
مخاطر الزيادة المهولة في أسعار المحروقات 

حريــق في السلم االجتماعي 

الضائعة الحقيقة  ملف
رسالة »جوليان« إلى المحكمة 

بنــبركة فــي قــضية 
هل تسقط حكومة أخنوش
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أن  بعد  العام،  هذا  زراعي  محصول  عن  للحديث  مجال  ال 
بسط الجفاف سيطرته على كافة حقول الحبوب بالتزامن 
مع موجة غالء غير مسبوقة في جل المواد االستهالكية، 
تقدم  التي  المبررات  تقديم  الحكومة  تواصل  وبينما 
مسبوق،  غير  حكومي  كإنجاز  المقاصة  صندوق  أرقام 
علما أن دعم غاز البوتان والقمح والسكر كان دائما مع كل 
الحكومات)..(، فإن الزيادات في أسعار الوقود، وتداعيات 
الحرب الروسية األوكرانية، وانعكاساتها المحتملة على 
االجتماعي«،  »السلم  بحرق  ينذر  والسلع،  الخدمات  ثمن 
قبل  النار  بإطفاء  مطالبة  الحكومة  أن  يعني  ما  وهو 
اشتعالها، ألن الماء الذي يمكن أن يطفئ االحتجاجات، 

لن يكون  كافيا، بسبب الجفاف)..(.

التفاصيل  في  ركن  »بين  السطور«

 المؤسس:
مصطفى العلوي

سري

احلكومة  رئيس  سفر  دون  البروتوكولي«  »املنع  حال 
فعاليات  يف  للمشاركة  اإلمــارات،  إلى  أخنوش،  عزيز 
من  التدابير  كافة  اتخذت  أن  بعد  دبــي«،  »إيكسبو 
وكان  امللتقى،  هذا  يف  املغربية  للزراعة  الترويج  أجل 
رجــال  مــع  كبير  لقاء  هناك  يكون  أن  املفترض  مــن 
امللكي« حال دون سفر  األعمال)..(، إال أن »االستدعاء 
أوامر ملكية  أمام  املوالي  اليوم  أخنوش، الذي وجد نفسه يف 
صارمة بـ»ضرورة اتخاذ احلكومة لكافة التدابير االستعجالية 
الضرورية ملواجهة أثار نقص التساقطات املطرية على القطاع 
الفالحي«، و»إيالء االهتمام الالزم بالعالم القروي«، وكان هذا 
قد  األسعار،  غالء  ضد  شعبية  احتجاجات  مع  املتزامن  اللقاء 

عجل باستنفار مكونات األغلبية)..(. مـدير النشر:
الطيب العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

تحليل إخباري تحت األضواء
تداعيات الصراع بين روسيا 

وأمريكا على المغرب والجزائر ؟
كيف تسبب »با حماد« في طرد 
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ما هو تفسير االحتجاجات الشعبية ؟

عودة »20 فبراير«
الـــشارع تهـــدد استقرار 

هل هي بوابة إلهدار المال العام

االنتقادات تحاصر مشروع 
»أوراش« الذي أطلقه 

الوزير السكوري
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1596 من 25 فبراير إلى 3 مارس 2022

بقلــم               الطيب العلوي

نفط »آل نهيان« 
وجيـــب »آل عّيـــان«..

الرابع  القرن  في  مرة،  النفط ألول  اكتشاف  تـــم 
في  للنفط  بئر  أول  بحفر  عمال  قــام  لـّما  املــيــادي، 
جمهورية الصني الشعبية، حيث كان يتم إحراق النفط 

إلنتاج امللح من خال تبخير املاء املالح.
البحث  إطار  وفي  األمريكية،  املتحدة  الواليات  وفي 
لزجًا  عمال سائًا  األرض، وجد  امللح تحت سطح  عن 
من  كثيرًا  ويسبب  ــار  اآلبـ مــن  يــخــرج  الــلــون  أســـود 
أهميته  على  يتعرفوا  العمل، ولم  أثناء  املضايقات 
عام  كير«  »صامويل  الصيدلي  قام  عندما  إال  كبترول 
1845 بعملية تكريره في املعمل، واستطاع أن يحصل 
في  استخدامها  إمكانية  إلى  توصل  نقية  قطفة  على 
اإلضاءة بدال من استخدام الشموع املصنوعة من دهن 

الحيوانات.
مرت السنني، ودارت الحركة لدى أصحاب »العقال«، 
في  النفط  اكتشاف  تّم  أن  بعد  النعيم  عاشوا  الذين 
العديد من دول الشرق األوسط وشبه الجزيرة العربّية، 
اإلمــارات  إلــى  بالكويت، وصــوال  مــرورا  الــعــراق،  من 
أبلغ  ملا  العربّية،  الدول  من  وغيرها  املتحّدة،  العربّية 
األمريكية  الحكومة  ديغولير«  لي  »إيفرت  الجيولوجي 
برميل  مليار   25 بحوالي  ُيقّدر  ما  بوجود   1944 سنة 
مليارات  خمس  وجود  مع  باملنطقة،  الخام  النفط  من 
في  تم  اكتشاف  فقط..  السعودية  في  منها  األقل  على 
الواليات  حدود  خارج  النفط  عن  البحث  اندفاع  إطار 
املُتحدة، كميات هائلة ألزمت سنة 1960، كّا من إيران 
بإحداث  وفنزويا،  والسعودية  والكويت  والــعــراق 
على  للرّد  ــك«،  »األوب للنفط  املُصّدرة  البلدان  ُمنّظمة 
حملة تقليل أسعار النفط التي شّنتها بعض الشركات 

املحاربة للصارخني »يا وال يا وال«.
استفادوا  قد  جاورهم،  ومن  نهيان«  »آل  كان  وإذا 
كلهم من هذا الرزق، فقد أصبحت الدول األخرى التي 
وحتى  َعّيان«،  بـــ»آل  ُتنعت  األســود  بالذهب  تنعم  لم 
الهشاشة  حــروف  كل  عليها  فتظهر  ُتنعت،  لم  ولــو 
تقلباته  لكل  يخضعون  بــدأوا  الذين  هــؤالء  والعياء، 
حول  أفرزت  التي  »كورونا«  أزمة  من  وأمزجته)...(، 
العالم بصورة عامة وفي منطقة الشرق األوسط بشكل 
خاص، عدة تساؤالت جوهرية حول الكثير من القضايا، 
في مقدمتها مستقبل النفط الذي تعرضت أسعاره إلى 
التقلبات  وتعتريه  األزمة،  بداية  في  حادة  انخفاضات 
يوما تلو اآلخر في الفترة األخيرة، املوجهة هذه املرة 
نحو االرتفاع الصاروخي الذي نعرفه اليوم.. مؤشرات 
جاورهم  نهيان« ومن  »آل  مــورد  أن  على  تــدل  كلها 
الدولية ملا بعد  املعادلة  تظل وستبقى رقما صعبا في 
»كورونا«، وهذا يعني معارك أخرى قادمة، سنتحملها 

نحن وال غير)...(، لدى حكومات »آل َعّيان«.
وإذا كانت حكومة »آل َعّيان« نفسها، التي شرعت هذا 
األسبوع في دعم الزراعة، بعد تراجع معدل األمطار هذه 
السنة إلى أدنى مستوى لها منذ 41 عاما، وفق ما أفاد 
به وزير الفاحة محمد صديقي، فهي ال زالت حائرة بني 
ألسعار  العاملي  االرتفاع  أمام  االستفهام)...(  عامات 
ومعيشة  املغرب  ميزانية  يهدد  أصبح  والــذي  الطاقة 
مواطنيه، ما زاد الطني بلة هذا األسبوع مع بداية الحرب 
الروسية على أوكرانيا، حيث كسر النفط حاجز الـ 100 
فيما يخص  املهتّمني)...(  تعجب  وبني عامات  دوالر، 
حكومة  تبيعه  لن  الذي  الغاز،  على  املستمر  الحصار 
إسبانيا للمغرب بسبب »الفيتو« الجزائري)...(، وإنما 
ستساعده فقط للعثور عليه في األسواق الدولية)...(، 
جمعية  عن  الصادرة  كتلك  الدراسات،  بعض  وتعجب 
شركة  قضية  في  رأت  التي  املغرب«،  »ترانسبرانسي 
قضية  البترول(  لتكرير  املغربية  )الشركة  »السامير« 
من  بــدءا  السيئة،  الحكامة  »ممارسات  كل  تجمعها 
مــرورا  املصالح  وتــضــارب  والــزبــونــيــة  املحسوبية 
واالقتصادية، وصوال  السياسية  املصالح  بني  بالخلط 

إلى ممارسات مافيوزية وأعمال إجرامية«.
حفظكم هلل..

الرباط. األسبوع

التقدم  لحزب  السياسي  املكتب  أكــد 
واالشتراكية، على ضرورة تدخل الحكومة 
وهاجس  املوضوعية  األسباب  ملواجهة 
الربح لدى املستغلني، بعد مناقشته ملسألة 
للمواطنني  بالنسبة  املعيشة  كلفة  ارتفاع 
أثمنة  مقدمتها  وفي  األسعار  غاء  بسبب 
على  املباشر  االنعكاس  ذات  املحروقات 

معظم املواد الغذائية.

الشيوعية،  امليوالت  ذي  الحزب،  وطالب 
)طالب(  هلل،  بنعبد  نبيل  يقوده  ــذي  وال
ناجعة  إضافية  إجراءات  باتخاذ  الحكومة 
تشمل كل املجاالت والقطاعات واملواد التي 
بكل  التوجه  الصارخ، عبر  الغاء  يطالها 
من  املحروقات،  قطاع  إلى  وشجاعة  جرأة 
لألسعار،  الصاروخي  االرتفاع  وقف  أجل 
من  يلزم  ما  »اتخاذ  الحكومة إلى  داعيا 
املضاعفة  الربح  من هوامش  للحد  قرارات 
والخيالية التي تراكمها الشركات املشتغلة 
للقدرة  اعتبار  أي  دون  القطاع  هــذا  في 

الشرائية للمواطنات واملواطنني«.

لـ»الكتاب«،  السياسي  املكتب  وأوصى 
مرحلية  تــضــامــنــيــة  مــســاهــمــة  ــرض  ــف ب
إجــراءات  عبر  أو  امليسورة  الفئات  على 
انخفاض  اتجاه  في  إيجابا  تؤثر  جنائية 
بسبب  األوضــاع  لتفاقم  تفاديا  األسعار، 
املتاحة  األدوات  كافة  عبر  األسعار  غاء 
والضريبية،  الجمركية  األداة  ومنها 
اعتماد  اليوم تستلزم  الظرفية  أن  مؤكدا 
مقاربة قوامها االجتهاد واإلبداع والجرأة 
مستعجلة  خطة  على  تنبني  السياسية، 
االقتصادي  لإلنعاش  ودقيقة  وناجعة 

واالجتماعي.

حكومة مدريد تتخلى عن إلحاق سبتة 
»شيـــنغن« بمنطقة  ومليلية 

نبيل بنعبد هللا 
الشـــيوعية يتــذكر 

حزب سياسي يطالب بفرض 
يـــــــــبة ضر

على األغنياء
بنعبد هللا

َ

الرباط. األسبوع

اإلسبانية  الحكومة  تعتزم 
قرارها السابق  عن  التخلي 
املتعلق بإلحاق مدينتي سبتة 
بمنطقة  املحتلتني  ومليلية 
وإلغاء  األوروبية،  »شينغن« 
الــذي  املنصوص  االستثناء 
تطوان  من  للمسافرين  يسمح 
دون  ــعــبــور  ــال ب والـــنـــاظـــور 

الحصول على »الفيزا«.
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ورفـــــضـــــت الـ
توضيحات  تقديم  اإلسبانية 
حول  الــقــرار  هــذا  بخصوص 
ــة ســبــتــة ومــلــيــلــيــة  ــي وضــع
مجلس  ألعــضــاء  املحتلتني، 

ــســاءل  ــا ت ــعــدم الـــشـــيـــوخ، ب
الشعب  حــزب  من  برملانيون 
ــد اإلجـــــــــراءات  ــ ــوع ــ عــــن م
تعتزم  ــي  ــت ال ــات  ــ ــدراس ــ وال
إلنهاء  بها  القيام  الحكومة 
من  ومليلية  سبتة  استثناء 

معاهدة »شينغن«.
وجــــاء جــــواب الــحــكــومــة 
مــفــاجــئــا، حــيــث اعــتــبــرت أن 
)املدرج  شينغن  حدود  »قانون 
من   37 املــــادة  فــي  صــراحــة 
السارية   399/2016 الائحة 
املحدد  النظام  يحترم  حاليا(، 
النحو  على  ومليلية  لسبتة 
االنضمام،  اتفاقية  في  املحدد 
وقـــد انــضــمــت إســبــانــيــا إلــى 
اتفاقية تطبيق اتفاقية شينغن 

املؤرخة 14 يونيو 1985«.

الــحــكــومــة عزيز  رئــيــس  قــرر 
ــب اســتــشــارتــه  ــق أخـــنـــوش، ع
الجامعة  رئيس  لقجع  مع فوزي 
امللكية املغربية لكرة القدم، إعادة 
فتح املاعب في وجه الجماهير.

ــة  ــاسـ ــرئـ وحــــســــب بــــاغ لـ
الحكومة  قــررت  فقد  الحكومة، 
استنادا  الرياضية،  املاعب  فتح 
املتعلقة  القانونية  للمقتضيات 
الصحية،  الطوارئ  حالة  بتدبير 

وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية 
ــذا بعني  ــذا أخــ ــ والــتــقــنــيــة، وك
اإليجابية  التطورات  االعتبار 

للوضعية الوبائية ببادنا.
رئيس  من  القرار  هذا  ويأتي 
الحكومة، ألجل مجاملة جماهير 
ــع من  ــرف كـــرة الـــقـــدم، قــصــد ال
بسبب  فــقــدهــا  الــتــي  شعبيته 
ــار وارتـــفـــاع ثمن  ــع غـــاء األس

املحروقات.

الحكومة تبحث عن الشعبية
 بيــن »اإللتــــراس«

ثـــقافة  إدخــال  التامــك يقـــرر 
للسجـــون السيـــنما 

الرباط. األسبوع 

الــتــامــك،  صــالــح  محمد  قـــرر 
إحــــــداث أنـــديـــة ســيــنــمــائــيــة 
بعد  الــســجــنــيــة،  بــاملــؤســســات 

ــيـــة مــع  ــاقـ ــفـ تـــوقـــيـــعـــه التـ
والثقافة  الــشــبــاب  ــر  وزيـ
املهدي  محمد  والتواصل، 
أخرى  بنسعيد، واتفاقية 
مـــع جــمــعــيــة الـــلـــقـــاءات 

للسينما  املــتــوســطــيــة 
وحقوق اإلنسان.
هذه  وتــهــدف 
االتــفــاقــيــة إلــى 
برنامج  إطــاق 

ــة الــســيــنــمــائــيــة داخـــل  ــدي ــألن ل
باملغرب،  السجنية  املؤسسات 
الدين الصايل«،  »نور  تحت اسم 
قدمه  وما  املرحوم  لروح  تكريما 

السينمائي. للمجال 
ــاغ لــلــمــنــدوبــيــة،  ــر بـ ــب واعــت
في  مهمة  املحطة  ــذه  ه أن 
في  السينما  دور  إرساء 
للدور  نظرا  املجتمع، 
يمكن  الـــذي  الكبير 
الثقافة  تلعبه  أن 
والسينما  عــمــومــا 
خــصــوصــا، ســـواء في 
ــب الــقــيــمــي،  ــجــان ال
عبر  التربوي  أو 
جديدة  آفاق  فتح 

وبديلة.
التامك

بدون   تعليق

 لمواجهة األزمــة





العدد: 1596 من 25 فبراير إلى 3 مارس 42022

كـواليـس  األخبــار

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

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

صور تنشر   ألول  مرة

الملك محمد الخامس يتوسط أقطاب الحكم 
الفرنسي في الخمسينات مع الرئيس الفرنسي، 

فانسان أوريول، والوزراء المتفاوضين مع المغرب 
من أجل االستقالل.

المــلكية النخــوة 

أخنوش والبركة ووهبي يقدمون مبررات استمرار الحكومة

رسالة ملكية إلى 
»الباطرونا« واألبناك

الرباط. األسبوع
  

أخــنــوش،  عــزيــز  الحكومة  رئــيــس  عقد 
املهنية  املجموعة  ممثلي  اجتماعا مع 
العام  ــحــاد  االت ورئــيــس  ــغــرب،  امل لبنوك 
ملقاوالت املغرب، بخصوص مشروع ميثاق 
ــذي أعــطــى امللك  االســتــثــمــار الــجــديــد، الـ

تعليماته للشروع فيه.
ــد أخــنــوش خــال هــذا االجــتــمــاع،  وأكـ
األطراف  مختلف  جهود  تظافر  أهمية  على 
استثمار  معدل  من  الرفع  أجل  من  املعنية، 
القطاع الخاص في أفق بلوغه حصة ثلثي 
عام  بحلول  الوطني  االستثمار  إجمالي 
2035، مما قد ينعكس إيجابا على استقرار 
في  املضافة  القيمة  وخلق  الشغل  فــرص 

بادنا.
ممثلي  من  كا  الحكومة  رئيس  وطالب 
العام  واالتحاد  للبنوك  املهنية  املجموعة 
ــي هــذه  ــخــراط ف ــاالن ملــقــاوالت املــغــرب، ب
ودعم  االستثمار  تمويل  عبر  الدينامية، 
األنشطة اإلنتاجية التي توفر فرص الشغل 
التواصل  وكــذا  املضافة،  القيمة  وتحقق 
بــخــصــوص مــضــامــن مـــشـــروع مــيــثــاق 
الدعم  آلــيــات  ــرح  وش الجديد  االستثمار 

واملواكبة.
وحسب باغ صدر بهذا الخصوص، فإن 
بتنزيل  القوي  التزامهم  أكدوا  الحاضرين 
وتفعيل  االستراتيجية،  امللكية  التوجيهات 
التي  والتحفيزية  القانونية  املقتضيات 
جاء بها مشروع ميثاق االستثمار الجديد، 
مجال  في  جديدة  دينامية  إضافة  بهدف 

االستثمار الخاص باململكة.
وحضر االجتماع، كل من محمد الكتاني، 
لبنوك  املهنية  املجموعة  رئــيــس  نــائــب 
رئيس  نائب  منير،  كريم  ومحمد  املغرب، 
وشكيب  املغرب،  لبنوك  املهنية  املجموعة 
العلج، رئيس االتحاد العام ملقاوالت املغرب، 
ومحمد باشيري نائب رئيس االتحاد العام 
رئيس  علوي  ويــوســف  املــغــرب،  ملــقــاوالت 

فريق »الباطرونا« بمجلس املستشارين.

الشعـــبية االحتــجاجات  عقــوبة  بعــد 

الرباط. األسبوع
  

ــد حــــوالــــي أســــبــــوع مــن  ــعـ بـ
غاء  ضــد  املتفرقة  االحــتــجــاجــات 
ــي عـــدة مـــدن، خرجت  األســـعـــار ف
رئيس  برئاسة  الحكومية  األغلبية 
لتوضيح  أخنوش،  عزيز  الحكومة 
تعتزم  التي  ــراءات  ــ واإلج موقفها 
من  التخفيف  أجل  من  بها،  القيام 
دفعت  التي  األسعار  ارتفاع  أزمــة 
للشارع  ــخــروج  ال ــى  إل املــواطــنــن 
ــى غــــاء املــــواد  ــل ــاج ع ــج ــت ــاح ل

االستهاكية األساسية.
وقال رئيس الحكومة، أن األغلبية 
البرنامج  بتنزيل  ملتزمة  الحكومية 
وستحرص  السنة،  هذه  الحكومي 
االلتزامات وفق  تنفيذ مختلف  على 
على  بــنــاء  برنامجها  فــي  ورد  مــا 
أحــزاب  بها  تعهدت  التي  الــوعــود 

التحالف الحكومي.
الحكومة  أن  أخنوش،  وأوضــح 
على  للحفاظ  درهم  مليار   14 تؤدي 
وهو  الكهرباء،  أســعــار  اســتــقــرار 
أسعارها  في  الزيادة  دون  حال  ما 
أن  إلى  مشيرا  درهــم،   400 بقيمة 
بظرفية صعبة  يمر  العاملي  السياق 
»كورونا«  جائحة  تداعيات  بسبب 
وأزمة الطاقة، وما لها من تأثير على 

االقتصاد الوطني وعلى األسعار.
غافا  تــؤدي  الدولة  أن  وأضــاف 
درهــم  مليون   600 بقيمة  ماليا 
زيــادة  أي  ــدوث  ح لتفادي  شهريا 

خال  من  اللن،  الدقيق  أسعار  في 
تأدية فارق مالي يقدر بـ 80 درهما 
مايير   3 تؤدي  كما  قنطار،  كل  عن 
أثمنة  استقرار  على  للحفاظ  درهم 
إلى أن الحكومة  مشيرا  السكر، 
وستواصل  كبيرة  جــهــودا  تــبــذل 
إليجاد  النقل،  مهنيي  مع  الحوار 
أزمة  المتصاص  املائمة،  الحلول 
أثمنة البترول وتفادي حدوث تأثير 

على املواطنن..
حــكــومــتــه  أن  ــوش  ــنـ أخـ ــد  ــ وأكـ
بنفس  تشتغل  ــهــا  وأن منسجمة 
األغلبية،  مــكــونــات  ــن  ب جــمــاعــي 
الــبــرامــج  مختلف  عــلــى  لــلــوقــوف 
الحرص  مع  تنفيذها  على  والعمل 
ومده  املــواطــن  مع  التواصل  على 

باملعلومة الصحيحة.
البركة،  ــزار  نـ قــال  جــانــبــه،  مــن 
ــحــزب االســتــقــال  ــام ل ــع ــن ال ــ األم

ووزير التجهيز واملاء، أن الحكومة 
التزاماتها،  تنفيذ  على  ستعمل 
منها إخراج مليون أسرة من الفقر، 
فرصة  مليون  خلق  على  والعمل 
والنساء،  للشباب  بالنسبة  شغل 
ــروي،  ــقـ ــم الـ ــال ــع ــال والـــنـــهـــوض ب
املرتبطة  الــتــحــديــات  ومــواجــهــة 
أن  موضحا  املناخية،  بالتغيرات 
مهم  وبرنامج  قوية  للحكومة إرادة 
وقدرة على التفاعل مع كل التقلبات 
أرض  على  املطروحة  واإلشكاليات 

الواقع.
وأضاف البركة أن »الضغط الذي 
نمّر منه يعتبر وضعا صعبا، وأنه 
ناتج عن صدمات خارجة عن إرادة 
الحكومة، وعن إرث ثقيل، لكن نحن 
جئنا لتصويب األمور ومواجهة كل 
متضامن  إطار  في  التحديات  هذه 
من أجل العمل على إرساء وتكريس 

وتقوية الدولة االجتماعية«.
األصالة  لحزب  العام  األمن  أما 
وهبي،  اللطيف  عبد  واملعاصرة، 
ــوضــع  ــة ال ــي ــســؤول ــل م ــد حــم ــق ف
ــذي يــعــيــشــه املــغــرب  ــ الــصــعــب ال
الــعــدالــة  حكومتي  إلـــى  ــرا،  ــؤخ م
الحكومة  هذه  والتنمية، معتبرا أن 
نتائج  وتــصــريــف  بــإصــاح  تــقــوم 
سياسة دامت 10 سنوات، وقال أن 
»تداعيات الجفاف والوباء وما لهما 
أمام  الحكومة  وضعت  نتائج،  من 
بعض  أسعار  ارتفاع  وأن  الضغط، 
السياق  ضغط  ــى  إل مـــرده  ــواد  املـ
التي  بالنزاعات  املرتبط  الــدولــي 
املنتوجات  ثمن  ارتفاع  إلى  تؤدي 
أسعار  ارتفاع  وبالتالي،  الطاقية، 
ــواد املــطــلــوبــة في  ــ كــثــيــر مـــن املـ

االستهاك اليومي«.
»الحكومة  أن  إلى  وهبي  وأشار 
مليار   18 بـــ  الــغــاز  قنينات  تدعم 
 3 بـ  للشرب  الصالح  واملــاء  درهــم، 
 14 بـ  مايير درهم، وثمن الكهرباء 
مايير   3 بـ  والسكر  درهــم،  مليار 
»تم االتفاق  درهم«، مشيرا إلى أنه 
منها  القرارات،  من  مجموعة  على 
غاز  دعــم  ملواصلة  درهــم  مليار   18
للماء  ــم  دره مايير  و3  الــبــوتــان، 

الصالح للشرب«.
ــه مــع اقــتــراب شــهــر  وتــابــع أنـ
بوضع  الحكومة  ستقوم  رمضان، 
مصلحة  ــي  فـ ــصــب  ت إجـــــــراءات 
بمراقبة  يتعلق  فيما  املــواطــنــن 
األسعار وتوفير املواد الغذائية في 

األسواق.

بنعلي يتجه لطرد حميد 
شباط من حزب »الزيتونة«

الرباط. األسبوع
  

القوى  جبهة  لــحــزب  العامة  األمــانــة  قـــررت 
الديمقراطية، إعفاء حميد شباط، األمن الجهوي 
القيادة  مع  خافه  مكناس، بسبب  فــاس  لجهة 
ــوه بـــ»تــصــرفــات  املــركــزيــة وقــيــامــه بــمــا وصــف
وسلوكات مخلة« خال تدبيره لألمانة الجهوية.

واعــتــبــر شــبــاط أن إعــفــاءه غــيــر قــانــونــي، 
قرار  اتخاذ  يمكنه  ال  للجبهة  العام  وبأن األمن 
انفرادي دون الرجوع إلى هياكل الحزب، وخاصة 
األمانة العامة، رافضا االمتثال للقرار الذي اتخذه 

األمن العام للحزب.
حزب  داخل  أزمة  إلى  شباط  تطور إعفاء  وقد 
أحمد  إعــفــاء  بنعلي  ــرر  ق بعدما  »الــزيــتــونــة«، 
املنصوري، األمن الجهوي للحزب بجهة مراكش 
شباط  طال  الذي  لإلعفاء  انتقاده  بسبب  أسفي 
لدراسة  وذلك  العامة،  إلى األمانة  الرجوع  دون 

أســـبـــاب اإلعـــفـــاء، مـــع ضـــرورة 
االستماع للمعني باألمر.

شباط  حميد  أصــبــح  وقـــد 
للحفاظ  جديدة  مشكلة  ــام  أم
داخل  السياسية  مكانته  على 
الديمقراطية،  الــقــوى  جبهة 
بتأسيس  قــام  بعدما  خاصة 

نقابة جديدة تابعة للحزب، مما 
يضع مستقبله السياسي 

أمام مصير مجهول.
بنعلي

الرباط. األسبوع

الفاحي،  للقطاع  الوطنية  الجامعة  انتقدت 
ــي  ــغــرب ــاد امل ــ ــح ــ املــنــضــويــة تــحــت لـــــواء االت
اتخذتها  الــتــي  ــحــدودة  امل اإلجــــراءات  للشغل، 
أن  معتبرة  الجفاف،  كــارثــة  الحكومة ملواجهة 
املطلوب،  األدنى  الحد  دون  تبقى  اإلجــراءات  هذه 

الحكومة  الهــتــمــام  املــتــدنــي  املــســتــوى  وتعكس 
بالفاحن الصغار والعمال الزراعين.

أشكال  لكل  بالتصدي  الهيئة،  ذات  وطالبت 
الدعم  يصل  أن  على  الشديد  والحرص  املضاربة 
لألمن  األســاســي  الــعــمــاد  الــصــغــار،  للفاحن 
ضرورة  على  مؤكدة  ببادنا،  الغذائية  والسيادة 
 2021 أكتوبر   8 اجتماع  مخرجات  كافة  تفعيل 
تم  ما  تنفيذ  وتيرة  من  والرفع  الفاحة،  وزير  مع 
االتفاق حوله بشأن القانون األساسي ملستخدمي 

القطاع  شغيلة  مطالب  وكافة  الجهوية،  املكاتب 
الفاحي.

الفاحي  للقطاع  الوطنية  الجامعة  ونبهت 
األزمة  كلفة  تحميل  في  االستمرار  من  الحكومة، 
الشعبية،  الجماهير  وعــمــوم  العاملة  للطبقة 
التكبيلي  القانون  تمرير  محاولة  عبر  خاصة 
الحوار  معتبرة أن  النقابات،  وقانون  لإلضراب 
باالستجابة ملطالب  إال  له  االجتماعي ال مصداقية 

ومكتسبات الطبقة العاملة.

نقابيون ينتقدون اإلجراءات الحكومية لمحاربة الجفاف

22« تقــترب من الــوالي البجـــيوي  نيـــران قضــية »كـــوب 
الرباط. األسبوع

االبتدائية  الجنايات  قررت غرفة 
ــوال  األم بجرائم  املختصة 
ــاف  ــن ــئ بــمــحــكــمــة االســت

مراكش  عمدة  محاكمة  تأجيل  بمراكش، 
يونس  ونائبه  بلقايد،  العربي  السابق، 
بنسليمان، إلى غاية 17 مارس املقبل، وذلك 
في القضية املعروفة بصفقات »كوب 22«.

 23 لــيــوم  االســتــمــاع  جلسة  وشــهــدت 
السابق لهيئة  العمدة  دفاع  تقدم  فبراير، 

السابق  الوالي  الستدعاء  بطلب  املحكمة 
ــد الــفــتــاح  ــفـــي، عــب لــجــهــة مـــراكـــش أسـ
بلقايد  أمـــر  مــن  هــو  الــبــجــيــوي، لــكــونــه 
وبنسليمان بإبرام الصفقات قبل استضافة 

مدينة مراكش ملؤتمر املناخ »كوب 22«. 
إكماله  التحقيق، بعد  قــاضــي  ــان  وكـ

مدينة  عــمــدة  بمتابعة  ــر  أم قــد  للبحث، 
بـ»جناية  بلقايد  العربي  محمد  مراكش 
يده  تحت  موضوعة  عمومية  أموال  تبديد 
نائبه يونس  ومتابعة  وظيفته«،  بمقتضى 
تبديد  في  املشاركة  بـ»جناية  بنسليمان 

أموال عامة«.
البجيوي
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كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع

  
عم  ابن  وهو  العلوي،  املهدي  موالي  يحكي 
الزمن،  ذلك  عن  الثاني،  الحسن  الراحل  امللك 

1936، عندما عاد والده  من سنة  ــل  ــراحـ الـ
وقد  الــحــج،  فريضة  أداء 
كانت الرحلة وقتها تستمر 
الوقت،  من  شهرين  زهــاء 
في  ليستقبله  ذهــب  ــد  وق
مدينة البوغاز، ألن العودة 
وكان  امليناء،  عبر  كانت 
العائلة  صــديــق  برفقته 
زنيبر،  هلل  عبد  املــقــرب، 
ــوم  ــي فــيــقــول: ))فــــي ال
ــي لــوجــودنــا في  ــال ــت ال
نتجول  ونــحــن  طــنــجــة، 
الرئيسي،  الــشــارع  فــي 
ملــحــت شــخــصــا تــبــدو 
الــوقــار،  عــامــات  عليه 
تقليديا  جلبابا  يرتدي 
ــل في  ــم ــح أنـــيـــقـــا، وي
فبادر  صولجانا،  يــده 
مـــرافـــقـــي بـــالـــســـام 
يليق  بما  الرجل  على 

ــار  ــرام، وأشــ ــ ــت مـــن احــ
بالسبابة نحوي، قائا: هذا ابن عمك، فما كان 
على  يــده  وضــع  أن  إال  الوقور  الرجل  أمــر  من 

رأسي قائا: هلل يصلحك((.
في  ولكن  عــاديــة،  األمـــور  تبدو  هنا  إلــى 
يقول موالي  إذ  العجب،  يكمن  الحكاية  تتمة 
املهدي: ))بعد انصراف الرجل، سألت السي 
السلطان  إنــه  لــي:  فقال  يكون،  عمن  زنيبر 
موالي عبد العزيز)..(، ساعتها عرفت أن الباد 
آخرون  وساطني  ملوك  حكمها  على  تعاقب  قد 
وهو  الوقت،  ذلك  في  يحكمها  كان  الــذي  غير 

السلطان سيدي محمد بن يوسف((.

من كان يتصور أن ينتهي هذا السلطان في 
الشرح  يقدم  الحكاية  صاحب  ولكن  الشارع، 
سمعته  مــا  خــال  مــن  ))اكتشفت  يلي:  كما 
هذا  حياة  جــوانــب  بعض  زنيبر،  السي  مــن 
صغيرا،  املغرب  عرش  اعتلى  الذي  السلطان، 
يفتقد  وكان  العمر،  من  الرابعة عشر  في  وهو 
اللهو  في  كبيرا  وقتا  ويقضي  التجربة،  إلى 
ــة  ــحــت وصــاي والـــتـــرف ت
حماد،  با  األعظم  الصدر 
ــام  ــا جــعــلــه يــفــقــد زمـ مـ
األمور في الباد، الشيء 
إقصائه  إلــى  أدى  ــذي  ال

وخلعه من الحكم((.
على  السام  يكون  وال 
للجميع،  متاحا  الساطني 
ولكن موالي املهدي صافح 
الخامس  محمد  السلطان 
هذه  كل  حكى  وقــد  أيضا، 
صدر  كتاب  في  الحكايات 
ــشــورات  ــن مـــؤخـــرا عـــن »م
ــة الـــســـامـــيـــة  ــ ــي ــ ــدوب ــ ــن ــ امل
جيش  وأعــضــاء  للمقاومني 
الكاتب  أعده  وقد  التحرير«، 
بمساهمة  منتسب،  سعيد 
ــارك، وتــقــول  ــب ــم ــن مــحــمــد ب
الحكاية على لسان صاحبها: 
))أذكر أنني تشرفت بالسام 
بن  محمد  السلطان سيدي  على 
يوسف، ألول مرة وعمري ال يتجاوز ثماني أو تسع 
دار  إلى  معه  والــدي  اصطحبني  عندما  سنوات، 
املخزن لتقديم التهاني للملك في إحدى املناسبات 
بالقصر  تنظم  العرش  حفات  وكانت  الدينية.. 
امللكي بتواركة، أو بالزفاطي )دار السام(، والتي 
الخامس وولي عهده،  امللك محمد  تجري بحضور 
من  الباد  لعاهل  ــوالء  ال لتجديد  مناسبة  وهــي 
الرباط  على  يفدون  الذين  املناطق  وأعيان  وجهاء 
لعام  الفضي  العيد  تميز  وقد  الربوع،  مختلف  من 

1952، بطقوس خاصة((، يقول العلوي.

بمنظور  اتحادية،  أسرار  علبة  العلوي  يعد 
خــــاص، وقـــد كـــان بــاإلضــافــة إلـــى مــســاره 
بوعبيد  الرحيم  عبد  من  قريبا  الدبلوماسي، 
البصري،  والفقيه  اليوسفي  الرحمان  وعبد 
ويكفي في هذا الصدد قراءة ما كتب على لسانه 
قال:  حيث  الجيش«  وصدمة  »امللك  محور  في 
على  منصبا  عملي  وكــان  باريس  إلى  ))عــدت 
فتحت  أن  بعد  املــغــرب  فــي  يجري  مــا  تبعات 
معركة جديدة بني حزب االتحاد الوطني للقوات 
الشعبية والنظام، والتي كان من نتائجها إلقاء 
القيادة،  في  اإلخــوان  من  العديد  على  القبض 
كمحمد اليازغي وعمر بنجلون ومحمد الحبيب 
بمحاكمة  يعرف  ملــا  مهد  مــا  وهــو  الفرقاني، 
املتهم  كــان  والتي   ،1970 مؤامرة  أو  مراكش 
الحبيب  محمد  املــرحــوم  هــو  فيها  الرئيسي 
هاته  لظى  ووصلني  )الغيغائي(،  الفرقاني 
أنه  استنطاقه  في  الفرقاني  ذكر  حني  املحاكمة 
بباريس..  بيتي  في  البصري  بالفقيه  التقى 
لهذا الغرض اتهمت من جديد في هذه القضية، 
بإعدامي،  جرائها،  من  االتهام  ممثل  وطالب 
االنقاب  محاولة  بعد  توقفت  املحاكمة  أن  غير 
عشنا  الظروف،  هذه  في   ..1971 سنة  الفاشلة 
على  وجماعته  أوفقير  للجنرال  مطلقة  سيطرة 
همه  أن  ــك  ذل الحكم،  دوالــيــب  وعلى  الــوضــع 
التسلط  ثم  املعارضة  تصفية  هو  كان  األوحــد، 
»أحداث  كتاب  )املصدر:  بالحكم((  واالستفراد 

ومواقف« / موالي املهدي العلوي(.
صاحب  يقول  التاريخ،  من  العبرة  إطــار  وفــي 
))نذكر هنا أن عدة محاوالت فشلت من  املذكرات: 
أجل محاصرة امللك، ولكن الظروف واملابسات على 
تشكل  في  ساهمت  والخارجي،  الداخلي  الصعيد 
قناعة لدى بعض الضباط ليقوموا بمحاولة تغيير 
واالجتماعية  االقتصادية  السياسة  أن  بدعوى 
املطبقة في املغرب، غير الئقة، خاصة وأن الرشوة 
ولكن  والتسيير،  للحكم  قاعدة  أصبحت  املتفشية 
انقاب  مغامرة  من  املغرب  أنقذت  اإللهية  األقــدار 
على  عسكريون،  قادها  التي  بالصخيرات،   1971

رأسهم امحمد اعبابو واملذبوح((.

جنون  تثير  التي  املفارقات  مــن 
ــام شــركــات  ــي ــني، ق ــري ــجــزائ بــعــض ال
إشهارات  بوضع  العماقة  اإلعانات 
للسياحة املغربية على صفحات مواقع 
مواقع  ذلــك  في  بما  للمغرب،  معادية 
هي  التناقض،  وقمة  الوهمية،  الجبهة 
املغرب  تهاجم  املــواقــع  هــذه  تجد  أن 
بــأبــشــع الــنــعــوت، ولــكــن الــنــقــر على 
عالم  ــى  إل أصحابه  يقود  اإلعــانــات 
الحية،  بالصور  موثق  تماما  مختلف 

يكذب هذه الدعاية)..(.

مصطفى  السابق  الوزير  شوهد 
الخلفي الناطق الرسمي السابق باسم 
الحكومة، وهو يتبادل التحية مع عدد 
الضرائب  مصلحة  قرب  املواطنني  من 
وكان  األسبوع،  نهاية  خال  بالرباط 
ــد تــعــرفــوا عليه  بــعــض املــواطــنــني ق
فاضطر  الكمامة،  يرتدي  كان  أنه  رغم 
أريحية،  بكل  الجميع  تحية  على  للرد 
بخاف وزراء آخرين سابقني من حزب 
الغضب  ياحقهم  والتنمية  العدالة 

الشعبي)..(.
 

بني  الخفي  الصراع  جديد  فــي 
فاطمة  التعمير  ووزيــرة  الرباط  والي 
محمد  استغل  املــنــصــوري،  ــزهــراء  ال
الجتماع  رئاسته  فــرصــة  اليعقوبي 
رسائل  ليمرر  الــربــاط،  عمالة  مجلس 
أن  تأكيده  بعد  األمــر،  يهمهم  من  إلى 
اختصاصا  يبقى  االجتماعي  املجال 
واألقاليم،  العماالت  ملجالس  حصريا 
ــان ذلـــك بــحــضــور رئــيــس مجلس  وكـ
الذي  العزيز،  عبد  الدرويش  العمالة، 

أشاد ببرنامج تنمية العمالة.

أدانت املحكمة االبتدائية بالرباط، 
 3 بـــ  ــان،  زيـ محمد  الــســابــق  النقيب 
مالية  وغــرامــة  نافذا  حبسا  سنوات 
5 آالف درهـــم، ودرهـــم رمــزي  قــدرهــا 
درهــم  ــف  أل املــغــربــيــة، و100  لــلــدولــة 

تعويض للمطالبة بالحق املدني)..(.

ما  مائا«.. هذا  الخيمة  من  »خرج 
وهي  دول  أربــع  مبادرة  على  ينطبق 
وإثيوبيا  ونيجيريا  إفريقيا  جنوب 
االتــحــاد  بــاســم  للحديث  ــجــزائــر،  وال
ــي عــدة  اإلفـــريـــقـــي)..( والــتــنــســيــق ف
قضايا، بعد أن رفضت مصر االلتحاق 
غياب  يشكل  بينما  املجموعة،  بهذه 
املغرب تأكيدا على استحالة تنسيقات 
من هذا النوع الذي يهدد وجود االتحاد 

اإلفريقي من أساسه.

اقتربت اإلصاحات الشاملة التي 
يقوم بها مكتب مجلس النواب بجناح 
لألحرار  الوطني  التجمع  حزب  فريق 
قام  بعدما  نهايتها،  مــن  بــالــبــرملــان، 
من  بكامله  الفريق  مقر  ترميم  بإعادة 

ناحية الجبس والديكور واألرابيسك.
ــادر، فــقــد قـــام مكتب  ــص وحــســب م
مهمة  ميزانية  بصرف  النواب  مجلس 
الوطني  التجمع  فريق  جناح  لتجديد 
أجنحة  بقيت  بينما  لوحده،  لألحرار 
هي،  كما  ــرى  األخـ البرملانية  الــفــرق 
وذلك إلزالة أي بصمة أو مامح تركها 
كان  الـــذي  والتنمية  الــعــدالــة  فــريــق 
يستغل الجناح الكبير خال السنوات 
املاضية، والذي يمنح للفريق األول في 

مجلس النواب.

تحت
األضواء

من حكايات موالي 
العـــــلوي  المهـــــــدي 

تســــبب كيــــف 
»با حماد« في طرد 
مــــوالي السلـــطان 

 عبد العزيز إلى الشارع

أنصار مبديع يطلقون نداء لمصالحة كافة الحركيين 

الرباط. األسبوع

  
الوزير  عن  إعامي  فعل  رد  أي  يصدر  لم 
ورئــيــس الــفــريــق الــحــركــي الــســابــق، محمد 
العنصر،  امحند  تصريحات  إزاء  مبديع، 
الحركة  لحزب  مغادرته  عن  فيها  أعلن  التي 
لخافته  اسمني  ترشيح  خال  من  الشعبية، 
وسعيد  أوزين  محمد  السابقان  الوزيران  هما 
أمزازي، ولكن مقربني منه أكدوا أن تصريحات 
العنصر تعتبر خروجا عن الحياد املطلوب في 

مؤسسة األمانة العامة.
في هذا الصدد، قال مصدر مقرب من مبديع، 
مــغــادرة  بــكــون  ملقربيه  أســر  األخــيــر  هــذا  أن 

العنصر لحزب الحركة الشعبية كانت متوقعة، 
عدم  أكد  أنه  غير  عنها،  أعلن  أن  سبق  لكونه 

اتفاقه مع إطاق التسابق نحو األمانة العامة 
تجربة  لتقييم  املــشــاورات  إطــاق  قبل 
املرحلة  معالم  ورسم  الحالية،  القيادة 
املقبلة، وحصر الصراع في شخصني.

مبديع  أن  أكــدت  املــصــادر،  نفس 
معركة  هي  الحالية  املعركة  بأن  أكد 
إعادة تجميع شمل الحركيني بمختلف 

مناطق املغرب، وأن نقاش املؤتمر 
ــه، فـــ»فــي هــذا  ــ ــق ألوانـ ســاب
الصدد يجري اإلعداد إلطاق 
مصالحة  أجـــل  مـــن  ــداء  ــ ن
شاملة بني كافة الحركيني«، 
التي  املصادر،  نفس  حسب 

أوضحت أن »عددا من الحركيني يلتفون حوله 
تعامله  خال  من  خلفه  الــذي  التراكم  بسبب 

معهم في تجاربه السابقة«.
ــا وجــود  ــه ولـــم تــخــف املــصــادر ذات
بعض  إقصاء  على  تعمل  مجموعات 
املقبل،  املؤتمر  معركة  من  الحركيني 
أن  غــيــر  املـــقـــاس،  عــلــى  وتفصيله 
الظروف تغيرت، وهو مناسبة إلطاق 
تجمعه  مبديع  وأن  جديدة،  دينامية 
عاقة صداقة بني كل من أوزين 
وأمزازي والعنصر، يمكن 
وجــود  دون  تحول  أن 
ــة  ــي املــرحــل ــاف فـ ــ خ
نفس  ــق  وفـ املــقــبــلــة، 

املصادر.
مبديع
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الفشل في احتواء المطالب 
االجتماعية ظل ثابتا ولم 

يتغير عبر التاريخ

خصص الباحث عزيز خمليش، بحثا 
الحضرية  االنتفاضات  حــول  مطوال 
في تاريخ املغرب، وخلص إلى أن أول 
مالحظة تسترعي االنتباه عند التطرق 
عرفها  التي  االحتجاجية  للحركات 
املغرب منذ االستقالل، هي أنها أخذت 
بوتيرة  األخيرة  السنوات  في  تتكرر 
سريعة، بحيث أنه إذا كان يلزم انتظار 
مرور تسع سنوات على استقالل املغرب 

احتجاجية  حركة  أول  تندلع  أن  قبل 
عشر  وستة   ،1965 مارس  في  واسعة 
يونيو  حركة  لتواجهنا  ذلك،  بعد  سنة 
بدأت  التاريخ،  ذلــك  منذ  فإنه   ،1981
الحركات  انــدالع  بني  الزمنية  املسافة 
كما  مثير،  بشكل  تتقلص  االحتجاجية 
في  االجتماعية  الحركات  معظم  أن 
تاريخ املغرب، مرتبطة أساسا بالزيادة 
في األسعار وتردي األوضاع املعيشية، 
نسبة  وزادت  األسعار  ارتفعت  فكلما 
البطالة إال وخرج الناس لالحتجاج في 

الشارع.
الحركات  تاريخ  عبر  أنــه  وأضــاف، 
الشعبية  واالنتفاضات  االحتجاجية 
قنوات  تالشي  يمكن تسجيل  باملغرب، 
الــتــأطــيــر االجــتــمــاعــي والــســيــاســي، 

تقوم  أن  املـــفـــروض  ــن  م ــان  كـ حــيــث 
)األحــزاب  الجديدة  الوساطة  قنوات 
والصحافة(،  والجمعيات  والنقابات 
املواطنني،  توجه  التي  البوصلة  بدور 
يعبرون  تنظيمية  مسارب  لهم  وتخلق 
من خاللها عن مطالبهم، ويجدون فيها 
وخاصة  واملساندة،  التفهم  من  نوعا 
داخل املدن، على اعتبار أن هذه األخيرة 
- كما يقول أحد الباحثني - تشكل أهم 
بالجماهير،  السياسة  اللتقاء  فضاء 
األخبار  بانتشار  تسمح  لكونها  نظرا 
واملعلومات، وتعدد أنماط العيش التي 
لتسيير  األساسية  العوامل  من  تعتبر 
الوساطة  قــنــوات  ولــكــن  الجماهير، 
غالب  ــي  ف ضعيفة،  ظــلــت  الــجــديــدة 
بمهامها  القيام  عن  وعاجزة  األحيان، 

الضخمة  املجهودات  رغم  التأطيرية 
التي بذلت في هذا املضمار.

وما زاد من تعميق الهوة بني النخبة 
األزمــة  كــون  واملــواطــنــني،  السياسية 
أكثر  تــكــبــل،  االقــتــصــاديــة أصــبــحــت 
عام،  بشكل  االجتماعي  النسيج  فأكثر 
والطبقات الوسطى بصفة خاصة، علما 
تمد  ظلت  التي  هي  الطبقات  هذه  أن 
وتطعم األحزاب والنقابات والجمعيات 
بأهم أطرها ومناضليها، كما أن ما زاد 
من تعميق الهوة، غياب دولة اجتماعية 
تستطيع  املجتمع،  مطالب  عن  تعبر 
خلق وتنظيم التراضي داخله، وتتوفر 
على مشروع واضح املعالم، يهدف إلى 
االجتماعية  الحركية  وتيرة  توجيه 

سرعتها  من  الرفع  على  ويعمل 

ال حديث مؤخرا إال عن حالة االحتقان التي أصبح يعيشها 
الشارع المغربي بسبب الزيادة الصاروخية في األسعار، 

سواء تعلق األمر بالمواد الغذائية أو المحروقات.
حدوث  في  المغرب،  تاريخ  عبر  سببا  ذلك  كان  وقد   
صدامات عنيفة وهزات اجتماعية قوية، وعادة ما كان يحدث بعد 
كل حركة اجتماعية، تغير في عالقة الشارع بالدولة والمعارضة، 

وقد أدت هذه الحركات إلى إفراز عالقة جديدة بين الدولة والشارع 
تتجسد  الثاني،  الحسن  الراحل  الملك  عهد  خــالل  والمعارضة 
هذا  أن  والمالحظ  واالحــتــواء،  التجاوب  على  القدرة  عدم  في 
يستمر  فهل  المتعاقبة..  الحكومات  مع  السائد  هو  أصبح  النمط 
الحكومة  بين  العالقة  في  جديدا  نمطا  سنرى  أننا  أم  األمر،  هذا 

والشارع، أو المعارضة والشارع ؟

سعد الحمريأعد الملف: 

جانب من االحتجاجات بمدينة الرباط بمناسبة ذكرى »20 فبراير«

هل تسقط حكومة أخنوش بسبب 
المطالب االجتماعية ؟
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وتوسيع نطاقها. 
ومن جانب آخر، ظل االعتقاد السائد، 
هي  باملغرب  االجتماعية  الحركات  أن 
مجرد سحابة صيف عابرة، وهنا يكمن 
أن  على  يدل  وجودها  أن  ذلك  الخطأ، 
واملعارض،  الحاكم  بشقيها،  النخبة 
غير قادرة على تأطير املجتمع وتدبير 
شؤونه امللحة، وأن البنيات واملؤسسات 
مطالب  عن  بالتعبير  تسمح  ال  القائمة 
وحاجيات شرائح عريضة من املجتمع، 
ولذلك تأتي في شكل تعبير عنيف عن 

اليأس واالستيالب. 

ضعف تواصل الحكومة 
الجديدة مع الشارع ينذر بحركات 

اجتماعية قادمة

بــدأت  فقد  اآلن،  للوضع  بالنسبة 
ــار منذ األيــام  ــاع األســع ــف مــوجــة ارت
حيث  السابقة،  للحكومة  األخــيــرة 
االستهالكية  ــواد  املـ أســعــار  شــهــدت 
واستمر  صاروخية،  بكيفية  ارتفاعا 
للحكومة  ــى  األول البدايات  مع  األمــر 
الحالية، ما أفرز أصواتا تدعو حكومة 
استعجالية  تدابير  أخذ  إلى  أخنوش 
لحماية املواطنني من ارتفاع األسعار، 
يلزم  ما  اتخاذها  ضــرورة  عبر  وذلــك 
القدرة الشرائية  من إجراءات لحماية 
ضبط  خــالل  من  خاصة  للمواطنني، 
الغذائية  املـــواد  أســعــار  ومــراجــعــة 
واملحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرا 
أكتوبر،  وبــدايــة  شتنبر  شهر  خــالل 
الحد  على  العمل  ثانية،  جهة  ومــن 
املستوى  على  السلبية  املؤشرات  من 
استمرار  عن  نجمت  التي  االجتماعي 
ــي مــواجــهــة تــداعــيــات  صــعــوبــات ف

على  وانعكاساتها  »كورونا«  جائحة 
كافة  على  للمواطنني  اليومية  الحياة 

املستويات.
الحكومة  جاءت  الوضع،  وملعالجة 
مرتفع،  بسقف  دات  بتعهُّ الحالية 
قانون  مشروع  تضمنها  التي  وهــي 
على  راهن  الذي   ،2022 لسنة  املالية 
املائة،  في   3.2 بنسبة  نمو  تحقيق 
ألف   250 إحـــداث  توقع  جانب  إلــى 
سنتني،  خــالل  مباشر  شغل  منصب 
غير أن الوعود اإليجابية التي قدمتها 
باإلضافة  برنامجها،  عبر  الحكومة 
حكوميني  مسؤولني  تطمينات  إلــى 
عزيز  الحكومة  رئيس  رأســهــم  على 
في  كبير  بارتفاع  اصطدمت  أخنوش، 
واالستهالكية،  الغذائية  املواد  أثمان 
أسعار  في  ارتفاع  إلى جانب تسجيل 
بيع  محطات  مختلف  في  املحروقات 
تزامنا  ذلك  وأتى  املغرب،  في  الوقود 
الدولية  األســعــار  ارتــفــاع  وتيرة  مع 
شتنبر  شهر  منذ  واملستمرة  للبترول 
ذلك،  إلى  باإلضافة  املاضي،  العام  من 
شهدت أسعار املواد الغذائية باملغرب 
ارتفاعا مضطردا خالل شهري شتنبر 
من  حالة  رافقته  الذي  األمر  وأكتوبر، 
خاصة  املواطنني،  صفوف  في  التذمر 
أعقاب  في  تأتي  االرتفاعات  هذه  وأن 
حالة اإلنهاك االقتصادي التي تسببت 
الطني  ليزيد  »كورونا«،  جائحة  فيها 

جفاف  حالة  فــي  الــبــالد  دخــول  بلة، 
خـــالل هـــذه الــســنــة الــفــالحــيــة التي 
الجديدة،  الحكومة  بــدايــة  صــادفــت 
 64 بـ  عجز  نسبة  سجلت  فالسدود 
في  وضعيتها  مع  باملقارنة  املائة  في 
السدود  وبعض  عادية،  فالحية  سنة 
الكبيرة، مثل سد املسيرة، الذي يعتبر 
ثاني أكبر سد بعد سد الوحدة، سجل 
نسبة ملء بـ 7 في املائة فقط، في حني 
مراكش  ملنطقة  املائية  الفرشة  تعرف 
منطقة  عن  فضال  هــذا  شــديــدا،  فقرا 
الراشيدية التي أضحت مرشحة ألزمة 

مياه خانقة.
لقد تبني أن بداية الحكومة الجديدة 
السابقة  الحكومات  عــن  تختلف  ال 
موسومة  أنها  ذلك  املغرب،  تاريخ  في 
وخصوصا  االنطالقة«،  في  بـ»أعطاب 
على مستوى التواصل مع املواطنني، 
التواصل  بني  صارخا  فرقا  بني  مما 
الحكومي،  والــتــواصــل  االنــتــخــابــي 
الشيء الذي أدى إلى زعزعة الثقة لدى 
القرارات  الحكومة وفي  املواطنني في 
التي تتخذها، وتجسد غياب التواصل 
ــفــرقــاء  مـــن طـــرف الــحــكــومــة مـــع ال
اتخاذ  فــي  واملهنيني  االجتماعيني 
في  تسببت  مفهومة  غير  إجـــراءات 
مجموعة من املشاكل، من قبيل تسقيف 
سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 
املحاكم  ــل  داخ التوتر  وخلق  سنة، 

بسبب فرض اإلدالء بجواز التلقيح..

دفاع بن كيران زعيم 
المعارضة عن رئيس الحكومة 

يشــكل استـــثناء

أسعار  فــي  ــرة  األخــي الــزيــادة  بعد 
ــدت حالة  الــبــنــزيــن خــصــوصــا، اشــت
االحتقان االجتماعي في املغرب، وتعالت 
األصوات املطالبة بتراجع الحكومة عن 
صفحات  على  ورفعت  الزيادات،  هذه 
شعارات  االجتماعي  التواصل  مواقع 
عزيز  الحكومة  رئيس  برحيل  مطالبة 
أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني 

لألحرار. 
ارحل«   _ »أخنوش  »هاشتاغ«:  تصدر  ثم 
التواصل  منصة  على  املغربي  الترند 
من  ساعات  بعد  »تويتر«،  االجتماعي 
تسعيرة  رفــع  مهنية  جمعيات  ــالن  إع
تكاليف  لتغطية  املائة  في   20 بـ  النقل 
أسعار  عرفتها  التي  األخيرة  الزيادات 
عن  اإلعـــالن  يتم  أن  قبل  املــحــروقــات، 
من  الــعــديــد  وعــبــر  الــخــطــوة،  تعليق 
التواصل االجتماعي عن  مغاربة مواقع 
الصاروخية«  »الــزيــادات  إزاء  غضبهم 
املواد  من  العديد  أسعار  سجلتها  التي 
وانتقدوا  قولهم،  وفــق  االستهالكية، 
عزيز  املغربية  الحكومة  رئيس  »صمت« 
أخنوش، و»فشله« في إدارة ما وصفوها 

مختلفة  صفحات  ودعــت  بــــ»األزمـــة«، 
لحملة  االنضمام  إلى  »الفايسبوك«  عبر 
قارن  فيما  أخنوش«،  بـ»رحيل  املطالبة 
األسعار  ارتــفــاع  بني  آخــرون  مــغــردون 

وضعف األجور.
اقتراب  مع  الحمالت  هــذه  وتزامنت 
الذكرى الحادية عشر لحركة 20 فبراير، 
ومـــع اقــتــرابــهــا، دعـــا نــشــطــاء مــواقــع 
التواصل االجتماعي إلى النزول للشارع 
يوم األحد املاضي املوافق لـ 20 فبراير، 
أسعار  وارتفاع  املعيشة  بغالء  للتنديد 

املواد الغذائية والبنزين.
وقد ترجمت هذه الدعوات إلى النزول 
من  عدد  في  الواقع  أرض  على  للشارع 
البيضاء  والــدار  الرباط  ومنها  ــدن،  امل
ووجـــدة وبــن جرير وصــفــرو وأكــاديــر 
وغيرها،  ــة،  ــراشــدي وال مكونة  وقلعة 
وخالفا للسنوات املاضية التي كان عدد 
في  بالعشرات  يعدون  فيها  املشاركني 
بعض املدن، شهدت هذه السنة حضورا 
بالنسبة  الحال  هو  كما  معتاد«  »غير 
ملدينة الرباط )املصدر: تيل كيل عربي/ 

20 فبراير 2022(. 
وباملوازاة مع ذلك، وخالل نفس اليوم، 
األحـــداث  بعض  حصلت  فــبــرايــر،   20
عرف  حيث  ــار،  األســع ــاع  ــف ارت بسبب 
السوق األسبوعي حد أوالد جلول جماعة 
مشادات  القنيطرة،  بإقليم  بنمنصور 

انتهازية  تصرفات  تسجيل  بعد 
أسعار  في  عادية  غير  ومضاربات 

أول مالحظة تسترعي االنتباه عند التطرق للحركات االحتجاجية التي عرفها المغرب منذ االستقالل، هي أنها 

أخذت تتكرر في السنوات األخيرة بوتيرة سريعة، بحيث أنه إذا كان يلزم انتظار مرور تسع سنوات على 

استقالل المغرب قبل أن تندلع أول حركة احتجاجية واسعة في مارس 1965، وستة عشر سنة بعد ذلك، 

لتواجهنا حركة يونيو 1981، فإنه منذ ذلك التاريخ، بدأت المسافة الزمنية بين اندالع الحركات االحتجاجية 

تتقلص بشكل مثير، كما أن معظم الحركات االجتماعية في تاريخ المغرب، مرتبطة أساسا بالزيادة في األسعار 

وتردي األوضاع المعيشية، فكلما ارتفعت األسعار وزادت نسبة البطالة إال وخرج الناس لالحتجاج

بن كيران لحظة دفاعه عن أخنوش في المجلس الوطني لحزبه في بوزنيقة 
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قبل  املواد واملنتوجات االستهالكية من 
عدد من الوسطاء، مما نتج عنه أحداث 
تراشق بالحجارة عرفت مشاركة عدد من 

القاصرين.
ــزاب  األح تبني ضعف  أخـــرى،  ــرة  وم
ــات  ــحــرك ــر ال ــأطــي ــي ت والـــنـــقـــابـــات فـ
بصفة  دعا  حزب  ال  حيث  االجتماعية، 
 20 مظاهرات  في  املشاركة  إلى  علنية 
اإلنزال  بعملية  قامت  نقابة  وال  فبراير، 
وبالتالي،  الــيــوم،  ذلــك  خــالل  للشارع 
الــذي  هــو  االفــتــراضــي  الفضاء  أصبح 

يوحد مكونات املجتمع.
كان  التي  التطورات  عن  بعيد  وغير 
ومــواقــع  املــغــربــي  الــشــارع  يشهدها 
وصف  يمكن  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
الحكومة  مــكــونــات  ــل  داخـ يــحــدث  مــا 
نشاهده  وال  الغريب،  باألمر  واملعارضة 
فقد  املغرب..  تاريخ  في  نادرة  مرات  إال 
أظهرت مكونات الحكومة ألول مرة عدم 
فيه  ظل  الذي  الوقت  في  إذ  انسجامها، 
حزب التجمع الوطني لألحرار يدافع عن 
الزيادات  بخصوص  الحكومة  قــرارات 
شهدت  اعتبارها  على  ــار،  األســع فــي 
ارتفاعا في املواد األولية على املستوى 
الدولي، وأن املغرب ليس منتجا للنفط، 
تطور  يعكس  النفط  أسعار  ارتفاع  وأن 
األسعار في األسواق العاملية، لزم حزب 
قياديوه  يخرج  ولم  الصمت،  االستقالل 
بالتنديد  وتكلف  الحكومة،  عن  للدفاع 
له،  النقابي  الـــدراع  املعيشة،  بــغــالء 
االتحاد العام للشغالني، الذي اعتبر أن 
بحكم  خطيرا،  النقل  أسعار  رفع  قــرار 
للمواطنني  الشرائية  القدرة  يمس  أنه 
االجتماعية،  املعاناة  حــدة  من  ويزيد 
لحزب  السياسي  املكتب  عقد  حني  في 
األصالة واملعاصرة، اجتماعا عاجال يوم 
تأخر  تبعات  خالله  تدارس  فبراير،   10
على  وتداعياتها  املطرية  التساقطات 
بيانا  وأصدر  القروي،  والعالم  األسعار 
في ختام االجتماع تطرق فيه مللف تدبير 
املحروقات، وبهذا الخصوص كان موقف 
يقني  على  أنه  أكد  فقد  غامضا،  الحزب 
مكوناتها،  بكل  املغربية  »األمــة  أن  تام 
معهود  هو  وبما  وشعبا،  حكومة  ملكا، 
فيها من قيم التضامن والتآزر والتعاون 
على  لــقــادرة  ــات،  األزمـ خــالل  والتآخي 
التي  الصعوبات  حــدة  مــن  التخفيف 
وتحويل  اليوم،  القروي  العالم  يعانيها 
ملحمة  إلـــى  الصعبة  ــروف  ــظ ال هـــذه 
االنتصار  صنع  ملحمات  مــن  أخـــرى 
الصعبة  واالمــتــحــانــات  األزمـــات  على 
التاريخ«،  مر  على  املغرب  عاشها  التي 
ارتفاع  مسألة  بخصوص  أنه  واملالحظ 
أية  الحزب  يقدم  لم  املحروقات،  أسعار 
حلول، ولم يدُع إلى اتخاذ تدابير في هذا 

الخصوص، بل طالب فقط بالتضامن.
فقد  الجفاف،  بتبعات  يتعلق  فيما  أما 
إلى عقد  البيان،  »البام« ضمن نفس  دعا 
اجتماع طارئ لألغلبية الحكومية ملناقشة 
يعيشها  التي  والصعوبات  التطورات 
امللحوظ  التأخر  نتيجة  القروي،  العالم 
في التساقطات املطرية باملغرب، واقتراح 
بشكل جماعي،  املمكنة  والحلول  املداخل 
للتخفيف من حدة األزمة بالعالم القروي. 
ــي بــالغ  ــرار« ف ــجـ وكــشــف حـــزب »الـ
بعقد  سيطالب  أنــه  السياسي،  مكتبه 
جهود  ببذل  للمطالبة  األغلبية،  اجتماع 
الفالحني  لدعم  مستعجلة  استثنائية 

وساكنة العالم القروي جراء التداعيات 
مواد  في  السيما  الطارئة،  والصعوبات 
األساسية  الحاجيات  كل  وفي  األعالف، 
املواطنني  لكرامة  حفظا  والضرورية، 
على  وأكد  القروي،  بالعالم  واملواطنات 
ضرورة سن الحكومة إجراءات وقرارات 
من  للتخفيف  مستعجلة،  ومالية  إدارية 
في  الطاقة  أسعار  ارتــفــاع  انعكاسات 
بالسوق  األسعار  على  الدولية  السوق 
الوطنية وعلى الحياة العامة للمواطنات 

واملواطنني املغاربة.

اإلله  عبد  دافـع  املتـوقع،  غـير  وعـلى 
العدالة  عــام حــزب  أمــني  ــران،  ــي ك بــن 
أمــام  الــحــكــومــة  رئــيــس  عــن  والتنمية، 
ذلك  ــاء  وج ــده،  ض املوجهة  الحملة  هــذه 
العادية  للدورة  االفتتاحية  الجلسة  خالل 
للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، 
الذي انعقد مؤخرا ببوزنيقة، حيث قال أنه 
ليس متفقا مع حملة »أخنوش _ ارحل«، 
وتقودها  مشبوهة،  الحملة  أن  واعتبر 
الذين  والغياطة«  »الطبالة  من  مجموعة 
كيران  بن  حكومة  واجهوا  أن  لهم  سبق 
أخنوش  بأن  يبشرون  وكانوا  والعثماني 
وشدد  عليه،  ينقلبوا  أن  قبل  املنقذ  هو 
بن كيران على أنه ال يمكن املطالبة برحيل 
من  األولـــى  أشهر  الخمسة  فــي  أخــنــوش 

تسييره للحكومة.
فهم  محاولته  »إن  كــيــران:  بن  ــال  وق

وراءهــا،  يقف  ومن  الحملة  هذه  خيوط 
»نفس  أن  موضحا  بــالــفــشــل«،  بـــاءت 
األشــخــاص ومــؤســســات اإلعـــالم التي 
كانت تكيل املديح ألخنوش، قررت فجأة 
أن تنقلب عليه«، مضيفا أن »هناك أيضا 
ما يوحي بوقوف جهات نافذة وراء هذه 
الحمالت«، وأنه »في حالة فشل أخنوش 
في تدبير أزمة ارتفاع األسعار، فإن الحل 
هو إعادة االنتخابات«، واعتبر بن كيران 
املقاعد  بعدد  ليست  الحزب  ــوة  »ق أن 

وإنما بوزنه داخل املجتمع«.

تعبر  فلم  املعارضة،  أحزاب  باقي  أما 
برحيل  املطالبة  الدعوات  في  رأيها  عن 

أخنوش.

هل تقطع الحكومة الحالية
 مـــع الماضـــي ؟

ماذا سيحصل إذا فشل عزيز أخنوش 
االنتخابات  ستعاد  هل  األزمــة؟  حل  في 
كما طالب بذلك عبد اإلله بن كيران؟ ومن 

الحزب القادر على مواجهة الوضع؟
بالل  الباحث  الحظ  الخصوص،  بهذا 
العربي  الربيع  لحظة  في  أنه  التليدي، 
االجتماعي  االحتقان  حصل   )2011(

مساعد،  إقليمي  محيط  في  والسياسي 
باستعمال  للتفاعل  الــدولــة  فاضطرت 
والسياسي،  الدستوري  اإلصــالح  ورقة 
في  متجذر  سياسي  حــزب  هناك  وكــان 
الجمهور، قادر على تجسير االنتقال من 
 وضع آلخر، والخروج باملغرب من األزمة.
الدولة  استعملت  »كورونا«،  لحظة  وفي 
للفئات  االجتماعي  والــدعــم  التضامن 
الوضع،  احتقان  عن  كجواب  املتضررة 
وساعدت قوانني الطوارئ في امتصاص 
الوضعية  في  لكن  وتأجيجه،  الغضب 

لن  السياسية  الورقة  أن  يبدو  الحالية، 
تكون بنفس فعالية حراك 20 فبراير، إذ 
يمكن التضحية بحكومة عزيز أخنوش، 
أن  يمكن  سياسي  حزب  ثمة  ليس  لكن، 
العدالة  حزب  به  قام  الذي  بالدور  يقوم 
مشكالت  يواجه  الحزب  فهذا  والتنمية، 
عميقة تضعف قدرته على استئناف دوره، 

فضال عن تحمل ضغط هذه الظرفية.
رئيس  أن  يــبــدو  فــإنــه  يــكــن،  ومهما 
الوضعية  بــأن  واعيا  أصبح  الحكومة 
الراهنة حساسة، فمباشرة بعد مظاهرات 
واالتــحــاد  النقابات  ــا  دع فــبــرايــر،   20
ــى الــحــوار  ــغــرب، إل ــاوالت امل ــق الــعــام مل
الحكومة  هذه  تشكل  فهل  االجتماعي.. 
أم  الشعبي،  الغضب  وتحتوي  استثناء 
في  عليه  كان  كما  سيستمر  الوضع  أن 

عهد الحكومات السابقة ؟

عبر تاريخ الحركات االحتجاجية واالنتفاضات الشعبية بالمغرب، يمكن تسجيل تالشي قنوات 
التأطير االجتماعي والسياسي، حيث كان من المفروض أن تقوم قنوات الوساطة الجديدة 

)األحزاب والنقابات والجمعيات والصحافة(، بدور البوصلة التي توجه المواطنين، وتخلق لهم 
مسارب تنظيمية يعبرون من خاللها عن مطالبهم، ويجدون فيها نوعا من التفهم والمساندة، 

وخاصة داخل المدن، على اعتبار أن هذه األخيرة تشكل أهم فضاء اللتقاء السياسة بالجماهير، 
نظرا لكونها تسمح بانتشار األخبار والمعلومات، وتعدد أنماط العيش التي تعتبر من العوامل 

األساسية لتسيير الجماهير

جانب من مظاهرات 20 فبراير 2011



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
9 العدد: 1596 من 25 فبراير إلى 3 مارس 2022

كواليس  صحراوية  

تخرج أول دفعة من 
الشــباب المقـــاولين 

يكي  في إطار برنامج أمر
العيون. األسبوع

  
الجهوي  املركز  مدير  اجعيفر،  محمد  كشف 
خالل  الــحــمــراء  الساقية  العيون  لالستثمار 
ــاط،  ــرب ال ــارة  ســف مــن  عــمــل  لــفــريــق  استقباله 
الحاصل  التقدم  مــدى  أمريكي،  وفــد  بحضور 
التنمية  بــرامــج  مــن  املــســتــفــيــديــن  ــدد  عـ فــي 
الشراكة  »مبادرة  طرف  من  املدعمة  االقتصادية 
في  بما   ،)MEPI( أوسطية«  الشرق  األمريكية 
كونيكت«  »الداخلة  الرقميتني  املنصتني  ذلــك 
برنامج  إلــى  باإلضافة  كونيكت«،  و»الــعــيــون 
الشباب  لفائدة  مهنية  مهارات  الكتساب  مستقل 

العاطل عن العمل في العيون والداخلة.
ــع الـــوفـــد األمــريــكــي لــشــهــادات  ــم واســت
التكوين  من  بالعيون  املحليني  املستفيدين 
الــدراســات  إنــجــازه مكتب  أشــرف على  الــذي 
األمريكي »JE Austin Associates« بشراكة 
مع املركز الجهوي االستثمار، وعقب هذا اللقاء، 
عبر أعضاء الوفد عن تقديرهم للدينامية الجيدة 
من  املستفيدين  على  للبرنامج  اإليجابي  والوقع 
حاملي املشاريع، كما أشادوا بانخراط املتدخلني 
املحليني في البرنامج وعلى رأسهم والي الجهة 
وحرصه  املتواصل  لتتبعه  بيكرات،  السالم  عبد 

على نجاح هكذا مبادرات وتطويرها.
األمريكية  املتحدة  الواليات  سفارة  وحسب 
بمدينة  شابا  مقاوال   50 تخرج  فقد  بالرباط، 
الداخلة، استكملوا تكوينهم الذي كان قد تم في 
الرقمي،  التسويق  مجاالت  في  املاضي،  دجنبر 
بهدف  الشبكي،  والربط  اإللكترونية،  التجارة 

تنشيط القدرة التجارية ملقاوالتهم الناشئة.

الجيش الجزائري يمنع الفرار من تندوف بالرصاص

اإلمارات تعين قنصال عاما بالعيون

عبد اهلل جداد. العيون

  
عنيفة  ــات  ــاك ــب اشــت حــصــلــت 
ــني مــا  ــ ــدوف ب ــ ــن ــ ــات ت ــم ــخــي ــم ب
البوليساريو  »شرطة«  يسمونها 
جهنم  من  الفارين  من  كبير  وعدد 
مخيمات املحتجزين، نحو املغرب، 
ــجــزائــري في  ــرع الــجــيــش ال وشـ
عشوائي  بشكل  الرصاص  إطالق 
حيث  الهروب،  في  الراغبني  على 
مؤخرا  تندوف  مخيمات  شهدت 
استعمل  خطيرا  أمنيا  انفالتا 
وإشعال  الحي  الرصاص  خالله 
النار في صراع دامي بني السكان 

املحتجزين وعناصر املرتزقة.
فيديو  مــقــاطــع  ــرت  ــه أظ ــد  وقـ
حجم  واسع،  نطاق  على  منتشرة 

الفوضى التي تعيشها املخيمات، 
في  البوليساريو  زيــف  وتفضح 
ــني ســكــان  ــأم ــه حـــول ت ــ ــاءات ــ ادع

تندوف.

ــة من  ــرب وقـــالـــت مـــصـــادر مــق
خطيرة  اشتباكات  أن  الجبهة، 
خاللها  واســتــعــمــل  لــيــال  وقــعــت 
تبادل  تم  حيث  الحي،  الرصاص 

إطــــالق الـــنـــار بـــني الــغــاضــبــني 
الــبــولــيــســاريــو، وكر  و»شــرطــة« 
الــدفــع  ذات  ســـيـــارات  ــني  ب ــر  وفـ
يوم  فجر  حتى  استمر  الرباعي 
بوالية  خاصة  املــاضــي،  السبت 
السمارة، بسبب بشاعة االشتباك 
املسلح بني أفراد من »أمن« قيادة 
السكان على  الرابوني وأفراد من 

خلفية اعتقال أقارب لهم.
ــض الــصــفــحــات  ــع وأكــــــدت ب
اإللكترونية املوالية للبوليساريو، 
شبيه  هو  بتندوف،  يحدث  ما  أن 
لسيطرة  رافــضــة  شعبية  بــثــورة 
الساكنة  على  البوليساريو  جبهة 
وأن  تندوف،  املحتجزة بمخيمات 
الرئيسي  املــحــرك  هــي  الــجــزائــر 
تتاجر  وبأنها  للحركة،  والوحيد 
ــن أجــل  بــقــضــيــة الـــصـــحـــراء مـ

مصالحها فقط.

الداخلة تطالب بحصة إضافية
 مـــن برنــامج »أوراش«

الداخلة. األسبوع 

  
انطالقة  ينجا،  الــخــطــاط  أعــطــى 
التمكني  برنامج  في  التسجيل  بوابة 
املجلس  أطــلــقــه  ــذي  الـ ــصــادي  ــت االق
الجهوي للداخلة وادي الذهب، والذي 
عرف إقباال كبيرا من النساء حامالت 
مختلف  فـــي  ــصــغــرى  ال ــع  ــاري ــش امل
التقليدية  كــالــصــنــاعــة  ــاالت،  ــجـ املـ
رئيس  ــد  وأك والــخــدمــات،  والتجارة 
جهة الداخلة وادي الذهب، أن املجلس 
التي  األنشطة  نوعية  بتحديد  سيقوم 
سيتم استهدافها وامللفات التي سيتم 
باملقاوالت  يتعلق  ما  خاصة  دعمها، 
واألشخاص  والتعاونيات  الصغرى 
حميا،  امــبــارك  دعــا  فيما  الــذاتــيــني، 

النائب البرملاني ونائب رئيس الجهة، 
البرنامج  في  االنخراط  ضــرورة  إلى 
فرصة  ــف  أل  250 ــداث  إلحـ الطموح 
أوراش مؤقتة خالل  شغل مباشر في 
سنتي 2022 و2023، في إطار عقود 
املجتمع  جمعيات  تبرمها  »أوراش« 
املدني، والتعاونيات، واملقاوالت، عبر 

ترشيحات وعقود عمل.
ــخــطــاط )حـــزب  ــا كـــل مـــن ال ــ ودع
االستقالل( وحميا عن حزب األحرار، 
تدابير  املسؤولة عن  الجهوية  اللجنة 
»أوراش«، إلى التركيز  تنزيل برنامج 
على املعطلني حاملي الشواهد، خاصة 
وأن حصة جهة الداخلة وادي الذهب 
تشمل  لكي  كافية  غير  البرنامج  من 
عددا كبيرا من الفئات، لذا يؤكدان أن 
الفئة األكثر احتياجا لهذه االستفادة، 
فرص  قلة  ظل  في  املعطلني  فئة  هي 
العمل وارتفاع نسبة البطالة بالجهة.

الشرفاء العروسيـين في اتحاد البرلمان العربي

بوجدور. األسبوع

  
خالل  العرب  البرملانيون  أجمع 
بالقاهرة  املنعقد  اللجنة  اجتماع 
والثالثني  الثاني  املؤتمر  بمناسبة 
على  العربي،  البرملاني  لالتحاد 
املستشار  الــصــحــراوي  انــتــخــاب 
الشيخ أحمدو الدبدا، مقررا للجنة 
البرملانية  والعالقات  السياسات 

باالتحاد.
ــن القطب  اب ــد أحــمــدو،  أك ــد  وق
أبرز  أحد  عمر  الدبدا  الصحراوي 
العروسيني  الشرفاء  قبيلة  شيوخ 
بـ»الكوركاس«،  السابق  والعضو 
أهمية  على  )أكــد(  انتخابه،  عقب 

إذابــة  مــحــاولــة  فــي  اللجنة  دور 
الـــدول  ــني  ب البينية  ــكـــاالت  اإلشـ
العربية، والعمل على تقديم الحلول 
للجهات  املــمــكــن  ــتـــصـــورات  والـ
العربية  ــدول  ــ ال ــي  ف الــتــنــفــيــذيــة 
لجنة  أن  إلى  وأشار  عليها،  العمل 
عددا  ناقشت  السياسية  الشؤون 
تصور  طرح  منها  املوضوعات  من 
داخل  العمل  آليات  وتعديل  جديد 
اللجنة، حيث تم التوافق على هذه 

املسألة.
ويــشــغــل أحــمــدو الـــدبـــدا ابــن 
عضو  منصب  بـــوجـــدور،  مــديــنــة 
اللجنة التنفيذية لالتحاد البرملاني 
املغربي،  للبرملان  ممثال  العربي، 
ومقررا للجنة السياسية والعالقات 
الوطنية  البرملانية ورئيس الشعبة 

لالتحاد البرملاني العربي.

و  تعليقصــورة

صــــورة الــبــوابــة اجلـــديـــدة ملــدخــل مــديــنــة الــعــيــون يف اجتــاه 
ــا  الــداخــلــة ومــوريــتــانــيــا ومـــن مت نــحــو إفــريــقــيــا جــنــوبــا وأوروبــ

شماال، وهي من إبداع وتصميم حمدي ولد الرشيد. 
البوابة »اخليمة« الباسطة ذراعيها للوافدين واملغادرين، تعتبر 
الصحراء،  أهل  بتقاليد  املرتبط  األداء  وروعــة يف  التصور  دقة يف 
هو املشروع الذي شيدته جماعة العيون وجعلته حتفة يقف الزوار 

واألجانب ألخذ صورة تذكارية فيها ستبقى خالدة يف األذهان.

بوابة العيون 
إفريــقيا نحو 

تلــــكس

صحــــــراوي

استنكرت مختلف الهيئات 
اإلعالمية والنقابة الوطنية 

للصحافة المغربية والفيدرالية 
المغربية لناشري الصحف بالداخلة، 

االعتداء الذي تعرض له الزميل 
محمد األزرقي، مدير نشر موقع 
»الداخلة مباشر«، بالشارع العام 

بعدما فوجئ ببعض عناصر الشرطة 
وهم ينهالون عليه بالضرب 

ويجرونه إلى أحد مراكز الشرطة 
بالمدينة، رغم أنه صرح لهم بأنه 

صحفي، وذلك أثناء تغطيته لوقفة 
احتجاجية دعت إليها عائلة التاجر 

لحبيب أغريشي، الذي اختفى أو 
قتل في ظروف غامضة بمدينة 
الداخلة منذ أزيد من أسبوعين.

العيون. األسبوع

  
ــارات  ــ ــة اإلمـ ــ عــيــنــت دول
مرشد  املــتــحــدة،  الــعــربــيــة 
ــوشــي قــنــصــال عــامــا  ــل ــب ال

بمدينة العيون.
البلوشي  مــرشــد  وقـــدم 
كقنصل  ــاده  ــم ــت اع أوراق 

العربية  اإلمارات  لدولة  عام 
العيون  بــمــديــنــة  املــتــحــدة 
لـــرئـــيـــس قـــســـم املـــراســـم 
واالعــــتــــمــــادات بــــــوزارة 
الشؤون الخارجية والتعاون 
املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي 
اقطيطو،  منير  الخارج،  في 
السابق  القنصل  بحضور 
الدبلوماسية  البعثة  عضو 
البلوشي،  عيسى  بالرباط، 
الـــذي شــغــل املــنــصــب منذ 

اإلماراتية  القنصلية  إحداث 
العامة بالعيون.

ــارات  ــ ــت دولـــة اإلم ــان وك
افتتحت  قد  املتحدة  العربية 
بالعيون  العامة  قنصليتها 
 ،2020 نــونــبــر   4 بــتــاريــخ 
احـــتـــفـــاال بــعــيــد املــســيــرة 
الــخــضــراء وتــمــاشــيــا مع 
الثابتة  التاريخية  مواقفها 
الصحراء،  ملغربية  الداعمة 
عيسى  تــعــيــني  ــم  تـ ــث  حــي
ــوشــي قــنــصــال عــامــا  ــل ــب ال
بشكل  ساهم  ــذي  ال مؤقتا، 
العالقات  ترقية  فــي  كبير 
وأشرف  اإلماراتية،  املغربية 
ميدانية  زيـــارات  عــدة  على 
ــال إمــاراتــيــني  ــم ــرجــال أع ل
مناخ  استكشاف  سبيل  في 
كما  ــون،  ــي ــع ــال ب األعـــمـــال 
بمختلف  حــاضــرا  كــان  أنــه 
االحتفاالت الوطنية املغربية 

بالعيون.

بوجدور. األسبوع 

لجبهة  الــتــابــعــة  الــنــاشــطــة  رفــضــت 
البوليساريو، سلطانة خيا، استقبال وفد 
الذي  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس 

زيــارة  في  بوجدور  بمدينة  مؤخرا  حل 
رفضت  أن  لها  سبق  وقــد  رسمية،  عمل 
استقبال وفد عن اللجنة الجهوية لحقوق 
اإلنسان العيون الساقية الحمراء ملرتني، 
إلى  حقوقية  من  مطالبها  حولت  حيث 
الجزائر  ألجندة  خدمة  سياسية  أخــرى 

البوليساريو. وجبهة 
حلول  أن  محلية،  مصادر  وأوضحت 
اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  وفــد 
ــارة  زي بــغــرض  جــاء  ــوجــدور،  ب بمدينة 
البوليساريو،  لجبهة  التابعة  الناشطة 
سلطانة خيا، ومحاولة لقائها واستقصاء 

عليها  بالتضييق  املزاعم  حول  شهادتها 
تماشيا  حقوقية،  لتجاوزات  وتعرضها 
ومهمة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 
لحقوق  الــجــهــويــة  اللجنة  سيما  وال 
في  الحمراء  الساقية  العيون  اإلنسان 

رصد ومتابعة وضعية حقوق اإلنسان.

انفصالية  هي  خيا  سلطانة  أن  يذكر 
للسالح  وحاملة  للبوليساريو،  تابعة 
املــغــرب، حسب شــهــادة سفير  فــي وجــه 
املتحدة، عمر هالل،  باألمم  الدائم  املغرب 
والدعاية  األمن  قوات  استفزاز  وتواصل 
من بوجدور للكيان الوهمي البوليساريو.

»المجندة« سلطانة خيا ترفض لقاء الحقوقيــين



العدد: 1596 من 25 فبراير إلى 3 مارس 102022

مــع  الــحدث

إعــداد. خالد الــغازي

فــبــرايــر«   20« حــركــة  ذكـــرى 
ــاءت فـــي ظل  ــ ــة، ج ــســن هـــذه ال
تعيشه  كبير  اجتماعي  ضغط 
االجتماعية  الــفــئــات  مختلف 
الفقيرة  الطبقة  خاصة  املغربية، 
ــة، والـــتـــي تــعــانــي  ــط ــوس ــت وامل
جـــراء غـــاء املــحــروقــات، مما 
االستجابة  إلى  باملواطنني  دفع 
والخروج  االحتجاج،  لــدعــوات 
رافعني  مدينة،   40 من  أكثر  في 
وضد  الحكومة  ضــد  شــعــارات 
ــلــمــواد  ــتــجــة ل الـــشـــركـــات املــن
تدعو  األساسية،  االستهاكية 
الشرائية:  الــقــدرة  حماية  إلــى 
للزيادة  »ال  األسعار«،  لغاء  »ال 
ــا من  ــاراك ــات«، »ب ــحــروق فــي امل
الحكرة«، مطالبني برحيل رئيس 
بعدما  أخنوش،  عزيز  الحكومة 
في  ــادة  ــزي ال مسؤولية  حملوه 
املحروقات  وخــاصــة  ــار،  األســع

)البنزين والغازوال(.
احتجاجات ذكرى »20 فبراير« 
ارتفاع األسعار.. هل تطرح  على 
إمكانية عودة حركة »20 فبراير« 
االجتماعية  للساحة  جديد  من 
الشعبية،  االحتجاجات  لقيادة 
أم أنها تظل مجرد محطة عابرة 

صوت  إلســمــاع  استغالها  تــم 
املسحوقة؟  والطبقة  الغاضبني 
ــات  ــاج ــج ــت ــت االح ــل وهــــل شــك
إحياء  إلعــادة  مناسبة  األخيرة 
راية  عن  بعيدا  الــشــارع  صــوت 
والسياسية  النقابية  التنظيمات 

والجمعوية ؟
املحلل  يــرى  الــصــدد،  هــذا  في 
بلكبير،  الصمد  عبد  السياسي 
للحياة  ــل  ــي دل ــاج  ــج ــت االح أن 
في  حتى  يحصل  االجتماعية، 
املاحظ،  لكن  املتقدمة،  الـــدول 
تتعلق  االحــتــجــاجــات  هــذه  أن 
ما  فيها  اجتماعية  بوضعية 
يتحدث  وسياسي  اجتماعي  هو 
نفس  وفي  األسعار،  ارتفاع  عن 
ــت، ضـــد شــخــص رئــيــس  ــوقـ الـ
الحكومة  وليست ضد  الحكومة، 
تتحدث  بــحــيــث  الــبــرملــان،  أو 
رئيس  وإسقاط  رحيل  عن  فقط 
الــحــكــومــة وكـــأن املــشــكــل معه 

وليس مع الحكومة أو البرملان.
االحتجاجات  هذه  أن  وأوضــح 
»20 فبراير«،  املتزامنة مع ذكرى 
هيئة  أو  خلفية  بـــدون  جـــاءت 
أحــد  وال  ــودهــا،  ــق ت اجــتــمــاعــيــة 
إذا  بحيث  ــا،  ــ وراءه مــن  يــعــرف 

فهي  اجتماعية،  مسألة  كــانــت 
بالنقابات،  مرتبطة  احتجاجات 
أما إذا كانت سياسية فلها عاقة 
إلى  مشيرا  السياسية،  باألحزاب 
مع  اجتماعه  خال  كيران  بن  أن 
العدالة  لحزبه  الوطني  املجلس 
يعرف  ال  بأنه  صــرح  والتنمية، 
االحتجاجات  هذه  وراء  يقف  من 

الشعبية.
وأكد بلكبير أن هذه االحتجاجات 
داخــل  مــتــعــددة  تناقضات  تــبــرز 
واملجتمع،  اإلدارة  وبــني  الــدولــة، 
بني  تــنــاقــضــات  تكشف  ــضــا  وأي
وخصوصا  الــحــاكــمــة  األحــــزاب 
الوطني  الــتــجــمــع  حـــزب  داخـــل 
شهدت  األسعار  أن  رغم  لألحرار، 
العاملي،  الصعيد  على  ارتفاعا 
خارجية  جهات  هناك  أن  معتبرا 
ــت الـــنـــاس إلــى  ــع ــي دف ــت هـــي ال
فبراير«،   20« ذكرى  في  الخروج 
ــرب،  ــغ ــدف الــضــغــط عــلــى امل ــه ب
خصوم  لديه  املغرب  وأن  خاصة 
الخارج مثل إسبانيا وأملانيا،  في 
في  السياسي  التيار  مــن  وجــزء 
الواليات  في  آخر  وجــزء  فرنسا، 
عن  راض  غير  األمريكية  املتحدة 

عاقات بادهم مع املغرب. 

احتجاج يدق 
الخـــطر ناقــوس 

الكثير من املاحظني اعتبروا أن 
غاء  بسبب  األخيرة  االحتجاجات 
من  فئات  من  رسالة  تعد  األسعار، 
املجتمع، تمثل فئات أخرى صامتة 
لكن  االحــتــجــاج،  ثقافة  تــعــرف  ال 
اجتماعية  ظروفا  تعيش  بدورها 
ــم هـــذه الــخــرجــات  ــدع صــعــبــة، وت
بتخفيض  للمطالبة  الــشــعــبــيــة 
ــار والــحــفــاظ عــلــى الــقــدرة  األســع

للمواطنني. الشرائية 
رشيد  اعتبر  ــار،  ــ اإلط هــذا  فــي 
االجتماع،  علم  أستاذ  الجرموني، 
احتجاجية  حركات  من  وقع  ما  أن 
فبراير«،   20« ذكــرى  مــع  تزامنا 
وفي  الــذكــرى،  لهذه  تخليدا  يعد 
الظروف  تستحضر  الوقت،  نفس 
التي  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية 
املــغــاربــة،  ــن  م الــعــديــد  يعيشها 
الغاء  اســتــمــرار  بعد  خصوصا 
ــة الــتــلــقــيــح، وعـــدد من  ــاري ــب وإج

االجتماعية  واملــشــاكــل  القضايا 
االحتجاج  هذا  أن  األخرى، مضيفا 
االحتقان  يعكس  ال  االجــتــمــاعــي 
يكن  ولــم  جــدا  الكبير  االجتماعي 
هناك  أن  رغــم  الــقــوي،  بالحضور 
ظروفا صعبة يعيشها املغاربة مثل 
بسبب  األخــرى  ــدول  ال من  العديد 
»كورونا«، وبداية  تداعيات جائحة 
ــن تظهر  ــذي ل مــوســم الــجــفــاف الـ
نتائجه إال مستقبا، وقال: »الحراك 
في  به  كــان  ــذي  ال بالزخم  يكن  لم 
يكن  لم  إذا  لكن  املاضية،  السنوات 
الحالية،  الحكومة  مع  تفاعل  هناك 
وتقديم  األوضاع  استقرار  وضمان 
خال  مــن  مهمة  ومـــبـــادرات  ــم  دع
قانون املالية، ومبادرات استثنائية، 
يمكن ربما أن تتحول هذه املوجات 
وتشكل حركة احتجاجية تعبر عن 
في  نحن  الــيــوم  املــواطــن،  ضمير 
للحنني  واسترجاع  ذكــرى  عملية 
ولم تتشكل الظروف وهذه الشروط 
بعض  وهناك  عنها،  نتحدث  التي 
أن  عن  تتحدث  املتسرعة  الكتابات 
وعصيان  ثــورة  على  مقبل  املغرب 
ال   - نظري  في   - كله  فهذا  مدني.. 

يفهم  وال  الـــواقـــع  يــعــكــس 
طبيعة املجتمع املغربي«.

الحتجاجات  عشر  الحادية  للذكرى  تخليدا  اآلالف،  فيها  شارك  احتجاجية  ومسيرات  وقفات  المغربية  المدن  من  العديد  عرفت 
حركة »20 فبراير«، تنديدا بارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية والمحروقات، والمشاكل االجتماعية التي يعيشها المجتمع 
بسبب القرارات األخيرة للحكومة فيما يتعلق بفرض جواز التلقيح واالقتطاع من أجور الموظفين وتهديد غير الملقحين بالطرد 

العمومية. الوظيفة  من 

ما هـــو تفـــسير 
االحتجاجات الشعبية ؟

عودة »20 فبراير« 

د تهــــــد
استقرار 

الــــشــــــارع



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
11 العدد: 1596 من 25 فبراير إلى 3 مارس 2022

مــع  الــحدث
اليوم  »إننا  الجرموني:  وقــال 
بسبب  صعبة،  جد  مرحلة  نعيش 
خلفته  وما  كورونا  أزمة  تداعيات 
من أضرار على االقتصاد، قطاعات 
فــقــدوا  عــمــال  تــضــررت،  معينة 
مــصــدر رزقــهــم.. هــذا مــا يشكل 
أزمة، وإذا استمر الوضع سيشكل 
املجتمعي  النسيج  على  تداعيات 
إلى  وسيتحول  األوضـــاع  وعلى 
رغم   أنــه  مبرزا  سياسي«،  حــراك 
السنة،  هذه  خالل  الجفاف  بداية 
إال أن تداعياته ستكون في السنة 
عن  الحديث  من  بالرغم  املقبلة، 
ومشكل  الـــشـــرب  ــاه  ــي م مــشــكــل 
في  حصل  الــذي  األسعار  ارتفاع 

العديد من بلدان العالم.

بــــــــداية
 أزمة حقيقية

عدم  أن  الجرموني  رشيد  أكد 
االجتماعية  ــاع  األوضــ تحسن 
أزمة  بداية  على  مؤشرا  سيكون 
حقيقية، واالنتقال إلى االحتجاج 
في  أخــرى  اجتماعية  ومشاكل 
تتفاعل  لم  إذا  املجتمع، وخاصة 
التفاعالت  ــذه  ه مــع  الحكومة 
على  الحالة  واستمرت  واملوجة 
قد  الــذي  األمــر  عليها،  هــي  مــا 
يؤدي مستقبال إلى بروز حركات 
بطابع اجتماعي وقد تتحول إلى 
حركات سياسية، مبرزا أن قطاع 
من  باملائة   40 يغطي  الفالحة 
للبالد،  القومي  الداخلي  الناتج 
تتضرر  ســـوف  تــضــررت  وإذا 
القطاعات  مــن  مجموعة  معها 
وبالتالي،  بها،  املرتبطة  األخرى 
بتداعياتها  التكهن  يمكن  ال 

املستقبلية.
الــحــكــومــة  ــى  عــل أن  وتـــابـــع 
استثنائية  حلول  فــي  التفكير 
وتفعيل الصندوق االستراتيجي 
األساسية،  الحاجيات  لتلبية 
ــدى املــتــضــرريــن  وخــصــوصــا لـ
والفالحني  شغلهم،  فقدوا  الذين 
املتضررة  املناطق  في  الصغار 
االجتماعي  الــســجــل  وتفعيل 
ــحــث عـــن حــلــول  ــب لـــأســـر، وال
أزمة  تجاوز  أجــل  من  جماعية 

»كورونا« وبداية الجفاف.
ــه، قـــــال مــحــمــد  ــبـ ــانـ ــن جـ ــ م
الحقوقي  الناشط  الغلوسي، 
الجمعية  ورئــيــس  والسياسي 
الــعــام،  املــال  لحماية  املغربية 
طبيعي  فعل  رد  االحتجاج  أن 
عــلــى األوضـــــاع االقــتــصــاديــة 

شرائح  أن  بحيث  واالجتماعية، 
واسعة من املجتمع تضررت من 
النسيج  املتبعة على  السياسات 
االقتصادي واالجتماعي، خاصة 
مسبوق  غير  االرتــفــاع  ظل  في 
إذ  مضاعف،  وبشكل  لأسعار 
لم يسبق أن كانت األسعار على 
هذا النحو، مما أدى إلى تدهور 
للمواطنني،  الشرائية  الــقــدرة 
مضيفا أن الوضعية االجتماعية 
الفقر  دائرة  اتساع  في  ساهمت 
العلم  مع  والبطالة،  والهشاشة 
بني  اجتماعيا  تفاوتا  هناك  أن 
ثــروات  يملكون  الــذيــن  الــنــاس 
مهمة وفئات أخرى عريضة جدا 
ال تملك أي شيء، وبالتالي، هذا 
للثروة،  متكافئ  الغير  التوزيع 
الفقر،  انتشار  في  أيضا  ساهم 
فاقم  والظلم  بالغنب  واإلحساس 
عن  فضال  الوضعية،  هــذه  مــن 
على  »كــورونــا«  أزمــة  تداعيات 

األوضاع االقتصادية.
وأضاف أن بداية الجفاف الذي 
على  كثيرا  ــر  أث ــا،  بــالدن عرفته 
املستوى الفالحي، بحيث أن هناك 
ومربي  كثيرا،  تضرروا  فالحني 
أغنامه  بــاع  مــن  منهم  املــواشــي 
بسبب  جـــدا،  رخــيــصــة  بــأثــمــان 
التساقطات  وغياب  األعالف  غالء 
كلها  ــاع  ــ األوضـ ــذه  هـ ــة،  ــطــري امل
اجتماعي،  احتقان  في  ساهمت 
مبرزا أن األحزاب التي تولت تدبير 
انتظارات  خلقت  الحكومي  الشأن 
ــال لـــدى فــئــات عــريــضــة من  ــ وآم
املجتمع، من خالل وعود انتخابية 
تتعلق  ــات  ــراحـ ــتـ واقـ ــج  ــرامـ وبـ
والتعويضات،  األجــور  بتحسني 
كل هذه األمور علق عليها املغاربة 
حكومة  واعتبروها  كبيرة  آمــاال 
إنــقــاذ، لكن رغــم عــدم مــرور وقت 
الــحــكــومــة  ــذه  هـ أن  إال  طـــويـــل، 
ــتــصــادي  ــع اق ــواقـ اصــطــدمــت بـ
واجتماعي معقد أكثر من البرامج 
يتطلب  مما  بــهــا،  تقدمت  الــتــي 
تتضمن  بــديــلــة  أخـــرى  ســيــاســة 
إجراءات وتدابير مستعجلة إلنقاذ 
األوضاع االجتماعية واالقتصادية 

املهزوزة.

تضرر الطبقة 
الوســـــطى

الوسطى  الطبقة  تــعــرضــت 
منذ  كبير  لضرر  املجتمع،  داخل 
»كــورونــا«، واألزمــة  بداية أزمــة 

عنها  ترتبت  التي  االجتماعية 
ملناصب  الناس  ماليني  وفقدان 
الــخــاص  الــقــطــاع  ــي  ف شغلهم 
وتضرر املقاوالت، مما جعل هذه 
تعتبر  التي  املجتمع  من  الفئة 
صمام األمان، تتعرض النتكاسة 
أدت  كبيرة،  واجتماعية  مادية 
السلم  على  سلبية  نتائج  إلــى 

االجتماعي.
ــذا الـــســـيـــاق، اعــتــبــر  ــ ــي ه فـ
الوسطى  الطبقة  أن  الغلوسي 
ــودة وانـــدثـــرت  ــوجـ لـــم تــعــد مـ
جدا  كبير  دور  لها  كــان  بعدما 
في خلق نوع من التوازن داخل 
من  الــرفــع  خــالل  مــن  املجتمع، 
والنسيج  والفكر  املعرفة  قيمة 
الطبقة  هذه  أن  إال  االقتصادي، 
بسبب  صعبة  ظــروفــا  تعيش 
الديون التي أرهقت فئات كبيرة 
في  نتحدث  وأصبحنا  منها، 
املجتمع عن فئة قليلة تملك جزء 
أخرى  وفئات  الثروة،  من  كبيرا 
عريضة تصارع من أجل املعيش 

اليومي في ظروف قاسية.
واســعــة  ــات  ــئ ف أن  وأضــــاف 
في  الثقة  فــقــدت  املجتمع  مــن 

والحزبية  النقابية  التنظيمات 
تــعــد تثق  ــم  والــجــمــعــويــة، ولـ
والفاعل  العمومي  الفاعل  في 
الــرســمــي وغــيــر الــرســمــي، ألن 
ــذه الــتــنــظــيــمــات أصــبــحــت  ــ ه
واسعة  فئات  تغري  وال  ضعيفة 
جعل  الــذي  األمــر  املجتمع،  من 
حركات  في  تخرج  اليوم  الناس 
العديد  في  عفوية  احتجاجية 
فئوية  بمطالب  املــنــاطــق،  مــن 
معتبرا  واقتصادية،  اجتماعية 
أن هذه الدينامية يمكن أن تذكي 
وتعطي  الديمقراطي  النضال 
ــدة لــهــذا الــنــضــال،  دفــعــة جــدي
تكريس  مــن  مزيد  إلــى  وتـــؤدي 
ــات  ــحــري ــان وال ــسـ ــوق اإلنـ حــق

العامة.

احتجاج ضد الفساد 
وهدر المال العام 

ــس  ــ ــد إدريـ ــ ــن جـــهـــتـــه، أكـ ــ م
الـــســـدراوي، رئــيــس الــرابــطــة 
املــغــربــيــة لــلــمــواطــنــة وحــقــوق 
االحــتــجــاجــات  أن  اإلنـــســـان، 
مع  تزامنا  املتعددة  الشعبية 
العديد  في  فبراير«   20« ذكــرى 
من املدن بكثافة أكثر نسبيا من 
على  مؤشر  السابقة،  الذكريات 
نتيجة  شعبي  احتقان  ــود  وج
املتسمة  الحكومية  السياسات 
غياب  في  األســعــار  في  بــزيــادة 
املتعلق  االجــتــمــاعــي  الــحــوار 
لأجور،  متحرك  الغير  بالسلم 
مما راكم احتقانا اجتماعيا غير 
مسبوق لم يترجم في الخرجات 

األخيرة لعدة أسباب.
االحتقان  أن  السدراوي  وقال 
أيضا  ورسالة  مؤشر  الشعبي 
وأن  الــبــلــد،  شـــؤون  يسير  ملــن 

مسبوق  غــيــر  احــتــقــانــا  هــنــاك 
جـــراء الــتــبــعــات االقــتــصــاديــة 
على  للجائحة  واالجــتــمــاعــيــة 
ــقــطــاعــات مثل  ال مـــن  ــد  ــعــدي ال
الصناع،  والــتــجــار،  الــفــنــادق، 
إلى  وغيرها،  املقاهي  وأربــاب 
التفقيرية  السياسات  جــانــب 
لــفــئــة واســعــة مــن املــواطــنــني 
من  العديد  وإغالق  واملواطنات، 

املصانع.
الــتــي  ــات  ــئ ــف ال أن  وأوضــــح 
بسيطة،  رسالة  لتوجيه  خرجت 
ال عالقة لها بحركة »20 فبراير«، 
اآلالف  رأي  ــن  ع تعبر  ــا  ــم وإن
مــن املــواطــنــني املــســتــائــني من 
واملتضررين  الحكومة،  سياسة 
اإلجـــراءات  مــن  مباشر  بشكل 
الــزيــادة  فــي  املتمثلة  األخــيــرة 
خارج  تبقى  التي  األسعار،  في 
رفعتها  الــتــي  ــشــعــارات  ال ــل  ك
اســتــمــرار  منتقدا  الــحــكــومــة، 
التسيير  وســوء  الفساد  وجــود 
التي  املــمــارســات  مــن  والعديد 
أن  وأضــاف،  العام،  املــال  تهدر 
بامليزانية  املكلف  الوزير  خرجة 
األسعار،  في  الــزيــادات  لتبرير 
غالبية  ألن  ــة،  ــق مــوف تــكــن  لــم 
املواطنني يرون أنه مسؤول عن 
تبذير املال في جامعة كرة القدم، 
مقبول  غير  فخطابه  وبالتالي، 
تداعياته  ألن  الــجــفــاف،  ــول  ح
املقبلة،  السنة  في  إال  تظهر  لن 
الفالحي  ــوســم  امل كـــان  بينما 
لسنة 2021 جيدا ولم تكن هناك 
يوجد  ال  تم  ومن  كبيرة،  أضرار 
ــتــصــادي واجــتــمــاعــي  مــبــرر اق
ــي أســعــار  ــة ف ــادة املــهــول ــزي ــل ل
وخصوصا  االستهالكية،  املواد 
رئيس  يبيعه  الذي  املنتوج  في 
ما  وهذا  منه،  ويربح  الحكومة 
كبيرة  إســاءة  املغاربة  يعتبره 

للعمل السياسي.

الســـدراوي: خرجة الوزير المكلف بالميزانية لتبرير الزيادات في 
األسعار، لم تكن موفقة، ألن غالبية المواطنين يرون أنه مسؤول 

عن تبذير المال في جامعة كرة القدم، وبالتالي، فخطابه غير مقبول 
حول الجفاف، ألن تداعياته لن تظهر إال في السنة المقبلة، بينما كان 
الموسم الفالحي لسنة 2021 جيدا ولم تكن هناك أضرار كبيرة، ومن 

تم ال يوجد مبرر اقتصادي واجتماعي للزيادة المهولة في أسعار المواد 
االستهالكية، وخصوصا في المنتوج الذي يبيعه رئيس الحكومة ويربح 

منه، وهذا ما يعتبره المغاربة إساءة كبيرة للعمل السياسي.

لقجع رفقة بايتاس



العدد: 1596 من 25 فبراير إلى 3 مارس 122022

الربـاط  ياحسرة

في ظل أزمة ارتفاع األسعار 

مـــــا دور المصــــالح االقــــتصادية ؟

شهادات من
الرواد
األستاذ  فضيلة  املغربي،  األدب  عميد  نادى 
عباس الجيراري، بضرورة الحاجة امللحة لبالدنا، 
به جميعا  نلتزم  لـ»ميثاق شرف أخالقي- قيمي«، 
في  يلي  ما  فكتب  بنا،  املحدقة  املخاطر  غمرة  في 
الصفحة  في  إصالح«  كل  أساس  »األخــالق  كتاب 
احتقان  ظــروف  يعاني  مجتمعنا  فإن   ...((  :  11
ويواجه تيارات فاسدة تعمل على تكريس الفساد 
وفرضه قدرا على املجتمع أن يقبله وينقاد له، في 
تهديد لقيمنا ومقومات هويتنا بدءا من اإلحساس 
بقية  إلى  باملواطنة  والشعور  الوطني،  باالنتماء 
وهو  والثقافة،  واللغة  الدين  هي  التي  املكونات 
شرف  ميثاق  إلى  نكون  ما  أحوج  يجعلنا  وضع 
ونطبقه،  به  نتمسك  أخالقي  منظور  على  مؤسس 
أفرادا وجماعات، ونربي األجيال عليه  به  ونلتزم 
حتى نحافظ على وجودنا ونقوي كياننا(( انتهى.

أطال هلل عمر األستاذ عباس الجيراري.  

االقتصادية  الوباء ومخلفاته  أزمة  في 
ــالـــت عـــلـــى الـــربـــاطـــيـــن  ــهـ عـــلـــى الـــســـاكـــنـــة.. انـ
أخــيــرا إنـــــذارات لــلــمــكــتــريــن مــن أجـــل الــزيــادة 
ــادة 34  ــ يف الــوجــيــبــات الــكــرائــيــة بــنــاء عــلــى املـ
مـــن تــنــظــيــم الـــعـــاقـــات بـــن املــكــتــري واملــكــري 
ــادة كـــل 3  ــزيــ ــتـــي تــقــتــرح إمــكــانــيــة طــلــب الــ والـ
بتأخيرها  املنتخبون  يطالب  أن  دون  ســنــوات، 
اتفاقية  هــنــاك  بينما  بــعــد اجلــائــحــة،  مــا  إلـــى 
النفقات  اســـتـــرداد  لقيمة   2006 ســنــة  وقــعــت 
التي  3 سنوات  كل  فيها  الزيادة  مع  العاجية 
مت جتميدها وحتريك فقط السومة الكرائية 

على الكادحن.    

»لكزة«  حي  عن  ويفصله  »لبيرة«  حي 
شارع لعلو، له تاريخ عريق، بناه وسكنه الجئون 
هذا  األندلسية،  »لبيرة«  مدينة  من  بدينهم 
 1979 لسنة  البلدي  املجلس  »أعــدمــه«  احلــي 
بالهدم بناء على قرار بلدي صدر يف اجلريدة 
املشروع  طــرف  مــن  اإلنــقــاذ  وجــاء  الرسمية، 
ورفع عنه حيف  بإصالحه  تكلف  الذي  امللكي 
السابق  قرارها  إلغاء  اجلماعة  فعلى  الهدم، 
وإال  للتسوية  الرسمية  اجلــريــدة  يف  ونــشــره 
فسيبقى احلي يف نظر القانون غير موجود.  

ــذا الــركــن مــن الــعــدد الــســابــق  جاء يف هـ
»أصــــل احلــــريــــرة« وأســـبـــاب وصــولــهــا عــنــدنــا.. 
الــربــاطــيــن،  نــقــيــب  فضيلة  مــشــكــورا  فتفضل 
الرباطية«  »قاع اخلابية  وزودنا مبعلومات من 
عن هذه الرفيقة التي ترافق موائدنا يف شهر 
الــصــيــام مبــا يــلــي: »حـــريـــرة« رمــضــان يسميها 
إسباني  الكلمة  وأصــل  »بوفرتونا«  الرباطيون 
وحتـــتـــوي   ،Duena – Fortena هــــــو: 
معهم  استقدمها  وطبعا  غنية..  مــواد  على 
ــاط يف  ــربــ ــدون عـــلـــى الــ ــ ــوافـ ــ ــيـــون الـ األنـــدلـــسـ

القرن 17.

أصبحت  املعظم،  رمضان  من  أسابيع 
رحاب  يف  والتنسك  التعبد  هي  البعض  أمنية 
وكانوا  الشريف،  بالقدس  األقصى  املسجد 
وإسرائيل  اململكة  بني  العالقات  جتديد  قبل 
يعبرون عبر دولتني قبل الوصول إلى غايتهم.. 
وكذلك األمر بالنسبة لإلسرائيليني الذين لهم 
ألضرحة  موسمية  ــارات  وزيـ خاصة  مناسك 
أوليائهم عندنا، واليوم بوجود خطوط مباشرة 
يبقى  واملغربية،  اإلسرائيلية  العاصمتني  بني 
وهناك  هنا  لتسهيل  البلديتني  تدخل  فقط 
أبيب  تل  العاصمة  من  للعبادة  التنقل  عملية 

إلى القدس الشريف.

نفهم إخضاع األجور إلى الضريبة، ونتفهم إعفاء 
ونستغرب  ضرائبي،  اقتطاع  أي  من  التعويضات 
ــن مــعــاشــات  ــي الــعــيــش م ــراكـــة« الــحــكــومــة ف »شـ
املتقاعدين، بحيث تحجز منها ربعها تقريبا لتنعش 
وال  أجــورا  ليست  املعاشات  وهــذه  ميزانيتها،  به 
خدمات  على  التعويضات  حكم  في  هي  بل  رواتــب، 
خضعت  أن  سبق  انخراطات  من  املنخرطون  أداها 

ِلني. لني واملشغِّ لجدولة الضرائبية من طرف املشغَّ
فلم  املشرع،  صنفها  هكذا  »معاش«..  مجرد  هي 
التعويضات،  إلى  أضافها  وال  األجور  مع  يحشرها 
في  ــل  ــَشــغَّ املُ استثمره  ملــا  ــردادا  اســت حسبها  بــل 
عنه  »يتخلى«  أن  بعد  كريم  عيش  لضمان  صندوق 
مشغله لسنه وفقدان قوة بصره وبدنه، فيحيله على 
صندوق تابع لوزارة املالية، املتفننة في االقتطاعات، 
واألكــل  والبناء  واألربـــاح  األجـــور  فــي  والشريكة 
الصندوق  إلخ، هذا  والنقل واالستشفاء...  والشرب 
ال تهمه تضحيات وال أمراض املنخرطني وهو على 
حق، ألنه مجرد خازن ملا استثمره املشارك، فيعيده 
إليه بعد تقاعده حسب املشرع للعيش بمعاش، وهو 
ومن  األجر  من  إنسانيته  في  أبلغ  اللغة،  عرف  في 
التعويض، هو للحياة التي ال تكون باألكل والشرب 
بزيادة  الكراء  بواسطة  يكون  ما  غالبا  سقف  تحت 
بيت  هو  وهذا   - ولكن  سنوات،   3 كل  السومة  في 
القصيد - بنفقات الشيخوخة في التطبيب واللباس 
وإال  الجودة  بمواصفات  املعطف  إلى  الحذاء  من 
تحولت إلى جحيم ال يطاق لحساسيتها على »جلد« 
إذا كانت غير طبية أو  »ال تجلدهم«  الشيخ، وحتى 

صوفية أو قطنية، وكل هذه املواصفات تبقى حلما 
للمتقاعدين وهم يتقاضون »معاشا« ال يضمنها، بل 
وال تنساها وزارة املالية الوصية على »الصندوق«، 
فتقتطع منهم لنفسها ضريبة من ذلك املعاش الهزيل 
واالعتراف  وإكرامهم  لـ»عيشتهم«  أصال  املخصص 
هذا  وصبرهم..  سنهم  وكبر  ونضالهم  بخدماتهم 
واألحـــزاب  للحكومة  يتوسلون  وهــم  نفذ  الصبر 
عنهم،  الضرر  ورفــع  إنصافهم  أجل  من  والبرملان 
األحزاب  تهتم  ولم  بتوسالتهم  الحكومة  تبال  فلم 
لشيخوختهم  ــبــرملــان  ال يــكــتــرث  ولـــم  ملــطــالــبــهــم، 
املتقاعدين  »حــزب  تأسيس  فــقــرروا  وحاجياتهم، 
بالدار  مقرها  مؤقتة  لجنة  وكلفوا  والــشــيــوخ«، 
وشيوخ  متقاعدي  مع  اتصاالت  إلجــراء  البيضاء، 
العام  القطاعني  5 ماليني في  يفوق  اململكة وعددهم 
والخاص، لوضع الترتيبات الالزمة لإلعالن عن هذا 
املهمش  التقاعدي  الوضع  إنقاذ  بـ»أهداف  الحزب، 
وخصوصا  والبرملان،  الحكومة  منابر  من  انطالقا 
الشيوخ  وتمتيع  املعاشات  على  الضرائب  لحذف 
النقل  وسائل  في  قــارة  بتخفيضات  واملتقاعدين 
واملتاجر الكبرى والفنادق واالستشفاء، وتمنح لهم 
والجماعية  الحكومية  الخدمات  كل  في  األسبقية 

والخصوصية«.
بعدد  األكبر  فسيكون  الحزب،  هــذا  تكون  وإذا 
في  مستقبلية  بأغلبية  وبالتالي،  املؤكدين،  أعضائه 
هذه  عدد  ارتفاع  يتوقع  والكل  الدستورية  املجالس 
ناخبة  قوة  إلى  تتحول  قد  التي  املسنة،  الشريحة 

وقائدة ملصالحها دون وساطة األحزاب األخرى. 

الهــزيلة ال »تعيشــــهم«  ألن معاشــاتهم 

»ينــتفـضــــــون«  المتـــقــــــــــاعدون 
أسـرار
العاصمة

لشح  لاستعداد  تتهاطل  والتحذيرات  سنتن  منذ 
ــام جــفــاف غــيــر مــســبــوق  مــقــبــل يف األمـــطـــار، وهـــا نــحــن أمــ
الصيف..  فصل  حلول  مــع  الــربــاط  يف  هنا  ستظهر حدته 
ــــدة؟ ألن جــمــاعــتــنــا املــســؤولــة قــانــونــيــا على  ــاذا هـــذه احلـ ملــ
ــة لــتــقــدمي  ــق والــتــجــهــيــزات الـــازمـ ــرافـ ــداث وتــدبــيــر املـ ــ »إحــ
خدمات القرب« ومنها: توزيع املاء على الرباطين امتثاال 
ملــا جـــاء يف املــــادة 83 مــن الــتــشــريــع اجلــمــاعــي، لــم تتفاعل 
املــاء  نــدرة  يــلــزم ملواجهة  مــع التنبيهات اجلـــادة التــخــاذ مــا 
الــــشــــروب، واقــتــرحــنــا يف حــيــنــه تــرشــيــد ذلــــك املــــاء بـــإلـــزام 
تصاميم البناء اجلديدة إضافة »قناة« خاصة للتزود باملاء 
غير املعالج إلى جانب »قناة« املاء الشروب.. هذا املاء الثمن 
بالنسبة للحياة، ال تستفيد أجسامنا وتغذيتنا إال بحوالي 
20 % من مجموعه، بينما حوالي 80 % تهدر يف األشغال 
والتنظيف والسقي.. ولنقربكم أكثر من هذا التبذير، نعرج 
على فواتير استهاك املاء يف مقرات اجلماعة واملقاطعات، 
وكما نعلم، فهي لن حتتاج املاء إال لـ»التنظيف«، ومع ذلك 
مليون   200 سنويا  ويكلف  الشروب  باملاء  أحسن«  »تنظف 
املجالس  مــع  حربا  خضنا  وقــد  لــوحــده،  الكبير  املقر  على 
السابقة التي كانت ترصد املايير ألداء فواتير السقي من 
نفسها،  للغاية  آبـــار  حفر  عليها  واقــتــرحــنــا  الــشــروب،  املـــاء 
ثم  مــلــيــون،  و500  مــلــيــار  إلـــى  الــفــواتــيــر  ــام  أرقــ فانخفضت 
صّعدنا من االحتجاج، فهبط االستهاك إلى 500 مليون، 
24 كلم²،  تــخــصــص مــقــاطــعــة شــعــبــيــة مــســاحــتــهــا  بــيــنــمــا 
اعتمادا ماليا قدره 280 مليونا لنفقات املاء الشروب الذي 

تشربه األرض واألشجار و»البقولة« و»احلريكة«.
ندرة  لتحذيرات  جتاهلها  يف  املجالس  استمرت  وهكذا 
مقترح  رغم  البديل،  يف  التفكير  على  »تكاسلت«  كما  املــاء، 
ونعتقد  للسقي،  مياه  إلــى  احلــارة«  »األدويـــة  حتويل سيول 
اجلرثومية  ورواسبها  الباهظة  تكلفتها  على  زيــادة  بأنها، 
بأن  ونرى  دول ألضرارها،  عنها عدة  تخلت  فإنها  املدنسة، 
احلل األمثل واألجود واألرخص تكلفة، هو تصفية وحتلية 
مـــيـــاه الــبــحــر، بــإقــامــة مــعــمــل يف املـــوضـــوع عــلــى الــســاحــل 
السقي  تأمن حاجيات  أجل  من  كلم،   15 وطوله  الرباطي 
ــى ملـــقـــرات املــجــالــس  واألشـــغـــال والــتــنــظــيــف يف مــرحــلــة أولــ
ثانية،  مرحلة  ويف  إلخ،  وأشجارها...  وحدائقها  ومرافقها 
لتعميم خدماته على الراغبن يف االشتراك مبقابل رمزي.

ــالـــس الـــثـــمـــانـــيـــة عــلــى  ــيـــات املـــجـ ــيـــزانـ فـــمـــا يــنــفــق مــــن مـ
ــاء الــــشــــروب الســـتـــغـــالـــه، خـــطـــأ يف الــســقــي  ــ اســـتـــهـــاك املــ
واألشغال املختلفة، وفقط يف سنة هو كاف وزيادة لتشييد 
وجتهيز مصنع لتحلية مياه البحر التي حتيا فيها مايير 
املخلوقات، لنظافتها وجودتها، عكس املياه املستخرجة من 

»القواديس« واجلد مكلفة يف معاجلتها.
املعتمدة يف ملء  اآلبـــار  قــادمــة وشحها حتى يف  املــيــاه  فــأزمــة 
صهاريج املسابح خال فصل الصيف جد محتملة... واجلماعة 
املكلفة بتأمن املاء للرباطين كحق لن يجتمع مجلسها إال يف 

دورة الصيف )يوليوز( واهلل أعلم بجدول أعمالها. 

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

أزمة قادمة
 إلى الرباط 

يف الصيف

صــورة ال تحتاج إلى تقديم أو تعليق، 
فمالمــح وأناقة ووقار ووقفة الرجل، 

تذكر بنابغة العلم واملعرفة 
والتقوى والصالح والفالح والصدق، 

عالــم زمانه ومرجع زماننا الحالي، 
لالستنارة بأفكاره التي خلدها 

يف عــدة مؤلفات.. إنه املدني بن 
الحســني، وعاصمة الثقافة مسقط 

رأسه، أطلقت اسمه ىلع زنقة 
بشارع محمد السادس.

نتذكــر عاملنا الجليل ونترحم ىلع 
روحه الطاهرة.

ــوم املــصــالــح االقــتــصــاديــة  ــل ال ن
فاللوم  الثمانية،  وللمجالس  للعمالة 
أنهوا  الذين  املنتخبني  على  ينصب 
وقبلها  فــبــرايــر  دورة  اجــتــمــاعــات 
لدورة  إال  يعودوا  ولن  يناير،  دورة 
ويوليوز،  فبراير  بني  وما  يوليوز.. 
سيحل شهر رمضان وهم قابعون في 
خاشعني،  ناسكني  صائمني  منازلهم 
مستنكرين ارتفاع األسعار، محتجني 
ــولــني«  عــلــى تــفــشــي الـــغـــش، »مــول
على  غاضبني  األســمــاك،  نــدرة  على 
كل  ملمارسة  »الــعــواشــر«  استغالل 
أنواع الجشع، فكل سنة يرددون مع 
وتذمرهم  احتجاجاتهم  الرباطيني 
االقتصادية  املصالح  تقاعس  مــن 
األســـواق  تنظيم  عــلــى  ــة  املــســؤول
املنتوج  ــودة  ــ وج الــســلــع  وتــوفــيــر 
وتــحــديــد أســعــارهــا اعــتــمــادا على 
اقــتــصــادي خـــاص بشهر  بــرنــامــج 
وناقشته  املجالس  أعدته  الصيام 
وأحالته  دوراتها  في  عليه  وصادقت 
للتنفيذ  االقتصادية  املصالح  على 
هذه  لها  تفوض  لجنة  مراقبة  تحت 
املراقبة من الردع الالزم للتجاوزات.

تجبرها  ال  املــصــالــح  أن  ــا  ــم وب
الشهر  في  للتحرك  جماعية  قــرارات 

الــذي  بالتحضير  وقبله  املــبــارك، 
من  شهرين  مــدة  األقــل  على  يتطلب 
العمل ليل نهار لتكون في املوعد، فإن 
الصائمني  متطلبات  إدراج  »نسيان« 
أحسن  بـ»يستاهلوا  تمتيعهم  وخطة 
رمضان«، تجندت كل املجالس ليكون 
بالرخاء  كريما  السنة  هذه  رمضاننا 
لكن  والــوفــرة..  والجودة  والتنظيم 
املجالس  تتخذ  لــم   - ــف  األس مــع   -
املغفرة،  شهر  الستقبال  قـــرار  أي 
لبوصلة  فاقدة  فاملصالح  وبالتالي، 
من  به  القيام  يجب  ما  إلى  ترشدها 

بالفعل،  كريما  رمضان  يمر  أن  أجل 
محافظة  املجالس  كانت مصالح  وإذا 
تنظيم خرجات  تكرار  على  عقود  منذ 
ــات«  ــت ــن و»دويــــــــرات« عــلــى »احــوي
مخالفات  بكاميرات تسجل  مصحوبة 
حتى  نومها  إلــى  وتعود  للمخالفني 
أنها  يقال  فهذه مصالح  املقبل،  العام 
ملحقة  كل  في  وفروعها  اقتصادية 
إدارية وجماعية، وهي غير قادرة على 
فكيف  واحــد،  شهر  في  واجبها  أداء 

يكون عملها خالل 11 شهرا األخرى؟
هيكلتها  تغيير  »يجب«  أنه  نعتقد 

»مصالح  إلى  اقتصادية«  »مصالح  من 
ــام الــرمــضــانــيــة األولــــــى«، ألن  ــ األيـ
ماديا  باهظة  جد  املصالح  تلك  تكلفة 
مهمة،  بشرية  وبموارد  ولوجستيكيا 
وإذا تكلفت فقط بشهر رمضان كما هو 
معمول به في الواقع، فلن تهدر أموال 
الرباطيني على مصالح دائمة و»داخلة 
سوق راسها«، ونعفي منتخبينا من كل 
عليهم  لتفوقه  باالقتصاد،  له عالقة  ما 
ولتطوره كعلم ال يمكن التمكن منه إال 
وقنواته  لشؤونه  الدارسني  طرف  من 
منهم  هــل  نعلم  وال  متشعبة،  الــجــد 
موظفوهم  ــل  وه فــيــه؟  متخصصون 
صقلوا مواهبهم لتنزيل التنفيذ الالزم 
للرباطيني  االقتصادية  الحياة  لتأمني 

طيلة السنة؟
هناك فوضى عارمة في هذه املصالح، 
عند  االقــتــصــادي  للمعنى  تــام  وجهل 
في  يختزلونه  الذين  املنتخبني،  بعض 
رمضان..  شهر  بداية  في  معدودة  أيام 
وينتهي األمر، في حني تعاني العاصمة 
املجال  في  بّين  تأخر  من  حسرة«  »يا 
مرفق  أهــم  لتدبير  باملجالس  املــنــوط 
لعل  الــســكــان..  معيشة  عليه  ترتكز 
بـ»نستاهلوا  املجالس الحالية تفاجئنا 

أحسن رمضان«. 



نقولقالوا
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13بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

األسبوع  الرياضي

العدد: 1596 من 25 فبراير إلى 3 مارس 2022

أسبوعيات كريم إدبهي

خاليلوزيتش كذاب...
الالعب حمد هللا

مالك عليها، رجل كبير وزايدها بالكذوب.

زياش يرد على خاليلوزيتش بالتتويج بـ»املوندياليتو«
مواقع

أحسن رد على هذا املريض.

أخــذ قسط  أجــل  من  فرنسا  إلــى  يسافر  خاليلوزيتش 
من الراحة

جرائد
كون غير بقى، وال كاع مشى البوسنة مبرة...

إيفرتون اإلجنليزي يريد املغربي نصير مزراوي
وكاالت

وصاحبنا املعتوه يرفضه...

عشنا مأمتا بعد اإلقصاء
الشيبي، الالعب االحتياطي في المنتخب

البركة فراسكم..

سريع وادي زم يفقد جنومه أمام الوداد
األخبار
)يحتل  زم؟؟  وادي  جنوم  باهلل،  إال  قوة  وال  حول  ال 

املرتبة األخيرة(.

العبو شباب احلسيمة يبيتون يف احلافلة
صحف

فينك يا إلياس العماري والبوشحاتي وصحابو؟

لو بقيت يف الرجاء ملا نام مدرب الوداد الركراكي
مدرب الرجاء السابق، التونسي الشابي

باراكا من البوليميك.

مستعد للعودة للرجاء من أجل اجلمهور
المدرب الشابي

كـول باغي نخدم وبال فلسفة...

الطريقة  معرفة  عليك  لكن  جــيــد،  االنــضــبــاط  فــرض 
املالئمة

الدولي السابق، عادل رمزي لخاليلوزيتش
تتكلم مع أحمق!

األندية المغربية على الواجهة اإلفريقية: أضواء على الجولة الثالثة

الوداد في مواجهة قوية ضد الزمالك المصري
الصــــدارة... لتـــأكيد  والــــرجاء 

العاصمة  قلب  من  ثمني  بانتصار  عودته  بعد 
يواصل  سطيف،  وفاق  حساب  على  الجزائرية 
لفريق  باستقباله  تألقه  الرياضي  الرجاء  فريق 
املرتبة  في  القابع  الغيني،  كوناكري  حوريا 

األخيرة بهزيمتني.
التي  املباراة  هذه  سيخوض  األخضر  الفريق 

تعتبر في املتناول، يومه الجمعة على الساعة 
الخامس،  محمد  بمركب  مساء  الثامنة 
الزعامة،  على  الحفاظ  على  عازم  وهو 
وكسب املزيد من النقاط تفاديا لبعض 
املفاجآت التي يعرفها دور املجموعات.
هــو معلوم،  وكــمــا  ــرجــاء،  ال فــريــق 
البلجيكي  مدربه  عن  مؤخرا  انفصل 

األخير  االنتصار  من  بالرغم  فيلموت، 
الذي حققه، ويرجع ذلك باألساس إلى 
غضب الجمهور على تراجع املستوى 
الدورات  في  خاصة  للفريق،  التقني 
مما  الوطنية،  البطولة  من  األخيرة 
إلى  للفريق  املسير  باملكتب  دفــع 
االستغناء عن هذا البلجيكي، الذي 
إلى  قدومه  منذ  باإلجماع  يحظ  لم 
ــذي سيكلف  والـ الــوازيــس،  مــركــب 

خزينة الفريق أكثر من 300 مليون 
من أجل فك االرتباط به.

األزمـــة  ظــل  فــي  كبير  مبلغ 
يعاني  التي  الخانقة  املالية 

منها الفريق البيضاوي، على غرار جميع األندية 
لم  املغربية، حيث كان بإمكانه أن يتجاوزها لو 

يتسرع في جلب هذا املدرب املثير للجدل.
فريق الوداد الرياضي، خيب ظن محبيه، وقدم 
أجراها  التي  املباراة  خالل  متواضعا  مستوى 

األنــغــولــي،  أتلتيكو  بيترو  ضــد 
أمــام  لــواحــد  بهدفني  وانــهــزم 
فريق تعود على االنتصار 
ــوات  ــســن ــي ال ــيــه فـ عــل

األخيرة.
ــي  ــراك ــرك املـــــدرب ال
خطته  في  كثيرا  بالغ 

الدفاعية، التي 
منحت 

الثقة للفريق األنغولي، الذي سيطر على مجريات 
املباراة أمام تقاعس الالعبني الوداديني، وخاصة 
الحارس التكناوتي، الذي تراجع مستواه بشكل 

مقلق خالل الدورات األخيرة.
اإلخفاق  هــذا  بتجاوز  مطالب  الــوداد  فريق 
املصري،  الزمالك  فريق  ضد  الغد  مباراة  خالل 
أجل  من  الخامس  محمد  بمركب  سيحل  الــذي 
الباهت  املستوى  بعد  إيجابية،  نتيجة  تحقيق 

الذي ظهر به خالل الجولتني األخيرتني.
عودته  وبعد  اإلفــريــقــي،  االتــحــاد  كــأس  فــي 
أبيدجان  أســيــك  ضــد   )1-3( ثقيلة  بهزيمة 
النهضة  ــق  ــري ف سيستقبل  ــواري،  ــ ــف ــ اإلي
هذه  في  الوحيد  ممثلنا  البركانية، 
فبراير،   27 األحــد  يوم  املنافسة، 

فريق سيمبا التانزاني.
يعاني  الــبــركــانــي  الــفــريــق 
كثيرا من ضعف دفاعه الذي 
أهداف  ستة  شباكه  دخلت 
سيدفع  مما  مباراتني،  في 
إيبينغي  فلوران  باملدرب 
ــة أوراقــــه  ــراجــع إلـــى م
وإصالح هذا الخلل الذي 
سيؤثر كثيرا على الفريق 

في القادم من املباريات.
الواجهة  على  ألنديتنا  موفق  حــظ 

اإلفريقية.

وهللا عيب

ــاد فــريــق الـــرجـــاء الــريــاضــي  عـ
الجاري،  فبراير   18 الجمعة  يــوم 
العاصمة  قلب  مــن  مهم  بانتصار 
الجزائرية برسم الجولة الثانية من 
كأس عصبة األبطال لألندية البطلة.
ــاق  ــزم وفـ ــ فــريــق الـــرجـــاء ه
بهدف  داره  عــقــر  ــي  ف ســطــيــف 
أنظار  أمام  عليه  وتفوق  لصفر، 

الكابرانات.
الفريق  انتصار  البداية،  في 
حتى  أو  تــعــادلــه  أو  املــغــربــي 
عــاديــا  شيئا  يبقى  ــه،  ــزام ــه ان
ــي عــالــم كـــرة الــقــدم، لــكــن ما  ف
السيئة  املــعــامــلــة  ــي  ه يهمنا 
من  املــغــرب  ممثل  تلقاها  التي 
طـــرف »اإلخــــوة« الــجــزائــريــني، 

جهات  من  تعليمات  تلقوا  الذين 
زعزعة  أجل  من  عسكرية،  أمنية 
الذي  املغربي  الفريق  استقرار 

حلوله  منذ  الكثير  الشيء  عانى 
ببالد »املليون شهيد«.

لم يجد ملعبا  الفريق األخضر 

فريق  وحتى  للتداريب،  حقيقيا 
تربطه  الــذي  الجزائر  مولودية 
الود  اتفاقيات  الرجاء  فريق  مع 
األنظار  عن  اختفى  واالحــتــرام، 
تعليمات  بسبب  ــادر  قـ ــدرة  ــق ب

زبانية شنقريحة.
املشاكل  هــذه  كــل  مــن  وبــالــرغــم 
أن  املغرب  ممثل  استطاع  املفتعلة، 
يعود بانتصار كبير مستحق يعتبر 
إلى  موجهة  قاسية  رسالة  بمثابة 
كل الجنراالت العجزة، النائمني في 
صالوناتهم املريحة، أما فريق وفاق 
والذي  أمره،  على  املغلوب  سطيف 
ــاب،  اإليـ ــاراة  ــب م ــي  ف سنستقبله 
فسيكون ٌمرّحبا به، كعادة املغاربة.

»خاوة خاوة«.

فـريق الـرجاء تحـدى مضايـقات الجزائريـين

فرحة رجاوية بهدف زريدة

الودادي جبران:
حذاري من اإلنذار الثالث مدرب نهضة بركان إيبينغي

للتأمل
معانـاة أشـرف حكـيمي مع ميـسي و»ربـاعتو«

ــر مــيــالن  ــي ــت ــه مـــن أن ــال ــق ــت ــذ ان مــن
ــس ســان  ــاري ــي إلـــى فــريــق ب ــطــال اإلي
املغربي  والالعب  الفرنسي،  جيرمان 
رائعة،  مستويات  يقدم  حكيمي  أشرف 
األجــواء  مع  انسجم  ما  سرعان  حيث 
الباريسية، خاصة مع صديقه الفرنسي 

كيليان مبابي.
محبي  إعجاب  نال  حكيمي  أشرف 
حيث  جيرمان،  سان  باريس  وعشاق 
داخل  األساسية  الركائز  من  أصبح 
وبسرعة  الكبير  تألقه  أن  إال  الفريق، 
ــن نجوم  الــعــديــد م فــائــقــة، ضــايــق 
األرجنتيني  خاصة  جي«،  س.  الـ»بي. 
وبدرجة  ماريا،  دي  ومواطنه  ميسي 

أقل البرازيلي نيمار.
ودي  )ميسي  األرجنتيني  الثنائي 
مـــاريـــا( أبــانــا وبــشــكــل عــلــنــي، عن 
حكيمي،  الشاب  تألق  من  تضايقهما 
والحظنا ذلك في جميع مباريات الفريق، 
من  التهميش  من  يعاني حكيمي  حيث 
يرفضان  اللذين  الالعبني،  هذين  طرف 
وعــدم  بتجاهله  ــك  وذلـ مــعــه،  اللعب 
بالرغم  له  الــكــرات  من  العديد  تمرير 
مما  مناسبة،  مناطق  في  تواجده  من 
إلى  باريس سان جرمان  بجمهور  دفع 

التنديد بهذا السلوك العنصري لهذين 
الالعبني اللذين أفل نجمهما.

ــي  ــن ــي ــت ــق، األرجــن ــريـ ــفـ مـــــدرب الـ
تجاوزته  بوتشيتينو،  مــاوريــســيــو 
إدارة  من  متمكنا  يعد  ولــم  األحـــداث 
من  العديد  تعيش  التي  املالبس،  غرفة 
أمريكا  العبي  »نقابة  بسبب  التكتالت 
سقط  إنه  بل  األفارقة«،  ضد  الالتينية 
في خطأ فادح خالل الجولة األخيرة من 
البطولة الفرنسية، حينما واجه الفريق 
من  تمكن  الذي  نانت،  نادي  الباريسي 
»بهدلة« فريق النجوم واالنتصار عليه 

بثالثة أهداف لهدف واحد.
يتجلى  األرجنتيني  ــدرب  املـ خطأ 
يعتبر  الــذي  حكيمي  أشــرف  تــرك  في 
على  العالم،  في  املدافعني  أحسن  من 
إال  عليه  يعتمد  ولم  االحتياط،  كرسي 
الباريسي  الفريق  شباك  تلقت  أن  بعد 

ثالثة أهداف.
بمستوى  ظهر  قد  ميسي  كــان  فــإذا 
ضربة  ضيع  نيمار  صديقه  فإن  باهت، 
جمهور  أغــضــب  مما  بــرعــونــة،  جـــزاء 
الفريق الذي استنكر الطريقة املتعجرفة 

التي يلعب بها هؤالء الالعبني.

مبابي،  كيليان  الفرنسي  النجم 
صديق حكيمي، طلب من إدارة الفريق 
حالة  في  األمــور  من  العديد  تعالج  أن 
فرض  بينها  ومن  معها،  عقده  تجديد 
ــاط عــلــى جــمــيــع الــالعــبــني،  ــب ــض االن
الالتينية،  أمريكا  العبي  بذلك  ويقصد 
أن  ــدون  ب ويجولون  يصولون  الذين 
يفرضها  الــتــي  الــعــقــوبــات  تشملهم 
املسؤولون على الالعبني اآلخرين فقط، 
التي  املحظوظة،  الفئة  هذه  تشمل  وال 
كلفت ميزانية النادي املاليير بدون أي 

نتيجة تذكر.

ميسي ومواطنه دي ماريا

الفرنسي كيليان  النجم 
مبابي، الزميل المقرب من 

أشرف حكيمي

بــــدون
عنـــــــوان

نجحت الجامعة امللكية املغربية 
االتحاد  إقــنــاع  فــي  الــقــدم،  لكرة 
املباراة  توقيت  بتغيير  الــدولــي 
سيخوضها  الــتــي  ــحــاســمــة  ال
نظيره  ضــد  املــغــربــي  املــنــتــخــب 
الفاصل  الدور  برسم  الكونغولي 
العالم  كأس  نهائيات  إلى  للتأهل 

التي ستحتضنها قطر.
ستجرى  التي  الذهاب  مباراة 
القادم،  مــارس   25 الجمعة  يــوم 
على  تــنــطــلــق  أن  ــررا  ــقـ مـ ــان  ــ ك
أن  إال  زواال،  الــثــانــيــة  الــســاعــة 
الــجــامــعــة املــلــكــيــة رفــضــت هــذا 
الحرارة  بسبب  الصعب  التوقيت 
الكونغولية  العاصمة  في  املفرطة 
بــاالتــحــاد  دفـــع  مــمــا  كينشاسا، 
املغرب،  طلب  قبول  إلــى  الــدولــي 
على  املقابلة  ستجرى  وبالتالي، 
)توقيت  زواال  الرابعة  الساعة 
مباراة  تجرى  أن  على  املــغــرب( 
نفس  من   29 الثالثاء  يوم  اإلياب 
الخامس  محمد  بمركب  الشهر 
الساعة  عــلــى  الــبــيــضــاء  ــدار  ــال ب

الثامنة مساء.

...

...
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مواقع  في  انغمست  أخــرى  جيوش  بخالف 
الصحافة  ــم  ــال وع االجــتــمــاعــي،  ــتــواصــل  ال
المغربي  الملكي  الجيش  يواصل  والدعاية، 
التشبث بطابع السرية في كافة تحركاته، حتى إن تعيين 
يناير  الشرقية كقطاع عسكري جديد، شهر  للمنطقة  قائد 

قصاصة  خالل  من  إال  الصحافة  علم  إلى  يصل  لم  الماضي، 
نشرتها مجلة القوات المسلحة الملكية، مؤخرا، ثم تداولت 
ألن  والدولية،  الوطنية  الصحافة  طرف  من  كبيرة  بسرعة 
عن  بمعزل  يتم  أن  يمكن  ال  المملكة  شرق  عن   الحديث 

تطورات األحداث األخيرة مع الجزائر.

إخباريتحليل 

املفتش  ))إن  القصاصة:  تقول 
امللكية،  املسلحة  لــلــقــوات  ــعــام  ال
تــرأس  ــاروق،  ــف ال بلخير  الــجــنــرال 
الراشيدية  مدينة  في  يناير  مطلع 
)شرق(، حفل تنصيب قيادة املنطقة 
من  بتعليمات  الشرقية  العسكرية 
القائد األعلى للجيش ورئيس أركان 
الحرب العامة، امللك محمد السادس، 
وعني على رأس هذه املنطقة الجنرال 

محمد مقداد((.
الجديد،  التنصيب  مــن  الــهــدف 
ضمان  هو  القصاصة،  نفس  حسب 
والدعم  والتحكم  القيادة  انسجام 
من  أكبر  قــدر  لتحقيق  لــلــوحــدات، 
الضروريتني  الحركة  املرونة وحرية 

إلنجاز مختلف املهام املوكولة إليها.
الصفحة  ذكرت  السياق،  نفس  في 
في  املتخصصة  »الــفــيــســبــوكــيــة« 
ــاروك«  م ــار  »ف العسكرية  الــشــؤون 
)غير رسمية(، أن ))الجنرال مقداد 
العسكرية  املنطقة  على  سيشرف 
حديثا،  أنــشــئــت  ــتــي  ال الــشــرقــيــة 
النظام  تعميم  على  سيشرف  كما 
الدفاعي والعيش العسكري الخاص 
املنطقة  على  الجنوبية  باملنطقة 
الشرقية، للحد من الجريمة العابرة 
للحدود من التهريب والهجرة الغير 
وكذا  املمنوعات،  وتجارة  الشرعية 
حــوزة  عــن  ــاع  ــدف ال قـــدرات  تعزيز 

وسالمة أرض الوطن((.

يبقى السؤال مطروحا عن الجنرال 
الوجوه  من  ليس  باعتباره  مقداد، 
والجواب  الصحافة،  في  املألوفة 
يقول  اإلعالمية  املصادر  قدمته  كما 
الكبير،  إنه من ذوي الخبرة والسن 
فـ))الجنرال مقداد من مواليد إقليم 
القوات  ــادة  ق أحــد  وهــو  الجديدة، 
املــشــهــود لهم  املــلــكــيــة  املــســلــحــة 
واالستقامة  واالنضباط  بالكفاءة 
مقدسات  عــن  املستميت  ــاع  ــدف وال
بــأهــداب  الكبير  والتشبث  األمـــة 
حياته  طيلة  عمل  حيث  ــعــرش،  ال
العسكرية باملنطقة الجنوبية وسقط 
جريحا في معارك عدة، كما سبق له 
النجاة من انفجار لغم أرضي، وتقلد 

مناصب  ذاتــه،  العسكري  املسؤول 
قيادية عدة، كان آخرها قيادة قطاع 
يحظى  أن  قبل   ،)SOD( درعة  واد 
بالثقة امللكية لقيادة املنطقة الشرقية 
حديثة التأسيس((، وحسب مصادر 
الــجــنــرال  ))الــتــحــق  فــقــد  مطلعة، 
بداية  املغربية في  مقداد بالصحراء 
ثمانينات القرن املاضي، بعد قضائه 
ســنــوات طــويــلــة فــي األكــاديــمــيــة 
انضم  حيث  بمكناس،  العسكرية 
وكانت  الجنوبية  املنطقة  قيادة  إلى 
للساقية  الثاني  القطاع  في  البداية 
الحمراء.. كما قضى الجنرال مقداد 

فترة قصيرة في القطاع الثالث 
يصير  أن  قبل  الذهب،  لــوادي 

إعــداد : سعيد الريحاني

أوكرانيا.. الشجرة التي تخفي الغابة 

هل تنتقل الحرب بين
 روسيــا و»أمريكــا« إلى

 صراع المغرب 
؟ والجــــــزائر 
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قائدا للقطاع األول درعة.
على  حديثا  املعني  الجنرال  ويعد 
رأس القيادة الشرقية، من الكفاءات 
بأخالق  يتميز  املغربية،  العسكرية 
عالية وحس رياضي عال رغم تقدمه 

في السن((.
إذن، الجنرال محمد مقداد سيتولى 
إغالق وترتيب وتأمني منافذ الجهة 
الشرقية، وقبله انتشر اسم الجنرال 
الهشيم،  في  كالنار  بلخير  الفاروق 
بعد تكليفه بتأمني معبر »الكركرات« 
في الناحية الجنوبية، وفعال نجحت 
موقع  من  لينتقل  أهله  ما  املهمة، 
»مفتش  إلى  الجنوبية  املنطقة  قائد 
فــي ظرف  ــك حصل  ذل ــل  وك عـــام«، 
وجيز، وقد نجح بعد الكركرات، في 
إليه،  أسندت  التي  الكبرى  املهمة 
»األســد  مــنــاورات  »تنسيق«  وهــي 
أمريكا،  تقودها  التي  اإلفــريــقــي«، 
»األسد  جعل  أنه  لبلخير  ويحسب 
بشعارات  تظاهرته  ينظم  اإلفريقي« 
تعترف بمغربية الصحراء، ما يعني 
أن الجيش األمريكي يعترف بمغربية 

في  للتأويل  مكان  وال  الــصــحــراء، 
بالنسبة  األمــور  فهذه  الصدد،  هذا 
للواليات املتحدة األمريكية أكبر من 

الرئيس)..(.
ــتــحــرك املــغــربــي فــي األقــالــيــم  ال
الشرقية، وتعيني قائد جديد للمنطقة، 
لوضع  تكريسا  إال  الواقع  في  ليس 
الحكومة  لرئيس  سبق  فقد  سابق.. 
أن  العثماني،  الدين  سعد  السابق، 
بتخصيص  يقضي  مرسوما  أصــدر 
خاصة  عسكرية  قاعدة  لبناء  أرض 
إقليم  في  امللكية  املسلحة  بالقوات 
الجزائر،  مع  الــحــدود  على  ــرادة  ج
وبــحــســب املـــرســـوم، فـــإن الــقــاعــدة 
وهي  هــكــتــارا،   23 مساحة  تغطي 
منطقة  في  علي«  »بن  غابة  في  تقع 
الوينات، وهي جزء من بلدية جرادة.
في  املغربية  التحركات  وكــانــت 
الجزائري  اإلعالم  دفعت  قد  الشرق 
إلى اتهام  املغرب باللعب بالنار، بل 
املجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  إن 
مع  حــوار  في  دعــا  قد  نفسه،  تبون 
)لوبينيون(،  الفرنسية  الصحافة 

املنشأة  لهذه  الــفــوري  الوقف  إلــى 
العسكرية، لكونها تشكل »تصعيدا« 
املغربية،  الجزائرية  العالقات  يهدد 
الجزائر  أن  والــواقــع  قوله،  حسب 
إزاء  للتصعيد  جهد  أي  تــدخــر  ال 
األرض،  على  ذلــك  وتأكيد  املــغــرب، 
املغربية  الطائرات  مــرور  حظر  هو 
فوق التراب الجزائري، وقطع الغاز، 

وإغالق الحدود من جانب واحد.
العسكري  التحرك  إن  القول  يمكن 
املــغــربــي فــي الــشــرق، ســـواء فيما 
أو  عسكرية،  قاعدة  بتشييد  يتعلق 
للمنطقة،  قائد عسكري جديد  تعيني 
على  املــنــاســب  ــرد  الـ بمثابة  فــإنــه 
الحدود  في  العسكرية  االستفزازات 
العسكري  الــنــظــام  ألن  الــشــرقــيــة، 
اآلخر عسكريا  بالجزائر يتحرك هو 
صحيفة  ))كشفت  فقد  املنطقة..  في 
عن  نقال  الــجــزائــريــة،  »الـــشـــروق« 
مصادر خاصة ومطلعة، أن السلطات 
تشييد  ــررت  قـ ــالد  ــب ال ــي  ف العليا 
وهامة  استراتيجية  عسكرية  قاعدة 
قبالة  للبالد،  الغربية  الحدود  على 

التي  املغربية،  العسكرية  القاعدة 
جــرادة  مدينة  قــرب  تشييدها  يتم 
38 كيلومترا من الحدود  وعلى بعد 
ــة، وبــحــســب الــجــريــدة  ــري ــجــزائ ال

صناع  مــن  بقربها  املــعــروفــة 
هذه  فــإن  الجزائر،  في  القرار 

الجنرال الفاروق بلخير يستقبل المشاركين في مناورات »األسد اإلفريقي«

))الجنرال مقداد من مواليد إقليم الجديدة، وهو أحد قادة القوات 
المسلحة الملكية المشهود لهم بالكفاءة واالنضباط واالستقامة 

والدفاع المستميت عن مقدسات األمة والتشبث الكبير بأهداب 
العرش، حيث عمل طيلة حياته العسكرية بالمنطقة الجنوبية 

وسقط جريحا في معارك عدة، كما سبق له النجاة من انفجار لغم 
أرضي، وتقلد المسؤول العسكري ذاته، مناصب قيادية عدة، كان 

آخرها قيادة قطاع واد درعة )SOD(، قبل أن يحظى بالثقة الملكية 
لقيادة المنطقة الشرقية حديثة التأسيس((

التحرك المغربي في 
الشرقية،  األقاليم 

وتعيين قائد جديد 
للمنطقة، ليس في 

الواقع إال تكريسا 
لوضع سابق.. فقد 

سبق لرئيس الحكومة 
السابق، سعد الدين 
العثماني، أن أصدر 

يقضي  مرسوما 
بتخصيص أرض لبناء 

قاعدة عسكرية خاصة 
المسلحة  بالقوات 

الملكية في إقليم 
جرادة على الحدود 

مع الجزائر، وبحسب 
المرسوم، فإن القاعدة 

تغطي مساحة 23 
هكتارا، وهي تقع في 

غابة »بن علي« في 
منطقة الوينات، وهي 

جزء من بلدية جرادة.

المــــغرب بيــــن »األســـد اإلفريـــقي« في 
الـــــجزائر  والبارجــات الروســــية في 

الجنـــــــرال 
محمد مقداد
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تحلــيل  إخـباري

املعاملة  ملبدأ  طبقا  تأتي  الخطوة 
باملثل، وأن الهدف من وراء ذلك هو 
استراتيجية  عسكرية  قاعدة  »بناء 
في موقع قريب من القاعدة املغربية، 
وأمنها  حــدودهــا  لحماية  ــك  وذلـ
املخاطر  مــن  )الــجــزائــر(  الــقــومــي 
)املصدر:  املُباشرة«((  والتهديدات 

موقع يا بالدي(.
ــة بني  ــعــســكــري ال ــورات  ــطـ ــتـ الـ
أيضا  تتزامن  والجزائر،  املغرب 
مـــع الــتــصــعــيــد الــعــســكــري بني 
))شهدت  فقد  وأوكرانيا..  روسيا 
يوم  صباح  من  األولــى  الساعات 
منذ  متسارعة  تطورات  الخميس، 
أن أعلن الرئيس الروسي فالديمير 
عسكرية  عملية  إطالق  عن  بوتني، 
ــي أوكــرانــيــا، وســـط إعــالنــات  ف
متبادلة عن وقوع خسائر وسقوط 
عاملي  وقلق  الطرفني،  بني  قتلى 
وأعلن  الحرب،  تداعيات  من  بالغ 
فولوديمير  ــي  ــران األوك الرئيس 
ــن قــطــع عــالقــات  زيــلــيــنــســكــي، ع
روسيا،  مع  الدبلوماسية  بــالده 
يستطيع  أوكــرانــي  كــل  ــب  وطــال
فورا  يتوجه  بــأن  الــســالح،  حمل 
وقوع  مؤكدا  التدريب،  مراكز  إلى 
نتيجة  بــالده  في  كثيرة  إصابات 
نقلت  فيما  الـــروســـي،  الــقــصــف 
الرئاسة األوكرانية،  »رويترز« عن 
تأكيدها على مقتل نحو 40 جنديا 
أوكرانيا وإصابة العشرات.. ومن 
جهته، أعلن الجيش األوكراني عن 
مقتل نحو 50 روسيا، وتدمير ست 
ولكن  أوكرانيا،  في شرق  طائرات 
وزارة الدفاع الروسية قالت إنه ال 
إسقاط  بشأن  للمعلومات  صحة 
روسية،  مدرعات  وتدمير  طائرات 
أكد االنفصاليون  املقابل،  وفــي 
أسقطوا  أنــهــم  لــوغــانــســك،  ــي  ف
طائرتني حربيتني للقوات املسلحة 
»بيرقدار«  وطائرتي  األوكرانية 
ــي((  ــ ــران ــ تــابــعــة لــلــجــيــش األوك

)املصدر: موقع الجزيرة(.
»الجزيرة«،  قناة  تغطية  بمقابل 
ذات التوجه املعروف، يؤكد اإلعالم 
التحريرية  والخطوط  الــروســي، 
املضادة للدعاية الغربية، أن روسيا 
التحتية  البنى  بتحييد  فقط  قامت 
بأسلحة  أوكرانيا  في  العسكرية 
الدفاع  وزارة  وأعلنت  الدقة،  بالغة 
ــي بــيــان صــبــاح يــوم  الــروســيــة ف
العسكرية  العملية  أن  الخميس، 
شرقي  دونباس  بمنطقة  الخاصة 
على  خــطــرا  تشكل  ال  ــا،  ــي ــران أوك
إلى  وأشــارت  البالد،  في  املدنيني 
العسكرية  التحتية  البنى  تحييد 
واملطارات  الجوي  الدفاع  وأنظمة 
في  الجوية  والــقــوات  العسكرية 
الدقة،  عالية  بأسلحة  أوكــرانــيــا 
وفجر يوم الخميس، أعلن الرئيس 
الروسي فالديمير بوتني، عن إطالق 
دونباس،  إقليم  في  عملية عسكرية 
وقال في كلمة متلفزة: »إن املواجهة 
في  القومية  والــقــوى  روسيا  بني 
)املصدر:  منها«  مفر  ال  أوكرانيا، 

وكالة أنباء األناضول التركية(.
ــصــف الـــروســـي  ــق ــا عـــالقـــة ال مـ
هما  بعيدين،  ببلدين  ألوكــرانــيــا 

الجزائر واملغرب؟
ــذا الــســؤال،  ــجــواب عــن ه إن ال
بالتوجهات  اإلملــام  حتما  يقتضي 
فاملغرب  البلدين،  فــي  العسكرية 
ــنـــاورات  هـــو قـــاعـــدة انـــطـــالق مـ
»األســــد اإلفــريــقــي« األمــريــكــيــة، 
الجزائري  التعاون  وصل  باملقابل، 
يسميه  ما  إلى  العسكري  الروسي 
العسكري  »الــتــعــاون  اإلعــالمــيــون 
روسيا  أسطول  إن  بل  املباشر«، 
املتوسط،  البحر  ميناء  إلى  وصل 
الفرقاطة  عن  هنا  الحديث  ويكفي 
ــرال غــريــغــوروفــيــتــش«،  ــ ــي ــ »األدم
ــة »دمــيــتــري  ــدوريـ والــســفــيــنــة الـ
SB-« روغاتشيف«، وزورق اإلنقاذ
للبحرية  الدائم  التجمع  من   »742
الروسية، وهي مركبات وصلت إلى 
وليس  املتوسط،  األبيض  البحر 
))املــنــاورات  إن  بل  فحسب،  هــذا 
العسكرية بني جيشي البلدين، تعد 
الثنائي  التعاون  لبرنامج  تطبيقا 
لعام  الروسي  الجزائري  العسكري 

2021، وجرت مطلع الشهر املاضي 
بني جيشي  عسكرية  مناورات  أول 
البلدين »خارج الجزائر« في مجال 
مكافحة اإلرهاب، وشاركت وحدات 
الجزائري في  الجيش  عسكرية من 
املستوى  رفيعة  تكتيكية  مناورة 
ــوات  ــق ملــكــافــحــة اإلرهـــــاب مـــع ال
الخاصة الروسية للجيش الخامس 
»فالديكافكاز«  منطقة  في  املتمركز 
)املصدر:  الشمالية«((  بـ»أوسيتيا 

موقع العني(.
األكثر  هو  إذن،  الروسي  الجيش 
أن  علمنا  وإذا  الجزائر،  من  قربا 
ــوى شجرة  سـ لــيــســت  ــا  ــي ــران أوك
الكبار،  بني  الصراع  غابة  تخفي 
الواليات  مقابل  والصني  روسيا 
املتحدة األمريكية وحلف »الناتو«، 
فإن اندالع أي حرب شاملة قد يغرر 
املغرب،  على  للتطاول  بالجزائر 
في  املغربي  التحرك  يبدو  لــذلــك، 

األقاليم الشرقية مفهوما.

المناورات العسكرية الروسية الجزائرية المشتركة

القصف الروسي ألوكرانيا

الجيش الروسي إذن، هو 
األكثر قربا من الجزائر، وإذا 

علمنا أن أوكرانيا ليست سوى 
شجرة تخفي غابة الصراع بين 

الكبار، روسيا والصين مقابل 
المتحدة األمريكية  الواليات 

وحلف »الناتو«، فإن اندالع أي 
حرب شاملة قد يغرر بالجزائر 

للتطاول على المغرب، لذلك، 
يبدو التحرك المغربي في 
الشرقية مفهوما. األقاليم 
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للنقــاش

لقد كان معاوية بن أبي سفيان أول 
بذكاء  الدين  ورجال  الدين  استغل  من 
الشرعية  إلضفاء  ومنهجية،  ودهــاء 
بالحرب  اغتصبه  الــذي  حكمه  على 
يزيد  ابنه  حكم  وعلى  واملــال،  واملكر 
بعدهما،  من  أمية  بني  أسرته  وحكم 
وقد كان معاوية سياسيا محنكا وبعيد 
كله  األمر  مع  يتعامل  كان  لذلك  النظر، 
من منظور استراتيجي شمولي، وهذا 
األزمنة  تلك  في  معتاد  غير  أمــرا  كان 
»تلقائيا«  أصبح  فقد  وهكذا،  القديمة، 
ــوا مــن بــعــده مــن حكام  ــدوة ملــن أتـ قـ
املسلمني من خلفاء بني أمية باستثناء 
ومن  الــعــزيــز  عبد  بــن  عمر  الخليفة 
آل  سالطني  ومن  العباس  بني  خلفاء 
الجائرين  الحكام  من  وغيرهم  عثمان، 
وال  الدين،  باسم  البالد  حكموا  الذين 
عصرنا  في  للحكام  قــدوة  الدين  زال 
إلى  بذلك  معاوية  أساء  وقد  الحالي، 
استخدم  حيث  مزدوجة،  إساءة  الدين 
انتزاع  في  السياسية  ألطماعه  الدين 
من  ــذا  ه بــعــده،  مــن  وتثبيته  الحكم 
جهة، ومن جهة ثانية، أساء إلى الدين 
األصيلة  وروحــه  جوهره  عن  بإبعاده 
من  الشكوك  وخلق  صفائه  وبتلويث 
داخله وإحداث البدع فيه، لعل أخطرها 
وأبشعها بدعة اعتماد التوريث أساسا 

لنقل السلطة بدال من مبدأ الشورى.
زالت  ال  الدين  استغالل  ظاهرة  إن 
خاصة  املغربي،  مجتمعنا  في  موجودة 
رجــال  تعاطي  بطريقة  يتعلق  فيما  
أن عالقة  كــمــا  ــن،  ــدي ال مــع  الــســيــاســة 
عامة  واإلسالمية  العربية  املجتمعات 
بالدين اإلسالمي، وعلى امتداد أكثر من 
ومصلحية  نفعية  عالقة  هي  قرنا،   14
األنظمة  طرف  من  ســواء  واستغاللية، 
توظيف  أجل  من  األحــزاب  أو  الحاكمة 
في  ومقاصده  أهــدافــه  غير  فــي  الــديــن 
والصراعات  واالقتصاد  السياسة  سوق 
توظيف  أول  فكان  والطائفية،  املذهبية 
املصاحف  رفع   مشهد  للدين،  سياسي 
علي  بــني  الــصــراع  فــي  للتحكيم  طلبا 
ليرفع  ذلـــك  بــعــد  ليتطور  ــة،  ومــعــاوي
الخوارج شعارهم »ال حكم إال حكم هلل« 
خالفة  شرعية  لرفضهم  شرعيا  غطاًء 
التوظيف  ــذا  ه وتــأصــل  عــلــي،  ــام  اإلمـ
أمية وبني  بني  يد خلفاء  واستمر على 
نظام  سقوط  إلى  عثمان  وبني  العباس 
الخالفة على يد أتاتورك عام 1923، وال 
إلى  مستمرا  الديني«  »التسييس  زال 
املسلمني  خلفاء  واستثمر  هــذا،  يومنا 
الدين في توطيد حكمهم وإسباغ الصفة 
الرعية  إخضاع  بهدف  عليه  الشرعية 
السياسيني  املعارضني  وقمع  لسلطتهم 

الدينية«،  »املــؤســســة  استتباع  عبر 
السالطني  وعــلــمــاء  مشايخ  وتــقــريــب 
السياسات  من  كثيرا  وشرعنوا  أفتوا 
األهداف  مع  تتفق  ال  التي  والتصرفات 
الشرعية، وقد استغلت األنظمة الحاكمة 
وتصفية  قمع  فــي  الدينية  الــفــتــاوى 
الساحة  مــن  السياسيني  املــعــارضــني 
اإلسالمي،  التاريخ  مر  على  السياسية 
عن  والخروج  بالبغي  ظلما  واتهامهم 
الثورات  ــارة  وإث املؤمنني  إمــارة  طاعة 
وتعني  الــطــاعــة،  عصا  وشــق  والــفــن 
التوظيف  العمياء، واستمر هذا  الطاعة 
النفعي املكيافيلي للدين إلى يومنا هذا 
على يد معظم األنظمة العربية من املحيط 
إلى الخليج، عبر تحالفات خطيرة بينها 
السياسة  تمارس  دينية  جماعات  وبني 
املواطنني  أصوات  بهدف كسب  النفعية 
القوى  ضــد  االنتخابات  فــي  املغفلني 
دعم  مقابل  في  لهم  املنافسة  األخــرى 
ومعنويا  ماديا  وتمكينها  لها  السلطات 

وإعالميا.
بني  الــعــالقــة  أن  فــيــه،  شــك  ال  مما 
أهم  إحــدى  تعتبر  والسياسة  الدين 
املفكرين  بــال  تشغل  التي  املواضيع 
وقد  والسياسي،  الديني  املجالني  في 
إلى  بــني فئة داعــيــة  الــخــالف  احــتــدم 
والسياسة  الــديــن  بــني  الــتــام  الفصل 
تدعو  أخــرى  وفئة  العلمانيون،  وهــم 
في  الــديــنــيــة  الــشــريــعــة  تطبيق  إلــى 
ضرورة  على  وتؤكد  السياسي  النظام 
املــصــدر  ــي  هـ ــعــة  ــشــري ال تــكــون  أن 
الدولة  في  والتشريع  للحكم  األساسي 
»األصوليون«.   أو  »السلفيون«   وهم 
دول  فــي  العلمانية  لتطبيق  ــان  وكـ
النظام  تحديث  في  كبير  أثــر  الغرب 
الــســيــاســي وتــرســيــخ أســـس الــدولــة 
الدينية  الحريات  وإشــاعــة  الوطنية 
تؤثر  تعد  ولم  أشكالها،  مختلف  على 
البعض  أن  حتى  الدينية  العقيدة  فيه 
أسطورة  بالـله  اإليــمــان  يعتبر  بــات 
واقع  إلى  نظرنا  إذا  زمانها، لكن  وّلى 
الشريعة  تطبق  التي  الدول  في  الحال 
الدينية، فإن الوضع هناك ليس أفضل 
فاألنظمة  العلمانية.  ــدول  ال من  حــاال 
للشريعة  مطبقة  نفسها  تعتبر  التي 
وإن ساهمت في ترسيخ بعض املبادئ 
فأنها  املجتمع،  في  السامية  الدينية 
والجماعية  الفردية  الحريات  قمعت 
الدين  سلطان  واستغلت  الدين،  باسم 
الحياة  من  معني  نمط  فرض  أجل  من 
في البالد، ووقفت في وجه كل محاولة 
لتغيير وإصالح النظام السياسي، هذا 
والرشوة  الفساد  انتشار  عن  فضال 
ــوذ واالتـــجـــار في  ــف ــن ــالل ال ــغ ــت واس

املخدرات وتزوير االنتخابات...
إذن، ال العلمانية على النمط الغربي 
هي الحل، وال تطبيق الشريعة الدينية 
هو  الشرقي  اإلســالمــوي  النمط  على 

الحل أيضا.
الــســيــاســيــة  األمــــــور  ــر  ــي ــدب ت إن 
رجالها  لها  واالقتصادية  واالجتماعية 
ليس  الدين  رجــال  ألن  املتخصصون، 
العصر  هــذا  فــي  يقدمونه  مــا  لديهم 
الدوام  فيه كل شيء على  يتجدد  الذي 
رجال  روايات  أن  ذلك  بالغة،  وبسرعة 
لحل  مجملها  ــي  ف تصلح  ال  ــن  ــدي ال
األزمات واملشاكل في هذا الزمان الذي 
العلم  فيه  ويسود  السحر  فيه  يبطل 
والعقل سيادة شبه تامة وتطورت فيه 

التكنولوجيا والعلوم بشتى أنواعها.

توظيف الدين في السياسة 
أدى إلى الفتن واالنشقاقات 

داخــل الديـــن الــواحد

في تاريخ الديانات التوحيدية الثالث، 
التي  االنشقاقات  مــن  العديد  حصلت 
بقضايا  الرتباطها  دمويا،  طابعا  أخذت 

التنافس والصراع على السلطة. 
في مجتمعنا املغربي، هناك جماعات 
هذه  ــى  إل بنا  ــعــودة  ال تــحــاول  دينية 
العصور القديمة البائدة وإضفاء خرافة 
لتدويخ  الحزب،  رئيس  على  »ولي هلل« 
املواطنني الذين يعيشون في دار غفلون 
معه  ومــن  الجماعة  رئيس  ينعم  حتى 
عليهم  واملال ويظل من صوت  بالسلطة 
وأوصلهم إلى كرسي الحكم يقبعون في 

الجوع والتعاسة والفقر والحرمان.
العربية،  الدولة  معضالت  أهــم  إن 
توظيفاتها النفعية للدين، والتي تقوم 
على أهداف قصيرة وآنية املنفعة، األمر 
فكل  الدولة،  شرعية  مأزق  عمق  الذي 
االستعانة  العربية  الدولة  محاوالت 
بــاملــعــتــدلــني اإلســـالمـــيـــني ملــواجــهــة 
جماعات متطرفة، لم يفّرخ إال املزيد من 
التجربتني  في  كما  املتطرفة  القيادات 
األمر  أن  على  والجزائرية،  املصرية 
الجماعات  أن  هو  إبــرازه،  يجب  الذي 
استثمارا  األكثر  هي  الناشطة  الدينية 
واملزايدات  السياسة  سوق  في  للدين 
عبر  ممتد  قديم  داء  وهــذا  الحزبية، 
هذا،  يومنا  إلى  التاريخية  العصور 
الجماعات  بيد  األقوى  السالح  كان  إذ 
ضد  صراعها  في  املعارضة  الدينية 

»الدين«،  سالح  هو  الحاكمة،  السلطة 
بهدف نزع الصفة الشرعية عن السلطة 
الشريعة  تطبق  ال  بأنها  واتــهــامــهــا 
القدامى  الخوارج  فعل  هكذا  العادلة، 
وكــل الــجــمــاعــات الــديــنــيــة املــعــارضــة 
الجماعات  تفعله  ما  وهو  بعدهم،  من 
خطابها  في  اليوم  املعاصرة  الدينية 
األنظمة  ضد  واالبــتــزازي  التحريضي 
عــدم  أن  مـــفـــاده  والـــــذي  ــة،  ــم ــحــاك ال
مشاركتها في الحكم سوف يغرق البالد  
في الفتنة والفوضى، وقد أضافت هذه 
األنظمة  ضد  جديدة  تهما  الجماعات 
الغرب  مع  تتحالف  أنها  هي:  الحاكمة 
على  املتآمر  الحاقد  »الصليبي  الكافر 
الغربية  األجندة  تنفذ  وأنها  اإلسالم«، 
ــدف »تــغــريــب«  ــه ضـــد اإلســالمــيــني ب
الدولة  وعلمنة  اإلسالمية  املجتمعات 
إلى  السياسي  الصراع  حّول  مما  معا، 
مشاريع  يعرقل  »وهمي«  ديني  صراع 
األوضاع  ويجّمد  والتحديث  التنمية 
ويعيد  ــة  ــصــادي ــت واالق الــســيــاســيــة 
عديدة،  قرونا  الوراء  إلى  مجتمعاتنا 
الــيــوم على يد  الــحــاصــل  وهـــذا هــو 
املسلحة  املجتمعات  وكافة  »داعــش« 
وليبيا  وسوريا  العراق  في  املسّيسة 
واليمن والصومال وغيرها من الدول.
»اآلفـــة«  ــو  ه ــن  ــدي ال تسييس  إن 
لتجاوز  األخطر  ق«  و»املــعــوِّ الكبرى 
أن  يمكن  مــا  وأســـوأ  التخلف،  ُهـــّوة 
أن  هو  بشري،  مجتمع  أي  به  يصاب 
في  علماء  إلــى  الدين  رجــال  يتحّول 
االجــتــمــاع والــســيــاســة واالقــتــصــاد، 
واالقتصاديني  السياسيني  يزاحمون 
خريجي الجامعات واملعاهد، ويلعبون 
ــر مــؤهــلــني  فـــي مــالعــبــهــم وهـــم غــي
بذلك  فهم  العام،  الشأن  بأمور  للقيام 
ــن والــســيــاســة، ومــا  ــدي ــفــســدون ال ُي
التردي  من  اليوم  مجتمعاتنا  تعانيه 
األمن  وانعدام  واالضطرابات  العام 
تجليات  أحد  هو  والحرمان،  والفقر 
وقد  والديني،  السياسي  بني  الخلط 
ساعد على هذا الخلط، أن مجتمعاتنا 
تستفتي الفقيه والشيخ في كل كبيرة 
وتلتمس  شــؤونــهــا،  ــي  ف وصــغــيــرة 
منهما حلوال لقضاياها املعاصرة، فما 
من  العربي  الوطن  امتداد  على  نراه 
ودماء  ومجازر  وإرهاب  عنف  مشاهد 
وتهجير املاليني من البشر من ديارهم 
ما هو إال ثمرة من ثمار هذا التوظيف 
السياسي السيء والخطير للدين، مع 
»أنتم  للمسلمني:  يقول  الدين  هذا  أن 
إلى  إشــارة  في  دنياكم«  بأمور  أعلم 
ضرورة التمييز بني الديني والدنيوي 

وأن الخلط بينهما يفسدهما معا.

الــدين عندما يستعمل 
ســــــياســــــية ألغــــــــراض 

حسوني قدور 
موســى بــن 

محامي بهيأة وجدة 

إعـــــــداد:

المتزمتين  من  العــديد 
يجعلون  للدين،  والمستغلين 

ما في الروايات الكثيرة 
التي ألفها أو تناقلها مرتزقة 

الخلفاء والسالطين من 
رجال الدين، المرجع الوحيد 

في حياتنا االقتصادية 
والسياسية  واالجتماعية 

وإن ناقض الكثير منه القرآن 
أو ناقضت الروايات بعضها 

البعض، أو كان ما هو منقول 
ومتواتر منافيا ألحكام العقل 
والمنطق والفطرة اإلنسانية، 

فبروز هذه الظاهرة المؤسفة 
كان دافعه األساسي 

التاريخي هو السياسة 
واالستيالء على السلطة 

عن طريق استعمال الدين، 
ولذلك فإن تلك الوضعية 

خدمت بالدرجة األولى الحكام 
الطغاة ودعمت حكمهم 

الظالم وقدمت لهم المبررات 
الشرعية للتمادي في الظلم 
والقمع واضطهاد واستغالل 

الشعوب، وذلك منذ بدء حكم 
ساللة بني أمية واستفرادهم 

بالسلطة، وهذه الوضعية 
ممتدة إلى أيامنا هذه، حيث 
تتعاظم الجهود وتشتد في 

هذا المجال، بجعل الدين 
سبيال ممهدا ومضمونا 

لالستيالء على السلطة 
وكراسي الحكم وجمع المال 

والثروة والحصول على الطاعة 
العمياء والجاه، وعن طريق 
الدين كوسيلة رئيسية ذات 

فعالية من أجل تثبيت دعائم 
الحكم واالستحواذ كليا 

على ما فوق البالد وما في 
باطنها عن طريق استخدام 

الدين وسيلة فعالة لتدويخ 
بأفكار شيطانية.  الشعوب 

ُ
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إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

بــجــهــة  ــنــــن  ــواطــ املــ مــــن  الـــعـــديـــد  يطالب 
الــشــمــال اجلـــمـــاعـــات الــتــرابــيــة، بــتــدخــل عــاجــل 
إلحداث جلان من أجل مراقبة وضبط األسعار 
ــواق،  الــتــي تــعــرف فــوضــى وعــشــوائــيــة داخـــل األسـ
ألن هذا املوضوع سبب اخلوف والهلع يف نفوس 
الساكنة بسبب التضارب يف األسعار بن الباعة.

الشمال  بجهة  الترابية  اجلماعات  فإن  لهذا، 
التي  الظرفية  هــذه  يف  بــقــوة، خصوصا  مــدعــوة 
تــعــيــش فــيــهــا املــمــلــكــة شــبــح اجلـــفـــاف واالرتـــفـــاع 
ــواكــــه وغــيــرهــا  ــفــ ــر والــ ــهــــول يف أثـــمـــنـــة اخلـــضـ املــ
مــن املـــواد الــغــذائــيــة، مــن أجـــل الــتــدخــل لضبط 
األســــواق والــضــرب بــيــد مــن حــديــد عــلــى كــل من 
ــاع مــن أجـــل االغــتــنــاء  ــ يستغل مــثــل هـــذه األوضـ

على حساب القدرة الشرائية للمواطنن.

األنشطة  منطقة  افــتــتــاح  عــن  يتكلم  الكل 
يتكلموا  لم  لكنهم  بالفنيدق،  اجلديدة  االقتصادية 
هي  ومــا  بــهــا،  ستشتغل  الــتــي  االستراتيجية  عــن 
شروط االستفادة منها، وهل ستكون البديل الفعلي 
للمعبر احلدودي باب سبتة الذي كان يشغل املئات 
من سكان الشمال بصفة خاصة وباقي املدن بصفة 
الذين  املواطنني  من  العديد  يتساءل  كما  عامة؟ 
فقدوا مصدر رزقهم بالثغر احملتل، هل هذه املنطقة 
اجلديدة ستعوضهم عن الشغل؟ وهل طريقة البيع 
بها ستكون باجلملة، أم بالتقسيط كما كان بسبتة؟

انتظار صدور شرح مفصل حول طريقة  ويف 
املغاربة  من  العديد  فــإن  املنطقة،  بهذه  العمل 
خصوصا مبناطق الداخل الذين كانوا يقصدون 
مدينة الفنيدق من أجل التبضع، ينتظرون املزيد 
زال  ال  التي  املنطقة  هــذه  حــول  املعلومات  من 

الغموض يلفها. 

إيــقــاف  ــود  ــوقــ الــ مــحــطــات  بــعــض  تتعمد 
)بــلــوكــاج( عـــداد الــثــمــن احلــقــيــقــي لــلــوقــود، مما 
يجعل الزبائن يف حيرة من أمرهم بسبب الثمن 
املفعل للوقود دون مراقبة من الشركة املختصة، 
غياب  بسبب  لـ»املصيدة«  منهم  العديد  ويعرض 
ــود عـــلـــى أعـــمـــدة هــــذه احملـــطـــات،  ــوقــ تــعــريــفــة الــ
ليطرح السؤال: هل هو فعل مفتعل لكبح غضب 
السائقن، أم تخوف هذه احملطات من اخلسائر 
لــهــا يف ظل  الــتــابــعــة  الــشــركــات  الــتــي ستتكبدها 

األزمة التي خلقها ارتفاع أسعار احملروقات ؟

مراكش

هل تسير أوراش البرنامج الملكي وفق معايـير الجودة ؟

في الوقت الذي يتم فيه فرض 
املواطنني  على  الكمامات  ارتداء 
إلى  الدخول  أجل  من  واملرتفقني 
واملصالح  العمومة  املؤسسات 
الترابية،  والجماعات  اإلداريــة 
ــزود  ــك الــشــركــات الــتــي ت ــذل وك
املواطنني بخدماتها، حيث يمنع 
الكمامة  على  يتوفر  ال  مــن  كــل 
معظم  نجد  إليها،  الدخول  من 
ال  املــذكــورة  باملصالح  املوظفني 
التي يطالبون  الكمامات  يرتدون 
املواطنني بارتدائها، حيث يظهر 
الجماعة  رئــيــس  ــصــورة  ال فــي 

الترابية للفنيدق وقد ألغى جميع 
وكأن حالة  االحترازية  اإلجراءات 
رفعت  ــد  ق الــصــحــيــة  ــوارئ  ــطـ الـ
من  العديد  وكذلك  جماعته،  عن 
الطريقة  نفس  سلكت  الجماعات 
بعدم ارتداء الكمامات دون صدور 

مرسوم في املوضوع.
ــق فــي  ــطــب ــون ي ــانـ ــقـ فــهــل الـ
املواطنني  على  الكمامات  ارتــداء 
ــط ويــســتــثــنــي  ــق واملــرتــفــقــني ف
الجماعات  ــاء  ــ ورؤس املــوظــفــني 
املسؤولني  من  وغيرهم  واملصالح 

باملصالح اإلدارية ؟

هل تفرض الكمامات على المواطنين فقط ؟

صورة من داخل مقر جمــاعة الفــنيدق

مسؤولة فوق الجميع 
الفنـــيدق بجمـــاعة 

من  مجموعة  األخــيــرة  اآلونـــة  فــي  انتشرت 
األخبار حول وجود توظيفات مشبوهة بالجماعة 
الترابية للفنيدق شمال املغرب، وأن سيدة قوية 
والتفويضات  الصالحيات  جميع  على  تسيطر 
داخل املجلس الجماعي، وتقوم بتشغيل مقربني 
للجماعة دون خضوعهم  التابعة  منها باملصالح 
هذا  في  العمل  بها  الجاري  القانونية  للمباراة 
اآلمر  هي  السيدة  هذه  أصبحت  حيث  املجال، 
في  تتحكم  أنها  كما  الجماعة،  داخــل  والناهي 
اللجان وتوجيهها في غياب تام لرئيس الجماعة 

ودوره وإقصاء باقي أعضاء املجلس.
وفي غياب أي رد أو بيان توضيحي من طرف 
باألمر  املعنية  تعتبر  الذي  الجماعي  املجلس 
من  العديد  يلف  الغموض  فــإن  فيه،  عضوة 
القرارات سواء التي تخص املدينة ومشاريعها، 
كل  على  زيادة  املواطنني،  بمصالح  املتعلقة  أو 
هذا، قيام هذه »املسؤولة« بعملية إدماج عمال 
ليشتغلوا  منها  املقربني  الوطني  اإلنــعــاش 
التي  املــصــادر  بعض  ــول  ق ــق  وف بالجماعة، 
ويدعم  السيدة  هذه  وراء  يقف  عمن  تتساءل 
باقي  إشراك  دون  بها  تنفرد  التي  قراراتها  كل 

مكونات الجماعة ؟

عيـب.. تدنيس المقبرة اإلسالمية
املجلس  فيه  يولي  الــذي  الوقت  في 
لقطاع  اهتمامه  كل  لتطوان،  الجماعي 
ــواء  الــثــقــافــة ودعـــم الــجــمــعــيــات، س
لم  وغــيــرهــا،  الرياضية  أو  الثقافية 
اإلسالمية  باملقبرة  االهتمام  يستطع 
املقابر«،  بـ»باب  واملعروفة  له  التابعة 
عمومية  مراحيض  إلى  تحولت  حيث 
ــن الــخــاص  ــود عــنــاصــر األمـ رغــم وجـ
معهم  تــعــاقــدت  ــن  ــذي ال )ســكــريــتــي( 

لهذه  يشفع  لم  ذلــك  أن  إال  الجماعة، 
االهتمام  من  بشيء  تنعم  ألن  املقبرة 
للشأن  الجماعة  رئيس  يوليه  ــذي  ال

الثقافي باملدينة.
ــصــورة التي  وكــمــا هــو ظــاهــر فــي ال
توضح  فهي  بنشرها،  »األسبوع«  تنفرد 
أن املقبرة اإلسالمية بتطوان تحولت إلى 
أنواع  لجميع  ومطرح  عمومي  مرحاض 

النفايات وأعمال الشعوذة وغيرها.

عزيز الفاطمي

تسير  هــل  ســـؤال  عــن  للجواب 
وفــق  املــلــكــي  الــبــرنــامــج  أوراش 
يشغل  الـــذي  الـــجـــودة؟  مــعــايــيــر 
اهتمام الشارع املراكشي من خالل 
تفاعل الفاعلني الجمعويني وتبادل 
التواصل  منصات  عبر  األخــبــار 
نهاية  فــي  ــام،  ق فقد  االجتماعي، 
األسبوع املنصرم، قسي كريم لحو 
عامل  أسفي  مــراكــش  جهة  والــي 
من  تفقدية  بجولة  مراكش،  عمالة 
سير  مستوى  على  الــوقــوف  أجــل 
التنموية بمراكش  البرامج  أوراش 
محمد  امللك  أعطى  والتي  املدينة 
األربعاء  يوم  انطالقتها  السادس 
هذه  وتشكل   ،2016 دجنبر   28
املشاريع جزء من برنامج »مراكش 
الحاضرة املجددة« التي تهدف إلى 
املوروث  استدامة  وضمان  صيانة 
الزيارة  وهذه  الوطني،  التاريخي 
بها والي  يقوم  التي  األولى  ليست 

ألشغال  الكبرى  لــأوراش  الجهة 
من  األول  الشطر  تهيئة  مشروع 
ساحة »جامع الفنا« ومحيطها، كما 
والفريق  الجهة  والي  شملت جولة 
الكاتب  مــن  املــكــون  لــه  املصاحب 
العام لعمالة مراكش والكاتب العام 
للشؤون الجهوية بالوالية ورؤساء 
املصالح الخارجية بكل من املديرية 

ــان وســيــاســة  ــك ــإس ــة ل ــجــهــوي ال
وشركة  الحضرية  والوكالة  املدينة 
املستقلة  ــة  ــال ــوك وال ــران«  ــم ــع »ال
ونظارة  والكهرباء  ــاء  امل لتوزيع 
األبناك  زنقة  )شملت(  ــاف،  األوقـ
ومسار »دار سي سعيد« والقنارية 
إلى  للوصول  البياضني،  وســوق 
إسحاق  بسيدي  الصحي  املــركــز 

لقاء  كان  حيث  السمارين،  وسوق 
ــني صاحب  ب مــبــاشــرا  تــواصــلــيــا 
القرار األول بالجهة ومجموعة من 
عبروا  الذين  والحرفيني  التجار 
محمد  للملك  والتأييد  االمتنان  عن 
التعبير  السادس، ولم يترددوا في 
واملعاناة  املشاكل  مــن  جملة  عــن 

اليومية التي يعيشونها.
امللكية،  البرامج  موضوع  وفي 
باملدينة  دكــالــة  ــاب  ب حــي  يعيش 
كبرى  أشغال  إيقاع   على  القديمة، 
املفرطة  واملجازية  بالتعثر  تتسم 
األوراش،  هــذه  مسيري  أحــد  لــدى 
مشاحنات  وقــوع  إلــى  يــؤدي  مما 
ــحــالت  ــاب امل ــحـ ــع أصـ ــة مـ ــي ــوم ي
التجارية ألسباب مختلفة تستدعي 
أحيانا تدخل السلطات املحلية في 
لباب  اإلدارية  املحلقة  قائد  شخص 
دكالة، والذي ثم تنقيله مؤخرا إلى 
بمقاطعة  الشتوي  الحي  ملحقة 
داخلية،  تنقالت  حركة  جليز ضمن 
الجمعويون  الفاعلون  يلتمس  كما 
بذات الحي من والي الجهة، القيام 
إعالن،  سابق  دون  تفقدية  بزيارة 

وذلك من أجل الوقوف على حقيقة 
التجار  ومــعــانــاة  األشــغــال  سير 
ــواء، مع  واملــواطــنــني على حــد سـ
يتم  ملا  التقنية  باملراقبة  املطالبة 
التزام  لضمان  أشغال  من  إنجازه 
األشــغــال  بــهــذه  املكلفة  املــقــاولــة 

بنصوص دفتر التحمالت.
املقالة،  هذه  به  نختم  ما  وخير 
خبر تداولته أغلب املنابر اإلعالمية 
يتعلق  عليمة،  مصادر  من  املحلية 
التي  بمراكش  الطرقية  بالشبكة 
لتزايد  نظرا  متجاوزة،  أصبحت 
بمختلف  الــنــقــل  ــل  وســائ ــداد  ــ أع
يسبب  مما  وأصنافها،  أنواعها 
السير  حركة  يشل  مهوال  اكتظاظا 
أيام األسبوع، هذا  والجوالن طيلة 
املدرسية  العطل  عن  الحديث  دون 
من  إقبال  من  مراكش  تعرفه  ومــا 
األجانب،  والسياح  الــزوار  طــرف 
تحت  ممرات   6 إحداث  تقرر  حيث 
أرضية في إطار شراكة بني املجلس 
الجهة  ومجلس  ملراكش  الجماعي 
ووزارة التجهيز واملاء، حددت كلفة 

املشروع في 40 مليارا.

ُ
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كواليس  جهوية

اختفــاء أدويــة مــن صيــدليات سطــات
سطات

إنزكان،  مبحكمة  العامة  النيابة  أحــالت 
 27 مؤخرا، أحد املشتبه فيهم، يبلغ من العمر 
احمللي  السجن  على  أكــاديــر،  مــن  وينحدر  سنة 
ــه يف قــضــيــة تــتــعــلــق  ــورطــ ــول، بـــعـــد تــ ــلــ بـــأيـــت مــ
بــالــنــصــب واالحـــتـــيـــال وانـــتـــحـــال صــفــة ضــابــط 

بجهاز املخابرات »الديستي«.
وحسب مصادر مطلعة، فإن املوقوف كان يقوم 
بالنصب على ضحاياه بطريقة ماكرة مستغال 
مــظــهــره، حــيــث يــوهــم ضــحــايــاه املــتــحــدريــن من 
عـــدد مــن املــنــاطــق بــأكــاديــر الــكــبــيــر، أنـــه ضابط 
ــابــــرات ولــــديــــه مــــعــــارف لــقــضــاء  ــاز املــــخــ ــهـ يف جـ
مصاحلهم عند مصالح األمن والقضاء مقابل 
احلــصــول عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة قــبــل أن ينكشف 
أمـــــره بـــعـــد تـــقـــاطـــر عــــدد مـــن الـــشـــكـــايـــات عــلــى 
مــصــالــح األمــــن مــن طـــرف عـــدد مــن الــضــحــايــا 
املشتبه فيه،  الذين تعرضوا للنصب من طرف 
األمــن  مصالح  قــامــت  املعطيات،  جتميع  وبــعــد 
بنصب كمني محكم للمتهم بإنزكان أيت ملول، 

ليتم توقيفه يف حالة تلبس.

التواصل  مواقع  على  النشطاء  من  دق عدد 
االستغالل  بخصوص  اخلطر  ناقوس  االجتماعي 
قضاء  يف  اجلماعية  املصلحة  لسيارات  املفرط 
مجموعة  إنشاء  مت  حيث  الشخصية،  األغـــراض 
فضح  مبادرة  تتبنى  »الفايسبوكية«  الصفحات  من 
املصلحة،  لسيارات  القانونية  غير  االستعماالت 
بعدما  وفيديوهات حية،  بصور  توثيقها  من خالل 
أصبحت هذه املمارسات واقعا مريرا تعيشه أغلب 
اشتوكة  إقليم  من  بدءا  ماسة،  سوس  جهة  أقاليم 
يف  يتجلى  ملول،  أيــت  إنــزكــان  وعمالة  باها  أيــت 
العمل  أوقــات  خــارج  املصلحة  ســيــارات  استغالل 
الرسمية لألغراض اخلاصة، كالسفر ونقل األبناء 
إلى املدارس، وأيام العطل، والتباهي بها يف شوارع 

عدد من املدن يف عطل نهاية األسبوع.

بــاملــســتــشــفــى  ــمـــل  ــعـ تـ طـــبـــيـــبـــة  تعــرضت 
العتداء  املاضي،  األربعاء  يوم  بإنزكان،  اإلقليمي 
وصــــف بــالــهــمــجــي خــــالل مـــزاولـــة عــمــلــهــا بــجــنــاح 
األمــــراض الــنــفــســيــة، وبــهــذا اخلـــصـــوص، أصـــدرت 
الهيئة الــنــقــابــيــة بــيــانــا اســتــنــكــاريــا جـــاء فــيــه: »يف 
تــكــرار هــذه احلـــوادث، مبختلف أشكالها، مع  ظــل 
تصاعد وتيرة خطورتها إلى املدى الذي استحالت 
معه مزاولة العمل يف ظروف طبيعية وآمنة، فإنهم 
يشجبون ويستنكرون بشدة املستوى املتدني الذي 
ــل مــصــلــحــة الــطــب  ــروف الــعــمــل داخــ آلـــت إلــيــه ظــ

النفسي باملستشفى احمللي بإنزكان«.

مختلف  للتلقيح  متنقلة  قافلة  تجــوب 
بهدف  ماسة،  سوس  بجهة  األسبوعية  األســواق 
باملجال  املــواطــنــن  مــن  التلقيح  عملية  تقريب 
طرف  من  القافلة  هــذه  تنظيم  وجــرى  الــقــروي، 
وزارة  مــع  بتنسيق  مــاســة  ســـوس  جــهــة  مجلس 
الصحة، حيث ستستمر يف عملها بعدد من املراكز 
وتضم  أســبــوع،  ملــدة  اجلــهــة  بأقاليم  اجلماعية 
على  سيعمل  متخصصا  طبيا  طاقما  القافلة 
األســواق  زيارتهم  أثناء  للمواطنن  اللقاح  توفير 
الذين  الشباب  من  فريق  إلى  إضافة  األسبوعية، 

سيشرفون على احلمالت التوعوية للمواطنن.

داء
أص

ســـوسية

سيدي بنور

توقيف مروجين وحجز كميات كبيرة من المخدرات بإقليم سيدي بنور

الراشيدية الدار البيضاء

األسبوع

بمدينة  والتقنيات  العلوم  كلية  تعيش 
ــجــاج منذ  ــة، عــلــى وقـــع االحــت ــدي ــراشــي ال
وكشف  الصمت  لكسر  ــك  وذل أشــهــر،  عــدة 
املؤسسة  هــذه  تعيشها  التي  االخــتــاالت 
إسماعيل  موالي  لجامعة  التابعة  الجامعية 

بمكناس.
وبالرغم من احتجاجات وغضب األساتذة 
املؤسسة،  هــذه  داخــل  واملــوظــفــن  واألطـــر 
ومطالبتهم بإرسال لجنة افتحاص مختصة 
والخروقات  االختاالت  في  التحقيق  بهدف 
الذي  السؤال  أن  إال  الجامعة،  تعرفها  التي 
تحمي  التي  الجهات  من  الجميع:  يطرحه 

عميد الكلية؟
املحلي  املكتب  أصدر  أن  وقد سبق 

العالي،  للتعليم  الوطنية  للنقابة 
ــي،  ــاض بــيــانــا يـــوم 9 يــنــايــر امل
الذين  األســاتــذة  لشكايات  تطرق 
والقرارات  »التجاوزات  استنكروا 
الصالح  تخدم  ال  التي  االنفرادية 
العام، وال تكرس املفهوم الحقيقي 

واملالية  اإلدارية  للحكامة 
والثقافة  ــة،  ــصــادق ال
اتخاذ  التشاركية في 
الــــقــــرار، ونــخــص 
بــالــذكــر األعــضــاء 
داخــل  املنتخبن 

مجلس الكلية«.
أدان  ــا  ــ ــمـ ــ كـ
الجهوي  املكتب 
ــة  ــي ــدرال ــف ــكــون ــل ل

محاربة  ظاهرة  بشدة،  للشغل،  الديمقراطية 
والتضييق على العمل النقابي بكلية العلوم 
استهداف  من خال  بالراشيدية،  والتقنيات 
حقوقهم  أبسط  من  وحرمانهم  النقابين 
الحسن  الباء  يبلون  لكونهم  إال  لشيء  ال 
أصــوات  وإخـــاص  أمــانــة  بكل  ويوصلون 
أمل تهييئ  ومعاناة كل من وثقوا بهم على 

مناخ عمل مائم لهذه الفئة من املوظفن.
املؤسسة  عميد  أن  مصادر،  عدة  وكشفت 
رئيس  أرسلها  التي  االفتحاص  لجنة  منع 
ألي  الــولــوج  مــن  إسماعيل  ــوالي  م جامعة 
معطيات أو معلومات مالية وإدارية متعلقة 
برمجتها  تــمــت  صــفــقــات  طــلــب  بــســنــدات 
السابقة  املواسم  برسم  وتنفيذها  وأدائها 
منها  الهدف  والتي   ،2021-2020-2019
العامة  للنيابة  إرساله  قصد  تقرير  إعــداد 
العام  الوكيل  إرسالية  على  استنادا 

ملحكمة االستئناف بفاس.
ــصــادر  ــت نــفــس امل ــغــرب واســت
الجهوي  املــجــلــس  تــحــرك  عـــدم 
للمجلس  ــتــابــع  ال لــلــحــســابــات 
الحسابات  في  للتدقيق  األعلى، 
بعدما  الكلية،  وميزانية  املالية 
من  الجامعة  رئــاســة  لجنة  منعت 
هذا  أن  حيث  امللفات،  على  االطــاع 
التأخير من شأنه أن يمنح الفرصة 
لترقيع  الكلية  عــن  لــلــمــســؤول 
امللفات املالية، والبحث عن حلول 
ــة املــشــاكــل  ــتــســوي ل
فيها  تتخبط  التي 

الكلية.

أساتذة ونقابيون يطالبون العدوي بافتحاص 
بالراشــيدية العـــلوم  كلـــية 

نور الدين هراوي  

الحقوقية  الجمعيات  مــن  الــعــديــد  دقــت 
التواصل  مواقع  عبر  بإقليم سطات،  واملدنية 
اختفاء  بشأن  الخطر  ناقوس  االجتماعي، 
يعمق  ما  الصيدليات،  من  األدويــة  من  عــدد 
املزمنة،  األمراض  مرضى  من  العديد  معاناة 
في  استهاكا  األكثر  لألدوية  بالنسبة  وأيضا 
البرد  نزالت  تخص  التي  كتلك  الشتاء،  فصل 

واألنفلونزا املوسمية.
املحلية  الطبية  املــصــادر  بعض  وحسب 
للجريدة، فقد سجل الصيادلة في هذا املوسم 
البارد، انقطاع العديد من األدوية واختفاءها 
من السوق، منها ما هو مرتبط بالبروتوكول 
19«، ومنها ما  »كوفيد  العاجي ضد فيروس 

له عاقة بأمراض الزكام عامة.
هذه  اخــتــفــاء  أن  ــصــادر،  امل نفس  وقــالــت 

األدوية بالعديد من صيدليات اإلقليم، ناتج عن 
ارتفاع الطلب على أصناف األدوية املستهلكة 
يتعرض  الذي  البارد  الطقس  هذا  في  بكثرة 
املناعي  الجهاز  فــي  إلصــابــات  الجسم  فيه 
والتنفسي لدى كثير من الناس، بل عزت ذات 
احترام  عدم  إلى  كذلك  املشكل  هذا  املصادر، 
ومــوزعــي  والــشــركــات  املختبرات  مــن  ــدد  ع
إجمالي  من  األمــان  ملخزون  بالجملة  األدويــة 
مخزون  وهو  الفارط،  العام  خال  مبيعاتهم 
لجميع  أشهر  أربعة  إلى  شهرين  عن  يقل  ال 
الرئيسية،  العاجية  األهمية  ذات  األدويـــة 

نفس املصادر.تــــضــــيــــف 
وطــالــبــت 
نـــــــفـــــــس 
ــادر  ــصــ ــ امل

الـــــــــوزارة 
على  الوصية 

بتأمن  الــقــطــاع، 
جـــمـــيـــع األدويـــــــة 

باملوسم،  الخاصة  سواء  واملطلوبة،  الفعالة 
عاقة  لها  الــتــي  ــة  ــ األدوي أو 
كالسل  املزمنة  بــاألمــراض 
مثا، أو التي عند فقدانها 
لدى  الصعوبات  تـــزداد 
ــراض  ــأمـ ــن بـ ــابـ ــصـ املـ
الــتــي  تــلــك  أو  ــب،  ــل ــق ال
ــاج  ــة فــــي عـ ــن ــضــم ــت م
»كورونا« وهلم جرا من 
األدوية املفقودة من 
الــصــيــدلــيــات، 
حيث طالبت 
ــادر  ــصــ ــ امل
ها  فير بتو
لــلــمــواطــن 
فـــي ســوق 
األدويـــــــــة 
ــر  ــ ــع ــ ــس ــ وب

مناسب. أيت الطالب

 األسبوع

الدرك  مصالح  بها  قامت  تدخل  عملية  أسفرت 
بنور،  سيدي  إقليم  العونات  أربعاء  بمركز  امللكي 
عن  بوحيا،  بدوار سي  املاضي،  األحد  يوم  صباح 
باملخدرات،  االتــجــار  في  متورط  شخص  إيقاف 
صدرت في حقه 25 مذكرة بحث وتوقيف من طرف 

مصالح الدرك امللكي على الصعيد الوطني.
كما تم إيقاف أشخاص آخرين كانوا مجتمعن 
توقيف  إلى  إضافة  خمرية،  جلسة  إطار  في  معه 

بحث  مــذكــرات   9 حقه  فــي  ــدرت  آخــر ص شخص 
حجز  على  زيــادة  امللكي،  الــدرك  طرف  من  وطنية 
20 كيلوغراما  بـ  كميات كبيرة من املخدرات تقدر 
وحجز  و»طــابــا«،  الهندي  والقنب  »الشيرا«  من 

معدات أخرى يستعملونها في تنفيذ عملياتهم.
وقد تم هذا التدخل السريع، بتنسيق بن مركز 
الدرك امللكي بأربعاء العونات وسرية الدرك امللكي 
امللكي  للدرك  الجهوية  والقيادة  بنور،  بسيدي 
إلى  ونقلهم  املتهمن  تصفيد  تم  حيث  بالجديدة، 
ووضعهم  العونات،  بأربعاء  امللكي  الــدرك  مركز 
تحت الحراسة النظرية من أجل إخضاعهم للبحث 
العامة  النيابة  على  إحالتهم  قبل  التمهيدي، 

باملحكمة االبتدائية بسيدي بنور.
عناصر  أوقفت  املــخــدرات،  بموضوع  وارتباطا 
يوم  بالزمامرة،  األمن  بمفوضية  القضائية  الشرطة 
السبت املاضي، شخصا يتاجر في املخدرات من ذوي 
السوابق العدلية، يملك ساحا ناريا بدون ترخيص 
سنة   47 عمره  يبلغ  للصيد،  بندقيتن  في  يتمثل 
وضعه  تم  وقد  بالزمامرة،  العليات  بــدوار  ويسكن 
رهن الحراسة النظرية وإخضاعه للبحث التمهيدي، 
االستئناف  بمحكمة  العامة  النيابة  على  إحالته  قبل 
سيدي  سجن  في  بوضعه  أمــرت  التي  بالجديدة، 
موسى بالجديدة من أجل محاكمته بتهمتي االتجار 

في املخدرات وامتاك ساح ناري بدون ترخيص.

امللكي  الدرك  عناصر  السياق، حجزت  نفس  وفي 
كميات   ،2022 فبراير   16 األربعاء  يوم  بالزمامرة 
كبيرة من املخدرات تتكون من القنب الهندي ومادة 
»الشيرا« كانت مخزنة بأحد األماكن املوجودة بدوار 

حضرية بجماعة سانية بالركيك دائرة الزمامرة.
وعناصر  الوطني  األمــن  رجــال  فــإن  لــإشــارة، 
الدرك امللكي، املتواجدين بمختلف املراكز الواقعة 
بمجهودات  يقومون  بنور،  سيدي  إقليم  داخــل 
واعتقال  املــخــدرات  تجارة  على  للقضاء  جبارة 
وضع  أجــل  من  قضائيا،  ومتابعتهم  مروجيها 
بعض  في  مؤخرا  نشطت  التي  التجارة  لهذه  حد 

األماكن البعيدة عن املراقبة األمنية.

تفويت صفقة المراحيض 
العمومية بماليين الدراهم 

األسبوع

البيضاوين،  صفوف  في  كبير  غضب  يسود 
املراحيض  فتح  في  املدينة  مجلس  تأخر  بسبب 
قبل  من  كبيرة  ميزانية  كلفت  التي  العمومية، 

مجلس املدينة السابق.
وقررت العمدة نبيلة الرميلي، تكليف شركة خاصة 
»CASA BAIA SDL«، من أجل تدبير املراحيض 

العمومية بعد مصادقة مجلس املدينة على العقد.
قدرها  مالية  ميزانية  املدينة  وقد رصد مجلس 
لتمويل مشروعن: األول يتعلق  30 مليون درهم 
بإنجاز  والثاني  العمومية،  املراحيض  بتثبيت 

مساحات خضراء في مناطق مختلفة باملدينة.
وبعد مصادقة مجلس املدينة، ستكون الشركة 
املراحيض  وتوزيع  اختيار  عن  مسؤولة  املكلفة 
لكن  واملناطق،  املقاطعات  مختلف  في  العمومية 
تعاني  ملاذا  الساكنة:  عند  املطروح  السؤال  يظل 

الدار البيضاء من أزمة في تعثر املشاريع ؟
العمومية  املراحيض  قضية  أثارت  أن  وسبق 
ضجة كبيرة في الدار البيضاء، بعدما قام مجلس 
العماري،  العزيز  عبد  بقيادة  السابق  املدينة 
بشراء مراحيض من الخارج بماين السنتيمات 

للمرحاض الواحد.

العدوي



العدد: 1596 من 25 فبراير إلى 3 مارس 202022

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

من  املستفيدين  من  طويلة  طوابير  أدت 
املوردين  أحد  مستودع  أمــام  املدعم  الدقيق 
بقرية  تــوزيــعــه  عملية  عــلــى  يــشــرف  ــذي  الـ
عارمة  فوضى  إلــى  بالناظور،  الطيب  ابــن 
الدعم،  هذا  من  االستفادة  في  الراغبني  بني 
وحاولت السلطات تهدئة األوضاع بإجبارها 
االنسحاب من  على  ملقحني  الغير  للمواطنني 

مكان التوزيع، مما زاد الطني بلة. 
وأثار اشتراط اإلدالء بجواز التلقيح من أجل 

غضب  املدعم،  الدقيق  من  املستهدفني  استفادة 
سكان البلدة واملستفيدين من الدواوير املجاورة 
الجهة  في وجه  يثورون  الذي جعلهم  األمر  لها، 
املوزعة، معتبرين أنهم يتعرضون لإلهانة بسبب 

»كيس ديال الطحني«، حسب تصريحاتهم.
هذه  من  املستفيدين  أحد  تصريح   ووفــق 
التي كانت  »بلدة ابن الطيب  الخدمة، قال إن 
إحداث  في  املثل  بها  يضرب  قريب  عهد  إلى 
انتظار  دون  لهم،  قارة  ملناصب شغل  أبنائها 

ما سترسمه الحكومة من سياسات اجتماعية 
يتعارك  بلدة  اليوم  أصبحت  اقتصادية،  أو 
مضيفا:  الطحني«،  ديال  كيس  على  أبناؤها 
»األمر قد يزداد سوء إذا لم تتدخل الدولة في 
البطالة  شبح  المتصاص  ممكن  وقت  أســرع 
وتماسكها  األســر  استقرار  يهدد  بات  الــذي 
جميع  انسداد  ظل  في  قاتم  بمستقبل  وينذر 
السكان  لفائدة  الشغل  فــرص  توفير  ــاق  آف

والشباب«.

املــواشــي  تــربــيــة  قــطــاع  يعيش 
ــدرارة ومــعــتــركــة،  ــنـ بــجــمــاعــتــي تـ
فكيك،  إلقــلــيــم  تــرابــيــا  الــتــابــعــتــان 
تعيشه  ما  بسبب  صعبة  وضعية 
مما  وتهميش،  جفاف  من  املنطقة 
غياب  ظــل  فــي  ــلــزوال  ل ــا  آي جعله 
السلطات  لـــدن  ــن  م ــه  ب ــمــام  االهــت

املحلية، وغياب أي دعم للرعاة. 
املاشية على صعيد  تربية  فقطاع 
أهمية  ذات  ثروة  يعد  فكيك،  إقليم 
يعتبر  حيث  الساكنة،  لــدى  كبيرة 
امتاك القطيع في تقاليد قبائل بني 
باملنطقة،  القبائل  من  وغيرها  گيل 
ورمزا  واالستثمار،  لادخار  وسيلة 
على  ساعد  مما  والوجاهة،  للغنى 

نمو الثروة الحيوانية باإلقليم. 
الكسابة،  ووفق ما صرح به أحد 
ترتكز  باإلقليم  املاشية  »تربية  فإن 
باألساس  يقوم  تقليدي  نمط  على 
مراعي  من  الطبيعة  توفره  ما  على 

الظروف  باختاف  تختلف  وغابات 
وأن  ناحية«،  بكل  الخاصة  املناخية 
الحاجيات  كل  لسد  يكفي  ال  »هــذا 
الغذائية للماشية، وعلى الخصوص 
مما  املمطرة،  غير  السنوات  خال 
كالشعير  علفية  مواد  توفير  يتطلب 
والشمندر والعلف املركب وغيرها«. 
»تأخر  أن  ذاته،  املتحدث  وأضاف 
على  كثيرا  أثر  السنة  هذه  األمطار 
الكسابة  إذ صار جميع  القطاع،  هذا 
كما  نعاجهم«،  من  التخلص  يريدون 
قائا:  الوضعية  عــن  أحــدهــم  عبر 
أجل  من  للسوق  نعاج  ثاثة  »أخذت 
الواحدة  سعر  يتجاوز  فلم  بيعها، 
اشتريت  بعتها  وحــني  درهـــم،   100
 320 بمبلغ  الــزرع  حبوب  من  كيسا 
درهما من أجل أن تتمكن ماشيتي من 
األكل، أضف عليها مصاريف النقل«.

ــر  ــب ــت ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، اع ــ مـ
ــن قــبــائــل بني  بــعــض الــكــســابــة م

لــيــس وحــده  ــاف  ــجــف »ال كــيــل، أن 
الــرعــي في  قــطــاع  أثــر على  الـــذي 
الفساد  حــتــى  ــل  ب املــنــطــقــة،  هـــذه 
توزيع  يخص  الـــذي  املــســتــشــري، 
تعبيره. وفـــق  الــعــلــف«،   حــصــص 
جدير بالذكر، أن قطاع الرعي بإقليم 

من   %  85 نسبته  ما  يشكل  فگيگ، 
كما  باإلقليم،  االقتصادي  النشاط 
تعتبر قبائل بني گيل األكثر تعاطيا 
هذه  أن  العلم  مع  املاشية،  لتربية 
املنطقة تعتبر املزود الرئيسي لعدة 

جهات من اململكة بأضحية العيد.

مديـــنة  مستشــفى 
السعيدية في خبر كان 

»غــائــبــا«  السعيدية  مــديــنــة  مستشفى  يـــزال  ال 
ــا« نــهــايــة ســنــة 2019،  ــورونـ مــنــذ بــدايــة جــائــحــة »كـ
من  »كوفيد«  فيروس  ملرضى  تخصيصه  مت  حيث 
املدينة  كــون  رغــم  الشرقية  اجلــهــة  مناطق  بعض 
أخــرى،  أمـــراض  مــن  لالستشفاء  ماسة  يف حاجة 
ويف حاجة ملحة ملصلحة املستعجالت والعالجات 
الـــضـــروريـــة، ممــا يــدفــع املــرضــى إلـــى الــبــحــث عن 
أحفير،  أو  ببركان  اإلقليمي  املستشفى  العالج يف 

خاصة مع حاالت الوالدة وحاالت طارئة. 
وســـبـــق لــهــيــئــات نــقــابــيــة طــبــيــة بــالــســعــيــديــة، 
أن طـــالـــبـــت بـــاســـتـــرجـــاع املــســتــشــفــى اإلقــلــيــمــي 
والــعــالجــيــة، خاصة  الطبية  اخلــدمــات  لــتــقــدمي 
التخفيف من  املستعجالت، من  ما يتعلق بطب 
مــعــانــاة الــســاكــنــة الــتــي تــضــطــر إلــى طـــرق أبـــواب 
ــدراق« مبــديــنــة بــركــان،  ــ املــســتــشــفــى اإلقــلــيــمــي »الــ
ــتـــي أصــبــحــت  نـــاهـــيـــك عــــن عــمــلــيــات الـــــــوالدة الـ
الــســاحــلــيــة، مما  املــديــنــة  الــتــنــقــل خـــارج  تتطلب 

يؤزم وضع األمهات ويزيد من معاناتهن. 
املــكــتــب احملــلــي للنقابة  ــدر  مـــن جــهــتــه، أصــ
الــوطــنــيــة لــلــصــحــة بــالــســعــيــديــة، بــالغــا يعتبر 
فيه »املندوبية اإلقليمية لوزارة الصحة تسعى 
إلغالق مستشفى القرب بالسعيدية من خالل 
اســتــنــزافــه مـــن أطــــره الــصــحــيــة بــعــد جتــريــده 
مـــن غــالــبــيــة مــعــداتــه الــبــيــوطــبــيــة، وتــقــدميــهــا 

للمستشفى اإلقليمي ببركان«. 
وأشار البالغ وقتها إلى أن املندوب اإلقليمي قام 
بإصدار مذكرات حتت مسمى »إعادة تعيني مؤقت« 
ملــمــرضــي الــتــخــديــر واإلنــــعــــاش، وتــقــنــيــي املــخــتــبــر 
»الــــدراق«  مستشفى  نــحــو  الــســعــيــديــة،  مبستشفى 
ببركان، معتبرا ذلك جتاوزا لكل القوانني واملقررات 
املعمول بها، ومبررا هذا اإلجــراء، بتلقيه  الوزارية 
تــفــويــضــا مـــن وزارة الــصــحــة، ومــبــاركــة مـــن املــديــر 

اجلهوي لوزارة الصحة بجهة الشرق.

عمالة الناظور: ال دقيق لمن ال تلقيح له! 

إنزكان 

كواليس  جهوية

القنيطرة

تفاقم أضرار قطاع تربية المواشي في الجهة الشرقية 

واقـعة غـريبة.. هـروب جمـاعي لنـزالء مسـتشفى
العقـــلية  األمـــــراض 

األسبوع
 

  
القنيطرة  ملدينة  البلدي  املجلس  يعرف 
ــني تــحــالــف األغــلــبــيــة، بسبب  تــصــدعــا ب
ــدة مــواضــيــع  ــول عـ ــيــة حـ خــافــات داخــل
ــات مــع رئــاســة املــجــلــس، خــاصــة  ــف ــل وم
من  مستشارين  بإقالة  الرئيس  قام  بعدما 
مهامهم، وتوجيه استفسار إلى مستشارة، 
واستمرار املشاكل في عدة قطاعات حيوية 
واإلنارة  والتطهير  النقل  مثل  املدينة،  في 

العمومية واملسالك الطرقية.
هذه  رغــم  للمجلس  دورة  عقد  تــم  وقــد 
الفريق  اعتبر  حيث  املسجلة،  الخافات 
داخــل  منعدم  الــتــواصــل  أن  االستقالي 
املعلومات  نــشــر  عـــدم  بسبب  األغــلــبــيــة 
ــي مــوقــع املــجــلــس، ونشر  واملــعــطــيــات ف
مواقع  في  العام  بالشأن  املتعلقة  األخبار 
النقل  ملف  منتقدا  االجتماعي،  التواصل 
الحضري وعدم مراجعة الشركة بخصوص 
أثمنة التذاكر للطلبة والتاميذ، إلى جانب 
ووضعية  املــقــبــرة،  فــي  التسيير  مشكلة 

القاعات الرياضية.
وقد عرفت الجلسة خافات بني مستشاري 
يتعلق  فيما  خاصة  بينهم،  فيما  األغلبية 
خمس  الستفسار  اإلقليم  عامل  بمراسلة 
مستشارين حول تدخلهم في قضية معروضة 
الجماعة،  أمــاك  بأحد  تتعلق  القضاء  على 
بتوجيه  الــبــلــدي  املــجــلــس  رئــيــس  ــام  ــي وق
استفسار إلى نائبته حول تقديم شهادة إلى 
مركز تجاري ال يدخل في اختصاصها، حيث 
اتهمت الرئيس بخرق القانون ألنه ال يحق له 

توجيه االستفسارات.

تصدع في تحالف 
البلدي  المجلس 

مــتبادلة واتــهامات 

 األسبوع
 

  
األمراض  مستشفى  في  غريبة  حادثة  وقعت 
العقلية بإنزكان، تتمثل في هروب جماعي لعدد 
األمراض  بمرضى  الخاص  املستشفى  نزالء  من 

والعقلية. النفسية 
أزيد من  الفارين من املستشفى  بلغ عدد  وقد 
عشرين نزيا، من بينهم أشخاص متورطون في 
للعاج  للمستشفى  إدخالهم  تم  قضايا جنائية، 
خال  نفسية  اضطرابات  من  معاناتهم  بسبب 

ارتكابهم للجرائم.
عملية  وقعت  فقد  مطلعة،  مصادر  وحسب 
التي  األشغال  بسبب  عقليا،  املختلني  هــروب 
يعرفها املستشفى، في غياب الحراس واملراقبة 
رعبا  خلقت  التي  الواقعة  هذه  حصول  لتفادي 
في صفوف الساكنة، بسبب الخطر الذي يشكله 

املختلون عقليا في الشوارع.
وزارة  ومجتمعية  مدنية  هيئات  طالبت  وقد 

الصحة، بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق من أجل 
األمراض  مستشفى  عمل  على  قرب  عن  االطاع 
العقلية بإنزكان، والوقوف على حيثيات وظروف 
املذكورين،  لنزالئه  الجماعي  الفرار  ومابسات 
العثور  أجل  من  بالتدخل  السلطات  طالبت  كما 
من  للمستشفى  وإعادتهم  املرضى  هؤالء  على 

أجل استكمال عاجهم.
خال  العقلية  ــراض  األمـ مستشفى  وشهد 
غامضة،  ألسباب  نزيل  وفاة  املاضي،  األسبوع 
الخدمات  تــردي  أثــار ضجة حــول  ــذي  ال األمــر 
نتائج  انــتــظــار  فــي  املستشفى،  فــي  الطبية 

التحقيق من قبل املصالح املختصة.

األسبوع

  
تردي  وجمعوية  حقوقية  فعاليات  استنكرت 
محمد  اإلقليمي  املستشفى  في  الطبية  الخدمات 
املخصصة  األقــســام  وخاصة  بأسفي،  الخامس 

تعرف  والتي  املركزة،  العناية  ووحدات  للجراحة 
شلا تاما خال أيام العطل، وعدم توفر املستشفى 
على التجهيزات الازمة واملوارد البشرية الكافية، 

لرفع جودة الخدمات الطبية.
يعيشها  التي  املــزريــة  الوضعية  هــذه  وتضع 
أمام  وعائاتهم  املرضى  اإلقليمي،  املستشفى 
معاناة كبيرة في البحث عن العاج خارج املدينة، 
بمراكش  االستشفائية  املــؤســســات  فــي  ســـواء 

من  تجاوب  أي  غياب  في  البيضاء،  الــدار  في  أو 
املشاكل  لحل  الوصية  ــوزارة  والـ املندوبية  قبل 
والخصاص الذي يعاني منه املستشفى اإلقليمي، 
املستشفى،  في  الطبية  الخدمات  تراجع  دفع  كما 
ممثلي اإلقليم بالبرملان، إلى توجيه أسئلة كتابية 
الوضع الصحي بمدينة أسفي،  الوزراء حول  إلى 
واإلمكانيات  الطبية  للتجهيزات  يفتقد  ــذي  وال

واألطر الطبية، للنهوض بقطاع الصحة باإلقليم.

مطالب بتوفير األطر الصحية في المستشفى اإلقليمي  أسفي



أزمـــــــــــــور

كــل املجالس املنتخبة تتكون من نواب األغلبية 
واملعارضة، ميارسون عملهم اجلماعي يف إطار االحترام 
إلى  الوصول  دون  بينهم،  املتبادل مهما وصل اخلالف 
بالكالم  والشتم  والقذف  السب  مثل  مشينة  ممارسات 
فيهم  وضعوا  الذين  للناخبني  احتراما  وذلــك  النابي، 
الــثــقــة، لــكــن يف املــجــلــس الــبــلــدي ألزمــــــور، هــنــاك من 
ــل بــهــم االســتــهــتــار إلـــى حـــد الــتــفــوه بــكــالم ســاقــط  وصـ
عوض التحلي باالحترام وباألخالق احلسنة والنقاش 

الهادف ألجل مصلحة املدينة والسكان.

جهة  رئــيــس  مــعــزوز،  اللطيف  عــبــد  قــام 
أزمور  ملدينة  تفقدية  بزيارة  البيضاء سطات،  الدار 
وملعاملها التاريخية، وهي أول زيارة يقوم بها الرئيس 
الكامل  دعمه  عن  خاللها  عبر  حيث  االستقاللي، 
املجال  تنمية وتأهيل  التي من شأنها  املبادرات  لكل 
احلضري للمدينة، فأزمور يف حاجة ماسة ملثل هذه 
التي  واملشاكل  النواقص  عند  والــوقــوف  الــزيــارات 
منذ  املدينة  تعيشها  التي  واالختالالت  منها،  تعاني 
مدينة  بجعلها  ساكنتها  تطالب  والتي  سنوات،  عدة 
العريق  لتاريخها  نظرا  اجلهة،  صعيد  على  ثقافية 

ووجودها قبل العديد من مدن اململكة. 

عليها  يطلق  الــتــي  الــربــيــع  أم  قــنــطــرة  تــوجد 
العناية  تتطلب  العابرة«، يف وضعية  الفنية  »املنشأة 
بــهــا وإعـــــــادة تــرمــيــمــهــا حــتــى تـــنـــال مــكــانــتــهــا الــتــي 
تستحق، وقد مت فتح الباب أمام بعض املقاوالت عبر 
وترميمها، حيث  العروض، إلعادة إصالحها  طلبات 
8 ماليني و59 ألف  مت تخصيص غــالف مالي قــدره 
درهـــم لــهــذا املــشــروع، ليظل الــســؤال املــطــروح: متى 
الذكرى  حلت  التي  القنطرة  إصــالح  أشغال  تنطلق 

املائة على إنشائها على ضفة نهر أم الربيع ؟

أصداء

شكيب جالل 

21 العدد: 1596 من 25 فبراير إلى 3 مارس 2022

إخضاع زراعة البطيخ والطماطم لشروط صارمة
الـــخطر نــاقوس  يـــدق  المــياه  شـــح 

كواليس  جهوية

بن جرير

سـوق أسبـوعي صـرفت 
عليه الماليير بدون فائدة 

األسبوع
  
  

أصــبــح الـــســـوق األســبــوعــي ملــديــنــة بـــن جــريــر يف 
وضعية مزرية، بسبب اإلهمال وعدم إجنازه بالشكل 
املطلوب وانعدام املراقبة، رغم أنه خصصت لبنائه 

ميزانية مالية تقارب اخلمسة ماليير سنتيم.
وقد انهارت وتصدعت أجزاء من سور السوق 
ــتـــي مت  ـــالت الـ ــ ــوب كـــثـــيـــرة يف احملـ ــيـ ــهــــرت عـ وظــ
بناؤها، مما دفع بالتجار واملهنيني إلى التنديد 
بالوضعية التي أصبحت عليها مرافق السوق، 
الصحية،  السالمة  ومعايير  التنظيم  وغــيــاب 

خاصة يف املجزرة وأماكن بيع اللحوم.
وانتقد املهنيون استعمال »الياجور« يف بناء 
ــه لـــن يــصــمــد طـــويـــال بسبب  ســــور الـــســـوق، ألنــ
االزدحـــــــام وعــــوامــــل الـــتـــربـــة والــــريــــاح، الــشــيء 
الــذي حــصــل، حيث بــدأت بعض أجـــزاء السور 
عليه  لم متر  السوق  افتتاح  أن  رغــم  تتساقط، 

سوى بضعة أشهر.
وقـــد كــلــف بــنــاء الــســوق أزيــــد مــن 5 ماليير 
املــســاحــة األرضــيــة  ثــمــن  احــتــســاب  سنتيم دون 
البلدية  قامت  والتي  20 هكتارا،  لـ  التي تصل 
 20 يتعدى  ال  بثمن  أصحابها  مــن  بانتزاعها 
ــع، حــيــث وقــعــت اجلــمــاعــة  ــربـ درهـــمـــا لــلــمــتــر املـ
صفقتني إلجناز السوق األسبوعي مع مقاولة 
واحدة بغالف مالي وصل ملليارين و800 مليون 
سنتيم، إال أن وتيرة األشغال كانت بطيئة مما 
أدى إلـــى فــســخ الــصــفــقــة مــع املــقــاولــة، كــمــا أن 
مالية  منحة  للبلدية  قــدمــت  الــداخــلــيــة  وزارة 
قــدرهــا مــلــيــار و300 مــلــيــون ســنــتــيــم، حــيــث مت 
650 مــلــيــون  إنـــشـــاء مـــجـــزرة بــلــديــة بـــحـــوالـــي 
ســنــتــيــم، وبــنــاء قــنــطــرة داخـــل الـــســـوق، وتهيئة 
قنوات الصرف الصحي وتشييد طريق وممرات 
الـــســـوق يف الــفــتــرة  لــلــراجــلــني، إال أن وضــعــيــة 
إجنــازه،  اختالالت حصلت يف  أن  تبرز  احلالية 
حتقيق  بفتح  املطالبة  إلــى  املهنيني  دفــع  ممــا 

حول اخلروقات التي عرفها املشروع.

شيشاوة

األسبوع
 
  

قررت السلطات املحلية بإقليم شيشاوة، 
بها  املسموح  الزراعية  املساحات  تحديد 
خالل  والطماطم  البطيخ  بغرس  للفالحني 
املوسم الفالحي الحالي، وذلك للحفاظ على 

املياه الجوفية.
وجاء قرار عامل اإلقليم بتشديد الخناق 
على زراعة البطيخ والطماطم، بعد اجتماع 
تدارست  التي  للمياه  اإلقليمية  اللجنة 
لتوصي  املنطقة،  في  املائية  الفرشة  تراجع 
في  بالبطيخ  املغروسة  املساحة  بتحديد 
والطماطم  الواحد،  للبئر  هكتارات  خمس 

في هكتار واحد دون تجاوز ذلك.
نهاية  زمنية  فترة  السلطات  ووضعت 
بعملية  القيام  ألجــل  الــقــادم،  مــارس  شهر 
بسبب  وذلــك  والطماطم،  البطيخ  غــرس 
على  وانعكاسها  باإلقليم،  املناخية  الحالة 
انخفاض مستوى املياه في الفرشة املائية.
وفرضت السلطات على الفالحني املعنيني 

كمية  لقياس  عدادات  وضع  الزراعة،  بهذه 
االستهالك  لترشيد  وذلك  املياه،  استهالك 
الجوفية،  املائية  النقط  استخدام  وحسن 

تفاديا لهدر املياه بشكل عشوائي.
لتنفيذ  خاصة  محلية  لجن  تكوين  وتم 

الجوفية  املياه  استعمال  ومراقبة  القرار 
من قبل الفالحني في املنطقة، وذلك للحفاظ 
في  تدبيرها  وحسن  املائية  الــثــروة  على 
استمرارية  لضمان  وذلك  الفالحي،  املجال 

زراعة املنتجات الفالحية األخرى.

األسبوع
 
  

املعارضة  مــن  مــســتــشــاران  تــقــدم 
باملجلس الجماعي ملدينة بن سليمان، 
القضاء ضد منتخبني، وأعضاء  إلى 
لفريق  املسير  املكتب  فــي  سابقني 

حسنية بن سليمان لكرة القدم.
على  القضية  إحــالــة  تمت  وقــد 

فيها  للتحقيق  القضائية  الشرطة 
األشخاص  كل  إلى  االستماع  قصد 
الشكاية،  في  أسماؤهم  املوجودة 
ورئيس  مــســتــشــارون  بينهم  مــن 
دائنني  بصفتهم  البلدي،  املجلس 
للفريق بمبالغ تصل لـ 300 مليون 
ســنــتــيــم، حــســب الــتــقــريــر املــالــي 

للنادي.
االستماع  إلــى  الشكاية  وتــدعــو 
للفريق  املسير  املكتب  عن  ملسؤولني 
ومسؤولي  ــرة،  األخــي الــســنــوات  فــي 

وكالة بنكية تضم حساب النادي الذي 
سبق  بحيث  مالية،  اختالالت  عرف 
للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن 
العام،  الوكيل  من  بتعليمات  طالبت 
ومستندات  وثائق  على  بالحصول 
ــات  ــحــســاب بــنــكــيــة ونـــســـخ مـــن ال
بمداخيل  واملتعلقة  للفريق،  املالية 
ومصاريف النادي، واألشخاص الذين 

قاموا بسحب تلك املبالغ املالية.
وقد استفاد فريق حسنية بن سليمان 
 200 من  ــد  ألزي يصل  مالي  دعــم  من 

البلدي،  املجلس  من  سنتيم  مليون 
وفق عقد شراكة وقعه رئيس املجلس 
البلدي وابنه الذي هو أيضا مستشار 
في املجلس، إال أن النقطة التي جعلت 
الــقــضــاء، هي  ــى  إل تلجأ  املــعــارضــة 
وجود أسماء مستشارين من املجلس 
الكروي  للفريق  املالي  التقرير  في 
كدائنني له، األمر الذي جعلها تطالب 
بفتح تحقيق وبكشف الحجة لتأكيد 

هذه الديون.

تحقيق قضائي مع منتخبين في اختالالت حساب فريق لكرة القدم بن سليمان

خنيفرة

وزان

مطالب بمحاكمة علنية للمتورطين في »اختالس«
الكـــلوي القـــصور   جمعـــية 

األسبوع

تتواصل محاكمة أطباء وصيادلة ومستخدمني 
تتعلق  بتهم  بخنيفرة،  االبتدائية  املحكمة  في 
بـ»تبديد أموال عمومية وخيانة األمانة بجمعية 

تتعلق بمرضى القصور الكلوي«.
االبتدائية  باملحكمة  املــلــك  وكــيــل  وقـــرر 
حالة  في  متهمني  خمسة  متابعة  بخنيفرة، 
مال  وأمــني  عــام،  طبيب  بينهم  من  اعتقال 
القصور  بمرضى  الخاصة  للجمعية  سابق 

في  يشتبه  آخــريــن  ومستخدمني  الكلوي، 
تورطهم في اختالس وتبديد أموال الجمعية.
لحقوق  املــغــربــيــة  الــجــمــعــيــة  ــبــت  وطــال
جلسات  بعلنية  خنيفرة،  ــرع  ف ــســان/  اإلن
شخصا   14 فيها  يتابع  الــتــي  املــحــاكــمــة، 
اثنني  وصيدليني  أطباء  أربعة  بينهم  من 
ومحاسب، وأشخاص آخرين في قضية مركز 

»الدياليز« باملدينة.
املنتصبة  الحقوقية  الهيئة  واعــتــبــرت 
الجلسات  علنية  أن  امللف،  في  مدني  كطرف 
لغياب  العادلة،  املحاكمة  عناصر  من  تعد 
ال  والتي  الجلسات،  سرية  تجيز  مــبــررات 

ومن  الجلسات  أطـــراف  حضور  مــن  تمنع 
ينوب عنهم.

التي  الشكاية  بعد  القضية،  وتفجرت هذه 
طالبت  املدينة،  في  حقوقية  هيئات  تقدمت 
الجمعية،  بالتدقيق في حسابات  من خاللها 
والتقرير املالي الذي تقدم به املشرفون على 
قائلة  للجمعية،  العام  الجمع  خالل  املركز 
مليار  تــجــاوزت  الجمعية  »مــصــاريــف  أن 
واحــدة،  سنة  خــالل  سنتيم  مليون  و400 
من  امليزانية  هذه  كيفية صرف  عن  متسائلة 
التصفية  مركز  أن  العلم  مع  الجمعية،  مالية 

يستخدم معدات انتهت مدة صالحيتها«.

مشروع إحداث نواة جامعية يثير غضب الساكنة
 األسبوع

مــديــنــة وزان  ــت ســاكــنــة  ــ الزال
الــنــواة  مــشــروع  ــراج  إخـ تنتظر 
بعد  الوجود،  حيز  إلى  الجامعية 
توقيع  على  طويلة  ــدة  م مـــرور 
املجلس  أبرمها  التي  االتفاقية 
ــق واملــجــلــس  ــســاب ــيــمــي ال اإلقــل
العالي  التعليم  لــوزارة  الجهوي 
كلية  إحــداث  بهدف   ،2020 سنة 
لطلبة  االخــتــصــاصــات  مــتــعــددة 
بحوالي  قدر  مالي  بغالف  اإلقليم 

73 مليون درهم.

ــرت الـــســـاكـــنـــة  ــ ــبـ ــ وعـ
بــإنــجــاز  تمسكها  عـــن 
متعددة  كلية  مشروع 
االخــــتــــصــــاصــــات، 
رافـــــضـــــة تـــحـــويـــل 

املــــشــــروع إلـــى 
ــة  ــ ــ ــس ــ ــ ــؤس ــ ــ م
ذات  جــامــعــيــة 
ــاب  ــطـ ــقـ ــتـ اسـ
ألنه  مــحــدود، 
سيحرم املئات 
ــاء  ــ ــن ــ مـــــن أب
من  املنطقة 
ــة  ــ ــدراسـ ــ الـ
ــرب  ــ عـــــن ق

واالســـتـــفـــادة مــن املــؤســســة 
السيما  الجديدة،  الجامعية 
للسفر  يضطر  أغلبهم  وأن 
تـــطـــوان  أو  فـــــاس  إلـــــى 
الستكمال مساره الجامعي.
ــر  ــد وف ــق لــــإشــــارة، ف
اإلقليمي  املــجــلــس 
األرضــيــة  البقعة 
ــة  ــصــ ــصــ ــ ــخ ــ امل
ــواة  ــنـ لــبــنــاء الـ
في  الــجــامــعــيــة، 
استكمال  انتظار 
اإلجـــــــــــــــراءات 
اإلداريـــــــة الــتــي 
ــب بــعــض  ــطــل ــت ت

الوقت، بينما تدعو وزارة التعليم 
العالي إلى فتح نقاش مع مختلف 
في  الحسم  أجــل  من  الفعاليات 
املــراد  الجامعية  املؤسسة  نــوع 

إحداثها في اإلقليم.
ــد عــبــرت الــعــديــد من  هـــذا، وق
عن  باملدينة،  املدنية  الفعاليات 
التخصصات  توسيع  في  رغبتها 
حتى  الجامعية،  ــنــواة  ال بــهــذه 
تفتح آفاقا جديدة للطلبة وحاملي 
شهادة الباكالوريا لولوج التعليم 
قلة  ظل  في  وخاصة  الجامعي، 
اإلمكانيات لدى األسر التي ترغب 
في إرسال أبنائها إلى املؤسسات 

الجامعية في مدن أخرى. الميراوي



ــا نــحــن  ــ ــرن ــ ــب أم ــي ــج ع
ــديــنــا الــســاح  ــة.. ل ــاربـ ــغـ املـ
مواجهة  على  والقادر  الحاد 
املستثمرين  إعـــصـــارات  كــل 
يحتكرون  الذين  والوسطاء 
االستهاكية،  املـــواد  بعض 
ــتــاعــبــون فـــي أســعــارهــا  وي
بــمــبــررات واهـــيـــة.. لــديــنــا 
ســـاح املــقــاطــعــة واالمــتــنــاع 
منتجاتهم  كــل  استهاك  عــن 
ــل  ــم داخــ ــراكـ ــتـ وجــعــلــهــا تـ
للتعفن  لتتعرض  مخازنهم 

إشهار  أجل  من  نتوحد  ال  لكننا  واإلتــاف، 
يريد  من  كل  وجــه  في  الفتاك  الساح  هــذا 
أجل  مــن  إفــقــارنــا  ــى  إل ويسعى  ابــتــزازنــا 
اعتدنا  الــبــنــكــيــة..  حــســابــاتــهــم  تضخيم 
من  الحكومة  فعل  رد  وانتظار  االحتجاج 
أجل التدخل وإنقاذنا من املدمنني على جمع 
ال  والذين  والخارج،  باملغرب  وتخزينه  املال 
أرقام  من  سنويا  يوفرون  ما  سوى  يهمهم 
البورصات  داخــل  أسهمهم  من  تزيد  مالية 

واألبناك الوطنية والدولية.
وأولئك  ــؤالء  ه تلقني  أجــل  مــن  لنتوحد 
دروسا في االحترام الواجب للمستهلك، وفي 
الحكومة  ولتعلم  لألرباح،  الواجب  التقنني 
والدولة أن عليهما توفير املواد االستهاكية 
الضرورية لكل فرد من أفراد الشعب بأثمنة 
املتمثلة  حقوقه  ضمن  تدخل  ألنها  رمزية، 
والصحة  والــعــمــل  والــســكــن  التغذية  فــي 
والتعليم... وأن الشعب ال يشحذ حقوقه، بل 
يطالب بها مرفوع الهمة والكرامة وينتزعها 

انتزاعا إذا تطلب األمر ذلك.
عجيب أمرنا.. ونحن الشعب الوحيد الذي 
وتنويعها  اليومية  وجباته  تغيير  يمكنه 
مطابخنا،  وســمــو  تقاليدنا  ــى  إل بالنظر 
التي  الحاضنة(  )األم  طبيعتنا  وســخــاء 
توفر لنا من كل الطيبات وامللذات، بإمكاننا 
مقاطعة الحليب املصنع ومشتقاته، واقتناء 
مربي  عند  من  مباشرة  الطبيعي  الحليب 
ــاعــز، أو من  ــار واإلبـــل وامل ــق األغــنــام واألب
الذين  الــفــقــراء  الــقــرويــني  وسطائهم  عند 
عند  من  أو  بالتجوال،  الحليب  بيع  اعتادوا 

شرب  بإمكاننا  »املــحــلــبــات«.. 
أو  الزعتر  أو  بالنعناع  الشاي 
»ليقامة« أو الخزامى..  فلييو أو 
ــرايـــب«  وبــإمــكــانــنــا صــنــع »الـ
والذي  واملغذي  اللذيذ  التقليدي 
السموم  تــلــك  عــلــى  يــحــتــوي  ال 
داخل  الشركات  تمزجها  التي 
على  الحفاظ  لضمان  منتوجاتها 
االمتناع  بإمكاننا  جــودتــهــا.. 
الخضر  ــواع  ــ أن ــل  ك ــراء  عــن شـ
الوسطاء  يقوم  التي  والفواكه 
وانتظار  بتخزينها  و»الجمالة« 
والقروية،  الحضرية  األســواق  في  ندرتها 
إلخراجها من أجل بيعها بأثمنة باهظة دون 
والفقراء  الكادحني  لجيوب  احترام  أدنــى 
بإمكاننا  املحدود..  الدخل  ذوي  واملوظفني 
زاد  إن  األجرة  سيارات  ركوب  عن  االمتناع 
أو  بالحافات  واستبدالها  تذاكرها  ثمن 
العكس.. واستبدال األدوية الطبية العصرية 
التخلي  البعض  وبإمكان  طبيعية..  بأدوية 
قليلة  أليــام  ــو  ول املطبخ  غــاز  قنينات  عــن 
والكهرباء  و»الكانون«،  »املجمر«  واستعمال 
هؤالء  جعل  بإمكاننا  الشمسية..  والطاقة 
يطلبون نجدتنا من أجل إنقاذ شركاتهم من 
مقاطعتنا  أمام  يصمدوا  لن  ألنهم  اإلفاس، 

ملنتجاتهم ولو ليوم واحد.
إنصافنا  أجل  من  الحكومة  تدخل  ننتظر 
تكون  األسعار  في  زيادة  كل  أن  نعلم  ونحن 
وأن  الحكومة،  طرف  من  تام  وقبول  بتزكية 
يعقدون  والــبــاطــرونــا،  الحكومة  الثنائي 
تحديد  أجــل  مــن  سرية  مكثفة  اجتماعات 
متى وكيف سيتم اإلعان عن تلك الزيادات، 
الــشــارع،  نبض  جــس  فــي  األيــام  ويقضون 
لنا  يزفون  لكي  املناسب  املوعد  واختيار 
بشرى الزيادة، كالزيادة األخيرة في الحليب 
واالستجمام،  العطلة  شهر  في  ُأقرت  والتي 
والترقب والتنديد بما يقع من تقتيل وتنكيل 
في بلد ما فتئ مواطنوه يتغنون بأنهم ربان 

السفينة اإلفريقية، و»أم الدنيا«.
الساح  هــذا  نشهر  نظل  أمــرنــا..  عجيب 
في  التسجيل  نــقــاطــع  ــه..  مــكــان غــيــر  ــي  ف
الجماعية  االنتخابات  ونقاطع  االنتخابات، 

والتشريعية واالستفتاءات، مع أننا مرغمني 
على الخضوع لقرارات املنتخبني وبرامجهم 
الترشيح  نرفض  التافهة..  ومخططاتهم 
ننتقيه  أن  ينبغي  الذي  لألصلح  والتصويت 
لترشيحه،  يسوق  من  هو  نجعله  ال  نحن، 
وندعمه لكي يكون أملنا في التغيير من داخل 
والجهوية  واإلقليمية  الجماعية  املجالس 
إطار  في  اإلصاح  نقاطع  البرملان..  وغرفتي 
جمعيات املجتمع املدني، التي يمكن بفضلها 
والحي  املدينة  وجه  املستطاع  قدر  نغير  أن 
والشارع.. وأن نغير سلوك األطفال والشباب 
والنساء والرجال، حول أمور تخص حياتنا 
القديم  وتماسكنا  مّلتنا  إلينا  وتعيد  اليومية 
و»الْجماعة«،  الحومة«،  وبنيات  »وليدات 

وتعاطف الجيران..
مع  والتواصل  والتفاوض  الحوار  نقاطع 
األهل واألحباب والجيران ألسباب وخافات 
تافهة، وملدد قد تصل إلى عدة سنوات، نفقد 
نستطيع  وال  وروابطنا،  أخوتنا  خالها  من 
أن نقاطع أكلة بالطماطم أو وجبة بالحليب 
الذي  البديل  لدينا  أنه  ليوم أو يومني، علما 

ال يعد وال يحصى.

المـنبر  الــــحر
العدد: 1596 من 25 فبراير إلى 3 مارس 2022
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المقــــاطعة ســـالح 
ما هو االنتقال 

الرقـــــــــــمي ؟

مواكبة  بحتمية  منها  وعــيا 
التطور العاملي الراهن في مجاالت 
واالقتصادية  ــة  اإلداريـ األنشطة 
التقليدية  التناظرية  النظم  من  والثقافية  واإلعامية 
إلى نظم االنتقال الرقمي، أحدثت الحكومة املغربية 
وإصــاح  الرقمي  باالنتقال  مكلفة  منتدبة  وزارة 
في  اإلدارة  بإصاح  الرقمنة  اقتران  ولعل   اإلدارة، 
هذه التشكيلة الحكومية، يعبر من دون شك عن وعي 
عميق بأن الرهان اليوم هو إنجاح االنتقال باملصالح 
اإلدارية من ردهاتها التقليدية إلى فضاءات الرقمية، 
ملا توفره من سرعة في األداء واختصار الكلفة املالية 
اللوجستيك،  معدات  وتقليص  الفورية  واالستجابة 
وهذا ما دفعنا للبحث عن األجوبة املحيطة بسؤال: 

ما هو االنتقال الرقمي ؟
التقنيات  استخدام  عملية  هو  الرقمي  االنتقال 
وتجارب  تجارية  وعمليات  ثقافة  إلنشاء  الرقمية 
جديدة أو تعديلها، لتلبية متطلبات األعمال والسوق 

املتغيرة.
هو  الرقمي  العصر  في  األعمال  تصور  إعادة  إن 
يتجاوز  الرقمي  فاالنتقال  باألساس،  رقمي  تحول 
وخدمة  والتسويق  املبيعات  مثل  التقليدية  األدوار 
الرقمي  االنــتــقــال  يبدأ  ذلــك،  مــن  وبــدال  الــشــركــاء، 
والتفاعل  الشركاء  فــي  تفكيرك  بكيفية  وينتهي 
معهم، فعندما ننتقل من الورق إلى جداول البيانات 
والتطبيقات الذكية إلدارة أعمالنا، تكون لدينا فرصة 
نشرك  )كيف  بأعمالنا  قيامنا  كيفية  تصور  إلعادة 

زبائننا( مع التكنولوجيا الرقمية من جانبنا.
ــاذا  وم بعملك  االنــتــقــال  كيفية  فــي  النظر  قبل 
سيحدث، نحتاج أوال إلى اإلجابة عن سؤال أساسي 
وقلم  الورقية  السجات  حفظ  من  انتقلنا  كيف  هو: 
بفضل  العالم  تغير  التي  األعــمــال  إلــى  الــرصــاص 

الرقمية؟ التقنيات 
مــنــذ وقـــت لــيــس بــبــعــيــد، احــتــفــظــت الــشــركــات 
بسجاتها الورقية، سواء كانت مكتوبة بخط اليد في 
دفاتر أو مطبوعة في املستندات، حيث كانت بيانات 
األعمال تمثيلية، فإذا كنت ترغب في جمع املعلومات 
املادية:  املستندات  مع  تتعامل  فإنك  مشاركتها،  أو 
األوراق، واملجلدات، والفاكسات، ثم أصبحت أجهزة 
معظم  وبــدأت  واســع،  بشكل  منتشرة  الكمبيوتر 
الشركات في تحويل كل تلك السجات املطبوعة على 
يسمى  ما  وهذا  رقمية،  كمبيوتر  ملفات  إلى  الورق 
بالرقمنة، أي عملية تحويل املعلومات من التناظرية 

إلى الرقمية.
ومشاركتها  املعلومات  على  العثور  لقد أصبح 
أسهل بكثير بمجرد أن تتم رقمنتها، لكن الطرق التي 
الجديدة،  الرقمية  سجاتها  الشركات  بها  تستخدم 
تحاكي إلى حد كبير األساليب التناظرية القديمة، إذ 
أيقونات  حول  الكمبيوتر  تشغيل  أنظمة  تصميم  تم 
ترهيًبا  وأقل  مألوفة  بأنها  لتشعر  امللفات  مجلدات 
الرقمية  البيانات  كانت  وقد  الجدد،  للمستخدمني 
لكن  نظيرتها،  من  كبير  بشكل  للشركات  كفاءة  أكثر 
أنظمة وعمليات األعمال، كانت ال تزال مصممة إلى 
حد كبير حول أفكار العصر التناظري وحول كيفية 
واستخدامها،  ومشاركتها  املعلومات  على  العثور 
العصر  فــي  راســخــني  أصبحنا  الــيــوم  نحن  ــا  وه
ــواع  األن جميع  مــن  الشركات  وأصبحت  الرقمي، 
تعمل على إنشاء طرق ذكية وفعالة وأحيانا مدمرة 

لاستفادة من التكنولوجيا.
من الرائع - بالطبع - جعل مراكز االتصال ومكاتب 
باستخدام  أكبر  بكفاءة  تعمل  املتجر  داخل  الخدمة 
التكنولوجيا الرقمية، لكن االنتقال الرقمي الحقيقي 
يأتي عندما تنظر إلى جميع التقنيات املتاحة وتفكر 
يمنح  أن  يمكن  مما  معها،  عملك  تكييف  كيفية  في 

الزبائن تجربة أفضل.
لم يتم اختراع وسائل التواصل االجتماعي لتحل 
إضافية،  قناة  أصبحت  لكنها  االتصال،  مراكز  محل 
أن  كما  للزبائن،  أفضل  خدمة  لتقديم  و»فــرصــة« 
الحتضان  بك  الخاصة  الخدمات  عــروض  تكييف 
جيدا  آخر  مثاال  يعد  االجتماعي،  التواصل  وسائل 

على االنتقال الرقمي.

حــقي عـــبده 

حمراوي بوشعيب 

وحديثه،  قديمه  التاريخ،  أن  على  الجميع  يتــفق 
املختصون  يذهب  بــل  التربية،  محورية  على  يشهد 
التربويون بعيدا في القول أن قيمة اإلنسان هي حصاد 
املحصلة  هي   - بدورها   - املجتمع  وحضارة  معارفه، 
التربية،  إياهم  وهبتها  التي  أبنائه  ملعارف  الجامعة 
وهكذا يؤكد الدارس التربوي أن املستقبل يضعنا أمام 
هو  الغد  عن  املعاش، والحديث  واقعنا  وأمام  أنفسنا، 
الطفولة  عن  والحديث  اليوم،  يولدون  أطفال  عن  حديث 
هو حديث عن التنمية التي تعني تنمية الظروف املادية 
سواء  والثقافية  الروحية  الجوانب  وتنمية  للحياة، 
الحديث  دون  تنمية  عن  الحديث  يمكن  ال  لذلك،  بسواء، 

عن التربية.
التنمية  أســاس  وهي  للجميع،  الشاغل  الشغل  هي  التربية  إن 
ودعامتها، بل ركيزتها، وتتجلى أهميتها القصوى والبالغة في نظر 
البعض، على النحو التالي، ما إن ُتبتلى الشعوب باملصائب واملحن، 
العربي  مجتمعنا  فأزمة  مهربا،  أو  ماذا  بالتربية  تستمسك  حتى 
املتفاقمة هي في جوهرها أزمة تربوية كما خلص إلى ذلك عبد هلل 
عبد الدايم، ومن هنا يرى بنفسه، أنه ليس لنا سوى التربية مخرجا 
النتشال أمتنا العربية من أزمتها الراهنة، فالتربية هي مدخلنا إلى 
في  الثقافي  االكتساح  ضد  الواقي  ودرعنا  وصامدة،  شاملة  تنمية 
عصر العوملة، واألسئلة املطروحة بحدة: ما هي العاقة بني التربية 
العلمي  األجنبي  التفوق  ملواجهة  األسلحة  أهم  هي  وما  والتنمية؟ 

والتكنولوجي؟
إن هدف معظم الدول الغربية، هو تغيير مناهجنا التعليمية ألجل 
تأتي  الغابر، حتى  أمتنا  مجد  عن  التاريخ  ما سجله  إعادة صياغة 
مناهج تربيتنا موافقة ومتسقة مع أهواء الغرب ورؤيا هوليود في 

محاباة اليهود..
التربية  فمفهوما   - التربويني  املختصني  نظر  فــي   - وهــكــذا 
مسيرتهما  تتحد  وأن  واحدة،  نقطة  في  يتقاطعا  أن  بد  والتنمية ال 
التفاعل  يحصل  لم  وإذا  التطور،  حركة  في  تصاعدي  خط  على 
واالنسجام بني التنمية والتكوين الدراسي للطفل، فلن يمكن الحديث 
مجرد  مجتمعنا  نظرة  في  نسبيا  زال  ال  الطفل  ألن  املستقبل،  عن 
مخلوق بريء يدخل السرور ويثري الحياة الزوجية بنكهة خاصة، 

الطفل في مجتمعنا الحالي لم يرق في وجداننا إلى ذلك 
املستوى املطلوب ليصبح قضية وهاجسا.

الواجب  إليه، يبقى من  ومن خال ما سبقت اإلشارة 
علينا دق ناقوس الخطر، والتنبيه إلى أمور تهدد األمة 
من  ويبقى  الكارثة،  مع  سباق  في  تربيتنا  ألن  بالهاك، 
عربية  نهضة  إحــداث  البعض،  يؤكد  كما  الــضــروري، 
لنا  التربوية،  نظمنا  في  الثورة  فتيل  بإشعال  شاملة 

موروث حضاري ولم نأت من عدم.. فأين هم ثوارنا؟
للحياة  الفرد وتأهيله  إعداد  بد من  ال  العدة،  وإلعداد 
بكل املكونات واملتطلبات الجسمية والعقلية واالنفعالية 
وفي  املواقف  مواجهة  على  للقدرة  وذلــك  والروحية، 
أشكالها  بكل  والعامة  الشخصية  املتطلبات  تحقيق 
الدكتورة  تقول  كما  امليسرات،  من  أو  كمالية  أو  كانت،  ضرورية 
هناء الليث، وهي تضيف بذلك معللة بأن التنمية مشتقة من النمو 
في  به  االهتمام  برز  حديث  مصطلح  وهو  الزيادة،  في  التدرج  أو 
ثنايا القرن املاضي، وتبرز أهمية هذا املصطلح في ارتباطه الوثيق 
بالبناء الحضاري املنشود للمجتمعات، وهو على ترابط وتفاعل مع 
كثير من املجاالت الحيوية كاالقتصاد واملعرفة والتخطيط والتربية.
الدارسني،  هؤالء  نظر  في  والتربية،  التنمية  بني  العاقة  إن  ثم 
بعد  التنمية  بمشكلة  يتزايد  االهتمام  بدأ  حيث  تاريخية،  عاقة 
الحرب العاملية الثانية، وذلك بسبب التغيرات التي واجهتها أوروبا 
بعد أن دمرتها الحرب، وهي نفس املشكلة التي واجهت الدول التي 
هذه  من  الكثير  فأصبحت  االستعمار  غبار  عنها  ونفضت  استقلت 
الباد تبحث عن األساليب املناسبة لرفع مستوى املعيشة والقضاء 

على مظاهر التخلف.
عن  الحديث  يمكن  ال  تربية  بدون  أنه  على  التربويني  جل  ويتفق 
املستقبل،  وكل  الحاضر  يشكلون نصف  أمة  كل  في  واألطفال  الغد، 
االجتماعية،  التنشئة  عملية  على  تنصب  أن  يجب  الجهود  وكل 
والتنشئة تعني العمل للمستقبل، والوقفة املستقبلية تائم التربية 
كل املاءمة، وال مستقبل لنا بدون العلم بكتاب هلل والعمل به كساح 
التقدم  درجــات  أقصى  إلى  للوصول  وأدبــي،  علمي  تنموي  تربوي 

والرقي واالزدهار.

ية التربية كأداة للتنمية من منظور إسالمي محور

ذ. الحسن العبد

عجيب أمرنا نحن المغاربة.. لدينا السالح 
الحاد والقادر على مواجهة كل إعصارات 

الذين يحتكرون  المستثمرين والوسطاء 
بعض المواد االستهالكية، ويتالعبون 

في أسعارها بمبررات واهية.. لدينا 
سالح المقاطعة واالمتناع عن استهالك 

كل منتجاتهم وجعلها تتراكم داخل 
مخازنهم لتتعرض للتعفن واإلتالف، 

لكننا ال نتوحد من أجل إشهار هذا 
السالح الفتاك في وجه كل من يريد 

ابتزازنا ويسعى إلى إفقارنا من أجل 
البنكية.. حساباتهم  تضخيم 
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هل وصلنا إلى مرحلة 
يعد  في غاٍب لم  ش  التوحُّ
تطويٍع  مرحلة  بعد  آمــنــا، 
قاسية خالل العشر سنوات 
محنة  في  عشنا  املاضية، 
رخــيــصــة كــانــت تــمــهــيــدا 
لــلــمــحــنــة الـــكـــبـــرى الــتــي 
ومن  اليوم،  املغرب  يعرفها 
»قتل«  القاسية،  مالمحها 
قياسية،  بسرعة  املجتمع 
أنها مراوغات  والحقيقة 

في  املجتمع  أن  ُيخفي  ــذي  ال السطح 
الزيف وأشكال  الهدم وهيمنة  خطر من 
المحدودة من االستسالم وإرشاء النُّخب 
القيم  وعزلها وتبخيس  الفئات  وتفكيك 
أنانية  لفائدة  بحموالتها  اإلنسانية 

متطرفة.
القصوى  مرحلته  التوحش  بلغ  لقد 
اعتقَد فيها أنه امتلَك مجتمعا بال وعي 

انتهت صالحية مقاومته.
وجودنا  صالحية  انتهت  فعال  فهل 
على  لنا  قدرة  ال  أشباح  مجرد  وصرنا 
الصفوف  في  واملشي  واملواجهة  النقد 

األولى والحارقة؟
هذا ما يريدون إيهامنا به، أما نحن، 
فدائما في مقدمة كل االحتجاجات لنضع 
اللهب  حــافــة  عــلــى  الجمعي  خيالنا 
بيننا  وهميا  جــدارا  ونهدم  الساحر، 
وبني روحنا الجمعية، بيننا وبني وعينا 
وأحالمنا..  وأصواتنا  بلغاتنا  املشترك 
فقد تطاول املتطاولون الفاقدون للخيال 

وهاجموا املجتمع ساعني لذبحه.
للتعبير  فرصة  هي  االحتجاج  أيــام 
بوضوح أننا هنا ودائما هنا، ال نبحث 
بــالــوهــم والــريــاء، أو  عــن مجد عــامــر 

في  ُمعلقة  ظالل  بال  أحالم 
ــواء بــال جــذور، نــحــن  ــه ال
كرامتنا  مــدى  لقياس  هنا 
وشموخ  بجهر  والتعبير 
ــا ألهـــلـــنـــا مــن  ــن ــب ــن ح ــ ع
الــفــالحــني والــعــمــال وكــل 
بكل  العظيم  شعبنا  أبناء 
والباني  العالي  تاريخهم 
معركة  ــخــوضــون  ي ــم  وهـ
أخرى من معاركهم التي ال 

تنتهي.
إننا اليوم، مثل كل أيامنا التي ال نخون 
وما  كّنا  أننا  نعلن  النبيلة،  مضامينها 
نزال وسنبقى في صف الخيال الذي ال 
يفر من املعارك الطويلة بيننا وبني قتلة 
واملئات  واملفكرين  والعلماء  الشهداء 
واملتحرر.. ممن  الحر  الفكر  َحَملة  من 
واحتضنوها  الصغيرة  أحالمنا  حملوا 
من  وتنمو،  تكبر  والغمام،  الجمر  مثل 
والرأي  والجمود  لالنبطاح  الرافضني 

الواحد.
االحتجاج،  مسيرات  كل  في  نشارك 
عن  الصفحات دفاعا  كــل  فــي  ونكتب 
مشبعا  حــّيــا  ــد..  ــري ن ــذي  الـ املجتمع 
باالختالف  والتجدد،  الحياة  بشغف 
والتقدم، دفاعا عن مجتمع الديمقراطية 
األتباع  مجتمع  مواجهة  في  والحرية 

والرعايا. واملستسلمني والسماسرة 
الطويلة  شعبنا  مسيرة  في  ُنشارك 
وأصــوات  واحــد  بقلب  جنب  إلى  جنبا 
لنا  الكراهية  مختلفة: ال لحكومة تحمل 
جيوبنا  في نهب  استمرارها  خالل  من 
ــل األســعــار ملـــلء أرصــدتــهــم،  ورفـــع ك
وقيم  الثقافة  وتهميش  التعليم  وإفساد 
الحداثة والتحديث والديمقراطية، وفي 

والتضييق  القمع  ألساليب  تجديدها 
في  البسطاء  ومحاربة  الحريات  على 

عيشهم اليومي.
أيها املثقفون:

الثقافي  دورنا  وتفعيل  تجديد  نريد  ـ 
في املجتمع؛

واختبار  صفوفنا  توحيد  نــريــد  ـ 
وجودنا ووعينا الجماعي؛

في  التضحيات  من  املزيد  بذل  نريد  ـ 
نشر املعرفة والوعي النقدي؛

الظالم  لكل  قــويــة  مــواجــهــة  نــريــد  ـ 
والجهل واالنتهازية والرداءة.

أجلها  مــن  التي  مسؤوليتنا،  إنها 
قطرة  نساوي  ال  ودونها  ونموت،  نحيا 

مداد تائهة.
املخِلصون  الخالصون  املثقفون  أيها 
يبحثون  ال  ممن  املنبطحة  غير  للكتابة 
أو  األمـــام  ــى  إل للهروب  تــبــريــرات  عــن 
الخلف.. أيها األصدقاء في عالم املغامرة 
مسيرة  في  لنكن  واملــعــقــدة..  الصعبة 
دمنا  استباحوا  الذين  على  االحتجاج 
وأحالمنا  حريتنا  وخنقوا  وأرزاقــنــا، 
معتقدين  اليأس  حافة  على  ووضعونا 

أننا سنستسلم.
ولكننا  مستسلمون  ال  أننا  لُنعلن 

قادمون..
لُنعلن أننا ال متهربون من مسؤولياتنا 

بل قادرون..
مثل  ولكننا  منبطحون  ال  أننا  لُنعلن 

األشجار الشامخة واقفون..
أو  الكراء  أو  للبيع  لسنا  أننا  لُنعلن 

الرهن ولكننا صامدون..
األول  األعلى  مثلنا  شعبنا:  مع  نحن 
فئرانا  لسنا  القادمون..  ونحن  واألخير 

لنفر من معاركنا النبيلة.

حليفي شعيب 

السعيد المواطن 

تكون  أن  غــابــريــيــل:  ســيــدونــي  تــقــول 
لتكون  الطرق  إحدى  هي  تلك  سعيدا.. 
الحصول  هي  ليست  والسعادة  حكيما، 
على ما ال نملك، بل هي أن نفهم وندرك 
قيمة ما نملك، وهنا تتجلى الحيرة التي تلف حياة املواطن 
كحبة  وذاب  وأتعابها  الحياة  هموم  أثقلته  الذي  املغربي 
ملح في قعر معاناتها باحثا عن السعادة املطلقة التي لن 
تكون إال بمواجهة الحياة واملغامرة من أجل اكتسابها في 
إطار من احترام الذات الفردية والجماعية وفي سياق الكد 

واملثابرة.
من  واحدة  شمعة  باستخدام  شمعة  ألف  إضاءة  يمكن 
دون أن يقصر ذلك من عمرها، ومشاركة السعادة مع الناس 
ال تقلل منه كما قال الحكيم بوذا، ألن ما ينقصنا الشعور 
بالسعادة، هو التفكير الزائد في يد ما في غيرنا دون أن 

نحاول الخروج من عنق الزجاجة التي تكاد تخنقنا.
في  عليه  العثور  يمكن  ال  السعيد  املواطن  عن  البحث 
وغالء  واألوبــئــة  األمــراض  ســادت  وقــد  الراهنة  أوقاتنا 
الفرص  تكافؤ  وعــدم  االجتماعية  ــوارق  ــف وال املعيشة 
والشعور بالغنب والحيرة، مواطن يكابر الحياة ويواجهها 
أن  دون  الوطن  حب  عقيدة  على  والثبات  الصبر  بأسلحة 
لتخطي  املحاولة  إلى  دوما  املخاطر، ويسعى  إلى  ينجرف 
األحمق  أن  نجد  لذلك  واالحتياج،  والحاجة  الفقر  عتبات 
والحكيم  الــبــعــيــدة،  ــن  ــاك األم فــي  الــســعــادة  عــن  يبحث 
املواطن  عن  لنبحث  يدعونا  وهذا  أقدامه،  تحت  يصنعها 
الحكيم، والحكيم ليس بالضرورة أن يكون خريج املعاهد 
والجامعات أو ابنا من آل الغنى والثروات، ولكن الحكيم 
من يستطيع التموج مع الحياة دون أن يتأثر أو يخاف من 

املستقبل الذي دوما يبقى مرتبطا بيد القدر.
يشتكون  فالفقراء  السعيد؟  املواطن  هذا  نجد  أين  لكن 
النفس  علماء  بينهم  وما  يشتكون،  غناهم  من  واألغنياء 
في  يدخل  شيء  السعادة  وألن  حائرون..  الحكمة  وذوي 
مفتوحة،  تركناها  أننا  حتى  نتذكر  ال  أبواب  من  حياتنا 
ملالقاتها  الفرص  واغتنام  وراءهــا  دومــا  السعي  فعلينا 

بعيدا عن حياة القلق التي تؤازرنا.

عبد الهادي بريويك

 

..اضـــحك  و�ت حا��ن ول ا�� ع �� ��
، حوار  املتبرجة« »مريندينا  بخصــوص 

على هامش نظرية شْكالُطون:
ْكْلَياْن مطلوق: عطيني عافاك واحد   -
كّناش  في  وقّيدها  »كانبغيك«،  مريندينا 

الكريدي..
- مول الحانوت: ْبْنْت ليك أنا حاّل شي 

ديوان شعري، تانجمع فيه القصائد الغرامية؟
- ْكْلَياْن مطلوق: مالك أصاحبي معقد؟ ّتطْلْق ْمَعا راسك 

ْشِوّية..
هاذ  مــن  أكثر  طلوقات  شــي  كاين  الــحــانــوت:  مــول   -

الّطلوقات اللي داير معاكوم بهاذ اْلكريدي؟
- بخصوص الجرعة الثالثة:

حوار افتراضي بني القايد ومول الحانوت
- القايد: واش درتي التلقيح؟

- مول الحانوت: إيّييه نَعم آسيدي..
- القايد: وّريني عافاك جواز التلقيح نشوف 

- مول الحانوت: ها هو نَعم آسيدي..
- القايد: واش أنت بعقلك؟ آشنو هاذ العجب؟

- مول الحانوت: هذا كناش الكريدي نَعم آسيدي؟
درتي  واش  نشوف  التلقيح،  جواز  ليا  جبد  القايد:   -

الجرعة الثالثة؟
راه  آسيدي،  نَعم  الكريدي  كناش  هاذ  الحانوت:  مول   -
إيصاوب  غير هلل  التلقيح!!  من جواز  أكثر  عامر جرعات 

وخالص..
- بخصوص الزيادات في األسعار:
تقاَضى الصبر عند مول الحانوت..

َيُعد  لم  اْلْغدايد،  مواد  أسعار  في  الزيادات  توالي  مع 
مول الحانوت يتحمل لعب دور البارشوك، ُيخفف من روع 

املستهلكني.. فقد تحول إلى حائط للَمبَكى !

أبــاه آيــت  الطــيب 

    

الحـــــياة..  هــــي 

حيــن كان الكاتب الروائي يخطط للبطل 
من  أحــداث  زوبعة  مستنقع  في  يعيش  بأن 
مآسي أمواج الحياة، وضع عنوانا مستفزا 
لكتابه »ريح الصدفة.. في انتخاب سياسي«، 
وهي حقيقة قديمة، فالرياح تأتي دائما بما 

ال تشتهيه السفن!
وأنا أتابع قراءتي ألحداث »ريح الصدفة.. 
البطل  أن  أحسست  سياسي«  انتخاب  في 
االفتراضي  اسمه  داللة  صميم  من  انتفض 
على  يقدر  يعد  ولم  الكاتب،  على  »أفــاتــار« 
العيد  موسم  مالهي  كراكيز  مثل  يتحرك  أن 

طيلة العرض املتكرر، فاقتنعت بتمام التعاطف مع البطل 
الكاتب  كيدية ضد  )أفاتار(، وبدون خلفيات  االفتراضي 
والثانوية،  الرئيسية  الشخصيات  مسار  في  املتحكم 
أسئلة  البطل،  من  حنقا  تصدر  أسئلة  عند  وقفت  حينها 
وحتى  فيزيائي،  عنف  وبال  االحترام،  مطالب  تكتسي 
استفساراته  ووجه  البطل  تساءل  عندها  منه،  الرمزي 
القاسية نحو الكاتب: لم تتفنن في أن تلقي بي من مأزق 
أول  من  إيجابية  حلوال  لي  تجد  أن  تقدر  ال  لم  آلخــر؟ 
املطالب؟  الحياة ومن تجديد  كد  بها من  أرتاح  انطالقة، 
لم تتركني دائما بانفصال الزمن املغلوق، واتصال املكان 
قدراتي  تحترم  ال  لم  مسيرا؟  تعتبرني  ملــاذا  املفتوح؟ 
حكامة  تجاه  تفكيري  ومنطق  واالقتراحية،  اإلبداعية 
الخير، وشر الفساد؟ لم تحاول الفتك بي قتال في نهاية 
املشاهد، وباملوت املأساوي؟ لم يحلو لك أن تنصع لحظة 
بكاء جماعية، وتصفيقات مدوية عن األلم والوجع ال عن 

الفرح؟ 
أدوار  ألعب  لن  اليوم،  من  أنا  الكاتب:  البطل  يخاطب 
وتفكيري،  ذاتــي  بمحو  منك  املوجهة  »أفــاتــار«  بطولة 
وكيان وجودي، فرغم إني من الجيل االفتراضي، فإنني 
أحمل قبسا من نور الصدق ورؤية خير للجميع، ويمكن 

أن أتحمل أعراض الكذب والشر في كتاباتك. 
وهو  الركح  على  البطل  يتحرك  حينها، 
ــا مــن تــرمــي بــه عــنــوة فــي حضن  ــردد: أن يـ
مصانع تدوير األحداث املعفنة، وال تنصفني 
وهو  األخير!  الفصل  نهاية  عند  باملوت  إال 
خروجه  عند  توقف  بال  الجملة  هــذه  يكرر 

)كان يبكي حقيقة...(.
ثورته  من  »أفــاتــار«  البطل  انتهى  حني 
مرة  ألول  رأيــتــه  مبتهجا،  وعــاد  الــفــزعــة، 
مــدويــة،  ثــورة  الكاتب  وجــه  فــي  يصنعها 
لألحداث  وتنميطه  اشتغاله  أدوات  وعلى 
السياسية املتقلبة، وجدت بأن الحق بجانبه، 
تفكير  أن  املستور، وجدت  تعرية  في  األكبر  الصدق  وله 
وجدت  املريخ،  حياة  مستقبل  خبايا  من  خوف  الكتابة 
تعلم  يواتيك«،  قدك  »لبس  القديمة  التعليم  تعبيرات  في 
رادارات  مطبات  بوجود  مستحيل  الطموح  أن  التالميذ 
تالميذ  نجح  والعفاريت«،  »التماسيح  وتناسل  العقاب، 
وقد  اإلحباط..  صور  تجميع  في  االنتخابية  الصناديق 

يتفرقوا شيعا وقبائل.
»أفاتار« ينتفض  البطل االفتراضي  ألول مرة، أرى أن 
التسييس، وأصفق  ومفكر  بالكتابة،  أحداثه  على صانع 
له وبدون توقف وهو على كرسي الركح وحيدا، ألول مرة 
وثقة  املستقبل،  نحو  إيجابية  برؤية  يطالب  البطل  أرى 
في الغد، وبدون تحكم من الكاتب، ألول مرة أصفق على 
البطل ال على الكاتب، وأعترف أنه كان يريد الحرية فقط 
في القرارات والتصرف غير التحكمي، ألول مرة وددت أن 
أحصل على نسخة من كتاب: »ريح الصدفة.. في انتخاب 

سياسي« موقعة من البطل االفتراضي ال من الكاتب.
األسود  الكاتب  بقلم  رمى  البطل  أن  وقتها  أحسست 
على الجمهور، وخاطبه: »آسدي، أنا باغي نعيش، باغي 
بما  الرياح  »تأتي  تكتب  ال  لم  اإلنسانية«،  ديال  شوية 

تشتهيه السفن« وأتحرر منك، ومن رياحك الشتوية ؟

األكرمين محسن 



العدد: 1596 من 25 فبراير إلى 3 مارس 242022

متـــابعات

الكثير من االنتقادات وجهت 
الــذي  »أوراش«،  لــبــرنــامــج 
ــاج  اإلدمـ ــر  وزيـ عليه  يــشــرف 
الصغرى  واملقاولة  االقتصادي 
يونس  والــكــفــاءات،  والشغل 
فعاليات  طرف  من  السكوري، 
لن  ــه  ألن وسياسية،  برملانية 
ولــن  الــبــطــالــة،  مشكلة  يــحــل 
ومستمرة  دائمة  حلوال  يعطي 
الشباب  مــن  كبيرة  لشريحة 
الذين ال يتوفرون على دبلومات 
أو مستوى تعليمي يسمح لهم 
سواء  الشغل  على  بالحصول 
العام،  أو  الخاص  القطاع  في 
بعد  عما  التساؤل  يطرح  مما 
هــذا الــبــرنــامــج االجــتــمــاعــي، 
تنتظر  الــتــي  ــاق  ــ اآلف هــي  مــا 
سيوفر  وهل  منه؟  املستفيدين 
تكوينا يسمح لهم بالبحث عن 

مستقبل آخر؟
ــال املحلل  ــار، ق فــي هــذا اإلطـ
ــاري،  ــادي رشـــيـــد ســ ــتـــصـ االقـ
يدخل  »أوراش«  بــرنــامــج  أن 
حددتها  التي  األولويات  ضمن 
املالية  قانون  برسم  الحكومة 
خصصت  حيث   ،2022 لسنة 
 3.5 ميزانية  التشغيل  مليدان 
ماليير درهم منها مليارين و250 
مليون درهم لبرنامج »أوراش«، 
الشباب  بتشغيل  يسمح  والذي 
بالبنية  متعلقة  مــشــاريــع  فــي 
ومشاريع  والبستنة  التحتية 
تــنــمــويــة، حــتــى لـــو كـــانـــوا ال 
ــومــات أو  ــل ــتــوفــرون عــلــى دب ي
مستوى تعليمي، بموجب عقد ال 

يتعدى 24 شهرا.
يجب  البرنامج  أن  وأوضــح 
تواصلية  عملية  تتبعه  أن 

لتوضيح أن مسألة الشغل هي 
أن  يجب  فقط،  مرحلية  فترة 
التكوين ومجموعة  ترتكز على 
من اآلليات، وال يجب التصفيق 
أنه  رغــم  الحكومي  للبرنامج 
مستوى  مــن  للتخفيض  جــاء 
مشكل  لظهور  تفاديا  البطالة، 
املتعاقدين،  األساتذة  مثل  آخر 
مــشــددا عــلــى أهــمــيــة ولــوج 
املهن  من  ملجموعة  املستفيدين 
القيام  ليستطيعوا  والتكوين، 
التعاونيات  داخل  مهام  بعدة 
أو الجمعيات أو دور املسنني، 
حــتــى يــكــونــوا مــؤهــلــني بعد 
لدخول  شهرا   24 فترة  انتهاء 
تضميم  ــا  أمـ الــشــغــل،  ــم  ــال ع
بعد  عنهم  التخلي  ثم  الجراح 
مدة التشغيل، فيطرح مجموعة 

من األسئلة واملخاوف.
ــى ضــــرورة  ــل ــا شــــدد ع ــم ك
آلية  وفـــق  الــبــرنــامــج  تنفيذ 
الفعلية  واملــواكــبــة  الحكامة 
خالل  من  املستفيدين،  لهؤالء 
قيمة  ذي  لتكوين  إخضاعهم 
بعد،  فيما  تنفعهم  إضــافــيــة 
ــاء األشـــخـــاص الــذيــن  ــق ــت وان

في  والرغبة  االهتمام  لديهم 
ثم  الذاتية،  مهاراتهم  تطوير 
مراقبة األموال املخصصة لهذا 
ومنح  مراقبة صارمة  املشروع 

املال ملن يستحق.

المحســــوبية
المنتخبين  وجمعيات 

ــع  ــاريـ ــن املـــشـ ــ الـــعـــديـــد م
اإلعــالن  يتم  التي  واملــبــادرات 
املــبــادرة  مشاريع  مثل  عنها 
البشرية،  للتنمية  الوطنية 
التي تقدمها الجماعات  واملنح 
في  تذهب  املنتخبة،  واملجالس 
للجمعيات  األحيان  من  كثير 
وذلــك  املنتخبني،  مــن  املقربة 
األمــر  حــزبــيــة،  مصالح  وفــق 
الفاعلني  بالكثير من  الذي دفع 
الجمعويني للتحذير من إعطاء 
أصحاب  لجمعيات  األولــويــة 
على  االنــتــخــابــيــة  ــح  املــصــال

حساب الجمعيات املستقلة.
ــذا الـــســـيـــاق، يــقــول  ــ فـــي ه
انتقاء  عملية  أن  رشيد ساري، 

وفق  تتم  أن  يجب  املستفيدين 
ــوضــوح  مــبــدأ الــشــفــافــيــة وال
الزبونية  عن  بعيدا  واملساواة 
ــح  ــصــال واملــحــســوبــيــة، وامل
االنتخابية السابقة ألوانها، أو 
من  البرنامج  استغالل  يتم  أن 
قبل بعض املنتخبني أو املنتمني 
البرملانيني  أحــد  أو  لــأحــزاب 
صــورتــهــم،  تلميع  ــل  أجـ مــن 
مجموعة  وضـــع  إلـــى  ــا  ــي داع
األشخاص  تمكن  األســس  من 
ــة من  ــاش ــش ــة ه ــي ــع فـــي وض
البرنامج، سواء  االستفادة من 
الحضري  املــجــال  فــي  كــانــوا 
تفعيل  عبر  وذلــك  القروي،  أو 
الــســجــل االجــتــمــاعــي املــوحــد 
على  التعرف  من  الذي سيمكن 
في  يعيشون  الذين  األشخاص 
وضعية هشاشة والفقر املدقع.
ــح  ــ ــ أوض ــه،  ــ ــت ــ ــه ــ ج ــن  ــ ــ م  
ــس  ــي مــحــســن الـــنـــعـــيـــم، رئ
للشباب  الــوســيــط  »مــؤســســة 
»أوراش«  أن  والديمقراطية«، 
هــو مــشــروع طــمــوح رغــم أن 
الهدف منه هو التنمية وإدماج 
لن  اإلدمــاج  أن  رغــم  الشباب، 

نسبة  ألن  مــســتــدامــا،  يــكــون 
كبيرة من هذا البرنامج تتعلق 
لكنه  بالتشغيل بمدة محدودة، 
إشكالية  يحل  العموم،  على 
جزئي،  بشكل  ولــو  البطالة 
املدنية  الفعاليات  أن  مضيفا 
تشكل  تنتظر  والــجــمــعــويــة 
واإلقليمية  الجهوية  اللجن 
الــتــي ســتــكــون مــســؤولــة عن 
الجمعيات  طــلــبــات  دراســــة 
ــاء  ــق ــت والـــتـــعـــاونـــيـــات، الن
وفــق  املستفيدة  الجمعيات 

معايير محددة. 

معقدة معايير 
 وضعــف التــواصل 

ــتــرويــج الــكــبــيــر من  رغـــم ال
ــة لــبــرنــامــج  ــوم ــحــك ــرف ال ــ ط
مشروعا  واعتباره  »أوراش« 
إشكالية  لحل  مسبوق  غير 
أن  إال  املجتمع،  فــي  البطالة 
واإلشهارية  اإلعالمية  املواكبة 
بالشكل  تكن  لم  املشروع  لهذا 
ــى أن  املــطــلــوب، بــاإلضــافــة إل
من  ومخاوف  تساؤالت  هناك 
لفائدة  البرنامج  هــذا  تمرير 
الجمعيات املقربة من األحزاب، 
أو الجمعيات التي تستفيد من 

دعم املجالس املنتخبة.
في هذا الصدد، يؤكد محسن 
كبيرا  نقصا  هناك  أن  النعيم، 
ــدى  فـــي مــجــال الـــتـــواصـــل ل
ــحــكــومــة لــلــتــســويــق لــهــذا  ال
الشباب،  صفوف  في  املشروع 

وتقريبه منهم، عبر وضع 

هل هي بوابة إلهدار المال العام

االنتقادات
تحاصر مشروع »أوراش« 

الذي أطلقه الوزير السكوري
أطــلــقــت الــحــكــومــة بــرنــامــج 
شغل  مناصب  لخلق  »أوراش« 
من  والنساء  للشباب  مؤقتة 
أجل الحد من معضلة البطالة، وذلك في إطار برنامج 
حوالي  يستهدف  و2023،   2022 سنتي  بين  يمتد 
جمعيات  تبرمها  عقود  إطــار  في  شخص  ألف   250
عبر  والمقاوالت،  والتعاونيات،  المدني  المجتمع 
عملهم  فقدوا  الذين  لألشخاص  خاصة  عمل  عقود 
يجدون  الذين  واألشخاص  »كورونا«،  جائحة  خالل 
اشتراط  دون  الشغل  ميدان  لولوج  كبيرة  صعوبة 

المؤهالت.

إعــداد. خالد الــغازي

السكــوري

واعتباره  »أوراش«  لبرنامج  الحكومة  طرف  من  الكبير  الترويج  رغم 
أن  إال  المجتمع،  في  البطالة  إشكالية  لحل  مسبوق  غير  مشروعا 
بالشكل  تكن  لم  المشروع  لهذا  ية  واإلشهار اإلعالمية  المواكبة 
ير  تمر من  ومخاوف  تساؤالت  هناك  أن  إلى  باإلضافة  المطلوب، 
الجمعيات  أو  المقربة من األحزاب،  الجمعيات  لفائدة  البرنامج  هذا 

التي تستفيد من دعم المجالس المنتخبة.



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
25 العدد: 1596 من 25 فبراير إلى 3 مارس 2022

متـــابعات

لوحات إشهارية وإعالنات عبر 
االجتماعي  التواصل  مواقع 
ــالم،  ــ ومــخــتــلــف وســائــل اإلع
 250 يستهدف  وأنــه  خاصة 
سنتي  في  وشابة  شــاب  ألــف 
يسعى  حيث  و2023،   2022
الستقطاب مليون شخص على 

مدى خمس سنوات.
املــشــروع  هـــذا  أن  واعــتــبــر 
ــا مــعــقــدة  ــ ــروط ــتــضــمــن شــ ي
في  الراغبة  الجمعيات  ــام  أم
يتطلب  ــث  حــي ــادة،  ــفـ ــتـ االسـ
تتوفر  أن  منها  معايير صعبة، 
دفتر  عــلــى  الــجــمــعــيــات  هـــذه 
تــحــمــالت ومــقــر وإمــكــانــيــات 
لديها،  يشتغلون  ومــوظــفــن 
مما يجعل هذا البرنامج يتجه 
باألخص،  الكبرى  للجمعيات 
بينما الجمعيات املتواجدة في 
األحياء والتعاونيات الصغيرة 
الـــقـــروي، ستجد  الــعــالــم  ــي  ف
ــارج االســتــفــادة،  ــ نــفــســهــا خ
وتبسيط  باملوضوعية  مطالبا 
تكون  حتى  واملعايير  املساطر 
بالنسبة  ــة  ــام ع االســتــفــادة 
وليس  الــجــمــعــيــات،  لجميع 
الجمعيات  على  فقط  االقتصار 
ــم  ــدع ــن ال الـــتـــي تــســتــفــيــد مـ
الخارجي،  والــدعــم  العمومي 
الجمعيات  أمام  املجال  وفسح 
ــتــي تــتــوفــر على  الــصــغــرى ال
ولديها  متميزة  شبابية  طاقات 
فــي مختلف  مــؤهــالت وقــاعــدة 

املجاالت.

تجربة محدودة

البرملانية  الفرق  من  العديد 
»أوراش«  برنامج  أن  اعتبرت 
بفترة  مقيدا  مــشــروعــا  يظل 
يمكن  وال  ــددة،  ــحـ مـ ــة  ــي زمــن
إشكالية  حــل  فــي  يساهم  أن 
الشغل  ســوق  وفتح  البطالة 
دائمة،  بصفة  الشباب  أمــام 
حــيــث اعــتــبــر يــوســف إيـــذي، 
ــفــريــق االشــتــراكــي  ــيــس ال رئ
بمجلس املستشارين، أن تنزيل 
هذا البرنامج في هذه الظرفية 
ال  لكنه  مهم،  أمــر  العصيبة، 
يتعلق  فيما  جديد  أي  يحمل 
وأضاف  التشغيل،  بمنظومة 
ــث عن  ــحــدي ال يــمــكــن  ال  أنـــه 
نجاعة هذا البرنامج في غياب 
تنزيله،  آليات  حول  تفاصيل 
معالجة  كيفية  عــن  متسائال 

مؤقتة  عمل  فرصة  إشكالية 
ــهــؤالء الــشــبــاب بــعــد مضي  ل
سنتن؟ وهي فرص شغل كانت 
وما زالت متاحة لفئات عريضة 
فتح  خــالل  مــن  املواطنن  مــن 
املوسمية  األوراش  من  العديد 
البناء،  النظافة،  )البستنة، 
ــوت...(، وأيــضــا  ــ ــت ــ ــول ال حــق

التي  الوطني  اإلنعاش  أوراش 
ذات  مختلفة  مشاريع  تعرف 
تكتسي  والتي  محلية،  منفعة 
صفة  املــوســمــيــة  بطبيعتها 
يعارض  ما  وهــذا  الديمومة، 
مبدأ تكافؤ الفرص واملساواة.

خشيته  املتحدث  نفس  وأبدى 
عبر  ــشــروع  امل هــذا  تنزيل  مــن 
املــالــيــة بشكل  املــبــالــغ  ــع  ــوزي ت
بعض  على  شفافية  دون  ريعي 
على  املحسوبن  أو  املحظوظن 
ــرى،  أخـ دون  ــجــهــات  ال بــعــض 
هــذا  سيفقد  ذلـــك  أن  مــعــتــبــرا 
البرنامج مصداقيته االجتماعية. 

بوشعيب  اعــتــبــر  بـــــدوره، 
ــحــاد  ــق االت ــري عــلــوش، عــن ف
بمجلس  لــلــشــغــل  املـــغـــربـــي 
ــدة  ــ امل أن  ــن،  ــاريـ ــشـ ــتـ ــسـ املـ
»أوراش«،  لبرنامج  املخصصة 
املتعلقة  أشهر   6 مدة  وخاصة 
بـــــاألوراش الــعــامــة املــؤقــتــة، 
من  باملائة   80 ــى  إل املوجهة 

في  تختلف  ال  املستفيدين، 
اإلنعاش  تجربة  عن  جوهرها 
ــن تــجــيــب عن  ــ الـــوطـــنـــي، ول
الالئق،  العمل  في  الخصاص 
املقاوالت  استغالل  من  محذرا 
البرنامج  لهذا  والتعاونيات 
العاملة  الطبقة  حقوق  النتهاك 
واملستفيدين، ال سيما وأن دعم 
املخصص  املستدام  اإلدمــاج 
لـ 20 في املائة من املستفيدين، 
الوكالة  تجربة  عن  يختلف  ال 
من  التشغيل  إلنعاش  الوطنية 
عمل  بعقود  التشغيل  حيث 

مؤقتة.

ــادة إدمــــاج  ــ ــإع ــ وطـــالـــب ب
األجــــراء والــنــقــابــيــن الــذيــن 
جماعي  بشكل  تسريحهم  تم 
ــاوالت،  ــق امل مــن قبل عــدد مــن 
مسؤوليتها  تتحمل  لم  التي 
باستبدال  وقامت  االجتماعية، 
أقدمية،  لهم  مرسمن  ــراء  أج
عقود  عبر  جــدد  بمستخدمن 

ــا  عــمــل مـــحـــددة املـــــدة، داعــي
األولوية  إعطاء  إلى  الحكومة 
لــهــؤالء األجـــــراء املــوقــوفــن، 
مشيرا إلى أن االقتصاد الوطني 
2020 حوالي  نهاية سنة  خسر 
432 آالف منصب شغل، مما زاد 
 11.8 لـ  من معدل البطالة لتصل 

باملائة خالل سنة 2021.
ــد عــلــوش عــلــى ضـــرورة  وأكـ
ــن مــن  ــدي ــي ــف ــســت ــة امل ــبـ مـــواكـ
والتنزيل  األساسية  التكوينات 
ودعا  اإلجراءات،  لهذه  املنصف 
الحركة  ــراك  إش إلــى  الحكومة 
النقابية بقيادة االتحاد املغربي 
تمثيليتها  ــان  وضــم للشغل 
ذلك  في  بما  املواكبة  لجن  في 
واللجن  الوطنية  القيادة  لجنة 
الجهوية، صونا لحقوق العمال.

تناقض مع وعود األحزاب

الوطني  االتحاد  نقابة  قالت 
الــذي  »البرنامج  أن  للشغل، 
لتشغيل  الــحــكــومــة  أطــلــقــتــه 
مؤقتة  بصفة  شاب  ألف   250
خــالل  مــن  مــدى سنتن  عــلــى 
ــا جــمــعــيــات  ــه ــرم ــب ــود ت ــقـ عـ
والتعاونيات،  املدني،  املجتمع 

واملــــقــــاوالت، يــتــنــاقــض مع 
لألحزاب  االنتخابية  الوعود 
الحكومي،  للتحالف  املشكلة 
الذي  الحكومي  البرنامج  ومع 
فرصة  مليون  بــإحــداث  ــد  وع
عمل قار خالل خمس سنوات«.
تخوفها  عن  النقابة  وعبرت 
»أوراش«  برنامج  اختزال  من 
األبعاد  وتهميش  الدعم  لهذا 
ــاب  ــب االقــتــصــاديــة وفــتــح ال
خــارج  بالتشغيل  للمقاولة 
القواعد القانونية وفي احترام 
ملبادئ الشغل الالئق، داعية إلى 
للتتبع  وضع منظومة واضحة 
وإلى  األثــر،  وتقييم  والتقييم 
وتنظيمي  قانوني  إطار  إعداد 
أجل  من  وواضح  دقيق  بشكل 
وكــذا  البرنامج،  هــذا  ترشيد 
ودقيقة  واضحة  معايير  وضع 
لالستفادة تمنع من صرف املال 
العام في غير أهداف البرنامج، 
التدابير  من  الكثير  أن  معتبرة 
وقــواعــد  أحــكــام  إلــى  تحتاج 
وال  وتنظيمية جديدة،  قانونية 
إال  البرنامج  هذا  تنزيل  يمكن 

بهذه القوانن.
معايير  ــوضــع  ب ــت  ــب وطــال
األشخاص  الختيار  واضــحــة 
العمل  عقود  مــن  املستفيدين 
في إطار هذا البرنامج، وتوفير 
كافة الضمانات الحترام تطبيق 
والحماية  االجتماعي  التشريع 
األوراش،  هذه  في  االجتماعية 
معايير  وضــع  ــى  إل بــاإلضــافــة 
جمعيات  الخــتــيــار  واضــحــة 
والتعاونيات،  املدني،  املجتمع 
هذا  من  املستفيدة  واملقاوالت 

البرنامج.
الكونفدرالية  قالت  بدورها، 
ــة لــلــشــغــل، أن  ــراطــي ــق ــم ــدي ال
مشكل  يعالج  أوراش  »مشروع 
يأت  ولم  ظرفي  بشكل  البطالة 
وأقحم  لــهــا،  بنيوية  بحلول 
الجديدة  األطراف  من  مجموعة 
في سياسة التشغيل كاملقاوالت 
ــات واملـــجـــالـــس«،  ــي ــع ــجــم وال
البطالة  »مشكلة  أن  مضيفة 
محمل  عــلــى  تــأخــذ  أن  يــجــب 
الجد، ألنها تعتبر سببا رئيسيا 
ينمي  الــذي  االجتماعي  للقلق 
مشاعر اإلحباط واالستياء لدى 
تجلياته  ــرز  أب ومــن  الشباب، 

ظاهرة الهجرة السرية«.
قيام  ضـــرورة  على  وشـــددت 
ــحــكــومــة بــعــرض بــرنــامــج  ال
الحوار  أطراف  على  »أوراش« 
الثالثي واملعنية بشكل أساسي 
ما  متسائلة  التشغيل،  بمشكلة 
بعد  مستفيد  ألف   200 مصير 
العمل،  مــن  أشهر  ستة  ــرور  م
مدة  بعد  مستفيد  ــف  أل و50 
ظل  فــي  العمل  مــن  شهرا   24
الدعم املخصص لهذا املشروع؟ 
ــرام املــقــاوالت  ومــا مــدى احــت
النقص  ظل  في  البرنامج  لهذا 
املسجل في عدد مفتشي الشغل؟ 
البطالة  أن  إلـــى  وأشــــارت 
بنيوية  أصــبــحــت  ــرب  ــغ ــامل ب
عــن دورهــا  الــدولــة  مــع تخلي 
جانب  إلــى  كمشغل  األســاســي 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وضــعــف 

النسيج االقتصادي.

الحكومة  أطلقته  الــذي  »البرنامج  أن  للشغل،  الوطني  االتحاد  نقابة  قالت 
لتشغيل 250 ألف شاب بصفة مؤقتة على مدى سنتين من خالل عقود تبرمها 
الوعود  مع  يتناقض  والمقاوالت،  والتعاونيات،  المدني،  المجتمع  جمعيات 
الحكومي  البرنامج  ومع  الحكومي،  للتحالف  المشكلة  لألحزاب  االنتخابية 

الذي وعد بإحداث مليون فرصة عمل قار خالل خمس سنوات«.

هو  منه  الهدف  أن  رغم  طموح  مشروع  هو  »أوراش«  النعيــــم: 
ألن  مستداما،  يكون  لن  اإلدماج  أن  رغم  الشباب،  وإدماج  التنمية 
محدودة،  بمدة  بالتشغيل  تتعلق  البرنامج  هذا  من  كبيرة  نسبة 
لكنه على العموم، يحل إشكالية البطالة ولو بشكل جزئي، مضيفا 
أن الفعاليات المدنية والجمعوية تنتظر تشكل اللجن الجهوية واإلقليمية 
النتقاء  والتعاونيات،  الجمعيات  طلبات  دراسة  عن  مسؤولة  ستكون  التي 

الجمعيات المستفيدة وفق معايير محددة. 

نقابة »العدالة والتنمية« تهاجم الوزير السكوري



 المؤسس: مصطفى العلوي 

 مدير  النشر: الطيب العلوي

 مديرة  التحرير: حكيمة خلقي 

 رئيس التحرير: سعيد الريحاني 

  القسم الرياضي: كريم إدبهي 

 ربورتاج: خالد الغازي

 كتاب الرأي:
 بوشعيب اإلدريسي  
 عبد الرحيم بن سالمة
 عبد الواحد بنمسعود

 التصفيف: خديجة حلبي
 األرشيف: حسن سرين

 مراجعة النصوص: جميلة حلبي

 المراسلون: 
زهير البوحاطي

عبد الله جداد
نور الدين هراوي

زوجال بلقاسم
عزيز الفاطمي

عادل الصبار
06 64 49 40 24

pub@alousboue.ma

 اإلخراج الفني: محمد الغولي
 المشرف على الموقع : محمد الصافي

 العنوان:
 12 شارع األمير موالي عبد هللا - الرباط

 الهاتف: 47 80 70 37 05
 الفاكس: 49 80 70 37  05

info@alousboue.ma :البريد اإللكتروني 
www.alousboue.ma :الموقع اإللكتروني 

 اإليداع القانوني:  28 جوان 1965

 القسم التجاري:

األسبوع الصحفي 
تصدر  عن دار النشر

 دنيا بريس شركة محدودة.

 السحب: مطابع ماروك سوار
 التوزيع: سابريس

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

26

  ثقـافة

العدد: 1596 من 25 فبراير إلى 3 مارس 2022

  

عدنان.. مؤلف »دنيا« في كاتالونيا
مسرحية »دنيا«، املونودراما 
املؤثرة حول مسار شابة تبحث 
ملؤلفها  وجــوديــة«،  »هوية  عن 
ستعرض  عدنان،  طه  املغربي 

فبراير  و27   26 يــومــي 
الـــجـــاري فــي املــســرح 

الوطني بكاتالونيا.
ــي  ــ ــ ــك ــ ــ ــح ــ ــ وت

ــة  ــيـ ــرحـ ــسـ املـ
تمت  ــي  ــت ال
تــرجــمــتــهــا 
إلــــــــــــــــــى 

الكاتالونية من 
إليزابيث  طـــرف 

رافــولــس-ســاغــيــس 
وأخـــرجـــتـــهـــا مــــاري 

في  دوانـــــس،  أوروري- 
إطار تبادل بني املسرح امللكي 

الوطني  واملــســرح  الفالماني 
التي  »دنيا«  قصة  بكاتالونيا، 
عانت كثيرا في طفولتها من قلة 
العطف والحوار داخل أسرتها 

املنحدرة من أصول مهاجرة.
وحـــســـب ورقـــــة تــقــديــمــيــة 
التي  »دنيا«،  فإن  للمسرحية، 
كتبت في األصل باللغة العربية 

من  الفرنسية  ــى  إل وتــرجــمــت 
طرف كزافييه لوفان، وصححت 
كاثرين شارو،  قبل  من  كتابتها 
ــرأة  ـــ»ام ل بــورتــريــهــا  تعتبر 
املعالم  ــى  إل تفتقر  شابة 
تلقي  والتي  والهوية«، 
»نظرة حساسة على 
واقع مجتمعاتنا 
ــددة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
ــات،  ــاف ــق ــث ال
ــالل  مـــــن خــ
ــار  ــ ــ ــظـ ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ
الرمزية،  رحلتها 
ــا  ــ ــضـ ــ ولـــــــكـــــــن أيـ
تناقضاتها  إحباطاتها، 

وتجاوزاتها«.
ــن حمل  مـ فــبــعــد والدتـــهـــا 
لطاملا  ــه«،  ــي ف ــوب  ــرغ م »غــيــر 
»غير  فتاة  بأنها  دنيا  شعرت 
من  تعاني  فهي  مــحــبــوبــة«.. 
مع  األجيال  بني  ثقافي  صــراع 
االفتقار  جانب  إلــى  والديها، 
إلى الحوار والتواصل، ومن ثم 

فإنها تحس بالوحدة والعزلة.

الجاري،  فبراير   23 يــوم  انطلقت 
ــيــة حــول الــحــوار  ــدوة دول أشــغــال نـ
محمد  مؤسسة  نظمتها  ــان،  األدي بني 
واملجلس  األفارقة،  للعلماء  السادس 
والشؤون  واملساجد  لألئمة  األعلى 
والتي  ــوار،  ــف دي بالكوت  اإلســالمــيــة 
الجمعة  يومه  إلى  فعالياتها  ستستمر 
في  بأبيدجان،  الــجــاري  فبراير   25

موضوع: »الرسالة الخالدة لألديان«.
الندوة،  هذه  من  الهدف  ويتلخص 
والكوت  بإفريقيا  السالم  استدامة  في 

األديان،  بني  الحوار  من خالل  ديفوار 
وضــمــان اســتــمــراريــة أثـــر الــرســالــة 
العاملي،  السلم  على  لألديان  الخالدة 
اإلنصات  سبل  فتح  إلــى  تهدف  كما 
الديانتني  أتباع  بني  الــرأي  وتــبــادل 
الــكــوت  ــي  ف واملسيحية  اإلســالمــيــة 
ــرار »إعــالن  ــ ــوار وإفــريــقــيــا، وإق ــف دي
أبيدجان للسالم« بني مختلف الفاعلني 
الدينيني واالجتماعيني، وهذه األهداف 
مداخالت  ضمن  حاضرة  طبعا  كانت 
ترتبط  علمية  قضايا  ناقشت  عديدة 

بمحاور الندوة الخمسة، وهي األسرة 
اإليفواري  املدني  املجتمع  واملدرسة، 
ــواصــل، وعظ  ــان وت واإلفــريــقــي، أديـ
وتحسيسها،  الدينية  األطــر  وتكوين 
والــفــاعــلــون  العمومية  والــســلــطــات 
التطرف  الدينيون في مواجهة ظاهرة 
وقد حضر  العنيف، خصوصا  الديني 
مشارك  ستمائة  مــن  أزيــد  أشغالها 
ــادات وشــخــصــيــات  ــيـ مـــن بــيــنــهــم قـ
فروع  وأعضاء  ورؤســاء  وازنة  دينية 

املؤسسة األربعة والثالثني.

جمعـية أبـي رقـراق تنـظم الـدورة 12 لمـهرجان »مـقامات«
ــي  تــنــظــم جــمــعــيــة أب
 12 الـــــــدورة  رقـــــــراق، 

ــات«  ــامـ ــقـ ــان »مـ ــرجـ ــهـ ملـ
تــحــت شــعــار: »املــلــحــون 

ــوان  املــغــربــي وظــائــف وألـ
والــتــي  مــتــجــددة«،  تعبير 

اإلثنني  من  الفترة  في  ستقام 
 ،2022 ماي   14 السبت  إلى   9

سال  بمدينتي  فـــضـــاءات  ــي  ف
والرباط، بمناسبة اليوم الوطني 

والــيــوم  مـــاي(،   7( للموسيقى 
الوطني للمسرح )14 ماي(.

ــب بـــالغ الــجــمــعــيــة، يــأتــي  ــس وح
تنظيم هذه الدورة من موقع املسؤولية 
ــات الــرســمــيــة  ــجــه ــركــة بـــني ال املــشــت

ــراث  الــوصــيــة عــلــى ت
والتنظيمات  األمــــة، 
في  والفاعلني  املدنية 
والفنون  الثقافة  حقل 
ــون  ــحـ ــلـ ــة واملـ ــ ــام ــ ع
في  خـــاصـــة، وكـــذا 
ــار مـــواجـــهـــة  ــ ــ إطـ
اســـــتـــــفـــــزازات 
املـــــــعـــــــاديـــــــن 
لــخــصــوصــيــة 
املــــــوروثــــــات 
ــة،  ــ ــي ــ ــرب ــ ــغ ــ امل
ــهــم  ومــخــطــطــات
عبر  بعضها  على  للسطو  الرسمية 
مغربية، وفي  غير  أصولها  بأن  االدعاء 

مقدمتها امللحون.
موسيقية  فرجات  ــدورة  ال وتتضمن 
ابــتــكــاريــة تهم  بــلــمــســات  مــلــحــونــيــة 
املغربي،  امللحون  التالية:  الجوانب 
تاريخ  من  محطات  واالكتمال،  الجذور 
امللحون  امللحون،  وثقها  املغرب كما 
والقضية  املغاربية،  البلدان  واستقالل 

الوطنية األولى والقضية الفلسطينية.
عرضني  ــدورة  ال برنامج  يشمل  كما 
مسرحيني مستلهمني من شعر امللحون، 
إلى جانب تقديم وتوقيع أربع إصدارات 
نــدوة  مــع  وبــاحــثــني،  ملحون  لشعراء 
من  املغربي..  »امللحون  موضوع:  في 
أفق  إلى  والتأصيل  الصيانة  منجزات 

التأهيل والتثمني«.

600 مشارك في ندوة حول الرسالة 
الخالدة لألديان تنظمها مؤسسة

 محــمد الســادس بأبــيدجان

ذاكــرة العبــودية فـي كــتب خــاصة باألطــفال
وفاء لواجب الذاكرة املتعلقة بالعبودية، ومن أجل تقديم 
العلوم  قطاع  يطلق  املــوضــوع،  هــذا  عن  لألطفال  حكاية 
من  سلسلة  »اليونسكو«،  بمنظمة  واإلنسانية  االجتماعية 
كتب األطفال، بشراكة مع Langages du Sud، وهي دار 

للنشر واإلنتاج مقرها بمدينة الدار البيضاء.
املساعدة  العامة  املديرة  رامــوس،  غابرييال  وأوضحت 
عن  )اليونسكو(  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  بقطاع 
سبب إصدار هذه السلسلة من الكتب لألطفال: »حتى نتمكن 
تحسيس  مسألة  فإن  للعنصرية،  السامة  األفكار  هدم  من 
أن  يجب  حيث  أساسيا،  أمــرا  تعد  بها  الصاعدة  األجيال 
تدرك الفئات الشابة أن العنصرية بدأت مع العبودية، وبأن 

العبيد، رغم الظروف القاسية للغاية، عرفوا كيف يقاومون 
ثقافيا وجسديا من أجل تأكيد كرامتهم كبشر«، وأضافت: 
حكائي  نمط  خلق  نريد  فإننا  السلسلة،  لهذه  »بإصدارنا 
من  أنفسهم  تحرير  من  الصاعد  الجيل  يتمكن  جديد، حتى 

املركبات السلبية للماضي«.
وتهدف هذه السلسلة، من خالل تجارب ِبْنتو َوإيسا، إلى تنمية 
حس القيم لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 5 و9 سنوات، 
مثل قيم العيش معا، واحترام االختالفات الثقافية، وكذلك مكافحة 
تسمح  بطريقة  النصوص  إعداد  تم  حيث  التمييز،  أشكال  جميع 
املأساة على  تأثير هذه  العبودية، وفهم  تاريخ  باستيعاب  لألطفال 

العالم الحديث، وعلى عاملهم.

أعالم ورواد في ذاكرة النضال الوطني 
وصنـاعة التحـرير  بمـدينة الـرباط

حتــــــــــــــــــــت هــــــــــــــذا 
الــــــــعــــــــنــــــــوان، صـــــدر 
لـــــــــــــــأكـــــــــــــــادميـــــــــــــــي 
مــــــــــــصــــــــــــطــــــــــــفــــــــــــى 
اجلـــــوهـــــري، كــتــاب 
جــــــــــــديــــــــــــد يـــــضـــــم 
مختصرة،  تــراجــم 
ــورات  ــ ــشــ ــ ــنــ ــ عــــــــن مــ
جــــمــــعــــيــــة ربــــــــاط 
الـــفـــتـــح لــلــتــنــمــيــة 
املـــــــــســـــــــتـــــــــدميـــــــــة، 
ــار  ــ ــسـ ــ يــــــتــــــرجــــــم ملـ
أســــمــــاء، رجــالــيــة 
ونــــــــــســــــــــائــــــــــيــــــــــة، 
وعـــــــطـــــــاءاتـــــــهـــــــا، 

ومقاومة،  سياسة 
تــعــلــيــمــيــة  ــات  ــ ــويـ ــ وأولـ وآراء  ــائــــف  ووظــ

ولغوية وثقافية، وعمال بالصحافة.
ــخ ألســــمــــاء الــعــمــل  ــأريـ ــتـ وحـــــول الـ
الــوطــنــي ضـــد االســتــعــمــار بــالــربــاط، 
ــري أن »هــــــؤالء الـــــرواد  ــوهــ كـــتـــب اجلــ
ــبـــقـــوا رمـــــوزا  ــبـــل ومـــــن بــــعــــد، يـ مــــن قـ
نــــادرة يف الــعــطــاء، ومنــــاذج ثــابــتــة يف 
األحــداث  الوطن وصناعة  هّم  حتمل 
رغـــم تــعــرضــهــم لــالعــتــقــاالت واملــنــايف 
ــيــــاالت«، وأضــــاف:  ــتــ والـــســـجـــون واالغــ
»إنــهــم اجــتــمــعــوا وأجــمــعــوا عــلــى رســم 
ــة مـــوشـــومـــة  ــلــ ــيــ ــة أصــ ــيــ ــنــ صـــــــــورة وطــ
والعطاء  والوفاء  والصدق  بالتالحم 

الـــــــــــالمـــــــــــحـــــــــــدود 
ــة  ــريـ ــكـ ملـــلـــحـــمـــة فـ
وشــعــبــيــة عــمــيــقــة، 
مــوثــقــة تــاريــخــيــا، 
ســــــــتــــــــظــــــــل حـــــيـــــة 
بأعالمها  ومــشــعــة 
ــــن  وروادهــــــــــــــــــــــــــــــــا مـ
الـــرجـــال والــنــســاء، 
مختلف  تــتــنــاقــلــهــا 
األجيال وهي تؤثث 
ذاكرتها  مبوضوعية 
ــبـــر  الـــــنـــــضـــــالـــــيـــــة عـ
الــــتــــاريــــخ الـــوطـــنـــي 
ــل  ــواصـ ــتـ املــــغــــربــــي املـ
تـــالحـــم  يف جتــــديــــد 
وتضحياتهم  أبــنــائــه 
مـــــــــن أجـــــــــــل الــــــــكــــــــرامــــــــة واحلـــــــريـــــــة 

واملستقبل«.
اجلــــديــــد،  ــــف  ــؤلـ ــ املـ مـــقـــدمـــة  ويف 
»ذكــرى  أن  قــال مصطفى اجلــوهــري 
الـــتـــي   ،1944 ــر  ــايــ ــنــ يــ  29 أحــــــــــداث 
شـــهـــدت تـــقـــدمي وثــيــقــة االســتــقــالل، 
ذكـــرى وطــنــيــة عــظــيــمــة، تــعــرف بيوم 
التأمل  بــاب  وتفتح  اخلــالــد،  احلرية 
يف انــتــفــاضــة أبـــنـــاء مــديــنــة الــربــاط 
االستعمار«،  غطرسة  ضد  املجاهدة 
ليتحول بــعــد ذلــك »هـــذا الــيــوم إلــى 
ــارزة يف ذاكــرتــنــا الــوطــنــيــة،  مــحــطــة بــ

تلخص ما قبله وتنظر ملا بعده«.



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
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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

حقــيقة، أصبحت كتابة املذكرات أمرا شاقا.. فبعد أن قطعت 
على نفسي أال أفكر في ذلك إال صباح يوم األحد حتى أتفرغ لبعض 
الواجبات، فإذا بي كلما داعبت عقلي فكرة أو ذكرى معينة، وددت 
أكثر  يعرفونها  أصبحوا  الذين  مذكراتي  متتبعي  مع  اقتسامها 
أي  واقعية،  تكون  أن  تكون غريبة عنا جميعا، يجب  ال  مني، ولكي 
التدوين  تستحق  التي  اليومية  حياتنا  في  نعيشه  عما  بعيدة  غير 

والتوثيق.
فاملرء ال يمكن أن يتنزه أو يستنشق هواء، أو يرتشف قهوة، أو 
يقرأ كتابا أو مجلة أو صحيفة، أو أن يلتقي بقريب أو صديق، دون 
الطقوس  وبعض  احترازية،  إجراءات  بعدة  مرهونا  نفسه  يجد  أن 
فرقت  التي  اللعينة،  »كــورونــا«  جائحة  فرضتها  التي  الجديدة 

األحباب وأفقدتنا األعزاء، وحيرت األطباء والعلماء.
ومن يدعي معرفتها اليوم من العلماء، فإن أقل ما يقول لنا أنها 
ال زالت خاضعة للمعيار العلمي األول الذي هو التجربة! وما دامت 
حقيقة  أي  إصدار  يمكن  فال  الكافي،  الوقت  تتطلب  التجربة  فترة 
في  األجــالء  العلماء  من  ثلة  مرابطة  من  بالرغم  بشأنها  علمية 
املختلفة  التجارب  هذه  يدرسون  الخمس،  القارات  في  مختبراتهم 
سابق  إلى  الحياة  رجوع  أمل  لنا  تعيد  بأخبار  تارة  ويبشروننا 
عهدها، وتارة أخرى كما قال مطرب خليجي »يغرق الغرقان أكثر«، 
فيزيدون في تشاؤمنا، ويأتي بعدهم علماء االقتصاد والسياسيون، 
األرضية،  الكرة  مستقبل  حول  ونظرياتهم  أفكارهم  تتضارب  الذين 
أزمــات  وبــن  ــا«،  ــورون »ك مــن  أشــد  انحباس حــراري محتمل  بــن 
تلك  حتى  واالقتصادات  البلدان  بعض  في  تظهر  بدأت  اقتصادية 

القوية منها.
خالق  وتعالى  لـله سبحانه  أمره  أن يفوض  إال  املؤمن  يسع  وال 
يختار  سوف  الذي  وهو  بعباده،  البصير  الوحيد  هو  الذي  الكون 

لهم في النهاية.
سنة، حسب  مليار   13 حوالي  التقديري  عمره  الذي  الكون  فهذا 
النجوم  الحتساب  األرض  حــول  تــدور  التي  الفضائية  املركبات 
لنا  منصور  أنيس  نقله  أن  سبق  ما  النهاية  في  وتقارن  واملجرات 
عن  عبارة  الكون  كان  »إذا  أنه  في  جميلة  أدبية  صــورة  يوما في 
القدم، فالكرة األرضية ببريتها وبحارها وجبالها  سطاد كبير لكرة 
امللعب  هذا  في  سمسم  بحبة  شبيهة  هي  البشر،  من  ماليير  وستة 
املعشوشب!«، وضحكنا عندما قرأنا له ذلك منذ عشرين سنة، وليته 
بقي على قيد الحياة وسمع بأن عدد النجوم التي بقدر حجم الكرة 
األرضية على أساسه قد أصبح نفسه متضاعفا ومتجاوزا، وشبهوه 
األرض..  املاء في جميع محيطات  أكواب  10 أضعاف عدد  بـ  اليوم 
فبفضل مهمات مثل مسبار »غايا« و»الناسا«، أصبحنا نعلم احتواء 

مجرة »درب التبانة« على 100 مليار »كتلة شمسية«.
ولتبسيط األمر على القارئ، فإنك إذا نظرت إلى السماء في ليلة 
صافية، فسترى آالف النجوم، 6 آالف أو نحو ذلك، لكن هذا ليس إال 
جزء ضئيال من كل النجوم املوجودة هناك، فالبقية بعيدة جدا عن 

مجال رؤيتك بوجه عام.
الكون،  بداية  في  ميتة  6 مجرات  يجد  »هابل«،  التلسكوب  فحسب 
األرض؟ وقــد  خــارج  ذكية  حضارات  توجد  التساؤل: هل  يمكنك  أي 
النجوم والتحليل  آالف  اختفاء  أسباب  يدرس  علمي  فريق  تخصص 
الكيميائي، ليكتشف أن ربع النجوم الثنائية الخارجية تلتهم كواكبها، 
أي اكتشاف خاصية جديدة لألقزام البيضاء التي قد تساعد في تحديد 
أعمار النجوم واملجرات ومستقبل الكرة األرضية على ضوء ذلك، ولو 

بقينا نحلل النتهى اليوم دون الوصول إلى يقن. 
وجــوده،  قزمية  أمــام  »كورونا«  زمن  في  لإلنسان  لم يبق  إذن، 
أن  أمرنا  الذي  خلق هلل  في  التنزه  إال  ومشاعره،  وفكره  عقله  لوال 
نتدبر فيه، ونغذي أنفسنا بما لم تستطع التلسكوبات وال املركبات 
اإلنسانية وما يختلج  املشاعر  أغواره، وأقصد هنا  الفضائية سبر 

قلوبنا.. لعلنا نجد متنفسا به من هموم الحياة والكون.

األمل.. كل األمل 
في اجـــتياز
 الصـــــعاب

يتـــبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات

العدد: 1596 من 25 فبراير إلى 3 مارس 2022

املصرية  الفنانة  أن  املعلوم  من 
أعلنت  قــد  كــانــت  ــهــام شــاهــن،  إل
بأعضائها  ــتــبــرع  ال عــن  ســابــقــا 
أنها  إال  وفــاتــهــا،  بعد  للمرضى 
الصحفية،  تصريحاتها  آخــر  في 
للجمعيات  بثروتها  التبرع  رفضت 
الخيرية، رغم أنها لم تنجب أطفاال، 
في  الكبرى  أمنيتها  عن  وكشفت 
مواقع  إغــالق  وهي   ،2022 العام 
ــا« نــهــائــيــا،  ــدي ــي ــال م ــســوشــي »ال
وترويجها  لألزمات  إثارتها  بسبب 

للشائعات.
انتقدت  أن  إللهام شاهن  وسبق 
ألخطاء  اإلعــالم  »تصيد  أسمته  ما 
بـ»الحفاظ  وطالبتهم  الفن«،  نجوم 
لهؤالء  الحضارية  الــصــورة  على 
النجوم في وجدان الجمهور، بعدم 

ِوحش  خبر  أي  نقل 
شاهده  لو  حتى 

ــي  ــ ــ ــالمـ ــ ــ اإلعـ
بــــعــــيــــنــــه، 
ــاء  ــ ــف ــ ــت ــ واالك
األخبار  بنشر 
اإليـــجـــابـــيـــة 

املفيدة«.

الفنانة المصرية 
إلهام شاهين قبلت 

التبرع بأعضائها 
بعد موتها للمرضى 

ورفضت التبرع 
بثروتها للفقراء

 »حبال المودة« المغربية في األقصر وبيروت

ساخـــنة مذكرات 

مأساة الطفل »ريان« حركت أنامل الموسيقار 
الدكـــالي عـــلى آلة عـــوده

الدكالي،  الوهاب  عبد  املوسيقار  اختار 
جريدتنا  نشرتها  الــتــي  ــان«  ــ »ري قصيدة 
 1594 العددين  في  جزأين  على  »األسبوع« 
و1595 بقلم رجل القانون املعروف والشاعر 
تلحينها  فــي  ليبدع  الــريــاحــي،  الــديــن  نــور 
لروح  ــداء  إه رائعة  بأغنية  عشاقه  ويمتع 
الطفل »ريان« الذي ابتلعته البئر ملدة خمسة 

فيها  لتتوحد  كافية  كانت  مــدة  وهــي  ــام،  أي
املشاعر اإلنسانية في بقاع العالم كله.

حرك  الرياحي  األستاذ  شعر  أن  ويظهر 
الطبقات  صاحب  الكبير،  املوسيقار  أشجان 
الوهاب  الصوتية الصعبة، حيث اختار عبد 
الدكالي تأدية األغنية بآلة عوده فقط، وبدون 

فرقة موسيقية.

على  حسابها  في صور عبر  ظهورها  بعد 
»الفايسبوك« مرتدية الحجاب، تهاطلت األسئلة 
على الفنانة السورية رغدة من طرف جمهورها 
وأنها  خصوصا  اعتزالها،  أخبار  صحة  حول 
علقت على الصورة التي أثارت جدال واسعا، 
»عشت حياتي دائما كما قدر لي هلل،  قائلة: 
إياه  منحني  هلل  حبيبي  من  تمنيته  ما  كل 
له  العمر، وما تبقى منه فهو ملك  على مدى 
قررت  إذا  عما  تعلن  لم  رغدة  لكن  وحــده«، 
االعتزال واالبتعاد عن الفن، حيث أكدت في 

صحافية،  تصريحات 
الفن،  تعتزل  لم  أنها 
املؤكد  »مــن  مضيفة: 
بيد  البشر  أعمار  أن 

املــولــى عــز وجــل، 
ــصــد  ــق وهـــــو امل
مما  ــرض  ــغـ والـ
كتبته من تعليق 

على الصورة«.

الفنـانة رغـدة تتحـجب وتعـتزل الـفن؟

القصير  ــي  ــروائ ال املغربي  الفيلم 
»حبال املودة« )2021( ملخرجته الشابة 
للمشاركة  اختياره  تم  خاليد،  وجدان 
الجنس  بهذا  خاصتن  مسابقتن  في 
السينمائي: األولى في فعاليات الدورة 
الحادية عشر ملهرجان األقصر للسينما 
املقبل،  مارس   10 إلى   4 من  اإلفريقية 

ملهرجان  الخامسة  بالدورة  والثانية 
من  للمرأة  الدولي  السينمائي  بيروت 

6 إلى 11 مارس 2022.
كتبت  ــذي  ال الفيلم،  هــذا  مــوضــوع 
يكشف  نفسها،  املخرجة  سيناريوه 
شابة  امرأة  بن  تجمع  إنسانية  حالة 
نفسيا  تمزقا  ويعكس  املشلولة،  وأمها 

اليومية  العناية  واجــب  بــن  للبنت 
العاطفي  وطموحها  املريضة  بوالدتها 
املستقبلي، وقد شخص أدواره الثالثة 
في  التلمسي  جليلة  من  كل  الرئيسية، 
دور  في  التباعي  ونزهة  »راضية«  دور 
دور  في  البنيوي  النبي  وعبد  »األم« 

»عيسى«.
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ــر  اآلخـ ــي  ــ ــاب ــ اإلره ــقــل  يـــ ال 
»جوليان لوني«، نقاوة وال طهارة 
يد عن سابقيه، وخصوصا رفيقيه 
في اختطاف بنبركة، »بوشسيش« 
»لوبيز«..  إلى  إضافة  و»باليس«، 
فقد كان »لوني« أحد أقطاب عمليات 
تلك  خصوصا  املــخــدرات،  تهريب 
في  وباختصار-   - أوجــزت  التي 
كما  كونيكشون«،  »فرينش  فيلم 
أنه واحد من أبطال عملية تهريب 
ــي أعــقــاب  ــري ف ــجــزائ الــديــنــار ال
العملية  تلك  الجزائر،  استقالل 
باتفاق  »جــواتــيــا«  دبــرهــا  الــتــي 
إلنقاذ  »لــومــارشــان«  املحامي  مع 
الجزائر،  من  الفرنسية  الثروات 
»لوني«  يلتقي  النقطة  هذه  وفي 
ومع  »لومارشان«،  مع  أيضا  هو 

عصابة »جواتيا« و»لوبيز«. 
لقد كان »جوليان لوني« من بني 
حيث  بنبركة،  املــهــدي  مختطفي 
ــان راكــبــا فــي الــســيــارة، حسب  ك
شهادة  وحسب  الــقــرائــن،  جميع 
أن  كما  املحكمة،  أمــام  »لــوبــيــز« 
بـ»لوني«  تربطه  الــذي  »فيكون« 
عالقات وطيدة، صرح ألصدقائه أن 
»لوني« اتفق معه على قلب املوقف 
لفائدتهم الخاصة، ولكن أهم ما في 
وضع »لوني« تجاه قضية بنبركة، 
األولى  األيام  لم يهرب في  أنه  هو 
»بوشسيش«  شريكاه  فعل  كما 
باريس  في  بقي  وإنما  و»دوباي«، 
مختفيا إلى تاريخ 3 فبراير 1966، 
بل ربما أبعد، حيث إنه أسهم في 
قضية  على  جديدة  أضواء  إرسال 
املحاكمة  نهاية  قبل  االختطاف 
املحكمة  ــى  إل ــى، حــني وجــه  األولـ
أكتوبر   8 جلسة  في  قرئت  رسالة 
في  جديدا  عنصرا  تعتبر   ،1966
صادرة  وأنها  خصوصا  القضية، 
شفقة  ينتظر  ال  هــارب،  مجرم  عن 
بعد  اختفى  وإنما  املجتمع،  من 

قراءة رسالته وإلى األبد.
لوني«  »جوليان  رســالــة  تقول 
إلــى املــحــكــمــة، وقــد قــرئــت قصد 
بداية  ))يف  املحكمة:  هيأة  تنوير 
»فيكون«  أخبرني   ،1965 شتنبر 

بأنه بصدد حتضير عملية هامة 
خارقة للعادة.. فقد تعرف أخيرا 
القاهرة  يف  بنبركة  املهدي  على 
حــيــث اتــفــق مــعــه عــلــى مــشــروع 
التحرر  بــشــأن  سينمائي  فيلم 
لهذا  وســيــكــون  االســتــعــمــار،  مــن 
الفيلم صدى هام يف العالم، حيث 
منظمة  رئــيــس  هــو  بنبركة  إن 
القارات الثالث، ويف نفس الوقت، 
صديق  مــعــروف،  عاملي  مشاغب 

لعبد الناصر وفيديل كاسترو.
»فيكون«  فإن  هذا،  إلى  إضافة 
لتنظيم  فــرصــة  الفيلم  يعتبر 
وعن  ــام،  ه مستوى  على  مقابلة 
طــريــق »لـــوبـــيـــز«، بـــن املــهــدي 
املهدي،  بلد  من  هامة  وشخصيات 
ــي أن هـــذا املــوضــوع  ولــقــد بـــدا ل
8 شتنبر  معقد، إلى أن حصل يوم 
»فــيــكــون«  ــت  ــق راف حــيــث   ،1965
الذي  »لومارشان«،  احملامي  عند 
مني  وطلب  البدوي،  بيته  يف  كان 
»فيكون« أن أرافقه بعد أن وافقت 
بقولة  املشروع  يف  مشاركته  على 
»نعم« إذا كانت هناك ضمانات من 
بعد  »لومارشان«  األستاذ  طــرف 
احملامي  أن  »فيكون«  لــي  أكــد  أن 
يكن  ولم  بعنايته،  املشروع  يشمل 
من  يحرج  أن  »فيكون«  شــأن  مــن 
تقدميي لـ»لومارشان«، الذي كنت 
مماثلة  مهام  يف  وشاركته  أعرفه 
ومــهــنــيــة، وقـــد دخـــل »فــيــكــون« 
»لومارشان«  األستاذ  عند  وحده 
نصف  للدخول  الستدعائي  وعاد 
البيت  يف  كانت  بعد،  مــن  ساعة 
وأتذكر  اإلصـــالح،  أشغال  جتــري 
باستمرار،  يهطل  كان  الشتاء  أن 
أخشاب  هناك  كانت  أنه  لدرجة 
ومــدخــل  األرض  ــن  ب مــوضــوعــة 
»لــومــارشــان«  واستقبلنا  البيت، 
نوافذه  تطل  ــذي  ال الصالون  يف 
ــادر  ــ ــام، وب ــ ــع ــ ــى الـــطـــريـــق ال ــل ع
قاله  ما  لي  أكد  بأن  »لومارشان« 
بخصوص  مسبقا  »فــيــكــون«  لــي 
املصالح  برضى  املشفوعة  الرغبة 
اللقاء، وأن  الفرنسية على تنظيم 
ذلك سيكون ذا مردودية بالنسبة 
يف  يرغب  »فيكون«  دام  ومــا  لــي، 
ستكون  مــشــاركــتــي  ــإن  فـ ــك،  ــ ذل

متواضعة.
ــي  ــ ــام ــ ــب احمل ــ ــس ــ ــا ح ــ ــ ــم ــ ــ ودائ
املقابلة  هــذه  فــإن  »لــومــارشــان«، 
عدة  على  التغلب  تستهدف  التي 
ــن، املــهــدي  ــرف ــط ــن ال مــشــاكــل ب
ــة املــغــربــيــة،  ــوم ــك بــنــبــركــة واحل
كما  هامة،  جد  نتائج  لها  ستكون 
أن الطرف الفرنسي الذي أسهم يف 
اللقاء، سيحصل على  تنظيم هذا 

كسب كبير.
سأكون  بأني  صرحت  عندها، 
يرى  عندما  »فيكون«  إشارة  رهن 
من  القبول  وهذا  مناسبا،  الوقت 
مساهمة  نتيجة  كــان  إمنــا  طــريف 
ــان« يف هــذه  ــارشـ ــومـ »لـ احملــامــي 
أنه  ــرف  أع كنت  فقد  القضية.. 

اجلهاز  أوســـاط  يف  عامل  عنصر 
»فيكون«  أن  إلى  إضافة  اخلــاص، 
قدمه لي على أنه رئيس عصابات 
للحركة  احملـــاربـــة  ــاربـــوز«  ــبـ »الـ
أكن  فلم  ــر،  ــزائ اجل يف  الوطنية 
ــذه  ه يف  ــه  ــت ــارك ــش م مــســتــغــربــا 
بنبركة(،  املهدي  )قضية  القضية 
اطمئنانا  زدت  بــالــعــكــس،  بـــل 
بأن  »فــيــكــون«  أخــبــرنــي  حينما 

بالعملية  املكلف  الثاني  الشخص 
معرفة  أعرفه  الذي  »لوبيز«،  هو 
هاما  عنصرا  لكونه  ضــروريــة، 
الفرنسية  املــخــابــرات  جــهــاز  يف 
ــؤون  ش يف  متخصصا  »ســديــك« 

املغرب.
»لــومــارشــان«  بيت  غــادرنــا  ثــم 
»فيكون«  اتفق  أن  بعد  بعد،  فيما 
اليوم  يف  »لــومــارشــان«  لقاء  على 
ــده بــالــرجــوع  الــتــالــي، حــيــث وعـ
وهو  إضافية،  بيانات  له  ليقدم 
لي،  لتأكيده  »فــيــكــون«  ــاد  ع مــا 
مضيفا أن هناك شخصية رسمية 
ــرى كــلــفــت بــالــقــضــيــة، وهــي  ــ أخ
مصالح  من  جان«  »بوتي  شخصية 
»بوتي   – الفرنسية  االستعالمات 
الكوميسير  الســم  تصغير  جــان« 
احلميم  الــصــديــق  ــاي«،  كـ »جـــان 
الداخلية  لوزير  األمين  واملساعد 
ــذي قـــدم لي  ــ – وال ــي فـــري  روجـ
أنه  ــاس  أس على  اسمه  »فيكون« 

الرجل األساسي يف القضية.
ــي  ــام ــن احمل ــت مـ ــل ــوص ولـــقـــد ت
هذا  حول  بتأكيدات  »لومارشان« 
معه  مقابلة  يف  اجلديد  العنصر 
يوم اخلميس 23 شتنبر يف املسكن 
نييل«،  »ريزيدانس  باسم  املعروف 
مع  »لومارشان«  بي  التحق  حيث 
أثر  أي  لي  يظهر  ولــم  »فيكون«، 
للغموض يف هذا املشروع، خصوصا 

يف  يــتــحــرك  كـــان  »فــيــكــون«  وأن 
اسمه  مستعمال  النهار  واضــحــة 
األخرى  املجموعة  مع  احلقيقي 
إضافة  الفيلم،  بــإجنــاز  املكلفة 
»لومارشان«،  احملامي  مشاركة  إلى 
ــزب  ــو الـــبـــرملـــان وممـــثـــل ح ــض ع
ــاد الــوطــنــي اجلــمــهــوري«  ــ »االحت
واالختصاصي يف شؤون املخابرات، 
الكوميسير  يــقــدم  كـــان  والـــذي 
»بوتي جان« على أنه ميثل الدعم 
احلاكمة،  العليا  للدوائر  امللموس 
بالنسبة  كــان  فقد  »لوبيز«،  أمــا 
لي رجال هاما وعميال للمخابرات، 
ــه  ــد أخــبــرنــي »فـــيـــكـــون« أن ــ وق
رفقة  جنيف  إلــى  سافر  عندما 
بلغ  شتنبر،   20 يف  »لــومــارشــان« 
لوبيز«،  »أنطوان  العميل  احملامي 
للمشروع،  كبيرا  سندا  هناك  بأن 
شخصيا  لي  أكد  »لوبيز«  أن  كما 

هذه الضمانات.
جــاء  العملية،  تنفيذ  وبــعــد 

»فيكون« يف سيارة »جاكوار«، رمبا 
»فينيو«،  جان  صديقه  سيارة  هي 
ــدي بــنــبــركــة من  ــه واخــتــطــف امل
بــيــت »بــوشــســيــش« يف »فــونــتــي 

لوفيكونت«((.
بمكان،  األهمية  من  معلومات 
ولكن الرئيس بيريز، رئيس محكمة 
كان  ــد  وق الفرنسية،  الجنايات 
اللتني ترأسهما،  طوال املحاكمتني 
جافا غامضا، علق بعد قراءة هاته 
ال  احملكمة  ))إن  بقوله:  الرسالة 
أهمية،  أي  الــرســالــة  ــذه  ه تولي 
يريد  جوليان«  »لوني  كــان  وإذا 
فليحضر  للمحكمة،  شــيء  قــول 
أمر  الرئيس  أن  كما  بشخصه((، 
وأصــدر  »لوني«  خط  من  بالتأكد 
 ،1966 أكتوبر  عاشر  جلسة  في 
للتحقق  مختصني  لخبراء  ــرا  أم
الذي كتبت به  إذا كان الخط  فيما 
فجاءت  »لوني«،  خط  هو  الرسالة 
متشككة،  األولــــى  االحــتــمــاالت 
التحقيق،  ــادة  ــإع ب ثــانــيــة  فــأمــر 
إال  يأت  لم  النهائي  الجواب  ولكن 
أبريل   19( الثانية  املحاكمة  خالل 
التحقيق:  نتيجة  وكانت   ،)1967
الرسالة  أن  في  شك  أي  يوجد  ال 

مكتوبة بخط »جوليان لوني«.
دوباي«،  »بيير  األربعة،  وثالث 
خبير  واإلرهـــاب،  اإلجـــرام  سليل 
طريق  وعــن  مــبــاشــرة  القتل  فــي 
الضغط  إلى  يده سريعة  االغتيال، 
على الزناد قبل عقله، لذلك اختاره 
ليكون  »جواتيا«  اإلرهابيني  كبير 
براعته في  الخاص، تكمن  حارسه 
»جواتيا«،  أنه رغم مرافقته ملعلمه 
سواء في مغامراته باملغرب أو في 
في  خصوصا  الــســوداء،  إفريقيا 
باتريس  اختطاف  أو  الكاتانغا، 
الكولونيل  اختطاف  أو  لومومبا، 
متمتعا  بقي  فإنه  بأملانيا،  آركــو 

بملف ال تشوبه شائبة.
لحظة  من  بنبركة  قضية  دخــل 
»بوشسيش«،  بيت  بباب  وقوفه 
في انتظار وصول سيارة الشرطة 
الفرنسية التي نقل فيها السياسي 
املغربي، فقد حرص على أن يحضر 
حضر  ــه  أن ــم  رغ الــوصــول  لحظة 
»سان  شارع  في  االختطاف  لحظة 
في  بعيد  من  كان  حيث  جيرمان«، 
»سيتروين ذ. س«  سيارة من نوع 
ما  وســريــعــا  االخــتــطــاف،  يشهد 
»باليس«  ومعه  سيارته  انطلقت 
لوفيكونت«  »فونتي  إلى  للوصول 
قبل وصول سيارة املختطفني، وال 
أثناء  كــان دوره  مــاذا  يــدري  أحــد 
ولوال  بنبركة،  املهدي  استنطاق 
املحكمة  أمــام  »لوبيز«  اعترافات 
ــاي«  ــ »دوب اســـم  ــا  إطــالق ــا ورد  مل
أن  يستبعد  بينما  املحاكمة،  في 
سجالت  على  ليدرج  اسمه  يعود 
أيضا  هو  اختفى  فقد  األحـــداث.. 

إلى األبد، وال أحد يعرف أين.

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  للمهــدي36الحلـقــة

ر�ضالة »جوليان« اإىل املحكمة يف ق�ضية بنربكة

لـــــوني« »جـــــوليان 
اإلرهابي الذي شارك

في اختطاف بنبركة


