
سري
من  املستفيدة  اجلهة  عن  النظر  بغض 
املنتجات  على  الضريبية  ــراءات  ــ اإلج
»التسويق  تقنيات  باستعمال  املستوردة 
اإللكتروني«، فإن هذه اإلجراءات - حسب 
الضريبية  - هي نفسها اإلجراءات  املالحظني 
التي طبقت قبل سنة يف نفس التوقيت تقريبا 
عن  للحديث  مجال  وال  فرنسا«،  »ماما  قبل  من 

أي اجتهاد يذكر يف هذا الباب..

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

إخباري تحليل  الميــراوي.. هل هو وزيـر تحت األضواء
فرنسي في حكومة أخنوش ؟

الحــتمية  الحــرب 
بين المغرب والجزائر 14 3
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الضائعة الحقيقة  العدد يـد ملــف  بنبــــركة فـــي  سقـــوط 
اإلرهابـيــين

كواليس زيارة 
للربـــــاط 28دي ميســـتورا  6

الذهبـي  العيـد  تنـاقـضات 

بلغت أسعار أضحية العيد مستويات قياسية، غير مسبوقة، حيث لم تعد هناك عالقة بين حجم الكبش وثمنه، وقمة السخرية هي أن يصرح وزير 
في الحكومة بوجود كبش ثمنه 800 درهم، بينما الحقيقة أن بعض األسر اشترت الكبش بثمن الذهب، وال عزاء للفقراء والمساكين أمام لهيب األسعار 

الذي يحرق الجيوب في زمن تحولت فيه الشعائر الدينية إلى مظاهر استهالكية، وفي زمن تلوح فيه الحروب أكثر مما يلوح فيه السالم..

التفاصيــل   داخـــل   العــــدد

كواليس األخبار

كواليس األخبار

كواليس األخبار

مع الحدث

2

5

4

10

حتمية تدخل الوزير 
أيت الطالب للحد 

من ابتزاز المصحات 
الخاصـــة 

تقرير رسمي 
يكشف عن اختالالت 

كبيرة في المالعب 

تعطيل مجلس 
المنافسة يخلق أزمة 

النــواب داخــل مجــلس 

معطيات تؤكد 
المــائي  تهديـد األمـن 

للمغـاربـة 

عــدد مــزدوج
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1615 من 08 إلى 21 يوليوز 2022

تهنئة 

بقلــم               الطيب العلوي

العــيـد الــذهـبي
باألمس  يقلقنا  كان  فما  تقف..  ال  التغيير  عجلة 
ويؤثر فينا، لم يعد كذلك اليوم، وكثير من األفكار كانت 
أو  قيمتنا  من  ينقص  قد  حدوثها  أن  معتقدين  تقيدنا 
أكثر  أنفسنا  وجدنا  الغضب، حتى  دوامة  في  يجعلنا 

نضجا وقابلية لها، وأكثر حنكة في التصرف معها.
الكبير،  العيد  مع  تاريخنا  على  تنطبق  نفسها  الحالة 
فبني الزمن الذي أصبح يعيشه املغاربة، والذي هلل وحده 
فيه األسر مع ما بعد األضحية من  يعلم كيف ستتعامل 
متطلبات)...(، التي جاءت لتكرس أزمتهم املالية في هذه 
إلى  يعيد  فتئ  ما  الذي  الزمن  وبني  الصعبة،  الظرفية 
الحسن  الراحل  تدخل  ملا  القريب،  األمس  ذكرى  األذهان 
الثاني عام 1963 إللغاء عيد األضحى قصد التفرغ لحرب 
»الرمال« مع الجزائر)...(، ليعيد الكّرة سنة 1981، بهدف 
عام  أخرى  ومرة  الوطنية«،  بـ»الكارثة  سمي  ما  تجنب 
بني  الجفاف،  بسبب  املؤكدة  الُسّنة  هذه  بفسخ   1995
األمــور،  بأن  القول  يمكن  هــذا،  زمننا  وبني  الزمن  ذلك 

وخصوصا املنطق)...(، فعاًل تغّير منذ ذلك الوقت.
تغّير هذه املّرة بالتأكيد، بعد اجتياز املغاربة المتحان 
»كورونا«، حيث نجحوا في التمرين األول قبل عامني، 
عندما فتحت الحكومة السابقة أسواق املاشية وأمرت 
بترقيم األضاحي رغم أن تلك الفترة عرف إبانها أعداد 
صاروخيا  ارتفاعًا   »19 »كوفيد-  بفيروس  املصابني 
آنــذاك  أسفر  »املــوجــة«،  أو  بــالــذروة  بعد  فيما  سّمي 
وبعد  الكبير،  الهروب  بليلة  سميت  صاخبة  ليلة  عن 
إنجازهم للتمرين الثاني قبل عام - هذا الذي ال نعرف 
عيد  أوراق  اختلطت  عندما   - فيه  نجحنا  ما  إذا  بعد 
األضحى باألوراق السياسية)...( قبيل االنتخابات، ما 

أّدى دون شك إلى ما نعيشه اليوم.
تمارين خلفت بصمتها في نفوس الجميع، ولم يعد 
وأصبحت  الظروف،  كانت  كيفما  أحدًا  »يخلع«  العيد 
األسواق حتى الحضارية منها تخصص »باركينگات« 
باألكباش)...(  املدن  وامتألت  ماشيتها،  فيها  تعرض 
حتى أصبحنا نتساءل ما إذا كان عدد األكباش يتعدى 
أسمن  مسابقات  الكّسابة  وخــاض  البشر)...(،  عدد 
األضاحي  أسواق  وعادت  منطقة،  كل  في  كبش  وأكبر 
سّنة  إحياء  إلــى  الساعني  باملواطنني  تعج  باملغرب 
النحر، في الوقت الذي تخلو فيه من الزبائن في العديد 

من الدول اإلسالمية األخرى.
لم تعد األسباب املاّدية وال حتى السياسية تؤثر فينا 
أمام العيد الكبير وكأن كل شيء على ما يرام في هذا 
كدفاتر  ذهبي  بالذهبي..  تسميته  يستحق  الذي  العيد 
اإلشهاد  في  املتحدة  األمم  تتردد  لم  التوقيع)...(التي 
أن  بعد  املناسبة)...(،  هذه  وفي  املغرب  حق  في  بها 
نفت وجود أي قيود على تحركات مبعوثها للصحراء، 
التوجه  عدم  قراره  أن  مؤكدة  ميستورا،  دي  ستيفان 
إلى األقاليم الجنوبية خالل زيارته للمغرب أمر يعود 
إليه)...(، وأنه يتطلع للقيام بذلك في زياراته القادمة، 
املنطقة،  في  السياسي  املسار  تحريك  بهدف  مشيدة 
أن  بعد  الــزيــارة،  هــذه  خلفية  على  راج  ما  كل  مزيلة 
وجهت الجارة اتهامات جديدة من نوعها)...( للمغرب.
تميزها  السنة،  لهذه  »الذهبي«  الكبير  العيد  نكهة 
مشاركة  انتظار  في  اإليجابية،  الكروية  النتائج  أيضًا 
املغرب في نهاية كأس العالم)...(، إذ ال يمكن تجاهل 
اإلفريقية،  األبــطــال  عصبة  بلقب  الـــوداد  فريق  فــوز 
وأيضا  اإلفريقي،  االتحاد  بكأس  بركان  نهضة  وفوز 
بكأس  القاعة  داخل  القدم  لكرة  املغربي  املنتخب  فوز 
القدم  لكرة  النسوي  املنتخب  تألق  عن  فضال  العرب، 
في نهائيات كأس أمم إفريقيا، رغم أننا نعرف جيدًا أن 
إنجازات كهاته لن يتم تكريسها في عيون »األشقاء« إال 

بعد تحقيق نتائج أفضل في كأس العالم)...(.
ومع ذلك، يصر أغلب املغاربة على املشاركة شخصيًا في 
واملحامي  والخّضار  النجار  يتحّول  حيث  العيد،  طقوس 
ُيخيل  مؤقتني)...(، حتى  إلى جزارين  وغيرهم،  واألستاذ 
مهما  لوحده  كبشا  يذبح  أن  يريد  مغربي  كل  أن  للمتتبع 
كان الثمن أو القرض)...(، رغم أن الُسنة يكفي فيها كبش 

واحد، يذبحه أمير املؤمنني نيابة عن الشعب..
ــر بــســؤال  ــواء تعلق األمـ ــارك ســعــيــد، سـ عــيــد مــب

املصداقية أو سؤال الجدية..

عودة إدريس 
بنهـــيمة 
إلى الواجهة

الرباط. األسبوع

عاد اسم إدريس بنهيمة، الوزير 
السابق  الــعــام  واملــديــر  السابق 
للظهور  الجوية،  امللكية  للخطوط 
اإلعالمية،  الساحة  في  جديد  من 
إشكالية  حول  النقاش  كثر  بعدما 

املحروقات والحلول املمكنة.
بنهيمة  ــم  اسـ ظــهــور  ــي  ــأت وي
أن وجــه  بــعــدمــا ســبــق  لــلــعــلــن 
السابقة  للحكومات  انــتــقــادات 
تدبير  في  االختالالت  بخصوص 
التابعة  املدنية،  الطائرات  وقــود 
تعرض  والتي  امللكية،  للخطوط 

على إثرها لإلعفاء من منصبه.
وقد استضاف املكتب السياسي 
ــة واملـــعـــارضـــة،  ــالـ لــحــزب األصـ
األزمــة  ملناقشة  بنهيمة،  ــس  إدري
العالم  يعيشها  الــتــي  الطاقية 
على  وانــعــكــاســاتــهــا  ــغـــرب،  واملـ
واالجتماعي،  االقتصادي  الوضع 
من  الهدف  أن  »البام«  أفاد  حيث 
تعزيز  ــروم  ي بنهيمة  استضافة 
عليها  تشتغل  الــتــي  الــتــقــاريــر 
اللجنة االقتصادية للحزب، والتي 

ــابــع  ــت ــجــارب ت ــت ال
الــدولــيــة 
فـــــــــــي 
مــجــال 
الطاقة. 

الرباط. األسبوع

املرضى  املــواطــنــني  مــن  الكثير  يعاني 
تحت  مبالغ  الخاصة  املصحات  فرض  من 
الطاولة أو ما يسمى »النوار« قبل الخضوع 
للعالج، باإلضافة إلى ضرورة تقديم شيكات 

كضمانة قبل إجراء أي عملية جراحية.
فريق  تقدم  املمارسات،  هــذه  من  وللحد 
ــنــواب،  ال بمجلس  واالشــتــراكــيــة  الــتــقــدم 

أيت  خالد  الصحة  وزير  إلى  كتابي  بسؤال 
الطالب، ينبه فيه إلى لجوء بعض املصحات 
إلـــى ابــتــزاز املــواطــنــني وطلب  الــخــاصــة 
الخدمات  أن عددا من  وقال  أموال إضافية، 
املؤسسات  بعض  في  والعالجية  الصحية 
تقديم  رفــض  يتم  الخاصة،  االستشفائية 
حول  لعائلته  أو  للمريض  بشأنها  فاتورات 
تكاليف الخدمات املقدمة، وأوضح أن بعض 
مستغلة  املرضى  بابتزاز  تقوم  املصحات 
حاجتهم للعالج، في غياب خيارات عالجية 
تنافسية، ما يضطرهم ألداء مبالغ مالية في 

»النوار«، لكي تتهرب املصحات من الضريبة 
الحقيقية.

من  »العديد  أن  إلى  املصدر  ذات  وأشــار 
مالية  مبالغ  أداء  بضرورة  ُتَبلغ  العائالت 
ضمانات  إثــر  بعدية،  أو  تسبيقية  نقدية، 
إلى  أو  املعالج  الطبيب  إلى  مشروعة،  غير 

املصحة، خارج الفاتورة الرسمية«.
هـــذا، وطــالــب الــفــريــق الــبــرملــانــي وزيــر 
الطالب، باتخاذ اإلجراء  أيت  الصحة، خالد 
ظاهرة  من  املرضى  حماية  أجل  من  املتعني 

»النوار« في بعض املصحات الخاصة.

الرباط. األسبوع

ال زال رواد مواقع التواصل االجتماعي 
والصيد  الفالحة  وزير  كالم  من  يسخرون 
صرح  بعدما  الصديقي،  محمد  البحري، 
جميع  متناول  في  األضاحي  أثمنة  بــأن 
 800 لـ  يصل  الخروف  ثمن  وأن  املغاربة 

درهم.
الوزير  كالم  أن  النشطاء  هؤالء  واعتبر 
عن  يتحدث  ربما  ألنه  بالواقع،  له  ال صلة 

وغالء  األسعار  ارتفاع  ظل  في  آخــر،  بلد 
املواشي، رافضني  الحمراء وعلف  اللحوم 
أســعــار  مــع  تتنافى  الــتــي  تصريحاته 
األضاحي في األسواق والتي بلغت أرقاما 

قياسية.
ارتــفــاع  مسؤولية  مــن  يتجرد  ولــكــي 
أسعار األكباش، رمى وزير الفالحة الكرة 
معلال  والسماسرة،  الوسطاء  ملعب  في 
ماليني   8 من  أكثر  يبلغ  العرض  بأن  ذلك 
 5.6 بحوالي  الطلب  يقدر  بينما  رأس 

ماليني رأس.

اختطاف سيارة مدير مخابرات البوليساريو

الرباط. األسبوع 

التنظيم  أمانة  عن  مسربة  وثيقة  كشفت 
سيارة  اختطاف  عن  للبوليساريو،  السياسي 
أوكــال،  سيدي  الجبهة،  في  البارز  القيادي 
»املــديــر  يسمونه  مــا  منصب  يشغل  الـــذي 
اختصارا  املعروفة  واألمن«  للتوثيق  الوطني 

 .DDS بـ
مخيمات  داخل  من  مطلعة  مصادر  وذكرت 

البوليساريو  جبهة  أن  بتندوف،  الالجئني 
هذه  وراء  بالوقوف  معارضة  جهات  تتهم 
وتمس  بـ»الخطيرة،  وصفتها  التي  العملية، 

أمن واستقرار املخيمات«.
عدم  رقعة  اتساع  املصادر  نفس  تخف  ولم 
االستقرار واالحتقان املتصاعد، بسبب أحكام 
جــائــرة كانت قــد صــدرت فــي حــق عــدد من 

إثر  املعيشي،  باالقتصاد  يعرف  ما  تجار 
تعرض عدد كبير منهم لالعتقال من طرف 
الجيش الجزائري على حدود املخيمات، 

وعرضهم أمام املحاكم بتهم ثقيلة.

حتمية تدخل الوزير 
أيت الطالب للحد 

من ابتزاز المصحات 
الخــــــاصة

الصديقي

أيت الطالب

إطالق موجة 
سخرية ضد 

الوزير الصديقي 

بنهيمة

تقديم خدمات صحية مقابل شيكات الضمان
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كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع

والبحث  العالي  التعليم  ــر  وزي كــذب 
العلمي واالبتكار، عبد اللطيف امليراوي، 
قضية  في  تورطه  حول  مؤخرا  راج  ما 
»تضارب املصالح« خالل رئاسته لجامعة 
عن  والدفاع  بمراكش،  عياض  القاضي 
باسم  وقعه  بيان  عبر  فرنسا  مصالح 

الوزارة وليس باسمه الشخصي.
تتهم  وثائق  إلكترونية  مواقع  ونشرت 
بـ»تلقي  املــيــراوي  الــوزيــر  خاللها  مــن 
مقابل  مليون سنتيم خالل سنتني،   260
باململكة«،  الفرنكفونية  ملشاريع  الترويج 
إصــدار  إلــى  بديوانه  دفــع  الــذي  الشيء 
عبر  تداوله  تم  »ما  أن  فيه  اعتبر  بيان 
أخبار  هو  اإللكترونية،  املنابر  بعض 
في  التشكيك  حد  وصلت  ومضللة  زائفة 
سمعته  فــي  والطعن  املــيــراوي  وطنية 
تــرويــجــه هو  تــم  »مــا  ــه«، وأن  ــزاهــت ون
املنظم  القانون  ملقتضيات  سافر  خــرق 
ألخالقيات  خطير  وتــجــاوز  للصحافة، 

املهنة«.
ــوزارة:  ال باسم  الصادر  البيان  وقــال 
تجدر  العام،  الرأي  تنوير  على  »حرصا 
النظامية  الوضعية  أن  ــى  إل اإلشـــارة 
القاضي  لجامعة  رئاسته  إبــان  للوزير 
املمتدة  الــفــتــرة  فــي  بــمــراكــش،  عــيــاض 
بحكم  سليمة  كانت  و2019،   2011 بني 
مطابقتها للمقتضيات الجاري بها العمل 
الباحثني،  األساتذة  حركية  يخص  فيما 

سواء باملغرب أو بفرنسا«.
الحملة  ــذه  »هـ أن  الــوزيــر،  واعــتــبــر 
الدينامية  ــن  م تــنــال  ــن  ل التضليلية 
االرتقاء  بغية  أطلقها  التي  اإلصالحية 
التعليم  بأداء منظومة  الفعلي وامللموس 
واالبــتــكــار«،  العلمي  والبحث  العالي 
مقررا اللجوء إلى القضاء وفقا للمساطر 

الجاري بها العمل.
لكن السؤال الذي تطرحه هذه القضية: 
حتى  بالوزارة  املوضوع  هذا  عالقة  ما 
يصدر ديوان الوزير بيانا باسم الوزارة 
بفترة  تتعلق  شخصية  بــأمــور  يتعلق 
القاضي  جامعة  رئاسة  مسؤولية  توليه 
منصبه  الــوزيــر  يستغل  وهــل  عــيــاض؟ 
تعود  قضية  في  بالوزارة  للزج  ونفوذه 

لفترة انقضت ؟
ــإن »الــوزيــر  ــع، ف ــواق وحــســب ذات امل
امليراوي وقع على عقد مع جامعة بلفور، 
من  ــب  رواتـ على  الحصول  مــن  يمنعه 
جامعة أخرى، لكنه كان يقوم باستخالص 

عياض  القاضي  لجامعة  كرئيس  راتبه 
بمراكش قدره 60 ألف درهم حسب قرار 
مع  االتفاق  حسب  أنــه  بحيث  التعيني، 
جامعة بلفور، فإن امليراوي ملزم بالدفاع 
عن املصالح الفرنسية والترويج ملشاريع 
حيث  املغربية،  باململكة  فرنكوفونية 
ما  بتسديد  الفرنسية  الجامعة  ستتكلف 
مجموع  مــن  أورو  ألــف   259 مجموعه 
الوزير  عليها  يحصل  التي  التعويضات 
بها،  اشتغل  التي  الفترة  خــالل  منها 
فعال  هل  الــســؤال:  يطرح  الــذي  الشيء 
في  الفرنسية  املصالح  يخدم  الوزير  كان 
التعليم العالي، خاصة وأن بيان الديوان 
كان  التي  التعويضات  ملسألة  يتطرق  لم 
القاضي  جامعة  من  املــيــراوي  يتلقاها 

عياض وغيرها؟«.
وفي نفس السياق، طالب فريق التقدم 
باستدعاء  النواب،  بمجلس  االشتراكية 
اللطيف  عــبــد  الــعــالــي  التعليم  ــر  وزيـ
امليراوي، الجتماع لجنة التعليم والثقافة 
ما  ملناقشة  النواب،  بمجلس  واالتصال 
واملتعلقة  املثارة  املعطيات  حول  يــروج 
حقيقة  وأيــضــا  ــح،  ــصــال امل بــتــضــارب 
معطيات  تحمل  التي  املسربة  الوثائق 

وإيحاءات خطيرة.
ووجه الفريق النيابي سؤاال كتابيا إلى 
رئيس املجلس الطالبي العلمي، من أجل 
العالي  التعليم  وزير  من  تفسيرات  طلب 
تضارب  موضوع  في  وقوعه  بخصوص 
من   152 املادة  على  بناء  وذلك  املصالح، 
قصد  النواب،  ملجلس  الداخلي  النظام 
الجلسة  خالل  الكلمة  تناول  من  تمكينه 
الشفوية،  لألسئلة  املخصصة  العامة 
للتحدث في موضوع »شبهة وقوع وزير 

التعليم العالي في تضارب املصالح«.
لـــ»الــكــتــاب«  النيابي  الــفــريــق  ــد  وأكـ
الحكومة  مؤسسة  حفاظ  ضــرورة  على 
من  خــاصــة  الــالزمــة،  املــصــداقــيــة  على 
معلومات  أي  وتفسير  توضيح  خــالل 
وذلك  أعضائها،  بأداء  تتعلق  ومعطيات 
الحرية  ثنائية  تالزم  ضــرورة  على  بناء 
الوطنية،  الصحافة  لــدى  واملسؤولية 
الخبر  بهذا  تتعلق  التباسات  ألي  ودرًء 
الهدف  أن  ــال  وق الــهــامــة،  ــدالالت  الـ ذي 
البرملان،  قبة  تحت  املوضوع  طــرح  من 
لكي  الــوزيــر  أمــام  الفرصة  إتــاحــة  هــو 
األخير  وأن هذا  املوضوع، خاصة  يفسر 
وقــوع  »احتمال  يفيد  مــا  على  ينطوي 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزيــر 
املصالح،  تضارب  موضع  في  واالبتكار 
وذلك من خالل نشر وثائق من شأنها أن 
تؤدي إلى استنتاج أن الوزير املعني قد 

في  أجنبية،  جامعة  من  تعويضات  تلقى 
على  املالية  مستحقاته  تلقيه  وقت  نفس 
جامعة  في  والسابقة  األولى  مسؤوليته 
في  محتمل  تأثير  مقابل  وذلك  مغربية، 
العمومية  السياسة  واتجاهات  طبيعة 

املتعلقة بقطاع التعليم العالي«.
أستاذ  منصب  على  امليراوي  وحصل 
الفرنسية  »بلفور«  جامعة  في  جامعي 
من  العديد  تولى  2000، حيث  منذ سنة 
الجامعية،  املناصب داخل هذه املؤسسة 
والهندسة  التكوين  قسم  مــديــر  منها 
قسم  رئــيــس  ونــائــب   ،)2008-2001(
ومدير   ،2011-2008 الفترة  في  األبحاث 
تولى  ثــم  ــات،  ــي واإلعــالم الــطــاقــة  قطب 
خالل  عياض  القاضي  جامعة  رئــاســة 
بمراكش،  و2019   2011 بني  ما  الفترة 
الفرنكفونية  الجامعية  الوكالة  ورئيس 
ما بني 2013 و2017 والتي تضم 60 بلدا 
و748 مؤسسة جامعية، كما سبق له أن 
شغل منصب مدير املعهد الوطني للعلوم 

التطبيقية في مدينة رين الفرنسية.
الحكومة  رئاسة  القضية  هذه  وتضع 
»شبهة«  بسبب  كبيرة  مسؤولية  أمــام 
سقوط الوزير في تضارب املصالح خالل 
توليه مسؤولية سابقة في قطاع التعليم 
ــرارات  ــخــاذه قـ الــعــالــي، إلــى جــانــب ات
في  مسؤولني  إعفاء  في  تتمثل  مفاجئة 
»الباكلوريوس«  نظام  وإلغاء  ــوزارة،  ال
األول،  الجامعي  عامه  يكمل  لــم  ــذي  ال
الدراسة  باشروا  الذين  الطلبة  وحرمان 
بهذا النظام التعليمي الجديد من إكماله، 
األجنبية  اللغات  بتعلم  يسمح  ــذي  وال

وتطوير مهارات التواصل.
الحكومة  رئيس  أصبح  عليه،  وبناء 
امليراوي  الوزير  مع  تحقيق  بفتح  ملزما 
»تضارب  شبهة  في  سقوطه  بخصوص 
وقت  فــي  منصبني  وتقلده  املــصــالــح«، 
واحـــد، وذلـــك على غـــرار مــا قــامــت به 
بفتح  والــقــضــاء،  الفرنسية  الحكومة 
موريتي،  إريك  العدل،  وزير  مع  تحقيق 
حول استفادته من وظيفته وتحقيق فوائد 
غير مشروعة في قضية تتعلق بتضارب 
للمصالح، كما سبق للوزير جورج ترون، 
الفرنسية  الحكومة  من  استقالته  قدم  أن 

بعد اتهامه بالتحرش.
وبــــرزت ظــاهــرة تــضــارب املــصــالــح 
الحالية،  الحكومة  أعــضــاء  بعض  بــني 
للدراسات  مكتب  حصل  بعدما  خاصة 
تتعلق  عمومية  صفقة  على  واالستشارة 
الرباط  لجهة  الجهوي  التنمية  بمخطط 
سال، كان يرأسه وزير حالي في الحكومة 

خالل السنة املاضية.

الوزيـر  عـــن  دفــاع  أقـــوى 
تقارير  اتهمته  ــذي  ال املــيــراوي، 
لصالح  بـــ»الــتــجــســس  صحفية 
املعطيات  هذه  ربط  هو  فرنسا«، 
بحملة يقودها أصحاب »املحميات 
مصالح  تحكمها  التي  الجامعية« 
وحــزبــيــة..  ونقابية  اقتصادية 
»جيوب  أن  قالت  املصادر  نفس 
ــالح« لـــن تــهــزم  ــ ــ ــة اإلص ــاوم ــق م
امليراوي، حسب ما أكدته وسائل 
اللوبي  عــلــى  مــحــســوبــة  إعـــالم 

الفرنكفوني)..(.

ــس مــجــلــس  ــ ــي ــ يـــســـتـــعـــد رئ
لإلعالن  ميارة،  النعم  املستشارين 
عن إفالس نظام تقاعد املستشارين 
ــرار اإلفـــــالس الــســابــق  ــ ــى غـ ــل ع
البرملانيني،  معاشات  لصندوق 
ــك يــكــون هـــذا أكــبــر إنــجــاز  ــذل وب
بعيدا  اآلن،  حتى  الثانية  للغرفة 

عن املؤتمرات الباذخة)..(.

ــراع بــعــض رجــال  تــســبــب صـ
الــشــرطــة حـــول »خــلــيــجــي«، في 
األمن  رجال  من  كبير  عدد  توقيف 
ــخــامــس خــالل  بــمــطــار مــحــمــد ال
اإلدارة  وكانت  الجاري،  األسبوع 
انتبهت  قد  الوطني  لألمن  العامة 
املنح«  لـ»مشكل  سابق  وقــت  في 
فمنع  خليجيون،  يقدمها  الــتــي 
التوصل بها مباشرة، بل ال بد من 
األمر  وهو  اإلدارة،  مع  التواصل 
الضيوف  حــالــة  فــي  بــه  املــعــمــول 

الكبار.

ال حديث في األوساط اإلعالمية 
التي  األولية  التسخينات  عن  إال 
املجلس  هيكلة  تــجــديــد  تــســبــق 
الوطني للصحافة الذي يوجد على 
مجاهد،  يونس  االتــحــادي  رأســه 
االتجاهات  من  واحد  يسعى  حيث 
مقاس  على  القانون  تفسير  إلــى 
تتحرك  بينما  موجود)..(،  هو  ما 
ــرى نــحــو الــتــغــيــيــر)..(،  فــئــة أخـ
الوضعية  بالتزامن مع تعقد  وذلك 
كبير  تراجع  وتسجيل  اإلعالمية 
في الصحافة الوطنية، في انتظار 

خروج وصفة إلنقاذ الوضع.

منها  كبرى،  أحزاب  تستفيد  لن 
ــحــاد الــدســتــوري،  االســتــقــالل واالت
الدعم  مــن  واالشــتــراكــيــة،  والتقدم 
تخصصه  الـــذي  العمومي  املــالــي 
والسبب  لألحزاب،  الداخلية  وزارة 
هياكلها،  وضعية  تسوية  عدم  هو 
حيث يفترض فيها تنظيم مؤتمراتها 
فإذا  الدعم،  على  الحصول  قبل  أوال 
الكبرى،  ــزاب  ــ األح ــال  ح ــذا  ه ــان  ك

فكيف هو حال األحزاب الصغرى؟

املحققون  عثر  املحمدية  فــي 
الصعبة  العملة  من  ماليني  على 
ــا رجــح  ــة أزبــــال، م داخـــل حــاوي
خطيرة  شــبــكــة  ــود  ــ وج فــرضــيــة 
األمــوال  أن  غير  العملة،  لترويج 
املذكورة كانت مجرد أوراق مزيفة 
 100 فئة  من  الصعبة  العملة  من 
و200 و500 أورو، حسب مصادر 

إعالمية.

تحت
األضواء

المتهم بريء 
ولكـــــــــن..

الميـــراوي.. 
هل هو وزير 

فــــي  فرنــسي 
حكومة أخنوش ؟
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كـواليـس  األخبــار

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

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

صور تنشر   ألول  مرة

علي يعطة قطب اليسار الوحيد، الذي تأسس 
معه ومات معه الحزب الشيوعي المغربي.

الحزب الشيوعي المغربي

محكمة النقض تنقذ 
حجيرة والبعيوي 

من الحبس
الرباط. األسبوع

  

األربعاء  يوم  النقض  أصدرت محكمة 
الحكم  بــإلــغــاء  يقضي  حكما  ــارط،  ــف ال
كل من عمر  الصادر في حق  االستئنافي 
حجيرة وعبد النبي بعيوي، وإحالة ملف 

القضية على محكمة أخرى.
النقض بناء  محكمة  قـــرار  ــي  ــأت وي
تضمنتها  ــات  ــوعـ ودفـ حــيــثــيــات  عــلــى 
باملحكمة  وضعت  التي  الطعون  ملفات 
ــلــقــانــون، والــتــي اقــتــنــعــت من  طــبــقــا ل
الحكم  إلغاء  بضرورة  املحكمة  خاللها 

االستئنافي.
السنوات  إلى  القضية  فصول  وترجع 
رئيسا  حجيرة  عمر  كان  عندما  السابقة 
 2009 بني  ما  الفترة  في  وجدة  لجماعة 
التحقيق  قــاضــي  قـــرر  حــيــث  و2021، 
بمحكمة فاس سابقا، عدم متابعة أطراف 
األدلة  كفاية  لعدم  امللف  وحفظ  القضية 
عمومية،  ــوال  أم تبديد  بتهمة  املتعلقة 
الجنائية  الغرفة  أكــدتــه  الــذي  الــشــيء 
سبق  والتي  فــاس  بمحكمة  االبتدائية 
وأقــــرت بــعــد ســنــوات مــن الــجــلــســات 
واالستماع، ببراءتهما من التهم املنسوبة 

إليهما.
وفـــي مــرحــلــة االســتــئــنــاف، أصـــدرت 
الرئيس  ضــد  ــة  ــاإلدان ب حكما  املحكمة 
عمر  االستقاللي  وجدة  لجماعة  السابق 
النبي  عبد  الشرق  جهة  ورئيس  حجيرة 
مما  االنتخابية،  الفترات  كل  في  بعيوي 
دفع بهما للجوء إلى محكمة النقض التي 

حكمت ببراءتهما.

   

ارتفاع قيمة التبادل التجاري 
بين المغرب وإسرائيل

الرباط. األسبوع

كشف معهد أبراهام للسالم، أن قيمة املبادالت 
3.1 ماليني  التجارية بني املغرب وإسرائيل بلغت 
 94 بلغت  بنسبة  املاضي،  ماي  دوالر خالل شهر 

في املائة مقارنة بشهر ماي من السنة املاضية.
التجارية  التعامالت  قيمة  فإن  املعهد،  وحسب 
إلسرائيل مع البلدان العربية، سجلت مع اإلمارات 
1.2 مليون دوالر،  201.4 مليون دوالر، والبحرين 
مليون   55 واألردن  دوالر،  مليون   23.6 ومصر 

دوالر في الفترة ذاتها.
وقام املغرب بتوقيع اتفاقية للتعاون االقتصادي 
تهدف  املــاضــي،  فبراير  شهر  فــي  إسرائيل  مــع 
قيمة  وزيــادة  البلدين،  بني  العالقات  تعزيز  إلى 
التبادالت التجارية لتصل إلى نصف مليار دوالر 

سنويا.
سفارة  فتح  املغرب  يعتزم  آخــر،  سياق  وفــي 
الحالي،  يوليوز  شهر  خالل  أبيب  تل  في  رسمية 
ألول  اململكة  إسرائيل  داخلية  وزيرة  زارت  بعدما 
املغاربة  العمال  لتمكني  اتفاقية  وقعت  مرة، حيث 

من الذهاب إلى إسرائيل.
تعزيز  ــى  إل للسالم  ــام  ــراه أب معهد  ويــهــدف 
اتفاقيات بني إسرائيل وعدة دول عربية، وتحقيق 
التقارب االقتصادي بني إسرائيل والدول العربية 

التي وقعت معها اتفاقيات التطبيع.

تعطيل مجلس المنافسة يخلق أزمة داخل مجلس النواب
الرباط. األسبوع

اللجان  طلبات  الــنــواب  مجلس  مكتب  رفــض 
الدائمة والفرق البرملانية املتعلقة بأخذ استشارة 
مثل  األمـــور،  مــن  العديد  فــي  املنافسة  مجلس 
التجارية  واألنشطة  واملجاالت  القوانني  مشاريع 

واالقتصادية املرتبطة باملنافسة بني الفاعلني.
واعترض مكتب الغرفة التشريعية األولى على 
تعرف  التي  بالقطاعات  املتعلقة  الطلبات  تقديم 
لم يوضح طريقة  الداخلي  النظام  لكون  املنافسة، 
تقديم هذه الطلبات رغم أن قانون مجلس املنافسة 
متعلق  مــوضــوع  كــل  ــي  ف بــاســتــشــارتــه  يسمح 
باملنافسة، وأن يبدي رأيه في مشاريع ومقترحات 

القوانني.
به  تقدم  طلبا  الــنــواب  مجلس  مكتب  ورفــض 
األساسية  البنيات  لجنة  االستقاللي، عبر  الفريق 
املنافسة  مجلس  الستشارة  واملــعــادن،  والطاقة 
الدولي  البحري  النقل  شركات  احترام  حول مدى 
لشروط املنافسة، بينما احتجت املجموعة النيابية 
مجلس  مكتب  قرار  على  والتنمية  العدالة  لحزب 
النواب لعدم إحالة الطلبات التي تقدمت بها على 
لقطاعات  تتطرق  وأنها  خاصة  املنافسة،  مجلس 

الحليب الغذائي واألوكسجني الطبي.
قرار  اإلبراهيمي،  مصطفى  البرملاني  وانتقد 
رأي  طلب  برفض إحالة  الــنــواب  مجلس  مكتب 
مجلس املنافسة الذي تقدمت به املجموعة النيابية 
بخصوص الرفع املتزامن ألسعار الحليب، وكذلك 
عرف  الذي  الطبية،  والغازات  األوكسجني  مواد 
جائحة  أثــنــاء  األســعــار  فــي  خطيرة  مضاربات 
بفيروس  املصابني  حاالت  عودة  وبعد  »كورونا« 

»كوفيد« إلى االرتفاع مرة أخرى.
اإلبراهيمي القرار بـ»منهجية  ووصف 
رأي  طلب  حتى  تطال  والهيمنة  الضبط 
تقدمت  بعدما  الدستورية«،  املؤسسات 
والتنمية  للعدالة  النيابية  املجموعة 
بخصوص  املنافسة  ملجلس  الرأي  بطلب 
لجوء  احتمال  حول  تحوم  التي  الشكوك 

أو  املهيمنة  ــشــركــات  ال بــعــض 
املــواد  مــن  ملجموعة  املحتكرة 
فيما  التفاهم  إلــى  األساسية، 
في وقت  أسعارها  لرفع  بينها 
اإلجراء  منتقدا هذا  متزامن، 
وللتشريع  للدستور  املنافي 
املتعلق  العمل  به  الجاري 

ت  صا ختصا با
ــس  ــ ــالـ ــ ــجـ ــ املـ

الدستورية ومنها املادة 5 لقانون مجلس املنافسة.
املجلس هو  »قرار  فإن  املصدر،  وحسب نفس 
على  التضييق  في  واستمرار  تعسفي  إجــراء 
للبرملان  والتشريعية  الرقابية  االختصاصات 
وللمعارضة بصفة خاصة من جهة، وللمبادرات 
والتنمية  العدالة  حزب  بها  يقوم  التي  النوعية 
بشأنها  أصــدر  التي  بالزيوت  املتعلقة  كتلك 
تقريرا مهما، أو موضوع مواد البناء الذي 
والذي  املنافسة  مجلس  عليه  يشتغل 
التهابا في أسعار تسبب في  يعرف 
العمومية  لالستثمارات  شلل  شبه 
والــخــاصــة، بــل األخــطــر فــي قــرار 
لوبيات  حماية  هو  اإلحالة،  رفض 
االحتكار  تمارس  التي  الشركات 
املتزامن  للرفع  بينها  فيما  وتتفاهم 
لألسعار،  فيه  واملــبــالــغ 
ــروف  ــظـ مــســتــغــلــة الـ
ــة ملــضــاعــفــة  ــيـ ــدولـ الـ
حساب  على  أرباحها 
الهشة  الطبقات 
واملتوسطة«.

رحــو

حجيرةبعيوي

 
الرباط. األسبوع

اإلنــســان  حــقــوق  مجلس  ــاد  أشـ
بجنيف،  املــتــحــدة  لــألمــم  الــتــابــع 
تقصي  بعثة  به  قامت  الذي  بالعمل 
يرأسها  والتي  ليبيا،  في  الحقائق 
أوجار،  محمد  السابق،  العدل  وزير 

إطار  في  املنجز  االستقصاء  ألهمية 
من  لها  املــمــنــوح  التفويض 

طرف املجلس.
ممثلو  واقــتــرح 
باملجلس،  ــدول  ــ ال
ــد واليـــــة  ــ ــدي ــ ــم ــ ت

من  املبذولة  الجهود  على  وقفوا  البعثة بعدما 
قبل اللجنة لتسليط الضوء على االنتهاكات التي 
ليبيا،  في  األطراف  جميع  قبل  من  حصلت 
في  العقاب  من  اإلفالت  ثقافة  معتبرا أن 
ليبيا تمثل عقبة رئيسية أمام املصالحة 
والعدالة  الحقيقة  وإرســاء  الوطنية 

وتعويض عائالت الضحايا.
توجيه  على  البعثة  عملت  ــد  وق
نحو  الــحــقــائــق،  لتقصي  جــهــودهــا 
والجرائم  اإلنــســان  حقوق  انتهاكات 
أمــام  تحديا  تشكل  الــتــي  الــدولــيــة، 
االنـــتـــقـــال نـــحـــو الـــســـالم 
والــديــمــقــراطــيــة، يــقــول 
اإلنــســان  حــقــوق  مجلس 
أن  أضــاف  الــذي  األممي، 

مع  مقابلة  مائة  من  أكثر  بإجراء  قامت  البعثة 
وتدعيم  األدلــة  تجميع  أجل  من  وشهود  ضحايا 
التحقيقات السابقة حول انتهاك القانون الدولي، 
منها الهجمات املباشرة على املدنيني، االعتقاالت 
العنف  القسري،  االختفاء  ــاالت  ح التعسفية، 
الجنسي والجنساني، أعمال التعذيب، انتهاكات 
النساء  حقوق  وانتهاكات  األساسية،  الحقوق 

واألطفال.
ــن الـــوضـــع  ــ ــذر أوجـــــــار م ــ ــن جـــهـــتـــه، حـ ــ م
العنف  أعــمــال  عــن  الناتج  الحقوقي الخطير 
العقد  مدى  على  بليبيا  عصفت  التي  والنزاعات 
مكان   27 من  أكثر  إلــى وجــود  مشيرا  املاضي، 
من  اآلالف  يأوي  ليبيا  وغرب  شرق  في  احتجاز 
وخارج  السرية  السجون  ذلك  في  بما  املعتقلني، 

نطاق القضاء.

 أوجار يتزعم تقريرا لكشف انتهاكات حقوق اإلنسان في ليـبـيا

الرباط. األسبوع

ــس  ــل ــج وافـــــــــق أعــــــضــــــاء م
عــامــة،  جلسة  فــي  املــســتــشــاريــن، 
يتعلق  قانون  مقترح  مشروع  على 
لألعمال  مشتركة  مؤسسة  بإنشاء 
ــة ملــوظــفــي وأعــــوان  ــمــاعــي االجــت
صادقت  بعدما  العمومية،  اإلدارات 

ــشــؤون  وال التعليم  لجنة  عليه 
الثقافية واالجتماعية.

ــروع من  ــش وتـــم تــقــديــم هـــذا امل
مجلس  فــي  النقابية  الــفــرق  قبل 
االتحاد  نقابة  من  كل  املستشارين، 
وممثلي  باملغرب،  للشغل  الوطني 
واالتحاد  للشغل،  املغربي  االتحاد 
حيث  بــاملــغــرب،  للشغالني  الــعــام 
يهدف هذا القانون إلحداث مؤسسة 
ــال  ــم ــاألع ــنــهــوض ب ــل ــركــة ل مــشــت

وأعوان  موظفي  لفائدة  االجتماعية 
تتوفر  ال  التي  العمومية  اإلدارات 
االجتماعية،  لألعمال  مؤسسة  على 
آالف  عددهم حوالي عشرة  والبالغ 
قطاعات  لــعــدة  ينتمون  شــخــص 

حكومية.
بتوفير  املؤسسة  هذه  وستقوم 
منها  للمنخرطني،  متعددة  خدمات 
بناء إقامات سكنية أو تجزئات في 
إطار وداديات سكنية، وتقديم الدعم 

تمويل  إلــى  باإلضافة  لهم،  املالي 
للمنخرطني  تكميلي  تقاعد  نظام 
لفائدة  خــاصــة  أنــظــمــة  واقـــتـــراح 

املوظفني.
في  املوظفني  مــن  اآلالف  ولــجــأ 
جمعيات  لتأسيس  قطاعات،  عــدة 
ذات أهداف اجتماعية بهدف توفير 
بعض الخدمات، إال أن غياب املوارد 
املالية يحول دون تقديم خدمات في 

املستوى.

إحداث مؤسسة اجتماعية لموظفي وأعوان اإلدارات العمومية

أوجـار
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كـواليـس  األخبــار

 حماة المال العام 
يتهمون الحكومة 

بالتستر على منتخبين 
فاســــديــــن
الرباط. األسبوع

قال املكتب الوطني للجمعية املغربية 
أعضاء  »هناك  أن  العام،  املال  لحماية 
من التحالف الحكومي املدبر للجماعات 
حولهم  تحوم  العام،  والشأن  الترابية، 
شبهات فساد وتضارب مصالح، ومنهم 
مالي،  فساد  بتهم  قضائيا  ــن  أدي مــن 
التي  الــعــوامــل  بــن  مــن  ــك  ذل ويعتبر 
االلتزامات  من  تتنصل  الحكومة  جعلت 
الفساد  ملكافحة  والسياسية  القانونية 

والريع والرشوة«.
من  البالغ  قلقه  عــن  املــصــدر  وعبر 
تردد السلطة القضائية في حسم ملفات 
الفساد املالي املعروضة عليها، إذ توجد 
ملفات أمام البحث التمهيدي والتحقيق 
واملحاكمة، وأيضا أمام محكمة النقض، 
نتائجها،  تظهر  أن  دون  طويال  عمرت 
واألحكام  ــراءات  اإلج ضعف  عن  فضال 
الفساد  ملفات  في  الصادرة  القضائية 
املتابعات  واقتصار  العام،  املال  ونهب 
املنتخبن  على  غالبها  في  القضائية 
يشكل  ما  وهو  واملقاولن،  واملوظفن 
تمييزا في إعمال القانون، مما من شأنه 
أن يقوض أية جهود أو برامج موجهة 

ملكافحة الفساد.
والجماعات  الحكومة  املكتب  وطالب 
الترابية، بالتجاوب مع مطالب املجتمع 
التنمية والعدالة املجالية والتوزيع  في 
لــلــثــروة، ووقــف كــافــة مظاهر  الــعــادل 
شــراء  عبر  العمومي  ــال  امل استنزاف 
تلبية  مرتفعة  بأثمنة  فخمة  سيارات 
والفساد،  للريع  متلهفة  نخب  لرغبات 
هدر  أشكال  لكافة  التصدي  عن  فضال 
دراسات  إنجاز  ذرائع  تحت  العام  املال 
وحــفــالت  ــالت  رحــ بتنظيم  ــام  ــي ــق وال
املحروقات  وأذونــات  »بونات«  وتوزيع 
يكون  أن  بشكل عشوائي ومجاني دون 
العمومي    التدبير  على  أثــر  أي  لذلك 
تــام مــع مــبــادئ الحكامة  تــعــارض  فــي 

والنزاهة والشفافية.
لحماية  املغربية  الجمعية  وجــددت 
ــراء  اإلث بتجريم  مطالبها  الــعــام  ــال  امل
ــارب املــصــالــح،  ــض الــغــيــر مــشــروع وت
للصفقات  متقدمة  ــة  ــدون م ــوضــع  وب
الشفافية  ضــمــان  ــروم  ــ ت الــعــمــومــيــة 
واملساواة وتكافؤ الفرص للولوج إليها 
بها  املرتبطة  األفعال  بعض  تجريم  مع 
والتي تشكل مدخال للتالعب والغش في 
املشاريع املنجزة والتحايل على القانون 
واملساطر مع تنظيم دقيق ملجال سندات 
الطلب كمجال خصب للفساد والرشوة.

ودعت األحزاب السياسية إلى تحمل 
والريع  الفساد  مكافحة  في  مسؤوليتها 
واملــســاهــمــة الــواعــيــة واملــســؤولــة في 
ثقافة  وتعزيز  العامة  الحياة  تخليق 
عن  معبرة  والديمقراطية،  املــواطــنــة 
حقيقية  سياسية  إرادة  لغياب  أسفها 
املال  ونهب  والرشوة  الفساد  ملكافحة 
العقاب  من  لإلفالت  والتصدي  العام 
على  ذلك  الرسمي بخطورة  اإلقرار  رغم 

برامج التنمية ومستقبل املجتمع.

تقرير رسمي يكشف عن اختالالت كبيرة في المالعب 

الرباط. األسبوع

قال رضا الشامي، رئيس املجلس االقتصادي 
»اقتصاد  حول  تواصلي  لقاء  في  واالجتماعي، 
الرياضة«: »هذا القطاع ال زال يعاني من العديد 
لخلق  رافعة  منه  تجعل  ال  التي  االختالالت،  من 
للدينامية  ومحركا  الشغل،  وفـــرص  ــثــروة  ال
مما  واالبتكار،  التطوير  وتحفيز  االقتصادية 
املستثمرين  وتحفيز  القطاع  جاذبية  على  يؤثر 
ظل  في  التمويل،  إمكانية  من  ويحد  الخواص، 
أمام  عقبة  يشكل  الذي  االحترافي  البعد  ضعف 
بالرياضة،  مباشر  بشكل  املرتبطة  األنشطة 
خاصة فيما يتعلق بالرعاية وحقوق البث وبيع 

التذاكر والتسويق الرياضي«.
القانونية  »األنــظــمــة  أن  الشامي  ــاف  وأضـ
الرياضة،  قطاع  في  بها  املعمول  والنموذجية 

بالتربية  املتعلق   30.09 القانون  بموجب 
أصناف  مختلف  مع  تتالءم  ال  البدنية، 

الرياضين، مما يساهم في تأخير عملية 
تحول الفاعلن في القطاع الرياضي من 
مشددا  خاصة،  شركات  إلى  جمعيات 
شاملة  مراجعة  ــراء  إج ــرورة  ض على 
والرياضة،  البدنية  التربية  لقانون 

واألنـــظـــمـــة األســـاســـيـــة الــنــمــوذجــيــة 
حتى  الــقــانــون  هــذا  بموجب  املعتمدة 

األصــنــاف  مختلف  مــع  تــتــالءم 
ــة  ــراجــع الـــريـــاضـــيـــة، وم

املتعلق  القانون  أيضا 
املساهمة  بــالــشــركــات 
من أجل تسهيل تحويل 
الرياضية  الجمعيات 

إلى شركات«.

قال  فقد  الــريــاضــيــة،  للمنشآت  وبالنسبة 
مستوى  على  كبيرا  تباينا  »هناك  أن  الشامي 
فبالنسبة  وجــودتــهــا،  البنيات  هــذه  أصــنــاف 
إقبال  محدودية  ظل  وفــي  الرياضية  للمالعب 
الجماهير واملداخيل، تواجه هذه املالعب العديد 
من اإلكراهات، تتعلق بتعدد أنماط التدابير مع 
ما يرافق ذلك من اختالف وتباين في األهداف، 
متجانسة  مــقــاربــة  اعــتــمــاد  مــن  يمكن  ال  مما 

وواضحة تجاه زوار هذه املرافق«.
واالجتماعي  االقــتــصــادي  املجلس  ــدر  وأصـ
في  الرياضية  املــالعــب  وضعية  حــول  دراســـة 
اململكة، كشف من خاللها االختالالت التي يعرفها 
الحيوية، بسبب عدم وجود  املنشآت  تدبير هذه 
قانون يحدد املهام واملسؤوليات املتعلقة بإنشاء 
وتشغيل املالعب والبنيات الرياضية بشكل عام.
توجيهي  مخطط  غياب  من  تعاني  فاملالعب 
وطني، ال سيما بعدما تمت برمجة بناء املالعب 
اململكة  ترشح  بمناسبة  الحالية  الكبرى  الثالثة 

الســتــضــافــة كـــأس الــعــالــم 
الترشح  بعد   ،2010
 1994 فــي ســنــوات 
و2006،  و1998 
مجلس  يــضــيــف 
الــشــامــي، الــذي 
ــد طــريــقــة  ــق ــت ان

تــدبــيــر املــالعــب 
الشركة  قبل  من 
الوطنية 

إلنجاز وتدبير املنشآت الرياضية، والتي تشرف 
)مراكش  القدم  لكرة  مالعب  خمسة  على  اليوم 
ــاس(، بسبب  ــ وأكــاديــر وطــنــجــة والــربــاط وف
وقصور  واملداخيل،  الجماهير  إقبال  محدودية 
بتهيئة  يتعلق  ما  في  التنظيمي  املستوى  على 

وتدبير البنيات التحتية الرياضية.
أعمال  مسؤولية  أن  إلــى  التقرير  ذات  وأشــار 
الدولة،  عاتق  على  تقع  للمالعب  الكبرى  الصيانة 
هذه  ألن  االشتغال،  من  سنوات   10 من  أكثر  بعد 
وتعبئة  كبرى  صيانة  عمليات  تتطلب  املنشآت 
استجابة  ضمان  أجــل  مــن  ضخمة  استثمارات 
حيث  والدولية،  الوطنية  للمعايير  بالدنا  منشآت 
تتطلب عمليات التجديد أزيد من 300 مليون درهم.
للتكوين  استراتيجية  وضع  املجلس  واقترح 
إشراك  خالل  من  الرياضة،  مهن  في  واملواكبة 
املــواهــب  على  والتنقيب  املعنين  الفاعلن 
تعزيز  على  العمل  خــالل  من  مبكرة،  سن  منذ 
وإعادة  والجامعية،  املدرسية  املسابقات  برامج 
في  للشباب  املوجهة  البطوالت  على  التركيز 
مدارس  وجعل  الثانوي،  التعليم  مؤسسات 
املواهب،  الستقطاب  للقرب  مالعب  األندية 
الطريقة  ــي  ف الــنــظــر  ــادة  ــ إع إلـــى  ــا  ودعـ
توزيع  في  املعتمدة  الزمنية  والجدولة 
تمكن  بهدف  وذلك  العمومي،  الدعم 
وضوح  من  الرياضية  الجامعات 
الجامعات  سيما  ال  الرؤية، 
ــاح  ــت ــف الـــصـــغـــرى، وان
ــوق الــبــث  ــوق حــق سـ
التوزيع  مع  التلفزي 
مبدأ  ــق  وف ــعــادل  ال
االســــتــــحــــقــــاق 
املحصلة  للعائدات 

من حقوق البث.
الشاميبنموسى

برلمانيــــــــون 
يطالبون بمراجعة 
نظام التعويضات 

عن نفقات 
األدوية

الرباط. األسبوع

تــــشــــوب ســـــــوق األدويــــــــة 
االختالالت  من  العديد  الوطنية 
دون  تحول  التي  والصعوبات 
ــى الـــدواء،  وصــول املــواطــنــن إل
املنافسة،  مجلس  تقرير  حسب 
الذي كشف عن وجود العديد من 

التجاوزات في قطاع األدوية.
ــب بــرملــانــيــون الــحــكــومــة،  ــال وط
ضعف  ملواجهة  ــراءات  إجـ باتخاذ 
ــة،  األدويـ لنفقات  التغطية  نسبة 
والتي تقع على عاتق املؤمنن فقط، 
استمرار  يستدعي  الـــذي  الــشــيء 
ــة  ــ األدوي أثــمــنــة  تخفيض  مــســار 
الحسن  السابق  الوزير  بدأه  الذي 

الوردي.
وفــي هــذا الــســيــاق، قــال رشيد 

بأن  مطالبة  الحكومة  أن  حموني، 
ــة،  األدوي أثمنة  تخفيض  تستأنف 
ــة  األدوي أو  منها  الباهظة  خاصة 
مرتفع  سعرها  الــتــي  املستحدثة 
مقارنة مع الدول األخرى، مع ضرورة 
ضبط السوق الوطنية التي ال تزال 
االخــتــالالت  أن  ــح  وأوضـ ضعيفة، 
التي يعرفها سوق األدوية باملغرب، 
ال  الدواء  استهالك  معدل  من  تجعل 
يتجاوز في املتوسط 450 إلى 500 

يبلغ  بينما  سنويا،  فرد  لكل  درهم 
هذا املعدل ستة أضعاف في أوروبا.
وشدد نفس املصدر على ضرورة 
الوطنية  الدوائية  الصناعة  تعزيز 
للدواء  الوطنية  الوكالة  وإخـــراج 
املتعلق  النظام  ومراجعة  للوجود، 
ــاع  بــالــتــعــريــفــات املــرجــعــيــة إلرجـ
عوض  ــة  ــ األدوي نفقات  تحمل  أو 
النفقات  أمام  الهزيلة  التعويضات 

للمرضى. الحقيقية 

حزب »الكتاب« يحذر من تفاقم 
األوضاع االجتماعية

الرباط. األسبوع

واالشتراكية  التقدم  حزب  انتقد 
املخاطر  مع  الحكومة  تفاعل  عدم 
ــي طــرحــهــا تــدهــور  ــت ــة ال ــجــدي ال
وعدم  للمغاربة،  الشرائية  القدرة 
بل  لــذلــك،  حلول  إليــجــاد  تحركها 
ظهور  رغم  املتفرج  موقف  وقوفها 
األوضــاع  حــول  سلبية  مــؤشــرات 
مزيد  نحو  تتجه  التي  االجتماعية 
املطرد  الغالء  بسبب  التفاقم  من 
املواد  ومعظم  املحروقات  ألسعار 

االستهالكية واألولية.
وحـــذر »الــكــتــاب« مــن االرتــفــاع 
املهول في أسعار املحروقات وغيرها 
واختيار  االستهالكية،  املــواد  من 
تدهور  إزاء  املتفرج  دور  الحكومة 
عوض  للمواطنن  الشرائية  القدرة 
املحروقات  شركات  على  تفرض  أن 
الوضعية،  هـــذه  ــن  م املــســتــفــيــدة 

واعتبر  الفاحشة،  أرباحها  خفض 
نحو  يسير  االجتماعي  الوضع  أن 
مزيد من التفاقم في ظل التداعيات 
واجتماعيا،  اقتصاديا  املتواصلة 
ــواق  واســتــمــرار اضــطــرابــات األس
املعيشة،  كلفة  وارتــفــاع  الدولية، 
السلبية،  وأثــاره  الجفاف  بسبب 
بمناسبة  األسر  نفقات  تزايد  وكذا 
الصيفية،  والفترة  األضحى  عيد 
الدخول  بمناسبة  ستتزايد  والتي 

املدرسي.
الحلول  بعض  الحزب  واقــتــرح 
للمواطنن،  الشرائية  القدرة  لدعم 
عــبــر إعــــــادة تــشــغــيــل مــصــفــاة 
»الســـامـــيـــر«، وتــخــفــيــض الــرســم 
استهالك  على  املفروض  الداخلي 
ــجــات الــطــاقــيــة، وخــفــض  ــت ــن امل
املضافة  القيمة  عــلــى  الــضــريــبــة 
أرباح  وتسقيف  االستيراد،  خالل 
وتوظيف  املستفيدة،  الــشــركــات 
جزء من املداخيل الجبائية في دعم 

أسعار املحروقات.

مضيان واألعرج في سباق العودة 
البرلــمان إلــى قــبة 

الرباط. األسبوع

سباقا  مرشحن  أربعة  يخوض 
من  الحسيمة،  دائــرة  في  انتخابيا 
رئيس  مضيان  الــديــن  نــور  بينهم 
األعرج  ومحمد  االستقاللي،  الفريق 
ألجل  الشعبية،  الحركة  حــزب  عن 
بعدما  الــبــرملــان،  قبة  إلــى  الــعــودة 
بإلغاء  الدستورية  املحكمة  قامت 
هذه  في  فازت  التي  األربعة  املقاعد 

الدائرة.
التشريعية  االنتخابات  وستجرى 
الجاري  يوليوز   21 يــوم  الجزئية 
ينتمون  مرشحن  أربعة  بمشاركة 

ــن مضيان  م ــل  ك أحــــزاب،  ــة  ــع ألرب
واألعــــــرج، ومــحــمــد حــمــوتــي من 
األحرار،  من  والبوطاهري  »البام«، 
ــن االتــحــاد  ــار م ــغ وعــبــد الــحــق أم

االشتراكي.
تقدم  قد  االشتراكي  املرشح  وكان 
الدستورية  املحكمة  لــدى  بالطعن 
باالستحقاقات  الفائزين  حــق  فــي 
الــســابــقــة، بــعــد خــرقــهــم لــقــانــون 
تجمعات خالل  وتنظيمهم  الطوارئ 

الحملة االنتخابية.
وسبق لرئيس الفريق االستقاللي 
نتائج  ان تصدر  الدين مضيان  نور 
برسم  الحسيمة  بدائرة  االنتخابات 
شتنبر  مــن  الــثــامــن  اســتــحــقــاقــات 
ألفا   22 على  بعد حصوله  املاضي، 

و922 صوتا.

مضياناألعرج



العدد: 1615 من 08 إلى 21 يوليوز 62022

ملف  األسبوع

زيارة دي ميستورا 
إلى الرباط ظهرت نواياها 

في شهر أبريل ولم يقم 
بها إال في يوليوز

 6 يــوم  ميستورا  دي  ستيفان  عني 
أكتوبر 2021 مبعوثا شخصيا لألمني 
الصحراء  لــدى  املتحدة  لألمم  العام 
في  الرباط  رفضته  بعدما  املغربية، 
وقيل  الــســنــة،  نفس  مــن  ــاي  م شهر 
أمريكية،  ضغوط  بعد  به  قبلت  أنها 
اكتفت  تعيينه،  خبر  إعـــان  وفـــور 
بيان مقتضب  في  البوليساريو  جبهة 
دي  بتعيني  علما  »أخذت  أنها  بالقول 
ميستورا في املنصب الذي ظل شاغرا 
األملاني  استقالة  منذ  سنتني،  مــدة 
لدواعي   2019 سنة  كوهلر  هورست 

صحية«.
قام  تعيينه،  من  أشهر  ثاثة  وبعد 
يناير   12 من  بداية  األممي  املبعوث 
أولــى  بجولة  الــجــاريــة،  السنة  مــن 
تــنــدوف  ومــخــيــمــات  املــغــرب  شملت 

وموريتانيا ثم الجزائر، وهي الجولة 
لجس  جولة  املراقبون  اعتبرها  التي 
التحضير  إلـــى  والــســعــي  الــنــبــض، 
تجاوز  ومحاولة  املستقبلية  للقاءات 
استقالة  منذ  الحاصل  »البلوكاج« 
ــزيــارة  هــورســت كــوهــلــر، رغــم أن ال
مما  االنطاق  أن  إلى  أوحــت  األولــى 
بسبب  ممكن  غير  كوهلر  عليه  بنى 
إصرار الجزائر على أنها ليست طرفا 

في القضية. 
ــارة  ــرى بــعــد زيـ ــر أخــ ــة أشــه ــاث ث
الــصــحــراء  بقضية  املعنية  ــدول  ــ ال
 20 يوم  األمن،  مجلس  عقد  املغربية، 
خاصة  جلسة  آخــر  املــاضــي،  أبــريــل 
بقضية  املتعلقة  املستجدات  ملناقشة 
املتحدة  اململكة  من  بطلب  الصحراء، 
ظل  في  ــك  وذل املجلس،  ــرأس  ت التي 
األممية  املساعي  مصير  ملعرفة  ترقب 
ملف  حــول  املفاوضات  بعث  إلعــادة 
الصحراء املغربية، في جلسة اعتبرت 
الدبلوماسي  تعيني  منذ  األولــى  هي 

اإليطالي.
في  الخاصة  الجلسة  هذه  وجاءت 
مع  امللف  يعرفها  الفتة  تطورات  ظل 
املغربي،  للطرح  الدولي  الدعم  تزايد 

ــد رئــيــس  ــ ــا أك ــدم ــع وخــصــوصــا ب
سانشيز،  بيدرو  اإلسبانية  الحكومة 
محمد  امللك  إلى  وجهها  رسالة  في 
املاضي،  مــارس   14 يــوم  الــســادس، 
الصحراء  قضية  أهمية  ــدرك  ي أنــه 
بالنسبة إلى املغرب، واعتبارا لذلك، 
فإن باده تعتبر أن املبادرة املغربية 
للحكم الذاتي التي ُقدمت سنة 2007 
وواقعية  جدية  األكثر  األســاس  هي 

وصدقية لحل امللف.
وبعد نهاية الجلسة بيوم واحد من 
اختتام اجتماع مجلس األمن الدولي، 
املبعوث  كشف  أبــريــل،   21 يــوم  أي 
الشخصي لألمني العام لألمم املتحدة 
إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، 
إقليمية  بجولة  قريبا  سيقوم  أنــه 
بالعملية  ــع  ــدف ال ملــحــاولــة  ــدة  جــدي
وكالة  ونقلت  األمــام،  إلى  السياسية 
دبلوماسيني،  عن  الفرنسية  األنباء 
العام  لألمني  الشخصي  املبعوث  أن 
لألمم املتحدة إلى الصحراء، لم يذكر 
الدولي،  األمن  مواعيد جديدة ملجلس 
الذهاب  ينوي  أيــن  ــى  إل يحدد  ــم  ول
)املصدر:  الجديدة.  جولته  إطار  في 

العربي الجديد/ 21 أبريل 2022(.

إعالن األمم المتحدة 
عن جولة غير واضحة 

المعالم لدي ميستورا

الوضع  ظــل  التصريح،  هــذا  ومــنــذ 
غامضا حول الجولة املرتقبة وتاريخها، 
اسم ستيفان دي ميستورا  اختفى  كما 
الــربــاط  فــي ظــل تحقيق  اإلعـــام،  مــن 
وتزايد  بالجملة،  دبلوماسية  مكاسب 
الذاتي، في  الحكم  الدولي لخطة  الدعم 
ليست  أنها  تؤكد  الجزائر  ظلت  حني 
من  ذلك  تثبت  بينما  النزاع  في  طرفا 
قطع  آخرها  لعل  عديدة  محطات  خال 
عاقاتها الدبلوماسية مع إسبانيا على 
الحكم  لخطة  األخيرة  هذه  دعم  خلفية 

الذاتي التي تقترحها الرباط. 
غير أنه وبعد ثاثة أشهر من تصريح 
إلى  زيارته  عن  ميستورا  دي  ستيفان 
املنطقة، أعلنت األمم املتحدة يوم فاتح 
الخاص  مبعوثها  عــزم  عــن  يــولــيــوز، 

بجولة  القيام  املغربية،  للصحراء 

الشخصي  المبعوث  فيه  يسعى  الذي  الوقت  في 
لألمين العام لألمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، 
جديد،  من  المنطقة  في  السياسية  العملية  لبعث 
هورست  سلفه  خلفه  الــذي  التراكم  من  واالنطالق 
النزاع حول مائدة مستديرة، جاءت  كوهلر، والقاضي بجمع أطراف 
الطرح  دعم  نحو  المتحدة  األمــم  توجه  لتكرس  الجديدة  الجولة 

العام  األمين  باسم  للمتحدث  مبطنة  تصريحات  خالل  من  المغربي 
لألمم المتحدة، ولم تكن هذه المحاولة الجديدة لتحظى باالهتمام 
عن  اإلعالن  أن  لوال  إعالمها،  بوسائل  وال  المعنية،  للدول  الرسمي 
اقتصار زيارة دي مستورا إلى المغرب على لقاء المسؤولين المغاربة 
دون زيارته إلى األقاليم الجنوبية أسال الكثير من المداد وخلف ردود 

أفعال متباينة.. فماذا حصل؟

دي ميستورا في لقائه بالوزير بوريطة يوم الثالثاء 5 يوليوز الجاري

سعد الحمريأعد الملف: 

كواليس زيارة دي ميستورا للرباط

البوليساريو تواصل المناورات الكاذبة
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ملف  األسبوع
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املاضي  السبت  يوم  استهلها  إقليمية 
ذلك  جاء  وقد  الرباط،  للعاصمة  بزيارة 
باسم  املتحدث  دوجاريك  ستيفان  وفق 
مؤتمر  في  املتحدة،  لألمم  العام  األمني 
للمنظمة  الــدائــم  باملقر  عقده  صحفي 
»إن  قــال:  حيث  نيويورك،  في  الدولية 
هو  األممي  املبعوث  جولة  من  الهدف 
في  قدما  املضي  يمكننا  كيف  معرفة 
الحوار بني األطراف في سياق قرارات 

مجلس األمن ذات الصلة«.
ــك عــدة  ــ ــاري وحــمــل تــصــريــح دوجــ
املبعوث  أن  أكد  رسائل واضحة، حيث 
بزيارة  العام سيقوم  الشخصي لألمني 
يوليوز  ثاني  السبت  يوم  الرباط  إلى 
يعتزم  كما  مغاربة،  مسؤولني  للقاء 
هذه  خالل  الصحراوية  األقاليم  زيارة 
املرحلة  هذه  ))خالل  وأردف:  الرحلة، 
يعتزم  الــدبــلــومــاســي،  ــخــراط  االن مــن 
مسترشدا  يظل  أن  الشخصي  املبعوث 
الــتــي وضعها  الــواضــحــة  بــالــســوابــق 
املتحدث  إشــارة  تبدو  وهنا  أسالفه((، 
باسم األمني العام لألمم املتحدة واضحة 
على  الــبــنــاء  يــريــد  ميستورا  دي  ــأن  ب
التراكم الذي خلفه هورست كوهلر، وهو 
حول  بالقضية  املعنية  األطــراف  جمع 
الجزائر،  مائدة مستديرة، ومن ضمنهم 
التي راجعت موقفها منذ الزيارة األولى 
للمبعوث األممي الجديد إلى املنطقة في 
في  تــرددت  عندما  املاضي،  يناير  شهر 
هذا  ومعنى  لحظة،  آخر  إلى  استقباله 
حال  ترى  ال  أصبحت  املتحدة  األمــم  أن 
التي  املستديرة  للموائد  العودة  في  إال 
وتابع:  بالنزاع،  املعنية  األطراف  تجمع 
))عقب جولة إقليمية في يناير املاضي، 
فإن املبعوث الخاص يتطلع إلى تعميق 
الوقت  ذلك  في  بدأها  التي  املشاورات 
آفاق  حول  املعنية  األطــراف  جميع  مع 
في  السياسية  للعملية  والبناء  التقدم 

الصحراء((.
الصحفي  املؤتمر  هــذا  حمل  كما 
أن  ذلك  معلنة،  غير  مستجدات  عدة 
الصحفي،  مؤتمره  خــالل  دوجــاريــك 
خالل  سيقوم  ميستورا  دي  أن  ذكــر 
ــم  ــي ــال جــولــتــه بـــزيـــارة الـــربـــاط واألق
الجنوبية للمملكة، مع عدم ذكر الجزائر 
سؤال  له  وجــه  وعندما  وموريتانيا، 
تشمل  لن  الجولة  كانت  إذا  ما  حــول 
املتحدث  قــدم  وموريتانيا،  الــجــزائــر 
باسم األمني العام إجابة غامضة، حيث 
قال إنه سيعلن عن معلومات أخرى إذا 

توافرت مع تقدم الرحلة.
إن هذا التصريح يوحي بأن دي ميستورا 
كان إلى آخر لحظة غير متأكد من املناطق 
قالت  فيما  الجولة،  ستشملها  التي 
الجديد«:  لـ»العربي  مغربية  مصادر 
للمبعوث  بجولة  يتعلق  ال  األمر  ))إن 

بل  املنطقة،  فــي  األمــمــي  الشخصي 
دي  سيعقد  حيث  فقط،  للمغرب  بزيارة 
ميستورا خالل هذه الزيارة، سلسلة من 
الخارجية  وزير  مع  سيما  ال  اللقاءات، 
املصادر  وأوضحت  بوريطة((،  ناصر 
ميستورا  دي  زيــارة  من  ))الــهــدف  أن 
جديد  حوار  إطالق  هو  الصحراء  إلى 
حول األقاليم الجنوبية بهدف التوصل 
إلى تسوية سياسية وتفاوضية للنزاع 

املفتعل((.

اإلعالن عن عدم زيارة 
دي ميستورا إلى 

األقاليم الجنوبية الذي 
أفاض الكأس

ــي الــخــاص  ــم وصـــل املــبــعــوث األم
بقضية الصحراء املغربية، إلى املغرب 

يوم السبت املاضي، وقضى هناك يوم 
اإلثنني، حدث  أنه في يوم  األحد، غير 
املتحدث  ــاد  أف عندما  وهــو  مستجد 
باسم األمم املتحدة ستيفان دوجاريك، 
أن  نيويورك،  في  صحفي  مؤتمر  في 
إلى  يتوجه  لن  ميستورا  دي  ستيفان 
مخيمات تندوف، وقال: ))إن املبعوث 
املتحدة  العام لألمم  الشخصي لألمني 
الرباط من  إلى الصحراء، موجود في 
أجل لقاء مسؤولني مغاربة(( وأضاف: 
قدما  املضي  عدم  ميستورا  دي  ))قرر 
في زيارة األقاليم الجنوبية خالل هذه 
بذلك  القيام  إلى  يتطلع  لكنه  الرحلة، 
املنطقة((،  إلى  املقبلة  زياراته  خالل 
وتابع البيان: ))تهدف زيارات املبعوث 
األممي إلى دفع العملية السياسية في 
الصحراء(  )إقليم  الغربية  الصحراء 

بشكل بناء((،
لــم يتم اإلعـــالن عن  ــه  واملــالحــظ أن
من  الرباط  إلــى  ميستورا  دي  ــارة  زي
إال  املغربية  الخارجية  وزارة  قبل 
أن  أعلنت  عندما  األخير  الثالثاء  يوم 

والتعاون  الخارجية  الشؤون  ))وزير 
بالخارج  املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي 
يوم  أجـــرى  بــوريــطــة،  نــاصــر  السيد 
ــع املــبــعــوث  ــاء، مــبــاحــثــات م ــالث ــث ال
املتحدة  العام لألمم  الشخصي لألمني 
إلى الصحراء املغربية، السيد ستيفان 
املباحثات  هــذه  وأن  ميستورا،  دي 
الدائم  املمثل  السفير،  بحضور  جرت 
املتحدة،  األمم  لدى  املغربية  للمملكة 
أهم  وبخصوص  هــالل،  عمر  السيد 
ما تطرق له اللقاء، فقد جاء في إعالن 
الوزارة أن الوفد املغربي ذكر بثوابت 
ــدد صــاحــب  ــف املــغــرب كــمــا جـ ــوق م
نصره  السادس،  محمد  امللك  الجاللة 
في خطاب جاللته  عليها  التأكيد  هلل، 
للمسيرة   46 ـــ  ال الــذكــرى  بمناسبة 
من   ،2021 نونبر   6 فــي  الــخــضــراء، 
قائم بشكل حصري  أجل حل سياسي 
الذاتي،  للحكم  املغربية  املبادرة  على 
والوحدة  الوطنية  السيادة  إطار  في 

للمملكة((. الترابية 
))الوفد  أن  اإلعــالن  نفس  وأضــاف 
املغربي جدد تشبث املغرب باملسلسل 
طبقا  املستديرة  للموائد  السياسي 
إلــى  يــدعــو  ــذي  ــ وال  ،2602 لــلــقــرار 
»واقعي،  سياسي  حل  إلــى  التوصل 
وعملي، ومستدام، وقائم على التوافق 
لــلــنــزاع اإلقــلــيــمــي حـــول الــصــحــراء 

املغربية((.
ولم يصدر أي توضيح بشأن سبب 
تخلي دي ميستورا عن القيام بزيارة 
لألقاليم الجنوبية، لكن مصادر مقربة 
وكالة  نقلته  ما  وفق  قالت،  امللف  من 

»فرانس بريس«، أن ))السلطات 

اللقاء الذي جمع دي ميستورا بناصر بوريطة، جاء يف ظل تطورات الفتة يعرفها 

ملف الصحراء املغربية مع تزايد الدعم الدولي للطرح املغربي، خصوصا بعدما أكد رئيس 

الحكومة اإلسبانية بيدرو سانشيز، يف رسالة وجهها إلى امللك محمد السادس يوم 

14 مارس املاضي، أنه يدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة إلى املغرب، واعتبارا لذلك، 

فإن بالده تعتبر أن املبادرة املغربية للحكم الذاتي التي ُقدمت سنة 2007 

هي األساس األكثر جدية وواقعية وصدقية لحل امللف.

جاءت الجولة الجديدة للمبعوث الشخصي لألمين العام لألمم املتحدة، ستيفان دي 
ميستورا، لتكرس توجه األمم املتحدة نحو دعم الطرح املغربي من خالل تصريحات مبطنة 

للمتحدث باسم األمين العام لألمم املتحدة، ولم تكن هذه املحاولة الجديدة لتحظى باالهتمام 
الرسمي للدول املعنية، وال بوسائل إعالمها، لوال أن اإلعالن عن اقتصار زيارة دي مستورا 

إلى املغرب ىلع لقاء املسؤولين املغاربة دون زيارته إلى األقاليم الجنوبية
 أسال الكثير من املداد وخلف ردود أفعال متباينة..

تبون وغالي
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ملف  األسبوع

املغربية سبق لها أن أعربت للمبعوث 
زيارته  حــول  تحفظاتها  عن  األممي 
خالل  سابقة  ــارة  زيـ أثــنــاء  املنطقة 

يناير((.

بيانات الجزائر وجبهة 
البوليساريو المنددة 

وفور هذا اإلعالن، خرجت الجزائر 
وجبهة البوليساريو اللتني كانتا ال 
أهمية،  كبير  الزيارة  هذه  تعيران 
إلصدار تصريحات وبيانات رسمية 
تندد من خاللها بعدم زيارة املبعوث 
ففي  الصحراوية..  لألقاليم  األممي 
ــى عــمــار بالني  ــني، أدلـ ــن يـــوم اإلث
ــدى وزيـــر  ــ »املـــبـــعـــوث الـــخـــاص ل
الصحراء  إلى  الجزائري  الخارجية 
الغربية واملغرب العربي«، بتصريح 
أكد  الجزائرية  »الشروق«  لجريدة 
املغربية  ))السلطات  أن  خالله  من 
ــعــوث األمــمــي  ــب تــعــرقــل مــهــمــة امل
ستيفان دي ميستورا بفرض شروط 
على زيارته الجديدة(( ، وقال أيضا 
ملوقع »الشروق أون الين« في رده عن 
سؤال حول هذه الجولة: ))األمر ال 
يتعلق بجولة كما حدث في جانفيي، 
بصفته  املغرب  إلــى  بزيارة  وإنما 
الطرف األول في النزاع، وكذا زيارة 
املناطق الصحراوية املحتلة للحديث 
للشعب  ــيــني  األصــل املــمــثــلــني  مــع 
تحت  يعيشون  والذين  الصحراوي 
))لألسف،  وأضـــاف:  االحــتــالل((، 
علمنا للتو عرقلة السلطات املغربية 
ستيفان   السيد  كــان  التي  للزيارة 
بها  القيام  وشك  على  مستورا  دي 
ما  حسب  والــداخــلــة  العيون  ــى  إل
بــاســم األمــني  املــتــحــدث  أعــلــن عنه 
العام لألمم املتحدة((، وتابع كالمه: 
بشكل  أرادت  املغربية  ))السلطات 
خاص فرض شروط غير مقبولة بهدف 
ميستورا  دي  ستيفان  السيد  منع 
املجتمع  مع  بحرية  التواصل  من 
أن  املؤكد  ومن  الصحراوي،  املدني 
جهود  أمــام  الواضحة  العقبة  هذه 
في  سُتعرض،  الشخصي  املبعوث 
الوقت املناسب، على أعضاء مجلس 

األمن((.
ــى غـــــرار ذلـــــك، أصــــدرت  ــلـ وعـ
نفس  خــالل  البوليساريو،  جبهة 
عن  خالله  من  عبرت  بيانا  اليوم، 
املبعوث  زيـــارة  لعدم  استنكارها 
األممي لألقاليم الصحراوية، وأدلى 
ممثل  عمار  محمد  املسمى  بالبيان، 
فيه:  وجاء  املتحدة،  باألمم  الجبهة 
أن  اليوم،  املتحدة  األمــم  ))أعلنت 
العام  لألمني  الشخصي  املبعوث 
لألمم املتحدة إلى الصحراء، السيد 
ستيفان دي ميستورا، قرر عدم املضي 
إلى  رسميا  املعلنة  زيارته  في  قدما 
التأكيد  البيان  وتابع  الصحراء((، 
تستنكر  ))البوليساريو  أن  على 
من  املغربية  اململكة  لجوء  بشدة 
جديد إلى أساليب العرقلة واملماطلة 
ملنع املبعوث الشخصي لألمني العام 
من  الــصــحــراء  ــى  إل املتحدة  لألمم 
القيام بزيارته األولى إلى اإلقليم((، 

يدل  ))ما  البيان  نفس  حسب  وهو 
بما ال يدع مجاال للشك على أن دولة 
االحتالل ال تمتلك أي إرادة سياسية 
السالم  عملية  في  البناء  لالنخراط 
ــم املــتــحــدة في  الــتــي تــرعــاهــا األمـ

الصحراء((.
على  هجومه  البيان  نفس  وتابع 
املغرب حيث جاء فيه: ))فمن خالل 
للمبعوث  املزمعة  للزيارة  عرقلتها 
الغربية،  الصحراء  إلى  الشخصي 
تحاول  املغربية  االحتالل  دولة  فإن 
أن  مــن  ميستورا  دي  السيد  منع 
على  الوضع  على  مباشرة  يتعرف 
الصحراوية  املناطق  فــي  األرض 
له  يتعرض  ــذي  ال والقمع  املحتلة 
ــيــون الــصــحــراويــون  ــدن يــومــيــا امل
ونــشــطــاء حــقــوق اإلنـــســـان تحت 
غير  املغربي  العسكري  االحــتــالل 
الشرعي((، وتابع: ))إن هذه ليست 
دولة  فيها  تسعى  التي  األولى  املرة 
االحتالل املغربية، في ظل إفالت تام 
من العقاب، إلى منع مبعوث شخصي 
لــألمــني الــعــام لــألمــم املــتــحــدة إلى 
اإلقليم  زيارة  من  الغربية  الصحراء 
األمني  كما حددها  واليته  من  كجزء 
مجلس  وأقرها  املتحدة  لألمم  العام 
األمن، كما أن هذه ليست املرة األولى 
االحتالل  ــة  دول فيها  تحاول  التي 
يقوم  زيارة رسمية  تحويل  املغربية 

العام  لألمني  شخصي  مبعوث  بها 
لألمم املتحدة إلى الصحراء الغربية 
إلى مجرد »تمثيلية« من خالل تقييد 
حركته ووضع شروط مسبقة بشأن 
إليه  يذهب  أن  ينبغي  الــذي  املكان 
ومع من يجب أن يلتقي أثناء زيارته 

للمناطق الصحراوية املحتلة((.
وفي ختام البيان، ))دعت الجبهة 
لألمم  العام  واألمــني  األمــن  مجلس 
مسؤولياتهما،  تحمل  إلى  املتحدة 
مسؤولية  املغربية  اململكة  وتحميل 
الشخصي  املبعوث  عرقلتها لجهود 
إلى  املتحدة  لــألمــم  الــعــام  لــألمــني 
ــصــحــراء، بــمــا فــي ذلـــك زيــارتــه  ال
كما  اإلقليم((،  إلى  رسميا  املعلنة 
األمــم  البوليساريو  جبهة  دعــت 
بشفافية  ))التصرف  إلى  املتحدة 
التي  األسباب  عن  والكشف  كاملة 
حالت دون قيام املبعوث الشخصي 
إلى  املتحدة  لــألمــم  الــعــام  لــألمــني 
ــى إلــى  ــ ــه األول ــارت ــزي الــصــحــراء ب

األقاليم الجنوبية((.
ــذه الــرســالــة،  ــن هـ وبــعــد يـــوم م
األنــبــاء  ــة  ــال »وك مــا تسمى  عـــادت 
بياناتها  إلصـــدار  الــصــحــراويــة« 
الحربية، عندما ))أكدت أن مقاتليها 
شنوا هجومات جديدة على القوات 
املغربية في الجدار العازل((، ويبدو 
واضحا أن الجبهة تسعى من خالل 

األمم  على  الضغط  إلى  البيان  هذا 
ورقة  على  اللعب  من خالل  املتحدة 
أصبحت  التي  النار  إطــالق  وقــف 

تنهجها منذ سنة 2020. 
توقفت  ــداث،  ــ ــ األح ــذه  هـ ــد  ــع وب
الرباط  في  األممي  املبعوث  زيــارة 
في  »هسبريس«  كتبت  حيث  فقط، 
الوقت  ))فــي  يلي:  ما  الصدد  هذا 
عن  املتحدة  األمم  فيه  أعلنت  الذي 
ــارة  زي نحو  ميستورا  دي  تــحــرك 
الرحلة  توقفت  النزاع،  أطراف  كافة 
الرباط دون  العاصمة  على مستوى 
جبهة  للقاء  الذهاب  مؤشرات  بروز 
الجزائر،  ومسؤولي  البوليساريو 
ولم تتطرق وسائل اإلعالم الجزائرية 
الشرقية  الــجــارة  تعني  لــزيــارة 
ــن املــغــرب،  واكــتــفــت بــالــحــديــث ع
كــمــا اســتــثــنــت مــخــيــمــات تــنــدوف 
زيارة  بعرقلة  املغرب  متهمة  كذلك، 
أطــراف  ملختلف  األمــمــي  املبعوث 
استئناف  مهمة  وتــبــدو  ــزاع،  ــن ال
مستعصيا  أمرا  السياسية  العملية 
العام  لألمني  الشخصي  للمبعوث 
أمام  الصحراء  إلى  املتحدة  لألمم 
وحديث  الجزائري  املوقف  جمود 
جبهة البوليساريو عن تعطيل وقف 
إطالق النار وإطالق سلسلة بيانات 

حربية((.

خالل هذه املرحلة من االنخراط الدبلوماسي، يعتزم املبعوث الشخصي إلى الصحراء 
املغربية، أن يظل مسترشدا بالسوابق الواضحة التي وضعها أسالفه، ألن دي ميستورا 

يريد البناء ىلع التراكم الذي خلفه هورست كوهلر، وهو جمع األطراف املعنية 
بالقضية حول مائدة مستديرة، ومن ضمنهم الجزائر، التي راجعت موقفها منذ 

الزيارة األولى للمبعوث األممي الجديد إلى املنطقة يف شهر يناير املاضي، عندما 
ترددت يف استقباله إلى آخر لحظة، ومعنى هذا أن األمم املتحدة أصبحت ال ترى حال إال 

يف العودة للموائد املستديرة التي تجمع األطراف املعنية بالنزاع.

ستيفان دوجاريك
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كواليس  صحراوية

 

برلمانيون من بوليفيا 
يتحدون الخط السياسي 

لبالدهم في زيارة 
المغربية للصحراء 

العيون. األسبوع

القوية  والحمالت  التشويش  من  بالرغم 
زيــارة  ملعارضة  بوليفيا  دولــة  قادتها  التي 
فيديل  األنــديــنــي،  البرملان  وأعــضــاء  رئيس 
إسبينوثا ساندوبال، إلى مدينة العيون، على 
ومواقفها  البوليساريو  تدعم  بوليفيا  اعتبار 
أن  غير  واحــد،  خط  في  تسير  الجزائر  مع 
الوفد البرملاني األنديني الذي حل بالصحراء 
األمن  أعينه  بأم  يرى  أن  في  وفق  املغربية، 
املنطقة،  تعرفها  التي  والتنمية  واالطمئنان 
تحت  املنطقة  أن  من  تــداولــه  يتم  ملا  خالفا 
برملان  رئيس  عبر  حيث  الجيش،  سيطرة 
مالحظ  كعضو  املغرب  »انضمام  أن  األنديز، 
إلى برملان األنديز، أسهم في تعزيز العالقات 
وفي  واململكة،  األعضاء  الدول  بني  التجارية 

تكثيف التعاون املشترك بني الطرفني«. 
ــم يــتــخــلــف الــطــالــبــي الــعــلــمــي رئــيــس  ولـ
مجلس  رئيس  ميارة  والنعم  النواب،  مجلس 
املستشارين، عن لقاء العيون الذي رسم خريطة 
والوضوح  الثقة  على  مبنية  جديدة  سياسية 
له  كلمة  في  األنديني  البرملان  رئيس  قال  كما 
خالل الجلسة االفتتاحية بمقر البرملان املغربي 
دول  منظومة   - املغرب  البرملاني  لـ»املنتدى 
التعاون، ال سيما  أهمية هذا  وأبرز  األنديز«، 
األنديز  منطقة  دول  من  املغرب  واردات  وأن 
2020، من بينها  41 مليون دوالر سنة  بلغت 
)كافنديش  الفحم البيتوميني، واملوز الطازج 
الروبيان،  ومستحضرات  والحبار  فاليري(، 
الدول  هذه  إلى  اململكة  صــادرات  بلغت  فيما 
مختلفة،  منتجات  وشملت  دوالر  مليون   102
وكولومبيا  الشيلي  وقعتها  التي  واالتفاقيات 
في عدد  التعاون  اململكة وشملت  مع  والبيرو 
من املجاالت، وخاصة التجارة، قبل أن يخلص 
والعمل  التجارية  العالقات  تقوية  أهمية  إلى 
القطاعات  مختلف  إدماج  خالل  من   املشترك 
املستقبل  في  اتفاقيات  وتوقيع  االقتصادية 

تعود بالنفع على املنطقتني.

مهندس االعتراف األمريكي بمغربية الصحراء يزور الداخلة
كوشنير وإيفانكا ترامب في زيارة للمغرب

إطالق مشاريع جديدة للتنمية البشرية بالعيون
العيون. األسبوع

البشرية  للتنمية  اللجنة الجهوية  تميز اجتماع 
الجهوية  اللجنة  رئيس  أشغالها  تــرأس  التي 
جهة  والــي  البشرية،  للتنمية  الوطنية  للمبادرة 
العيون،  إقليم  عامل  الحمراء  الساقية  العيون 
إقليمي  عاملي  بحضور  بــيــكــرات،  الــســالم  عبد 
العيون،  لوالية  العام  والكاتب  وبوجدور،  طرفاية 
)تميز( بعرض مخططات العمل برسم سنة 2023 
وطرفاية  والسمارة  العيون  أقاليم  مستوى  على 
العمل  مخطط  تعديل  على  واملصادقة  وبوجدور، 

برسم سنة 2022 على مستوى إقليم السمارة.
وقد صادقت اللجنة املذكورة على مخطط العمل 
الجهوي للتنمية البشرية برسم سنة 2023، والذي 
رصد له غالف مالي يقدر بـ 37 مليونا و750 ألف 
األمر  ويتعلق  تنمويا،  مشروعا   77 إلنجاز  درهم، 
الخصاص  تدارك  برنامج  إطار  في  مشاريع  بستة 

والــخــدمــات  التحتية  الــبــنــيــات  مــســتــوى  عــلــى 
الوطنية  املبادرة  واالجتماعية، ساهمت  األساسية 
بلغ  مالي  باعتماد  إنجازها  في  البشرية  للتنمية 
مليونني و900 ألف درهم، و43 مشروعا في إطار 
هشاشة،  وضعية  في  األشخاص  مواكبة  برنامج 
بلغت الكلفة املالية املخصصة لها 13 مليونا و340 
املتعلق  البرنامج  مشروعا ضمن  و28  درهم،  ألف 
الصاعدة،  لألجيال  البشرية  بالتنمية  بالدفع 
بغالف مالي يصل إلى 9 ماليني و250 ألف درهم، 
بحوالي  يقدر  مالي  اعتماد  تخصيص  جانب  إلى 
14 مليونا و280 ألف درهم للبرنامج الثالث الذي 

يهم تحسني الدخل واإلدماج االقتصادي للشباب.
ــدارك الــخــصــاص على  ــ وتــشــمــل مــشــاريــع ت
األساسية  والخدمات  التحتية  البنيات  مستوى 
املاء  بتوفير  تتعلق  مشاريع،   5 واالجتماعية، 
الصالح للشرب بكلفة مالية تقدر بمليونني و500 
القروية  الكهربة  يهم  واحد  ومشروع  درهم،  ألف 
أما  درهـــم،  ــف  أل  400 ــى  إل يصل  مالي  بغالف 
وضعية  في  األشخاص  مواكبة  برنامج  مشاريع 

حماية  تهم  محاور  ثالثة  ضمن  فتدخل  هشاشة، 
و350  )مليون  مشاريع  ستة  والشباب،  الطفولة 
ألف درهم(، ودعم اإلدماج السوسيو - اقتصادي 
الوطنية  ــادرة  ــب امل مــن  بمساهمة  مشروعا   15
مليونني  بلغت  املحور  هذا  في  البشرية  للتنمية 
واملرضى  املسنني  ومساعدة  درهــم،  ألف  و990 
واألشخاص في وضعية إعاقة، 22 مشروعا بكلفة 

مالية تقدر بـ 9 ماليني درهم.
واإلدمــاج  الدخل  تحسني  برنامج  وبخصوص 
االقتصادي للشباب، الذي رصد له غالف مالي يقدر 
بحوالي 15 مليونا و890 ألف درهم، منها 14 مليونا 
الوطنية  املــبــادرة  من  مساهمة  درهــم  ألــف  و280 
للتنمية البشرية، فقد تم التركيز على أربعة محاور 
همت دعم تسيير منصة الشباب باعتماد مالي يقدر 
االقتصاد  دعم  و  درهم،  ألف  و410  مليون  بحوالي 
ألف  و210  ماليني   6( والتضامني  االجتماعي 
درهم(، ودعم ريادة األعمال )5 ماليني و540 ألف 
لدى  التشغيل  قابلية  دعم  إلى  باإلضافة  درهــم(، 

الشباب )مليون و120 ألف درهم(.

عبد اهلل جداد. الداخلة

حدث سياسي كبير شهدته الداخلة بزيارة 
عليها  أشــر  وتــوافــقــات  اتــفــاقــات  مهندس 
ترامب،  دونالد  السابق،  األمريكي  الرئيس 
الذي اختار  األمر بجاريد كوشنير،  ويتعلق 
أن يزور الداخلة رفقة زوجته إيفانكا ترامب، 
الواليات  إعالن  من  سنوات  ثالث  نحو  بعد 
بسيادة  اعترافها  عن  األمريكية  املتحدة 
بافتتاح  وقــرارهــا  الصحراء  على  املغرب 

قنصلية بمدينة الداخلة دون تفعيل عملها.
رفقة  باملغرب  ترامب  إيفانكا  حلت  وقد 
زيارتها كال من طنجة  زوجها، حيث شملت 
ومراكش والداخلة، ومناطق أخرى، وأعجبت 
أسرة ابنة الرئيس األمريكي السابق دونالد 
ترامب، باملغرب، وخاصة زيارتها إلى طنجة 
في 1 يوليوز، وقضوا بضعة أيام في عروس 
يتجولون  وهــم  شــوهــدوا  حيث  الــشــمــال، 
قاموا  كما  في شوارعها،  الصور  ويلتقطون 
وهو  األمــريــكــي،  االنــتــداب  متحف  بــزيــارة 
املتحدة،  للواليات  دبلوماسي  مبنى  أقــدم 
املستكشف  ذكـــرى  يخلد  مــعــرض  وزيـــارة 

كنيس  وزيــارة  بطوطة،  ابن  والدبلوماسي 
املتحف  قريبا  سيحتضن  ــذي  ال الصياغ، 
ترميمه،  يجري  ــذي  وال بطنجة،  اليهودي 
وزوجــهــا  إيــفــانــكــا  ــرت  ســاف طنجة  وبــعــد 
املدينة  الكتشاف  مــراكــش  ــى  إل وأطفالها 
الداخلة  مدينة  تكون  أن  الحمراء، واختارت 

بالقرية  شوهدت  حيث  األخــيــرة،  وجهتها 
كيلومتر   25 عليها  ُيطلق  التي  السياحية 
البحرية،  بالرياضات  عامليا  واملــشــهــورة 
حيث عبرا عن إعجابهما بأكل املنطقة وبهذا 
على منت  يغادرا  أن  قبل  السياحي،  الفضاء 

طائرة خاصة.

تلــــكس

صحــــــراوي

عين امللك محمد السادس 
اإلطار الصحراوي أسد الزروالي، 

أمينا عاما جديدا ملجلس 
املستشارين خلفا لعبد الواحد 
خوجة الذي أحيل ىلع التقاعد 

بعدما شغل املنصب منذ عام 
2009، ويعتبر أسد الزروالي، 

نجل املرحوم ابريكا الزروالى، 
أحد أبرز وجهاء الصحراء ورموزها 
الوحدويين، وأخ الزروالي الوالي 

بوزارة الداخلية املكلف بالهجرة، 
وهو كما قال الدكتور الشيخ بيد 
اهلل رئيس مجلس املستشارين 

األسبق، ابن الدار، الذي تعرف عن 
كثب ىلع شعابها.

دي ميستورا يحرج الجزائر بالمسلسل السياسي
العيون. األسبوع 

جبهة  وصنيعتها  ــجــزائــر  ال ــارت  ــ أث أن  بــعــد 
البوليساريو الكثير من الشكوك واالتهامات 

املوجهة للمغرب بخصوص زيارة املبعوث 
املتحدة  لألمم  العام  لألمني  الشخصي 
إلى  ميستورا  دي  ستيفان  للصحراء، 

البوليساريو  وضعت  املنطقة، 
بعد  حــرج  موقف  في  نفسها 
زيارة  املتحدة  األمم  أكدت  أن 
مبعوثها للمغرب كمحطة أولى 
استقبل خاللها من طرف وزير 
الشؤون الخارجية والتعاون 

اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج، ناصر بوريطة، 
بحضور السفير املمثل الدائم للمملكة املغربية لدى 
مناسبة  كانت  والتي  هــالل،  عمر  املتحدة،  األمــم 
حل  أجــل  من  املغرب  موقف  بوريطة  خاللها  جــدد 
املغربية  املبادرة  قائم بشكل حصري على  سياسي، 
للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة 

للمملكة.  الترابية 
السياسي  باملسلسل  املــغــرب  وتشبث 
ــقــرار رقــم  ــل لــلــمــوائــد املــســتــديــرة طــبــقــا ل
يــدعــو  ــذي  ــ والـ  ،2602
»حل  إلى  التوصل  إلى 
عملي،  واقعي،  سياسي 
ــم على  ــائ وق مــســتــدام، 
اإلقليمي  التوافق للنزاع 

حول الصحراء املغربية«. دي ميستورا

العيون. األسبوع 

يسمى  مــا  لرئيسة  جــديــد  مــوقــف 
بتندوف،  الزجرية«  الجنح  »محكمة 
ــســاؤالت حــول  ــت ــن ال أثـــار الــكــثــيــر م
في  املتحكمون  بها  ينظر  التي  العالقة 
إلى  القائم بالجزائر،  النظام العسكري 
املسلحة،  وميليشياتها  البوليساريو 

لــكــن الــحــقــيــقــة الـــواضـــحـــة، هـــو أن 
الضحايا،  هم  باملخيمات  املحتجزين 
املحكمة،  رئيسة  لسان  زلــة  هي  فهل 
والتي  بالبوليساريو،  تعترف  ال  التي 
عناصر  مــع  حديثها  خــالل  انتفضت 
ما  »أنا  بالقول:  البوليساريو  بسلطة 
تاعكم،  السلطة  بتراخيص  تنعترفش 
وهنا مكاينش دولتني في دولة وحدة، 
كــايــنــة دولـــة وحـــدة اســمــهــا الــدولــة 
بيها  نعترف  اللي  وهــي  الجزائرية 

هذا  الحال  يعجبوش  ما  واللي  هنا، 
واش عندنا الدولة تاعنا، وأنا كرئيسة 
للجلسة ال أعترف بأي ترخيص ما عدا 
الترخيص املمنوح من طرف السلطات 

الجزائرية«. 
ــق بــكــار  وبـــهـــذا الـــخـــصـــوص، عــل
ــي، في  ــوق الــســبــاعــي، مــحــامــي وحــق
أن  »الــفــايــســبــوك«،  على  لــه  تــدويــنــة 
»وقائع القضية تعود إلى يوم األحد 3 
حيث  تندوف،  بمحكمة   2022 يوليوز 

تمت محاكمة 17 مواطنا )صحراويا(«.
ــاء  ــن ــه: »أث ــ ــاف املـــصـــدر ذاتـ ــ وأضـ
ــام احــتــجــاج  ــ جــلــســة املــنــاقــشــة وأمـ
يتوفرون  بأنهم  وإدالئــهــم  املعتقلني 
طرف  من  مسلم  للتنقل  ترخيص  على 
لترد  الصحراوية،  بالدولة  يسمونه  ما 
جلسة  بتسيير  املكلفة  القاضية  عليهم 
املحاكمة بما يسمى زعزعة أمن جلسة 
الحاضرون  اعتبره  ما  وهو  املحاكمة، 

بالكالم الخطير«.

تعـــترف بالبوليـــساريو تنــدوف ال  قاضيـــة من 

ارتفاع عدد الناجحين في 
الباكالوريا في جهة العيون

العيون. األسبوع 

األكاديمية  مــديــر  الحنصالي،  ــارك  ــب ام كشف 
الساقية  بالعيون  والتكوين  للتربية  الجهوية 
الحمراء، عن تحسن في نتائج امتحانات الباكالوريا 
 ،2022 يونيو  دورة  في  النجاح  نسبة  بلغت  والتي 
املتمدرسني،  للمترشحني  بالنسبة  املائة  في   59.64
و20.13 في املائة بالنسبة لفئة األحرار، وقال خالل 
لقاء عقده مع وسائل إعالم محلية، أن عدد الناجحني 
دورة  الباكالوريا  المتحانات  العادية  الــدورة  في 
يونيو 2022، بلغ ما مجموعه 3016 ناجحة وناجحا 
الناجحني  عدد  بلغ  حني  في  للمتمدرسني،  بالنسبة 
ملحوظا  ارتفاعا  سجلت  الجهة  وأن   ،431 األحــرار 
التالميذ  طرف  من  عليها  املحصل  امليزات  عدد  في 
خالل هذه الدورة، والتي بلغت 1523 ميزة منها 213 

»حسن جدا«، و475 »حسن«، و835 »مستحسن«.
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مع الحـدث

من  العديد  املاء  مشكل  يطرح 
السياسات  حــول  الــتــســاؤالت 
منذ  القطاع  هذا  في  العمومية 
على  سيما  ال  التناوب،  حكومة 
السدود  بناء  سياسة  مستوى 
ــغـــال مـــيـــاه األمـــطـــار  ــتـ واسـ
املائية،  الفرشة  على  والحفاظ 
التي  الــحــالــيــة  ــة  ــ األزم ــكــون  ل
مناطق  ــن  م الــعــديــد  تــعــرفــهــا 
ــاتــجــة عـــن غــيــاب  ــكــة، ن املــمــل
اســتــراتــيــجــيــة بــعــيــدة املــدى 
املائية،  الــثــروة  على  للحفاظ 
على  عـــادل  بشكل  وتوزيعها 

جميع الجهات واألقاليم.
يقول عبد الرحيم شهيد، رئيس 
بمجلس  االشــتــراكــي  الــفــريــق 
حيوية  كمادة  املاء  أن  النواب، 
يطرح  استراتيجي،  بعد  ذات 
إشكالية حقيقية، نظرا للتراجع 
املـــوارد  سجلته  الـــذي  املــهــم 
ــرا لــاخــتــاالت  ــظ ــة، ون ــي ــائ امل
تعبئة  مستوى  على  الحاصلة 
الوطنية،  املائية  الثروة  وتدبير 
واملــاحــظ - لــأســف - وجــود 
نوع من االستغال املفرط للماء 
على الرغم مما تقتضيه ظروف 

الجفاف والتقلبات املناخية من 
ترشيد وعقانية في استهاكه، 
مسجا انعدام سياسة حكومية 
اإلشكالية  هذه  ملواجهة  فعلية 
األمن  تحقق  مبتكرة  بمقاربة 
عنصرا  املـــاء  وتجعل  املــائــي 

أساسيا من عناصر التنمية.
املعطيات  أن  شهيد  وأضــاف 
املائية  املــوارد  أن  تبني  اليوم 
من  بأقل  حاليا  تقدر  لبادنا 
سنويا،  للفرد  مكعب  متر   650
الخصاص  وضعية  أن  علما 
 1000 مــن  بــدًء  قائمة  تصبح 
متر مكعب للفرد سنويا، وتبرز 
أيضا أن القطاع الفاحي يطغى 
االستهاك  على  كبير  بشكل 
للمياه، حيث يستحوذ  الوطني 
على أكثر من 85 % من املوارد 
املائية املتوفرة، وهو ما يتطلب 
منا ضرورة التعامل بمسؤولية 
املــوضــوع،  مــع  واستعجالية 
التحلي  الحكومة  من  ويتطلب 
اإلشــكــاالت  ملعالجة  بــالــجــرأة 
املائية الحقيقية من خال تعزيز 
والبحث  العمومي  االستثمار 

عن آليات مبتكرة وناجعة.

مشكل الماء 
والسياسات 

العمومية
أجــل  مــن  أنـــه  شهيد  ــح  أوضـ
جسامة  إلــى  الحكومة  تنبيه 
االشتراكي  الفريق  تقدم  األزمة، 
شهر  مــنــذ  ــواب،  ــنـ الـ بمجلس 
لعقد  بطلبات  املــاضــي،  يناير 
ــمــاعــات لــلــجــنــة الــبــنــيــات  اجــت
األســاســيــة والــطــاقــة واملــعــادن 
أما  اإلشكالية،  لهذه  تخصص 
مع  الــحــكــومــة  تتفاعل  أن  ــي  ف
ومقترحاته  الفريق  تــصــورات 
ســواء  املــيــاه،  قضايا  ملعالجة 
املنزلي  باالستعمال  يتعلق  فيما 

أو االستعمال الفاحي.
املــعــضــلــة  أن  شــهــيــد  ــد  ــ وأكـ
قطاع  يعيشها  التي  الحقيقية 
ــا بــنــوع  ــاسـ املــــاء تــتــعــلــق أسـ
املعتمدة  العمومية  السياسة 
بادنا  أن  حيث  املجال،  هذا  في 

فــي أمــس الــحــاجــة إلــى إبــداع 
تستند  شاملة  عمومية  سياسة 
بما  املؤسساتي  اإلصــاح  إلــى 
الجيدة  الحكامة  شــروط  يوفر 
ملختلف  املــنــدمــج  التدبير  فــي 
كما  الوطنية،  املــائــيــة  املـــوارد 
ــى سياسة  إلـ حــاجــة  ــي  ف ــا  ــن أن
الــتــوزيــع  عــلــى  تــقــوم  عمومية 
وتعزيز  املائية  للثروة  الــعــادل 
مبرزا  املائي،  الوطني  املخزون 
على  يلح  االشتراكي  الفريق  أن 
ضرورة تحرك الحكومة من أجل 
اتخاذ تدابير استعجالية لتفعيل 
السامية،  امللكية  التوجيهات 
من  يتجزأ  ال  جــزء  املــاء  بجعل 
املتكاملة  الــوطــنــيــة  املــنــظــومــة 
والتي  االستراتيجي،  للمخزون 
وأيضا  امللك،  جالة  إليها  دعــا 
اتخاذ اإلجراءات العملية الكفيلة 
الوطنية  االستراتيجية  بتفعيل 
للماء التي تم عرضها على أنظار 

امللك منذ سنة 2019.
كمعارضة   - أنــهــم  ــح  وأوضــ
ــبــوا الــحــكــومــة مــؤخــرا  - طــال
بمناسبة املناقشة العامة لتقرير 
املجلس األعلى للحسابات برسم 

بمعالجة  و2020،   2019 سنتي 
مع  والقطع  املسجلة  االختاالت 
املنهجية السابقة في تدبير ملف 
املاء، وعقد مناظرة وطنية حول 
املتدخلني  كافة  بمشاركة  املــاء 
والخاص،  العام  القطاعني  في 
املعنية،  املــدنــيــة  والــفــعــالــيــات 
والخبراء املهتمني باألمن املائي، 
بهدف بلورة استراتيجية وطنية 

مستدامة لتثمني الثروة املائية.

تناقض في 
تدبير الماء سياسة 

مـــن جـــانـــبـــه، قــــال املــحــلــل 
أن  الكتاني،  عمر  االقتصادي 
االقتصاد مرتبط باملاء من خال 
في  الحيوية  املــادة  هذه  أهمية 
الكهرباء  مثل  الفاحي،  القطاع 
القطاع  في  ضروريا  يعد  الذي 
دفع  ــذي  ال الــشــيء  الصناعي، 
ببعض الشركات لاستثمار في 

البحر،  مياه  تحلية  مجال 

إهدار المال العام على عربات الدولة

بالجفاف  العديد من املناطق يف اململكة مهددة  أصبحت 
الناتجة  املائية،  املوارد  قلة  بسبب  الصيف،  فصل  بداية  مع 
عن قلة التساقطات املطرية خالل السنة الجارية، مما أدى إلى 
ال  أصبحت  التي  الرئيسية،  السدود  مخزون  يف  مهول  تراجع 
يجعلها  مما  املائية،  املوارد  نسبة  من  املائة  يف   30 تتجاوز 
ونسبة  الحرارة  درجات  ارتفاع  مع  التناقص  من  ملزيد  معرضة 

األوحال واألتربة.

فإن  املاء،  قطاع  بخصوص  التجهيز  وزارة  إحصائيات  وحسب 
متر  مليار   16 اإلجمالية  سعتها  تفوق  التي  اململكة  سدود 
مكعب، سجلت خالل السنة الحالية 4.8 مليار متر مكعب فقط، 
والناتج عن قلة  السدود  الكبير ملستوى مياه  التراجع  يبرز  مما 
ملم   188 تسجيل  تم  حيث  الجارية،  السنة  خالل  التساقطات 
املائة  يف   42 بانخفاض  أي  املاضي،  أبريل  شهر  خالل  فقط 

مقارنة مع السنوات املاضية.

تــــؤكد  معطـــيات 
تهديد األمن المائي للمغاربة 

خالد الــغازي إعــداد :



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
11 العدد: 1615 من 08 إلى 21 يوليوز 2022

مع الحـدث

الجنوبية  األقاليم  في  خاصة 
مثل العيون والسمارة وغيرها، 
ماديا،  مكلفة  عملية  أنها  رغــم 
مهما  يظل  الصناعي  البعد  لكن 
عكس  االستثمار  هــذا  لتمويل 
أن  مضيفا  الــفــاحــي،  املــجــال 
دامت  بأزمة  مرتبط  املاء  مشكل 
بسبب  عــقــود،  ثاثة  مــن  ألكثر 
الوزير األسبق إدريس البصري، 
 14 لبناء  فقط  يخطط  كان  الذي 
وال  اململكة  في  للغولف  ملعبا 
وأن  خاصة  املستقبل،  في  يفكر 
كميات  تستهلك  املــاعــب  هــذه 
متسائا:  املــيــاه،  مــن  خيالية 
ماعب  تدشني  مقبوال  كان  هل 
املياه  من  كبيرة  لكميات  تحتاج 
من  القادم  للتصحر  ومعرضة 

دول جنوب الصحراء؟
هناك  بــأن  الكتاني  وأوضــح 
تناقضات لدى الدولة في سياسة 
تشجع  كانت  حيث  املاء،  تدبير 
التي  للغولف  ماعب  بناء  على 
تستهلك املياه بكثرة، وفي نفس 
واالستثمار  الدعم  تقدم  الوقت 
لتشجيع  الفاحي،  القطاع  في 
على  والتعاونيات  ــزارعــني  امل
بالتنقيط  الــســقــي  اســتــعــمــال 
رغــم   ،)goute à goute(
الــذي  للمياه  الكبير  النقص 
ــاف أن  ــقــطــاع، وأضــ يــعــرفــه ال
املطروحة،  ــرى  األخ اإلشكالية 
تكمن في غياب صيانة السدود، 
التي تعرف تراكم األوحال، مما 
هذه  لعزل  تقنية  عملية  يتطلب 
تجمع  تعيق  التي  الترسبات 
إلى  مشيرا  السد،  داخل  املياه 
التغذية  توفر  التي  الصني  أن 
أكثر  لفائدة  الزراعة  واملنتجات 
بعملية  تقوم  نسمة،  مليار  من 
حيث  للسدود  شاملة  ــاح  إص
ألف   11 حوالي  بإصاح  قامت 
مشيرا  وجــيــزة،  فترة  فــي  ســد 
سدود  بناء  سياسة  غياب  إلى 
امللك  وضعها  والــتــي  جــديــدة 
وكانت  الثاني  الحسن  الراحل 
املنتجات  ــرت  ــ ووف مهمة  جــد 
كبيرة  نتائج  وأعطت  الفاحية 
هو  املــاحــظ  لكن  القطاع،  فــي 
ــاء الـــســـدود خــال  ــن تــراجــع ب
عــودة  رغــم  األخــيــرة،  السنني 
استثمارات  وجود  عن  الحديث 

لبناء سدود جديدة.

تراجع حصة كل 
مواطن من الماء

الــزيــدي،  عمر  ــاذ  األســت يــرى 
اإليكولوجيا،  في  وباحث  خبير 
املــغــرب،  فــي  ــاء  املـ وضعية  أن 
وتتطلب  جدا  خطيرة  أصبحت 
عندها،  ــوف  ــوق ال الجميع  مــن 
خاصة وأن بعض األرقام تكشف 
الــثــروة  ــي  ف كبير  ــراجــع  ت ــن  ع
الوطني،  الصعيد  على  املائية 
مواطن  كــل  حصة  كــانــت  حيث 
سنة 1962 تصل إلى 3562 متر 
هذه  أن  غير  السنة،  في  مكعب 
كبير  بشكل  تراجعت  الحصة 
فخال  املاضية،  السنوات  خال 

حصة  بلغت  مثا،   2010 سنة 
667 متر  ــاء  امل كــل مــواطــن مــن 
مكعب، وحاليا تقلص هذا الرقم 
يبرز  مما  مكعب،  متر   550 إلى 
واملاحظ  املائية،  املوارد  تراجع 
ــه خــال الــســنــوات األخــيــرة،  أن
خصوصا في فصل الشتاء، عدم 
انتظام التساقطات التي تتهاطل 
في يومني أو ثاثة أيام وهي مدة 
الفرشة  منها  تستفيد  ال  قصيرة 
املائية وال التربة وال الفاحة، ألن 

معظم املياه تضيع في البحر.
وضعية  أن  الــزيــدي  وأضـــاف 
من  تتطلب  ــدا  ج خطيرة  املـــاء 
بشكل  املاء  استهاك  املواطنني 
معقول والحفاظ عليه، إلى جانب 
يجب  التي  العمومية  السياسات 
أن تتخذ إجراءات قوية في مجال 
ســواء  املـــاء،  استعمال  ترشيد 
ــات  ــزروع امل سقي  عمليات  فــي 
البحر  مياه  تحلية  خال  من  أو 
واستغالها في القطاع الفاحي، 
العادمة،  املياه  معالجة  وتطوير 
منتقدا إهدار املياه وضياعها في 
دون  املليونية  املــدن  من  العديد 
في  املياه  هذه  استغال  يتم  أن 
العادمة،  املياه  ملعالجة  محطات 
من  كثيرة  كميات  يجعل  مما 
على  مشددا  تضيع،  املياه  هذه 
ضرورة القيام بدراسات للتعامل 
مــع مــيــاه األمــطــار واالســتــفــادة 
ــول  ــن حــل ــ ــبـــحـــث ع ــا والـ ــه ــن م
الستغال املياه التي تتساقط في 

ظرف وجيز.

مشكل الماء 
المناخية والتغييرات 

ــواد  ــ ــن امل هـــنـــاك الــعــديــد مـ
استعمالها  يتم  التي  الكيماوية 
في الزراعة والتي لها تأثير كبير 
على التربة، يقول الزيدي، حيث 
األمطار  مياه  بتسرب  تسمح  ال 
إلى الفرشة املائية مثل املاضي، 
منها  أسباب،  لعدة  يعود  وذلك 
واالحتباس  املناخية  التغيرات 
الطاقة  واســتــغــال  ــحــراري،  ال
البترولية  ــواد  ــ امل واحـــتـــراق 
ــغــازات،  وال الحجري  والفحم 
التي تزيد من التغيرات املناخية 
من  ناحظها  والتي  الخطيرة، 
التي  الفيضانات  كثرة  خــال 
تجتاح فرنسا وهولندا في فصل 
أهمية  على  مــؤكــدا  الــصــيــف، 
التنبيه الذي قامت به السلطات 
لكن  ــاء،  امل وضعية  بخصوص 
كفيلة  بــإجــراءات  القيام  يجب 
املرتبط  املشكل  هذا  بمعالجة 
بالتغيرات املناخية، من خال 
تــوفــيــر وســائــل الســتــغــال 
التي  املطرية  التساقطات 
الصرف  قــنــوات  فــي  تذهب 
الناحية  من  سواء  الصحي، 

محطات  إنــجــاز  أو  التقنية 
املــاء  »مشكل  موضحا:  لــذلــك، 
املناخية،  بالتغيرات  مرتبط 
يريدون  ال  العالم  في  واملؤثرين 
إنتاج  أســالــيــب  عــن  الــتــراجــع 
الطاقة املستعلمة، لهذا يفضلون 

االســـتـــمـــرار فـــي الــوضــعــيــة 
طائلة،  أربــاحــا  يجنون  ألنهم 
قوي  بشكل  البدائل  ويرفضون 
البديلة،  الطاقات  وجــود  رغــم 
واملغرب يقوم بمجهودات كبيرة 
رغم  البديلة  الطاقة  الستعمال 
البترول  ملستوى  تصل  لن  أنها 
الذي يسهل نقله واستعماله«. 

غياب التوزيع العادل 
للثروة المائية

رئيس  الدخيسي،  أحمد  قال 
»نــدرة  مـــاء«:  »قــطــرة  جمعية 
املياه مطروحة بشكل كبير، لكن 
التدبير  غياب  في  يكمن  املشكل 
وتوزيعها  السدود،  ملياه  الجيد 
منصف  بشكل  الــســكــان  عــلــى 
السدود  من  العديد  ألن  وعادل، 

الــجــمــاعــات  ببعض  تحيط 
القروية والدواوير، إال أن 

هذه املناطق ال تستفيد 
من هذه الثروة املائية 
املدن،  إلى  تنقل  التي 
هذه  ساكنة  بينما 
الواقعة  الجماعات 
السدود  من  بالقرب 
ــوحــدة، سد  )ســد ال

سد  األول،  ــس  ــ إدري
ــا( ال  ــره ــي تــاهــلــة وغ

ال  املــاء  من  تستفيد 
للشرب  الصالح 

وال غيره.

وأوضح الدخيسي، أن عملية 
إقليم  صعيد  على  املــاء  تدبير 
يتطلب  والجهة،  مثا،  تاونات 
الحلول  ألن  سياسية،  إرادة 
للموارد  عــادل  لتوزيع  ممكنة 
املائية التي في حقينة السدود، 
بشكل  الساكنة  على  وتوزيعها 
التي  السدود  وخاصة  منصف، 
استيعابية  طاقة  على  تتوفر 
الذي  »أسفلو«  سد  مثل  هائلة 
ــد مــن 290  تــصــل طــاقــتــه ألزيـ
مليون متر مكعب، لكن الساكنة 
منه،  تستفيد  ال  منه  القريبة 
مرتبط  املاء  مشكل  أن  معتبرا 
بالتدبير املحلي للموارد، وال بد 
من مبادرات من الجهات املعنية 
لتمكني  للماء،  الوطني  واملكتب 
السدود  من  القريبة  الجماعات 
وقال:  املــاء،  في  حصصها  من 
»مشكل املاء يبرز تداخل املهام 
ــن املــؤســســات  ــني الــعــديــد م ب
ــات  ــاعـ ــطـ ــقـ الـــعـــمـــومـــيـــة والـ
الــعــمــومــيــة، واملـــاء 
ــي مــجــال  ــل فـ ــ دخ
من  ــار  ــم ــث االســت
ــال املــكــتــب  ــ خـ
للماء  الــوطــنــي 
الـــــــذي تــحــول 
ــة  ــركـ إلـــــــى شـ
صــبــغــة  ذات 
الشيء  ربــحــيــة، 
من  يتطلب  الذي 
ــجــمــاعــات  ال
الترابية 

مع  للشراكة  اتفاقيات  توقيع 
املــاء  توفير  ــل  أج مــن  املكتب 
العيش  مصدر  فاملاء  للساكنة، 
بالنسبة لألسر التي تعيش في 
والقرى، حيث يصبح  الدواوير 
تلك  لساكنة  اليومي  الهاجس 
قطرة  عن  البحث  هو  املناطق 
مصدر  عن  البحث  عــوض  مــاء 

الرزق«.

تراجع في معدل 
ملء السدود 

في  املتواجدة  السدود  تعرف 
تراجعا  اململكة  وجنوب  وسط 
ــي مــخــزونــهــا حسب  كــبــيــرا ف
ــر إحــصــائــيــات قــطــاع املــاء  آخ
التجهيز  وزارة  أصدرتها  التي 
خال  الــســدود  وضعية  حــول 
وبعض  الحالي،  يوليوز  شهر 
الويدان  بني  سد  مثل  السدود 
بإقليم أزيال، نزلت حقينته من 
30 في املائة سنة 2021 إلى 13 
التراجع  ونفس  اآلن،  املائة  في 
املتواجد  املسيرة  سد  يعيشه 
أكبر  ثاني  وهو  بإقليم سطات، 
سد في اململكة بعد سد الوحدة، 
حيث تراجع معدل ملئه إلى 5.1، 
حاجيات  يغطي  أنه  العلم  مع 
ضواحي  املناطق  مــن  العديد 

جهة الدار البيضاء سطات.
السدود  ملء  نسبة  وتتفاوت 
حــســب مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي 
وقــربــهــا مــن األنــهــار، حيث 
تـــعـــرف بـــعـــض الـــســـدود 
ــة  ــ ــرب األودي املــتــواجــدة قـ
واملـــنـــاطـــق الــتــي تــعــرف 
سقوط الثلوج وتساقطات 
نسبة  مــهــمــة  ــة  ــري ــط م
كــمــا هو  بــهــا  ــأس  بـ ال 
لسد  بالنسبة  الــحــال 
وادي املخازن بالقصر 
الكبير، الذي تراجعت 
في   61 إلــى  حقينته 
في   91 عوض  املائة 
السنة  خال  املائة 
ــة، ثــم سد  ــاضــي امل
بتاونات  ــوحــدة  ال
ــت  ــل ــج الـــــــــذي س
حــقــيــنــتــه مــؤخــرا 
نسبة 50.7 في املائة، 
بتطوان  النخلة  سد  ثم 
 85 نسبته  تتراوح  الذي 
في املائة، ثم سد شفشاون 

94 في املائة.

16 مليار متر  التي تفوق سعتها اإلجمالية  سدود اململكة 
متر مكعب فقط،  مليار   4.8 الحالية  السنة  مكعب، سجلت خالل 
قلة  عن  والناتج  السدود  مياه  ملستوى  الكبير  التراجع  يبرز  مما 
ملم   188 تسجيل  تم  حيث  الجارية،  السنة  خالل  التساقطات 
فقط خالل شهر أبريل املاضي، أي بانخفاض 42 يف املائة 

مقارنة مع السنوات املاضية.

البركة



في إطار ترشيد النفقات
متى تبرمج ماليـير »الريع« لتشيـيد مشاريع الضفة ؟

ــذ عـــقـــود وأجـــيـــال الـــربـــاط  ــن م
بـ»املشروع  البعض  بعضها  توصي 
املنتظر«، املوعود في اللوح املحفوظ 
من  أقــوام  سكنها  تاريخية  لضفة 
موقعها  إلى  وفطن  الحجري،  العهد 
عليها  فشيدوا  البحار،  أدميراالت 
اشتهر  األطلسي  على  ميناء  أول 
ثم  والحربية،  التجارية  بالحركة 
في  البحري  الصيد  على  اقتصر 
طابع  عليه  ليغلب  القريب،  عهدنا 
والقوارب  اليخوت  وتدخله  الترفيه 
سمك  مرحلة  فيطوي  الــشــراعــيــة، 
الشابل، ويفتح مياهه فقط كمحطات 

الستقبال ورسو اآلليات العائمة. 
قد  املــحــاذيــة  الضفة  كــانــت  ــد  وق
مطرح  إلى  السبعينات  في  تحولت 
في  سوداء  ونقطة  األزبال،  لتجميع 
سوى  لها  يشفع  ولم  املدينة،  بيئة 
منها  بــالــقــرب  شــيــد  كبير  متجر 
عكراش،  ضواحي  إلى  إبعاده  ليتم 
تعمير  فكرة  راجــت  الزمن  ذلــك  في 
املكان بمشروع أبي رقراق، وانطلق 
مستغلي  إنــذار  تم  عندما  بالفعل 
لتظهر  باإلفراغ،  املحيطة،  األماكن 
وتنفيذ  لتدبير  وكالة  الوجود  إلى 
ــشــروع، الـــذي صـــادف عدة  ــك امل ذل
تغيير  إلى  مرة  ما  أدت غير  عراقيل 

كما   - أنجز  وبالكاد  املكلفة،  اإلدارة 
الكبير، وهو  املسرح   - كان مبرمجا 
األهم واملكلف، بينما تعثرت املرافق 

األخرى ربما ألسباب مالية.
الجماعة  ســكــوت  نــاحــظ  وهــنــا 
لــلــتــدخــل على  الــعــمــالــة  ومــجــلــس 
عدم  أسباب  عن  باالستفسار  األقــل 
وعند  املبرمجة،  األوراش  استكمال 
واملصلحة  والــضــرورة  االقــتــضــاء 
مهامها  من  الوكالة  إعفاء  العامة، 
وإلحاق تلك املهام باملجلسني البلدي 
يــتــوفــران  مــعــا  فهما  واإلقــلــيــمــي، 
واإلداريــــة  التقنية  ــم  ــق األط عــلــى 

والــلــوجــســتــيــكــيــة الســتــئــنــاف ما 
وعندما  املكلفة،  الشركة  عنه  عجزت 
تفحصنا الوثائق املالية للمجلسني، 
وجدنا أرصدة »الريع« مثل ما دأبنا 
على فضحه منذ عشر سنوات، كافية 
املرافق  لتشييد  فقط  ليس  ــادة  وزي
مدينة  ــداث  ــ إلح ــكــن  ول املــتــعــثــرة، 
الثقافية  املستلزمات  بكل  جديدة 
بالرباط  للسمو  والترفيهية  والفنية 
البحر  لحوض  ثقافية  عاصمة  إلى 
األبيض املتوسط، وهذا هو النضال 
عقود،  منذ  أبناؤها  يخوضه  الــذي 
ومع األسف، في غياب تام ملجالسهم 

الثرية بمداخيل الضرائب والرسوم 
تبتلعها  التي  والجبايات  واإلتاوات 
محصنة  غــيــر  إجــبــاريــة  نــفــقــات 
بالترشيد وال محمية من االنفاتات 
مصاريف  ومـــن  الــتــدبــيــر،  ــوء  وسـ
)وهي السائدة( على اختيارات غير 
للمصلحة  نفعي  توجه  وال  شعبية 
تلك  حولت  فلو  للساكنة،  العامة 
ما  في  تهدر  التي  الثقيلة  املايير 
مثل  للغير،  بـ»الهدايا«  نعثه  يمكن 
التمتع برفاهية السيارات الجماعية 
مرفقا  بها  تشيد  لوحدها  وتكاليفها 
الضفة،  فــي  املتوقفة  املــرافــق  مــن 
الوطني  الــحــس  استيقظ  إذا  ــا  أم
والغيرة على العاصمة »يا حسرة«، 
منح  من  اآلخــرون  به  يتمتع  ما  فإن 
ــات،  وشــراك خيالية  وتــعــويــضــات 
الطاقة  وإمـــدادات، وهــدر  وأتــعــاب 
تعمل  ال  ــة  إداري مقرات  على  واملــاء 
أركانها،  كل  في  الشمس  وأشعة  إال 
أنبوب  بواسطة  إال  تجده  لن  واملاء 
ــاض.. هــي نفقات  ــرح فــي م واحـــد 
إلى  العجب وقد تصل  كافية إلنجاز 
مليار عن مدة 7 ساعات طيلة 5 أيام 
في األسبوع... إلخ، مما يجعل الريع 
تنمية  أمــام  وعائقا  مؤسفا  واقعا 

العاصمة.

العدد: 1615 من 08 إلى 21 يوليوز 122022

الربـاط  ياحسرة

شهادات من
الرواد

األسبوع  ألقاها  قيمة  مداخلة  مــن  فقرة  هــذه 
الفارط، البروفيسور خالد فتحي، أستاذ بكلية الطب 
ننتبه  ال  التي  ))الحقيقة  القاصرات:  زواج  ندوة  في 
مؤسسة  عمقها  في  األســرة  أن  هي  لألسف،  إليها 
أن  يجب  فاملقاربة  وبالتالي،  كل شيء،  قبل  إنسانية 
وال  سياسيا  حزبا  ليست  فاألسرة  إنسانية..  تكون 
مفاهيم  إسقاط  ليتم  منتخبة  مؤسسة  وال  جمعية 
مؤسسة  وال  شركة  ليست  وهي  عليها،  الديمقراطية 
والخسارة  الربح  مفاهيم  إسقاط  ليتم  اقتصادية 

والتعاقد عليها(( انتهى.
كلمات من طبيب يعالج موضوعا اجتماعيا بناء على 

تشخيص وتحليات طبية ترتكز على مقاربة علمية.

ــد األضــــحــــى يف إطــــار  ــيـ ــكــــون عـ هـــل يــ
ــا رؤســــــاء  ــ ــدنـ ــ ــن« كـــمـــا وعـ ــ ــسـ ــ ــو أحـ ــلـ ــاهـ ــتـ ــسـ »نـ
ــة.. عـــيـــد الـــيـــتـــامـــى، والـــعـــاطـــلـــن،  ــمـ ــاصـ ــعـ الـ
ــز االجــتــمــاعــيــة  ــ ــراكـ ــ ونـــــــزالء اخلـــيـــريـــات واملـ
الالجئن  األفارقة  وضيوفنا  واملستشفيات، 
ــا«؟ فـــــالـــــرؤســـــاء  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــافـ ــ ــيـ ــ ــة ضـ ــ ــ ــرمـ ــ ــ إلــــــــى »حـ
ــارات »جــابــهــا  ــيــ احلــقــيــقــيــون ال متــيــزهــم ســ
مــجــالــســهــم  ــاء  أعــــضــ اســـتـــقـــبـــاالت  وال  اهلل« 
بــاحلــلــويــات والــعــصــائــر والــشــاي عــلــى نفقة 
باملواقف  ولكن  العيد،  بهجة  من  احملرومن 
النبيلة يف ظروف الشدة، وإسعاد غيرهم من 

املواطنن.  

صيف  يف  وبالضبط  ســنــوات،   9 مــرت 
تشكيلة  مــن  حـــزب  انــســحــاب  عــلــى   ،2013
احلكومة وعوضه احلزب احلاكم اليوم.. فهل 
بعدما  الصيف  هذا  يف  نفسه  التاريخ  يعيد 
شاعت خالفاته الداخلية؟ ومن يكون اخللف 
إلى  الثانية  الغرفة  تعود  هــل  ثــم  احملتمل؟ 
فألول  املعارضة؟  إلى  تنتمي  برئاسة  أصلها 
مرة يقودها يف الوقت احلالي حزب حكومي.

إذا تكرم رؤساء العاصمة بواجب تفقد 
الــعــيــد،  الــعــجــزة يف  نــــزالء اخلـــيـــريـــات ودور 
بؤساء  من  الشريحة  هــذه  محن  فليتذكروا 
ــراغ«  املــجــتــمــع الــتــي تــكــابــد وتــقــاســي مـــن »فــ
أفواههم من األسنان مما يعذبهم يف األكل 
والــنــطــق، إضـــافـــة إلـــى فــقــدانــهــم بــالــتــدريــج 
فــإذا  لها،  أخــرى ال حصر  وأمـــراض  للبصر، 
اهــتــم الـــرؤســـاء بــهــذا الـــوضـــع االجــتــمــاعــي، 
فــســيــكــون أجـــرهـــم عــلــى اهلل وهــــم يــعــلــمــون 
البؤساء  هــؤالء  إلنــقــاذ  املخصصة  باملاليير 

من احلرمان و»احلكرة«.

اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  في 
العلمية  الــســيــكــولــوجــيــا  ــد  ــ رائ ــكــرمي  ت مت 
علم  مؤسس  بلحاج،  الكرمي  عبد  األســتــاذ 
حفل  يف  املغربية،  باململكة  الشغل  النفس 
املجتمع  من  وفــاء  الــرائــد  هــذا  بقامة  يليق 
كأكادميي  املتميز  وملركزه  املتعددة  لعطاءاته 
هذا  مثل  املعاصرة.  السيكولوجيا  علوم  يف 
رئيسة جماعة  قبل  من  دعمه  ينبغي  احلفل 
الرؤساء  باقي  بحضور  الثقافية،  العاصمة 
منشغلني  كــانــوا  إذا  إال  اللهم  والبرملانيني 

بالعثور على أكباش العيد.

املحيط  حي  من  األطلسي  الساحل  يشهد 
إلى حي املنزه، دينامية كبيرة في أوراش بناء 
واجتماعية،  واقتصادية  سياحية  مشاريع 
ستغير - بعد إتمامها - الخريطة الديمغرافية 
إلى  حسان  مقاطعة  من  الساحل  هذا  ملناطق 
نزح  معا  وهما  املنصور،   يعقوب  مقاطعة 
املدينة  غرب  إلى  الرباطيني  من  اآلالف  منهما 
بسبب بشاعة الدواوير القصديرية التي كانت 
فكانت  ونواحيه،  األطلسي  الشريط  كل  تؤثث 
بفضل  للعاصمة  البشع  الوجه  خلعت  ثــورة 
تجميل  بعمليات  زرع  الــذي  امللكي  املشروع 
وال  الوجوه،  وأجمل  أحسن  وناجحة،  مكلفة 
لتحويل  قدم وساق  تزال األشغال جارية على 

املنطقة إلى أرقى كورنيش في إفريقيا. 
بالوجه  مفتخرا  مزهوا  الساحل  كان  وإذا 
برمجت  التي  وباملشاريع  يقابله،  الذي  اآلخر 
بعد  تستكمل  ــم  ل الــــوادي  ضــفــة  فـــإن  فــيــه، 
والثقافية  والعمرانية  اإلنمائية  برامجها 
املسرح  الشامخة  املعلمة  فباستثناء  والفنية، 
يحمل  وقد  ومكانه  بهندسته  املتميز  الكبير 
الرباط  في  مسرح  أول  غرار  على  ملكيا  اسما 
املشاريع  باقي  فإن  الخامس(،  محمد  )مسرح 
بعد  فيها  لم يشرع   ،2014 املبرمجة منذ سنة 
مثل: الساحة الكبيرة وتمتد من قنطرة موالي 
على  الحديدية  السكك  جسر  ــى  إل الحسن 
تلك  سوى  فيها  تنجز  لم  هكتارا   112 مساحة 

من  كان  املآل  ونفس  الشامخة،  الفنية  املعلمة 
الحديدية  السكك  قنطرة  بني  مساحة  نصيب 
تشييد  فيها  وبرمج  الخامس،  محمد  وقنطرة 
جزيرة بها حديقة ومرافق ثقافية، وغير بعيد 
مجموعات  تشييد  تقرر  املساحة،  هــذه  عن 
وســاحــات  ومــكــاتــب  فخمة  ــادق  ــن وف سكنية 
الُتزم بتنفيذ كل هذه اإلنجازات  فإذا  تجارية، 
الخريطة  فــإن  ــورق،  ــ ال عــلــى  ــزال  تـ ال  الــتــي 
ومعها  ستتغير  للمقاطعات  الديمغرافية 
سيرتكز  الذي  واالنتخابي،  اإلداري  التقطيع 
املقرر  للسكان  العام  اإلحصاء  معطيات  على 
إجراؤه قريبا، وقد يضيف مقاطعتني أو ثاث 
مقاطعات، مما يمهد النتهاء عماالت جديدة قد 
تكون 3 كما كان مقترحا في التسعينات تحت 
وعمالة  شالة،  عمالة  حسان،  عمالة  أسماء: 
الشبانات، أما إذا صار ساحل الهرهورة تابعا 
للمدار الحضري للرباط، فإنه دون شك سيكون 
مقاطعة تابعة لعمالة الشبانات املحتملة، وفي 
نجاعة  على  املتوقفة  التطورات  هذه  انتظار 
أبي  ضفتي  مشروع  بتهيئة  املكلفة  الوكالة 
مرة  لثالث  على عجزها  برهنت  والتي  رقراق، 
صار  إعفاءها  فــإن  بالتزاماتها،  الوفاء  عن 
مطلوبا من أجل تنفيذ مشاريع ضفة العاصمة 
على  مقترح  هو  كما  الجماعة  إلى  وإسنادها 

هذه الصفحة.

أسـرارتقطيع إداري جديد للعاصمة يلوح في األفق
العاصمة

كان احلزب منهكا من التسيير احلكومي واجلماعي 
عــنــدمــا خــــاض مــنــافــســة انـــتـــخـــابـــات جـــديـــدة تـــوقـــع مــســبــقــا 
نتائجها وهو اخلبير يف السياسة والعارف بأن »احلكم يحرق 
احلـــاكـــم« إن عــاجــال أو آجــــال، وتــأكــد مــن ذلـــك بــعــد اإلعـــالن 
نيل  استحقاقات  يف  مشاركة  هيئة  كل  حصيلة  عن  الرسمي 
ثقة الناخبن، فغيرت األغلبية الناخبة بأصواتها، احلاكمن 
وطــنــيــا ومــحــلــيــا، ومنحتها لــغــيــرهــم، وكـــان ذلـــك واضــحــا يف 
العاصمة، حيث لم يحصل يف جماعتها إال على 5 مقاعد من 
التدبير  استأسد  الذي  الوقت، وهو  65 مقعدا يف ذلك  أصل 
انتصار  إلــى  عــقــود.. هــزميــة ستتحول   3 زهـــاء  الــبــلــدي فيها 
مؤقت بفضل أحد رموزه الرباطين، إذ كان هذا الرمز الذي 
ابتعد عن االنتخابات اجلماعية طيلة توليه وزارة مهمة ملدة 
التي  »النكسة«  ومسببات  أسباب  بيته  يف  يراجع  ســنــوات،   10
الرباط  وكانت  االنتخابية،  املناصب  يف  باخلالدين  عصفت 
غيرهم،  دون  عليهم  »احملافظة«  يف  ومسجال  محصنا  معقال 
ــة تــوحــي بـــ»فــاعــل غــريــب«،  ــرن رنـ ــاب إقــامــتــه يـ ــإذا بــجــرس بـ فــ
بعضوية  مثله  الفائزين  مــن  مجموعة  بــل  واحـــدا،  يكن  فلم 
ــزاب مــخــتــلــفــة، يــتــوســلــون إليه  ــاءوا وهـــم مــن أحــ الــبــلــديــة، جــ
حصل  بالكاد  وحزبه  كيف  املجلس«..  »رئيس  منصب  لتولي 
يف  الراغبن  بأسماء  قائمة  أمــامــه  فوضعوا  مقاعد؟   5 على 
اخلمسة  إلــى  إضــافــة  املنتخبن،  عــددهــم نصف  فــاق  رئاسته 
مــن حـــزب الــرمــز، وبــعــد مـــشـــاورات وحتــلــيــالت وضــمــانــات، مت 
كـــان يخفي مخططا ال هو  الــواقــع  الـــذي يف  الــعــرض  قــبــول 
سياسي وال هو جماعي حزبي، ولكنه كان مصلحيا لشخص 
الرئاسات  على  الدائمن  أحــد  من  وانتقاما  جهة،  من  معن 
ال  كــنــوز  مفاتيح  على  املسيطر  احلــزبــيــة  فصيلتهم  مــن  وهــو 
رئاسة  ومــرت سنتان على  »عفاريته«،  أحد  أو  هو  إال  يدخلها 
الرمز بعدما أزاح صاحب الكنوز، فوزع السلطات على النواب 
ونــظــم االخــتــصــاصــات، وأحـــدث بــروتــوكــوال جــديــدا يتمثل يف 
ــاء ملــقــر الــبــلــديــة وتــوقــيــعــهــم يف الــدفــتــر  ــارة املــلــوك والـــرؤسـ زيــ
عاملية  تظاهرة  وجلب  العاصمة،  مفتاح  وإهدائهم  الذهبي، 
لــلــحــكــومــات والــبــلــديــات احملــلــيــة الــعــاملــيــة، وحــصــل عــلــى دعــم 
مالي من ميزانية احلكومة لفائدة الوثيقة املالية للمجلس، 
والسياسة  الثقافة  رواد  مــن  للمشورة  مــوازيــا  مجلسا  وكـــون 
واإلدارة، لالستئناس بآرائه واقتراحاته، كما كان يدبر قطاعا 
كــانــت حتت  الــتــي  األقــســام  جماعيا يف حجم قسم مــن آالف 
بالسالسة  يتعامل  فــكــان  وزيــــرا،  كــان  عندما  وقــــراره  سلطته 
وتــصــدر عــنــه الـــقـــرارات الــصــائــبــة وكــلــه آذان صــاغــيــة لنبض 
اكتشف، بفطنته وذكائه، محاولة استغالله  أن  إلى  املجتمع، 
لتمرير صفقات شركات »املادامات« والتأشير على التوظيفات 
إحداث  وتزكية  اليوم وغدا مالية اجلماعة،  التي تشكو منها 
وتكوين أسطول  والرفاق،  أقسام ومصالح جديدة لألصحاب 
هؤالء  إلــى  سلطاته  وتفويض  اخلالدين  لداعمي  للسيارات 
املساومن  إلــى  مدينته  مصالح  بيع  ورفــض  فثار  اخلالدين، 
املفاوضن وكان يعلم بردة الفعل ما داموا أكثرية يف املجلس، 
فانهالوا عليه ملدة 4 سنوات بأبشع النعوت، وعرقلوا الدورات 
وحـــضـــروا مــلــتــمــســات إقــالــتــه، ومـــع ذلـــك، لــم يستسلم حتى 
السياسة لهذه األسباب،  ابتعد عن  انتدابه، ورمبا  أكمل مدة 
فانشغل بالعلم وألف كتبا وحاضر يف لقاءات وطنية ودولية، 
ولم يلتفت إلى الوراء القريب، بل ركز على الثقافة والعرفان، 
فــصــار الــيــوم مــرشــحــا لــعــضــويــة أعــلــى مــؤســســة أكــادميــيــة يف 
أنه ناجي  أم  بــه.. فهل هو مظلوم،  الالئق  املكان  اململكة وهو 

من مقلصة منصوبة لألوفياء لضمائرهم ؟

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

الرئيس 
المظلوم

قبل أن تلتحق روحها الزكية بخالقها، 
زارت الرباط وأبدعت فيها تصميم املعلمة 

الفنية ذات الهندسة الراقية: املسرح 
الكبير ىلع ضفة أبي رقراق، وكانت 

آخر إنتاجاتها املتميزة يف العالم.. إنها 
املهندسة العراقية الراحلة زها حديد، 
التي سجلت مقولة سيخلدها التاريخ: 

»حاربني الغرب ألنني عربية وحاربني 
العرب ألنني امرأة«.
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األسبوع  الرياضي

العدد: 1615 من 08 إلى 21 يوليوز 2022

أسبوعيات كريم إدبهي

نهاية البطولة الوطنية لموسم 2022-2021

أنا مهووس بتحقيق الثالثية
الركراكي مدرب الوداد

زيــد كــأس الــســوبــر اإلفــريــقــي بــاش تــكــون بــحــال رباعيات 
عمر اخليام...

أوملبيك أسفي يدق آخر مسمار يف نعش الطاوسي
األخبار

البقاء هلل...

زلزال بالرجاء
الصباح

باراكا من الفتنة..

منتخب  مــواجــهــة  يف  يــرغــب  الــبــرازيــل  منتخب 
إفريقي، وقد يكون املنتخب املغربي

صحف برازيلية
ْلــَســْلــَخــة جديدة  راســك  ـــد  َوجَّ الــســي خاليلوزيتش،  هــاك 

إيال بقيتي فبالصتك.

يف  املنتخب  يخص  فيما  التقني  القرار  سنتخذ 
الوقت املناسب

فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم
ما كاين ما أحسن من دابا.

ال مشكلة لدي يف العودة إلى الرجاء
المدرب التونسي البنزرتي

تابعك غير التوقيف 5 ديال املباريات وغرامة مالية فقط 
ال غير!!

الرجاء مازال لديه أمل يف التتويج بالبطولة
فهمي، أحد المدربين المساعدين المؤقتين في الرجاء

ديال آش من عام؟؟

االحتاد البيضاوي »يصعد« بسبب توقيف رئيسه
جرائد

الش غادي »يصعد«؟ راه نازل نازل.. يقلبوا على رئيس 
جديد.

الوداد يغري املدرب الركراكي مببلغ 40 مليون سنتيم
الصباح

زويــنــة عــنــدكــم هـــاد »يـــغـــري«، الــســيــد كـــان تــيــاخــذ الــدوبــل 
فقطر.

لالعبني  والبطولة  العصبة  منحتي  يصرف  الوداد 
يف وقت واحد

األخبار
زيرو معانا شوية أ الدراري، مقابلني غير املبلغ واملنحة.. 

شوفو شي حاجة أخرى...

هذا الخبر

نــظــمــت الــجــامــعــة املــلــكــيــة 
للجميع،  لــلــريــاضــة  املــغــربــيــة 
ــة  ــوي ــرب ــة وت ــي ــاض أنــشــطــة ري
حوالي  منها  استفاد  وترفيهية 
400 من األحداث نزالء السجن 
)ضواحي   2 العرجات  املحلي 

مدينة سال(.
ــذه  ــم هـ ــي ــظ ــن وقـــــد جـــــاء ت
التفاقية  تفعيال  الــتــظــاهــرة، 
املندوبية  تربط  التي  الشراكة 
وإعادة  السجون  إلدارة  العامة 
امللكية  بــالــجــامــعــة  اإلدمـــــاج 
للجميع،  لــلــريــاضــة  املــغــربــيــة 
على  التحفيز  إلى  تهدف  والتي 
تعميم املمارسة الرياضية داخل 
والوقاية  السجنية  املؤسسات 
الصحية للنزالء، وتهييء إعادة 

إدماجهم بعد اإلفراج عنهم.
املحلي  السجن  مدير  وأكــد 
أحــمــد  الــســيــد   ،2 ــات  ــرج ــع ال
صحفي،  تصريح  في  مومني، 

أن فئة األحداث تحظى باهتمام 
املقاربة  ضمن  خاصني  ورعاية 
العامة  للمندوبية  اإلدمــاجــيــة 
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، 
ــتــظــاهــرة  ال ــذه  ــ ه أن  ــرزا  ــبـ مـ
نظمتها  الــتــي  الــريــاضــيــة، 
امللكية  ــجــامــعــة  ــهــا ال وأطــرت
للجميع،  لــلــريــاضــة  املــغــربــيــة 
بــدوان،  نزهة  السيدة  برئاسة 
احتفالية  أجـــواء  فــي  أقيمت 
األثر  بالغ  لها  وكان  وترفيهية، 

في نفوس النزالء.
ــا، ثــمــنــت  ــ ــه ــ ــت ــ ــه ــ مــــــن ج
رئــيــســة الــجــامــعــة املــلــكــيــة 
للجميع،  املــغــربــيــة لــلــريــاضــة 
نزهة  السيدة  العاملية،  البطلة 
العامة  املندوبية  مقاربة  بدوان، 
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، 
الرياضة  ترسيخ  إلــى  سعيا 
الوقاية الصحية  كبرنامج يروم 
بعد  ــاج  اإلدم إلعــادة  والتهييء 

اإلفراج طبقا للتوجيهات امللكية 
النهوض  إلى  الهادفة  السامية 
مجال  فــي  االجتماعي  بالبعد 
الــعــدالــة وتــأهــيــل املــؤســســات 
الفضاء  وأنــســنــة  السجنية، 
السجني وجعله مدرسة حقيقية 

للتهذيب والتقويم .
ــدوان  ــ ــدة بـ ــيـ ــسـ ــت الـ ــالـ وقـ
أن  ــداث،  األحـ الــنــزالء  مخاطبة 
هادفة  رياضية  أنشطة  برمجة 
تعد  الــســجــنــيــة  بــاملــؤســســات 
تأهيل  إعادة  وسيلة من وسائل 
النزالء وتهذيبهم، وعامل توازن 
واندماجهم  العود  من  ووقاية 
السليم في مجتمعهم، وبالتالي، 
زّلــت  مــن  كــل  جعل  على  العمل 
ــحــا في  قـــدمـــه مــواطــنــا صــال
إلى  إياهم  داعية  وطنه،  خدمة 
الدروس والعبر من  استخالص 

أخطاء املاضي.
التظاهرة،  هــذه  ختام  وفــي 

وتذكارات  ميداليات  توزيع  تم 
املستفيدين من هذه  على بعض 
والترفيهية  الرياضية  األنشطة 
ــقــويــم،  ال ــوك  ــســل ال ذوي  مـــن 
األطر  من  مجموعة  على  وكــذا 
السجنية  باملؤسسة  التربوية 
مصلحة  رئــيــس  ضمنهم  ــن  م
السيد  ــي،  ــاع ــم االجــت الــعــمــل 

إدريس املزريوي.
امللكية  الــجــامــعــة  وكـــانـــت 
للجميع  لــلــريــاضــة  املــغــربــيــة 
قـــد نــظــمــت أنــشــطــة ريــاضــيــة 
من  بعدد  وترفيهية  وتربوية 
منها  السجنية،  املــؤســســات 
السجون  الخصوص  وجه  على 
ــن خــريــبــكــة 2  املــحــلــيــة لــكــل م
 ،2 ملول  وأيت  وبوعرفة  وأزرو 
فضال  وبويزكارن،  والراشيدية 
والتهذيب  اإلصــالح  مركز  عن 

بعني السبع بالدار البيضاء.
هذه  أن  ــى  إل نشير  أن  بقي 

بطلتنا  وبــرئــاســة  الــجــامــعــة، 
ــقــوى،  ــاب ال ــع ــي أل الــعــاملــيــة ف
صمت  في  تعمل  بــدوان،  نزهة 
املــبــادرات  من  بالعديد  وتقوم 
سوى  يخصها  وما  اإلنسانية، 

عن  املسؤولني  من  املادي  الدعم 
واالجتماعي،  الرياضي  الشأن 
العمومية  املــؤســســات  وعــلــى 
الدعم  تقدم  أن  واالقــتــصــاديــة 

واملساندة لها.

الرياضـة للجـميع.. في خدمـة »األحـداث«

عن السلوك األرعن للمدعو عبد الحق أنينيوهللا عيب
مـــا هــذا الـــذل واالنبطـــاح؟ 

تحدثنا  ــذي  الـ الــوقــت  فــي 
ــر عن  ــي ــدد األخ ــع ــي ال فــيــه ف
وراءهـــا  جــرى  الــتــي  النقطة 
للفوز  وجدة  من  الوداد  فريق 
التي  والــفــرحــة   ،22 باللقب 
عمت جميع الوداديني، تتبعنا 
بكل أسف نقطة سوداء عكرت 
كان  والحبور،  الفرح  أجــواء 
عبد  يــدعــى  شــخــص  بطلها 
لــعــب بعض  أنــيــنــي،  ــحــق  ال
ــي فــئــة الــشــبــاب،  الــدقــائــق ف
قدماء  جمعية  وراء  واختفى 
ــاضــي، إلـــى أن  ــري الــــوداد ال
األول،  الفريق  مع  فجأة  ظهر 
والناهي،  اآلمر  بل أصبح هو 
بـــ»ســنــطــيــحــتــه«  مستعينا 

ووجهه »القاصح«.
ــذا األنــيــنــي أو األنــانــي،  ه
مباراة  نهاية  بعد  ومباشرة 
وجــدة،  مولودية  ضد  ــوداد  ال
املــدرب  أقـــدام  تحت  انبطح 

الركراكي وقبل رجله.

هـــذا األخـــيـــر انـــزعـــج من 
وتوارى  وتصرفاته،  وقاحته 
مجددا  ليعود  ــوراء،  ــ ال ــى  إل
ليقوم بمهمة الحارس الخاص 
له  يــتــرك  ــم  ل لــلــمــدرب، حيث 
على  والسالم  الحديث  فرصة 

املدرب الجعواني.
بأن  التافه  هذا  يجهل  ربما 

باأللقاب،  غني  الــوداد  تاريخ 
وبأنه ليست املرة األولى التي 
التي  بالبطولة  بها  سيفوز 
لقبا،   22 على  خزانته  تتوفر 
وعليه أن يعرف بأن الوداديني 
رمز  ظلوا  السنني،  مر  وعلى 
كما  النفس،  وعــزة  الــكــرامــة 
الذين حملوا  الالعبني  أن جل 

يمتازون  األحــمــر،  القميص 
من  ولــيــس  أخــالقــهــم،  بنبل 

ثقافتهم هذا الذل واالنبطاح.
الفريق  ــدمــاء  ق جمعية 
ــالعــب  الـــتـــي يــرأســهــا ال
صابر،  الرحيم  عبد  الخلوق 
نددت بهذا السلوك الالأخالقي 
من  وتــبــرأت  منه،  بــدر  ــذي  ال
انضم  التي  للجمعية  انتمائه 
طريق  عن  ما،  وقت  في  إليها 
بأن  البيان  ويضيف  الخطأ، 
الذي  املتدني  التصرف  هــذا 
إلى  الوصول  أجل  من  يسلكه 
أهدافه الدنيئة، ليس من شيم 

وأخالق الوداديني.
على رئيس الوداد الرياضي، 
ــاصــري،  ــن الــســيــد ســعــيــد ال
من  الشخص  ــذا  ه يبعد  أن 
يعتبر  ألنــه  الــــوداد،  محيط 
بمثابة فيروس خطير سيؤثر، 
العائلة  سمعة  سيشوه  بــل 

الودادية بشكل عام. 

ما هذا الخنوع 
واالنبطاح يا هذا؟

هنــيئا للعــائلة الــودادية بلــقب جــديد
يوسفية برشيد وسريع وادي زم إلى القسم الثاني

البطلة العالمية نزهم بيدوان خالل إشرافها 
على هذا النشاط االجتماعي واإلنساني

املدرب وليد الركراكي اعتمد في هذه املباراة 
والــذي  املائة،  في  مائة  الثاني  الفريق  على 
ينتظرهم  واعدين،  شباب  العبني  من  يتشكل 
احتفظ  ــدرب  ــ امل أن  علما  كــبــيــر،  مستقبل 
ضد  أمس  للقاء  البطلة،  الرسمية،  بتشكيلته 

فريق الرجاء برسم ربع نهاية كأس العرش.
جو  في  املباراة  هذه  مرت  العموم،  على 
فعاليات  جميع  بحضور  أخــوي،  رياضي 
لــقــجــع رئيس  فـــوزي  ــاســة  ــرئ الـــــوداد، وب
الذي  القدم،  لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة 
سلم امليداليات لالعبي الوداد ودرع البطولة 

رقم 22 للعميد يحيى جبران.
يوسفية  من  كل  غادر  الترتيب،  أسفل  في 
برشيد وسريع وادي زم قسم الصفوة، بعد 
األنفاس  حتى  البقاء  أجل  من  طويل  صراع 

األخيرة من هذه البطولة املثيرة.
ليوسفية  سعيد  وحظ  األمة  لوداد  هنيئا 
برشيد وسريع وادي زم حتى يعودا مجددا 

إلى قسم األضواء.
الــريــاضــي موسمه  الـــوداد  أنــهــى فــريــق 

الرباطي بهدفني  الفتح  الكروي بهزيمة ضد 
مساره  على  تؤثر  لم  الهزيمة  هذه  لواحد، 
ولم  الــكــروي،  املوسم  انطالق  منذ  املتميز 
الرائع  جمهوره  مــع  االحتفال  مــن  تمنعه 

بلقبه الثاني والعشرين.

أسدل الستار عن البطولة الوطنية بإجراء آخر 
والفتح  الرياضي  الوداد  فريق  بين  جمعت  دورة 
لــهــدف واحــد،  انــتــصــر بهدفين  الـــذي  الــربــاطــي، 
الذي   22 باللقب  الوداد  جمهور  احتفاالت  أمام 
األبطال  عصبة  لكأس  الثالث  اللقب  مع  تصادف 

لألندية البطلة.
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مواجهة عسكرية مفتوحة ؟
هــل يتجــه المغــرب والجـــزائر نحــو 

من حيث  أما  الشكل،  من حيث  هذا 
تتضمنها  التي  الرسائل،  مضمون 
أولى  كانت  فقد  الرسالة..  هذه  مثل 
الصحافة  التقطتها  التي  الرسائل 
الوطنية كما يلي: ))كان مثيرا إعالن 
عبد  الجزائرية  الجمهورية  رئيس 
فتح  إعـــادة  قــرار  عــن  تــبــون،  املجيد 

والجزائر،  تونس  بني  البرية  الحدود 
بحيث سيسمح بحركة النقل بواسطة 
ظلت  أن  بعد  واألشخاص،  السيارات 
عديدة..  لسنني  مغلقة  الحدود  هــذه 
الذي  القرار  إعالن هذا  توقيت  وطرح 
رفضت الحكومة الجزائرية االستجابة 
املتكررة  الكثيرة  املطالبات  رغــم  له 

بعد  جــاء  حيث  التونسيني،  لــدن  من 
مشاركة رئيس تونس قيس سعيد، في 
وقبوله  الجزائري،  الجيش  احتفاالت 
جبهة  رئيس  جانب  إلــى  بالجلوس 
املنصة  في  االنفصالية  البوليساريو 
العسكري،  لالستعراض  الرسمية 
تكون  أن  املستبعد  غــيــر  مــن  ــه  وأنـ

الجلوس  على  سعيد  قيس  ملوافقة 
عالقة  وهــمــي  كــيــان  رئــيــس  بجانب 
)املصدر:  الحدود((  هذه  فتح  بقرار 
حزب  باسم  الناطقة  »العلم«  جريدة 

االستقالل / عدد 7 يوليوز 2022(.
التونسي  الرئيس  يحضر  لــم 
قيس سعيد فقط هذه االحتفاالت، 

بــيــن الــمــغــرب  ــاك حـــرب  لــيــســت هــن لــحــد اآلن، 
يرجع  الباب  والجزائر، وكل ما هنالك في هذا 
ــام حـــرب »الـــرمـــال« الــتــي انــتــصــر فيها  إلـــى أيـ
الميليشيات  على  المغربي  الملكي  الجيش 
قد  الجزائر  فــي  األســلــوب  نفس  استمرار  أن  غير  الــجــزائــريــة)..(، 
تنظيم  الــجــزائــري  الــجــيــش  يــواصــل  الــنــتــائــج، حــيــث  ــؤدي لنفس  ـي
الرئيس  الــحــرب.. فقد جمع  بــأجــواء  تــوحــي  الــتــي  اســتــعــراضــاتــه، 
واألمنية  العسكرية  قواته  كافة  تبون،  المجيد  عبد  الجزائري 
ضخمة  تكلفة  من  لها  ويا  الشهر،  بداية  خالل  الجزائر  شارع  في 

الــصــحــافــة عن  لتكتب  األزمــــة،  عــز  فــي  االحــتــفــاالت  هـــذه  لمثل 
حضور تشكيالت من القوات البرية والجوية والدفاع الجوي عن 
مربعات  جانب  إلى  الوطني،  والــدرك  البحرية  والقوات  اإلقليم 
تمثل  وأخــرى  الشعبي،  الوطني  الجيش  مــدارس  مختلف  تمثل 
والجمارك،  المدنية  والحماية  الوطني  لألمن  العامة  المديريات 
من  تشكيلة  أيضا  تضمن  المجاني  العسكري  االستعراض  إن  بل 
ومنصات  اإلسناد،  وآليات  األنــواع،  بمختلف  المعصرنة  الدبابات 
جوي  تشكيل  إلى  إضافة  قتالية،  وعربات  والمدفعية،  صواريخ 

يتكون من عدة أنواع من الطائرات والسفن والفرقاطات.

سعيد الريحاني إعــداد :

إخباريتحليل 

غالف المجلة الفرنسية الدبلوماسية )Diplomatie( الذي يتحدث عن حرب حتمية بين المغرب والجزائر

ما بعد إشهار األسلحة الروسية 
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بل إن القادة العسكريني في الجزائريني 
فضلوا إرسال رسالة ثانية إلى املغرب، 
كتبت  فقد  التقاطها،  عصيا  يكن  لم 
»عباس  عن  أيضا  الوطنية  الصحافة 
حضر  متوقعا،  كــان  ))كما  وقيس«: 
عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
نظمه  ــذي  ال العسكري  لالستعراض 
الذكرى  بمناسبة  الجزائري  النظام 
وظهر  الــجــزائــر..  الســتــقــالل   60 ـــ  ال
ميليشيات  زعيم  جانب  إلــى  عباس 
ــي، في  الــبــولــيــســاريــو إبــراهــيــم غــال
باإلضافة  العسكري،  العرض  منصة 
السياسي  املكتب  رئيس  حضور  إلى 
الذي  هنية،  إسماعيل  حماس،  لحركة 
وظهر  باملنصة..  منزويا  مكانا  اتخذ 
سعيد  قيس  التونسي  الرئيس  أيضا 
املقداد  فيصل  جانب  إلى  املنصة  في 
والشيخ  الــســوري،  الخارجية  ــر  وزي
التسامح  آل نهيان وزير  نهيان مبارك 
والتعايش اإلماراتي، ورئيس جمهورية 
الكونغو دنيس ساسو نغيسوو، ونور 

لالتحاد  العام  األمني  الطبوبي  الدين 
الــعــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، وعــمــرو 
موسى الرئيس األسبق لجامعة الدول 
الليبية  الخارجية  ــرة  ووزي العربية، 
نجالء املنقوش.. باملقابل فضل الرئيس 
واكتفى  الحج  مناسك  أداء  املوريتاني 
لحضور  دبلوماسية  تمثيلية  بإرسال 
الجزائري.  للنظام  العسكري  العرض 
والرئيس  التونسي  الرئيس  حضور 
العسكري  الــعــرض  فــي  الفلسطيني 
الذي يعتبره النظام الجزائري بالدرجة 
األولى رسالة إلى املغرب، اعتبره عدد 
طرف  من  واضحة  رسالة  الخبراء  من 
سياسة  في  بانخراطهم  وقيس  عباس 
تجاه  تبون  نظام  ينهجها  التي  العداء 
موقع  )املــصــدر:  املغربية((  اململكة 

الزنقة 20 / 5 يوليوز 2022(.
هكذا حاول النظام الجزائري إرسال 
استعراض  عبر  املغرب  إلى  رسالته 
عسكري تم من خالله التغرير برؤساء 
وشخصيات هامة، من أجل الحضور 

إلظهار اصطفاف وهمي خلف قضية 
الجزائر  أن  شــك  وال  ــة)..(،  ــي ــم وه
املــعــارض  بمظهر  الــظــهــور  تــحــاول 
إفريقيا،  بــشــمــال  للتطبيع  األول 
واملناصر األول للقضية الفلسطينية، 
بينما الواقع بعيد عن ذلك، فالجزائر 
سوى  الفلسطينية  للقضية  تعط  لم 
هم  بــذلــك  الــعــارفــني  وأول  ــالم،  ــك ال
في  جــلــســوا  ــذي  الـ الفلسطينيون 

منصة عبد املجيد تبون.
والتي  األهــم،  الرسالة  إلى  لنصل 
تتمثل في نوع األسلحة التي شاركت 
األسلحة  وهي  االستعراض،  هذا  في 
عاقل  متتبع  ألي  ويمكن  الروسية، 
أسلحة  إظهار  من  الغاية  يعرف  أن 
عسكري  ــراض  ــع اســت فــي  روســيــة 
أكبر  الرسالة  تكون  وبذلك  جزائري، 
أنفسهم،  الجزائريني  حسابات  من 
الغرب  على  روســيــا  عيون  أن  ــك  ذل
من  يجعل  ما  آخر،  على شيء  وليس 
الجزائر - في أحسن األحوال - مجرد 

قاعدة عسكرية)..(.
االستعراض،  إلــى  الرجوع  ويمكن 
وهي  لألسلحة  جــرد  على  لــالطــالع 
عبارة عن »سفن حربية متعددة املهام: 
ألغام،  كاسحات  فرقاطات،  غواصات، 
صواريخ«،  وأنظمة  قتالية،  طائرات 
حسب مــا أكــدتــه جــريــدة »الــشــروق« 
الـــجـــزائـــريـــة، الــتــي نــشــرت جـــردا 
نقال  الــحــاضــرة،  الروسية  لألسلحة 
عن وسائل إعالم روسية، حيث قالت: 
الذي حضرته نحو  ))إن االستعراض 
بحضور  تميز  عسكرية،  تشكيلة   100

األسلحة الروسية التالية: 
1( منظومات الصواريخ:

أقوى  من  م3«:   - »بــوك  منظومة   
روسيا،  في  الجوي  الدفاع  منظومات 
من  صواريخ  اعتراض  يمكنها  حيث 

ــرات  ــائ قــبــيــل »تـــومـــاهـــوك« وط
»الشبح« بسهولة.

هل يتحول المغرب والجزائر إلى 
منصـة للـحرب بيـن الـغرب وروسـيا؟

كل هذا السالح الروسي، 
ال يعني توجيه رسالة إلى 

المغرب فقط، بل هو سالح 
موجه حتما نحو أوروبا.. 

ففشل النظام الجزائري 
جعله يحاول افتعال حرب 

في المنطقة، للتغطية 
على فشله االجتماعي، 

والخطير في األمر، أن 
بعض وسائل اإلعالم 

تحاول التغرير بالجزائر 
في حرب مع المغرب بهذا 

السالح، وهو بالمناسبة 
رغم حجم األرقام المعلنة، 

فهو مكون من »خردة« 
تم تجديدها تعود إلى 

السبعينات وليست أسلحة 
بالمعنى الحديث، فالحرب 

مع المغرب ليست هدفا 
في حد ذاتها، ذلك أن 

الجيش الملكي طور 
إمكانياته بشكل كبير وال 

مجال للحديث عن أي تفوق 
عسكري جزائري، ويمكن 

أخذ العبرة مما يجري في 
األقاليم الجنوبية، حيث 

تظهر حنكة وشجاعة 
الجيش الملكي.

هكذا حاول النظام الجزائري إرسال رسالته إلى المغرب عبر استعراض 
عسكري تم من خالله التغرير برؤساء وشخصيات هامة، من أجل 

الحضور إلظهار اصطفاف وهمي خلف قضية وهمية)..(، وال شك أن 
الجزائر تحاول الظهور بمظهر المعارض األول للتطبيع بشمال إفريقيا، 

والمناصر األول للقضية الفلسطينية، بينما الواقع بعيد عن ذلك، فالجزائر 
لم تعط للقضية الفلسطينية سوى الكالم، وأول العارفين بذلك هم 

الفلسطينيون الذي جلسوا في منصة عبد المجيد تبون.

تبون وشنقريحة في استعراض عسكري
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تحليل  إخباري

 منظومة »أس 300«: منظومة دفاع 
جوي صاروخية بعيدة املدى، من صنع 
روسي أيضا، صممت ألداء مهام للدفاع 
الضربات  ضد  الحساسة  املنشآت  عن 

الجوية املعادية.
2( الطائرات:

تــدريــب  طــائــرة   :»130  – ــاك  ــ »ي  
أيضا  إليها  توكل  روســيــة،  عسكرية 

مهام االستطالع والدعم واإلسناد.
 »سي – 130«: طائرة أمريكية للنقل 
عمليات  في  عليها  يعتمد  التكتيكي، 
املقاتلة،  للقوات  اللوجستي  الــدعــم 
ميدان  في  املظليني  إسقاط  جانب  إلى 

املعركة.
هجوم  ــرة  طــائ  :»24 »ســوخــوي   

روسية لقصف األهداف األرضية.
دفاعية  طــائــرة   :»30 »ســوخــوي   
ــرات قــصــف األهــــداف  ــائـ ــة طـ ــق ــراف مل

األرضية.
طائرة   :»CH4 املسّيرة  »الطائرة   
»كاسك  طــائــرات  سلسلة  مــن  مسّيرة 

رينبو« الصينية عالية الكفاءة.
3( اآلليات البرّية:

روسية  قتالية  T55«: دبابة  دبابة   
الصنع، مزودة بمدفع ذي قوة تدميرية 

عالية.
مزودة  الدبابة  T62«: هذه  »دبابة   

بمدفع ورشاش مضاد للطائرات.
قوي  بمدفع  مزودة   :»T90 »دبابة   
ورشاش مزدوج، ويتكون طاقم قيادتها 
األكثر  الدبابة  وتعتبر  أفـــراد،   3 من 

مبيعا في العالم.
مركبة   :»2 نمر  القتالية  »العربة   
بموجب  تطويرها  تم  مدرعة  قتالية 

شراكة بني الجزائر واإلمارات.
4( اآلليات البحرية:

بني  »قــلــعــة  الــحــربــيــة  السفينة   
حوامات  عــدة  حمل  يمكنها  عــبــاس«: 
ويمكن  ــدة،  واحـ دفعة  برية  وعــربــات 
في  متنقل  قــيــادة  كمركز  استعمالها 
إلنزال  تستخدم  كما  البحرية،  املعارك 
غير  الــشــواطــئ  على  البرية  الــقــوات 

املهيأة.
املــدرســة  الــشــراعــيــة  السفينة   
بتقنيات  ــزودة  ــ م  :»938 »املــــاّلح 
البحرية،  املالحة  مجال  في  متقدمة 
تكوينية  مهام  ألداء  تستخدم  وهي 
تأهيل  غرار  على  متعددة،  وتدريبية 
في  املالحة  ملمارسة  الضباط  الطلبة 
)املصدر:  الصعبة((  اإلبحار  ظروف 

جريدة الشروق / 07/07/2022(.
يعني  ال  الروسي،  السالح  هذا  كل 
بل  فقط،  املغرب  إلــى  رسالة  توجيه 
هو سالح موجه حتما نحو أوروبا.. 
ففشل النظام الجزائري جعله يحاول 
للتغطية  املنطقة،  في  حــرب  افتعال 
والخطير  االجــتــمــاعــي،  فشله  على 
اإلعــالم  وسائل  بعض  أن  األمــر،  في 
تحاول التغرير بالجزائر في حرب مع 
باملناسبة  وهو  السالح،  بهذا  املغرب 
مكون  فهو  املعلنة،  األرقام  رغم حجم 
إلى  تعود  تجديدها  تم  »خــردة«  من 
باملعنى  أسلحة  وليست  السبعينات 
ليست  املغرب  مع  فالحرب  الحديث، 
الجيش  أن  ذلك  ذاتها،  حد  في  هدفا 
امللكي طور إمكانياته بشكل كبير وال 
تفوق عسكري  أي  للحديث عن  مجال 
مما  العبرة  أخــذ  ويمكن  جــزائــري، 
حيث  الجنوبية،  األقاليم  في  يجري 

تظهر حنكة وشجاعة الجيش امللكي.
ــراض  ــع ــت وقــــد ))كــــــان آخــــر اس
بمناسبة  الجزائر  في  ُنظم  عسكري 
عهد  في   ،1989 عام  استقاللها،  عيد 
جديد..  بن  الشاذلي  الراحل  الرئيس 
الجزائرية  الرسمية  الجهات  وعزت 
ملدة  العسكري  التقليد  إلغاء  أسباب 
الجيش  انشغال  إلى  كاملة،  سنة   33
الجزائري واملصالح األمنية بمكافحة 
املحاذي  الطريق  واختير  اإلرهـــاب، 
منطقة  في  األعظم  الجزائر  لجامع 
العاصمة،  الجزائر  بخليج  املحمدية 
ورمزية  داللة  يحمل  موقعا  باعتباره 
الجزائريني((  لــدى  كبيرة  تاريخية 

حسب ما ذكرته وسائل اإلعالم.
اســـتـــعـــراض  عـــن  ــواب  ــ ــج ــ ال إن 
كان  الجزائرية،  العسكرية  »الخردة« 
تأكيد  من خالل  سابق  بشكل  متوفرا 
لــهــجــوم عــســكــري على  ــاة  ــحــاك ))م
الجزائر من طرف قوات حلف »الناتو« 
خالل  األمريكية  املتحدة  والــواليــات 
اإلفريقي«  »األســـد  فعاليات  إحــيــاء 
ــاملــغــرب )تــعــرف مــشــاركــة قــوات  ب
األمريكية  املتحدة  والواليات  الناتو 
أظهرت  فقد  إفريقية وعربية(..  ودول 
مخططات وصور مأخوذة عن مناورات 
نطاق  على  نشرت  اإلفريقي«  »األسد 
للقوات  رسمية  حسابات  على  واسع 

األمريكية، محاكاة لهجوم جوي وبري 
من فوق الصحراء املغربية في اتجاه 

الجزائر(( )املصدر: عدة مواقع(.
السالفة  الــتــطــورات  مــع  بالتزامن 
ــر، كــان الفــتــا لــالنــتــبــاه إصــدار  ــذك ال
 )Diplomatie( الدبلوماسية  املجلة 
صناع  من  جــدا  واملقربة  الفرنسية، 
تحت  ملفا  بفرنسا،  الحقيقيني  القرار 
املواجهة  املغرب..   - »الجزائر  عنوان: 
الحتمية« )انظر الصورة(، وفي تعليقه 
اعتبر  الفرنسية،  الصحيفة  ملف  على 
مصطفى كرين، رئيس مركز الدراسات 
االستراتيجية - آسيا الشرق، أنه ))من 
الواضح أنه أوحي للمجلة بهذا امللف 
حافة  إلــى  باملنطقة  الدفع  سياق  في 
الهاوية في أفق إشعال الحرب بالوكالة 
وأمريكا  أوروبـــا  من  كل  تنوي  التي 
روسيا   - الصني  محور  ضد  خوضها 
على  كرين،  وشدد  ترابها..((،  خارج 
ملف  هو  »دبلوماسية«  مجلة  ملف  أن 
))املجلة  أن  معتبرا  وملغوم،  متحيز 
العميقة  ــة  ــدول ال بــاســم  ناطقة  شبه 
تتحكم  زالــت  مــا  والــتــي  فرنسا،  فــي 
واالقــتــصــادي  السياسي  ــقــرار  ال فــي 
بحكم  الــجــاريــن  املغاربيني  للبلدين 
السياسية  املؤسسات  لجل  اختراقها 
واالقــتــصــاديــة األســاســيــة قــي كــل من 
على  تعليقه  وفي  والجزائر((،  الرباط 

الجزائرية  العسكرية  االستعراضات 
الحالية، أبرز مصطفى كرين أنه ))يمكن 
قراءتها كرسالة من روسيا إلى الغرب 
وليست حاجة جزائرية محضة، كاشفا 
في  أيضا  تأتي  االستعراضات  تلك  أن 
سياق الكالم عن محادثات بني موسكو 
والجزائر لبناء قاعدة عسكرية روسية 
فوق التراب الجزائري، وفي ظل وضع 
قابل  مــشــحــون  جــيــو-اســتــراتــيــجــي 
لالنفجار في أي لحظة، بسبب الحرب 
الحادة  التقاطب  وحالة  األوكــرانــيــة 
والتهديدات  الــعــالــم،  يعرفها  الــتــي 
إلى  تتحول  قد  شاملة  حــرب  باندالع 
الوضع  هــذا  أن  على  وشــدد  نــوويــة، 
يتطلب منا التفكير بعمق في ما يمكننا 
إلى  التحول  تفادي  أجل  من  به  القيام 
بها،  لنا  ِقبل  وال  شأن  ال  لحرب  وقود 
ليس  الداخلية  الشؤون  بترتيب  بــدًء 
اقتصاديا  كــذلــك  بــل  سياسيا،  فقط 
قــنــوات  بفتح  ــرورا  ــ م واجــتــمــاعــيــا، 
إلى  وصوال  ودوليا،  إقليميا  االتصال 
االستعداد للنتائج املحتملة التي يمكن 
أن تترتب - ال قدر هلل - عن حدوث تلك 
املجلة  اعتبرت  التي  الكارثة  املواجهة 
الفرنسية، بناء على ما تتوفر عليه من 
حتمية  أنها  استخباراتية،  معطيات 
موقع  )املصدر:  تفاديها((  يمكن  وال 

العمق(.

الجواب عن استعراض »الخردة« العسكرية الجزائرية، كان متوفرا بشكل سابق من خالل تأكيد 
))محاكاة لهجوم عسكري على الجزائر من طرف قوات حلف »الناتو« والواليات المتحدة 
األمريكية خالل إحياء فعاليات »األسد اإلفريقي« بالمغرب )تعرف مشاركة قوات الناتو 

والواليات المتحدة األمريكية ودول إفريقية وعربية(.. فقد أظهرت مخططات وصور مأخوذة 
عن مناورات »األسد اإلفريقي« نشرت على نطاق واسع على حسابات رسمية للقوات 

األمريكية، محاكاة لهجوم جوي وبري من فوق الصحراء المغربية في اتجاه الجزائر((.

مناورات »األسد 
 2022 اإلفـــريـــقـــي« 
ــنــظــيــم  ــت ــزت ب ــ ــي ــمــ ــ ت
مــحــاكــاة لــلــهــجــوم 

على الجزائر
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»الليلة« المغربية في األردن

يحيى  مسرح سيدي  فرقة  تشارك 
الغرب بمسرحيتها الجديدة »الليلة« 
ملسرح  األولــى  ــدورة  ال فعاليات  في 
املفتوحة  الفضاءات  لفنون  الرحالة 
والتي  عمان،  األردنــيــة  بالعاصمة 
الجاري  يوليوز   19 يــوم  ستنطلق 
وتنظم  ــام،  ــ أي ــة  ــع ألرب وستستمر 
ونقابة  الثقافة  وزارة  مع  بتعاون 
عمان  وأمــانــة  ــن  ــي األردن الفنانن 
»فــضــاءات  شــعــار:  تحت  الــكــبــرى، 
لروح  مهداة  األولى  ودورته  عمان«، 
الفنان املخرج املسرحي حسن نافع.
املغربية،  املسرحية  جانب  وإلــى 
تشارك مسرحيات عربية في املسابقة 
تونس،  العراق،  من  كل  من  الرسمية 

مصر، الجزائر، فلسطن، واألردن.
»الليلة«،  مسرحية  وتستحضر 
خطابها  مكونات  قـــراءة  خــال  مــن 

ــوس الــغــنــائــيــة  ــق ــط املـــســـرحـــي، ال
تعبر  مختلفة  بإيقاعات  املسكونة 
إلى  البوغاز  من  الثقافي  التنوع  عن 
آالت  مــن  يرافقها  ــا  وم الــصــحــراء، 
الــصــراع  أســطــورة  تحكي  ــغــام  وأن
ــســان وذاتـــه وبن  األبـــدي بــن اإلن
إيحاءاتها  في  وهــي  واآلخـــر،  ذاتــه 
في  الحزينة  النبرة  ذات  اإليقاعية 
سفر  جــواز  املتلقي  تمنح  العمق، 
الذات  في  عنه  املسكوت  عوالم  نحو 
الرهيب  التي يعلوها صدى الصمت 
رواسب  أحشائها  في  تختمر  والتي 
األحاسيس  سمفونية  وتــراكــمــات 
املعزوفة على إيقاع النضال والكفاح 
والـــوعـــي الــشــقــي، ومــيــلــودرامــيــة 
البحث عن الحلم الامتناهي املتمثل 
في رد الكرامة لإلنسان وفق منظومة 

قيم نبيلة.

المهرجان الغيواني 
يكـرم ســعـيدة المــــشـاهب

شيماء ملوكي تعرض بالرباط 
»السمفونيــة  األولـــى«

املقيمني  للمغاربة  الثاني  احلسن  مؤسسة  تنظم 
باخلارج من 30 يونيو املنصرم وإلى غاية 30 يوليوز 
اجلـــــــاري، مـــعـــرض »الــســمــفــونــيــة األولـــــــى« لــلــفــنــانــة 
»ضفاف«  بـــرواق  ملوكي،  شيماء  الفرنسية  املغربية 

)سلسلة املواهب(.
وحسب بالغ للمؤسسة، فإن هذا املعرض يندرج يف 
إطار سعي رواق »ضفاف« لتعزيز برنامجه من خالل 
تقدمي »سلسلة املواهب« من املغاربة املقيمني باخلارج، 
يعيشون يف  الذين  املبتدئني  للفنانني  للسماح  وذلك 

خارج أرض الوطن لعرض إبداعاتهم ألول مرة.
شيماء ملوكي هي فنانة تشكيلية مغربية فرنسية 
تعيش يف فرنسا، تابعت دروسا يف الفنون التشكيلية 
مبتحف الفن احلديث »موما« يف نيويورك، وجامعة 
فــلــورنــســا وجــامــعــة نــيــويــورك يف الـــواليـــات املــتــحــدة، 
الفنانة  »إبــداع  أن  الــذي أضــاف  يقول نفس املصدر، 
ذلك  أساليب مختلفة مبا يف  استكشاف  الشابة هو 
حترر  أنها  حيث  السريالي،  والفن  التصويري  الفن 
وقت  بها يف  تشعر  التي  العواطف  اللون،  من خــالل 
أراض مجهولة بحثا  اإلبــداع، وتسافر بال قيود عبر 

عن اجلمال«.

»تيميـتار« يعـود من جـديد بأكـادير

الروائي المغربي محمد سعيد ينافس 
علــى جائــزة كنفـــاني

إدمــون  »أحجية  ــة  رواي اختيرت 
عمران املالح« للكاتب املغربي محمد 
القائمة  ضمن  احــجــيــوج،  سعيد 
جائزة  من  األولى  للدورة  القصيرة 
من  العربية،  للرواية  كنفاني  غسان 
مرشحة،  رواية  وخمسن  مائة  بن 
الثقافة  وزارة  عنه  أعلنت  ما  وفق 

الفلسطينية.
رزان  من  التحكيم  لجنة  وتكونت 
وسعيد  اللجنة،  رئيسة  إبراهيم، 
ومصطفى  صالح  وفــخــري  يقطن 

الضبع وأمير تاج السر.
وقالت لجنة التحكيم في مسوغات 
عمران  إدمـــون  »أحــجــيــة  اخــتــيــار 
احجيوج  لرواية  ))ُيحسب  املالح«: 
قدرتها الفنية على استبطان أعماق 
من  إطار  في  متباينتن  شخصيتن 
ُتظهر  متوازنة  درامــيــة  صــراعــات 
التائه  املمزق  اليهودي  شخصية 
الذي يغلب عليه إحساس باالغتراب 
يرافقه تمّسك نفسي يعكس قلقا في 
الزمان واملكان، وهو اليهودي نفسه 
الذي ال يجد في أرض امليعاد األمن 
مزعومة((،  نبوءة  به  وعدته  الذي 
الشخصية  ))هـــذه  أن  ــت  وأضــاف

املحتمي  الــيــهــودي  قبالة  تحضر 
بظامية ُتغير على الحق وأصحابه، 
وتمارس دورها في تحطيم اآلخرين 
ــل املــمــكــنــة لــغــايــات  ــوســائ بــكــل ال
إطار جماعة  في  تعمل  بحتة  مادية 

وظيفية((.

ــإن  ــس املـــصـــدر، ف ــف وحـــســـب ن
بلغة  مكتوبة  عمومها  في  الرواية 
بنية  إطـــار  وفـــي  متمكنة،  فنية 
الناشر  نفسية  تفضح  متماسكة 
اليهودي الذي يرفض إدمون عمران 

االنصياع له.

تستعد إدارة املهرجان الغيواني 
النسخة  لتنظيم  الــســنــة،  هـــذه 
العاشرة من هذه التظاهرة الثقافية 
امللكي  باملسرح  الوطنية،  والفنية 
من  ابتداء  وذلك  مراكش،  بمدينة 

يوم 26 شهر يوليوز الجاري.
البناوي،  الحفيظ  عبد  وحسب 
ورئيس  الغيواني  املهرجان  مدير 

»مؤسسة  فإن  التنظيمية،  اللجنة 
خال  قــررت،  الغيواني  املهرجان 
ــعــاشــرة، تــكــريــم وجــه  الــــدورة ال
ــي شــخــص الــفــنــانــة  ــي فـ ــســائ ن
عضوة  بيروك،  سعيدة  املراكشية 
ــشــاهــب، وعــروســة  مــجــمــوعــة امل
ــدورة الــعــاشــرة لــلــمــهــرجــان  ــ ــ ال

الغيواني بمراكش«.

يومي  أكــاديــر  مدينة  تحتضن 
النسخة  الجاري،  يوليوز  و16   15
ــن مــهــرجــان  ــشــر مـ ــة ع ــع ــســاب ال
»تيميتار« )عامات(، بعد توقف دام 
تداعيات  بسبب  متتاليتن  سنتن 
على  محافظا   ،»19 »كوفيد  جائحة 
األمازيغ  »الفنانون  الشعار:  نفس 
ــم«،  ــال ــع ــون بــمــوســيــقــى ال ــرحــب ي
وستقتصر الدورة على يومن فقط 
والسهرات،  الفنية  البرمجة  في 
األمــل  بساحة  سهرتن  بتنظيم 

وسهرة بساحة الوحدة بأكادير.
ــرة  ــســه ــن جـــــدول ال ــضــم ــت وي
يوليوز،   15 الجمعة  يوم  ــى،  األول
تافراوت  إمدوكال  من  كل  مشاركة 
وفاطمة تبعمرانت وزينة الداودية، 

ســـــوراج،  جـــي  دي  عـــن  فــضــا 
سينشط  فيما  كــامــور،  جي  وفــي 
التي  الختامية،  السبت  ســهــرة 
ستحتضنها ساحة األمل كذلك، كل 
أفوس  غ  أفوس  أحــواش  فرقة  من 
عمور،  وحاتم  باعمران،  أيــت  من 
عبد  والستاتي  أودادن،  ومجموعة 
كوثر  جي  دي  على  عاوة  العزيز، 

صديق، وفي جي أتموست.
املنظمة  الجمعية  وبــرمــجــت 
الــوحــدة  بساحة  ــة  مــوازي ســهــرة 
بكورنيش املدينة ستعرف مشاركة 
كل من أحواش تكموت طاطا، جمال 
يوري  أماينو،  أحمد  الــدرب،  راس 
سبيريت،  هوبا  هوبا  بوينفنتورا، 

كرانكي، وفي جي كامور.
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إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

تــعــرض الــعــديــد مــن رجــــال األمــن 
التعليمية  املــؤســســات  ببعض  اخلـــاص 
مبدينة العرائش، إلى تقليص أجورهم 
دون الباقي، حيث حصل بعضهم على 
املنصرم،  الشهر  يف  درهــم   2000 مبلغ 
 600 على  اآلخــر  البعض  حصل  فيما 
درهـــم فــقــط، وهـــذا مــا وصــف باحليف 
ــات املـــشـــغـــلـــة الــتــي  ــركــ ــشــ مــــن طـــــرف الــ
ــروف املــعــيــشــيــة لـــهـــؤالء  ــظــ لـــم تـــــراع الــ
احلــــراس، زيــــادة عــلــى مــا يتطلبه هــذا 
الــشــهــر الـــذي يــصــادف عــيــد األضــحــى، 

من مصاريف زائدة.

بعد »صورة وتعليق« التي نشرتها 
يونيو   10 بتاريخ  »األسبوع« يف عددها 
األوقاف  وزارة  بقيام  واملتعلقة   ،2022
ــوضــع لــوحــة  ــة ب ــي ــؤون اإلســام ــشـ والـ
مسجد  بناء  مبــشــروع  تتعلق  تعريفية 
باللغة  بــتــطــوان  ــة  ــري ــدائ ال بــالــطــريــق 
الفرنسية عوض اللغة العربية، سارعت 
بتطوان،  مسؤولها  عبر  املعنية  الوزارة 
إلى إزالة هذه اللوحة واملنشورات التي 
كانت ملصقة على السياج الذي يحيط 

مبشروع بناء املسجد.

فتح حتفيظ األراضي باجلماعات 
القروية دون إذن من أصحابها، األبواب 
ينهبون  الذين  العقارات  أمام سماسرة 
بعض األراضي باسم عملية التحفيظ، 
ــنـــن، فــإن  ــواطـ وحـــســـب الـــعـــديـــد مـــن املـ
من  الــعــديــد  تــعــرف  التحفيظ  عملية 
أراضــي  اخلــروقــات، حيث يتم حتفيظ 
أجــزاء  الــدخــول يف  أو  املواطنن  بعض 
مــنــهــا، وأثـــنـــاء مــعــايــنــة هـــذه املــســاحــات 
أصــحــابــهــا،  إخــبــار  يــتــم  ال  لتحفيظها 
السرقة  يف  الرئيسي  السبب  هــو  وهــذا 

واالستيالء على بعض األراضي.

المجلس الجماعي لسوق السبت يحطم الرقم 
القـياسي في سـرية الجـلسات 

جـــحا سيـــــاسة 
فتح معبري سبتة ومليلية ومنع خروج قنينة ماء

الحكومتني  بــني  االتــفــاق  بعد 
إعادة  حول  واإلسبانية  املغربية 
وفتح  طبيعتها  ــى  إل الــعــاقــات 
ــه الــعــابــريــن  ــدود فـــي وجــ ــحـ الـ
الحدود  خصوصا  واملسافرين، 
ومليلية  سبتة  ملعبري  الــبــريــة 
تركت  املــبــادرة  وهــذه  املحتلتني، 
ــفــوس املــغــاربــة  ــاحــا فــي ن ــي ارت
املقيمني بالخارج واألجانب الذين 
أو  للسياحة  املــغــرب  يــقــصــدون 
املغربية  السلطات  لكن  الــزيــارة، 
املعابر  عبر  للمسافرين  تسمح 
طنجة  ميناء  بينها  من  البحرية 
والقصر الصغير باصطحاب معهم 
املواد املستهلكة والهدايا وغيرها 
مقابل  الشخصية  ــور  ــ األم ــن  م
الرفع من تكلفة هذه الرحات من 
في  املغربي،  التراب  إلى  إسبانيا 
الخناق  فيه  شــددت  الــذي  الوقت 

»باب  معبري  من  العابرين  على 
بمليلية،  أنصار«  و»بني  سبتة« 
من  االنتظار  عليك  يتعني  حيث 
أربع إلى سبع ساعات تحت أشعة 
الشمس للدخول إلى املغرب، وبعد 
املعبر،  ــى  إل ــوال  ووصـ االنــتــظــار 
جد  تــفــتــيــش  بعملية  تــصــطــدم 
الجمارك،  رجــال  طرف  من  دقيقة 
الحقائب  حتى  تفتيش  يتم  حيث 
إخراج  ويمنع  للنساء  الشخصية 
قنينات  حــتــى  األشـــيـــاء  أبــســط 
ــل تضييق  مــن أج ــاه، وذلـــك  ــي امل
للتهريب  املسافرين  على  الخناق 
امليناء  إلــى  املعبرين  هذين  مــن 
سعرها  ارتــفــاع  رغــم  املتوسطي 
وتدني الخدمات من طرف شركات 
املصاحبة  اإلجراءات  وبطء  النقل 
لعملية الدخول، حسب العديد من 

املسافرين.

 سوق السبت أوالد النمة

متى ينتهي عهد الموظفين »األشباح« ؟
املنتخبة  املجالس  مــن  العديد  تسجل 
اإلقليمية  كــاملــجــالــس  ــال،  ــشــم ال بــجــهــة 
املصالح،  من  وغيرها  الترابية  والجماعات 
»األشباح«  املوظفني  من  كبير  عدد  وجود 
امليزانية  مــن  رواتبهم  يتقاضون  الــذيــن 
رغم  انقطاع  ودون  منتظم  بشكل  العامة 
للمواطنني  خــدمــات  أي  يقدمون  ال  أنهم 
هذه  داخــل  دورهــم  عن  يتساءلون  الذين 

املصالح.
ــن األصـــوات  ورغـــم ارتــفــاع الــعــديــد م
لهذه  حــد  بجعل  تطالب  التي  الحقوقية 
املــداد  مــن  الكثير  أســالــت  التي  الظاهرة 
ــة الــوطــنــيــة  ــصــحــاف ــوان ال ــنـ ــت عـ ــانـ وكـ

والجهوية، لم تتحرك وزارة الداخلية وإلى 
جانبها املجلس األعلى للحسابات، للتدخل 
الــذي  ــوضــوع  امل هــذا  فــي  تحقيق  وفــتــح 
أصبح يؤرق ساكنة الشمال ويتزايد بشكل 

مخيف، وذلك حفاظا على املال العام.
وحسب مصادر حقوقية، فإن معظم هؤالء 
لألحزاب  ينتمون  ــاح«  »األشــب املوظفني 
كما  املجالس،  بهذه  العام  للشأن  املسيرة 
خارج  يوجدون  املوظفني  هؤالء  بعض  أن 
يمارس  اآلخر  والبعض  جماعاتهم،  تراب 
مهن  أو  آخر  بقطاع  سواء  أخرى  وظائف 
السبب  هو  وهذا  وغيرها،  كالتجارة  حرة 
وراء   - املصادر  ذات  تضيف   - الرئيسي 

على  املنتخبة  املصالح  هذه  رؤساء  تستر 
هؤالء املوظفني النتمائهم الحزبي الذي هو 
درع الحماية من أجل اإلفات من املساءلة 
والعقاب بسبب استنزافهم رواتب شهرية 

وهم دائما خارج الخدمة.
موظفني  وجود  إلى  اإلشــارة  تجدر  كما 
داخــل  سماسرة  إلــى  تحولوا  »أشــبــاح« 
بعض املصالح الجماعية من أجل التوسط 
على  الحصول  يريدون  الذين  للمواطنني 
معلومات  وعلى  واإلصاح،  البناء  رخص 
القطاع  هذا  ألن  بالعقارات،  تتعلق  تقنية 

هو األكثر إقباال ورواجا باملنطقة.

غط الكبير

الجماعي  املجلس  داخــل  الجدل  زال  ال 
الفقيه  إقليم  النمة  أوالد  السبت  لسوق 
الجلسات  سرية  حول  مستمرا  صالح،  بن 
التي يعقدها منذ انتخابه إبان االنتخابات 
كــل دورة، ســواء  أثــنــاء  أنــه  إذ  األخــيــرة، 
رئيس  يتقدم  استثنائية،  أو  عادية  كانت 
سرية  عــرض  بطلب  الجماعي  املجلس 
أتباعه  له  يستجيب  الذي  الشيء  الجلسة، 
على  طبعا  يكونون  والذين  فائقة،  بسرعة 
تردد، وهذه  دون  عليه  للتصويت  استعداد 
السياسة الغير مبررة لم ترق مجموعة من 
املستشارين الذين تصدوا لسرية الجلسات 
ومتشبثني  داعــــني  ضـــدهـــا،  ــوا  ــوتـ وصـ
املستشار  دائما   رأسهم  وعلى  بعانيتها، 
دام  ما  الدكتور مصطفى يونس،  الجماعي 
وهذه  للسرية،  تدعو  ال  بنقط  يتعلق  األمر 
النقطة تم التصويت عليها باألغلبية، فيما 

عارضها ثاثة أعضاء. 
ــذه الـــدورة  ــى أن ه وتــجــدر اإلشـــارة إل
االستثناء  من  تخلو  ال  التي  االستثنائية، 

ــظــرا لــســريــتــهــا املــنــعــقــدة يــوم  طــبــعــا، ن
بني  من  كــان   ،2022 يونيو   29 األربــعــاء 
إلى  وجهت  التي  ــى  األول النقطة  نقطها، 
الفقيه  إقليم  داخل  الجماعات  رؤســاء  كل 
جدول  ضمن  إدراجها  أجل  من  صالح  بن 
واملتعلقة  عليها،  والتصويت  األعــمــال 
ــداث  ـــ»الـــدراســـة واملــصــادقــة عــلــى إحـ بـ
»الوحدة«  الترابية  الجماعات  مجموعة 
للبيئة والتنمية املستدامة لتدبير النفايات 

وإنــتــاج  والــتــدويــر  ومعالجتها  الصلبة 
صالح«،  بن  الفقيه  بإقليم  النظيفة  الطاقة 
أن  إال  باإلجماع،  عليها  التصويت  تم  وقد 
املطرح  أن  النقطة،  هذه  في  للنظر  امللفت 
املوحد املزمع إحداثه فوق أراضي الجماعة 
الترابية الكريفات، رفض مجلسها باإلجماع 
وعبر  أراضيها،  فوق  املطرح  هذا  إحــداث 
الكريفات  جماعة  مستشاري  من  مجموعة 
عن غضبهم من هذه النقطة، كون أراضيهم 

ستصبح مكبا لكل النفايات القادمة من كل 
املشكلة  عشر  الستة  الترابية  الجماعات 

إلقليم الفقيه بن صالح.
فتتعلق  ــط،  ــق ــن ال مـــن  تــبــقــى  مـــا  أمـــا 
بـ»الدراسة واملصادقة على إحداث مؤسسة 
ــجــمــاعــات، واالنـــدمـــاج  ــاون بــني ال ــع ــت ال
الحضري  العمومي  النقل  مرفق  لتدبير 
والتصويت  »الدراسة  الجماعات«،  بني  ما 
السيارات  لبيع  التحمات  كــنــاش  على 
السبت  لجماعة سوق  التابعة  والشاحنات 
وقطع  املتاشيات  وبعض  املستعملة  غير 
ــحــديــد«، »الـــدراســـة والــتــصــويــت على  ال
املستمر«،  للتكوين  النموذجية  االتفاقية 
ــى كــنــاش  ــل »الــــدراســــة والــتــصــويــت ع
امتياز  عــقــد  بمنح  املتعلق  الــتــحــمــات 
علق  وقــد  الجماعي«،  املسبح  استغال 
على  يونس  مصطفى  الجماعي  املستشار 
النقط املدرجة في جدول األعمال متسائا: 
التي  النقط سرية الجلسة  هل تتطلب هذه 
وصمة  ذلــك  واعتبر  الرئيس؟  إليها  دعــا 
مهزلة  وأنها  املجلس،  هذا  جبني  على  عار 
على  تؤثر  كونها  أخاقيا،  مقبولة  وغير 
الذين  أولئك  خصوصا  املجلس،  مكونات 
إبان  والشفافية  الوضوح  شعارات  رفعوا 

الحمات االنتخابية.
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كواليس  جهوية

جماعة سال تتهم شركة البدراوي بعدم احترام
التحمـــالت  دفـــتر 

سال

بعد اقــتــطــاعــات مـــن أجـــورهـــم وصــلــت 
1500 درهــم، نظم األســاتــذة املتعاقدون  إلــى 
ــوع املـــنـــصـــرم احـــتـــجـــاجـــات اســـتـــمـــرت  ــ ــبـ ــ األسـ
إلــــى غـــايـــة 3 يـــولـــيـــوز حتـــت شـــعـــار »الـــرفـــض 
اجلــمــاعــي لــلــنــظــام األســـاســـي ملــهــن الــتــربــيــة 
والتكوين«، وذلك على خلفية املطالبة بوقف 
الوظيفة  يف  واإلدمـــاج  األجــريــة  االقتطاعات 
الوطنية  التنسيقية  أعلنت  حيث  العمومية، 
ــاتـــذة الـــذيـــن فــــرض عــلــيــهــم الــتــعــاقــد،  لـــأسـ
ــانـــات  ــتـــحـ ــرار يف مـــقـــاطـــعـــة امـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــن االسـ ــ عـ
الصفية  الزيارات  ومقاطعة  املهني،  التأهيل 
لــلــمــفــتــشــن، وكـــــذا جــمــيــع الــتــكــويــنــات غــيــر 
مبنظومة  املرتبطة  والعمليات  الديداكتيكية 

»مسار«، وتسليم النقط لإلدارة ورقيا.

لوزارة  بالنيابة  اإلقليمي  عقد املندوب 
ــة االجــتــمــاعــيــة بــإنــزكــان  الــصــحــة واحلــمــاي
هيئات  مــع  للتواصل  اجتماعا  مــلــول،  أيــت 
بها  تقدم  التي  الــرســالــة  بخصوص  نقابية 
للنقابة  اإلقليمي  املكتب  سابق  وقت  يف  إليه 
أيت  بإنزكان  العام  القطاع  ألطباء  املستقلة 
الوطنية  للجامعة  اإلقليمي  واملكتب  ملول، 
األدوية  وتدبير  اقتناء  حول  الصحة،  لقطاع 
والكواشف  واملخبرية  الطبية  واملستلزمات 
املــخــبــريــة واملـــعـــدات الــبــيــوطــبــيــة بــاملــركــز 
لبالغ  ووفقا  إلنزكان،  اإلقليمي  االستشفائي 
فإن  املــذكــور،  النقابي  التنسيق  عــن  صــادر 
ومت  املسؤولية  بــروح  متيز  »االجــتــمــاع  هــذا 
احلــوار  آلــيــات  ترسيخ  على  التأكيد  خالله 
قال  لكنه  املــطــروحــة«،  املشاكل  جميع  حلــل 
بأن اجلميع فوجئ خالل االجتماع مبا وصفه 
بـ»تصرفات المسؤولة وال أخالقية من طرف 
املدير بالنيابة، الذي قام بالتشويش يف عدة 
أدبيات  يحترم  ولم  املتدخلني  على  مناسبات 
ــع عــن االخــتــالالت  ــ ــنــقــاش وداف ــوار وال احلــ
واخلروقات التي يعرفها تدبير واقتناء املواد 
الصيدالنية، كما شكك يف قانونية اإلطارات 

النقابية«.

تحتضن مدينة أكادير يف الفترة املمتدة 
من 22 إلى 31 يوليوز اجلاري، النسخة الـ 34 
احلديثة  املـــدارس  ملــدرســي  الــدولــي  للملتقى 
طرف  مــن  ُينظم  والـــذي   ،)RIDEF 2022(
اجلمعية املغربية للمدرسة احلديثة بتزنيت 
حلــركــات  الــدولــيــة  والــفــيــدرالــيــة   ،)AMEM(
مع  بــشــراكــة   )FIMEM( احلــديــثــة  املـــدرســـة 
موضوعه  ســيــكــون  املــؤســســات،  مــن  مجموعة 
يف  احلـــق   ،)FREINET( فــريــنــت«  »تــقــنــيــات 

التعليم يف زمن الوباء.

داء
أص

ســـوسية

الراشيدية

األسبــوع

الــصــيــف، تسجل  فــصــل  خـــال 
إقبال  تــزايــد  الــراشــيــديــة  مدينة 
السباحة  على  واألطــفــال  الشباب 
درجات  ارتفاع  السدود، بسبب  في 
الحرارة، الشيء الذي يشكل خطرا 
وأن  سيما  ال  حياتهم،  على  كبيرا 
محدودة  املياه  من  السدود  حقينة 
مما قد يؤدي إلى غرقهم في الوحل.
الشباب  من  العشرات  فقد  وقد 
املاضية  السنوات  خال  واألطفال 
حــيــاتــهــم، بــســبــب لــجــوئــهــم إلــى 
تكثر  التي  الــســدود  في  السباحة 
عواقب  معرفة  دون  األوحــال  فيها 
هــذه املــغــامــرة الــتــي تــتــم بسبب 
في  البعض  لــدى  الزائد  الحماس 

ظل غياب املراقبة من قبل األسر.
ــات  ــي ــال ــع ــف ــاول بــعــض ال ــ ــح ــ وت
الجمعوية بتعاون مع وكالة الحوض 
حملة  تنظيم  غــريــس«،  »زيــز  املائي 
بمخاطر  الشبان  لتحسيس  واسعة 
السباحة في السدود، وذلك من خال 
قبل  فكر  يديك  بني  »حياتك  شعار: 
الحملة  هذه  ستعم  حيث  تعوم«،  ما 
حث  أجــل  مــن  األسبوعية  األســـواق 
اآلباء واألولياء على مراقبة أبنائهم.

املائي  الحوض  وكالة  وأشارت 
على  تمتد  السدود  حقينة  أن  إلى 
معها  يصعب  شاسعة  مساحات 
لكنها  للسباحة،  الكلية  املراقبة 
مع  التوعوية  الحملة  على  تعول 
لسد  املجاورة  الجماعات  ساكنة 
الــحــســن الــداخــل بــالــراشــيــديــة، 
هذه  في  األطفال  مغامرات  إليقاف 

املناطق الخطرة.

تحذير الشباب 
من مخاطر السباحة 
في حقينات السدود

فــــاس

القنيطرة

 التحقيق في اختالالت وتجاوزات في جماعة سيدي الطيبي

تأكيد حبس مدير وكالة الماء والكهرباء بفاس
 األسبــوع

أكدت غرفة الجنايات التابعة ملحكمة االستئناف 
املدير  حق  في  الصادر  االبتدائي  الحكم  بفاس، 
والكهرباء  املاء  لتوزيع  املستقلة  للوكالة  السابق 
باملدينة، بعد مناقشة امللف واالستماع إلى املقاول 

املشتكي ومرافعات املحامني.
وأيدت الغرفة الحكم االبتدائي الذي قضى بإدانة 
كغرامة  سنتيم  ومليوني  نافذا  حبسا  بسنة  املتهم 
تهمتي  من  بــراءتــه  مع  االرتــشــاء،  تهمة  أجــل  من 
تولى  مشروع  من  منفعة  وأخــذ  النفوذ  استغال 

اإلشراف عليه.
التي  الدفوعات  جميع  القضائية  الهيئة  وقبلت 

تقدم بها دفاع املتهم والوكيل العام قبل أن تصدر 
املدير  بتورط  اقتنعت  بعدما  الحكم،  بتأييد  قرارها 
السابق لـ»راديف« في محاولة الحصول على رشوة 
التي رست عليه  الصفقة  الحاصل على  املقاول  من 

بشكل قانوني في عهد املدير السابق.
لتوزيع  املستقلة  للوكالة  السابق  املدير  وأمــام 
بعدما  عنه،  اإلفــراج  قبل  أخــرى  أشهر  ثاثة  املــاء 
اعتقاله  بعد  السجن،  في  أشهر   9 من  أزيد  قضى 
من  رشوة  سنتيم  مليوني  بحيازة  تلبس  حالة  في 

املقاول الذي كان موظفا سابقا بالوكالة.
لـ»راديف«  السابق  املدير  اعتقال  قضية  وخلقت 
ضجة كبيرة بمدينة فاس، وفجرت االختاالت التي 
تحصل في تدبير الصفقات العمومية من قبل بعض 

األشخاص داخل املؤسسات العمومية.

 األسبــوع

سا  ملدينة  الحضرية  الجماعة  مجلس  اتهم 
عزيز  رأسها  على  يوجد  التي  »أوزون«،  شركة 
املفوض لقطاع  بالتدبير  املكلفة  ــبــدراوي،  ال
والعيايدة، بعدم  تابريكت  بمقاطعتي  النظافة 
بتجميع  املتعلق  التحمات  دفــتــر  ــرام  احــت
سبع  مـــرور  بعد  ســا،  مدينة  فــي  النفايات 
عهد  في  تجديده  تم  الذي  العقد  على  سنوات 

العمدة السابق جامع املعتصم.
تغريم  لسا  الحضرية  الجماعة  وقـــررت 
باملدينة،  النظافة  قطاع  بتدبير  املكلفة  الشركة 
عن  تخلفها  بعد  وذلــك  القضاء،  إلى  واللجوء 
القطاع  هذا  في  إليها  املعهودة  باملهام  القيام 
عدد  في  والنفايات  األزبال  تراكم  في  تسبب  ما 
الجماعة  قالت  حيث  األزبــال،  تجميع  نقاط  من 
في  املحدد  بالتزامها  أخلت  أوزون  »شركة  أن 
العقد الذي يربط الطرفني، مما أدى إلى انتشار 
النفايات واألزبال في العديد من األحياء التابعة 
أنها  والعيايدة«، مضيفة  تابريكت  ملقاطعتي 
»قررت التدخل اآلني لحل  مشاكل تراكم األزبال 
ومؤكدة  التجميع«،  نقاط  بعض  مستوى  على 
الوسائل  جميع  اتخاذ  في  بحقها  احتفاظها 

القانونية لحماية حقوق الساكنة والجماعة.
يربط  الــذي  العقد  أن  إلــى  ــارة  اإلش وتجدر 
قطاع  لتدبير  »أوزون«  شركة  مــع  الجماعة 
يونيو   30 في  انتهى  املقاطعتني  في  النظافة 

على  املوافقة  عدم  املجلس  قرر  املاضي، حيث 
طلب الشركة ألجل تحديد العقد، وفضل التعاقد 
مع شركة »ميكومار« املفوض لها تدبير القطاع 
الشيء  وبطانة،  املريسة  بــاب  مقاطعتي  في 
دخول  قبل  نشاطها  إليقاف  الشركة  دفع  الذي 
بعض  سلوك  تتطلب  التي  الجديدة،  الشركة 

املساطر للشروع في العمل.
فــي مقاطعة  ــاء  مــن األحــي الــعــديــد  وتــعــرف 

غياب  بسبب  للنفايات  كبيرا  انتشارا  تابريكت 
متأخرة  تأتي  حيث  لجمعها،  األزبال  شاحنات 
نقط  إلى  تتحول  التي  األماكن  بعض  تهمل  أو 
أو  املنزلية  النفايات  تــراكــم  نتيجة  ــوداء  سـ
مخلفات محات الوجبات الخفيفة، الشيء الذي 
للمنتخبني  املسؤولية  يحملون  املواطنني  جعل 
الذين ال يقومون بأي جوالت أو مراقبة للوقوف 

على انتشار النفايات في بعض األحياء.

البدراوي

األسبــوع

الجماعة  مــن  مــســتــشــاران  تــقــدم 
إقليم  الــطــيــبــي  ــدي  ســي ــة  ــي ــراب ــت ال
القنيطرة، بشكاية إلى رئاسة النيابة 
حول  قضائي  تحقيق  لفتح  العامة، 
حيث  عمومية،  ــوال  أم تبديد  شبهة 
الوكيل  على  القضية  إحــالــة  تمت 
لدى  األمـــوال  بجرائم  العام املكلف 

محكمة االستئناف بالرباط.
املستشارين  إلــى  االســتــمــاع  وتــم 
الوطنية  الفرقة  قبل  من  الجماعيني 
لرئيس  اتهامهم  حول  امللكي  للدرك 
لحزب  املنتمي  الجماعي،  املجلس 
ــي لــلــديــمــقــراطــيــة،  ــغــرب االتـــحـــاد امل

االخــتــاالت  مــن  مجموعة  بــارتــكــاب 
موجودة  عمومية  ــوال  أم في صرف 
األمــور  مــن  والعديد  تصرفه،  تحت 
املشاريع  بتدبير  املتعلقة  األخـــرى 
الخاصة  واملالية  اإلداريــة  والشؤون 

الترابية.  بالجماعة 

املجلس  رئيس  املعارضة  وتتهم 
مرشحني  كانوا  أشخاص  بتوظيف 
كموظفني  االنتخابية  الئحته  ضمن 
دون  ــب  روات على  يحصلون  أشباح 
للجماعة، ومنح  أي خدمة  يقدموا  أن 
املكتب  ــارج  خـ وأشــخــاص  أعــضــاء 

الجماعة  ســيــارات  للمجلس  املسير 
خرق واضح  في  مصالحهم،  لقضاء 
التنظيمي  الـــقـــانـــون  ملــقــتــضــيــات 
من  ملنتخبني  سبق  حيث  للجماعات، 
إلى  بشكايات  تقدموا  أن  املعارضة 
سيارات  رصد  بعد  املحلية  السلطة 
الجماعة تتجول خارج توقيت العمل.
قاضي  أن  الــشــكــايــة  وأوضــحــت 
ــوال  ــ الــتــحــقــيــق بــقــســم جــرائــم األم
يحقق  بالرباط،  االستئناف  بمحكمة 
حول  الجماعي  املجلس  رئيس  مــع 
شهد  ــذي  ال الهيكلة  إعـــادة  مــشــروع 
»خروقات« عندما كان  يرأس املجلس 
باإلضافة  سابقة،  والية  في  الجماعي 
مما  العشوائي  البناء  انتشار  إلــى 
الطيبي  سيدي  جماعة  بصورة  أضر 

على مستوى إقليم القنيطرة.
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إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

الوطني  التجمع  حزب  داخل  من  مصدر  أفاد 
على  راضية  تعد  لم  الحزب  قيادة  أن  لألحرار، 
الــعــزاوي،  محمد  وجـــدة،  جماعة  رئيس  أداء 

وتتجه إلى االستغناء عنه. 
بعد  ذاتــه،  املصدر  حسب  القرار،  هذا  ويأتي 
اجتماع عدد من أعضاء الحزب وأعضاء بمجلس 
أثار  ما  وهو  العزاوي،  غياب  في  أخيرا  وجدة 
حفيظة منسق حزب »الحمامة« بالجهة الشرقية 
محمد أوجار، وعبر عن غضبه ألحد مقربيه من 
والتي  الــعــزاوي،  ينهجها  التي  العمل  طريقة 
أعضاء  وبني  بينه  الصدامات  من  الكثير  خلقت 

التسيير،  في  الفرقاء  باقي  مع  وحتى  حزبه، 
الفريق  مع  حاد  توتر  في  الدخول  آخرها  كان 
شكلت  لجنة  عمل  تفعيل  فشل  بعد  االستقاللي 
من أعضاء في املكتب املسير لجماعة وجدة، من 
النظر في إمكانية تخفيض استهالك وقود  أجل 
أسعار  ارتفاع  موجة  ظل  في  الجماعة  سيارات 

املحروقات. 
التزاماتها  ــرار،  األحـ قيادة  يقلق  ما  وأكثر 
من  والتي  االنتخابية،  الحملة  خالل  السابقة 
وينصتون  عمليني  منتخبني  تقديم  ضمنها 
التدبير  طريقة  أن  حني  في  املواطنني،  لهموم 

الصميم،  في  الرهان  بجماعة وجدة تضرب هذا 
ــادة الــحــزب  ــي ــإن ق وحــســب نــفــس املـــصـــدر، فـ
تسبب  التي  الفعل  ردود  من  منزعجة  التجمعي 
في  ــالم  اإلع وسائل  وتناقلتها  الــعــزاوي  فيها 
الفترة املاضية، وهو ما قد يعجل بـ»فك االرتباط 

بني الرئيس والحزب«، وفق تعبيره. 
النحو،  هذا  على  الوضع  استمرار  حالة  وفي 
يؤكد املصدر ذاته، فإن قيادة األحرار التي بذلت 
لضمان  األخــيــرة  الفترة  في  كبيرة  مجهودات 
تسلك  لن  املاضية،  الدورة  في  للرئيس  األغلبية 

نفس املساعي في القادم من الدورات.

ــيــــون  تــــفــــاعــــل نــــشــــطــــاء مــــدنــ
اعتبروه  ما  مع  الناظور  بعمالة 
»صفقات مشبوهة« تهم مشاريع 
بــنــيــات حتــتــيــة، وخـــاصـــة تعبيد 
ــم مــــــدارس  ــيــ ــرمــ ــات، وتــ ــ ــرقـ ــ ــطـ ــ الـ
لتأمني  اآلبــار  وتهيئة  جماعية، 
ــاء بـــاملـــنـــاطـــق الــتــي  ــاملــ الــــتــــزود بــ
ــادة  تــشــهــد خــصــاصــا يف هــــذه املــ

احليوية. 
تــــــــداولــــــــه،  مت  مــــــــا  ــب  ــ ــ ــسـ ــ ــ وحـ
فــــــإن هــــــذه الـــصـــفـــقـــات حـــركـــت 
بــــدأت يف  الــتــي  وزارة الــداخــلــيــة 
مــراقــبــة صــفــقــات واســتــثــمــارات 
حولها  حتــوم  تــرابــيــة  بجماعات 
مسؤولني  بني  بالتواطؤ  شبهات 
ــيـــني وأربــــــــــــاب مـــــقـــــاوالت،  ــلـ مـــحـ
املنافسني  إقــصــاء  بــهــدف  وذلـــك 
إجنـــــــاز  ــــث مت  ــيـ ــ حـ اآلخـــــــــريـــــــــن، 
النفوذ  داخــل  عمومية  صفقات 
ــي لـــلـــجـــمـــاعـــات املــعــنــيــة  ــرابــ ــتــ الــ
دون  الــداخــلــيــة،  وزارة  بتحريات 

احترام املساطر القانونية.
ــدر نــفــســه، فــإن  وحـــســـب املـــصـ
للصفقات  اإلجــمــالــيــة  الــقــيــمــة 
الداخلية،  وزارة  أبحاث  موضوع 
 75( درهــم  750 مليون  جتـــاوزت 
مــلــيــار ســنــتــيــم(، وتــهــم جماعات 
ومـــجـــالـــس إقـــلـــيـــمـــيـــة، تــتــمــركــز 
ــا،  ــم الــــنــــاظــــور خـــصـــوصـ ــيـ ــلـ ــإقـ بـ
احلسيمة،  تطوان  طنجة  وجهة 

ومناطق أخرى باملغرب.

األحــرار يتجــه للتخــلي عــن رئــيس جمــاعة وجــدة

سطات

كواليس  جهوية

خــالف بيــن العــامل ووزارة الــداخلية 

تغول مؤسسات التعليم الخاص بسطات يكشف 
الوصــية الــوزارة  تواطــؤ 

تواصل التحقيق 
مع الرئيس السابق 

لجماعة ميدلت
األسبــوع

األولى  بالغرفة  التحقيق  قاضي  يواصل 
ملحكمة االستئناف املكلفة بجرائم األموال، 
السابق  الرئيس  مع  التفصيلي  التحقيق 
بينهم  لــه  ــواب  ن وثــالثــة  ميدلت  لجماعة 
وموظفني  مختلفة،  ألحزاب  ينتمون  امرأة 
ومسؤولني بمصالح الجماعة، بتهم تتعلق 
في  حصلت  وخروقات  »اختالالت  بوجود 
توليه  فترة  خــالل  املجلس  شــؤون  تدبير 
التعمير  في  تجاوزات  بينها  من  رئاسته، 
وفي تجزئة سكنية، ومنح تراخيص للبناء 
فوق أراضي تابعة ألمالك الدولة بدون حق 
شاحنة  شــراء  صفقة  جانب  إلى  قانوني، 

بعد مدة قصيرة من رفضها«.
التحقيق  تــأجــيــل  الــقــاضــي  قـــرر  وقـــد 
املنتمي  الجماعة  رئيس  مع  التفصيلي 
املنتخبني  وبقية  والتنمية،  العدالة  لحزب 
واملعاصرة،  واألصــالــة  لــألحــرار  املنتمني 
بالسراح  متعهم  بعدما  املوظفني،  وباقي 

املؤقت مقابل كفالة مالية.
وتتم متابعة رئيس جماعة ميدلت الذي 
اإلدارية بمكناس  تم عزله من قبل املحكمة 
بعد الطلب الذي تقدم به عامل اإلقليم لها، 
إلى فتح تحقيق  القضاء  الذي دفع  الشيء 
في  تحصل  التي  االختالالت  حول  موازي 
الجماعة  مقر  بكراء  يتعلق  فيما  الجماعة 
دون  مقربة  لجمعيات  منح  ومنح  القديم، 

موافقة أعضاء املجلس.
ومن املنتظر أن يسفر امللف عن تطورات 
سيما  ال  القضائي،  التحقيق  خالل  أخرى 
ــام لــشــؤون  ــع عــلــى مــســتــوى الــتــدبــيــر ال
الجماعة، ومواردها املالية واللوجستيكية.

ميدلت

عمالة الناظور 
المراقـــبة  تحـــــت 

نورالدين هراوي
 

التعليم الخاص حرا طليقا يفعل ما  أصبح 
يشاء في عباد هلل وأوالدهم، دون حسيب وال 
الوطنية  التربية  تقاعس وزارة  رقيب، في ظل 

الجهاز  باعتبارها  األولـــي  والتعليم 
القيام  عن  القطاع،  على  الوصي 

املقتضيات  بتفعيل  بواجبها 
للمجال،  املنظمة  القانونية 
قطاعا  التعليم  هذا  أصبح  إذ 
تجاريا بامتياز، حرا في فرض 
أي  ــارج  خـ التسجيل  ــوم  رسـ
ضوابط، وحرا كذلك في أن يقرر 
واجبات  فــي  متتالية  زيـــادات 

التمدرس كل سنة دون أن 
يقدم أي مبررات، 

ــراعــي  ي وال 
أصـــحـــاب 
هــــــــــــذا 
الــقــطــاع 
ــن  ــذيـ الـ

أن أغلب  املافيات،  أصبحوا يشتغلون بمنطق 
مالية بسبب  أزمات  من  تعاني  املغربية  األسر 
وتداعيات  املصاريف  وكثرة  األسعار  ارتفاع 
ــغــالء)...(،  وال والبطالة  »كــورونــا«،  جائحة 
ومع ذلك يطالها أرباب املدارس الخاصة بأداء 
مبالغ أخرى إضافية بمسوغات مختلفة، تقول 

مصادر »األسبوع«.
املدارس  بعض  فباستثناء  سطات،  وبإقليم 
والتي  جــدا،  قليلة  وهي  الخصوصية 
قـــدرت صــعــوبــة الــظــرفــيــة وأزمـــة 
ذكرناها،  التي  للعوامل  الجيوب 
واجبات  من  األسر  بعض  فأعفت 
شهر يوليوز، فإن باقي مؤسسات 
طالبت  الـــخـــاص  الــتــعــلــيــم 
بأداء  التالميذ  وأولياء  آباء 
واجبات التمدرس، ألن املوسم 
فــي شهر  انــطــلــق  ــي  ــدراسـ الـ
ــوزارة  ال قــرار  بمقتضى  أكتوبر 
الوصية، التي نصت في مراسلة، 
ومذكرة وزارية أخرى، على أن 
نهاية املوسم الدراسي تستمر 
يوليوز،  شهر  متم  غاية  إلى 
ليستغل التعليم الخاص هذه 
املــذكــرة ألهـــداف 
محضة،  ربحية 
وفــــــق تــعــبــيــر 
األسر املتضررة، 
يستبعد  وال 
ــرف  ــعـ تـ أن 
بني  تشنجات 

بمصاريف  املثقلة  واألسر  املدارس  هذه  أرباب 
مصاريف  تغطية  وصــعــوبــة  األضــحــى  عيد 

العطلة الصيفية والدخول املدرسي املقبل. 
فيها  أصبح  التي  املشاكل،  هذه  مقابل  وفي 
التعليم الخاص قطاعا تجاريا يخضع لقانون 
فضلت  األزمــات،  ويستغل  والطلب،  العرض 
الوزارة التي يرأسها شكيب بنموسى، بدورها 
الهروب إلى األمام، بدافع أن الوزارة ال تتوفر 
على أي سند قانوني فيما يخص تحديد رسوم 
لسان  على  جــاء  كما  والــتــمــدرس  التسجيل 
لكنه  برملانية،  وأجوبة  تدخالت  في  ــوزارة  ال
من   14 املادة  إلى  بالرجوع  زلة  من  أقبح  عذر 
أن  على  تنص  والتي  ــار51.17،  ــ اإلط القانون 
بمقتضى  العمل  الحكومة،  التزامات  بني  »من 
مرسوم على تحديد ومراجعة رسوم التسجيل 
الصلة  ذات  والخدمات  والتأمني  والــدراســة 
يتم  لم  لكن  الخصوصي«،  التعليم  بمؤسسات 
إصدار هذا املرسوم حتى اآلن رغم أن القانون 
 ،2019 19 غشت  في  الرسمية  بالجريدة  صدر 
أي منذ 3 سنوات، تقول بعض املصادر املطلعة، 
التي أضافت أن تماطل الحكومة في تصحيح 
والتأخير  القطاع،  يعانيها  التي  االختالالت 
املتمدرسني  في  املتاجرة  ملافيا  حد  وضع  في 
وأولياء أمورهم، هو بمثابة تواطؤ واضح مع 
األسر  ضد  الخاص  التعليم  مؤسسات  أرباب 
دون مراعاة الظرفية االقتصادية العاملية التي 
والتي  والعباد  البالد  على  أيضا  انعكست 
التي  املتوسطة  الطبقة  كبير  بشكل  مست 
الكادحة،  الطبقة  خانة  في  مصنفة  أصبحت 

حسب تعبير  األسر املتضررة.

بنموسى

عامل  طلب  الداخلية  وزيــر  رفــض 
التنمية  شركة  بتقسيم  بركان  إقليم 
يديرها،  التي  بركان«  »مرافق  املحلية 
واحدة  شركة  بدل  شركات  أربــع  إلى 
تشرف  والــتــي  اآلن،  عليه  هــي  كما 
التي  الحيوية  املرافق  مختلف  على 
لإلقليم،  التابعة  الجماعات  تدبرها 
النفايات  جمع  قطاعي  وبالخصوص 

املنزلية، والنقل.  
ووفق مصادر مطلعة، فسبب رفض 
إقليم  عــامــل  طلب  الداخلية  وزارة 
الوزارة على  إلى حرص  بركان يرجع 
املصادقة  قبل  معينة  مساطر  احترام 
على التركيبة الجديدة، وهو ما يعني 
بإعادة  مطالبة  املعنية  املجالس  أن 
عملية التأسيس وفق إجراءات معينة 

لتنظر فيها الداخلية من جديد. 
العامل  أن  ذاتها،  املصادر  وأبرزت 

الداخلية  قـــرار  بعد  أصيب بتذمر 
األخيرة، إذ ظهر ذلك جليا في املجلس 
اإلداري األخير للشركة، والذي حضره 
مدير الشركة دون غيره من مساعديه 
على غير العادة، حيث طلب منهم عدم 

الحضور لهذا االجتماع الذي وجه فيه 
الشركة  ملدير  حادة  انتقادات  العامل 
ــى مستوى  ــط، تــرقــى إل ــراب رشــيــد امل
»االتهامات املبطنة«، مضيفة أن عامل 
مجالس  من  طلب  الــذي  بركان  إقليم 

اإلقليم املؤسسة للشركة، والتي يرأس 
مجلسها اإلداري بموجب امتالك سهم 
الخطوة  هذه  من  يتوخى  كان  وحيد، 
مدير  أقــدام  تحت  من  البساط  سحب 
مع  عالقته  تــوتــرت  الـــذي  الــشــركــة، 
األخيرة  الفترة  في  ــرزت  وب العامل، 
الطرفني  بني  الصدامات  من  الكثير 
حول  النظر  وجهات  اختالف  بسبب 

سير عمل الشركة. 
واستغرب عدد من املتتبعني للشأن 
السرعة  إلــى  املــرور  ببركان،  املحلي 
الحالية،  الشركة  لتقسيم  القصوى 
للتنمية  ــات  ــرك ش أربـــع  وتــأســيــس 
املحلية دفعة واحدة بدل شركة واحدة 
بعض  وأن  خــاصــة  ــيــة،  أول كتجربة 
شركات  في  ستدبر  التي  القطاعات 
مستقلة ستعرف مشاكل مالية مع هذا 

التقسيم.

لفتيت حبوها
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سكـان خريبـكة يسجـلون غيـاب المشـاريع 
المجــلس الجــادة فــي 

كواليس  جهوية

أسفي

سائقو سيارات األجرة 
في أسفي يطالبون 

بالدعم
األسبــوع 

نــظــم ســائــقــو ســـيـــارات األجــــرة الــصــغــيــرة يف 
مدينة أسفي، وقفة احتجاجية رفضا لالرتفاع 
تأزمي  يزيد من  لثمن احملروقات، مما  املستمر 

املعيشية. وضعيتهم 
الــســائــقــني املنتمني  الــعــشــرات مـــن  ــارك  ــ وشـ
للنقابات احمللية يف هذه املسيرة االحتجاجية، 
أمــــام املـــــدار الــكــبــيــر املـــتـــواجـــد قــــرب الــعــمــالــة، 
قــادمــني مــن احملطة الطرقية، وســاحــة مــوالي 
ــارات  ــعــ ــة الــــــشــــــوارع، ورفـــــعـــــوا شــ ــيـ ــقـ يــــوســــف وبـ
تــدعــو إلـــى حــمــايــة الــســائــق املــهــنــي مــن الــطــرد 
للغازوال  املهول  باالرتفاع  وتندد  واملضايقات، 
الـــذي يــزيــد مــن تقليص املـــدخـــول، بــاإلضــافــة 
إلـــى تــقــدمي الـــدعـــم فــقــط ملــســتــغــلــي املــأذونــيــة 

وحرمان السائقني منه.
وأفـــــــــاد بــــــالغ لــتــنــســيــقــيــة ســـــيـــــارات األجــــــرة 
ــن الــنــقــابــة الــدميــقــراطــيــة  ــي تــضــم كـــال مـ ــتـ والـ
والفيدرالية  للنقل،  الوطني  واملــرصــد  للشغل 
الـــدميـــقـــراطـــيـــة، والـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة، واملــنــظــمــة 
واالحتــاد  واللوجستيك،  للنقل  الدميقراطية 
املغربي، وجمعيات مهنية، أن الهدف من الوقفة 
املهني  السائق  معاناة  إيصال  هو  االحتجاجية 
من الوضع االقتصادي املتردي، وغالء املعيشة.

وطالب السائقون بحقهم يف احلصول على 
الدعم املباشر وإعادة النظر يف تسعيرة الركوب 
مـــن 7 دراهــــــم إلــــى 8 دراهـــــــم، وعـــشـــرة دراهــــم 
الرحلة  تكاليف  بسبب  ركــاب،  لثالثة  بالنسبة 

التي تضاعفت.
الرحلة سابقا  أن ثمن  السائقني  وقال أحد 
كــــان 80 درهـــمـــا لــقــطــع مــســافــة طــويــلــة تصل 
ارتــفــاع ثمن احملــروقــات  بعد  كلم، لكن   200 لـــ 
درهم،   200 أزيــد من  تتطلب  املسافة  أصبحت 
ــتــــزامــــات لـــم تــتــغــيــر جتــــاه صــاحــب  بــيــنــمــا االلــ

السيارة واملأذونية.

خريبكة

 األسبــوع

عالل«  »كــراج  قيسارية  تجار  من  عبر العديد 
املشهورة في مدينة الدار البيضاء والتابعة ملنطقة 
امللك  احتالل  من  استيائهم  السلطان، عن  درب 
املتجولني و»الفراشة«  الباعة  العمومي من طرف 
مما  التجارية،  باملحالت  املحيطة  الشوارع  في 

يعيق حركة الزبائن وبضائع التجار.
السلوكات  بعض  انتشار  عن  التجار  وكشف 

املشينة التي تشوه صورة املنطقة وتمس بالنظام 
العام، والتي يقوم بها بعض األشخاص الذين ال 
بتحويل  وقاموا  تجارية،  محالت  على  يتوفرون 
عشوائية  ــواق  أسـ املــنــاطــق إلــى  مــن  مجموعة 
يحتلها »الفراشة« والباعة الجائلون، مما يسبب 
بدورهم  الذين  والسكان  للتجار  كبيرا  ضــررا 

يعانون بشكل يومي من صراخ وضجيج هؤالء.
وقفات  تنظيم  عزمهم  عــن  الــتــجــار  وعــبــر 
للجهات  صوتهم  إيــصــال  قصد  احتجاجية 
املسؤولة، بعد تضررهم من فوضى »الفراشة«، 
مطالبني املسؤولني في مجلس املدينة والعمالة 

بالتدخل للحد من هذه الفوضى وإنشاء أسواق 
نموذجية تحتضن الباعة املتجولني وغيرهم.

وحسب بعض التجار، فإن املسؤولية يتحملها 
والسلطات  املقاطعة  ومجلس  الجماعي  املجلس 
ظاهرة  تنامي  عــن  تغاضيهم  بسبب  املحلية، 

احتالل امللك العمومي بمنطقة درب السلطان.
قيسارية  لتجار  النقابي  املكتب  وطــالــب 
»كراج عالل« الجهات األمنية ووزير الداخلية، 
حقوقهم  وضمان  إلنصافهم  العاجل  بالتدخل 
التي  والعشوائية  الفوضى  من  تضررهم  بعد 

»الفراشة«. يخلقها 

احتالل الملك العمومي يدفع تجار قيسارية 
»كراج عــالل« إلى االحــتجاج 

الدار البيضاء

 األسبــوع

تكون  أن  خريبكة  مدينة  سكان  ينتظر 
الجديد، محمد  البلدي  املجلس  رئيس  والية 
السابقة  الــواليــة  عــن  مختلفة  الــزكــرانــي، 
وإيجابيات،  سلبيات  حملت  والتي  للغاملي، 
أن  املواطنني  أغلب  لدى  اقتناع  حيث يسود 
السكان  بمشاكل  تهتم  لم  املنتخبة  املجالس 
عاصمة  تعيش  حيث  والجهوية،  املحلية 
يخص  فيما  الجمود  إيقاع  على  الفوسفاط 
املشاريع التنموية منذ تولي محمد الزكراني 
مريحة،  بأغلبية  الجماعي  املجلس  رئاسة 
أزمة  يعيش  املجلس  أن  الجميع  ويعتقد 
على  التنمية  مشاريع  غياب  بسبب  داخلية 
أرض الواقع بالرغم من البرامج التي كشف 
بداية توليه املسؤولية،  عنها املجلس خالل 
خارج  تعيش  خريبكة  أن  القول  يمكن  لذلك 
مناطق  مختلف  تشهده  الذي  التنمية  قطار 

وجهات اململكة.
بأية  املنتخب  املجلس  يبادر  ولــم  هــذا، 
املــشــاكــل الــتــي  عـــبء  لتخفيف  مــشــاريــع 

املوجودة  واالختالالت  املدينة  منها  تعاني 
في  سواء  املجاالت،  من  العديد  صعيد  على 
الحضرية،  التهيئة  أو  الطرقية،  املسالك 
ومشاريع  السكنية  باألحياء  والنهوض 
اجتماعيا  والرقي  الرفاهية  لتحقيق  هادفة 

واقتصاديا لساكنة املدينة.
تعيش  خريبكة  ومدينة  ســنــوات  فمنذ 
وضعية مزرية، حيث يرى الزائر أنها مدينة 

مشاريع  غياب  بسبب  تتحرك،  ال  جــامــدة 
أخرى،  مدن  إلى  شبابها  وهجرة  صناعية 
وغياب املرافق الضرورية وقلة دور الشباب 
دينامية  لخلق  واملالعب  الثقافية  واملراكز 
جديدة لفائدة الساكنة، مما يطرح الكثير من 
الحالي  الجماعي  املجلس  على  التساؤالت 
بالوعود  الوفاء  الساكنة  منه  تنتظر  الذي 

االنتخابية.

أزمـــــــــــــور
نظمت جمعية »البيت األزموري« يوم 2 يوليوز بالقاعة الكبرى 
يف  الفرنسية  البربرية  »السياسة  كــتــاب  لتوقيع  لــقــاء  الــشــبــاب،  بـــدار 
اجلمعية  كانت  ذلك  وقبل  الريس،  املصطفى  الدكتور  ملؤلفه  املغرب« 
بصدد تنظيم ندوة يف موضوع »إشكاليات التنمية احمللية بأزمور« يوم 
18 يونيو املنصرم بقاعة البلدية لكن املجلس رفض منحها الترخيص 
ملرتني متتاليتني، بدعوى أن »البيت الزموري« ال تتوفر إال على وصل 
إيداع مؤقت، ليطرح السؤال: كيف لهذه اجلمعية استغالل قاعة دار 
أم  إصــدار جديد،  وتوقيع  نــدوة  لتنظيم  الشباب مبجرد وصــل مؤقت 
أن دار الشباب ليست مؤسسة مثل البلدية، أم أن البلدية لها قانونها 
أم  البلدية هو رفض للجمعية ككل،  أن رفض منح قاعة  أم  اخلــاص، 
رفض ملوضوع الندوة، أم راجع باألساس لسوء منح التفويض للمكلف 
أفرزتهم  العمل اجلــمــاعــي  مــع ظــهــور مبتدئني يف  بــالــرخــص، خــاصــة 

انتخابات 8 شتنبر املاضي بطرق معينة )..(؟

كيلومترات من جماعة  إدخال  ليشمل  املدار احلضري  توسيع 
تشمل  والتي  ألزمور،  احلضري  املدار  إلى  ألزمور  املجاورة  احلوزية 
أكبر محطة سياحية يف املغرب هي محطة »مزغان«، هو حلم كشف 
له إلحدى  السماللي، يف تصريح  زكرياء  البلدي  املجلس  رئيس  عنه 
حلم  هذا  وهل  احلوزية؟  جماعة  تقول  فماذا  اإللكترونية..  املواقع 

للتحقيق؟ قابل 

ــيـــوم الــثــانــي لعيد  ــتـــراشـــق بـــاملـــاء« يــخــلــده األطـــفـــال يف الـ يــوم »الـ
األضـــحـــى، وكــــان مــنــاســبــة لــلــتــعــبــيــر عـــن فــرحــة الــعــيــد ولــتــبــادل الــتــهــانــي 
ــوة والــصــفــاء،  والــتــراشــق بــاملــاء الــطــاهــر تعبيرا عــن احلــب املــتــبــادل واألخــ
لكن  املاضي،  هــذا يف  كــان  الصيف.  »حليلو« فصل  يصادف  عندما  خاصة 
والطماطم  بالبيض  للتراشق  يوم  إلى  التراثي  اليوم  هذا  لألسف، حتول 
وحتى باملواد اخلطيرة كـ»املاء القاطع«، وأصبح يوما داميا بسبب الشجار 
باستعمال األسلحة البيضاء.. فلماذا الشيء اجلميل يتحول إلى قبيح؟ 

ملاذا الفرجة تتحول إلى خوف؟ وملاذا أصبحنا هكذا؟

أصداء

سلك كهربائي يهدد شكيب جالل 
سالمة المواطنين 

في الحي الصناعي 
بأكـــــادير

األسبوع

ــون بــالــحــي  ــ ــن ــ ــواط ــ ــش امل ــي ــع ي
صعبة  وضعية  بأكادير  الصناعي 
بــســبــب وجــــود سلك  وخـــطـــيـــرة، 
أحد  واجــهــة  على  معلق  كهربائي 
ويشكل  املـــارة  يهدد  مما  املــنــازل، 

خطرا كبيرا على كافة املواطنني.
وعبر بعض السكان القاطنني في 
من  استيائهم  عن  الصناعي،  الحي 
الكهربائي  السلك  وجــود  استمرار 
في غياب أي تدخل من قبل الجهات 
املعنية إلزالته أو إيجاد حل له قبل 
حصول أي حادث - ال قدر هلل - قد 

تكون عواقبه وخيمة.
اتصلوا  أنهم  السكان  أحد  وقال 
من  املنتخبني  ببعض  مــرات  عــدة 
أجل التدخل والتوسط لدى الجهات 
ــة  إزال قصد  والجماعة  املــســؤولــة 
السلك الكهربائي الذي يهدد سالمة 
الصناعي،  بالحي  القاطنني  الناس 
في انتظار تحرك مسؤولي الجماعة 

الحضرية.

سحب الثقة مـن عمدة مكناسمكناسأكادير

األسبــوع

الحضرية  الجماعة  مجلس  أعضاء  قــرر 
جــواد  الرئيس  مــن  الثقة  سحب  بمكناس 
باحجي، الذي غاب عن دورة املجلس ألسباب 

صحية.
وتم إعفاء العمدة من منصبه خالل أشغال 
الدورة االستثنائية التي انعقدت خالل بداية 
56 مستشارا  األسبوع الحالي، حيث صوت 
الرئيس  من  الثقة  سحب  على   61 أصل  من 
بحضور السلطات املحلية، حيث تم عقد هذه 
الدورة بطلب من 47 عضوا، من أجل مناقشة 
نقطة سحب الثقة بسبب املشاكل التي خلقها 
أن  العلم  مع  األغلبية،  تحالف  بني  الرئيس 
قبل  الجلسة  من  االنسحاب  فضلوا  األعضاء 

مناقشة بقية النقط في الجلسة.
مسألة  أن  بالجماعة،  مستشار  وكشف 
ذاتها رسالة  العمدة في حد  الثقة من  سحب 
السلطات،  وإلى  وحزبه  الجماعة  رئيس  إلى 
مما  الحالة،  هــذه  مع  بحزم  التعامل  قصد 
وتسيير  تدبير  فــي  جــديــدة  أزمــة  سيخلق 
وضعية  تعيش  مكناس التي  مدينة  شــؤون 

صعبة على املستوى التنموي واالقتصادي.
لجماعة  االستثنائية  الــــدورة  وكــشــفــت 
تحالف  يعيشها  داخلية  ــة  أزم عــن  مكناس 
بعد  خاصة  املدينة،  مجلس  داخــل  األغلبية 
جانب  إلى  املنتخبني  من  العشرات  اصطفاف 
املجلس  بتدبير  الرئيس  تتهم  التي  املعارضة 
بشكل فردي وعدم التواصل مع بقية املكونات.
إلى  بطلب  املدينة  مجلس  أعضاء  وتقدم 

مآل  حول  تساؤالت  تتضمن  الجماعة  رئيس 
باملجال  املبرمجة  التحتية  البنية  مشاريع 
وضعية  حول  والثانية  للجماعة،  الجغرافي 
املداخيل املالية الذاتية للجماعة خالل الستة 
تقديم  ضــرورة  مع  السنة  من  األولــى  أشهر 

عرض شامل حولها.
غياب  عــن  املجلس  أزمـــة  وكشفت  هـــذا، 
ببعض  دفع  مما  األغلبية،  داخــل  االنسجام 
واملعارضة، إلى  األغلبية  من  املستشارين 
بالوضعية  إلشعاره  اإلقليم  عامل  مراسلة 
تعطيل  بسبب  املــجــلــس،  يعيشها  ــتــي  ال
واملواطنني  بالجماعة،  املرتفقني  مصالح 
الشواهد  توقيع  في  والتأخر  واملستثمرين، 

والرخص من قبل الرئيس رغم إعدادها.
الفترة  خالل  املشاكل  من  العديد  وتفجرت 
بمكناس،  الحضرية  الجماعة  داخــل  األخيرة 
الذين  العقاريني  املنعشني  قضية  أبرزها  من 
بخصوص  الرئيس  نائب  قرار  ضد  انتفضوا 
منح رخص السكن، وعدم تجاوب العمدة معهم.

باحجي



المـنبر  الــحر
العدد: 1615 من 08 إلى 21 يوليوز 2022

22

ذ. الحسن العبد

عيد بأية حال عدت يا عيد..
فداء  املبارك  األضحى  عيد 
مناسبة  وهو  وأفراح،  ومناسك 
املسلمون  به  يحتفل  إذ  دينية، 
اليوم  في  العالم  بقاع  كل  في 
الحجة  ذي  شهر  مــن  العاشر 
الكبير«..  »العيد  عليه  وُيطلق 
هلل  صلى  النبي  عن  صــّح  فقد 
ــا قــدم  ــ ــه ))مل عــلــيــه وســلــم، أنـ
املدينة مهاجرا من مكة وجدهم 
صلى  فقال  بعيدين،  يحتفلون 
هلل عليه وسلم: »كان لكم يومان 
أبدلكم  وقـــد  فيهما  تــلــعــبــون 

ويــوم  الفطر  ــوم  ي منهما  خــيــرا  بهما  هلل 
بإسناد  مالك،  بن  أنس  )رواه  األضحى«(( 
بدء  بعد  األضحى  عيد  ُشرع  وقد  صحيح(، 
بيوم  الحج  يبدأ  إذ  بــيــوم،  الحج  فريضة 
الحجة  ذي  من  التاسع  يوافق  الــذي  عرفة 
قدوم  يكون  وبذلك  التشريق،  بأيام  وينتهي 
ولشكر  الحج  إتمام  بمناسبة  األضحى  عيد 
هلل تعالى، فعيد األضحى إحياء لسنة سيدنا 

إبراهيم.
للمسلمني  ــأن  بـ ــام  ــ اإلس عــلــمــاء  ــقــول  ي
مــنــاســبــات كــثــيــرة لــعــل أكــبــرهــا مــن حيث 
الــذي  األضــحــى،  عيد  واالحــتــفــال،  الشهرة 
بعد  الحجة  ذي  شهر  مــن  العاشر  يــوافــق 
ويشكل  بعرفة،  الوقوف  من  الحجاج  انتهاء 
نبينا  ُسنة  إلحياء  فرصة  املبارك  العيد  هذا 
دالالتها  في  والتأمل  السام  عليه  إبراهيم 
املادية والرمزية العميقة القائمة على الصدق 
له  والخضوع  هلل  ألمر  واالمتثال  والتقوى، 
للفرح  مناسبة  ُيعد  كما  وتعالى،  سبحانه 
عن  لابتعاد  ووسيلة  هلل،  بأيام  واالبتهاج 
الحياة  ومتطلبات  ومشاغلها،  الدنيا  هموم 

ومشاكلها.
أن  اإلسامية  واملــواقــع  الكتب  كل  تؤكد 
األضحى  عيد  هــو  النحر  بــيــوم  املــقــصــود 
املبارك، ألن فيه ُتنحر األضحية تقربا إلى هلل 

بسنة  وعما  وتعالى  سبحانه 
وسلم  عليه  هلل  صلى  رســولــه 
ُسنة  وهــو  قبِله،  من  واألنبياء 
مؤكدة بإجماع العلماء، وتختلف 
بلد  مــن  األضــحــى  عيد  تسمية 
العرب  جزيرة  في  فيسمى  آلخر، 
لألضحية  نسبة  الضحية«  »عيد 
عليه  ويطلق  فيه،  تذبح  التي 
»العيد  العربي  املغرب  دول  في 
به  االحتفال  ملدة  نسبة  الكبير« 
وللحركة التجارية التي يشهدها 
مقارنة مع عيد الفطر، ويسمى في 
إيران »عيد القربان« في إشارة إلى مقاصده 
العليا املتمثلة في االمتثال ألمر هلل والتقرب 
الحجاج«  بـ»عيد  البحرين  في  وُيعَرف  إليه، 
وقفة  بإتمام  الحجاج  باحتفاالت  الرتباطه 

عرفة التي تعتبر أهم مناسك الحج.
حديث  يكثر  ــه  أن ســنــة،  ككل  ــاحــظ،  وامل
في  فيختلفون  األضــحــى،  عيد  عــن  الــنــاس 
قضية العيد، هل هو سنة مؤكدة أم واجبة، 
كلهم،  يؤكدون  األمة  علماء  كون  من  بالرغم 
املبارك  األضحى  عيد  أن  استثناء،  وبــدون 
سنة مؤكدة وليست بواجبة، وبذلك يذهبون 
عن  تجزئ  الــواحــدة  الشاة  بــأن  القول  في 
الرجل وأهل بيته، ألن النبي صلى هلل عليه 
أملحني  وسلم كان يضحي كل سنة بكبشني 
بيته،  أهل  وعن  عنه  أحدهما  يذبح  أقرنني، 
كنت  وإذا  أمته،  من  هلل  وحد  عمن  والثاني 
تضحي  أن  لك  شرع  فإنه  مستقل،  بيت  في 
عنك وعن أهل بيتك، وال تكفي عنك أضحية 
معهم  لست  ألنك  بيته،  أهل  وعن  عنه  والدك 
في البيت، بل أنت في بيت مستقل. وال حرج 
عنده  كانت  إذا  ليضحي  املسلم  يستدين  أن 

قدرة على الوفاء.
املبارك  عيد  تخص  مناسبة  كل  في  أنه  إال 
املغاربة  تجد  الــشــديــد،  ولــألســف  بــبــادنــا، 
يتحولون من السنة إلى »املبارزة االجتماعية«، 

»يرتبط  املغربيات:  الباحثات  إحــدى  تقول 
املغربي  الثقافي  املــوروث  في  العيد  خــروف 
بإدخال الفرحة على األطفال التي يعتقد أنها 
تحّل بإدخاله للمنزل أياما قبل يوم النحر، وال 
بل  يكون خروفا وكفى،  أن  عند  األمر  يتوقف 
يتجاوزه ألن يصرح كل رب أسرة باملبلغ وقدره 
الذي دفعه مقابل القرون امللتفة، إذ ُيعتقد أن 
الخروف يكون جيدا وغاليا كلما طالت قرونه، 
الكبيرة باألمر  العائلة  وتتباهى الزوجة أمام 
بل  الزوج«،  مقام  يعلي  القرون  التفاف  وكأن 
األكثر من ذلك، تجد بأن العديد من املواطنني 
وال  والبنكية،  املالية  املؤسسات  يقصدون 
يبالون، ما دامت تخصص لنا قروضا لشراء 
كبش العيد، ويصل الحال ببعض األسر التي 
ممتلكاتها  بيع  إلى  الفقر،  عتبة  تحت  تعيش 
حتى  غيرهما،  أو  الكبش  أو  الخروف  ألجل 
صار محط تباٍه بني الجيران والعائات، علما 
أنه ال يكلف هلل نفسا إال وسعها، قال الشيخ 
»األضحية  هلل:  رحمه  عثيمني  ابــن  محمد 
اإلنسان  فُيضحي  عليها،  للقادر  مؤكدة  سنة 
عثيمني  ابن  )فتاوى  بيته«  وأهل  نفسه  عن 

.)661/2
ما  كل  خال  من  لنا  تتأكد  الختام،  وفي 
غني،  مسلم  لكل  األضحية  مشروعية  سبق، 
أي له سعة، وهي ثابتة بالكتاب والسنة، وقد 
ومعهم  مشروعيتها،  على  املسلمون  أجمع 
لربك  ))فصل  تعالى:  لقوله  العلماء،  جمهور 
وقال   ،)2 اآليــة:  الكوثر،  )ســورة  وانحر(( 
املراد: صاة  وغيرهم  وعكرمة  وعطاء  قتادة 
العيد ونحر األضحية، واألفضل منها صفة، 
لحما،  األكثر  »األسمن،  علماؤنا:  يقول  كما 
األكمل خلقة واألحسن منظرا«، تقبل هلل منا 

ومنكم، ومبارك عليكم العيد.
َمنَسًكا  َجَعْلَنا  ــٍة  ُأَمّ ))َوِلــُكــِلّ  تعالى:  قال 
َبِهيَمِة  ن  ِمّ َرَزَقُهْم  َما  َعَلى  هللِّ  اْسَم  َيْذُكُروْا  ِلّ
ِر  َوَبِشّ َأْسِلُموْا  َفَلُه  َواِحٌد  ِإَله  َفِإَلُهُكْم  ااَلْنَعـاِم 

اْلُمْخِبِتنَي(( )سورة الحج، اآلية: 34(.

    

محـــمد العلــوي قــاضي القـــضاة سيرة 
ذاتية

محمد  ولـــد 
العلوي  الطيب  بن 
إلــى  ــار  بــســا وصـ  1902 ســنــة 
عمر  عــن   1992 سنة  هلل  عفو 
الوالد  وسيدي  عاما،   90 ناهز 
وما  الفلك  علم  شعبة  في  درس 
القرويني  بجامعة  الطبيعة  وراء 
الدراسة  في  رفيقه  مع  فاس  في 
حيث  الجعيدي،  إدريــس  مــوالي 
العلمية  الشهادة  كاهما  أحرز 
لدرجة  ــورة  ــذك امل الجامعة  مــن 
عينه امللك محمد الخامس قاضيا 

بالعاصمة الرباط سنة 1930 وهو في عنفوان 
الشباب، وفي بحر استقال املغرب، عني عاهل 
بطنجة  قاضيا  الوالد  الخامس  محمد  الباد 
الحسن  امللك  طــرف  من  عني  ثم   ،1956 سنة 
بمدينة  الشرعي  االستئناف  رئيس  الثاني 
البوغاز سنة 1966 إلى أن أحيل على التقاعد 
مذبحة  من  بأعجوبة  نجا  بعدما   1971 سنة 
كنت  يــقــال،  الحق  كــل  والــحــق  الصخيرات، 
التدريس  أصول  في  الخاص  بنبوغه  معجبا 
كتابا  بفضله  جمعت  حيث  يلقيها،  كان  التي 
بشتى املعلومات القيمة والشيقة، مما جعلني 
الدين  بني  والصلة  واأللفاظ  اللغة  في  أتحكم 
ضالة  بدعة  كل  وعاقة  الحنيف  اإلسامي 

وكل ضالة في النار.
علمت  أني  الحاصل،  تحصيل  من  ولعله 
الحنون  أبي  بواسطة  أظافري  نعومة  منذ 
احتكاك  بسبب  قـــزح  قـــوس  يــتــكــون  كــيــف 
الشمس مع املطر وتنبثق عنهما سبعة ألوان 
األزرق،  األحــمــر،  اآلتــي:  الشكل  على  وهــي 
البنفسجي،  البرتقالي،  األصفر،  األخضر، 
بحر  فــي  أنــه  التذكير  مــن  ــد  والب والنيلي، 

التلفزة  أشاهد  كنت   ،1969 سنة 
ــراه،  ث هلل  طيب  الــوالــد  بمعية 
فوق   Neil Armstrong نــزول 
سطح القمر مع مقولته الشهيرة 
»رجل صغيرة لكنها رجل عماقة 
في ميزان اإلنسانية«، وكم كانت 
دهشتي عارمة أمام تلك الصور، 
بكل  لــي  ــال  قـ والــــدي  أن  بــيــد 
بساطة »تبدو لعبة بحجة الراية 
سطح  ــوق  ف تــرفــرف  األمريكية 
القمر  كــوكــب  أن  علما  الــقــمــر، 
وال  مــاء  وال  ــح  ري فيه  يوجد  ال 
حياة وال نبات وال حشرات«، فكانت دهشتي 
هلل،  رحمه  الوالد  سيدي  دهاء  أمام  شديدة 
ومما تجد ماحظته، أن والدي فسر لي ذات 
الثانوية،  الشهادة  على  حصلت  بعدما  يوم 
الشديدة  الحرارة  بسبب  املطر  يتكون  كيف 
في فصل الصيف، حيث يصعد املاء في البحر 
إلى السماء بخارا ويتجمع سحبا في الهواء، 
وأثناء فصل الشتاء ينزل املطر بفصل الرعد 
والبرق والزمهرير إلى األرض، فيسقي تربتها 
مصداقا لقوله تعالى: ))أو لم ير الذين كفروا 
ففتقناهما  رتقا  كانتا  واألرض  السموات  أن 
وجعلنا من املاء كل شيء حي أفا يومنون((، 
مع العلم أن دوران األرض حول القمر ودوران 
القرآن وعلومه  على  بناء  األرض  القمر حول 
باب  من  ولعله  يسبحون((،  فلك  في  ))وكل 
هلل  بكرم  املــرحــوم  ــاة  وف عقب  أنــه  التذكير 
بترميم  قــام  العلوي،  الطيب  ــوالي  م جــدي 
وأخوه  العلوي  محمد  بسا  الشرفاء  إقامة 
مدينة  باشا  العلوي  الحميد  عبد  ــوالي  م
طيلة  كان  املنزل  بناء  أن  علما  سابقا،  فاس 
الدار  زار  وقد   ،1933 إلى   1929 من  سنوات 

الخامس  محمد  النفيس  الدر   1947 سنة 
عقب رجوعه من مدينة طنجة حيث ارتجلت 
الحسن  ــوالي  م عهده  ولــي  ترحيب  كلمة 
أقيمت  وقــد  الصور،  بشهادة   1950 سنة 
ليالي  إحياء  ومنها  املراسيم  شتى  فيها 

عيد املولد النبوي الشريف الذي كان 
املخزن  ورجــال  القوم  علية  يحضره 
والعلماء والشرفاء ورابطة العلويني 
عبر املغرب، وما فتئت إقامة الشرفاء 
املــعــمــاري  للفن  حــضــاريــة  معلمة 
يــزورهــا  حيث  األصــيــل  التقليدي 
التاريخي  التراث  علم  في  باحثون 
والعمران  الحضارة  فنون  في  املغربي 

والنهضة اإلسامية.
أن املرحوم بكرم هلل،  إلى  تجدر اإلشارة 
منها  كتابا،   25 العامرة  خزانته  في  ترك 

كتاب »األحكام الشرعية والقضائية«.

نسخة من كلمة الترحيب التي ألقيتها أمام جاللة 
بمناسبة تناول طعام العشاء في إقامتنا بمدينة سال.األميرات: لال عائشة ولال مليكة، ولال نزهة سنة 1947 الملك محمد الخامس، وزوجته األميرة لال عبلة وبناته 

علي العلوي

ــان  واألزم السنني  مبخلفات  غنية  أطــاال  نــزور 
للميدان ســبــقــونــا  ملــن  بــــارزة  آثــــارا  ونــشــاهــد 
البنيان مجال  يف  الفنون  من  الكثير  لنا  تركوا 
الطوفان عواصف  أمام  صامدة  مبتاحف  محاطة 
ولم يبخلوا علينا مبا توصلوا له من جيد اإلتقان
اإلنسان مسيرة  يف  السلف  من  اخللف  سيستفيد 
الرحمان بشريعة  قــوة  يـــزداد  إميــانــه  كــان  إذا 
للمكان الــســابــقــني  لــرســائــل  يتنكر  ــن  مل ــول  أقـ
األمـــان ــرة  ــ دائ ــن  ع بــعــيــدا  مــســعــاك  يف  ستظل 
واجليران ــارب  واألق اإلخــوة  بتجارب  تستهن  ال 
الشيطان وســواس  ومن  الكبر  من  باهلل  واستعذ 
واإلميان التقوى  ظل  يف  اخلالق  برضى  لتحظى 
والصبيان والــشــبــان  للشيوخ  فــوائــد  للتاريخ 
املــيــزان ــه ووقــائــعــه بــأخــاق  ــداث إذا رويـــت أح
وحافظ املؤرخ على الصدق فيما يسجل بكل إمعان
النسيان غفلة  واألطال  الرسوم  وحي  سيتجاوز 
وستصبح للذكريات منافع تسعد على قدر اإلمكان

من وحي رسوم 
وأطــــــــــالل

بندريس عمراوي الطيب



المدارس الخصوصية.. كذبة صدقها العقل 
الميديولوجيا المغربي وفضحتها 

القراءة ثم القراءة
هامـــــــش  على 

إحداث المؤسسة 
اإلفريقية للقراءة

ــر من  ــث كـــثـــر الــحــديــث الــيــوم أك
أهمية  وتجلت  ــراءة،  ــق ال عــن  ــس  األم
املؤسسة  وخــلــق  ــداث  إحــ بــعــد  ذلـــك 
ــيــة لــلــقــراءة، بــعــد الــطــفــرة  ــق اإلفــري
لعبته  الذي  املهم  واالنتعاش  الكبرى 
جميع  على  باملغرب  ــقــراءة  ال شبكة 
أن  كما  التحفيزية،  حتى  املستويات 
انقالبا  أحدث  باملغرب  القراءة  تحدي 
لنا  وأفرز  املوضوع  هذا  في  جوهريا 
بها،  نفتخر  متميزة  ومواهب  نماذج 
واإلشعاع  الكبير  الــدور  ذلك  على  زد 
املكتبة  تلعبه  الذي  الالفت  واالنفتاح 
ــرب،  ــغ ــارج امل ــ ــل وخـ ــ الــوطــنــيــة داخ
بها  تقوم  التي  الطالئعية  واألدوار 
واألكاديميات  الوطنية  التربية  وزارة 
في  التعليمية  واملؤسسات  الجهوية 
تشجيع  أجل  من  ومناهجها  برامجها 
القراءة، والتوصيات املهمة التي خرج 
واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  بها 
والــدور  بالقراءة  لالهتمام  والبيئي 
وزارة  تلعبه  ــذي  ال الــريــادي  الكبير 
على  والــتــواصــل  والثقافة  الشباب 
مستوى املعارض والندوات والبرامج 
املكتبات  أيضا  تلعبه  والــذي  والنظم 
الجهوية في خلق املناخ والجو املالئم 
واألنشطة  العلمي  والبحث  للقراءة 
بوزارة  االستعانة  يمكن  كما  الثقافية، 
ــشــؤون اإلســالمــيــة، كل  األوقـــاف وال
على  اآلمــال  نعقد  يجعلنا  وذاك  هــذا 
املبادرة  تلعبها  أن  يمكن  التي  األدوار 
ومؤسسة  البشرية  للتنمية  الوطنية 
والنسيج  للتضامن،  الخامس  محمد 
شــركــاء  بمعية  املــغــربــي  الــجــمــعــوي 
آخــريــن كــاتــصــاالت املــغــرب واتــحــاد 
محاولة  مع  واألبناك،  املغرب  مقاوالت 
في  متخصص  حكومي  جــهــاز  خلق 
ــوة إلــى  ــ ــي دع ــؤون الـــقـــراءة، وهـ شــ
اإلعــالم  عــلــوم  مــدرســة  مــع  التنسيق 
والجامعات  للتوثيق  الوطني  واملركز 
والحكماء  املدني  واملجتمع  املغربية 
والنشر  والــقــراءة  الثقافة  مجال  في 
 واإلبداع واالبتكار والصناعة الثقافية. 
املندوبية  لــتــقــوم  ــت  ــوق ال حـــان  لــقــد 
 - مــشــكــورة   - للتخطيط  الــســامــيــة 
ــي حـــول الـــقـــراءة  ــن ــوط بــالــبــحــث ال
النموذج  لجنة  مع  بتعاون  العمومية 
الزمن  تغتنم  أن  يمكن  كما  التنموي، 
والزمن املغربي بإحداث جائزة وطنية 

عربية إفريقية دولية حول القراءة.
استجالء  مــحــاولــة  مــجــرد  تلكم 
مع  الــحــســن  وتــعــامــلــنــا  لتعايشنا 
وهو  املختار،  املوضوعات  موضوع 
إلى  أحوجنا  وما  العمومية  القراءة 
وإلى  املوضوع،  لهذا  ومرصد  منصة 

أصحاب النيات الحسنة الكثر.

عــن  الـــحـــديـــث  أن  غـــــــرو  ال 
)املستقبلية(  االستشرافية  الرؤية 
يمنحنا  باملغرب،  التربوية  للمنظومة 
مساحة كبيرة ملناقشة قضايا كثيرة، 
أبرزها تداخل الوسائط لنقل الغايات 
من  التعليمي  للقطاع  التوزيعية 
اقتصاديا،  واملسهم  املنتج،  التعليم 
إلـــى إنـــتـــاج الــتــعــلــيــم )إنــتــاجــيــة 
التعليم(.. هذا التحول الذي ظل يعد 
املؤسسات  ــاب  ألرب رئيسيا  خطابا 
إيديولوجيا  ويضمر  الخصوصية، 
أن  فــحــواه  تقليدي  بــعــرف  مغلفة 

إكساب  على  إيجابا  ينعكس  الساعات  تكثيف 
والحال  والتركيب،  التحليل  مهارات  املتعلمني 
الحديثة  الوسائط  تقدم  يواكب  ال  املعطى  هذا  أن 
تسهم  )médiations modernes(، والـــتـــي 
تعليم  فكرة  لتبني  وداعمة  سهلة  مــوارد  بناء  في 

سوسيو-اقتصادي.
ال شك أن فكرة االرتباط باملؤسسات الخصوصية 
النقل  مفهوم  دام  مــا  باملغالطات  محفوفة  تظل 
املؤسسات،  لهذه  اإلشهارية  الخطابات  اجتاح 
والخطابات الصورية والحجاجية أيضا، إذ يسعى 
القائمون عليها إلى انتقاء ملفوظات أضحت تمثل 
من  امللفوظ،  مستوى  على  ممنهجا  خطابيا  حقال 
ذوو  أســاتــذة  الــنــجــاح/  نسبة  ــجــودة/  »ال قبيل: 
االعــتــراف  شــهــادات  الحسنة/  النقط  الــخــبــرات/ 
الوسيط  أن  على  عالوة  الصحيحة...«،  باإلجابات 
حجيته  في  قويا  استعماله  يبقى   )médiateur(
ريجيس  بتعبير  الرمزية  السلطة  ممارسة  أثناء 
وهــذا  )الــرســالــة(،  الفكرة  مــتــداول  على  دوبــريــه 
شكلية،  نقل  وسائل  توظيف  على  ينفتح  الوسيط 
تقبل  »ال  التمثيل:  سبيل  على  فكرة،  تسخير  أو 
إلى استعمال  املدينة...«، إضافة  إال زبدة  املؤسسة 
داخل  ــور  األم أولــيــاء  يقودها  إشهارية  خطابات 
أوساطهم لتلميع الصورة من خالل جمل الفرنسية 

التي يتلفظ بها أبناؤهم.
إن التركيز على النقل التأثيري داخل املؤسسات 
الخاصة، ينطوي على مخاطر نسيان مسألة املعنى 
الفصل  وهي  أخرى،  مسألة  في  الوساطة  ومسألة 
التلميذ،  أمر  ولي  املستهلك،  )إقناع  الرسالة  بني 
أمر  ولي  )اقتناع  وتداوليتها  املؤسسة(،  بمنتوج 
التلميذ واإليمان بأن املؤسسة الخاصة تنتج عكس 
- حسب  تتحقق  الكذبة  هذه  العمومية(..  نظيرتها 
مفهوم  خــالل  من  التواصل  فعل  داخــل   - دوبريه 
التواصلية،  وظيفته  من  تجريده  وكذلك  النقل، 
اللحظة  هذه  تسمى  إذ  امليديولوجية،  وظيفته  إلى 
بلحظة السياسة، وهو ما يتيح قراءة رسائل أرباب 
األولى تسويقية مصرح  على مرحلتني:  املؤسسات 
السياسي  الطابع  بها، والثانية مؤدلجة تم إضفاء 

املؤسسي عليها.
املحفوفة  الــرســائــل  ــداول  ــ ت أن  شــك  ال  ــك،  ــذل ل
باملرجعيات املادية التي قوامها الربح واللهث وراء 
العام،  القطاع  املماثل في  التربوي  النشاط  توسيع 
ألن  وسيط،  وجود  عدم  ظل  في  الفهم  حبيس  يظل 

تشييئي  بتجريد  أشبه  األخير  هذا 
معينا  تجريبيا  مستوعبا  يغطي 
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ويمكن في هذا السياق إدخال فضاء 
املؤسسة وأطرها التربوية ومحيطها 
ــه، وكــذلــك  ــي الــجــغــرافــي الــكــائــنــة ف
شــهــادات أولــيــاء األمـــور، واملــواقــع 

التواصلية عبر شبكة األنترنيت.
امليديولوجية  الوسائط  إن وظائف 
منتوج  ــني  ب ــات  ــعــالق ال ــة  ــام إق ــي  ه
من  وقبولها  الــخــاصــة  املــؤســســات 
النقل،  مفهوم  عبر  املستهلكني  لــدن 
عبر  يبقى  وما  باستمرار  يتغير  ما  بني  تجديد  ثم 
النظامي  التمييز  استحضار  ــرورة  وضـ الــزمــن، 
للواقع ومقولة الزمن، بشرط أن يتضح كيف أمكن 
للحدود أن تختفي بني هذه الوسائط جميعها؟ لكن، 
هناك أمور تجري وراء اإلجابة عن هذا السؤال كما 
هذه  يساوي صفر،  مجموع  ذات  لعبة  هناك  أن  لو 
التجاري وبني  للتعليم  املقننة  املؤسسة  اللعبة بني 

املؤسسات املنفذة له.

املــادة  بيع  ِمْلِكية  بنظام  املرتبطة  املسائل  إن 
املعرفية لها ُبعد ضيق إلى حد ما مهما كانت منفتحة 
إلى  الغموض  هذا  يرجع  إذ  والتكيف،  الفهم  على 
اإلضمار واالختباء وراء الكلفة املادية والزمنية التي 
ولحجم  جهة،  من  للمتعلمني  املؤسسة  تخصصها 
التعويضات املغرية التي تكبح بها أصوات العارفني 
من  تربويني،  ومؤطرين  أساتذة  من  القطاع  بخبايا 
املجال  إلى  تنتميان  الحاضرتان  لتظل  ثانية،  جهة 
لعقد  تشكيال  يعد  وسيط  وكــل  نفسه،  الوسائطي 
الفكرة  نقل  في  اآلخــر  هو  يسهم  راســخ،  اجتماعي 

الجوهرية: من التعليم املنتج إلى إنتاجية التعليم.
منتج  بــني  القائمة  العالقة  خــالل  مــن  يــالحــظ 
التمييز  غموض  واملستهلكني،  الخاصة  املؤسسات 
سماه  ومــا  السياسي  للفعل  الحقيقي  البعد  بني 

الباحث دوبريه بـ»اإليماءة التواصلية«، التي تتعلق 
الرمزي  التنظيم املؤسسي، والبعد  أساسا بحقائق 
لإلنتاج، ألن املؤسسة ضمنيا ال تفكر في نفسها من 
حيث الكفاءة، بل تفكر كيف تفسر اإلنتاج وتمثله.. 
هذا التمثيل يقوم على وسائط مختارة تقيس البعد 
الثقافي للمجتمع، أو البعد األنثروبولوجي، فيصل 

فيه املتحكم من لحظة الثقافة إلى لحظة السياسة.
ثم إن الحديث عن املؤسسات والفاعلني في كشف 
املؤسسات  قبل  من  املستعملة  الوسائط  مضمرات 
تحتمي  ملا  نظرا  إليها،  الوصول  يصعب  الخاصة، 
وفق  وذلــك  التأويالت،  مستوى  على  تعدد  من  به 
خلفيات متعددة تشترك في أمر واحد، وهو تسويق 
املنتوج وتسليعه، ثم إن هذا الترويج يظل منغمسا 
في املرجعيات البراغماتية املتشعبة، والتي يصعب 
القبض عليها ألدلجتها، وهذا املعطى ال يمكن فضح 
املستوى  على  نتائجه  بمواجهة  إال  عنه  املسكوت 
أيضا،  واإليــديــولــوجــي  واالجتماعي  السياسي، 
باإليديولوجيا،  محفوفا  موقفا  ذلك  يسمى  ال  حتى 
على  وزبائنهم  املؤسسات  على  القائمني  فهم  ألن 
أكثر  التقليدي  العرف  يحكمهم  العربي  املستوى 
املؤهل،  املدرسي  النظام  لخصوصية  فهمهم  من 
أو  نظامني  بــني  البعيدة  املــقــارنــات  على  عـــالوة 
العرض،  وسائل  في  ملحوظا  تباينا  تشهد  أنظمة 
ثم االنفتاح على الرقمنة، وكذلك تجريد املؤسسات 
من اإليديولوجيات املؤسساتية الضاغطة بأفكارها 
أخرى،  حساب  على  ثقافة  تخدم  والتي  املوجهة، 
فتسويغ االختيار على املستوى الوطني ينبني على 
تبقى  بينما  الفرنكفونية،  املدرسة  مضامني  تنزيل 
النظام  سير  مواكبة  على  منفتحة  البعثات  مدارس 

العاملي بشقيه، األنجلوسكسوني واآلسيوي.
أعني  أضحت  التي  الدونية  النظرة  فإن  تم،  ومن 
املختصني توجهها سهاما حادة للمدرسة العمومية، 
شؤون  تدبير  في  خطيرا  واعوجاجا  منزلقا  خلقت 
لفقدان  التربوية  األطر  ثم توجيه  اإلدارات من جهة، 
فسح  حيث  كلي،  بشكل  العمومي  التعليم  في  الثقة 
السفينة  إلغراق  االقتصادية  املخططات  أمام  املجال 
وآخرها  التعاقد،  نظام  أولها  مبررة،  غير  بقرارات 
إذ  املوسعة،  الجهوية  أهــداف  ضمن  القطاع  تقنني 
أصابع  إال  هي  ما  اإلصالح  شعارات  أن  للعيان  بدا 
ظرفية  في  الوصية  ــوزارة  الـ تحملها  االستشهاد 
فيها  وتساوم  العمومية،  املؤسسة  فيها  تحتضر 
مفر  ال  الذين  املواطنني  جيوب  الخاصة  املؤسسات 
لهم في الخضوع لوسائط تسليع املنتج الخصوصي.
في ظل هذا الوضع، ال مفر من التحليل امليديولوجي 
لكل الوسائط التي تحمل شيفرات التعليم الخاص، 
للمؤسسات  االعتبار  ــرد  وي الــرؤيــة  تتضح  حتى 
العمومية، وللتفكير في وضع استراتيجية واضحة 
على حساب  للمقاوالت  والتحيز  الحيف  عن  بعيدة 
التعليم هو قطاع منتج  التعليم املجاني، ألن قطاع 
وليس العكس، وتبدأ إنتاجيته من توجيه التالميذ 
لخلق  املهني،  التكوين  مؤسسات  نحو  املتميزين 
مع  قطيعة  ووضع  لالبتكار،  املجال  وفتح  أوراش 
يحصلون  والذين  املنقطعني  التالميذ  إلحاق  فكرة 

على معدالت متدنية جدا، بهذه املؤسسات.

المـنبر  الــحر
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»تحميل العقل« املعروف أيضا باسم »محاكاة الدماغ«، هو 
عملية افتراضية مستقبلية تهدف إلى استنساخ البنية املادية 
للدماغ البشري بدقة عالية ونسخها على جهاز الكمبيوتر في 
- بتشغيل تلك  - بعد ذلك  شكل رقمي، حيث يقوم هذا األخير 
املحاكاة ملعالجة معلومات الدماغ املستنسخ ليستجيب بنفس 

الطريقة التي يستجيب بها الدماغ األصلي الواعي.
ذات  املجاالت  في  وكبيرة  عميقة  أبحاث  إجراء  ويتم حاليا 
الحيوانات  لدماغ  خرائط  رســم  في  املوضوع  بهذا  الصلة 
والواقع  السرعة  فائقة  كمبيوتر  أجهزة  وتطوير  ومحاكاتها، 
من  املعلومات  واستخراج  الــدمــاغ،  وواجــهــات  االفتراضي 
لهذه  الداعمة  للجهات  ووفقا  ديناميكيا،  تعمل  التي  األدمغة 
لتحقيق  الالزمة  واألفكار  األدوات  من  عديدا  فإن  األبحاث، 

من  إذ  حاليا،  التطوير  قيد  أو  بالفعل  موجودة  العقل«،  »تحميل  مشروع 
أو  والتحميل«  »النسخ  الطريقتني:  بإحدى  العقل  تحميل  يتم  أن  املحتمل 
العصبية حتى  للخاليا  التدريجي  »النسخ والحذف« عن طريق االستبدال 

الكمبيوتر  برنامج  ويصبح  األصلي  العضوي  الدماغ  يختفي 
هو الذي يتحكم والذي يحاكي الدماغ في الجسم البشري.

الخبراء املستقبليني ومن ضمنهم جزء  لقد أوضح بعض 
من حركة »ما بعد اإلنسانية«، أنه سيتم التعامل مع تحميل 
يعتقد  البشرية!؟ كما  الحياة  إلطالة  مقترحة  كتقنية  العقل 
البعض أن تحميل العقل هو الخيار األفضل حاليا للبشرية 
للحفاظ على هوية الجنس البشري بدال من طريقة تجميده 
الطويل األمد في ثالجات طبية خاصة، والهدف األخير أيضا 
لـ»ملف  من تحميل العقل هو توفير نسخة احتياطية دائمة 
رحالت  من  مستقبال  لتمكينه  شخص،  بكل  الخاص  العقل« 
إلى الفضاء، ووسيلة ناجعة للثقافة البشرية للنجاة من أي 
طريق  عن  إلخ،  والــزالزل...  والحروب  كاألوبئة  عاملية  كارثة 

إنشاء نسخة وظيفية من مجتمع بشري في جهاز كمبيوتر.
فهل »تحميل العقل« هو حقيقة، أم مجرد نوع من روايات الخيال العلمي 

واألفالم وألعاب الكومبيوتر ؟

املهدي قنديل

ما بعد اإلنسانية.. مستقبل تحميل العقل

العلوي سيدي املختار

عبده حقي

تفرزه  الذي  الراهن  الوضع  يف ظل 
التحليل  من  مفر  ال  الخصوصية،  املدارس 
تحمل  التي  الوسائط  لكل  امليديولوجي 
تتضح  حتى  الخاص،  التعليم  شيفرات 
الرؤية ويرد االعتبار للمؤسسات العمومية، 
واضحة  استراتيجية  وضع  يف  وللتفكير 
ىلع  للمقاوالت  والتحيز  الحيف  عن  بعيدة 
حساب التعليم املجاني، ألن قطاع التعليم 
وتبدأ  العكس،  وليس  منتج  قطاع  هو 
املتميزين  التالميذ  توجيه  من  إنتاجيته 
لخلق  املهني،  التكوين  مؤسسات  نحو 

أوراش وفتح املجال لالبتكار.
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متـابعات

تعد  ولــم  أجلها،  من  سن  التي  الربانية  واألهـــداف  الدينية  المكانة  األضحى  لعيد  تعد  لم 
تتضمنه  مــا  وفــق  الديني  العيد  بهذا  االحتفاء  بطقوس  مهتمة  المسلمة  األســر  بعض 
تربية  من  عليها  يتوجب  وما  وإنساني،  اجتماعي  وتضامن  تكافل  من  اإلسالمية  الشريعة 
وتخليق ألطفالها، وترسيخ للنموذج اإلبراهيمي في كيفية الخضوع والخنوع لخالق الكون، 
واالمتثال الكامل لفرائضه وسنن رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.. هذا عيد أضحى بات وأصبح.. 
وبعدها أمسى.. فما برح، لكنه ككل سنة هجرية.. صار وظل عيدا ناقصا لن يكتمل بدون طقوسه الكاملة 

قلبا وقالبا، وهي الطقوس المغربية الخالصة.

طقوس وعادات 
بنكهة مغربية

سنة  كــل  األضــحــى  عيد  يحل 
ــغــرب كــمــا بــبــاقــي الـــدول  ــامل ب
ــط األجــــواء  ــة، وســ ــيـ اإلســـامـ
املــتــعــارف عــلــيــهــا داخــــل كل 
ــادات  وع طقوس  وفــق  منطقة، 
آلخر  جيل  من  معاملها  تاشت 
لتجديد  إبداعها  جرى  وأخــرى 

التراث وتلقيح جذوره.
باملغرب  املتمدنة  فالعائات 
االحتفالية  برامجها  أفــرغــت 
هو  ما  كل  من  السعيد  باليوم 
شعار  وحملت  تــراثــي،  ثقافي 
أسمن  ــراء  شــ عــلــى  الــتــنــافــس 
ــة، وتــكــريــس  ــي ــح ــهـــى أض وأبـ
»شكون  على  املساومة  أسلوب 
أحسن من اآلخر« باعتماد سعر 
ــا، وإغــفــال  ــه ــدرت األضــحــيــة ون
التي  الــفــقــيــرة  األســـر  جــمــوع 
أو  أمهاتهم  األبناء  فيها  يقتاد 
القرنني  ذي  على  للتفرج  آبائهم 
البيضاء  والــصــوف  الطويلني 
الناصعة والذي يصعب اقتناؤه، 
غير  األبناء  لعاب  أسال  والــذي 

العيون  لــه  وأدمــعــت  مـــرة،  مــا 
ما  البحث عن  الفقيرة، ويستمر 
النهار  آخر  ليعودوا  سعره  قل 
مرفوضة  بأضحية  السوق  من 
من لدن األبناء، بينما العديد من 
األسر القروية تحن إلى طقوسها 
على  جاهدة  وتعمل  وعاداتها، 
تــوريــثــهــا لــأبــنــاء واألحــفــاد، 
كل  تمر  أن  على  الــعــزم  وتعقد 
الدينية  واملــنــاســبــات  ــاد  األعــي
الطقوس  تغمرها  ــواء  أجـ فــي 
والـــعـــادات الــتــي ســاهــمــت في 
جمع شتات العائات والجيران 
ــر  األسـ ــاســك  ــم ت ــن  مـ وزادت 
»التكافل«  واستمرار  املغربية 
ال  مغربيان  شعاران  و»املثابرة« 

محيد عنهما.

»عرفة« المغربية
بادنا  مناطق  مختلف  تختزن 
الكثير من العادات والتقاليد خال 
األضحى،  بعيد  االحتفالية  األيام 
نسجتها تخيات وأعراف العديد 
من النساء والرجال، وظلت تنتقل 
رقعة  اتسعت  حتى  األجيال  بني 
السكان  عــدد  بتزايد  تجسيدها 

أبــا  وناقليها  مبدعيها  ــزم  وعـ
ألطفالهم،  توريثها  على  جد  عن 
لــجــعــلــهــا مــمــيــزة ملــنــاســبــاتــهــم 
الثقافية  لــهــويــتــهــم  ــة  وضــامــن

والعرقية. 
ــوف بــعــرفــة الـــذي  ــوقـ يـــوم الـ
الكبير«،  »العيد  يــوم  قبل  يأتي 
ــقــي مــعــظــم  ــت ــل ــد حـــيـــث ت ــوعـ مـ
بجماعة  لــعــمــور  دوار  فــتــيــات 
سليمان،  ابــن  بإقليم  لفضاالت 
فسحة  في  الباكر،  الصباح  في 
عليه  املتفق  املوعد  حسب  الدوار 
لديهن  ما  أحلى  يلبسن  مسبقا، 
ــن وتــكــاشــط وشــرابــل  ــاي مــن »دف
طبقا  يحملن  وقفاطن«،  ومضام 
»طبݣ«  الحصير  مــن  مصنوعا 
النعناع،  وأوراق  سكر  قطعة  به 
الخيام  عبر  البحث  رحلة  ويبدأن 
مصروف  عن  املجاورة  واملنازل 
حولها  االلتفاف  اعتادوا  وليمة 
واالستمتاع  عرفة،  يوم  كل  مساء 
بالغناء القروي الشعبي بواسطة 
ــي )طـــعـــارج  ــدائـ ــي بـ ــن عـــتـــاد ف
كانت  و...(،  وصــوانــي  وبــنــادر 
متفرقة  مجموعات  تكون  الفتيات 
القديمة  ــي  ــان ــاألغ ب وتــســتــعــني 
عرفة  )عرفة  باملناسبة  الخاصة 

مباركة.. مايمونة مايمونة...(. 

مساء يوم العيد 
شخصـــــــــية  و

»السبع بولبطاين«
املصاحبة  العادات  ضمن  ومن 
األطفال  ينتظر  الكبير«،  لـ»العيد 
والـــشـــبـــاب مــســاء يـــوم الــعــيــد 
مجموعات  في  بدورهم  ليخرجوا 
يسمونه  كما  أو  بأقنعة  متنكرين 
بولبطاين«،  »السبع  بشخصية 
إلخافة أطفال الخيام واملنازل التي 
يطرقون أبوابها، ويطلبون نقودا 
مواد  أو  اللحوم،  من  كميات  أو 
اإلعداد  على  تعينهم  استهاكية 

لوليمتهم السنوية املعتادة.

طقوس عاشوراء 
الزيايدة بمنطقة 

وهي  فاطنة  الحاجة  ابتسمت 
تــســتــقــبــل ســـؤالـــي عـــن عـــادات 
ــدة  ــاي ــزي ال منطقتها  وطـــقـــوس 
األضــحــى،  عيد  بــأيــام  الــخــاصــة 
الصبى  أيام  إلى  بالذكرى  فعادت 

نبرات  تكسوه  بــصــوت  وقــالــت 
دون  مضى  مــاض  على  الحسرة 
رفقة  صغري  في  ))كنت  ــودة:  ع
يوم  صباح  نلتقي  الــدوار  فتيات 
االستعداد  لنبدأ  األضحى،  عيد 
)العاشر من شهر  لليلة عاشوراء 
محرم  فاتح  يــوم  يأتي  مــحــرم(، 
عظما  فنختار  عاشوراء  أيام  أول 
بالكسير(  )يلقب  األيمن  للفخذ 
العظام  بــني  مــن  العيد  ألضحية 
الــدوار،  بنات  كل  بها  تأتي  التي 
أزهــى  ونلبسه  بالحناء  نزينه 
الذين  األطفال  بمساعدة  اللباس 
الكسوة  بخياطة  يكلفون  كانوا 
ــون قـــد فــصــلــنــاهــا له  ــك ــي ن ــت ال
والــرزة(،  والسلهام  )التشامير 
ونضعه  ورأســا  كتفني  له  نصنع 
نجول  ثم  فوق صينية،  كالعريس 
نلتمس  املجاورة  الدواوير  كل  به 
ما  واملنازل  الخيام  أصحاب  من 
تيسر لديهم من تمر أو شريحة أو 
ما  كل  نهتف  أو...  نقود  أو  دقيق 
مررنا بمنزل: »أعطينا فليس بابا 
عايشور هلل يعمر الدار« وتصيح 
أخريات: »عايشور أبابا، عايشور 
ــى ســوتــي  ــض الـــركـــاب.. إلـ ــي أب

)ضربت( اللة منانة يعطيك 
الذباب...«((.

بـــين األمـــس واليـــوم

العــادات 
المغربية 

التي تصنع 
الكبـير« »العيد 

 : بقــــــــلم
حمراوي بوشعيب 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
25 العدد: 1615 من 08 إلى 21 يوليوز 2022

متـابعات

تشييع »جنازة 
بابا عايشور«

يوم  كل  الفتيات  تستمر جوالت 
من أيام عاشوراء، وتتكفل إحداهن 
بجمع املحصول اليومي وتخزينه 
حتى يوم العاشر من محرم، حيث 
»بابا  لتوديع  االســتــعــداد  يــبــدأ 
فتقوم  األخير،  الــوداع  عايشور« 
وغسله  لباسه،  بــإزالــة  الفتيات 
وتكفينه وتقبيله ووضعه في مكان 
الدوار،  من  القريب  الخالء  في  ما 
أو  الزوجة  دور  إحداهن  وتمثل 
ابنها،  أو  زوجها  مات  التي  األم 
فتبدأ في البكاء والنواح، وتنادي 
جاراتها اللواتي ابتعدن قليال عن 
املكان: »هاها عايشور .هاها بابا 
.. أوليدي عايشور أوليدي أبابا... 
عايشور مات«، وتأتي الفتيات من 
حاالت  أجواء  يجسدن  ناحية  كل 
ويصرخن:  الكبار،  عند  الــوفــاة 
بــرد  ــهــا  ودخــل ــدة  ــدي ج دار  ــا  »يـ
ردوا  أنصارى  أقوموا  الليالي.. 
عايشوري  غــادي..  فني  عايشور 
شعوري«،  عليك  دليت  عايشوري 
بكاء  الفتيات  بعض  تبكي  حيث 
حقيقيا وتندبن خدودهن وتقطعن  
حتى  األوالد  وتنتظرن  شعرهن، 
ما بني  الفترة  في  ليقوموا  يأتون 
»جنازة  بتشييع  واملغرب  العصر 

بابا عايشور«.
من  ممنوعات  الفتيات  أن  وبما 
السير وراء الجنازة، يذهب األوالد 
في  محل  إلى  جنائزي  موكب  في 
إله  »ال  يصيحون:  وهــم  الــخــالء 
وتبقى  هلل«  رسول  محمد  هلل  إال 
ويعدنه  فقيدهن  تندبن  الفتيات 
»عايشور  عليه:  العميق  بالحزن 
أنا  دفنتو..  الــزاويــة  في  العزيز 

حالفة على رأسي ال دهنتو«. 
ــا  ــن وأضـــافـــت الـــحـــاجـــة: ))ك
خالل  والبنادر  الطعارج  نشتري 
إلحياء  استعدادا  عاشوراء  فترة 
عايشور،  بابا  جنازة  تشييع  ليلة 
قفاطن  من  لدينا  ما  أزهى  فنلبس 
ــب ودفـــايـــن ومــضــمــات  ــاللـ وجـ
ومن  وشــدودة،  وزيوفة  وشرابل 
الحفل  مكان  يأتني  من  الفتيات 
أو  أمهاتهن  ــاء  أزي في  متنكرات 
ونقتسم  الــكــبــيــرات،  أخــواتــهــن 
ــاشــوراء..  ع ليلة  طيلة  األدوار 
فكل  بيوتنا،  من  لحم  قطع  نقتني 
لحم  قطعة  البنتها  تختزن  أسرة 
من ذبيحة عيد األضحى، تأتي بها 
ليلة عاشوراء، وتأتي الفتاة التي 
التسعة  ــام  األي محصول  جمعت 
ــن الـــجـــوالن داخـــل الـــدواويـــر  م

املجاورة((.

»الشعالة« ووجبة 
»خيلوطة« بعد دفن 

»بابا عايشور«
دفن  بعد  الحزن  فترات  تنتهي 
الــجــنــازة، وتــبــدأ االســتــعــدادات 
ــعــشــاء )خــيــلــوطــة(،  لــولــيــمــة ال
بقطع  الفتيات  كل  فيها  تشترك 
لحم العيد، وبعض ما يلزم الطهي 

من توابل وأواني وموائد، إضافة 
إلى ما جمعوه من تجوالهم رفقة 
عايشور«،  »بابا  الفقيد  العريس 
ــر  ــل األخــي ــحــف ــارك فـــي ال ــشـ ويـ
قوية  نارا  يشعلون  الذين  األوالد 
كامال،  الخالء  تضيء  »الشعالة«، 
وتبدأ الفتيات بالرقص والتطبيل 
»الشعالة«  يدورون حول  واألوالد 
رفقة  ويهتفون  فوقها،  يقفزون 
عن  معبرة  كلمات  بعدة  الفتيات 
فرحتهم بالعرس الكبير، وتستمر 

االحتفاالت حتى موعد متأخر من 
ويتوعد  العرس  لينتهي  الليل، 
وأحسن  أحــلــى  بــعــرس  الجميع 

لـ»بابا عايشور« السنة املقبلة.
ــحــاجــة الــحــاكــيــة  لـــم تــقــف ال
املبدعة التي خلقت الدفء حولها 
احتفاالت  عند  املــوزون  بكالمها 
وعند   ..(( تابعت:  بل  األطفال، 
ليلة  عاشوراء  ليلة  تكون  الكبار، 
أحــوال  عــن  ــســؤال  وال التكافل 
تجتمع  فاألسر  والجيران،  األهل 
واحـــد،  مــنــزل  أو  خيمة  ــل  داخـ
)التمر  الجافة  الفواكه  تقتني 
ــلـــوز والـــكـــركـــاع والــزبــيــب  والـ
ــســوق  ــة...( مـــن ال ــحـ ــريـ ــشـ والـ
تفرقها  ــعــاء(،  )األرب األسبوعي 
ــراد،  األفـ وجميع  األطــفــال  على 
الحاضر والغائب واالبن أو البنت 
األســرة،  املــتــزوجــة خــارج كنف 
األهل  مع  كاملة  األسرة  وتجتمع 
من  وتعد وجبة عشاء  والجيران 
من  املجفف  باللحم  الكسكس 
)الكرداس  األضحى  عيد  خروف 
وأضافت  والذيلولة(((،  والقديد 

يبخر  »الذيلولة«  من  ))جــزء  أن 
باملواشي  الخاص  اإلسطبل  به 
وينمو  املــواشــي  ــدد  ع ليتزايد 

أحسن((.
داخــل  الــكــبــار  سمر  ويستمر 
الخالء  في  الصغار  املنزل وحفل 
من  مكانته  النوم  يأخذ  أن  إلــى 
املحتفلني، فيبدأون في االنسحاب 
تدريجيا، ويترك أطفال عاشوراء 
دخان »الشعالة« يرسل دفئه على 

الدوار. 

طقوس ذبح 
وأكل األضاحي

ــاحــث في  ــب وتـــــزداد شــهــيــة ال
من  تشمله  ملا  وأعرافنا  طقوسنا 
عمق  تجسد  وعــجــائــب  غــرائــب 
ومــدى  املغربي  اإلنــســان  تــاريــخ 
ويكفي  وتراثه،  بأصالته  تمسكه 
املختلفة  األساليب  إلى  اإلشــارة 
أجل  من  البعض  ينهجها  التي 
اإلعداد لذبح األضحية، فمنهم من 
يوضئها  ثم  باملاء  األضحية  يمد 
روحها  لتخرج  األخير  الوضوء 
من  ومنهم  نحرها،  بعد  طاهرة 
األعشاب  اعتاد على وضع بعض 
)نبتة الداد( أو قطعة سكر تحت 
يرى  من  ومنهم  األضحية،  رأس 
قبل  من  األضحية  ذبــح  ضــرورة 
آخــرون  ــرى  ي فيما  األســـرة،  رب 
أنه يكفيه وضع يده على السكني 

إلى  يعمد  من  ومنهم  والتسمية، 
سلخ األضحية رفقة الزوج واألبناء 
على اعتبار نشوة العمل الذي لن 
يكرر إال يوما في السنة، فيما يرى 
آخرون أن عملية السلخ يجب أن 
ملمني  جــزاريــن  طــرف  مــن  تكون 
استخراج  وعند  السلخ،  بطرق 
الشحوم من بطن األضحية، يعمد 
ظهر  على  وضعها  إلــى  بعضهم 
يرى  فيما  لتجف،  أبــنــائــه  أحــد 
نظيفة  غير  العملية  أن  آخــرون 

الشحوم  تعلق  أن  يجب  ــه  وأنـ
الصفراء  اقتالع  وعند  حبل،  على 
بها  يلقي  من  فمنهم  )املـــرارة(، 
ــال ومــنــهــم من  ــ ــع بــقــايــا األزبـ م
الشعوذة  ألغـــراض  بها  يحتفظ 
دم  التداوي، ومنهم من يجمع  أو 
ليستعمله  يجف  ويتركه  الذبيحة 
والرضع  األطفال  لشفاء  مستقبال 
أو  )الجعرة،  األمراض  بعض  من 

كثير البكاء..(.
يتم  السلخ،  عملية  إتمام  وعند 
السݣيطة...(  أو  )الكزرة  تعليق 
أعراف  جديد  من  لتدخل  لتجف، 
وطــقــوس كــل أســرة حــول كيفية 
تناول لحومها وشحومها مشوية 

أو مقلية أو محمرة أو مبخرة...
وألســبــاب  الــبــعــض،  ــان  ك وإذا 
أعــتــبــرهــا صــحــيــة، يــحــبــذ تــرك 
يوم  ثالث  غاية  إلى  »السݣيطة« 
العيد، ومن ثم البدء في استهالك 
لحومها، فإن رواية أخرى تؤكد أن 
يوم  ثالث  لغاية  »السݣيطة«  ترك 
ألحد  وقع  ما  بسبب  كانت  العيد 
السابقة،  القرون  في  األشخاص 

أن  بــوعــزة،  الــحــاج  يحكي  حيث 
الــرجــل هــم رفــقــة أسرته  ــك  ))ذلـ
الستهالك لحم األضحية في نفس 
شقيقه  وفــاة  خبر  فجاءه  اليوم، 
الذي كان يسكن بمكان بعيد عنه، 
أخيه  ملنزل  األضحية ورحل  فترك 
ليجد  وعاد  أيام  عدة  قضى  حيث 
األسرة لم تستهلك لحم األضحية، 
إلى  األضحية  لحم  يأكل  أال  فقرر 
العيد((،  يوم  ثالث  يحل  أن  بعد 
ليلة  خالل  تكتفي  من  األسر  ومن 
الخبز  ــن  م بــوجــبــة  الــعــيــد  يـــوم 
وفوقه  باملرق(  مبلول  )بوخمير 
ظهر  ــى  إل وتنتظر  رأس،  لحمة 
اليوم املوالي لتتناول وجبة غذاء 
األيمن،  الكتف  ولحم  بالكسكس 
وجبة  حــول  تجتمع  مــن  ومنها 
واحدة من الكسكس ولحم الكتف 
تتعدد  وهكذا  الــيــوم..  نفس  في 
الكبير«  »العيد  وتقاليد  ــادات  ع

حسب املناطق. 

المواشــي  أســــواق 
تحت رحمة »الشنـاقة« 

واللصـــــوص
شراء  على  املقبلني  يقلق  ما  لعل 
بوفرتها  اقتناعهم  رغم  األضاحي 
انتشار  األمـــراض،  من  وسالمتها 
الــســمــاســرة و»الــشــنــاقــة« الــذيــن 
يفرضون أنفسهم بالقوة بني الباعة 
السطو  عمليات  وكثرة  والزبائن، 
واعتراض  املواطنني،  محافظ  على 
باألسواق  وخصوصا  املارة  سبيل 
املنعزلة،  القروية  واملسالك  القروية 
الــفــالحــني  ــن  م الــعــديــد  راح  كــمــا 
في  متخصصة  عصابات  ضحية 
سرقة املواشي، إذ ينشط بني الفينة 
بــاألســواق  وخصوصا  واألخـــرى، 
في  وجماعات  ــراد  أف األسبوعية، 
النصب على الزبناء، وتقديم أكباش 
مريضة أو منفوخة البطن والجسد 
بعد إطعامها بمواد مخمرة من أجل 
بيعها بأثمنة مرتفعة، وهي أكباش 
الذبح.  موعد  قبل  تنفق  ما  غالبا 
األضاحي  باعة  مافيا  تنشط  كما 
عيد  كل  قبل  األخير  األسبوع  خالل 
أعــضــاؤهــا  يعمد  حــيــث  أضــحــى، 
إلـــى اســتــعــمــال الــهــاتــف الــنــقــال 
ــواق  ــشــاحــنــات، وضــبــط األسـ وال
في  التحكم  ومحاولة  األسبوعية 
الطلب  طريق  عن  األضاحي  سعر 
بالسوق  وقــع  مثلما  والــعــرض، 
من  سليمان،  ابن  ملدينة  األسبوعي 
وكيف  املافيا  أعــضــاء  أحــد  طــرف 
بعض  وخــروج  دخول  طريقة  يدير 
الشاحنات املحملة برؤوس األغنام، 
مناقشة  إلى  أصحابها  عمد  والتي 
السوق،  داخــل  املــتــداولــة  األثمنة 
بعد  ليحدد  هاتفيا  العضو  واتصل 
فيما  الشاحنات،  بعض  وجهة  ذلك 
إلى  األخرى  الشاحنات  دخول  قرر 
السوق، هذا فضال عن أن عددا من 
املزابل  من  تقتات  األغنام  رؤوس 
املحمدية  بضواحي  ــاذورات  ــق وال
وابن سليمان، ويعمد أصحابها إلى 
بيعها بطرق ملتوية على أساس أن 
لها برنامجا غذائيا محددا وبمواد 
والحال  عالية،  جودة  ذات  غذائية 
ينطبق على عدد ال يستهان به من 

مناطق املغرب.

لم تعد لعيد األضحى املكانة الدينية واألهداف الربانية التي سن من 
أجلها، ولم تعد بعض األسر املسلمة مهتمة بطقوس االحتفاء بهذا العيد 
الديني وفق ما تتضمنه الشريعة اإلسالمية من تكافل وتضامن اجتماعي 

وإنساني، وما يتوجب عليها من تربية وتخليق ألطفالها، وترسيخ للنموذج 
اإلبراهيمي يف كيفية الخضوع والخنوع لخالق الكون، واالمتثال الكامل 

لفرائضه وسنن رسوله الكريم محمد صلى اهلل عليه وسلم.. 



األضحى  بعيد  االحتفال  أصبح 
داخــل  ــدة  ســائ اجتماعية  ظــاهــرة 
املجتمع املغربي للتباهي بني الناس 
اقتناء األضحية مهما  والجيران في 
واالجتماعية،  املادية  الظروف  كانت 
الدينية  الشعيرة  هــذه  يجعل  مما 
تتحول إلى ممارسة احتفالية بعيدا 

عن املغزى الديني منها. 
بنزاكور،  محسن  الــدكــتــور  يــرى 
أن  االجتماعي،  النفس  علم  محلل 
الشعبية  املنظومة  في  االحتفالية 
الــذات  إلثبات  وسيلة  هي  املغربية 
من  وتــعــد  االجــتــمــاعــي،  وللتحقق 
اإلنسان  فيها  يحقق  التي  املعايير 
املنتمي للطبقات املتوسطة والفقيرة 
األمور  من  أنه  حيث  ذاتــه،  والهشة 
مفهوم  فـــي  ــذات  ــ الـ تــحــقــق  ــي  ــت ال
العقيقة  أو  االحــتــفــالــيــة )الــعــرس 
البعد  ــي  ف كــانــت  أو  الــجــنــازة  أو 
للمجتمع  فرصة  الديني(، تعطي 
خاللها،  مــن  ــه  ذات ليحقق  املغربي 
التاريخ  عبر  يتغير  لم  الذي  الشيء 
بما  األمــر  هذا  وجهته  كانت  كيفما 

فيها املسألة الدينية.

املــغــربــي  املــجــتــمــع  أن  وأوضــــح 
األضحى،  لعيد  كبيرة  أهمية  يولي 
لدرجة أنه أضحى مناسبة ذات بعد 
خاصة  وطقوس  بمعايير  اجتماعي 
البعض  أن  نجد  حيث  وضــروريــة، 
يلجأ لـ»الحرام« لكي يشتري أضحية 
ذلك،  على  كمثال  الكبير«،  »العيد 
أثاث  يبيع  أن  أو  الربوي،  القرض 
إلى  األمــر  به  يصل  ربما  أو  املنزل، 
وتفكيك  األســري  االستقرار  تكسير 
استطاعته  ــدم  ع ــال  ح فــي  األســـرة 
هذه  كل  أن  مبرزا  األضحية،  شــراء 
الناس  تشبث  مدى  تبني  املعطيات 
باالحتفال بعيد األضحى بدون مبرر 
قـــرارات  يتخذون  بحيث  عقالني، 
واألثار  الجوانب  جميع  دراسة  دون 

الناجمة عنها.
 

االحتفـــــــال 
ظاهرة استهالكية

االحتفالية  أن  بــنــزاكــور  يــقــول 
الكبير  الــعــيــد  ــي  ف كــثــيــرا  تحضر 
الظهور  أو  األبــنــاء،   إسعاد  بمبرر 
املجتمع  أن  بحيث  الجيران،  أمــام 
هذا  فــي  عــديــدة  نكتا  ألــف  املغربي 
مبرر  هناك  ليس  ولــهــذا  الــســيــاق، 
الشكل،  بهذا  بالعيد  للشبث  عقلي 
ألنه يتحول إلى بعد نفسي ونوع من 
إثباتا  )ليس  الذات  إلثبات  التفريغ 
حينما  العادة  أن  مؤكدا  حقيقيا(، 
االنتماء  ضغط  تخلق  عامة،  تصبح 
واملــجــتــمــع املــغــربــي يــعــيــش هــذه 
الحقيقة، حيث كل شخص يرغب في 
مثل  الشيء  بنفس  والقيام  االنتماء 
اآلخرين، أي أنه خالل عيد األضحى 
يشتري  ــاس  ــن ال بقية  مــثــل  يــكــون 
املعطيات  فهذه  ويحتفل،  األضحية 
تغيب فيها العناصر الجوهرية وهي 
البعد الديني املرتبط بهذه املناسبة. 
هلل  شعائر  من  »األضحية  وأوضح: 
بها،  القيام  اإلنسان  يستطع  لم  إذا 
قام  )ص(،  الــرســول  بها  ــام  ق فقد 
ــك هذه  ذل ــام، ومــع  ــ املــلــك واإلم بها 
ذهن  في  حاضرة  تكون  كلها  األمور 
ال يستطيع  ــذي  ال الــعــادي  املــواطــن 

يشتريها،  ذلك  ومع  األضحية،  شراء 
فاالحتفالية والرغبة عنصر جوهري 

في تفسير هذه الظاهرة«.
متقاسم  الثالث  البعد  أن  وتابع 
والشعوب  ــدول  ال من  مجموعة  مع 
غير  التنافسية  وهــي  اإلســالمــيــة، 
املعقلنة التي تقال في اللغة العامية 
باب  ــدل  ب واّل  جـــارك  دار  مــا  »ديـــر 
لها  األمثلة  هــذه  أن  حيث  دارك«، 
وفهمها  الظواهر  تفسير  في  وقعها 
التي  األكاديمية  ــدراســات  ال عكس 
األمثلة  هــذه  تفيد  كما  تفيدنا  لــن 
اإلحــســاس  أن  مــبــرزا  الــشــعــبــيــة، 
والرغبة  الجماعي  والفكر  باالنتماء 
املبررات  من  الجماعي،  االنتماء  في 
ــذه  ــي تــعــمــيــم ه ــم فـ ــســاه الـــتـــي ت
باإلضافة  املجتمع،  داخل  السلوكات 
عامة  لــدى  االستهالكي  الفكر  إلــى 
املغاربة، بمعنى أن أضحية العيد لم 
أصبحت  بل  الديني،  بمفهومها  تعد 
في  نالحظها  استهالكية  ظــاهــرة 
مسألة التفاخر بني الناس في اقتناء 

األضحية وتشبثهم باالحتفال.
 

 أسر ترفض شراء األضحية 
بسبب غالء األسعار

ــف بــــوعــــزة الـــخـــراطـــي،  ــشـ كـ
لحماية  الوطنية  الجامعة  رئيس 
املتوسطة  الطبقة  املستهلك، أن 
الشرائية  ــدرة  ــق ال لديها  تعد  لــم 
الشيء  املرتفعة،  األسعار  ملواجهة 
الحركة  فــي  ــود  رك عنه  نتج  ــذي  ال
التجارية لدى التجار، بسبب تضرر 
التي  الطبقة  لهذه  الشرائية  القدرة 
ــي الــــرواج االقــتــصــادي  تــســاهــم ف
الحكومة  سياسة  منتقدا  للبالد، 
االرتفاع  ظل  في  بالصمت  املتسمة 
بالرغم  املحروقات  ألسعار  الكبير 
النفط  من  البرميل  سعر  تراجع  من 
ارتفاع  من  يزيد  مما  دوالر،  ملائة 
الغذائية،  واملواد  األضاحي  أسعار 
ألن املحروقات تعتبر الشريان الذي 
االقتصادية  القطاعات  جميع  يحرك 

واالجتماعية.
ــواق عرفت  األسـ أن  ــى  إل وأشـــار 

األخيرة،  األيام  كثيرة خالل  تقلبات 
حيث سجلت أسعار األضاحي زيادة 
بنسبة ألف درهم، وتراوحت ما بني 
3500 درهم إلى 4000 درهم، علما 
متناول  في  تعد  لم  األثمنة  هذه  أن 
املتوسطة  للطبقة  الشرائية  القدرة 
من  بالعديد  ــع  دف مما  والــفــقــيــرة، 
األسر إلى عدم شراء األضحية، كما 
أن هناك فئات لديها إمكانيات مادية 
الكبش  اقتناء  عــدم  فضلت  لكنها 

حتى ال تساهم في زيادة األثمنة.
  

اللجوء إلى القروض 
الصغـــــــرى

عــرفــت أســعــار األضــاحــي خالل 
مما  قياسيا،  ارتفاعا  السنة  هــذه 
تــســبــب فــي ضــعــف اإلقـــبـــال على 
املواطنني،  قبل  اقتناء األضحية من 
اللجوء  فضلوا  مواطنني  هناك  لكن 
أجل  مــن  الصغرى  ــقــروض  ال ــى  إل
صعوبة  رغــم  العيد  خــروف  شــراء 
االستهالك  قــروض  على  حصولهم 
وغياب  املــاديــة،  الوضعية  بسبب 
بقرض  للظفر  الــالزمــة  الضمانات 
 10 ــى  إل 5 آالف درهـــم  فــي حـــدود 
ثالثة  بني  من  أسرة  وتضطر  آالف، 
أنجزت  دراسة  مغربية، حسب  أسر 
بهذا الخصوص، إلى االقتراض من 
في  الشهرية،  حاجياتها  تلبية  أجل 
حني أن 52 في املائة من املقترضني 
لديهم قرض واحد، و34.7 في املائة 
لديهم قرضان، والنسبة املتبقية لها 

ثالثة قروض أو أكثر.
الفقيرة  األسر  الخراطي أن  ويرى 
غير ملزمة بشراء أضحية العيد في 
الراهنة،  االجتماعية  الظروف  ظل 
ألن العيد سنة فقط ومن غير املقبول 
االستدانة  إلــى  الشخص  يلجأ  أن 
العيد،  أضحية  اقــتــنــاء  أجــل  مــن 
القروض  إلــى  اللجوء  مضيفا أن 
ال  العيد  أضحية  شـــراء  أجــل  مــن 
لدى  خاصة  املغرب  في  سائدا  زال 
الطبقة املتوسطة، بينما تجد الطبقة 
من  االستفادة  في  صعوبة  الفقيرة 
الوثائق  على  توفرها  لــعــدم  ــك  ذل

من  أن شريحة  إلى  الالزمة، مشيرا 
أضحية  اقتناء  فضلوا عدم  الناس 

العيد وتجنب القروض.
 

 غياب الجودة والمراقبة

دانــدي،  حسن  يــرى  جانبه،  مــن 
لحماية  الوطنية  الهيئة  رئــيــس 
املستهلكني، أن مشكل ارتفاع أسعار 
األعــالف  غــالء  في  يكمن  األضاحي 
 40 إلــى   30 بنسبة  ارتفعت  التي 
في املائة خالل األشهر املاضية، مما 
انعكس سلبا على أثمنة األضاحي، 
يكمن  الثاني  املشكل  أن  معتبرا 
املعروضة،  املواشي  جودة  قلة  في 
قبل  من  املراقبة  لغياب  راجع  وذلك 

الجهات املختصة ملربي املواشي.
حماية  جــمــعــيــات  أن  وأضــــاف 
املستهلك تقدمت بعدة مراسالت في 
املسؤولني حول  لتنبيه  الشأن،  هذا 
قطاع  في  تحصل  التي  التجاوزات 
استعمال  خالل  من  املواشي  تربية 
ــضــالت  ــات الــنــفــايــات وف ــف مــخــل
استعمال  إلــى  باإلضافة  الــدجــاج، 
علف الدواجن )سيكاليم( في تغذية 
على  ينعكس  الذي  الشيء  املاشية، 
مشيرا  األسواق،  في  اللحوم  جودة 
الذي  والتنب  املاشي  علف  إلى غالء 
وصل لـ 75 درهما، مما دفع ببعض 
أساليب  استعمال  إلى  »الكسابة« 
وخيمة  ــار  أث لها  تكون  قــد  ــرى  أخ
دانــدي،  وقــال  القطيع.  جــودة  على 
الفقيرة تعاني  العديد من األسر  أن 
صعوبات بالغة ألجل اقتناء أضحية 
اإلمكانيات  توفر  عدم  بسبب  العيد، 
على  قدرتها  وعــدم  الالزمة  املالية 
الولوج للقروض البنكية، في غياب 
أي مبادرة حكومية لدعم هذه الطبقة 
التي تعاني ظروفا اجتماعية صعبة 
الغذائية  املــواد  أسعار  غالء  جــراء 
أن  مبرزا  العيش،  مصدر  وضعف 
الدعم  بصرف  قامت  كما  الحكومة 
من  كان  النقل  قطاع  في  للمهنيني 
الدعم لألسر  تقدم بعض  أن  األجدر 
اقتناء  على  ملساعدتها  ــوزة  ــع امل

األضحية.

يــــــــأتــــــــي عـــيـــد 
ــى هــــذه الــســنــة  ــحـ األضـ
اجتماعية  أزمــة  ظل  في 
منها  تعاني  واقتصادية 
المجتمع  طبقات  مختلف 
الــمــغــربــي، خــصــوصــا في 
التي  األسعار  موجة  ظل 
القطاعات  مختلف  ضربت 
ــة  ــاري ــج ــت اإلنـــتـــاجـــيـــة وال
التي  الغذائية،  والــمــواد 
أصبحت فوق طاقة القدرة 
الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــيــن 
حلول  عن  يبحثون  الذين 
األضحى  بعيد  لالحتفال 
القروض  إلــى  اللجوء  عبر 
أخــرى  ووســائــل  البنكية، 
السيولة  لــتــوفــيــر  بــديــلــة 
حتى يتمكنوا من  المالية 
المناسبة  بهذه  االحتفال 

الدينية.
يرون  الناس  من  فالعديد 
ــال بــعــيــد  ــ ــف ــ ــت ــ ــي االح ــ ف
ــادة  ــارك ع ــمــب ــى ال ــح األض
مقدسة  وثقافية  دينية 
ــن تــوجــيــهــات  بــالــرغــم مـ
يرون  الذين  الدين  علماء 
ــال بــعــيــد  ــ ــف ــ ــت ــ ــي االح ــ ف
ــى ســنــة مــؤكــدة،  ــح األض
ــا غـــيـــر مــفــروضــة  ــه ــن ــك ل
الناحية  مــن  الــنــاس  على 
ال  الذين  وخاصة  الشرعية، 
اإلمكانيات  على  يتوفرون 
والذين  األضحية،  القتناء 
ــروض  ــق ــؤون إلـــى ال ــج ــل ي
المنزلية  األجــهــزة  بيع  أو 

لشراء األضحية.

األسبوعالرباط

مظاهر تحول عيد األضحى إلى 
عادة استهالكية للتـنافس بعيدا عن الدين

العدد: 1615 من 08 إلى 21 يوليوز 262022

ربـورتاج



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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 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
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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

املنصب  خصوم  يعتبره  كان  بما  غنية  املذكرات  زالــت  ال 
طيشا وكان يعتبره الوزير الحكيم مصلحة عامة وشجاعة أدبية 

بدونها ال تتحقق املسؤولية.
ورفع آذان العصر وخرج جثمان الراحل النقيب ذ. بوعشرين، 
وكم   - عنها  نتحدث  كنا  التي  التقاليد  القرى  أم  محامو  وأحيا 
السوداء  ببدلهم  املوكب  متقدمني   - إحيائها  إلى  في حاجة  نحن 
والقلب  تدمع  والعني  السابقني  ونقبائهم  نقيبهم  حول  متراصني 
يخشع ملا وضعوا بدلة الفقيد فوق نعشه األخضر في ذلك املوكب 
الذي شد النفوس قبل العيون والذي يشكل اختفاء صورة جميلة 
من ذلك الفسيفساء املشكل للوحة املحاماة الناصعة، وقد اختفى 
قبله زمالء أمثال النقيب إبراهيم السماللي الذي كان ابنه يتحدث 

لنا عن حضور الفقيد في جنازة والده.
مغربيني  عامني  أمينني  وجيز  ظرف  في  أخفى  قد  القدر  وكان 
الجمعاوي  وذ.  الطائعي  ذ.  وخطف  العرب  املحامني  التحاد 
القاضي السابق، ومجموعة من الزمالء والزميالت، ولكنها إرادة 
هلل نطلب منه جل وعال أن يلطف بنا، وسار املجلس يودع واحدا 
ببعض  محاطني  املئات  وسار  الجنائية،  املرافعة  أجيال  آخر  من 
كبار املسؤولني القضائيني، وأراد النقيب األستاذ موافق الطاهر، 
لقيدومه  قبره  أمام  الفقيد  حق  في  التأبني  كلمة  عن  يتنازل  أن 
األستاذ عبد هلل درميش، الذي أبكى الجميع، وأرسل رسائل لكل 
املحامني بأن هذا التأبني الذي حج إليه كل املحامني من مختلف 
مهنة  ستبقى  املحاماة  مهنة  أن  على  دليل  أكبر  لهو  النقابات، 

عريقة كالقضاء مجيدة كالفضيلة ضرورية كالعدالة.
الجدارة  حيث  الوحيدة  املهنة  هي  عشقتها  التي  فاملحاماة 
املهنة  هي  نقيبنا  قاله  ملا  تأكيدا  واملحاماة  ينفصالن،  ال  والجاه 
التي تعشق، فاملحامي نبيل بغير والدة رفيع دون حاجة إلى لقب 

وهو السعيد دون ثروة.
وقد برهنت نقابة الدار البيضاء مرة أخرى على أنها أم القرى 
وسطات  البيضاء  الــدار  من  النقباء  فيها  تــراص  التي  بالفعل 
والجديدة ومدن أخرى، واملحامون والقضاة وكتابة الضبط 
برهنت  كما  املحلية،  والسلطات  العمومية  والــقــوات 
في  بيضاء  شعرة  كل  وبــأن  الحرية  قالع  أقــوى  بأنها 
قوي  وحاضر  مجيد  ملاضي  تؤرخ  محاميها  رؤوس 
ومستقبل رائد، وبأنها ساحة االستشهاد من أجل 
املبادئ وفضيلة العدالة ورقي الحضارة اإلنسانية.
فاملحامي الذي يخسر وهو يدافع عن الحق خير 
لذة  ألن  الباطل،  عن  مدافع  وهو  يربح  الذي  املحامي  من 
قلبه  في  هلل  زرعها  من  إال  يعرفها  ال  الحق  عن  الدفاع 
وكيانه، فهي فنون وليست فنا واحدا: فن أناقة الفكر 
واملظهر، فن الحجة والجدل، فن الصمت وفن الجهر، 
والعلم،  واملوسيقى  واألدب  والشعر،  الفصاحة  فن 

فن البرهان واإلقناع، وفن اكتشاف الجمال.
نزاع،  في  الفصل  ليست  املحاماة  مهنة  فرسالة 
وتوجيههم  الفصل  أصحاب  ضمائر  إيقاظ  وإنما 
على  ومساعدتهم  والتكوين،  ــداع  واإلبـ بالخلق 
الباطل، واالنتشاء بحالوة  الحق وإزهاق  اكتشاف 

ولذة جمال الرسالة.
هذه إذن، هي أسباب سالمة تعليل قوانني املحاماة 
الحصن  ذلكم  أصحابها  تضامن  من  جعلت  عندما 
الحصني، والذرع القوي، والغمد الصلب لها، وجعلت 
لتبلغ  جبتها  الرتــداء  يكفي  نساء  املعطاء  رحمها  من 

املرأة أجمل املفاتن ويدرك الرجل أكبر مجد.

بين القضاء 
والمحاماة.. 

الطائر الصداح

يتـــبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات

العدد: 1615 من 08 إلى 21 يوليوز 2022

يوم  نصري،  إيمي  املغربية  فازت 
ملكة  بلقب   ،2022 يوليوز  فــاتــح 
 ،2022 لعام  إفريقيا  شمال  جمال 
من  الخامسة  الدورة  فعاليات  خالل 
الــذي   AFDAL »أفــضــل«  مهرجان 
بيروت،  اللبنانية  بالعاصمة  أقيم 
الفائزات،  تتويج  حفل  حضر  حيث 
نائب سفير اململكة املغربية، ورئيس 
من  وعــدد  خطيب،  كريم  املهرجان، 
ــالم  ــاضــة واإلعـ ــري نــجــوم الــفــن وال

بالعالم العربي.
سبق  نصري  إيمي  فــإن  لإلشارة 
لها أن شاركت في برامج عن املوضة 
ونمط الحياة على قناة MBC4، كما 
أنها تمثل الوجه 
اإلعـــــــالنـــــــي 
ماركات  لعدة 
وهي  عاملية، 
حــــاصــــلــــة 
شهادة  على 
ــي مـــجـــال  ــ فـ
ــة  ــاحـ ــيـ ــسـ الـ
والطيران.

المغربية إيمي 
نصري تفوز بلقب 
ملكة جمال شمال 
إفريقيا 2022

ساخـــنة مذكرات 

5

شاشات »سبوتيفاي« في نيويورك 
تتزين بصورة المغربية ريم فكري

ــارت املــنــصــة املــوســيــقــيــة الــعــاملــيــة  ــتـ اخـ
فكري  ريم  املغربية  الفنانة  »سبوتيفاي«، 
لتنضم  ــكــوال«،  »إي الئحة  سفيرة  لتكون 
العرب  الفنانني  من  مجموعة  إلــى  بذلك 

الذين اختارتهم املنصة لتمثيلها.
بمدينة  سكوير«  »تايم  ساحة  وتزينت 
نــيــويــورك بـــصـــورة الــفــنــانــة الــشــابــة، 
العمالقة،  اإلشهار  شاشات  على  املنشورة 
الحساب  عبر  الصورة  املنصة  شاركت  كما 
موقع  على  عربية«  لـ»سبوتيفاي  الرسمي 
بتعليق:  إيــاهــا  مرفقة  »إنــســتــغــرام«، 
نيويورك  فــي  األنــظــار  تخطف  »ريـــم 
لشهر  إيكوال  كسفيرة  تايمز سكوير 

يونيو«.
من جانبها، عبرت ريم فكري عن 
بنشر  اإلنــجــاز،  بهذا  سعادتها 
على  حسابها  عــبــر  ــورة  ــص ال
عليها:  وعلقت  »اإلنستغرام« 
إلى  البيضاء  الدار  مدينة  »من 
العالم، شكرا ألنكم آمنتم بي، 
وشكرا للفريق الذي وراء 

هذا العمل املهني«.

املغربي  النجم  له يخص  بسبب تصريح 
الفتاح  عبد  الــفــنــان  خلق  املــجــرد،  سعد 
الجريني، جدال واسعا عبر مواقع التواصل 
إلى  الواقعة  تفاصيل  وترجع  االجتماعي، 
حلول الجريني ضيفا في برنامج »تفاعلكم«، 
الذي تبثه قناة »العربية« وتقدمه اإلعالمية 
سارة دندراوي، التي توجهت إليه بالسؤال 
املغرب  فنان  هو  ملجرد  سعد  كان  إذا  عما 
وأنا  املجرد  »سعد  قائال:  ليجيبها  األول، 
والــدوزي  البدوي  وجميلة  ملنور  وأسماء 
نكون  أن  كلنا  ونحاول  املغرب،  نمثل  كلنا 
الجريني  عرض  الجواب  هذا  واحــد«.  رقم 
عدد  قبل  من  والسخرية  الغضب  من  ملوجة 
وذلك  الفني،  للوسط  املتتبعني  من  كبير 

واســع  نطاق  على  رده  تـــداول  عقب 
الخاصة  الصفحات  من  العديد  عبر 
بأخبار الفن واملشاهير عبر تطبيق 
تــبــادل الــصــور والــفــيــديــوهــات 

عدد  اعتبر  حيث  »إنستغرام«، 
الجريني  الفتاح  عبد  أن  منهم 
عندما  الــنــار  نفسه  على  فتح 
ذكر فقط بعض األسامي وغفل 
من  العديد  ذكر  عدم  تعمد  أو 
الناجحني،  الشباب  الفنانني 
أنــه  آخــــرون  رأى  ــني  ــي ح ف
يقر  أن  ــل  األفـــضـ ــن  مـ ــان  ــ ك

صدارة  واعتالئه  ملجرد  بتفوق 
الفنانني املغاربة.

بسبب سعد المجرد.. الجريني يتعرض للسخرية والغضب
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ــاد »فـــيـــكـــون« لــبــاريــس  ع
أيــام  خمسة  نونبر،  ثالث  يــوم 
واجتمع  بنبركة،  اختطاف  بعد 
وبعميـد  لومارشان،  باملحامي 
لومارشان  صديق  كاي،  الشرطة 
وصلة الوصل مع وزير الداخلية 
املحامي  بيت  فــي  ــري  ف روجــي 
»فرانسوا  زقاق   8 بـ  لومارشان 
أكدها  مقابلة  ــي  وه ــرون«،  ــي م
في  املحكمة  ــام  أمـ ــومــارشــان  ل
»فيكون«  قدم  وقد  جلسات.  عدة 
املصيرية  الجلسة  هــذه  أثــنــاء 

وال  معلومات،  مــن  لديه  مــا  كــل 
من  طلب  قد  يكون  أن  يستبعد 
ألخذ  له  يتوسطوا  أن  محدثيه 
املال مقابل تسليم بنبركة، ولذلك 
وهذا  اعتقاله،  كاي  يستطع  لم 
الــحــادث يــؤكــد، على أيــة حــال، 
والعميد  لومارشان  املحامي  أن 
ــان بــالــضــبــط مــاذا  ــعــرف ــاي ي كـ
ماذا  يعرفان  أو  لبنبركة،  جرى 
املغربي،  للسياسي  سيقع  كــان 
بروكيي  املحامي  سماه  ما  وهو 
))ألسباب  بأنه:  مرافعته،  في 
املجتمعون  تعاقد  فقد  غامضة، 
أضيف  وإذا  صــفــقــة((،  عــلــى 
»فيكون«،  كون  الجانب  هذا  إلى 
بعد موته، ترك في حقيبته نص 

لومارشان  كتبها  التي  األسئلة 
املهدي  على  لُتلقى  ــده  ي بخط 
بنبركة.. فهل سلم لومارشان تلك 
ليلقيها  »فيكون«  إلــى  األسئلة 
على رهينته بنبركة، أم أنه كلفه 
املهدي  على  األسئلة  تلك  بإلقاء 
ملشكل  حــل  عــن  يبحث  أن  قبل 
وهي  األسئلة،  تلك  إن  ــال؟..  املـ
سابقة،  فــصــول  ــي  ف مــنــشــورة 
أنها  فــي  للشك  مجاال  تترك  ال 
املخابرات  األولــى  بالدرجة  تهم 
بنبركة  كـــان  ولـــو  الــفــرنــســيــة، 
يوم  نونبر،   2 تاريخ  في  مقتوال 
اجتماع »فيكون« بلومارشان، ملا 
كان هناك داع لتقديم األسئلة، ثم 
إن تلك األسئلة لم تكن واردة في 
بالصحفيني،  »فيكون«  اتصاالت 
وال في أحاديثه مع أصدقائه، وال 
»لوبيز«،  تصريحات  في  وردت 
وال في رسالة »لوني«، وال سلمت 
وال  ســوشــون،  الشرطة  لضابط 
ذلك  من  جزء  إال  تكون  أن  يمكن 
يوم  تــم  ــذي  ال املصيري  اللقاء 
املحامي  ــني  ب  1965 نــونــبــر   3
ــد الــجــهــاز  لـــومـــارشـــان وعــمــي
االستعالمات  فــي  املتخصص 
يوم  إال  األسئلة  تظهر  ولم  كاي، 
أن  بعد  مقتوال  »فيكون«  مــوت 

فشلت معه كل الوسائل.
ــعــد االجــتــمــاع/الــصــفــقــة،  وب
ويـــوم خــامــس نــونــبــر، يــغــادر 
القضية:  في  اآلخــرون  املتهمون 

ــــش«، »لــــونــــي«،  ــي ــســ ــوشــ ــ »ب
أن  دون  فــرنــســا  و»بـــالـــيـــس« 
دخول  هو  املهم،  ولكن  يعتقلوا، 
هذه  إســرائــيــلــي  جــديــد  عنصر 
»زوريتا«  اإلرهابي  وهو  املــرة، 
أصبح  إذ  »فــيــكــون«،  حياة  فــي 
مــكــلــفــا بــحــمــايــتــه، وبــصــفــتــه 
يهوديا، فقد اقترح على »فيكون« 
بيع  عبر  آخــر،  مــاال  يكسب  أن 
وهكذا  للصحف،  تصريحاته 
مع   1965 دجنبر   14 يوم  قابله 
خان  فــرانــســوا  جــان  الصحفي 
حيث  »اإلكسبريس«،  مجلة  من 
ــم االتـــفـــاق عــلــى ذلـــك الــســرد  ت
ــذي  ــ املــشــحــون بـــالـــكـــذب، وال
بتاريخ  »اإلكسبريس«  نشرته 

سارع  فيما   ،1966 يناير  عاشر 
إلى تكذيب ذلك  »فيكون« بنفسه 
»لومانيتي«.  جريدة  في  املقال 
بصفته  زوريتا  دخول  في  املهم 
ــو أنــه  عــنــصــرا إســرائــيــلــيــا، ه
حضر املقابلة الصحفية، وأسهم 
أن  مــن  ــك  ذل يمنعه  ــم  ول فيها، 
بعد مطمئنا،  فيما  املغرب  يدخل 
ولكنه قبل أن يرجع إلى املغرب، 
ــي  ــط، وف ــضــب ــال ــة ب وبــعــد ســن
رفقة  1966، تعهد  نونبر  خامس 
اسمه  آخــر  مغربي  إسرائيلي 
عائلة  ــام  أمـ أزویـــلـــوش  ــودا  جـ
املهدي بنبركة، بأنهما مستعدان 
حيا  بنبركة  املهدي  على  للعثور 
بنبركة  مليون.  مائة  قيمة  مقابل 
غاليا،  ثمنا  يساوي  كــان  إذن، 

حيا أو ميتا.. فقد طلب »فيكون« 
مائة مليون لتسليمه حيا، وبعد 
»فيكون«  أصدقاء  يطالب  سنة، 
زوريتا وأزویلوش، عائلة بنبركة 
بمائة مليون للعثور على بنبركة 
يعرف  كــان  إذن،  زوريــتــا  حيا. 
»اإلكسبريس«  مقال  تحرير  يوم 
 ،1966 املنشور يوم عاشر يناير 
أن بنبركة كان ال يزال حيا، معتقال 
مات  وعندما  »فيكون«،  عند  إذن 
نشر  من  أسبوع  بعد  »فيكون« 
يعرف  »زوريتا«  كان  هل  املقال، 
ذلك  بعد  وسلمه  بنبركة،  مخبأ 
حسابه  صفوا  الــذيــن  لجالديه 
بعد أن هدأت العاصفة، وبعد أن 
على  الحصول  في  زوريتا  فشل 
مائة مليون من عائلة بنبركة، أم 
هل يكون زوريتا هو رجل أوفقير 
»فيكون«  حياة  إلى  تسرب  الذي 
ــت املــنــاســب لــالطــالع  ــوق ــي ال ف
الذي  املحل  وعلى  أســراره،  على 

يحتجز فيه بنبركة كرهينة؟ 
يتنافى  ال  ـ  طبعا  ـ  ــذا  ه كــل 
بنبركة  اختطاف  أطــروحــة  مــع 
ــن بيت  ــون« م ــك ــي ــرف »ف ــن طـ م

»بوشسیش«.
هــذا  منتهى  ســـدرة  ــعــل  ول
ــني، هــي ذلـــك السر  ــدف الــلــغــز ال
الصحفي  به  أدلى  الذي  العجيب 
ــدو، مـــن جــريــدة  ــال ــت ــون ــان م جـ
ــذي شهد  ــ وال ــس«،  ــري ــســب »اإلك
له  ونشر  املحكمة  ــام  أم بـــدوره 
بنبركة«،  »قتلة  کتاب:  صاحب 

التصريح  هــذا  كــيــران،  دانييل 
ــذي يــغــنــي عــن كل  ــ الــخــطــيــر ال
بعض  بي  اتصل  ))لقد  تعليق: 
لرئيس  اخلـــاصـــن  املــبــعــوثــن 
ــة جــــورج بــومــبــيــدو،  ــوم ــك احل
بصديقي  االتصال  مني  وطلبوا 
بتسليم  ملطالبته  ــون«،  ــك ــي »ف
احلــكــومــة  ــس  ــي رئ ألن  نــفــســه، 
إنهاء  يريدون  الداخلية  ووزيــر 
من  احلصول  ويريدون  املشكل، 
لنقلها  احلقيقة  على  »فيكون« 
ولكني  اجلمهورية،  رئيس  إلــى 

رفضت بيع صديقي((.
إذن،  الفرنسية،  الدولة  أجهزة 
أن  وعرفت  واستسلمت،  سلمت 
الكلمة  صــاحــب  هــو  »فــيــكــون« 
يعرف  الــذي  فهو  إذن،  األخيرة، 
بنبركة،  أيــن  ويــعــرف  الحقيقة 
ولكن »فيكون« مات وترك بنبركة 
يعرفه  ال  مــا،  محل  في  مربوطا 
ومعه  ــات  م الـــذي  »فــيــكــون«  إال 
»لوبيز«  أكده  ما  حسب  املفتاح، 
بعد  السجن،  مــن  خــروجــه  بعد 
فهل  املحاكمة..  من  سنوات  ست 
التصريح  ذلك  تفسير  هنا  يكمن 
الذي أدلى به الدليمي في جلسة 
25 أبريل 1967، حني أقسم أمام 
املحكمة أنه بعد خروجه، سيعثر 

على بنبركة أينما كان؟ 
ــدة تــنــهــي كل  ــ ــ حــقــيــقــة واح
ــاالت، وهـــي اعــتــرافــات  ــم ــت االح
دافــيــد«  »كريستيان  ــي  ــاب اإلره
عند اعتقاله في البرازيل يوم 21 
باهيا،  مدينة  في   ،1972 أکتوبر 
بعد أن بعث الرعب في البرازيل، 
فصرح بأنه هو الذي قتل »فيكون« 
في باريس، وأنه هو الذي أخفى 
بعد  بنبركة  املهدي  جثة  بقايا 
مليون  عشر  بخمسة  توصل  أن 
بتلك  للقيام  أوفقير  من  سنتيم 
العملية.. ))ولقد دخلت مع أحد 
 14 الرفاق إلى الشقة الواقعة يف 
دقائق  بضع  »لــيــرونــود«،  ــاق  زق
وتعثر  الــشــرطــة  تصل  أن  قبل 
وقد  هامدة،  جثة  »فيكون«  على 
الشرطة  ــول  وص أثــنــاء  خرجت 
اخللفي،  الباب  من  وصديقي  أنا 
ــودول  ــي »ت زقـــاق   11 يف  الــواقــع 
الذي  التصريح  هــذا  ريــبــو«((. 
الكثير  يفسر   ،1972 سنة  صدر 
نشره صاحب  ولقد  األشياء،  من 
»دروغ«، أالن جوبير، وهو  كتاب 
بمكان،  األهمية  من  كان  تصريح 
الــواليــات  حكومة  طلبت  حيث 
حكومة  مــن  األمريكية  املتحدة 
اإلرهــابــي  تسليمها  الــبــرازيــل، 
يعرف  الذي  دافيد«،  »كريستيان 
العدالة  تسلمته  ــد  وق الكثير، 
ملنظمة  وســلــمــتــه  ــة  ــي ــك ــري األم
تم  حيث  املــركــزيــة،  املــخــابــرات 
استنطاقه قبل إيداعه في السجن 

بحكم عشرين سنة.
إذن،  األمــريــكــيــة  ــرات  ــخــاب امل
تعرف نهاية هذا املصير الحزين 
في  بنبركة  املــهــدي  لقيه  الـــذي 
ــاب، ووســط  ــ ــ دوامــــة مــن اإلره

مجموعة من السفاكني.

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

�سقـوط بنبـركة يف يـد الإرهابيـني55الحلـقــة

صدر سنة 1972 تصريح يفسر الكثير من األشياء، نشره صاحب كتاب »دروغ«، 

أالن جوبير، وهو تصريح كان من األهمية بمكان، حيث طلبت حكومة الواليات 

املتحدة األمريكية من حكومة البرازيل، تسليمها اإلرهابي »كريستيان دافيد«، 

الذي يعرف الكثير، وقد تسلمته العدالة األمريكية وسلمته ملنظمة املخابرات 

املركزية، حيث تم استنطاقه قبل إيداعه يف السجن بحكم عشرين سنة.

املخابرات األمريكية إذن، تعرف نهاية هذا املصير الحزين الذي لقيه املهدي 

بنبركة يف دوامة من اإلرهاب، ووسط مجموعة من السفاكين.

اإلرهابي »كريستيان دافيد« عند 
اعتقاله يف البرازيل يوم 21 أکتوبر 1972، 

صرح بأنه أخفى بقايا جثة املهدي بنبرکة 
بعد أن توصل بخمسة عشر مليون سنتيم 

من أوفقير للقيام بتلك العملية..


