
 المؤسس:
مصطفى العلوي

سري
بشكل  ــة  ــادي ــص ــت االق األوســـــاط  تـــتـــداول 
الكبرى  األبــنــاك  أحــد  تفويت  فرضية  كبير، 
مــلــيــار، يف   1000 الـــ  الــســابــق صــاحــب  لــلــوزيــر 
كما  جـــديـــدة)..(،  بنكية  استراتيجية  إطـــار 
كان  أحدهما  آخرين،  بنكني  دمج  عن  احلديث  يتم 
يف  جنــح  آخــر  وبنك  الصغيرة،  الــودائــع  يف  متخصصا 
فرض نفسه بالسوق، غير أن املوظفني التابعني للقطاع 
املعادلة  هــذه  داخــل  مصيرهم  يعرفون  ال  العمومي، 

املعقدة، التي يختلط فيها ما هو إداري مبا هو مالي. مـدير النشر:
الطيب العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

تحليل إخباري تحت األضواء
هـل تـورط المغـاربة

 في حرب كاذبة ؟
إبراهيم غالي يتحرك إلفساد 

بــــين أوروبا وإفــريقيا 14العالقات  4

الضائعة الحقيقة  ملف
بنبركة بين رجال العصابات 

المرموقة والشخصيات 
عندما تم استعمال أموال الجزائريـين 

28لشراء مقعد للبوليساريو 6

عيد الحب الذي يحتفل به العالم كله في يوم 14 فبراير من كل سنة، كان له طعم خاص هذا العالم لدى 
المغاربة، وخصوصا »الفايسبوكيين« ونشطاء »تويتر«، الذين احتفلوا به بمشاعر جافة كجفاف األرض هذه 
السنة، وعبروا في عيد الحب عن كرههم لكل واحد وعدهم وأخلف الوعد، ولكل من »تمسكن حتى تمكن«، 
فاختاروا هذا اليوم من أجل تحدي رئيس الحكومة أخنوش، الذي أراد إعادة تربية المغاربة، فرفعوا في وجهه »هاشتاغ«: 
»# أخنوش _ ارحــــل« بعدما ُأشعلت النار في أسعار عدد من المواد االستهالكية، ومن بينها المحروقات، في وقت ال زال 
المغاربة يعانون من تداعيات أزمة »كوفيد 19«، ومن مصيبة الجفاف التي ضربت بالدنا هذه السنة في أسوأ موسم نعيشه.
وكانت المصادفة قد جمعت في أسبوع واحد، بين عيد الحب واالحتجاج ضد أخنوش بالتزامن مع الجدل الذي أثارته شركة 
البسكويت بشعاراتها الجديدة)..(، لينتقل االحتجاج إلى إبداع أغلفة جديدة من علب الحلوى المغطاة بالشكوالتة 

عليها صورة أخنوش، والبقية معروفة)...(.

التفاصيــل   داخـــل   العــــدد
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أول عقوبة شعبـية للحكومة

بـين الـحب والرحـيل



2

كـواليـس  األخبــار

العدد: 1595 من 18 إلى 24 فبراير 2022

بقلــم               الطيب العلوي

اللهيب قائم..
 فهل تـتبدل الوجوه ؟

ُيحــكى أنه في زمن سيدنا عمر بن الخطاب، 
جاءه قوم يستنكرون ارتفاع األسعار)...(، فقالوا 
فرّد  لنا«،  فسّعره  اللحم  غالء  إليك  »نشتكي  له: 
نشتكي  »نحن  فقالوا:  أنتم«،  »أرخصوه  عليهم: 
أصحاب  ونحن  الجزارين  عند  اللحم  سعر  غالء 
حتى  نملكه  وهل  أنتم؟  أرخصوه  فتقول  الحاجة، 
أيدينا؟«،  في  ليس  وهو  نرخصه  وكيف  نرخصه؟ 

فأجابهم: »اتركوه لهم !«
سنوات  وبعد  عنه،  هلل  رضي  عمر  وفــاة  بعد 
علي  سيدنا  تنصيب  تم  عفان،  بن  عثمان  حكم 
بن أبي طالب، كخليفة رابع على املسلمني، وعاد 
مشكل غالء مستوى العيش من جديد)...(، وقال 
رزين بن األعرج في املوضوع: »غال علينا الزبيب 
أن  بالكوفة  أبي طالب  إلى علي بن  بمكة، فكتبنا 
»أرخصوه  ِكتابيًا:  فأجابنا  علينا«،  غال  الزبيب 
بالتمر«، ويعني هنا استبداله بشراء التمر الذي 
معقولة)...(،  وأسعاره  آنذاك  بكثرة  متوفرًا  كان 
وسينخفض  الزبيب  على  الطلب  سيقّل  وبذلك 
خير  التمر  فسيبقى  يهبط،  لم  لو  وحتى  ثمنه، 
قد  عنهما،  هلل  رضي  الخليفتان،  ليكون  بديل.. 
مختلفتني،  نظريتني  يفقهون)...(،  لقوم  أعطيا 
األسعار:  ارتفاع  مع  للتعامل  صائبتان  وكالهما 
بإرخاصها  والثانية  السلعة،  بترك  تقر  األولــى 

عبر استبدالها بأخرى.
وبعد مرور قرون على حكم الخلفاء الراشدين على 
املسلمني، جاء وقت سيران حكومة »األحرار« على 
املغاربة، الذين يعانون بدورهم من لهيب األسعار، 
في وقت قل فيه الطلب على التمر والزبيب لصالح 
تركها في هذا  املازوط واملحروقات، مواد يصعب 
حتى  دمنا  ما  استبدالها)...(،  يمكن  وال  الزمن، 
الستبدال  املضحكة  الحماقة  فكرة  راودتنا  ولو 
التلميح  فــي  الــدولــة  بــدأت  فقد  بــاملــاء،  الــوقــود 
مع  بتنسيق  اجتماعاتها  تكثيف  عبر  للمواطنني، 
الداخلية في إطار تتبع تداعيات شح التساقطات 
اإلفراط  لتقليص  مستعجلة  خطة  بوضع  املطرية، 
في  »املــاء  حل  والتفكير في  املياه،  استعمال  في 

الصنابير بالوقت«.
إيصانص،  مازوط وال  إلى  وحتى من ال يحتاج 
ويكتفي في تنقالته باملشي على األقدام، فلن يفلت 
حيث  يحتاج،  ما  ألثمنة  الصاروخي  االرتفاع  من 
عرفت العديد من السلع واملواد األساسية، زيادات 
90 درهما  5 لترات بـ  خرافية، هّمت قنينة الزيت 
واألرز  درهما،   13 السميدة  ومادة  الزبدة،  وكذلك 
20 درهما، والفاصوليا بـ 14 درهما، والحمص 13 
درهما، دون الحديث عن القمح، الذي لوال املشكل 
القائم بني روسيا وأوكرانيا، ملا عرف املغربي أنه 
هددت  أن  بعد  األوكراني،  القمح  يوميًا  »يمضغ« 
الحرب الوشيكة بني الجارتني، باضطراب محتمل 
في تصدير القمح من روسيا وأوكرانيا إلى املغرب، 
الذي عرف مواطنه »حتا لدابا« أنه يستورد منهما 
موقع  وفق  سنويًا،  القمح  من  طن  مليون  حوالي 

أوكراني)...( ُيعنى بإحصاء الصادرات.
في عز هذا الّلهيب.. اآلن وبعد مضي أزيد من 4 أشهر 
كرهناش«  »ما  الحكومة،  األعمال  رجــال  تولي  على 
لقجع  فــوزي  السيد  لــرأي  ــام  األي هــذه  االستماع 
شهر  خالل  رفض  أن  سبق  والــذي  املوضوع،  في 
أكتوبر املاضي، تحميل حكومة أخنوش مسؤولية 
»من  مّلا صّرح:  االستهالكية،  املواد  أسعار  ارتفاع 
حقي أن أتساءل هل من املوضوعي أن ننسب إلى 
املسجلة  الزيادات  األول  شهرها  تكمل  لم  حكومة 

في األسعار؟«، و»دابا..«؟

قائد يسوق 
المواطنين
 إلى مراكز

بالـــقوة التلـــقيح   
الرباط. األسبوع 

أفــادت مــصــادر مــؤكــدة، أن 
يقوم  الرباط،  بالعاصمة  قائدا 
إلى  بالقوة  املواطنني  باقتياد 
الجرعة  ألخذ  التلقيح  مراكز 
الحالة  مــراعــاة  دون  الثالثة 
األمـــراض  أو  لــهــم،  الصحية 
التي  املضاعفات  أو  املزمنة 
الجرعتني  جراء  منها  يعانون 

األولى والثانية.
املصادر،  نفس  وأوضــحــت 
الشطط  إلــى  يلجأ  القائد  أن 
في استعمال السلطة وترهيب 
أماكن  من  وأخذهم  املواطنني 
عملهم، في خرق سافر للقانون 
مراكز  إلى  ونقلهم  والدستور، 
على  ــوقــوف  ال دون  التلقيح 
والجسدية،  الصحية  حالتهم 
الــتــي  األمـــــراض  مــعــرفــة  أو 

يعانون منها.
فقد  ذاتها،  املصادر  وحسب 
للقانون،  الخارق  القائد  قــام 
بــاقــتــيــاد عــامــالت الــنــظــافــة 
وحراس أحد املراكز التجارية، 
إلى مركز التلقيح بالقوة، حيث 
املواطنني  تخويف  إلى  يلجأ 
البسطاء من أجل أخذ الجرعة 
الثالثة رغما عنهم، مما يطرح 
القائد  هذا  يحمي  من  تساءل: 
ــات  ــخــروق ــذه ال ــه ــب ل ــك ــرت امل

واالنتهاكات الحقوقية ؟

الرباط. األسبوع

باإلقامة  السادس  محمد  امللك  استقبل 
عزيز  الحكومة  رئيس  ببوزنيقة،  امللكية 
البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  أخنوش 
والــغــابــات،  واملــيــاه  الــقــرويــة  والتنمية 
ــهــدف اتــخــاذ  مــحــمــد صــديــقــي، وذلـــك ب
نقص  أثــار  ملواجهة  استعجالية  تدابير 
التساقطات املطرية على القطاع الفالحي.

تم  فقد  امللكي،  الــديــوان  بــالغ  وحسب 

من  للتخفيف  استثنائي  برنامج  إعــداد 
أثار تأخر التساقطات املطرية، والحد من 
وتقديم  الفالحي،  النشاط  على  ذلك  تأثير 
املاشية  ومــربــيــي  للفالحني  املــســاعــدة 
بأن  تعليماته  امللك  أعطى  حيث  املعنيني، 
للتنمية  الثاني  الحسن  صندوق  يساهم 
ماليير   3 بمبلغ  واالجتماعية  االقتصادية 
سيكلف  الــذي  البرنامج،  هــذا  في  درهــم 
ماليير  بعشرة  يقدر  إجماليا  ماليا  غالفا 

درهم.
ويرتكز برنامج الدعم على ثالثة محاور 
الحيواني  الرصيد  حماية  أولها  رئيسية، 

ويستهدف  املياه،  ندرة  وتدبير  والنباتي 
فيما  الفالحي،  التأمني  الثاني  املــحــور 
األعباء  بتخفيف  الثالث  املحور  يتعلق 
وتمويل  واملهنيني،  الفالحني  على  املالية 
بالقمح  الوطنية  السوق  تزويد  عمليات 
تمويل  عــلــى  ــالوة  ــ ع ــة،  ــاشــي امل ــف  ــل وع

االستثمارات املبتكرة في مجال السقي.
ــي ســيــاق مــتــصــل، تــصــدر وســم  ــ وف
»أخنوش_ارحل« تغريدات آالف املغاربة 
»تويتر«،  االجتماعي  التواصل  موقع  عبر 
الحكومة  رئيس  من  ساخرة  تعليقات  مع 

وفيديوهات حول غالء األسعار.

عودة الحوار بين المغرب وألمانيا
الرباط. األسبوع

والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  توصل 
ناصر  بالخارج،  املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي 
األملانية،  الخارجية  الشؤون  ووزيرة  بوريطة، 
أنالينا بيربوك، إلى اتفاق يقضي بإعطاء نفس 
جديد للعالقات الثنائية في جميع املجاالت، في 
املتبادل  واالهتمام  واالحترام  التناسق  إطار 

بالعالقات الودية والوثيقة بني البلدين.
خالل  األملانية  نظيرته  مع  بوريطة  ــرر  وق
إطالق  املرئي،  االتصال  تقنية  عبر  لقائهما 
الفهم  ســوء  تجاوز  إلــى  يهدف  جديد  حــوار 
الطارئ، وكذا تعميق العالقات الثنائية، حيث 

بهذه  للدفع  املشتركة  املصلحة  على  معا  أكدا 
في  السيما  ــام،  األم إلى  السياسية  العالقات 
ملرحلة  االنتعاش  ومتطلبات  تحديات  ضــوء 
ما بعد جائحة »كورونا«، واتفقا على ضرورة 
املجاالت  جميع  ليشمل  التعاون  استئناف 

وبانخراط جميع الفاعلني.
ــه سيتم خالل  أن مــشــتــرك،  ــالغ  ب ــح  وأوضـ
العريضة  الخطوط  تحديد  املقبلة،  األسابيع 
إلى تجديد وتعميق الحوار والتعاون  الرامية 
واإلقليمية  املستقبلية  التحديات  ملواجهة 

والشاملة.
األملانية ترحيبها  الوزيرة  أبدت  من جهتها، 
بعودة سفيرة املغرب إلى برلني، مؤكدة وصول 
وقت  في  الرباط  إلى  ألملانيا  الجديد  السفير 

قريب.

أزوالي يشـــرح مــعنى
 »أن تكــون يهــوديا فـــي أرض اإلســالم«

الملك يستـنفر الحكومة لمواجهة الحقيقة 
استعجــــالية بتدابــــير 

الرباط. األسبوع

أنــدري  امللكي  املستشار  ألقى 
معهد  بمقر  مــحــاضــرة  أزوالي، 
فــرنــســا بــبــاريــس، يـــوم اإلثــنــني 
الــدعــوة  تلقى  بــعــدمــا  ــاضــي،  امل

األخالقية  العلوم  أكاديمية  مــن 
ــدى  ــي إحـ ــ ــة، وه ــاســي ــســي وال

األكـــاديـــمـــيـــات الــخــمــس 
بعنوان  للمعهد،  التابعة 
»أن تكون يهوديا في أرض 
اإلســــــالم.. قــصــة اخــتــار 
املغرب كتابتها للمستقبل«.

عن  أزوالي  وتـــحـــدث 
واملغربي  الــرمــزي  الطابع 
ــحــض لــلــتــعــايــش الــذي  امل

الروحية  الــقــيــادة  تجسده 
للملك  واألخالقية  والحداثية 

مــحــمــد الـــســـادس، والــدعــم 

املدني  املجتمع  من  األكبر  للحيز  القوي 
على  يقوم  ــذي  ال االختيار  لهذا  املغربي 
ثراء  يزداد  والذي  والتوافق،  الشرعية 

بكل تنوعنا.
ــشــار املــلــكــي  ــســت وخـــصـــص امل
عن  للحديث  األخــيــر  مــوضــوعــه 
أرضا  تعد  التي  الصويرة،  مدينة 
والتفاعل  والــتــعــايــش  لــلــتــقــارب 
والتي  اإلســالمــي،  الــيــهــودي 
اســتــطــاعــت الــصــمــود 
ــل أشـــكـــال  ــ ــام ك ــ ــ أم
وبعثت  التكهنات، 
رسالة ودروسا من 
أبعد  ــى  إل املــغــرب 
تاريخ  من  اآلفــاق 
آخر ومصير آخر 
من أجل مستقبل 
اليهود  بني  آخــر 

واملسلمني.
أزوالي
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كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع

  
باللجنة  أعضاء  مغاربة  برملانيون  عبر 
واالتحاد  املغرب  بني  املشتركة  البرملانية 
األوروبي، عن رفضهم الكبير ملشاركة زعيم 
جبهة البوليساريو، املسمى إبراهيم غالي، 
األوروبـــي  لالتحاد  الــســادســة  القمة  فــي 

واالتحاد اإلفريقي في بروكسيل.
اللجنة  رئــيــس  ــداد،  ــ ح لــحــســن  ونـــدد 
واالتحاد  املغرب  بني  املشتركة  البرملانية 
إلى  الرامية  املــنــاورات  بهذه  ــي،  األوروبـ
تطبع  التي  اإليجابية  بالدينامية  اإلضرار 
واالتحاد  املغربية  اململكة  بني  العالقات 

األوروبي.
إلى  األوروبيني،  البرملانيني  حداد  ودعا 
االنفصالية،  الحركة  هذه  عن  الطريق  قطع 
تسعى  التي  ــاورات  ــن امل هــذه  واستنكار 

اإلضــرار  ــى  إل ورائــهــا  مــن  البوليساريو 
العالقات  تميز  التي  اإليجابية  بالدينامية 
املغربية األوروبية، واملصير املشترك الذي 

يوحد ضفتي البحر األبيض املتوسط.
أوروبــا  باتخاذ  السماح  بعدم  وطالب 
على  عسكرية  طغمة  أجندة  لدعم  مطية 
حساب شراكة شاملة بني املغرب واالتحاد 
األوروبي، تحترم سيادة الطرفني واملواثيق 
التي تربطها، ليس فقط  الدولية  القانونية 
بأسره،  الدولي  باملجتمع  ولكن  بأوروبا 
وفقا لالتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي 

التزم بها املغرب التزاما كامال.
املشتركة  البرملانية  اللجنة  رئيس  وقال 
كانت  إن  األوروبــي:  واالتحاد  املغرب  بني 
األوروبي  واالتحاد  اإلفريقي  االتحاد  قمة 
تــشــكــل فــرصــة إلرســـــاء أســــس شــراكــة 
قوامها  الطرفني،  بــني  ومعمقة  متجددة 
املشتركة  للمصالح  الواضح  والفهم  الثقة 
وتعزيز االزدهار ومعالجة القضايا األمنية 

بنية  في  القارة  مكانة  فإن  واالقتصادية، 
الحكامة العاملية، هي أيضا موضع تساؤل.
أن  ــي  األوروبـ االتــحــاد  أكــد  مــن جانبه، 
الصحراء  قضية  بشأن  يتغير  لم  موقفه 
املغربية، وأن جميع الدول األعضاء فيه ال 

تعترف بجبهة البوليساريو.
ــحــدث بــاســم الــشــؤون  ــت وأوضـــــح امل
لالتحاد  األمنية  والسياسة  الخارجية 
الجانب  أن  ســتــانــو،  بيتر  ــي،  ــ ــ األوروب
البوليساريو،  بــدعــوة  يقم  لــم  ــي  األوروبـ
ينبغي  التي  األساسية  النقطة  أن  وأضاف 
االتــحــاد  ــون  كـ ــي  ف تتمثل  تــوضــيــحــهــا، 
مع  القمة  هذه  تنظيم  في  شريك  األوروبي 
االتحاد  فإن  وبالتالي،  اإلفريقي،  االتحاد 
الدعوة  بتوجيه  تكلف  الذي  هو  اإلفريقي 
»هذه  من الجانب اإلفريقي، مشيرا إلى أن 
الدعوة من االتحاد اإلفريقي ال تغير شيئا 
ال  أنه  أي  األوروبـــي«،  االتحاد  موقف  من 

يعترف بالكيان الوهمي.

تقول  التاريخية  الــعــادة  كــانت 
الداخلية،  وزير  مع  الــوزراء  باصطدام 
ــم يــصــطــدم فيه  ــذي ل ــت الـ ــوق وفـــي ال
الوزير عبد الوافي لفتيت مع أي أحد، 
الرباط،  والــي  اليعقوبي  محمد  تزعم 
الزهراء  فاطمة  على  الغاضبني  موجة 
ــتــراب  ــداد ال ــ ــرة إع ــ ــوري، وزي ــص ــن امل
وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني 
والعمال  للوالة  مهاجمتها  بعد  املدينة، 
في  خــروقــات  بارتكاب  إيــاهــم  متهمة 
ذلك،  يقبل  لم  اليعقوبي  ألن  التعمير، 
ومعروف أن والي الرباط ال يتسرع في 

مثل هذه األمور.

أعــلن امحند العنصر، األمني العام 
اصطفافه  عن  الشعبية،  الحركة  لحزب 
أجــل  ــن  م ــن  ــ أوزي جــانــب محمد  إلـــى 
الحركة  حزب  في  األمور  مقاليد  تولي 
حــزب  ــي  ف الــثــابــت  ليظل  الــشــعــبــيــة، 
التي  الوصفات  هو  الشعبية،  الحركة 

تقدمها القيادية حليمة العسالي)..(.

التي  الحكومة  يكذب..  الذي  مــن 
تقول على لسان الناطق الرسمي بأنها 
الذين  املخابز  أرباب  أم  املخابز،  تدعم 
ارتفاع  من  ويشتكون  بالدعم  يطالبون 
منهم  كبير  عــدد  بــادر  حيث  األســعــار، 
إلى رفع الثمن دون حاجة النتظار رأي 
املواد  ثمن  ارتفاع  بدعوى  الحكومة، 

األولية ؟

لــمن يشككون في فشل املنظومة 
املغرب  بنك  والــي  خــرج  التعليمية، 
ليطالب  ــري،  ــجــواه ال اللطيف  عــبــد 
بتسريع األوراش املهيكلة وعلى رأسها 
والتكوين  التعليم  منظومة  ــالح  إص
املهني إلنتاج األطر واليد العاملة التي 
إنتاجيته  لتحسني  املغرب  يحتاجها 

وتنافسية اقتصاده..

التي  ــات  ــالب ــق االن تهمة  دفــعــت 
الــعــام  ــني  األمـ شــبــاط،  تــالحــق حميد 
الــســابــق لــحــزب االســتــقــالل ورئــيــس 
ــوى  ــق ــي لــجــبــهــة ال ــاب ــق ــن الــــــذراع ال
لهذا  املنتسبني  بعض  الديمقراطية، 
الحزب، إلى إشهار القوانني التنظيمية 
لحزب  شباط  ــرأس  ت مخافة  للحزب، 
سابق  وقــت  في  فعل  كما  »الزيتونة« 
بحزب االستقالل، حيث يشترط القانون 
الداخلي واليتني قبل الترشح للرئاسة.

تعيني  ــن  ــ زم ــد  ــع ب يــنــتــه  لـــــــــــم  
املــؤســســات  رأس  عــلــى  ــني  ــادي ــح االت
الشامي،  فبعد  الوطنية،  العمومية 
إعالمية  مــصــادر  تــتــداول  ــراوي،  ــك وال
اســمــا آخـــر مــن تــيــار عــبــد الــرحــمــان 
اليوسفي، من أجل العودة من جديد عبر 
األمر  ويتعلق  املناصفة«،  »هيئة  بوابة 

بالوزيرة السابقة، نزهة الشقروني.

ــاد الــوطــنــي  ــحـ ــه فــريــق االتـ وجـ
إلى  للشغل بمجلس املستشارين، طلبا 
مصير  عن  للكشف  الحكومة،  رئيس 
السرطان  من  للوقاية  الوطنية  اللجنة 
تأسيسها  عن  أعلن  والتي  ومكافحته، 
الحكومة  رئيس  العثماني  الدين  سعد 
خالد  املستشاران  وتــســاءل  السابق، 
السطي ولبنى علوي، عن مصير عملية 
للفتيات  الرحم  سرطان  ضد  التلقيح 
في سن الحادية عشر، وعن اإلجراءات 
املــتــخــذة لــتــحــويــل املــعــهــد الــوطــنــي 

لألنكولوجيا إلى مؤسسة عمومية.

تحت
األضواء

ما بعد اإلساءة للعالقات 
اإلســـبانية المغــــربية 

إبراهيم غالي 
يتحرك إلفساد 

العالقات بين 
أوروبا وإفريقيا

السفير عثمون يقرب بولونيا من افتتاح 
أول قنصلية أوروبية بالصحراء المغربية

الرباط. األسبوع

  
جبهة  بولونية  عمالقة  شركات  أزعجت 
األقاليم  على  بانفتاحها  وذلك  البوليساريو، 
ــالن  اإلع تسبق  قــد  خــطــوة  فــي  الجنوبية 
أوروبــيــة  لــدولــة  قنصلية  أول  افتتاح  عــن 

بالصحراء.
وفي الوقت الذي جدد فيه االتحاد األوروبي 

كان  بالبوليساريو،  اعترافه  عدم 
بــوارســو،  املغربي  للسفير 
دور  عثمون،  الرحيم  عبد 
أكبر شركة  إقناع  في  كبير 
في تصنيع  رائدة  أوروبية 
االحترافية،  حلول اإلضاءة 

ــة »لــــــوغ«  ــوعـ ــمـ مـــجـ
البولونية، بافتتاح 
لــهــا  فـــــرع  أول 
وبالذات  باملغرب 
العيون  بمدينة 
األقاليم  عاصمة 
ــة  ــ ــي ــ ــوب ــ ــن ــ ــج ــ ال
بهدف  للمملكة، 
إنتاج التجهيزات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
والــــــحــــــلــــــول 

املـــبـــتـــكـــرة فــي 
مجال اإلنارة.

ــد  وعــــبــــر عــب
الرحيم عثمون، 

السلك  وعــمــيــد  ببولونيا  املــغــرب  سفير 
افتتاح  في  أمله  عن  اإلفريقي،  الدبلوماسي 
بالعيون  لها  مقرات  أخــرى  شركات  فــروع 
بها  قام  التي  األولى  الزيارة  بعد  والداخلة، 
للصحراء،  البولونية  الشركات  مسؤولو 
وأضاف أنه فوجئ بتكريمه من لدن عدد من 
مجال  في  السنة  كشخصية  اإلعالم  وسائل 
محمد  رفقة  االستثمار،  ودعم  الدبلوماسية 
لالستثمار  الجهوي  املــركــز  مدير  جيفر، 

بالعيون.
املقاولة  رئيس  قال  الخصوص،  وبهذا 
فتوركوفسكي،  ريشارد  العمالقة  البولونية 
في  االستثمار  بجدوى  تماما  مقتنع  أنــه 
املغرب واختياره الصحراء املغربية للتوجه 
أّبــا  قالت  فيما  اإلفريقية،  الــســوق  نحو 
عزيزة، ممثلة مجلس جهة العيون الساقية 
الحمراء، أن هذه املبادرة تعتبر مفتاحا 
قنصلية  افــتــتــاح  مــن  سيقرب 
لبولونيا بالعيون أو الداخلة.
العيون  جــهــة  والـــي  ونـــوه 
الساقية الحمراء، عبد السالم 
مدينة  باختيار  بــيــكــرات، 
عمل  ــالق  ــطـ النـ الـــعـــيـــون 
البولونية  الــشــركــة  ــرع  ف
مناخ  بأن  وقــال  باملغرب، 
ــوق  ــة وتـــوســـع س ــق ــث ال
عامل  سيكون  االشتغال، 
جـــذب لــبــاقــي الــشــركــات 
ــي تــشــتــغــل فــي  ــ ــت ــ ال

مجاالت متعددة. 

إسبانيا تصف األزمة
 مع المغرب بالعميقة 

الرباط. األسبوع

خوسي  اإلسباني  الخارجية  ــر  وزي قــال 
واملغرب  إسبانيا  »إن  ألــبــاريــس:  مانويل 
جديدة  عالقات  لصياغة  مشاورات  يجريان 
فإن  وبالتالي،  والعشرين،  الواحد  القرن  في 
وليس  النهائية  النتيجة  هو  املهم  الشيء 

التوقيت«.
ــانــي خـــالل لقاء  وكــشــف الــوزيــر اإلســب
املغرب،  مع  العميقة  األزمة  بعد  أنه  صحفي، 
الحادي  للقرن  البلدان من بناء عالقة  يقترب 
الخالف  تجاوز  أن  إلى  مشيرا  والعشرين، 
الوقت،  الحالي مع املغرب سيستغرق بعض 

واملهم هو تجنب أزمات مستقبلية.
العميقة،  األزمــة  »بعد  ألباريس:  وأضــاف 
مثل  جدا  ومعقدة  غنية  متينة  عالقة  فبناء 
التي مع املغرب، تتطلب وقتا وطمأنينة  تلك 

ليست في زمن اإلعالم والتويتر«.
بني  السياسية  العالقات  وشهدت 

التوتر  بعض  وإسبانيا  املغرب 
إلبراهيم  مدريد  استقبال  بعد 
غالي، زعيم جبهة البوليساريو 
ــيــة، لــلــعــالج فــوق  االنــفــصــال

دفع  الذي  األمر  أراضيها، 
اململكة املغربية إلى 
بشدة  االحــتــجــاج 
وقــطــع الــعــالقــات 

الدبلوماسية.

غالي

عثمون يس ألبار
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ملف  األسبوع

هكذا كانت أول عرقلة لحكم 
االتحاد اإلفريقي خاص 
بالمغرب من طرف الجزائر

حول  املفتعل  النزاع  نشب  أن  منذ 
الــصــحــراء املــغــربــيــة، كـــان املــغــرب 
يفضل أن يتم حل املشكل وإقرار أي 
هيئة  مستوى  على  للتسوية  مسار 
الطرف  أن  يؤكد  وظل  املتحدة،  األمم 

الجزائر،  هــو  القضية  فــي  املباشر 
أمريكا  إلــى  امللكية  الــزيــارة  وخــال 
الحسن  امللك  أقــام   ،1978 نونبر  في 
نــادي  فــي  صحفيا  مؤتمرا  الثاني 
نونبر   15 يوم  األمريكي،  الصحافة 
1978، وكان من بني األسئلة املوجهة 
موقف  يتناقض  »هــل  ســـؤال:  إلــيــه، 
حق  مبدأ  مع  الصحراء  حول  املغرب 
منظمة  إطار  في  وذلك  املصير  تقرير 
الوحدة اإلفريقية؟«، فكان جواب امللك 
))إن هذا  بالتالي:  حول هذه املسألة 
جدا،  طويا  جوابا  يتطلب  السؤال 

أي محاضرة حول حق تقرير املصير 
والوحدة الترابية، وأعتقد أن املقام ال 
يتسع ملثل هذا الغرض، فاألمر يتعلق 
تقنية  مظاهر  ذي  بمشكل خصوصي 
طرح  أن  فقد سبق  ذلك،  ومع  عديدة، 
سنة  املصير  تقرير  فكرة  ــة  ــارق األف
وقد  الكونغو،  قضية  خــال   1964
يهدف  ــرارا  ق املتحدة  األمــم  أصــدرت 
الكونغو  وحــدة  على  املحافظة  إلــى 
تريد  واآلن  كاطانغا،  انفصال  ومنع 
وتطبيق  العملية  عكس  الدول  بعض 
هذا القرار على تقرير املصير لتجزئة 

كنتم  وإذا  والــبــلــدان،  الـــدول  بعض 
اإليضاحات،  من  املزيد  في  ترغبون 
فسأرسل لكم مذكرة أعددتها شخصيا 
بحكم عملي كحقوقي، وإذا ما تحدثت 
عن ذلك هنا، فسيصبح األمر محاضرة 

وليس مجرد جواب عن سؤال((.
إال أن سنة 1979 حملت معها الجديد 
على عدة مستويات، أولها التغيير على 
حيث  الجزائرية،  الدولة  هرم  مستوى 
رئيس  وصعد  بومدين،  هــواري  توفي 
الذي  بن جديد،  الشاذلي  اسمه  جديد 

عني رئيسا يوم 9 فبراير 1979، 

وإذاعــة   »24 »فرانس  معه  أجرتها  مقابلة  خالل 
»راديو فرنسا الدولية«، في سياق القمة الخامسة 
والثالثين لالتحاد اإلفريقي التي انعقدت مؤخرا 
الخارجية  وزيــر  تحدث  بإثيوبيا،  أبابا  أديــس  في 
المغربي عن تعبئة الجزائر وجنوب إفريقيا من أجل سحب صفة 
مراقب عن إسرائيل داخل االتحاد اإلفريقي، وفي هذا الصدد، 
أشار ناصر بوريطة إلى أن ))المغرب يؤيد تطبيق قوانين هذه 
يعد  ولم  تغير  قد  اإلفريقي  ))االتحاد  أن  مؤكدا،  المنظمة((، 
مالحظة  إفريقيا،  وجنوب  )الجزائر  دولتين  أو  دولة  على  حكرا 
لديها  إفريقية  دولــة  وأربعين  ــع  ))أرب بأن  ومذكرا  المحرر(((، 

عالقات مع إسرائيل((.
والحال أن االتحاد اإلفريقي كان قبل هذا التاريخ، مرتعا للتحكم 
والتوجيه السياسي من قبل الجزائر في مرحلة نهاية السبعينات، 
موارد  تملك  الدولة  وأصبحت  الجزائري،  البترول  تأميم  تم  عندما 
مالية مهمة سخرتها من أجل شراء األصوات، ومعاكسة مصالح 
تاريخية  نظرة  إلقاء  إلى  الملف  هذا  يهدف  لذلك  األخرى،  الدول 
اإلفريقي  االتحاد  منظمة  في  الدولة  هذه  تحكمت  كيف  على 
الصحراء  قضية  بخصوص  للمغرب  المؤيدة  القرارات  كل  ورفضت 
كاملة  كـ»دولة  البوليساريو  جبهة  فرض  إلى  وصوال  المغربية، 

العضوية داخل المنظمة القارية«.

سعد الحمريأعد الملف: 

الجزائريــين أمــوال  تــم استــعمال  عنــدما 
للبوليســاريو مقــعد  لشــراء 

كواليس صناعة القرار
 فــــــي االتحـــــــاد اإلفريقـــــي
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كما تطور النزاع حول الصحراء، حيث 
البوليساريو،  ميليشيات  أصبحت 
مدن  على  هجمات  تنفذ  مــرة،  وألول 
حول  بــالــنــزاع  معنية  غير  مغربية 

الصحراء املغربية.
وقد كان أول هجوم من هذا القبيل، 
بني يومي 31 ماي و4 يونيو، وكعادته 
قام املغرب بالتحرك داخل أروقة األمم 
املتحدة، حيث وجه شكاية إلى مجلس 
أن  اعتبار  على  الجزائر،  ضد  األمــن 
ويعودون  منها  ينطلقون  املعتدين 
املدينتني  على  اعتداءاتهم  بعد  إليها 
الوضع،  هــذا  ظــل  وفــي  املغربيتني، 
منظمة  رئيس  النميري،  جعفر  تدخل 
الوحدة اإلفريقية ورئيس الجمهورية 
املغربي،  العاهل  لــدى  السودانية، 
رسالة  في  الثاني  الحسن  ذكره  وقد 
))... وعندما  فيها:  إليه جاء  وجهها 
شكوانا،  ــدرس  ي ــن  األم مجلس  كــان 
منا  طالبني  لدينا  شخصيا  تدخلتم 
الوحدة  ملنظمة  كله  ــر  األم نترك  أن 
لجنة  وأن  خاصة  وحدها،  اإلفريقية 
ذلك  فــي  مجتمعة  كــانــت  الحكماء 
تحت  الخرطوم  في  بالذات  الوقت 
أننا نفضل  السامية، وبما  رئاستكم 
كل حل إفريقي محض، فقد استجبنا 
من  طلبنا  وبالتالي،  فــورا،  لندائكم 
في  الــنــظــر  تــأجــيــل  األمـــن  مجلس 
شكوانا املعروضة عليه حتى تجنب 

لجنة الحكماء عرقلة أعمالها((.
من  توجه  أول  هو  هــذا  كــان  وقــد 
طرف املغرب ملنظمة الوحدة اإلفريقية 
بخصوص نزاعه مع الجزائر وجبهة 
لجنة  قــامــت  حيث  البوليساريو، 
اإلفريقية  املنظمة  داخــل  الحكماء 
ووجهت  املغربية،  الشكاية  بدراسة 
جميع  إلى  نــداء  أعمالها  نهاية  في 

عام  وقف  احترام  أجل  من  األطــراف، 
لتهييئ  أساسي  كشرط  النار  إلطالق 
جو مناسب إلقرار السالم في املنطقة، 
الحكماء  لجنة  بنداء  املغرب  فقبل 
الفور، إال أن الذي حصل، وكرد  على 
فعل على هذه املبادرة اإلفريقية، كان 
البوليساريو  وجبهة  الجزائر  جواب 
 27 يــوم  الهجوم  وهــو  منتظر،  غير 
طانطان  مدينة  على   1979 يونيو 
الغير متنازع في شأنها، ولقد عكس 
ــجــواب رفـــض الــجــزائــر ألي  هـــذا ال
اإلفريقي،  االتــحــاد  قبل  مــن  خطوة 
امللك الحسن  وانطالقا من ذلك، وجه 
املنظمة  رئيس  إلى  مباشرة  الثاني 
احتجاجية  رسالة  النميري،  جعفر 
وضعه من خاللها أمام األمر الواقع، 
وشرح له كيف رفضت الجزائر وجبهة 

البوليساريو الحل اإلفريقي.

إحباط أول لقاء بين الملك 
الحسن الثاني والرئيس 

الجزائري الشاذلي بن جديد 
في قمة مونروفيا

أن  إال  اإلفريقي،  الحل  رفــض  رغــم 
بالتوجه  بدأ يتشبث  املغربي  العاهل 
صعود  مــع  وخــاصــة  إفريقيا،  نحو 
أشار  وهكذا  للجزائر..  جديد  رئيس 

امللك الحسن الثاني، يوم 9 يوليوز 
1979، بمناسبة الذكرى الخمسينية 
))مستعد  أنــه  إلــى  مــيــالده،  لعيد 
اإلفريقية  القمة  إلى مؤتمر  للتوجه 
يحضره  أن  شريطة  بمونروفيا، 
الشاذلي  الجزائري  الرئيس  كذلك 
مؤتمر  وأن  خــاصــة  جـــديـــد((،  ــن  ب
يدرس  أن  له  مقررا  كــان  مونروفيا 

مشكلة الصحراء املغربية.
لم يفوت الرئيس الجزائري الجديد 
بحضور  لــه  املغربي  العاهل  ــوة  دع
حيث  املشكل،  حل  أجــل  من  املؤتمر 
أيضا،  حــاضــرا  سيكون  ــه  أن أعــلــن 
جديد  بــن  الشاذلي  أن  بــدا  وهــكــذا، 
هواري  لسلفه  مخالفة  سياسة  ينهج 
بومدين فيما يخص قضية الصحراء 
غير  خطب  حصل  أنــه  إال  املغربية، 
مجريات املؤتمر، وأحبط كل الخطط، 
بعد أن أعلن امللك الحسن الثاني، يوم 
17 يوليوز 1979، أنه قرر العدول عن 

سفره إلى مونروفيا لحضور القمة.
إدواردو  ذهــب  الــيــوم،  نفس  وفــي 
السياسة  قــســم  ــيــس  رئ ســابــيــلــي، 
الخارجية بإذاعة »فرانس أنتير« إلى 
إجــراء  قصد  بــإفــران،  امللكي  القصر 
أجل  من  املغربي،  العاهل  مع  مقابلة 
أن يقدم هذا األخير تفسيرا لألسباب 
املــشــاركــة  عـــدم  عــلــى  حملته  الــتــي 
اإلفريقية  القمة  مؤتمر  أشغال  في 
السادسة عشر، وكان أول سؤال وجه 
سبب  هو  محاوره،  طرف  من  للملك 
فأجابه  مونروفيا،  إلى  رحلته  إلغاء 

حــوار،  فتح  يتم  ))لــكــي  بأنه  امللك 
على  املــتــحــاورون  يــكــون  أن  يتعني 
األقل اثنني((، وأوضح أنه ))إذا كان 
في  يرغبون  اإلفريقية  الــدول  رؤســاء 
تحقيق السلم في شمال إفريقيا، فإنه 
يبدو واضحا أكثر فأكثر أن املعنيني 
وفي  الــجــزائــريــني  أي  األســاســيــني، 
طليعتهم رئيس الجمهورية الشاذلي 
بن جديد، ال يشاطرون هذه اإلرادة(( 
حيث  أسفه،  الثاني  الحسن  وأبــدى 
- على  األقــل  - على  األمــل  يعقد  كان 
أولــى  مرحلة  فــي  الــتــطــرق  يتم  أن 
باملشكلة  املتعلقة  الصعاب  ملعالجة 
كشف  ثم  منها،  تبقى  ما  انتظار  في 
عن السبب الذي جعله يلغي مشاركته 
في هذه القمة اإلفريقية، حيث قال في 
الساعة  في  أنه  ))غير  الصدد:  هذا 
السبت  يــوم  صبيحة  من  السادسة 
رابع عشر يوليوز، انطلقت عصابات 
أتت من منطقة فم العشار في الطرف 
اآلخر للحدود غير املتنازع فيها بيننا 
يــقــارب سبعني  بما  الــجــزائــر،  وبــني 
قرية  على  بهجوم  »جــيــب«،  ســيــارة 
على  املهاجمون  وُرّد  الحصن،  فــم 
أعقابهم بصورة عنيفة، إال أنهم قبل 
إذ  وحشية،  بأعمال  قاموا  الهروب، 
املجاورة  القرى  بالخصوص  نبهوا 
لفم الحصن، وفم الحصن نفسها وكل 
الناحية املسماة إيميو كادي، ثم إنهم 
أضرموا النار في البيوت والسيارات 
ــرح اثــنــان وقتل  ــد ج واملـــخـــازن، وق
مدنيان، وجرح أربعة عشر جنديا من 

واستشهد  امللكية  املسلحة  القوات 
الثاني  الــحــســن  ــع  ــاب وت تــســعــة((، 
كالمه: ))وقد شهدنا، أي شهد رجال 
أشخاصا  امللكية،  املسلحة  القوات 
البوليساريو يحملون على متون  من 
لقد  وجرحاهم..  قتالهم  سياراتهم 
يقبل  ال  بشكل  وتبني  املطاردة  وقعت 
هذه  أو  الــجــنــود  هـــؤالء  أن  الــشــك، 
إلى املركز  العمليات، كانوا يلتجئون 
على  العشار  بفم  الواقع  الجزائري 

الطرف اآلخر من وادي درعة((.
ملحاوره  الثاني  الحسن  ــح  وأوض
وكما  ))إذن،  الــتــالــيــة:  الــخــالصــة 
الظروف  هــذه  في  فالسفر  تعلمون، 
نفسه  عن  اإلنسان  يعطي  أن  معناه 
ــن تلقي  ــا ع ــم ــفــكــرة اآلتـــيـــة: »رغ ال
السلم«..  أجــل  من  أجــيء  الضربات 
كلف  مهما  للسلم  نعم  أقــول  ال  إنني 
أصــدقــاؤنــا  كـــان  وإذا  ثــمــن،  ــأي  وبـ
املوريتانيون قد ارتأوا أنه من الالزم 
التراجع، فإننا قررنا أال نتراجع، ولو 
على  يحمل  لكان سفري  ذهبت،  أنني 
الظن بأنني أود شراء السلم.. إنني ال 

أشتري السلم((.
املحاور  وجــه  الــلــقــاء،  ختام  وفــي 
للملك السؤال التالي: »سؤالي األخير 
أال  الجاللة،  صاحب  كاآلتي:  سيكون 
تخشون، بإلغاء سفركم، التسبب في 
حيرة أو خيبة ظن عند الرأي العاملي 
للرأي  بالنسبة  حتى  أو  وأصدقائكم 
العام املغربي، ربما تكونون يا جاللة 

امللك تعقدون أمال كبيرا على ذلك 

لم تكتف الجزائر فقط بمعارضة حل إفريقي للنزاع حول الصحراء، بل عملت في الخفاء لمدة ثالث 
سنوات مستغلة في ذلك األموال الهائلة الناتجة عن تأميم النفط الجزائري الذي كان سنة 1979، من 

أجل إدخال جبهة البوليساريو كـ»دولة كاملة العضوية« في منظمة الوحدة اإلفريقية، وقد كانت سنة 
1982 على موعد مع حدث هز أركان المنظمة القارية، فخالل انعقاد دورة عادية بالعاصمة اإلثيوبية، اتخذ 

األمين العام لمنظمة الوحدة اإلفريقية، قرارا انفراديا وغير مسؤول، عن طريق إشراك جبهة البوليساريو في 
أشغال االجتماع الوزاري للمنظمة في أديس أبابا.

صورة مركبة تجمع الراحل الحسن الثاني ببومدين والشاذلي بن جديد
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بأنه  الثاني  الحسن  فأجابه  اللقاء؟«، 
كان ينتظر اللقاء بفارغ الصبر، إال أنه 
والبحث عن  له  الحضور  ال يستطيع 
إال وقت قصير  لم يمر  أنه  السلم مع 
على إقامة صالة الغائب ترحما على 
داخل  املوجودة  الحصن  فم  شهداء 

التراب الغير متنازع عليه قط. 
امللك أن  الــجــواب، أوضــح  وفــي ذات 
اإلفريقية  الــدول  رؤســاء  من  ))العديد 
إفريقيا  أن  يعلمون  املــغــرب،  أصــدقــاء 
مقسمة، وأن الكيفية التي تم بها املؤتمر 
الخارجية  الشؤون  ــوزراء  ل التمهيدي 
وأن  الخيبة،  على  تبعث  كانت  نفسها، 
ــرأي  ال وذوي  الحكماء  أولــئــك  جميع 
الحلول  جميع  أن  يــدركــون  الــســديــد، 
في  تكون  لن  إيجادها  املمكن  اإلفريقية 
مثل هذه الظروف التي تمر بها، سوى 
أن  قبل  مــدخــولــة((،  مختلطة  حــلــوال 
يختم جوابه بالتالي: ))أقولها من غير 
على  راضية  إفريقيا  دامت  ما  تنكيت، 
املكوث داخل سفينة يقذف بها بحارتها 
ــام  األم ــى  إل اليمني  على  املـــوجـــودون 
الخلف،  إلى  اليسار  على  واملوجودون 
الوضعية،  هذه  على  راضية  دامت  فما 

فحسبها الرضى بما يترتب عنها((.

كيف تم فرض البوليساريو 
عضوا كامل العضوية داخل 

منظمة الوحدة اإلفريقية

فقط بمعارضة حل  الجزائر  تكتف  لم 
إفريقي للنزاع حول الصحراء، بل عملت 
في الخفاء ملدة ثالث سنوات مستغلة في 
تأميم  عن  الناتجة  الهائلة  األموال  ذلك 
 ،1979 كان سنة  الذي  الجزائري  النفط 
البوليساريو  جبهة  إدخـــال  أجــل  مــن 
منظمة  في  العضوية«  كاملة  كـــ»دولــة 
الوحدة اإلفريقية، وقد كانت سنة 1982 
املنظمة  أركان  هز  مع حدث  موعد  على 
عادية  دورة  انعقاد  فخالل  الــقــاريــة، 
بالعاصمة اإلثيوبية، اتخذ األمني العام 
ملنظمة الوحدة اإلفريقية، قرارا انفراديا 
وغير مسؤول، عن طريق إشراك جبهة 
االجتماع  أشــغــال  فــي  البوليساريو 

الوزاري للمنظمة في أديس أبابا.
من  املغربي  العاهل  أمـــام  يكن  لــم 
ــال رســالــة احتجاج  حــل، ســوى إرسـ
اإلفريقي،  االتحاد  منظمة  رئيس  إلى 
الرئيس الكيني دانيال آراب موي، يوم 
22 فبراير 1982، أكد امللك من خاللها 
أنه بلغه أن ))منظمة الوحدة اإلفريقية 
انعقدت  عادية  دورة  إطار  في  اتخذت 
في أديس أبابا، قرارا يتمثل في إشراك 
ضمن  البوليساريو،  جبهة  يسمى  ما 
مؤسسا  عضوا  باعتبارها  أشغالها، 
واعتبر  اإلفريقية((،  الوحدة  ملنظمة 
الحسن الثاني أن هذا املوقف هو بمثابة 
اغتيالني: األول أن هذا القرار يستهدف 
أن  ))ذلـــك  الكيني،  الرئيس  شخص 
بالدرجة  يستهدف  ــور  ــذك امل ــرار  ــق ال
سمعتكم  من  والنيل  شخصكم  األولــى 
في  وهــذا  الواقع،  األمــر  أمــام  بجعلكم 
أما  قــاتــل((،  ســالح  السياسي  املجال 
الذين  إن  ))ثم  قال بشأنه:  فقد  الثاني 

اعتمدوا هذا املوقف، أرادوا به توجيه 
املنظمة  مصداقية  إلى  قاضية  ضربة 
التي ترأسون دورتها الحالية((، وأكد 
امللك أن املغرب يجدد تمسكه بالقرارات 
القمة  اجتماعات  أثناء  املصادق عليها 
نيروبي،  في  انعقدت  التي  الثالثية 
وليس هناك ما يحمله على التراجع عن 
النار  إطالق  وقف  بخصوص  تعهداته 

وتنظيم االستفتاء في الصحراء.

برقية  الــثــانــي،  الحسن  بعث  كما 
ملنظمة  العام  األمني  كودجو،  آدم  إلى 
خاللها  استغرب  اإلفريقية،  الوحدة 
اللجان  إحــدى  اتخذته  ــذي  ال الــقــرار 
ملنظمة  العامة  األمــانــة  عــن  املنبثقة 
باعتبار  والقاضي  اإلفريقية،  الوحدة 
في  عضوا  البوليساريو  يسمى  مــا 
شديد  خطابا  امللك  ــه  ووج املنظمة، 
الوحدة  ملنظمة  العام  لألمني  اللهجة 
اإلفريقية قال فيه: ))ال يسعنا والحالة 
هذه، إال أن نعبر عن شديد استنكارنا 
واعتبرتم  لنفسكم  أبحتم  لكونكم 
واجبا عليكم، السماح إلحدى الهيئات 
اإلدارية التابعة لكم بالقيام بمثل هذا 
التعسف واتخاذ قرار ال يدخل في نطاق 
اختصاصاتها وال ضمن املهام املنوطة 
القرار  ــذا  ))ه أن  امللك  وأكــد  بــهــا((، 

يعتبر تحديا واستفزازا للمغرب((.

من  برسالة  امللك  توصل  ذلك،  وبعد 
سيكوتوري،  أحمد  الغيني  الرئيس 
نتتبع  ))إنــنــا  بالتالي:  فيها  أخبره 
باهتمام كبير تطور الوضعية الطارئة 
الــوحــدة  منظمة  وزراء  مجلس  فــي 
بعثنا  وقــد  أبــابــا،  بــأديــس  اإلفريقية 
ووجهنا  ــدورة،  ــ ال لــهــذه  مهما  وفـــدا 
رؤســاء  زمــالئــنــا  جميع  ــى  إل خطابا 
يدينوا  أن  فيه  منهم  نطلب  ــدول،  الـ

بشدة التصرف الالمبالي والالمسؤول 
الصادر عن األمني العام ملنظمة الوحدة 

اإلفريقية((.
برسالة  تــوصــل  ــار،  ــ اإلط ذات  ــي  وف
ضيوف،  عبدو  السنغالي  الرئيس  من 
جاللتكم  أشــاطــر  ــي  ))إنـ فيها:  ــاء  ج
في  عنه  عبرتم  الــذي  التطور  تماما 
بقوانني  يذكر  والذي  املذكور،  الخطاب 
أن  حيث  اإلفريقية،  الــوحــدة  منظمة 
من  هو  القضية  هذه  بخصوص  قــرارا 
غيرهم،  دون  الدول  رؤساء  اختصاص 
عن  الــصــادرة  للقرارات  تطبيقا  وذلــك 
في  املنعقد  اإلفــريــقــي  القمة  مؤتمر 
وإن   ،1980 يونيو  شهر  في  فريتاون 
جمهورية السنغال تنضم إلى كل مسعى 
القانون  نــصــرة  يحقق  أن  شــأنــه  مــن 

ويفرض احترام ميثاق املنظمة((.
حتى  الكثير  الــوقــت  مــن  يمر  لــم 

مؤتمر  لعقد  العدة  تعد  ليبيا  بــدأت 
العادي  اإلفريقية  الــوحــدة  ملنظمة 
فوق أراضيها، وحاول معمر القذافي 
إقناع امللك الحسن الثاني باملشاركة 
في هذه الدورة، خاصة وأن العالقات 
ــت تــتــجــه نحو  ــان ــديــن ك ــبــل بـــني ال
املغربي  العاهل  أن  غير  املصالحة، 
رفض املشاركة في هذه القمة، وأرسل 
ملنظمة  الــدوري  الرئيس  إلى  رسالة 

الكيني  الرئيس  اإلفريقية،  الوحدة 
خاللها  من  أكــد  مــوي،  آراب  دانيال 
في  املشاركة  املغربية  اململكة  رفض 
هذه القمة، وأوضح له أن هناك دوال 
على  وهــي  مــعــه،  متضامنة  أخـــرى 
واشترط  املشاركة،  لعدم  استعداد 
))يعلن بصراحة  أن  املشاركة  مقابل 
اتخذه  ــذي  الـ ــرار  ــق ال أن  ووضـــوح 
الكاتب العام اإلداري عقب ذلك بقبول 
الجمهورية الصحراوية الديمقراطية 
الوحدة  منظمة  في حظيرة  املزعومة 
له،  مفعول  ال  باطل  قــرار  اإلفريقية، 
لم  ثم  معدوم((،  قرار  فهو  وبالتالي، 
يلبث أن غادر املغرب منظمة الوحدة 
الجزائر  استغلت  بعدما  اإلفريقية، 
مواردها املالية من أجل شراء الذمم، 
وتحويل املنظمة إلى حديقة للنشاط 

االنفصالي.. استمر سنني طويلة.

ضيوفآراب مويسيكوتوري

العديد من رؤساء الدول اإلفريقية أصدقاء المغرب، يعلمون أن إفريقيا 
مقسمة، وأن الكيفية التي تم بها المؤتمر التمهيدي لوزراء الشؤون 

الخارجية نفسها، كانت تبعث على الخيبة، وأن جميع أولئك الحكماء 
وذوي الرأي السديد، يدركون أن جميع الحلول اإلفريقية الممكن 

إيجادها، لن تكون في مثل هذه الظروف التي تمر بها، سوى حلوال 
مختلــــطة مدخــــولة
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كواليس  صحراوية  

منظمة الكشاف الوطني 
بالداخلة تنبه إلى االسترزاق 

على حساب المخيمات
سعيد الهوداني. الداخلة

  
بها  تقوم  التي  التفقدية  الــزيــارات  إطــار  في 
القيادة العامة ملنظمة الكشاف الوطني، واعتبارا 
أنشطة  على  ــرت  أث التي  الجائحة  لتداعيات 
زيــارة  املنظمة  نظمت  اململكة،  بربوع  الــفــروع 
وادي  الداخلة  بإقليم  الجهوية  مندوبيتها  إلى 
قصد  املاضيني،  والسبت  الجمعة  يومي  الذهب، 
والصعوبات  اإلكراهات  على  قرب  عن  الوقوف 
حلول  إيجاد  بغية  املندوبية،  تواجهها  التي 
املستجدات  على  اطالعها  مــع  لها،  إجــرائــيــة 
التربوية والكشفية من أجل تطوير عملها وجعله 

في صلب النموذج التنموي الجديد.
وتم تنظيم ندوة تربوية ثقافية بمقر املندوبية 
وجيش  للمقاومة  السامية  للمندوبية  الجهوية 
»دور  مــوضــوع:  في  الداخلة  بمدينة  التحرير 
التنموي  النموذج  تنزيل  في  الكشفية  الحركة 
القائد  وسيرها  الــنــدوة  نشط  حيث  الجديد«، 
ملنظمة  العام  القائد  بحضور  الــدقــاق  يوسف 
وأعضاء  البطال،  إبراهيم  الوطني،  الكشاف 
للمندوبية  الجهوية  واملديرة  العامة،  القيادة 
السامية للمقاومة وجيش التحرير، سلم تيروز، 
حتحات،  الحبيب  للشباب  الجهوي  واملــديــر 
الوطنية  للجامعة  الجهوي  املكتب  ورئــيــس 
للتخييم بجهة مراكش أسفي، عادل نزار، ومدير 
دار الشباب بأوسرد أحمد لكماري، ونائب رئيس 
املكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بجهة 
فضال  مــوزون،  مصطفى  الذهب،  وادي  الداخلة 
الفاعلني  وبعض  أخــرى  كشفية  تنظيمات  عن 

الجمعويني.
وقد أجمعت جميع املداخالت في الندوة على 
يرتكز  الــذي  الجديد  التنموي  النموذج  أهمية 
بهدف  البشري  الرأسمال  تعزيز  على  أساسا 
بكل  تمكنهم  التي  القدرات  املواطنني  كل  منح 
وتحقيق  األمــور  بزمام  األخــذ  من  استقاللية، 
وهذا  البالد،  تنمية  في  واملساهمة  طموحاتهم 
وعاجلة  وضرورية  أساسية  إصالحات  يتطلب 
والتعليم  والتربية  الصحة  أنظمة  مــن  لكل 

والتكوين املهني.

تكلـيف الدخـيسي بحـل لـغز جـريمة الداخـلة

 العيون. األسبوع 

ــرارا  ق البوليساريو  جبهة  أصـــدرت 
كمية  أي  على  الحصول  ترخيص  بمنع 
أجل  إلــى  واأللــبــان  والــزيــت  الدقيق  من 
ــذي يشمل  ــر الـ ــحــدد، وهـــو األمـ غــيــر م
إذ  العازلة،  املنطقة  في  القاطنة  العائالت 
لها  الترخيص  »منع  على  الوثيقة  نصت 
عبر  إال  والدقيق  الزيت  على  للحصول 
رسالة وتأكيد من طرف ما تسمى بوزارة 

البناء، على حد توصيفها.
ــاء الــجــزائــريــة  ــب ــة األن ــال وأفــــادت وك
الجزائري  األمــة  »مجلس  أن  الرسمية، 
في  للتقصي  لجنة  تشكيل  عــن  أعــلــن 
الغذائية  املنتجات  في  واملضاربة  الندرة 
املستمرة  الزيادات  تشكل  إذ  األساسية«، 
الزيتية  للبذور  العاملية  األســعــار  فــي 
الضغط  مــن  مــزيــدا  املجفف،  والحليب 
للجزائر،  املضطربة  املالية  املــوارد  على 

التي تدعم بشكل كبير املنتجات الغذائية 
والحليب  الطهي  زيــت  مثل  األساسية، 

والخبز.
بـ»وزارة داخلية«  وصدرت عما يسمى 
املــواد  كميات  بتقييد  قــرارات  الجبهة، 
التنفيذ  حيز  دخلت  والتي  األساسية، 
ابــتــداء مــن يــوم األحــد األخــيــر، وبــررت 
الوثيقة ذلك بـ»األزمة املسجلة بخصوص 
األساسية،  الغذائية  املــواد  بعض  نقص 
والسيما مادتي الزيت والدقيق«، وصدور 
على  بـ»املحافظة  الجبهة  من  تعليمات 
تراخيص  منع  مــع  ــوجــودة«  امل الكمية 

الحصول على »الدعم اإلنساني«.
املــواد  نقل  منع  ــراءات  ــ اإلج وتشمل 
حظرت  إذ  محددة،  بكميات  إال  الغذائية 
شاحنات نقل البضائع أي حمولة تتجاوز 
املواد  األزمة  كيلوغراما، وال تخص   250
إذ  أيضا،  البناء  مواد  بل  فقط،  الغذائية 
الوثيقة على منع جميع تراخيص  نصت 
هذه املواد، باإلضافة إلى منع رخص أي 

كمية من املحروقات ألي عربة مدنية.

 البوليساريو تمنع استعمال الدقيق 
تـــرخيص والــــزيت دون 

عبد اهلل جداد. الداخلة

  
ــة  ــي ــن ــالـــح األم تــبــاشــر املـــصـ
التاجر  وفاة  قضية  قريب،  بشكل 
الجدل  أثارت  والتي  )يوسف.ع(، 
وأنه  خصوصا  الداخلة،  بمدينة 
ــراف املــهــمــة في  ــ ــد األطـ ــان أحـ كـ
لحبيب  الــتــاجــر  اخــتــفــاء  قضية 
التي  ــعــة  ــواق ال ــذه  هـ ــشــي،  أغــري
وخلقت  العام،  الــرأي  بال  تشغل 
حالة من »الغموض« منذ وقوعها، 
)يــوســف.ع(  وفــاة  إلــى  باإلضافة 
بعد  ساعات  غامضة  ظــروف  في 
مصالح  طرف  من  إليه  االستماع 

الشرطة القضائية بالداخلة. 
بمحكمة  ــام  ــع ال الــوكــيــل  ــان  وكـ
ــد أصــدر  االســتــئــنــاف بــالــعــيــون، ق
بالغا  األخير،  األربــعــاء  يــوم  مساء 
أن  خالله  من  أكد  الخصوص،  بهذا 
جارية  تزال  ال  واألبحاث  التحريات 
بشكل مكثف، بغاية استجماع املزيد 
حقيقة  على  للوقوف  املعطيات  من 

سيتم  انتهائها،  وحــال  ــر،  األم
املناسب  القانوني  األثر  ترتيب 
وسيتم  نتائجها،  ضوء  على 

إخبار الرأي العام بذلك.
وأفاد بالغ املديرية العامة 

ــي،  ــوطــن لـــأمـــن ال
فــرضــيــة وفـــاة 
لحبيب  التاجر 
ــي  ــ ــشـ ــ ــريـ ــ أغـ
أيــام   10 بــعــد 
ــن اخــتــفــائــه،  م
ــالغ  ــب ــد ال ــ وأكـ

مع  بتعاون  تتواصل  األبحاث  أن 
القضائية  الوطنية للشرطة  الفرقة 
ملراقبة  العامة  املديرية  ومصالح 
التراب الوطني، بدعم تقني وعلمي 
الجنائي  ــعــالم  االســت فــرقــة  ــن  م
ــر الــوطــنــي  ــب ــخــت ــون وامل ــعــي ــال ب
البيضاء،  بالدار  العلمية  للشرطة 
ومالبسات  ظـــروف  عــن  للكشف 
لتاجر  فــيــه  املــشــكــوك  االخــتــفــاء 
فبراير   7 بتاريخ  الداخلة  بمدينة 
الجاري، وتحديد العالقة املحتملة 
العثور على  لهذا االختفاء بحادث 
ظروف  في  معارفه  من  تاجر  جثة 
شاطئ  من  بالقرب  فيها  مشكوك 
والتحريات  األبحاث  وأن  املدينة، 
امليدانية املنجزة في هذه القضية، 
أسفرت عن تحديد مسرح الجريمة 
اإلجرامية،  األفعال  لهذه  املفترض 
يستغله  مستودع  عن  عبارة  وهو 
جثته  اكتشاف  تم  ــذي  ال التاجر 
تم  والـــذي  البحر،  لفظها  بعدما 
من  العديد  على  بداخله  العثور 
ومعاينة  النووي  الحمض  عينات 
ــذي تم  ــ ــاء الــضــحــيــة ال ــ ــار دم ــ أث
في  باختفائه  التصريح 
فيها،  مشكوك  ظـــروف 
طمسها  محاوالت  رغم 
باستعمال  وإتــالفــهــا 
ومكنت  منظفة،  مــواد 
أثار  اكتشاف  من  أيضا 
ــي مــكــان  حـــريـــق فـ
بعيد  غير  خالء 
ــرح  ــسـ ــن مـ ــ ــ ع
الـــجـــريـــمـــة، 
وتـــم الــعــثــور 
فــــيــــه عــلــى 
عظام  بقايا 

كشفت  بشرية  وأســنــان  متفحمة 
الــخــبــرات الــبــيــولــوجــيــة الــتــي 
للشرطة  الوطني  املختبر  أجراها 
لعينات  مطابقة  أنــهــا  العلمية، 
ــووي لــلــضــحــيــة  ــ ــن ــ الــحــمــض ال
تحتوي  وأنها  باختفائه،  املصرح 
البصمة  مع  الجيني  الشبه  على 
عينات  مــن  املـــأخـــوذة  ــة  ــي ــوراث ال
الضحية. لوالدة  النووي   الحمض 
ــاء  ــشــرف وأصــــــدرت مــكــونــات ال
بإقامة  املجتمعون  ــعــروســني  ال
بيانا  بالعيون،  الدبدا  املحجوب 
لحبيب  ــة  ــل عــائ مـــع  لــلــتــضــامــن 
بتكثيف  ــة  ــب ــال ــط وامل ــشــي  ــري أغ
عن  الكشف  أجــل  من  املجهودات 

مصير املختطف في أقرب وقت.

ــد الــلــطــيــف  ــب ــذا، وكـــلـــف ع ــ هـ
الــحــمــوشــي، رئـــيـــس الــشــرطــة 
ــقــضــائــيــة مــحــمــد الــدخــيــســي  ال
كافة خيوط هذه  ملتابعة  شخصيا، 
الحادثة التي هزت ساكنة األقاليم 

الجنوبية على الخصوص.
لحبيب  التاجر  عائلة  وتطالب 
عن  بالكشف  املختفي،  أغريشي 
ــي عــدم  ــدت ف ــاع ــتــي س الــجــهــة ال
الذي  األوحــد  بالشاهد  االحتفاظ 
القضائية  الــشــرطــة  استنطقته 
منذ  حمايته  تتم  ــم  ول بالداخلة 
خروجه من إدارة األمن ليوجد جثة 
هامدة في صباح اليوم املوالي ولم 
بني  ما  ذلك  مسؤولية  تحديد  يتم 

األمن والنيابة العامة بالداخلة.

بااللـــتقائية يطــالب  الركـــالوي 

رئيس غواتيماال يؤكد اصطفافه إلى جانب القضية الوطنية

 العيون. األسبوع 

ميارة،  النعم  املستشارين،  مجلس  رئيس  حظي 
غواتيماال،  جمهورية  رئــيــس  طــرف  مــن  باستقبال 
 2022 فبراير   15 الثالثاء  يوم  غياماتي،  أليخاندرو 
باملقر الرئاسي للجمهورية، وخالل هذا االستقبال، أبلغ 
رئيس مجلس املستشارين تحيات امللك محمد السادس 

جاللته  متمنيات  مع  الجمهورية،  رئيس  لفخامة 
الصديق،  الغواتيمالي  للشعب  واالزدهار  بالتوفيق 
تقديره  عن  الغواتيمالي  الرئيس  أعرب  جهته،  ومن 
الكبير للمملكة املغربية تحت القيادة الرشيدة لجاللة 

امللك محمد السادس.
املوقف  على  غواتيماال  رئيس  أكد  املناسبة،  وبنفس 
الثابت لبالده بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة 
املغربية، وهو الدعم الذي يشمل مواقف الجمهورية في 
كل املحافل اإلقليمية والدولية، معربا عن الرغبة األكيدة 
التجارية  واملبادالت  االقتصادي  بالتعاون  االرتقاء  في 
السياسية  العالقات  مستوى  إلى  املجاالت  مختلف  في 

املتينة التي تجمع البلدين الصديقني.
خالل  مرفوقا  املستشارين،  مجلس  رئــيــس  وكـــان 
طارق  غواتيماال،  لدى  املغرب  بسفير  االستقبال  هذا 
اللوجري، واملستشار البرملاني أحمد الخريف، وزكرياء 

لحنيني، رئيس ديوان رئيس مجلس املستشارين.
تدشني  مراسيم  ميارة  النعم  الصحراوي  حضور 
الفضاء املغربي بمقر برملان أمريكا الالتينية والكرايبي 
امللك  »مكتبة  اسم  عليه  أطلق  والذي  بناما،  بجمهورية 
الذي  الجديد  االنتصار  ليؤكد  جاء  الــســادس«،  محمد 
الالتينية، وشارك  بأمريكا  املغربية  الدبلوماسية  حققته 
السنوية  العامة  الجمعية  فعاليات  في  املغربي  الوفد 
رؤســاء  وقمة  والكرايبي،  الالتينية  أمريكا  لبرملان 
بإفريقيا  واإلقليمية  الجهوية  البرملانية  االتــحــادات 

وأمريكا الالتينية.

طانطان. األسبوع
  

وانطالق  تدشني  حول  التواصلي  اللقاء  خالل 
طانطان  إلقليم  املندمج  التنمية  برنامج  إعــداد 
2022-2024، قال جبران الركالوي، املدير العام 
لوكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية 
تنموي  برنامج  »بلورة  أن  اململكة،  ألقاليم جنوب 
البرامج لتحقيق  باقي  مالءمة  يتطلب  مندمج 
للمشاريع  أفضل  لتنزيل  االلتقائية  من  كبير  قدر 
طانطان«،  إقليم  احتياجات  لجميع  واالستجابة 

طانطان  إقليم  عامل  دعا  املناسبة،  وبذات 
»إدراج  إلى  الشاذلي،  اللطيف  عبد 

استراتيجي  بعد  ذات  مشاريع 
السابقة  االختالالت  كل  لتجاوز 
اقتصادية  دينامية  ــداث  وإح

وجاذبية مستدامة«.
وستشرف السلطة اإلقليمية 
ــذا الــبــرنــامــج  عــلــى إعــــداد هـ
مختلف  مع  بتنسيق  وتنفيذه 
وفق  املؤسساتيني  الــشــركــاء 

نهج  على  ترتكز  شمولية  رؤيــة 
حيث  متكامل،  تنموي  تشاركي 

القطاعات  الــبــرنــامــج،  سيستهدف 

وتتطلب  إيجابية،  مؤشرات  تحقق  لم  التي 
تقليص  باإلقليم بهدف  تدخالت عاجلة 
واالجتماعية،  املجالية  التفاوتات 
وتلبية الحاجيات امللحة للساكنة 
ــزات  ــي ــجــه ــت فـــي مـــجـــاالت ال
ــات  ــ ــدم ــخــ ــ ــة وال ــ ــي ــ ــاس ــ األس
ــة،  ــصــحــي ــة وال ــي ــاع ــم ــت االج

وإحداث فرص شغل قارة.
إلى  البرنامج  يهدف  كما 
املندمجة  التنمية  تحقيق 
جميع  بني  االلتقائية  إطار  في 

البرامج التنموية باإلقليم.

الدخيسي

الركالوي

ميارة رفقة غياماتي 

غواتيماال رئيس 
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للنقــاش

ال أحد يشكك في أن تدهور 
الدول يعود باألساس إلى 

التعليمية  التربية  فشل 
والوطنية والثقافية.. فشل 

يسدل ستائره على كل 
والخاصة،  العمومية  القطاعات 

فبدون تعليم جاد وجيد 
وهادف، ال يمكن تحقيق أي 

تنمية، وال أحد ينكر أن المغرب 
يدخل ضمن خانة الدول التي 
لم توفق في تحقيق نموذج 

تعليمي بديل يمكنه االرتقاء 
المغربي،  بالفكر والعقل 

ويوقف نزيف الطفولة وهجرة 
األدمغة، ويعيد الثقة إلى 

الثالثي المكون لكل عملية 
والمتمثل  تعلمية  تعليمية 
في األستاذ والتلميذ وولي 

أمره، وبالتالي، يمكن من 
إنتاج طاقات وكفاءات قادرة 
باعتماد  التنمية  على تحقيق 

سواعدها وأدمغتها وما 
تيسر لها من موارد طبيعية 

وصناعية.     
  

في حاجة إلى األمن 
التعليمي الوقائي..

لألمن  الحقيقي  املــفــهــوم  يعتبر 
األمــن  مــن  جــزء  كــان  وإن  التعليمي، 
ترسيخه  واملــفــروض  املتفرع،  الــعــام 
الحياة،  القطاعات وكل مناحي  كل  في 
والضامن  الحقيقي  املنطلق  )يعتبر( 
العام  األمـــن  متفرعات  بــاقــي  لحياة 
يعني  التعليمي  ــن  ــاألم ف ــرى،  ــ األخـ
وفئاته..  ألوانه  بكل  املغربي  الشعب 
الكل يعرف أنه يعرف قصورا وارتباكا 
بسبب غياب دعم ومساندة كل األطراف 
بد  ال  املغربي  املواطن  أن  كما  املعنية، 
التربوية،  املنظومة  في  طرفا  يكون  أن 
أو  التربوي  بالقطاع  موظفا  إما  فهو 
تلميذا أو طالبا أو ولي أمر أحدهم، أو 
خاصة  أو  عمومية  بقطاعات  مسؤوال 
مؤثرة ومتأثرة بالقطاع التربوي، وهو 
مسلكا  التعليمي  األمــن  من  يجعل  ما 
الــذي  الــعــام  األمــن  لتحقيق  وجــســرا 
يدخل ضمن الئحة الواجبات والحقوق 
ويتطلب  والجماعات،  بالفرد  الخاصة 
أجل  من  الكل  جهود  وتظافر  تداخل 

تحقيقه.
الــوصــي  الــجــهــاز  الـــدولـــة  تعتبر 
لــكــن يبقى  ــام،  ــع والــحــامــي لــألمــن ال
وأيــادي  أجهزة  إلى  حاجة  في  عملها 
وتقترح  تواكب  داعمة  بيضاء  وطنية 
األمن  إرساء أسوار  وتشارك، من أجل 
يميز  مــا  ألن  بنيانه،  وتمتني  الــعــام 
تجليات  بــاقــي  عــن  التعليمي  األمـــن 
بهذا  املعنية  األطراف  أن  العام،  األمن 
وأولياء  ــة  وإداري تربوية  )أطــر  األمــن 
اإلمكانيات  من  لها  التالميذ..(،  أمور 
العلمية والثقافية واملعرفية ما يمكنها 
لتنمية وتطوير  من إعطاء دفعة كبيرة 
فاعلية  أكثر  وجعله  التعليمي  األمــن 
والتوعية  التحسيس  أساليب  بسلك 
ذلك  في  يساعدها  والتتبع،  واملراقبة 
الزمن املدرسي واملكان، وكون التالميذ 
الــحــرم  يجمعهم  واألطــــر  والــطــلــبــة 
املدرسي والجامعي ومرافقه العمومية 
لهذا  وجهزت  بنيت  التي  والخاصة 
الغرض، وتجمعهم الرغبة في التدريس 
والــتــحــصــيــل والـــلـــقـــاءات الــيــومــيــة 
مقننة،  وحصص  لبرامج  الخاضعة 
لكن ما يحد من فاعلية األمن التعليمي، 

راوده  وانكباب  الجزر،  على  اعتماده 
ــطــرق واآللــيــة  ــي ال عــلــى االجــتــهــاد ف
ترسخ  ــادرات  مــب وغــيــاب  التأديبية، 
باستثناء  ــتــوعــيــة،  وال للتحسيس 
الوطنية  ــام  األي خــالل  به  »يطبل«  ما 
يبقى  أنه  كما  واملناسباتية،  والدولية 
العناصر  أيــادي  في  حدين  ذا  سيفا 
أن  باعتبار  مثال..  والدركية  األمنية 
املديرية العامة لألمن الوطني والقيادة 
العامة للدرك امللكي، ال تمتلكان معاهد 
وأن  املدرسي،  األمــن  عناصر  لتكوين 
يعقل  ال  ودركية  أمنية  عناصر  هناك 
املكلفة  الخليات  تلك  ضمن  تكون  أن 
باألمن املدرسي بالنظر إلى سلوكياتهم 
يكون  أن  من  البد  كما  تعاملهم.  وطرق 
لقضايا العنف املدرسي محاكم ومراكز 
هذا  تراعي  بقوانني  تربوية،  قضائية 
في  يتحول  ــذي  ال )الشغب(،  العنف 
أن  غير  جــرائــم،  ــى  إل مناسبات  عــدة 
خاصة  أوضاع  لها  تبقى  الجرائم  تلك 
واألسباب  مقترفيها  نوعية  باعتبار 
وباعتبار  وقــوعــهــا،  ــى  إل أدت  الــتــي 
عهدة  في  وهــم  قاصرين،  الجناة  أن 
املدارس، وال يحق لها أن تخذل اآلباء 
الكفاءات  من  بــدال  وتنتج  واألمــهــات، 
والكوادر، منحرفني في بعض الحاالت. 

استمرار هدر الزمن 
المدرسي والجامعي

ــا الزلــنــا ال نــقــيــم وزنــا  ــن ــدو أن ــب ي
الحكمة  معنى  ندرك  وال  الزمن،  ملفهوم 
»الوقت كالسيف إن لم تقطعه  العربية 
قطعك«، وخصوصا زمن قطاع التربية 
على  كله  ــرهــان  ال حيث  والــتــكــويــن، 
تضيع  وحــيــث  والــشــبــاب،  الطفولة 
والتحصيل  التربية  من  أسابيع  عدة 
دراســي،  موسم  كــل  خــالل  والتكوين 
املدرسي  الدخول  موعد  تأخر  بسبب 
عن  اإلعالن  في  واإلسراع  )الحقيقي(، 
نهاية املوسم الدراسي قبل حتى إتمام 
املبرمجة  الدراسية  واملناهج  البرامج 
لكل مستوى تعليمي، ولعل ما تعيشه 
من  فــراغ  مــن  التعليمية  املــؤســســات 
األطر والتالميذ وعزلة، كلما كانت على 
أكبر  يونيو،  شهر  منتصف  مشارف 
دليل على الهدر الذي يتعرض له الزمن 
التعليمية  املؤسسات  فكل  املدرسي، 
على  باكرا  تبصم  الثالثة،  بأسالكها 

الدراسية،  السنة  نهاية  عطلة  بداية 
ــروض املــحــروســة  ــفـ ــراء الـ ــ بــعــد إجـ
الثاني،  الدراسي  باألسدس  الخاصة 
أو  صــرخــة  التالميذ  معظم  ويطلق 
واإلعداد  الدراسة  من  التخلص  فرحة 
باستثناء  والتسلية  الترفيه  لبرنامج 
الذين  اإلشهادية،  املستويات  تالميذ 
وإن توقفوا عن الدراسة رسميا، فإنهم 
االمتحانات  اجتياز  مواعيد  ينتظرون 
)السادس  املحلية  املوحدة  النهائية 
ــة )الــثــالــثــة  ــوي ــجــه ــدائـــي(، وال ــتـ ابـ
ــدادي(، والــوطــنــيــة االســتــدراكــيــة  ــ إعـ
باكالوريا،  الثانية  بالسنة  الخاصة 
لم  ــذة  األســات مــن  مجموعة  أن  علما 
الدروس  كل  تدريس  إتمام  في  يوفقوا 
محددة،  زمنية  جــداول  وفق  املبرمجة 
ومع ذلك تغلق حجرات الدرس وتدخل 

املكاتب اإلدارية في مرحلة املداومة.
فمع بداية كل موسم دراسي، تدخل 
تسجيل  ــة  دوام في  التربوية  اإلدارة 
وإعـــداد  الــتــالمــيــذ،  تسجيل  ــادة  ــ وإع
باألساتذة  الخاصة  الزمن  استعماالت 
بعض  يلتحق  ما  ونــادرا  والتالميذ، 
بداية  الدراسية  بفصولهم  التالميذ 
إلى  الــولــوج  حتى  وال  شتنبر،  شهر 
أداء  أجــل  من  التعليمية  املؤسسات 
الــتــســجــيــل والــتــعــرف على  ــوم  ــ رس
ــم وأســاتــذتــهــم،  ــه ــالئ فــصــولــهــم وزم
لعدة  والتالعب  التماطل  يستمر  وقد 
أسابيع، مما يجعل األساتذة يفضلون 
عدم البدء في تلقني الدروس، واالكتفاء 
غير  واالستئناس  للمراجعة  بحصص 

املبرمجة.
  

ماذا عن صحة وسالمة 
رواد المدارس؟

املــؤســســة  أن  فـــي  ــشــك  ي ــد  أحــ ال 
التعليمية تمثل مجتمعا مصغرا، وهي 
الحياة  متطلبات  كل  إلــى  حاجة  في 
املفروض أن تتمتع بها املجتمعات، في 
مقدمتها األمن والصحة والسالمة، وال 
معينة  مؤسسات  تخلو  بأن  يقبل  أحد 
األشخاص  آالف  بالساعات  )تحتضن 
ــر إداريـــة  الــعــامــلــني واملــتــعــلــمــني أطـ
وتربوية، تالميذ وطلبة.. نشطني، منها 
مئات  تــأوي  داخليات  بها  مؤسسات 
األطفال واليافعني..( من مراكز صحية 
مجهزة، تشرف عليها أطر طبية تتابع 

والنفسية  الصحية  األوضاع  كثب  عن 
فهناك  الصغير،  املجتمع  ذلك  ملواطني 
بشرية  أعداد  بها  تعليمية  مؤسسات 
أحــيــاء سكنية،  ــداد ســكــان  أعـ تــفــوق 
ــز حــضــريــة وجــمــاعــات  ــراك ــا م ــم ورب
يعطي مسؤولوها  ال  ذلك  ومع  ترابية، 
الصحة والسالمة  لقطاع  اهتمام  أدنى 
درهما  ولــو  ــرصــدون  ي وال  داخــلــهــا، 
مصاب  أو  مــريــض  إلســعــاف  واحـــدا 
بحادثة داخلها، ولكم أن تعرجوا على 
بالدار  الجديدة(  )طريق  الحقوق  كلية 
والشغيلة  الطلبة  عدد  حيث  البيضاء، 
سنويا  وتعرف  نسمة،  ألف   22 يناهز 
جديد،  طــالــب   800 حــوالــي  تسجيل 
وألفي طالب في سلك املاستر، متبوعة 
بها  التي  باملحمدية  الحقوق  بكلية 
العلوم  وكلية  نسمة،  ألف   16 حوالي 
 12 حوالي  تحتضن  التي  مسيك  بن 
رسمية  إحصائيات  نسمة، حسب  ألف 
فلو  الثاني،  الحسن  جامعة  داخل  من 
التعليمية  املــؤســســات  تلك  صنفت 
الشركات  خانة  ضمن  التكوينية  أو 
شروط  لنفس  وخضعت  ــاوالت،  ــق وامل
ــب الــصــحــي،  ــجــان الــتــأســيــس مـــن ال
ومعها  التعليمية  الشغيلة  لحظيت 
آليات  مــن  يفتقدونه  بما  املتعلمني 
بسيطة  فمقارنة  والسالمة..  الصحة 
أجل  من  الشغل  مدونة  تفرضه  ما  بني 
سالمة وصحة األجراء داخل الشركات 
يعيشه  ــا  ومـ املــهــنــيــة،  واملـــقـــاوالت 
)الشغيلة  والتكوين  التربية  أجــراء 
من  والطلبة  والتالميذ  التعليمية( 
تهميش والمباالة بصحتهم وسالمتهم 
املدرسية  التعليمية  املؤسسات  داخل 
والجامعية، تؤكد ضرورة إعادة النظر 
املدرسية  الصحة  وبرامج  أهــداف  في 

والجامعية والدفاتر الصحية. 

مهزلة.. األمن الخاص
 يسد الخصاص

منذ  الوطنية  التربية  وزارة  لجأت 
النظافة  قطاعي  تفويت  إلى  سنوات، 
وفق  املناولة،  شركات  إلى  والحراسة 
العمومية  املتعلقة بالصفقات  املساطر 
كأسلوب سلكته كل القطاعات العمومية 
العموميني  املــوظــفــني  مــن  للتخلص 

الدنيا، حيث  السالليم  أصحاب 
بتدبير  فائزة  شركة  لكل  يعهد 

مالمح »قتل« 
النظــــــــام 
لتعلـــيمي  ا

بالمغرب

إذا كان الوزير ال يعلم..
؟ الحقيــــــقة  هــــــي  فمـــــا   

حمراوي بوشعيب 
إعـــــــداد:



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
11 العدد: 1595 من 18 إلى 24 فبراير 2022

للنقــاش
قطاعي النظافة أو الحراسة باملدارس، 
حراس  من  مجموعة  من  تمكينها  إلى 
التعاقد  يتم  واملنظفات،  الخاص  األمن 
الشغل  لقانون  تمت  ال  بطرق  معهم 
من  وأكــثــر  هــزيــلــة،  ــأجــور  وب بصلة، 
يشتغلون  الخاص  األمن  فحراس  هذا، 
في  12 ساعة  ملدة  نهار،  ليل  بالتناوب 
7 مساء، أو  7 صباحا إلى  )من  اليوم 
أن  7 صباحا(، حتى  إلى  7 مساء  من 
معظمهم يشتغلون أيام العطل ونهاية 
بعيد  يــعــرف  مــا  يجهلون  ــوع،  األســب
يتم  عبيد  إلى  تحولوا  أن  بعد  الشغل 
استغاللهم لسد كل حاجيات املدارس.. 
الحارس األمثل والجاد في نظر اإلدارة 
كل  شغل  بإمكانه  الــذي  هو  التربوية 
تفتقدها  باتت  التي  والــحــرف  املهن 
عليه  إذ  التعليم،  ومديريات  املــدارس 
ككهربائي،  العمل  في  بارعا  يكون  أن 
عامل  حــداد،  نجار،  بستاني،  صباغ، 
املفهوم  يجسدون  وسمكري...(،  بناء، 
الحقيقي للمثل الشعبي: »سبع صنايع 

والرزق ضايع«.
  

سد الخصاص بدون 
اختصـــاص

الــثــانــويــات  مــن  مجموعة  تعيش 
ظواهر  ببالدنا،  والتأهيلية  اإلعدادية 
مسؤولون  روادهـــا  غــريــبــة،  تــربــويــة 
تربويون على مستوى أقسام ومصالح 
اإلقليمية  باملديريات  البشرية  املوارد 
ــات الــتــربــيــة والــتــكــويــن،  ــي ــم ــادي وأك
للموارد  العشوائي  التدبير  في  تتمثل 
ما  أو  الترقيع،  ومنهجية  البشرية 
التربوية  ــاط  األوســ فــي  يــعــرف  ــات  ب
تسلكها  التي  سوكور«،  بـ»الرويضة 
أساتذة  في  الحاصل  الخصاص  لسد 
هنا  والحديث  الدراسية،  املواد  بعض 
بتدريس  أســاتــذة  تكليف  عملية  عــن 
اختصاصاتهم  ضمن  تدخل  ال  مــواد 
أنهم  علما  متآخية،  مواد  أنها  بدعوى 
لم يتلقوا بشأنها أي تكوين أو تأطير 
وال رغبة، حيث أن مجموعة من أساتذة 
الصناعية  والتكنولوجيا  اإلعالميات 
رغم  مكلفون،  والكيمياء  الفيزياء  أو 
الرياضيات،  مــادة  بتدريس  أنوفهم، 
أســاتــذة  مــن  مجموعة  نــجــد  وحــيــث 
االجتماعيات  أو  اإلسالمية  التربية 
العربية،  اللغة  مادة  بتدريس  مكلفني 
بل إن الوزارة الوصية، املفروض فيها 
مواكبة التطور العلمي، واالنكباب على 
االستراتيجية  الرؤية  مضامني  تنفيذ 
على  تــراهــن  الــتــي   ،)2030/2015(
من  بجيش  ــقــت  أل الــتــعــلــيــم،  رقــمــنــة 
أساتذة اإلعالميات للعمل داخل إدارات 
واملــديــريــات  التعليمية  املــؤســســات 
التالميذ،  تدريس  واألكاديميات عوض 
مادة  تدرس  ثانويات  نجد  ما  ونــادرا 
على  التوفر  عدم  بسبب  اإلعالميات، 
توفر  عدم  بسبب  أو  للمادة،  مدرسني 
ونفس  الالزمة،  التجهيزات  أو  البنية 
التفتح  مـــواد  بــاقــي  تعرفها  األزمـــة 
كأساتذة  مــدرســون،  لها  أحــدث  التي 
الفنون التشكيلية واملوسيقى والفنون 
بال  أنفسهم  وجــدوا  الذين  النسوية، 
كمدرسني  اختصاصاتهم  يوافق  عمل 
بشأنها  تلقوا  التي  الدراسية  للمواد 
وال  الـــالزمـــني،  والــتــكــويــن  التعليم 
ودائمة  ــارة  ق ألندية  كمؤطرين  حتى 
جعلهم  مــا  وهــو  ــة،  ــوازي امل لألنشطة 
يقبلون باألعمال اإلدارية لتبرير صرف 
رواتبهم الشهرية، بل إن هناك أساتذة 
زمني  حصص  جــدول  وفــق  مرغمون، 
من  وبتزكية  اإلدارة  طرف  من  مسطر 
في  التالميذ  بتدريس  على  املفتشني، 
للذهاب  ومضطرون  ثانوية،  من  أكثر 
صباحا إلى ثانوية ومساء إلى ثانوية 
تلك  تعتبر  أال  الخصاص..  لسد  أخرى 
التكليفات العشوائية عنفا يمارس من 
املكلفني،  األساتذة  ضد  اإلدارة  طرف 
الدراسة  في  والجهد  للمال  وتبذيرا 
حق  في  قصورا  تعتبر  أال  والتكوين؟ 
للعملية  وضــربــا  املعنيني  التالميذ 
لألستاذ  يحق  أال  برمتها؟  التعليمية 
برامجها  يجهل  مادة  بتدريس  املكلف 
الذي  أو  تلقينها،  وطــرق  ومناهجها 

كلف بأعمال إدارية، أن يرفض التكليف 
أو العمل اإلداري، وأن يطالب بممارسة 
من  كون  التي  املادة  تدريس  في  عمله 
يحق  أال  واحــدة؟  ثانوية  داخل  أجلها 
الذين  املسؤولني  هؤالء  يقاضي  أن  له 
يفقهها،  ال  بأعمال  القيام  على  أرغموه 
مستوى  تدني  في  للمساهمة  ودفعوه 

التعليم؟ 
  

مسالك وشعب 
لمن هب ودب

بخصوص  الجهر  الواجب  من  بات 
التعثر  وراء  الحقيقية  األســـبـــاب 
آلالف  والجامعي  الدراسي  واالنقطاع 
تراكم  وراء  وكــذا  والطلبة،  التالميذ 
الشواهد  أصــحــاب  الخريجني  ــة  رزم
والثقافية  العلمية  واملستويات  العليا، 
فقط  ترتبط  ال  األسباب  تلك  الهزيلة.. 
حيث  مــن  التربوية  املنظومة  بفشل 
املناهج وطرق التدريس وانعدام الثقة، 
بالعمليات  أســاســا  مرتبطة  هــي  بــل 
واالستقطاب  للتوجيه  العشوائية 
على  ــتــوح  املــف واملــهــنــي  التعليمي 

للمستوى  اعــتــبــار  دون  مــصــراعــيــه 
على  املهنية  ــكــفــاءات  وال التعليمي 
مستوى التعليمني املدرسي والجامعي، 
ــذع املــشــتــرك  ــج ــر، ال ــذك ــال ونــخــص ب
األدبي، الذي يعتبر لدى البعض مصبا 
للتالميذ الكسالى ومتوسطي املستوى 
التوجيه  يتم  مــا  ــادرا  ونـ التعليمي، 
ميوالت  على  بناء  األدبية  الشعب  إلى 
ما  وهــو  األدبــيــة،  التالميذ  ومؤهالت 
ويفرز  الدراسي،  مسارهم  على  يؤثر 
ضعيفة  تعليمية  بمستويات  أقساما 
باكالوريا،  والثانية  األولى  بالسنتني 
الباكالوريا  نتائج  تدهور  إلى  ويؤدي 
األدبية، باإلضافة إلى أن مجموعة من 
اإلعــداديــة،  الشهادة  على  الحاصلني 
مؤهالت  أي  على  يتوفرون  ال  الذين 
علمية أو أدبية، يتم الزج بهم في شعب 
أو  املشترك  بالجدع  مختلفة  ومسالك 
دونــوه  ما  على  بناء  املهني  التكوين 
شيئا،  عنها  يفقهون  ال  رغــبــات  مــن 
لينتهي مسار هؤالء وأولئك إما بالهدر 
املدرسي أو الظفر بشهادة الباكالوريا 
بنقط غير مقبولة في الكليات واملعاهد 
والــتــي  املـــحـــدود،  االســتــقــطــاب  ذات 
تشترط معدالت ونقطا مرتفعة، وهو ما 
يؤدي بهؤالء املرفوضني من طرف تلك 
املعاهد والكليات التي تنتقي املميزين 
بالكليات  التسجيل  إلـــى  دراســـيـــا، 

)كليات  املــفــتــوح  االســتــقــطــاب  ذات 
ــعــلــوم الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة  ال
والعلوم  اآلداب  والتقنيات،  والعلوم 
كآخر  إليها  يلجؤون  اإلنسانية...(، 
دون  منافذ  لديهم  وتبقى  املــطــاف، 
املستوى.. طبعا إلى جانب آخرين من 
الجيدة  التعليمية  املستويات  أصحاب 
ممن استهوتهم تلك املسالك والشعب.  

القسم الداخلي.. منحة
أم مـــحـــــــــــــنة ؟

األقسام  دور  إنــكــار  يمكنه  أحــد  ال 
اإلعدادية  الثانويات  داخل  الداخلية 
نسب  من  التخفيض  في  والتأهيلية 
استمرار  وتيسير  املــدرســي،  الــهــدر 
من  الــتــالمــيــذ  مــن  مجموعة  ــة  دراســ
القرى  وقاطني  الفقراء  وبنات  أبناء 
ــبــعــيــدة عن  واملــنــاطــق املــعــزولــة ال
ما  غالبا  التي  التعليمية  املؤسسات 
حيث  الحضرية،  باملراكز  بناؤها  يتم 
التغذية واملبيت والتخفيف من األعباء 
تثقل  كانت  التي  واملعنوية  املالية 

أحد  ال  لكن  واألمــهــات،  ــاء  اآلب كواهل 
يرضى بأن يتم تجريد تلك الداخليات 
أساسا  املتمثلة  الحقيقية  مهامها  من 
والنزيالت،  النزالء  وتعليم  تربية  في 
إلى مجرد مطاعم ومراقد  وأن تتحول 
ومالهي للشغب، بدون أدنى مراقبة أو 
حماية أو تأطير، علما أن تلك الفئة من 
التالميذ )األطفال، اليافعني والشبان( 
من  االســتــفــادة  بمنحة  حظيت  التي 
في  أمانة  تعتبر  الداخلية،  األقــســام 
ببالدنا،  التعليم  على  القيمني  عهدة 
تلك  تتحول  أن  والــعــار  الخزي  ومــن 
واألمهات،  اآلبــاء  أراحــت  التي  املنحة 
انحراف  بعد  تنتهي،  ال  محنة  ــى  إل
مستقبلهم  وضياع  وبناتهم  أبنائهم 

الدراسي في بعض الحاالت.  
  

وزارة التعليم تردد.. 
من أنـــــــتم ؟

اإلداريــة  األطــر  على  كتب  أنه  يبدو 
وزارة  ذاكـــرة  تنعش  أن  والــتــربــويــة 
سنويا  وتذكرها  الوطنية،  التربية 
داخل  ــوزارة  الـ تختزنها  بمعلومات 
ــب أقــســامــهــا  ــ ــي ــ حــواســيــبــهــا ودوال

كتب  كما  ومديرياتها،  ومصالحها 
بأنفسهم،  يعرفوا  أن  تالمذتها  على 
ــوا  أدل الــتــي  هوياتهم  فــي  ويــدقــقــوا 
األولى  السنة  ولوجهم  عند  بوثائقها 
بداية  مع  ــوزارة  ال تبادر  إذ  ابتدائي، 
كل موسم دراسي أو جامعي، إلى طرح 
سؤال ممل ومحبط »من أنتم؟«، توحي 
النسيان  بمرض  مصابة  وكأنها  لهم 
مسؤولية  وتحملهم  ــزهــايــمــر(،  )ال
أو  شخصية  مــعــلــومــات  فــي  الــخــطــأ 
مهنية تخصهم، وهي معلومات تتوفر 
عليها اإلدارة محليا وإقليميا وجهويا.
ــل مــوســم دراســــي، يرغم  ــة ك ــداي ب
تذكير  عــلــى  واإلداريــــــون  األســـاتـــذة 
التي تخصهم،  املعلومات  بكل  الوزارة 
سواء منها الشخصية أو املهنية وكل 
مرافق  داخل  بها  مروا  التي  املحطات 
التعليمية،  ومــؤســســاتــهــا  الــــوزارة 
الــوزارة  عليها  تتوفر  معلومات  وهي 
إليها في أي  أن تعود  الوصية ويمكن 
لحظة دون علم أو استشارة موظفيها، 
تــصــلــهــا مع  أن  عــلــى  تــصــر  لــكــنــهــا 
األسبوعية  الزمنية  الحصص  جداول 
موسم  كل  بداية  وإداري  مــدرس  لكل 
صاحبها  تحميل  على  وتصر  دراسي، 

معلومة،  أي  فــي  الخطأ  مسؤولية 
املــدرس  أو  اإلداري  مــن  يطلب  كما 
بعض  تخص  أخــرى  وثائق  يمأل  أن 
يثير  ما  وهو  الحكومية،  اإلحصاءات 
التعليمية  الشغيلة  وغضب  استغراب 
لها،  ــوزارة  ال تجاهل  تعتبره  ما  إزاء 
عند  يستمر حتى  التجاهل  ذلك  إن  بل 
العادي  التقاعد  على  املوظف  حصول 
أو النسبي، حيث يطلب منه معلومات 
ليرغم  الـــوزارة،  حواسيب  تختزنها 
الزمن  من  عقودا  قضى  الذي  املوظف 
كالغريب  التنقل  على  دواليبها،  داخل 
أجل  من  الوزارة  رفوف  واملجهول بني 

تسوية تقاعده والبحث عن معاشه.. 

اآللة الحاسبة.. 
الـــــورم القــــاتل

تالمذة  تجريد  املــفــروض  مــن  بــات 
الحاسبة  اآلالت  من  االبتدائي  التعليم 
ومنعهم  املـــــدارس،  وخــــارج  ــل  داخــ
العمليات  إنجاز  في  استعمالها  من 
الخاصة  منها  ســـواء  الــحــســابــيــة، 
األنشطة  خالل  الدراسة،  مواد  ببعض 
أو  املنزلية،  أو  املحروسة  الفروض  أو 
دائرة  خــارج  املطلوبة  العمليات  تلك 

التحدي  رفــع  على  وحثهم  التعليم، 
الحسابات  تــلــك  ــل  ك ــجــاز  إن وتــعــمــد 
الذهنية التي تتطلب استعمال عمليات 
والقسمة،  والــضــرب  والــطــرح  الجمع 
باستعمال العقل، واالجتهاد والتنافس 
الخاصة  واألساليب  الطرق  إبداع  في 
سقفها  عال  مهما  حسابية  عملية  بكل 
رسميا  تأكد  فقد  صعوبتها..  زادت  أو 
تجذر  خبيث  ورم  الحاسبة  ــة  اآلل أن 
عمليات  كل  وأعاق  األطفال،  عقول  في 
توسيع  من  وحــّد  الذهني،  الترويض 
واالجتهاد  والتخيل  التفكير  دائـــرة 
من  أصبح  فقد  لذلك،  الفئة،  هذه  لدى 
إعــادة  أجــل  مــن  استئصاله  الــواجــب 

الحياة إلى العقل املبدع.
ــة الــحــاســبــة نمو  ــت اآللـ ــف لــقــد أوق
وحولت  الذهنية،  الخاليا  ــاء  ــق وارت
يرددون  ببغاوات،  مجرد  إلى  األطفال 
ما تملي عليهم تلك اآللة، التي حرمتهم 
من نعمة تطوير واستغالل أهم الهبات 
العقل  ملكوت  في  املتمثلة  الفطرية، 
الكائنات  باقي  عن  البشر  يميز  الذي 

الحية.

جمعيات مدرسية
 غــير قانـــونية

ــاب الـــرؤيـــة  ــحــ ــ ــه أص ــب ــت ــن ــم ي ــ ل
أنه  إلى   )2030/2015( االستراتيجية 
قانونية  ال اجتهاد مع وجود نصوص 
واضحة وصريحة، وأن اإلخالل بأي بند 
من بنود القانون، ال يمكن أن يثمر أي 
الحديث،  هذا  ومناسبة  )غلة(،  نتيجة 
منذ  الوصية  الــوزارة  عليه  أقدمت  ما 
اآلن،  حتى  تعتمده  زالت  وال  سنوات، 
الظهير  بمقتضيات  وتنكيل  ضرب  من 
الجمعيات،  بتأسيس  املتعلق  الشريف 
حيث أبدعت على هوى روادها قانونان 
رسمية  كوثيقة  استعمال  أساسيان، 
بـ»جمعية  يسمى  ما  إحــداث  أجل  من 
الرياضة  و»جمعية  الــنــجــاح«،  ــم  دع
املدرسية« بطرق غير شرعية داخل كل 
التعليمية  باألسالك  تعليمية  مؤسسة 
املنظمة  القوانني  كانت  وإذا  الثالثة، 
انتخاب  يتم  أنــه  تــؤكــد  للجمعيات 
رئيس وأعضاء مكاتبها املسيرة داخل 
11 من القانون  جموع عامة، فإن املادة 
املدرسية،  الرياضة  لجمعية  األساسي 
يرأس  من  هو  املدرسة  مدير  أن  تؤكد 
من  أعــضــائــه  ثلثا  املــتــكــون  مكتبها، 
والرياضة  البدنية  التربية  مدرسي 
والثلث  املــديــر،  يعينهم  باملؤسسة، 
املؤسسة  تالميذ  مــن  يتكون  اآلخـــر، 
طرف  من  العام  الجمع  في  املنتخبني 
تعهد  املــال  أمني  مهمة  وأن  زمالئهم، 
الفصل  أن  كما  املدرسة،  مقتصد  إلى 
لجمعية  األساسي  القانون  من  الثامن 
املدرسة  مدير  أن  يؤكد  النجاح،  دعم 
للجمعية،  التنفيذي  املكتب  رئيس  هو 
إن  للمقتصد  املال  أمني  مهمة  ويمنح 
التي  املــدرســة  أن  يعني  وهــذا  وجــد، 
يقضي  جديد  جيل  إفــراز  منها  ننتظر 
ــع تـــجـــاوزات واخـــتـــالالت املــاضــي  م
التنقية  إلى  حاجة  في  هي  والحاضر، 
األطــر  وأن  والــتــخــلــيــق،  والــتــطــهــيــر 
بترسيخ  املطالبة  والتربوية  اإلداريــة 
مبادئ الديمقراطية واملواطنة وحقوق 
تحت  ترزح  بدورها  زالت  ال  اإلنسان، 

وطأة الالقانون.
األكيد، أن للوزارة الوصية أسبابها 
ترك  في  أساسا  واملتمثلة  وتبريراتها، 
القيادة داخل املدرسة لشخص مديرها، 
وتوجيهات  بمساطر  مسبقا  املقيد 
وزاريــة،  وجهوية  إقليمي  ومــذكــرات 
ــاور الــوحــيــد بــاســم املــدرســة  ــحـ واملـ
وباقي  واألكاديميات  املديريات  لــدى 
تلك  أن  غير  املركزية،  ــوزارة  ال مرافق 
للوزارة  والتبريرات ال تعطي  األسباب 
قوانينها  وفــرض  التالعب  في  الحق 
العمل  ــن  م جعلت  ــتــي  ال ــخــاصــة،  ال
إجبارية  وظيفة  التطوعي  الجمعوي 
أطر  وحرمت  املدير،  أعباء  من  زادت 
أن تحظى  باإلمكان  كان  أخرى  تربوية 
طريق  عن  الرئاسة  بمهمة  باختيارها 

انتخابات نزيهة.  

بات من الواجب الجهر بخصوص األسباب الحقيقية وراء التعثر واالنقطاع الدراسي والجامعي 
آلالف التالميذ والطلبة، وكذا وراء تراكم رزمة الخريجين أصحاب الشواهد العليا، والمستويات 

العلمية والثقافية الهزيلة.. تلك األسباب ال ترتبط فقط بفشل المنظومة التربوية من حيث 
المناهج وطرق التدريس وانعدام الثقة، بل هي مرتبطة أساسا بالعمليات العشوائية للتوجيه 

واالستقطاب التعليمي والمهني المفتوح على مصراعيه دون اعتبار للمستوى التعليمي 
والكفاءات المهنية على مستوى التعليمين المدرسي والجامعي
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كواليس  أخــرى

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

الدفعة األولى من القوات المسلحة الملكية 
الستعراض خريجي المدرسة العسكرية، في 

استعراض 16 نونبر 1956.

أول دفعة لخريجي 
العســـكرية المــدرسة 

والي بنك المغرب يحذر من خطورة الرشوة 

في غياب دعم الغازوال المهني

أرباب النقل يهددون 
التعريفة بزيادة 

الرباط. األسبوع

مهنيي  املحروقات  في  الــزيــادات  دفعت 
 20 ــادة  زي إلــى اإلعــان عن  النقل،  وأربــاب 
يتراجعوا  أن  قبل  النقل،  تكاليف  في  باملائة 
ليطالبوا  السلطات،  من  بضغط  قرارهم  عن 

الحكومة بدعم قطاعهم بالغازوال املهني.
والبضائع  السلع  نقل  مهنيو  واشتكى 
الكبيرة  الزيادات  واملوانئ، من  الطرق  عبر 
املقاوالت  تكلف  والتي  الغازوال،  أسعار  في 
املداخيل  من  باملائة   70 حوالي  واملهنيني 
املالية من تكاليف النقل، مما يؤثر على أرباح 

الشركات وأجور السائقني.
بتحمل  الحكومة،  النقل  مهنيو  طالب  كما 
املسؤولية واالستجابة ملطالبهم، عبر تحديد 
الطرق مع  البضائع عبر  لنقل  سعر مرجعي 
ربطه بنص قانوني، والسماح لهم باستعمال 
خاصة  تفضيلية  بأسعار  السيارة  الطرق 

بهم.
بدورهم، طالب سائقو سيارات األجرة من 
بتوفير  الحكومة،  والكبير،  الصغير  الحجم 
الغازوال املهني، مثل قطاع الصيد البحري، 
من أجل التخفيف من األضرار التي يسببها 
مهددين  املــحــروقــات،  أســعــار  ارتــفــاع  لهم 
بفرض زيادة جديدة في تسعيرة التنقل على 

الركاب إذا ظل ثمن املحروقات مرتفعا.

المعارضة تجر وزير 
النقل واللوجستيك 

للمســــــاءلة 
الرباط. األسبوع

  

لجنة  رئــيــس  املــعــارضــة،  ــرق  ف طالبت 
واملــعــادن  والــطــاقــة  األســاســيــة  البنيات 
اجتماع  بعقد  الــنــواب،  بمجلس  والبيئة 
محمد  واللوجستيك  النقل  وزير  بحضور 
أسعار  ارتــفــاع  لــدراســة  الجليل،  بنعبد 
الوطني  االقتصاد  على  وأثــره  املحروقات 

وقطاع النقل على وجه الخصوص.
املتتالية  الزيادات  أن  املعارضة  وأكدت 
في  الوطنية  بالسوق  املحروقات  ألسعار 
للقدرة  قوية  ضربة  شكلت  األخيرة،  اآلونة 
الشرائية للمواطنني، مطالبة بعقد اجتماع 
والطاقة  األساسية  البنيات  للجنة  عاجل 
الطاقي  االنتقال  وزيرة  بحضور  واملعادن، 
والتنمية املستدامة، ملدارسة ارتفاع أسعار 

املحروقات.
أن  مراسلتها،  فــي  املــعــارضــة  وقــالــت 
ارتفاع أسعار املحروقات بعد تخطي سعر 
الواحد،  للتر  دراهــم   10 حاجز  الــغــازوال 
جعل مجموعة من الجمعيات املهنية للنقل 
واللوجستيك تريد رفع أسعار املواصات، 
القدرة  على  ذلــك  انعكاسات  مــن  مــحــذرة 
أسعار  خاصة وأن  للمواطنني،  الشرائية 
تداعيات  بسبب  مرتفعة  زالــت  ال  النقل 
جائحة »كورونا«، السيما في ظل استمرار 
في  بـ»العشوائية«  املعارضة  وصفته  ما 

تسيير هذا القطاع.
واعتبرت أن القدرة الشرائية للمواطنني 
املــواد  أســعــار  غــاء  بسبب  أصــا  منهكة 

قلة  وبــســبــب  ــيـــة،  الـــغـــذائـ
ــة  ــري ــط الـــتـــســـاقـــطـــات امل
ومـــخـــلـــفـــات جــائــحــة 
هذه  أن  قائلة  »كورونا«، 
املعطيات ستنعكس سلبا 

الوضعية  على 
ــة  ــادي ــص ــت االق
واالجتماعية 

لــشــريــحــة 
من  كبيرة 

املغاربة.

الرباط. األسبوع
  

قال والي بنك املغرب، عبد اللطيف الجواهري، 
التي  املعيقات  أهم  من  يعد  الرشوة  خطر  أن 
تعيق تطور املقاوالت في املغرب، وذلك استنادا 

تنجزه منظمة  الذي  العاملي  الترتيب  على 
»ترانسبرانسي الدولية«.

وأوضح الجواهري خال تقديم عرضه 
االستثمار«  ووضعية  املغرب  »بنك  حول 
في  االقتصادية  والتنمية  املالية  بلجنة 
»حسب املؤشر الذي  النواب، أنه  مجلس 

تنجزه ترانسبرانسي، والذي يصنف 
انتشار  لدرجة  وفقا  الدول 

الـــرشـــوة فـــي الــقــطــاع 
ــراجــع  ــد ت ــق ــام، ف ــعـ الـ
 2021 ســنــة  ــغــرب  امل
على  الثالثة  للسنة 
املركز  إلــى  التوالي، 
 180 أصـــل  مـــن   87
 14 بذلك  ليفقد  دولة، 

احتل خالها  التي   ،2018 بسنة  مقارنة  مرتبة 
املرتبة 73«.

عزيز  حكومة  املــغــرب،  بنك  والــي  وأوصـــى 
لتعزيز  الــازمــة  ــة  ــوي األول بــإعــطــاء  أخــنــوش، 
النسيج اإلنتاجي، من أجل بروز مقاوالت رائدة 
قادرة على تحمل املنافسة الدولية، 
بالنسبة  قيادي  دور  ولعب 
جدا  الصغيرة  للمقاوالت 
واملتوسطة،  والصغيرة 
املغرب  بنك  أن  وأضـــاف 
ــع مــجــمــوعــة مــن  ــ وضـ
ــة  ــب ــواك اإلجـــــــــراءات مل
من  اإلنــتــاجــي،  النسيج 
خال إنشاء مكتب االئتمان 
الذي يهدف إلى مراقبة سلوك 
املديونية  وتجنب  املقترضني، 
إمكانيات  وتوسيع  املفرطة، 
القروض،  على  الحصول 
لــدى  سيما  ال 
املــــــقــــــاوالت 
ــرى  ــ ــغ ــ ــص ــ ال

واملتوسطة.

تبذلها  التي  الجهود  أن  الجواهري  وأكــد 
اململكة للدفع باالستثمار، بلغت من حيث القيمة، 
اإلجمالي  املحلي  الناتج  من  املائة  في   32.3
في   25.6 مقابل  و2019،   2000 عامي  بني  ما 
املائة كمتوسط عاملي، وهو رقم مهم مبدئيا من 
شأنه تحقيق نمو اقتصادي ومستوى استثمار 
يوازي ذلك املسجل في الدول التي حققت نتائج 

اقتصادية.
على  تؤثر  عناصر  عــدة  هناك  أن  واعتبر 
االستثمار، وهي جودة امليكانيزمات املؤسسية 
في هذه الحالة، وتنفيذ العقود وحقوق امللكية، 
ــاواة في  ــس ــدم الــيــقــني، وعـــدم امل ومــســتــوى ع
الدخل، وكذلك السياسة النقدية التي تؤثر على 
البنكية  القروض  قنوات  خال  من  االستثمار، 

ومعدالت الفائدة وغيرها.
إنــشــاء املرصد  إلــى أن  الــجــواهــري  وأشـــار 
والصغرى  جدا  الصغيرة  للمقاوالت  املغربي 
للمقاوالت  املالي  الدعم  وصندوق  واملتوسطة، 
وإنشاء  واملتوسطة،  والصغرى  جدا  الصغيرة 
خدمات مخصصة للتجار والشركات، هو بهدف 
التحقق من انتظام الشيكات، إضافة إلى العديد 
في  إثباتها  تــم  التي  األخــرى  اإلجـــراءات  مــن 

السنوات األخيرة. الجواهري

الجليل بنعبد 

الرباط. األسبوع

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية 
واألقاليم  العماالت  وعمال  الجهات  والة  إلــى 
باململكة، ورؤساء الجماعات الترابية، إلى العمل 
الجماعات  لنفقات  األمثل  التدبير  تحقيق  على 

الترابية برسم سنة 2022.
مجالس  ورؤســــاء  رئــيــســات  لفتيت  ــا  ودعـ
نفقات  تدبير  عقلنة  إلى  الترابية،  الجماعات 
املوظفني  لنفقات  األمثل  التدبير  مع  التسيير 
واألعوان، والتسريع بإداء مستحقات املقاوالت، 
واملتوسطة  والصغيرة  جدا  الصغيرة  السيما 
ومستحقات  القروض  مستحقات  وأداء  منها، 
الوكاالت املستقلة للتوزيع واملكتب الوطني للماء 

فيها  بما  املفوض  التدبير  وشركات  والكهرباء 
املتأخرات، وأداء نفقات تسيير النقل العمومي، 

وكذا تنفيذ األحكام القضائية النهائية.
بعدم  والرئيسات  الرؤساء  لفتيت  وأوصــى 
في  إدراجــهــا  قبل  جديدة  نفقة  بــأي  االلــتــزام 
ــح تــعــرض عــلــى والة الــجــهــات وعــمــال  ــوائ ل
عماالت وأقاليم اململكة، قصد دراستها كما كان 
هذا  وينطبق   ،2021 سنة  خــال  الحال  عليه 
طرف  من  املنجزة  املشاريع  على  كذلك  اإلجراء 
ووكــاالت  التهيئة  وشــركــات  التنمية  شركات 
األشغال  وصناديق  واألقاليم،  العماالت  تنمية 
والكهرباء  املــاء  لتوزيع  املستقلة  والــوكــاالت 
والذين  املشاريع،  لتنفيذ  الجهوية  والوكاالت 
يتعني عليهم التأكد من التزام األطراف املتعاقدة 

بدفع مساهماتها املبرمجة.
تضمنتها  التي  التوجيهات  أن  الوزير  وقال 

 ،2021 شتنبر  في  الصادرة   14916 الدوريتان 
و16714 الصادرة في أكتوبر 2021، حول إعداد 
برسم  الترابية  الجماعات  ميزانيات  وتنفيذ 
منها  خصوصا  املفعول،  سارية   ،2022 سنة 
املــردود  ذات  املشاريع  باختيار  املرتبطة  تلك 
مشاريع  واستثناء  واالقــتــصــادي  االجتماعي 
واملناطق  العمومية  واإلنارة  الحضرية  التهيئة 
املسجل  الخصاص  ملواجهة  خاصة،  الخضراء 
على صعيد املوارد املائية، ويشمل هذا االستثناء 
ــار  اإلط بالصفقات  املتعلقة  األشــغــال  كــذلــك، 
الصيانة  تهم  التي  للتجديد  القابلة  والصفقات 

االعتيادية للطرقات واملساحات الخضراء.
وطالب وزير الداخلية والة الجهات والعمال، 
رؤســاء  على  ــة  ــدوري ال هــذه  مضمون  بتعميم 
ورئيسات الجماعات الترابية، والحرص الشديد 

على تنفيذ مقتضياتها.

مطالب بتعديل قانون المالية 2022 لمواجهة موسم الجفاف

الرباط. األسبوع

طــالــبــت فــاطــمــة الــتــامــنــي عن 
قانون  اليسار، بإعداد  فيدرالية 
التوقعات  ملراجعة  تعديلي،  مالية 
عليها  ارتكزت  التي  واملــؤشــرات 
الحكومة وهي تضع قانون املالية 

.2022
وأكــــدت الــنــائــبــة الــبــرملــانــيــة 

ــر  ــى وزيـ ــ ــي إل ــاب ــت فـــي ســـؤال ك
محمد  البحري  والصيد  الفاحة 
صديقي، أن السنة الفاحية تنذر 
بأزمة حادة، بفعل قلة التساقطات 
ــة بــبــعــض املـــنـــاطـــق،  ــريـ ــطـ املـ
ــا بــمــنــاطــق أخـــرى،  ــه ــدام ــع وان
الوضعية  تفاقم  ــى  إل أدى  مما 
املتأزمة  واالجتماعية  االقتصادية 
في  الــصــاروخــيــة  ــادة  ــزي ال بفعل 
العلفية  ــواد  ــ واملـ املـــحـــروقـــات، 
يكتوي  التي  األساسية  والغذائية 

بها املواطن والفاح الصغير على 
وجه الخصوص، وقالت: »إن تأخر 
التراجع  في  تسبب  التساقطات 
ونتج  السدود،  حقينة  في  الكبير 
الشرب  مياه  نــدرة  تسجيل  عنه 
مما سيعرض محاصيل  والسقي، 
مشيرة  للتلف«،  الصغير  الفاح 
إلى حاالت نفوق املواشي ببعض 
املناطق املتضررة، وهي الوضعية 
معاناة  مــن  زادت  الــتــي  املــزريــة 
ساكنة العالم القروي، مما يفرض 

على  وحفاظا  مستعجل،  وبشكل 
وطني  بــرنــامــج  ــع  وض القطيع، 
جهوية  وبـــرامـــج  اســتــعــجــالــي، 
ومــحــلــيــة لــلــحــد مـــن تــداعــيــات 

الجفاف«.
اليسار،  فيدرالية  مقترح  وجاء 
ــة  ــرك ــح ــزب ال ــ ــب حـ ــل ــط بـــعـــد م
إلى  الحكومة  دعا  الذي  الشعبية، 
االقتصادية  الوضعية  مراجعة 
الناتجة  الصعبة،  واالجتماعية 

عن الجفاف الذي يعم الباد.

وزير الداخـلية يدعـو المنتخبـين ألداء ديـون الـجماعات 



نقولقالوا

و

13بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

األسبوع  الرياضي

العدد: 1595 من 18 إلى 24 فبراير 2022

أسبوعيات كريم إدبهي

»الــــكــــاف« يـــرفـــض كـــل مـــاعـــب الـــفـــرق اجلـــزائـــريـــة يف 
بطوالت األندية

جريدة »الشروق« العسكرية
اسمعوا على وذنيكم يا أكبر قوة يف العالم.

»كنا بغينا نديو اللقب اإلفريقي«
بونو، حارس المنتخب الوطني

كنتو! ولكن ما ديتو والو كيف القاعدة.

»سمحوا لينا«
مصطفى حجي، المدرب المساعد بعد اإلقصاء
وأنت   2015 من  فحالك،  وسير  لينا  سمح  اللي  أنــت 

تتاكلها باردة.

سكتة قلبية تنهي حياة رجل يف مقهى بشيشاوة
مواقع

»الفقصة«. منتخب 

الصحفية  الــنــدوة  حــضــور  عــن  يتخلف  خاليلوزيتش 
بعد اإلقصاء

وكاالت
ما عندوش الوجه باش يتكلم مع الناس، كون ربح كون 

صدعنا.

»ليس منتخب صاح«
كيروش، مدرب منتخب مصر

هو اللي عندكم، زائد بزاف ديال الفوضى والبكاء...

ال نعيش أي مشكل، ننام ونأكل جيدا
الناخب الوطني خاليلوزيتش
املشكل هو أنك ما عندك حتى مشكل  وما درتي والو.

إخراج بوفال ساهم يف إقصاء املغرب
الدولي المصري السابق، أحمد حسام

اسمع يا مول املشاكل..

أعتذر للشعب املغربي باسم جميع الاعبني
عميد المنتخب، غانم سايس
أنت ما عليك والو، كل شيء بسبب اللي ما عندو حتى 

مشكل.

عــلى هــامش قــرار زيــاش باالعــتزال

قــبل أن تقــع الفــأس فــي الـــرأس

الـواجب يفرض علـينا اتخـاذ القـرار المـناسب
زياش،  حكيم  الدولي  اعتزال  قــرار  شكل 
وسائل  معظم  عنه  تحدثت  عامليا  حــدثــا 
اإلعالم الدولية، نظرا لعلو كعب هذا الالعب، 
الذي يعتبر حاليا من نجوم عصبة األبطال 
األوروبية، كما أن غيابه عن صفوف املنتخب 
الفنية  لقيمته  نظرا  مؤثرا،  الوطني سيكون 

التي نحتاج إليها.
تعتبر  ــتــي  ال املــحــلــيــة  املـــصـــادر  بــعــض 
أن  أكدت  القرار،  أصحاب  من  قريبة  نفسها 
الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم، ستتخذ 
البوسني  إبعاد  أو  بقاء  شــأن  في  قرارها 
ضد  القويتني  املباراتني  بعد  خاليلوزيتش 
الكونغو الديمقراطية، وعزت هذه »املصادر« 
ذلك إلى أن ضيق الوقت هو السبب الرئيسي 

في تأجيل هذا القرار.
ثقيال  عبئا  أصــبــح  الــبــوســنــي  املـــدرب 
الوطني،  املنتخب  مكونات  جميع  على 
بسبب مشاكله التي ال تعد وال تحصى مع 
املسؤولني،  بعض  مع  حتى  أو  الالعبني، 
أينما  وهذا ليس غريبا على هذا الشخص 

حل وارتحل.
جميع  منه  يتخوف  الـــذي  الــشــيء  لكن 
املغاربة، فهو ما جدوى اتخاذ هذا القرار بعد 

املباراتني الفاصلتني؟ وكيف سيكون موقفنا 
إلى  التأهل  - في  - ال قدر هلل  إذا ما فشلنا 

نهائيات كأس العالم؟ وهذا ما ال نتمناه.
إنقاذ ما  فالواجب يفرض على املسؤولني 

الرأس،  الفأس في  إنقاذه قبل أن تقع  يمكن 
اتخاذ  على  ونندم  الكارثة  تحصل  أن  وقبل 
قرار إبعاده مباشرة بعد إقصاء املنتخب من 

نهائيات كأس إفريقيا.

ــة  ــوي ــف ــع ــذه الــــصــــورة ال ــ هـ
منتصف  إلــى  تعود  والجميلة 
كرة  كانت  حينما  السبعينات، 
أحلى  تعيش  الوطنية  ــقــدم  ال
الهداف  بــني  وتجمع  فتراتها، 
وعميد  الخلوق،  والرجل  الكبير، 
واملنتخب  املحمدية  شباب  فريق 
لقب  وآخر  بأول  الفائز  الوطني، 
إفريقي سنة 1976، أحمد فراس، 
أو »السي أحمد مول الكرة« كما 
الراحل  املقتدر  املــدرب  يناديه 
وبجانب  لخميري،  القادر  عبد 
فراس، اإلعالمي الكبير واملتميز، 
ــرة،  ــدي ــن اك ــدي املــرحــوم نـــور ال
الرئيس السابق للقسم الرياضي 
كان  ــذي  وال الوطنية،  بــاإلذاعــة 
بذاتها،  قائمة  مــدرســة  يعتبر 
تكوين  ــي  ف الــفــضــل  ــه  ل يــرجــع 
واملعلقني  الصحفيني  من  جيش 
حقا  كانوا  الذين  الرياضيني، 
كمحمد  سلف،  لخير  خلف  خير 
الحراق، امحمد العزاوي، محمد 
املهدي، إبراهيم الفلكي، ومحمد 

مقرون، والقائمة طويلة.
قيد  املناصب  مــن  العديد  تقلد  اكــديــرة  الــديــن  نــور 
الوطنية،  اإلذاعة  في  إلى مسؤوليته  فباإلضافة  حياته، 

داخــل  ــي  إعــالم كملحق  عــمــل 
ومسؤوال  الــقــدم،  كــرة  جامعة 
العديد من الجمعيات  بارزا في 
كرة  أهمها جامعة  والجامعات، 

السلة.
ــك عن  ــذل ــورة تــعــبــر ك ــصـ الـ
االحترام الكبير والود الذي كان 
والصحفي،  الالعب  بني  يجمع 
في  ولألسف  افتقدناه  ــذي  وال
هذا الزمن الرديء، حيث تحول 
بــعــض املــحــســوبــني عــلــى هــذه 
أبــوابــهــا  فتحت  الــتــي  املــهــنــة 
وكالء  إلــى  ودب،  هب  من  لكل 
يتوسطون  وسماسرة  العبني 
للعديد من املدربني، بل فرضهم 
بعض  على  األحيان  بعض  في 

الرؤساء عديمي الشخصية.
نخجل  أصبحنا  لــألســف، 
كإعالميني،  أنفسنا  تقديم  من 
ألن هذه املهنة شابتها العديد 
فقدت  أن  بعد  الشكوك،  مــن 
وســط  وتــاهــت  مصداقيتها 
ــم األنــتــرنــيــت  إغـــــراءات عــال
واملستفزة  الزائفة  واألخبار 
بدون أن يتدخل املسؤولون عن هذا القطاع املوبوء 

إلنقاذه.

الــصورة حديــث 

واحـــدة لعـــملة  وجهــــان 

الالعب الكبير أحمد فرس في حديث مع اإلعالمي 
المتألق المرحوم نورالدين اكديرة

يتش زياشمزراويخاليلوز

الالعب  قدمها  التي  الكبيرة  الخدمات  ينكر  من  جاحد 
مصطفى حجي، املدرب املساعد الحالي للمنتخب املغربي، 
له  دولية  مباراة  أول  1993، ولعب  به سنة  التحق  والذي 
أمام منتخب زامبيا برسم آخر دورة من إقصائيات كأس 

العالم 1994.
صحيح أن هذا الالعب فضل اللعب ملنتخب بلده 

بأنه كان العبا عاديا  أال ننسى  األم، ولكن يجب 
أي  لديه  تكن  ولم  الفرنسي،  نانسي  فريق  في 

الفرنسي،  الوطني  القميص  لحمل  فرصة 
ضد  األمريكي  املونديال  من  أقصي  الذي 

بلغاريا...
ــني في  ــرت ــارك م مــصــطــفــى حــجــي شــ
و1998(   1994( العالم  كــأس  نهائيات 

إفريقيا  كــأس  نهائيات  من  العديد  وفــي 

األندية  بعض  إلى  انتقل  املغربي،  املنتخب  وبفضل  لألمم، 
بالكرة  البرتغال، إسبانيا، وإنجلترا، وفاز  األوروبية، في 

الذهبية اإلفريقية.
أما كمدرب مساعد، فهو لم يعط أي شيء منذ التحاقه 
وما  الــزاكــي،  بــادو  فترة  في  الوطني  باملنتخب 
عشناه من صراعات كان بطلها مع الزاكي ومع 

هيرفي رونار كذلك.
نحن نريد مدربا مساعدا يعطي اإلضافة، 
أو  متفرجا  وليس  حقيقيا،  مساعدا  أي 

محسوبا على العبي االحتياط.
خاليلوزيتش  إقالة  عن  عجزنا  فإذا 
أن  األحسن  فمن  »الظرفية«،  هذه  في 
قــويــة،  شخصية  ذي  بمساعد  نــأتــي 

بإمكانه منح اإلضافة للطاقم التقني؟

ما هـو الـدور الحقيـــقي لمساعـدك مصـطــفى حـجــي ؟

حجي

ماذا لو شكلنا لجنة تقنية
 قبــــل مبـــاراتي الــــسد ؟

بــأنــه  ــفــق  مــت ــع  ــي ــجــم ال  ...
حاسمتان  مــبــاراتــان  تنتظرنا 
ومستقبلنا  مصيرنا  ستحددان 

نحو مونديال قطر.
ــة الــحــالــيــة  ــوضــعــي أمــــام ال
ــذي  لــلــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي، الـ
ونفسية،  تقنية  ــة  ــأزم ب يــمــر 
خلق  علينا  يــفــرض  فــالــواجــب 
تقنية  لجنة  أو  الطوارئ،  لجنة 

ــدرب  ــ ــذا امل ــ ــى ه نــفــرضــهــا عــل
جديدة  لصدمة  تفاديا  املتعنت 

لن يتحملها الشارع املغربي.
لجنة تتكون من العبني قدامى 
داخل  ومكانتهم  سمعتهم  لهم 
الوطنية، ولهم  الكروية  الساحة 
السابقة،  املوندياالت  تجربة في 
كميري كريمو، وخيري عن جيل 
1986، والطاهر لخلج،  مكسيكو 
وشيبو،  وبصير،  والعزوزي، 
الرحيم  وعــبــد  والــتــريــكــي، 
 1994 جــيــلــي  عـــن  صــابــر 
الالعب  بــأن  علما  و1998، 
يشتغل  الـــعـــزوزي  ــد  رشــي
لفريق  رياضيا  مديرا  حاليا 
يلعب  الـــذي  فـــورت  غــرويــتــر 
األول  الوطني  القسم  ببطولة 
أملانيا، وعادل رمزي يشرف  في 
 PSV على اإلدارة التقنية لنادي

إيندهوفن الهولندي.
أن  بــإمــكــانــهــا  تقنية  لــجــنــة 
الحاجز  تخطي  على  تساعد 
الكونغولي، وبعد ذلك 
مصير  ــي  ف نــفــكــر 
ــذا الــبــوســنــي  هـ

املتعجرف.
العزوزي
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لو كان اإلعالم الغربي، والمنابر اإلعالمية التي صارت 
بقصف  قامت  قد  روسيا  لكانت  سابقا،  فكله،  في 
اآلن  ولكّنا  فبراير،   16 الماضي  األربعاء  يوم  أوكرانيا 
وتداعيات  المالجئ،  أخبار  ونتابع  الخسائر،  نحصي 
دول  وباقي  أوروبــا  على  عالمية  حرب  إلى  تتحول  قد  التي  الحرب 
بايدن، لم  الرئيس األمريكي جو  الدعاية التي تزعمها  العالم، ولكن 
السخرية،  على  الــروس  المسؤولين  شهية  فتح  ما  صحيحة،  تكن 
حيث قال مندوب روسيا لدى االتحاد األوروبي، مطمئنا األوروبيين، 
باسم  الناطقة  أما  األربــعــاء«،  يوم  تبدأ  ال  ــا  أوروب في  »الحروب  أن 
اإلعالم  من  السخرية  اختارت  فقد  زاخاروفا،  ماريا  الروسية،  الخارجية 
إن  بالسؤال  »أرغب  االجتماعي:  التواصل  وسائل  على  قائلة،  الغربي 
كان بإمكان مصادر المعلومات المضّللة األمريكية والبريطانية.. نشر 
العام  مدى  على  سننّفذها  التي  المقبلة  االجتياح  لعمليات  جدول 

كما أرغب بالتخطيط إلجازاتي«.
بمقابل ذلك، كانت أوكرانيا، تحتفل بـ»يوم الوحدة«، الذي تم تأسيسه 
الذي  التاريخ  نفس  في  زيلينسكي،  فالديمير  البالد،  رئيس  من  بأمر 
توقعت فيه الواليات المتحدة »غزوا روسيا«، بل إن زيلنسكي كتب على 
))الشعب  قائال:  الشعر  يشبه  ما  المناسبة،  بهذه  »الفايسبوك«،  موقع 
العظيم ألوكرانيا العظمى! اليوم هو يوم مهم وهو يوم الوحدة.. هذا 
واأليسر.  األيمن  الدنيبر  نهر  ضفتي  على  يعيشون  الذين  أولئك  يومنا. 
وفي المدن والقرى. بالقرب من الكاربات... وعلى شواطئ البحر األسود 
من  ألوكرانيا.   - ومعا  شاختار،  أو  دينامو  معجب  هو  من  آزوف..  وبحر 
يحتفل بعيد الميالد أو الفصح أو عيد األضحى، ومعا - نؤمن بأوكرانيا! 
المجرية...  أو  الروسية  أو  القرم  تتار  أو  األوكرانية  باللغة  يتواصل  من 

ويخلق معا أوكرانيا ليس بالكلمات، ولكن باألفعال!((..

إخباريتحليل 

أوكرانيا  في  حرب  ال  إذن، 
ولــكــن  يـــحـــزنـــون،  هـــم  وال 
ــة دفـــع  ــايـ ــدعـ تـــصـــديـــق الـ
املــصــالــح الــدبــلــومــاســيــة 
تحذير  توجيه  إلى  املغربية 
للطلبة املغاربة هناك، وأكثر 
بمغادرة  نصحتهم  ذلك،  من 
ــي، وهــو  ــرانـ الــتــراب األوكـ
استغرابا  خلق  الــذي  األمــر 

في عدة أوساط.
يقول  الـــصـــدد،  ــذا  هـ فــي 
املصطفى كرين، رئيس مركز 

الـــدراســـات أســيــا الــشــرق، 
اململكة  سفارة  ــاغ  ))ب أن: 
واملتعلق  بأوكرانيا  املغربية 
املقيمني  املغاربة  بمطالبة 
هناك باملغادرة، قرار متسرع 
ــي نــظــري:  وغــيــر مــفــهــوم ف
اصطفافا  يعتبر  ألنــه  أوال 
وجهة  جانب  إلــى  واضــحــا 
األوروبية  األمريكية  النظر 
وتبنيا  الــنــزاع  مقاربة  فــي 
في  املــقــاربــة  لــهــذه  ضمنيا 
ــذي ال يــجــب أن  ــ ال ــت  ــوق ال

بــأي  طــرفــا  ــغــرب  امل يعتبر 
شكل من األشكال، وثانيا، ملا 
املوقف  لهذا  يكون  أن  يمكن 
عواقب  مــن  الحقا  املغربي 
على  ودبلوماسية  سياسية 
روسيا- محور  مع  عاقاته 
بمثابة  ألنه  وثالثا،  الصني، 
السفارة  طرف  من  اليد  رفع 
تواجد  تدبير  مسؤولية  عن 
هناك  ــة  ــغــارب امل ــادرة  ــغـ ومـ
الــســفــارة  أن  بــمــا  الحــقــا، 
النصيحة«  بـ»إسداء  تكتفي 

للرحات  باللجوء  للمغاربة 
ــة عـــوض بــلــورة  ــجــاري ــت ال
في  حقيقي  إخـــاء  مخطط 

حالة الضرورة((. 
ــذي  ــن، الـ ــريـ ــف كـ ــضــي وي
ــق  ــي وقـــــت ســاب ــ عـــــرف ف
للمرصد  كرئيس  بنشاطه 
االجتماعية  للعدالة  الوطني 
سفارة  تــدرك  هل  متسائا: 
ووزارة  بأوكرانيا  املــغــرب 
الـــخـــارجـــيـــة، والــحــكــومــة 
املــغــربــيــة، حــجــم الــعــواقــب 

ستترتب  الــتــي  اإلنــســانــيــة 
الجماعي«  »الـــهـــروب  ــن  ع
ستقوم  وكــيــف  هــنــاك؟  مــن 
بتدبير انقطاع آالف املغاربة 
الدراسة  عن  يدرسون  الذين 
من  ومنهم  هناك  ويقيمون 
هو متزوج؟ وما الذي توفره 
املغربية  الــخــارجــيــة  لــهــم 
إلى  ــاآلالف  ب وصولهم  بعد 
ــرب؟ يــتــســاءل املــصــدر  ــغ امل

نفسه.
حــرب،  هناك  تكن  لــم 

أوكــــــرانيا
 في قـــلب 

معادلة صعبة

هل تورط 
المغاربة 

فــــــــــــي
ب  حـــــــر
كاذبة ؟

كاريكاتور يلخص األزمة حول أوكرانيا

الربـاط. األسـبوع
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لكن الحديث عن أزمة الطلبة 
املغاربة وسط الحرب، احتل 
بل  األخبار،  في  كبيرا  حيزا 
امللكية  الخطوط  طائرات  إن 
ملمارسة  ســارعــت  املغربية 
ما  وهــو  »اإلجــــاء«،  مهمة 
أرض  على  مقابل  له  يكن  لم 

امليدان حتى اآلن.

ــوع« قد  ــ ــب وكـــانـــت »األســ
حاورت املحامي عبد اللطيف 
أوكرانيا،  في  املقيم  زهير، 
أسئلة  عــدة  عليه  وطــرحــت 
بالتزامن مع توقعات الحرب، 
خال بداية األسبوع، وصف 
قائا:  الــوضــع  خالها  مــن 
ــا  ــي ــع فــي أوكــران ــوضـ ))الـ

عادي جدا، يعيش الناس 
الــعــاديــة،  حياتهم 
ــواجــدون في  ــت وي
ــل الـــفـــضـــاءات  كـ
)املــــــطــــــاعــــــم، 
املسارح،  املقاهي، 

العمل  األسواق...(، 
غير  ــن  م مستمر 

انــــقــــطــــاع 
بــالــنــســبــة 

للموظفني والعمال والتجار، 
أما التاميذ والطلبة، فإنهم 
كالعادة  دراستهم  يواصلون 
والجامعات.  ــدارس  املـ فــي 
املطارات تعمل بشكل مستمر 
من دون انقطاع، وليس لدى 
الشعب األوكراني أي تخوف 
اإلعــام  له  ــروج  ي ملا  خافا 

أننا  إلى  إضافة  الخارجي، 
العاصمة  ــي  ف نــشــاهــد  ــم  ل
عسكرية،  مــعــدات  ال  كييف 
أسلحة،  وال  دبـــابـــات،  وال 
ولم  الجيش،  وال حشود من 
ملجأ  أي  عــن  ــان  اإلعـ يتم 
ــرب، وال  ــحـ ــئ الـ ــاج مـــن م
على  يطرأ  جديد  تغيير  عن 
العادية،  اليومية  الحياة 
وقد صرح سفير أوكرانيا 
بريطانيا  فـــي  الـــيـــوم 
عن  نتخلى  »قد  بقوله: 
طــلــب االنــضــمــام إلــى 
تفاديا  الــنــاتــو  حــلــف 

للحرب مع روسيا«((.
نفس املصدر، 
يتوقع  ال 
إمــكــانــيــة 

أوكرانيا  بني  حــرب  نشوب 
ــاب  ــا، لــعــدة أســب ــ ــي وروســ

يجملها فيما يلي: 
1( الحرب ليست في صالح 

أوكرانيا وال روسيا.
ــا«  ــورونـ »كـ جــائــحــة   )2
وتسببت  العالم،  اجتاحت 
في تدمير القطاعات الحيوية 

في أوروبا والعالم وروسيا 
وأمريكا والعالم بأسره.

3( أوروبا ليست مستعدة 
ــني من  ــاجــئ الســتــقــبــال ال
استقبالها  بعد  أوكــرانــيــا 
ــني  ــ ــوري ــســ ــ ــني ال ــ ــئ ــ ــاج ــ ل

والعراقيني.
الكبير  أوروبا  اعتماد   )4
ــاز  ــغـ ــرول والـ ــتـ ــبـ عــلــى الـ

الروسي.
من  وأوكرانيا  روسيا   )5
للقمح  املصدرة  الدول  أكبر 
ــا  ــي ــران ــم، وأوك ــال ــع ــى ال إلـ
 18 من  أكثر  تصدر  لوحدها 
مليون طن سنويا من القمح 
العربية،  الــدول  من  للعديد 

ومن بينها دول الخليج.
التصريحات  هذه  ومقابل 

ــتــي  ــغــيــر مــتــشــائــمــة وال ال
تــســتــبــعــد خــيــار الــحــرب، 
ــى من  ظــهــرت الــدفــعــة األولـ
مطار  فــي  املــغــاربــة  الطلبة 
طنجة وبعدها في مطار الدار 
يــذرف  بعضهم  الــبــيــضــاء، 
الصحافة  وتكتب  الــدمــوع، 
من  »الــهــروب  تفاصيل  عــن 
رعب الغزو الروسي«.. ولكن 

ال شيء حدث.
كانت  ــك،  ذل مــع  بالتزامن 
قد طرقت  املغربية  الصحافة 

الــروســي،  السفير  أبـــواب 
األوضاع،  حقيقة  الستجاء 
الغرب  أن  أكــد  األخير  هــذا 
ــب، وقـــال:  ــ ــاذي ــ يــــروج األك
إلــى  اإلشــــارة  ــن  م ــد  ب ))ال 
تـــداولـــه حــول  يــتــم  مــا  أن 
صح  إن   - هــو  ــا،  ــي ــران أوك
خاطئة  صـــورة   - التعبير 
الصورة  حيث  من  ومشوهة 
يقف  وصــراحــة،  اإلعامية، 

في  شركاؤنا  ذلك  وراء 
الذين  الغربية،  البلدان 

وصول أول دفعة من الطلبة المغاربة »الهاربين« من أوكرانيا

كرين

المصطــــفى كــــرين: 
بالغ سفارة المملكة المغربية بأوكرانيا والمتعلق بمطالبة 

المغاربة المقيمين هناك بالمغادرة، قرار متسرع وغير مفهوم 
في نظري: أوال ألنه يعتبر اصطفافا واضحا إلى جانب وجهة 

النظر األمريكية األوروبية في مقاربة النزاع وتبنيا ضمنيا لهذه 
المقاربة في الوقت الذي ال يجب أن يعتبر المغرب طرفا بأي 

شكل من األشكال

مقابل هذه 
الغير  التصريحات 
والتي  متشائمة 

تستبعد خيار الحرب، 
ظهرت الدفعة األولى 

من الطلبة المغاربة 
في مطار طنجة 

وبعدها في مطار 
الدار البيضاء، بعضهم 

يذرف الدموع، وتكتب 
الصحافة عن تفاصيل 

»الهروب من رعب الغزو 
الروسي«.. ولكن ال 

شيء حدث.
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تحلــيل  إخـباري

يرسمون صورة تقول إن كل 
املشاكل بدأت مع ما قالوا إنه 
»حشد القوات الروسية على 
الــحــدود األوكــرانــيــة« وكأن 
على  الهجوم  تريد  روسيا 
بعيدة  والحقيقة  أوكرانيا، 

جدا عن هذه الصورة((.
ــر فــي  ــيـ ــفـ وأضــــــــاف الـــسـ
موقع  بها  خــص  تصريحات 
الزميلة »هسبريس«: ))روسيا 
أمنها  بــتــأمــن  مهتمة  اآلن 
الوطني، وبكل صراحة، وجود 
ــا فــي هـــذه املــعــادلــة  ــي ــران أوك
نقطة  هو  واملعقدة،  الصعبة 
نقاط  مــجــمــوعــة  ــن  م ــدة  ــ واح
املعقد  ــوار  ــح ال فــي  مــتــعــددة 
ــدا، أحــيــانــا، مع  واملــتــوتــر جـ
والحلف  املــتــحــدة  الـــواليـــات 
األطلسي، ومع البلدان الغربية. 
موضوع  على  نــركــز  ال  نحن 
لنا  بالنسبة  فهو  أوكــرانــيــا، 
في  الثانية  املرتبة  في  يأتي 
األمن  بعد  الغرب،  مع  حوارنا 
الوطني لروسيا، ونطلب تقديم 
الضمانات املكتوبة والقانونية 
)املــصــدر:  ــا((  ــادن ب لحماية 
الروسي  السفير  أجراه  حوار 

مع موقع »هسبريس«(.
روسيا  بــن  وقــع  مــا  لفهم 
االطــاع  يمكن  ــا،  ــي وأوكــران
ــا يــتــم تــداولــه على  عــلــى م
العاملية،  الصحافة  منصات 
وامللخص  الــتــاريــخ،  وكــتــب 
يقول ما يلي: ))تربط روسيا 
ــادة الــنــظــر فـــي تــوزيــع  ــ إعـ
قواتها، التي حركتها باتجاه 
الحدود مع أوكرانيا، بتوقيع 
من  كل  مع  ُملزمن  اتفاقن 
و»الناتو«،  املتحدة  الواليات 

لــتــحــقــيــق مـــا تـــــراه أمــنــا 
استراتيجيا في أوروبا وفق 
من  ينطلق  الــذي  تصورها، 
مطالبها املتعلقة بالضمانات 
وقف  مقدمتها  وفي  األمنية، 
توسع هذا الحلف وعدم نشر 
هجومية  صــواريــخ  أنظمة 
هذا  ويعني  حــدودهــا،  قــرب 
املضي  عدم  األول،  املقام  في 
ــا  ــي ــران قــدمــا فـــي ضـــم أوك
وجورجيا، وبعد ذلك، سحب 

في  املــوجــودة  الحلف  قــوات 
مع  أيضا،  ورومانيا  بلغاريا 
أبعد  هو  ما  إلــى  تلميحات 
العودة  عبر  بكثير،  ذلك  من 
قائما  كان  الذي  الوضع  إلى 
تدفق  قبل   ،1997 عام  حتى 
أعضاء  كــانــت  الــتــي  ــدول  الـ
وبعض  ــو،  وارســ حلف  فــي 
السوفياتية  الجمهوريات 
»الــنــاتــو«..  على  السابقة، 
وُتـــجـــادل مــوســكــو بــأنــهــا 

تسعينات  مطلع  فــي  تلقت 
الـــقـــرن املـــاضـــي، تــعــهــدات 
لن  »الــنــاتــو«  ــأن  ب شفاهية 
ــا،  ــ ــي شـــرق أوروب يــتــقــدم ف
دليل  يوجد  ال  تعهدات  وهي 
مكتوبة،  غير  كونها  عليها، 
تفسيرها  فــي  تستند  كــمــا 
منظمة  ــائــق  وث بــعــض  إلــى 
األوروبــي،  والتعاون  األمــن 
 ،1999 إسطنبول  وثيقة  مثل 
وإعان أستانا 2010، ووفق 

هناك  كـــان  التفسير،  هـــذا 
الذي  األمن  مبدأ  على  تفاهم 
يعني  بما  التجزئة،  يقبل  ال 
في  الحق  بن  تــوازن  إيجاد 
االنضمام  أو  تحالفات  بناء 
الضمانات  إليها، والحق في 
املصالح  مراعاة  أو  األمنية 
مركز  )املــصــدر:  األمــنــيــة(( 
السياسية  للدراسات  األهرام 
الكاتب  واالســتــراتــيــجــيــة، 

وحيد عبد املجيد(.

األستاذ المحامي المقيم في أوكرانيا عبد اللطيف زهير يصرح:

أنــصح المــغاربة بعــدم االنســياق وراء التــهويل 
نصحت سفارة اململكة املغربية 
يف كييف مبغادرة الطلبة املغاربة 
على  حــفــاظــا  ــا  ــي ــران أوك ألرض 

سالمتهم، ما رأيك؟
ــم فــقــط تــوجــيــه تــوصــيــة من  ت
ــارة املــمــلــكــة املــغــربــيــة إلــى  ســف
الطلبة بالعودة إلى أرض املغرب، 
وأشدد على كلمة »توصية« التي 
للطالب  يعود  االختيار  أن  تعني 
اململكة  سفارة  من  ــرا  أم وليس 
إجبار  هناك  ليس  إذن،  املغربية، 

ألي طالب مغربي.

املغاربة  الطلبة  تنصح  مبــاذا 
املقيمني يف أوكرانيا؟

للطلبة  رأيـــي  أقـــدم  فــقــط  ــا  أنـ
ما  إلى  االنصياع  بعدم  املغاربة 
ــخــارجــي من  ــام ال ــ ــروجــه اإلع ي
عاقة  فا  القنوات،  عبر  تهويل 

أرض  ــوق  ف ــع  ــواق ال بحقيقة  لــه 
كلية  عميد  صرح  وقد  أوكرانيا، 
الطب بمدينة خاركوف، أن الوضع 
مستقر، بحيث توصل برسائل من 
تتواجد  التي  السفارات  مختلف 
ــى إخــاء  فــي أوكــرانــيــا تــدعــو إل
بكون  فطمأنهم  الطلبة،  سبيل 
الوضع ال يحتاج إلى أي انزعاج، 
متابعة  لهم  يمكن  الطلبة  أن  كما 
بالحضور  الجامعة  في  الدراسة 
أو عن بعد، وذلك تبعا الختيارهم، 
للجامعة  قانونا  يحق  ال  أنه  كما 
أن تطرد أو تفصل أي طالب يغادر 
أوكرانيا، ألن العقود تخضع لبند 
القهرية،  بالقوة  عاقة  له  قانوني 
ــة الـــطـــوارئ،  ــتــي تــشــمــل حــال ال
الطبيعية،  والــكــوارث  والــحــرب، 
يسمح  ال  البند  ــذا  وه وغــيــرهــا، 

بعملية الطرد التعسفي للطالب.

بني  الصراع  أخبار  تقرأ  كيف 
ظل  يف  وروســيــا  وأوروبـــا  أمريكا 

األزمة احلالية؟
أمريكا  بن  الظاهري  الــصــراع 
الحقيقي  الصراع  لكن  وروســيــا، 
أمريكا  بن  صــراع  هو  رأيــي  في 
والــصــن، وهــذا املــوضــوع واسع 
ألن يشمله هذا الحوار، ولذلك فإن 
ليست  مادامت  مستبعدة  الحرب 
في صالح أي قطب البتة كما سبق 
الحديث عن ذلك، أما الصراع فهو 
الدولية،  العاقات  ثنايا  في  باق 
أنه صراع  مادام  الــدول،  كل  وبن 
هو  الدبلوماسي  فالحل  املصالح، 
أنجع الحلول املمكنة للوصول إلى 

تسوية عادلة.
الــدول  لكل  واألمـــان  السلم  أتمنى 
من  ُيحصد  ال  الحرب  ألن  والشعوب، 
ورائها إال الدمار واندثار الحضارات.

بوتين وبايدن

زهير

تربط روسيا إعادة النظر في توزيع 
قواتها، التي حركتها باتجاه الحدود 

مع أوكرانيا، بتوقيع اتفاقين ُملزمين 
مع كل من الواليات المتحدة 

و»الناتو«، لتحقيق ما تراه أمنا استراتيجيا 
في أوروبا وفق تصورها، الذي ينطلق 

بالضمانات  المتعلقة  من مطالبها 
األمنية، وفي مقدمتها وقف توسع 

هذا الحلف وعدم نشر أنظمة صواريخ 
هجومية قرب حدودها، ويعني هذا 

في المقام األول، عدم المضي قدما 
في ضم أوكرانيا وجورجيا، وبعد ذلك، 

سحب قوات الحلف الموجودة في 
بلغاريا ورومانيا أيضا



العاصمة السياسية في مجالس 

»أشباح« جماعة الرباط يكلفون الماليـير

شهادات من
الرواد
وبتاريخ  ــجــراري«،  ال »الــنــادي  رحــاب  في 
محمد  الدكتور  الرائد  حاضر   ،2006 نونبر   10
خالل  مــن  ــربــاط  ال مدينة  صـــورة  عــن  أحميدة 
الحفيظ  عبد  لألستاذ  »خطوات وخطرات«  رحلة 
)).. أما علو  الفاسي، نقتطف منها هذه الفقرة: 
كعب الرباط في مجال األدب، فهو أمر لم يحتج 
الفقيه عبد الحفيظ الفاسي إلى عناء كبير لتلمسه 
والوقوف عليه، فذلك أمر اشتهرت به هذه املدينة، 
كتاب وشعراء،  تاريخها من  قدمته عبر  ملا  نظرا 
وكان هذا الجانب في رحلة »خطوات وخطرات« 
الزبدي،  أحمد  الرباطي  الشاعر  من خالل  ممثال 
ما  خالل  من  الفاسي  الحفيظ  عبد  يرمي  الــذي 
كتبه عنه، إلى أن يبرز ما يمتاز به شعراء الرباط 

من رقة وأصالة(( انتهى.
الجراري«  النادي  »مجالس  كتاب  املرجع: 

جزء 1 ص: 49.

عضوا   60 جتديد  الثقافة  عاصمة  تنتظر 
املــمــلــكــة، وهــي مــؤســســة علمية وطنية  ألكــادميــيــة 
مــرجــعــيــة عــلــيــا لــلــعــلــم والــثــقــافــة والــفــكــر، ويـــروج 
اسم رئيس سابق جلماعة الرباط كشخص مؤهل 
و30 عضوا  مغربيا  30 عضوا  بني  من  لعضويتها 
الدبلوماسية  يف  الــتــخــصــصــات  ذوي  مــن  أجــنــبــيــا 
ــلــــوم االجـــتـــمـــاعـــيـــة واإلنـــســـانـــيـــة  ــعــ الـــثـــقـــافـــيـــة والــ

والعالقات الدولية واألدب والعلوم االجتماعية. 
تــنــصــيــب املـــجـــلـــس اجلــــديــــد مــــن األكـــادميـــيـــني 

املختارين سيعلن عنه يف شهر ماي القادم.

عن  ســنــوات   3 حــوالــي  منذ  راج  مــا  بعد 
يربطان  خطني  على  »التيليفريك«  نقل  مشروع 
حــي األودايــــة وحـــي حــســان مبــديــنــة ســـا، مت 
السكوت عن هذا املشروع الذي شرعت مدينة 
مدينة  اختارت  كما  له،  مثيل  تنفيذ  يف  أكادير 
البيضاء نقا جديدا ونظيفا ومريحا هو  الدار 
ابتداء  اخلدمة  سينطلق يف  الذي  وي«  »الباص 
زالــت  ال  مجالسنا  بينما  املقبل،  الصيف  مــن 
»دائخة« مع حاجيات موظفيها وتوزيع »املرافق« 
على اجلدد القدماء وكأنها تدور يف دوامة)..(.

مــوالي  الفاضل  األســتــاذ  بخير  يذكر  هللا 
ــان يف أواخـــــر الــســبــعــيــنــات  ــ املـــهـــدي الـــعـــلـــوي، وكـ
خــلــيــفــة أول لــلــعــامــل ثـــم ارتـــقـــى لــيــصــبــح والــيــا 
على مكناس وطنجة، فسفيرا للمملكة بإحدى 
الــــدول، وعــنــدمــا كــان مــســؤوال يف الــعــمــالــة على 
الــعــاصــمــة، اتــصــل بــأطــبــاء ومــهــنــدســي الــقــطــاع 
ــتــــرح عــلــيــهــم إمــكــانــيــة املــســاهــمــة  اخلــــــاص، واقــ
ــافــــورات بـــشـــارع مــحــمــد اخلـــامـــس،  يف تــشــيــيــد نــ
وأغلبيتهم  محدود  اجلــد  عددهم  من  وبالرغم 
ــزال إلــى  أجــانــب، تــبــرعــوا بــبــنــاء 3 نـــافـــورات ال تـ
اجلماعي  املجلس  رئيسة  تتزعم  فهل  الــيــوم.. 

مبادرة من هذا النوع ؟

أسابيع ويطل علينا شهر رمضان، لتحضر 
»احلريرة« على معظم موائد إفطار الرباطيني، 
التي صدرت بشأنها - منذ 5 سنوات - مقاالت 
تنزيلها  وسبب  وأصلها  مصدرها  حللوا  ملثقفني 
وغرناطة  وإشبيلية  قرطبة  قصور  من  انطاقا 
وخطة  »سياسية«  ألسباب  12م  القرن  حوالي 
انتقوا  ــن  ــذي وال املسلمني  غــيــر  مــن  مــرســومــة 
»الكوزة«  ومنها  موادها  معينة  وألهداف  بعناية 
ما  بلغوا  قد  املثقفون  كــان  وإذا  و»الــكــرافــس«، 
فالدور  »احلــريــرة«،  هــذه  عن  تاريخيا  يعلمون 
اليوم موكول ألطباء التغذية، لنفي هذه التهمة، 

أو تأكيدها.

التي  األغلبية  ضمن  الحكومة  فــي  كانت 
أحزاب  العاصمة  مجالس  على  حتى  سيطرت 
سقطت مرتني: أوال في استرجاع ثقة الرباطيني 
وأصواتهم، وثانيا في الحفاظ على مواقع آمنة 
انتخابات  في  الجدد  الرابحني  بني  ومربحة 
منحتهم سلطة قوية لتفادي التشرذم والتيهان 
الطريق  لقطع  أغلبية،  تكوين  في جمع نصاب 
على املعارضة وعلى بدعة التشتت بني أحزاب 
قد ال تجمع بينها سوى الرغبة في التسيير مع 

امتيازاتها.
الناخبون  اختار  السياسية،  العاصمة  وفي 
ــبــام«  و»ال األحـــرار  هــي:  رئيسية  ــزاب  أحـ  3
لتسيير  فيها  بثقتهم  فمتعوها  واالستقالل، 
واستقرت  أحـــزاب  تــهــاوت  بينما  شؤونهم، 
وكانت  لهولها،  فاجأتها  مــواقــع  فــي  أخــرى 
منتظرة عند الرباطيني، لفشلها في تحقيق ما 
وعدت به، فوجدت 4 أحزاب كانت في الحكومة 
ــارج املــربــع  وفــي حــكــم مــجــالــس املــديــنــة، خـ
الحاكم املدبر لشؤون الرباطيني في الجهازين 

الحكومي والجماعي. 
تصدق  لم  األحــزاب  وتلك  أشهر  أربعة  ملدة 

غضبة الرباطيني عليها و»فطمها« من رضاعة 
والنفوذ،  والتعويضات  والقيادات  الرئاسات 
الجديد،  وضعها  مع  لتتأقلم  األمرين  وعانت 
بعودتها إلى النضال بدون مقابل إال من التقرب 
أخطائهم  ومسح  وخدمتهم  الناخبني  ــى  إل
الغضبة  لتذويب  وجــهــاد  بأفعال  السابقة 
وحدت  إذا  جديد،  من  إليهم  الثقة  وإلعـــادة 
واحدة،  خطة  في  خططها  الحالية  املعارضة 
ساكنة  مصالح  على  املستميت  الــدفــاع  هــي 
مارست  التي  وهــي  ذلــك  وبإمكانها  الــربــاط، 
رائدة  كانت  من  ومنها  السابق،  في  املعارضة 
وشعبية ومقتدرة، ويمكن أن تقوم بتغيير عدد 
من املمارسات وتجديد طاقاتها اإلبداعية التي 

امتازت بها وهي في قمة املعارضة السابقة.
تنتظرها،  التي  املعارضة  هذه  انبثقت  فإذا 
املؤهلة  السياسية  القوة  ستكون  شك  فــدون 
التي  القمة  إلــى  جديد  من  للعودة  مستقبال 
فاملعارضة  الراهن،  الوقت  في  منها  ضاعت 
تمنح  ثقافة  السياسية  العاصمة  مجالس  في 
األعلى..  إلى  الصعود  جواز  فيها  للمتفوقني 

فهل تنخرط فيها تلك األحزاب األربعة ؟

بعد طالقها من الحكومة..

 أحــزاب تـتـأقــلم مع وضــع المعــارضة
أسـرار
العاصمة

بــتــونــس العاصمة،  الــعــربــيــة  لــلــعــواصــم  مــؤمتــر  يف 
الدوحة  العواصم:  ممثلو  تــداول  العشاء،  مائدة  وعلى 
ــرات أشــغــال  ــذكـ ــريـــاض والـــربـــاط، جــــدول أعـــمـــال ومـ والـ
املقبل  العام  اجلمع  استضافة  اقتراح  ومنها  املؤمترين 
يف عــاصــمــة اململكة الـــربـــاط.. فــكــانــت اســتــجــابــة فــوريــة 
االقــتــراح،  وأيــد  أشــاد  الــذي  السعودية،  العاصمة  ملمثل 
بينما التزم زميلهم الثالث الصمت، وكان من الكفاءات 
الــعــربــيــة املــشــهــود لــهــا داخـــل منظمة املـــدن والــعــواصــم 

العربية بحنكته وببصماته على قراراتها.
قبولها،  عــبــرت يف حينه على  قــد  الــريــاض  كــانــت  إذا 
بل وتأييدها للمقترح الرباطي، فألنها تكّون منذ قرون 
حلمة واحدة مع أختها الرباط ولم تتنكر لها أبدا، بل 
وتشاورهما،  وانسجامهما  تقريبهما  يف  القدر  دور  ومن 
ــرات الــتــي  اجلــلــوس مــعــا جــنــبــا إلـــى جــنــب يف كــل املـــؤمتـ
حتــتــكــم يف متــوقــع أعــضــائــهــا إلــــى احلـــــروف األبــجــديــة 
إلى  دائما يجلسون  الرياض  لكل عاصمة، فكان ممثلو 
القطرية  العاصمة  ممثل  بينما  الرباط،  ممثلي  جانب 
الدوحة، فقد كان يسمع ويقرأ عن عاصمة اململكة ولم 
يعاين بنفسه وحضوره كل ما يشاع عن بلد متأصل يف 
الوفاء متجذر يف احلضارة ومعروف بالكرم.. فسئل عن 
سبب عدم زيارته لبلد حضارته وجدوره ضاربة يف عمق 
التاريخ، ودون انتظار جواب، وجهت له الدعوة الكتشاف 
ومخدومة  مدسوسة  أقاويل  من  يسمع  كــان  ما  حقيقة 
تكتل  مــن  اإلخـــوة، خوفا  بــني  تــقــارب  أي  دون  للحيلولة 
البيضاء  ــدار  والــ الــربــاط  وزار  عــاملــيــة،  قـــوة  قـــوي يشكل 
وباألجواء  باالستقباالت  فانبهر  واحملمدية،  واجلديدة 
واإلجنازات يف ذلك الوقت الذي مضى.. لكنه زرع بذرة 
ونسعد مبواقف  اليوم  نحياه  الــذي  املستقبل  األمــل يف 
واملدافعني  اململكة  لوحدة  املــؤازريــن  القطريني  إخواننا 

عن وحدة أراضي أبناء عمومتهم.
أولئك هم أهالي الدوحة اجلميلة التي زارنا واكتشفنا 
ممثلها منذ سنوات خلت، وقد ارتقى هذا الزائر بعد ذلك 
إلى مناصب أعلى، وحافظ على صداقته مع من قربوه 
إلـــى حقيقة الــعــمــق الـــرابـــط بــني الــقــطــريــني وإخــوانــهــم 
املغاربة، وحبذا لو تستأنف جماعة العاصمة هذا الرابط 
بــنــســج عــالقــات تــعــاون بــني الــعــاصــمــتــني.. فــفــي الــدوحــة 
إلــى جنات  أن صــحــاري حتولت  ذلــك  معجزات حتققت، 
باملعاصرة  ومزجها  األصالة  على  حافظ  مبعمار  فيحاء 
ــاط بــهــا حـــدائـــق غــنــاء وجــهــزهــا مبـــرافـــق احلـــداثـــة،  ــ وأحـ
مفخرة  هي  إصالحات  تقود  العاصمة(  )أمانة  وبلديتها 
معها  ترتبط  أن  يشرفنا  لذلك،  العربية،  العواصم  لكل 
بينهما،  التعاون  أبواب  بفتح  باتفاقيات تسمح  جماعتنا 
العطلة  يف  خصوصا  والتالميذ  الطلبة  ــارات  زيـ وتــبــادل 

الصيفية.    

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أعــــــالم  الرباط

ماذا بعد اكتشاف 
العاصمة الدوحة 

ألصالة الرباط؟

الصورة لعميد الرباطيين، الدكتور 
محمد توفيق القباج، الشاهد 

املوثوق ىلع عصرنا واملشارك 
املنفذ لبناء أســس الوطن من خالل 

مهامه التي مارســها سواء كرئيس 
للديوان امللكي عند فجر االســتقالل، 
أو كســفير يف عدة دول عظمى،وهو 

الــذي تجند متطوعا لكتابة وتأليف 
عــدة كتب للتعريف بتاريخنا املجيد 

ورجاالته األفذاذ وقد أتحفنا يف 
الســنة املاضية بكتاب من حوالي 

700 صفحة، أطال اهلل عمر األســتاذ 
القبــاج الذي يعتبر بحق ركنا من 

أركان عاصمة الثقافة.

الجماعة  مجلس  رئيسة  دشنت 
والتغاضي  الريع  بني  فاصال  خطا 
الرباطيني،  ماليير  استنزاف  عن 
الواجب  أداء  في  االستقامة  وبني 
الشجاعة  لها  وكانت  عنه،  املؤدى 
في فتح موضوع املوظفني األشباح 
العاصمة  ميزانية  على  املحسوبني 
ورواتبهم  بتعويضاتهم  املنهوكة 
أين  ومن  هم؟  فمن  وامتيازاتهم.. 
ــظــالت االخــتــبــاء عن  صــنــعــوا م
املراقبة اإلدارية والجماعية؟ وهذه 
إليها  تصل  هل  الساحرة،  املظالت 
األولى  املسؤولة  املجلس،  رئيسة 
الذي  الجماعيني  املوظفني  كل  عن 
حوالي  سنويا  الرباطيني  يكلفون 
على  مــلــيــون  و600  مــلــيــارا   32
مليون  و500  ماليير  و4  أجورهم، 
و800  تــقــاعــدهــم،  صــنــدوق  على 
مليون على استفادتهم من منظمات 
االحتياط االجتماعي، و100 مليون 
إضافة  االجتماعية،  أعمالهم  على 
والهواتف  السيارات  نفقات  إلــى 
ــن الــوظــيــفــي  ــســك ــة« وال ــي ــن ــه »امل

للبعض منهم؟
أي  أشباح،  موظفني  منهم  فهل 
املاليني  شهريا  يغترفون  الــذيــن 

كـــأجـــور وتـــعـــويـــضـــات وربــمــا 
على عمل موقوف  أخرى  امتيازات 
الرئيسة  تــحــّلــت  وقـــد  الــتــنــفــيــذ؟ 
بالشجاعة القتحام هذا السد املنيع 
الذي استعصى اختراقه على الذين 
تحول  على  مؤشر  وهذا  سبقوها، 
بتنظيف  الجماعي،  التدبير  فــي 
ترتيب  في  االنطالق  قبل  الجماعة 
تؤكد  وكــمــا  الــعــاصــمــة،  ــؤون  شــ
األرقام، فإن نصف مداخيل املجلس 
مع  الجماعية،  الوظائف  »تبلعه« 
املخصص  الحد  أن  إلــى  اإلشـــارة 

للموارد البشرية ينبغي أال يتجاوز 
ما  زمــن  في  امليزانية  من   %  20
والترشيد  االصطناعي  الذكاء  قبل 
هذا  نزل  بحيث  بعد،  عن  والعمل 
بلديات  فــي  النصف  إلــى  ــرقــم  ال
ــة وحتى  ــي جــل الــعــواصــم األوروب
الرئيسة  تحاول  واليوم  العربية، 
أمام هذا العائق لكل تقدم، اكتساب 
ومسؤولة  مثالية  جماعية  إدارة 
ــة فـــي ظل  ــي ــام ــن ومــخــتــصــة ودي
وعدم  واملحسوبية  الريع  سيادة 
الــواجــبــات  فــي  موظفيها  تكافؤ 

للعمل  اإلجباري  الحضور  ومنها 
واملردودية.

تم  »أشـــبـــاح«  هــنــاك  أن  وكــمــا 
التستر على »انسحابهم« باملرة من 
باألجور  تمتيعهم  مع  عملهم  أداء 
فهناك  واالمتيازات،  والتعويضات 
أشباح كبار من املجالس املنتخبة ال 
يحضرون وال يتدخلون وال يوقعون 
وال يؤدون واجب تمثيل ناخبيهم.. 
ولو  »يتبرعون«  وال  غائبون  هم 
للمشاركة  أشهر  ثالثة  كل  بساعة 
في دورات مجالسهم.. فمن يستتر 
من  تمثيل  ألمانة  »خيانتهم«  على 

صوتوا عليهم؟
بنشر  فــضــحــهــم  يــجــب  ــؤالء  ــ ه
املـــداوالت  محاضر  فــي  أسمائهم 
املقاطعات،  مقرات  في  وتعليقها 
بـ»أشباح  املقال  هذا  عنونا  لذلك 
فئة  فــئــتــان:  ــم  ــ وه الــجــمــاعــة« 
ــذا  ــن املــوظــفــني وه ــن م ــأجــوري امل
الجماعي،  املجلس  رئيسة  شغل 
أحزابهم  وتتحمل  املنتخبني  وفئة 
القيامة  قامت  وإذا  غيابهم،  تبعات 
على الرئيسة، فاعلموا أنها سطرت 
للمنتخبني  بالقانون  لاللتزام  الحد 

أوال واملوظفني ثانيا. 

اغاللو

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
17 العدد: 1595 من 18 إلى 24 فبراير 2022

الربـاط  ياحسرة
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كواليس  جهوية

       
 

ما يجري  
ويدور

 في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

»تعرف مدينة سبتة احملتلة هذه األيام، أعمال 
االقتصادية  األزمــة  بسبب  املدينة  ساكنة  بني  عنف 
التي متر بها املدينة، حيث خرج األمر عن السيطرة 
بــســبــب مــجــمــوعــة مـــن األعــــمــــال الــتــخــريــبــيــة الــتــي 
ــذا ما  ــون وممــتــلــكــاتــهــم«.. هــ ــنـ ــواطـ يــتــعــرض لــهــا املـ
شهدته املدينة احملتلة خالل األسبوع املاضي، حيث 
أصيب  سيارته  داخل  نارية  لطلقات  مواطن  تعرض 
ــرق ثـــالث ســيــارات  عــلــى إثـــرهـــا يف ســاقــيــه، تــالهــا حـ
باحلي الشعبي »خادوا«، لينتهي األمر بإضرام النار 
لدى  مــحــجــوزة  مطاطية  وزوارق  بحرية  مــراكــب  يف 
التي  خصوصا  سبتة،  مبيناء  املــدنــي  احلــرس  جهاز 
كانت تستعمل يف تهريب احلشيش، مما خلق الهلع 
واخلوف يف نفوس ساكنة املدينة بسبب اندالع مثل 

هذه األعمال اإلجرامية يف غياب تام لألمن.

جدل واسع حول عودة صفحات »فايسبوكية« 
ــة، بــعــدمــا تــعــرض بعض  ــواجــه ــى ال مــشــبــوهــة إلـ
األمور  من  وغيرها  واالبــتــزاز  للتشهير  املواطنني 

التي ال متت إلى الواقع الصحفي بصلة.
والنشر،  بالصحافة  املعنية  اجلــهــات  صمت 
فتح  املسؤولة،  اجلهات  من طرف  املراقبة  وغياب 
االبــتــزاز  أبــاطــرة  ــام  أم مصراعيها  على  ــواب  األبـ
استهداف  يتم  مالية، حيث  مبالغ  والتشهير مقابل 
املجالس  أو  السلطة  داخل  أشخاص معينني سواء 
لم  عقاريني  ومنعشني  مقاولني  وحتى  املنتخبة، 

يسلموا بدورهم من هذه الظاهرة.
وعلمت »األسبوع« من مصادر خاصة، أن النيابة 
العامة لدى ابتدائية تطوان، توصلت بشكاية حول 
»فايسبوكية«  بصفحة  يتعلق  الــذي  املوضوع  هذا 
مشبوهة تقوم بابتزاز والتشهير باملواطنني ضمنهم 

شخصيات معروفة.  

ــه مــنــطــقــة  ــيـ فــي الــــوقــــت الـــــــذي افـــتـــتـــحـــت فـ
الفنيدق،  الترابية  باجلماعة  االقتصادية  األنشطة 
الذين  التجار  استقبلت  حيث  املــاضــي،  السبت  يــوم 
ــتـــي عـــوضـــت املــعــبــر  ــارة الـ ــجـ ــتـ ســيــشــغــلــونــهــا أمـــــام الـ
ــد اجلـــمـــاعـــة الــتــرابــيــة  ــاب ســـبـــتـــة«، جنـ ــ احلــــــدودي »بـ
لـــتـــطـــوان مــنــكــبــة هــــذه األيــــــام عــلــى تــنــظــيــم نــــدوات 
ولـــقـــاءات مـــن أجـــل الــنــهــوض بــقــطــاع الــثــقــافــة رغــم 
تعرفه  الـــذي  االقــتــصــادي  والــركــود  القاتلة  البطالة 
ــم ذلــــك، يــأبــى رئــيــس اجلــمــاعــة إال أن  املــديــنــة، ورغــ
ما  حساب  على  الثقايف  للمجال  هاما  حيزا  يعطي 
وغــيــاب  والــنــظــافــة  كالنقل  الــقــطــاعــات  بــاقــي  تعانيه 

البنية التحتية باألحياء الشعبية وغيرها.

للجماعة  الــجــمــاعــي  املــجــلــس  فــشــل 
إقليم  لعمالة  التابعة  العليني،  الترابية 
مخططه  تنزيل  فــي  الفنيدق،  املضيق 
ساكنة  به  وعد  أن  سبق  الــذي  التنموي 
ــال الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة  الــجــمــاعــة خـ
املسالك  بتهيئة  أغلبه  واملتعلق  األخيرة، 
من  العديد  وجــه  فــي  وفتحها  الطرقية 
دورها  انتظرت  التي  واملداشر،  الدواوير 
مما  ــدوى،  ج دون  لسنوات  التنمية  في 
منطقة  تشبه  القروية  الجماعة  هذه  جعل 

مهجورة.
املجالس  فشل  على  التغطية  أجل  ومن 
تم  املحلي،  الشأن  تدبير  على  املتعاقبة 
ومجلس  العليني  جماعة  بني  التنسيق 
تهيئة  أجل  من  الفنيدق،  املضيق  عمالة 
ــط بني  ــراب جـــزء مــن املــقــطــع الــطــرقــي ال
يوم  بلوازن،  ومدشر  املذكورة  الجماعة 
حضر  حيث   ،2022 فبراير   6 األحد  يوم 
هذا املشروع كل من النائب الرابع لرئيس 
بلوازن،  مدشر  نائب  جانب  إلى  الجماعة 

من  وذلك  العليني،  جماعة  عن  ومستشار 
الحصى  األتربة ووضع  بعض  إزالة  أجل 
ظاهر  هو  كما  الطريق  هذه  أرضية  على 
في الصورة، عوض تعبيدها لتدوم أكثر، 

خصوصا عند تساقط األمطار.
وفي ظل غياب بيانات وميزانية واضحة 
لهذا املشروع كما اعتبره املسؤولون عنه، 
فهل فعا يندرج في إطار تنمية املنطقة، أم 
هو تدخل لصالح أحد النواب لهذا املدشر 
تنتظر  حيث  الجماعة،  رئيس  لدى  ملكانته 
العزلة  فك  والدواوير  املداشر  من  العديد 
عنها، لكنها ال تتوفر على مثل هذا النائب 
أن تستفيد  أجل  من  بلوازن،  ملدشر  التابع 
ال  الــذي  الطرقي  املسلك  هذا  من  بدورها 
في  بها  املعمول  الشروط  أدنى  فيه  تتوفر 
هذا املجال، حيث ال زالت العديد من املداشر 
التي  املحسوبية  بسبب  العزلة  من  تعاني 
بعض  لفائدة  الجماعي  املجلس  بها  يعمل 
حسب  غيرهم،  دون  منه  املقربني  النواب 

االتهامات املوجهة للمجلس.

من  العديد  اعتبرها  خطوة  في 
نبهت  بعدما  إيجابية  املواطنني 
يناير   28 بعدد  »األسبوع«  إليها 
مدينة  باشا  قيام  حــول   ،2022
الجماعة  رئــيــس  بـــدور  تــطــوان 
الترابية خال الزيارة التي قاموا 
بها ملركز التكوين وتدريب العبي 
فريق املغرب التطواني باملاليني، 
كلمة  املدينة  بــاشــا  ألــقــى  حيث 
عوض  الــفــريــق  لــدعــم  تحفيزية 
من  ــان  ك الـــذي  الجماعة  رئــيــس 
بنفسه،  يلقيها  أن  املــفــروض 
ــاء عــمــيــقــا في  ــي ــرك اســت مــمــا تـ
الفريق  وفنيي  الاعبني  صفوف 
الجمهور  وصــدم  خاصة،  بصفة 

التطواني بصفة عامة.
الجماعة  ــيــس  رئ ــدرك  ــتـ واسـ
جديدة  بزيارة  وعوضه  »خطأه« 
قــام بــهــا مــســاء يــوم اإلثــنــني 7 
تكوين  ملــركــز   ،2022 فــبــرايــر 
املكلف  بنائبه  مرفوقا  الاعبني، 

املصالح  ومدير  الرياضة  بقطاع 
املغرب  فريق  ورئيس  الجماعية 
املدينة،  باشا  دون  التطواني، 
عليه  يجب  ــان  ك بما  ــام  ق حيث 

املاضية  الزيارة  خال  به  القيام 
املتفرج،  دور  فيها  تقمص  التي 
أن  مؤكدا  تحفيزية  كلمة  وألقى 
األول  الشطر  صــرفــت  جماعته 

للفريق  املخصصة  املنحة  مــن 
سبق  كما  الجارية،  السنة  برسم 
شهر  خــال  قــامــت  أن  للجماعة 
نونبر من السنة املاضية، بصرف 
للفريق  املخصص  املالي  الدعم 
مليون   250 عن  عبارة  هو  الذي 
 ،2021/2020 موسم  عن  سنتيم 
عبر  ــادي  ــن ال بها  تــوصــل  حيث 
الجماعة  رئيس  قام  كما  دفعتني، 
املخصصة  املــاعــب  فــي  بجولة 
باملزيد  متوعدا  الفريق  لتدريب 
من الدعم من أجل صعود الفريق 
إلى القسم األول كما سبق لباشا 
زيارة سابقة..  في  أكد  أن  تطوان 
الجماعة  رئيس  سيستمر  فهل 
للمؤسسات  التفقدية  بجوالته 
لبعض  املــيــدانــيــة  ــارات  ــ ــزي ــ وال
كما  املدينة  باشا  دون  األحــيــاء 
الجماعة  تــرأس  الــذي  سلفه  كان 

لواليتني ؟

إصالحات عشوائية في جماعة العليـين

زاكــورة
»المقدمين« يفرضون »التلقيح مقابل الدقيق« على المواطنين

يق المغرب التطواني بمفرده يب فر رئيس جماعة تطوان   يزور مركز تدار

األسبوع
 

  
السلطة  ــوان  ــ أع بــعــض  الزال 
ــات عــلــى  ــوطـ ــغـ يـــمـــارســـون ضـ
املــواطــنــني الــفــقــراء، خــاصــة في 
بــعــض الـــدواويـــر والــجــمــاعــات 
بإقليم زاكورة، من أجل االستفادة 

من الدقيق املدعم.
فإن  مطلعة،  مــصــادر  وحــســب 
على  يــفــرضــون  السلطة  أعـــوان 
بجواز  اإلدالء  ــر  ــدواوي ال ســكــان 
التلقيح مقابل الحصول على كيس 
دقيق، حيث خلق هذا الفعل موجة 
الحقوقيني  لــدى  كبيرة  استنكار 

واملواطنني.
النشطاء  مــن  العديد  وحسب 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  في 
السلطة  ــوان  أع به  يقوم  ما  فــإن 
يعتبر  ــة،  ــي ــحــل امل ــات  ــط ــل ــس وال
في  الحق  من  وحرمانا  »ابتزازا« 

الحصول على الخبز، ويعد ضربا 
لفئات فقيرة داخل  الغذائي  لألمن 
والظلم  اإلهمال  تعيش  املجتمع 

و»الحكرة«.
وأكدت مصادر محلية، أن بعض 
و»املقدمني«  و»الشيوخ«  القياد 
ضغوطاتهم  ممارسة  يواصلون 
ــل أخــذ  ــني مــن أجـ ــواطــن عــلــى امل
الجرعة الثالثة من لقاح »كورونا«، 
بطرق غير قانونية رغم أن التلقيح 
اختياري، إال أن ما يحصل يعتبر 
وأن  خاصة  حقهم،  فــي  انتهاكا 
ألضــرار  تعرضوا  الــنــاس  بعض 

اللقاح جراء الجرعات السابقة.
وزارة  حــقــوقــيــون  وطـــالـــب 
الظلم  ورفــع  بالتدخل  الداخلية، 
بحرمان  الناس،  له  يتعرض  الذي 
الدقيق  ــن  م الــصــغــار  أطــفــالــهــم 
يحصل  مــا  أن  معتبرين  املــدعــم، 
والنائية، هو  القروية  املناطق  في 
على  ينص  الــذي  للدستور  خــرق 

الحق في الغذاء والدواء.
لفتيت
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كواليس  جهوية

أجانب يستغــلون جــشع أعــوان السلــطة
مراكش

ــوم اخلـــمـــيـــس املـــــاضـــــي، تــفــكــيــك  ــ ــم يـ ت
بعد  أكــاديــر،  بقلب  خطيرة  إجرامية  عصابة 
أن تـــدخـــل رجـــــال الــــــدرك املــلــكــي املــرابــطــن 
مبدخل املدينة على مستوى الطريق السيار، 
قادمة  كانت  املسافرين  لنقل  حافلة  وأوقفوا 
مـــن مــديــنــة الـــــدار الــبــيــضــاء بـــاجتـــاه أكـــاديـــر 
دقيق  لتفتيش  األمــتــعــة  وأخــضــعــوا صــنــدوق 
مكنهم من العثور على زورق مطاطي وعدته 
ولوازم اإلبحار، ومت توقيف صاحب البضاعة 
الـــذي حـــاول خـــداع الــــدرك قــبــل أن ينكشف 
أمــــــره، كــمــا مت أيـــضـــا اقـــتـــحـــام مـــنـــزل بــقــلــب 
أكــاديــر بتنسيق مــع مــصــالــح األمـــن،  مــديــنــة 
إجرامية  عصابة  أفـــراد  توقيف  مــن  مكن  مــا 
خــطــيــرة ومــرشــحــن لــلــهــجــرة الــســريــة، هــذا، 
وقــــد مت االحـــتـــفـــاظ بــاجلــمــيــع رهــــن تــدابــيــر 
احلــراســة الــنــظــريــة مــن أجــل إمتـــام األبــحــاث 
ــراف الــنــيــابــة الــعــامــة املــخــتــصــة من  حتــت إشــ
أجل التوصل إلى االمتدادات احملتملة لهذه 

الشبكة.

ــاءل ســـكـــان جـــمـــاعـــة ســيــدي  ــس ــت ي
إذا  باها ما  أيت  اشتوكة  إلقليم  بيبي التابعة 
الشريفة  املهن  من  واملخدرات  القمار  أصبح 
أبــوابــه  يفتح  كـــازيـــنـــو)..(  صــاحــب  دام  ــا  م
املخدرات واملنحرفني  ومروجي  للمقامرين 

أمام أعني السلطات األمنية باجلماعة؟

مبادرة  ألكادير  اجلماعي  نظم املجلس 
املاضي،  يوم اخلميس  بالدم  للتبرع  تطوعية 
بــقــاعــة إبــراهــيــم الـــراضـــي بــالــقــصــر الــبــلــدي، 
وتأتي  بدمك«،  وتبرع  قلبك  »كبر  شعار  حتت 
ــبــــادرة يف إطــــار الــتــنــســيــق بـــن املــركــز  هــــذه املــ
اجلــهــوي لــتــحــاقــن الـــدم بــجــهــة ســـوس ماسة 

وجمعية »األمل للمتبرعن بالدم«.

اجلمعة  ــوم  يـ ــر،  ــاديـ أكـ شــاطــئ  شهد 
طفل  غــرق  بعد  حقيقية  فاجعة  املــاضــيــة، 
ترفيهية  خرجة  كان يف  سنة،   12 عمره  يبلغ 
ينحدر  الــذي  الطفل  وكــان  أصدقائه،  رفقة 
من مدينة تيكوين، قد قصد الشاطئ بهدف 
االستجمام ولعب الكرة رفقة أصدقائه، قبل 
أن يتوارى عن األنظار بعد دخوله للبحر من 
التي  احملــاوالت  تفلح  لم  إذ  السباحة،  أجــل 
العثور  وأصدقاؤه يف  اإلنقاذ  فرق  بها  قامت 
على جثته، وال زالت األبحاث جارية على قدم 
بعد  الهالك  العثور على جثة  أجل  وساق من 

فقدان األمل يف العثور عليه حيا.

داء
أص

ســـوسية

الدار البيضاء

قرار المنتخبين في تزنيت يغضب 
التجـــار   والمواطــــنين

	
األسبوع

تزنيت،	 جماعة	 مجلس	 قرر	
بــاألغــلــبــيــة،	مــنــع	الــســيــارات	
الخاصة	من	الوقوف	في	ساحة	
كبيرا	 جدال	 خلق	 مما	 املشور،	
وأصحاب	 التجار	 صفوف	 في	

املحالت	واملواطنني.
ــتــجــار	 وانـــتـــقـــدت	جــمــعــيــة	ال
ــرار،	 ــق املــهــنــيــني	بــتــزنــيــت	هـــذا	ال
التجار	 مصلحة	 يـــراع	 لــم	 الـــذي	
التاريخية	 املشور	 ساحة	 ومكانة	

والتجارية	بالنسبة	لهم.
واملهنيون	 التجار	 واعتبر	
بمنع	 ــة	 ــاع ــجــم ال ــرار	 ــ قـ أن	
السيارات	الخاصة	من	الدخول	
إلى	 لم	يستند	 لساحة	املشور،	
تخطيط	 أو	 ــة	 واضــح ــة	 ــ رؤي
املقاربة	 على	 يعتمد	 ولم	 جيد،	
التي	 والتشاركية	 االجتماعية	

اتخذها	املجلس	شعارا	له.

التجار	 هـــؤالء	 واســتــغــرب	
املــجــلــس	معهم	 تــشــاور	 عــدم	
ــي	مــقــاربــة	 ــ ــم	ف ــهـ ــامـ ــحـ وإقـ
يتعلق	 موضوع	 في	 تشاركية	
املجلس	 مكتب	 مطالبني	 بهم،	
قراره	 بالتراجع	عن	 الجماعي،	
»مجحف	 أنــه	 اعتبروا	 ــذي	 ال
وجائر	في	حق	التجار	العاملني	

وفي	حق	عموم	الساكنة«.
ــدت	جــمــعــيــة	الــتــجــار	 ــ وأكـ
ــعــدادهــا	مع	 واملــهــنــيــني	اســت
النسيج	 وممثلي	 التجار	 كافة	
ــجــمــعــوي،	لــلــجــلــوس	إلــى	 ال
املجلس،	 مــع	 الــحــوار	 طــاولــة	
لــتــقــديــم	املــقــتــرحــات	ووضــع	

تصور	لتدبير	الساحة.
املجلس،	 رئيس	 قرار	 وخلق	
الــدورة	 غــازي،	خالل	 عبد	هلل	
لدى	 شعبيا	 غضبا	 العادية،	
بعدما	 والــتــجــار،	 املــواطــنــني	
السيارات	 أصحاب	 منع	 قــرر	
ــوف	في	 ــوقـ ــخــاصــة	مـــن	الـ ال

ساحة	املشور.

تزنـــيت

الجديدة

آبار مهجورة تهدد حياة ساكنة وماشية »سيدي امحمد أخديم« 

عزيز الفاطمي

التي	 التوقيفات	 من	 جملة	 بعد	
بــقــرارات	 السلطة	 أعـــوان	 طــالــت	
الجهة	املسؤولة	بوالية	 صادرة	عن	
تقارير	 نتيجة	 أسفي،	 مراكش	 جهة	
لجان	 طــرف	 مــن	 منجزة	 وأبــحــاث	
مركزية	ووالئية	في	قضايا	مرتبطة	
التغاضي	 مقابل	 االرتشاء	 بشبهة	
البناء،	 مــجــال	 فــي	 ــات	 خــروق عــن	
املنارة،	 بمقاطعة	 سجلت	 أغلبها	
ــبـــوع	املــنــصــرم،	 ــي	بــحــر	األسـ وفـ
األشجار	 من	 أخــرى	 ورقــة	 سقطت	
التماسيح	 مستنقع	 تغطي	 التي	
غير	املروضة،	لينضاف	عون	سلطة	
أعــوان	 قائمة	 إلــى	 »شــيــخ«	 برتبة	
السلطة	املوقوفني	عن	العمل،	وذلك	
أحد	 بها	 تــقــدم	 شكاية	 إثــر	 على	
»دار	 إيطاليا،	صاحب	 من	 األجانب	

للضيافة«	باملدينة	القديمة.
فإن	 املتوفرة،	 املعطيات	 وحسب	

املواطن	 طرف	 من	 املقدمة	 الشكاية	
اإليطالي	املشتكي	في	حق	»الشيخ«	
مراكش	 جهة	 واليــة	 مصالح	 ــى	 إل
	30000 أسفي،	تفيد	بتقديمه	مبلغ	
درهم	من	أجل	إقامة	مسبح	بسطح	
السلطات	 تلجأ	 أن	 قبل	 ــزل،	 ــن امل
املحلية	إلى	توقيف	األشغال،	وبذلك	
لم	 أبعادا	 لتأخذ	 القضية	 تنفجر	
العنصر	 طــرف	 مــن	 متوقعة	 تكن	
وراءه)...(،	 يقف	 ومــن	 املــوقــوف	
في	انتظار	ما	ستسفر	عن	األبحاث	
الجهات	 عنه	 للكشف	 والتحقيقات	

املشاركة	في	القضية.
التوقيفات	 وانطالقا	من	مسلسل	
دون	 السلطة	 أعـــوان	 طــال	 الــتــي	
فإن	 مسؤوليته،	 حسب	 كل	 غيرهم،	
ما	وقع	في	املدينة	القديمة	للعاصمة	
بالحالة	 ليس	 للمملكة	 السياحية	
املعزولة،	ولألسف،	فقد	تم	اغتصاب	
الطابع	املعماري	الحضاري	للمدينة	
الذين	 األجانب	 طرف	 من	 	 العتيقة	
وشراء	 امللتوية	 الطرق	 يستغلون	
تحويل	 أجــل	 من	 امليتة	 الضمائر	

ــاضــات	وبــنــايــات	 ــازل	إلـــى	ري ــن امل
بها	 املعمول	 القوانني	 عن	 خارجة	
باملدينة	 الخاص	 البناء	 مجال	 في	
والذي	 الحمراء،	 للمدينة	 العتيقة	
يــمــنــع	بــوجــبــه	إضــافــة	الــطــابــق	
هنا	 نجد	 أننا	 حني	 في	 الثاني،	
فوق	 وأبـــراج	 منتزهات	 وهناك	
السهرات	 عليها	 تنظم	 األسطح	

وحرمة	 راحــة	 تستبيح	 املاجنة	
ــد	من	 ــدي ــع ــم	ال ــ ــيـــران،	رغ الـــجـ
الجهات	 إلى	 املوجهة	 الشكايات	
املعنية،	ما	يدفعنا	إلى	فتح	قوس	
حول	الجهات	املخول	لها	قانونا	
البناء	 عملية	 ومراقبة	 متابعة	
يعلق	 ما	 وكل	 الترميم،	 وأشغال	

باملعمار؟	

األسبوع

القديمة	 املدينة	 أحياء	 من	 العديد	 تعاني	
القديمة	 املــنــازل	 آفــة	 من	 البيضاء	 بــالــدار	
اإلجــراءات	 رغم	 والتي	 بالسقوط،	 املهددة	
للمسؤولني	 أعطيت	 الــتــي	 والتعليمات	
عدة	 منذ	 حلها	 يتم	 لم	 املنتخبني،	 وتعاقب	
أمام	 العائالت	 مئات	 يضع	 مما	 ســنــوات،	
العديد	 حصول	 بعد	 وخاصة	 حقيقي،	 خطر	
من	الحوادث	التي	خلفت	ضحايا	بالعشرات.
قرر	 املعضلة،	 هــذه	 مــن	 الــحــد	 وألجـــل	
تخصيص	 البيضاء	 الــدار	 مدينة	 مجلس	
مبلغ	مالي	يصل	لـ	2.3	مليار	سنتيم	لهدم	
التي	 للسقوط،	 واآليلة	 املتالشية	 البيوت	
للدار	 املحلية	 التنمية	 بها	شركة	 ستتكلف	
من	 حيث	 والتجهيز،	 واإلسكان	 البيضاء	
املرتقب	أن	يصادق	املجلس	على	االتفاقية	
الشروع	 قصد	 الشركة،	 بهذه	 تربطه	 التي	
املنازل	 هدم	 وعملية	 املشروع	 تنفيذ	 في	
مرحلتني:	 عبر	 ستتم	 والــتــي	 ــددة،	 ــه امل
مالية	 بقيمة	 الجارية	 السنة	 خالل	 األولى	

في	 ثم	 مليون،	 ومائة	 سنتيم	 ملليار	 تصل	
السنة	القادمة	2023	بنفس	القيمة	املالية.
وستقوم	الشركة	املكلفة	»كازا	لإلسكان	
اآليلة	 املباني	 هدم	 بعملية	 والتجهيز«،	
ــل	تــراب	 ــ لــلــســقــوط،	واملـــتـــواجـــدة	داخ
دراسات	 وفق	 وذلك	 الحضرية،	 الجماعة	
عمومي،	 مختبر	 قبل	 مــن	 إنــجــازهــا	 تــم	
من	 البيوت	 جميع	 ــراغ	 إف سيتم	 بحيث	
السكان	والحصول	على	تراخيص	إدارية	
وإزالــة	 الهدم	 عملية	 في	 الشروع	 قصد	

خطر	هذه	املساكن.
وحــســب	إحــصــائــيــات	أنــجــزهــا	قسم	
فإن	 املــديــنــة،	 ملجلس	 الــتــابــع	 التعمير	
ــدار	 ال بمدينة	 للسقوط	 اآليــلــة	 املــنــازل	
بناية	 	2800 عــددهــا	 يصل	 الــبــيــضــاء،	
72	ألف	أسرة،	موزعة	على	 تضم	حوالي	
درب	 بمنطقة	 	184 بينها	 من	 مناطق	 عدة	
السلطان،	و905	بعماالت	أنفا،	و91	بناية	
املنازل	 هذه	 وغالبية	 املحمدي،	 الحي	 في	
مائة	 منذ	 بناؤها	 تم	 بالسقوط،	 املهددة	
سنة	تقريبا،	حيث	تقطنها	عائالت	تعاني	
القدرة	 لديها	 وليست	 والتهميش	 الفقر	

على	الترميم	واإلصالح.

هل يفلح مجلس مدينة الدار البيضاء
 في معاجلة المنازل المهددة بالسقوط ؟

عزيز العبريدي

ــان	دوار	 مـــن	ســك مــجــمــوعــة	 عــبــر	
سيدي	 الترابية	 بالجماعة	 الغنيدرات	
إقليم	 غانم	 أوالد	 قيادة	 أخديم،	 امحمد	
عن	 املؤثرة،	 شهاداتهم	 في	 الجديدة،	
العميق	 واستيائهم	 الشديد	 أسفهم	
محمل	 على	 شكاياتهم	 أخــذ	 عــدم	 من	
غانم	 أوالد	 قيادة	 قائد	 الجد،	من	طرف	
املحلي،	 الجماعي	 املجلس	 ورئــيــس	
بئرا	 	25 حــوالــي	 وجـــود	 بخصوص	
مساحة	 عــلــى	 وعــشــوائــيــة	 مــهــجــورة	
تتعدى	 ال	 بحيث	 »خداديم«،	 	3 بـ	 تقدر	
املسافة	بني	بئر	وأخرى	5	أو	10	أمتار،	
أرض	 على	 توجد	 اآلبــار	 هذه	 أن	 علما	
مستوية	وغير	مسيجة،	وبالتالي،	فهي	
املنطقة	 كبيرا	على	سكان	 تشكل	خطرا	

ال	سيما	في	الليل،	إذ	تقع	هذه	اآلبار	في	
وتوجد	 واألطفال،	 بالسكان	 آهل	 مكان	
الشعبي	 والحمام	 املدرسة	 من	 بالقرب	

والطريق	الجهوية	رقم	1305.
وأضاف	هؤالء	السكان	في	شهاداتهم،	
األبقار	 فيها	 تسقط	 اآلبـــار	 هــذه	 بــأن	
والقطط،	 والكالب	 ــدواب	 وال واألغنام	
كما	 مسيجة،	 وغير	 مفتوحة	 لكونها	
يرمي	فيها	بعض	املواطنني	الحيوانات	
وهو	 امللوثة،	 واملواد	 واألزبال	 النافقة	
سكان	 صحة	 على	 خــطــرا	 يشكل	 مــا	
اآلبار	 مياه	 من	 يشربون	 الذين	 املنطقة	
نفس	 على	 تمتد	 والتي	 حفروها،	 التي	
الفرشة	املائية	التي	تقع	فيها،	وهو	ما	

قد	يسبب	لهم	تسمما	مائيا.
أنه	قبل	حوالي	 وأكد	املتضررون،	
7	سنوات،	قامت	لجنة	مختلطة	تتكون	
ورئيس	 غــانــم	 أوالد	 قــيــادة	 قــائــد	 مــن	
املتوفي،	 السابق	 الجماعي	 املجلس	

بزيارة	للمنطقة	ملعاينة	
ــار	املــهــجــورة،	 ــ اآلب
وقدمت	لهم	وعودا	
ــاج	 بـــبـــنـــاء	ســي
يـــجـــمـــع	هـــذه	
لكن	 اآلبـــــــار،	
ــوعــود	 ــذه	ال هـ
لم	يتم	تفعيلها	
أدراج	 وذهبت	
دون	 الــــريــــاح	
ــول	 ــل إيــــجــــاد	ح

ــان.	 ــســك ــهــمــوم	ال ل
دوار	 ســكــان	 ــاف	 وأضـ

أخبروا	 أنهم	 الغنيدرات،	
باملخاطر	 القبيلة	 »شيخ«	 مؤخرا	

التي	تشكلها	هذه	اآلبار	املهجورة	على	
املارة	وتالميذ	املدرسة،	من	أجل	إخبار	
أن	 إال	 باألمر،	 غانم	 أوالد	 قيادة	 قائد	
األمور	ال	زالت	على	حالها،	ويتخوفون	

ــن	وقـــــــوع	حــــــوادث	 ــ مـ
الحادث	 مأساوية	مثل	
ــم	الـــذي	ذهــب	 ــي األل
ضــحــيــتــه	الــطــفــل	
ريان	بقرية	إغران	
شفشاون	 إقليم	
في	 سقوطه	 بعد	

بئر	مهجورة.
لــلــتــذكــيــر،	فــإن	
هناك	آبار	مهجورة	
وحـــفـــر	عــشــوائــيــة	
تشكل	 باملنطقة،	 أخرى	
على	 خـــطـــورة	 ــا	 ــدورهـ بـ
نظرا	 منها،	 القريبني	 السكان	
من	 بكثرة	 اآلبار	 حفر	 على	 العتمادهم	
عندما	 لكن	 املــاء،	 على	 الحصول	 أجل	
تنضب	املياه	بها،	أو	ال	يجدون	املياه،	
تسييجها،	 أو	 بــردمــهــا	 يــقــومــون	 ال	
وبالتالي،	تبقى	شبحا	مخيفا	يؤرق	بال	

هناك	 أن	 علما	 لها،	 املجاورين	 السكان	
وأعوانها	 املحلية	 للسلطة	 تساهال	
بحفر	 يقومون	 الذين	 اآلبار،	 ُحّفار	 مع	
مما	 تامة،	 سرية	 وفي	 الليل	 في	 اآلبار	
يستوجب	تطبيق	القانون	على	الجميع	

ومعاقبة	املخالفني.			
فمتى	تتحرك	الجهات	املسؤولة	من	
أجل	القيام	بحملة	داخل	تراب	جماعة	
وردم	 تسييج	 قصد	 امحمد	 ســيــدي	
تنفيذا	 والعشوائية	 املهجورة	 اآلبــار	
الداخلية	 وزارة	 اتخذته	 الذي	 للقرار	
للعمال	 تعليماتها	 بإعطاء	 مــؤخــرا	
والحفر	 اآلبار	 وإغالق	 بهدم	 والــوالة،	
التجمعات	 مــن	 القريبة	 املــهــجــورة	
السلطة	 ــوان	 أع وطالبت	 السكانية،	
العشوائية،	 ــار	 اآلبـ كــافــة	 بــإحــصــاء	
وذلك	 القروية،	 املناطق	 في	 خصوصا	
مثل	 مأساوية	 حوادث	 تتكرر	 ال	 حتى	

حادث	الطفل	ريان	؟



العدد: 1595 من 18 إلى 24 فبراير 202022

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

تشهد مدينة بركان مشاريع ذات أهمية كبرى 
األحياء  وهيكلة  الحضري  التأهيل  إطــار  في 
إطــار  تجويد  أجــل  مــن  التجهيز،  الناقصة 
الديمغرافي  النمو  ومصاحبة  الساكنة  عيش 
والحضري للمدينة، إذ ال يمكن ألحد أن يبخس 
إخراج  محاولة  في  املساهمني  كل  مجهودات 
ــوجــود، والــرقــي  ــى حيز ال ــذه املــشــاريــع إل ه
مصاف  كبيرة إلى  قرية  من  البرتقال  بعاصمة 

املدن السائرة نحو التمدين والتحضر. 
بعض  أن  إال  املشاريع،  هــذه  أهمية  ورغــم 

»مسببات  عن  بإلحاح  تتساءل  بركان،  ساكنة 
املشاريع،  هذه  إنجاز  ترافق  التي  اإلشكاالت 
املحاور  مختلف  في  مجملها  تعثر  سبب  وعن 
والنقاط، خاصة وأن أغلب هذه املشاريع تدخل 
يعتريها  لكن  الحضري،  التأهيل  ــار  إط فــي 
الفضول،  يغذي  الذي  األمر  أن  كما  ما«،  خلل 
تسيء  قد  التي  الفرضيات  تقبل  إلــى  ويدفع 
املبذولة في سبيل إخراج هذه  إلى املجهودات 
أسس  من  وأساسا  مهيكلة  تعد  التي  املشاريع 
رصدت  التي  امليزانية  هي  املستدامة،  التنمية 

إلنجاز هذه املشاريع، تضيف ذات املصادر. 
النشطاء  بــعــض  عــبــر  أخــــرى،  جــهــة  مــن 
قنوات  غياب  مــن  غضبهم  عــن  االجتماعيني 
البركاني،  واملواطن  املؤسسات  بني  التواصل 
األشغال،  سير  يرافق  الــذي  الكبير  والتكتم 
حاملي  بني  املوقعة  التحمالت  دفاتر  وفحوى 
ــات املــكــلــفــة بــإنــجــازهــا،  ــشــرك ــع وال املــشــاري
التي  القانونية  املساطر  تنفيذ  واستعصاء 
اإلخــالل  حــال  في  العمومية  الصفقات  تؤطر 

باملسؤولية من أحد األطراف. 

مدينة  شباب  من  العشرات  نظم 
ــة احــتــجــاجــيــة أمـــام  ــف جـــــرادة، وق
تنزيل  عــدم  على  ردا  العمالة،  مقر 
ُوقع  محضر  تضمنها  التي  املشاريع 
بني مكتب الدراسات املكلف باملواكبة 
االجتماعية، وبني مجموعة من شباب 
اإلقليم في الثامن يوليوز 2021، وتم 
بعدما  االحتجاجية  الوقفة  هذه  فض 

تدخلت السلطات. 
وفـــي هـــذا الــصــدد، قـــال بعض 
أقدمت  السلطات  إن  املحتجني: 
على قمع وقفتهم االحتجاجية التي 
جرادة،  إقليم  عمالة  أمام  نظموها 
ــك،  ذل أجـــل  ــن  م ــوة  ــق ال مستعملة 
»االعتصام جاء نتيجة  مضيفني أن 
املحضر  تضمنه  مــا  تنفيذ  عـــدم 
مجموعة  استفادة  على  ينص  الذي 
أو  فردية  مشاريع  من  الشباب  من 
6 أشهر  انقضاء مدة  جماعية، بعد 

واملتعلق  تلقوه  الذي  التكوين  من 
اللينة،  بتسيير املقاوالت واملهارات 
في  املواشي  تربية  إلــى  باإلضافة 

إطار منتوج تغيير«. 
أحد  كشف  السياق،  نفس  وفــي 
املحتجني، أنه خضع برفقة مجموعة 
ــاب لــتــكــويــنــات بــهــدف  ــشــب مــن ال
االستفادة  برنامج  فــي  إدمــاجــهــم 
من قطع أرضية للعمل بها، قبل أن 
املذكور  البرنامج  بتوقف  يفاجئوا 
دعم  لصندوق  بالتوجه  وإخبارهم 
من  بتعليمات  الفردية  املشاريع 
وأن  سبق  الذي  جرادة  إقليم  عامل 
العتصام  خوضهم  بعد  استقبلهم 

سابق. 
وأبرز املتحدث ذاته، أنه في حال 
املشاريع  وتنزيل  املشكل،  حل  عدم 
املــذكــور،  املحضر  تضمنها  التي 
فإنهم سيستمرون في احتجاجاتهم 

مفتوح  اعتصام  خــوض  خــالل  من 
أمام عمالة اإلقليم. 

مــضــامــني  أن  بـــالـــذكـــر،  جــديــر 
ــادة  ــف ــى اســت ــنــص عــل املــحــضــر ت
يتعلق  فيما  تكوين  مــن  الشباب 
اللينة،  بتسيير املقاوالت واملهارات 

تقديم  ــذا  وكـ املــواشــي،  وبتربية 
مشاريع فردية أو جماعية في حدود 
مشروع،  حامل  لكل  درهم  ألف   80
6 أشهر كمدة  باإلضافة إلى تحديد 
زمنية قصوى إلخراج املشاريع إلى 

حيز الوجود.

أساتذة كلية الحقوق 
بوجدة يطلقون نداء 

استغـــــاثة 
بجامعة  احلــقــوق  كلية  أســاتــذة  أطــلــق 
اســتــغــاثــة  ــداء  ــ نــ بــــوجــــدة،  األول  مــحــمــد 
العلمي  والــبــحــث  الــعــالــي  التعليم  لــوزيــر 
واالبتكار، قصد التدخل العاجل من أجل 
إنقاذ ما وصفوه بـ»الوضع املتفاقم بشكل 
غــيــر مــســبــوق، والــــذي أدى إلـــى اإلخـــال 

بالسير العادي داخل كليتهم«. 
إثــر جمع  وجــاءت هــذه التطورات على 
عام مفتوح وطارئ وعاجل، نظمه املكتب 
العالي،  للتعليم  الوطنية  للنقابة  احمللي 
ضم أزيد من ستني أستاذة وأستاذا عبروا 
فيه عن استيائهم وقلقهم الشديد بفعل 
االمتحانات  اجــتــيــاز  عملية  سير  عرقلة 

منذ يوم األربعاء 2 فبراير 2022. 
التعليم  وزيــر  إلــى  رســالــة موجهة  ووفــق 
الكلية  داخــل  احلالي  فإن »الوضع  العالي، 
أصبح مخا بالسير العادي للعمل اإلداري، 
داخـــل  الــوظــيــفــي  واألداء  والــبــيــداغــوجــي، 
ــوارات  ــ املــؤســســة، ولـــم تــنــفــع حلــلــحــلــتــه احلـ
ــة، ممــــا يـــتـــطـــلـــب تــــدخــــا عـــاجـــا  ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ املـ
ــيـــة، إلعــــــادة األمــــــور إلــى  لــلــســلــطــات الـــوصـ
»احلالة  إلــى  الرسالة  أشــارت  كما  نصابها، 
اخلطيرة التي آلت إليها األوضاع بالكلية، 
منذ  فيها  تتخبط  التي  املشاكل  وملختلف 

عدة سنوات على جميع األصعدة«. 
الرسالة  املنطلقات، دعت  وبناء على هذه 
ــر، إلـــى زيــــارة تــفــقــديــة عــاجــلــة للكلية  ــوزيـ الـ
ــذة وهـــيـــاكـــلـــهـــم  ــ ــاتـ ــ ــــأسـ ــاع لـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ قــــصــــد االسـ
التمثيلية )مجلس الكلية، اللجنة العلمية، 
للوقوف  احملــلــي..(،  النقابي  املكتب  الشعب، 
ــتـــاالت وإيـــجـــاد حــلــول لــهــا،  ــذه االخـ عــلــى هـ

وإعادة األمور إلى مسارها الطبيعي. 

مشاريع تنموية ببركان تثير تساؤالت الساكنة 

سطات 

كواليس  جهوية

الحسيمة

عــودة االحتجاجــات إلى مــدينة جــرادة 

مأسـاة ريـان تحـرك مـلف اآلبـار العشـوائية بسـطات

األسبوع
 

  
الحسيمة،  بإقليم  ــزورن  إمـ مدينة  عرفت 
النار  إلطالق  تبادل  عملية  املاضي،  األسبوع 
إحدى  في  أضــرار  عن  أسفرت  مجهولني،  بني 
في  مركونة  كانت  التي  الخاصة  السيارات 

الشارع العام.
هذا  أسباب  فــإن  املــصــادر،  بعض  وحسب 
ــذي حصل فــي حــي »بــركــم«، غير  الــحــادث ال
معروفة، وال من يقف وراء عملية إطالق النار 
التي خلقت الهلع والرعب في صفوف الساكنة 
مضيفة  املدينة،  وســط  الــشــارع  من  القريبة 
سيارات  ثــالث  منت  على  كانوا  أشخاصا  أن 
عمدوا إلى إحداث الضجيج في الشارع العام 

وأطلقوا النار في الهواء من بندقية صيد.
األمنية  املصالح  أن  املصادر،  ذات  وقالت 
التابعة ملفوضية األمن بإمزورن، وعقب علمها 
بعناصر  مرفوقة  املكان  بعني  حلت  بالواقعة، 
والسلطات  والعلمية  القضائية  الــشــرطــة 
إلى  الــوصــول  قصد  ــة  األدلـ لجمع  املحلية، 
هؤالء  أن  إلى  مشيرة  املنحرفني،  األشخاص 
الضرر  وإلحاق  الفوضى  في  تسببوا  الذين 
بإحدى السيارات، غير معروفني، وأن املصالح 
إشــراف  تحت  تحقيق  بفتح  قــامــت  األمنية 
واملعلومات  املعطيات  لجمع  العامة،  النيابة 

من أجل الوصول إليهم وتقديمهم للعدالة.
اإلجرامية  األفعال  هذه  مواطنون  واستنكر 
الرعب والخوف  العام وتثير  التي تهدد األمن 
كاميرات  بــوضــع  مطالبني  الــســاكــنــة،  لــدى 
هذه  محاربة  بهدف  الــشــوارع  في  للمراقبة 

املمارسات الخطيرة.

يخلقون  مجهولون 
ويطلقون  الفوضى 

النار وسط إمزورن
نور الدين هراوي

 
  

شفشاون،  بإقليم  ريــان  الطفل  وفــاة  أعــادت 
بكثرة  املنتشرة  العشوائية  اآلبــار  موضوع 
بإقليم سطات، إلى الواجهة، حيث جدد السكان 
مواقع  عبر  ــقــرى  وال الــدواويــر  مــن  بالعديد 
التواصل االجتماعي، مطالبهم بضرورة تغطية 
ملا  نهائيا،  وطمرها  واملهجورة  املهملة  اآلبــار 

تشكله من خطر على األطفال والجميع،
وكشفت حادثة ريان عن انتشار واسع لعدد 
من اآلبار املهملة والبحيرات العشوائية ببعض 
مرئي،  غير  بعضها  وأن  خاصة  اإلقليم،  قرى 
األخطار،  من  للوقاية  حواشي  على  تتوفر  وال 
بتدخل  تطالب  التي  املشتكية،  املصادر  بلغة 
حد  وضع  أجل  من  املعنية،  الجهات  من  عاجل 
البادية  في  بكثرة  املــوجــودة  »الفخاخ«  لهذه 
السطاتية، وعلى مقربة أيضا من أحياء سكنية 
مؤسسات  عن  بعيد  غير  وكــذا  بالحركة  تعج 
بعض  إن  بل  وخصوصية،  عمومية  تعليمية 
املدارس بالقرب منها تتواجد حفر عميقة، مما 
تدق  واملدنية  الحقوقية  الجمعيات  بعض  جعل 
ناقوس الخطر عبر املنصات اإللكترونية، وتنبه 
إلى خطورتها املميتة، حيث طالبت بالعمل على 
نهائيا  تغطيتها  األقل  على  أو  وطمرها،  ردمها 
حتى نتفادى الخطر، ألنها قد تتسبب في غرق 

األطفال بالخصوص والدواب أيضا.
وحسب مصادر محلية، فإن وفاة الطفل ريان، 
ستفتح ال محالة النار على بعض رجال السلطة 
الترابية وأعوانهم باإلقليم، بعدما أغرقوا قرى 
املائية  األحــواض  بعشرات  املدينة  وضواحي 
لفائدة أباطرة في زراعة الخضر شمال  واآلبار 
العشوائيات  بعض  وأيضا  اإلقليم،  وجنوب 

حيث  املدينة،  بضواحي  املنتشرة  السكنية 
وزارة  تفتح  أن  ذاتــهــا،  املــصــادر  تستبعد  لم 
تحقيقا  سطات،  عمالة  شخص  في  الداخلية، 
واآلبار  العشوائية  املائية  األحواض  »ملف  في 
املائية  الفرشة  املرخصة«، والتي تستنزف  غير 
على حساب زراعات تستهلك كميات وافرة من 
املياه وبدون ترخيص وسقي عشوائي، تضيف 
نفس املصادر، مع العلم أن االقليم يعاني شبح 
طالب  حيث  املطرية،  التساقطات  وقلة  الجفاف 
الجمعويني  والفاعلني  النشطاء  من  مجموعة 
املجلس اإلقليمي الذي من بني مهامه األساسية 
تنمية الجماعات القروية والنهوض بأوضاعها، 
طالبوه بعقد دورة استثنائية، من أجل مناقشة 

بكل  الفالحة  مجال  تهم  وفريدة  واحــدة  نقطة 
الجفاف  لشبح  السلبية  ــار  واألثـ مشاكلها، 
ملف  ــذا  وك ســطــات،  بـــوادي  على  يخيم  ــذي  ال
بشأنها،  املتخذة  واإلجراءات  العشوائية  اآلبار 
46 جماعة منها  اإلقليم يتكون من  خاصة وأن 
كل  على  الوقوف  تستدعي  قروية،  جماعة   41
اإلقليمي  املجلس  طرف  من  الفالحية  املشاكل 
له  والـــذي  »الــتــراكــتــور«  حــزب  يترأسه  ــذي  ال
الشراكات  كثرة  عوض  بالقطاع،  مرتبط  رمز 
تنموية  بصمة  بـــدون  الــفــارغــة  واالتــفــاقــيــات 
كانت  والتي  السطاتي،  املجتمع  على  حقيقية 
تغرق بها الدورات وأشغالها في عهد املجالس 

السابقة.
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الجفاف وارتفاع أسعار العلف يهددان 
المــواشي ومربــيي  الفالحــين 

كواليس  جهوية

برشيد

بالتحقيق  يطالبون  حقوقيون 
في وفاة سيدة بعد حرمانها 

من ســيارة اإلســعاف
األسبوع

  
  

طالبت فعاليات مدنية وحقوقية، بفتح حتقيق 
قضائي وإداري من قبل النيابة العامة وعامل إقليم 
برشيد، يف قضية وفاة سيدة مت رفض نقلها بسيارة 
إسعاف من جماعة أوالد عبو، حتى تتسنى معرفة 
أســبــاب الــوفــاة وحتــديــد املــســؤولــن عــن عــدم تقدمي 

املساعدة لها رغم أنها كانت يف حالة خطر.
ــة لــســائــق  ــيـ ــؤولـ وحـــمـــلـــت هـــــذه الـــفـــعـــالـــيـــات املـــسـ
ســيــارة اإلســعــاف ورئــيــس املجلس اجلــمــاعــي، حيث 
إلى  املريضة  نقل  يف  بواجبه  القيام  السائق  رفــض 
الرئيس،  من  إذن  على  حصوله  بعد  إال  املستشفى 
ــلـــف غـــضـــبـــا عــــارمــــا يف صـــفـــوف  الــــشــــيء الـــــــذي خـ

املواطنن وعائلة الهالكة.
ــدوار  ــ ــيـــت الــضــحــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــقــطــن بـ ــوفـ وتـ
الـــشـــكـــاوي بــجــمــاعــة ســيــدي عــبــد اخلـــالـــق، بــعــدمــا 
أصـــيـــبـــت بـــوعـــكـــة صــحــيــة جــــــراء ارتــــفــــاع الــضــغــط 
سيارة  بسائق  لالتصال  عائلتها  دفع  مما  الدموي، 
اإلســعــاف مــن أجــل نقلها إلــى طبيب مــركــز جمعة 
الذي  السائق  برفض  اصطدموا  لكنهم  عبو،  أوالد 
أجل  من  اجلماعة  رئيس  موافقة  أخذ  منهم  طلب 

الترخيص له بنقل املريضة إلى العيادة الطبية.
الطبيب  إلى  الهالكة  لنقل  العائلة  اضطرت  وقد 
عــبــر ســيــارة خــاصــة، والــــذي نــصــح الــعــائــلــة بــضــرورة 
اإلقليمي  املستشفى  إلــى  السرعة  وجــه  على  نقلها 
احلسن الثاني بسطات، حيث وجدت العائلة صعوبة 
كــبــيــرة يف احلــصــول عــلــى ســيــارة إســعــاف أخـــرى من 
املستشفى،  إلــى  نقلها  أجــل  مــن  عــبــو  أوالد  جــمــاعــة 

لتقرر إعادتها إلى منزلها حيث فارقت احلياة.

فــــاس

أسفيو  تعليقصــورة

الخميسات

منتخبون يطالبون بفتح تحقيق في تدبير قطاع النظافة
األسبوع

   
ــن املــنــتــخــبــن  ــدد مـ ــ ــا ع ــ دع
الـــجـــمـــاعـــيـــن وكــــــذا بــعــض 
إلى  أسفي،  بمدينة  الجمعوين 
فتح تحقيق مع الشركة املفوض 
بعد  النظافة،  قطاع  تدبير  لها 
ــال  ــ انــتــشــار الــنــفــايــات واألزب
واألحــيــاء،  املدينة  شــوارع  في 
سوداء  نقطا  تشكل  وأصبحت 
تسيء لصورة املدينة الحضرية 
من  تعاني  التي  الساكنة،  وإلى 
هذه املشكلة منذ عدة أسابيع.

بالجماعة  منتخبون  وقـــال 
تعاني  املدينة  أن  الحضرية، 
للنفايات  كبير  انــتــشــار  ــن  م
واألزبــــال، ســـواء فــي األحــيــاء 
يزيد  مما  الراقية،  أو  الفقيرة 

من تعقيد املشكل وصعوبة حله 
املدينة  مجلس  صمت  ظل  في 
ترتكبها  التي  املخالفات  عــن 
النظافة،  بقطاع  املكلفة  الشركة 
الرأي  لدى  مما يطرح تساؤالت 
املحلي حول عدم تجاوب  العام 
ــداءات  ــ مــكــتــب املــجــلــس مـــع ن

املواطنن؟
رئيس  املنتخبون  ــب  وطــال
الشركة  على  بالضغط  املجلس، 
ــرام بــنــود دفتر  مــن أجــل احــت
الجماعة،  مع  املوقع  التحمالت 
به  تقوم  ــذي  ال العمل  وتقييم 
النظافة  قطاع  في  املدينة  داخل 
وتنظيف  ــات  ــاي ــف ــن ال ــع  ــم وج
الخضراء  والساحات  الشوارع 
املــديــنــة،  بجمالية  والــعــنــايــة 
يتساهل  املجلس  أن  معتبرين 
مع تجاوزات ومخالفات الشركة 

التي ال تحترم الساكنة.

ــد ســـبـــق لـــســـكـــان حــي  ــ وقـ
على  ــوا  ــج ــت اح أن  »لـــبـــيـــار« 
بسبب  ــجــمــاعــة  ال ــي  ــســؤول م
بالنظافة،  املكلفة  الشركة  قيام 
نفايات  تحمل  شاحنات  بتفريغ 
ومخلفات البناء قرب الحي، مما 
تسبب في انتشار روائح كريهة 
املواطنن،  بــن  كبير  وغضب 
الذين اتهموا مسؤولي املجلس 
الــجــمــاعــي بـــاملـــشـــاركـــة فــي 

ممارسات شركة النظافة.
في  فعاليات  عــدة  واعتبرت 
املكلفة  الــشــركــة  أن  املــديــنــة، 
فشلت في تدبير قطاع النظافة، 
ولم تلتزم بدفتر التحمالت، مما 
املوقع  للعقد  مراجعة  يتطلب 
معها، وفتح باب العروض أمام 
شركات جديدة قادرة على إنقاذ 
األزبــال  وحل  من  أسفي  مدينة 

والنفايات.

األسبوع
 
  

يعيش الفالحون في جهة فاس أزمة كبيرة 
املطرية  التساقطات  تأخر  بسبب  وخانقة، 
وارتفاع ثمن علف املاشية، مما يجعل املوسم 
ال  اإلطــالق،  على  األصعب  الحالي  الفالحي 

سيما في ظل بروز مؤشرات الجفاف.
املناطق  في  الفالحن  مخاوف  يثير  وما 
علف  ثمن  ارتفاع  هو  فاس،  بمدينة  املحيطة 
التنب  »بــالــة«  ثمن  تــجــاوز  حيث  املــاشــيــة، 
منذ  ثمنها  كان  بعدما  للواحدة  درهما   30

أن  على  يدل  مما  درهما،   13 فقط  أسبوعن 
في  درهما   50 لـ  سيصل  العلف  هــذا  سعر 

األشهر املقبلة.
كيس  وصل  فقد  الفالحن،  بعض  وحسب 
بلغت  بــزيــادة  درهــمــا   125 إلــى  »النخالة« 
مع  أيضا  حصل  الــذي  الشيء  درهــمــا،   25
إلى  أدى  مما  والــذرة،  والفول  الشعير  علف 
ثمن  أصبح  حيث  املواشي،  ثمن  انخفاض 
500 درهم، ألن  النعجة وخروفها ال يتجاوز 
الفالح املربي لم تعد لديه االستطاعة لتحمل 

مصاريف العلف.
يعانون  الجهة  في  الفالحن  من  فالكثير 
املواشي  علف  توفير  في  كبيرة  صعوبات 

بأثمنة  األغنام  بيع  إلى  يدفعهم  مما  واملاء، 
فيها  يتخبط  التي  ــة  األزم بسبب  رخيصة 
قبل  من  دعم  أي  غياب  في  الفالحي،  القطاع 
الوزارة الوصية والحكومة لتخفيض أسعار 
أزمة  بحصول  ينذر  ــذي  ال الشيء  العلف، 

كبيرة خالل السنة الحالية.
هذا، ويعيش العديد من الفالحن بنواحي 
باملناطق  خاصة  جدا،  صعبة  وضعية  فاس 
الفالحي،  املوسم  بها  انتهى  التي  الداخلية 
باستثناء بعض املناطق الباردة في األطلس 
املتوسط مثل الحاجب وإفران، التي ال زالت 
تقاوم الجفاف وتنتظر بعض األمطار إلنقاذ 

بعض املنتجات الزراعية.

من  حالة  الصغير،  القصر  املتوسطي  امليناء  يعرف 
سائقو  يقوم  لها، حيث  مثيل  ال  والعشوائية  الفوضى 
شــاحــنــات نــقــل الــبــضــائــع وغــيــرهــم الـــذيـــن هـــم بــصــدد 
مــغــادرة الــتــراب الــوطــنــي، )يــقــومــون( بــوضــع بطائقهم 
وجواز سفرهم ووثائق الشاحنة على ناصية الشبابيك 
ــرارة  ــت حــ يف انـــتـــظـــار أدوارهـــــــم لـــســـاعـــات طــويــلــة وحتــ
الشمس من أجل احلصول على تأشيرة املغادرة، وبهذا 
يــكــون املــســؤولــون عــن هــذا املــيــنــاء، قــد أعــطــوا منوذجا 
حــيــا عــلــى عـــدم االحــتــرافــيــة الــتــي يــجــب الــتــعــامــل بها 
داخل أكبر منصة مينائية بحرية يف إفريقيا يف الوقت 
الذي يراهن فيه املغرب على حتويله إلى »ميناء رائد«، 
والرفع من قدرته املينائية التي تعتبر رقم 1 يف حوض 

البحر األبيض املتوسط.

هل وقف المجلس الجماعي للخميسات عاجزا عن إيجاد حلول لمشاكل المدينة ؟

األسبوع
 
  

عدة  من  الخميسات  مدينة  تعاني 
كثيرة،  اجتماعية  وظــواهــر  مشاكل 
وانــتــشــار  املــتــجــولــون  الــبــاعــة  منها 
والصناع  الحرفين  ومعاناة  البطالة، 
لتجار  املزرية  والوضعية  التقليدين، 
ــســمــك، ومــطــرح الــنــفــايــات  ــوق ال سـ
ــالالت في  ــتـ ــمـــوت«، وكــــذا اخـ ــاجـ »تـ

التهيئة. تصاميم 
دورته  الجماعي  املجلس  عقد  وقد 
الجاري،  فبراير  شهر  خــالل  العادية 

عشر  األعــمــال  جـــدول  تضمن  بحيث 
خمس  مناقشة  تمت  أساسية،  نقاط 
ــرى،  األخـ املــواضــيــع  وتــأجــيــل  منها 
للميزانية  حساب  إحــداث  أبرزها  من 
لقطاع  املــفــوض  بالتدبير  الــخــاصــة 
دراسة  قرار  على  واملصادقة  النظافة، 
تأجيل  ثــم  التهيئة،  تصميم  تغيير 
الفرص  وتكافؤ  املساواة  هيئة  اختيار 

ومقاربة النوع.
ــح حــســاب  ــت ــة ف ــســأل بــالــنــســبــة مل
املفوض  بالتدبير  خــاص  خصوصي 
املوقعة  االتفاقية  فإن  النظافة،  لقطاع 
املبلغ  مــن  ــة  ــائ امل فــي   1.5 تخصص 
املراقبة،  أجــل  مــن  للصفقة  السنوي 

مع  التعاقد  يتم  أن  املنتظر  من  حيث 
للقيام بمساعدة  مكتب دراسات خاص 
املهمة، حيث عارض  الجماعة في هذه 
النقطة،  ــذه  هـ املــســتــشــاريــن  بــعــض 
تتسم  الخصوصية  حسابات  لكون 
موظفي  بتكليف  مطالبن  بالغموض، 
الجماعة للقيام بمهمة املراقبة وصرف 
لفائدتهم،  املخصصة  املالية  النسبة 
عوض منح هذه املهمة ملكتب دراسات.
تصميم  مــوضــوع  بخصوص  أمــا 
التهيئة، فقد عرف العديد من االختالالت 
بعض  بسبب  الــنــقــاش،  حــولــه  وكــثــر 
األخطاء التي حصلت سابقا، مثل عدم 
النسق  مشكل  الصفيح،  دور  هيكلة 

العمراني في حي الياسمن، ومشاريع 
و6   5 من  املكونة  السكنية  العمارات 
ومحمد  سينا  ابــن  بشارعي  طــوابــق 
الجماعة  تراب  توفر  وعدم  الخامس، 

والــتــوســع  صــنــاعــيــة،  منطقة  عــلــى 
حول  تساؤالت  يطرح  مما  الحضري، 
وكيف  التصميم  هذا  وجــودة  نجاعة 

ستتم مراجعته أو تغييره.



الحادث املأساوي للطفل ريان 
في إقليم شفشاون الذي هز العالم 
لعشرات  نــمــوذج  مجرد  بــأســره، 
مختلف  فــي  تقع  التي  الــحــوادث 
املغربي  الــوطــنــي  ــراب  ــت ال ربـــوع 
املهملة  التقليدية  اآلبـــار  بسبب 
لدى  سيئا  هاجسا  تشكل  الــتــي 
الناس، وقبورا موقوتة  الكثير من 

تنتظر ضحاياها يوما بعد يوم.
املــرء  يتذكر  ــار،  اآلبـ ذكــر  فعند 
املجتمع  عــاشــهــا  مــؤملــة  قصصا 
ونساء  ألطفال  عقود  منذ  املغربي 

وأبــرزهــا على  اآلبـــار،  هــذه  ــال قضوا في  ورج
العالم،  أبكى  الذي  ريان  الطفل  حادث  اإلطالق 
بعد أن سقط في بئر عمقها أزيد من ثالثني مترا، 
تطورات  العاملية  اإلعــالم  وسائل  فيها  تابعت 
إنقاذه  أجــل  من  ــرت  وُســخِّ انتشاله،  محاوالت 
وسائل الحفر املتاحة ملدة خمسة أيام، حيث لم 
من  الهائل  الكم  بهذا  العالم  في  طفل  أي  يحَظ 
وعملية  ملأساته  واملتابعة  واالهتمام  التعاطف 
املغربي..  ريان  الطفل  بها  حظي  مثلما  اإلنقاذ 
جفون  النوم  وغــادر  الــدمــوع،  ملحنته  انهمرت 
أجله  من  وأقيمت  العالم،  في  البشر  ماليني 
الصلوات في الكنائس وأماكن العبادة، ورفعت 
البيوت  في  الضراعة  وأكف  التوسالت  لنجاته 

ومساجد املعمور ومالعب كرة القدم..
التي أسالت حبرا  الحادثة  أن تكون  ونتمنى 
لتطويق  للتحرك  للمسؤولني  قويا  دافعا  كثيرا، 
حد  ووضع  املهجورة  العشوائية  اآلبار  ظاهرة 
وكل  الكارثة،  في  تسبب  من  كل  ومحاسبة  لها، 
من سكت عن وجودها، خاصة وأن املغرب يتوفر 
على ثالثة أنماط من اآلبار، أولها اآلبار التقليدية 
املهترئة، واآلبار التي تسيرها جمعيات املجتمع 
املدني لتزويد السكان باملياه الصالحة للشرب، 
مخطط  إطار  في  تندرج  التي  العصرية  واآلبار 
»املغرب األخضر«، غير أن أغلب القرى املغربية 
تعتمد على اآلبار التقليدية للحصول على مياه 
تشرف  ملا  مستساغا  يكون  ذلــك  لكن  الشرب، 
السلطات  مع  بشراكة  مدنية  جمعيات  عليها 
رمزية  فواتير  استخالص  يتم  حيث  املحلية، 
يكمن  بينما  الــدوريــة،  لصيانتها  السكان  من 
الخطر الحقيقي في اآلبار املتهالكة التي تشكل 
على  املــغــرب  يتوفر  وال  ــنــاس،  ال على  خــطــرا 
أعداد  بخصوص  مضبوطة  إحصائية  دراســة 
صالحة  تعد  لم  التي  املهترئة  التقليدية  اآلبار 
لالستعمال، في ظل تنامي أزمة العطش بالعديد 

من الدواوير الجبلية. 

فــفــي املــغــرب، تــتــعــدد حـــوادث 
التقليدية  باآلبار  املرتبطة  املــوت 
الــقــرون  طريقة  على  بنيت  الــتــي 
على  تحافظ  ــت  زال وال  الوسطى، 
فوهة  تتقدمه  الذي  القديم  شكلها 
والحيوانات  العباد  تبتلع  عمالقة 
أهل  افتقد  فكلما  العام،  مدار  على 
فأول  العائلة،  أفــراد  أحد  البادية 
البئر  هــي  فيها  يــفــكــرون  وجــهــة 
كائنا  التهمت  أن  لها  سبق  التي 
أو  البشر  فئة  من  كان  ســواء  آخر 
هذه  مثل  ألن  املاشية،  رؤوس  من 
الطلق  الهواء  على  دوما  مفتوحة  تبقى  اآلبــار 
منها  اقتربت  وإذا  حماية،  أي  على  تتوفر  وال 
ينتابك الرعب لعرضها وعمقها ومياهها التي ال 
تكاد تعرف لها نهاية، وهي آبار تستغل للسقي 
والشرب وألهل البوادي فيها مآرب أخرى، فإلى 
جانب حوادث الغرق هي تصلح أيضا لالنتحار، 
سواء للرجال أو النساء، فكل من اشتاط غضبا 
تشكل  التي  البئر  في  نفسه  برمي  يهدد  تجده 
من  والتخلص  الحياة  من  لالنسحاب  مرجعية 

الضغوطات.
ورغم اكتشاف األنقاب واآلبار االرتوازية، إال 
أن اآلبار التقليدية ال زالت تحافظ على مكانتها 
إلصالح  محاولة  فأي  الفالحية،  األراضــي  في 
تبتلع  البئر  وأحيانا  بمأساة  تنتهي  قد  العطب 
إلنقاذ  يائسة  مــحــاوالت  في  شخص  من  أكثر 
عقلية  فــإن  أخـــرى،  جهة  ومــن  األول،  الغريق 
هذه  تعدد  فرغم  تطور،  أي  تعرف  لم  البعض 
اآلبار على حالها دون حماية،  الحوادث الزالت 
مكرهني،  يعايشون،  الزالوا  القرى  في  والناس 
يعملون  وهم  آبائهم،  عن  ورثوه  الذي  التخلف 
دوما في ظروف صعبة وبوسائل بدائية تشكل 
خطرا على حياتهم، ذلك أن حفر املوت ومصائد 
كثر،  وضحاياها  فــادحــة  خسائرها  األرواح 
ترخص  منتهاه،  إلــى  اإلهــمــال  يصل  فحينما 
الالمباالة،  وتطغى  الرقيب  ويغيب  األرواح 

فيكون األمر قد وصل إلى حد الخطر. 
حدث  ملــا  مماثلة  ــوادث  حـ تتكرر  ال  وحــتــى 
للطفل ريان، دشن رواد »تويتر« و»الفايسبوك« 
»هاشتاغ«  شكل  في  حمالت  وخارجه،  باملغرب 
كبير  بتفاعل  قوبل  والذي  اردموا_اآلبار«،   #«
ارتفعت  كما  ــان،  ري الطفل  قصة  مع  بالتزامن 
اآلبار  ملشكلة  حلول  بإيجاد  املطالبة  األصوات 
مناطق  مختلف  فــي  تنتشر  الــتــي  املــهــجــورة 
مشابهة  مآسي  في  تتسبب  قد  والتي  املغرب، 
الخمس سنوات،  ذي  ريان  الطفل  مع  ملا حصل 

وفي هذا السياق، وجه حزب األصالة واملعاصرة 
سؤاال كتابيا لوزير الداخلية، حول التدابير التي 
الوزارة اتخاذها من أجل إشكالية اآلبار  تعتزم 
صعيد  وعلى  الوطني،  الصعيد  على  املهجورة 
األخــرى  هي  تعرف  التي  تافياللت  درعــة  جهة 
فاجعة  تتكرر  ال  وحتى  لآلبار،  واسعا  انتشارا 
الطفل ريان، بدأت السلطات املغربية في إجراء 
وردم  املهترئة  العشوائية  لآلبار  شامل  جــرد 
التي لم تعد صالحة لالستعمال  املهجورة منها 
»إمكانية  مــع  ــدن،  واملـ ــر  ــدواوي ال مــن  بالعديد 

املتابعة القضائية للمخالفني«.
فــقــد عقدت  ــرة،  ــوف ــت امل املــعــطــيــات  وحــســب 
خالل  مستعجلة  اجتماعات  املحلية  السلطات 
ــم، بغية  ــي ــال ــام املــاضــيــة بــالــعــمــاالت واألق األيـ
املكشوفة  اآلبـــار  ــردم  ل عمومية  حملة  ــالق  إط
وتغطية الحفر العشوائية و»الخطارات املائية« 
إلى  كذلك  العمومية  السلطات  وتتجه  املهترئة، 
تسليم  بخصوص  القانونية  اإلجــراءات  تشديد 
تبعا  املائية،  الثقوب  وإنجاز  اآلبار  رخص حفر 
ملخرجات االجتماعات سالفة الذكر، حيث سيتم 
الصارمة  القانونية  املساطر  مختلف  تطبيق 

لرصد املخالفات املسجلة في هذا الصدد.
إن سنوات الجفاف وسرعة إنجاز اآلبار وضعف 
بوصفها  عليها  املغاربة  إقبال  إلى  أدى  الرقابة، 
مصدرا للمياه، وملا كانت املياه الجوفية تشكل هذا 
الخيار االستراتيجي للمغاربة، يفترض أن تخضع 
اإلهــدار  مــن  مياهها  لتأمني  ليس  أشــد،  لرقابة 
خصوصا  األرواح،  لتأمني  وإنما  فقط،  والعبث 
وأن هواة البر والتنزه قد يفاجئون بآبار مكشوفة 
للخطر،  وأبناءهم  يعرضهم  ما  تنقالتهم،  أثناء 
- ها نحن ندق  - ال قدر هلل  املكروه  أن يقع  وقبل 
قبل  يتحرك  حي  ضمير  ذي  لعل  الخطر  ناقوس 
الخطر  لهذا  حد  لوضع  أخــرى،  ــوارث  ك تقع  أن 
الداهم، خاصة وأننا تعودنا على انتظار حصول 
الكوارث لنبدأ بطوالت إدارتها، ال نسبق حدوثها 
اآلبار،  بد من إحكام إغالق  لذلك ال  حتى بخطوة، 
وردم الحفر واآلبار املهجورة قبل أن تتحول قبورا 
محكمة  بأغطية  العمائر  حفر  وتغطى  ألطفالنا، 
املخاطر  نسبة  من  التقليل  يمكن  كما  وبأقفال، 
عمليات  أن  علما  واملحاسبة،  والتوعية  بالرقابة 
مكلفة  غير  املكشوفة  واآلبار  الحفر  من  التخلص 
بل  مدربة،  فنية  وأطر  جبارة  لجهود  تحتاج  وال 
وال  وتسويتها،  لردمها  »بــلــدوزر«  جرافة  يكفي 
بل هناك حفر  املهجورة،  اآلبار  األمر على  يقتصر 
أخرى تنتظر املواطنني هي أشد خطرا، وتتمثل في 
خزانات املياه املكشوفة وخزانات الصرف الصحي 

بوسط الشوارع في املدن املكتظة بالسكان.

المـنبر  الــــحر
العدد: 1595 من 18 إلى 24 فبراير 2022
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يـان حتـى ال تتكـرر مأسـاة الطـفـل ر

عـبد هللا النمـلي
ترتعش أوراقي املبعثرة 

وتبدأ يف الفرار
ثم تخرج الدموع من كل قرار

وبالبل احلب ال تعشق االختصار
أيتها األوراق املبعثرة 

لم تعشقني الفرار؟
حتى حتترق قبلة غامضة األسرار 

على خدي سلطانة املاء والبحار
وتنحني إلى الدرك السحيق 
وحتدثني عن العمق العميق

بعيدا عن رقصة االنكسار
أيتها األوراق املرتعشة 

لم تعشقني الفرار
يف فوضى الدياجي 
وبهيمية األشجار 

خذي هذا السحر معك 
فإن هذا احلب العظيم 

هذا احلب املستحيل
مير مرتعشا 

يكسر زهرا ونرجسا 
يلوذ بالفرار هاربا 

نحو الذكريات العميقة 
الرابطة بيني وبني اآللهة وروحي واملاء 
نحو الغابة احملفوفة التي تنخر نفسها

وحتيا بتغريدة فيالق العصافير 
متربعة يف فسحة االنتشار

فهل هناك أيتها األوراق املرتعشة 
موهبة لكرم املياه

هل هناك موهبة ليوم يصيبه الفناء
لينشأ بيننا من يوحد السناء

ويروي النعمة البكماء 
فأحييك يا ابنة الروح واملاء 

حتت سمفونية الفرار 
من وتريات صامتة 
تغازل معنى السماء

ارتعاشة أوراق مبعثرة

بريـــويك الهــادي  عبــد 

كيف تاه المركب
بندريس عمراوي الطيب

وتذهب باألفراح  األعياد  تأتي 
وتشرق شمس أيامها على األنام
الود فــرص  الناس  على  وتهب 
بينهم تتسارع  احلبور  حلظات 
كل زيارة عقيمة للحب ال تنجب
املضطر الظمآن  يــرتــوي  وهــل 
أهل عند  األلــفــاظ  لــون  تغير 
فقريضنا بات يف التفاهة يتقلب
تظمأ املعاني حيث يجف الكالم
الدعاية سوق  يف  بيع  فالفكر 
باملدمن حتــيــط  الــدنــيــا  ــن  ف
تعددت وسائل الطيش ملن يركب
متجاهال املركب  ترك  فالقائد 
موعظة يقدم  منبر  كصاعد 
رغم اإلغــراء  دوامة  يف  والعقل 
املركب ــاه  ت اجلهالة  بحر  ويف 

تنسب ــرور  ــس وال للبهجة  ــي  وه
 بتواصل عارض ومتجدد ثم تغرب
ــصــواب أقــرب ــل ــا ل ــم ــب وه ــ واحل
تهرب القطيعة  هــول  مــن  وهــي 
وكل ماء راكد بالتأكيد ال يشرب
يسكب؟ سائل  أي  مــن  بجرعة 
ويكتب يخط  ما  جل  يف  الكتابة 
يطرب يعد  لم  الشادي  وصــوت 
وينضب البيان  مي  من  اجلميل 
ومكسب ربــح  يحاصره  ونتاجه 
ــه مــنــهــا مــهــرب ــس لـ ــي ــذي ل ــ الـ
املركب غــرق  املوبقات  بحر  ويف 
ــن يــنــســحــب ــ ــر م ــ ــو آخـ ــ ــه ه ــ أنـ
ــات مضرب ــص ــو عــلــى اإلن ــن ه مل
ــائـــه أصــبــح لــلــغــبــاء أقـــرب ذكـ
؟ أتــعــب  ال  وكــيــف  الــزمــان  تعب 

. مديــنــــــتــي.
متتالية  عقدا  خالفاتنا  من  نصنع  وطني،  في 
مدينتي،  في  سليمة..  حلول  إبداع  على  نقدر  وال 
املميتة  فراغاتنا  من  رائجة  عملة  نبتكر  أن  يمكن 
ونتعايش معها بالصحبة واالندماج، ونبيت مثل 
مدينتي،  في  بالتلوين..  نتزين  السرك  مهرجي 
»بسطيلة  بتناول وجبة  بموتك  أن يحتفلوا  يمكن 
يدعمك  من  تجد  ال  كنت  حياتك  في  وأنت  حوت«، 

حتى نفسيا ضد األلم!
املأتم  حضور  يتقاسم  أن  يمكن  مدينتي،  في   
بنية  يختموه  ثم  السلبي،  بالتفريط  مناقبك  نميمة 
أن  يمكن  مدينتي،  في  ثالثا..  آمني  وقــول:  الدعاء 
نمارس  زلنا  ال  ونحن  ليال  صباح  شمس  تغيب 

نكرر  ونحن  ويزيد  قرن  نصف  مدينتي،  في  الصامتة..  األدعية 
نفس املطالب، نمارس القيام والقعود، نمارس التشخيص خلف 
قضينا  مدينتي،  في  التمكني..  تسريع  على  نقدر  وال  السياسي 
خمسني سنة وتزيد بعقد زمن، لكننا »من 56 ما شفنا والوا...«. 
وال  الكرام،  سادتي  يا  لالختصار  محبا  لست  مدينتي،  في 
سليمان  سيدنا  نملة  قتلت  وال  جائع،  فم  من  خبز  لقمة  سرقت 
دوسا.. في مدينتي رؤيتنا تتحدد في سلمية اإلصالح املتواصل 
كرمز للتقدم نحو األمام.. في مدينتي، قد تعرفني أشجار الزيتون 

وحمام البرج، وسواقي العويجة، وباب كبيش القديمة. 
في مدينتي، يصدر أنني انحباس حلم املستقبل في زاوية 
حادة ويبقى عالقا بال زحزحة.. في مدينتي، ينحصر التفكير 
ال  بالثمن  خالفاتنا  نزكي  أن  ويمكن  النفعية،  في  الجماعي 
بالعشر.. في مدينتي، حني تكتب عن التفاهة تلقى املعجبني 
ال  مدينتي،  فــي  الــوفــيــر..  بالعطاء  »جــيــم«  عليك  يــوزعــون 
في  ليال  الحدث  نصنع  أن  ويمكن  للترافع،  نهارا  نستفيق 

الحفر املتدنية، وتلوكه األلسن النتنة.
 في مدينتي، ال نبحث عن الحاضر، وال نفتش عن املستقبل، 

في  كلها..  الجر  بــحــروف  التاريخ  نعيش  بــل 
وال  الــكــرامــة  يتيمة  الــحــريــة  حــيــاة  مدينتي، 
حلم  يسقط  مدينتي،  في  نهوضا..  لها  نستفيق 
قائمة..  والكراهية  الحقد  بشاعة  وتبقى  الحب، 
في مدينتي، لن تعيش الهذيان من شدة الحرارة 
سوء  مــن  تعيشه  أن  يمكن  بــل  )الــســخــانــة(، 
مدينتي،  في  واإلنسانية..  السياسية  وضعيتها 
حياة  وتدبر  األصنام،  تاريخ  تعايش  أن  يمكن 

عش العنكبوت. 
خفية،  ونبكي  للجميع  نبتسم  مدينتي،  في 
النظارات  تحت  من  النظر  نختلس  أن  ويمكن 
مدينتي،  في  املعوذتني..  قــراءة  دون  السميكة 
فتاكة،  أسلحة  بدون  الــدروس  الحرب  ساحة  تنزل  أن  يمكن 
ــاء هلل  ــي أول الــقــائــمــة، وبسند  الــزعــامــات  ــوالءات  ــ ب ولــكــن 
نتناسى  أننا  هلل  من  هبة  أفضل  مدينتي،  في  الصالحني.. 
أحداث يومنا، ونوعية طعامنا عند غروب كل شمس، ثم نخلد 
لنوم الفائزين.. في مدينتي، نعمة النسيان أضحت تبدع لنا 

برنامج عمل للتخلي عن أفق الحاضر وحلم املستقبل.
منذ أن ذكرت صفات مدينتي مضافة إلى ياء النسب، وأنا 
ال أعلم ما هي؟ ألنها يمكن أن تكون لغير العاقل، أو من هي؟ 
لتكون للعاقلني والعيش بها بالتوافق قدما، لم أتعرف ال على 
عن  وال  والوطن،  الجهة  حوض  ضمن  اإلنمائية  مكوناتها 

قوتها الوظيفية بالتثمني والتسويق. 
الخرف  أصــابــه  قــد  تفكيري  أن  شعرت  اآلن،  لحد  وهلل 
بالسبق، وال يدري عن أي مدينة يتحدث؟ أعينوني، أفيدوني 
الكرام، مسقط  يا سادتي  نتحدث؟  مدينة  أي  عن  فضلكم  من 
الكرام  يا سادتي  بينكم  )لحلو(.. هل من  املاء  رأس مدينتي 
بينكم  من  هل  )لحلو(؟  املاء  وادي  منبع  يقع  أين  يعرف  من 
وشمس  وماء  وتربة  هواء  على  أدمن  من  الكرام  سادتي  يا 

مدينتي؟ لؤلؤة هي مدينتي وليست ككل املدن، فما هي ؟

األكرمين محسن 
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والتعــليم التربــية  بقــطاع  اإلضــافية  الســاعات  جحيــم 

الوهـــم إلــى  الــدعم  مــن  »الســـوايـــع«.. 
إذا ما نحن تصفحنا موقع وزارة التربية 
الوطنية والتعليم األولي والرياضة، سنجد 
لفائدة  اإلطار يخصص  الشغل  قانون  بأن 
للموظفني  شــروطــا  التعليمية  الشغيلة 
القطاع  بهذا  عملهم  ملباشرة  واملوظفات 
أو  كرسميني  ســـواء  املــحــتــرم،  الــحــيــوي 
واألجيرات  لألجراء  وأجــورا  كمتعاقدين، 
اإلداريني والتربويني معا، بالنسبة إلنجاز 
الشغل  مـــدة  بــعــد  اإلضــافــيــة  الــســاعــات 
ساعات  تعتبر  وبذلك  العادية،  األسبوعية 
تتجاوز  التي  الشغل  ســاعــات  إضافية، 
األجير  لشغل  عــادة  املــقــررة  الشغل  مــدة 

واألجيرة.
سابق،  مــدرس  كأستاذ  أتذكر  زلــت  وال 
حــصــولــي عــلــى أجــر إضــافــي فــي بــدايــة 
مساري التعليمي-التعلمي والتربوي، عند 
إنجاز ساعات إضافية تتعدى مدة الشغل، 
والتي هي إحدى وعشرين ساعة، بما فيها 
الوطني،  للتضامن  مضافة  ساعات  ثالث 
التأهيلي  السلك  أســتــاذ  شغل  مــدة  أي 
ثمانية عشر ساعة  باألساس  الثانوي هي 
املــاء  »زيـــد  أي  فــقــط، على  فــي األســبــوع 
إحدى  اإلنجاز  تعدى  كلما  الدقيق«،  زيد 
الثاني  للسلك  بالنسبة  ساعة  وعشرين 
تقاضينا  التربوية،  التعليمية  باملؤسسة 
اإلضافية  الساعات  عــن  املــشــروع  حقنا 

املنجزة.
لكن السؤال العريض الذي يطرح اليوم، 
بشكل  ببالدنا،  الجميع  بال  يؤرق  والذي 

ماذا  استثناء:  وبــدون  رهيب 
خارج  اإلضافية  الساعات  عن 
هل  املشغلة؟  املؤسسة  إطـــار 
وشروط  وضرائب  قوانني  ثمة 
مباشرة  تحدد  ووو...  ومراقبة 
خــارج  ومــزاولــتــه  العمل  ــذا  ه
والتعليم  الــتــربــيــة  ــات  ــاي ــن ب

املعهودة؟
ــقــطــاع منذ  ال كــمــجــرب فــي 
ــاضــي،  ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن امل
من  مدرس  كأستاذ  شئتم  وإن 
»السوايع«،  بخبايا  العارفني 
السوايع«،  فــي  و»التبزنيس 

سنحاول  ــع«  ــســواي »ال فــي  ــالص  ــ واإلخ
ــوع بــكــل دقــة  ــوضـ ــة املـ ــارب ــق جـــاديـــن م
ونساء  رجال  من  فالكثير  وموضوعية.. 
العمل ألجل مصلحة  التعليم يتفانون في 
ومكتفني  األجر،  بذلك  ينتظرون  التالمذة 
إنهم  بل  وضعفها،  هزالتها  على  باألجرة 
بالعلم  إسعادهم  ألجل  األمرين  يعانون 
ومالهم  أنفسهم  حساب  على  والتربية 
جزاهم  بالنفقة،  يزكى  والعلم  وصحتهم، 
نجد   - باملقابل   - لكننا  خير،  كل  عنا  هلل 
»السوايعية  املــدرســني  األســتــاذة  بعض 
واحد  أو  صفر  »كيلصقوا«  البزناسة«، 
السنة  بــدايــة  فــي  للتلميذ،  الــفــرض  فــي 
إضافية  حصص  أخــذ  وعند  الــدراســيــة، 
باملقابل، الباهظة الثمن، بمنزل أستاذه أو 
لـ»السوايع«،  املخصصة  األماكن  بإحدى 

النقطة  في   17 أو   16 يعطونه 
رقيب..  وال  حسيب  بال  وزيادة 
الجشع  مــع  العبث  قمة  إنــهــا 
املبطش وغياب الضمير املهني 

وخوف هلل !
يناقض  مــا  فــي  ــب  ــري ــغ وال
هو  الشنيع،  الفعل  هذا  تماما 
مــدرســني  ــذة  ــات أس تخصيص 
على  وقتهم،  من  لكثير  آخرين 
والتقوية  الدعم  لحصص  قلته، 
سواء  مقابل،  بــدون  والتعديل 
ــاملــؤســســات  ب أو  بــبــيــوتــهــم 
قمة  إنها  والعمومية..  الخاصة  التربوية 
وخدمة  العمل  فــي  والتفاني  التضحية 
التفاتة  عليها  يستحقون  العام  الصالح 
وتحفيزات،  ــرام  واحــت وتقدير  وتهنئة 

ودعوات في السر والعلن.
املوظفني  ــك  ــئ أول إن  ــول:  ــق ال خــالصــة 
واملوظفات، وباألخص رجال ونساء قطاع 
ساعات  يعملون  الذين  والتعليم،  التربية 
إضافية خارج الدوام، قد يعانون من أثار 
جسدية وعقلية واجتماعية كثيرة ورهيبة 
العمل بصفة  عن  تقعدهم  الوقت  نفس  في 
نهائية، وبدون راحة وال استراحة، ناهيك 

عن العواقب الصحية والنفسية.
بعض  يرى  كما  الكبيرة،  األثــار  تلك  إن 
واالجتماعيني  النفسانيني  األخصائيني 
ومعهم كل إطار تربوي، قد تشمل اإلجهاد 
وسوء  فراغ،  وقت  إلى  والحاجة  والتوتر 

واملالءمة  والعمل  الحياة  بني  التوفيق 
بينهما، وقد تنخفض معدالت األداء لديهم 
قد  الطويلة  العمل  ساعات  أن  كما  كذلك، 
وقصور  واإلجهاد  التعب  إلى  بهم  تفضي 

االنتباه والعيش في سالم.
اآلبــاء  إن  املحترمون،  األســاتــذة  أيها 
ــور، يعانون  أولــيــاء األمـ واألمــهــات وكــل 
أيما معاناة جميعا من هذا الدعم الوهمي 
وال  الجيوب  ويفرغ  عيوب  كله  هو  الــذي 
صبر  معه  يعطينا  و»هلل  املرغوب،  يوافي 
تحمل  السوايع«  »موضة  إنها  أيـــوب«.. 
السفينة  نفس  فــي  معا  والفقير  الغني 
»فني غادة بنا؟«، واألكثر من ذلك، أن هناك 
بعض األساتذة يتاجرون بالنقطة بشعار: 
»حضرت للسوايع طالع، غبت عن السوايع 
وبميزانية  أكبادنا  بفلذات  فرحمة  هابط«، 
هلل  »البزناسة«  األســاتــذة  أيها  األبــويــن 
يهديكم، وجزاكم هلل خير الجزاء أساتذتنا 
واملخلصات،  املخلصني  ثلة  وأستاذاتنا، 
وشــيء مــن الــصــرامــة والــرقــابــة مــن قبل 
التي  املصيبة  لهذه  حد  لوضع  املسؤولني 

حلت بنا، أال وهي التجارة بالعلم!
لكل  الدعم  تخصيص  مثال  يتم  ال  ملــاذا 
املتعثرين واملتعثرات من تالمذتنا بخفض 
جدول حصص التعليم الثانوي إلى ثمانية 
عشر ساعة تدريسية فعلية، وثالث ساعات 
للمتأخرين،  والتعديل  والتقوية  للدعم 
»سوايع«  شر  واملؤمنات  املؤمنني  وكفى 

الدعم الوهمي ؟

يخية التار بالمشروعية  الحزبية والتشبث  القيادات 

الحزبية  النخب  تجديد  موضوع  الزال 
الساحة  مستوى  على  إشــكــاالت  عــدة  يطرح 
السياسية باملغرب، وذلك في ظل تشبث النخب 
رأس  على  التاريخية  بمشروعيتها  القديمة 

األحزاب بمباركة من الشبيبات الحزبية.
إلى  يسيء  أصبح  الذي  الوضع  هذا  فأمام 
األحــزاب  خاصة  باملغرب،  الحزبية  الحياة 
الداخلية،  بالديمقراطية  تتغنى  التي  الكبرى 
األحزاب  تلك  أسئلة حول مستقبل  عدة  تطرح 
التي فشلت قيادتها في احتالل مراتب متقدمة 
وما  والترابية،  التشريعية  االنتخابات  في 
ظل  في  الحزب  زعامة  في  بقائها  من  الجدوى 

فشلها في إخراجه من »عنق الزجاجة«.

السياسية االنتهازية 

هو  السياسية،  االنتهازية  أو  التصحيحية  الحركات 
الــحــركــات  تــلــك  عــلــى  يطلق  الــســيــاســة  عــلــم  فــي  مصطلح 
بعد  وتختفي  تتناسل  التي  الــنــداءات  وعلى  التصحيحية 
األحــزاب،  قادة  تغيير  بهدف  تشريعية  انتخابية  عملية  كل 
وتصحيح الوضع الداخلي لألحزاب السياسية، وهي حركات 
التزكية  على  الحصول  هو  الرئيسي  هدفها  يكون  ونــداءات 
الحزبية من أجل الترشح لالنتخابات البرملانية والتقرب من 
زعيم الحزب، فخالل االنتخابات التشريعية لسنة 2016 وسنة 
2015، ظهرت ثالث حركات تصحيحية  عام  في  أي  ذلك  قبل 
مباشرة  اختفت  الحركات  هذه  أن  إال  كبرى،  أحزاب  بثالثة 
بعد انتهاء العملية االنتخابية، وهو نفس األمر الذي انطبق 
على االنتخابات التشريعية لـ 8 شتنبر 2021، بحيث ظهرت 
مجموعة من الحركات التصحيحية، لكن بعد ذلك، أعلنت عن 

دعمها للزعيم الحزبي من أجل قيادة الحزب من جديد.

التاريخية القديمة بمشروعيتها  النخب  تشبث 

أن  باملغرب،  الحزبية  الحياة  مــدار  وعلى  املالحظ،  من 
رأس  على  ــات  والي ثــالث  من  أكثر  يقضي  الحزبي  الزعيم 
تأسيس  منذ  الزعامة  رأس  على  الزال  من  هناك  بل  الحزب، 
تشبث  إلى  باألساس  ذلك  ويعود  التسعينيات،  في  الحزب 
التاريخية على رأس  الحزبيني بمشروعيتهم  الزعماء  هؤالء 
الحزب في ظل وجود شبيبات حزبية تدعمهم، وذلك بهدف 

التزكية  على  والحصول  الزعيم  مــن  التقرب 
الحزبية، هذا األمر هو ما كان له دور سلبي على 
سوء تدبير التزكية الحزبية وغياب الديمقراطية 
عدم  مع  البرملانية،  العائالت  ووجود  الداخلية 
الوضع  هذا  أن  كما  البرملانية،  النخب  تجديد 
األحزاب  تدبير  مسألة  على  كبير  تأثير  له  كان 
البعد  غياب  ظل  في  العام،  للشأن  السياسية 

املجالي من التنظيم الهيكلي لألحزاب.
الزعيم  مكانة  أن  يالحظ  ذلــك،  كل  رغم  لكن، 
االقتراع  بصناديق  مرهونة  أصبحت  الحزبي 
أصبحت  مما  أكــثــر  التشريعية  لالنتخابات 
األحزاب  مؤتمرات  صناديق  بقرارات  مرهونة 
الدين مزوار عند  السياسية، وهنا نستحضر كل من صالح 
لألحرار  الوطني  التجمع  حزب  قيادة  من  الستقالته  تقديمه 
بعد احتالل حزبه املرتبة الرابعة في االنتخابات التشريعية 
الستقالته  العثماني  الدين  سعد  تقديم  وكذلك   ،2016 لسنة 
من األمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بعدما احتل حزبه 
شتنبر   8 لـ  النواب  مجلس  انتخابات  في  الثامنة  املرتبة 
حني  في  للحزب،  انتكاسة  نتائجها  اعتبرت  والتي   ،2021
منذ  أحزابها  بقيادة  متشبثة  القديمة  النخب  بعض  الزالت 

التسعينيات إن لم نقل قبل ذلك.

إشكاالت تتعلق بمدونة االنتخابات

والتي  أعاله،  ذكرت  فيما  شريكة  تعتبر  التي  األسباب  من 
جعلت القيادات الحزبية تتشبث بمكانتها على رأس الحزب، 
بقيادة  األمــر  تعلق  ســواء  ذلــك،  من  الشابة  النخبة  وإبعاد 
تفرضه  ما  هو  الحزبية،  التزكية  على  بالحصول  أو  الحزب 
األحزاب  حصول  يخص  فيما  شروط  من  االنتخابات  مدونة 
على  الحصول  أجل  فمن  العمومي،  التمويل  على  السياسية 
التمويل، يجب على الحزب أن يكون من بني األحزاب الخمسة 
األولى، وهو األمر الذي يدفع األحزاب، خاصة الكبرى منها، 
وباألخص  التنظيمية  هياكلها  من  الشباب  أمر  استبعاد  إلى 
ولم  االنتخابي،  املستوى  على  تجربة  لهم  ليست  الــذيــن 
يسبق لهم الحصول على مقعد، وبالتالي، فقد تحول الحزب 
السياسي من الباحث عن املناضل السياسي وعن النخب التي 
تضخ دماء جديدة في الحزب وتعيد الثقة في الحياة الحزبية، 
الحصول  انتخابي قصد  مقعد  على  عمن يحصل  البحث  إلى 

على التمويل العمومي.

هشام عميري

ذ. الحسن العبد

عندما تصبح الجهة في خدمة 
يــاضي الر المجــال 

ليست الجهة خيرات فالحية ومؤهالت صناعية ومواقع سياحية، 
االقتصادي،  املجال  إلى  وثيقة  بصلة  تمت  التي  املقومات  من  وغيرها 
في  استثمارها  يتعني حسن  بشرية  موارد  كله،  ذلك  إلى جانب  بل هي 
هذه  ومن  قاطبة،  الساكنة  على  العميم  بالخير  يعود  بما  املجاالت  كل 
املجاالت التي يتعني على كل جهات هذا الوطن الغالي االشتغال الفعلي 

عليه، املجال الرياضي في إطاره الترفيهي والتنافسي على حد سواء.
إن االهتمام األمثل باملالعب الرياضية على طول وعرض الجهة، من 
شأنه أن يستقطب فئة عريضة من املمارسني لهذه الرياضة أو تلك، وفي 
من  العديد  امللتوية  دروبه  في  يتيه  بات  الذي  للفراغ  واضح  ملء  هذا 
من  عقباه  تحمد  ال  ما  إلى  حينها  فيتعرضون  بالخصوص،  املراهقني 
االنحرافات التي يصعب تقويم اعوجاجها إذا هي تفاقمت بشكل بالغ، 
األكفاء،  واملدربني  باملؤطرين  وتأهيلها  باملالعب،  االهتمام  ذاك  أن  كما 
سيسهم وال شك في اكتشاف املواهب في مختلف الرياضات التي تغذي 

ال محالة فرقنا الوطنية في امللتقيات اإلقليمية والقارية والدولية.
بأعلى  مركبات  إقامة  هنا  نعني  فال  املــالعــب،  عن  الحديث  وعند 
املواصفات، فيكفي أن نعتني بما هو في ملك اليد، والعمل على االنفتاح 
وتشجيع  خدماتها،  وتحسني  التعليمية،  املــؤســســات  مالعب  على 
خطوات  وتتبع  عليها،  املشرفني  ورعاية  الرياضية  واألندية  الجمعيات 
في  تنظيمها  يتم  التي  املنافسات  على  السهر  خالل  من  بها  املتدربني 
داخل  الرياضة  تولي  أن  الجهات،  أكاديميات  على  كما  معلومة،  أوقات 
املؤسسات التعليمية العناية الكاملة، حتى تكون بحق في مقدمة الروافد 
بحمل  يعتزون  الذين  والبطالت  باألبطال  الوطنية  الرياضة  تغذي  التي 
التنافس  أن  وبما  الجهة،  وفرق  أندية  قمصان  وقبله  الوطني،  القميص 
الشريف إكسير حياة كل رياضة، فإنه من الالزم تنظيم مسابقات موسمية 
تتبارى فيها الجهات كلها، لتسمية فريق الجهة البطل في نهاية املطاف، 

مدعوما بتشجيع كبير ملواصلة السير الدؤوب ذي العطاء املترادف.
لقد أضحت تطلعات جماهيرنا الرياضية إلى إنجازات فرقنا الوطنية، 
البغية  الفرق تحقيق  لتلك  إقليميا وقاريا ودوليا، ال تحد، ولكي يتأتى 
في أوجها، ينبغي االختيار الحسن لألبطال والبطالت، واإلشراف الجيد 
عليهم، والتتبع الدقيق ملساراتهم منذ مراحلهم األولى داخل مدن وقرى 
في  سواء  استثناء،  بدون  إليها  ينتمون  التي  الشريفة  اململكة  جهات 
أبناء  يتنافس  حيث  القرب،  ملعب  أو  التعليمية،  املؤسسة  أو  النادي، 
األحياء ذاك التنافس الحاد الذي يحتاج إلى اإلشراف والرعاية من أجل 

الوقوف على املواهب التي تنتظر الصقل الدقيق واملدروس.

محمود عثمان 
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ربورتـاج

المواطنين  صفوف  في  حديث  ال 
في الفترة األخيرة إال عن غالء أسعار 
مما  والمحروقات،  الغذائية  المواد 
المجتمع  وسط  كبيرا  استياء  خلق 
وعــدم  الحكومة  صمت  ظــل  فــي 
األسعار  وتسقيف  المراقبة  تفعيل 
ألثمنة  المستمر  االرتفاع  من  للحد 
في  االستهالكية  األساسية  المواد 
تضرب  والتي  التجارية،  المحالت 
مباشرة القدرة الشرائية للمواطنين.
وحسب مهنيين وتجار، فقد عرفت 
العديد من السلع والمواد األساسية 
األخيرة  الفترة  في  خرافية  زيــادات 
درهــمــا   90 لــتــر   5 ــت  ــزي ال )قــنــيــنــة 
درهما،   13 السميدة  كذلك،  والزبدة 
العدس  دراهم،   8.5 الكندي  القمح 
14 درهما، األرز 20 درهما، الفاصوليا 
درهــمــا...(،   13 الحمص  درهــمــا،   14
حيث يسود تخوف كبير من استمرار 
اقــتــراب شهر  ارتــفــاع األســعــار مع 
بالنسبة  وخاصة  المبارك،  رمضان 
للمواد التي لها أولوية كبيرة في 

المغاربة. موائد 
التجار  ــن  م الــعــديــد  عــبــر  وقـــد 
استيائهم  عن  المحالت،  وأصحاب 
والجهات  الحكومة  صمت  مــن 
الــمــخــتــصــة بــخــصــوص الـــزيـــادات 
ــات الـــتـــي تــعــرفــهــا  ــاربـ ــضـ ــمـ والـ
من  ســـواء  المغربية،  األســـواق 
من  أو  المنتجة  الــشــركــات  قبل 
قبل الموزعين الكبار، معتبرين أن 
أرباحهم  على  تؤثر  الزيادات  هذه 

وتخلق ركودا اقتصاديا.

ــاق، يــقــول بــوعــزة  ــســي ــي هـــذا ال ف
املغربية  الجمعية  رئيس  الخراطي، 
تحرير  »منذ  أنــه  املستهلك،  لحماية 
تتدخل  لم  املحروقات،  لسوق  كيران  بن 
الحكومة لتسقيف أسعارها، الشيء الذي 
املــواد  في  متعددة  زيــادات  عنه  ترتبت 
التوزيع  بعملية  واملرتبطة  األساسية 
والنقل«، مشيرا إلى أن سوق املحروقات 
عرفت زيادات وصلت لـ 4 دراهم في سنة 
أضر  مما   ،2021 سنة  ودرهمني   2020
بالقدرة الشرائية للمواطنني، بعد ارتفاع 
األساسية  الغذائية  املــواد  جميع  أثمنة 

واستمرار ارتفاع أثمنة املحروقات.
وانتقد الخراطي البالغ الذي أصدرته 
واللوجستيك،  للنقل  املغربية  الجمعية 
املنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية 
ثم  النقل  أســعــار  فــي  ــادة  ــزي ال للنقل، 
الشعبي  الضغط  بعد  ذلك،  عن  تراجعها 
قبل  من  إليها  وجهت  التي  واالنتقادات 
هو  النقل  قطاع  أن  معتبرا  املواطنني، 
طرف  من  تحدد  واألســعــار  مقنن  قطاع 
املهنيني،  بني  باتفاق  وليس  الحكومة 
لها  مثيل  ال  مهزلة  يعتبر  ما حصل  وأن 
تبرز جهل من أصدر البالغ لقانون حرية 

األسعار واملنافسة.

تسقيف سعر المحروقات
واملختصني  املــواطــنــني  مــن  الــعــديــد 
األسواق  في  األسعار  غالء  أن  اعتبروا 
النقل  بمسألة  مباشرة  مرتبط  املغربية 
ــغــازوال«  »ال وخصوصا  واملــحــروقــات، 
الذي تستعمله الشاحنات والشركات من 
ومختلف  والبضائع  السلع  توزيع  أجل 
املنتجات، سواء الزراعية أو الصناعية، 
النقل  وسائل  أرباب  يدفع  الذي  الشيء 
وبالتالي،  التكلفة،  فــي  ــادة  ــزي ال ــى  إل
زيادات  تضيف  بدورها  الشركات  حتى 
والخسارة،  الضرر  لتفادي  السلع  في 
معيشة  على  سلبا  ينعكس  الــذي  األمــر 

املستهلك.
مسؤولية  ــن  »مـ الــخــراطــي:  ــال  ــ وق
تعتبر  أنــهــا  رغـــم  الــتــدخــل  الــحــكــومــة 
األســعــار  لحرية  خاضعة  الــســوق  أن 
هذه  تستمر  عندما  وخاصة  واملنافسة، 
األسعار في التأثير على القدرة الشرائية 
 6 فترة  تحديد  عليها  إذ  للمواطنني، 
أشهر لتسقيف وضبط األسعار وتحقيق 
في  تكون  حتى  األثمنة،  في  االستقرار 
االجتماعية«،  الطبقات  جميع  متناول 
الحكومة  مراجعة  ضــرورة  على  مشددا 
ملسألة الضرائب في قانون املالية 2022، 
اإللكترونية  باألجهزة  املتعلقة  ســواء 

املنتجات  ودعـــم  والــســكــر  واملــنــزلــيــة 
البلدان  من  العديد  غرار  على  الزراعية، 
الضرائب  بإلغاء  قامت  التي  النامية 
على املواد الغذائية حتى ال تمس القدرة 

للمواطنني. الشرائية 
نائب  الــســالم،  حسن  اعتبر  بـــدوره، 
رئيس النقابة الوطنية للتجار واملهنيني، 
عرفت  املقاصة،  صندوق  إزالــة  منذ  أنه 
وارتفاعا  اخــتــالالت  املــحــروقــات  ســوق 
اتفاقا  هناك  أن  إذ  األثمنة،  في  مستمرا 
في  األثمنة  توحيد  على  الشركات  بني 
من  الــفــرق  تجد  حيث  املــراقــبــة،  غياب 
أن  حني  في  فقط،  سنتيمات   10 إلــى   8
هناك  أن  األجنبية  ــدول  ال في  املالحظ 
في  وفرق  الشركات  بني  شريفة  منافسة 
ونصف  ودرهـــم  درهــم  بــني  مــا  األثمنة 
داعيا  البنزين،  أو  ــغــازوال  ال بيع  فــي 
من  للحد  املحروقات  أثمنة  تسقيف  إلى 

ارتفاع األسعار.

مراجعة قانون األسعار
بني  الغذائية  ــواد  امل أسعار  تختلف 
األقاليم  تحظى  حيث  والجهات،  املــدن 
للمواد  تفضيلية  بأثمنة  الجنوبية 
بينما  الجميع،  متناول  في  األساسية 
في  كبيرا  ارتفاعا  الكبرى  املــدن  تعرف 
والخضر  الغذائية  املواد  جميع  أسعار 
كبيرا  استياء  يخلق  مما  والــفــواكــه، 
التمييز  هذا  من  املواطنني  لدى  وغضبا 
لألسعار  وضبطا  مراجعة  يتطلب  الذي 
املغاربة  جميع  متناول  في  تكون  حتى 

على قدم املساواة.
في هذا الصدد، دعا علي لطفي، رئيس 
الحكومة،  للشغل،  الديمقراطية  املنظمة 
أسعار  ارتــفــاع  من  للحد  اإلســـراع  إلــى 
األساسية،  الغذائية  واملواد  املحروقات 
املتعلق   104.12 رقم  القانون  ومراجعة 
بــحــريــة األســعــار واملــنــافــســة، والـــذي 
الفرقاء  على  كيران  بن  حكومة  فرضته 
املستهلك،  حقوق  وهيئات  االجتماعيني 
املهول  االرتفاع  أمام  الباب  فتح  والذي 
أضــرارا  وألحق  لألسعار،  والجنوني 
للمواطنني،  الشرائية  بالقدرة  كبيرة 

وكرس املزيد من الفقر والالمساواة.
الــقــانــون  بــمــراجــعــة  لطفي  ــب  وطــال
املنافسة،  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم 
التقريرية، في  صــالحــيــاتــه  لتوسيع 
غير  واألربــاح  األسعار  فوضى  توقيف 
التكلفة  وتسقيفها وفق  الــقــانــونــيــة 
وضمان الشفافية  اإلنـــتـــاج،  وجـــودة 
االقتصادية،  العالقات  في  واإلنــصــاف 
لها  املــنــافــيــة  املـــمـــارســـات  ومــراقــبــة 

املشروعة  غير  التجارية  واملــمــارســات 
وعمليات التركيز االقتصادي واالحتكار، 
ــادة تــنــظــيــم صــنــدوق  ــ داعـــيـــا إلـــى إعـ
املوجه  الدعم  سياسة  لتدبير  املقاصة، 
من  الــدعــم  كلفة  وتمويل  للمحروقات 
توقيف  على  والعمل  الــدولــة،  ميزانية 
املــحــروقــات  ألســعــار  الــكــامــل  التحرير 
ومراقبة الشركات املوزعة وأسعار بعض 
السلع واملنتوجات والخدمات ذات طابع 
كلفة  وتمويل  اجتماعي،  أو  استراتيجي 
الدعم من ميزانية الدولة، لتمكني الفئات 
من  املتوسطة  والطبقة  والفقيرة  الهشة 
احتياجاتها  وتلبية  الدعم  إلى  الولوج 

من املواد األساسية.
ارتفاع  من  الحد  ضرورة  على  وشدد 
الفوارق  تنامي  بعد  خصوصا  األسعار، 
تداعيات  بسبب  واملجالية  االجتماعية 
كثيرا  أثـــرت  ــتــي  »كــورونــا« ال جائحة 
بسبب  للمواطنني  الشرائية  القدرة  على 
منها  االقتصادية  النشاطات  عدد  توقف 
الجفاف  شــبــح  عــن  فــضــال  الــســيــاحــة، 
والزراعي  الفالحي  القطاع  يهدد  الــذي 
العديد  وتدهور  للشرب  الصالح  واملــاء 
ضعف  ظل  في  الزراعية،  القطاعات  من 
ــف  ــة وزح ــي ــزراع ــي ال ــ إصــــالح األراضـ
ــة  ــزراعــي اإلســمــنــت عــلــى األراضـــــي ال
ــرات  ــغــي ــت ــتــصــحــر والـــجـــفـــاف وال وال
املناخية. معتبرا أن الحل يكمن في وقف 
والتدبير  واالحــتــكــار  األســعــار  فوضى 
والضرائب غير املبررة والريع والتملص 

الضريبي، املفروض فقط على األجراء.

تضرر التجار من الغالء
وأصــحــاب  التجار  مــن  العديد  عبر 
من  امتعاضهم  عــن  الــبــقــالــة،  مــحــالت 
االرتفاع املهول في أثمنة املواد الغذائية، 
الشيء  الطبيعية،  أو  املصنعة  ســواء 
مباشرة  مــواجــهــة  فــي  يجعلهم  الـــذي 
تهرب  ظل  في  واملستهلكني  الزبناء  مع 
وحماية  األســواق  مراقبة  من  الحكومة 

القدرة الشرائية للمواطنني.
السالم،  حسن  يرى  السياق،  هذا  في 
للتجار  الوطنية  النقابة  رئيس  نائب 
لجهة  الــجــهــوي  ــكــاتــب  وال واملــهــنــيــني 
الرباط سال القنيطرة، أن ارتفاع األسعار 
مثل  والتجار كمستهلكني  املهنيني  يمس 
املردودية  يمس  والغالء  املواطنني،  بقية 
بعض  أن  حيث  التاجر،  ربــح  ويقلص 
الزيت  مثل  الــربــح،  فيها  ينعدم  ــواد  امل
4 دراهم في  الذي كان يربح فيه التاجر 
 70 أو  و60  درهمني  إلى  تقلص  لتر،   5
سنتيما فقط في اللتر الواحد، مستغربا 

مجموعة  عرفته  الــذي  املهول  االرتــفــاع 
ومشتقاتها،  »السميدة«  مثل  السلع،  من 
باملائة،   100 تقريبا  زيادة  شهدت  التي 
لكي  التاجر  إلى تقليص ربح  مما يؤدي 

يرضي الزبون.
يقيس  مــن  هــو  التاجر  أن  ــح  وأوضـ
الــزيــادات  بخصوص  املواطنني  نبض 
في األسعار، والتي أصبحت حديث الكل 
الزيادة  األخيرة، في ظل عدم  الفترة  في 
بشكل  يمس  الـــذي  األمـــر  األجـــور،  فــي 
مباشر جيوب املواطنني، بحيث أنه منذ 
مجيء هذه الحكومة، عرفت جميع املواد 
متكررة،  ــادات  زيـ األساسية  الغذائية 
معتبرا أن السبب يعود إلى ارتفاع ثمن 
الغازوال الذي ينعكس على أثمنة السلع 
الشاحنات  عبر  تنقل  التي  والبضائع 
زيــادة  إلــى  باإلضافة  ــدن،  امل جميع  بني 
الرسوم الجمركية على البضائع والسلع 
بشكل  تضاعفت  والتي  الحاويات،  في 
 6 من  الجمارك  انتقلت ضريبة  إذ  كبير، 
بني  ما  لتصل  الواحدة،  للحاوية  ماليني 

14 مليونا إلى 24 مليون سنتيم. 

احتجاج في الشارع
ــار الــكــونــفــدرالــيــة  ــصــ ــ  نـــظـــم أن
الديمقراطية للشغل في العديد من املدن 
للتعبير  احتجاجية  وقفات  املغربية، 
الوضعية  ــور  ــده ت ــن  م غضبهم  ــن  ع
االجتماعية واملعيشية لألجراء والطبقة 
العام  الــكــاتــب  انتقد  حيث  العاملة، 
وقفة  فــي  الــزايــر،  الــقــادر  عبد  للنقابة 
الدار البيضاء موجة الغالء التي تعرفها 
الفترة  في  األساسية  املــواد  من  العديد 
للحكومة  املسؤولية  محمال  األخــيــرة. 
تعرفها  التي  األسعار  ارتفاع  موجة  في 
لحماية  إجراءات  باتخاذ  مطالبا  البالد، 
الــحــوار  بــاب  وفــتــح  الــعــامــلــة  الطبقة 
املشاكل  من  العديد  لتجاوز  االجتماعي 

التي يعاني منها املواطنون.
الوطنية  الجمعية  انتقدت  بــدورهــا، 
االرتــفــاع  اإلنــســان،  حقوق  عــن  للدفاع 
ــذي  وال املعيشة،  مستوى  فــي  املــهــول 
الــدولــة يدها عــن دعم  ــراء رفــع  جــاء ج
الغذائية  واملــواد  األساسية  املنتوجات 
في  الفقراء  مصير  ووضــع  وتحريرها 
الدولة  مطالبة  االقتصاد،  لوبيات  يد 
بتحمل مسؤوليتها تجاه الوضع املتأزم 
الذي تعيشه الطبقات الهشة، وبمراجعة 
واملــحــروقــات،  الغذائية  املـــواد  أســعــار 
ــواد  ــع الــدعــم عــن امل والــتــراجــع عــن رف
والزيت  والغاز  السكر  مثل  األساسية 

والدقيق.

الـــدولة أسعــار قــياسية فــي غياب تــدخل 

هل يحرق لهيب األسعار حكومة أخنوش ؟

الربـاط. األسـبوع



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
25 العدد: 1595 من 18 إلى 24 فبراير 2022

مــع  الــحدث

بني  الــعــســكــري  التصعيد  ــراجــع  ت
روسيا وأوكرانيا خالل األيام املاضية، 
األمر الذي خلف ارتياحا لدى جل الطلبة 
فضلوا  والــذيــن  املهاجرين،  املغاربة 
األوضـــاع  اســتــقــرار  بعد  الــبــقــاء  اآلن 
إلى  األوكرانيني  حياة  وعــودة  األمنية 
طبيعتها، بعدما عاشوا ضغوطا نفسية 
مستقبلهم  على  الخوف  بسبب  صعبة 
وأســرهــم،  العائالت  وقلق  ــدراســي،  ال

والخوف من اندالع الحرب.
محمد  ــرح  اإلطــــــار، صــ ــذا  ــ ه ــي  فـ
لطلبة  العام  االتحاد  رئيس  بنساسي 
املغرب، أن الصراع الذي تعرفه روسيا 
وأوكرانيا اليوم على حدودهما وجميع 
أثر  به،  املرتبطة  املؤشرات واملعطيات 
الطلبة  على  فقط  ليس  كبير  بشكل 
دراستهم  يتابعون  الــذيــن  املــغــاربــة 
األوكــرانــيــة،  بالجامعات  الجامعية 
األجنبية  الجنسيات  جميع  على  بل 
أوكرانيا،  دولة  تراب  على  املتواجدة 
مضيفا أن اإلشكالية التي يعاني منها 
تتعلق  املغرب  إلى  العودة  قبل  الطلبة 
بالجامعات ومسألة الدراسة عن بعد.

وشــــدد بــنــســاســي عــلــى ضـــرورة 
تحصني  ألجل  الخارجية  وزارة  تدخل 
املغاربة  الطلبة  ومكتسبات  حقوق 
ألن  للمغرب،  الــعــودة  يــريــدون  الذين 
قد  كبير  عدد  بمستقبل  يتعلق  األمــر 
لهم  دخــل  ال  صــراع  ضحايا  يكونوا 
فيه، حيث أن إمكانية الدراسة عن بعد 
متاحة كنمط فرضته جائحة »كورونا« 
لهذا  بلدان،  عدة  في  فعاليته  وأثبتت 
الخيار،  هذا  من  يستفيدوا  أن  يجب 
عن  ــدروس  وال املحاضرات  تلقي  عبر 

بعد طيلة الفترة الحالية.
وأكد أن وزارة التعليم العالي تتوفر 
بعدد  املتعلقة  البيانات  قاعدة  على 

تراب  على  املوجودين  املغاربة  الطلبة 
التخصصات  وطبيعة  أوكرانيا،  دولة 
التي يتابعون دراستهم الجامعية فيها، 
هذا  تدبير  على  األقدر  هي  وبالتالي، 
نظيراتها  مع  وتعاون  بتنسيق  امللف 
بأوكرانيا، عبر بحث ومدارسة الحلول 
حقوق  لحفظ  واملــنــاســبــة  املــالئــمــة 
نمط  أن  معتبرا  الطلبة،  ومكتسبات 
التدريس قد يساهم في إنقاذ مستقبل 
حتى  املغاربة،  الطلبة  من  كبير  عدد 
وإن وصل األمر إلى طرح خيار توفير 
للجامعات  تابعة  جامعية  ملحقات 
األوكرانية على التراب الوطني، وقال: 
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  »حتى 
وزارة  مع  بتنسيق  واالبتكار  العلمي 
الخارجية، ينبغي أن تدخل على الخط، 
بأوكرانيا،  نظيرتها  التواصل مع  عبر 
املناسبة  الــحــلــول  بــحــث  ومــحــاولــة 
حقوق  حفظ  خاللها  من  يمكن  التي 
ومكتسبات الطلبة املغاربة في متابعة 
يتعلق  األمر  ألن  الجامعية،  دراستهم 
الطلبة،  من  واسعة  شريحة  بمستقبل 
بالجامعات  دراستهم  يتابعون  الذين 
لهم  أن تدير  أبدا  األوكرانية وال يجب 

ظهرها في هذه األزمة«.
املرضي  حسن  أوضــح  جانبه،  من 
لخريجي  املغربية  الجمعية  رئيس 
السوفياتية  واملــعــاهــد  الــجــامــعــات 
سابقا، أن هناك مجموعة من الجامعات 
للطلبة  تسهيالت  قدمت  أوكرانيا  في 
املغاربة عبر الترخيص لهم باستئناف 
املقبل،  أبــريــل  شهر  حتى  ــدراســة  ال
مشيدا بالدور الذي تقوم به السلطات 
املغربية من أجل تسهيل عودة الطلبة 
تخصيص  عبر  اململكة  إلــى  املغاربة 
رقم  ووضع  استثنائية،  جوية  رحالت 
قصد  السفارة  مع  للتواصل  أخضر 

الحصول على النصائح واملعلومات.
الجمعية  أن  املـــرضـــي  ــاف  ــ وأضـ
النصائح  تقديم  في  هــام  بــدور  تقوم 
األمور،  وألولياء  للطلبة  واإلرشــادات 
األوضــاع  ألن  األمــور،  تهدئة  أجل  من 
أن  مــبــرزا  ومستقرة،  عــاديــة  حاليا 
املغرب  سفارة  مع  تتواصل  الجمعية 
ــربــاط ألجــل  ــال ــا ب ــي ــران وســفــارة أوك
الصحيحة  املعلومات  على  الحصول 
طمأنتهم،  أجــل  من  واألمــهــات  لآلباء 

وتقدم إرشادات وتوجيهات للطلبة.
واعتبر املرضي أن مسألة التلقيح 
عــودة  أمــام  إشكالية  أي  تــطــرح  ال 
جرعات  يستكملوا  لم  الذين  الطلبة 
للتراب  ــول  ــدخ ال قــصــد  التلقيح، 
الوطني وأيضا بالنسبة للطلبة غير 
اشترطت  السلطات  ألن  امللقحني، 
ووضعت  ر«،  س.  »ب.  اختبار  فقط 
على  فحوصات  إلجــراء  خاصة  خلية 
أخذ  إلى  الطلبة  داعيا  العائدين،  الطلبة 
جرعات التلقيح عقب عودتهم إلى املغرب.

للسفارة انتقادات 

أوكــرانــيــا  فــي  الطلبة  مــن  الــعــديــد 
اململكة  سفارة  تجاوب  عــدم  انتقدوا 
خلق  الــذي  البالغ  صــدور  عقب  معهم 
حــالــة مــن الــخــوف واالرتـــبـــاك ودفــع 
في  جوية  رحالت  عن  للبحث  البعض 
بينما  للمغرب،  للعودة  وقــت  أســرع 
وجد آخرون أنفسهم عالقني في مطار 
توفرهم  عدم  بسبب  تركيا  أو  فرنسا 
التلقيح ومنعهم من ركوب  على جواز 

الطائرة املتجهة إلى املغرب.
وقال أيمن هراندو، طالب مغربي، أن 
بالغ السفارة الذي صدر خلق الخوف 

واالرتباك في صفوف اآلباء واألولياء، 
الهواتف دون  السفارة جميع  وأغلقت 
أن توضح األمور بخصوص إجراءات 
بخصوص  طــمــأنــتــهــم  أو  ــودة  ــعـ الـ
ارتفاع  مع  خاصة  الجوية،  الرحالت 
ليلة خروج  في  الطائرات  تذاكر  أثمنة 

البالغ.
السفارة  أن  هراندو،  أيمن  وأوضح 
البالغ  عقب  التواصل  بــاب  تفتح  لم 
الذي ال يتضمن معلومات وشروحات، 
الطلبة  صفوف  فــي  الهلع  ــار  أث مما 
والعائالت، األمر الذي دفعهم للخروج 
في وسائل اإلعالم للبحث عن األجوبة 
بخصوص رحالت العودة االستثنائية 
وشروط دخول التراب الوطني، مبرزا 
غير  الطلبة  لبعض  حــاالت  هناك  أن 
من  في حيرة  أنفسهم  ملقحني وجدوا 
أمرهم، مثل حالة طالب مغربي رفضت 
»شارل  مطار  من  نقله  فرنسية  شركة 

دوغول« إلى املغرب.

البقاء طلبة يفضلون 

اآلالف  أن  هـــرانـــدو  ــمــن  أي كــشــف 
البقاء  قـــرروا  املــغــاربــة  الطلبة  مــن 
إعــالن  عقب  األوضـــاع  استقرار  بعد 
الجيوش  عــودة  عن  األخــبــار  وسائل 
الروسية إلى القواعد العسكرية، وقرر 
الرحالت الجوية  إلغاء تذاكر  الغالبية 
الجامعية  دراستهم  مواصلة  قصد 
ــى املــغــرب، بسبب  عــوض الــعــودة إل
أن  إلــى  مشيرا  الباهظة،  املصاريف 
الدراسة  بخصوص  الجامعات  شروط 
تغيير  إلى  الكثيرين  دفعت  بعد،  عن 

قرارهم بخصوص العودة للمغرب.
األوكرانية  الجامعات  أن  وأضــاف 
املغاربة،  للطلبة  االستجابة  قــررت 
إلى  الحضوري  التعليم  نظام  وتغيير 
جميع  دفــع  بشرط  بعد،  عن  التعليم 
ذمتهم،  في  التي  املالية  املستحقات 
تطبيق  في  الشروع  من  تتمكن  حتى 
إلى  مشيرا  بعد،  عن  الــدراســة  نظام 
الطلبة  من  فئة  جعل  الشرط  هذا  أن 
خاصة  بأوكرانيا،  البقاء  يفضلون 
التعليم  عــودة  عــن  الحديث  ظــل  فــي 

األوضـــاع  اســتــقــرت  إذا  الــحــضــوري 
خالل ثالثة أسابيع.

ال  ــذيــن  ال الطلبة  أن  إلـــى  ــار  وأشــ
ــرون عــلــى اإلقـــامـــة وغــــادروا  ــوف ــت ي
أوكرانيا برخصة من السفارة، سيكون 
جديدة  تــأشــيــرة  عــن  البحث  عليهم 
دراستهم  الستكمال  ــعــودة  ال قصد 
اإلقامة،  بطاقة  على  يتوفرون  ال  ألنهم 
قرروا  الطلبة  من  العديد  أن  موضحا 
إلغاء رحالتهم والبقاء بسبب مخاوف 
األجواء  تعليق  أو  الحدود  إغالق  من 
أسباب  أو  »كورونا«  فيروس  بسبب 

أخرى مستقبال.

المادية اإلكراهات 

في  ــة  ــارب ــغ امل الــطــلــبــة  ــن  م اآلالف 
كبيرة،  ضغوطا  يعيشون  أوكرانيا 
قصد  وعــائــالتــهــم  أهلهم  مــن  ســـواء 
قبل  مــن  أو  املــمــلــكــة،  إلـــى  الــرجــوع 
الجامعات التي وضعت شروطا خاصة 
الدراسة  من  بعضهم  تمكني  وترفض 
عن بعد، مما دفع الغالبية للتفكير في 
البقاء بعد استقرار األوضاع وتراجع 

التصعيد السياسي.
ــب مــغــربــي، أن  ــول ســعــد، طــال ــق ي
مفهومة  غير  املغاربة  الطلبة  وضعية 
عادية،  جد  أوكرانيا  في  الحياة  ألن 
جميع  في  يسود  االستقرار  يــزال  وال 
املدن، واألوضاع مستقرة واملواصالت 
وجود  وال  مستمرة  والحياة  موجودة 
الطالب  أن  مضيفا  عسكرية،  ملظاهر 
في حيرة بسبب ضغوطات الجامعات 
مواصلة  قصد  بالبقاء  تلزمهم  التي 
الدراسة، وبني اإلكراهات والصعوبات 

املادية للعودة إلى املغرب.
املــغــربــيــة  ــارة  ــســف ال أن  وأضــــاف 
الطالب  جميع  مــن  طلبت  كييف  فــي 
العالقة  املشاكل  حل  رافضة  العودة 
وضعهم  مما  الجامعات،  وبني  بينهم 
استكمال  بني  فردية  مسؤولية  أمــام 
خاصة  للمغرب،  العودة  أو  دراستهم 
تفوق  الجوية  الــرحــالت  أثمنة  وأن 
القدرة املادية للعديد من الطلبة الذين 

ينحدرون من أسر فقيرة ومتواضعة.
أن  طالب،  أسامة،  قــال  جانبه،  من 
هناك صعوبات لدى الطلبة رغم توفير 
السلطات املغربية لرحالت استثنائية، 
تتعلق بالجامعات التي هددت بعضهم 
أمامهم  حلول  وضع  ورفضت  بالطرد 
ــة، مــنــتــقــدا عــدم  ــدراسـ الســتــكــمــال الـ
الطلبة  السفارة بشأن مشاكل  تجاوب 
مع الجامعات، وعدم تقديم اإلجابة عن 

التساؤالت عند االتصال.

طلبة بدون وثــائق

في  املغاربة  الطلبة  بعض  يعاني 
صعبة  اجتماعية  ظروفا  أوكــرانــيــا، 
بسبب عدم توفرهم على وثائق اإلقامة 
من  يخافون  بحيث  الجامعة،  وبطاقة 
املــغــرب، خــاصــة وأنهم  ــعــودة مــن  ال
اإلقامة  وثائق  على  بعد  يحصلوا  لم 
شهرين،  أو  شهر  مــدة  تتطلب  التي 

وإجراءات إدارية معقدة.
عودة  فــإن  الطلبة،  بعض  وحسب 
املــغــرب ستضعهم  إلـــى  الــفــئــة  هـــذه 
كبيرة  ومشكلة  مجهول،  مصير  أمام 
أوكرانيا  إلى  جديد  من  العودة  ألجل 
ال  وأنهم  خاصة  دراستهم،  الستئناف 
تؤكد  رسمية  وثيقة  أي  على  يتوفرون 
الذي  األمــر  بالجامعات،  طلبة  أنهم 
يفرض عليهم البقاء حتى يتمكنوا من 
فهم  الرسمية،  الوثائق  على  الحصول 
»مهاجرين  القانون  نظر  في  يعتبرون 
على  يتوفرون  ال  ألنهم  غير شرعيني«، 

شواهد تؤكد أنهم طلبة.

أوكرانيا  في  المقيمين  المغاربة  الطلبة  أفواج  بعض  عــادت 
على متن الخطوط الملكية المغربية إلى أرض الوطن، ضمن 
رحالت استثنائية وفرتها السلطات إلجالء مغاربة أوكرانيا، الذين 
والغموض  السياسية  التطورات  ظل  في  صعبة  ظروفا  يعيشون 

الذي يلف األزمة الروسية - األوكرانية.
البيضاء، ومطار  بالدار  الخامس  إلى مطار محمد  ووصلت رحالت جوية 

األراضي  مغادرة  قرروا  الذين  الطلبة  مئات  تحمل  بطنجة،  بطوطة  ابن 
من  طلبت  والتي  كييف،  في  المغربية  السفارة  بيان  بعد  األوكرانية 
الطلبة المغاربة العودة للمملكة، األمر الذي خلق بعض االرتباك خالل 
عن  الجوية  الملكية  الخطوط  أعلنت  بعدما  لكن  األولين،  اليومين 
رحالت استثنائية، أحس جل الطلبة باالطمئنان، خاصة بعد وضع أثمنة 

متوسطة في متناولهم.

إعــداد. خالد الغـازي

بيــن  جــواز التلــقيح  وتهــديدات الجــامعة 

األزمة األوكرانية الروسية تكشف 
التعليمية للطلبة المغاربة األزمة 

العديد من الطلبة في أوكرانيا انتقدوا عدم تجاوب سفارة المملكة 
معهم عقب صدور البالغ الذي خلق حالة من الخوف واالرتباك ودفع 

البعض للبحث عن رحالت جوية في أسرع وقت للعودة للمغرب، بينما 
وجد آخرون أنفسهم عالقين في مطار فرنسا أو تركيا بسبب عدم توفرهم 

على جواز التلقيح ومنعهم من ركوب الطائرة المتجهة إلى المغرب.
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  ثقـافة

العدد: 1595 من 18 إلى 24 فبراير 2022

  

مبـــــــــــنـــــــــــاســـــــــــبـــــــــــة 
الــــــــــيــــــــــوم الــــــعــــــاملــــــي 
لـــإذاعـــة، وبــحــضــور 
بارزة من  شخصيات 
ومختصني  أســاتــذة 
ــة  ــاربــ ــغــ وخـــــــبـــــــراء مــ
وأجــــــــانــــــــب وطـــلـــبـــة 
ــيــــني، نــقــلــت  ــعــ ــامــ جــ

الـــــشـــــركـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــإذاعـــة والــتــلــفــزة املــغــربــيــة، يـــوم اجلــمــعــة 11 فــبــرايــر 
2022، برنامجها الصباحي »Inter Matin« مباشرة 

من اجلامعة الدولية بالرباط.
هـــذا احلـــدث الـــذي أقــيــم بــاجلــامــعــة الــدولــيــة، يعد 
فرصة لطلبة مسلك علوم اإلعالم والصحافة لالنفتاح 
على الوسط املهني الذي تعد الشركة الوطنية لإذاعة 
الطلبة من  فيه، بحيث متكن  رائــدا  املغربية  والتلفزة 
 ،»Inter Matin« بــــرنــــامــــج مــنــشــطــي  ــع  مـ الــتــفــاعــل 
تكوينهم  خالل  املكتسبة  النظرية  احلصص  وتطبيق 
الــواقــع، وكـــذا تقريبهم مــن أثــيــر اإلذاعـــة،  عــلــى أرض 
كما أن هذا احلدث كان فرصة أيضا لالحتفال باليوم 
الدولي للمرأة والفتاة يف ميدان العلوم، الذي يحتفل 
به كل سنة يف احلــادي عشر من فبراير، والــذي يدعو 
إلـــى حتــقــيــق املـــســـاواة بــني اجلــنــســني وتــعــزيــز مــشــاركــة 

املرأة يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا.

تقريب طلبة علوم االتصال 
بالجامعة الدولية بالرباط

مــن أثيــر  إذاعــة الشـــباب

40 َحكـــواتيا من القارات الخمس 
يلتقــون  بمراكـــش

تحتضن  مراكش  مدينة  الزالت 
النسخة األولى ملهرجانها الدولي 
بمشاركة  ــك  ــ وذل الــحــكــي،  لــفــن 
من  ينحدرون  حكواتيا  أربــعــن 
انطلقت  والتي  الخمس،  القارات 
يوم 12 فبراير الجاري وستستمر 

إلى غاية 20 من نفس الشهر.
املنظمة،  للجهة  ــاغ  ب ووفـــق 
والفنية،  الثقافية  التظاهرة  فهذه 
عدة شركاء،  من  بدعم  تنظم  التي 
املتحدة،  اململكة  من بينهم سفارة 
بمراكش،  الحكواتين  واتــحــاد 
رياضا  و24  »املنية«،  وجمعية 
سلسلة  تــتــخــلــلــهــا  بــاملــديــنــة، 
أسبوع،  ملدة  تتواصل  مناسبات 
ذي  الحكي  تقليد  على  وتتأسس 

التاريخ التليد باملدينة الحمراء.
هو  الــتــظــاهــرة،  ــرف  ش ضيف 
الحاج أحمد الزرغاني، الحكواتي 

متعدد  املهرجان  وأن  الشهير، 
حكايات  إلــقــاء  يتم  إذ  الــلــغــات، 
والفرنسية  اإلنجليزية  باللغة 
ــرى، إضـــافـــة إلــى  ــ ــات أخـ ــغ ــل وب

الدارجة واألمازيغية.
ــذه الــتــظــاهــرة  ــه لــلــتــذكــيــر، ف
شهيرة  ــاءات  ــضـ فـ تحتضنها 
»جامع  باملدينة، على غرار ساحة 
ومقهى  »املــنــيــة«  ومــركــز  الفنا« 
وجامعة  ــارج«  ب و»دار  »كــلــوك« 
اإلداري  واملركب  عياض  القاضي 
والثقافي محمد السادس، وتتميز 
مشهورين  حكواتين  بمشاركة 
عبد  الخصوص،  على  بينهم،  من 
الرحيم األزلية ومحمد بارز وإيمي 
ودايف  كريدالي  وماريا  دوغاس 
ومصطفى  أورويــن  وكولن  تونغ 
كشيريد وحجيبة  وسارة  الحنش 

مكوري.

جامعــيون  وأدبــاء في ملــتقى الســرديات الجهــوية

حملة  مؤخرا،   ،Le Manifeste النشر  دار  نظمت 
وطنية توعوية تحمل وسم »# شراء_كتاب_مغربي«، 

لدعم الكتاب الحامل لعامة »صنع في املغرب«.
أحد  ســامــي،  املنعم  عبد  قــال  الــخــصــوص،  وبــهــذا 
للكتاب  املخصصة  الناشئة  املغربية  الشركة  مؤسسي 
والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  »املجلس  أن  الرقمي، 
تنظيم  إلى   ،2020 نونبر  شهر  نشرت  دراسة  في  دعا، 
في  +صنع  عامة  ترويج  إلــى  تهدف  تواصلية  حملة 
القنوات  جميع  على  املغربي+  و+االستهاك  املغرب+، 
وشبكات  واألنترنيت  التقليدية  اإلعام  )وسائل  املتاحة 
التواصل االجتماعي وامللصقات املعروضة في األسواق 
املنظور،  »انطاقا من هذا  أنه  الكبرى وغيرها(«، مبرزا 
وطنية  أول حملة  تعتبر  شراء_كتاب_مغربي،   # فإن 

يصدرها  التي  املغربية  الكتب  باستهاك  الوعي  لرفع 
الناشرون املحليون«.

وأضاف سامي، في حوار خص به وكالة املغرب العربي 
تعبئة  الوطنية،  الحملة  هذه  خال  من  »نأمل  لألنباء: 
جميع األطراف املعنية لدعم املؤلفن والناشرين وبائعي 
الكتب حتى يضطلعوا بدورهم في املجتمع، واملتمثل في 
التي تصدرها  الكتب  استهاك  بأهمية  املواطنن  توعية 
دور النشر املغربية التي تمر بأزمة كبيرة تفاقمت بسبب 

حاالت اإلغاق املتكررة التي عرفها املغرب«.
ولتحقيق هذا الهدف، يقول سامي، تم إطاق وسمن اثنن: األول 

الفرنسية باللغة 
واآلخر باللغة العربية »#شراء_كتاب_مغربي«.

في سياق االنفتاح على أصوات اإلبداع السردي ومدى قدرتها 
وضمن  والزمانية،  املكانية  عواملها  عن  فنية  تمثيات  صوغ  على 
ملتقيات السرديات الجهوية، ينظم مختبر السرديات والخطابات 
الثقافية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك بالدار البيضاء، 
وجمعية »الشعلة« فرع خريبكة، ومنتدى »أطلس للثقافة والفنون« 
ببني  بوغادي  ألوالد  القروي  املجلس  مع  وبتنسيق  بخنيفرة، 
عشر  الــحــادي  امللتقى  خريبكة،  إقليم  زم  وادي  ناحية  خيران 

للسرديات الجهوية - الدورة السادسة بجهة بني مال خنيفرة في 
 26 السبت  يوم  وذلك  االجتماعي«،  والتحليل  »الرواية  موضوع: 
فبراير2022، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بخيمة 

قرب مقر الجماعة بقرية أوالد بوغادي.
روايات  حول  جامعيون،  وباحثون  نقاد  امللتقى،  هذا  في  ويشارك 
كتبها أدباء ينتمون إلى جهة بني مال خنيفرة، في مقاربة تبحث في 
خصوصية التمثات الفكرية واالجتماعية وأثارها في العمل الروائي.

حملة وطنية 
الســــــتهـــالك

 الكتـاب المـغربي

 ،»#consommonslelivremarocain« 

األكاديـمية  الشبـابية  للسـياسات  الثقـافية  بالـمغرب
للشباب  املغربي  املركز  أطلق 
والتحوالت الديمقراطية، ابتداء 
ــر الـــجـــاري،  ــراي ــب مـــن شــهــر ف
الشبابية  »األكاديمية  مشروع 
باملغرب«،  الثقافية  للسياسات 
بشراكة مع مؤسسة »فريدريش 
إيبرت«، والذي سينفذه بثاث 
جهات: الدار البيضاء سطات، 
الحسيمة،  تـــطـــوان  طــنــجــة 
ــي، وســيــدوم  ومــراكــش أســف
-2022( ــوات  ــنـ سـ لـــثـــاث 

.)2024
في  املــشــروع،  هــذا  ويأتي 
املركز  وبرامج  أنشطة  سياق 
والتحوالت  للشباب  املغربي 

من  يسعى  التي  الديمقراطية 
الشابات  ــدرات  قـ تقوية  ــى  إل دائــمــا  خالها 
داخل  املدني  اشتغالهم  مجاالت  في  والشباب 

ــي،  ــاب ــشــب الــحــقــل ال
املساهمة  على  والعمل 
ــع حــول  ــرافـ ــتـ فـــي الـ
العمومية  السياسات 

املوجهة للشباب.
أهمية  مــن  فبالرغم 
ــة ودورهـــــــا  ــافـ ــقـ ــثـ الـ
تأهيل  فـــي  ــوري  ــحـ املـ
ــر الـــبـــشـــري،  ــص ــن ــع ال
ــاب،  ــبـ ــشـ وخــــاصــــة الـ
الثقافية  فالسياسات 
ــي انــتــهــجــتــهــا  ــ ــتـ ــ الـ
ــات املــغــربــيــة  ــوم ــحــك ال
ــى  ــق ــب ــة، ت ــ ــب ــ ــاق ــ ــع ــ ــت ــ امل
ــر  ــق ــت ــف مــحــتــشــمــة، وت
للنهوض  واضحة  لرؤية 
وحيوي،  استراتيجي  كمجال  الثقافي  باملجال 
مما يدفع إلى مساءلة السياسات العمومية في 

املجال الثقافي في عاقتها بالشباب املغربي.
وفي هذا السياق، يأتي مشروع »األكاديمية 
الذي  باملغرب«،  الثقافية  للسياسات  الشبابية 
التي  األدوار  إبراز  خاله  من  املركز  سيحاول 
قــدرات  تنمية  فــي  الثقافة  تلعبها  أن  يمكن 
وخلق  العامة،  الحياة  في  واندماجهم  الشباب 
دينامية جديدة على املستوى الجهوي للتفكير 
الثقافية  والــســيــاســات  الشباب  قضايا  فــي 
سياسات  ــرار  إق أجــل  من  والترافع  باملغرب، 
الثقافي  املجال  في  للشباب  موجهة  عمومية 
الشبابية  الجامعات  من  مجموعة  خــال  من 
للسياسات الثقافية، ولقاءات تشاورية جهوية 
املستوى  عــلــى  الثقافية  الــســيــاســات  حــول 
الجهوي، ولقاءات ترافعية مع مختلف الفاعلن 
باملغرب،  الثقافي  بالشأن  املهتمة  واملؤسسات 
وتقرير  تدريبي  دليل  إصــدار  إلــى  باإلضافة 
الثقافية  والسياسات  الشباب  حــول  وطني 

باملغرب.



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

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

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

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

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

الدليمي في قضية بنبركةالفرق بين دور أوفقير ودور  28
تحت األضواء

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

سري

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

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

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

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

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

مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

تحليل إخباري

الحكومة تراكـم األخطـاء يهدد مستقبل  رئيس  14
ملف

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

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

مصطفى العلوي

اللطيف سري عبد  اجلديد،  العدل  وزير  يفرق  هل 

والعمل  الــســيــاســي  الــنــشــاط  ــن  ب ــي،  ــب وه

احلكومي يف حكومة جاللة امللك؟ فقد صرح 

ملتمس  إعداد  بصدد  بأنه  التلفزيون  على 

يجعل  األمر  وهذا  الريف،  معتقلي  عن  للعفو 

القضية أمام أحد أمرين، إما أن هناك توجها نحو 

الوزارة،  من  أكبر  ملكي،  بقرار  مرتبط  وهو  العفو، 

أو أن الوزير رمى بالكرة يف ملعب املؤسسة امللكية، ما 

يجعل هذا التصريح مبثابة »اللعب«. مـدير النشر:

الطيب العلوي

  

كـوفــيد  19

تحليل إخباري
أطــروحة نهــاية 

والبوليساريو   الجزائر 
14

تحت األضواء
أكبر تقرير رسمي يكشف

 اختالالت التعليم الخاص بالمغرب
5

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

الضائعة الحقيقة 
البحث محاضر 

بنبــركة فــي قضــية 
28

ملف العدد

 الرابحون والخاسرون من »مشروع« 

الحرب بين المغرب والجزائر
6

من وزير األوقاف إلى طبيب اللقاح

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

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

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

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

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

2

4
كواليس األخبار

األخبار كواليس 
الباحث بنحمزة يحدد 6 أهداف 

أول تحرك تشريعي كيف فشلت الجزائر 

»االحتـيــال« فـي 

على مجلس األمن
تقـبر  الحكـومـة 

مكافـحة  مشـروع 
الـفساد

ملف

عندما تسبب وزير التربية الوطنية 

196
س 5

23 مـار
فـي أحـداث 

6

ت األضواء
تح

ألول مـــرة.. مؤسسة عمومية 

س األعلى للحسابات
تنتقد المجل

5

س:
 المؤس

ى العلوي
مصطف

سري

والدعاية  الكهربائية)..(  الصناعات  بني 

املشاريع  جــل  فشلت  الــكــاذبــة،  الدبلوماسية 

جر  استطاع  ألعاب«  »صانع  وراءهــا  وقف  التي 

يجني  كي  باملاليير  قــروض  إلــى  دولية  أبناك 

الرؤية  سيحجب  مشاريعه  أحد  وكان  املاليني)..(، 

حالت  العليا  التدخالت  لكن  سال،  جهة  من  البحر  عن 

باألمر  املعني  أن  غير  النوع،  هذا  من  مشروع  بناء  دون 

إن  ويقولون  السيادة،  وزارات  بإحدى  التربص  يواصل 

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

مـدي

ب العلوي
الطي

  

ي المغرب منذ  1965
األسبوعية رقم 1 ف
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الضائعة الحقيقة 

الخــالف  أســرار 

بين أوفقير والدليمي

28

ربورتاج

ل الحضري 
ي النق

ف لوب
هل يستـنز

ل العام في غياب رقابة الدولة ؟
الما

17

السنة شكيب بنموسىشخصية 

ل العدد
التفاصيل داخ

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها ليلة 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

سأنام مطمئن البال عليكم يف ظل 
ملوك حكمة وجندهم حماة صلبا  ! 
سأنام قرير العني كاخلامس باألمس 

ملا حرر البالد وحرر شبرا مغتصبا ! 
وكاحلسن ملا حفر الصخر سدود ماء 

أنعمت بكل شجرة كان قضيبها رطبا !
هبت جنود كامت سره للنداء قياما وقعودا 
والشجاعة توردها معارك الدنيا حتاربا !

نشأت فيهم صبيا وبأم عيني شهدت 
عز األطفال فدته بأرواحها أم وأبا !

شابت النواصي لياليا عني وسجلتم 
يف تاريخ العز ما لم يكتبه زمان حقبا !
آنستم وحشتي يف جب ظالمه استنار 

بنوركم فابيض وجهي به بعدما شحبا !
إن لم أجبكم فمعذرة فإن مالئكة الرحمان 

كانت تلقنني شهادة وتفتق لي حجبا!
وتريني أقدامكم وصهيل خيلكم وضرب 

الصحراوي يشق بيديه يف الصخر ثقبا !
فوددت تقبيله وعناقه ومسح عرقه وتآخت

جبال شمال بالدي برماله جنوبا !
فكأنه يطرق يف أذني نشيد املسيرة 

ويوصيني بعهد احلسن له مكتسبا ! 
فتذكرت قسم املسيرة وذكرته مع 

شهادتي نحن شعب ال يهاب الصعابا !
زعزعزت أرض بسببي وطارت سفن 

من أجلي وكان ذلك عند اهلل محتسبا ! 
فما بالكم عند اخلطب يا من يريد بنا 

ما اهلل دافع ونحن للسلم وملا التهبا !
نذود عن حياضنا وأطفالنا ونسائنا 

وكل حبة رمل يف ربعنا دم لنا منتسبا ! 
ال نخاف أهوال الدهر وهموم الدنيا 

وال تأخذنا يف احلق لومة معتد سلبا ! 
إن تريدوننا للحكمة فنحن أهلها وإن تبتغونا 

للفداء واملكارم فشمسنا ال تعرف مغيبا !
أضاءت على العاملني مدى الدهر أنوارا 

وما ريانكم إال سقيا لنفسكم زالال وحسبا !
إنا نسيمكم الذي هب على العاملني وأنا فداكم 
يف قبري يا أبناء مغربي وأنا يف الرقدة هدبا !
وإن شعر ناصيتي طويل وجميل كطول تاريخ 

عربنا ومغربنا أساير به أحباء اإلنسانية طرابا ! 
وما تضامنكم معي ومع مغربي إال رد جميل 

ومجد أبى ملوكي وجدودي أخذه غالبا! 
ال تبكوني وال جتزعوا فاملوت يف عز مجد 

أعز من حياة فال تلذ املشارب إال اذا كانت نخبا !
اعذرني ريان فكما قال نزار مكسرة كجفون 

محبيك هي الكلمات فال تكن لك مني عتبا !
فلم أجد إال قوايف ودموع مشيعيك مألت 

كل دواة لكن وصاياك عهدا وميثاقا وحبا ! 

ريـــــان
وصـــايا

يتـــبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات

العدد: 1595 من 18 إلى 24 فبراير 2022

املغرب  احــتــفــال  مــع  بــالــتــزامــن 
 14 ــوم  ي الــعــالــم،  دول  غـــرار  على 
املخرج  طالب  الحب،  بعيد  فبراير، 
بإلغاء  العسري،  هشام  املغربي 

»الفالنتاين«.
عبر  حسابه  العسري  واخــتــار 
والفيديوهات  الصور  تبادل  موقع 
ــا صــرخــة  ــوجــه ــرام«، م ــغ ــســت »إن
وذلك  القاصرات،  زواج  بخصوص 
»زواج  فيها:  جاء  من خالل صورة 
وبربري  حديث  شكل  هو  األطفال 
هذا  ألغوا  العبودية،  أشكال  من 
الفالنتاين«، مضيفا: »وراء مأساة 

ريان امليت في ظروف مروعة، 
الفتيات  آلالف  دراما  هناك 

الــصــغــيــرات 
ــي  ــ ــوات ــ ــل ــ ال
في  ــعــشــن  ي
ــاة،  ــ ــان ــ ــع ــ م

ــرات  ــاصـ ــحـ مـ
قديمة  زيــجــات  وســط 

ــا اآلبـــــاء ومــجــتــمــع  ــه ــب رت
إجرامي، فليتوقف األمر«.

المخرج المغربي 
هشام العسري 

يطالب بإلغاء 
»الفالنتاين«

ساخـــنة مذكرات 
صوت بلخياط ينطلق من الكركرات

إلى الجزائر بأغنية »اهلل يا جاري«

2/2
املعتزل  الفنان  أطلق  بـ»اليوتيوب«،  الرسمية  قناته  على 
عبد الهادي بلخياط، أغنية »هلل يا جاري«، يتطرق فيها لعالقة 
أعلن  املغربي والجزائري، بعدما  الشعبني  التي تجمع  األخوة 
سنة 2012 عن اعتزاله الفن واكتفاءه بتقديم األناشيد الدينية.
من  أيــام  قبل  بلخياط انتهى  مصادر صحفية، فإن  ووفــق 
العمل  وهو  الكركرات،  بمنطقة  األغنية  كليب  فيديو  تصوير 
الذي تضمن مجموعة من الرسائل التي وجهها لحكام الجارة 

للمملكة. الشرقية 
أشهر  قبل  أصــدر  قــد  بلخياط  الفنان  ــان  وك

وهو  الصحراوي«،  »خويا  أغنية  قليلة، 
من خالله  أشاد  الذي  العمل 

قام  التي  باملجهودات 
املغربي  الجيش  بها 
ــر مــعــبــر  ــريـ ــحـ ــتـ لـ

»الكركرات«.

احلميد  عبد  ــاج  احل ــاة  وف تلقينا نبأ 
مساء  اهلل،  الفكيكي رحمه  الدين  جمال 
2022 بإحدى  10 فبراير  اخلميس  يوم 
جنل  وهو  باريس،  مبدينة  املستشفيات 
ــن بــوفــلــجــة اجلــمــالــي  احلـــاج مــحــمــد ب
وينحدر  اهلل،  رحمه  الفكيكي  الودغيري 
وكان  بفكيك،  الوداغير  قصر  من  الفقيد 
من أبرز رجال األعمال والتجارة املغاربة، 
جمال  بوفلجة  احلاج  »مؤسسة  ومؤسس 
العديد  يف  تساهم  التي  للتنمية«  الدين 

من األعمال االجتماعية واخليرية. 
احلارة  بتعازيها  »األســبــوع«  تتقدم  األليمة  املناسبة  وبهذه 
أخواته  وإلى  وبناته وأبنائه،  اهلل،  حفظها  الفاضلة  زوجته  إلى 
وإخوانه األفاضل حفظهم اهلل، وأبناء عمهم، وإلى أبناء عمومته 
الصديق  بن  معلي  بناني  الدين  جمال  عائالت  وإلى  وخؤولته، 
أن  وجل  عز  اهلل  سائلني  فجيج،  وأهل  واجلماليني  الراشيدي  وآل 

يتغمد روحه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الفنانة اللبنانية 
مايا دياب تدافع 

عن الفــن ضد 
الــتــــطرف

ــة  ــدم ــق أكـــــدت الــفــنــانــة وم
دياب،  مايا  اللبنانية  البرامج، 
الفن  بأن  متشبثة  زالت  ما  أنها 
مــن خالل  وذلـــك  حــرامــا،  ليس 
حسابها  عبر  نشرتها  تغريدة 
»تويتر«،  موقع  على  الرسمي 
والعندليب  كلثوم  أم  أن  معتبرة 
في  مدارس  وفيروز  الحليم  عبد 
الغناء، مشيرة إلى أنه لو كانت 
فستسير  حــرام،  فيروز  الفنانة 

هي أيضا في طريق الحرام.
لم  هلل  بــأن  موقفها  وبــررت 
عبثا،  املــواهــب  الــنــاس  يمنح 
بل هناك هدف وحكمة من ذلك، 
إبرازها،  ويجب  موهبة  والفن 
ــى شــعــوب  ــوة إلـ ــ مــوجــهــة دع
الوطن العربي، بعدم االنصياع 
الــذي  بــالــتــطــرف،  وصفته  ملــا 
الناس  على  للقضاء  يسعى 

والفن.
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الضائعةالحقيقة
العدد: 1595 من 18 إلى 24 فبراير 2022

غير  خيار  للقارئ  يكن  لم  إذا 
املريع  الكشكول  هــذا  اســتــغــراب 
واملرموقة  الرسمية  للشخصيات 
ورجال العصابات، وحتى املجانني 
بدلوهم  ــوا  أدلـ ممن  واملــجــرمــني، 
مما  بنبركة،  املــهــدي  قضية  فــي 
نقط  واألخرى  اللحظة  بني  يضخم 
وضعية  على  املهيمنة  التعجب 
املجموعة  هــذه  كــل  جمع  تطلبت 
من األرذال والرعاع، حول مشروع 
مغربي،  سياسي  زعيم  اختطاف 
الحديث  سبق  الــذيــن  أغــلــب  ــإن  ف
لم  عنهم، باستثناء أنطوان لوبيز، 
ال  الفرنسية،  العدالة  أمام  يمثلوا 
أكتوبر   19( األولى  املحاكمة  خالل 
الثانية  املحاكمة  أثناء  وال   )1966
يتطرق  وإنما   ،)1967 أبريل   19(
التالي ملجموعة أخرى هي  الفصل 
هي  ولكنها  العملية،  نفذت  التي 
وإنما  املحاكمة،  تحضر  لم  أيضا 

اختفت عن األنظار وإلى األبد.
لوبيز«،  »أنــطــوان  إلــى  فإضافة 
مــظــهــره، ووضــع  فــي  تنكر  الـــذي 
ليسهم  اصطناعيا  وشعرا  شنبات 
السيارة  في  ويركب  العملية  في 
زوال  بنبركة  املــهــدي  نقلت  التي 
إلى  ونقله   ،1965 أكتوبر   29 يوم 
بمنطقة  باريس،  ضواحي  في  بيت 
هناك  فإن  لوفيكونت«،  »فونتوني 
طرف  مــن  اختير  الـــذي  الــربــاعــي 
منظمي العملية، من أوسخ األوساط 
في  عليه  التنقيب  وتم  الفرنسية، 
ــاب والــقــتــل والــفــســاد،  ــ ــؤر اإلره ب
من  تتطلبه  ما  بكل  العملية  لينفذ 
ألي  ــاة  ــراع م دون  ونــذالــة،  عنف 

جانب إنساني أو أخالقي.
الالئحة،  ويأتي طبعا على رأس 
وهو  بوشسيش«،  »جورج  املسمى 
السيارة  استقبل  الــذي  الشخص 
بــنــبــركــة بعد  لــلــمــهــدي  الــنــاقــلــة 
البيت  صاحب  بصفته  اختطافه، 
بيت  أنه  بنبركة  للمهدي  قيل  الذي 
ولو  مغربية،  ملقابلة شخصية  معد 
االدعــاء  هــذا  مصداقية  بني  قارنا 
بيته  وضــع  الــذي  الشخص  وبــني 
لتنفيذ هذا اللقاء، لوجدنا أن اللقاء 
مستوى  نفس  مــن  كــان  ــوم  ــزع امل

صاحب البيت »بوشسيش«.
حروفها،  فــوق  النقط  ولوضع 
ــي حــيــاة  ــن االنـــطـــالق فـ ــد مـ ــ الب
تاريخية،  معالم  من  »بوشسيش« 
في عالم اإلرهاب واإلجرام طبعا.. 
عنصرا  بساطة-  وبكل   - كان  فقد 
السرقة  أعــمــال  كــل  فــي  أساسيا 
فرنسا  عــرفــتــهــا  ــتــي  ال والــنــهــب 
تلك  الثانية،  العاملية  الحرب  بعد 
الحوادث التي نلقها مخرجو أفالم 
يصدقها  ال  أشرطة  إلــى  اإلجـــرام 
هي  »بوشسيش«  جماعة  العقل. 
املــعــروف  لــوتــريــل،  بيير  جماعة 
قّض  ــذي  ال لــوفــو«  »بييرو  باسم 
 1946 سنة  العالم  شرطة  مضاجع 
بــهــجــمــاتــه املــســلــحــة وأســالــيــبــه 
ــي أخـــرجـــت من  ــت اإلجـــرامـــيـــة ال
ــر اإلرهـــابـــيـــني  ــي ــب مــدرســتــهــا ك
وفي  شتنبر،   26 وفي  »جواتيا«، 
بوابة  في  بالسالح  معركة  أعقاب 
»بوشسيش«  حصل  البنوك،  أحد 
في  االحترام  من  عليا  درجة  على 
يحسب  وأصبح  اإلجــرام،  أوساط 
يستطع  لــم  حينما  حــســابــه،  لــه 
معلمه »بييرو« األحمق و»جواتيا« 
بينما  الشرطة،  قبضة  من  الفرار 
أن  بعد  »بــوشــســيــش«  اســتــطــاع 
أن  رجــلــه،  فــي  برصاصة  أصيب 
إن  حيث  ــارن،  ــ امل نهر  فــي  يقفز 
»بــري  منطقة  فــي  جــرت  املعركة 
سور مارن« ويقطع مسافة طويلة 
في  بقصبة  متنفسا  املــاء  تحت 
فمه، مما أهله وأهل رفيقيه، وهم 
بتقدير  يحظوا  أن  املعتقل،  فــي 

»سديك«،  الفرنسية  املخابرات 
وأصبح الثالثة منذ ذلك التاريخ، 
القتل والسفك  يعملون في مجال 
الورقة  جيوبهم  وفي  واإلرهــاب، 
الــرســمــيــة املــخــطــطــة بــاأللــوان 
واألبـــيـــض  األزرق  ــة:  ــالثـ ــثـ الـ
الكبير  الرئيس  أن  لوال  واألحمر، 
»بييرو لوفو« مات متأثرا بجراحه 
ليخلف  بعد،  فيما  شهور  بضعة 
»جواتيا«  بني  مقتسمة  الزعامة 
ــو  و»جــــــورج بــوشــســيــش«، وه
املــعــروف بــني رفــاقــه فــي اإلجــرام 
بقسوته عندما كان جنديا عامال مع 
»الكيستابو« النازية، وكانت املهام 
املخابرات  طرف  من  إليه  املسندة 
وخصوصا  إفريقيا،  في  الفرنسية 
ــاج، مــنــدرجــة في  ــع فــي ســاحــل ال
ــعــمــاري  ــاء االســت ــق ــب ــاســة ال ســي

ــا، ولــكــن  ــي ــق ــري الــفــرنــســي فــي إف
يتعرض  تجعله  كانت  مبالغاته 
لغضبة  واألخـــــرى  الــفــيــنــة  بـــني 
مستعمليه، مما لم يشفع له عندما 
ملدة  الشاقة  باألشغال  عليه  حكم 
سبع سنوات في سنة 1957، ولكنه 
خرج من السجن ليعود لنشاطه مع 
»جواتيا« مسجال كسبا كبيرا لدى 
املخابرات الفرنسية، حينما شارك 

من  آركو  الكولونيل  اختطاف  في 
في  األملانية  ميونيخ  مدينة  قلب 
أن  يجب  وال   ،1963 فــبــرايــر   23
املجموعة  أن  أذهاننا  عن  يغيب 
التي اختطفت الكولونيل آركو في 
باختطاف  كلفت  التي  هي  أملانيا، 
ــون من  ــك ــت املـــهـــدي بــنــبــركــة، وت
ــيــس«، ومــن  ــال »بــوشــســيــش« و»ب
املقابل الذي حصل عليه هو ورفاقه، 
و»لوبيز«،  و»جواتيا«  »باليس« 
ــذي أسهم  ــ ال ــو  ــر ه ــي ــذا األخ ــ وه
عالل  الزعيم  اغتيال  محاولة  في 
»بوشسيش«  استطاع  الفاسي، 
ففتح  الــدعــارة،  في  يتخصص  أن 
عدة مواخير مشهورة في باريس: 
والثاني  باريس«،  »فرانس  األول 
ــك«، وهــمــا مـــاخـــوران في  ــي ــون »ل
»لوبيز«  وبــني  بينه  شركة  شكل 

في  ماخورا  وأســس  و»جــواتــيــا«، 
واشترى  االستقالل  قبل  املــغــرب 
البيضاء،  ــدار  ال في  كبيرا  فندقا 
ألن  أهلته  التي  املؤسسات  وهــي 
يتعرف على أوفقير، وبالتالي، لكي 
يحصل على ثقته، بعد أن برع في 
الخاصة،  الخدمات  بعض  تقديم 
كــاســتــيــراد الــبــنــات مــن بــاريــس، 
لم تكن وحدها  الجزئية  ولكن هذه 

على  الثقة  رداء  إلســـدال  كافية 
ماضيه  كــان  فقد  »بــوشــســيــش«.. 
باملخابرات  الحاضرة  وارتباطاته 
الــفــرنــســيــة عــامــال أســاســيــا في 
باإلسهام  أوفقير  طرف  من  تكليفه 
في عملية اختطاف املهدي بنبركة، 
ولقد ذكر »لوبيز« في جميع جلسات 
كان  »بوشسيش«  أن  املحاكمتني، 
التعجيل  طالبا  تلفونيا  به  يتصل 
املسجون  بنبركة  مــن  بتخليصه 
الشك  الــذي  البيت  هــذا  بيته،  في 
أغــراض،  لعدة  مستعمال  كان  أنه 
ــدور حــول  ــ ــبــة مــا ي أهــمــهــا مــراق
الذرية  للمختبرات  السري  املجمع 
املجاورة  »ساكلي«  في  الفرنسية 
عصبية  ولكن  »بوشسيش«،  لبيت 
ــعــه املــتــأثــر  ــوشــســيــش« وطــب »ب
بنبركة  يدخل مع  باإلجرام، جعاله 

في مشادة كالمية قالت مجلة »تايم 
ماغازين« األمريكية عدد 29 دجنبر 
يمنع  »لوبيز«  جعلت  أنها   ،1975
بنبركة من االتصال بالتلفون، ولكن 
»بوشسيش«  أن  املؤكد هو  الشيء 
في  لاللتحاق  أورلـــي  ــى  إل توجه 
انتظار  في  بـ»لوبيز«،  ليال  الثالثة 
من  التخلص  مستعجال  أوفقير، 
وهي  بيته،  في  املتواجد  املسجون 
خاليا  بيته  فيها  ترك  التي  الفترة 
الفترة  هي  وربما  مراقبة،  كل  من 
واختطف  »فيكون«  فيها  التي جاء 
ذلك  الــبــيــت،  مــن  بنبركة  املــهــدي 
ذلك  منذ  تغيرت  األحـــداث  كل  أن 
املـــؤرخ  وأن  خــصــوصــا  الــوقــت، 
»دانييل كيران« ذكر في كتابه: »16 
أن  بنبركة«،  اختطاف  على  سنة 
لم  الذي  املطلعني  السياسيني  أحد 
يرغب في نشر اسمه، صرح له بأن 
بنبركة ثار بعصبية على احتجازه، 
»بوشسيش«  لكن  بالهروب،  وهــّم 
أحد  وهــو  قــويــة،  بضربة  عاجله 
املهدي  فسقط  »الكستابو«،  جنود 
ــان املــهــدي  ــو كـ ــكــن ل بــنــبــركــة، ول
بنبركة قد مات في تلك اللحظة، ملا 
في  املطار  إلى  »بوشسيش«  توجه 
واستعجال  أوفقير  النتظار  املساء 
ملا  وفقا  املسجون،  مــن  التخلص 
املحكمة،  أمــام  »لوبيز«  به  صــرح 
رغم أن املؤرخ الفرنسي الذي وقف 
حياته على االهتمام بقضية بنبركة، 
املهدي  أن  أبــحــاثــه  مــن  استنتج 
»بوشسيش«،  يد  على  قتل  بنبركة 
مع  يتناقض  االحتمال  هذا  أن  إال 
وصنفت  وقــعــت  ــتــي  ال األحــــداث 
ــفــصــل الــســابــق  ــت فـــي ال وفــصــل
ــي »فــيــكــون«،  ــاب ــاإلره املــخــتــص ب
فيها  يطالب  كان  التي  وباملزايدات 
بثمن مقابل تسليم بنبركة للراغبني 
أنه  من  كالمه  في  ورد  وبما  فيه، 
و»لوني«  »بوشسيش«  مع  اتفق 
لحسابهم  بنبركة  اختطاف  على 
لو  »بوشسيش«  أن  كما  الخاص، 
فعال،  بنبركة  املهدي  قتل  قد  كــان 
كل  وكانت  املغرب،  إلــى  توجه  ملا 
الصحف في تلك األثناء قد تحدثت 
الذي  الشيء  للمغرب،  وصوله  عن 
أكدته زوجته املقيمة باملغرب والتي 
قالت بأنه بقي حيا إلى سنة 1971. 
البحث  قــاضــي  استنطق  ولــقــد 
»بـــانـــســـو«، فـــي فـــاتـــح دجــنــبــر 
التي  »بوشسيش«  زوجــة   ،1976
قــدمــت شــكــوى بــمــوت زوجــهــا في 
زوجها  أن  للبحث  فأكدت  املغرب، 
املغرب،  إلــى  عــاد  ملا  »بوشسيش« 
ــت غلطة  ــب ــك ارت ــد  ــق »ل ــا:  ــه ل قـــال 
ــة«.. فــهــل هــي قــتــل املــهــدي  ــادحـ فـ
بنبركة، أم أنها اختطافه واملساهمة 
في مساومته مع »فيكون« الذي خبأ 
بنبركة وأخفاه في محل مجهول لم 
يعرف، نتيجة موت »فيكون« مقتوال 
شــهــريــن ونــصــف بــعــد اخــتــطــاف 

السياسي املغربي؟

يتـــبع

قضية املهدي بنبركة بقيت سّرًا غامضًا رغم انقراض ما يقارب ستة عقود ىلع اختفاء هذا السياسي الكبير، 
 ولكن اختطاف بعض املسؤولين املباشرين، أسهم يف إرسال بعض األضواء ىلع جوانب مظلمة، مما كشف عن نوعية أجواء)...( 

القضية التي بقيت ماثلة كالطود، من جيل الستينات إلى اليوم.
والسلسلة التي تنشرها لكم »األسبوع« اليوم وبشكل حصري، ُمستخرجة من أوراق تركها مؤسس جريدتنا الراحل مصطفى العلوي،

 يف خزانته الغنية، وهو الذي عاش ما قبل االختطاف، وعايش ظروفه، وتعايش مع األحداث التي أحاطت به، وجمع ىلع مدى 60 سنة، 
ما يكفي من البيانات والصور، والوثائق واملراجع، وهي األوراق نفسها التي نقدمها لكم وللتاريخ، ضمن حلقات »الحقيقة الضائعة«.

تنــشر 
ألول مرة

بقلـم
مصطفى العلوي

األسئـــلة  الموجــهة  للمهــدي35الحلـقــة

بنربكة بني رجال الع�صابات وال�صخ�صيات املرموقة

كان ماضي »بوشسيش« وارتباطاته الحاضرة بالمخابرات الفرنسية عامال أساسيا 
في تكليفه من طرف أوفقير باإلسهام في عملية اختطاف المهدي بنبركة، 

ولقد ذكر »لوبيز« في جميع جلسات المحاكمتين، أن »بوشسيش« كان يتصل به 
تلفونيا طالبا التعجيل بتخليصه من بنبركة المسجون في بيته.

اإلرهابي جورج بوشسيش صاحب البيت الذي وضع فيه المهدي بنبركة
االختطـــاف بعـــد 


