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الضائعة الحقيقة  فنجان قهوة.. ملف العدد
الدليـــمي بــراءة  ســبب 

الحكومية  انفجار األغلبية 
»الميــزان« و»التراكتــور«.. 28بيــن  6

5
م

ه
را

د
  

ww
w.

alo
us

bo
ue

.m
a

سري

مــؤشــرات صــيــف ســاخــن تــؤكــدهــا وقــائــع 
ووزراء  سابقني  وزراء  مشاريع  يف  التحقيق 
جاء  السابق،  احلركي  الوزير  فبعد  حاليني.. 
الذي  السابق،  االستقاللي  الوزير  على  الدور 
وقد  ملكية)..(،  مشاريع  يف  بالتالعب  متهما  بات 
وزراء  مــن  لــوزيــر  األســبــوع  هــذا  »السمطة«  وصلت 
عبر  كبرى  مشاريع  على  احلصول  استطاع  السيادة، 
حالة  رغم  بنفسه  هو  يسيرها  زال  ال  التي  شركته، 

التنايف ومازال العاطي يعطي)..(.
مـدير النشر:

الطيب العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

 المؤسس:
مصطفى العلوي

إخباري تحليل  ولد الرشيد يهدد تحت األضواء
بتفجير حزب االستقالل

عالقات بوتين والملك محمد السادس 
تجنب المغرب تداعيات الحرب األوكرانية 14 3

  

الموت بالفرحة
األخيرة  اآلونة  في  التقارير  تضاربت 
بين معطيات تصنف المغاربة  كأسعد 
المواطنين في العالم، وبين تقارير تنبه إلى 
تنامي ظاهرة االنتحار)..(، وإذا كانت بعض 
التقارير تدفع للضحك وتقارير أخرى تدفع 

الموت والفرح،  ثنائية  إطار  للقلق، في 
فإن المغاربة كانوا سباقين منذ زمن 

»الموت  عن  الحديث  إلى  طويل 
من الضحك« و»الموت بالفرحة«، 
وكل هذه المعطيات تلتقي في 
زمن يجمع بين تداعيات الجائحة 
وتداعيات  الحرب  وتداعيات 
حكومة  ظل  في  األسعار  غالء 

العديد من  تطرح بشأنها  زالت  ما 
التساؤالت)..(.

التفاصيل  في  ركن  »بين  السطور«

كواليس

كواليس

مع الحدث

02

04

17

»إلباييس« تشوش على بيدرو سانشيز

تسريب وثائق المخابرات 
اإلسبانية إلى اإلعالم 

الستعمالها ضد المغرب

 وزيرة المالية تتورط 
في صراع المحروقات

وجبهة »السامير« 
تكذبها

الجانبية للتطبيع  األثار 
الجامعات  على 

المغربــية 



2

كـواليـس  األخبــار

العدد: 1611 من 10 إلى 16 يونيو 2022

بقلــم               الطيب العلوي

»المــوت بالــفرحة«
ال شك أن عددا منكم وقع بصره أو تناهت إلى 
مسامعه هذا األسبوع، أنباء عن استطالع رأي أعدته 
»ليكونوميست«،  مع  بشراكة  »سونيرجيا«  وكالة 
ولن  سعداء..  املغاربة  من   %  86 بأن  يفيدنا)...( 
أطيل عليكم بتفاصيل ومعطيات هذا التقرير، والتي 
لنشره)...( في ظل  الجرأة  له  نتساءل عمن  تجعلنا 
الظروف العصيبة التي يعيشها املغاربة هذه األيام.
يشعرون  املغاربة  من   %  69 أن  مؤكدة  تفاصيل 
باألمان في األماكن العامة، وأن 9 % فقط منهم من 
محل  وال  عليكم،  إخفاءها  يمكن  ال  بالتعاسة،  يشعر 
كهاته،  أمــور  أمــام  املقال  هذا  في  املــزاح  أو  للنكتة 
االستهزاء،  إلى  تشير  تكن  لم  إن  ومعطيات  أرقــام 
ُمبررة  التعجب)...(،  إلــى  األقــل  على  تدعو  فإنها 
بأن  ِعْلما  عليها  املطلعني  بإحاطة  بنفسها،  نفسها 
إحصائياتها اعتمدت على عينة من األشخاص بناء 
العام  لإلحصاء  الديموغرافية  البنية  معطيات  على 
األخير للسكان والسكنى، ما يعطيها طابع الرسمية 
الحد،  هــذا  إلــى  سعداء  بالفعل  كّنا  مـــا.. إذا  نوعا 
وكنت  االسكندنافية،  الدول  تفوق  سعادتنا  ونسبة 
بارك«  فـ»اللهم  والتحليل،  القراءة  في  املخطئ  أنا 

وهنيئا لنا بهذا.
التعجب واالستفهام، هو  يزيد من حّدة  ما  أن  إال 
صدور هذا التقرير على بعد ساعات فقط من تقرير 
تدق  االنــتــحــار«،  ضد  »شباب  جمعية  أعدته  آخــر 
هذا  في  االنتحار  معدالت  حول  الخطر  ناقوس  فيه 
في  ملحوظا  ارتفاعا  تشهد  والتي  »السعيد«،  البلد 
السنوات األخيرة، إذ ُقدرت مثال حاالت االنتحار في 
أسبوع..  كل  حالة  من  بأكثر  وحده،  إقليم شفشاون 
أرقام وإحصائيات تبقى يتيمة في ظل غياب تام ألي 
وال  النفي،  بهدف  ال  املــّرة،  هذه  رسمية  إحصائيات 

بهدف التأكيد.
تم  التي  تلك  فربما  والسعادة،  للفرحة  عدنا  وإذا 
الفرحة  املذكور، هي نفس  التقرير  التعبير عنها في 
أركان  قائد  شنقريحة،  سعيد  ُمحّيا  على  بدت  التي 
عدسات  أمــام  األســبــوع،  هــذا  الــجــزائــري،  الجيش 
ملعاهدة  الجزائر  تعليق  قبيل  الجميع  كاميرات 
ويصفق  يبتسم  وهو  إسبانيا)...(،  مع  الصداقة 
منذ  ــم)...(  األضـــخـ يعتبرها  عسكرية  ــاورات  ــن مل
وتموقعها  الليلي  توقيتها  أن  رغم  بالده،  استقالل 
الجغرافي ال يشير لشيء آخر غير الرغبة في تبليغ 

رسالة معينة ملن يهمه األمر)...(.
ليست  عنها،  املعبر  والسعادة  فالفرحة  لذلك، 
تقرير  عنها  يتحدث  التي  املبتغاة)...(  بالسعادة 
من  نوعا  ليست  إذن،  هي  والتي  »سونيريجيا«، 
ما  كذلك  الحال  وربما  عنها،  نبحث  التي  السعادة 
له ما يكفي من  »تقرير السعادة« الصادر، كان  دام 
األقلية  وراء  تقف  التي  األسباب  لسرد  العناصر 
الشخصية  الحياة  بني  التعاسة،  من  تعاني  التي 
واألزمــة  والبطالة  العمل  وظــروف  مرضية  الغير 
التغطية  وضــعــف  والــتــهــمــيــش  والــفــقــر  املــالــيــة 
االجتماعية... إلخ، وال شيء جدي ُيذكر فيما يخص 
ما  السعيدة..  »األغلبية«  وراء  تقف  األسباب التي 
عدا إن كان االنتحار الذي تحدثت عنه الجمعيات هو 
نوع االنتحار الذي مات به األمريكي رونالد أوبوس 
العمارة  فوق  من  بنفسه  ألقى  أن  بعد   ،1994 عام 
التي يسكن بها، وبعد تشريح جثته، تبني أن سبب 
الوفاة كان عن طريق طلق ناري في الرأس)...(، ما 
جعل طريقة انتحاره من بني أغرب قصص االنتحار 
غير  يبدو  قد  واحد  منطقي  فاستنتاج  التاريخ،  في 
معقول في نفس الوقت، بعد املواجهة التي قد تقام 
أمام التقريرين املتناقضني في املحتوى، القريبني في 
ما  هو  ببلدنا  ينتحر  من  موت  هل  وهو:  أال  الزمن، 

يسميه املغاربة »املوت بالفرحة« ؟

أغاللو تحارب 
أشباح مجلس 

المدينة
الرباط. األسبوع

الرباط،  مدينة  عمدة  أبرمت 
نقابة  مع  اتفاقا  أغاللو،  أسماء 
ــل مــحــاربــة  ــني، مـــن أجـ ــف ــوظ امل
ــاح، ويــنــص  ــ ــب ــني األشــ ــف ــوظ امل
الــحــوار،  مأسسة  على  االتــفــاق 
وتنظيم أربع اجتماعات كل سنة.
استعدادها  العمدة  ــدت  وأكـ
لتقديم تسهيالت للنقابة وتوقيع 
محاضر االجتماعات والجلسات، 
املستحقات  صــرف  جــانــب  ــى  إل
لفائدة  الشاقة  باألعمال  املتعلقة 
املوظفني املصنفني في الساللم 6 

و7 و9.
وطالبت رئيسة جماعة الرباط 
والتنسيق  بالتعاون  النقابات 
ظاهرة  محاربة  أجــل  من  معها 
كل  ومحاربة  األشباح  املوظفني 
واملالي،  اإلداري  الفساد  أشكال 

وربط املسؤولية باملحاسبة.
هذا، وشمل االتفاق املوقع مع 
للشغل،  املغربي  االتحاد  نقابة 
الديمقراطية  والــكــونــفــدرالــيــة 
للشغل، واالتحاد العام للشغالني، 
والفيدرالية الديمقراطية للشغل، 
بنودا أخرى تتعلق 
ــاءة  ــ ــف ــ ــك ــ ــال ــ ب
املـــهـــنـــيـــة، 
ــاواة  ــســ ــ وامل
وتــــكــــافــــؤ 

الفرص.

الرباط. األسبوع

من  املقربة  »إلــبــايــيــس«  صحيفة  قــامــت 
إسبانيا،  فــي  الحاكم  االشــتــراكــي  الــحــزب 
ملركز  تعودان  وثيقتني  من  مقتطفات  بنشر 
باملغرب،  عالقة  لهما  الوطني  املــخــابــرات 
بني  ــعــالقــات  وال السياسية  ــطــورات  ــت وال

البلدين.
األولى  الوثيقة  فإن  »إلباييس«،  وحسب 
املهاجرين  آالف  دخـــول  بعملية  تتعلق 
املغاربة يومي 17 و18 ماي إلى مدينة سبتة 
املحتلة، معتبرة أن »هذه املوجة من الهجرة 
استراتيجية  إطار  في  جاءت  النظامية  غير 
مخططة وموجهة بشكل مثالي من قبل أعلى 
إلى  وتهدف  املغرب،  في  السلطة  مستويات 

ممارسة الضغط على حكومة بيدرو سانشيز، 
من  شهر  قبل  األخضر  الضوء  أعطت  التي 
إبراهيم  البوليساريو  زعيم  الستقبال  ذلك 
غالي، في مستشفى لوغرونيو«، أما الوثيقة 
الصحيفة،  نشرتها  التي  الثانية  السرية 
للحصول  املــغــرب  مساعي  عــن  فـ»تتحدث 
التنفيذية  الحكومة  من  مؤيد  موقف  على 

اإلسبانية بخصوص نزاع الصحراء«.
وعادت صحيفة »إلباييس« لنشر موضوع 
اإلسبانية،  للمخابرات  وثيقة سرية  من  آخر 
2021، تتهم اململكة  24 يونيو  مؤرخة بيوم 
وإعالمية  قضائية  حملة  بـ»تدبير  املغربية 
هو  هدفها  غالي،  إبراهيم  ضد  إسبانيا  في 
البوليساريو،  زعيم  تنقل  وعرقلة  تخويف 
مدافع  اإلسبانية  الصحافة  في  رأي  وخلق 

عن مصالح املغرب«.
صحيفة  في  املنشورة  الوثائق  وخلقت 

الساحة  ــي  ف كــبــيــرة  ضــجــة  ــايــيــس«،  ــب »إل
دفع  الـــذي  الــشــيء  بإسبانيا،  السياسية 
إلــى  سانشيز  بــيــدرو  حــكــومــة  فــي  وزراء 
تصريحات  وإطــالق  صمتهم  عن  الــخــروج 
من  بكل  األمــر  ويتعلق  املغرب،  عن  مدافعة 
وفرناندو  الدفاع،  وزيرة  روبليس  مارغريتا 
وفيليكس  الداخلية،  وزير  مارالسكا  غراندي 

بوالنيوس غارسيا عن رئاسة الجمهورية.
وتم نشر هذه املعلومات قبل خطاب رئيس 
األربعاء،  يــوم  سانشيز،  بيدرو  الحكومة، 
لتقديم  النواب،  ملجلس  العامة  الجلسة  أمام 
تــوضــيــحــات حـــول املــرحــلــة الــجــديــدة في 
سانشيز  أعلن  حيث  املغرب،  مع  العالقات 
الــذاتــي  الحكم  ملقترح  حكومته  ــم  دع عــن 
للمواقف  مشابه  موقف  وهــو  بالصحراء، 
التي أعلنت عنها الواليات املتحدة األمريكية 

وأملانيا وهولندا، إضافة إلى دول أخرى.

الرباط. األسبوع

تعيشها  ــتـــي  الـ األزمــــــة  ظـــل  فـــي 
بمحدودية  الحكومة  واعــتــراف  البالد 
مجلس  رئيس  فضل  الــدولــة،  ميزانية 
املــســتــشــاريــن، الــنــعــم مــيــارة، صــرف 
جدران  تجديد  إعادة  في  مهمة  ميزانية 

مجلس املستشارين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس 
الغرفة الثانية بالبرملان، أبرم صفقة 
بعشرات  املجلس  ــام  رخ لتجديد 
املاليني، رغم مذكرة رئيس الحكومة 

ــى مــخــتــلــف  ــ ــة إلـ ــهـ ــوجـ املـ
من  العمومية  املؤسسات 
النفقات  تــرشــيــد  أجـــل 
ميزانية  على  والحفاظ 
السنة  خالل  املؤسسة 

الـــحـــالـــيـــة، بــســبــب 
االقتصادية  األزمـــة 

وتداعيات  الدولية 
الروسية  الحرب 
األوكــــرانــــيــــة، 

وغيرها من األسباب.
رئيس  أن  املــصــادر،  نفس  وأضــافــت 
لحزب  املنتمي  املــســتــشــاريــن  مجلس 
النواب  مجلس  رئيس  يقلد  االستقالل، 
اإلصــالح  عملية  فــي  العلمي  الطالبي 
األولــى،  الغرفة  تعرفها  التي  والترميم 
حيث يعتزم بدوره توسيع األشغال بعد 
االنتهاء من عملية تجديد الرخام رغم أن 
الغرفة الثانية خضعت سابقا إلصالحات 
متعددة في عهد الرئيس السابق 

حكيم بنشماس.
مجلس  ــس  ــي ــرئ ل وســـبـــق 
املستشارين أن صرف ميزانية 
مــهــمــة فـــي شـــــراء أســطــول 
لفائدة  فــارهــة  ســيــارات 
ــب  ــت ــك أعــــضــــاء امل
ورؤساء اللجن، في 
خطوة خلقت جدال 
وانتقادات  واسعا 
قبل  مـــن  كــثــيــرة 
ــني،  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ املـ
ووســــــــائــــــــل 

اإلعالم.

آش خاصك آ العريان.. الرخام آ السي ميارة ؟

وثائـــــق  تسريب 
اإلسبانية  المخابرات 

إلى اإلعالم الستعمالها 
ضد المغرب

حامي الدين: تضارب المصالح خطر على الدولة 
الرباط. األسبوع

حامي  العالي  عبد  ــال  ق
حزب  في  القيادي  الــديــن، 
ــتــنــمــيــة، أن  الــعــدالــة وال
املغرب  في  األكبر  »املشكلة 
ألن  الــفــســاد،  مشكلة  هــي 
قائمة  بنية  ــه  ل الــفــســاد 
ــه أحـــزاب تــدافــع عنه  ول
ــي مــواقــع  ــوذ ف ــف ــه ن ولـ
في  وأضــاف  مختلفة«، 

تدوينة له، أن »الفساد يمنع اليوم أي إمكانية 
لحماية االقتصاد الوطني من التقلبات العاملية 
املفاجئة، وال سيما في مجال املحروقات، وال 
املغرب  في  الطاقية  السياسة  تدبير  يمكن 

من طرف املستثمرين الكبار في الطاقة«.
يمكن  »ال  فإنه  الــديــن،  حامي  وحسب 
انتظار قرارات تروم حماية القدرة الشرائية 

للمواطنني من طرف من اعتادوا 
هذه  مثل  مــن  االســتــفــادة 
أن  معتبرا  األزمـــــات«، 
ــارب املــصــالــح  ــضـ »تـ

خــطــر عــلــى الــدولــة 
وعلى املجتمع«.

ميارة

اغاللو حامي الدين

»إلباييس« تشوش على بيدرو سانشيز



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
3 العدد: 1611 من 10 إلى 16 يونيو 2022

كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع

داخلية  ــة  أزم االستقالل  حــزب  يعيش 
التنفيذية  اللجنة  أعضاء  بعض  بني  قوية 
وبني  املركزيني،  واملفتشني  والبرملانيني 
مقترحات  بسبب  للحزب،  العامة  األمانة 
النظام  مشروع  يحملها  التي  التعديالت 
عدد  تقليص  إلى  تهدف  والتي  األساسي 
عضو   1200 من  الوطني  املجلس  أعضاء 

إلى 500 عضو فقط.
إعفاء  عقب  »امليزان«  حزب  أزمــة  بــدأت 
رئيس الفريق النيابي نور الدين مضيان من 
العضوية  ليفقد  الدستورية،  املحكمة  قبل 
بالبرملان، وبالتالي رئاسة الفريق البرملاني 
لحزبه، الشيء الذي جعل تيار ولد الرشيد 
يصعد للواجهة من جديد ويفرض وجوده 
النيابي،  والفريق  التنفيذية  اللجنة  داخل 
التي  الجديدة  للتعديالت  دعمه  خالل  من 
ــى سحب اخــتــصــاصــات األمــني  إل تــهــدف 
وتقليص  له،  نائب  منصب  وفــرض  العام 
عدد أعضاء املجلس الوطني، والزيادة في 
حذف  مع  التنفيذية،  اللجنة  أعضاء  عدد 
بالنسبة ألعضاء  بالصفة  املجلس  عضوية 

مجلسي النواب واملستشارين.
فريق  رئاسة  من  مضيان  إسقاط  وشكل 
من  بــقــرار  ــواب،  ــن ال بمجلس  االســتــقــالل 
داخل  ضعف  نقطة  الدستورية،  املحكمة 
الفريق النيابي وتحكم من قبل ولد الرشيد 
وأصحابه، بعدما قضت بإلغاء مقعده رفقة 
الطوارئ  حالة  لخرقهما  األعــرج،  محمد 
يتقيدا  لم  أنهما  اعتبرت  حيث  الصحية، 
بضوابط الحملة االنتخابية التي تم سنها 
أقاما  بعدما  العمومية،  السلطات  قبل  من 
ودون  ترخيص  دون  انتخابية  تجمعات 
االجتماعي  التباعد  ملتطلبات  احــتــرام 
وباء  محاربة  إطار  في  املتخذة  والوقاية 

»كورونا«.
الفريق  مــن  اســتــبــعــاده  مــن  وبــالــرغــم 
البرملاني، ظل حضور مضيان وازنا داخل 
وأنه  سيما  ال  النيابي،  والفريق  الحزب 
ولد  تيار  مواجهة  على  القادر  الرجل  يعد 
التنفيذية،  واللجنة  الحزب  داخل  الرشيد 
ــذي أســفــر عــن مــواجــهــة غير  ــشــيء الـ ال
بعدما  النيابي،  الفريق  داخــل  مباشرة 

وجه  في  البرملانيني  غالبية  انتفض 
قيوح،  الصمد  وعبد  الرشيد  ولد 
حليف  حجيرة،  عمر  غاب  بينما 

مضيان عن االجتماع.
داخل  مضيان  اعتراض  ووجد 
مقترح  على  التنفيذية  اللجنة 

داخل  النواب  عضوية  إلغاء 
املجلس الوطني، صدى 

ــيــني  ــرملــان ــب بـــني ال
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ والـ
بالرغم  املنتخبني 
ــن مـــغـــادرتـــه  ــ مـ
البرملاني،  ملعقده 
غالبية  عبر  حيث 

عن  الــنــواب  مجلس  فــي  الفريق  أعــضــاء 
وحرمان  التنفيذية  اللجنة  لقرار  رفضهم 
ــى املجلس  ــنــواب مــن حــق االنــتــمــاء إل ال
البرملاني خارج  ذلك سيجعل  الوطني، ألن 
الحزب وليس له أي دور في انتخاب األمني 

العام وتوجهات الحزب.
االستقالليني  البرملانيني  عشرات  وأكد 
االجتماع  خــالل  للتعديالت  معارضتهم 
اللجنة  أعــضــاء  ببعض  جمعهم  ــذي  الـ
الهياكل  التنفيذية، والتي تتعلق بمراجعة 
البرملانيني  بعضوية  واملــس  التنظيمية، 
الــحــزب  ومفتشي  ــان،  ــرمل ــب ال بمجلسي 
والتنظيمات  املركزية،  اللجنة  وأعضاء 
قاعدة  يمثلون  والذين  واملهنية،  املوازية 

نضالية قوية للحزب.
وخرج مجموعة من البرملانيني الرافضني 
للتعديالت، ببيان جاء فيه أن »تقليص عدد 
أعضاء املجلس الوطني من ألف إلى 500 
داخل  بالصفة  العضوية  وإلــغــاء  عضو، 
ديمقراطية  رؤيــة  على  يــدالن  ال  املجلس، 
هو  يحصل  »مــا  أن  معتبرين  واضــحــة«، 
مجرد حسابات تنظيمية مسكونة بهاجس 
الضبط، في تناقض كامل مع فلسفة الفصل 
للحزب  خول  الذي  الدستور،  من  السابع 
والتأطير  التمثيل  وظيفتي  السياسي 
والكوادر  املنتخبني  في  تتجّليان  اللتني 

الحزبية«.
مقررات  »مضامني  الــنــواب  واستغرب 
التنفيذية  اللجنة  عقدتها  التي  الــنــدوة 
لحزب االستقالل، في تجاهل تام لحساسية 
الدقيقة  واالجتماعية  االقتصادية  الظرفية 
الــوحــدة  روح  تــعــزيــز  تــســتــوجــب  ــتــي  ال
والتضامن والتماسك عوض افتعال أزمات 
األحزاب  صورة  على  التشويش  من  تزيد 

وتعمق أزمة الفعل السياسي ببالدنا«.
وأكد بيان البرملانيني على »ضرورة دعم 
العام للحزب، والتي تبقى  مؤسسة األمني 
التنظيمية  البنية  في  محورية  مؤسسة 
هو  الــعــام  فــاألمــني  لــلــحــزب،  والهيكلية 
والضامن  الــحــزب  وحـــدة  على  املــؤتــمــن 
وحقوق  ومؤسساته  قوانينه  الحــتــرام 
عــادي  مــســؤول  مجرد  وليس  مناضليه، 
اللقاءات  أشغال  ترتيب  إليه  يوكل  تابع 
لتسهيل  الجهات  مسؤولي  بني  والتنسيق 

قضاء املأموريات«.
االستقالل  حــزب  أزمــة  أن  يبدو  هنا،  من 
بعد ظهور  الكبير،  االنفجار  نحو  تسير 
الفريق  داخــل  خــالفــات وصــراعــات 
النواب  للحزب بمجلس  النيابي 
واللجنة التنفيذية، ورفض العديد 
الدين  نــور  بقيادة  الــنــواب  مــن 
ــبــعــادهــم من  ــان، اســت ــضــي م
الوطني،  باملجلس  العضوية 
من  مستشارين  جانب  إلى 

الغرفة الثانية، وذلك 
ــن  ــا م ــ ــوفـ ــ خـ

تقليص 

اللجنة  لفائدة  العامة  األمانة  صالحيات 
ولد  حمدي  فيها  يتحكم  التي  التنفيذية 

الرشيد وبقية أنصاره.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قضية حزب 
الحكومة  رئــيــس  ــال  ب تشغل  االســتــقــالل 
ملا  انزعاجه  ــدى  أب ــذي  ال أخــنــوش،  عزيز 
حدوث  بعد  خاصة  الفريق،  داخل  يحصل 
مشادات كالمية وصراعات خالل االجتماع 
بني  خفي  صــراع  عن  كشف  ــذي  ال األخير 
القيادات، حيث يخشى من تأثير أزمة حزب 
االستقالل على تحالف األغلبية، خاصة وأن 
الصراع اشتد بني أسماء وازنة في اللجنة 
الدين  ونــور  الرشيد  ولد  مثل  التنفيذية، 
مضيان وعبد الصمد قيوح، مما قد يؤدي 
األغلبية  تحالف  هيئة  داخــل  تصدع  إلى 

على مستوى املؤسسة التشريعية.
ينتظر  ــة،  ــي ــحــال ال ــة  ــ األزمـ ظـــل  وفـــي 
واألغلبية  االستقالل،  حزب  داخل  الجميع 
املقبلة  األيــام  عنه  ستسفر  ما  الحكومية، 
من  البركة  نــزار  العام  األمــني  تعافي  بعد 
الحزب،  لقيادة  وعودته  »كورونا«  فيروس 
ال سيما في ظل رفض غالبية االستقالليني 
أعضاء  به  جاء  الــذي  التعديالت  مشروع 
األمانة  دور  غياب  في  التنفيذية،  اللجنة 

العامة.
الفريق  داخـــل  قائما  ــصــراع  ال ويــظــل 
االســتــقــاللــي لــلــوحــدة والــتــعــادلــيــة حول 
رئاسة الفريق، إذ يسعى تيار ولد الرشيد 
النيابي،  الفريق  على  نــفــوذه  بسط  إلــى 
بدعم  الفريق  لرئاسة  قيوح  يطمح  بينما 
عزيز  الحكومة  ورئيس  العام  األمــني  من 
يفضلون  النواب  غالبية  أن  إال  أخنوش، 
بعد  جديد  من  مضيان  الدين  نــور  عــودة 

تنظيم االنتخابات الجزئية.
وفي نفس اإلطار، أكد برملانيون ورؤساء 
جماعات ومسؤولو الحزب في جهة مراكش 
البرملانيني  بعضوية  تمسكهم  عن  أسفي، 
املركزية  اللجنة  وأعضاء  الحزب  ومفتشي 
املجلس  داخــل  املهنية  الهيئات  وتمثيلية 
اللجنة  مــقــتــرحــات  رافـــضـــني  ــي،  ــن ــوط ال
أعضاء  عــدد  بتقليص  املتعلقة  التنفيذية 
عضو   500 إلــى  عضو   1200 من  املجلس 
الحزب  فريق  أعضاء  عضوية  وإلغاء  فقط، 

بمجلس النواب داخل املجلس الوطني.
واملنتخبون  الــحــزب  مــســؤولــو  وعــبــر 
بالجهة، عن دعمهم الكامل لألمني العام نزار 
على  الحفاظ  في  بدوره  والتمسك  البركة، 
بالنتائج  منوهني  الحزب،  ووحــدة  هوية 
في  بقيادته  االستقالل  حزب  حققها  التي 
مختلف االستحقاقات االنتخابية البرملانية 
في  والتمثيلية  والجماعية،  والجهوية 

مختلف هياكل املؤسسات املنتخبة.
لإلشارة، فقد سبق أن عاش حزب االستقالل 
الرشيد  ولد  حمدي  تيار  بني  داخلية  أزمــة 
وأنصار األمني العام السابق حميد شباط، 
من  النافذ  الصحراوي  الرجل  تمكن  حيث 
وإســقــاط  الــحــزب  على  سيطرته  بسط 
العام  االتــحــاد  نقابة  قيادة  من  شباط 
لحزب  العامة  األمانة  من  ثم  للشغالني، 

عالل الفاسي.

لم يجد زوار املعرض الدولي 
أي  الرباط،  في  والنشر  للكتاب 
اعتادت  التي  أمريكا«  لـ»دار  أثر 
في  كبير  حضور  على  توقع  أن 
مثل هذه املناسبة، ما يفتح باب 
من  مجموعة  طرح  أمام  التأويل 
أخرى،  غيابات  ظل  في  األسئلة 
ــاس املــوقــف  ــك ــع وأيــــن هـــو ان
األمريكي حول مغربية الصحراء 

في معرض الكتاب ؟

اللطيف  عبد  الــوزيــر  دخـــل 
ــات  ــهـ ــواجـ ــي دائـــــــرة املـ ــبـ وهـ
بالغ  عبر  اإلعالم،  مع  القضائية 
الــوزاريــة  صفته  فيه  اختلطت 
أن  ومعلوم  الحزبية،  بصفته 
خراب بيوت املسؤولني يأتي من 
األحرى  وكــان  اإلعــالم،  مواجهة 
بدل محاولة  التوضيحات  تقديم 
وضع  ظــل  فــي  ــواه،  ــ األف تكميم 

تنظيمي هش)..(. 

حسن  السابق  الوزير  قــال 
عــبــيــابــة، خـــالل لــقــائــه مــؤخــرا 
أن  الصحفيني،  مــن  بمجموعة 
أحد  تشكل  أصبحت  الرياضة 
وعامال  الشباب،  تأطير  مكونات 
كما  الوطنية،  الهوية  عوامل  من 
تشكل  أصــبــحــت  الــريــاضــة  أن 
عن  حضارية  وصورة  عاما  رأيا 

املغرب..

الحذر مطلوب بالنسبة للذين 
الخيري  للعمل  الترويج  اعتادوا 
منع  تم  فقد  »الفايسبوك«..  عبر 
جــمــع الــتــبــرعــات عــبــر مــواقــع 
ما  حسب  االجتماعي،  التواصل 
الوافي  الداخلية عبد  أكده وزير 

لفتيت.

بني  الصراع  ثمن  يكون  هل 
والــوزارة  العالي  التعليم  نقابة 
اللطيف  عبد  الــوزيــر  رأس  هــو 
امليراوي، بعد أن عبرت أصوات 
واملعاصرة  األصالة  حزب  داخل 
الذي  الوزير  لنهج  رفضها  عن 
االمتحانات  توقف  فــي  تسبب 
ــاب  ــب غــي ــســب الـــجـــامـــعـــيـــة، ب

الحوار)..(.

املطرود  شــبــاط،  حميد  قـــرر 
ــوى  ــقـ ــن حــــــزب جـــبـــهـــة الـ ــ مـ
الــديــمــقــراطــيــة، تــأســيــس إطــار 
»التكتل  اسم  تحت  جديد  مدني 
سيتم  الديمقراطية«،  أجــل  من 
يوم  التأسيسي  مؤتمره  عقد 
البيضاء،  بــالــدار  املقبل  األحــد 
ترسيخ  أجل  »من  شعار:  تحت 
أفق  فــي  تشاركية  ديمقراطية 
وستتم  جديد«،  اجتماعي  تعاقد 
النظام  مشروع  مناقشة  خالله 
الهياكل  وانــتــخــاب  األســاســي 
الوطني  واملجلس  التنظيمية 
وأعـــضـــاء املــكــتــب الــتــنــفــيــذي، 

حسب بالغ الهيئة.

تحت
األضواء

ما بعد إقالة رئيس 
الفريق مضيان

ولد الرشيد 
د  يهـــــــــــــد
بتفـــــــــــجير 
ب  حــــــــــــــز
ولد الرشيداالستقـالل

البركة

مضيـان
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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

أيام الحفالت الخالية من البروتوكوالت، 
ولي العهد سيدي محمد إلى اليسار وسط 

الوزير بلقزيز، والسماللي، والصميلي، وعبد الحق 
المريني يتكلم مع الدكتور الرحالي.

زمن بدون بروتوكول

المعارضة تكثف 
هجومها على 

الحكومة
الرباط. األسبوع

  

منذ عدة أشهر، لم يلتزم رئيس الحكومة 
لجلسة  الشهري  باملوعد  أخــنــوش  عزيز 
العمومية  بالسياسة  تتعلق  التي  املساءلة 
في  الحكومة،  قبل  من  املنجزة  والحصيلة 
القضايا  عن  واإلجابة  القطاعات،  مختلف 

الراهنة.
ــس الــحــكــومــة عن  ــي ــاب رئ ــي ــق غ ــل وخ
داخل  واسعا  جدال  املاضي  الشهر  جلسة 
املعارضة،  صفوف  في  وخاصة  البرملان، 
إلى  ويهدف  مبرر  غير  غيابه  اعتبرت  التي 
للحكومة،  املحرجة  األسئلة  من  الــهــروب 

واملشاكل العالقة.
رئيس  أن  املــعــارضــة  فـــرق  واعــتــبــرت 
الحكومية،  األغلبية  وراء  يختبئ  الحكومة 
النواب  في مجلس  غيابه  التي تغطي على 
حول  ونقاش  جدال  في  الدخول  خالل  من 
القضايا  مــن  والــهــروب  ثــانــويــة  قضايا 

الجوهرية األساسية.
وتنص املحكمة الدستورية على ضرورة 
حضور رئيس الحكومة وتقديم أجوبة عن 
األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة في جلسة 
واحدة أمام مجلسي النواب واملستشارين، 
القانون على أن تكون األسئلة  حيث ينص 

متعلقة بالسياسة العامة.
على  الدستور  من   100 الفصل  ويؤكد 
في  مرة  الحكومة  رئيس  حضور  ضــرورة 
النواب  للبرملان، لإلجابة عن أسئلة  الشهر 
ال  الحكومة  رئيس  أن  إال  منتظم،  بشكل 
التي  التشريعية  للمؤسسة  اهتماما  يولي 

قادت حزبه لرئاسة األغلبية.

الرباط. األسبوع

عبر بعض نشطاء مواقع التواصل االجتماعي، 
االقتصاد  ــرة  وزي تصريحات  من  استيائهم  عن 
رفضت  بعدما  الــعــلــوي،  فــتــاح  نــاديــة  واملــالــيــة، 
تخصيص دعم للمحروقات لكون ميزانية الحكومة 

ال تسمح بذلك.
واعتبر هؤالء النشطاء، أن تصريحات الوزيرة 
غير مقبولة، ألنها ال تراعي معاناة املواطنني جراء 
في  والبنزين  الــغــازوال  لسعر  اليومي  االرتفاع 
الذي  األمر  درهما،   17 لـ  ليصل  الوقود  محطات 
يترتب عنه زيادة في كل املواد الغذائية، باإلضافة 
األجــرة  لسيارات  بالنسبة  التنقل  تسعيرة  إلــى 

الصغيرة والكبيرة.
بمجلس  جلسة  خــالل  املالية  ــرة  وزيـ وقــالــت 
النواب، أن الحكومة ال تريد رهن مستقبل املغاربة 
مع  خاصة  آخــر،  قطاع  حساب  على  قطاع  بدعم 
مشيرة  ــة،  األزم استمرار  مدى  حول  التساؤالت 
إلى أن الحكومة قررت دعم قطاع النقل، ألنه قطاع 
على  أثر  ولديه  للمحروقات،  مستهلك  وأول  أفقي 

جميع املنتجات األخرى.
إلنقاذ  الوطنية  الجبهة  استنكرت  جانبها،  من 
»املضللة  التصريحات  هذه  »السامير«،  مصفاة 
واملحكومة  ــا،  ــهـ ووزرائـ للحكومة  واملــســتــفــزة 

للمغرب،  العليا  املصالح  مع  التعارض  بخلفية 
في  املتحكمة  اللوبيات  انتظارات  مع  واملتماهية 
الحكومة  متهمة  تعبيرها،  وفق  والسياسة«،  املال 
تهشيم  وعلى  السامير،  اغتيال  على  بـ»التفرج 
القدرة الشرائية للمغاربة بسبب األسعار امللتهبة«.
مصفاة  ــاذ  ــق إلن الــوطــنــيــة  الجبهة  وحــمــلــت 
السلم  استتباب  مسؤولية  الحكومة،  »السامير«، 
واملطالبة  االستقرار  على  واملحافظة  االجتماعي، 
غالء  مــن  للمغاربة  الشرائية  الــقــدرة  بحماية 
أسعار  فــي  املــهــول  االرتــفــاع  وخــاصــة  املعيشة، 
رفع  عن  أعلنت  الحكومة  أن  معتبرة  املحروقات، 
في  واالستمرار  الغالء،  هذا  أمام  البيضاء  الراية 
ملنظمة  »السامير«  شركة  عــودة  على  التشويش 
التفاهم  لخيار  واالنــتــصــار  الوطنية  الــطــاقــة 
وذلك  للمحروقات،  املغربية  السوق  في  والتحكم 

من خالل تصريحات وزيرة االقتصاد واملالية.
الحكومة  إصـــرار  فــإن  املــصــدر،  ذات  وحسب 
البترولية  املــواد  استيراد  خيار  عن  الدفاع  على 
ال  »الســامــيــر«،  مصفاة  دور  وتبخير  الصافية، 

تكرير  لصناعات  املهمة  املكاسب  أمــام  يصمد 
وتطوير  شغل،  مناصب  تخلق  التي  البترول 

الــفــاتــورة  واقــتــصــاد  الوطنية  الصناعة 
املخزون  رفــع  إلــى  باإلضافة  الطاقية، 

الوطني الذي وصل إلى الحضيض، 
مليار   20 استرجاع حوالي  وكذا 
املتورط في  العام  املال  درهم من 

مديونية شركة »السامير«.

الحكومة  بيد  الحل  أن  املــصــدر،  نفس  ــال  وق
مع  جديدة،  تركيبية  قاعدة  على  األسعار  لتنظيم 
ضريبة  وإقـــرار  الضرائب  قيمة  من  التخفيض 
استثنائية، واسترجاع األرباح الفاحشة املتراكمة 
رئيس  مع  بشراكة  كيران  بن  حكومة  طــرف  من 

الحكومة الحالي.
مصفاة  إلنـــقـــاذ  الــوطــنــيــة  الــجــبــهــة  ــت  ــ ودع
»السامير«، إلى تنظيم مناظرة وطنية عبر وسائل 
والبصرية،  السمعية  ــالم  اإلعـ
العام  الــرأي  تنوير  أجل  من 
الثابتة  املسؤولية  حــول 
الحكوميني  للمسؤولني 
الحلول  عن  البحث  في 
أسعار  ملعالجة  املمكنة 
واستئناف  املحروقات 
ــاج بــاملــصــفــاة،  ــتـ اإلنـ
ملتابعة  تحقيق  وفتح 
ــورطــني في  ــت كــل امل
ــي  ــت الـــخـــســـائـــر ال

لحقت باملغرب.

 وزيرة المالية تتورط في صراع المحروقات 
وجبهة »السامير« تكذبها

العلوي

أخنــوش

غياث يبرئ الحكومة 
من غالء المحروقات 

الرباط. األسبوع

التجمع  فريق  رئيس  غياث،  أحمد  اعتبر 
أن  الـــنـــواب،  بمجلس  لــأحــرار  الــوطــنــي 
أزمة املحروقات،  الحكومة غير مسؤولة عن 
وإيجاد  األزمــة  تدبير  عن  مسؤولة  هي  بل 
املتضررة  للقطاعات  دعمها  خالل  من  حلول 

من غالء البنزين والغازوال.
املحروقات  أســعــار  ارتــفــاع  أن  وأضـــاف 
موجود حتى في فرنسا، رغم الفارق الكبير 
بني الدخل الفردي، قائال: »اطلعت على ثمن 
البنزين  ثمن  حاليا  أوروبــا،  في  املحروقات 
فالحكومة  وبالتالي،  درهما،   22.5 يساوي 
بل  األزمــة،  هذه  عن  مسؤولة  غير  والوزيرة 
بالعكس، هي مسؤولة 
ديالها،  التدبير  عن 
القطاعات  وتدعم 
ــي  املـــتـــضـــررة وف
نفس الوقت تنزل 
ديال  االلتزامات 
الــحــكــومــة في 

وقتها«.

أزمة تأشيرات بين المغرب وفرنسا تهدد العالقة بين البلدين
 

الرباط. األسبوع

فرنسا  بــني  صامتة  جــديــدة  أزمـــة  هــنــاك  أن  يــبــدو 
مرة  ألول   - الفرنسية  السلطات  قامت  بعدما  واملغرب، 
في تاريخ البلدين - برفض املصالح القنصلية التابعة 
لها، تأشيرات مسؤولني في املكتب الشريف للفوسفاط، 

ورجال أعمال من االتحاد العام ملقاوالت املغرب.
الشريف  املــكــتــب  مــن  املــســؤولــني  بــعــض  ــان  وكـ

الدولي  املعرض  في  املشاركة  يــريــدون  للفوسفاط 
الفترة  خالل  املقام  التكنولوجيا  مجال  في  للشركات 
ما بني 15 و18 يونيو الحالي، إال أنهم فوجئوا برفض 
دون  التأشيرات  لطلب  الفرنسية  القنصلية  املصالح 
تساؤالت  يطرح  مما  الرفض،  لهذا  مبررات  إعطاء 
بني  والسياسية  الدبلوماسية  العالقات  طبيعة  حول 

البلدين في ظل الصمت الحالي.
بني  السابق  الخالف  أن  التطورات  هذه  وكشفت 
املهاجرين  استرجاع  قضية  حــول  واملغرب  فرنسا 
القنصلية  املصالح  رفضت  بعدما  مستمرا،  زال  ال 

املهاجرين  ترحيل  على  املوافقة  فرنسا  في  املغربية 
غير  بشكل  سنوات،  منذ  بفرنسا  القاطنني  السريني 
قانوني، باإلضافة إلى تفجر قضية »بيغاسوس« التي 
املغربية  السلطات  الفرنسية  الصحافة  فيها  اتهمت 

بالتجسس على مسؤولني فرنسيني.
من جهة ثانية، خلقت مصالح القنصلية الفرنسية 
بعدما  الوطنية،  ــالم  اإلع وسائل  في  كبيرة  ضجة 
تأشيراتهم  رفضت  الذين  املغاربة  تعويض  رفضت 
بدون سبب، وحصلت على مبالغ أكثر من 40 مليون 

درهم من ملفات التأشيرات.

سكوري يتهم األبناك بعدم تمويل المقاوالت 

الرباط. األسبوع

قال يونس سكوري، وزير الشغل واإلدماج املهني، أن 
األبناك ترفض تمويل املقاوالت، حيث سبق له أن عاش 

نفس التجربة بعدما رفضت األبناك تمويل مقاولته.
النواب،  بمجلس  حضوره  خالل  سكوري،  وأضاف 
أن »الحكومة على علم بإشكالية التمويل التي تعيشها 
الدعم  على  حصولها  وصعوبة  الصغرى،  املــقــاوالت 
وولوج الصفقات العمومية، وأن لدى الحكومة مقاربة 

التي  والصعوبات  املشاكل  ملعالجة  جديدة 
املنافسة  بينها  من  املقاوالت،  منها  تعاني 
غير الشريفة، ضعف التمويل، تأثير القطاع 

غير املهيكل، وصعوبة الولوج للتمويل«.
الــوزيــر، أن وزارتـــه وضعت  وأوضــح 

ميثاق  عــلــى  يــرتــكــز  ــدا  جــدي مخططا 
للمقاوالت  ويسمح  االســتــثــمــار، 
بولوج الطلبات العمومية من أجل 
إعطاء دفعة قوية لهذه املقاوالت، 
مشيرا إلى أن دعم املقاوالت من 
باهتمام  تحظى  التي  األمور 

الحكومة، ال سيما وأنها تشكل 94 في املائة من 
70 في  أكثر من  االقتصادي، وتشغل  النسيج 
املائة من اليد العاملة املغربية، وأكد أن وزارة 
الشغل وضعت مخططا ملعالجة القطاع غير 
املهيكل، من خالل تشجيع املقاولني الذاتيني 
340 ألــف  ــي  ــم حــوال ــدده ــن يــصــل ع ــذي ال
الضمان  صندوق  في  للتسجيل  مقاول، 
ــوزارة  ال تعتزم  حيث  االجتماعي، 
على  يركز  شامل  برنامج  وضع 
لتقريبهم  الذاتيني  املقاولني 

من النسيج االقتصادي.

غياث

سكوري
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كـواليـس  األخبــار

تفاقم وضعية 
المغربي الذي 

ورط نفسه في حرب 
روسيا وأوكرانيا

الرباط. األسبوع

ــم  ــي ــل ــة إق ــم ــك ــح أصـــــــدرت م
بإعدام  يقضي  حكما  دونيتسك، 
الشاب املغربي إبراهيم سعدون، 
عملية  خــال  اعتقاله  تم  بعدما 
ملدينة  الروسية  الــقــوات  دخــول 
األنباء  وكالة  وقالت  ماريوبول، 
العليا  »املحكمة  أن  الــروســيــة، 
الشعبية،  دونيتسك  لجمهورية 
ــدام بــريــطــانــيــن  ــ ــإع ــ قــضــت ب
في  مشاركتهم  بسبب  ومغربي، 
الحرب كمرتزقة«، مشيرة إلى أنه 
خال  من  الحكم  استئناف  يمكن 

اللجوء إلى محكمة النقض.
بعدما  الحكم  هــذا  جــاء  ــد  وق
وجهت للمواطن املغربي، إبراهيم 
بـ»االرتزاق  تتعلق  تهم  سعدون، 
لاستياء  الجماعي  والــتــآمــر 
وتغيير  السلطة  على  بــالــقــوة 
للجمهورية  الدستوري  النظام 

املنفصلة عن أوكرانيا«.
ملنطقة  ــام  ــع ال ــدعــي  امل وقـــال 
دونيتسك، قبل إصدار الحكم، أن 
فئة  ضمن  يندرجون  ال  »املرتزقة 
عليهم  تنطبق  الذين  األشخاص 
بمعاملة  املتعلقة  جنيف  اتفاقية 
يخضعون  وال  ــحــرب،  ال أســـرى 
يعتبر  االرتــــزاق  ألن  لــلــتــبــادل، 

جريمة في القانون الدولي«.
وحسب وكالة األنباء الروسية، 
املــغــربــي عن  الــشــاب  دافـــع  فقد 
املحاكمة،  ــوار  أطـ خــال  نفسه 
يشارك  ولم  مذنب  غير  أنه  وقال 
أعمال  أو  مسلح  نـــزاع  أي  فــي 

عدائية.
قد  سعدون  الشاب  والد  وكان 
في  دراسته  يتابع  ابنه  أن  أكــد 
أوكرانيا، لكن بعد اندالع الحرب 
إال  أوكرانيا،  خــارج  ترحيله  تم 
ألسباب  انقطع  به  االتــصــال  أن 
بظهوره  تفاجأ  حتى  مجهولة، 
إلـــى جانب  فــيــديــو  ــي مــقــطــع  ف

»اليوتوبر« الروسي.

يوليوز.. شهر المواجهة بين األسر والمدارس الخاصة 

الرباط. األسبوع

بن  ــصــراع  وال الــجــدل  يتواصل 
املؤسسات  وأربـــاب  التاميذ  أســر 
الخاصة، بسبب مطالبتها بواجبات 

شهر يوليوز.
وتــتــمــســك املــــــدارس الــخــاصــة 
يوليوز  شهر  ثمن  على  بالحصول 
الوطنية  التربية  وزارة  ــت  دام مــا 
تمديد  ــررت  ــ ق األولــــي  والــتــعــلــيــم 

الدارسة إلى غاية نهاية الشهر.
الوطنية  التربية  ــر  وزي واعتبر 
أن  معنى  ال  أنــه  بنموسى،  شكيب 
تؤدي األسر ثمن شهر يوليوز بعدما 
أدت واجبات شهر شتنبر قبل بداية 
أن  إلــى  مشيرا  الــدراســيــة،  السنة 
شهر  بــدايــة  فــي  انطلقت  ــدراســة  ال

أكتوبر وستستمر إلى شهر يوليوز، 
يحدث  لم  الــدراســي  البرنامج  لكن 

عليه أي تغيير.
ويرجع سبب هذا املشكل القائم بن 

املدارس الخاصة واألسر، إلى مذكرة 
لوزارة التربية الوطنية حددت نهاية 
يوليوز،  شهر  في  الدراسي  املوسم 
الــدراســة ســوف تتوقف في  أن  رغــم 

كما  الشهر،  نفس  من  الثاني  اليوم 
أن االمتحانات سوف تنتهي قبل هذا 
التاريخ، وبالتالي، لن يكون هناك أي 

شغل في املدارس الخصوصية.
وقـــــــررت بـــعـــض املـــؤســـســـات 
استخاص  عدم  الخاصة  التعليمية 
رسوم شهر يوليوز، مراعاة لظروف 
األسر، بينما تصر غالبية املؤسسات 
شهر  واجبات  على  الحصول  على 
يوليوز رغم أنها لن تقدم أي خدمات 

تعليمية للتاميذ خاله.
ويحمل أولياء التاميذ املسؤولية 
إلى الوزارة الوصية بسبب القرارات 
املوسم  بداية  خال  اتخذتها  التي 
لدى  ارتباكا  الدراسي، والتي خلقت 
املوسم  بداية  أعلنت  بعدما  األســر، 
بتأجيل  قامت  ثم  شتنبر  شهر  في 
أكتوبر،  شهر  إلى  املدرسي  الدخول 
ثم تمديد الدراسة إلى شهر يوليوز.

بنموسى

   

هل يسافر البرلمانيون 
إلى الحج على حسابهم 

أم على نفقة مجلس 
النــــواب ؟
الرباط. األسبوع

أفادت مصادر مطلعة، أن مكتب مجلس النواب 
قام بتوزيع مقاعد الحج على الفرق البرملانية في 

املجلس بناء على عدد نواب كل فريق.
أن مكتب املجلس  وأوضحت نفس املصادر، 
استثنى املوظفن من بطائق الذهاب إلى الحج، 
مفضا فقط البرملانين، مما خلف استياء بن 

املوظفن الراغبن في أداء مناسك الحج.
على  الحكومية  األغلبية  ــرق  ف وحصلت 
يبقى  لكن  الحج،  إلى  الذهاب  بطائق  عشرات 
نفقتهم،  على  البرملانيون  سيحج  هل  السؤال: 

أم على نفقة ميزانية مجلس النواب؟

استطالع يكشف رفضا جماعيا لترشيح 
بنعبد اهلل لوالية رابعة

الرباط. األسبوع

»ســنــواصــل  مـــبـــادرة  كشفت 
املائة  فــي   98 رفــض  الــطــريــق«، 
ــتــقــدم  ــزب ال ــ ــي ح ــن مــنــاضــل مـ
واالشتراكية، إعادة انتخاب نبيل 
للحزب  عاما  أمينا  هلل  بنعبد 

لوالية رابعة.
التصحيحية،  الحركة  وقالت 
استطاع  بتنظيم  قــامــت  أنــهــا 
ــوع، عــرف  ــبـ ــال أسـ ــلـــرأي خــ لـ
مشاركة 2246 شخص من بينهم 

للحزب،  ينتمون  املــائــة  فــي   43
بينما اآلخرين غير منخرطن.

وحــســب نــفــس املــصــدر، فــإن 
نبيل  لترشح  الــرافــضــن  نسبة 
بلغت  ــرى،  أخ لوالية  هلل  بنعبد 

لغير  بالنسبة  املــائــة  فــي   99.1
املــائــة  ــي  ف و97.4  املــنــخــرطــن، 
غالبيتهم  للمنخرطن،  بالنسبة 

شباب دون 25 سنة.
واعتبر املشاركون في االستطاع، 

لوالية  هلل  بنعبد  نبيل  ترشيح  أن 
يعد  »الــكــتــاب«،  رأس  على  رابــعــة 
ــغــيــاب الــديــمــقــراطــيــة  تــكــريــســا ل
الشباب  لعزوف  ويــؤدي  الداخلية، 

عن االنخراط في األحزاب.

بنعبد هللا

سعدون

الرباط. األسبوع

قالت منظمة »ترانسبرانسي - املغرب«، 
عن  بالكشف  مطالبة  »الحكومة  أن 
سياستها في مجال تضارب املصالح 
واإلثراء غير املشروع، واإلجراءات 
مــوارد  لتعزيز  اتخاذها  املطلوب 
والوقاية  للنزاهة  الوطنية  الهيئة 
أجل  من  ومحاربتها  الــرشــوة  من 

ضمان استقاليتها وفعاليتها.
مذكرة  »ترانسبرانسي«  ووجهت 
في  سياستها  إلبراز  الحكومة  إلى 
وتحديد  الفساد،  مكافحة  مجال 
املطلوب  ــراءات  ــ واإلج ــات  ــوي األول
االستراتيجية  لتنفيذ  اتــخــاذهــا 
داعية  الفساد،  ملكافحة  الوطنية 
الحصول  في  الحق  قانون  لجعل 
على املعلومات فعاال وفق مقتضيات 
الدولية  واملعايير  الدستور  وروح 

في هذا املجال.

وطالبت ذات املنظمة الحكومة 
ــتــي  ــح الـــتـــدابـــيـــر ال ــي ــوض ــت ب
فعلية  حماية  لتوفير  ستتخذها 
بالنظر  الــفــســاد  عــن  للمبلغن 
الذي   10-37 القانون  إفراغ  إلى 
هي  ومــا   ،2011 سنة  ــراره  إق تم 
ــقــانــون  مــقــتــرحــاتــهــا لــجــعــل ال
باملمتلكات  للتصريح  الحالي 
قانون  إصــدار  إلى  داعية  فعاال، 
واستغال  املصالح  تنازع  بشأن 
باملنافسة  املخلة  التسريبات 

الشريفة والحكامة تنفيذا للفصل 
36 من دستور 2011.

وأضافت أن الفساد املستشري 
تؤكده  مزمنة  طبيعة  ذو  ببادنا 
يحتلها  التي  املتدنية  املــراتــب 
الفساد،  مــؤشــرات  فــي  املــغــرب 
 100/39 بعد حصوله على نقطة 
 ،2022 نسخة  فــي   87 واملــركــز 
مسجا انخفاضا قدره 4 نقط في 
بعام  مقارنة  مركزا  و14  درجته 

2018 من بن 180 دولة.

»ترانسبرانسي« تدعو إلى حماية المبلغين عن الفساد 

الرباط. األسبوع

النقض  ملحكمة  األول  الرئيس  قــال 
الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة 
في  النباوي،  عبد  محمد  القضائية، 
نـــدوة عــقــدت بــالــربــاط حــول »دور 
التعبير«:  حرية  تعزيز  في  القضاء 
على  املحافظ  بــدور  يقوم  »القضاء 
والواجبات،  الحقوق  بن  التوازن 
ــو لــحــمــايــة الــصــحــافــة  ــدع ــو م وهـ
في  وحقها  حريتها  على  واملحافظة 
الوصول إلى مصادر الخبر وحماية 
إلـــى جانب  املــشــروعــة،  ــادره  ــص م

حماية حقوق األشخاص وأعراضهم 
عن  تتم  التي  التجاوزات  بعض  من 
»كان  ــاف:  وأض الصحافة«،  طريق 
ومهنة  الــقــضــاء  مهنة  أن  يــبــدو 
الصحافة متعارضتن، لكن الحقيقة 
في  متكاملتان  ألنهما  ذلـــك،  غير 
وال  العام،  والنظام  املجتمع  حماية 
بالتجاوز،  لألخرى  إحداهما  تسمح 
ــدة تــرصــد سير األخــرى  ــل واحـ وك

وتمنعه من الزلل والسقوط«.
أن  قائا  النباوي  عبد  وأوضــح 
يقاس  كــان  إذا  الصحافة  »نــجــاح 
التي  األخــبــار  صحة  أســاس  على 
السبق  ــاس  أسـ وعــلــى  تــنــشــرهــا، 
الصحفي في تناول ذلك الخبر، فإن 

تفوق القضاء في مهامه يقاس على 
أساس نجاحه في إقامة التوازن بن 
حقوق الصحافين، وحقوق األغيار 
صحافية،  ــادة  مـ يــكــونــون  ــن  ــذي ال
والنجاعة  الفعالية  أســاس  وعلى 
مشيرا  القضائي«،  الفعل  رد  في 
املجتمع  عــن  الصحافي  أن  ــى  إل
على األحداث، يبحث عنها ويتحرى 

بشأنها ويوثقها وينشرها للعلن.
تــؤدي  الصحافة  كــانــت  ـــ»إذا  ــ ف
ــي نقل  ــا داخـــل املــجــتــمــع ف ــ دوره
عن  والكشف  الصحيحة  األخــبــار 
عن  ــان  واإلع الضارة،  التصرفات 
سيفا  وتشكل  الحسنة،  املــبــادرات 
للقانون  املخالفن  على  مسلطا 

وتحلياتها  تحرياتها  بواسطة 
بدور  يقوم  القضاء  فإن  وتعاليقها، 
الحقوق  بن  التوازن  على  املحافظ 
النباوي،  عبد  يقول  والواجبات«، 
إلى  مــدعــو  القضاء  أن  ــد  أك الــذي 
على  واملحافظة  الصحافة  حماية 
الوصول  في  حقها  وعلى  حريتها، 
حماية  ــي  وف الخبر  مــصــادر  ــى  إل
أن  إلى  مشيرا  املشروعة،  مصادره 
الرأي  حرية  بدسترة  قامت  اململكة 
من   25 الفصل  نص  إذ  والتعبير، 
الفكر  حرية  كفالة  على  الدستور 
أشكالها،  بكل  والتعبير  ــرأي  والـ
اإلبداع والنشر  وعلى ضمان حرية 
والفن  األدب  مجاالت  في  والعرض 

كما  والــتــقــنــي،  العلمي  والــبــحــث 
حرية  ضمان  على   28 الفصل  نص 
الصحافة، وعدم جواز تقييدها بأي 
القبلية،  الرقابة  أشكال  من  شكل 
التعبير،  في  الحق  للجميع  وأقــر 
ونشر األخبار واألفكار واآلراء بكل 
ينص  ما  عدا  قيد،  غير  ومن  حرية 

عليه القانون صراحة.
ورحب عبد النباوي بكل املبادرات 
هذا  في  والتكوين  للدراسة  الجادة 
املجال بالنسبة للقضاة وللصحافين 
تعرف  أن  معتبرا  الــســواء،  على 
القضاة على مهام الصحافين مفيد 
لهم في تطبيق املقتضيات القانونية 
املتعلقة بالصحافة، مثلما أن تعرف 
الصحافين على مهام القضاة مفيد 
القضائية  لهم في تحليل اإلجراءات 

والتعليق على األحكام.

عبد النباوي يدعو إلى تأسيس عالقة جديدة بين القضاة والصحافيـين 
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ملف  األسبوع

هل تتحقق نبوءة 
إدريس لشكر ؟

حزب  رئيس  أخــنــوش،  عزيز  نجح 
فوز  بعد  لــأحــرار،  الوطني  التجمع 
تكوين  فــي  االنــتــخــابــات،  فــي  حــزبــه 
وهي  أحزاب،  ثالثة  من  مؤلفة  حكومة 
إلى جانب األحرار، االستقالل واألصالة 
على  التحالف  يتوقف  ولم  واملعاصرة، 
مستوى تشكيل الحكومة، بل امتد إلى 
أغلبية  لتكوين  التنسيق  على  االتفاق 
ووزعــت  املنتخبة،  املــجــالــس  ــل  داخـ
واألقاليم  املدن  مجالس  رئاسة  بينها 
الثالثة  األحـــزاب  ودعـــت  والــجــهــات، 
إلى  منتخبيها   - مشترك  بــالغ  في   -
))ضرورة االلتزام بهذا التوجه والتقيد 
الحزبية،  القيادات  تبنته  الذي  بالقرار 

في حدود االنفتاح على باقي املكونات 
هذا  شكل  وقد  األخــرى((،  السياسية 
التحالف الثالثي خاصية غير مسبوقة 
ذلك  أن  اعتبار  املغرب، على  تاريخ  في 
من شأنه تحقيق تجانس بني الحكومة 
األعـــوام  خــالل  املنتخبة  واملــجــالــس 
القادمة، مقابل معارضة مشتتة أمامها 

مهمة صعبة في البرملان.
الحزبني  فإن  التجانس،  هذا  ورغــم 
الحكومة،  إلــى  الــدخــول  قبال  اللذين 
وضعا معايير املشاركة، حيث اشترط 
حزب األصالة واملعاصرة، الذي يشارك 
تأسيسه  منذ  الحكومة  في  مرة  ألول 
مشاركته  تكون  أن  سنوات،   10 قبل 
حجمه  ــراعـــي  تـ وحــقــيــقــيــة  فــعــلــيــة 
فكرية  قوة  السياسي ومكانته بوصفه 
املجلس  فــوض  ــدوره،  وبـ وسياسية، 
الوطني لحزب االستقالل، الذي جلس 
فــي صــفــوف املــعــارضــة فــي واليــتــني 
تدبير  مهام  العام  أمينه  متتاليتني، 

التنفيذية  اللجنة  بمعية  املفاوضات 
وازنــة  مشاركة  يضمن  بما  للحزب، 
السياسية  قوته  قاعدة  أســاس  على 
ببرنامجه  وااللـــتـــزام  واالنــتــخــابــيــة 
ــي، فـــي حـــني خـــرج حــزب  ــخــاب ــت االن
الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
 - االنتخابات  في  رابعا  حل  الــذي   -
خاوي الوفاض، بعدما توقع أن يكون 
جزء من االئتالف الحكومي، وقد بعث 
االتــحــاد االشــتــراكــي، إشـــارات مبديا 
في  الحكومة  في  للمشاركة  استعداده 
حال تلقيه عرضا مقبوال، وهو العرض 
الذي لم يصله، ليعلن عن اصطفافه في 
خرج  ذلــك،  بعد  ومباشرة  املعارضة، 
إدريس لشكر بتصريح مثير توقع من 
الحكومي..  التحالف  مستقبل  خالله 
فقد تنبأ بـ»انفجار األغلبية الحكومية« 
وحذر من »مثلث متغول« بالبالد، وأكد 
أن حزبه هو أول من تفاجأ بالتحالف 
معتبرا  األغلبية،  يجمع  الذي  الثالثي 

إياه ))ضارا جدا ويحاول إنهاك جميع 
األخـــرى((،  السياسية  التنظيمات 
وأضاف لشكر أن ))األغلبية الحكومية 
بهذا الشكل أفقدت السياسة معناها(( 
الرأي  إقناع  يمكن  ))كيف  متسائال: 
مع  حـــزب  بتحالف  الــوطــنــي  ــعــام  ال
تنظيم تعارك معه على امتداد الحملة 

االنتخابية املاضية؟((. 
ندوة  في  »الـــوردة«،  قائد  وأوضــح 
أنه  للمعارضة،  حزبه  خــروج  إعــالن 
ــن من  ــوط ))يــخــشــى كــثــيــرا عــلــى ال
تنفجر  أن  متوقعا  املــتــغــول،  املثلث 
األغلبية قريبا، فهي تحمل كل األسباب 

واملتناقضات((، وفق تعبيره.
كما أشار الكاتب األول لحزب االتحاد 
أن  ــى  إل لشكر،  إدريـــس  االشــتــراكــي، 
))التحالف الحكومي أساء إلى العرس 
في  البالد  خاضته  الذي  الديمقراطي 
انتقاداته  مواصال  وزاد  شتنبر((،   8

ــاصــرة:  ــع ــحــزب األصـــالـــة وامل ل

الجديدة،  الحكومة  بداية عمل  منذ  طرح سؤال، 
األغلبية  مواجهة  ىلع  املعارضة  قدرة  حول 
معظم  وكــانــت  الــبــرملــان،  داخــل  الحكومية 
ستظل  املعارضة  أن  اتجاه  يف  تصب  التحليالت 
غير  وقوية،  منسجمة  حكومية  أغلبية  مواجهة  يف  مشتتة 
وجود  عن  يدور  الحديث  بدأ  الصيف،  فصل  اقتراب  ومع  أنه 
عدم  وعن  الحكومية،  األغلبية  أحزاب  تعيشها  داخلية  أزمات 

قدرة الحكومة ىلع الحفاظ ىلع انسجامها، كما يدور الحديث 
عن أن بعض األحزاب غير راضية عن وضعيتها داخل الحكومة، 
الحزبين  من  واحد  خروج  إمكانية  حول  مطروحا  األمر  وأصبح 
إلى املعارضة، إما حزب االستقالل أو األصالة واملعاصرة.. فهل 
سيخرج أحد هذه األحزاب من أجل تعزيز دور املعارضة، وإخراج 
الحكومة ستستمر  الركود والرتابة، أم أن  السياسية من  الحياة 

يف أداء مهامها كما بدأتها ؟

سعد الحمريأعد الملف: 

الحكومية  انفجار األغلبية 
و»التراكــــتور«.. »الميــــزان«  بيــــن 
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التوجه  بــأن  مقتنعني  يكونوا  ــم  ))ل
يفوز  أن  يمكن  الحداثي  اإلصــاحــي 
تنسيق  انتقد  كما  االنتخابات((،  في 
اللطيف  عبد  لـ»البام«،  العام  األمــني 
وهبي، مع حزب العدالة والتنمية، ظنا 
مجددا  سيفوزون  اإلساميني  أن  منه 

في االنتخابات.
الثاثي  التحالف  أن  لشكر  واعتبر 
الوطني  والــتــجــمــع  االســتــقــال  بــني 
املشكل  واملعاصرة،  واألصالة  لألحرار 
جنح  في  تشكل  الحكومية،  لألغلبية 
سيمارس  حــزبــه  أن  مــؤكــدا  الــظــام، 
ولن  مستقبا،  السياسية  املعارضة 
لذلك،  لألشخاص.  اهتمامات  يعير 
يبدو أن ما حذر منه إدريس لشكر، بدأ 
مطروحا بقوة اآلن، وهو توقع انفجار 
األغلبية  أن  اعتبار  على  الحكومة 

الجديدة غير منسجمة.

هكذا ظل رئيس الحكومة 
يؤكد على انسجام 

الحكومة
 

بدأت الحكومة الجديدة عملها في جو 
كانت  الباد  وأن  خاصة  التفاؤل،  من 
تتهيأ ملرحلة ما بعد »كورونا«، غير أنه 
وفي أولى الجلسات البرملانية، ظهر أن 
العزم  عاقدة  للحكومة  املكونة  األحزاب 
االنتخابية،  وعودها  بعض  تنفيذ  على 
الفريق  لكن  شعبيتها..  تفقد  ال  لكي 
فاجأ  والتعادلية،  للوحدة  االستقالي 
موحدة  جلسة  خال  الحكومة  رئيس 
بني غرفتي البرملان، وهي الجلسة التي 
واملجموعة  للفرق  بمداخات  اتسمت 
األغلبية  ــزاب  ألحـ املمثلة  النيابية، 
واملعارضة، عندما قدم مداخلة تضمنت 
على  وجهت  قــويــة،  سياسية  رســائــل 
الحكومة، حيث  رئيس  إلى  الخصوص 
مضيان،  الدين  نور  الفريق  رئيس  ركز 
أساسا  مرتبطة  خاصة  معطيات  على 
حقوقية،  ــرى  وأخ اجتماعية  بملفات 
أن  سيجزم  مضيان  مداخلة  تابع  ومن 
سيما  ال  املعارضة،  إلى  ينتمي  حزبه 
طاولة  على  ثقيلة  ملفات  طرح  أن  بعد 
الحكومة، من قبيل ملف »معتقلي حراك 
املتعاقدين«،  »األساتذة  وملف  الريف«، 
ــذان وعـــد حــزب  ــلـ ــان الـ ــف ــل وهــمــا امل
االنتخابية  حملته  خــال  االســتــقــال 
قويا  سجاال  خلق  مــا  وهــو  بحلهما، 
الفريق  ورئيس  الحكومة  رئيس  بني 
النواب، وقد جعل  االستقالي بمجلس 
هذا املوضوع عددا من املهتمني بالشأن 
عامة  مــن  أكثر  يطرحون  السياسي 

تصب  شكوك  غدتها  عريضة،  استفهام 
االستقال  حزب  قواعد  كون  في  جلها 
من  الــحــزب  حصة  على  راضــيــة  غير 
الحقائب الوزارية، وهو ما أنذر بأزمة 
داخلية بني مكونات األغلبية الحكومية.
وقد كانت هذه الحادثة هي الوحيدة 
األغلبية  مكونات  عمل  طبعت  التي 
بداية  ــال  خ األقـــل  على  الحكومية، 
الحديث  بدأ  ذلك  ومع  الحكومة،  عمل 
الحكومية،  األغلبية  داخل  مشاكل  عن 
حزب  وقــع  السجال،  هــذا  خضم  وفــي 
جانب  إلــى  لألحرار  الوطني  التجمع 
حزبي األصالة واملعاصرة واالستقال، 
تسميته  تمت  ما   ،2021 دجنبر   6 يوم 
اعتبر  الـــذي  األغــلــبــيــة«،  بـــ»مــيــثــاق 
الحكومة  لعمل  طريق  خارطة  بمثابة 
خمس  إلى  املمتدة  واليتها  فترة  خال 
عشرة  امليثاق  وضــع  حيث  ســنــوات، 
أهداف رئيسية، خصوصا في املجالني 
ــي، وبــهــذا  ــاع ــم ــت االقــتــصــادي واالج
األغلبية  ــزاب  أحـ قــالــت  الــخــصــوص، 
أسس  بناء  مواصلة  على  أنها ستعمل 

لبنات  ووضـــع  االجتماعية،  ــة  ــدول ال
النمو  وتيرة  من  والرفع  قوي،  اقتصاد 
الخمس  خال  املائة  في   4 إلى  ليصل 
سنوات املقبلة، وإحداث مليون منصب 
تم،  الحكومية، ومن  الوالية  عمل خال 
يظهر أن الهدف من توقيع هذا امليثاق، 
هو عدم نسب إنجازات الحكومة لقائد 
على  هيمنته  أو  الحكومي،  التحالف 

األغلبية.
ــزب الــعــدالــة  ــل، عــلــق حـ ــاب ــق ــي امل ف
بالقول:  امليثاق  هــذا  على  والتنمية 
))تم توقيع ميثاق األغلبية قبل يومني، 
ورافق ذلك نوع من البهرجة اإلعامية، 
التحالف  قادة  من  سخية  وتصريحات 
بالتاريخي،  الحدث  تصف  الحكومي 
وتتحدث عن انسجام غير مسبوق في 
وأضاف  والحكومة((،  التحالف  تدبير 
الرسمي  املــوقــع  فــي  ــصــادر  ال املــقــال 
أعضاء  حــق  ))مـــن  لـــ»الــبــيــجــيــدي«: 
ويمكنهم  باللحظة،  االنتشاء  التحالف 
لكن  شــاءوا،  ما  امليثاق  في  يقولوا  أن 
هذا االنتشاء ال يجب أن يطفح بهم إلى 

درجة التوهم وأحام اليقظة، فالتوقيع 
ال يعني »اختراع العجلة«، ذلك أن امليثاق 
الرحمان  عبد  ــراحــل  ال استنها  ُســنــة 
وبقيت  تعالى،  هلل  رحمه  اليوسفي 

سنة جارية فيمن جاء بعده((.
))هناك  فــإن  املقال،  نفس  وحسب 
الحكومي،  التحالف  داخل  صراعات 
ومن حق قيادة التحالف أن تدعي أن 
بتوقيعها على هذا امليثاق قد سيَّجت 
عملها من التنافر والتنازع، وأحاطته 
االنسجام  له  يوفر  بما  جانب  كل  من 
والوئام، ولكن عليها أن تجيبنا كيف 
حــزب  وأضـــاف  ــك((،  ــ ذل سيستقيم 
في  أنه  ))والحال  والتنمية:  العدالة 
لجنة  تنعقد  كانت  التوقيع،  لحظة 
النواب  بمجلس  واملالية  االقتصاد 
في  املالية  قــانــون  مــشــروع  ملناقشة 
قراءة ثانية، وكاد االختاف أن ينسف 
الوزير  هــدد  حيث  املناقشة،  جلسة 
املــنــتــدب املــكــلــف بــاملــيــزانــيــة فــوزي 
نائب  على  رد  في  باالنسحاب،  لقجع، 
في  شكك  والذي  نفسها،  األغلبية  من 
طرف  من  قدم  الحكومة  قبلته  تعديل 
املستشارين  بمجلس  الباطرونا  فريق 
على  التشريع  شبهة  وجـــود  ــار  وأثـ
وكــادت  محظوظني،  لصالح  املــقــاس 
األمور تنفلت إلى ما ال تحمد عقباه!!(( 
)املصدر: pjd.ma،    دجنبر  2021(.
ورغم ذلك، ظل تركيز رئيس الحكومة 
الحكومة،  مكونات  انسجام  على  قويا 
خال  عليه  التأكيد  جــدد  املــرة  وهــذه 
الحوار الخاص الذي أجراه مع قناتي 
خصص  والذي  و»الثانية«،  »األولــى« 
للحديث عن حصيلة منجزات الحكومة 

على  يــوم   100 ــرور  م بمناسبة 

املوقع الرسمي لـ»البيجيدي« عن ميثاق األغلبية الحكومية )6 دجنبر 2021(: ))من حق أعضاء 

التحالف االنتشاء باللحظة، ويمكنهم أن يقولوا يف امليثاق ما شاءوا، لكن هذا 

االنتشاء ال يجب أن يطفح بهم إلى درجة التوهم وأحالم اليقظة، فالتوقيع ال يعني 

»اختراع العجلة«، ذلك أن امليثاق ُسنة استنها الراحل عبد الرحمان اليوسفي رحمه 

اهلل تعالى، وبقيت سنة جارية فيمن جاء بعده((.

هالل

ظهرت مؤخرا عدة مؤشرات تنذر بأن انفجارا ما بات وشيك الوقوع داخل األغلبية 
الحكومية، حيث تسربت من داخل حزبي االستقالل واألصالة واملعاصرة، أخبار تقول 
بأن قائد التحالف الحكومي يهيمن ىلع حليفيه، وهي األخبار التي لم تعد مجرد 

شائعات، بل إنها أصبحت مكشوفة)..(.
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تنصيبها، والتي سارت، حسب رئيس 
بالتزامات  الوفاء  درب  على  الحكومة، 
عزيز  أكــد  فقد  السياسية..  األحــزاب 
ــال الــبــرنــامــج الــخــاص،  أخــنــوش خ
منسجمة  الحكومية  ))األغلبية  أن 
الثاثة  األحزاب  إن  حيث  ومتماسكة، 
على  حــازت  والتي  لألغلبية  املشكلة 
70 في املائة من مقاعد البرملان  قرابة 
مــن شتنبر  الــثــامــن  انــتــخــابــات  ــي  ف
تام على  انسجام  املاضي، تشتغل في 
أن  وأضــاف  يقال((،  ما  كل  من  الرغم 
ومكوناتها  كفاءات  تضم  ))الحكومة 
تحقيق  فــي  رغبة  وهــنــاك  منسجمة، 
داخــل  جــدي  وتنسيق  جــيــدة،  نتائج 
الصدد،  هــذا  في  مبرزا  األغلبية((، 

أهمية التوقيع على ميثاق األغلبية.
الحكومة،  انسجام  على  التأكيد  إن 
الحكومة  رئيس  لدى  هاجسا  أصبح 
فبعد  األولــى..  األربعة  األشهر  خال 
حوالي 10 أيام على تصريحه للقناتني 
أخنوش،  جدد  و»الثانية«،  ــى«  »األول

التأكيد  النواب،  بمجلس  جلسة  خال 
الحكومية،  األغلبية  انسجام  على 
أغلبية  تلقى  ــك  أن ))صعيب  قــائــا: 
اللي  هــاذي  بحال  منسجمة  حكومية 
مشيدا  انسجام((،  كاين  اليوم،  كاينة 
اللطيف  عبد  من  بكل  الصدد،  هذا  في 
))نشتغل  وهبي ونزار البركة، مردفا: 
في أغلبية وسنقود هذا القطار ومعكم 
فرحانني  واحنا  املعارضة،  كأحزاب 
تكون عندنا معارضة قوية، ولكن كذلك 

يجب احترام األغلبية((.
أنه  ذلــك  غريبا،  ــر  األم يبدو  وهنا 
كان  تقريبا،  إعامية  خرجة  كل  في 
»انسجام  على  يثني  الحكومة  رئيس 
يوجد  أنه  هذا  معنى  فهل  األغلبية«.. 

صراع في الخفاء؟

مأزق عبد اللطيف 
وهبي.. هل يخرج منه 
بالخروج من الحكومة ؟

النحو..  هــذا  على  األمــر  يستمر  لم 
األوكرانية  الروسية  الحرب  كانت  فقد 
العاملي  الصعيد  على  املنعطف  بمثابة 
نتائج  من  وكان  فقط،  املغربي  وليس 
هو  كما   - املــغــرب  صعيد  على  ــك  ذل
 - العالم  دول  لباقي  بالنسبة  الحال 
وهو  مــهــول،  بشكل  األســعــار  ارتــفــاع 
وضع  في  الحكومة  جعل  الــذي  األمــر 
كبيرة  مطالب  هناك  وأصبحت  حرج، 
حول  املواطنني  مع  الحكومة  بتواصل 
وأن  خاصة  األسعار،  ارتفاع  أسباب 
ضعف  عليها  يــؤخــذ  الحكومة  ــذه  ه

التواصل مع املواطن.

ــك، ظــهــرت مــؤخــرا  ــ ــي خــضــم ذل وفـ
ما  انفجارا  بــأن  تنذر  مــؤشــرات  عــدة 
األغلبية  داخـــل  ــوقــوع  ال وشــيــك  ــات  ب
داخــل  مــن  تسربت  حيث  الحكومية، 
واملعاصرة،  االستقال واألصالة  حزبي 
أخبار تقول بأن قائد التحالف الحكومي 
يهيمن على حليفيه، وهي األخبار التي 
لم تعد مجرد شائعات، بل إنها أصبحت 

مكشوفة في معظم الجرائد.
فقد بدأ الحديث داخل حزب األصالة 
قياداته  داخــل  سخط  عن  واملعاصرة 
الوطني  التجمع  حــزب  اتهمت  التي 
مــكــونــات  ــي  ــاق ب بتحجيم  لـــألحـــرار 
األغلبية الحكومية، وهو ما جرى خال 
قادة  من  عــدد  حضره  جماعي  عشاء 
االجتماع  هذا  عن  تسرب  وقد  الحزب، 

تــتــرد أســمــاء قيادية  ))لـــم  يــلــي:  مــا 
إشهار  في  واملعاصرة  األصالة  بحزب 
للحليف  ــة  والذعـ صريحة  انــتــقــادات 
الذي  لألحرار،  الوطني  التجمع  حزب 
حالة  خلفية  على  الحكومة،  يـــرأس 
التي خلفتها موجة  املجتمعي  السخط 

الغاء غير املسبوقة((.
))االنتقادات  املصدر:  نفس  وتابع 
حضره  جماعي  عــشــاء  خــال  جـــاءت 
مع  وهبي،  اللطيف  عبد  العام  األمــني 
وهي  الــحــزب،  ومستشاري  برملانيي 
ــاألســاس  ــي هــمــت ب ــت االنـــتـــقـــادات ال
رئيس  لــحــزب  االستعائي  التعامل 
الذي  والتضييق  والتحجيم  الحكومة، 
األغلبية،  مكونات  باقي  تجاه  به  يقوم 
واملعاصرة،  األصــالــة  حــزب  وأســاســا 
لم تترد في  وهو ما ورد في مداخات 
ضرورة تقويم هذا السلوك حفاظا على 
تماسك األغلبية، مشددة على وضع حد 
»البام«  تحويل  إلى  الهادفة  للمساعي 
من  عدد  انتقد  كما  »تابع«،  مجرد  إلى 

بفيا  تم  الــذي  اللقاء  في  الحاضرين 
العربي املحارشي، األخطاء التواصلية 
ــكــبــت مــن طــرف  ــي ارت ــت ــادحــة ال ــف ال
تأجيج  في  ساهمت  والتي  الحكومة، 
تزامنا  املــغــاربــة  ــدى  ل السخط  حالة 
بكل  عصفت  التي  الــغــاء  موجة  مــع 
)املصدر:  والخدمات((  والسلع  املواد 

بلبريس/ 8 أبريل 2022(
لم يقف األمر عند سخط أعضاء حزب 
األصالة واملعاصرة على قائد االئتاف 
إلى  تحول  الغضب  إن  بل  الحكومي، 
األمني العام الذي يقود »الجرار«، والذي 
الحزب،  تدبير  بسوء  متهما  أصبح 
املجلس  انعقاد  ذلك خال  تجلى  حيث 
غيابات  عــرف  الــذي  األخير،  الوطني 
املجلس  رئيسة  رأسهم  على  كثيرة، 

املنصوري،  الزهراء  فاطمة  الوطني، 
داخــل  تصحيحية  حركة  ظهرت  كما 
وهبي  اللطيف  عبد  اتهمت  الــحــزب 
وطالبت  الــحــزب،  مناضلي  بخيانة 
ملشاركة  مــوضــوعــي  تقييم  بتقديم 

الحزب في الحكومة الحالية.
العجز عن  أمام  األمر  وهكذا.. تطور 
خروج  عن  الحديث  إلى  املبادرة  أخذ 
االلتحاق  وعزمهم  الحزب  من  أعضاء 
تأسيس  من  جديد  سياسي  بتنظيم 
السابق  الــعــام  ــني  األم شــبــاط،  حميد 
لحزب االستقال )املصدر: بلبريس/ 6 
يونيو 2022(.. فهل يخرج »البام« من 
االنفجار،  من  الحزب  إلنقاذ  الحكومة 
من  حكومي  بتعديل  سيطالب  أنه  أم 

أجل كسب حقائب وزارية أخرى ؟

حزب االستقالل ولعنة 
المؤتمر االستثنائي

يوجد  االستقال  حــزب  أن  يبدو  ال 
األصالة  حــزب  من  أفضل  موقف  في 
واملعاصرة، غير أن عراقة هذا الحزب 
قــراءة  من  مكنته  الطويل،  وتاريخه 
متازمة  هناك  حيث  ملــســاره،  جيدة 
تتبع هذا الحزب، وهي حدوث انفجار 
أو انشقاق أو خروج من الحكومة بعد 
استثنائية..  أو  وطنية  مؤتمرات  عدة 
»االنشقاق  سمي  ما  الحزب  عرف  فقد 
الكبير« سنة 1959، بعد أزمة تنظيمية 
وصراعات بني تيارين، أدت إلى ظهور 
حزب االتحاد الوطني للقوات الشعبية، 
وفي محطة 2013، وبعد دستور 2011، 
بعد  ما  مغرب  عن  الحديث  ظل  وفــي 
مؤتمره  الحزب  عقد  العربي،  الربيع 
أمينا  شباط  حميد  وانتخب  الوطني 
عاما، وهذا األخير كان أول إجراء قام 
به هو االنسحاب من حكومة بن كيران.
إال  حــديــث  فــا  ــوم،  ــي ال أمــا محطة 
لـ»امليزان«،  االستثنائي  املؤتمر  عن 
ويطبخ  له  يخطط  ما  أصبح  والــذي 
ــد، وهــو  ــه، غــيــر خـــاف عــلــى أحـ حــول
األمني  البركة  نزار  تيار  بني  الصراع 
جهة  ومــن  جهة،  مــن  للحزب،  الــعــام 
الرجل  الــرشــيــد،  ــد  ول حمدي  ثانية، 
يعيش  حيث  الــصــحــراء،  فــي  الــقــوي 
حزب االستقال هذه األيام على إيقاع 
بسبب  أجنحته  بني  تنظيمية  خافات 
التعديات املرتقب إدخالها على نظامه 
املتعلقة  تلك  وخصوصا  األســاســي، 
العضوية  عــلــى  الــحــصــول  بكيفية 
دقيق  وقـــت  ــي  ف الــوطــنــي  باملجلس 
في  اليوم  املشارك  الحزب  تاريخ  من 
حديث  وهناك  أخنوش،  عزيز  حكومة 
البرملانيني  إلغاء عضوية  أن  يدور عن 
للحزب  الوطني  املجلس  في  بالصفة 
هدفها  القادم،  االستثنائي  املؤتمر  في 
فهل  البركة..  لنزار  املــوالــني  إقصاء 
على  بجديد  االستثنائي  املؤتمر  يأتي 
مستوى هذا الحزب؟ وهل سيؤثر ذلك 

على التحالف الحكومي؟
للحزب،  االستثنائي  املؤتمر  ننتظر 
وكذلك اجتماع زعماء التحالف لتقييم 
التدبير الحكومي املزمع عقده في مقر 
ستكشفه  ما  لنرى  االستقال،  حــزب 

األيام القادمة.

لم يقف األمر عند سخط أعضاء حزب األصالة واملعاصرة ىلع قائد االئتالف الحكومي، 
بل إن الغضب تحول إلى األمين العام الذي يقود »الجرار«، والذي أصبح متهما بسوء 
تدبير الحزب، وتجلى ذلك خالل انعقاد املجلس الوطني األخير الذي عرف غيابات 

كثيرة، ىلع رأسهم رئيسة املجلس الوطني، فاطمة الزهراء املنصوري، كما ظهرت 
حركة تصحيحية داخل الحزب اتهمت عبد اللطيف وهبي بخيانة مناضلي الحزب، 

وطالبت بتقديم تقييم موضوعي ملشاركة الحزب يف الحكومة الحالية.
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كواليس  صحراوية

 
تتسول  البوليساريو 

الغذاء من إسبانيا 
والمنظمات الدولية

العيون. األسبوع 

العاملي،  الــغــذاء  برنامج  توقعات  حسب 
األمم  تقدمها  التي  اإلنسانية  املساعدات  فإن 
قد  تــنــدوف،  ــي  ف املحتجزين  إلـــى  املــتــحــدة 
ارتفاع  بسبب  املائة،  في   50 بنسبة  تنخفض 
نقلته  مــا  حسب  والشحن،  الحبوب  أســعــار 
أثر  نتيجة  »إيفي«،  اإلسبانية  األنباء  وكالة 
اليومية  الحياة  على  ألوكرانيا  الروسي  الغزو 

لسكان مخيمات تندوف.
من  مــقــربــة  صحيفة  أعــلــنــت  جهتها،  مــن 
البوليساريو، أن القفة األساسية التي توزعها 
خدمات برنامج األغذية العاملي على املحتجزين 
قد انخفضت بنسبة 44 في املائة، وللتعويض 
عن هذا االنخفاض، تعتمد الجبهة على تعبئة 
املجتمع املدني اإلسباني لتزويدها باملساعدات 

الغذائية والطبية الالزمة.
قــوافــل  تنظيم  عــن  الــجــزائــر  أعــلــنــت  كــمــا 
ملخيمات تندوف، آخرها وصلت يوم الخميس 

املاضي مع 40 طنا من املواد الغذائية.
االنفصالية  الحركة  قــرار  من  الرغم  وعلى 
سانشيز،  بيدرو  حكومة  مع  اتصاالتها  تعليق 
خوسيه  اإلسباني،  الخارجية  وزيــر  أكد  فقد 
بمواصلة  حكومته  التزام  ألباريس،  مانويل 

إرسال املساعدات إلى سكان املخيمات.
برنامج  قبل  من  التوقعات  هذه  إعالن  وقبل 
وجه  قد  األحمر  الهالل  كان  العاملي،  األغذية 
في شهر مارس املاضي، نداء عاجال للمانحني 
الدوليني لتقديم املزيد من املساعدات اإلنسانية 

إلى البوليساريو.

اللهجة الحسانية تدخل الجلسات العامة 
المغــربي بالبرلــمان 

عبد اهلل جداد. الداخلة
 

برملانية  لــنــائــبــة  يسبق  ــم  ل
صوتها  أسمعت  أن  صحراوية 
جلسات  في  الحسانية  باللهجة 
النائبة  فعلت  ما  مثل  البرملان 
الــداخــلــة،  جهة  عــن  البرملانية 
حزب  عن  العينني،  مــاء  الرفعة 
التقدم واالشتراكية، حني تكلمت 
تميل  التي  الحسانية  باللهجة 
الفصحى،  العربية  اللغة  إلــى 
البرملانيني  فــعــل  ردة  ــت  ــان وك
الحسانية(  للهجة  فهمهم  )عدم 
الجلسة  في  لسؤال  طرحها  بعد 
باللهجة  النواب  ملجلس  العامة 
اندهاش  أثــارت  قد  الحسانية، 

الصحراويني.
أنها  الــعــيــنــني  ــاء  مـ وقــالــت 

على  حريصة  وستبقى  »كانت 
بالبرملان  الجلسات  في  التدخل 
اعتبار  على  الحسانية  بلهجتها 

السائدة  الحسانية  الثقافة  أن 
للمملكة  الجنوبية  األقاليم  في 
الثقافة  ــد  روافـ مــن  ــدا  رافـ تعد 

في  فاملغرب  الــعــامــة،  املغربية 
صحرائه والحسانية في مغربها 
الثقافات  ــن  م نــظــيــراتــهــا  ــني  ب
األخرى  املحلية  والخصوصيات 
جــنــبــا إلـــى جــنــب مـــع تــاريــخ 
واعد«،  ومستقبل  مجيد  مشترك 
ساكنة  تعلق  مدى  بذلك  مظهرة 
بمغربيتهم  املغربي  الجنوب 
إلى  لهجتهم  بانتماء  وفخرهم 
املغرب كجزء من الثقافة املغربية 
ال  ورصــيــدا  واملتنوعة،  الغنية 
اململكة  ــدة  أرصـ مــن  عنه  غنى 

املغربية الحضارية.
ــول، تضيف  ــق ال نــافــلــة  ومــن 
»اللهجة  الرفعة ماء العينني، أن 
واملوسيقى  وامللحفة  الحسانية 
والشعر  الحسانية  البيظانية 
يتجزأ  ال  جزء  كلها  الحساني، 
من  الشاملة  املغربية  الهوية  من 

طنجة إلى لكويرة«.

تلــــكس

صحــــــراوي

أجرى املهدي بنسعيد، وزير 
الشباب والثقافة والتواصل، يوم 
الثالثاء األخير بالرباط، مباحثات 

ثنائية مع توفيق الجالصي، 
املدير العام املساعد لالتصاالت 

واملعلومات يف منظمة 
»اليونيسكو«، الذي عبر عن 

انخراط »اليونيسكو« يف مواكبة 
املغرب عبر مشاريع هادفة تروم 

حماية الصحافيات والصحافيين 
أثناء ممارسة عملهم، والعمل 
ىلع الحد من األخبار الزائفة، 

واملشاركة يف مشاريع التربية 
اإلعالمية، مؤكدا أن العمل مع 

املغرب سيكون مثمرا يف هذا 
املجال، بالنظر إلى العزيمة 
املعبر عنها، والتجربة التي 

راكمها املغرب يف مجال اإلعالم. 

العيون. األسبوع 

ليلي  تكتيكي  تمرين  على  شنقريحة  أشــرف 
 »2022 »الصمود  شعار:  تحت  الحية  بالذخيرة 
بالناحية  تندوف  جنوبي  العملياتي  بالقطاع 
»األســد  مــنــاورات  على  ردا  الثالثة،  العسكرية 

اإلفريقي« 2022 بني املغرب وأمريكا والتي تشمل 
منطقة املحبس القريبة من الحدود الجزائرية.

كانت  التفجيرات  معظم  أن  تسريبات  وتقول 
عــاشــوراء،  ومفرقعات  نــاريــة  ألــعــاب  عــن  عــبــارة 
شنقريحة  مناورات  كثرة  من  الذخيرة  لشح  نظرا 
الروسية  الــحــرب  ــك  ذل على  زد  الدنكشوطية، 
األوكرانية التي زادت طني املخزون الجزائري بلة 

من حيث العتاد والذخيرة الحية.

الجزائر تتحدى »األسد اإلفريقي« باأللعاب النارية

العيون. األسبوع 

جهود  الثقافية..  »الــحــقــوق  مــوضــوع  شكل 
الصيانة وأفق الحماية«، محور يوم دراسي نظم 
بالعيون،  املؤتمرات  بقصر  املاضي  الثالثاء  يوم 
لحقوق  الجهوية  اللجنة  مــن  بــمــبــادرة  وذلـــك 

اإلنسان بجهة العيون الساقية الحمراء.
إطار  في  الــدراســي  اليوم  هــذا  تنظيم  ويأتي 
لحقوق  الوطني  املجلس  استراتيجية  تفعيل 
الرامية إلى تتبع فعلية حقوق اإلنسان،  اإلنسان 

بما فيها الحقوق الثقافية.
املجلس  رئيسة  شــددت  باملناسبة،  كلمة  وفي 
على  بوعياش،  أمينة  اإلنسان،  لحقوق  الوطني 
أهمية تناول فعلية الحقوق الثقافية في أبعادها 
لها  خــصــص  املــجــلــس  أن  مضيفة  املــتــنــوعــة، 

أنجزها، سواء  التي  اآلراء  كل  في  مركزيا  موقعا 
للجنة  وتوصياته  ملالحظاته  تقديمه  بمناسبة 
الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، أو بمناسبة 
بشأن  الراهنة  وأولــويــاتــه  ملالحظاته  تقديمه 
تقاريره  إنجاز  بمناسبة  أو  الحكومي  التصريح 

املوضوعاتية املتعلقة بالحق في الصحة.
وحسب بوعياش، فإن »الحق في الثقافة 
لتبني  ومرتكزا  مدخال  يشكل  أن  يجب 
بردم  الكفيلة  املندمجة  التنمية  مشاريع 
مصادر  وإنــتــاج  املجالي  التفاوت  هــوة 
للشغل  فــرص  لــلــثــروة، وخــلــق  جــديــدة 

لتمكني  مبتكرة  إمــكــانــات  وتوفير 
وأن  الهشة«،  والفئات  النساء 

الجهوية  التنمية  »مخطط 
لفعلية  فعاال  إطــارا  يمثل 

في  الثقافية  الــحــقــوق 
أبــعــادهــا املــتــنــوعــة، 

الحسانية  بالثقافة  النهوض  تطوير  فيها  بما 
وحمايتها والحفاظ عليها«.

وقالت بوعياش: »إن التراكم اإليجابي باألقاليم 
القطاعية  السياسات  مستوى  على  الجنوبية 
عبر  الثقافي،  واملنتوج  بالثقافة  املعنية 
)محطتان  إعالمية  قــنــوات  إحـــداث 
جهوية(،  وقناة  جهويتان  إذاعيتان 
تــســتــثــمــر شــبــكــتــهــا الــبــرامــجــيــة 
للتعريف بالخصوصيات الجهوية 
وأبعادها،  مستوياتها  جميع  في 
ــرة كــبــيــرة مـــن حيث  ــف شــكــل ط
الجهات  في  األساسية  البنيات 
ــثـــالث، واالهـــتـــمـــام املــتــزايــد  الـ
واملوسيقى  بالثقافة  أيضا 
ــالل  الـــحـــســـانـــيـــة مــــن خـ
ــادرات  ــب املــهــرجــانــات وامل

الجماعية والفردية«.

بالصـــحراء الثقافـــية  الحقـــوق  بمستـــوى  تشـــيد  بوعيـــاش 

تلتحق بنادي  الطوغو 
بالصحــــراء القنصلــــيات 

الداخلة. األسبوع 

وزير  دوسيي،  روبــرت  كشف 
واإلدمــاج  الخارجية  الــشــؤون 
اإلفريقي والطوغوليني بالخارج، 
عن افتتاح قنصلية عامة لبالده 
قريبا بالداخلة، وجاء ذلك خالل 
بني    مــشــتــركــة  صحفية  نـــدوة 
بوريطة،  ناصر  الخارجية  وزير 
هامش  على  الطوغولي  ونظيره 
الوزاري  االجتماع  مشاركته في 

األول لدول إفريقيا األطلسية.
هــذه  »إن  ــي:  ــيـ دوسـ وقــــال 

الخطوة تأتي لتترجم مرة أخرى 
لجمهورية  املــتــواصــل  ــدعــم  ال
ــوحــدة الــتــرابــيــة  ــل ــطــوغــو ل ال
والــروابــط  املغربية،  للمملكة 
قائدي  بني  تجمع  التي  القوية 
امللك  الجاللة  صاحب  البلدين، 
فخامة  وشقيقه  السادس  محمد 
رئيس  غناسينغبي،  فور  السيد 

جمهورية الطوغو«.
وجدد وزير خارجية الطوغو 
دعم بالده الثابت لحل سياسي 
بشأنه  ــق  ــواف ــت وم مــتــفــاوض 
اململكة  سيادة  إطار  في  ودائــم 
الوطنية  ووحــدتــهــا  املغربية 

والترابية.

العينين ماء 

بوعياش

المؤتمر اإلفريقي لشمال إفريقيا يناقش ما بعد »كوفيد«
كلميم. األسبوع 

ــوت الـــصـــحـــراويـــة  ــفـ لـــم تـ
امباركة بوعيدة، رئيسة جمعية 
جهة  ورئيسة  املــغــرب  جــهــات 
دون  الفرصة  ــون،  وادنـ كلميم 
بمداخلة  حــضــورهــا  تسجيل 
في  املشاركني  إعــجــاب  أثـــارت 
أشغال املؤتمر اإلقليمي لشمال 
بالرباط  نظم  الـــذي  إفريقيا، 
»مستقبل  مـــوضـــوع:  ــول  ــ ح
األعمال  ريــادة  ودور  التشغيل 
واملقاوالت الصغرى واملتوسطة 
فيما  كوفيد«،  بعد  ما  عالم  في 
أبرز الخطاط ينجا، رئيس جهة 
أهمية  الذهب،  وادي  الداخلة 
املؤتمر الذي يأتي في وقت فتح 
فيه املغرب عدة أوراش تهم دعم 

الشباب املعطل.
وقــد تــطــرق كــل مــن يونس 

ــاج  ــ ــ ــر اإلدمـ ــ ــ ســــكــــوري وزيـ
الصغرى  واملقاولة  االقتصادي 
ونادية  والــكــفــاءات،  والشغل 
االقتصاد  وزيرة  العلوي  فتاح 
ــاءة  ــف ــوى ك ــت ــس ــة، مل ــيـ ــالـ واملـ
من  عدد  بينهم  ومن  املشاركني 
من  ــراء  ــخــب وال املتخصصني 
العاملية،  املنظمات  مختلف 

ــاء أســس  ــ ويـــهـــدف إلـــى إرسـ
فقط  ليس  سليمة  استراتيجية 
أي  املادية،  املقاربة  ناحية  من 
ــن جانب  م ــا  ــم وإن الــتــمــويــل، 
يتعلق  حينما  خاصة  املواكبة، 
الصغيرة  ــاوالت  ــق ــامل ب األمـــر 
األعــمــال،  ــادة  وريـ واملتوسطة 
ــال يــونــس ســكــوري  ــ حــيــث ق

التشغيل،  قطاع  عن  املسؤول 
املغربية  الحكومة  تــوجــه  أن 
ريــادة  جعل  اتــجــاه  فــي  يصب 
يتيح  مجتمعيا  خيارا  األعمال 
ــراط عــشــرات  ــخـ ــيــة انـ إمــكــان
الدينامية  فــي  الشباب  آالف 
االقتصادية املغربية، وللوصول 
إلـــى األهــــداف املــســطــرة، من 
تعبئة  على  العمل  الــضــروري 
إلى  إضــافــة  الــخــبــرات،  جميع 
ــدد من  ــع ــالق الــحــكــومــة ل ــ إط

اإلجراءات من الجيل الجديد.
العرض  املؤتمر  واستحسن 
ــر الــتــشــغــيــل  ــ ــوزي ــ ــوي ل ــ ــق ــ ال
نصيبي،  الدين  نور  التونسي، 
فيما  تونس  تجارب  أظهر  الذي 
يتعلق بريادة األعمال واملقاوالت 

الصغرى واملتوسطة.
فعاليات  واخــتــتــمــت  ــذا،  هـ
إعالن  على  بالتوقيع  املؤتمر 
الجهات  مع  مشترك  سياسي 

للمؤتمر. املنظمة 
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شللنقــا

الحديثة  املــدنــيــة  ــة  ــدول ال إن 
على  تقوم  املؤسسات،  دولة  هي 
بني  والــتــوازن  الحاسم  الفصل 
السلطات واالبتعاد عن استعمال 
وعن  سياسية  ألغـــراض  الــديــن 
والتأويلية،  الفقهية  الخالفات 
ــد واملـــبـــادئ  ــواعـ ــقـ ــل الـ ــب ــق وت
وهذا  الحديثة،  للدولة  املجردة 
املــبــادئ  عــن  االبــتــعــاد  يعني  ال 
ــن املـــفـــروض أن  ــ ــة، وم ــي ــل ــك ال
املدنية  الدولة  مؤسسات  تكون 
الديمقراطية، مؤسسات  الحديثة 
الشعب وتحمي  وسلطات، تخدم 
حقوقه ومصالحه، وتحقق األمن 
بمالحقة  للمجتمع  ــداخــلــي  ال
البالد  أمــن  وحماية  املفسدين، 
بإقامة قضاء عادل نزيه ومستقل 
يحمي مصلحة الوطن واملواطن، 
وأن يرتقي القاضي بعمله وعلمه 
إلى  والشخصي  املهني  وسلوكه 
منزلة  في  يجعله  عــال  مستوى 
ــحــل احـــتـــرام وثــقــة  رفــيــعــة وم

وتقدير املواطنني.

يحمي  ــذي  ــ ال هــو  فــالــقــضــاء 
ــن ويــحــفــظ إنــســانــيــتــه  ــواطـ املـ
حقوقه،  ويرعى  كرامته  ويصون 
يشعر  املواطن  يجعل  الذي  وهو 
إليها  ينتمي  التي  الدولة  بهيبة 
بمواطنته  يتمسك  كذلك  ويجعله 
بلده  مــن  يهاجر  فــال  وبــوطــنــه، 
ــن  واألم الــعــدل  دولـــة  عــن  بحثا 
هو  العادل  القضاء  ألن  واألمان، 
الــدولــة  اســتــقــالل  يحفظ  ــذي  الـ
فالدول  مواطنيها،  وطمأنينة 
الديمقراطية  املتقدمة  الحديثة 
تؤسس في العادة قضاء مستقال 
استقاللها  يــحــفــظ  كـــي  ــادال  ــ ع
مواطنيها  لطمأنينة  ويؤسس 
والحق  العدل  موازين  ــاء  وإرس
ومــحــاصــرة الــبــاطــل ومــحــاربــة 
ألن  واملفسدين،  والفساد  الظلم 
من  واســتــقــرارهــا  الـــدول  دوام 
فالعدل  واملساواة،  العدل  وجود 
ظله  وفي  امللك،  أساس  يقال  كما 
وتطورا  ازدهـــارا  الوطن  يشهد 
ــا فـــي جــمــيــع مــجــاالت  ــدم ــق وت
تفجر  األمــن  حياة  ألن  الحياة، 
الطاقات واملواهب وتستفز الهمم 

والتنافس في البناء والتقدم.
في املقابل، فساد القضاء يعني 
السياسة،  وفساد  الحكم،  فساد 
ــســاد  ــاد، وف ــصـ ــتـ ــاد االقـ ــسـ وفـ
املجتمعات،  وفــســاد  الــتــربــيــة، 
ــالق  ــ وبـــالـــتـــالـــي، ضـــيـــاع األخ
القضاء  ففساد  األســـر،  وتفكك 
ــه هو  ــ ــر، ألن هـــو مــنــبــع كـــل شــ
صون  فيها  يفترض  التي  الجهة 
الناس وحماية  الحقوق وحماية 

أعراضهم  وصـــون  ممتلكاتهم 
وإقــامــة مــيــزان الــعــدل والــحــق، 
مكانته  وفقد  القضاء  فسد  فإذا 
للظلم  مرتعا  أصــبــح  وهيبته، 
واملحسوبية،  والرشوة  والباطل 
فساد  إلــى  يـــؤدي  حتما  ــذا  وهـ
الدولة،  وأجهزة  قطاعات  جميع 
فمن باع نفسه وضميره وأخالقه 
فقد  الناس،  ليظلم  بخس  بثمن 
أن  ذلك  وكرامته،  شأنه  من  قلل 
في  أساسية  وظيفة  العدل  إقامة 
فالقضاة  والقانون،  الحق  دولة 
وحريات  حقوق  في  يتصرفون 
وشرفهم  والجماعات  املواطنني 
وأمنهم ومصالحهم، وهذا الدور 
منصب  خــطــورة  مـــدى  يعكس 
قديما:  عنه  قيل  الــذي  القاضي 
فقد  القاضي  منصب  ولــي  »مــن 
وقيل  سكني«،  بــدون  نفسه  ذبح 
الخير  »مقياس  إنه  القضاء  عن 
العظمة  معيار  وهــو  األمــم  فــي 
أمة  كل  مفاخر  رأس  وهــو  فيها 
القضاء  و»فساد  وراشــدة«،  حية 
ألن  الــدولــة«،  نهاية  إلــى  يفضي 
تحقيق  إلى  الطريق  هو  القضاء 
الظلم،  ومنع  واإلنصاف  العدالة 
وهو في الوقت ذاته امليزان الذي 
يوازن بني جميع أطراف املجتمع 
ــه الــســيــاســيــة وفــقــا  ــات ــون ــك وم
تطبيق  يضمن  الــذي  للدستور، 
بالشكل  وتــنــفــيــذهــا  ــقــوانــني  ال
الــصــحــيــح ويــمــنــع تــجــاوزهــا 

والتعدي على حقوق الناس.
القاضي في بني إسرائيل  كان 
رفع  خصمان،  لــه  اختصم  إذا 

فأراها  كمه  في  الرشوة  أحدهما 
قوله،  إال  يسمع  فــال  للقاضي، 
ــه: ))ســمــاعــون  ــول ــزل هلل ق ــأن ف
للكذب أكالون للسحت(( )سورة 
في  والظلم   ،)42 اآليــة:  املائدة، 
أي مكان تهديد للعدل، واإلنسان 
يحق  وال  حقا  يبطل  ال  العاقل 
باطال ولن تكون عادال ما لم تكن 
إنسانا، ودولة بال عدل مثل النهر 
بال ماء، لذلك، ينبغي للقاضي أن 
يكون يوما في القضاء ويوما في 
البكاء على نفسه وعلى ما سببه 
للمواطنني  ومــأســاة  ظــلــم  ــن  م
ــاء، أمـــا املــحــامــي، فهو  ــريـ األبـ
القانون  من  يجعل  الــذي  العقل 
ليفكر  ــه،  ــدي ي ــني  ب طيعة  أداة 
حقوق  حماية  أجــل  من  ويحلل 
وحريات املواطنني من الخروقات 
وهو  والتعسفات،  واالعــتــداءات 
رجل القانون الذي يبرز للقاضي 
عبارة  وهو  والثغرات،  العيوب 
ليهتدي  القاضي  عن كتاب يقرأه 
وأي  أحــكــامــه،  صياغة  ــى  إل بــه 
الظالم  يكون  عندما  ينتظر  عدل 
واملحامي  الــقــاضــي  نفسه  هــو 
تحريف  عــلــى  يــتــفــقــان  عــنــدمــا 
ولكن  الحقيقة،  وطمس  القانون 
األشـــنـــع فـــي طــمــس الــحــقــائــق 
ومكائد  منظمة  بطريقة  أصبح 
مخططة لتغليف الباطل وتزيينه 
بأغلفة براقة تخدع الناس، حيث 
بالتحايل  مخرجا  لها  يــجــدون 
على القانون، ولألسف في بعض 
فيه  يفترض  من  يكون  األحيان 
حماية املواطنني، طرفا في عملية 

عمل  من  وليس  الحقيقة،  طمس 
الثوابت  قلب  والقاضي  املحامي 
تشعر  فــال  الحقائق،  وتضليل 
تحصل  عندما  بالفخر  كثيرا 
الحقيقة،  لقلب  الــرشــاوي  على 
حقوق  يسرق  من  هو  فالخاسر 
الدناءة  إلى  أقــرب  وهــذا  الناس 
ــن األخـــالق  ــا يــكــون م ــد م ــع وأب
دور  أســاس  هــي  التي  الرفيعة 
تحقيق  في  واملحامي  القاضي 

العدالة بني الناس ال إفسادها..
يحكم  نزيه  قاضي  وجــود  إن 
حقوق  يحمي  ومحامي  بالعدل 
تحقيق  مظاهر  من  هو  الناس، 
ــدل وتــجــســيــده عــلــى أرض  ــع ال
الواقع ال في النصوص القانونية 
فحسب، وهذا هو املتعارف عليه 
في البلدان التي تحترم القوانني 
وتبرزها  وتــقــدرهــا  اإلنسانية 
تحريف  دون  من  واضــح  بشكل 
أو تالعب أو استغالل لثغراتها، 
التي  الــقــوة  حجم  ــان  ك ومهما 
يمتلكها الظالم، فالقاضي النزيه 
يتصدى له بسالح القانون حتى 
األحــكــام  على  الــعــدل  ينتفي  ال 

الصادرة عنه.
فـــي مــفــهــومــهــا االجــتــمــاعــي 
مهنة  تعريف  يمكن  والنضالي، 
الحرية  أداة  بــأنــهــا  املــحــامــاة 
فوظيفة  الـــعـــدالـــة،  وتــحــســني 
املشورة  على  تقتصر  ال  املحامي 
واملرافعة والعمل داخل املكتب، بل 
تسمو  ومسؤولياته  واجباته  إن 
الجهود  هــذه  مجرد  عــن  كثيرا 

العيش،  لكسب  تبذل  التي 

إذا أردت أن تهدم دولة، عليك أن 
تفسد القضاء وتسند األمور إلى 
غير أهلها، وتهمل دور املحامي 

وتقلل من شأنه ومكانته وال تجعل 
له أهمية، وعليك أن تنشر األفكار 

الهدامة التي تؤدي إلى اهتزاز 
صورة القضاء وفقدان هيبته عن 
طريق انتشار الظلم واملحسوبية 

والسمسرة والتدخل يف شؤون 
القضاء، وبذلك يصبح املواطن 

خاضعا لعدالة مشوهة وظلم مقنع 
بأحكام قضائية فاسدة، ويف هذا 

الصدد قال ابن خلدون: »ال تولوا 
أبناء السفلة والسفهاء قيادة 

الجنود ومناصب القضاء وشؤون 
العامة، ألنهم إذا أصبحوا من ذوي 

املناصب اجتهدوا يف ظلم األبرياء 
وأبناء الشرفاء وإذاللهم بشكل 

متعمد، نظرا لشعورهم املستمر 
بعقدة النقص والدونية التي 

تالزمهم وترفض مغادرة نفوسهم 
مما يؤدي يف نهاية املطاف إلى 

سقوط العروش ونهاية الدولة«.

كيف يمكن للمحامي والقاضي 
أن يهدما أسس الدولة

بين تحقيق العدالة وإفسادها

 : بقــــــــلم
  حسوني قدور 

بن موسى

محامي بهيأة وجدة
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فهو ليس مطالبا فقط باملساهمة 
وتحقيق  الــقــضــاء  إصـــاح  فــي 
وتطوير  ــاس  ــن ال ــن  ب ــة  الــعــدال
القانون والدفاع عن كرامة مهنة 
أن  للمحامي  بد  ال  بل  املحاماة، 
عن  الدفاع  في  بالتزاماته  يفي 
ومواجهة  واملـــســـاواة  الــحــريــة 
ــم واالســـتـــبـــداد  ــظــل مــخــاطــر ال
مع   - لكن  املجتمع،  في  والفساد 
األسف - أصبحت مهنة املحاماة 
فـــي بــعــض األحـــيـــان، مــيــدانــا 
داخل  البدنية  القوة  الستعراض 
قاعات بعض املحاكم، واستعمال 
بجميع  ــال  ــ امل لــكــســب  الــحــيــل 
السمسرة،  شبكة  عبر  الــطــرق 
الذين  املحامن  من  قليل  وهناك 
الذي  الفساد  بمحاربة  يجاهرون 
والقضاء،  املحاماة  مهنة  ينخر 
وتــوجــد مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
املحامن النزهاء الذين يعيشون 
أيديهم  يــمــدون  ال  وكــرامــة  بعزة 
مجموعة  هناك  أن  كما  للفساد، 
السماسرة  املفسدين  املحامن  من 
الوساطة،  على  يعيشون  الــذيــن 
وكم من مواطن يبحث عن محامي 
له عاقة بالقاضي وال يهمه ثقافة 
ونزاهة املحامي وكفاءته القانونية 
عاقته  تهمه  ما  بقدر  والحقوقية 
بالقاضي الذي بيده ملف القضية، 
يقضي  النزيه  املحامي  أن  غير 
ما  إذا  حتى  منقبا  باحثا  الليل 
أتم عمله وأرضى ضميره، فوجئ 
للقانون  مخالف  حكم  بــصــدور 
وإنــه  القضائي،  الفساد  بسبب 
على  الــشــديــد  للقلق  يــدعــو  ــر  ألم
والقضاء،  املحاماة  مهنة  ــع  واق
في  املواطنن  ثقة  الهتزاز  نظرا 
املخيف،  بالشكل  بــادنــا  قــضــاء 
منعدمة  الثقة  هــذه  وتــكــون  بــل 
طرفا  نفسه  املــواطــن  يجد  حــن 
فيصبح  القضاء،  أمام  النزاع  في 
النزيه،  واملحامي  املظلوم  املواطن 
بالظلم،  يشعران  معا  ضحيتان 
وهدم  إذالل  مظهر  يتجلى  وهنا 
تخجل  وجعلها  املــحــامــاة  مهنة 
قوتها  وتفقد  وتنكمش  وتخاف 
وهيبتها ودورها الرائد في الدفاع 

عن الحقوق والحريات. 
مر  على   - املحامون  كان  وقد 
الــدفــاع  طليعة  فــي   - الــعــصــور 
شعوبهم  وحــريــات  حــقــوق  عــن 
النضال  طريق  عن  واستطاعوا 
طاغية  سياسية  أنظمة  تغيير 
ــق مــطــالــب  ــي ــحــق ــدة وت ــب مــســت
على  كثيرة  واألمثلة  شعوبهم، 
وكفاح  نضال  منها  نذكر  ــك،  ذل
الذي  مانديا،  نيلسون  املحامي 
26 سنة  ــن  م يــقــرب  ــا  م قــضــى 
العنصري  النظام  ســجــون  فــي 
تحرير  واستطاع  »األبــارتــايــد« 
ــنـــوب إفــريــقــيــا من  شــعــب جـ
وكذلك  واالضطهاد،  العنصرية 
الزعيم  غاندي،  ماهاتما  املحامي 
تحرير  استطاع  ــذي  ال الهندي 
اإلنجليزي  االستعمار  من  باده 
بدال  املاعز  حليب  يشرب  وكــان 
االستعمار،  منتجات  شــراء  من 
وكذلك املحامي املصري املشهور 
سعد زغلول، الذي دخل ذات يوم 
الخديوي  إلى قصر حاكم مصر، 
أجل  من  ليس  باشا،  إسماعيل 
منفعة شخصية أو الحصول على 
شجاعة  بكل  منه  طلب  بل  املال، 
شؤون  في  التدخل  عن  االبتعاد 
مهنة  على  والتشويش  القضاء 
بأمثال  مليء  والتاريخ  املحاماة، 
هؤالء املحامن الشجعان األقوياء 

ونضالهم  وعلومهم  بثقافتهم 
قال  الصدد  هذا  وفي  وصبرهم، 
الفرنسي فولتير عن مهنة  املفكر 
أكون  أن  أتمنى  »كنت  املحاماة: 
محاميا ألن املحاماة أجمل مهنة 
إليه  يلجأ  فاملحامي  العالم،  في 
السواء،  على  والفقراء  األغنياء 
ــعــظــمــاء«، ولــهــذا  ــراء وال ــ واألمـ
غيره  عــن  يتميز  املحامي  ــإن  ف
عن  والدفاع  والصدق  بالشجاعة 
حقوق اإلنسان وعن املضطهدين 
دون  كله  العالم  في  واملظلومن 
ولهذا  كانت،  جهة  أي  من  خوف 
السبب كان أهل اليونان القدماء 
على  املــحــامــاة  مهنة  يمنعون 
في  كــانــوا  العبيد  ألن  العبيد، 
الشخصية  ضعفاء  الزمان  ذلك 
القاضي  محاجة  يستطيعون  ال 
املحاماة  مصدر  وألن  للند،  الند 
الضعيف  واملحامي  الحماية  هو 

ــســان  اإلن حــمــايــة  يستطيع  ال 
الضعيف، وفي هذا السياق، أذكر 
بما قام به املحامون في فرنسا في 
في  احتجاجات  من  سابق،  وقت 
الشارع في جميع املدن الفرنسية 
دامت عدة شهور حتى وصل بهم 
الحال إلى إلقاء بدالتهم السوداء 
عن  تعبيرا  الــعــام  الــشــارع  فــي 
سخطهم واستمروا في اإلضراب 
حققوا  أن  إلى  العمل  عن  العام 
طريق  عــن  املشروعة  مطالبهم 
النضال وليس عن طريق التوسل 
حتى  أو  العدل  لوزير  والتذلل 
ثار  الـــذي  الجمهورية  لرئيس 
املحامن  هيأة  نقيب  وجهه  في 
فرنسا  شمال  دانكارك  مدينة  في 
وقال له: »أنت السبب في تدهور 
املــحــامــن«..  معيشة  مــســتــوى 
املحامي  يــكــون  أن  يجب  هــكــذا 
صاحب عزة وكرامة، وقال الفقيه 
»ليس  السنهوري:  ــرزاق  ال عبد 
الثوابت  قلب  املحامي  عمل  من 
تشعر  فا  الحقائق،  تضليل  أو 

بــالــفــخــر كــثــيــرا عــنــدمــا تــوزع 
ألنك  القضايا،  لكسب  الرشاوي 
مجرم،  بسبب  مجرما  أصبحت 
تخسر  ــك  ألن مثله،  إذن،  فــأنــت 
فالقضية  قضية،  لتربح  ذاتــك 
رابحة وستكون أنت الخاسر أن 
املحامن  زمائك  حقوق  تسرق 
غير  بــصــورة  تــنــافــســهــم  وأن 
مشروعة، فهذا أقرب إلى الدناءة 
ــعــد مــا يــكــون عــن األخـــاق  وأب
مهنتك  أساس  التي هي  الرفيعة 
إنسانا  كن  ذلك  وقبل  تكذب،  فا 

لتكن محاميا«.
جميعا،  ماذنا  هو  القضاء  إن 
حــكــامــا ومــحــكــومــن، وهـــذا ما 
يدعونا إلى املطالبة بتحصن هذه 
مستوى  إلــى  ورفعها  املؤسسة 
ــأى بــهــا عـــن كـــل الــشــبــهــات  ــن ي
املواطنن،  ثقة  موضع  ويجعلها 
رفيعة  منزلة  في  القضاة  ويجعل 

بنزاهتهم، وهذا يستوجب وضع 
ملراقبة  صارمة  وآليات  ضوابط 
ــوكــهــم مـــن طــرف  عــمــلــهــم وســل
املجلس األعلى للسلطة القضائية 
ورفع الحصانة عن القاضي الذي 
بحقوق  التاعب  حقه  فــي  ثبت 
ومحاكمته  املواطنن  ومصالح 
القاضي  فسلطة  للقانون،  طبقا 
دافعا  تكون  أن  يجب  وحصانته 
الذين  املــواطــنــن  مــع  للتعامل 
الــذي  بــاألســلــوب  أمــامــه  يقفون 
وإنسانيتهم  كــرامــتــهــم  يحفظ 
بعيدا عن عقدة التعالي وأن يفرق 
القاضي بن املتهم واملدعي الذي 
عليه  واملــدعــى  لــه  بحق  يطالب 
وجــود  ينفي  أن  الحق  لــه  ــذي  ال
وهو  املحامي،  أمــا  الــحــق،  هــذا 
أن  فيجب  للعدالة،  اآلخر  الجناح 
االلتزام  درجــات  بأعلى  يتحلى 
مهنة  وأدبــيــات  وأخـــاق  بقيم 
البعض  يسميها  التي  املحاماة 
نسمع  ما  وكثيرا  الفرسان،  مهنة 
في  املواطنن  بعض  معاناة  عن 

التعامل مع بعض املحامن الذين 
الضارة  التصرفات  من  يشتكون 
املماطلة  إلى  يؤدي  ما  بحقوقهم، 
ــحــقــوق، وبــالــتــالــي،  ــاع ال وضــي
وتعطيل  الدعوى  في  البت  إعاقة 
دور  يأتي  وهنا  األحكام،  تنفيذ 
من  وجــدت  التي  املحامن  نقابة 
املهنة  هـــذه  عــمــل  تنظيم  أجـــل 
بالوطن  املتعلقة  أبعادها  بكل 
الشكاوى  ومعالجة  ــواطــن  وامل
ــوق ومــصــالــح  ــي تــمــس حــق ــت ال

املواطنن.
والرشوة  املحامي  إن موضوع 
املنحرفن  بعض  يسميها  التي 
أصبحت  »قهوة«  أو  »إكراميات« 
ــي بـــادنـــا،  ــرة ســلــبــيــة فـ ــاهـ ظـ
فتحولت الرشوة والفساد املهني 
إلى سلوك أو ثقافة مزمنن لدى 
بعض املحامن رغم أن كل مهنة 
والرفيع  ــن  واألم الخائن  فيها 

ثم  والعالم،  والجاهل  والوضيع 
يسيئون  قد  املحامن  بعض  أن 
إلى قواعد املهنة وال تدان املهنة 
في  النجاح  وطريق  بذلك،  كلها 
العلم  عن  البحث  هو  املحاماة 
ــة  األدل استنباط  فــي  ــارة  ــه وامل
الخطابية  واملــقــدرة  ــا  وســرده
بأخاقيات  وااللــتــزام  والصدق 
عن  واالبــتــعــاد  املهنة  وأدبــيــات 
املحاماة  ألن  الحقيقة،  تحريف 
ــؤدي خــدمــة  ــ ــة تـ ــف مــهــنــة شــري
الحرية  ظــل  فــي  وتعيش  عامة 
ــى تــحــقــيــق الــعــدل  وتــســعــى إلـ
أن  شــك  وال  الــقــانــون،  وتطبيق 
ــؤدي إلــى  ــ ــتــشــار الـــرشـــوة ي ان
القانونية  بــاملــســاواة  ــال  اإلخـ
حقوق  فتهضم  املواطنن،  بن 
الرشوة،  تقديم  بسبب  الضعيف 
وهــذا يــؤدي إلــى إثــارة األحقاد 
والضغائن بن املتقاضن ورواج 
السماسرة  وكثرة  والغش  الكيد 
املواطنن  بحقوق  املــتــاجــريــن 
غابة  أصبح  املجتمع  أن  حتى 

ــاء فــيــهــا لــلــقــوي،  ــق ــب يــكــون ال
أن  الحالة،  هــذه  فــي  والخطير 
الرشوة لها أثر سلبي على عمل 
الذين  املهنين  الشرفاء  املحامن 
يرفضون هذه املمارسة الخبيثة، 
حيث ينقلب املحامي على مهنته 
طريق  عن  موكله  ضد  بالتواطؤ 
عرقلة اإلجراءات، وهذا يعني أن 
مسؤوليته،  من  تملص  املحامي 
مثل  موكله،  ابــتــزاز  عــن  فضا 
ــد بــالــحــصــول على  ــوع حــالــة ال
مقابل  معتقل  ملتهم  مؤقت  سراح 
من  ذلــك  غير  إلــى  مالية،  مبالغ 
بمهنة  تليق  ال  التي  األساليب 
املحامي  يــربــح  ــد  وق املــحــامــاة، 
الدنيئة،  الطريقة  بهذه  قضية 
فيه  ينقلب  يـــوم  ســيــأتــي  لــكــن 
فيصبح  الساحر،  على  السحر 
نفسه  ــو  ه املــرتــشــي  املــحــامــي 
وهكذا  واحتيال..  رشوة  ضحية 

التي  الدوامة  هذه  من  ننتهي  ال 
املؤكد  املحاماة، ومن  مهنة  تقتل 
رئيسية  حــاضــنــة  ــرشــوة  ال أن 
لإلرهاب، وهي ناتجة عن ضعف 
إلى  املحامون  فيتحول  املواطنة 
مرتزقة مهنين غايتهم األساسية 
بطرق  املــال  على  الحصول  هي 
ووسائل مختلفة، وهذه الظاهرة 
ثقة  وتضعف  الدولة  كيان  تهدد 
الحكومية  باملؤسسات  املواطنن 
ضعيفة  ستصبح  التي  واملهنية 
ومخترقة وغير قادرة على تقديم 
الصحيح،  بالشكل  خــدمــاتــهــا 
تهدف  قضائية  مهنة  فاملحاماة 
تنير  ألنها  الــحــق،  إحــقــاق  إلــى 
لتطبيق  القاضي  أمــام  الطريق 
القانون وتساهم بشكل كبير في 
سير العدالة، أما إذا انقلبت إلى 
تجارة واحتيال وبيع وشراء دون 
املال هو صاحب  ضمير وأصبح 
إلى  يؤدي  طبعا  فهذا  السيادة، 
القضائية  املــؤســســة  انــهــيــار 

وإفساد مهنة املحاماة.       

الدولة المدنية الحديثة هي دولة المؤسسات، تقوم على الفصل الحاسم والتوازن بين السلطات 
واالبتعاد عن استعمال الدين ألغراض سياسية وعن الخالفات الفقهية والتأويلية، وتقبل القواعد والمبادئ 

المجردة للدولة الحديثة، وهذا ال يعني االبتعاد عن المبادئ الكلية، ومن المفروض أن تكون مؤسسات 
الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية، مؤسسات وسلطات، تخدم الشعب وتحمي حقوقه ومصالحه، 

وتحقق األمن الداخلي للمجتمع بمالحقة المفسدين، وحماية أمن البالد بإقامة قضاء عادل نزيه ومستقل 
يحمي مصلحة الوطن والمواطن، وأن يرتقي القاضي بعمله وعلمه وسلوكه المهني والشخصي إلى 

مستوى عال يجعله في بمنزلة رفيعة ومحل احترام وثقة وتقدير المواطنين..

شللنقــا



الرباط.. مدينة خضراء بدون أزهار

هـل تلـجأ الجمـاعة إلى االكتـتـاب لتـزيـين العاصمة ؟

العدد: 1611 من 10 إلى 16 يونيو 122022

الربـاط  ياحسرة

شهادات من
الرواد

ــب مــتــبــحــر ووطــنــي  ــ شــهــادة فـــي حـــق أدي
ومتصوف وخطيب مقنع للجماهير.. إنه الشاعر 
فسيح  هلل  أسكنه  الراضي  بن  محمد  املرحوم 
»الصالون  فــي  عــاشــره  مــن  بها  خصه  جناته، 
فيكتب  ســنــة،  عشرين  ــدة  مل وخــارجــه  األدبـــي« 
وخصاله  املوسوعية،  ثقافته  فيه  ))ملست  عنه: 
ولم  شخصيته  طبعت  التي  الرفيعة  اإلنسانية 
في  نــادر  نموذج  لي  بالنسبة  وهو  فيه،  تتغير 
الكبير  والتواضع  والعالقات  والسلوك  األخالق 
موسوما  أصبح  الــذي  زماننا  في  نفتقده  مما 
بالرداءة وبثقافة النفاق والنكران حتى من أقرب 

الناس إلينا(( انتهى.
ص:  والشاعر«  الشعر  »صوت  كتاب  املرجع: 

10 للدكتور مصطفى الجوهري. 

والنشر،  للكتاب  الــدولــي  املعرض  في 
كــانــت رســالــة واضــحــة مــن الــربــاط عاصمة 
ــتــــب مــثــقــفــيــهــا  ــأن خــــــزانــــــات كــ ــ ــ ــافــــة بـ ــثــــقــ الــ
مؤهلة  الفتح«،  »ربــاط  جناح  يف  واملعروضة 
بها كل سنة، ولعل  وتستحق معرضا خاصا 
رئيسة مجلس اجلماعة يهمها ويشرفها أن 
تسهر على إحداث هذا املعرض كذكرى ألول 
ــــرس« عــاملــي لــلــكــتــاب احــتــضــنــتــه الــربــاط  »عـ
الثقايف  إشعاعه  ونشر  تنظيمه  يف  وجنحت 
ــان الفــتــا وبـــــارزا مساهمة  بـــن الــســكــان، وكــ

الرباط بعصارات أفكار أبنائها األبرار.

اشتهر حزب بـ»شقلبة« أمنائه العامني 
احلزبية،  مهامهم  نهاية  أجــل  حــلــول  قبل 
أمينه  مع  العملية  تكرار  القريب  وينتظر يف 
عاديا،  األمــر  يبدو  هنا  إلى  احلالي.  العام 
مرة  وألول  تغييره  هــو  عـــادي،  الغير  لكن 
أول   2026 انتخابات  يف  تصبح  قد  بامرأة 
السياسيون  ويتنبأ  للحكومة،  رئيسة  سيدة 
منصبه  يف  احلالي  العام  األمــني  باستمرار 
األمــانــة  كــرســي  »جـــر«  بعد  ــوزاري حتى  ــ ال
يف  سابقة  على  معتمدا  حتته  مــن  العامة 

حكومة بن كيران)..(. 

بالتنظيم  خــاص  تشريعي  نــص  صـدر 
الـــبـــلـــدي لــلــعــاصــمــة، بـــتـــاريـــخ فــــاحت أبـــريـــل، 
حــــدد قـــضـــايـــا أســـنـــدت إلــــى اخــتــصــاصــاتــه، 
مــنــهــا »قـــبـــول كـــل هــبــة أو رهــيــنــة ميــكــن أن 
بــ»تقدمي  البلدية  ألــزم  كما  للرباط«،  متنح 
اقـــتـــراحـــات مــبــاشــرة إلـــى احلــكــومــة بــشــرط 
املرتبطة  غير  الشؤون  أو  السياسة  أال متس 
باملصلحة احمللية لعاصمة اململكة«.. النص 
املذكور نشر يف اجلريدة الرسمية بتاريخ 11 

يوليوز 1913، ونذكر به لكل غاية مفيدة.

تــحــولــت جــل مــقــاهــي الــعــاصــمــة إلــى 
يناقشون  واألســـاتـــذة،  للطلبة  فـــضـــاءات 
وتقدم  ــدروس،  ــ ال يهيئون  أو  يــراجــعــون  أو 
لــهــم خـــدمـــات خـــارجـــة عـــن اخــتــصــاصــهــا 
احلواسيب  لربط  والطاقة  »الويفي«  مثل 
هذه  لتلبية  الــكــايف  والــوقــت  واإلنـــارة  بها، 
لكن  إيجابي،  وأمــر  جميل  هذا  اخلدمات. 
إعفاء  الثقافة  عاصمة  جماعة  على  ينبغي 
التي  اجلماعية  الضرائب  من  املقاهي  هذه 
منها  عدد  أصحاب  أن  علما  كاهلها،  تثقل 

أعلنوا عن إفالسهم.

للجميع«  لـ»العطلة  »الريكالم«  آلة  وتشرع  أيام 
في بث الشريط اإلشهاري املطول، لحث الراغبني في 
للفوز  أسمائهم  تسجيل  على  سعيدة،  عطلة  قضاء 
برحلة السعادة مقابل مساهمة رمزية، وهذه واجهة 
قاتم يغمر  التي تخفي ما تخفيه من سواد  الدعاية 
في  بالنفخ  بتدنيسها  اجتماعية  إنسانية  عملية 
األبواق، ربما للتغطية على الواقع الذي يشهد عدم 
وجود هذه »العطلة للجميع«، ولكن لخرجات بعض 
األطفال إلى مخيمات ال يمثلون أي نسبة مقارنة مع 
عدد األطفال املحرومني من التمتع بأيام معدودة في 

مكان ترفيهي.
عطل  بتنظيم  تهتم  الــعــالــم  بــلــديــات  فمعظم 
ساكنتها، وخصوصا ذوي الدخل املحدود واملسنني، 
بهم  تتكفل  الذين  املتمدرسني  باألطفال  تكتفي  وال 
شيوخها  في  تفكر  لكنها  التعليمية،  مؤسساتهم 
دول  إلى  استجمام  رحالت  في  لالنطالق  فتحررهم 
املعمور ومنها مملكتنا، فنالحظ متقاعدين وشيوخا 
ينعمون بأيام راحة تشع منها السعادة، يقيمون في 
أفخم الفنادق ويتجولون بأجود الحافالت ويؤطرهم 
مرشدون ومرافقون لتسهيل كل ما يحتاجون إليه.. 
»عطلة للجميع«، فيكفي أن يدفع في  إنهم في رحلة 
بلده ما يقارب 2000 درهم ليضمن نقله في الطائرة 
يوما،   15 ملدة  وتغذيته  مصنف  فندق  في  ومبيته 
كل  العاصمة، وخالل  في  هنا  أحيائنا  إلى  وتعالوا 
األزقة،  في  يتسكعون  أطفاال  لتعاينوا  فصل صيف، 
املسجد  من  قريبة  طريق  على  تــعــودوا  وشيوخا 
متأملون  حائرون  واألمهات  واآلبــاء  وإيابا،  ذهابا 
سيارات  »مــاركــات«  بتغيير  ممثليهم  انشغال  من 
العطلة،  من  املحرومني  البؤساء  نفقة  على  الجماعة 

فينوب عنهم منتخبوهم في قضائها محمولني على 
عربات يمولها املسجونون في »بنيقاتهم«، فالعطلة 
وهذه  السائدة  هي  »الحكرة«  بل  للجميع،  ليست 
املرة للجميع، والعطلة الفاخرة التي ال مثيل لها في 
العالم هي عندما يسافر منتخبونا على نفقتنا إلى 
املستقبل  ضيافة  بكرم  مشمولني  التأشيرات،  بالد 
دافعي  أموال  من  كتعويضات  الجيب  وبمصاريف 
من  بحصيلة  وعــودة  راقية،  وسياحة  الضرائب، 
أفخم  وفي  باملجان  العطلة  هي  هذه  »الشوبينغ«.. 

اإلقامات من جيوب املواطنني.
لـ»العطلة  مالية  أرصدة  تخصص  وزارة  من  فكم 
للجميع«؟ وكم من مكاتب وطنية تساهم في تمويل 
بهبات  تتبرع  شركة  من  وكــم  للجميع«؟  »العطلة 
ليتمتع هذا الجميع بعطلة سعيدة؟ وكم هي األبواب 
»العطلة  نجاح  لتيسير  مساعدات  ملنع  تطرق  التي 
للجميع«؟ والجميع ال يجد من يهتم بأحوال عطلته، 
الباهظة  وتكاليفها  بأسعارها  يكتوي  من  فمنهم 
هلل  إلــى  أمــره  يفوض  من  ومنهم  أبنائه،  إلسعاد 
تجتهد  ال  ألحــزاب  التصويت  على  ضميره  فيؤنبه 
للجميع«،  »العطلة  محطة  إلى  بالرباطيني  للوصول 
إشهار  على  بالتنكيت  العنوان  في  اجتهدنا  لذلك 
»العطلة للجميع«، وحاولنا إبراز هذا االجتهاد بما 
بمجالس  القريب  في  نحظى  لعلنا  أعــاله،  ذكرناه 
امتيازاتها  بعض  عن  وتتنازل  تتواضع  منتخبة 
على  الفرحة  إلدخال  متطوعة  صادقة  خدمة  لفائدة 
وقبل  للجميع«،  »العطلة  بإحداث:  الرباطيني  قلوب 
إطار  في  الدعاية  اإلشــهــار  شركات  من  يطلب  أن 
الترويج لحلم الرباطيني الذي لم يتحقق بعد، عليها 

احترام عقولهم التي تعلم بأنها مجرد نكتة.

!؟  للـــجميع«  أسـرارنكـــتة »العطـــلة 
العاصمة

أنــبــل خدمة  على حتــول  الــربــاطــيــن  معظم  أجمع 
وأثمن  أغلى  يف  للمتاجرة  فــوضــوي  ســوق  إلــى  اجتماعية 
إلهية، أال وهي صحة اإلنسان، وهو موضوع مسكوت  هبة 
عنه بالرغم من تفشيه بشكل يسيء إلى الرسالة اإلنسانية 
املمارسن، ولم ترصدها  إلى بعض  التي أخطأت طريقها 
بــعــد مــجــالــس املــنــتــخــبــن املـــدافـــعـــة عـــن حــقــوق نــاخــبــيــهــا 
واملسؤولة على متتيعهم بالقانون، وحمايتهم من الشطط 

واملزايدة على أعز ما ميلكه الرباطيون، أي صحتهم.
ففي العاصمة يوجد أساتذة أكفاء فاقت شهرتهم حدود 
املــمــلــكــة، وتــســتــنــجــد بــخــبــرتــهــم وجتــربــتــهــم مــراكــز صحية 
واخلــارج  الــداخــل  يف  الطب  كليات  عليهم  وتعتمد  عاملية، 
مستجدات  وبآخر  القيمة،  مبحاضراتهم  طلبتها  إلفــادة 
اكتشافات عالجات األمــراض.. هؤالء الرواد يف اإلنسانية 
املــغــربــي هــم حملة  املــثــالــيــة للطبيب  الــصــورة  إعــطــاء  ويف 
شرف أقدس مهنة، وهم الذين جعلوا منها مهمة خلدمة 
الــبــشــريــة، يــعــززهــم زمــــالء لــهــم يف الــقــطــاع اخلــصــوصــي 
غير  مرضاهم،  ومساعدة  ومهارتهم  بجديتهم  والعمومي 
أن هــذا لــم يحجب عــن الـــرأي الــعــام األخــطــاء الكبيرة أو 
نفس  إلــى  املنتمن  بعض  يرتكبها  التي  البشعة«  »املــجــازر 
املهنة، فإذا اعترفنا وقدرنا ونوهنا بالشرفاء، فمع األسف 
ال زال هناك غير الشرفاء، واألسف هنا ال يكفي، بل يجب 
ابتزازات  من  الرباطين  إلنقاذ  الالزمة  اإلجــراءات  اتخاذ 
الذين ال يفرقون بن السمسرة يف بيع  منعدمي الضمير 
ســيــارة وبــن تــدخــل جــراحــي أو استشفائي مــع ممــارســات 
أدخلوها عنوة يف قاموس املعامالت، مثل »الدفع من حتت 
الطاولة«، ونفخ الفواتير، وتوجيه معن ملراكز التشخيص 
إلـــخ، وهــم بذلك  املــصــحــات...  أو  التحليالت  أو  بــاألشــعــة، 
ــره، إلــى  ــ ــريـــض املـــغـــلـــوب عــلــى أمــ ــى املـ ــة إلــ ــافـ يــســيــئــون إضـ
أنفسهم وإلى وطنهم وإلى نبل مهنتهم اإلنسانية، فمكانة 
الرباط الدولية تفرض على مجالسها املنتخبة تشخيص 
وتشريح هذا »اجلرح« الغائر يف أجساد من متثل، ومداواته 
الغش  وقــمــع  الصحية،  اجلماعية  املكاتب  رقــابــة  بتفعيل 
البلدية ثمن خبزة  تراقب  أن  األســعــار، فال يعقل  وارتــفــاع 
وتغض  و20 سنتيما  واحــــدا  درهــمــا  يــتــجــاوز  أال  وتــفــرض 
الطرف على ثمن عملية جراحية محددة يف خمسة آالف 
بــاألداء بطريقة  إلى خمسة مالين  درهم لتقفز فوضويا 
»لو نوار«، فيجب االعتناء بشرفاء املهنة املجاهدين سفراء 
من  تنويه  أو  شكر  دون  تقاعد  مــن  ومنهم  املغربي،  الطب 
مجالسنا التي عليها وضع سجل خاص لتسجيل شكايات 
الــربــاطــيــن عــلــى مـــا يــتــعــرضــون لـــه مـــن طـــرف املــعــاجلــن 
فهل  لــعــالج صحتنا..  العلني  املـــزاد  علينا  فــرضــوا  الــذيــن 
من  الطبية  الــســاحــة  لتجفيف  منطلقا  الــعــاصــمــة  تــكــون 

الفاسدين ؟ 

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

صحة الرباطيين 
يف المزاد العلني

الستينات  يف  شــابــة  مــســار  لتكرمي  صـــورة 
مـــن الـــقـــرن املـــاضـــي، شــغــفــت بــالــعــلــم فــهــاجــرت 
ــة لــلــبــحــث  ــيـ ــربـ ــغـ ــن مـــديـــنـــتـــهـــا إلــــــى مــــــدن مـ ــ مـ
والـــتـــلـــقـــي الـــــدراســـــي، حـــتـــى أن الــــقــــدر دفــعــهــا 
إلى  فتوجهت  الكبار،  األدبــاء  القتفاء خطوات 
مــديــنــة الــقــاهــرة، وهــنــاك لــم تــكــتــف بــالــشــهــادة 
ــاب ربــاطــي فــعــادت  اجلــامــعــيــة، ولــكــن بــلــقــاء شـ
بــالــوثــيــقــة الــعــلــمــيــة وبــعــقــد زواج مــع الــعــالمــة 
عــبــاس اجلــــــراري، عــمــيــد األدب املــغــربــي، إنــهــا 
األديبة حميدة الصايغ، التي تظهر يف الصورة 
2018، وهي تتسلم من األستاذ مصطفى  سنة 
الكرمي  عبد  األســتــاذ  النقيب  بحضور  الــزبــاخ 
بناني، شهادة تقدير ملسارها الثقايف، نذكر بها 
واإلفريقي  اإلســالمــي  للعالم  الثقافة  سنة  يف 

ومعرض الكتاب والنشر الدولي.

ثــورة  انــطــالق  تــاريــخ   ،2014 سنة  منذ 
األحياء  على  قضى  الــذي  امللكي  املــشــروع 
الصفيحية و»الجوطيات«، وغير الوجه البشع 
والقناطر  واألنفاق  الطرقات  وشيد  للساحات 
لبناء  وتدخل  اإلشـــارات،  بأحدث  وجهزها 
مرائب تحت أرضية لركن السيارات، وانطلق 
االستشفائية  باملشاريع  العاصمة  تعمير  في 
والفنية،  والثقافية  والرياضية  والترفيهية 
ومنذ سنتني، غطى األراضي القاحلة بالعشب 
أصبحت  حتى  باألشجار  وزينها  األخضر 
الرباط خضراء تتربع على الريادة إفريقيا في 

حسن وجمال بيئتها الطبيعية.
تزرع  زالــت  ال  التي  املباركة  الثورة  فهذه 
ــربــاطــيــني، الــذيــن  ــي نــفــوس ال ــســعــادة ف ال
يتساءلون عن مشاريع مجالسهم املنتخبة، بل 
وعن خدماتها ما دامت فوضت جمع األزبال، 
واملوتى،  الجرحى  ونقل  الحضري،  والنقل 
أعفت  بل  الخواص،  إلى  واألسماك،  واللحوم 
التفكير  أوجـــاع  مــن  وموظفيها  أعــضــاءهــا 

والتقنية،  ــة  واإلداري القانونية،  الدراسات  في 
مع  وتعاقدت  أدمغتهم،  »عــذريــة«  على  للحفاظ 
القطاع الحر ليقوم مقام مكلفني رسميا بها مقابل 
صفقات،  تحددها  مبالغ  أو  تعويضات  أو  أتعاب 
لتؤدى  والرسوم  بالضرائب  تعصرنا  التي  وهي 
 4000 حوالي  وامتيازات  وتعويضات  أجور  بها 
واحــد،  مجلس  ميزانية  من  يتقاضونها  موظف 
ونعود إلى املناطق الخضراء الجذابة التي أهداها 

املشروع امللكي للرباطيني، فلو فكرت هذه املجالس 
لقامت  وللعاصمة،  لناخبيها  مساعدة  تقديم  في 
بخدمة جد بسيطة، هي غرس أزهار في الساحات 
والشوارع والحومات، خصوصا وأن كل املجالس 
تبرمج شراء األشجار واألغراس والبذور واألزهار 
في  العاصمة  تغرق  وبمبالغ  املالية  وثائقها  في 
ولو  املختلفة،  للورود  الزاهية  األلــوان  من  غابات 
كلفت كل موظف منها بزرع وردة واحدة، لكنا في 

استحال  وإذا  العاملية«،  الزهور  »عاصمة 
وتعكير  املــيــزانــيــات،  فــي  النبش  عليها 
»خواطر« خدامها، فما عليها إال اإلعالن عن 
قليلة،  بدراهم  ولو  تبرعات  لجمع  اكتتاب 
من الرباطيني، لشراء بذور أغراس مزهرة، 
أو تذكرها للمشتل البلدي املوجود في حي 
امليزانية  )حسب  ففيه  الصناعي،  »ڤيتا« 
املرصودة له( العجب العجاب من النباتات 
حديقتان  النصر  وبشارع  مختلفة،  بألوان 
النباتية،  للتجارب  األولـــى  متقابلتان: 
واالستوائية،  النادرة  لألغراس  والثانية 
البحث  معهد  وصــايــة  تحت  معا  وهــمــا 
الزراعي، ولكنهما على أرض الرباط، ومن 
تلك  فيها  تنمو  التي  تربتها  وحق  حقها 
في  أرجائها  كل  على  توزيعها  ــراس،  األغ
الجماعية  والحدائق  واملــدارات  الساحات 
بدال من أن تبقى مسجونة بني سياجات ال 

يدخلها إال الهواء والشمس.
فأمام املجالس املنتخبة خيارات متعددة 
الــزهــور«،  »عاصمة  إلــى  العاصمة  لتحويل 
مناظر  لتحقيق  بـــاإلرادة  تتسلح  أن  عليها  فقط 
املنشورة  والصورة  أجمل..  زهور  بباقات  جميلة 
هي ملزهرية طبيعية وسط شارع في أصغر مدينة 
بدولة أجنبية ال تتعدى مساحتها 30 كلم²، جهزتها 
بلديتها بـ 2000 مزهرية، وعندنا في الرباط نفس 
مكتوب   - حاشاكم   - ــال  األزب حاويات  من  العدد 

عليها »مدينة الرباط«.



نقولقالوا

و

13

األسبوع  الرياضي

العدد: 1611 من 10 إلى 16 يونيو 2022

أسبوعيات كريم إدبهي

إلى متى سنترك خاليلوزيـتش 
يتـــالعب بأعصـــابنا ؟

حتى لو حصلت على كأس العالم سيتم انتقادي بشدة
الناخب الوطني خاليلوزيتش
كأس  نهاية  لنصف  حتى  تأهل  قدرتي  ما  قاصح،  شحال  وجهك 

إفريقيا ما بقى ليك غير كأس العالم!

دعمت صندوق »كوفيد« مبليون درهم
الناخب الوطني

فاش جاتك؟ راه عام وأنت مخبي يف فرنسا وتتخلص...

قارنت أرقامي مع املدربني السابقني للمنتخب، رمبا لست األفضل
خاليلوزيتش

ما ميكنش توصل لهنري ميشال، أو املهدي فاريا...

»أعرف أنني عجوز، ولست وسيما، لكنني أفهم يف كرة القدم«
البوسني وحيد
براد بيت،  بغيناكش تكون بحال  ما  راه  كاينة،  عجوز وغير وسيم 

بغيناك تواضع معانا فقط.

لم أتقبل ما قاله مصطفى حجي بأنني عجوز وال أفقه شيئا
خاليلوزيتش

فضحتينا، معقداك هاذ عجوز...

قطعت مع عدة ممارسات كانت سائدة يف املعسكرات، كـ »الشيشة« والسهرات
خاليلوزيتش

خرج ليها ديريكت وتكلم على رونار...

أسود األطلس يتجرعون مرارة هزمية ثقيلة ضد أمريكا
مواقع

ها حنا بدينا فاملعقول..

النتيجة ال تعكس األداء، ولكن يجب تصحيح بعض األمور
الحارس الدولي بونو

وما أكثر األخطاء الساذجة يا خاليلوزيتش.

لم نكن جاهزين بدنيا...
الناخب الوطني المغربي

وعالش معذبني حتى للميريكان، لعبوا غير مع شي حاجة ...

حضور كثيف للجماهير املغربية ملساندة املنتخب الوطني
وكاالت
املغاربة األحرار، دائما يف املوعد وراء منتخبهم ولو لعب يف املريخ.

سنصحح هفواتنا
خاليلوزيتش

الهفوة الكبيرة هي أنت...

خاليلوزيتش قبل وبعد مباراة أمريكا
... لن نتحدث عن املباراة التي خاضها 
املنتخب الوطني مساء أمس الخميس 8 
يونيو الجاري بمركب األمير موالي عبد 
هلل بالرباط، ضد منتخب جنوب إفريقيا، 
التي  إفريقيا  كــأس  إقصائيات  برسم 
السنة  في  ديفوار  الكوت  ستحتضنها 

القادمة.
فشل  ــذي  ال إفريقيا  جنوب  منتخب 
إفريقيا  كأس  نهائيات  إلى  التأهل  في 
القوي  املنتخب  ذلــك  يعد  لم  األخــيــرة، 
املاضي،  العقد  في  عرفناه، خاصة  الذي 
في  البلد  هذا  تمثل  التي  الفرق  أن  كما 
كــكــايــزر شيفز  اإلفــريــقــيــة،  املــنــافــســات 

كثيرا  تعتمد  داونز،  صان  وماملودي 
على الالعبني األجانب.

املــبــاراة  عــن  كذلك  نتحدث  ــن  ول
املنتخب  سيجريها  التي  الثانية 

الوطني يوم اإلثنني 13 يونيو، 
سـ»يستقبلنا«  حــيــنــمــا 

ــا  ــري ــي ــب ــي مـــنـــتـــخـــب ل
املـــتـــواضـــع بــمــركــب 
محمد الخامس بالدار 

البيضاء!!!
ــحــدث عن  ــت ــن ن لـ

هــاتــني املــبــاراتــني 
ما  ــني،  ــت ــادي ــع ال

دمنا ضمننا 
الـــتـــأهـــل 
إلـــــــــــــــى 

ــات  ــي ــائ ــه ن
الـــكـــوت ديــفــوار 
ــد اعــــتــــذار  ــ ــع ــ ب

زيمبابوي  منتخب 
حيث  املشاركة،  عن 

الطريق  ستكون 
من  لكل  معبدة 
وجنوب  املغرب 

إفريقيا للتأهل.
حاليا،  يهمنا  ــا  م

ــم الــجــمــهــور  ــهـ ويـ
املـــغـــربـــي الـــذي 

ــح قــلــقــا  ــ ــب أكــثــر أصــ
ــت  وق أي  ــن  مـــضـــى، مـ

مستقبل  املــنــتــخــب هو 
ــي  ــنـ ــوطـ يقوده الـ الــذي 

ــي ذلــــــك  ــ ــن ــوســ ــ ــب ــ ال
ــون، الــذي  ــجــن امل
صـــال وجــــال في 
الصحفية  نـــدوتـــه 

مدفوعة  طويلة  عطلة  من  عودته  بعد 
أنه  بنفسه  اعــتــرف  أن  وبــعــد  الــثــمــن، 
أما  القدم،  كرة  في  يفهم  الــذي  الوحيد 
الباقي فال يفقهون شيئا، بمن فيهم من 
حضر تلك الندوة، ألنه، ولألسف، لم يجد 

من يردعه ويرده إلى حجمه الحقيقي.
املذلة  والهزيمة  املوجعة  الصفعة 
منتخب  ضد  املعتوه  هذا  تلقاها  التي 
الواليات املتحدة األمريكية )3-0(، خير 

دليل على أنه يسير بنا إلى الهاوية.

تائه وبدون بوصلة منتخب 
اخــتــبــار  أول  فــفــي 

منتخب  ضد  حقيقي 
املتحدة،  ــات  ــوالي ال
املؤهل إلى املونديال، 
والـــــذي يــعــتــبــر من 
املتوسطة  املنتخبات 

ــع  مــــــقــــــارنــــــة مـ
قوية  منتخبات 
كــالــبــرازيــل، 
فــــرنــــســــا، 
بـــلـــجـــيـــكـــا، 
كـــرواتـــيـــا، 
واألرجنتني... 
ســـــقـــــطـــــنـــــا 
أن  إال  ــاو«،  ــكـ ـــ»الـ بـ
متماديا  مازال  املدرب 
ــي تـــصـــريـــحـــاتـــه  ــ فـ
ومبرراته  املجنونة، 
الـــغـــيـــر مــنــطــقــيــة، 

الالعبني  ــأن  ب كقوله 
اللياقة  إلــى  يــفــتــقــدون 
املوسم  نهاية  في  وهم  البدنية 
عالم  في  يعيش  وكأنه  الــكــروي، 
جميع  أن  الحــظــنــا  حــيــث  ــر،  ــ آخ
املعمور  أنحاء  كل  في  املنتخبات 
خاضت في نفس األسبوع مباريات 
أمم  كــأس  إقصائيات  برسم  قوية 
استعدادا  ودية  مباريات  أو  أوروبا، 

الذي  البرازيل  كمنتخب  للمونديال، 
أجل  من  الكيلومترات  من  اآلالف  قطع 

منتخب  أو  الجنوبية،  كوريا  مواجهة 
الحرب  الذي يعاني من ويالت  كرواتيا 
والــدمــار، ومــع ذلــك خــاض امللحق من 
أجل التأهيل إلى كأس العالم وفاز على 

منتخب اسكتلندا.

الغريب  ــرجــل  ال هــذا  عــن  الــحــديــث 
لكن  اللسان، سيطول،  األطوار، وسليط 
املهم أن الكرة حاليا في ملعب الجامعة 
ما  إلنقاذ  القدم،  لكرة  املغربية  امللكية 

يمكن إنقاذه قبل فوات األوان.
ومنذ  كبير،  وبشكل  أبان  املدرب  هذا 
لتدريب  بتاتا  أنه ال يصلح  مدة طويلة، 
مدربا  يستحق  الذي  الوطني،  منتخبنا 
جميعا،  تطلعاتنا  مستوى  في  كبيرا 
أهلنا  بأنه  يتبجح  زال  ما  مدربا  وليس 
أننا شاركنا خمس  إلى املونديال، علما 
املريض  هــذا  ــدام  أق تطأ  أن  قبل  مــرات 
أرض بالدنا، أما املشاركة السادسة، فقد 
العديد من الظروف لصالحنا  لعبت 
ولم تكن له أي بصمة في وصولنا 

إلى مونديال قطر 2022.
حال  تجد  أن  الجامعة  على 
التي  الكارثة  لتفادي  سريعا، 
محالة  ال  فــيــهــا  سيتسبب 
خاليلوزيتش إن بقي على 
التقنية  اإلدارة  رأس 

الوطني. للمنتخب 

مالحظة:

هــــــــــــل هــــــــذا 
ــل  ــام ــك الــــرجــــل ب
ــيــة،  ــل ــعــق ــواه ال ــ ــ ق
تشبث  حــيــنــمــا 
دون  بالعبني 
املــســتــوى، 
ــال،  ــشــاك ك
ــي  ــ ــام ــ وس
مـــــــايـــــــي، 
ويـــتـــجـــاهـــل 
مــدافــع الـــوداد 
الـــرائـــع أشـــرف 
على  يلح  حينما  أو  داري، 
ــى »املــنــشــط  ــل ــاداة ع ــ ــن ــ امل
فجر  فــيــصــل  ــوان«  ــل ــه ــب ال
يحيى  ويــتــرك  بــرقــوق،  أو 
حاليا  يعتبر  الــذي  جبران 
ــن أحــســن العــبــي وســط  م

امليدان في إفريقيا؟
ولكم واسع النظر.

مصير مجهول للمنتخب الوطني

بدون عنوان
اللجنة  فعلت  مــا  حسنا 
للجامعة  التابعة  املركزية 
القدم،  لكرة  املغربية  امللكية 
رئيس  توقيف  على  أقدمت  حينما 
املثير للجدل، نورالدين  فريق يوسفية برشيد 
دخول  من  ومنعه  سنوات،  ألربــع  البيضي، 
الجاري،  املوسم  غاية  إلى  الكروية  املالعب 
باإلضافة على تغريمه بعد سلوكه الالأخالقي، 
واقتحامه أرضية امللعب البلدي ببرشيد خالل 

مباراة فريقه ضد الجيش امللكي.
السيد البيضي لم يكتف بهذه التصرفات 
الالرياضية، بل أقر بعظمة لسانه، واعترف 
املراكشي  للكوكب  سابقة  مباراة  بتفويت 
في  األول  القسم  بمغادرة  مهددا  كان  الذي 

السنوات األخيرة.
هذا االعتراف الذي جاء في مقطع فيديو، 
عام  بشكل  وأســاء  الجدل،  من  الكثير  أثــار 
تعيش  التي  الوطنية،  القدم  كــرة  لسمعة 
التي  الكائنات  هذه  مثل  لكن  أيامها،  أزهى 
الرياضي،  مشهدنا  في  التواجد  تستحق  ال 
يجب محاربتها بكل الوسائل، خاصة وأنها 
وامليكروبات،  الفطر  مثل  تتناسل  أصبحت 

وفرضت نفسها بوسائلها الخبيثة.
هذا  يستحق  من  وحــده  البيضي  فليس 

خاصة  آخرين،  »بيضيات«  هناك  العقاب، 
التي  »الــنــثــنــة«  ــع  ــواق امل بعض  أصــحــاب 
)الحاقودي(  معلمون  حياء،  بدون  يقودها 
في مهنهم  الذين فشلوا  املرضى،  أو بعض 
كـ»صانع  القانون  بقوة  منها  طردوا  التي 
قنوات  بعض  ــى  إل والــتــجــأوا  ــان«،  األســن
على  وحقدهم  وغلهم  كبتهم  لنشر  الصرف 

كل ناجح في هذا الوطن.

تاريخي للمنتخب النسوي  تأهل 
الـــهند إلـــى مونديـــال 

حــقــق املــنــتــخــب املــغــربــي 
سنة،   17 مــن  ألقــل  النسوي 
إنجازا تاريخيا غير مسبوق، 
بعد أن تمكن من التأهل ألول 
مرة في تاريخه، إلى نهائيات 
كأس العالم التي ستحتضنها 
ما  املمتدة  الفترة  في  الهند 

بني 11 و30 أكتوبر القادم. 
جاء  املستحق  التأهل  هذا 
بعد تجاوزه للمنتخب الغاني 
الترجيحية،  الضربات  بفضل 
اللقاء  ــذا  ه انتهى  أن  بعد 
بهدفني  اللبؤات  بفوز  املثير 
مــبــاراة  أن  عــلــمــا  نــظــيــفــني، 
انتهت  قــد  ــت  ــان ك الـــذهـــاب 

بنفس النتيجة.
إلى  حــج  قياسي  جمهور 
املـــركـــب الــريــاضــي األمــيــر 
ــاط،  ــرب ــال ــوالي الــحــســن ب ــ م

الذي  منتخبنا،  بقوة  وساند 
املـــســـتـــوى، حيث  فـــي  كـــان 
لكرة  كبيرا  إنــجــازا  أضــاف 
إلى  انضاف  الوطنية،  القدم 
التي  النجاحات  من  العديد 
ــام  األيـ فــي  املــغــرب  حققها 

الــوداد  فوز  آخرها  األخيرة، 
بكأس عصبة األبطال لألندية 
ــان  ــرك ــهــضــة ب ــة، ون ــطــل ــب ال
بــكــأس االتـــحـــاد اإلفــريــقــي، 
إلى  الوطني  املنتخب  وتأهل 

مونديال قطر 2022. 

بسرعة

داري

البيضي

خاليلوزيـتش
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عالقات بوتين والملك محمد السادس 
تجنب المغرب تداعيات الحرب األوكرانية

لم تكن الدعاية الجزائرية لتترك 
الــســفــيــر الــروســي الــســابــق في 
أن  بــســام، بعد  يــرحــل  الــجــزائــر 
الدعاية  فــي  جديد  مــن  استغلته 
خــال  للمغرب  مــعــاديــة  ملــواقــف 
طرف  من  الستقباله  »مفبرك«  لقاء 
صالح قوجيل، رئيس مجلس األمة 
الجزائري، فصدر بعدها باغ بأن 
مستجدات  تناولت  ))املحادثات 
القضية الفلسطينية وحق الشعب 
دولــتــه  ــة  ــام إق ــي  ف الفلسطيني 
ضــرورة  مع  القدس،  وعاصمتها 

وكذا  الدولية،  الشرعية  احترام 
القضية الصحراوية وحق الشعب 
مصيره  تقرير  فــي  الــصــحــراوي 
مع  استعمار،  قضية  باعتبارها 
ــم  ــررات األم ــق ــرام م ــت ــوب اح وجـ
عن  فضا  الــشــأن،  بهذا  املتحدة 
املشهد الليبي وتطوراته، والوضع 
يشهده  الذي  الصعب  االقتصادي 
هذا  كــل  يعقل  فهل  ــم((..  ــال ــع ال
واليته  تنته  لم  سفير  مع  الحوار 
على خير، ولنفترض أن هذا األمر 
مبعوث  من  يجعل  فهذا  صحيح، 

»مناضل«  مجرد  العظمى  روسيا 
من  متمكنا  سفيرا  وليس  مدفوع، 

األعراف الدبلوماسية)..(.
بوتني، حرص شخصيا  الرئيس 
املغربية  العاقات  صيانة  على 
ــال إبــعــادهــا  الــروســيــة، مــن خـ
وانظروا  الفهم،  ســوء  ــرة  دائ عن 
بوتني،  الرئيس  فريق  قــوة  ــى  إل
وصغيرة  كبيرة  كل  يتابع  الــذي 
الــدولــي، رغــم ظروف  ــام  في اإلع
الدعاية  وسائل  لكن  الــحــرب)..(، 
هذا  تفسير  حــاولــت  الجزائرية 

الجزائر،  صالح  في  بأنه  الحدث 
واقعة  على  تعليق  أغبى  ليكون 
هو  الجزائر،  سفير  مهام  إنهاء 
الصحف  بعض  عــن  صــدر  الـــذي 

الجزائرية التي كتبت ما يلي: 
))يعتقد املسؤول السابق بوزارة 
أن  الجزائرية،  الخارجية  الشؤون 
فاديمير  الروسي،  الرئيس  قرار 
بوتني، تعيني سفير باده السابق 
فاليريان  املغربية،  اململكة  فــي 

في  جديدا  سفيرا  شوفاييف، 
صالح  فــي  يصب  الــجــزائــر، 

الــرئــيــس  ــع  وقــ  ،2022 ــاي  مــ  27 بـــتـــاريـــخ 
تعيين  قرار  على  بوتين،  فالديمير  الروسي 
فــوق  ســفــيــرا  شــوفــايــف  فــالــيــريــان  السفير 
العادة لروسيا في الجزائر، وذلك بعد إنهاء 
تزامن  وقــد  الــمــغــرب،  فــي  كسفير  منصبه  مــن  مهامه 
تطورات العملية الروسية في  هذا القرار المفاجئ مع 
»الناتو«)..(،  حلف  توسيع  محاوالت  لمواجهة  أوكرانيا، 
تصريحات  على  كبير  بشكل  سلطت  قد  األضــواء  وكانت 
غير محسوبة العواقب صدرت عن السفير الجزائري في 

اإلسبانية  السيادة  على  فيها  تطاول  والتي  موسكو، 
قد  الحماسة  ريــاح  وكانت  المغرب،  على  تطاوله  بقدر 
وسائل  عــن  صـــادرة  كــاذبــة  مــقــاالت  تصديق  نحو  جرفته 
ــارة »تــقــريــر  الــدعــايــة الــجــزائــريــة، فــكــرر عــلــى لــســانــه عــب
المصير«، كما أكد استغرابه من تغيير الموقف اإلسباني 
نحو المغرب، وقتها أكد أن ضغوطا دولية قد تكون وراء 
بيليايف،  إيــغــور  المسمى  السفير  ليجني  الــقــرار،  هــذا 
عاصفة أزاحته من منصبه، وقد قيل قديما أن »من يزرع 

الرياح يحصد العاصفة«.

سعيد الريحاني إعــداد :

الصديق عند الضيق
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الجزائر  بــن  الــوثــيــق  الــتــعــاون 
القراءات  عكس  وعلى  وموسكو، 
الــتــي حــاولــت الــبــروبــاغــنــدا في 
نظام املخزن تسويقها للرأي العام 
التعين  هــذا  أن  من  بــادهــا،  في 
الغربية  الــجــارة  أطــروحــة  يخدم 
عميد  يرى  الغربية،  الصحراء  في 
التعين  هــذا  أن  الدبلوماسين، 
ــنــظــام املــغــربــي  ــج كــثــيــرا ال ــ أزع
وأصدقائه في أوروبا، ألن السفير 
تجربة  لديه  الجزائر  فــي  املعن 
خاضعا  وكــان  وعريضة،  طويلة 
ــي املــغــرب  لــحــالــة مــن الــضــغــط ف
بسبب العملية العسكرية الروسية 
التجربة  أوكرانيا.. وقد مكنت  في 
في  ــي  ــروس ال للسفير  الــطــويــلــة 
الجارة الغربية، وفق الدبلوماسي 
نور الدين جودي، من بلورة رؤية 
ثرية فيما يتعلق باملجتمع املغربي، 

الدولة  شــؤون  تسيير  ودوالــيــب 
بنظام  األمــر  تعلق  ســواء  هناك، 
السادس،  محمد  امللك  أو  املخزن، 
الدبلوماسي  ويعتقد  ومحيطه.. 
جـــودي فــي اتــصــال، أن مــن بن 
اململكة  تــنــتــاب  الــتــي  املــخــاوف 
نقل  مــن  ــاءهــا،  وأصــدق املغربية 
السفير الروسي لدى املغرب للعمل 
في الجزائر، احتمال أن يقوم هذا 
الثمينة  املعلومات  بتقديم  السفير 
التي جمعها طيلة عمله في الجارة 
في  الجزائرية  للسلطات  الغربية، 
إطار التعاون الثنائي، وذلك بحكم 
بن  تربط  التي  املتميزة  العاقات 
الــجــزائــر ومــوســكــو(( )املــصــدر: 

»الشروق« الجزائرية(.
يقوم هذا التحليل البسيط، الذي 
الصحافة  سمته  مــا  إلــى  نسب 
الدبلوماسية،  عميد  الجزائرية 

سفير  تجعل  فارغة  فرضية  على 
روسيا بمثابة »عميل« أو »وسيط 
األعـــراف  بينما  لــلــمــعــلــومــات«، 
بكثير،  ذلك  من  أكبر  الدبلوماسية 
بلد  من  قادمن  بسفراء  بالك  فما 
قوي مثل روسيا، ليطرح السؤال: 
لسفير  الجزائر  ستقدمه  الذي  ما 
املعلومات  هذه  هي  وما  روسيا؟ 
يبيعها  أن  يمكن  الــتــي  القيمة 
ملوسكو  السابق  الروسي  السفير 

في الرباط؟
من  أصــعــب  الــدبــلــومــاســيــة  إن 
عن  فالحديث  وبالتالي،  الحرب، 
االستسهال،  بهذا  الدبلوماسين 
الجهل  وقمة  كبير،  جهل  عن  ينم 
التصريح  أكدها صاحب  بالوقائع 
لـ»الشروق«  صــرح  عندما  نفسه 
أعــرف  ))ال  بقوله:  الــجــزائــريــة، 
وراء  يقف  الذي  الحقيقي  الغرض 

سفير  جلب  بوتن  الرئيس  قــرار 
املغرب  في  يعمل  كان  الذي  باده 

إلى الجزائر..((.
الجزائري  اإلعــام  محاوالت  إن 
جعلت  الـــتـــي  ــي  هـ لــلــتــضــلــيــل، 
الخارجية الروسية التي يوجد على 
سيرجي  الصارم،  الوزير  رأسها 
هذا  يروجه  ما  نفي  إلى  الفــروف، 
له  سبق  الذي  اإلعــام،  من  النوع 
ملعطيات  الترويج  مــرة  من  أكثر 

عن  فضا  كاذبة،  دبلوماسية 
»كــورونــا«  جائحة  استغال 

عدم تصنيف المغرب كدولة غير صديقة 
يساهم في وصول القمح الروسي إلى المغرب 

لم تكن الدعاية الجزائرية 
لتترك السفير الروسي 

السابق في الجزائر يرحل 
بسالم، بعد أن استغلته من 
جديد في الدعاية لمواقف 
معادية للمغرب خالل لقاء 
»مفبرك« الستقباله من 
طرف صالح قوجيل، رئيس 

مجلس األمة الجزائري، فصدر 
بعدها بالغ بأن »المحادثات 
تناولت مستجدات القضية 
الفلسطينية وحق الشعب 

الفلسطيني في إقامة 
دولته وعاصمتها القدس، 
مع ضرورة احترام الشرعية 

الدولية، وكذا القضية 
الصحراوية وحق الشعب 

الصحراوي في تقرير 
مصيره باعتبارها قضية 

استعمار، مع وجوب احترام 
مقررات األمم المتحدة بهذا 

الشأن، فضال عن المشهد 
الليبي وتطوراته، والوضع 
االقتصادي الصعب الذي 

يشهده العالم«.. فهل يعقل 
كل هذا الحوار مع سفير 
لم تنته واليته على خير، 

ولنفترض أن هذا األمر صحيح، 
فهذا يجعل من مبعوث روسيا 

العظمى مجرد »مناضل« 
مدفوع، وليس سفيرا متمكنا 
من األعراف الدبلوماسية)..(.

إن ضمانة العالقات المغربية الروسية تكمن في قيادة البلدين، الملك 
محمد السادس والرئيس فالديمير بوتين، وتؤكدها وقائع ملموسة، 

حيث لم يصوت المغرب في الجمعية العامة لألمم المتحدة ضد روسيا فيما 
يتعلق بإدانتها في الحرب ضد أوكرانيا، رغم أن 141 بلدا صادقوا على ذلك، 

ولكن شجاعة المغرب قادته إلى اتخاذ موقف لصالح روسيا، رغم الضغط 
الكبير الذي يمكن أن تتعرض له المملكة في هذه الحاالت، ال سيما من 

طرف ما يسمى الشركاء التقليديين.

الفروف

بيليايف
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تحليل  إخباري

الصدد،  هذا  وفي  املاضية،  السنة 
سبق أن ))نفت الخارجية الروسية 
بشأن  الجزائري  اإلعالم  ادعاءات 
بني  متفاقمة  عاصفة  أزمة  وجود 
التقرير  واصفة  وموسكو،  الرباط 
»الشروق«  صحيفة  نشرته  الذي 
بــالــكــاذب.. وأكــــدت الــخــارجــيــة 
الرسمي،  موقعها  على  الروسية، 
ــروق«  ــش »ال صحيفة  تــقــريــر  أن 
بأن  فيه  تزعم  ــذي  ال الجزائرية 
انــدالع  فــي  السبب  هــي  الجزائر 
كذب  واملغرب،  روسيا  بني  األزمــة 
مشددة  ــعــام،  ال لــلــرأي  وتضليل 
كثيرة  مغالطات  هــنــاك  أن  على 
التعاون  بشأن  لها  الترويج  تم 

الثنائي بني الرباط وموسكو.
الروسية  الخارجية  وســخــرت 
معتبرة  الجزائري،  التقرير  من 
تطالب  أن  يمكن  الصحيفة  أن 
نفس  فــي  فئتني  فــي  بــالــجــائــزة 
الـــوقـــت، كــنــمــوذج كــالســيــكــي 
الخاطئ،  وللتحليل  للتضليل، 
املغالطات  هــذه  أن  إلــى  مشيرة 
تعليق  ــد  ــع ب خـــاصـــة  ــززت  ــعـ تـ
وذكــرت  البلدين،  بــني  الــرحــالت 
املقال  كاتب  أن  موسكو  خارجية 
على  املضلل  تقريره  في  اعتمد 
مجموعة من األحداث واملعطيات، 
الجوية  الرحالت  بتعليق  بداية 
بــني روســيــا واملــغــرب بــقــرار من 
السفير  الستدعاء  إضافة  الرباط، 
الروسي، فضال عن تأجيل الدورة 
ــروســي  ــســادســة لــلــمــنــتــدى ال ال
مستوى  على  للتعاون  العربي 
وزراء الخارجية، والتي كانت من 
أكتوبر   28 في  تعقد  أن  املفترض 
بمراكش، ليستنتج على ضوء هذه 
الروسية  املعطيات، بأن العالقات 
ــت، حــســب بــالغ  املــغــربــيــة وصــل
املسدود،  الباب  إلى  الخارجية، 
ــة، وأضــافــت  ــأزم وبــأنــهــا تــمــر ب
الخارجية الروسية، أن قراءة مثل 
كتابها  أن  على  تدل  املقاالت  هذه 
يعيشون في عالم مواز وال يدركون 
»كورونا« واألزمة  مخاطر جائحة 
منذ سنة  العالم  منها  عانى  التي 
من  عــددا  أن  إلى  مشيرة   ،2020
روسيا،  فيها  بما  العالم،  بلدان 
ــدة من  ــدي ــن مــوجــة ج تــعــانــي م
الجائحة، وأن قرار الرباط تعليق 
الرحالت الجوية مع موسكو جاء 
الصحي،  الوضع  تدهور  بسبب 
مشددة على عدم وجود أي تأثير 
وبخصوص  ــك،  ذل على  سياسي 
غياب السفير الروسي عن املغرب، 
وهو األمر الذي استخدمه صاحب 
املــقــال لــتــبــريــر مــزاعــم تــدهــور 
العالقات املغربية الروسية، أكدت 
السفير  أن  الروسية  الخارجية 
شوفاييف كان في إجازة مبرمجة 
مسبقا وعاد إلى الرباط الستئناف 
املاضي،  أكتوبر   24 في  مهامه 
الروسية  للعالقات  بالنسبة  أما 
حسب  للغاية«  »املتوترة  املغربية 
الكاتب الجزائري، والتي أرجعها 
روسيا  بني  القوي  التعاون  إلى 
والجزائر، فقد اعتبرت الخارجية 

منفصلة  املعلومات  هذه  الروسية 
إال في ذهن  الواقع وال توجد  عن 
كما  »الــشــروق«،  صحيفة  مؤلف 
تصريحا  موسكو  خارجية  نقلت 
الروسي،  الخارجية  وزير  لنائب 
مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، خــالل 
لــقــائــه مــع ســفــيــر املــغــرب لــدى 
 21 في  بوشعرة،  لطفي  روسيا، 
أنه  أكد  والــذي  املاضي،  أكتوبر 
التي  املزاعم  من  بالحيرة  يشعر 
اإلعالم  وسائل  من  عدد  نشرتها 
موسكو  بني  العالقات  فتور  حول 
التعاون  أن  إلى  مشيرا  والرباط، 
االستخدامات  متعدد  الثنائي 
متبادل املنفعة يحرز تقدما كبيرا، 
في  الروسي  السفير  بدور  منوها 
تعزيزه(( )املصدر: موقع العمق/ 

29 أكتوبر 2021(.
املغربية  العالقات  ضمانة  إن 
الروسية تكمن في قيادة البلدين، 
والرئيس  الــســادس  محمد  امللك 
وقائع  وتؤكدها  بوتني،  فالديمير 
ملموسة، حيث لم يصوت املغرب 
في الجمعية العامة لألمم املتحدة 
بإدانتها  يتعلق  فيما  روسيا  ضد 

فــي الــحــرب ضــد أوكــرانــيــا، رغم 
ذلك،  على  صادقوا  بلدا   141 أن 
إلى  قادته  املغرب  شجاعة  ولكن 
روســيــا،  لصالح  مــوقــف  اتــخــاذ 
يمكن  الــذي  الكبير  الضغط  رغم 
هذه  فــي  اململكة  لــه  تتعرض  أن 
ما  طــرف  مــن  ال سيما  الــحــاالت، 
وهم  التقليديني،  الشركاء  يسمى 
الرحى  قطب  يشكلون  باملناسبة 
ولكن  روسيا،  املتحالفني ضد  في 
أنها  للعالم  أثبتت  األخيرة  هذه 
تحول  أن  واستطاعت  قــوي،  بلد 
والنظام  االقتصادية،  العقوبات 
كبيرة،  مهزلة  إلى  العاملي،  املالي 
منطق  حسب  يسير  شــيء  وكــل 
له  الروسية وكأنه مخطط  الردود 

من قبل)..(.
الروسية،  املغربية  فالعالقات 
رغم الضغط الكبير الذي تمارسه 
وفرنسا،  كأمريكا  البلدان  بعض 
الصمود  إن  بل  صامدة،  زالت  ال 
التجارية،  املعامالت  إلى  انتقل 
أنها  روســيــا  ــت  ــن ــل ))أع حــيــث 
ــواصــل تــصــديــر الــحــبــوب،  ســت
إذ  املغرب،  إلى  القمح،  وخاصة 

من املرتقب أن تتم عمليات تسليم 
الشحنة األولى للمغرب في األيام 
متطابقة،  مصادر  ووفق  املقبلة.. 
ــى  األول الــدفــعــة  تجهيز  تــم  فقد 
املغرب  ــى  إل لنقلها  وتحميلها 
ــال املــمــثــل الــتــجــاري  ــحــرا، وقـ ب
بــالــســفــارة الــروســيــة بــالــربــاط، 
غفريشفيلي  تسينغامز  أرتــيــوم 
أن  »تـــاس«،  لوكالة  تصريح  في 
الحبوب  املغرب سيتلقى شحنات 
ــت املــحــدد،  ــوق ــي ال ــة ف ــروســي ال
ويستورد املغرب 25 في املائة من 
في  و11  أوكرانيا  من  احتياجاته 
اململكة  وتشهد  روسيا،  من  املائة 
بموسم  خاصا  وضعا  العام  هذا 
زراعي عانى من قلة األمطار، مما 
أدى إلى انخفاض إنتاجها بنحو 
روسيا  تــدرج  ولم  املائة،  في   50
»غير  ــدول  الـ قائمة  فــي  املــغــرب 
دول  عــدة  تضم  التي  الصديقة« 

غربية(( )املصدر: األيام 24(.
الصداقة  تتحدى  إذن،   هــكــذا 
العراقيل  كل  الروسية  املغربية 
القائل:  للمثل  تطبيق  وكــأنــهــا 

»الصديق وقت الضيق«.

إن محاوالت اإلعالم الجزائري للتضليل، هي التي جعلت الخارجية الروسية التي يوجد 
على رأسها الوزير الصارم، سيرجي الفروف، إلى نفي ما يروجه هذا النوع من اإلعالم، 

الذي سبق له أكثر من مرة الترويج لمعطيات دبلوماسية كاذبة، فضال عن استغالل جائحة 
»كورونا« السنة الماضية، وفي هذا الصدد، سبق أن ))نفت الخارجية الروسية ادعاءات 

اإلعالم الجزائري بشأن وجود أزمة عاصفة متفاقمة بين الرباط وموسكو، واصفة التقرير 
الذي نشرته صحيفة »الشروق« بالكاذب.. وأكدت الخارجية الروسية، على موقعها 

الرسمي، أن تقرير صحيفة »الشروق« الجزائرية الذي تزعم فيه بأن الجزائر هي السبب 
في اندالع األزمة بين روسيا والمغرب، كذب وتضليل للرأي العام، مشددة على أن هناك 

مغالطات كثيرة تم الترويج لها بشأن التعاون الثنائي بين الرباط وموسكو.

السفير  شوفاييف،  فاليريان 
الروسي السابق في الرباط 

والذي تم تعيينه مؤخرا 
كسفير لروسيا في الجزائر
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مــع الحدث

للتعليم  املــغــربــيــة  الــنــقــابــة  انــتــقــدت 
العالي  التعليم  وزارة  به  تقوم  ما  العالي 
املسؤولني  من  عدد  مع  ثقافي  تطبيع  من 
إقدام  مستنكرة  اإلسرائيلية،  واملؤسسات 
التعليم  مؤسسات  إقحام  على  الـــوزارة 
الكيان  مع  التطبيع  محافل  في  العالي 
الــصــهــيــونــي تــحــت مــســمــى »الــشــراكــة 

األكاديمية والبحثية«.
واعتبرت أن االستقبال املعلوم ال يعني 
األساتذة  يمثل  وال  وحــده،  الوزير  سوى 
بهيئاتهم  دعــتــهــم  الــذيــن  ــبــاحــثــني،  ال
التصدي  ــى  إل والعلمية  البيداغوجية 
التطبيعية،  واملــبــادرات  الفعاليات  لكل 
املغربية  الجامعة  اختراق  تستهدف  التي 
وتدنيس  العالي،  التعليم  ومؤسسات 
النيل  بهدف  سمعتها،  وتلويث  َحَرمها، 
التاريخية،  مناعتها  وكسر  صمودها  من 
ستبقى  الفلسطينية  القضية  أن  مؤكدة 
حية في ضمير الجامعة والجامعيني وكل 
املغاربة، وأن النقابة بكل هيئاتها املحلية 
والجهوية والوطنية ستبقى وفية لخطها 
املقاوم، وفي حالة يقظة واستعداد لتنزيل 
كل محاور مخططها النضالي التصاعدي.
األشقر،  محمد  اعتبر  اإلطــار،  هذا  في 
الوطنية  النقابة  الوطني  املكتب  عضو 
مع  التطبيع  مسألة  أن  العالي،  للتعليم 
ومرفوضة  محورية  الصهيوني  الكيان 
بالنسبة  ــا  أمـ ــي،  ــرب ــغ امل الــشــعــب  عــنــد 
قضية  فهي  املغربية،  الصحراء  لقضية 
مــحــســومــة أحـــب مـــن أحـــب وكــــره من 
أو  اآلن  عنها  الــتــحــدث  يجب  وال  كـــره، 
حاجة  في  لسنا  ألننا  بالتطبيع،  ربطها 
أرض  ــوا  ســرق ــصــوص  ول محتلني  إلـــى 
ليعترفوا  الفلسطينيني  وقتلوا  فلسطني 
ألن  نرفضه،  وهــذا  املغربية،  بالصحراء 
التاريخ  يثبتها  املغربية  الصحراء  قضية 
في  املغاربة  عيش  ويؤكدها  والجغرافيا 

صحرائهم آمنني مطمئنني.

وانتقد األشقر قيام الوزير عبد اللطيف 
مع  تطبيع  اتفاقية  بتوقيع  ــراوي  ــي امل
العالي،  للتعليم  الصهيونية  ــوزيــرة  ال
وطــردت  العسكرية  الخدمة  أدت  والتي 
شك  وال  أراضــيــهــم،  مــن  الفلسطينيني 
والنساء،  األطفال  قتل  في  شاركت  أنها 
للتطبيع  املكونات  جميع  رفــض  مــؤكــدا 
بكل  له  والتصدي  املغربية  الجامعة  في 
أطر  على  تتوفر  الــجــامــعــات  ألن  ــوة،  قـ
ليسوا  الكفاءة  على  يتوفرون  وأساتذة 
يتعاونوا  لكي  الصهاينة  إلى  حاجة  في 
السيد  بإقدام  نندد  »نحن  وقــال:  معهم، 
العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزيــر 
تلزمه  التطبيع  مسألة  الخطوة،  هذه  على 
ونحن لسنا في حاجة إليه، وهذا فيه سبة 
للمغاربة، اآلن في جميع املجاالت يقولون 
لنا بأن العدو الصهيوني سيمدنا بخبرته 
في مجال الفالحة، في مجال التقطير، في 
الصناعة، يعني أن املغاربة غير مبتكرين، 
العالي  التعليم  في  ال،  للوزير:  نقول  نحن 
ومتخصصني،  وتقنيني  خــبــراء  لــديــنــا 
لكي  الصهاينة  إلى  حاجة  في  لسنا  نحن 
الوزير  السيد  من  نطلب  معهم،  نتعاون 
املادية  اإلمكانيات  للجامعات  يعطي  أن 
والتقنية للقيام ببحث علمي يفوق البحث 
في  الصهاينة  بــه  يــقــوم  الـــذي  العلمي 

أراضي فلسطني«.
 

إلغاء الحوار القطاعي

وحسب محمد األشقر، فإن سبب األزمة 
العالي،  التعليم  ووزارة  النقابة  بــني 
تم  الذي  املطلبي  امللف  تهميش  في  يكمن 
السابقني،  الـــوزراء  مع  بشأنه  التوافق 
نظام  إصـــدار  ــضــرورة  ب يتعلق  والـــذي 
على  سنة   25 مــرور  بعد  جديد،  أساسي 
بحكم  متجاوزا  أصبح  الذي   1997 نظام 

مما  أفرزها،  التي  املشاكل  مجموعة من 
بإعادة  يطالبون  الباحثني  األساتذة  جعل 
مع  حوارية  جوالت  عدة  خالل  فيه  النظر 
التفاق  التوصل  تم  حيث  سابقني،  وزراء 
من  مجموعة  ــول  ح ــزازي  ــ أم سعيد  مــع 
وأنهم  عليها،  متفق  ومراسيم  النقاط 
امللفات  وجميع  الحوار  فوجئوا بإيقاف 
أدى  مما  املــيــراوي،  الــوزيــر  مجيء  منذ 
إلى خلق تذمر كبير في صفوف األساتذة 
كبيرة  بمجهودات  قيامهم  رغم  الباحثني 
واالمتحانات«،  والتأطير  التدريس  خالل 
تحاور  والنقابة  سنوات  »منذ  وأضــاف: 
الوزارة الوصية منذ عهد لحسن الداودي 
الصمدي  خالد  املنتدب  والوزير  وحصاد 
الوزير  مع  واآلن  أمــزازي،  الوزير  وبعده 
املطلبي  املــلــف  بــخــصــوص  ــراوي،  ــيـ املـ
التعليم  منظومة  وبخصوص  الوطني، 
تقدمت  حيث  الكامل،  شقها  في  العالي 
للمسؤولية«،  تقلده  منذ  بمذكرة  النقابة 
الوزارة االستجابة  »رفض  أن  إلى  مشيرا 
الباحثني  لــأســاتــذة  الــعــادلــة  للمطالب 
املدرسي  الدخول  ملقاطعة  مؤشرا  سيكون 
التي  الوحيدة  الفئة  وأنهم  املقبل، خاصة 
بسبب   ،2016 سنة  منذ  مجمدة  ترقيتها 
مجهود  بأي  الوصية  ــوزارة  ال قيام  عدم 
إلدراج مناصب املالية الخاصة بالترقيات 

خالل كل سنة«.
ــحــدث: »األســـاتـــذة  ــت وتــابــع نــفــس امل
يعيشون ظروفا صعبة ويقومون بواجبهم 
تتملص  الــوزارة  بينما  الجامعة،  داخــل 
وجــوالت  االتفاقيات  ومــن  التزامها  مــن 
إطار  في  نظمت  التي  املاراطونية  الحوار 
السابقني،  الـــوزراء  مــع  التقنية  اللجن 
نضالية  أشكال  في  للدخول  دفعهم  مما 
ووقفات احتجاجية أمام رئاسة الجامعات 
احتجاجا  وذلــك  الوصية،  ــوزارة  ال ومقر 
مبرزا  االجتماعي«،  الحوار  توقيف  على 
اإلعــالم  فــي  تدخالته  خــالل  »الــوزيــر  أن 

مع  حــوار  وجــود  عن  يتحدث  والبرملان، 
وقررت  النقابة  نفته  ما  وهذا  النقابات، 
تذهب  وقد  نضالية،  خطوات  في  الدخول 

إلى مقاطعة الدخول الجامعي املقبل«.
 

ال للتطبيع في التعليم 

املرصد  رئيس  ويحمان،  أحمد  انتقد 
في  يجري  ما  التطبيع،  ملناهضة  املغربي 
التعليم العالي من تطبيع، لكونه مظهرا من 
مظاهر االختراق الصهيوني الذي لم يوقر 
الصناعة  أو  الزراعة  في  قطاع، سواء  أي 
أو املال واألعمال وقطاع الخدمات، وحتى 
التاريخية وأرشيف  الذاكرة  على مستوى 
املغرب واملتاحف والسينما، ملسح الذاكرة 
أن  معتبرا  والجغرافيا،  التاريخ  وتزوير 
في  التطبيع  عن  مختلف  التطبيع  »هــذا 
وخطير  ومصر،  األردن  حالة  في  املشرق 
للغاية، ألن املخطط الصهيوني ومشروعه 
باملغرب يستهدفه في وجوده، وفي كيانه 
وتماسك  وكمجتمع  ترابية  ووحدة  كوطن 
الدولة  حتى  يستهدف  وكدولة  اجتماعي، 
مستشارة  كشفت  حيث  الــدولــة،  ورأس 
والذي  بالرباط،  الصهيوني  الكيان  سفير 
واحد سفيرا، شامة  من طرف  نفسه  أعلن 
التي  األمــور  هذه  كل  يتعمد  أنه  درشــول، 

يرتكبها في حق املغرب واملغاربة«.
على  ــرصــد  امل أن  ويــحــمــان  ــح  ــ وأوض
التعليم  نــقــابــات  ــذة  أســات مــع  تــواصــل 
ــن يــقــومــون بــدورهــم في  ــذي ــعــالــي، ال ال
متعاونني  وجود  رغم  التطبيع  مناهضة 
ــرســم هــذا  ي أن  ــدون  ــريـ يـ ــواطــئــني  ومــت
ترفض  مقاومة  هناك  أن  إال  التطبيع، 
العليا،  واملعاهد  الجامعة  في  التطبيع 
بمناهضة  مشيدا  متواصلة،  واملعركة 
)منظمة  الجامعات  في  الطالبية  الهيئات 
التجديد، واالتحاد الوطني لطلبة املغرب، 

ورفضها  للتطبيع،  اليسارية(  والفصائل 
طائفة  مــن  صهيوني  حــاخــام  لحضور 
األوقاف  وزارة  ممثل  مع  لندوة  »القبالة« 

والشؤون اإلسالمية، بكلية اآلداب.
املغربي  »املرصد  فإن  ويحمان،  حسب 
ــخــراب على  ال كــتــاب:  مــن خــالل  كشف 
يخطط  الصهيوني  الكيان  أن  الــبــاب، 
لتفكيك املغرب وخلق فتنة ونزاعات بني 
العرب واألمازيغ، من أجل إعادة تركيبه 
لنقل اإلسرائيل إلى املغرب، خاصة بعدما 
عمقه  تــدك  املقاومة  صواريخ  أصبحت 
االستراتيجي، مما يجعله يرى في املغرب 
املغرب  لكون  ودولته،  كيانه  لنقل  بديال 
يقع على بعد 14 كلم من أوروبا«، مشيرا 
يحضرون  االعتبارات  »لهذه  أنهم  إلى 
لبناء إسرائيل جديدة ويطلقون أساطير 
في  به  قاموا  ما  مثل  لدولتهم  املؤسسة 
فلسطني، من خالل الحديث عن اكتشاف 
أرشليم جديدة جنوب املغرب، واكتشاف 
دانيال  سيدي  أمثال  يهود  أنبياء  قبول 
ــات وغــيــرهــم، والــقــيــام  ــن ــدي ورك وســي
»الشعب  ــابــع:  وت أولــيــائــهــم«،  ــارة  بــزي
ويعتبره خيانة  التطبيع  يرفض  املغربي 
للمغرب،  الترابية  الوحدة  على  وخطرا 
من  شــيء  هناك  يبقى  أن  لهذا نتمنى 
لوضع  الدولة،  أركان  من  ركن  في  العقل 
أســوأ  فــالــقــادم  وإال  النزيف  لــهــذا  حــد 

والخطر محدق بالبالد حقيقة«.
 

التطبيع يستهدف األجيال

عزيز الهناوي، الكاتب العام للمرصد، 
الــذي  التطبيعي  ــاق  ــف »االت أن  اعتبر 
العالي،  التعليم  وزارة  فيه  انخرطت 
السعار  مــن  ومــســار  سياق  فــي  يأتي 
األول،  املدخل  تجاوز  الذي  التطبيعي، 
ــان باسم  وهــو املـــدان أصــال والـــذي ك
الوطنية  الوحدة  قضية  يافطة  وتحت 
املــغــرب-إســرائــيــل- الــثــالثــي:  باتفاق 
أمريكا«، قائال: »التطبيع على املستوى 
الجامعي واألكاديمي خطير للغاية، ألن 
مدخله صناعة جيل من املغاربة ال عالقة 
والتزاماتهم  بفلسطني  فقط  ليس  لهم 
يرأس  واملغرب  املركزية  القضية  تجاه 
مآله صناعة جيل  إن  بل  القدس،  لجنة 
وذاكرته  تاريخه  ويجهل  هويته  يجهل 
وحضارته، ويربطه بالكيان الصهيوني 

اإلجرامي العدو لأمة«.
للمغرب  »ال حاجة  الهناوي:  وأضاف 
العلم  التدفق نحو إسرائيل وكأن  بهذا 
واالبــتــكــار  واإلبــــداع  والتكنولوجيا 
أبيب،  تــل  فــي  إال  األرض  فــي  انقطع 
يعني ال يوجد ابتكار ال في الصني وال 
وال  وإسبانيا،  أملانيا  في  وال  اليابان 
رأيناه  وهذا  األرض،  في  مكان  أي  في 
قبل  البيضاء  الدار  في  نظم  مؤتمر  في 
أسبوعني ما سمي اتفاقية 13، بحضور 
عدد  بني  أيضا،  العالي  التعليم  وزارة 
باملستوى  املغرب  لربط  القطاعات  من 
باملاكينة  ــار  ــك ــت واالب الــتــكــنــولــوجــي 
الصهيونية، وبالتالي، نحن إزاء عملية 
التطبيع  مــســتــوى  ــجــاوزت  ت تطبيع 
الشاملة  الصهينة  ــى  إل الكالسيكي 
والهوية  والثقافي  التعليمي  للنسق 

للمغاربة«.
يعتبر  الــيــوم  يحصل  »مــا  أن  ــد  وأك
الصهينة  إلــى  تصل  تطبيعية  هرولة 
التعليم  فـــي  ــط  ــق ف ــيــس  ل ــة  ــل ــشــام ال
االبتدائي  التعليم  في  حتى  بل  العالي، 
يسمى  ما  تحت  والثانوي،  واإلعــدادي 
انطلق  الــذي  فالشق  التسامح،  أندية 
ــي الــحــكــومــة املــاضــيــة  ــزازي ف ــ ــه أمـ ب
أزوالي  جمعية  مــع  اتفاقية  بتوقيع 
يسمى  فيما  مـــوغـــادور(  )الــصــويــرة 
بمفهوم  لها  عالقة  ال  التسامح،  بأندية 
التسامح الذي في املغرب، أي التسامح 
بني مكوناته الثقافية واإلثنية والدينية 
األندية  هذه  حقيقة  بل  واالجتماعية، 
الكبسوالت  من  مجموعة  ترويج  هي 
إسرائيل  صـــورة  لتجميل  الــدعــائــيــة 
اإلعدادية  املستويات  في  التالميذ  لدى 

والثانوية«.

الرباط. األسبوع

انتقادات  لتخلق  إسرائيل  مع  التطبيع  مسألة  عــادت 
التعليم  وزير  أقدم  بعدما  الوطنية،  الساحة  في  كثيرة 
على  الــمــيــراوي،  اللطيف  عبد  العلمي،  والبحث  العالي 
التكنولوجيا  والعلوم  االبتكار  وزيرة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع 
الماضي،  ماي  شهر  نهاية  كوهين،  فركاش  أوريت  اإلسرائيلية، 

في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا.
الجامعية  للمؤسسات  اختراقه  أن  التطبيع،  مناهضو  وأكــد 

إلى  ويهدف  المغاربة،  الطلبة  على  خطرا  يشكل  واألكاديمية 
الطلبة  لدى  إسرائيل  صورة  وتجميل  التاريخية،  الذاكرة  محو 
الذي  الصهيوني  للكيان  التاريخية  الحقيقة  وتزيف  والشباب، 
مشيرين  الفلسطينيين،  وتشريد  األراضــي  نهب  على  نشأ 
المغربية  الجامعات  داخــل  قبوال  يلقى  لن  التطبيع  أن  إلى 
لالحتالل  ورافضة  الفلسطينية  للقضية  مساندة  ظلت  التي 

الصهيوني.

الجانبية للتطبيع  األثار 
على الجامعات المغربية 

الميـراوي
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ما يجري  
ويدور

 في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

لــتــطــوان مبعية  الــتــرابــيــة  اجلــمــاعــة  كلفت 
الــســلــطــة احملــلــيــة، الــعــشــرات مــن عــمــال اإلنــعــاش 
ــدة عــلــى طــول  ــواجـ ــتـ بــــإزالــــة األعــــشــــاب الــــضــــارة املـ
الطريق الدائرية رقم 16 املمتدة من مدخل مدينة 
تطوان إلى حي املطار، حيث يعمل هؤالء العمال 
حتــت أشــعــة الــشــمــس احلــارقــة، ممــا يشكل خطرا 
ــة احلــــــرارة املــرتــفــعــة،  ــ عــلــى صــحــتــهــم بــســبــب درجـ
وكــــذلــــك لـــتـــواجـــد احلــــشــــرات الــــضــــارة واألفــــاعــــي 

املختبئة وسط األعشاب الكبيرة.
والحـــــــــظ الــــعــــديــــد مـــــن املـــــواطـــــنـــــن، خـــصـــوصـــا 
والغير  املــزريــة  الــوضــعــيــة  الــطــريــق،  هـــذه  مستعملي 
إنسانية التي يشتغل فيها عمال اإلنعاش يف الوقت 
كــان فيه استعمال جرافة واحــدة كافيا إلزالــة  الــذي 
تلك األعشاب املتواجدة على أراضي عارية وشاسعة.

يعاني العديد من الشباب الذين يقصدون 
من  القدم،  كرة  رياضة  ملمارسة  القرب  مالعب 
مالية  مبالغ  بتأدية  يطالبونهم  أشخاص  وجود 
املالعب  لهذه  بالدخول  لهم  السماح  أجــل  من 
الفئة  وجــه  يف  مجانا  ــة  ــدول ال أنشأتها  الــتــي 
األشخاص  بعض  تسلط  لكن  واملعوزة،  الفقيرة 
دون  حــال  اجلمعوي،  العمل  يدعي  من  ومنهم 
كانوا  الــذيــن  الشباب  هــؤالء  فرحة  تكتمل  أن 
ميارسون هذه الرياضة وسط الشوارع واألزقة.. 
الظاهرة  هذه  ملنع  املعنية  اجلهات  تتدخل  فهل 
التي استحوذت على جميع املرافق ووصلت إلى 
املراحيض العمومية، حيث ال تستطيع أن تقضي 
حاجتك البيولوجية إال مببلغ قدره درهم واحد، 
مما يجعل غالبية املواطنني يلجؤون إلى احلدائق 

واألسوار لقضاء حاجتهم؟

عــوض مــجــمــوعــة مـــن شــبــاب مــديــنــة الــفــنــيــدق 
هذه  غابت  فبعدما  الترابية،  اجلماعة  املــغــرب،  شمال 
األخيرة عن استعدادها ملوسم الصيف ككل اجلماعات، 
شــمــر شــبــاب املنطقة عــلــى ســواعــدهــم وقــامــوا بتزين 
املدينة بلوحة فنية »لوكوا« حتمل اسم املدينة بطريقة 
على  بتنصيبها  قاموا  زادتها جمالية، حيث  احترافية 
ملوسم  اســتــعــدادا  والــــورود  بـــاإلنـــارة  وتزيينها  الــطــريــق 
الصيف والستقبال الزوار بعد جائحة »كورونا« وإغالق 
املعبر احلــدودي »باب سبتة« الذي كان املساهم األكبر 

يف إنعاش اقتصاد هذه املدينة.
وقــــد أثـــنـــى الـــعـــديـــد مـــن املـــواطـــنـــن عــلــى هــذه 
ــادرة الــشــبــابــيــة مــســتــنــكــريــن صــمــت اجلــمــاعــة  ــبــ املــ

ودورها يف مثل هذه األعمال.

آفة االنتحار في صفوف الشباب تحرك فعاليات 
بشفـــشاون المــدني  المجتــمع 

بعــد مــرور عــامين..
إصالح طريق ملوسة دون تعبيدها يتسبب في المعاناة 

أنــجرة الفــحص  لساكــنة 
مدشر  ساكنة  فرحة  تكتمل  لم 
التابعة  ملوسة  بجماعة  »الرمان« 
لــعــمــالــة الــفــحــص أنـــجـــرة، رغــم 
املقطع  شملت  التي  اإلصــاحــات 
الجماعة  بني  يربط  الذي  الطرقي 
ــة مــلــوســة والــجــمــاعــة  ــي ــراب ــت ال
مرورا  أنجرة  الخميس  الترابية 

بمدشري »الرمان« و»الزميج«.
ــاح هــذه  ــ ــرع فـــي إص ــد شـ وقـ
الطريق منذ أكثر من سنتني، لكنها 
التاعب  بسبب  بعد،  تكتمل  لم 
العديد  حسب  الصفقة،  هــذه  في 
تفريش  تم  حيث  املواطنني،  من 
بالحصى  الطريق  هــذه  أرضــيــة 
يسبب  ــا  ــم م ــدهــا،  ــي ــب ــع ت دون 
بسبب  السيارات  لسائقي  معاناة 
وجيزة  مدة  فبعد  الغبار،  تصاعد 
تتحول  حتى  الطريق  في  سيرا 
من  األبيض  اللون  إلــى  السيارة 
منه  تسلم  لم  الــذي  الغبار  كثرة 

املجاورين  خصوصا  الساكنة، 
سواء  األطــفــال،  وكذلك  للطريق، 
الذين  أو  للمدارس  الذين يذهبون 
كما  الطريق  جنبات  على  يلعبون 
هو ظاهر في الصورة، التي تعبر 
عن معاناتهم الحقيقية مع الوضع 
ذاهبون  صغار  تاميذ  الحالي، 
ــلــمــدرســة فـــي جـــو كــلــه مــلــوث  ل
بسبب تصاعد الغبار الذي يشكل 
ويصيبهم  صحتهم  على  خطرا 
بالحساسية وغيرها من األمراض 

والجلدية. التنفسية 
وهذه من بني املشاريع املبعثرة 
التي  واملغشوشة  مكتملة  والغير 
الجماعات  مــن  الــعــديــد  تعرفها 
الفحص  لعمالة  التابعة  القروية 
وذلــك  لطنجة،  التابعة  أنــجــرة 
طرف  مــن  الــرقــابــة  غياب  بسبب 
تخرج  حيث  املختصة،  السلطة 
مرة  كل  في  املناطق  هذه  ساكنة 

لاحتجاج على مثل هذه املشاريع 
»الكرطونية«، حسب وصفهم لها.

من  كا  املنطقة  ساكنة  وتناشد 
عامل إقليم الفحص أنجرة ووالي 

العاجل  التدخل  أجل  من  الجهة، 
لرفع الضرر وفتح تحقيق في مثل 
إلى  التي ال ترقى  هذه اإلنجازات 

املستوى املطلوب.   

شفشاون

سلطات المضيق تقوم بتحرير الملك العمومي 
المغتصب استعدادا لفصل الصيف

املضيق  بمدينة  املحلية  السلطات  قامت 
األسبوع  بحر  للملك،  الصيفية  العاصمة 
املاضي، بحملة موسعة من أجل تحرير امللك 
أصحاب  طرف  من  عليه  املترامى  العمومي 
الخفيفة  األكات  وبائعي  واملقاهي  املطاعم 
يتركون  الــذيــن  هــؤالء  الغذائية..  واملـــواد 
مــحــاتــهــم ويــحــتــلــون الـــشـــوارع واألزقـــة 
والطاوالت  الكراسي  أو  البضائع  بواسطة 
طرف  مــن  ترخيص  أو  قانوني  سند  دون 
التي  املصالح املختصة، وهذه الظاهرة هي 
كانت السبب الرئيسي في فشل قانون تغريم 
املواطنني الذين يستعملون طريق السيارات 

حيث  بالراجلني،  الخاصة  املمرات  عوض 
في  والجوالن صعوبة  السير  وجدت شرطة 

تنفيذها بسبب احتال األرصفة.
يجب  أنه  املواطنني،  من  العديد  ويقول 
على  الــغــرامــة  يــفــرض  ــانــون  ق تخصيص 
والسيارات  الدكاكني  أصحاب  من  املحتلني 
أي  دون  بأكملها  األرصفة  يحتلون  الذين 
تدخل من طرف الجهات املعنية لضمان حق 
مرغمني  أنفسهم  يجدون  الذين  املواطنني 
معرضني  السيارات  طريق  استعمال  على 

حياتهم وحياة أطفالهم للخطر.
وعلق بعض املواطنني على املبادرة التي 

قامت بها السلطات املحلية بمدينة املضيق 
بتحرير امللك العمومي وهدم بعض األسوار 
من  املواطنني  ملنع  كحواجز  استعملت  التي 
ال  موسمية  مبادرة  بأنها  باألرصفة،  املرور 
غير، حيث يسمح بهذه الظاهرة طول العام 
أن  كما  فقط،  الصيف  فصل  خال  وتحارب 
لنفس  التابعة  ومارتيل  الفنيدق  مدينتي 
السلطوية  املبادرة  هذه  تشهد  لم  العمالة، 
األسبوع  خــال  باملضيق  بها  قامت  التي 
تطبيق  حول  التساؤل  يطرح  مما  املاضي، 
أن  رغــم  ــرى  أخ وإقــصــاء  بمدينة  القانون 

الفنيدق ومارتيل مثلهما مثل املضيق؟

األسبوع

تعرف  شفشاون  مدينة  زالــت  ال 
االنتحار  ظاهرة  تفشي  استمرار 
فــي صــفــوف الــشــبــاب والــنــســاء، 
أسباب  ملعرفة  دراســـة  غياب  فــي 
املستمرة  الــظــاهــرة  هـــذه  تــفــاقــم 
آليات  وتحديد  سنوات،  عدة  منذ 
الرسمية  الجهات  قبل  املعالجة من 

واملؤسسات املعنية.
ــات من  ــي ــال ــع وقــــد خـــرجـــت ف
شفشاون  بإقليم  املدني  املجتمع 
بخطورة  للتحسيس  صمتها،  عن 
ــاع عدد  ــف هــذه اآلفـــة فــي ظــل ارت
أسبوعي،  بشكل  االنتحار  حاالت 
من  عدد  أكبر  املدينة  حيث تسجل 
الوطني،  الصعيد  على  املنتحرين 
اجتماعية  مــقــاربــة  يتطلب  مما 

لتحديد األسباب الحقيقية.
للحياة..  »نعم  قالت جمعية  وقد 
الجميع  أن  االنتحار«،  ضد  شباب 
االنــتــحــار  ظــاهــرة  يتقبل  أصــبــح 
ــدون أن يــتــم اتــخــاذ  ــ بــصــمــت، وب
السلطات  ــرف  ط مــن  ــادرة  ــب م أي 
األسباب  أن  مبرزة  واملــســؤولــني، 
بدقة،  رصدها  يمكن  وال  متعددة 
أصناف  في  التمعن  خــال  من  إذ 
مختلف  مــن  نجدهم  املنتحرين، 
األعمار ومن الجنسني معا، النساء 

والرجال، وأيضا األطفال.
ودعت الجمعية مسؤولي القطاع 
إعطاء  إلــى  اإلقليم،  فــي  الصحي 
والعاج،  النفسي  للطب  االهتمام 
املرضى،  للشباب  األدويــة  وتوفير 
تستهدف  للعاج  حمات  وتنظيم 
والعصبيني  النفسيني  املــرضــى 
غرار  على  باإلقليم،  أكثرهم  ومــا 

الحمات الطبية األخرى.

ووجــــهــــت الــجــمــعــيــة نــــداء 
لــلــمــســؤولــني إقــلــيــمــيــا وجــهــويــا 
ووطنيا، من أجل دعم كل املبادرات 
ــة هــذه  ــحــارب ــي تــســتــهــدف م ــت ال
مباشر  بشكل  ــواء  سـ ــظــاهــرة،  ال
تسريع  خال  من  مباشر،  غير  أو 

وتيرة إنجاز املشاريع التنموية.
ــحــار في  ــت ــرح قــضــيــة االن ــط وت
املجاورة،  والقرى  شفشاون  مدينة 
املختصني  ــدى  ل كثيرة  تــســاؤالت 
اآلفة  هذه  تفشي  حول  واملحللني، 
املناطق  اإلقليم عكس  فقط في هذا 
ظروفا  أيضا  تعرف  التي  األخــرى 
صــعــبــة مــثــل الــفــقــر والــهــشــاشــة 
يلجئون  ال  شبابها  لكن  والبطالة، 
لحياتهم، مما  لانتحار لوضع حد 
املعنية،  املؤسسات  تدخل  يتطلب 
مثل مجلس حقوق اإلنسان، ووزارة 
هذه  لدراسة  والصحة،  التضامن 

الظاهرة وإيجاد مخرج لها.
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مستشارون جماعيون يطالبون بتفعيل وتنزيل 
دورية وزير الداخلية حول تضارب المصالح

 سوق السبت  

باملنطقة  الوطني  األمن  تمكنت عناصر 
األحــد  يــوم  تيزنيت،  مبدينة  لألمن  اإلقليمية 
 31 املاضي، من توقيف شخص يبلغ من العمر 
سائحة  تعريض  يف  تــورطــه  يف  لالشتباه  ســنــة، 
إيــطــالــيــة العـــتـــداء جـــســـدي بــواســطــة الــســالح 
األبيض، وحسب بالغ للمديرية العامة لألمن 
حالة  يعيش  الـــذي  فيه  املشتبه  فــإن  الــوطــنــي، 
التشرد مبدينة تيزنيت، قام بتعريض الضحية 
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر 51 ســنــة، العــتــداء جسدي 
تقليدية،  بــطــريــقــة  مــصــنــوع  ســاطــور  بــواســطــة 
يف  طفيفني  بجرحني  إصابتها  يف  تسبب  ممــا 
احملــلــي  للمستشفى  نــقــلــهــا  اســتــلــزمــا  الــظــهــر، 
ــة قــبــل أن تــغــادر  ــروريـ لــتــلــقــي الـــعـــالجـــات الـــضـ
حسب  حاليا،  ويجري  االستشفائية،  املؤسسة 
القضائي  للبحث  فيه  املشتبه  إخضاع  الــبــالغ، 
العامة املختصة، للكشف  النيابة  حتت إشراف 
عـــن خــلــفــيــات ودوافــــــع ارتـــكـــاب هــــذا االعـــتـــداء 
ــع الــنــفــســي  ــوضــ ــن الــ اجلــــســــدي، والـــتـــحـــقـــق مــ

والصحي للمشتبه فيه.

أكادير  مدينة  حتتضن  أن  املرتقب  مــن 
الثانية  للمرة  اجلاري،  يونيو  و18  و17   16 أيام 
الرقمي  للمعرض   19 الـــدورة  الــتــوالــي،  على 
شعار:  حتــت   ،»SICCAM« واألوفــشــوريــنــغ 
نظم  وقــد  معا،  لنبتكر  البشري،  »الــرأســمــال 
يونيو   1 األربعاء  يوم  املعرض،  عن  املسؤولون 
عن  الكشف  خاللها  مت  ندوة صحفية  اجلاري 
والتي  املــعــرض،  مــن  السابقة  النسخة  نتائج 
نظمت عام 2021، وكذلك برنامج ومستجدات 
اجلهوي  املركز  مدير  أكد  حيث   ،2022 دورة 
مروان،  العاطي  عبد  ماسة،  سوس  لالستثمار 
أن »تطوير الرأسمال البشري يعتبر واحدا من 
اهتماما  املركز  يوليها  التي  الرئيسية  احملــاور 
كبيرا«، مشيرا إلى أن »املزيد من املستثمرين، 
ال سيما يف مجال ترحيل اخلدمات، يأتون إلى 

أكادير إلطالق مشاريعهم«.

من أجــل جتــويــد اخلــدمــات املــقــدمــة إلــى 
املستمر  والــنــهــوض  بــاخلــارج  املغربية  اجلــالــيــة 
بظروف استقبالها، عرف مطار املسيرة بأكادير، 
موسعا  اجتماعا   ،2022 يونيو   3 اجلمعة  يــوم 
وعامل عمالة  والــي جهة سوس ماسة  بحضور 
إنزكان أيت ملول رفقة جميع املصالح األمنية 
للتضامن،  اخلــامــس  محمد  مــؤســســة  وممــثــلــة 
وذلك لالطالع على سير اإلجراءات التدبيرية 
لهذه  »مــرحــبــا«  عملية  النــطــالق  والــتــمــهــيــديــة 
ملدة  العملية  عرفته  قسري  توقف  بعد  السنة 
عن  الــنــاجــمــة  الصحية  األزمـــة  نتيجة  سنتني 
وبـــاء »كـــورونـــا«، حــيــث مت الــتــأكــيــد عــلــى ضــرورة 
تــنــســيــق اجلـــهـــود وحتــضــيــر الـــشـــروط الـــالزمـــة 
جتــســيــدا لــلــعــنــايــة املــولــويــة اخلــاصــة جلاللته 
ــاه مـــن مــغــاربــة الــعــالــم وذلــــك من  ــايـ اجتــــاه رعـ
خالل إجراءات فعالة وهادفة لتيسير اخلدمات 

االدارية واجلمركية.

داء
أص

ســـوسية

موالي يعقوب 

 األسـبوع

بفاس،  اإلداريـــة  املحكمة  أصـــدرت 
التدبير  صفقة  ببطالن  يقضي  حكما 
وجمع  بالنظافة  واملتعلقة  املــفــوض 
القروية  بالجماعة  املنزلية  النفايات 
عني الشقف بإقليم موالي يعقوب، بعد 
في  املحكمة  فيها  بتت  جلسات  عــدة 
مقال قدمه املمثالن القانونيان لشركتني 

مختصني تنافستا على الصفقة.
فتح  عملية  إلغاء  املحكمة  وقــررت 
الصفقة  ــذه  ــه ب ــخــاصــة  ال ــة  ــرفـ األظـ
لقطاع  املــفــوض  بالتدبير  املتعلقة 
والقرار  املنزلية،  والنفايات  النظافة 
طرف  من  املكلفة  اللجنة  اتخذته  الذي 
قــرار  ــغــاء  إل ــررت  قـ الــجــمــاعــة، حيث 
إقصاء الشركتني من الصفقة بعد منح 
»أوزون«  لشركة  القطاع  تدبير  صفقة 

للبيئة والخدمات.
بعد  القضائي  الحكم  هــذا  وجــاء 
ــرار قــضــائــي آخـــر قضى  ــ ــدور ق ــ ص
حازت  التي  الصفقة  تمرير  بتوقيف 
قطاع  لتدبير  »أوزون«  شركة  عليها 
النظافة بفاس، حتى يتم البت النهائي 
في الدعوى القضائية املرفوعة ضدها، 
خروقات  بسبب  بإلغائها  واملتعلقة 
الشركتني  ــاع  دفـ سطرها  مسطرية 

الطاعنتني أمام القضاء اإلداري.

المحكمة اإلدارية بفاس 
تلغي صفقة للنظافة 

األسـبوعبموالي يعقوب

ــن ســكــان  ــم الـــعـــشـــرات مـ ــظ ن
نكردوس  أغبالو  القروية  الجماعة 
ــيــم الـــراشـــيـــديـــة، مــســيــرة  بــإقــل
إحــدى  أمـــام  ووقــفــة  احتجاجية 
للمطالبة  املحلية،  التعاونيات 

بتوفير املاء الصالح للشرب.
الوقفة  ــالل  خ الــســكــان  وشـــدد 
توفير  ضرورة  على  االحتجاجية، 
كمواطنني،  لهم  الحقوق  أبسط 
السكان  تزويد  في  تكمن  والتي 
معاناتهم  بعد  ــشــروب،  ال بــاملــاء 
ملدة تصل ألربعة أشهر بدون ماء، 
العامني  خالل  عانوا  أنهم  وأكدوا 
االنقطاعات  كثرة  مــن  األخيرين 
خالفات  بسبب  للماء،  املــتــكــررة 
الترابية  الجماعة  داخل  سياسية 

جعلت املواطنني يدفعون الثمن.
سبب  أن  املــحــتــجــون  واعــتــبــر 
التعاونية  ــضــاء  أع ــم  ه ــة  ــ األزم
بوضع  ــوا  ــام ق ــن  ــذي ال املــحــلــيــة، 
الجديدة  الجمعية  ضد  شكايات 
أجل  مــن  للشرب  الصالح  للماء 
بها  تــقــوم  الــتــي  الــجــهــود  عرقلة 
مشكل  معالجة  أجل  من  الجمعية 
املاء الذي تعاني منه الساكنة منذ 

سنتني.
هــذه  أن  الـــســـكـــان  واعـــتـــبـــر 
مجرد  والــحــســابــات  ــخــالفــات  ال

ــة مــصــلــحــة  ــل ــرق ــع تــــواطــــؤات ل
التعاونية  أعضاء  بني  املواطنني 
السلطات  مطالبني  والجمعية، 
مع  الــحــوار  بــاب  وفتح  بالتدخل 
عاجلة  حــلــول  إليــجــاد  الساكنة، 
وطالبوا  املستمرة،  العطش  ألزمة 
بوضع حد للصراعات والحسابات 
السياسية بني الفرقاء، على حساب 
التي  للساكنة،  العامة  املصلحة 
قاسية بسبب غياب  تعاني ظروفا 
مؤكدين  للشرب،  الصالح  املــاء 
من  والنضال  باالحتجاج  تمسكهم 

أجل الوصول إلى حقوقهم.

ــذرت  ــ ــن جـــهـــة أخـــــــرى، ح ــ م
هــيــئــة حــقــوقــيــة بــالــراشــيــديــة، 
واالنقطاع  الكبير  النقص  مــن 
مشيرة  ــشــرب،  ال ملــيــاه  املــتــكــرر 
في  كبير  خــصــاص  وجـــود  إلــى 
ــاء خــالل الــســنــوات األخــيــرة،  امل
مطالب  مــن  بالرغم  أنــه  وأكـــدت 
إال  املائية،  الثروة  إلنقاذ  التدخل 
الراشيدية  إقليم  في  الواقع  أن 
الخطير  االســـتـــنـــزاف  يــكــشــف 
قبل أصحاب  من  الجوفية  للمياه 
غياب  فــي  الفالحية  الضيعات 

املراقبة من قبل السلطات.

العطش يدفع ساكنة جماعة أغبالو إلى الشارع

غط الكبير

إلى  الوصول  على  املطبق  التعتيم  ظل  في 
من  العام  الشأن  تسيير  يخص  فيما  املعلومة 
طرف املجلس الجماعي لسوق السبت من خالل 
سرية  »مهزلة  باملدينة  عليه  يطلق  أصبح  ما 
املجلس  انتخاب هذا  منذ  أنه  الجلسات«، حيث 
الجلسات،  سرية  عن  يعلن  وهــو   2021 سنة 
وملعرفة ما يجري ويدور داخل املجلس الجماعي، 
يونس  الدكتور  الجماعي  باملستشار  اتصلنا  
املعارضني  أشد  من  باملناسبة  وهو  مصطفى، 
سألناه  والــذي  الجلسات،  بسرية  واملنددين 
مجموعة من األسئلة من أجل تنوير الرأي العام 
الحقيقية  األسباب  عن  وخارجها،  املدينة  داخل 
كل  أثناء  الجلسات  سرية  املجلس  إعالن  وراء 

دورة عادية أو استثنائية منذ انتدابه سنة 
الذي  والعطش  املياه  ندرة  وعن   ،2021
من  والــذي  السبت  سوق  ساكنة  يهدد 
لالحتجاج،  الساكنة  يخرج  أن  املنتظر 
اتخذها  الــتــي  اإلجـــــراءات  هــي  ومــا 

دوريــة  لتنزيل  الجماعي  املجلس 
تنازع  حــول  الداخلية  ــر  وزي

املصالح الذي يتواجد عليه 
املستشارين  من  مجموعة 

داخل الجماعة؟ 
ففيما يخص ندرة املياه 
يهدد  ــذي  ــ ال ــعــطــش  وال
املستشار  قال  الساكنة 
الـــجـــمـــاعـــي يـــونـــس 
»بالرغم  أنه  مصطفى، 
يهدد  الذي  الخطر  من 
السبت  ســوق  ساكنة 
واملتعلق  النمة،  أوالد 
وانقطاعه  املياه  بندرة 
متكرر  بشكل  اليومي 

اإلقبال  وأن  خصوصا  األخيرة،  الشهور  خالل 
فصل  خالل  سيزداد  للشرب  الصالح  املاء  على 
الصيف حيث ترتفع درجة الحرارة، مما سيزيد 
للشرب،  الصالح  املاء  استهالك  من  كبير  بشكل 
الطابق  يتعدى  ال  أصبح  املــاء  وجد  إن  وحتى 
كبيرة  شريحة  معاناة  من  زاد  مما  السفلي، 
تنذر  التي  املائية  األزمــة  وهــذه  املواطنني،  من 
املواطنني يفكرون  باألسوأ، جعلت مجموعة من 
نحو  والهجرة  وأراضيهم  ممتلكاتهم  بيع  في 
مدن أخرى أكثر إغراء، واملعضلة الكبيرة بالرغم 
منشغل  املجلس  فــإن  املائية،  ــة  األزم هــذه  من 
تدبر  الساكنة  تــاركــني  الشخصية  بقضاياه 

أمورها لوحدها« يوضح نفس املصدر.
يبحث  الــذي  الوقت  ففي  هــذا،  من  األكثر  بل 
تقله  إسعاف  سيارة  عن  البسيط  املواطن  فيه 
الجماعي  املجلس  نجد  املستشفيات،  إلــى 
أسطول  أن  لو  كما  باملاليني  ســيــارات  يقتني 
صالح  غير  بالجماعة  املتواجد  السيارات 
يجب  الــذي  الــوقــت  ــي  وف كــاف؟  غير  أو 
مــوارد  تنمية  في  التفكير  املجلس  على 
املجرورة  للعربات  يرخصون  الجماعة، 
»الكوتشي«.. فهل هذا هو التسيير؟ وهل 
بهذه الطريقة سننمي املوارد املالية؟
»لألسف، هذا ما الحظناه من 
بجدول  املدرجة  النقط  خالل 
أعمال دورة ماي األخيرة، في 
الوقت الذي كنا ننتظر إدراج 
النشغاالت  تستجيب  نقط 
ــة، يـــدرجـــون  ــنـ ــاكـ ــسـ الـ
لــهــا  عـــالقـــة  ال  نــقــطــا 
املتعلقة  كتلك  بالساكنة 
بــالــتــرخــيــص إلحـــداث 
الــعــربــات املـــجـــرورة 
يسمى  ما  أو  بالخيول 
أن  لــو  كما  الكوتشي 
ينقصها  ال  ــة  ــن ــدي امل
في  الكوتشي،  ســوى 
نفكر  كنا  الــذي  الوقت 

داخل  تتجول  التي  العربات  هذه  مع  القطع  في 
املدينة كما هو الشأن بمدينة الفقيه بن صالح، 
حيث  والــجــوالن،  للسير  عرقلة  من  تشكله  ملا 
مستعملي  ضد  جسيمة  مادية  خسائر  تخلف 
نفس  يضيف  وراجلني«،  سيارات  من  الطريق 
سوق  مدينة  كانت  لو  للكوتشي  »نعم  املصدر.. 
مستوى  على  مراكش  مدينة  مثل  مثلها  السبت 
سوق  فمدينة  والــنــظــافــة،  التحتية  البنيات 
فما  للسيارات  حتى  تتسع  ال  طرقاتها  السبت 
ذات  يتساءل  الكوتشي؟«  عربات  بإضافة  بالك 

املستشار الجماعي.
وعن تفعيل دورية وزير الداخلية حول تنازع 
لعامل  سبق  والــذي  الجماعة  داخــل  املصالح 
الجماعات  رؤســاء  كل  إلــى  توجيهها  اإلقليم 
الذين  املنتخبني  كل  وجه  في  الوقوف  أجل  من 
املجالس  مع  مشتركة  مصالح  من  يستفيدون 
أكد  فقد  تمثيلية،  بصفة  فيها  يحظون  التي 
»مجموعة  أن   - علمه  حسب   - املــصــدر  ذات 
إال  الــدوريــة،  بهذه  توصلوا  املستشارين  من 
املنظرين،  بعض  من  بإيعاز  عليها  التفوا  أنهم 
يفقدون  ال  أقربائهم حتى  لفائدة  بالتنازل  وذلك 
أهليتهم والتمثيلية داخل املجلس«، وأشار إلى 
أن مجموعة من املستشارين واحد منهم يكتري 
وآخر  الجماعة،  طرف  من  تجارية  محالت  تسع 
تنازلوا  أنهم  إال  تجارية،  محالت  يكتري خمس 
من  نوعا  هذا  أليس  أقربائهم..  لفائدة  عليها 
من   65 املادة  خصوصا  القانون  على  االلتفاف 
 ،113/14 املحلية  للجماعات  التنظيمي  القانون 
تطبيق  إلى  داعيا  الداخلية؟  وزير  دورية  وعلى 
القانون والدورية بحذافيرها والقطع مع ظاهرة 
املستشارين  هــؤالء  ينهجه  ــذي  ال ــرزاق  االســت
مصالحهم  في  يفكرون  والذين  الجماعة  داخل 
الشخصية بدل االنكباب على مصلحة الساكنة.

ــر، دعـــا نــفــس املــســتــشــار  ــيـ وفـــي األخـ
الجماعي وزير الداخلية وعامل إقليم الفقيه 
حول  للتقصي  لجنة  إيفاد  إلى  صالح،  بن 
مجموعة من الخروقات داخل جماعة سوق 

السبت أوالد النمة. لفتيت

الراشيدية

تلــــكس

أصبحت الكالب الضالة تحتل 
شوارع مدينة أسفي وأزقتها 

بشكل ملفت لالنتباه، خاصة مع 
حلول فصل الصيف الذي ينتشر 

فيه داء الكلب أو السعار، وحذر 
مواطنون من االنتشار الكبير للكالب 

الضالة في المدينة، وخاصة في 
األماكن والفضاءات العمومية، 
بسبب الخطر الذي تشكله على 

المارة، باإلضافة إلى تشويه صورة 
المدينة أمام السياح والزوار.



العدد: 1611 من 10 إلى 16 يونيو 202022

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

بالجملة  والــفــواكــه  الخضر  بائعو  خــرج 
من  يطالبون  احتجاجية  وقفة  في  بتاوريرت، 
خاللها السلطات املحلية بإحداث سوق للجملة 
عرضها  بدل  الفالحية  منتجاتهم  عرض  قصد 
في الخالء، مما يعرضها للتلف بسبب األمطار 

وأشعة الشمس الحارقة في فصل الصيف. 
بضرورة  تطالب  شعارات  املحتجون  ورفع 
التعجيل بإحداث سوق للجملة خاص بالخضر 

وذلك  املنطقة،  فالحي  بسمعة  يليق  والفواكه 
وتعزيز  القطاع  هــذا  وتنظيم  تحديث  بهدف 
املشروع ستكون  أن  التحتية، مبرزين  البنيات 
له أثار جد إيجابية على هيكلة تجارة الجملة 
للخضر والفواكه، كما سيمكن من تلبية حاجات 
التموين  من  املجاورة  واملدن  تاوريرت  مدينة 
معايير  تحترم  ظروف  في  والفواكه  بالخضر 
الصحة والسالمة الغذائية، باإلضافة لتحسني 

عبر  التنمية  بعجلة  والدفع  البلدية،  مداخيل 
إحداث مناصب شغل جديدة، حسب تعبيرهم. 
في  دخلوا  املتضررين  الباعة  أن  إلى  يشار 
تنديدا  األسبوع،  هذا  بداية  مفتوح  إضــراب 
وعلى  الوصية،  الجهات  »تماطل  وصفوه  بما 
باعتباره  لتاوريرت  الجماعي  املجلس  رأسها 
يليق  للجملة  إنجاز سوق  عن  األول،  املسؤول 

بساكنة املنطقة«.

ــة واملـــعـــاصـــرة  ــ ــالـ ــ عـــقـــد فــــريــــق األصـ
ــــس مـــــديـــــنـــــة وجــــــــــدة،  ــلـ ــ ــجـ ــ املــــــــكــــــــون ملـ
ــه رئـــيـــس  ــ ــرأسـ ــ اجـــتـــمـــاعـــا تـــنـــســـيـــقـــيـــا تـ
الــفــريــق خلــضــر حـــدوش، الـــذي يشغل 
إلى جانب عضويته يف مجلس جماعة 
ــدة، رئـــاســـة مــجــلــس عــمــالــة وجـــدة  ــ وجـ

أجناد. 
ووفــــق مــا ذكــرتــه مــصــادر مــن داخــل 
هـــذا االجــتــمــاع، فـــإن »خلــضــر حــدوش 
ــــط الـــفـــريـــق يف  ــــدال كـــبـــيـــرا وسـ أثـــــار جـ
االجـــتـــمـــاع، بــســبــب الــتــوجــيــهــات الــتــي 
ــزب يف اجلــهــة،  ــ ــادة احلـ ــيـ ــن قـ نــقــلــهــا عـ
والـــتـــي تــفــيــد أن الـــقـــيـــادة تــطــلــب مــن 
أعــــضــــاء الـــفـــريـــق مـــســـانـــدة الـــرئـــيـــس 
الــقــضــيــة  كـــانـــت  وإن  الـــــعـــــزاوي حـــتـــى 
ــوا يف  ــضــ كـــحـــلـــة«، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن »عــ
الـــفـــريـــق وجــــه نـــقـــدا الذعـــــا حلــــدوش، 
بتوجيهات  بــااللــتــزام  يطالبهم  الـــذي 
القيادة يف حني يكون هو أكبر الغائبني 
يــكــتــفــي  ــيـــث  حـ املـــجـــلـــس،  دورات  عــــن 

بالتوقيع يف سجل احلضور ويغادر«. 
ــعــــض املـــتـــتـــبـــعـــني لـــلـــشـــأن  ــق بــ ــ ــلـ ــ وعـ
الــــــســــــيــــــاســــــي بـــــــــوجـــــــــدة عــــــلــــــى هــــــذه 
ــــدوش  ــر حـ ــضــ ــبــــات، بــــــأن »خلــ الــــتــــســــريــ
السياسية من  إلــى الساحة  الــذي عــاد 
بوابة االنتخابات األخيرة، وعبر حزب 
األصــالــة واملــعــاصــرة، يــبــدو أنــه يــواجــه 
رفضا داخليا من قبل الفريق، حيث أن 
العديد من أعضاء الفريق غير راضني 
عــلــى أدائــــه داخــــل مــنــظــومــة فــريــقــهــم، 
الــهــوة  اتــســاع  لتسببه غــيــر مــا مـــرة يف 

بني أعضائه«.

مطالب بإحداث سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بتاوريرت 

الصويرة

كواليس  جهوية

منع العمال المغاربة من دخول مليلية يدفعهم إلى االحتجاج 
في  وعــامــالت  عمال  نقابة  نظمت 
املنضوية تحت  مليلية سابقا،  مدينة 
وقفة  للشغل،  املغربي  االتحاد  لواء 
اإلسبانية  القنصلية  أمام  احتجاجية 
ــرار الــســلــطــات  ــ ــاظــور، ضــد ق ــن ــال ب
التأشيرة  بفرض  القاضي  اإلسبانية 
من  املحتلة  مليلية  لــدخــول  عليهم 
ــم حــصــلــوا على  ــه جـــديـــد، رغـــم أن

تراخيص العمل داخلها.
اإلجــراءات  النقابي  املكتب  ورفض 
اإلسبانية،  السلطات  اتخذتها  التي 
تــأشــيــرة  فـــرض  ــي  ف تتمثل  ــي  ــت وال
يملكون  لــلــذيــن  بالنسبة  الــدخــول 
هذه  كانت  بعدما  ســاريــة،  تصاريح 
الفئة تتمتع بحق الولوج والخروج من 
وإلى مليلية دون قيد أو شرط، ومنع 
تصاريحهم  صالحية  انتهت  الذين 
املساطر  وتعقيد  للمدينة  الولوج  من 

املتبعة في هذا الشأن. 
محمد  امللك  املحتجون  ناشد  كما 
مشاكلهم  حــل  ــل  أج مــن  ــادس،  ــس ال
القانونية،  حقوقهم  وضمان  العالقة، 

الذي  التشرد  من  األسر  ملئات  حماية 
أربابها  فقدان  بعد  يتهددها  أصبح 
في  الحدود  إغالق  منذ  رزقهم  ملورد 

إطار تدابير »كورونا«. 
وفي هذا الصدد، قالت عتيقة حتا، 
املــذكــورة:  للنقابة  العامة  الكاتبة 
تعبير  هي  االحتجاجية  الوقفة  »هذه 
لــلــشــروط التي  ــام  ــت ــرفــض ال عــن ال
لولوج  اإلسبانية  السلطات  وضعتها 
فرض  رأسها  وعلى  املحتلة،  مليلية 
والعمال  العامالت  على  التأشيرة 
مليلية«،  داخــل  العمل  لهم  املرخص 
العامالت  »احتجاجات  أن  مضيفة، 
من  أزيد  عددهم  بلغ  الذين  والعمال، 
تحقيق  إلى حني  مستمرة  فرد،   600
بمقرات  بااللتحاق  املكتسبات  جميع 
سابقا،  عليه  األمــر  كــان  كما  العمل 
قانون  لهم  يضمنه  بما  وتعويضهم 

الشغل العاملي املعمول به«. 
ولوحت املسؤولة النقابية باللجوء 
للمطالبة  ــدولـــي  الـ ــضــاء  ــق ال ـــى  إل
ــعــويــض الـــعـــمـــال والـــعـــامـــالت  ــت ب

علما  قانوني،  سند  بدون  املوقوفني 
في تصريح  أكد  الخارجية  »وزير  أن 
سيكون  القانونيني  العمال  أن  سابق 
يوم  مليلية  مدينة  دخــول  بإمكانهم 
السلطات  أن  إال  املنصرم،  مــاي   31
الــدخــول«،  مــن  منعتهم  اإلسبانية 

حسب تعبيرها. 

الــســلــطــات  أن  بـــالـــذكـــر،  جــديــر 
الناظوريني  العمال  تمنع  اإلسبانية 
ــن عــلــى رخـــص الــشــغــل،  ــري ــوف ــت امل
 31 منذ  املحتلة  مليلية  دخــول  مــن 
فرضت  بعدما  وذلــك  املنصرم،  مــاي 
مدينة  إلى  للولوج  كشرط  التأشيرة 

مليلية املحتلة.

»الجعبة«.. ظاهرة تفسد اإلرشاد السياحي بالصويرة

االبتدائية  المحكمة 
تدين 7 منتخبين بالمجلس 

الجمــاعـــي

مروجو أقراص طبية محظورة في قبضة األمن بسطاتسطات

نور الدين هراوي

الــوالئــيــة  املصلحة  عــنــاصــر  ــت  أحــال
أمن  لوالية  التابعة  القضائية  للشرطة 
العامة  الــنــيــابــة  ــظــار  أن عــلــى  ســطــات، 

يونيو   5 ــد  األح يــوم  صباح  املختصة، 
الجاري، خمس سيدات تتراوح أعمارهن 
23 و49 سنة، وذلك لالشتباه في  ما بني 
تورطهن في قضية تتعلق بحيازة وترويج 
أقراص طبية مهربة في ظروف من شأنها 
للمواطنني،  العامة  بالصحة  ــرار  اإلضـ

حسب بالغ مديرية األمن بسطات.
قد  الــوطــنــي  األمـــن  مصالح  وكــانــت 

التواصل  مواقع  على  إعالنات  رصــدت 
أقــراصــا  للبيع  تــعــرض  االجــتــمــاعــي، 
اإلجهاض  في  تستعمل  محظورة  طبية 
ما  تتراوح  متفاوتة  مالية  مبالغ  مقابل 
الذي  األمــر  ــم،  دره و5000   4000 بني 
عن  أسفر  قضائي  بحث  فتح  استدعى 
الرئيسيتني  فيهما  املشتبه  هوية  تحديد 

بمدينة سطات والجديدة وتوقيفهما.

األبحاث  أن  الــبــالغ،  نفس  وأضـــاف 
القضية،  هذه  في  املتواصلة  والتحريات 
أسفرت عن توقيف املتورطتني في تزويد 
الطبية  األقــراص  بهذه  باألمر  املعنيتني 
بمدينة سطات، فضال عن وسيطة في هذه 
فيما أسفرت عمليات  اإلجرامية،  األفعال 
عن  القضية،  هذه  في  املنجزة  التفتيش 

حجز 30 قرصا طبيا معدة للترويج.

ودائما بلغة البالغ، تم وضع املشتبه 
فيهن تحت تدبير الحراسة النظرية رهن 
إشراف  تحت  جرى  الذي  البحث  إشارة 
تتم  أن  قبل  املختصة،  العامة  النيابة 
العدالة،  إحالتهن صباح يوم األحد على 
بغرض  جــاريــة  األبــحــاث  ــت  زال ال  فيما 
في  املحتملني  املتورطني  باقي  توقيف 

ارتكاب هذه األفعال اإلجرامية.

األسـبوع

بسيدي  االبــتــدائــيــة  املحكمة  أصـــدرت 
من  أعضاء   7 بإدانة  يقضي  حكما  بنور، 
تامدة  القروية  للجماعة  الجماعي  املجلس 
بإقليم سيدي بنور، من بينهم النائب األول 

للرئيس، بتهم تتعلق بالفساد االنتخابي.
السبعة  املستشارين  على  الحكم  وتــم 
مع  التنفيذ،  موقوفة  أشهر  ثالثة  بالحبس 
لكل  درهم  آالف  عشرة  قدرها  مالية  غرامة 
واحد، وتمت تبرئة رئيس الجماعة الترابية 

املنتمي لحزب االستقالل.
رئاسة  توصلت  عندما  القضية  وبــدأت 
مرفوقة  بشكاية  بالرباط،  العامة  النيابة 
ديــن،  بــاعــتــرافــات  عليها  مــصــادق  بنسخ 
تمت  حيث  املوقوفني،  باملنتخبني  تتعلق 
القضائية  الشرطة  على  القضية  إحــالــة 

التابعة للدرك امللكي بسرية سيدي بنور.
أعضاء  مع  قضائي  تحقيق  فتح  تم  وقد 
اعتبار  تم  حيث  املتهمني،  الجماعة  مجلس 
قدمها  ضمانات  بمثابة  االعترافات  هــذه 
ــؤالء لــلــرئــيــس، مــن أجــل املــشــاركــة في  هـ

التحالف وتكوين مجلس جماعي موحد.

سيدي بنور

هشام شكار

وحرفيي  تجار  من  العديد  يشتكي 
الصويرة،  بمدينة  التقليدية  الصناعة 
ــات ظـــاهـــرة »الــجــعــبــة«  ــي ــداع مـــن ت
قبل  من  عليهم  املضروب  والحصار 
ــاد  ــ بــعــض املــنــتــســبــني ملــهــنــة اإلرش
مرافقة  ــي  ف واملــتــجــلــي  الــســيــاحــي، 
السياح  ــواج  ألفـ ــاري  إجــب وتــوجــيــه 
معينة  تجارية  محالت  إلى  األجانب 
التقليدية  املنتجات  اقــتــنــاء  قصد 
مقابل عموالت مالية تصل إلى حدود 
% يستفيد منها بعض املرشدين   50
السياحيني، حسب ما ورد في شكاية 
إلى  واملــوجــهــة  املــتــضــرريــن  لبعض 
ــوصــيــة على  الــجــهــات املــنــظــمــة وال
قطاعي السياحة والصناعة التقليدية.
وفـــي نــفــس الــصــدد، كــشــف أحــد 
أن  »الجعبة«،  ظاهرة  من  املتضررين 
هناك بعض املستخدمني بدور الضيافة 

املدار  تحديد  إلى  يعمدون  والفنادق، 
على  ــب،  األجــان للسياح  السياحي 
منها  يستقون  التي  املحالت  حساب 
وغالبا  )الجعبة(،  املالية  العموالت 
على  تتوفر  ال  املحالت  هذه  تكون  ما 
وتروج  التقليدية،  املحلية  املنتجات 
بمعادن  واملصنوعة  مستوردة  قطع 
رخيصة وبطريقة النسخ اآللي، وتباع 
التقليدية  الصناعة  باسم  لألجانب 

املغربية. 
ــجــعــبــة« واإلرشــــاد  ظــاهــرة »ال
محل  كانت  بالصويرة،  السياحي 
ــن أصــل  ــد الــســيــاح م ــن ألحـ ــدوي ت
من  كــان  »جــدي  كتب  حــني  مغربي 
مــؤســســي فـــن الــــدݣ الــصــويــري 
تتلمذ  وقــد  املــجــوهــرات،  وصياغة 
املتعلمني  من  العشرات  يــده  على 
البالد صوب  الصويريني، وهاجرنا 
املهجر، غير أن زوجتي بعد عشرين 
سنة، كانت في رحلة عابرة للمغرب، 
ــالل تــجــوالــهــا  ــ ــن خ واشـــتـــرت مـ
مصوغات فضية من مركز الصناعة 

قطع  وكانت  بالصويرة،  التقليدية 
لها بما كانت جدتي وأمي  ال عالقة 

تتحليان بهما«.
عّقب  إلــيــهــا  املــشــار  ــتــدويــنــة  ال
غرفة  مللحقة  املنتسبني  أحــد  عليها 
لجهة  بالصويرة  التقليدية  الصناعة 

»الصويرة  أن  قائال  أسفي،  مراكش 
للصناعة  ومجمع  مركب  على  تتوفر 
الجهوية  الغرفة  وملحقة  التقليدية 
لكن  للقطاع،  اإلقليمية  واملــديــريــة 
التقليدية  الصناعة  ملركز  وجــود  ال 

بالصويرة«.

تنظيمي  تمرد 
ضــد لخــضر حــدوش ؟
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والي بني مالل يكشف اختالالت قطاع التعمير 

كواليس  جهوية

الجديدة

اختالالت في قطاع النقل 
الحضري تفجر خالفا بين 
المنتخبين في الجديدة

األسـبوع

التابعة  الــنــقــل احلــضــري  أصــبــحــت حــافــات 
لــلــشــركــة املـــفـــوض لــهــا تــدبــيــر الــقــطــاع مـــن قبل 
ــدة  ــ ــديـ ــ ــيــــة )اجلـ ــتــــرابــ مـــجـــمـــوعـــة اجلــــمــــاعــــات الــ
الـــكـــبـــرى(، يف وضــعــيــة مــتــدهــورة وغــيــر صــاحلــة 
لــلــعــمــل، بــســبــب حــالــتــهــا املــيــكــانــيــكــيــة املــتــرديــة، 
يف غــيــاب أي جتــديــد لــأســطــول، ممــا أســفــر عن 
خافات بني أعضاء املجموعة املكلفة باإلشراف 

على القطاع.
وقــــــد انـــتـــقـــد بـــعـــض املـــنـــتـــخـــبـــني يف مــديــنــة 
اجلديدة، ما يحصل داخل قطاع النقل احلضري 
لها تدبير  املــفــوض  الــشــركــة  الــتــزام  عــدم  بسبب 
التحمات  دفتر  مبضامني  »إكينوكس«،  القطاع 
والشروط التي تنص على ضرورة تعزيز أسطول 
احلافات بحافات جديدة، حيث من املفروض 
عليها رفـــع الــعــدد إلـــى مــائــة حــافــلــة، بــاإلضــافــة 
التي  القدمية  إلى جتديد قطع غيار احلافات 

أصبحت تلوث البيئة.
ــا هــــؤالء مــجــمــوعــة اجلــمــاعــات الــتــرابــيــة  ودعــ
لها  املــفــوض  الشركة  مــع  بصرامة  التعامل  إلــى 
أن  والــتــي سبق  بــاجلــديــدة،  النقل  قــطــاع  تدبير 
حافلة   29 بتوفير  التحمات  دفتر  يف  التزمت 
عدة  وعقدت  املاضي،  أبريل  شهر  خــال  جديدة 
الــشــأن مــن أجــل طلب مهلة  اجتماعات يف هــذا 

إضافية حتى تتمكن من حتقيق ذلك.
ــانـــي طــلــبــة اجلـــامـــعـــات مــــن نـــقـــص عـــدد  ويـــعـ
احلافات وتأخرها عن مواعيدها، مما يحرمهم 
الوقت  باحلوزية يف  إلــى اجلامعة  الــوصــول  مــن 
ــدة شــكــايــات  ــى تــقــدمي عـ احملــــدد، ممـــا دفــعــهــم إلـ
إلـــى مــكــتــب املــجــمــوعــة الــتــرابــيــة الــوصــيــة على 
تتبع قطاع النقل احلضري، للوقوف على مدى 
ــزام »إكــيــنــوكــس« املـــفـــوض لــهــا تــدبــيــر قــطــاع  ــتـ الـ
ـــ 15  الــنــقــل بــعــدمــا حــصــلــت عــلــى عــقــد ميــتــد لـ
سنة، مرت منها سبع سنوات كشفت العديد من 
النقل  فيها  يتخبط  التي  واملشاكل  االختاالت 

العمومي باجلديدة واملناطق التابعة لها.

بني مالل

المــدير  للــوزير ضــد  نقابيــون يشتــكون  تزنيت

األسـبوع

للجامعة  اإلقليمي  الــفــرع  مــن  نقابيون  تــقــدم 
احتجاجية  بشكاية  بتزنيت،  للتعليم  الوطنية 
الوطنية،  التربية  ــوزارة  ل اإلقليمي  املدير  ضد 
والـــقـــرارات  »الـــتـــجـــاوزات  ســمــوه  ــا  م بسبب 
الالقانونية واملخلة بقواعد التدبير اإلداري التي 

تصدر منه«.
وانتقد املكتب اإلقليمي للنقابة املدير اإلقليمي، 
»وقوفه وراء مجموعة من االختالالت في  بسبب 
بتزنيت،  اإلقليمية  باملديرية  اإلداري  التدبير 
والنفوذ  السلطة  واستغالل  املشاكل  وافتعال 

القانونية«،  غير  القرارات  من  مجموعة  التخاذ 
باستغالل  يقوم  اإلقليمي  »املــديــر  أن  وأضــاف 

غير  قــرار  اتخاذ  أجل  من  والنفوذ  السلطة 
قانوني يتسم بالشطط، في ملف املساعد 
التقني املدعو الشافعي أحمد، الذي قام 
عمل  التي  الوفاء  مؤسسة  من  بتنقيله 
15 سنة، ملدرسة املستقبل  أزيد من  بها 
والتي تتوفر أصال على مساعد تقني«.
للجامعة  اإلقليمي  الفرع  وأوضــح 

أن  بتزنيت،  للتعليم  الوطنية 
أيضا  قــام  اإلقليمي  »املــديــر 
اإلقــصــاء  سياسة  باعتماد 
ــدد مــن  ــ ــد عـ ــج ضــ ــه ــن ــم امل
عمليات  خــالل  ــطــاقــات،  ال

التباري على عدد من املهام، في خرق سافر لكل 
فضال  االستحقاقات،  لهاته  املنظمة  املــذكــرات 
السلطة  استعمال  في  للشطط  ممارسته  عن 
التربوي،  التوجيه  أطــر  تجاه  اإلداريـــة 
ملستشاري  اإلدارية  النقطة  من  والخصم 
باالختيار،  بالترقية  الخاصة  التوجيه 
لسنوات«،  الترقي  مــن  يحرمهم  مما 
معتبرا أن »هذا التنقيل هو قرار تعسفي 
وشطط إداري يدخل في إطار التضييق 
النقابي«، مشيرا إلى  على العمل 
باحتقار  يتعامل  املــســؤول  أن 
ــأن الــنــقــابــي  كــبــيــر مـــع الـــشـ
التضييق  سياسة  ويــمــارس 

على منخرطي النقابة«.

 األسـبوع

قـــال والــــي جــهــة بــنــي مــالل 
خالل  الهبيل،  خطيب  خنيفرة، 
الوكالة  إدارة  مجلس  اجتماع 
ــالل فــي  ــ ــي مـ ــن ــب الـــحـــضـــريـــة ل
اإلكراهات  أن  العشرين،  ــه  دورت
قطاع  يعرفها  التي  واإلشكاليات 
تدبير  مــســتــوى  عــلــى  التعمير 
ــتــرابــيــة بــاملــديــنــة،  املـــجـــاالت ال
من  مجموعة  عن  أسفرت  والتي 
ســوء  فــي  تتمثل  االخـــتـــالالت، 
الحضرية،  الــفــضــاءات  ترتيب 
والزحف على األراضي الزراعية.

معظم  أن  الــهــبــيــل  وأضــــاف 
األنسجة العمرانية ال زالت تعاني 
من التدهور، خاصة في ظل تنامي 
للسقوط،  اآليلة  البنايات  ظاهرة 
داعيا إلى تظافر الجهود من أجل 
مباني  يهدد  خطر  لكل  التصدي 
توفير  عبر  وذلك  العتيقة،  املدينة 
الكريم  والعيش  الالئق  السكن 
وحماية  ــازل،  ــن امل هــذه  لقاطني 

أرواحهم.
مالل  بني  جهة  ــي  وال وطالب 
الحضرية،  الوكالة  إدارة  مجلس 
ملسايرة  الكافية  الجهود  ببذل 
املجال  يعرفها  التي  التحوالت 
الترابي، وذلك عبر وضع تخطيط 
بشكل  ــجــي  ــي ــرات اســت ــي  مــجــال
مخططات  على  يرتكز  استباقي، 
تأخذ بعني االعتبار ركائز التنمية 
مشددا  واملــســتــدامــة،  املجالية 

الترابية  الحكامة  ضــرورة  على 
التعمير،  قطاع  تدبير  في  الجيدة 
إنهاء  في  اإلسراع  وعلى ضرورة 
بالتأطير  املتعلقة  الـــدراســـات 
العمراني لألحياء والدواوير التي 
تعاني نقصا في التجهيز، والعمل 
على تبسيط املساطر وخلق مناخ 
االســتــثــمــار،  لتشجيع  مــنــاســب 
ــة الــحــضــريــة إلــى  ــا الــوكــال ودعـ
تأطير  في  الكامل  بدورها  القيام 

في  الترابية  الجماعات  ومتابعة 
التعمير  بقطاع  املتعلقة  األمــور 
وعصرنة  تحديث  على  والعمل 

اإلدارة عبر املعامالت الرقمية.
وتــم خــالل هــذا االجــتــمــاع، 
ــة الـــوكـــالـــة  ــل تـــقـــديـــم حــصــي
الــحــضــريــة خـــالل الــســنــوات 
املقبل  املاضية، وبرنامج عملها 
حيث   ،2025 سنة  إلــى  املمتد 
تحدث مديرها عن حدود تدخل 
املجالي  التخطيط  في  الوكالة 
الــدراســات  وإنــجــاز  والتعمير 
األحياء  هيكلة  بإعادة  املتعلقة 

السكنية.
ــرف االجــتــمــاع تــدخــالت  وعـ
املرتبطة  باإلشكاليات  تتعلق 
الــقــروي،  الــوســط  فــي  بالبناء 
القروية  الجماعات  قدرة  وعدم 
الخاصة  الدراسات  إنجاز  على 
الترابية،  مجاالتها  بتنظيم 
الذاتية،  مــواردهــا  قلة  بسبب 
وكذا املشاكل التي يتسبب فيها 
تأخير إنجاز وثائق التعمير في 

هذه املجالس الترابية.

الهبيل

و  تعليقصــورة

اســتــغــرب الــعــديــد مــن املــواطــنــني خــصــوصــا مبــديــنــة تـــطـــوان، قــيــام وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسامية التي لها ارتباط باللغة العربية، بوضع لوحة 
تعريفية تتعلق بتكلفة ومدة بناء مسجد بالطريق الدائرية رقم 13 شارع 9 
أبريل، وقد كتبت كلها باللغة الفرنسية عوض اللغة العربية املعتمدة لدى 
هذه الوزارة التي كان من املفروض عليها وضعها بالعربية لغة القرآن كما 

هي ظاهرة يف الصورة اخلاصة بـ»األسبوع«.  

األسـبوع

تحول شارع »الكركرات« وسط مدينة 
ملول،  ــت  أي إنــزكــان  عمالة  الــدشــيــرة 
الخطر  بسبب  ــوت«،  ــ امل »شـــارع  إلــى 
وخاصة  املواطنني  على  يشكله  الــذي 

الراجلني، والقاطنني باإلقامات السكنية 
املجاورة له واملكتظة بالسكان.

التجمعات  في  املواطنون  ويعيش 
الــســكــانــيــة: »أنـــــاروز«، »إفــولــكــني«، 
معاناة  ــار«،  ــ و»دي ســـوس«،  »مفتاح 
بسبب  الشارع  عبور  أجل  من  كبيرة 
فيه،  السريعة  والجوالن  السير  حركة 

والتي سبق أن خلفت قتلى وجرحى.
السائقني  فإن  السكان،  بعض  وحسب 
ــشــارع بــســرعــة كــبــيــرة دون  يــعــبــرون ال
املحاذية  السكانية  التجمعات  مــراعــاة 
من  الراجلني  وحركة  »الكركرات«،  لشارع 
بينهم تالميذ املدارس والنساء والشيوخ.
التشوير،  عالمات  غياب  ظل  وفــي 

تقدم سكان اإلقامات السكنية املذكورة، 
أجل  من  املحلية  السلطات  إلى  بطلب 
حركة  وتــأمــني  لهم،  الحماية  توفير 
»الكركرات«،  بشارع  وتنظيمها  السير 
والشارات  مرورية  إشــارات  وتركيب 
حــوادث  مــن  تحد  والــتــي  الضوئية 

السير املميتة.

شارع »الكركرات« 
يتحول إلى »شارع 

المـــــوت« 

الدشيرة

تارودانت

وهبي يطالب وزير الداخلية بإحداث عمالتين
تارودانـــت فـــي 

األسـبوع

بطلب  وهبي،  حميد  البرملاني  تقدم 
لفتيت،  الــوافــي  عبد  الداخلية،  لوزير 
إلى  تــارودانــت  إقليم  تقسيم  أجــل  من 
 131.12 رقم  القانون  على  بناء  عمالتني، 
الترابية  الدوائر  املتعلق بمبادئ تحديد 
رسالته،  في  جاء  ما  حسب  للجماعات، 
تحدد  ــم  ــي ــال واألق الــعــمــاالت  أن  ــد  وأكـ
من  لـــإدارة  فعلي  تقريب  ملبادئ  وفقا 
الترابي  املــجــال  ومــالءمــة  املــواطــنــني، 
االقــتــصــاديــة  التنمية  متطلبات  ــع  م
واالجتماعية، والسعي نحو توفر النفوذ 
الترابي للعمالة أو اإلقليم على املؤهالت 

األساسية الضرورية..

الــطــلــب  ــذا  ــ ه أن  وهــبــي  وأوضـــــح 
الترابي  املجال  مالءمة  أجــل  من  يأتي 
ولوج  متطلبات  مع  اإلقليم  أو  للعمالة 
إلى  مناطقه  كافة  مستوى  على  السكان 
اإلداريــة  والخدمات  الوظائف  مختلف 
والثقافية،  واالجتماعية  واالقتصادية 
ــاة ديــنــامــيــة الــتــوســع  ــراعـ وأيـــضـــا مـ
العمراني نحو الضواحي، واألخذ بعني 
االقتصادية  التدفقات  كثافة  االعتبار 
إقليم  أو  عمالة  إلى  إقليم  أو  عمالة  من 

مجاور وغيرها من املبادئ.
على  طلبه  فــي  املــصــدر  نفس  وركـــز 
والكثافة  جغرافيا  الصعبة  املعطيات 
تارودانت،  إقليم  يعرفها  التي  السكانية 
املغربية،  باململكة  إقليم  أكبر  باعتباره 
نسمة،   834  907 من  أزيــد  يضم  حيث 
داخل  الشاسعة  األقاليم  بني  من  ويعد 
املغرب حيث يحده شماال إقليم شيشاوة 

طاطا  إقليم  وجنوبا  الــحــوز،  وإقليم 
ورززات،  إقليم  وشرقا  تزنيت،  وإقليم 
وعمالة  باها  أيت  اشتوكة  إقليم  وغربا 
ــول وعــمــالــة أكــاديــر  إنـــزكـــان أيـــت مــل
تارودانت  إقليم  »إن  وقــال:  إداوتــنــان، 
من  املغرب  في  األقاليم  أكبر  من  يعتبر 
 21 من  يتكون  إذ  الجماعات،  عدد  حيث 
جماعات   8 ويضم  ــر،  دوائ  6 في  قيادة 
قروية،  جماعة   81 من  ــد  وأزي حضرية 
سيرورة  على  سلبا  ينعكس  الذي  األمر 
الحياة اإلدارية واالجتماعية والتنموية، 
مما بدأ يطرح معه صعوبات جمة تعيق 
على  ويــؤثــر  باإلقليم  التنمية  مــحــرك 

اندماج الساكنة في التنمية الشاملة«.
من  يتكون  تارودانت  فإقليم  لإشارة، 
قروية،  جماعة  و81  جماعات حضرية   8
نسمة حسب  ألف   900 من  أكثر  ويضم 

إحصاء السكن لسنة 2014.
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الخبرة الجاهزة    

تفاقما،  األزمـــة  تـــزداد  يــوم  بعد  يــومــا 
أسعار  ارتفاع  ظل  في  الصعوبات  وتتوالى 
من  عنها  نجم  ومــا  العالم  في  األولية  ــواد  امل
االختناق،  باستمرار  تنذر  وأضــرار  تأثيرات 
الشرائية  القدرة  حول  امللتف  الحبل  واشتداد 
تقل  حيث  االستهالك،  بلدان  في  للمواطنني 
أعباء  وطــأة  من  التخفيف  مراسيم  تنعدم  أو 
البعير  ظهر  قسمت  التي  املضنية،  املصاريف 

من هول األسعار الصادمة!
ال شك أن العجز قد شّل الحركة االقتصادية، 
وحصر  والضعف،  الرجاء  بني  األيــادي  وكبل 
األبدان  وهّد  والخيبات،  املداخيل  بني  العقول 
على  الرهيب  الخصاص  مواجهة  في  املنهكة 
ــراد،  واألفـ لألسر  الطبيعي  اإلنــفــاق  مستوى 
هذا  حــدة  مــن  التخفيف  أضحى  فقد  ولــهــذا، 
رأس  على  تتربع  ملحة  مسألة  اليوم،  العجز 
قائمة التحديات، التي وجب سلكها في مجابهة 
املخاطر املتربصة بالطبقات االجتماعية املغلوب 
على أمرها، مع اتخاذ اإلجراءات الكفيلة للحد 
أوال من النزيف الذي جفف الجيوب على قلة ما 

فيها من موارد الحياة البسيطة!
فن من  أنها  األزمــات،  إدارة  تعريف  في  جاء 
خارج  طــارئ  حدث  كلما  إذ  الصعبة،  الفنون 
الحسبان دون توقعات مسبقة إال وعُظم الرهان 
الطارئ،  هذا  مواجهة  إلى  السبيل  حول  وكُبر 
الذي لم يكن مخططا له، حتى أمكن الجزم بأنه 
إال  جيدا  اختبارا  إدارة  أي  اختبار  يستقيم  ال 
كل  يواجه  تحدي  وأكبر  األزمــات،  مواقف  في 
فريق عمل، ويبرز كفاءاته ومؤهالته في جودة 
البشري  العنصر  على  املحافظة  هو  القيادة، 
تجنب  على  والعمل  املختلفة،  املخاطر  ضد 
املخاطر املحتملة أو تخفيف أثرها على املوارد 
ذاك،  أو  الفريق  هذا  فلك  في  الدائرة  البشرية 
للتخفيف  كان  بالكامل،  تجنبها  تعذر  إذا  حتى 
أن  الضررين«، وهذا ما نحسب  »أقل  أثر  منها 
الحكومة تسعى إلى تحقيقه في ظل أزمة الغالء 
الحارقة، ولكن هل تسعى إلى ذلك بمنطق علمي 
يعالج األرقام، أم بمنطق حسابي يرتب األرقام؟
إلى  أيضا  االختصاص  أهل  من  جزء  يميل 
الحديثة،  العلوم  األزمات ضمن  إدارة  تصنيف 
وفنونه،  العلمي  النهج  هذا  فبسلك  وبالتالي، 
واقعية،  أكثر  بشكل  التوازنات  إدارة  يمكن 

املتغيرات  مع  التكيف  يمكن  كما 
كافة  في  أثارها  وبحث  املختلفة، 
املجاالت، مع إخضاعها ألكبر قدر 
االستباقية  التدقيقات  من  ممكن 
والتوقعات املحتملة، تحت مجهر 
حدوثها  لتفادي  الوقائي،  التنبؤ 
قد  كما  وقوعها  وتجنب  مبكرا، 
حتى  تركها  ألن  متوقعا،  يكون 
تحدث ثم االنغماس في الدراسات 
إليــجــاد الــحــلــول، إنــمــا هــو هدر 
للزمن الذي هو أصل كل األزمات، 
الزمن  هو  فيه  ما  أنفس  زمن  في 

بحد عقاربه.
باب  من  حقه،  حق  ذي  لكل  نعطي  وحتى 
بدأنا  بـــأول،  أوال  املــقــامــات  وتقدير  احــتــرام 
األكاديمية  ملكانتهم  اعتبارا  االختصاص  بأهل 
إلى  قليال  ننزل  وإذ  واملعرفة،  العلم  هرم  على 
فإنما  الحرف واملهن،  أهل  امليدان حيث  ساحة 
في  الجاهزة  التجارب  بني  الزمن  الختصار 

وكل  األعلى،  في  املحتملة  والتقديرات  األسفل 
خبرة ُتغني عن السؤال، إنما هي جواب قد ال 
يعفي من طرح السؤال فحسب، بل هي الجواب 

الذي يحتاج إلى صناعة السؤال.
الذي  األسفل،  من  الجواب  هذا  إليكم  إذن، 
في  املناسب  السؤال  الساعة  لحد  له  أجد  لم 
أن  اخترت  قصة،  عن  عبارة  والجواب  األعلى، 

لعلني  الدارجي،  باللسان  أحكيها 
مشاهدها  تصوير  فــي  أختصر 
القصة  وتحكي  بساطتها،  بحجم 
أن ))واحـــد الــعــام، تــوفَّــى واحــد 
السكر  وكان  يرحمو..  هلل  جارنا 
الــخــنــشــة مــفــقــود من  الــقــالــب د 
ــســوق فــي ذيـــك الـــيـــام.. وهــاذ  ال
عديدة  عالقات  عندو  كانت  السيد 
ــاطــات وطــيــدة  ــب ومــتــفــرعــة، وارت
ــع املــحــيــط ديــالــو  ومــتــشــابــكــة م
غادي  العزو  يعني  جدا،  الواسع 
يكون فيه البشر كثير، ومن جميع 
ولدو  عندي  جا  لذلك  االجتماعية،  املستويات 
من  الخنشة  د  السكر  نفاذ  مشكل  من  يشكو 
من هري  يدورو  تايعياْو  املعزين  وأّن  السوق! 
تيجبروش  وما  لحانوت،  حانوت  ومن  لهري 

خنشة د السكر لتقديم العزاء!
قــوالــب مزيانني  بــاقــني عــنــدي شــي  كــانــوا 
ثالثة!  أو  جوج  على  مقسوم  أكثرهم  وْنظاْف، 

خاوية  حنشة  نعّمرو  عليه  اقتارحت  ولهذا 
32 قالب واخا مهرسني،  بالتنب، ونستفو فيها 
ترجع  حتى  بقنبة،  ونجمعوها  ونخيطوها 
تماما بحال خنشة ديال السكر على ضمانتي! 
خطرة  كل  وفي  بيننا،  وتوافق  باتفاق  وطبعا 
يشري من عندي شي ُمعّزي هاذ الخنشة، غادي 
أنني  وبحكم  بالشاريو..  الخدام  معاه  نرسل 

عارف دار العزو، وحافظ تفاصيلها، طلبت من 
الضيوف  استقبال  بمهمة  يلتازم  املرحوم  ولد 
عليه  يوقف  وحيث  دارهــوم،  باب  في  املعزين 
العزاء،  لتقديم  الضيف  مع  بالشاريو  الخدام 
تحت  الخنشة  يحط  يدخل  باش  الخدام  يأمر 
الضيف  من  يطلب  الوقت،  نفس  وفي  الــدروج، 
مكان  األول  للطابق  الــدروج  مع  يطلع  يتفضل 
يطلع  غادي  اللي  اللحظة  هاذ  وفي  الضيافة، 
يبَقى  غادي  الخدام  الــدروج،  مع  الضيف  فيها 
من  الخنشة  ينزل  ما  بال  الــدروج  تحت  واقف 
املرحوم  ولد  من  إشــارة  انتظار  في  الشاريو 
ويرجع  تــور،  دومــي  يعمل  اإلذن  يعطيه  باش 
شي  عندي  جا  كلما  وهكذا  للديبو..  بالخنشة 
منو  تانطلب  السكر،  د  خنشة  باغي  ضيف 
الديبو  من  الخدام  يرجع  حتى  شوية،  يتسّنى 
يجيب  نرسلو  نعاود  باش  الشاريو،  حط  فاين 
السكر نفسها من  د  الخنسة  فيه ذيك  الشاريو 
الديبو، ونعاودو السيناريو من أول وجديد مع 

كل ضيف جديد حسب هاذ الخطة املُحكمة..
يسجل  فقط  امليت  ولد  من  مطلوب  تايبقى 
عندو أنه باع ليا هاذ الخنشة في كل مرة يردها 
تانسجل  أيضا  أنــا  وطبعا  للديبو..  الــخــدام 
فيها  ليا  يرد  غادي  اللي  الخطرات  عدد  عندي 
تنتهي  أن  إلــى  الخنشة..  ذيــك  املــرحــوم  ولــد 
االتفاق  حسب  وياه  أنا  ونتحاسبو  العملية، 
بها  نــدوزو  غادين  الخنشة  هاذ  حيث  املبرم، 
تخرج  غادي  الخدام  وحتى  كاملة،  العزو  أيام 
ليه الّفير شاخظة.. ألنه غير غادي راجع بذيك 
ڤواياج  كل  وفي  والديبو،  الــدار  بني  الشاريو 
تاتشيط ليه ما بني 5 حتى 10 دراهم بقشيش.

بذيك  الغرض  قضات  األطــراف  جميع  أن  املهم 
بها  غطيت  أنا  السكر..  ديــال  الوحيدة  الخنشة 
كاملني  ــزوار  والـ كاملني،  الـــزوار  ــال  دي الطلبات 
الخنشة  ذيك  بواسطة  عامرين  بيديهوم  دخلوا 
العدد  قيمة  امليت استافدوا من  العزو، وأهل  لدار 
ّدا  والخدام  املتكررة،  العملية  هاذ  ديال  اإلجمالي 
رزقو بال ما يْبْذْل مجهود بدني كبير في عملية دفع 

الشاريو ذهابا وإيابا بني الديبو ودار العزو((.
ختاما.. ألم يقل ابن القيم أن الحكمة هي فعل 
الوقت  في  ينبغي  الذي  الوجه  على  ينبغي  ما 
نكون  أن  ينبغي  كما  نحن  فهل  ينبغي..  الذي 

عليه اليوم ؟

عندما تحتاج األجوبة إلى األسئلة المناسبة..

الطيب آيت أباه 

السيرة النبوية بين معرض الرباط ومؤتمرات فاس
قال هلل تعالى: ))َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ 
األنبياء،  )سورة  لِّْلَعاَلِمنَي((،  َرْحَمًة 

اآلية: 107(.
عليه  هلل  صلى  هلل  رسول  محمد 
للتجربة  األكمل  النموذج  هو  وسلم 
لذلك  الشاملة،  الكاملة،  الخاتمة، 
خدمة  في  األمة  جهود  تتظافر  كله، 
الــســيــرة الــنــبــويــة الــعــطــرة، حيث 
دولية  علمية  مؤتمرات  تنظيم  يتم 
ملدارسة  وخارجه،  العربي،  بالوطن 
دور السيرة النبوية العظيم في بناء 
املعاصرة،  اإلســالمــيــة  الشخصية 
الــذي  املنهج  بيان  يتم  مــا  وغالبا 
عليه  هلل  صــلــى  الـــرســـول  اتــبــعــه 
الصحابة،  شخصية  بناء  في  وسلم 
العلماء  قبل  مــن  املــدارســة  وتــتــم 
في  املنهج  ذلك  لتوظيف  والباحثني، 
بناء الشخصية اإلسالمية املعاصرة 
وكما  واملشاريع،  البرامج  خالل  من 
بالسيرة  املهتمني  لــدى  معلوم  هو 
ــألحــداث  ــبــويــة، واملــتــتــبــعــني ل ــن ال
بالصحف  والـــدولـــيـــة  ــة  ــي ــوطــن ال
ورد  وكما  أنواعها،  بكل  والجرائد 
في بعض وسائل اإلعالم، في الداخل 
والخارج، فإنه من املرتقب أن تستقبل 
املتحف  معرض  الرباط،  العاصمة 

النبوية  للسيرة  الدولي 
اإلسالمية،  والحضارة 
القادم،  يوليوز   25 يوم 
سنة  فــي  إعــالنــهــا  بعد 
للثقافة  »عاصمة   2022
ــد  ــع اإلســــالمــــيــــة«، وت
ــى، كما  هــذه املــرة األولـ
الصحف  إحــدى  أوردت 
ينتقل  الــتــي  املــغــربــيــة، 
فــيــهــا املـــعـــرض خـــارج 
باململكة  املنورة  املدينة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 

»اإليسيسكو«  بني  بشراكة  وينظم 
ورابطة  للعلماء  املحمدية  والرابطة 

العالم اإلسالمي، برعاية ملكية.
نبارك  أن  إال  يسعنا  ال  كمغاربة، 
يتم  التي  العظيمة،  الخطوة  هــذه 
السيرة  عــرض  هلل،  بــحــول  فيها، 
عالية  بتقنيات  العطرة  النبوية 
تناسب العصر، ويذكرنا هذا الحدث 
العاملية  األربــع  باملؤتمرات  الجلل 
للباحثني في السيرة النبوية والتي 
تــم عــقــدهــا عــلــى الــتــوالــي بــفــاس، 
ونخص بالذكر املؤتمر الرابع الذي 
نظمته مؤسسة البحوث والدراسات 
املغربية  الجمعية  )مبدع(،  العلمية 

النبوية،  السيرة  لخدمة 
للبحوث  السراج  ومركز 
كانت  وقد  والــدراســات، 
ــمــر هــي:  أهــــداف املــؤت
ــتــعــاون عــلــى إنــجــاز  »ال
النبوية  السيرة  مشروع 
ــة«،  ــل ــام ــش ــة ال ــل ــام ــك ال
التطبيقي  املنهج  و»بيان 
فترة  أن  إال  إلخراجها«، 
»كوفيد  ــاء  وبـ انــتــشــار 
انعقاد  دون  حالت   »19
ــرى، كما  مــؤتــمــرات أخـ
كان عليه الحال كل سنة حول سيرة 
سيدنا محمد صلى هلل عليه وسلم، 
األجالء،  علماؤنا  يعود  أن  ونتمنى 
لعقد  املختصون،  الباحثون  ومعهم 
مواصلة  قــصــد  ــرى  أخـ مــؤتــمــرات 

عملهم الدؤوب.
ــي ديــبــاجــة إحــدى  ــاء ف وكــمــا جـ
مؤتمرات فاس حول السيرة النبوية، 
فإن »البشرية اآلن في أمس الحاجة 
الكامل،  املثالي  آدم  ابن  نموذج  إلى 
ورسول هلل صلى هلل عليه وسلم هو 
ذلك النموذج.. لقد شهد التاريخ أنه 
وجه  على  شخص  أي  عن  يكتب  لم 
األرض كما كتب عن محمد رسول هلل 

صلى هلل عليه وسلم، وإن استخالص 
خالصة كسب األمة في ذلك ووضعه 
هو  املنشود،  الغد  أجيال  يدي  بني 
مفتاح الباب إلنجاز مشروع السيرة 
الباحثني  على  يجب  والذي  النبوية، 
أن  األمــة،  هذه  أبناء  من  الصادقني 

ينهضوا إلنجازه«.
ــمــرات فـــاس،  ــؤت لــقــد حـــاولـــت م
كما  للمملكة،  الــروحــيــة  العاصمة 
تقديم  املؤتمرين،  الباحثني  أحد  قال 
تدوين  فــي  األمـــة  لجهود  خــالصــة 
لتيسير  النبوية  السيرة  ودراســـة 
استيعابها في حاضر األمة املشهود 
غد  املنشود،  لغدهم  عليها  والبناء 
عليه  هلل  صلى  هلل  ــول  رس إخـــوان 
إخوانه  إليهم،  اشتاق  الذين  وسلم 
هديه  واتخذوا  أسوة  اتخذوه  الذين 
للدنيا،  ريادتهم  عليه  يبنون  منهاجا 
األســتــاذ  يضيف  ذلـــك،  يــكــون  وال 
الهدي  روح  بــإحــالل  إال  الــبــاحــث، 
ألوان  بكل  األمة  أوصال  في  النبوي 
روح  يحيي  وال  والتيسير،  التقريب 
الهدي النبوي إال فقه صحيح ملنهاج 
رسول هلل صلى هلل عليه وسلم، فقه 
وال  مجزأ  غير  النبوة  أثر  يستبطن 
مبعض، وال يستخرج فقه صحيح إال 

من نص صحيح مطمأن إليه.
خالصة القول: إن السيرة النبوية، 
هي املنهاج األكمل والنموذج األمثل 
إلى  الظلمات  مــن  الــنــاس  ــراج  إلخـ
في  سبق  ما  كل  َكُمَل  ففيها  النور، 
ما  كــل  ُيستَمد  ومنها  الــرســاالت، 
هي  اإلصــالحــات،  من  وَيلحق  لحق 
الكريم،  للقرآن  التطبيقي  الــوجــه 
واملكان،  الزمان  في  بالتدريج  منزال 
تعالى  على عني هلل  الصنع  به  ليتم 
بأبسط  اإلنسان،  لحياة  نمط  ألفضل 
))لقد  األوقــات؛  أقــل  وفــي  األدوات، 
ُأْسَوٌة َحَسَنٌة  َرُسوِل هلِل  َلُكْم ِفي  َكاَن 
اآْلِخــَر  ــْوَم  ــَي َواْل هلَل  َيْرُجو  ــاَن  َك لَِّمن 
األحزاب  )سورة  َكِثيًرا((  هلِل  َوَذَكــَر 

اآلية 21(.
العلي  هلِل  من  نرجو  األخير،  وفي 
الوطني  اإلعــالم  يحرص  أن  القدير، 
والدولي، الرقمي والورقي، ومعه كل 
املتاحة  البصرية  السمعية  الوسائل 
ــن كــذلــك،  ــوط بــبــالدنــا وبـــخـــارج ال
وخاصة بالوطن العربي واإلسالمي، 
على نقل ومواكبة هذا الحدث العظيم 
بكل مجرياته، معرض متحف السيرة 

النبوية بعاصمة اململكة املغربية.

ذ. الحسن العبد

لقد شّل العجز الحركة االقتصادية وكبل األيادي بين الرجاء والضعف، وحصر 
العقول بين املداخيل والخيبات، وهّد األبدان املنهكة يف مواجهة الخصاص 

الرهيب ىلع مستوى اإلنفاق الطبيعي لألسر واألفراد، ولهذا، فقد أضحى 
التخفيف من حدة هذا العجز اليوم، مسألة ملحة تتربع ىلع رأس قائمة 
التحديات، التي وجب سلكها يف مجابهة املخاطر املتربصة بالطبقات 

االجتماعية املغلوب ىلع أمرها، مع اتخاذ اإلجراءات الكفيلة للحد من النزيف 
الذي جفف الجيوب ىلع قلة ما فيها من موارد الحياة البسيطة!



دور المجتمع المدني في تحقيق 
البــــــشـــرية التنمـــــــــــــية 

صراع بكين وواشنطن 
وانعكاسه على شرق 

المتــــوســـط 

اســتــخــبــاريــة  تـــقـــاريـــر  ــشــف  ك إن 
االســتــخــبــارات  مجتمع  ــة  رغــب عــن 
في  والفرنسيني  األنجلوسكسوني 
الفتاح  وعبد  وأردوغــان  بوتني  إبعاد 
السيسي في مدى أقصاه السنة املقبلة، 
ترتيبات  في  آسيا  املتوسط وشرق  سيدخل منطقة شرق 
جديدة تتوخى من خاللها واشنطن خدمة االستراتيجيات 
املتعلقة بمستقبل الكيان الصهيوني على املدى املتوسط 
إبعاد  في  الغربي  االستخبارات  مجتمع  فرغبة  والبعيد، 

الرؤساء الثالثة، ينطوي على مبررات خاصة وسرية.  
الرياض،  إلى  املرتقبة  بايدن  جو  زيارة  فإن  ذلك،  إلى 
للبيت  األوسط  الشرق  منسق شؤون  زيارة  سبقتها  وقد 
للسعودية  تسليح  صفقات  تمرير  تستهدف  األبيض، 
أبــراهــام«،  »اتــفــاق  في  واالنــخــراط  رضوخها  لتسهيل 
السعودية  بني  الحدود  ترسيم  مناقشة  عن  الحديث  مع 
تيران  ملضيق  االستراتيجية  لألهمية  نظرا  ومــصــر، 
على  يصر  والذي  الصهيوني،  للكيان  بالنسبة  وصنافر 
تواجد قوات دولية في الجزيرتني، لكونهما مدخال لخليج 
أي حرب محتملة  إزاء  إسرائيل،  إلى  يؤدي  الذي  العقبة 
مع بعض دول الطوق، كما يستهدف من ترسيم الحدود 
والبترول،  الغاز  عن  للتنقيب  اآلمــن  املجال  فتح  هــذا، 
في  املصري  الجيش  تواجد  على  تصر  الرياض  أن  غير 
لصالح  عليهما  السيادة  عن  تنازل مصر  رغم  الجزيرتني 

اململكة العربية السعودية. 
وفي السياق ذاته، فإن رغبة تل أبيب في توقيع الرياض 
على »اتفاقية أبراهام«، تهدف إلى استغالل املجال الجوي 
يجري  بما  وارتباطا  إسرائيل،  إلى  وضمه  للسعودية 
الراهن سيدخل شرق  الوضع  فإن  العاملي،  الصعيد  على 
آسيا في تطورات ستفرض على  املتوسط ومنطقة شرق 
عالقة  لها  جديدة  ترتيبات  في  الدخول  الدوليني  العبيه 
فالتفكير  ووقائعها،  املرحلة  هذه  باستراتيجيات  وطيدة 
العشرينات،  مرحلة  عليه  تنطوي  الــذي  االستراتيجي 
القرن،  هذا  من  األربعينات  مرحلة  في  محالة  ال  سيؤثر 
حرب  عليها  انطوت  التي  األحــداث  كتلة  إلى  يشير  مما 
العربية،  الثورات  وقبلهما  أوكرانيا،  وحــرب  العراق، 
في  الحاصل  والجمود  أبــراهــام«،  بـ»اتفاقيات  ــرورا  م
عاصمة  بالقدس  أمريكا  واعتراف  الفلسطينية،  القضية 
والصراع  العربية،  املبادرات  على  والتضييق  إلسرائيل، 
والــصــراع  واألمــريــكــي-الــروســي،  األمريكي-الصيني، 

اإلسرائيلي-اإليراني. 
العقد  أن  دولــيــون،  خبراء  يــرى  السياق،  نفس  وفــي 
واملعاهدات  االتفاقيات  في  للنظر  إعادة  سيشهد  القادم 
العاملية  الحرب  نهاية  عقب  توقيعها  تم  التي  الدولية 
الثانية، الشيء الذي سيترتب عنه ترسيم خرائط جديدة 

ونظام عاملي جديد. 
مواجهة  حــدث  فــإن  صلة،  ذي  غير  آخــر  سياق  وفــي 
الغواصة التركية »18 مارت« لحاملة الطائرات »ترومان«، 
البلطيق،  وبحر  األسود  البحر  في  املرتقبة  والتطورات 
بإسقاط  لتركيا  »الناتو«  واتهام  الجنوبي،  الصني  وبحر 
طائرتي »رافال« فرنسيتني، والعملية الخاصة التي قامت 
وكذا  موسكو،  في  الفرنسية  السفارة  ضد  روسيا  بها 
األزمة املحتملة بجزيرة تايوان، والتي سبقها الكشف عن 
الحرب األوكرانية عبر  مشاركة الصني بشكل مباشر في 
القطع املوجهة لبحر قزوين، وإطالق الصينيني لصاروخ 
التقرير  في  خطئا  أثبت  الذي  صوتي،  فوق  ما  »كاليبر« 
الرئيس  إلــى  رفــع  ــذي  وال  ،1131 الرقم  تحت  جــاء  الــذي 
من  املوضوع  في  بحثية  مصادر  أكدت  حيث  األمريكي، 
تقنية  هو  »كاليبر«  صاروخ  أن  املتحدة،  الواليات  خارج 
صينية وليست روسية باألساس، وهو ما أكد جليا نقل 

الصينيني التقنية ما فوق صوتية للروس. 
أوكرانيا  في  الحرب  تطورات  فإن  أخــرى،  جهة  ومن 
لن  الــروســي  الجيش  أن  القادمة،  األشهر  في  ستؤكد 
يواصل الحرب، وسيكتفي بما حققه بعد تثبيت سيطرته 
وربطه  أدوســا،  وميناء  ودونيتسك  دونباس  إقليم  على 
وجنوبها،  أوكرانيا  بشرق  عليها  سيطر  التي  باألراضي 
العملية  هذه  شن  من  الرئيسي  الهدف  هو  هذا  كان  وقد 
دعوة  خالل  من  عرقلته  روما  أرادت  ما  وهو  العسكرية، 

موسكو إلى فتح حوار مع كييف في الوقت الراهن. 
هو  األبرز  الترقب  يظل  الجارية،  األحداث  وفي خضم 
صراع  حسم  وآفاق  تايوان،  جزيرة  في  املحتمل  التطور 
لبقاء  سيؤسس  والــذي  وأمريكا،  الصني  بني  اإلرادات 
عاملي  نظام  وبداية  إنهائه،  أو  الحالي  العاملي  النظام 
حلفائها  من  بدعم  بكني  تقوده  قد  األقطاب  متعدد  جديد 

وعلى رأسهم روسيا. 

كــثــر الــحــديــث فــي اآلونــة 
البشرية  التنمية  عن  األخــيــرة 
في  ــي  ــدنـ املـ ــمــع  املــجــت ودور 
مقترحات  بــتــقــديــم  تحقيقها 
ــات  ــي ــج ــي ــرات وتــســطــيــر اســت
مشاريع  وإعــــداد  وتفعيلها، 
خــدمــة لــلــصــالــح الـــعـــام، وهــو 
إلى  بالنظر  بديهي  توجه  إذن، 
التي  الجمعوي  العمل  طبيعة 
جهود  بــذل  على  أساسا  ترتكز 
قصوى وتقديم تضحيات جسام 
السؤال  لكن  أهدافها،  لتحقيق 

حد  أي  إلــى  هــو  بإلحاح،  نفسه  يطرح  ــذي  ال
في  فعليا  يساهم  أن  املدني  املجتمع  استطاع 
من  العديد  أن  علما  البشرية  التنمية  تحقيق 
ما  على  مؤشرا  تعد  واملشينة  السلبية  املظاهر 
املواطنني فشال  قد تعتبره شريحة عريضة من 
األحــداث  مواكبة  في  املدني  للمجتمع  ذريعا 

وفرض نفسه كشريك فعلي في تلك املنظومة؟
املشهد  يشهده  الذي  الزخم  إن  آخر،  بمعنى 
صحة  على  دليال  ليس  املغرب،  في  الجمعوي 
األحيان  أغلب  في  يفتقر  ــذي  ال النسيج  هــذا 
وتدبير  تسيير  من  الجودة،  معايير  أدنى  إلى 
ناجعة  واستراتيجيات  الــخــدمــات  ونوعية 
والتي  املجتمع  متطلبات  مع  تتأقلم  وفعالة 
املرتبطة  التغيرات  من  للعديد  نفسها  تخضع 
واالجتماعية  االقتصادية  بالظروف  أساسا 
جغرافية  عوامل  عن  ناهيك  املناخية،  وحتى 
وهكذا  بينها..  فيما  متداخلة  إثنية  وتاريخية 
تسعينات  مطلع  منذ  املغربي،  املجتمع  أصبح 
الجمعيات،  من  هائل  بكم  يعج  املاضي،  القرن 
لترتفع وتيرة تأسيسها بعد اإلعالن عن مشروع 
»املبادرة الوطنية للتنمية البشرية« في 18 ماي 
الذي الزال  القروي،  العالم  2005، وخاصة في 
إلى يومنا هذا رحما خصبا لتفريخ املزيد منها، 

الــدولــة  تخلي  عقب  وبالتحديد 
العمل  مــن  كبير  جــزء  تدبير  عــن 
ذاك،  أو  السبب  لهذا  االجتماعي 
الجمعيات  هذه  من  العديد  أن  غير 
املساهمة  أغلبيتها  في  تروم  التي 
في حركية التنمية من خالل تفعيل 
عليها،  واالعتماد  املحلية  القدرات 
والــجــمــود  النمطية  ــن  م تــعــانــي 
أساسا،  املــيــدانــي  املستوى  على 
منه  كبير  ــزء  ج فــي  يــعــزى  وذلـــك 
القوانني  استنساخ  ظــاهــرة  ــى  إل
وحتى  بــل  ــداف،  ــ واأله األساسية 
ومن  أحيانا،  واألســمــاء  العناوين  استنساخ 
األسباب الرئيسية التي يعزى إليها أيضا فشل 
الجمعيات في القيام بالدور املنوط بها، ضعف 
أو انعدام تكوين أساسي يمكن هذه املؤسسات 
للنهوض  الالزمة  باألطر  التزود  من  الوليدة 
من  الكثير  يتطلب  الـــذي  التنموي  بالعمل 
الخبرات واملهارات، ال سيما فيما يرتبط بإعداد 
املشاريع التنموية، فالكل يعلم أن تحقيق تنمية 
محلية حقيقية رهني بالقدرة على بلورة مشاريع 
اآلن  في  وتتسم  االجتماعي،  املناخ  مع  تتالءم 
والتجديد.  واإلبــداع  والفعالية  بالعملية  ذاته 
وتجدر اإلشارة إلى أن ضعف اإلمكانيات املادية 
الجمعيات  تحقيق  دون  يحول  آخر  عائقا  يعد 
الذي  الدعم  أن حصة األسد من  ألهدافها، علما 
اصطلح  ملا  يذهب  ملساعدتها،  الدولة  تخصصه 
والــوديــان  الجبال  بـ»جمعيات  تسميته  على 

والسهول واألنهار«.
وبناء على هذه املعطيات الهامة، يتوجب على 
جمعيات ومنظمات املجتمع املدني، الحرص على 
إعداد برامج عمل وتسطير ترسانة من األهداف 
الكفاءات  من  نخبة  وتفعيلها  لتنزيلها  تجند 
واالخــتــصــاصــات،  املــيــاديــن  شتى  فــي  العليا 
أيضا  يجب  االستراتيجية،  هذه  مع  وباملوازاة 

في  والقطاعات  املؤسسات  جميع  على  االنفتاح 
الجوانب  على  االنكباب  تــروم  شــراكــات  إطــار 
كقاطرة  واالجتماعية  والــريــاضــيــة  الثقافية 
يأتي  ال  التميز  فــإن  ولهذا  البشرية،  للتنمية 
بمحض الصدفة، بل عن طريق مجهودات مكثفة 
الوطن  خدمة  في  التفاني  ألن  مضني،  وعمل 

واملواطن الهدف منها:
بتصور  كفيلة  اقتراحية  ــوة  ق تشكيل   )1
وتقديم حلول ناجعة لبعض الظواهر واملشاكل 
أو  االقتصادية  أو  األخالقية  أو  االجتماعية 

التنموية أو السياسية؛ 
2( اإلنماء املعرفي عن طريق تنظيم الندوات 
ــورشــات  ــام الــدراســيــة وال ــ ــمــرات واألي واملــؤت

والدورات التدريبية؛
وتطوير  الشابة  املواهب  وتشجيع  صقل   )3

املهارات واإلبداعات في شتى امليادين؛ 
املسيئة  الظواهر  محاربة  في  اإلسهام   )4
للمخدرات  كالتعاطي  التعليمية  املؤسسات  في 
بالتركيز على  والهدر والعنف املدرسيني، وذلك 

إشراك املعنيني وذوي االختصاص؛
5( اإلسهام في محاربة كل مظاهر التهميش 

واإلقصاء؛
6( تنظيم حمالت التواصل والتوعية؛

7( إذكاء روح املواطنة؛
القطاعني  مع  وشراكات  اتفاقيات  إبــرام   )8

العام والخاص.
فعليا  املدني  املجتمع  انخراط  وحده  وبالتالي، 
في التنمية البشرية - والذي يجب أن يشكل العمود 
الفقري لفلسفته واستراتيجيته - كفيل بتمكينه من 
كسب ثقة املواطنني واستقطاب املزيد من الشركاء 
غايتها  ومثمرة  هادفة  تشاركية  مقاربة  إطار  في 
وثقافي  وحضاري  تنموي  إشعاع  تحقيق  األسمى 
تعبئة  في  الفعال  الثقافة  ــدور  ل بالنظر  متميز، 
املواطنة  روح  على  وتربيتها  الشعوب  وتوعية 
وتحريرها من قيود التخلف بشتى أشكاله وأنواعه.

المـنبر  الــحر
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نهاية استبداد الرقمية وعودة التناظرية
لماذا سوف يعود مستقبل الحوسبة إلى التناظرية؟

نقوم  عندما  ولكن  األمر،  هذا  في  معظمنا  يفكر  ما  نادرا 
بتشغيل هواتفنا الذكية وأجهزة الكمبيوتر، فإننا نقدم - عن 
املهام في  التي تختصر كل  - ذواتنا لآلالت  أو بدونه  وعي 
سلسلة رقمي 1 و0.. هذا ما تعنيه الرقمية، ولكن وفقا لدوج 
شركة  في  الفائقة  الحوسبة  مجموعة  في  الباحث  برجر، 
االنتهاء،  الوضع على وشك  يكون هذا  فقد  »ميكروسوفت«، 
ال  جديدة  حقبة  ندخل  قد  أننا  برجر  الباحث  يعتقد  حيث 
نحتاج فيها إلى هذه الدقة الرقمية الراهنة، وقد يكون عصر 

البيانات الضخمة حقا عصر حوسبة أقل دقة إلى حد ما. 
الشركات  مــن  العديد  جعلت  ــرن،  ق نصف  حــوالــي  منذ 
إضافة  طريق  عن  وذلــك  كثيرا،  أســرع  الدقيقة  معالجاتها 

املزيد من »الترانزستورات«، بل إن هناك املزيد من »أنوية« املعالجات التي 
يمكن أن تعمل بالتوازي، لكن يبدو أن هذه التعزيزات املنتظمة في األداء 

على وشك االنتهاء.. إنه أمر ال مفر منه حقا.
أكثر من  تقليصها  يمكن  الرقائق صغيرة جدا، وال  أجزاء  لقد أصبحت 
ذلك بكثير، وستتقلص في املستقبل عملية صناعة الرقائق الحالية قريبا 
إلى 14 نانومتر، وسيعرف أيضا باسم 14 جزء من املليار من املتر، وعندما 
تصبح »الترانزستورات« صغيرة إلى هذا الحد، سوف يصبح من الصعب 
املطلوبة  الدقيقة  التوقفات  أو  التشغيل  حــاالت  في  تعمل  إبقائها  جدا 
البطاطس  رقائق  تجعل  التي  األسباب  أحد  هو  وهذا  الرقمية،  للحوسبة 

اليوم ساخنة للغاية.
يسمي برجر هذا املستجد بالضريبة الرقمية، وعلى مدى العقد املقبل، 
دفعها،  في  الكمبيوتر  يستمر صناع  أن  من  أكبر  الضريبة  هذه  ستصبح 
املقر  في  األنترنيت،  شبكة  على  بثه  تم  حديث  في  الباحث  نفس  وقــال 
تسريبا  أكثر  الترانزستورات  أصبحت  »لقد  لـ»ميكروسوفت«:  الرئيسي 
وأكثر ضوضاء.. إنها تفشل في كثير من األحيان، إن التحدي هو أنه في 
مرحلة ما على طول هذا الطريق، عندما تصل إلى ذرات مفردة، تصبح هذه 
الضريبة مرتفعة للغاية، وسوف لن تكون قادرا على بناء ترانزستور رقمي 
مستقر من ذرة واحدة، ولكن، إذا كانت مكاسب أدائنا في املستقبل لن تأتي 
من ترانزستورات أصغر.. فكيف سنحسن من فعالية األشياء؟ هذا صحيح، 
لذلك سوف نذهب إلى التناظرية«، وأضاف: »أعتقد أن هناك فرصة لكسر 
هذا االستبداد الرقمي لهذا التجريد من اآلحاد واألصفار الذي خدمنا جيدا 

ملدة نصف قرن«، وهذا ما يسميه بعض املختصني بـ»التناظرية«.
كان برجر يعمل مع لويس سيزي، األستاذ املساعد في جامعة واشنطن، 

اتباع  من  وبدال  للبرمجة،  تماما  جديدة  طريقة  ابتكار  حول 
التي  »األكــواد«  بتفكيك  يقومان  كانا  الثنائية،  التعليمات 
يكون بعضها جزء من تطبيقك املصرفي الذي يرسل رصيد 

حسابك من البنك. 
مجال  في  منافسة  أنظمة  بناء  إلــى  الباحثون  ويهدف 
أنهم  يعتقدون  إنهم  والبرمجيات..  والتخزين  املعالجات 
سيكونون قادرين على تشغيلها بجهد أقل بكثير من األنظمة 
التقليدية، مما سيوفر املال على الطاقة والتبريد، لقد قاموا 
لكنهم  للبرمجة،  قابلة  رقائق  باستخدام   NPU أول  ببناء 
التناظرية، والتي ستكون أسرع  الدوائر  اآلن يصنعونه من 
يقول  الرقمية.  نظيراتها  من  بكثير  أقــل  طاقة  وتستخدم 
في  كبيرا  مكسبا  التناظري  النظام  استخدام  »يعد  سيزي: 

الكفاءة وأكثر تقريبية أيضا«.
مع  يعمل  ال  فهو  لذا  الطفيفة،  األخطاء  بعض  يرتكب  قد  األسلوب  هذا 
جميع نماذج البرمجة، وال يرغب في بناء آلة حاسبة بهذه الطريقة، ولكن 
سبيل  على  الصور  معالجة  برامج   - البرامج  أنواع  من  للعديد  بالنسبة 

املثال - فهي جيدة بما فيه الكفاية.
ووفقا لبرجر، يمكن أن يعمل التعرف على الصور واملعلوماتية الحيوية 
واستخراج البيانات والتعلم اآللي، على نطاق واسع، والتعرف على الكالم 
مع الحوسبة التناظرية.. »إننا نقوم بعدد هائل من األشياء التي تتقاطع 

مع العالم التناظري بطرق أساسية«.
مستقبل  إلــى  يتطلعان  اللذين  الوحيدين  ليسا  وســيــزي  برجر  إن 
الدفاعية  األبحاث  مشاريع  وكالة  أطلقت  املاضي،  العام  ففي  التناظرية.. 
 ،)UPSIDE( »آبسايد«  يسمى  برنامجا   ،)DARPA( »داربــا«  املتقدمة 
الذكية،  البيانات  الستغالل  لإلشارات،  التقليدية  غير  للمعالجة  اختصارا 

والتي تسعى إلى حل هذه املشكالت نفسها.
تحظى  أن  قبل   - عاما   15 إلى   10 من  ربما   - طويل  وقت  يمر  سوف 
األنظمة التي يصفها برجر بـ»فرصة استخدام العالم الحقيقي«، ولكن قد 
تكون هذه هي الطريقة التي يحصل بها الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر 
على عصارته، حيث يقول برجر: »ليس لدينا أي فكرة إلى أي مدى يمكننا 
الخطأ  القليل من  تكون على استعداد الرتكاب  أن  دفع هذا، ولكن بمجرد 
وتكسر هذا االستبداد الرقمي مرة أخرى، يمكنك البدء في استخدام هذه 
األجهزة الصاخبة مرة أخرى، ولن تضطر إلى دفع هذه الضريبة الهائلة 

لضمان الرقمني الصانعني لهذه الرقمية: 1 أو 0«.

أحمد الجابري

نزار القريشي

عبده حقي
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متابعات

إعداد. خالد الــغازي

االجتماعي،  التواصل  مواقع  ورواد  نشطاء  يتداول 
الغش  لفضح  مهني«،  »سر  بعنوان  واسعة  حملة 
وبعض الممارسات الغير مهنية في بعض القطاعات 
أو  المستخدمين،  قبل  من  تحصل  التي  والخدمات 
أرباب المحالت والمطاعم، أو المصانع والمقاوالت، والتي تكشف 
الربح  تحقيق  أجل  من  البعض  بها  يقوم  ومخالفات  كبيرة  أســرارا 

المادي على حساب اآلخرين.

إنتاج  فــي  يحصل  الــذي  الغش  مهني«  »ســر  حملة  فضحت  فقد 
الــتــجــارة أو فــي المطاعم  الــغــذائــيــة أو فــي مــجــال  ــمــواد  ال بــعــض 
من  المستهلكين  تحذير  بغية  وذلــك  الخفيفة،  الوجبات  ومحالت 
الضمير  إحــضــار  دون  أصحابها  إليها  يلجأ  الــتــي  الــمــمــارســات  بعض 
المهني والواجب األخالقي، معتبرين أن المشكل يكمن في غياب 
المسؤولية األخالقية، باإلضافة إلى غياب المراقبة من قبل الجهات 

المختصة والمسؤولة عن قطاع الخدمات والصناعة والتجارة.

حــســب الـــعـــديـــد مـــن نــشــطــاء 
ــل االجــتــمــاعــي،  ــواص ــت مــواقــع ال
ــاغ« »ســر_مــهــنــي«  ــت ــاش ــإن »ه فـ
مهمة  تــحــســيــســيــة  حــمــلــة  ــق  خــل
الحذر  توخي  أجل  من  للمواطنني، 
الذي  واألكل  الخفيفة  الوجبات  من 
ــي الـــشـــوارع، إلـــى جانب  يــبــاع ف
التي  الصناعية  املنتجات  بعض 
على  عكسية  ــار  أثـ لها  تــكــون  قــد 
الجهات  مطالبني  املستهلك،  صحة 
وفتح  املراقبة  بتشديد  املسؤولة 
التي  املخالفات  بخصوص  تحقيق 
التواصل  منصات  في  تداولها  تم 
بعضهم  طالب  فيما  االجتماعي، 
بالتدخل  املستهلك  حماية  جمعيات 
العاجل والوقوف على امللف بجدية.
محسن  يقول  الخصوص،  وبهذا 
ــم الــنــفــس  بـــنـــزاكـــور، أســـتـــاذ عــل
العادية  املعامالت  أن  االجتماعي، 
من املهن التي نحتاجها في حياتنا 
دور  استحضار  تتطلب  اليومية، 
يعتمد  اإلنسان  أن  وهي  األخــالق، 
العمل،  فــي  ــجــودة  وال الثقة  على 
منتوجا،  أو  خــدمــة  ــان  كـ ــواء  ســ
الذي  هو  املوضوع  فهذا  وبالتالي، 
ويقوي  املجتمع  بــني  الثقة  يزكي 

اقتصادية  كانت  ســواء  العالقات، 
وبالتالي،  غيرها،  أو  اجتماعية  أو 
العالقة  فإن األمر يقتضي أن تكون 
فسوف  وإال  الــثــقــة  عــلــى  مبنية 
االجتماعية،  املؤسسات  كل  تتوقف 
وكل  املــهــن  كــل  ليس  ــه  أن مضيفا 
لكن  الغش،  على  تنبني  املعامالت 
هو  ما  عكس  األمــر  يصبح  عندما 
منتظر بتزايد الظاهرة، هنا يصبح 
ويبرز  أمره،  من  حيرة  في  املجتمع 
نــوع مــن اإلحــســاس بـــ»الــحــكــرة« 

واإلقصاء وعدم االطمئنان.
لجوء  أن  بــنــزاكــور،  وأوضــــح 
ــاغ«، هو  ــهــاشــت املــغــاربــة إلـــى »ال
من  متاحة  تكن  لــم  رائــعــة  وسيلة 
العملية  فــهــذه  وبــالــتــالــي،  قــبــل، 
املغرب،  داخــل  مهمة  نتائج  خلفت 
التكنولوجية  الوسائل  تطور  بحكم 
والدور الذي تقوم به في عدة قضايا 
في  وقعت  كثيرة  أحداث  بينها  من 
اللباس،  بينها  من  سابقا،  املغرب 
الحقوق، العنف، حيث أكدت دورها 
املسؤولني  قرارات  على  التأثير  في 
يحرك  أن  متمنيا  البلد،  هــذا  فــي 
املغربي  املشرع  »الهاشتاغ«  هــذا 
والبرملانيني، حتى يتم التعاطي مع 

ويتم  قانونية،  بطريقة  األمور  هذه 
فقط  ليس  املهنة  أخالقيات  تطوير 
على  أيضا  بل  القيم،  مستوى  على 

مستوى التدبير.

الرشوة لتفادي الغش
فيها  يضطر  املجاالت  من  الكثير 
بعض املواطنني إلى تقديم الرشوة 
وتسوية  مصالحهم  قضاء  أجل  من 
الحصول على  أو  اإلدارية،  أمورهم 
عمومية،  مــؤســســات  فــي  خــدمــات 
إلى  يلجأ  البعض  جعل  ما  وهــذا 
تقديم الرشوة مقابل قضاء أغراضه 
قبل  من  للغش  يتعرض  ال  حتى  أو 
البناء  فــي  ــر، ســـواء  اآلخـ الــطــرف 
أو  منزلية،  بإصالحات  القيام  أو 

تسوية شؤون إدارية.
األستاذ  يقول  السياق،  هذا  في 
إلى  نلجأ  أصبحنا  أننا  بنزاكور 
وأصبحت  الغش،  ملحاربة  الرشوة 
الناس،  بني  منتشرة  الظاهرة  هذه 
حيث يحدث أن تذهب إلى املستشفى 
تقوم  لكي  للممرضة  املــال  وتعطي 
معينة  إدارة  إلى  وتذهب  بعملها، 

وتعطي الرشوة للموظف لكي يقوم 
مهني  أو  بحرفي  وتــأتــي  بعمله، 
يقوم  لكي  مسبقا  ــال  امل له  وتقدم 
بأنه سوف  قناعة  هناك  ألن  بعمله، 
بمصداقية  بعمله  يقوم  ولن  يغش 
وإخالص، وهذا ليس مبررا إلعطاء 
يمكن  ال  أنــه  إلــى  مشيرا  الــرشــوة، 
ألجل  مصالحه  يؤجل  أن  لإلنسان 

محاربة الغش.
جرموني،  رشيد  قال  جانبه،  من 
بالنسبة  الــغــش  عــن  الــحــديــث  أن 
ملختلف املهن أو في املجتمع، ليس 
جديدا، فقد برزت هذه الظاهرة في 
وهي  جدا،  كبير  بشكل  االمتحانات 
املنظومة  وفــشــل  أزمـــة  عــن  تعبر 
انتقل  الحال،  وبطبيعة  التعليمية، 
هذا األمر إلى املهن وبعض املرافق 
الناحية  من  ألنــه  نعمم،  أن  بــدون 
العلمية والبحثية، ال يمكن أن نعمم، 
املؤشرات  من  مجموعة  هناك  لكن 
أن  يمكن  مما  األمــر،  هذا  على  تدل 
العناصر،  مــن  بمجموعة  نفسره 
باملعنى  قــيــم  هــنــاك  ليست  أوال، 
األخالقي أو أخالقيات املهنة، التي 
هناك  وإنما  الشروط،  بعض  تحدد 
مهنة  ألي  مذكورة  قانونية  جوانب 

في إطار »السر املهني«، مضيفا أنه 
يقع  بدأ  التكنولوجي  التطور  مع 
األمــر،  هــذا  في  التساهل  من  نــوع 
ضبط  عدم  من  نوع  بدأ  وبالتالي، 
تفاقم  إلــى  أدى  مما  املسألة  هــذه 
تحدثنا  إذا  وربما  الظاهرة،  هــذه 
املؤسسات  في  الفساد  ظاهرة  عن 
عاملية  مؤشرات  فهناك  العمومية، 
البلدان  بــني  مــن  املــغــرب  أن  تؤكد 

التي تعرف هذه الظاهرة.
أستاذ  وهــو  جرموني،  ــح  وأوض
أن  االجــتــمــاع،  علم  فــي  متخصص 
النفوذ  واستغالل  الزبونية  تفشي 
ــة والــعــائــالت، يــؤكــد أن  ــراب ــق وال
واالحترافية  واملهنية  الكفاءة  غياب 
واالستحقاق، يفسح املجال أمام قيم 
وهي  مكانها،  لتحل  سلبية  أخــرى 
املرافق  في  الغش  في  تظهر  التي 
ــي تمس  ــت ــن وال ــه الــعــمــومــيــة وامل
مشيرا  املواطنني،  وعموم  املرتفقني 
بــدون   - املغربي  املجتمع  أن  إلــى 
مسألة  فيه  تتفشى  بدأت   - تعميم 
غير  واالغتناء  والفرصة  »الهمزة« 
طريقة،  بــأي  والــوصــول  املــشــروع 
هي  القيم  هذه  أصبحت  وبالتالي، 

ــتــي تــؤطــر مــجــمــوعــة من  ال

مواقع التواصل تفضح الواقع الخطير

هل أصبح الغش ظاهرة مغربية ؟
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متابعات
مما  واملوظفني،  والفاعلني  األفــراد 
يسمى  مــا  ظــهــور  عملية  فــي  أثــر 
قصد  الرشوة  خالل  من  »الحالوة« 
ــضــاء بــعــض الــخــدمــات، وهــذه  ق
الفئات  من  مجموعة  تمس  املسألة 
وأصبحت  العمومية،  واإلدارات 
لتقديم  املرتفقني  قابلية من قبل  لها 
الخطوات  من  الرغم  على  الرشوة 
الحكومات  عليها  ــدمــت  أق الــتــي 
أجل  مــن  الفاعلني  مــن  ومجموعة 

محاربة هذه الظاهرة.

»هاشتاغ« 
»ســــر_مهــــني«

 
ــن األشــخــاص قـــرروا  الــعــديــد م
اشتغلوا  التي  املهن  أســرار  كشف 
في  خاضوا  التي  والتجارب  فيها، 
وخدماتية،  حيوية  قطاعات  عــدة 
وذلك بعدما قرروا التخلي عن هذه 
أن  منهم  العديد  أكــد  حيث  املهن، 
الضمير  وتأنيب  األخالقي  الــوازع 
ــذي دفــعــهــم لــالنــخــراط في  هــو الـ
أجل  من  »سر_مهني«  »هاشتاغ« 
ببعض  الناس  وتوعية  تحسيس 

السلوكات السيئة.
كان  أنــه  املــشــاركــني،  أحــد  يقول 
الــدجــاج،  لبيع  محل  فــي  يشتغل 
ــعــديــد مــن املــمــارســات  ــظ ال والحــ
بينها  مــن  والــأخــالقــيــة،  املشينة 
يغسل  ــذي  ــ ال الــســاخــن  ــاء  ــ امل أن 
يتم  وال  نظيف،  غير  ــدجــاج  ال بــه 
الكريهة  الرائحة  رغــم  استبداله 
التي فيه، باإلضافة إلى أن آلة نزع 
الريش تظل متسخة ملدة طويلة وال 
يتم غسلها، مضيفا أن بعض الباعة 
املــريــض  ــدجــاج  ال ببيع  يــقــومــون 
)لحمه أزرق اللون( للزبون، أو يتم 
إلى  باإلضافة  بسملة،  بدون  ذبحه 
زيادة  إضافة  أو  امليزان  في  الغش 
كشف  بينما  األصــلــي،  الثمن  إلــى 
تحصل  تجاوزات  عن  آخر  شخص 
قائال:  الــرومــي،  الديك  »كفتة«  في 
عملي  بحكم  ليكم  عندي  »نصيحة 
البيضاء،  اللحوم  بيع  مشروع  في 
ديال  الكفتة  كيشريو  اللي  الناس 
الداند، حاولوا ما أمكن تجتانبوها، 
الكفتة مطحون فيها بقايا ديال فخذ 
كانت  اللي  الرومي  الديك  والجناح 
مساخيط  شي  وكاين  الفريكو،  في 
كيزيدو ليها شحمة البكري، هذشي 
فشي  رخــيــصــة  تتلقاوها  عـــالش 
باليص، وبعدو من داك الشي اللي 
لحوم  عن  عبارة  كلو  راه  مشرمل 
والحل  الريحة  فيها  بــدات  كتكون 
الوحيد هو يدير ليها العطرية باش 

ما يضيعش فيها«.
شخص آخر كان يعمل في املقاهي، 
فجر مفاجأة كبيرة بخصوص آالت 
تنظيفها  يتم  ال  التي  القهوة،  عصر 
التكلفة  بسبب  عامني  مرور  بعد  إال 
الباهظة لعملية التنظيف، مبرزا أن 
بقايا  تستعمل  القهوة  »آلة صناعة 
تحضير  في  املستخدم  املــاء  نفس 
زبون، بسبب عدم  القهوة ألكثر من 
الداخل،  من  القهوة  ماكينة  تنظيف 

ألنها تتطلب مبلغ 1500 درهم«.

غش الزبناء
تناول  »سر_مهني«  »هاشتاغ« 
بعض  في  تحصل  التي  التجاوزات 
عند  خاصة  الزبناء،  تجاه  األبناك 

االستفادة  عند  أو  الحساب  فتح 
الحصول  أو  املقدمة  الخدمات  من 
على قروض بنكية، حيث كتب أحد 
مواقع  في  بنكية  وكالة  مستخدمي 
عدم  )فضل  االجتماعي  التواصل 
»هناك  أن  هــويــتــه(،  عــن  الكشف 
البنك،  بها  كتقوم  بنكية  معامالت 
للزبون،  بالنسبة  فيها  فــائــدة  ال 
مثال عند الحصول على تعويضات 
ــي ال  ــت الــضــمــان االجــتــمــاعــي، وال
تتجاوز 600 درهم، يتم فتح حساب 
كمصاريف  درهــم   300 واقــتــطــاع 
بالسفر  يتعلق  تأمني  مع  للحساب 
للخارج، ال ينفع الزبون في شيء«، 
مضيفا: »كتمشي تحل حساب ديال 
اقتطاعات،  مافيهش  اللي  التوفير 
اللي فيه  كيحل ليك الحساب اآلخر 
حساب  تحل  تجي  أو  اقتطاعات، 
عادي على وديت دوز ليك املانضة، 
كيحل ليك حتى ديال التوفير ويحط 
ليك فيه واحد 100 درهم باش اطلع 
اللي  الناس  أما  ديالو،   objectif
خذاو لكريدي، راه بال ما نهدر على 
واملنتوجات  التأمني  ديال  داكشي 
عالقة  عندها حتى  ما  اللي  البنكية 
بيه وال يقدر ايفيدوه وتحط كونطرا 
ديالهم وسط كونطرا ديال الكريدي 
الساعة  ــك  دي يــوقــع،  كليان  ــاش  ب
الكليان مع سير وجي كيقول ياربي 
الفلوس،  فوقاش نسني وناخذ  غي 
تحل  كتبغي  فاش  أخــرى،  وحاجة 
تأمني،  واحد  عليك  كيفرضو  كونت 
ــدهــومــش الــحــق  ــاعــن ــا م ــي ــون ــان ق
ليهم  قلتي  وإيلى  عليك  يفرضوه 
لحساب  ليك  مايحلش  إمــا  يــا  اّل، 
حقو(  من  ماشي  هي  )وحتى  كاع 
واّل يقول ليك ال ضروري لعام األول 
وتقدر تلغيه وسير نتايا تفكر باش 
تلغيه لعام جاي وسط الدوامة ديال 

املشاغل ديالك«.

الغش ينطلق 
من األســـرة 

انتشر  ــاذا  مل الكثيرون  يتساءل 
ــة  ــغــارب الــغــش والـــنـــفـــاق بـــني امل
العالقات  في  خاصة  كبير،  بشكل 
التجارية  واملعامالت  االجتماعية 
بـــني الـــنـــاس، وداخـــــل املــــدارس 
العمومية،  واإلدارات  واملؤسسات 
بحيث  وغــيــرهــا،  واملستشفيات 
بعض  بتحويل  الناس  بعض  قــام 
السريع،  للربح  ممارسة  إلى  املهن 
خداع  أو  الرشوة،  مع  للتطبيع  أو 
الزبائن خالل عملية البيع والشراء؟
سعيد، مدون في مواقع التواصل 
»هاشتاغ«  أن  اعتبر  االجتماعي، 
»سر_مهني« الذي يتم ترويجه في 
خالل  االجتماعي  التواصل  مواقع 
كبيرة  »كــارثــة  يعتبر  األيـــام،  هــذه 
وقنبلة، إنها فعال مأساة وموت لكل 
الكلمة  تحمله  بما  األخالقية  القيم 
باملعنى  الفخ  في  وقعنا  معنى،  من 
ومنعدم  ميت  ضمير  الصحيح.. 
وأنانية مفرطة نخرت عقول الناس، 
الطمع أعمى البصيرة وفتح أبواب 
املستهلك،  على  بمصراعيها  جهنم 
كل  ويلخص  مستهلكون،  وكلنا 
نقوله  الذي  العامي  املصطلح  هذا 
من  تحذيره  نريد  عندما  ألحــدهــم 
ــدور«،  ك السمطة  راه  أهيا  فعله: 
من  تنطلق  »الــبــدايــة  أن  وأضـــاف 
املنزل، حيث أن األب واألم يغشان في 
تربية أبنائهم، يلدون ثم يطلقونهم 
واملعلم  املدرس  لتربيتهم،  للشارع 

يغش في عمله، حيث يتغيب مرارا 
بالشكل  النبيلة  برسالته  يقوم  وال 
الشهيرة:  قولته  ويقول  الصحيح 
قرا واّل ما تقراش، أنا الشهر ديالي 
دايز، والطبيب يغش، فال يحضر في 
الخاص  القطاع  في  ويعمل  الوقت 
مستشفى  فــي  يشتغل  مما  أكــثــر 
عمومي، وال يأبه ملا يصف للمرضى، 
الوقت  يعطي  وال  حالتهم  يتابع  ال 
ــات  شــراك ــه  ولـ للفحص  ــكــافــي  ال
لكل  حصة  ويأخذ  الصيادلة،  مع 
األمور  من  وكثير  لهم  يرسله  زبون 
يخون  املحامي،  وكذلك  العجيبة،  
العهد والثقة، ويبيع ويشتري فيمن 
الرشوة  يريد  املوظف  أكثر،  يدفع 
عليه  يتقاضى  عمال  لك  ينجز  لكي 
ــا شــهــريــا، بــاإلضــافــة  ــب أصـــال رات
والتعالي  املتكررة  الغيابات  إلــى 
يأتي  ــم  ث ــرطــة،  ــف امل والــســلــطــويــة 
مطابخ  ومسيري  والطاهي  الطباخ 
ليدلوا  ــل،  األكـ ومــحــالت  الــفــنــادق 
وكذا  الغش،  سلسلة  في  بدلوهم 
األغذية،  وتعليب  تغليف  مصانع 
الفالحيني  املنتجني  ــن  م وحــتــى 
الصرف  بماء  للمنتوجات  بسقيهم 
محضورة  مبيدات  ورش  الصحي 
وممنوعة ثم تسمني املواشي بطرق 

غير مشروعة«.

الغش في البناء 
من  عمارة  انهيار  واقعة  كشفت   
البيضاء  ــدار  ــال ب طــوابــق  خمسة 
ظاهرة  عــن  ــهــراويــني،  ال بمنطقة 
الغش في البناء لدى أصحاب بعض 
والتي  العقار،  مجال  في  املقاوالت 
دون  السريع  الربح  لتحقيق  تسعى 

مــراعــاة خــطــورة الــخــروقــات التي 
حياة  تــهــدد  والــتــي  بها  يــقــومــون 

الناس.
ــع  ــواق ــي م ــشــطــاء فـ واعــتــبــر ن
التواصل، أن حادث انهيار العمارة 
يــكــشــف حــجــم الــفــســاد الــكــبــيــر 
بسبب  البناء،  قطاع  يعرفه  الــذي 
الجهات  قبل  مــن  املــراقــبــة  غــيــاب 
املــخــتــصــة، وخـــاصـــة الــســلــطــات 
والرخص  املدنية  الهندسة  وأقسام 
يطرح  مما  الحضرية،  والجماعة 
لدى  التناقض  حول  تساؤالت  عدة 
محاربة  بــني  املــســؤولــة  الــجــهــات 
مع  والتساهل  العشوائي،  البناء 
احترام  عــدم  رغــم  البناء  مــقــاوالت 

شروط السالمة.
الدار  عمارة  حادثة  طرحت  وقد 
لدى  كثيرة  ــســاؤالت  ت الــبــيــضــاء، 
املراقبة  مسألة  ــول  ح املــواطــنــني 
ــبــنــاء مــن قبل  وتــتــبــع أشــغــال ال
املصالح املختصة، إلى جانب ظهور 
في  الــجــدران  وتشققات  تصدعات 
والتي  السكنية  العمارات  بعض 

تصل إلى القضاء.
مجال  أن  الــنــشــطــاء،  واعــتــبــر 
االختالالت  من  الكثير  يعرف  البناء 
على  والغش، وخاصة  والتجاوزات 
حيث  العشوائي،  البناء  مستوى 
هذه  وأصحاب  العمال  بعض  يلجأ 
املنازل للغش من أجل توفير بعض 
والتالعب  األمــوال،  أو  البناء  مواد 

في التصاميم الهندسية للبناية.

رأي مخالف 
التواصل  مواقع  رواد  بعض  تبنى 
االجتماعي »هاشتاغ« »سر_مهني«، 

الذي يهدف إلى املس ببعض املهن 
املطاعم  وخــاصــة  والــقــطــاعــات، 
ــواد الــغــذائــيــة، حــيــث كتب  ــ وامل
»هــادشــي  أن  األشـــخـــاص  أحـــد 
عالش  نتساءل:  كيخليني  كامل 
فشي  خدام  كيكون  ملي  اإلنسان 
شي  يسمع  ماكيحملش  وظيفة 
حد كينتقدها، وبمجرد ما يخرج 
منها كيبدا يكشف األسرار؟ مثال: 
الفرمليات  من  فئة  انتقدتي  إذا 
بوك  دار  يخليو  ليك  يخرجو  غا 
وحــدة  بمجرد  لكن  بــالــهــضــرة، 
منهم تلقا وظيفة أحسن، كاتولي 
هي تحذر الناس من مجموعة من 
كانت  باألمس  اللي  املمارسات 
فيها؟  خاض  واحد  أي  كاتهاجم 
كيخدمو  ملي  البعض  وعــالش 
فيها  كيشوفو  ووظائف  مهن  في 
وأكل  الناس  وعشية غش  صباح 
أموالهم بالباطل كيسكتو، وحتى 
كيبداو  عاد  أحسن  خدمة  كيلقاو 
يلعبو دور املصلحني والناصحني 

بخصوص الوظيفة السابقة؟«.
ــؤالء  ــ ــدت ه ــقـ ــتـ  نـــاشـــطـــة انـ
املــســتــخــدمــني الـــذيـــن خــرجــوا 
»سر_مهني«  »هــاشــتــاغ«  فــي 
تحصل  التي  الخروقات  لكشف 
وكتبت:  الــقــطــاعــات،  بعض  فــي 
ــي شــفــتــو هــادشــي  »عــــالش مــل
املختصة؟  الجهات  مابلغتوش 
وديتوه  صورتوهش  مــا  عــالش 
عالش  للمختصني؟  أو  للشرطة 
فالفايسبوك  قلتوه  جيتو  فقط 
شي  قريت  ــو؟؟؟  وال بال  دليل  بال 
ما  فعال  عقلي  الفقرة،  فهاد  أمور 
استوعبهاش، إيلى بصح تيشوفو 
الدجاج زراق وخناز وتيستعملوه 
والنشون  الكاشير  يصوبو  باش 
الدراهم،  بعشرات  لينا  ويبيعوه 

راه فعال مصيبة«.

المجتمع المغربي - بدون تعميم - بدأت تتفشى فيه مسألة »الهمزة« 
والفرصة واالغتناء غير المشروع والوصول بأي طريقة، وبالتالي، أصبحت 

هذه القيم السلبية هي التي تؤطر مجموعة من األفراد والفاعلين 
والموظفين، مما أثر في عملية ظهور ما يسمى »الحالوة« من خالل 

الرشوة قصد قضاء بعض الخدمات، وهذه المسألة تمس مجموعة من 
الفئات واإلدارات العمومية، وأصبحت لها قابلية من قبل المرتفقين لتقديم 
الرشوة على الرغم من الخطوات التي أقدمت عليها الحكومات ومجموعة 

من الفاعلين من أجل محاربة هذه الظاهرة.
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  ثقـافة

العدد: 1611 من 10 إلى 16 يونيو 2022

  

ندوة ثقافية حول إسهامات 
عبد الحق المريني الفكرية

الوطنية:  املــؤســســات  تنظم 
الثاني  الحسن  مسجد  مؤسسة 
بالدار البيضاء، مؤسسة الشهيد 
الزرقطوني، ومؤسسة عبد الهادي 
لألستاذ  تكريميا  حفال  بوطالب، 
املريني،  الــحــق  عبد  الــدكــتــور 
الرسمي  والناطق  اململكة  مؤرخ 
ومحافظ  امللكي،  القصر  باسم 
ــد الــخــامــس،  ــح مــحــم ــريـ ضـ

يونيو   11 السبت  يوم  وذلــك 
الوسائطية  باملكتبة   2022

مسجد  بمؤسسة 
الـــــحـــــســـــن 
الثاني بالدار 
الــبــيــضــاء، 

من  ابتداء 
الــســاعــة 

التاسعة والنصف صباحا.
ــى أن  ــ ــدر اإلشــــــارة إل ــجـ وتـ
املريني  الــحــق  عــبــد  الــدكــتــور 
منها  عديدة،  مؤلفات  له  صدرت 
»الجيش املغربي عبر التاريخ«، 
األدب  فـــي  الـــجـــهـــاد  ــر  ــعـ »شـ
املغربي«، »دليل املرأة املغربية«، 
تاريخ  ــى  إل »مــدخــل 
املغرب الحديث من 
عهد الحسن األول 
الحسن  عهد  إلــى 
»الشاي  الثاني«، 
في األدب املغربي«، 
الخامس..  »محمد 
دراســــــــــــــــــات 
ــادات«،  ــ ــ ــه ــ ــ وش
ــة املــلــك  و»جـــاللـ
الثاني..  الحسن 

اإلنسان وامللك«.

الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة تستعرض مساهمة الدراما التلفزية في
النهوض بالثقافة القانونية للمواطنين فنون أحواش.. إرث ثقافي 

وحضــارة  عريـــقة 
وزارة  تـــــــنـــــــظـــــــم 
ــافـــة  ــثـــقـ ــاب والـ ــبــ ــشــ الــ
ــتــــواصــــل بــشــراكــة  والــ
ورزازات،  عــمــالــة  مـــع 
ومــجــلــس جــهــة درعــة 
واملجلس  تــافــيــالــت، 
ــهــــوي لــلــســيــاحــة  اجلــ
بــــــــــجــــــــــهــــــــــة درعـــــــــــــــــة 
واملجلس  تافيالت، 
ــورزازات،  لـ اإلقليمي 
اجلماعي  واملــجــلــس 
لـــــــــــــورزازات، الـــــــدورة 
للمهرجان  العاشرة 
الـــــوطـــــنـــــي لـــفـــنـــون 
أحـــــواش يف الــفــتــرة 
املـــمـــتـــدة مـــا بـــن 10 

»فــنــون أحـــواش..  2022، حتــت شــعــار:  و12 يونيو 
إرث ثقايف وحضارة عريقة«.

 1100 أزيــد مــن  الـــدورة مشاركة  وستعرف هــذه 
أيام  طيلة  فنية  لوحات  سيقدمون  وفنان،  فنانة 
العمومية  والساحات  الرسمية  باملنصة  املهرجان 
بــاملــديــنــة، وكــذلــك، مــشــاركــة فــرق تــراثــيــة عريقة، 
لألجيال  تشجيعا  األطفال  وفــرق  شبابية  وفــرق 
ــن، واإلملــــــام  ــفــ ــة هـــــذا الــ ــارســ الــــصــــاعــــدة عـــلـــى ممــ

بقواعده واحلفاظ عليه.
نــدوة  املــهــرجــان، ستنظم  ومـــوازاة مــع فعاليات 
إرث ثقايف  أحــــواش..  »فــنــون  علمية يف مــوضــوع: 
وحــضــارة عــريــقــة«، مبــشــاركــة أســاتــذة مختصن، 
فضا  الثقايف،  املــوروث  بهذا  ومهتمن  وباحثن 
عــن املــمــارســن لــهــذا الــفــن األصــيــل، واســتــعــراض 
فــنــي )كـــرنـــفـــال(، إضـــافـــة إلـــى مـــعـــارض وورشــــات 

وأمسيات فنية تراثية.

»السينما اإلفريقية« نجمة المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة
ــفـــي الــــــــدورة  ــتـ تـــحـ
الـــعـــاشـــرة لــلــمــهــرجــان 
بالداخلة،  للفيلم  الدولي 
بــالــســيــنــمــا اإلفــريــقــيــة، 
جمعية  تنظمه  ــذي  ــ وال
والفني  الثقافي  التنشيط 
خالل  الجنوبية  باألقاليم 
ــن 16  الــفــتــرة املــمــتــدة م
الجاري،  يونيو   20 إلــى 
حــيــث ســيــكــرم املــهــرجــان 
منى  املــغــربــيــة  الــفــنــانــة 

املغربي  واملخرج  فتو، 
أوليفار،  كوهني  جيروم 
ــخــرجــة واملــنــتــجــة  وامل
الـــروانـــديـــة جــاكــلــني 

ميريكيسوني.
مساهمة  إطــار  وفــي 
التعريف  في  املهرجان 
باإلنتاجات السينمائية 
حــــــــول الــــتــــاريــــخ 
والــثــقــافــة واملـــجـــال 
الحساني،  الصحراوي 

سيتم عرض عدد من األفالم الوثائقية التي 
للمملكة،  الجنوبية  األقاليم  أبناء  أنجزها 
األديبة  مع  لقاء  املناسبة  بهذه  سينظم  كما 
حول  الخياط  غيثة  االجتماعية  والباحثة 

موضوع: »الثقافة والسينما«.
الرسمية  املسابقة  أن  بالذكر،  الجدير 
سينمائيني  حضور  ستعرف  الطويل  للفيلم 
الكوت  كالسينغال،  إفريقيا،  بلدا   13 من 
الكاميرون،  مصر،  غانا،  نيجيريا،  ديفوار، 
ــونــس، رونــــدا، تــشــاد،  بــوركــيــنــافــاســو، ت

البينني، والكاميرون ثم املغرب.

سبعة مشاريع عربية تتنافس على جائزة 
»اآلغا خان« للعمارة 2022

أعلنت جائزة »اآلغا خان« للعمارة 
ضمن  مشروعا   20 عن   )AKAA(
الجائزة  لــدورة  املختصرة  القائمة 
هذه  تتنافس  وسوف   ،2022 لسنة 
املشاريع للحصول على جائزة قدرها 
إحدى  وهي  أمريكي،  دوالر  مليون 

أكبر الجوائز في مجال العمارة. 
العليا  التحكيم  لجنة  ــامــت  وق
املستقلة، باختيار املشاريع العشرين 
من  املختصرة  القائمة  في  املدرجة 
ترشيحها  تــم  مــشــروعــا   463 بــني 
ــجــائــزة الــخــامــســة عشر  ــدورة ال ــ ل
)2020-2022(، حيث تضم القائمة 
البحرين  من  عربية  مشاريع  سبعة 
وفلسطني  واملغرب  والكويت  ولبنان 
وتونس واإلمارات العربية املتحدة.

وسيتم عرض صور فوتوغرافية 
ضمن  ــن  ــري ــش ــع ال ــع  ــمــشــاري ــل ل
معرض  فــي  املختصرة  القائمة 
 2 من  لندن  في  ــروس«  ك »كينغز 
 ،2022 يونيو   30 ــى  إل يونيو 
»كينغز  مشروع  من  كجزء  وذلــك 

الطلق،  الهواء  في  الفني  كروس« 
لندن  مهرجان  مع  يتزامن  والذي 
املشاريع  كذلك ستخضع  للعمارة، 
املختصرة،  القائمة  في  املسجلة 
من  صــارمــة  ميدانية  ملــراجــعــات 
املستقلني،  الخبراء  من  فريق  قبل 
أو  معماريني  مهندسني  معظمهم 

والترميم  الحفظ  في  متخصصني 
مــهــنــدســني  أو  مــخــطــطــني  أو 
ستجتمع  ذلــك،  وبعد  إنشائيني، 
لجنة التحكيم العليا للمرة الثانية 
املراجعات  لدراسة  الصيف،  هذا 
الفائزين  واخــتــيــار  املــوقــع  فــي 

بالجائزة. النهائيني 

ــي إطـــار فــعــالــيــات رواقــهــا  ف
الدولي  باملعرض  املؤسساتي 
الشركة  نظمت  والكتاب،  للنشر 
يوم  والتلفزة،  لإلذاعة  الوطنية 
حلقة  الجاري،  يونيو   6 اإلثنني 
الدراما  »مساهمة  حــول  نقاش 
في  »األولــى«  قناة  على  التلفزية 
وتعزيز  القانونية  الثقافة  نشر 
ــات املــواطــنــني  ــئ ــع ف ــي أوســ وعـ
تجسيدا  والواجبات،  بالحقوق 
لألهداف العامة للخدمة اإلعالمية 
وازن  بحضور  وذلك  العمومية«، 

لنجوم سلسلة »مداولة«.
هذا  في  املتدخلون  واستعرض 
للمرفق  الكبير  االلــتــزام  اللقاء، 
في  ممثال  الــعــمــومــي،  ــي  اإلعــالم

لإلذاعة  الوطنية  الشركة  خدمات 
األهـــداف  تنفيذ  ــي  ف والــتــلــفــزة، 
العمومية لالتصال  للخدمة  العامة 
قيم  بتدعيم  املتعلقة  السمعي 
والحرية  واملواطنة  الديمقراطية 

والتضامن  والــكــرامــة  املــســؤولــة 
االجتماعية  والعدالة  واملــســاواة 
ــة  ــارك ــش ــؤ الـــفـــرص، وامل ــاف ــك وت
تحقيق  إلــى  والسعي  والــحــداثــة 
بمنظومة  والــنــهــوض  املناصفة 

حــقــوق اإلنــســان ومــنــاهــضــة كل 
الدستور  وفــق  التمييز،  أشــكــال 

وااللتزامات الدولية للمغرب.
هذا  خــالل  مساهماتهم  ــي  وف
ــدد مــن نــجــوم  ــد عـ ــاش، أكـ ــق ــن ال
الوالي،  رشيد  ومنهم  السلسلة، 
وجــواد  الركاكنة،  الكبير  وعبد 
أحرار،  الزهراء  وفاطمة  العلمي، 
أثــره  على  ــالوة  ع ــة«،  ــداول »م أن 
الكثير  إنقاذ  في  املتمثل  املباشر 
ــني مـــن مــخــالــفــة  ــنـ ــواطـ مـــن املـ
للمخرجني  القانون، يشكل مشتال 
ــني، مــشــيــديــن بــحــرص  ــل ــث ــم وامل
الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 
على  وانفتاحه  استمراريته  على 

القضايا املستجدة.



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

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

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

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

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

الدليمي في قضية بنبركةالفرق بين دور أوفقير ودور  28
تحت األضواء

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

سري

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

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

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

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

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

مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

تحليل إخباري

الحكومة تراكـم األخطـاء يهدد مستقبل  رئيس  14
ملف

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

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

مصطفى العلوي

اللطيف سري عبد  اجلديد،  العدل  وزير  يفرق  هل 

والعمل  الــســيــاســي  الــنــشــاط  ــن  ب ــي،  ــب وه

احلكومي يف حكومة جاللة امللك؟ فقد صرح 

ملتمس  إعداد  بصدد  بأنه  التلفزيون  على 

يجعل  األمر  وهذا  الريف،  معتقلي  عن  للعفو 

القضية أمام أحد أمرين، إما أن هناك توجها نحو 

الوزارة،  من  أكبر  ملكي،  بقرار  مرتبط  وهو  العفو، 

أو أن الوزير رمى بالكرة يف ملعب املؤسسة امللكية، ما 

يجعل هذا التصريح مبثابة »اللعب«. مـدير النشر:

الطيب العلوي

  

كـوفــيد  19

تحليل إخباري
أطــروحة نهــاية 

والبوليساريو   الجزائر 
14

تحت األضواء
أكبر تقرير رسمي يكشف

 اختالالت التعليم الخاص بالمغرب
5

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

الضائعة الحقيقة 
البحث محاضر 

بنبــركة فــي قضــية 
28

ملف العدد

 الرابحون والخاسرون من »مشروع« 

الحرب بين المغرب والجزائر
6

من وزير األوقاف إلى طبيب اللقاح

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

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

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

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

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

2

4
كواليس األخبار

األخبار كواليس 
الباحث بنحمزة يحدد 6 أهداف 

أول تحرك تشريعي كيف فشلت الجزائر 

»االحتـيــال« فـي 

على مجلس األمن
تقـبر  الحكـومـة 

مكافـحة  مشـروع 
الـفساد

ملف

عندما تسبب وزير التربية الوطنية 

196
س 5

23 مـار
فـي أحـداث 

6

ت األضواء
تح

ألول مـــرة.. مؤسسة عمومية 

س األعلى للحسابات
تنتقد المجل

5

س:
 المؤس

ى العلوي
مصطف

سري

والدعاية  الكهربائية)..(  الصناعات  بني 

املشاريع  جــل  فشلت  الــكــاذبــة،  الدبلوماسية 

جر  استطاع  ألعاب«  »صانع  وراءهــا  وقف  التي 

يجني  كي  باملاليير  قــروض  إلــى  دولية  أبناك 

الرؤية  سيحجب  مشاريعه  أحد  وكان  املاليني)..(، 

حالت  العليا  التدخالت  لكن  سال،  جهة  من  البحر  عن 

باألمر  املعني  أن  غير  النوع،  هذا  من  مشروع  بناء  دون 

إن  ويقولون  السيادة،  وزارات  بإحدى  التربص  يواصل 

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

مـدي

ب العلوي
الطي

  

ي المغرب منذ  1965
األسبوعية رقم 1 ف
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الضائعة الحقيقة 

الخــالف  أســرار 

بين أوفقير والدليمي

28

ربورتاج

ل الحضري 
ي النق

ف لوب
هل يستـنز

ل العام في غياب رقابة الدولة ؟
الما

17

السنة شكيب بنموسىشخصية 

ل العدد
التفاصيل داخ

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها 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

املذكرات،  وكتابة  النزهة  فيه  تحلو  أحد  يوم  كل  ليس 
يكون  ألن  الفرصة  يوم  كل  »امنح  توين:  مارك  قال  كما  لكن 
أجمل أيام حياتك«، وكذلك نفعل، لكن يوم السبت 19 فبراير 
املغاربة  للمحامني  وال  لي،  بالنسبة  عاديا  يكن  لم   ،2022
الدولية  للنقابات  بالنسبة  وكذلك  العرب  املحامني  وحتى 
أن  بعد  عصيبا  يوما  كان  فقد  شراكات..  بينها  تجمع  التي 
اختطفت يد املنون - في ذلك الصباح - روح املرحوم النقيب 
عبد اللطيف بوعشرين، وال أدري أهي عادة سيئة أم حسنة 
صوت  على  النوم  وهي  »كورونا«،  فترة  علمتني  التي  تلك 
محاضرة أو مرافعة أو كتاب مسموع أو موسيقى، ويحدث 
أن تبقى األنترنيت مشغلة وأنا نائم، فيحدث أن أستفيق على 
رنة رسالة صوتية أو كتابية لتوقظني وأتفاءل من نهاري كما 

قال مارك توين.
الذين  القضاة  أحد  من  رسالة  الصباح، وصلتني  ذلك  في 
كادت  والتي  بالفقيد،  تربطني  كانت  التي  العالقة  يعرفون 
أنها  صاحبتها  تخبرني  رسالة  تلتها  ثم  روحية،  تصبح  أن 
قاله  ما  على  عيان  شاهدة  بأنها  وعللتها  املرحوم،  كاتبة 
األخ  النقيب  أمام  قبل موته  الفقيد في شخصي وفي غيابي 
وأحيانا  الفراش،  من  النهوض  على  أقدر  فلم  حسي،  محمد 
نسمع سقوط املطر وال نسمع هبوط الثلج، وكثيرا ما نسمع 
اآلالم الخفيفة وال نسمع صمت اآلالم العميقة.. فحتى زهور 
الصباح وأدعيته لم أرسلها كعادتي إلى من أحب ويحبونني.
بباقي  أســوة  كله  اليوم  برنامج  تغير  فقد  جــرى..  هكذا 
وفعال،  حياتهم«،  العظماء  »موت  املثل:  يقول  فكما  الزمالء، 
فقد بدأ شريط الحياة والذاكرة مع املرحوم.. كيف كان اللقاء 
ملحكمة  املقابلة  »ميرابو«  بساحة  الحقوق  كلية  في  األول 
موقفا  كان  مكانها  أن  البيضاويون  يذكر  التي  االستئناف، 
ذلك  وكــان  والطلبة،  األســاتــذة  بعض  وســيــارات  لشاحنات 
قصرها  االستئناف  محكمة  تغادر  أن  قبل   ،1975 سنة  في 
باألحباس لهذه البناية التي يطلق عليها اليوم »الكوماناف«، 
18 سنة وكنت نحيفا، وكان املرحوم يكبرني  وقد كان عمري 
بقليل ويسميني األخ األصغر كلما عانقني، لذلك ال يسميني 
فقد  انفراد،  على  نكون  عندما  بالنقيب  أسميه  وال  باألستاذ 

كان يناديني بنور الدين وأنا أناديه بعبد اللطيف.
وحدث أن كنت مسؤوال في الدار البيضاء وكان في مجلس 
هيئتها، ووقع خالف في تصريف األشغال الروتينية، وكلفه 
النقيب بحل ذلك الخالف بطريقته، وعندما دخل إلى مكتبي، 
قال لي رحمة هلل عليه: »اسمع، أنا لم أحضر بصفتي محاميا 
عضو املجلس، بل أحضر بصفتي عبد اللطيف«، ومن أعرافنا 
وتقاليدنا في املهنة، أن طلبات النقيب وكالمه ال يرد، وقلت 
»حتى وإن كان خاطئا!«، فأجابني: »النقيب يتعامى وال  له: 
يخطئ وإال ملا كان نقيبا«، وملا رافقته إلى مخرج املكتب، طلب 
مني أن ال أرافقه وقلت له: »هذا عرف قضائي، عندما يدخل 
محامي إلى مكتب مسؤول قضائي أو قاضي، يجب أن يرافقه 
إلى  الحال  اقتضى  وإن  املدخل  إلى  القاضي  أو  املسؤول 
املحامي«،  بأهمية  العموم  ليشعر  الجمهور،  وأمام  املصعد، 
املسؤول«،  عند  وليس  الدين  نور  عند  جئت  »أنا  علي:  فرد 
ورددت عليه: »وأنا أرافق عبد اللطيف وليس عضو املجلس«، 
الرد حتى في  فاستلقى ضاحكا رحمة هلل عليه وكان سريع 

األعراف، فأجبته: »ألسُت باألخ األصغر؟«.

بين القضاء 
والمحاماة.. 

الطائر الصداح

يتـــبع
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برنامج  على  ضيفا  حلوله  خــالل 
قناة  على  يبث  الذي  املالعب«،  »صدى 
سعد  الفنان  استغل  ســي«،  بــي.  »إم. 
قبل  للحديث عن حياته  الفرصة  ملجرد 
الشهرة، وعن عالقته بوالده املوسيقار 

البشير عبدو.
التي  املعاناة  عن  تحدث  »املعلم« 
أنه  إلى  مشيرا  الشهرة،  قبل  عاشها 
عاش أياما صعبة خالل فترة استقراره 
بالديار األمريكية، إذ عانى من البطالة 
طبيعة  بسبب  عسيرة  فترة  وقضى 
وقت  مــن  يشتغله  ــان  ك الـــذي  العمل 
على  االعتماد  أريد  »كنت  وقال:  آلخر، 
عصاميا،  إنسانا  أصبح  وأن  نفسي 
لذلك قررت الهجرة إلى أمريكا، وهناك 
وعانيت  الوظائف  من  عدد  في  عملت 

ولكنني  الــعــمــل،  قــلــة  ــن  م لــفــتــرة 
تعلمت منها الكثير«.

في  مشاركته  وبخصوص 
بــرنــامــج »ســوبــر ســتــار«، 
كانت  أنها  سعد  أوضــح 
مهمة  محطة  أهــم  ثاني 
تمكن  حيث  حياته،  في 

خاللها من كسب حب 
ودعـــــم الــجــمــهــور 

طيلة تلك الفترة.
كبير  وبــتــأثــر 

تــحــدث ملــجــرد 
عــــن والــــــده 
ــر  ــ ــي ــشــ ــ ــب ــ ال
مشيرا  عبدو، 

ــذا  ه أن  ــى  ــ إل
قدوته  هــو  األخــيــر 

أنه  كما  الــحــيــاة،  فــي 
منه  وتــعــلــم  اكــتــســب 

الكثير من األمور.

سعد لمجرد: 
عشت أياما صعبة 

قبل الشهرة

ساخـــنة مذكرات 

1

ــى مــوقــع  ــل ــه ع ــر حــســاب ــب ــي تــدويــنــة ع فـ
الــوالــي  رشــيــد  الــفــنــان  انتقد  »إنــســتــغــرام«، 
األعمال الدرامية التي بدأت تعرض على شاشة 
األخيرة،  السنوات  خالل  املغربي  التلفزيون 
عن  الوالي  وتساءل  تشبهنا«،  »ال  أنها  معتبرا 
سبب غياب األعمال التي تشبه املجتمع املغربي، 
الحب  مواضيع  على  منها  املعروضة  وتركيز 
والخيانة والطالق قائال: »سؤالي اليوم بعد كل 
لم نعد نرى أعماال تشبهنا  التجربة: ملاذا  هذه 
ملاذا  والطالق؟  والخيانة  الحب  ومواضيع غير 
القلق والبكائية؟«، وأضاف:  املتعة وحل  غابت 
لها  تختار  التي  اللجان  أن  أم  توجه،  هو  »هل 
نظرة وتوجه آخر، أم أننا ننقل أعماال تركية ال 

يشاهدها حتى من يعيشون في تركيا؟«. 
أرفقها  تدوينة  في  الوالي  رشيد  عبر  كما 
الذي  والصافية«  »الحسني  مسلسل  ببوستر 
جمعه بالفنانة سامية أقريو، عن اشتياقه ملثل 
اشتاق  اللي  »شكون  قائال:  فكتب  األعمال  هذه 
مكياج،  بــدون  البساطة  األعــمــال؟  هــاذ  لبحال 
نحكي واقعنا، ال نحاول أن نشبه أحدا«، وتابع: 
وحيث  الــرجــل،  عند  مكانة  لها  ــرأة  امل »حيث 
ويتعلم  زوجــتــه  ليعني  بأعمال  يقوم  الــرجــل 
ويبنيا  األمية،  ملحاربة  نفسه  ويسجل  منها 
مشروعهما معا، كل واحد منا يتألم أللم األخر 
وتبكي  الصافية،  لتصالحه  الحسني  ويغضب 

هي ليبكي معها، بالرغم من مشاكل الحياة«.

الفنان رشيد 
الوالي ينتقد 

األعمال الدرامية 
المغربية

واجهته  التي  الشرسة  الحملة  على  ردا 
من قبل بعض املنابر اإلعالمية، متهمني إياه 
إقامة  باحتقار الصحافة املغربية على خلفية 
قال  البيضاء،  الــدار  بمدينة  الغنائي  حفله 
تصريح  في  خوري،  مروان  اللبناني،  الفنان 
بالندوة  دراية  على  يكن  لم  أنه  املواقع،  ألحد 
الصحفية املقامة صباح الحفل إال قبل ساعات 
والوسيط  املنظمني  كان بني  األمر  وأن  قليلة، 

وليس له هو أي عالقة به.
وأضاف مروان خوري في حديثه: »سفرتنا 
تضمنت محطة استراحة 6 ساعات في تركيا، 
ووقت السفرة كلها كان 18 ساعة، فكان هناك 
تعب غير طبيعي، فقلت لهم أي نشاطات قبل 

يؤجلوا  أن  منهم  طلبت  بها،  أقوم  ال  الحفل 
فأنا  يلغوه،  أن  أو  الظهر،  بعد  إلى  املؤتمر 
التاسعة  أو  التاسعة  الساعة  عند  لدي حفلة 
والنصف على املسرح، ويجب أن أحضر في 
وكنت  بروفات،  أجري  وأن  قليال،  مبكر  وقت 

حينها تعبانا ألني لم أنم جيدا«.
الصحافة   بعض  مهاجمة  وبخصوص 
املغربية له، واتهامه باحتقارها، قال خوري: 
والسفر،  التعب  بسبب  مريض  أنا  »حاليا 
ألغيت  مرضي  وبسبب  تصوير،  لدي  كان  إذ 
باختصار  املوضوع  األسبوع،  كل  التصوير 
ميغاراما،  فــي  حفلة  لــدي  كــانــت  أنــه  هــو 
كان  بالتأكيد  ــاي،  م  26 بتاريخ  وتحديدا 

الذين  املنظمني  وبني  بيني  هناك وسيط 
ال أعرفهم شخصيا، وكان معي صديقي 
والغناء،  املوسيقى  محترفي  نقيب 
وإذا  هناك،  إلى  ذهبنا  بوسعيد،  فريد 
أنه  تقريبا،  يوم  قبل  ُيخبرونني  بهم 
 11 الساعة  عند  صحفي  مؤتمر  لدينا 

فريد،  أخــبــروا  فهم  صباحا، 
أحضر  أن  وأنا مستحيل 
11 صباحا،  الساعة  عند 

ــام فــي وقــت  ــ ــي أن ألنـ
متأخر وأستيقظ في 

وقت متأخر«.

اللبناني مروان خوري يرد على اتهامه بـ»احتقار« الصحافيين المغاربة
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 25 يــوم  السابعة،  الجلسة  يف 
ألبيرنو  املــحــامــي  يــفــاجــئ  ــل،  ــري أب
بعد  تــحــريــاتــه  بنتيجة  املــحــكــمــة 
تــصــريــحــات »لـــوبـــيـــز«، وتــقــريــره 
للرئيس  فــيــقــدم  فــانــفــيــل،  لرئيسه 
إلى  »لوبيز«  رفعه  تقرير  من  نسخة 
أکتوبر   31 بـ  مؤرخ  فانفيل«  رئيسه 
بنبركة،  اختطاف  بعد  يومني   ،1965
شاهده  ما  كل  »لوبيز«  فيه  ويقول 
»فونتوني  في  »بوشسيش«  بيت  في 
دون  اآلخرين  وأسماء  لوفيكونت«، 
ويتساءل  الدليمي،  اســم  يــذكــر  أن 
املالحظون: كيف حصل املحامي »نو« 
كان  لقد  السري؟  التقرير  هــذا  على 
املخابرات  رئيس  جاكيي،  الجنرال 
أبعد من منصبه کما سبق  قد  العام، 
ذكره، ومن املمكن أن الرئيس الجديد 
هو الذي قدم الوثيقة للمحامي »نو«، 
مهيمنة  بقيت  املخابرات  لعبة  ولكن 
أن  مثلما  الثانية،  الجلسات  على 
لم تكن  بنبركة  الحقيقة بشأن مصير 
في أي واحدة من املحاكمتني، وال شك 
أن الدليمي كان يعرف أصول اللعبة، 
الدليمي  وقف  أبريل،   21 وفي جلسة 
من  اتــجــاهــه  فــي  هــجــوم  على  رادا 
))سيدي  فقال:  بيريز  الرئيس  طرف 
بتؤدة  تسيروا  أن  أرجوكم  الرئيس، 
األرض  إن  األصــابــع،  رؤوس  وعــلــى 

حتت أقدامكم خاسفة((.
ما  أن  الجلسات  على  هيمن  ولقد 
غير صحيح،  »فيكون«  اإلرهابي  قاله 
نشرته  ملا  أذاعــه  الذي  التكذيب  وأن 
کما  الصحيح،  هو  باسمه،  الصحف 
وربما  يكذب،  كان  »لوبيز«  أن  اتضح 
وأوفقير،  الدليمي  بني  يفرق  يكن  لم 
بيانات  ليعطي  »نو«  املحامي  فوقف 
الدليمي في باريس  عن برنامج مقام 
إلى  وصــل  حينما  أكتوبر،   30 ليلة 
باريس واستقبله »لوبيز« في املطار: 
))لقد توجه رأسا إلى نزل »أديلفي« 
ــه إلــى  ــوج ــه، وت ــت حــيــث كــانــت زوج
حيث  البلغيتي،  اسمه  مغربي  بيت 
تقابل مع أوفقير ليبحث معه مشكل 
أخبره  وهــنــاك  بنبركة،  اختطاف 
للمغرب  يدخل  أن  عليه  بأن  أوفقير 
رأسا، فرمبا حدثت مظاهرات شعبية 
تتطلب  االختطاف،  على  احتجاجا 
إلى  فتوجه  لألمن،  كرئيس  وجــوده 

هو  وبقي  »كالفادوس«  اسمه  ملهى 
الفندق  إلى  ذهب  حيث  الفجر  إلى 
إلى  وتوجه  أمتعته،  حقيبة  وأخــذ 
سائق  ــع  م تــوقــف  أن  بــعــد  املـــطـــار، 
أن  قبل  قهوة  كأس  لشرب  التاكسي 
رئيس  أن  ويظهر  للمطار((،  يتوجه 
املحكمة قرر التوقف عند كل كلمة من 
بل  منها،  ليتأكد  املحامي  تصريحات 
هذا  من  التأكد  بأن  القول  يمكن  إنه 
لبراءة  يمهد  أخذ  الذي  هو  البرنامج 
بيريز  الرئيس  ذهــب  وقــد  الدليمي، 
الصحافة  في  نشر  أنه  لدرجة  بعيدا 
تاكسي  ســائــق  عــن  يبحث  ــا  إعــالن
الصباح  فــي  مغربيا  شخصا  حمل 
معه  وتوقف  أكتوبر،   31 يوم  الباكر 
بمقهى  الــطــريــق  فــي  قــهــوة  لــشــرب 
استمرت  وبينما  ــارنــاس«،  ــب »مــون
تنشر  الــصــحــف  كــانــت  املــحــاكــمــة، 
التاكسي  جاء سائق  وقد  االستدعاء، 
ــي الئحة  فــعــال، وأكـــد أنـــه ســجــل ف
كذا  صفته  طويل،  شخص  نقل  عمله 
مقهى  فــي  الشخص  وتــوقــف  وكــذا، 
»مونبارناس« وشرب القهوة، ومضى 
فاستدعى  بــعــيــدا،  بيريز  الــرئــيــس 
املقهى، ورغم  املقهى، وخدام  صاحب 
املحكمة  املقهى كذب على  أن صاحب 
الساعة  في  األبــواب  نقفل  أننا  وقال 
املفروضة  القوانني  بحكم  الخامسة 
فإن  بــاريــس،  بلدية  طــرف  مــن  عليه 
ذلك  أن  إذ  ذلك،  عكس  أكــدوا  العمال 
املقهى ليست له أبواب على اإلطالق.. 
وهكذا يمكن القول بأن الدليمي مدين 

ببراءته لفنجان قهوة.
الكبير  الــتــحــول  لــهــذا  مــهــد  وقــد 
الطويل  الــعــرض  ذلــك  القضية،  فــي 
به  أدلــى  والــذي  باملصداقية،  املليء 
اإلجرام  رئيس شعبة  بوفيي،  العميد 
على  الفرنسية،  القضائية  بالشرطة 
مدى ساعتني، وبعد أن أكد تصريحاته 
))إني  قــال:  ــى،  األول املحاكمة  خالل 
مغربية  شخصيات  مبسؤولية  مقتنع 
وهو  بنبركة،  املــهــدي  اختطاف  يف 
تصريحات  على  إال  يرتكز  ال  اقتناع 
أن  بوفيي  العميد  وأكــد  »لــوبــيــز«، 
يوم  إلــى  وتأخر  والبحث  التحقيق 
االختطاف  بعد  أي  نــونــبــر،  ثــالــث 
احلراسة  وضعت  ولو  أيــام،  بخمسة 
على احملل الذي احتجز فيه بنبركة 
يوم فاحت نونبر لتغيرت األمور بشكل 
بعيد إذا ما فكرنا بأن املهدي بنبركة 
األثناء،  تلك  يف  مــوجــودا  كــان  رمبــا 
وإما  لوفيكونت«،  »فونتوني  يف  إمــا 
التصريح،  هذا  أهمية  »أورمــوي«،  يف 
احملامني  أحد  سماه  رجل  عن  الصادر 
يف  تكمن  األسطورة«،  بـ»الشخصية 
صرح  كما  احمللفني  على  ــرت  أث أنها 
بذلك بعضهم فيما بعد.. فقد تأكد 
إلى  موجودا  بقي  بنبركة  أن  لديهم 
فاحت نونبر، حيث حدث ما ال يعرفه 
الكثير عنه أي شيء إال »فيكون«((، 
الدليمي  أن  بوفيي،  وأضــاف  ربما، 
وأوفقير تناوال طعام العشاء معا في 
»سامبلون«، وأن رجال بوفيي  مطعم 
كانا  الرجلني  أن  الحظوا  املطعم  في 
مستعجلني، لكن بوفيي لم يترك هذه 
أن يسجل مالحظة  الفرصة تمر دون 

لم  ملاذا  املحامون  سأله  حينما  هامة 
تهمته؟  في  املشكوك  املتهم  تعتقل 
وزيــر  اعــتــقــال  ميكن  ))ال  فــأجــاب: 
داخلية دولة أجنبية صديق لفرنسا 

مثلما يعتقل أي شخص آخر((.
ــإدالء  ــد مــثــل الــكــومــيــســيــر لـ وقـ
ــوم 29 أبــريــل،  بــشــهــادة إضــافــيــة ي
سابقاتها:  تفوق  أســرار  عن  فكشف 
ــري،  ــد أخـــبـــرنـــي مــخــبــر سـ ــقـ ))لـ
ــون« مــشــاركــا يف  ــك ــي ــه شــاهــد »ف أنـ

الليلة  نفس  يف  وسمعه  االختطاف، 
وهو سكران يف أحد البارات، يتباهى 
بأنه أجنز عملية كبرى، وأضاف هذا 
املخبر - يقول بوفيي - فأخبرني يوم 
يحتجز  الذي  باملكان   1965 نونبر   2
الكوميسير  بنبركة((.  املهدي  فيه 
ربما  جملة  املحكمة  أمـــام  أضـــاف 
تكمل  ولكنها  دون وعي،  منه  صدرت 
التي  االحتماالت  وتشرح  الحقيقة، 
أكن  ))لم  قال:  فقد  سردها..  سيأتي 
أهتم بسفر احملامي »لومارشان«، وال 
»فيكون«..  اللص  هذا  مع  بعالقاته 
أن  بالتأكيد  ــه  إن ــاذا؟  مـ ــرق  س لــص 
من  بنبركة  سرق  الذي  هو  »فيكون« 
كانت  طبعا،  مختطفيه.  أيــدي  بني 
الثانية،  احملاكمة  هاته  يف  هناك 
التي  كتلك  مؤثرة  إنسانية  ظــروف 
وقف فيها الطالب »األزموري«، الذي 
االختطاف،  ساعة  املهدي  مع  كــان 
احملكمة  أمــام  »األزمـــوري«  مثل  وقد 
التهم  عليه  فنزلت  مايو،  ثاني  يف 
أيام  خمسة  اختفيت  ــاذا  »مل تترى: 
»اخلوف  فأجاب:  االختطاف؟«،  بعد 
كنت  لــقــد  واألوالد،  حــيــاتــي  عــلــى 
زوجتي  فنقلت  نــهــار،  ليل  مــراقــبــا 

يف  صديق  عند  حلمايتهم  وأوالدي 
مدينة بواتيي«((، ولقد بقي الطالب 
الصدمة  هذه  وقع  تحت  »األزمــوري« 
إلى أن مات منتحرا کما سبق التطرق 

إليه.
املسؤولية  طوق  عاد  أخرى،  ومرة 
الفرنسية  الحكومة  بتبعة  ليحيط 
مــنــدوب  تــقــدم  حينما  وأجــهــزتــهــا، 
بنبركة،  للمهدي  السياسي  الحزب 
الطاهري،  محمد  املغربي  االقتصادي 

يترك  ال  ما  فقال  بشهادته،  لــإدالء 
مجاال للشك: ))لقد أخبرت احلكومة 
الفرنسية يف شخص وزارة داخليتها، 
بعد  أي  صــبــاحــا،  أكــتــوبــر   30 يــوم 
لي  فأكدوا  واحــد،  بيوم  االختطاف 
وكانت  بالواجب((،  سيقومون  أنهم 
النيابة العامة هي التي طلبت شهادة 
وزرا  شهادته  فأصبحت  الطاهري، 

على الحكومة الفرنسية.
على  يشرف  كــان  بيريز  الرئيس 
العجيبة،  املــفــارقــات  هــذه  تسلسل 
بعصبية  نظارته  مسح  على  فينكب 
من  معلمة  إلى  املحاكمة  هذه  محوال 
حدث  ــب.  ــري امل السياسي  الــتــاريــخ 
أحد  على  عميقة  نظرة  ألقى  أن  مرة 
فسأله  ماجياني،  األستاذ  املحامني، 
بهذه  تحدجوني  ــاذا  وملـ املــحــامــي: 
فأجابـه  الرئيس؟  سيدي  يا  النظرات 
يا  إليكم  أنظر  »إني  بيريز:  الرئيس 
املــطــران«،  إلــى  الكلب  نظرة  أستاذ 
يا  الكلب  هو  »ومن  املحامي:  فسأله 
الرئيس  فأجاب  الرئيس؟«،  سيـدي 
الكلب  »أنــا  أعصاب:  ببرودة  بيريز 
وأنت هو املطران«.. هنا جمع املحامي 
»سأتوقف  وقــال:  ملفاته،  ماجياني 

نهائيا عن طرح أي سؤال«.
وأصبح  األعصاب،  تعبت  وفعال، 
العصبية  مــن  حــالــة  فــي  املــحــامــون 
فلسفيا  طــابــعــا  يــضــفــون  ــة،  ــادي ــب ال
بعض  أعطى  مما  تدخالتهم،  على 
ففي  املــســرحــيــة..  طــابــع  الجلسات 
األستاذ  وقــف  مــايــو،  عاشر  صباح 
وكأنه  الدليمي،  محاميي  أحد  »نو«، 
))أيــهــا  ــال:  وقـ مــســرح  خشبة  على 
أيها  قضائي  تضليل  يحاك  السادة، 
وأرى  وســادة،  سيدات  من  احمللفون، 
انتباهكم  أسترعي  أن  واجــبــي  مــن 
احملاكمة،  هذه  يف  حذر  على  لتكونوا 
تهيمن  خــفــيــة  قـــوة  ــد  ــوج ت ألنـــه 
تتجاوز  كما  طاقتي  وتتجاوز  علينا، 
ويا  العام  املدعي  سيدي  يا  طاقتكم 
وبعد  أعــضــاء احملــكــمــة((،  ســادتــي 
مهم  وهــذا   - »نــو«  املحامي  أكــد  أن 
املتعقبني  للباحثني  بالنسبة  جــدا 
أوفقير،  عن  يدافع  ال  أنه  ـ  للجزئيات 
الحقيقية  صيغته  في  املشكل  وضع 
وقال: ))يتعني علي اليوم أن أالحظ 
احملاكمة  يف  الرئيسي  العنصر  أن 
اجلوهر  وأن  الكواليس،  يف  يجري 
كما  سياسية،  قضية  طابع  يكتسي 
تكتسي  املداوالت  وخفايا  بواطن  أن 

صبغة سياسية((. 
أثرت  بمكان،  األهمية  من  حادثة 
الحكومة،  على  املهيمن  الجو  على 
رضی  أحــمــد  الــشــاهــد  تغيب  وهــي 
ال  وكان  بشهادته،  اإلدالء  عن  جديرة 
هذا  ألهمية  نظرا  تسجيلها،  من  بد 
فإن  تاريخيا،  يكن  لــم  إن  التغيب، 
بعد  مفسرة  وربما  حاضرة  أهميته 
الرئيس  تفحص  لقد  عاما..  عشرين 
املسيو  أيــن  وقـــال:  وثــائــقــه  بيريز 
وبعد  أحــد،  يجب  ولم  جيد..؟  جــي.. 
جاء  دقائق،  بضعة  للجلسات  توقف 
ليقول:  جــلــون،  بــن  مجيد  املحامي 
إن السيد جديرة  الرئيس،  ))سيدي 
يف  ــة  درجـ ــني  ــع األرب بحمى  مــصــاب 
ونتأسف  فاعذروه،  بالرباط..  بيته 
بيريز:  الــرئــيــس  ويـــرد  لــغــيــابــه((، 
يحضر..  لــم  جــديــرة  ــوا..  ــل ــج ))س

رفعت اجللسة((. 
 ،1967 جــوان  مــن  الخامس  وفــي 
الباريسية  الــشــوارع  كانت  وبينما 
الكبرى  اإلعالمية  بالحملة  مختنقة 
ــول الــرئــيــس جــمــال عبد  ــرة ح ــدب امل
مضايق  ــالق  ــ إغ ــول  وحــ ــاصــر،  ــن ال
الصحافة  أســمــتــه  ومـــا  ــران«،  ــيـ »تـ
النهائي  »اليوم  بأنه  كلها  الفرنسية 
أحكام  صدرت  إسرائیل«،  تاريخ  في 
مفاجأة  ــت  ــان وك بــيــريــز،  الــرئــيــس 
واملاحي،  الدليمي،  ))بــراءة  كبرى: 
فواتو،  والشرطي  بيرنيي،  وفيليب 
واحلكم  فانفيل،  لوروا  سراح  وإطالق 
سجنا،  ســنــوات  بثمان  لوبيز  على 
سوشون بست  الشرطة  وعلى ضابط 
بالسجن  واحلــكــم  سجنا،  ســنــوات 
ولوني  والشتوكي  أوفقير  على  املؤبد 
ــاي((،  ــ وبــوشــســيــش وبــالــيــس ودوبـ
ومنذ صدور هذه األحكام إلى اليوم: 
ومات  الدليمي،  ومات  أوفقير،  مات 

بوشسيش، ومات املاحي.

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

قـراءات  فـي  محـاضر  المحكـمة51الحلـقــة

فنجــان قهــوة.. �سبب براءة الدليمي

املحامي الفرنسي »نو« 
يدخل محكمة باريس ىلع نقالة، 

للترافع ألجل الكولونيل الدليمي.


