاربة املختفن.

هوكسترا

نقابة العدالة والتنمية تقاضي الحكومة

الرباط. األسبوع

عـــبـــرت نـــقـــابـــة االتـــحـــاد 
ــي لــلــشــغــل، املــوالــيــة  ــوطــن ال
عن  والتنمية،  العدالة  لحزب 
التي  اإلقصاء  لسياسة  رفضها 
تجاهها  الــحــكــومــة  نهجتها 
ومن  االجتماعي  الــحــوار  مــن 
االقتصادي  املجلس  عضوية 
رغم  والبيئي،  واالجــتــمــاعــي 

أنها ثالث قوة نقابية بما يزيد 
عن 2350 مندوبا.

ــيــس  ودعـــــت الـــنـــقـــابـــة رئ
عن  الــتــراجــع  ــى  إل الحكومة، 
املجلس  تمثيلية  من  إقصائها 
ــمــاعــي،  االقـــتـــصـــادي واالجــت
الحوار  ملبادئ  ترسيخا  وذلك 
مكتسباته  وتطوير  االجتماعي 
استراتيجيا  اختيارا  بوصفه 
املستدامة  التنمية  لتحقيق 

والعدالة االجتماعية.
ــف املــســتــشــار خــالــد  ــش وك

السطي، أن نقابته ستلجأ إلى 
الذي  الخطأ  لتصحيح  القضاء 
لحسابات  الحكومة  به  قامت 
بعدما  السيما  معروفة،  غير 
وزير  إلى  إداري  بطعن  تقدمت 
ــســكــوري،  ــس ال ــون الــشــغــل ي
ــادة الــنــظــر، خــاصــة وأن  ــ إلع
في   10 على  حصلت  نقابته 
العشرين  املــقــاعــد  مــن  املــائــة 
بمجلس  للنقابات  املخصصة 

املستشارين.
اإلقصاء  أن  السطي  واعتبر 

ــمــاعــي ال  مـــن الـــحـــوار االجــت
يــعــكــس حــجــم نــقــابــتــه الــتــي 
احتفال  أكــبــر  بتنظيم  قــامــت 
عيد  بمناسبة  وطنية  ومسيرة 
داعيا  ماي،  فاتح  يوم  العمال 
املغربية  الشغيلة  حماية  إلى 
ارتفاع  من  املواطنن  وعموم 
أســـعـــار املـــحـــروقـــات وغـــالء 
سن  خالل  من  املعيشة،  تكلفة 
الهشة  الفئات  لدعم  إجــراءات 
الزيادة  على  والعمل  املتضررة 
الفورية في األجور واملعاشات.

تعديل قانون 
مهنة المحامين

الرباط. األسبوع

أكد عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تعمل على 
من  الرفع  بهدف  املحاماة  مهنة  قانون  تعديل 

مستوى تكوين املحامن خالل الفترة املقبلة.
»نقطة  برنامج  فــي  الــعــدل،  ــر  وزي وأوضـــح 
على السطر« بالقناة األولى، أن مشروع قانون 
مؤسسة  بخلق  املهنين،  عمل  املحاماة سينظم 
في  والقضائية  القانونية  املهن  في  للتكوين 
شكل مديريات، مشيرا إلى أن إصالح منظومة 
العدالة هو ورش كبير يحتاج لتظافر جهود كافة 
الفاعلن في القطاع، وقال: »إن الوزارة تسعى 
إصالح  في  والشروع  العدل  قطاع  رقمنة  إلى 
ستقوم  وزارتــه  أن  مضيفا  بالقطاع«،  شامل 
عبر  والخدمات  السير  مخالفات  أداء  بتسهيل 

نظام الرقمنة مثل الدول األوروبية.

لفتيت يطلق مشروع قانون لمحاربة األعمال الخيرية الملغومة
الرباط. األسبوع

تحت  قانون  مشروع  الداخلية  وزيــر  أطلق 
التبرعات  جمع  عمليات  ينظم   ،18.18 الرقم 
ــع املــســاعــدات ألغـــراض خــيــريــة، على  ــوزي وت
الترابية  والجماعات  الداخلية  لجنة  أعضاء 
املصادقة  تمت  حيث  املستشارين،  بمجلس 
النواب  مجلس  إلى  إعادته  قبل  مضامينه  على 
تم  التي  التعديالت  على  الثانية  للمصادقة 

إدخالها.
ــذي وضعته  الـ الــقــانــون  مــشــروع  ــهــدف  وي
جمع  عمليات  تنظيم  إلى  السابقة،  الحكومة 

ضبط  بــغــرض  وذلـــك  الــعــمــوم،  مــن  التبرعات 
اإلطار املنظم للعمليات اإلحسانية وملء الفراغ 
املتعلق  املــجــال  هــذا  يعرفه  الـــذي  القانوني 
وجــود  ظــل  فــي  خاصة  والتضامن،  بالتكافل 
التبرعات  جمع  طــرق  حــول  القانوني  الــفــراغ 
العمل  فــي  ومساهمتها  املــســاعــدات  وتــوزيــع 

التنموي.
»دعوة  إلى  القانون  اسم مشروع  تعديل  وتم 
وتوزيع  التبرعات  وجمع  التبرع  إلى  العموم 
ــداف خــيــريــة«، حــيــث يشدد  ــ ــســاعــدات أله امل
جمع  عمليات  جميع  تخضع  أن  ضــرورة  على 
عمليات  استثناء  مع  القانون  ألحكام  التبرعات 
والعرفية،  التقليدية  بالطرق  التبرعات  جمع 
التبرعات  جمع  عمليات  تنظيم  قواعد  وتحديد 

ألغــراض  املساعدات  توزيع  وقواعد  وشــروط 
خيرية، مع إلزامية إيداع األموال املجموعة من 

التبرعات في حساب بنكي.
الجهة  ــزام  إلـ على  الــقــانــون  مــشــروع  وأكــد 
وتخصيصها،  التبرعات  جمع  لعملية  املنظمة 
بموافاة اإلدارة بتقرير مفصل حول ذلك الفعل، 
املساعدات  تــوزيــع  عمليات  جميع  وإخــضــاع 
عامل  لدى  املسبق  للتصريح  خيرية  ألغــراض 
دعــوة  الــقــانــون  ويمنع  اإلقــلــيــم،  أو  العمالة 
دعائية  أو  تجارية  ألهداف  التبرع  إلى  العموم 
الترويج  أجل  من  أو  انتخابية  أو  إشهارية  أو 
أداء  بهدف  أو  خــدمــات،  أو  سلع  أو  ملنتجات 
أحكام  بشأنها  صــادرة  تعويضات  أو  غرامات 

قضائية أو أداء ديون.

الرباط. األسبوع

ــض فــريــق الــتــقــدم واالشــتــراكــيــة  رف
املقتضيات  بعض  ــواب،  ــن ال بمجلس 
بها مشروع إصالح منظومة  التي جاء 
الوزير  مطالبا  العمومية،  الصفقات 

ــوزي  املــنــتــدب املــكــلــف بــاملــيــزانــيــة، ف
إدراج  من  الجدوى  عن  بالكشف  لقجع، 
الــذي  املــشــروع  فــي  التلقائي  الــعــرض 
أمام  العريضة  الحكومة خطوطه  قدمت 

البرملان.
ــي، أن  ــونـ ــمـ وأوضـــــــح رشـــيـــد حـ
العمومية  الصفقات  فــي  املــمــارســات 
وجــود  عــن  كشفت  ســنــوات  عشر  منذ 
ــتـــالالت كــانــت مــوضــوع  ــرات واخـ ــغ ث

املؤسسات  من  لعدد  وتوصيات  تقارير 
أجود  حكومة  يتطلب  مما  الدستورية، 
العمومية،  الصفقات  ــرام  إلب بالنسبة 
وتساءل عن السبب الذي دفع الحكومة 
الصفقات  من  جديد  صنف  إدراج  إلى 
بالعرض  األمـــر  ويتعلق  العمومية، 
في   )Offre spontanée( التلقائي 
الصفقات  منظومة  إصـــالح  مــشــروع 
ــشــروع املــرســوم  الــعــمــومــيــة ضــمــن م

املتعلق بالصفقات العمومية )صيغة 14 
أبريل 2022(، مطالبا بتفسير الجدوى 
ومدى  إدراجه،  من  والعملية  القانونية 

الحاجة إليه.
لـ»الكتاب«،  النيابي  الفريق  وحــذر 
من إمكانية أن يسبب هذا األسلوب في 
بالصفقات  الصلة  ذات  املبادرة  انتقال 
العمومية من الهيئات العمومية املعنية 

إلى الشركات الخاصة.

التقدم 
واالشتراكية 
يرفض تغيير 

مسطرة الصفقات 
العمومية

الرباط. األسبوع

ــف وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــشـ كـ
ــي، خـــوســـي مــانــويــل  ــانـ ــبـ اإلسـ
املعابر  فتح  إعــادة  عن  ألباريس، 
ومليلية،  سبتة  ملدينتي  الحدودية 
خالل األيام املقبلة، وذلك بعد أكثر 

ــالق، مشيرا  ــ مــن عــامــن مــن اإلغ
املغرب حول  اتفاق مع  إلى وجود 
التاريخ  تحديد  دون  من  املوضوع 

املتفق عليه.
وأوضـــــــح ألـــبـــاريـــس خـــالل 
مراكش حول  مؤتمر  في  مشاركته 
اإلرهاب، أن القرار  الخاص بإعادة 
ــاق عليه  ــف ــم االت ــدود ت ــح فــتــح ال
بالفعل مع املغرب، لكنه أشار إلى 

هي  اإلسبانية  الداخلية  وزارة  أن 
عندما  املحدد  املوعد  ستعلن  التي 
العملية،  الجوانب  بعض  حل  يتم 
»باب سبتة«  وقال أن فتح معبري 
وجه  في  سيكون  انــصــار«،  و»بني 
األشخاص والسلع على حد سواء، 
منظمة  بطريقة  سيتم  ــك  ذل وأن 
مزيد  ــطــاء  إع دون  وتــدريــجــيــة، 
التي  الشروط  عن  التفاصيل  من 

ستكشف عنها وزارة الداخلية.
وأكد الوزير اإلسباني، أن إسبانيا 
ــران نــحــو تــعــزيــز  ــســي ــرب ي ــغـ واملـ
ولن  الجديدة  املرحلة  في  عالقاتهما 
وسيتم  انفرادية  أعمال  هناك  تكون 
مشيرا  املجاالت،  جميع  في  االتفاق 
إلى عقد اجتماع رفيع املستوى قبل 
نهاية العام سيمثل »نقلة نوعية« في 

العالقات الثنائية.

إعادة فتح معبري سبتة ومليلية قريبا
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ملف  األسبوع

بداية التنافس الجزائري 
المصري في الملف الليبي

السياسية  العملية  انهارت  أن  منذ 
خاللها  مــقــررا  ــان  ك الــتــي  ليبيا  فــي 
وبرملانية  رئاسية  انتخابات  إجــراء 
يوم 24 دجنبر من العام املاضي، أخذ 
األمــور،  إليه  آلت  مما  مسافة  املغرب 
إجراء  ضرورة  على  بالتأكيد  واكتفى 
موعدها،  فــي  الليبية  االنــتــخــابــات 
يجب  لألزمة  األنسب  الحل  أن  معتبرا 
احتضن  ثم  االنتخابات،  عبر  يمر  أن 
في شهر يناير املاضي، لقاء بني رئيس 
صالح،  عقيلة  الليبي  النواب  مجلس 
الليبي  للدولة  األعلى  املجلس  ورئيس 
مصادر  حديث  وســط  املــشــري،  خالد 
لتجاوز  مغربية  وســاطــة  عــن  ليبية 
الرئاسية  االنتخابات  تأجيل  مــأزق 

والبرملانية.

ــك، اســتــمــر الــوضــع على  ــم ذلـ ورغـ
ــو عــلــيــه، ومـــع نــشــوب األزمـــة  ــا ه م
فبراير   24 يوم  من  بداية  األوكرانية 
من العام الجاري، شهدت ليبيا تطورا 
جديدا، ويتعلق األمر بتأدية الحكومة 
اليمني  باشاغا  فتحي  برئاسة  الليبية 
مجلس  أمام  مارس،   3 يوم  القانونية 
فشل  بعد  طبرق،  في  املنعقد  النواب 
 .2021 سنة  طوال  السياسية  العملية 
الليبي  امللف  بدأ  التاريخ،  ذلك  ومنذ 
في  وخاصة  جديدة،  تطورات  يشهد 
تعتبر  كانت  جديدة  أطراف  تدخل  ظل 
املاضية،  السنة  أواخــر  إلــى  نفسها 
األمر  ويتعلق  امللف،  هذا  في  محايدة 
الجارة  كانت  األقل  فعلى  بالجزائر.. 
الشرقية ال تؤيد أي طرف بصفة علنية 
اللهم موقفها من الجنرال خليفة حفتر.
وانطالقا من ذلك التاريخ، بدأ ينظر 
أزمــة  ستخلق  أنــهــا  على  ليبيا  ــى  إل
جديدة في الضفة الجنوبية من البحر 
أهميتها عن  تقل  ال  املتوسط،  األبيض 
بعدما  خصوصا  األوكــرانــيــة،  ــة  األزم

غامضا  موقفا  الغربية  القوى  أظهرت 
من دعم حكومة فتحي باشاغا من عدمه، 
الوحيدة  الدولة  هي  مصر  كانت  فيما 
دعمها  عــن  مــواربــة  بــال  أعلنت  التي 
للحكومة الجديدة بناء على تقديراتها 
بأن باشاغا هو الرجل املناسب محليا 
وإقليميا ودوليا في هذه املرحلة، حيث 
الليبية  القاهرة من ترك األزمة  تنزعج 
مفتوحة على سيناريوهات سلبية، غير 
مصر  تظل  بأن  تسمح  لم  الجزائر  أن 
أعلنت  إنها  بل  امللف،  بهذا  ممسكة 
تعيني  عن  الليبي  البرملان  إعالن  قبل 
الصريح  دعمها  عن  باشاغا،  فتحي 
استقبل  فقد  الدبيبة..  الحميد  لعبد 
تبون  املجيد  عبد  الجزائري  الرئيس 
فبراير   22 يوم  الدبيبة  الحميد  عبد 
الرئيس  مشاركة  هامش  على  بقطر 
تبون ورئيس الوزراء الليبي في القمة 
للغاز  الدول املصدرة  السادسة ملنتدى 
وعقب  الدوحة،  بالعاصمة  واملنعقدة 
للصحافة  الدبيبة  صرح  االستقبال، 
واألخوة«  بـ»الترحاب  تميز  اللقاء  أن 

مؤكدا أن »الجزائر تمثل الدولة الجارة 
الشعب  عليه  يعتمد  الــذي  والسند 
الليبي في استقرار بالده ودعمها في 

التقدم والرقي«.
غير أن املوقف الجزائري من الصراع 
العالقات  في  فجوة  أحدث  ليبيا،  في 
املصرية الجزائرية، بعد إعالن الرئيس 
عبد املجيد تبون أن الجزائر ال تعترف 
برئاسة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  إال 
عبد الحميد الدبيبة، ما أثار موجة من 
اإلعالم  العنيفة في وسائل  االنتقادات 
حول  الخالف  هــذا  وُيحيل  املصرية، 
ليبيا،  في  الــنــزاع  طرفي  من  املوقف 
الجزائريني  إلى خصومات سابقة بني 
أحيانا  شرارتها  تكون  قد  واملصريني 
اكتست  لكنها  القدم،  كرة  في  مباراة 
سياسيا  ــعــدا  ُب ــان  ــي األح بــعــض  فــي 
منصب  بتدوير  الجزائر  مطالبة  مثل 
ال  كي  العربية  للجامعة  العام  األمــني 
املصريني  ــوزراء  الـ على  حكرا  يبقى 

الذي  االقتراح  وهو  املتقاعدين، 
رفضته القاهرة بشدة.

دبلوماسية  حركة  إفريقيا  شمال  منطقة  شهدت 
كثيفة وحدثين متزامنين مع بداية األسبوع الجاري، 
المصري  الخارجية  وزيــر  ــارة  زي التوالي  على  وهما 
وزير  زيــارة  أعقبتها  األخير،  اإلثنين  يوم  المغرب  إلى 
الخارجية الروسي سيرجي الفروف إلى الجزائر يوم الثالثاء، ويظهر 
أن القاسم المشترك بين التحركين الدبلوماسيين هو وجود الملف 
الليبي على طاولة النقاش، سواء تعلق األمر بالنسبة للمغرب ومصر، 

أو الجزائر وروسيا.
الجزائر  بين  الليبي يشهد تنافسا مؤخرا  الملف  وكما هو معلوم، فإن 
ومصر في ظل الحديث عن صراع وخالفات مستقبلية حادة بين البلدين، 
الملف، في  الحياد في هذا  المغرب يعلن  زال  الطرف اآلخر، ما  وعلى 
حين أن هناك حضورا روسيا قويا في ليبيا.. فهل نشهد محورا مغربيا 

مصريا في مواجهة الجزائر؟ وهل يقابله حلف روسي جزائري؟
هذا ما يحاول هذا الملف مالمسته.
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الحياد المغربي 
في الملف الليبي

الجزائري،  في ظل الصراع املصري 
امللف  مــن  مسافة  يأخذ  املــغــرب  ظــل 
22 فبراير املاضي،  الليبي.. ففي يوم 
الجزائري  الرئيس  لقاء  تاريخ  وهو 
وزير  اعتبر  بقطر،  الليبي  ونظيره 
بوريطة،  ناصر  املغربي  الخارجية 
وزير  مع  مشترك  صحافي  مؤتمر  في 
بارتولو،  إيفاريست  مالطا،  خارجية 
ليبيا  أن يمس  يمكن  »أخطر شيء  أن 
على  مؤكدا  املؤسساتي«،  الفراغ  هو 
الليبية  املؤسسات  استمرار  ضرورة 

في عملها بشكل طبيعي. 
تتدخل  ال  ــاده  ب أن  بوريطة  ــد  وأك
قـــرارات  ــي  وف الليبية  الــشــؤون  فــي 
يهمه  مــا  وأن  هــنــاك،  ــؤســســات  امل
إلــى أن  ــودة االســتــقــرار، الفتا  هــو ع
منطلقا  تكون  أن  يتعني  االنتخابات 
وعلى  ليبيا،  في  االستقرار  لتعزيز 
اتجاه واحد  في  االشتغال  الفرقاء  كل 
لليبيني،  اليومية  الحاجيات  لتلبية 
ومن جهة أخرى، قال بوريطة إن باده 
وجهات  لتقريب  مفتوحا  الباب  تبقي 
النظر، وخلق الفضاء املناسب لليبيني 
فيه  ملا  بينهم  فيما  والحديث  للقاء 
تدخل  أو  أجندات  دون  ليبيا  مصلحة 

أو أي إماءات.

تطور التنافس المصري 
الجزائري إلى صراع

وفي ظل احتدام الصراع بني القاهرة 
كان  الليبي،  املــلــف  حــول  والــجــزائــر 
هــذا امللف حــاضــرا فــي أجــنــدة وزيــر 
بلينكن  أنطوني  األمريكي  الخارجية 
أواخــر  والجزائر  املغرب  من  كل  إلــى 
بعد  قال  عندما  املاضي،  مــارس  شهر 
»الجزائر هي  بأن  تبون  الرئيس  لقائه 
الدولية  الجهود  في  الحاسم  الصوت 
تقودها  التي  السياسية،  العملية  لدفع 

األمم املتحدة في ليبيا«.
وبــعــد أيــــام قــلــيــلــة مـــن تــصــريــح 
الجزائر  قامت  األمــريــكــي،  املــســؤول 
بخطوة جديدة، أعلنت من خالها عن 
تأييدها الواضح لحكومة عبد الحميد 
باشاغا،  فتحي  حكومة  على  الدبيبة 
الــجــزائــري  الــرئــيــس  استقبل  حيث 
الخارجية  وزيــرة  تبون  املجيد  عبد 
الدبيبة،  بحكومة  الدولي  والتعاون 
امللف  لبحث تطورات  املنقوش،  نجاء 
هذا  عقب  املنقوش  وقــالــت  الليبي، 
»جــاءت  للجزائر  زيارتها  أن  اللقاء، 
الوطنية  الوحدة  حكومة  جهود  لدعم 
انتخابات  ــى  إل الــوصــول  أجــل  ومــن 
»تبون  أن  مؤكدة  وشرعية«،  نزيهة 
أهمية  عــلــى  ــدا  شــدي حــرصــا  يــبــدي 
للمنطقة  استقرار  ألنه  ليبيا،  استقرار 
واملــجــاورة«،  العربية  ــدول  الـ ولــكــل 
حكومة  خــارجــيــة  ــرة  ــ وزي ــت  ــاف وأض
الدبيبة، أن »الرئيس تبون أكد التزامه 
والتزام حكومة الجزائر الشقيقة بدعم 
إلى  والوصول  الحكومة  هذه  جهود 
انتخابات نزيهة قريبا بإذن هلل، وهو 
الحل الوحيد للشعب الليبي للوصول 

إلى االستقرار وبر األمان«.
ظهر جليا أن هناك صراعا بني مصر 
ما  وهو  الليبي،  امللف  حول  والجزائر 
القاهرة،  استضافة  خال  من  اتضح 
في الفترة ما بني 13 و18 أبريل 2022، 
الدستوري  املــســار  للجنة  اجتماعا 
الــنــواب  مجلس  مــن  املــؤلــفــة  الليبي 
األمم  برعاية  للدولة،  األعلى  واملجلس 
جرت  أســبــوع،  ــدار  م وعلى  املتحدة، 
في  اللجنة  أعــضــاء  بــني  ــاورات  ــش امل
مناقشة  تمت  حيث  توافقية،  أجــواء 
عدد من القضايا بما فيها االتفاق على 
الائحة الداخلية املنظمة لعمل اللجنة 
واالتــفــاق عــلــى اســتــمــرار الــلــقــاءات 
الستكمال  املــبــارك،  الفطر  عيد  عقب 

املشاورات.
حفيظة  اإلجـــــراء  ــذا  هـ ــار  ــ أث ــد  وقـ
املصريني  وأن  خاصة  الــجــزائــريــني، 
أقاموا مؤتمرا ناجحا لوزراء خارجية 
املاضي،  الــعــام  الليبي  الــجــوار  دول 
بني  األجــواء  تهدئة  في  دور  له  وكــان 
الجزائر  أن  الليبيني، واألرجح  الفرقاء 
ستستضيف مؤتمرا إقليميا آخر حول 
حكومة  مــن  لطلب  استجابة  ليبيا، 
الوحدة الوطنية الليبية، التي تعتبرها 
الوحيدة  الشرعية  الحكومة  الجزائر 

في ليبيا.
االجتماع،  انتهاء  يــوم  نفس  وفــي 
قــامــت الــجــزائــر بــإجــراء أظــهــرت من 
وذلك  ملصر،  الواضح  تحديها  خاله 
الجزائري،  الرئيس  استقبل  عندما 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية 
الحميد  لعبد  األولـــى  هــي  زيـــارة  فــي 
تشكيل  منذ  ــبــاد  ال ــارج  خـ الدبيبة 
ــدة،  مــجــلــس الـــنـــواب لــحــكــومــة جــدي
تبون  املجيد  عبد  خالها  التقى  إذ 
خطته  وإجراءات  العام  اإلطار  وسلمه 
حيث  االنتخابات،  بتنظيم  الخاصة 
لـ»دعم  الخطة  حاجة  على  الدبيبة  أكد 
إقليمي ودولي من أجل تنفيذها«، وفق 
جهته،  من  لحكومته.  اإلعامي  املكتب 
للحكومة وتقديره  عّبر تبون عن دعمه 
للتنسيق  واستعداده  اإلجراءات  لهذه 
التحضير  خال  من  بشأنها،  الدولي 
الجزائر  تستضيفه  دولي  مؤتمر  لعقد 
الــدول  خارجية  وزراء  مستوى  على 
املنخرطة في الشأن الليبي، بهدف دعم 
أورده  ما  حسب  االنتخابات،  إجــراء 

مكتب الدبيبة اإلعامي.

هل نشهد محورا مغربيا 
مصريا ضد الجزائر ؟

يكتفي  كــان  املــغــرب  أن  ــاحــظ،  امل
الليبية  ــة  األزم بخصوص  باملراقبة 
منذ بداية هذه السنة بعدما كان فاعا 
أساسيا في هذا امللف خال السنوات 
مع  نزاعه  أسباب  من  إن  بل  السابقة، 
إقصاءه  األخيرة  هذه  محاولة  أملانيا، 
فلماذا  الثاني..  برلني  مؤتمر  خــال 

هذا الحذر من الجانب املغربي لحدود 
زالت  ما  الرؤية  ألن  هل  اللحظة؟  هذه 
الصراع  مــآل  حــول  أمامه  تتضح  لم 
الليبي  البرملان  تعيني  في ظل  الجديد 
لحكومة جديدة، أم أنه يكتفي بمراقبة 
املــصــري  ــصــراع  ال عــنــه  سيسفر  مــا 

الجزائري حول ليبيا؟
أنور  الجزائري  واملعارض  املحلل 
مالك، علق بناء على مصادره الخاصة، 
ــاب الــتــي دفعت  بــأن مــن بــني األســب
الجزائر دفعا إلى تأييد حكومة الدبيبة 
الحكومة  أن  هــو  واليتها،  املنتهية 
كانت  باشاغا  فتحي  برئاسة  الجديدة 
الصحراء،  بمغربية  لاعتراف  تستعد 
تنخرط  لكي  مباشرا  سببا  هذا  وأن 
األخيرة  الفترة  في  قوة  بكل  الجزائر 

في الشأن الداخلي الليبي.
ــري  ــص ــراع امل ــصــ ــ ولـــقـــد امـــتـــد ال
إلى محاولة مصر استمالة  الجزائري 
الزيارة  ذلك  إلى جانبها، ومن  املغرب 
التي قام بها وزير الخارجية املصري، 
سامح شكري، خال األسبوع الجاري 
مصرية  ــصــادر  م ــت  ــال وق لــلــمــغــرب، 
ــد«: »إن  ــجــدي ـــ»الــعــربــي ال ل خــاصــة 
الدعم  على  للحصول  تسعى  القاهرة 
املتمثل  ليبيا،  فــي  ملوقفها  املغربي 
مجلس  من  املكلفة  الحكومة  دعم  في 
بينما  باشاغا،  فتحي  برئاسة  النواب 
األطــراف  تجاه  الحياد  املغرب  يلتزم 
املتصارعة« )املصدر: العربي الجديد/ 

9 ماي 2022(.

المحلل والمعارض الجزائري أنور مالك:
»من بين األسباب التي دفعت الجزائر دفعا إلى تأييد حكومة عبد الحميد 
الدبيبة المنتهية واليتها، هو أن الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا 

كانت تستعد لالعتراف بمغربية الصحراء، وهذا سبب مباشر لكي تنخرط 
الجزائر بكل قوة في الفترة األخيرة في الشأن الداخلي الليبي«..

لقاء تبون والدبيبة على هامش القمة 6 لمنتدى الدول المصدرة للنفط بقطر
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ملف  األسبوع

هل قايضت مصر المغرب 
بدعم خطة الحكم الذاتي 

مقابل دعم المغرب لها 
في الملف الليبي؟

 
توضح السعي املصري للحصول على 
من  الليبي،  امللف  بشأن  املغربي  الدعم 
املصري  الخارجية  ــر  وزي إعــان  خــال 
عن موقف باده الداعم للوحدة الترابية 
بالحل  والتزامها  املغربية،  للمملكة 
األممي لقضية الصحراء، حيث أكد وزير 
تأييد  أيضا،  شكري،  سامح  الخارجية 
األمن  مجلس  قــرارات  في  جاء  ملا  باده 
وآخرها القرار رقم 2602 )لعام 2021(، 
املتسمة  املغربية  بالجهود  رحب  والذي 
إلى  والــرامــيــة  واملــصــداقــيــة،  بالجدية 
السياسية  التسوية  نحو  قدما  املضي 

لهذا امللف.
والقضايا  الليبي  امللف  أن  واملاحظ، 
وزير  تصريح  على  طاغيا  كان  اإلقليمية 
ناصر  ــال  ق فقد  املــغــربــي..  الــخــارجــيــة 
بوريطة، في ندوة صحفية عقب املباحثات 
التي أجراها مع وزير الخارجية املصري 
في  تطابقا  هــنــاك  »إن  شــكــري:  ســامــح 
وجهات النظر بني املغرب ومصر، ورغبة 
في تعزيز التنسيق الثنائي وترجمته إلى 
مبادرات مشتركة تخدم مصالح البلدين، 
واالستقرار  والسلم  األمــن  أيضا  ولكن 
»همت  فقد  بوريطة،  وحسب  اإلقليمي«، 
القضايا  من  مجموعة  أيضا  املباحثات 
كملف  إفريقيا،  شمال  فــي  اإلقليمية، 
باإلضافة  األوســط،  الشرق  وفي  ليبيا، 
إلى الوضع في القارة اإلفريقية واملجال 
ــي« )املـــصـــدر: وكــالــة  ــط ــوس ــت األورو-م

املغرب العربي لألنباء/ 9 ماي 2022(.
فــهــل وقـــع تــفــاهــم مــغــربــي مــصــري 
الدعم  يقتضي  الــخــصــوص،  هــذا  فــي 
مخطط  في  للمغرب  الصريح  املصري 
ملصر  املغرب  دعم  مقابل  الذاتي  الحكم 
وأن  خاصة  الجزائر..  مع  صراعها  في 
املغربي  الخارجية  وزيــر  تصريحات 
مشتركة  بمبادرات  القيام  إلى  أشــارت 

تخدم مصالح البلدين؟

هل يمكن مشاهدة محور 
جزائري-روسي مقابل 
محور مغربي-مصري؟

بل  وحــده،  املشكل  هذا  ليبيا  تثير  ال 
إنها تطرح إشكاال آخر، يتعلق بالوجود 
روسيا  انشغال  فرغم  فيها،  الــروســي 
من  كثفت  أنها  إال  األوكرانية  بالحرب 
إفريقية  بلدان  عدة  في  بقوة  حضورها 
أهمها ليبيا.. فقد تمددت روسيا عسكريا 
بقوة في عدد من املناطق الليبية، وبصفة 
في  وتتركز  النفطي  الهال  في  خاصة 
طريق  فتح  إلــى  وتسعى  ســرت،  مدينة 
جديدة  حركة  لوحظت  وقد  فــزان،  نحو 
الجوية  القاعدة  قرب  الروسية  للقوات 
الروسية  الشركات  أن  كما  الجفرة،  في 
في  حاضرة  الدولة  من  املقربة  الخاصة 
عمليات  في  وخصوصا  عــدة،  قطاعات 

إزالة األلغام، وطباعة األوراق املالية.
املصري  الجزائري  الصراع  ظل  وفي 

وزير  زيــارة  مع  وبالتزامن  ليبيا،  حول 
يزور  املــغــرب،  إلــى  املصري  الخارجية 
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف 
جاءت  زيــارتــه  أن  أعلن  وقــد  الجزائر، 
والليبية،  األوكــرانــيــة  األزمــتــني  لبحث 
ــرق األوســـط،  ــش ــي ال ــع ف ــوض وكـــذا ال
الطاقة.. فهل معنى  ومستجدات أسواق 
هذا أن هناك تحركا جزائريا روسيا ضد 

مصر بخصوص امللف الليبي؟
دعمت  القاهرة  فــإن  معلوم،  هو  كما 
روسيا خال الحرب األوكرانية األخيرة، 
وهو ما جعل واشنطن تمارس ضغوطا 
القاهرة، بسبب موقفها من الحرب  على 
للمعسكر  ودعمها  األوكرانية،  الروسية 
املتحدة  الواليات  تمارس  كما  الروسي، 
ملف  في  املصري  النظام  على  ضغطها 
وزارة  صرحت  حيث  اإلنــســان،  حقوق 
الباحث  »وفاة  بأن  األمريكية  الخارجية 
ــصــادي املــصــري أيــمــن هــدهــود،  ــت االق
ويتسم  وشفافا  شاما  تحقيقا  تتطلب 
ــك بــعــد وفــاتــه في  ــ بــالــصــدقــيــة«، وذل
بالقاهرة  النفسية  لألمراض  مستشفى 
التي  األمــنــيــة  األجــهــزة  أحــالــتــه  حيث 

احتجزته.
وكما هو معلوم، فإن الوجود الروسي 
في ليبيا قوي، وال يقتصر عليها وحدها، 
بل إنها تمددت في عدة دول، منها إفريقيا 
الوسطى، التي توغلت فيها روسيا منذ 
العسكري  التعاون  ويتركز   ،2017 العام 
بــني الــبــلــديــن فــي تــكــويــن الــوحــدات 
رئيس  وحماية  وتدريبها،  العسكرية 
في  الكبرى  واملــؤســســات  الجمهورية 
العسكريني  الخبراء  عدد  ويصل  الدولة، 
 1135 إلى  الوسطى  إفريقيا  في  الروس 
فردا، حسب األرقام املعلنة، و2500 فرد، 
وُيعتقد  املوضوعية،  التقديرات  حسب 
إفريقيا  معادن  على  تحصل  روسيا  أن 
بانغي،  لحكومة  لدعمها  ثمنا  الوسطى 
الحضور  بــدأ  فقد  املوزمبيق،  في  أمــا 
 ،2019 سنة  منذ  الــروســي  العسكري 
النفطي  االقــتــصــاد  مــجــال  فــي  وتــركــز 
والــقــطــاع املــصــرفــي، ودخــلــت الــقــوات 
األمنية الروسية الخاصة بقوة في إقليم 
في  الطبيعي  بالغاز  الغني  كابوديلغادو 
التنظيمات  تنشط  حيث  الباد،  شمال 

الراديكالية اإلسامية.
في  وازن  بحليف  روسيا  تغامر  فهل 
ــة  األزم خــال  دعمها  ــط  األوسـ الــشــرق 
أنها  أم  الجزائر،  أجــل  من  األوكرانية 
دامت  ما  الوسط  من  العصا  ستمسك 
وجود  ولها  الليبي  امللف  في  متحكمة 
القادم  في  لحلفاء  األرض، وتحتاج  على 

من األيام أكثر مما تسعى لخسارتهم؟
هناك  أن  يبدو  باملغرب،  يتعلق  وفيما 
روسيا،  وبني  بينه  العاقات  في  خلا 
مبطنة  رسالة  خــال  من  معامله  تجلت 
خال  روســيــا  ــى  إل اململكة  بها  بعثت 
املغرب  ظــل  فبعدما  األخــيــرة..  ــام  األيـ
الروسي  بالصراع  يتعلق  فيما  محايدا 
ــارك مــؤخــرا فــي مؤتمر  ــي، ش ــران األوك
أملانيا  في  األمريكية  القاعدة  احتضنته 
أوكرانيا  لدعم  خصص  »رامشتاين«، 
بموقف  األمر  يتعلق  فهل  روسيا..  ضد 
املغرب  أن  أم  روسيا،  من  جديد  مغربي 
في  الروسي  الحضور  من  يستفيد  قد 
ليبيا؟  ضمنها  ومــن  اإلفريقية  الــقــارة 
يمكن  املغرب  بأن  يرى  أن هناك من  ذلك 
في  الــروســي  الــوجــود  مــن  يستفيد  أن 
الشأن  في  الباحث  يرى  حيث  إفريقيا، 
أوالد  الــواحــد  عبد  بإفريقيا،  األمــنــي 
محدداتها  أرســت  »الــربــاط  أن  مــولــود، 
األمــنــيــة واالســتــخــبــاراتــيــة والــروحــيــة 
ثم  اإلفريقية«،  بالقارة  واالقتصادية 
قد  الكبرى  التنموية  »املشاريع  تابع: 
تدفع روسيا إلى التعاون مع املغرب، بل 
عليه  يعود  أن  املغربي  للحضور  يمكن 
الوحدة  قضية  بشأن  السياسي  بالنفع 
أن  إلى  الباحث  ذات  وخلص  الترابية«، 
استثمار  عليها  املغربية  »الدبلوماسية 
الحضور الروسي من أجل تغيير بعض 
بوصف  املنطقة،  إزاء  لديها  األفــكــار 
القارة  في  ــارزة  ب إقليمية  قــوة  املغرب 
ككل«، ليختم بأن »املغرب قد يساهم في 
روسيا  بني  اإلقليمية  التوازنات  خلق 

وأمريكا وفرنسا باملنطقة«.
ــداث هــذا  ــ ــؤشــر أحـ فــهــل يــمــكــن أن ت
األسبوع على تحول جذري، أم أن روسيا 
في حاجة إلى املغرب وال تريد التفريط فيه 
بهذه السهولة، في ظل تقارب واضح بني 

البلدين طيلة الست سنوات املاضية ؟

أحدث الموقف الجزائري 
من الصراع في ليبيا، فجوة 

في العالقات المصرية 
الجزائرية، بعد إعالن الرئيس 
عبد المجيد تبون أن الجزائر 

ال تعترف إال بحكومة 
الوحدة الوطنية برئاسة 

عبد الحميد الدبيبة، ما 
أثار موجة من االنتقادات 

العنيفة في وسائل اإلعالم 
المصرية، وُيحيل هذا 

الخالف حول الموقف من 
طرفي النزاع في ليبيا، 

إلى خصومات سابقة بين 
الجزائريين والمصريين قد 

تكون شرارتها أحيانا مباراة 
في كرة القدم، لكنها 

اكتست في بعض األحيان 
ُبعدا سياسيا مثل مطالبة 

الجزائر بتدوير منصب األمين 
العام للجامعة العربية كي 
ال يبقى حكرا على الوزراء 

المصريين المتقاعدين، 
وهو االقتراح الذي رفضته 

القاهرة بشدة..

صورة لمشاركة لوديي في أشغال قمة »رامشتاين« لدعم أوكرانيا
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كواليس  صحراوية

وزير مصري يدعم 
مبادرة الحكم الذاتي

العيون. األسبوع 

شكري،  سامح  املصري،  الخارجية  وزير  أكد 
خالل زيارته للمغرب، موقف بالده الداعم للوحدة 
بالحل  والتزامها  املغربية،  للمملكة  الترابية 

األممي لقضية الصحراء. 
صدر  الذي  املشترك  البيان  في  ذلك  جاء  وقد 
وزيــر  بــالــربــاط  أجــراهــا  التي  املباحثات  عقب 
واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون 
املقيمني بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون 
إلى  عمل  زيــارة  أنهى  الذي  املصري،  الخارجية 

اململكة. 
ــد هـــام مـــن كــبــار  ــ ــران ووف ــ ــوزي ــ ــرف ال ــ وأشـ
املقر  تــدشــني  على  املــصــريــني،  الدبلوماسيني 
جدد  والــذي  بالرباط،  املصرية  للسفارة  الجديد 
املصري  املعماري  بالفن  إعجابه  بوريطة  خالله 
بالقاهرة،  بناء سفارة جديدة  إلى  الرباط  وسعي 
وأكد سامح شكري، الذي استقبل من طرف النعم 
بزيارة  وقام  املستشارين،  مجلس  رئيس  ميارة 
لضريح امللكني الراحلني محمد الخامس والحسن 
مجلس  قــرارات  في  جاء  ملا  بالده  تأييد  الثاني، 
 ،)2021 )عــام   2602 رقــم  القرار  آخرها  األمــن 
بالجدية  املتسمة  املغربية  بالجهود  رحب  الذي 
نحو  قدما  املضي  إلــى  والرامية  واملصداقية، 

التسوية السياسية للملف.
وعبر الوزير املصري عن أمله ويقينه التام في 
العمل سويا على تعزيز العالقات الثنائية انطالقا 
الروابط  بحكم  البلدين،  قائدي  توجيهات  من 
بني  تجمع  التي  األخـــوة  ــر  وأواصـ التاريخية 
الشعبني الشقيقني ووحدة مصيرهما وأهدافهما 

على  بوريطة  أثنى  فيما  املشتركة، 
به  تقوم  ــذي  ال الرئيسي  الــدور 
وشعبا  وحكومة  قــيــادة  مصر 
في الدفاع عن القضايا العربية 
وحدتنا  تجاه  مصر  وموقف 
مصر  شاركت  حيث  الترابية، 

في املسيرة الخضراء 
جنود  واستشهد 
ــة فــي  ــ ــارب ــ ــغ ــ م
سيناء  مــعــارك 

والجوالن.

غليان في وكالة التنمية االجتماعية بالعيون
بين حزب االستقالل والمديرة

عبد اهلل جداد. العيون
 

العام  لالتحاد  النقابي  التنظيم  عجز  هل 
االستقالل  لحزب  املوالي  باملغرب،  للشغالني 
املشارك في الحكومة، عن تسوية ملف إقصاء 
من  االجتماعية  التنمية  وكالة  أطــر  من  عــدد 
ــدعــوة  وال الــتــرقــيــة،  ــي  ف ــوري  ــدســت ال حقهم 
وجهويا  مركزيا  املشكل  هــذا  ملف  فتح  إلــى 
يتضح  ما  ذلــك  األمــر؟  حقيقة  على  والــوقــوف 
نقابة  عن  صدر  الذي  القوي  البيان  خالل  من 
االتحاد العام للشغالني بالعيون، والذي تطالب 
والهجوم  التزوير  »آلــة  سمته  ما  بوقف  فيه 
االجتماعية  التنمية  وكالة  ملديرة  العنصري 
بجهة  الوكالة  موظفات  حقوق  على  بالنيابة، 
اإلدارة  ويحمل  الحمراء«،  الساقية  العيون 
املتصاعد  االجتماعي  االحــتــقــان  مسؤولية 
العيون  بجهة  الوكالة  منسقية  مستوى  على 
ككل،  الجهة  مستوى  وعلى  الحمراء  الساقية 
جراء »االستهداف العنصري والعرقي التميزي 
في  الصحراوية  املرأة  يستهدف  الذي  املقيت 
بمنسقية  الــعــام  االتــحــاد  مناضالت  شخص 
الوكالة بالجهة )خديجة ديدي، وميمونة كروم 

وخديجة النهاري(«، حسب لغة البيان.
الــعــام  االتــحــاد  نــقــابــة  بــيــان  ويستنكر   
رئيسة  »استمرار  بشدة  ويستهجن  للشغالني 
هذه  رأس  على  البشرية  ــوارد  ــ امل مصلحة 
املسؤولة  كونها  من  بالرغم  الحيوية  املصلحة 
املباشرة املتورطة في التالعب بملفات الترقية 
داخل الوكالة، بما فيها ملفات األخوات خديجة 

ديدي، وميمونة كروم، وخديجة النهاري«، مع 
ثبت  أن  سبق  املعنية  »الالمسؤولة«  أن  العلم 
وتسريب  أخــرى،  تزوير  عمليات  في  تورطها 
غرباء  ألشخاص  وسرية  مهمة  إداريــة  وثائق 
والتالعب  بها  العبث  بــهــدف  املؤسسة  عــن 
عليه  ترد  لم  الــذي  البيان،  حسب  بمحتواها 

املعنية باألمر حتى اآلن.

ماذا تفعل مواطنة أمريكية في منزل االنفصالية سلطانة خيا ؟
بوجدور. األسبوع 

االنفصالية  رفضت سلطانة خيا، 
السماح  للبوليساريو،  املــوالــيــة 
للوقاية املدنية بنقل سائحة أمريكية 
مضربة عن الطعام، إلى املستشفى، 
التي  الصحية  املــضــاعــفــات  رغــم 
استغالل  وتــواصــل  منها،  تعاني 
في  احتجازها  عبر  السائحة  هذه 

أن  منها  ظنا  بــبــوجــدور،  منزلها 
الحصول  فــي  ستساهم  خطوتها 
شخصيات  وتــعــاطــف  ــم  دعـ عــلــى 

ومنظمات أمريكية.
ورغم محاوالت السلطات الوالئية، 
القضائية،  السلطات  مع  بتنسيق 
للمستشفى  السائحة  لنقل  التدخل 
أن  إال  حياتها  وإنقاذ  العالج  لتلقي 
في  احتجازها  تواصل  زالت  ال  خيا 
وضعيتها  ونشر  ببوجدور،  منزلها 
ــى األنــتــرنــيــت، في  الــصــحــيــة عــل

استغالل فاضح للقضية.
من  تعاني  األمريكية  املواطنة 
حياتها،  تهدد  صحية  مضاعفات 
خاصة بعد تشجيعها على اإلضراب 
االنفصاليني،  طرف  من  الطعام  عن 
ــة خــيــا  ــان ــط حــيــث تـــواصـــل ســل
السلطات  تدخل  رفض  وشقيقتها 
منزلهما  ــاب  بـ وإغــــالق  الــطــبــيــة 
إنها  قالت  صورة  ونشر  ببوجدور، 
األمريكية  املواطنة  يعالج  لطبيب 

بمنزلها.

شكري

بوعيدة توقع اتفاقا للتوأمة بين كلميم ومدينة كينية

كلميم. األسبوع

اتفاقية  توقيع  خالل  بوعيدة  مباركة  كشفت 
وجهة  ــون  وادن كلميم  جهة  مجلس  بني  توأمة 
سيايا بدولة كينيا، األبعاد السياسية والتنموية 
في  مكانة  من  كينيا  به  تتمتع  ومــا  لالتفاقية 
القارة اإلفريقية، قائلة أن هذه االتفاقية ستفتح 
مختلف  في  الجهتني  بني  للتعاون  واعدة  آفاقا 
والسياحة،  االستثمار  ذلــك  في  بما  املــجــاالت، 
دوليا  إشعاعا  ــون  وادن كلميم  لجهة  وستمنح 
وآفاق شراكة يمكن أن تسهم بشكل إيجابي في 

تنميتها االقتصادية واالجتماعية.
وتتوخى اتفاقية التوأمة التي وقعتها رئيسة 
جهة كلميم وادنون وممثل جهة كينيا، بحضور 
والي الجهة محمد الناجم أبهاي، تعزيز التعاون 
في  الجهات،  مستوى  على  البلدين  بني  الثنائي 

مجال االستثمار والتنمية واالقتصاد. 
وتتعهد الجهات املتوأمة بتعزيز جميع أنواع 
املناسبة،  األنشطة  وتحديد  التعاون  عالقات 
في  سيساهم  الجهة  مجلس  أن  ــى  إل إضــافــة 
في  التعاون  وتعميق  البلدين  بثقافة  التعريف 
وتعزيز  الــخــبــرات  وتــبــادل  املــجــاالت  مختلف 
املبادالت بحضور وفد يمثل منتخبني من مجلس 

جهة سيايا الكينية.

تلــــكس

صحــــــراوي

قضت محكمة العيون يف 
قضية الشكاية التي رفعها الصحراوي 

محمد فاضل، بإصدار الحكم بإيقاف 
البناء بالبقعة الكائنة قرب مدينة 
الوحدة مساحتها 2000 متر مربع، 

والتي يمتلك وثائقها ورخصة البناء 
ووجد بها ورش بناء بعد االستيالء 
عليها، وهو ما جعل محمد فاضل 
يتوجه للعدالة من أجل إنصافه، 

فصدر لصالحه حكم املحكمة 
االبتدائية الذي لم يجد بعد طريقه 

للتنفيذ، ويوجد ملف هذه النازلة 
لدى الجهات املعنية بالعيون التي 

تنتظر الحكم النهائي ملحكمة 
االستئناف من أجل إنصاف املتضرر 

محمد فاضل، وفتح تحقيق قضائي 
يوضح مآل الوثائق املدلى بها من 

مختلف األطراف.

شرطي يخطف األضواء 
بعمل إنساني

كلميم. األسبوع 

الحضرية  بالهيئة  املرور  شرطة  لرجل  وشجاع  بطولي  تدخل 
بشكل  أقدمت  بعدما  عمرها،  من  الثالثينات  في  فتاة  أنقذ  بكلميم 
مفاجئ على محاولة االنتحار بربط عنقها بحبل على شجرة بالقرب 

من شارع محمد السادس باملدخل الشمالي ملدينة كلميم.
رجل األمن الذي كان يشرف على مراقبة السرعة بمدخل املدينة، 
استرعى انتباهه مشهد ملواطنة تقدم على محاولة االنتحار شنقا، 
السلطات  وإشعار  املوت  من  إلنقاذها  التدخل  إلى  دفعه  ما  وهو 
األمنية املختصة إلى جانب الوقاية املدنية التي حلت بعني املكان، 

حيث تم نقل الفتاة إلى املستشفى لتلقي العالجات الضرورية.
العمل البطولي الذي قام به رجل األمن ظل حديث ساكنة كلميم 
إنقاذ  سبيل  في  إنساني  بعمل  قام  الذي  الشرطي  هذا  معتبرين 
لألمن  العامة  املديرية  طرف  من  واإلشادة  التنويه  يستحق  روح، 
الوطن التي ال تتخلى عن مثل هذه املواقف اإلنسانية التي يتحلى 
بها رجال األمن في كل تدخالتهم، وخاصة حني يتعلق األمر بإنقاذ 

حياة الناس.

العيون. األسبوع  

االتحاديون قادمون للمشهد 
السياسي بالصحراء بعد غياب 
مؤشرات  هي  تلك  أمــده،  طال 
على  الجدد  الوافدين  تحركات 
االتــحــاد االشــتــراكــي والــذيــن 
في  تمثيليات  للحزب  منحوا 
واملستشارين  النواب  مجلسي 
للعيون  الــبــلــدي  وبــاملــجــلــس 
والغرف  اإلقليمي  واملجلس 
الطبيعي  مــن  وكــان  املهنية، 
الجهوية  الكتابة  تــجــدد  أن 
لجهة العيون الساقية الحمراء 
املكتب  لقرار  تنزيال  هياكلها 
الــســيــاســي فـــي اجــتــمــاعــه 

ــف عضو  ــل ك ــذي  ــ الـ ــر  ــيـ األخـ
واملستشار  السياسي  املكتب 
املوساوي،  السالك  البرملاني 
بأول مهمة تنظيمية في واليته 
بعد  أشـــرف  حيث  الــجــديــدة، 
فيه  استحضر  جـــدي  نــقــاش 
العمل  تحديات  الــحــاضــرون 

يتطلبه  وما  بالجهة  الحزبي 
)أشرف(  جهود،  من  الوضع 
الدولة  مهندس  انتخاب  على 
جهويا  كاتبا  الشيخ  ميارة 
للحزب بجهة العيون الساقية 
ــد أنــه  ــذي أكـ ــ ــراء، وال ــم ــح ال
لجميع  جهويا  كاتبا  سيكون 

ــني  ــحــادي االتـــحـــاديـــات واالت
ــى إعــــــادة  ــلـ ــمـــل عـ ــعـ ــيـ وسـ
الرحيم  عبد  لحزب  التوهج 
عن  بالدفاع  املتشبث  بوعبيد، 
اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية 

ووحدتنا الترابية.
ميارة  الشيخ  وبــانــتــخــاب 
كـــاتـــبـــا جـــهـــويـــا لــالتــحــاد 
االشــتــراكــي بــجــهــة الــعــيــون 
والسمارة  الحمراء  الساقية 
والعيون،  وطرفاية  وبوجدور 
ــني قد  ــحــادي يــكــون قــطــار االت
اآلن  منذ  التهييئ  نحو  انطلق 
القادمة  االستحقاقات  لكافة 
حزب  بــوأت  التي  األولــى  بعد 
محترمة  مــكــانــة  ــوردة«  ــ ــ »الـ
سياسية  تحالفات  إطــار  فــي 

مدروسة.

تحركات تنظيمية جديدة لحزب االتحاد االشتراكي بالعيون
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ربـــورتاج

تعيش التعاونيات النسائية التي تنشط في إنتاج 
االحتكار  بسبب  جــدا،  صعبة  وضعية  ــان،  األركـ زيــت 
األجنبية  الشركات  قبل  من  القطاع  يعرفه  الــذي 
التي اكتسحت السوق الوطنية وأصبحت تستحوذ 
وضعية  تفاقم  من  زاد  مما  الخام،  المادة  من  كبيرة  نسبة  على 
نساء األركــان في ظل منافسة قوية من قبل أصحاب األمــوال، 
الجفاف  إلــى  باإلضافة  القطاع،  هــذا  فــي  السماسرة  ودخـــول 

الذي أدى إلى تراجع المحصول.

التعاونيات التي  المائة من  90 في  وحسب مصادر مطلعة، فإن 
قلة  بسبب  اقتصاديا،  وجمودا  ركودا  تعيش  المجال،  في  تشتغل 
المنتوج وعدم توفرها على اإلمكانيات الالزمة لمنافسة الشركات 
والمقاوالت، خاصة األجنبية التي دخلت للسوق الوطنية وأصبحت 
تتحكم في هذا القطاع التضامني االجتماعي، الذي أسال لعاب 
رؤوس األموال والوسطاء، خاصة وأن األرباح تتضاعف خالل عملية 

تصدير األركان إلى الخارج.

الشركات األجنبـية تحتـكر زيت األركان

من  أكــثــر  أن  تقارير  كشفت 
شجر  منتوج  من  املائة  في   80
األركان يتم تصديره على شكل 
إذ  بالجملة،  تسويقه  يتم  زيت 
تؤثر هذه العملية على وضعية 
نساء التعاونيات، مما ال يمكن 
من الحصول على قيمة مضافة 
املحلي،  الصعيد  على  عالية 
إال  يستفيد  ال  املغرب  أن  حيث 
فقط  املائة  في   18 حوالي  من 
يتم  التي  املضافة  القيمة  من 
العاملي  الصعيد  على  تحقيقها 
التجميلية  الــصــنــاعــات  مــن 

املرتبطة بزيت األركان.
املحلل  يرى  الخصوص،  بهذا 
أن  فقير،  املــهــدي  االقــتــصــادي 
األركان  إنتاج  تعاونيات  قطاع 
بسبب  املتضررة  األنشطة  من 
اإلشكال  لكن  »كورونا«،  جائحة 
التكوين  ــي  ف يكمن  املــطــروح 
التعاونيات،  لنساء  واملواكبة 

اإلنتاج  كفاءة  من  الرفع  قصد 
ــاءة الــتــســويــق، مــن خــال  ــف وك
الناس  اقتناع  األول  مستويني: 
ــة خــاصــة  ــبـ ــواكـ ــرورة املـ ــضــ ــ ب
الجانب  فــي  نقص  لهم  الــذيــن 
التسويقي، ثم مسألة اإلمكانيات 
اإلمكانيات  على  يتوفرون  هل 
الازمة، خاصة وأن املعارض في 
التوفر  ضرورة  تتطلب  الخارج 
ضـــرورة  عــلــى  مــشــددا  عليها، 
الــدعــم  لتوفير  ــة  ــدول ال تــدخــل 
والتسويق  والــتــكــويــن  ــادي  املـ
من  والرفع  اإلنتاج  زيــادة  قصد 
القيمة  زيادة  وبالتالي،  الكفاءة، 
تريد  ال  وأنها  خاصة  املضافة، 
هــذا  تسليع  ــار  إطـ فــي  الــســيــر 
لديه  مــادي  تــراث  ألنه  النشاط، 
ويوم  مجتمعي  وبعد  بيئي  بعد 
نشاطا  وليس  ماي(   10( عاملي 
أن  »املفروض  وقال:  تسويقيا، 
النساء  هــؤالء  مواكبة  تــكــون 

للرفع من كمية وكفاءة اإلنتاج 
له  فالقطاع  التسويق،  وكفاءة 
بالدعم  لكنه ال يحظى  مكانته، 
والقطاع  واإلمكانيات،  الكافي 
يساهم  أن  يــجــب  الـــخـــاص 
ألن  املجال  هــذا  في  وينخرط 
ال  األمــوال، حتى  رؤوس  لديه 
تظل املسألة تتعلق باالقتصاد 
لو  وحــبــذا  فقط،  التضامني 
تدخل أصحاب رؤوس األموال 

لتطوير القطاع وتنشيطه«.
ــرورة  ــد فــقــيــر عــلــى ضـ ــ وأك
حتى  التعاونيات  نساء  دعم 
النشاط،  تطوير  من  يتمكنن 
يشتغلن  أغلبهن  وأن  خاصة 
العيش  مــورد  كسب  أجــل  من 
ــات أســريــة  ــي ــن مــســؤول ــه ول
الجانب  أن  معتبرا  وأبــنــاء، 
مهم  النشاط  لهذا  املجتمعي 
أن  يجب  لذلك  للدولة،  كثيرا 
النساء  من  الفئة  هــذه  تدعم 

الدعم  كل  يستحقن  اللواتي 
والنموذج  التنمية  إطــار  في 
الذي يوصي  الجديد  التنموي 

بدعم الثروة البشرية. 

تأثير الجفاف والجائحة
التعاونيات  نــشــاط  تــضــرر 
بسبب  املاضية  السنة  خــال 
املحصول،  وضــعــف  الــجــفــاف 
جائحة  تداعيات  إلى  باإلضافة 
تأثير  لها  كان  التي  »كورونا« 
سلبي على املنتوج والتسويق، 
سعر  ارتـــفـــاع  إلـــى  أدى  مــمــا 
الوطنية،  السوق  في  األركــان 
النسائية  التعاونيات  وإربــاك 
ضمان  على  تعمل  كانت  التي 
الصعوبات  رغــم  االستمرارية 
املتشددة  ــراءات  ــ اإلجـ بسبب 

للسلطات.

أوضحت  الــســيــاق،  هــذا  فــي 
جميلة إد بوروس، رئيسة اتحاد 
تعاونيات نساء األركان ورئيسة 
أن  الــبــرج«،  »سانية  تعاونية 
ــان تــعــانــي  ــ ــ ــات األرك ــي ــاون ــع ت
حيث   ،2020 سنة  بداية  منذ 
تراجع  فــي  الجائحة  ساهمت 
تم  بعدما  التعاونيات  مداخيل 
الحدود  وإغاق  املحات  إغاق 
أمامها لتصدير املنتوج، الشيء 
على  سلبي  تأثير  له  كان  الذي 
وضعية التعاونيات من الناحية 
ــة واالجــتــمــاعــيــة،  ــتــصــادي االق
الثانية  اإلشكالية  أن  مضيفة 
األثمنة  في  باملضاربة  تتعلق 
واحتكار  السماسرة  ودخـــول 
ــذي أصبح  الـ ــان،  ــ األركـ قــطــاع 
ــن، ثم  ــري يــغــري أشــخــاصــا آخ
السنوات  خال  الجفاف  مسألة 

على  أثــر  ــذي  وال املاضية 
املحصول.

إعداد. خالد الــغازي

تستغيث التعاونيات النسائية 
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ربـــورتاج

وأضافت أن دخول املستثمرين 
لهذا القطاع زاد من املنافسة غير 
النسائية،  للتعاونيات  املتكافئة 
كميات  ــراجــعــت  ت وبــســبــبــهــم 
املستثمرين  لــفــائــدة  اإلنــتــاج 
والـــشـــركـــات األجــنــبــيــة الــتــي 
اكتسحت القطاع، رغم أنه قطاع 
اجتماعي تضامني وليس قطاعا 
لالستثمارات الكبيرة، ألنه نشاط 
اجتماعي تعيش منه حوالي 40 
التعاونيات،  ضمن  امــرأة  ألــف 
لساكنة  الوحيد  املــورد  ويعتبر 
ــة والــنــائــيــة،  ــروي ــق املــنــاطــق ال
نساء  نشاط  بفضل  أنه  مضيفة 
حظي  التعاونيات  في  األركــان 
اليونيسكو،  باعتراف  املغرب 
يتضمن  المادي  ثقافي  كموروث 

من  متوارثة  تقليدية  مــهــارات 
ــل، خــاصــة بني  ــى جــي جــيــل إلـ

يشتغلن  ــواتــي  ــل ال الــنــســاء 
رغم  ــان  ــ األرك جني  فــي 

ــراحــل  الـــظـــروف وامل
الصعبة التي ترافق 
ــاج،  ــتـ عــمــلــيــة اإلنـ
فــي األخــيــر ال  لكن 
أي  مــنــه  يستفدن 

شيء.
ــا، تــؤكــد  ــ ــدوره ــ ب

رقـــيـــة بــــال، رئــيــســة 
تزنيت،  نواحي  تعاونية 

الــحــالــيــة  ــة  ــي ــوضــع ال أن 
غياب  بــســبــب  ــد صــعــبــة  ج

وبسبب  واملنتوج،  اإلمكانيات 
منه  ــي  ــعــان ت الــــذي  ــاف  ــف ــج ال
صعوبة  إلى  باإلضافة  املنطقة، 
في التسويق بسبب عدم التوفر 
تجهيزات  وعــلــى  مــقــرات  على 
أن  إلى  مشيرة  اإلنتاج،  لتطوير 
كانت  تترأسها  التي  التعاونية 
قبل  ــرأة  ــ ام  20 ــي  حــوال تــضــم 
الجائحة  بسبب  لكن  »كورونا«، 
نشاطها  تراجع  األربـــاح،  وقلة 

بعد رحيل نصف املنخرطات.
محمد  ــول  ــقـ يـ جــهــتــه،  مـــن 
»كاوكي«  تعاونية  من  مــبــارك، 
وضعية  أن  الــصــويــرة،  بإقليم 
فمنها  تختلف،  الــتــعــاونــيــات 
والصغيرة،  واملتوسطة  الكبيرة 
التي  الــتــعــاونــيــات  أن  ــرزا  ــب م
املجال  هــذا  في  تجربة  راكمت 
ــتــاج  ــي اإلن ال تــجــد صــعــوبــة ف
الذي  املشكل  لكن  والتسويق، 
التعاونيات  نساء  منه  تعاني 
املــادة  ثمن  ــاع  ــف ارت فــي  يكمن 
بعدما  طبيعية،  ألسباب  األولية 
عرف السوق فترة توقف بسبب 

الجائحة وحالة الطوارئ.

احتكار الشركات 
األجنبـــــية

أفادت تقارير، أن 60 في املائة 
تعود  األركان  تصدير  حصة  من 
يرهن  مما  األجنبية،  للشركات 
مستقبل القطاع، الذي يضم أكثر 
مقاولة  و100  تعاونية   400 من 
ــات املــتــدخــلــني املــســوقــني  ــئ وم
اإلنتاج  أن  مضيفة  للمنتوج، 
يوجه  األركان  زيت  من  السنوي 
للتصدير،  منه  الكبير  الــجــزء 
أما  املائة،  70 في  أي ما يوازي 
السوق املحلية، فإن القسط الذي 
 30 أو   25 يتجاوز  ال  يستهلكه 
املصدر،  القسط  مــن  املــائــة  فــي 
400 طن،  ما يمثل حوالي  وهو 
يبلغ  إجماليا  إنتاجا  يعادل  ما 

في حده األقصى 2000 طن.
فإن  الــتــقــاريــر،  ذات  وحــســب 
االحتكار الذي تقوم به الشركات 
مجمل  على  سيقضي  األجنبية 
إنتاج  بقطاع  العاملني  الفاعلني 
ــي غــيــاب أي  ــت األركـــــان، ف زيـ
القطاع  سقوط  تمنع  ضمانات 
التي  الشركات  أيدي  بني  برمته 
الطبيعية  ثــرواتــنــا  تستنزف 
تأثير  أي  لذلك  يكون  أن  دون 
املعيشية  الظروف  على  إيجابي 
للساكنة القروية التي تعول على 
وسط  للعيش،  كمصدر  األركــان 
االستحواذ الذي يعرفه النشاط.

في نفس الصدد، يصرح محمد 
تعاونيات  هــنــاك  أن  مــبــارك، 
التصدير،  مــجــال  فــي  تشتغل 
من  قوية  منافسة  تجد  لكنها 
قبل الشركات من حيث الكميات 
في  الشاسع  والــفــرق  الكبيرة 
ونسبة  واملــعــدات  اإلمكانيات 
تعاونيات  هناك  بينما  اإلنتاج، 
أخرى تشتغل فقط على الصعيد 
ــا ال  ــه املــحــلــي والـــوطـــنـــي، ألن
للتصدير،  الـــقـــدرات  تــمــتــلــك 
الوصية  الوزارة  أن  إلى  مشيرا 
أفق  في  التصدير  بتقنني  قامت 
املنتوج،  تثمني  مسألة  مراجعة 
تستهدف  »الشركات  وأضــاف: 
الــتــصــديــر لــأســواق الــدولــيــة 

بالنسبة  كبيرة،  بكميات  وتبيع 
لنا كتعاونية، ال ننظر للمنافسة 
في  صغيرة،  بكميات  نبيع  ألننا 
تبيع  التي  التعاونيات  أن  حني 
وجود  بحكم  الخارجية  للسوق 
بينهما  يوجد  أخــرى،  شــركــات 
ووزارة  اإلنتاج،  كيفية  في  فرق 
التصدير  بتقنني  قامت  الفالحة 

في أفق تثمني املنتوج«.

ضرورة تثمين المنتوج
شددت جميلة إد بوروس على 
املحلي  املنتوج  تثمني  ضرورة 
والرفع من القيمة املضافة على 
تصدير  ألن  املحلي،  الصعيد 
كمادة  ــخــارج  ال إلــى  املــنــتــوج 
الساكنة  منه  تستفيد  ال  خــام، 
من  املبذولة  املــجــهــودات  رغــم 
والتي  التعاونيات  نساء  قبل 
أسفرت عن حصول اعتراف من 
العاملي  باليوم  املتحدة  األمــم 
لشجرة األركان املغربية، قائلة: 
25 سنة،  منذ  يتواجد  »القطاع 
تحصل  ال  ــرأة  امل زالــت  ما  لكن 
منتوج  أي  ألن  منه،  على حقها 
القيمة  يعطي  ال  خـــام  مـــادة 
تستفيد  وال  املطلوبة  املضافة 
منه نساء التعاونيات، بل يعود 
العاملية  املختبرات  على  بالنفع 
لهذا  والــشــركــات،  للتجميل 
املنتوج  يثمن  ال  ملاذا  نتساءل: 
ــبــالد  ــان فـــي ال ــأركـ الـــخـــام لـ
محلية  املضافة  القيمة  وتظل 
وأكدت  النساء«،  منها  تستفيد 
كانت  التسويق  إشكالية  أن 
مــطــروحــة فــي املــاضــي عكس 
ارتــفــاع  نسجل  حيث  ــيــوم،  ال
لكن  األركــان،  زيت  على  الطلب 
قلة  في  يكمن  الحالي  املشكل 
السوق  عــن  وغيابه  املنتوج 
تمارسه  الذي  االحتكار  بسبب 
دفع  مما  األجنبية،  الشركات 
بـ 90 في املائة من التعاونيات 
ليس  ألن  مقراتها  إغــالق  إلــى 
للزبناء،  يقدمونه  منتوج  لهم 
الفالحة  وزارة  بقرار  مشيدة 
زيت  تصدير  بمنع  والصناعة 
 200 براميل  في  الخام  األركان 
من  بعبوات  وتعويضها  لتر، 
حجم 5 لترات، وهو قرار مثمن 

للقطاع ذو خاصية اجتماعية.
منذ  أنه  بوروس،  إذ  وأبرزت 
مجموعة  خلق  تم   ،2006 سنة 
من التعاونيات النسائية إلنتاج 
زيـــت األركـــــان، بــحــيــث وصــل 
سوس  جهة  صعيد  على  العدد 
تشتغل  تعاونية   552 حوالي 

الصعيد  بينما على  املجال،  في 
 800 لـــ  الــعــدد  وصــل  الوطني 
أهمية  على  مــؤكــدة  تعاونية، 
الــتــعــاونــيــات ضمن  انــخــراط 
ذات  مجموعات  أو  اتــحــادات 
مواجهة  قصد  اقتصادي،  نفع 
ألن  والــصــعــوبــات،  التحديات 
عرضة  تكون  قــد  تعاونية  كــل 
منفردة  تظل  عندما  لالستغالل 
العمل  من  البــد  لهذا  لوحدها، 
الجماعي بهدف تقوية القدرات 
النسائية واإلنتاج والدفاع على 

مصلحتهن.
من  املغاربة  بتمكني  وطالبت 
منتوج زيت األركان قبل التصدير 
جميع  مــتــنــاول  فــي  يــكــون  حتى 
املغاربة وتستفيد منه التعاونيات، 
عبر الحد من االحتكار الذي يحرم 
من  املغاربة  مــن  كبيرة  شريحة 

اقتناء األركان.

التعاونيات  قضية 
للبرلمان تصل 

ــت قــضــيــة تــعــاونــيــات  وصــل
زيـــت األركــــان إلـــى الــبــرملــان، 
البرملاني  النائب  طالب  حيث 
إلى  ســؤال  فــي  حاتمي،  خالد 
البحري  والصيد  الفالحة  وزير 
حد  بوضع  القروية،  والتنمية 
للشركات األجنبية التي تحتكر 
املادة الخام في املغرب، وتسوق 
املنتوج في الخارج بثمن يصل 
لـ 20 أورو للتر الواحد، وطالب 
بتحسني ظروف اشتغال النساء 
تتوافق  حتى  أجورهن  وزيــادة 
تقديم  مــع  ــى،  ــ األدن الــحــد  مــع 
من  يتمكن  حــتــى  لــهــن  ــدعــم  ال
مع ضرورة  قراهن،  في  العيش 
التدابير  من  مجموعة  اتخاذ 
املنتوج،  لتثمني  ــراءات  واإلجــ
للفاكهة  مرجعي  ثمن  وتحديد 

وثمن مرجعي لبيع الزيوت.
عــدم  أن  ــمــي  حــات وأوضـــــح 
املحتكرة  الــخــام  املـــادة  ــود  وج
األجنبية،  الــشــركــات  قبل  مــن 
التعاونيات تجد صعوبة  يجعل 
بثمن  األركــان  زيت  تسويق  في 
ــى  إل ــهــا  ب أدى  مــمــا  ــع،  ــف ــرت م
ــوزارة إلى  ــ اإلفـــالس، داعــيــا ال
خام  كمادة  األركان  تصدير  منع 
للخارج، وإعطاء األولوية للنساء 
القرويات في حق الحصول على 
مناسبة  بأثمنة  الــخــام  املـــادة 
املنتوج  هذا  دعم  صندوق  عبر 
يهدر  ال  حتى  والنادر  الطبيعي 

بسبب املضاربات.

فقير:
 

»تعاونيات إنتاج األركان من 
األنشطة المتضررة بسبب 

جائحة »كورونا«، لكن 
اإلشكال المطروح يكمن 

في التكوين ومواكبة 
نساء التعاونيات، قصد 

الرفع من كفاءة اإلنتاج 
والتسويق من خالل 

مستويين: األول، اقتناع 
الناس بضرورة المواكبة 

خاصة الذين لهم نقص 
في الجانب التسويقي، 

ثم مسألة اإلمكانيات 
هل يتوفرون على 

اإلمكانيات الالزمة، خاصة 
وأن المعارض في الخارج 

تتطلب ضرورة التوفر 
عليها، لذلك، ضروري أن 

تتدخل الدولة لتوفير 
الدعم المادي والتكوين 

والتسويق قصد زيادة 
اإلنتاج والرفع من 

الكفاءة، وبالتالي، زيادة 
القيمة المضافة، خاصة 
وأنها ال تريد السير في 

إطار تسليع هذا النشاط، 
ألنه تراث مادي لديه بعد 

بيئي وبعد مجتمعي 
ويوم عالمي )10 ماي( 
وليس نشاطا تسويقيا..«

إد بوروس:

 »تعاونيات األركان تعاني منذ بداية سنة 2020، حيث ساهمت جائحة 
»كورونا« في تراجع مداخيل التعاونيات بعدما تم إغالق المحالت وإغالق 

الحدود أمامها لتصدير المنتوج، الشيء الذي كان له تأثير سلبي على 
وضعية التعاونيات من الناحية االقتصادية واالجتماعية، واإلشكالية الثانية 

تتعلق بالمضاربة في األثمنة ودخول السماسرة واحتكار قطاع األركان، 
الذي أصبح يغري أشخاصا آخرين، ثم مسألة الجفاف خالل السنوات الماضية 

والذي أثر على المحصول«.

حاتمي:

 »يجب وضع حد للشركات 
األجنبية التي تحتكر المادة 

الخام من األركان في 
المغرب وتسوق المنتوج 

في الخارج بثمن يصل لـ 20 
أورو للتر الواحد، كما يجب 

تحسين ظروف اشتغال 
النساء وزيادة أجورهن 

حتى تتوافق مع الحد 
األدنى، وإعطاء األولوية 

للنساء القرويات في 
حق الحصول على المادة 
الخام بأثمنة مناسبة عبر 

صندوق دعم هذا المنتوج 
الطبيعي والنادر حتى ال 

يهدر بسبب المضاربات، مع 
ضرورة اتخاذ مجموعة من 

التدابير واإلجراءات لتثمين 
المنتوج، وتحديد ثمن 

مرجعي للفاكهة وثمن 
مرجعي لبيع الزيوت«.



العدد: 1607 من 13 إلى 19 ماي 122022

الربـاط  ياحسرة

ال تنمية بدون موارد وال موارد بدون ترشيد للنفقات
تنصيبها،  مــن  ــر  أشــه  8 بــعــد 
تحضير  مــن  مقاطعاتنا  تمكنت 
صالحة  تــكــون  أن  نتمنى  بــرامــج 
رفعتها  وقد  وازدهارها،  لتنميتها 
في  قــرار  الستصدار  الجماعة  إلى 
باملوافقة  يكون  مــا  غالبا  شأنها 
في  اقترحوها  الذين  دام  ما  عليها 
سيصوتون  الذين  هم  املقاطعات 
ــجــمــاعــة،  ــي مــجــلــس ال عــلــيــهــا فـ
مثيالتها  على  بعد  فيما  وستحال 
مصير  ما  لكن  األرشيف..  قسم  في 

برامج التنمية السالفة ؟
ــا ســـتـــنـــخـــرط فــي  ــســن ــجــال ــم ف
ــرارات  ــ ق لتحضير  ــة  عــام مــوجــة 
ــي بــذلــك تهيئ  ــوع، وه ــوض فــي امل
فالتنمية  مــحــرك«..  بــدوم  »العربة 
املالية  األرصــدة  من  يولد  مشروع 
املــشــروع  ذلـــك  لتبني  املـــرصـــودة 
فال  األمــــوال..  مــن  املــتــوفــر  حسب 
كان  وبالتالي،  موارد،  بدون  تنمية 
صارمة  تقشف  خطة  طــرح  األجــدر 
التسيير،  ميزانية  نفقات  لترشيد 
لكل  املعرقل  هي  امليزانية  هذه  ألن 
العاصمة، ولحد اآلن ظل  تنمية في 
منصّبا  مجمله  في  التسيير  هــذا 
من  املــجــالــس  أعــمــال  تدبير  على 

ومنح وشراكات  وتعويضات  أجور 
وإمـــــدادات وأتــعــاب ومــصــاريــف 
واملــقــرات  والتلفونات  الــســيــارات 
إلخ،  القضائية...  األحكام  وغرامات 
مكلف  استهالك  إليها  أضفنا  إذا 
املاء  من  املجالس  مكاتب  لحاجيات 
كل  فإن  الحار«،  و»الواد  والكهرباء 
املوارد »تبتلعها« في التدبير وليس 
في التجهيز، وبالتالي، يستحيل أن 
إذا  إال  برامج  أو  تنمية  أي  تحقق 
أوال،  املادية  اإلمكانيات  لها  توفرت 
املتوفر  وعلى  على ضوئها  لتخطط 
عليها،  املتفق  التنمية  األموال،  من 
وما عدا ذلك، يبقى مجرد استهالك 
ليمحوها  النهار  جلسات  في  كالم 

ظالم الليل.
هو  تنمية  ألي  عــائــق  أكــبــر  إن 
اإلجبارية  غير  النفقات  في  التبذير 
وتجاهل  الــقــانــون،  يلزمها  الــتــي 
وتغييب  الــتــدبــيــر  ــي  ف الــتــرشــيــد 
ألي  ــدود  ــل ال ــعــدو  ال هــو  التقشف 
أي  اقتراح  فقبل  تنموية..  مشاريع 
استحضار  يجب  تنموية  »نــيــة« 
تــذوب  ــي  ــت ال الــفــوالذيــة  اإلرادة 
لالنحرافات،  وتتصدى  اإلغــراءات 
وتعلن الثورة على استغالل خيرات 

ذكرناه،  ما  تمويل  في  الرباطيني 
ــوال  أم كــل  تحويل  قــاعــدة  وتــقــرر 
األرصدة غير امللزمة إلى االستثمار 
القرب  وتفعيل  الخدمات  وتحسني 
مـــع املـــواطـــنـــني، وإحـــــداث أطــقــم 
وامللحقني  االجتماعيني،  املساعدين 
اإلداريـــني،  واملرشدين  الثقافيني، 
السير  لتتبع  ميدانيا،  واملراقبني 
واإلنارة  اإلداريــة،  للشرطة  العادي 
ــارات  ــات اإلشــ ــالم الــعــمــومــيــة، وع
وباختصار:  إلـــخ،  ــتــشــويــر...  وال

نحلم بمجالس في مستوى عاصمة 
تشريف  من  غنمته  ما  بكل  اململكة 
عاهلها  سياسة  على  العالم  وتقدير 
عمرانها  ونــمــو  أهــلــهــا،  وثــقــافــة 
مجتمعها  وأنشطة  بيئتها  ونظافة 
تنموي  برنامج  مــن  فكم  املــدنــي.. 
املجالس  عليه  وصــادقــت  ناقشته 

السابقة؟
برنامج  على  فضلكم  من  دلونا 
حــتــى  أو  ــه  ــق ــي تــطــب ــم  ــ ت واحــــــد 

االستئناس به.. فال أثر يذكر.

شهادات من
الرواد

شهادة من الرائد الدكتور رشيد الرينكة في 
أعمال  في  بها  أدلى  أحميدة،  محمد  الدكتور  حق 
الندوة التي نظمت باملكتبة الوطنية للمملكة سنة 
»قيم النهوض الحضاري  2018 ودونت في كتاب 
من  الفقرة  هذه  منها  اقتطفنا  اإلسالمي«،  للعالم 
الصفحة 100: ))السياسة بدون أخالق هي عبارة 
عن ديماغوجية وانتهازية، والسلطة بدون أخالق 
بدون  والعلم  واســتــبــداد،  عنف  عن  عبارة  هي 
ويمكن  وغطرسة،  سطو  عن  عبارة  هو  أخــالق 
أخي  حق  في  املتواضعة  الشهادة  هذه  أختم  أن 
إليه  توصل  بما  أحميدة،  الدكتور محمد  الفاضل 
شيخ اإلسالم بن تيمية رحمه هلل، مثل اإلخوة كمثل 
اليد والعني، إذا دمعت العني مسحت اليد دمعتها، 

وإذا تأملت اليد بكت العني ألجلها(( انتهى. 

ــا يـــلـــزم مــــن املــكــتــب  لــلــوقــايــة واتــــخــــاذ مــ
الصحية  املــراقــبــة  لتشديد  اجلــمــاعــي  الصحي 
على ما يباع يف سوق اجلملة، وما يذبح ويوزع من 
األسماك،  سوق  ومن  اجلماعية،  املجزرة  بهائم 
بعدما الحظنا تفشي مرض خطير لدى بعض 
الرباطيني يف اجلهاز الهضمي.. يطرح السؤال: 
هل لذلك عالقة باملوضوع؟ فلحد اآلن جنحت 
املستشفيات واملصحات يف مواجهة الداء بنجاح 
وفعالية ولكن بتكاليف باهظة.. فهل ما نطبخ 
من خضر وحلوم وأسماك ونعناع وغيره يخضع 
املواد  هذه  من خلو  للتأكد  الالزمة  للتحليالت 

من »املبيدات« قبل بيعها للمواطنني؟  

صيانة وإحداث املقابر مسؤولية اجلماعة 
لهذه  مــرصــود  مالي  رصيد  يف  تتصرف  التي 
لعلو  فمقبرة  آخــر..  شــيء  الواقع  لكن  الغاية، 
مثال أضافت إلى عشوائيتها فوضى ال مثيل لها 
من طرف »فقهاء« يبتزون الوافدين للترحم على 
موتاهم أو يف مراسيم الدفن، وكل من لم ميتثل 
والشتم،  السب  من  وابل  نصيبه  من  يكون  لهم 
ويقال بأنهم، يؤدون إتاوات للحراس للقيام بهذه 
تدنيس  من  مقابرنا  يف  يقع  فما  »اجلــرائــم«.. 
ألرواح موتانا يستوجب إقالة كل املسؤولني عن 

»الصيانة« »يا حسرة«.

إذا كـــانـــت اجلـــمـــاعـــة عـــاجـــزة عـــن حــمــايــة 
مــقــابــرهــا، فــــإن مــقــاطــعــاتــهــا كــلــفــهــا الـــقـــانـــون بـ 
22 اخــتــصــاصــا إلقـــامـــة جتــهــيــزاتــهــا وتــهــيــئــتــهــا 
وصيانتها وطرق تسييرها، وعندما تكون موجهة 
أساسا إلى سكان املقاطعة منها: املراكز الثقافية 
ــاط حتــتــضــن تـــظـــاهـــرات ثــقــافــيــة عــاملــيــة،  ـــربــ والـ
أقـــبـــل(،  ويف العاصمة  واملــســابــح )والــصــيــف قــد 
األول  مغطاة،  قاعات  داخــل  عموميان  مسبحان 
والثاني  ملكيتها،  يف  وهو  اجلماعة  مقر  بجانب 
وسط حي حسان من حق السكان فقط املرور من 

أمامهما دون االستفادة منهما.   

اجتياز  يف  املجلس  رئيسة  توفقت  إذا 
مستمرة يف شق  زالــت  ال  فهي  املــطــبــات)..(، 
بقوة  احملــفــوف  املــلــغــوم  التدبير  يف  طريقها 
وصمت  »ليونة«  ألن  معروفة،  وهي  املعارضة، 
حجاب  وراء  ضــراوة  أكثر  الزمالء  األصدقاء 
من تدخالت املكشوفة وجوههم.. فعليها إذن، 
رئاسة  على  امـــرأة  مــرور  لتأريخ  االســتــمــرار 
جماعة العاصمة، وذلك بتسجيل زيارة مجاملة 
الوهاب  عبد  األســاتــذة:  السابقني،  للرؤساء 
ملني، حمزة الكتاني، عمر البحراوي، فتح اهلل 
كبيرة  مبادرة  ومحمد صديقي، ستكون  ولعلو، 

من سيدة لرجال كبار. 

نقل  شبكة  فيه  تــعــززت  الــذي  الــوقــت  فــي 
يعقوب  مقاطعة  مــع  بالربط  »الــطــرامــواي« 
حسان  هــي  مقاطعات   3 لتغطي  املــنــصــور 
وأكدال وأخيرا يعقوب املنصور، تبقى الجهة 
تضم  والتي  منسية،  العاصمة  من  الغربية 
هما  مقاطعتني  في  نسمة  ألف   300 حوالي 
غير  بأنهما  ويظهر  والسويسي،  اليوسفية 
البعيد،  وال  القريب  املــدى  في  ال  مبرمجتني 

لتلتحقا بركب هذا النقل املريح.
موضوع  في  جاهزة  دراســـات  بــأن  ونعلم 
تمديد هذه الشبكة إلى حي الرياض واملحطة 
مدينة  في  األحياء  وبعض  الجديدة،  الطرقية 
تراب  نصف  من  أزيد  بشأن  كالم  وال  تمارة، 
العاصمة بمقاطعتني غير مدرج في أفق الربط 
الحضري  النقل  بسكك  اآلخــر  النصف  مــع 
إلى  تطرقا  مجلسيهما  حتى  وال  الحديدي، 
املوضوع في إحدى جلساتهما - على األقل - 
لتسجيل رغبتهما في استفادة آالف املواطنني 
في  كإخوانهم  بأريحية  التنقل  خدمات  من 

باقي أحياء املدينة.
وحاليا، هناك ضغط كبير واختناق مروري 
كثيف تتسبب فيه العربات على محور شوارع 
محمد السادس واإلمام مالك وأحمد بال فريج 
السير  حركة  يعرقل  مما  ــذروة،  ال أوقــات  في 

داخل املقاطعتني، بل يشلها في بعض الشوارع 
األخرى.. وبما أن املنتخبني صامتون على هذا 
الجحيم اليومي الذي يتجرعه املواطنون، فإن 
يتذكر  من  وال  يــوم  بعد  يوما  تكبر  املعاناة 
الفرصة  أن  الرباط، وبما  هموم نصف ساكنة 
القتراح  واليوسفية  السويسي  لنواب  متاحة 
باالتفاق  بــادروا  لو  فحبذا  تنموية،  مشاريع 
تجهيز  لطلب  مشتركة  وثيقة  تحضير  على 
من  وأن  خصوصا  بـ»الطرامواي«،  أحيائهم 
بينهم برملانيني في الجماعة وحزبني يترأسان 
ورئاسة  الحكومة  في  نفوذ  لهما  املقاطعتني 
سياسي  تيار  من  الـــوزارات،  وجل  الحكومة 
سلسة  العملية  سيجعل  مما  واحــد،  حزبي 

التنفيذ. ومقبولة 
حول  املطبق  الصمت  تكسير  انتظار  وفي 
اليوسفيون  سيبقى  الــشــائــك،  املــلــف  هــذا 
والسويسيون يعانون األمرين من أجل قضاء 
في  ســواء  ــرور،  امل اختناق  بسبب  أغراضهم 
سياراتهم، أو في حافالت النقل الحضري  أو 

»التاكسيات«.
ــوادي،  ــ ــ ــاطــعــتــني بــضــفــة ال ــق ونـــفـــس امل
وضعيتهما جد متدهورة، وطرقاتهما محفرة، 
أعينهم  وعلى  دائــمــون  منتخبوهما  بينما 

غشاوة ال يبصرون ما يضر ناخبيهم.

أسـرار300 ألف رباطي محرومون من نقل »الطرامواي«
العاصمة

رحم اهلل أحد رموز الرباط، الفقيد عبد الرحيم قريون، 
وكان طيلة 25 سنة رئيسا لديوان املرحوم الوالي عمر بنشمسي، 
وعندما قرر املجلس البحث عن مؤرخ جامعي لتأليف كتاب عن 
يكون  ومشاريعها  وإجنــازاتــهــا  بتاريخها  تعرف  كوثيقة  املدينة 
ــرة، اتــصــل بــالــســي عــبــد الــرحــيــم  ــزائـ هــديــة لــلــوفــود األجــنــبــيــة الـ
ــوالــــي والــتــمــاس  الســـتـــشـــارتـــه يف املــــوضــــوع، وطـــلـــب مـــوافـــقـــة الــ
بصفة  بالتاريخ  مهتم  متخصص  أستاذ  القتراح  منه  املساعدة 
كان  الــوالــي،  إحاطة  بعد  وطبعا  بصفة خاصة،  والــربــاط  عامة 
األســاتــذة اجلامعيني  أحــد  بــاســتــئــذان  والتكفل  بــاملــوافــقــة  الـــرد 
ــاز املــطــلــوب، ولـــم يــتــردد يف حتقيق  املــشــهــوريــن لــلــتــعــاون يف إجنـ
املرجو، بشرط أال يتقاضى أي أجر مادي أو معنوي عن العمل 

املسنود إليه من مدينته الرباط أطال اهلل عمره.
وبعد أيام، سلم فضيلة الدكتور عبد الكرمي كرمي، أستاذ 
)سلم(  التاريخ،  علوم  يف  دولية  جمعيات  يف  وعضو  جامعي 
املــخــطــوط مــشــروع الــكــتــاب إلـــى املــجــلــس الـــذي أحــالــه على 
الطبع ليصدر يف طبعة أنيقة سنة 1986 حتت عنوان: »رباط 
الــفــتــح عــاصــمــة املــمــلــكــة املــغــربــيــة«، ويــتــضــمــن أربــعــة فصول 
كالتالي: 1( تأسيسها يف القرن السادس للهجري. 2( ارتباطها 
باألندلس. 3( االنطالقة احلقيقية للمدينة يف عهد املولى محمد 
بن عبد اهلل. 4( منوها واتساع عمرانها منذ صيف 1912 إلى 1986.

ومــن نــفــس املــجــلــس، اتــفــق مجموعة مــن املــســتــشــاريــن على 
من متويل  البلدية«  »منار  عنوان:  إصــدار جريدة شهرية حتت 
اململكة  كــل جــمــاعــات  وإلـــى  وتــوزيــعــهــا محليا  املــجــمــوعــة  تــلــك 
والعواصم العربية، مما يسمح للداخل واخلارج بتتبع مسيرات 
نضال ذلك املجلس يف زمن الثمانينات والتسعينات، مما يؤكد 
النضال  يف  شعلة  يـــزال  وال  كـــان  الــربــاطــي  املــدنــي  املجتمع  أن 
الكتب  آالف  لصناعة  و»مصنعا«  والــفــنــي،  والــريــاضــي  الــثــقــايف 
واملؤلفات واملنشورات التي تتناول مواضيع مختلفة عن املدينة 
يف ماضيها وحاضرها ومستقبلها وإشعاعها الثقايف من أندية 
ــدة، وجــمــعــيــات صــادقــة يف تطوعها الــدائــم، وقــد قــام  أدبــيــة رائــ
للتعريف  دول  عــدة  لــدى  املتنقل  السفير  بـــدور  املجتمع  ذلــك 
بثقافتنا وعاداتنا وأدبائنا وتراثنا املوسيقي ولباسنا التقليدي 
والفكر السليم من شوائب اجلهل والعنصرية واألنانية، وبيننا 
للوطن،  مفخرة  أخــالقــه  ونبل  ومؤلفاته  املغربي  األدب  عميد 
الثقافية وأساتذة »اجلراحة«  وأبطال الصحوة  ونقيب وعمداء 
عاملهم  يف  جــّد  عما  للبحث  أسبوع  كل  يلتئمون  الثقافة،  لهذه 
ملتمسات  بــوصــفــات  وعــالجــهــا  مشاكلنا،  بــدراســة  لـــ»إســعــادنــا« 
لــلــجــهــات املــخــتــصــة، وال نـــعـــرف بــالــضــبــط هـــل ســيــكــونــون من 
يف  املكرمني  من  أم  املنظمني،  أم  املدعوين،  من  أم  احلاضرين، 
دور ملجالسنا يف نفس  أي  نعلم  كما ال  مناسبة هم مبدعوها؟ 
املناسبة، هل من املفتخرين برواد الثقافة الرباطية وتقدميهم 
إلى العالم مبا يليق بالعلوم التي يكتنزونها، والتضحيات التي 
العالم  يف  الثقافة  لعاصمة  حققوها  التي  والنتائج  قدموها، 

اإلسالمي واإلفريقي؟
وتظاهرات مثل التي ننتظر، سبق تنظيمها يف العاصمة 
بـــاريـــس، وطــيــلــة ســنــة وهـــي مــكــســوة بــالــيــافــطــات والــلــوحــات 
ــوة فـــرحـــة بــتــتــويــجــهــا بــلــقــب »عــاصــمــة  ــزهــ ــات مــ ــ ــالنــ ــ واإلعــ
للكتاب،  الدولي  املعرض  أو الحتضانها  األوروبية«،  الثقافة 
ضرائب  ألداء  لكن  مثلها..  علقت  الــربــاط  العاصمة  بينما 

السيارات.    

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

من يفتح كتاب 
»رباط الفتح 

عاصمة المملكة 
المغربية« ؟

»لوحة« جميلة لبعض صناع الثقافة يتوســطهم املدير العام للمنظمة 
اإلســامية للتربية والعلوم والثقافة )إيسيســكو( بتاريخ 15 دجنبر 2018، 

وقد شــارك آنذاك يف ندوة علمية كللت بتكريم األدباء الشــامخين 
بوقفتهم يف الصورة، والذين ال يحتاجون إلى التعريف بأســمائهم، نعيد 

نشــرها بمناســبة تتويج الرباط عاصمة للثقافة يف العالم اإلسامي 
واإلفريقــي.. جازاهم اهلل خيرا ىلع نضالهم. 
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أسبوعيات كريم إدبهي

ذهاب نصف نهائي كأس إفريقيا لألندية

وداد األمة على مرمى حجر من النهائي
ونهـضة بركـان مطالـب بالتكـشير عـن أنـيابه

نرفض التشهير وسنرفع القضية إلى جلنة األخالق 
يف »الفيفا«

الكاميروني إيطو، في رسالة إلى االتحاد الجزائري
منتخب بدون أخالق وال روح رياضية..

وتريد  إفريقيا،  بأنك لست  األفارقة يفهمون  جعلت 
اللعب يف آسيا

الدولي الكاميروني السابق تشوتانغ للمدرب الجزائري 
جمال بلماضي

راه الرجل جهل، هاد املنتخب حتى قارة ما تقبلو.

»اجلزائر بلد متباكي«
الدولي الفرنسي السابق، ليليان تورام

بلد مريض بالنرجسية والكذب والبهتان..

اليوم بان لينا أننا واقفني على رجلينا
الطاوسي، مدرب الرجاء البيضاوي

بحال إيلى البارح كنتو واقفني على يديكم.

التونسي الشعباني مدرب البورسعيدي املصري يثير 
الشغب إلخفاء فشله

مواقع
ف الفوضى مع الترجي التونسي. ولَّ

تكوين  مــركــز  عــلــى  ــراف  ــ اإلشـ مــن  الرغــيــت يستقيل 
أوملبيك مارسيليا

وكاالت
ر على شي بريكول. دابا يرجع للمغرب يدبَّ

ما خسرناش بخمسة لصفر باش نعتذروا جلمهور الرجاء
اإلبراهيمي، الكاتب العام للفريق

العاملي، شكون  الــرجــاء  ديــال  دابــا هــذا مسير  شوفوا 
كان يعرفك كون ما كانش اجلمهور الرجاوي؟

رغبته  عن  يعبر  ليل،  فريق  مالك  فرنسي  ملياردير 
يف رئاسة الرجاء

مواقع
يشوف مع ذاك الكاتب العام »العجيب«.

بلماضي انتشل مهاجرين أفارقة من الضياع
الالعب السابق وادو
ر ليك على شي خدمة. كون غير »انتشلك« حتى أنت ويدبَّ

ــو الـــــوداد  ــبـ ــف العـ ــخــل ــم ي ــ ل
الرياضي الوعد الذي أخذوه على 
الرحال  يشدوا  أن  قبل  أنفسهم 
إلى أنغوال، وهو إهداء االنتصار 
الذي  الكبير  ــودادي  ال للجمهور 
األحد،  يوم  املباراة،  بعد  احتفل 
والثمانني  الخامسة  بــالــذكــرى 
الذي  الكبير،  الصرح  هذا  مليالد 
من  اآلالف  بل  املئات،  عنه  دافــع 
وبعد  قبل  ــني  ــدرب وامل الــالعــبــني 

االستقالل.
فريق الوداد الرياضي، وبالرغم 
من الحرارة املفرطة، بسبب توقيت 
املباراة )الواحدة ظهرا( أبانوا عن 
الرعب  قتالية قل نظيرها، وزرعوا 
في ملعب 11 نونبر الذي امتأل عن 
كان  الــدخــول  وأن  خاصة  آخـــره، 
باملجان للتأثير على الالعبني، لكن 

السحر انقلب على الساحر.
مــبــاراة  لعب  األحــمــر  الــفــريــق 
أتلتيكو  بيترو  وأرغــم  تاريخية، 
لألمر  والرضوخ  االستسالم  على 

الواقع.
فريق الوداد قدم عروضا جيدة 
ــاراة التي  ــب خــالل كــل دقــائــق امل

أنهاها بانتصار كبير )1-3(.
مباراة اإلياب التي سيحتضنها 
مركب محمد الخامس مساء يومه 
الثامنة  الــســاعــة  على  الجمعة 
رائعة  مناسبة  ستكون  مــســاء، 
الجمهور  ــع  م الــلــقــاء  لــتــجــديــد 
الـــــودادي الـــرائـــع، الـــذي لن 

لالحتفال  باالنتصار  إال  يرضى 
ــددا بـــالـــذكـــرى الــخــامــســة  ــجـ مـ

والثمانني لتأسيس الفريق.
في  ممثلنا  بأن  يقني  على  نحن 
البطلة  لألندية  األبــطــال  عصبة 
بلغ العبوه من النضج، ما يخول 
بهدوء،  املباراة  هذه  خوض  لهم 
للخصم،  اســتــصــغــار  ــدون  ــ وبـ
ــاراة  ــب ــى م ــلــوصــول بــأمــان إلـ ل
بدون  سيخوضها  التي  النهاية 

شك ضد نادي األهلي املصري.
ــق نــهــضــة بـــركـــان الـــذي  ــري ف
كأس  نهائي  نصف  ذهاب  خاض 
فريق  ــد  ــي ض ــق ــري اإلف االتـــحـــاد 
لوبومباتشي  بمدينة  مازيمبي 
الكونغولية، كان بإمكانه أن يعود 
العديد  أن  إال  السلبي،  بالتعادل 
هزيمته  في  العوامل ساهمت  من 
جاءت  والتي   )0-1( الصغيرة 
األنغولي  الحكم  أضــاف  أن  بعد 
املضايقات  عن  ناهيك  دقائق،   9
الفريق  لها  تعرض  التي  الكثيرة 
بمدينة  حلوله  منذ  الــبــركــانــي 

لوبومباتشي.
على العموم، نحن واثقون بأن 
الطاولة  سيقلب  بــركــان  نهضة 
اللقاء  وسينهي  خصمه،  على 
بانتصار وتأهل إلى النهاية، ولم 
ال الفوز بها، ليضيف لقبا جديدا 

إلى اللقب الذي سبق أن فاز به.
ونهضة  لــلــوداد  سعيد  حــظ 

بركان.

فرصة تاريخية للوداد للفوز باللقب اإلفريقي الثالث
نـــجـــحـــت الــجــامــعــة 
املــلــكــيــة املــغــربــيــة لــكــرة 
رئيسها  شخص  في  الــقــدم، 
املكتب  إقناع  في  لقجع،  فوزي 
لكرة  اإلفريقي  لالتحاد  التنفيذي 
القدم، بمنح احتضان نهاية كأس 
البطلة  لألندية  األبطال  عصبة 
مركب  سيكون  حيث  للمغرب، 
لهذا  مسرحا  الــخــامــس  محمد 

العرس اإلفريقي.
بعد  املـــغـــرب  ــار  ــي ــت اخ ــاء  جــ
املكتب  به  قــام  ــذي  ال التصويت 
التنفيذي لـ»الكاف« والذي جاءت 
 16 بـــ  اململكة  لصالح  نتائجه 
صوتا مقابل 3 أصوات للسنغال، 
الذي سحب ترشيحه بعد الصدى 
الكبير الذي لقيه املغرب من طرف 
التنفيذي  املكتب  فعاليات  معظم 

لالتحاد اإلفريقي.
فـــريـــق األهــــلــــي، وكـــعـــادة 

املعروفني  املصريني  »األشــقــاء« 
بأنانيتهم الطاغية، لم يرقهم هذا 
ــقــرار، حيث ســارعــوا إلرســال  ال
اإلفريقي،  لالتحاد  احتجاجاتهم 

طلبا  يقدموا  لــم  بأنهم  علما 
الستضافة هذه النهاية.

على العموم، فريق الوداد 
بكل  معني  غير  الرياضي 
فمهمته  األشـــيـــاء،  هـــذه 
الوحيدة هي التركيز على 
للمرة  الكأس  بهذه  الفوز 

الثالثة، بعد أن سبق له أن 
فاز بها في نسختها القديمة 

 ،2017 سنة  وفــي   ،1992 سنة 
األهــلــي،  أي  الــفــريــق،  نفس  على 

وبمركب محمد الخامس.
ينتظر  ــخ  ــاري ــت ال ــع  م مــوعــد 
ــذي حطم  ــ ال ــفــريــق األحـــمـــر،  ال
هذه  فــي  القياسية  ــام  األرقـ كــل 
املــســابــقــة خـــالل هـــذا املــوســم، 

على  انــتــصــر  حــيــث 
امليدان،  خارج  منافسيه،  جميع 
السطور،  هذه  كتابة  ولحد  لكن 
ــيء، لذلك  ــم يــفــز بــعــد بــأي شـ ل
دروس  مـــن  االســـتـــفـــادة  عــلــيــه 
املوسم املاضي، ضد فريق كايزر 

يقوم  أن  كــذلــك  وعــلــيــه  شــيــفــز، 
لقب  إهــداء  أجل  من  باملستحيل 
واملثالي،  الرائع  لجمهوره  جديد 
فرحة  فرحتان:  الفرحة  لتكون 
الفوز باللقب، وفرحة االحتفاالت 

بذكرى عيد ميالد وداد األمة.

بدون عنوان

الزميل محمد مقروف،  تعرض 
لرئيس  اإلعـــالمـــي  املــســتــشــار 
لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة 
مدفوعة  إعالمية  لحملة  القدم، 
أعمال  وكيل  طــرف  مــن  الثمن، 
للمنتخب  الـــســـابـــق  ــدرب  ــ ــ امل

املغربي، هيرفي رونار.
املدعو  الجزائري،  الوكيل  هذا 
على  يغطي  أن  أراد  عياد،  فريد 
الوصول  فشل منتخب بالده في 
ــأس الــعــالــم  ــ ــات ك ــي ــهــائ ــى ن ــ إل
بــالــتــعــرض لــألســتــاذ مــقــروف، 
وسعة  أخالقه  بدماثة  املعروف 
في  كان سببا  أنه  مدعيا  صدره، 
إقالة هيرفي رونار، الذي اشترط 
املغربي  املنتخب  لتدريب  عودته 

بإبعاد مقروف.
السمسار  لهذا  قــال  من  أوال، 

بأن الجامعة املغربية تريد عودة 
مع  بعقد  يلتزم  الـــذي  ــار،  ــ رون
إلى  املتأهل  السعودي  املنتخب 

مونديال قطر؟
ثانيا، ما عالقة السيد مقروف 
مع  فشله  بــعــد  ــار  ــ رون بــإقــالــة 
نهائيات  في  الوطني  املنتخب 

كأس إفريقيا لألمم.
لدى  املــعــروف  الشخص  هــذا 

ــني  ــب ــالع ــني وال ــ ــدرب ــ ــالء امل ــ وكـ
يخلق  أن  أراد  بـــاالســـتـــرزاق، 
الكاذبة،  االدعاءات  بهذه  الحدث 
لم  رونـــــار  املـــــدرب  أن  ــث  حــي
اإلعــالم  مــع  عـــداوة  أي  لــه  تكن 
يتسم  دائما  كان  الــذي  الوطني 
أن  كما  والحياد،  باملوضوعية 
بني  تربط  كانت  التي  العالقة 
والصحافة  ــار  ــ رون الــفــرنــســي 

دائــمــا تتسم  كــانــت  الــوطــنــيــة، 
الطرفني،  من  املتبادل  باالحترام 
حاجة  في  ليس  مقروف  فالسيد 
للدفاع عنه، ألن مشواره اإلعالمي 
عنه  يتحدث  واملتميز،  الطويل 
تجاوزت  احترافية  مسيرة  وعن 
األربعني سنة اتسمت بالوضوح، 
في  يشتغل  كــان  حينما  ســواء 
حينما  أو  الــوطــنــيــة،  اإلذاعــــة 
في  املغربي  لإلعالم  سفيرا  كان 
التي  العربية  الــدول  من  العديد 
والتقدير،  االحــتــرام  كل  له  تكن 
كما أنه ليس دخيال على اإلعالم 
العب  فهو  الــريــاضــة،  على  وال 
دولي سابق في املنتخب الوطني 
لكرة اليد، الذي حمل قميصه في 
القارية  املنافسات  من  العديد 
والدولية، أما مثل ذلك الجزائري 
البئيس، فلنتركه ينبح على غرار 

كابراناته العجزة..
فالقافلة تسير والكالب تنبح.

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

الله العظيم. َجّنَِتي ( صدق 

تلقينا ببالغ األسى واحلزن العميق، نبأ وفاة 
الزميل املصور الصحفي، نور الدين ديان، الذي 
الثالثاء  يوم  فجر  تعالى  للباري  الــروح  أسلم 

األخير، بعد مرض لم ميهله طويال.
وبهذه املناسبة األليمة، نتقدم بأحر التعازي 
واملواساة إلى زوجته، وإلى جميع أفراد عائلته، 
من  طالبني  الصحفيني،  املصورين  أســرة  وإلــى 
يلهم  وأن  جناته،  فسيح  يسكنه  أن  تعالى  اهلل 

ذويه الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الزميل محمد مقروف بجانب فوزي لقجع

مركب محمد الخامس
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إعــداد : سعيد الريحاني

حرب  تعد  لــم  الــيــوم  الــحــرب  إن 
الحرب  وإنما  فقط،  فتاكة  أسلحة 
اإللكترونية قد تكون أخطر، وما أكثر 
انهيار  عن  تحدثت  التي  القصص 
النظام  أو  الــصــرف  لنظام  شامل 
لالختراق،  تعرضه  بعد  الصحي 
وليس هناك فرق بني الدول الكبرى 
والدول النامية في هذا املجال.. ففي 
دولة مثل أمريكا، سبق أن ))صدرت 
تحذيرات شديدة من واشنطن بشأن 
إلكتروني مباغت من عدو ال  هجوم 
الكهرباء  محطات  يدمر  به  ُيستهان 

ويعطل  الــبــالد  أنــحــاء  جميع  فــي 
الحكومة  وُيصيب  املالية  األنظمة 
األمريكية بالشلل.. إال أن من يعملون 
الهجوم،  هــذا  ملثل  التصدي  على 
على  يقتصر  ال  ــر  األم أن  يقولون 
الحكومة والشركات  حماية شبكات 
األمريكية من هجوم وحيد مفاجئ، 
من  للعديد  تصدوا  أنهم  وأعلنوا 
يكون  قــد  ــد  واح آن  فــي  الهجمات 
جانب  إلى  الدول  مصدرها عشرات 
تمويل  ذات  إلكترونية  عصابات 
ويقول  محترفني..  ومجرمني  جيد 

إن  ومستشاروهم،  األمن  مسؤولو 
تأتي  وال  طاقتهم  تفوق  الهجمات 
تتهمها  التي  الصني  من  جميعها 
بالتجسس على  فترة  منذ  واشنطن 
ينطلق  بــل  األمــريــكــيــة،  الــشــركــات 
وشــرق  روســيــا  مــن  منها  الكثير 
ــشــرق األوســـط ودول  ــا وال ــ أوروب
وحــدات  الهجمات  وتنفذ  غربية، 
عسكرية خاصة أو عصابات جريمة 
مــراهــقــون((  نــشــطــاء  أو  منظمة 

)املصدر: وكالة األنباء رويترز(.
أمريكا..  في  كذلك  األمــر  كان  إذا 

فكيف سيكون الحال بالنسبة لدولة 
مثل املغرب؟ الجواب ورد على لسان 
عبد اللطيف لوديي، الوزير املنتدب 
بإدارة  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى 
عدد  أن  أكد  حيث  الوطني،  الدفاع 
حاولت  التي  السيبرانية  الهجمات 
استهداف املغرب خالل سنة 2021، 

بلغ 577 عملية.
ــهــجــومــات  ال مـــئـــات  إذن،  ــي  هـ
إنها  القول  يمكن  بل  اإللكترونية، 
من  غفلة  في  تجري  حــرب  بمثابة 

املــغــاربــة، ألن هــذا الــنــوع من 

في نفس هذا الشهر من سنة 2017، كتبت وكاالت 
األنباء العالمية أخبارا كثيرة عن أكبر هجوم إلكتروني 
الهجمات  مــن  موجة  ))إن  قــالــت:  حيث  الــتــاريــخ،  فــي 
اإللكترونية غير المسبوقة، بحسب الشرطة األوروبية 
)يوروبول(، استهدفت مئات الدول يوم السبت 13 ماي 2017(، األمر 
بينها  من  والمنظمات  المؤسسات  من  العديد  عمل  على  أثر  الــذي 
للسيارات  الفرنسية  »رونــو«  ومجموعة  بريطانيا  في  مستشفيات 

المكسيك  ومن  إسبانيا  إلى  روسيا  فمن  الروسي..  المصرفي  والنظام 
إلى فيتنام طال »برنامج الفدية« عشرات آالف أجهزة الكمبيوتر، خصوصا 
في أوروبا، مستغال ثغرة في أنظمة التشغيل »وينداوز« كشفت في 
تمت  إيـــه«،  إس.  »إن.  األمريكية  القومي  األمــن  لوكالة  سرية  وثــائــق 
قرصنتها، وأعلنت الشرطة الفرنسية أن موجة الهجمات المعلوماتية 
التي ضربت عشرات الدول، طالت أكثر من 75 ألف جهاز كمبيوتر في 

العالم(( )المصدر: وكاالت(.

إخباريتحليل 

تحدي عسكري جديد يفرض نفسه 

الجيش الملكي يواجه حربا إلكترونية 
الـــدولة  مــــؤسسات  ضــــد 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
15 العدد: 1607 من 13 إلى 19 ماي 2022

تحلـيل  إخـباري  

سرية  لضوابط  يخضع  الــحــروب 
التشويش  ــدم  عـ ــهــدف  ب ــرة،  ــي كــب
إخافة  وعــدم  العامة،  الحياة  على 
املستثمرين.. وقد جرى التعامل مع 
مئات الهجومات اإللكترونية حسب 
اليقظة  مــركــز  طــرف  مــن  ــي،  ــودي ل
للهجمات  ــصــدي  ــت وال والـــرصـــد 
املعلوماتية، هذا األخير سبق له أن 
حذر املغاربة من خطورة البرمجيات 
هواتفهم،  تستهدف  التي  الخبيثة 
ــرصــد  وكــشــف مــركــز الــيــقــظــة وال
املعلوماتية،  للهجمات  والتصدي 
عن  الوطني،  الدفاع  إلدارة  التابع 
ماليني  في  خبيثة  برمجيات  وجود 
الهواتف الذكية الجديدة من مختلف 
عبر  املعروفة  التجارية  العالمات 
العالم، محذرا املغاربة منها، وجرى 
عبر  الهواتف  ماليني  في  اكتشافها 
و»أوبو«  »هــواوي«  كشركة  العالم، 

والتي  و»ســامــســونــغ«،  و»فــيــفــو« 
»أندرويد«،  بنظام  هواتفها  تعمل 
يخلطون  املواطنني  بعض  أن  غير 
للجيش  الــتــابــع  ــز  ــرك امل هـــذا  ــني  ب
امللكي، وبني املجهود الذي تقوم به 

مصالح أخرى مثل األمن الوطني.
ــن ســـؤال طرحه  وفـــي جـــواب ع
الــبــرملــانــي عــبــد الــنــبــي عــيــدودي 
وهو  الشعبية،  الحركة  حــزب  عن 
البرملاني الذي اشتهر بعبارة »نريد 
ال  بشة،  هشة  عشة  جشة  حكومة 
قال  نشة«،  مشة  كشة  حكومة  نريد 
أن  موضحا،  لوديي  اللطيف  عبد 
والتصدي  والــرصــد  اليقظة  مركز 
على  يعمل  املعلوماتية،  للهجمات 
الــثــغــرات  رصــد  عمليات  تــعــزيــز  
األنظمة  تشل  أن  شأنها  من  التي 
الحساسة،  التحتية  البنيات  أو 
للهجمات  التصدي  إلــى  باإلضافة 

تغيير  إلى  تهدف  التي  السيبرانية 
سرقة  أو  مــحــوهــا  أو  املــعــطــيــات 
يتم  لم  التي  الحساسة  املعلومات 
تأمينها بشكل صحيح، وكل اعتراض 
كما  تغييرها..  أو  االتصاالت  يلحق 
إدارة حوادث  على  يسهر  املركز  أن 
عن  السيبراني  ــن  األم وتــهــديــدات 
بناء  ودقــة  بسرعة  تحليلها  طريق 
تقنيات  من  املكتسبة  املعرفة  على 
اتخاذ  وعلى  االخــتــراقــات،  كشف 
مع  للتعامل  ــة  ــالزم ال الــخــطــوات 

الحوادث السيبرانية.
رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  وأفاد 
الــدفــاع  ــإدارة  ــ ب املكلف  الحكومة 
الوطني، أن املركز قام برفع مستوى 
العديد  إصــدار  خــالل  من  التوعية 
سنة  خالل  اإلخبارية  املذكرات  من 
نشرة   621 ــا  ــدده ع بــلــغ   ،2021
ومذكرة أمنية، من بينها 188 نشرة 

ذات طبيعة حرجة.
اليقظة  مركز  فإن  الوزير،  وحسب 
للهجمات  ــصــدي  ــت وال والـــرصـــد 
ــك على  املــعــلــومــاتــيــة، يــعــمــل كــذل
اكتشاف الثغرات التقنية في الوقت 
املناسب، عن طريق املسح الشامل، 
ملنع  وذلك  فعال،  بشكل  ومعالجتها 
إمكانية استغالل هذه الثغرات أثناء 
األنظمة  على  السيبرانية  الهجمات 
التقنية  ومــكــونــاتــهــا  الــحــســاســة 
وجميع الخدمات املقدمة خارجيا عن 
املواقع  وخاصة  األنترنيت،  طريق 
الــويــب  وتطبيقات  اإللــكــتــرونــيــة 
وتطبيقات الهواتف الذكية والبريد 
اإللكتروني واألجهزة املستعملة في 
كاشفا  بعد،  عن  والعمل  الــدخــول 
للويب  تقييما   54 إجـــراء  تــم  أنــه 

2021.. وأبرز لوديي، أن  سنة 
باختبارات  كذلك  يقوم  املركز 

ماذا لو تعرض برنامج »راميد« لالختراق؟ ماذا لو فشلت األبناك في 
حماية المعطيات الشخصية لزبنائها؟ ماذا لو تعذر عليها صرف األجور؟ ما 
هو الحل لو تعرضت البرامج المعلوماتية التي خصصت لصرف مساعدات 

»كورونا« للسطو؟ ما هو مصير المساعدات الحكومية القائمة على اللوائح 
اإللكترونية كما هو الشأن بالنسبة للدعم المهني اليوم؟ ماذا لو تعطل 

نظام الفوترة بالنسبة لفواتير الماء والكهرباء؟ أال يعني هذا أن في 
المملكة عيونا ال تنام كي ينام اآلخرون؟

في جواب عن سؤال 
طرحه البرلماني عبد النبي 

عيدودي عن حزب الحركة 
الشعبية، وهو البرلماني 
الذي اشتهر بعبارة »نريد 
حكومة جشة عشة هشة 
بشة، ال نريد حكومة كشة 

مشة نشة«، قال عبد 
اللطيف لوديي موضحا، 
أن مركز اليقظة والرصد 

والتصدي للهجمات 
المعلوماتية، يعمل على 

تعزيز عمليات رصد الثغرات 
التي من شأنها أن تشل 

األنظمة أو البنيات التحتية 
الحساسة، باإلضافة 

إلى التصدي للهجمات 
السيبرانية التي تهدف 

تغيير المعطيات  إلى 
أو محوها أو سرقة 

الحساسة  المعلومات 
التي لم يتم تأمينها بشكل 

صحيح، وكل اعتراض يلحق 
االتصاالت أو تغييرها..

عبد اللطيف لوديي.. القاضي الذي 
أسندت له مهام عسكرية 



العدد: 1607 من 13 إلى 19 ماي 2022 16

تحلـيل  إخـباري    

االختراق لتقييم مدى فعالية قدرات 
خالل  من  وذلــك  السيبراني،  األمــن 
محاكاة تقنيات الهجوم السيبراني 
نقط  الكتشاف  وأساليبه  الفعلية 
هذا  ويمكن  املعروفة،  غير  الضعف 
الــتــأكــد مــن تطبيق  مــن  االخــتــبــار 
الالزمة  واإلصــالحــات  التحديثات 
)املــصــدر:  الــثــغــرات.  تعالج  التي 

موقع هسبريس/ 7 ماي 2022(.
حسب ما سبق، تقوم إدارة الدفاع 
رأسها  على  يوجد  التي  الوطني، 
إلى  وصل  والــذي  لوديي،  القاضي 
عباس  حكومة  ــام  أي املنصب  هــذا 
تغيير  أي  يطاله  أن  دون  الفاسي 
يقود  الذي  والنجاح  الهدوء  بحكم 
به عمله، تقوم إدارة الدفاع الوطني، 
ومديرها  عسكرية  مؤسسة  وهــي 
»وزير الدفاع«، بمهام كبرى  بمثابة 

لحماية أمن املغاربة.
»راميد«  برنامج  تعرض  لو  ماذا 
األبناك  فشلت  لو  مــاذا  لالختراق؟ 
الشخصية  املعطيات  حماية  فــي 
لزبنائها؟ ماذا لو تعذر عليها صرف 
تعرضت  لو  الحل  هو  ما  األجــور؟ 
البرامج املعلوماتية التي خصصت 
لصرف مساعدات »كورونا« للسطو؟ 
ما هو مصير املساعدات الحكومية 
اإللكترونية  اللوائح  على  القائمة 
كما هو الشأن بالنسبة للدعم املهني 
اليوم؟ ماذا لو تعطل نظام الفوترة 
بالنسبة لفواتير املاء والكهرباء؟ أال 
ال  عيونا  اململكة  في  أن  هذا  يعني 

تنام كي ينام اآلخرون؟
هي  السيبراني  األمــن  أهمية  إن 
السادس  محمد  امللك  دفعت  التي 
يونيو   28 يوم  منذ  املصادقة،  إلى 
الــقــوانــن  مــن  ــة  رزمـ عــلــى   ،2021
الدولية،  واملعاهدات  واالتفاقيات 
ومــن بــن هــذه الــقــوانــن، مشروع 
األمن  قانون  تطبيق  مرسوم يخص 
ــذا الــصــدد،  ــي ه الــســيــبــرانــي.. وف
العامة  املديرية  تدخلت  أن  ))سبق 
ألمن نظم املعلومات، التابعة للقوات 
هجمات  ملواجهة  امللكية،  املسلحة 
قطاعات  اســتــهــدفــت  إلــكــتــرونــيــة 
عمومية،  ومــؤســســات  حــكــومــيــة 
من  مجموعة  املديرية  اتخذت  كما 
لحماية  ــة  ــرازي االحــت اإلجـــــراءات 
األنــظــمــة املــعــلــومــاتــيــة الــخــاصــة 
بالقطاعات الحكومية الحساسة من 
عن  املعلومات  وقرصنة  االختراق 
وفي  إلكترونية«،  »فيروسات  طريق 
القدرات  تطوير  إلى  سعيها  إطــار 
الحيوية  املصالح  لحماية  الالزمة 
لــلــدولــة واالقــتــصــاد الــوطــنــي في 
قامت  املعلومات،  نظم  أمــن  مجال 
كفاءاتها  بفضل  العامة،  املديرية 
أمن  وافتحاص  بتدقيق  الداخلية، 
ــوزارات  ــ ال بعض  معلومات  نظم 
والهيئات  العمومية  واملؤسسات 
وقد  االستراتيجي،  الطابع  ذات 
أصدرتها  التي  التوصيات  ساهمت 
في  العمليات،  هــذه  عقب  املديرية 
تحسيس هذه الهيئات حول ضرورة 
تطبيق بعض اإلجراءات االحترازية 
أمن  لسالمة  أفضل  تأمن  أجل  من 

املديرية  وتتولى  معلوماتها،  نظم 
املعلوماتي،  األمــن  على  اإلشـــراف 
وتــشــفــيــر املـــراســـالت الــرســمــيــة 
للمعطيات  اإللكتروني  والتبادل 
تنظيم  في  واملساهمة  القانونية، 
ــة،  ــي ــرون ــت ــك آلـــيـــة املـــصـــادقـــة اإلل
والتكفل باألعمال التقنية في مجال 
كما  اإللكترونية،  الجريمة  مكافحة 
نظم  ألمــن  العامة  املديرية  تتكلف 
الرخص  تسليم  بمهام  املعلومات 
التشفير  بوسائل وخدمات  املتعقلة 
أنظمة  على  واملصادقة  اإللكتروني، 
وضمان صحة التوقيع اإللكتروني، 
ــاد مــقــدمــي خــدمــات  ــم ــت ــذا اع ــ وك

املصادقة اإللكترونية.
للجيش،  التابعة  املديرية  وقامت 
من  مهم  عــدد  وافتحاص  بتدقيق 
هذه  مكنت  وقد  الحكومية،  املواقع 
العمليات من تحديد بعض النواقص 
والثغرات الواجب تفاديها من أجل 
ألمن  فعالة  منظومة  على  الحفاظ 
املؤسسات،  هــذه  معلومات  نظم 
وتم تقديم نتائج هذه االفتحاصات 
وإجـــراءات  تــوصــيــات  شكل  على 
فورية من أجل تطبيقها، وبالتالي، 
معلومات  نظم  أمــن  سالمة  تأمن 
هذه املؤسسات(( )املصدر: تقارير 

صحفية/ يونيو 2021(.
حول  ــروح،  ــط امل ــســؤال  ال يبقى 

الــذي  السيبراني  األمـــن  تعريف 
األخيرة،  اآلونــة  في  نفسه  يفرض 
األنظمة  حماية  ممارسة  فـــ))هــو 
الهجمات  من  والبرامج  والشبكات 
ــادة إلــى  الــرقــمــيــة الــتــي تــهــدف عـ
الحساسة  املعلومات  إلى  الوصول 
ابتزاز  أو  إتالفها  أو  تغييرها  أو 
مقاطعة  أو  املستخدمن  من  املــال 
وينتهج  ــتــجــاريــة،  ال الــعــمــلــيــات 
نهجا  الناجح،  السيبراني  األمــن 
طبقات  مــن  ــادة  عـ يتكون  معينا 
أجهزة  في  تنتشر  للحماية  متعددة 
البرامج  الكمبيوتر أو الشبكات أو 
أو البيانات التي ينوي املرء الحفاظ 
منظمة  أي  ــي  وف سالمتها،  على 
والعمليات  املستخدمن  على  يجب 
بعضهم  يكملوا  أن  والتكنولوجيا 
بعضا ويتكاثفوا إلنشاء دفاع فعال 

من الهجمات السيبرانية.
ــدمـــن.. يـــجـــب عــلــى  ــخـ ــتـ ــسـ املـ
ــان  ــادئ أم ــب املــســتــخــدمــن فــهــم م
الــبــيــانــات األســاســيــة واالمــتــثــال 
مــرور  كلمات  اخــتــيــار  مثل  لــهــا، 
ذات  املرفقات  من  والــحــذر  قوية، 
ــي الــبــريــد  ــدر املــجــهــول فـ املـــصـ
عمل  على  والحرص  اإللكتروني، 
للبيانات.  االحــتــيــاطــي  الــنــســخ 

التكنولوجيا.. 
تعد التكنولوجيا ضرورة ملحة 

أدوات  ــراد  واألفـ املنظمات  ملنح 
الهجمات  من  الــالزمــة  الحماية 
ــــالث كــيــانــات  ــة، ث ــي ــران ــب ــســي ال
حمايتها:  تتم  أن  يجب  رئيسية 
واألجهزة  الكمبيوتر  أجهزة   )1
الذكية والراوترات. 2( الشبكات. 
3( السحابة اإللكترونية، وتتضمن 
التقنية الشائعة املستخدمة لحماية 
الحماية،  جـــدران  الكيانات  هــذه 
 ،DNS MALWARE تصفية، 
وبــرامــج مــكــافــحــة الــفــيــروســات، 
ــول مــقــتــرحــة ألمـــان الــبــريــد  ــل وح

اإللكتروني.
السيبراني  األمـــن  يعتبر  ملـــاذا 

مهما؟
ــط بــواســطــة  ــراب ــت ــي عــاملــنــا امل ف
الشبكة، يستفيد الجميع من برامج 
على  فمثال  الــســيــبــرانــي،  ــاع  ــدف ال
يؤدي  أن  يمكن  الفردي،  املستوى 
إلى سرقة  السيبراني  األمن  هجوم 
أو  االبــتــزاز،  محاوالت  أو  الهوية 
فقدان البيانات املهمة، مثل الصور 
املجتمعات  تعتمد  كما  العائلية، 
الحيوية،  التحتية  البنية  على 
واملستشفيات  الطاقة  محطات  مثل 
وشركات الخدمات املالية، لذا، فإن 
أمر  وغيرها،  املنظمات  هذه  تأمن 
ضروري للحفاظ على عمل مجتمعنا 

بطريقة آمنة وطبيعية((.

قامت المديرية العامة ألمن نظم المعلومات، التابعة للجيش، 
بتدقيق وافتحاص عدد مهم من المواقع الحكومية، وقد مكنت 

هذه العمليات من تحديد بعض النواقص والثغرات الواجب تفاديها 
من أجل الحفاظ على منظومة فعالة ألمن نظم معلومات هذه 

المؤسسات، وتم تقديم نتائج هذه االفتحاصات على شكل توصيات 
وإجراءات فورية من أجل تطبيقها، وبالتالي، تأمين سالمة أمن نظم 

معلومات هذه المؤسسات.
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للنقـــا ش

ألنــواع  الواسع  االنتشار  بعد 
املفسدين  وكثرة  املستشرية  الفساد 
في  القطاعات  جميع  في  املحترفني 
املطالبة  إلى  الحاجة  ظهرت  املغرب، 
غير  اإلثــراء  يجرم  قانون  بمشروع 
املــشــروع الـــذي يــســتــنــزف ثـــروات 
ــان عــن هذا  ــاد، وبــمــجــرد اإلعـ ــب ال
املشروع، بدأ املفسدون الذين يحتلون 
ــة،  ــدول ــي ال مــنــاصــب املــســؤولــيــة ف
أنهم  يعلمون  لكونهم  يعارضونه، 
تعديل  مشروع  يقصدهم  الذين  هم 
لجهود  املساند  الجنائي  القانون 
واختاس  والرشوة  الفساد  مكافحة 
على  واالعــتــداء  العمومية  األمـــوال 
والباطنية  السطحية  الباد  ثــروات 
ارتفعت  الفساد  وبسبب  والبحرية، 
نسبة الفقر والبطالة وانعدام السكن 
التعليم والصحة ومن  والحرمان من 
ويمكن  الــحــيــاة،  متطلبات  جميع 
بأنه  املــشــروع  غير  اإلثـــراء  تعريف 
با  الكسب  على  املفسدين  حصول 
غير  بطرق  جهد  أي  وبـــدون  سبب 
مشروعة على حساب قوت املواطنني، 
ــراء  ــا تــكــون جــريــمــة اإلثـ وغــالــبــا م
استغال  طريق  عــن  املــشــروع  غير 
العمومية  الــوظــيــفــة  ــمــار  ــث واســت
وهذا  خاصة،  منفعة  على  للحصول 
خطيرة  سلبية  أثار  إلى  حتما  يؤدي 
تنعكس على االقتصاد الوطني وعلى 
واالجتماعي  السياسي  االستقرار 
غير  ــراء  ــ اإلث فجريمة  ــاد،  ــب ال فــي 
تختلف  خــاص  طابع  لها  املــشــروع 
التقليدية،  ــرى  األخــ الــجــرائــم  عــن 
الذين  األشــخــاص  حيث  مــن  ســواء 
يترتب  الذي  الضرر  أو  يرتكبونها، 
يرتكبون  الذين  فاألشخاص  عنها، 
في  بخبرة  يتمتعون  الجريمة  هــذه 
مجال عملهم تمكنهم من إخفاء معالم 
الجريمة عن األجهزة الرقابية، بفضل 
رشــاوى  تقديم  على  املالية  قدرتهم 
من  واإلفــات  جرائمهم  على  للتستر 
حجم  أن  كما  والــعــقــاب،  املحاسبة 
الجريمة  هذه  عن  ينتج  الذي  الضرر 

العام،  املال  على  مباشرة  بصفة  يقع 
مقومات  إضــعــاف  ــى  إل يـــؤدي  مما 
فإن  وبالتالي،  الوطني،  االقتصاد 
وأصحاب  الفقراء  وخاصة  املواطنني 
ــدخــل املـــحـــدود، هــم املــتــضــررون  ال
الجريمة،  هــذه  من  ــى  األول بالدرجة 
وحده  الجنائي  التشريع  فإن  ولهذا، 
ال يكفي ملكافحة هذه الجريمة ما دام 
أن القانون تتحكم فيه فئة معينة من 
رجال املال واألعمال الذين يسيطرون 
بد  ال  بــل  السياسية،  الحياة  على 
ضد  مكافحة  شعبية  قوى  وجود  من 
الفساد واملفسدين تدافع عن مصالح 
واالجتماعية  االقتصادية  املواطنني 
السترداد املال العام املسروق من طرف 
املسؤولني الكبار في الدولة ورؤساء 
الجماعات وغيرهم من املتورطني في 
بتقديم  وإلزامهم  العام  ــال  امل نهب 
إقرار عن ذمتهم املالية وذمة أزواجهم 
هــذه  تتضمن  أن  عــلــى  وأبــنــائــهــم 
الذمة  في  الزيادة  مصدر  اإلقــرارات 
السلطة  في  املفسدين  أن  إال  املالية، 
بممتلكاتهم،  التصريح  يرفضون 
ويعتبر هذا استهتارا مؤسساتيا مع 
قانون  املغرب  في  يوجد  ال  أنه  العلم 
بالنسبة  املالية  الذمة  بإشهار  يتعلق 
للموظفني العموميني كما هو معمول 
وبسبب  الديمقراطية،  الــدول  في  به 
الوظيفة  تظل  التشريعي  الفراغ  هذا 
البقرة  مثل  املــغــرب  فــي  العمومية 
املفسدون،  منها  يستفيد  الحلوب 
مكافحة  يصعب  الحالة  هــذه  وفــي 
أنه  حني  في  املــشــروع،  غير  اإلثـــراء 
طرأت  إذا  الديمقراطية،  ــدول  ال في 
على  أو  املسؤولني  مــال  على  ــادة  زي
مال أزواجهم أو أبنائهم بعد توليهم 
ال  الــزيــادة  هــذه  وكانت  املسؤولية، 
عن  وعجزوا  مواردهم  مع  تتناسب 
استغال  عن  ناتجة  تعتبر  إثباتها، 
الوظيفة العمومية، فيخضعون حتما 
في  وقــع  كما  واملحاكمة  للمحاسبة 
قضية الرئيس الفرنسي السابق جاك 
شيراك، الذي تمت محاكمته من أجل 
الوظائف الوهمية واستغال السلطة 
في  وكذلك  عامة،  ــوال  أم واخــتــاس 
الفيدرالي  الرئيس  أجــبــر  أملــانــيــا، 
االستقالة  على  فــولــف  كريستيان 
أقال  البرازيل  وفي  الفساد،  بتهمة 
ديلما  الــرئــيــســة  الــشــيــوخ  مجلس 
تاعبت  ــا  ــه أن مــعــتــبــرا  روســـيـــف، 
وشخصيات  الــعــامــة،  بالحسابات 
أخرى أدينت بسبب استغال النفوذ 
ــال الـــعـــام، لــكــن في  ــ واخـــتـــاس امل
املغرب، يتساءل الكثير من املواطنني 

وعدم  العقاب  من  اإلفات  ظاهرة  عن 
يعرقلون  الذين  املفسدين  محاكمة 
تعديل بعض فصول القانون الجنائي 
املتعلقة بتجريم اإلثراء غير املشروع، 
بل أكثر من ذلك، يعود املفسدون من 
رغم  املسؤولية  كــراســي  إلــى  جديد 
شــراء  طــريــق  عــن  املالية  الفضائح 

األصوات في االنتخابات.
بعد صراع  إال  يأتي  ال  التغيير  إن 
واملفسدين،  الفساد  وشاق ضد  مرير 
أو  تغييره  نريد  الــذي  القانون  ألن 
إرادة  عن  تعبير  إال  هو  ما  تعديله 
األشخاص الذين يتحكمون في الباد 
عن  واملـــال  السلطة  ــي  وف والــعــبــاد 
طريق القوة والقهر، لكن الحقيقة هي 
حاالت  يعيش  نشأته،  منذ  الكون  أن 
واملادة،  الطاقة  في  املتعددة  التغيير 
فاملادة واألفكار والواقع يستمد قوته 
والتغير  الحركة  عناصر  من  وبقاءه 
والتكيف، فاإلنسان وفكره وما يحيط 
منذ  الحالة  هــذه  على  يكن  لــم  ــه،  ب
نفس  على  يكون  ولن  السنني،  آالف 
سيعرف  وبالتأكيد  مستقبا،  الحالة 
أي  تستطيع  ولن  وتغييرات  تقلبات 
علماء  ألن جميع  تغييره،  إيقاف  قوة 
والجيولوجيا  والفيزياء  الكيمياء 
واآلثار والفلك واالجتماع والسياسة 
التغيير  أن  والتاريخ.. يجمعون على 
اختيارية،  وليست  إجبارية  حالة 
الراكدة  وسوف يجرف جميع األفكار 
والــعــقــول املــتــحــجــرة والــطــقــوس 
واملعتقدات  الخيالية  والــخــرافــات 
دومــا  يعيش  ــان  ــس واإلن املتخلفة، 
حالة من الصراع بني القانون الثابت 
أفكارا  ينتج  الذي  املتحرك  والقانون 
تتناسب  جديدة  ومفاهيم  متحررة 
مع الحاجة والضرورة، وفي مختلف 
مرعوبة  محافظة  قوى  توجد  البلدان 
وفــي  التغيير،  ــاح  ريـ مــن  وخــائــفــة 
مناضلة  تقدمية  قوى  توجد  املقابل 
أجل  من  التغيير  إلى  داعية  صامدة 
الحرية والعزة والكرامة واملساواة..

الــنــطــاق  ــة  ــواســع ال الـــرشـــوة  إن 
مترابطة  واالحــتــيــال،  ــاس  واالخــت
وبطبيعة  ــام  ــع ال الــقــطــاع  بهيكلة 
واالقتصاد،  الحكومة  بني  العاقات 
والحكم املطلق يحدث الفساد املطلق 
وأهم عناصر قوة األمة جودة تعليمها 
اختيار  وحــســن  قضائها  ــة  ــزاه ون
واملفسدين،  الفساد  ومحاربة  قادتها 
املحاسبة  من  املسؤول  يأمن  وعندما 
وستظل  الفساد  في  سيقع  والعقاب، 
السياسة تتاعب بمصالح املواطنني، 
وسيظل الصراع قائما بني املواطنني 

واملفسدين، ومكافأة املفسدين لم تكن 
ال  »ديناصورات«  إطعام  سوى  يوما 
يريد  فالشعب  الشبع،  معنى  تعرف 
يتشبثون  واملفسدون  الفساد  إزالــة 
مصالحهم  عـــن  ــاع  ــدف ــل ل ــبــقــاء  بــال
وبــدون  املشروعة،  غير  ومكاسبهم 
يصبح  ــة  ــوي ق ــة  ــي ــاب رق مــؤســســات 
اإلفات من العقاب هو األساس الذي 
تبنى عليه أنظمة الفساد وإذا لم يتم 
املحاسبة  من  اإلفــات  على  القضاء 
املبذولة  الجهود  كل  فإن  والعقاب، 
دون  تصبح  لــلــفــســاد،  حــد  لــوضــع 

جدوى.
الجنائي  القانون  مشروع  ينص 
رقم 16 - 10 الذي يتضمن مادة تتعلق 
على  املشروع،  غير  ــراء  اإلث بتجريم 
100 ألف إلى  »فرض غرامات ما بني 
مليون درهم، على أي موظف عمومي 
مبرر  غير  بشكل  ثروته  زيــادة  ثبتت 
ذلك،  ولرصد  مهامه،  أداء  فترة  خال 
ممتلكاته  عن  بالكشف  املوظف  يلزم 
تولي  قبل  وأوالده  زوجته  وممتلكات 
املنصب«، وهذا هو ما يعرف في كثير 
من الدول الديمقراطية بـ»إقرار الذمة 
املالية«، ومنذ سنة 2016، ال زال هذا 
البرملان  رفــوف  في  مجمدا  املشروع 
الدفاع  أعضائه  فــي  يفترض  ــذي  ال
الذين  املواطنني  ومصالح  عن حقوق 
صوتوا عليهم، لكنهم غير راغبني في 
التصويت على مشروع هذا القانون، 
من  ملف  السطح  على  طفى  فكلما 
املال  ونهب  وسرقة  الفساد  ملفات 
فوق  أيديهم  املغاربة  يضع  الــعــام، 
الدهشة من هول  رؤوسهم فتصيبهم 
األموال  وضخامة  امللفات  هذه  كارثة 
وهم  باملايير  تعد  التي  املسروقة 
الكبار  املسؤولني  أسماء  أن  يعلمون 
في  املتورطني  قائمة  على  تظهر  لن 
سرقة أموال الشعب املغربي، بل تقدم 
إلى  تجر  أبرياء  فداء  أكباش  مكانهم 
بمحاربة  املواطنني  إليهام  السجون 
على  الحرب  بــدأت  وهكذا  الفساد.. 
خادمة  بسجن  املــغــرب  فــي  الفساد 
ــرأة فــقــيــرة وجهت  ــ بــيــوت وهـــي ام
سرقة  تهمة  العامة  النيابة  إليها 
سامية  موظفة  مطبخ  من  لحم  قطعة 
عليها  فحكمت  الــداخــلــيــة،  بـــوزارة 
 6 ملــدة  بالحبس  القنيطرة  محكمة 
حقها  من  تمكينها  دون  نافذة  أشهر 
في توكيل محامي يدافع عنها، فهذه 
الواقعة املؤملة تذكرنا برواية  فيكتور 
عن  تحكي  التي  »البؤساء«،  هوغو 
 ،18 القرن  بداية  في  فرنسا  بؤساء 
»جان  الــروايــة  بطل  سجن  تم  حيث 

فــال جـــون«، ألنــه ســرق رغيف خبز 
أسرته،  جوع  به  يسد  لكي  احتاجه 
وهنا يظهر الفرق الشاسع بني سرقة 
املوظفني  كبار  يرتكبها  التي  املايير 
رغيف  أو  لحم  قطعة  ســرقــة  ــني  وب
يقع  هذا  الجوع،  لهيب  إلطفاء  خبز 
وسائل  فيه  تتحدث  الذي  الوقت  في 
الفساد  ملفات  عن  املأجورة  اإلعــام 
غير  ــراء  واإلث العام  املــال  واختاس 
محاكمة  وال  متابعة  دون  املشروع، 
في الوقت الذي كشفت فيه املؤسسة 
الــعــربــيــة لــضــمــان االســتــثــمــار، أن 
املغربي  للمواطن  ــفــردي  ال الــدخــل 
يقابل  عربيا،  األضعف  بني  من  يعد 
األمــوال  تهريب  عملية  تصاعد  ذلــك 
الفاخرة  الشقق  وشراء  الخارج  إلى 
الصدد  باملايير، وفي هذا  والقصور 
العربي«  ــدس  ــق »ال صحيفة  ذكـــرت 
الصادرة في لندن في عددها بتاريخ 
من  املهربة  األمــوال  أن   ،2013.1.10
مليار   12 بلغت  الخارج  إلى  املغرب 
مما جعله  األخير،  العقد  دوالر خال 
يحتل املرتبة 45 في قائمة الدول التي 
تعرف تهريبا لألموال، أي أن املغرب 
 143 بني  من  عامليا   45 املرتبة  يحتل 
ما  األموال  تهريب  يخص  فيما  دولة 
يفوق  بما  2001 و2010،  بني سنتي 
 109 مــن  أكثر  أي  دوالر،  مليار   12
مايير درهم، ويعتمد مهربو األموال 
عدة أساليب تحايلية وتقنيات لغسل 
الشركات  إلى  اللجوء  منها  األمــوال 
الــوهــمــيــة والــبــيــانــات الــكــاذبــة في 
واملتوسطة،  الكبرى  الشركات  أرباح 
الخيالية  األربـــاح  إلــى  إضــافــة  هــذا 
الــذي  الــريــع  اقتصاد  عــن  الناتجة 
املسؤولني  كبار  بعض  منه  يستفيد 
في الدولة، وقالت مؤسسة »بوسطن« 
من  أكثر  أن  األمريكية،  االستشارية 
األغنياء  ــوال  أمـ مــن  املــائــة  فــي   30
بنوك  في  أساسا  توجد  املغرب،  في 
أن  وأكـــدت  وبريطانية،  سويسرية 
املغرب يحتل املرتبة الثانية في دول 
تهريب  يخص  فيما  إفريقيا  شمال 
قال رئيس  الصدد  األموال، وفي هذا 
كيران  بن  السابق  املغربية  الحكومة 
وثائق تشير  يملك  أنه  البرملان،  أمام 
إلى تورط مسؤولني كبار في تهريب 
ــوال مــن املــغــرب إلــى الــخــارج..  األمـ
وبذلك يكون قد شهد من أهلها شاهد.

 : بقــــــــلم
  حسوني قدور 

بن موسى

محامي بهيأة وجدة

إن التغيير ال يأتي 
إال بعد صراع مرير 

وشاق ضد الفساد 
والمفسدين، ألن 

القانون الذي نريد 
تغييره أو تعديله 

ما هو إال تعبير عن 
إرادة األشخاص الذين 

يتحكمون في البالد 
والعباد وفي السلطة 

والمال عن طريق 
القوة والقهر.

من يعرقل مشروع قانون تجريم 
اإلثراء غير المشروع ؟
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عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

إســبــانــيــا  بــــن  قـــائـــمـــا  ــتـــوتـــر  الـ ال زال 
واملــغــرب حــول إعـــادة فتح املعبر احلـــدودي 
»بــــاب ســبــتــة«، حــيــث رمـــت كــل مــن حكومة 
ملعب  يف  الــكــرة  احملتلتن،  وسبتة  مليلية 
تأخير  عن  املسؤول  إيــاه  معتبرتان  املغرب، 
تأجيلها يف  يتم  التي  احلــدود  فتح  عملية 

كل مرة.
ــوع« مـــن مـــصـــادر  ــبـــ ــ هـــــذا، وعـــلـــمـــت »األسـ
خــاصــة، أنــه مت تــأجــيــل فــتــح املــعــبــريــن إلــى 
»مرحبا«  عملية  مع  تزامنا  الصيف  بداية 
التي ستنظم خالل هذه السنة بعد عامن 
احلــدود ألسباب  إغــالق  بسبب  الغياب  من 
صــحــيــة وأخـــــــرى ســـيـــاســـيـــة بــــن اجلـــاريـــن 
مسؤولي  استعداد  ورغــم  وإسبانيا،  املغرب 
لم  شيئا  أن  إال  احلــــدود،  لفتح  املــديــنــتــن 
يقع دون توضيح رسمي من طرف اجلهات 
املعنية، يف انتظار إصدار بالغ رسمي، سواء 

من طرف الرباط أو مدريد.

االستعراض  ظاهرة  مجددا  عــادت 
الشمال،  مــدن  إلــى  النارية  بــالــدراجــات 
األيام،  هذه  املواطنني  تقلق  صارت  وقد 
ــدة حــــوادث ذهــب  حــيــث تــتــســبــب يف عـ
الدراجات  هذه  أن  كما  أبرياء،  ضحيتها 
من  القانونية  للمراقبة  تخضع  ال  التي 
األحياء  داخــل  تستفحل  وغــيــره،  تأمني 
مما  الــشــمــال،  ــدن  م مبختلف  الشعبية 
يسهل عملية التجوال واالستعراض بعيدا 

عن أنظار األمن.
السلطة  املواطنني  من  العديد  ويناشد 
الظاهرة  لهذه  حد  ووضع  للتدخل  املعنية، 

التي صارت مصدر قلق وإزعاج لهم.

معاناة القروين بسبب نهب أراضيهم 
بــاجلــمــاعــة الــتــرابــيــة لــقــصــر املـــجـــاز عــمــالــة 
ــرة، ال زالـــت مستمرة،  الــفــحــص أجنــ إقــلــيــم 
ــانـــي الـــعـــديـــد مــــن األســـــــر الــتــي  ــعـ ــيـــث تـ حـ
تــعــرضــت أراضــيــهــا للنهب والــســرقــة بــدون 
إلى  لشكايات  رفعهم  ورغـــم  قــانــونــي،  سند 
جوابا  يتلقوا  لم  أنهم  إال  الداخلية،  وزارة 
لــتــظــلــمــاتــهــم، مــا يــفــتــح شــهــيــة الــســمــاســرة 
وأبــاطــرة  املنتخبن  مــن  الضمير  وعــدميــي 
الــعــقــارات، مــن أجــل املــزيــد مــن االســتــيــالء 

على ملك الغير.     

أعضاء »البام« ينتقدون رئيسهم عبد اللطيف 
تـــارودانت فــي  وهــــبي 

تمديد عقد شركة النظافة رغم تراجع خدماتها

تارودانت

الفـوضى عنـوان للمـركز الجـهوي لتحـاقن الـدم بطـنجة
يعاني العشرات من املواطنني 
جراء الفوضى التي تطغى على 
الدم  لتحاقن  الجهوي  املركز 
تحول  الـــذي  طنجة،  بمدينة 
بسبب  لالحتجاج  مــركــز  ــى  إل
ــعــض املــوظــفــني  تــصــرفــات ب
تأخير  يتم  حيث  به،  العاملني 
األسر،  لبعض  الدم  منح  عملية 
في  يتسبب  الــتــأخــيــر  وهـــذا 
أحيانا  ثمنها  يكون  قد  عواقب 
من  يزيد  مما  املــريــض،  فقدان 
هذا  داخــل  ــاع  األوضـ احتقان 

املركز..
فــرغــم الــتــبــرعــات املــتــكــررة 
واملــســتــمــرة، ســـواء مــن طرف 
إال  الــهــيــئــات،  أو  ــواطــنــني  امل
يخيم  ــدم  ال في  الخصاص  أن 
عــلــى هـــذا املـــركـــز، الـــذي بــدأ 
الذين  املتبرعني  عــزوف  يعرف 
العشرات  معاناة  يــشــاهــدون 
بالدم  تطالب  التي  األســر  من 
أمس  فــي  هــم  الــذيــن  ملرضاها 
الحيوية  ــادة  امل لهذه  الحاجة 
ــر، وهـــذا  ــط ــتــهــم فـــي خ وحــال
األوضــاع  سوء  من  يزيد  األمــر 
ــدم وعــدم  ويــســبــب فــي قــلــة الـ
عملية  على  املــواطــنــني  ــدام  إقـ

ــول الــعــديــد من  ــق الــتــبــرع، وي
هذا  يقصدون  الذين  املواطنني 
املركز، أن العاملني به يرفضون 
ألســبــاب  ــادة  ــ امل هـــذه  منحهم 
تعقيدات  توجد  كما  مجهولة، 
منحهم  بإجراءات  القيام  خالل 
من  االنتظار  يطول  حيث  الدم 
لبضعة  أو  املساء  إلى  الصباح 

أيام، مما يتسبب في العديد من 
الوفيات. 

يعرف  املــركــز  هـــذا  أن  كــمــا 
العاملة،  الــيــد  فــي  خــصــاصــا 
التبرع  ــراءات  إجــ يجعل  مما 
الدم تسير بشكل بطيء،  ومنح 
يظل  بــابــه  أن  ــى  إل بــاإلضــافــة 
املساء،  إلى  الصباح  من  مغلقا 

الخاص  الــحــارس  يقوم  حيث 
بأخذ الوثائق من املواطنني عبر 
)الحديدي(،  الخارجي  الباب 
ويجعلهم ينتظرون في الخارج 
معظم  وفــي  رد،  دون  لساعات 
املطالبني  إرســال  يتم  الحاالت 
ــوان،  ــط بـــالـــدم إلـــى مــديــنــة ت
والتجهيزات  املعدات  أن  علما 
الدم  تحاقن  بمركز  املــوجــودة 
بطنجة حديثة ومتطورة مقارنة 
الذي  تطوان،  بمركز  بنظيرتها 
يساهم بشكل ممتاز في تغطية 
ــات املــدن  حــاجــيــاتــه وحــاجــي
التابعة له، وكذلك جزء كبير من 

حاجيات مدينة طنجة. 
ويطالب العديد من املواطنني 
واملسؤولة،  املعنية  الجهات 
تحقيق  لفتح  العاجل  بالتدخل 
تحاقن  مركز  في  يجري  ما  في 
هذه  يعرف  والذي  بطنجة  الدم 
وعشوائية،  ــات  خــروق ــام  األيـ
وكـــذلـــك إعــــــادة الــنــظــر في 
بها  يتعامل  الــتــي  السياسة 
مع  املركز  هــذا  موظفي  بعض 

املتبرعني واملستفيدين.

األسبوع

املجلس  فــي  أعــضــاء  وجــه 
تــارودانــت،  ملدينة  الجماعي 
ــى رئــيــس  ــات إلـ ــام ــه ــدة ات عـ
وهبي،  اللطيف  عبد  املجلس 
ارتجالية  قرارات  باتخاذ  تتعلق 
وانفرادية، ما ترتب عنه تراجعات 
عــلــى املـــســـتـــويـــات اإلداريــــــة 
ــة  ــتــصــادي ــة واالق ــمــاعــي واالجــت

والتنموية.
ــاء  ــضـ وانـــتـــقـــد تـــســـعـــة أعـ
بينهم  من  الجماعي،  باملجلس 
منتخبني ينتمون لحزب األصالة 
املتواصل  الغياب  واملــعــاصــرة، 
لـــلـــوزيـــر ورئـــيـــس الــجــمــاعــة 
الحضرية، معبرين عن استيائهم 

تعيشها  الــتــي  الــوضــعــيــة  ــن  م
منهجية حكيمة  وغياب  الجماعة 

في تدبير الشأن املحلي.
الجمود  املستشارون  وانتقد 
ــجــمــاعــة على  ال ــه  ــعــرف ت الــــذي 
وغياب  اليومي،  التدبير  مستوى 
مظاهر التنمية على أرض الواقع 
منذ تسلم املكتب الحالي للمجلس 
وكذا  املدينة،  شؤون  تدبير  مهام 
السياسي  ــزمــن  ال تــقــديــر  ســـوء 
في  واستهالكه  الحالية  للوالية 
مصلحة  معها  تضيع  أنــشــطــة 

املدينة أكثر مما تخدمها.
بتدخل  املستشارون  وطالب 
الــســلــطــات الــوصــيــة مــن أجــل 
االمتثال لروح القانون التنظيمي، 
ــة  ــي ــال ــج ــن االرت ــاد عـ ــعـ ــتـ واالبـ
على  عزمهم  مؤكدين  والشطط، 
بسلك  املمارسات  لكل  التصدي 

جميع املساطر القانونية، وقالوا 
أشــغــال  بمقاطعة  قــرارهــم  أن 
ــاي،  م لشهر  ــعــاديــة  ال الــــدورة 
املستمر  الغياب  الرئيسي  سببه 
العدل  وزير  وهبي  اللطيف  لعبد 
املدينة،  مجلس  ورئيس  الحالي 
ألحد  موسعة  صالحيات  ومنحه 

نوابه بممارسة مهامه.
ــني الـــعـــام لــحــزب  ــ ــرر األم ــ وق
اللطيف  عبد  واملعاصرة  األصالة 
مستشارين  ستة  إحالة  وهبي، 
له في املجلس والذين  معارضني 
االحتجاجية  الــحــركــة  تــزعــمــوا 
الجهوية  اللجنة  عــلــى  ــده،  ضـ
قرر  كما  واألخالقيات،  للتحكيم 
ممارسة  من  ومنعهم  توقيفهم 
األصالة  حــزب  باسم  نشاط  أي 
واملـــعـــاصـــرة داخـــــل هــيــاكــلــه 

ومؤسساته.

ــطــوان،  ــت ــة ب ــاف ــظ ــن يـــعـــرف قـــطـــاع ال
مخيفا  تراجعا  األزهر،  قطاع  وخصوصا 
الذي  التدبير  وســوء  العشوائية  بسبب 
طرف  من  املفوض  القطاع  هذا  به  يسير 
تقوم  حيث  لتطوان،  الترابية  الجماعة 
األزهــر،  قطاع  بتنظيف  املكلفة  الشركة 
وإعـــادة  املــكــســورة  الــحــاويــات  بترقيع 
انتشار  فــي  يسبب  مــمــا  استعمالها، 
الحاويات  هذه  عدم غسل  وكذلك  األزبال، 
يتسبب في انتشار الروائح الكريهة، على 
يقدم  الــذي  املنظري  سيدي  قطاع  عكس 

بجالء  يظهر  مما  بها،  بــأس  ال  خدمات 
املفوض  الشركة  لدى  اإلمكانيات  ضعف 
تدبير هذا القطاع، سواء تعلق األمر بقلة 
الحاويات  استعمال  إعادة  أو  الشاحنات 
التي  الــوســائــل  مــن  وغيرها  املــكــســورة 

تستعمل في هذا املجال.
فيه  تنتظر  كــانــت  الـــذي  الــوقــت  ــي  وف
ساكنة تطوان قيام الجماعة بإعادة النظر 
في العقد املبرم مع شركة النظافة املفوض 
لها تدبير القطاع منذ سنة 2012، والذي 
ومراجعة  خطير،  جــد  تــراجــعــا  يــعــرف 

الخدمات  تراجع  بسبب  الشركة  سياسة 
توفير  وعـــدم  تــطــوان،  لساكنة  املقدمة 
املعمول  بالشروط  واآللــيــات  الحاويات 
بها في هذا املجال، قام املجلس الجماعي 
باملصادقة  املاضي،  األسبوع  في  لتطوان 
لتمديد  ملحق  مشروع  على  وباإلجماع، 
مدة العقد املتعلق بالتدبير املفوض ملرفق 
النظافة على مستوى قطاع األزهر، وذلك 
الشركة  مع  جديد  عقد  لتهييئ  تمهيدا 
سينتهي  والذي  القطاع  هذا  لها  املفوض 

خالل فصل الصيف.
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هل تحولت مكناس إلى دوائر انتخابية أم ال زالت 
في خانة وحدة المدينة ؟

مكناس

األخضر  الرقم  أن  أمنية  مصادر  علم من 
إشــارة  رهــن  العامة  النيابة  رئاسة  الــذي وضعته 
املــبــلــغــن عــن جــرائــم الــفــســاد املـــالـــي، أطـــاح يــوم 
اجلمعة املاضية مبوظف يعمل يف قسم التعمير 
بــجــمــاعــة تــزنــيــت، بــعــدمــا مت ضــبــطــه مــتــلــبــســا 
الرشوة  سبيل  على  مالي  مبلغ  على  باحلصول 
الــنــيــابــة  تـــوصـــلـــت  بـــعـــدمـــا  2000 درهــــــم،  ــدره  ــ قــ
الــعــامــة بــإشــعــار مــن أحـــد املــواطــنــن يــتــهــم فيه 
مزاعم  مقابل  برشوة  مبطالبته  املذكور  املوظف 
بتقدمي خدمات تفضيلية له، فكلفت الضابطة 
يف  قضائي  بحث  بفتح  تزنيت  ألمــن  القضائية 
مــضــمــون هـــذا الـــبـــاغ، الـــذي أســفــر عــن توقيف 

املوظف يف حالة تلبس بتسلم مبلغ الرشوة.

أقدم شخص كان يف حالة تخدير متقدمة 
يوم  صباح  من  األولــى  الساعات  )مقرقب(، يف 
اجلمعة املاضية، على تخريب عدد من السيارات 
ملول،  أيت  بإنزكان  اجلهادية  الدشيرة  مبنطقة 
كان  الــذي  اجلاني  فإن  مصادر أمنية،  وحسب 
 6 من  أزيــد  زجــاج  بتكسير  قام  بسيف،  مسلحا 
توثيقها  مت  اإلجرامية  األفعال  وهــذه  سيارات، 
بواسطة صور، وأن عددا من املتضررين تقدموا 
بفتح  قامت  التي  األمــن،  مصالح  إلى  بشكايات 
القضية  هذه  ومالبسات  ظروف  ملعرفة  حتقيق 
وتوقيف املتورط يف هذا العمل اإلجرامي الذي 

خلف حالة من الهلع واخلوف وسط الساكنة. 

العام  املدير  حموشي،  اللطيف  قرر عبد 
ــتــــراب الــوطــنــي،  ــبـــة الــ لـــأمـــن الـــوطـــنـــي ومـــراقـ
مــنــح تــرقــيــة اســتــثــنــائــيــة يف الـــرتـــبـــة لــضــابــط 
املنية يف  وافته  الــذي  الفقير،  مأمون  الشرطة 
ــادث إجــرامــي مبــديــنــة إنـــزكـــان يف ثــانــي مــاي  حـ
الثامنة  املــادة  تطبيقا ألحكام  وذلــك  اجلـــاري، 
العامة  باملديرية  املتعلق  الشريف  الظهير  من 

لأمن الوطني.
ــيـــذا لــــهــــذا الـــــقـــــرار، فـــقـــد متــــت تــرقــيــة  ــنـــفـ وتـ
الضابط الضحية إلى رتبة ضابط شرطة ممتاز 
املهني  تقديرا حلسه  الوفاة،  بعد  ملا  بأثر الحق 
كذلك  واعــتــرافــا  اجلــســيــمــة،  وتضحيته  الــعــالــي 
للذات عندما  نكران  الفقيد من  برهن عنه  مبا 
تــدخــل لــفــض شــجــار وحتــيــيــد اخلــطــر الــصــادر 
عـــن شــخــصــن هــــددا أمــــن األشـــخـــاص وســامــة 

املمتلكات باستخدام أسلحة بيضاء.

املشاريع  مــن  عــدد  على  املصادقة  تمت 
ــدورة  ــ ــالل أشــغــال ال ــات الــهــامــة خـ ــي ــاق ــف واالت
شهر  برسم  ألكادير  اجلماعي  للمجلس  العادية 
للرئيس  األول  النائب  ذكــر  حيث   ،2022 مــاي 
اجلماعة  بها  قامت  التي  األنشطة  مـن  بعدد 
بينها  من  الدورتني،  بني  الفاصلة  الـفترة  خالل 
مجموعة من االجتماعات يف إطار تتبع مشاريع 
تسريع  سبيل  يف  للمدينة  احلــضــريــة  التهيئة 
وتيرة أشغالها من أجل إنهائها قبل حلول موسم 
باملنطقة  املتعلقة  األشغال  وخصوصا  الصيف، 
السياحية وأشغال املمر التحت أرضي، وغيرها 
السير  انسيابية  ضمان  أجل  من  الطرقات  من 

واجلوالن يف املدينة.

داء
أص

ســـوسية

متى يتم ترميم القنصلية الدنماركية بالصويرة ؟
حفيظ صادق

الصويرة  مدينة  استهوت  لطاملا 
الجنسيات  مختلف  مــن  الــفــنــانــن 
التي  البحر  وبــنــوارس  بــأنــوارهــا 
وبنشاطها  ســمــائــهــا،  ــي  ف تنتشر 
األطلسي  املحيط  وبأمواج  املينائي 
املــتــاطــمــة عــلــى شــواطــئــهــا.. فهي 
الثقافية،  للسياحة  فــريــد  نــمــوذج 
وللتراث املادي والامادي، مما يحتم 

القيام  املعنية،  األطــراف  جميع  على 
بمجهود كبير للمحافظة عليه وإعادة 
تأهيله وتثمينه، وذلك في إطار ورش 
متعدد األطراف يرتكز على االلتقائية 
تعزيز  ــى  إل الــرامــيــة  والبراغماتية 
لكن  التاريخية،  املدينة  هــذه  مكانة 
يتم  متى  حاليا:  املــطــروح  الــســؤال 
السابق  املقر  تأهيل  ــادة  وإع ترميم 
بمدينة  ــدانــمــاركــيــة  ال للقنصلية 

الصويرة؟
ــادة رد  ــ ــروم إع فــهــذا املــشــروع يـ
وتثمن  التاريخية  للمعالم  االعتبار 

تزامن  وقد  للصويرة،  املادي  التراث 
القنصلية  تــرمــيــم  مــشــروع  تــقــديــم 
سنة  االحتفال  ذكرى  مع  الدانماركية 
2018 بمرور 250 سنة على العاقات 
املغربية  اململكة  بن  الدبلوماسية 
هذا  شأن  ومن  الدانماركية،  واململكة 
املشروع أن يساهم في تثمن العاقات 
تعاون  آلفاق  والتأسيس  البلدين  بن 
يمكن  وال  ميادين،  عدة  في  مستقبلي 
مدينة  ــراث  ت تدبير  برنامج  تصور 
املكان  بهذا  االعتراف  دون  الصويرة 
في تعقيد وتعدد نسيج ماضيه، وكذا 

وقيمة  األســـاف  تــاريــخ  معرفة  فــي 
ــاد عــلــى تــاريــخ  ــم ــت فــضــاءاتــه واالع
الدنماركية،  القنصلية  فضاء  وهوية 
فهو إرث يستحق االعتناء به كمعلمة 
بتشارك  جديرة  ومعمارية  حضارية 

قيمة أبعادها..
الدنماركية  فالقنصلية  للتذكير، 
الدنماركي،  املهندس  تصميم  من  هي 
وتصنف   ،1765 سنة  شرودر  فيلهيم 
عمق  على  الــشــاهــدة  املباني  ضمن 
والتي  الدانماركية  املغربية  العاقات 

تمتد على مدى نحو ثاثة قرون.

محسن األكرمين

تدبير  نحو  تسير  مكناس  أن  للعيان  يبدو 
بمنطق  والبيئية  والرياضية  االجتماعية  املرافق 
الجماعة  عمل  برنامج  خــال  مــن  »الــوزيــعــة« 
وصامت  شفهي  برنامج  أنه  إال   ،2027-2022
ُتبطئ الخطى في  حد الجمود، فمكناس ال زالت 
األرض،  على  التنمية  وتوثيق  التخطيط  سياسة 
في  تذكر  التي  اململكة  في  الوحيدة  املدينة  وهي 
التاريخ املاضي باملجد وال يتم ذكرها في الحاضر 
حتى في النشرات الجوية، حتى أصبح املواطن 
املكناسي يقول أن التنمية بمكناس تسير بالبطء 
املدينة،  مجلس  مميزات  عن  ويتساءل  الشديد، 
املتغير  السياسي  والتلون  الشتات  إال  يجد  فا 

في املواقف لحظة بلحظة.
فالكل ينتظر اليوم الذي َتَتشتت فيه »ُرمانة« 
تعاد  يــوم  يفرح  وقــد  مكناس،  جماعة  مجلس 
»اللعبة« وقد ال ُيكلف نفسه حتى البحث عن سبل 
تقويم اعوجاج منحى أداء املجلس مؤسساتيا. 
املفسد  اللغو  اللغو، ونقض  يتواجد  بمكناس 
املجلس،  وخارج جلسات  داخل  كثيرا  للسياسة 
لصيقة  ميزة  الخطير  »التشيار«  أصبح  حيث 
بمفوض  ينتهي  وقد  املجلس،  أعضاء  ببعض 
األغلبية  بتصويت  األيدي  رفع  عند  أو  قضائي، 
تستنزف  التي  واملصادقة«  »املوافقة  نقاط  على 
خارطة  يؤثث  أثــر  با  والجهد  املجلس  مالية 
االجتماعي  الرفاه  التغيير وصناعة  نحو  طريق 

باملدينة. 
الفوضى  إنها  يقولون:  املجلس  داخــل  من 
التي تدبر رؤية عمل مجلس الجماعة، الفوضى 
غرق  دون  مبحرة  السفينة  تبقي  التي  الخاقة 
األولية  اللجان  أعمال  في  حتى  فوضى  الربان، 
مقترحاتها،  تسريب  يتم  والتي  ــدورات،  ال قبل 
وأداء  خدمات  جودة  من  النيل  في  يساهم  مما 

املجلس باستمرار. 
مكناس  هل  املجلس:  أعضاء  أحد  ويتساءل 
ماعب  ــى  إل فقط  حــاجــة  فــي  العريقة  املدينة 

القرب بالتوجيه املوضعي؟ هل نبحث أن نجعل 
مكناس  هل  القرب؟  أســواق  مدينة  مكناس  من 
مدينة »البريكوالج« السياسي والتنموي؟ يقول 
املدينة  يغني  لن  وغيره  هذا  كل  عليه:  والعهدة 
إال  املدينة  يزيد  ولن  الوطني،  ترتيبها  من سوء 

نشاطا في تسطيح مستويات التنمية.
التنمية  مطالب  ملف  فــي  جــديــدة  تغيرات 
مستويات  إلى  تنكص  باتت  والتي  بمكناس، 
إشعال  بمطالب  اإللــهــاء  وصناعة  البساطة، 
ومطالب  معه،  صــورة  وأخــذ  عمومي  مصباح 
ترميم حفرة )صورة قبل وبعد(، مطالب تبحث 
تمارس  والتي  والقرب،  األولويات  سياسة  عن 
اململ  بـ»التنقيط«  املوقر  مجلسنا  طــرف  من 
من  نــمــاذج  وجعل  ــذا ضـــدي(،  وه معي  ــذا  )ه
اإلرضــاءات  لعبة  في  ينغمسون  املستشارين 
وذر  املعسول،  بالكام  الساكنة  ودغدغة مشاعر 

الرماد في العيون )أنا معاكم، أنا موجود(؟!  
-2022 ففي ظل غياب برنامج عمل الجماعة 
2027، تقول املدينة »ال« ألي برنامج عمل يسقط 
من العلو التنظيري املعياري، وليس بالتصاعدي 
نقترب  نحن  وها   ،14/113 التشاركي/التعاقدي 
وال  املجلس،  عمر  من  ــى  األول السنة  ثلثي  من 
إلى  والتنبيه  اإليــجــابــي،  النقد  نــمــارس  زلنا 

عبثية باتت ُترَّسم في األفق، وُتظهر غياب وحدة 
املدينة، تظهر حتى في توزيع ماعب القرب بن 
االرتجالية  هي  الكلية،  املدينة  وجهات  األحياء 
بن  تعاقدية  استراتيجية  غياب  في  حاضرة 
أولويات  »حول  الداخلية  املجلس  مكونات  كل 
نظام  ونقاط  نقط  وهــذه  بمكناس«،  األولويات 
جماعة  مجلس  دورات  على  ودخيلة  متعددة 
من  وتزيد  والــوقــت،  الجهد  تستهلك  مكناس، 
للمدينة، وبالتالي، فهي  السياسي  التدبير  سوء 
نقاط قادمة نحو دورة ماي ُتوزع مصالح املدينة 
األرضية  وصناعة  امللكيات،  نــزع  على  ــال  وامل

الصلبة االنتخابية بالتمايز.
لنعلن للجميع أن مكناس غير قابلة للتخندق 
مدينة  لتكون  نطمح  وأننا  بعينها،  أحياء  في 
نفكر  زلنا  ال  ونحن  وقوية،  متكاملة  ُعُمودية 
الـــرأس«،  مسقط  الــحــي/  »القبيلة/  بعقلية 
حتما  وفيا  َيبقى  أن  يجب  بمكناس  فالتخطيط 
والتشتيت،  التشتت  من  وكفى  املدينة  لوحدة 
املوقر  مجلسنا  سياسة  تكون  أن  يجب  كما 
عادلة على عموم جهات املدينة، ويجب أن ُينهي 
االرتكاز  عبر  الجلسات  نقاط  عشوائية  املجلس 
ومعتمدة  مدققة  مؤسساتية  استراتيجية  على 

ومراقبة من طرف السلطات الترابية العليا. 

الصويرة 

األسبوع

تتعرض  سليمان  بن  غابة  أصبحت 
باستمرار  والنهب  واإلهمال  للتخريب 
خال السنوات األخيرة، وكذا انتشار 
غياب  فــي  سيئة  وســلــوكــات  مظاهر 
حيث  املسؤولن،  طــرف  من  املراقبة 
واألزبال  للنفايات  مطرح  إلى  تحولت 
املمتد من  الغابوي  على طول الشريط 
ثانوية الشريف اإلدريسي وصوال إلى 

الحي الحسني.
بحجم  الــغــابــة  زوار  فــوجــئ  ــد  وق

واسع  نطاق  على  املنتشرة  النفايات 
التقزز  يثير  منظر  في  األشجار  وسط 
مدرسة  قــرب  خــاصــة  ــزاز،  ــئ ــم واالش
ــاس  ــي الــــــرازي، حــيــث تــنــتــشــر األك
وبقايا  والــقــنــيــنــات  الباستيكية 
تدهور  من  يزيد  وما  الغذائية،  املواد 
الغابة، قيام بعض سائقي الشاحنات 
بعدة  البناء  ومخلفات  األتربة  بإفراغ 
محيطها  وفــي  الغابة  وســط  أمــاكــن 
مرأى  أمام  السكنية  األحياء  بجانب 
املياه  إدارة  مــن  وبالقرب  الجميع، 
ــذه املــمــارســات غير  ــات، وهـ ــاب ــغ وال
تهديدا  تشكل  والامسؤولة،  الائقة 
وتنعكس  الغابوي،  للغطاء  حقيقيا 
الطبيعية  الثروات  على  خطير  بشكل 

مما  باملنطقة،  املوجودة  والحيوانية 
حول  الــتــســاؤالت  مــن  العديد  يطرح 
لحماية  والغابات  املياه  مصالح  دور 
الثروة الغابوية في ظل تنامي ظاهرة 
قطع األشجار بشكل عشوائي من قبل 
بعض األشخاص الذين يتركونها ملدة 
حتى تجف لكي يحملونها على أساس 

أنها يابسة مستغلن غياب املراقبة.
ومن بن الظواهر األخرى التي تزيد 
املقالع  كثرة  اإلقليم،  غابة  تدهور  من 
املتواجدة باملنطقة والتي تسببت في 
إلحاق أضرار كبيرة بها، حيث يؤدي 
والحفر  منها،  املتطاير  امللوث  الغبار 
العميقة، إلى تاشي األشجار وموتها 
املتواتر، خاصة في ظل سوء استغال 

)الضايات املتواجدة وسط  البحيرات 
مائيا  مــوردا  تشكل  والتي  الغابة( 

ومتنفسا طبيعيا.
ففي ظل صمت وتجاهل املنتخبن 
لوضعية  والغابات  املياه  ومصالح 
املراقبة  وغياب  الغابوي،  الغطاء 
تجاه  الصارمة  اإلجــراءات  واتخاذ 
الطبيعي  املنتوج  لحماية  املخالفن 
التدمير  مظاهر  تستمر  الغابوي، 
واالستنزاف، الشيء الذي قد يؤدي 
الطبيعي،  املوروث  هذا  اختفاء  إلى 
ال ســيــمــا فـــي ظـــل تـــزايـــد الــزحــف 
تجزئات  تهييئ  خال  من  العمراني 

سكنية بالقرب منها.

ممارسات تهدد الغطاء الغابوي في بن سليمان  بن سليمان



العدد: 1607 من 13 إلى 19 ماي 202022

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

بعدما استبشرت ساكنة جرسيف خيرا 
وجه  في  وفتحها  املغطاة  القاعة  بتشييد 
رياضيي املدينة، قامت الجهات املسؤولة 
عن تسييرها بإغالقها من جديد، بدعوى 
أن األشغال لم تنته بعد، مما أثار غضب 
الساكنة وكذا الفرق الرياضية التي تمثل 
الرياضيات  مختلف  في  وطنيا  املدينة 
تشارك  التي  والبطوالت  تمارسها  التي 

فيها.
املغطاة  القاعة  ــالق  إغ ــرار  ق وتسبب 

للفرق  مشاكل  في  في جرسيف،  الوحيدة 
األمر  هذا  تدارك  حاولت  التي  الرياضية، 
من  ضاعف  مما  مدينتها،  خارج  باللعب 
تأزيم وضعيتها املادية، إال أن الغريب في 
عن  املسؤولة  الجهات  تغاضي  هو  األمر، 
إتمام أشغال هذه املنشأة الرياضية التي 
األشغال  بها  تنتهي  أن  املنتظر  من  كان 
وسط  تساؤالت  عدة  طرح  مما  مدة،  منذ 

صمت الجهات الوصية.
واعتبر نشطاء باملدينة، أن تشييد هذا 

جرسيف  بمدينة  املهم  الرياضي  املرفق 
املدينة  شباب  طاقة  تفجير  أجل  من  جاء 
الرياضية  الجمعيات  املحلية  وللفرق 
املوجودة  املغطاة  القاعة  أن  إال  باملنطقة، 
عليها  ينطبق  ال  الطرقية،  املحطة  بجانب 
وشباب  أطفال  من  العديد  ألن  األمر،  هذا 
األنــواع  بعض  يزاولون  الذين  جرسيف 
االستفادة،  حــق  مــن  حــرمــوا  الرياضية 
نظرا ألشغال الترميم التي ال تنتهي، وفق 

تعبيرهم.

الجفــاف يهــدد 
بإقلــيم  دواويــر 

تاوريرت 
بجماعة  »الــركــن«  قرية  ساكنة  تعاني 
املاء  غياب  تــاوريــرت، من  إقليم  العطف 
الــصــالــح لــلــشــرب بــاملــنــازل، ممــا يضطر 
الساكنة إلى قطع مسافات طويلة على 
الدواب جللب املاء من بعض العيون أو 

اآلبار.
ــام لــلــمــســؤولــن عن  ويف ظـــل غــيــاب تـ
هذه اجلماعة، وعدم اهتمامهم بالشأن 
احمللي، يسود القلق العشرات من األسر 
العطش،  أزمــة  بسبب  بالقرية،  الكائنة 
ــع ارتــــفــــاع درجــــــة احلـــــــرارة،  ــة مــ ــاصــ وخــ
ــاه، مـــا جــعــل الــعــديــد  ــيـ وُبـــعـــد يــنــابــيــع املـ
حلث  استغاثة  نـــداءات  يــوجــهــون  منهم 
مطالبهم  مــع  التفاعل  على  املسؤولن 

ورفع الضرر عنهم.
بــعــض  ــاق، حتـــــــدث  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ هـــــــذا  ويف 
املــواطــنــن عـــن مــعــانــاتــهــم مــنــذ ســنــوات 
وهـــم يــقــطــعــون يــومــيــا مــســافــات طويلة 
ــاء ملــنــازلــهــم يف بــرامــيــل بشكل  جلــلــب املـ
ــاء وصـــيـــفـــا،  ــتــ ــى الـــــــــدواب شــ ــلـ ــومــــي عـ يــ
ـــى تــعــثــر بـــعـــض املـــشـــاريـــع  ُمـــشـــيـــريـــن إلــ
املائية املنجزة يف هذا اإلطار من طرف 
ــوا، أن مــشــكــل املـــاء  ــ ــافـ ــ ــة، وأضـ ــاعـ ــمـ اجلـ
الساكنة،  بال  يؤرق  الذي  الوحيد  ليس 
بـــات عـــدد من  بــل حــتــى التعليم، حــيــث 
ــــن اســـتـــكـــمـــال  األطـــــفـــــال مــــحــــرومــــن مـ
ــة، بــســبــب بـــعـــدهـــا عـــن الــقــريــة  ــ ــدراسـ ــ الـ
وغـــيـــاب حـــافـــات لــلــنــقــل املـــدرســـي، مما 

يساهم يف الهدر املدرسي.

استمرار إغالق القاعة المغطاة بجرسيف يغضب الساكنة 

الجديدة

كواليس  جهوية

إغالق المناجم يدفع شباب جرادة لالعتصام
شبان  من  العشرات  اعتصم 
التابعة  بــوبــكــر  ســيــدي  قــريــة 
بعدما  جـــرادة،  إلقليم  إداريـــا 
إغالق  املحلية  السلطات  قررت 
بـ»غار  منجم عشوائي يسمونه 
يستخدمونه  ــوا  ــان ك ــوت«  ــ امل

الستخراج الرصاص.
ــع فـــيـــديـــو  ــطـ ــقـ ووفــــــــق مـ
وضعيتهم  ــإن  ف للمعتصمني، 
لقمة  لتحقيق  وسعيهم  املادية 
خاصة  األفق  وانسداد  العيش، 
وجه  فــي  الــحــدود  إغـــالق  بعد 
دافعا  كان  املعيشي،  التهريب 
مؤكدين  هناك،  لالعتصام  لهم 
عــلــى عـــدم نــجــاعــة الــخــيــارات 
ــي اعــتــمــدتــهــا الــســلــطــات  ــت ال
بعد  األزمـــة  ملواجهة  املغربية 
حراك جرادة، وخاصة ما سمي 

ــذي  بــالــبــديــل االقــتــصــادي، ال
على  السلطات  فيه  اعــتــمــدت 
محاولة هيكلة القطاع املنجمي، 

حسب تعبيرهم.
وقال ناشط نقابي ينحدر من 
منطقة سيدي بوبكر، أن محيط 
كبيرا،  أمنيا  إنزاال  املنجم شهد 
العمومية  القوات  قامت  حيث 
عناصرها  من  العشرات  بإنزال 
لدخول  تفاديا  الغار  محيط  في 
لالنضمام  الشبان  مــن  املــزيــد 

للمعتصمني.
السلطات  عــزت  جهتها،  من 
املنجم،  هـــذا  إغـــالق  املحلية 
على  يشكله  الــذي  الخطر  إلــى 
املــنــجــمــيــني الــبــســطــاء الــذيــن 
أجل  مــن  بحياتهم  يــغــامــرون 
لبيعه،  املــعــدن  ببعض  الظفر 

وضمان بعض الدخل.
املنجم  هـــذا  أن  إلـــى  يــشــار 
املنجم  مــن  العديد  ــرار  غ على 
املعروفة  بجرادة،  العشوائية 

حوادث  عرف  بـ»السندريات«، 
انــدالع  في  سببا  كانت  مميتة 
الفحم  مدينة  في  االحتجاجات 

قبل نحو أربع سنوات.

مطالب بفتح تحقيق في »اختالالت مالية« 
بثانــوية »ابن خلــدون«

إنزكان

ظاهرة »التفحيط«.. 
خطر يهدد شوارع إنزكان

شكيب جالل 

األسبوع

ومدنية  حقوقية  فعاليات  وجــهــت 
إلى  اتــهــامــات  الــجــديــدة،  مدينة  فــي 
بارتكاب  خلدون«  »ابن  ثانوية  إدارة 
»اخــتــالالت مــالــيــة«، و»احــتــالل امللك 
جمعية  مداخيل  في  والتحكم  العام«، 

عدة  منذ  فيها  والتصرف  اآلباء 
سنوات.

تنسيقية  ــت  ــدم ــق وت
للدفاع  الوطنية  الهيئة 
ــال الــعــام بجهة  عــن امل
الدار البيضاء سطات، 

مدير  ــى  إل بشكاية 
األكاديمية الجهوية 
والتكوين  للتربية 

خلدون  ابــن  ثانوية  مدير  »خــروقــات  حــول 
املال  بنهب  يتعلق  فيما  بالجديدة،  التأهيلية 
في  وأوضحت  العام«،  امللك  واحتالل  العام 
يستغل  الثانوية  »مدير  أن  رسالتها 
أوامــر  إلعــطــاء  اإلداري  املنصب 
لجمع  العام  والحارس  للكاتبات 
والتصرف  ــاء  اآلب جمعية  مالية 
وأن  منهم«،  وتسلمها  فيها 
»هـــذه األمــــوال ال تـــودع في 
الحساب البنكي وال في حساب 
تتوفر  ال  الجمعية  وأن  بريدي، 
مالية  تبقى  حيث  حساب،  على 
املؤسسة،  مدير  بيد  الجمعية 
صالحية  انتهاء  إلــى  إضافة 

الجمعية قانونا«.
الهيئة  وأضـــافـــت 
مــديــر  ــة  ــمــن »هــي أن 
مالية  على  املؤسسة 
دفع  اآلبـــاء  جمعية 

كأمني  منها  استقالته  تقديم  إلــى  باملقتصد 
إلى  إضافة  بذلك،  السلطات  وإخباره  للمال 
هذه  مــن  التكليف  بنهاية  مقتصدين  طلب 
إلى  املدير«، مشيرة  املؤسسة في ظل غطرسة 
من  بنيت  دراسية  حجرة  باحتالل  »قــام  أنــه 
أجل أبناء الوطن علما أنه مستفيد من سكنه 
إلى  مستغلة  الحجرة  زالت  ال  حيث  الوظيفي 

حدود الساعة سكننا له«.
كما اتهمت تنسيقية الهيئة الوطنية للدفاع 
سطات،  البيضاء  الدار  بجهة  العام  املال  عن 
عليها  املحصل  امليزانية  تدبير  بـ»سوء  املدير 
بإصالح  قام  بعدما  التعليم،  مديرية  قبل  من 
تأهيل  صفقة  حساب  على  الوظيفي  السكن 
 147 بـــ  املــديــريــة  مــن  خــلــدون  ــن  اب مؤسسة 
وطالبت  قانوني«،  سند  بدون  سنتيم  مليون 
املوضوع،  في  تحقيق  بفتح  األكاديمية  إدارة 
واملسطرية، خاصة  القانونية  اآلليات  وتفعيل 
سبق  املشتركة  اإلقليمية  التفتيش  لجنة  وأن 

أن قدمت تقريرا منذ شهور حول امللف.

مواطنون يحتجون على تغير مذاق الماء الشروب بتازارينزاكورة

األسبوع

ــاض مـــواطـــنـــون مـــن جــمــاعــة  خــ
ــورة، وقــفــة  ــ ــ ــن بــإقــلــيــم زاك ــازاريـ تـ
توزيع  وكالة  مقر  أمــام  احتجاجية 

للماء  الوطني  للمكتب  التابعة  املاء 
عن  خاللها  عبروا  للشرب،  الصالح 
استيائهم بسبب استمرار تغير مذاق 
رغم  منذ عدة سنوات،  الشروب  املاء 
املرفوعة  والشكايات  االحتجاجات 

من طرف الساكنة.
ــق مــصــادر جــمــعــويــة، فــإن  ــ ووف
ينضاف  قديم  مشكل  هو  املاء  مشكل 

للماء  املــتــكــررة  االنــقــطــاعــات  إلـــى 
تدبير  سوء  بسبب  للشرب  الصالح 
إلى  السكان  دفــع  مما  املــســؤولــني، 
عن  والبحث  اآلبــار  مياه  من  التزود 
باملاء،  للتزود  صهريجية  شاحنات 
املياه  جودة  حول  كبيرة  شكوك  بعد 
في  لهم  تتسبب  قد  والتي  املوزعة، 

أضرار صحية محتملة.

قد  تــازاريــن  جماعة  مجلس  ــان  وك
حول  اإلقليم  عامل  إلــى  بطلب  تقدم 
مشكل املاء الصالح للشرب، عقب دورة 
التزود  توقيف  قصد  األخــيــرة،  مــاي 
إجراء  يتم  حتى  تاغيا  بئر  من  باملاء 
تحاليل على املاء وتجهيز بئر جديدة.

ــذي  ال ــاه  ــي امل فمشكل  لـــإشـــارة، 
يرجع  تــازاريــن،  ساكنة  منه  تعاني 

إلى الجفاف الذي تعاني منه املنطقة، 
األحمر  البطيخ  زراعة  إلى  باإلضافة 
من  كبيرة  كميات  يستهلك  ــذي  الـ
كبير  بشكل  أثر  الذي  الشيء  املياه، 
يستوجب  مما  املائية،  الفرشة  على 
إيجاد حل جذري ببناء سد بتازارين، 
والهجرة  والنزوح  لالحتقان  تفاديا 

الجماعية نحو املدن.

بنموسى

عبد الرزاق شاكر

يعول العديد من املواطنني بإنزكان  على 
املصالح األمنية في عدد من القضايا التي 
القضايا،  هذه  ومن  وتؤرقه،  املجتمع  تهم 
املراهقني  واستهتار  »التفحيط«  ظاهرة 
الرمل  بحي  اإلداري  بالحي  املرور  بأنظمة 
الحقيقي  ــرادع  الـ ــود  وج بتراست، لعدم 
ممارسات  مــن  غــيــري  ويـــرى  وأرى  لــهــم، 
املؤسسات  تالميذ  إزعـــاج  فــي  املراهقني 
جنونية  سرعة  باستعمالهم  التعليمية 
وهــم يــقــودون دراجــاتــهــم الــنــاريــة عكس 
الطريق  ــالق  وإغـ واالعـــتـــراض  الــطــريــق، 
بأنواعه،  و»التفحيط«  الخاطئ،  بالوقوف 
جدا،  املزعجة  النارية  الدراجات  وأصوات 
املــرور،  ألنظمة  مخالف  هو  مما  وغيرها 
املراهقني  هؤالء  كبح جماح  يستجوب  مما 
وأقلقوا  وأرهقوا  وأشغلوا  أرعبوا  الذين 
أغلبية السكان، وهذا غيض من فيض مما 
التهور واالستهتار بأنظمة  نراه يوميا من 

املرور بأحياء إنزكان.
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محالت الميكانيك بسطات تنشر الفوضى 
والتلوث في غياب الشرطة اإلدارية 

كواليس  جهوية

الدار البيضاء

وزارة الداخلية تهدم 
»البراريك« وتترك 

المواطنين في العراء
األسبوع

طالب سكان دور الصفيح ليساسفة التابعة 
الــداخــلــيــة  وزارة  بـــتـــدخـــل  ــة،  ــونـ ــديـ مـ إلقـــلـــيـــم 
السلطات  أقــدمــت  بعدما  وضعيتهم  لتسوية 
العراء  يف  وتركهم  بيوتهم  هــدم  على  احمللية 
دون االستفادة من البقع األرضية املخصصة 

لبناء مساكن جديدة.
بليساسفة،  »احلــايــبــيــة«  دوار  ســكــان  ورفـــع 
شكايات إلى عامل إقليم مديونة ووالي والية 
الدار البيضاء، والوكيل العام للملك، من أجل 
الضياع  مــن  وإنــقــاذهــم  ملشكلتهم  حــل  إيــجــاد 
عملية  وأن  خــاصــة  أطفالهم،  رفــقــة  والــتــشــرد 
هدم »البراريك« متت منذ سنتني تقريبا على 
الــرشــاد، لكنهم  إلــى مــشــروع  أســاس ترحيلهم 

اصطدموا بالتأخير والتماطل.
وعــبــر املــتــضــررون عــن اســتــيــائــهــم مــن عــدم 
وعــدم حصولهم  مــدة،  امللف منذ  هــذا  تسوية 
عــلــى شــواهــد إداريــــة تتعلق بــاالســتــفــادة، مما 
حيث  مسكن،  وبــدون  للضياع  عرضة  جعلهم 
يقطن أغلبهم محات منزلية بصفة مؤقتة، 
انتظار تسوية وضعيتهم من قبل اجلهات  يف 

املسؤولة.
ــررت األســــر غــيــر املــســتــفــيــدة مـــن الــبــقــع  ــ وقـ
األرضية اللجوء إلى وزارة الداخلية بالرباط، 
لـــتـــقـــدمي شـــكـــايـــتـــهـــا بـــخـــصـــوص الــتــهــمــيــش 
والــغــمــوض الـــذي يــلــف مــلــف االســتــفــادة منذ 
عامني، يف ظل تفاقم األوضاع وغياب احلوار 
إقليم  عمالة  لدى  احمللية  السلطات  قبل  من 

مديونة.
وقالت فعاليات جمعوية، أن برنامج السكن 
إيــــواء قــاطــنــي دور الــصــفــيــح مبنطقة  وإعــــادة 
ليساسفة يهدف إلى توزيع بقع أرضية لبناء 
املرافق، من  تتوفر على جميع  منازل جديدة 
قنوات للصرف الصحي ومسالك طرقية، إال 

أن سبب التأخير يظل مجهوال.

سطات

مشروع ملجأ للكالب الضالة يثير ضجة داخل مجلس مدينة أكادير أكادير

قـــرر املـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي ألزمـــــور 
جلسات  يف  واجتماعاته  دوراتـــه  عقد 
أو  ــيـــانـــات  بـ أي  إعــــطــــاء  دون  مــغــلــقــة 
ليظل  املتخذة..  الــقــرارات  عن  نتائج 
ــنـــة، ال  ــاكـ ــلـــي والـــسـ الــــــرأي الـــعـــام احملـ
دورات  داخــــــل  يـــحـــصـــل  ــا  مــ يـــعـــلـــمـــون 
باستثناء  املــغــلــقــة،  املــجــلــس  وأشــغــال 
خـــرجـــات بــعــض األعـــضـــاء يف املــواقــع 
اإللكترونية إلعطاء تصريحات حول 

االجتماعات، لكن هذه اخلرجات غير 
رسمي مسؤول  ناطق  غياب  كافية يف 
مــكــلــف بــالــتــواصــل مــن قــبــل املجلس 
ما  العام حول  الرأي  لتنوير  البلدي، 

يجري ويدور داخل اجللسات.

بنكيران  حــي  ســاكــنــة  احــتــجــت 
ــأزمــور عــلــى تــركــيــب القــط هــوائــي  ب
سيدي  بطريق  توجد  مقهى  بسطح 

وعدود، حيث أصبحت ساكنة املدينة 
منقسمة بني من يرفض تركيب أبراج 
»الريزو« بالقرب من األحياء، وآخرين 
بسبب  األبــراج  عدد  بزيادة  يطالبون 
الهاتفية  ــصــاالت  االت شبكة  ضعف 

وصبيب األنترنيت.

ـــي اخلـــيـــر  قـــــررت ســـاكـــنـــة حــ
تــأســيــس جــمــعــيــة مــدنــيــة لــلــدفــاع 

تكون  وحتى  الساكنة  حقوق  عــن 
ــا لــلــمــواطــنــني يف مــواجــهــة  صـــوتـ
فيما  خصوصا  الــبــلــدي،  املجلس 
يــتــعــلــق بــاالســتــجــابــة لــلــمــطــالــب 
وإصاح ما ميكن إصاحه، سواء 
مـــن حــيــث اإلنــــــارة الــعــمــومــيــة أو 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــلـــف الـــنـــظـــافـــة، والــ مـ
إهمالها من  يتم  التي  احلاجيات 

قبل املسؤولني.

نهر  على  املطل  »جــيــرار«  قصر 
املعمرين  أحد  ميلكه  كان  الربيع،  أم 
قبل  االستعمار  عهد  يف  الفرنسيني 
أن يتم تفويته بعقد ميتد لـ 90 سنة، 
ويتساءل البعض من يستفيد من هذا 
األوقــاف؟  وزارة  أم  البلدية  القصر، 
خاصة يف ظل الغموض الذي تعرفه 
العديد من املباني التي يتم استغاللها 

عبر الكراء.

أزمـــــــــــــــور شكيب جالل 

األسبوع

خلق مشروع إحداث ملجأ جهوي للكالب الضالة 
ضجة  ــزا،  أن حي  قــرب  أكادير  مدينة  بضواحي 
كبيرة في وسائل التواصل االجتماعي، حيث عبر 
مجلس  ملوافقة  استغرابهم  عن  النشطاء  من  عدد 
للكالب  الحتضان  املــشــروع  هــذا  على  املدينة 
الضالة رغم وجود مناطق أخرى يمكن االستعانة 

بها لهذا الغرض.
املدينة  مجلس  لجوء  النشطاء  واستنكر 

تحويل  ــى  إل أخــنــوش،  عــزيــز  يترأسه  الــذي 
تحتضن  هامشية  تجمعات  إلى  أنــزا  منطقة 
مخلفات املناطق األخرى، مثل املطرح الجماعي 
ثم  العادمة،  املياه  معالجة  ومحطة  للنفايات، 
إحداث مأوى للكالب الضالة، األمر الذي يثير 
استياء الساكنة على مستقبل املنطقة وحقوقها 

في التنمية االقتصادية واالجتماعية.
بمجلس  مستشارة  مسو،  رجــاء  وانتقدت 
وسط  الضالة  للكالب  ملجأ  إحداث  الجماعة، 
توجه  هــنــاك  هــل  متسائلة  ــر،  ــادي أك مدينة 
سياحيا  قطبا  املدينة  تصبح  لكي  ومخطط 

واقتصاديا على الصعيد الوطني؟

ونشرت ذات املستشارة تدوينة في حسابها 
»الــفــايــســبــوكــي« مــعــبــرة عــن رفــضــهــا لهذا 
مشروع  من  تستفيد  لن  املدينة  ألن  املشروع، 
مشيرة  آخــر،  مكان  إلــى  نقله  يمكن  جهوي 
نقاش حوله  فتح  إلى  املشروع يحتاج  أن  إلى 
وإشراك فعاليات املجتمع املدني لالطالع على 

تجارب وطنية ودولية في املجال.
إحــداث  على  الجماعي  املجلس  ــادق  وصـ
تبلغ  استيعابية  بقدرة  الضالة  للكالب  مأوى 
الذي جعل  األمر  أنزا،  4000 كلب، في منطقة 
السكان متخوفني من تحويل هذه املنطقة إلى 

منطقة هامشية بدون تنمية.

أخبار

نورالدين هراوي
 

الشاوية  عاصمة  سكان  تفاءل 
تجربة  تدشني  تــم  عندما  خيرا 
الــشــرطــة اإلداريـــــــة بــســطــات، 
الــجــهــاز  ــذا  ــ ه أن  ــدوا  ــقـ ــتـ واعـ
احتالل  على  سيقضي  اإلداري 
ــحــرر  ــلـــك الـــعـــمـــومـــي، وســي املـ
مـــن بطش  الـــشـــوارع واألزقـــــة 
مــحــالت ومــقــاهــي و»كـــراجـــات« 
مظاهر  وسينهي  املدينة،  خنقت 
الــفــوضــى والــتــســيــب، وخــاصــة 
تسببها  التي  البشعة  املشاهد 
على  السيارات  إصــالح  محالت 
وجه الخصوص، والتلوث الناتج 
عن نشاطها.. إال أن مهام الشرطة 
اإلدارية يبدو أنها شبه محدودة، 
يعد  ــم  ل أنــه  بــدلــيــل  مغيبة،  أو 
املتفاقم  الوضع  هذا  يستنفرها 
والذي لم تسلم منه حتى األحياء 
بجولة  القيام  فيكفي  الــراقــيــة، 
داخلها على مستوى أحياء الفرح 

للوقوف  أخرى،  وأحياء  والقسم 
الحقيقية  الفوضى  مظاهر  على 
امليكانيك،  محالت  تسببها  التي 
ــة، عـــالوة  ــف ــأرص بــاحــتــاللــهــا ل
وبقع  التشميع،  مواد  بقايا  على 
الزيوت السوداء التي تتركها، أما 
االحياء الشعبية فحدث وال حرج، 

تقول بعض املصادر املحلية.
من  املــصــادر  نفس  وأضــافــت 
هــذه  أن  املــتــضــرريــن،  الــســكــان 
امللك  احتالل  من  املقرفة  املشاهد 
عن  الناتج  والتلوث  العمومي 
جليا  تظهر  امليكانيك،  ورشــات 
في  حاصال  ربما  عقما  هناك  أن 
للفضاءات  الخارجي  التخطيط 
ــرف الــجــهــات  املــشــتــركــة مــن طـ
ــدم الــتــفــكــيــر في  ــع املــخــتــصــة ب
جمالية شوارع وأزقة املدينة، وما 
يسببه لها من أضرار، مما يطرح 
منحت  التي  الجهة  عن  السؤال 
الرخص لهذه املحالت، وبالضبط 
بالسكان،  املؤهولة  األحياء  في 
والتي أصبحت تسبب لهم إشكاال 
مضجعهم،  يــقــض  وكـــابـــوســـا 

عن  أيــضــا  ــســؤال  ال يــطــرح  كما 
زجر  فــي  ــة  اإلداريـ الشرطة  دور 
يسمح  كيف  إذ  املخالفات،  هــذه 
الــرصــيــف  يــحــتــل  أن  لــشــخــص 
بأكمله ويسبب الفوضى، ليضطر 
معه املواطن للعبور من مكان آخر 
ألن املمر استولت عليه السيارات 

التي تنتظر إصالحها؟
الــشــرطــة  جـــهـــاز  ــان  ــ ك وإذا 

الفينة  بــني  يــتــحــرك  ــة  ــ ــ اإلداري
واألخرى لزجر مخالفات املحتلني 
ــاب املــقــاهــي واملــطــاعــم  ــ ــن أرب م
تقتطع  التي  املحالت  من  وغيرها 
واجبها  فمن  الرصيف،  من  جزء 
الفضاءات  لحماية  التحرك  أيضا 
في  املخالفات  وتحرير  املشتركة، 
الفوضى  فــي  يتسبب  مــن  حــق 

والتلوث، بلغة نفس املصادر.

عزيز العبريدي

الجماعي  املجلس  اتــخــذه  الـــذي  ــرار  ــق ال ــزل  ن
بتحويل  والقاضي  بنور،  سيدي  بإقليم  للوليدية 
يوم  إلى  السبت  يوم  من  األسبوعي  السوق  موعد 
 ،2022 ماي   18 األربعاء  يوم  من  ابتداء  األربعاء، 
لم  حيث  ــا،  وزواره املدينة  سكان  على  كالصاعقة 
واملتسوقني  والتجار  الباعة  من  مجموعة  يتقبل 
خالل  املجلس  اتــخــذه  ــذي  ال الجديد  الــقــرار  هــذا 
ما  حسب   ،2021 نونبر  لشهر  االستثنائية  الدورة 
جاء في شهاداتهم، والذي يضرب في العمق تاريخ 
منطقة الوليدية ملدة عقود وسنوات، إذ اعتاد اآلباء 

واألجداد على التسوق من سوق سبت الوليدية.
كما أن هذا القرار املفاجئ، خلف صدمة قوية في 
أوساط كل من يحج إلى السوق األسبوعي الشاطئي، 
سواء من أجل التسوق أو البيع والشراء، ألن تزامن 

تجاريا  رواجــا  يخلق  األسبوع  نهاية  مع  انعقاده 
كبيرا، بحكم زيارة مجموعة من الزوار من مدن أخرى 
نهاية  لقضاء  الوليدية  لشاطئ  األجانب  والسياح 
ومياهها  الطبيعة  بجمالية  واالستمتاع  األسبوع، 
الحية،  الشهادات  من  العديد  أكدته  كما  الــزرقــاء، 
بحيث أن العديد من التجار سيقاطعون هذا السوق 
حالة  في  شهاداتهم  على  بناء  األبد  إلى  األسبوعي 
يؤثر  ما  وهو  األربعاء،  إلى  السبت  يوم  من  تغييره 
سلبا على الرواج التجاري الذي تعرفه الوليدية، كما 
من  الوليدية  جماعة  مداخيل  على  سلبا  سينعكس 
خالل كرائها لفضاءات هذا السوق، وبالتالي، يجب 
القرار  هذا  مراجعة  للوليدية  الجماعي  املجلس  على 
في أقرب وقت، واالستجابة ملطالب السكان والزوار، 
ما  حسب  املفاجئ  القرار  هــذا  يتقبلوا  لم  والذين 
أوضحته شهاداتهم، ويبقى الحل األنسب هو تحويل 
االكتظاظ  لتجنب  املدينة  ضواحي  إلى  السوق  هذا 
واالزدحام الذي تعرفه املدينة يوم السوق األسبوعي، 
على  للحفاظ  السبت  يوم  تنظيمه  على  الحرص  مع 

اكتسب  أنه  اعتبار  على  للوليدية،  الثقافي  املوروث 
إليه  شهرة كبيرة داخل املغرب وخارجه، بحيث يفد 

السياح األجانب أثناء زيارتهم للمدينة.
قرر  قد  الوليدية  مدينة  جماعة  مجلس  وكــان 
يوم  من  األسبوعي  السوق  انعقاد  موعد  تغيير 
السبت إلى يوم األربعاء خالل الدورة االستثنائية 
انعقاد  مع  يتزامن  والــذي   ،2021 نونبر  لشهر 
وأربعاء  البركي،  مول  ألربعاء  األسبوعي  السوق 
مكرس،  وأربعاء  عمران،  أوالد  وأربعاء  العونات، 
حيث تم تحديد يوم األربعاء 18 ماي 2022 كأول 
العلم  الجديد، مع  يوم النعقاد السوق األسبوعي 
السبت  يوم  تنعقد  التي  األسبوعية  األسواق  أن 

بإقليم سيدي بنور تبقى قليلة.
الجماعي  للمجلس  الجديد  القرار  هذا  وحول 
للوليدية، قال الرئيس مصطفى حمادة في تصريح 
ألحد املواقع اإللكترونية املحلية، أن هذا التغيير 
االكتظاظ  لتجنب  املجلس  أعضاء  من  برغبة  جاء 
واالزدحام، الناتج عن توافد عدد كبير من الزوار 

خالل  الوليدية  ملدينة  السياحي  املنتجع  على 
فصل الصيف وتزامنه مع نهاية األسبوع، وكذلك 
في  يساهم  محلي  اقتصادي  رواج  خلق  أجل  من 
الوليدية دخلت للمجال  تنمية املدينة، مضيفا أن 
للتفاوض  يسعى  الحالي  واملجلس  الحضري، 
حوالي  مساحته  تبلغ  عقاري  وعــاء  اقتناء  عبر 
تكلفته  تقدر  الساللية  لأراضي  تابع  هكتارا   13
بحوالي 700 مليون سنتيم، قصد تحويل السوق 
األسبوعي وجميع املرافق التابعة للجماعة خارج 
رونــق  على  للحفاظ  وتنشيطها  املدينة،  مركز 
وجمالية املدينة السياحية، رغم أن هذا القرار قد 

يؤثر على منسوب مداخيل الجماعة.
على  سلبا  سيؤثر  الجديد  القرار  فإن  ولهذا، 
الوليدية  لجماعة  األسبوعي  السوق  كراء  سومة 
وتراجع مداخيله، وتراجع الرواج التجاري الذي 
مع  ينعقد  لكونه  الوليدية،  سبت  ســوق  يعرفه 
نهاية األسبوع والذي يكون يوم عطلة للعديد من 

املوظفني واملستخدمني.

تغيـير يوم السوق من السبت إلى األربعاء يصدم التجار والمتسوقين سيدي بنور
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في  الــحــرب  تطور  احتمال  إن 
األيام  كونية في  حرب  إلى  أوكرانيا 
والحلف  الغربي  الحلف  بني  القادمة 
بكني  تحفظ  مع مالحظة  الــروســي، 
الــتــي تــريــد االســتــفــادة مــن الوضع 
ينذر  لتايوان،  املحتمل  غزوها  قبل 
بأزمة عاملية مالية واجتماعية وغذائية قد تؤثر في 
أن  مع  هشة،  االجتماعية  سياستها  أنظمة  مستقبل 
إمكانية إنهاء الحرب غير معلومة الزمن إال في حالة 

إعالن الهزيمة لهذا الطرف أو ذاك.
أو  االنتصار  إمكانية  يتيح سوى  ال  الحرب  فقرار 
املنهزم  إخضاع  بروتوكول  مؤدياته،  ومن  الهزيمة، 
يخص  تغيير  ذلك  يترتب عن  وقد  املنتصر،  لقرارات 
عضوية دول مجلس األمن بإضافة برلني أو طوكيو 
إن  آخرين  عضوية  وإلغاء  أنقرة،  أو  نيودلهي  أو 
كانوا منهزمني، وهو ما يفسر النداءات املتعددة من 
النظام  تغيير  بضرورة  املتصارعني  الحلفني  طرف 
الحرب  أن  يؤكد  مما  عاملي جديد،  نظام  إلى  الدولي 
العاملية أصبحت ضرورة ملحة من أجل التغيير لكل 
األحالف املتنازعة، إذ أن الصراع الدولي بات املحرك 

األساس لدفوعات هذه الحرب العاملية املحتملة. 
من  تقتضي  الخرائط  رســم  ــادة  إع إن  ــك،  ذل إلــى 
لــأطــراف  تضمن  تكتالت  فــي  االنــخــراط  ــدول،  ــ ال
املتنازعة والتابعة بقاءها إذ ال مجال لعدم االنحياز.. 

فما موقع العرب من هذه الحرب؟
عواصم عربية مهمة في السياسة الدولية ما زالت 
غير  الرسمي،  موقفها  عن  لتعلن  التطورات  تنتظر 
األوراق  يخلط  قد  والجزائر  الرباط  بني  الصراع  أن 
العربية، وينذر بأزمة عربية - عربية، إذ أن موسكو 
قد تقحم الجزائر في هذه اللعبة، والرباط لن تمتلك 
أراضيها  على  االعتداء  حالة  في  الــرد  خيار  سوى 

وهي املدعومة من لندن وواشنطن. 
في  للمساعدة  الــربــاط  إلــى  ستلجأ  التي  فلندن 
املتاخم  طارق  جبل  في  املائي  ممرها  على  التغطية 
قد  وإلسبانيا،  للمغرب  الدولية  البحرية  للحدود 
الحليف  الجزائر  مع  املواجهة  إلى  الوضع  تطور 
يعيد  قد  املحتمل  التطور  وهذا  لروسيا،  التقليدي 
العربية،  املنطقة  في  الريادي  دورهــا  إلى  القاهرة 
ظبي، اللتني  وأبو  الرياض  دور  تراجع  احتمال  بعد 

تتجاهالن هذا الوضع. 
الشرق األوسط، والذي  أمريكا من  أن خروج  غير 
من  الفراغ  ملء  يسهل  قد  سلمان،  بن  محمد  أزعــج 
ببغداد  اقتصادية  عالقات  تربطها  بدأت  التي  بكني 
وموسكو املتواجدة في قواعدها العسكرية بسوريا، 
في خضم انشغال أمريكا بشرق آسيا وبحر الصني 

الجنوبي. 
األطراف  بدفاع  سيتسم  السياسي،  التطور  هذا 
لبعضها  واملعادية  البعض  بعضها  مع  املتحالفة 
في  فالسياسة  سياستهم،  عــن  بــالــدفــاع  البعض 
عن  وتعبير  املــواقــف،  إدارة  أسلوب  هي  املحصلة 

أصالة موقف غالبا ما يكون براغماتيا. 
 - اإلسرائيلية  الــعــالقــات  ــإن  ف ــار،  اإلطـ هــذا  فــي 
على  تؤثر  قد  أوكرانيا،  بحرب  املتأزمة  الروسية 
منشغل  اإلسرائيلي  فالجيش  بفلسطني،  الوضع 
انتفاضة  من  تخوفه  مع  غــزة  مع  االشتباك  بعدم 
في  تطور  إن  الوضع  وهذا  الغربية،  بالضفة  ثالثة 
مع  حــوار  فتح  ضــرورة  إلى  سيؤدي  املرحلة،  هذه 
يرفضه  ما  وهــو  عباس،  محمود  الرئيس  حكومة 
رام  لجعل  و»املوساد«،  بينت  نفتالي  الوزراء  رئيس 
هلل«  »حزب  فتهديد  املربعات،  أكل  تتقدم في  ال  هلل 
و»حماس« والفصائل األخرى، يشير إلى أن الحرب 

القادمة قد تكون على جبهتني أو ثالث جبهات. 
النفس  من ضبط  املزيد  املرحلة  تتطلب  وبالتالي، 
بعد  ما  أو  أوكرانيا،  في  الحرب  نتائج  ظهور  حتى 
كفيلة  فنتائجها  ثالثة،  عاملية  حــرب  إلــى  تطورها 
وغير  قاتمة  أصبحت  التي  الصورة  هذه  بتوضيح 
موضوعية  حلول  إيجاد  عدم  استمرار  مع  واضحة 
الصعيد  فعلى  الالمتناهي..  األوسط  الشرق  لصراع 
العربي، أصبحت املناورة في ملف الحرب األوكرانية 
ظبي  وأبو  والرياض  القاهرة  أن  إذ  ملحة،  ضرورة 
بني  األجـــواء  لتلطيف  يتحركوا  أن  يجب  وعــمــان، 
قد  عربية  بكارثة  ينذر  األمر  ألن  والجزائر،  املغرب 
األوســط،  بالشرق  وتنتهي  إفريقيا  غــرب  من  تبدأ 

وتمزق املنطقة العربية لخمسني سنة املقبلة. 

الموقف العربي وتطور 
الحرب بأوكرانيا

نزار القريشي

بنعيسى يوسفي

جدلية العالقة بين الدين والسياسة

ليس من باب الغلو في شيء القول أن جذور النقاش الفكري 
كما  بالسياسة«  »الشرع  عالقة  أو  بالسياسة،  الدين  عالقة  حول 
يطيب للبعض تسميته، في العالم العربي خاصة واإلسالمي عامة، 
قديمة قدم التاريخ، وليست وليدة اليوم، وبدأ هذا النقاش يتطور 
ويتبلور عبر محطات عديدة رويدا رويدا، إلى حدود اليوم، فأولى 
الكتابات التي ناقشت هذه العالقة، انطلقت مع الفارابي في كتابه: 
»تلخيص  كتابه  في  رشد  ابن  وعند  الفاضلة«،  املدينة  أهل  »آراء 
السمة  ولعل  »السياسة«،  كتابه  في  سينا  ابن  وعند  السياسة«، 
هذه  عالجت  أنها  هي  الكتابات،  هذه  كل  على  طغت  التي  البارزة 
العالقة التي نتحدث عنها من منظور فكري فلسفي صرف، لكن في 
املقابل، نجد هناك من عالج هذه العالقة من منظور مختلف ومغاير، 
بشكل  الغزالي  حامد  أبو  اسم  يبرز  وهنا  الديني،  املنظور  وهو 
و»التبر  الدين«  علوم  »إحياء  هما:  مشهورين  كتابني  في  خاص 
املسبوك في نصيحة امللوك«، وفي كتاب آخر بعنوان: »سر العاملني 
هذا  أو  النقاش  هذا  نتائج  من  كان  ولقد  الدارين«،  في  ما  وكشف 
الصراع في بعض األحيان، أن ظهر إلى الوجود تياران مهمان في 
الدين  ربط  إلى  يدعو  فريق  العربية،  والسياسية  الفكرية  الساحة 
بينهما  الفصل  إلى  يدعو  وفريق  »اإلسالميون«،  وهم  بالسياسة 
أول  في  كان  النقاش  هذا  فإن  يخفى،  ال  وكما  »العلمانيون«،  وهم 
األمر نقاشا فكريا إيديولوجيا صحيا ومحمودا إلى أبعد الحدود، 
أفكاره  توضيح  إلى  اإلمكان  جهد  خالله  من  يسعى  طرف  كل  كان 
أكبر  إلى  ومنطلقاته وتوجهاته، وإيصال مضمون وفحوى خطابه 
قدر من الجمهور، مما أدى إلى ظهور كتب قيمة ومقاالت ودراسات، 
وصــارت  العربية،  الثقافية  الخزانة  وأغنت  أثــرت  ومــنــاظــرات، 
مراجع نفيسة يعود إليها معظم الدارسني والباحثني املهتمني بهذا 
الفكرية  رغباتهم  إلشباع   واألتباع  األنصار  منها  ويكرع  املجال، 
ذاك،  أو  الجانب  هذا  من  برز  الخضم،  هذا  وفي  واإليديولوجية، 
مفكرون وعلماء عظام نافحوا على أفكارهم وتصوراتهم ونظرياتهم 
بالحجة والدليل، في سبيل إقناع املجتمعات العربية، ألن تخليصها 
التقدم  مدارج  في  بها  والرقي  والتخلف،  والتسلط  االستبداد  من 
باملرور  إال  يتأتى  أن  يمكن  ال  الحضاري،  بالركب  واللحاق  والرفاه 
أن  إال  فريق،  كل  بها  يؤمن  التي  واملبادئ  األفكار  تطبيق هذه  عبر 
عشر  التاسع  القرن  نهاية  منذ  أنه  هو  حقيقة،  االنتباه  يلفت  ما 
فكريا  نقاشا  الطرفني  هذين  بني  النقاش  هذا  يعد  لم  اليوم،  إلى 
حقيقيا مؤصال، بل أصبح سياسيا بامتياز، وظهرت نوايا كل طرف 
وعدم  الساحة  على  والهيمنة  لالستحواذ  عليها  غبار  ال  صريحة 
ترك املجال للطرف املقابل في التمدد واالنتشار، ومحاولة كل فريق 
فالفريق  مختلفة،  آليات  عبر سلك  بالسلطة،  واالستفراد  االستئثار 
األول، الذي يمثله »اإلسالميون«، يريدون صراحة إقحام أو استثمار 
ومسوغاتهم،  مبرراتهم  ذلك  في  ويقدمون  السياسة،  في  الدين 
بدون  السياسة  استثمار  إلى  يدعون  »العلمانيون«،  أي  والثاني، 
دين، ولهم في ذلك هم أيضا ما يتحججون به لهذه الغاية، وبهذا 
ظل الجانب السياسي هو املهيمن في هذا التجاذب وهذا التقاطب 

مرور  مع  أمسى  ثم  ونظريا،  فكريا  بدأ  والذي  الفريقني  هذين  بني 
مناخ  في  والخلفيات  األفكار  فيه  تتعايش  سياسيا  صراعا  الوقت 
أومأنا إلى ذلك سلفا،  الحقيقي كما  بالندية والتنافس  فكري اتسم 
الثقافية  والتحوالت  املتغيرات  من  العديد  وبفعل  ذلــك،  بعد  ثم 
األخيرة،  العقود  في  العربية  املجتمعات  عرفتها  التي  والسياسية 
التدافع  أوجه  من  العديد  الصراع،  هذا  أي  طياته،  في  يحمل  بدأ 
خارجة  أشياء  إلى  األحيان  من  كثير  في  أفضت  التي  والتصادم 
حيث  النبيلة،  األخالقية  أبعادها  في  والسياسة  الفكر  نطاق  عن 
طغى الحس الراديكالي وبدأت بنية التشدد تتأسس لدى كل طرف 
التفكير في استئصال شأفة كل طرف لآلخر  إلى حد  والذي وصل 
واألحداث  املقام،  هذا  في  يطول  والحديث  عليه،  نهائيا  والقضاء 
الحال  وبقي  منها،  بالكثير  يحتفظ  التاريخ  زال  ال  ذلك،  تبرر  التي 
على هذه الشاكلة وجذوة الصراع لم تفتر يوما، حتى أضحى معه 
هذا النقاش كالسيكيا وفقد الكثير من زخمه وألقه ولم يعد يغري 
الكثير من املثقفني وحتى املهتمني بالشأن الثقافي والسياسي في 
الوطن العربي، وتكاد ال تلمس فيه أي جديد إال فيما ندر، وهو أقرب 
إلى لعبة شد الحبل منه إلى شيء آخر، إلى أن ظهرت كتابات أخرى 
شكال  الخصوص،  هذا  في  سابقتها  عن  تماما  ومختلفة  جديدة 
املهتمني  من  الكثير  طرف  من  اعتبرت  والتي  ومنهجا،  ومضمونا 
بمثابة وقفة تصحيحية توجيهية تقف على العديد من االختالالت 
والتناقضات، ونقط ضعف التي تهم مسار وخطاب هذين الفريقني، 
على حد سواء، وتبديد سوء الفهم الذي ساد عندهم حيال العديد 
كل  ومقاربة  والسياسة  بالدين  املرتبطة  واإلشــكــاالت  األمــور  من 
هذا  في  الحاصل  التراكم  هذا  كل  تتجاوز  كتابات  لها، وهي  طرف 
املوضوع، بل وتنتقده وتطرح بدائل حقيقية له، وهي تعبر حقيقة 
عن رؤية وتصور جديدين للموضوع من زاوية مغايرة، إنها إنتاج 
الذي  الرحمان،  عبد  طه  الكبير  املغربي  للفيلسوف  خالص  فكري 
مجمله  في  ينهض  الضخم الذي  الفكري  في صلب مشروعه  يدخل 
على »األخالق«، واملمتد لسنوات طويلة، ويعتبر كتابه: »روح الدين، 
من ضيق العلمانية إلى سعة االئتمانية«، حجر الزاوية وقطب الرحى 
من  والدراسة  االهتمام  من  حظه  ينل  لم  زال  ال  أنه  بالرغم من  فيه 
طرف النقاد واملهتمني، هذا إضافة إلى كتب أخرى تسير تقريبا في 
»بؤس الدهرانية« و»دين الحياء«، وأخيرا  نفس االتجاه، نذكر منها 
كتاب: »ثغور املرابطة«، الذي يعتبر في الحقيقة انعطافة حقيقية في 
مسار فكر الرجل الذي ظل وفيا لتوجهه األخالقي الصرف في كتاباته، 
ذلك أن هذا الكتاب اعتبره الكثيرون انخراط هذا املفكر في األحداث 
متفاعال  واإلسالمي  العربي  العالم  يعيشها  التي  الراهنة  السياسية 
هذا  انخراطه  الرحمان  عبد  طه  أرجع  ولقد  فيها،  رأيه  ومبديا  معها 
واإلسالمية  العربية  األمتني  كون  إلى  الحدة،  بهذه  األمة  شؤون  في 
القضايا  هذه  ومثل  األمــم،  من  غيرهما  له  تتعرض  ال  ملا  تتعرضان 
السياسي،  التحليل  على  الفلسفي  النظر  تقديم  تستوجب  الكيانية 
فواجب الفيلسوف أن يسابق لالشتغال بها، حتى ال تهلك األمم بما 
في خضم  إذن،  املطروح  املركزي  فالسؤال  وبالتالي،  أياديها،  كسبت 
الفكري  النموذج  هذا  أو  التصور  هذا  جوهر  حول  هو  الجدال،  هذا 
الذي يؤسس له هذا الفيلسوف املغربي الكبير، وحول أهم املرتكزات 

التي يستند عليها.

1

تبعا ملا ورد في عدد 6 ماي 
»األســبــوع«  جــريــدة  مــن   2022
الجمهورية  رئــيــس  لــقــاء  حــول 
إيزنهاور،  الجنرال  األمريكية، 
الحميد  عبد  ــوالي  مـ بــالــبــاشــا 
أضيف  أن  يسعدني  العلوي، 
بــاشــا  صـــــورة  أن  وأوضــــــح 
ــقــنــيــطــرة بــمــعــيــة الــرئــيــس  ال
إقامته  فــي  كــانــت  ــاور،  ــه ــزن إي
وبالضبط  األبــيــض،  بالبيت 
سنة  العاصمة،  واشنطن  فــي 
الحكومة  استدعت  حيث   ،1961

العلوي  الحميد  الباشا موالي عبد  األمريكية 
القنيطرة  بمدينة  األمريكية  القاعدة  إطار  في 
مدير  طرف  من  مجاملة  فيه  تقرير  على  بناء 
القاعدة الجوية في القنيطرة لصالح الباشا، 
أمريكا،  إلى  السفر  وتحقق  حصل  ما  وهذا 
النزاع  يحل  كان  الهمام  الباشا  أن  العلم  مع 
أكثر  إليه  يحتاجون  كانوا  لدرجة  بالحسنى 
مما كان هو في حاجة إليهم، وهكذا توطدت 
العالقات  تفوق  التي  اإلنسانية  العالقات 
رئيس  ارتأى  السياق،  هذا  وفي  السياسية، 
الجمهورية األمريكية  الجنرال إيزنهاور، أن 
نطاق  في  جريئا  الباشا  كان  حيث  يستقبله، 
املسؤولني  مع  عمله  إطار  في  وحازما  الحق 
وحسب  بالقنيطرة،  األمريكية  القاعدة  عن 
العلوي،  الحميد  عبد  مــوالي  العزيز  العم 
بالذهب،  منقوشا  سيفا  إليزنهاور  أهدى  فقد 
فاستحسن الجنرال هدية السرور من الباشا، 

وقلده هو أيضا بوسام الفخر من 
الدرجة األولى.

مدير  أن  إلى  اإلشــارة  وتجدر 
بالقنيطرة،  الــجــويــة  الــقــاعــدة 
أكثر  تقديرا  الباشا  يقدر  كــان 
مــوالي  أن  علما  تــشــريــف،  منه 
له  كانت  العلوي  الحميد  عبد 
بكل  ــة  وجــذاب قــويــة   شخصية 
ــان وطــنــيــا من  ــ ــايــيــس، وك املــق
ضد  الكفاح  أثناء  نــادرة  طينة 
-1912( الفرنسي  االســتــعــمــار 
يقال  الحق  كــل  والــحــق   ،)1956
بشهادة العارفني، أنه كان كامل األركان لدرجة 
اجتمع فيه ما تفرق في غيره، حيث كان شغله 

أن أصبحت  إلى  الساكنة  إسعاد  الشاغل هو 
في  حسنة  قــدوة  القنيطرة  مدينة  عهده  في 
العارفون  ويعرف  واالزدهار،  العمران  ميدان 
اسم  بإطالق  قرارا  اتخذ  البلدي  املجلس  أن 
بمدينة  أكبر شارع  على  العلوي  الحميد  عبد 
القنيطرة، اعترافا له بما أسداه الباشا ملدينة 
وفي  التنموية  القطاعات  شتى  في  القنيطرة 
فرحة  كانت  أنها  غرو  وال  نهضتها،  طليعة 
قاضي  قال  حتى  العلوية  أسرتنا  بني  عارمة 
القضاة بمدينة طنجة، سيدي الوالد في كلمة 
رجوع  بمناسبة  البهيج  الحفل  خالل  ألقاها 
العم املحبوب موالي عبد الحميد العلوي من 
الديار األمريكية حني ختم خطابه باآلية: ))إن 

يعلم هلل في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا((.

يتبع

على هامش لقاء الرئيس إيزنهاور بالباشا عبد الحميد العلوي

علي العلوي



هل من سبيل إلى إدراج عملي للهواتف الذكية 
فـــي المناهــج الدراســـية ؟

عطلة الوالدة 
وعطلة األضحى.. 

تايدافع شكون 
 على شكون اليوم ؟

عــطــلــة الـــوالدة 
الـــــلـــــي جـــابـــت 
لـــأب  ــوم  ــيـ لـ  15
مــــــورا الـــحـــوار 
ــي،  ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ االج
فيها  يتفرغ  بــاش 
الزوجة،  ملساعدة 
هـــــــي نـــفـــســـهـــا 
اللي  املــدة  تقريبا 
مول  فيها  تاينَعم 
بُطعم  الــحــانــوت 
في  خطرة  والعائلية  الزوجية  الحياة 

العام كل عيد أضحى!!
تايسجل  اللي  الــحــانــوت  مــول  هــاذ 
لوازم  ذلك  في  بما  كناشو،  في  كولشي 
اللي  ماتايلقاش  الكليان،  ديال  العقيقة 
يسجل ليه ولدو في الحالة املدنية نهار 
وهو  تمازيرت  فــي  الــزوجــة  ليه  تولد 

حاصل مورا الكونتوار في املدينة!!
األذهــان  إلــى  تتبادر  وأخــرى  أسئلة 
بصرف النظر عن العطلة األولى املؤّدى 
التكلفة،  باهظة  الثانية  والعطلة  عنها! 

منها باختصار:
واش بّصاح ّنيت باقي مول الحانوت 
محسوب تاجر في القطاع الحر، أم أنه 
مقابل  الشركات  عند  مستخدم  رجــع 
أرباح  أجور زهيدة متمثلة في هوامش 
على  املطبوعة  البيع  بأثمنة  مضبوطة 

أغلفة املنتجات؟
تحليل  فــي  نتعمقو  جينا  إيــا  أّمــا 
واإلشهارات  والطابلو  الثاجة  مسألة 
ما  البلوزة  ذيك  فراه  وُلوبِجيكِتيفات، 
بَقى عندها حتى شي معنى، بل أصبح 
الّجيلي ْد الكارديان والسيكوريتي أكثر 
انسجاما مع مهمة مول الحانوت، أليَس 

كذلك؟ 
ــغــرف  ــة.. فــيــنــا هــومــا ال ــاي ــه ــن ــال ب
كامل؟  هادشي  من  املهنية  والتنظيمات 
ماخافياش  راه  ــه  أّن إلــى  ــارة  اإلشـ مــع 
االجتماعية  والــفــروق  الطبقية  علينا 
اللي موجودة بني مالني الحوانت! لذلك 
تانلقاو النظرة إلى الحقوق والواجبات 
كل  معاناة  على  بناء  بيناتهوم  مختلفة 
على  تايدافع  شكون  إذن  منهوم!  واحد 

شكون اليوم؟  
من  الرفع  عن  الحديث  وبعد  ختاما، 

الحد األدنى لأجور:
الزبون: السام عليكم السي محمد.

آش  السام..  وعليكم  الحانوت:  مول 
حب الخاطر آالسي احمد؟

نبشرك  جيت  غير  ــو،  وال اّل  الــزبــون: 
بالخير..

اخبار  يسمعنا  هلل  الحانوت:  مــول 
الخير..

الزبون: الحكومة غادي تزيد لينا في 
الصالير.

نقّطعو  غــادي  الــحــانــوت: هــي  مــول 
بحال  رجع  اللي  الكريدي،  كناش  هاذ 

الشيفون من كثرة التجرجير.
ولكن  تقطعو..  غــادي  طبعا  الزبون: 
منو..  اكبر  واحــد  شي  باصتو  جيب 
من  انتظاراتنا  مع  قّد  قّد  يجينا  يالـله 

ذيك الزيادة ! 

أبنائنا،  حياة  في  رسمي  حضور  للهواتف  صار  لقد  مبدئيا، 
فواقع  إال جاحد،  ناكر وال يجحدها  إال  أمرها  ينكر  وهذه حقيقة ال 
طيلة  معيتها  في  املنازل  داخــل  هم  فها  ذلــك،  على  يشهد  الحال 
في  أيديهم  بني  وهي  الدقائق،  ال  بالساعات  تقاس  زمانية  فترات 
ال  وتكاد  والحدائق،  الساحات  في  الرفاق واألصدقاء  مع  جلساتهم 
عن  تسل  وال  والــدروب،  األرصفة  على  سيرهم  أثناء  أيديهم  تفارق 
تواجدها معهم في قاعات الدرس والتحصيل رغم كل ضروب املنع 
للهواتف  الرسمي  الحضور  ذاك  أن  هو  حقا،  واملؤسف  والزجر، 
حيث  والعبثية،  العشوائية  طابع  يأخذ  يكاد  وترحالهم  حلهم  في 
يغيب االستغال املسؤول والحكيم للخدمات العديدة لتلك األجهزة 
امللبية  الحساسة  يداعبون شاشاتها  األوحد وهم  فهمهم  املتطورة، 
لرغباتهم كتابة وصوتا وصورة، ال يخرج عن نطاق العبث واللهو، 
أوقاتهم في  تم هذا على حساب تعب أجسادهم وضياع  حتى ولو 
ما ال يجدي، وإهمال واجباتهم بشكل متواصل، والنتيجة: عصبية 
مفرطة أحيانا، وخمول ممقوت أحيانا أخرى، وبني هذا وذاك تبدد 
جهود كبيرة كان من املفروض أن تستغل في ما يعود بالنفع على 
فإلى متى  األفضل..  للغد  إعدادها  يتم  التي  املجتمع  الفئة من  هذه 
يبقى الحبل على الغارب في هذا الشأن؟ أليس من األنسب أن يكون 
وعمليا؟  نظريا  الدراسية  املناهج  داخل  تواجد  الذكية  للهواتف 
فالتلميذ في حاجة ماسة إلى الوقوف التطبيقي عند حسن استغالها 
واستثمار فوائدها، ولن يكون من باب الهدر املفتعل للزمن املدرسي 
في  متخصصني  مدرسني  تكوين  إلى  الوصية  ــوزارة  ال عمدت  إذا 
التاميذ  وتعليم  تربية  على  العمل  هو  األسمى  هدفهم  املجال  هذا 
الطريقة املثلى للتعامل مع الهواتف الذكية بما يعود عليهم بالنفع، 
ما يخص  طليعتها  وفي  ومتنوعة،  كثيرة  الباب  هذا  في  والدروس 

إذ يمكن هنا تخصيص حصص بعينها لإلرشاد  الجانب الصحي، 
التطبيقي إلى وضعية الجلوس بني يدي الهاتف، وطريقة اإلمساك 
عن  الناجمة  املهالك  إلى  والتنبيه  الستخدامه،  املحدد  والوقت  به، 
تهم  التي  الحصص  تأتي  ذلك،  مقابل  استعماله، وفي  اإلدمان على 
أثناء  وخصوصياته  الغير  كاحترام  والتربوي،  األخاقي  الجانب 
التواصل االجتماعي، والحرص على عدم تشغيله في األماكن التي 
يمنع تشغيله فيها كاملساجد واملؤسسات العامة وما إلى ذلك، وال 
تخصيص  باإلمكان  حيث  القانوني،  الجانب  هنا  البال  عن  يغيب 
حصص أخرى لتبيان خطورة انتهاك حرمة اآلخرين من خال التقاط 
وغيرها،  النصية  الرسائل  عبر  السباب  أو  التشهير،  قصد  الصور 
تقديم  باإلمكان  إذ  وأفسح،  أرحب  هنا  فهو  التعليمي،  الجانب  أما 
واملكتوبة،  املصورة  بالدروس  يتعلق  ما  كل  تهم  مختلفة  حصص 
فيوجه  واملفيد،  منها  املناسب  الختيار  مؤهل  املتخصص  فاملدرس 
أجل  من  منها  واالستفادة  متابعتها  إلى  حينها  التلميذ  ويرشد 
املدروسة  املواد  مختلف  في  يتلقاها  التي  للدروس  ناجحة  مواكبة 
داخل الفصول الدراسية، وأكثر من هذا، باإلمكان اختيار كتب قيمة 
ومقاالت هادفة، وأخبار مفيدة، ومعلومات شيقة، واطاع التاميذ 
عن  البحث  إلى  والسعي  وتخزينها،  وقراءتها  تحميلها  كيفية  على 
املزيد مما يماثلها، بغية أن يصبح الهاتف وسيلة من وسائل البحث 

عن املعلومة وإغنائها..
الــدرس  قاعات  إلــى  الهاتف  مصاحبة  على  التلميذ  تحايل  إن 
والتحصيل، ال يقف عند حد، ألنه ال يجد فكاكا من مرافقته، وهكذا 
إدخاله  منع  على  املؤكدة  الداخلية  القوانني  يتحدى  وهو  يتورع  ال 
التواجد  التعليمية.. فلماذا إذن، ال يتم استثمار ذاك  إلى املؤسسة 
وتوجيهه  وتعليمه  تربيته  نطاق  في  يدخل  فيما  للهواتف  الفعلي 
مدرسون  يرعاها  مضبوطة،  دراسية  حصص  أجواء  في  وإرشــاده 
متخصصون، وفق أهداف مرسومة بدقة غايتها النهائية االستعمال 

األمثل للهواتف الذكية صحيا، وأخاقيا، واجتماعيا، وثقافيا ؟

المـنبر  الــحر
العدد: 1607 من 13 إلى 19 ماي 2022
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الطيب آيت أباه 

: �ب ك�ت و�ت ��ي حا��ن ول ا�� ��

رسالة مؤذن إلى 
الوزير أحمد التوفيق

من املعلوم أن املؤذن له دور كبير 
في املسجد، وهو بجانب اإلمام مازم 
ابتداء من صاة الصبح إلى  للمسجد 
أبواب  الذي يفتح  العشاء، فهو  صاة 
ويهيئ  يغلقها  الـــذي  وهــو  املسجد 
الــذي  وهــو  للمصلني،  الــصــاة  جــو 
ويبقى  اإلمــام،  غياب  عند  الناس  يؤم 
الصاة،  ــات  أوق ضبط  على  حريصا 
رواد  طرف  من  غيابه  على  وُيحاَسب 
األوقاف  مندوبية  طرف  ومن  املسجد 

والشؤون اإلسامية.
وقد وعدت وزارة األوقاف والشؤون 
أحمد  الوزير  لسان  على  اإلسامية، 
املؤذنني  وضعية  بتحسني  التوفيق، 
حيث  األئــمــة  مــع  فعلت  كما  ــة  ــادي امل
شملتهم في ظرف ثاث سنوات بمبلغ 
900 درهم، لكن مع األسف الشديد، لم 
ولم  اآلن،  لحد  املؤذنني  الزيادة  تشمل 
الوزارة على تحسني وضعيتهم  تعمل 

املادية.
الحيف؟  هذا  ملاذا  املطروح:  السؤال 
منطقي؟  الغير  التصرف  هــذا  ــاذا  ومل
باملؤذنني؟ وهل  الوزارة  تعترف  ال  هل 
تستهني بدورهم؟ وملاذا هذا التهميش؟
بني  الحزازات  يخلق  التصرف  فهذا 
واحد،  واملؤذن ألنهما في صف  اإلمام 
ومما ال شك فيه، أن املؤذن يقوم بعمل 
شاق، فهو أول من يدخل املسجد وآخر 
من يخرج منه، من ناحية املستوى، قد 
تجد في كثير من مساجدنا وما أكثرها 
علمي  مستوى  له  املؤذن  للـه،  والحمد 

ومعرفي أكثر من اإلمام.
نعود ونقول يا معالي الوزير: عليكم 
أيضا  فهم  الشريحة،  هــذه  بإنصاف 
احتياجات ضرورية  ولهم  أسرهم  لهم 
وأجورهم زهيدة ال تسمن وال تغني من 

جوع، فاتقوا هلل فيهم وأنصفوهم.
مواطن غيور

عثمان محمود 

ــات  ــمــاعــي ــادة االجــت ــ تـــعـــتـــبـــر مـ
أو  اإلعـــــدادي  ــانــوي  ــث ال بالتعليم 
الثانوي  بالسلك  والجغرافيا  التاريخ 
التأهيلي، مادة أساسية وذات أهمية 
وصناعة  اإلنسان،  تكوين  في  بالغة 
على  يقع  بحيث  املستقبل،  مواطن 
إلى  التلميذ  تحويل  املـــادة  عــاتــق 
في  املواطنة  كامل  مواطن  مشروع 
ناخب  مشروع  وبالتالي  املستقبل، 
مجتمعه،  في  ونزيه  فاعل  ومنتخب 
وكــذلــك تــأهــيــلــه لــإلملــام بــتــاريــخــه 
كل  من  فكريا  وتحصينه  ومحيطه، 

عقله  على  السطو  دون  التاريخية  االنحرافات 
النقدي تجاه هذا التاريخ ومحيطه، ومما يندرج 
أيضا ضمن أهداف هذه املادة، وهو املدون في كل 
كتبها املدرسية، ترسيخ القيم اإلنسانية الكبرى، 
تنص  أهداف  والتعاون..  والتضامن  كالتسامح 
عليها كل الوثائق التي تنظم برامج املادة وسير 

تدريسها.
القيم،  ملنظومة  انهيار  من  اليوم  نعيشه  ما  إن 
الظواهر  من  وعــدد  التخلف،  مظاهر  وانتشار 
تيه  من  نعيشه  ما  وكذلك  املنحطة،  االجتماعية 
هوياتي، وما نغرق فيه من فساد إبان االنتخابات، 
وأمــام  الطرقات،  على  يــوم  كل  منه  نشتكي  ومــا 
مادة  انحراف  نتاج  منه  العمومية، جزء  اإلدارات 
القيام  عن  والجغرافيا  التاريخ  أو  االجتماعيات 
في  بعضها  على  سنأتي  ــاب  واألســب ــا،  ــدوره ب

مقدمتها جمود مقررات هذه املادة. 
نعيشها،  التي  واإلقليمية  الدولية  املتغيرات 
تماما،  سياقها  خارج  أبناءنا  يكون  أن  يمكن  ال 
يلزم  الكوني، مما  الغد  اليوم هو مواطن  فتلميذ 
هذه املادة بالقيام بهذا الدور، على األقل بالتجديد 
املتواصل ملحاورها، وبالدعامات املناسبة للجيل 
الجديد، ألنه ال يستقيم أن تتغير سياسات الدولة، 
املناخ واملناخ  املواطنني، ويتغير  وتتغير طبيعة 
واألساسي  املحوري  الفاعل  ويبقى  االقتصادي، 

)اإلنسان( خارج هذه املتغيرات وأال نعده لها. 
ما  وفـــي  التفاصيل  ــي  ف كــثــيــرا  ــوص  أغـ ــن  ل
و»تربوي«  »سياسي«  تهميش  من  املادة  تعانيه 
أسئلة  نطرح  أن  يكفي  لكن  متعمد،  و»تجاري« 
مقررات  سواء  املــادة،  لبرامج  العادي  املتصفح 

مقررات  أو  باإلعدادي  االجتماعيات 
ــخ والــجــغــرافــيــا بــالــثــانــوي  ــاري ــت ال
كما  ضعفائنا  سير  ولنسر  التأهيلي، 

يقال. 
هــل مــصــر نــمــوذج تــنــمــوي كما 
ــادة؟ هل  ــم ــل ل درس  ــي  ف مـــدرج  ــو  ه
ــل نـــمـــوذج يـــدرس  ــض نــيــجــيــريــا أف
النامي  العالم  في  التناقض  ــراز  إلب
هل  التنمية؟  إشكاليات  بخصوص 
يستحق  التحول  ورهــانــات  روسيا 
في  الجغرافيا؟  مكون  يدرج ضمن  أن 
آلخر  التاميذ  مــن  عــدد  امــتــاك  ظــل 
لم  وإن  وحواسيب،  هواتف  من  التكنولوجيات 
اإلشــهــارات  عبر  يوميا  يتابعها  فهو  يمتلكها 
حاسوب  صورة  ندرج  أن  يستقيم  هل  وغيرها، 
كقوة  الــيــابــان  درس  فــي  كــصــورة  قــديــم  ضخم 
وجنوب  رواندا  نماذج  تستحق  أال  تكنولوجية؟ 
وقوى  للتنمية  كنماذج  تــدرس  أن  آسيا  شــرق 
الــقــدرات  يناسب  الــبــرملــان  درس  هــل  صــاعــدة؟ 
ال  لتاميذ  تدريسه  بيداغوجيا  ويستقيم  العقلية 
طفل  من  نطلب  كيف  سنة؟   13 أعمارهم  تتجاوز 
وهو  قانون  ومقترح  قانون  مشروع  بني  التمييز 
أحيانا؟  السياسية  نخبنا  حتى  بينه  تميز  ال  ما 
املعتقد  حرية  بعنوان  درس  إدراج  بنا  يجدر  أال 
الــذي يجعل  الــدرس  عوض حــوار األديــان، هذا 
الديانات السماوية فقط هي املعنية بالحوار دون 
غيرها؟ أليس هذا هو تجفيف منابع اإلرهاب إن 
قوة  الصني  هل  ذلك؟  في  حسنة  نية  فعا  كانت 
صاعدة كما هو مبرمج في مقرر للمادة؟ األسئلة 
وأكثر  عمليني  لنكن  وسترهقنا،  كثيرة  الصغيرة 
من  نوع  أي  إشكالي،  سؤال  في  ونضمنها  عمقا 

املواطن تريد الدولة صناعته بمقرراتها؟
املــادة  هــذه  وراء  من  نية  حسن  افترضنا  إن 
مقدمة  صياغة  يعيد  أن  أوال  فعليه  ومقرراتها، 
بداية  في  والتلميذة  للتلميذ  ورسالته  البرنامج، 
عن  اإلجابة  تتم  أن  ذلك،  وقبل  املدرسي،  الكتاب 
سؤال »أي مواطن نريد؟« و»أي مغربي نطمح له 
غدا؟«، وبناء عليه، سيتمكن من وضع ما يناسب 
املادة تحتاج  الهدف، ألن  لتحقيق هذا  املقرر  في 
»ترقيعي«  بشكل  منقحة  طبعات  ال  جديدا  مقررا 

وغير متجانس.

التلميذ.. مواطن جنيني ُيقتل

أشرف بوملقوس
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وصــل تحالف فــيــدرالــيــة الــيــســار، الــمــكــون مــن حزب 
الطليعة الديمقراطي االشتراكي، المؤتمر الوطني 
االتحادي، واليسار الوحدوي، إلى المرحلة النهائية 
اتفقت  بعدما  ــد،  واحـ سياسي  حــزب  إلــى  للتحول 
الهيئة التقريرية على عقد المؤتمر االندماجي بتاريخ 16 و17 و18 
للفيدرالية يوم  التقريرية  الهيئة  اجتماع  بعد  2022، وذلك  دجنبر 
األحد الماضي بمركب الشباب ببوزنيقة، بعد انعقاد دورة المجلس 

الوطني لمكون اليسار الوحدوي.

السالم  عبد  مــن  كــل  يترأسها  الــتــي  التقريرية  الهيئة  وأكـــدت 
بوطوالة  وعلي  االتحادي،  الوطني  للمؤتمر  العام  األمين  العزيز 
الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي، ومحمد 
»بناء  أن  )أكــدت(  الوحدوي،  لليسار  الوطني  المنسق  الساسي 
اليسار هو حلم طال انتظاره منذ 15 سنة، وأن القناعة حصلت لدى 
األغلبية الواسعة بالضرورة الموضوعية والتاريخية لوحدة اليسار 
الفكرية  البناء،  إعادة  عبر مراحل متعددة حول أسس  نقاش  بعد 

والسياسية والتنظيمية«.

فيدرالية  تحول  مشروع  يأتي 
اليسار إلى حزب سياسي ليطرح 
اليسار  داخــل  جديدة  نقاشات 
املــغــربــي، فـــي ظـــل الــخــافــات 
األحزاب  تعيشها  التي  واملشاكل 
التيار  نفس  ــى  إل تنتمي  التي 
تمتلك  أنــهــا  رغـــم  الــســيــاســي، 
واألفكار،  والقيم  املبادئ  نفس 
هل  هو  املطروح  السؤال  أن  إال 
يكون مشروع املؤتمر االندماجي 
أم  اليسار،  قوة  لتوحيد  فرصة 
مرة  االنقسام  مصيره  سيكون 

أخرى؟
ــب الــهــيــئــة الــتــقــريــريــة  ــس وح
»هــدف  ــإن  ف الــيــســار،  لفيدرالية 
واحــدة  بخطوة  يبعد  ــدمــاج  االن
قوى  من  مهم  جزء  تجميع  إلعادة 
على  للحفاظ  اليسار  وفعاليات 
األمل وتعبئة الفئات ذات املصلحة 
فاعا  اليسار  وجعل  التغيير،  في 
ممتدا  القوى،  ميزان  في  ومؤثرا 
وممارسته  بفكره  املجتمع  فــي 
بكل  الصراع  على خوض  وقــادرا 
الديمقراطية  أجل  من  مستوياته 

دولة  وبناء  والكرامة  والحرية 
املواطنة الحقة«.

وأكدت الهيئة أن كل التنظيمات 
النقاش  من  قوتها  تستمد  الحية 
واالخـــتـــاف حـــول الــتــقــديــرات، 
املسار  هذا  خال  استطعنا  لكننا 
املــطــبــوع بــالــتــفــاعــل والـــتـــداول 
نحقق  أن  الــقــضــايــا،  ــل  ك حـــول 
املــشــروع،  ــول  ح واســعــة  تعبئة 
االشتراكي  الحزب  بناء  مشروع 
للتغيير  استراتيجي  بأفق  الكبير 
الديمقراطي الشامل، وأشارت إلى 
أنه رغم التعثرات وبروز النزعات 
الذاتية التي حاولت في لحظة من 
أن  إال  الفكرة،  إجهاض  اللحظات 
وقوة  والرفاق  الرفيقات  إصــرار 
الوحدة،  نحو  للتوجه  إرادتــهــم 

كانت أكبر من كل العقبات.
وأضافت الهيئة أنه »تم تحقيق 
تراكم نوعي على مستوى تقريب 
كل  في  والتدقيق  النظر  وجهات 
خافية،  اعتبرت  التي  القضايا 
دون أن ندعي أننا حققنا التماهي 
في أفكار وتقديرات األفراد حول 

لم  األمــر  ألن  القضايا،  مجموع 
يكن مطلوبا أو ضروريا«.

يقول أستاذ العلوم السياسية، 
فكرة  أن  حــمــودي،  إســمــاعــيــل 
رفعتها  يــســاري  حــزب  تأسيس 
منذ  للفيدرالية  املكونة  األحزاب 
لم  لكنها  األقــل،  على  سنوات   8
تنجح في ذلك، وإبان االنتخابات 
األخيرة،  والجماعية  التشريعية 
حــدثــت ديــنــامــيــة عــكــســيــة، أي 
مغادرة الحزب االشتراكي املوحد 
سنوات  بعد  الفيدرالية  لسفينة 
انشقاق  ثم  املشترك،  العمل  من 
ــيــســار الــوحــدوي  مــجــمــوعــة ال
املوحد،  االشتراكي  الحزب  عن 
كان  اإلدمـــاج  مسار  أن  معتبرا 
تأسيس  بداية  مع  مقارنة  بطيئا 
بــرزت  إذ  ــســار،  ــي ال ــيــة  فــيــدرال
أحيانا،  مفهومة  غير  خــافــات 
عرقلت  التي  األمـــور  مــن  كانت 

مسار الوحدة في حزب موحد.
أنه  املــتــحــدث،  ذات  وأضـــاف 
هذا  تحليل  في  التريث  ينبغي 
عن  اإلعان  بعد  الجديد  التطور 

دجنبر  في  االندماجي  املؤتمر 
الطليعة  حــزبــي  بـــن  ــل  ــب ــق امل
ومجموعة  االتــحــادي  واملؤتمر 
هــذه  ألن  الـــوحـــدوي،  ــيــســار  ال
على  عودتنا  اليسارية  املكونات 
بن  خاف  أول  عند  االنشقاقات 
أننا  مبرزا  ومكوناتها،  قادتها 
انشقت  كلها  مكونات  ثاث  أمام 
عن الحركة االتحادية، ورغم ذلك 
في  كبيرة  صعوبات  سيجدون 
عابرة  سياسية  مرجعية  بناء 
بناء  وإعــــادة  ــات،  ــون ــك امل لــكــل 
وقد  مشتركة،  تنظيمية  ثقافة 
تنظيمي  أســلــوب  إلــى  يلجئون 
التيارات  منطق  كاعتماد  مــرن، 
قد  الخيار  هذا  لكن  السياسية، 
الكبيرة  األحــــزاب  ــي  ف يصلح 
ــزاب الــصــغــيــرة  ــ ــ ولـــيـــس األحـ
النخبوية، وأشار إلى أن الحزب 
مكونات  بن  تأسيسه  املرتقب 
تيارات  يضم  اليسار،  فيدرالية 
تدبير  في  اختاف  لها  مختلفة 
باإلضافة  ــة،  ــدول ال مــع  العاقة 
بينها،  الثقة  مشكل  وجــود  إلى 

املضافة  القيمة  مــا  متسائا: 
اليساري  الحزب  سيقدمها  التي 

الجديد للديمقراطية باملغرب؟
»عــمــومــا، تبقى  وقــال أيــضــا: 
املكونات  بن  االنــدمــاج  مبادرة 
يكفي  ال  لكن  محمودة،  الثاث 
األهم  بل  ذاته،  حد  في  االندماج 
ــو قـــدرة الــحــزب  ــظــري، ه ــي ن ف
جديدة  أفكار  بلورة  على  الجديد 
على  ــادرا  ق يكون  وأن  وجــذابــة، 
تــعــبــئــة املـــغـــاربـــة فـــي مــعــركــة 
وحقوق  والتنمية  الديمقراطية 

اإلنسان«.

حلم متعثر منذ سنوات

فيدرالية  تحالف  تأسيس  تــم 
 ،2014 سنة  الديمقراطي  اليسار 
فــي مــحــاولــة مــن ثــاثــة أحـــزاب، 
املغربي،  اليسار  جبهة  لتوحيد 
 20 »حركة  في  مشاركتها  عقب 

فبراير«، حيث ظلت منذ ذلك 

األسبوعالرباط

اليسار يحلم بالوحدة 
بعد سنوات من 

االنشقـاق

مشروع 
حزب فيدرالي 

يصطدم بعقبة 
االنقسامات 
والخالفــــات
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االستحقاقات  طول  وعلى  الحني، 
بالالئحة  تــشــارك  االنــتــخــابــيــة، 
النقاش  وظل  للتحالف،  املوحدة 
ــني مــكــونــاتــهــا حــول  مــفــتــوحــا ب
ضرورة االتحاد في مشروع حزب 
الكفاءات  كل  واحد يجمع  يساري 
والطاقات، إال أن مشروع الوحدة 
الــخــالفــات  بسبب  متعثرا  ظــل 
واختالف  الداخلية  والصراعات 
األفكار والتوجهات، مما أدى إلى 
مكونات  داخــل  انشقاقات  ظهور 
الــفــيــدرالــيــة وحـــزب االشــتــراكــي 
االنتخابات  بــدايــة  قبل  املــوحــد 
األخيرة،  والجماعية  التشريعية 
من  املقربني  الرفاق  رغبة  بسبب 
اللوائح  على  السيطرة  في  منيب 
اللوائح  واحــتــكــار  االنتخابية 
املدن  جل  في  واملحلية،  النسائية 
الكبرى، كفاس ومكناس والقنيطرة 
والدار البيضاء وسطات وتطوان، 
االشتراكي  حــزب  مناضلي  بــني 
املـــوحـــد ومــنــاضــلــي فــيــدرالــيــة 
إلى  تطور  ــذي  ال األمــر  الــيــســار، 
خالف بني القيادات بعدما حاولت 
األمينة العامة نبيلة منيب، فرض 
األخرى  األحزاب  على  مقترحاتها 

للتحالف. املنتمية 
الوطني  املــؤتــمــر  حــزبــا  وقـــرر 
الديمقراطي  والطليعة  االتحادي 
االشتراكي، يوم الخميس، خوض 
املــحــطــات االنــتــخــابــيــة الــقــادمــة 
في  مشتركة  بلوائح  املغرب  في 
اليسار  »فيدرالية  تحالف  سياق 

الديمقراطي«.

انشقاق منيب 
قبل االنتخابات

الــعــامــة لحزب  قـــررت األمــيــنــة 
منيب،  نبيلة  املوحد،  االشتراكي 
فيدرالية  تحالف  من  االنسحاب 
قــامــت بسحب  بــعــدمــا  الــيــســار 
قدمته  قــد  كانت  ــذي  ال توقيعها 
قصد  ــة  ــي ــل ــداخ ال وزارة  ــى  ــ إل
التشريعية  االنتخابات  خــوض 

والجماعية برمز موحد.
وجاء قرار منيب بسبب خالفها 
مع ممثلي أحزاب فيدرالية اليسار، 
كل من عبد السالم العزيز الكاتب 
االتحادي،  املؤتمر  لحزب  الوطني 
الوطني  الكاتب  بوطوالة  وعلي 
لحزب الطليعة الديمقراطي، حيث 
أن  صحفية  تصريحات  في  قالت 
فيدرالية  من  االنسحاب  »خطوة 
إنقاذ  تــروم  الديمقراطي  اليسار 
الحزب«، مؤكدة أن »االنسحاب من 
الفيدرالية تم اتخاذه بعد املناقشة 
قانون  وأن  السياسي،  املكتب  مع 
السياسي  للمكتب  يسمح  حزبها 

باتخاذ مثل هذه القرارات«.
ــب وابــــــال مــن  ــي ــن وتـــلـــقـــت م
ــات من  ــامـ ــهـ ــادات واالتـ ــقـ ــتـ االنـ
حزب  فــي  بــارزيــن  قياديني  قبل 
الرافضني  املــوحــد،  االشــتــراكــي 
تحالف  من  باالنسحاب  لقرارها 
الديمقراطي  اليسار  فيدرالية 
االتــفــاق  مــن  توقيعها  وســحــب 
املشترك لخوض االنتخابات برمز 

واحد.
الشناوي  مصطفى  اعتبر  وقد 
ــه »تــصــرف  ــأنـ ــب بـ ــي ــن قـــــرار م

بانقالبها  وأرعــن  طائش  ــردي  ف
ومواقفه  الــحــزب  قـــرارات  على 
إلى  الرجوع  وبــدون  والتزاماته 
دورة  بعقد  مطالبا  مؤسساته«، 
في  لــلــحــزب  الــوطــنــي  للمجلس 

أقرب اآلجال.

اليسار الوحدوي 
االنشــــقاق يعلــــن 

قيادات  مــن  مجموعة  قــررت 
بقيادة  املوحد  االشتراكي  حزب 
ــســاســي ومــجــاهــد،  مــحــمــد ال
ــيـــس »تــــيــــار الـــيـــســـار  ــأسـ تـ
االشتراكي  ــل  داخ ــوحــدوي«  ال
نبيلة  قـــرار  ملواجهة  املــوحــد، 
منيب باالنسحاب من الفيدرالية 

دون استشارة القيادات.
مع  خالفات  في  التيار  ودخــل 
نبيلة منيب داخل الحزب، بعدما 
الــواحــد  ــرأي  الـ ممارسة  قــررت 
داخل املكتب السياسي ومهاجمة 
األعــضــاء الــرافــضــني لــقــرارهــا، 
اليسار  تيار  قيادات  جعل  مما 
الوحدوي تخرج بأرضية توضح 

فيها موقفها من مسار الحزب.
حــزب  أن  الـــتـــيـــار  واعـــتـــبـــر 
االشتراكي املوحد يسير بأرضية 
املؤتمر  عليها  صادق  التي  غير 
في   80 حــازت  والتي  الوطني، 
املائة من األصوات، ونصت على 
في  ــاج  ــدم االن تسريع  ــرورة  ضـ
الديمقراطي،  اليسار  فيدرالية 
القياديني  بعض  تهرب  منتقدا 
أقره  الذي  االندماج  مشروع  من 
قائمة  وضع  خالل  من  املؤتمر، 

طويلة من االشتراطات.
وقـــــرر الـــيـــســـار الـــوحـــدوي 
ــراره ضمن  ــم ــت ــر اس ــي ــي األخ ف
واالنشقاق  الــيــســار،  فيدرالية 
عــن االشــتــراكــي املــوحــد، حيث 

في  ممثليه  تشكيلة  استكمل 
والتقريرية  التنفيذية  الهيئة 
محمد  اختيار  وتم  للفيدرالية، 

الساسي منسقا له.

الساسي يستقيل
 مــــن الحــــــزب

الساسي  محمد  القيادي  قــرر 
االشتراكي  حزب  من  االستقالة 
املوحد، بسبب خالفه مع األمينة 
بعد رفضها  نبيلة منيب،  العامة 
إتمام مسار الوحدة بني األحزاب 
الثالثة املشكلة لفيدرالية اليسار 
بأن  ذلك  موضحا  الديمقراطي، 
هناك أعضاء في املكتب السياسي 
يروجون معلومات غير صحيحة 

بينما هم يعلمون بعدم صحتها، 
اليسار  »أرضية  بأن  القول  مثل 
بــالــســبــاب،  مليئة  ــدوي  ــوحـ الـ
ويصبح النقد سبا ونقبل ببروز 
الشخصية  عبادة  مظاهر  بعض 
عن  وتساءل  حداثي«،  حزب  في 
مع  الــتــعــاقــدات  احــتــرام  كيفية 
احترام  عــدم  ظل  في  املواطنني 
ومع  املناضلني  بني  التعاقدات 
وكيف  الفيدرالية،  في  الحلفاء 
من  نناضل  بأننا  الناس  نقنع 
أجل دولة القانون عندما تتحول 
مبادرة إنشاء تيار داخل الحزب 

إلى جريمة؟
أعضاء  قيام  الساسي  وانتقد 
بارزين في الحزب بوضع عراقيل 
قائال:  الصلح،  مــحــاوالت  ــام  أم
»عــنــدمــا تــوضــع الــعــراقــيــل في 
وجه كافة محاوالت رأب الصدع 
وتحقيق  األجـــــواء،  وتــحــســني 
سنتني،  منذ  داخلية  مصالحة 
عاينوا  الــذيــن  ــئــك  أول يتحول 
أجل  من  املضنية  رفاقهم  جهود 
عليها  نحن  التي  الحالة  تجنب 

اليوم إلى التملص من مسؤولية 
قول الحقيقة«.

اجتماع المجلس الوطني 
لليسار الوحدوي

الــوحــدوي،  اليسار  تيار  عقد 
االشــتــراكــي  حــزب  عــن  املنشق 
األول  الوطني  مجلسه  املوحد، 
بمدينة  ــاضــي  امل الــســبــت  يـــوم 
بوزنيقة، وذلك لوضع الترتيبات 
ــاج مع  ــدم ــق االن الــالزمــة فــي أف
حزبي املؤتمر الوطني والطليعة 
االشـــتـــراكـــي ضــمــن فــيــدرالــيــة 

اليسار.
للتيار  الوطني  املجلس  وحمل 
العامة لحزب االشتراكي  األمينة 

املوحد، مسؤولية تأخر االندماج 
وضعتها  التي  الشروط  بسبب 
أمام األحزاب األخرى قصد البقاء 

ضمن املشروع االندماجي.
للتيار،  العام  املنسق  وحسب 
فإن انعقاد املجلس الوطني جاء 
تهدف  التي  الخطوات  إطار  في 
التحضير  وتــيــرة  تسريع  ــى  إل
للمؤتمر االندماجي بني األحزاب 
أن  مــبــرزا  للفيدرالية،  املكونة 
سياسية  هيئة  ــي  ف االنـــدمـــاج 
يعد  ولــم  كثيرا،  تأخر  واحـــدة، 
هناك أي سبب لبقاء الوضع على 

ما هو عليه.
تــيــار  »إن  ــي:  ــاس ــس ال ــال  ــ وق
كــان هدفه  الــوحــدوي  الــيــســار 
اليسار  توحيد  هــو  األســاســي 
الكبير،  اليساري  الحزب  وخلق 
هيكلة  معه  يفرض  ــذي  ال األمــر 
الكافي  بالقدر  للمكون  تنظيمية 
في  واإلســـراع  ــاج،  ــدم االن لدعم 
حــزب  لخلق  االنـــدمـــاج  ــرة  ــي وت
تتجاوز  جديدة  بأساليب  جديد 
عبر  التقليدي،  اليسار  أخطاء 

فتح قنوات التواصل واالستماع 
ــدد مــن وجــهــات نظر  ــر عـ ــب ألك

شخصيات فاعلة ومثقفة«.
االنسحاب  أن  الساسي  واعتبر 
لم  املوحد  االشتراكي  الحزب  من 
يكن رغبة أعضاء اليسار الوحدي، 
ذلــك مــن خالل  إلــى  تــم دفعهم  بــل 
االنفرادية  القرارات  من  مجموعة 
العامة  األمــيــنــة  اتــخــذتــهــا  الــتــي 
كان  الهدف  أن  مبرزا  منيب،  نبيلة 
الحزب  ــل  داخـ تــيــار  تشكيل  هــو 
أن  غير  فقط،  املوحد  االشتراكي 
أي  لهم  تــتــرك  لــم  منيب  ــرارات  ــ ق
فرصة سوى االنسحاب من الحزب.

مشروع حزب 
يساري طموح

للمؤتمر  الـــعـــام  ــني  ــ األم قـــال 
السالم  عبد  االتــحــادي  الوطني 
اليسار  بناء  إعـــادة  أن  العزيز، 
ــة  ــي ــب ــل ــي قـــنـــاعـــة لـــــدى األغ ــ ه
املوضوعية  بالضرورة  الواسعة 
بعد  اليسار،  لوحدة  والتاريخية 
حول  متعددة  مراحل  عبر  نقاش 
الفكرية  ــبــنــاء،  ال ــادة  ــ إع أســـس 
مشيرا  والتنظيمية،  والسياسية 
تــقــارب فــي وجهات  ــى وجـــود  إل
القضايا  كل  في  والتدقيق  النظر 
التي اعتبرت خالفية، وأكد أن كل 
قوتها  تستمد  الحية  التنظيمات 
ــن الــنــقــاش واالخـــتـــالف حــول  م
خالل  استطاعوا  وقد  التقديرات، 
والتداول  التفاعل  من  املسار  هذا 
تعبئة  تحقيق  القضايا،  كل  حول 
مشروع  املــشــروع،  حــول  واسعة 
الكبير  االشتراكي  الحزب  بناء 
للتغيير  ــيــجــي  ــرات اســت بــأفــق 

الديمقراطي الشامل.
مخرجات  أن  العزيز  وأوضـــح 
األخير  التقريرية  الهيئة  اجتماع 
 ،2020/12/27 بتاريخ  املنعقد 
بــعــدم عقد  بـــااللـــتـــزام  أوصــــت 
ــرات الــوطــنــيــة لــأحــزاب  ــم ــؤت امل
للمؤتمر  التحضير  في  والشروع 
االنـــدمـــاجـــي بــعــد االنــتــخــابــات 
مباشرة، على أن ينعقد في غضون 
أبعد  على  سنة  إلــى  أشهر  ستة 
ذلك،  بعد  ومباشرة  بعدها،  تقدير 
تكثفت اجتماعات الهيئة التنفيذية 
الجميع  لكن  لالنتخابات،  لإلعداد 
العامة  األمــيــنــة  بقيام  فــوجــئــوا 
للحزب االشتراكي املوحد، بسحب 
املشترك  التصريح  من  التوقيع 
وما  الداخلية،  وزارة  لدى  املودع 
كل حدود  وتجاوز  نقاش  من  تاله 
االخــتــالف وتــوزيــع االتــهــامــات 
واالستمرار في عرقلة كل املبادرات 

التي تتجه نحو االندماج.
ــز كـــل مــكــونــات  ــزي ــع ودعــــا ال
»التوجه  إلــى  اليسار،  فيدرالية 
ــة ووعـــي  ــي ــســؤول ــروح مـــن امل ــ ب
بــضــرورة  التاريخية  باملرحلة 
بناء  نحو  املوضوعية،  الحاجة 
حزب يساري معبر بقوة عن إرادة 
بالدنا،  في  الديمقراطي  التغيير 
املجتمع االشتراكي،  بناء  أفق  في 
والثقة  األمل  يعيد  يساري  حزب 
والعمل  السياسة  في  للمغاربة 
أجل  من  نبيل،  كفعل  السياسي 
مغرب  املغاربة،  لكل  مغرب  بناء 

آخر ممكن«.

تم تأسيس تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي سنة 2014، في محاولة من ثالثة 
أحزاب لتوحيد جبهة اليسار المغربي عقب مشاركتها في »حركة 20 فبراير«، 
وظلت منذ ذلك الحين، وعلى طول االستحقاقات االنتخابية، تشارك بالالئحة 

الموحدة للتحالف، وظل النقاش مفتوحا بين مكوناتها حول ضرورة االتحاد في 
مشروع حزب يساري واحد يجمع كل الكفاءات والطاقات، إال أن مشروع الوحدة 

ظل متعثرا بسبب الخالفات والصراعات الداخلية واختالف األفكار والتوجهات.. 
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  ثقـافة
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تنظيـــم تظــــاهرة
 للكاريكاتير النسائي

تنظم  أشهر،  ستة  مــدى  على 
الثانية  النسخة  »حبر«  جمعية 
النسائي  الكاريكاتير  زمالة  من 
مؤسسة  مــع  بــشــراكــة   ،2022
ومركز  املغرب،  بول«  »هاينريش 
الفنون األمريكي بالدار البيضاء، 
بدعم من جمعية »حقوق وعدالة« 

وصحيفة »األيام«.
وأوضح بالغ توصلت به إحدى 
تهدف  الزمالة  »هــذه  أن  املواقع، 
إلى تنمية وتطوير مهارات الجيل 
كاريكاتير  رســامــات  مــن  الــقــادم 
مغربيات من خالل برنامج تدريبي 
والتكوين  بــاملــهــارات  ــن  ــزوده ي
ــات  ــن لــيــصــبــحــن رســام ــالزمـ الـ
ــر وطــنــيــة  ــاب ــن ــي م نــاشــطــات فـ
قضايا  فــي  ونشيطات  ودولــيــة، 
والالمساواة  االجتماعي  النوع 
أعمالهن  خالل  من  الجنسن  بن 
البرنامج  ويتألف  الكاريكاتيرية، 

بعد  عــن  ــات  ورشـ مــن  التدريبي 
حضورية  وأخــرى  ساعتن،  ملدة 
الفنون  بمركز  واحـــد،  يــوم  ملــدة 
على  البيضاء،  بالدار  األمريكي 
مجموعه  بــمــا  ــر،  أشــه  6 مـــدار 
و33  حــضــوري،  عمل  ورش   17
»الزمالة  أن  كما  بعد«،  عن  ورشة 
املغربيات  املواطنات  تستهدف 
 18 بن  أعمارهن  تتراوح  اللواتي 
و35 سنة واملهتمات بمعرفة املزيد 
والرسم  الكاريكاتير  مجال  عن 
اعتبارات  لعدة  نظرا  والصحافة، 
ميدان  على  الذكور  هيمنة  أهمها 
وانعدام  الصحفي  الكاريكاتير 
من  انطالقا  وكــذا  فيه،  تكوينات 
أهمية هذا الفن كوسيلة للتعبير«.
هــذه  أن  ــر،  ــذك ــال ب الــجــديــر 
أشهر،  ستة  ستدوم  التظاهرة 
مــا بــن 22 مــاي الــجــاري و9 

نونبر 2022. 

ألول مرة.. جائزة »الشباب المغربي للهندسة المعمارية« 
الكاتب المغربي الداهي يفوز 

بجائـــزة  الشيــخ  زايـــد 
إثـــر مــشــاركــتــه يف الــــدورة 16 املــنــظــمــة مــن طــرف 
املغربي  الكاتب  فــاز  العربية،  للغة  ظبي  أبــو  مركز 
فرع  للكتاب  زايــد  الشيخ  بجائزة  الــداهــي،  محمد 
الفنون والدراسات النقدية عن كتابه »السارد وتوأم 
الـــروح مــن التمثيل إلــى االصــطــنــاع«، الــصــادر عن 
املركز الثقايف للكتاب والنشر والتوزيع سنة 2021.

إلى  للكتاب،  زايــد  الشيخ  جــائــزة  منظمو  وأشـــار 
أن الدورة 16 عرفت مشاركة واسعة من فئة الكتاب 
ــاوز عــدد  إذ جتـ الــعــالــم،  الــشــبــاب مــن مختلف دول 
دولـــــة، من   55 مـــن  مــشــاركــة  3 آالف  الــتــرشــيــحــات 
فيها ستة  وفاز  أجنبية،  و35  دولة عربية   20 بينها 
مكتبة  إلــى  باإلضافة  ومترجمني،  ومفكرين  أدبــاء 

اإلسكندرية.
وبهذا اخلصوص قال رئيس مركز أبو ظبي للغة 
الشيخ  تــشــهــد جــائــزة  أخــــرى  بــعــد  »دورة  الــعــربــيــة: 
زايـــد لــلــكــتــاب، الــتــي تــعــد واحـــدة مــن أبـــرز اجلــوائــز 
العربي،  العالم  يف  الــرائــدة  الثقافية 
تسهم  ونــوعــيــة  أصيلة  مــنــجــزات 
ــقـــايف  ــثـ الـ املــــشــــهــــديــــن  رفــــــد  يف 
ــر مـــن  ــيــ ــثــ ــكــ ــالــ واإلبـــــــــداعـــــــــي بــ
ويسّرنا  واجلماليات،  املــعــارف 
ــذا الــتــنــوع  ــ أن نــشــهــد عـــلـــى هـ
ــري والـــلـــغـــوي  ــكــ ــفــ والــــــثــــــراء الــ
واإلبـــداعـــي الـــذي قدمه 

جميع املشاركني«.

»تومورو الند«.. هل سينظم بالمغرب؟

»أرشيميديا/  مجموعة  تنظم 
املجموعة   ،»Archimedia
فــي مجال  ــدة  ــرائ ال اإلعــالمــيــة 
في  والبناء  املعمارية  الهندسة 
املغرب، »جائزة الشباب املغربي 
 Young املعمارية«  للهندسة 
 Moroccan Architecture
لالحتفاء   Awards/YMAA
املعمارية  املمارسات  في  بالتميز 
عقدها  مقررا  كان  والتي  باملغرب، 
جائحة  بسبب  وألغيت   2020 عام 
»كوفيد 19«، )تنظم( أخيرا في عام 
2022، وذلك بهدف تسليط الضوء 
على اإلنجازات املبتكرة للمهندسن 

املعمارين املغاربة الشباب.
املنظمة،  للجهة  بــالغ  وحسب 
الــتــظــاهــرة ستسمح  »هـــذه  فــإن 

ــات املــهــنــدســن املــعــمــاريــن  ــئ مل
أعمارهم  تقل  الــذيــن  الــشــبــاب، 

الجمهور  بتعريف  سنة،   45 عن 
التي  املبتكرة  باملشاريع  الواسع 

صــمــمــوهــا، وذلـــك عــبــر وســائــل 
كما  والدولية،  الوطنية  اإلعــالم 
جدد  زبناء  جذب  من  سيتمكنون 
حيث  املهنة«،  توجهات  وتحديد 
هؤالء  تكريم  الــضــروري  من  أنــه 
إبــداعــهــم  لتحفيز  ــن  ــارس ــم امل
والــتــعــرف عــلــى خــصــوصــيــات 
منهم  واحد  كل  اهتمام  ومجاالت 
ومــنــحــهــم االعـــتـــراف الــوطــنــي 

والدولي الذي يستحقونه.
املعمارين  املهندسن  أن  كما 
سيحصلون  استحقاقا،  األكــثــر 
حوالي  في  ومكافآت  جوائز  على 
جائزتان  وستكافئ  فئة،  ثالثن 
مغاربة  طلبة  تــخــرج  مــشــاريــع 
املعمارية  الهندسة  ــدارس  م في 

الوطنية أو األجنبية.

محيطها  على  انفتاحها  إطــار  في 
الصعيدين  على  واألكاديمي  املهني 
الشركة  استقبلت  والدولي،  الوطني 
بمقرها  والتلفزة  لــإذاعــة  الوطنية 
من  وفدا  املاضي،  األسبوع  املركزي، 
العليا  ــدراســات  ال بمعهد  طالبا   13
)بروكسيل-  االجتماعي  للتواصل 
ــالطــالع عــلــى تــطــورات  بــلــجــيــكــا(، ل

املؤسسة.
التكوينية،  الـــزيـــارة  هـــذه  خـــالل 
الوطنية  الشركة  مسؤولو  استعرض 
الوفد  أعضاء  أمام  والتلفزة،  لإذاعة 
من  وأســاتــذة  بمؤطريهم  املرفوقن 
املــعــهــد الــعــالــي لــإعــالم واالتــصــال 
بـــالـــربـــاط، تـــاريـــخ هـــذه املــؤســســة 
أول  منذ  العريقة  الوطنية  اإلعالمية 

وكــذا   ،1928 ســنــة  لــهــا  ــي  ــ إذاع بــث 
واإلداريــة  القانونية  التحوالت  أهــم 
تحولها  منذ  شهدتها  التي  والتقنية 

إلى شركة وطنية سنة 2006.
الوفد  أعــضــاء  تعرف  ذلــك،  وبعد 
والبث  اإلنــتــاج  ــوار  أط مختلف  على 
وكــذلــك مراحل  والــتــلــفــزي،  اإلذاعـــي 
بالتلفزيون  اإلخبارية  النشرات  إعداد 
واإلذاعة من خالل زيارة مختلف مرافق 
األستوديوهات  سيما  ال  املؤسسة، 
املتعدد  البث  ومنصة  األخبار  وغرف 

القنوات.
الزيارة  هذه  في  املشاركون  ووقف 
املــطــورة  املــنــصــة،  هــذه  أدوار  على 
الشركة  ــاءات  ــف ك ــرف  ط مــن  داخــلــيــا 
الوطنية في تحقيق التكامل بن البث 

وتسهيل  الرقمي،  والبث  الكالسيكي 
املحتويات،  ــث  وب برمجة  عمليات 
للمحتويات  املـــادي  الطابع  وإلــغــاء 

البصرية. السمعية 
ــنــظــر لــخــصــوصــيــة الــتــعــدد  وبــال
اللغوي الذي يميز املجتمع البلجيكي، 
اطلع املشاركون على الدور الطالئعي 
مرفقا  بوصفها  »تمازيغت«،  لقناة 
إحداثه  منذ  يضطلع  عموميا  إعالميا 
واللغة  الثقافة  ونشر  وتنمية  بتثمن 
املساهمة  على  عــالوة  األمازيغيتن، 
الهوياتية  الروابط  وتقوية  تعزيز  في 
الخارج  في  املقيمة  املغربية  للجالية 
انشغاالتهم  ومعالجة  وطنها  مــع 
وإشراكهم  املهجر  بلدان  في  الراهنة 
في النقاش حول الشأن العام الوطني.

ملهرجان  الــرســمــيــة  الــصــفــحــة  نــشــرت 
املوسيقى اإللكترونية »تومور الند«، فيديو 
حيث  للتظاهرة،  املقبلة  للنسخة  ترويجي 
ظهر املعمار املغربي في اإلعالن، األمر الذي 
التواصل  مواقع  نشطاء  من  بالعديد  دفع 
تنظيمه  إمكانية  ترجيح  إلى  االجتماعي 
الفيديو  أثار  املغرب، حيث  في  السنة  هذه 

مغاربة،  ومشاهير  رواد  فضول  املتداول 
معتبرين أن القائمن على التظاهرة، ملحوا 
البعض  رجح  فيما  باملغرب،  تنظيمه  إلى 
وأن  خاصة  اإلمــارات،  في  إقامته  إمكانية 
التظاهرة سبق تنظيمها قبل سنوات هناك.
واحــدا  النـــد«  »تــومــور  مهرجان  ويــعــد 
ــظــاهــرات املــوســيــقــيــة في  ــت ــر ال ــب مــن أك

من  األولـــى  النسخة  إذ نــظــمــت  الــعــالــم، 
يقام  ــدث  ح ــو  وه سنة 2005 ببلجيكا، 
تسعى  حيث  يــولــيــوز،  شهر  فــي  سنويا 
هذا  إقامة  توسيع  إلــى  املنظمة  الشركة 
كوريا  مثل  البلدان  من  عدد  في  املهرجان 
والتايوان  وإسبانيا  وأملانيا  الجنوبية 

ومالطا.

طلبة بلجيكيون في ضيافة 
الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة



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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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 صباح 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

األدب  يتسامرون  زيــادة  مي  رواد صالون  جاء  هل  نــدري  ال 
شجع  الذي  وهو  نارا  مي  والد  بيت  يشعلون  جاؤوا  أم  والشعر، 
ابنته األديبة على األدب والفن وقد حظيت باهتمام كبير من والديها، 
كونها االبنة الوحيدة لهما بعد وفاة أخيها، ومّما قالته أمها فيها: 
»إن من ينجْب مّيًا، ال ُينجْب غيرها«.. فقد انتقل والدها للعيش في 
مدينة الناصرة الفلسطينية في النصف الثاني من القرن العشرين، 
وذلك بعد أن كان يسكن في قرية شحتول في لبنان، وكانت مدينة 
أن  إال  ها من أصل سوري  فأُمّ والدي مي،  اجتماع  الناصرة موطن 
بأن  اعترفوا  النقاد  أن  بالذكر،  الجدير  ومن  فلسطني،  في  موطنها 
إلياس زيادة بها،  الثقافية واألدبية سببا في إعجاب  لخلفية أمها 
كانت  ليلى، حيث  والد  املهدي  مثل  جبارا  يكن  لم  مي  فوالد  لذلك، 

األعراف وتقاليد البدو أشد غلظة من أعراف تقاليد الحواضر.
مراحلها  أول   - سيرتها  فــي  مــعــروف  هــو  كما   - ــدأت  ب فمي 
التعليمية في مدارس الناصرة االبتدائية، ثم عادت ملوطن أبيها في 
لبنان، وفي كسروان تحديدا، وهي في سن الرابعة عشر، ثم تابعت 
دراستها في دير الراهبات في منطقة عينطورة، إال أن ذلك لم ينسها 
ذاكرتها  في  دائما  الناصرة  مدينة  فكانت  فيها،  ولدت  التي  املدينة 

ومصدرا من مصادر إلهامها .
العربية،  اللغة  بدراسة  والدها  من  بتوجيه  مي  اهتمت  فقد 
بالفن،  تتعلق  أخــرى  جوانب  إلى  باإلضافة  األجنبية،  واللغات 
في  وقالت  البيانو،  آلة  على  العزف  فتعلمت  واملوسيقى،  والغناء 
يطرقها  ال  عوالم  إلى  بي  وتطير  أجنحة،  ُلني  ُتنِيّ »إنها  املوسيقى: 

غيرها«.
بعد تخرجها من دير الراهبات عام 1904، رجعت إلى الناصرة 
فاستقروا  مصر،  إلى  جميعا  انتقلوا   1908 عام  وفي  أهلها،  عند 
اللغة،  وآداب  الفلسفة  جامعتها  في  هناك  ودرســت  القاهرة،  في 
الفرنسية  اللغات مثل  التاريخ، كما عرف عنها تعلم  ودرست كذلك 
واألملانية  واإلنجليزية  والالتينية  القديمة  واليونانية  والسريانية 
واإليطالية واإلسبانية، وقد تمكنت بواسطة هذه اللغات من ولوج 
عوالم مختلفة من الثقافات اإلنسانية والتبحر في مدارك كل الفكر 
وكانت  والصحافة،  والتعليم  التربية  مسيرة  دخلت  بل  اإلنساني، 
املصرية،  الصحافة  في  االجتماعي  األثر  لها  التي  املقاالت  تكتب 
وتتميز مقاالتها بأسلوب مختلف وخاص بها، فكان أسلوبا مليئا 
الثقافة  من  تملكه  ما  إلى  باإلضافة  الجياشة،  واملشاعر  بالعاطفة 
كتبت  التي  الصحف  ومن  األجنبية،  أو  العربية  سواء  الواسعة، 
وثابت،  خــاص  بــاب  فيها  لها  وكــان  »املحروسة«  صحيفة  فيها، 
واتسمت مقاالتها بالجرأة، وكانت تمضيها بأسماء مستعارة، كما 
كان عشاقها يمضون رسائلهم بأسماء مستعارة كي ال تشيع قصص 
حبهم لها، ومنهم أنطوان جميل الذي كان يوقع رسائله بـ»الرضيع 
وسمت  األسبوعية«  »السياسة  صحيفة  في  أيضا  وعملت  اآلخر«، 

ركنها »خلّية الّنحل«.
في  القائم  أبيها  بيت  ــادة  زيـ مــي  اعتمدت   1912 ــام  ع ــي  وف
حيث  أسبوعيا،  فيه  الندوة  لتعقد  األدبي  لصالونها  مقرا  القاهرة 
من  به  تتمتع  ملا  حاضريه،  من  الكبير  واالحــتــرام  التقدير  نالت 
هذه  عقد  واستمر  ورقــي،  بــأدب  الندوة  إدارة  في  وشجاعة  ذكــاء 
مي  العقاد  العمالق  وقد وصف  نشأتها،  منذ  عاما  عشرين  الندوة 
وصالونها بالقول: »ُوِهبت ما هو أدّل على القدرة من ملكة الحديث، 
وهي ملكة التوجيه، وإدارة الحديث بني مجلس املختلفني في الرأي 
جلسة  رئيسة  بمثابة  كانت  بذلك  وهي  واملقال«،  والّثقافة  واملزاج 
محكمة أدبية تعطي الكلمة للدفاع والنيابة العامة والطرف املدني 
والشعر  الكلمة  ميادين  كل  في  الخبراء  إلى  وتستمع  والشهود 

واألدب، الذين كانوا ينتظرون فقط الدعوة املبلغة إليهم.
من  نوعا  تصبح  توجيهه،  بملكة  اقترنت  إذا  الحديث  فملكة 

الكمال لوال أن الكمال للـه سبحانه وتعالى.

نزهة في حدائق 
وصالون مي زيادة 

يتـــبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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منـوعـات

العدد: 1607 من 13 إلى 19 ماي 2022

نعمان  املــغــربــي  املــوســيــقــار  أكــد 
ــدا الــيــوم  ــن املــهــم جـ ــه م لــحــلــو، أنـ
بالنظر  الحضارية  حدودنا  ترسيم 
أضحيا  اللذين  والسطو  السرقة  إلى 
متفشيني بكثرة، مشيرا إلى أن جميع 
أعماله الفنية موثقة ومحفظة باسمه 
املــؤلــف،  حــقــوق  مكاتب  جميع  فــي 
برنامج  في  استضافته  خــالل  وذلــك 
على  يبث  الــذي   ،»FBM »املواجهة 
أن  أبــرز  حيث  تيفي«،  »ميدي1  قناة 
حول  ستدور  املستقبلية  الصراعات 
»عــنــدك حضارة  قــائــال:  الــحــضــارة، 
حضارة  معندكش  وتــبــقــى،  تعيش 
وشبه ضيف  كالديناصورات«،  تندثر 
الجمهور  إلرضــاء  ــداع  اإلب البرنامج 
تكون  ــا  ))مل قائال:  البقالة،  بمنطق 
وقاعدة  العلم  وقاعدة  املوهبة  لديك 
الــتــجــربــة تــعــطــي عــمــال فــنــيــا، إذا 
استحسنه الناس تحس بالفرح، وإال 
أو شراء..  بيع  بدون  برؤيتك  تحتفظ 

هذا فن وليس شيئا آخر((.
أطر  بعض  أن  لحلو  ــرح  ص كما 
الفنان  يحبون  ال  الوصية  ــوزارة  الـ
واآلخرين  البقية  يفضح  ألنه  امللتزم، 
))الوزير  أن  مضيفا  كثيرا،  ويزعج 

القطاع،  على  السابق  الــوصــي 
لــم يــكــن مــوفــقــا فــي تــواصــلــه 
الدعم  ــذا  ه تسمية  خــالل  مــن 
الناس  ففهم  بـ»االستثنائي«، 
جائحة  بسبب  مساعدة  بأنه 
»كورونا«، في حني أن هذا الدعم 

قبل،  من  به  معموال  كان 
فــاخــتــلــط الــحــابــل 
وتركت  بالنابل 

الـــجـــمـــل بــمــا 
حمل((.

نعمان لحلو:
 الفنان الملتزم 

مصدر إزعاج 

ساخـــنة مذكرات 

2

قصة »ديامس« واعتناقها اإلسالم في شريط وثائقي

املغربي  الفنان  مع  األخير  تعاونها  بسبب 
إليسا،  اللبنانية  الفنانة  تعرضت  ملجرد،  سعد 
ملوجة من االنتقادات من طرف جمعيات حقوقية 
داعمة للمرأة، حيث اعتبر العديد من 
نشطاء مواقع التواصل االجتماعي، 
»الديو«  في  تتفوق  لم  إليسا  أن 
الذي جمعهما بحكم أنها تعاملت 
قضايا  فــي  ســوابــق  لــه  فنان  مــع 

االغتصاب.
ــادت  ــخــصــوص، أعـ وبــهــذا ال
الداعمة   »speak up« مبادرة 
قضايا  العنف،  لضحايا 
االغتصاب التي تورط 

فيها ملجرد إلى الواجهة، بعد أغنية »أول دقيقة« 
في  حسابها  عبر  نشرت  حيث  جمعتهما،  التي 
من  ملجرد  وسعد  إليسا  صورة  »تويتر«  موقع 
كليب األغنية وكتبت في التعليق: »ليه حد ممكن 
من  بأكثر  متهم  شخص  مع  أغنية  يعمل  يقرر 
قضية اغتصاب واتحبس أكثر من مرة وممنوع 
من دخول كذا دولة لنفس السبب؟!«، كما كتبت 
بعنوان:  ــرأة  امل لحقوق  داعمة  أخــرى  صفحة 
من  منتظرا  يكن  ــم  »ل  :sharikawalaken
غنائية  أعماال  الفني  أرشيفها  في  فنانة سجلت 
متعددة ملساندة النساء ودعمهن مثل إليسا، أن 
بعدة قضايا  ملتهم  الشرعية  منح  فخ  في  تسقط 

اغتصاب مثل سعد ملجرد«.

جمعيات نسائية تهاجم إليسا 
وتعيد قضايا لمجرد للواجهة

تطل الفنانة املعتزلة »ديامس« على جمهورها، عبر فيلم 
عاشتها  التي  واملعاناة  حياتها،  لتفاصيل  يتطرق  وثائقي 

وصوال إلى قرار اعتزالها.
سيعرض  اسم »سالم«،  يحمل  الوثائقي  الشريط  هذا 
الضوء  يسلط  كما  حياة »ديامس«،  عن  خاصة  أســرارا 
اعتناقها  وأيضا  االكتئاب،  مع  معاناتها  من  جانب  على 
اإلسالم، حيث سيكون فرصة لجمهورها للتعرف أكثر على 
أكدت »ديامس« في  كما  الشهرة،  وبعد  قبل  شخصيتها 
»اإلنستغرام«، أنها  على  متابعيها  مع  تقاسمته  منشور 
تلقت منذ مدة العديد من الطلبات من أجل تصوير شريط 

عن قصتها، إال أنها لم تتقبل فكرة حديث شخص آخر 
عن حياتها بدال عنها.

ــي  ــرض ف ــ ــع ــ ــي ــي ســ ــ ــق ــ ــائ ــ ــوث ــ ــم ال ــ ــل ــ ــي ــ ــف ــ وال
الفرصة  وسيتيح  مهرجان »كان« السينمائي، 

لجمهورها ملعرفة مجموعة من األسرار التي لم 
تتحدث عنها من قبل.

يذكر أنه سبق لـ»ديامس« أن تحدثت عن 
حزينة  كانت  قائلة إنها  اعتزالها،  قصة 

اإلسالم،  اعتناقها  قبل  للغاية  ووحيدة 
بعد  تماما  تغيرت  حياتها  أن  مبرزة 

الخطوة الحاسمة التي قامت بها.
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الضائعةالحقيقة
العدد: 1607 من 13 إلى 19 ماي 2022

بنبركة  املهدي  اختطاف  كان  إذا 
الرأي  لدى  معروفا  أمرا  أصبح  قد 
ــي منذ  ــامل ــع الــفــرنــســي وال الــعــام 
ــى لــصــبــاح يــوم  ــ ــات األولـ ــاع ــس ال
املهتمني  ــإن  ف  ،1965 أكــتــوبــر   30
واملتعاطفني  املغربي  بالسياسي 
مذاهب  احتماالتهم  في  ذهبوا  معه، 
اعتقال  يــوم  إال  تتصنف  لم  شتى 
ولكن  اعترافاته،  وبداية  »لوبيز« 
شيء  كل  يعرف  كان  الذي  الجانب 
هو  والدقائق،  بالساعات  بالتدقيق، 
وزارة  الفرنسي،  الحكومي  الجانب 
فري  املسيو  كــان  حيث  الداخلية، 
صديقه  عبر  باالختطاف  علم  على 
املحامي لومارشان، وعبر مدير األمن 
االختطاف  تم  الذي  بابون،  املسيو 
على يد أحد ضباط جهازه الخاص 
رئاسة  كانت  كما  العمومي،  باألمن 
جهاز  عبر  الفرنسية،  الجمهورية 
املخابرات »سديك« ومديره الجنرال 
الضابط  عبر  شــارك  الــذي  جاكيي، 
لوروا فانفيل، الرئيس املباشر ملنظم 
الحكومة  هــذه  »لوبيز«..  العملية 
أين  بأخرى  أو  بطريقة  عرفت  إذن، 
أن  بحكم  بنبركة،  املــهــدي  يــوجــد 
الذي  هو  للشرطة  رسميا  ضابطا 
قاد به السيارة الرسمية للدولة إلى 
وكل  »بوشسيش«،  بيت  في  معتقله 
بوصول  عرفت  العناصر املشاركة 
لم  ولو  باريس،  مطار  إلى  أوفقير 
يكن هناك سابق اتفاق أو جدية في 
يوم  يكن  لم  إن  العتقلوه،  البحث، 
وصوله األول فيوم وصوله الثاني، 
أكثر  كــان  الــواقــع  أن  يظهر  ولكن 
التحريات  بــه  توحي  مما  تعقيدا 
طرف  مزدوج،  املخطط  وأن  األولى، 
فيه متكون من بنبركة نفسه، وربما 
بنبركة  مقابلة  يستهدف  الدليمي 
وفق  املغرب  إلــى  رجوعه  لتهييء 
اتفاقه مع السفير املغربي بباريس، 
يوجد  وربــمــا  علي،  ــوالي  م األمــيــر 
املخابرات  من  طــرف  الطرف  بهذا 
الفرنسية، وطرف ثان كان يستهدف 
املصالح املادية والضحك على ذقون 
األطراف األخرى، ويتزعمه اإلرهابي 
املحامي  ــن  م بــتــوجــيــه  ــكــون«  ــي »ف
مصالح  واصــطــدمــت  ــومــارشــان،  ل

الطرفني، فدفع املهدي بنبركة حياته 
ال  ظهرت  جزئيات  تلك  ــك..  ذل ثمن 
وإنما  االحتماالت،  بعض  خالل  من 
يتحتم  وبيانات  تفاصيل  خالل  من 
خلفياتها،  وتفحص  فيها  التعمق 
وخلفيات  وبيانات  تفاصيل  وهي 
املحاكمتني،  جــلــســات  عــلــى  طــفــت 
تسلسلت  ــتــي  ال األحــــداث  وعــلــى 
عناصر  ــأول،  ب أوال  وهــذه  خاللها، 
انطالقا  املجموعتني  بني  الصراع 
فترة  طبعت  لــقــد  املــحــاضــر:  ــن  م
القاضي  إلى  أسند  الذي  التحقيق 
املفارقات  من  بالكثير  زولينجير، 
على  الكبير  األثـــر  لها  ــان  ك الــتــي 
نوع  حــددت  أنها  إذ  املحاكمتني، 
االمتداد  وحدود  املتابعة،  العناصر 
فرضت  كما  للتحقيق،  به  املسموح 
عبر  الفرنسية،  الدولة  نظر  وجهة 
على  للدولة،  العليا  املصلحة  تقديم 
سابقة  وهي  والقوانني،  النصوص 
أثارت الكثير من الضجر واالحتجاج 
ولكنها  الفرنسي،  العام  الرأي  لدى 
فنجان،  في  زوبعة  لتكون  تعد  لم 
العدد من املسؤولني  وهكذا تحصن 
تقدم  كما  املهنة،  سر  خلف  الكبار، 
بعض املديرين الكبار، أمثال املسيو 
الوطني،  لألمن  العام  املدير  بابون، 
لــيــقــول لــوكــيــل الـــدولـــة، وقــاضــي 
األول  ــؤول  ــسـ املـ ــي  ــن إن ــحــث:  ــب ال
عيون  عــن  بذلك  حاجبا  واألخــيــر، 
البحث عددا من العناصر األساسية 
البحث  فــتــرة  وفـــي  الــقــضــيــة،  فــي 
خامس  يوم  ابتدأت  التي  القضائي 
األول  املنفذ  باعتقال   1965 نونبر 
وانتهت  لوبيز«،  »أنطوان  للعملية 
ملف  بإغالق   1966 مايو   23 يــوم 
البحث، بعد أن لم تسفر مهلة البحث 
اإلضافية التي تقررت يوم 27 أبريل 
عن أي عنصر جديد، صدرت يوم 25 
الشرطة  بإبعاد  عليا  أوامــر  نونبر 
في  املساهمة  عن  نهائيا  الفرنسية 
جهاز  مشاركة  ثبتت  حني  التحقيق 
وتأكد  رسميا،  االختطاف  في  األمن 
أن  دوغـــول،  الــجــنــرال  ملستشاري 
جهاز  داخل  مصلحيا  تحالفا  هناك 
الشرطة، وبقيت مسؤولية التحقيق 
القضائي موكولة للقاضي زولينجير 
اعترضت  عقبة  أول  وكانت  وحده، 
رسمي  بالغ  صــدور  هي  التحقيق، 
يوم  الفرنسية،  الداخلية  وزارة  عن 
واحد  أي  عالقة  ينفي  نونبر،   12
بينما  بالقضية،  الشرطة  لــرجــال 
الــرســمــي  الــضــابــط  أن  الــحــقــيــقــة 
نقل  الذي  هو  »سوشون«،  للشرطة 
املختطف بنبركة إلى بيت اإلرهابي 

»بوشسيش«.
الفرنسي  النفوذ  أجهزة  ودخلت 
في صراع أخذت هزاته تكسر واجهة 
»أنطوان  وبــدأ  الحكومي،  التضامن 
بحكم  ـ  ــه  ل ــأكــد  ت بــعــدمــا  ــز«،  ــي ــوب ل
محالة  ال  أنـــه   - اعــتــقــالــه  ــروف  ظـ
الخبايا  الثمن وحده، ينشر  سيدفع 
أمـــام قاضي  فــاعــتــرف  واألســــرار، 
بأنه   ،1965 دجنبر   11 يوم  البحث 
أطلع رئيسه املباشر، لوروا فانفيل، 

رئيس الشعبة رقم 7 في املخابرات 
رسمية،  مذكرة  بواسطة  الفرنسية، 
منذ  بنبركة  اختطاف  مشروع  على 
أشهر  ستة  أي   ،1965 مايو  شهر 
قبل وقوع االختطاف، وكان تصريح 
لجهاز  قــاصــمــة  ضــربــة  ــيــز«  ــوب »ل

في  أحد  يجرؤ  لم  الذي  املخابرات 
زعزعته،  على  الفرنسي  التاريخ 
ــر الـــقـــاضـــي زولــيــنــجــيــر  ــطـ واضـ
 20 يــوم  فانفيل  لــوروا  الستدعاء 
وإنما  وحــده،  يحضر  فلم  دجنبر، 
العام  املــديــر  رئيسه  معه  حضر 
جاكيي،  ــرال  ــجــن ال لــلــمــخــابــرات، 
لشؤون  دوغــول  الجنرال  مستشار 
الجنرال  واطلع  واملخابرات،  األمن 
ــول عــلــى جــزئــيــات مــشــاركــة  ــ دوغ
غاضبا  فانفجر  املخابرات،  جهاز 
يناير   12 يــوم  وزاري  مجلس  في 
1966، وقال: لتذهب العدالة بعيدا، 
ومباشرة بعد تصريح رئيس الدولة 
سوشون  الضابط  صرح  الفرنسية، 
استنطاق  في  زولينجير،  للقاضي 
إلي  صــدرت  ))لقد  يناير:   14 يوم 
األوامر من وزارة الداخلية، يف شكل 
ضوء أخضر، من طرف مدير ديوان 
وأضاف  لوبيز((،  املسيو  الوزير، 
ــد أكـــد لي  ــق ســوشــون قــائــال: ))ل
القضية((.  يف  فوكار  يد  أن  لوبيز 
الجنرال  مستشار  هــو  »فــوكــار« 
دوغول في رئاسة الجمهورية، وهو 
الشخص الذي سبق أن توسعنا في 

تعريف القراء به وبماضيه.
وفي  الفضائح،  كشكول  وانطلق 

الشعبة  رئيس  انفجر  يناير،   15
فانفيل،  لوروا  للمخابرات،  السابعة 
أمام قاضي البحث وقال له: ))لقد 
كل  يعرف  »كــاي«  الكوميسير  كان 
مدير مصلحة  شيء((، و»كاي« هو 
والصديق  الحكومية،  االستعالمات 

والشريك  الداخلية،  لوزير  الحميم 
للمحامي  شـــيء  كــل  ــي  ف املــبــاشــر 
االنتشار  ازديــاد  ومــع  لومارشان، 
املحرك  اختفى  للمعلومات،  السريع 
عن  »فـــيـــكـــون«،  للقضية  األكـــبـــر 
بعد  ثانويا  دورا  لعب  ألنه  األنظار، 
املجموعة  دور  بنبركة،  اختطاف 
والتي  لــومــارشــان،  يحركها  التي 
تسليم  تــمــويــل  ــي  ف ــة  ــب راغ كــانــت 
بنبركة للراغبني في تسلمه.. وهكذا 
»لوموند«  لجريدة  »فيكون«  صرح 
))قاضي  أن   ،1965 دجنبر   12 يوم 
منه  يطلب  لن  زولينجير،  البحث 
وكان  يستجوبه((،  ولــن  احلضور 
للعدالة  صريحة  إدانـــة  تصريحه 
الفترة،  تلك  فــي  ــه  ألن الفرنسية، 
مــع عائلة  اتــصــاالتــه  يـــزاول  كــان 
ــدي بــنــبــركــة، عــبــر الــيــهــودي  ــه امل
الصحفي  طــريــق  ــن  وعـ ــا،  ــتـ زوريـ
»اإلكسبريس«،  جريدة  من  »خــان« 
ــه يــتــوفــر عــلــى املــهــدي  ــدا أنـ ــؤك م
مقابل  لتسليمه  ومستعد  بنبركة 
الحلقة  هو  »فيكون«  وأصبح  املال، 
املفقودة في املحاكمة، وفي 11 يناير 
زولينجير  الــقــاضــي  نشر   ،1966
ــورة »فــيــكــون«  فــي الــصــحــافــة، صـ
»فيكون«  كــان  فقد  اعتقاله..  قصد 

ــرب ملــجــلــة »اإلكــســبــريــس«  قـــد سـ
التي  »الطريقة  عــن  طويال  وصفا 
بمجرد  ولكن  بنبركة«،  قتل  بها  تم 
اتصل  باعتقاله،  األمـــر  ــدر  ص مــا 
نشرته  مــا  مكذبا  كلها  بالصحف 
الصحفي  وهـــدد  »اإلكــســبــريــس«، 
الذي كتب املقال، واسمه »مارفيي«، 
وزاد  مسدسه.  بواسطة  باالغتيال 
»فيكون«  أن  الوضعية،  توتر  من 
عدد  فــي  »مينوت«  لجريدة  صــرح 
الكوميسير،  أن   ،1966 يناير   6
في  اعتقله  بوفيي،  الشرطة  عميد 
أطــلــق ســراحــه،  ثــم  شهر دجــنــبــر، 
العميد  هو  »بوفيي«  والكوميسير 
رئيس الشرطة القضائية الفرنسية، 
مدير  »كـــاي«،  الكوميسير  وجـــاء 
القاضي  عند  العامة،  االستعالمات 
يناير،   17 يوم  ليخبره  زولينجير 
بكل  بوفيي  الكوميسير  أخبر  أنــه 
عليها.  يتوفر  كان  التي  املعلومات 
الكوميسير  ــي  ف مــفــروضــا  ــان  وكـ
اإلرهابي  يعتقل  أن  وحــده  بوفيي 
في  »فــيــكــون«  واستمر  »فــيــكــون«، 
وقد  زولينجير،  للقاضي  تحديه 
بعث له ذات يوم صورته وهو واقف 
الذي  الكوميسير،  مكتب  بوابة  في 
للمحامي  الحميم  الــصــديــق  هــو 
لومارشان، الذي ثبت فيما بعد أنه 
األنظار،  عن  »فيكون«  يخفي  كــان 
الضربة  زولينجير،  القاضي  وتلقى 
حينما  يناير،   17 ــوم  ي القاضية 
بعث فرقة خاصة العتقال اإلرهابي 
»فيكون« في الشقة التي كان يسكن 
وعندما  كبيرة،  تحريات  بعد  بها، 
لشقة  ــخــاصــة  ال ــة  ــرق ــف ال ــت  ــل دخ
»فيكون« في زقاق »رينود«، وجدوه 
لإليهام  جثة هامدة وبيده مسدس، 
صديقته  أن  لـــوال  انــتــحــر..  بــأنــه 
وصديقة  أرنول،  فرانسواز  املمثلة 
أخـــرى، أكــدتــا أن املــســدس الــذي 
فقد  مسدسه،  ليس  يديه  بني  كــان 
يحمله  مسدسا  عنده  تريان  كانتا 
كان  بينما  اللون،  أزرق  دائما  معه 
أصابعه  بــني  املــوضــوع  املــســدس 
نفس  اللون.  أسود  »منتحر«،  وهو 
ــت عــلــى الــجــنــرال  ــزل الــصــاعــقــة ن
وسط  أصبح  فقد  نفسه..  ــول  دوغ
ومؤامرة  كنهها،  يعرف  ال  ــة  دوام
 18 يــوم  وفــي  أســرارهــا،  يعرف  ال 
يناير، وبعد »انتحار فيكون« بيوم، 
للدولة،  الــعــام  الــنــائــب  اســتــدعــى 
ــر، ويـــوم 20 يــنــايــر، تــرأس  ــي روب
أصدر  للحكومة  تاريخيا  مجلسا 
إدانته  تعلن  صارمة  أوامــر  خالله 
مدير  ــمــن،  األي الرسمية لساعده 
الجنرال  »سديك«،  املخابرات  جهاز 
بتجريده  أمـــرا  وأصـــدر  جــاكــيــي، 
بتوقيف  أمر  صدر  کما  مهامه،  من 
لــوروا  السابعة  الشعبة  رئــيــس 
ألنطوان  املباشر  الرئيس  فانفيل، 
تقرر  الجلسة،  نفس  وفــي  لوبيز، 
في  باالعتقال  دولـــي  ــر  أم ــدار  إصـ
أوفقير  املغربيني،  املسؤولني  حق 

والدليمي.

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

�أدلة تــورط املخــابرات الفــرن�سية 47الحلـقــة
يف اختــطاف بنــربكة

رئيس الشرطة الفرنسية 
موريس بابون لدى وصوله 

إلى املحكمة لالستماع 
إليه كشاهد، والذي تم 

االختطاف ىلع يد أحد 
ضباط جهازه.


