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الضائعة الحقيقة  المصير األخير.. ملــف
والتـاريخ الحقيـقة 

لمـاذا يعـتبر دعـم إسـبانيا للحـكم الـذاتي 
28»موقف دولة« وليس قرار الحكومة ؟ 6
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العيد  الرباط،  يف  األمريكية  السفارة  استبقت 
يتم  الذي  االستقالل،  بعيد  احتفائها  بعد  بليلة، 
غير  مببرر  يوليوز،   4 يوم  سنة  كل  به  االحتفاء 
غياب  سبب  عن  تساءلوا  احلاضرين  لكن  معروف، 
أي ممثل للجانب املغربي، حيث لم يحضر ال وزير وال 

سفير وال غفير)..(.
السفارتني األمريكية  للتذكير بالقطيعة بني  وال داعي 
والروسية، حيث لم يسبق للسفيرين الروسي واألمريكي أن 
األخيرة،  السنوات  طيلة  احلجم  بهذا  مناسبة  يف  اجتمعا 
فما بالك بزمن العملية العسكرية الروسية يف أوكرانيا)..(.

مـدير النشر:
الطيب العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

 المؤسس:
مصطفى العلوي

إخباري تحليل  منظمات وجمعيات مرخص لها تحت األضواء
بالصحراء تـترصد المغرب بتقارير كاذبة

محاولة »إعدام« العالقات 
الروسـية  المغربـية  14 3

كواليس 04كواليس 02
بيـن  التنسـيق  استمـرار 

مكونات المعارضة رغم 
صراع بن كيران ولشكر

بيدرو سانشيز يسعى 
إلــى طـرد خصـوم المغرب 

البرلمان اإلسباني مـــن 

األشــــباح  مغرب 

لم تتخلص اإلدارة المغربية من المعضلة الكبرى التي تضرب نجاعتها في الصميم.. فبغض النظر عن عدم كفاءة عدد كبير من الموظفين، 
الذين ال يقدمون أي إضافة تذكر، فإن عددا كبيرا يقدر باآلالف، هم في حقيقة األمر عبارة عن أشباح، تحظر فقط أطيافهم، ومكاتبهم فارغة)..( 
ويلتهمون ميزانية الدولة في عدد كبير من اإلدارات والجماعات والمؤسسات العمومية.. فهل يعقل أن يستمر هذا العبث في سنة 2022، علما 
أن ما يزيد عن 2000 شبح محسوبون على مجلس مدينة الرباط وحده، حسب تصريحات العمدة أغاللو، فكم سيكون عدد األشباح في المغرب كله؟

التفاصيــل   داخــل   العـــدد
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1612 من 17 إلى 23 يونيو 2022

بقلــم               الطيب العلوي

مـا وراء تهنـــئة 
الملــك لبوتـــين

بعيداً عن تبادالت »عطيني نعطيك«، التي بدأنا 
العائد  العام  األمني  بني  أحد،  يوم  كل  عليها  نعتاد 
لحزب العدالة والتنمية، السي بن كيران من جهة، 
خالل ندواته بمختلف املدن، بعد عقم التدخالت من 
داخل البيت)...(، وبني باقي األحزاب والصحفيني 
و»املؤثرين« الذين ال يأثرون في شيء)...( من جهة 
الصدور،  بعض  تثلج  بالحجارة  تراشقات  أخرى، 
الوجهات)...(،  وتغير  األنظار  ُتتِلف  أنها  دام  ما 
وفي غمرة الحرب الروسية األوكرانية التي شكلت 
ضربة قوية اخترقت ُبعد املعاناة واألزمة اإلنسانية 
ــواد  امل ارتــفــاع  بــني  الــعــاملــي،  باالقتصاد  لتطيح 
الغذائية والطاقية، وأثار تباطؤ النمو وزيادة سعر 
تقف  العالم  ديمقراطيات  جعلت  عواقب  التضخم.. 
وقفة رجل واحد أمام املوقف الروسي املتصلب، كما 
تصل  األمريكية،  اإلدارة  كحال  بعضها،  من  جعلت 
جعلت  خطوات  حــرب..  بمجرم  بوتني  وصف  حد 
التوتر  تصّعد  أن  املرجح  من  األخرى  تلو  الواحدة 

الدبلوماسي بني روسيا والغرب لوقت طويل.
التراشقات  يــوم  نفس  وفــي  هــذا،  كل  غمرة  في 
األحد  يــوم  الجاللة  صاحب  بعث  الداخلية)...(، 
بمناسبة  بوتني،  لفالديمير  تهنئة  برقية  املاضي، 
فيها،  له  معربا  الوطني،  بعيدها  بــالده  احتفال 
باسمه وباسم الشعب املغربي، عن تقديره ملا يربط 
والتعاون  املتينة  الصداقة  عالقات  من  البلدين 

البناء واملتبادل.
استفهام،  عالمة  من  أكثر  تطرح  كهاته،  مبادرة 
ما  قــراءة  على  القدرة  له  من  كل  يتساءل  قد  حيث 
من  ترفع  أن  لدولة  يمكن  كيف  الخبر)...(،  وراء 
قدر رئيس دولة في وقت سحب الجميع الكلمة في 
أحد  على  الحكم  تم  دولة  لدن  من  خصوصا  حقه، 
باإلعدام  األسبوع،  نفس  وفي  الشباب،  مواطنيها 
غير  أو  مباشرة  بصفة  املنعوت  الرئيس  طرف  من 
املغربية  املتهم  بعائلة  يمس  لم  حكم  مباشرة)...(، 
فحسب، وإنما خلق جدال سياسيا وحقوقيا شديدا 

قد يسبب أزمة إنسانية دولية.
فما أسباب هذه املبادرة امللكية التي اتخذت بكل 
مبادرة  السفن؟  لباقي  املعاكس)...(  االتجاه  عزم 
قد  طــرف  ألي  وضــوح  بكل  البعض  فيها  يــرى  قد 
نفسه حفنة  على  يجر  قد  ما  املــغــرب)...(،  ينحاز 
من االنتقادات الخارجية، وهناك من ربط املوضوع 
بالغياب التام ألي مسؤول أو وزير أو ممثل للدولة 
الحفل  مدير ملؤسسة عمومية، عن  أي  أو  املغربية، 
بالرباط  األمريكية  السفارة  أقامته  الذي  الرسمي 
توصلهم  ــم  رغ يــونــيــو،   15 ــاء  ــع األرب ــوم  ي مــســاء 

باالستدعاءات)...(.
لكن، قد يكون الجواب بعيدًا عن هذا الحقل، بل 
حكمة  على  مبنية  دبلوماسية  سياسة  في  يكمن 
 - كذلك  الحال  يكون  أن  ونتمنى   - ُتعرف«  »خالف 
عليها  نعتاد  بدأنا  والتي  السادس،  محمد  للملك 
األمريكية  املتحدة  الواليات  اعتراف  تجربة  منذ 
أو  واسكت«،  »شوف  سياسة  املغربية،  بالصحراء 
على  الفيديوهات  محتوى  اآلن صناع  يسميها  كما 
فيها  كانت  وربما  اللّخر«،  حتى  »تفّرج  األنترنيت: 
املغرب  من  القادمة  تلك  ليست  اللعبة  ألغاز  أولى 
قبل  قادمة  كانت  بل  السادس،  محمد  تهنئة  عبر 
سفير  عزل  بوتني  قرار  عقب  روسيا،  من  أسبوعني 
بالده بالجزائر إرضاء للملك محمد السادس، قرار 
جاء بعد أقل من 48 ساعة على تصريحات السفير 
الصحراء  ملف  بخصوص  بيليايف،  إيغور  املُقال، 

املغربية، ودعمه لجبهة البوليساريو.
الجديدة)...(،  بمبادراته  املغرب  سيصبح  ربما 

منقذا للعالم.. على هلل آخويا..

الكتـاتيب  تحويل 
القرآنية إلى بيوت 

للكراء 
الرباط. األسبوع

القرآنية  الكتاتيب  لعبت  لطاملا 
منذ  املغاربة  تدريس  في  مهما  دورا 
مدارس  باعتبارها  االستعمار  عهد 
تربوية  مؤسسات  وكــانــت  أولــيــة، 
لتخريج العلماء والفقهاء واملقاومني 
الوطن،  استقالل  عن  دافعوا  الذين 
كما اهتم سالطني املغرب بالكتاتيب 
ســواء  السنني،  مــر  على  القرآنية 
الخامس  محمد  السلطان  عهد  في 
حرصا  الــثــانــي،  الحسن  املــلــك  أو 
قبل  املغاربة  أبناء  تعليم  على  منهم 
أن  إال  العصرية،  للمدارس  ولوجهم 
جعل  للكراء،  بيوت  إلــى  تحويلها 
حيث  البرملان،  لقبة  يصل  املوضوع 
الدخش  البرملاني نبيل  النائب  وجه 
عــن الــفــريــق الــحــركــي، ســـؤاال إلى 
اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزير 
مصالح  قيام  حول  التوفيق،  أحمد 
القرآنية  الكتاتيب  بتحويل  وزارته 
إلى  بالرباط  العتيقة  املدينة  فــي 
تم  بعدما  للخواص،  وكرائها  منازل 
من  عريضة  فئة  حرم  مما  ترميمها، 
االستفادة من  والشباب من  األطفال 

خدمات الكتاتيب القرآنية.
الوزير  البرملاني  النائب  وطالب 
التوفيق، بتوضيح األسباب الكامنة 
القرآن  تعليم  كتاتيب  تحويل  وراء 
التي  والتدابير  سكنية،  بيوت  إلى 
إعادة  أجل  من  ــوزارة  ال ستتخذها 
نصابها،  إلى  األمور 
الهام  للدور  نظرا 
به  تضطلع  الذي 
الكتاتيب  هـــذه 
ــة  ــ ــي ــ ــرب ــ فـــــــي ت
على  ــة  ــاشــئ ــن ال
تــعــالــيــم الــديــن 
اإلسالمي.

الرباط. األسبوع

الحكومة  رئيس  سانشيز،  بيدرو  يعتزم 
اإلسبانية ورئيس حزب العمال االشتراكي، 
أجل  من  الشيوخ  مجلس  إلى  طلب  تقديم 
طرد فريق حزب »فوكس« املتطرف املعروف 
سانتياغو  يتزعمه  والذي  للمغرب،  بعدائه 

أباسكال، من البرملان اإلسباني.
إسبانية،  إعــالمــيــة  مــصــادر  وحــســب 
مع  اتصاالت  يجري  سانشيز  بيدرو  فإن 
مدعومة  خطة  إلعداد  السياسيني،  شركائه 
بحجج ودالئل قوية بشأن استعمال الحزب 

والكراهية  بالعنف  يتسم  خطابا  املتطرف 
والتي  السياسية  أهــدافــه  إلــى  للوصول 
اإلسباني  الــدســتــور  روح  مــع  تتعارض 
والغير  املنفتحة  الديمقراطية  على  القائم 

متشددة.
رئيس  أن  املــصــادر،  ذات  وأوضــحــت 
خطته  تقديم  يعتزم  اإلسبانية  الحكومة 
فيهم  بمن  السياسيني  الفرقاء  جميع  إلى 
التجمع  وكــذلــك  االنــفــصــالــيــة،  ــزاب  ــ األح
على  للتوقيع  الباسك،  إقليم  في  اليساري 
بيان يدين الفريق النيابي لحزب »فوكس« 

وينزع منه الشرعية البرملانية.
األحزاب  أشد  من  »فوكس«  حزب  ويعد 
تقف  التي  إسبانيا  في  املتطرفة  اليمينية 

ضد الوحدة الترابية للمملكة املغربية، كما 
من  املهاجرين  طرد  إلى  يدعو  لطاملا  أنه 

إسبانيا وينشر الكراهية ضدهم.
الدفاع  ــرة  وزي قالت  أخــرى،  ناحية  من 
لقاء  فــي  روبــلــس،  مارغريتا  اإلسبانية، 
أن  »الثالثة«،  اإلسبانية  القناة  مع  لها 
الذاتي  للحكم  اإلسبانية  الحكومة  »دعــم 
إلسبانيا  جيدا  قــرارا  يعد  الصحراء،  في 
ومنطقة البحر األبيض املتوسط بأكملها«، 
جاء  الــذاتــي  الحكم  »دعــم  أن  وأوضــحــت 
وواقعية  جدية  األكثر  األســاس  العتباره 
أن  مضيفة  النزاع«،  هذا  لحل  ومصداقية 
»رئيس الحكومة بيدرو سانشيز اتخذ هذا 

القرار بناء على اعتبارات ضرورية«.

الرباط. األسبوع

أن يقوم ناصر بوريطة، وزير  املرتقب  من 
اإلفريقي  والــتــعــاون  الخارجية  الــشــؤون 
واملغاربة املقيمني بالخارج، بزيارة إلسرائيل 

من أجل فتح سفارة مغربية في تل أبيب.
يائير  اإلسرائيلي  الخارجية  وزيــر  وقــال 

يتوقع  أنه  إعالمية،  تصريحات  في  البيد، 
ــن املــغــرب  ــل م ــري خــارجــيــة ك ــ ــارة وزي ــ زي
أن  مرجحا  إسرائيل،  إلى  قريبا  ــارات  واإلم

تتم الزيارة خالل شهر أو شهرين.
املغرب  أن  إسرائيلية  صحف  وأفـــادت 
الدبلوماسية  تمثيليته  رفــع  على  سيعمل 
الخارجية  وزيــر  زيــارة  خالل  إسرائيل،  في 
أبيب  لتل  املــقــررة  بوريطة  ناصر  املغربي 

قريبا.

بيدرو سانشيز يسعى 

إلــى طـرد خصــوم 

مـــن  المغرب 
البرلمان اإلسباني

مدير الطرق السيارة يصرف 26 مليون 
سنتيم في شراء »الشوكوالتة«

الرباط. األسبوع

قام أنور بنعزوز، املدير العام للشركة 
الوطنية للطرق السيارة باملغرب، والتي 
الكبرى،  العمومية  املؤسسات  من  تعد 
)قام( بصرف ميزانية كبيرة في شراء 
»الشوكوالتة« وتوزيعها على الشركات 
اقتنت  التي  وخاصة  كهدايا،  الخاصة 

محطات  من  للعبور  »جـــواز«  بطاقات 
األداء.

وحسب مصادر مطلعة، فقد قامت 
إدارة هذه املؤسسة العمومية 

ــشــراء »الــشــوكــوالتــة«  ب

بمبلغ مالي بلغ 26 مليون سنتيم، فاق الرقم الذي 
سجله سابقا عبد العظيم الكروج املعروف بـ»وزير 
الشوكوالتة«، والذي بلغ أربعة ماليني سنتيم.
السيارة  الطرق  مدير  اقتناء  ويأتي 
التي  األزمــة  ظل  في  لـ»الشوكوالتة« 
دعــوة  مــن  بــالــرغــم  الــبــالد  تعيشها 
ترشيد  إلــى  للمؤسسات  الحكومة 
مديونية  كانت  إذا  النفقات، خاصة 
السيارة  للطرق  الوطنية  الشركة 

الشيء  درهــم،  مليار   40 تناهز 
نهج  مـــع  ــاقــض  ــن ــت ي الـــــذي 

وتخليق  الجيدة  الحكامة 
الحياة العامة.

التوفيقبنعزوز

هل يفتـتح بوريطة سفارة مغربية
فــي إسرائــيل ؟



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
3 العدد: 1612 من 17 إلى 23 يونيو 2022

كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع

قـــدم أحــمــد شــوقــي بــنــيــوب، املــنــدوب 
املكلف بحقوق اإلنسان، مضامني  الوزاري 
اإلنسان  حقوق  بوضعية  املتعلق  التقرير 
في الصحراء املغربية، خالل لقاء له بملتقى 
لــأنــبــاء، منوها  الــعــربــي  املــغــرب  وكــالــة 
اللجان  بها  تقوم  التي  واألنشطة  بالعمل 
األقاليم  فــي  اإلنــســان  لحقوق  الجهوية 
من  إشادة  نالت  والتي  للمملكة،  الجنوبية 

األمني العام لأمم املتحدة ومجلس األمن.
وكشف تقرير املندوبية الوزارية لحقوق 
املجلس  بها  يقوم  التي  الجهود  اإلنسان، 
الصحراء  فــي  اإلنــســان  لحقوق  الوطني 
يوجهها  التي  الرسائل  من خالل  املغربية، 
إلى اآلليات األممية من املغرب، ودوره من 
خالل تقارير األمني العام، فضال عن الدور 
الذي اضطلع به املجلس الوطني من خالل 

قرارات مجلس األمن.
التقرير أن األقاليم الجنوبية  وأفاد ذات 
البالد،  مناطق  باقي  غــرار  على  للمملكة، 
في  وملموسة  جريئة  تدابير  من  تستفيد 
تعزيزها  يتم  حيث  اإلنسان،  حقوق  مجال 
إقليمية في  آليات  تأمني  فعلي، عبر  بشكل 
املنطقة ملؤسستي املجلس الوطني لحقوق 
ومواكبة  ملراقبة  املظالم،  وأمــني  اإلنسان 
ورصدها  فعليا،  اإلنــســان  حقوق  تعزيز 
واالنسجام  الــواقــع،  أرض  على  كثب  عن 
بشكل تام مع إطار عمل الجهوية املتقدمة 
املجلس  تعزيز دور  إلى جانب  املغرب،  في 

الوطني لحقوق اإلنسان وفعاليته.
ــن الــتــقــدم  ــي بــنــيــوب ع ــدث شــوق ــح وت
ــســان  ــوق اإلن ــق ــجــال ح ــحــاصــل فـــي م ال
املغربية،  الصحراء  في  العامة  والحريات 
اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  وإطالع 
على  بانتظام  املــتــحــدة  ــم  األمـ مفوضية 
املــكــاتــب  بــهــا  تضطلع  ــي  ــت ال األنــشــطــة 
اإلقليمية في الصحراء املغربية، ومجموعة 
لجنتا  بها  اضطلعت  التي  األنشطة  من 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان في كل من 

العيون والداخلة.
إلى  الحقوقية  املندوبية  تقرير  وتطرق 
حقوق  وحماية  اإلداريـــة  الوساطة  دور 
اإلنسان، الذي تقوم به مؤسسة الوسيط من 
مستقلة،  حقوقية  كمؤسسة  موقعها  خالل 
ــي مــســار الــتــأســيــس لــســيــاســة الــقــرب  ف
املتقدمة  للجهوية  املؤسساتية  وللمقومات 
باألقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرا إلى أن 
مدينة العيون حظيت بإنشاء أول مندوبية 
2008، شملت  جهوية للمؤسسة في يناير 
دائرة اختصاصها الترابي تغطية 3 جهات 
وادي  الحمراء،  الساقية  بوجدور  )العيون 

الذهب لكويرة، كلميم السمارة(.
الوسيط  مؤسسة  أن  التقرير،  وأوضــح 
من  بتمكنها  جيدة،  نتائج  حققت  لطاملا 
والقضايا  املــلــفــات  مــن  الــعــديــد  تسوية 

بفضل  عليها،  املــعــروضــة  والــتــظــلــمــات 
ملعالجة  املــؤســســاتــي  الــقــرب  ــار  ــي اخــت
واإلنصات  اإلدارة  مع  املواطن  مشكالت 
بعض  مبرزا  بــه،  الدائم  واالحتكاك  إليه 
ــة  الــنــمــاذج مــن أعــمــال الــوســاطــة اإلداريـ
في  نشرت  التي  اإلنسان،  حقوق  وحماية 
اململكة،  وسيط  ملؤسسة  السنوية  التقارير 
في  الجهوية  املندوبيات  دور  تبرز  والتي 
تكريس إدارة القرب، والدور الذي تضطلع 
به مندوبية جهة العيون-بوجدور-الساقية 

الحمراء.
ــن قــســم خــاص  كــمــا كــشــف الــتــقــريــر ع
في  الخاص  والوضع  االنتقالية  بالعدالة 
جبر  أن  على  وأكــد  الجنوبية،  األقــالــيــم 
الضرر الفردي يعد محطة مهمة في إنصاف 
أعطت  إذ  اإلنسان،  حقوق  انتهاك  ضحايا 
بالغة  أهمية  واملصالحة«  »اإلنصاف  هيئة 
مقاربتها  ضمن  املالي  التعويض  ملوضوع 
يمثل  أنه  معتبرة  الضرر،  لجبر  الشمولية 
له  تعرض  عما  الدولة  بمسؤولية  اعترافا 

الضحايا من انتهاك جسيم لحقوقهم.
ــوب، أنــه  ــي ــن ــي ب ويـــقـــول تــقــريــر شــوق
فإنه  املالي،  التعويض  قيمة  بلغت  مهما 
ــرار  واألضـ املــعــانــاة  يــعــوض  أن  يمكن  ال 
تعرض  التي  واملادية  والنفسية  الجسدية 
األساسية  قيمته  إن  بل  املتضررون،  لها 
إلى جانب األشكال  تكمن في كونه يساهم 
األخرى املتعددة، في عملية جبر الضرر في 
استعادة كرامة الضحايا ومساعدتهم على 
اإلدماج مجددا في املجتمع والتخفيف من 

اآلالم الناتجة عن االنتهاكات.
»اإلنــصــاف  ــأة  الــتــقــريــر أن هــي ــد  ــ وأك
ــطــاق  ــي ن ــ واملـــصـــالـــحـــة« تــفــاعــلــت ف
ــي، مع  ــن ــزم االخــتــصــاصــني الــنــوعــي وال
األقاليم  التي عرفتها  الجسيمة  االنتهاكات 
مستحضرة  ــة،  ــصــحــراوي ال الــجــنــوبــيــة 

اإلنسان  لحقوق  العام  التاريخي  السياق 
والسياق  ــغــرب،  امل مناطق  مختلف  فــي 
التاريخي الخاص في الصحراء التي عرفت 
بدًء  ألقاليمها  التدريجي  اململكة  استرجاع 
سنة  إفني  وسيدي   ،1958 سنة  بطرفاية 
سنة  الحمراء  والساقية  العيون  ثم   ،1969

1975، والداخلة والكويرة سنة 1979.
تشمل،  أقسام  ثمانية  التقرير  ويتضمن 
باألقاليم  اإلنسان  حقوق  الخصوص،  على 
ــق األمـــم املــتــحــدة،  ــائ ــي وث الــجــنــوبــيــة ف
الخاص  والــوضــع  االنتقالية  والــعــدالــة 
الذاتي  الحكم  ومبادرة  الجنوبية،  لأقاليم 
اإلنــســان،  وحــقــوق  املغربية  بالصحراء 

والنموذج التنموي لأقاليم الجنوبية.
وهاجم املندوب الحقوقي شوقي بنيوب، 
االنفصاليني  على  املحسوبة  الجمعيات 
ملمارسة  قانون  بوصل  تمتعها  رغم  والتي 
إال  الــجــنــوبــيــة،  ــيــم  األقــال ــي  ف أنشطتها 
إلى  األخيرة،  السنوات  خالل  سعت  أنها 
كما  املغربية  األمنية  الــقــوات  اســتــفــزاز 
أن  إلى  مشيرا  سنوات،  منذ  يحصل  كان 
لم  االستفزازية  املــحــاوالت  هــذه  أصحاب 
القوات  ألن  أهدافهم،  تحقيق  من  يتمكنوا 
لأمن  العامة  للمديرية  التابعة  األمنية 
مع  التعامل  في  نموذجا  قدمت  الوطني، 

املوضوع.
الدولية  املنظمات  بعض  بنيوب  وانتقد 
وتترصد  األخطاء،  بعض  عن  تبحث  التي 
تتعلق  مــا  واقــعــة  تصيد  بغية  الــوقــائــع 
األقاليم  فــي  جــدا  مــحــدوديــن  بأشخاص 
الجنوبية إلضفاء طابع االعتداء واملضايقة 
الــدولــيــة  املــنــظــمــات  أن  معتبرا  عليها، 
املعروض  اإلقليمي  الصراع  في  املنخرطة 
على أنظار مجلس األمن املتعلق بالصحراء، 
والتي تتخذ اململكة خصما، سيتم التصدي 
يمكن  وال  وواقعيا،  ومنهجيا  قانونيا  لها 
اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  تدعي  ملنظمة 
لتساند  وتأتي  اإلنسان،  حقوق  وخطاب 

األطروحة األخرى.
الخارجية  وزارة  لتقرير  وبالنسبة 
أوضح  اإلنــســان،  حقوق  حــول  األمريكية 
على  بالتعقيب  قامت  املندوبية  أن  بنيوب، 
والتفاعل  خاصة،  منهجية  وفق  التقرير 
معه بنفس القوة والدرجة املهنية التي تتم 
أنه  إلى  مشيرا  األخــرى،  التقارير  كل  مع 
يتفادى إصدار حكم سياسي حول التقرير، 
ألنه يراه من زاوية حقوق اإلنسان، و»نقدم 
ــجــرأة«،  وال الــوضــوح  بكل  توضيحاتنا 
املندوبية  أن  أضــاف  الــذي  بنيوب،  يقول 
املــرســوم  مراجعة  على  تنكب  ــة  ــوزاري ال
املرسوم  هذا  ستعرض  وأنها  لها،  املنظم 
وستحذف  املختصة،  السلطات  على  قريبا 
وإعـــداد  بتتبع  املتعلقة  االخــتــصــاصــات 
بحقوق  املتعلقة  الحكومية  السياسات 
بالقانون  يتعلق  مــا  كــل  ــذا  وك اإلنــســان، 
على  فقط  واالقتصار  اإلنساني،  الدولي 
ألنه  املــتــحــدة،  األمــم  آلــيــات  مــع  التفاعل 

االختصاص املفضل لديه.

لفريق  الــجــديــد  الــرئــيــس  يــعــرف 
الــبــدراوي،  عزيز  البيضاوي،  الرجاء 
»أوزون«، أكثر من غيره  صاحب شركة 
البرملاني  وشاك،  حفيظ  استقالة  سبب 
نتيجة  صفرو،  عمالة  مجلس  ورئيس 
اإلقليم  عامل  يمارسها  ظل  ضغوطات 
املفوض  التدبير  عقد  وتمديد  لتجديد 
شكاية  حسب  ــذكــورة،  امل الشركة  مــع 
عدم  هو  األمر  في  والغريب  املستقيل، 
هــذه  ــي  ف للتحقيق  جــهــة  أي  تــحــرك 
علما  األخيرة)..(،  البدراوية،  النازلة، 
هو  ليس  البيضاوي  الرجاء  فريق  أن 

الفريق الوحيد في أجندة البدراوي..

ــم تــعــرف أســبــاب إطـــالق حملة  ل
األمير  اســم  فيها  ذكــر  كبيرة  دعائية 
ــرف بعض  ــوالي إســمــاعــيــل مــن طـ ــ م
املواقع، باعتباره أميرا شعبيا يتحدث 
الوداية  مدينة  قرب  ويتمشى  الدارجة 
األمراء  أن  ومعلوم  بالرباط،  التاريخية 
التواصل  النوع من  لطاملا تجنبوا هذا 

مع املواطنني)..(.

بخالف ما تم ترويجه، لم تظهر أي 
محمد  السابق  الداخلية  لوزير  بصمة 
ملؤتمر  بالتحضير  يتعلق  فيما  حصاد، 
تجنبت  الذي  املقبل،  الشعبية  الحركة 
لجنته التحضيرية خالفات كبيرة بسبب 
الدخول في  السنتيسي  الرئيس  تجنب 
وحرصه  الغاضبني)..(،  مع  مواجهات 
العام  على إعطاء مكانة متقدمة لأمني 
يعني  مــا  العنصر..  امحند  الحالي، 
ملمارسة  حصاد  عودة  عن  الحديث  أن 
على  لها  وجــود  ال  السياسي  العمل 

أرض الواقع.

أغرب ما كتب عن قضية املغربي 
األوكــرانــي إبــراهــيــم ســعــدون، هو 
تدخل  إمكانية  الجهات  بعض  ادعاء 
أبو زعيتر أو البطل العاملي بدر هاري، 
قــاديــروف،  الشيشاني  الرئيس  لــدى 
ــوتــني، لطي  الــعــزيــز عــلــى الــرئــيــس ب
باإلعدام،  املحكوم  املعتقل  هذا  صفحة 
وإمكانية الصفح عنه، لتعذر األمر عبر 

الدبلوماسية)..(. القنوات 

فـــرضـــت املـــصـــالـــح الــجــمــركــيــة 
النسائية  املالبس  على  كبيرة  رسوما 
الصيني  إن«  »شي  موقع  من  القادمة 
أخنوش،  سلوى  إعــالن  مع  بالتزامن 
زوجـــة رئــيــس الــحــكــومــة، عــن إطــالق 
ملنافسة  »وصال«  اإللكتروني  متجرها 
ــازون«  »أم وموقع  الصينية  املنصات 
قالت  مطلعة،  مصادر  حسب  العاملي، 
التجارة  في  الناشطات  املغربيات  أن 
اإللكترونية، تعرضن لإلفالس وخسرن 
املصالح  ــرار  ق بسبب  طائلة،  أمـــواال 
ــا  الــجــمــركــيــة الــتــي فــرضــت رســوم
وبضائع  السلع  بحجز  وقامت  باهظة، 
رفع  إلى  الشركة  لجأت  كما  الزبونات، 
الشحن  وتــكــالــيــف  املــنــتــجــات  أثــمــنــة 

بسبب ارتفاع الرسوم.

ــع  ــري ــد يــريــد مــحــاربــة ال ــ ال أح
مــا أكدته  ــذا  املــصــالــح.. ه ــضــارب  وت
االستقالل  حزب  مستشاري  انتفاضة 
ضد  البيضاء  الـــدار  مدينة  بمجلس 
عدم  بسبب  الرميلي،  نبيلة  العمدة 
املتعلقة  الداخلية  وزير  ملذكرة  تفعيلها 
بــتــضــارب املــصــالــح فــي حــق بعض 
املستشارين  هؤالء  وسجل  املنتخبني، 
عدم استجابة العمدة للمطالب املتكررة 
بتفعيل املذكرة الوزارية بشأن تضارب 
املنتخبني  بــعــض  حــق  ــي  ف املــصــالــح 

املنتسبني ملقاطعة املعاريف.

تحت
األضواء

شوقي بنيوب في تقرير عن الوضعية 
الحقوقية باألقاليم الجنوبية:

وجمعيات  منظمات 
مرخص لها بالصحراء 

المغرب  تــتــرصد 
كاذبـة بتقـارير 

هاجم املندوب الحقوقي 
شوقي بنيوب، الجمعيات 

املحسوبة ىلع االنفصاليين 
والتي رغم تمتعها بوصل 
قانون ملمارسة أنشطتها 
يف األقاليم الجنوبية، إال 

أنها سعت خالل السنوات 
األخيرة، إلى استفزاز القوات 
األمنية املغربية كما كان 

يحصل منذ سنوات.. 



العدد: 1612 من 17 إلى 23 يونيو 42022

كـواليـس  األخبــار

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

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

صور تنشر   ألول  مرة

صورة تاريخية لألمير موالي الحسن )الحسن الثاني(، 
ويظهر أمام األستاذ في الصف األول بدًء من اليمين: 

عبد هللا غرنيط، واألمير موالي الحسن، وإلى اليسار في 
الخلف موالي سالمة بن زيدان.

رفاق الملك في المدرسة

   

مطالب بمنع فيلم يروج لقيم 
مخالفة لقيم المغاربة

الرباط. األسبوع

يسود غضب كبير في مواقع التواصل االجتماعي ولدى أولياء 
الدار  في  املغربية  السينمائية  القاعات  إعالن  بسبب  التالميذ، 
البيضاء والرباط، عن عرض فيلم كارتوني تحت اسم »اليت يير« 
من إنتاج شركة »والت ديزني«، يدعم املثلية والشذوذ الجنسي.

14 دولة في الشرق األوسط،  وبالرغم من منع هذا الفيلم في 
وماليزيا  وأندونيسيا  ومصر  واإلمــارات  السعودية  بينها  من 
الحصول  من  تمكنت  املنتجة  الشركة  أن  إال  والصني،  ولبنان 
يروج  الذي  الفيلم  هذا  لعرض  املغربية  السلطات  موافقة  على 

لسلوكات الأخالقية مخالفة لقيم وأخالق املغاربة.
وخلف هذا الفيلم موجة انتقادات كثيرة في مواقع التواصل 
االجتماعي، حيث طالب فاعلون جمعويون ومثقفون في عريضة، 
واملجلس  الطفولة،  وجمعيات  الفنية  الرقابة  أجهزة  بتدخل 
العلمي ووزارة واألوقاف، ملنع عرض هذا الفيلم املسيء ملبادئ 

وقيم املجتمع املغربي.
وتساءل هؤالء النشطاء عن سبب صمت وزير األوقاف وأجهزة 
الرقابة واملركز السينمائي في الوقت الذي منعت فيه دول عربية 
إلفساد  يسعى  من  هناك  أن  معتبرين  الكارتوني،  الفيلم  هذا 
الناشئة والترويج للمثلية بني األطفال لخدمة أجندات خارجية.

النائب الذي أصدر دورية 
مخالفة للقانون في 

قطاع التأمينات 
الرباط. األسبوع

  

بالنيابة(  )الرئيس  العام  الكاتب  أصدر 
خليل  عثمان  التأمينات،  مراقبة  لهيئة 
العلمي، دورية جديدة بمثابة تعليمات دون 
تحديد الجهة املوجهة إليها، هل للمواطنني، 

أم للشركات، أم للوسطاء أم املوظفني؟
وأفادت مصادر مطلعة، أن الكاتب العام 
قانوني،  سند  بدون  الدورية  أصدر  للهيئة 
تمنع  التي  التأمينات  مدونة  مع  متناقضة 
األنترنيت،  شبكة  عبر  التأمني  عقود  بيع 
ومنافية لقانون املستهلك رقم 64.12، الذي 
ال يعطي الحق ملوظف في الهيئة يتقاضى 
املستهلك  بتقييد  العام،  املــال  من  أجرته 

وإصدار التعليمات للزبائن.
وأوضحت نفس املصادر، أن بيع منتجات 
غير  األنترنيت  عبر  للمواطنني  التأمني 
قانونية، ألن هذه العملية غير واضحة وال 
تمكن الزبون من معرفة حقوقه والضمانات 
التأمينات  مدونة  وأن  سميا  ال  القانونية، 
تنص على ضرورة الوضوح والشفافية مع 

املستهلك خالل إبرام عقد التأمني.
هذه  خروج  أن  املصادر،  ذات  وأضافت 
الدورية في هذه الظرفية، هدفه هو التغطية 
في  تحصل  للقانون  مخالفة  ــور  أم على 
التأمني  تجارة  بينها  من  التأمينات،  قطاع 
األنترنيت،  شبكة  مستوى  على  الرائجة 
ونشر  تــوزيــع  الشركات  بعض  واعــتــزام 
التأمني  وعقود  منتجات  لبيع  »ماكينات« 
والتي  للمواطنني،  إلكترونية  شبابيك  عبر 

تخالف املدونة.
ــه ال  أن ــى  إل املــصــادر نفسها  وأشـــارت 
رئاسة  يتولى  ــذي  ال العام  للكاتب  يحق 
للزبناء  تعليمات  إصدار  بالنيابة،  الهيئة 
الهيئة  مهمة  لكون  التأمني،  لوسطاء  أو 
إصدار  وليس  القطاع  مراقبة  في  تنحصر 
التأمينات  مــدونــة  مــع  تتنافى  قــوانــني 
والقوانني التي تضعها الحكومة والبرملان.

الرباط. األسبوع

املجموعة  رئيس  بــوانــو،  هلل  عبد  قــال 
بمجلس  والتنمية  العدالة  لحزب  النيابية 
بالتنسيق  متمسكة  املجموعة  أن  النواب، 
املجلس،  في  املعارضة  مكونات  بقية  مع 
ــة الــتــي تــروج  ــار املــتــداول رافــضــا األخــب
املعارضة بسبب  لوجود خالف داخل فرق 
الخالفات واالتهامات املتبادلة بني إدريس 

لشكر وعبد اإلله بن كيران.
املعارضة  قــوى  قــيــادات  أن  بــوانــو،  وأكــد 
بينها  فيما  للتنسيق  دعمها  عــن  أعلنت 
ــقــاءات الــتــواصــلــيــة الــتــي عقدت  ــل خــالل ال
بني  التنسيق  أن  معتبرا  الــنــواب،  بمجلس 
الدفاع عن مصالح  إلى  فرق املعارضة يهدف 
أو  حزبية  مكتسبات  تحقيق  وليس  الوطن 

مصالح خاصة.
تعمل  املعارضة  فرق  فإن  بوانو،  وحسب 
على تقديم تعديالت تتعلق بمشاريع القوانني 
التي تتم مناقشتها داخل مجلس النواب، منها 
والحقوق  املؤلف،  بحقوق  املتعلق  القانون 
قــررت  املعارضة  أن  إلــى  مشيرا  املــجــاورة، 
توجيه رسالة مشتركة إلى الحكومة، من أجل 
فتح مشاورات موسعة حول هذا القانون الذي 

الفنانني، وأوضح أن املجموعة  ترفضه نقابة 
النيابية وفرق املعارضة تعتزم تقديم تعديالت 
النظام  بمراجعة  تتعلق  مشتركة،  أخـــرى 
الداخلي ملجلس النواب، ال سيما فيما يتعلق 
بسرية اجتماعات اللجن البرملانية، حيث ترى 
أن مبدأ العلنية هو األصل في مراقبة البرملان 

ألشغال ومهام الحكومة.

لحزب  النيابية  املجموعة  رئيس  واعتبر 
العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مشروع 
من  العديد  يطرح  العمومي  اإلحسان  قانون 
من  عددا  وأن  خاصة  واملخاوف،  اإلشكاالت 
في  االجتماعي  العمل  بهذا  يقومون  الناس 
محيط أسرهم في إطار اإلحسان واملساعدة، 

لكن القانون يبعدهم عن هذا العمل الخيري.

استمـرار التنسـيق بيـن مكونـات المعـارضة 
رغم صراع بن كيران ولشكر

لشكربوانو بن كيران

العلمي

الرباط. األسبوع

النواب،  انتقد ممثلو املعارضة في مجلس 
السياسة الصحية وعجز الحكومة عن وضع 
املطلوب  املستوى  إلى  ترقى  صحية  برامج 
املقدمة  الــوعــود  من  بالرغم  املواطنني  لــدى 
فــي الــبــرنــامــج الــحــكــومــي، خــاصــة فــي ظل 
الخدمات  وتــراجــع  البشرية  املـــوارد  نقص 
نظام  وضعف  العمومية،  املستشفيات  في 

التعويضات لدى املؤسسات.
عن  الفاطمي  املــهــدي  البرملاني  النائب 

أن  فريقه سبق  إن  قال  االشتراكي،  الفريق 
االختالالت  معالجة  إلــى  الحكومة  دعــا 
من  الطبية،  الخريطة  تعرفها  الــتــي 
وضعف  البشرية،  ــوارد  املـ قلة  حيث 
التغطية  وغياب  املــاديــة  اإلمكانيات 

االجتماعية الشاملة.
في  تعثرت  الحكومة  أن  وســجــل 

ــالح  ــ ــ ــة اإلصـ ــ ــب ــ ــواك ــ م
الطموح  االجتماعي 
ــال  ــرام اآلجــ ــ ــت ــ واح
ــو  ــددة، وهـ ــ ــ ــح ــ ــ امل
ــا يــــدفــــع إلـــى  ــ مـ
مآل  عن  مساءلتها 
مقتضيات  تفعيل 

أبريل،   14 يوم  امللك  أمام  املوقعة  االتفاقيات 
تعميم  في  التأخر  لتدارك  ــراءات  اإلجـ وعــن 
التجار  لدى  املــرض  على  اإلجباري  التأمني 
الصناعة  في  واملهنيني  املستقلني  واملهنيني 

التقليدية والفالحني.
حموني  رشيد  قــال  السياق،  نفس  وفــي 
رئيس فريق التقدم واالشتراكية، أن الخطاب 
للجحود،  الحالية خطاب  للحكومة  السياسي 
دائما ما يحمل املسؤولية للحكومات السابقة 
رغم أن حزب رئيس الحكومة كان مشاركا في 
القطاع  يظل  ملاذا  متسائال:  الحكومات،  هذه 
الخاص خارج وصاية وزارة الصحة التي ال 
بهذا  خاصة  مديرية  على  تتوفر 

القطاع؟
وأكـــــد حــمــونــي عــلــى 
القطاع  إخــضــاع  ضــرورة 
الخاص للخريطة الصحية 
تتبعها  الــتــي  العمومية 
الــــوزارة، خــاصــة فــي ظل 
بعض  في  املصحات  انعدام 
مما  البعيدة،  واملدن  األقاليم 
التنقل  إلــى  املواطنني  يدفع 
للرباط أو الدار البيضاء للبحث 
ــى حــســاب  ــل ــعـــالج ع ــن الـ عـ
نفقتهم الخاصة، مطالبا 
بـــضـــرورة مــراجــعــة 
الهزيلة  التعويضات 

الضمان  صــنــدوق  مــن  للمنخرطني  املقدمة 
يتم  التي  املبالغ  توازي  ال  والتي  االجتماعي 

صرفها.
بدوره، انتقد النائب مصطفى اإلبراهيمي، 
خطاب رئيس الحكومة حول نظام »الراميد«، 
الذي مكن من استفادة أزيد من مليون مواطن 
حقق  كما  املستشفيات،  فــي  الخدمات  مــن 
عملية  ألف  و333  استشفاء،  يوم  ماليني   5
جراحية، متسائال عن مدى ضمان حق حاملي 
بطائق »الراميد« في العالج املجاني، ال سيما 
ظل  فــي  للمستهدفني  منحها  إيــقــاف  بعد 
الحديث عن السجل االجتماعي املوحد، الذي 
لم يتم الشروع في العمل به بعد في عدة مدن.
مشروع  سحب  ــرار  ق اإلبراهيمي  وانتقد 
خاصة  للوالدين،  الصحية  التغطية  قانون 
من  وال  اقتصاديا  النشطاء  من  ليسوا  وأنهم 
مذكرا  الحرة،  املهن  أصحاب  من  وال  األجــراء 
محمد  امللك  فيه  تحدث  سابق  ملكي  بخطاب 
السادس عن ضمان التغطية الصحية للوالدين، 

داعيا الحكومة إلى االلتزام بهذا األمر.
قرب  عن  كشف  قد  الحكومة  رئيس  وكــان 
باالستقالل  تتمتع  صحية  مؤسسات  إحداث 
املالي واإلداري من أجل تأهيل القطاع الصحي، 
منها الهيئة العليا للصحة التي ستعمل على 
تقنني التغطية الصحية اإلجبارية عن املرض 
وتقييم نجاعة أداء وجودة الخدمات من طرف 

الفاعلني بالقطاعني العام والخاص.

المعارضة تتهم الحكومة بممارسة الجحود في النظام الصحي

أخنوش



إخباري تحليل 

تحت األضواء

تقرير أسود عن حرية الصحافة
 فــي زمــن أخــنوش 

مناورة أمريكية لخلق أزمة 
المغــرب وروســيا بــين 

14

5

سري

تتسارع  الــســادس  محمد  امللك  بــرج  محيط  يف 

وحتــاول  امللكية،  للتوجيهات  تنفيذا  األشغال 

احمليط  اخلــراب  مستوى  تغطية  جهات  عــدة 

البسطاء«  »نفي  يف  الــشــروع  عبر  باملنطقة، 

مفهومة  غير  استثناءات  مع  بعيدة  مناطق  إلى 

الرئيسان  رأسه  على  يوجد  الذي  البرملاني  للوبي 

والسنتيسي)..(، بينما كشفت هدية للصديق  العلمي 

الكبير)..( الذي جاء ملعاينة الهدية، أن إحدى واجهات 

تنته  لم  زوبعة  فقامت  »البراريك«،  على  تطل  البرج 

تأجيل  يف  ساهمت  التي  التقارير  مع  بالتزامن  بعد، 

زيارة امللك محمد السادس ملدينة سال)..(.
الطيب العلويمـدير النشر:

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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 المؤسس:
مصطفى العلوي

  

الضائعة الحقيقة 

كواليس

»مجموعة القتلة« تتحرك 

في باريس قبل اختطاف بنبركة

توقعـات بزلـزال إداري 
كبير فـي وزارة الـداخلية

28
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زمن الديناصورات

بين اإلدارة والسياسة والرياضة 
الزالزل  رغم  أماكنهم..  في  ليعمروا  خلقوا  وكأنهم 

اإلدارية، والسياسية، والرياح االنتخابية، ورغم الربيع.. 

المسؤولية  مناصب  في  »المعمرين«  من  عدد  يتزحزح  لم 

السرية  خلطته  يملك  واحد  وكل  مناصبهم،  من  المغرب  في 

لالستمرار، فعبد الواحد الراضي على سبيل المثال، هو أقدم 

برلماني ليس في المغرب فحسب، وإنما في العالم بأسره، 

وما زال مصرا على الترشح في االنتخابات، ولوال الظروف 

جانب  إلى  ليكون  االشتراكي)..(،  االتحاد  لقيادة  لترشح 

الحركة  أمين عام( في حزب  )أقدم  العنصر  امحند  زميله 

في  وهو  منصبه  مغادرة  عمليا  يرفض  الذي  الشعبية، 

سن الثمانين، لوال أن خصمه هذه المرة هو الزمن، وفي 

الشؤون  المتخصص في  الحليمي،  أحمد  زال  ال  اإلدارة، 

ثابتا في  اليوسفي)..(،  العامة في عهد عبد الرحمان 

 2003 سنة  منذ  التخطيط  مندوبية  رأس  على  مكانه 

فيصل  شأن  شأنه  ملكي،  خطاب  في  انتقاده  رغم 

العمومي  القطب  قيادة  إلى  الذي وصل  العرايشي، 

الثاني.  الحسن  الراحل  وفاة  عقب  العرش  انتقال  مع 

على  هيمن  من  هناك  والسياسة،  اإلدارة  وبين 

الرياضة واالتصاالت في السنوات األخيرة والنموذج 

من عبد السالم أحيزون، الذي يعطي نموذجا ناجحا 

الحسن  عهد  في  ماضيه  إخفاء  استطاع  لرجل 

الثاني ليعيش عمرا أطول في موقع المسؤولية 

التفاصيل في ركن »بين السطور«في الزمن الجديد)..(.
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ملف  األسبوع

تفاصيل تدخل المؤسسة 
الملكية اإلسبانية في 

القرار اإلسباني القاضي 
بدعم خطة الحكم الذاتي 

ــقـــرار اإلســبــانــي  ــار الـ ــب يــمــكــن اعــت
القاضي باالعتراف بمغربية الصحراء، 
فيه  تدخل  ببساطة  ألنــه  دولـــة،  ــرار  ق
مؤشرات  ظهرت  فقد  البلدين..  عاهال 
تؤكد ذلك مع اندالع األزمة األخيرة بني 
مدريد،  استضافة  خلفية  على  البلدين 
املاضيني،  يونيو  أبريل ومطلع   21 بني 
زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي 
العالج  تلقي  بدعوى  مزيفة«  بـ»هوية 
ــالل ذلــك،  ــا«، وخ ــورون مــن فــيــروس »ك
تتساءل  اإلسبانية  الصحافة  خرجت 
عن حل للخروج من األزمة، ومن ضمنها 

الصيت،  الذائعة  باييس«  »إل  جريدة 
باليقني بخصوص  الشك  قطعت  والتي 
كتبت  حيث  اإلسباني،  العاهل  تدخل 
إلى  تلجأ  لن  اإلسبانية  ))الحكومة  أن 
الجالس على العرش، فيليبي السادس، 
كمالذ  إال  الــربــاط  مــع  األزمــة  لحلحلة 
أخير، بعد استنفاذ الحكومة اإلسبانية 

كل الخيارات((.
))إن  أيـــضـــا:  الــصــحــيــفــة  وقـــالـــت 
اإلسباني  امللكني  بني  نــادر  التواصل 
ــارب عــمــرهــمــا((،  ــق واملــغــربــي رغـــم ت
فاترة  بينهما  ))العالقات  أن  وأضافت 
كانت  التي  بالعالقات  مقارنة  ورسمية 
تربط امللك كارلوس األول وامللك الراحل 
أن  أكدت  أنها  غير  الثاني((،  الحسن 
بــدوره  واع  السادس  فيليبي  ))امللك 
إلى  التحدث  وبإمكانه  الــدســتــوري، 
ولو  األزمــة  هذه  حول  املغربي  العاهل 
))العاهل  عبر الهاتف(( ثم استدركت: 
اإلسباني لن يفعل أي شيء ألن الحكومة 

لم تطلب ذلك منه بعد((.

لم  حيث  وقـــع،  مــا  ــذا  ه أن  ويظهر 
العاهل اإلسباني بأي شكل من  يتدخل 
األشكال لحل هذا امللف، وهكذا استمرت 
ونشبت  البلدين،  بني  والقطيعة  األزمة 
بينهما حرب دبلوماسية ضارية بعدما 
األوروبي  االتحاد  جر  إسبانيا  حاولت 
أن  بعد  خاصة  املغربية،  اململكة  إلدانة 
غير  الهجرة  ورقة  بإشهار  املغرب  قام 
ــرى، أصــدر  ــن جهة أخـ الــشــرعــيــة. وم
املغرب بيانات قوية وحازمة عبر وزارة 
إسبانيا  خاللها  مــن  يتهم  خارجيته 
بينما  حدودها  خارج  االنفصال  بدعم 

تحاربه داخلها.
ساد  الــذي  املطبق  الصمت  ظل  وفي 
واإلسبانية،  املغربية  اململكتني  بــني 
املياه  تحريك  في  البلدين  عاهال  بــدأ 
مبادرة  مــع  البداية  وكــانــت  ــراكــدة،  ال
امللك فيليبي، الذي بعث يوم 31 يوليوز 
2021 برقية تهنئة إلى العاهل املغربي 
العرش،  بعيد  لتهنئته  السادس،  محمد 
العميقة  »الصداقة  على  خاللها  وأكــد 

بني بالده واملغرب«، وبعد أيام من هذه 
غشت،   20 ذكرى  وبمناسبة  الرسالة، 
حيزا  الــســادس  محمد  امللك  خصص 
املغربية  للعالقات  خطابه  من  كبيرا 
اإلسبانية، فقد قال امللك محمد السادس، 
مرحلة  تدشني  إلى  تتطلع  ))بــالده  إن 
العالقات مع  جديدة وغير مسبوقة في 
إسبانيا((، وتابع خطابه بالتأكيد على 
وتفاؤل  صدق  بكل  تتطلع  ))بــالده  أن 
الحكومة  ــع  م الــعــمــل  مــواصــلــة  إلـــى 
سانشيز،  بيدرو  ورئيسها  اإلسبانية 
وغير  جديدة  مرحلة  تدشني  أجــل  من 
البلدين،  بــني  العالقات  فــي  مسبوقة 
على أساس الثقة والشفافية واالحترام 

املتبادل والوفاء بااللتزامات((.
))العالقات  أن  املغربي  العاهل  وذكر 
األخيرة  الفترة  في  مرت  البلدين  بني 
بأزمة غير مسبوقة هزت بشكل قوي الثقة 
املتبادلة، وطرحت تساؤالت كثيرة حول 
مصيرها، غير أن البلدين اشتغال بكامل 

الهدوء والوضوح واملسؤولية((، 

القاضي بدعم خطة  األخير،  إسبانيا  يزال قرار  ما 
الحكم الذاتي التي يقترحها املغرب كحل إلنهاء 
نزاع الصحراء املغربية، والذي عمر طويال، )ما زال( 
الداخلية  السياسية  الحياة  ىلع  بظالله  يلقي 
إلسبانيا.. فقد خلف ذلك موجة من األصوات املحلية الرافضة 
الحياد  قاعدة  كسر  أنه  اعتبار  ىلع  القرار،  بهذا  واملنددة 
بأن  النفس  البعض  ويمني  امللف،  هذا  بخصوص  اإلسباني 
أيام قليلة،  تتراجع حكومة بيدرو سانشيز عن ذلك، لكن قبل 
ويف رده ىلع املساءلة البرملانية حول تفاصيل االتفاق املبرم 

مع اململكة املغربية والذي أدى إلى إنهاء األزمة الدبلوماسية 
من  الجديد  اإلسباني  ))املوقف  أن  سانشيز  أكد  البلدين،  بين 
إلى  واضحة  إشارة  يف  دولة«((،  »موقف  يعد  الصحراء  قضية 
انخراط كافة الجهات الرسمية اإلسبانية يف التوجه الرامي إلى 
التقارب مع املغرب.. فماذا كان يعني بعبارة »موقف دولة«؟ 
هل معنى هذا أن القرار اتخذ من داخل القصر امللكي اإلسباني 
بناء ىلع ما يخوله له الدستور اإلسباني من وظيفة تحكيمية؟ 

وهل يمكن إلسبانيا أن تتراجع عن هذا القرار؟
هذا ما يحاول هذا امللف الخوض فيه.

لماذا يعتبر دعم إسبانيا للحكم الذاتي 
»موقف دولة« وليس قرار الحكومة ؟

سعد الحمريأعد الملف: 
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الثوابت  إلى  ))إضافة  جاللته:  وتابع 
نحرص  عليها،  نرتكز  التي  التقليدية 
املشترك  بالفهم  تعزيزها  على  اليوم 
أنه  مؤكدا  الجارين((،  البلدين  ملصالح 
سير  مباشر،  وبشكل  شخصيا  ))تابع 
وأوضح  املفاوضات((،  وتطور  الحوار 
لم  الرباط  ))هدف  أن  املغربي،  العاهل 
يكن الخروج من هذه األزمة فقط، وإنما 
أن نجعل منها فرصة إلعادة النظر في 
هذه  تحكم  التي  واملــحــددات  األســس 
))املغرب  أن  على  وشدد  العالقات((، 
تغير فعال، ولكن ليس كما يريدون، ألنه 
العليا  بمصالحه  املس  يتم  أن  يقبل  ال 
إقامة  على  يحرص  الوقت  نفس  وفي 
خاصة  ومتوازنة،  بناءة  قوية  عالقات 
))هــذا  أن  مبرزا  الــجــوار((،  دول  مع 
اليوم  توجهنا  يحكم  الذي  هو  املنطق 

في عالقتنا مع جارتنا إسبانيا((.
الجانب  ــن  م رســمــي  رد  أول  وفـــي 
ملك  خطاب  مضمون  بشأن  اإلسباني 
اإلسبانية  الحكومة  رئيس  أكد  املغرب، 
يشكل  ))الخطاب  أن  سانشيز،  بيدرو 
الركائز  تحديد  إلعــادة  سانحة  فرصة 
بني  العالقات  تؤطر  التي  واملعايير 
إسبانيا واملغرب(( وقال أيضا في لقاء 
صحفي في قاعدة »توريخون دي أردوز« 
الجوية مع رئيسة املفوضية األوروبية 
أورسوال فون دير الين، ورئيس املجلس 
أنه  ))أعتقد  األوروبي تشارلز ميشيل: 
مع كل أزمة تتولد فرصة((، معتبرا أن 
يشكل  السادس  محمد  امللك  ))خطاب 
العالقات  تحديد  إلعادة  سانحة  فرصة 
الــتــي تقوم  ــز  ــائ ــرك الــبــلــديــن وال ــني  ب

عليها((.
ما  األمــور على  ذلــك، استمرت  ورغــم 
هي عليه في صمت مطبق من الجانبني، 
بعد  خاصة  مكانه،  يــراوح  امللف  وظل 
اعتراف أملانيا بشكل رسمي، بأن خطة 
املغرب  يقترحها  التي  الذاتي  الحكم 
جعل  ما  وهو  وجــادة،  مصداقية  ذات 
إسبانيا  مــع  املعايير  يــرفــع  املــغــرب 
الصلح،  أردنا  إذا  أنه  مفادها  برسالة 
فعلى إسبانيا أن تقر بأن مبادرة الحكم 
الذاتي التي يقترحها املغرب هي الحل 
هذا  وغير  املغربية،  الصحراء  لقضية 

فال صلح بيننا.

التدخل المباشر للقصر 
اإلسباني في األزمة 

المغربية-اإلسبانية 

املعايير  ــذه  هـ عــلــى  الـــجـــواب  ــان  كـ
اإلسباني  العاهل  طــرف  من  الجديدة 
الحكومة  رئــيــس  ــيــس  ول املـــرة  ــذه  هـ
الحالية،  السنة  بداية  ففي  اإلسبانية.. 

من  اإلسبانية  امللكية  املؤسسة  تحركت 
أجل الدفع بهذا امللف نحو الحل، حيث 
القول  العاهل اإلسباني بما يمكن  بعث 
أنه رسالة مباشرة إلى املغرب من أجل 
البلدين،  بني  والجمود  القطيعة  إنهاء 
ذلك أنه صرح يوم 17 يناير، خالل حفل 
املعتمد  الدبلوماسي  السلك  استقبال 
بمدريد في قاعة العرش بالقصر امللكي 
الحكومة  بمدريد، والذي حضره رئيس 
ووزيــر  سانشيز،  بــيــدرو  اإلســبــانــيــة 
األوروبي  واالتحاد  الخارجية  الشؤون 
والتعاون خوسيه مانويل ألباريس، أنه 
يسيرا  أن  والرباط  مدريد  على  ))يجب 
مشيرا  جديدة((،  عالقة  لتجسيد  معا 
حلول  بإيجاد  يتعلق  ــر  ))األم أن  إلــى 
وصرح  البلدين((  تهم  التي  للمشاكل 
))العالقة مع  امللك فيليبي السادس أن 

بالنسبة  استراتيجي  طابع  لها  املغرب 
املتعددة  العالقات  ملدريد، بسبب تقارب 

وقوتها((.
ــايــيــس«  ب »إل  صــحــيــفــة  وذكــــــرت 
االستقبال  حفل  ))خالل  أنه  اإلسبانية، 
املعتمدين  األجانب  للسفراء  التقليدي 
فيليبي  اإلسباني  العاهل  شدد  بمدريد، 
املغرب  حكومتي  أن  على  ــســادس،  ال
بناء عالقة  إعادة  اتفقتا على  وإسبانيا 
 ،21 ـــ  ال للقرن  مشترك  بشكل  جــديــدة 
بهدف إيجاد حلول للمشكالت التي تهم 
الشعبني((، الفتة إلى أنها املرة األولى 
التي يشير فيها فيليبي السادس عالنية 
إلى أزمة دبلوماسية استمرت 8 أشهر.

صحيفة  أوضحت  جانبها،  ومــن 
))املــلــك  أن  اإلســبــانــيــة،  مــونــدو«  »إل 
عــودة  إلـــى  يتطلع  إنـــه  قـــال  فيليبي 

العالقات بني الرباط ومدريد إلى سابق 
عهدها، رغم غياب سفيرة املغرب كريمة 
إلجراء  استدعاؤها  تم  التي  بنيعيش، 
ــاضــي((،  امل مــاي   18 منذ  مــشــاورات 
مضيفة أن ))ذلك كان في أعقاب األزمة 
زعيم  قضية  فجرتها  التي  الدبلوماسية 
جبهة البوليساريو وأزمة الهجرة التي 

عرفتها مدينة سبتة((.
العالقات  في  قضية  أهم  وبخصوص 
الصحراء  قضية  وهــي  البلدين،  بــني 
فيليبي  امللك  موقف  كان  فقد  املغربية، 
السادس سلبيا، حيث جاء في صحيفة 
البلدين  ))حكومتي  أن  مــونــدو«،  »إل 
العالقات  تحديد  ــادة  إعـ على  اتفقتا 
السياسية بشكل مشترك((، وأضافت أن 
))إسبانيا تتشبث بموقفها حيال قضية 
الصحراء، من خالل دعم الحوار األممي 

بني الرباط وجبهة البوليساريو((.
عاهل  تصريحات  خــالل  مــن  واضــح 
اململكة اإلسبانية، أن إسبانيا إلى حدود 
17 يناير، كانت ترغب في عودة العالقات 
مع الرباط على أسس جديدة، لكن بشرط 
االحتفاظ بموقفها من قضية الصحراء، 
الجديد،  األملاني  باملوقف  اللحاق  دون 
فيليبي  امللك  تصريحات  أن  يبدو  كما 
السادس ألول مرة عن األزمة مع املغرب، 
املالحظ  لكن  يديه،  امللف أصبح بني  أن 
التصريحات  هــذه  أن  رغــم  أنــه  أيضا 
أنها  إال  اإلسباني،  العاهل  عن  صادرة 

لم تخلف أي ردود فعل رسمية من 

بعد الصمت املطبق الذي ساد بين اململكتين املغربية واإلسبانية، بدأ عاهال البلدين 

يف تحريك املياه الراكدة، وكانت البداية مع مبادرة امللك فيليبي، الذي بعث يوم 31 يوليوز 

2021 برقية تهنئة إلى العاهل املغربي محمد السادس، لتهنئته بعيد العرش، وأكد خاللها 

ىلع »الصداقة العميقة بين بالده واملغرب«، وبعد أيام من هذه الرسالة، وبمناسبة ذكرى 20 غشت، 

خصص امللك محمد السادس حيزا كبيرا من خطابه للعالقات املغربية اإلسبانية، قائال أن ))اململكة 

املغربية تتطلع إلى تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة يف العالقات مع إسبانيا...((.

))خالل حفل االستقبال التقليدي للسفراء األجانب 
املعتمدين بمدريد، شدد العاهل اإلسباني فيليبي 

السادس، ىلع أن حكومتي املغرب وإسبانيا 
اتفقتا ىلع إعادة بناء عالقة جديدة بشكل 

مشترك للقرن الـ 21، بهدف إيجاد حلول للمشكالت 
التي تهم الشعبين((، الفتة إلى أنها ))املرة األولى 
التي يشير فيها فيليبي السادس عالنية إلى أزمة 

دبلوماسية استمرت 8 أشهر((.

))امللك فيليبي قال إنه يتطلع إلى عودة 
العالقات بين الرباط ومدريد إلى سابق 
عهدها، رغم غياب سفيرة املغرب كريمة 

بنيعيش، التي تم استدعاؤها إلجراء مشاورات 
منذ 18 ماي املاضي((، مضيفة أن ))ذلك كان يف 

أعقاب األزمة الدبلوماسية التي فجرتها قضية 
زعيم جبهة البوليساريو وأزمة الهجرة التي 

عرفتها مدينة سبتة((.
»إل موندو«»إل باييس«
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ملف  األسبوع

طرف املغرب، وهو ما يشير إلى أنه رغم 
تدخل العاهل اإلسباني في القضية، إال 

أن العرض املقدم ال يرضي الرباط.
املبادرة  على  املغربي  الصمت  ورغم 
فيليبي  امللك  أن  إال  اإلسبانية،  امللكية 
السادس استمر في بعث إشارات قوية 
أصبح  من  هو  أنــه  على  تــدل  للرباط، 
يمسك بزمام هذا امللف وليس الحكومة 
حله  في  يرغب  أصبح  وأنه  اإلسبانية، 
إشــارة  قــدم  فقد  طــويــا..  عمر  بعدما 
من  ــام  أي ثاثة  بعد  جــديــدة،  إيجابية 
تصريحاته بالقصر امللكي، وهي عندما 
زار رفقة زوجته امللكة ليتيسيا، الجناح 
من   42 الــدورة  افتتاح  خــال  املغربي 
في  »فيتور«  الدولي  السياحة  معرض 

العاصمة مدريد.
»بادرة  بمثابة  الخطوة  هذه  وبــرزت 
املغربية،  اململكة  تجاه  جديدة«  تصالح 
ــان فــي اســتــقــبــال املــلــك اإلســبــانــي  وكـ
بالسفارة  باألعمال  القائم  وعقيلته، 
أولحاج، وفي  فريد  مدريد،  في  املغربية 
التحية  وامللكة  املــلــك  ــدم  ق ودي،  جــو 
الوطني  املكتب  ومدير  باألعمال  للقائم 
خالد  إسبانيا،  في  للسياحة  املغربي 

ميمي، وتحدثا معهما لفترة وجيزة.
ــم اســتــمــر الــجــمــود بــعــد ذلـــك في  ث
مطبق  في صمت  البلدين  بني  العاقات 
السنة،  هــذه  مــن  مـــارس   18 ــوم  ي ــى  إل
املغربي عن  امللكي  الديوان  أعلن  عندما 
الــوزراء  رئيس  طرف  من  رسالة  تلقيه 
تعتبر  إسبانيا  ــأن  ب تفيد  اإلســبــانــي 
الحل  بمثابة  الذاتي  الحكم  مبادرة  أن 
الواقعي والجدي إلنهاء نزاع الصحراء 
الحكومة  أن  هذا  معنى  فهل  املفتعل.. 
جميع  استنفذت  بعدما  اإلســبــانــيــة، 
الوسائل مع الرباط من أجل املصالحة، 
أحالت امللف على امللك فيليبي السادس، 
هذه  فــي  التحكيمية  مهامه  ليمارس 
القضية؟ وهذا ما اتضح بشكل جلي من 
اإلسبانية  الحكومة  رئيس  زيارة  خال 
الدعوة  بعد  أبريل   7 يوم  املغرب  إلى 

امللكية له.
ــذي وصـــل فــيــه هــذا  ــت الـ ــوق فــفــي ال
ــدد الــبــرملــان  ــى املـــغـــرب، نـ األخــيــر إلـ
موقفها  عن  الحكومة  بتخلي  اإلسباني 
النزاع حول  بشأن  املحايد  »التاريخي« 
الذي  القرار  املغربية، واعتبر  الصحراء 
))تخلي  أن  ــواب،  ــن ال مجلس  تبناه 
إزاء  التاريخي  حيادها  عن  إسبانيا 
التي  الطريق  دعم  عمليا  يفيد  النزاع، 
أساس  عن  بالتخلي  املغرب،  يقترحها 
النزاع((،  لطرفي  مقبول  سياسي  حل 
»فــرانــس  اعتبرته  الــذي  الــقــرار  وهــو 
الذي  سانشيز،  لبيدرو  ضربة  بريس«، 
أصبح يعيش عزلة تامة بالبرملان حول 

هذا امللف.
ــزء من  ــ ــرار الــبــرملــان »ج ــ واتـــهـــم ق
ــارة إلـــى الــحــزب  الــحــكــومــة«، فــي إشــ
بـ))تعديل  يقودها،  الــذي  االشتراكي 
موقفها من جانب واحد حول الصحراء، 
املتحدة  األمم  قرارات  مع  يتناقض  بما 
مناقشة  بــدون  الــدولــي((،  والــقــانــون 
))البرملان  أن  وأكد  البرملانيني،  مع  ذلك 
وبعثتها  املتحدة  األمــم  قــرارات  يدعم 
مبادرة  في  ذلك  جاء  وقد  املينورسو((، 
املشارك  اليساري  بوديموس  حزب  من 
أيضا  وحــظــي  سانشيز،  حكومة  فــي 
بأصوات 168 نائبا من اليسار واليمني 
الحزب  نــواب  من  معترضا   118 مقابل 

االشتراكي، وامتناع 61 عن التصويت.
عندما  الحكومة  أن  هــذا  معنى  فهل 
مع  األزمــة  معالجة  على  تعكف  كانت 
مؤيد  بني  مكوناتها  انقسمت  املغرب، 
بدعم  القاضي  املغرب  لشرط  ومعارض 
مبادرة الحكم الذاتي، وفي ظل انقسامها 
من  السادس  فيليبي  امللك  إلى  التجأت 

أجل التحكيم في هذا امللف؟

هل تحافظ إسبانيا 
على موقفها الجديد 

أم أنها ستنصاع للضغوط 
الجزائرية ؟

حققت  إسبانيا  أن  يبدو  يكن،  مهما 
الجذري،  التحول  هذا  مقابل  مكاسب 
ومن أهمها ضمان سيادة إسبانيا على 
أكد  ما  وهو  املحتلتني،  ومليلية  سبتة 
خال  اإلسبانية  الحكومة  رئيس  عليه 
يوم  اإلسباني  بالبرملان  مساءلة  جلسة 
8 يونيو الجاري، عندما أكد أن العاقة 
السيادة  تحترم  املغرب  مع  الجديدة 
اإلسبانية على سبتة ومليلية، معبرا عن 
عادية  جمركية  حدود  ))فتح  في  آماله 
ومنظمة..  منتظمة  تجارة  مع  قريبا، 
وهناك مكسب آخر يتعلق بوجود اتفاق 
بخصوص الحدود البحرية على املحيط 
البحرية  املصالح  يضمن  بما  األطلسي 
واالقتصادية والبيئية لجزر الكناري((.
الخصوص  بهذا  أسئلة  عدة  لتطرح 

الحفاظ  في  إسبانيا  تنجح  هل  منها: 
أنها  رغــم  الــجــديــد،  املــوقــف  هــذا  على 
الجزائر؟  وهو  آخر  شريكا  بذلك  فقدت 
الضغط  أمام  تصمد  أن  تستطيع  وهل 
نحو  يتجه  أنــه  يبدو  الــذي  الجزائري 
املغرب  اتبعها  الــتــي  السياسة  نهج 
اململكة  مع  األخــيــرة  أزمته  تدبير  في 
اإليبيرية؟ ورغم بعض االختافات، فقد 
وليس  سياسيا  إسبانيا  املغرب  قاطع 
الجزائر  قاطعتها  حني  في  اقتصاديا، 
تنجح  حــد  أي  فإلى  أكــثــر،  اقتصاديا 
الجزائر؟ وما مدى التداخل االقتصادي 

بني البلدين؟ 
مــؤخــرا، اتــهــمــت إســبــانــيــا روســيــا 
األزمة  في  التسبب  إلى  الجزائر  بدفع 
الحالية بني البلدين، بعد إعان الجزائر 
وحسن  الصداقة  اتفاقية  تجميد  عن 
احتضان  إسبانيا  عزم  ظل  في  الجوار، 
الشهر  نهاية  األطــلــســي  الحلف  قمة 
السياسية  األوســاط  وكانت  الــجــاري، 
قد  وإسبانيا،  ــي  األوروبـ االتــحــاد  فــي 
لــروســيــا في  تــتــحــدث عــن دور  ــدأت  بـ
وتربطها  والجزائر،  مدريد  بني  األزمــة 
الحرب  نتيجة  تجري  التي  بالتطورات 
وتتجلى  أوكــرانــيــا،  ضــد  ــة  ــروســي ال
الرواية األوروبية حول الدور الروسي، 
الجزائر  لتوظيف  موسكو  تخطيط  في 
في  توتر  خلق  أجل  من  الغاز  صادرات 
إسبانيا، ثم التسبب في توتر بني روما 
ومدريد، نظرا لتفضيل الجزائر إليطاليا 
زيارة  بعد  سيما  ال  الغاز،  مشاريع  في 
الرئيس عبد املجيد تبون إلى روما منذ 
أسبوعني، وكل هذا سيؤدي إلى التوتر 

الجنوبية،  األوروبي  االتحاد  حدود  في 
األطلسي  الحلف  قمة  على  سيؤثر  مما 
والتي  الجاري  الشهر  نهاية  مدريد  في 
ستكون منعطفا في التعاطي مع روسيا 

بسبب شنها الحرب ضد أوكرانيا.
سواء كان التدخل الروسي في تعميق 
حقيقيا،  والجزائر  إسبانيا  بني  األزمة 
ــة  ــي أم مــجــرد حــمــلــة إســبــانــيــة أوروب
السؤال  يبقى  الجزائر،  على  معاكسة 
الجزائر  تنجح  هل  نفسه:  يطرح  الذي 
إلى  وجرها  إسبانيا  على  الضغط  في 
يرتبط  هــذا  ألن  ال؟  أم  موقفها،  تغيير 
يبدو  أنه  رغم  القادمة،  األحداث  بتطور 
ورقة  تستعمل  لم  زالت  ما  الجزائر  أن 
الغاز ضد إسبانيا، بينما يرى مراقبون 
الــورقــة  لــهــذه  الــجــزائــر  استعمال  أن 
من  ألن  ينفعها،  مما  أكثر  سيضرها 
إسبانيا  على  الغاز  الجزائر  قطع  شأن 
أن يتسبب في خسائر للجزائر أكثر من 
أساسا  تعتمد  مداخيلها  ألن  إسبانيا، 
وفي  الطبيعي،  والــغــاز  البترول  على 
إلى  الغاز  تصدير  أوقفت  إذا  ما  حالة 
منه  كبيرة  نسبة  تمر  والــذي  إسبانيا، 
البلدين،  بني  الرابط  األنابيب  خط  عبر 
فإنها ستجد صعوبة كبيرة في تسويقه، 
بواسطة  نقله  على  ستعتمد  أنها  حيث 
السفن إلى بلدان أخرى، ما يعني ارتفاع 
التكلفة وانخفاض نسبة األرباح، ومعناه 
خسائر جديدة للجزائر.. فما هي أوراق 
الضغط األخرى، هل تكون ورقة الهجرة 
غير الشرعية؟ وكيف ستتعامل إسبانيا 
دور  للمغرب  يكون  هل  تم،  ومن  معها؟ 

في مراقبة السواحل اإلسبانية ؟ 

سواء كان التدخل الروسي يف تعميق األزمة بين إسبانيا والجزائر حقيقيا، أم مجرد حملة إسبانية 
أوروبية معاكسة ىلع الجزائر، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه: هل تنجح الجزائر يف الضغط ىلع 
إسبانيا وجرها إلى تغيير موقفها، أم ال؟ ألن هذا يرتبط بتطور األحداث القادمة، رغم أنه يبدو أن 
الجزائر ما زالت لم تستعمل ورقة الغاز ضد إسبانيا، بينما يرى مراقبون أن استعمال الجزائر لهذه 

الورقة سيضرها أكثر مما ينفعها، ألن من شأن قطع الجزائر الغاز ىلع إسبانيا أن يتسبب يف 
خسائر للجزائر أكثر من إسبانيا، ألن مداخيلها تعتمد أساسا ىلع البترول والغاز الطبيعي..
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كواليس  صحراوية

 

في مؤتمر البوليساريو
بيد الله يحاصر 
إبراهيم غالي

العيون. األسبوع 

الحكم  سدة  كواليس  تعرفها  عادية  غير  حركة 
البوليساريو  بزعيم  تعصف  قد  تندوف  بمخيمات 
يعد  لم  الجبهة، حيث  رأس  على  بعد ست سنوات 
إبراهيم غالي يحظى باإلجماع، وبدأ رفاقه ينفضون 
من حوله، ويدعون إلى اختيار زعيم جديد، ومن بني 
بدعم  يحظى  الذي  هلل،  بيد  إبراهيم  محمد  هؤالء 
األيام  تكشفه  قد  ما  وهو  وتكنة،  الركيبات  قبيلة 
البوليساريو  جبهة  استعدادات  عن  تفصل  التي 

لتنظيم مؤتمرها نهاية السنة الجارية.
أحد مؤسسي  بيد هلل،  إبراهيم  ويعتبر محمد 
البوليساريو، وسبق له أن تولى قيادة ما يسمونه 
هلل  بيد  وانتقد  و»امليليشيات«،  »املــخــابــرات« 
حصيلة السنوات الست إلبراهيم غالي على رأس 

الجبهة، باملقابل أشاد بسلفه محمد عبد العزيز.
من  غالي  إبراهيم  عزله  الذي  هلل،  بيد  وأعرب 
 ،2021 نونبر  في  للميليشيات  كمنسق  منصبه 
عن  )عبر(  أعكيك،  الــوالــي  محمد  مكانه  وعــني 
لم  امليليشيات  تلك  في  التعيينات  لكون  أسفه، 

تفرز نخبا فعالة. 
فهل يكون إلعالن جبهة البوليساريو، على لسان 
األمناء  ملتقى  أشغال  غالي، خالل  إبراهيم  زعيمها 
في  العيون«  »والية  يسمى  بما  املنظم  واملحافظني 
البوليساريو  استعداد  عدم  عن  تندوف،  مخيمات 
الصحراء،  نزاع  لتسوية  املتحدة  األمم  مع  للتعاون 
قال  حيث  منصبه؟  على  الحفاظ  على  بقدرته  عالقة 
تتعاون  لن  البوليساريو  »جبهة  أن  غالي،  إبراهيم 
الــصــحــراء«،  قضية  لتسوية  املــتــحــدة  األمـــم  مــع 
ذلك، وكذلك  في  التسبب  في  املغربية  اململكة  متهما 
تحميل  البوليساريو  زعيم  وحاول  املتحدة،  األمم 
حماية  إلى  دعاها  عندما  املتحدة  لألمم  املسؤولية 
»الصحراويني«، مقدما معطيات مغلوطة عن وضعية 

حقوق اإلنسان في األقاليم الجنوبية للمملكة.

الخطـاط يقـود وفـدا استـثماريا بنيـويـورك
عبد اهلل جداد. الداخلة

 

فاجأ رئيس مجلس جهة الداخلة 
ينجا،  الــخــطــاط  ــب،  ــذه ال وادي 
األمــريــكــيــني، بــالــحــضــور الــقــوي 
وفعاليات  منتخبني  يمثل  لوفد 
»الدراعة«  بلباس  زينت حضورها 
باللغة  لخطابه  الخطاط  وبإلقاء 
يوصل  جعله  ــذي  وال اإلنجليزية 
االقتصادية  الرسائل  من  العديد 
والــســيــاســيــة لــكــافــة املــشــاركــني 
ــواليــات  فــي »لــقــاء االســتــثــمــار ال
الذي  -املغرب«،  األمريكية  املتحدة 
احتضنته نيويورك مؤخرا، والذي 

يروم التحفيز على االستثمار.
اللقاء  هــذا  إن  الخطاط  ــال  وق
األعمال  منتدى  أعقاب  في  يأتي 
في  انعقد  الذي  املغربي-األمريكي 
الداخلة  مدينة  في  املاضي  مارس 
والــذي  املغربي،  الجنوب  لؤلؤة 
عرف حضور عدد كبير من الفاعلني 
ويظهر  األمريكيني،  االقتصاديني 
التعاون  لتعزيز  املوجه  االهتمام 
والشراكة بني مختلف الفاعلني في 
االجتماع  هذا  أن  مبرزا  البلدين، 
يعد بمثابة منصة لتسليط الضوء 
واإلمــكــانــات  األعــمــال  مناخ  على 
وفرص  واالقتصادية  االجتماعية 
جهة  تتيحها  الــتــي  االســتــثــمــار 

الداخلة وادي الذهب.
وقــد ســجــل هــذا الــلــقــاء على 
بالنسبة  قوية«  جد  »إشــارة  أنه 
واألجانب،  املغاربة  للمستثمرين 

يهدف  إذ  األمريكيني،  سيما  وال 
باألساس إلى تعزيز الروابط بني 
اإلقليميني  االقتصاديني  الفاعلني 
ــيـــني،  ــكـ ــريـ ــيـــني واألمـ ــنـ والـــوطـ
تطوير  مواصلة  في  واملساهمة 
التنافسية  ــدرة  ــق وال الجاذبية 

للجهة.
الــخــطــاط ينجا  ذّكـــر   وبــعــدمــا 
باعتماد النموذج التنموي الجديد 
لألقاليم الجنوبية الذي أطلقه امللك 
محمد السادس سنة 2015، أوضح 
أن برنامج التنمية املندمجة لجهة 
عن  املنبثق  الذهب،  وادي  الداخلة 
يتضمن  التنموي  النموذج  هــذا 
إنجاز سبعة برامج هيكلية تتعلق 
أساسا  تهم  املجالية  بالتنمية 
والطرق،  للموانئ  التحتية  البنية 
والصيد  ــالحــة،  ــف وال ــة،  ــطــاق وال
والتكوين،  والسياحة،  البحري، 

والثقافة، والبيئة.
الداخلة،  جهة  رئيس  وأضــاف 
أربع  على  ترتكز  الرؤية  هــذه  أن 
في  تتمثل  للتنمية،  مــحــركــات 
والطبيعية،  البيئية  السياحة 
والصيد  ــجــددة،  ــت امل ــات  ــطــاق وال
والخدمات  والــتــجــارة  الــبــحــري، 
تنفيذ  أن  ــد  ــ وأك الــلــوجــســتــيــة، 
الهيكلية  التنمية  برامج  جميع 
الذهب  وادي  الداخلة  من  سيجعل 
املغرب  يربط  رائــدا  إقليميا  قطبا 
فرصا  ويوفر  اإلفريقي،  بامتداده 
استثمارية هائلة للفاعلني املغاربة 
وغيرهم من الفاعلني االقتصاديني، 

وخاصة األمريكيني.
التحفيزي  اللقاء  هــذا  وتميز 

ندوات  بتنظيم  أيضا  لالستثمار 
ــدد من  ــارك فــيــهــا عـ قــطــاعــيــة شــ
ــن بــيــنــهــم هــدى  املــتــحــدثــني، مـ
الجهوي  املــركــز  عــن  بــوتــولــوت، 
الذهب،  وادي  للداخلة  لالستثمار 
املوانئ  مديرة  العمراني،  وسناء 
بــوزارة  البحري  العمومي  وامللك 

يوسفي  ومحمد  واملــاء،  التجهيز 
لتنمية  املغربية  الــوكــالــة  مــديــر 
والــذيــن  اللوجستية،  األنــشــطــة 
وأفالما  تفصيلية  عروضا  قدموا 
ــات  ــان ــك مــؤســســاتــيــة حـــول اإلم
التحتية  والــبــنــيــة  االقــتــصــاديــة 
للجهات الثالث للصحراء املغربية.

تبادل خبرات عسكرية 
بين المغرب وموريتانيا

العيون. األسبوع 

العسكرية  األكاديمية  تحظى   
الجيش  ــادات  ــي ق لـــدى  بمكناس 
االهتمام،  من  بالكثير  املوريتاني، 
خاض  التي  املــدرســة  باعتبارها 
رؤساء  ومنهم  الجيش  كبار  فيها 
الحالي  املوريتانية  الجمهورية 
ما  وهــو  تكوينهم،  السابقون  أو 
رئيس  التابك  حسن  الفريق  جعل 
ألكاديمية  املمثل  املغربي  الــوفــد 
في  باستقبال  يحظى  مــكــنــاس، 
أدرار  واليــة  عاصمة  أطــار  مدينة 
قائد  طرف  من  موريتانيا،  شمال 
ملختلف  العسكرية  األكــاديــمــيــة 
ــداه محمد  ــ ال الــلــواء  ــحــة،  األســل

العاقب.
ــدت مـــصـــادر رســمــيــة من  ــ وأكـ
»زيـــارة  املــوريــتــانــي، أن  الجيش 
ــد الــعــســكــري املــغــربــي ملقر  ــوف ال
في  تندرج  العسكرية  األكاديمية 

والتعاون،  الشراكة  تعزيز  إطــار 
األكاديمية  مستوى  مــن  والــرفــع 
البيداغوجية،  املجاالت  جميع  في 
التربوية  واملــعــدات  والتأطيرية، 
األكاديمية  ومــواكــبــة  الــحــديــثــة، 
في  األسلحة  ملختلف  العسكرية 
إليه  وصلت  ــذي  ال التطور  ــار  إط
نــظــيــراتــهــا فــي املــنــطــقــة، وذلــك 
مؤطري  خــبــرات  مــن  لــالســتــفــادة 

األكاديمية امللكية املغربية«.
املوريتاني،  بالشأن  عالقة  وفي 
ــن دعــمــه الــكــامــل  ــرب ع ــغ عــبــر امل
لوالية  أعمر  ولــد  محمد  لترشيح 
العام  املدير  منصب  لشغل  ثانية 
والثقافة  للتربية  العربية  للمنظمة 

والعلوم )األليكسو(.
ــؤون  ــشـ الـ وزارة  ــت  ــنـ ــلـ وأعـ
ــتــعــاون اإلفــريــقــي  الــخــارجــيــة وال
أن  بــالــخــارج،  املقيمني  واملــغــاربــة 
دعم املغرب لترشيح ولد أعمر يأتي 
التي  األخــوة  وشائج  من  انطالقا 
تربط امللك محمد السادس بالرئيس 

محمد الشيخ ولد الغزواني. 

الخطاط يخاطب األمريكيين باللغة اإلنجليزية

العيون. األسبوع 

األعضاء  أحد  السالك،  محجوب  ندد 
ــني لــجــبــهــة  ــارضــ ــ ــع ــ املـــؤســـســـني وامل
نيويورك،  االنفصالية، في  البوليساريو 
البوليساريو«،  قادة  وفساد  بـ»استبداد 
مخطط  دعم  إلى  الدولي  املجتمع  داعيا 
السيادة  تحت  للصحراء  الذاتي  الحكم 
الكفيل  الوحيد  الحل  باعتباره  املغربية 

بوضع حد لهذا النزاع.
الجنة  اجتماع  خــالل  له  كلمة  وفــي 
استنكر  املتحدة،  لألمم  التابعة   24 الـ 
ــضــا عــضــوا  ــذي كـــان أي ــ الــســالــك، ال
لجبهة  السياسي  »املكتب  في  سابقا 
والسلطة  »االستبداد  البوليساريو«، 
تقوم  التي  البوليساريو،  لقادة  املطلقة 
األصليني  السكان  وإقصاء  القبلية  على 
»عندما  وقــال:  للصحراء«،  الحقيقيني 
االختطاف  لعمليات  معارضتي  أعلنت 
الجسيمة  واالنــتــهــاكــات  ــســجــن  وال
العديد  طالت  والتي  اإلنسان،  لحقوق 
أساس  على  املخيمات  في  رفاقنا  من 
أكون  ألن  دوري  جاء  وعنصري،  قبلي 
إلى  ــررت  ــط »اض مضيفا:  مختطفا«، 
دون  السجن  في  عديدة  سنوات  قضاء 

أن تعرف عائلتي أي شيء عن مصيري، 
التعذيب  أشكال  ألبشع  تعرضت  حيث 
يمكن  ال  التي  الرهيبة  واالنــتــهــاكــات 

تصورها«.
»خط  حركة  متزعم  السالك،  وأوضح 
البوليساريو  املعارضة لجبهة  الشهيد« 
قــادة  »دعـــوة  حــاول  ــه  أن االنفصالية، 
البوليساريو إلى الحوار وتحكيم العقل 
من خالل حثهم على بدء مفاوضات مع 
املغرب لوضع حد لهذا النزاع الذي طال 
إلصالح  محاولتنا  »إن  ــال:  وق أمـــده«، 
حوالي  بعد  بالفشل  باءت  القيادة  هذه 
القادة  ألن  املعارضة،  من  عاما  عشرين 

مصالح  يخدمون  بيادق  سوى  ليسوا 
ــرى مــن خــالل االســتــمــرار  أطـــراف أخـ
واملساعدات  بالالجئني  املتاجرة  فــي 

الدولية«.
إلى  الــدولــي  املنتظم  السالك  ــا  ودع
ومساعدته  املــغــرب،  ودعـــم  »تشجيع 
للتطبيق  قابلية  األكثر  الحل  تنفيذ  على 
ــده،  ــنــزاع الـــذي طــال أم إلنــهــاء هــذا ال
واملتمثل في الحكم الذاتي للصحراويني 
وشؤونهم  وثرواتهم  أراضيهم  لتدبير 
ما  وهو  منتخبة،  مؤسسات  خالل  من 
إطار  في  بكرامة  العيش  من  سيمكنهم 

دولة الحق والقانون«.

ولد عبد العزيز يرفض اللجوء إلى الجزائر

العيون. األسبوع 
 

محامية  مــرهــج،  ســنــدريــال  أعلنت 
ولد  محمد  السابق  املوريتاني  الرئيس 

موكلها  أن  العزيز،  عبد 
ــض فـــكـــرة الــلــجــوء  ــ رف

الــســيــاســي، بــعــد أن 
ــر  ــزائ ــج عـــرضـــت ال

استضافته، وذلك »خوفا على حياته من غدر نظام 
عصابة العسكر« ملعرفته بعدة ملفات ساخنة 

عن تجارة الكوكايني.
وأضافت املحامية مرهج، عبر حسابها 
على »تويتر«، أن »ولد عبد العزيز رفض 
بأنه  جازما  املوضوع  في  البحث  حتى 
يتمنى عدم إثارة فكرة ترك موريتانيا ال 
من قريب وال من بعيد، ال في الحاضر 

وال في املستقبل«.
الجاري،  يونيو  ومطلع 
ولد  التحقيق  قاضي  أحال 

إلى  بنواكشوط،  منزله  في  املوجود  العزيز،  عبد 
املحكمة في ما بات ُيعرف بملف »فساد العشرية«، 
جلسات  لبدء  تاريخا  بعد  القاضي  يحدد  ولــم 
بتهم   )2019-2009( السابق  الرئيس  محاكمة 

ينفي صحتها ويعتبر أنها ُمسيسة.
من  كل  العشرية«  »فساد  ملف  في  وُيتهم 
ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، بينهم وزراء 

سابقون ورجال أعمال في قضايا فساد.
العامة  النيابة  وجهت   ،2021 مــارس  وفــي 
للمتهمني تهم »الفساد، وغسيل األموال، واإلثراء 

غير املشروع، واستغالل النفوذ«. ولد عبد العزيز

بيد اهلل

محجوب السالك يفضح البوليساريو في األمم المتحدة

السالك
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ربورتــاج

يــعــد الــجــنــوب الــشــرقــي من 
تتوفر  مهمة  منطقة  اململكة 
شاسعة،  واحية  منظومة  على 
بالنظر إلى ما تكتنزه الواحات 
وثقافي  حــضــاري  تـــراث  ــن  م
املالحظ  لكن  القدم،  منذ  متنوع 
خالل السنوات األخيرة، أن هذه 
الواحات ظلت تصارع من أجل 
الظروف  قساوة  ظل  في  البقاء 
اإلمكانيات  ــدرة  ون الطبيعية، 
حيث  للساكنة،  االقــتــصــاديــة 
التنمية  ــطــار  ق ــارج  ــ خ ظــلــت 

الفالحية  البرامج  وخارج 
عليها  صــرفــت  الــتــي 

ــر فــي إطــار  ــي املــالي
»املخطط األخضر«، 
ويـــظـــل الـــســـؤال 
يتم  ملاذا  املطروح: 
إقصاء الواحات من 

التنموية  املخططات 
الحكومية؟

ــاق،  ــيـ ــسـ ــذا الـ ــ ــ فــــي ه

بنطالب،  عزيز  الخبير  كشف 
للواحات  الدولي  املركز  رئيس 
واملناطق الجبلية، أن »الواحات 
توجد  عامة،  بصفة  املغرب  في 
بفعل  أوال  متأزمة،  وضعية  في 
املناخية،  والتقلبات  الجفاف 
إلى  إضــافــة  التصحر،  وكــذلــك 
تقل  ال  التي  البشرية  العوامل 
الطبيعية،  العوامل  عن  أهمية 
ــه فــي املــاضــي كــانــت لدينا  ألن

زراعـــــــات مــوجــهــة لــلــســوق 
تحوالت  حصلت  ثم  الداخلي، 
ــات  ــ ــا زراعـ ــن ــدي وأصــبــحــت ل
أكثر  املــاء  تستهلك  رأسمالية 
مبرزا  التقليدية«،  الواحات  من 
األول  النمط  نمطني:  أمام  أننا 
بجوار  التقليدية  الواحات  هو 
العصرية  الواحات  ثم  األودية، 
املائية،  املــوارد  تستنزف  التي 
مثل زراعة البطيخ األحمر التي 

الجنوب  في  الــواحــات  تجتاح 
املناطق  من  ومجموعة  الشرقي 
فــي املـــجـــاالت الــصــحــراويــة، 
كبيرة  مساحات  نجد  بحيث 
املــيــاه  تستهلك  الـــزراعـــة  مــن 
أن  يعقل  بكثرة، متسائال: كيف 
املياه  تستهلك  منتجات  نــزرع 
البالستيكية  البيوت  باستعمال 
أهمية  أكــثــر  مــنــتــوج  إلعــطــاء 
ومردودية، ولكن أكثر استنزافا 

للتربة وللموارد املائية؟
»تعيش  املــصــدر:  ذات  وقــال 
كبيرة،  أزمــة  حاليا  ــواحــات  ال
ــورت وتــراجــعــت  ــده ت أنــهــا  إذ 
ــال،  ــرمـ وتــعــرضــت لـــزحـــف الـ
إضافة إلى مشكل الهجرة، وهو 
الساكنة  فمثال  يتفاقم،  مشكل 
في   15 بـ  تنقص  الــواحــات  في 
بسبب  املــائــة،  فــي  و20  املــائــة 
والتقلبات  والجفاف  التصحر 
العطش  أزمة  وبسبب  املناخية، 
أن  حيث  الصيف،  فصل  خــالل 
الجنوب الشرقي من الراشيدية، 
وغيرها،  وطــاطــا،  وورزازات 
البيئية  الهشاشة  تعيش  كلها 
واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، 
الضغط  يحصل  الفقر  وبسبب 
على املوارد الطبيعية، وبالتالي، 
بسبب  النباتي  الغطاء  يتدهور 
ــالع  ــت ــة واق ــوي ــرع املـــجـــاالت ال

في  تساهم  التي  النباتات 
تثبيت الكثبان الرملية. 

»المــــوت«
واحــــات  يهــــدد 
الجنوب الشرقي

في غياب المؤسسات الرسمية والمجالس المنتخبة

تعيش معظم واحات المغرب المتواجدة في إقليم الراشيدية، 
بسبب  صعبة،  وضعية  وزاكـــورة،  وورزازات،  وكلميم،  وطــاطــا، 
الــجــفــاف وقــلــة الـــمـــوارد الــمــائــيــة والــحــرائــق، مــمــا دفـــع بعض 
عريضة  إطالق  إلى  والحقوقية  واإلعالمية  الجمعوية  الفعاليات 
تحسيس  أجل  من  االجتماعي،  التواصل  مواقع  في  الواحات  إنقاذ 
الــواحــات  مستقبل  يهدد  الــذي  بالخطر  الفالحة  ووزارة  الحكومة 
والقضاء على أشجار النخيل في مناطق الجنوب الشرقي للمملكة.

المسؤولين،  النخيل،  واحات  إنقاذ  عريضة  في  الموقعون  وناشد 
الــمــيــاه في  تبقى مــن ينابيع  الــفــوري إلنــقــاذ مــا  الــتــدخــل  مــن أجــل 
النظم  لحماية  استعجالي  برنامج  ووضع  الشرقي،  الجنوب  واحــات 
المائية  الفرشة  استنزاف  بوقف  وطالبوا  الــواحــيــة،  اإليكولوجية 
التوزيع  على  والعمل  واحــة،  بكل  خاصة  جماعية  بأثقاب  واالكتفاء 
الــمــيــاه في  تــبــذيــر  الــمــائــيــة، والــتــصــدي لعمليات  لــلــمــوارد  الــعــادل 

الضيعات في الوقت الذي تعاني فيه مناطق أخرى من العطش.

إعداد. خالد الــغازي

املطرية  التساقطات  ضعف  بسبب  بالزوال،  مهددة  طاطا  إقليم  ))واحات 
مما  املعنية،  الجهات  طرف  من  بها  االهتمام  وقلة  الجفاف،  سنوات  وتوالي 
أسفر عن خسائر كثيرة يف معظم الواحات التقليدية، حيث أن النخيل يموت 
كل موسم بسبب العوامل املناخية، وغياب حلول من قبل الجهات املسؤولة 
وقلة  الفقر  من  تعاني  بدورها  والساكنة  الفالحي،  القطاع  ىلع  والوصية 
وأن  سيما  ال  الواحات،  هذه  يف  والسقي  املائية  املوارد  لتوفير  اإلمكانيات 

جميع الواحات التقليدية باملنطقة تعتمد ىلع الخطارات((..

سعيد راجا:



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
11 العدد: 1612 من 17 إلى 23 يونيو 2022

ربورتــاج

 ضرورة إصدار 
قانون للواحة 

سن  ضرورة  على  بنطالب  أكد 
وتقنني  لــلــواحــة  خــاص  قــانــون 
تدبير املياه، ألن من شأن ذلك أن 
يساهم في بلورة مشاريع ترابية، 
واحـــتـــرام خــصــوصــيــة وهــويــة 
على  يعتمد  ــوف  وسـ الـــواحـــة، 
وتثبيت  الباطنية،  املوارد  تعبئة 
الكثبان الرملية وتشجيع سياحة 
قصد  ــة،  ــدام ــت ــس م تــضــامــنــيــة 
املشهدية  الفالحة  على  املحافظة 
من أجل استقرار الساكنة املحلية 
واالعتناء بالواحات، ألن النخيل 
ــو مــصــدر الـــثـــروة والــتــنــوع  ه
اإلحــيــائــي فــي هــذا املــجــال، مع 
النخيل  زراعــة  تشجيع  ضــرورة 
لضمان  الساللية  األراضــي  في 
استمرار الهوية الترابية الواحية 
املــنــاطــق،  ــذه  هـ ــي  ف النخيلية 
التقنية  املقاربة  أن  إلى  مشيرا 
بمشاركة  تسمح  ال  املستعملة 
التنموية،  املشاريع  في  الساكنة 
عالقة  لديها  الــتــي  واملــشــاريــع 
املحافظة  البيئي، قصد  بالتأهيل 
التي  املؤهالت  وكل  التراث  على 
أجل  من  الواحات  عليها  تتوفر 
تثمينها واملحافظة عليها لخدمة 

التنمية املستدامة.
الواحات  مستقبل  أن  وتابع 

إجــراءات  بعدة  بالقيام  مرتبط 
أبرزها:  من  وبرامج،  ومشاريع 
املائية،  املـــوارد  وتدبير  تعبئة 
التفكير في آليات جريئة للحد من 
الزراعات األكثر استهالكا للمياه 
بسهل  الحال  هو  كما  الباطنية 
»الفيجا« بزاكورة، بناء املزيد من 
الضخ  تشجيع  التلية،  السدود 
الطاقة  باستعمال  الــجــمــاعــي 
التمر  منتجات  تثمني  املتجددة، 
إطار  في  عصير  إلــى  وتحويله 
التحويلية  الصناعات  تشجيع 
الكثبان  تثبيت  التعاونيات،  لدى 
ــجــراف  ــة ان ــارب ــح الــرمــلــيــة وم
ــطــاع الــعــشــوائــي  ــق الــتــربــة وال
الفقر  محاربة  النباتي،  للغطاء 
في  البشري  الرأسمال  وتصميم 
والنموذج  املتقدمة  الجهوية  ظل 
في  التفكير  الجديد،  التنموي 
لحمايتها  الواحات  قانون  خلق 
ــدامــة مــواردهــا،  ــان اســت وضــم
الــفــرقــاء  جميع  بــني  التنسيق 
في  تشتغل  التي  واملــؤســســات 
تنمية الواحات، وإدماج منظومة 
ــات فـــي عــمــل مــشــاريــع  ــواحـ الـ
القيام  ثم  الترابية،  الجماعات 
تنمية  فــي  تــشــاركــيــة  بــمــقــاربــة 
على  التركيز  عــوض  ــواحــات  ال
للتنمية،  التقنية  الفوقية  املقاربة 

وإرسال آالت اقتصاد املاء.
وأشار نفس املتحدث إلى أهمية 
البيولوجية  الفالحات  تشجيع 
والتفكير  املستدامة،  والفالحات 
ــالل  ــغ ــف اســت ــزيـ ــف نـ ــ ــي وقـ ــ ف
الواحات،  خارج  املائية  الفرشة 
منها  تعاني  التي  املشاكل  ألن 
على  خارجها  من  تأتي  الواحات 
ومشاكل  الكثبان،  زحــف  ــرار  غ
لذلك،  املراعي،  وتدهور  التملح، 
يجب التفكير في سياسة شمولية 

لتنمية الواحات. 

واحات كلميم 
مهددة باالنقراض 

جهة  واحـــات  ساكنة  تعيش 
ظروفا  بدورها  نون  واد  كلميم 
الحرائق،  تزايد  ظل  في  صعبة، 
خاصة في فصل الصيف الحالي، 
مثل  النفايات  انتشار  بسبب 
مخلفات الزجاج التي تؤدي إلى 
درجات  بسبب  األشجار  احتراق 
باإلضافة  مرتفعة،  الجد  الحرارة 
ومشاكل  والتصحر  الجفاف  إلى 
هذه  سكان  منها  يعاني  أخــرى 

املناطق.
القاسم  عبد  أوضح  اإلطــار،  هذا  في 
واحة  أن  جمعوي،  فاعل  أقبيل، 
»تغجيجت« تعد من أكبر واحات 
إداريا  التابعة  املغربي  الجنوب 
ساكنة  تقطنها  كلميم،  إلقليم 
ــات املــقــيــمــة  ــئ ــف ــة مـــن ال ــون مــك
ــرحــل،  وغــالــبــيــة كــبــيــرة مــن ال
التكنة،  لقبائل  إثنيا  تنتمي 
حسب   - الــواحــة  هــذه  وتتوفر 
اإلحصائيات - على أزيد من 170 
نخلة  ألف   140 منها  نخلة  ألف 
سنويا  إنتاجها  يتجاوز  ولودة، 
وهو  التمور،  من  األطنان  مئات 

عنصر  في  ساهم  الــذي  القطاع 
بالواحة  واالرتــبــاط  االستقرار 
جانب  إلى  األعمار،  مختلف  لدى 
كتربية  الفالحية  األنشطة  باقي 

املاشية والزراعة القروية.
الوضعية  فإن  أقبيل،  وحسب 
وتهالكا  تدهورا  تعرف  الحالية 
بالنظر  الــواحــات  لهذه  خطيرا 
أبرزها املشاكل  إلى عدة عوامل، 
ــواحــات  ــتــي تــعــانــي مــنــهــا ال ال
ــل الــجــفــاف  ــامـ ــاملــنــطــقــة، وعـ ب
منذ  املنطقة  منه  عــانــت  الـــذي 
باعتبارها   2014 فــيــضــانــات 
مجاال صحراويا يعاني من ندرة 
ــم انــتــشــار أمـــراض  األمـــطـــار، ث
النخيل، خاصة »البيوض« الذي 
أدى إلى موت املئات من أشجار 
لم  ــذي  ال ــرض  امل وهــو  النخيل، 
مما  معالجته،  في  األبحاث  تفلح 
يزيد من جسامة الوضع، مشيرا 
إلى أن من املشاكل األخرى التي 
عامل  هــنــاك  ــواحــات،  ــال ب تضر 
الشيخوخة الذي تعاني منه أغلب 
قتامة  مــن  يزيد  مما  األشــجــار، 
الوضع، وكذا صعوبة االستفادة 
تسلقها  لصعوبة  منتوجها  من 
عمليات  خالل  التقليدية  بالطرق 
الجني، إلى جانب انتشار بعض 
املياه  تتطلب  الــتــي  الــزراعــات 
بمختلف  البطيخ  كزراعة  بكثرة، 
منعها  يستوجب  مما  أنــواعــه، 
تراعي  عملية  قــوانــني  بموجب 
الواحات وساكنتها،  طبيعة هذه 
تنتشر  التي  الحرائق  ظاهرة  ثم 
عوامل  بسبب  الصيف  فصل  في 

بشرية.
وأكد أقبيل على أهمية التفكير 
القديمة  الـــواحـــات  ــاذ  ــق إن ــي  ف
والتهالك  االندثار  من  وحمايتها 

من  وذلك  يتهددها،  أصبح  الذي 
البرامج  ــاء  وإغــن تثمني  ــالل  خ
مجاالت  توسيع  عبر  البديلة 
الـــغـــرس واعــتــمــاد الــتــقــنــيــات 
ــد من  ــن هــنــا البـ الــحــديــثــة، ومـ
ــراف بــبــعــض املـــبـــادرات  ــتـ االعـ
عليها  تشرف  التي  والــبــرامــج 
سيما  ال  الــوصــيــة،  الــــــوزارة 
مشددا  النموذجية،  الضيعات 
على ضرورة سن سياسة تعاقدية 
الترابية  واملجالس  الفالح  بني 
وبإشراف من السلطات الوصية، 
من خالل تسطير برامج تعاقدية 
أولوياتها  ضمن  الواحات  تضع 
التي  البرامج  باقي  غــرار  على 
إلى  أنه  إذ  الدولة،  عليها  تسهر 

حــدود الــســاعــة، نـــادرا مــا نجد 
برامج  ضمن  ــات  ــواح ال مــكــون 
حبرا  يبقى  وأحيانا  املجالس 
الــقــدرات  ــتــجــاوز  ي ورق  عــلــى 
الشأن  ملدبري  واملادية  العلمية 

املحلي.
إيالء  إلى  املصدر  نفس  ودعــا 
أهمية للواحات، من خالل ميثاق 
الفاعلني  مختلف  بــني  تعاقدي 
على  مبني  الصغار،  والفالحني 
والنتائج،  الحقيقية  املؤشرات 
املرتبطة  اإلشكاالت  ويستحضر 
املــوارد  حيث  من  والــري  باملياه 
التفكير  يتم  ال  ولم  والتقنيات، 
بمياه  الـــواحـــات  تـــزويـــد  فـــي 
محطات  بقنوات  وربطها  البحر 
التلية  السدود  وبناء  التصفية، 
واستغالل مياه الفيضانات التي 
واستعمال  للضياع،  تتعرض 
واملعالجة  الطبيعية  ــراس  األغـ
وتبسيط  لــأمــراض،  واملقاومة 
األراضي  من  االستفادة  مساطر 

أمام الفالحني الصغار.

»الموت« 
يهدد واحات طاطا 

الفعاليات  من  العديد  خرجت 
الجمعوية في إقليم طاطا، تناشد 
إلى  االلتفات  أجل  من  املسؤولني 
تعيشها  التي  املزرية  الوضعية 
واحات النخيل في املنطقة، والتي 
تعاني منذ سنوات من التهميش 
ــاالة، وغــيــاب بــرامــج  ــبـ ــالمـ والـ
في  وحمايتها،  الواحات  لتقوية 
والبرامج  املخططات  تركز  حني 
الفواكه  زراعة  على تشجيع  فقط 

التي  الفالحني  كبار  ضيعات  في 
تصدر للخارج وتستنزف الفرشة 

املائية.
ــي هـــذا اإلطــــار، قـــال سعيد  ف
راجا، فاعل جمعوي وحقوقي من 
واحات  أن  يكيرن«،  »أقا  جماعة 
ــا هـــي نــمــط عيش  إقــلــيــم طــاط
اآلن  وهــي  الــقــدم،  منذ  الساكنة 
ضعف  بسبب  ــزوال  ــال ب مــهــددة 
الــتــســاقــطــات املــطــريــة وتــوالــي 
االهتمام  وقلة  الجفاف،  سنوات 
املعنية،  الجهات  من  بالواحات 
كثيرة  خسائر  عــن  أســفــر  مما 
التقليدية،  الــواحــات  معظم  في 
كل  ــوت  ــم ي الــنــخــيــل  أن  حــيــث 
املناخية،  العوامل  بسبب  موسم 
الجهات  قبل  من  حلول  وغياب 

القطاع  على  والوصية  املسؤولة 
الساكنة  أن  مضيفا  الفالحي، 
وقلة  الفقر  من  تعاني  بــدورهــا 
اإلمكانيات لتوفير املوارد املائية 
ــذه الـــواحـــات،  ــي هـ والــســقــي ف
الــواحــات  جميع  وأن  سيما  ال 
على  تعتمد  باملنطقة  التقليدية 
سقي  طريقة  وهي  »الخطارات«، 
كافية  وغير  القدم،  منذ  متوارثة 
للحفاظ على بقاء النخيل وإنتاج 

الغلة بالشكل املطلوب.
ساكنة  أن  راجــــا،  وأوضــــح 
تبلغ  التي  يكيرن«  »أقــا  منطقة 
هكتار،  و100  ألــفــا  مساحتها 
من  إلنقاذها  الخطر  ناقوس  تدق 
النخيل  مــوت  ظل  في  الضياع، 
الناس  وهجرة  االهتمام،  وغياب 
حلول  عــن  للبحث  املنطقة  مــن 
املناطق  في  أخرى  وحياة  بديلة 
ــة، وخــاصــة فــي ظل  ــحــضــري ال
ــحــرارة وقلة  ارتــفــاع درجـــات ال
الحرائق  مشكل  ــد  ــزاي وت املـــاء 
إلى  مشيرا  الصيف،  فصل  في 
واملجتمع  الجمعيات  شباب  أن 
بعض  بمراسلة  يقومون  املدني 
أجل  مــن  الرسمية  املــؤســســات 
يحدق  الذي  بالخطر  تحسيسها 
الجهوي  املكتب  مثل  بالواحات، 
والغرفة  الفالحي،  لالستثمار 
وبالرغم  واملندوبية،  الفالحية، 
أنــه  ــة، إال  ــدم ــق امل الـــوعـــود  ــن  م
تدخل  أي  يــوجــد  ال  اآلن،  لحد 
دفع  مما  املــؤســســات،  هــذه  مــن 
طرق  إلى  الجمعوية  الفعاليات 
الحكومية  غير  املنظمات  أبواب 

للنهوض بالواحات.
أن  املـــصـــدر،  ذات  واعــتــبــر 
الجماعات الترابية في املنطقة ال 
واملوارد  اإلمكانيات  على  تتوفر 
املالية للنهوض بالواحات، لكنها 
املحدودة  الحلول  ببعض  تقوم 

التي ال ترقى لطموحات الساكنة، 
داعيا مجلس جهة سوس ماسة، 
إلى التدخل من أجل إنقاذ واحات 
عبر  بالزوال،  املهددة  إقليم طاطا 
لبناء  تنموية  مشاريع  برمجة 
باملنطقة  للتنمية  جديدة  ســدود 
املائية،  الفرشة  على  والحفاظ 
تقوم  التي  الجهود  »رغــم  وقــال: 
أنها  إال  الدولية،  املنظمات  بها 
امليدان،  إلــى  النزول  تستطع  لم 
باستثناء مكتب محاربة الفيضان 
بعض  تسييج  بمبادرة  قام  الذي 
في  املنطقة  أن  ــم  رغ الــواحــات، 
ــاســة إلـــى إصــالحــات  حــاجــة م
أساسية للنهوض بالواحة، ولحد 
واقعي  تدخل  أي  نلمس  لم  اآلن، 

للنهوض بواحات املنطقة«.

عزيز بنطالب:

))الواحات يف املغرب 
توجد يف وضعية 

متأزمة، أوال بفعل الجفاف 
والتقلبات املناخية، 

وكذلك التصحر، إضافة 
إلى العوامل البشرية 

التي ال تقل أهمية عن 
العوامل الطبيعية، ألنه 
يف املاضي كانت لدينا 
زراعات موجهة للسوق 

الداخلي، ثم حصلت 
تحوالت وأصبحت لدينا 

زراعات رأسمالية تستهلك 
املاء أكثر من الواحات 

التقليدية((.

عبد القاسم أقبيل:

 ))واحة »تغجيجت«، أكبر واحات الجنوب املغربي التابعة إداريا 
إلقليم كلميم، تتوفر ىلع أزيد من 170 ألف نخلة منها 140 ألف نخلة 
ولودة ويتجاوز إنتاجها سنويا مئات األطنان من التمور، تعرف تدهورا 

وتهالكا خطيرا بالنظر إلى عدة عوامل، أبرزها عامل الجفاف الذي عانت 
منه املنطقة منذ فيضانات 2014، باعتبارها مجاال صحراويا يعاني من 
ندرة األمطار، ثم انتشار أمراض النخيل، خاصة »البيوض« الذي أدى إلى 

موت املئات من أشجار النخيل، وهناك عامل الشيخوخة الذي تعاني 
منه أغلب األشجار، مما يزيد من قتامة الوضع)..(((. 



»منظمة العواصم اإلفريقية األطلسية«.. 
الرباطيــين تــراود  فكـــرة 

ــى ومــنــتــخــبــونــا في  ــت ــى م ــ إل
غسيل  بنشر  يكتفون  العاصمة 
سابقيهم  واتهام  البعض  بعضهم 
وإلى  عادلة؟  محاكمات  دون  بتهم 
اإلشارة  »مسرحيات«  تستمر  متى 
إلى الفساد دون تحديد الفاسدين؟ 
إلى متى وأنتم جامدون غير مبالني 
في  القصوى  للسرعة  مواكبني  وال 
تطور الدبلوماسية الوطنية ليكون 
للعاصمة  تحجزونه  مــوقــع  لكم 
الدبلوماسية  الدينامية  قــائــدة 

اإلفريقية؟ 
املدينة  معكم  وغيبتم  غبتم  فقد 
توجت  أنها  رغــم  تمثلونها  التي 
بألقاب »عاصمة الثقافة اإلسالمية« 
و»عاصمة الثقافة اإلفريقية«، ورغم 
وصلت  التي  الدبلوماسية  املكانة 
الــتــظــاهــرات  وتجاهلتم  إلــيــهــا، 
»شوهتم«  بل  احتضنتها،  التي 
سمعتها وأمام شهود رواد الثقافة 
وفضحتهم  واإلسالمية،  اإلفريقية 
لينقلوها  ــم  ــه ــام أم مــشــاكــلــكــم 
إعطائهم  مــن  ــدال  ب بلدانهم  ــى  إل
حضرة  في  بأنهم  ثابتا  انطباعا 
صاحبة األلقاب العاملية، والعمداء 

املشهورين  والنقباء  الــدولــيــني، 
من  ألفوا  الذين  الكبار  ــاء  واألدبـ
الكتب  آالف  ــارهــم  ــك أف ــارة  ــص ع
اآلالف  عشرات  ودونوا  واملراجع، 
األدبــيــة  جلساتهم  ــداوالت  ــ م مــن 
املشهورة والدائمة إلى يومنا هذا، 
في  املشاركة  الــدول  تناقلتها  وقد 
والكتاب  للنشر  الدولي  املعرض 
لتفيد بها مواطنيها، بينما فئة من 
منتخبينا ال يقرأون وال يكتبون وال 
أمام  »يــدردشــون«  إنهم  يفكرون.. 

امليكروفونات.

انبثقت  اململكة  عاصمة  ومــن 
فكرة منظمة الدول اإلفريقية املطلة 
عــلــى الــبــحــر األطــلــســي وعــددهــا 
الــعــاملــي،  لــهــا وزنــهــا  ــة  ــ 21 دول
في  املؤثر  تموقعها  في  وقوتها 
ــل جــغــرافــيــة الــقــارة الــســمــراء  ك
ــار« نــحــو أمــريــكــا  و»طـــريـــق ســي
تتزعم  ال  فلماذا  وآسيا،  وأوروبــا 
مبادرة  الجماعي  املجلس  رئيسة 
اإلفريقية  للعواصم  منظمة  إنشاء 
األطلسي؟  املحيط  على  الواقعة 
بالجزئيات  االنشغال  مــن  ــدال  وب

الرفع  ينبغي  فقط،  وما هو محلي 
إلى  الرامية  املبادرات  ابتكار  من 
في  كقاطرة  بالفعل  الرباط  إظهار 
وكعاصمة  العاملية  الدبلوماسية 
منتخبة  وكجماعة  دبلوماسية، 
العاصمة..  هــذه  مواطني  تمثل 
تعد  التي  الجماعة  دور  هو  فهذا 
مرآة حقيقية ملستوى قاطنيها من 
والدبلوماسية  السياسية  النخب 
والــثــقــافــيــة... إلـــخ، ودورهـــا هو 
إضافة قيمة نوعية بنكهة مواطنة 
وتأشيرة  الحكومة،  ملــجــهــودات 
قد  التي  الوصية  السلطات  مــن 
التي  الخارجية  وزارة  تستشير 
في  إدراجــهــا  مهمة  عليها  تقع 
وزراء  اجــتــمــاع  أعــمــال  ــدول  جــ
وعند  األطلسية،  للدول  الخارجية 
قمة  على  إحالتها  يتم  املوافقة، 

امللوك والرؤساء. 
ستنكب  العاصمة  جماعة  فهل 
أنها  أم  املبادرات،  هذه  مثل  على 
املعتادة  للعادات  وفية  ستبقى 
والتي  الرباطيني،  من  املرفوضة 
ــم الــحــافــل  ــخــه ــاري ــن ت ــحــط مـ ت
باإلنجازات العلمية والسياسية ؟     

العدد: 1612 من 17 إلى 23 يونيو 122022

الربـاط  ياحسرة

شهادات من
الرواد

األستاذ  والشاعر  الباحث  الرائد  من  شهادة 
إبراهيم  املــرحــوم  حق  في  هلل،  بنعبد  الرحيم  عبد 
بداية  في  الرباط  ملدينة  البلدي  املجلس  رئيس  فرج 
شارك  كلمة  في  جاءت  املاضي،  القرن  من  السبعينات 
لروح  وفــاء  املنظم  التأبيني  اللقاء  أشغال  في  بها 
الفقيد الكبير بتاريخ 23 فبراير 2016، هذه مقدمتها: 
))عندما يريد باحث أو دارس أو مؤرخ، أن يتعرف 
تعرفا كامال على شخصية كشخصية الحاج إبراهيم 
فرج، الذي كان في أول األمر شخصا عاديا، ثم صار 
يتحول عبر الزمن من طور إلى آخر إلى أن أصبح 
تواجهه  أن  بد  فال  دولة بحق،  آخر مساره رجل  في 
إشكالية تعدد وجوه هذه الشخصية، فيصبح مضطرا 
ألن يعالج اإلشكالية بتناوله لها عبر محطات في حياة 
الشخص املعني، تكون لها بصمات في تكوينه، وهكذا 
االنتماء،  محطة  أمام  واقفا  األمر  أول  في  نفسه  يجد 
ألنها املحطة األولى التي تؤثر تأثيرا عميقا في تكوين 

كل شخص منا(( انتهى.
 أطال هلل عمر الشاعر والباحث األستاذ بنعبد هلل، 

وتغمد هلل برحمته الواسعة فقيدنا إبراهيم فرج.
املرجع: كتاب »إبراهيم فرج مثال اإلخالص والوفاء« 

ص: 45.  

لــــدورة  لـــإعـــداد  الــتــســخــيــنــات  انطلقت 
يوليوز يف اجلماعة، وستكون حامية الوطيس 
املجلس  رئيسة  إحـــراج  »شيوخها«  قــرر  بعدما 
ــــاوة تـــقـــريـــر نــشــاط  بــأســئــلــة مـــبـــاشـــرة بـــعـــد تــ
ــتــــب، تـــرتـــكـــز عـــلـــى 3 مـــــحـــــاور: »حــقــيــقــة  ــكــ املــ
فوتت  جماعية  ممتلكات  و»مــصــيــر  األشـــبـــاح« 
مجانا«، و»تعيينات مشبوهة طواها النسيان«، 
مما سيحول قاعة االجتماعات إلى شبه قاعة 
يف محكمة، وسيرفع من درجة حرارة الصيف 

إلى مستوى غير مسبوق. 

ــاح الـــــدورة 27 مــن املــعــرض   بــعــد جنـ
كل  ــاط،  ــربـ الـ يف  ــاب  ــت ــك وال للنشر  الـــدولـــي 
املقبلة   28 ــدورة  ال بانعقاد  تتنبأ  التخمينات 
الرباط،  الثقافة  عاصمة  يف  الكتاب  ملعرض 
ميزانيات  يف  ستبرمج  املنتخبة  املجالس  وجل 
على  املعرض  لدعم  مالية  اعتمادات   2023
رصد  الـــذي  اجلــهــة  مجلس  مساهمة  غـــرار 
ونفس  الــســالــفــة،  للتظاهرة  املــلــيــار  حــوالــي 
100 دولة  التخمينات تتوقع مشاركة أكثر من 

بحوالي 100 ألف عنوان.   

ــــاق فـــنـــدق »بـــالـــيـــمـــا« بــشــارع   مــا ســر إغـ
فهذا  سنوات؟   10 فاقت  ملــدة  اخلامس  محمد 
البلدية  مصالح  بنائه  على  تعرضت  الفندق 
مع  املنسجم  غير  لتصميمه  نظرا   1930 سنة 
البنايات املجاورة، خصوصا مع هندسة »قصر 
ــــذاك« مــقــر الــبــرملــان حــالــيــا.. فهل  الــعــدالــة آنـ
تشير  امللف  فوثائق  باملوضوع؟  صلة  لإغاق 
إلـــى أن الــتــرخــيــص مــنــح اعــتــمــادا عــلــى نفوذ 
مــالــكــه يف ذلـــك الــوقــت، لــكــن هـــذا االعــتــراض 
سجل بامللف كما جاء يف كتاب: »بلدية الرباط 
يف عهد احلماية« لألستاذ عبد اإلله الفاسي.  

جــمــاعــة الــعــاصــمــة مــطــالــبــة مبــراجــعــة 
وضعية املسبح البلدي الكائن جنبها واملوضوع 
ريــاضــي، حــتــى يستفيد  ــادي  نـ ــارة  رهـــن إشــ
فصل  خــال  اليوسفية  مقاطعة  سكان  منه 
للجماعة  ملك  فهو  رمــزيــة،  بأثمنة  الصيف 
التي تخدم الساكنة وليس األندية، على غرار 
والشاطئ  املنصور،  يعقوب  يف  الكبير  املسبح 
مقاطعة  يف  خصوصية  ومسابح  حسان،  يف 
أكدال - الرياض، والسويسي، حسب املستوى 
اليوسفية  أحياء  باستثناء  للمقيمني،  املعيشي 
ــا واملــعــاضــيــد،  ــي والــتــقــدم والــنــهــضــة ومــاب

احملرومة من املسابح.  

ــربــاط  ــي ال بــوثــيــقــة تــاريــخــيــة وقــعــت ف
إسطنبول  وفــي   1991 أبــريــل   23 بتاريخ 
تآخت  السنة،  نفس  من  شتنبر   20 بتاريخ 
وتعاون  عمل  برامج  وبرمجت  املدينتان 
ميادين  في  تجاربهما  تبادل  منه  بينهما، 
وتشييد  التاريخية،  املآثر  وترميم  السياحة 
كورنيشات على ضفاف أوديتهما وسواحل 
ذلك  في  إسطنبول  وكانت  إلخ،  بحورهما... 
القارة  تربط  جوهرة   - تــزال  وال   - الوقت 
الرباط  بينما  اآلسيوية،  بالقارة  األوروبية 
إرادة  وكانت  إفريقيا،  باب  اململكة  عاصمة 
قوية للجانبني لفتح عالقات متميزة بينهما 

زكتها السياسة الرصينة للدولتني.
عاصفة  نتيجة  ــل،  األم هــذا  يتحقق  ولــم 
في  هنا  أطــاحــت  الــتــي   1992 انــتــخــابــات 
املــبــادرة،  أصــحــاب  باملنتخبني  العاصمة 
الجانبني،  من  االتفاقية  تلك  تنفيذ  فتجمد 
املركزية  السلطة  وصــول  بعد  نأمل  وكنا 
املرجعية  نفس  يتقاسم  حزب  إلى  واملحلية 
يحرروا  أن  األناضول،  على  الحاكم  للحزب 
ويشرعوا  القسري،  الحجز  من  الوثيقة  تلك 
تلك  ظلت  األســـف،  مــع  لكن  تنفيذها،  فــي 
التوأمة »محجوزة«، ولم يفك أسرها نوابنا 
في االنتداب السابق حتى يئسنا من التقرب 

إلى الشعب التركي الشقيق، بسبب »جهل« 
التي  الروحية  للروابط  العاصمة  منتخبي 
وقد  واملغربي،  التركي  الشعبان  بها  يحيا 
الروابط  التركية وجود هذه  أكدت الحكومة 
الروحية، باالعتراف بوحدة اململكة املغربية 

من طنجة إلى الكويرة.
ننتظره  كنا  بل  التأكيد،  بهذا  نتفاجأ  فلم 
بني  طريقها  شقت  التي  التحدي  دولــة  من 
الكبار، وفرضت مكانتها بينهم دون التخلي 
عن مبادئها وعن نظرة الشعوب للحفاظ على 
التفرقة والتشرذم إلضعافها،  وحدتها ونبذ 

واستغالل ثرواتها.
يفضلون  املــغــاربــة  مــن  اآلالف  ــات  ومــئ
»طوب  متحف  ويعشقون  إسطنبول  زيــارة 
اإلسالمية  ــار  اآلثـ ألقـــدس  الجامع  قــابــي« 
التي ال وجود لها إال في رحابه، ويطمئنون 
للهندسة فائقة الروعة للمساجد وصوامعها 
الــربــاط  أن  كما  بشموخها،  تنطق  الــتــي 
تمركزت  وقد  لألتراك  دائما  ذراعيها  تفتح 
شوارع  وسمت  تركية  بأكالت  مطاعم  فيها 

بأسماء: إسطنبول وأنقرة وغيرها. 
تركيا،  طــرف  مــن  شعبنا  وحــدة  فتأكيد 
نعتبره تآخيا جديدا مع كل مدن اململكة وكل 

مواطنيها.   

أسـرارإسطنبول-الرباط.. أخوة مع وقف التنفيذ
العاصمة

العاصمة،  مقاطعات  مجالس  يف  يونيو  دورة  تدور 
وهي دورة »تسخينية« حتضيرية الجتماع مجلس اجلماعة 
يف األسبوع األول من شهر يوليوز املقبل إذا رفعت إليه تلك 
ويف  سكانها،  قضايا  تتناول  وتوصيات  ملتمسات  املجالس 
غالب األحيان ما تغيب هذه القضايا لتحل محلها شؤون 
»نقطة  بدعة  على  مناقشات  أو  داخلية،  إداريـــة  تنظيمية 
نظام« التي سكت عنها القانون اجلماعي ومت ابتداعها من 
طرف ما يطلق عليه خطئا: »قانون داخلي«، ألن القانون 
ال يكون كذلك إال إذا استوفى بعض الشروط، منها نشره 
يف اجلريدة الرسمية، وبالتالي، فهي مجرد الئحة لترتيب 
وتنظيم سير املجالس بالتوافق فيما بني أعضائها وأعضاء 
املـــقـــاطـــعـــات الـــذيـــن يــقــتــرحــون عــلــى املــجــلــس اجلــمــاعــي 
يتركب  والكمال  وبالتمام  نصفهم،  من  ناخبيهم  مواضيع 
الهيكل القانوني لهذا املجلس، الذي يقضي أياما يف تكرار 
تتميز  التي  مقاطعاتهم  اجتماعات  يف  أعضاؤه  ناقشه  ما 
األمر،  يهمه  من  إلى  رسائلهم  ومترير  بنقل خصوماتهم  

وغالبا ما تكون »شاردة«.
األولـــى يف  هــي  ملكونات اجلــمــاعــة،  املقبل  يوليوز  فـــدورة 
عليها عاج  يفرض  املجلس، مما  لرئيسة   الصيف  فصل 
العاصمة،  يف  اجلماعي  العمل  شــوهــت  الــتــي  »الــدمــامــيــل« 
وقــبــل ذلــــك، اقـــتـــراح جــــدول أعــمــال يــتــضــمــن االخــتــاالت 
املعلن عنها يف وسائل اإلعــام، التخاذ قــرارات حاسمة يف 
رئيسة  امـــرأة  أول  وكــفــاءة  نــزاهــة  للتاريخ  لتسجل  شأنها، 
الشعب  »مــؤازرة  إلى  الشعب«  الصمت ضد  »مؤامرة  غيرت 
مجلسها  أعمال  بجدول  وتخرج  بالفاسدين«،  تنديده  يف 
املقاطعات،  لكل  الترامواي  نقل  تغطية  مشاريع  يتضمن: 
موالي  ودرب  العتيقة  املدينة  بني  للراجلني  جسور  وبناء 
عبد اهلل وقصبة األوداية ومنها إلى الشاطئ، وحتويل كل 
اخلدمات اجلماعية اليدوية إلى ذكية بالتقنيات احلديثة، 
وجتهيز كــل مــواقــف احلــافــات بأغطية واقــيــة مــن حــرارة 
الــشــمــس ومــتــوفــرة عــلــى الئــحــة اجلــهــات املــتــوجــهــة إلــيــهــا، 
وإعادة ترتيب السير يف الطرقات مع مراجعة آنية ولغوية 
واحملجات  والساحات  واألزقــة  الــشــوارع  لتسميات  ونحوية 
واملمرات، فجلها إما تغير مثل شوارع يوغسافيا واالحتاد 
السوفياتي والكونغو، وغيرها، وإما ال معنى لها يف عاصمة 
الثقافة »يا حسرة«، مثل شارع عني احلوالة وغيره، ونطمح 
إلـــى فــتــح صــفــحــة جــديــدة لــلــدبــلــومــاســيــة الــشــعــبــيــة مثل: 
العواصم اإلفريقية املطلة على األطلسي  إحداث منظمة 
العاصمة هي  الــربــاط  تكون جماعة  21 عاصمة،  وعــددهــا 
املؤسسة، واعتبارا ألهمية املوضوع، نخصه مبقال يف هذه 

الصفحة.  

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

دورة يوليوز.. 
على ماذا 
ستدور ؟

صورة التقطت سنة 2014 من ندوة تقديم كتاب: »إمارة املؤمنين بين الفقه 
والتشريع« ملؤلفه الشاب الرباطي أمين بوربوح، وكان سنه آنذاك 21 سنة، 
حائز ىلع املاستر، قدمه يف قاعة غرفة التجارة والصناعة، وكانت غاصة 

بالشباب واملثقفين، ويظهر يف الوسط بين البروفيسور محمد هرندي أحد 
رواد علوم الطب، وأحمد فاندي فاعل جمعوي. يف تلك السنة كان الشباب 

الرباطي يدافع عن ثوابت األمة يف ظروف كانت مكهربة يف العالم العربي. 
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األسبوع  الرياضي

العدد: 1612 من 17 إلى 23 يونيو 2022

أسبوعيات كريم إدبهي

إقصائيات كأس إفريقيا )الكوت ديفوار 2023(

كل مرة تشكيلة فشكل
اإلعالمي المتميز خالد ياسين، عن خاليلوزيتش

راه نيت هو فشي شكل!!

اعتقدنا أنه ميكننا الفوز على املغرب
مدرب منتخب جنوب إفريقيا

مرة أخرى »متعتقدش«...

علينا حتسني مستوانا
العميد غانم سايس

اسمع على وذنيك يا راس الصخرة..

عانينا من العياء
الناخب الوطني
مازال ما عييتي من هاذ الكالم، راه أنت اللي عيان.

غاضبة  اجلماهير  إفريقيا،  جنوب  على  االنتصار  رغــم 
وتطالب اجلامعة بإقالة خاليلوزيتش

المنتخب
ت ْنَبت«. يعياو ما يصفروا راه داير ليهم »بَّ

اللمسة األخيرة غابت عن العبي املنتخب الوطني
الالعب السابق والمحلل الرياضي عزيز بنيج
غير  ــرة...  ــي األخ ال  ــى  األول اللمسة  ال  شفنا  ما 

كيجريو وصايف.

رسالة قوية من العميد سايس إلى خاليلوزيتش
جرائد
هذاك ما تيقرا رسائل ما تيسمع حتى لشيء واحد.

الفعالية افتقدنا 
خاليلوزيتش

معاك غادي نفقدو حتى عقولنا.

املنتخب املغربي سيفوز بكأس العالم
الفلكي الخطابي

كأس العالم دياالش؟ اهلل ينعل اللي ما يحشم.

خاليلوزيتش يستنجد بيحيى جبران وأشرف داري
مواقع

على سالمتو، حتى غرق..

املخضرم،  واإلعالمي  العزيز  األخ  علي  اقترح 
النخاع،  حتى  واملغربي  الجنسية،  السوداني 
أربعة  ملــدة  الثاني  وطنه  املغرب  اختار  ــذي  وال
فكرة  )اقــتــرح(  األحــمــر،  األســتــاذ صــالح  عقود، 
من  للتخلص  املفعول  سريعة  ووصــفــة  رائــعــة، 
جميع  يحمله  الذي  الكبير  والهم  املخيف  الشبح 
الناخب  مــن  التخلص  كيفية  وهــو  املــغــاربــة، 

الوطني، البوسني خاليلوزيتش.
هذه الوصفة هي أن نقوم بعملية اكتتاب يشارك 
فيها جميع املغاربة، صغارا وكبارا، داخل وخارج 

املغرب، وبثمن رمزي ال يفوق درهما واحدا.
الحقيقي  السبب  أن  يــرى  البعض  كــان  ــإذا  ف
بشكل  وإبعاده  الغريب  املخلوق  هذا  طرد  لعدم 
نهائي خارج أسوار املنتخب الوطني، هو الشرط 
امللكية  الجامعة  تدفعه  أن  يجب  الذي  الجزائي، 
وكعادتهم،  املغاربة،  فــإن  القدم،  لكرة  املغربية 
املبلغ  لجمع  واالكــتــتــاب  للتضامن  مستعدون 

املطلوب.
مليون   40 يناهز  حاليا  املغرب  سكان  فعدد 
درهم،  مليون   40 سنجمع  واحد  فبدرهم  نسمة، 
الضخم،  املبلغ  هذا  فربما  سنتيم،  ماليير   4 أي 
هذا  من  سيخلصنا  الوقت،  نفس  في  والبسيط 
املريض الذي ما زال متماديا في احتقاره للمغاربة 

بالرغم من انتهاء صالحيته منذ مدة طويلة.
للندوة  الحضور  رفضه  به، هو  قام  ما  فآخر 

جميع  على  »الفيفا«  تفرضها  التي  الصحفية 
املنتخبات العاملية قبل وبعد املباريات الدولية، 
وغير  منبوذ  شخص  ــه  أن جــيــدا  يــعــرف  ــه  ألن

مرغوب فيه.
لحيز  تخرج  أن  نتمنى  وهادفة  بسيطة  فكرة 

الوجود في القريب العاجل.

الــصورة فــوزي لقجــع لولــيد الركــراكي: حديــث 
تــســــخن« »نــــوض 

يقولها  »لكوايرية«،  بلغة  تسخن«  »نوض 
بشكل عام املدرب ألحد العبيه من أجل القيام 

بعملية االحتماء قبل الدخول إلى امللعب.
وفي هذه الصورة الجميلة لرئيس الجامعة 
لقجع وهو  فوزي  القدم  لكرة  املغربية  امللكية 
وكأنه  الركراكي،  وليد  الوداد  مدرب  يصافح 
البوسني  لتعويض  بــاالســتــعــداد  ــره  ــأم ي

خاليلوزيتش.
نحن لن نسبق األحداث، كما نسبت إحدى 

تصريحا  الجامعة  لرئيس  التلفزية  املحطات 
هو  عموتة  الحسني  بــأن  فيه  يؤكد  قديما 
لكن  الــوطــنــي،  للمنتخب  الــجــديــد  املـــدرب 
كــأس عصبة  نهائي  خــالل  أخــذت  الــصــورة 
الــوداد  نــادي  به  فاز  الــذي  لألندية،  األبطال 
تعيني  أمــا  املصري،  األهلي  على  الرياضي 
عموتة أو الركراكي لقيادة املنتخب الوطني، 
بالتفصيل  إليه  وسنعود  ألوانه،  سابق  فهو 

في القادم من األيام.

هذا الخبر

الحسن عبيابة: ظاهرة الشغب يجب 
محاربتها بصيغة تشاركية والمغرب قادر 

تنظيم أكبر الملتقيات العالمية على 

على هامش الملتقى الدولي لمحاربة الشغب

تحت شعار: »تبادل الخبرات بني اململكتني 
القدم  كــرة  مجال  في  واإلسبانية  املغربية 
اتحاد  نظم  الشغب«،  ومكافحة  والتأطير 
ــربــاط،  ال بمدينة  الــريــاضــيــني  الصحفيني 
امللتقى الدولي األول للحد من ظاهرة الشغب 
الباحثني  من  العديد  فيه  شــارك  الرياضي، 
وفي  البلدين،  مــن  واإلعــالمــيــني  املختصني 
تدخله خالل هذا امللتقى الدولي، أبدى الدكتور 
والرياضة  الشباب  ــر  وزي عبيابة،  الحسن 
السابق، قلقه الكبير من ظاهرة الشغب التي 
مشددا  الوطنية،  املالعب  تجتاح  أصبحت 
تشاركية،  بصيغة  محاربتها  ضــرورة  على 

إعالميني ومؤطرين  من  موقعه،  كل حسب 
لبعض  كــذلــك  ــتــصــدي  وال وأمــنــيــني، 
والبعيدة  مسؤولة،  الغير  الشعارات 
التي  الرياضية  الروح  عن  البعد  كل 

ترفع في املالعب.
للشباب  ــســابــق  ال الـــوزيـــر 
والرياضة، أشاد بالدعم الكبير 
من  الرياضيون  يتلقاه  الذي 

طـــرف جــاللــة 
محمد  ــك  ــل امل
الـــــســـــادس، 

الذين  األبــطــال  بكل  املــبــاشــرة  واتــصــاالتــه 
املنتديات  في  خفاقة  الوطن  ــة  راي يرفعون 
وما  بأسره،  العالم  يتتبعها  التي  الدولية، 
عرفته  الذي  الباهر  والنجاح  املحكم  التنظيم 
البطلة،  لألندية  األبطال  عصبة  كأس  نهاية 
التي احتضنها مركب محمد الخامس، والتي 
الكأس،  بهذه  املغربي  الوداد  بتتويج  انتهت 
الذي وصل  العاملي  املستوى  دليل على  لخير 
إليه املغرب في احتضان مثل هذه امللتقيات، 

بفضل السياسة الرشيدة مللك البالد.
عبيابة،  الحسن  يؤكد  املغربية،  فاململكة 
ما  واألخالقي  التاريخي  الرصيد  من  تملك 
املنافسات  من  العديد  لتنظيم  يؤهلها 
الدولية،  الخبرات  وتبادل  العاملية، 
والسيطرة بشكل نهائي على الشغب 

داخل املالعب الكروية.
للتذكير، فإن هذا امللتقى نظم 
كرة  جامعة  مــع  بشراكة 
واللجنة  املغربية  القدم 
ــة،  ــي ــب الــوطــنــيــة األومل
ــا  ــي ــل ــع ــة ال ــنـ ــجـ ــلـ والـ
واإلرث  ــع  ــمــشــاري ــل ل

القطرية.

للتأمل
بدرهم واحد فقط ال غير

لفك رقبة المغاربة من هذا 
المتعجرف البوسني 

عبيابة

انتصاران بدون إقناع وال إمتاع
األسود أبانت عن مستواها المحدود

ــي،  ــوطــن ال ــب  ــاخ ــن ال زال  مـــا 
مصرا  خاليلوزيتش،  البوسني 
مقابلة  من  بأعصابنا  اللعب  على 
منتخبنا  وبــمــصــيــر  ألخـــــرى، 
الوطني الذي وصل به إلى الباب 

املسدود.
األمريكي  الدرس  من  يستفد  لم 
التي  الثقيلة  والهزيمة  األخــيــر 
جميعا  لنا  شكلت  بــل  تلقاها، 
املدرب  بأن هذا  إنذارا قويا يؤكد 
على  لإلشراف  بتاتا  صالح  غير 
الذي  للمنتخب  التقنية  اإلدارة 
سقط بقوة في أول اختبار حقيقي 

قبل املونديال.
الحظنا جميعا الطريقة الغريبة 
التي لعبنا بها ضد منتخب جنوب 
إفريقيا، الذي كاد أن يكسب نقطة 
الــتــعــادل لــوال الــحــظ الـــذي كان 
التي  الوطنية  العناصر  بجانب 
لصفر  بــهــدف  الــهــزيــمــة  حــولــت 
من  ضاعف  صعب،  انتصار  إلى 

شكوكنا.
املباراة  بني  يغير  أن  يعقل  فكيف 
األولى ضد جنوب إفريقيا والثانية 
املــتــواضــع  ليبيريا  منتخب  ضــد 
)مصنف 149 عامليا( 7 العبني دفعة 

واحدة؟ أين االنسجام؟ أين التماسك 
بني الخطوط؟ ال شيء يذكر.

إفريقيا على  اعتمد ضد جنوب 
أمرابط،  من  يتكون  ميدان  وسط 
الشاعر،  وإلياس  أمالح،  برقوق، 
املباراة  في  الهامش  على  ليتركه 

من  كــال  أقــحــم  أن  بعد  الثانية، 
وحاريث،  أوناحي،  فجر،  جبران، 
فــهــل بــهــذه الــعــشــوائــيــة وســوء 

االختيار سنذهب إلى قطر؟
قبل  مجيئه  ومــنــذ  فــالــرجــل، 
ثالث سنوات، لم يلعب بتشكيلة 

ومع  متتاليتني،  مبارتني  قــارة 
ويتهم  األعــذار  يجد  زال  ما  ذلك، 
الجميع بالجهل وعدم اإلملام بكرة 

القدم.
ــه،  ــان ــد زم ــي إنـــه بــالــفــعــل وح
وأصبح بالفعل وحيدا بعد دخوله 
قوية  واصطدامات  صراعات  في 

مع الجميع.
القوية  التصريحات  الحظنا 
مباراة  بعد  سايس  غانم  للعميد 
جنوب إفريقيا، حيث وجه رسائل 
زال  ما  الذي  املدرب  لهذا  مباشرة 

يبحث عن املجهول.
كل  أصبحت  الــذي  الوقت  ففي 
املونديال  إلى  املؤهلة  املنتخبات 
جــاهــزيــتــهــا، خاصة  ــامــل  ك فــي 
الذي  كرواتيا  منتخب  خصومنا، 
عقر  في  فرنسا  العالم  بطل  هزم 
ــذي  ال بلجيكا  ومنتخب  داره، 
شأنه  قوية  مباريات  على  يبصم 
نرى  كندا،  منتخب  شأن  ذلك  في 
منتخبنا  ــف  وأســ حــســرة  بــكــل 
بسبب  كثيرا،  ويعاني  يتعذب 
واملتعجرف،  املريض،  املدرب  هذا 

والعازم على رمينا في الجحيم.
وللحديث بقية.

مسجل  النصيري 
الهدف الثاني ضد 

يا ليبير
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»إعــدام« محــاولة 
الروسية  المغربـية  العالقات 

الــحــرب هــي عــبــارة عــن مــأســاة 
ــان  األدي عــن  النظر  بغض  إنسانية 
الشابة  واألعــراق والــدول، وما قصة 
حاالت  بني  من  واحــدة  إال  املسكينة 
الرعب التي ترافق كل صدام عسكري 
بني الدول أو مع املرتزقة)..(، وقد كان 
للمغرب أيضا نصيبه من هذه الحرب 
تناسلت  أن  بعد  املؤسفة  واملشاهد 
والقنوات  املواقع  في  املقاالت  مئات 
شاب  العتقال  تــروج  التي  العاملية، 
العسكرية  الــقــوات  يد  على  مغربي 
جمهورية  ــي  ف ــا،  ــروســي ل ــة  ــي املــوال
دونيتسك الشعبية، املعلنة من جانب 

واحد)..(.
هكذا إذن، توالت القصاصات التي 
معتقلني،  ثــاثــة  قصة  عــن  تحدثت 
ــي إبــراهــيــم  ــرانـ ــم املــغــربــي األوكـ ه
إلى  طالب  من  تحول  الذي  سعدون، 
بتهمة  اإلعـــدام  حكم  يواجه  معتقل 
معتقلني  إلى  باإلضافة  »االسترزاق«، 

آخرين من بريطانيا، هما أيدن أسلني 
من  كثير  تأسف  وقــد  بينر،  وشــون 
الشباب،  هـــؤالء  لــصــورة  املــغــاربــة 
وخــاصــة إبــراهــيــم الــذي تــم ترويج 
مــعــزوال في  الـــرأس،  صــورتــه حليق 
أضافت  الذي  التشويق  رغم  زنزانة، 
قالت  التي  الصحفية  املقاالت  بعض 
معلقا  للصحافيني  قــال  سعدون  إن 
حقه:  في  الصادر  اإلعــدام  حكم  على 

»يومكم سعيد.. أريد بيتزا«.
كبيرة  لورطة  عنوان  إذن،  سعدون 
املغربية  الــعــاقــات  مستقبل  تــهــدد 
للروس  يمكن  ال  أنــه  ذلــك  الروسية، 
واملغاربة، على حد سواء، أن يقبلوا أن 
يتحول بعض املغاربة إلى مرتزقة في 
لروسيا  العسكرية  العملية  مواجهة 
سعدون  يعترف  لذلك  أوكرانيا،  في 
على  حــاصــل  بــأنــه  ــده،  ــ ووال نفسه، 
منه  األوكرانية في محاولة  الجنسية 
للحصول على صفة أسير حرب، وهي 

املرة األولى التي يصبح فيها مواطن 
بدل  إبــراهــيــم  اســم  تحت  ــي  ــران أوك
»أرتيم« أو »أندرو« أو »فاديساف« 

أو »دانيال« أو »فاديمير«..
في صف  معتقل  أن سعدون  وطاملا 
املواجهة األول، ومن طرف قوات غير 
معترف بها)..(، فإن الجواب الرسمي 
املغالطات  رغم  قضيته،  على  املغربي 
القنوات  عبر  يــكــون  ــن  ل املــروجــة، 
الدبلوماسية الرسمية، كما ال يمكن أن 
املغربية  الحكومة  تصدر  أن  نتصور 
دونيتسك،  جمهورية  فيه  تدين  بيانا 
في  الــدخــول  عمليا  يعني  ــك  ذل ألن 
مواجهة مع روسيا، وهو ما لم تقدر 
األوروبــي  االتــحــاد  دول  حتى  عليه 

وحلف »الناتو« مجتمعني)..(.
أن  يمكن  ــذي  ال الوحيد  الباب  إن 
يتم من خاله تخفيف عقوبة إبراهيم 
سعدون املحكوم عليه حاليا باإلعدام، 
حتى  أوكرانيا  مواطنا  اعتباره  هو 

يتم التعامل معه كأسير حرب وليس 
الجيش  إلى  ذهب  أنه  طاملا  مرتزقا، 
الجنسية  على  وحصل  ــي  ــران األوك
وبطبيعة  إرادته،  بمحض  األوكرانية 
الحال، فهو لم يكن يدافع عن املغرب 

في تلك البقاع السحيقة)..(.
لتروي  صحف  عــدة  اجتهدت  وقــد 
قصة هذا الشاب، سعدون، على لسان 
أن  يمكن  التي  الحكاية  وهي  والــده، 
العبر،  من  الكثير  منها  ُتستخلص 
مواطنا  ابنه  أن  يعتبر  األخير  فهذا 
يتهم  الــوقــت  نفس  وفــي  أوكــرانــيــا، 
أوكرانيا بالزج بالطلبة في الصفوف 
األولى للمواجهة، حيث تقول القصة 
من  وهــو  إبراهيم،  ))نشأ  يلي:  ما 
مواليد مدينة مكناس )150 كيلومترا 
مدينة  فــي  درس  الـــربـــاط(،  شــمــال 
ــده  وال عمل  بحكم  البيضاء  ــدار  الـ

وقــال  فيها،  ســعــدون  الــطــاهــر 
التابعة  ــر«  »أواص لقناة  والــده 

مسكينة،  شــابــة  تـــحـــاول  ــاء،  خــ مــكــان  فـــي 
الذين  الرجال  من  مجموعة  مقاومة  معزولة، 
المائكي،  لوجهها  اللكمات  يوجهون  كانوا 
وكـــان واضــحــا مــن خـــال حــالــتــهــا أنــهــا تعرضت 
ــم تــجــريــدهــا من  ــمــا لــاغــتــصــاب، فــقــد ت لــهــتــك الـــعـــرض، ورب
كدمات،  عدة  على جسدها  وتبدو  شنيع،  بشكل  مابسها 
لها  ينفطر  لــدرجــة  وبالعصي  بالحجارة  التعذيب  ليتواصل 

القلب، وقمة الرعب واأللم، تظهر عندما تشرع الشابة في 
ورغم  روح..  با  وكأنها جسد  مقاومة  دون  الضربات  تلقي 
عدم وجود توضيح رسمي، إال أن الذين روجوا هذا الشريط 
كتبوا  »الواتساب«،  تقنية  باستعمال  واســع  نطاق  على 
أنها شابة روسية وقعت في قبضة األوكرانيين، ويسألون 

أين هي حقوق األسير)..(؟
سعيد الريحاني إعــداد :

المغرب يتجنب التورط في الحرب األوكرانية 
إخباريتحليل 

إبراهيم سعدون رفقة المعتقلين البريطانيين من طرف قوات »جمهورية دونيتسك الشعبية« 

تم
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بالخارج،  املغربية  الجالية  ملجلس 
بالجالية  تهتم  رسمية  وهي مؤسسة 
اندالع  بعد  أخبره  ابنه  إن  املغربية: 
قبل  بولونيا،  إلى  انتقل  أنه  الحرب، 
وأنه  صحيح،  غير  ذلك  أن  يتبني  أن 
أوكرانيا ويعمل مع جيشها،  في  ظل 
فعل  ما  بخصوص  قلق  أنه  وأضاف 
ابنه، مضيفا: لو علمت أنه سيلتحق 
له  سمحت  ملــا  ــي  ــران األوك بالجيش 
اعتقال  خبر  صــدور  ومنذ  بالسفر، 
وبث  شهر  مــن  أكــثــر  قبل  إبــراهــيــم 
عزز  روسية،  قنوات  على  فيديوهاته 
نشاطه  من  سعدون  الطاهر  والــده 
االجتماعي،  التواصل  منصات  على 
وذكــر  ــيــوتــيــوب«،  »ال منها  خــاصــة 
الديناميك  بكلية  يدرس  ابنه  أن  األب 
الهوائية وعلوم الفضاء التابع ملعهد 
التقنية،  التخصصات  متعدد  كييف 
حصل  كما  منحة،  على  حاصل  وهو 
ويقول  األوكــرانــيــة،  الجنسية  على 

تعرض  ابــنــه  أن  ســعــدون،  الــطــاهــر 
املــخــابــرات  طــرف  مــن  دمـــاغ  لغسل 
ــة، وجــــرى اســتــقــطــابــه  ــيـ ــرانـ األوكـ
لكنه  األوكــرانــي،  الجيش  في  للعمل 
يكون  أن  نفسه  ــوقــت  ال فــي  ينفي 
الجنسية  يحمل  ألنــه  مرتزقا،  ابنه 
ــدر: جــريــدة  ــصـ ــة(( )املـ ــيـ ــرانـ األوكـ
.)2022 يونيو   12 األوسط/   الشرق 
ــطــاهــر ســعــدون عن  ــدث ال ــحـ و))تـ
شخصيته  إن  وقـــال  ابــنــه،  صــفــات 
نابغة  وأنه  عالية،  ومعنوياته  قوية، 
الروسية  منها  لغات،  خمس  يتقن 
ــاء  اآلب حــذر  ــه  أن بيد  واإلنجليزية، 
أوكرانيا،  في  طلبة  أبناء  لهم  الذين 
البالد  غــادروا  أنهم  من  يتحققوا  أن 
ــال الــطــاهــر فــي كلمة  بــالــفــعــل.. وقـ
التواصل  مــواقــع  فــي  بثت  مــصــورة 
ابنه،  على  الحكم  قبل  االجتماعي 
على  دخيل  شاب  استغالل  جرى  إنه 
جنسية  ومـــن  ــرانـــي  األوكـ الــجــيــش 

املواجهة،  نقطة  إلــى  ونقله  أخــرى، 
الجيش  متهما  ذلك  لوقوع  وتأسف 
املغاربة  بالطلبة  بالزج  األوكــرانــي 

ليكونوا وقودا للحرب.
ومن جهتهم، يقول بعض أصدقائه 
املغاربة: إن إبراهيم التحق بالجيش 
األوكراني كجندي، وقد ظهر في صور 
»الفايسبوكي«  حسابه  في  نشرها 
إلــى  عسكريا  لــبــاســا  يــرتــدي  وهــو 
األوكراني..  الجيش  جانب وحدة من 
ــه ولــديــه  وإبــراهــيــم هــو بــكــر أســرت
في  دراستهما  تتابعان  شقيقتان 
نشأ  إبراهيم  إن  والده  وقال  فنلندا، 
وكــان  ــحــال،  ال متوسطة  أســـرة  فــي 
مولعا بمجال الطيران، وخطط ملتابعة 
دراسته في روسيا، ولهذا تعلم اللغة 
وجد  أنــه  إال  املــغــرب،  فــي  الروسية 
روسيا  في  معهد  ولوج  في  صعوبة 
تعلم  وهناك  أوكــرانــيــا،  إلــى  فاتجه 

اللغة األوكرانية(( )نفس املصدر(.

حيث  حزينة،  مأساة  من  لها  ويــا 
للتعامل  مضطرا  نفسه  األب  يجد 
للدفاع  اإلعالمية  القنوات  مئات  مع 
يتوسل  الوقت،  نفس  وفي  ابنه،  عن 
الرسمية،  وغير  الرسمية،  الجهات 
أن  علما  املشنقة،  حبل  من  إلنقاذه 
أبيه  مع  يتشاور  لم  البكر  االبن  هذا 
من  لينا  يسمح  »هلل  البداية..  منذ 

الوالدين« كما يقول املغاربة.
وهي  تنام  أن  ألســرة  يمكن  كيف 
قـــاب قــوســني أو  ابــنــهــا  تــعــرف أن 

إحساس  إنه  اإلعدام..  من  أدنى 
صــعــب، لــكــن حــســابــات الــدول 

حكم إعدام إبراهيم سعدون بين حمالت 
القانونية  المغربية والمعطيات  التضامن 

طالما أن سعدون معتقل في صف المواجهة األول، ومن طرف 
قوات غير معترف بها)..(، فإن الجواب الرسمي المغربي على 

قضيته، رغم المغالطات المروجة، لن يكون عبر القنوات الدبلوماسية 
الرسمية، كما ال يمكن أن نتصور أن تصدر الحكومة المغربية بيانا تدين 

فيه جمهورية دونيتسك، ألن ذلك يعني عمليا الدخول في مواجهة 
مع روسيا، وهو ما لم تقدر عليه حتى دول االتحاد األوروبي وحلف 

مجتمعين)..(. »الناتو« 

بيليايف

تحدث الطاهر سعدون 
عن صفات ابنه، وقال 

إن شخصيته قوية، 
ومعنوياته عالية، وأنه 

نابغة يتقن خمس 
لغات، منها الروسية 

واإلنجليزية، بيد أنه حذر 
اآلباء الذين لهم أبناء 

طلبة في أوكرانيا، 
أن يتحققوا من أنهم 

غادروا البالد بالفعل.. 
وقال الطاهر في كلمة 
مصورة بثت في مواقع 

التواصل االجتماعي 
قبل الحكم على ابنه، 

إنه جرى استغالل شاب 
دخيل على الجيش 

األوكراني ومن جنسية 
أخرى، ونقله إلى نقطة 

المواجهة، وتأسف 
لوقوع ذلك متهما 

الجيش األوكراني بالزج 
بالطلبة المغاربة ليكونوا 

وقودا للحرب.
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بل  األشــخــاص،  حسابات  مــن  أكبر 
هذه  مثل  في  العاطفة  استعمال  إن 
األمور قد يكون منعدما، فرغم حمالت 
التضامن مع سعدون، إال أنه ال يمكن 
الكثير  الشيء  يتوقعوا  أن  للمغاربة 
مع  تصطدم  التي  الحمالت  هذه  من 
يمكن  وال  الواقع،  أرض  على  الحرب 
مع  مواجهة  في  يدخل  أن  للمغرب 
األخيرة  هــذه  وأن  خاصة  روســيــا، 
القضية  فــي  العبث  تجنبت  لطاملا 
تصدر  لم  إنها  بل  للمغاربة،  األولــى 
أي قرارات تعارض السيادة املغربية 
شأن  ذلك  في  شأنها  الصحراء،  على 
لذلك  الــصــن،  هــو  آخــر  عظيم  بلد 
على  الحفاظ  للمغرب  مهما  يــبــدو 
الجيدة  عالقاته  وعلى  التراكم  هذا 
توصله  تعارض  لم  التي  روسيا،  مع 
تدرجه  ولــم  الحبوب،  مــن  بنصيبه 

ضمن قائمة »الدول غير الصديقة«.

املغربية  العالقات  على  الحفاظ  إن 
»الفخاخ«،  كل  مواجهة  في  الروسية 
كل  في  السامية  اإلرادة  عنه  تعبر 
املــنــاورات)..(، فقد بعث  مــرة، رغــم 
امللك محمد السادس برقية تهنئة إلى 
رئيس فيدرالية روسيا، فخامة السيد 
بمناسبة  وذلـــك  بــوتــن،  فالديمير 
الوطني، ومما  بعيدها  بالده  احتفال 
غمرة  ))فــي  املــلــك:  برقية  فــي  جــاء 
بعيدها  روســيــا  فيدرالية  احتفال 
إليكم،  أتوجه  أن  يسعدني  الوطني، 
الشعب  ــاســم  وب ــخــاص  ال بــاســمــي 
وأصــدق  التهاني  بأطيب  املغربي، 
بموصول  الروسي  للشعب  املتمنيات 
ــاء.. وأغــتــنــم هــذه  ــرخــ ــ ــتــقــدم وال ال
ملا  تقديري  عن  لكم  ألعــرب  املناسبة 
يربط بلدينا من عالقات عريقة قائمة 
على الصداقة املتينة والتعاون البناء 

والتقدير املتبادل...((.

إن تشبث والد المعتقل المحكوم باإلعدام إبراهيم سعدون، بكون ابنه أوكراني الجنسية كان يقاتل ضمن الجيش األوكراني، يهدف إلى إبعاده 
عن تهمة االسترزاق، ومحاولة الحصول على وضع أفضل في التعامل معه كأسير حرب، وهذه المواد الواردة في اتفاقية جنيف المتعلقة 

بأسرى الحرب )انظر المواد 3 و4 و5 رفقته(، هي التي تفسر وضعية المعتقل إبراهيم سعدون، رغم أن محكمة دونيتسك اعتبرته مرتزقا)..(.

المادة 3:
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع 
دولي في أراضي أحد األطراف السامية 
املتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن 

يطبق كحد أدنى األحكام التالية:
يشتركون  ال  الــذيــن  األشــخــاص   )1
بمن  العدائية،  األعــمــال  في  مباشرة 
الذين  املسلحة  الــقــوات  أفــراد  فيهم 
واألشخاص  أسلحتهم،  عنهم  ألقوا 
العاجزين عن القتال بسبب املرض أو 
الجرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر، 
معاملة  األحــوال  جميع  في  يعاملون 
إنسانية دون أي تمييز ضار يقوم على 
العنصر أو اللون، أو الدين أو املعتقد، 
أو الجنس، أو املولد أو الثروة، أو أي 

معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر األفعال التالية 
املذكورين  باألشخاص  يتعلق  فيما 
جميع  فــي  محظورة  وتبقى  ــاله،  أعـ

األوقات واألماكن:
والسالمة  الحياة  على  االعتداء  أ( 
بجميع  الــقــتــل  وبــخــاصــة  الــبــدنــيــة، 
أشكاله، والتشويه، واملعاملة القاسية، 

والتعذيب،
ب( أخذ الرهائن،

ت( االعتداء على الكرامة الشخصية، 
وعلى األخص املعاملة املهينة والحاطة 

بالكرامة،
ث( إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات 
دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة 
وتكفل جميع  قانونيا،  مشكلة تشكيال 
نظر  في  الالزمة  القضائية  الضمانات 

الشعوب املتمدنة.
2( يجمع الجرحى واملرضى ويعتنى 

بهم.
متحيزة،  غير  إنسانية  لهيئة  يجوز 
أن  األحمر،  للصليب  الدولية  كاللجنة 
تعرض خدماتها على أطراف النزاع، 

فوق  تعمل  أن  النزاع  أطراف  وعلى 
على  خاصة،  اتفاقات  طريق  عن  ذلك، 
هذه  مــن  األخـــرى  األحــكــام  كــل  تنفيذ 

االتفاقية أو بعضها.
املتقدمة  األحكام  تطبيق  في  وليس 
ما يؤثر على الوضع القانوني ألطراف 

النزاع.

المادة 4:
باملعنى  ــحــرب  ال أســـرى  ــف(:  ــ )ألـ
ــة، هم  ــي ــاق ــف ــذه االت املــقــصــود فــي هـ
إحدى  إلى  ينتمون  الذين  األشخاص 
قبضة  في  ويقعون  التالية،  الفئات 

العدو:
ألحــد  املسلحة  ــوات  ــق ال أفـــراد   )1
ــراف الـــنـــزاع، واملــيــلــيــشــيــات أو  ــ أط
جزء  تشكل  التي  املتطوعة  الوحدات 

من هذه القوات املسلحة.
األخـــرى  املــيــلــيــشــيــات  ــراد  ــ أفـ  )2
بمن  ــرى،  األخـ املتطوعة  ــوحــدات  وال
فيهم أعضاء حركات املقاومة املنظمة، 
الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع 
إقليمهم،  خــارج  أو  داخــل  ويعملون 
على  محتال،  اإلقليم  هذا  كان  لو  حتى 
هذه  في  التالية  الــشــروط  تتوفر  أن 
امليليشيات أو الوحدات املتطوعة، بما 
فيها حركات املقاومة املنظمة املذكورة:
عن  مسؤول  شخص  يقودها  أن  أ( 

مرؤوسيه،
ب( أن تكون لها شارة مميزة محددة 

يمكن تمييزها من بعد،
ت( أن تحمل األسلحة جهرا،

بقوانن  عملياتها  في  تلتزم  أن  ث( 
الحرب وعاداتها.

النظامية  املسلحة  القوات  أفراد   )3
أو  لحكومة  ــم  والءهـ يعلنون  الــذيــن 

سلطة ال تعترف بها الدولة الحاجزة.
يــرافــقــون  الــذيــن  األشـــخـــاص   )4

في  يكونوا  أن  دون  املسلحة  القوات 
الواقع جزء منها، كاألشخاص املدنين 
الــطــائــرات  أطــقــم  املــوجــوديــن ضمن 
ــن الــحــربــيــن،  ــراســل الــحــربــيــة، وامل
وحــدات  ــراد  وأف التموين،  ومتعهدي 
العمال أو الخدمات املختصة بالترفيه 
يكون  أن  شريطة  العسكرين،  عــن 
املسلحة  الــقــوات  من  تصريح  لديهم 

التي يرافقونها.
أفراد األطقم املالحية، بمن فيهم   )5
في  ومساعدوهم  واملــالحــون  الــقــادة 
الطائرات  وأطــقــم  التجارية  السفن 
الذين  النزاع،  ألطراف  التابعة  املدنية 
بمقتضى  أفضل  بمعاملة  ينتفعون  ال 

أي أحكام أخرى من القانون الدولي.
6( سكان األراضي غير املحتلة الذين 
يحملون السالح من تلقاء أنفسهم عند 
الغازية  القوات  ملقاومة  العدو  اقتراب 
لتشكيل  الــوقــت  لهم  يتوفر  أن  دون 
أن  شريطة  نظامية،  مسلحة  وحــدات 
يراعوا  وأن  جهرا  السالح  يحملوا 

قوانن الحرب وعاداتها.
املذكورون  األشخاص  يعامل  )باء(: 
فيما يلي باملثل كأسرى حرب بمقتضى 

هذه االتفاقية:
أو  يتبعون  الــذيــن  األشــخــاص   )1
للبلد  املسلحة  للقوات  تابعن  كانوا 
املحتل إذا رأت دولة االحتالل ضرورة 
اعتقالهم بسبب هذا االنتماء، حتى لو 
كانت قد تركتهم أحرارا في بادئ األمر 
خــارج  الحربية  األعــمــال  سير  أثــنــاء 
التي تحتلها، وعلى األخص  األراضي 
ــؤالء األشــخــاص  ــ ــام ه ــي ــة ق فــي حــال
بمحاولة فاشلة لالنضمام إلى القوات 
واملشتركة  يتبعونها  التي  املسلحة 
امتثالهم  عدم  في حالة  أو  القتال،  في 

إلنذار يوجه إليهم بقصد االعتقال.
إلى  ينتمون  الذين  األشــخــاص   )2

املادة،  هذه  في  املبينة  الفئات  إحدى 
أو  محايدة  دولــة  تستقبلهم  الــذيــن 
وتلتزم  إقليمها  فــي  مــحــاربــة  غــيــر 
الدولي،  القانون  بمقتضى  باعتقالهم 
مع مراعاة أي معاملة أكثر مالءمة قد 
منحها  املناسب  من  الــدول  هذه  ترى 
و1   8 املــواد  أحــكــام  وباستثناء  لهم 
 ،30 املادة  الخامسة من  والفقرة  و15، 
واألحكام  و126،  و92   67-58 واملواد 
تكون  عندما  الحامية  بالدولة  املتعلقة 
أطــراف  بــن  سياسية  عــالقــات  هناك 
غير  أو  املــحــايــدة  والــدولــة  ــزاع  ــن ال
وجود  حالة  في  أما  املعنية،  املحاربة 
يسمح  فإنه  السياسية،  العالقات  هذه 
إليها  ينتمي  الــتــي  الــنــزاع  ألطـــراف 
املهام  بممارسة  األشــخــاص  هـــؤالء 
التي تقوم بها الدولة الحامية إزاءهم 
اإلخالل  دون  االتفاقية،  هذه  بمقتضى 
بالواجبات طبقا لألعراف واملعاهدات 

والقنصلية. السياسية 
ــادة بأي  ــذه املـ ــم(: ال تــؤثــر ه )جــي
الطبية  أفراد الخدمات  حال في وضع 
 33 املادة  في  محدد  هو  كما  والدينية 

من االتفاقية.

المادة 5:
تنطبق هذه االتفاقية على األشخاص 
من  ابتداء   4 املــادة  في  إليهم  املشار 
يتم  أن  ــى  إل الــعــدو  يــد  فــي  وقوعهم 
الوطن  إلــى  وإعادتهم  عنهم  ــراج  اإلف

بصورة نهائية.
بشأن  أي شــك  ــود  وجـ حــالــة  وفــي 
حربي  بعمل  قاموا  أشخاص  انتماء 
ــى إحــدى  وســقــطــوا فــي يــد الــعــدو إل
4، فإن هؤالء  الفئات املبينة في املادة 
التي  بالحماية  يتمتعون  األشخاص 
في  البت  لحن  االتفاقية  هذه  تكفلها 

وضعهم بواسطة محكمة مختصة.

السند القانوني العتبار إبراهيم سعدون أسير حرب 

تحليل  إخباري
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العمل  تبلور  بدأ  للمغرب،  بالنسبة 
النقابي وككل املستعمرات، خالل مرحلة 
الحماية الفرنسية، حيث ظهرت العديد 
من النقابات التي ضمت في عضويتها 
وبصورة  فقط،  الحماية  إدارة  موظفي 
أن  قبل  ذلــك  املــغــاربــة،  انــخــراط  تمنع 
للنقابات  العام  »االتحاد  نقابة  تتأسس 
من  األربعينات  بداية  الكونفدرالية« 
التي  النقابة  وهــي  ــاضــي،  امل ــقــرن  ال
أسسها الحزب الشيوعي الفرنسي فرع 
املغرب، والتي عرفت انخراط وانتخاب 
ســواء  أجهزتها،  فــي  أيــضــا  املــغــاربــة 
أن  الجزم  ويمكن  الوطنية،  أو  املحلية 
املغربي،  النقابي  العمل  تبلور  بداية 
وبداية تاريخ الحركة النقابية باملغرب، 
وبالضبط  الخمسينات،  أواســط  كــان 
حــزب  ــس  ــ أس ــا  ــدم ــن ع  ،1955 ــة  ســن
للشغل«  املغربي  »االتــحــاد  االستقالل 
أن  قبل  مغربية،  نقابية  مركزية  كــأول 

يؤسس مركزية جديدة سنة 1960، وهي 
باملغرب«،  للشغالني  العام  »االتــحــاد 
سنة  عرفه  الــذي  االنشقاق  بعد  وذلــك 
1959، والتحاق قيادة »االتحاد املغربي 
للقوات  الــوطــنــي  بــاالتــحــاد  للشغل« 
أن  غير  عنه،  منشق  كحزب  الشعبية 
القيادة  وبني  النقابة  هذه  بني  العالقة 
ستعرف  الوطني  لالتحاد  السياسية 
الغاية  حــول  الخالف  عنوانه  تنافرا 
الذي  الخالف  وهو  النقابي،  العمل  من 
أدى إلى تأسيس مجموعة من النقابات 
القيادة  لتصور  املعارضة  القطاعية 
القيادة  تصور  من  والقريب  النقابية 
السياسية، وهي النقابات التي ستشكل 
»الكونفدرالية  لتأسيس  أساسية  لبنة 
 ،1978 سنة  للشغل«  الديمقراطية 
املؤتمر  ــن  م ــوات  ســن ثـــالث  بــعــد  أي 
الوطني  االتــحــاد  لحزب  االستثنائي 
لحزب  وتــحــولــه  الشعبية،  لــلــقــوات 
الشعبية،  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
ــك،  لــيــعــرف املــشــهــد الــنــقــابــي بــعــد ذل
النقابية  املركزيات  من  العديد  تأسيس 
مع  وبــاملــوازاة  القطاعية.  والنقابات 
عملية التشكيل هذه، عرف مسار تطور 
الحركة النقابية باملغرب عملية تحديث 
وتقنني مستمرة، حيث كان ظهير 1957 
املبادرات  أول  املهنية،  النقابات  بشأن 
 1962 ليتلوه دستور  العملية،  في هذه 
النقابي  العمل  أن  على  نــص  الـــذي 

ــارت عليه  حــق دســتــوري، وهــو مــا س
العملية  وهذه  الالحقة،  الدساتير  كل 
التوافقي  التناوب  حكومة  مع  توجت 
الذي  االجتماعي  للحوار  بالتأسيس 
كان من املفروض أن يجعل من النقابات 
اختيارات  تحديد  في  أساسيا  شريكا 
أن يتم تعطيله من طرف  الحكومة قبل 
أول حكومة تشكلت بعد دستور 2011.

النقابية  الحركة  مسار  أن  األكــيــد، 
مجموعة  الحماية،  ومنذ  عرف  باملغرب 
طبيعتها  هــّمــت  الــتــي  الــتــحــوالت  مــن 

ســواء  وعالقتها  ــا  ــ وأدواره وأداءهـــا 
بالعمل  أو  الــســيــاســيــة  بــالــســلــطــة 
ــو مــا انــعــكــس على  الــســيــاســي، وهـ
تغير  الــذي  فما  وحضورها..  موقعها 
األمس  املغربي بني  النقابي  الواقع  في 
واليوم؟ وهل النحسار العمل السياسي 
اليوم؟  النقابي  بالواقع  عالقة  باملغرب 
في  املغربية  النقابات  مكانة  هي  ما  ثم 

املشهد السياسي املغربي اليوم؟ 
الحركة  ملسار  ــى  األول املالحظة  إن 
خلفيات  وخصوصا  باملغرب،  النقابية 
املغربية،  النقابات  ونــشــأة  تأسيس 
للشك  مجال  أي  يــدع  ال  بشكل  تظهر 
تأسست  النقابات  جــل  أن  ــردد،  ــت وال
سياسية،  إلطــارات  سياسية  بقرارات 
تدبير  مضمونها  سياسية  ولــدواعــي 
هذا  كــان  ســواء  الخصم،  مع  الصراع 
السلطة  أو  املستعمر،  هــو  الخصم 
السياسي  الفاعل  هو  أو  السياسية، 
وبالرغم  لكن،  مختلف،  لتصور  الحامل 
بني  العالقة  أن  إال  الحقيقة،  هــذه  من 
النقابي والسياسي لم تكن دائما عالقة 
تكاملية وال عالقة تبعية، فمباشرة بعد 
نقابة  أول  وتأسيس  املغرب،  استقالل 
املشهد صراع  مغربية، طفا على سطح 
النضال  في  النقابة  دور  حــول  فكري 
مـــوازي  تنظيم  هــي  هــل  الــســيــاســي، 
أنها  أم  والختياراته،  له  وتابع  للحزب 
الصراع  في  له  دخل  ال  مستقل  تنظيم 

الدائر في املجتمع؟
العمل  تــبــلــور  أصـــل  فـــإن  عــمــومــا، 
الطبقة  باستغالل  الوعي  هو  النقابي 
العاملة، وهو النضال من أجل تمتيعها 
تنظيما  الــنــقــابــة  لــتــكــون  بحقوقها 
املؤمن  السياسي  لإلطار  تابعا  عماليا 
العمال،  عن  االستغالل  رفع  بضرورة 
اإللحاقية  بها  نعني  ال  هنا  والتبعية 
العالقة  تلك  بها  نقصد  بل  الذيلية،  أو 
على  املؤسسة  واملتوازنة،  التكاملية 
املختلفة  والوسائل  املختلفة  األهــداف 

والغاية املوحدة، وكفهم بسيط لتصور 
الفيلسوف اإليطالي أنطونيو غرامشي 
للعالقة الصحية بني املجتمع السياسي 
واملجتمع املدني، فإن حزبية النقابة في 
تحريفية،  ممارسة  ليست  الصورة  هذه 
ذلك أن النضال النقابي جزء من النضال 
االستغالل،  ملجابهة  الطامح  السياسي 
العاملة،  الطبقة  استغالل  وخصوصا 
النقابي  النضال  أفــول  يفسر  ما  وهو 
السياسي،  النضال  فانحسار  اليوم، 
مسار  عن  السياسي  الفاعل  وانزياح 
وألجل  االستغالل،  وقف  ألجل  النضال 
إعادة توزيع الثروة بشكل يتأسس على 
إعادة تأطير ملكية وسائل اإلنتاج، أّدى 
بشكل مباشر إلى تراجع العمل النقابي 
في صورته اأًلصيلة التي أنشئ ألجلها 
الغربية،  الرأسمالية  املجتمعات  في 
تحسني  إلى  إال  يطمح  ال  عمال  ليصير 

ظروف استغالل الطبقة العاملة.
الــنــقــابــات  أن  ــخ  ــاري ــت ال ويــثــبــت 
في  أساسي  دور  لها  كــان  املغربية 
املهمة  املكانة  بسبب  التغيير،  عملية 
املشهد  داخــل  تحتلها  كانت  التي 
أول  تأسيس  منذ  املغربي  السياسي 
نقابة مستقلة عن النقابات الفرنسية 
وإلى حدود تسعينات القرن املاضي، 
دورهــا  أن  اليوم  يظهر  الواقع  لكن 
في التغيير أصبح دورا ثانويا، وأن 
بهوامش  مكانة  أضــحــت  مكانتها 

ضيقة جدا، فهناك إجماع تام على أن 
الحركة النقابية املغربية تعيش اليوم 
بني  اختلفت  بمسببات  بنيوية،  أزمة 
توحش  في  متمثل  موضوعي  هو  ما 
الرأسمالية  القيم  وانتشار  العوملة، 
ذاتي  هو  وما  لالستغالل،  املشرعنة 
أهمها  مــتــعــددة،  بمظاهر  مــرتــبــط 
واستفحال  النقابي  املشهد  تشرذم 
الديمقراطية  وغياب  البيروقراطية 
من  يعنيه  بما  للنقابات،  الداخلية 
وهو  القيادية،  أجهزتها  في  جمود 

وسط  امتداداتها  على  انعكس  مــا 
نسبة  أن  إذ  املــغــربــيــة،  الشغيلة 
مما  جدا،  صغيرة  أصبحت  التنقيب 
تنسيقيات  تشكل  أمــام  الباب  فتح 
وجمعيات عمالية فئوية، كما انعكس 
املشهد،  داخل  حضورها  حجم  على 
ــذي  ال االجــتــمــاعــي  ــوار  ــح ال فحتى 
منها  يجعل  أن  املــفــروض  مــن  ــان  ك
السياسي،  القرار  في صناعة  شريكا 
بمصالح  يتعلق  فيما  وخصوصا 
حوار  اليوم  هو  املغربية،  الشغيلة 
مــعــطــل، وهـــي نــقــابــات عــاجــزة عن 
من  اختياراتها  فــرض  وعــن  تفعيله 
اليوم هي  املغربية  فالنقابات  داخله، 
بعيدة  كبيرة  عمالية  جمعيات  مجرد 
كل البعد عن املفهوم األصيل لتسمية 
النقابة، وبعيدة عن املبادئ األساسية 
منظمات  هــي  فــال  النقابي،  للعمل 
جماهيرية وال هي ديمقراطية وال هي 
يعرف  أن  جدا  العادي  فمن  تقدمية، 

أداؤها انكماشا ظاهرا.
للنقابات  كانت  فقد  وكخالصة، 
املشهد  داخل  مهمة  مكانة  املغربية 
كانت  حينما  الـــعـــام،  الــســيــاســي 
وألجل  الديمقراطية،  ألجــل  تناضل 
االستغالل،  صــور  جميع  مواجهة 
األساسية  الغاية  مع  تام  التزام  في 
املتمثلة  األصيل،  النقابي  العمل  من 

االقتصادية  الــظــروف  تحسني  فــي 
من  املغربية،  للشغيلة  واالجتماعية 
تأطيرها وتكوينها وتسليحها  خالل 
بفكر االنعتاق الفعلي من االستغالل، 
وهو ما يجب عليها استدراكه اليوم، 
الدولة  حضور  تراجع  مع  خصوصا 
الوطنية الحديثة، الذي يعتبر فرصة 
سانحة لبروز أدوار املجتمع املدني، 
مكوناته  أهم  النقابات  تشكل  الذي 
موقع  في  طبيعيا  متموقعة  كهيئات 

املعارضة.

شللنقــا

يذهب جميع الباحثين على 
تلك المنظمة  اعتبار النقابة 

التي تضم في عضويتها 
مجموعة من األشخاص الذين 

يمتهنون مهنة موحدة أو 
مهنا متقاربة، ويهدفون 

إلى الدفاع عن مصالحهم 
المهنية واالقتصادية، ويجمع 

جميع الكتاب والمفكرين 
من كارل ماركس إلى اليوم، 
على أن ظهور النقابات جاء 

نتيجة طبيعية لتغّول وجشع 
الرأسمالية الغربية، بعد حدوث 

نوع من الصدام بين العمل 
وملكية وسائل اإلنتاج، نتيجة 

لتشكل قناعة لدى العمال 
بأن جهدهم ومساهمتهم 

في تطور الرأسمال وتحقيق 
الربح، ال يالزمه تطور في 

مستويات عيشهم االقتصادية 
واالجتماعية، بقدر ما يصاحبه 

نماء لثروات مشغليهم من 
محتكري وسائل اإلنتاج، وهو 

ما فرض عليهم التكتل في 
تجمعات عمالية كحركات نضالية 
تمتيعهم بحقوقهم  تهدف إلى 

كمساهم أول ورئيسي في 
تطوير الرأسمال وخلق الثروة، 

وهي الحركات التي تم 
تصديرها إلى باقي دول العالم 

بما فيها دول العالم الثالث، 
بعد انتشار القيم الرأسمالية، 

وانتقال عمليات التصنيع إليها 
كمستعمرات للدول الغربية. 

 : بقــــــــلم
فتح هللا رمضاني

األزمة البنيـوية للحركة النقابية في المغرب

يمكن الجزم بأن بداية تبلور العمل النقابي المغربي، وبداية تاريخ الحركة النقابية بالمغرب، كان أواسط الخمسينات، 
وبالضبط سنة 1955، عندما أسس حزب االستقالل »االتحاد المغربي للشغل« كأول مركزية نقابية مغربية، قبل أن 

يؤسس مركزية جديدة سنة 1960، وهي »االتحاد العام للشغالين بالمغرب«، وذلك بعد االنشقاق الذي عرفه سنة 
1959، والتحاق قيادة »االتحاد المغربي للشغل« باالتحاد الوطني للقوات الشعبية كحزب منشق عنه..

بيــن السيــاسي والنقــابي
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إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

ــبــــت املــــاضــــي،  ــــم صــــبــــاح يـــــــوم الــــســ ت
مــنــع عــشــرات املــواطــنــن الــذيــن يــتــوفــرون 
عــلــى شــهــادة اإلقــامــة بسبتة احملــتــلــة، من 
الـــدخـــول إلــــى املـــديـــنـــة، واســـتـــغـــرب هـــؤالء 
الــتــي تطالبهم  املــغــربــيــة  الــســلــطــات  ــرار  قــ
باجلنسية اإلسبانية عوض شهادة اإلقامة 
التي كانت سارية املفعول ويسمح حلاملها 
بــالــدخــول واخلــــروج مــن سبتة نــحــو باقي 
الـــتـــراب املــغــربــي. هـــذا املــنــع املــفــاجــئ دون 
ســابــق إنــــذار أربــــك حــســابــات الــعــديــد من 
ــوا طــــــول الـــيـــوم  ــلــ ــــن ظــ ــذيـ ــ األشـــــخـــــاص الـ
يــســتــفــســرون عــن ســبــب هـــذا املــنــع دون أن 

يتلقوا أي جواب.

كانت مدينة تطوان األسبوع املاضي، 
27 ملهرجان البحر  على موعد مع الدورة 
ساكنة  لكن  للسينما،  املتوسط  األبــيــض 
تطوان لم تعلم بهذه التظاهرة السينمائية 
بسبب  رويــدا  رويــدا  تختفي  التي صــارت 
املــهــرجــان،  لــهــذا  اإلداري  التدبير  ســوء 
تنطلق  التي  االســتــعــدادات  ضعف  وكــذا 
رجال  ومشاركة  إشهار  من  االفتتاح،  قبل 
فعال  دور  لهم  الذين  والصحافة  اإلعــام 

يف إجناح مثل هذه التظاهرات.

الساحلية  باملدن  املنازل  عملية كراء 
ــال خــــــال فـــصـــل الــصــيــف  ــمــ ــشــ بـــجـــهـــة الــ
تتولد عنها  النقائص، وقد  تشوبها بعض 
مشاكل خطيرة، حيث يتم الكراء يف بعض 
األحيان دون اخلضوع للشروط القانونية 
املعمول بها يف هــذا املــجــال، ممــا قــد يجر 
ــــى الـــقـــضـــاء بــســبــب أشـــخـــاص  الـــبـــعـــض إلـ
يكترون  لــلــعــدالــة  مطلوبن  أو  مشبوهن 
هـــذه املـــنـــازل بــطــريــقــة عــشــوائــيــة وبــاأليــام 
واألســابــيــع، إذ ال يــتــم إجنـــاز عــقــد الــكــراء 
يجب  لذلك،  املختصة،  السلطة  إشعار  أو 
تقنن هــذا الــكــراء، نــظــرا لــوجــود عائات 
مــحــتــرمــة تــكــتــري مــنــازل لــقــضــاء العطلة 

الصيفية.

استفحال ظاهرة الترامي على األراضي الساللية بالوليدية

مـن المسـؤول عـن الفـوضى والعشـوائية داخـل القنصـلية 
اإلسبانــية بتطــوان ؟

اإلسبانية  القنصلية  صـــارت 
أجــل  مــن  ــزا  مــرك ــطــوان  ت بمدينة 
على حساب  والسمسرة  االسترزاق 
على  الحصول  بطلب  تقدم  من  كل 
تــأشــيــرة »شــيــنــغــن«، حــيــث يجد 
طلبه،  تقديم  في  صعوبة  املواطن 
وضعتها  الــتــي  العراقيل  بسبب 
على  األبواب  يفتح  مما  القنصلية، 
الذين  السماسرة  أمام  مصراعيها 
قد تربطهم عالقات وطيدة مع بعض 
املوظفني بالقنصلية الذين أصبحت 
رائحتهم تزكم األنوف، لعدم تعاملهم 
مفضلني  املــواطــنــني  مــع  مــبــاشــرة 
املعروفني  السماسرة  مع  التعامل 
حيث  النارية  بدراجاتهم  واملحلقني 
يقفون في املعبر الواقع بني املكتبة 
العامة واملحفوظات وبني القنصلية 
ال  وهـــم  الــخــامــس  محمد  بــشــارع 
وذلك  القنصلية،  محيط  يبرحون 
التي  »الفرائس«  اصطياد  أجل  من 
مطبوعات  ملء  في  صعوبات  تجد 

يحضرون  والذين  التأشيرة،  طلب 
يتعلق  مـــا  كـــل  عـــن  لــالســتــفــســار 

بالتأشيرة.
املواطنني  من  العديد  أن  ورغــم 
التأشيرة  بطلب  يتقدمون  الــذيــن 
حتى  ملفاتهم  يــجــهــزون  بــعــدمــا 
تتوفر فيها الشروط القانونية التي 
فإنه  املعنية،  القنصلية  تعتمدها 
استقبال  مكتب  لدى  وضعها  بعد 
الواقعة  للشركة  التابع  التأشيرات 
ــق الــطــريــس  ــخــال بــشــارع عــبــد ال
أيضا  مستخدموها  يفرض  والتي 
املوعد  أن  بدعوى  إضافية  عالوات 
ما  التأشيرة هو  على  الذي يحصل 
املوعد  أي  »فيب«،  بامليعاد  يعرف 
املهمة)..(،  للشخصيات  املخصص 
طالبو  يفاجأ  الطلب  وضــع  وبعد 
التأشيرة برفضها بعد خمسة عشر 
يوما تقريبا بدون مبرر قانوني، بل 
إن قرار الرفض يتوقف على مزاجية 
املوظف الذي تكلف بدراسة الطلب، 

خسارة  ــك  ذل كلفهم  بعدما  وهــذا 
تقديم  دون  للوقت  وضياعا  مالية 

أسباب منطقية تبرر الرفض.
املتضررين  من  العديد  وحسب 
يؤكدون  فإنهم  السياسة،  هذه  من 
على  للحصول  طريقة  أفضل  أن 
اللجوء  التأشيرة دون عواقب، هي 

ــســمــاســرة الــذيــن  إلـــى أولـــئـــك ال
ــون لــهــم عــلــى وضـــع طلب  ــق ــواف ي
مقابل  صعوبة  أي  دون  التأشيرة 
3 ماليني  مبالغ مالية قد تصل إلى 
سنتيم، حسب العديد من الضحايا 
في  شكايات  تقديم  يعتزمون  الذين 

املوضوع لحكومة مدريد.

سيدي بنور

رؤساء جماعات بالشمال ضد قانون منع كراء الشواطئ
بجهة  الترابية  الجماعات  رؤساء  يقدم بعض 
الجماعات  وخصوصا  األيـــام،  هــذه  الشمال 
الشواطئ  وكراء  تفويت  عملية  على  الساحلية، 
املتضرر من هذه  السياحي  القطاع  مراعاة  دون 
والضعيفة  الفقيرة  الفئة  احترام  أو  العملية، 
االستجمام  أجل  من  الشواطئ  هذه  تقصد  التي 

واالستمتاع بهذه الشواطئ.
الرسمية  بالجريدة  الصادر  القانون  أن  ورغم 
 57.19 2021/7/22 تحت رقم  7006 بتاريخ  عدد 
املتعلق بنظام األمالك العقارية للجماعات الترابية، 
فقد تم تسليط الضوء على مقتضيات املادة 5 منه، 
هذه املادة التي تنص على أنه »ال يقبل امللك العام 

أو  عليه  الحجز  أو  التفويت  الترابية  للجماعات 
تملكه بالتقادم، وال يمكن أن يكون موضوع حقوق 
عينية عقارية أو أي حقوق أخرى، ال سيما الحق 
ورغم  التجاري«،  واألصــل  التجاري  الــكــراء  في 
تفويت  على  تصر  الجماعات  من  العديد  فإن  ذلك، 
للسيارات،  املخصصة  املرافق  مع  الشواطئ  هذه 
ويستعملون  عليها  يبسطون سيطرتهم  ألشخاص 
مراسلة  تؤكده  ما  وهــذا  املواطنني،  مع  العنف 
 ،2022/03 رقم  تحت  للعرائش  الترابية  الجماعة 
السيارات  كراء مواقف  بتأجيل سمسرة  واملتعلقة 
الرمل،  رأس  والعادية بشاطئ  النارية  والدراجات 
فتح  الذي  األمر  هذا   ،2022 يونيو   8 تاريخ  إلى 

باب النقاش بني الجمعويني والسياسيني باملدينة، 
للقوانني  ضــرب  بمثابة  التفويت  هــذا  معتبرين 
بجهة  الجماعات  رؤســاء  وكــأن  الحائط  بعرض 
الشمال خارجني عن القانون وضد إرادة املواطنني 
الذين يرفضون مثل هذه األعمال التي تسلب منهم 
في  وتسخير  العمومي  امللك  استعمال  في  حقهم 
ذلك »البلطجية« الذين يستعملون العنف اللفظي، 

والجسدي في بعض األحيان أمام األسر.
حيزا  خصصت  الجماعات  بعض  أن  ورغــم 
باملجان  أمــتــار  ثالثة  يتجاوز  ال  الشاطئ  مــن 
يترامون  »البلطجية«  هؤالء  أن  إال  للمواطنني، 

عليه ويضيفونه إلى الشاطئ باألداء. 

األسـبوع

الواقعة  املحيريثة  تعرف منطقة 
الترابية  بالجماعة  القليعة  بدوار 
الــولــيــديــة إقــلــيــم ســيــدي بــنــور، 
على  الترامي  في  كبيرة  خروقات 
التزام  أمــام  الساللية  ــي  األراضـ
السلطة املحلية الصمت تجاه هذه 
من  مجموعة  أن  حيث  الخروقات، 
ليسوا  الذين  األغيار،  األشخاص 
مــن ذوي الــحــقــوق فــي األراضـــي 
ظرف  فــي  استطاعوا  الساللية، 
وجيز شراء أراضي ساللية وإقامة 
بناء  في  تتمثل  سياحية  مشاريع 
أن  دون  ومسبح  ــراح  ــأف ل قــاعــة 
ساكن،  أي  املحلية  السلطة  تحرك 
على  الترامي  مشكل  استفحل  إذ 
خطير  بشكل  الساللية  األراضــي 
فــي الــســنــوات األخــيــرة، وهــو ما 
النفوذ  أصحاب  أمام  فرصة  شكل 
ــي  ــذه األراضــ ــاء هـ ــن ــت واملــــال الق
وفتح  باملنطقة  مشاريع  وإنجاز 
حقهم  في  يطبق  أن  دون  أبوابها 

القانون.
هذا األمر الخطير، دفع العصبة 
الوطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان 

الوليدية،  فرع  العام  املال  وحماية 
املوضوع  في  شكاية  توجيه  إلى 
إلى  توقيعات  بعريضة  مــعــززة 
ــيــادة الــولــيــديــة بــتــاريــخ:  قــائــد ق
قام  األخير  هــذا   ،2020/09/10
دون  ــات  ــخــروق ال هـــذه  بمعاينة 
توقيفها، وهو ما جعل نفس الفرع 
بعمالة  الوصاية  مجلس  يراسل 
إقليم سيدي بنور، دون نتيجة، بعد 
ذلك تمت مراسلة مديرية الشؤون 
املركزي  الوصاية  مجلس  القروية 
 ،2020/09/14 بتاريخ:  بالرباط 

وإعطاء  العاجل  التدخل  أجل  من 
لفتح  املختصة،  للجهات  ــر  األوام
والــوقــوف  املــوضــوع  فــي  تحقيق 
على هذه الخروقات الخطيرة، دون 
ما  وهــو  يذكر،  إجــراء  أي  اتخاذ 
الغير  املشاريع  هذه  أصحاب  دفع 
في  والشروع  فتحها  إلى  قانونية 

العمل.
التنفيذي  املــكــتــب  ــل  راسـ كــمــا 
للعصبة الوطنية للدفاع عن حقوق 
اإلنسان وحماية املال العام، باشا 
مارس   10 بتاريخ  الوليدية  مدينة 

تصرف  مــوضــوع  حـــول   ،2022
ــوع فـــي األراضــــي  ــم ــج نــائــب ال
بطلب  توصلهم  بعد  الساللية، 
سكان  بعض  من  والدعم  املــؤازرة 
موقعة  وبعريضة  القليعة،  دوار 
وذلك  الدوار،  هذا  من طرف سكان 
تصرفات  ــن  م تــضــررهــم  بسبب 
التابعة  الجموع  ــي  أراضـ نــائــب 
توجد  التي  الساللية،  لــأراضــي 
تحت تصرفه بحكم أنه ممثل لهذا 
من  مجموعة  إلى  إضافة  ــدوار،  ال
الساللية،  األراضي  على  التنازالت 
ــاشــا عــن هــذه  ــب ــواب ال ــ ــان ج ــك ف
بأنه  كتابية،  رسالة  في  الشكاية 
وأن  الالزمة،  العناية  إيالءها  تم 
ليس  بــه  املشتكى  بــاألمــر  املعني 
نائبا لأراضي الساللية، أما فيما 
بنص  املذكورة  التصرفات  يخص 
اإلجراءات  اتخاذ  تم  فقد  الشكاية، 
اإلدارية والقانونية في حق املعني 
باألمر، وامللف معروض حاليا على 

القضاء.
وإلى حد اآلن، ال زالت األراضي 
على  كبير  بشكل  تــوزع  الساللية 
أمام  واملال  النفوذ  بعض أصحاب 

صمت السلطة املحلية.
وأمام هذا األمر الواقع، فإن هذه 
املعنية  الجهات  تطالب  الجمعية 

هذا  وإيقاف  مسؤوليتها  بتحمل 
ــي  ــذي تــعــرفــه األراضـ الــنــزيــف الـ

الساللية.
إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، فـــإن هــذه 
األراضي  تعرفها  التي  الخروقات 
الساللية بجماعة الوليدية، يتحمل 
للجماعة  املــســيــر  املــكــتــب  فيها 
مع  املــســؤولــيــة،  كــامــل  الساللية 
في  تأسس  األخير  هــذا  أن  العلم 
صالحيته  وانتهت   2007 سنة 
بعد   2013 سنة  فــي  القانونية 
ــذ ذلــك  ــن ــوات، وم 6 ســن قــضــائــه 
بدون  الساللية  والجماعة  التاريخ 
مكتب مسير، حيث تقدم 11 عضوا 
من الجماعة الساللية بشكاية إلى 
انتخاب  ــادة  إلع املحلية  السلطة 
تستجب  لــم  لكنها  جــديــد،  مكتب 
 ،2020 سنة  حـــدود  وإلـــى  لــهــم، 
مهامه  ــزاول  ي املسير  املكتب  ظل 
تم  ذلــك  بعد  قانوني،  غير  بشكل 
جديد،  من  وإعادته  الرئيس  عزل 
تعيني  تم  ملاذا  املطروح:  والسؤال 

رئيس معزول؟
تتحملها  فاملسؤولية  وبالتالي، 
املسير  واملكتب  املحلية  السلطة 
جعل  ما  وهو  الساللية،  للجماعة 
الساللية  األراضـــي  من  مجموعة 

تضيع وتذهب هباء منثورا.
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كواليس  جهوية

الماليــيـر..  تتفــقد مشــاريع كلــفت  الداخلــية 
هل تصل إلى مجلس عمالة سطات ؟

سطات 

فــإن  مــتــطــابــقــة،  إعــامــيــة  حسب مصادر 
ــــزب األصــــالــــة واملـــعـــاصـــرة  ــــن اجلــــهــــوي حلـ األمــ
بـــســـوس مـــاســـة، حــمــيــد وهـــبـــي، شــقــيــق األمـــن 
ــي، قـــام  ــ ــبـ ــ ــيـــف وهـ ــلـــطـ ــلــــحــــزب، عـــبـــد الـ ــام لــ ــ ــعـ ــ الـ
بتجميد عــضــويــة أصــغــر رئــيــســة جــمــاعــة داخــل 
برئيسة جماعة  األمــر  ويتعلق  »اجلــرار«،  هياكل 
تبلغ  التي  أبركا،  مهدية  إقليم تارودانت،  تكوكة 
مـــن الــعــمــر 19 ســـنـــة، وإحـــالـــتـــهـــا عــلــى الــلــجــنــة 
الوقوف  بعد  واألخــاقــيــات،  للتحكيم  اجلهوية 
املتعلق  التنظيمي  الــقــانــون  يف  »خــروقــات  على 
بــاجلــمــاعــات تــتــعــلــق بــاملــس الـــواضـــح واخلــطــيــر 
واستعمال  للحزب  األساسي  القانون  مبضمون 
األخــيــر ألغـــراض شخصية كخطأ جسيم،  هــذا 
إلى جانب جتريد مناضل يف نفس احلــزب من 
صــفــتــه يف املــكــتــب املــســيــر لــلــجــمــاعــة مــن خــال 
حسب  الــرئــاســة«،  سلطة  استعمال  يف  الشطط 
املعنية  من  توضيح  انتظار  يف  احلزبية  املصادر 

باألمر)..(. 

شكل موضوع »الصناعة الغذائية« محور 
االستثمار«  »جهويات  من  الثانية  احملطة  نقاش 
الشعبي،  البنك  مجموعة  طــرف  مــن  املنظمة 
ــي حــطــت رحــالــهــا يـــوم األربـــعـــاء املــاضــي  ــت وال
وفاعلني  خبراء  عدة  مبشاركة  مبدينة أكادير، 
ــقــطــاع، وشــــارك يف املــوائــد  مــتــداخــلــني يف ال
البنك الشعبي،  املستديرة ممثلون عن مجموعة 
ممثلون عن وزارة الفالحة والصناعة والتجارة، 
مقدمتهم  يف  سوس-ماسة  جهة  عن  مسؤولون 
املدير العام للمركز اجلهوي لالستثمار، ممثلون 
االســتــثــمــارات  لتنمية  املــغــربــيــة  ــة  ــوكــال ال عــن 
الطاقية،  للنجاعة  املغربية  الوكالة  والصادرات، 
باإلضافة   ،»Tamwilcom« املغربية  املقاولة 
ــقــطــاع اخلــاص، حــيــث مت  لــعــدة شــركــاء مــن ال
الزراعية،  األغذية  على صناعة  الضوء  تسليط 
وإجنازاتها والتحديات التي تواجهها، فضال عن 

اآلفاق والفرص التي يوفرها القطاع.. 

قــرر وكـــيـــل املـــلـــك بــاحملــكــمــة االبـــتـــدائـــيـــة 
بــإنــزكــان، يــوم األربــعــاء املــاضــي، إحــالــة مستشار 
جــمــاعــي بــجــمــاعــة بــلــفــاع عــلــى الــســجــن احملــلــي 
بأيت ملول، بعد اتهامه بتسهيل عملية اختباء 
ــروف بـــاملـــنـــطـــقـــة، وكـــانـــت  ــعــ ــدرات مــ ــ ــــخـ بـــــــارون مـ
الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي بــاشــرتــهــا مــصــالــح الــــدرك 
امللكي بسرية اشتوكة أيت باها مع املسمى »ولد 
املــوســطــاش«، بـــارون املــخــدرات الــذي مت توقيفه 
ببلفاع على خلفية العديد من مذكرات البحث 
قــد فجرت معطيات خطيرة  الــصــادرة يف حقه، 
ورطــــــت أحـــــد املـــســـتـــشـــاريـــن اجلـــمـــاعـــيـــن مـــعـــه، 
املتداولة  املعطيات  فإن  وحسب مصادر مطلعة، 
تفيد بأن توقيف املستشار املذكور جاء بناء على 
مساعدته للبارون املذكور يف االختباء، حيث قام 

بإعطائه مفاتيح الفيا التي ضبط بداخلها.

برنامج  انطالقة  بأكادير،  مؤخرا  أعطيت 
بجهة  الشباب  الفالحني  املقاولني  ودعم  مواكبة 
ــادرة مــن املــديــريــة اجلهوية  ســوس مــاســة، مبــب
البرنامج،  هــذا  ويهدف  الفالحية،  لالستشارة 
للفالحة  اجلهوية  املديرية  مع  بشراكة  املنظم 
والــغــرفــة الــفــالحــيــة جلــهــة ســـوس مــاســة، إلــى 
الشباب  الفالحني  املــقــاولــني  ومــواكــبــة  تشجيع 
مختلف  ستغطي  ورشة حتسيسية   15 من خالل 
البرنامج  على  التعرف  ستتيح  اجلــهــة،  أقاليم 
اخلاص باجلهة ملواكبة ودعم املقاولني الفالحني 
التي  االستثمار  التركيز على فرص  مع  الشباب، 
مجموعة  عروض  إلى  باإلضافة  اجلهة،  تتيحها 
القرض الفالحي، بغية املواكبة املالية لهذه الفئة.

جمعوية  وفاعلة  جامعية  تعرضت أستاذة 
معروفة )ف. ش(، العتداء من طرف جانح كان 
على منت دراجة نارية أمام كلية العلوم بجامعة 
لــهــا يف إصابتها  بــأكــاديــر، ممــا تسبب  زهـــر  ابـــن 
ــا، وقــد  ــ بـــرضـــوض وكـــدمـــات بــعــد ســقــوطــهــا أرضـ
عاينوا  من  استنكار جميع  االعتداء  هذا  خلف 

هذا االعتداء الغير مقبول.

داء
أص

ســـوسية

ســال

 األسـبوع

العياشي  أوالد  ساكنة  تواصل 
مطالبة  ســا،  بعمالة  ببوقنادل 
في  بحقها  املــحــلــيــة  الــســلــطــات 
البقع  مـــن  وتــمــكــيــنــهــا  الــســكــن 
بقية  مثل  واالستفادة  األرضــيــة، 
في  الشروع  قبل  مسبقا  الدواوير 

عمليات هدم »البراريك«.
ــة وضــعــيــة  ــن ــســاك ــعــيــش ال وت
السلطات  تماطل  ظل  في  غامضة 
في التجاوب مع املطالب وتوضيح 
للوائح  بالنسبة  خاصة  األمــور، 
علما  واملــســجــلــن،  املستفيدين 
إلى  يــؤدي  قد  اللوائح  غياب  أن 
البقع  توزيع  في  تاعبات  حصول 
على أسر وإقصاء أسر أخرى كما 
بمنطقة  البراهمة  دوار  في  حصل 
بعض  قبل  مــن  بسا  عويش  بــن 
إيقافهم  تم  الذين  السلطة  أعوان 

وتنقيلهم.
املغربية  ــطــة  ــراب ال ونــظــمــت 
للمواطنة وحقوق اإلنسان، وقفة 
للساكنة،  مساندة  احتجاجية 
السكان،  مــن  املــئــات  بمشاركة 
من  األســر  تمكن  أجل  من  وذلــك 
قبل  األرضــيــة  البقع  فــي  حقها 
وجعل  وتشريدها،  املنازل  هدم 
السلطة  ــال  رجـ بــيــد  مصيرها 
ــــوض تــوضــيــح  ــم، ع ــهـ ــوانـ وأعـ
يضمن  العمالة  من  بقرار  األمور 

حق االستفادة.
القاطنة  األســـر  عــدد  ويــصــل 
حوالي  العياشي،  أوالد  ــدوار  ب
14 ألف أسرة، تتكون كل واحدة 
يجعل  مما  ــردا،  ف  12 إلــى   9 من 
بقعة  في  أسرتن  إشــراك  عملية 
واحدة مسألة معقدة، خاصة وأن 
املساحة املخصصة ال تتعدى 60 

متر مربع.

ساكنة أوالد العياشي 
تواصل احتجاجها 
بوطيب الفيالليحتى إشعار آخر 

الركراكي  هلل  عبد  شارع  يعتبر 
ــوارع  ــشـ ــع الـ ــ ــن أوسـ بـــأرفـــود مـ
يطل  الــذي  الشارع  وهو  باملدينة، 
على مجموعة من املنازل واملحات 
مدرسة  إلــى  باإلضافة  التجارية، 
مرور  حركة  يعرف  حيث  تيغمرت، 
على  يفرض  الــذي  الشيء  ــة،  دؤوب
من  التدخل  باملدينة  املــســؤولــن 
تحد  للسرعة  إقامة مخفضات  أجل 
الضمير  منعدمي  بعض  تهور  من 
أو  النارية  الدراجات  أصحاب  من 
الشارع  وأن  خصوصا  السيارات، 
كما قلنا مطل على مؤسسة تعليمية 

تعرف حركية واسعة للتاميذ.
سبق  أننا  إلــى  ــارة،  اإلشـ تجدر 
ألرفــود،  السابق  املجلس  وطالبنا 
القيام  يجب  بما  القيام  بضرورة 
به من وضع مطبات في عن املكان، 

في  كصيحة  ــان  ك طلبنا  أن  غير 
املجلس  من  فمطلبنا  لهذا  وادي، 
أن  أرفــود،  ملدينة  املنتخب  الجديد 
مخفضات  بوضع  للقيام  يتدخل 
الـــســـرعـــة فـــي شـــــارع عــبــد هلل 
نشر  الذي  املجلس  الركراكي، وهو 
قبل أيام إعانا للمواطنن يوجههم 
جدار  أي  عن  التبليغ  ضرورة  إلى 
هش أو يشكل خطرا على السامة 
املدينة، وهو ما خلف صدى  داخل 
إيــجــابــيــا فــي صــفــوف املــواطــنــن 
وأن  خصوصا  استباقي،  كتحرك 

بمرزوكة  الــطــاوس  مــركــز  حــادثــة 
املنتمية لنفس اإلقليم )الراشيدية( 
تاميذ  ثاثة  بحياة  أودت  والتي 
ــدار  ــوا ضــحــيــة ســـقـــوط جـ ــعـ وقـ
مستوصف على أجسامهم البريئة، 

ما زال جرحها لم يندمل بعد.
مسؤولي  نطالب  ذلك،  انتظار  وفي 
توجيه  بـــضـــرورة  ــود،  ــأرفـ بـ ــن  ــ األم
بدوريات  للقيام  املــرور  شرطة  أفــراد 
والحضور بنفس الشارع، للجم تهور 
على  حفاظا  السائقن  من  املتهورين 

سامة املواطنن، وخاصة األطفال.

حتى ال تتكرر حادثة الطاوس األليمة بشارع عبد اهلل الركراكي

أرفــــود

نورالدين هراوي

وزارة  أن  إخبارية،  ومواقع  مصادر  كشفت 
الداخلية بصدد شن حملة غير مسبوقة تشمل 
االستياء  تــم  ضخمة  ميزانيات  افتحاص 
الطاولة  وتحت  مشبوهة  صفقات  في  عليها 
بجماعات ومجالس عماالت وجهات، كان يدبر 
شؤونها رؤساء من مختلف األطياف الحزبية 
في فترات سابقة في العديد من األقاليم واملدن 
الصفقات  هذه  مالية  وصلت  حيث  املغربية، 
مليون   750 بحوالي  واملقدرة  فيها  املشتبه 
درهم، وتم صرفها خارج النطاق املسموح به، 
أن  أكدت  التي  املصادر،  نفس  تعبير  على حد 
التدقيق في صفقات  في  لفتيت شرعت  وزارة 
ترابية  بجماعات  واســتــثــمــارات  مشبوهة 
أجل  من  مقاوالت  أرباب  مع  رؤساؤها  تواطأ 
الترابي  النفوذ  داخل  إنجاز صفقات عمومية 
للجماعات املعنية بهدف إقصاء كل املنافسن 
الذين ال يدفعون األرقام املالية املطلوبة، ونيل 
للقانون  في ضرب صارخ  السمينة  »كعكتها« 

ومبدأ تكافؤ الفرص.
والشارع  املحلي  العام  الرأي  وينتظر  هذا، 
بإيفاد  الداخلية  وزارة  تقوم  أن  السطاتي، 
تحقيقاتها  بوصلة  وتــوجــه  ــة،  ــاب رق لــجــان 

سطات،  عمالة  مجلس  إلى  مستعجل  بشكل 
الذي - حسب مصادر محلية - استحوذ على 
شؤونه  يدبر  كــان  عندما  ضخمة  ميزانيات 
الفترة  فــي  والسياسية  واإلداريــــة  املــالــيــة 
مشتبه  صفقات  مــرر  والـــذي  الــســابــقــة)..(، 
ترقيعات  عــن  عــبــارة  املالية  ميزانيتها  فــي 
ــواء بــاملــدخــل  ــة، ســ ــي ــات عــشــوائ ــاحـ وإصـ

لم  بإصاحات  وسطها،  أو  للمدينة  الشمالي 
الشأن  ومتتبعي  السكان  تطلعات  إلى  ترق 
املحلي وجمعيات املجتمع املدني، حيث كانت 
التواصل  مواقع  على  قوية  انتقادات  موضع 
ومقاالت  كتابات  شهية  وفتحت  االجتماعي، 
املجلس  متهمن  ووطــنــيــة،  محلية  مــواقــع 

بتضخيمها والنفخ في ميزانيتها.

لفتيت

تارودانت

األسـبوع

ــت إيــعــزة  تــعــيــش ســاكــنــة جــمــاعــة أيـ
بسبب  حقيقية  معاناة  تــارودانــت،  إقليم 
املنطقة  في  املنتشرة  الكريهة  الــروائــح 
التابعة  التصفية  محطة  مصدرها  والتي 
تطالب  جعلها  مما  »كــوبــاك«،  لتعاونية 
الضرر  لرفع  اإلقليمية  السلطات  بتدخل 

ومعالجة املشكلة.
وفي هذا السياق، خرج رئيس جماعة أيت إيعزة، إبراهيم 
البعلي، في تدوينة بإحدى مواقع التواصل االجتماعي، أشار 
فيها إلى أنه طرح املشكل البيئي الذي تعاني منه الساكنة 
بسبب الروائح الكريهة املنبعثة من محطة التعاونية، خال 
ليس  »املشكل  وقال:  تارودانت،  عمالة  بمقر  تواصلي  لقاء 
عصيا على الحل إذا قامت التعاونية باستثمار جزء يسير 
جدا من أرباحها للوصول لحل نهائي وفوري لهذا املشكل، 

قاموا  بالتعاونية  املسؤولن  وأن  خاصة 
الحل،  إيــجــاد  على  قصيرة  فــتــرة  خــال 
خال  الكريهة  ــروائــح  ال توقفت  وفــجــأة 

مغازلة هؤالء املسؤولن للساكنة«.
عامل  أن  الــجــمــاعــة،  رئــيــس  وأوضـــح 
املركز  إنــجــاز  مــشــروع  أن  كشف  اإلقليم 
الــجــهــوي إليـــواء واســتــقــبــال األشــخــاص 
تواجد  بسبب  رفضه،  تم  عقليا  املختلن 
املركز  عليها  سينجز  التي  األرضية  القطعة 
بالقرب من إسطبل تعاونية »كوباك« بجماعة 
سيدي دحمان، حيث تم رفض القطعة بسبب 
كيف  متسائا:  اإلسطبل،  من  املنبعثة  الكريهة  الــروائــح 
الكارثي وتستنشق  الوضع  هذا  تعيش  أن  بأكملها  لساكنة 

روائح تفوق رائحة اإلسطبل؟
وسبق أن كشفت تقارير لفعاليات جمعوية وحقوقية، أن 
للساكنة واملجال  الصحية  السامة  تهدد  »كوباك« أصبحت 
ناجعة  بإيجاد حلول  مطالبة  الترابية،  الجماعة  في  البيئي 

تريح الساكنة وتحافظ على البيئة.

رئيس جماعة يتهم محطة »كوباك« بتـلويث البيئة 



العدد: 1612 من 17 إلى 23 يونيو 202022

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

الدريوش  مدينة  ساكنة  استبشرت  بعدما 
ــاء املــركــب  ــن ــرا بــانــتــهــاء األشـــغـــال مــن ب خــي
مرافقه،  مــن  لــاســتــفــادة  الــســوســيــو-ريــاضــي 
والفاعلني  املدني  املجتمع  فعاليات  وخصوصا 
الرياضيني، فوجئت باستمرار إغاقه ملا يزيد عن 
مهجورة  بناية  شكل  على  أصبح  حتى  سنتني، 

يغزوها الغبار واألتربة. 
وساكنة  املــدنــي  املجتمع  فعاليات  وعــبــرت 
مجلس  منح  قـــرار  بعد  غضبها  عــن  املــديــنــة، 
جماعة الدريوش مهمة اإلشراف وتسيير املركب 

واإلقليم،  باملدينة  نوعه  مــن  األول  الرياضي 
وال  لها  عاقة  ال  العهد  حديثة  جمعية  لفائدة 
تدخل  والتي  الرياضة،  بقطاع  املسير  ملكتبها 
له  التابعة  الجمعية  تلك  لفرض  املنتخبني  أحد 
لتسييره، وهو ما يطرح فرضية خدمة الجمعية 
وفق  الــريــاضــيــة،  عــوض  السياسية  لــأجــنــدة 

تعبيرها. 
وفي السياق ذاته، طالبت العديد من األصوات 
والسلطات  جماعتها  مجلس  الدريوش  بمدينة 
وإلغاء  القرار  هذا  على  التأشير  بعدم  اإلقليمية، 

رياضية«،  ال  »جمعية  منحت  التي  االتفاقية 
وتدبير  تسيير  صاحيات  التأسيس  حديثة 
افتتاحه  يتم  لم  الذي  املركب السوسيو-رياضي، 

إلى غاية اليوم. 
من  يعتبر  الــريــاضــي  املــركــب  أن  ــى  إل يشار 
املركبات السوسيو-رياضية الحديثة، يتوفر على 
صحية،  ومرافق  القدم،  لكرة  معشوشب  ملعب 
وقاعات  والندوات،  االجتماعات  لقاعة  باإلضافة 
أخرى متعددة الوسائط، ومكاتب اإلدارة، ومقهى 

ومحات موجهة للغرض االجتماعي.

تشتكي ساكنة جرسيف من عدم تعبيد 
وإصــاحــهــا  ملدينتها  الــرئــيــســيــة  الــطــرقــات 
حتى أصبحت تشكل خطرا حقيقيا يهدد 
سامة املارة، وقد أعلنت السلطات احمللية 
يف وقــت ســابــق، عــن إصــاح هــذه الطرقات 
وتعبيدها يف إطار مخطط للتنمية يشمل 
عـــدة مـــشـــاريـــع، وذلــــك مـــن أجـــل الــنــهــوض 

ببوابة الشرق. 
ــــدد، اعـــتـــبـــرت فــعــالــيــات  ــــصـ ويف هـــــذا الـ
عشوائية  حفر  انتشار  أن  باملدينة،  مدنية 
بهذا الشكل يهدد سامة املواطنني الذين 
الــشــوارع، وال سيما أصحاب  تلك  يسلكون 
ــارات، وقــــد تــكــون هــــذه احلــفــر سببا  ــيـ الـــسـ
ــوادث ســيــر خــطــيــرة،  ــ ــوع حــ ــ مـــبـــاشـــرا يف وقـ
لها  تتعرض  التي  األضـــرار  إلــى  باإلضافة 

هياكل املركبات. 
أسباب  وتساءل بعض اجلرسيفيني عن 
تــوقــف مــشــاريــع تــعــبــيــد وصــيــانــة الـــشـــوارع 
واألزقــــة أمـــام غــيــاب اجلــهــات املــســؤولــة عن 
حتى  البداية  مــن  األشــغــال  وتتبع  مراقبة 
تعمد  الشركات  بعض  جند  حيث  النهاية، 
إمتام  بعد  العام  بالشارع  احلفر  تــرك  إلــى 
الورش، خاصة وكالة املاء وتطهير السائل، 
الــتــي كــانــت ســبــبــا يف تــدمــيــر الــعــديــد من 

الطرق والشوارع باملدينة، وفق تعبيرهم. 
وطـــالـــبـــوا الــســلــطــات املــعــنــيــة مبــعــاجلــة 
وحتــديــدا مشكل  الــتــحــيــة،  البنية  مــشــاكــل 
ــة، نــظــرا  ــ ــ احلـــفـــر وإصـــــاح الــــشــــوارع واألزقـ
ــوارع والـــطـــرق  ــ ــشـ ــ لـــلـــوضـــع املـــــــزري جلــــل الـ
الــرئــيــســيــة، بــغــض الــنــظــر عـــن الــتــجــزئــات 
السكنية وما تعرفه من مشاكل كثيرة على 

مستوى البنية التحتية.

إغالق المركب الرياضي بالدريوش يغضب الساكنة

فـــاس

كواليس  جهوية

عمال شركة »sos« يحتجون على األوضاع المزرية
التابعني  النظافة  عمال  احتج 
تدبير  لها  املفوض   »sos« لشركة 
بني  لجماعتي  املنزلية  النفايات 
لنفوذ  التابعتني  وازغنغان  أنصار 
ــاع  ــاظــور، عــلــى األوضـ ــن عــمــالــة ال
املزرية التي يعيشونها، والتضييق 
املطالبة  كل من حاول  املستمر على 
لكل  بالطرد  التهديد  لدرجة  بحقوقه 

من انتسب إلى نقابة معينة. 
وحضر الوقفة االحتجاجية عمال 
التنفيذي  املكتب  وأعضاء  الشركة 
الناظور،  لنقابات  املحلي  لاتحاد 
تدين  املحتجون شعارات  ردد  حيث 
عليها  أكــل  التي  املــمــارســات  هــذه 
الحقوق  مغرب  في  وشــرب  الدهر 

والحريات. 
العمال،  أحد  به  صرح  ما  ووفق 
عدم  بعد  ــاءت  ج الوقفة  هــذه  فــإن 

التجاوب مع عدة مراسات موجهة 
في  واملــؤثــريــن  الفاعلني  كــل  إلــى 
العدول  على  الشركة  لحث  القطاع، 
اإلدارية  العقوبات  من  عن مجموعة 
النقابي  املكتب  أعــضــاء  حــق  فــي 
املنضوي تحت لواء االتحاد املغربي 

للشغل الذي تم تجديده مؤخرا. 
»يبدو  ذاتــه:  املتحدث  وأضــاف 
املــراســات  تهمها  ال  الــشــركــة  أن 
والفاعلني  املؤثرين  اتصاالت  وال 
يتبجح  املحلي  مديرها  دام  ما  بها، 
بتوفر الشركة على نفوذ كبير داخل 
حسب  الــداخــلــيــة،  وزارة  دهاليز 

تعبيره«. 
الشركة  عمال  أن  بالذكر،  جدير 
وقفة  نظموا  وجــدة،  بمدينة  ذاتها 
التي  نفسها  لأسباب  احتجاجية 

يعاني منها عمال بني أنصار.

التحـالف الربـاعي فـي فـاس يهـدد مستقـبل 
البـــقالي العمـــدة 

األسـبوع

يعيش مجلس مدينة فاس وضعية سياسية 
الذي  األغلبية  تحالف  مستقبل  تهدد  صعبة 
حيث  البقالي،  السام  عبد  العمدة  يقوده 
السياسي  التحالف  انهيار  بــوادر  ظهرت 
واملكون  املدينة،  ملقاطعات  املسير  الرباعي 
واألصالة  واالستقال  األحــرار  أحــزاب  من 

واملعاصرة واالتحاد االشتراكي.
دورات  في  الحلفاء  بني  خافات  وظهرت 
املدينة،  ملجلس  التابعة  املقاطعات  مجالس 
االستقالي  الــفــريــق  أعــضــاء  قـــرر  بــعــدمــا 
مقاطعة دورة مقاطعة سايس، التي يترأسها 
حميد فتاح، املنسق اإلقليمي للحزب، بسبب 
خافات معه حول طريقة تدبير الحزب، مما 

دفعهم إلى اختيار منسق آخر للفريق.
وفي مقاطعة جنان الورد، فضل مستشارو 
الدورة،  اجتماع  مقاطعة  االشتراكي  االتحاد 
داخــل  األغلبية  فــي  تــصــدع  وجـــود  بسبب 
االتحاديون  يتهم  حيث  املقاطعة،  مجلس 
عسال،  رضــى  التجمعي  املقاطعة،  رئيس 
في  والتحكم  املجلس،  تدبير  من  بإقصائهم 

جميع القرارات داخل مجلس املقاطعة.
كما أن اجتماع مجلس مقاطعة زواغة عرف 
عدم اكتمال النصاب القانوني للدورة، بعدما 
من  منتخبني  بينهم  من  عضوا   19 قاطعه 
رئيس  مع  خافهم  بسبب  األغلبية،  تحالف 

املنصوري،  إسماعيل  االستقالي  املقاطعة 
بعدما  االجتماع،  تأجيل  إلــى  اضطر  الــذي 
نجح املعارض شباط في استقطاب منتخبني 

من التحالف املسير للمقاطعة.
خافات  أكـــدال  مقاطعة  تعيش  بــدورهــا 
أكــدال«،  »ربيع  ملتقى  حول  املنتخبني  بني 
اإلشراف  في  املنتخبني  بعض  رغبة  بسبب 
املدينة  عليه، بينما تفجر خاف في مقاطعة 
بــاب  ــي  ف غـــرف  تــحــويــل  الــقــديــمــة، بسبب 
الشيء  الضالة،  للكاب  مــأوى  إلى  الفتوح 

في  وأعضاء  فعاليات جمعوية  رفضته  الذي 
املجلس.

هناك  أن  يبرز  فاس  مدينة  تعيشه  ما  إن 
التحالف  بــنــاء  إعـــادة  أجــل  مــن  تــحــركــات 
بالعمدة  واإلطــاحــة  جــديــد،  مــن  السياسي 
البقالي، الذي بدوره خلق مشاكل للمنتخبني 
تدبيره  ســوء  بسبب  املــديــنــة،  ساكنة  مــع 
تتجه  والقضايا، حيث  القطاعات  من  للعديد 
األمور إلى إبرام تحالفات جديدة بعد سقوط 

مهندس التحالف السابق، رشيد الفايق.

ترفض  فعاليات نقابية 
قرار تمديد الدراسة 

إلى يوليوز

شكيب جالل 

األسـبوع

لقرار  رفضها  عن  نقابية  فعاليات  عبرت 
الوزارة القاضي بتمديد فترة الدراسة إلى غاية 
األسبوع األول من شهر يوليوز املقبل، معتبرة 
حق  في  ومجحف  منطقي  غير  القرار  هذا  أن 

التاميذ واألطر التربوية، نظرا لعدة عوامل.
قرار  أن  للتعليم،  الوطنية  النقابة  وقالت 
الوزارة لم يراع الظروف الطبيعية الخاصة 
تعرف  والــتــي  الــشــرقــي،  الجنوب  بأقاليم 
الحرارة  درجات  في  وقياسيا  كبيرا  ارتفاعا 
األمــر  هــذا  منتقدة  درجـــة،  األربــعــني  تفوق 
العدالة  بشكل صريح شعارات  »يفضح  ألنه 
املجالية واالجتماعية«، وأكدت على ضرورة 
توفير املكيفات الهوائية لفائدة التاميذ في 
إقليم طاطا، وخاصة املقبلني على االمتحانات 
اإلشهادية في هذه املنطقة التي تعرف حرارة 
قياسية، وذلك من خال تخصيص اعتمادات 
املمنوحني  التاميذ  بمنح  خــاصــة  مالية 

بالسلك التأهيلي لشرائها.
الــتــمــاطــات  ــنــقــابــة  ال ذات  وانــتــقــدت 
والتاعبات الحاصلة في عملية بناء حجرات 
املؤسسات  مــن  بالعديد  ــي  األولـ التعليم 
فيه  ذلــك  أن  معتبرة  باإلقليم،  التعليمية 
استهتار بمصلحة وحقوق املتعلمني واألطر 
التربية واإلدارية من قبل املديرية اإلقليمية.

أسمته  ما  باغها  في  النقابة  واستنكرت 
»مظاهر البريكوالج والفوضى والتسيب في 
باإلقليم«،  التعليمي  الشأن  وتسيير  تدبير 
الوسائل  بكل  »التصدي  على  عزمها  مؤكدة 
والتسيب  والعشوائية  للفساد  النضالية 

الذي تعشش بالقطاع إقليميا وجهويا«.
النقابة بصرف أجور مستخدمي  وطالبت 
املاضية  األشــهــر  عــن  والنظافة  الــحــراســة 
االعتمادات  من  ــارس(  وم فبراير،  )يناير، 
املديرية  بميزانية  للخدمتني  املخصصة 
مستخدمي  مستحقات  وتسديد  اإلقليمية، 

الحراسة باملؤسسات االبتدائية.

طاطا

التنمية  مخطط 
بجرسيف يتحول 

إلى  حــبر عــلى ورق 

البقالي
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األطباء الداخليون بأكادير يرفضون وصاية اإلدارة

كواليس  جهوية

الصويرة

تدخل  الشرطة القضائية 
على خط قضية تسميم 

مواطنة سويسرية في 
الصويرة 

هشام شكار

عــلــم مــن مــصــادر قــضــائــيــة، أن رئــاســة النيابة 
الفرقة الوطنية للشرطة  العامة بالرباط، أمرت 
وتكييف  جذريا  التحقيق  فتح  بإعادة  القضائية 
ضم  مــع  املختصة،  العامة  النيابة  على  اإلحــالــة 
ــاولـــة قــتــل«،  مــلــفــن مـــن بــيــنــهــمــا جــرميــتــي »مـــحـ
املهاجرة السويسرية من جنسية  و»تسميم عائلة 
سعيد  أيــت  بجماعة  املستقران  وزوجــهــا  مغربية 

بالصويرة«.
وقـــد جـــاء ذلـــك، بــعــد الــشــكــايــات الــتــي رفعتها 
املـــواطـــنـــة الــســويــســريــة إلــــى الــــدوائــــر الــقــضــائــيــة 
املـــركـــزيـــة، واملــرفــقــة مبــحــاضــر مــخــتــلــف مــصــالــح 
ــقــــررات  ــرة، وأحــــكــــام ومــ ــويـ ــالـــصـ الـــــــدرك املـــلـــكـــي بـ
تــتــضــمــن تسجيالت  قــضــائــيــة وأقـــــراص مــدمــجــة 
محاضر  يف  مستقرئة  هاتفية  ومــكــاملــات  صوتية 
ــة واملـــفـــوضـــن  ــيـ ــائـ ــقـــضـ قـــانـــونـــيـــة لـــلـــضـــابـــطـــة الـ
القضائين، وملف طبي معزز بخبرة منجزة من 
قــبــل معهد األدلـــة اجلــنــائــيــة لــلــدرك املــلــكــي على 
غذائية متت مصادرتها مبطبخ  مــواد  من  عينات 

املعنية باألمر )املواطنة السويسرية(.
وأكــــــدت اخلـــبـــرة املــــجــــراة، أن الـــعـــيـــنـــات مــحــل 
اإلجــــــــراء املـــخـــبـــري، حتـــتـــوي عـــلـــى مــــــواد ســامــة 
ومـــعـــادن ثــقــيــلــة، والــتــي دســتــهــا خــادمــة املــواطــنــة 
تصفيتها  قصد  طعامها  وجــبــات  يف  السويسرية 
وعـــائـــلـــتـــهـــا عـــجـــال أو آجــــــال، بـــتـــواطـــئ مــــع عـــدة 
الغرفة االستئنافية حملكمة  أطراف، حيث وزعت 
نــافــذا على  85 ســنــة سجنا  بــأســفــي،  االســتــئــنــاف 
الــتــســمــيــم، يف  املــنــفــذيــن لعملية  أربــعــة مــتــهــمــن 
مــقــدمــتــهــم اخلـــادمـــة الــتــي صـــدر يف حــقــهــا حكم 
فيما  نــافــذا،  حبسا  سنة   25 بـــ  العقوبة  بتشديد 
التسميم،  بتدبير عملية  املتهمة  العقول  حظيت 
ونائب  سابق  ترابية  جماعة  رئيس  رأسهم  وعلى 
معهم،  ومن  للصويرة  اإلقليمي  للمجلس  سابق 
ــة جــديــدة،  بــالــســراح املــؤقــت، إلـــى حــن ظــهــور أدلـ
ــرار الــغــرفــة اجلــنــحــيــة مبحكمة  حــســب تــعــلــيــل قــ
 60 يناهز  مــا  قضائهم  بعد  بأسفي،  االستئناف 
يــومــا مــن االعــتــقــال عــلــى ذمـــة الــتــحــقــيــق، عقب 
التسميم  بــجــنــايــة  مــتــابــعــتــهــم  مــبــاشــرة مــســطــرة 

واملشاركة يف اجلرمية.
ــاء يف شــكــايــة املــواطــنــة الــســويــســريــة الــتــي  وجــ
تــتــوفــر اجلــريــدة عــلــى نسخة مــنــهــا، أن »الــعــقــول 
املــتــهــمــة بــتــدبــيــر عــمــلــيــة الــتــســمــيــم، قـــد تــورطــوا 
بــعــد إطـــالق ســراحــهــم، يف ملف  جميعا مــبــاشــرة 
مـــحـــاولـــة قــتــل زوجــــهــــا«، ومت اعـــتـــقـــال الــوســيــط 
والـــقـــاتـــل املـــــزعـــــوم، فــيــمــا مت اســـتـــدعـــاء جــمــيــع 
األطــــــراف املــشــتــبــهــة مـــن قــبــل قـــاضـــي الــتــحــقــيــق 
بــأســفــي، حــيــث أخضعهم  مبــحــكــمــة االســتــئــنــاف 

جللسات التحقيق حتت املراقبة القضائية. 

أكادير

الداخلية تبحث عن ضبط إيقاع المسؤول الترابي في مراكش مراكش

أين  ــوري  األزمـ املــواطــن  يتساءل 
اختفى املهرجان الوطني للزجل، الذي 
املدينة ويحظى مبشاركة  كان ينظم يف 
زجــــالــــن مــــن مــخــتــلــف املـــــدن املــغــربــيــة 
مبــشــاركــة أســـمـــاء مـــن مــخــتــلــف الــــدول 
الــعــربــيــة واملــــغــــرب الـــعـــربـــي، بــاإلضــافــة 
ــالـــي مــديــنــة أزمـــــور ومـــغـــاربـــة..  إلــــى زجـ
للشؤون  اإلقليمية  اللجنة  تــبــادر  فهل 
الزجلي  العرس  هذا  بتنظيم  الثقافية 

الكبير؟

ــور بــإقــصــاء  ــ فــوجــئــت ســاكــنــة أزمـ
مثل  كناوة  مهرجان  احتضان  من  مدينتهم 
سابقا  أعلن  بعدما  املغربية  املــدن  سائر 
عن تنظيم املهرجان، وهذا الغموض يطرح 
الكثير من التساؤالت حول مصير مهرجان 
كناوة.. فهل سيتم تنظيم عروض لفن كناوة 
يف  تنظيمه  املنتظر  الثقايف  األسبوع  خالل 
تعتبر  أزمــور  أن  علما  املقبل،  يوليوز  شهر 
فن  انتشار  عرفت  التي  العتيقة  املدن  من 
كناوة األصيل، كما أن املدينة القدمية تضم 

حارة تسمى »درب كناوة« كان يقطنها كبار 
شيوخ هذا الفن الذين ينظمون أمسيات يف 

ساحة موالي عبد اهلل بن أحمد ؟ 

مت إلغاء خط حافلة النقل احلضري 
الرابط بن أزمور وشاطئ احلوزية، مما زاد 
بالنسبة  خاصة  النقل،  مشكلة  تفاقم  من 
لــلــذيــن يــرغــبــون يف االبــتــعــاد عــن ضجيج 
املدينة، وتتساءل الساكنة عن اجلدوى من 
الــنــقــل احلــضــري إن لــم يــفــك الــعــزلــة بن 

مدينة أزمور وضواحيها، ال سيما املناطق 
الساحلية التي يكثر عليها اإلقبال خالل 

فصل الصيف.

زال  الــعــمــومــيــة ال  اإلنـــــارة  ــاب  غــي
أننا  بالرغم من  أزمور  مستمرا يف مدينة 
هذا  حــول  التنبيهات  من  العديد  نشرنا 
املشكل، إذ تعيش الزنقة 90 بحي احلمد 
بسبب  دامـــس،  ظــالم  يف  أسبوعني  منذ 
تتحرك  أن  دون  اإلنـــارة  مصابيح  تعطل 

املصلحة املشرفة أو مسؤولي البلدية.

ــاد، فــوجــئ  مـــع حــلــول مــوســم احلـــصـ
الــفــالحــون بــزيــادة أصــحــاب آالت احلصاد 
خاصة  فيه،  مبالغ  بشكل  كرائها  ثمن  يف 
ــازوال، ممــا جعل  ــغـ يف ظــل ارتــفــاع ثــمــن الـ
عملية احلصاد تصبح جد معقدة يف ظل 
الــظــروف احلــالــيــة، وعـــدم تــوفــر اآلالت يف 
التساؤل:  يطرح  مما  املناطق،  من  الكثير 

هل احملروقات هي السبب؟

أزمـــــــــــــــور شكيب جالل 
أخبار

و  تعليقصــورة

 األسـبوع

قرر األطباء الداخليون باملستشفى الجامعي 
نضالية  بخطوات  والقيام  التصعيد  بأكادير، 
الدفاع عن حقوقهم، مؤكدين رفضهم  أجل  من 
وااللتفاف  الداخلي  الطبيب  إقصاء  لـ»سياسة 

حول حقوقه املشروعة ومستقبله املهني«.
ونددت جمعية األطباء الداخليني بمستشفى 
األمر  بـ»سياسة  الجامعي،  الثاني  الحسن 
الواقع واملقاربة األحادية التي تنهجها عمادة 
األطباء  تجاه  بأكادير  والصيدلة  الطب  كلية 
الداخليني  األطباء  تمسك  وأكدت  الداخليني«، 
بحقهم في اختيار التخصص كما يمليه اتفاق 
الوطنية  واللجنة  الصحة  وزارة  بني   2011
عن  متسائلني  املقيمني،  الداخليني  لألطباء 

حقهم  من  حرمانهم  وراء  تقف  التي  الجهة 
املصالح  واختيار  التخصص  في 

االســتــشــفــائــيــة بـــدعـــوى عــدم 
وجود الطاقة االستيعابية.

أن  املصادر،  ذات  وكشفت 
واالحــتــقــان  السخط  ــة  »درجـ
مستويات  بلغت  هــؤالء  لــدى 
قياسية، وعلى الرغم من ذلك، 

ــاء ضبط  يــواصــل األطــب
والتحلي  النفس 
لتجنب  بالحكمة 
وراء  االنـــزالق 

االستفزازات 
ــكـــررة  ــتـ املـ

لإلدارة«، 

تثير  ال  الــوضــعــيــة  »هـــذه  أن  وأوضــحــت 
بل  لوحدهم،  الداخليني  األطباء  استهجان 
الطب  كلية  داخل  الوازنة  الفئات  أكثر  حتى 
بأكادير، عبرت غير ما مرة عن امتعاضها 
وسخطها من الطريقة التي يتم بها تدبير 

األوضاع في الكلية«.
الــداخــلــيــني  األطـــبـــاء  جمعية  ودعـــت 
الجامعي،  الثاني  الحسن  بمستشفى 
واملنتخبة،  املجتمعية  الهيئات 
الطبيب  وإنصاف  دعم  إلى 
الداخلي في قضيته العادلة، 
ظروف  إلى  وااللتفات 
والتكوين  االشتغال 
التي تهدد مستقبل 
بجهة  الــتــطــبــيــب 

سوس ماسة.
أيت الطالب

عزيز الفاطمي

مضت  قليلة  أسابيع  إال  هي  ما 
على إجراء حركة تنقيالت باشرتها 
ــة جــهــة مــراكــش أســفــي بعد  واليـ
التأشير عليها من طرف والي الجهة 
تميزت  حيث  مراكش،  عمالة  عامل 
املسؤولني  كبار  بعض  بمعاقبة 
املركزية  باملصالح  إلحاقهم  مــع 
األمر  ويتعلق  الداخلية،  لـــوزارة 
النخيل،  الحضرية  املنطقة  بباشا 
بــدعــوى الــتــســاهــل فــي انــتــشــار 
احترام  وعــدم  العشوائي  البناء 

من  راج  ما  حسب  التعمير،  قانون 
منطقة  لباشا  بــاإلضــافــة  أخــبــار، 
مواقع  نشطاء  تــداول  التي  جليز، 
لحظة  بقوة  االجتماعي  التواصل 
قاعة  إلــى  الباشا  السيدة  دخــول 
االجتماع أثناء كلمة عزيز أخنوش 
الحملة  أثناء  خطابي  تجمع  في 
رئيس  مطالبة  األخيرة  االنتخابية 
بدعوى  التجمع  بإنهاء  الحكومة 
الوقائية  التدابير  احــتــرام  عــدم 
وقبل  »كورونا«..  بفيروس  املتعلقة 
)بعد هذه  املنصرم،  متم شهر ماي 
ــة جهة  ــدمــت واليـ الــتــنــقــيــالت( أق
مراكش أسفي من جديد على حركة 
قائدة  تنقيل  عن  أسفرت  تنقيالت 

الجنوبي،  النخيل  اإلدارية  امللحقة 
التي عوضت  االزدهار،  إلى ملحقة 
الحسني،  الــحــي  ملحقة  بقائدة 
املسيرة  ملحقة  قائد  تنقيل  تم  كما 
الشمالي،  النخيل  ملحقة  إلـــى 
االزدهار،  ملحقة  قائد  محله  ليحل 
ملحقة  رئيس  تنقيل  أيضا  ــم  وت

الداوديات إلى ملحقة ملحاميد.
ــة الــتــي  ــي ــحــرك ــذه ال ــ ــم ه ــ ورغـ
أجل  من  الداخلية  وزارة  تنهجها 
النهائية  املرحلة  ــى  إل الــوصــول 
وضمان  العامة  الحياة  لتخليق 
ونساء  رجال  لدى  الخدمات  جودة 
السلطة وأعوان السلطة، فإنه ال بد 
تسليط  أجل  من  تأملية،  وقفة  من 

التي  الجوانب  بعض  على  الضوء 
املبتغى،  هذا  تحقيق  دون  تحول 
مواطنة  بقضية  االســـتـــدالل  مــع 
األسبوع  بحر  تقدمت  مراكشية 
النيابة  إلــى  بشكاية  املــنــصــرم، 
فيها بعض  تتهم  املختصة،  العامة 
وتقنية  وأعوانهم  السلطة  رجــال 
باقتحام  جليز،  ملقاطعة  تابعة 
إحداث  مع  غيابها  أثناء  مسكنها 
عن  االمتناع  مع  مختلفة  خسائر 
»املقتحمني«  هوية  عــن  اإلفــصــاح 
حيث  املــشــتــكــيــة،  تعبير  حــســب 
الواقعة جدال حقوقيا وسط  خلفت 

مكونات املجتمع املدني بمراكش.

الفقيه بن صالح

قنطرة دوار تخصايت تعاني التهميش واإلهمال 

غط الكبير

تخصايت  دوار  إلى  مفاجئة  زيــارة  قادتنا 
التابع ترابيا لجماعة أوالد ناصر إقليم الفقيه 
إحدى  مع  هناك  تواجدنا  وتزامن  صالح،  بن 
املنظم،  الجبلية  الهوائية  الدراجات  سباقات 
احتفاال  أقيم  السباق  هذا  فإن  وباملناسبة، 
األمير  امللكي  السمو  صاحب  ميالد  بذكرى 
امللكية  موالي الحسن، تحت إشراف الجامعة 
املغربية للدراجات الهوائية وعصبة جهة بني 
جمعية  تنظيم  ومن  للدراجات،  خنيفرة  مالل 
الهوائية  لــلــدراجــات  السبت  ســوق  شــبــاب 
أقيم  وطني  سباق  وهو  الجبلية،  والسياحة 
مغلق  ــدار  م في   2022 مــاي   29 األحــد  يــوم 
بمشاركة جميع الفئات.. لكن ما شد انتباهنا 
هو القنطرة التي كان يعبر منها املتسابقون، 
وضيقة،  ومتآكلة  مهترئة  كانت  أنها  حيث 

ومجمل القول، أنها غير صالحة للمرور.
ــد الــفــاعــلــني  ــرح بـــه أحــ وحــســب مـــا صــ
الجمعويني بدوار تخصايت، فإن هذه القنطرة 

تخصايت  دوار  تربط  التي  الوحيدة  تعتبر 
كبيرة  معاناة  يخلف  مما  الخارجي،  بالعالم 
حيث  الشتاء،  فصل  في  خصوصا  للسكان، 
يصبح العبور من فوق هذه القنطرة من باب 
من  تمر  التي  السيول  كثرة  من  املستحيالت 
فوقها، وبالتالي، تصبح الساكنة منقطعة عن 
الذي  املصدر،  نفس  يقول  الخارجي،  العالم 
االنقطاع  على  يجبرون  التالميذ  أن  أضــاف 
املياه  منسوب  رجوع  إلى حني  التمدرس  عن 
إلى وضعه الطبيعي من أجل العبور من فوق 

القنطرة التي كانت تسبح تحت املياه. 
عن  تخصايت  سكان  خالله  من  عبر  وضع 
توجد  التي  الكارثية  الوضعية  من  تذمرهم 
عليهم  خطرا  تشكل  والتي  القنطرة  عليها 
أجل  من  تنادي  اليوم  وهي  أبنائهم،  وعلى 
هندسية  بمعايير  وإصالحها  ترميمها  إعادة 
وذر  الترقيع  سياسة  مــن  ــدال  ب مضبوطة، 
الرماد في العيون كل مرة وحني.. فهل يتدخل 
رئيس املجلس الجماعي ألوالد ناصر من أجل 
إصالح ما يمكن إصالحه، قبل أن يحل فصل 
شتاء آخر، أم أن دار لقمان ستبقى على حالها 

ومعاناة ساكنة تخصايت تبقى مستمرة ؟

تطوان،  مبدينة  للتخصصات  اجلهوي  املستشفى 
الذي يقام على مساحة قدرها 31246 متر مربع، كان 
24 شهرا،  من املفروض إجنــازه يف مدة زمنية قدرها 
الــصــورة  الــغــريــب يف  تــأخــر عــن مــوعــده، ليبقى  لكنه 
اآلليات ووجود سبعة  بـ»األسبوع«، هو غياب  اخلاصة 
تــبــلــيــط واجــهــة هـــذا املستشفى  عــمــال يــشــتــغــلــون يف 

األكبر بجهة الشمال.
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الوطن  وبكل  ببالدنا،  الــقــراءة  وضعية 
ساهمت  وقــد  دراماتيكية،  وضعية  العربي، 
القراءة،  أزمة  تعميق  في  وأسباب  عوامل  عدة 
وخاصة ما نشهده اليوم من تغيرات جوهرية 
الوسائل  ســيــادة  ظــل  فــي  عميقة،  وتــحــوالت 

اإللكترونية ومزاحمتها للكتاب الورقي.
إننا فعال في زمن أصبح فيه تدفق املعلومات 
املجتمع  أن  إال  جــدا،  سهال  وولوجها  كبيرا 
فعل  من  شديدا  نفورا  يعاني  فئاته،  بمختلف 
الثقافة  سيطرة  عوامل  إلى  باإلضافة  القراءة، 
الشفوية وغياب تقاليد القراءة وهيمنة اإلعالم 

السمعي والبصري.
ليست  واملشكلة  اليوم،  تتحسر  القراءة  إن 
الحال،  بطبيعة  والتوزيع  والنشر  الطبع  في 
فــالــقــراءة كانت جــاذبــة فــي وقــت مــا، أي في 
والثمانينات  والسبعينات  الستينات  مرحلة 
وإنما  املثال،  سبيل  على  املاضي،  القرن  من 
كانت كذلك، كما يقال، ألن هنالك كتابة جاذبة، 
واليوم لم يعد املواطن يهتم بقراءة الكتب وال 
حتى املجالت والجرائد بشغف ومتعة كما كان 

عليه الحال من قبل.
إدريــس،  شهبي  يقول  املضمار،  هــذا  وفــي 
كاتب ومدير موقع: »مما ال شك فيه، أن القراءة 
على  الــقــدرة  تطوير  في  مركزيا  دورا  تلعب 
متحضر  مجتمع  وإنتاج  والتحليل  التواصل 
ومدمن  مثقف  مجتمع  بمسؤولياته،  وواع 
ومــلء  الكتب  صفحات  أكــل  على  إدمـــان  شــر 
على  واالنفتاح  بمعلومات،  املعرفي  خزانه 
ثقافات أخرى من شأنها العلو باإلنسان الذي 
سيصبح - دون شك - قادرا ومؤهال لالنخراط 
وفي حركيته  تقدمه  وفي  املجتمع  دينامية  في 

وصيرورتها«.
من  قلة  اآلن  تجد  الشديد،  ولألسف  لكن، 
واملطالعة،  القراءة  على  يواظبون  من  الناس 
ويحق لنا التساؤل قصد تجاوز هذه الوضعية 
املزرية، للنهوض بالفعل القرائي: كيف يمكننا 
وما  الكتاب؟  ومجالسة  القراءة  مجال  إنعاش 
هي االقتراحات إليجاد حلول ملعضلة القراءة؟

القراءة بخلق  التحفيز على فعل  أوال، يجب 
السواء،  على  وللكبار  للصغار  مالئمة  أجواء 
توفير  فمثال  الفعل،  هذا  مباشرة  على  تساعد 
تتضمن  الكبيرة  باألحياء  مالئمة  مكتبات 
من  التكوين،  مراكز  بمختلف  للمطالعة  قاعات 

شأنها أن تحبب القراءة للجميع، 
التفكير في إجراء  يتم  ملاذا ال  ثم 
تتخللها  وأدبية  فكرية  مسابقات 
للجوائز  وتوزيع  ثقافية  جلسات 

املستحقة؟
الــقــراءة  عـــادة  ترسيخ  يجب 
كإجراء يومي، كما يلزمنا تحفيز 
بكل  الــقــراءة  فعل  على  الناشئة 
الوسائل املتاحة، ولنا في مسابقة 
الذي  العربي«،  القراءة  »تحدي 
أطلقه   عربي  مــشــروع  أكبر  هــو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

املتحدة،  العربية  اإلمــارات  دولة  رئيس  نائب 
لتشجيع  دبــي،  حاكم  ــوزراء  ال مجلس  رئيس 
عبر  القراءة،  على  العربي  العالم  في  الطالب 
التزام أكثر من مليون طالب باملشاركة بقراءة 
دراســي،  عام  كل  خالل  كتاب  مليون  خمسني 
العربي،  الــقــارئ  تحفيز  على  مــثــال  أحــســن 
وإحداث نهضة في القراءة عبر وصول مبادرة 

الطلبة  جميع  إلى  العربي«  القراءة  »تحدي 
شاملة  العربي  الوطن  وجامعات  مــدارس  في 
األجنبية،  الدول  في  العربية  الجاليات  أبناء 
بغيرها،  الناطقني  من  العربية  اللغة  ومتعلمي 
ولقد كانت اململكة املغربية سباقة إلى تبني هذا 
املشروع، بحيث عملت وزارة التربية الوطنية 
- على حث كل املؤسسات  زالت  - وال  ببالدنا 
التربوية بكل التراب الوطني، على إيالء عناية 

فاز  وبذلك  الــقــراءة،  لفعل  كبيرة 
جوائز  بعدة  تالمذتنا  من  العديد 
شخصيا،  عــشــت  وقـــد  كـــبـــرى، 
هذه  تالمذتي  مع  مدرس  كأستاذ 
التجربة الفريدة داخل مؤسستي، 
لكل  العجيب  ــال  ــب اإلق والحــظــت 
أبنائنا  املشاركني واملشاركات من 
وبناتنا على استعارة كتب مكتبة 
املؤسسة بشغف كبير ولهفة ألجل 
التمتع بالقراءة والفوز بالجائزة.

ــقـــراءة  ــي إطــــار مــجــال الـ ــ وف
ناظم،  الجليل  عبد  يرى  ببالدنا، 
أن  املغاربة،  الناشرين  التحاد  سابق  رئيس 
»وضع الكتاب في املغرب وضع هش«، مضيفا 
بأن »العناية بالكتاب هي واجب املجتمع نحو 
ثقافته«، داعيا بذلك إلى ضرورة تعزيز عالقة 
على  الحرص  مع  بالكتاب  والشباب  األطفال 
مواكبة التطورات الرقمية التي ستغير العالم، 
كما يؤكد جل التربويني أن »أزمة القراءة تهدد 

وهذا  املغربية«،  للمملكة  الحضاري  الكيان 
القراءة  شبكة  دفع  الذي  هو  فيه،  شك  ال  مما 
مؤخرا،  مفتوحة،  رسالة  توجيه  إلى  باملغرب 
األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزيــر  إلى 
والرياضة، تشدد على »ضرورة إنشاء وتأهيل 
قالت  السياق،  هذا  وفي  املدرسية«،  املكتبات 
نجية املختاري، رئيسة شبكة القراءة باملغرب، 
كما ورد بإحدى الجرائد اإللكترونية املغربية: 

»إن املكتبة عنصر أساسي في تشجيع القراءة 
الدراسة  في  مبرمجة  وجعلها  لها  والتخطيط 
ُيتطرق  »ال  موضحة:  وتابعت  والــتــقــويــم«، 
وفي  ــة،  وزاري برامج  في  املدرسية  للمكتبات 
تأهيل املؤسسات ُيهَتم بكل شيء إال باملكتبات، 
والجدران وصرف صحي  للواجهات  طالء  من 

وغير ذلك«.
ويرى جل املهتمني بفعل القراءة، أن الوقت 
الثقافة  هــذه  مــع  الصلة  لتوطيد  حــان  قــد 
تعليمية،  مؤسسات  من  الفضاءات،  بجميع 
النوادي،  العمومية،  املكتبات  الشباب،  دور 
السجنية  املؤسسات  الصيفية،  املخيمات 
من  يبقى  أنه  كما  وغيرها،  اإلصالح،  ومراكز 
الضروري علينا إشاعة فعل القراءة لدى الجيل 
الناشئ باعتماد ممارسات وسلوكيات وجوائز 
في  البادرة  هذه  أهمية  عن  والدفاع  تحفيزية، 
التعلمية والتربوية، بل   - التعليمية  املنظومة 
والقراءة  للمطالعة  لقاءات  تنظيم  علينا  يجب 
الساحات  العمومية:  بالفضاءات  الجماعية 
فضال  العامة،  الحدائق  الشواطئ،  الكبرى، 
خالل  القراءة  على  للحث  الدعاية  وسائل  عن 
وسائل  بمختلف  السفر  أو  التنقل  فــتــرات 
النقل: القطار، الحافلة، الطائرة، الترامواي...

املؤسسات  ــل  وك املـــدارس  على  ــرا،  وأخــي
في  للقراءة  حصصا  تخصص  أن  التربوية، 
القيمني  إشـــراف  تحت  للتالميذ  مكتباتها 
هي  التي  القراءة  على  لتحفيزهم  املراقبني، 
املعرفة وصقل املوهبة وحثهم على  من روافد 
البحث في املصادر واملراجع، والقيام باملجهود 
الشخصي بدال من التواكل والرسلة واالعتماد 
وكــذا  األنــتــرنــيــت،  شبكة  وعــلــى  الغير  على 
والخزانات،  للمكتبات  جماعية  زيارات  تنظيم 
الوطنية  واملكتبة  بفاس،  القرويني  كخزانة 
املكتبات  غياب  ولعل  إلخ،  املغربية...  للمملكة 
هو  والــقــرى،  املــدن  في  واملعاهد  واملنتديات 
السبب املباشر في العزوف عن القراءة، وعلى 
املراجعة  على  أوالدهــا  تحث  أن  كذلك  األسرة 
ما  حول  أكثر  ليركزوا  املنزل،  في  واملطالعة 
تمت قراءته خالل النهار في املدرسة، بعد أخذ 
كّلت  إذا  القلوب  ألن  طبعا،  وجيزة  استراحة 
ِباْسِم  ْأ  ))اْقــرَ هلل:  ألمر  امتثاال  فلنقرأ  عميت، 
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معضلة القراءة ببالدنا.. تساؤالت وحلول

ذ. الحسن العبد

الياغـــورت والبسكـــويت!!  بُطـــعم  عقـــوبة 
»الّزبالت«  أبــرز  من  تكون  تكاد 
ذاكرتي،  في  املنقوشة  الطفولية 
للبحر  مشيت  نهار  ــال  دي هــاذيــك 
ومع  يرحمو،  هلل  الوالد  خبار  بال 
قررت  آنــذاك،  بالحرية  إحساسي 
وهي  الصغيرة،  فــي  نعوم  أنني 
التي  السباحة  مراحل  من  مرحلة 
يعرفها جيدا أوالد يعقوب املنصور 
إلى  االنتقال  قبل  وذلــك  بالرباط، 
الكبيرة، ثم منها إلى املريسة. وقّمة 
تشاهد  عندما  هي  وقتها،  التحدي 
البحر  قلب  من  السويسي  بناية 
الكبير، قبل أن يحجبها عن األنظار 
اليوم، وجميُعها  الزحف اإلسمنتي 
بسالم  َعبرها  تدرجُت  مستويات 

بعد ذلك..
املهم، أنني وقتها تحمست كثيرا، 
من  السباحة  مشوار  تدشني  فقررت 
من  املـــرور  دون  األولـــى  انطالقاته 
التشلبيخ التمهيدي كما يجب! لَيقع 
ما لم يكن في الحسبان.. فقد رميت 
الــذي  ــا  أن الصغيرة،  فــي  بجسدي 
لكي  يكفي،  بما  حينها  سمينا  كنت 
أنزل بكل ثقلي على واحد الجالوقة 

باطن  شّقت  ُمسننة، 
قـــدمـــي، األمــــر الـــذي 
ــتـــدعـــى تــوجــهــي  اسـ
الوالد  صديق  صــوب 
الفرملي،  العربي  ــا  ّب
ــذي  الـ يـــرحـــمـــو،  هلل 
عــلــي بما  يــبــخــل  لـــم 
من  الــحــادثــة  تفرضه 
كلفني  للجرح  تخياط 
من  يسير  غير  عـــددا 
ــزال  تـ ال  الــــغــــرزات، 
أثاره بارزة إلى اليوم، 

السنني  كل  أسعفت  وال  تشفع  ولم 
املتعاقبة في محو ندبته!

كــانــت الــكــارثــة أعــظــم، وتــُفــوق 
هرولت  لذلك  الّتمويهية،  مؤهالتي 
ــدة،  ــوالـ ــاشــرة إلـــى حــضــن الـ ــب م
ألحتمي بعطفها من صرامة الوالد، 
قبل  للنوم  أخلد  أن  الفكرة  فكانت 
من  متسعا  له  أتــرك  حتى  مجيئه، 
أّن  الصدمة، غير  الوقت الستيعاب 
بالفشل،  باَءت  جميعها  احتماالتي 
عاملا  متجره  مــن  قــدم  والـــدي  ألن 
ملا  طبعا  وذلك  الواقعة،  بتفاصيل 

الحانوت  يتيحه فضاء 
ــداول لــألخــبــار  ــ مـــن تـ
بـــــــأدق الـــجـــزئـــيـــات 
ــهــا  ــة مــن ــ ــي ــ ــع ــ ــواق ــ ال
ناهيك  ــرضــة،  ــت ــف وامل
ــن الــتــقــريــر  أيـــضـــا عـ
الوالد  لصديق  املفصل 
الفرملي،  العربي  ــا  ّب
الذي عاَين عمق الجرح 
املفاجأة  لكن  ومللمه، 
أتوقعها،  أكن  لم  التي 
أيقظني  والـــــدي  أن 
ناولني  ثم  النوم،  من  شديد  بلطف 
كأس ياغورت وعلبة بسكويت وهو 
ويذكرني  ظــهــري،  على  يطبطب 
مدى  على  »باسم هلل«  قول  بترديد 
تمهيدا  الساحرة،  للوجبة  التهامي 
الوجبة  أكملت  إن  ومــا  للعقوبة! 
ما  للتخدير  الخضوع  يشبه  فيما 
الجراحية،  العمليات  إجــراء  قبل 
حتى  بطني،  في  كاملة  واستقرت 
ــه  ــزام ســروال ــ ــا الــحــاج ح ــّل ّبـ سـ
العجني،  مــن  كــالــشــعــرة  الــجــلــدي 
تمليه  بما  تــأديــبــي  فــي  ــرع  ش ثــم 

هكذا  وقتذاك..  األبوية  املسؤولية 
اختلطت دموعي بحالوة الياغورت 
للنوم  بعدها عدت  ثم  والبسكويت، 
مجددا، دون أن يمنعني املصاب من 
املفضلة  هواياتي  إحدى  مواصلة 

مع الحذر املطلوب!
ــث، وقــصــة  ــديـ ــل حـــــادث حـ ــك ل
عن  الــحــديــث  ــى  إل تعيدنا  الــيــوم 
كان  عندما  ــان،  ــزم ال ســابــق  فلقة 
فيها  يتخذ  الذي  الوحيد  هو  األب 
بالقبول  إما  انفرادي،  بشكل  قراره 
وكان  املُبّطن،  بالرفض  أو  الصريح 
حسب  الفعل  ــاذ  ه ُيجيز  أب  كــل 
طبعا  ولكن  الشخصية،  قناعاته 
تحت  يــتــألــم  ــن  االبـ معاينة  دون 
العقاب، واّخا يكون هاذ األب حتى 
النوع  ــاذ  ه جــرب  منو  فــايــت  هــو 
على  منها،  وداز  الــجــزاءات،  مــن 
الوسيلة،  تبرر  الغاية  أن  اعتبار 
عبر  مؤخرا  املتداولة  الفلقة  بينما 
منصات التواصل االجتماعي، فهي 
حّركت  املباشر،  على  جماعية  فلقة 
في اآلباء عاطفة األبوة، كما حركت 

في املجتمع عاطفة اإلنسانية!

الــلــي شــافــوا هــذاك  أغــلــب  هنا 
بقاوش  ما  الفلقة،  ديــال  الفيديو 
ــرروا تــقــّبــلــهــم لــهــاذ  ــبـ ــن يـ ــادريـ قـ
ألنهم  الجماعة،  وســط  من  املنظر 
جماعية  رقابة  تحت  شعروا  ربما 
افــتــراضــيــة بــنــوع مــن االســتــفــزاز 

الواِخز!
تصوروا  الغالبية  أن  والنتيجة، 
مشتركة!  إهانة  وكأنها  الفلقة  ذيك 
مع أن شحال من واحد بشكل منفرد، 
أعــذار  ليها  يخلق  قــادر  ربما  كــان 
ليها  يلَقى  ما،  حد  إلى  أو  نسبية، 
فتاوى مؤقتة، بمبرراته الشخصية، 
تحت  نفسه،  ــني  وب بينه  وطبعا 
اآلخر،  عن  وبمعزل  الذاتية،  رقابته 
رفــض  ــذي  الـ املجتمع  هـــذا  وعـــن 
بـ»مناهج  األطفال«  »تعنيف  اليوم 
باألمس، وال  كانت مقبولة  تربوية« 
املناطق  بعض  في  متداولة  تــزال 
إلى حدود نشر هذا الفيديو، ليبقى 
هذا  عن  املترتب  القضائي  الحكم 
القبول  بني  الفاصل  هو  السلوك، 
العادة أو اإلعراض عنه في  به في 

القانون.

ىلع املدارس وكل املؤسسات التربوية، أن تخصص حصصا للقراءة 
يف مكتباتها للتالميذ تحت إشراف القيمين املراقبين، لتحفيزهم 
ىلع القراءة التي هي من روافد املعرفة وصقل املوهبة وحثهم 

ىلع البحث يف املصادر واملراجع، والقيام باملجهود الشخصي بدال 
من التواكل والرسلة واالعتماد ىلع الغير وىلع شبكة األنترنيت، 

وكذا تنظيم زيارات جماعية للمكتبات والخزانات.

الطيب آيت أباه 

: �ب ك�ت و�ت ��ي حا��ن ول ا�� ��



يتبع

عندما عاد السيف هـل تسقـط إسرائـيل سنـة 2048 ؟  
الميــدان إلــى 

إليه هنا  املشار  امليدان  البالغ  لألسف 
الدفاع  حيث  والثبات  الصمود  ميدان  ليس 
عن الحمى والعرض والشرف وما إلى ذلك، 
الحازم،  الشجاع  الــوقــوف  يستوجب  مما 
واإلعجاب،  التنويه  صاحبه  يستحق  الذي 
الــذي  الحضيض  هــذا  بــه  املقصود  وإنــمــا 
العنف  جــذور  املتعفنة  تربته  في  تغلغلت 
االعــتــداءات  فأورقت  مستوياته،  أعلى  في 
الــدامــيــة، والــســرقــات املــتــنــوعــة، وأثــمــرت 
الجرائم البشعة، وفي ظل تفاصيلها - طالت 
أخطر صوره  في  السيف  يلوح   - أم قصرت 
املرعبة، وال تزيده األيام إال تواجدا في أيدي 
وتخريب  العباد  تــرويــع  موجة  ركــبــوا  مــن 
كله،  ذلك  ومع  مقتنياتهم،  وسلب  ممتلكاتهم 
فال تحرك يذكر من أجل استئصال كلي لهذا 
مهالك..  من  عنه  ينجم  وما  الفتاك  السالح 
فبالـله عليكم كيف يترك املجال مفتوحا أمام 
صنعه ولو بطرق بدائية في ورشات صغيرة 
للحدادة؟ وكيف تفتح أمامه أبواب االستيراد 
والتوزيع إذا كان من ذاك النوع املصنع وفق 
من  املثلى  الغاية  وما  مضبوطة؟  مقاييس 
منه  ترجى  فائدة  وأي  وتسويقه؟  تصنيعه 
باقي  جانب  إلــى  للبيع  عرضه  يتم  عندما 
هو  وما  املستلزمات؟  من  تعد  التي  األدوات 
»فيديوهات«  قلب  في  املقنع لحضوره  املبرر 
الــرعــب  يــنــشــرون  مــتــهــورون  فيها  يظهر 
وحركات  الــهــالك،  منها  يتطاير  بعبارات 
وهل  متباينة؟  أحجام  في  سيوف  تضبطها 
يعدون  من  أيــدي  بني  لتواجده  مسوغ  من 
القدم،  كرة  تعشق  رياضية  أنفسهم جماهير 
وتشجع الفرق التي تحظى بإعجابها، حتى 
إلى  عمدت  ــاراة  ــب امل انتهاء  عــن  أعلن  إذا 
حدث  ما  ولعل  والتخريب،  والسطو  العنف 
لشاهد  مدننا  من  مدينة  من  أكثر  في  أخيرا 
وسائل  مــن  وسيلة  ــات  ب السيف  أن  على 
على  املراهقني  من  الصنف  هذا  لدى  البطش 
هاتيك  مثل  ينتظرون  الــذيــن  الخصوص 
واألزقــة  الشوارع  في  الفزع  لنشر  األجــواء 
بمن  أحد  إيذائهم  من  يسلم  وال  والساحات، 
الوقت  هو  هذا  أليس  األمن..  رجال  ذلك  في 
املناسب إلعالنها حملة شعواء في وجه من 
يصنع ويسوق ويمتلك هذه السيوف املقيتة 
كيفما كان نوعها وحجمها، على اعتبار أنها 
األسلحة  شأن  ذلك  في  شأنها  قاتلة  أسلحة 
النارية املتطورة، فال فرق هنا بني السالحني 
ما دامت هذه أو تلك تخلف الضحايا، وتنشر 

الخوف في صفوف اآلمنني.
أعتقد أنه ال مانع يحول بيننا وبني الوقوف 
القضاء  لنا  يتأتى  حتى  وجهها  في  الثابت 
فالسيوف  الخطيرة،  اآلفــة  هذه  على  املبرم 
ليس  املنحرفون  هــؤالء  بها  يتسلح  التي 
املصنعني  »لوبي« قوي يحمي مصالح  لديها 
سام،  العم  بالد  في  الحال  هو  كما  والباعة 
األفــراد  امتالك  عن  املستميت  الدفاع  حيث 
هو  إليه،  نتطلع  ما  كل  بل  الناري،  للسالح 
استصدار قوانني صارمة غايتها زجر كل من 
سولت له نفسه تمكني هذه الفئة الباغية من 
امتلكها  من  كل  وردع  البتارة،  السيوف  تلك 
أو  ثابتة  صور  في  عرضها  أو  أشهرها،  أو 
متحركة، وليكن التنفيذ لهذه القوانني حازما 
وصارما، فال رأفة مع من يريق الدماء وينشر 
قاصر  كلمة  إبعاد  وليتم  والــرعــب،  الخوف 
عمن  املدافعون  ظلها  في  يستظل  بات  التي 
األشهر  سالحها  عنف  قضايا  في  يحاكمون 
املشرفني  واجب  من  أن  كما  القاتل،  السيف 
الصغرى،  أو  الكبرى  القدم،  كرة  على مالعب 
العمل الجاد على منع إدخال كل ما من شأنه 
أن يتحول إلى أداة ترويع وتخريب، بدء من 
وانتهاء  الليزر،  بأشعة  مــرورا  املفرقعات، 

بالسالح األبيض، صغر حجمه أو كبر.
قديم مضى  السيف سالح حربي  ختاما، 
زمانه، فال يعقل مطلقا أن يعود إلى واقعنا 
املتساهل  التواجد  ــذا  وه الكثافة،  بهذه 
أن  االندفاع،  أوج  في  ملراهقني  يسمح  الذي 
ونشر  والسطو  للفتك  يسر  بكل  يمتلكوه 
واملواطنات.  املواطنني  صفوف  في  الهلع 

فهل من مستمع؟ وهل من مستجيب؟

بطريقة  الدولية وحساباتها  السياسات  بعض  مواجهة  إن 
وأمريكا  إلسرائيل  الدول  بعض  بمواجهة  وربطها  موضوعية، 
تعارض؟  ماذا  الدول؟  هذه  ترفض  ماذا  فهم  يبرز  بشكل خاص، 

وماذا تقاوم؟ 
هنا أو هناك، أسلوب ما، غطرسة ما، أنظمة ما، إال أن إيجاد 
أهم  في  معمقا  بحثا  يقتضي  األسئلة،  هذه  لكل  مركزة  أجوبة 
مراحل وحقب التاريخ الحديث، إذ أن واقع املسألة الكولونيالية 
تبعية  على  اإلمبريالية، ورهانها  الـــدول  بسياسة  وربطها 
على  أكثر  تراهن  األراضي  تلك  شعوب  يجعل  لها،  املستعمرات 
نظرا  التحرر،  في  هادئة  سياسة  متابعة  وعدم  التام،  االستقالل 
لخصوصيات محيطها العرقي، وتوجهه الديني، واستراتيجيات 
فهي  كانت،  كيفما  استراتيجية  أي  أن  إذن،  شك  فال  رموزها.. 

فإن  لذلك،  فيها،  وتبلورت  هيأتها  التي  الحقبة  بتطور  وثيقا  ارتباطا  ترتبط 
تأمال لألحداث الكبرى وخلفيات وقوعها في مناطق عدة من العالم، يبرر تطور 

االستراتيجيات العامة لتلك الدول. 
األوســط،  الشرق  منطقة  في  مثال  وجــوده  أو  التوازن  غياب  فإن  وبالتالي، 
وصول  ثم  1948م،  سنة  العبرية  الدولة  قيام  أبرزها  عناصر،  عدة  فيه  تحكمت 
االتحاد  التاريخ وجد  هــذا  في  إذ  1954م،  سنة  للسلطة  الناصر  عبد  جمال 
السوفياتي موقعا باملنطقة، بعد أن استغل الرئيس السوفياتي خروتشوف تردد 
عن  الغرب  امتناع  موسكو  انتهزت  وقد  الوسط،  الشرق  في  األنجلوسكسونيني 
بيع أسلحة ملصر، وأثير املشكل من جديد، عندما رفض البنك الدولي تمويل سد 
يوليوز   20 يوم  السويس  قناة  تأميم  إلى  الناصر  بعبد  ذلك  دفع  أسوان، حيث 
1956، وموازاة مع ذلك، حصلت تطورات نوعية في الشرق األوسط، مما خلخل 

إعادة التنافس الدولي واالستقطاب. 
إلى  مــرورا  االنحياز،  عدم  منظمة  وانهيار   67 حرب  إن  ذاتــه،  السياق  وفي 
تفكيك االتحاد السوفياتي ويوغسالفيا، وسقوط جدار برلني، وحدث 11 شتنبر، 
أوكرانيا،  في  والحرب  اإلرهابية،  الجماعات  وظهور  العراق،  على  والحرب 
الالتقاطعات  أنتجته  الذي  الجديد  يوضح  هذا  كل  لتايوان..  الصيني  والتهديد 
اتضحت  آخر،  جانب  ومن  تعقيدا،  أكثر  كاستراتيجيات  الدولية  السياسة  في 
الدولية،  السياسات  بعض  مع  متقاطعة  خطوط  في  االقتصادية  األولــويــات 
العشرين  أفق  في  تصاعدي،  بشكل  الصيني  االقتصاد  بوادر صعود  فإن  لذلك، 
األمن  مجلس  داخل  »بريكس«  حلف  سياسة  بتنامي  وارتباطه  القادمة،  سنة 
الالتينية، تؤكده تلك  ومواقع حيوية بالشرق األوسط وآسيا وإفريقيا وأمريكا 

الالتقاطعات في علم السياسة، مما يفسر كيف أن تشديد العقوبات 
لألهداف  خدمته  وارد  غير  طهران  على  قبلها  ومــن  موسكو  على 
الروسي  الجيش  بها  قام  التي  العسكرية  العملية  مقابل  املسطرة، 
في أوكرانيا، والتي حقق فيها كل أهدافه، حيث سيطر على الشرق 
والجنوب األوكراني وميناء أديسا، وهو ما أكده هنري كيسنجر في 

آخر تصريحاته اإلعالمية. 
السنوات  تأرجح خالل  الدولية  العالقات  فعل  فإن  أخرى،  من جهة 
أوروبية،  مصالح  تخللتها  وإسرائيلية  أمريكية  مصلحة  بني  الفائتة 
الشرق  مستوى  على  إذ  جنوب-جنوب،  تعاون  تعاكس  أن  حاولت 
األوسط، تم تجميد متعمد للقضية الفلسطينية، فالتنسيق األمني بني 
والنضالي تجاه  التاريخي  إرثها  فتح  أفقد منظمة  أبيب  رام هلل وتل 
أفقد  كما  الفلسطيني-الفلسطيني،  الشرخ  قضيتها وشعبها، وزاد من 
سابق خالد  وقت  في  إليه  نبه  ما  وهو  كرئيس،  أوراقه  من  بعضا  عباس  محمود 
مشعل، على أنه مضيعة للوقت، في حني أن إسرائيل فعال تريد ربح الوقت كما هو 
شأن الحكومات اإلسرائيلية حتى إنهاء فترتها، فإسرائيل ال تملك رغبة في السالم، 
وهذه هي استراتيجيتها، والناخب اإلسرائيلي يختار رجال هذه االستراتيجية في 
وقتهم، مما يجعل خط املقاومة في تصاعد مستمر، والضغط على سوريا وإيران 
يمكن  لذلك،  للمقاومة،  أساسيني  داعمني  ألنهم  املنحى،  نفس  في  يسير  ولبنان 
معرفة أن دخول إسرائيل في حرب جديدة، ستكون فاشلة، ألن رد املقاومة أعلن أنه 
سيكون على جبهتني أو ثالث جبهات، وهذا ما حاول الرئيس جو بايدن إبعاده 

عن املنطقة في هذه املرحلة بعد تقدير للموقف من البنتاغون. 
املطالب  مع  وتداخلها  الدولية  امللفات  من  العديد  ارتباط  فــإن  تــم،  ومــن 
بالدعوة إلى تأسيس نظام عاملي جديد، وتنامي الصراع اإليراني-اإلسرائيلي، 
العربية  الشعوب  ورفــض  واللبناني-اإلسرائيلي،  والسوري-اإلسرائيلي، 
للتطبيع، واحتمال قيام انتفاضات فلسطينية، والتضييق على صفقات التسلح 
التعامل  في  الدول  بعض  رغبة  أما  الدوالر،  لقيمة  محتمل  وانخفاض  العربية، 
في  »حماس«  حركة  بني  الجبهات  وتعضد  الروسي،  والروبل  الصيني  باليوان 
الشعبي«  و»الحشد  اليمن  في  الحوثي«  و»جماعة  لبنان  في  هلل«  و»حزب  غزة 
الخليجي  التعاون  كمجلس  العربية  التكتالت  توحيد  واحتمال  العراق،  في 
العوامل  هذه  كل  مستقبال..  موحد  عربي  اتحاد  في  العربي  املغرب  واتحاد 
املذكورة، تؤكد جليا أن إسرائيل قد تدخل في  السياقات  املؤثرة واملتداخلة مع 
سنة  أفق  في  تصمد  لن  أنها  املؤكد  من  لكن  تنهزم،  أو  وتنتصر  جديدة  حروب 

2048، فالتاريخ غالبا ما يعيد نفسه من خالل الجغرافية نفسها. 

المـنبر  الــحر
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المسار الصعب لإلصالح في العالم العربي

يبدو أن مدخالت اإلصالح في العالم العربي 
قائمة  زالــت  ال  نجاحها  وحظوظ  ومتعددة  كثيرة 
إلى حد اآلن، شريطة اقتحام أسوارها بكل شجاعة 

وجرأة.
فصحيح أن املجتمعات العربية لم تستفد باملرة 
اإلصالحية  والسياسية  الفكرية  املشاريع  كل  من 
قديما  ومثقفوها  مفكروها  وبلورها  أطلقها  التي 
بأفكار  تنضح  كانت  أنها  من  الرغم  على  وحديثا، 
وتصورات وبرامج ووصفات حقيقية، لو أخذ منها 
الستطعنا  اليسير  النزر  واملسلمني  العرب  حكام 
شرنقة  من  ولتخلصنا  املتقدمة،  باألمم  اللحاق 
الفكاك،  وتأبى  قــرون  منذ  الزمتنا  التي  التخلف 
ذلك واألسباب عديدة  لم يحصل  الشديد،  ولألسف 
هذه  بــمــقــدور  أخـــرى،  جهة  مــن  لكن  ومــعــروفــة، 
الشعوب أن تستفيق من سباتها ذات يوم وتنخرط 
والتغيير  التطور  وتحقيق  املطلوب  اإلصــالح  في 
املنشودين، ألن دورة التاريخ تقول ذلك، والتجارب 
التاريخية على مر العصور تثبت ذلك، فال يمكن أن 
يشكل العالم العربي االستثناء طال الزمن أو قصر.
إال  العربي،  بالربيع  سمي  ما  تجربة  مرت  لقد 
كانت  التي  األهـــداف  وال  املبتغى  تحقق  لم  أنها 
املعيقات  مــن  العديد  بفعل  ورائــهــا  مــن  مسطرة 
األقل مرجعا  لكن تبقى على  الكثير،  فيها  التي قيل 
مهما وتجربة نضالية تاريخية بكل املقاييس ألبناء 
أرادوا  هم  إذا  املستقبل  في  العربي  الوطن  هــذا 
أخطاء  من  ثانية، واالستفادة  الحراك  إلى  العودة 
يشكل  أن  يمكن  فكري  مشروع  وتأسيس  املاضي، 
معنى،  من  الكلمة  تحمله  ما  بكل  للتغيير  أرضية 
املثقفني  كبار  من  االختصاص  لذوي  ومتاح  مكفول 
والذين  الــســواء،  على  وعــرب  مغاربة  واملفكرين، 
حاسمة  محطات  وعايشوا  عديدة  تجارب  راكموا 
أحداثا وتطورات  تاريخ مجتمعاتهم وعاصروا  من 
ثقافات  مع  وتثاقفوا  املجتمعات،  هذه  في  حصلت 
صياغة  بإمكانهم  هــؤالء  وغيرها،  غربية  أخــرى 
األوضــاع  بتشريح  تقوم  فكرية  مشاريع  وبــلــورة 
الراهنة التي تمر منها املجتمعات العربية واجتراح 
حلول موضوعية لها، لكن يبدو أن الشروع في هكذا 

العتقادهم  إال  لشيء  ال  يستهويهم،  يعد  لم  عمل، 
وأن  في شيء،  يفيد  لن  ذلك  بأن  والراسخ  املبدئي 
الفشل سيكون من نصيب هذه املشاريع الفكرية كما 
حدث لسابقتها، وإن كان هذا املبرر حقيقة ال يقنع 
أو  التهرب  من  نوعا  ذلك  يعتبرون  ممن  الكثيرين 
التملص لهذه الفئة من املسؤولية االعتبارية امللقاة 
أن  يمكن  التي  الكبيرة  األدوار  بحكم  كاهلها  على 
تلعبها في اعتقاد هؤالء، التي ترسخت في أذهانهم 
أن  التغيير ال يمكن  قيادة  بأن  والتي تبدو مقتنعة 
املثقفة، وغيرها غير أهل  النخبة  تأتي إال من هذه 
والخصوصيات  املعطيات  من  العديد  بحكم  لذلك، 
والتأطير  التنظير  مستوى  على  بها  تنفرد  التي 
والتفكير والقيادة والزعامة والجرأة، والقدرة على 
كان هذا  وإن  ذلــك،  على  وقس  واإلقناع  املواجهة 
نقاش  إلى  يحتاج  الراهن  الوقت  في  حقيقة  األمر 
سؤال:  منطلق  من  كثيرة  وتوضيحات  وتمحيص 
هذه  مع  إال  املنشود  التغيير  يأتي  أن  يمكن  ال  هل 
الفئة املثقفة، أم أن هذا التصور تم تجاوزه ليستقر 
أو  بشكل  االستناد  دون  معينة  أطراف  على  األمر 

بآخر على النخبة املثقفة؟
للنقاش  مطروحا  هذا سؤال  يبقى  حال،  كل  على 
نالحظ  وأننا  خاصة  حوله،  واألفكار  اآلراء  وتبادل 
العزلة  من  حالة  يعيش  العربي  املثقف  أن  اليوم 
وانشغاالت  هموم  عن  أكثر  واالبتعاد  ــزواء  واالنـ
الهوة  أمست  حد  إلى  املتعاظمة  العربي  املواطن 
بينهما شاسعة وسحيقة، وحتى حينما عرفت البالد 
العربية موجة من الحراك، وقف العديد من املثقفني 
والذين  مصدقني،  غير  يحدث  ما  حيال  مذهولني 
فات،  قد  الركب  وجدوا  فيه  متأخر  بشكل  انخرطوا 
وقد  األمــور،  زمــام  التقليدية  األنظمة  واسترجعت 
سقنا هذا املثال لالستدالل أكثر على ما ذكرناه آنفا 
العربي  املثقف  يفصل  بدأ  الذي  الشاسع  البون  عن 
عن الواقع الذي يعيش فيه، هذا إضافة إلى خسارة 
املثقف العربي تقريبا لكل املعارك التي خاضها من 
الفكرية«  و»الهزائم  االستبداد،  وضد  التغيير  أجل 
يعيش وضعية  جعلته  السنني  مر  تلقاها على  التي 
أو  »املناخوليا«  من  لديه حالة  ولدت  مزرية  نفسية 
»السويداء« التي تعني العجز عن إنهاء حالة الحداد 
التي يحياها، فال أحد  الفقدان  والعجز عن قبول 
ينكر أن األمور تتطور بسرعة مذهلة، واملجتمعات 
بالعالم  الحاكمة  وسلطة األنظمة  تتغير،  العربية 

كله  هذا  لكن  األمــور،  بزمام  املاسكة  هي  العربي 
املجتمعات  هــذه  في  املثقف  صــوت  يبرر خفوت  ال 
بهذه الطريقة، ونعتقد أن هذا الجفاء وهذا التوجس 
العربي  العالم  في  الحاكمة  األنظمة  بني  الحاصل 
واملثقف العربي حاليا، ال يخدم أيا من هما، فإذا كان 
الحاكمة  األنظمة  يراود  الحقيقي  اإلصالح  هاجس 
واألمن  االستقرار  على  حفاظا  العربي  العالم  في 
على األقل فيه، وصناعة مجتمع واعي ومثقف قادر 
على تحقيق ذاته وتنميتها، نؤكد أنه من الضروري 
على  املثقف  وبني  بينها  املفقودة  الثقة  استرجاع 
فاملثقف  يجتازها،  التي  الــوهــن  حالة  مــن  الــرغــم 
العربي ليس كله شرا حتى تخشى منه ومن كتاباته 
أن  الثقة  لهذه  يمكن  ال  شك  دون  ومن  خرجاته،  أو 
تعود إال بالعودة إلى األسس املرجعية التي تعطيها 
التي  املرجعية  األســس  هــذه  الحقيقي،  مفهومها 
في  سعيد  إدوارد  الفلسطيني  املفكر  عنها  تحدث 
املغربي  املفكر  وأيضا  والسلطة«،  »املثقف  كتابه 
والسلطة  الثقافية  »السلطة  كتابه  في  أومليل  علي 
القيمة  املقالة  طبعا  نغفل  أن  دون  هذا  السياسية«، 
الدين  سعد  املعروف  املصري  املفكر  نشرها  التي 
في  واسعا  جــدال  حينذاك  ــارت  أث والتي  إبراهيم، 
في  وهــي  العربية،  والسياسية  الفكرية  ــاط  األوس
والسلطة«،  املثقف  بني  الفجوة  »تجسير  موضوع 
فكل كتابات هؤالء املفكرين وغيرهم، هي التي قعدت 
بني  تسود  أن  يجب  التي  العالقة  لطبيعة  وأسست 
إلى  به  االعتداد  يمكن  ال  ذلك  عدا  والسلطة،  املثقف 
فقط، فمما ال  العالقة شكلية  حد بعيد، ويجعل هذه 
املفكرين  إليه هؤالء  ذهب  ما  أن  للشك،  يدعو مجاال 
هو مستوحى من الشكل الذي تأخذه هذه العالقة في 
الدول الديمقراطية الغربية، حيث ال يخفى على أحد 
مهما  لعبت دورا  الغربية  املجتمعات  في  الثقافة  أن 
في تكريس الفكر الديمقراطي في املجتمع، ولنتذكر 
لم  والغرب  أوروبــا  في  الحديثة  الثقافة  مسيرة  أن 
البلدان،  هذه  في  الديمقراطية  املسيرة  عن  تنفصل 
العلمي  باملفهوم  قطيعة  سجلت  أن  يحدث  ــم  ول
دائما  الديمقراطية  كانت  العكس،  على  بل  بينهما، 
بشكل  عامة  املثقف  وفي  الثقافة  في  سندها  تجد 
تكتنفه الثقة املتبادلة إلى حد القول أن »الثقافة هي 

اإلكسير الذي تقتات منه الديمقراطية«.

نزار القريشي 

عثمان محمود 

بنعيسى يوسفي
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متابعات

األسبوعالرباط

والجماعات  العمومية  والمؤسسات  اإلدارات  في  األشباح  الموظفين  ظاهرة  حول  جديد  من  والنقاش  الجدل  عاد 
عامة  استياء  أثــار  مما  العمل،  لمقرات  إطالقا  يحضرون  ال  أو  مهام،  أي  تأدية  دون  رواتــب  يتلقون  والذين  الترابية، 

المغاربة، خاصة في ظل تزايد نسبة البطالة في صفوف حاملي الشواهد العليا.

الــربــاط،  مدينة  عــمــدة  فــجــرت 
»املوظفني  قضية  أغاللو،  أسماء 
ــاح« بــعــدمــا كــشــفــت عن  ــبـ األشـ
موظف   2000 مــن  ــد  أزي ــود  وج
الرباط وحدها،  في جماعة  شبح 
تأدية  دون  من  أجورا  يتقاضون 
خلقت  حيث  اإلدارة،  في  مهامهم 
كبيرة  ضجة  التصريحات  هــذه 
وزارة  ولدى  النقابيني  وسط  في 
بمسؤولي  دفــع  مما  الداخلية، 
والية الجهة إلى فتح تحقيق في 

املوضوع.
وسبق أن أكد عدد من املسؤولني 
الحكوميني سابقا، وجود ظاهرة 
اإلدارات  في  األشباح  املوظفني 
باملغرب،  الحكومية  واملؤسسات 
تضاربا  هناك  أن  املالحظ  لكن 
ــي األرقــــام بــخــصــوص الــعــدد  ف
في  »املوظفني«  لهؤالء  الحقيقي 
على  خاصة  القطاعات،  مختلف 
الترابية  الــجــمــاعــات  مــســتــوى 
لم  حيث  املنتخبة،  واملــجــالــس 
من  السابقة  الحكومات  تتمكن 
والقضاء  الظاهرة  هذه  معالجة 
عليها، رغم توفر املؤسسات على 
لتحديد  معلوميات  ونظام  آليات 
هــويــة املــوظــفــني الــغــائــبــني عن 

مقرات عملهم.
يرى املحلل السياسي عبد الرحيم 
ــعــالم، أن املــوظــفــني األشــبــاح  ال
ويمكن  الــدولــة  على  يخفون  ال 
موظفني  هناك  أن  إال  اكتشافهم، 
في  قانونية  بصفة  تعيينهم  تم 
فترة معينة في مناصب بقطاعات 
حكومية ومؤسسات دون أن يتم 
مثال  العمل،  ذلك  طبيعة  تحديد 
والرياضة،  الشباب  قطاع  فــي 
هــؤالء  بــني  مــن  أن  ــى  إل مشيرا 
والفنانني  الرياضيني  من  عــددا 
عمومية  وظيفة  على  يحصلون 
مثل  الوظيفي،  الريع  إطــار  في 
البحار  أعالي  في  الصيد  رخص 

ومأذونيات سيارات األجرة..
وقال العالم، أن هناك موظفني 
لهم  ــرف  ــصـ وتـ تــعــيــيــنــهــم  ــم  تـ
بعضهم  شــهــريــة،  تــعــويــضــات 
امليزانية  من  تعويضات  يتلقى 
بعض  مثل  لــلــدولــة،  العمومية 
توظيفهم  يتم  الذين  السائقني 
زوجــات  عند  يشتغلون  لكنهم 
عليه  يطلق  ما  وهذا  املسؤولني، 
أن  إلى  مشيرا  الوظيفي،  الريع 
لهم  كانت  أيضا مسؤولني  هناك 
ويستفيدون  مسؤولية  مناصب 

عند  لكن  الوظيفي،  السكن  من 
ويبقوا  مهامهم  تنتهي  إعفائهم، 
يتلقون الراتب الشهري ويقطنون 
موضحا:  الــوظــيــفــي،  بالسكن 
مسؤوال  موظف  يكون  »أحيانا 
ويتم  معني  قسم  أو  عن مصلحة 
ويظل  مسؤوليته،  من  تجريدة 
ملقر  يــأتــي  ال  ــد  وق مهمة  بـــدون 
يظل  لكنه  طويلة،  ملــدة  العمل 
هناك  وحاليا  أجرته،  يتقاضى 
تقريبا 500 ألف موظف عمومي، 
ألف   300 حوالي  إن  يقال  لكن 

هي من تشتغل«.
من  أخرى  فئة  هناك  أن  وتابع 
النقابي  التفرغ  يفضلون  الناس 
يلتحقون  الوظيفي  التفرغ  أو 
ومؤسسات،  بقطاعات  بالعمل 
ــزاب أو  ــ مــثــل الــنــقــابــات واألحـ
البرملان،  في  أو  الوزراء  دواوين 
التعليم  في  األساتذة  بعض  مثل 
الـــذيـــن يــتــخــلــون عـــن تــدريــس 
في  للعمل  ويلتحقون  التالميذ 
إطار  في  وذلــك  القطاعات،  هذه 
بمثابة  وهــم  النقابي،  التفرغ 
يتلقون  ألنهم  أشــبــاح  موظفني 
يؤدون  وال  الــوزارة  من  أجورهم 
معتبرا  بــهــا،  املتعلقة  ــهــام  امل

يتغيبون  الذين  البرملانيني  أن 
الــنــواب  مجلسي  جلسات  عــن 
أشباح،  موظفني  واملستشارين، 
ألنهم ال يقومون بدورهم، وبعض 
يلجؤون  الــذيــن  أيضا  األطــبــاء 
يذهبون  لكنهم  النقابي  للتفرغ 

للعمل في املصحات الخاصة.
املستشار  اعتبر  جانبه،  مــن 
أن  الــحــيــانــي،  عمر  الــجــمــاعــي، 
بجماعات  ــاح  ــب األش إشــكــالــيــة 
حيث  ــدة،  جــدي ليست  ــغــرب،  امل
)خصوصا  تلجأ  الــدولــة  كانت 
ــي عــهــد إدريــــس الــبــصــري(،  ف
العاطلني  مــئــات  تــوظــيــف  إلــى 
المتصاص  كطريقة  بالجماعات 
لهذه  يــكــون  أن  دون  الــبــطــالــة، 
بهذا  فعلية  حاجة  الجماعات 
كما  املوظفني،  من  الهائل  الكم 
على  دأبــوا  منتخبني  هناك  أن 
ومناصريهم  أقربائهم  توظيف 
لكسب  كطريقة  بــالــجــمــاعــات، 
نواب  ألحد  مثاال  وذكــر  والئهم، 
الــذي  ــاط،  ــرب ال جماعة  رئيسة 
ــي فــتــرة ســابــقــة 3 من  وظـــف ف

إخوته وزوجة أخيه بالجماعة.
ــه قبل  ــح الــحــيــانــي، أن وأوضـ
ســؤاال  فريقه  طــرح  ســنــوات،   6

حول  الرباط،  مدينة  مجلس  في 
ظاهرة املوظفني األشباح، بعدما 
وصــلــتــهــم أخـــبـــار عـــن وجـــود 
كندا  ــي  ف يــعــيــشــون  أشــخــاص 
وبعدد  بعيدة،  ومــدن  وأوروبـــا، 
الجنوبية،  األقــالــيــم  مـــدن  مــن 
من  ــم  ــه ــب روات يــتــلــقــون  لكنهم 
الجماعة دون أن يكلفوا أنفسهم 

عناء الحضور.
 

الريع الوظيفي 

ــوســي، أن  ــل ــغ ــد مــحــمــد ال ــ أك
أثير  األشباح  املوظفني  موضوع 
كبيرين،  ــدال  وجـ نــقــاش  حــولــه 
أرقام  غياب  في  الغموض  ويلفه 
ــدد هـــؤالء في  ــول عـ رســمــيــة حـ
املؤسسات العمومية، لكن لحدود 
معطيات  ــاك  ــن ه لــيــســت  اآلن، 
ــحــات  ــصــري ــوى ت ــ رســـمـــيـــة سـ
تتحدث  وهــنــاك،  هنا  مسؤولني 
أنه في  »إال  عن تقديرات وأرقام، 
غياب معطيات مضبوطة، يصعب 
الحديث عن هؤالء املوظفني، ورغم 

ذلك، فإن الظاهرة موجودة 
في اإلدارات العمومية وفي 

الريع العمومي يتحدى المنطق

ظاهرة الموظفين األشباح 
أسماء أغاللو عمدة الرباط، فجرت ملف تستنزف المالية العامة

املوظفين األشباح من جديد

ضوع
مو

الف
الغ
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متابعات

متفاوتة  بنسب  املرافق  مختلف 
من مرفق عمومي إلى آخر«.

املغربية  الجمعية  وحــســب 
الظاهرة  فإن  العام،  املال  لحماية 
ــزء من  ــ ــل ج ــشــك ــودة وت ــوجــ ــ م
وفي  الــبــاد،  في  الريع  سياسة 
تــجــســد ضعف  ــت،  ــوقـ الـ نــفــس 
اإلدارة  عاقة  في  القانون  حكم 
وعاقة  عـــام،  بشكل  بــاملــواطــن 
خاص،  بشكل  باملوظف  اإلدارة 
العمومي  املوظف  وأن  السيما 
املركز  مع  وظيفية  عاقة  تحكمه 
ــؤدي  ي بمقتضاها  الــعــمــومــي، 
وظيفة مقابل أجر، إال أنه عندما 
األشباح،  املوظفني  عن  نتحدث 
فــإنــنــا نــتــحــدث عـــن أشــخــاص 
أية  تأدية  دون  أجورا  يتقاضون 
املوظفني  من  هناك  إن  بل  مهام، 
معتبرا  املغرب،  خارج  يوجد  من 
األشــبــاح  املــوظــفــني  قضية  أن 
واملرفق  اإلدارة  ظاهرة  أصبحت 
قضية  ليست  وهــي  العمومي، 
ترف فكري أو موضوعا للمزايدة، 
فهي قضية مجتمعية لها ارتباط 
الريع،  بمعضلة الفساد وسياسة 
ومواجهتها تقع في صلب تخليق 
الحق  دولة  وبناء  العامة  الحياة 

والقانون ومجتمع املواطنة.
حصول  أن  الــغــلــوســي  ــال  وقـ
من  يشكل،  األجـــور  على  ــؤالء  ه
دون  عمومية  ألموال  هدرا  جهة، 
أخــرى،  جهة  ومــن  حــق،  موجب 
الفساد والريع في  يجسد تغلغل 
دواليب الحياة العامة، وبالتالي، 
ال بد من وضع حد لهذه الظاهرة 
والقطع مع الريع والفساد، وذلك 
وتعميقها  الشفافية  من  بمزيد 
والحكامة  العمومية  اإلدارة  في 
القانون،  حكم  وتعزيز  الجيدة 
رؤســاء  بعض  أن  إلــى  مشيرا 
التوظيف  يستعملون  الجماعات 
حشد  أجل  من  انتخابية  كورقة 
ــار وكـــســـب األصـــــوات  ــصــ ــ األن
توظيف  عبر  االنتخابات  خــال 
طبيعة  تحديد  دون  أشــخــاص 

مهامهم داخل الجماعة.

مجلس الحسابات يتدخل

ــس الـــجـــهـــوي  ــلـ ــجـ دخـــــل املـ
ــاط  ــرب ــي جــهــة ال لــلــحــســابــات ف
ــا الـــقـــنـــيـــطـــرة، عـــلـــى خــط  ســ
في  ــاح  ــب األش املــوظــفــني  قضية 
عقب  للرباط،  الحضرية  الجماعة 
تصريحات العمدة أسماء أغالو، 
نظام  تقييم  مهمة  فــي  ــرع  وشـ
الجماعات  في  الداخلية  املراقبة 
الرباط  لجهة  التابعة  الترابية 
الرباط  جهة  واليــة  مع  بتنسيق 

للبحث في القضية.
املجلس  أن  املراسلة  وكشفت 
لجنة  عني  للحسابات  الجهوي 
للقيام  املجلس،  مكونة من قضاة 
بــمــهــمــة لــلــبــحــث فـــي مــوضــوع 
املوظفني األشباح وجمع معطيات 
ــة إلنــجــاز  ــي ــومــات إضــاف ومــعــل
جماعة  مجلس  داعــيــا  املــهــمــة، 
من  املجلس  تمكني  إلــى  الــربــاط 
الوثائق املطلوبة للقيام بمهامه.

وفجرت عمدة العاصمة الرباط 
في  ــاح  ــب األش املــوظــفــني  قضية 
حوار تلفزي، حيث قالت أن عدد 
املوظفني في جماعة الرباط يصل 

منهم   200 موظف،   3700 إلــى 
بينما  التقاعد،  على  سيحالون 
ال  عملهم  يمارسون  الذين  عــدد 
والباقي  موظف،   1000 يتعدى 
يتقاضون  أشباح  موظفون  كلهم 
بأي  يقوموا  أن  دون  أجــورهــم 
ــرة  ــاه ظ أن  وأضـــافـــت  عـــمـــل، 
فــي جماعة  األشــبــاح  املــوظــفــني 
تكبد  تــتــرأســهــا،  الــتــي  ــاط  ــرب ال
خسائر  للدولة  العامة  امليزانية 
ماليا  كبيرة وتسبب عجزا  مالية 
198 مليون  لخزينة الجماعة بلغ 

درهم.

إحصائيات متضاربة 

بخصوص  األرقـــام  تتضارب 
للموظفني  الــحــقــيــقــي  الـــعـــدد 
ــي املـــؤســـســـات  ــ األشــــبــــاح ف
الترابية،  والجماعات  الحكومية 
إال أن املؤكد أن الظاهرة متفشية 
حيث  املــرافــق،  مــن  العديد  فــي 
نجيب  الــســابــق  لــلــوزيــر  سبق 
بوليف، املكلف بالشؤون العامة 
أن   ،2012 والحكامة خال سنة 
كشف أن عدد املوظفني األشباح 
يصل  العمومية  الوظيفة  فــي 
وزير  لكن  موظف،  ألف   80 إلى 
السابق،  العمومية  الوظيفة 
عام  كشف  القادر،  بنعبد  محمد 
أنه  النواب،  مجلس  في   2019
ضبط 3 آالف و339 موظفا شبح 
و2017،   2012 بني  الفترة  في 
وذلك نفيا لألخبار التي تتحدث 
ــود مــائــة ألــف موظف  عــن وجـ
العمومية  اإلدارات  فــي  شبح 
في  يشتغلون  ألف   800 ضمن 

القطاع العام.
ــرى،  ــ ــادر أخ ــصـ وتــتــحــدث مـ
في  املــوظــفــني  آالف  ــاك  ــن ه أن 
ومؤسسات  الترابية  الجماعات 
عمومية وفي البرملان ال يشتغلون 
أو يتغيبون لكنهم يتلقون أجورا 
ــوال  األم مــن  شهرية  ورواتــبــهــم 
مبررات  تقديم  دون  العمومية 
تتخذ  أن  ودون  الغيابات،  لهذه 
قانونية،  ــراءات  ــ إج حقهم  فــي 
القانون  ألحكام  خرقا  يشكل  ما 
من  االقتطاع  بخصوص   12.81
الدولة  ــوان  وأع موظفي  رواتــب 
غير  بصفة  العمل  عن  املتغيبني 

مشروعة.

أشهر الموظفين األشباح
 

ــقــة، أن  ــاريــر ســاب ــق كــشــفــت ت
ــرة املـــوظـــفـــني األشـــبـــاح  ــاهـ ظـ
متفشية في عدة قطاعات، خاصة 

والرياضة،  الشبيبة  قطاع  في 
الوجوه  من  العديد  يضم  الــذي 
السابقني،  واألبطال  الرياضية 
على  الحصول  من  تمكنوا  الذين 
الــقــطــاع بفضل  وظــائــف داخـــل 
في  عليها  حصلوا  التي  األلقاب 
التظاهرات الدولية واألوملبية، إال 
الرياضيني  أن املاحظ أن هؤالء 
داخــل  وظيفة  ــأي  ب يقومون  ال 

رغم  ويتقاضون  الرياضة  قطاع 
آالف  عشرة  تفوق  رواتـــب  ذلــك 

درهم شهريا.
ــني  ــوظــف ومــــن بـــني أبـــــرز امل
الوطني،  الصعيد  على  األشباح 
هناك أبطال سابقون في مختلف 
غــرار  على  الرياضية،  ــواع  األنـ
األوملبي  البطل  الــكــروج  هشام 
متر،   1500 سباق  في  السابق 
والعداءة  حيسو  صاح  والعداء 
وخالد  واعــزيــز،  زهــرة  السابقة 
في  مدربني  جانب  إلى  بوالمي، 
في  وأبطال  القدم،  كــرة  رياضة 

رياضات فردية أخرى.
فــظــاهــرة املــوظــفــني األشــبــاح 
القطاع  عــلــى  فــقــط  تقتصر  ــم  ل
ــى  ــدت إل ــتـ ــل امـ ــي، بـ ــاضـ ــريـ الـ
كشف  أن  سبق  حيث  البرملان، 
قائمة  عن  النواب  مجلس  رئيس 
الذين  األشباح  املوظفني  بأسماء 
بينهم  من  عملهم،  عن  يتغيبون 
العام  ــني  األم بنعلي  املصطفى 
لحزب جبهة القوى الديمقراطية، 
إلى جانب برملانيني ال يحضرون 

جلسات مجلس النواب.
املستشارين  مجلس  يعرف  كما 
ــدون مــهــام ال  كــثــرة املــوظــفــني بـ
يتوفرون على مكاتب للعمل داخل 
مما  الثانية،  التشريعية  الغرفة 
يدفع بعضهم للغياب بسبب عدم 
إلى  ويتحولون  قار  مكتب  وجود 
أن  انتظار  فــي  أشــبــاح  موظفني 

يوفر لهم املجلس أماكن للعمل.
ــوات املــاضــيــة  ــســن وعــرفــت ال
الذين  األشباح  البرملانيني  ظاهرة 
كانوا يتغيبون عن جلسات مجلس 
رئيس  يضطر  كان  حيث  النواب، 
للعموم،  أسمائهم  إلعان  املجلس 
الذي  شباط  حميد  أبرزهم  ومــن 
عقب  تركيا  في  االستقرار  فضل 
إلى  االستقال،  لحزب  مغادرته 
املنصوري  الزهراء  فاطمة  جانب 
بمجلس  عــضــوة  كــانــت  عــنــدمــا 
الـــنـــواب، والــبــرملــانــي يــاســني 

الراضي عن الحزب الدستوري.

ظاهرة تساهم 
في هدر المال

الوطنية  الــنــقــابــة  اعــتــبــرت 
ظاهرة  أن  الترابية،  للجماعات 
تشكل  باتت  األشباح  املوظفني 
ســرطــانــا يــنــخــر الــكــثــيــر من 
غرار  على  الترابية،  الجماعات 
الــربــاط  عــمــدة  عنه  كشفت  مــا 
شبح  موظف   2400 وجــود  من 
التي ترأسها، مضيفة  بالجماعة 
أن هذا الرقم املهول الذي كشفت 

فضيحة  يعد  الرباط  عمدة  عنه 
تحقيق  فتح  تستوجب  كــبــرى 
الداخلية  وزارة  طرف  من  عاجل 
للحسابات  األعــلــى  واملــجــلــس 
وتحريك مساطر ربط املسؤولية 

باملحاسبة.
كل  باتخاذ  النقابة  وطالبت 
الازمة  القانونية  ــراءات  اإلجــ
صرفت  التي  األجور  السترجاع 
لهؤالء املوظفني لفائدة امليزانيات 
املسطرة  وتحريك  الجماعاتية، 
طرف  من  والقانونية  ــة  اإلداريـ
الوزارة الوصية، واصفة ظاهرة 
املسكوت  األشــبــاح  املــوظــفــني 
وهدر  الريع  مظاهر  بأنها  عنها، 
اإلداري،  والفساد  الــعــام  ــال  امل
احتياطي  جيش  هم  هؤالء  وأن 
يوظف ضد العمل النقابي الجاد 
في  والتحكم  النضاالت  لتكسير 
نتائج انتخابات اللجن الثنائية.
املوظفني  ظــاهــرة  أن  ــدت  وأكـ
الوقت  في  مستفحلة  األشــبــاح 
الشباب  آالف  فيه  يعاني  الــذي 
العطالة،  من  الشواهد  حاملي 
الجماعات  مصالح  جل  وتعاني 
املتوسطة  خــاصــة  ــتــرابــيــة،  ال
ــرة، مـــن الــخــصــاص  ــي ــصــغ وال
ــة، مما  ــشــري ــب ال املــــــوارد  فـــي 
ــح املــواطــنــني،  ــصــال يــعــطــل م
املوظفني  آالف  بترسيم  مطالبة 
يتقاضون  ــن  ــذي ال الــعــرضــيــني 
ــورا أقـــل مــن الــحــد األدنـــى  أجــ
التغطية  من  محرومني  لألجر، 
وكل  والعطل  والتقاعد  الصحية 
التعويضات الجاري بها العمل.

ــال االتـــحـــاد  ــ ــن جــانــبــه، ق مـ
أن  املعطلني،  للدكاترة  الوطني 
ظاهرة املوظفني األشباح تسري 
العمومية  املؤسسات  جــل  فــي 
سريان السم في الجسد، وليست 
حكرا على قطاع دون غيره، وإن 
تفاوتت درجة حدتها، فقد كشف 
العامة،  للشؤون  السابق  الوزير 
في تصريح له، أن عدد املوظفني 
العمومية  الوظيفة  في  األشباح 
ال يقل عن تسعني ألفا، يتوزعون 
واملــؤســســات  اإلدارات  ــني  بـ
والـــجـــمـــاعـــات والـــبـــلـــديـــات 
تحد  في  الحكومية،  والقطاعات 
ــار إلــى  ســافــر لــلــقــوانــني، وأشــ
كمؤسسة  نفسه  الــبــرملــان  أن 
وتنفيذية،  وتشريعية  دستورية 
أشــبــاح،  موظفني  مــن  يخلو  ال 
إهــدار  مسلسل  يستمر  وبــذلــك 
للدولة،  العامة  املالية  امليزانية 
مايير  إلــى  الخسائر  تصل  إذ 
تقف  فيما  ســنــويــا،  الـــدراهـــم 
ومثياتها  الحالية  الحكومة 
السابقة، عاجزة عن محاربة هذه 

الظاهرة.

حصول املوظفين األشباح ىلع األجور يشكل، من جهة، هدرا ألموال عمومية دون 
موجب حق، ومن جهة أخرى، يجسد تغلغل الفساد والريع يف دواليب الحياة العامة، 

وبالتالي، ال بد من وضع حد لهذه الظاهرة والقطع مع الريع والفساد، وذلك بمزيد من الشفافية 
وتعميقها يف اإلدارة العمومية والحكامة الجيدة وتعزيز حكم القانون، علما أن بعض رؤساء 
الجماعات يستعملون التوظيف كورقة انتخابية من أجل حشد األنصار وكسب األصوات خالل 

االنتخابات عبر توظيف أشخاص دون تحديد طبيعة مهامهم داخل الجماعة.

محمد الغلوسي

هناك موظفين تم 
تعيينهم وتصرف لهم 

تعويضات شهرية، 
بعضهم يتلقى 

تعويضات من امليزانية 
العمومية للدولة، 

مثل بعض السائقين 
الذين يتم توظيفهم 

لكنهم يشتغلون 
عند زوجات 

املسؤولين، وهذا 
ما يطلق عليه الريع 

الوظيفي، وهناك 
أيضا مسؤولين كانت 

لهم مناصب مسؤولية 
ويستفيدون من 

السكن الوظيفي، لكن 
عند إعفائهم، تنتهي 

مهامهم ويبقوا 
يتلقون الراتب الشهري 

ويقطنون بالسكن 
الوظيفي...

عبد الرحيم العالم
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  ثقـافة

العدد: 1612 من 17 إلى 23 يونيو 2022

  

عاصمة سوس تستعد للتظاهرة 
الثقافية »أكادير ثقافات« 

مدينة  فــي  جــاريــة  األشــغــال 
النسخة  ــضــان  الحــت ــر  ــاديـ أكـ
الثقافية  التظاهرة  من  األولــى 
تهدف  التي  ثقافات«،  »أكادير 
الــشــبــاب  تنمية  تــعــزيــز  ــى  إلـ

وتحررهم من خالل الثقافة.
ــج هـــذه  ــامـ ــرنـ ويـــشـــمـــل بـ
تنظمها  ــي  ــت ال ــرة،  ــظــاه ــت ال
بني  إنستيتيوت«  »كونيكت 
وفــاتــح  الــجــاري  يــونــيــو   17
ــبـــل، حــفــالت  ــقـ ــيـــوز املـ ــولـ يـ
ــاءات أدبــيــة  ــقـ مــوســيــقــيــة ولـ
فنانا   20 فيها  يشارك  وفنية 
املخرج  بينهم  من  ومحاضرا، 

التازي،  الرحمان  عبد  محمد 
ــدة بــلــيــزيــد،  ــريـ واملـــخـــرجـــة فـ
جويطي،  الكريم  عبد  والكاتب 
ــحــقــوقــي أحــمــد  والــنــاشــط ال
هلل  عبد  اآلثــار  وعالم  حرزني، 
كما  أخرى،  وشخصيات  فيلي، 
»أكادير  فعاليات  في  سيساهم 
شابة   200 من  ــد  أزي ثقافات« 
برامج  فــي  مــشــاركــني  ــاب،  وشـ
بأكادير  إنستيتيوت«  »كونيكت 
في  ماهر  ومركز  أخــرى،  ومــدن 
متعددة  السادس  محمد  جامعة 
بالرباط  التقنية  التخصصات 

وابن جرير.

الشعر على رأس اختيارات »غاليري األدب« لجائزة أدبية جديدة
جمعية النادي السينمائي 

تنظم مهرجان سيدي قاسم 
للفيلم المغربي القصير

بشراكة مع املركز السينمائي املغربي، وبتعاون 
ــيـــم ســــيــــدي قــــاســــم واجلـــمـــاعـــة  ــلـ ــالـــة إقـ مــــع عـــمـ
التربية  لــــوزارة  اإلقليمية  واملــديــريــة  احلــضــريــة 
ــي والـــريـــاضـــة، تنظم  ــ الــوطــنــيــة والــتــعــلــيــم األولـ
جــمــعــيــة الـــنـــادي الــســيــنــمــائــي، الــــــدورة الــثــانــيــة 
والعشرين ملهرجان سيدي قاسم للفيلم املغربي 
القصير يف الفترة ما بني 23 و27 يونيو اجلاري، 
ــــام روائـــيـــة قــصــيــرة  حــيــث مت انــتــقــاء عـــشـــرة أفـ
لــلــمــشــاركــة يف املــســابــقــة الــرســمــيــة لــلــمــهــرجــان 

والتباري على جوائزها أمام جلنة التحكيم. 
لــلــمــهــرجــان   2022 دورة  بـــرنـــامـــج  ويــتــضــمــن 
بـــاإلضـــافـــة إلـــــى عــــــروض املـــســـابـــقـــة الـــرســـمـــيـــة، 
الـــفـــقـــرات الـــتـــالـــيـــة: ورشــــــات تــكــويــنــيــة لــفــائــدة 
الــــشــــبــــاب، مـــــعـــــارض لــــلــــصــــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة 
ندوة  السينمائية،  والكتب  التشكيلية  واللوحات 
حول محور الدورة 22 »السينما والفوتوغرافيا«، 
شباب،  ملخرجني  قصيرة  مغربية  أفــام  عــروض 

محاضرة سينمائية، وتكرميات.
ــة  ــ ــديـ ــ ــزة األنـ ــ ــائــ ــ إلـــــــى أن جــ جتـــــــدر اإلشــــــــــــارة 
الــســيــنــمــائــيــة ألفــضــل فــيــلــم، والــتــي حتــمــل اســم 
األعضاء  ثاثية  »دونكيشوط«، ستمنحها جلنة 
ــة الــتــابــعــة  ــ ـــديـ ــعـــض األنــ ــكـــون مــــن ممـــثـــلـــي بـ ــتـ تـ
باملغرب  السينمائية  لألندية  الوطنية  للجامعة 

)جواسم(.

»البولفار« يعود إلى الدار البيضاء
بسبب  التوقف  من  عامني  بعد 
ــا«، من  ــ ــورون ــ ــود جــائــحــة »ك ــي ق
الدار  مدينة  تحتضن  أن  املرتقب 
البيضاء الدورة العشرين ملهرجان 
من  املمتدة  الفترة  في  »البولفار«، 
املقبلني،  أكتوبر   2 إلى  23 شتنبر 
كالعادة  املهرجان  سينطلق  حيث 
تتيح  التي  »الترومبالن«  بمسابقة 
تقديم  فــرصــة  املبدعني  للشباب 
الجمهور،  أمــام  الفنية  عروضهم 

وســيــتــم اخـــتـــيـــار فــنــانــني فــي 
والراب/  امليطال،  الروك/  أصناف 
وأنواع  والفيزيون،  هوب،  الهيب 
تحظى  معاصرة  أخرى  موسيقية 
ــاب الــجــمــهــور  ــجـ بــمــتــابــعــة وإعـ

العريض.
ملعب  سيحتضن  لــلــتــذكــيــر، 
البيضاوي  الجامعي  الراسينغ 
مهرجان  فــعــالــيــات   »R.U.C«

»البولفار«.

ــي، ابــن  ــرب ــغ ــاز الـــقـــارئ امل فـ
املهياوي،  إلياس  وجــدة،  مدينة 
مسابقة  في  عامليا  األول  باملركز 
وتجويده  الكريم  القرآن  لحفظ 
زيد  بإثيوبيا، من تنظيم جمعية 
املجلس  مع  بتنسيق  ثابت،  بن 
ــشــؤون اإلســالمــيــة  ــل األعـــلـــى ل
شارك  قد  وكــان  الــدولــة،  بنفس 
في املسابقة قراء من حوالي 50 
الحفظ  فــروع:  ثالثة  في  دولــة، 

ثم  واألذان،  الترتيل،  مع  الكامل 
الفرع الذي حصل  التالوة، وهو 
املركز  على  املغربي  القارئ  فيه 

األول عامليا.
وجرت املسابقة على مرحلتني، 
بالتصفيات  ــى  ــ األولـ تــتــعــلــق 
األولية الختيار ثالثة متسابقني، 
في  بينهم  من  الفائز  اختيار  ثم 

املرحلة النهائية.
الجوائز  تقديم  حفل  ونــظــم 

لكرة  ملعب  في  الــقــراء  وتكريم 
أبابا،  أديــس  بالعاصمة  القدم 
وكــان  اآلالف،  عــشــرات  حــضــره 
تعبير  ــق  وفـ مــهــيــب،  جــو  فــي 
ــاوي، الــحــاصــل  ــي ــه الـــقـــارئ امل
الــدراســات  فــي  ماجستير  على 
الــقــرآن  يعّلم  كما  اإلســالمــيــة، 
أن  له  وسبق  بوجدة،  مركز  في 
حصل على عدة جوائز في حفظ 

وتجويد القرآن الكريم.

جائزته  األدب«  »غاليري  يطلق 
األدبية في دورتها الثالثة 2022-
»تخصص  أن  تقرر  التي   ،2023
عريق،  ــي  أدب لجنس  الــعــام  هــذا 
إلهام  - مصدر  يــزال  ومــا   - كــان 
األمر  ويتعلق  جمعاء،  للبشرية 
في  أحد  يجادل  ال  الذي  بالشعر، 
وعبر  الــعــصــور  كــل  فــي  أهميته 

جميع بقاع العالم«.
التظاهرة  هــذه  منظمي  وحسب 
الثقافية، فإن »الشاعر املغربي محمد 
الشيخي، الذي تتشرف هذه الدورة 
ممارسته  خالل  من  ساهم  باسمه، 
للتدريس الجامعي لردح من الزمن، 

منها  املغربية،  املدن  من  كثير  وفي 
موطن  الــبــيــضــاء  ــدار  ــ ال مــديــنــة 
عدد  تكوين  فــي  األدب،  غاليري 
واألساتذة،  والنقاد  الشعراء  من 
الحداثي  البعد  أعينهم على  ففتح 
وجدانهم  في  ورســخ  الشعر،  في 
الشعر  عمق  الجمالية  وذائقتهم 
بماهيته  تعريفهم  عبر  ونسغه، 
الحقيقية، وطرق اشتغاله وآلياته 
الشعري  املعنى  النبثاق  املوظفة 
ذلك  فــي  بما  واملــتــجــدد،  الخالد 
والرمز  وتركيبا،  معجما  اللغة 
ــاع  ــق والـــصـــورة الــشــعــريــة واإلي

بنوعيه: الداخلي والخارجي«.

المغربي المهياوي ينال المركز األول عالميا 
فــــــي تــــــالوة القـــــرآن



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

الصحي  الحجر  من  حتى  استثناء  بوعشرين  النقيب  موت  كان 
وزيارة قبر والدتي رحمة هلل عليها، وهي ترقد بجانبه اليوم، وكان يقول 
لي: »ال أدري يا نور الدين كيف أننا نلتقي في نقطة ضعف واحدة، هي 
حب الوالدة«، بل نقطة قوة يا من لوال اعتراض يدي التي تداركت جسده 

لسقط ملا دفنا والدته.
وقد احتفظت برسالة شكر وعرفان وأنا محامي عام باملجلس األعلى 
عقب انتهاء أشغال مؤتمر اتحاد املحامني العرب، بعد قبول االستضافة 
عقل  ذ.  املرحوم  بالبيضاء بحضور  منزلي  في  املكتب  بها  التي شرفني 
من  وعدد  صادوق  إبراهيم  والنقيب  الشهير،  اللبناني  املحامي  سامي، 
األستاذ  اللبناني  املحامي  وبحضور   ،2009 سنة  واملحامني  القضاة 
عقب  وعرفان  شكر  برسالة  درميش  عبد هلل  النقيب  شرفني  كما  بسام، 
انتهاء واليته األولى سنة 1996 وانتخاب ذ. محمد الشهبي نقيبا جديدا 
أرفقها هي كذلك واعتبرهما نيشانا من مهنة النبالء لقاضي زميل كان 
دائما في خدمة الرسالة التي عشقها، وال فرق بني قضاء ومحاماة فيها 
إال بنسج العمل الرامي إلى تحقيق العدل واإلنصاف واملصلحة العامة 

للوطن الحبيب.
الوالدة  قبر  بزيارة  ألقــوم  العصر  صالة  قبل  باكرا  ذهبت  وفعال، 
املسؤولني  بأحد  التقيت  وبالصدفة،  قبرها،  على  الكريم  القرآن  وترتيل 
القضائيني، فقلت له إني سأزور قبرها ورافقني وعندما فتح باب املقبرة، 
املحامي  يتقدم  ال  بأن  املهني  بالعرف  عمال  الدخول  في  ليتقدم  تأخرت 
منه،  تواضعا  ذلك،  يكون  أال  وأقسم  فتأخر  القاضي،  يدخل  أن  بعد  إال 
وقال: »أنت قيدومي في املسؤولية والعني ال تعلى على الحاجب«، وعند 
السابق  الدولة  ووزيــر  القضاة  وكبار  النقباء  بعض  وجدنا  الخروج، 
أجل  من  املتعددة  الطلبات  يرفض  كان  الذي  الرميد،  مصطفى  األستاذ 
ذ. عبد هلل درميش ألحد  قاله  ما  يردد  الحدث وكأنه  إجراء حوار حول 
الصحفيني بأن ال أصرح بدون إذن نقيبي، وقد أحيا تقليدا بتلك الكلمة 
أمامي، ثم التحق بنا النقيب محمد الشهبي، الذاكرة القضائية واملهنية 
األصيلة وعضو اللجنة العليا إلصالح منظومة العدالة السابق، والذي 
عاصر عدة أحداث تاريخية، وعندما استأذنته في كتابتها يوما، قال لي 
»ال رقابة  إدريس الضحاك:  الجليل  قالها لي أستاذي  التي  الكلمة  نفس 
بصفتي  يناديني  زال  ال  وهو  عيني  في  ونظر  والقلم«،  للفكر  إذن  وال 
القضائية رغم أنني أصبحت زميال له منذ خمس سنوات أطال هلل عمره، 
العزيز«  زميلي  مثلك  أشخاصا  تصاحب  واملهنية  القضائية  فـ»الصفات 
أجابني بحكمته وحنكته التي ورثها من ممرنه ذ. التبر رحمة هلل عليه.

ونحن ننتظر وصول الجنازة، بدأنا نستعرض الذكريات مع النقيب 
»ثالث  قائال:  إلي  فالتفت  املسؤولني،  وبعض  حسي  محمد  األستاذ 
قرارات تاريخية كبرى ال يعلمها إلى فالن« وتوجه إلي بأصبعه، ولربما 
حان الوقت لذكرها حتى يعرفها الجميع في مذكراتك أو نزهاتك، وبدأت 
تلقائيا بكتابتها وكالم النقباء ال يرد، وقال: أولها، قرار »إنشاء املحكمة 
التجارية االستئنافية بالبيضاء«، إذ كان قد سطر في التنظيم األولي أن 
تكون بالرباط، وكان سبب ذلك، أن املحكمة التجارية بنب مسيك والتي 
قسمت  عندما  الثاني  الحسن  امللك  له  املغفور  لتعليمات  طبقا  بنيت 
أن  إال  اإلداريــة،  املركبات  بناء  وتم  عماالت  خمس  إلى  البيضاء  الدار 
إكمال ورش هذه املحكمة بتلك الهندسة املعمارية الجميلة التي أرادها 
عاهل البالد، صادف أزمة اقتصادية خانقة سنة 1995، فارتأت ميزانية 
في  الرباط  في  االستئنافية  التجارية  املحكمة  إنشاء  يتم  أن  الحكومة 
انتظار إكمال بناء محكمة بن مسيك، وصادف أن كان مشروع التنظيم 
القضائي على طاولة وزير العدل، املرحوم عبد الرحمان آملو، وصادف 
أيضا أن األستاذ محمد الشهبي انتخب نقيبا، فتم التعبير في اجتماع 
ملجلس الهيئة، عن تذمر املحامني من مثل هذا القرار، ومما يمكن أن 
كيلومتر  مائة  لبعدها  نظرا  عراقيل،  من  التجارية  ملفاتهم  يعترض 
األمر  كان  إذا  املحاكم  هذه  تستقل  أال  مفضلني  البيضاء،  الــدار  عن 
وشك  على  القرار  وكان  أخرى،  مدينة  إلى  أنشطتهم  نقل  سيتطلب 
التوقيع وإدراجه في املجلس الحكومي، فإذا بالنقيب محمد الشهبي 

يطرق باب منزلي ليال، ويطلب مني تبليغ وزير العدل ذلك.

بين القضاء 
والمحاماة.. 

الطائر الصداح

يتـــبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات

العدد: 1612 من 17 إلى 23 يونيو 2022

فاطمة  املغربية  املمثلة  كشفت 
وشاي، أنها لم تلج عالم »اليوتيوب« 
أجل  من  إنما  ــال،  امل كسب  أجــل  من 
محتوى  ونــشــر  الــتــفــاهــة،  مــحــاربــة 

مفيد.
عـــالش كنجي  ــا  »أنـ وأوضـــحـــت: 
الفلوس؟  على  واش  هنايا،  نوقف 
كنتخلص  أنــا  ــي..  رزق عندي  أنــا  ال، 
ورا  كــدوز..  اللي  كلها  أعمالي  على 
الحقوق  من  النصيب  واحد  كيجينا 
ديالنا  األعمال  كاين  املجاورة.. وعاد 
معتبرة  فــاملــســرح«،  كنشتغلو  ورا 
املحتوى  تفشي  أسباب  بني  من  أن 
ــع الــتــواصــل  ــواق ــه« عــلــى م ــاف ــت »ال

االجتماعي، هو غياب الفن.
رفقة  تحاول  أنها  وشــاي  وأكــدت 
تقاسم  األشـــخـــاص،  مــن  مجموعة 
محتويات مفيدة مع املغاربة، وقالت: 

نحطو  ــن  ــك أم مــا  ــو  »كــنــحــاول
لكن  مــفــيــدة  مــحــتــويــات 

الناس تخربات العقول 
ديالهم«.

ونـــظـــرا لــكــثــرة 
القنوات  انتقادها 
املـــحـــتـــوى  ذات 
وجهت  »التافه«، 

وشــاي  لفاطمة 
انـــتـــقـــادات 

ــهــا  ــكــون ب
مأجورة، 
وهـــــــو 
ــر  ــ األمـ
ــذي  ــ ال

نفته.

فاطمة وشاي: 
غياب الفن هو 
سبب انتشار 

التفــاهــــة

ساخـــنة مذكرات 

2
»أنا بنفسي عالمة 
عالمــة  ولســـــت 
تجارية ألي ماركة«

ــد الــبــرامــج الــحــواريــة،  فــي أح
عن  حسون  شــذى  الفنانة  كشفت 
بشكل  األســـري  للعنف  تعرضها 
أحد  تعرض  بعدما  وذلــك  مباشر، 

أقربائها إلى العنف.
وقالت شذى خالل نفس املقابلة، 
أنها فرت هاربة عندما حصل معها 
هذا املوقف، فهي - حسب قولها - 
ضد تعنيف املرأة رغم أن أي امرأة 
العربي،  مجتمعنا  في  له  معرضة 

للعنف  تــعــرضــت  أنــهــا  مضيفة 
فاختارت  لها،  سابقة  عالقة  في 
إلى  مشيرة  املــنــزل،  من  الــهــروب 
أنها كانت »حرة نفسها« وهذا ما 
ساعدها على الهروب، وأوضحت: 

»أكيد أني ما أقدر أوافق عليه«.
تطرقت  منفصل،  سياق  وفي 
خالل  املغربية  العراقية  الفنانة 
البرنامج، إلى عالقتها باملغرب، 
وذكــــرت بــأنــهــا تــرعــرعــت في 

دراستها  وأكملت  املغرب 
عندما  وأنها  باململكة، 
املــغــرب، تذهب  ــزور  ت
إلى األماكن البسيطة 
والــشــعــبــيــة، ألنــهــا 
ــرت فـــي حــيــاة  ــبـ كـ
ــة بـــهـــذه  ــيـــطـ بـــسـ
تولد  ــم  ول األمــاكــن 
ــة مــن  ــق ــع ــل ــي م ــ ف

ذهب.

العــنف  األســري  يــدفع  الفنــانة  شــذى  حســون 
إلــى  الهــروب  مــن  المــنزل

أنها  أحالم،  اإلماراتية  الفنانة  أكدت 
ال تحب االستعراض باملاركات وارتداء 
املالبس التي يظهر عليها اسم العالمة 
التجارية، ألنها ال تريد أن تكون عبارة 
عن وجه إعالني ألي من هذه املاركات، 
وأضافت أنها تحب أن ترتدي لباسا 
دون  معينة  من عالمة  وأنيقا  بسيطا 

اإلشارة إلى االسم.
وقالت أحالم من خالل حسابها 
أكون  أن  أحب  ال  »أنــا  الخاص: 

بنفسي  أنا  ألنه  تجارية،  فيترينا ألي عالمة 
أن  أحــب  »ال  وتابعت:  عالمة،  أي  بــرانــد«، 
أسعى لكي أسوي إعالن طول حياتي لبراند 
»إنه  وأضافت:  تنتشر«،  املاركة  هذه  عشان 
البرند  اسم  ويبني  شي  أي  ألبس  غلط  مو 
أبني طول عمري البسة هذه  مو  لكن  عادي، 
وفي  عالماتهم  لهم  أعــرض  لكي  املــاركــات 
ألبس«،  عشان  فلوس  دافعة  أنــا  النهاية 
يلي  األشياء  ألبس  »أنا  بـ:  قولها  وختمت 

تناسبني ما يهم من وين«.

الفنانة أحالم:
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الــذي  والــزمــن  بعواقبها،  األمور 
واألشخاص  األحــداث  يتابع  يرحم،  ال 
إلى  تتسرب  التي  الرمل  حبات  عبر 
لذلك  دقتها،  كانت  التركيبات مهما  كل 
على  السابقة  الفصول  مهمة  كانت 
كان  بينما  التدقيق،  ضرورية  طولها 
واجبا  األحـــداث  بعض  ســرد  تــكــرار 

للتذكير.
كان واجبا إذن، أن يستعرض القارئ 
الحقيقية  املــغــرب  ظـــروف  والــقــارئــة 
خالل املراحل التي اختفى فيها املهدي 
العلنية  بقواته  العالم  وواقع  بنبركة، 
السرية  األجهزة  وتركيبة  والسرية، 
التي كانت تعمل لفائدة املصالح التي 
سياسية  زعــامــات  ــروز  وبـ تتناقض 
إذن،  واجبا  وكان  الثالث،  العالم  في 
كانت  الذين  الرجال  بنوعية  التعريف 
عملية  تنظيم  فــي  الطولى  اليد  لهم 
وبالتالي،  بنبركة،  املهدي  اختطاف 
بالخلفيات  اإلحــاطــة  لــزامــا  كــان  فقد 
أيام  خــالل  األنظار  عن  أخفيت  التي 
 - مؤخرا   - تظهر  وأخذت  االختطاف، 
يكن  ولم  املحاكمتني،  جلسات  وأثناء 
سرد وقائع املحاكمتني سردا منقوال من 
املكلفون  كتبها  الجلسات كما  محاضر 
أرشيفات  حفظتها  وكما  بالضبط، 
»الســني«،  بمنطقة  الفرنسية  املحكمة 
وإنما كان السرد صحفيا مرتكزا على 
حقائق ظهرت أثناء املحاكمتني، فمنها 
ما سمح له باإلدراج، ومنها ما ارتأت 
عليه  اإلبقاء  الفرنسية  الدولة  مصلحة 
األحداث  ولكن  الدولة،  أسرار  طي  في 
في  وردت  كــمــا  الـــســـرد،  الــســريــعــة 
بعيدة  تعتبر  املحاكمتني،  تلخيص 
أي  بإمكان  إذ  البعد،  كل  الخيال  عن 
التعمق، أن يرجع  أو راغب في  باحث 
ليجد  الفرنسية،  املحكمة  وثائق  إلى 
املناقشات،  التافه من  إال  أغفل  لم  أني 
التي  للجلسات  اهتمامي  كل  موليا 
الحقائق،  كشف  في  مصيرية  كانت 
الحقيقيني،  باملسؤولني  والتعريف 
لم يمثلوا أمام  الذين  خصوصا أولئك 
شهودا  بصفتهم  مثلوا  أو  املحكمة، 

فقط.
التحقيق،  مــرحــلــة  فــي  ال  ــن..  ــك ول
جلسات  فــي  وال  البحث،  مرحلة  وال 
املحاكمة  جلسات  وال  األولى  املحاكمة 
الحقيقة وانجلى األمر  الثانية، ظهرت 
بنبركة  املهدي  مصير  وبقي  الواقع، 

مجهوال، بينما لم يصدر حكم في حق 
قاتله، وال حصل محامو الطرف املدني 
القاتل  ما يشفي تعطشهم ملعرفة  على 
الحقيقي، بل إن كال من رئيس الشعبة 
فانفيل،  ــوروا  ل للمخابرات  السابعة 
ورئيس  ســوشــون،  الشرطة  وضابط 
املهدي  عن  للبحث  الفرنسية  اللجنة 
بنبركة، دانييل كيران، ورهط آخر من 
ألفوا كتبا عدة  الصحفيني واملحامني، 
على مدى سبعة عشر عاما منذ تاريخ 
إظهار  إلى  يصلوا  أن  دون  املحاكمة، 
نحو  االتهام  أصبع  وتوجيه  الحقيقة 

هدف معني. 
وحـــده،  لــالجــتــهــاد  يبقى  ــك،  ــذل وب
ولــلــعــقــل املــجــرد عــن كــل الــضــغــوط 
الحيثيات  يستخلص  أن  والعواطف، 
كالذي  تحليل  من  انطالقا  الحقيقية 
الحكم  ليصدر  الــســرد،  هــذا  تضمنه 
الحقيقي بشأن املصير الحقيقي الذي 

لقيه املهدي بنبركة للحقيقة وللتاريخ.
وها هو الزمن قد نفذ حكمه العادل 
ــن أســهــمــوا  ــذي ــن ال ــي حــق عـــدد م ف
فمات  االختطاف،  عملية  تنظيم  في 
دون  والفرنسيني  املغاربة  من  الكثير 
مــن جهات  مــا  مــن جــهــة  يــصــدر  أن 
أو  تدين  وثيقة  أو  اعتراف  العالم، 
قتل  في  أسهم  بأنه  صاحبها  يعترف 
الذين  أغلب  ألن  ربما  بنبركة،  املهدي 
لم   - مستعجلة  ظــروف  في   - ماتوا 
يوحيه  ما  لكتابة  الفرصة  لهم  تتح 
له،  فأغلبهم ال ضمير  وخز ضميرهم، 
وها هم حلفاء املهدي وأصدقاؤه، وقد 
كانوا أيام املحاكمتني حاملني مشاعل 
االتــهــام  رمـــاح  موجهني  االتــهــامــات، 
إلى  يعودون  هم  ها  معينة،  جهة  إلى 
ما  على  الندم  غــول  يلتهمهم  وطنهم 

فرط منهم من أحكام سريعة، وها هو 
السياسة  خبراء  بني  العام  اإلجماع 
والقانون، في فرنسا وفي املغرب، وفي 
كل دول الدنيا، يحصل حول مصداقية 
الصيغة املقبولة للطريقة التي قتل بها 

املهدي بنبركة.
في  كالطريق  تكون  ما  أشبه  طريقة 
للعالم  ثبت  جهة،  فمن  ازدواجيتها، 
ــع تــواطــؤ املـــخـــابـــرات، ســواء  أجــم
الفرنسية أو األمريكية أو  أو  املغربية 
إغماض  أو  اإلسهام  في  اإلسرائيلية، 
املهدي  اختطاف  مشروع  على  العني 
باألمثولة  جميعا  متذرعني  بنبركة، 
قضيناها  حــاجــة  مــن  ــم  »ك العربية: 
الحكم  أجــهــزة  تركت  وقــد  بتركها«، 
اإلرهــابــيــني  مــن  ملجموعة  الفرنسي 
الكافي  الوقت  فرنسا،  في  املعروفني 
لقضاء حاجة في نفس اتجاه متناقض 
له  كان  دوغول  الجنرال  شخصية  مع 

الذي  االستقالل  أعقاب  وفــي  آنــذاك، 
فرنسا  وقبلته  الجزائر،  عليه  حصلت 
مــرغــمــة، وفــرضــه الــجــنــرال دوغـــول 
العسكريني  القادة  من  مجموعة  على 
عن  يعلنوا  أن  ــادوا  ك والسياسيني، 
انفصال دولتهم في الجزائر عن الدولة 
عــادوا  فشلوا،  أن  وبعد  الفرنسية، 
على  أنيابهم  عــن  مكشرين  لفرنسا 
كانت  مغربية  الوطنية،  العناصر  كل 
فلسطينية،  أو  تونسية  جزائرية،  أو 
قائمة  في  بنبركة  املهدي  أدرج  وبذلك 
أن  دون  اإلمبريالي  اإلرهــاب  ضحايا 
في  أو  القائمة  رأس  على  اسمه  يكون 

خاتمتها.
ازدواجية  وعبر  أخرى،  جهة  ومن 
بنبركة  املــهــدي  لقي  التي  الطريق 
مصرعه على رصيفها، هناك الدوامة 

شخصية  ابتلعت  الــتــي  اإلرهــابــيــة 
ألي  يمكن  ال  والتي  بنبركة،  املهدي 
محموال  إال  يخرج  أن  فيها  منجرف 

على نعش.
رصيف  إلــى  االنــتــبــاه  يمكن  وال 
واحد في الطريق العام دون االهتمام 
توسعت  لقد  ــثــانــي..  ال بالرصيف 
فصول هذا الكتاب في تفسير وتحليل 
ــذي  ال الــطــريــق  ــي  ف األول  االتــجــاه 
من  بد  وال  بنبركة،  املهدي  فيه  ضاع 
االعتماد على كل الجزئيات املسرودة 
التي  الدوامة  تلك  في  للتأمل  مقدما، 
أنها  اليقني،  يكن  لم  إن  الظن  يغلب 
للسياسي  بالنسبة  مصيرية  كانت 

املغربي الذي لقي حتفه عليها.
السريعة  الحركة  في  ولنتمعن 
ــرات  ــت أجــهــزة املــخــاب ــق ــي أل ــت ال
العاملية باملهدي بنبركة في أتونها، 
جزئية  كل  في  التدقيق  ولنراعي 

على  األصــبــع  نضع  عّلنا  جزئية، 
الحلقة املفقودة في سر مضى على 

دفنه ثمانية عشر عاما.

االستنتاجات
لــوبــيــز«، هو  »أنــطــوان  أن  نــذكــر 
املقنع  للمخابرات  الفرنسي  العميل 
بصفة مدير مصلحة االتصاالت بمطار 
وإخالص  بأمانة  واملشتغل  »أورلي«، 
الفرنسية،  ــرات  ــاب ــخ امل جــهــاز  ــع  م
صديقه  إشــارة  رهن  خدماته  واضعا 
تقارير  تقديم  يغفل  أن  دون  أوفقير 
أوفقير  منه  يطلبه  ما  كل  عن  مفصلة 
يرفع  ــذي  ال فانفيل،  لــوروا  لرئيسه 

العام  املدير  إلى  التقارير  تلك  بدوره 
لجهاز املخابرات.

في  أصـــدرت  املحكمة  أن  ونــذكــر 
من  أشهر  تسعة  بعد  »لوبيز«،  حق 
محامو  عصره  أن  وبعد  املحاكمات، 
حكما  البرتقال،  عصر  املدني  الطرف 
نفسه  عليه هو  علق  بثماني سنوات، 
جهاز  أخطاء  ثمن  أدفع  »إني  بقوله: 

املخابرات«.
املاكر، خريج  الثعلب  »لوبيز«، هذا 
كيف  والجاسوسية،  اإلرهاب  مدرسة 
يديه؟  بني  من  بنبركة  املهدي  أفلت 
في  ورمته  الظروف  به  لعبت  وكيف 
ليدفع  السجن  يدخل  جعلته  متاهات 
وال  كنهها،  يــعــرف  ال  جــريــمــة  ثــمــن 

منتهاها؟
الحكم  بعد  انتهى  عمليا..  »لوبيز« 
للمخابرات  جهاز  يوجد  وال  عليه، 
على  جــديــد  ــن  م يعتمد  أن  يمكنه 
وقضائيا،  إعالميا  احــتــرق  عنصر 
لذلك، كانت سيرته في السجن، حسب 
في  وصدر  ومثالية،  حسنة  التقارير، 
قضاء  بعد  بالسراح  أمتعه  عفو  حقه 
في  وخرج  السجن،  في  سنوات  ست 
باريس  في شوارع  ليتيه   ،1972 ماي 
هذه  تنكر  وقــد  أحــد،  يعرفه  أن  دون 
شعرا  أنبت  فقد  نهائية..  بصفة  املرة 
شنبات  وأطلق  صلعته،  في  جديدا 
ــال تــغــيــرت مــالمــحــه،  ــع ــة، وف ــل طــوي
باستثناء  الناس  عن  غريبا  وأصبح 
وراء  ــجــرون  ي ــن  ــذي ال الــصــحــافــيــني 
إليه  توجه  وفعال  الحقيقة،  معرفة 
سوار«،  »فرانس  جريدة  من  صحفي 
يقول  أن  وتــرجــاه  جــونــاس،  جـــان 
فما هي  الثمن..  دفعت  »لقد  الحقيقة: 
))لقد  »لوبيز«:  ويجيب  الحقيقة؟«، 
شركة  ــرف  طـ مــن  ــرض  ــع ب تــوصــلــت 
الصيغة  عن  فيلم  إلنتاج  سينمائية 
احلقيقة  ولكن  للقضية،  احلقيقية 
عن  عنصر  كــل  وسيكشف  ستظهر، 
دوره فيها، أما أنا فأعرفها، ألني كنت 
الصحفي:  ويعاجله  فيها((،  طرفا 
الحقيقة؟«  هــي  ــا  م لــنــا  ــل  ق »إذن، 
لقد  ))احلــقــيــقــة؟  لوبيز:  ويجيب 
ولذلك  مني،  غضبوا  لذلك  قلتها، 
اآلخرين((  عن  نيابة  الثمن  دفعت 
»هيا  لــه:  فيقول  الصحفي  ويتفاءل 
في  بجولة  لنقوم  سيارتي  في  أنقلك 
الضواحي« وهو يقصد بذلك نقله إلى 
»أورموي«، بيته الذي قيل أن بنبركة 
لوفيكونت«  »فونتوني  أو  فيه،  قتل 
ولكن  بنبركة،  »لــوبــيــز«  نقل  حيث 
»لوبيز« يعاجله وكأنه يقول: ال تتعب 
اختطفه  رمبا  بنبركة  ))إن  نفسك: 
ليطالب  مختطفيه  أيدي  من  فيكون 
ورمبا  سنتيم،  مليار  بنصف  مقابله 
فبنبركة  أراد،  مــا  على  يحصل  لــم 
يف  مقيد  مــا،  محل  يف  مــوجــود  إذن، 
ويسأله  فيكون((،  فيه  خزنه  محل 
يزال  ال  بنبركة  كان  »وإذا  الصحفي: 
))حي..  »لوبيز«:  فيتعجب  حيا؟«.. 
شاهدته  لقد  يظهر؟  لم  ملا  هو؟  أين 
 - لوفيكونت  فونتوني  يف  مرة  آلخر 
بيت بوشسيش- وكان جالسا يف صدر 
املائدة، محل الشرف، يتناول غذاءه، 
يوم  ظهر  بعد  الثالثة  الساعة  وكانت 
بدلة  يرتدي  وكان   ،1965 أكتوبر   29
القاعة  يف  ــان  وك مبتسما،  رمــاديــة، 
يظهر  وكان  وفيكون،  بوشسيش  معه 

لي مطمئنا((.
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

امل�صـري الأخـري.. احلقيـقة والتـاريخ52الحلـقــة

ال يف مرحلة التحقيق، وال مرحلة البحث، وال يف جلسات املحاكمة األولى وال جلسات 

املحاكمة الثانية، ظهرت الحقيقة وانجلى األمر الواقع، وبقي مصير املهدي بنبركة 

مجهوال، بينما لم يصدر حكم يف حق قاتله، وال حصل محامو الطرف املدني ىلع 

ما يشفي تعطشهم ملعرفة القاتل الحقيقي

يف محاكمة اختطاف الزعيم 
املهدي بنبركة سنة 1967، 

زوجة املهدي غيتة وأخوه 
عبد القادر املطالب بالحق 

املدني، وإلى اليسار محامي 
العائلة »بوتان«.


