
الضائعة الحقيقة  ملف
»األشرار« الذين تفرق

بينهــم دم بنبـركة
الحركة الشعبية.. قصة أول حزب أسس 

المعــارضة  أجـــل  28مــن  6
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 المؤسس:
مصطفى العلوي

سري

يف  حديث  ال  اإلســرائــيــلــي،  املغربي  التقارب  ظــل  يف 
كنافذ  نفسه  يقدم  شخص  عن  إال  الرباط«  »صالونات 
الذي  اخلطأ  وهو  والقضائية،  األمنية  األوســاط  يف 
انتهى بصديقه يف وقت سابق إلى السجن بعد انتحاله 

صفة مدير ديوان شخصية كبيرة يف البالد)..(.
أمـــا خـــارج الـــربـــاط، فــقــد نــظــم »مــنــتــحــل صفة 
اخلارجية،  وزارة  لوائح  يف  السمه  وجــود  ال  دبلوماسية«، 
يف  غضبا  خلفت  إسرائيليون،  مسؤولون  حضرها  كبرى  حفلة 
تقدميه  يتم  الذي  الشخص  ملاضي  نظرا  اليهودية،  األوساط 
كصديق إلسرائيل، بينما العالقة مع إسرائيل محكومة حتى 
إعادة  تتجاوز  لم  صارمة،  و»حكومية«  »أمنية«  بضوابط  اآلن 

فتح مكتب لالتصال)..(. مـدير النشر:
الطيب العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

تحليل إخباري تحت األضواء
حرب أوكرانيا.. الوجه اآلخر 

وروســـيا  »الغـــرب«  لصــــراع 
أوروبا تعلن الحرب

المغـــربي »الليــمون«  14عــلى  3

  

التفاصيل  في  ركن  »بين  السطور«
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كواليس األخبار

ربــورتاج

كواليس األخبار

متابعات

المنتـوج األكثـر استهـالكا مهـدد بالـغالء 

حاولت عدة أطراف أن تمد يدها لترفع سعر الخبز بعد أن نجحت في رفع أسعار مواد أخرى)..( لوال أن الحالة العامة فرضت قليال من 
التريث، بعد تنامي االحتجاجات ضد الحكومة بالتزامن مع موجة الجفاف، وقد كان االعتقاد السائد هو أن نقص الحبوب سيتم 
العالم، ينذر  الحبوب في  الغرب في أوكرانيا، وهما من كبار منتجي  الروسي مع  تعويضه بحبوب مستوردة، لكن االصطدام 

بمستقبل غامض لمصادر الخبز، وقد تصبح محاصيل الحبوب بمثابة الذهب الذي يصنع منه الخبز)..(.

وزارة األوقاف تتحول
إلى »مجموعة 

استــثمارية«

األشعــري ينتقد مسار 
الحكـم الذاتي ويدعو 

»الهيئة« إلنصاف 
ومصالحة جديدة بالصحراء

ندرة الـمياه تكشف 
الفشل الذريع لمخطط 

»المغرب األخضر« 

يطالبون  نقابيون 
المهني« بـ»الغازوال 

»الباطرونا«  ويتهمون 
باحتكار قطاع النقل

األعنـاق الـــخـبز يقطـع 

ُ



2

كـواليـس  األخبــار

العدد: 1597 من 04 إلى 10 مارس 2022

بقلــم               الطيب العلوي

االحتكار يقطع األرزاق
والخبز يقطع األعناق

في  الــحــاد  النقص  ــان  ك الــتــاريــخ،  ــّر  م على 
الفوضى  الندالع  محّفزا  موضوعا  القمح  محاصيل 
ليون  مدينة  عرفتها  التي  كتلك  واالحتجاجات، 
1529 وُلّقبت بأحداث »التمّرد الكبير«،  بفرنسا عام 
بعد موسم حصاد سّيء)...( أّدى إلى ارتفاع أسعار 
القمح بشكل الفت، وما شهدته باريس يوم 14 يوليوز 
»الباستيل« وتم  1789 من ثورة ُهوِجم فيها حصن 
املغذي  البارود  هما  اثنني:  لسببني  عليه  االستيالء 
للبنادق واملدافع، ومّرة أخرى القمح املغذي لألفواه 

والُبطون)...(.
وإذا كان ما عاشته فرنسا إلى حد نقطة الالعودة 
بعد أحداث ثورة دامت حوالي عشر سنوات وانتهت 
وحصوله   ،1799 عام  بونابارت  نابوليون  بانقالب 
لتجاهل  عواقب  األول، كلها  القنصل  منصب  على 
سياسييه  لنصيحة  عشر  الــســادس  لويس  امللك 
آنذاك، الذين سبق أن قالوا له: »ال تتدخل بالخبز«، 
الجماهير  في  تتحكم  أن  »يمكنك  فكرة:  على  بناًء 
الغاضبة، لكنك لن تسيطر على الجماهير الجائعة«، 
حصل  كما  ثبوتها  على  برهنت  املفاهيم  هذه  فإن 
الجماهير  نفس  هاجمت  مّلا   ،1789 أكتوبر   21 يوم 
فرانسوا،  دينيس  الخّباز  الغاضبة،  الباريسية 
تقديمه  في  تتردد  ولم  الخبز،  باحتكار  إياه  مّتهمة 

إلحدى الساحات لشنقه وقطع رأسه.
مدّونة  تبقى  وهــنــاك)...(  هنا  من  كثيرة  وقائع 
وذاكرة  النفوس  في  وأيضا  التاريخ،  سجالت  في 
استقرار  فــي  الخبز  ألهمية  الجماعي  اإلدراك 
بشتى  الخوف  زرع  ما   - شك  بال   - وهو  ــور..  األم
القادمة،  الخبز«  »فوضى  من  مؤخرا  أنــواعــه)...( 
الحالي  التصعيد  بسبب  العربية،  الدول  في صدور 
بني روسيا وأوكرانيا، خصوصا بعد أن حذر معهد 
عطلت  ما  »إذا  أنه  من  لألبحاث،  األوســط  الشرق 
الحرب إمدادات القمح للعالم العربي، لكون روسيا 
وأوكرانيا تعدان أول موردي القمح بالنسبة ملعظم 
جديدة  تظاهرات  إلى  األزمة  هذه  تؤدي  فقد  دوله، 
وعدم استقرار أكيد في دول عربية عديدة«، على حد 
قول املعهد، تصريحات دفعت كلها في الوقت الراهن 
وكل  جهدو«،  »قد  على  كل  بالّرد)...(  املعنية  الدول 
حكومتها  طمأنت  التي  مصر  من  ووسائله،  بطرقه 
عباد هلل على أنها تتوفر على مخزون »استراتيجي« 
للقمح يكفي لتغذية سكانها ملدة 9 أشهر، والجزائر 
شهرين،  وسوريا  أشهر،   4 وتونس  أشهر،   6 ملدة 
ولبنان شهرا واحدا ونصف، أما دولة كاليمن، فبدأ 
طريق  في  الخبز  بأن  ألوالدهــا،  يهمسون  رجالها 
التحول إلى سلعة فاخرة، أما املغرب، والحمد لـله، 
الصائبة)...(،  وتوقعاته  لألحداث  استباقه  بفضل 
املاضي،  مــارس  شهر  نهاية  صــّرح،  أن  سبق  فقد 
الحرب  انــدالع  قبل  وحتى  سنة،   من  أزيد  منذ  أي 
للفيدرالية  العام  الكاتب  لسان  على  أوكرانيا،  على 
املستخدم  »الدقيق  بأن  املخابز،  ألربــاب  املغربية 
ومنتوج  البهائم،  لعلف  حتى  يصلح  ال  البالد  في 
فقط  أخــرى  دول  في  ُيستخدم  املغربية  املطاحن 
لتغذية الدجاج واملواشي«، ما خلق جدال واسعًا بني 
األوساط املهنية العاملة في مجال املخابز واملطاحن 

في املغرب.
بغض النظر عن االرتفاع املرتقب ألسعار الخبز، 
فنّحيي  تــوجــهــاتــه)...(،  حسب  كــّل  ــروم«،  »أغـ أو 
الجانب  أخذنا  إذا  أمــا  نظره،  ُبعد  على  املغرب 
سعيدًا  حظًا  فنتمنى  االعتبار،  بعني  االقتصادي 

لصندوق املقاصة)...(.

الرباط. األسبوع

والـــشـــؤون  األوقـــــاف  وزارة  كــشــفــت 
أحمد  رأسها  على  يوجد  التي  اإلسالمية، 
ميزانية  في  جديدة  تعديالت  عن  التوفيق، 
الهدف  والتي  واملحبسة،  العامة  األوقــاف 
برمجة  إلعــداد  أخرى  طريقة  تحديد  منها 
األقل  على  سنوات  ثالث  على  ميزانيتها 

بدل برمجتها كل سنة.
وحسب تقرير الوزارة، فإنه سيتم عرض 

املجلس  على  األوقـــاف  ميزانية  برمجة 
األعلى، ملراقبة مالية األوقاف العامة ضمن 
ستكون  والــذي  امليزانية،  مشروع  وثائق 
في  والنظر  عليها  املصادقة  صالحية  له 
تحيني  التعديالت  تقترح  كما  أولوياتها، 
كل  املحبسة  ــاف  ــ األوق ميزانية  برمجة 
املالية  الظرفية  تطور  مع  ومالءمتها  سنة، 

واالقتصادية واالجتماعية.
اعتمادا  البرمجة  إعداد  الــوزارة  وقررت 
املداخيل  ملجموع  املتوقعة  التقديرات  على 
والنفقات خالل ثالث سنوات، وفقا لبرامج 
تستعد  جــديــدة  استراتيجية  ومــشــاريــع 

الوزارة لتنفيذها، تنويعا لعائدات األوقاف.
العامة،  األوقـــاف  إدارة  منح  تــم  ــد  وق
إمكانية إبرام عقود واتفاقيات للشراكة مع 
مشاريع  إلنجاز  الخاص،  أو  العام  القطاع 
بعد  للدخل  مدرة  واجتماعية  استثمارية 
التي  الجديدة،  القانونية  الصيغ  اقتراح 
تسمح لها بالدخول في مشاريع استثمارية 
كبرى ومتوسطة، حيث تم وضع مقتضيات 
إبــرام  ــراءات  وإجــ كيفيات  تحدد  جــديــدة 
عقود واتفاقيات الشراكة، وتفرض االلتزام 
قبل  واإلشــهــار  املنافسة  مبادئ  باعتماد 

إبرام العقود.

برلمـــانيو 
»البيــجيــدي« 
اإلنجليزية يتعلمون 

الرباط. األسبوع

النيابية  املــجــمــوعــة  قــامــت 
لحزب العدالة والتنمية، بتوقيع 
الثقافي  املجلس  مــع  اتفاقية 
بهدف  ــغــرب،  ــامل ب الــبــريــطــانــي 
من  املــجــمــوعــة  أعــضــاء  تمكني 
في  متكامل  تكويني  بــرنــامــج 

اللغة اإلنجليزية.
أن  ــو،  ــوانـ بـ عــبــد هلل  ــال  ــ وق
ــي حاجة  ف الــبــرملــانــي  الــنــائــب 
ومهاراته  قدراته  لتقوية  ماسة 
اللغات،  منها  مجاالت،  عدة  في 
أن  ــق  ســب حــزبــه  أن  مــضــيــفــا 
لفائدة  تكوينية  بــرامــج  وضــع 
من  لتمكينهم  البرملانيني،  نوابه 
األدوات واملهارات األساسية في 
وأنه  البرملانية،  املهام  ممارسة 
2019، شرع في  ابتداء من سنة 
مؤسسات  مع  اتفاقيات  إبــرام 

مختصة في مجاالت مختلفة.
وأكد بوانو أن النائب البرملاني 
مطالب بالتمكن من اللغة العربية 
األجنبية،  واللغات  واألمازيغية 
ــيــزيــة، وذلـــك  وخـــاصـــة اإلنــجــل
الرقابة  في  بمهامه  القيام  ألجل 

على والــتــشــريــع، واالطـــالع 
ووثائق  دراســات 

ــي  صــــــــــادرة ف
تجمعها  دول 
ــع املـــغـــرب  ــ م
ــات  ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ
صــــــــداقــــــــة 

وتعاون.

التوفيق

وزارة األوقاف تتحول
إلى »مجموعة استــثمارية«

»الوزراء جــبناء«
نبيلة منيب تقول ما ال يقوله اآلخرون

بوانو

الرباط. األسبوع

أحد  بيرس،  بروك  األمريكي،  امللياردير  حل 
أبرز املستثمرين في عملة »البيتكوين« الرقمية، 

باملغرب، رفقة وفد من املستثمرين األمريكيني.
وقــد قــام الــوفــد األمــريــكــي بــرئــاســة بــروك 
ناقش  حيث  ــنــواب،  ال بزيارة ملجلس  بيرس 
ومجال  باملغرب،  واالستثمار  األعمال  مجال 
التي  »بيتكوين«  االفتراضية  العملة  ــداول  ت
»بلوك تشني« الجديدة،  تكنولوجيا  على  تعتمد 

مبرزا بعض التجارب الدولية في استعمال هذه 
مثل  االستثمار  بتطوير مجال  العملة وعالقتها 
بهذه  خاصة  قوانني  وضعت  التي  السلفادور 

العملة الرقمية.
بروك،  بيرس  األمريكي  األعمال  ويعتبر رجل 
من رواد العملة الرقمية »بيتكوين«، وأحد أكبر 

املدافعني عن العمالت املشفرة في العالم.
والي  منهم  مغاربة،  أن خرج مسؤولون  وسبق 
بنك املغرب، ووزيرة االقتصاد واملالية، بتصريحات 
عمالت  اعتماد  نحو  املغرب  توجه  بإمكانية  تفيد 
رقمية وطنية، بعدما بلغ عدد املغاربة املستخدمني 

لعملة »البيتكوين« أزيد من 878 ألفا.

مــروج  أكــبر 
لـ»عملة مشفرة« 

يزور البرلمان 
المغـــــربي

بيرس

الرباط. األسبوع 

لحزب  العامة  األمينة  منيب،  نبيلة  وجهت 
إلى  الذعة  انتقادات  املوحد،  االشتراكي 

موجة  بسبب  أخــنــوش،  عزيز  حكومة 
ارتفاع أسعار املواد األولية واالنصياع 

لقرار املؤسسات املالية الدولية.
وقالت منيب خالل اجتماع املجلس 

الوطني لحزبها، أن »دوال كثيرة 
تنفذ  أصبحت  املــغــرب،  منها 
سياسة التقشف وترفع أثمان 

املواد األساسية، وتلجأ إلى 

املؤسسات  تعليمات  لتنفيذ  الخوصصة 
وتفقير  الديون،  إرجاع  بهدف  وذلك  املالية، 
االجتماعية  ــة  ــدول ال وهــم  وبــيــع  الــفــقــراء 
األسعار  »ارتفاع  أن  وأوضحت  للمغاربة«، 
لتوصيات  تطبيق  هو  األخيرة،  الفترة  في 
لسياسة  الــدولــي  الــنــقــد  ــدوق  صــن
عنها  ــالن  اإلع عــدم  رغــم  التقشف، 

تفاديا لسيناريوهات سابقة«.
الحكومة  ووصفت منيب وزراء 
»يطبقون  ألنــهــم  بـــ»الــجــبــنــاء«، 
املالية  املــؤســســات  تعليمات 
من  ويستفيدون  الدولية، 
على  ويحصلون  امتيازات 
غير  ــرق  ــط ب مــلــيــارات 

مستحقة«. منيب



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
3 العدد: 1597 من 04 إلى 10 مارس 2022

كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع

ــة األغـــذيـــة واألعــــاف  ــالـ ــت وكـ ــب طــال
ــة األســبــوع الــحــالــي،  ــداي األوروبـــيـــة، ب
البرتقال  بسحب  الهولندية،  السلطات 
تسويقه  يتم  والذي  املغرب،  من  املستورد 
وجود  بسبب  ماركت،  السوبر  محات  في 
صحية  أضـــرارا  تسبب  محظورة  مـــادة 
عدة  يطرح  الــذي  األمــر  املستهلكني،  على 
الفاحة  وزارة  ســمــاح  ــول  ح ــســاؤالت  ت
املــغــربــيــة بــاســتــعــمــال بــعــض املــبــيــدات 

املحظورة دوليا.
املعروفة  األوروبــيــة،  الوكالة  واتخذت 
اإلنـــذار  )نــظــام   RASFF بـــ  اخــتــصــارا 
القرار  هذا  )اتخذت(  لألغذية(،  السريع 
الحشري  املبيد  بقايا  على  عثورها  بسبب 
بنسبة  البرتقال  فــي  بيريفوس«  »كــلــور 
الــواحــد،  الكيلوغرام  فــي  غـــرام   0.017
الحشرية  املبيدات  بعض  في  واملــوجــود 
ضمن  الــفــاحــي،  املــجــال  فــي  املستعملة 
من  املستوردة  املغربي  البرتقال  شحنة 
دفـــع سلطات  ــا  م ــدا، وهـــو  ــن طـــرف هــول
البرتقال  سحب  إلى  أيام،  قبل  أمستردام 
من  كان  بعدما  األســواق  في  التداول  من 
التجارية  إلى األسواق  أن توجه  املفترض 
متخصصة  تقارير  أكدته  ما  وفق  الكبرى، 

في املجال الزراعي.
مصالحها  أن  الــوكــالــة  ــت  ــحـ وأوضـ
منذ  املذكور  الحشري  للمبيد  أثارا  وجدت 
البرتقال،  فاكهة  في   2019 دجنبر  شهر 
املمتازة  األســواق  في  تسويقه  يتم  الــذي 
في  املحددة  النسبة  تفوق  بنسبة  بهولندا 
بـ»األمر  ووصفته  املنتوج،  من  الكيلوغرام 
الــحــدود  سلطات  جعل  مما  الــخــطــيــر«، 
املنتوج  الرقابة على هذا  الهولندية تشدد 

املستورد من املغرب.
ــاف  ــ وتــعــتــبــر وكــالــة األغـــذيـــة واألع
في  املــوجــودة  النسبة  أن  ــيـــة،  األوروبـ
ملنع  كافيا  سببا  تعد  املغربي  البرتقال 
التوزيع  من  املغربية  الفاحية  املنتجات 
االتــحــاد  دول  فـــي  املــســتــهــلــكــني  ــى  عــل
األوروبي، بحيث أن النسبة املسموح بها 
قرر  بعدما  غــرام،   0.01 تتعدى  أال  يجب 
مبيدات  استخدام  منع  األوروبي  االتحاد 
والفواكه  الخضر  في  بيريفوس«  »الكلور 
استنادا  وذلـــك   ،2019 دجنبر   6 منذ 
تابعني  وخــبــراء  باحثني  توصيات  إلــى 
يسمح  كان  بعدما  املتحدة،  األمــم  لهيئة 

باستخدامه من قبل.
ــام بــهــا بــاحــثــون  وكــشــفــت دراســــة قـ
أمريكيون تحت إشراف جامعة كولومبيا، 
بشكل  تؤثر  بيريفوس«  »الكلور  مادة  أن 
كبير على األطفال، إذ يمكن أن تؤدي إلى 
حدوث تغييرات في هيكل الدماغ، كما قد 
قدراتهم  على  سلبا  التأثير  في  تتسبب 
رصدوا  بعدما  وذلك  والسلوكية،  املعرفية 
لدى  املــخ  تافيف  في  تضخمات  حــدوث 
األطفال الذين تعرضوا للمبيدات املحتوية 
منظمة  صنفت  بينما  الــوالدة،  قبل  عليها 
»املواد  ضمن  املادة  هذه  العاملية  الصحة 
صدر  تقرير  في  اإلنــســان«  على  الخطرة 

سنة 2009.
للسامة  الوطني  املكتب  أكد  من جانبه، 
ماي  في  الغذائية،  للمنتجات  الصحية 
مادة  تقييم  ــادة  إع في  شــرع  أنــه   ،2020
»الكلور بيريفوس« على ضوء املستجدات 
االتحاد  منع  عــن  أســفــرت  التي  العلمية 
الـــدول  بجميع  الستعمالها  األوروبــــي 
مــن نفس  أكــتــوبــر  ــي شهر  األعــضــاء، وف
العام، قرر املكتب منع استخدام هذه املادة 
من  العديد  لكن  الفاحية،  املنتجات  في 
األمر  استعمالها،  في  استمروا  الفاحني 

فالنسيا،  في  إسبانيا  أعلنت جمعية  الذي 
في  منها  آمنة  غير  كميات  اكتشفت  أنها 

فاكهة األفوكا املصدرة إليها من املغرب.
للفاحة  املغربية  الكونفدرالية  ردت  وقد 
على  بقوة  »كومادير«  القروية  والتنمية 
»الكلور  أن  مــؤكــدة  اإلسبانية،  املــزاعــم 
مراقبته بشكل  وتتم  تم حظره  بيريفوس« 
2020، بعد  أكتوبر  املغرب منذ  صارم في 

حظره من طرف االتحاد األوروبي.
يقوم  ــه  أن الــوطــنــي  املكتب  أعــلــن  كما 
الوطنية  الــلــجــنــة  إطـــار  ــي  ف بــانــتــظــام، 
تقييم  بإعادة  الزراعية،  ــات  اآلف ملبيدات 
تدخل  التي  الفعالة  ــواد  امل من  مجموعة 
أنه  ــى  إل مشيرا  املــبــيــدات،  تركيبة  فــي 
بسحب  و2020،   2018 سنتي  بــني  قــام 
ــن الــســوق  تــرخــيــص 15 مـــادة فــعــالــة م
بيريفوس  »الكلور  مــادة  منها  الوطنية، 
ميثيل«،  بــيــريــفــوس  »الــكــلــور  إيــثــيــل«، 
»تريكلورفون«،  »أميتروول«،  »دينوكاب«، 

»بروبارجيت«، و»ديكلوروفوس«..
وحــســب بــعــض املـــصـــادر، فـــإن بعض 
تسويقها  ــم  ــت ي ــة  ــحــشــري ال املـــبـــيـــدات 
بهدف  الفاحني،  قبل  مــن  واستعمالها 
ــات الــتــي تــؤثــر على  ــ الــقــضــاء عــلــى اآلف
تساؤالت  يطرح  مما  الزراعية،  املحاصيل 
كثيرة حول مدى مراقبة املصالح املختصة 
مبيدات  واستيراد  بيع  استعمال  لعمليات 
على  لها مخاطر  والتي  الضارة،  األعشاب 

صحة البشر.
منع  الهولندية  السلطات  ــرار  ق وبعد 
األســواق  في  املغربي  البرتقال  تسويق 
في  يــبــاع  الـــذي  املنتوج  هــل  الــتــجــاريــة، 
ال  درهــمــني،  مــن  بأقل  املغربية  ــواق  األسـ
بيريفوس«  »الكلور  ــادة  م على  يحتوي 
خاصة  األوروبي،  الصعيد  على  املحظورة 
الشعبية  األســواق  في  تسويقه  يتم  وأنه 

والقروية البعيدة عن املراقبة ؟

أخـطر نزاع من نوعه، تختلط فيه 
والتجارية،  السياسية  الحسابات 
ويتهم  القضاء  إلى  رفع  الــذي  هو 
كمسؤول  نفسه  يقدم  شخص  فيه 
الــداخــلــيــة، رئيس  بـــوزارة  ســابــق 
أداء  عــن  بالتخلف  مــعــروف  حــزب 
لــفــائــدتــه، عبر  ــني  ــاي ــرات امل ــش ع
حسب   - ســاهــم  أن  بعد  شــركــتــه، 
قوله - في إنجاح محطات انتخابية 
واحدا  باعتباره  معه  قادها  سابقة 
منذ  االنتخابات  على  املشرفني  من 
إلى  وصوال  البصري،  إدريس  عهد 

»اجتماع تافراوت«.

فيه  ســتــقــع  ــض  ــاق ــن ت ــر  ــب ـــ أك
اختارت  التي  السياسية  األحــزاب 
بدعوى  بعد  عن  مؤتمراتها  تنظيم 
الجائحة، هو أن التبرير القائم على 
ممكنا،  يعد  لم  االحترازية  التدابير 
نظرا ألنه ال يمكن السماح لجمهور 
كرة القدم بالتوجه للماعب باآلالف 
االجتماع،  من  املئات  يمنع  بينما 
اللهم إال إذا كان الغرض هو تفصيل 

مؤتمرات على املقاس)..(.

حدا  كيران  بن  اإلله  عبد  وضـع 
العدالة  حــزب  مجموعة  لتحركات 
فرض  أن  بعد  بالبرملان،  والتنمية 
املزمع  األمـــور  بكل  علما  إحاطته 
القيام بها، غير أن األمور لم تحسم 
»التنسيق  بشعار  يتعلق  فيما  بعد 
بني أحزاب املعارضة«، الذي يساهم 
االعتراف  يتم  وال  »البيجيدي«  فيه 

به من طرف املكتب السياسي.

وزيــر  ــة،  ــرك ــب ال ــزار  ــ ن كشـف 
غير  معطى  عــن  واملـــاء،  التجهيز 
تصريحاته،  ــر  آخ ــال  خ مــعــروف 
كانت  السابقة  »الحكومات  أن  وهو 
مطالبة ببناء 30 سدا على األقل، لكن 
و2020،   2009 بني  ما  الفترة  في 
وذلك  9 سدود«،  بناء سوى  يتم  لم 
ملناقشة  خــصــص  اجــتــمــاع  خـــال 

»ندرة املياه«.

لبرنامج  املتعثرة  االنطـالقة 
ــة« تـــؤكـــدهـــا املـــصـــادر  ــاقـ ــطـ »انـ
عجز  واحــد  بنك  بوجود  اإلعامية 
ملف،  ألف   37 أقساط  استرداد  عن 
مساطر  حول  أسئلة  عدة  يطرح  ما 
مشاريع  وجــود  ظل  في  املصادقة 
يتم  لــم  الــدعــم  إلــى  تحتاج  قــويــة 

دعمها مقابل دعم »العاجزين«)..(.

اتـــــــهـــم مـــحـــمـــد الـــصـــديـــق 
باإلساءة  الرقيب«  معنينو »مقص 
»نقطة  لبرنامج  قدمها  لتصريحات 
التلفزيون  فيها  انتقد  السطر«،  إلى 
املغربي، في حوار مسجل تم حذفه 
حسب  بـ»القطع«،  عليه  والتجني 
كانت  معنينو  أن  والواضح  قوله، 
تدبير  طريقة  حول  ماحظات  لديه 
60 سنة من التلفزيون، لم يتم بثها، 
ولم يصدر أي رد فعل من أصحاب 

البرنامج)..(.

تحت
األضواء

أين المسؤولين المغاربة ؟

تعـــلن أوروبـا 
الحرب على 
»الليمـون« 

المغـربـــي

الخوف من الجيش الملكي يدفع البوليساريو إلى إلغاء احتفاالتها 

الرباط. األسبوع

قررت جبهة البوليساريو إلغاء 
بير  بمنطقتي  السنوي  االحتفال 
املناطق  وبعض  وتيفاريتي  لحلو 
تعرضها  مــن  ــا  خــوف الــعــازلــة، 
للقصف من طرف القوات املسلحة 
ــدرون«  »الـ طــائــرات  عبر  امللكية 
ــي أصــبــحــت  ــ ــت ــ املـــســـيـــرة، وال
ميليشيات  وســط  الــرعــب  تنشر 
ــبــولــيــســاريــو، وتــمــنــعــهــا من  ال
العازلة  املناطق  داخــل  التحرك 

شرق الجدار الرملي.

ــات  ــي ــش ــي ــل ــي ــش م ــ ــي ــ ــع ــ وت
البوليساريو حالة من اإلحباط 
الحفل  ــاء  ــغ إل بــعــد  والـــيـــأس 
الذي ينظم  السنوي،  العسكري 
إعان  لذكرى  فبراير   27 يــوم 
الصحراوية  »الجمهورية  قيام 
ــة« الــوهــمــيــة،  ــي ــراط ــق ــم ــدي ال
عسكرية  عروضا  تنظم  حيث 
مخيمات  داخـــل  ــرات  ــم ــؤت وم
املنطقة  وفي  بالجزائر  تندوف 
العازلة، التي تعتبرها »مناطق 

محررة«.
العسكرية  الطائرات  وتعد 
القوات  تمتلكها  التي  املسيرة 

املــســلــحــة املــلــكــيــة، مــقــاتــات 
في  ودقيقة  وسريعة  صامتة 
امليليشيات  وقــصــف  تــحــديــد 
أن  ــق  ســب إذ  ــة،  ــي ــال ــص ــف االن
اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا فــــي قــنــص 
واستهداف قيادات عسكرية من 
وتصدت  البوليساريو،  جبهة 
الفاشلة  ــراق  االخــت ملــحــاوالت 
امليليشيات  بها  تــقــوم  الــتــي 
العازل،  الجدار  قرب  املسلحة 
مما جعل »الدرون« تتحول إلى 
شبح مخيف يحلق فوق رؤوس 

االنفصاليني.
البوليساريو  جبهة  وكانت 

السنوي  باالحتفال  تتباهى 
ــراب  ــت ــذي تــنــظــمــه فـــوق ال ــ ال
الجزائري، وفي بعض األحيان 
وأمــام  العازلة  املناطق  داخــل 
ــســام  ــظ ال ــف ــوات ح ــ ــني قـ ــ أع
»املــيــنــورســو«، لــكــن املــعــادلــة 
لجأت  بعدما  تــغــيــرت،  الــيــوم 
استخدام  إلى  املسلحة  القوات 
طائرات  مثل  املسيرة  املقاتات 
ــة، الــتــي  ــي ــرك ــت »بـــيـــرقـــدار« ال
حقيقيا  رعبا  تشكل  أصبحت 
ملــقــاتــلــي الــجــبــهــة عــنــد وضــع 
أقـــدامـــهـــم داخــــل الــصــحــراء 

املغربية.
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كـواليـس  األخبــار

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

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

صور تنشر   ألول  مرة

كبير القضاة، األستاذ ميكو إلى اليسار، واألستاذ 
عبد الواحد بلقزيز األمين السابق للمنظمة اإلسالمية 

وأخوه القاضي بلقزيز، وإلى اليمين مؤسس 
»األسبوع« مصطفى العلوي.

األشعري ينتقد مسار الحكم الذاتي ويدعو »الهيئة« 
إلنصـاف ومصـالحة جـديدة بالصـحراء

الحكومة ترفض تشغيل 
مصفاة »السامير«

الرباط. األسبوع

أخــنــوش  عــزيــز  حــكــومــة  تتفاعل  ــم  ل
مجموعة  بــهــا  تــقــدمــت  مــقــتــرحــات  ــع  م
للشغل  الــديــمــقــراطــيــة  الــكــونــفــدرالــيــة 
بتنظيم  تتعلق  املستشارين،  بمجلس 
وتسقيفها،  باملغرب،  املحروقات  أسعار 
وتفويت أصول شركة »السامير« لحساب 
من  نشاطها  إعادة  قصد  املغربية  الدولة 

جديد.
مجموعة  مقترحات  الحكومة  ورفضت 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس 
من  بجواب  توصلت  املستشارين، حيث 
رئيس املجلس يخبرها بموقف الحكومة 
»رئاسة  املراسلة:  وقالت  مقترحاتها،  من 
الوزير  من  بمراسلة  توصلت  املجلس 
البرملان،  مع  بالعالقات  املكلف  املنتدب 
الحكومة  قبول  بعدم  خاللها  من  يفيد 
أعضاء  بهما  تــقــدم  قانونني  ملقترحي 
لجنة  رئــيــس  أبــلــغ  كما  مجموعتكم«، 
االقتصادية،  والتنمية  والتخطيط  املالية 
بعدم برمجة  الــبــرملــانــيــة،  املــجــمــوعــة 
لها، دون  الحكومة  املقترحات بعد رفض 
حول  توضيحات  أو  مبررات  أي  تقديم 

أسباب الرفض.

أخنــوش يغــازل 
المعارضة في أكادير 
ويتجنبها في الرباط

الرباط. األسبوع
  

املجلس  رئيس  أخنوش،  عزيز  أن  يبدو 
الستقطاب  يــســعــى  ــر،  ــاديـ ألكـ الــجــمــاعــي 
املعارضة في املجلس من أجل تنفيذ املشاريع 
والصفقات بدون تشويش وال مشاكل، بعدما 
املعارضة  مستشاري  مع  تواصليا  لقاء  عقد 
ينتمون  والذين  ألكادير،  البلدي  باملجلس 
املوحد،  واليسار  والتنمية  العدالة  ألحزاب: 

والتقدم واالشتراكية وفيدرالية اليسار.
على  اللقاء،  بداية  في  أكد  املجلس  رئيس 
تكون  التي  الفرق  ملختلف  اإلنصات  أهمية 
في  إشراكها  بهدف  أكادير،  جماعة  مجلس 
على  وشــدد  الجماعة،  عمل  برنامج  تطوير 
األفكار  جميع  على  منفتح  املسير  املكتب  أن 
واملقترحات التي يمكن ملستشاري املعارضة 
أن يتقدموا بها، ال سيما وأن جميع املنتخبني 

يطمحون إلى تنمية املدينة.
وأشاد أخنوش بـ»الدور البناء الذي تقوم 
به املعارضة داخل املجلس بمختلف كفاءاتها 
املواطنني،  إلشكاليات  طرحها  يخص  فيما 
ساكنة  وأن  خصوصا  ألفــكــار،  واقتراحها 
حلول  إلــى  ماسة  حاجة  في  أكادير  مدينة 
التنموية  اإلشــكــاالت  من  ملجموعة  ناجعة 
إلى »تحديد  املــعــارضــة  ودعـــا  الــعــاجــلــة«، 
أكادير  جماعة  مجلس  اشتغال  أولــويــات 
مختلف  لتدبير  حلول  ابتكار  على  والتركيز 
مرافق املدينة، وذلك لضمان جودتها وجودة 

الخدمات التي تقدمها لعموم املواطنني«.
ويأتي لقاء أخنوش بمستشاري املعارضة 
في مجلس أكادير، في ظل تجاهله ملقترحات 
البرملان،  مجلسي  في  املعارضة  ومطالب 
في  للحكومة  العمومية  بالسياسة  واملتعلقة 

العديد من القضايا وامللفات املطروحة.
العدالة  ــزب  ح منتخبي  فــريــق  وطــالــب 

والــتــنــمــيــة بــالــجــمــاعــة الــحــضــريــة 
مع  بـ»التشاور  أخنوش،  عزيز 
املعارضة وإشراكها عبر خطوات 
مساهمة  ومــلــمــوســة،  عملية 
ملا  املجلس،  أداء  تجويد  فــي 
أو  نقص  جوانب  من  له  تنبه 
تقترحه من أفكار، حرصا على 

الزمن التنموي وتحقيق 
ــة  ــ ــاعـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ الـ

املطلوبة«.
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دعا الوزير السابق، محمد األشعري، رئيس 
إطالق  إلى  بوعبيد«،  الرحيم  عبد  »مؤسسة 
قضية  في  الدولي  العام  الرأي  لربح  مبادرات 
الصحراء املغربية، وإجراء مصالحة عميقة في 
األقاليم الجنوبية على شاكلة ما قامت به هيئة 
»اإلنصاف واملصالحة«، مضيفا أنه بدون هذه 
املصالحة ال يمكن للصحراء أن تطوي صفحة 
مقترح  ترجمة  مع  بالتزامن  ــك  وذل املــاضــي، 
ينطلق  واقــعــي  مــشــروع  إلــى  الــذاتــي  الحكم 

باستشارات واسعة في الصحراء.
»ضــــرورة تحرير  عــلــى  ــري  ــع ــدد األش وشـ
الطاقات الوطنية للقيام بمبادرات لربح الرأي 
األقاليم  في  عميقة  ومصالحة  الدولي،  العام 
هيئة  بــه  قــامــت  مــا  شاكلة  على  الجنوبية 
التي  املصالحة  وهي  واملصالحة«،  »اإلنصاف 
الدولة  ممارسة  قوله،  حسب  تشمل،  أن  يجب 
هذه  »بــدون  أنه  معتبرا  االنفصال،  وممارسة 

املصالحة ال يمكن للصحراء أن تطوي صفحة 
املاضي«.

وأوضح األشعري في ندوة نظمتها »مؤسسة 
الحل  »مستقبل  حــول  بوعبيد«  الرحيم  عبد 
»رغم  أنه  املغربية«،  الصحراء  في  السياسي 
تقدم املغرب بمقترح الحكم الذاتي منذ15 سنة، 
به  نكتفي  ال  أن  ويجب  سجينا،  زال  ال  أنه  إال 

كحل سياسي لألزمة املفتعلة وأفق بديل 
لالنفصال«، مطالبا بالذهاب به إلى 

حوار  إطالق  عبر  ذلك،  من  أبعد 
وطني واسع حول هذا املشروع.
بلورة  »ضــرورة  على  وأكــد 
سياسيا  واقــعــا  يخلق  حــل 
تنتظم  الصحراء،  في  جديدا 
السياسية  البنيات  إطاره  في 

منه  وتــنــطــلــق  للمنطقة 
عــنــاصــر مــواطــنــة 
على  قائمة  جديدة 
حــريــة االخــتــيــار 
ــة  ــيـ واملـــســـؤولـ

واملــشــاركــة«، 

الحل،  هذا  حول  استشارات  بتنظيم  مطالبا 
تقوم بها دولة السيادة ويساهم فيها كل سكان 
الصحراء استنادا إلى حق األرض وليس فقط 
حق الدم، وتكون منسجمة مع املقترح املغربي 
جديدة  مفاتيح  الصحراء  مواطني  إلعــطــاء 

للممارسة الديمقراطية.
وأضاف األشعري، أن »املغرب كان على حق 
بالتعامل بسيادة مع أقاليمه الجنوبية، وآن له 
أن يتعامل مع الحكم الذاتي دون انتظار، 
التي  الدولية  املــواقــف  مــع  انسجاما 
إلى  رسالة  موجها  واقعيا«،  حال  تراه 
»اإلطار  بأن  تندوف،  مخيمات  ساكنة 
تقرير  لهم  سيحقق  ــذي  ال الوحيد 
في  أحـــرارا  يكونوا  أن  مصيرهم، 
لهم  يسمح  حر  وطن 
حقوقهم  بممارسة 
مؤسسات  ضمن 
ــة  ــ ــي ــ ــراط ــ ــق ــ ــم ــ دي
معترف بها وطنيا 

ودوليا«.
األشــعري

أخــنوش

الرباط. األسبوع

املغرب،  قضاة  لنادي  التنفيذي  املكتب  عبر 
املتعلق   15.38 رقم  القانون  ملشروع  رفضه  عن 
عليه  املوافقة  تمت  والذي  القضائي،  بالتنظيم 
من قبل مجلس املستشارين في جلسة عمومية، 
املحكمة  إليه  ذهبت  مخالفا ملا  اعتبره  حيث 
الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ 8 فبراير 
2019 تحت عدد 19-89 في امللف عدد 041-19، 
 15.38 والذي بت في مدى مطابقة القانون رقم 

للدستور من عدمه.
أكدت  الدستورية  املحكمة  أن  النادي،  وقال 
الشأن  تسيير  فــي  الــقــضــاة  تشاركية  مــبــدأ 

القضائي باملحكمة من خالل مناقشتهم ملشروع 
القضاة  على  والقضايا  املهام  توزيع  برنامج 
عليه  واملصادقة  املحكمة،  مكتب  لدن  من  املُعد 
بالتصويت عبر نصاب قانوني محدد ومضبوط.
وأوضح نادي القضاة، أن املقتضيات املنظمة 
ملشروع البرنامج املذكور غير مكتملة من حيث 
تمكن  بعدم  املتعلقة  للحاالت  استشرافها  عدم 
الجمعية العامة من عقد اجتماعها، بسبب عدم 
حضور ثلث األعضاء، وكذا عدم مصادقتها على 
مشروع برنامج العمل املعروض عليها بأغلبية 

الحاضرين.
واعتبر أن مشروع قانون التنظيم القضائي، 
في شقه املتعلق بالجمعية العامة داخل املحاكم، 
يتضمن »تراجعا عن جملة من املكتسبات التي 
وتجاوزا   ،2011 سنة  بدستور  العمل  أفرزها 

احترامه  الواجب  الدستورية  املحكمة  لقرار 
والتقيد به طبقا للفصل 134 من الدستور«.

لم  املــشــروع  ــذا  »ه أن  القضاة  ــادي  ن ــال  وق
القرار  التي أقرها هذا  يحافظ على املقتضيات 
التشريعي  الفراغ  من جهة، وإحجامه عن ملء 
اتجاه  في  أخــرى،  جهة  من  عليه  َنَعْته  الــذي 
قد  ما  وهو  باملرة،  العامة  الجمعية  دور  إلغاء 
ُيفضي معه، في حال اإلبقاء عليه، إلى تقويض 
القضائي،  عملهم  فــي  الــقــضــاة  استقاللية 

وبالتالي، مبدأ استقاللية السلطة القضائية«.
العالقة  ضبط  إلــى  املــشــروع  هــذا  ويسعى 
العامة  النيابة  ورئاسة  القضائية  السلطة  بني 
والوزارة املكلفة بالعدل داخل املحاكم، وتحديد 
اإلدارة  تدبير  مجال  في  الــوزارة  اختصاصات 

القضائية.

القــضائي التــنظيم  قضــاة يرفضــون قانــون 

القطــار34  ملــيون مــواطن ركــبوا 

الرباط. األسبوع

أن  الحديدية،  للسكك  الوطني  املكتب  كشف 
شخص  مــلــيــون   34.4

اســـتـــعـــمـــلـــوا 
القطارات 

سنة 2021، مقابل 21.1 مليونا سنة قبل ذلك.
السنة  خــالل  املعامالت  رقــم  املكتب  وسجل 
ماليير   3.93 نحو  بلغ  بعدما   )2021( املاضية 
درهم، أي بزيادة قدرها 27 في املائة مقارنة مع 

سنة 2020.
وكشف بالغ مكتب القطارات، أن رقم املعامالت 
في الفصل الرابع من سنة 2021، بلغ 1.07 
في   39 نسبته  بتحسن  درهـــم،  مليار 
املائة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 
2020، موضحا أن هذا األداء يعزى 

أنشطة  ومرونة  املسافرين  حركة  انتعاش  إلى 
الشحن.

 43.9 عند  الــصــافــي  الــديــن  استقر  وقــد 
مليار درهم في متم دجنبر 2021، بانخفاض 
 ،2020 ذاتها من سنة  بالفترة  طفيف مقارنة 
درهم  مليون   521 االستثمارات  بلغت  بينما 
االنتهاء  على  مقتصرة   ،2021 سنة  برسم 
الجارية ومشاريع الحفاظ على  العمليات  من 

السالمة وجودة الخدمة.

صورة من الزمن الزميل
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ملف  األسبوع

حزب نشأ من أجل معارضة
 حـــزب االستــقالل

بعد تمرد عامل إقليم تافيالت، عدي 
ضد   1957 سنة  بداية  في  أوبيهي، 
التقارير  أشـــارت  االســتــقــالل،  حــزب 
يذهب  أن  احــتــمــال  إلــى  األمــريــكــيــة 
الشخصيات  جمع  اتجاه  في  القصر 
»املستقلة سياسيا«، وتشجيعهم على 
يكون  واحــد  سياسي  حــزب  تأسيس 
مواليا له، هدفه األساسي الوقوف في 

وجه طموحات حزب االستقالل.
إن ما أشارت إليه التقارير األمريكية 
نظيرتها  عليه  أكــدت  مــا  نفسه  هــو 
 ،1957 فبراير  أواخــر  منذ  الفرنسية 
املنطقة  عرفته  مهما  حدثا  أن  غير 
قاده  الــذي  االنقالب  وهو  املغاربية، 
في  امللكية  على  بورقيبة  الحبيب 
تونس بتاريخ 25 يوليوز 1957، جعل 
ما كانت التقارير تتحدث عن احتمالية 

أدى  فقد  ــا..  ــع وواق حقيقة  وقــوعــه، 
اتجاه  في  الدفع  إلى  الجديد  الحدث 
بطريقة  العمل  مهمته  حزب  تأسيس 
األمازيغية  القبائل  جمع  على  سرية 
دون  الحيلولة  بهدف  شملها،  ــّم  ول
في  نجاحا  االستقالل  حــزب  تحقيق 
الحديث  يجري  كان  التي  االنتخابات 
عنها، وبالتالي، لكي ال يصبح الحزب 

صاحب األغلبية البرملانية في البالد.
تــأســس أول حـــزب في  ومـــن هــنــا 
وهو  االستقالل،  بعد  املغرب  تاريخ 
الحركة الشعبية بقيادة كل من  حزب 
الكريم  وعبد  أحــرضــان  املحجوبي 
الخطيب، كانت مهمته األساسية هي 
ظهر  وقد  االستقالل،  حزب  معارضة 
الحزب للوجود في شهر غشت 1957 
رغم عدم حصوله على الصفة القانونية 
أول نشاط  الداخلية، وكان  وزارة  من 
قام به هو فتح مكتب بمدينة صفرو، 
أيـــت يوسى  كــونــفــدرالــيــة  عــاصــمــة 
األمازيغية، كما نجح في استقطاب ما 
يقارب 30 في املائة من سكان املدينة. 
املحجوبي  قــام  ــك،  ذل مع  ــاملــوازاة  وب
قبائل  فــي  مكثفة  بدعاية  أحــرضــان 

األطلس املتوسط األمازيغية، وتركزت 
استقطاب  على  البداية  في  دعايته 
العهد  جراء  مصالحهم  فقدوا  الذين 
ومن  االستقالل،  عهد  وهــو  الجديد 
الذي  االستقالل  حزب  حاول  جانبه، 
كان يقود الحكومة، عرقلة عمل حزب 
حملة  أطلق  حيث  الشعبية،  الحركة 
ضد املتعاونني مع العهد السابق على 
استقطب  الجديد  الحزب  أن  اعتبار 
عددا مهما من األنصار من هذه الفئة.

اختار  املبشرة،  البداية  هذه  وأمام 
زعماء الحزب الجديد يوم 29 شتنبر 
1957، وهو اليوم الذي ألقى فيه امللك 
الريفي  الزعيم  معقل  بأجدير،  خطابا 
الكريم الخطابي، وفي  محمد بن عبد 
أنظار  فيه  كــانــت  الـــذي  الــيــوم  ــك  ذل
املــغــرب،  على  مسلطة  كلها  العالم 
تنقل  الدولية  الصحافة  كانت  حيث 
حدو  عقد  عنه،  وكبيرة  صغيرة  كل 
أمني  أول  عني  الذي  أبرقاش،  الريفي 
صحفية  نــدوة  الجديد،  للحزب  عــام 
حزب  تأسيس  عن  خاللها  من  أعلن 
مكتب  ــان  ك ــد  وق الشعبية،  الحركة 
من  عناصر  من خمسة  مكونا  الحزب 

ذلك  يكن  ولم  التحرير،  جيش  قدماء 
اعتباطيا، بل كان بدافعني أساسيني: 
يتمثل األول في كسب ود واستقطاب 
باقي أعضاء جيش التحرير بالشمال 
دمجهم  وبالتالي  الجديد،  الحزب  في 
الثاني، حسب  الدافع  كان  بينما  فيه، 
اختيار  أجل  من  الفرنسية،  الوثائق 
إلى  إضافة  عاما،  أمينا  الريفي  حدو 
للحزب  املؤقتة  اللجنة  أعضاء  باقي 
من جيش التحرير، هو الرغبة في أن 

يكون »حزبا ريفيا بامتياز«.
املكون  لهذا  الدعاية  مع  وباملوازاة 
فإن  الــريــف،  فــي  الجديد  السياسي 
الشعبية  الحركة  حزب  زعماء  رغبة 
لم تكن تقتصر على تركيز العمل كله 
هناك.. فقد شهدت نفس املرحلة عملية 
جهات  ــع  أرب فــي  واســعــة  استقطاب 
كبرى باملغرب، وهي املنطقة الشمالية 
سوس،  ومنطقة  ذكرنا،  كما  الكبرى 
وجهة مراكش، واملغرب الشرقي، حيث 
أنه تم تعيني العديد من املسؤولني في 
إما  أغلبهم  كان  باملغرب  مناطق  عدة 

قيادا أو عماال سابقني.
وقد كانت الشعارات والدعايات 

الراحل القطب أحرضان مؤسس الحركة الشعبيةسعد الحمريأعد الملف: 

قصة أول حزب أسس 
من أجل المعارضــــة 

وعاد إليها بعدما
ممارستــــها نســـــي 

كثر الحديث مؤخرا عن حزب الحركة الشعبية، خصوصا بعدما 
الترشح  نيته في  العنصر، عن عدم  امحند  العام  أمينه  أعلن 
جدد،  مترشحين  أمــام  الباب  ليفتح  مجددا  العامة  لألمانة 
وألول مرة منذ ما يقارب الستين سنة، وجد الحزب نفسه في 
المعارضة بعدما كان أول حزب أسس في تاريخ المغرب المستقل ليلعب 
الحزب منذ نشأته من  دور المعارضة، ولعل كثيرين ال يعلمون كيف ناضل 
أجل التعددية الحزبية في المغرب، وكان له الفضل في إصدار ظهير الحريات 
العامة سنة 1958، الذي يقضي بتأسيس األحزاب والجمعيات، لذلك يسعى 
األحزاب  تأسيس  أجل  من  الشعبية  الحركة  حزب  دور  إبراز  إلى  الملف  هذا 
المعارضة  الحزب نسي  أن  للمعارضة، وكيف  التأسيس  السياسية وكذلك 

التي أسس من أجلها إلى أن وجد نفسه يعود إليها مجددا.

ُ
الشـــعبية الحــركة 
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املرحلة هي:  الرنانة والجذابة في تلك 
األراضـــي«،  توزيع  بــإعــادة  »املطالبة 
»إقامة  الوطني«،  االقتصاد  »تحرير 
صناعة محلية«، »عودة الحدود املغربية 
والتاريخي«،  الطبيعي  مكانها  إلــى 
و»مساعدة الشعب الجزائري في نضاله 
لكن  الفرنسي«،  االحتالل  للتخلص من 
لم  ذلــك،  عكس  وعلى  الجديد،  الحزب 
يطالب ولم يتنّب أيا من هذه الشعارات، 
أساسية،  وبصفة  دعــايــتــه،  ــز  رك بــل 
حزب  مــن  املتذمرين  استقطاب  على 
االستقالل، وفتح الباب أمام العديد من 
الشخصيات التي تجاهلها أو رفضها 
تلعب  بهدف جعلها  وذلك  األخير،  هذا 
في  السياسية  الحياة  في  مهما  دورا 
تلك املرحلة، وأمام هذا العمل والنجاح، 
عندما  وذلــك  علنا،  عمله  الحزب  أذاع 
يوم  الريفي،  حــدو  العام  أمينه  أذاع 
23 أكتوبر 1957، للصحف بأن الحزب 
الستقبال  بالرباط  له  مكاتب  بفتح  قام 
أعضاء من مختلف أرجاء املغرب لفتح 

مكاتب في باقي املناطق.

أول رد فعل للحركة الشعبية 
على قرار منع تأسيسه
مـن طــرف الحكــومة

في نفس اليوم الذي أعلن فيه األمني 
العام للحركة الشعبية أن الحزب فتح 
مكاتب له بالرباط، بعث وزير الداخلية 
ملسئولي  بتعليمات  املحمدي،  إدريس 
والقياد،  والعمال  الوطني  األمن  إدارة 
املباشرين  املسئولني  كل  بمنع  تقضي 
الجديد،  الحزب  في  املباشرين  وغير 
كما  ســيــاســي،  عمل  بكل  الــقــيــام  مــن 
انعقد  ثم  املظاهرات،  كل  بمنع  أوصى 
اجتماع وزاري برئاسة مبارك البكاي، 
»جمعية  أن  الداخلية  وزيــر  وأعــلــن 
سياسية تأسست دون مراعاة القوانني 
املجلس  ــرر  وق العمل«،  بها  الــجــاري 
منظمة  ألي  يسمح  »ال  بأن  الحكومي 
ذات صبغة سياسية أو دينية أن تقوم 
السلطات  موافقة  دون  نــشــاط  ــأي  ب
الحجة  هــي  تلك  وكــانــت  املختصة«، 
التي اعتمدتها الحكومة لكي ال تسمح 
لهذا املولود السياسي الجديد بمزاولة 
عليه  أقــدم  إجــراء  أول  فكان  نشاطه، 
املحجوبي  تقديم  هو  الجديد،  الحزب 
أحرضان الستقالته من منصبه كعامل 
هذا  وبخصوص  الرباط،  مدينة  على 
هذا  استراتيجية  كانت  فقد  اإلجــراء، 
األخير قائمة على أن ال يقدم استقالته 
الرباط  مدينة  على  كعامل  منصبه  من 
األساس،  هذا  وعلى  الداخلية،  لوزير 
وفي اليوم الذي كان فيه امللك يستعد 
أحرضان  خرج  مكناس،  مدينة  لزيارة 
خالله  من  استنكر  صحفي  بتصريح 
معلال  الحزب،  بتوقيف  الحكومة  قرار 
في  القوانني  تحترم  ))لــم  بأنها  ذلك 
عليه  بــنــت  الـــذي  ــقــانــون  ال أن  حــني 
الحكومة هذا التوقيف ليس موجودا، 
كما اعترف بذلك قرار التوقيف نفسه، 
حيث أنه يعد بتشريع جديد لألحزاب 
أضاف  ثم  املستقبل((،  في  السياسية 
في  الحق  ))للحكومة  أن  أحــرضــان 

البحث عن األشخاص املؤسسني لحركة 
وفي  عليهم((،  والتعرف  ما  سياسية 
))ناقشت  قائال:  أكد  نفسه،  التصريح 
مع  الجديد  الحزب  تأسيس  موضوع 
ــالل، ومــا  ــق بــعــض قـــادة حـــزب االســت
أستغرب له، هو أنني تذاكرت مرارا مع 
أشخاص يتمتعون بمراكز مهمة داخل 
السيد  الوزير  ومنهم  االستقالل،  حزب 
بوعبيد،  ــر  ــوزي وال املحمدي  ــس  إدريـ
وكلهم يعلمون أنني في هاته الحركة((، 
كما عبر عن سخطه تجاه أعضاء حزب 
الجديد  الحزب  التهامهم  االستقالل، 

بأنه »حزب الخونة«.
املحجوبي  تصريح  بعد  ومباشرة 

الداخلية  لوزير  قــرار  صدر  أحرضان، 
املوكب  عــن  أحــرضــان  بفصل  يقضي 
وأعلنت  مكناس،  إلــى  املتجه  امللكي 
أنه  بسبب  وإقالته  توقيفه  عن  الوزارة 
كما  يمثلها،  هو  لحكومة  قــرارا  انتقد 
خطير  ))تمرد  موقفه  أن  القرار  اعتبر 
يتعني  الــتــي  ــة  ــ اإلداري بالنظم  ــس  وم
السلطة  أعــوان  وجميع  الحكومة  على 
حصل  وبذلك  وتطبيقها((،  مراعاتها 
ــان يــريــده داخــل  أحــرضــان على مــا ك
القبائل األمازيغية عموما وقبائل زمور 
خصوصا، إذ خرج بهيبة وحظوة أقوى.

كفاح حزب الحركة الشعبية 
من أجل إصدار ظهير
 الحــريات العـــامة

كــانــت مــســألــة حــكــومــة يــتــكــون كل 
من  االســتــقــالل،  حــزب  مــن  أعضائها 
األخير  هــذا  عند  الحاضرة  املطالب 
مطلع  وفي  حكومة،  أول  تشكيل  منذ 
السياسية  اللجنة  جددت   ،1958 سنة 

اجتماع  وخالل  للملك،  مطلبها  للحزب 
 ،1958 مارس   19 بتاريخ  األخيرة  هذه 
أن  األعضاء  أمــام  بنبركة  املهدي  أكد 
أمامه  بامللك وطرحت  اجتمعت  اللجنة 
وأوضحت  الحكومي،  التعديل  قضية 
ــة قــويــة  ــوم ــرورة تـــوفـــر حــك ــ ــ ــه ض لـ
ومنسجمة للتصدي للمشاكل الداخلية 
والخارجية، إال أن امللك استبعد الفكرة، 
العتبارين: األول أنه »ال يوجد مبرر قوي 
للقيام بأي تعديل حكومي«، وثانيا أن 
الحزب،  نفس  من  أعضاؤها  »حكومة 
عن  تنتج  لم  إذا  تتشكل  أن  يمكن  ال 

ظهر  املخرج  أن  إال  عامة«..  انتخابات 
مبارك  الحكومة  رئيس  استقبل  عندما 
حزب  أعضاء  من  مكونا  وفدا  البكاي، 
ملتمسا  له  قدموا  الشعبية  الحركة 
املعارضة  أحـــزاب  ــرف  ط مــن  موقعا 
ومحمد  والخطيب  أحرضان  ضمنهم 
بن الحسن الوزاني، يتضمن االحتجاج 
حقهم  بكامل  املغاربة  تمتع  عدم  ضد 
اقتراب  مــع  الجمعيات  تأسيس  فــي 
البلدية والقروية، ما جعل  االنتخابات 
من  ذكــر  بالغا  يصدر  الـــوزراء  رئيس 
له ملتمسا يتعلق  قدم  الوفد  أن  خالله 
أحزاب  نظر  وبوجهة  البالد،  بوضعية 
أيد  أنه  وأوضــح  املشتركة،  املعارضة 

مضمونه، وعلى إثر ذلك، اجتمع وزراء 
حزب االستقالل وقدموا استقالتهم في 
رسالة شرحوا فيها أسباب ذلك، ومنها 
الحكومة  في  املشاركة  يقبلوا  لم  أنهم 
أن  إلى  إضافة  امللك،  لرغبة  إرضاء  إال 
الشعبية  الحركة  حــزب  أيــد  البكاي 
بعدما قرر هو نفسه، في مجلس وزاري 
وبناء  فيه،  مرغوب  غير  أنــه  سابق، 
على ذلك، صدر بالغ يوم 16 أبريل من 
أعلن  امللكي،  القصر  عن  السنة،  نفس 

وقد  الحكومة،  من خالله عن حل 
حكومة  استقالة  نتائج  من  كــان 

األمين العام الحالي العنصر رفقة قياديين من حزبه

تحول حزب الحركة الشعبية من المعارضة إلى المشاركة في الحكومة، سنة 1961 والتي 
ترأسها الملك الحسن الثاني في يوليوز من نفس السنة، وحصل على وزارة الدولة المكلفة 

بالشؤون اإلفريقية ووزارة الدفاع، وبعد ذلك، دخل الحزب في صراع مع الملكية، ظهرت أولى بوادره 
داخل حزب الحركة الشعبية، خالل تأسيس »جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية« سنة 1963، 
والمؤلفة من الحركة الشعبية والحزب الدستوري الديمقراطي واألحرار المستقلين، حيث عارض 

أحرضان دخول حزبه في الجبهة، بينما وقع الخطيب مع كديرة صفقة التحالف عندما كان أحرضان 
في زيارة رسمية مع الملك في أمريكا.
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حكومية  أزمة  األولى  نتيجتان:  البكاي 
الحقيقة  في  كانت  كامال،  شهرا  دامــت 
وحزب  القصر  بني  مواجهة  عن  عبارة 
الحزب  داخل  أزمة  والثانية  االستقالل، 

نفسه نتيجة صراع بني تياري الحزب.
أوقف  قد  الشعبية  الحركة  حزب  كان 
كل تحركاته طوال الشهرين األولني من 
سنة 1958، إال أنه وباملوازاة مع مطالبة 
حزب االستقالل بحكومة منسجمة، عاد 
إلى نشاطه مجددا، حيث عقد اجتماعا 
تبلورت  وقــد  بالرباط،  مــارس   14 يــوم 
مالمح ذلك بسرعة وظهرت بشكل واضح 
في إقليم وجدة، حيث انطلقت من بركان 
معقل امبارك البكاي أحد أقطاب الحزب، 
لحزب  املعادية  املظاهرات  من  موجة 
االستقالل والسلطات املحلية، وفي ذات 
الشعبية  الحركة  حزب  عمل  السياق، 
املنسجمة  الحكومة  قيام  معارضة  على 
حيث  االستقالل،  حزب  بها  نادى  التي 
السكان  تشجيع  على  أعــضــاؤه  عمل 
رفع  على  املغرب  من  مناطق  عــدة  في 
للبرهنة  مباشرة،  للقصر  تظلماتهم 
ذلك،  أمثلة  ومــن  الحكومة،  فشل  على 
شجع أعضاء الحزب سكان بركان على 
إرسال برقية للملك يخبرونه من خاللها 
أنهم يريدون حكومة تضم كل النزعات 
وحسب  السياق،  ذات  وفي  السياسية، 
عناصر  ــإن  ف بــبــركــان،  الشرطة  عميد 
السوق  يــوم  قاموا  الشعبية  الحركة 
األسبوعي، بتنظيم دعاية كبيرة للبرهنة 

على نجاح حزبهم في املنطقة.
ماي   12 يوم  امللك  ذلــك، نصب  ورغــم 
في  امللكي  بالقصر  بالفريج  حكومة 
الحكومة  تشكلت  أن  ومــنــذ  ــاط،  ــرب ال
مــن حــزب االســتــقــالل، ســاد قلق كبير 
وتأكدت  الشعبية،  الحركة  أعضاء  بني 
الداخلية،  وزارة  قامت  حيث  شكوكهم، 
يوم 12 يوليوز، باالتصال بجميع العمال 
الداخلية،  وزيــر  بتعليمات  وأخبرتهم 
انتظار إخــراج  فــي  ــه  أن أكــدت  والــتــي 
الحكومة  فإن  العامة،  الحريات  قانون 
ــراف  ــت ــدم االع قـــررت اإلبـــقـــاء عــلــى عـ
كما  رسمية،  بصفة  الشعبية  بالحركة 
نصت التعليمات على أن العمال ملزمني 
في  التجمع  من  الحزب  أعضاء  بمنع 
هذا  يشكل  فلم  املــغــرب،  أرجــاء  سائر 
القرار بالنسبة للحركة الشعبية ضربة 
على  للضغط  قــوة  نقطة  كــان  ما  بقدر 
الحكومة، حيث ركز على مسألة املطالبة 
وهو  العامة،  الحريات  قانون  بإصدار 
الرئيسية  الــبــرامــج  ضمن  ــان  ك الـــذي 
ومباشرة  املنطلق،  هذا  ومن  للحكومة، 
الحزب  عمل  الداخلية،  وزارة  قرار  بعد 
على توحيد أحزاب املعارضة ألول مرة، 
واطلع باملهمة امبارك البكاي، حيث قام 
يوم 16 يوليوز، بمشاورات مع جل فرق 

املعارضة من أجل التعاون ملواجهة حزب 
االستقالل، أكد من خاللها أن املعارضة 
تنتظر يوم 20 يوليوز كآخر أجل ليوقع 
امللك على ظهير الحريات العامة، إال أن 
على  امللك  يوقع  أن  دون  مر  اليوم  ذلك 

الظهير. 
لم تقدم الحكومة أي تبرير لعدم إصدار 
القانون، إال أن عالل الفاسي علل أسباب 
- في  ))إن الحريات العامة  ذلك بالقول: 
نظري - ال يمكن أن تنظم تنظيما حقيقيا 
إال حينما يوضع للبالد دستور يرعى هذه 
القوانني  دامت  وما  ويراقبها،  الحريات 
ال  فإنني  توضع،  لم  للدولة  األساسية 
أعتقد أنه من املمكن تنظيم الحريات على 
الصفة التي ترضي الجميع، أما الظهير 
فليس  ال،  أم  الحكومة  عليه  وافقت  وهل 

عندي بذلك علم((.
بالنسبة  يــعــنــي  الــوضــع  ــذا  هـ ــان  كـ
على  توافق  لم  الحكومة  أن  للمعارضة، 
من  وكان  العامة،  الحريات  ظهير  قانون 
نتائج ذلك، أن بدأ الحزب يستعد للقيام 
بخطوة أخرى، وهي الدخول في مواجهة 

هذه  خالل  وبــدأ  الحكومة،  مع  مباشرة 
املرحلة التفكير في استعمال جثة عباس 
اعتبار  على  املسعدي ألغراض سياسية، 

أنه ضحية طموحات حزب االستقالل.
يــوم  الشعبية  الــحــركــة  حـــزب  قـــام 
عباس  جثة  بنقل   ،1958 أكتوبر  فاتح 
إعادة  أجل  من  أجدير،  إلى  املسعدي 
دفنها، وكانت سببا في انطالق أحداث 
الريف 1958-1959، وفي خضم اندالع 
الحريات  ظهير  صدر  الريف،  أحــداث 
أجله،  من  الحزب  ناضل  الذي  العامة 
وهو الظهير املنظم إلى اليوم لتأسيس 
وعمل األحزاب، إضافة إلى الجمعيات، 
ــك إيــذانــا بــاالعــتــراف بصفة  وكــان ذل
حزب  كأول  الشعبية  بالحركة  رسمية 

معارض في تاريخ املغرب.

هكذا نسي حزب الحركة 
الشعبية شيئا اسمه المعارضة

بعد  الشعبية  الحركة  حــزب  تحول 
في  املشاركة  إلــى  املعارضة  من  ذلــك، 
الحكومة، حيث شارك في حكومة 1961 
في  الثاني  الحسن  امللك  ترأسها  التي 
على  وحصل  السنة،  نفس  من  يوليوز 
الدولة  وزارة  هما  وزاريتني،  حقيبتني 
املكلفة بالشؤون اإلفريقية التي أسندت 
الــدفــاع  ووزارة  الخطيب،  للدكتور 
أحــرضــان،  املحجوبي  ترأسها  التي 
مع  الحزب في صراع  ذلك، دخل  وبعد 
امللكية، ظهرت أولى بوادر ذلك الصراع 
خالل  الشعبية،  الحركة  حــزب  داخــل 

املؤسسات  عن  الدفاع  »جبهة  تأسيس 
من  واملؤلفة   ،1963 سنة  الدستورية« 
الدستوري  والحزب  الشعبية  الحركة 
الديمقراطي واألحرار املستقلني، حيث 
ــول حــزبــه في  ــان دخـ ــرض ــارض أح عـ
الجبهة، بينما وقع الخطيب مع كديرة 
صفقة التحالف عندما كان أحرضان في 

زيارة رسمية مع امللك في أمريكا.
صراع  لنشوب  ــر  األم هــذا  مهد  وقــد 
املغرب  دخول  وبعد  الحزب،  قطبي  بني 
فــي حــالــة االســتــثــنــاء، دخــل الخطيب 
وأحرضان في صراع استمر ملدة سنتني، 
وشاع أن الخطيب ينوي تأسيس حزب 
سفر  أحــرضــان  استغل  فيما  جــديــد، 
الخطيب إلى اململكة العربية السعودية، 
أزيح  للحزب  مؤتمر  عقد  بطلب  ليقوم 
العامة  الكتابة  مــن  الخطيب  خــاللــه 
الذي جعل هذا  األمر  الشعبية،  للحركة 
الحركة  يعلن عن تأسيس حزب  األخير 
املكون  وهــذا  الديمقراطية،  الشعبية 
السياسي ظل جامدا ودون نشاط يذكر 
إلى أن اندمج فيه بن كيران وجماعته، 

وأصبح يسمى حزب العدالة والتنمية.
استمر حزب الحركة الشعبية يشارك 
حكم  مرحلة  خالل  الحكومات  جل  في 
امللك الحسن الثاني، ثم حكم امللك محمد 
املعارضة  إلى  خرج  أن  إلى  السادس، 
أنه  ويبدو  أخنوش،  عزيز  حكومة  مع 
نسي شيئا اسمه املعارضة، فلحد اآلن 
محاوالت  اللهم  منه..  تحرك  أي  نر  لم 
امحند  ما بعد  التحضير ملرحلة  إعادة 
جديدا  وجها  سنرى  فهل  العنصر.. 
قادرا على قيادة الحزب وإعطائه نفسا 

جديدا في املعارضة ؟

قام حزب الحركة الشعبية يوم فاتح أكتوبر 1958، بنقل جثة عباس المسعدي إلى أجدير، 
من أجل إعادة دفنها، وكانت سببا في انطالق أحداث الريف 1958-1959، وفي خضم اندالع 

أحداث الريف، صدر ظهير الحريات العامة الذي ناضل الحزب من أجله، وهو الظهير المنظم إلى 
اليوم لتأسيس وعمل األحزاب، إضافة إلى الجمعيات، وكان ذلك إيذانا باالعتراف بصفة رسمية 

بالحركة الشعبية كأول حزب معارض في تاريخ المغرب.

عالل الفـــاسي: الحريات العامة - في 
نظري - ال يمكن أن تنظم تنظيما حقيقيا إال 

حينما يوضع للبالد دستور يرعى هذه الحريات 
ويراقبها، وما دامت القوانين األساسية للدولة 

لم توضع، فإنني ال أعتقد أنه من الممكن تنظيم 
الحريات على الصفة التي ترضي الجميع..

عندما كانت الحركة الشعبية تدعم بنكيران
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كواليس  أخرى    

الواجــيدي عائــلة  يسانــدون  مثقفــون 

اتهام المركز الثقافي العربي بحذف اسم مترجم كتاب »استقالل المغرب«

نور الدين الطويليع

بعد أن أجهز املركز الثقافي العربي على حلم 
كتاب  مترجم  الواجيدي،  محمد  املرحوم  عائلة 
من  اسمه  على  بالتشطيب  املغرب«،  »استقالل 
الداخلية،  صفحاته  في  ودســه  الكتاب  غالف 
مناسبة  من  الترجمة  إصــدار  لحظة  وتحويل 
جرح  لديها  أحيت  نكبة  إلى  واالحتفاء،  للفرح 
تجند  اإلجــهــاز(  هــذا  )بعد  جديد،  من  الفقد 
الذي  السلوك  هذا  إلدانة  وأكاديميون  باحثون 
ال  التي  التجارية  الدعاية  خانة  في  صنفوه 
تحترم حرمة األموات واألحياء، وتستهني بكل 

القوانني واملبادئ والقيم.
نعيمة،  الــدكــتــورة  نشرت  العاصفة،  قبل 
تدوينة  املــرحــوم،  وشقيقة  الكتاب،  ُمراِجَعة 
في  جاء  »الفايسبوكي«،  حائطها  على  مؤثرة 
الواجيدي،  محمد  »رحم هلل شقيقي  خاتمتها: 
من  سيمحى  اسمه  أن  يوما  بخلده  يــدر  فلم 
ترجمته«،  فــي  كله  جــهــده  ــذل  ب كــتــاب  غــالف 

ــات  ــ ــوج ــ ــى م ــ ــوال ــ ــت ــ ــت ــ ل
ــار،  ــك ــن ــشــجــب واالســت ال
ــصــفــحــات  ــتـــحـــول ال وتـ
ــى  ــة« إل ــي ــوك ــســب ــاي ــف »ال
على  لـ»الهجوم«  محطة 
العربي،  الثقافي  املركز 
أساليب  بــكــل  وإغـــراقـــه 

اإلدانة واالستنكار.
علق  السياق،  هذا  في 
املعروف،  البالغي  الناقد 
الولي،  محمد  الــدكــتــور 
عــلــى الـــحـــدث قــائــال: 
الناشر  أن  متأكد  »أنـــا 
النهاية  ــي  ف ســيــرضــخ 
ــذا الــخــطــإ  ــ ــدارك ه ــ ــت ــ ل
الحيف  إن  الــشــنــيــع، 
عليه،  غبار  وال  واضــح 
مــراجــعــة  يــتــطــلــب  وال 
الكاتبة  وعلقت  لكشفه«، 

رميج  الزهرة  والروائية 
ينبغي  وال  للمؤلف،  شريك  »املترجم  قائلة: 
الكتاب«،  غالف  من  اسمه  بحذف  حقه  غمطه 

ــل الـــدكـــتـــور  ــاعـ ــفـ وتـ
مع  املــيــلــود  عثماني 
»محمد  قائال:  الحدث 
معتق  اسم  الواجيدي 
ــال  ــض ــن ــل وال ــم ــع ــال ب
وإقصاء  واإلخـــالص، 
ــن الـــغـــالف  ــ ــه م ــمـ اسـ
ــر مــفــهــوم«،  عــمــل غــي
ــاراه الــدكــتــور  وقـــد جــ
جعنيد،  ــرزاق  ــ ال عــبــد 
ــي تـــقـــديـــر شــخــص  ــ ف
»حــري  قــائــال:  املترجم 
تــدون  أن  النشر  بـــدار 
من  بحبر  املرحوم  اسم 
ــن حــذفــه،  ذهـــب بـــدال م
نكران  هو  اسمه  فحذف 

للتاريخ«.
من جانبه، عبر هشام 
ــن أخ  ــ ــدي، اب ــيـ ــواجـ الـ
أمله  خيبة  عن  املترجم، 
»لقد  قائال:  والظلم  بالغنب  وعائلته  وإحساسه 
أحسسنا بالظلم والحيف والجور في حق عمي 

األستاذ الواجيدي محمد، في طمس اسمه من 
جدارية الكتاب.. عمل مشبوه في حق األستاذ 
عمي الفاضل الواجيدي محمد، املترجم وأستاذ 

الفلسفة الذي كرس حياته للغة العربية«. 
الكرشي،  الحي  عبد  الباحث  وصف  بدوره، 
ارتكبت  التي  النكراء  بـ»الجريمة  املركز  سلوك 
ُيعترف  أن  املفروض  من  كان  شخص  حق  في 
للطمس«،  يتعرض  أن  ال  العلمي  بمجهوده 
الباحث  قال  نفسها،  االستنكار  وتيرة  وعلى 
نعيمة  الــدكــتــورة  مخاطبا  حمدوشي،  منير 
مقومات  ألدنـــى  يفتقد  »ســلــوك  الــواجــيــدي: 
من  الذي  الفقيد  ولــروح  لشخصكم،  االحترام 
اسمه،  طمس  من  بدال  به  يحتفى  أن  املفروض 
ذاته،  املعنى  وفي  تدليسية«،  واقعة  فعال  إنها 
الذي  بهلول،  الخالق  الباحث عبد  تعليق  صب 
»عمل غير مقبول  بأنه  املركز  قام به  وصف ما 

مطلقا«.
هذا، ومن املنتظر أن تشهد القضية تطورات 
محمد  املــرحــوم  عائلة  وأن  سيما  ال  مثيرة، 
الواجيدي، تصر على استرجاع حقها، وتعتزم 
االعتبار  ورد  إلنصافها  القضاء  أبــواب  طرق 

إليها، وإلى ابنها.  

معتقل سابق يتهم
 مجلس بوعياش بتهميشه

الرباط. األسبوع

ضمن  السابق  السياسي  املعتقل  توقيف  تم 
من  مفتاح،  املجيد  عبد   ،1984 مراكش  مجموعة 
قبل عناصر أمنية، وذلك بعد اعتصامه أمام مقر 
الوطني لحقوق اإلنسان، ملطالبة أمينة  املجلس 

بوعياش، بتسوية وضعيته.
اإلنسان،  لحقوق  املغربية  الجمعية  وحسب 
جاء  مفتاح،  الــســابــق،  املعتقل  اعتصام  ــإن  ف
تقاعد  أي  على  يتوفر  ال  أنــه  اكتشافه  بسبب 
أن  سبق  بعدما  التقاعد،  صندوق  لدى  تكميلي 
وقع على منشور للصندوق يحتوي على حساب 
والتقاعد  التكميلي  التقاعد  عن  املستحقات 

الشهري.
املعتقل  اكتشاف  أن  الجمعية،  وأوضــحــت 
تقاعد  على  تــوفــره  ــدم  ع الــســابــق  السياسي 
تكميلي نزل عليه كالصاعقة، وهو ما أدى به إلى 
االعتصام أمام مقر املجلس، لتمكينه من نسخة 
لصندوق  بها  لــإدالء  وقعه  الــذي  املنشور  من 
بشكل  وضعيته  بتسوية  واملطالبة  التقاعد، 

نهائي.

األوكــرانية الــحرب  يتــجنب مستــنقع  المغــرب 
الرباط. األسبوع

ــة عــدم  ــي ــرب ــغ قــــررت املــمــلــكــة امل
قــرار  على  التصويت  فــي  املشاركة 
الجمعية العامة لهيئة األمم املتحدة، 
بــخــصــوص الــوضــع بــني أوكــرانــيــا 

وروسيا.

املغربية،  الخارجية  وزارة  وقالت 
جلسة  في  املغرب  مشاركة  »عدم  أن 
حول  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
فورا  بالتوقف  روسيا  يطالب  قــرار 
أوكرانيا،  ضد  القوة  استخدام  عن 
ال يمكن أن يكون موضوع أي تأويل 
املتعلق  املبدئي  موقفه  بخصوص 
ــة روســيــا  ــي ــدرال ــي ــوضــع بـــني ف ــال ب

وأوكرانيا«.

»اململكة  أن  الخارجية  وأضــافــت 
املغربية تواصل متابعة تطور الوضع 
بقلق  روسيا  وفيدرالية  أوكرانيا  بني 
»املغرب  أن  إلى  مشيرة  وانشغال«، 
التصعيد  إزاء  ــه  أســف عــن  ــرب  ــ أع
األســف،  مع  خلف،  ــذي  ال العسكري 
إلى حدود اليوم، مئات القتلى وآالف 
معاناة  في  تسبب  والــذي  الجرحى، 
أن  إلى  باإلضافة  للجانبني،  إنسانية 

مجموع  على  ينعكس  الــوضــع  هــذا 
السكان ودول املنطقة وغيرها«.

بأنه،  املغربية  اململكة  وتابعت 
يتعني  املتحدة،  األمــم  مليثاق  »طبقا 
تسوية  املنظمة  هــذه  أعــضــاء  على 
السلمية،  الوسائل  عبر  خالفاتهم 
الدولي  القانون  مــبــادئ  وبموجب 
والسلم  األمن  على  الحفاظ  أجل  من 

العامليني«.

حزب إسباني يشبه الوضع في سبتة المحتلة بأوكرانيا

الرباط. األسبوع

قال الحزب اإلسباني 
أن  »فوكس«،  املتطرف 
مدينتي  في  »الوضع 
ــة    ــي ــل ــي ســـبـــتـــة ومــل
في  بالوضع  شبيه 

إلى  املدينتني  »ضم  إلى  ودعا  أوكرانيا«، 
حلف الناتو«.

وحسب زعيم الحزب، سانتياغو أباسكال، 
أوكرانيا  مثل  املحتلتني  ومليلية  سبتة  فإن 
األطلسي،  شمال  حلف  حماية  خارج  تماما 
تحت  املدينتني  بوضع  »الــنــاتــو«  وطــالــب 
حمايته ومظلته، مضيفا أنه »من الضروري 
تغيير املسار والتكيف مع الحقائق الجديدة 

التي يتألف منها العالم اليوم«.

اإلسبانية،  الحكومة  أباسكال  دعا  كما 
أعلى  حتى  الدفاع  ميزانية  من  الرفع  إلى 
من 2 في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي 
التي ذكرهرئيس الحكومة سانشيز، وقال: 
وتفكيك  حدودنا  عن  بحزم  الدفاع  »علينا 
واملــدعــومــة  الرسمية  املـــؤامـــرات  جميع 
ــتــي تــشــجــع الــغــزو  لــالتــجــار بــالــبــشــر ال
استقرار  لــزعــزعــة  الجماعية  والــهــجــرة 

املواطنني«. أباسكال

تعيـين الوزيرة بنعلي رئيسة 
لجمعية األمم المتحدة للبـيئة

الرباط. األسبوع

وزيـــرة  بنعلي،  ليلى  انتخبت 
االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة، 
لجمعية  السادسة  لــلــدورة  رئيسة 
سنتني،  ملــدة  للبيئة  املتحدة  األمــم 
في  باألغلبية  اختيارها  تم  أن  بعد 

قبل  من  نيروبي،  الكينية  العاصمة 
في  للقارة  كممثلة  اإلفريقية  البلدان 
األمم  لبرنامج  التابع  املنصب  هذا 

املتحدة للبيئة.
رئاسة  بنعلي  الوزيرة  وستتولى 
أهم  تشكل  التي  الهامة  الهيئة  هذه 
حول  املستوى  رفيع  عاملي  منتدى 
مهمتها  وتتمثل  العالم،  في  البيئة 
املتعلقة  ــتــزامــات  االل مناقشة  فــي 

بحماية البيئة وجعلها عاملية.

بنــعلي

»أوميــكرون« نهــاية  رغــم 

وزارة الصحة تحذر من ظهور متحورات
لـ»كـــوفيد«  جــــديدة 

الرباط. األسبوع

والــحــمــايــة  الــصــحــة  وزارة  قــالــت 
موجة  نهاية  إعــالن  أن  االجتماعية، 
تفشي  نهاية  تعني  ال  »أومــيــكــرون« 

فيروس »كورونا« في املغرب.
أن  لها،  بــالغ  في  الـــوزارة  وأضافت 
تتميز   19 لكوفيد  الوبائية  »الــحــالــة 
املــؤشــرات  لجميع  مــلــمــوس  بتحسن 
الوضع  على  والسيطرة  التحكم  مــع 
االستباقية  اإلجــراءات  بفضل  الوبائي، 
التي اتخذتها بالدنا، وما تزال تتخذها، 
ــذا  وك للتلقيح،  الــوطــنــيــة  والــحــمــلــة 
اإلجراءات الوقائية والحاجزية السارية 

متحورات  ظهور  من  وحذرت  املفعول«، 
أن  كما  الــدولــي،  الصعيد  على  مقلقة 
تعتبر  تزال  ما  العاملية  الصحة  منظمة 

الجائحة طارئا صحيا عامليا.
يعتبر  التلقيح  أن  الوزارة  واعتبرت 

األشخاص،  لحماية  الوحيدة  الوسيلة 
الهشاشة  وذوي  املسنني  والســيــمــا 
أمراض  من  يعانون  والذين  املناعية، 
مــزمــنــة، مــع ضـــرورة االســتــمــرار في 

التقيد باإلجراءات االحترازية.
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ربـــورتاج

لب  مطـــــــا
المهني« بـ»الغازوال 

الوطني  الكاتب  ــوالق،  ب يونس  يقول 
الصغرى  للمقاوالت  املغربية  للجامعة 
أن  باملغرب،  الطرقي  للنقل  واملتوسطة 
»القطاع يعاني من أزمة كبيرة، لذلك قررت 
وزارة  لــدى  مطلبي  ملف  وضــع  الهيئة 
حوار  فتح  أجل  من  واللوجستيك  النقل 
حل  عن  والبحث  املحروقات  ملف  حــول 
يرضي الطرفني، ال سيما في ظل الوضعية 
بارتفاع  تتسم  التي  الصعبة  االجتماعية 
املهنيني  ومشاكل  الغذائية  املواد  أسعار 

في القطاع«.
الــهــيــئــات  »جــمــيــع  أن  ــوالق  ــ ب ــد  ــ وأك
الغازوال  في  بالحق  يطالبون  واملهنيني 
قلة  بسبب  الجميع،  يؤرق  الذي  املهني، 
ظل  في  النقل  ــاب  أرب ومعاناة  املداخيل 
بداية  منذ  بــدأت  التي  الحالية  األزمـــة 
 ،2020 مــارس  شهر  في  كورونا  جائحة 
زيان،  أوالد  الطرقية  املحطة  إغالق  عقب 
ــالس  ــرض املــهــنــيــني لــخــطــر اإلفـ مــمــا عـ
عن  الناتجة  املتعددة  اإلكــراهــات  بسبب 
الجائحة وارتفاع ثمن املحروقات وضعف 
الــســري«،  النقل  ومنافسة  املـــردوديـــة، 
وأوضح أن »ارتفاع سعر املحروقات أدى 
بنسبة  واملداخيل  املــردوديــة  ضعف  إلى 
35 باملائة، مما جعل شبح اإلفالس يصل 
يطالبون  الــذيــن  املهنيني،  مــن  للعديد 
مثل  الغازوال،  من  االستفادة  في  بالحق 
يتوفرون  الذين  البحار  في  الصيد  أرباب 
املــراســي  داخـــل  املهني  الــغــازوال  على 
داعيا  صعوبات«،  بدون  عليه  ويحصلون 
يحصل  لكي  حل  أو  طريقة  »إيجاد  إلــى 
بثمن  املحروقات  على  بدورهم  املهنيون 

معقول يرفع الضرر الذي يعانون منه«.
يتكبدون  النقل  أربــاب  أن  إلى  وأشــار 
سعر  ارتفاع  بسبب  كبيرة  مالية  خسائر 
املحروقات، ويؤدون من جيوبهم الزيادات 
»الغازوال«، األمر الذي  املتتالية في سعر 

جعل 15 باملائة منهم يعلنون عن إفالسهم، 
بينما ال زالت فئة كبيرة مهددة باإلفالس 

إذا استمر الوضع بهذا الشكل.

كل مشــــا
 أرباب الشاحنات 

ــي الــشــاحــنــات  ــق ــن ســائ الــعــديــد مـ
والــســلــع،  الــبــضــائــع  لنقل  املخصصة 
االرتفاع  بسبب  صعبة  ظروفا  يعيشون 
فئة  وضــع  الــذي  املحروقات  في  املهول 
بسبب  البطالة،  أمام  املهنيني  من  كبيرة 
النقل،  ارتفاع املصاريف وتكاليف عملية 
خالل  كبيرة  مالية  ميزانية  تتطلب  التي 
بعض  اعتبره  ــذي  ال الشيء  رحلة،  كل 
مصير  يهدد  خطيرا  »وضــعــا  املهنيني 

اآلالف من سائقي الشاحنات«.
أقلعي  إدريس  يقول  السياق،  هذا  في 
أربــاب  لنقابة  الــعــام  الكاتب  ــوش،  دريـ
والكبرى  الصغرى  الشاحنات  وسائقي 
لــواء  تحت  املنضوية  الــطــرقــي،  للنقل 
لم  »املهني  أن  للشغل،  املغربي  االتحاد 
يعد لديه مدخول بعد وصول »الغازوال« 
لثمن 11.5 درهم، بسبب كثرة املصاريف، 
والديون  السيار  الطريق  ضريبة  منها 
منافسة  ــى  إل والــصــيــانــة،  والــضــرائــب 
أنــواعــه  بكل  للبضائع  الــســري  النقل 
عبر  أو  مرخصة  الغير  الشاحنات  مثل 
حافالت املسافرين التي ال يحق لها حمل 

البضائع، وغياب آلية املراقبة«. 
دعم  الحكومة  قرار  أقلعي  انتقد  وقد 
سنتيم  مليار   200 بـــ  الصحة  قطاع 
يعتبر  بدوره  الذي  النقل  قطاع  وإهمال 
قطاعا حيويا مرتبطا بالحياة املعيشية 
بنقل  يتعلق  فيما  خاصة  للمواطنني، 
البضائع والخضروات والفواكه، مشيرا 
إلى أن املهني يؤدي العديد من الضرائب 
»الغازوال«،  ضريبة  سواء  عمله،  خالل 
أو قطع الغيار، والزيوت ومصاريف الطرق 

السيارة، التي تفتقد للمرافق الصحية.

أموال ضائعة
 في غياب الرقابة

ــاوالت  ــ ــق ــ ــات وامل ــركـ ــشـ تــعــتــبــر الـ
العام  االتــحــاد  ــواء  ل تحت  املنضوية 
من  مستفيدة  أكبر  املغرب،  ملقاوالت 
قطاع  يعيشه  ــذي  ال الحالي  الوضع 
غالبية  أن  حــيــث  ــي،  ــرق ــط ال الــنــقــل 
عدد  حول  تصاريح  تقدم  ال  الشركات 
العمليات الطرقية التي تقوم بها فوق 
خزينة  يحرم  مما  الوطني،  الــتــراب 
مالية  مداخيل  من  والجماعات  الدولة 
مهمة، تعتبر مبالغ مستحقة يجب على 

الشركات أداءها للخزينة.
أن  أقعلي،  كشف  ــار،  اإلطـ هــذا  فــي 
يستفيد  ــرب  ــغ امل مــقــاوالت  »اتــحــاد 
قانوني،  غير  بشكل  النقل  قطاع  من 
بحيث أن الشركات التابعة له ال تؤدي 
الضريبة على القيمة املضافة 14 باملائة 
املتعلقة بعمليات النقل التي تتم داخل 
حقا  تعتبر  والتي  الوطني،  الــتــراب 
اململكة«،  ولخزينة  الترابية  للجماعات 
إلى  طنجة  من  النقل  عملية  أن  مبرزا 
تلزم  ــم  درهـ آالف   10 تكلف  ــر  ــادي أك
عن  درهم ضريبة   1400 بأداء  الشركة 

القيمة املضافة.
يفرضها  التي  الوصاية  أن  واعتبر 
ــغــرب  ــام ملـــقـــاوالت امل االتـــحـــاد الـــعـ
الشركات  تجعل  النقل،  قــطــاع  على 
أكبر  لوائه  تحت  املنضوية  واملقاوالت 
مستفيدة من هذا القطاع، ألنها ال تؤدي 
الضريبة الواجبة عليها، والتي تضيع 
على الدولة والجماعات املحلية ماليير 
هذه  تصريح  عدم  بسبب  السنتيمات، 
البضائع  نقل  عمليات  بعدد  الشركات 
الوطني،  الصعيد  على  بها  تقوم  التي 
مما يتطلب من وزارة االقتصاد واملالية 
مراجعة تطبيق القانون 16.99 املتعلق 

بالنقل الطرقي على الجميع.

الضريبة تخفيض 
 على المحروقات

قــال عــزيــز الـــــداودي، الــكــاتــب الــعــام 
النقل  ملهنيي  املــوحــد  النقابي  للمكتب 
إضراب  إلى  »الدعوة  أن  بوجدة،  الطرقي 
وطني تأتي على خلفية الزيادات املتتالية 
ــات خـــالل األشــهــر  ــحــروق ــار امل ــي أســع ف
مطلب  على  التأكيد  بهدف  وذلك  األخيرة، 
وتحديد  ــات  ــحــروق امل ــار  أســع تسقيف 
هوامش الربح«، معتبرا أن »هذه املطالب 
وإنما  فقط،  النقل  بمهنيي  فقط  ترتبط  ال 
ال  عــام،  بشكل  باملواطنني  تتعلق  أيضا 
ارتفاع  من  متضرر  الجميع  وأن  سيما 
إلى  يــؤدي  الــذي  األمــر  املحروقات،  ثمن 
األساسية  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفاع 
وجميع  الــبــنــاء،  ومـــواد  ــخــضــروات  وال
»الجميع  أن  وأوضح  األخرى«،  املنتجات 
يعلم أن العودة إلى الوراء وإعادة تفعيل 
قرار  عن  والتراجع  املقاصة  دور صندوق 
مستبعد  أمر  املحروقات،  أسعار  تحرير 
املمكن  من  ولكن  املستحيالت،  ومن سابع 
بالنسبة  الربح  العمل على تحديد هامش 
داعيا  األســـعـــار«،  وتسقيف  للشركات 
استيراد  مجال  فــي  العاملة  الــشــركــات 
املحروقات وتوزيعها إلى التحلي بالحس 
أسعار  ارتفاع  تكلفة  وتقاسم  الوطني، 
جميع  مــع  العاملية  الــســوق  فــي  النفط 
وحتى   2015 يناير  منذ  ألنه  املواطنني، 
املحروقات،  توزيع  شركات  جميع  اآلن، 
حققت  الــتــقــاريــر،  مــن  مجموعة  حسب 
38 مليار درهم، وهي أرباح  أرباحا فاقت 
دافعي  جــيــوب  مــن  أخـــذت  شرعية  غير 

الضرائب واملهنيني.
يمكن  الشركات  أن  ــداودي،  ال وأضــاف 
املخصصة  امليزانية  من  جزء  تتحمل  أن 
املحروقات  تباع  أن  على  النفط  الستيراد 
األولى  بالدرجة  تراعي  بأثمنة  للمواطنني 
الخام،  الداخلي  والناتج  الفردي  الدخل 
مرجعيا  ســعــره  يــكــون  أن  يــجــب  حــيــث 

للمواطن  الشرائية  الــقــدرة  يتجاوز  ال 
دراهــم،   9 حــدود  في  ــازوال«  ــغ »ال ويظل 
أن تقوم ببعض  الحكومة يمكن  أن  مبرزا 
الدول  بعض  بها  قامت  التي  ــراءات  اإلج
للمواطنني،  الشرائية  القدرة  على  حفاظا 
تخفيض  إلــى  لجأت  التي  الشيلي  مثل 
الضريبة على االستهالك، والضريبة على 
ارتفع  كلما  أنــه  بحيث  املضافة،  القيمة 
ثمن املحروقات في األسواق الدولية تقوم 
تحافظ  لكي  الضريبة  بتخفيض  الدولة 
حدود  في  البنزين  سعر  استقرار  على 
إال  يزيد  لــن  ــراب  »اإلضـ وقـــال:  معقولة، 
وبالتالي،  االجتماعي،  االحتقان  حدة  من 
اآلن، وخصوصا في  أحد في مصلحته  ال 
هذه الظرفية املتسمة بمزيد من االحتقان، 
النار،  على  الــزيــت  مــن  املــزيــد  يصب  أن 
الحكومة  ملعب  في  هي  فالكرة  وبالتالي، 
الكاملة  املسؤولية  تتحمل  أن  عليها  التي 
وعليها أن تملك اإلرادة السياسية والجرأة 
في اتخاذ القرارات بجدول زمني واضح، 
حتى تحافظ على السلم االجتماعي الذي 

نصبو إليه جميعا«.

نقابات تدعو إلى اإلضراب 

الطرقي  النقل  مهنيي  نقابات  قـــررت 
لــواء  تحت  املنضوية  أصنافه  بمختلف 
عام  إضــراب  خــوض  النقابية،  املركزيات 
وتأتي  للتمديد،  قابلة  أيــام  لثالثة  وطني 
التي  الخانقة  األزمة  ظل  في  الخطوة  هذه 
جراء  أصنافه  بمختلف  القطاع  يعرفها 
االرتفاع املهول ألسعار املحروقات وتأثيرها 
املباشر على التوازنات املالية لهم، مما أدى 

بالعديد منهم إلى إشهار إفالسه.
»وقفت  أنها  النقابات  تنسيقية  وأكــدت 
للدعوات  الحكومية  السلطات  تجاهل  على 
املوجهة إليها من أجل الجلوس إلى طاولة 
يتخبط  الــتــي  املــشــاكــل  ملعالجة  ــحــوار  ال
النقل  مهنيي  كافة  داعية  املهنيون«،  فيها 
املكثفة  »املشاركة  إلى  أصنافه،  بمختلف 
والقوية في هذه املحطة النضالية«، وأهابت 
القصوى ورص  والتعبئة  »اليقظة  إلى  بهم 
الرامية  املحاوالت  مواجهة  في  الصفوف 
حني  إلــى  املهنيني  بــني  التفرقة  زرع  إلــى 

تحقيق املطالب العادلة واملشروعة«.
وبالرغم من إجماع العديد من الهيئات 
عام،  وطني  إضراب  على خوض  النقابية 
إال أن جامعة النقل واللوجستيك، التابعة 
لالتحاد العام ملقاوالت املغرب، أعلنت عن 
رفضها املشاركة في هذا اإلضراب، داعية 
مهنيي النقل إلى »التحلي بروح املواطنة 
معهود  هــو  وكما  ــك،  ذل على  دأبـــوا  كما 
العمل  في  واالستمرار  الدوام،  على  فيهم 
الجائحة  تبعات  لتجاوز  عليه،  واإلقبال 
الصعبة، من أجل  االقتصادية  والوضعية 

إنعاش املقاوالت وضمان استمرارها«.
أنها  لها،  بــالغ  فــي  الجامعة  وقــالــت 
لخوض  تدعو  الهيئات  بعض  أن  »علمت 
ورغم  الطرقي،  النقل  قطاع  في  إضــراب 
القطاع،  مشاكل  ثقل  تــدرك  الجامعة  أن 
ترى  فإنها  فيه،  الفاعلني  معاناة  وتقدر 
الناجمة  أن األوضاع االقتصادية الحالية 
ــا عــلــى بــالدنــا  ــورون عــن وقــع جــائــحــة ك
تداعيات  عن  ناهيك  العالم،  بلدان  كسائر 
الظروف املناخية التي تعرفها البالد، هي 
في  للدخول  مواتية  غير  وأوضاع  ظروف 
بشأن  الحوار  وأن  خاصة  إضــراب،  أي 
ينقطع  ولم  متواصل،  القطاع  انتظارات 
ومع  واللوجستيك  النقل  وزارة  مع  قط 
القطاع«،  بقضايا  املعنية  الوزارات  باقي 
ــوزارة  ــ ــع ال وأوضـــحـــت أنــهــا »تــعــمــل م
آخر  تقنية، وكان  لجان  إطار  في  الوصية 
األسبوع،  هذا  الــوزارة  مع  للجامعة  لقاء 
باقتراحات  الجامعة  فيه  تقدمت  ــد  وق
األوضاع  بعض  ملعالجة  وجيهة  ميدانية 
سعر  ارتــفــاع  ومنها  للمقاوالت،  اآلنــيــة 

الغازوال«.

يعيش قطاع النقل احتقانا كبيرا وسط المهنيين والسائقين، 
دفع  الذي  األمر  المحروقات،  ألسعار  المستمر  االرتفاع  بسبب 
إعالن مشاركتها في  إلى  النقابية  الجهات والهيئات  العديد من 
على  احتجاجا  وذلــك  مــارس،  سابع  يوم  المقرر  الوطني  ــراب  اإلض
تعتبر  التي  المحروقات،  أسعار  في  الزيادة  على  وصمتها  الحكومة 

الشريان الرئيسي بالنسبة لقطاع النقل الطرقي.
النقابية عن رغبتها في معالجة إشكالية  وعبرت العديد من الفعاليات 
منه،  تعاني  الذي  والضرر  العبء  لتخفيف  المحروقات،  في  الزيادة 
جائحة  بداية  منذ  القطاع  منها  يعاني  التي  األزمــة  ظل  في  خاصة 

»كورونا«، والتي كبدت العديد من المهنيين والسائقين خسائر كبيرة، 
التي لم تطرأ عليها  الديون والضرائب  وإعالن بعضهم اإلفالس بسبب 

أي مراجعة من قبل الحكومة ووزارة المالية.
للتسيب  حد  وضــع  بضرورة  الحكومة،  النقابية  الفعاليات  وتطالب 
وعدم  المرخص،  غير  السري  النقل  بسبب  النقل،  قطاع  في  الحاصل 
أداء المقاوالت التابعة لالتحاد العام لمقاوالت المغرب، الضريبة على 
الوطني،  التراب  في  الطرقية  بالعمليات  المتعلقة  المضافة  القيمة 
على غرار باقي المهنيين الملزمين بأداء العديد من الضرائب المتعلقة 

بالنقل الطرقي، ورسوم الطرق السيارة.

إعــداد. خالد الغـازي

نقابيون يطالبون بـ»الغازوال المهني«
ويتهمون »الباطرونا« باحتكار قطاع النقل

شبـــح اإلضـــراب
 فـي قطاع الـنقل الطـرقي
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للنـــقاش

أن  ــل  ــي ـــ ـــ ـــ ــم ج
سنويا  ينتفض 
المعنية  ــات  ــاع ــط ــق ال مــمــثــلــو 
أجل  من  والتوعية  بالتحسيس 
للتالميذ  الــطــرقــيــة  ــة  ــالم ــس ال
ــة وكـــــل الـــراجـــلـــيـــن  ــبـ ــلـ ــطـ والـ
والسائقين، رواد التربية والتعليم 
ــز والـــنـــقـــل ومــعــهــم  ــي ــه ــج ــت وال
ــزة األمــنــيــة  ــهـ الــســلــطــات واألجـ
ــة مــخــتــلــفــة،  ــط ــش يــنــظــمــون أن
ويلقون دروسا نظرية أو تطبيقية 
حوادث  عدد  من  التخفيض  بهدف 
المزيد  سقوط  وتــفــادي  السير، 
بين  الطرقي  العبث  ضحايا  من 
قتلى وجرحى ومعطوبين.. لكن 
المسؤولون  يــؤدي  أن  األجــمــل، 
الحكومة  ومــع  القطاعات  بتلك 
مهامهم  الــمــنــتــخــبــيــن،  ــل  ــ وك
واألزقة  الطرقات  بتهيئة  كاملة، 
بعالمات  وتزويدها  ــوارع،  ــش وال
»قف«  فعالمة  الالزمة..  التشوير 
مضلعا  بكونها  عالميا  تمتاز  مثال 
يمكن  حــتــى  ــالع  ــ أض بــثــمــانــيــة 
الخلف  مــن  وقــراءتــهــا  معرفتها 
واألمام، بينما نحن نصادف شكلها 
المستطيل  أو  المربع  أو  الدائري 
مغربية،  مدن  عدة  وشوارع  بأزقة 
بها  للجنة  المرور  لجنة  تعهد  حيث 
السير،  لمدونة  جاهلين  منتخبين 
وهذه المخالفة وحدها يمكن أن 
السير وعشرات  تفرز مئات حوادث 

سنويا. الضحايا 

اهتمامها  عدم  الحكومة  أظهرت 
بالحياة اليومية للمغاربة، ومعاناة 
وهموم شعب الراجلني مع التسيب 
ــي لهم  ــوال والــتــســلــط الــبــشــري امل
السير  على  يرغمون  حيث  باملدن، 
تجاوز  وقد  والشوارع،  األزقة  فوق 
كبيرة  أجزاء  إلى  األرصفة  احتالل 
ــوارع مــن طــرف  ــة والـــشـ ــ مــن األزق
أصحاب املقاهي واملطاعم واملحالت 
التجارية والخدماتية، تضاف إليها 
التام  شبه  والــغــيــاب  العشوائية 
التشوير  الراجلني وعالمات  ملمرات 
إال ببعض واجهات املدن ومداخلها 
وأيضا  ومراكزها،  )الفيترينات(، 
الــعــالمــات  لتلك  الــصــيــانــة  غــيــاب 
تمحى  التي  الراجلني  ملمرات  وكذا 
يضاف  بسرعة،  الرديئة  صياغتها 
إليها غياب االحترام الالزم من طرف 
من  البعيدة  املمرات  لتلك  السائقني 
اإلشارات الضوئية، وعدم تحسيس 
تتم  ومتى  بكيف  وتوعيتهم  املــارة 
عملية العبور فوق ممرات الراجلني، 
وأسبقية اإلشارات الضوئية وقبلها 
أسبقية قرارات أمن ودرك املرور في 

حالة تواجد أحد عناصرهما.
فما جدوى فرض قانون غير قابل 
أو  الرفض  بسبب  ليس  للتطبيق؟ 
العصيان الشعبي، ولكن ألن القانون 
من  »التخفيف  شعار  يحمل  الــذي 
من  فئة  يستهدف  السير«  حــوادث 
املغاربة مغلوب على أمرها.. يصعب 
عليها االمتثال له، كما يصعب عليها 
التسلط  جحيم  وتعيش  ــرى  ت أن 
صنفوا  مــغــاربــة  طــرف  مــن  عليها 
والحكام  األقوياء  في خانة  أنفسهم 
الذين يفرضون علنا أمنهم وقوانني 

خاصة بهم. 
معرض  مغربي  كــل  أن  صحيح 
لتقمص شخصية الراجل، لكن هناك 
فرق بني من يترجل باألحياء الراقية 
أدنــى  تعرف  ال  التي  والــفــضــاءات 
باألحياء  يترجل  من  وبني  ازدحــام، 
الــهــامــشــيــة واألزقـــــة والـــشـــوارع 
املــزدحــمــة، وبــالــقــرب مــن املــراكــز 
الشعبية..  الــتــجــاريــة  ــواق  ــ واألس
ــن يــمــنــع من  ــني مـ ــرق بـ ــ هـــنـــاك ف
السير  فيرغم مكرها على  الرصيف، 
الشارع، والبحث عن فجوات  وسط 
والسيارات  العربات  من  كتلة  وسط 

والـــدراجـــات الــنــاريــة والــحــافــالت 
والعربات والدواب، وبني من يمكنه 
حتى اللعب أو النوم فوق الرصيف 
ال  حيث  زنقة،  أو  بشارع  حتى  أو 

صوت محرك يدوي به )ها(.
تواطؤ  على  املغاربة  اعتاد  لقد 
يتعلق  عندما  والحكومة  البرملان 
أي  مواجهة  فــي  بعجزهما  األمـــر 
ظاهرة  ألي  التصدي  أو  معضلة، 
يتم  حيث  املغربي،  املجتمع  تــؤرق 
للتطبيق،  قابلة  غير  قوانني  إصدار 
مسؤولياتهما  ــالء  إخـ ومــحــاولــة 
علما  بها،  العمل  بدء  عن  باإلعالن 
يعاقب،  أن  عليه  يجب  من  أول  أن 
والحكومة،  البرملان  الغريمان:  هما 
لم يوفرا الظروف والوسائل  اللذان 
االمتثال  أجل  من  للمغاربة  الالزمة 
إذن سيتعامل  كيف  القوانني..  لتلك 
شرطي مرور مع طفل ارتكب مخالفة 
الراجلني  مــمــرات  استعمال  ــدم  ع
دابة  راكــب  أو  عربة  سائق  مع  أو 
ظل  في  سيتعامل  وكيف  باملدينة؟ 
ظل  وفــي  للراجلني،  ممرات  غياب 
ــي حالة  ــة؟ بــل وف احــتــالل األرصــف
يرغم  هل  املمرات..  تلك  تواجد  عدم 
أجرة  استعمال سيارة  على  الراجل 
آلخر  رصيف  مــن  التنقل  أجــل  مــن 
لن  الرحلة  فثمن  األقل  على  يقابله، 
تأدية  عــوض  ــم  دراهـ  10 يــتــجــاوز 
غرامة 25 درهما، فاستعمال ممرات 
ــعــبــور من  ــل ال ــني مــن أجـ ــراجــل ال
الرصيف إلى الرصيف املقابل، يجب 
أن يكون سلوكا مترسخا في أذهان 
وثقافة  طفولتهم،  منذ  املغاربة  كل 
استصدار  إلــى  تحتاج  ال  العبور 
قوانني وعقوبات، ألنها تدخل ضمن 
بها  يؤمن  أن  املفروض  الواجبات 
كل مغربي، لكن كيف يمكن للمغربي 
عالم  وسط  العبور  بثقافة  يؤمن  أن 

يؤمن بالفوضى واملحظور؟

و187   94 املادتني  تفعيل  تم  لقد 
املنشور   52.05 رقــم  القانون  مــن 
 5824 الــرســمــيــة عــدد  بــالــجــريــدة 
أي   ،2010 ــارس  ــ م  25 ــخ  ــاري ــت ب
على  ســنــوات  سبع  مــن  أزيـــد  بعد 
استغالل  باألحرى  وكــان  ــدوره،  ص
تلك السنوات من أجل إيجاد توطئة 
لحماية الراجلني قبل تفعيله، وكلنا 
املتعلق   15.91 رقم  القانون  نتذكر 
العمومية،  باألماكن  التدخني  بمنع 
صدر  أنه  علما  عالقا،  الزال  والــذي 
 ،1992 سنة  الرسمية  بالجريدة 
بسلوك  كــذلــك  يتعلق  ــان  ك فــاألمــر 
املغاربة.  لدى  ترسيخه  وجب  فقط 
الظاهرة  لكن  يطبق،  لــم  القانون 
بدأت في الزوال، بل تالشت تقريبا، 
 15-77 رقــم  القانون  نتذكر  وكلنا 
واســتــيــراد  تصنيع  يــمــنــع  الـــذي 
وتــصــديــر وتــســويــق واســتــعــمــال 
األكياس البالستيكية، لكن األكياس 
بــاملــغــرب..  وتــســوق  تنتج  ــت  الزالـ
بإحصاء  تكتفي  الحكومة  وطبعا 
وعــدد  البالستيكية  املــحــجــوزات 
طبعا  وهــم  املــعــاقــبــني،  املخالفني 
في  املستضعفني  التجار  فئة  مــن 
البالد، بينما زاد ربح شركات إنتاج 

األكياس بعد أن رفعوا من سعرها.
 

شغب المرور وضعف البنية 
يهددان حياة التالميذ  

الجمعوية  الفعاليات  اصطدمت 
ــة املــشــاركــة  ــي ــن ــة واألم ــوي ــرب ــت وال
التحسيسية  األنــشــطــة  ــار  إطـ فــي 
والتوعوية الخاصة باليوم الوطني 
املؤسسات  داخل  الطرقية  للسالمة 

واملهني  املتردي  بالواقع  التعليمية، 
ــة  األزقـ لــبــعــض  التحتية  للبنية 
وخصوصا  والطرقات،  والشوارع 
على مستوى عالمات التشوير، حيث 
وعالمات  الراجلني  ممرات  غياب 
والوقوف  املـــرور،  وممنوع  »قــف« 
لدى  الصيانة  وانعدام  والتوقف.. 
املرور  وشغب  عنف  املتوفرة..  تلك 
سائقني  املواطنني،  كل  يهدد  بــات 
وراجــلــني، والــخــطــر األكــبــر الــذي 
خالل  وخصوصا  بالتالميذ،  يحدق 
ــول إلــى  ــدخـ ــرات الـــخـــروج والـ ــت ف
مدارسهم، راجلني أو راكبني حافالت 
العمومي،  النقل  أو  املدرسي  النقل 
مجموعة من السلوكات الالأخالقية 
لبعض السائقني والراجلني، يضاف 
إليها شغب السير املمارس من طرف 
أنفسهم،  الــتــالمــذة  مــن  مجموعة 
من  وأجــزاء  النهار  يقضون  حيث 
الليل في تسلق مؤخرات الشاحنات 
ــعــمــال آلــيــات  والـــعـــربـــات، واســت
السيارات،  زحمة  وســط  التدحرج 
ما جعل  وهو  ببعضها،  وااللتصاق 
هؤالء املبادرين في إطار مهامهم أو 
املتطوعني، في أوضاع محرجة أمام 
املستفيدين  التالميذ  من  مجموعة 
على  أن  لهم  وتبني  أنشطتهم،  من 
الجهات املعنية أن تبادر إلى توفير 
السير  تدبير  لحسن  الــالزم  العتاد 
قبل  والراجلني  السائقني  وحماية 
السير،  لقوانني  احترامهم  فــرض 
وتحدث بعضهم عن عجز أو قصور 
تــجــاوزات  تــجــاه  أمــنــي  صمت  أو 
ــة  ــأزق مــجــمــوعــة مـــن الـــتـــالمـــذة ب
مثال  منها  ــروا  ذك ــدن،  امل وشـــوارع 
على  التالمذة  من  مجموعة  ركــوب 
دراجة نارية أو عادية واحدة، وعدم 
وتسلق  السير،  لقوانني  احترامهم 
تسير  وهي  والحافالت  الشاحنات 

وفي غفلة من السائقني.

السالمة 
الطــرقـــية..

شعارات
ال وجود لها 

على أرض 
الواقــــع

ُ

حمراوي بوشعيب 
إعـــــــداد:

إلى  والدخول  الخروج  فترات  خالل  وخصوصا  بالتالميذ،  يحدق  الــذي  األكبر  الخطر 
مجموعة  العمومي،  النقل  أو  المدرسي  النقل  حافالت  راكبين  أو  راجلين  مدارسهم، 
السير  شغب  إليها  يضاف  والراجلين،  السائقين  لبعض  الالأخالقية  السلوكات  من 
وأجزاء  النهار  يقضون  حيث  أنفسهم،  التالمذة  من  مجموعة  طرف  من  الممارس 
التدحرج  آليات  واستعمال  والعربات،  الشاحنات  مؤخرات  تسلق  في  الليل  من 

وسط زحمة السيارات، وااللتصاق ببعضها
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الربـاط  ياحسرة

هـل تكـون الهـرهورة مقـاطعة سـادسة
 فــي عمالـــة الـــرباط ؟

شهادات من
الرواد
الكتاني،  الدكتور محمد  الرائد  من  شـهادة 
حق  في  اململكة،  ألكاديمية  املساعد  السر  أمني 
النهوض  »قيم  كتاب:  املغاربة، تضمنها  املثقفني 
الحضاري للعالم اإلسالمي« ص: 38، حيث قال: 
))... معنى ذلك، أن املثقفني املغاربة خالل العقود 
هذا  عاشوا  املاضي،  القرن  من  األخيرة  األربعة 
نزوعات  من  عليه  ينطوي  بما  الفكري  الصراع 
شديدة التدافع بني اليسار واليمني، وبني الحداثة 
سطحها  على  طفح  وما  أطيافهما  بكل  والتراث 
كاملثقف  املثقفني،  هؤالء  لتصنيف  مفاهيم  من 
الرجعي  واملثقف  التقدمي،  واملثقف  العصري، 
أو السلفي، وهو صراع لم يكن بمنأى عن تأثير 
السياسية  والتغيرات  االقتصادية  التحوالت 
العاملية، وبالتالي، لم يكن بعيدا عن توجيهات 
املحتلة  سيما  وال  الكبرى،  االستقطابية  القوى 
والليبرالية  االشتراكي  أو  اليساري  للمد  فيها 
الصراع  معترك  في  اإلسالم  وإلقحام  العاملية، 

وما نشأ عن ذلك من تطرف وإرهاب(( انتهى.

عودتنا مجالسنا املنتخبة - لألسف - 
أال تتكلف إال مبا يهم موظفيها وتبتعد عن 
هم  وهــا  ناخبيها..  واجبها يف حل مشاكل 
والصيدلة  الطب  رباطيون يف شعبة  طلبة 
إلى  يــعــودون  أوكرانيا  كليات  يف  والهندسة 
الرباط بناء على طلب من احلكومة خوفا 
ــراء مــحــمــود يجب  عــلــى حــيــاتــهــم، وهـــو إجــ
وهــذا  مبستقبلهم،  بــاالهــتــمــام  يكتمل  أن 
املستقبل  هــذا  عــن  لــلــدفــاع  املنتخبني  دور 
بــالــعــمــل عــلــى إحلـــاقـــهـــم مــؤقــتــا يف نــفــس 
الــشــعــب مبــخــتــلــف املـــؤســـســـات اجلــامــعــيــة، 

حتى ال تضيع حياتهم الدراسية. 
  

التي  روســـيـــا،  يف  ــاطــيــون  رب طــلــبــة  لنا 
حتى  هّمت  اقتصادية  عقوبات  عليها  طبقت 
الطلبة  هؤالء  يحرم  مما  البنكية،  املعامالت 
من  الشهرية  املالية  بالتحويالت  التوصل  من 
مصاريف  وألداء  للعيش  وأوليائهم  آبائهم 
لدى  بالتدخل  مطالبون  واملنتخبون  الدراسة، 
وزارة اخلارجية لقبول تأمني هذه التحويالت، 
بالعاصمة  سفارتنا  لتتكلف  عندها  بإيداعها 
ومن  الروسية  بالعملة  مقابلها  بتسلم  موسكو 

مت حتويلها للطلبة املغاربة.  

مع األسف، لم يقترح املكتب الصحي 
االنتباه  املجلس اجلماعي،  اجلماعي على 
وتأثيرها  لــلــوبــاء  الصامتة  املخلفات  إلــى 
عــلــى صــحــة الـــربـــاطـــيـــني، وبــلــغــنــا انــتــشــار 
مرض هادئ اسمه »الغدة الدرقية«، وليست 
لـــه عـــامـــات وال ميــكــن اكــتــشــافــه بــالــعــني 
الــيــدوي،  الــطــبــي  بالتشخيص  أو  املــجــردة 
ورمبا تصدر منه يف مراحله اخلطيرة بعد 
»اللوزتني«،  مستوى  على  تغلغله  من  سنة 
عـــامـــات ال يــتــم تــأكــيــدهــا إال بــالــتــحــالــيــل 
الــطــبــيــة، لــذلــك، نــوصــي بــاحلــذر مــن هــذا 
الداء الذي له دواء وعاج كلما اكتشف يف 

الوقت املناسب.

رغم  حينه،  يف  بــذلــك  أخــبــرنــا  كما 
احتضان  تأكد  فقد  املدن،  بعض  معارضة 
الرباط عاصمة الثقافة، لفعاليات املعرض 
يونيو   5 ابتداء من  والكتاب  للنشر  الدولي 
العاملية  للثقافة  عــاملــي  مــعــرض  املــقــبــل.. 
وإمنا  املكتوبة،  املؤلفات  على  يقتصر  لن 
التأليف  لنوابغ  عــاملــي  بحضور  سيتميز 

والكتابة من كل القارات.

نص القانون الجماعي في فصوله 83 و87 و92، 
الالزمة  بالتدابير  الجماعة  مجلس  يتكلف  أن  على 
الفصول  هذه  تفهم  ال  وكي  املواطنني،  لحفظ صحة 
في  الجماعي  القانون  فسرها  فقد  غير سياقها،  في 
ممنوحة  مالية  باعتمادات  السنوية  املالية  الوثيقة 
حسب الرمز: 60-30-30-12، القتناء معدات وأدوية 
خصص  بعده  ثم  بيطرية،  ومــواد  طبية  ولقاحات 
رمزا آخر عدد 11-20-40-40-20، لصيانة البنايات 

االستشفائية التي تركها بدون مؤونة مالية.
الربوع،  كل  وعم  »كورونا«  وباء  حل  وعندما 
أول  الرباطيني  صحة  عن  املسؤول  املجلس  كان 
الغابرين، والشاهد على مجزرة الجائحة دون أن 
يلتزم بما فرضه عليه املشرع، وحتى لو افترضنا 
فإن  الجماعية«،  »الصحة  فصول  وضــوح  عدم 
طرف  مــن  املواطنني  صحة  عــن  الــدفــاع  واجــب 
منتخبني يتكون منهم ذلك املجلس املكلف بكل ما 
يهم الساكنة، يقتضي االنكباب على ما يشغلهم، 
بتفعيل النص القانوني الجماعي، وعند التجاوز 
في  ممثله  املجلس  يكلف  األســبــاب،  من  لسبب 
ناخبيهم  هموم  لعرض  املستشارين،  مجلس 
على أنظار الحكومة، فهذا املجلس له هو اآلخر 
ممثل ليدافع عن سكان الرباط عند الحاجة إليه.. 
وأفلست،  فتكت  وقد  حاضرة،  كانت  و»الحاجة« 
ومنعت عنا األفراح، وفرقت األحباب، وأصابتنا 
عنها  فنتجت  الكآبة،  فينا  وعششت  االنتكاسة، 

واجتماعية،  اقتصادية  وأخرى  عضوية  أمراض 
وكل هذه املصائب لم تحرك في منتخبينا الفكر 
عليهم  صــوتــوا  مــن  مــع  التضامني  النضالي 
وصولهم  أجل  من  السياسية  الخريطة  وغيروا 

إلى كراسي الحكم.
فال نطلب منهم »البكاء« معنا مما أصابنا، بل 
أولها  تقصيرهم،  تستدرك  حاسمة  قــرارات  نريد 
بتدبيرها  الرباطي،  اإلنــســان  بصحة  االعتناء 
هو  كما  للقرب  خدمات  أهم  وجعلها  وتمويلها 
تحت  جعلت  وبعيدة،  قريبة  بلدان  في  موجود 
صحية  ومراكز  مستوصفات  ساكناتها  تصرف 
ومستشفيات محلية في خدمتها تابعة لبلدياتها، 
من  تعلمناه  ــذي  الـ الــجــيــد  ــدرس  ــ ال هــو  ــذا  وهـ
»كورونا«، فهناك بلديات تعتني بصحة مواطنيها 
عن  تخلت  حيث  الجائحة،  أثناء  ذلك  عن  وأبانت 
أما  الــوبــاء،  لتداعيات  لتتفرغ  أنشطتها  أغلب 
املنتخبني  تحديد  على  أشهر   5 مرت  وقد  عندنا، 
خمسة  الرابعة..  للمرة  االنتداب  كرروا  وأغلبهم 
شهور فّعلوا فيها قسمة السيارات والتعويضات 
التفويضات  على  اآلن  ويــفــاوضــون  ــار،  واألســف
املخصصة  رمضان  مساعدات  من  وعلى حصتهم 
كل  تمنح  مالية  »بــونــات«  من  للمساكني  أصــال 
فعلى  رقابة،  أي  إلى  تخضع  وال  للمعوزين  شهر 
منتخبينا تغيير ممارساتهم السابقة التي لم تعد 

مقبولة في عاصمة الثقافة.

من دروس »كورونا«

مجلس الجماعة يتخلى عن واجب حماية 
الرباطيـــين صحـــــة 

أسـرار
العاصمة

ومــديــنــة  الــثــقــافــة  عــاصــمــة  املــنــتــخــبــون  حـول 
 800 للترفيه إلنــعــاش  روح  بــدون  إلــى مدينة  األنـــوار 
الــقــانــون اجلماعي  إلــزامــيــة  مــن  بالرغم  نسمة،  ألــف 
بـــضـــرورة تــأســيــس جلـــان اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة وفنية 
بذلك  وهــو  املجالس،  انتخاب  جتديد  عند  ورياضية 
يفسح املجال إلبداع أنشطة متنوعة لفائدة الساكنة، 
ــات ومــــاعــــب ومــســابــح  ــاعــ ومــــرافــــق جــمــاعــيــة مــــن قــ
العناكب  ســوى  منها  تستفيد  ال  خــضــراء  وفــضــاءات 
والفئران و»الطوبات«، بسبب دميومة اإلغاق وغياب 
األنــشــطــة، الــتــي ولــو كــانــت منعدمة اجلـــودة والــرقــي 
فإنها  املتدني،  ملستواها  الرباطيون  وينفرها  الفكري 
ســتــكــون بــلــســمــا عــلــى بــعــض املــكــلــفــني، ملـــلء اجلــيــوب 
ــة إلــى  ــافـ ــازات، إضـ ــيـ ــتـ بــالــتــعــويــضــات والــتــمــتــع بـــاالمـ

امللحقة)..(. امليزانيات 
»تستاهلوا  بوعود  آمنوا  الذين  الرباطيون  وها هم 
أحـــســـن«، يــســتــغــربــون »جـــمـــود« بــعــض املــنــتــخــبــني يف 
بنايات مجالسهم، والذين ال يكادون يغادرونها حتى 
سرقة  من  يتوجسون  وكأنهم  إليها  مهرولني  يــعــودوا 
مــقــاعــدهــم.. فــا نــشــاط واحـــد مــنــذ 5 شــهــور قدمته 
عنهم  ُتذهب  مبادرة  وال  للساكنة،  املنتخبة  املجالس 
هول االكتئاب الذي أصابهم من جراء معاناتهم مع 
ــراض، بينما ظلت  ــ والـــغـــاء واإلفـــــاس واألمــ الـــوبـــاء 
ــا« مــتــمــتــعــة فــرحــة بــخــيــرات  ــهـ ــراجـ مــجــالــســهــم يف »أبـ
من  تقتطع  وجبايات  ورســوم  ضرائب  من  الرباطيني 

أرزاق املقهورين املنهوكني من مخلفات »كورونا«. 
ــاذ من  ــقـ وكــمــا تــخــلــفــت مــجــالــســنــا عـــن مــوعــد اإلنـ
وبـــاء »كــوفــيــد 19« وتــركــت الــربــاطــيــني يــتــخــبــطــون يف 
كـــان من  الــتــي  مــحــنــهــم، جتــاهــلــت حــالــتــهــم النفسية 
كتنظيم  املعقلن،  بالترفيه  بعاجها  تفاديها  املمكن 
املقاطعات  بني  وتربوية  ورياضية  ثقافية  مهرجانات 
تاج  بناة  األكــادميــيــني  الثقافة  رواد  وتــكــرمي  اخلــمــس، 
ــاط، والـــتـــذكـــيـــر بــاألبــطــال  ــربــ الــثــقــافــة عــلــى رأس الــ
أفنوا شبابهم يف ميدان لم يجلب  الرياضيني الذين 
لــهــم ســـوى الــنــســيــان، واخــتــيــار األحـــيـــاء الــنــمــوذجــيــة 
يف الــنــظــافــة وجــمــالــيــة األغــــــراس ورونـــــق الــبــنــايــات، 
األحياء  من  املوسيقية  للمجموعات  املجال  وإفساح 
إلحـــيـــاء ســـهـــرات يف أحــيــائــهــا، واإلعـــــان عـــن أحــســن 
مردوديتها وجتهيزاتها،  نظير  وكلية  وثانوية  مدرسة 
والنضال  واألدب  الوطنية  يف  بعمدائها  واالحــتــفــاء 
ــار األكـــــادميـــــي، ورؤســــــــاء ســـابـــقـــني جلــمــاعــة  ــكــ ــتــ واالبــ
هو  فهذا  إلــخ،  والتشكيليني...  والفنانني  العاصمة، 
دور اللجان، أي تنشيط اجلو الرباطي مبا تستحقه 

العاصمة اإلدارية للمملكة.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

الترفــيه 
الممنوع على 
الــرباطـيين

لوحة لوزير خارجية اململكة من ســنة 
1860 إلى 1886، املرحوم برحمة اهلل 

امحمد بن عبد الرحمان بركاش، ويشــهد 
لــه التاريخ بديناميته وكفاءته ووطنيته، 

ونهجه وخلقه تشــبعت بهما عائلة بركاش 
الرباطية، تغمده اهلل بواســع رحمته وأسكنه 

فسيح جناته.

بــصــمــت، تــم إلــحــاق حــي كيش 
األوداية من عمالة الرباط إلى عمالة 
 20 حوالي  منذ  -الصخيرات  تمارة 
مقاطعة  لنفوذ  تابعا  وكــان  سنة، 
أو  اإللحاق  وهذا  الرياض،   - أكدال 
االقتطاع من تراب العاصمة، صادف 
انضمام أراضي فالحية توجد غربها 
إلى مدارها الحضري، وكانت في ذلك 
الوقت جزء من عمالة الجارة تمارة.. 

فهل هي صدفة أم مقايضة؟
االنتخابي  التقسيم  مرسوم  وفي 
ظل   ،1983 سنة  منذ  يحني  لم  الــذي 
انتخابية  ــرة  ــ دائ األودايـــــة  كــيــش 
في  بينما  الــوثــائــق،  على  رباطية 
هــذا  يخضع  ــة،  ــارس ــم وامل الــواقــع 
ورسميا،  تمارة،  جماعة  إلى  الحي 
لم تتم تسوية انضمام تلك األراضي 
الفالحية إلى املجال الحضري لعمالة 
شرحها  يــطــول  ــاب  ألســب الـــربـــاط، 

وكانت منصفة لتاريخ العاصمة.
الجنوبية  الــجــارة  فـــازت  إذن، 
في  كبير  حي  تــراب  فوق  بتوسعها 
األودايــة،  كيش  هو  مقاطعة،  حجم 
ــن مـــشـــروع  ــ ــاط ع ــ ــرب ــ وتـــخـــلـــت ال
فعال  هــنــاك  كــانــت  إذا  »املــقــايــضــة« 

األراضــي  تلك  دامــت  ومــا  مقايضة، 
على  حافظت  قد  الغربية  الفالحية 
تبعيتها لتراب ونفوذ عمالة تمارة - 
ربحت مرتني على  التي  الصخيرات، 
حيا  »خسرت«  التي  جارتها  حساب 
واعدا كان يمثله عضوان في مجلس 
هما  الـــريـــاض،   - ــدال  ــ أك مقاطعة 

املرحوم املهدي زريوح واملساوري.
لذكر  داعــي  فال  ذكــره،  وكما سبق 

األهداف التي كانت مرسومة للزحف 
وجاء  فالحية،  أراضي  على  بالرباط 
ثورة  أحــدث  ــذي  ال امللكي  املــشــروع 
معمار  فــي  لها  مثيل  ال  إصالحية 
ومــعــدات  حيوية  ــق  ــراف وم وتـــراث 
ــق غــنــاء وكــورنــيــشــات هي  ــدائ وح
زالــت  وال  اململكة..  كــل  فــي  األروع 
مرشحة للمزيد من التألق والجمالية 
ــة  ــحــاذي ــة امل ــالق ــم ــع بـــــــاألوراش ال

املنصور،  يعقوب  مقاطعة  لساحل 
نوع  من  كورنيش  إلــى  تحول  الــذي 
استقطابه  املــنــتــظــر  فــمــن  خـــاص، 
الهادفة  والتجارة  الراقية  للسياحة 
ــه، وســيــلــتــحــق عــمــرانــيــا  ــي ــرف ــت وال
تخطت  الــتــي  ــهــرهــورة  ال بجماعة 
وزينت  »درابيلها«  ونزعت  تخلفها 
وأنفاقها  طرقها  وشيدت  تصاميمها 
املشاريع  بفضل  إنــارتــهــا  وســـوت 
إشارة  هي  فهل  الجارية..  التنموية 
بتعويض  ــاط  ــرب ال إنــصــاف  لــقــرب 
التي  الغربية  الفالحية  ــي  األراضـ
غربا  الرباط  لتوسعة  مرشحة  كانت 
وتم التخلي عنها؟ وهل يكون املقابل 
الرباطيني  متنفس  الــهــرهــورة  هــو 
املنصور  يعقوب  مقاطعة  وتـــوأم 
إلــى  ســادســة  كمقاطعة  لتنضاف 

مقاطعات العاصمة؟
طرف  من  املطبق  بالصمت  بدأنا 
الرياض   - أكــدال  مقاطعة  منتخبي 
ــيــش، وكـــان  ــك ــاع حـــي ال عــلــى ضــي
من  نرجو  لذلك  مفهوم،  غير  صمتا 
مجلس الجماعة التعبير عن رأيه في 
لتعويض  يلزم  ما  واتخاذ  املوضوع 

كيش األوداية بالهرهورة.



نقولقالوا

و

13بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

األسبوع  الرياضي

العدد: 1597 من 04 إلى 10 مارس 2022

أسبوعيات كريم إدبهي

لم نعد نسمع أن هناك بطال مغربيا يف حالة مزرية
سعيد بلخياط الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد السادس 
لألبطال الرياضيين
ذاك  خّلي  األحــســن  مــن  وجــهــك،  يعطينا  اهلل  سير 

اجلمل راكد..

املدرب التونسي الشابي يواصل حترشاته
الصباح
غير  كيناش  ما  راه  خدمة  على  يدبر  ميشي  ليه  قلنا 

الرجاء.

على إداريي الرجاء حتمل مسؤوليتهم
اإلبراهيمي، الناطق الرسمي باسم الرجاء

وأنت آشنو هي خدمتك، غير التبراح؟

رئــيــس اجلــامــعــة يــطــالــب خــالــيــلــوزيــتــش بــالــتــوقــف عن 
انتقادات الالعبني

جرائد
هذا عارف راسو غادي غادي، باغي ْيَرّيب احلفلة.

سريع وادي زم يستعيد جنومه ضد الوداد
الصباح

ال حول وال قوة إال باهلل، لفربول هاذوا...

اجلوع يهدد العبي البطولة
الصباح

اجلوع كاع؟ نعلوا الشيطان.

»صحتي تضررت بسبب رئاستي للرجاء«
األندلسي، الرئيس السابق للرجاء

من كان ليعرفك لو لم تكن رئيسا للرجاء؟

إلى  التأهل  وقــادرون على  قــوي،  الكونغو غير  منتخب 
املونديال

الشمامي، »المَخلل« والالعب السابق للجيش الملكي
أنت عاودتاني، اهلل ينعل اللي ما يحشم.

تعرضت ملؤامرة
البلجيكي فيلموتس، مدرب الرجاء السابق

آش من مؤامرة يا السي »العاملي«!؟

املغرب يزيح اجلزائر من االحتاد العربي لكرة الطاولة
وكاالت

غادي يبكيوا عاودتاني ويقولوا املؤامرة...

عـودة الـروح إلـى المـالعب المغربـية

بعد إعالن مزراوي عن استعداده للعودة للمنتخب الوطني

قدم نصير مزراوي، الالعب املغربي 
ــردام  ــوف أجـــاكـــس أمــســت فـــي صــف
املباراة  خالل  مبهرا  أداًء  الهولندي، 
بنيفيكا  ضــد  فريقه  خاضها  التي 
كأس  نهاية  ذهاب  برسم  البرتغالي 
اختياره  تــم  حيث  أوروبـــا،  أبــطــال 

كأحسن العب في هذه املباراة.
املوسم  انطالق  منذ  مزراوي  تألق 
البطولة  صعيد  على  سواء  الكروي، 
عصبة  منافسات  في  أو  الهولندية، 
ــر مـــن عــالمــة  ــث ــال، يــضــع أك ــطـ األبـ
ــول إصــــرار الــنــاخــب  اســتــفــهــام حـ
خاليلوزيتش،  البوسني  الوطني، 
املغربي  املنتخب  بينما  تجاهله  على 
ــاســة إلـــى خــدمــاتــه،  ــة م فـــي حــاج
الحاسمتني  املباراتني  في  وخاصة 
منتخب  ضــد  سيخوضهما  اللتني 
و29   25 في  الديمقراطية  الكونغو 
إلى  التأهل  أجل  من  الجاري  مارس 

مونديال قطر.
ومما زاد من إحراج خاليلوزيتش، 
أن نجم أجاكس صرح لبعض وسائل 

اإلعالم أنه على أتم االستعداد للعودة 
لحبه  املغربي،  املنتخب  صفوف  إلى 
املغربي،  وللجمهور  لوطنه  الكبير 
في  يرغب  بأنه  جيدا  يعرف  ــذي  ال

انضمامه مجددا للمنتخب.
نصير مزراوي تابع حديثه بالقول 
الوطني  القميص  حمل  من  حرم  أنه 
جيدا،  نعرفها  تافهة،  أشياء  بسبب 
تافه وحــقــود طغت  ــدرب  م مــن  أتــت 
ثمنها  سنؤدي  التي  أنانيته  عليه 
املــســؤولــون  يــتــدخــل  ــم  ل إذا  غــالــيــا 

إليقافه قبل فوات األوان.
نصير مزراوي توصل بالعديد من 
العروض من أقوى األندية األوروبية، 
وبشكل  أبان  لكنه  برشلونة،  أخرها 
تلقائي، عن إصراره للعودة للمنتخب 
األخير  ــذا  ه وأن  خــاصــة  املــغــربــي، 
الدفاع  مستوى  على  كثيرا  يعاني 
الالعب  هذا  أن  كما  امليدان،  ووسط 
لسد  تؤهله  ما  اإلمكانيات  من  لديه 
املفقودة  الثقة  ومنح  الثغرات،  هذه 
ما  الذين  الالعبني،  من  العديد  لدى 

في  املطلوبة  التجربة  تنقصهم  زالت 
مثل هذه املباريات الحاسمة.

من  ننتظر  كنا  الــذي  الوقت  ففي 
أوراقــه  مراجعة  الوطني  الناخب 
ما  أنه  الحظنا  بأخطائه،  واالعتراف 
وإعطاء  حماقاته،  في  متماديا  زال 
كتجاهله  مسؤولة،  غير  تصريحات 
به  ظــهــر  الـــذي  الــرائــع  للمستوى 
الالعب حكيم زياش )املغضوب عليه 
ضد  شيلسي  مباراة  في  اآلخــر(  هو 
لصحيفة  صرح  حيث  الفرنسي،  ليل 
»ليكيب« الفرنسية بأن ليل قادر على 
مؤكدا  الذهاب،  مباراة  هدفي  تجاوز 
الفرنسي  للفريق  الالمشروط  دعمه 
معه  وعـــاش  ــه،  دربـ أن  سبق  الـــذي 
طبعا العديد من املشاكل التي عجلت 

بإقالته...
عن  حديثه  وعند  خاليلوزيتش، 
الالعب  على  أثنى  شيلسي،  فريق 
الحديث  دون  كونتي  الفرنسي 
زياش،  حكيم  املغربي  الالعب  عن 
هذا  في  كبير  بشكل  ساهم  ــذي  ال

االنتصار.
فإذا كان رئيس الجامعة 
املــلــكــيــة املــغــربــيــة لــكــرة 
إقناع  في  نجح  قد  القدم 

الــضــوء  بمنح  الــســلــطــات 
الجمهور  لعودة  األخضر 
يمكن  فكيف  املــالعــب،  إلــى 

أن يترك هذا الشخص يعبث 
بإصراره  منتخبنا،  بمصير 
ــاش  ــاد زي ــع املــجــنــون عــلــى إب
اللتني  املباراتني  عن  ومزراوي 
املغربي  الجمهور  ينتظرهما 

وهو  الجمر،  من  أحــر  على 
الذي سيكون حاضرا بقوة 
الخامس  محمد  بمركب 
أجل  من  مارس   29 يوم 
حلم  لتحقيق  التشجيع 

التأهل إلى املونديال؟

...

...

وممل  مقلق  انتظار  بعد 
بسبب  كاملتني  سنتني  دام 
عــادت  ــا«،  ــورون »ك جائحة 
ــى  الــبــســمــة والـــفـــرحـــة إل
بافتتاح  املغربي  الجمهور 
املــالعــب الــكــرويــة فــي كل 

ربوع اململكة.
امليمونة  الــعــودة  هـــذه 
كانت فأل خير على ممثلينا 
ــي الــواجــهــة اإلفــريــقــيــة،  ف
الرجاء  فريق  تمكن  حيث 
من تحقيق العالمة الكاملة، 
بانتصار ثالث على التوالي 
حوريا  فريق  حساب  على 
برسم  الغيني،  كــونــاكــري 
عصبة  من  الثالثة  الجولة 
فريق  أيضا  وفاز  األبطال، 
على  الــريــاضــي  ــوداد  ــ ــ ال
بثالثية  املــصــري  الزمالك 
تمكن  كــمــا  ــد،  واحــ لــهــدف 
تخطي  مــن  بــركــان  نهضة 
التانزاني  سيمبا  حــاجــز 

بهدفني نظيفني.
الحــظــنــا بــــأم أعــيــنــنــا 
ــة الـــرائـــعـــة  ــي ــون ــف ــســم ال
التي  الـــــوداد،  لجماهير 
لتشجيع  ــاآلالف  ــ ب ــاءت  جـ

ــان في  ــ ــذي ك ــ ــهــا الـ ــق ــري ف
ــا كــذلــك  املـــوعـــد، والحــظــن
والتنظيم  الرائعة  الطريقة 
الذي  الجمهور  لهذا  املحكم 
أعطى جرعة زائدة لالعبني، 
ال  أن  على  أقسموا  الذين 
التي  الفئة،  هــذه  يخذلوا 
أجل  من  شيء  بكل  ضحت 

الوقوف بجانبهم.
بشكل  الجمهور  عـــودة 
املالعب،  مدرجات  إلى  عام 
اللعب  ألن  خــاص،  طعم  له 
وال  ــون  ل ال  جمهور  بـــدون 
الــفــرق  ــه، كــمــا أن  لـ طــعــم 
ــة عـــانـــت كــثــيــرا  ــي ــوطــن ال
املعنوي  الــدعــم  غياب  مــن 
اإلغـــالق،  بسبب  ــادي  ــ وامل
الالعبني  بعض  عانى  كما 
من التشرد وشظف العيش.
الوطنية  ها هي بطولتنا 
تـــعـــود بــحــلــة جـــديـــدة، 
التي  بجماهيرها  منتشية 
ملضاعفة  الالعبني  ستدفع  
ــم، وإلدخــــال  ــه ــودات مــجــه
إلى هذه  والسعادة  الفرحة 
ومنح  الوفية،  الجماهير 

الدفء في املدرجات.

مزراوي

ــودادي  الـ الجمهور  حــاصــر 
الناخب  ــة،  حــضــاري بــطــريــقــة 
وطلبوا  خاليلوزيتش،  الوطني 
مــنــه اســتــدعــاء صــانــع ألــعــاب 
حكيم  ــيــزي،  اإلنــجــل شيلسي 
اعتزاله  عن  أعلن  الذي  زيــاش، 
الضغط  بعد  للمنتخب  اللعب 
من  عليه  مــورس  ــذي  ال الكبير 
طرف املدرب البوسني، الذي لم 
يخجل حينما رد على الجمهور 
بأنه يريد زياش داخل املنتخب، 

لكن هذا األخير يرفض ذلك...

قــمــة الــســكــيــزوفــريــنــيــا لــهــذا 
الشخص، الذي ال يترك أي فرصة 
واتهامه  زيــاش  انتقاد  دون  تمر 
فعال  كــان  ــإذا  ف النعوت،  بأقبح 
يريد زياش، فعلى رئيس الجامعة 
أن  القدم،  لكرة  املغربية  امللكية 
ــاع حكيم  ــن إلق بــســرعــة  يــتــدخــل 
املنتخب  صــفــوف  إلـــى  لــلــعــودة 
زمالئه  أجل مساعدة  من  الوطني 
ــى  ــل إل ــأه ــت ــة فـــي ال ــم ــســاه وامل

املونديال.

خاليلوزيــتشبسرعة تناقضـــات 

بعــد سنــتين مــن  اإلغــالق

خاليلوزيــتش

المســؤولين.. الكــرة فــي معـــترك 
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لكي تفهم الحرب الروسية األوكرانية، ال يجب أن تقف عند حدود ما يملى عليك من طرف وسائل اإلعالم الموجهة، والمتحكم 
فيها مثل »الدرونات« من بعيد، بل يجب أن تقرأ الحقيقة من مصادرها، وقد قيل قديما أن »األغلبية تغلب الحقيقة« فما بالك 

بأيام الحرب، حيث يكون الوصول للحقيقة صعبا، بل ويكتسي طابع المجازفة أحيانا)..(.

الــجــمــهــور  ــان  كـ  ،2015 ســنــة  فــي 
ــرانـــي عــلــى مــوعــد مــع أحـــداث  األوكـ
فيه  لعب  الشعب«،  »خـــادم  مسلسل 
مادة  يــدرس  »معلم«  دور  زيلينسكي 
الطلبة  يحرض  كان  وبينما  التاريخ، 
بخطابه املتآمر على الحكومة، استغل 
شريطا  فصور  املناسبة،  الطلبة  أحد 
ألستاذه، ونشره على مواقع التواصل 
االجتماعي، فانتشر كالنار في الهشيم، 
ــشــعــبــي.. وبــعــد  بــســبــب الــســخــط ال
الترشح  باب  فتح  تم  الفيديو،  تداول 
مدرس  فترشح  الرئاسية،  لالنتخابات 
الحكم  ُســـدة  إلــى  الــتــاريــخ، ووصـــل 

بتأييد شعبي واسع.. 
كل هذه األحداث سالفة الذكر، حصلت 
انتشارا  عرف  تلفزيوني  مسلسل  في 
لكن  »نيتفليكس«،  موقع  على  واسعا 
ــررت عــلــى أرض  ــك نــفــس األحــــداث ت
التواصل  مواقع  جمهور  ألن  الواقع، 
هو  وغيره..  و»نيتفليكس«  االجتماعي 

االنتخابات،  في  يصوت  الــذي  نفسه 
حزبا  األوكراني  الرئيس  ))أســس  إذ 
»خــادم  املسلسل،  اســم  نفس  يحمل 
واستطاع   ،2017 سنة  في  الشعب«، 
االنتخابات  إلى  يتدرج حتى وصل  أن 
ليصبح  منافسه،  على  وفاز  الرئاسية، 
 ..2019 عام  في  للبالد  حاكما  بالفعل 
ولم تتوقف نبوءات املسلسل عند هذا 
الحد، إذ تعرض األحداث نزول مدرس 
األوكرانية،  األراضي  إلى  هذا  التاريخ 
أهلها  هجرها  مدنا  هناك  أن  ليكتشف 
بسبب الخوف من اندالع الحرب.. هذا 
إذ  بالفعل،  الواقع  في  تحقق  قد  األمر 
نزح الكثيرون من أوكرانيا خالل األيام 
املاضية، خوفا من الحرب مع روسيا، 
الفيلم  أحداث  عرض  من  الرغم  وعلى 
في إطار كوميدي ساخر، إال أنه بالفعل 
هل  ولكن،  أحداثه،  بعض  تحققت  قد 
التي  األحــداث  باقي  ــرى  ُت يا  تتحقق 
عرضها املسلسل، من عودة الحكم إلى 

ولكن  األقليات(،  )حكم  القديم  نظامه 
مع تغيير في اآلية والعودة إلى الوراء 
االتحاد  إلــى  أوكرانيا  ــوع  ورج أكثر 
األمــر  أن  أم  جــديــد،  مــن  السوفياتي 
)املصدر:  الحد؟((  هذا  عند  سيتوقف 
ــداث مــســلــســل »خـــادم  ــ مــلــخــص ألحـ

الشعب«/ عدة وكاالت(.
املؤدي  بـ»التمثيل«  يتعلق  فيما  هذا 
التاريخية«،  »الحقيقة  أمــا  للحكم، 
فيمكن الوقوف عليها في كالم الرئيس 
الروسي فالديمير بوتني، الذي يتعرض 
كالمه للتعتيم من طرف اآللة اإلعالمية 
الغربية)..(، وقد اختار بوتني مخاطبة 
في  الدخول  قبل  العالم  وباقي  الروس 

الحرب بمعطيات التاريخ.
ــا ليست  ــي ــران ))أوك بــوتــني:  يــقــول 
ال  جزء  فهي  لنا،  مجاورة  دولة  مجرد 
وثقافتنا وفضائنا  تاريخنا  يتجزأ من 
ــيــســوا رفــاقــنــا   ــؤالء ل ــ املـــعـــنـــوي.. ه
وإنما  فحسب،  وأصدقاءنا  وزمالءنا 

صلة  معهم  تربطنا  أقاربنا،  أيضا  هم 
طويلة،  لفترة  عائلية..  وروابــط  الــدم 
أطلق سكان األراضي الروسية القديمة 
على  التاريخية  الغربية  الجنوبية 
واألرثــوذكــس،  الــروس  اســم  أنفسهم 
وكان هذا هو الحال حتى القرن السابع 
عشر وبعده، عندما تم لّم شمل أجزاء 
من هذه املناطق مع الدولة الروسية((.
األخيرة،  للحرب  املؤطر  وفي خطابه 
للقراءة  دعــوة  )والــكــالم  بوتني  يقول 
وزمن  واملناشفة  البالشفة  تاريخ  عن 
الروسية(:  األهلية  والحرب  ستالني 
))أبدأ من حقيقة أن أوكرانيا تأسست 
بالكامل من قبل روسيا، حتى من قبل 
بدأت  الشيوعية..  البلشفية  روسيا 
حيث   ،1917 ثــورة  فــور  العملية  هــذه 
عمل فالديمير لينني وأصدقاؤه بشكل 
فّج جدا ضد مصالح روسيا من خالل 

فصل جزء من أراضينا التاريخية 
لم  وبالطبع،  ــا..  إربـ وتمزيقها 

إعــداد : سعيد الريحاني

 

إخباريتحليل  الحقـــيقة
بيـن »الممثل« والـرئيس

حرب أوكرانيا..
 الوجه اآلخر لصراع 
»الغرب« وروسيا 
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كيف تسببت »األفكار الفيدرالية«
 فــي دعــم »األطــروحات االنفصــالية«

الذين  األشخاص  ماليني  أحد  يستشر 
يــعــيــشــون هــنــاك عــنــدمــا جـــرى فعل 
الوطنية  الحرب  وعشية  بعدها،  ذلك، 
العظمى، وّحد جوزيف ستالني بالفعل 
ــاد الــجــمــهــوريــات االشــتــراكــيــة  ــح ات
بعض  ملكية  ــل  ــق ون الــســوفــيــاتــيــة، 
األراضي التي كانت في السابق تابعة 
لبولندا ورومانيا واملجر إلى أوكرانيا، 
في الوقت نفسه، وكنوع من التعويض، 
أعطى ستالني بولندا جزًء من األراضي 
اقتطع   ،1954 عـــام  وفـــي  ــة،  ــي ــان األمل
خروتشوف - لسبب ما - شبه جزيرة 
القرم من روسيا ووهبها ألوكرانيا. في 
أراضي  تشّكلت  الطريقة  بهذه  الواقع، 
أود  ذلك،  ومع  السوفياتية،  أوكرانيا 
األولى  الفترة  إلى  انتباهكم  ألفت  أن 
وأعتقد  السوفياتي  االتحاد  لتأسيس 
أن هذا مهم للغاية بالنسبة لنا، لذلك، 
املوضوع  إلــى  التطرق  علي  سيتعني 
 1917 أكتوبر عام  فـ»بعد ثورة  أيضا.. 
والحرب األهلية الالحقة، بدأ البالشفة 
فنشأت  للدولة،  جديد  نظام  إقامة  في 

البالشفة..  بني  للغاية  حادة  خالفات 
بعد أن تولى ستالني مناصب السكرتير 
العام للجنة املركزية للحزب الشيوعي 
ومفوض  للبالشفة  التابع  الــروســي 
 ،1922 عام  الوطنية  للشؤون  الشعب 
مبادئ  على  تقوم  ــة  دول بناء  اقــتــرح 
سلطات  إعــطــاء  أي  ــي،  ــذات ال الحكم 
ــوحــدات  واســعــة لــلــجــمــهــوريــات، وال
املستقبلية،  واإلقــلــيــمــيــة  اإلداريـــــة 
إطار  في  بأنشطتها  قيامها  وضمان 
لينني  انتقد  والحــقــا،  واحـــدة،  ــة  دول
تنازالت  تقديم  وعــرض  الخطة  هــذه 
للقوميني، الذين أطلق عليهم فيما بعد 
األفكار  هذه  كانت  االستقالليني،  اسم 
شكلت  التي  هي  بالفعل  اللينينية 
السوفياتية، وشعارها  الدولة  أساس 
حول نظام الدولة الكونفدرالية وحق 
ذلك  في  بما  املصير  تقرير  في  األمــم 
األفكار  هذه  تضمني  وتم  االنفصال، 
التأسيسي  الــبــيــان  ــي  ف مـــرة  ألول 
وتم   ،1922 عام  السوفياتي  لالتحاد 
االتــحــاد  بــنــاء  عملية  فــي  تكريسها 

وفي  لينني  ــاة  وف وبعد  السوفياتي 
لعام  السوفياتي  االتــحــاد  دســتــور 
فالديمير  خطاب  )املصدر:   ))»1924

بوتني/ 23 فبراير 2022(.
ما تعرض له االتحاد السوفياتي من 
له  تتعرض  ما  الداخل، هو  من  »نخر« 
عدة دول إذا تم إجراء مقارنات بسيطة، 
ستظهر  بوتني  كالم  من  العبرة  إن  بل 
التاريخ،  دروس  تهمه  ملن  بعد  فيما 
))هنا  الروسي:  الرئيس  تساءل  حيث 
ال بد لنا أن نطرح العديد من األسئلة، 
والسؤال األول هو األهم: ملاذا كان من 
الضروري إشباع الطموحات املتزايدة 
املناطق  ــي  ف ــن  املــوجــودي للقوميني 
اإلمبراطورية  هامش  على  املوجودة 
الوحدات  إعطاء  تم  ــاذا  ومل القديمة؟ 
والتي  تأسيسها  أعيد  التي  ــة  اإلداري
تعسفي،  بشكل  إنشاؤها  تم  ما  غالبا 
املناطق  تلك  االتــحــاد،  وجمهوريات 

الشاسعة من روسيا التاريخية؟
لقد تم إعطاء الوحدات اإلدارية صفة 
تأسيس دول قومية.. أسأل نفسي مرة 

تقديم  الضروري  من  كان  ملاذا  أخرى: 
مثل هذه الهدايا السخية التي لم يحلم 
بها أكثر القوميني حماسة، وحتى منح 
عن  االنفصال  في  الحق  الجمهوريات 
الدولة املوحدة دون أي شروط؟ للوهلة 
األولى، غالبا ما يكون هذا املوقف غير 
الجنون،  ضــروب  من  وضربا  مفهوم، 
كان  لقد  األولى..  للوهلة  فقط  هذا  لكن 
الثورة،  فبعد  تفسيرا،  املوقف  لهذا 
هي  للبالشفة  الرئيسية  املهمة  كانت 
البقاء في السلطة بأي ثمن، وقد فعلوا 
قبلوا  لقد  ــذا..  هـ أجــل  مــن  كــل شــيء 
الشروط  الغاية  هذه  تحقيق  أجل  من 
وقت  فــي  بريست«  ـــ»ســالم  ل املهينة 
وحلفاؤها  القيصرية  أملانيا  فيه  كانت 
صعب،  واقتصادي  عسكري  وضع  في 
األولى  العاملية  الحرب  نتيجة  وكانت 
ورضخوا  حتمية،  نتيجة  الواقع  في 
أيضا لجميع مطالب ورغبات القوميني 

في البالد.. وفيما يتعلق باملصير 
وشعوبها،  لروسيا  التاريخي 

في خطابه المؤطر للحرب األخيرة، يقول بوتين )والكالم دعوة للقراءة عن تاريخ البالشفة والمناشفة 
وزمن ستالين والحرب األهلية الروسية(: أبدأ من حقيقة أن أوكرانيا تأسست بالكامل من قبل روسيا، 

حتى من قبل روسيا البلشفية الشيوعية.. بدأت هذه العملية فور ثورة 1917، حيث عمل فالديمير 
لينين وأصدقاؤه بشكل فّج جدا ضد مصالح روسيا من خالل فصل جزء من أراضينا التاريخية وتمزيقها 

إربا.. وبالطبع، لم يستشر أحد ماليين األشخاص الذين يعيشون هناك عندما جرى فعل ذلك، بعدها، 
وعشية الحرب الوطنية العظمى وبعدها، وّحد جوزيف ستالين بالفعل اتحاد الجمهوريات االشتراكية 

السوفياتية، ونقل ملكية بعض األراضي التي كانت في السابق تابعة لبولندا ورومانيا والمجر إلى 
أوكرانيا، في الوقت نفسه، وكنوع من التعويض، أعطى ستالين بولندا جزًء من األراضي األلمانية، وفي 

عام 1954، اقتطع خروتشوف - لسبب ما - شبه جزيرة القرم من روسيا ووهبها ألوكرانيا.

كل هذه األحداث 
سالفة الذكر، حصلت 

في مسلسل تلفزيوني 
عرف انتشارا واسعا على 

»نيتفليكس«،  موقع 
لكن نفس األحداث 

تكررت على أرض الواقع، 
ألن جمهور مواقع 

االجتماعي  التواصل 
وغيره..  و»نيتفليكس« 
هو نفسه الذي يصوت 

في االنتخابات، إذ أسس 
الرئيس األوكراني 

حزبا يحمل نفس اسم 
»خادم  المسلسل، 

الشعب«، في سنة 
2017، واستطاع أن 

يتدرج حتى وصل إلى 
الرئاسية، وفاز  االنتخابات 

على منافسه، ليصبح 
بالفعل حاكما للبالد في 

عام 2019.. 

البرلمان األوروبي يصفق على خطاب زيلينسكي
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تحلــيل  إخـباري

لبناء  اللينينية  املــبــادئ  أن  اتضح 
كانت  بل  خطأ،  مجرد  تكن  لم  الدولة، 
أصبح  لقد  خــطــأ..  مــن  بكثير  أســوأ 
االتحاد  انهيار  بعد  تماما  جليا  هذا 

السوفياتي عام 1991((.
حسب بوتني، فاملؤامرة تجد أصولها 
هدم  أسس  توجد  حيث  التاريخ،  في 
شتنبر  فـ))في  التاريخية«،  »روسيا 
للجنة  الــعــامــة  الجلسة  فــي   ،1989
االشتراكي  الشيوعي  للحزب  املركزية 
حتمية  وثيقة  تبني  تم  السوفياتي، 
بالسياسة  يسمى  مــا  على  تحتوي 
ــا لــلــظــروف  ــق ــلــحــزب وف الــوطــنــيــة ل
على  الوثيقة  هذه  احتوت  املستجّدة، 
جمهوريات  أن  عــلــى  تــنــص  ــام  أحــك
االتحاد تتمتع بجميع الحقوق املقابلة 
ذات سيادة،  اشتراكية  كدول  لوضعها 
على  أيــضــا  الوثيقة  ــذه  ه واحــتــوت 
التمثيلية  السلطات  أن  مــفــاده  بند 
ــة  ــحــادي األعـــلـــى لــلــجــمــهــوريــات االت
تنفيذ  وتعليق  االحــتــجــاج  يمكنها 
قرارات وأوامر الحكومة املركزية على 
أراضيها، كما نصت هذه الوثيقة على 
أن  يجب  اتحادية  جمهورية  كــل  أن 
تمنحها  الخاصة  جنسيتها  لها  تكون 
لجميع املواطنني املقيمني على أرضها.
ألم يكن واضحا ما الذي ستجلبه مثل 
الذي  السؤال  والقرارات؟  الصيغ  هذه 
الضروري  من  كان  ملاذا  نفسه:  يطرح 
تلك  خالل  الطريقة  بهذه  البلد  زعزعة 
هي  الحقيقة  تبقى  الصعبة؟  الظروف 
االتحاد  انهيار  كــان  فقد  الحقيقة.. 
محددة  نتيجة  الواقع،  في  السوفياتي 
كل  وقــبــل  اآلن،  عــامــني.  وقــبــل  سلفا 
شيء، ينسب الراديكاليون والقوميون 
نيل  فضيلة  أنفسهم  إلى  أوكرانيا  في 
الوضع  يكن  لم  نرى،  وكما  االستقالل، 
األخطاء  أدت  لقد  اإلطالق..  على  هكذا 
التي  واالســتــراتــيــجــيــة  الــتــاريــخــيــة 
ارتكبها قادة البالشفة في بناء الدولة 
في  والوطنية  االقتصادية  والسياسة 
أوقات مختلفة في ظل الحزب الشيوعي 
السوفياتي، فقضية  االتحاد  تفكك  إلى 
اسم  تحت  التاريخية  روسيا  انهيار 
لضمائر  متروكة  السوفياتي  االتحاد 
أولئك القادة، وعلى الرغم من كل هذه 
املظالم والخداع والنهب الذي تعرضت 
اعــتــرف  شعبنا  أن  إال  روســيــا،  ــه  ل
بالحقائق الجيوسياسية الجديدة التي 
ظهرت بعد انهيار االتحاد السوفياتي، 
ولم  حديثا،  املستقلة  بالدول  واعترف 
يــعــتــرف وحــســب، بــل قــامــت روســيــا 
االتحادية نفسها، رغم املوقف الصعب 
بمد  الوقت،  ذلك  في  سائدا  كان  الذي 
الــدول  رابطة  في  للشركاء  العون  يد 
في  ــالء  ــزم ال ذلــك  فــي  بــمــا  املستقلة 
آنذاك  يتلقون  بــدأوا  الذين  أوكرانيا، 
عددا كبيرا من طلبات الدعم املالي منذ 
اللحظة األولى لالستقالل. لقد تجاوب 
وقّدم  الصعب  الوضع  هذا  مع  بلدنا 
ألوكرانيا الدعم الالزم، مرفقا باحترام 
ــا((.. هكذا  ــي ــران كــرامــة وســيــادة أوك

يتحدث بوتني.. فمن يسمعه؟
نظر  وجــهــة  ومـــن  ســبــق،  ــا  مل تبعا 
الحديث  يمكن  ال  الحقيقيني،  الــروس 
فقد  منفصلة..  كتجربة  أوكرانيا  عن 
هيكل  تكوين  في  أوكرانيا  ))فشلت 
اإلجراءات  كانت  بينما  مستقرة،  دولة 
فقط  تعمل  واالنتخابية  السياسية 

السلطة  توزيع  إعادة  أجل  من  كغطاء 
بني  واملمتلكات  واملصالح  والنفوذ 
وقد  األوليغارشية..  العشائر  مختلف 
تحديا  يمثل  ــذي  ال الفساد،  اكتسى 
البلدان،  من  للعديد  شك  بال  ومشكلة 
خاصا  طابعا  روســيــا،  ــك  ذل فــي  بما 
الفساد  اخــتــرق  حيث  أوكــرانــيــا،  فــي 
تآكلها  في  وتسبب  األوكرانية  الدولة 
فروع  وجميع  بأكمله  النظام  وتآكل 

السخط  املتطرفون  واستغل  السلطة، 
وقــادوا  االحتجاج  ــدوا  وأوق الشعبي 
امليدان«  »انقالب  باسم  عرف  انقالبا 
نجحوا  نفسه،  الوقت  في   ،2014 عام 
في الحصول على دعم مباشر من دول 
الدعم  فإن  التقارير،  وبحسب  أجنبية، 
املالي الذي قدمته السفارة األمريكية ملا 
يسمى »معسكر االحتجاجات في ميدان 
االستقالل« في كييف، بلغ مليون دوالر 
تحويل  تم  ذلــك،  إلى  باإلضافة  يوميا، 
املصرفية  الحسابات  إلى  مبالغ ضخمة 
حوالي  ــى  إل وصلت  املــعــارضــة  لــقــادة 
فكم  ــدوالرات..  ــ ال من  املاليني  عشرات 
حصلت يا ترى أسر القتلى في النهاية؟ 
خالل  بالفعل  أصيبوا  الــذيــن  القتلى 
كييف  وميادين  في شوارع  االشتباكات 
ومدن أخرى؟ من األفضل عدم طرح هذا 

السؤال(( )املصدر خطاب بوتني(.

أما  التاريخ،  حقائق  حيث  من  هذا 
بلدان،  عدة  في  املواطنني  من  العديد 
التواصل  يقعون ضحايا ملواقع  فإنهم 
ــالم ذات  ــل اإلعـ االجــتــمــاعــي، ووســائ
املعروف، حيث يمكن  التحريري  الخط 
في  »الخبير  زيلينسكي،  مثل  لرئيس 
استخدام  وفــي  والسخرية  التمثيل 
ــي«،  ــاع ــم ــت ــع الـــتـــواصـــل االج ــواقـ مـ
ــيــوتــيــوب« و»الــفــايــســبــوك«  مــثــل »ال

و»اإلنستغرام«، أن ينال الشعبية بدون 
التواصل  وسائل  أن  ومعلوم  تكلفة، 
نحو  األولــى  الخطوة  هي  االجتماعي 
للعوالم  يمكن  وال  ــان،  ــ األوط تفكيك 
لألوطان  بديال  تشكل  أن  االفتراضية 

الحقيقية.
وقد أدى التعاطف مع ضحايا الحرب، 
إلى تراجع الحقيقة، والحقيقة هي أن 
الناتو«،  حلف  توسع  تواجه  »روسيا 
وهذا األمر معروف لدى وسائل اإلعالم 
يريد  بوتني  أن  تــرى  التي  الغربية، 
السوفياتي،  االتحاد  أمجاد  استرجاع 
يعتقد  حسبما  بوتني،  ــرى  ))ي حيث 
التقنيات  مركز  من  ماكاركني،  أليكسي 
أوكرانيا ستصبح جزء  أن  السياسية، 
إلى   10 بعد  األطلسي  من حلف شمال 
مسألة  روسيا  تحّل  لم  إذا  عاما   15
يتجاوز  الروسي  بمعناه  )األمن  األمن 

بذلك  وستكون  الــروســيــة(،  الــحــدود 
وفي  موسكو،  فــي  الحلف  صــواريــخ 
عالمة على تصميم موسكو على إعادة 
للغرب  موالية  ثورة  وبعد  لها،  املجد 
ضّمت   ،2019 الــعــام  فــي  كييف  فــي 
روسيا شبه جزيرة القرم، فيما انتشر 
شرق  في  لروسيا  موالون  انفصاليون 
أوكرانيا، وبالنسبة لبوتني، ال ُيفترض 
ضحّية  نفسها  أوكــرانــيــا  تعتبر  أن 

السوفياتية  ثم  القيصرية  لإلمبريالية 
الثورتني  أن  الروسية، ويعتبر  وحاليا 
 2005 عامي  في  فيها  حصلتا  اللتني 
غربية  مــؤامــرة  نــتــاج  هما  و2014، 
لــروســيــا..  مــوالــني  بحكام  لــإلطــاحــة 
وعلى موسكو أن تبدو قوية، أو حتى 
ليس  الذي  بوتني  بنظر  الخوف،  تثير 
في  وقـــال  طبيعته..  مــن  االســتــســالم 
2015: »إذا كان القتال أمرا ال مفّر منه، 
يجب أن تكون أنت من يضرب أوال«(( 
متحدثا   »24 »فرنسا  موقع  )املصدر: 

عن بوتني(.
بوتني،  عــن  الــغــرب  يتحدث  هــكــذا 
واللعبة اإلعالمية كبيرة جدا، وضحايا 
على  معقود  واألمــل  كثيرون،  الحرب 
الصدام  هــذا  لتجاوز  املقبلة  األيـــام 
فوق  التاريخية«  و»روسيا  الغرب  بني 

أوكرانيا.

من وجهة نظر الروس الحقيقيين، ال يمكن الحديث عن أوكرانيا كتجربة منفصلة.. فقد فشلت 
أوكرانيا في تكوين هيكل دولة مستقر، بينما كانت اإلجراءات السياسية واالنتخابية تعمل 

فقط كغطاء من أجل إعادة توزيع السلطة والنفوذ والمصالح والممتلكات بين مختلف العشائر 
األوليغارشية.. وقد اكتسى الفساد، الذي يمثل تحديا ومشكلة بال شك للعديد من البلدان، بما في 
ذلك روسيا، طابعا خاصا في أوكرانيا، حيث اخترق الفساد الدولة األوكرانية وتسبب في تآكلها وتآكل 

النظام بأكمله وجميع فروع السلطة، واستغل المتطرفون السخط الشعبي وأوقدوا االحتجاج 
وقادوا انقالبا عرف باسم »انقالب الميدان« عام 2014، في الوقت نفسه، نجحوا في الحصول على 

دعم مباشر من دول أجنبية، وبحسب التقارير، فإن الدعم المالي الذي قدمته السفارة األمريكية لما 
يسمى »معسكر االحتجاجات في ميدان االستقالل« في كييف، بلغ مليون دوالر يوميا
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مــع  الـحدث

الشطرنج  لعبة  ما نستحضر  كثيرا 
الــنــزاعــات  إدارة  عــن  الــحــديــث  عند 
وُنْسهب  الكبرى،  السياسية  وامللفات 
ــط الــلــعــب  ــط ــي خ ــاه ــم فـــي مــــدى ت
الفاعلني:  وتــراتــبــيــة  والتكتيكات 
والعسكري  واالقتصادي  الدبلوماسي 

واإلعالمي، وغيرهم...
جارف  سيل  من  اليوم  نعيشه  وما 
الساخنة  الحرب  حول  املعلومات  من 
سواء  القراءات،  وتعدد  أوكرانيا  في 
مآالت  حول  أو  نزولها  أسباب  حول 
بحق  يجعلنا  هناك،  الدائر  الصراع 
نوع  من  سياسية  شطرنج  لعبة  أمام 
جديد ترتكز على خلفية صراع سياسي 
بداياته  أول  عرف  قديم  وإيديولوجي 
الثانية،  العاملية  الحرب  نهاية  مع 
مرورا بالحرب الباردة وسقوط حائط 
ــوريــث  »ال مــوســكــو  وتسمية  بــرلــني 
الوحيد« لكل تركة االتحاد السوفياتي 
بما فيها الترسانة العسكرية، وخاصة 
الدائمة  والعضوية  النووية  األسلحة 
»حق  أي  الــدولــي،  األمــن  مجلس  في 
انضمام  ــك،  ذل مقابل  فــي  الفيتو«.. 
العديد من بلدان املعسكر الشرقي إلى 
األطلسي  والحلف  األوروبــي  االتحاد 
)الناتو(، لذلك، ال يمكن الجزم والقول 
 ،2022 سنة  من  فبراير   24 يوم  بأن 
هو يوم إعالن الحرب باجتياح القوات 
لدولة  السيادية  للحدود  الــروســيــة 
ضمن  حلقة  فقط  هــو  بــل  أوكــرانــيــا، 
مسلسل طويل من التصعيد والتهديد 
وتبادل الرعب، توقف قليال في محطة 
جزيرة القرم سنة 2014، بفصلها عن 
وتوقيع  لروسيا،  وضمها  أوكرانيا 
معاهدة »مينسك« عاصمة بيالروسيا، 
الصراع  أجلت  التي  املعاهدة  وهــي 
قـــراءات  تضمنت  ألنــهــا  ُتــنــِهــه،  ــم  ول
جهة..  كــل  مصالح  حسب  تختلف 
فأوكرانيا كانت تفضل ترتيب العملية 
العسكرية أوال ثم السياسية ثانيا، أي 
وميليشيات  الروسية  القوات  إجالء 
االنفصاليني، ثم إجراء انتخابات حرة 
الفيدرالي األوكراني، في  تحت الحكم 
العملية  تفضل  كانت  روسيا  أن  حني 
ثانيا،  العسكرية  ثم  أوال  السياسية 
أي إجراء االنتخابات أوال ثم العملية 
الروسية،  القوات  بمغادرة  العسكرية 
في  التوتر  استمرار  يعني  ما  وهــو 
من  أبريل  شهر  إلى  وصوال  املنطقة.. 

للممثل  الكاسح  والفوز   ،2019 سنة 
امليوالت  ذي  زيلينسكي،  فولوديمير 
بوروشينكو،  بيترو  على  الغربية، 
ذلك خطوة  بعد  لتأتي  كبيرة..  بنسبة 
موسكو بإرسال الجيوش إلى الحدود 
كــل من  إلــى  مراسلة  مــع  األوكــرانــيــة 
املتحدة  ــات  ــوالي وال »الــنــاتــو«  حلف 
 ،2021 نــهــايــة ســنــة  فــي  األمــريــكــيــة 
جديدة  شــروطــا  املــراســلــة  تضمنت 
عـرت عن بعض حقائق الصراع، وهي 
الشرقي  املعسكر  دول  انضمام  وقف 
ومراجعة  »الناتو«  حلف  إلى  السابق 
بدول  األمريكية  الصواريخ  خريطة 
من  العاشر  منذ  ستتبعها  ــا،  أوروبـ
اللقاءات  من  سلسلة   ،2022 يناير 
عن  أو  حضورية  سواء  واملفاوضات، 
وأمريكيني  روس  مسؤولني  بني  بعد، 
نتيجة  دون  لكن  »الــنــاتــو«،  ــادة  وقـــ
نقطة  إلى  العودة  وبالتالي،  واضحة، 

الصفر.
ومن جديد سنعود للعبة الشطرنج، 
وبتوظيف  وفاعلني،  ملفات  بتحريك 
األخبار  ترويج  فيها  بما  اإلعالم  قوة 
الدبلوماسية،  اآللة  وتحريك  الزائفة، 
الرئيس  استقبال  فضاءات  وتوظيف 
الصراع  تأجيج  في  لضيوفه  بوتني 
ــن الــرئــيــس  مــثــل جــلــوســه بــعــيــدا ع
طاولة  طرفي  على  ماكرون  الفرنسي 
املحللني  من  العديد  فسرها  كبيرة، 
الــروس  بــني  النظر  وجــهــات  بتباعد 
أو  األوكراني،  امللف  في  واألوروبيني 
خرقه لألعراف الدبلوماسية، بخروجه 
منفردا بعد مؤتمرات صحفية وبدون 
مع  أو  ماكرون  مع  سواء  صور،  أخذ 
شولتز،  أوالف  ــي  ــان األمل املستشار 
وتبادل االتهامات وشيطنة اآلخر على 
»التويتر«  وخاصة  الرقمية،  املنصات 
اإلعالمية  واملــواقــع  و»الفايسبوك« 

العاملية.
ما يدور اآلن في أوكرانيا، هو شيء 
أكبر من حرب تقليدية، هو مزيج بني 
ــرى ســاخــنــة.. هو  ــاردة وأخـ حــرب بـ
باستقالل  بوتني  اعــتــراف  مــن  أكبر 

ــت تــابــعــة لــســيــادة  ــان ــي ك ــ أراضـ
بتبرير  يقوم  حتى  أوكرانيا 

ــيــني  ــفــصــال حــمــايــة االن
ــزو  ــغـ و»شــــرعــــنــــة« الـ
هو  ألوكرانيا..  الروسي 
الرعب  لتوازن  استمرار 

بني روسيا، وريثة 
االتـــــــــحـــــــــاد 
ــي،  ــات ــي ــســوف ال
هو  وأمريكا.. 
نسخة جديدة 

بكوبا  الخنازير«  »خليج  ــة  أزم مــن 
لسنة 1962 بني كينيدي وخروتشوف، 
رهيب  وتطور  جديدة  بمساحيق  لكن 
العمل  وأدوات  الرقمي  اإلعــالم  فــي 
هو  والدبلوماسي..  االستخباراتي 
إيديولوجي  من صراع  جديدة  نسخة 
الديمقراطية  قيم  بــني  قــديــم/جــديــد 
ــات الــســيــادة  ــي ــداث ــات وإح ــحــري وال
بني  املصطلحات  وصــراع  الوطنية، 
الشمولية  واألنظمة  واالعتداء  الغزو 
من جهة، والتدخل العسكري الخاص 

وحماية الحدود من جهة ثانية.
الصحفية  املتابعات  رصــدت  لقد 
هجرة اآلالف من املواطنني األوكرانيني 
وغيرهم من األجانب والطلبة )ومنهم 
مغاربة أوكرانيا( إلى الدول املجاورة، 
ــاة االســتــقــبــال  ــان ــع كــمــا رصــــدت م
أسعار  وارتفاع  الجوي  النقل  وأزمة 
ــرول وتــوقــف  ــت ــب ــة وال ــي ــواد األول ــ امل
 24 ــوم  ي قبل  حتى  االســتــثــمــارات.. 
التهديدات  وتبادل  جهة،  من  فبراير 
بني كل من روسيا واالتحاد األوروبي 
ثانية،  جهة  من  وأمريكا،  و»الناتو« 
األوضــاع  هــذه  تفاقم  يعني  ما  وهــو 
إقليمي  بــاســتــقــالل  االعــتــراف  بــعــد 
األوكرانيني،  ودونيتسك    لوغانيسك 
وبعدها عال صوت الرصاص وسقوط 
عدد  وتضاعف  والــجــرحــى،  القتلى 
جولة  تطلب  ــا  م وهـــو  ــني..  ــالجــئ ال
وإخــراج  الشطرنج  لعبة  في  جديدة 
بوتني  طرف  من  سواء  جديدة  أوراق 
جهة  لــكــل  ســيء  بمصير  وتــهــديــده 
صراعه  في  التدخل  حاولت  خارجية 
زيلينسكي  ــي  ــران األوك الرئيس  مــع 
من  الطبيعي  الــغــاز  بــورقــة  واللعب 
و»الناتو«  الغرب  دول  وإعالن  جهة، 
عــن فـــرض الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة 
العاملي  البنكي  النظام  عن  والفصل 
مالية  مــســاعــدات  وتــقــديــم   ،swift
باستقبال  والتعهد  حربية  ومعدات 
كمولدافيا  الــجــوار،  بــدول  الالجئني 
وهنغاريا وبولونيا ورومانيا وأملانيا 

من جهة أخرى.
الدبلوماسية  اآللـــة  تحركت  لقد 
وخاصة  أســرع،  بوتيرة  الغربية 
التي  األوروبـــيـــة،  املفوضية 
بإمكانية  رئيستها  صرحت 
السريع ألوكرانيا ضمن  الضم 
األوروبي،  االتحاد  عائلة 
ــة  ــســل ــم ســل ــيـ ــظـ ــنـ وتـ
ــات  ــاعـ ــمـ ــتـ مــــن االجـ
التنسيقية بني وزراء 
األوروبــي  االتحاد 
أو  بــبــروكــســيــل، 

من خالل املشاركة املكثفة في »مؤتمر 
ميونيخ لألمن« يوم 23 فبراير، والذي 
منذ سنة  مرة  ألول  روسيا  عنه  غابت 
»منتدى  توصيات  توظيف  مع   ،1991
الطبيعي«  لــلــغــاز  ــدرة  ــص امل ــدول  ــ ال
فبراير،   22 في  قطر  بدولة  املنعقد 
الــســوق  بتعويض  تــعــهــدت  ــي  ــت وال
الغاز  من  روسيا  بحصة  األوروبــيــة 

الطبيعي، أي الثلث.
الحرب  بــأن  للقول  يدفعنا  مــا  إن 
على أوكرانيا ليست حربا تقليدية وال 
تشبه باقي الحروب منذ نهاية الحرب 
على  تجري  أنها  هو  الثانية،  العاملية 
اإلعالم،  مجال  ففي  ميدان..  من  أكثر 
ــوات »روســيــا  ــن ــل مــن ق ــم حــجــب ك ت
فضاء  من  »سبوتنيك«  وموقع  اليوم« 
ــي، وفــي مجال  االتــحــاد األوروبـ دول 
من  روسيا  إقصاء  تم  فقد  الرياضة، 
وفي مجال   ،2022 بقطر  العالم  كأس 
النقل، تم إغالق املجال الجوي لالتحاد 
ــي أمــام الــطــيــران الــروســي،  ــ األوروب
تميز  فقد  الرقمي،  العالم  مجال  وفي 
مواقع  واختراق  القرصنة  بعمليات 
وأمنية،  ومــالــيــة  بنكية  مــؤســســات 
تهاوت  ــال،  واألعــم ــال  امل قطاع  وفــي 
الروسية  الروبل  وعملة  البورصات 
مع  مقارنة  قياسية  مستويات  إلــى 

الدوالر األمريكي واألورو األوروبي..
والنظام  الطبيعي  الغاز  ملفي  لكن 
باهتمام  حظيا   ،SWIFT البنكي 
وبقراءات  كبيرين،  وسياسي  إعالمي 
خالصات  إلى  القارئ  تسوق  عديدة 
الروسي  الغاز  أن  ومن ضمنها  قوية، 
مثال، سيشكل سالحا قويا في اختراق 
عن  وفصلها  ــي  األوروب االتحاد  دول 
مع  واالقتصادي  السياسي  التحالف 
أمريكا، والحديث هنا ال يعني أنبوب 
»ستريم نورد 2« الذي سيزود أوروبا 
الغاز  مــن  مكعب  متر  مليار   55 بـــ 
في  ساهمت  والذي  سنويا،  الطبيعي 
من  عمالقة  أوروبية  شركات  إنجازه 
وإنجلترا  وهولندا  وأملانيا  فرنسا 
إلى جانب شركة »غاز بروم« الروسية 
بقيمة 30 مليار دوالر، وال تنقصه سوى 
األملانية،  اإلدارية  التصريحات  بعض 
ترامب  إدارة  باعتراض  التذكير  مع 
ألنه   ،»2 نــورد  »ستريم  أنبوب  على 
األوروبــي،  القرار  استقاللية  سيرهن 
بل كان تزويد أوروبا بالغاز الروسي، 
األمريكي  الصراع  لتأجيج  مناسبة 
نشرت  فقـد  الــشــرقــي..  املعسكر  مــع 
 ،1982 يونيو  في  تايمز«،  »نيويورك 
الغربي  املعسكر  انقسام  حول  مقاال 
السوفياتي  االتحاد  اتفاق  بمناسبة 

بالغاز،  األوروبية  الــدول  تزويد  على 
ريغان،  األمريكي  الرئيس  إدارة  وأن 
الغاز  أنبوب  بناء  عن  راضية  تكن  لم 
ــا  أوروب ودول  سيبيريا  بني  الــرابــط 
والتي  وإيطاليا(  وفرنسا  )أملانيا 
مليار   15 ــي  حــوال األنــبــوب  كلفها 
دوالر.. لكن تلك الدول فضلت خسارة 
التحالف مع  البناء على خسارة  كلفة 

أمريكا.
نورد  »ستريم  أنبوب  ضد  فأمريكا 
الحليف  بيالروسيا،  عبر  املــار   »2
ومع  لروسيا،  والسياسي  التاريخي 
 GTS UCRAIN أنــبــوب  استمرار 
ترفضه  ما  وهــو  هنغاريا،  عبر  املــار 
خفضت  والتي  بشدة،  بوتني  روسيا 
أوكرانيا  أنــبــوب  صبيب  مــن  كثيرا 
نفس  في  نهائيا،  إغالقه  انتظار  في 
الوقت سعت أمريكا إلى ضمان تدفق 
وشركات  منازل  إلى  الطبيعي  الغاز 
كمصر  الدول  بعض  من خالل  أوروبا 
والجزائر، التي ضاعفت في اإلمدادات 
سيجعلها  ما  وهو  يناير،  شهر  خالل 
)روسيا  األمس  رفاق  في مواجهة مع 
الشرقي  املعسكر  ــاق  ــ ورف ــوتــني(  ب
قطر  ــة  دول إلــى  باإلضافة  مستقبال، 

ودول أخرى...
ــي  األوروب االتــحــاد  دول  فضلت  لقد 
وأمريكا، الحرب االقتصادية واإلعالمية 
تــعــلــم جــيــدا أنها  ــهــا  ــة، ألن ــمــي ــرق وال
وأنــهــا  مــقــتــل،  ــي  ف ــا  روســي ستصيب 
بعينها،  روسية  أبناكا  عزلت  عندما 
النظام  من   VTBو  Sberbank مثل 
بنك  أن  تعلم  فألنها   ،SWIFT العاملي 
Sberbank مثال، هو املكلف بتصريف 
أنها  ما يعني  املعاشات واألجور، وهو 
تسعى إلى ضرب االستقرار االجتماعي، 
ألن أي كلفة اقتصادية لها ستكون كلفة 
الحرب،  هذه  في  املثير  لكن  اجتماعية، 
حيادها،  عن  سويسرا  دولة  خروج  هو 
بــإعــالنــهــا عــن عــقــوبــات ضــد روســيــا 
تخصيص  عن  أملانيا  ــالن  وإع بوتني، 
في  للتسليح،  سنويا  أورو  مليار   100
تطور نوعي مهم له ما بعده ألملانيا منذ 

الحرب العاملية الثانية.
من  الثاني  األســبــوع  نعيش  إننا 
ــة بكل  ــي ــران ــدود األوك ــح اجــتــيــاح ال
أنفاسه  يحبس  العالم  حيث  مآسيها، 
جديدة  أوراق  عن  الكشف  انتظار  في 
العبني  بني  مثيرة  شطرنج  لعبة  في 
البعض،  بعضهم  جيدا  يعرفون  كبار 
أو  اللعبة  نهاية  إعـــالن  ــإن  ف لــذلــك، 
نهاية  عــن  إعــالنــا  سيكون  الــحــرب، 
الجديد..  العاملي  النظام  ترتيبات 

سننتظر.

ترتيــبات النظــام العــالمي الــجديد

أوكـــرانيا..
مزيــج من الحروب في حرب واحدة  

بوصوف *

بقلم: عبد هللا بوصـوف

ما يدور اآلن في أوكرانيا، 
هو شيء أكبر من حرب 
تقليدية، هو مزيج بين 

حرب باردة وأخرى ساخنة..
هو أكبر من اعتراف بوتين 

باستقالل أراضي كانت 
تابعة لسيادة أوكرانيا 

حتى يقوم بتبرير حماية 
و»شرعنة«  االنفصاليين 

الغزو الروسي ألوكرانيا..
هو استمرار لتوازن الرعب 
بين روسيا، وريثة االتحاد 

وأمريكا.. السوفياتي، 
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ما يجري  
ويدور

 في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

ــالــــح اإلداريــــــــة  ــعـــض املــــصــ ــادت بـ عـ
مبدينة تطوان، إلى طلب جواز التلقيح 
مـــن املـــواطـــنـــن مـــن أجــــل الـــولـــوج إلــيــهــا 
ــر  ــ ــلـــق األمـ ــعـ ــتـ لـــقـــضـــاء مـــصـــاحلـــهـــم، ويـ
متنع  حيث  والباشوية،  اإلقليم  بعمالة 
هذه املصالح املرتفقن من الولوج إليها 
بــواســطــة عــنــاصــر مــن الــقــوات املــســاعــدة 
بجواز  اإلدالء  املواطنن  يطلبون  الذين 
فيه  تتغاضى  الـــذي  الــوقــت  يف  التلقيح 
اإلداريــة  وامللحقات  املصالح  من  العديد 
وتــســمــح للمواطنن  املـــوضـــوع،  عــن هـــذا 
فهل  التلقيح..  دون جواز  إليها  بالولوج 
التلقيح  فـــرض جــــواز  انــتــقــائــيــة يف  هــي 
التابعة  خصوصا  اإلداريـــة  املصالح  بــن 

للسلطة احمللية ؟

لتطوان  الترابية  أن اجلماعة  رغم 
املــنــحــة  مـــن  األول  ــشــطــر  ال صــرفــت 
التطواني  املــغــرب  لفريق  املخصصة 
2.5 مليون درهم  القدم، والبالغة  لكرة 
النادي،  وبرامج  مشاريع  لتمويل  سنويا 
كتهيئة  املــصــاريــف  لــبــعــض  وحتــمــلــهــا 
إال  وغــيــرهــا،  للملعب  التحتية  البنية 
النادي  إدارة  على  املتراكمة  الديون  أن 
عن  للبيع  الفريق  أسهم  تعرض  جعلتها 
علني  مــزاد  بواسطة  احملكمة،  طريق 
الشهر املقبل، إذ وصل مجموع األسهم 
يقدر  سهم  آالف   3 حوالي  املعروضة 
أي  درهــم،   100 بـ  الواحد  السهم  ثمن 
حسب  درهم،   300.000.00 مبجموع 
عن  الــصــادر  النافذ  القضائي  احلكم 

احملكمة االبتدائية بتطوان.

االستيعابية  بالطاقة  العمل  عودة 
الــعــاديــة لــســيــارات األجــــرة مـــن الصنف 
الـــكـــبـــيـــر، األســــبــــوع املــــاضــــي، لــــم يــشــفــع 
ألربـــــاب »الــطــاكــســيــات« والــســائــقــن من 
أجل تخفيض الثمن كما كان يف السابق، 
املواطنن بجهة  العديد من  لذلك، فإن 
املعنية، من  يــنــاشــدون اجلــهــات  الــشــمــال 
القدمية  التسعيرة  التدخل إلعادة  أجل 

كما عادت الطاقة االستيعابية للركاب.

سيدي بنور
استياء منتجي الشمندر السكري بعد تراجع شركة 

الســلفات »كـــوزيــمار« عن 

بالجماعات  األسبوعية  األســواق  تسلم  لم 
ــن الــفــوضــى  الـــقـــرويـــة بــجــهــة الـــشـــمـــال، مـ
موحدة  الغير  األثمنة  مجال  في  والعشوائية 
مسبوق  غير  ارتفاعا  تعرف  حيث  بعضها،  مع 
تعرف  كانت  القروي  بالعالم  األسواق  أن  رغم 
الدخل  مــع  تماشيا  األســعــار  فــي  انخفاضا 
املتوسط للسكان الذين يتبضعون يوما واحدا 
مصادر  غياب  بسبب  وذلك  فقط،  األسبوع  في 
الفقر  من  يعانون  يجعلهم  مما  القار،  الدخل 
التساقطات  شح  ظل  في  خصوصا  والبطالة، 
املطرية وشبح الجفاف الذي يخيم على املنطقة، 
صفوف  في  والهلع  الخوف  خلق  األمــر  وهــذا 
بضائعهم  عرض  يخشون  باتوا  الذين  الباعة 
واالعتداء  سرقتها  من  خوفا  األســواق  بهذه 
مؤخرا  وقع  كما  »البلطجية«  طرف  من  عليهم 
القنيطرة،  بمدينة  األسبوعية  األسواق  بإحدى 

وهذا يعود سببه إلى ارتفاع األسعار. 

بعض  في  املحلية  السلطات  تدخل  ورغــم 
البيع والشراء  األسواق من أجل تنظيم عملية 
كل  مــن  يقصدونها  الــذيــن  الــبــاعــة  وحــمــايــة 
وغياب  الركود  أن  إال  منتوجاتهم،  لبيع  مكان 
في  ظاهر  هــو  كما  ــواق  األسـ عــن  املتبضعني 
الصورة من إحدى األسواق األسبوعية التابعة 
يعودون  الباعة  جعل  شفشاون،  إقليم  لعمالة 
ــواد  وامل وفواكههم  خضرهم  رفقة  أدراجــهــم 

الغذائية األخرى وغيرها.
ضبط  في  الترابية  الجماعات  دور  فغياب 
محتكري  أمام  األبواب  فتح  األسواق،  ومراقبة 
الوضعية  مراعاة  دون  بها  والتالعب  األسعار 
العديد  ساكنة  منها  تعاني  التي  االقتصادية 
من الجماعات، بسبب تراجع املردود الفالحي.. 
فهل تتدخل السلطات املعنية لحماية املواطنني 
لحماية  تدخلت  كما  األســعــار  مضاربي  مــن 

الباعة من االعتداءات قبل أن تحدث ؟

األسواق األسبوعية تعيش بين زيادات األسعار والتخوف من االعتداءات

فضيحــة.. إلقاء طلبات العمل في سلة القمامة
استبشر العشرات إن لم نقل املئات 
خيرا  الشمال،  بجهة  املواطنني  من 
بمدينة  االقتصادية  املنطقة  بافتتاح 
كل  عليها  علقوا  بعدما  الفنيدق 
املعبر  عن  تعويضهم  أجل  من  أملهم 
أغلق  الــذي  سبتة«  »بــاب  الحدودي 
ألجل غير معلوم، وبعد االحتجاجات 
السنة  خــالل  املدينة  عرفتها  التي 
املاضية، سارعت الدولة إلحداث هذه 
غضب  امتصاص  أجــل  من  املنطقة 
التي  األســر  وخصوصا  الساكنة، 
عاجزة  وظلت  الدخل  مصادر  فقدت 
لغياب  الصعبة  العيش  ظروف  أمام 
حيث  باملنطقة،  االقتصادي  البديل 
أبناء  تشغيل  هي  منها  الغاية  كانت 
املنطقة املتضررين من األزمة، ويندرج 
املندمج  البرنامج  ضمن  املــشــروع 
واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية 
ـ  املضيق  وعــمــالــة  تــطــوان  لعمالة 
 200 يفوق  مالي  بغالف  الفنيدق، 
مليون درهم، وأشرفت على افتتاحها 

عدة  املنصرم،  فبراير  شهر  بــدايــة 
واملنتخبني،  السلطة  من  شخصيات 
األولى  املجموعة  املنطقة  واستقبلت 
من  املكونة  املستثمرة  الشركات  من 
دفعت  املــبــادرة  هــذه  53 شــركــة.. 
العديد من الشباب ونساء املنطقة 
إلحدى  الشغل  طلبات  تقديم  إلى 
بمدينة  بالشغل  املكلفة  املكاتب 
املضيق، إال أن هذا املكتب املعروف 
قام  والكفاءات،  الشغل  بإنعاش 
تحتوي  التي  الطلبات  هذه  بإلقاء 
ومعلومات  رسمية  وثــائــق  على 
حاويات  في  باملواطنني،  خاصة 
القمامة كما هو ظاهر في الصورة 
أصحابها  حولها  يجتمع  الــتــي 
مرمية  طلباتهم  على  عثروا  الذين 
غضبهم  عن  وعــبــروا  بالشوارع، 
بها  عوملوا  التي  الطريقة  على 
هذا  على  أملهم  كل  معلقني  وهــم 
انتظروه  لطاملا  الـــذي  املــشــروع 

بفارغ الصبر.

هذا التصرف يعتبر غير مسؤول 
التي  الجهة  طرف  من  مبرر  وغير 
العمل  طلبات  بتسجيل  تكلفت 
ــن أجـــل إدمــاجــهــم  لــلــمــواطــنــني م
باألنشطة  الــخــاصــة  املنطقة  فــي 
ــي تــحــركــت  ــتـ االقـــتـــصـــاديـــة والـ
وسارعت  مكوناتها  بكل  الحكومة 
وفتحها  إنجازها  أجل  من  الزمن 
العمالتني  ساكنة  منها  لتستفيد 
ـ  واملــضــيــق  تــطــوان  اإلقليميتني 
التصرف  هــذا  أن  كما  الفنيدق، 
توفير  الحكومة  ــاءات  ادعـ يكذب 
قار  شغل  منصب   1000 يفوق  ما 

ومباشر.
املعنية  الــجــهــات  تتدخل  فهل 
من  املــشــروع  هــذا  عن  واملسؤولة 
املــوضــوع  فــي  تحقيق  فتح  أجــل 
الذين  املواطنني  غضب  واحتواء 
يعانون من الفقر والبطالة ليتم في 
بهذه  وإقصاءهم  تهميشهم  األخير 

الطريقة ؟

 
عزيز العبريدي

عقدت إدارة شركة »كوزيمار«، يوم األربعاء 
اجتماعا  بنور،  بسيدي   ،2022 فبراير   23
مع مسؤوليها املرشدين الفالحيني التابعني 
وأخبرتهم  وعــبــدة،  دكــالــة  بمنطقتي  لها 
السلفات ملنتجي  تقديم  بأنها ستتراجع عن 
مصادر  ذكرته  ما  السكري، حسب  الشمندر 
يستفيدوا  أن  املقرر  من  كان  والتي  مقربة، 
منها ابتداء من نهاية شهر فبراير، واملحددة 
كل  عن  واحــد  هكتار  لكل  درهــم   2000 في 
فبراير ومارس من هذه  شهر، خالل شهري 
واجبات  أداء  عدا  ما  فوائد  بــدون  السنة، 
يتم  سلف،  كل  عن  البنكية  للمؤسسة  امللف 
اقتطاعها من املبلغ املالي الذي يحصل عليه 
املنتج من شركة »كوزيمار« في نهاية السنة، 

تضيف نفس املصادر.
وقد خلف هذا القرار املفاجئ الذي اتخذته 
وصدمة  عميقا  استياء  »كوزيمار«،  إدارة 
دكالة  بمنطقتي  املنتجني  أوساط  في  كبيرة 

كانوا  والــذيــن  شهاداتهم،  حسب  وعــبــدة، 
إلنقاذ  السلفات  هــذه  على  كثيرا  يعولون 
منتوج الشمندر السكري واملوسم الفالحي، 

املطرية  التساقطات  شح  ظل  في  سيما  ال 
وشبح الجفاف الذي يخيم على بالدنا هذه 
املنتوج  نمو  أثر سلبا على  ما  السنة، وهو 

وعلى عملية السقي الذي يتم باالعتماد على 
مياه اآلبار.

أن  شهاداتهم،  في  املتضررون  وأضــاف 
سقيه  إلى  يحتاج  السكري  الشمندر  إنتاج 
12 مرة في السنة، إذ تكلف كل سقية املنتج 
كل  ويكلف  البوطان،  غــاز  من  درهــم   800
صاحبه  السكري  الشمندر  من  واحد  هكتار 
في  البوطان  غاز  من  درهم   11.000 حوالي 
كل سنة، زيادة على ارتفاع األمالح األزوتية 
 350 مــن  ثمنها  انتقل  والــتــي  املستعملة 
اليد  ثمن  وارتفاع  درهــم،   900 إلى  درهما 

العاملة، وبالتالي، ارتفاع تكاليف اإلنتاج.
الذين  املنتجون  استفاد  أخرى،  جهة  من 
شهر  قبل  السكري  الشمندر  بزراعة  قاموا 
التي  املالية  املساعدات  من   ،2021 دجنبر 
في  واملحددة  »كوزيمار«  إدارة  بها  وعدتهم 

1000 درهم عن كل هكتار مزروع.
املزروعة من  املساحة  بلغت  فقد  لإلشارة، 
وعبدة  دكالة  بمنطقتي  السكري  الشمندر 
هكتار،   12.000 حوالي   ،2022 سنة  خالل 
ومن املنتظر أن يبدأ موسم القلع في أواخر 

شهر أبريل املقبل.
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مستشارون يطالبون بإقالة رئيسة المجلس
جـــرير لــبن  الجــماعي 

األسبوع

يعيش املجلس الجماعي ملدينة 
كبيرة،  داخلية  أزمــة  جــريــر  بــن 
ضد  مستشارا   21 انتفض  بعدما 
بهية  الــبــلــدي،  املجلس  رئيسة 
لعدة  بإقالتها  مطالبني  اليوسفي، 
تعبيرهم،  وفــق  تتعلق،  أســبــاب 
والتدبير  »التسيير  إنه  قالوا  بما 
ــهــا لــعــدد  ــرادي، وإقــصــائ ــ ــف ــ االن
وعــدم  األغلبية  مستشاري  مــن 

االستجابة ملطالب الساكنة«.
ــارون  ــشـ ــتـ ــسـ وقـــــد وجـــــه املـ
ــر  ــى وزي ــة إلـ ــال الــغــاضــبــون رس
مراكش  جهة  ــي  ووالـ الداخلية 
الرحامنة،  إقليم  وعامل  أسفي، 
رئيسة  بــإقــالــة  فيها  يــطــالــبــون 
مما  البلدي من منصبها،  املجلس 
تحالف  بــني  داخلية  أزمــة  خلق 
الرئيسة هذه  األغلبية، حيث نفت 

مؤكدة  ــاءات  ــ واالدعـ االتــهــامــات 
»املكتب  أن  صحفية  ــدوة  نـ فــي 
يشتغل  كـــان  واملــجــلــس  املــســيــر 
االنسجام  من  في جو  بشكل جيد 

واملسؤولية«.
املنقلبون  املستشارون  واعتبر 
على الرئيسة، أن »املجلس يعرف 
بسبب  باملدينة،  الخدمات  تردي 
خلق  على  الرئيسة  قـــدرة  ــدم  ع
للحفاظ  وقــوي،  متجانس  فريق 
تلبية  على  قـــادرة  أغلبية  على 
انتظارات املواطنني«، مضيفني أن 
استحالة  عنها  ترتبت  »األوضاع 
تسيير  وحسن  مهامها  أداء  في 
وطالبوا  الــجــمــاعــي«،  املجلس 
بــتــدخــل وزيـــر الــداخــلــيــة وفــق 
التنظيمي  القانون  من   72 املادة 
ألجل  الوضع  لتصحيح   ،113.14
تفيد هذه  العامة، حيث  املصلحة 
مصالح  كانت  ))إذا  أنــه  املــادة 
تمس  ألسباب  مهددة  الجماعة 
الجماعة،  مجلس  سير  بحسن 

اإلقليم  أو  العمالة  لعمال  جــاز 
اإلدارية  إلى املحكمة  األمر  إحالة 

من أجل حل املجلس((.
ــحــة املــســتــشــاريــن  ــضــم الئ وت
أربعة  املجلس،  مــن  املنسحبني 
6، وأربعة رؤساء  نواب من أصل 
ــل خمسة،  دائــمــة مــن أص لــجــان 

اللجان  لــرؤســاء  ــواب  ن وخمسة 
إلى جانب 8 مستشارين، ينتمون 
واملعاصرة،  األصالة  أحزاب  إلى 
والتنمية  ــة  ــعــدال وال واألحــــرار 
االشتراكي  واالتحاد  واالستقالل 
وفيدرالية  واالشتراكية  والتقدم 

اليسار واالتحاد الدستوري.

بن جرير

املـــلـــكـــي  الـــــــــــدرك  تمكنت مصالح 
بــإنــزكــان،  الـــدرك  لسرية  التابعة  بالقليعة 
ــي، مـــن حــجــز كــمــيــات  ــاضـ يــــوم اخلــمــيــس املـ
ــبـــرات والـــزيـــتـــون الــفــاســد  كــبــيــرة مـــن املـــصـ
ــنــــة، وحــســب  ــودع ســـــري وســـــط املــــديــ ــتـ ــسـ مبـ
مصادر مطلعة، فإن مصالح الدرك امللكي، 
قامت  املوضوع،  يف  بإخبارية  توصلها  وبعد 
ــتــــودع مــــا مـــكـــن مــــن حــجــز  مبـــداهـــمـــة املــــســ
األطــنــان مــن املــصــبــرات والــزيــتــون الفاسد 

كانت موجهة لالستهالك مبدينة أكادير.

املــدنــي  املجتمع  توجهت جمعيات 
لعامل  بشكاية  ــزي،  أن الترابية  باجلماعة 
الضرر  رفــع  منه  ملتمسة  تــزنــيــت،  إقليم 
وتأهيل  تهيئة  مشاريع  مــن  حلقها  الـــذي 
»االختالالت  أسمته  ما  إلى  ونبهت  املركز، 
واخلــروقــات الــواضــحــة والــفــاضــحــة التي 
مشروع  وباخلصوص  املركز،  مشـاريع  تهم 
أحمد  وأيت  أداي  عبر  أنزي  مدخل  تهيئة 
ومشروع إجناز الواد احلار الذي لم تستفد 
الساكنة من خدماته حلد اآلن«، كما لفتت 
اجلمعيات االنتباه إلى أن »أشغال املشاريع 
سالفة الذكر، خلفت مجموعة من املشاكل، 
يف  ظهرت  التي  والتشققات  احلفر  منها 
الثاني،  احلسن  لشارع  اإلسفلتية  الطريق 
ومستعملي  املارة  حياة  يعرض  الذي  األمر 
من  التخلص  وأن  للخطر،  النقل  وســائــل 
يتم  وأحجار،  تراب  بقايا عملية احلفر من 
عبر الزج بها وسط السوق األسبوعي، مما 
أدى إلى عرقلة السير العادي لهذا األخير«.

الطريق  مستعملي  من  اشتكى عدد 
مستوى  على  املتواجدة  الكثيرة  احلفر  من 
إحدى الطرق الواقعة أمام مؤسسة تعليمية 
بإنزكان،  اهلل  عبد  مــوالي  بشارع  خصوصية 
ألن هـــذه احلــفــر تــضــر بــســيــاراتــهــم ووســائــل 
تسيء  أنــهــا  كــمــا  يستعملونها،  الــتــي  الــنــقــل 
إلى صورة اجلماعة بشكل كبير، ووصف عدد 
من املواطنني حالة تلك الطريق بالكارثية، 
والـــتـــي ال تــرقــى إلـــى مــســتــوى طــريــق وســط 
جــمــاعــة إنــزكــان وعــمــالــة إنــزكــان أيـــت ملول 
وطالبوا  قــويــة،  حضرية  تنمية  تشهد  الــتــي 
ــؤولـــني احملـــلـــيـــني بــــاإلســــراع يف إصــــالح  ــسـ املـ
الــطــريــق املـــذكـــورة وتــعــبــيــدهــا يف أقـــرب وقــت 
ممكن، نظرا لكونها طريقا رئيسية وحيوية.

العصابات  مكافحة  تمكنت فرقة 
ــعــة لــلــمــصــلــحــة الـــوالئـــيـــة لــلــشــرطــة  ــاب ــت ال
ــر، عــلــى ضــوء  ــاديـ الــقــضــائــيــة مبــديــنــة أكـ
املديرية  مصالح  وفرتها  دقيقة  معلومات 
العامة ملراقبة التراب الوطني، يوم اجلمعة 
املاضية، من توقيف شخص يبلغ من العمر 
يف  تــورطــه  يف  لالشتباه  وذلـــك  ســنــة،   32
عدة  يف  السرية  الهجرة  عمليات  تنظيم 
فيه  املشتبه  توقيف  مت  وقد  مغربية،  مدن 
 15 بعد  على  تاكاديرت  دوار  مستوى  على 
كيلومتر يف اجتاه مدينة مراكش، كما مكنت 
إجراءات التمشيط املنجزة يف هذه القضية، 
غير  للهجرة  مرشحني  ثمانية  توقيف  من 

الشرعية يف أماكن متفرقة.

ــارة،  ــتــــجــ أشــرف وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة والــ
رياض مزور، صبيحة يوم اجلمعة املاضية، 
لتعاونية  صناعيتني  وحدتني  تدشني  على 
»كوباك« بجماعة أيت إعزة بإقليم تارودانت، 
بوحدة  األولـــى  الصناعية  الــوحــدة  وتتعلق 
ــان الـــطـــريـــة  ــ ــبـ ــ ــاج األجـ ــتــ مــتــخــصــصــة يف إنــ
مت إنـــشـــاءهـــا مـــن أجــــل تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
السوق الداخلية واخلارجية من هذه املواد 
الصناعية  الـــوحـــدة  تــهــم  فــيــمــا  األســاســيــة، 
احلوامض،  وعصائر  مركزات  إنتاج  الثانية 
ستساعد على تثمني املنتوجات الفالحية.

داء
أص

ســـوسية

المـدينة الغــارقة فـي  الفــوضى.. الدروة

الدار البيضاء برشـــيد

تاجر مخدرات يجر 
دركيين إلى السجن

األسبوع

برشيد،  بمدينة  امللكي  الدرك  مصالح  قامت 
النواصر،  بثكنة  يعملون  دركيني  ثالثة  بتقديم 
االبتدائية،  باملحكمة  امللك  وكيل  أنظار  على 
أحد  مع  مشبوهة  عالقة  في  تورطهم  بسبب 

تجار املخدرات باملنطقة.
على  بناء  الثالثة  الدركيني  توقيف  وجــاء 
على  أجــريــت  الــتــي  التقنية  الــخــبــرة  نتائج 
شهر  في  توقيفهم  تم  بعدما  النقالة،  هواتفهم 
بينهم  فيما  عراك  خلفية  على  املاضي  أكتوبر 
الساحلي،  الشريط  قرب  خمرية  جلسة  خالل 
بمنطقة  للدرك  فرق  قبل  من  اقتيادهم  تم  حيث 
بتعليمات  سكر،  حالة  في  وهم  السوالم  حد 
وأيضا  االبتدائية،  باملحكمة  امللك  وكيل  من 
مالية  مبالغ  ــدرك  الـ عناصر  حــجــزت  بعدما 
أسفرت  حيث  مصدرها،  فــي  مشكوك  كثيرة 
نتائج البحث في املكاملات الهاتفية، عن وجود 
اتصاالت بني الدركيني الثالثة وتاجر مخدرات، 
ليتم فتح تحقيق معهم من جديد، ومواجهتهم 

بنتائج البحث.
الدركيني  بوضع  العامة  النيابة  وأمرت  هذ، 
الثالثة رهن الحراسة النظرية ببرشيد، لتعميق 

البحث معهم قبل عرضهم على القضاء.

األسبوع

مدينة الدروة التي أصبحت سنة 2009 
مستوى  على  الحضرية  املـــدن  بــني  مــن 
عمالة إقليم برشيد، وتعتبر عاصمة قبائل 
محمد  مطار  من  قربها  ورغم  زيــان،  أوالد 
 20 بـ  ســوى  تبعد  وال  الدولي  الخامس 
أخذت  االقتصادية،  العاصمة  عن  كلم 
تتراجع تنمويا نتيجة تخبطها في مربع 
الفوضى والتهميش من كل الجوانب في 
زوار  يالحظ  بحيث  األخيرة،  السنوات 

الرئيسية  الــشــوارع  غالبية  أن  املدينة 
وامللك العام الجماعي والرصيف الخاص 
بالراجلني، تحت سيطرة املقاهي والتجار 
عالمة  مــن  أكثر  يطرح  مــا  والحرفيني، 
صورية  حــمــالت  باستثناء  استفهام، 
تخص أماكن معينة بني الفينة واألخرى 

من الجهات املختصة.
ــب الــســاكــنــة ومــتــتــبــعــو الــشــأن  وتــطــال
لوقف  اإلقليمية  السلطات  بتدخل  املحلي، 
العام وتحريره بجميع  امللك  فوضى احتالل 
التي  الساحات  ووسط  السكنية  التجمعات 
أصبحت نقط سوداء نتيجة الفوضى في ظل 

عدم تفعيل دور الشرطة اإلدارية.

األسبوع

ــدار  ــال ــة ب ــي ــدائ ــت ــدرت املــحــكــمــة االب ــ أصـ
البيضاء، يوم أمس الخميس، حكمها بخمس 
سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 45 
مليون سنتيم، في حق برملاني سطات بابور 
الدستوري،  االتحاد  لحزب  املنتمي  الصغير، 
وإصدار  واالحتيال  بـ»النصب  تتعلق  بتهم 

شيك بدون رصيد«.
وقررت النيابة العامة إضافة تهمة االرتشاء 
في  استندت  حيث  البرملاني،  متابعة  فــي 
االستئناف،  محكمة  إلى  ملفه  نقل  ملتمسها 
على التصريحات التي أدلى بها املتهم خالل 
تقديمه  خاللها  أكد  والتي  السابقة،  الجلسة 

هدايا ومبالغ مالية إلى مسؤول بنكي.
بتهم  املذكور  البرملاني  متابعة  تمت  وقد 
محررات  فــي  والــتــزويــر  بـ»النصب  تتعلق 
أشياء محجوزة،  بنكية، واستعمالها وتبديد 
شــهــادة  تسلم  إلـــى  حــق  بغير  ــتــوصــل  وال
اإلدالء  طريق  عن  العامة،  اإلدارات  تصدرها 
ببيانات ومعلومات غير صحيحة، واملشاركة 

في تزوير شهادة«.
قد  البنكية  املــؤســســات  ــدى  إحـ ــت  ــان وك
حزب  عــن  الــبــرملــانــي  ضــد  بشكاية  تقدمت 

كان  أنــه  إلــى  الــدســتــوري، مشيرة  االتــحــاد 
ضمن زبائنها ويحصل على تسهيالت بنكية 

وقروض لفائدة شركاته.
وكشف املمثل القانوني للمؤسسة البنكية 
على  ارتفع  الدين  أن  البحث،  مرحلة  خالل 
 288.557.526.13 إلــى  البرملاني  شركتي 
وإلى  أويل«،  »سامي  لشركة  بالنسبة  درهما 
لشركة  بالنسبة  ــم  دره  35.450.000.00
»فورسيل ترادينغ«، ما يعني أن املبلغ يفوق 

30 مليار سنتيم دون احتساب الفوائد.

المحكــمة تــصدر حكــمها فــي حــق 
سطــات برلمـــاني 

اليوسفي



العدد: 1597 من 04 إلى 10 مارس 202022

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

أفادت مصادر متطابقة، أن األمني العام 
لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مصطفى 
لرشيد  التنظيمية  العالقة  أنهى  بنعلي، 
»الزيتونة«  تنظيمات حزب  كل  مع  بلبوخ 
جميع  مــنــه  وســحــب  جــرســيــف،  بإقليم 
في  له  منحها  أن  سبق  التي  التفويضات 

شهر يونيو املاضي، قبيل االنتخابات. 
وكشفت املصادر ذاتها، أن توترا شديدا 
بلبوخ  التي جمعت  الودية  العالقة  تعرفه 

انكشفت  أن  بعد  للحزب،  العام  باألمني 
سمي  ما  في  النشيطة  مساهمته  خيوط 
شباط،  حميد  يقودها  التي  »املــؤامــرات« 
»الزيتونة«،  حــزب  على  الجديد  الــوافــد 
التهامي  حــزب  على  االستيالء  أجــل  من 
نقابته  على  استولى  بعدما  الــخــيــاري 
العمالية )اتحاد القوى العاملة باملغرب(. 
ــرى مــن داخــل  كما قــالــت مــصــادر أخـ
بني  الجمع  عند  يقف  ال  األمر  أن  الحزب، 

أمانتني إقليميتني، بل إن فضائح بالجملة 
القرار  وراء  الحقيقي  السبب  تكون  قد 
الذي اتخذه األمني العام للحزب، من أجل 
بلبوخ  لرشيد  التنظيمية  العالقة  إنهاء 
ألن حميد شباط، حسب  بإقليم جرسيف، 
لإلطاحة  محاوالته  فشلت  املصادر،  نفس 
للحزب  اإلقليمي  األمــني  الزاهر،  بمحمد 
لم  حيث  العامة،  األمــانــة  وعضو  بفاس 

تقبل تزكيته لألمانة اإلقليمية)..(. 

دوار  ــة  ــن ــاك س ــن  مـ ــرات  ــشـ ــعـ الـ خــــرج 
»تــشــومــبــيــرا« بــجــمــاعــة بــنــي بــويــفــرور 
مسيرة  في  الناظور،  لعمالة  ترابيا  التابعة 
لتدوير  معمل  استمرار  ضــد  احتجاجية 
مقار  مــن  بــالــقــرب  العمل  فــي  البالستيك 
سكناهم، وضد التلوث الكبير الذي يتسبب 
الصحية  سالمتهم  يهدد  أصبح  مما  فيه، 
بعضهم  وقــال  البيئة،  على  خطرا  ويشكل 
إنهم »يعانون صحيا منذ انطالق املعمل في 
مزاولة النشاط الصناعي املتمثل في إحراق 
املشروع  »أن  مؤكدين  البالستيكية«،  املواد 
البالستيك،  مــادة  جمع  رخصة  له  سلمت 
عملية  في  الشروع  املالك  ــأى  ارت حني  في 

التصنيع بذات املكان«. 
ووفق ما تناقلته وسائل إعالم محلية، فقد 
املدني،  املجتمع  من  الفعاليات  بعض  قامت 
أجل  من  اإلقليم،  عامل  إلى  شكاية  بتوجيه 

رفع الضرر الذي أصبح يهدد الساكنة.
الضرر  لرفع  بالتدخل  املحتجون  وطالب 

الناتج عن إحداث معمل لصناعة البالستيك، 
من  األولية  ــواد  امل جمع  على  يعمل  ــذي  وال
النفايات إلعادة تدويرها عن طريق التذويب، 
املـــواد  بسبب  بيئيا  مشكال  يخلق  مــمــا 

تضر  أخــرى  أمــور  إلى  باإلضافة  املحترقة، 
للدخان  استنشاقهم  إثــر  الساكنة  بصحة 
يقوم  التي  الصناعية  األنشطة  من  املنبعث 

بها املعمل املذكور.

تخصيص دعم لفالحي 
لمواجهة  الشرقية  المنطقة 

تداعـيات تـأخر األمـطار 
الشرقية  املنطقة  وكسابة  فــاحــو  استبشر 
خــيــرا بــالــبــرنــامــج االســتــثــنــائــي الــــذي أعــطــى 
املـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس تــعــلــيــمــاتــه لــرئــيــس 
احلــكــومــة ووزيـــر الــفــاحــة، مــن أجــل تخفيف 

تداعيات تأخر األمطار. 
ــة عــن  ــابــ ــســ ــكــ ــاحــــن والــ ــفــ وأعـــــــــرب بــــعــــض الــ
سعادتهم بهذه املبادرة الرامية إلى تخفيف وطأة 
اجلفاف لهذه السنة، خاصة يف محورها املتعلق 
بــدعــم مــربــيــي األغـــنـــام بـــاألعـــاف، مــؤكــديــن أن 
الشكر  وموجهن  وقته،  يف  جاء  امللكي  »التدخل 
الـــشـــرق وإقــلــيــم  الــفــاحــة بــجــهــة  ملــصــالــح وزارة 
ــذا لــلــســلــطــات احملــلــيــة، عــلــى ســرعــة  ــ جــــــرادة، وكـ
تنزيلهم ملقتضيات هذا البرنامج االستعجالي«. 
أنــه »من  املــديــريــة اجلــهــويــة للفاحة،  وقــالــت 
أجــــل ضــمــان جنــــاح هــــذه الــعــمــلــيــة، متـــت تعبئة 
مــــوارد بــشــريــة، مــحــلــيــا وجــهــويــا، ملــواكــبــة وتتبع 
تــدخــات من  عــدة  الــتــوزيــع، ومت تسطير  عملية 
وتهيئة  وجتهيز  إنشاء  تهم  املاشية،  توريد  أجــل 
مــجــرورا،  74 صهريجا  وتــوزيــع  مــاء،  نقطة   221
و100 صــهــريــج بــاســتــيــكــي، بــاســتــثــمــار إجــمــالــي 
يــقــدر بـــ 50 مــلــيــون درهــــم، إضــافــة إلـــى برمجة 
حــمــات لــلــتــلــقــيــح ضـــد الــطــفــيــلــيــات الــداخــلــيــة 

للماشية«.  واخلارجية 
املديرية اجلهوية للفاحة،  أن  جدير بالذكر، 
خصصت 1.47 مليون قنطار من الشعير املدعم، 
يتجاوز  ال  بثمن  املاشية  مــربــو  منها  سيستفيد 
رهن  مــوضــوعــة  الــواحــد،  للكيلوغرام  الــدرهــمــن 
إشــارتــهــم عــلــى مــســتــوى 14 نــقــطــة ربـــط مــوزعــة 
عبر اجلهة، مع ضمان عملية النقل للجماعات 
النائية، إضافة إلى استفادة منتجي احلليب من 
80 ألف قنطار من األعــاف املركبة، ومن توفير 

عملية النقل كذلك.

شبهة المؤامرة تالحق عضوا بحزب »الزيتونة« بجرسيف 

تازة

كواليس  جهوية

مكناس

احتجاجات متواصلة ضد معمل لتدوير البالستيك بالناظور 

اتهامات للمجلس البلدي بعرقلة مبادرات الشباب الثقافية 

األسبوع
 

  
البساتني  حي  سكان  من  العشرات  نظم 
ضد  احتجاجية  وقــفــة  مكناس،  بعمالة 
املــرافــق  بتوفير  وللمطالبة  التهميش 

األساسية وتخصيص مقبرة للحي.
الوقفة االحتجاجية  وردد املشاركون في 
الذي  »اإلهمال  أسموه  بما  تندد  شعارات 
الحضرية  الجماعة  قبل  مــن  الحي  طــال 
وعــدم  املــديــنــة،  عــن مجلس  واملــســؤولــني 
الوفاء بالوعود االنتخابية املتعلقة بتأهيل 

الحي«.
وأكد السكان على ضرورة توفير املرافق 
مالعب  وبناء  بالحي،  ومقبرة  العمومية، 
يضطر  ال  حتى  ثانوية،  ومؤسسة  للقرب، 
عن  بعيدة  ــدارس  م إلــى  للذهاب  أبنائهم 

السكنية. التجزئة 
تعيشها  التي  الوضعية  استنكروا  كما 
عدة  منذ  اإلهمال  بسبب  السكنية  التجزئة 
املنتخبة  املجالس  تعاقب  رغــم  ســنــوات، 
الحمالت  خــالل  لهم  تقدم  التي  والــوعــود 
االنتخابية، لتأهيل الحي وتطويره وتوفير 
املسؤولية  وحملوا  الــضــروريــة،  املــرافــق 
تدبير  عن  املسؤولة  املنتخبة،  للمجالس 
وضع  عن  مسؤولة  لكونها  املحلي،  الشأن 
لتأهيل  مشروع  بإعداد  مطالبني  البرامج، 
يعيشها  التي  العزلة  من  وإخراجه  الحي 

داخل املدينة.

تطالب  الساكنة 
األساسية بالمرافق 

األسبوع

  
املتواجدة  الساحلية  املقاهي  أرباب  طالب 
تــمــارة،  عــمــالــة  قـــرب  ــرهــورة  ــه ال بمنطقة 
األزمة  حل  على  بالعمل  املحلية،  السلطات 

قرار  بسبب  منه  يعانون  الذي  الضرر  ورفع 
اإلغالق الذي استمر لثالث سنوات.

يعانون  أنهم  املتضررين،  هــؤالء  وقــال 
الديون  تــراكــم  بسبب  خانقة،  مــاديــة  ــة  أزم
لهم  السماح  وينتظرون  البنكية،  والقروض 
والفنادق  املقاهي  غرار  على  محالتهم  بفتح 
املتواجدة في مدينة الصخيرات، والتي تقدم 
النرجيلة للزبناء من أجل رفع مدخولها، مثل 

مقاهي مدن أخرى كطنجة والجديدة.
الساحلية في منطقة  املقاهي  أرباب  وأكد 
االجتماعية  أوضــاعــهــم  أن  الــهــرهــورة، 
نتيجة  صعبة،  باتت  املستخدمني  وأوضاع 
قرار اإلغالق الذي وضع عائالتهم أمام أزمة 
بالتدخل  املدينة  باشا  مطالبني  اجتماعية، 
الذي  الضرر  ورفــع  املشكلة  هــذه  لتسوية 

يعانون منه.

أربـاب المقـاهي يطالـبون برفع الـحصار عــنهم الهرهورة

األسبوع
 

  
املجلس  مسؤولي  جمعوية  فعاليات  اتهمت 
لرواق  الترخيص  برفض  تازة،  ملدينة  البلدي 
تنظيمه  شبابية  مجموعة  تعتزم  الذي  الكتاب 
منه  تستفيد  ثقافي  حــدث  لخلق  باملدينة، 
والطلبة  الشباب  فئة  وخصوصا  الساكنة، 

واملهتمني بالشأن الثقافي.
القطاع  فإن  الجمعوية،  الفعاليات  وحسب 
ظل  في  كبيرا  جمودا  يعرف  تازة  في  الثقافي 
غياب معارض ومهرجانات ثقافية وموسيقية، 
الثقافية  اللقاءات  ومنع  السينما  دور  وإغالق 
يعيش  الثقافي  الشأن  جعل  مما  واملسرحية، 
أزمة كبيرة ليس فقط على مستوى مدينة تازة، 

بل على الصعيد الوطني.
قامت  التي  التخفيف  إجراءات  من  وبالرغم 
األنشطة  بعض  عودة  أجل  من  السلطات  بها 
األنشطة  أن  إال  واالجــتــمــاعــيــة،  الــريــاضــيــة 
مجموعة  جراء  تعاني  زالت  ال  بتازة  الثقافية 

التي تحول دون تفعيلها، خاصة  العراقيل  من 
إلى مسؤولي  املدينة بطلب  بعدما تقدم شباب 
املجلس البلدي من أجل الحصول على ترخيص 
لرواق الكتاب، فإذا بهم يفاجئون بتجاهل تام 
منذ  املختصة  املصلحة  لدى  املوضوع  لطلبهم 

شهر ونصف.
يمكن  كيف  الــفــعــالــيــات:  نفس  وتــتــســاءل 

ومحاربة  املدينة  في  الثقافي  الشأن  تشجيع 
للمساهمة  الشباب  أمام  املجال  البطالة وفسح 
في التنمية املحلية واالجتماعية، في ظل إغالق 
اهتمام  وعــدم  الثقافية  املبادرات  أمــام  الباب 
الرخص  تمنح  بينما  املجال،  بهذا  املنتخبني 
التجارية  املشاريع  مثل  أخــرى  مجاالت  لعدة 

والعقارية ؟
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كواليس  جهوية

أكادير

بحماية  يطالبون  حقوقيون 
المقابر من لوبيات العقار

األسبوع
  
  

ماسة،  ســوس  املــقــابــر يف جهة  بعض  تعيش 
اهتمام  لعدم  كبيرا،  وتهميشا  مــزريــة  وضعية 
اجلــمــاعــات الــتــرابــيــة ووزارة األوقــــاف بــهــا، من 
أجــــل صــيــانــتــهــا والــعــنــايــة بــهــا، حــيــث أن هــذا 
ــام لــوبــيــات الــعــقــار  ــ ــبـــاب أمـ الــتــهــمــيــش فــتــح الـ
إلى  الترامي عليها وحتويلها  إلى  التي تسعى 

مشاريع سكنية.
وزير  إلــى  رسالة  هيئة حقوقية  وجهت  وقــد 
التوفيق،  أحمد  اإلسالمية  والــشــؤون  األوقــاف 
ــرز مــــن خـــاللـــهـــا الـــوضـــعـــيـــة املـــتـــرديـــة الــتــي  ــبـ تـ
املقابر، وذلك لوضع إجراءات ووسائل  تعرفها 

حلمايتها من لوبيات العقار.
الــوطــنــيــة حلــقــوق اإلنــســان  وقــالــت املنظمة 
ومــحــاربــة الــفــســاد، أن »األوضـــاع املــتــرديــة التي 
وأن  جــديــدة،  ليست  املــغــرب  يف  املقابر  تعيشها 
75 باملائة من مقابر اململكة هي يف وضع مزري، 
 10 بينما  متوسط،  وضــع  يف  منها  باملائة  و15 
بــاملــائــة منها فقط يف وضــع جــيــد«، وأكـــدت أن 
»املــقــابــر تــتــعــرض العـــتـــداءات وأفــعــال مجّرمة 
مــن طــرف الــقــانــون املــغــربــي، حيث تترتب عن 
انتهاك حقوق امليت عقوبات زجرية، سواء كان 
ما  وكل  قبره  أو على  ذلك منصبا على جثثه، 

يتعلق به«.
مجموعة  هناك  أن  املنظمة  مكتب  وأوضــح 
احلالة  تكشف  التي  والفيديوهات  الصور  من 
املـــزريـــة لــلــعــديــد مـــن املــقــابــر يف اجلــهــة والــتــي 
ــا يف صـــفـــوف الـــســـكـــان  ــارمــ أثـــــــارت اســـتـــيـــاء عــ
والفعاليات املدنية، منتقدا عدم األخذ بجدية 
من  تعيني  وعــدم  بشأنها،  والبحث  املالحظات 

يراقب أشغال إجناز التجزئات السكنية.
ــات  ــاحـ ــسـ ــى أن املـ ــ ــفـــس املــــصــــدر إلــ وأشــــــــار نـ
تتقلص  بــاتــت  للمقابر  املخصصة  واألراضــــي 
يــومــا بــعــد يـــوم، إلــى جــانــب كــون بــعــض املقابر 
إلى  يــؤدي  للنفايات، مما  إلــى مطارح  حتولت 
كريهة  ــح  روائـ وانــبــعــاث  احلــــرارة  بفعل  حتللها 

تضر بصحة الوافدين لزيارة املقابر.
عليا  هيئة  بــإحــداث  املنظمة  مكتب  وطالب 

الهيئة  غــرار  على  املقابر  حلماية 
الوطنية للوقاية من الرشوة، مع 
تــعــيــني شــرطــة املــقــابــر حلــمــايــة 
ــام بـــــدوريـــــات  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ املــــقــــبــــرة والـ
منتظمة لتفادي العبث بجثث 

مـــــــــــــــــن األمـــــــــــوات، وحــمــايــتــهــا 
الشنيعة  األفعال 

ــي تــتــعــرض  ـــتــ الـ
لها.

إفران

األسبوع
 
  

التابعة  الدواوير  من  عدد  سكان  يعيش 
لجماعة سيدي املخفي إقليم إفران، معاناة 
للشرب،  الصالحة  املياه  قلة  بسبب  كبيرة 
إلى  الشكايات  من  بالعديد  تقدمهم  رغــم 

املسؤولني واملنتخبني.
أيت  تامحجوبيت،  دواويــــر:  وتــعــرف 
واحـــي، إيــشــن، أيــت حــدو وعــزيــز، نقصا 
كبيرا في املياه، مما يجهل الناس يكابدون 
من أجل الحصول على عبوة ماء لسد عطش 
التي  الظرفية  هذه  في  ومواشيهم  أطفالهم 

تعرف ندرة التساقطات املطرية.
ــان املــنــطــقــة أنــهــم  ــشــف بــعــض ســك وك
يحصلون على املياه، منذ عشرات السنني، 
)املنابع  بـ»العيون«  متصلة  قنوات  عبر 
الطبيعية للمياه(، لكنها حاليا في وضعية 
غير صالحة وال تساهم في نقل املياه بشكل 
جيد، مما يضطرهم إلى التنقل والبحث عن 

املياه بأنفسهم.

وسبق أن تقدمت الساكنة بعدة شكايات 
أجل  من  باإلقليم،  املحلية  السلطات  إلــى 
وتغييرها،  القنوات  وإصالح  تجديد  إعادة 
لكن  إليهم،  املياه  إيصال  تستطيع  حتى 
املنتخبني  أبــواب  طــرق  رغــم  جــدوى  دون 

ومسؤولي الجماعة.

وتنتظر الساكنة تدخل مسؤولي املجلس 
الجماعي ألجل حل هذه املشكلة، التي خلقت 
املذكورة،  الدواوير  ساكنة  لدى  مياه  أزمة 
وال  والتهميش  الفقر  أيضا  تعيش  التي 
تتوفر على اإلمكانيات املادية الالزمة للقيام 

بصيانة قنوات املياه.

زيادة غير قانونـية في تسعيرة »الطاكسيات« 
يستنـــكرون والمواطـــنون 

األسبوع
  
  

استيائها  عن  تزنيت  ساكنة  عبرت 
الــتــي فرضها  ــادات األخــيــرة  ــزي ال مــن 
الحجم  مــن  ــرة  األجـ ــارات  ســي سائقو 
الخطوط  على مستوى  الكبير، وخاصة 
املتجهة خارج املدينة في اتجاه مختلف 
أو  لإلقليم،  التابعة  الترابية  الجماعات 

مدن جهة سوس ماسة.
هذه  مصدر  عن  املواطنون  وتساءل 
الزيادات الجديدة والجهة التي سمحت 
بها، حيث تراوحت قيمتها ما بني درهم 
مما  الــواحــد،  للراكب  ــم  دراه وخمسة 
الساكنة  لدى  وامتعاضا  غضبا  خلق 
غير  الزيادات  لهذه  رفضها  أكدت  التي 
املواطنني  كاهل  تثقل  والتي  القانونية 
فــي ظــل ارتـــفـــاع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 

للمواطنني.
ــادات  ــزيـ واســتــنــكــر املـــواطـــنـــون الـ
سيارات  أربــاب  فرضها  التي  الجديدة 
األجرة الكبيرة منذ يوم السبت املاضي، 
اجتماعية  أوضاع  ظل  في  تأتي  والتي 
الغذائية  املواد  أسعار  وارتفاع  صعبة، 

والخضر.
الــزيــادات املفاجئة  وقــد جــاءت هــذه 
السلطات  فيه  سمحت  الذي  الوقت  في 
ركــاب،  ستة  بحمل  األجـــرة  لــســيــارات 
منذ  االستيعابية  الطاقة  تقليص  بعد 
بداية الجائحة إلى 50 باملائة، ثم رفعها 
التدابير  إطار  في  باملائة   75 نسبة  إلى 

الوقائية املخففة.
واستنكرت فعاليات نقابية قيام أرباب 
سيارات األجرة بالزيادة في التسعيرة، 
معتبرة أنها زيادة غير قانونية تتطلب 
هذه  إليقاف  املختصة  املصالح  تدخل 

الفوضى التي يعرفها القطاع.

تزنيت

سطات

الحـمالت األمـنية تدفـع »الفراشـة« إلى األحـياء الشعـبية
نورالدين هراوي

  
األمني  الوضع  فيه  أصبح  الذي  الوقت  في 
بسطات تحت السيطرة بسبب الحمالت املنتظمة 
الفوضى،  أشكال  كل  ومحاربة  العام،  بالشارع 
الجدد، والي  للمسؤولني  األمني  املخطط  ليمتد 
أمن املدينة ورئيس املنطقة األمنية، إلى اجتثاث 
الظاهرة السلبية لـ»الفراشة«، التي كانت تقض 
امللك  وتحرير  لسنوات،  السطاتيني  مضجع 
العمومي من قبضتهم واستيطانهم واحتاللهم 
لينقلوا  الرئيسية،  واألحــيــاء  املدينة  لوسط 
األحياء  إلــى  الــفــوضــوي  نشاطهم  جديد  مــن 
واألحياء  و»البام«  »دالس«  وخاصة  الشعبية، 
 14 الــدائــرتــني  مــن  بالقرب  معهما  املتقاطعة 
أمام  املار  الشارع  وبمحاذاة  عمر،  بدرب  و15 
مدرسة عالل الفاسي، حيث أصبح احتالل هذه 
الشوارع من طرف الباعة الجائلني و»الفراشة«، 
التي  واملخلفات  الخضر  بائعي  وبالخصوص 

واملهاجرين  وهــنــاك،  هنا  مرمية  يتركونها 
سلعهم،  يعرضون  الذين  املهجر  من  العائدين 
التابعة  املعنية  الجهات  ومسمع  مــرأى  على 
الرصيف  مستغلني  املذكورة،  األحياء  لنفوذها 
إلى  واملقسم  بينهما  يفصل  الــذي  املشترك 
جزأين: جزء تابع للدائرة األولى والجزء اآلخر 
وضجيجا  فوضى  يثير  ما  الثانية،  للدائرة 
املؤسسة  بذلت  وإن  السير،  حركة  في  وعرقلة 
ملحاربة  وملموسة  ملحوظة  مجهودات  األمنية 
ظاهرة النقل السري أو »الخطافة« ونجحت في 
املتقاطع  الشارع  ليتحول  لها بنجاح،  التصدي 
إلى  املذكورة،  التاريخية  املدرسة  من  بالقرب 
أيام  خاصة  عشوائية،  وســوق  ســوداء  نقطة 
أن  بعد  ــد،  واألحـ والسبت  الخميس  أســـواق 
استسلمت السلطات املحلية الترابية واملنتخبة 
لواقع الفوضى والعشوائيات، وإن كانت قائدة 
امللحقة اإلدارية الثانية تقوم بحمالت بني الفينة 
واملكان،  الزمان  في  محدودة  لكنها  واألخــرى، 
الصحيحة  التقارير  بعض  تصلها  ال  ربما  أو 
املنتمية  السوداء  النقط  بعض  عن  واملضبوطة 
أجهزة  بني  من  تعتبر  وهي  الترابي،  لنفوذها 

وبتحمل  بالجدية  املعروفة  الترابية  السلطة 
عند  سواء  إليها،  يسند  ما  كل  في  املسؤولية 
ميمونة،  بحي  الثالثة  املقاطعة  على  إشرافها 
في  البام  حي  مقاطعة  إلى  انتقالها  عند  أو 
مؤخرا  أجراها  داخلية  انتقالية  حركة  إطار 
اإلداري  املرفق  تجويد  أجل  من  اإلقليم  عامل 
وخدمة السكان ومحاربة كل النقط والظواهر 
املجتمع  والفوضوية، خدمة ملصلحة  السلبية 
فهل  املـــصـــادر..  نــفــس  تضيف  الــســطــاتــي، 
ستسمع السلطات املحلية الترابية واملنتخبة 
السكان  اإلدارية، تضرر  الشرطة  في شخص 
ومنتظمة  مكثفة  حمالت  وتشن  وشكاياتهم، 
من أجل تحرير امللك العمومي من »الفراشة« 
السكنية،  املنازل  أبواب  إلى  املمتد احتاللهم 
ــتــي طهرت  ال األمــنــيــة  بــاملــؤســســة  ــوة  إســ
ومركزها  املدينة  وسط  الرئيسية  الشوارع 
خاصة  املبرر،  غير  االستيطان  جحافل  من 
تجارية  محالت  من  استفاد  معظمهم  وأن 
ويعود  بكرائها  ليقوم  النموذجية  باألسواق 
من جديد ليقض مضجع السكان، وفق تعبير 

نفس املصادر.

تازرين

إصالح طريق تازرين
بوطيب الفياللي

الرئيسية  الطريق  إصالح  أشغال  انطلقت 
إلقليم  التابعة  تــازريــن  بلدة  تخترق  التي 
بسياراتهم  املسافرون  رصد  حيث  زاكــورة، 
واملارون عبرها، عملية بدء األشغال وتمركز 

آالت الحفر واإلصالح وسط الشارع.
وقد أثارت حالة الشارع الرئيسي املهترئة 
ولسنوات عدة، حفيظة عدة فعاليات طالبت 
الجديد  والرئيس  زاكورة  إقليم  عمالة  عامل 
ملجلسها الجماعي وبقية الجهات املختصة، 
هاته  إصالح  على  العمل  أجل  من  بالتدخل 
الطريق الخربة التي ال تناسب مغرب القرن 
وبقية  تازرين  مواطني  تجعل  والتي   ،21
فتمت  بسببها،  األمرين  يعانون  السائقني 
االستجابة مؤخرا ليتم الشروع في اإلصالح 
ومعايير  لشروط  يستجيب  أن  نتمنى  الذي 
»كور  أسلوب  عن  بعيدا  واإلتــقــان  الجودة 

واعطي لعور«.
التوفيق



طريق  عــن  املــضــطــهــدة،  الــشــعــوب  استطاعت 
النضال املستمر واالحتجاجات الشعبية في كثير من 
الكبار من  الرؤساء واملسؤولني  إقالة عدد من  الدول، 
وارتفاع  املعيشة  غالء  بسبب  السياسية،  مناصبهم 
آخرون  اضطر  حني  في  والرشوة،  والفساد  األسعار 
املحاكمة،  من  خوفا  طوعا  استقاالتهم  تقديم  إلــى 
وشهدت العديد من الدول العربية منذ سبعينات القرن 
الشارع  في  قوية  شعبية  تظاهرات  موجة  املاضي، 
احتجاجا على سياسة رفع األسعار في غالبية املواد 
الحاكمة  األنظمة  واجهتها  واملحروقات،  الغذائية 
أسفر عن سقوط  الواسعة، مما  باالعتقاالت  املستبدة 
السياسة  هي  هــذه  والجرحى..  القتلى  من  العديد 
العربية  البلدان  في  املستبدة  األنظمة  في  املتبعة 

والبريء  املظلوم  فيها  والقمع، يسجن  االستغالل  على  تقوم  التي 
وأبناء الشرفاء ويطلق سراح الظالم، يضطهد فيها األحرار ويكرم 
واألمي  الجاهل  إلى  تسند  واملفسدون،  واملتملقون  املنافقون  فيها 
الكفاءات  أصحاب  ويقصى  الدولة  في  املناصب  أعلى  واملرتشي 
العلمية، تمنح الشواهد الجامعية للفاشلني في الدراسة عن طريق 
الوساطة والجاه واملال ويقصى الطلبة الباحثون املجتهدون، حيث 
يختارون الهجرة إلى الدول الغربية التي تعترف لهم بمبدأ »تكافؤ 
والسفهاء  الزنادقة  إلى  واإلرشاد  الوعظ  مهمة  وتسند  الفرص«، 
إلى  العصور  عبر  أدى  ما  وهذا  الشعوب،  لتنويم  الدين   وتجار 

سقوط العروش ونهاية الدول.
اندلعت   ،1977 سنة  الـــســـادات،  أنـــور  الــرئــيــس  عهد  فــي 
السادات  وصفها  والتي  الخبز  ثمن  ارتفاع  ضد  االحتجاجات 
السياسي  الشارع  فعل  رد  وكــان  حرامية«،  »انتفاضة  بكونها 
الضغط  في  واالستمرار  الشوارع  إلى  الناس  خرج  حيث  عنيفا، 
وتراجعت  املحتجني  ملطالب  املصرية  الحكومة  استجابت  أن  إلى 
عن قرار الزيادة في األسعار، وكعادة الحكام العرب الطغاة، اتهم 
البلبلة  إلحداث  شيوعيا«  »مخططا  بكونها  املظاهرات  السادات 
إليه  يلجأ  وأسلوب  ذريعة  وهذه  الحكم..  نظام  وقلب  مصر  في 
الحكام العرب عادة، فكلما انتفض الشعب يوما للمطالبة بحقوقه 
للوطن، وعن أي  بالخيانة  الطغاة  الحكام  اتهمه هؤالء  املشروعة، 
بقرة  فيها  ترتع  ضيعة  مجرد  الوطن  هذا  كان  إذا  يتكلمون  وطن 

حلوب يستغلها املفسدون لوحدهم؟
الحكومة  رئيس  أعلن   ،1981 مايو   18 يــوم  املــغــرب،  وفــي 
الغذائية األساسية بضغط  املواد  الزيادة في  املعطي بوعبيد، عن 
الكونفدرالية  دعت  ذلك،  إثر  وعلى  الدولية،  املالية  املؤسسات  من 
 ،1981 يونيو   20 يــوم  عــام  إضــراب  شن  إلــى  للشغل،  املغربية 
الظاملة، فقامت قوات األمن بمحاولة  القرارات  احتجاجا على تلك 
محتلف  في  شعبية  مظاهرات  اندالع  إلى  أى  مما  املحتجني،  قمع 
عناصر  فيها  تدخلت  البيضاء  ــدار  ال بمدينة  الشعبية  األحياء 
الجيش بالقمع والعنف واالعتقاالت بواسطة الدبابات والسيارات 
إلى  القتلى  عدد  وصل  بينما   110 الجرحى  عدد  وبلغ  العسكرية، 
املعارضة،  بيانات  حسب  جماعية،  مقابر  في  دفنهم  تم   1000
إدريس  عليهم  أطلقها  التي  الكوميرة«  »شهداء  باسم  واشتهروا 
أثار  ما  وهو  االجتماعية،  مطالبهم  بسبب  بهم  استهزاء  البصري 
لجنة  بتشكيل  املعارضة  مطالبة  ورغم  الضحايا،  عائالت  سخط 
التضييق  وتم  ذلك  عن  امتنعت  السلطات  أن  إال  الحقائق،  تقصي 

تلك  لتغطية  والدولية  الوطنية  اإلعالم  وسائل  على 
األحداث املؤملة، وأجبرت تلك األحداث الحكومة على 
األسعار  على  فرضتها  التي  الزيادات  عن  التراجع 
من  متآمرة  عناصر  بوجود  العنيف،  تدخلها  وبررت 
الخارج تحاول التشويش على لقاء املغرب في مؤتمر 
نيروبي حول قضية الصحراء، وفي املقابل، وصفت 
في  حقيقية«  »مجزرة  بأنها  األحداث  تلك  املعارضة 

حق املغاربة.
انتفاضة   1983 وقعت سنة  فقد  تونس،  في  أما 
لحبيب  الرئيس  عهد  في  الخبز  ثمن  مضاعفة  ضد 
بورقيبة، الذي أمر بقمع املتظاهرين، ونتيجة الضغط 
الزيادة  قرار  عن  الحاكم  النظام  تراجع  الجماهيري، 
في ثمن الخبز، وفي سنة 1988، انتفض الجزائريون 
ثمن  وخاصة  املعيشة،  ارتفاع  جديد، ضد  بن  الشاذلي  حكم  إبان 
البشير  املخلوع عمر  الرئيس  السودان، وفي عهد  في  أما  الخبز، 
سنة 2018، تسبب قرار رفع ثمن الخبز في تظاهرات عنيفة دامية 
كان  الذي  التجاري«،  »الخبز  يسمى  ما  وظهر  املدن  معظم  عمت 
أنحاء  فتيل االحتجاجات في جميع  التي أشعلت  األولى  الشرارة 
البالد، وظلت االحتجاجات الشعبية صامدة في وجه قوات القمع 
فاجأ  ما  وأكثر  العسكري،  البشير  عمر  حكم  نظام  سقط  أن  إلى 
خالل  من  املظاهرات  عفوية  هو  الــســودان،  في  الحاكم  الحزب 
معاقل  من  تعتبر  مناطق  من  انطلقت  التي  والشعارات  التنظيم 
الحزب الحاكم، وهذا يعني أنه عند تجويع الشعب وانتهاك حقوق 
املواطنني، وعندما يشعرون باإلذالل عن طريق توجيه ألفاظ تحط 

من كرامتهم وقدرهم، فإنهم ينقلبون على الحاكم املستبد.
ضد  مستمرة  املغرب  في  الشعبية  االنتفاضات  هي  وهــا 
سياسة التجويع وارتفاع األسعار وكلفة املعيشة والزيادة في ثمن 
ذلك  يرافق  وما  املجتمع  فيها جميع شرائح  انخرطت  املحروقات، 
واملال  السلطة  بني  الجمع  سياسة  بسبب  اجتماعي،  احتقان  من 
الفساد  وكــان  إال  واملــال  السلطة  اجتمعت  »ما  عنها  يقال  التي 
جريمة  واملــال  السلطة  بني  الجمع  أن  البعض  ويــرى  ثالثهما«، 
كاملة ومكتملة األركان، فمقابل الثروة تتنازل السلطة عن أعز ما 
فما  مجتمع،  أي  إفساد  أردت  فإذا  والشرف،  األمانة  وهو  تملكه، 
لرجل  تسمح  أي  واملــال،  السلطة  بني  الــزواج  باب  فتح  إال  عليك 
أو  وزيرا  أو  البرملان  في  عضوا  سياسة:  رجل  يكون  أن  األعمال 
األعمال  رجل  يشارك  وهنا  دولــة،  رئيس  حتى  أو  حكومة  رئيس 
وأخيرا،  أوال  املالية  مصالحه  تخدم  التي  الــقــرارات  صنع  في 
الفقراء  املواطنني  حساب  على  ولو  السريع  الربح  هو  هدفه  ألن 
والضعفاء، وتظهر رغبته الجامحة وتعطشه إلى املزيد من تراكم 
الثروة واملال في خطاباته، واأللفاظ التي يستعملها رجل األعمال 
غالبا ما تكون مصحوبة بالتهديد والوعد والوعيد، ألن لديه رغبة 
بأنه  املواطنني  تخويف  طريق  عن  واملال  الثروة  لتكديس  جامحة 
ثروته  أن  معتقدا  أحد،  منافسته  على  يقدر  ال  الذي  القوي  الرجل 
املالية هي التي أوصلته إلى أعلى هرم في السلطة وأن املواطنني 
ألنهم  االحتجاج ضده،  لهم  يحق  ال  عليه،  الذين صوتوا  األغبياء 
عندما  واألعمال  املال  رجال  تكمن خطورة  فهنا  أصواتهم..  باعوا 

تسند إليهم مهمة تدبير الشأن العام.

المـنبر  الــــحر
العدد: 1597 من 04 إلى 10 مارس 2022
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حسوني قدور
 بن موسى *

الخــبزة التي يمكن أن تسقط حكــومة

كيفية تحريـر الملك 
العمومي بطرق عملية 

جديد  آخر  مجلس  عمل  ويبدأ  منتخب  مجلس  عمل  ينتهي 
الجائر،  االستحواذ  ربقة  من  االنعتاق  إلى  يتطلع  العمومي  وامللك 
يتركون  ال  أناس  ويمارسه  مارسه،  الذي  البغيض  االحتالل  ونير 
الشبر الواحد من ذلك امللك في حال سبيله، فضاقت على إثر ذلك 
الساحات  واكتظت  الشوارع،  أرصفة  وتشوهت  املارة،  على  األزقة 
تمت  للتحرير  حملة  عن  أعلن  وإذا  عارمة،  فوضى  في  بالباعة 
يدب  أن  إلى  والتحايل،  والفر  الكر  نهجها  بعمليات  مجابهتها 
إال  لشيء  ال  يكن!  لم  شيئا  وكــأن  األمــور  فتستثب  الفتور،  إليها 
ألن تلك الحمالت تكون عابرة وغايتها املنع من أجل املنع، وليس 
الظاهرة قصد تنظيمها في  التي تستوعب  العملية  الحلول  إيجاد 
ال  وهذا  ومستهلكني،  باعة  وساكنتها  املدينة  منه  تستفيد  إطار 
يبدأ من إحصاء  قائمة في غياب تخطيط محكم  له  تقوم  أن  يمكن 
من  يعرضون  ما  حسب  بتصنيفهم  ويمر  املتجولني،  للباعة  دقيق 
كتلك  املعبدة،  الساحات  بعض  تخصيص  عند  وينتهي  مبيعات، 
التي تقع مثال أمام املالعب أو املسابح وما شابه ذلك، خالل يوم 
تحديد  مع  مكان  في  الباعة  من  مجموعة  كل  أسبوعيا،  يومني  أو 
يكون  أن  على  ممرات،  العرض بوضع عالمات، وتخصيص  أمكنة 
ينبغي  كله،  هذا  وفوق  ثابتا،  ال  متنقال  البضائع  عليه  توضع  ما 
تكون  بحيث  مــحــددا،  ونهايته  العرض  بداية  توقيت  يكون  أن 
بشكل  ومستغلة  ونظيفة  خالية  املوالي  اليوم  صباح  في  الساحة 
طبيعي في الذي أعدت له عند إنشائها أول مرة، أو تفتح في وجه 
ما  إلى  بصلة  تمت  ال  بضائع  تعرض  الباعة  من  أخرى  مجموعة 
عرض باألمس، مع اشتراط النظافة واجتناب الصراخ املبالغ فيه، 
وما إلى ذلك من ضروب الفوضى والغوغائية التي تميز أسواقنا 
نماذج  على  االتفاق  أيضا  ينبغي  التنظيم،  إطار  وفي  العشوائية! 
وما  ومزينة،  منظمة  املقطورة،  أو  املدفوعة  العربات  من  موحدة 
في  ويسهم  الناظرين،  يسر  بشكل  معروض  بضائع  من  عليها 
تتعاقب  أن  يعقل  فال  به..  تمر  أو  عنده  تقف  الذي  املكان  جمالية 
لو  بدائية الصنع كما  العديد من مدننا  السنوات والعربات داخل 
أنها توارثت جيال عن جيل يشترط عدم تغيير هيكلها العام! وها 
هي الدراجات ثالثية العجالت، وشاحنات نقل البضائع الصغيرة 
يتم مثال توحيد  فلماذا ال  يبدو عليها.  املعترك، وال تنسيق  تدخل 
اللون؟ وملاذا ال توضع لها أرقام مرتبة على غرار سيارات األجرة؟ 
تعلو  التي  للواقيات  جمالية  ذات  مواصفات  توحيد  يتم  ال  ملاذا 
والسيارات؟  الدراجات  تلك  في  البضائع  لوضع  املخصص  الجزء 
أمور قابلة للتحقيق على أرض الواقع إذا أعدت مجالسنا املنتخبة 
التي  هي  أليست  فيها..  والتحكم  تنفيذها،  على  وسهرت  الخطط، 
بها  التقيد  وعدم  واضحة،  الترخيص  بنود  فلتكن  الرخص؟  تسلم 
يعني حتما سحبها حتى تكون في ذلك دروس مباشرة ملن ال يعيرون 
أن  يعقل  فال  ومتطلبات،  من شروط  الرخص  تتضمنه  ملا  اهتماما 
الساحة  على  مركزة  عينه  مقهى  صاحب  إلى  رخصة  مثال  تعطى 
التي تقع أمام املحل التجاري الذي يعتزم فتحه، على الرغم من أنه 
يظهر للعيان أن مساحته غير كافية الستقبال الزبائن كما ينبغي؟

أعتقد أنه آن األوان ملجابهة االعتداء على امللك العمومي بخطط 
عملية مدروسة فيها تنظيم ودقة ونظافة وجمالية، وربح وفائدة 
لكل األطراف بدل االعتماد الكلي واملؤقت على التشدد والقوة التي 
تواجه في الغالب بالتفنن في التحايل والخداع، الذي يطيل عمر 
أولئك  حقق  ولو  حتى  الواجبات،  تأدية  من  والتهرب  الفوضى، 
تحقيقها  عن  يعجز  أربــاحــا  العمومي  للملك  املحتلون  الباعة 
أصحاب املتاجر والدكاكني امللزمون بتأدية ما عليهم من ضرائب 

سنوية، فضال عن متطلبات الكراء وما إليها.

مــحمود  عثــمان 

ــرا ــزيـ ــا غـ ــ ــع ــ ــي جـــــــودي دم ــنـ ــيـ أعـ
ــه ــل ــم ــل ح ــ ــق ــ لـــــفـــــراق مــــحــــزن ث
جـــــــودا إلخــــمــــاد لـــهـــيـــب حــســرة
لــه راد  ال  ــذ  ــ ــاف ــ ن اهلل  ــاء  ــ ــض ــ ق
ــدة ــ ــال ــ ــا راحـــــــــا ذكـــــــــــراك خ ــ ــ ي
ومــــــــــــودة مـــتـــيـــنـــة وراســـــخـــــة
ــك احلــــافــــلــــة دونـــــت ــ ــرت ــ ــي ــ ــس ــ وم
ــدل خــفــاقــا ــ ــعـ ــ رفــــعــــت لــــــــواء الـ
ــن عـــونـــا وســـنـــدا ــف ــع ــض ــت ــس ــم ــل ول
ومــــــارســــــت الــــــدفــــــاع بـــكـــفـــاءة
ــــوص ــص ــ ــوض ن ــ ــ ــم ــ ــ ــت غ ــ ــفـ ــ ــشـ ــ وكـ
ــد بــقــيــمــتــه ــت ــع ــد تــــــراث ي ــ ــي ــ ورص
ــة خـــصـــال ــ ــعـ ــ ســـمـــو أخـــــــاق ورفـ
وكــــنــــت أبــــــــا  عـــــزيـــــزا حـــنـــونـــا
بــضــيــوفــه إشــــراقــــا  زاد  وبـــيـــتـــك 
وذريـــــــة صـــاحلـــة زيـــنـــة الــدنــيــا
جــنــة ــم  ــيـ ــعـ ونـ ــة  ــ ــايـ ــ رعـ يف  أنــــــت 
فـــردوســـهـــا يف  ــدا  ــ ــالـ ــ خـ فـــأنـــعـــم 
ــك شــآبــيــب رحــمــتــه ــي ــل ــر ع ــطـ وميـ

ــرا ــيـ ــبـ ــل ألــــيــــم وكـ ــ ــل ــ ملــــصــــاب ج
ــر تـــدمـــيـــرا ــبـ ــصـ وكــــأنــــه دمـــــر الـ
ــوب كـــيـــا والــــصــــدورا                 ــلـ ــقـ ــوت الـ ــ كـ
ــر والـــتـــدبـــيـــرا ــ ــ ــده األم ــ ــ ــه وح ــ ولـ
ــا قــــوال وفـــعـــا وتــكــبــيــرا  ــ ــردده ــ ن
ــرا ــيـ ــبـ ــعـ وتـ ســـــــرا  الــــــفــــــؤاد  يف 
ــرا ــي ــص ــق ت وال  اخلــــلــــود  مبـــــــداد 
ــرا ــيـ ــصـ ــق مــــجــــاهــــدا ونـ ــ ــح ــ ــل ــ ول
ــرا ــدي ــق ــت ــار وال ــبـ ــتـ ــت االعـ ــب ــس وك
ــا مــنــيــرا ــاح ــب ــص وغــــــدوت فــيــه م
ــرا ــيـ ــسـ ــفـ ــا وتــــــأويــــــا وتـ ــ ــرحـ ــ شـ
ــا َبــِصــيــرا  ــي ــه واع ــح الــتــائــه ب ــب وأص
صغيرا  طــفــا  عليهما  تــرعــرعــت 
ــداء بـــك أحــــق وجـــديـــرا ــ ــتـ ــ واالقـ
ــف لــلــمــضــيــف مـــــــؤازرا  ــ ــي ــ ــض ــ وال
وتيسيرا منيعا  حــصــنــا  ــدة  ــوال ــل ل
ــرا ــيـ ــصـ لـــلـــصـــاحلـــن وعــــــــدا ومـ
الــكــثــيــرا ــزاء  ــ ــ اجل اهلل  يـــجـــازيـــك 
ــزول غـــيـــث مــــــــدرارا زمـــهـــريـــرا ــ ــ ن

رثاء منظوم في تأبين الفقيد المرحوم 
اجـــــديرة  اللـــطيف  عبـــد 

عبد الواحد بن مسعود

* محامي بهيأة وجدة

مول الحانوت.. مؤسسة اجتماعية
العــــناية خــــارج   

األسعار  ارتــفــاع  موجة  بعد 
القياسية،  األرقام  التي حّطَمت كل 
ــول الــحــانــوت - بــقــال الــحــّي -  م
التدهور  مــن  مسؤوليته  ُيخلي 
العنيف الذي دّمر القدرة الشرائية 
أسفه  ــن  ع ــعــبــر  وُي لــلــمــواطــنــني، 
ــاع  الــشــديــد ملــا آلــت إلــيــه األوضـ
املعيشية لذوي الدخل املحدود من 

أمثاله..
ليس  الحانوت  َفُمول  لإلشارة، 
هو  ــا  ــم وإن فــحــســب،  بــيــع  نقطة 
زمالئه  مع  َشّكَل  اجتماعي،  مرفق 

اجتماعية مهمة،  أدوارا  تلعب  اجتماعية  مؤسسة 
متوفرة  ألنها  ربما  وتبخيسها،  تجاهلها  يجري 
ُتكلف  ولم  والـــدروب،  األزقــة  جميع  في  بتلقائية 
أي  العام  الشأن  تسيير  على  املتعاقبة  الحكومات 
دون  الطالئعية  أدوارهــا  تلعب  فهي  ُيذكر،  شيء 
مقابل وال ضمانات، وفوق ذلك، تضخ في امليزانية 
العامة أمواال طائلة لم تجن من ورائها ما يضمن 

استمرارها في ظل األزمة الراهنة!
بعد  أزمــة  يتأكد  الــشــديــد،   لألسف 
أخرى، وبشكل مفضوح، أن الحظ املتعثر 
قد  االجتماعية،  الحانوت  مول  ملؤسسة 
كل  خــارج  طويال  باملكوث  عليها  حكم 
التأهيل  إلى  الهادفة  التنموية  البرامج 
واملواكبة، تعزيزا وصونا لحقوق فئات 
من املواطنني بعينها، نجهل لحد الساعة 
من  الحوانت  الني  مَّ فئة  حرمان  أسباب 
جدارة  عن  الفئات  هاته  ضمن  إدراجها 

واستحقاق؟!
في النهاية، الرواج التجاري في هذه 
واملهنيني،  التجار  من  األعظم  السواد  عند  األيام 
يعكس بشكل كارثي أدق تفاصيل القدرة الشرائية، 
استمرار  ومع  جّدا!!  متأزمة  وضعية   في  وهي 
موسمها  في  املراقبة  لجن  خــروج  وقبل  ــة،  األزم
املفضل، يحتاج السوق إلى لجان لتقصي الحقائق 
ينبغي  التي  الوقائية  اإلجــراءات  تحديد  أجل  من 

اعتمادها، عوض ممارسة هواية توزيع الذعائر.

أبــاه آيــت  الطــيب 



المـنبر  الــــحر
العدد: 1597 من 04 إلى 10 مارس 2022

23

    

عـــن أي علـــمانية يتحـــدثون ؟
للرئاسة  الفرنسي  إريك زمور، املرشح  قال 
أصبح  إذا  أنه  صحفي  تصريح  في  الفرنسية، 
باسم  املواليد  تسمية  فسيمنع  لفرنسا  رئيسا 
من  سيطلب  كــان  إذا  عما  جوابه  وفــي  محمد، 
ضمن  ُيــقــبــلــوا  حــتــى  ديــنــهــم  ــار  ــك إن املسلمني 
فعله  ما  سيفعل  إنه  قال  الفرنسية،  الجمهورية 
الــثــورة  خــال  اليهود  مــع  بــونــبــارت  نابليون 
قانونا  شرع  قد  نابليون  كان  حيث  الفرنسية، 
غير  بأسماء  بفرنسا  املولودين  تسمية  يمنع 
ستمول  فرنسا  أن  ماكرون  أعلن  كما  فرنسية، 
في  أمــا  األوســـط،  بالشرق  املسيحية  املـــدارس 
الذي  الدستور  حسب  العلمانية  الدولة  الهند، 
ويكفل  والــدولــة،  الدين  بني  الفصل  على  ينص 
الدولة،  هــذه  فتقوم  للمواطنني،  امللبس  حرية 
وتشريعات  ــإجــراءات  ب واألخـــرى،  الفينة  بــني 
قرار  آخرها  لعل  املسلمة،  األقلية  ضد  عنصرية 
بوالية  والجامعات  املــدارس  في  الحجاب  حظر 
كارناتاكا جنوب الباد، والذي أثار موجة غضب 
صدامات  إلى  وأدى  بالوالية،  واسعة  واستنكار 

بني الهندوس واملسلمني.
مع  للعلمانية  ــى  ــ األول ــات  ــاصـ اإلرهـ ــدأت  بـ
الفكر  على  والثورة  األوروبــيــة،  النهضة  عصر 
الكاثوليكية،  الكنيسة  تمثله  الذي  القروسطي 
ظهور  بعد  الديني،  اإلصــاح  حركة  وانــطــاق 
مــذهــب جــديــد أكــثــر عــقــانــيــة وتــســامــحــا هو 
وبعد  لــوثــر،  مــارتــن  يــد  على  البروتستانتية 
عشر  السابع  القرن  خال  سنة،  الثاثني  حرب 
على  التوقيع  تم  والبروتستانت،  الكاثوليك  بني 
اتفاقيات »وستفاليا«، التي تعد مدخا للحداثة، 
وأنهت  املــذهــبــني،  بــني  املــســاواة  أقـــرت  حيث 
الدينية  للتعددية  وأسست  الدينية،  الصراعات 

والسياسية في إطار مبدأ أن لكل منطقة دينها.
ــول الــعــديــد من  ــر الــيــوم ح ــدائ إن الــجــدل ال
بالنزعة  املشحونة  والتصريحات  التشريعات 
املسماة  الـــدول  بعض  عــن  الــصــادرة  الدينية، 
إلى  يدفع  بها،  املسلمة  األقليات  ضد  علمانية 
كمبدأ وسياسة  العلمانية  وواقع  مساءلة حقيقة 
بما  العلمانية،  مفهوم  ومراجعة  الدول،  هذه  في 
هي فصل للدين عن الدولة، واستقالية وحيادية 
بالتعددية  واإلقــرار  إيديولوجيا،  أي  عن  الدولة 

من  والتحرر  والسياسية،  الدينية 
العملي  والتطبيق  الدوغمائية، 
والعقانية،  الديمقراطية  ملبادئ 
االختاف  وحــق  الحرية  وضــمــان 
هي  هنا،  واملفارقة  إلخ،  الثقافي... 
هذا  كل  تثيران  اللتني  الدولتني  أن 
اللغط والجدل، وهما فرنسا والهند، 
العلمانية،  فــي  نــمــوذجــا  ــعــدان  ت
ما  وهو  عليها،  دستورهما  وينص 
العلمانية  تدعي  التي  الدول  يجعل 
اليوم، في تناقض صارخ بني القيم 
العلمانية والخطابات والتشريعات 
الخاصة  وهذه  املنحازة،  الدينية 

هي التي عبر عنها جواهر الل نهرو سابقا، وقال 
منفصمة،  شخصية  نملك  الهند  في  أننا  يبدو 
مدينتنا  وعـــن  الــاعــنــف  ــن  ع نــتــحــدث  فنحن 
إلى  اليوم  سلوكنا  في  ننحدر  بينما  وثقافتنا، 

مستوى من العنف غير مدني أبدا.
الواقع أن انزعاج الدول التي تدعي العلمانية، 
مــن بــعــض املــظــاهــر الــبــســيــطــة والــشــكــلــيــات 
الهندامية، كالحجاب، يسائل قوة ومتانة ومفهوم 
العلمانية لدى هذه الدول.. فأي خطر وأي تهديد 

منديل  ــداء  ارت في  يتجلى  بسيط  سلوك  يمثله 
رمز،  أي  حمل  أو  الجسد  حول  أو  الــرأس  على 
السلوكيات  هذه  أليست  واملجتمع؟  الدولة  على 
ارتياحات  عن  تعبير  الشخصية  واالختيارات 
التصرف  حرية  في  الطبيعي  وحقه،  الشخص، 
في جسده كما كفلته له منظومة حقوق اإلنسان، 
الــدول  هــذه  أن  علما  الطبيعي،  الحق  وفلسفة 
حماية  على  والساهرة  الحامية  نفسها  تعتبر 

وترويج حقوق اإلنسان في الدول املتأخرة؟

الفيلسوف  يقول  اإلطــار  هذا  في 
ــفــرنــســي الــبــلــغــاري، تــزيــفــتــان  ال
الشعبوية،  األحزاب  تثير  تودوروف 
اإلسامو-  النزعة  قضية  باستمرار، 
حياتنا،  يعيق  ما  أن  لو  كما  فاشية 
النساء  مصادفة  هو  شــيء،  كل  قبل 
أنه  ويضيف  الشارع،  في  املحجبات 
في  شائن  أو  مخز  شيء  أي  يرى  ال 
الحجاب  بــارتــداء  النساء  تقوم  أن 
الرحلة  أبنائهن في  أثناء مرافقة  في 

املدرسية.
أنه  هــو  األمـــر،  فــي  الخطير  لكن 
الدول  تقول  كما  املدرسة،  كانت  إذا 
الديمقراطية  ومنبت  ــاس  أس هــي  العلمانية، 
ومجتمع  ملواطن  تحضير  هي  بما  الدولة،  وقيم 
واألدلجة  التسييس  فإن  واملتعدد،  املنفتح  الغد 
والتاعب الذي يتم بعلمانية املدرسة، سينعكس 
حتما على املجتمع الحقا كمجتمع رافض لآلخر، 
ومتشبع بالعنصرية والتطرف الديني، مما يضع 
رأسها  وعلى  الكونية،  القيم  وخطاب  الحداثة 
العلمانية، التي تتباهى بها هذه الدول، في مأزق 
ويجعلها محل ريبة وشك من قبل الدول املتخلفة 

في  الغربي  النموذج  واحتذاء  العلمنة  ودعــاة 
التقدم، حول قدرتها على ضمان مجتمع منفتح، 
يحتضن كافة األطياف الدينية والفكرية في إطار 

الثقافية. التعددية 
التي  العنصرية  والتطورات  ــراءات  اإلجـ إن 
تجري في الدول العلمانية اليوم، تؤكد، كما أشار 
إلى ذلك الفيلسوف تودوروف، تآكل الديمقراطية 
من الداخل، فبعد القضاء على أعداء الديمقراطية 
التاريخ  ونهاية  الشيوعية،  بسقوط  الخارج  في 

من  مهددة  اآلن  أصبحت  فوكوياما،  يزعم  كما 
الداخل، من لدن الشعبوية الصاعدة، التي تدفع 
وتؤجج  وشوفينية،  انغاقا  أكثر  مجتمع  إلى 
كراهية األجانب، وهذا ما يضع الديمقراطية أمام 
امتحان صعب، ويدعوها إلى مراجعة نفسها قبل 
مجددا،  العالم،  تجر  ديكتاتورية  إلى  تنقلب  أن 

إلى حرب عاملية جديدة أبشع وأخطر.
لهذه  نــقــول  لكي  التفكير  لعناء  نحتاج  ال 
الدينية  والحرية  بالعلمانية  تتبجح  التي  الدول 
أنها دول دينية باألحرى، فالدين في  واملساواة، 
هذه الدول لم يمت أبدا، رغم السياقات التاريخية 
بقوة  يعود  أنــه  املــاحــظ  بــل  منها،  مــرت  التي 
املشاعر  على  ويسيطر  السياسي،  املشهد  إلى 
الحكومية  القرارات  في  والوجدان، ويظهر جليا 

املتأثرة بالنزعة الدينية.
واالنتكاسات  التراجعات  هذه  كل  بعد  إذن، 
بــالــدول  حــني  ــل  ك ــي  ف تــحــدث  الــتــي  القيمية، 
بالعالم  العلمانية  رؤوس  زال  ما  هل  العلمانية، 
اقتباس  إلى  بآرائهم ودعوتهم  العربي متشبثني 
مع  والقطع  دولــهــا،  تجارب  ونسخ  العلمانية 
لتجاوز مشكات  الحل  هو  ذلك  باعتبار  التراث، 

التخلف في بلدانهم؟ أليس اإلسام هو الحل؟ 
الحفرة  من  للخروج  مصدرين  أمام  املسلمون 
الحداثية،  الدول  الحضارية مصدر بشري تمثله 
إخفاقات  عن  وبرهن  موثوق،  غير  مصدر  وهو 
وتراجع عن املشروع الحداثي الكوني الذي بشر 
في  ودائم  ثابت  اإلســام،  هو  إلهي  ومصدر  به، 
راقي ومتقدم  مبادئه وقيمه، وأنتج مجتمعا جد 
ويشرح  وتــشــريــعــاتــه.  مــبــادئــه  طبقت  عندما 
قائا  املسألة،  الهادي بوطالب هذه  األستاذ عبد 
حيث  ومتغير،  مؤقت  اإلنــســان  يمنحه  مــا  إن 
الظروف  حسب  لحظة  أي  في  عنه  يتراجع  قد 
نفسها  بالطريقة  ويسحبه  فيصادره  واملــزاج، 
لإلنسان،  هلل  يمنحه  ما  أمــا  بها،  منحه  التي 
خوف  ال  وبالتالي،  والثبات،  بالديمومة  فيتسم 
من فقدانه.. وهكذا نرى أن اإلسام باٍق هو ذاته 
يرث  أن  إلى  الوحي  منذ  وتشريعاته  مبادئه  في 
هلل األرض وما عليها.. فاختاروا أيها املسلمون 

ماذا تريدون.

ذ. محمد جباري*

)*( كاتب وباحث

رسالــة إلــى قلوب حــائرة

ــي ومــــحــــراب آهـــاتـــي ــب ــل ــت ق ــ أنـ
ــن يــرشــدنــي ويــوجــهــنــي ــت مـ ــ أن
ــي ــ ــي واآلت ــاضـ املـ قــلــبــي يف  ــت  ــ أن
ــي ومـــقـــر ذكـــريـــاتـــي ــب ــل ــت ق ــ أنـ
ــدر لــوعــتــي ــ ــص ــ ــي وم ــب ــل ــت ق ــ أنـ
ــر ــابـ ــب عـ ــ ــ ــزوك ح ــ ــ ــغ ــ ــ ــن ي ــ ــ ح
أنـــت مــؤمــن بــإميــانــي واعــتــقــادي
تضحياتي ــع  ــب ــن وم قــلــبــي  ــت  ــ أن
سباتي يف  اجلــمــيــل  ــم  ــل احل ــت  أنـ
عنه فــابــتــعــد  ــب  ــ احل ــت  ــف خ إن 
الشمعة ــاء  ــي ض عــلــى  ــودت  ــعـ وتـ
فرحتي ــن  ــل وأع شــجــونــي  أخــفــي 
ــي تـــقـــدمـــان ملن ــان ــس أنــــت مـــع ل
لتحظى قــلــبــي  يــا  رحــيــمــا  فــكــن 
يا قلب متسك بالطمأنينة والرضى
ــان ــك م يف  املــــــرء  يــنــجــو  كـــيـــف 
تعطلت كــوكــب  يف  يــرتــاح  وكــيــف 
من الــســلــيــم  الــقــلــب  يــحــمــي  اهلل 
ــق احل يــنــصــر  ــه  ــب ــاح ص دام  ــا  مـ
ــاء ــا بـــالـــيـــوم الـــــذي ج ــب ــرح ــم ف
يا عدولي: ال أبالي باحلزن واألسى

ــي ــن ذاتـ ــا عـ ــب ــري ــت شــيــئــا غ ــس ل
بــكــل صــــدق لــتــحــســن صــاتــي
ــأ حـــبـــي وآهــــاتــــي ــجـ ــلـ أنــــــت مـ
أنـــاتـــي ــل  ــواصـ ــتـ تـ ــك  ــ ــاب ــ رح يف 
وأمنياتي عواطفي  ترتاح  بداخلك 
الــفــاة وتــهــيــم يف  لـــه  ــع  ــض ــخ ت
ــاة؟ ــص ــارك ال ــ ــدق ت ــص فــكــيــف ت
ــع نــبــضــك اســـتـــمـــرار حلــيــاتــي مـ
جناتي يف  الــســلــيــم  الــعــضــو  أنـــت 
ــك وهــاتــنــي ــل ت ــن  مـ تــشــتــكــي  ال 
ورغبتي بــإرادتــي  املظلم  الليل  يف 
بــتــضــحــيــاتــي غـــيـــري  ــد  ــع س إذا 
صفاتي مــن  جلية  صـــورة  حــولــي 
واحتراماتي تقديراتي  بحسن 
 فاحلياة فتنة ال تتوقف عن الطلبات
النجاة؟ سبل  أجوائه  يف  انعدمت 
واألخوات؟ اإلخوة  بن  املودة  فيه 
ــول الــنــكــبــات ــ الـــشـــر وســـطـــو وهـ
واجلبروت والطغيان  الظلم  ضد 
ــي ــات ــي ــس ــي بـــلـــســـان أم ــن ــي ــرت ــي ل
اخــتــيــاراتــي ــؤادي  ــ فـ بــــارك  إذا 

بندريس عمراوي الطيب

ُُالطبخ المغربي يعلى وال يعلى عليه

لذيذ  طــعــام  املــغــرب  فــي  الطبخ 
عبر  ــدول  الـ شتى  زرت  ــي  أن لــدرجــة 
العالم، لكن شتان بني طريقة تحضير 
األكل في املغرب وفي البلدان األجنبية، 
التوابل  تعطى  تحترم  املغرب  ففي 
امللح في  بتقليل استخدام  قدرها  حق 
إضافة  عن  االمتناع  وكذلك  الطعام، 
مما  واملشروبات،  األطعمة  في  السكر 
يعطي أفضل أكل مغذي، والجميل في 
التغذية،  في  خبراء  حسب  الحمية، 
ــســان فــي حــالــة جيدة  هــو بــقــاء اإلن
وتدفق  والوزن  اللياقة  على  والحفاظ 

يحصل  حيث  املطلوب،  بالشكل  بالجسم  ــدم  ال
اإلنسان على بشرة أكثر نعومة حينما يتم تناول 
من  التقليل  في  يساعد  مما  بشكل صحيح،  األكل 
والتي  الخطيرة  األمراض  ببعض  اإلصابة  خطر 
تشمل أمراض القلب والشرايني ومرض السكري 
العظام  وهشاشة  السرطانات،  ــواع  أن وبعض 
الصحي  األكــل  وبالتالي،  املــفــاصــل،  والــتــهــاب 
واملرض  الخبيث  املرض  من  الوقاية  في  يساهم 
الجسم  بتخليص  وذلــك  الــســواء،  على  الحميد 
بالفواكه  املتوازنة  التغذية  بفضل  السموم  من 
عملية  تحسني  على  تساعد  والــتــي  والخضر 
من  أكبر  كمية  على  الجسم  وحصول  التنفس 
املغرب  في  األكل  تنوع  أن  العلم  مع  األوكسجني، 
يوميا يزود العضات والدماغ بالطاقة، حيث يمد 
ألداء  يحتاجها  التي  الغذائية  بالعناصر  الجسم 
جسدية،  أو  عقلية  كانت  سواء  اليومية،  مهامه 
يمكن  الطعام،  واجبات  تحضير  نسيان  وعواقب 
أن يتسبب في بعض املشاكل الصحية على غرار 
فقر الدم ومضاعفات أو مشكلة التركيز، وال سيما 

التعب املزمن.
أهم  اإلفــطــار  يعتبر  املــغــرب،  وفــي 
الجافة  الــفــواكــه  على  تتوفر  وجبة 
الــذي  والــعــســل  والــبــيــض  والحليب 
احتياجات  بعض  تلبية  في  يساعد 

الجسم من الفيتامينات. 
الغنية  التغذية  أطباق  أنواع  ومن 
ال  املــثــال  سبيل  على  بالكالسيوم، 
واللحوم  والــدجــاج  السمك  الحصر، 
والــرمــان  البرتقال  وكـــذا  الــحــمــراء، 
التي  الدول،  لبعض  خافا  والعنب... 
مواطنوها مشروبات  يشرب  ما  غالبا 

كحولية أو روحانية أثناء األكل. 
أكيد أن قائمة األطعمة باملغرب تفوق األطعمة في 
البلدان األجنبية، وسيد األدلة هي زيارتي للسعودية 
في  والسياحة  والعمرة،  الحج  مناسك  تأدية  خال 
وسويسرا  والبرتغال  وإسبانيا  فرنسا  وفي  تركيا 
باللغة  ــة  دردش وأثــنــاء  العظمى،  بريطانيا  وفــي 
لم  إذا  لي  قيل  األصــدقــاء،  بعض  مع  اإلنجليزية 
بها؟  العيش  قصد  لندن  تختار  فهل  مغربيا  تكن 
أنــواع  بسبب  املغرب،  أختار  تــوا:  جوابي  فكان 
املشاوي  مختلف  مثل  والشهية،  الغنية  األطعمة 
على الفحم وغيرها من مأكوالت قلما توجد خارج 
املغرب، فضا عن طبخ »السفرجل« و»الخرشوف«، 
والرمان  األحمر  كالبطيخ  والفواكه  و»البادنجان«، 

والتني والزيتون..
من  العديد  تناول  يمكن  املغرب  في  حقيقة، 
املغربي  الطعام  بفضل  وذلــك  بشهية،  األطباق 
ُيعلى  وال  ُيعلى  املغرب  في  الطبخ  ألن  املتنوع، 
عليه، ومن خالجه الشك فليزر أهل فاس ومراكش 

وسا العتيقة.

علي العلوي

الواقع أن انزعاج الدول التي تدعي العلمانية، من بعض المظاهر البسيطة والشكليات 
الهندامية، كالحجاب، يسائل قوة ومتانة ومفهوم العلمانية لدى هذه الدول.. فأي 

خطر وأي تهديد يمثله سلوك بسيط يتجلى في ارتداء منديل على الرأس أو حول الجسد 
أو حمل أي رمز، على الدولة والمجتمع؟
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متـــابعات

وأزمة  الجفاف  شبح  بخصوص 
الخبير  فقير،  املهدي  يــرى  ــاء،  امل
تقييم  في  املتخصص  االقتصادي 
»املشكل  أن  العمومية،  السياسات 
املائية،  التحتية  بالبنى  يتعلق  ال 
وإنما هو إشكال بنيوي، ألن املغرب 
لم يخرج من نمطه في التعامل مع 
الكبير،  االستراتيجي  املشكل  هذا 
حيث أن قلة التساقطات والجفاف 
بل هو مشكل  ليس مشكال ظرفيا، 
بنيوي ولم يتم تكييف استراتيجية 
هذا  مع  التعامل  أجــل  من  الدولة 
امللك  أن  إلـــى  مــشــيــرا  الـــواقـــع«، 
أن عقد اجتماعا بحضور  له  سبق 
الحكومة  ورئيس  الهمة  املستشار 
قبل الجائحة بسنتني، تناول الهدر 
مليار   115 تخصيص  عبر  املائي 
درهم، حيث لم يكن اإلشكال آنذاك 
مطروحا، وكان هناك وعي سيادي 

بهذا املشكل«.
تغيير  »ضرورة  على  فقير  وأكد 
ندرة  مع  االستراتيجي  التعاطي 
ننتظر  سنة  كل  نظل  ال  لكي  املياه 

القيام  خـــالل  مــن  الــتــســاقــطــات، 
واستثمارات  كبيرة  بمجهودات 
تحلية  محطة  مشروع  مثل  كبرى، 
والتي  أكادير،  بمدينة  البحر  مياه 
الجفاف،  ظهور  قبل  إنجازها  تم 
والتي تضمن نسبة لتدبير املوارد 
واملضي  ســوس،  جهة  في  املائية 
أن  مبرزا  االتجاه«،  هذه  في  قدما 
املشكل  لهذا  سياديا  بعدا  هناك 
شكل  على  ترجمته  يجب  الـــذي 
املدى  على  قطاعية  استراتيجيات 
املتوسط والبعيد من قبل الحكومة 
ــال:  وق برنامجها،  فــي  الحالية 
سوف  الحكومة  تقديري،  »حسب 
تنفذ جزء من االستراتيجية بعيدة 
ــدى، وهــنــا يــطــرح الــتــســاؤل:  ــ امل
املــدى  بعيدة  االستراتيجية  هــل 
يجب  واإلشــكــال  ال؟  أم  مــوجــودة 
استراتيجيات  شكل  على  ترجمته 
ــدى املــتــوســط  ــ ــى م قــطــاعــيــة عــل
في  الحالية  والحكومة  والبعيد، 
برنامجها الحالي ستنفذ ما يجب، 
السيادي  التدبير  ما هو جزء  لكن 

املكلفة به؟ وهل لديها املوارد املالية 
التي  للضغوطات  بالنظر  ال؟  أم 
فالحكومة  الدولة،  ميزانية  تعرفها 
نوعية  باستثمارات  القيام  عليها 
ــن ســدود  حــســب إمــكــانــيــاتــهــا، م
من  تمكن  خفيفة  تحتية  وبنية 
يتعلق  فيما  العام  اإلنفاق  ترشيد 

بترشيد استهالك املاء«.
ال  »الحكومة  أن  فقير  وأوضــح 
مشكل  مع  والتعاطي  وزر  تتحمل 
بنيوي موجود منذ سنوات وشرع 
فيه قبل الحكومة الحالية«، مبرزا 
قانون  فــي  فــرضــيــات  »هــنــاك  أن 
لم  إذا  الحكومة،  وضعتها  املالية 
الدولة،  مالية  تتأثر  تتحقق سوف 
األخيرة  التطورات  تشكل  وسوف 
الدولة،  ميزانية  على  ضغط  عامل 
في  تتحكم  التي  هــي  وبالتالي، 
وتدبير  العمومي  املالي  التدبير 

املوازنة«.
حموني،  رشيد  قــال  جهته  مــن 
واالشتراكية  التقدم  فريق  رئيس 
فريقه  أن  الـــنـــواب،  مجلس  فــي 

خالل  من  الحكومة  نبه  أن  سبق 
إلى  وشفوية  كتابية  أسئلة  عــدة 
قلة  عــلــى  تـــدل  ــوادر  ــ ب هــنــاك  أن 
إلى  داعيا  والجفاف،  التساقطات 
من  استعجالية  إجـــراءات  اتخاذ 
خطوات  لها  تكون  حتى  جانبها 
استباقية من أجل إنقاذ على األقل 
وأضــاف  للشرب،  الصالح  املــاء 
حول  بإحصائيات  تقدم  فريقه  أن 
ال  الــتــي  ــســدود  ال بــعــض  حقينة 
اليوم،  أمــا  باملائة،   25 تتجاوز 
سدين  باستثناء  السدود  فجميع 
إذا  باملائة،   12 تتعدى  ال  كبيرين، 
تمت إزالة األوحال وعامل التبخر 
من  كبيرة  نسبة  يستنزف  ــذي  ال
بسبب  باملائة   80 لـ  تصل  املياه 
وطالب  الــحــرارة،  درجــات  ارتفاع 
برامج مستعجلة  بوضع  الحكومة 
الحالي،  مــارس  شهر  مــن  بــدايــة 
تزويد  أجل  من  اآلبار  لحفر بعض 
العالم  في  خاصة  باملاء،  السكان 
تتطلب  ــراءات  اإلجــ ألن  الــقــروي، 

على األقل شهرا أو شهرين.

األخضر«  »المخطط 
الماء يستنزف 

»املغرب  مخطط  حموني  وانتقد 
األهداف  يحقق  لم  الذي  األخضر« 
ألنه  ــوم،  ــي ال حتى  منه  ــرجــوة  امل
خاصة  الــغــذائــي،  ــن  األم يوفر  لــم 
القمح  وتوفير  لــزراعــة  بالنسبة 
الذي يعد الغذاء األساسي لجميع 
شجع  املخطط  أن  بحيث  املغاربة، 
زراعة األفوكا والبطيخ والبرتقال، 
الغذائي  األمـــن  تــوفــر  لــن  والــتــي 
الفرشة  وتــســتــنــزف  لــلــمــغــاربــة، 
املائية وتعطي كثرة اإلنتاج بدون 
وال  الفالح  منها  يستفيد  ال  فائدة 
إهــدار  وبــالــتــالــي  الــدولــة،  حتى 
نرجعو  »خــاصــنــا  ــال:  وقـ ــاه،  املــي
األخضر  املخطط  ونقيم  لــلــوراء 

واش غلطنا فيه أو كنا على 
املياه،  ضيع  واش  صــواب، 

إعــداد. خالد الــغازي

تتمثل  إكراهات  عدة  بالمغرب  الماء  قطاع  يعرف 
في انخفاض الواردات المائية وتأثير التغيرات المناخية 
المائية  للثروة  المفرط  واالستغالل  الطلب  وارتفاع 
عن  فضال  المعبأة،  المياه  تثمين  وضعف  الجوفية، 
التطهير  مستوى  على  الحاصل  التأخر  عن  والناجم  المائية  الموارد  تلوث 

السائل واستعمال المياه العادمة.
وقد ظهرت بوادر الجفاف خالل الموسم الفالحي الحالي، حيث يسود تخوف كبير 
المطرية، والتي سجلت  التساقطات  تأخر  نتيجة  الوطني  تأثيره على االقتصاد  من 
المواسم  مع  مقارنة  بالمائة   64 لـ  تصل  بنسبة  الحالي  الموسم  خالل  كبيرا  تراجعا 

الماضية، مما أثر كثيرا على الفالحين الصغار وعلى قطاع تربية المواشي.
الوطني  االقتصاد  إلنعاش  المطرية  التساقطات  على  كثيرا  الدولة  فاعتماد 

خطئا  االقتصاد  خبراء  يعتبره  الزراعية،  والمنتجات  الفالحي  بالقطاع  وربطه 
باألمطار،  مرتبطة  غير  اقتصادية  استراتيجية  ووضع  مراجعة  يستوجب  كبيرا 
تحقيق  قصد  األخرى،  اإلنتاجية  والمجاالت  الصناعة  بقطاع  أكثر  واالهتمام 

التوازن االقتصادي ومواجهة ندرة المياه وأزمة الجفاف.
األساسية  البنيات  لجنة  أمام  البركة،  نزار  والماء،  التجهيز  وزير  كشف  فقد 
والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن حجم المخزون المائي بحقينات 
 5.3 حوالي   ،2022 فبراير   28 غاية  إلى  بلغ  الوطني  الصعيد  على  السدود 
مقابل  إجمالي  ملء  كنسبة  بالمائة   32.7 يعادل  ما  أي  مكعب،  متر  ماليير 
49.1 بالمائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية، وهي نسبة غير كافية لسد 

حاجيات العديد من القطاعات التي تحتاج للماء.

 

الــذريع الــفشل  الــمياه تكــشف  نـدرة 
 لمخطط »المغرب األخضر« 
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25 العدد: 1597 من 04 إلى 10 مارس 2022

متـــابعات

ومن لم ينفذ استراتيجية املاء، ألن 
هذه األسباب هي التي وضعتنا في 
عندنا  املياه  احتياط  كان  لو  أزمة، 
بعض  مثال  األزمــة،  تكون  لن  كافي 
احتياط  لديها  يعد  لم  الكبرى  املدن 
حقيقية  أزمة  في  نحن  كافي،  مائي 
واملاء  الجائحة  أزمة  إلى  تنضاف 

شيء ضروري«.
تقييم  »ضــــــرورة  ــى  ــل ع ــد  ــ وأكـ
األخضر  املغرب  ملخطط  موضوعي 
كبيرا،  إنــجــازا  اعــتــبــاره  عـــوض 
جميع  ومــراجــعــة  النظر  ــادة  ــ وإع
التي كانت من قبل، ألن  السياسات 
املاء يعتبر أهم مادة حيوية بالنسبة 
تراجعا  هناك  أن  حيث  لإلنسان، 
للمساحات املزروعة للحبوب مقابل 
تشجيع زراعات أخرى بهدف الربح 
مشيرا  املــاء«،  من  الكثير  تستهلك 
األزمة  استمرار  حالة  في  أنه  إلى 
التساقطات،  قلة  مع  أوكرانيا  في 
يعد  ــذي  ال القمح  املغرب  يجد  لن 
يستهلك  وال  شـــيء  كـــل  أســــاس 
املزروعات  تستنزفها  التي  املياه 
ــهــذا، فنحن  »ل ــع:  ــاب ــرى«، وت ــ األخ
والحكومة  كبيرة،  أزمة  أمام  اليوم 
ليس بالسهل أن تدبر هذه املسألة، 
وعدم  تأخرها  على  نلومها  لكننا 
واملطالب  األسئلة   مــع  تجاوبها 
وجلسات  فيديوهات  في  املسجلة 
منذ بداية عملها، ونطالبها باتخاذ 
الــذي  اآلبـــار  حفر  مثل  ــراءات،  ــ إج
يتطلب مدة شهر أو شهرين، يعني 
من  استباقية  خطط  تكون  خــاص 
هذا  عــن  املسؤولة  الحكومة  قبل 
الحنكة  تبني  وخاصها  املوضوع، 

ديالها في تدبير األزمة«.
إقالة  منذ  ــه  أن حموني  ــرز  وأبـ
شرفات أفيالل من وزارة املاء، تمت 
إزالة هذه الوزارة، حيث أن الوزير 
شخصية،  حسابات  بسبب  عمارة 
ــقــم بـــأي شـــيء بــخــصــوص  لـــم ي
مشاريع  عدة  وضاعت  املاء،  قطاع 
للواقع،  تخرج  أن  املنتظر  من  كان 
السبب  كان  من  بمحاسبة  مطالبا 
 57 إنــجــاز  مــشــاريــع  توقيف  فــي 
والكشف   ،2019 سنة  منذ  ســدا 
عرقلة  وراء  الحقيقية  األسباب  عن 
هذه املشاريع السابقة، التي كانت 

ستحل أزمة اليوم.

ضياع المياه
العـــشب  فــــي 

 
واملجالس  الجماعات  هي  كثيرة 
تقوم  التي  والــعــمــاالت  املنتخبة 
في  وصفقات  ميزانية  بتخصيص 
العشب  ــة  وزراع البستنة،  مجال 
الحفاظ  بهدف  ــك  وذل الطبيعي، 
أمام  املدينة  وصورة  جمالية  على 
الزوار والسياح، لكن هذه العملية 
وفي  الجوفية،  املــيــاه  تستنزف 
كثير من األحيان، تلجأ الجماعات 
في  الــخــضــراء  املــســاحــات  لسقي 
الشوارع باملياه الصالحة للشرب.

ــال املحلل  ق الــســيــاق،  ــذا  فــي ه
أن  أقصبي،  الدين  عز  االقتصادي 
كبير  من خصاص  يعاني  »املغرب 
يعد  والــذي  سنني،  منذ  املياه  في 
سياسة  يتطلب  بنيويا  وضــعــا 
حازمة منذ عدة سنوات على املدى 
في  الوضعية  مع  تتالءم  البعيد 
البالد، ال سيما وأن الجفاف يخيم 
على املغرب دائما، ولكن في بعض 
أكثر  الوضعية  تكون  السنوات، 

حدة من األخرى«.
وأضاف بأن »الحكومة مسؤولة 

الوضع، ولكن ليست هي من  على 
تقرر في هذا املجال، وكمثال على 
سوء التدبير في العديد من املدن، 
في  الطبيعي  العشب  زراعــة  تتم 
الطريق  في  وحتى  جبلية  مناطق 
السيار، ويستهلك فائضا من املاء، 
ويحتاج كلفة جد عالية«، متسائال: 
تعشيب  ســيــاســة  ــي  ف يــقــرر  ــن  م
الشاسعة  واملــســاحــات  الطرقات 
املائية  ــوارد  ــ امل تستنزف  الــتــي 
يبرز  جانب  هذا  ألن  كثير؟  بشكل 
غياب التدبير املعقلن وعدم وجود 
سياسة مائية تأخذ بعني االعتبار 
األوضاع في البالد، حيث كان من 
ال  طبيعي  نــبــات  ــة  زراعـ األفــضــل 
مع  ويتالءم  كثيرا  السقي  يتطلب 

مناخ البالد.
»ضياع  أن  أقــصــبــي،  ــح  وأوضـ
املياه هو إهدار للمال العام عندما 
أو  الخاصة  الحدائق  سقي  يتم 
الشوارع  أو  الخضراء  املساحات 
»أزمة  أن  مضيفا  الشرب«،  بمياه 
ــة في  ــجــدي ــاب ال ــي ــرز غ ــب ــاء ت ــ امل
العمومية،  السياسات  التعامل مع 

في  كبير  نقص  إلى  سيؤدي  مما 
الصيف  في  للشرب  الصالح  املاء 

املقبل«.

االستراتيجية  فشل 
للماء  الوطنية 

ــة،  ــرك ــب ــزار ال ــ ــر الـــوزيـــر نـ ــ أق
البنيات  لجنة  فــي  عرضه  خــالل 
أهــداف  بعض  بفشل  األساسية، 
التي  للماء  الوطنية  االستراتيجية 
وضعها املغرب سنة 2009، عندما 
ربط الوضع الراهن للموارد املائية 
بتأخر إنجاز عدد من املشاريع التي 
الذي  البرنامج  نطاق  في  تدخل 
السادس،  محمد  امللك  أمام  عرض 
الوطنية  االستراتيجية  »إن  وقال: 
مجموعه  ما  تحلية  اقترحت  للماء 
400 مليون متر مكعب سنويا من 
مياه البحر في 11 مدينة«، مضيفا 
التأخير  طالها  التي  »املشاريع  أن 
تتعلق بمشروع تحلية مياه البحر 

البيضاء  الدار  مدينة  تزويد  لدعم 
للشرب،  الصالح  بــاملــاء  الكبرى 
االقتصادية  العاصمة  أن  حيث 
تعرف  أن  املــتــوقــع  مــن  للمملكة 
عجزا في املاء على املدى املتوسط 

.»)2025(
»تأخرت  فقد  الــوزيــر،  وحسب 
مشاريع تحلية مياه البحر بمدينة 
لسد   ،2019 ســنــة  الــســعــيــديــة 
السعيدية  من  كل  مياه  حاجيات 
ــوش والــنــاظــور وبــركــان،  ــدري وال
خاصة  مائي  عجز  عنه  ترتب  مما 
بالنسبة للمدن الشمالية الشرقية، 
توسعة  تــأخــيــر  إلـــى  ــة  ــاإلضــاف ب
وبوجدور  إفني  سيدي  محطات 

والعيون«.
يتوفر  أن  مفترضا  كـــان  وقـــد 
30 سدا جديدا  اليوم على  املغرب 
وليس 15 التي انتهت بها األشغال، 
عوض  املياه  لتحلية  محطة  و20 
10 املتاحة اليوم، كما كان مبرمجا 
متر  مليون   200 ــى  إل الــوصــول 
املعالجة  العادمة  املياه  من  مكعب 

وليس 70 مليون متر مكعب.

وكالة تكشف 
الجـــفاف تأثــــير 

للتغير  الوكالة األوروبية  نشرت 
املناخي، صورتني لخريطة املغرب 
تظهران  االصطناعية،  األقمار  من 
الشمالي  الــربــع  قــرابــة  وضعية 
للمملكة في شهر فبراير من السنة 
الجاري،  فبراير  وشهر  املاضية 
وقالت: »إن املغرب يعاني من أزمة 
جفاف حادة هي األولى من نوعها 
منذ عقود«، وصفتها بـ»السيئة«. 

مستويات  أن  الوكالة  وأوضحت 
الشتاء  فصل  في  املسجلة  األمطار 
 2021 لسنتي  بــاملــغــرب  الــحــالــي 
كبيرا،  انخفاضا  سجلت  و2022، 
حيث وصلت إلى ناقص 64 في املائة 
السنوات  في  العادي  املتوسط  عن 
نسبة  تتعدى  ال  بينما  املــاضــيــة، 
املستوى  على  السدود  حقينة  ملء 
وأضافت  املــائــة،  في   33 الوطني، 
»منطقة دكالة املعروفة بالفالحة  أن 
مخاوف  وقــع  على  تعيش  وطنيا، 
من العطش، بحيث انخفضت نسبة 
ملء سد »املسيرة«، وهو ثاني أكبر 
الــســدود فــي املــغــرب إلــى مستوى 

قياسي بلغ 6.7 في املائة.
وأكد نفس املصدر، أن الصورتني 
الجفاف  نتائج  تؤكدان  امللتقطتني 
املغرب،  على  يزحف  ــذي  ال الحاد 
غطاء  الخريطة  خــالل  من  ويظهر 
نباتي قليل العام املاضي وهو شبه 
غائب في فبراير من السنة الحالية.

الصناعي االستمطار 

الوضعية  أثــار  مواجهة  أجــل  من 
العديد  التي تشهدها  الصعبة  املائية 
مــن املــنــاطــق فــي الـــبـــالد، اتــخــذت 
السلطات الحكومية بعض اإلجراءات 
اللجوء  أبــرزهــا  مــن  االستعجالية، 
يسمى  مــا  أو  السحب،  تلقيح  ــى  إل
بـ»االستمطار الصناعي«، ومنع سقي 

املساحات الخضراء بمياه الشرب.
ــوص، كــشــف  ــصــ ــخــ ــ ــذا ال ــ ــه ــ وب
التي  اإلجــراءات  بني  من  أن  البركة، 
يــتــم الــلــجــوء إلــيــهــا ملــواجــهــة قلة 
الوطني  الــبــرنــامــج  الــتــســاقــطــات، 
»الغيث«، الذي يهدف إلى رفع نسبة 
تقنية  باستعمال  الثلوج  أو  األمطار 
تلقيح السحب، ابتداء من نونبر إلى 
تستعمل  والتي  سنة،  كل  من  أبريل 
بالبيئة  ضارة  غير  كيميائية  مواد 
بالنسبة  الــفــضــة«  »يـــوديـــر  مــثــل 
للسحب الباردة )- 5 درجة( و»ملح 
بالنسبة  الـــصـــوديـــوم«  ــوريــر  كــل

للسحب الدافئة.
بهذا  بالعمل  املــغــرب  بــدأ  وقــد 
بمبادرة   1984 منذ سنة  البرنامج 
الثاني،  الحسن  الراحل  امللك  من 
املتحدة  ــواليــات  ال مــع  وبــشــراكــة 
سنوات  تــوالــي  عقب  األمريكية 
حيث   ،1983 إلــى   1979 الجفاف 
زيـــادة  ــن  م التقنية  هـــذه  تمكن 

التساقطات بني 14 و17 باملائة. 
أن عــدد  إلـــى  ــر  ــوزيـ الـ ــار  ــ وأشـ
خالل  »الغيث«  برنامج  عمليات 
الفترة املمتدة من نونبر إلى دجنبر 
جوية  عمليات   5 بلغت  قد   ،2021
قصد »االستمطار االصطناعي« في 
أرضية  عملية  و23   ،2021.12.02
قصد »االستمطار االصطناعي« من 

2021.11.03 إلى 2021.12.25.

سنة  السعيدية  بمدينة  البحر  مياه  تحلية  مشاريع  »تأخرت 
والدريوش  السعيدية  من  كل  مياه  حاجيات  لسد   ،2019
بالنسبة  خاصة  مائي  عجز  عنه  ترتب  مما  وبركان،  والناظور 
توسعة  تأخير  إلى  باإلضافة  الشرقية،  الشمالية  للمدن 

محطات سيدي إفني وبوجدور والعيون«.
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»أوديمـــونيا«
 رسالة أمل من مراكش

تــعــرض الــفــنــانــة مــنــيــة عــبــد الــعــالــي، يف 
شهر مـــارس اجلـــاري بـــرواق »أســـود أبيض« 
تبعث  التي  الفنية  أعمالها  آخر  مبراكش، 
ــال مــرحــلــة  ــ ــل خـ ــ ــة أمـ ــالــ مــــن خـــالـــهـــا رســ
مــتــشــعــبــة، وتــتــشــاطــر الـــعـــودة إلـــى األصـــول 
ــة واإلنـــســـانـــيـــة مــع  ــيـ ــولـــوجـ ــكـ والـــقـــيـــم اإليـ
العالم  حــول  نظرتها  تركيز  مع  اجلمهور، 

والرؤية اإلنسانية.
ــة الــتــشــكــيــلــيــة  ــانــ ــنــ ــفــ وتــــســــافــــر هـــــــذه الــ
له  اخــتــارت  الـــذي  بــاجلــمــهــور يف معرضها 
عــنــوان »أودميــونــيــا«، إلــى عالم مــن األلــوان 
السخرية  أعمالها بني  وتزاوج يف  والرموز، 

واالستفزاز واالستنكار.

الرباط تخطف من الدار البيضاء 
المعرض الدولي للنشر  والكتاب

هي  الــربــاط  أن  أخيرا  تقرر 
الــتــي ســتــحــتــضــن فــعــالــيــات 
املعرض الدولي للنشر والكتاب 
ابتداء من يوم 5 يونيو املقبل.

والثقافة  الشباب  وزير  وكان 
ــل، مــحــمــد مــهــدي  ــواصـ ــتـ والـ
ندوة  خالل  صرح  قد  بنسعيد، 
مكان  »تغيير  أن  صــحــافــيــة، 
الثقافي،  الــحــدث  هــذا  تنظيم 
يقام  أن  ــادة  ــع ال جـــرت  ــذي  الـ
يعزى  البيضاء،  الــدار  بمدينة 
إلـــى تــحــويــل فــضــاء املــعــرض 
إلى  االقــتــصــاديــة  بالعاصمة 

للتكفل  ــي  ــدان ــي م مستشفى 
كورونا«،  بفيروس  باملصابني 
بــادئ  تــم فــي  أنــه  إلــى  مشيرا 
الجديدة  مدينتي  اقتراح  األمر 
والرباط الستضافة هذا الحدث 
الرأي  يستقر  أن  قبل  الثقافي 
على تنظيمه في الرباط التي تم 
عاصمة  السنة  هذه  اختيارها 
واإلسالمية،  اإلفريقية  للثقافة 
سيعود  املــعــرض  أن  موضحا 
بمجرد  االعتيادي  موقعه  إلى 
تستغله  ــذي  ال الفضاء  إخــالء 

وزارة الصحة.

اإلسالمي،  العالم  رابطة  أعلنت 
عن الشروع في تجهيزات استضافة 
للسيرة  الــدولــي  واملتحف  املعرض 
ــحــضــارة اإلســالمــيــة،  الــنــبــويــة وال
املنورة،  باملدينة  الرئيسي  ومقره 
تحت  الرباط،  في  اإليسيسكو  بمقر 
وذلك  الــســادس،  محمد  امللك  رعاية 
بالرباط عاصمة  االحتفاء  مع  تزامنا 
لعام  اإلســالمــي  العالم  في  للثقافة 
2022، وبالتعاون مع منظمة العالم 
والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمي 
املحمدية  والــرابــطــة  )إيسيسكو( 

للعلماء باملغرب.
اجتماع  عقب  اإلعالن،  هذا  ويأتي 
ــم بــن محمد  تــرأســه كــل مــن ســال
لإليسيسكو،  الــعــام  املــديــر  املــالــك، 
للرابطة  العام  األمني  وأحمد عبادي، 
مثل  فيما  املغرب،  لعلماء  املحمدية 
تراتيب  في  اإلسالمي  العالم  رابطة 
إدارة  مجلس  أمــني  ــحــدث،  ال هــذا 
ناصر  الدولية،  واملتاحف  املعارض 
الــعــام  ألمــيــنــهــا  ممثال  ــي  ــران ــزه ال
رئيس  املسلمني  علماء  هيئة  رئيس 

النبوية  السيرة  ومعارض  متاحف 
العالم،  حول  اإلسالمية  والحضارة 

محمد بن عبد الكريم العيسى.
بقي أن نشير إلى أن هذا املعرض 
النبوية  للسيرة  الــدولــي  واملتحف 
ــذي  ــة، الـ ــيـ ــالمـ ــارة اإلسـ ــضـ ــحـ والـ
باململكة  املــنــورة  املدينة  تحتضنه 
رئيسي،  كمركز  السعودية  العربية 

يحظى باملزيد من املتابعة والدعم في 
ظل االهتمام الكبير بالشأن اإلسالمي، 
وال سيما سيرة النبي الكريم، من لدن 
امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
وولي عهده األمير محمد بن سلمان، 
إنشاء  على  املبدئي  االتفاق  تّم  وقد 
مقار فرعية لهذا املتحف في عدد من 

الدول اإلسالمية.

أفــالم عربــية وعالــمية تــشارك فــي كــرامة الــيمن
 ألفالم حقوق اإلنسان

 27 ــى  إل  13 مــن  الفترة  فــي 
مـــــارس الـــجـــاري، 
ــة  ــظــم ــن ــم م ــظـ ــنـ تـ
ــم  ــال ــع ــاب ال ــ ــب »شــ
ــا«، الــــــدورة  ــ ــع ــ م
الثالثة من مهرجان 

ــن«  ــم ــي ــة ال ــ ــرام ــ »ك
ألفالم حقوق اإلنسان تحت 

بمشاركة  قصتك«،  »استعد  شعار: 
وعامليا،  وعربيا  يمنيا  فيلما   37

تعرض في وقت واحد عبر األنترنيت وفي 
القاعات السينمائية، ضمنها 22 فيلما يمنيا 
الصعوبة  بالغة  الظروف  رغم  إنجازها  تم 

حازت  أشرطة  وهناك  البالد،  تعيشها  التي 
ــة الــنــقــاد  ــق ــواف ــى م عــل
الــعــاملــيــني، أنــجــزت 
نصفها  مــن  أكــثــر 
نـــســـاء، ووفــــدت 
عربية  أقــطــار  مــن 
)لــبــنــان، ســوريــا، 
ومــصــر( وعــاملــيــة 
)إيران، هولندا، األرجنتني، أملانيا، 
هنغاريا، ميانمار )بورما(، كشمير، 
بريطانيا،  باكستان،  الجنوبية،  كوريا 

تايوان، والنيبال(.
ورشــات   ،14 الـــ  املهرجان  ــام  أي وتتخلل 

»بـــّران«  جــائــزة:  منح  سيتم  كما  ونـــدوات، 
قصير،  روائـــي  فيلم  وأفــضــل  فيلم،  ألفضل 
إضافة  يمني،  فيلم  وأفضل  قصير،  ووثائقي 

إلى جائزة الجمهور.
هذه  عن  املنج  ناصر  املهرجان،  مدير  وقال 
الجمهور  تعريف  إلــى  »نسعى  التظاهرة: 
الظلم  ــه  فــي وجـ تــعــلــو  ــي  ــت ال ــوات  ــاألصـ بـ
اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  الوعي  وزيــادة 
في  نساهم  أن  ونأمل  وخــارجــه،  اليمن  في 
املهرجان  يكون  وأن  املجتمعي،  الحراك  هذا 
للتعبير  املحلية  واملواهب  للمبدعني  فرصة 
السينمائية  اللغة  على  باالعتماد  نفسها  عن 

بهدف الوصول بها إلى العالم«. 

عـوالم  نسائـية  من  الفن  المغربي  المعاصر
منذ يوم الجمعة 25 فبراير 
الفن  رواق  يحتضن   ،2022
الــدريــســي  محمد  املــعــاصــر 
للثقافة  الجهوية  باملديرية 
املعرض  فعاليات  بطنجة، 
بشعار:  الجماعي  التشكيلي 
الفن  مــن  نسائية  »عــوالــم 
بمشاركة  املعاصر«،  املغربي 
هن:  تشكيليات  فنانات  أربع 
ثريا  حسني،  قـــادري  حياة 
وفاطمة  جمال  عزيزة  ليسر، 

إال  أبني  واللواتي  حجاجي، 
اليوم  بمناسبة  يسهمن  أن 
بمختارات  للمرأة،  العاملي 
تماشيا  الفنية  لوحاتهن  من 
مع شعار املعرض التشكيلي 
ومـــا تــفــرضــه املــنــاســبــة من 
عوالم  تناول  في  خصوصية 
املرأة االجتماعية واإلبداعية.
الفنية/  الــتــظــاهــرة  هــذه 
ستستمر  التي  التشكيلية، 
ــارس  13 م ــوم  يـ ــة  ــى غــاي إلـ

الــــجــــاري، تـــأتـــي تــنــفــيــذا 
السنوي  الثقافي  للبرنامج 
الـــــذي ســطــرتــه املــديــريــة 
بجهة  لــلــثــقــافــة  الــجــهــويــة 
الحسيمة،  ــطــوان  ت طنجة 
الفعل  تنشيط  إلى  والرامي 
بالجهة  والــفــنــي  الــثــقــافــي 
تسمح  التي  اإلمكانيات  وفق 
التي  الوبائية  الوضعية  بها 
تعرفها بالدنا والعالم بأسره 

منذ سنتني.

»متحف السيرة  النبوية«
  فــــــي  العــاصمــــة  المغـــــربــية



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)..(.
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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

شاءت األقدار أن أقرأ رواية صغيرة لألديب الفرنسي الروائي 
هنري بوردو، املزداد سنة 1870 والذي توفي عن عمر 93 عاما سنة 
1963، صاحب »األرواح العصرية«، و»الخوف من الحياة« و»األعني 
التي تتفتح«، وغيرها من القصص الجميلة التي اختلط فيها القانون 
والــذي  حــيــاة«،  »قصة  املشهورة  املــذكــرات  صاحب  وهــو  بـــاألدب، 
كرسي  مكان   1919 سنة  بها  عضوا  الفرنسية  األكاديمية  انتخبته 
»جيل لو ميتر«، وتربع فوق كرسيها ملدة أربعني سنة وأصبح عميد 

السن فيها وعميد العطاء.
عندما  راوي  كبطل  فيها قصته  البنفسج« يحكي  »بائعة  والقصة 
الحديث حول  ويتبادالن  مشهور،  آخر  روائي  مع  عشاء  يقتسم  كان 
الصعوبات التي يلقاها األدباء والكتاب قبل شهرتهم، واقترح عليه 
املشي على األقدام بعد عشاء ساخن، وفي الطريق اعترضت سبيلهم 
بائعة البنفسج، وتلح عليهما الفتاة لشراء باقة نضرة، وكانت هزيلة 
شاحبة ذات عينني جميلتني، ويغطي جسدها النحيل ثوب خفيف ال 

يكفي لحمايتها من برد شتاء قارس.
وقد تذكر قولة فرانسوا كوبيه، والتي يصف فيها هؤالء الفتيات: 
»أولئك اللواتي يقتلهن الشتاء وهن يقدمن الربيع للناس«، ورغم أن 
الكاتبني املشهورين أشفقا على بائعة البنفسج، فقد كان األمر يستلزم 
دون  املعاطف  موضة  ألن   - املعطف  إلى  اليد  وإدخــال  القفاز  إزالــة 
جيوب خارجية عقدت األمر، من جعل العمالت الصغيرة من الفضة 
أصبحت  وملا  الشتوية،  املعاطف  من  االستخراج  سهلة  البرونز  أو 
الرغبة في اإلحسان ليست قوية في النفوس، إلى درجة تضحية املرء 
أن يفك أزرار مالبسه ويبحث عن حافظة نقوده في طقس بارد، فقد 
زاد كسل التبرع - وتبعتهما الفتاة وهي ال تطلب إال خمسني فرنكا 
دون أن تدرك أن املسألة مسألة حركة، واستمرت تتبعهما واملسكينة 
من  فرنكا  عشرين  إلى  وصلت  أن  إلى  تكل  أن  دون  باقتها  تعرض 

التخفيض، لعل قلبا الكاتبني املشهورين يرقا لحالها.
ما أبخلهما ! 

لكن ما صدر عن مرافق الراوي أثار دهشة صاحبه، فهو يعرف أن 
أقل  أن يقوم بشيء يتطلب منه  للغاية وهو ال يطيق  صديقه كسول 
عناء أو جهد سوى الكتابة، ولكنه مع ذلك توجه إلى جانب الطريق 
وخلع قفازه وفك أزرار معطفه وسترته، وأخرج حافظة نقوده، وأخذ 
منها ورقة ذات ألف فرنك، ووضعها في يد البائعة الصغيرة !فقالت 
الفتاة في مزيج من الذلة واألسف: لكن سيدي ال أملك نقودا ألعطيك 

الباقي، فأجابها: ال أريد الباقي، فلم تستطع تصديق ذلك قائلة:
هل أعطيك السلة بكاملها؟

ال أريد، باقة واحدة تكفي !
إذن، اختر ما يروقك سيدي !

وفي غمرة ذهولها، نسيت أن تقدم الشكر ملن أحسن إليها فلحقت 
يا  شكرا  بالغ:  تأثر  في  أقدامهما  تحت  زهورها  بكل  وألقت  بهما، 
ساقيها  وأطلقت  طعامي،  ألتناول  اآلن  أذهب  سوف  شكرا،  سيدي، 
للريح، ولم ينتظر صاحب املعروف بيير، أن يسأله صاحبه ليس على 
الكرم الحاتمي، ولكن على ذلك التغلب على كسله، وإفراح هذه الفتاة 

النحيلة التي كانت تقدم لهما الربيع طوال مشوار مشيهما، فقال: 
إنني أرد دينا، دين لهذه الفتاة؟

ولم يفهم الراوي، لكن إجابة الكاتب الكسول الذي أصبح مشهورا 
بدأ يسرد:

))إنه في يوم مضى، كان لبائعة زهور صغيرة مثلها، فضل كبير 
فقيرا  وحيدا  أعيش  كنت  أن  حدث  فقد  حياتي..  مجرى  تغيير  في 
بعدما تخلت عني أسرتي الشتغالي باألدب، وكانوا يأملون أن أعود 
أدبا  ظننته  يدي  بخط  كتابا  وكتبت  الحاجة،  ترغمني  حني  صاغرا 
وكان  النشر،  لدور  تقديمه  قبل  طبعه  ثمن  أملك  أكن  لم  ألني  رفيعا، 
إلى  أكبرها  من  النشر  دور  لكل  تقديمه  وبمجرد  سنة،   23 عمري 
أصغرها فشلت في إقناع أي واحد من الناشرين بأن لكتابي شأن((.

األمل.. كل األمل 
في اجـــتياز
 الصـــــعاب

يتـــبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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منـوعـات

العدد: 1597 من 04 إلى 10 مارس 2022

الوطنية  التربية  وزارة  مع  بشراكة 
والتعليم األولي والرياضة، تنظم جمعية 
»آرت وورك«، الدورة الخامسة للمهرجان 
 28 إلى   26 التلميذ«، من  لـفيلم  الوطني 

ماي املقبل بمدينة بسال.
للمهرجان  الرسمية  املسابقة  وتفتح 
ــه جــمــيــع مــؤســســات  ــي وجـ حــصــريــا ف
مع  باملغرب،  والتكوين  للتربية  التفتح 
مراعاة أال تتجاوز مدة عرض الفيلم 20 
والصوت،  الصورة  في  والجودة  دقيقة 
فيلم،  كل  عن  تلميذين  حضور  وضرورة 
ومؤطر ورشة الصوت والصورة، إضافة 
إلرسال ثالثة نسخ من الفيلم على قرص 
DVD قبل 30 أبريل 2022، إلى املديرية 
املكلفة بالحياة املدرسية، وسيتم اختيار 
16 فيلما يمثلون جهات اململكة من طرف 
لجنة مختصة مكونة من صناع السينما، 
الجائزة  حــول  للتباري  تربوية  وأطــر 

الكبرى ألحسن فيلم. 

صنع نجوم المستقبل
 من »فيلم التلميذ«

اللقـاء التواصلـي لجمعيـة  »صوت الفتحيــين«

ساخـــنة مذكرات 

الفتحيني«  »صــوت  جمعية  نظمت 
اإلجــراءات  تخفيف  بعد  األول  لقاءها 
 »19 ــد  ــي ــوف »ك ــروس  ــي ــف ل الــصــحــيــة 
ــره كـــل مـــن مــمــثــلــي فـــرع كــرة  ــض ح
السلة، جمعية  اليد، كرة  كرة  القدم، 
الجمعيات  ممثلي  الالعبني،  قــدمــاء 
الجمعية  ومنخرطي  للفتح،  املساندة 

والضيوف.
ــاء رئــيــس  ــق ــل ــذا ال ــد افــتــتــح هـ وقـ
بكل  رحــب  بــعــدمــا  ــذي  الـ الجمعية، 
جمعية  ــداف  ــأه ب ذكــر  الــحــاضــريــن، 
 3 الفصل  حسب  الفتحيني«  »صــوت 

التأسيسي  الــقــانــون  مــن 
للجمعية:

1( مساندة وتشجيع 
الفتح  ــحــاد  ات نـــادي 

الرياضي. 
رحالت  برمجة   )2
ومحبي  للمنخرطني 
تنقالته  فــي  الــفــريــق 

قصد التشجيع.
تظاهرات  برمجة   )3

ريـــــاضـــــيـــــة، ثـــقـــافـــيـــة 
النطاق  واجتماعية، سواء على 

الوطني أو الدولي.
وكــــذا ضـــم صــوت 
صوت  مع  الجمعية 
ملساندة  الغيورين 
الفتح  اتحاد  نادي 
الرياضي، واألخذ 
بمبدأ »شجع فريقك 

واحترم ضيفك«.
وفــي األخــيــر، ذكر 
ملد  مناسبة  هــذه  بــأن 
جــســور الـــتـــواصـــل مع 

جميع املكونات الفتحية.

ستخوض املمثلة املغربية هدى صدقي، 
خالل شهر رمضان القادم، تجربة جديدة 
هذا  مؤكدة  البرامج،  تقديم  في  تتجلى 
بموقع  الشخصي  حسابها  عبر  الخبر 
تبادل الصور والفيديوهات »إنستغرام«، 
جديدا  برنامجا  ستقدم  إنها  قالت  حيث 
»وصفات  اسم  يحمل  بالطبخ  عالقة  له 

األولــى،  القناة  على  سيعرض  هــدى«، 
صدقي  ــدى  ه املمثلة  وأن  خصوصا 
دخلت عالم الطبخ منذ عامني من خالل 
منصة  عبر  الــخــاصــة  قناتها  إنــشــاء 
مليون  من  أزيد  يتابعها  »اليوتيوب«، 
تكوينات  عدة  ذلك  قبل  وتلقت  مشترك، 

في نفس املجال.

الفنانة هدى 
تزاحم شميشة

في تقديم وصفات 
الطبخ على الشاشة 

خالل شهر رمضان
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الضائعةالحقيقة
العدد: 1597 من 04 إلى 10 مارس 2022

»جـان باليس«، رابع اإلرهابيني 
املهدي  اختطاف  لعملية  املنفذين 
األول  الخليفة  وهـــو  بــنــبــركــة، 
والساعد  »جــواتــيــا«  لــإرهــابــي 
بوشسيش«،  لـــ»جــورج  األيــمــن 
ــرب واملــغــاربــة  ــغ فــهــو يــعــرف امل
لـ»بوشسيش«  معايشته  بحكم 
التي  املهام  وبحكم  املــغــرب،  في 
قام بها في إطار أعماله اإلرهابية، 
من  عارفيه  يمنع  لــم  هــذا  ولكن 
أوصاف  من  يستحقه  بما  وصفه 
يحكي الصحفي جان مارفيي، في 
عرض نشره بمجلة »اإلكسبريس« 
عدد 24 يناير 1966، قصة حكاها 
اعترافاته  إطــار  في  »فيكون«  له 
إحدى  أثناء  حصلت  للصحفيني، 
ــارشـــان«  املـــقـــابـــات بـــني »لـــومـ
»فيكون« واملكلفني  املحامي، وبني 
بــاالخــتــطــاف، وهــمــا »لــونــي« 
الوسط  في  املعروف  و»باليس« 
»فيكون«  وروى  »جــانــو«،  باسم 
»لـــومـــارشـــان«  أن  لــلــصــحــفــي، 
من  كبيرة  كمية  شــرب  أن  بعد 
))إن هناك  لهم:  قال  الشامبانيا، 
مع  التعامل  علي  يتحتم  أوقاتا 
وأضاف  أمثالكم((،  الصعاليك 
ال  ))ولكني  قائا:  »لومارشان« 
أكن االحترام إال لصعلوك واحد، 
»باليس«  فنهض  »جواتيا«،  هو 
غــاضــبــا لــوصــف رئــيــســه »آتــيــا« 
كان  لو  فقال:  الصعلوك،  بوصف 
تفتح  أن  استطعت  ملا  معنا  »جو« 
»لــومــارشــان«:  عليه  فــرد  فمك، 
طينته،  مــن  لستم  أنــكــم  أكــيــد 
ــا، كنت  ــث ــس« م ــي ــال ــت يــا »ب أنـ
أنــت  الــنــازيــة  يف »الــكــيــســتــابــو« 
فانقض  ــور«،  ــارتـ »سـ وصــديــقــك 
السكران  احملامي  على  »باليس« 
وقــال لــه: لو كــان »ســارتــور« هنا 
مبديته((،  أمعاءك  لك  ألخــرج 
ينتهي  أن  فعا  االجتماع  ــاد  وك
»بــالــيــس«  أن  ذلــك  بــالــرصــاص، 
معروف بالعنف، وقد نال احترام 
عندما شارك  الفرنسية  املخابرات 
هو أيضا في اختطاف الكولونيل 
آركو من مدينة ميونيخ في فبراير 

1963، وهو ما أهله للمشاركة في 
وبذلك  بنبركة،  املهدي  اختطاف 
كان مستمرا في مزاولة العمليات 
املتطابقة مع أفكاره، والنابعة من 
للوطنيني  كــاره  استعماري  فكر 
أعــمــالــه ضد  دشــن  فقد  ــعــرب،  ال
 1955 سنة  املــغــاربــة  الوطنيني 
بمشاركته في عملية وضع القنبلة 
ــا« بــتــطــوان،  ــرسـ ــنــدق »ديـ ــي ف ف
الفاسي  عــال  الــزعــيــم  الغــتــيــال 
ويتوفر  »جــواتــيــا«،  من  بتنظيم 
ـــ»بــالــيــس«  ــف الــشــخــصــي ل ــل امل
سبع  عليه  الحكم  محاضر  على 
من  سنوات  بسبع  إحداها  مرات، 
خدماته  ولكن  الشاقة،  األشغال 
كانت  الفرنسية  املخابرات  لفائدة 
بــأداء  له  لتسمح  دومــا  له  تشفع 
داخلة  تكون  ما  غالبا  التي  املهام 
أن  كما  االستعماري،  املخطط  في 
هناك احتماال كبيرا تؤكد القرائن 
مع  »باليس«  اتــفــاق  حــول  كلها 
»فيكون« الختطاف املهدي بنبركة 
فإضافة  مختطفيه،  أيدي  بني  من 
في  يشارك  كان  »باليس«  أن  إلى 
املال، فإنه كان  أي عمل إال مقابل 
عندما  لوهافر  في  »جواتيا«  مع 
سبق  التي  »الموت«  عملية  نظما 
الحديث عنها في الفصل الخاص 

بـ»فيكون«.

ــا«  ــي ــي »جــوات ــابـ ــروي اإلرهـ ــ ي
الحظ  هذا  بإعجاب  نيكول  البنته 
إذ  ــيــس«،  ــال »ب ــه  ب يتمتع  ــذي  الـ
وتقول  املــصــائــد،  كــل  مــن  يفلت 
))توجه  كتابها:  في  آتيا  نيكول 
استطاعية  مهمة  يف  »باليس« 
للبحث عن املكان الذي يسكن به 
مستبشرا،  فعاد  الفاسي،  عــال 
على  املشتملة  احلقيبة  وحمل 
البيت،  يف  بيده  ووضعها  القنبلة 
ــه »جـــواتـــيـــا« إلــى  ــوج بــيــنــمــا ت
القنبلة  ليضع  »ديــرســا«  فندق 
يعقد  أن  ينتظر  حيث  الثانية 
وعندما  اجتماعا،  الفاسي  عال 
حيث  طنجة،  إلى  اجلميع  هرب 
يف  لوبيز«  ــوان  ــط »أن استقبلهم 
مــطــار طــنــجــة، وكـــان »لــوبــيــز« 
»جواتيا«  أراد  بــاملــطــار،  رئيسا 
املتفجرات  »لــوبــيــز«  يسلم  أن 
من  ليخبئها  لديه  بقيت  التي 
حتت  آنذاك  كان  الذي  التفتيش 

بعض  فسقطت  اإلسباني،  النفوذ 
املتفجرات على األرض وانفجرت، 
اإلسبانية  الــشــرطــة  جعل  ممــا 
تلقي القبض على »لوبيز«، وعلى 
الثالث،  اإلرهــابــي  وعــلــى  آتــيــا، 
»نوتيني«، ولم يفلت إال »باليس«، 

الذي هرب ولم يعتقل((.
نفس املصير في قضية بنبركة.. 
األيــام  مع  »باليس«  اختفى  فقد 
ولم   ،1965 نونبر  لشهر  ــى  األول
عندما  إال  بعد  فيها  اسمه  يذكر 

كبرى  تهريب  فضيحة  انفجرت 
بأمريكا  ــاراغــواي  ــب ال دولـــة  فــي 
جريدة  إثرها  كتبت  الجنوبية، 
نونبر   2 عدد  الفرنسية  »لــورور« 
1972، أن »باليس كان أحد أبطال 
أمريكا  إلى  هرب  أن  بعد  العملية 
الجنوبية في أعقاب قضية املهدي 

بنبركة«.

الرسميان: الشرطيان 
روجي فواتو ولوي 

سوشــــون

لقد حاول الرأي العام الفرنسي 
في  الفرنسية  ــة  ــدول ال محاكمة 
ــوال  وط بنبركة،  املــهــدي  قضية 
املستمرتني  املحاكمتني  جلسات 
6 جوان  1966 إلى  19 أكتوبر  من 
1967، من خال مشاركة شرطيني 

االختطاف،  في  فرنسيني  ساميني 
من  إذ  وســائــط،  وبــدون  مباشرة 
بنبركة  املهدي  أن  الحتمي  املؤكد 
لــو لــم يــشــهــد بــطــاقــة الــشــرطــة 
عينيه،  تحت  معروضة  الفرنسية 
التي  السيارة  في  الركوب  قبل  ملا 
ولوال  املحتوم،  مصيره  إلى  نقلته 
فواتو  الشرطة  ضابطي  مشاركة 
نجحت  ملا  العملية  في  وسوشون 
ألي  يمكن  وكيف  ــاق،  اإلطـ على 
مواطن، كيفما كان مستواه، في أي 

يرفض  أن  نظمه،  كانت  مهما  بلد 
تلك  شرطة  رجال  ألوامر  االمتثال 
برهن  التي  الثقة  إن  بل  الــبــاد، 
عليها املهدي بنبركة، واستسامه 
عن  وعــدولــه  الفرنسية  للشرطة 
هو  املضروب،  بموعده  االلتحاق 
له  التقدير  مستوى  جعل  ــذي  ال
في  تعاظما  يــزداد  عليه  والعطف 
كما  الفرنسي،  العام  الرأي  أنظار 
سوشون  الشرطيني  مشاركة  أن 
وفواتو في عملية االختطاف، هي 
الفرنسية،  الدولة  أخجلت  التي 
وهزأت الجنرال دوغول إن لم تكن 

هي التي أطاحت بحكمه.
شخصيتي  اخــتــاروا  ــن  ــذي وال
بتلك  للقيام  ــو  ــوات وف ســوشــون 
يستهدفون  كــانــوا  إنما  املهمة، 
وتمريغ  الفرنسية  األنفة  تحكيم 
في  الفرنسية  الــشــرطــة  سمعة 
وفواتو  سوشون  أن  ذلك  الوحل، 
كان  فقد  عاديني..  شرطيني  ليسا 

من  خبيرين  أي  تقمص  ممكنا 
خبراء الجاسوسية الذين ساهموا 
البوليس  لشخصية  العملية،  في 
العتقال  الشرطة  زي  ــداء  ارتـ أو 
في  يحصل  مثلما  بنبركة  املهدي 
جميع األفام السينمائية، مادامت 
بنبركة  املــهــدي  اختطاف  قضية 
من  القريبة  اإلنجازات  من  ضربا 
ضابطني  اختيار  ولكن  الخيال، 
في  مرموقة  مكانة  لهما  محترمني 
يستهدف  كــان  الفرنسي،  السلم 
مـــن جــهــة، إعـــطـــاء االخــتــطــاف 
ــا رســمــيــا، لــيــطــمــئــن كل  ــع طــاب
يحصل  وال  املشاركني  اإلرهابيني 
جهة  ومن  ساعة،  آخر  في  تراجع 
الضابطني  اختيار  كــان  أخـــرى، 
ــون وفـــواتـــو يــســتــهــدف  ــوشـ سـ
رسميا  الفرنسية  الــدولــة  إقحام 
هذا  أن  إال  االختطاف،  عملية  في 
على  مفتوحا  الباب  يترك  اإلقحام 
الكبير،  االحتمال  أمام  مصراعيه 
الداخلية  وزارة  أجهزة  أن  وهــو 
الفرنسية،  واملخابرات  الفرنسية، 
لم تكن تتوقع هذا التحول املفاجئ 
ــســد الــعــمــلــيــة، وجــعــل  ــذي أف ــ ال
املختطفني وعلى رأسهم »فيكون«، 
يهزؤون من الدولة الفرنسية التي 
كانت غايتها رسميا »تسهيل لقاء 
وبني  معارض  مغربي  زعيم  بني 
ويستنتج  حكومته«،  عن  مندوبني 
من هذا االتجاه أيضا، أن الحكومة 
رغبت  قد  فعا  كانت  إن  املغربية، 
بنبركة،  املهدي  مع  االتصال  في 
ما كان لها أن تطلب من الحكومة 
الفرنسية تنظيم العملية بمشاركة 
ضابطني كبيرين للشرطة الرسمية 

الفرنسية.
وأية سبة للدولة الفرنسية أكثر 
محترمان  ضابطان  يقدم  أن  من 
سياسي  اعــتــقــال  على  للشرطة 
فرنسا،  أرض  على  كبير  أجنبي 
واملساواة،  والعدالة  الحرية  بلد 
يعودان  ثم  إلى جاديه،  ليسلموه 

إلى بيتهما آمنني؟

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  للمهــدي37الحلـقــة

»الأ�شــرار« الذين تفرق بينهم دم بنربكة

يتوفر الملف الشخصي لـ»باليس« على محاضر الحكم عليه سبع مرات، إحداها بسبع 
سنوات من األشغال الشاقة، ولكن خدماته لفائدة المخابرات الفرنسية كانت تشفع له دوما 

لتسمح له بأداء المهام التي غالبا ما تكون داخلة في المخطط االستعماري، كما أن هناك 
احتماال كبيرا تؤكد القرائن كلها حول اتفاق »باليس« مع »فيكون« الختطاف المهدي 
بنبركة من بين أيدي مختطفيه، فإضافة إلى أن »باليس« كان يشارك في أي عمل إال 

مقابل المال، فإنه كان مع »جواتيا« في لوهافر عندما نظما عملية »الموت«)...(.

اإلرهابيون األربعة المنفذون لعملية اختطاف المهدي بنبركة، وهم من اليسار جان باليس، بيير دوباي، جوليان لوني، وجورج بوشسيش


