
سري

النافذ  القيادي  الرشيد،  ولد  حمدي  زال  ال 
قضاء  يف  ألسلوبه  وفيا  االستقالل،  حــزب  يف 
كافة  متخذا  قبعته  لبس  وقد  ــراض)..(،  األغ
التدابير الصحية االحترازية، وارتدى الكمامة، 
األسبوع  منتصف  احلكومة،  يف  وزير  باب  ليطرق 

اجلاري يف الرباط.
كبير  حدث  هو  الوزير،  باب  الرشيد  ولد  يطرق  أن 
الوزير  وأن  خاصة  الــقــراءات،  من  مجموعة  يحتمل 
»دفع«  الرشيد  ولد  ولكن  حزبه،  إلى  ينتمي  ال  املعني 

باب الوزارة ودخل)..(.
مـدير النشر:

الطيب العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

 المؤسس:
  مصطفى العلوي

إخباري تحليل  كواليس المجموعة البرلمانية التي تحت األضواء
تضغط على الحكومة في ملف األسعار 

المغربية السياسة 
الحــمار والــذئب بيــن  14 5

فتـح األنـدلس سبـتـة

الضائعة الحقيقة  المراوغات والتحامل على المغربملف العدد
في محاكمة بنبركة

هل تصنف البولساريو 
28منظمة إرهابية ؟ 6

لم تهدأ حدة النقاش بعد فيما يتعلق بالجدل الذي أثاره مسلسل رمضاني حول فتح األندلس أيام القائد طارق ابن زياد، وفي كل مرة، يكتسي الموضوع 
أهمية كبيرة عند طرحه، لكن الذي خلق الجدل هذه المرة، كان هو األحداث الواقعية التي شهدتها بداية األسبوع، والتي تجسدت في مسلسل واقعي 
تحت عنوان »فتح باب سبتة« من جديد بعد عامين من اإلغالق، ورغم أن هذا الحدث تزامن مع حلول الظالم، إال أن النساء واألطفال والشبان كانوا قد تجمهروا 
بعين المكان لتحقيق حلم العبور نحو سبتة وكأنه يوم الفتح)..(، في انتظار أن يفتح الله على الجميع بعد أزمة »كورونا«، التي لم تميز بين الكبير والصغير..

التفاصيل في ركن »بين السطور«
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1608 من 20 إلى 26 ماي 2022

بقلــم               الطيب العلوي

فتــح سبــتة
يعـــيد التـــاريخ

األزمة  بسبب  اإلغــاق  من  سنتني  بعد 
الصحية، إضافة إلى األزمة التي طالت بني 
األسبوع  هذا  أخيرًا  فتحت  البلدين)...(، 
حدودها  واإلسبانية،  املغربية  السلطات 

البّرية في كل من مدينتي سبتة ومليلية.
وكذا  والفنيدق  سبتة  فيه  عاشت  فْتح 
ــدة بــنــي انــصــار  ــل املــعــبــر الـــرابـــط بــني ب
الراجلني  ملرور  ليلية  حركة  مليلية،  وجيب 
والسيارات، سميت بـ»الليلة الكبرى«، ذكرت 
حيث  من  الكبير«  »الهروب  بليلة  صورها 
قبل  شهدتها  والتي  والتوقيت)...(،  الظام 
املغربية  املدن  بني  الرابطة  الطرقات  عامني 
عن  أسفر  ما  طبيعي)...(،  غير  ازدحام  من 
قبيل  والقتلى  السير  حــوادث  من  العديد 
ارتــفــاع  بسبب  الــلــيــل«  »منتصف  إغـــاق 
وصياح  زحام  ذكر  كما  »كورونا«،  إصابات 
بفتح  سبتة«،  ــاب  »ب معبر  فتح  وزغــاريــد 
1300 عام، ملا انتدب  األندلس قبل أزيد من 
موسى بن نصير القائد طارق بن زياد لفتح 
شبه الجزيرة اإليبيرية مرفوقا بجيش مكون 
والبربر، وحط  العرب  من  مقاتل   7000 من 
الرحال بعد أن قطع املضيق على منت قوارب 
بمدينة  اليوم  يسمى  بما  آنذاك)...(،  املوت 
جيوش  أرضها  على  وواجــه  ــارق،  ط جبل 
وعــادت   - كــانــت تحمي  الــتــي  الــنــصــارى، 
عليهم  عارضا  املنطقة،  تلك   - تحمي)...( 
قوبل  مقترحه  لكن  واالستسام،  اإلســام 
حامية  معركة  قيام  إلى  أدى  ما  بالرفض، 
الذين  املسلمون،  فيها  انتصر  الوطيس 
واصلوا غزوهم نحو الشمال باتجاه قرطبة، 
قوة  النصارى  إليها  أرسل  ما  التي سرعان 
عسكرية لقتال املسلمني، لكن تمت هزيمتها 
وقتل قادتها من طرف جيش طارق بن زياد.
ــرى، مــا أثــاره  ــرب الــصــدف األخـ ومــن أغ
مسلسل »فتح األندلس« قبل شهر من »فتح 
تزامنًا  ُعرض  والذي  األسبوع،  هذا  سبتة« 
باملغرب،  واسع  جدل  من  رمضان،  مع شهر 
بسبب انتقادات هذا العمل التلفزي الذي قيل 
التاريخية)...(،  باملغالطات  مليء  أنه  عنه 

متهمني إياه بـ»تغيير الوقائع التاريخية«.
مغالطات حول املاضي، أم يقني.. فما يهم 
املتتبعني اآلن بعد مبادرة إعادة الفتح)...(، 
حيويتها  األمــور  تستعيد  أن  انتظار  وفي 
األصلية)...( بعد سنتني من تغير األوضاع 
أي  معرفة  هو  أوروبــا،  في  كما  املغرب  في 
العبور،  في  سيغلب)...(  املرة  هذه  اتجاه 
نحو  زياد  بن  طارق  الذي شقه  االتجاه  هل 
بالنسبة  املعاكس)...(،  االتجاه  أم  الشمال، 
الــتــســاؤالت  وســـط  ــجــارة،  ــت ال أو  للبشر 
تدّفق  ــودة  ع عــدم  أو  ــودة  ع حــول  القائمة 
ــي  األراض إلــى  ومليلية  سبتة  مــن  السلع 
باسم  أكثر  املــعــروفــة  الــتــجــارة  املغربية، 
التهريب املعيشي، والتي كانت مقبولة إلى 
خريف  في  املغربية  السلطات  أوقفتها  أن 
بأشهر  أيضا،  الصدف  أغــرب  ومن   ،2019

معدودة قبل اإلغاق.

نفخ مجلس النواب 
بأطر جديدة 
خارج السلم 

الرباط. األسبوع

أن  مطلعة،  مصادر  أفادت 
ــة  أروق داخـــل  يـــدور  حديثا 
ــس الــــنــــواب، حــول  ــجــل م
عامني  مستشارين  توظيف 
السلم  خارج  كموظفني  جدد 

برواتب مغرية.
تعيني  مــســألــة  وخــلــقــت 
ــني  ــام ــع املـــســـتـــشـــاريـــن ال
املجلس  موظفي  بــني  جــدال 
خشية  النيابية،  ــرق  ــف وال
املستشارين  هؤالء  استقدام 
بناء  سياسية  ــزاب  أحـ مــن 
الشخصية  العاقات  على 

والقرابة.
الــنــواب  مجلس  ويــعــرف 
املوظفني  عــدد  فــي  ارتفاعا 
ــرق  ــف ــعــض ال ــعــد قــيــام ب ب
وتعيني  بتوظيف  البرملانية 
قادمني  جدد،  وموظفني  أطر 
ومن مؤسسات  األحزاب  من 

أخرى.

الرباط. األسبوع

ــة الـــربـــاط سا   تــوصــل مــجــلــس جــه
القنيطرة، الذي يترأسه رشيد العبدي، الذي 
عيدها  في  للمرأة  مسيئة  تصريحات  قدم 
لحزب  السياسي  املكتب  وعضو  الوطني، 
سيارة   26 بـ  توصل  واملعاصرة،  األصالة 
فــاخــرة قــصــد تــوزيــعــهــا عــلــى أعــضــاء 

مكتبه.

الحكومة  رئيس  دعــوات  من  وبالرغم 
ترشيد  إلــى  الرامية  الداخلية،  ووزيـــر 
فضل  العبدي  أن  إال  والتقشف،  النفقات 
املــضــي قــدمــا فــي صفقة كـــراء ســيــارات 
الخاصة  الــشــركــات  ــدى  إحـ مــع  فــاخــرة 

بالعاصمة الرباط.
الصفقة  أن  مطلعة،  مصادر  وقالت 
نوعي  مــن  ســيــارة   26 بــكــراء  تتعلق 
مالية  بميزانية  ــودا«،  و»ســك »أودي« 
تقدر بـ 14 مليون درهم، أي مليار و400 

مليون سنتيم.

هــذه  ــإن  ــ ف ــادر،  ــصــ ــ امل ذات  وحــســب 
ألعضاء  ستخصص  الجديدة  السيارات 
اللجان  ولرؤساء  للجهة،  املسير  املكتب 

ومدراء املصالح داخل مجلس الجهة.
إقدام  سبب  عن  العام  الرأي  ويتساءل 
رؤساء الجهات ومجالس الجماعات، على 
شركات  من  جديدة  فارهة  سيارات  كراء 
لجأت  حيث  الــواليــة،  بــدايــة  مــع  خاصة 
عمدة الدار البيضاء بدورها إلبرام صفقة 
أعضاء  لفائدة  جــديــدة  ســيــارات  لــكــراء 

مجلس املدينة ورؤساء املقاطعات.

الرباط. األسبوع

مدينة  عمدة  به  تقدم  الذي  الطلب  بعد 
السياحة  منظمة  إلــى  املحتلة  سبتة 
والتي  املتحدة،  لألمم  التابعة  العاملية، 
تهتم بشؤون الدول من الناحية السياحية، 
اإلسبانية  بالعاصمة  مقرها  ويتواجد 
مدريد، تم قبول طلب هذا األخير من أجل 

معترف  سياحية  كنقطة  املدينة  إدراج 
شهر  بداية  األمر  سيتم  حيث  دوليا،  بها 

يونيو من السنة الجارية.
سبتة  مدينة  عمدة  استقبال  تم  وقــد 
ــاضــي كــمــا هــو ظــاهــر في  األســبــوع امل
بمقر  بـــ»األســبــوع«،  الخاصة  الــصــورة 
منظمة السياحة بالعاصمة اإلسبانية من 
عزل  بمثابة  هو  الذي  الغرض  هذا  أجل 
املدينة املحتلة عن املغرب وجعل املطالبة 

باسترجاعها أمرا صعبا.

إسبانيا تستعمل األمم المتحدة لتجنب 
االعتراف بمغربية سبتة

رئيس مجلس 
جهة الرباط يقتني 
الفارهة  السيارات 

في عز األزمة

أين  التقشف  آ السي  العبدي ؟

الرباط. األسبوع

طرده  بعد  فقط  أياما 
ــاط مــن  ــ ــب لــحــمــيــد شــ
جبهة  ــزب  ــ ح صـــفـــوف 
القوى الديمقراطية، أقدم 

ــس مــجــلــس  ــيـ رئـ
رشيد  ــواب  ــن ال

طرد  على  العلمي،  الطالبي 
ــاح  بــعــض املــوظــفــني األشــب
غيابهم  بسبب  املجلس  من 
مصطفى  بينهم  ومن  الدائم، 
لجبهة  العام  األمني  بنعلي، 
إلى  الــديــمــقــراطــيــة،  ــقــوى  ال
جانب موظف من إحدى فرق 

األغلبية.
املجلس  واعتبر 
يفرض  بدأ  الــذي 

الطالبي  عهد  في  صارمة  قوانني 
املطرودين  املوظفني  أن  العلمي، 
طويلة  لفترة  العمل  عــن  تغيبوا 
يعتبر  مما  مــبــرر،  وبـــدون  جـــدا، 

انقطاعا عن العمل.
غياب  الــنــواب  مجلس  ويــعــرف 
العديد من البرملانيني أيضا، الذين 
البرملانية  للجلسات  يحضرون  ال 
التصويت  فيها  يتم  التي  املهمة، 

على مشاريع قوانني.

بنعــلي يطــرد شبــاط والعــلمي يطــرد بنعــلي 

بنعلي

العبدي
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كـواليـس  األخبــار

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

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

صور تنشر   ألول  مرة

حسن الرامي، باسم اإلذاعة يستجوب القطب
عبد الخالق الطريس، وإلى اليمين الوزير محمد الفاسي، 

وإلى اليسار االستقاللي الحاج عمر بن عبد الجليل.

اإلذاعة أيام زمان

التحالف الهجين يتشبث باالستمرار 

تنسيق غير مباشر بين لشكر وبنعبد اهلل وبن كيران
الرباط. األسبوع

ــدت املــعــارضــة الــبــرملــانــيــة في  أكـ
واستمرار  تماسكها  النواب،  مجلس 
راج  بعدما  بينها،  فيما  التنسيق 
داخلية  عن حصول خالفات  الحديث 
تدبير  فــي  واخــتــالف  صفوفها  فــي 
مجلس  داخــل  واملقترحات  امللفات 

النواب.
وهو  املعارضة،  فرق  زعماء  وعقد 
زعماء  مــع  ــقــاءات  ل هــجــن،  تحالف 
إدريس  من  كل  السياسية،  األحــزاب 
االتحاد  لحزب  األول  الكاتب  لشكر 
األمن  العنصر  وامحند  االشتراكي، 
العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل 
التقدم  العام لحزب  األمن  بنعبد هلل 
كيران  بن  اإللــه  وعبد  واالشتراكية، 
األمن العام لحزب العدالة والتنمية.

التي  اللقاءات،  هــذه  جــاءت  وقــد 
العامن  األمناء  بن  الجمع  تفادت 
ــعــداوة بــيــنــهــم، وخــاصــة  ــل نــظــرا ل
لشكر وبن كيران، )جاءت( في إطار 
ترصيد العمل املشترك بن مكوناتها 
على صعيد مجلس النواب واالرتقاء 
متقدمة،  مستويات  إلى  بالتنسيق 
التنسيق بن مكوناتها  وأن  ال سيما 
التشريعية  الوالية  بداية  منذ  انطلق 
مجموعة  تقديم  خــالل  من  الحالية، 
قانون  حول  املشتركة  التعديالت  من 

املالية 2022.
اتفاق  ــى  إل املــعــارضــة  وتوصلت 
إسناد  أجل  من  األحــزاب،  زعماء  مع 
بدء  سنة،  كــل  بالتناوب  التنسيق 
السنة  خــالل  االشــتــراكــي  بالفريق 

يقتصر  حيث  الحالية،  التشريعية 
البرملان  مستوى  على  فقط  التنسيق 
تبقى  إذ  بالتحالف،  األمر  يتعلق  وال 
اتخاذ  في  الحرية  برملاني  فريق  لكل 
املشترك  الــعــامــل  ويبقى  مــواقــفــه، 

قوية  وطنية  معارضة  ممارسة  هو 
ومسؤولة وبناءة.

هذه  عقب  املعارضة،  فرق  وأكــدت 
خالصات  تثمن  على  االجتماعات، 
ــات املــســؤولــن األولـــن  ــه ــوجــي وت
به  قامت  بما  وإشادتهم  لــأحــزاب، 
ودعمهم  النواب  بمجلس  املعارضة 
الفرق  بن  الوثيق  للتعاون  الكبير 
ومجموعة املعارضة، وهي دفعة قوية 
العمل  أســس  لتوطيد  مهم  وحــافــز 
لتحقيق  به  قدما  والسير  املشترك 
املصلحة الوطنية، ودفاعا عن قضايا 
املــواطــنــن ألجــل حــمــايــة االخــتــيــار 
ــون الــتــعــدديــة  ــ ــراطــي وص ــق ــم ــدي ال

السياسية.
هــذا  أن  املــعــارضــة  ــت  ــحـ وأوضـ
التنسيق يتم خارج زمن االنتخابات، 
وبالتالي، ليست هناك أي أجندة معينة 
بمسؤولية،  دورهــا  ممارسة  عدا  ما 
نزوعها  لخطورة  الحكومة  وتنبيه 
واالســتــقــواء  الهيمنة  نحو  املــفــرط 
باملنطق العددي الضيق، على حساب 
املنطق الديمقراطي التوافقي املكرس 
ودعوتها  الديمقراطي،  الخيار  لثابت 
املؤسسة  مع  والتكامل  التعاون  إلى 
مع  إيــجــابــا  والتفاعل  التشريعية 
ظل  في  سيما  ال  املعارضة،  مبادرات 
على  والصعبة  االستثنائية  الظروف 
والتي  والوطني  الــدولــي  املستوى 
مكونات  باقي  مع  التعاون  تتطلب 

مجلس النواب.

   
االشتراكي الموحد يطالب 
باستقالل مالي للجامعات 

الرباط. األسبوع

وشمولي  جــذري  بإصالح  املوحد  االشتراكي  حــزب  طالب 
استثمار  إطار  في  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  ملنظومة 
استراتيجي منتج للرفع من اإلمكانيات املادية والبشرية لضمان 

تحقيق التنمية الشاملة.
مع  اإليجابي  التفاعل  وانعدام  املسؤولية  غياب  الحزب  وانتقد 
عن  كاشفا  الباحثن،  األساتذة  لهيئة  واملشروعة  العادلة  املطالب 
وجود استياء عام في أوساط الباحثن، بسبب عدم جدية الحكومات 

مع املطالب الداعية إلى إصالحات حقيقية في التعليم العالي.
طرف  من  والتسويف  املماطلة  منهجية  الحزب  واستنكر 
الباحثن،  لأساتذة  املطلبي  امللف  مع  التعامل  في  الحكومة 
مشددا على ضرورة تنفيذ االتفاقات املوقعة مع النقابة الوطنية 
الباحثن  األساتذة  أجور  من  بالرفع  وااللتزام  العالي،  للتعليم 
الدخل،  على  الضريبة  من  العلمي  البحث  تعويضات  وإعفاء 

وإخراج النظام األساسي إلى حيز الوجود.
وطالب حزب االشتراكي املوحد الحكومة بالتراجع عن مشروع 
القانون الجديد املتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، 
ودعا  والتحديات،  املتطلبات  مع  يتالءم  حتى  مراجعته  وإعادة 

إلى دعم االستقاللية املالية للمؤسسات الجامعية وإصالحها.

ما خفي
مشكل  هناك  يكون  ال  قــد 
في نشر »الشيشة« في مارينا 
التي كان يعول عليها  الرباط، 
قطب سياحي،  إلى  تتحول  أن 
املــشــروع  أن  يتبن  أن  قــبــل 
ولكن  مــكــانــه،  ــراوح  يـ زال  ال 
هذا  يبيعون  الذين  املحظين 
أن  يجب  املخدرات،  من  النوع 
ولوج  من  القاصرين  يمنعوا 
هــذه الــفــضــاءات، وهــو مــا لم 
ــيــوم،  يــحــصــل إلـــى حـــدود ال
وأخطر من ذلك، ال يتردد بعض 
لطلبات  الرضوخ  في  الحراس 

القاصرين بالدخول)..(.

من  مقرب  مصدر  كــشــف 
اإلدريــســي،  الهاشمي  خليل 
العربي  املــغــرب  وكــالــة  مدير 
لأنباء، أن هذا األخير يرفض 
ــا، تــفــاديــا  ــي ــالم الـــخـــروج إع
ونظرا  الحوارات)..(،  لتأويل 
مثل  تفرضها  التي  للشروط 

هذه املناصب.

لم يجد مواطنان أمريكيان 
ــيــة  ــوى مـــنـــزل االنــفــصــال ــ س
ــتــي تسب  ال ــا،  ســلــطــانــة خــي
الصحراء،  فــي  الجميع  ملة 
الطعام،  عن  بإضراب  ليقوما 
محاولة  أي  هي  تمنع  بينما 
أن  يمكن  فــهــل  إلســعــافــهــم.. 
في  التجاوز  هذا  مثل  يحصل 

أمريكا)..(.

ــاول  ــطـ ــتـ ــلـ نـــــــــمـــــــــوذج لـ
الدبلوماسي الذي يحتاج لحل 
إسرائيل  ممثل  يمثله  سريع، 
غوفرين،  دافــيــد  الــربــاط،  فــي 
املغربية  الصحافة  اتهم  الذي 
مؤخرا بالكذب، بينما القضية 
لــدى  مــعــروفــة  الفلسطينية 
الــذي  املمثل  ولكن  الجميع، 
أعطى  كسفير،  نفسه  يــقــدم 
ملوقع  بالدعاية  الحق  لنفسه 
قريبا..  سيطلق  إلــكــتــرونــي، 
أن  ــع  ــوق امل لــهــذا  يمكن  فــهــل 
الوطني  للمجلس  تابعا  يكون 

للصحافة، وقطاع االتصال؟

الــوزيــر  يــدعــو  ــرة  م ألول 
تحقيق  إلى  الطالب  أيت  خالد 
باعتبارها  الصحية  السيادة 
ــن  ــن األمـ ــجــزأ مـ ــت ــزء ال ي ــ ج
توجد  »ال  قال  حيث  القومي، 
تنمية مستدامة بدون صحة«، 
الحسن  أكاديمية  فــي  وذلـــك 
والتقنيات  للعلوم  الــثــانــي 

بالرباط.

قـــــال إدريـــــس شــحــتــان، 
الــذي  »اإلخـــوان«  فيلم  منتج 
مواقع  فــي  كبيرا  جــدال  أثــار 
قبل  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
هو  كــان  هدفه  إن  مشاهدته، 
إنــتــاج عــمــل فــنــي إبــداعــي، 
موضحا أن الطموح يصل إلى 
سينمائية  صناعة  خلق  حــد 
املنطقة،  صعيد  على  تنافسية 
»قمت بعمل سينمائي دون أن 
أفكر في خلق ضجة، أنا أعمل 
بصدق وحب، وأي شيء نعمله 
جميلة  نتيجته  تــكــون  بحب 
شحتان  ــول  ــق ي ونـــاجـــحـــة«، 
إلكتروني  موقع  أكبر  مؤسس 

في املغرب.

هل هي عودة أليام زمان ؟

لفتيت يكلف الوالة والعمال بضبط 
مصاريف رؤساء الجماعات 

الرباط. األسبوع

لفتيت  الــوافــي  عبد  الداخلية  وزيــر  قــرر 
املحلية،  للجماعات  املالية  النفقات  مراقبة 
وعمال  الــوالة  إلى  وجهها  دوريــة  خالل  من 
تدبير  حسن  ضــرورة  على  تنص  األقاليم، 

مالية الجماعات خالل السنة الحالية.
الظروف  إلى  الدورية،  في  الوزير،  ونبه 
البالد، والتي تتسم  التي تمر منها  الصعبة 
ــواد األولــيــة،  ــدرة املـ بــارتــفــاع األســعــار ونـ
واإلكراهات التي تعرفها الجماعات الترابية 
ترشيد  بــضــرورة  مطالبا  املـــوارد،  لتعبئة 
على  وشـــدد  الــتــرابــيــة،  الجماعات  نفقات 
مع  املالية  النفقات  تدبير  عقلنة  ضــرورة 
واألعــوان،  املوظفن  لنفقات  األمثل  التدبير 
خاصة  املقاوالت،  مستحقات  أداء  وتسريع 
القروض  وتسديد  واملتوسطة،  الصغيرة 
املاء  بتوزيع  املكلفة  الوكاالت  ومستحقات 

والكهرباء، وشركات التدبير املفوض.

الجماعات  رؤســاء  الداخلية  وزيــر  ودعــا 
والتهيئة،  التنمية  شركات  ومدراء  الترابية 
ووكاالت تنمية العماالت، إلى تنفيذ األحكام 
مطالبا  واملستحقات،  النهائية  القضائية 
إياهم بالحكامة في التدبير والتسيير املالي.
مراسلة  وجه  أن  الداخلية  لوزير  وسبق 
تتعلق  املحلية،  الــجــمــاعــات  رؤســـاء  إلــى 
العمومية  والــصــفــقــات  املــالــيــة  بــالــشــؤون 
وتقليل املصاريف والنفقات غير الضرورية، 
واالستثمار في الصالح العام والحفاظ على 

املال العام.
صيانة  وبخصوص  الــســيــاق،  نفس  فــي 
واالشتراكية  التقدم  فريق  طالب  العام،  املال 
مع  وصرامة  بحزم  بالتعامل  الداخلية،  وزير 
املفتشية  تقارير  ترصدها  التي  املخالفات 
بوجود  يتعلق  فيما  الترابية  لإلدارة  العامة 
الجماعات  تدبير  وإدارية في  مالية  اختالالت 
املحلية، وطالب أيضا بعزل ومحاسبة مرتكبي 
وفق  القضاء  أمام  ومتابعتهم  املخالفات  هذه 
إلى  واستنادا  العمل،  بها  الجاري  القوانن 

التقارير التي تنجزها املفتشية العامة.



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
5 العدد: 1608 من 20 إلى 26 ماي 2022

كـواليـس  األخبــار

الرباط. األسبوع

املوضوعاتية  العمل  مجموعة  إحــداث  تم 
ــتــي طــالــبــت بــهــا فــرق  لــضــبــط األســـعـــار ال
وذلــك  املــاضــيــة،  الشهور  خــال  املــعــارضــة 
تعرفها  التي  املهولة  الــزيــادات  مع  تزامنا 
أسعار املواد الغذائية في األسواق الوطنية، 
حيث تمت هيكلتها مؤخرا بعد موافقة مكتب 
املادة  إلى  باالستناد  وذلك  النواب،  مجلس 

119 من النظام الداخلي للمجلس.
النقاش  في ظل  اللجنة  تأسيس هذه  ويأتي 
التواصل  فــي مــواقــع  املــواطــنــن  الــدائــر بــن 
االجتماعي، وفي الشارع، واملقاهي، حول قانون 
حرية األسعار واملنافسة، والذي يمنح للشركات 
فرض  والتجار،  التوزيع  وشركات  الصناعية، 
يزيد  مما  املواطنن،  على  األسعار  في  زيادات 

من تفاقم األزمة االجتماعية.
البرملاني  النائب  قــال  السياق،  هــذا  في 
مصطفى اإلبراهيمي، أن تأسيس لجنة ضبط 
األسعار جاء بعد الطلب الذي تقدمت به الفرق 
حول  املعارضة  لفرق  النيابية  واملجموعة 
األساسية،  واملــواد  األسعار  ضبط  موضوع 
نظرا للغاء املتتالي واملتصاعد في األسواق 
هذا  أسباب  هي  ما  تعلم  ال  والذي  الوطنية، 
االرتــفــاع املــهــول والــغــاء فــي املـــواد بــدون 
استثناء، سواء املواد الغذائية أو املحروقات 
الذي  الشيء  التجهيز،  أو  البناء  مــواد  أو 
التضخم، حسب  نسبة  في  ارتفاع  عن  أسفر 
بنك املغرب، بحوالي 4.7 في املائة، وهذا رقم 
أمام  املعارضة  أن  مضيفا،  لارتفاع،  مرشح 
النظام  إطار  في  املطالبة  ارتأت  الوضع  هذا 
لجنة  بتكوين  ــواب،  ــن ال ملجلس  الــداخــلــي 
األسعار،  ضبط  سبل  ملناقشة  موضوعاتية 
انتخاب  وتم  للطلب  االستجابة  تمت  حيث 

أعضاء اللجنة.
منهجية  ستحدد  اللجنة  هذه  أن  وأوضح 
االشتغال والوسائل املمكنة قبل رفع مجموعة 
من التوصيات التي يمكن أن تحد من الغاء 
نسبيا، بحيث أنه رغم املعطى الخارجي، إال 
تتحرك  أن  يمكن  هامش  لديها  الحكومة  أن 
خال  من  اإلجــراءات  من  العديد  وتتخذ  فيه 
املقترحات التي ستقدمها اللجنة، مضيفا أن 
الدولي  الصعيد  على  مطروح  املوضوع  هذا 
لألمم  تابعة  ومنظمات  دولية  تجارب  وهناك 
التي  وغيرها  »الفاو«  منظمة  منها  املتحدة 
التي  األزمة  لهذه  وتطرقت  توصيات،  قدمت 
في  خاصة  دولية،  اقتصادية  أزمات  سبقتها 
ارتفاعا  األســواق  شهدت  حيث   ،2008 سنة 
بشكل  الغذائية  ــواد  املـ أســعــار  فــي  كبيرا 
خاصة  العاملي،  الغذائي  األمــن  يهدد  كــان 
الهزات  تتحمل  ال  التي  الفقيرة  الــدول  لدى 
تقلبات  عن  الناتجة  العنيفة،  االقتصادية 

املناخية  ــل  ــوام ــع وال ــات  ــحــروق امل ــار  أســع
والجفاف، وتكاليف النقل.

يواجه  اليوم  العالم  أن  اإلبراهيمي،  وأكد 
الــحــرب األوكــرانــيــة،  فــي ظــل  ــر  مشكا آخ
قرار  ثم  روسيا،  على  املفروضة  والعقوبات 
القمح  تصدير  بعدم  األخير القاضي  الهند 
الداخلية،  للسوق  بــه  للخارج واالحتفاظ 
كما أن هذه الدول املنتجة ستقوم بإجراءات 
الطلب  مشكل  تفاقم  من  ستزيد  استثنائية 
والعرض، وبالتالي، حصول ارتفاع األسعار، 
لضبط  املوضوعاتية  اللجنة  أن  إلى  مشيرا 
األسعار سوف تناقش هذا املعطى الخارجي 
مع  ذلك  ومقارنة  يفرضها،  التي  والتحديات 
تعتبر  التي  الدولة  لدى  املتاحة  اإلمكانيات 
االستراتيجية  االختيارات  مع  فاحيا  بلدا 

التي قامت بها.
ــواد  ــغــرب يــمــكــنــه إنـــتـــاج بــعــض املـ ــامل ف
لكي  والقمح،  والزيت  السكر  مثا  الغذائية، 
أنه  الدولية، حيث  بالتقلبات  مرتبطا  يظل  ال 
يستورد نسبة كبيرة من السكر ويقع العبء 
على صندوق املقاصة، نفس الشيء بالنسبة 

اللجنة  لذلك ستقوم  الطاقية،  للمواد األخرى 
املؤسسات  تقارير  مــن  مجموعة  بــدراســة 
ــة، مــثــل الــبــنــك الــدولــي  ــي ــدول الــوطــنــيــة وال
للتخطيط  السامية  واملندوبية  ــاو«  ــف و»ال
والبيئي،  واالجتماعي  االقتصادي  واملجلس 
وستعقد لقاءات مع الوزارات املعنية من أجل 
للحكومة  تقدمها  وتوصيات  برنامج  وضع 
اليقظة  للجنة  قدمت  التي  املذكرة  غرار  على 
االقتصادية واالجتماعية خال فترة »كوفيد«.
 من جهته، قال إدريس السنتيسي، رئيس 
أن  األسعار،  لضبط  املوضوعاتية  املجموعة 
تأسيسها جاء بناء على املواد 119 إلى 126 
وبقرار  النواب،  ملجلس  الداخلي  النظام  من 
ورؤســاء  رئيسه  من  وبمبادرة  املجلس  من 
املجموعة  هذه  أن  مضيفا  النيابية،  الفرق 
ثاثة  يتعدى  ال  أجــل  فــي  تقريرها  ستقدم 
عليها  تعذر  وإذا  تشكيلها،  تاريخ  من  أشهر 
ذلك، وجب أن تقدم تقريرا مرحليا يقرر مكتب 
املجلس على أساسه ما إذا كان ينبغي عليها 
إليها  املسندة  باملهمة  القيام  في  تستمر  أن 

إلى حن االنتهاء منها أو ينهي هذه املهمة، 
برنامج  بوضع  ستقوم  املجموعة  أن  وأكــد 
عمل وتحديد القطاعات الوزارية واملؤسسات 
الزيارات  وأيضا  لقاءات،  معها  ستعقد  التي 
القيام  املجموعة  هذه  تعتزم  التي  امليدانية 
بخصوص  املعلومات  جمع  أجــل  مــن  بها، 
األســعــار  ــاع  ــف ارت وراء  الكامنة  ــاب  األســب
واالستهاكية  األساسية  للمواد  بالنسبة 
األسباب،  عن  البحث  جانب  إلى  والخدمات، 
الــحــلــول  فــي  ــضــا  أي املــجــمــوعــة  ستبحث 
من  التقليص  أو  للحد  املقترحة  والتدابير 
ارتفاع هذه األسعار سواء ما يتعلق بالتدبير 
التي  الحلول  وهي  املراقبة،  أو  التشريع  أو 
سنقدمها كتوصيات، يقول السنتيسي، الذي 
أبرز أن اللجنة ستشتغل وفق املنهجية التي 
املوضوعاتية  العمل  بها مجموعات  اشتغلت 
ــنــواب  ال بمجلس  تشكلت  ــتــي  ال املــؤقــتــة 
املجموعة  ــرار   غ على  الــواليــة،  هــذه  خــال 
الوطنية  الخطة  بتقييم  املكلفة  املوضوعاتية 
املوضوعاتية  واملجموعة  اإلدارة،  إلصــاح 
واملجموعة  املائية،  السياسة  بتقييم  املكلفة 

»املغرب  مخطط  بتقييم  املكلفة  املوضوعاتية 
الئحة  ستحدد  أنها  إلى  مشيرا  األخضر«، 
التي  ــة  ــوزاريـ الـ والــقــطــاعــات  املــؤســســات 
والداخلية  املــالــيــة  منها  معها  ستجتمع 
والصناعة،  والــتــجــارة  الطاقي  واالنــتــقــال 
والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  واملجلس 
ذات  القطاعات  ومختلف  املنافسة  ومجلس 
هي  السنتيسي،  حسب  الغاية،  ألن  الصلة، 
غاء  تأثير  تفادي  إلى  العمل  هذا  يؤدي  أن 
للمواطنن،  الشرائية  القدرة  على  األسعار 
العملية،  اإلجــراءات  تتخذ  ال  مجموعة  فهي 
خال  من  للحكومة  البوصلة  توضح  ولكنها 

التوصيات واالقتراحات فقط.
رئيس  الخراطي،  بوعزة  اعتبر  جهته،  من 
أن  املستهلك،  لحماية  املغربية  الجامعة 
هي  األسعار،  لضبط  برملانية  لجنة  إحــداث 
مبادرة جيدة تدل على أن النواب البرملانين 
يعيشه  ما  وخاصة  العام،  بالشأن  يهتمون 
تأثيرات  من  الصعبة  الظروف  في  املستهلك 
خارجية وداخلية، نظرا لغياب مراقبة أوزان 

ــي األســواق،  ف والــبــضــائــع  السلع  ــودة  وجـ
وعــدة  املتجولن  الــبــاعــة  ظــاهــرة  وتفشي 
ــار، خــاصــة في  األســع أخـــرى لضبط  أمـــور 
املغربية  أن الجامعة  مضيفا  تحريرها،  ظل 
الــرأي  لتقديم  مستعدة  املستهلك  لحقوق 
الحلول  وتقديم  البرملانية،  للجنة  واملشورة 
في  تساهم  أن  يمكن  التي  الواقعة  البديلة 
القدرة  على  العاملي  السلبي  التأثير  تقليص 
الــوضــع  أن  لــلــمــواطــنــن، وأكــد  الــشــرائــيــة 
الدولية  التداعيات  إلى  بالنظر  االجتماعي، 
في ظل  املخاوف، خاصة  يثير  واالقتصادية، 
القدرة  وتدهور  الرسمي  الحكومي  الصمت 
يبحث  الــذي  املغربي،  للمستهلك  الشرائية 
االحتياجات  يلبي  لكي  حاليا  البديل  عن 
يخرج  أن  مــن  نخشى  لكننا  ــة،  ــضــروري ال
يجد  لن  عندما  لاحتجاج  للشارع  املستهلك 

البديل.
سليك،  الدين  نور  البرملاني  املستشار  أما 
أشــاد  فقد  للشغل،  املــغــربــي  ــحــاد  االت عــن 
األســعــار،  لضبط  برملانية  لجنة  بــإحــداث 
لكونها تبرز العمل الذي يقوم به البرملانيون 
تشغل  الــتــي  باملشاكل  االهــتــمــام  أجــل  مــن 
الشعب املغربي، معتبرا أنها خطوة إيجابية 
يجب أن تشتغل بحس وطني صادق، للتعبير 
الدولية  التحديات  رغم  الشعب  مطالب  عن 
أسعار  على  وتداعياتها  العاملية  واألزمـــة 

املواد الغذائية في العالم.
وشدد على ضرورة وضع إجراءات لضبط 
ــواق،  األســعــار وتــشــديــد املــراقــبــة فــي األسـ
بسبب تحكم السماسرة والوسطاء وانتشار 
ممارسات تمس القدرة الشرائية للمواطنن، 
في  تــبــاع  وغيرها  واليقطن  الفلفل  مثا 
وفي  درهمن  من  بأقل  الفاحية  الضيعات 
األسواق يصل ثمنها ألكثر من عشرة دراهم، 
من  يتطلب  مما  الوسطاء،  مضاربة  بسبب 
الحكومة مراقبة األسواق، ألن املنتوج محلي 
يشتريه  بينما  ضئيل  بثمن  يبيعه  والفاح 

املواطن بثمن مرتفع.
رئيس  مــريــزق،  مصطفى  قــال  جهته،  من 
إنشاء  أن  الديمقراطية،  النقابات  فيدرالية 
جاء  األسعار،  لضبط  املوضوعاتية  اللجنة 
البرملانية  اللجن  دور  مــحــدوديــة  نتيجة 
السابقة والتي تم إحداثها للنظر في العديد 
اإلشكالية  أن  وامللفات، معتبرا  القضايا  من 
تكمن في غياب إرادة سياسية لدى الحكومة 
لضبط األسعار بجميع الطرق، وقال: »أعتقد 
أي  تقديم  تستطيع  ال  البرملانية  اللجن  أن 
حقيقية  سياسية  إرادة  غــيــاب  فــي  ــيء  ش
الشرائية  ــقــدرة  ال لحماية  الحكومة  ــدى  ل
مصاحبة  بإجراءات  تقوم  وأن  للمواطنن، 
اللجنة  تكون  أن  نتمنى  الــعــبء،  من  للحد 
قادرة على القيام بدورها من أجل الدفاع عن 

املواطنن ومعالجة مشكل األسعار«.

باب المعارضة لمواجهة األغلبية 

تحت
األضواء

المجموعة  كواليس 
التي  البرلمانية 

عـــلى  تضغط 
الحكومة في ملف 

األسعــــار 

لسنتيسي ا

اإلبراهيمي

يزق مر

الخراطي

سليك

تم تأسيس اللجنة الموضوعاتية لضبط األسعار، في ظل النقاش 

الدائر بين المواطنين في مواقع التواصل االجتماعي، وفي الشارع، 

والمقاهي، حول قانون حرية األسعار والمنافسة، والذي يمنح 

للشركات الصناعية، وشركات التوزيع والتجار، فرض زيادات في 

األسعار على المواطنين، مما يزيد من تفاقم األزمة االجتماعية..



العدد: 1608 من 20 إلى 26 ماي 62022

ملف  األسبوع

منذ بداية مؤتمر مراكش ضد اإلرهاب، 
مخرجاته..  من  قلقها  عن  الجزائر  عبرت 
العواصم  ممثلي  كبار  إشادة  فقد شكلت 
الوزاري  االجتماع  هامش  على  العاملية 
بمدينة  »داعــش«  ضد  الدولي  للتحالف 
الصحراء  في  الذاتي  بالحكم  مراكش، 
الجزائري،  النظام  لدى  غضبا  املغربية، 
حيث أطلقت وزارة خارجيته بيانا رسميا 
بـ«تضليل عدد من  الرباط  أوال  فيه  تتهم 
بهذه  »حاد  الدعم  ذلك  وأن  املشاركني«، 
املعلن«، وفي  الدولية عن هدفها  املبادرة 
رد فعل انفعالي، أدانت وزارة الخارجية 
الخميس  يوم  لها  بيان  في  الجزائرية، 
املاضي، ما وصفته بـ»تحويل املغرب إلى 
موضوع املؤتمر الدولي ملحاربة الجماعة 
بمراكش،  انعقد  الذي  داعش،  اإلرهابية 

إلى حدث مخصص لقضية الصحراء«.
فقد حقق  الــجــزائــر،  اعــتــراض  ورغــم 
ــصــارا  ــت ــيــرا وان ــر نــجــاحــا كــب ــم ــؤت امل
من  ذلك  ويتضح  املغربية،  للدبلوماسية 
عليه  وقعت  الذي  الختامي  البيان  خالل 

الدولي  التحالف  فــي  عضوا  ــة  دول  85
نص  والـــذي  »داعـــش«،  تنظيم  لهزيمة 
االنفصالية  الحركات  أن  على  صراحة 
))أكد  عندما  اإلرهاب  تغذي  إفريقيا  في 
القضايا  مواجهة  أهمية  على  الـــوزراء 
القارة  في  األمــن  انــعــدام  وراء  الكامنة 
اإلفريقية، مع التأكيد مجددا على أن أي 
)تنظيم  »داعش«  توسع  يعيق  دائم  حل 
وسوريا(  العراق  في  اإلسالمية  الدولة 
باألساس  يعتمد  سوف  القارة،  هذه  في 
عــلــى الــســلــطــات الــوطــنــيــة، فــضــال عن 
والشبه  اإلقليمية  واملــبــادرات  الجهود 
الصراع  بدوافع  تعترف  والتي  إقليمية 
السياسية واالقتصادية وتتصدى لها((، 
وأشار الوزراء بقلق إلى انتشار الجهات 
ذلك  فــي  بما  الفاعلة،  الحكومية  غير 
الحركات االنفصالية، وانتشار الشركات 
والتي  إفريقيا  في  الخاصة  العسكرية 
تــزعــزع االســتــقــرار وتــحــدث مــزيــدا من 
من  ذلك  وأن  اإلفريقية،  للدول  الضعف 

شأنه أن يخدم في نهاية املطاف التنظيم 
املنظمات  من  وغيره  »داعــش«  املتطرف 
ذكر  كما  املتطرفة،  والعنيفة  اإلرهابية 
)تنظيم  »داعش«  ))هزيمة  بأن  الــوزراء 
وسوريا(  العراق  في  اإلسالمية  الدولة 
ومع،  ِقبل،  من  املدنيون  يقودها  سوف 
األعــضــاء  اإلفريقية  دولــنــا  خــالل  ومــن 
األمور  مقاليد  تولي  مبادئ  مع  تماشيا 
للحاجات  ووفقا  الوطني،  الصعيد  على 
ــة((،  ــارق األف األعــضــاء  لــلــدول  الخاصة 
بينني،  لــدولــة  التحية  ــوزراء  ــ ال ووجــه 
تنظيم  هزيمة  تحالف  إلــى  النضمامها 
األعضاء  الــدول  عدد  رفع  مما  »داعــش«، 
تشكل جهود  وثمانني، حيث  إلى خمسة 
هيكلية  مــن  يتجزأ  ال  جــزء  التحالف 

مكافحة اإلرهاب العاملية.
ويحاول هذا امللف رصد أهم املحطات 
االنفصال  بني  يربط  املغرب  جعلت  التي 
بهذا  قوى  عدة  اقتنعت  واإلرهــاب، حتى 
الطرح.. فهل سيتوج ذلك بتصنيف جبهة 

البوليساريو منظمة إرهابية ؟

ثوابت دبلوماسية قائمة 
على محاربة الحركات 

االنفصالية ودعم الوحدة 
الترابية لكل دول العالم

على  القائمة  دبلوماسيته،  املغرب  بنى 
مدة،  منذ  االنفصالية  الحركات  دعم  عدم 
بهذه  ــدول  ال بعض  ابــتــزاز  يحاول  ولــم 
أي  بشدة  اململكة  عارضت  وقد  الورقة، 
دائمة  العالم وكانت  انفصالية في  حركة 
الوحدة  دعم  على  التأكيد  على  الحرص 
الترابية لكل البلدان، وعلى رأسها مسألة 
اإلسبانية،  اململكة  عن  كتالونيا  انفصال 
أوجها  ووصلت  مطالبها  اشتدت  التي 

يوم  اإلقليم  2017، حيث نظم  سنة 
10 أكتوبر من نفس السنة، استفتاء 

ال يختلف اثنان حول التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب 
خالل السنتين األخيرتين في ملف الصحراء المغربية، 
بداية من اعتراف الواليات المتحدة األمريكية بمغربية 
الحكم  لمبادرة  الدول  من  عدد  بتأييد  مرورا  الصحراء، 
الصحراء  لقضية  ودائم  نهائي  كحل  المغرب  اقترحها  التي  الذاتي 
المغربية، وصوال إلى دعم عمالقين أوروبيين لمبادرة الحكم الذاتي 

هما ألمانيا وإسبانيا، ومؤخرا انضافت إليهما هولندا.
وال يبدو أن نَفس الدبلوماسية المغربية الحركية والنشطة سيتوقف 

على استقطاب الدول من أجل دعم مبادرة الحكم الذاتي، بل يظهر 
ربط  وهو  جديد،  مشروع  في  االنخراط  على  العزم  كل  عازمة  أنها 
البوليساريو  وجبهة  عامة،  بصفة  إفريقيا  في  االنفصالية  الحركات 
مدة،  منذ  نواياه  ظهرت  ما  وهو  واإلرهــاب،  بالتطرف  خاصة،  بصفة 
لهزيمة  الدولي  التحالف  مؤتمر  خالل  المجهودات  هذه  وتوجت 
ويبدو  مراكش،  في  مؤخرا  المنعقد  وسوريا،  العراق  في  »داعش« 
الهدف واضحا، هو السعي لتصنيف حركة البوليساريو، أو على األقل 

جناحها المسلح، حركة إرهابية.

سعد الحمريأعد الملف: 

هل تصنف البوليساريو منظمة إرهابية ؟
المغرب ينجح في ربط االنفصال باإلرهاب
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ملف  األسبوع
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اململكة  عن  االنفصال  إلى  يدعو  شعبيا 
بصريح  املغرب  خرج  ووقتها  اإليبيرية، 
باسم  الرسمي  الناطق  وصرح  العبارة، 
الخلفي،  مصطفى  املغربية،  الحكومة 
قــائــا: ))إن املــغــرب مــع املــوقــف الــذي 
أعلن على مستوى إسبانيا إزاء استفتاء 
له  ))الــبــلــد  أن  موضحا  كــتــالــونــيــا((، 
ولهذا  الخارجية،  سياسته  تحكم  ثوابت 
نحن مع املوقف الذي أعلن على مستوى 
وهو  كتالونيا((،  استفتاء  إزاء  إسبانيا 

اإلقرار بعدم شرعيته.
البلدين  بني  املتعددة  األزمــات  ورغــم 
بسبب دعم إسبانيا لجبهة البوليساريو، 
دعمه  عن  يوما  يعلن  لم  املغرب  أن  إال 
األزمة  قامت  وعندما  كتالونيا،  الستقال 
اململكتني، وحاولت إسبانيا  األخيرة بني 
إقحام االتحاد األوروبي في األزمة، وجه 
االتهام  بوريطة،  ناصر  الخارجية  وزير 
إلى  »الــهــروب  وصفه  بما  إسبانيا  إلــى 
إقــحــام االتــحــاد  ــام« عبر مــحــاولــة  ــ األم
وتابع  البلدين،  بني  األزمة  في  األوروبي 
رفض  إلسبانيا  يمكن  ))ال  بــوريــطــة: 
االنفصال داخليا وتشجعه في بلد جار(( 

)في إشارة إلى إقليم كتالونيا(.
املغربية  العاقات  عــودة  من  أيــام  وقبل 
فيكتوريا  أعلنت  طبيعتها،  إلى  اإلسبانية 
ألسينا، وزيرة العمل الخارجي في كتالونيا، 
في  جديدة  حكومية  مندوبيات  افتتاح  عن 
خال  وآسيا  وأمريكا  وإفريقيا  أوروبـــا 
التنفيذية  السلطة  وأعادت  الجاري،  العام 
الكتالونية )غير معترف بها( تحديد الوالية 
وتغيير  الحالية،  للتمثيليات  الجغرافية 
اسم العديد من املندوبيات لتعكس نطاقها 
التغييرات  هذه  ضمن  ومن  أفضل،  بشكل 
والدبلوماسية  السياسية  تمثيليتها  نقل 
وتمت  بــاملــغــرب،  الــربــاط  ــى  إل تونس  مــن 
الحكومية  املندوبية  باسم  تسميتها  إعادة 
لم  ــاط  ــرب ال أن  غير  إفــريــقــيــا،  شــمــال  فــي 
تظهر أية نوايا في إمكانية قبول نقل مقر 
تمثيلية الحكومة الكتاالنية االنفصالية في 
شمال إفريقيا من تونس إلى املغرب، وقال 
مقر  نقل  ))مــوضــوع  بــأن  مسؤول  مصدر 
حكومة الكتان من تونس إلى املغرب ليس 
الوقت  في  املغربية  الخارجية  أجندات  من 
مارس   10 هسبريس/  )املصدر:  الراهن(( 

.)2022
األزمة  كانت  بأيام،  املوقف  هذا  وقبل 
وعلى  انطلقت،  قد  األوكرانية  الروسية 
هذا األساس أصدرت املغرب بيانا رسميا 
بقلق  تتابع  املغربية  اململكة  أن  ــد  أك
وأوكرانيا،  روسيا  بني  الوضع  تطورات 
البيان،  حسب  املغربية،  اململكة  وجددت 
دعمها للوحدة الترابية والوطنية لجميع 

الدول األعضاء في األمم املتحدة.

نجاح المغرب قبل شهرين 
من مؤتمر مراكش في جلب 

دعم الدول العربية إلصدار 
بيان يدين تمويل إيران 

لحركة انفصالية هدفها ضرب 
الوحدة الترابية للمملكة

املغربية  الدبلوماسية  كــانــت  وإذا 
الوحدة  دعم  في  مدة  منذ  انخرطت  قد 
التدخل  وعدم  العالم  دول  لكل  الترابية 
عملت  املقابل،  في  فإنها  شؤونها،  في 
على معارضة دعم الحركات االنفصالية، 

في  الــتــوســع  الـــدول  بعض  ومــحــاولــة 
رأسها  وعلى  إفريقيا،  شمال  منطقة 
شمال  فــي  ــرانــي  اإلي للنفوذ  التصدي 
القارة السمراء.. فقد عملت الدبلوماسية 
بخصوص  الطويل  بالنفس  املغربية 
البوليساريو،  جبهة  مع  ــران  إي عاقة 
وكما هو معلوم بأن العاقات بني املغرب 
فقد  الــدوام،  على  متوترة  كانت  وإيــران 
سبع  البلدين  بني  القطيعة  هذه  دامــت 
2016، غير  2009 إلى  سنوات من سنة 
وعــادت  االنــفــراج  إلــى  عــاد  الوضع  أن 
في  الدولتني  بني  مجاريها  إلــى  املياه 
الــعــاقــات  معها  لــتــعــود   2016 ســنــة 

الدبلوماسية بشكل طبيعي. 
ــران  إي مطامح  ظــل  ففي  ذلــك،  ورغــم 
التوسعية في شمال إفريقيا، وعاقاتها 
املشبوهة والقوية مع النظام الجزائري، 
إلى  البوليساريو  جبهة  سعي  ظل  وفي 
في  الحديث  بــدأ  عزلتها،  من  الخروج 
بني  عاقات  وجــود  عن  والعلن  الخفاء 
البوليساريو،  وجبهة  اإليراني  النظام 
جديدة  أزمــة  نشوب  إلــى  أدى  ما  وهــو 
بني املغرب وإيران مطلع شهر ماي سنة 
الخارجية  ــر  وزي أعلن  وقتها،   ،2018
ناصر بوريطة، عن قطع اململكة املغربية 
اإليرانية،  الجمهورية  مــع  لعاقاتها 
السفير  من  طلبت  الرباط  أن  وأوضــح 

حصول  بعد  الرباط،  مغادرة  اإليراني 
املغرب على معلومات تكشف دعما ماليا 
هلل«  »حزب  قدمه  وعسكريا  ولوجستيا 
اتصال  وفــي  للبوليساريو،  اللبناني 
أن  بوريطة  قال  »الجزيرة«،  شبكة  مع 
األمن  بتهديد  مرتبطة  القرار  ))أسباب 
وتهديد  املــغــربــيــة،  للمملكة  الــوطــنــي 
ــة  ــن خـــال أدل ــة، م ــارب ــغ املــواطــنــني امل
لدى  تــوفــرت  دقيقة  ومعطيات  دامــغــة 
وبتنسيق  هلل«  »حزب  أن  تثبت  املغرب 
كل  قدم  الجزائر،  في  إيــران  سفارة  مع 
لتكوين  البوليساريو  لجبهة  املساعدات 
من  عناصر  وتــدريــب  عسكرية،  قــيــادة 
الجبهة على الحرب، فضا عن تسليمها 
أسلحة(( )املصدر: شبكة »الجزيرة«/ 2 

ماي 2018(.
))هــذه  أن  بوريطة،  ناصر  وأضـــاف 
املعطيات تم تقديمها إلى نظيره اإليراني 
إال  طهران،  العاصمة  في  ظريف  جــواد 
أنها لم تلق أجوبة بشأن هذه األدلة((، 
حازم  رد  من  بد  ال  كان  أنه  إلى  مشيرا 
تجاه هذا الدعم العسكري، كما أن املغرب 
إيــران،  في  اململكة  سفير  استدعاء  قرر 
طهران،  في  املغربية  السفارة  وإغــاق 
املغرب  اتهامات  إيران  نفت  املقابل،  في 
لها بتسهيل عمليات إرسال أسلحة إلى 
قطع  غــداة  وذلــك  البوليساريو،  جبهة 

الرباط عاقاتها الدبلوماسية مع طهران 
بيان  ــاد  وأف املسألة،  هــذه  خلفية  على 
التصريحات  بــأن  اإليرانية  للخارجية 
املغربي  الخارجية  وزيــر  عن  الصادرة 
بشأن وجود تعاون دبلوماسي بني إيران 
وقــال  ــة«،  ــاذب »ك البوليساريو  وجبهة 
قاسمي:  بهرام  الــوزارة  باسم  املتحدث 
خال  أكدوا  اإليرانيني  املسؤولني  ))إن 
في  البلدين  مسؤولي  بني  االتــصــاالت 
وال  مرفوض  االتهام  أن  املاضية،  األيام 
أساس له من الصحة((، وأوضح قاسمي 
أن ))من أهم مبادئ السياسة الخارجية 
إليران هي احترام سيادة الدول وأمنها، 

وعدم التدخل في شؤونها الداخلية((.
هلل«  »حــزب  نفى  متصل،  سياق  وفي 
جبهة  وتــدريــب  بدعم  له  املغرب  اتهام 
باملناسبة  بيانا  وأصــدر  البوليساريو، 
املغربي  القرار  على  »تعليقا  فيه:  جاء 
ــات الــدبــلــومــاســيــة مع  ــاق ــع بــقــطــع ال
خارجيتها  ــر  وزي مزاعم  وحــول  إيــران 
جبهة  وتدريب  بدعم  هلل«  »حزب  بقيام 
هذه  هلل«  »حــزب  ينفي  البوليساريو، 

املزاعم واالتهامات جملة وتفصيا((.
إذن، دخل املغرب وإيران في قطيعة 
أن  أثبت  ما  أن  غير   ،2018 منذ سنة 
مجرد  يكن  لم  ــران  إلي املغرب  اتهام 

إعان  هو  سياسية،  حسابات 

أقر االجتماع الوزاري العربي قرارا اتخذته اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة 
تطورات األزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخالتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، 

والتي اجتمعت على هامش المجلس، )قرار( يقضي بالتضامن مع المملكة المغربية في 
مواجهة تدخالت النظام اإليراني وحليفه »حزب الله« في شؤونها الداخلية، خاصة ما يتعلق 

بتسليح وتدريب عناصر انفصالية تهدد وحدة المغرب الترابية وأمنه واستقراره، وأكدت 
اللجنة أن هذه الممارسات الخطيرة والمرفوضة تأتي استمرارا لنهج النظام اإليراني المزعزع 

لألمن واالستقرار اإلقليمي، وترأس أعمال اللجنة المملكة العربية السعودية، وضمت في 
عضويتها كال من اإلمارات والبحرين ومصر واألمين العام لجامعة الدول العربية، وهو القرار 

الذي قبلته الجزائر على مضض في ظل اإلجماع على دعم المغرب.
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إيران عن دعمها لجبهة البوليساريو 
أكد  عندما   ،2021 سنة  علني  بشكل 
الــدائــمــة  للبعثة  األول  املــســتــشــار 
ــدى األمـــم املــتــحــدة، محمد  ــران ل إليـ
من  مــارس   20 يــوم  سهرايي،  رضــا 
لجبهة  بالده  دعم  على  السنة،  نفس 
البوليساريو، مصرحا أن إيران تقف 
الصحراوي  الشعب  »حق  جانب  إلى 
إلى  املغرب  املصير«، ودعا  تقرير  في 
))وقف انتهاكاته لحقوق اإلنسان في 
التدخل  عن  والكف  املحتلة  األجــزاء 
األخرى  للدول  الداخلية  الشؤون  في 
اإلقليمية،  سالمتها  فــي  والــطــعــن 
الشعب  تجاه  بالتزاماته  يفي  وأن 
انتهاكاته  ــف  ــوق وي الــصــحــراوي، 
األمم  قرارات  وينفذ  اإلنسان  لحقوق 

املتحدة((، وفق تعبيره.
غير أن الرباط لم تقم بالرد على الدعم 
لجبهة  والــصــريــح  الــواضــح  ــي  ــران اإلي
بذكاء  تصرفت  إنها  بل  البوليساريو، 
لتجيب  كاملة  سنة  وانتظرت  وحكمة 
وذلك  العربية،  الدول  جامعة  طريق  عن 
20 مارس من السنة الجارية.. فقد  يوم 
على  العربية  الدول  جامعة  مجلس  عبر 
رفضه  عن  الخارجية،  وزراء  مستوى 
انفصالية  عناصر  بتسليح  إيــران  قيام 

تهدد أمن واستقرار املغرب.
العربي  ــوزاري  ــ الـ االجــتــمــاع  وأقـــر 
العربية  الوزارية  اللجنة  اتخذته  قرارا 
الرباعية املعنية بمتابعة تطورات األزمة 
مع إيران وسبل التصدي لتدخالتها في 
الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي 
)قــرار(  املجلس،  هامش  على  اجتمعت 
يقضي بالتضامن مع اململكة املغربية في 
مواجهة تدخالت النظام اإليراني وحليفه 
»حزب هلل« في شؤونها الداخلية، خاصة 
عناصر  وتــدريــب  بتسليح  يتعلق  مــا 
الترابية  املغرب  وحدة  تهدد  انفصالية 
وأمنه واستقراره، وأكدت اللجنة أن هذه 
تأتي  واملرفوضة  الخطيرة  املمارسات 
استمرارا لنهج النظام اإليراني املزعزع 
وتــرأس  اإلقليمي،  واالســتــقــرار  لألمن 
أعمال اللجنة اململكة العربية السعودية، 
اإلمارات  من  كال  عضويتها  في  وضمت 
العام لجامعة  والبحرين ومصر واألمني 
قبلته  الذي  القرار  وهو  العربية،  الدول 
اإلجماع  ظل  في  مضض  على  الجزائر 

على دعم املغرب.

أبرز معالم عالقة 
البوليساريو بالمخدرات 

واإلرهاب منذ مطلع 
األلفية الثالثة

بقدر ما ينظر الخبراء إلى أن إفريقيا 
ينظر  ما  بقدر  العالم  مستقبل  تعتبر 
مستقبال..  العالم  مشاكل  كمصدر  إليها 
الساحل  منطقة  أصبحت  ــل  األق فعلى 
تتزاحم  منطقة  إفريقيا،  غرب  وساحل 
تهديد  من شأنها  التي  األشياء  كل  فيها 
رأسها  وعلى  العامليني،  والسلم  األمــن 
إلى  البشر  وتهريب  واملخدرات  اإلرهاب 

غير ذلك من املوبقات األخرى...
قام  ــدرات،  ــخ امل مشكلة  فبخصوص 
الــصــحــفــي واملــحــقــق الــفــرنــســي، آالن 
جبهة  عالقة  حول  مهم  ببحث  جــوردن، 
واإلرهـــاب  بــاملــخــدرات  البوليساريو 
العزيز  عبد  املغربي  اإلعالمي  وترجمه 

كوكاس، ومن ضمن ما جاء في البحث، 
سنة  في  أنــه  إلــى  تشير  التقديرات  أن 
2012 فقط، عبر هذه املنطقة أكثر من 18 
طنا من املسحوق األبيض تتجاوز قيمته 
السياق،  ذات  وفــي  دوالر،  مليار   1.25
كشفت وثيقة نشرها موقع »ويكيليكس« 
2012، عن التواصل الخطير  في فبراير 
بني البوليساريو وأباطرة الكوكايني في 

أمريكا الالتينية.
املركز  مدير  دعــا  السياق،  ذات  وفــي 
يونا  اإلرهــاب،  حول  للدراسات  الدولي 
ألكسندر، إلى عدم التقليل من شأن هذا 
تنظيم  ليشمل  يتوسع  الــذي  التواطؤ 
اإلسالمي،  املغرب  بــالد  في  »القاعدة« 
ــم هـــذه الــتــحــذيــرات، فــقــد أصبح  ورغـ
أحد  إفريقيا  ــرب  غ وســاحــل  الــســاحــل 
القادم  الكوكايني  لعبور  العاملية  الطرق 
االتجار  ساهم  وبذلك،  األمريكتني،  من 
في املخدرات في تأجيج تدفق األسلحة، 
خالل  الساحل،  منطقة  أصبحت  حيث 
السنوات الخمس األخيرة، مجاال خصبا 
الليبية.  األســلــحــة  خــزائــن  الستقبال 
)املصدر: هسبريس/ 28 نونبر 2020(. 
البوليساريو  جبهة  عالقة  إطار  وفي 
الشرطة  اعتقلت  ــدرات،  ــخ امل بتجارة 
أربعة   ،2016 يونيو  في  املوريتانية، 
بحوزتهم  البوليساريو  مــن  عناصر 
خالل  املخدرات  من  كيلوغرامات  خمس 
من  كان  البالد،  شمال  في  أجريت  حملة 
حميم،  إبراهيم  إيــدا  مجيدي  ضمنهم 
ابن إيدا إبراهيم حميم، الوالي السابق 
والوزير  تندوف  في  »السمارة«  ملخيم 
الحالي للتنمية في جبهة البوليساريو.

على  القبض  ألقي  واحــد،  عــام  وبعد 
عضوين آخرين من البوليساريو في يونيو 
املخدرات  ملكافحة  عملية  أثناء   ،2017
بحوزتهما أسلحة وذخيرة حية، ووسائل 
االتصال عبر األقمار الصناعية ومركبات 
صالحة لكل التضاريس ومبالغ هامة من 
والجزائرية،  املغربية  العملتني  من  املال 
ويعطي هذا االكتشاف املصداقية لتقارير 
املخابرات الغربية حول االتصاالت القوية 
ووسطاء  واملخدرات  األسلحة  تجار  بني 
الــهــجــرة غــيــر املــشــروعــة والــجــمــاعــات 

املتطرفة املسلحة في منطقة الساحل.
فقد  بـــاإلرهـــاب،  الجبهة  عــالقــة  أمــا 
من  عقد  حوالي  منذ  إليها  التنبيه  بدأ 
أهم  الفرنسي  الباحث  جمع  وقد  الزمن، 

فقد  ذلــك..  إلى  نبهت  التي  التحذيرات 
الخبير  غار،  جيل  ماريا  خوسيه  الحظ 
والجريمة  اإلرهــاب  شــؤون  في  الدولي 
األمم  لجنة  أمام  تدخله  خالل  املنظمة، 
أكــتــوبــر2011   4 فــي  الــرابــعــة  املتحدة 
عامل  ))البوليساريو  أن  بنيويورك، 
صحراء  جنوب  في  االستقرار  لزعزعة 
الثابتة  الرتباطاتها  اإلفريقي  الساحل 
مع تجار املخدرات والشبكات اإلرهابية 
الرأي  وهو  املنطقة((،  في  تتطور  التي 
األمريكي  السفير  فيه  يشاركه  الــذي 
قال:  عندما  غابرييل،  إدوارد  السابق، 
))إن تكاثف األنشطة اإلرهابية وتهريب 
على  تشهد  بالبشر،  واالتجار  املخدرات 
عامل  هو  الصحراء  قضية  حل  عدم  أن 
الساحل  منطقة  فــي  االســتــقــرار  لــعــدم 
لتقرير  ســبــق  كــمــا  ــراوي((،  ــحـ ــصـ الـ
لالستخبارات  األوروبـــي  املركز  نشره 
إشــراف  تحت  ــن  واألمـ االستراتيجية 
قــدر  أن   ،2008 عـــام  مونيكيه  كــلــود 
البوليساريو(  )جبهة  ))الحركة  بــأن 
أصبحت تشكل أكثر من أي وقت مضى 

تهديدا الستقرار املنطقة((.
رباني،  فإن حميتي  السياق،  ذات  وفي 
االنفصالية  للحركة  السابقني  القادة  أحد 
لـــدى جبهة  ــق  ــســاب ال الـــعـــدل  ــر  ــ ووزيـ
))لقد  يقول بشكل رسمي:  البوليساريو، 
وصلت الحركة اليوم إلى الباب مسدود، 
اليأس،  أحــضــان  فــي  يرتمون  ال  ولكي 
لقد  الدين..  إلى  عناصرها  بعض  انتقل 
مأل هلل الفراغ الذي خلفته اإليديولوجية 
البوليساريو(( كما سبق  لقيادة  العتيقة 
الوطني  املركز  مدير  الخيام،  الحق  لعبد 
في  صرح  أن  سابقا،  القضائية  لألبحاث 
أبريل 2017، لقناة »فرنسا 24«، بأن ))ما 
البوليساريو  من  عضو  مائة  عن  يقل  ال 
انضموا إلى تنظيم الدولة اإلسالمية((.

خرجوا  الذين  اإلرهابيني  أخطر  و))لعل 
هو  »داعـــش«،  وبايعوا  الجبهة  رحــم  من 
ــصــحــراوي«، زعــيــم فرع  »أبـــو الــولــيــد ال
تنظيم »القاعدة« في بالد املغرب اإلسالمي 
الجزائر،  املوجود في شمال مالي وجنوب 
والذي قدم والءه لـ»أبي بكر البغدادي« في 
حقيقيا  خطرا  يشكل  وأصبح   ،2015 ماي 
2016 إلى  على املغرب، حيث دعا في ماي 
مهاجمة ممثلي بعثة »املينورسو« في مدينة 
العيون، وثكنات الجيش املغربي واملنظمات 
الدولية، كما حرض على استهداف السياح 
الغربيني املوجودين في مختلف املنتجعات 
وهذا  املغرب،  أنحاء  جميع  في  الساحلية 
الجد، فمجموعته  التهديد أخذ على محمل 
مع  الحدود  على  غاو  منطقة  في  منتشرة 
وفي  بوركينافاسو  حــدود  مــع  النيجر، 
أخذت   ،2016 عام  نهاية  وفي  مالي،  وسط 
السلطات املغربية التهديد الذي أطلقه »أبو 
ومن  الجد،  محمل  على  الصحراوي«  وليد 
كمني  نصب  بها  قام  التي  العمليات  أبرز 
أودى بحياة أربعة جنود أمريكيني وأربعة 
أكتوبر   4 بتاريخ  النيجر،  في  نيجريني 
2017، واستمر في أعماله إلى أن قتل في 
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نونبر 2020(.
ــطــورات، وفـــي ظل  ــت فــي ظــل هـــذه ال
الحركات  مع  للجبهة  املفضوح  التواطؤ 
العاملية..  املخدرات  وشبكات  اإلرهابية 
التأييد  كسب  فــي  املــغــرب  ينجح  هــل 
البوليساريو  جبهة  لتصنيف  الدولي 

حركة إرهابية ؟
تعمل  الذي  املشروع  أن هذا هو  يبدو 

عليه اململكة.

بقدر ما ينظر الخبراء إلى 
أن إفريقيا تعتبر مستقبل 
العالم بقدر ما ينظر إليها 

كمصدر مشاكل العالم 
مستقبال.. فعلى األقل 

أصبحت منطقة الساحل 
وساحل غرب إفريقيا، 

منطقة تتزاحم فيها كل 
األشياء التي من شأنها 

تهديد األمن والسلم 
العالميين، وعلى رأسها 

اإلرهاب والمخدرات 
وتهريب البشر إلى 

غير ذلك من الموبقات 
األخرى...
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كواليس  صحراوية

البوليساريو 
الموريتانيين تهدد 

العيون. األسبوع 

أكدت مصادر مطلعة، أن مناوشات نشبت بني 
عسكرية  ودورية  الذهب  عن  موريتانيني  منقبني 
تابعة لجبهة البوليساريو على الخط الفاصل بني 

املنطقة العازلة والحدود املوريتانية.
بعد  بدأت  املناوشات  أن  املصادر،  ذات  وقالت 
عن  للمنقبني  ــر  أوام العسكرية  الــدوريــة  توجيه 
مدينة  شــمــال  الــواقــعــة  املنطقة  إلخـــاء  الــذهــب، 
الزويرات املوريتانية بحوالي 155 كيلومترا، حيث 
ألوامرهم،  االمتثال  املوريتانيون  املنقبون  رفض 
املنقبني  إرغام  حاولت  البوليساريو  دورية  أن  إال 
بالتهديد  املنطقة  ــادرة  ــغ م على  املــوريــتــانــيــني 
والوعيد، بحجة أن املنطقة تابعة لنفوذهم وليست 
أراضي موريتانية، في حني رفض املنقبون األوامر، 
عن  التنقيب  نشاط  يمارسون  أنهم  إلى  مشيرين 
ملوريتانيا،  تابع  جغرافي  بحيز  السطحي  الذهب 

توضح املصادر نفسها.
العسكرية  الــدوريــة  أن  املــصــادر  ذات  ــدت  وأك
إلى  اضــطــرت  البوليساريو،  لجبهة  التابعة 
مع  األمــور،  تطور  مخافة  املنطقة  من  االنسحاب 
العلم أن دورية أخرى كانت قد أقدمت على إطاق 
النار على منقبني موريتانيني عن الذهب قبل نحو 
في  وتسبب  شخصني  جــرح  عن  أسفر  ما  شهر، 

حالة هيجان وغضب في صفوف املنقبني.

التحالف ضد »داعش« يرعب الجزائر والبوليساريو
عبد اهلل جداد. العيون

 

وجبهة  الجزائرية  الخارجية  سارعت 
سخطهما  عن  التعبير  إلــى  البوليساريو 
ملحاربة  الــدولــي  االجتماع  مخرجات  مــن 
»داعش«، الذي نظم مؤخرا بمدينة مراكش.
بيانا  والجزائر  البوليساريو  وأصــدرت 
من  العديد  لسان  على  ورد  ما  فيه  كذبتا 
هذا  في  املشاركة  البلدان  خارجية  وزراء 
والتي عبرت صراحة عن دعمها  االجتماع، 
للمبادرة التي تقدم بها املغرب لحل النزاع 
املفتعل حول الصحراء املغربية، والقاضية 
املغربية،  السيادة  تحت  ذاتــي  حكم  بمنح 
جدية  األكــثــر  الوحيد  األســـاس  باعتباره 
هذا  تسوية  أجل  من  ومصداقية  وواقعية 

النزاع.
ما  والبوليساريو  الــجــزائــر  ورفــضــت   
مــن توصيات حــذرت  االجــتــمــاع  بــه  خــرج 
االنفصالية  للحركات  املتزايد  التنامي  من 
االجتماع  في  املشاركون  وكان  إفريقيا،  في 
»داعــش«،  ضد  الدولي  للتحالف  ــوزاري  ال
بلدا  ثمانني  من  أزيد  ممثلو  والذي حضره 
إزاء  قلقهم  عن  أعربوا  قد  دولية،  ومنظمة 
في  االنفصالية  للحركات  املتزايد  االنتشار 

الجماعي  عزمهم  مؤكدين  اإلفريقية،  القارة 
لهذا  املتنامية  للتهديدات  التصدي  على 
عن  وأعربوا  القارة  في  اإلرهابي  التنظيم 
قلقهم إزاء انتشار الحركات االنفصالية في 
االستقرار  زعزعة  وراء  تقف  التي  إفريقيا، 
وزيادة هشاشة الدول اإلفريقية، وتعزز في 
نهاية املطاف »داعش« وغيرها من املنظمات 

اإلرهابية العنيفة واملتطرفة.

أوروبا  من  الدول  من  العديد  عبرت  وقد 
مختلف  ومــن  العربي،  والعالم  وإفريقيا 
مناطق العالم، التي شاركت في هذا املؤتمر 
الدولي الهام، عن دعمها الصريح للمبادرة 
وزراء  أكــد  حيث  الــذاتــي،  للحكم  املغربية 
خارجية هذه الدول، أن هذه املبادرة تعتبر 
تسوية  بإيجاد  الكفيل  الوحيد  ــاس  األس

دائمة للنزاع اإلقليمي حول الصحراء.

الميراوي يروج 
التنموي  للنموذج 

في الداخلة
 

الداخلة. األسبوع 

 
كشف وزير التعليم العالي والبحث 
اللطيف  عــبــد  ــار،  ــك ــت واالب العلمي 
املخطط  عــن  بــالــداخــلــة،  املـــيـــراوي، 
منظومة  تــحــول  لتسريع  الــوطــنــي 
العلمي  والــبــحــث  الــعــالــي  التعليم 
 ،)PACTE ESRI 2030( واالبتكار 
املناظرة  أشــغــال  تــرأســه  ــك خــال  وذل
محطتها  بلغت  التي  األولــى  الجهوية 
الثامنة في جهة الداخلة وادي الذهب، 
وقال أن هذا املخطط يستمد جوهره من 
الجديد،  التنموي  النموذج  توصيات 
األولويات املسطرة ضمن  ويرتكز على 
الــبــرنــامــج الــحــكــومــي2026-2021، 
بتثمني  املتعلق  شقه  فــي  خصوصا 
ــبــشــري، عــبــر عـــدد من  ــال ال ــرأســم ال
في  يتمثل  والذي  التشاورية  اللقاءات 
إرساء نموذج جامعي جديد يرتكز على 
أقطاب جامعية بمواصفات دولية توفر 
اإلطار املائم لتكوين الكفاءات وتنمية 

مهاراتهم وقدراتهم اإلبداعية.
من جهته، شدد ملني بنعمر والي جهة 
الداخلة، على مركزية التعليم الجامعي 
ــق الـــتـــحـــوالت الــســوســيــو- فـــي خــل
التنمية  فرص  ومضاعفة  اقتصادية، 
سوق  مع  التكوين  وماءمة  الشاملة 
املؤسستني  بدينامية  وأشــاد  الشغل، 
وأساتذة  إدارة  بالداخلة  الجامعتني 

وطلبة.
أستاذ  قيلش  أحمد  الدكتور  وقــال 
التعليم الجامعي بأكادير ورئيس املركز 
اإلنسان،  وحقوق  للمصاحبة  الوطني 
أن جامعة ابن زهر التي تغطي خمس 
املناظرات  ستمكنها  جنوبية،  جهات 
والبناء  التبادل  تعزيز  من  الجهوية 
حول  الفاعلني  مختلف  بني  املشترك 
والتنمية  الترابي  اإلدمــاج  مواضيع 
اإلدماج  وتكريس  املندمجة،  الجهوية 
وتكريس  والتنافسية،  االقــتــصــادي 
فضا  واملستدام،  االجتماعي  اإلدمــاج 

عن التميز األكاديمي والعلمي.
الــداخــلــة  محطة  واخــتــتــمــت  ــذا،  هـ
للوزارة  العام  الكاتب  حضرها  التي 
الجامعات  ورؤســاء  العام  ومفتشها 
مع  شراكات  بتوقيع  الخمس،  املغربية 
واالقتصاديني  املؤسساتيني  الفاعلني 

وفعاليات املجتمع املدني.

العثماني يفتتح وكالة تعاضدية في طرفاية

طرفاية. األسبوع

يعود  منتخب،  وهــو  غادرها  أن  بعد 
إبراهيم العثماني إلى مسقط رأسه مدينة 
اإلفريقي  االتحاد  رئيس  بقبعة  طرفاية 
العامة  التعاضدية  ورئــيــس  للتعاضد 
عنها  ليرفع  العمومية،  اإلدارات  ملوظفي 
غطاء اإلقصاء والتهميش ويقرب خدمات 
التعاضد من موظفي وساكنة املدينة، في 
املتقدمة  والجهوية  القرب  سياسة  إطار 
بالتغطية  املــتــعــلــق  املــلــكــي  ــورش  ــ والـ
الصحية والحماية االجتماعية التي جعل 
منها العثماني رهانا وتحديا للمستقبل، 
وكالة  أول  بافتتاح  طرفاية  تعززت  حيث 
األساس  الحجر  ووضع  القرب،  لخدمات 

واجتماعي  صحي  مركب  بناء  ملشروع 
ودور الراحة.

وبــحــضــور عــامــل اإلقــلــيــم وعـــدد من 
عبر  املــدنــيــة،  والــفــعــالــيــات  املنتخبني 
العثماني عن رغبته في أن تساهم وكالة 
التي  الخدمات  كافة  تقديم  في  طرفاية 
العامة  التعاضدية  منخرطي  تستهدف 
حقوقهم  وذوي  العمومية  لــــإدارات 
الشقيقة،  الــتــعــاضــديــات  ومــنــخــرطــي 
من  املنخرطني  تمكني  على  ستعمل  كما 
معرفة التخصصات الطبية بأقرب وحدة 
ملفات  واستقبال  واجتماعية،  صحية 
االنــخــراطــات  ملفات  وتسجيل  املــرض 
الشيء  االجتماعي،  االحتياط  وملفات 
طرفاية  ساكنة  معاناة  من  سيحد  الذي 

والجماعات التابعة لإقليم.
رئاسة  العثماني  إبراهيم  تولي  فمنذ 

ــدد من  ــؤســســة، تــم إخــــراج عـ ــذه امل هـ
قياسي  ظــرف  فــي  وتنزيلها  املــشــاريــع 
لخدمات  ــاالت  ــ ووك مــراكــز  فــي  تمثلت 
وكذلك  اململكة،  جهات  بجميع  الــقــرب 

مع  تماشيا  اإلفريقي  التعاضد  إحياء 
 ،)2025-2021( االستراتيجي  املخطط 
دورته  في  اإلداري  املجلس  قرارات  وكذا 

العادية األولى.

تلــــكس

صحــــــراوي

ال زالت القنصلية العامة لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة بالعيون، 

وىلع رأسها القنصل العام 
مرشد أحمد الرميثي، يتوصل 

بالتعازي يف وفاة الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة 

اإلمارات العربية املتحدة رحمه 
اهلل وأسكنه فسيح جناته، وكان 

من أوائل املعزين، والي الجهة 
مرفوقا بنائب رئيس بلدية العيون 

محمد ولد الرشيد، ونائب رئيس 
املجلس الجهوي ورئيس املجلس 

اإلقليمي وعدد من املسؤولين، 
ويف الشق اإلعالمي قدم التعازي 

الزميل عبد اهلل جداد الذي كان 
مرفوقا ببعض الزمالء واملصورين 

واألستاذ الجامعي أحمد قيلش، 
رئيس املركز الوطني للمصاحبة 

وحقوق اإلنسان.

أيت الطالب يمد يد العون المرأة مسنة

العيون. األسبوع 

مدينة  لــزيــارة  الطالب  أيــت  خالد  الصحة  وزيــر  عــاد 
موالي  مستشفى  توسعة  لــورش  تتبعه  وخــال  العيون، 

الحسن باملهدي، تقدمت إليه امرأة متوسلة إنقاذ والدتها 
املتواجدة بقسم اإلنعاش والتي يتطلب نقلها إلى مراكش 
واألسرة  القلب،  على  مستعجلة  جراحية  عملية  إلجراء 

أمام  أياما  وتبيت  يومها،  قوت  تملك  ال  فقيرة 
وأعطى  املوقف  هذا  الوزير  فتفهم  املستشفى، 

تعليماته للتكفل بهذه الحالة اإلنسانية فورا، 
القادمة  األسرة  هذه  لدى  ارتياحا  ترك  مما 

من بوجدور، وتفاعا كبيرا من طرف رواد 
وسائل التواصل االجتماعي.

املركز  تشييد  مشروع  الجهة  ووالــي  الــوزيــر  وزار 
من  بأزيد  مساحته  تقدر  الذي  الجامعي،  االستشفائي 
سرير،   500 تناهز  سريرية  بسعة  مربع  متر  ألف   95
جراحي  طبي  قطب  من  الصحية  البنية  هذه  وستتكون 
للحاالت  كــامــا  وجــراحــيــا  طبيا  استشفاء  سيؤمن 
للمستعجات،  مصلحة  إلى  باإلضافة  الحرجة، 
وأخرى للتصوير باألشعة، وقطبا لطب القلب 
العيون  لطب  مشتركة  ومصالح  والشرايني، 
ومصلحة  والحنجرة،  واألذن  األنــف  وطــب 
أمراض الكلي، ومستشفيات للنهار للجراحة 
األطفال،  طب  في  متخصصة  وأخــرى 
ومصالح لاستشارات الوظيفية، كما 
والطفل،  األم  لصحة  قطبا  سيضم 
باإلضافة  النفسية،  للصحة  وقطبا 

إلى مصالح أخرى طبية وإدارية.

نقابي من الشيلي يشيد بالتنمية في الصحراء

العيون. األسبوع 

ــكــاردو إيــڤــان مــالــدونــادو  ــال ري ق
للمركزية  العام  األمــني  أوليڤارس، 
خال  بالشيلي،  للعمال  املستقلة 
ملدينة  بها  قــام  استطاعية  زيـــارة 
العيون، في لقائه مع اعبيد امريزيك 
أن  الــعــيــون،  جماعة  رئــيــس  نــائــب 

اآلمن  الوضع  أدركت حقيقة  الشيلي 
زيارته  وأن  املغربية،  الصحراء  في 
مــدى  عــلــى  شخصيا  يــقــف  جعلته 
مدينة  تعرفه  الذي  التنموي  التقدم 

العيون.
وقد تتبع املسؤول النقابي الشيلي 
العيون،  مدينة  تاريخ  حول  عرضا 
التي  الــتــنــمــيــة  مــشــاريــع  وأيــضــا 
أنجزتها اململكة في مختلف امليادين 
كما  اإلسباني،  املستعمر  إجاء  منذ 

على  الــضــوء  تسليط  اللقاء  عــرف 
جماعة  شيدتها  الــتــي  املــنــجــزات 
وتحقيق  املدينة  لتطوير  العيون 
التحتية  والبنيات  ساكنتها،  رغبات 
مختلف  ــي  ف عليها  تــتــوفــر  ــتــي  ال
ــدة، الــريــاضــيــة  ــواعـ الــقــطــاعــات الـ
وعلى  واالجتماعية،  واالقتصادية 
تنمية  لضمان  املبذولة  املجهودات 
ــة مــســتــدامــة  ــتــصــادي ــو-اق ســوســي

باألقاليم الجنوبية للمملكة.

أيت الطالب
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للنقــاش

ــي تــعــيــشــهــا  ــ ــت ــ األزمــــــــــــة ال
انتقالية  مرحلة  تجسد  اإلنسانية 
بني نظامني، وترتكز أهدافها - من 
عالم  مخلفات  تصفية  على   - جهة 
وتفككت  صــاحــيــتــه،  استهلكت 
التلقيح  أخرى،  جهة  ومن  أركانه، 
عاملي  نظام  أسس  وتثبيت  ضدها 
شكل  على  بعد  يستقر  لــم  جديد 
نهائي، لكن ما يمكن استنتاجه من 
أحداث  عن  منبثقة  معطيات  عدة 
شهدها العالم منذ ثمانينات القرن 
املــاضــي، هــو أنــه امــتــداد ملــا قبل 
اعتماد  وإعـــادة  الــبــاردة،  الحرب 
بفعلها،  توقفت  الــتــي  املــشــاريــع 
إنــســانــيــا وحــضــاريــا وثــقــافــيــا 
مع  ينسجم  بشكل  وجــغــرافــيــا، 

التحوالت واملتغيرات ويسايرها.
كل  تــتــســم  أن  طــبــيــعــي  لــذلــك، 
على  بالفوضى  انتقالية  مرحلة 
الثقافي  وبالفراغ  املستويات،  كل 
والــفــكــري واألخـــاقـــي، وســيــادة 
املبررة  والترترة  النزوات  عقلية 
املهارة  وغياب  والــبــؤس،  للجهل 
مستوى  عــلــى  حــتــى  واإلبــــــداع، 
السلوك والفعل، أي انهيار مبادئ 
تمهيدا  السابق  العالم  اعتمدها 
القيم  فيه  تتحول  جــديــد  لنظام 
واملصالح  مــاديــة،  ــى  إل املعنوية 
فيه  ويتطور  فردية،  إلى  الجماعية 
والتكنولوجي،  العلمي،  املنتوج 
حيث  واإلدمــانــي،  واالستهاكي 

العالم  في  املجتمعات  كل  أصبحت 
تستهلك نفس املنتوج. 

في  تفوق  طروحات  عدة  وهناك 
تجانب  وبالتالي،  الواقع،  تحليلها 
يبتدئ  التحليل  أن  علما  الحقيقة، 
وإن  املجردة،  األولية  املاحظة  من 
التحليل  في  الحلقة  هــذه  أهملنا 
لكن  واللبس،  بالغموض  نصطدم 
يحاول  مطلقة  حقيقة  دائما  هناك 
نسبية  حقيقة  إلى  تحويلها  الفرد 
واملتعلقة  املكتسبة  األفكار  بدافع 
ــات  ــوجــي ــول ــدي ــاإلي بــالــتــربــيــة وب
»أحيانا  الخرافية  واالعــتــقــادات 
عجيبة« واألوهام املركبة، وتصبح 
الشيء  ثانية،  طبيعة  بعد  فيما 
الذي ال يمكن للفرد إدراكه بسهولة 
الفكري  التلفيف  من  تحرر  إذا  إال 
ألنه  الصفر،  نقطة  إلى  والرجوع 
ويتطبع  يتكيف  الــطــفــولــة  مــنــذ 
طــراز  مــن  معينا  صنفا  ويصبح 

مسجل.
لــنــرى كــيــف يــتــم االبــتــعــاد عن 

الحقيقة بالتقييم األكاديمي اإلطار 
ــك عبر  وبــإهــمــال الــبــديــهــي، وذلـ

املثالني اآلتيني:
- املثـال األول: 

بخبير  البنوك  أحد  مدير  اتصل 
ــال  ــفـ مــتــخــصــص فـــي فــتــح األقـ
يفتح  أن  ــحــداه  وت ــات،  ــزان ــخ وال
خــزانــتــه خـــال ســاعــتــني. ضحك 
بأنه  باستخفاف  وأكد  املتخصص 
سيفتحها خال خمس دقائق، وبدأ 
أكثر  استغرقت  التي  محاوالته  في 
من ساعتني مستعما كل الوسائل 
وبعد  يفلح،  فلم  والعلمية،  التقنية 
أن يئس، استند املدير على الخزانة 

وفتح الباب. املفاجأة، أن الباب لم 
يكن مغلقا في األصل.

- املثال الثـانـي:
مراكز  أحــد  في  محاضرة  خــال 
استعمل  الــخــمــر،  على  املــدمــنــني 
ــور املـــحـــاضـــر حــوضــني  ــتـ ــدكـ الـ
والثاني  ماء،  فيه  األول  زجاجيني: 
املاء  في  دودة  ووضــع  خمر،  فيه 
في  ذلك  بعد  وضعها  ثم  فسبحت، 
كأس الخمر فتحللت وذابت، حينها 
بكل  املدمنني  ــى  إل الــدكــتــور  نظر 
الرسالة؟  وصلت  هل  سائا:  ثقة 
في  »الـــذي  نــعــم..  الــجــواب:  فكان 
الخمر  يشرب  أن  يجب  دود  بطنه 
إلى  نظر  الدكتور  هــذا  ليعالج«.. 
ولم  براديغمه  خال  من  التجربة 
يستطع الخروج منه إلى البراديغم 

الخاص باملدمنني«. 
فالبحث عن الحقيقة دون الخلط 
والنظام  االنتقالية  املرحلة  بــني 
أن  على  يحيلنا  الجديد،  العاملي 
كما  الواقع  باألمر  ليست  العوملة 

حقيقة،  هــي  بــل  البعض،  يعتقد 
مشروع  بأنها  يشهد  والــتــاريــخ 
ــدم، حــيــث كــان  ــق إنــســانــي مــنــذ ال
تواجد  حدود  أقصى  يعني  العالم 
اإلنسان بالنسبة لكل ثقافة متقدمة 
من  تمكنها  وقــوة  حضارة  وذات 
الحدود  أقصى  إلى  نفوذها  تمديد 
لست  »أنا  سقراط:  يقول  املمكنة. 
أثينيا، بل أنا مواطن العالم«، وقال 
العالم  هو  »الوطن  هوغو:  فيكتور 
لكن،  اإلنسانية«..  هي  والجنسية 
يكون  أن  موحد  لعالم  يمكن  هــل 
تدبره؟  موحدة  سلطة  دون  قائما 
يكون  قد  فالعالم  لذلك،  بالطبع،  ال 

أمام افتراض حكومة عاملية، وهذا 
الطرح يقود إلى التفاعل مع األسئلة 
اآلتية: كيف ستكون هذه الحكومة؟ 
ستنبثق  وهل  شرعيتها؟  هي  وما 
أنها ستخضع ملنطق  أم  عن األمم، 
هي  ومــا  واملــؤامــرات؟  االنقابات 
الكونية؟  السيادة  ومعايير  أسس 
الوطنية  السيادات  ستنهار  هل 
املكون  هي  ستكون  أنها  أم  لألمم، 

للسيادة الكونية؟
ربما نجد بعض عناصر األجوبة 
املقوالت  بعض  تحليل  خــال  من 
نّظروا  ومفكرين  كبار  لسياسيني 

لهذه املرحلة أمثال:
على  »إنــنــا  روكفيلر:  دافــيــد   -
مشارف تحوالت كونية كبرى، وما 
كونية  ــة  أزم ســوى  إلــيــه،  نحتاج 
املستويات  كل  على  حــادة  شاملة 
النظام  قــبــول  إلــى  بــاألمــم  تــدفــع 
هذا  مــن  يبدو  الــجــديــد«.  العاملي 
هو جعل سكان  الهدف،  أن  القول، 
مشتركة  هموما  يقتسمون  األرض 

ويتوحدون ضد عدو مشترك يهدد 
اإلنسان حيثما وجد.

لحكومة  »يمكن  عنان:  كوفي   -
عاملية التدخل عسكريا في القضايا 
وتعرقل  ترفض  أمة  لكل  الداخلية 
نشاطاتها«. ونفهم من هذه املقولة، 
يعد  لم  الــدول،  سيادات  منطق  أن 
خلق  ــام  أم عائقا  ويشكل  قائما، 
جميع  لها  تخضع  كونية  سيادة 
سيظل  الــقــوة  منطق  وأن  األمـــم، 
التحوالت  مــشــروع  فــي  حــاضــرا 

الكونية.
في  سكرتير  طالبو:  ستروب   -
 :1992 سنة  كلينتون  بيل  إدارة 

األمــم  ستحل  املقبل،  الــقــرن  »فــي 
ستعترف  الدول  وكل  نعرفها،  كما 
بسلطة مركزية كونية، أما السيادة 
بالفكرة  تكن  فلم  لألمم،  الوطنية 

الجيدة«.
ــؤرخ  مـ ــي:  ــب ــن ــوي ت ــد  ــ ــول ــ أرن  -
خال  قــال  إنجليزي،  وفيلسوف 
سنة  بكوبنهاغن  ــاه  ــق أل خــطــاب 
اآلن في خفاء، وبكل  »نعمل   :1931
القوة  تلك  سحب  أجــل  من  قوانا 
من  السيادة  تسمى  التي  العجيبة 

منظومة اشتغال الدول«.
طبيعة  ــني  ــب ت املـــقـــوالت  ــذه  ــ ه
االستحواذ  إلــى  الــرامــي  املخطط 
على املشروع اإلنساني، وتدفع إلى 
التخوف من أن يسقط هذا املشروع 
النبيل بني أيدي القوى واملؤسسات 
مقوالت  وهــنــاك  التمثيلية،  غير 
ما  التخوفات  هذه  ضمنيا  تحمل 
دامت تركز على الشرعية بشكل أو 

بآخر، نذكر منها: 
األمم  على  »يجب  دولور:  - جاك 
حكومة  نحو  تسير  أن  املــتــحــدة 

عاملية«.
أن  »يجب  ميتران:  فرانسوا   -

تخضع الدول لقوانني مشتركة«.
األمم  أن  دولــور  جاك  اعتبر  وقد 
ــحــدة هـــي قـــاعـــدة الــحــكــومــة  ــت امل
القوانني  اعتمد  وميتران  العاملية، 
املشتركة كمصدر للحكومة العاملية.
مشروعا  العوملة  اعتبرنا  إذا 
معنى  تفترض  إنسانيا،  ثقافيا 
فيها  تتساوى  اإلنسانية  الوطنية 
الثقافات  كــل  وتعكس  الــحــقــوق 
فهذا  إنسانية،  تكون  بأن  املؤهلة 
اإلنسانية،  إليه  تطمح  ما  طبعا 
يتعني  ــوعــي  ال بــهــذا  وبــالــتــالــي، 
اإلنساني  املشروع  في  االنخراط 
وتنمية  ــداع،  واإلب بالفكر  الكوني 
ــادرة على  ــ ق الــثــقــافــة، وجــعــلــهــا 
ضد  وبالنضال  العالم،  مسايرة 
أجل  من  وتصحيحها  االنــزالقــات 
تنمية اإلنسانية انطاقا من الفرد 
قيمها  على  والحفاظ  وجد،  حيثما 

وحضاراتها وحماية بيئتها.
ــى   كـــــل هـــــــذا يــــؤســــس عــل
الحريات،  وضبط  الديمقراطية، 
ــحــق  ــاف وال ــ ــت ــرام االخــ ــ ــت ــ واح
ــاواة، وكــذلــك الــحــق في  ــس فــي امل
منطق  يبررها  التي  الامساواة 

التفوق واالجتهاد.

تعيش اإلنسانية أزمة عميقة على كل المستويات: السياسي، الثقافي، 
االقتصادي، االجتماعي والروحي، لكن بدرجات متفاوتة بين المجتمعات، حسب 

قوة وإرادة كل مجتمع وحصانته الثقافية، ودرجة فهمه لألشياء، ومشاركته في 
بلورتها، حيث أن كل مجتمع سيجد مرتبته في النظام العالمي الجديد على أساس 

نفوذه ومشاركته النسبية في القرار، وفي صنع السياسات التي تحكم العالم، أو 
مساهمته على األقل في ذلك.

كونيا، تعيش اإلنسانية 
أزمة عميقة على كل 

السياسي،  المستويات: 
الثقافي، االقتصادي، 
االجتماعي والروحي، 

لكن بدرجات متفاوتة 
بين المجتمعات، حسب 
قوة وإرادة كل مجتمع 

الثقافية،  وحصانته 
ودرجة فهمه لألشياء، 

ومشاركته في بلورتها، 
حيث أن كل مجتمع 

سيجد مرتبته في النظام 
العالمي الجديد على 

أساس نفوذه ومشاركته 
النسبية في القرار، 

وفي صنع السياسات 
التي تحكم العالم، أو 
مساهمته على األقل 

في ذلك.

 : بقــــــــلم
ير  عبد اإلله محر

هل تنهي الحكومة العالمية 
زمــن سيــادة الــدول ؟



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
11 العدد: 1608 من 20 إلى 26 ماي 2022

الربـاط  ياحسرة

بعد توالي األزمات..

متى يعود الترفيه إلى العاصمة ؟

شهادات من
الرواد

الجوهري  مصطفى  الدكتور  الرائد  كتب 
قادة  رمــوز  من  المع  لرمز  الثقافي  العمل  عن 
الحركة الوطنية، املرحوم أحمد بالفريج، الذي 
الفكرية  النهضة  في  الـــرواد  جيل  مع  ساهم 
والتربوية والسياسية للمملكة، )كتب( ما يلي: 
أحمد  عن  الحديث  يتم  أن  املنطقي  غير  ))من 
الوطني  الجهاد  في  الالمع  الرمز  بالفريج، 
أحمد  الــحــاج  عــن  الحديث  دون  والسياسي 
بشكل  ساهم  ــذي  ال واألديـــب  املفكر  بالفريج 
الحديثة  املغربية  النهضة  بناء  في  ملموس 
املغرب  عاشها  التي  االستعمار  إكراهات  رغم 
إسهاماته  امــتــدت  حيث  املــاضــي،  الــقــرن  فــي 
الدرس  في  وأدبية متعددة،  فكرية  إلى مجاالت 
واملسرح  والصحافة  والخطابة  واملحاضرة 

والكتابة األدبية(( انتهى.
املرجع: كتاب »أعالم ورواد في ذاكرة النضال 
الرباط«  بمدينة  التحرير  وصناعة  الوطني 
عاصمة  »الرباط  سنة  في  صدر   ،15 الصفحة 

الثقافة اإلسالمية واإلفريقية« طبعة 2022.

مــبــادرات  مــلــحــوظ  بــشــكــل  انتشرت 
ــات »فـــايـــســـبـــوكـــيـــة«  ــوعــ ــمــ ــجــ ــيــــس مــ ــأســ تــ
لــلــمــتــقــاعــديــن يف بــعــض املــــدن الــكــبــرى، 
ومستوى  منخرطيها  تــدويــنــات  وحــســب 
نــقــاشــاتــهــم وحتــلــيــاتــهــم واقــتــراحــاتــهــم، 
ــويـــن  ــكـ ــتـ ــة الـ ــيــ ــالــ ــم مـــــن األطـــــــــر عــ ــهــ ــإنــ فــ
والتأثير  واإلقناع  النقاش  من  والتمكني 
وبعد النظر، وهذا يؤكد ما سبق لنا نشره 
ــن الــتــحــضــيــر لــتــأســيــس  مــنــذ أســـابـــيـــع مـ
»حزب املتقاعدين«، وإذا حتقق، فسيكون 
املنخرطني  األكبر من حيث عدد  احلزب 
املـــؤكـــديـــن، وبـــالـــتـــالـــي، مـــن املـــؤثـــريـــن يف 

السياسية.    الساحة 

أول إدارة مغربية تتفوق بنجاح حتى 
الوكالة  هــي  األوروبــيــة،  مثيالتها  على 
رّقت  التي  الطرقية،  للسالمة  الوطنية 
على  معتمدة  يصدق،  ال  بشكل  خدماتها 
التواصل مع املواطنني بالوسائل احلديثة 
ومن مكاتب »البريد بنك« و»بريد املغرب« 
والوثائق  التعقيدات  كل  وألغت  وغيره، 
مبطبوع  فقط  والتسويفات،  واالنتظار 
يف  املــرغــوب  األصلية  والوثيقة  وصـــور 
بــعــد شــهــر لسحب  ــودة  ــعـ إجنـــازهـــا والـ

رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية. 

بــات مــقــر الـــواليـــة مــشــتــا لــتــزويــد 
بــاقــي الــعــمــاالت واألقـــالـــيـــم بــأطــر كــبــرى 
لــتــعــمــيــم جتــــارب الــعــاصــمــة يف الــتــدبــيــر 
واإلخــاص  واإلصــاح  واإلدارة  والتسيير 
الــقــريــب  بــهــا يف  الــعــمــل، وقـــد يلتحق  يف 
فـــوج مـــن املــقــر املـــذكـــور، لــشــغــل مــنــاصــب 

سامية.

ظهرت آلة من نوع أجهزة »سكانير« 
أمامها  الوقوف  يكفي  عمودي،  شكل  يف 
لباسك،  وبكامل  غير  ال  دقــائــق   5 ملــدة 
من  عــضــو  كــل  عــالــيــة  وبــدقــة  لتشخص 
كان  إن  ودواءه  الصحي،  ووضعه  اجلسم 
أو  جــراحــي  تــدخــل  أو  دواء  إلــى  يحتاج 
مجرد وقاية من شيء معني.. هذه اآللة 
باليابان  الصحية  املراكز  كل  انتشرت يف 
منذ سنة، بينما عندنا آالت العهد البائد 
وهي دائما يف حاجة إلى من يداويها من 

كثرة أعطابها املتكررة.

كل الذين يقودون شؤون الرباطيني، رشحتهم 
هيئاتهم ككفاءات متمرسة ومتمكنة من التحكم 
التي تكتنز ما  الجهة  إلى  التشوير  في بوصلة 
تقريبا  9 شهور  وبعد  الرباطيني،  يلبي سعادة 
وبعد  ووطنيا،  محليا  القيادة  تسلمهم  مــن 
الجديدة  وضعياتهم  تسوية  في  تفوقوا  أن 
إلى  والدخول  الكادحني  معسكر  من  بالخروج 
وهذا  والنفوذ،  واالمتيازات  السلطات  مربع 
بالهدف/الحلم،  للفوز  كلهم  فيه  تكدس  املربع 
واحد..  هدفهم  دام  ما  بينهم  التمييز  يعد  فلم 
أخطأ  ومن  فاز  »املرمى«  في  اسمه  سجل  فمن 
تحول إلى مجرد مناضل وفي لتكرار املحاوالت، 
أو  ــراس«،  الـ »صــداع  من  فينجو  ينجح  لعله 
للوصول  واملراوغة  بالتخطيط  فينشغل  يفشل 
ــازوا،  ف الــذيــن  بينما  ثانية،  مــرة  املــرمــى  إلــى 
ومجابهة  وحراسة  عرقلة  هو  الشاغل  فشغلهم 

املتربصني بـ»املرمى«.
وقد أصبح الطرفان معا يتعاركان في املربع 
على مصالحهم ومناصبهم متناسني أن مساحة 
مسؤولني  نسمة  ألــف  و800  مربعة  كلم   116
هي  وها  بحاجياتهم،  واالهتمام  إسعادهم  عن 
إلينا  تنقل  وتصريحاتهم  وبياناتهم  نشراتهم 
فريق  وكــل  املــربــع،  ذلــك  في  ــدور  وي يجري  ما 
يشهدنا على »ظلم« اآلخر، وتبذيره واستغالله 
بــاالبــتــزاز  »املــتــهــم«  عليه  ــرد  ويـ لــخــيــراتــنــا، 

واالنقالب وخيانة األمانة... إلخ، وهكذا كسبنا 
و»التبوحيط«  »النݣير«  في  كــفــاءات  بالفعل 

والهجوم الشرس على اآلخر.
الصبر،  منا  تطلب  الــيــوم  الــكــفــاءات  هــذه 
على  تتدرب  حتى  الوقت  من  مزيدا  بمنحها 
املعارضة  أو  الحكم  في  الجديدة  املسؤولية 
وكأنهم من كوكب آخر وليسوا من عمق املجتمع 
مؤسساتهم  »مناضلي«  أحسن  ومن  الرباطي 
من  حتى  تتمكن  لم  كــفــاءات  كفاءاتها..  ومــن 
الراجلني  ممرات  لتأمني  إجــراء  أبسط  تنظيم 
بإعادة طالئها بصباغة حقيقية، كفاءات فشلت 
على  االعــتــداءات  أبشع  من  املقابر  إنقاذ  في 
أرواح موتانا بالفوضى واالرتجال، واألوساخ، 
نستشهد  ونحن  واالبتزازات..  و»التدويرات« 
الكفاءات،  إلى  املوكولة  االختصاصات  بأبسط 
نضع أيدينا على قلوبنا ونقول: لو كان املكلفون 
شؤوننا،  لتدبير  العاصمة  قـــادة  بترشيح 
الطائرات  ربابنة  اقتراح  على  املسؤولني  هم 
وقبطانات البواخر وسواق »الطوبيسات«، فهل 
و»يشقلبون«  فينا  يتدربون  بمن  لنا  سيأتون 
أم  الــكــوارث،  وينشرون  ويقتلون،  ويحرقون 
أرواح  على  حفاظا  الكفاءات  سيختارون  أنهم 
لفظ  استبدال  شريطة  املواطنني،  وممتلكات 
»الكفاءات« باملحاسبة واإلقالة الفورية لكل من 

ادعى أنه كفؤ وثبتت في حقه خيانة األمانة. 

أسـرارفي الحاجة إلى الكفاءات لتدبـير شؤون العاصمة
العاصمة

الـــربـــاط  جـــمـــاعـــة  وفــــد  حـــظـــي  أن  سبق 
ــة لـــه وزنـــه  بــاســتــقــبــال مـــن طـــرف رئــيــس دولــ
توأمة  اتفاقية  توقيع  بعد  مباشرة  الــعــاملــي، 
وتآخي بني العاصمتني الرباط وتونس، وقد 
أقــدامــه يف  الرباطي، حاملا وضــع  الوفد  ملس 
وكأنه  االســتــقــبــال  الــرئــاســي، حــفــاوة  القصر 
اإلجـــراءات  عليه  تترتب  القصر ال  أهــل  مــن 
وما  األجنبية،  للوفود  بالنسبة  بها  املعمول 
إن ظــهــر الـــرئـــيـــس وعـــلـــى مــحــيــاه ابــتــســامــة 
عريضة، حتى فتح ذراعيه مرحبا سائا عن 
بتقارب  مهنئا  ملكها،  وعــن  اململكة  أحـــوال 
الــتــونــســيــني واملـــغـــاربـــة، ثـــم صـــافـــح ضــيــوفــه 
الدكتور  الرباطي،  الوفد  رئيس  عند  وتوقف 
ــع يـــديـــه عــلــى كــفــيــه،  ــ حـــمـــزة الــكــتــانــي، ووضـ
وخــاطــبــه بــتــأثــر مبـــا مــعــنــاه: »انـــقـــل جلــالــة 
ومعانقة  لرؤية  اشتياقي  اهلل،  حفظه  امللك 
سمو ولــي عــهــده«، وعــاد الــوفــد ونــقــل رئيسه 
املــهــمــة املــوكــولــة إلــيــه إلـــى مــن يــعــنــيــه األمــر 
ــرام الــتــراتــبــيــة املــعــمــول بــهــا، وبــعــد  ــتـ مـــع احـ
لتلبية  إلــى تونس  العهد  ولــي  أســبــوع، توجه 
ــوة الــرئــيــس الــتــونــســي املــجــاهــد احلبيب  دعــ
1987، وقد سبق له  بورقيبة، وكان ذلك سنة 
له  املغفور  الــكــفــاح،  اســم رفيقه يف  أطــلــق  أن 
محمد اخلامس، على شارع وسط العاصمة 

التونسية.
الروابط  على  األمــني  الشاهد  التاريخ  إنــه 
الشقيقني،  الــبــلــديــن  بــني  واملــتــيــنــة  املــتــمــيــزة 
املــمــلــكــة املــغــربــيــة واجلـــمـــهـــوريـــة الــتــونــســيــة، 
ســنــوات،  قبل  األخــيــرة  امللكية  الــزيــارة  ومنها 
والتي دامت أليام يف الشقيقة تونس، وكانت 
ــداث هــنــاك مــحــت الـــزيـــارة  ــ مــبــاشــرة بــعــد أحـ
امللكية األثر السلبي لتلك األحداث املؤسفة 
على السياحة، وفتحت األبواب إلعادة الثقة 
بـــاألمـــن واألمــــــان وتـــدفـــق أفـــــواج الـــســـواح يف 

القطر الشقيق.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

من عمق التاريخ 
بين المغرب 

وتونس

صورة تاريخية بمثابة شــهادة للتقارب والتفاهم بين العاصمتين 
الربــاط وتونــس يف كل املنتديات اإلقليمية، وهما يف الصورة جنبا إلى 

جنب يف اجتماع املكتب الدائم ملنظمة العواصم واملدن اإلســامية 
املنعقد يف العاصمة اليمنية صنعاء ســنة 1985، وفيه ســاند ودافع ممثل 

تونس عن انضمام مدننا الصحراوية إلى املنطقة إســوة بباقي املدن 
املغربية، وكانت املصادقة باإلجماع. 

املنتخبني  ميزان  يثقل  آخر  فشل 
ــر مـــضـــادات  ــي ــوف ــن ت ــعــجــز عـ ــال ب
لــلــصــدمــات الــقــويــة الــتــي زعــزعــت 
أثناء  للرباطيني  النفسي  االستقرار 
ال  التي  »كورونا«،  جائحة  اجتياح 
وأثارها  بمخلفاتها  حاضرة  زالــت 
حياتنا  اســتــعــادة  عــلــى  السلبية 
ــأخــرى..  ب أو  بكيفية  الطبيعية 
عواصم  بلديات  عالجتها  مخلفات 
على  املصابني  بعرض  إمــا  غربية 
املساعدة  إطار  في  نفسانيني  أطباء 
إلى  لــجــأت  أنــهــا  أو  االجتماعية، 
وسائل  بتنظيم  ذكي  جماعي  عالج 
تنظيم  مثل:  الساكنة  وسط  الترفيه 
ثقافية  ومباريات  موسيقية،  حفالت 
سنتني  فبعد  وفــنــيــة..  وريــاضــيــة 
وبــضــعــة شــهــور مــن الــعــيــش على 
ــوت الــذي  هــواجــس الــخــوف مــن امل
انعكاسات  ومن  كثيرا،  منا  اقترب 
ــع كل  ــراجـ ــصــحــي، وتـ ــحــجــر ال ال
إلخ،  اإلفالس...  وانتشار  الخدمات، 
من  جهة  في  الحرب  طبول  بــدأت 
ــات  أزم عــن  معلنة  ــدق  ت املــعــمــور 
ــي الــطــاقــة واملــحــصــول  خــانــقــة ف

الزراعي، وما إلى ذلك.
فبماذا خففت مجالسنا من تأثير 
في  الساكنة..  على  املصائب  هذه 
تراجعها  ثم  توغلها،  وفي  بدايتها 
ــت في  ــرك إلـــى الــخــلــف بــعــدمــا ت
املآسي  من  ندوبا  الرباطني  نفوس 
صدفة  تتبخر  أن  يمكن  ال  واآلالم 
المتصاص  الترفيه،  بـ»سحر«  إال 

التي  الداخلية  التشنجات  شحنات 
الرباطيني ونتج عنها قلق  أصابت 
مفهومني،  غير  واكــتــئــاب  وتــوتــر 
املكتظة،  ــاء  األحــي فــي  خصوصا 
حسب  كل   - مجالسنا  على  وكــان 
على  العمل   - وخاصيتها  مقاطعته 
ترفيه،  بــأي  السكان  على  الترويح 
املتأزمة،  وضعيتهم  من  النتشالهم 

والــبــاطــن،  منه  الــظــاهــر  فــاالكــتــئــاب 
أجسامنا،  فــي  مرعب  بشكل  تفشى 
الذين  منتخبينا  أجساد  في  وحتى 
عند  بينهم  فيما  أعصابهم  تتوتر 
مع  اإلداريــة  لقاءاتهم  أو  مداخالتهم 
تفعيل  عليها  واملجالس  املواطنني، 
الفنية والثقافية واالجتماعية  لجانها 
إلى  بعد  تصل  لم  لجنة  محل  لتحل 
وخــارج  الترفيه،  لجنة  العاصمة: 
عباد  ــا  »ي للسعادة  لــجــان  ــا  حــدودن
على  وتسهر  وتضحي  تشقى  هلل«، 
املصوتني  للمواطنني  السعادة  تحقيق 
فقط،  سعادتهم  يحققون  ناخبني  على 
وعندنا في العاصمة »يا حسرة«، بند 
سخية  تعويضات  يمنح  امليزانية  في 
للقضاء على الشقاء واألوساخ، وتمنح 
ليسعدوا  ربما  بإسعادنا،  للمكلفني 
بأموالنا،  جيوبهم  بــمــلء  أنفسهم 
وأفراحهم،  نشوتهم  قمة  هــي  وتلك 
الكآبة  غياهب  في  نستمر  نحن  بينما 
من  فينا  يفكر  ــن  م وال  ــاب  ــئ ــت واالك

السعداء الحقيقيني بضرائبنا.
ــف والــتــرفــيــه  ــزح ــاب ي ــئ ــت ــاالك ف

يتراجع في العاصمة.



العدد: 1608 من 20 إلى 26 ماي 122022

كـواليـس  أخرى

الرباط. األسبوع

أفادت مصادر مطلعة، أن وزيرة 
ــاج  ــ الــتــضــامــن واألســــرة واإلدم
تعتزم  االجتماعي عواطف حيار، 
لحزب  ينتمون  أشخاص  تعيني 
مــنــاصــب مهمة  فــي  االســتــقــال 
الوزارة، من أجل استبعاد  داخل 
الوزيرة  على  املحسوبة  الوجوه 
السابقة وحزب العدالة والتنمية.
الوزيرة  تبدأ  أن  املنتظر  ومن 
االستقالية  األسماء  أحد  بتعيني 
في منصب الكاتب العام للوزارة، 
يتحكم  الذي  زوجها  من  باقتراح 
ــب الـــــــوزارة، وذلـــك  ــيـ فـــي دوالـ

املطالبة  األصوات  إسكات  بهدف 
الـــوزارة  مــن  زوجــتــه  باستبعاد 

بسبب األخطاء التي ارتكبت منذ 
تعيينها.

أن  املــصــادر،  ذات  وأوضــحــت 
تعيني  نحو  يتجه  الوزيرة  زوج 
مديريات  في  استقالية  أسماء 
ــقــطــاع، مثل  ــل ال أســاســيــة داخـ
التعاون الوطني، ووكالة التنمية 
امليزانية،  ومديرية  االجتماعية، 
بتعيني  الــوزيــرة  ستقوم  بينما 
امــــرأة اســتــقــالــيــة عــلــى رأس 

مديرية األسرة.
وتعرف الوزارة استياء داخليا 
تحصل  التي  التغييرات  بسبب 
حزبي،  بمنطق  ــوزارة  ــ ال داخــل 
بإيقاف  ــرة  ــوزي ال قــامــت  بعدما 
مجموعة من املسؤولني السابقني 
مما  مهامهم،  من  آخرين  وتجريد 
بينها:  من  تساؤالت،  عدة  يطرح 
هل أصبحت الوزارات »ضيعات« 

لألحزاب السياسية؟

بداية طي صفحة 
بنعبد الله في حزب 
التقدم واالشتراكية 

الرباط. األسبوع
  

لعقد  واالشتراكية  التقدم  حــزب  يستعد 
مؤتمره الوطني الحادي عشر خال األسابيع 
قائد  هــويــة  حــول  ــســاؤالت  ت وســط  املقبلة 
العام  األمني  سيعوض  الذي  املقبلة  املرحلة 

الحالي نبيل بنعبد هلل.
 18 يوم  للحزب  السياسي  املكتب  وقد حدد 
التاسعة  ــدورة  ال لعقد  موعدا  املقبل  يونيو 
برملان  بمثابة  تعتبر  والتي  املركزية،  للجنة 
الوطني  املؤتمر  تنظيم  قبل  للحزب  مصغر 

العام.
املؤتمر  إلى  التوجه  أن  الحزب،  وأوضــح 
استشرافية  برؤية  سيكون  املقبل  الوطني 
اعتماد  خــال  من  الحزب  ملستقبل  واضحة 
هويته  عــلــى  لــلــحــفــاظ  نــاجــعــة  ــات  ــارب ــق م
وإطــاق  عمله  تجديد  أجــل  من  وتوجهاته، 

دينامية متجددة وقوية.
يعد  الوطني  املؤتمر  فإن  الحزب،  وحسب 

مناسبة القتراح بدائل متجددة، 
املمكنة  املداخل  والستشراف 
مساعدة  شــأنــهــا  مــن  الــتــي 
اململكة على تحقيق النهوض 
العدالة  وإقــرار  االقتصادي 

االجــتــمــاعــيــة وضــخ 
ــد في  ــس جــدي ــَف ن
مـــســـار الــبــنــاء 

الديمقراطي.
بنعبد هللا

بدعم من الوزيرة وزوجها 

االستقالليون يتحركون للهيمنة على وزارة 
واألســـرة التضـــامن 

الرباط. األسبوع

السياسي  املكتب  عضو  أوجار،  محمد  أكد 
وجــود  لــألحــرار،  الــوطــنــي  التجمع  لــحــزب 
في  تشريعية  ونــصــوص  قــوانــني  مــشــاريــع 

خزانة البرملان لم تتم مناقشتها.
ــدوة  ــي مــداخــلــتــه خـــال ن ــار ف ــال أوجــ وقـ
يوم  للمملكة،  الوطنية  باملكتبة  نظمت  فكرية 
األربعاء، حول »التجربة البرملانية العاشرة«، 
ــي مــنــاقــشــة هـــذه الــقــوانــني  ــأخــر ف ــت أن »ال
الفظيع  وللهدر  لإلهمال  يرجع  التشريعية 

للزمن السياسي«.
وأوضح الوزير السابق، أنه عقب 

العدل  وزارة  لحقيبة  تسلمه 
السابقة،  الحكومة  فترة  في 
ــود الــعــديــد من  اكــتــشــف وجـ
ــتــشــريــعــيــة  ــوص ال ــصـ ــنـ الـ
تتم  ــم  لـ الـــتـــي  ــني  ــوانـ ــقـ والـ
حكومة  منذ  عليها  املصادقة 
مشيرا  كــيــران،  بن  ــه  اإلل عبد 

إلى  يسيء  األخير  هذا  أن  إلى 
بني  تربط  التي  العاقة 

املواطن وممثلي 
األحــــــــــــزاب 

السياسية.
وتـــــابـــــع 
قوله  أوجــار 

أن الدستور ال يعاقب على التأخر في إصدار 
زمن  في  عليها  واملصادقة  القوانني  مشاريع 
بالوعود  الوفاء  األخاقيات  من  لكن  معني، 
الزمن  هدر  من  والحد  املواطنني  إلى  املقدمة 
بتقوية  اللقاء،  ذات  في  وطالب،  التشريعي، 
دور املعارضة وإعطاءها األهمية حتى تساهم 
باملغرب،  املميزة  الديمقراطية  التجربة  في 
الخافات  رغم  العمل  وسائل  من  وتمكينها 
واملاسنات التي تحصل في عدد من الفترات، 
ــدول  ال بعض  فــي  األغلبية  أن  ــى  إل مشيرا 
ال تــطــرح األســئــلــة، بــل تــكــون مــن تخصص 
يكون  الذي  التنسيق  اعتبار  على  املعارضة 

بني الحكومة وأغلبيتها.
لألمانة  الرسمي  املوقع  يتضمن  لإلشارة، 
النصوص  من  العديد  للحكومة،  العامة 
زالت  ال  التي  والــقــوانــني،  التشريعية 
البرملان،  في  سنوات  عدة  منذ  عالقة 
األمانة  خزانة  داخــل  الزالــت  التي  أو 
النظر  إعــادة  يتم  أن  دون  العامة 

فيها أو تحريكها.
وقد وجهت بعض الفرق البرملانية 
إلى  مراسات  الحالية،  املعارضة  من 
البرملان،  مع  بالعاقة  املكلفة  الوزارة 
ــة  ــاســة الــحــكــومــة واألمــان ــى رئ وإلـ
أجل  من  للحكومة،  العامة 
الشروع في إخراج بعض 
الــقــوانــني مــن »ثــاجــة« 
مناقشتها  قصد  البرملان 

والتداول فيها.

ماذا يحصل 
في المندوبيات 
الجهوية لقدماء 

المقاومين ؟

الرباط. األسبوع

لقدماء  الــجــهــويــة  املــنــدوبــيــات  بــعــض  تــعــرف 
اختاالت  عدة  التحرير،  جيش  وأعضاء  املقاومني 
في غياب مراقبة من قبل رئاسة الحكومة املسؤولة 

عن هذه املؤسسة العمومية.

وتقول بعض املصادر، أن بعض املتقاعدين يصولون 
ويجولون في بعض املندوبيات، ويقومون بقضاء أمور 
دور  حول  تساؤالت  يطرح  مما  يومي،  بشكل  إداريــة 

هؤالء داخل املندوبيات رغم إحالتهم على التقاعد؟
احتقانا  الجهوية  املندوبيات  بعض  وتعيش 
تدبيرها، في ظل غياب  املوظفني بسبب طريقة  بني 
املراقبة واملتابعة من قبل اإلدارة املركزية ملا يحصل 

داخل هذه املندوبيات.

أوجار يتذكر القوانين المنسية في »الثالجة«

 برلماني يترك المقعد البنه 
الرباط. األسبوع

إبراهيم  البرملاني  ــدم  ق
ــن الــفــريــق  أتــــوكــــارت، عـ
من  استقالته  الدستوري، 
هذه  وبعد  النواب،  مجلس 
بإمكان  أصبح  االستقالة، 

أن  أتوكارت  البرملاني  ابن 
لكونه  النيابي  املقعد  ينال 
ــا فـــي الئــحــة  ــف ــان وصــي ــ ك

والده.
مطلعة،  مصادر  وحسب 
إقليم  برملاني  استقالة  فإن 
الحوز ترجع ألسباب صحية 
جلسات  عن  يغيب  جعلته 

املجلس لعدة أسابيع.

أوجار

أتوكارت
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أسبوعيات كريم إدبهي

على هامش عودة المغضوب عليهم إلى أحضان منتخبهم الوطني

إلــى صوابـــه خاليلوزيتـــش يعــود 

أنا املدرب الوحيد الذي أهلت 4 منتخبات مختلفة 
للمونديال

المدرب خاليلوزيتش
جميع  »قربلت«  الــذي  الوحيد  املــدرب  وأنــت 

اجلامعات التي اشتغلت معها.

دائما ما تكون لدي عروض كيفما كانت الظروف
خاليلوزيتش
عيينا  راه  حنا  آخر..  منتخب  شي  َبْرَزط  سير 

مّنك.

ظاهرة »حريك« الرياضيني تصل إلى البرملان
المساء

ما شفتوش »حريك« البرملانيني وغياباتهم؟

املغربي أشرف حكيمي يستفز اجلزائريني
النهار الجزائرية

راكم مراض، وفيكم »الَفْز«!

وعـــدمت الــشــعــب بــالــتــأهــل إلـــى املــونــديــال وتالعبتم 
مبشاعره

صحفي جزائري للمسؤولين عن البلد
»الكابرانات« عايشني غير بالكذوب والنفاق...

5 ماليير ومجد إفريقي ينتظران الوداد 
الصباح

مرحبا باللي جا وجاب.

تصريف ضد الوداد غير مهني
فاندر بروك، مدرب الجيش الملكي
راسك  اجمع  برعونة،  تصرفتي  مرة  من  شحال 

شوية...

»حمار الليل«
األخبار
ما شفتيش حتريف احلقائق يف واضحة النهار..

أعرف أنكم ال حتبونني )عن اإلعــالم الوطني( وأنا 
أبادلكم نفس الشعور

الناخب الوطني خاليلوزيتش
واش دابا هذا عندو شي عقل؟

رويدا رويدا وتنقشع الغيوم.
الشمل،  ويجتمع  رويــدا  رويــدا 
املغربي  الجمهور  أحالم  وتتحقق 
الذي طالب منذ مدة بعودة الالعبني 
الوطني،  الناخب  أبعدهم  الــذيــن 

ظلما  خاليلوزيتش،  البوسني 
وعدوانا.

وأخــــــيــــــرا، نــجــح 
الجامعة  رئــيــس 
املغربية  امللكية 
ــدم،  ــ ــق ــ ــرة ال ــ ــك ــ ل

في  لقجع،  فـــوزي 
الخالفات  كل  تذويب 
القوية  ــنــزاعــات  وال
بني الناخب الوطني 
حكيم  والــثــنــائــي 
زيــــــــاش ونــصــيــر 

أقل،  وبحدة  مزراوي، 
أمني حاريت.

لقجع  فوزي  إذن،  نجح 
الصخرة،  رأس  كسر  في 
الذي  أي خاليلوزيتش، 
وصـــف نــفــســه بــهــذا 
إحدى  في  املصطلح 

اإلعالمية  خرجاته 
ــد من  ــدي ــع مـــع ال
وســائــل اإلعــالم 
ــة،  ــ ــي ــ ــروات ــ ــك ــ ال

ــي وجـــــــدت فــي  ــ ــت ــ هـــذا ال
استعملته  دسمة،  مــادة  الشخص 
الوطني  املنتخب  غسيل  نشر  في 

أمام املأل.
نهاية  فــي  استسلم  البوسني 
الـــشـــروط التي  ــل  إلـــى ك ــاف  ــط امل

ــيــس الــجــامــعــة،  ــا عــلــيــه رئ ــاله أم
املغضوب  كل  عودة  على  ألح  الذي 
عــلــيــهــم إلـــى صــفــوف 
الوطني،  املنتخب 
الصفحة  هذه  وطي 
ــوداء، الــتــي  ــ ــسـ ــ الـ
تحولت إلى مسلسل 
بطله  ورديء  طويل 
الذي  خاليلوزيتش، 
لـــم يــجــد حـــال آخــر 
ســـوى الــســفــر إلــى 
الهولندية  أمستردام 
للقاء الالعب الصامت، 
الــذي  مـــزراوي،  نصير 
من  بـــدايـــة  سينتقل 
املــوســم الــقــادم إلى 
ــادي بــايــيــرن  ــ نـ
مــــيــــونــــيــــخ 

األملاني.
الطرفني  لقاء 
فــي جــو ودي،  مــر 
وبـــصـــورة تــذكــاريــة 
فيها  يظهر  مــعــبــرة، 
ــتـــش  ــوزيـ ــلـ ــيـ ــالـ خـ
إلى  املـــاء  يسكب 
أن  علما  نصير، 
هو  املشكل  أصل 
إلــحــاح الــنــاخــب 
الــوطــنــي عــلــى هــذا 
ــاء بــالــقــوة في  الــالعــب بــشــرب املـ
إحدى املعسكرات التدريبية، بالرغم 
أمستردام  أجاكس  مدافع  أن  من 
الكفاية ليتحول  شرب املاء بما فيه 
األمر إلى صراع قوي بينهما بسبب 

مشكل تافه...
بالعب  كذلك  اتصل  خاليلوزيتش 
عبر  الذي  حاريت،  أمني  مارسيليا، 
تعلقه  عن  مناسبة،  من  أكثر  خالل 
الذي  الوطني،  وبالقميص  باملغرب، 
حرم منه بدون سبب، بسبب نزوات 
املدرب البوسني الذي من املفروض 
أن يلتقي كذلك بحكيم زياش بلندن، 
علما  الحروف،  على  النقط  لوضع 
السفر  قــاطــعــا  رفــضــا  رفـــض  أنـــه 
خرجاته  إحدى  خالل  إنجلترا  إلى 
»ال  قال:  حينما  املزعجة،  اإلعالمية 
لندن  إلــى  الــذهــاب  مني  تنتظروا 
الحال  دوام  لكن  زيــاش«،  ملصالحة 

من املحال.
على  ــشــمــل،  ال لــم  ــد  ــع وب اآلن، 
الذي  الوطني  والناخب  الالعبني 
»ضمن« استمراره على رأس اإلدارة 
على  يركزوا  أن  للمنتخب،  التقنية 
من  انطالقا  القادمة،  االستحقاقات 
املتحدة  الواليات  الودي ضد  اللقاء 
الــقــادم،  يونيو   2 يــوم  األمريكية 
لألمم  إفريقيا  كــأس  وإقصائيات 

)الكوت ديفوار 2023(.
إلى  بعودته  الثالثي  لهذا  فهنيئا 
وشكرا  بـــالده،  منتخب  أحــضــان 
املغربية  امللكية  الجامعة  لرئيس 

لكرة القدم.

القنينة التي أبعدت وأعادت مزراوي

حاريث

وهللا عيب

ــبــت أربـــــع مــنــتــخــبــات  طــل
املغربية،  اململكة  من  إفريقية 
بسبب  مبارياتها،  استضافة 
على  مــالعــبــهــا  تـــوفـــر  ــدم  ــ ع
املعايير الدولية التي يتطلبها 
فرضه  الــذي  التحمالت  دفتر 

االتحاد اإلفريقي لكرة القدم 
»الفيفا«. بموافقة 

ــذه املــنــتــخــبــات  ــ ــ ه
هـــي: بــوركــيــنــافــاســو، 
غينيا  ســـاوتـــومـــي، 

بيساو، وليبيريا...
طـــــلـــــب 

ــرق  لــــم يـ
جـــنـــوب 

إفريقيا التي ستواجه منتخب 
كأس  إقصائيات  في  ليبيريا 

بما  مطالبة  لــألمــم،  إفريقيا 
سّمته »تكافؤ الفرص«، مدعية 

يلعب  لن  املغربي  املنتخب  أن 
بعض  ــد  مــلــعــبــه ضـ ــارج  ــ خـ
سيواجههم  الذين  منافسيه 

باملغرب.
في  املسؤولني  ــرة  ذاك ربما 
حيث  ضعيفة،  إفريقيا  جنوب 
استقبالهم  بسرعة  تناسوا 
ألربـــع مــبــاريــات مــن أصــل 6 
إقصائيات  خــالل  بلدهم  فــي 
لعب  حينما   ،2021 »الــكــان« 
منتخب  ضد  بالدهم  منتخب 
ذهابا  وبرينسيبي  ساوتومي 
وإيابا في بلدهم، وبالرغم من 
النهائيات  إلى  يتأهل  لم  ذلك، 

التي احتضنتها الكاميرون.

حـالل عليـهم حـرام علـينا

جوردان رئيس جامعة جنوب أفريقيا لكرة القدم

بسرعة

ــب  ــالعـ ــان الـ ــ ــ أبـ
ــي الــســابــق،  ــ ــدول ــ ال
تريكة،  أبـــو  محمد  املــصــري 
عن  سبور«  »بني  بقناة  املحلل 
حيث  الحقيقية،  شخصيته 
كان دائما يظهر بمظهر الرجل 
والــواعــظ،  املتسامح  الــوقــور 
على  األخــيــرة  تغريدته  أن  إال 
أبانت  »تــويــتــر«،  فــي  حسابه 
ــن شــخــصــيــتــه املــضــطــربــة  عـ
النفاق  عليها  يطغى  الــتــي 

والتناقضات.
أبو تريكة دعا ناديه السابق، 
األهلي املصري، إلى االنسحاب 
األبطال  نهاية كأس عصبة  من 
»الكاف«  قــرار  على  احتجاجا 
استضافة  املغرب  منح  ــذي  ال

مباراة النهاية.
صدمت  تريكة  أبــو  تغريدة 
كان  الــذي  املغربي،  الجمهور 
يكن له احتراما كبيرا، وتعاطف 
كبير حينما طردته  بشكل  معه 

بلده،  من  املصرية  السلطات 
بسبب أفكاره »املتطرفة«، وقرر 
على  كالجئ،  قطر  في  العيش 
حفيظ  الجزائري  املهرج  غرار 
الدراجي، الذي شكل له املغرب 

عقدة أبدية.

أبو تريكة.. ذو الوجهين

تريكة أبو 

بشرى  املغربية  الحكمة  نالت 
املــبــاراة  إدارة  شــرف  كــربــوبــي، 
النهائية لكأس العرش التي دارت 
ــرب الــتــطــوانــي  ــغ ــني فــريــقــي امل ب
ــذي خــرج  ــ ــكــي، ال ــل ــجــيــش امل وال

منتصرا بثالثية نظيفة.
أول  أصبحت  كربوبي  بشرى 
العالم  في  بل  املغرب،  في  ــرأة  ام
الــعــربــي، تــديــر نــهــائــي الــكــأس، 
والتنويه  االحترام  كل  نالت  حيث 
الفريقني  ذلك  في  بما  الجميع،  من 
واملسؤولني عن كرة القدم الوطنية، 

لم  تألقها وشجاعتها حيث  بفضل 
الحمراء  الورقة  توجيه  في  تتأخر 
العبي  ألحــد  األولـــى  الدقائق  فــي 

املغرب التطواني.
العرس  هــذا  في  بشرى  تواجد 
املغاربة،  كل  على  العزيز  الكروي 
للمرأة  جديد  تكريم  بمثابة  يعتبر 
بمكانة  تحظى  الــتــي  املــغــربــيــة 
خــاصــة فــي املــجــتــمــع املــغــربــي، 
دون  تمر  الفرصة  يترك  ال  والــذي 
جميع  فــي  فرصتها  يعطيها  أن 

املجاالت.

بدون عنوان

الحكمة بشرى كربوبي قبيل إخراجها الورقة الحمراء ألحد العبي المغرب التطواني

تــلــقــيــنــا بــبــالــغ 
األســـــى واحلــــزن 
وفاة  نبأ  العميق، 
الغوماري  محمد 
بعد وعكة صحية.
املناسبة  وبــهــذه 
يتقدم  ــة،  ــم ــي األل
جنـــــــم الـــــــــــوداد 
سعيد  ــابـــق،  الـــسـ
عن  نيابة  ــارة،  ــ زم
عني  حي  أبناء  جل 
البيضاوي  الــشــق، 

بأحر التعازي واملواساة إلى زوجة الفقيد، وإلى 
ابنه، وجلميع أفراد عائلته.

بعشقه  اجلميع  لدى  معروفا  كان  املرحوم 
ومبساعدته  الرياضي،  الــوداد  لنادي  الكبير 
عن  يــومــا  ــوان  ــت ي ــم  ل ــن  ــذي ال للمحتاجني، 

مؤازرتهم والوقوف بجانبهم.
جناته،  فسيح  وأسكنه  الفقيد  اهلل  رحم 

ولذويه الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

...

...
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إعــداد : سعيد الريحاني

مقتطف  عن  عبارة  أعــاه،  املشهد 
مــن روايـــة جـــورج أورويــــل، تحت 
وكان  الحيوانات«،  »مزرعة  عنوان 
الغرض منها الحديث عن فساد فكرة 
السوفياتي،  االتحاد  في  االشتراكية 
في  شــرع  ــه  أن الكاتب  يــقــول  حيث 
تحليل نظرية ماركس من وجهة نظر 

الحيوانات..
ولكن  الحيوان،  عالم  في  ولسنا 
باستعمال  تميز  املاضي  األسبوع 
ــراف  »لــغــة الــحــيــوانــات« بــن األطـ
رئيس  حــيــث وصـــف  الــســيــاســيــة، 

العلمي،  الطالبي  الــنــواب  مجلس 
اإلله  عبد  السابق  الحكومة  رئيس 
ــب الـــشـــارف«،  ــذئ ـــ»ال ــران ب ــي ــن ك ب
مقاالت  عدة  تضمنتها  والتفاصيل 
صحفية.. فقد ))اتهم رشيد الطالبي 
التجمع  بــحــزب  الــقــيــادي  العلمي 
الوطني لألحرار، عبد اإلله بن كيران 
األمن العام لحزب العدالة والتنمية، 
بالسعي نحو خلق الفوضى، وشبهه 
على  وردا  ــارف«،  ــشـ الـ ــب  ــذئ ـــ»ال ب
ليس  »األحـــرار  بــأن  كيران  بن  قــول 
لرجال  تجمعا  وإنما  سياسيا  حزبا 

األعمال«، قال العلمي إن حزبه حزب 
بدائل  يطرح  ال  وعــصــري،  حــداثــي 
للدين وال للنظام السياسي املغربي، 
وال للثقافة املغربية، واعتبر العلمي 
الجهوي  املؤتمر  خال  له  كلمة  في 
كيران  بن  أن  الرباط،  بجهة  لحزبه 
وحزبه ال يريدون االستقرار للبلد، بل 
يريدون الفوضى، وتصريح بن كيران 
املوظفن  أجور  في  الزيادة  برفضه 
ألنه  بل  الدولة،  ملالية  حماية  ليس 
للشارع،  املوظفون  يخرج  أن  يريد 
أيضا  االجتماعي  االتــفــاق  ورفــض 

والشغيلة  النقابات  خــروج  هدفه 
غير  األهداف  هي  وهذه  لاحتجاج، 
االنــتــقــادات  وبــخــصــوص  املعلنة، 
التي توجه لوزراء الحكومة بكونهم 
سياسية  خلفية  على  يتوفرون  ال 
ورصيد نضالي وغير معروفن، قال 
العلمي: »تا حنا نهار دخلنا ما كناش 
كايعرف«،  تولد  أحد  وال  معروفن.. 
وأكد أن وزراء األحرار لهم التكوين 
أن  يدعي  ومن  املعرفية،  والخلفية 

إلى  ودخــل  نضاليا  رصيدا  له 
السجن، فقد دخل ألنه كان يريد 

الدواجن  بيوت  المزرعة(  )صاحب  جونز  السيد  أغلق 
بــحــلــول الــمــســاء، ولــكــنــه كـــان ثــمــا جـــدا، مــا أنــســاه 
الــصــغــيــرة)..(، وبــمــجــرد أن انطفأت  الــنــوافــذ  إغـــاق 
األنوار بغرفة النوم حتى عم الهرج والفوضى أرجاء 
المزرعة.. ففي أثناء النهار ذاعت أخبار بخصوص الحلم الغريب الذي 
األبيض  الخنزير  جائزة  على  الحاصل  الخنزير  العجوز،  الميجور  راود 
المتوسط، في الليلة السابقة، ورغبته في الحديث عن هذا الحلم مع 
الحيوانات األخرى، وكانوا قد اتفقوا على ضرورة اجتماع الحيوانات 
داخل الحظيرة الكبيرة بمجرد أن يخلو المشهد بأمان من السيد جونز، 
وكان الميجور العجوز يحظى باحترام كل من في المزرعة، ما جعل 
سبيل  في  النوم  من  بساعة  للتضحية  تــام  استعداد  على  الجميع 
االستماع إلى ما سيقوله لهم: عند أقصى طرف الحظيرة الكبيرة، 
الميجور مسكينا فوق سريره  وفوق ما يشبه منصة مرتفعة، كان 

كان  خشبية،  عارضة  من  يتدلى  مصباح  أسفل  القش  من  المصنوع 
كبيرا حتى صار  وزنــا  اكتسب  الثانية عشر من عمره، وكــان قد  في 
بدينا، إال أنه ما زال يبدو خنزيرا مهيبا، ذا مظهر حكيم جبل على حب 
مطلقا..  يكسرا  لم  حالهما،  على  مــازاال  نابيه  أن  رغم  لآلخرين  الخير 
وسرعان ما توافدت الحيوانات على المكان واتخذ كل منهم موضعا 
يريحه على اختاف ما يناسب حجم كل واحد منهم، الكاب الثاثة، 
الخنازير،  تبعتهم  ثم  الحاضرين،  أول  كانوا  وبينشر،  وجيسي  بلوبيل 
الحمائم  النوافذ، ورفرفت  الدجاجات نفسها عند حافة  بينما دست 
عاليا.. واضطجعت النعاج واألبقار وراء الخنازير، وأخذت تمضغ الطعام 
الحصانين  وقبل  الــعــربــات..  لجر  المخصصان  الحصانان  وجــاء  المجتر، 
دخلت النعجة موريل، النعجة البيضاء، ثم من بعدها الحمار بنجامين، 
كان بنجامين أكبر الحيوانات سنا في المزرعة وأسوئها مزاجا، ونادرا 

ما كان يتحدث..

إخباريتحليل 

سقوط 
حزبي جديد

السياسة 
المغربية 
بين الحمار 
والذئب
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تحلـيل  إخـباري  
لكم/  موقع  )املصدر:  النظام((  قلب 

األحد 15 ماي 2022(.
هـــكـــذا تـــحـــدث رشـــيـــد الــطــالــبــي 
معجم  من  ينهل  خطاب  بني  العلمي 
عن  خطير  بكالم  مــرورا  الحيوانات، 
قلب  بمحاولة  سياسية  أطراف  اتهام 
كيران  بن  جــواب  لكن  الــنــظــام)..(، 
كان أكثر من املتوقع، حيث عبر أمام 
رفضه  عــن  لحزبه،  جهوي  مؤتمر 
التي  األخيرة  العلمي  لتصريحات 
بالقول:  عليه  ورد  فيها،  انــتــقــده 
في  السياسة  في  تكون  عيب  ))انت 
كنت  وإذا  بالحمار،  املغرب، كبرنا 
أنا ذئب شارف، فأنت غير ْحمّير((، 
هذه  تفاصيل  عــن  املــواقــع  وكتبت 
العام  األمني  ))هاجم  حيث  الواقعة 
اإلله  عبد  والتنمية  العدالة  لحزب 
السياسي  املكتب  عضو  كيران،  بن 
لــأحــرار  الــوطــنــي  التجمع  لــحــزب 
إياه  وصفا  العلمي،  الطالبي  رشيد 
بـ»الحمّير« وبـ»امليكروب السياسي«، 
العلمي:  الطالبي  كيران  بن  وســأل 
والشيكات  الديون  خلصتي  »واش 
تكون  عيب  عليك،  اللي  رصيد  بدون 
الكلمة  وفــي  فاملغرب«،  فالسياسة 
ذاتها، أشار رئيس الحكومة األسبق 
ماكانش  العلمي  »الطالبي  أن  إلى 
راجل فوقت الرجلة، ال هو ال الحزب 
 ،2011 سنة  موراه  وتخّباو  ديالو.. 
مواجهة  فــي  الــبــالد  كــانــت  حينما 
املجهول«، وكشف بن كيران، أنه هو 
لرئاسة  العلمي  الطالبي  رشح  من 
ودافع  واليته،  خالل  النواب  مجلس 
املحتملة  الترشيحات  في  ضدا  عنه 
ــصــدر: مــوقــع بديل  )امل ــرى((  ــ األخ

أنفو/ 15 ماي 2022(.
الذئب..  حكاية  عن  النظر  وبغض 
فقد ))احتل الحمار مكانا متميزا في 
خطابات رئيس الحكومة السابق عبد 
كيران، في حكايات شبيهة  بن  اإلله 
األمور  بني  تجمع  جحا،  بحكايات 
الواقعية  ــداث  األحـ وبــني  الغيبية 
ــات.. ولــعــلــه املــســؤول  ــوان ــي ــح وال
املغرب  تاريخ  الوحيد في  الحكومي 
في  الحيوانات  يستعمل  كان  الذي 
أن  الطبيعي  كان من  السياسة، وقد 
يخصص خطابات كثيرة عن الحمار 
ذات  الوسطية  عّرف  أنه  درجة  إلى 
»ما  بأنها  خطابي،  تجمع  في  يوم 
وحتى  الحمار«،  وفوق  البغل  دون 
حكومة  رئيس  خصوم  فكر  عندما 
حزب العدالة والتنمية، في بدايتها، 
لــه،  سياسية  ضــربــة  تــوجــيــه  ــي  ف
استعملوا الحمير، حيث شارك ستة 
ولم  ماي،  فاتح  احتفاالت  في  حمير 
يكن أحد يتصور وقتها أن الخطاب 
وصــول  مــع  ينحدر  قــد  السياسي 
مناصب  إلــى  الشعبويني  مــوجــة 
السلطة، إلى هذا املستوى، إذ كانت 
املتظاهرين  وسط  تتجول  الحمير 
بالرباط،  الخامس  محمد  شارع  في 
هذه  فهم  في  بــارع  كيران  بن  وألن 
علق  فقد  خصومه،  من  أكثر  اللغة 
قائال:  املنسية  املسيرة  تلك  على 
لم  الحمير كانوا مساكني ألنهم  »إن 
بذلك  الباب  ففتح  مقابال«،  يأخذوا 
أمام التأويل، وتكررت نفس الواقعة 
التونسي  الرئيس  مع  حديثه  في 

املرزوقي، عن طرق  السابق منصف 
البلدين،  فــي  املــعــارضــة  اشــتــغــال 
كيران  بن  عن  الصحافة  نقلت  حيث 
املغرب  في  »عندنا  للمرزوقي:  قوله 
بزعامة  االستقالل  وحزب  املعارضة 
الــنــاس  بــإنــزال  تكتف  ــم  ل شــبــاط 
الحكومة،  ضــد  للتظاهر  للشارع 
املسكينة  الحمير  حتى  أنزلوا  بل 
وقال  ضدي«،  للتظاهر  الشارع  إلى 
موجها  إعــالمــيــة  تــصــريــحــات  فــي 
الحمير  عليك  »خلي  لشباط:  كالمه 
سعيد  تعليق  )املصدر:  فالتيقار«(( 
حادة«:  »زاوية  ركن  في  عائشة  ابن 

هسبريس/ 24 مارس 2021(.
أو  بــالــذئــب  األمـــر  تعلق  ــواء  وسـ
أنهما  رغم  قصتهما،  فإن  الحمار، 
املغربية،  السياسة  في  يجتمعا  لم 
الحكايات  فــي  اجتمعا  أنهما  إال 
قد  السياسة  دامــت  ومــا  الشعبية، 
نزلت إلى هذا الحد، يمكن للصحافة 
بالتذكير  الواقع،  تعكس  أن  أيضا 
ــب، وتــقــول  ــذئـ ــحــمــار والـ بــلــغــة ال
مع  اختلف  الــذئــب  »إّن  الحكاية: 
العشب،  لون  على  يوم  ذات  الحمار 
حيث قال الحمار: لون العشب أصفر، 
لكن الذئب قال: لون العشب أخضر، 
إلى حل،  ولم يصال  كثيرا،  واختلفا 
ملك  إلى  يتحاكما  أن  قررا  وأخيرًا 
أدلى  وكل  املحاكمة،  بدأت  الغابة.. 
تلّهف  الحكم،  بُحّجته، وعند إصدار 
وإذا  العدالة،  كلمة  لسماع  الجميع 
في  الحاضرين  آمــال  خّيب  باألسد 
الذئب  على  حكم  فقد  الحكم،  جلسة 

وببراءة  واحــد،  شهر  ملدة  بالسجن 
ــال:  وق الــذئــب  فاستنكر  الــحــمــار! 
أخضر؟  العشب  لون  أليس  سّيدي، 
إذن،  الذئب:  قــال  بلى،  األســد:  قــال 
لم  وأنــا  بالسجن  علّي  حكمت  ملــاذا 
صحيح  األســد:  قال  ــرأي؟  ال أخطئ 
أخطأت  لكنك  الرأي،  تخطئ  لم  إنك 
مسألة  على  الحمار  جادلت  عندما 
لكي  بسجنك  ــرت  أمـ لــذلــك  كــهــذه، 
تعتبر وال تجادل من ال يستوعب وال 
)املصدر:  لذلك!((  يفهم وليس أهال 

وكاالت(.
بسجن  انتهت  الشعبية  الحكاية 
الذئب.. لكن تبادل اتهامات من هذا 
املغاربة،  السياسيني  لدن  من  النوع 
ضد  محصنون  فهم  بعد،  ينته  لم 
هو  والضحية  الــبــعــض،  بعضهم 
الشعب، الذي يجب أن يطرح سؤاال 
انتشار  بــعــد  تصنيفه  مــكــان  عــن 
خطابات من هذا النوع على لسان من 
يصوت عليهم، بل إن أخطر تصريح 
تناولته  أن  سبق  الــنــوع  هــذا  مــن 
إليه  يلتفت  ولم  املغربية  الصحافة 
باملناسبة،  أحــد  يحاكم  ولــم  أحــد، 
حمارا  يتخيل  أن  للمرء  ))يمكن  إذ 
يتكلم باسم شريحة معينة في حفل 
أوجه  األمر وصل  إن  بل  بــاذخ)..(، 
مشاركة  إعـــالن  بعد  ــرب،  ــغ امل فــي 
الحكومة،  في مسيرات ضد  الحمير 
حمارا  حياتكم  في  تخيلتم  هل  لكن 
برملانيا، الجواب على لسان برملاني 
االشتراكي  االتحاد  حزب  من  قديم 
بعض  البرملان  في  »نعم  )سابقا(: 

مصمكني«..  مجمكني  حمير  النواب 
خيرات  الــهــادي  عبد  تحدث  هكذا 
محتشم  رد  وباستثناء   ،2011 سنة 
من طرف بعض النواب، فإن ممثلي 
حقهم،  فــي  صــدر  مــا  تقبلوا  ــة  األم
تماما كما تقبلوا وصفهم باألكباش 
يعرفون  ــن  ــذي وال بـــعـــد)..(،  فيما 
بلهجته  الرجل  أن  يعرفون  خيرات 
يقول  أن  يمكن  السطاتية،  العروبية 
أي شيء وفي أي وقت بغض النظر 
عن الزمان واملكان، لكن التوقف عند 
أحد تصريحاته يبدو ضروريا.. فقد 
كان  ــذي  ال االتــحــادي  القيادي  قــال 
يتحدث عبر القناة الثانية: »إن ثلت 
أو ربع البرملان من تجار املخدرات.. 
كيف  الوضع،  هذا  من  املرء  يخجل 
في  باملشاركة  املغاربة  إقناع  يمكن 
ــه.. من  االنــتــخــابــات والــحــالــة هــات
املؤكد أن الجميع يتحمل املسؤولية، 
عن  األول  املسؤول  هي  الدولة  لكن 
هذا الوضع الذي وصلنا إليه، ملاذا 
لم تمنع تجار املخدرات من الترشح 
الجريدة  )املصدر:  لالنتخابات؟«(( 

األولى/ عدد 30 شتنبر 2009(.
السياسة  مــن  فــصــول  إذن،  هــي 
السنوات،  بتغير  تتغير  املغربية، 
الحمار،  هو  دائما  الضحية  ولكن 
الــقــدرة  يملك  ال  ــر  األخــي هـــذا  ألن 
تشرذم  ظــل  فــي  نفسه  عــن  للدفاع 
غياب  ظل  وفي  الحميري«،  »الصف 
إطارات يمكنها أن تنوب عن الحمير 
ضــد اســتــغــالل هــذا الــحــيــوان في 

السياسة)..(.

هكذا تحدث رشيد الطالبي العلمي بين خطاب ينهل من معجم الحيوانات، 
مرورا بكالم خطير عن اتهام أطراف سياسية بمحاولة قلب النظام)..(، لكن 

جواب بن كيران كان أكثر من المتوقع، حيث عبر أمام مؤتمر جهوي لحزبه، 
عن رفضه لتصريحات العلمي األخيرة التي انتقده فيها، ورد عليه بالقول: 
))انت عيب تكون في السياسة في المغرب، كبرنا بالحمار، وإذا كنت أنا 

ذئب شارف، فأنت غير ْحمّير((.
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حوار  األسبوع

المهدي  الــوزيــر  مــع  اللقاء  كــان  الــشــبــاب،  وزارة  فــي 
بنسعيد، والمالحظة األولى التي تفرض نفسها هي 
ــر الــشــبــاب والــثــقــافــة والــتــواصــل أحـــاط نفسه  أن وزيـ
بالشباب في كل تحركاته، حيث باتوا يخلقون دينامية 
وتوزيع  الضيوف  استقبال  خــالل  من  الـــوزارة،  دوالــيــب  بين  ملحوظة 

الملفات، والمهام)..(.
بين  في حواره مع »األسبوع«، يتشبث بنسعيد بوجود تضامن حكومي 
مكونات األغلبية، ويدافع عن التشكيلة المكونة من ثالثة أحزاب، ويعتبر 
المكونة  الحكومات  المغربي، الذي سئم  أن »الهيمنة« فرضها الشعب 
من 6 أو 7 أحزاب.. كما يدافع عن التسعيرة الحالية للمحروقات بالنظر إلى 
الظرفية العالمية، حيث يقول: ))اليوم، يجب أن نتساءل ما هو ثمن البنزين 

في فرنسا على سبيل المثال، وهناك يتراوح بين 2 و3 أورو، ويمكن أن 
ننظر إلى بعض الدول اإلفريقية، مثال كيغالي في رواندا، حيث ال يتجاوز 
الحد األدنى لألجور 70 و80 أورو، ومع ذلك وصل ثمن البنزين إلى ما يناهز 
20 درهما((.. هكذا يتحدث بنسعيد وهو يربط بين ما هو جيو-استراتيجي 

وجيو-سياسي وجيو-اقتصادي، باعتبارنا لسنا دولة منتجة للبترول.
يقول  ســاقــطــة،  لغة  استعمال  نحو  السياسي  الــخــطــاب  تــدنــي  وعــن 
المهدي أن الحكومة تهدف إلى خلق حوار محترم مع المعارضة، موضحا 
أن حزب األصالة والمعاصرة ساند األغلبية السابقة عند بداية الجائحة، 
نظرا لوجود أزمة، بينما اليوم نحن أمام أزمتين )ما بعد الجائحة، وأزمة 
نطلب  بل  المساندة،  نطلب  ال  ذلــك،  ومع  األوكرانية(،  الروسية  الحرب 

االحترام فقط، ألن الشعب هو الذي يساندنا، حسب قوله.

الذي  االنتخابي،  جناحك  من  نبدأ 
مكنك من التفوق يف دائرة صعبة بالرباط، 
ترشح فيها رئيس احلكومة السابق، ما هي 

اخللطة التي مكنتك من ذلك؟
لكن  صعبة،  الدوائر  جميع  أن  أعتقد 
يومي  شبه  عمل  بوجود  مرتبط  النجاح 
كفيلة  كانت  سنوات،  أربع  عن  تزيد  ملدة 
املحلية،  الساكنة  مــع  ــاط  ــب ارت بخلق 
مدينة  في  أسكن  أنــا  الــحــال،  وبطبيعة 
الرباط، وأنشط فيها سياسيا وجمعويا، 
عاديا،  ارتباطا  يجعله  ما  وهو  ومهنيا، 
 2015 سنة  ترشحت  أن  لــي  سبق  وقــد 
و»شوية  الــريــاض،  أكـــدال  مقاطعة  فــي 
وثوق  خالل  من  الفكرة،  بــدأت  بشوية« 
االنفتاح  بدأ  تم  ومن  بالشباب،  الحزب 
يعقوب  تضم  التي  املحلية  الدائرة  على 
ــريــاض  ــي ال ــاري وحـ ــك ــع املــنــصــور وال
وأكدال.. وانخرطنا في املغامرة، ووصفة 
النجاح هي العمل والتواصل مع الناس، 
مشاكلهم  ومــواكــبــة  بــالــوعــود  ــوفــاء  وال

إليصال صوتهم للجهات املعنية..

من  مباشرة  انتقلت  أنــك  املالحظ 
حتدي  ــى  إل كبرملاني  الــنــجــاح  ــدي  حت
وزاري.. ألم يكن هذا األمر مفاجئا لك؟

الــفــاعــل الــســيــاســي عــنــدمــا يــمــارس 
السياسة، يجب أن يكون جاهزا للتجاوب 
مــع تــحــديــات املــســؤولــيــة لــلــدفــاع عن 
مشروع حكومي ومؤسساتي وسياسي.

كيف تلقيت خبر تعيينك كوزير؟
بي،  اتصلت  آنــذاك  الحزبية  القيادة 
املعني  الحكومة  رئيس  بي  اتصل  كما 
طرف  مــن  استقبال  بــوجــود  وأخبرني 
جــاللــة املــلــك نــصــره هلل، وفـــي الــيــوم 
الذهاب  قبل  لقاء  هناك  كــان  املــوالــي، 
تم  الذين  اإلخــوة  بني  فــاس  مدينة  إلــى 
الحكومة  في  أعضاء  ليكونوا  اقتراحهم 
واملعاصرة،  األصالة  حزب  عن  كممثلني 
جاللة  مع  اللقاء  ألن  نفسيا،  نتهيأ  لكي 
امللك له طابع خاص، وكل اإلخوة الذين 
هذه  كانت  الــحــزب،  باسم  ــوزروا  اســت

تجربتهم األولى.

اقتصار الحكومة على ثالثة 
أحزاب يجنبنا األزمات السياسية

حزبكم  بني  حتالفا  تتوقع  كنت  هل 
وحزب التجمع الوطني لألحرار؟

أعتقد أنه تحالف عادي، ألن اإليديولوجيات 
والتوجه السياسي لهذه األحزاب املتحالفة 
نلتقي  نقط  مجموعة  وهناك  جدا،  متقارب 
السياسية  الحياة  هي  هذه  وعموما  فيها، 

في املغرب..

ــن ســيــقــول بــأن  )مــقــاطــعــا( هــنــاك م
بني  كبيرا  تنافسا  شــهــدت  االنــتــخــابــات 
كان  الثاني  احلــزب  أن  يعني  ما  احلــزبــني، 

يفضل أن يكون يف املعارضة، ما قولك؟
التنافس كان بني جميع األحزاب، هل نريد 
للمعارضة  الثاني  الحزب  يذهب  أن  مثال 
والحزب الثامن لألغلبية؟ هذه إرادة شعبية 
والثالث  والثاني  األول  الحزب  أن  أفــرزت 

ما  اجتماعي،  ديمقراطي  ليبرالي  توجه  من 
الحكومات  عكس  طبيعية،  أغلبية  جعلها 
السابقة، التي جمعت خليطا بني الليبرالي 
هناك  اليوم  بينما  والتقدمي،  واملحافظ 

انسجام تام في األفكار..
للثقافة،  كوزير  أتحدث  عندما  اليوم 
وأتــحــدث عــن مــشــروع مــعــني، سيكون 
ولن  قطاعات،  عــدة  بني  انسجام  هناك 
توجها  أفــرض  بأنني  أحــد  أي  يحس 
إيديولوجيا وهذه اإلشكالية عانت منها 
أعجبني  ما  إن  بل  السابقة،  الحكومات 
بغض  الــحــكــومــة،  هـــذه  ــي  ف شخصيا 
أنها  أعتقد  فيها،  تواجدنا  عن  النظر 
ثالثة  فيها  يكون  أن  إيجابية  مسألة 
أحزاب يمكنها تحمل املسؤولية وضمان 
األزمات  ظل  في  القرارات  في  االنسجام 
نكون  أن  وليس  نعيشها،  التي  الدولية 
أمام أزمة سياسية، ألن هناك مكونا غير 
مسؤوليتنا  نتحمل  اليوم  مثال..  متفق 
كحكومة متضامنة تضمن لنا التقدم إلى 

سلبية  نتائج  دون  بسرعة،  األمام 
على املغاربة.

سعيد الريحاني حاوره

المهدي بنسعيد: 
في حوار مع 

ال نطلب المساندة 
من المعارضة.. بل 

نطلب االحترام فقط
ألن الشعب 
نـــــــــدنا  يسا
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حوار  األسبوع
في هذا الصدد، يمكن أن ننظر إلى تجارب 
أخذا  الــدول،  من  عــدد  في  أخــرى  حكومية 
والحرب  املوجودة  األزمــات  االعتبار  بعني 

الروسية األوكرانية..

أنت تقول بأن احلكومة احلالية لها قوة 
بعض  ولكن  بانسجامها،  يتعلق  فيما  كبيرة 
بالهيمنة  تتهمكم  املعارضة  من  ــوات  األص
التموقع  خالل  من  الدولة،  مؤسسات  على 
النواب  مجلس  ورئاسة  احلكومة  رئاسة  يف 

ورئاسة مجلس املستشارين؟ 
أنا أسأل: من فرض الهيمنة، أليس الشعب 
املغربي هو الذي أعطى األغلبية ملجموعة من 
األحزاب السياسية، وال يتعلق األمر بكعكة 
الشعب  فرضه  توجه  هذا  تقسيمها،  يجب 
املغربي بعدما سئم توجها سياسيا معينا، 
وقد تعب هذا الشعب من الحكومات املشكلة 
فرصة  هــذه  ــزاب..  أحــ سبعة  أو  ستة  مــن 
حكومة  عبر  القرارات  من  مجموعة  لتمرير 
في  تصوروا،  ومتضامنة..  وقوية  مسؤولة 
الحالية يحصل خالف  العاملية  األزمات  ظل 
بني بعض مكونات األغلبية، أال يجعلنا ذلك 
أمام أزمة عاملية وسياسية في نفس الوقت؟
الحالية،  بالحكومة  نعتز  أن  يجب  اليوم، 
ومنسجمة  متضامنة  ــل  األقـ عــلــى  ألنــهــا 
وأنت  إيجابية،  بسرعة  وتسير  ومنخرطة 
على  الحكم  يمكن  ال  أنــه  وتعرف  صحفي 
أشهر  سبعة  أو  ستة  في  حكومي  مجهود 
سنبني  أننا  قلنا  الثقافة،  كوزير  أنا  فقط.. 
قاعة سينمائية، وهو مشروع ال يمكن   150
أن يخرج إلى حيز الوجود في يومني، ومع 
االنسجام  إطــار  فــي  التحدي  رفعنا  ــك  ذل
الحكومي، وقلنا أننا سننجز ذلك داخل أجل 
سنة، وهو ما يعني أننا يجب أن ننتظر على 
األقل سنة واحدة لتظهر النتيجة، هذا فيما 
بالقطاعات  بالك  فما  واحد،  بقطاع  يتعلق 
والحوار  والنقل  املحروقات  كقطاع  األخرى 
االجتماعي والزيادة في األجور التي سيتم 

تنفيذها السنة املقبلة.

ثمن المحروقات عادي 
مقارنة مع دول أخرى

هل  احلــكــومــي،  الــتــضــامــن  ــار  ــ إط يف 
توجه  ــذي  ال ــرار  األحـ حــزب  مــع  تتضامن 
قطاع  بتدبير  يتعلق  فيما  النقد  سهام  له 

احملروقات؟
أنا أتضامن مع الحكومة، والحكومة تضم 
اليوم  نحن  واالستقالل،  و»البام«  األحــرار 

أغلبية لها مسؤولية مشتركة..

تخفيض  ميكن  ال  أنــه  تعتقدون  إذن 
ثمن احملروقات يف الوقت الراهن؟

أعتقد أن السيد فوزي لقجع تكلم كثيرا عن 
تام، والكل في  هذا املوضوع بجدية وتدقيق 
النواب، سواء األغلبية أو املعارضة،  مجلس 
ــال - على  ــه ق لــم يــعــارضــوا تــوجــهــاتــه، ألن
املقاصة  لصندوق  اللجوء  أن   - املثال  سبيل 
بهذا  سنأتي  أين  من  مليارا،   75 سيتطلب 
املبلغ؟ هل نلغي كل امليزانيات؟ اليوم يجب أن 
نتساءل: ما هو ثمن البنزين في فرنسا على 
سبيل املثال، وهناك يتراوح بني 2 و3 أورو، 
اإلفريقية،  الدول  بعض  إلى  ننظر  أن  ويمكن 
الحد  يتجاوز  رواندا، حيث  في  كيغالي  مثال 
األدنى لألجور 70 و80 أورو، ومع ذلك وصل 
ثمن البنزين إلى ما يناهز 20 درهما، بل إن 
امتطاء سيارة األجرة يعد من الكماليات، حتى 
الدراجة  باستعمال  يتم  األجــرة  نقل  أصبح 
النارية.. إذن، املسألة ال تتعلق باملغرب فقط، 
بل بما هو جيو- استراتيجي وجيو- سياسي 
منتجة  دولة  لسنا  نحن  وجيو-اقتصادي.. 

للبترول..

األزمة  وهو  األسعار،  الرتفاع  مبرر  هناك 
أن  حيث  الدولي،  الصعيد  على  املوجودة 
ارتفع شأنه شأن مواد أخرى  البترول  ثمن 
ألنه  ملاذا؟  الزجاج،  وثمن  الحديد  ثمن  مثل 
»كوفيد«،  انتشار  بسبب  األبواب  إغالق  تم 
أشياء  عــدة  تــصــدر  كــانــت  مثال  والــصــني 
توقفت في وقت من األوقات، ألن تكلفة النقل 
التي  األشياء  أمــا  جــدا،  مرتفعة  أصبحت 
نحاول  مغربية،  كحكومة  فنحن  ننتجها، 
والفواكه..  كالخضر  تكلفتها  على  السيطرة 
بهذه  أزمــة  بوجود  قناعة،  عن  أعتقد  أنــا 
بني  الــحــرب  مستقبل  نـــدري  وال  ــحــدة،  ال
روسيا وأوكرانيا، حيث يمكن أن تطول هذه 
اإلشكالية بعد أن قررت دول أخرى االلتحاق 
علينا  يــفــرض  ــذي  الـ ــر  األمـ ــو«،  ــات ــن ـــ»ال ب
كقطاعات، االجتهاد أكثر لخلق مهن جديدة 
ألن  املغربي،  املجتمع  داخل  الثروة  وخلق 
بني  التضامن  يضمن  عائليا  تضامنا  هناك 
نتعايش  دولية  أزمة  هناك  اليوم  الجميع، 
املغاربة..  على  نكذب  أن  يجب  وال  معها، 

نحن نعيش ما تبقى من أزمة صحية، وفي 
ورش  ونواصل  األجــور،  رفعنا  األزمــة،  ظل 

تعميم الحماية االجتماعية.

األحرار لم يأخذ »فرصة«
 من »البام«

احلكومي  التضامن  يف  يشكك  من  هناك 
منح  الــذي  »فــرصــة«  برنامج  خلفية  على 
عليها  يشرف  التي  السياحة  لوزارة  تدبيره 
التي  التشغيل  وزارة  ــدل  ب األحـــرار  ــزب  ح
رمبا  واملعاصرة،  األصالة  حزب  عليها  يشرف 
لتفادي كسب نقط شعبية من طرف »البام«؟

سأرد عليك باملفهوم االنتخابي، وباملفهوم 
هذا  أن  أعتقد  ال  أوال،  كذلك،  السياسوي 
تنجح  يجعلك  أن  يمكن  لوحده  البرنامج 
في  األول  للحزب  كان  وقد  االنتخابات،  في 
الدولة  إمكانيات  كل  املاضية  االنتخابات 

وهو داخل الحكومة، ومع ذلك ارتأى الشعب 
أما  أخرى،  أحزاب  على  أن يصوت  املغربي 
في حقيقة األمر، في ظل بداية هذه الحكومة، 
برنامج  وهما  كبيران،  مشروعان  هناك 
الوزير  هو  عنه  الوحيد  املسؤول  »أوراش« 
قطاعات  مــع  بالتشاور  طبعا  الــســكــوري، 
برنامج  منها  أخرى  برامج  وهناك  أخــرى، 
»فرصة«، ألن املسؤولني عنها هما الوزيران 
عمور،  الزهراء  فاطمة  والوزيرة  السكوري 
الوزارة  الذي وقع، مرتبط بتسمية  والخطأ 
والصناعة  السياحة  وزارة  فهي  نفسها، 

التقليدية واالقتصاد االجتماعي..
ــوزراء،  ــ ال بــني  حكومي  تضامن  هــنــاك 
زياش  »فــاش  الــقــدم:  بكرة  املثال  ونعطي 
كياخذ كرة ويريد تسديد ضربة جزاء، واش 

آخر؟  العب  شي  على  زرب  أنه  كيعني  هذا 
ولكن عندما يسجل الهدف، فإن ذلك الهدف 
ستنجح  عندما  إذن،  للمنتخب«،  يحتسب 
ربح،  كله  املنتخب  أن  معناه  فهذا  فرصة، 
وإذا نجحت أنا في هذا القطاع، فلن يحسب 
ولكنه  فقط،  بنسعيد  للمهدي  النجاح  هذا 
سيحسب للحكومة، فالنجاح دائما مشترك.

سؤال دمج القطاعات
 ال يخيفني

كبيرة  وزارة  رأس  على  توجد  اليوم  أنت 
يطرح  ما  القطاعات،  من  خليطا  تتضمن 
يقول  التي  احلكومية  الهيكلة  حول  سؤاال 
البعض أنها غير منسجمة يف بعض الوزارات؟
في  جديدا  بــدأت  قد  كنت  لو  )مبتسما( 
»يخلعني«  أن  املمكن  من  لكان  السياسة، 
كنا  عندما   2011 سنة  ولكن  السؤال،  هذا 
في املعارضة، كنا نتحدث عن كثرة الوزراء، 
وعن إمكانية إلحاق قطاع التواصل بالثقافة 
ولكن  نقول،  كنا  وهكذا  املثال..  سبيل  على 

هذا غير صحيح..

نحاول حل مشاكل موروثة 
وال جواب عن بن كيران

السياسي  اخلــطــاب  ــى  إل تنظر  كيف 
مثل  عبارات  فيه  تستعمل  والــذي  الرائج 

»احلمار« و»الذئب«؟
يكون  أن  املمكن،  إطــار  في  نحاول  نحن 
ــارضــة لها  ــع هــنــالــك حـــوار مــحــتــرم، وامل
في  سنوات  قضينا  ونحن  االنتقاد،  حق 
املكونات  كل  تعمل  أن  يجب  لكن  املعارضة، 
بأن  وأذكركم  الوطن،  أجل  من  السياسية 
حزب األصالة واملعاصرة كان في املعارضة 
قــرارات  ثمن  لكنه  الجائحة،  بــدايــة  عند 
الحكومة واعتبر أن الوقت وقت التضامن.. 
اليوم، أنا أذكر اإلخوان في املعارضة، بأننا 
ومع  أزمتني،  بل  واحــدة،  أزمــة  أمــام  لسنا 
االحترام  بل  املساندة،  منهم  نطلب  ال  ذلك، 
فقط، ألن الشعب املغربي هو الذي يساندنا.

السابق  رئيس احلكومة  عن  جوابك  ما 
الزيادة يف  إنه يرفض  الذي قال  بن كيران، 

أجور املوظفني؟
وإذا  ــور،  ــ األم هــذه  مثل  على  أرد  أنــا 
نكتفي  ال  أن  يمكن  نساعد  أن  استطعنا 
تشمل  أن  للزيادة  يمكن  بــل  باملوظفني، 
أن  البعض  يقول  وقــد  الــخــاص،  القطاع 
الوقت ليس مناسبا، لكننا نحاول أن نصلح 
سنوات   10 من  أزيد  منذ  موروثة  مشاكل 
حيث كان الحوار االجتماعي متوقفا، نحن 
فقط نقوم بإصالح ما يمكن إصالحه، ومن 
)املحروقات،  األثمنة  ترتفع  أن  املبرر  غير 

الخضر...( بينما األجور ال ترتفع.

ناصر بوريطة.. 
دبلوماسي محنك 

 8 يناهز  ما  منذ  عرفته  وشخصيا  محنك،  دبلوماسي 
سنوات عندما كنت رئيسا للجنة الخارجية، وقد ظل 

هو نفس الشخص ال يتغير من أجل الوطن.

عزيز أخنوش.. 
 جريء وذو طاقة إيجابية 

هو رئيس الحكومة »ديالنا«، وأنا لم أكن أعرفه عن قرب من 
قبل، لكنني بدأت التعرف عليه كشخص جريء، وعقد معنا 
عدة اجتماعات عمل، وأنا شخصيا يعطيني طاقة 
إيجابية، حيث يقول دائما أننا يجب أن نسرع 
للمواطنني،  لتقديمها  املقترحات  تنزيل  في 

وهذا في حد ذاته أمر إيجابي.

فاطمة الزهراء المنصوري..  
أختي التي لم تلدها لي أمي 

هي أيقونة حزب األصالة واملعاصرة، واألخت الكبرى 
إنسانة  الحقيقة  في  وهي  أمــي،  لي  تلدها  لم  التي 
واعية موجودة داخل الحزب، وتلعب دورا كبيرا في 

جعله مجتمعا ويمشي لألمام.
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إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

تعيني حــارس عــام جديد  أعــاد 
لــلــمــســتــشــفــى اإلقـــلـــيـــمـــي »ســـانـــيـــة 
الـــــرمـــــل« بــــتــــطــــوان، الــــــتــــــوازن بــعــد 
ــى الــــتــــي كــــانــــت تـــعـــم هـــذا  ــوضــ ــفــ الــ
املـــرفـــق الـــصـــحـــي، حـــيـــث صــــار هـــذه 
الــكــل يحسب حــســابــه بسبب  األيـــام 
الــســيــاســة اجلـــديـــدة الــتــي جـــاء بها 
ــذي يــشــتــغــل بــرتــبــة  ــ ــر الـ ــيـ ــذا األخـ هــ

مدير املستشفى.
والحــــظ الــعــديــد مـــن املــواطــنــني، 
يقصدون  الــذيــن  املــرضــى  خصوصا 
هـــذا املــســتــشــفــى، تــغــيــيــرا جــذريــا يف 
طريقة املعاملة من طرف املوظفني 
ــبــــه الــطــبــيــة،  واألطــــــــر الـــطـــبـــيـــة وشــ
عمل  تطبع  الــتــي  الــصــرامــة  نتيجة 

هذا املسؤول اجلديد.

السكان  مــن  العديد  يــتــســاءل 
عن  ومليلية  سبتة  ملعبري  احملاذين 
الطريقة التي ستسمح لهم بالدخول 
تروج  حيث  احملتلتني،  املدينتني  إلى 
عليهم  ستفرض  بأنه  تفيد  أخــبــار 
»التأشيرة« كباقي املواطنني املغاربة 
ــان يــســمــح لــهــم الــدخــول  بــعــدمــا كـ
مصدر  أصبح  األمــر  وهــذا  بدونها، 
سكان  مــن  لــلــعــديــد  بالنسبة  قــلــق 
واملضيق  وتطوان  عماالت احلسيمة 
فرض  مت  إذا  ما  حالة  يف  الفنيدق 
الذي يجعل من سبتة  اإلجــراء  هذا 
وال  إســبــانــيــتــان  مــديــنــتــان  ومليلية 

تخضعان حلالة االحتالل.

األربــعاء بــدل الســبت

احتجاج البائعين على تغيـير يوم السوق األسبوعي بالوليدية

هيئات حقوقية تنتفض ضد »استعمار« شواطئ المضيق - الفنيدق

سيدي بنور

شبح لدغات األفاعي والعقارب يخيف المواطنين في غياب اللقاحات
بجهة  القروية  الجماعات  من  العديد  تعرف 
الشمال، خالل فصل الصيف، انتشارا مخيفا 

تتسبب  التي  والعقارب  لألفاعي  ومتزايدا 
للناس  بلدغاتها  الوفيات  من  عــدد  في 
وخصوصا األطفال، حيث تتسبب درجة 
هذه  مثل  خــروج  في  املرتفعة  الحرارة 
األماكن  قاصدة  جحورها  من  الحشرات 
مــنــازل  تــهــاجــم  يجعلها  مــا  ــبـــاردة،  الـ

القرويني وغيرهم مهددة أرواحهم. 
املستوصفات  إلى  املصابني  نقل  ورغم 

ــواء  ــيــات سـ الــصــحــيــة واملــســتــشــف
أجل  من  اإلقليمية  أو  الجهوية 

أن  إال  الطبية،  الرعاية  تلقي 
ذلك ال يكلل بالنجاح، بسبب 
غــيــاب الــلــقــاحــات املــضــادة 

يعرض  مما  والعقارب،  األفاعي  للدغات 
حياة املصابني للخطر وبتر أعضائهم، كما أن 
فمعظم  الوفيات،  في  يتسبب  قد  العالج  تأخر 

املرافق الصحية بالعالم القروي أو الحضري 
والحصول  الــعــالج،  على  تتوفر  ال 
شبه  املناسب  الــوقــت  فــي  عليه 
مستحيل أو أمر غير متاح أمام 
املصابني خصوصا  من  العديد 
في  يعملون  الذين  األشخاص 
يلعبون  الذين  الحقول واألطفال 

خارج منازلهم.
لضحايا  حــال  ــاء  األطــب يجد  وال 
سوى  والعقارب  األفاعي  لدغات 
فـــي بعض  ــراف،  ــ ــ األطـ ــر  ــت ب
الحاالت، وذلك لغياب 
مـــــضـــــادات 

السموم التي ينبغي أن تتوفر في كافة املرافق 
لكن  ــروي،  ــق ال بالعالم  خصوصا  الصحية، 
األدوية  هذه  مثل  عن  تستغني  الصحة  وزارة 
بسبب ارتفاع سعرها في سوق األدوية، كما أن 
الشركات املغربية املتخصصة في صنع األدوية 
ال تصنعها بسبب قلة املشترين، والنتيجة هي 
أن املضادات تظل بعيدة عن متناول املواطنني 
الذين يحتاجون إليها خالل تعرضهم لإلصابة.
وما يزيد الطني بلة، نقل الضحايا متأخرين 
النقل،  وسائل  غياب  بسبب  املستشفيات  إلى 
على  تفرض  القروية  الجماعات  بعض  أن  كما 
بسيارات  لنقلهم  معينة  مبالغ  تأدية  املرضى 

اإلسعاف التابعة لها.
الجهات  املواطنني  من  العديد  ويناشد  هذا، 
املعنية، من أجل توفير هذه اللقاحات باملرافق 
لتفادي  القروي،  بالعالم  املتواجدة  الصحية 

هذه الحوادث املأساوية. 

عزيز العبريدي

ألول مرة في تاريخ منطقة الوليدية لم يعقد 
السبت  يوم  الوليدية  األسبوعي سبت  السوق 
الخيام  من  فارغا  بقي  حيث   ،2022 ماي   14
غير  منظر  وهــو  والــضــجــيــج،  واألشــخــاص 
الصمت  هذا  يكسر  وال  السكان،  لدى  مألوف 
ورجال  املساعدة  القوات  أفــراد  تواجد  سوى 
وذلك  وحواليه،  داخله  مرابطني  امللكي  الدرك 
بعد اتخاذ املجلس الجماعي للوليدية في دورة 
أكتوبر 2021، القرار الذي يقضي بتغيير يوم 
أول  أن  إذ  األربــعــاء،  إلى  السبت  من  السوق 
 18 األربــعــاء  يــوم  هــو  جديد  أسبوعي  ســوق 
من  مجموعة  مع  يتزامن  والــذي   ،2022 ماي 
بنور،  سيدي  إقليم  داخــل  املربحة  األســواق 

والتي يذهبون إليها بانتظام.
2022 حالة  13 ماي  وقد عرف يوم الجمعة 
املحلية  السلطة  صفوف  في  قصوى  استنفار 
أعــوان  رفقة  الوليدية،  باشا  يرأسها  التي 
السلطة وأفراد القوات املساعدة ورجال الدرك 
امللكي، إذ تم منع التجار والجزارين والبائعني 
ــى الــســوق األســبــوعــي سبت  ــدخــول إل مــن ال
بضائعهم  ووضــع  خيامهم  لنصب  الوليدية 
يوم  إلعماره  استعدادا  السوق  بمقر  وسلعهم 
املساعدة ورجال  القوات  نشر  تم  كما  السبت، 
الدرك امللكي بالسوق األسبوعي وعلى مداخل 
الطرق املؤدية إلى املدينة، وإرجاع الشاحنات 

واألبقار  والخضر  بالسلع  املحملة  والسيارات 
إليه،  الوصول  من  بالقوة  ومنعها  واألغنام، 
السوق  بهذا  يحطون الرحال  البائعني  لكون 
يوم الجمعة، أي 24 ساعة قبل انعقاده بشكل 

رسمي يوم السبت.
هــؤالء  تنظيم  ــع،  ــن امل هـــذا  عــن  نــتــج  وقـــد 
بالقرب  سلمية  احتجاجية  لوقفة  املتضررين 
بهذا  التنديد  أجل  من  األسبوعي،  السوق  من 
وفق  حقهم«،  في  والجائر  املتسرع  »الــقــرار 
البائعني  مــن  املــئــات  فيها  شــارك  تعبيرهم، 
على  زيادة  السوق،  فضاءات  من  املستفيدين 

سكان املدينة.
غضب  المتصاص  استباقية  خطوة  وفــي 
املتذمرين من هذا القرار الجماعي، تم السماح 
بالتوجه  البائعني  وبعض  الخضارين  لبعض 

لعرض  املدينة  داخل  النموذجي  السوق  إلى 
سلعهم وبضائعهم، وهو ما خلف ركامات من 
انتهاء  بعد  املكان  تنظيف  عدم  بسبب  األزبال 

عملية البيع والشراء.
املتضررين من هذا  أعرب مجموعة من  وقد 
القرار عن غضبهم مما وقع، وقال أحدهم: »إن 
القرار الذي اتخذه املجلس الجماعي للوليدية 
هو قرار متسرع ومفاجئ، وكان من الضروري 
طلب االستشارة من أمناء هذا السوق، وإخبار 
تغيير  مع  فنحن  بذلك،  واملواطنني  البائعني 
مكان السوق إلى مكان آخر، لكننا ضد تغيير 
الزمان من يوم السبت إلى األربعاء«، وأضاف: 
ألنه  للبائعني  بالنسبة  أساسي  السوق  »هذا 
تزامنه  جــراء  كبيرا  تجاريا  رواجـــا  يعرف 
عطلة  ــام  أي يكون  ــذي  ال األســبــوع  نهاية  مــع 

من  مجموعة  وتوافد  واملستخدمني،  للموظفني 
وقال  الوليدية«،  مدينة  على  والسياح  الزوار 
السبت  من  الوليدية  سوق  يوم  »تغيير  آخر: 
املنطقة،  هذه  لتاريخ  تغيير  هو  األربعاء  إلى 
أسبوعيا  يتسوقون  وأجدادنا  آباءنا  كان  فقد 
 70 عن  تزيد  ملــدة  الوليدية  سبت  ســوق  من 

سنة«.
األسبوعي  السوق  يحتاج  أخرى،  جهة  من 
نظرا  الهيكلة،  إعـــادة  إلــى  الوليدية  ملدينة 
فأسواره  عليه،  أصبح  الذي  الكارثي  للوضع 
دون  وتــهــدمــت  وشـــرب  ــر  ــده ال عليها  أكـــل 
متردية  فهي  السوق،  هذا  أزقة  أما  إصالحها، 
يغرق  بحيث  والتعبيد،  اإلصالح  إلى  وتحتاج 
أن  كما  األمــطــار،  أثناء  األوحـــال  في  السوق 
املــواد  وبعض  والبيضاء،  الحمراء  اللحوم 
الغذائية القابلة للتلف، تعرض في أماكن غير 
صالحة تضر بصحة املستهلكني، وتنعدم فيها 
شروط النظافة، إضافة إلى أن مشكل النظافة 
تنتشر  إذ  السوق،  هذا  داخــل  بحدة  مطروح 

األزبال والكالب الضالة على نطاق واسع.
بقيت اإلشارة إلى أن هذا السوق األسبوعي 
أمــواال  الجماعي  املجلس  خزينة  على  ــدر  ي
أن  شأنه  من  يومه  فتغيير  وبالتالي،  طائلة، 
لكون  نظرا  املداخيل،  هــذه  على  سلبا  يؤثر 
مجموعة من التجار والبائعني سيتخلون عنه، 
تغيير  يعتزم  الجماعي  املجلس  أن  العلم  مع 
العمراني  للتوسع  نظرا  املستقبل،  في  مكانه 
الذي تعرفه املدينة، واالزدحام واالكتظاظ الذي 

تعرفه املدينة يوم السوق األسبوعي.

الهيئات  مــن  العديد  خرجت 
تنشط  ــي  ــت ال ســــواء  املــدنــيــة، 
لعمالة  الــتــرابــي  النفوذ  داخـــل 
عمالة  من  أو  الفنيدق،  املضيق 
تكون  بـــدورهـــا  ــتــي  ال تـــطـــوان، 
الوحيد  املتنفس  الشواطئ  هذه 
للساكنة خالل فصل الصيف، كما 
املواطنني  من  العديد  يقصدها 
ــدن، وتــســاهــم في  ــ ــن بــاقــي امل م
بسبب  املنطقة  اقتصاد  إنعاش 
خارج  من  والسياح  الزوار  تردد 
ــذيــن يــقــصــدون هذه  املــغــرب وال
يــجــدون  ــم  ــه أن إال  الــشــواطــئ، 

ــة فــــي االســـتـــجـــمـــام  ــوبـ ــعـ صـ
برمالها،  واالستمتاع  والسباحة 
إليها  الولوج  من  منعهم  بسبب 
»خاص«  وحرس  حواجز  بوضع 
أصحاب  طرف  من  أبوابها  على 
مشارف  على  املتواجدة  اإلقامات 
هذه الشواطئ، الذين يستغلونها 
أيضا  يمنعون  كما  بممراتها، 
الراجلني من الدخول مناصفة مع 
األمر  وهذا  السيارات،  أصحاب 
وأخــرج  ــداد  امل من  الكثير  أســال 
ملطالبة  ــوات  ــ األص مــن  الــعــديــد 
الجهات املعنية بالتدخل من أجل 

الشواطئ  هذه  عن  الحصار  فك 
الجميع ويستفيد  لتكون من حق 
ــدم  ــى ق ــل ــون ع ــنـ ــواطـ مــنــهــا املـ

املساواة، ودون قيد أو شرط..
ــرة إلــى  ــاه ــظ ــذه ال فـــعـــودة هـ
الشواطئ يعتبر ضربا لتعليمات 
ــطــات املــخــتــصــة بــعــرض  ــســل ال
للقوانني  سافرا  وخرقا  الحائط، 
في  العمل  بها  الجاري  واألعراف 
املــواقــع وســطــوا على  هــذه  مثل 
االستمتاع  فــي  املــواطــنــني  حــق 
برمال الشواطئ وتكريسا ألعمال 
»الفتوة« و»البلطجة« التي لطاملا 

انتهى  وقتها  بــأن  املغاربة  آمــن 
وأصبحت طي النسيان.

الشواطئ  على  االستيالء  إن 
من  مغتصب  حــق  هــو  بالشمال 
هــذا  فــي  مختصة  مــافــيــا  طــرف 
بعض  مع  بتنسيق  تعمل  املجال 
تمهيد  إلــى  تعمد  التي  الجهات 
لحرمان  هـــؤالء  أمـــام  الــطــريــق 
ــن املــصــطــافــني من  الــعــشــرات م
ــشــواطــئ بــذريــعــة  اســتــغــالل ال
العمومي  امللك  استغالل  رخص 
وغير  املغاربة  حق  من  هو  الذي 

املغاربة.
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كواليس  جهوية

»تشرميل« بشوارع سطات
العـــاطل المخــدرات والشبــاب  أبطــاله تجــار 

سطات  

هل من رقيب حقيقي على العديد من 
السريعة  الغذائية  الوجبات  إعداد  محالت 
سيأتي  وهل  أشكالها؟  وتعدد  اختالف  على 
حفظ  مــصــالــح  لنشاهد  ــدهــر  ال مــن  حــن 
ــزجــر املــخــالــفــن بــاتــخــاذ  ــقــوم ب الــصــحــة ت
اإلجـــــراءات الــقــانــونــيــة بـــدال مــن االكــتــفــاء 
شــوارع  ببعض  فــقــط)..(  تفقدية  بــجــوالت 
وبسرعة  والتي حتولت  إنزكان  وأزقة مدينة 
لبيع  مخصصة  أمــاكــن  ــى  إل محالتها  جــل 

»السندويتشات«؟
إنـــه إشــكــال كبير مــطــروح عــلــى طــاولــة 
باتت  الرخص  وأن  خاصة  املعنية،  اجلهات 

توزع بشكل مريب)..(.

ندد عدد من املواطنني بتنامي ظاهرة 
التسول مبدينة إنزكان، إلى جانب االنتشار 
وأوضــح  عقليا،  واملــرضــى  للمشردين  امللفت 
املــشــرديــن واملتسولني  أعــــدادا مــن  هـــؤالء أن 
تــنــتــشــر بــشــكــل مــقــلــق، إذ يــشــكــل احلــمــقــى 
خــطــرا عــلــى املــواطــنــني واألطـــفـــال الــصــغــار، 
بينما ال يــتــوانــى املــشــردون واملــتــســولــون عن 
يكيل  بعضهم  أن  حتى  املــواطــنــني،  استفزاز 
الــــســــبــــاب والــــشــــتــــم لــــأشــــخــــاص الــــذيــــن ال 
يــفــلــحــون يف شــحــذ بــعــض الــدريــهــمــات من 

جيوبهم.

أشغال  املاضية  اجلمعة  يوم  انعقدت 
اإلداري  للمجلس  عشر  السابعة  ــدورة  ــ ال
عبد  بــرئــاســة  ــر  ــادي ألك احلــضــريــة  للوكالة 
ــام لـــوزارة  ــع الــلــطــيــف الــنــحــلــي، الــكــاتــب ال
واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعــداد 
سوس  جهة  والي  بحضور  املدينة،  وسياسة 
ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، وعاملي 
عمالة إنزكان أيت ملول وإقليم اشتوكة أيت 
باها، وكذا رؤساء املجالس املنتخبة والغرف 
املعنية  احلكومية  القطاعات  وممثلي  املهنية 
أعماله  املجلس  تــوج  حيث  الفرقاء،  وكافة 
األدبي  التقريرين  على  باإلجماع  باملصادقة 
ــوات املــاضــيــة،  ــثــالث ســن واملــالــي بــرســم ال
على  واملوافقة  الوكالة  هذه  عمل  وبرنامج 

مشروع ميزانيتها برسم سنة 2022.

وصــلــت قــضــيــة الــكــومــيــســيــر ومـــديـــرة 
الوكالة البنكية التي خلقت ضجة يف مدينة 
أصــدرت  بعدما  املــطــاف،  نهاية  إلــى  أكــاديــر، 
بإدانة  حكمها  مبراكش  االستئناف  محكمة 
نافذة  ســنــوات  ثماني  بالسجن  الكوميسير 
ــا 4 مـــايـــني ســنــتــيــم،  وغـــرامـــة مــالــيــة قـــدرهـ
ــرة الـــوكـــالـــة الــبــنــكــيــة بــثــاث  ــديـ ومــعــاقــبــة مـ
خمسة  قدرها  مالية  وغــرامــة  نافذة  سنوات 
مصاريف  املتهمني  حتميل  مع  درهــم،  آالف 
يقضي  قرارا  أصدرت احملكمة  كما  القضية، 
مليون   264 وقـــدره  املختلس  املبلغ  بــإرجــاع 
ســنــتــيــم، مــع أدائــهــمــا لــهــا تــضــامــنــا تعويضا 
مدنيا قدره 26 مليون سنتيم مع حتميلهما 
ــراه الــبــدنــي يف احلــد  ــ الــصــائــر وحتــديــد اإلكـ

األدنى.

داء
أص

ســـوسية
نورالدين هراوي

الشعبية  واألحياء  الشوارع  بعض  تحولت 
يقض  مخيف  شبح  إلــى  ــؤخــرا،  م بسطات 
مضجع السكان، بعد أن أصبح بعض الشباب 
في  بعضهم  يتاجر  والذي  العمل  عن  العاطل 
سالمتهم  يــهــددون  واملــخــدرات،  املمنوعات 
الجسدية وممتلكاتهم كما أوضح شريط فيديو 
التواصل  بمواقع  واســع  نطاق  على  انتشر 
االجتماعي، يوثق لشباب »مشرملني« مدججني 
ينشرون  البيضاء،  وباألسلحة  بالسيوف 
بالحي  أبناءهم  السكان، ويرهبون  الرعب بني 
ووكر  »البزناسة«  موطن  »دالس«  الشعبي 
حسابات  تصفية  بسبب  بامتياز،  الجريمة 
إلى  األحياء  يحولون  األسباب  وألتفه  بينهم، 
مسرح للشغب والشجار، وهذا الوضع املتكرر، 
خاصة بأحياء »سيدي عبد الكريم« و»دالس«، 
يقض مضجع الساكنة يوميا، مما دفعهم إلى 
العام  باملدير  مستنجدين  واالستنكار  التنديد 
من  الحموشي،  اللطيف  عبد  الوطني،  لألمن 
املتكررة،  الحوادث  هذه  لتطويق  التدخل  أجل 
وشن  منتظمة  أمنية  دوريـــات  بتخصيص 
من  للحد  النطاق،  واسعة  تطهيرية  حمالت 
التي  السلبية  الظواهر  بعض  ومن  الفوضى 
تكرر  حيث  كبير،  بشكل  متفشية  أصبحت 
الدائرة  عمر  بدرب  األحداث  من  املشهد  نفس 

الذي أصبح  15 بيوم واحد عن الحي املذكور 
»التشرميل« فيه والسرقة حكايات ال تنتهي. 

الوضع  هذا  فبعد  محلية،  مصادر  وحسب 
الذي أصبح خارجا عن السيطرة، طالب بعض 
وفعاليات  »الفايسبوك«،  ونشطاء  السكان، 
ترتيبات  باتخاذ  األمنية،  املؤسسة  جمعوية، 
مشددة في دوريتها وبالعمل على تفعيل جدي 
الخطط  على  املبنية  األمنية  لالستراتيجية 
األربعة موضوع تعليمات مؤسسة الحموشي، 
الوقائية،  الخطة  االستباقية،  الخطة  وهــي 
وكلها  الزجرية،  والخطة  التفاعلية،  الخطة 

كل  ردع  تطبيقها  شــأن  من  وترتيبات  خطط 
تقترفها  التي  والعدوانية  اإلجرامية  األعمال 
والخارجة  املنحرفة  العناصر  من  مجموعة 
عن القانون، تضيف ذات املصادر، التي عابت 
لبالغ  إصدارها  سطات  أمن  والية  على  أيضا 
بعد  كالبرق  جريمة  خبر  انتشر  بعدما  متأخر 
املنصات  في  تداوله  وتم  مباشرة  الفطر  عيد 
شابة  مقتل  عن  واسع  نطاق  على  اإللكترونية 
جنوب  السماعلة  بحي  الثاني  عقدها  فــي 
املدينة مع نشر صورتها، وبعد أيام من تداول 
بعد  الخبر  الشرطة  تكذب  الزائف،  الخبر  هذا 

الرعب الشديد الذي عاشه السكان. 

فاسخريبكة

 سعيد الهوداني

بمدينة  بنكية  وكــالــة  مــديــر  ــام  ق
 800 يقارب  ما  باختالس  خريبكة، 
ووفــق  مــراحــل  عبر  سنتيم،  مليون 
خطة مدروسة، وبعد أن حقق الهدف 
إلى  األنــظــار  عــن  اختفى  املــنــشــود، 
ما تكون خارج  غالبا  وجهة مجهولة 

أرض الوطن.
عندما  الــنــازلــة،  تفاصيل  وتــعــود 
في  كبيرا  نقصا  زبــونــة  اكتشفت 
حسابها الشخصي تم اختالسه عبر 
االحتجاج  إلى  بها  دفع  ما  مراحل، 
املركزية،  الوكالة  وإخطار  والصراخ، 
وحلول فرقة الشرطة القضائية بعني 
املكان، بعدما أمر الوكيل العام بفتح 
موظفي  جميع  مــع  معمق  تحقيق 

الوكالة.

يخــــــتلس مـدير 
800 مليون من وكالة 

بخريبكة األسبوعبنكية 

وجــهــت فــرق املــعــارضــة في 
انتقادات  فــاس،  مدينة  مجلس 
إلى العمدة عبد السالم البقالي، 
للعديد  تدبيره  طريقة  بسبب 
واتخاذه  الراهنة،  القضايا  من 
إشراك  دون  انفرادية  لقرارات 

بقية املنتخبني، وفق تعبيرها.
ــة  ــارض ــع ــت فــــرق امل ــل ــم وح
مسؤولية  الــبــقــالــي  الــعــمــدة 

منها  تعاني  التي  املشاكل 
عدة  صعيد  على  املــديــنــة 
في  ومــجــاالت،  مستويات 

واملقاربة  الحوار  غياب 
التي  التشاركية 

عليها  تنص 
الــســلــطــات 
ــة  ــي ــوص ال
تدبير  في 

الشأن املحلي.
الجماعي  املــســتــشــار  وحــمــل 
ــد الـــحـــارثـــي، مـــن حــزب  ــحــم م
ــة، الــعــمــدة  ــي ــم ــن ــت الـــعـــدالـــة وال
التي  واألزمــة  األوضــاع  مسؤولية 
طريقة  معتبرا  املجلس،  يعيشها 
املدينة  لــشــؤون  الــرئــيــس  تدبير 
للقانون  وتــجــاوزه  بـ»الغريبة«، 

التنظيمي والداخلي للمجلس.
ــد أن تــحــالــف األغــلــبــيــة ال  وأكـ
الساكنة  طــمــوحــات  إلـــى  يــرقــى 
امللفات  تدبير  على  قـــادر  وغــيــر 
الــرئــيــســيــة بــاملــديــنــة، 
خالفات  جــانــب  ــى  إل
جميع  مــع  الــرئــيــس 
املعارضة  مــكــونــات 
لالنتقادات  ورفــضــه 

والتوجيهات.
أعضاء  وكشف 

املزرية  الوضعية  عــن  املعارضة 
التي توجد عليها املحطة الطرقية، 
ســوق  يعرفها  الــتــي  والــفــوضــى 
عجز  ظــل  فــي  والــســمــك،  الخضر 
املرافق  هــذه  تدبير  عــن  املجلس 

وتحسني الخدمات فيها.
املستشارة  انــتــقــدت  ــا،  ــدوره ب
سميرة أوطالب، دورة ماي األخيرة 
املجلس، والتي عرفت  التي عقدها 
للرئيس«،  قانونية  »تـــجـــاوزات 
هاجم  ــذي  ــ وال تعبيرها،  حــســب 
الحوار  ورفض  املعارضة  مكونات 

ومناقشة القضايا العالقة معها.
أوضاعا  فــاس  مدينة  وتعيش 
مـــزريـــة عــلــى مــســتــوى الــنــقــل 
ــاع الــصــحــي،  ــط ــق ــحــضــري وال ال
حيث  العمومية،  الحدائق  وتدبير 
حل  عــن  عــاجــزا  املــجــلــس  زال  ال 
منذ  العالقة  املشاكل  من  مجموعة 
من  بالرغم  السابق،  املجلس  عهد 
خالل  العمدة  قدمها  التي  الوعود 

توليه رئاسة الجماعة الحضرية.

المعارضة تتهم العمدة البقالي بالتسيير األحادي

البقالي

العطش يهدد ساكنة سوق السبت 
سوق السبت

األسبوع

الفقيه  إقليم  السبت  سوق  ساكنة  تعاني 
املاء  صبيب  ضعف  مشكل  من  صالح،  بن 
السكان صعوبة  للشرب، حيث يجد  الصالح 
كبيرة في االستفادة من املاء بكمية كافية في 

ظل ارتفاع درجة الحرارة.
الشبيبة  حـــركـــة  ــي  فـ ــشــطــاء  ن ووجــــه 
بني  جهة  والــي  إلــى  رسالة  الديمقراطية، 

تعيشها  التي  املعاناة  تكشف  خنيفرة،  مالل 
املنازل،  في  املياه  كمية  قلة  بسبب  الساكنة 
موضوع  كــان  أن  سبق  املشكل  أن  مــبــرزة 
الساكنة  مــن  احتجاجية  وقفة  إلــى  ــوة  دع
قصد املطالبة بحل هذه األزمة، كما أن معظم 
املنازل واملؤسسات التعليمية تعاني من هذه 

املشكلة، حسب ذات املراسلة. 
وأكدت الهيئة أن الوكالة املكلفة سبق أن 
سيتم  املشكل  أن  فيه  قالت  بيانا  أصــدرت 
في  الــزيــادة  عبر  استعجالي  بشكل  حله 
املتاحة،  اإلمكانيات  كل  وفــق  البئر  حجم 

إال أن العطش ال زال يتهدد الساكنة في ظل 
ضعف الصبيب، مشيرة إلى أن املشكل ظهر 
يتطلب  الذي  األمر  املاضية،  السنوات  خالل 
املنتخبة،  واملجالس  املسؤولة  الجهات  من 
البحث عن حلول عملية ونهائية ترفع الضرر 
اتخاذ  خــالل  مــن  املــواطــنــون  يعيشه  ــذي  ال

إجراءات حقيقية على أرض الواقع.
املعنية،  والجهات  السلطات  الهيئة  ودعت 
لــوضــع حــد ملعاناة  الــعــاجــل  الــتــدخــل  ــى  إل
الساكنة، باعتماد إجراءات بديلة لتوفير هذه 

املادة الحيوية.
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الرمال،  مقالع  في  ثــورة  الناظور  إقليم  يشهد 
يخلف  مما  املرخصة،  غير  أو  لها  املرخص  سواء 
أضرارا كثيرة تتجلى في اإلخالل بالتوازن البيئي 
وما  النباتي،  الغطاء  وإتالف  التضاريس  وتدمير 
يرافق ذلك من حرمان الجماعات الترابية باإلقليم، 
املاء وإيعزانن، وذوي  كما هو حال جماعتي رأس 
الحقوق، من مداخيل هامة قد تكون كفيلة بتفعيل 

آليات التنمية املحلية واإلقليمية.
وحسب بعض املتتبعني، فإن هذه املنطقة تعرف 
الفساد  تفشي  نتيجة  التنمية،  في  نسب  أضعف 
بفعل  استأسدت  لوبيات  وتشكل  املجال  هذا  في 

الشأن  هو  كما  الرمال  ملقالع  املكثف  االستغالل 
تدفق  من  تحرم  التي  املاء،  رأس  لجماعة  بالنسبة 
السنتيمات على مدى سنوات خلت، ودون  ماليني 
الــثــروات  تنمية  فــي  وواضــحــة  فعلية  مساهمة 

املحلية املضافة.
املستغلني  »تهرب  عن  املصدر  نفس  تساءل  كما 
لهذه املقالع من أداء الرسوم الحقيقية بما يمرروه 
املاليني  هؤالء  يجني  أن  يعقل  وهل  جيوبهم،  إلى 
حيث  الــحــائــط،  بعرض  السكان  صحة  ضــاربــني 
الكثير منهم أصبح يعاني من مرض ضيق التنفس، 
وعالوة على ذلك، فإن هؤالء يستحوذون على مئات 

مصلحة  حــســاب  على  السنتيمات  مــن  املــاليــني 
املنطقة، وال يستثمرون بها سنتيما واحدا، ناهيك 
كامل  فــي  الــرمــال  مــن  املستخرجة  الكميات  عــن 

السرية«، يضيف املصدر.
لإلشارة، فقد سبق للمجلس األعلى للحسابات، أن 
أوصى بتفعيل شرطة املقالع وإحالة املخالفني لقانون 
املقالع على النيابة العامة، كما أوصى وزارة التجهيز 
الجماعات  مع  والتنسيق  املراقبة  تدابير  بتعزيز 
التصاريح  صدقية  من  التحقق  أجــل  من  الترابية 
اعتمادها  يتم  والتي  املستخرجة،  بالكميات  املرتبطة 

الحتساب الرسم على استخراج مواد املقالع.

الممتلكات  تخريب 
العمومية يثير استغراب 

السلطــات بوجدة
ــوارع مــديــنــة وجـــدة ظــاهــرة  تــشــهــد شــ
ــرة الـــكـــاب  ــ ــاهـ ــ ــانــــب ظـ غـــريـــبـــة إلــــــى جــ
ــقـــوم الـــبـــعـــض بــتــخــريــب  ــة، إذ يـ ــالـ الـــضـ
املــمــتــلــكــات الــعــمــومــيــة وســـرقـــة أغــطــيــة 
الصرف  ومــجــاري  االتــصــاالت  بالوعات 
الصحي، وهو ما أثار حفيظة املسؤولني 
ــأن احملـــلـــي مبــديــنــة األلــفــيــة  ــشـ عــلــى الـ
بعض  على  يسيطر  »تخلفا«  واعــتــبــروه 

ضعاف النفوس من الساكنة.
ــواقـــع  ــلـــى مـ ــاء عـ ــطـ ــشـ ــر نـ ــبـ ــتـ ــد اعـ ــ وقــ
التواصل االجتماعي تخريب املمتلكات 
الــعــمــومــيــة وســــرقــــة أغـــطـــيـــة بـــالـــوعـــات 
الصحي،  الصرف  ومجاري  االتــصــاالت 
أنــهــا ظـــاهـــرة مــشــيــنــة تــســيء جلــمــالــيــة 
املــديــنــة، كما أنــهــا تــدل على غــيــاب روح 
ــدى مـــقـــتـــريف تــلــك  ــ املـــواطـــنـــة احلـــقـــة لـ

األفعال. 
بالتدخل  املسؤولني،  البعض  وطالب 
الـــعـــاجـــل لـــوقـــف هــــذا الــعــبــث مبــراقــبــة 
ومعاقبتهم  املتاشيات،  يشترون  الذين 
الــــبــــالــــوعــــات،  ــة شـــــــــراء هـــــــذه  ــ ــالـ ــ يف حـ
ــي هــي  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــائــ ــربــ ــهــ ــكــ واألســــــــــــاك الــ

ممتلكات عمومية.
مـــن جــهــتــهــا، تــســعــى الــســلــطــات إلــى 
ــر يصعب  األمــ أن  إال  اجلـــنـــاة،  اعــتــقــال 
ــاة لــلــيــل  ــنــ عــلــيــهــا بـــحـــكـــم اخـــتـــيـــار اجلــ
الباكر الرتكاب هذه اجلرائم،  والصباح 
إضــافــة إلـــى اســتــهــداف املــنــاطــق الشبه 
ــات  ــزئـ ــتـــجـ ــالـ ــان، كـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــة مـــــن الـ ــيــ ــالــ خــ
اجلــــديــــدة واألحــــيــــاء الــهــامــشــيــة الــتــي 
لسرقة  حديثا  احلضري  املجال  دخلت 

معداتها احليوية.

مقالع الرمال بالجهة الشرقية في حاجة إلى تنظيم وترخيص 

أصيلة

كواليس  جهوية

ملف »مافيا العقار« بالناظور يواصل إسقاط الشخصيات النافذة 
ــة  الــتــحــقــيــقــات جــاري ــزال  ــ تـ ال 
بملف  محليا  يعرف  فيما  بالناظور 
»االستيالء على عقارات الغير«، وقد 
التي  األخيرة  التحقيقات  أسقطت 
منعشا  مستوى،  أعلى  على  أجريت 
املقاطعات  إلحدى  ورئيسا  عقاريا، 

بعمالة الناظور.
محلية،  مصادر  تناقلته  ما  ووفق 
تتبادل  باإلقليم  نافذة  جهات  فــإن 
املشروع،  غير  واالغتناء  املصالح 
عبر السطو واالستيالء على عقارات 
وأمالك الغير، وهو ما ينذر بسقوط 
عنه  نتج  مــا  وهــو  كبيرة،  رؤوس 
باملقاطعة  مصلحة  رئيس  اعتقال 
تزوير،  قضية  في  بالناظور  الثانية 
سحب  قد  كان  معروف،  وملياردير 
منه جواز سفره إثر اتهامه في امللف 

ذاته، حسب ذات املصادر.
فالشبكة  نفسها،  املصادر  وحسب 

العمليات  من  عدد  إلى  تلجأ  كانت 
ملكية  تنقل  أن  قــبــل  االحــتــيــالــيــة 
عقارية  شركة  ــى  إل الغير  أراضـــي 
يملكها مستثمر من مغاربة الخارج، 
دون احترام اإلجراءات القانونية في 
هذا اإلطار، كما أن الجمعية املغربية 
أصدرت  بالناظور،  اإلنسان  لحقوق 
من  العديد  وجــود  فيه  تؤكد  بالغا 
الغير  أمالك  على  االستيالء  ملفات 
ونفس  واألســلــوب  الطريقة  بنفس 
املــذكــور  املــلــف  فــي  فيهم  املشتبه 
انتهاك  تم  مواطنون  ضحيتها  كان 
العقار  مافيا  طــرف  مــن  حقوقهم 
للقانون،  والتدليس  التزوير  وشبكة 
ضمنهم جهات نافذة باإلقليم تتبادل 
املصالح واالغتناء غير املشروع عبر 
عقارات  على  واالســتــيــالء  السطو 

وأمالك الغير.
العامة  الــنــيــابــة  أن  إلـــى  يــشــار 

قد  كــانــت  ــاظــور،  ــن ال باستئنافية 
فتحت تحقيقا بشأن شبكة استولت 
على أراضي الغير باستعمال وثائق 
مالك  لفائدة  عرفية  وعقود  ــزورة  م

وبوعرك  البستان  بمناطق  وهميني 
حينها  واستمع  الجديد،  والناظور 
يشتبه  عــدول  ألربعة  العام  الوكيل 

تورطهم في الشبكة املذكورة.

مواطنون يحتجون بعد استيالء جهات مجهولة
علــى أراضــي أجــدادهم

ترابية تحرم مواطنين  جماعة 
من اإلنارة العمومية

نقابيون يتهمون المدير اإلقليمي للتعليم بسوء التدبيرتزنيت

األسبوع

عبر أعضاء املكتب املحلي للجامعة 
من  استيائهم  عن  للتعليم،  الوطنية 
مع  اإلقليمي  املــديــر  تعامل  طريقة 

مسبقة  شروطا  ووضعه  مطالبهم، 
قبل تسوية ملف أحد األطر التقنية.

املدير  ــض  رف النقابة  وانــتــقــدت 
شروط  بدون  الحوار  فتح  اإلقليمي 
العالقة  الخالفات  تسوية  أجل  من 
بني األطراف، معتبرة أن الحوار آلية 
بد  وال  النزاعات  ولتدبير  للتواصل 

من العمل به لتفادي الصراعات.

ــنــقــابــة الــــــوزارة إلــى  ــت ال ــ ودع
وتقوية  واملــدراء  املسؤولني  توجيه 
الحوار  بهدف  التواصلية،  قدراتهم 
املدير  أن  إلــى  مشيرة  والتفاوض، 
تدبير  فــي  عقبات  يضع  اإلقليمي 
الشركاء  مع  واملفاوضات  النزاعات 
اتهامات  ووجــهــت  االجــتــمــاعــيــني، 
اإلدارية  بـ»املزاجية  اإلقليمي  للمدير 

وآلــيــات  النقابي  العمل  واحــتــقــار 
ــوســاطــة االجــتــمــاعــيــة، واتــخــاذ  ال
مــواقــف عــدائــيــة وشــخــصــيــة ضد 
واستهداف  ومناضليها،  النقابة 

العمل النقابي«.
اإلقليمي  املدير  النقابة  وحملت 
سوس  أكــاديــمــيــة  ومــديــر  بتزنيت 
ســتــؤول  فيما  املــســؤولــيــة  مــاســة، 

غير  االستهتار  جراء  األوضــاع  إليه 
النقابي  بالفعل  للمدير  املسبوق 
واجتماعية،  ديمقراطية  كممارسة 
ــه االســتــجــابــة لــلــمــطــالــب  ــضـ ورفـ
املناضلني  جميع  داعية  والــحــوار، 
النضالية  إلى املشاركة في املحطات 
تعتزم  التي  االحتجاجية  والوقفات 

تنظيمها.

األسبوع

أوالد  بــدوار  يقطنون  مواطنون  طالب 
وعامل  الوصاية  سلطات  بزاكورة،  عثمان 
اإلقليم، بالتدخل لرفع الضرر الذي يعانون 
الحصول  من  ــم  دواره إقصاء  جــراء  منه 
قبل  من  العمومية  اإلنــارة  مصابيح  على 

الجماعة القروية أوالد يحيى الكراير.
رئيس  تعامل  طريقة  الــســكــان  وانــتــقــد 
في  املتمثلة  مطالبهم  مع  الترابية  الجماعة 
بقية  غــرار  على  باملصابيح  الـــدوار  تزويد 
الترابي  النفوذ  تحت  تقع  التي  الــدواويــر 

للجماعة.
وتقدم السكان بعريضة إلى عامل اإلقليم، 
يشتكون فيها اإلقصاء الذي طال دوار أوالد 
القديمة،  املصابيح  تغيير  عملية  من  عثمان 
إال أن مسؤولة الجماعة لم تستجب للمطالب 

منذ شهر أبريل املنصرم.
تأخر  الجماعة  من  مستشاران  وانتقد 
املشكل  تــســويــة  ــي  ف الــجــمــاعــة  رئــيــســة 
وأن  خاصة  الساكنة،  ملطالب  واالستجابة 
تقنية  عملية  هي  املصابيح  تبديل  عملية 
ال تتطلب إجراءات مسطرية إدارية طويلة.

زاكورة

األسبوع

والعقبة  تــنــدافــل  مناطق  مــن  مــواطــنــون  ــرج  خ
للمطالبة  احتجاجية  وقفات  في  أصيلة،  بنواحي 
يعانون  الذي  والضرر  الحيف  لرفع  امللكي  بالتدخل 
أراضي  على  مجهولة  شركات  استيالء  بسبب  منه، 
أجدادهم والتي تصل مساحتها لحوالي 300 هكتار.
تم  ساللية  األرض  أن  املحتجون  وأوضـــح 

ملكيتها  وتعود  املعمرين  أحد  من  استرجاعها 
لـ 900 شخص يقطنون باملنطقة، إال أنهم فوجئوا 
الشاسعة  األرض  ببيع  خــاصــة  شــركــات  بقيام 
اإلشعار  تعليق  دون  غامضة  بطريقة  وتحفيظها 
الجماعة  أو  القيادة  مقر  فــي  التحفيظ  وبــيــان 

القروية.
ببيع  قامت  شركة  أن  املواطنني  أحــد  وصــرح 
املغربي  للبنك  بيعها  تم  ثم  أخرى،  لشركة  األرض 
مجهولة،  شــركــة  قبل  مــن  الــخــارجــيــة  للتجارة 
بملكية  الشركة  هــذه  ــاءت  ج أيــن  مــن  متسائال: 

سند  وبـــأي  بتحفيظها؟  قــامــت  وكــيــف  األرض؟ 
كانت  األرض  أن  رغم  للمحافظة،  به  تقدمت  ملكية 
أن  قبل  االستعمار  عهد  خالل  أجدادهم  ملكية  في 

يستولي عليها أحد املعمرين؟
السبعينات،  فــي  املنطقة  عــامــل  أن  وأوضـــح 
بعد  األرض  مــغــادرة  الفرنسي  املعمر  مــن  طلب 
للزراعة  السكان  عاد  حيث  املعمرين،  جميع  رحيل 
الفترة  تلك  منذ  الفالحية  األرض  من  واالستفادة 
إلى اليوم، إال أنهم فوجئوا بقيام شركات بانتزاع 

األرض وطردهم من مساكنهم.
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تعقيدات إدارية تمنع ربط منازل المواطنين
والكـــهرباء  بالمـــاء 

كواليس  جهوية

مكناس

تتهم  نقابة فالحية 
عمدة مكناس بالغياب 

وهدر المال العام
األسبوع

باحجي،  جــواد  مكناس  مدينة  عمدة  تلقى 
انــتــقــادات جــديــدة، وهــذه املــرة مــن قبل نقابة 
التابعة  الفالحية  لالستشارة  الوطني  املكتب 
يــشــرف على  الـــذي  املــغــربــي للشغل،  لــالحتــاد 

تسييره.
الــتــام«  بـــ»الــغــيــاب  الــعــمــدة  النقابة  واتــهــمــت 
من  املــتــواصــل  الــعــام  للمال  الفظيع  و»الــهــدر 
ــنــــددة بـــشـــدة بــســوء  ــام«، مــ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــديــ ــرف املــ ــ طـ
ــتــــرام الـــقـــانـــون يف تــنــزيــل  ــدم احــ ــ الــتــدبــيــر وعـ
العمل، وطالبت  املساطر اإلدارية اجلاري بها 
واملجلس  الــفــالحــة  لــــوزارة  الــســريــع  بالتدخل 
املوضوع  لفتح حتقيق يف  للحسابات،  األعلى 
ــلـــى كــــافــــة »االخــــــتــــــالالت« الــتــي  والـــــوقـــــوف عـ
أصــبــحــت حـــديـــث كـــل أطــــر ومـــســـؤولـــي وزارة 
ــــدارك الـــوضـــع قــبــل فـــوات  الــفــالحــة، بــهــدف تـ

األوان وحماية املال العام.
وأكـــــــدت الـــنـــقـــابـــة عـــلـــى ضـــــــرورة الـــتـــواصـــل 
ــتـــب الـــوطـــنـــي  ــكـ ــأن مـــصـــيـــر املـ ــ بــــوضــــوح يف شــ
لـــالســـتـــشـــارة الـــفـــالحـــيـــة، يف ظـــل الـــتـــحـــوالت 
الــوشــيــكــة لــلــقــطــاع، وعــلــى إلــزامــيــة احلــفــاظ 
عــلــى مــكــتــســبــات الــشــغــيــلــة واســتــشــارتــهــا قبل 

اتخاذ أي قرار يف هذا الشأن.
مفهوم  والغير  الشديد  الــبــطء  واستنكرت 
الـــذي يــدبــر بــه املــديــر الــعــام )الــعــمــدة( ملف 
ما  تنزيل  والتحايل يف  االجتماعية،  األعمال 
املستخدمني  أضاع على  هو متفق عليه، مما 
عــدة فــرص لــالســتــفــادة مــن خــدمــات مؤسسة 
األعــمــال االجــتــمــاعــيــة الــتــابــعــة لـــلـــوزارة، رغــم 

االقتطاعات اجلارية منذ شهور.
ــت الـــنـــقـــابـــة عـــن أســـبـــاب صـــمـــت وزيـــر  ــاءلـ ــسـ وتـ
الفالحة عما يجري يف املكتب الوطني لالستشارة 
داخل  لألوضاع  الدقيقة  معرفته  رغم  الفالحية، 

هذه املؤسسة.
بعدما  العمدة،  ضد  النقابة  حتــرك  ويأتي 
بشكاية  اجلماعة  مبجلس  مستشارون  تقدم 
بتعطيل  فيها  يتهمونه  مــكــنــاس،  عــامــل  إلـــى 
مــصــالــح املــواطــنــني واملــســتــثــمــريــن وشـــل قسم 

التعمير وبقية األقسام األخرى.

سال

دعــم شــركة إســبانية بمــليار سنتيم آسفي

األسبوع

لشركة  ماليا  دعــمــا  الداخلية  وزارة  قــدمــت 
الحضري  بالنقل  املكلفة  اإلسبانية  »فيكتاليا« 
وذلك  مليون سنتيم،  مليارا و181  بلغ  باملدينة، 
سببتها  التي  السلبية  األثــار  عــن  للتخفيف 

جائحة »كورونا«.
املدينة،  ملجلس  األخيرة  ماي  دورة  عرفت  وقد 
خالفات بني األعضاء حول هذا الدعم الكبير املقدم 
الوضعية  من  بالرغم  الحضري،  النقل  لشركة 

املزرية التي يعيشها القطاع داخل املدينة.
أغلبية أعضاء املجلس  وبالرغم من مصادقة 

الشركة  عليه  حصلت  الذي  الدعم  مقترح  على 
املعارضة  من  آخرين  أعضاء  أن  إال  اإلسبانية، 
رفضوا التصويت، لعدة أسباب، من بينها عدم 
يتعلق  فيما  التحمالت  بدفتر  الشركة  التزام 
باألسطول وغيره من البنود، فضال عن األعطاب 
سنوات  عشر  مرور  رغم  الحافالت  تطال  التي 

على صفقة »فيكتاليا« مع الجماعة.
فإن  العمومية،  املرافق  لجنة  وحسب أعضاء 
التحمالت  بدفتر  تلتزم  ال  اإلسبانية  الشركة 
املنصوص عليه، وتشغل فقط 32 حافلة صغيرة 
رمادية  وبطائق  تأمني،  بدون   18 منها  الحجم 

تحمل اسم الوكالة املستقلة للنقل الحضري.
مع  الشركة  تعامل  طريقة  املنتخبون  وانتقد 
املستخدمني والعمال، وارتفاع عدد املطرودين، 

الشيء الذي يخالف دفتر التحمالت الذي ينص 
شغل  مناصب  بــإحــداث  الشركة  الــتــزام  على 
إلى  الحافالت  عدد  زيادة  مع  سنة،  كل  جديدة 

70 حافلة.
الدعم  وجمعوية  حقوقية  هيئات  ورفضت 
ــي ظل  املــمــنــوح لــشــركــة الــنــقــل الــحــضــري ف
الوضعية املزرية التي تعرفها املسالك الطرقية، 
واالستثمار،  واإلصالح  الصيانة  تتطلب  والتي 

باإلضافة إلى مشكل اإلنارة العمومية.
قطاع  بتعزيز  الجمعوية  الفعاليات  وتطالب 
أسفي،  عمالة  صعيد  على  الحضري  النقل 
تضيع  الــذيــن  املواطنني  ملعاناة  حــد  ــع  ووض
مواقف  في  االنتظار  طــول  بسبب  مصالحهم 

الحافالت.

األسبوع
 

تــعــيــش ســاكــنــة مــديــنــة سال 
من  كبيرة  وصــعــوبــات  مــعــانــاة 
اإلداريـــة  الــوثــائــق  تسوية  أجــل 
ــرخــص من  ــحــصــول عــلــى ال وال
والكهرباء  باملاء  الربط  مصلحة 
التابعة للجماعة الحضرية، حيث 
ال زال العديد من الناس ينتظرون 
منذ  الــعــالــقــة  ملفاتهم  تــســويــة 
لجميع  استكمالهم  رغــم  شهور 

الوثائق املطلوبة في امللف.
فإن  مطلعة،  مــصــادر  وحسب 
يعرفون  ال  املــواطــنــني  غالبية 
في  الحاصل  »البلوكاج«  سبب 
رخصهم  لــتــســويــة  املــصــلــحــة، 
الــربــط  عملية  مــن  وتمكينهم 
املعمول  املعايير  وفق  الكهربائي 
والتماطل  التأخير  أن  كما  بها، 
تساؤالت  لديهم  يطرح  الحاصل 
الحقيقية  األسباب  حــول  كثيرة 
في  والتباطؤ  العراقيل  وراء هذه 
مسؤولي  قبل  من  املراقبة  غياب 

مجلس املدينة على هذا القسم.
بــأن  املـــصـــادر  ذات  ــادت  ــ وأفـ
السير  يــعــرقــل  ــذي  ــ ال الــســبــب 
العادي للمصلحة، هي االختالالت 
الـــحـــاصـــلـــة فــيــهــا وحـــصـــول 
»الزبونية واملحسوبية«، حيث أن 
امللفات  تسوية  في  تمييزا  هناك 
بينما  الــرخــص،  ومنح  اإلداريـــة 
غير  بتبريرات  مواطنون  يصطدم 
ملفاتهم  كون  من  بالرغم  مفهومة 
املطلوبة  الوثائق  جميع  تتضمن 

من قبل إدارة املصلحة.
عن  املواطنني  بعض  عبر  وقد 
طريقة  مــن  وغضبهم  سخطهم 
تعيني  رغم  املصلحة،  هذه  تدبير 
عن  مسؤولة  جماعية  مستشارة 
والتي  املصلحة  بهذه  اإلمــضــاء 
عبر  العمل  طريقة  بتغيير  قامت 
املطلوبة  الوثائق  فــي  التدقيق 
من  الطلب  صــاحــب  تمكني  قبل 
الــتــزود  رخــصــة  على  الــحــصــول 
لم  أنــهــا  إال  ــاء،  ــ وامل بالكهرباء 
تستطع تدبير هذا املرفق بالشكل 
املطلوب، مما جعل العمدة يسحب 
توصل  بعدما  منها  التفويض 
مواطنني  من  الشكايات  ببعض 

تعرفه  الذي  التأخير  عن  تتحدث 
املصلحة، باإلضافة إلى العراقيل 
بسبب  تعرفها  التي  واالختالالت 
املوظفني مع  طريقة تعامل بعض 
يستدعي  مما  املواطنني،  طلبات 
هذه  في  العالقة  امللفات  مراجعة 
عدم  أســبــاب  وتحديد  املصلحة 
الوقت املحدد، تقول  إنجازها في 
أن  أضافت  التي  املصادر،  نفس 
فقط  تقتصر  ال  املواطنني  معاناة 
ــل  داخ ــص  ــرخ ال مصلحة  عــلــى 
على  حتى  تستمر  بل  الجماعة، 

عن  املسؤولة  الشركة  مستوى 
ــطــاع، بــســبــب طــول  ــق تــدبــيــر ال
انــتــظــار املــوافــقــة عــلــى املــلــف، 
املرتفعة  ــيــة  املــال والــتــكــالــيــف 
لعملية الربط، والتي تعتبر فوق 
للمواطنني،  الشرائية  الــقــدرة 
املنازل  العديد من  بحيث ال زالت 
والهامشية  الشعبية  األحياء  في 
بسبب  كــهــربــاء،  وال  ــاء  م بـــدون 
املتعلقة  الــبــاهــظــة  املــصــاريــف 
بالربط، والتي ال تستطيع شريحة 

من الطبقة الفقيرة تحملها.

و  تعليقصــورة

يف الوقت الذي تزين فيه املدارات الطرقية بالورود 
واألشجار وغيرها من األشياء التي تعبر عن جمالية 

املدينة كتراث محلي، اختارت مكناس - حسب 
مسؤوليها - تجميل املدينة بحاويات األزبال كما هو 

ظاهر يف الصورة من حي املنصور.

أزمـــــــــــــور
ســتــة مــاليــيــر هـــي مــســتــحــقــات بــلــديــة أزمـــــور مـــن الـــرســـوم 
أو ملصلحة الضرائب،  التي لم تؤد حلد اآلن للبلدية  واجلبايات 
بــفــعــل متــاطــل الــتــجــار وأربــــاب املــقــاهــي وعــمــوم الــســاكــنــة، الــذيــن 
بدورهم انخرطوا يف هذا التماطل واالمتناع عن أداء ما بذمتهم 
أين  املــطــروح:  والــســؤال  مدينتهم،  لبلدية  مستحقة  من ضرائب 
هي مصالح البلدية املختصة بهذا الشأن؟ ملاذا ال تفعل ما يلزم 
ومفتشية  املراقبة  وأيــن مصلحة  الضائعة؟  املاليير  هذه  إلرجــاع 
الضرائب؟ وأين املجلس األعلى للحسابات من كل هذا؟ بل وملاذا 

مت السكوت عن هذا األمر لعدة سنوات ؟

مدينة  األحياء يف  بعض  أزقة  تنظيف  عملية  توقفت  لماذا 
أزمور والتي كان يقوم بها عمال النظافة كل صباح، حيث اكتفت 
دون  النفايات  بجمع  النظافة  قطاع  تدبير  لها  املفوض  الشركة 
وخاصة يف حي  األوســاخ،  غارقة يف  تبقى  التي  األرض  تنظيف 
أزمور؟  أحياء  من  كثير  يقع يف  احلمد  يقع يف حي  وما  احلمد، 

سؤال موجه للمسؤولني عن توقيع عقد التدبير املفوض.

كيف يتم اإلعالن عن موعد امتحانات الباكالوريا يف بداية 
شهر  طيلة  الــدراســة  مبواصلة  توصي  الـــوزارة  بينما  يونيو  شهر 
إلجــراء  شــهــران  هما  ويوليوز  يونيو  شهري  أن  العلم  مــع  يوليوز 
االمــتــحــانــات واالمــتــحــانــات االســتــدراكــيــة، وعــمــلــيــات التصحيح 
وإعالن النتائج وتصفية كل ما يتعلق باملوسم الدراسي الستقبال 

موسم دراسي جديد يف أحسن الظروف؟

أصداء

شكيب جالل 
مطالب بوقف تحويل الرصيف 

موقفا للدراجات النارية
األسبوع

بوقف  ــدة،  ــجــدي ال بمدينة  جمعوية  هــيــئــات  طــالــبــت 
الدراجات  حراس  قبل  من  للرصيف  الفوضوي  االستغالل 
املحالت  ــام  أم موقف  إلــى  وتحويله  واحتالله  النارية، 

التجارية بشارع محمد الخامس.
التجار  من  العديد  فــإن  الجمعوية،  الهيئات  وحسب 
الرصيف من قبل أصحاب  الترامي على  متضررون بسبب 
الدراجات النارية، خاصة أمام القباضة وساحة الحنصالي.
املجلس  خصصه  ــذي  ال املــكــان  أن  الجمعيات  وقــالــت 
يعد  لم  النارية،  الدراجات  ألصحاب  بالجديدة  الجماعي 
تعرف  للراجلني  املخصصة  األرصفة  أصبحت  يكفي، حيث 

طوابير طويلة للدراجات مما يعيق حركة املارة.
املحلية  السلطات  والجمعوية  املهنية  الهيئات  ودعت 
مواقف  من  الرصيف  لتطهير  التدخل  إلى  املرور،  وشرطة 
الدراجات النارية، باعتبار أن أي وقوف غير قانوني يجب 
أن تسجل لصاحبه مخالفة أو حجز لدراجته، التي ال تلتزم 

بأماكن الوقوف املحددة حسب مدونة السير.
من  املستفيدة  الجهات  جميع  عن  الكشف  إلــى  ودعــت 
املتمثلة في االستيالء على األرصفة  الفوضى  انتشار هذه 
وحرمان  القانون،  إطار  خارج  للمداخيل  مــوردا  وجعلها 

املارة من املرور ومضايقة أصحاب املحالت التجارية.

الجديدة
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ــن تــعــطــشــه  ــ ـــا مـ ــ ــاقـ ـــ ــطـ ـــ انـ
وقنوات  املتطورة  للتكنولوجيا 
الحالي  الجيل  وصل  التواصل، 
إلى مواقف ذات تطلعات مختلفة 
األلفية  جيل  تطلعات  عن  تماما 
يتعني  جديد  جيل  إنه  السابق.. 
ــى املـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة  عــل
تطلعاته  مع  التكيف  والخاصة 

بتصور مختلف واستثنائي.
يشهد العالم اليوم ثالثة أجيال 
وتطلعات  تــجــارب  على  تتوفر 
وثقافات مختلفة جدا في مواجهة 
بعضها البعض، وقد شهد الجيل 
اليوم  عمره  يمتد  ــذي  ال األول، 
والدة  عــامــا،   80 ــى  إلـ  65 مــن 
يعيش  وهــو  املعلومات  تقنيات 
من  الخمسينيات  من  يقترب  أو 
املستويات  جميع  وتسلق  عمره، 
بإحساس قوي بالعمل والتسلسل 
أن  دون  تنافسية  وبروح  الهرمي 
في  جدا  جيدا  بالضرورة  يكون 
حقل التواصل، أما الجيل الثاني، 
من  ولد  فقد  »ياهو«،  جيل  وهو 
رحم الرقمية في نفس الوقت الذي 
سنوات  )بني  األنترنيت  فيه  ُولد 
80 و95( والتقنيات الرقمية، مما 
جعله يبدي قدرة ال يمكن إنكارها 
على التكيف واالستقاللية القوية، 
حول  التمركز  بعض  أيضا  ولكن 
النسبي  الشعور  من  أكثر  الذات 
وبالنسبة  الهرمي،  بالتسلسل 
بعد  ــد  ول الـــذي  الــثــالــث،  للجيل 
الشبكات  جيل  فهو   ،1995 سنة 
كل  فــي  والــتــواصــل  االجتماعية 
مكان.. إنه جيل متعطش للسرعة 
لكنه  األعمال،  وريادة  والشفافية 
ال يتحلى بالصبر، وهو ذو ذهنية 
املؤسسات..  في  يثق  وال  مشتتة 
لقد وصل اليوم إلى سوق األعمال 
بالتقنيات  تلقائية  معرفة  ولديه 
العمل  طــرق  تغيير  فــي  ورغــبــة 

واملعيشة.
شركة  أجرتها  لــدراســة  وفــقــا 
صناعة  فــي  املتخصصة  »ديـــل« 
املائة  فــي   80 فــإن  الحواسيب، 
من األشخاص من الجيل الثالث، 
باستخدام  العمل  فــي  يرغبون 
التقنيات املتقدمة، و84 في املائة 
املقترحة  التقنيات  أن  يعتبرون 
املؤسسة، تشكل  قبل صاحب  من 

معيارا اختياريا رئيسيا.
 71 يعتقد  آخـــر،  جــانــب  ــن  وم
الجديدة  التقنيات  أن  املائة  في 
واألتمتة،  االصطناعي  والــذكــاء 
أكثر  عــمــل  بيئة  أوال  ستخلق 
عــــدال، فــيــمــا يــرغــب أكــثــر من 
ــاص مـــن صــنــف  ــ ــخ ــ ثــلــث األش
بوظائف  العمل  في  املستجوبني، 
املعلومات،  تكنولوجيا  قطاع  في 
الــجــيــل بشكل  يــتــوق هـــذا  كــمــا 
التواصل  مــن  مزيد  إلــى  خــاص 
الغالبية  أن  حــني  فــي  البشري، 
الــعــظــمــى مــن الــجــيــل الــثــانــي، 
عن  العمل  انتشار  في  يرغبون 
 60 ويفضل  املؤسسات،  في  ُبعد 
في املائة التوسع في مكان العمل 

بدال من ممارسة العمل عن ُبعد.

صراع األجيال 
الرقـــــمـــية

عبده حقي

بنعيسى يوسفي

جدلية العاقة بين الدين والسياسة

بني  العالقة  غــرار  على  القضايا،  من  العديد  إن 
الفلسفي  النظر  تقديم  تستوجب  والسياسة،  الدين 
أن  الفيلسوف  وواجـــب  السياسي،  التحليل  على 
بما  األمــم  تهلك  ال  حتى  بها  االشتغال  إلــى  يسابق 
املطروح  املركزي  فالسؤال  وبالتالي،  أياديها،  كسبت 
في خضم هذا الجدل، هو حول جوهر هذا التصور أو 
املغربي  الفيلسوف  له  يؤسس  الذي  الفكري  النموذج 
التي  املرتكزات  أهم  وحول  الرحمان،  عبد  طه  الكبير، 
يستند عليها، وقبل الخوض في تفاصيل هذا النموذج 
»روح  كتاب  في  عميق  بشكل  قويا  صداه  نجد  الذي 
في  الكتاب  هــذا  وضــع  من  أوال  مندوحة  ال  الــديــن«، 
التاريخي وفي إطاره املوضوعي، فالكتاب هو  سياقه 
بني  العالقة  قضية  في  والديني  العقلي  للنظر  تجديد 
اليوم من  البعض  الدين والسياسة يتجاوز ما يفهمه 
خارجية  مؤثرات  بأي  متأثر  غير  وهو  العالقة،  هذه 
إلى  اإلسالميني  وصــول  أو  العربي  الربيع  كأحداث 
الحكم مثال في هذا القطر أو ذاك، أو أي شيء من هذا 
القبيل.. إنه في عمقه عملية تجديد فلسفية من داخل 
»رجوع  هو  آخر،  وبمعنى  اإلسالمي،  الديني  النسق 
إلى أصل املوضوع« من خالل التفكير في أصل الدين 
وعالقته بكل مناحي الحياة وليس بالسياسة فحسب، 
عالقته  توافقية في  صيغة  إيجاد  محاولة  وبالتالي، 
بالسياسة على اعتبار أنها الزالت تستأثر باالهتمام، 
وألنها أيضا ال زالت في حاجة إلى املزيد من التوضيح 
ورفع الكثير من اللبس والضبابية عليها.. إنها صيغة 
لجوهر  وتؤثث  الــيــوم،  الــدائــر  الجدل  هــذا  تتجاوز 
من  يتوخى  التي  الرحمان،  عبد  طه  الدكتور  أطروحة 
العالقة  هذه  فيه  تسير  الذي  املسار  تصحيح  خاللها 
التي يبدو في نظره أنها انحرفت كثيرا عن اتجاهها 
تقويم،  إلى  يحتاج  دقيق  غير  منحى  وأخذت  السليم، 
مانعني شافيني  تعبيرين  في  التصحيح  هذا  ويلخص 
وهما: »ذكر ما نسيه العلماني« و»عروج على ما قعد 
عنه الدياني« على اعتبار أن كال الطرفني في تعاطيهم 
أخطاء  في  يسقطان  والسياسة  الدين  بني  للعالقة 
كثيرة، فدعاة الربط بني الدين والسياسة ودعاة الفصل 
على حد سواء، قصروا الدين على السلطة والحكم كل 
في  بحصره  للدين  تقزيما  يعتبر  وهذا  منظوره،  من 
دائرة ضيقة، مما يستدعي معه نوعا من العروج، أي 
االرتفاع إلى أبعد من هذا السقف نحو شمولية الدين، 
الدين  أن  يعتبرون  الفصل  دعاة  أن  من  الرغم  وعلى 
شيء شخصي وفردي بني اإلنسان وخالقه، وتحييده 
من الحقل السياسي أمر إيجابي لقدسية الدين نفسه 
أن  التحييد  هذا  أخرى، من شأن  من جهة، ومن جهة 
يجعل الصراع السياسي على السلطة والتداول حولها 
أكثر ديمقراطية، حيث يكون الصراع في هذا املضمار 
برامج  على  مبنيا  وإيديولوجيا  سياسيا وفكريا 
والتعديل حسب  والتطبيق  للتكييف  قابلة  وتصورات 
إلى  ومحتكم فيها  والــزمــانــيــة،  املكانية  الــظــروف 
أن  الدين  على  يجب  وبالتالي،  وضعية،  قيم وقوانني 

ينأى بنفسه عن هكذا صراعات التي تتميز بالنسبية بحكم 
أن السياسة علم نسبي يصيب فيه اإلنسان أو يخطئ، أما 
السماوية  التشريعات واألحكام  على  يستند  فهو  الدين، 
مما  واالجتهاد،  للتجزيئ  قابلة  وغير  مطلقة  تكون  التي 
وغير  مختلة  والسياسي  الفكري  الصراع  معادلة  يجعل 
دينية  نصوص  على  اإلسالميون  يستند  بحيث  متكافئة، 
هي كالم هلل الذي ال يقبل النقاش واملجادلة، وفي املقابل، 
يستند العلمانيون على نظريات ومعطيات بشرية نسبية 
ترتكز على االختالف وحرية الرأي وما إلى ذلك، فاملطلق 
عن  فضال  هــذا  النسبي،  مــع  يتعارض  املــقــام  هــذا  فــي 
كونهم - أي العلمانيون - يعتبرون أن السياسة باملبادئ 
أن  يمكن  التي  الوحيدة  الوسيلة  هي  بها،  يؤمنون  التي 
أن  أساس  على  الدين،  وليس  للمجتمع  السعادة  تحقق 
الروح،  بعالم  يهتم  والدين  الواقع  بعالم  تهتم  السياسة 
»االئتمانية«  النظرية  صاحب  يبطلها  املسلمة  هذه  لكن 
العالم  وتشهيد  املرئي  العالم  »تغييب  قاعدة  خالل  من 
لكن  مستفيض،  شرح  إلى  تحتاج  قاعدة  وهذه  الغيبي«، 
املجال ال يتسع لذلك، ليبقى األهم فيها هو أن العلمانية 
السماوي،  الدين  غير  آخر  »دين«  إنشاء  هي  النهاية  في 
وهو »السياسة«، إال أنهم، حسب طه عبد الرحمان، بهذا 
كل  من  وبالرغم  كلها،  التفاصيل  وبهذه  واإلدراك،  الفهم 
لنا،  العلمانيون في تقديمها  التبريرات التي يجتهد  هذه 
ينسوا  فإنهم  نظرهم،  توضيح وجهة  في  اإلسهاب  وهذا 
مد  في  مهما  دورا  أن يلعب  يمكن  الدين  أن  يتناسوا  أو 
ذلك  إلى  يدعو  كان  كما  للتدبير  بمنهج  السياسة  هذه 
وغيره،  خلدون  ابن  أمثال  سابقون  إسالميون  مفكرون 
من  لها  بد  ال  السياسة  أن  القول  إلى  يدفع  الذي  الشيء 
داخليا،  دينا  أو  خارجيا  سماويا  دينا  كان  سواء  دين، 
لكي تصبح السياسة هي نفسها دينا ال تعترف بدين آخر 
تكون  الحالة،  هذه  وفي  لنفسها،  هي  تسطره  ما  سوى 
السياسة،  في  الدين  إدخال  بعدم  تقول  التي  العلمانية، 
دينا  يكون  قد  الــذي  معينا،  سياسيا  كيانا  يقدس  دينا 
مدنيا أو دينا سياسيا، ليخلص الدكتور طه عبد الرحمان 
ليس  »االئتماني«  املنظور  من  الدين  أن  إلى  النهاية  في 
للفاعلني  متقابالن  طريقان  هما  بل  منفصلني،  عاملني 
اإلنسانيني، وهذا ما يتضح حتى في اللسان العربي، إذ 
تشير عبارة الدين إلى »الشرعة واملنهاج« كما في القرآن 
الكريم، بينما تشير السياسة إلى »طريقة للتدبير«، وهنا 
والسياسة  الدين  بني  األساسي  الرابط  بالتحديد  يكمن 

والذي ال يمكن فصله البتة.
في شموليتها  االئتمانية« هي  »املقاربة  أن  بالذكر،  جدير 
التي  للتحديات  تتعرض  واإلسالمي،  العربي  للواقع  مقاربة 
يواجهها في شتى املجاالت، من منظور فلسفي محض، وهي 
بذلك تتجاوز املقاربات السابقة للمفكرين العرب املعاصرين 
والتي انحصرت في زوايا تاريخية أو سياسية أو اجتماعية، 
هذا هو طه عبد الرحمان، الذي يشتغل منذ عقود خلت على 
مشروع فكري وفلسفي يحتاج دارسه إلى التسلح بكثير من 
األدوات املعرفية واإلبستمولوجية لسبر أغواره بالتفصيل، 
ومعلومات  ومفاهيم  أفكار  من  يختزنه  ما  على  والوقوف 
فتئت  ما  التي  العويصة  اإلشكاالت  من  الكثير  على  تجيب 

تقف حجر عثرة أمام تقدم األمة العربية وتطورها.
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ــن أعـــوام  ــام م ــع واحـــــد ال
وكانت  زمان،  ديال  التجارة 
ليلة العواشر، واملحل عندي 
ناشط  بالكليان..  مطرطق 
نبتات  حــتــى  ــرواج  ــ الـ مــع 
مرفوقة  السيدة  واحد  معايا 
وصدموني  بناتها!  بجوج 
ــداْو من  ــ ــم خـ ــه ــول أن ــق ــال ب
من  الفورص  الطحني  عندي 
خلطو  وحيث  الفلور!  نوع 
في  بما  الحلوة،  قوام  معاه 
ديالو  الثمن  اللي  اللوز  ذلك 

فيه  أنه  ما غربلوه،  بعد  اكتاشفو من  غالي! 
الدود!

وخــنــزرت  عميق،  النفس  واحـــد  ــِديــت  ْخ
طرحت  ثــم  االســتــغــراب،  مــن  بــنــوع  فيهوم 
عليهوم السؤال اللغز: واش آ الواليدة حتى 
األخرى  واملقادير  اللوز  مع  الطحني  خلطتي 
قبل  الطحني  غربلتي  أنك  أو  غربلتيه،  عاد 

اللي  حيث  املقادير،  مع  تخلطيه  ما 
طبيعي هو أنك تغربلي الطحني قبل ما 
األخرى،  واملقادير  اللوز  معاه  تخلطي 
ماشي تخلطي العجب كامل عاد تبداي 

تغربلي فيه!؟
ليا:  وقالت  العدو،  شوفة  فيا  شافت 
نجيب  نمشي  غــادي  أنا  عليك!  بــزاف 
بعينيك!  تشوفها  ديالك  التخليطة  ليك 
عليك هنا؟  تنكذب  ليك  كما يحساب  يا 
والـله حتى خسرنا زبالة ديال الفلوس 
في  ضّيعتينا  راك  الحلوة!  هــاذ  فــي 

رزقنا دعيناك لـله!
ذيك  شفت  بقيت  مــا  هــذا  يومنا  ــى  وإلـ
موقف  في  تحطني  باغا  كانت  اللي  السيدة 
حرج أمام املأل باش نتفاوض معاها من أجل 
على  سمعتي  وأن  سيما  ال  األوضاع،  تهدئة 
مخالفة  أّي  عندي  تسجل  لم  أنه  مع  املحك، 
عقود  طيلة  السالمة  بمعايير  يتعلق  ما  في 
من مزاولة التجارة، لسبب بسيط، هو أنني 

عندي  والضمير  بيدي،  شغلي  على  واقــف 
ديما كونيكسيون، وفوق من هاذ الشي كامل، 
السلعة خارجة َخّفًا َزربا وللـه الحمد.. وأكثر 
من هاذ الشي، كان هاذ الفورص ديال الفلور 

عاد بان، وباقي جديد في السوق!
هاذ الواقعة تفكرتها باملوازاة مع الواقعة 
طاجني  مــول  املطعم  لصاحب  جــرات  اللي 
نطرح  وخالتني  أوزود،  شالالت  في  بالدود 
الناس  بزاف  ليا  بان  بــريء،  السؤال  واحد 
يقاوم  ممكن  الدود  هاذ  واش  وهو:  طرحوه 
حرارة الطياب أو حتى حرارة التسخان من 
بعد الطياب؟ واش هاذ الدود ماغاديش تكون 

معاه رائحة كريهة مثيرة للتقزز؟ 
في  البحث  احترام مجريات  مع  هذا طبعا 
هاذ املسألة من طرف الجهات املختصة، اللي 
الواقعة،  هاذ  في  الفصل  في  الحق  عندها 
»الفالطة  قيل  الفالطة.. وقديما  وتحديد مول 
بالكبوط«، ألن األمر يتعلق بصحة املواطنني 

وسمعة املنطقة سياحيا!

انتــهى

مول الحانوت وطاجين أوزود!

الطيب آيت أباه

»املقاربة 
االئتمانية« هي 
يف شموليتها 
مقاربة للواقع 

العربي 
واإلسالمي، 

تتعرض 
للتحديات التي 

يواجهها يف 
شتى املجاالت، 

من منظور 
فلسفي محض، 

وهي بذلك 
تتجاوز املقاربات 

السابقة 
للمفكرين العرب 

املعاصرين 
والتي انحصرت 

يف زوايا 
تاريخية أو 
سياسية أو 

اجتماعية



األقارب بين صلة الرحم 
اإلســـــالم فـــــي  والقطــــــــيعة 

دراسة علم
 حيــــــــــاة األرض

ــوم أن  ــل ــع مــــن امل
علم  دراسة  الهدف من 
أن  هــو  األرض  حــيــاة 
على  العلماء  يحصل 
صحيحة  مــعــلــومــات 
ــهــم وعـــن  ــت ــئ ــي ــن ب ــ ع
من  الفسيح  السكون 
حــولــهــم، وهـــذا األمــر 
عنه، هو  غنى  ال  الذي 
تحقيق  قصد  وسيلة 
أثارها  تظهر  غــايــات 
كما  األرض  كوكب  علم  حــول  البحث  فــي 
»الجيولوجيا«،  العالم  عبر  تسميته  يطيب 
حياة  علوم  بفضل  أنــه  العارفون  ــدرك  وي
الخالق  عظمة  البشر  يستشعر  األرض 
وفق  يسير  الــذي  الواسع  الكون  هــذا  في 
وكوكب  تبديال،  لها  تجد  لن  التي  سنة هلل 
األرض حافل بأنواع املخلوقات مما يجعل 
عمال  العلم  في  بالزيادة  شغوفا  اإلنسان 
علما((،  زدني  رب  ))وقــل  الكريمة:  باآلية 
خلقنا  ))ولــقــد  تعالى:  لقوله  ومــصــداقــا 
ستة  في  بينهما  ومــا  واألرض  السموات 
يقول  لدرجة  لغوب((  من  مسنا  وما  أيــام 
عز وجل: ))هو الذي جعل لكم األرض ذلوال 
وإليه  رزقه  من  وكلوا  مناكبها  في  فامشوا 
هذه  أن  األمة  فقهاء  فهم  طبعا،  النشور((. 
الدعوة صريحة من أجل دراسة علم األرض 
أسرارها  عن  والبحث  عليها  نعيش  التي 
بسلطان((  إال  تنفذوا  ))ال  لقوله  تبعا 
هذا  املسلمون  طبق  وقــد  بالعلم،  ومفاده 
وما  الفلك  علم  حول  علميا  فتقدموا  األمر 

وراء الطبيعة.
تقود  األرض  كوكب  علم  دراسة  أن  أكيد 
اإلنسان إلى اإليمان بالـله ونحن في املغرب 
أنعم هلل علينا بالفوسفاط وببحرين شماال 
وغربا، وانطالقا من املوقع الجغرافي ندرس 
تطور  وعبر  الجديدة  حلته  في  األرض  علم 
الرسم  وبلغة  علمي  أسلوب  وفق  اإلنسان 
جغرافية  خريطة  فــي  الرقمية  والــصــور 
وحب  التفكير  ملكة  عــن  فضال  األرض، 
الشبكة  بفضل  العلمي  والبحث  االطــالع 
السائد  املفهوم  أن  العلم  مع  العنكبوتية، 
يحتاج  األرض  علم  أن  العلماء،  معظم  لدى 
للمكبر الضخم  اآللة  إلى االبتكار في قطاع 
أنها  بحكم  التكنولوجيا  حقل  في  وإبــداع 
تساعد على اكتشاف باطن األرض، علما أن 
علم األرض هو في خدمة الزراعة والفالحة 
جوف  في  الطبيعية  الثروات  عن  والكشف 
الطبيعي  والغاز  النفط  واستخراج  األرض 
لقوله  مصداقا  الجوفية  واملياه  قعرها،  من 
فانظروا  األرض  في  سيروا  ))قــل  تعالى: 
كيف بدأ الخلق ثم ينشئ النشأة اآلخرة إن 
هلل على كل شيء قدير((، وخالفا ملا يدعيه 
كرة  شكل  على  األرض  أن  من  األنام  معظم 
كوبرنيكوس  البولوني  فلكيني:  وبشهادة 
-1564( غاليلي  واإليطالي   )1543-1473(
وسيد  العمالق،  املجهر  بواسطة   )1642
األرض مستدير على شكل  أن كوكب  األدلة 
القطب  ــى  إل الشمالي  القطب  مــن  بيضة 
الجنوبي، وكم كنت وما فتئت معجبا باآلية 
القرآنية العظيمة: ))يدبر األمر من السماء 
ــوم كان  ــى األرض ثــم يــعــرج إلــيــه فــي ي إل

مقداره ألف سنة مما تعدون((.
))أو  القرآن:  لغة  وبحجة  القول  خالصة 
واألرض  السماوات  أن  كفروا  الذين  ير  لم 
كل  املاء  من  وجعلنا  ففتقناهما  رتقا  كانتا 
شيء حي أفال يؤمنون(( مع العلم أن دوران 
حول  القمر  ودوران  الشمس  حول  األرض 
األرض بناء على القرآن وعلومه ))وكل في 
العظيم  ربك  باسم  فسبح  يسبحون((  فلك 

وسالم هلل على من اتبع الهدى.

عن  ونهى  الرحم،  قطيعة  من  اإلسالم  حــذر 
اسم  والرحم  األجــالء،  علماؤنا  يقول  كما  ذلك، 

شامل لكافة األقارب.
ْحَساِن  َواإْلِ ِباْلَعْدِل  َيْأُمُر  هلَل  ))ِإنَّ  تعالى:  قال 
َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبٰى َوَيْنَهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر 
النحل  )سورة  ُروَن((  َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  َيِعُظُكْم  َواْلَبْغِي 

اآلية 90(،
أحد  يقول  الــرحــم؟  صلة  تكون  كيف  ولكن 
تيسرت،  إذا  بــالــزيــارة  تكون  بأنها  العلماء، 
صلة  أيضا  لك  ويشرع  وبالتلفون،  وباملكاتبة 

الرحم باملال إذا كان القريب فقيرا.
جل  يراها  كما  الرحم،  قطيعة  أسباب  ومــن 
ثم  القطيعة،  بإثم  الجهل  يلي:  ما  الباحثني، 
الرحم  صلة  فيقطع  الدنيا،  بأمور  االنشغال 
من  وقطيعتها  واجــبــة  الــرحــم  وصلة  ألجلها، 
هو  آخر  سببا  وتجد  العلماء،  حسب  الكبائر، 
ال  األقارب  فبعض  الضيافة،  في  الزائد  التكلف 
لقلة  التكلف  ذلك  في  غيره  يجاري  أن  يستطيع 
بأن  املتكلف  وعلى  القطيعة،  في  فيقع  يده  ذات 
الضيوف  استقبال  في  الكرم  كل  الكرم  أن  يعلم 
إكراما  وبإكرامهم  والبشر،  بالبشاشة  يكون 
وأخيرا  وتبذير،  إسراف  أو  تكلف  فيه  يكون  ال 
فبعض  ــجــاه،  وال بــاملــال  البخل  آخـــرا،  وليس 
الناس إذا تولى منصبا أو رزقه هلل ماال، تجده 
يقطع رحمه، وهلل يقطع من قطع الرحم ويصل 

من وصله.
بصلة  الكريم  النبي  أمر  ملاذا  ندرك  هنا  ومن 
هلل  أنا  وتعالى:  تبارك  هلل  ))قال  فقال:  الرحم 
من  لها  وشققت  الرحم،  خلقت  الرحمن،  وأنــا 
اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بَتتُّه(( 
وصححه  وأحمد،  داود  وأبــو  الترمذي  )رواه 
كذلك:  الكريم  النبي  وقال  واأللباني(،  الترمذي 
فليصل  اآلخــر  واليوم  بالـله  يؤمن  كان  ))مــن 
))من  أيضا:  وقال  البخاري(،  )رواه  رحمه(( 
أثره،  له في  له في رزقه وينسأ  أن يبسط  أحب 
كثيرة  وأحاديث  )البخاري(..  رحمه((  فليصل 
عليهم  والعطف  الرحم  وصل  في  وترّغب  تؤكد 
والتصدق  بل  معهم،  الخير  وفعل  ومساعدتهم 

على املحتاج منهم..
قال الُقْرُطِبي: »وبالجملة فالرحم على وجهني: 
ويجب  يــن،  الــدِّ رحــم  ة  فالعامَّ وخــاصــة،  عــامــة، 
ألهله،  واملحبة  اإليــمــان  بمالزمة  مواصلتها 
مضارَّتهم،  وَتـــْرك  لهم  والنصيحة  ونصرتهم 
والقيام  معاملتهم  في  والنصفة  بينهم  والعدل 
وحقوق  املرضى  كتمريض  الواجبة،  بحقوقهم 
ودفنهم،  عليهم  ــالة  والــصَّ غسلهم  ِمــن  املوتى 
الرحم  لهم، وأما  املترتبة  الحقوق  ذلك من  وغير 
الرَُّجل  طرفي  من  القرابة  رحم  وهي  الخاصة، 
أبيه وأمه، فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة، 
عن  التغافل  وتـــرك  أحــوالــهــم  وتفّقد  كالنفقة 
تعاهدهم في أوقات ضروراتهم، وتتأكد في حقهم 

حقوق الرحم العامة«.
لــكــن لــأســف الــشــديــد، كــمــا يــقــول األســتــاذ 
االجتماعية  التغيرات  »أرخـــت  صـــدور:  ــوب  أي
العالقات  حميمية  على  بظاللها  واالقتصادية 
العائلية بشكل أفضى إلى شبه قطيعة بني أفراد 
العائلة الواحدة، وترك واحدة من أفضل القربات 
ربه،  من  اإلنسان  تقرب  التي  الطاعات  وأعظم 
وشقت على كثير من الناس اليوم صلة أرحامهم 
كثرة  القرابة بسبب  ذوي  ممن تجب صلتهم من 
املشاغل، أو بسبب املشاكل والنزاعات العائلية، 
من  كثير  عند  الــرحــم  صلة  دائـــرة  ضاقت  كما 
الناس، فال يصلون إال من يصلهم، وال يحسنون 
إال ملن يحسن إليهم«، مع العلم أن هناك دراسات 
في  ــارب  األق بني  التواصل  أهمية  تؤكد  كثيرة 
بل  اآلالم،  من  والتخفيف  الصحة  تحسني  مجال 
صحة  يحسن  معه  والتعاطف  املريض  زيارة  إن 
وكذلك  املناعي،  نظامه  كفاءة  من  ويرفع  املريض 
املناعة  تعزيز  في  يساهم  السن  بكبار  االهتمام 

لديهم وتحسني قدرتهم على الشفاء.
قال سيد املرسلني في فضل صلة الرحم وأثرها 
ُه َأْن ُيْبَسَط َعَلْيِه ِرْزُقُه َأْو ُيْنَسَأ  الطيب: ))َمْن َسرَّ

ِفي َأَثِرِه َفْلَيِصْل َرِحَمُه(( )متفق عليه(.
الرحم  صلة  بــأن  سبق،  كل  من  جليا  يتضح 
واجبة شرعا، وال يجوز للمسلم قطعها تحت أي 
مبرر كان، ومن الواجب على املسلم وصل أرحامه 
ولو بالحد األدنى، وعدم اللجوء إلى قطعها أبدا.

المـنبر  الــحر
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ذ. الحسن العبد
علي العلوي

جدل التحكيم في الدوري المغربي لكرة القدم..

أساسيات  أحــد  التحكيم  ــان  ك إذا 
وعامال  ــكــرويــة،  ال املــمــارســة  منظومة 
كرة  رياضة  تطوير  في  وفاعال  حاسما 
فإن  األفــضــل،  نحو  بها  والــرقــي  الــقــدم 
بعض  وتــطــال  طالت  التي  االنــتــقــادات 
تحكيمية،  ــرارات  ق عقب  املالعب  قضاة 
خــالل املــوســم الــكــروي الــجــاري، يراها 
فريق  ــان  وك ومجحفة..  ظاملة  البعض 
قد   - املثال  سبيل  على   - امللكي  الجيش 
رسالة  ووجــه  التحكيم  مــؤخــرا  هاجم 
ضد  ــدم،  ــق ال ــرة  ك لجامعة  احتجاجية 
ــوداد  ال ــام  أم  22 الجولة  مــبــاراة  حكم 
على  ــوقــوف  ــال ب مطالبا  الــبــيــضــاوي، 
األخطاء التي ارتكبها الحكم في املباراة 
مشروعة«..  »غير  جزاء  لركلة  واحتسابه 
وكان املسؤول اإلعالمي للنادي العسكري 
الــســيــاق، وحسب  ذات  فــي  تــأســف  قــد 
املهازل  »استمرار  على  إعالمية،  مصادر 
وتحكم  فرق  كفة  ترجح  التي  التحكيمية 
على  املنافسة  بــعــدم  أخـــرى  ــرق  ف على 
زميله  إلى صوت  وضم صوته  األلقاب«، 
أوملبيك  فريق  باسم  الرسمي  الناطق 

أسفي، داعيا جميع الفرق املتضررة إلى 
ومواجهة  النزيف  لوقف  صوتها  إعالء 
املشهد  إلى  تسيء  التي  املمارسات  هذه 
قائال:  يختم  أن  قبل  الوطني..«،  الكروي 
الحكام  قرارات  أن تجهض  املؤسف  »من 
مسؤولني،  من  الفريق،  مجهودات  جميع 
والعبني،  ــة،  وإداري وطبية  تقنية  وأطقم 

وجماهير أيضا«..
فريق  أول  أسفي  أوملبيك  فريق  وكــان 
املوسم  بطولة  في  التحكيم  على  احتج 
مولودية وجدة  أمام  مباراته  في  الحالي 
جاء  ذلك  بعد  الثالثة..  الجولة  لحساب 
أصدر  الــذي  أكادير،  حسنية  فريق  دور 
احتج  الرسمية،  صفحته  على  بــالغــا 
الــوداد  أمــام  لقائه  حكم  على  خالله  من 
البيضاوي برسم ثالث جولة من الدوري 

الوطني.
مؤخرا  تحكيمية  قـــرارات  خلفت  كما 
الفتح  أمام  أوملبيك خريبكة  مباراة  همت 
فعل  ردود   ،23 الجولة  لحساب  الرباطي 
الفريق  جمهور  لدى  ومستنكرة  غاضبة 
خالل  من  املباراة  تابع  الذي  الخريبكي، 
على  وكذا  االجتماعي  التواصل  وسائل 
الذي  خريبكة،  أوملبيك  مكونات  مستوى 
املوضوع ضد  في  شكاية  بعث  إلى  بادر 
إياه  متهما  الجعفري،  الدين  نور  تحكيم 

بارتكاب العديد من األخطاء..
املثيرة  التحكيمية  ــرارات  ــق ال وأمـــام 
صدقيتها،  مــدى  في  واملشكوك  للجدل 
أصبح واجب مصلحة كرة القدم الوطنية 
يحتم فتح تحقيق بشأنها وإنزال عقوبات 
زجــريــة فــي حــق الــحــكــام الــذيــن يثبت 
القرارات  اتخاذ  تهاونهم وتقصيرهم في 
النزاهة  مبادئ  لضمان  وذلك  السليمة، 

وتكافئ الفرص بني كل املتنافسني.
امللكية  الجامعة  رئيس  كــان  للتذكير، 
قبل  ــد  أك قــد  لقجع،  فـــوزي  ــقــدم،  ال لــكــرة 
مع  التام  والقطع  »االستقاللية  أن  سنة، 
األندية  ومسيري  مسؤولي  بعض  تدخل 
أساسيا  شرطا  يعد  التحكيم،  جهاز  في 
املغربية«،  الــقــدم  كــرة  منظومة  لتطوير 
نظمتها  صحفية  ــدوة  نـ خــالل  معتبرا 
بمركب  للتحكيم  املركزية  اللجنة  حينذاك 
أن  باملعمورة،  القدم  لكرة  السادس  محمد 
استقاللية  ظل  في  التحكيمية  »األخطاء 
بينما  أمرا عاديا وطبيعيا،  تبقى  الحكام، 
أو  النية  ســوء  يكتنفها  التي  األخــطــاء 
ترتكب تحت طائلة التوجيه، تعد سلوكات 
كما  الوطنية«،  القدم  كــرة  على  خطيرة 
فرض  »ضرورة  على  املناسبة  بذات  شدد 
عقوبات على الحكام الذين يثبت ارتكابهم 

لهفوات مؤثرة في نتائج املباريات«.

عبد القادر زباخ اإلدريسي

أرخت التغيرات االجتماعية 
واالقتصادية بظاللها ىلع 
حميمية العالقات العائلية 

بشكل أفضى إلى شبه 
قطيعة بين أفراد العائلة 
الواحدة، وترك واحدة من 

أفضل القربات وأعظم 
الطاعات التي تقرب 

اإلنسان من ربه، وشقت 
ىلع كثير من الناس اليوم 

صلة أرحامهم ممن تجب 
صلتهم من ذوي القرابة 

بسبب كثرة املشاغل، أو 
بسبب املشاكل والنزاعات 

العائلية، كما ضاقت دائرة 
صلة الرحم عند كثير من 
الناس، فال يصلون إال من 

يصلهم وال يحسنون إال ملن 
يحسن إليهم..
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تعنى  التي  والجمعيات  األســر  مــن  العديد  تعيش 
الذهنية،  اإلعــاقــة  وذوي  الــتــوحــد  أطــفــال  بــرعــايــة 
في  هؤالء  دمج  أجل  من  وعراقيل  كبيرة  صعوبات 
العمومية،  التعليمية  المؤسسات  المجتمع وداخل 
من  المحرومة  الفئة  هذه  تجاه  السيئة  النظرة  استمرار  ظل  في 

الرعاية الصحية والحق في التمدرس والمواكبة.

أطفالهم  إدمــاج  أجــل  من  صعبة  معاناة  تعيش  األســر  من  الكثير 
المؤسسات  أو  الجمعيات  داخل  ذهنية،  اضطرابات  يعانون  الذين 
ومرافقات  مربيات  لتوفير  الباهظة  التكاليف  بسبب  العمومية، 
لهؤالء األطفال الصغار حتى يتمكنوا من تطوير قدراتهم الحركية 

والذهنية لكي يسمح لهم بالولوج إلى بعض األقسام الدراسية.

وذوي  التوحد  أطفال  يعاني 
اإلقــصــاء  مــن  الذهنية  ــة  اإلعــاق
املجتمع، حيث  داخل  والتهميش 
الرعاية  تلق  لــم  الفئة  هــذه  أن 
االتفاقيات  من  بالرغم  الكافية 
املغرب،  التي وقع عليها  الدولية 
والتي توصي بضرورة االهتمام 
الرعاية  وتوفير  األطفال  بحقوق 
ــتــربــويــة ألطــفــال  الــصــحــيــة وال
خاصة  ينتمون  الذين  التوحد 
ــأســر املــتــوســطــة والــفــقــيــرة،  ل
والذين يقدر عددهم باآلالف على 

الصعيد الوطني.
ــول عــمــر لــحــلــو، مــســؤول  ــق ي
في  لــأطــفــال  »الــيــســر  بجمعية 
وضعية إعاقة«: »تقوم الجمعيات 
بعمل كبير لرعاية أطفال التوحد 
ــي والــثــاثــي  ــذهــن ــر ال ــأخ ــت وال
اإلمكانيات  قلة  رغــم  الصبغي، 
املالية، لكن هذه الفئة من األطفال 
وال  الحقوق  مهضومة  زالــت  ال 
مثل  التمدرس  حق  من  تستفيد 
مضيفا  اآلخرين«،  األطفال  بقية 
بالنسبة  ــة  ــدراسـ الـ ــق  »حـ أن 

ــال فـــي وضــعــيــة إعــاقــة  ــأطــف ل
تسهيات  تــوفــيــر  يــســتــوجــب 
قبل  من  التوحد  أطفال  لتسجيل 
التعليمية،  املــؤســســات  ــدراء  مـ
ومعاملة  لهم،  مرافقة  وتوفير 
ونساء  ــال  رجـ قبل  مــن  حسنة 
عراقيل  وضــع  عــوض  التعليم، 
وفرض  إعاقتهم  بسبب  أمامهم 
وأوضح  عليهم«،  خاصة  شروط 
ــن الــحــديــث عن  ــه بــالــرغــم م أنـ
التمدرس والتربية الدامجة، لكن 
لم نصل لتطبيق هذه األمور على 
أرض الواقع، حيث يظل الحديث 
أو  دامجة  مدرسة  في  الحق  عن 
على  شــعــارات  مجرد  مــواطــنــة، 
يدفع  مما  فقط وال تطبق،  الورق 
والجمعيات  ــات  ــه واألم ــاء  اآلبـ
كبيرة  بمجهودات  القيام  إلــى 
التوحد  أطفال  رعاية  أجــل  من 
الدولة،  تركته  الذي  الفراغ  وسد 
األساسي  الدافع  أن  إلى  مشيرا 
الذي يجعل الفاعلني الجمعويني 
كون  هــو  الفئة  بــهــذه  مهتمني 
مصابني  أطــفــال  لديهم  أغلبهم 

ذهنية،  إعاقة  لديهم  أو  بالتوحد 
املؤسسات  عبر  يبحثون  لهذا 
وطــرق  مناهج  عــن  الجمعوية 
لرعاية أطفالهم وتوفير الظروف 
املجتمع،  في  إلدماجهم  املناسبة 
ــم الــصــعــوبــات والــعــراقــيــل  رغـ
داخل  سواء  أمامهم،  تقف  التي 
املدارس أو املؤسسات الصحية، 
مشيرا إلى »توفر بعض املدارس 
على  التعليمية  واملــؤســســات 
التوحد،  أطــفــال  لفائدة  أقــســام 
يتم  وال  معزولني  ــوا  الزال لكنهم 
دمجهم بشكل كافي، لذلك يتحمل 
أعباء ومصاريف إضافية،  اآلباء 
من  بالرغم  املرافقة  أجــرة  منها 
مؤسسة  تقدمها  التي  املساهمة 
الدعم  لكن  الــوطــنــي،  الــتــعــاون 
للتكفل  كــافــي  غــيــر  املــخــصــص 
وتعويضات  املصاريف  بجميع 
للميزانية  راجع  وذلك  املربيات، 
الـــوزارة  توفرها  التي  القليلة 
في  الوطني  التعاون  ملؤسسة 
ظل ارتفاع عدد الجمعيات وعدد 
األطفال الذين يحتاجون للرعاية، 

تكاليف  لدفع  اآلبــاء  يضطر  مما 
رواتـــب  ــي  ف للمساهمة  مــالــيــة 

األخصائيني واملرافقات«.
»األطفال  أن  لحلو  عمر  وأكــد 
ــة لــلــتــربــيــة  ــة مـــاسـ فـــي حـــاجـ
ترويض  وحــصــص  والــرعــايــة، 
للنطق  حصتني  منها  متنوعة، 
ــم الــتــرويــض  ــوع، ث ــبـ ــي األسـ ف
الحسي والحركي، والذي يعرف 
خصاصا كبيرا بسبب قلة األطر 
إلى  املجال،  املتخصصة في هذا 
جانب العديد من اإلكراهات التي 
تعيشها الجمعيات التي تشتغل 
الصعوبات  بسبب  القطاع  في 
اإلدارية وعدم اهتمام املسؤولني 
للقطاعات  التابعني  املحليني 
الوزارية بوضعية أطفال التوحد 
في  تنشط  الــتــي  والجمعيات 
ضــرورة  على  مشددا  املــيــدان«، 
مختلف  بــني  الــجــهــود  تــكــاثــف 
)الصحة  ــة  ــوزاري ال القطاعات 
والتضامن(،  واألسرة  والتعليم 
الشراكة  اتفاقية  بنود  وتطبيق 
سنوات  ثــاث  منذ  وقعت  التي 

أطفال  ومساعدة  رعاية  أجل  من 
التوحد، لكون العديد من نشطاء 
الــجــمــعــيــات يــجــدون عــراقــيــل 
ويصطدمون بمشاكل مع اإلدارة 
للحصول  الصحة،  ومندوبيات 
أخصائي  أو   تــرخــيــص  عــلــى 
الــجــمــعــيــة قصد  ــي  فـ لــلــعــمــل 

مساعدة األطفال.

التنسيق غياب 
 بين القطاعات

يصطدمن  األمهات  من  العديد 
بصعوبات كبيرة من أجل إلحاق 
بالتوحد  املــصــابــني  أطــفــالــهــن 
التعليمية  واملؤسسات  باملدارس 
مدير  رفــض  بسبب  العمومية، 
األحيان،  من  الكثير  في  املدرسة 
أو  استقباله  األســتــاذ  رفــض  أو 
إلحاقه بالقسم، وإذا ما تم توفير 
املؤسسة  تضع  ــي،  دراســ قسم 

على  تــعــجــيــزيــة  شـــروطـــا 

إعداد. خالد الــغازي

تعـــاني فـــي صــــمت  أســـر 

أطفال التوحد
بين اإلقصاء االجتماعي
الحكـــــومي والدعــــــــم 
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تحمل  ضــــرورة  مــنــهــا  األســــر، 
والخدمات  املربيات،  تعويضات 
واألنشطة، مما يجعل عددا كبيرا 
من  محرومني  التوحد  أطفال  من 

اإلدماج في الوسط املدرسي.
لحلو،  يعتبر  ــار،  اإلط هــذا  في 
مسؤول بجمعية »اليسر لألطفال 
»اإلشكال  أن  إعاقة«:  في وضعية 
املطروح يكمن في غياب التنسيق 
للتعامل  الوزارية  القطاعات  بني 
التوحد، رغم  أطفال  مع جمعيات 
القطاعات  بني  اتفاقية  هناك  أن 
ــن أجــل  الــحــكــومــيــة لــلــتــعــاون م
والحاجيات  الــخــدمــات  توفير 
مضيفا  األطفال«،  من  الفئة  لهذه 
أن »بــعــض املــســؤولــني يــبــررون 
أو  تعليمات  بعدم وجود  موقفهم 
متسائال:  ــوزارة«  الـ من  قــرارات 
للتهرب  فقط  محاوالت  هي  »هل 
مساعدة  وعــدم  املسؤولية،  من 

الطفل؟«.
ــو  ــحــل ــد ل ــ ــق ــ ــت ــ وان

ــل  ــام ــع أســــلــــوب ت
ــاتـــذة  ــعــض األسـ ب
فـــي املـــــدارس مع 
أطـــفـــال الــتــوحــد، 
ــهــم  ــول ــب وعـــــــدم ق

مما  ــام،  ــسـ األقـ فــي 
وحيفا  تمييزا  يخلق 

أن  بحيث  األطــفــال،  بني 
بالطفل  يستهزئ  من  هناك 

املصاب بالتوحد، مما يؤدي إلى 
واملــســاواة  الفرص  تكافؤ  عــدم 
بــني األطـــفـــال فــي املــؤســســات 
تغيير  ــى  إل داعــيــا  التعليمية، 
وتوفير  اإلدارات  داخل  العقلية 
حق  لضمان  املالئمة  الــظــروف 
ــوحــد فـــي الــتــمــدرس  ــت طــفــل ال
عراقيل  دون  والتطبيب  والعالج 
أو صعوبات، خاصة وأن اململكة 
ومواثيق  اتفاقيات  على  وقعت 
دولية لرعاية األطفال في وضعية 

إعاقة.

التشخيص  مشكل 
الطبية والرعاية 

ــإن  حــســب األخـــصـــائـــيـــني، ف
ــد مـــن أطـــفـــال الــتــوحــد  ــدي ــع ال
يعانون من اضطرابات في النمو 
بلوغهم  قبل  والسلوكي  املعرفي 
خصوصا  ويظهر  الثالثة،  سن 
الــكــالم ومشاكل  فــي  تــأخــر  فــي 
والبصري  اللفظي  التواصل  في 
األمــر  محيطهم،  مــع  والــحــركــي 
منتظمة  رعــايــة  يتطلب  ــذي  الـ
حصص  برمجة  مع  ومستمرة، 
الطفل  تمكني  أجل  من  أسبوعية 
والترويض  النطق  تقنيات  من 
ملستوى  حــالــتــه  تــتــطــور  حــتــى 

أفضل.
ــاق، يــقــول  ــيـ ــسـ فـــي هــــذا الـ
أخصائي  علي،  سامح  األستاذ 
حسي،  وتــكــامــل  وظيفي  عــالج 
غالبية  عند  الغائب  »املشكل  أن 
مصاب  طفل  لديها  التي  األســر 
الذي  التشخيص،  هو  بالتوحد، 

بالنسبة  ضــروريــة  مرحلة  يعد 
تحديد  قصد  الــتــوحــد،  ألطــفــال 
الـــحـــاالت ومــعــرفــة الــخــطــوات 
املقبلة وكيفية التعامل مع الطفل، 
في  تدخل  األســر  من  الكثير  ألن 
تستطيع  وال  املشاكل  من  دوامة 
القيام  يجب  الطرق التي  معرفة 
مشيرا  أطفالهم«،  لرعاية  بها 
إلى أن العامل املادي يبقى عائقا 
لديها  التي  ــر  األس ــام  أم كبيرا 
أجل  من  بالتوحد  مصابا  طفال 
طبية  تحاليل  ــراء  وإجـ تأهيله 
ومعرفة  حالته  مستوى  لتحديد 
يعاني  التي  الصحية  املشاكل 
من  يعاني  ــه  وأن خاصة  منها، 
للمرض،  مــرافــقــة  اضــطــرابــات 
ومشاكل  والنوم،  الصرع،  مثل 

بالقلب.
أن  املــــتــــحــــدث  وأوضــــــــــح 
من  مهم  بدور  تقوم  »الجمعيات 
عبر  للطفل  الرعاية  توفير  خالل 
مؤهلة،  مربية  مرافقة  تخصيص 
مرتبطا  الثاني  املشكل  يظل  لكن 
داخل  املربيات  وتأهيل  بتكوين 
يستطعن  حــتــى  الــجــمــعــيــات، 
العمل مع أطفال التوحد بالطرق 
جد  املرافقة  دور  ألن  املطلوبة، 
العالجي  املــســار  ــي  ف أســاســي 
يمكن  ال  وبدونها  التوحد  لطفل 
ــداف املــطــلــوبــة،  ــ ــ تــحــقــيــق األه
الحسية  الـــقـــدرات  وتــحــســني 
للطفل«،  والتواصلية  والحركية 
وأضاف أن »الدولة قامت بتوفير 
من  للجمعيات  اإلمكانيات  بعض 
الوطني،  التعاون  مؤسسة  خالل 
ــدارس  ــ ــت فـــي فــتــح امل وســاهــم
التوحد،  أطفال  أمــام  العمومية 
لكن رغم ذلك، تظل املوارد املالية 

الدعم  من  املزيد  تتطلب  محدودة 
ألن  والجمعيات،  األســر  لفائدة 
األطفال  عــدد  في  ارتفاعا  هناك 
للرعاية  ماسة  حاجة  في  الذين 
من  املزيد  يتطلب  مما  والتربية، 
املادي  العائق  أن  مؤكدا  الدعم«، 
ــذي  ال الحقيقي  املــشــكــل  يــظــل 
عدم  بسبب  األســـر  منه  تعاني 
قدرتها على تحمل تكاليف العالج 
ــة ملــرافــقــة  ــي ومــســتــحــقــات املــرب

األطفال املصابني بالتوحد.

أجور المربيات 
المادية  والصعوبات 

رئيسة  ســالــوم،  فتيحة  تقول 
بمركز  ومسؤولة  جمعوية  فاعلة 
ــات  ــراب ــل لــلــتــوحــد واضــط ــ »أم
الفئة  »هذه  أن  ببرشيد،  التعلم« 
تعاون  إلى  تحتاج  األطفال  من 
من  والجمعيات  اآلباء  بني  كبير 
أجل تخصيص الرعاية املناسبة 
كل  ألن  املالية،  الصعوبات  رغم 
يحتاج  بالتوحد  مــصــاب  طفل 
حاجة  وفي  دائمة،  مرافقة  إلى 
وخدمات  عالجية  حصص  إلــى 
تصحيح  ــل  ــث م ــة،  ــي ــب ط ــه  شــب
والدعم  الحركي  النفسي  النطق 
واملــواكــبــة الــنــفــســيــة«، مــؤكــدة 
صعوبة  تجد  األســر  »معظم  أن 
املربية  أجــرة  تــأديــة  فــي  كبيرة 
املقدمة  الــخــدمــات  تكاليف  أو 
الذي  العمل  يعيق  مما  ألطفالها، 
تقوم به الجمعيات، خاصة وأنها 
أجل  من  كبيرة  مجهودات  تبذل 
إيجاد مربية أو مرافقة متمكنة«، 

»الــجــمــعــيــات  أن  وأوضـــحـــت 
األساسية  ــور  األم على  تشتغل 
والنطق،  بالترويض  املتعلقة 
والتقليد،  االستقبالية  واللغة 
مؤسسة  مــع  شــراكــة  ــديــهــا  ول
أطفال  إلدماج  عمومية  تعليمية 
دراسية  أقــســام  ــل  داخ التوحد 
الذي  املشكل   يظل  لكن  خاصة، 
يقف عقبة أمام رعاية هذه الفئة 
من الصغار، هي رواتب املربيات 
والتي  املدرسية،  املؤسسات  في 
يتطلب  مما  األســر،  كاهل  تثقل 
دعــمــا مــن الــقــطــاع الــوصــي أو 
بينما  الــتــضــامــن،  وزارة  ــن  م
فقط  هي  امليسورة  الطبقة  تظل 
تكاليف  تسديد  على  ــادرة  ــق ال
بني  ما  تتراوح  والتي  املرافقات 

2000 و2500 درهم شهريا«.
ــارت املــتــحــدثــة إلـــى أن  ــ وأشـ
»مشكل التكوين من بني املشاكل 
التي تعيشها الجمعيات العاملة 
منهن  الكثير  ألن  املــجــال،  فــي 
املطلوب  للتكوين  يخضعن  ال 
ملعرفة  البيداغوجية  بــالــطــرق 
كيفية التعامل مع أطفال التوحد، 
الجمعيات  بعض  تشتغل  لهذا 
بعض  مع  التكوين  مجال  على 
تأطيرهن  ــل  أجـ مــن  الــفــتــيــات 
ــدة ثــالثــة أشــهــر، حتى  خــالل م
الطفل  ومرافقة  رعاية  يستطعن 
املريض«، إال أن املشكل املطروح 
املرافقات  اقتناع  عدم  في  يكمن 
مما  لــهــن،  املخصصة  بــاألجــرة 
يضع الجمعية أمام مهمة جديدة 
لرعاية  أخرى  مربية  عن  للبحث 
فتيحة  تــقــول  الــتــوحــد،  أطــفــال 
»أطفال  أن  أكــدت  التي  سالوم، 
التوحد يمكن أن يصلوا ملستوى 
مواصلة  مــن  ويتمكنوا  جــيــد 
كانت  إذا  الــدراســي  مــســارهــم 
مع  صحيحة  بطريقة  املواكبة 
املرافقة وبشكل يومي، حتى يتم 
املدرسة  فــي  إدمــاجــهــم  تحقيق 
املسؤولية  تظل  لكن  واملجتمع، 
من  واألمهات  اآلبــاء  عاتق  على 
أساليب  أطفالهم  تعليم  أجــل 
وطرق التلقني والتعليم«، مشيرة 
الجمعية  أطفال  »بعض  أن  إلى 
تمكنوا من الوصول إلى مستوى 
بفضل  ابتدائي،  والرابع  الثالث 
الرعاية املقدمة لهم، وهناك طفل 
مستوى  إلى  الوصول  من  تمكن 
املواكبة  بفضل  ثانوي  األولــى 

التربوية التي تلقاها«.

لحلو:

»تقوم الجمعيات بعمل 
كبير لرعاية أطفال 

التوحد والتأخر الذهني 
والثالثي الصبغي رغم 

قلة اإلمكانيات المالية، 
لكن هذه الفئة من 

األطفال ال زالت مهضومة 
الحقوق وال تستفيد من 
حق التمدرس مثل بقية 

األطفال، ألن حق الدراسة 
بالنسبة ألطفال التوحد 

يستوجب توفير تسهيالت 
لتسجيلهم من قبل مدراء 

المؤسسات التعليمية، 
وتوفير مرافقات لهم، 

ومعاملة حسنة من قبل 
رجال ونساء التعليم، 

عوض وضع عراقيل 
أمامهم بسبب إعاقتهم 

وفرض شروط خاصة 
عليهم«.

علي:

»المشكل الغائب عند غالبية األسر التي لديها طفل مصاب بالتوحد، هو 
التشخيص، الذي يعد مرحلة ضرورية بالنسبة ألطفال التوحد قصد تحديد 

مستوى الحاالت ومعرفة الخطوات المقبلة وكيفية التعامل مع الطفل، ألن 
العديد من األسر تدخل في دوامة من المشاكل وال تستطيع معرفة الطرق التي 

يجب القيام بها لرعاية أطفالهم، كما أن العامل المادي يبقى عائقا كبيرا أمام 
األسر التي لديها طفال مصابا بالتوحد من أجل تأهيله وإجراء تحاليل طبية لتحديد 

مستوى حالته ومعرفة المشاكل الصحية األخرى التي يعاني منها، والتي غالبا 
تكون مرافقة للمرض، مثل الصرع، واضطراب النوم، ومشاكل في القلب«.
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  ثقـافة

العدد: 1608 من 20 إلى 26 ماي 2022

  

تطوان تعيش حدثا ثقافيا 
على نغمات العود

أيام  تــطــوان،  مدينة   تحتضن 
الـــجـــاري،  مـــاي  و22  و21   20
فعاليات الدورة الثالثة والعشرين 
التي  للعود،  الــدولــي  للمهرجان 
والثقافة  الشباب  وزارة  تنظمها 
عمالة  مــع  بــتــعــاون  ــتــواصــل  وال
الحضرية  والجماعة  تطوان  إقليم 

لتطوان.
الفنية  التظاهرة  هــذه  وتــقــام 
احتفاء  امللكية،  الــرعــايــة  تحت 
على  واالنفتاح  الثقافي  بالتنوع 
سجايا  تــكــريــس  بــغــيــة  اآلخــــر، 
التعابير  وتــشــجــيــع  الــتــســامــح 

الجميلة. املوسيقية 
السنة  ــذه  هـ دورة  وتــحــتــفــي 
بــاملــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الــشــقــيــقــة كــضــيــف شـــرف فــوق 
للفنان  متميز  عبر حضور  العادة، 
العود،  وعــازف  الكبير  السعودي 
الذي  الدخيل،  إبراهيم  الدكتور 
الـــدورة  افــتــتــاح  حــفــل  سيحيي 
ــال فــنــيــة تــجــســد أواصـــر  ــم ــأع ب
ــتــعــاون  ــة الــعــمــيــقــة وال ــصــداق ال

املشترك بني البلدين الشقيقني.
الحدث  هــذا  فــقــرات  وتتضمن 
موسيقية  ــارب  تـــجـ ــي،  ــاف ــق ــث ال
واألردن  لبنان  من  ورائدة  متميزة 
وتركيا واإلمارات العربية املتحدة 
خشبة  على  كلها  تلتقي  واملغرب، 
فسحة  لخلق  إسبانيول«  »مسرح 
إنسانية  رسالة  وتبليغ  جمالية 
بــاألذواق  لالرتقاء  تسعى  سامية 

على  منفتح  مغرب  عن  والتعبير 
كل الثقافات والحضارات.

السنة  هذه  دورة  ستتميز  كما 
والشباب  الثقافة  وزارة  بتكريم 
ــني مــن أعــمــدة  ــن والــتــواصــل الث
ــى والـــطـــرب املــغــربــي  ــق املــوســي
الكبير  وامللحن  الفنان  العصري، 
وعازفة  الــزيــات،  محمد  األســتــاذ 
سعاد  األستاذة  الرائدة  القانون 
ــرا لــعــطــاءاتــهــمــا  ــدي ــق شـــوقـــي، ت
إغناء  في  ومساهمتهما  املتميزة 
وكذا  املغربية،  املوسيقية  الخزانة 
املبدعني  لقيمة  الوزارة  من  تقديرا 
املغاربة ودورهم الرائد في إرساء 

دعائم نهضة فنية بناءة.
ــك، ســيــتــم منح  ــ فــضــال عــن ذل
لسنة  للمهارات  الــزريــاب  جائزة 
2022، لعازف العود الكبير الفنان 
يشغل  الذي  عبيد،  علي  اإلماراتي 
الفنون  أكاديمية  عام  مدير  حاليا 

بالفجيرة. الجميلة 
هـــذا، وســتــعــرف هـــذه الـــدورة 
للمعهد  ــد  ــجــدي ال ــر  ــق امل ــدشــني  ت
ــن  ــف الـــجـــهـــوي لــلــمــوســيــقــى وال
ومعلمة  بــتــطــوان،  الكوريغرافي 
التي  املــصــلــى،  الــوطــنــي  املــســرح 
املسرحية  البنايات  أقــدم  من  تعد 
إحداثهما  تــم  واللتني  باململكة، 
وتجهيزهما مؤخرا ضمن البرنامج 
االقــتــصــاديــة  للتنمية  ــدمــج  ــن امل
الذي  تطوان،  ملدينة  واالجتماعية 

أطلقه امللك محمد السادس.

مهرجان الطفل يعود للرباط  بعد غياب 5 سنوات
الجاري،  مــاي  و28   20 بني  ما  الفترة  في 
الــدورة  فعاليات  الــربــاط  مدينة  تستضيف 
الــســابــعــة مـــن مـــهـــرجـــان الـــطـــفـــل، الـــذي 
ينظمه مجلس مقاطعة حسان احتفاال بالذكرى 
العهد  ولــي  امللكي  السمو  صاحب  مليالد   19

األمير موالي الحسن.
وتشهد هذه الدورة، التي تقام تحت شعار: 
بالطفولة«،  االعتناء  في  إفريقيا  »مستقبل 
باهرا  كرنفاال  تضم  ومتنوعة  خصبة  برمجة 
ــاط فــي االفــتــتــاح،  ــرب يــجــوب أهــم شـــوارع ال
يجسدون  املبدعني  األطفال  من  عدد  بمشاركة 

لوحات مختلفة وجميلة.
ــرات فنية  ــق ــدورة أيــضــا، ف ــ كــمــا تــعــرف ال
وثقافية ورياضية، خاصة في مجاالت املسرح 

واملوسيقى والبهلوان وكرميس، فضال عن عدد 
من األلعاب املتنوعة، ومسابقات في كرة القدم 

والشطرنج وغيرها.
إشــراف  تحت  املنظمة،  اللجنة  وتنكب 
مدير الدورة عبد اإلله الدغمي، واملدير الفني 
عبد العزيز مشرف، على توفير كل التجهيزات 
واإلكسسوارات خاصة على مستوى الكرنفال، 
وذلك بورشة املهرجان الكائنة باملركب الثقافي 
إنجاح  أجل  من  املحيط،  بحي  بنبركة  املهدي 

الدورة.
قبل  توقفت  التي  التظاهرة  هــذه  وتسعى 
الطفولة،  بمجال  االهتمام  إلى  خمس سنوات، 
الخلق  على  وتشجيعها  ــب،  ــواه امل وصــقــل 
املواطنة  قيم  ترسيخ  عــن  فضال  والــعــطــاء، 

والتربية واإلبداع لكسب رهانات املستقبل.

كاتب أردني يروي 
معانـــــاة  المحتــجزين 
فـي مخـيمات تنــدوف

تنظم  املتواصلة،  الثقافية  أنشطتها  إطــار  يف 
العيون  بجهة  الثقافة  لقطاع  اجلهوية  املديرية 
ــراء، حــفــل قــــراءة وتــوقــيــع كــتــاب:  ــمـ الــســاقــيــة احلـ
والــروائــي  للكاتب  الشيطان«  حديقة  يف  »فــوضــى 
األردني مصطفى القرنة، الذي يتناول فيه معاناة 
وذلك بفضاء  تــنــدوف،  مخيمات  يف  احملتجزين 
بالعيون بحضور صاحب  السعد«  »أم  الثقافة  دار 
الساعة  2022 على  مــاي   21 السبت  يــوم  الكتاب، 

السادسة مساء.

مملكة البحرين ضيف شرف مهرجان مكناس للدراما التلفزية 

»مقاربات«  مؤسسة  تنظم 
)الــدورة  السنوي  مؤتمرها 
الـــذي   )2022 الــخــامــســة 
ــصــــص هـــــــذه الـــســـنـــة  خــ
»اإلنــســان  هــو  كبير  ملــحــور 

ومنظومات القيم«.
ــذي  وســيــضــم املــؤتــمــر ال
يومني،  مــدى  على  يستمر 
مــجــمــوعــة مـــن الــجــلــســات 
ــرة داخــــــل نـــدوتـــني  ــ ــؤط ــ م
ــدوة األولـــى:  ــن كــبــيــرتــني: ال
ــان ومــنــظــومــات  ــ ــسـ ــ »اإلنـ
القيم«، وتضم ثالث جلسات 
الثانية  والـــنـــدوة  علمية، 
والتدين  ــن  ــدي »ال الــكــبــرى: 
ست  وتضم  متقاطعة«،  رؤى 
باإلضافة  علمية،  جلسات 
افتتاحية  مــحــاضــرة  ــى  إلـ

وورشات تفكير.
املؤتمر  هــذا  في  ويشارك 
مغاربة  وجامعيون  باحثون 
ــن تــخــصــصــات  ــ وعــــــرب م
واآلداب  الفلسفة  متقاطعة: 

االجتماع  وعلم  النفس  وعلم 
والـــدراســـات اإلســالمــيــة وتــاريــخ 
األديان والترجمة واألنتروبولوجيا 

والدراسات القانونية.
تصدر  املؤتمر  فأشغال  لإلشارة، 
في كتابني: األول بعنوان: »اإلنسان 

القيم«  ومنظومات  املعاصر 
أحمد  مــن  ــل  ك تنسيق  مــن 
العطري  الرحيم  شراك وعبد 
والثاني:  بوطيب،  وجــمــال 
رؤى  ــن  ــديـ ــتـ والـ ــن  ــ ــدي ــ »ال
الحبيب  تنسيق  متقاطعة« 
الصنهاجي  وإدريس  معمري 
وجمال بوطيب وأحمد شراك، 
أما األشغال املوازية، فتصدر 
ــي كـــتـــاب ثـــالـــث بــعــنــوان  فـ
من  الــجــســد«  فــي  »التفكير 
العطري  الرحيم  عبد  تنسيق 
ــراك وجـــمـــال  ــ ــ ــد ش ــ ــم ــ وأح

بوطيب.
كما سيعرف املؤتمر تكريم 
وعلمية  أكــاديــمــيــة  ــاء  أســم
وطنية، باإلضافة إلى ورشات 

تفكير وحلقات نقاش.
املؤتمر  أن  بالذكر  جدير 
مختبر  مــع  بــتــعــاون  ينظم 
ــاث والـــــدراســـــات  ــ ــحـ ــ األبـ
ــة  ــمــاعــي الــنــفــســيــة واالجــت
اآلداب  بكلية  والــثــقــافــيــة 
ظهر  اإلنــســانــيــة  ــوم  ــل ــع وال
للثقافة  الجهوية  واملديرية  املهراز 

بفاس، وحلقة الفكر املغربي.

بشراكة  الحر«،  »العرض  جمعية  تنظم 
والتواصل،  والثقافة  الشباب  وزارة  مع 
وجماعة  مــكــنــاس،  فـــاس  جــهــة  ومــجــلــس 
الوطنية  الشركة  مع  وبالتعاون  مكناس، 
الثانية،  والقناة  املغربية  والتلفزة  لإلذاعة 
مهرجان مكناس للدراما التلفزية في دورته 
الجاري،  31 ماي  إلى   27 الحادية عشر من 
كضيف  البحرين  وازن ململكة  حضور  مع 

شرف.

التي  االعتراف  ثقافة  ترسيخ  إطار  وفي 
دأب عليها املهرجان، ستتميز الدورة بتكريم 
الصعيد  على  مرموقتني  فنيتني  شخصيتني 
الوطني، هما الفنانة املقتدرة فتيحة واتيلي، 
فركوس،  الكبير عبد هلل  الكوميدي  والفنان 
يمثالنه  وما  قيم،  من  بما يجسدانه  احتفاء 
حقل  في  والعربية  املغربية  الساحة  على 
بفضل  وكذا  والسينما،  والتلفزيون  املسرح 
وفائهما للمهنة وللفن باعتباره انتماء لقيم 

أصيلة وترجمة الختيارات جمالية راقية.
إطاللة  الفني  الحدث  هذا  سيكتسي  كما 
الجماهيري  اإلقبال  جديدة، سواء من حيث 
ــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، أو  عــبــر وســائ
الدرامية  الفنية  األعــمــال  تنوع  حيث  من 
مشاركة  الــدورة  ستعرف  حيث  املشاركة، 
القنوات  إنتاج  من  مسلسالت  و7  أفالم   9
الوطنية »األولى« و»الثانية« و»األمازيغية« 

و»العيون«.

باحثون وجامعيون مغاربة وعرب يشاركون 
في المؤتمر العلمي السنوي لمؤسسة مقاربات 

»اإلنسان المعاصر ومنظومات القيم«



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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الضائعة الحقيقة 

الخــالف  أســرار 

بين أوفقير والدليمي

28

ربورتاج

ل الحضري 
ي النق

ف لوب
هل يستـنز

ل العام في غياب رقابة الدولة ؟
الما

17

السنة شكيب بنموسىشخصية 

ل العدد
التفاصيل داخ

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها 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

أحمد  إلى  باإلضافة  األدبــي،  زيــادة  مي  صالون  يرتادون  كانوا  ممن 
العقاد، وطه  »قيس وليلى«، أحمد زكي باشا، وعباس محمود  شوقي صاحب 
حسني، ومصطفى صادق الرافعي، والباحثة ملك حنفي ناصف، املرأة الوحيدة 
التي ارتادت صالونها في عز بروز مبادئ املساواة األولى بني الرجل واملرأة، 

وكانت استثناء بني رجال عصرها.
لإلنسانية  االجتماعي  بالتطور  يعنى  الذي  »املساواة«  كتاب  مي  وأّلفت 
كلمة  الحديث، ويتحدث عن تعريف  العصر  السائدة في  واألنظمة االجتماعية 
حيث  والُحكم،  بالسلطة  املتعلقة  املفاهيم  من  العديد  خالل  من  »املــســاواة« 
تطرقت للحديث عن الطبقات االجتماعية وناقشت العديد من املصطلحات التي 
ترتبط بها، مثل: األرستقراطية، والعبودية، والديمقراطية، وكذلك االشتراكية 
وأّلفت  الفوضوية،  ملفهوم  األوروبي  التاريخ  تناولت  كما  والثورية،  السلمية 
»باحثة البادية«، وهو كتاب على هيئة دراسة نقدية تقدمها عن الكاتبة املصرّية 
َمَلك حنفي، واعتبرها نقاد األدب دراسة محكمة، حيث تشتهر َمَلك ابنة اللغوي 
في  عالية  مكانة  وصاحبة  اجتماعية  ُمصلحة  بكونها  ناصف  حنفي  املشهور 
املجال األدبي والحياتي، ومما تتميز به أنها تملك القدرة على استخدام اللغة 
بها  الخاصة  النصوص  فكانت  بسهولة،  وعواطفها  أفكارها  عن  التعبير  في 
تعد  ملك  أن  بالذكر،  والفصاحة، وجدير  الجمال  تتنوع بني  واضحة وبسيطة 
املرأة األولى التي تشتهر بفن الَخطابة في العصر الحديث، لذلك اختارتها مي 

لتكون عنوانا ملصنفها وتكون دراسة لظاهرة أدبية فريدة.
وألفت زيادة أيضا »بني الجزر واملّد« الذي يتناول مجموعة من الدراسات 
واألبحاث التي ُتعنى باآلداب والفّن والحضارة، وتتطرق فيه إلى الحديث عن 
أهمية  وإلى  ذلك  ضرورة  إلى  العرب  موجهة  العربية،  باللغة  االعتناء  أهمية 
على  اللغة حفاظا  هذه  إلى  بالرجوع  املنادين  أول  من  واعتبرت  إليها  العودة 

هويتنا، رغم علو شأنها في إتقان لغات أجنبية متعددة.
وينادي  العربية  غير  فقط  واحدة  لغة  يتقن  إنسان  حشمة  تصيب  ال  وقد 
بالتخلي عنها كما نرى اليوم.. فأين نحن من هذا الصنف من األديبات واألدباء؟ 
األمم  بقاء  سبب  بأنها  منها  إيمانا  العربية  اللغة  بنهضة  مي  نادت  لقد 
فترات  من  العربية  اللغة  به  مرت  عما  للحديث  وتطرقت  الحضارات،  وإحياء 
ضعف، وغيرة منها على لغة القرآن، سمت الكتاب بـ«املد والجزر«، وهو كناية 
عن التفاوت في الفترات التي مرت بها اللغة العربية، فهي بذلك ُتشبه ظاهرة 
بالحياة  تتعلق  وآراء  خواطر  فيضّم  فتاة«،  »سوانح  كتاب  أما  والجزر،  املد 
والنفس، وقد عملت في كتابها هذا على أن يكون رأيها واضحا وبشكل حسن، 
فكانت  النسوي،  األدب  من  إلظهاره  تسعى  ما  مع  ليتناسب  بالغرض  وَيفي 
- فصيحة بشكل تظهر فيها معالم  النقاد  - حسب  الكتاب  الّنصوص في هذا 

التطوير والتحديث واإلبداع فيما تقول.
اليمني،  الذي يأتي عن  الّسانح، وهو الشيء  »سوانح« مأخوذة من  وكلمة 
بركة،  وفيها  خير،  بأنها  باليمني  تتعلق  التي  األمور  الناس  يربط  ما  وعادة 

وأنها مدعاة للتفاؤل !
معرفة  مهم  هو  وكم  زمانها،  سبقت  وكيف  زيــادة  مي  فكر  إلى  وانظروا 
الذي  األنترنيت،  عالم  في  للنقاش  وطرحها  اليوم  وأفكارهن  الفتيات  سوانح 
الواحد  القرن  فتاة  زمن  لو عاشت مي  ترى  لكنه عقد إصالحها..  املهمة  سهل 

والعشرين، ماذا كانت ستكتب؟  
تطرقت  التي  األدبية  املقاالت  من  العديد  يتضمن  فهو  وأشعة«،  »ظلمات  أما 
التكلف،  عن  فيها  تبتعد  بطريقة  مي  تناولتها  سهلة  مختلفة  موضوعات  إلى 
واستعرضت اهتمامها بالقضايا التي ُتعنى باملرأة الشرقية وتوعيتها، فحرصت 
باإلضافة  والحرية،  الكريمة،  كالحياة  لحقوقها،  ممارستها  أهمية  توضيح  على 
في  تساهم  التي  واألمور  الحديث،  العصر  في  الشرقية  املرأة  إلى  تطرقها  إلى 
تطويرها في الجانب الحضاري واالجتماعي والسياسي والثقافي، لذلك فهو يعد 
من املصنفات النسوية الشائعة ملَي زيادة في النصف األول من القرن العشرين.

للعربية، حيث  للمرأة  زيادة  فيعد رسالة من مي  الحياة«،  »غاية  أما كتاب 
على  وتشجيعها  والنفس،  الروح  وتجديد  نفسها،  في  اآلمال  بزرع  خاطبتها 
أنها تكون قريبة  إلى  الغايات الضائعة، مشيرة  إلى  السعي والعمل للوصول 
مع  تكون  أن  في رسالتها هذه، على  كما حرصت  آخر،  أي شيء  أكثر من  لها 
ويجعلها  روحها،  يشفي  دواء  إلى  بها  تصل  حتى  وآالمها  ضيقها  في  املرأة 

ُتحسن البحث عن غايتها.
بروائح  العطرة  زيادة  مي  حدائق  بخصوص  ومقاالتي  مذكراتي  وتستمر 
حتى  أو  واحد  مقال  يكفينا  ال  وقد  العربية،  للمرأة  والنهضة  والحب  الجمال 
عشر مقاالت لنطلع ونطلع القراء على نزهات قلبها مع كبار الشعراء واألدباء 
واملفكرين العرب، الذين شكلوا إلى جانبها تلك النهضة التي نتمنى إحياءها 
لألمة العربية، نهضة تربط بني ماضيهم الحضاري الضارب في عمق التاريخ، 
هذا  في  ولو  بها  والتعريف  الحضارة  هذه  إحياء  إلى  يتوق  الذي  وحاضرهم 

العالم األزرق الذي يحفظ لهم أثارا يحق لكل أمة عريقة أن تفتخر بها.

نزهة في حدائق 
وصالون مي زيادة 

يتـــبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات

العدد: 1608 من 20 إلى 26 ماي 2022

الــفــنــانــة املــغــربــيــة مــاجــدولــني 
كبيرا  نجاحا  حققت  ــســي،  اإلدري
املنصرم،  الرمضاني  املوسم  خالل 
املسلسل  فــي  مــشــاركــتــهــا  عــقــب 
بجانب  قــمــر«  »نــصــف  الـــدرامـــي 
الــوجــوه  مــن  وعـــدد  بوبكر  رفــيــق 
الفنية األخرى، لكنها تلقت مؤخرا 
ــرف رواد  انــتــقــادات الذعـــة مــن ط
عقب  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
بجانب  فيديو  مقطع  في  ظهورها 
شخص ذي بشرة سمراء، تم تداوله 
وهي  »اإلنستغرام«،  صفحات  عبر 
قبل  الشخص  هذا  بجانب  تتحدث 
أن تتفوه بجملة »بسم هلل الرحمن 
ــددا من  ــ الــرحــيــم«، مــمــا جــعــل ع
بـ»العنصرية«،  يتهمونها  املعلقني 

ــدى  ــ ــيـــث كــتــبــت إح حـ
ــات: »مــالــهــا  ــق ــل ــع امل

ــن، هــذا  ــت جـ شــاف
الخواطر..  كسر 
حشومة عليها«، 
أخــرى:  وكتبت 

ماشي  »هـــذا 
ضــــحــــك، 
زلة  ــادي  ه

لسان«.

اتهامات 
بـ»العنصرية« 

تالحق ماجدولين 
اإلدريسي

ساخـــنة مذكرات 

3

الفنانة المغربية »حكمت« تخلت عن الفن واستبدلته بـ»ريكي«

عدد  يتجاوز  مغربية  فنانة  أول 
»إنستغرام«  منصة  على  متابعيها 
الفنانة  هــي  مــتــابــع،  مــاليــني   10
العدد  وبــهــذا  ملــنــور،  أســمــاء 
على  تفوقت  املتابعني،  مــن 
سلمى  الفنانتني  زميلتيها 

رشيد ودنيا بطمة، حيث يعد اليوم عدد 
»إنستغرام« معيارا يحدد  املتابعني على 

مدى شهرة الفنان وشعبيته.
سعد  فيتربع  الفنانني،  فئة  فــي  أمــا 
مليون   13 من  بأزيد  الالئحة  على  ملجرد 

متابع.

أول فنانة مغربية تتجاوز
 10 ماليـين متابع على »إنستغرام«

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، ألكثر 
من 5 سنوات، فاجأت الفنانة املغربية حكمت 
في  مختصة  إلى  بتحولها  مؤخرا،  محبيها 

العالج بالطاقة والطب البديل.
على  بالعربي«   et« برنامج  عمل  ــد  وق
تقريب جمهور الفنانة حكمت من تخصصها 
تصوير  جلسة  حضوره  خالل  من  الجديد، 
لها، حيث حرصت في إحدى إطالالتها على 
عنقها  وزينت  طويل  أبيض  فستان  ارتــداء 
مختلفة،  ألوان  في  السبحات  من  بمجموعة 
وهو  »الشكرات«  ــوان  أل تمثل  أنها  ــادت  أف
عن  يعبر  الهندية،  الثقافة  من  نابع  »مفهوم 

جسم  فــي  السبعة  الطاقة  مــراكــز 
اإلنسان، والتي تتحكم في حالته 
وتعد  والجسمانية،  النفسية 
نوعا من أنواع العالج بالطاقة«.

لخصوصيتهم،  واحتراما 
عن  حكمت  الفنانة  تحفظت 

أصدقائها  أســمــاء  ــر  ذك
واملشاهير،  الفنانني  من 

يلجؤون  باتوا  الذين 
لالستعانة بخدماتها 

كمعالجة »ريكي«، 
ــوع من  ــو نـ وهـ

أنواع العالج بالطاقة والطب البديل.
بطاقة  ــالج  ــع ال ــإن  فـ ــارة،  لـــإلشـ
الطاقة  تفريغ  على  يقوم  »الريكي« 
وشحنه  املــريــض  ــدى  ل السلبية 
بطاقة إيجابية، عبر نقل الطاقة 
إلى جسم  املعالج  يد  راحة  من 
املريض، إذ يطلب املعالج من 
املريض االستلقاء في مكان 
يطلب  كما  ومريح،  هادئ 
منه أيضا ارتداء مالبس 

فضفاضة وواسعة.
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عليها  املتعارف  األصــول  جرت 
أن  على  العام،  القانون  مجال  في 
في  املحاكمة  مناقشات  تنحصر 
أعقاب  في  عليها  املطروحة  امللفات 
املحكمة،  على  املــحــال  التحقيق 
وتــكــون كــل الــعــنــاصــر الــــواردة 
فقط،  االستئناس  باب  من  األخرى 
رغم أن الكلمة األخيرة تبقى لرئيس 
املحكمة، ومستشاريها، وللمحلفني، 
للقانونيني  يــبــدو  ــد  ق ــا  م ورغـــم 
مع  متطابقة  مــخــالــفــة،  آراء  مــن 
وتشكيلة  القضائية  الهيأة  اجتهاد 
املحامني، فإن املحكمة التي انعقدت 
املهدي  باختطاف  املتهمني  ملتابعة 
عن  أنملة  قيد  تخرج  لــم  بنبركة 
دبــجــهــا قاضي  الــتــي  اإلشـــكـــاالت 
البحث زولينجير فيما أسماه قرار 

اإلحالة.
ــر رئــيــس املــحــكــمــة،  ــد أصــ ــ وق
وقور  رجل  وهو  ـ  بيريز  القاضي 
القامة  قصير  الخمسني  تــجــاوز 
منتفخ املالمح، يخفي وراء نظاراته 
البيضاء الساقطة على أنفه نظرات 
يــده  وتــســبــق  وريــبــة،  شــك  كلها 
كل  الصارمة،  بــاإلشــارات  اليمنى 
تدخالته التي هي أقرب إلى األوامر 
منها إلى أي شيء آخر ـ أصر منذ 
عقدت صباح  التي  األولى  الجلسة 
الخامس من شتنبر 1966، على أن 
يتخلص من حمل ثقيل، فاستصدر 
مــســتــشــاريــه، وأصـــدر حكما  مــن 
الصباح  ذلك  في  نافذا  مستعجال 
البحث  بـ))فصل  يقضي  البارد، 
قضايا  يف  احملــاكــمــة  تــلــك  ــاء  ــن أث
املتابعني الفارين من وجه العدالة، 
الدليمي،  أوفــقــيــر،  بوشسيش، 
باليس،  لوني،  دوبــاي،  الشتوكي، 
خالل  ملفاتهم  يف  النظر  وإقـــرار 
بعد  الــنــهــايــة  يف  تــعــقــد  جــلــســة 
املتابعني  حق  يف  األحكام  ــدار  إص
قاعة  يف  احلاضرين  أو  املعتقلني 
على  نــودي  وبعدما  احملــكــمــة((، 
أسماء 207 من الشهود، ورد اسم 
بومبيدو،  جورج  الحكومة  رئيس 
من  فــري  روجــي  الداخلية  ــر  ووزي
بني الشهود، فتدخل حارس أختام 
الوزراء  أن  املحكمة  ليخبر  الدولة 

بــاإلدالء  الحكومة  لهم  ترخص  لم 
أمام  أقفل  آخر  باب  بشهاداتهم.. 
وضوح الحقيقة، وفي خضم إقفال 
بيريز  الــرئــيــس  ســـارع  ــواب،  ــ األب
الضخامة،  مــن  آخــر  ــاب  ب إلقــفــال 
فيما  التعمق  سيمنع  أنــه  بحيث 
والخفايا  بنبركة،  للمهدي  حصل 
الختفائه..  مهدت  التي  السياسية 
فقد سأل املتهم »أنطوان لوبيز« في 
ملكيته  سر  عن  استجوابه،  نطاق 
فأجابه  مشبوهة،  مواخير  لعدة 
خدمة  فــي  كلها  »إنــهــا  »لــوبــيــز«: 
صداقته  عــن  ــه  وســأل الــشــرطــة«، 
»جواتيا«، فسرد  الكبير  باإلرهابي 
إلى  وصل  أن  إلى  الكثير  »لوبيز« 
مهامهما التي قاما بها في املغرب، 
رفع  إلــى  بيريز  الرئيس  فــســارع 
يــده وبـــادر قــائــال: ))املــخــابــرات، 
وأعمالهما  نشاطهما  الــســديــك، 
السرية ال تهمنا إال ما يتعلق منها 
بقضية املهدي بنبركة((. األسرار 
املحكمة  رئــيــس  كـــان  والــخــبــايــا 
تبقى رهينة  أن  عــلــى  حــريــصــا 
الكتمان، ولم يقبل أبدا أن يثار أي 
سر، بل إنه منع كل من يريد اإلدالء 

بأي شيء جديد.
نفسه  بــيــريــز  الــرئــيــس  صــنــف 
أيضا ووضع مصلحة فرنسا فوق 
نقاش  في  دخل  حينما  اعتبار  كل 
تيكسيي  الـــقـــوي،  املــحــامــي  ــع  م
االنتخابات  املرشح في  فينيانكور، 
عن  واملدافع  الجمهورية،  لرئاسة 
»أنطوان لوبيز«.. فقد  املتهم األول 
عاشر  جلسة  في  املحامي  تدخل 
السادسة،  الجلسة  أثناء  شتنبر، 

أن  مــن  يمنعنا  شــيء  »ال  ليقول: 
محاكمة  املحاكمة  هاته  من  نجعل 
بيريز  الرئيس  فسارع  سياسية«، 
بعصبية: »قف عند حدك يا أستاذ«، 
قف  أيضا  »وأنت  املحامي:  فأجابه 
فلم  الرئيس،  سيدي  يا  حدك  عند 
ذهبنا  أن  يوما  لك  وال  لي  يحصل 
الفرصة  أتيحت  وهــنــا  بــعــيــدا«. 
املــصــيــريــة لــوضــع املــحــاكــمــة في 
بيريز:  الرئيس  قال  حني  إطارها 
»طبعا، فإننا أبناء وطن واحد«.. لقد 
الفرنسية  السمعة  مراعاة  هيمنت 
الفرنسية بعد  للدولة  ورد االعتبار 
كل  على  الكارثة،  الفضيحة  هــذه 
سر  وأصبح  املحاكمتني،  جلسات 
كل  بحمايته  يحتمي  درعــا  املهنة 
من ال يجد مخرجا آخر، وقد طلبت 
محامني  من  املدني  الطرف  هيأة 
»سر  هو  ــذي  ال الحاجز  هــذا  رفــع 

بهذا  تقديمهم ملذكرة  املهنة« خالل 
عشر  خــامــس  جلسة  فــي  الــشــأن 
ولكن  العاشرة(،  )الجلسة  شتنبر 
رفض  وهــكــذا،  رفــضــت،  املحكمة 
عن  ــاح  ــص اإلف كـــاي  الكوميسير 
متذرعا  الجلسة  تلك  في  معلوماته 
بسر املهنة، ووافقه الرئيس بيريز، 
والعشرين،  الثانية  الجلسة  وفي 
السفير  وقــف  شتنبر،   29 يــوم 

الــفــرنــســي الــســابــق فــي املــغــرب، 
من  إعفاءه  وطلب  جيلي،  املسيو 
تقديم أي جواب عن الظروف التي 
مهمته  عبر  رآهــا  والتي  يعرفها 
فغضب  باملغرب،  لفرنسا  كسفير 
بروكيي  املــدنــي  الــطــرف  محامي 
وقال له: ))إذن، أنت ترفض تنوير 
يكون  أساسية  مبعلومات  احملكمة 
لها أثرها على معرفة احلقيقة((، 
فمه، عاجل  السفير  يفتح  أن  وقبل 
الرئيس بيريز املحكمة صائحا في 
تتكلم،  لن  ))ال،  السفير:  اتجاه 
ــدخــالت  ــن ت ــك ــن جتـــيـــب((، ل ــ ول
الرئيس بيريز لم تكن لتمنع ظهور 
مختلف  بني  والتعاون  التشابك 
الدولة  وأجهـزة  املخابرات  أجهزة 
السيء  التحضير  في  الفرنسية 
ــد الــلــقــاء بني  ــوع الـــذي حـــول »م
بــالده«  وحكومة  بنبركة  املــهــدي 

عليها مجموعة  »فرصة سطت  إلى 
املخابرات«..  ورجال  املجرمني  من 
13 شتنبر، وكانت  ففي جلسة يوم 
الجلسة الثامنة، استمعت املحكمة 
من  جــدا  خطيرة  تصريحات  إلــى 
القضائية  الــشــرطــة  مــديــر  ــرف  ط
صريحا  كان  الــذي  فيرني،  ماكس 
أصدر  ))لقد  يقول:  وهو  واضحا 
الداخلية، روجي فري، األمر  وزير 

وأعطى  أسبوع،  ملدة  البحث  مبنع 
شرطة  عميد  إلــى  صــارمــة  أوامـــر 
مدينة باريس، بابون، بأن يحرص 
بسر  ــاظ  ــف ــت االح يــتــم  أن  عــلــى 
سوشون  الشرطة  عميد  مشاركة 
ــر وقــت  ــب ــو، أك ــواتـ ومــســاعــده فـ
ممكن، واحليلولة دون تسرب هذه 

األخبار إلى قاضي البحث((.
الداخلية،  وزير  األمر، حسب  إن 
ويتعلق  ــة،  ــدول ــل ل بــســر  يتعلق 
مزايدة  تنفيذ  تستهدف  بمناورة 
تمارسها فرنسا تجاه ملك املغرب، 
على  الضغط  فشل  فعندما  ولذلك، 
للعيان،  ذلــك  وظهر  املــغــرب،  ملك 
باعتقال  ــر  األم صــدر  فقط  وقتها 

سوشون وفواتو يوم 11 نونبر.
مدير  تصريح  شأن  من  كان  لقد 
الجلسة  فــي  القضائية  الشرطة 
من  خفي  مــا  يوضح  أن  الثامنة، 

أسرار وما بيتته الحكومة الفرنسية 
من نوايا، ولكن الظروف اإلعالمية 
املحاكمة،  فيها  تــدور  كانت  التي 
بالتحامل  مشحونة  كانت  والتي 
على املغرب وحده، وأغلبها مدفوع 
من طرف أجهزة املخابرات، جعلت 
فيرني  ماكس  املسيو  تصريحات 
االهتمام  تلقى  وال  صمت،  في  تمر 

الذي هي خليقة به.
املحاكمة  هــذه  من  يــوم  كل  كــان 
بشيء  يطلع  باملفاجآت،  املشحونة 
مثير،  بــشــيء  ويــفــاجــئ  ــد،  ــدي ج
الكذب،  إثارة هو  األيام  أكثر  وكان 
»لــومــارشــان«  املحامي  كــان  ولقد 
الذي  هو  أليس  بالكذب..  مشهورا 
زولينجير  البحث  لقاضي  اعتذر 
عليه  كــذب  بــأنــه  يناير،   24 ــوم  ي
املحامي  وقــف  لقد  شهرين؟  ملــدة 
»لــومــارشــان« شــاهــدا فــقــط يــوم 
الثالثة  الجلسة  يــوم  شتنبر،   19
االدعاءات،  من  املزيد  ليطلق  عشر، 
قواه، توجه  أن استجمع كل  وبعد 
))لقد  قائال:  بيريز  الرئيس  نحو 
ثاني  يوم  االختطاف  خبر  سمعت 
وقــوعــه  بــعــد  أي   ،1965 نــونــبــر 
أن  عرفنا  وإذا  ــام((،  أيـ بخمسة 
الــذي  هــو  »لــومــارشــان«  املحامي 
وأثبتت  العملية،  تنظيم  في  أسهم 
أبحاث املكاتب املختصة في تحليل 
الخط اليدوي، أن األسئلة املوجهة 
استنطاقه  قصد  بنبركة  للمهدي 
املحامي  بخط  مكتوبة  كانت  عنها 
»فيكون«  وأن  وبيده،  »لومارشان« 
احتجز  الذي  البيت  في  كان  الذي 
مع  يشتغل  بنبركة،  املــهــدي  فيه 
ــه في  ــق »لـــومـــارشـــان«، وأنـــه راف
املهدي  ملقابلة  جنيف  إلى  زيارته 
أن هذا  أحد  فكيف يصدق  بنبركة، 
إال  باالختطاف  يسمع  لم  الشخص 
بعد مرور خمسة أيام على حدوثه؟ 
أختها،  من  أكبر  كانت  أخرى  كذبة 
»خــان«  الصحفي  واجــهــه  عندما 
وأكــد  »اإلكــســبــريــس«،  مجلة  مــن 
قدم  بأنه  له  وصــرح  قابله  أنــه  له 
الكوميسير  إلى  »فيكون«  اإلرهابي 
كاي، فأجاب املحامي »لومارشان«: 
من  يـــوم  أي  يف  أرك  لـــم  ))ال، 
من  مجموعة  ودخــلــت  ــام((،  ــ األي
»لومارشان«  كبيرهم  مع  املحامني 
متكررة،  وأسئلة  حــاد،  نقاش  في 
فثارت أعصابه وقال صائحا بهذه 
مغزى:  من  تخلو  ال  التي  العبارة 
نفسي  وعرضت  تعبت  لقد  ))أوه.. 
لــأخــطــار حــتــى وجـــدت املــهــدي 
ومحاموه  أصدقاؤه  وأنتم  بنبركة، 
تلومونني على ما عملت؟ إنه شيء 

غير مقبول((. 
هذا التصريح املصيري، املسجل 
جلستها  في  املحكمة  محاضر  في 
الثالثة عشر، ماذا يعني بعد إنكار 
»لومارشان«  كلف  وملن  صريح؟.. 
بنبركة؟  عــن  البحث  عناء  نفسه 

وملن سلمه؟

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

48الحلـقــة

قاضي البحث يف قضية 
اختطاف بنبركة 
»لوي زولينجير«

قـراءات  فـي  محـاضر  المحكـمة

املراوغات والتحامل على املغرب يف حماكمة بنربكة

إن األمر، حسب وزير الداخلية، يتعلق بسر للدولة، ويتعلق بمناورة 
تستهدف تنفيذ مزايدة تمارسها فرنسا تجاه ملك املغرب، ولذلك، 
فعندما فشل الضغط ىلع ملك املغرب، وظهر ذلك للعيان، وقتها 

فقط صدر األمر باعتقال سوشون وفواتو يوم 11 نونبر.


