
 

 المؤسس:
مصطفى العلوي

سري
جرت العادة أن ال يظهر الدبلوماسي 
رئيس  إيفانكو«  »ألكسندر  الروسي، 
اخلــاص  واملمثل  »املــيــنــورســو«،  بعثة 
لألمني العام لألمم املتحدة يف الصحراء، 
يف اإلعالم، لكن اسمه قد يصبح من أشهر 
مصادر  تداولت  بعدما  قريبا،  الشخصيات 
مغربية،  ســيــدة  مــن  ــه  زواجـ خبر  مطلعة 
اعتناقه  يعني  ما  املغربية،  الطريقة  على 

لإلسالم.. »مبروك ومسعود«. مـدير النشر:
الطيب العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

تحليل إخباري حـــوار
شباط: حزب »الجبهة« يسير

نحو كارثـة مالية وتنظيمية
كيف دفع بوتين أمريكا إلى تأكيد 

المغربية  بالصحراء  اعترافها  14 16
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الضائعة الحقيقة  ملف
المخابـرات األمريكـية   أيـدي 

فـــي قـضية المهـدي  بنـبركة؟
الــغاز  تـــنفيذ خط  مؤشــرات 
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حسـب تقارير الشـركات الكـبرى

عــدد المغـــاربة قد يفـــوق
ملـــــيون مـــــائة 

تهافت  زيادة  دون  نهايتها)..(،  على  أشرفت  التي  »كورونا«،  جائحة  انتشار  بداية  منذ  الملموسة،  األزمة  تحل  لم 
المغاربة على ثقافة االستهالك  بشكل َنِهم، حيث ارتفع عدد منخرطي شركات االتصاالت بالماليين، كما ارتفع عدد 
مستهلكي الخدمات بعشرات الماليين، ما يجعل من هذا الشعب نموذجا للتناقض بين أرقام السكان المعلن عنها 

رسميا، وأرقام االستهالك التي تفوق كل التوقعات)..(.

التفاصيل  في  ركن  »بين  السطور«
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1599 من 18 إلى 24 مارس 2022

بقلــم               الطيب العلوي

عدد المغاربة قد 
يفوق المائة مليون

فـي العهد الحاضر، من زمن األرقام)...(، ومنذ 
الندوات  صــوب  مساء  كل  تتجه  األنظار  كانت  أن 
املصابني  عدد  عن  املُعِلنة  الصحة،  لوزارة  اليومية 
بسببه،  واملتوفني  منه،  واملتعافني   ،»19 بـ»كوفيد 
نعيش  ونحن  امللقحني)...(،  ضّده، وغير  وامللقحني 
كل »نهار ورزقو« على إيقاع كّل ما ُيعّد وما ُيحصى، 
حيث أنه باملوازاة مع حصائل »كورونا« مثال، سبق 
خالل  املــغــرب«  »اتــصــاالت  مجموعة  أوضــحــت  أن 
السنة املاضية، عبر بالغ لها، نتائجها املشيرة إلى 
بلغ  فقط،  املحمول  للهاتف  باملغرب  زبنائها  عدد  أن 
ما يزيد عن 19 مليون زبون، أما إذا تمت إضافة عدد 
»إينوي«،  كشركة  األخــرى،  للشركات  »املشتركني« 
النقال  الهاتف  حضيرة  ألن  مزيانا«،  نويها  فـ»غير 
باملغرب قد تنتقل »بالزربة« إلى ما يقارب 50 مليون 
مستخدم إلى غاية متم الفصل األول من سنة 2021.. 
في  املواصالت  لتقنني  الوطنية  الوكالة  أكدته  رقم 

تقرير لها.
بماليني  للتباهي  السنوية  الحصائل  خضم  وفي 
للسكك  الوطني  املكتب  كشف  بدوره  املواطنني)...(، 
»شخص«  مليون   34 من  أزيد  أن  مؤخرًا،  الحديدية، 
الذي  الوقت  2021 فقط، في  القطار خالل سنة  ركبوا 
نعرف فيه جيدا أن القطار ال يركبه إال من رحم ربك، 
بالحصول على شغل على األقل يضطر فيه للتنقل بني 
مدينتني.. أرقام ونتائج جاءت كّلها في وقت تضاعف 
الحجر  فترة  أثناء  مرات   7 بمقدار  باملغرب  الفقر  فيه 
الصحي فقط، حسب تعبير علي لطفي، رئيس الشبكة 

املغربية للدفاع عن الحق في الحياة.
وإذا كان عدد سكان املغرب قد ناهز 36 مليون نسمة 
إلى حدود سنة 2019، حسب ما جاء في اإلحصائيات 
أضافت  والتي  املتحدة،  األمم  قدمتها  أن  سبق  التي 
أي حوالي  % منهم،   30.5 أن  التدقيق)...(،  باب  من 
 ،%  69.5 بينما  سنة،   14 عن  أعمارهم  تقّل  مليونا،   11
تفوق  فقط،  املــغــرب  سكان  مــن  مليونا   25 حــوالــي 
مع  بسيطة،  حسابية  فبمقاربة  سنة،   14 أعمارهم 
عمره  يقل  صغير  طفل  لكون  املنطقي  الجانب  إدخال 
عن 14 سنة ال يتوفر على هاتف نّقال، تجعلنا نتساءل 
ونتعّجب من إمكانية أن »مستعملي« الهاتف املحمول 
باملغرب يفوق بمرتني سكان املغرب البالغني! وأن عدد 
زال  ما  كاملغرب،  بلد  في  واحدة  لسنة  القطار  راكبي 
الحديدية  بالسكك  منه  الجنوبي  النصف  تزويد  فيه 
مشروعًا، يفوق بمّرة ونصف العدد اإلجمالي للسكان 

البالغني !
إمــا  ــنــني:  اث احــتــمــالــني  نستنتج  ــذا،  هـ ــل  ك ــن  م
السنوية  التقارير  فــي  املُستخدمة  التعابير  أن 
ويجب  مغلوطة،  الكبرى،  للشركات  الدقيقة)...( 
باألحرى وعلى األصح، استخدام مرادفات كـ»بطاقة 
ركب  »مــواطــن  عــوض  قــطــار«  »تــذكــرة  أو  هاتفية« 
يكون  تم  ومــن  الهاتف«،  في  »مشترك  أو  القطار« 
املتحدة  األمم  لصندوق  املُصّرح  املغرب  سكان  عدد 
جّيدًا)...(  نعرف  رقم  هو  والذي  صحيحًا،  للسكان 
العالم  البنك الدولي يعتمد عليه لتصنيف بلدان  أن 
تصنيف  حدود  ثبات  على  للحفاظ  مجموعات  إلى 
الدخل بالقيمة الحقيقية)...(، وبسبب تأثير عوامل 
الفرد  السكان على نصيب  االقتصادي ونمو  كالنمو 
من إجمالي الدخل القومي)...(، وإّما فسكان املغرب 
 36 وليس  نسمة)...(  مليون  املائة  عددهم  يفوق 
مليونا، الذي هو العدد الرسمي)...( لسكان املغرب، 
الذي بطوله وعرضه ال يتعدى ساكنة مدينة واحدة 

كطوكيو باليابان.

الرباط. األسبوع

بلدان  في  السابقني  الوزراء  غرار  على 
على  عبيابة  حسن  يعكف  أخــــرى)..(، 
إنــجــاز مــؤلــف خــاص حــول »الــنــمــوذج 
السياسية«،  لألحزاب  الجديد  التنظيمي 
ضرورة  إلى  السابقة  دعوته  من  منطلقا 
مواكبة النموذج التنموي الجديد بنموذج 

سياسي حزبي جديد.
الرسمي  الناطق  قال  اإلطــار،  هذا  في 
))األحــزاب  أن  الحكومة،  باسم  السابق 
تنظيمها  طــريــقــة  بسبب  الــســيــاســيــة، 
عن  أبعدها  سياسي«،  لـ»كوفيد  وعملها 

املواطن ومشاكله، لذلك يجب معالجة هذا 
الوقائية  التدابير  من  بمجموعة  الوضع 
الستيعاب األجيال املقبلة، خصوصا وأن 
العديد  ستعرف  الجيوسياسية  التغيرات 
والدولية((،  اإلقليمية  االضطرابات  من 

حسب قوله.
))الــغــايــة من  أن  أوضــح  املــصــدر،  نفس 
الكتاب(  صدور  انتظار  )في  النموذج  هذا 
التعامل  مــن  املجتمع  فئات  جميع  تمكن 
إطار  في  املؤسسة،  داخــل  من  األحــزاب  مع 
يعتبر  التي  التنمية  ديمقراطية  ترسيخ 
فكريا  مرجعا  الجديد  التنموي  النموذج 
االنتخابية  االستحقاقات  تبقى  وحتى  لها، 
ومحددة  مقنعة  مستوياتها  جميع  على 
إلى  اإلشارة  مع  املنتخبة،  املؤسسات  لعمل 

الديمقراطي ال يقتصر على تدبير  العمل  أن 
الرأي  تدبير  إلى  يمتد  وإنما  املؤسسات، 
العام وعدم تركه ملواقع التواصل االجتماعي 
املــعــارضــة  مــن  أنـــواع  فيها  تنشط  الــتــي 
الراديكالية واملتطرفة، والتي تحاول تحويل 
إلى  مؤسساتية  معارضة  مــن  املــعــارضــة 
معارضة الشارع، كما أنه يجب على األحزاب 
السياسية االعتماد على املناضلني الدائمني، 
واحد  ليوم  املؤقتني،  املصوتني  على  وليس 
عبيابة،  يقول  فقط((  التصويت  عملية  أثناء 
الذي قبل أن يخلص في تصريحه لـ»األسبوع« 
إلى أن ))ضعف األحزاب السياسية في تأطير 
السياسي،  باملشهد  كثيرا  أضر  العام،  الرأي 
والعمل  الحزبية،  التنظيمات  غياب  بسبب 

الحزبي املنظم((. 

السياسي« »الكوفيد  بعــــد  مـــا 

عبيابة يدعو 
إلـى نمـوذج 

تنظيمي حزبي 
يــــد جــــد

عبيابة

أمريكا تمنح 
مساعدات 

ب  للمــــغــــــر
الرباط. األسبوع 

كشف تقرير قانون املالية 
ــي، الـــذي صــادق  ــك ــري األم
عليه الكونغريس، عن منح 
مساعدات أمريكية للمغرب 

تشمل األقاليم الجنوبية.
ــقــريــر عن  ــت وتـــحـــدث ال
ملعايير  االمــتــثــال  أهمية 
التي  األمن  مجلس  قرارات 
ــادرة  ــب تــكــرس أولــويــة امل
الــذاتــي  للحكم  املــغــربــيــة 
وجاد  مصداقية  ذي  كحل 
وواقـــعـــي لـــهـــذا الـــنـــزاع 

املفتعل.
وجــــدد قـــانـــون املــالــيــة 
ــد، مــرة  ــجــدي ــكــي ال األمــري
أخـــرى تــرســيــخ اعــتــراف 
الواليات املتحدة بالسيادة 
للمغرب  والتامة  الكاملة 
على كامل أراضيه، بما في 

ذلك أقاليمه الجنوبية.
ــون  ــانـ ــد نــــص قـ ــ ــع ــ وي
انتصارا  األمريكي،  املالية 
جديدة  وصفعة  للمغرب 
الترابية  الوحدة  لخصوم 
حاولوا  والذين  للمملكة، 
توحي  أحكام  إدخال  عبثا 
املــغــرب  بــني  مــا  بتمييز 

واألقاليم الجنوبية.

 صورة 
تعـــــــليق  و

اإلعالم الفرنسي 
والتالعب بالحدود

من  »األسبوع«  عدسة  التقطتها  صورة 
قناة »فرانس 5«، تظهر تالعبا جديدا يف 
جرت  كما  والجزائر  املغرب  بين  الحدود 
التي  الصورة،  وربما تكشف هذه  العادة)..(، 
 )c politique( يعود أصلها لبرنامج سياسي
يقدمه منشط من أصل مغربي، عن النوايا 
يف  الفرنسية  اللوبيات  لبعض  الخفية 

شمال إفريقيا)..(.

المخابرات الجزائرية تـتهم المخابرات المغربية 
بتجنيد مرتزقة في أوكرانيا

العدو يكذب ىلع روسيا

الرباط. األسبوع

قــالــت جــريــدة »الـــشـــروق« الــجــزائــريــة، 
وعربية  غربية  استخباراتية  ــر  ))دوائ أن 
وصهيونية عقدت بتنسيق كامل مع عناصر 
وكان  بليبيا،  لقاءات  حفتر،  لخليفة  تتبع 
الجيش  جانب  إلى  مرتزقة  تجنيد  هدفها 
ــة((.  ــروســي ــوات ال ــق األوكـــرانـــي لــقــتــال ال
وأضافت نفس الجريدة، التابعة للمخابرات 
املقاتلني  عــدد  حــددت  أن  بعد  الجزائرية، 
من  أكثر  في  ليبيا  في  األجانب  واملرتزقة 

ليبيا  في  جرى  الذي  ))اللقاء  أن  ألفا،   20
مغربي،  أمريكي  مختلط  فريق  برعاية  تم 
)يحمل  وأشرف عليه مساعدو خليفة حفتر 
الجنسية األمريكية( املوثوق بهم، ومشاركة 
املتواجدة  والفرنسية  اإلسرائيلية  الخدمات 
فإن  املتوفرة،  املعلومات  ليبيا.. وحسب  في 
أساسية،  نقطة  حملت  تمت  التي  اللقاءات 
وهي إرسال ميليشيات متمركزة في ليبيا إلى 
ألبانيا، للقيام بعمليات محددة ضد الجيش 
الروسي في أوكرانيا، على أن تستفيد هذه 
العملية من مساعدة مالية)..(((، ويبدو أن 
اإلشاعات هو محاولة  الهدف من نشر هذه 

اإلساءة للعالقات املغربية الروسية.



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
3 العدد: 1599 من 18 إلى 24 مارس 2022

كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع

  
أبرز تقرير جديد تم إنجازه بتعاون بني مركز 
دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية، ومركز 
جنيف لحوكمة قطاع األمن، واملندوبية العامة 
تعيق  التي  اإلشكاليات  من  العديد  للسجون، 
أهمها  باملغرب،  السجنية  باملنظومة  النهوض 
للعديد  يرجع  الذي  السجون  داخل  االكتظاظ 
السالبة  »العقوبات  أبرزها  من  األسباب،  من 
وتطور  الجنائية  السياسة  وتوجهات  للحرية 
بسياسة  مرتبطة  أخرى  عوامل  أو  الجريمة، 
السجنية«،  باملؤسسات  املتعلقة  امليزانية 
معتبرا أن تقليص االكتظاظ بالسجون يمر عبر 
االستيعابية  الطاقة  جــودة  تحسني  مواصلة 
إلى  اللجوء  من  والحد  السجنية،  للمؤسسات 

االعتقال االحتياطي.
وبالنسبة للمجال الصحي، فقد سجل التقرير 
الرعاية  إلى  السجناء  ولوج  في  تباين  »وجود 
املؤسسات  بني  التفاوت  إلى  بالنظر  الصحية 
واملعدات  التحتية  البنية  حيث  من  السجنية 
املديريات  مــع  والــتــعــاون  البشرية،  ــوارد  واملـ

الجهوية لوزارة الصحة«. 
ومن جهة أخرى، أبرز ذات التقرير أن العالقة 
بني املنظمات الحقوقية بإدارة السجون، عرفت 
تطورا متواصال منذ تسعينيات القرن املاضي، 
شراكة  عالقة  األخيرة  العشرية  خالل  لتصبح 
وتعاون مع العديد من املنظمات تشمل التثقيف 

والتدريب والدعم االجتماعي.
وطرح التقرير بعض التوصيات التي تتعلق 
باستحضار  للسجون  املنظم  القانون  بمالءمة 

املسار الذي عرفه تدبير هذه املؤسسات ببالدنا 
وما راكمه على صعيد البنيات املادية، وتحيني 
السياسة الجنائية، وذلك بإعادة النظر في فلسفة 
املقتضيات  مع  متوافقة  يجعلها  بما  العقاب 
في  الجماعي  والتفكير  للمملكة  الدستورية 
العقوبات البديلة ومعضلة االكتظاظ، داعيا إلى 
الجهات  مع  السجون  طب  تطوير  في  التفكير 
العالي(، وتحسني  والتعليم  )الصحة  املختصة 
األطر  وباقي  السجون  ألطباء  املــادي  الوضع 
السريرية  والقيادة  الكفاءات  وتعزيز  الصحية، 

لوحدة الصحة السجنية.
امليزانية  ــن  م ــع  ــرف ال ــرورة  ضــ عــلــى  ــد  وأكـ
حتى  للسجون  العامة  للمندوبية  املخصصة 
للنزالء  كريمة  حياة  شــروط  توفير  من  تتمكن 
وتطويره  املستمر  التكوين  وتعزيز  والنزيالت 

وتعزيز الشراكات مع املجتمع املدني.
وقال مندوب السجون، محمد صالح التامك، 
الوطنية  املؤسسات  على  انفتحت  املندوبية  أن 
لرصد  املــدنــي،  املجتمع  وجمعيات  والدولية 
التنسيق  أفق  في  والسجون  السجناء  وضعية 
فيه  انخرطت  الذي  للدفع بمسلسل اإلصالحات 
محالة  ال  سيعزز  التقرير  معتبرا أن  اململكة، 
الرصيد الوثائقي املتعلق باملؤسسات السجنية 

ببالدنا.
تشهده  الذي  االرتفاع  أن  التامك إلى  وأشار 
نسب  بارتفاع  مرتبط  السجنية،  املؤسسات 
ــة األخــيــرة،  ــات فــي املــغــرب خــالل اآلونـ ــ اإلدان
السجون  وضعية  حــول  تقرير  ــدار  إصـ وأن 
يأتي في   ،2020-2016 الفترة  خالل  باملغرب 
داخل  األوضــاع  تقييم  في  جديدة  مقاربة  إطار 
من  موضوعية  قراءة  وفق  السجنية  الفضاءات 

الزاوية الحقوقية.

من جانبه، اعتبر رئيس مركز دراسات حقوق 
أن  بلكوش،  الحبيب  والديمقراطية،  اإلنسان 
تسمح  مقاربة  اعتمدوا على  التقرير  معدي 
باملقتضيات  تأطيرها  مــع  لــأوضــاع  بالنظر 
ــاد  وأشـ ــة،  ــصــل ال ذات  والــدولــيــة  الــوطــنــيــة 
إنجاز  التي بذلت، سواء من خالل  باملجهودات 
بنيات سجنية جديدة كان لها انعكاس إيجابي 
على  املساعدة  أو  االستيعابية،  الطاقة  على 

إعادة اإلدماج والتوظيف.
البنيات  »تجديد  أن  التقرير،  قــال  ختاما، 
التحتية السجنية كان من االنشغاالت الهامة لدى 
املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، 
حيث مكنت من بناء 20 مؤسسة سجنية جديدة، 
الذي مكن من  األمر  قديمة،  19 مؤسسة  وإغالق 
لتبلغ  للسجون  االستيعابية  الطاقة  تحسني 
أزيد من 169 ألف متر مربع سنة 2020، مقابل 
120 ألف متر مربع سنة 2013«، ذلك أن توسيع 
باقي  على  إيجابا  انعكس  املخصصة  املساحة 
كما خلص  ومرافق،  وإنارة  تهوية  من  املعايير، 
التقرير إلى أن »ميزانية التغذية املخصصة لكل 
درهما،   23 إلى  درهما   12 من  انتقلت  سجني، 
بزيادة قدرها 92 %، مع إسناد تدبيرها لشركة 
خاصة، وإلغاء القفة العائلية بكل ما كان يرتبط 

بها من عبء ومشاكل«.
باملؤسسات  البشرية  للموارد  وبالنسبة 
موظفا   2651 »تــوظــيــف  تــم  فقد  السجنية، 
تنويع  مع   2019-2014 الفترة  خــالل  جديدا 
لإلصالح  الجديدة  الرؤية  حسب  التخصصات، 
والتأهيلية  والصحية  التربوية  بأبعادها 
البشري  بالعنصر  العناية  أجل  من  واألمنية 
جديد  أســاســي  نــظــام  واعــتــمــاد  للمندوبية، 

وتطوير آليات التوظيف«، حسب ذات التقرير.

تروج أخبار لدى مكاتب الدراسات 
املتخصصة، أن الصفقة املتعلقة بإنجاز 
سوف  الشرقية  للجهة  التنمية  مخطط 
محظوظة  سابقة  وزيــرة  ملكتب  ــؤول  ي
بمسؤول  املتينة  زوجها  عالقة  باعتبار 
يتدخل  فهل  الجهة..  بنفس  كبير  ترابي 
الصفقة  ــذه  ه لحماية  الجهة  رئــيــس 
بكل  وإحاطتها  الشطط  أشكال  كل  من 
فيه  ملا  بشفافية  تمر  لكي  الضمانات 
ملخطط  تحتاج  التي  الجهة  هذه  صالح 

فعال يضمن انطالقتها ؟

الجالية،  ملجلس  العام  األمــني  نبه 
ــى تــصــريــح  ــ إل ــوف،  ــوصــ ــ ب ــد هلل  ــب ع
ــادر عــن األمــيــر  »عــنــصــري مــقــيــت« صـ
»إننا  فــيــه:  قــال  اإلنــجــلــيــزي ويــلــيــام، 
اعتدنا رؤية الحروب في إفريقيا وليس 
في  درسا  يعطيه  أن  قبل  أوروبــا!«،  في 
التاريخ حيث قال: »إن األمير البريطاني 
تم  اإلفريقية  الــحــروب  جل  أن  تناسى 
والقوى  اإلنجليز  طــرف  مــن  إشعالها 
األوروبية األخرى، كما أن الحروب التي 
شهدتها القارة العجوز لقرون لم يشهد 
عن  أمثلة  وأعطى  مثيال«،  العالم  لها 
والحروب  عام«  املائة  »حرب  منها  ذلك 
اإلنجليز  بــني  خــاصــة  االســتــعــمــاريــة، 
والفرنسيني، التي كانت إفريقيا والعالم 

ساحة لها.

فيما  »الــبــلــوكــاج«  يــتــواصــل  بينما 
حكومة  في  الدولة  كتاب  بتعيني  يتعلق 
أن  مطلعة،  مصادر  كشفت  أخنوش،  عزيز 
حزب االستقالل طالب بحصة تقدر بأربعة 
مناصب في »الوزيعة«، ما جعل املفاوضات 
الجهات  إلى  املقترحات  رفع  قبل  عسيرة 
كان  إذا  مطلع:  مصدر  ويتساءل  العليا.. 
فكم  مناصب،   4 طلب  قد  االستقالل  حزب 

سيطلب حزب األحرار و»البام« ؟

كما هي العادة، سكتت جل وسائل 
اإلعالم عن اإلشارة إلى مسؤولية لوبي 
عزيز أخنوش عن الزيادات األخيرة في 
زيادات  تسجيل  بعد  املحروقات  أسعار 
البنزين،  سعر  في  درهــم   1.20 بـ  تقدر 
وتمت  الــغــازوال،  فــي  سنتيم  و0.70 
عن  بالحديث  بالغربال  الشمس  تغطية 

دعم »الغازوال املهني«.

في إطار مسلسل انهيار الصحافة 
األمني  الحجوي،  محمد  يعتزم  الورقية، 
قانوني  إطــار  وضــع  للحكومة،  الــعــام 
عن  بالتخلي  العامة  لأمانة  يسمح 
للجريدة  ــة  ــي ــورق ال الــنــشــرة  إصــــدار 
الرسمية التي بدأت سنة 1912، واعتماد 

فقط النشرة اإللكترونية.
ــواب عن  وأوضـــح الــحــجــوي فــي جـ
تقنية  ليست  املسألة  أن  كتابي،  سؤال 
ــيــة، حيث  ــانــون ــدر مــا هــي ق ــق فــقــط ب
قانوني  إطــار  وضــع  األمــر  يستوجب 
يسمح بإعطاء النشرة اإللكترونية نفس 

الحجية القانونية للطبعة الورقية.

الوحدوي  اليسار  تيار  أعضاء  قرر 
املنسحبون من حزب االشتراكي املوحد، 
املتابعة،  ولجنة  الساسي  محمد  تكليف 
في  التيار  ممثلي  تشكيلة  باستكمال 
الهيأتني التنفيذية والتقريرية لفيدرالية 
عضويتها  في  اللجنة  وتضم  اليسار، 
مصطفى  حــفــيــظ،  مــحــمــد  مـــن  كـــال 
الشافعي،  الــزهــراء  فاطمة  الشناوي، 
ــذر الــســهــامــي،  ــمــال الــســعــيــدي، مــن ك
عمر  العيساوي،  محمد  إحسان،  زينب 
الــحــيــانــي، فــتــح هلل حــافــظــي، عــوض 
الــســبــاعــي، يــوســف الـــشـــاوي، حسن 

الصمدي، وخالد راحل.

تحت
األضواء

معضلة االعتقال االحتياطي تكشف
الوجه األسود للسجون بالمغرب

الفـــقراء« »الئحة  يعــد  لفتـــيت 

الرباط. األسبوع

  
شرعت وزارة الداخلية في إنجاز مشروع 
يستهدف  الذي  االجتماعي،  الوطني  السجل 
االجتماعي  الدعم  برامج  من  املستفيدين 
عبر  واملــعــوزة،  الفقيرة  لأسر  املخصص 
إحداث الوكالة الوطنية للسجالت بالتنسيق 
مــع بــاقــي الــقــطــاعــات املــوازيــة، وذلــك من 
السجل  أوراش  إنجاز  وتيرة  تسريع  أجل 
االجتماعي  والــســجــل  للسكان  الــوطــنــي 
للسجالت. الــوطــنــيــة  ــة  ــال ــوك وال ــوحــد   امل
السجل  »ورش  أن  الداخلية،  وزارة  وقالت 
داخــل  العمل  حيز  دخــل  للسكان  الوطني 
دجنبر   24 بــتــاريــخ  ــاط  ــرب ال عمالة  نــفــوذ 
رقم  الداخلية  لوزير  ــرار  ق بموجب   2021
الرسمية  بــالــجــريــدة  ــادر  ــص ال  3898.21
 14 منذ  القنيطرة  بإقليم  وكذا   ،7050 عدد 
ــك فــي إطــار  يناير مــن الــعــام الــجــاري، وذل
املشروع  تعميم  أفق  في  التجريبية  املرحلة 

.»2023 سنة  بــدايــة  الجهات  بــاقــي   على 
الوافي  عبد  الداخلية  وزير  جواب  وحسب 
التجمع  فــريــق  بــه  تــوصــل  والـــذي  لفتيت، 
وتجهيز  تهييئ  فقد »تم  لأحرار،  الوطني 
عمالة  بنفوذ  املواطنني  لخدمة  مركزا   85
وتقييد  الستقبال  القنيطرة،  وإقليم  الرباط 
املتاحة«،  الــظــروف  أحسن  فــي  املواطنني 

من  االنتهاء  »تــم  أنــه  إلــى  مشيرا 
الخاصة  الرقمية  املنصة  تطوير 
بـــورش الــســجــل االجــتــمــاعــي 
الهيكل  تصميم  املوحد، وكذلك 
السجل  إلدارة  الــتــنــظــيــمــي 

واإلشراف عليه«.
ــد الـــوزيـــر أن األشــغــال  وأكـ
صحة  مــن  للتأكد  مــتــواصــلــة 
الـــبـــيـــانـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة 

ــة املــصــرح  ــصــادي ــت واالق
ــة  ــظــوم ــن ــا فــــي م ــهـ بـ
االجتماعي  الــســجــل 
املنصة  املوحد، عبر 
لتبادل  الحكومية 

البيانات مع املؤسسات العمومية والخاصة 
السجل  يدخل  أن  املرتقب  من  حيث  املعنية، 
االجتماعي املوحد حيز العمل خالل النصف 
الرباط  2022 بكل من عمالة  األول من سنة 
وإقليم القنيطرة، في إطار املرحلة التجريبية 

قبل تعميمه على جميع الجهات.
الوطني  السجل  ــإن  ف الــــوزارة،  وحــســب 
للسكان يعد آلية لجمع املعطيات ذات الطابع 
واألجانب  باملغاربة  املتعلقة  الشخصي، 
لالستفادة من برامج الدعم االجتماعي 
تجميع  خالل  من  إلكترونية،  بطريقة 
جــمــيــع املــعــلــومــات وتــســجــيــلــهــا 
إلى  وحفظها وتحيينها، باإلضافة 
توفير هذه املعطيات من أجل تسهيل 
الولوج إلى الخدمات التي تقدمها 
الــعــمــومــيــة  اإلدارات 
والــــجــــمــــاعــــات 
الـــــتـــــرابـــــيـــــة 
ــات  ــ ــئ ــ ــي ــ ــه ــ وال
ــة  ــيـ ــومـ ــمـ ــعـ الـ

والخاصة.

تفاوتات صارخة في التطبيب والتغذية

لفتيت



العدد: 1599 من 18 إلى 24 مارس 42022

كـواليـس  األخبــار

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

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

صور تنشر   ألول  مرة

هكذا كان رجال المخزن يطأطئون الرؤوس 
للمارشال جوان، المقيم العام الفرنسي.

رجال المخزن والمقيم
العام الفرنسي

تالعبات في البرنامج االستعجالي لتوزيع أعالف الماشية
الرباط. األسبوع 

  

ــشــف مــحــمــد أوزيــــــن، الــنــائــب  ك
الشعبية،  الحركة  فريق  عن  البرملاني 

وجود  عن  النواب،  بمجلس 
توزيع  فــي  ــاالت«  »اخــت
أعاف املاشية في إطار 
االستعجالي  البرنامج 
الذي أطلقته الحكومة 

مؤخرا.
وأوضـــح أوزيــن 
كتابي  ســؤال  فــي 

وزير  إلى  وجهه 

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفاحة 
واملياه والغابات، محمد الصديقي، أن »عملية 
دعــم األنــشــطــة الــفــاحــيــة املــتــضــررة 
من  العديد  تشوبها  املواشي،  كتربية 
مناطق  من  كبير  عدد  في  االختاالت 
التأخر  على  عــاوة  ــك  وذل اململكة، 
الذي عرفته مسألة توزيع األعاف«، 
وأضاف أن »مربيي املاشية يشتكون 
ــادل  ــع مـــن الــتــوزيــع غــيــر ال
عدم  ظــل  فــي  والعشوائي، 
اإلخـــــبـــــار 
ــق  ــ ــب ــ ــس ــ امل
بـــــــهـــــــذا 
ــع،  ــوزي ــت ال
يحرم  مما 

عددا كبيرا منهم من االستفادة من 
األعــاف«،  هــذه  مــن  نصيبهم 
مشيرا إلى أن الكمية املوزعة 
على الفاحني غير كافية، وال 

حاجياتهم. تلبية   يمكنها 
ــر  ــب أوزيـــــن وزيـ ــالـ وطـ
عن  بالكشف  الــفــاحــة، 
األعــاف  تــوزيــع  معايير 

عــلــى مــربــيــي املــاشــيــة، 
األفق  في  إجــراءات  ووضع 

املنظور لتنظيم هذه العملية 
بــالــتــنــســيــق مــع الــســلــطــات 

املحلية والجماعة الترابية، 
كمية  مـــن  ــع  ــرفـ والـ

األعاف املوزعة.

بنعبد اهلل يعلن
 عن تدهور العالقة بين 

المواطنين واألحزاب
الرباط. األسبوع

أكد نبيل بنعبد هلل األمني العام لحزب 
التقدم واالشتراكية، أن وضعية الساحة 
األخــيــرة،  الــســنــوات  خــال  السياسية 
العمل  مستوى  على  تراجعات  عرفت 
أثر  مما  الديمقراطي،  والبناء  السياسي 
واألحــزاب  املواطنني  بني  العاقة  على 
الــداخــلــي  ــوضــع  ال وعــلــى  السياسية 
نخب  ظهور  على  أثــرت  كما  لــأحــزاب، 
99 في املائة من  جديدة، مشيرا إلى أن 
مؤطرين سياسيا،  غير  املغربي  الشباب 
استفادوا  الذين  األحزاب  زعماء  بخاف 

من التأطير السياسي.
بالقناة  حــوار  في  هلل  بنعبد  وأعلن 
األولى، عن رفضه قيادة حزب »الكتاب« 
لوالية جديدة، ليفسح املجال أمام قيادات 
الوطني  املؤتمر  خــال  للترشح  شابة 
ماي  شهر  في  تنظيمه  املقرر  التاسع 
استمرارية  هو  األهم  أن  مضيفا  املقبل، 
هويته  على  والحفاظ  الحزب 
االشــتــراكــيــة الــتــقــدمــيــة، 
ــه يــضــم  ــ ــ خـــصـــوصـــا وأن
طاقات كثيرة تسعى لتولي 
سيكشف  ما  وهو  القيادة، 
املقبل  الوطني  املؤتمر  عنه 
محطة  الذي سيشكل 
ــد  ــحــدي ــت مـــهـــمـــة ل
ــة  ــجــي ــي ــرات االســت

املقبلة.

منيب تهاجم السفيرة 
األوكـــرانية

الرباط. األسبوع
  

االشتراكي  للحزب  السياسي  املكتب  أبدى 
نشرته  ــذي  ال ــان  اإلع من  استغرابه  املوحد 
سفارة الجمهورية األوكرانية بالرباط، يوم 24 
فبراير املاضي، في صفحتها على »الفايسبوك«، 
املغاربة  واملواطنني  املواطنات  يدعو  والــذي 
واألجانب املقيمني باملغرب، إلى التجنيد ضمن 
للقوات  باألموال  والتبرع  املحاربني،  صفوف 
فتح  حساب  خــال  من  األوكــرانــيــة،  املسلحة 

بالبنك الوطني األوكراني.
إعان  للحزب  السياسي  املكتب  وانتقد 
صفحتها  في  املنشور  األوكرانية  السفيرة 
الرسمية بموقع التواصل االجتماعي، لكونه 
تدخا غير مقبول في سيادتنا، يتطلب الرد 
الصارم من قبل الدولة املغربية، معتبرا أن 
نداء سفارة أوكرانيا بالرباط دعوة واضحة 
صفوف  فــي  املــغــاربــة  لتجنيد  ومــبــاشــرة 
ال  حرب  في  بأوكرانيا  املرتزقة  املحاربني 
الدبلوماسية  املهام  يتجاوز  وأنه  تعنيهم، 
وتدخا  املعنية  للسفارة  قانونا  املوكولة 

ضمنيا في السيادة الوطنية.
وذكر مكتب الحزب باملهام التي يحددها 
القانون الدولي للسفارات واملتمثلة أساسا 
تمثلها  التي  الدول  مصالح  عن  الدفاع  في 
وتأمني وتسهيل أعمال وخدمات مواطنيها 

املقيمني في الدولة املضيفة.
من  املغربية  الحكومة  الــحــزب  وحـــذر 
نشرته السفارة  الـــذي  اإلعـــان  خــطــورة 
األوكرانية بالرباط، وتجاوزها لكل القوانني 
املنزلق  لهذا  حد  وضع  وضــرورة  الدولية، 
الخطيرة  للتداعيات  املــدان،  الدبلوماسي 

شأنه  من  والذي  الوخيمة،  والعواقب 
الدبلوماسية  للعاقات  اإلساءة 

بـــني املـــغـــرب وجــمــهــوريــة 
روســـــــيـــــــا 

االتحادية.

ما هـــذا يا وزيــر الفــالحة؟

ين الصديقيأوز

سيليفيا منيبفا

الرباط. األسبوع

أفــريــك«  »جـــون  ملجلة  تقرير  أفـــاد 
الفرنسية، أن »أعمال عنف حصلت في 
مخيمات تندوف نهاية فبراير املنصرم، 
وذلك في ظل الضعف الذي تعرفه جبهة 
البوليساريو بسبب النزاعات القبلية«.
بعنوان  مــقــال  فــي  املجلة  ــدت  وأكـ
عــدم  حــالــة  تعيش  »الــبــولــيــســاريــو 
القبلية«،  النزاعات  استقرار على وقع 
بالذكرى  ــرة  األخــي ــفــاالت  »االحــت أن 

االنفصالية  الجبهة  لتأسيس   46 الـــ 
ــة، شــهــدت  ــي ــم ــوه ــة ال ــوري ــه ــم ــج وال
مخيمات  داخل  القبائل  بني  اشتباكات 
في  التحكم  أجــل  مــن  وذلــك  تــنــدوف، 
أن  وأوضــحــت  الــتــهــريــب«،  عمليات 
الصحراوية  بالجمهورية  »االحتفاالت 
الوهمية يوم 27 فبراير املاضي، تحولت 
إلى أحداث عنف، بعد وقوع اشتباكات 
بـــني الـــصـــحـــراويـــني ومــيــلــيــشــيــات 
البوليساريو، حيث تم إضرام النار في 
الضيوف  الستقبال  املخصصة  الخيمة 
بالحجارة،  عناصرها  ورشق  األجانب، 
مشيرة  ــات«،  ــرب وع مركبات  وتدمير 

إلى  تحولت  الصراعات  »هذه  أن  إلى 
تبادل إلطاق نار شاركت فيه جماعات 
مما جعل  الركيبات،  قبيلة  من  مختلفة 
الجنرال  من  تعزيزات  تطلب  الجبهة 
قائد  اإلسماعيلي،  مصطفى  الجزائري 
املنطقة الثالثة، من أجل ضمان حماية 
لكن  األمني،  الوضع  وتهدئة  األجانب 

الغاضبني رفضوا هذا التدخل«.
»إن  أفـــريـــك«:  »جــــون  ــت  ــافـ وأضـ
مــا يسمى  قــيــام  بــدأت عند  األحـــداث 
منازل  بمداهمة  البوليساريو،  شرطة 
صحراويني بمخيم السمارة، مما تطور 
وحــرق  ومــظــاهــرات  احتجاجات  إلــى 

ملقرات الشرطة في املخيم، بعدما شنت 
امليليشيات حملة اعتقاالت في صفوف 
املنتمية  الصحراوية  العائات  أبناء 
أكبر  تعتبر  التي  الركيبات  لقبائل 

القبائل في املخيمات«.
وحسب املجلة الفرنسية، فإن »تصاعد 
الذي  الضعف  بسبب  جاء  العنف  حدة 
وعودة  البوليساريو  قيادة  منه  تعاني 
أن  حيث  املخيمات،  في  القبلي  املنطق 
بعض القبائل تشعر بالحيف من توزيع 
السلطة السياسية واالقتصادية، السيما 
مختلف  فــي  بالتحكم  يتعلق  مــا  فــي 
عمليات التهريب التي تنظم في املنطقة«.

تـــندوف احتجــاجـات ونــزاعـات قبـــلية في 

بنعبد هللا

الرباط. األسبوع

املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  قيام  بعد 
املشغلني  هيئة  مع  شراكة  اتفاقية  بتوقيع 
أبيب،  تل  في  اإلسرائيلية  األعمال  وأربــاب 

االقتصادي  املنتدى  هامش  على 
ــي، دعــا  ــل ــي املــغــربــي اإلســرائ
نـــشـــطـــاء وحـــقـــوقـــيـــون فــي 
االجتماعي  التواصل  مواقع 
ــني املــغــاربــة، إلــى  ــواطــن امل
التابعة  الشركات  مقاطعة 
لـ»الباطرونا« والتي شاركت 
فـــي عــمــلــيــة الــتــطــبــيــع مع 
شركات االحتال اإلسرائيلي.

ــة الــتــي  ــي ــاق ــف ــص االت ــن وت
»الباطرونا«  رئيس  وقعها 
تومر  رون  مع  لعلج،  شكيب 

رئــيــس اتــحــاد الــصــنــاعــات فــي إســرائــيــل، 
التجارة  غــرف  اتحاد  رئيس  لني  وأوريــيــل 
الشراكة بني  قنوات  فتح  إسرائيل، على  في 
القطاع الخاص املغربي ونظيره اإلسرائيلي، 
االهتمام  ذات  املــشــاريــع  فــي  والتنسيق 
تبادل  تحسني  قرر الطرفان  حيث  املشترك، 
االستيراد  أنشطة  التجارية حول  املعلومات 
واالبتكار،  والتطوير  والبحث  والتصدير، 
بني  التكنولوجي  الــتــعــاون  وإمكانية 
املتعلقة  الــوثــائــق  ونــشــر  الــبــلــديــن، 
والــتــجــارة  االقــتــصــاديــة  بالتنمية 

الخارجية وفرص االستثمار.
لدعم  املــغــربــيــة  الــجــبــهــة  ــت  ــ ودع
يوم  فــي  االحــتــجــاج  إلــى  فلسطني، 
يصادف  الذي  الفلسطيني  األرض 
توقيع  على  ردا  مــارس،   30
هذه االتفاقات بني رجال 
ــال املــغــاربــة  ــمـ األعـ

واإلسرائيليني.

اختالالت في نظام نزع الملكية ألجل 
العــامة المنفـــعة 

الرباط. األسبوع

نزع  تجربة  »إن  واملـــاء:  التجهيز  وزيــر  البركة،  نــزار  قــال 
اإلشكاليات  من  العديد  عن  كشفت  العامة  املنفعة  ألجل  امللكية 
الجماعية واملصلحة  الحقوق بني املصلحة  املتمثلة في ضمان 
من  العديد  يعتبرها  التي  ومسألة التعويضات  الشخصية، 

املواطنني واملواطنات غير كافية«.
ألجل  امللكية  »نزع  حول  نظمت  ندوة  خال  البركة  وأوضح 
باملساطر  أيضا  تتعلق  »اإلشكاليات  أن  الــعــامــة«،  املنفعة 
األحــكــام  تطبيق  وصــعــوبــات  واملــعــقــدة،  الطويلة  ــة  ــ اإلداري
اإلشكاليات  هــذه  »معالجة  أن  وأضــاف  الــواقــع«،  أرض  على 
املنفعة  ألجل  امللكية  بنزع  املتعلق  القانون  مراجعة  تتطلب 
واالقتصادية  التنموية  الــتــطــورات  يــواكــب  حتى  الــعــامــة، 
.»2011 دســتــور  بها  ــاء  ج الــتــي  والــحــقــوق   واالجــتــمــاعــيــة، 
الوصية  املعقدة، تعتزم الوزارة  العراقيل واملساطر  ولحل هذه 
عبر  واالختاالت،  املشاكل  هذه  ملعالجة  الحلول  بعض  وضع 
املتعلقة  القضائية  والتدابير  اإلداري  البحث  إجراءات  مراجعة 
لفائدة  العقار  تعبئة  لتمويل  صندوق  وإحــداث  امللكية،  بنزع 
املشاريع االستثمارية، ووكالة وطنية مسؤولة عن تعبئة العقار 

لفائدة مشاريع البنيات التحتية واالستثمارية.

نشطاء يدعون إلى مقاطعة »الباطرونا«
 بعــــد التطبـــيع مع إســـرائيل

لعلج
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ملف  األسبوع

رغبة أمريكا في عدم نشوب 
نزاع بين المغرب والجزائر 

خالل أي توتر سببه روسيا، 
ليس وليد اليوم

إذا ما عدنا إلى التاريخ القريب، فدائما 
األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  نجد  ما 
إمكانية نشوب حرب  من  تبدي تخوفها 
ــر، ال لــشــيء إال  ــجــزائ بــن املــغــرب وال
للنفوذ  مدخال  يشكل  ذلك  أن  العتبار 
أن وثائق  املنطقة، ونجد  إلى  الروسي 

املخابرات األمريكية عبرت عن تخوفها 
بن  مسلح  نــزاع  نشوب  إمكانية  من 
قضية  بداية  عند   1975 سنة  البلدين 
أن  الحظت  حيث  املغربية،  الصحراء 
في  أوجه  في  كان  السوفياتي  النفوذ 
أزمة  هناك  كانت  عندما  املرحلة،  تلك 
يونانية تركية في شرق حوض البحر 
ليبيا  كانت  وكذلك  املتوسط،  األبيض 
التي كان رئيسها معمر القذافي عبارة 
للتغلغل  السوفيات  يد  في  أداة  عن 
هذا  وعلى  اإلفريقية،  الــقــارة  داخــل 
األساس كانت أمريكا تعمل ضد تحول 
حوض البحر األبيض املتوسط لساحة 
نفوذا  يعني  كان  ما  وهو  للصراعات، 

أكبر للسوفيات في إحدى أهم املناطق 
في العالم.

الروسي  التوتر  اليوم  بدأ  وعندما 
األوكراني، ظهر كم أن الواليات املتحدة 
نشوب  عــدم  على  حريصة  األمريكية 
نزاع بن املغرب والجزائر، وكيف أنها 
في  الجزائري  املغربي  الصراع  تضع 
األوكــرانــي،  الــروســي  الــصــراع  ميزان 
ــك، أنــه في  ــوى األدلـــة على ذل ومــن أق
خضم بداية التوتر الروسي األوكراني 
ظل  ــي  وف املــاضــي،  فبراير  شهر  فــي 
اهتمام العالم بكامله بما كانت ستؤول 
إليه األمور هناك، وجد وزير الخارجية 
وقتا  بلينكن،  أنــطــونــي  ــكــي  األمــري

الستقبال املبعوث الخاص لألمن العام 
املغربية،  الصحراء  في  املتحدة  لألمم 
ستيفان دي ميستورا، لبحث آفاق هذا 
النزاع والحلول املمكنة، وهو ما يؤكد 
بملف  الكبير  واشنطن  اهتمام  على 
كان يعتبر حتى األمس القريب ثانويا 

للغاية بالنسبة إليها.
الرسمي  املتحدث  قال  اللقاء،  وبعد 
نيد  األمريكية،  الدبلوماسية  باسم 
بلينكن  الخارجية  ــر  وزي أن  بــرايــس، 
بحث مع املبعوث األممي تطورات ملف 
لدى  األولى  جولته  ونتائج  الصحراء، 
التزام  على  شدد  ثم  املعنية،  األطــراف 

واشــنــطــن بــدعــم الــجــهــود التي 

عجلة  دارت  األوكرانية،  الروسية  الحرب  بداية  منذ 
العالمي،  الصعيد  على  كبيرة  بسرعة  ــداث  األحـ
أزمة  أبرزها  لعل  السطح،  على  قضايا  عدة  وطفت 
الطاقة التي أصبحت دول االتحاد األوروبي تعاني 
منها في ظل اعتمادها على الغاز الروسي بصفة أساسية، حيث 
يغطي هذا األخير ما يقارب نصف احتياجات دول االتحاد األوروبي، 
على  األوروبية  والــدول  أمريكا  قدرة  دون  حال  الذي  األمر  وهو 
فرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا في ظل تبعيتهم لها 

على مستوى األمن الطاقي.
من  التخلص  في  الفوري  التفكير  بدأ  المشكل،  هذا  ولمواجهة 

هذه التبعية لروسيا، في مرحلة أولى، عن طريق مطالبة والضغط 
الخليج والجزائر، من أجل رفع  الدول، ومنها دول  الكثير من  على 
حصتها من إنتاج الغاز الطبيعي والبترول، وقد بّين تعامل هذه 
زيادة اإلنتاج، كيف أن  الدول مع الضغوطات األمريكية من أجل 
المعادلة  وأن  تاريخه،  في  هام  تحول  على  مقبال  أصبح  العالم 
موازين  في  تغيير  هناك  سيكون  وبالتالي،  محالة،  ال  ستتغير 
ستفرض  الطاقي  األمن  إلى  أوروبــا  حاجة  أن  ظهر  حيث  القوى، 
عليها - دون شك - التفكير في االعتماد على مصادر أخرى للغاز 
الطبيعي.. فهل سيمهد ذلك إلى دعم وتسريع مشروع خط الغاز 

النيجيري المغربي ؟

سعد الحمريأعد الملف: 

اتفاق خط أنبوب الغاز المغربي - النيجيري يحظى برعاية ملكية كبيرة

هل تعجل أزمة الطاقة العالمية بتـنفيذ
مشروع خط الغاز المغربي - النيجيري ؟

تداعيــات الحــرب األوكرانــية
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يبذلها دي ميستورا في قيادته للعملية 
املتحدة  بــاألمــم  الخاصة  السياسية 
ذاته،  الوقت  وفي  الصحراء،  ملف  في 
واألممي  األمريكي  املسؤول  أن  كشف 
الدبلوماسية  املشاركة  أيضا  بحثا 
عملية  لتعزيز  الدوليني  الشركاء  مع 
منطقيا  حال  تحقق  موثوقة  سياسية 

ودائما للصراع الدائر في املنطقة.
الخارجية  وزير  استقبال  اعتبر  لقد 
مفاجأة  األممي  للمبعوث  األمريكية 
إلى ثالثة أسباب  ذلك  حقيقية، ويعود 
االستقبال  تزامن  أوال،  وهي:  رئيسية 
الروسي  بالنزاع  مع انشغال واشنطن 
عادة  ثانيا،  أوكرانيا،  حــول  الغربي 
لوزير  مساعدون  مسؤولون  كــان  ما 
يتولون  الذين  هم  األمريكي  الخارجية 
استقبال املبعوث األممي ومعالجة ملف 
الصحراء معه، باستثناء حالة واحدة، 
عندما كان املبعوث جيمس بيكر، وزير 
يعالج  األســبــق،  األمريكي  الخارجية 
البيت  في  عليا  مستويات  على  امللف 
عن  االستقبال  كشف  وثالثا،  األبيض، 
املتحدة  الواليات  توليها  التي  األهمية 
في  التقدم  وضــرورة  الصحراء  لنزاع 

البحث عن الحل.

رفض الجزائر رفع زيادة حصتها 
من الغاز الموجه إلى أوروبا 

رغم الضغوط األمريكية

ألوكرانيا،  الروسي  الغزو  بداية  مع 
لهذه  الفورية  النتائج  بعض  ظهرت 
الحرب، لعل أهمها عدم قدرة واشنطن 
االقتصاد  على  كبيرة  قيود  فرض  على 
االتحاد  دول  اعتماد  بسبب  الروسي، 
الــغــاز  عــلــى  كبير  بشكل  ــي  ــ األوروبـ
والبترول الروسيني، وتأكد أن الواليات 

الغاز  إمدادات  من  املزيد  تريد  املتحدة 
لتخليصهم  األوروبـــيـــني،  لحلفائها 
الحرب  ظل  في  ملوسكو،  التبعية  من 
الروسية على أوكرانيا، ويأتي هذا في 
وقت أكد فيه االتحاد األوروبي عزمه على 
التخلي نهائيا عن الغاز الروسي على 
أن  العلم  مع  واملتوسط،  القريب  املدى 
الغاز الروسي يمول السوق األوروبية 
في  احتياجاتها  من   %  40 من  بأكثر 
ذكرت  اإلطار،  ذات  وفي  الطاقة،  مجال 
خبرا  اإلسبانية،  »إملــونــدو«  صحيفة 
مــفــاده أن »االتــحــاد األوروبـــي وضع 
إذ  الروسي،  الغاز  لتعويض  مخططا 
قطر ومصر  كل من  مع  بالتفاوض  بدأ 

والجزائر وأذربيجان«.
ــرورة ملحة  ــضـ الـ ــدت  ــن هــنــا بـ ومـ
الدول  بعض  حث  أجل  من  لواشنطن 
على مضاعفة إنتاجها من الغاز املوجه 
ألوروبا، وكان من ضمن الدول املعنية 
بذلك، الجزائر واملغرب، على اعتبار أن 
الجزائر  يمر من  كان  للغاز  هناك خطا 
غير  إسبانيا،  إلى  ويصل  املغرب  عبر 
املاضي،  أكتوبر  شهر  منذ  انقطع  أنه 
العقد  تمديد  الجزائر  رفضت  عندما 
بينها وبني املغرب بسبب قطع العالقات 

السياسية بني البلدين.
وفي هذا اإلطار، ))قامت نائبة وزير 
شيرمان،  ويندي  األمريكي،  الخارجية 
والجزائر  املغرب  من  كل  إلــى  بزيارة 
وإسبانيا، حيث قادت وفدا أجرى جولة 
البلدين  بني  االستراتيجي  الحوار  من 
اإلقليمية  السياسية  القضايا  حــول 
والتعاون املشترك، وبعد نهاية الزيارة 
إلى املغرب، جددت املسؤولة األمريكية 
دعم بالدها ملخطط الحكم الذاتي الذي 
حال   2007 سنة  منذ  املغرب  يقترحه 
الصحراء،  أقاليم  حول  للنزاع  نهائيا 
السيادة  تحت  ذاتية  إدارة  بمنحها 
شيرمان:  ويــنــدي  وقــالــت  املــغــربــيــة، 
اعتبار  تواصل  املتحدة  الــواليــات  إن 

جادا  الذاتي  للحكم  املغربي  املخطط 
وذا مصداقية وواقعيا، وذلك باعتباره 
سكان  لتطلعات  تستجيب  مــقــاربــة 
أيضا،  املشترك  البيان  وذكر  املنطقة، 
الثابت  دعمهما  عن  أعربا  الطرفني  أن 
العام  لــأمــني  الشخصي  للمبعوث 
ميستورا،  دي  ستيفان  املتحدة،  لأمم 
املتعلق  السياسي  للملف  قيادته  في 
بالصحراء، تحت رعاية األمم املتحدة، 
إلى  التالية  األيام  في  بزيارة  قامت  ثم 
كل من الجزائر وإسبانيا، حيث عقدت 
مع مسؤولي البلدين جولة من الحوار 
نهاية  وبــعــد  أيــضــا،  االســتــراتــيــجــي 
الجولة، بدا أن الهدف األساسي من 
للبلدان  األمريكية  املسؤولة  ــارة  زي
الغاز  أنبوب  بالضبط  هو  الثالثة، 
إسبانيا،  إلى  املغرب  عبر  يمر  الذي 
حيث فاتحت الدبلوماسية األمريكية 
إسبانيا واملغرب والجزائر في مسألة 
الجزائري  الغاز  أنبوب  فتح  إعــادة 
بوست  عربي  )املصدر:  املغرب((  عبر 

/ 13 مارس 2022(.
سياق  في  »إملوندو«  صحيفة  وقالت 
باالقتراح  إسبانيا رحبت  ))إن  متصل: 
تشغيل  ــادة  إعـ أن  مــؤكــدة  األمــريــكــي، 
سيعود  األوروبـــي  املغاربي  األنــبــوب 
بالنفع على إسبانيا وأوروبا في الظرف 

الحالي((.
وفيما يتعلق باملوقف الجزائري، فإن 
الجزائر - حسب موقع »عربي بوست« - 
ال تنوي فتح الصنبور املتحكم في تدفق 
األوروبي  املغاربي  األنبوب  عبر  الغاز 
تمارس  باتت  التي  الضغوطات  رغم 
ــي  األوروبـ االتــحــاد  طــرف  مــن  عليها 
وبعيدا  األمريكية،  املتحدة  والواليات 
إعادة  الجزائر  رفض  أسباب  ربط  عن 
فقد  املغاربي،  الغاز  أنبوب  تشغيل 
اعتبر موقع »عربي بوست« أن الجزائر 
ترفض إعادة تشغيل األنبوب لسببني: 
أولهما يتعلق بقدراتها اإلنتاجية التي 

دفعة  أنابيب   3 لها بتشغيل  ال تسمح 
املغاربي-األوروبي،  )ميدغاز،  واحدة 
سيكون  بحيث  اإليــطــالــي(،  األنــبــوب 
عليها إنتاج قرابة 50 مليار متر مكعب 
سنويا، بينما إمكانياتها تسمح حاليا 
على  مكعب  متر  مليار   40 بــإنــتــاج 
فله  الثاني،  السبب  أما  تقدير،  أقصى 
الروسية،  الجزائرية  بالعالقات  صلة 
حال  في  تنهار  وربما  تتوتر،  قد  التي 
البديل  دور  لعب  في  الجزائر  فكرت 
اإلنتاج  في  الــفــارق  أن  رغــم  لغازها، 
ألوروبا  املوجهة  واإلمــدادات  السنوي 
إلى  موسكو  تصدر  إذ  متكافئة،  غير 
القارة العجوز 40 % من احتياجاتها 
لدول  الجزائر  تصدر  بينما  الطاقية، 

االتحاد األوروبي 11 % فقط. 
أما السبب الثاني الذي قدمه موقع 
»عربي بوست« كسبب رئيسي يحول 
دون إعادة فتح أنبوب الغاز املغاربي، 
موسكو  طــرف  من  عليه  ــردود  م فهو 
نفسها التي رفعت الحرج عن الجزائر 
السفير  ــال  ق حيث  ــبــاب،  ال ــذا  ه فــي 
الروسي في الجزائر، إيغور بيلياييف: 
))إن العالقات الجزائرية الروسية لن 
ضخ  فــي  محتملة  زيـــادة  بــأي  تتأثر 

الغاز الجزائري نحو أوروبا((.
صحيفة  مــع  حديثه  فــي  ــح  وأوضـ
الصادرة  الجزائرية  »ليكسبريسيون« 
إلى زيادة  أن بالده تنظر  بالفرنسية، 
القارة  نحو  الــجــزائــري  الــغــاز  ضــخ 
بحتة«،  تجارية  كـ»مسألة  األوروبية 
تحيي  »روسيا  أن  السفير  ذكــر  كما 
يتعلق  فيما  الجزائر  موقف  وتحترم 
املتحدة  لأمم  العامة  الجمعية  بقرار 
امتنعت  ــذي  وال روسيا،  يدين  الــذي 
وجاء  عليه«،  التصويت  عن  الجزائر 
السلطات  فيه  تواصلت  وقت  في  ذلك 
الجزائر  مع  وإيطاليا  إسبانيا  في 

لــبــحــث مـــوضـــوع اإلمــــــدادات 
بالطاقة.

ال نرى أن االتحاد األوروبي سيدعم مرور 
خط الغاز النيجيري عبر الجزائر، على اعتبار 

أنه سيمر من مالي التي تعرف نفوذا 
روسيا كبيرا، كما أن التجربة ستجعل 

دول االتحاد ال ترغب في أن تكون جل 
إمدادات الطاقة مارة عبر الجزائر فقط، 
وإذا مر من المغرب، فعلينا أال نغفل 

أن موريتانيا والسينغال اكتشفتا 
كميات هائلة من الغاز الطبيعي، وهو 
ما يعني أن تضخ هذه الدول التي سيمر 

عبرها خط األنابيب النيجيري المغربي، 
حصتها الموجهة للتصدير عبره، ومن هنا 

يمكن لدول االتحاد األوروبي أن تمول 
هذا الخط على المدى القريب.

أنبوب الغاز القادم من الجزائر عبر المغرب نحو أوروبا والذي توقف عن العمل
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املباشر  الــســبــب  فـــإن  عــلــيــه،  ــاء  ــن وب
الــجــزائــر فــي عــدم استفادة  هــو رغــبــة 
كشفت  حيث  الغاز،  أنبوب  من  املغرب 
الـ»إملوندو«، أن ))الجزائر حذرت مدريد 
املغرب  حاجيات  لكافة  توفيرها  مــن 
األنبوب  عبر  نقله  طريق  عن  الغاز  من 
إي«((..  إم.  »جي.  األوروبــي  املغاربي 
فقد اشترطت الجزائر على إسبانيا عدم 
تحويل الغاز الجزائري إلى املغرب بعد 
ومدريد،  الرباط  بني  الثنائي  االتفاق 
في  توصال  قد  وإسبانيا  املغرب  وكان 
بداية شهر فبراير املنصرم، إلى اتفاق 
بشأن استخدام الغاز الطبيعي املسال 
مــن املــحــطــات اإلســبــانــيــة مــن طرف 
عبر  الطبيعي  الغاز  لتزويد  املغرب 
األوروبي،  املغاربي  الغاز  أنابيب  خط 
غير أن الجزائر حذرت من فكرة إقدام 
القادم  الغاز  إرســال  على  إسبانيا 
من الجزائر لصالح املغرب بطريقة 
املغاربي  األنــبــوب  عبر  عكسية، 
الــذي كان  إم. إي«  »جــي.  األوروبــي 
أوروبــا  إلى  الغاز  لتصدير  يستخدم 
في  استخدامه  عــن  تتوقف  أن  قبل 

نهاية أكتوبر املنصرم. 

ليست الجزائر وحدها من 
رفضت الضغوط األمريكية.. 

بل السعودية واإلمارات أيضا

ال يبدو أن الجزائر وحدها من تعارض 
لتوريد  األوروبية  األمريكية  الضغوط 
السياق  أصبح  فقد  بالغاز،  ــا  أوروبـ
من  العديد  بمعارضة  يتسم  الــدولــي 
الدول رفع حصتها في السوق الدولية 
من الطاقة، ومن ذلك ما أصبحت تعيشه 
مع  األيام  هذه  في  من مصاعب  أمريكا 
السعودية  العربية  اململكة  مــن  كــل 
قالت  فقد  املتحدة..  العربية  واإلمــارات 
الصدد:  هذا  في  »الغارديان«  صحيفة 
مع  مواجهة  في  األبيض  البيت  ))إن 
أزمة  لحل  والسعودية  اإلمارات  كل من 
الطاقة العاملية في ظل الحرب املستمرة 
بأوكرانيا، حيث تحاول كل من أبوظبي 
مقايضة  عــلــى  الــحــصــول  والـــريـــاض 
العالقات  أن  علما  واشنطن،  مع  كبيرة 
أدنى  األمريكية مع الشرق األوسط في 
العصر  في  مثلها  تشهد  ولم  حاالتها، 
بأن  تقديرات  هناك  فإن  لذا،  الحديث، 
هذا سيؤدي إلى إعادة النظام اإلقليمي 
من  كــل  مصلحة  فــي  تــصــب  بطريقة 

الرياض وأبو ظبي((.
ــه ))فــي  وذكـــرت نفس الــجــريــدة، أن
أن  سلمان  بن  محمد  يشعر  الــريــاض 
الرئيس جو بايدن تجاهله منذ وصوله 
إلى البيت األبيض، فجريمة قتل جمال 
استخبارات  رجــال  يد  على  خاشقجي 
سعوديني في تركيا، والحرب في اليمن، 
اإلنــســان،  حقوق  لناشطي  واعتقاله 
ومقاطعة قطر، جعلته »منبوذا« بالنسبة 
لإلدارة، أما الخالفات مع أبوظبي، فهي 
صارخة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. 
فقد فوجئت إدارة بايدن بامتناعها عن 
ــذي  وال األمـــن  مجلس  فــي  التصويت 
نيويورك  في  الدبلوماسيون  إليه  نظر 
أخدمك«  »اخدمني  مقايضة  أنــه  على 

لقرار  موسكو  دعم  ومقابل  روسيا  مع 
تقدمت به اإلمارات لتصنيف الحوثيني 
السعودية  وعبرت  إرهابية،  كمنظمة 
إدارة  قرار  من  واإلمارات عن غضبهما 
دونالد  إدارة  اتخذته  قرار  إلغاء  بايدن 
قائمة  على  الحوثيني  بوضع  ترامب 
الجماعات اإلرهابية األمريكية، في وقت 
واصلت فيه اإلدارة محادثات صعبة مع 
إيران إلحياء امللف النووي الذي خرجت 

منه إدارة ترامب في عام 2018.
وهناك أمور أخرى غير النفط واليمن 
القوي  فالشعور  ــســان،  اإلن وحــقــوق 
فــي الــريــاض وأبــوظــبــي، هــو أن نهج 
بايدن في املنطقة أصبح ناقدا للحلفاء 
التي  إيــران  مع  ومتساهال  التقليديني 

تظل عدوا لهما.
الرياض  بني  العالقات  توتر  أدى  وقد 
العهد  ولـــي  رفـــض  إلـــى  ــن،  ــط وواشــن
تلقي  بنسلمان،  األمير محمد  السعودي 
بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  من  مكاملة 
للرئيس  مهينا  بـــدا  بشكل  ــرا،  ــؤخ م
صحيفة  كشفت  حني  في  األمريكي((، 
»وول ستريت جورنال« األمريكية مؤخرا، 
أن ))السعودية وجهت دعوة إلى رئيس 
في  لزيارتها،  بينغ،  جني  شي  الصني 
واشنطن  بني  العالقات  فيه  تشهد  وقت 

والرياض توترا ملحوظا((.
وذكرت الصحيفة أن ))زيارة الرئيس 
أول  ستكون  التي  للسعودية،  الصيني 
منذ  بينغ  جــني  لشي  خارجية  زيـــارة 
أن  املقرر  من   ،»19 »كوفيد  جائحة  بدء 
السعودية  وأن  رمضان،  بعد شهر  تتم 

الصيني  الرئيس  الستقبال  تحضر 
بحفاوة بالغة على غرار زيارة الرئيس 
األمريكي السابق دونالد ترامب للمملكة 
كأول دولة يزورها عقب توليه السلطة 
اإلسالمية  القمة  عقد  2017، حيث  عام 
آنذاك  الفت  تكريم  في  وذلك  األمريكية، 
به  خــالــف  ــرامــب  ت قــبــل  مــن  للمملكة 
بأن  األمريكية  الدبلوماسية  التقاليد 
بعد  للرئيس  ــى  األولـ ــارة  ــزي ال تــكــون 
إحدى  أو  كندا  أو  للمكسيك  انتخابه، 
الحليفة  الــكــبــرى  األوروبـــيـــة  الـــدول 

لواشنطن((..
ــني الــريــاض  دفـــع تــوتــر األجــــواء ب
وأبوظبي من جهة وواشنطن من جهة 
أخرى، رئيس وزراء بريطانيا، بوريس 
الخليج  منطقة  زيــارة  إلى  جونسون، 
وقد  ــارات،  اإلمـ ثم  بالسعودية  بدأها 
جــاءت هــذه الــزيــارة في وقــت تحاول 
فيه الدول الغربية الحصول على مزيد 
اعتمادها  وتخفيف  الطاقة  واردات  من 
وإبطاء  الــروســي  والنفط  الغاز  على 
العقوبات  نتيجة  أسعارهما،  ارتفاع 
التي فرضها الغرب على موسكو بسبب 
غزو أوكرانيا، وفي هذا الصدد سبق أن 
فيه:  قالت  تقريرا  »الغارديان«  نشرت 
))إن رئيس الوزراء بوريس جونسون، 
إقناع  فــي  كبيرة  مصاعب  سيواجه 
السعوديني واإلماراتيني بزيادة معدالت 
أن  إلى  التقرير  وأشار  النفط((،  إنتاج 
في  انتقادات  يواجه  الــوزراء  ))رئيس 
الداخل وفي الخليج في محاوالته لرفع 

مستويات إنتاج النفط((.

تمويل خط الغاز المغربي 
النيجيري حل للمدى البعيد

مجال  في  اإلنــتــاج  رفــع  رفــض  أن  يظهر 
يقتصر  ال  ــدول  ال بعض  طــرف  من  الطاقة 
على الجزائر فقط، بل هو موجة عاملية في 
سياسية  عاملية  خريطة  رسم  محاولة  إطار 
لحد  ترفض  الخليج  دول  أن  حيث  جديدة، 
اآلن أي ضغط أمريكي في هذا الباب، ويبدو 
أن الحرب الروسية األوكرانية ستطول على 
األقل إلى بداية شهر ماي، وهو األمر الذي 
من شأنه أن يجعل االتحاد األوروبي يفكر 
ملشكل  البعيد  املــدى  على  حلول  في  جديا 
الجاهزة،  الحلول  ومــن  الطبيعي،  الغاز 
املغربي،  النيجيري  الغاز  أنبوب  خط  دعم 
الذي يعرف التباطؤ لعدة اعتبارات، أهمها 
مشكل التمويل، ومزاحمة الجزائر للمغرب.

لذلك، ال نرى أن االتحاد األوروبي سيدعم 
مرور خط الغاز النيجيري عبر الجزائر، على 
اعتبار أنه سيمر من مالي التي تعرف نفوذا 
روسيا كبيرا، كما أن التجربة ستجعل دول 
االتحاد ال ترغب في أن تكون جل إمدادات 
مر  وإذا  فقط،  الجزائر  عبر  مــارة  الطاقة 
موريتانيا  أن  نغفل  أال  فعلينا  املغرب،  من 
والسينغال اكتشفتا كميات هائلة من الغاز 
الطبيعي، وهو ما يعني أن تضخ هذه الدول 
التي سيمر عبرها خط األنابيب النيجيري 
عبره،  للتصدير  املوجهة  حصتها  املغربي، 
أن  لدول االتحاد األوروبــي  ومن هنا يمكن 

تمول هذا الخط على املدى القريب.

فوجئت إدارة بايدن بامتناع أبوظبي عن التصويت في مجلس األمن والذي نظر إليه الدبلوماسيون في 

نيويورك على أنه مقايضة »اخدمني أخدمك« مع روسيا ومقابل دعم موسكو لقرار تقدمت به اإلمارات لتصنيف 

الحوثيين كمنظمة إرهابية، وعبرت السعودية واإلمارات عن غضبهما من قرار إدارة بايدن إلغاء قرار اتخذته 

إدارة دونالد ترامب بوضع الحوثيين على قائمة الجماعات اإلرهابية األمريكية، في وقت واصلت فيه 

اإلدارة محادثات صعبة مع إيران إلحياء الملف النووي الذي خرجت منه إدارة ترامب في عام 2018.

وهناك أمور أخرى غير النفط واليمن وحقوق اإلنسان، فالشعور القوي في الرياض وأبوظبي، هو أن نهج 

بايدن في المنطقة أصبح ناقدا للحلفاء التقليديين ومتساهال مع إيران التي تظل عدوا لهما

ألول مرة.. بعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي في خالف مع أمريكا
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كواليس  صحراوية  

يتاني يعبر  الوفد المور
عن سعادته بلقاء الملك 

محمد السادس
العيون. األسبوع

  
أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا املشتركة 
وأكثر  متميزة  كانت  املوريتانية،  املغربية 
الحكومة  رئيس  عبر  حيث  سابقاتها،  من  قوة 
محمد  املــلــك  بلقاء  سعادته  عــن  املوريتانية 
أقام  حيث  شملته،  التي  والحفاوة  السادس، 
الوزير  شرف  على  غذاء  مأدبة  بالرباط،  امللك، 
محمد  املوريتانية،  اإلسالمية  للجمهورية  األول 
ترأسها  له،  املرافق  والوفد  مسعود،  بالل  ولد 
رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومستشارا امللك 
فؤاد عالي الهمة وعمر عزيمان، ورئيس مجلس 
الشؤون  ووزيـــر  مــيــارة،  النعم  املستشارين 
الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني 
أعضاء  مــن  وعــدد  بــوريــطــة،  ناصر  بــالــخــارج 

الحكومة وشخصيات سامية.
عاليا  املوريتانية  الحكومة  رئيس  وثمن 
وزارة  بمقر  وموريتانيا  املغربية  اململكة  توقيع 
كافة  تهم  اتفاقية   12 على  بالرباط،  الخارجية 
ــعــاون في  ــت املـــجـــاالت، وعــلــى الــخــصــوص ال
والصحة  الحيواني  واإلنتاج  الفالحة  مجاالت 
األحياء  وتربية  البحري  والصيد  الحيوانية 
املستدامة،  والتنمية  البيئة  وحماية  البحرية، 
الصناعي،  املجال  في  والتعاون  والسياحة، 
والتدخل  اإلسكان  ومجال  املهني،  والتكوين 
والتدبير،  واإليـــداع  املهني  والتكوين  الطبي 
تهم  اتفاقية  البلدان  وقع  كما  الفرص،  وتعزيز 
املديرية  بني  اتفاقية  خالل  من  األمني،  املجال 
ونظيرتها  املغربية  الــوطــنــي  لــأمــن  الــعــامــة 

املوريتانية.
صدى  الــوفــديــن  اجتماعات  وخلفت  هـــذا، 
واسعا في الصحافة املوريتانية التي اعتبرتها 

خطوة في االتجاه الصحيح.

اإلعالم اإلسباني يتهم سانشيز بالتواطؤ
إبــراهيم غــالي مــع 

العيون. األسبوع

  
إسبانية  صحيفة  قــالــت 
ــرار،  ــق ــر ال ــ ــن دوائ مــقــربــة م
زعيم  لــدخــول  املــنــســق  أن 
غالي  إبراهيم  البوليساريو 
ــى األراضـــــي اإلســبــانــيــة  إلـ
بهوية مزورة، كان هو رئيس 

الوزراء بيدرو سانشيز.
الصحيفة،  ذات  ونــقــلــت 
اإللكتروني،  موقعها  حسب 
املكلف  القاضي  عــن  الخبر 
بالقضية، رافاييل السال، حيث 
اعتبر األخير أن سانشيز هو 

أن  بدليل  الرئيسي،  املنسق 
والخارجية  الداخلية  وزارتي 
ال تعمالن - حسب القانون - 
في قضية واحدة دون تنسيق 

من رئيس الوزراء.
ــول  دخ قــضــيــة  زالـــت  وال 
إسبانيا  إلى  غالي  إبراهيم 
بهوية مزورة تحرج الحكومة 
إقالة  رغم  أنه  الحالية، حيث 
اإلسبانية  الخارجية  وزيــرة 
غونزاليس  أرانشا  السابقة، 
باعتبارها املسؤولة عن  اليا، 
بطوش«  »ابــن  دخــول  عملية 
القضاء  فتحقيقات  إلسبانيا، 
عن  تبحث  الزالــت  اإلسباني 

صاحب القرار الرئيسي.
سانشيز

ضحايا البوليساريو يقدمون شهاداتهم أمام األمم المتحدة

العيون. األسبوع 

  
كشف السجني السياسي السابق بمخيمات 
تندوف، محمد زيدان، بمجلس حقوق اإلنسان 
التابع لأمم املتحدة، عن خلفيات اعتقاله مرتني 
والبوليساريو،  الجزائرية  السلطات  قبل  من 
حقوق  عن  ومدافع  كصحفي  نشاطه  بسبب 
سجنه  وتــم  تــنــدوف،  مخيمات  في  اإلنــســان 
املستمر  عمله  »بسبب  السيما  وتعذيبه، 

الصحراويني  ضد  العنيف  بالقمع  للتنديد 
في تندوف، واختالس املساعدات الدولية من 
قبل قادة الجبهة والسلطات الجزائرية، الذين 

حولوا املعسكرات إلى سجن مفتوح«.
وقام نشطاء حقوقيون وضحايا االنتهاكات 
بمساءلة  البوليساريو،  طــرف  من  املرتكبة 
املتحدة،  لأمم  التابع  اإلنسان  مجلس حقوق 
واالنتهاكات  القسري  االختفاء  حاالت  بشأن 
مخيمات  في  البوليساريو  ارتكبتها  التي 
الــجــزائــريــة، وذلــك  ــي  تــنــدوف على األراضــ

بتواطؤ من سلطات هذا البلد.
 49 الـــ  الـــدورة  إطــار  في  تدخلهم  وخــالل 

النشطاء  هؤالء  أثار  اإلنسان،  حقوق  ملجلس 
تفويض  الــخــصــوص،  على  الــصــحــراويــني، 
في  مسلحة  مجموعة  إلى  لسلطاتها  الجزائر 
إلى  الدولي  املجتمع  داعني  تندوف،  مخيمات 
الشاذ  الوضع  لهذا  حد  وضع  قصد  التدخل 

وغير املسبوق في القانون الدولي.
حول  مؤثرة  بشهادات  املتحدثون  وأدلــى 
ارتكبتها  التي  االنتهاكات املروعة والجسيمة 
الجزائرية  السلطات  من  بدعم  البوليساريو 
املــعــارضــة،  األصــــوات  ــات  إســك إلـــى  سعيا 
به  يتمتع  الذي  العقاب  من  باإلفالت  منددين 

مرتكبو هذه الجرائم في مخيمات تندوف.

تلــــكس

صحــــــراوي

أضحى النعم ميارة، الكاتب 
العام لالتحاد العام للشغالين باملغرب 

ورئيس مجلس املستشارين، أكثر 
نشاطا من رئيس مجلس النواب.. 

فبعد زيارته لدول أمريكا الالتينية، 
واستقباله لعدد من البعثات 

الدبلوماسية، يحط الرحال عند رئيس 
املجلس الوطني االتحادي لدولة 
اإلمارات، صقر غباش، حيث أعلنا 

من جديد تمسكهما بالعمل العربي 
املشترك ىلع أسس من التضامن 

والتعاون الحقيقي بما يخدم القضايا 
العربية ويتوافق مع احترام السيادة 

الوطنية للدول، ويضمن وحدتها.

إبراهيم العثماني رئيسا لالتحاد اإلفريقي للتعاضد
عبد اهلل جداد. العيون

العثماني،  إبــراهــيــم  الــصــحــراوي  انــتــخــاب 
اإلدارات  ملوظفي  الــعــامــة  رئيس التعاضدية 
العمومية، رئيسا جديدا للمكتب التنفيذي لالتحاد 
اإلفريقي للتعاضد، لوالية من أربع سنوات، وذلك 
املنعقد  الرابع لالتحاد  العام  خالل أشغال الجمع 
التي حاولت  الجزائر  على  الطريق  قطع  باملغرب، 
عرقلة انتخاب واحد من أبناء الصحراء على رأس 

أكبر تجمع تعاضدي بإفريقيا.
شعار  تحت  املنعقد  املؤتمر،  هذا  خالل  وجرى 
»الحماية االجتماعية، ورش حاسم لضمان العدالة 
االتحاد  هياكل  تجديد  إفريقيا«،  في  االجتماعية 
التنفيذي  املكتب  فــي  أعــضــاء  سبعة  بانتخاب 
حيث  ــة،  اإلداري اللجنة  في  عضوا  عشر  وخمسة 
يضم املكتب التنفيذي الجديد، إلى جانب الرئيس، 
أول  نائبا  )السينغال(  نگوم  باباكار  مــن  كــال 
ثانيا،  نائبا  )مالي(  دجيكيني  وباباسا  للرئيس، 
)الكاميرون(  أغوستني  تيوميال  انتخاب  تم  كما 
وگنوگبو  لالتحاد،  التنفيذي  للمكتب  عاما  كاتبا 

مساعدا،  عاما  كاتبا  ديفوار(  )كوت  بول 
أمينا  )موريتانيا(  أحميدو  وأحــمــد 

القمر(  )جزر  للمال، وفاطمة مويگني 
أمينة للمال مساعدة.

ونوه العثماني بالحضور الكثيف 
دليال  ذلك  معتبرا  املشاركة،  للدول 

بالدور  األعضاء  قناعة  على 
الريادي الذي ينهجه املغرب 
الصحية  التغطية  خالل  من 
امللكي  واملــشــروع  الشاملة 
بتعميم  املتعلق  الطموح 

الحماية االجتماعية التي ستشمل جميع الساكنة.
وأبرز أن املرحلة التي ستعرف وضع خارطة 
إلى تحقيق  طريق واستراتيجية جديدة هادفة 
الغايات التي تأسس من أجلها االتحاد، ستكون 
التعاضديات  جميع  على  لالنفتاح  عنوانا 
اإلفريقية بهدف بلورة االنسجام والتكامل 
أن  إلى  مشيرا  األطــراف،  مختلف  بني 
أجل  من  التعاضديات ستعمل  جميع 
إنعاش هياكل االتحاد، الذي تأسس 
والتعاون  التضامن  إرساء  بهدف 

بني الدول والشعوب اإلفريقية. العثماني

سيدي إفني. األسبوع 

في سابقة قد تكون هي األولى من نوعها منذ 
السلطات  الكريم، تغيب  القرآن  انطالق مسابقة 
املحلية بأقاليم سيدي إفني وكلميم وآسا الزاك 
وتجويد  حفظ  مسابقة  انطالق  عن  وطانطان، 
تحت  املنظمة   11 نسختها  في  الكريم  القرآن 

الرعاية امللكية.
العلمي،  املجلس  رئــيــس  تغيب  وبإفني 

واكتفى األمر بحضور مصلني وممثل 
ــن املــجــلــس ومـــنـــدوب الــشــؤون  ع
على  القائمون  وظــل  اإلسالمية، 
الشأن الديني في حيرة من أمرهم 
واملنتخبني  األقاليم  عمال  لغياب 
الوفد  يرافقون  ما  غالبا  الذين 

الرسمي، وبات األمر وكأنها 
من  صادرة  تعليمات 

جهة ما.
ــوع  وعــــــم نـ
مــــن الـــتـــذمـــر 
ــســاؤالت  ــت وال

تجاهل  بعد  كتاب هلل،  املساجد وبني حملة  داخل 
السلطات ملسابقة منظمة تحت رعاية أمير املؤمنني، 
الذي يحف أهل القرآن برعايته واهتماماته، وهي 
قناة  عبر  وبثها  تصويرها  يتم  التي  املسابقة 
تشير  رسالة  في  رمضان،  شهر  طيلة  »العيون« 
العلمية  املجالس  به  تقوم  الذي  الكبير  الدور  إلى 

املحلية ومندوبي الشؤون اإلسالمية.
املسابقات  تنظيم  فــي  اللجنة  واســتــمــرت 
أن  بعد  النهائية  للمسابقة  املؤهلة  اإلقليمية 
جولتها  وستستمر  إفني،  مدينة  من  انطلقت 
الثالث  الجنوبية  الجهات  وعماالت  واليات  في 
طرفاية،  السمارة،  طانطان،  كلميم،  )الزاك، 
في  وأوسرد(  الداخلة،  بوجدور،  العيون، 
الجاري،  مــارس   29 إلى   11 من  الفترة 
بعض  منهم  فردا   14 من  يتكون  بفريق 

الصحفيني والتقنيني واملخرجني.
فهل يتدخل وزير الداخلية عبد الوافي 
غياب  أســبــاب  فــي  للبحث  لفتيت، 
تجويد  مسابقة  عــن  رجــاالتــه 
من  بالرغم  الكريم  الــقــرآن 
تــوصــل الــعــمــالــة بــدعــوة 

رسمية في هذا الشأن ؟

تسجيل 12 موقعا جديدا 
كتراث وطني بالصحراء

أوسرد. األسبوع 

  
املــادي  الــتــراث  دعــم  حــول  هامة  فــي خطوة 
موقعا   12 تسجيل  تم  بالصحراء،  والــالمــادي 
والنقوش  األثرية  الجنائزية  للمجمعات  جديدا 
وادي  الــداخــلــة  بجهة  املــتــواجــدة  الصخرية، 
من  وذلك  الوطني،  التراث  قائمة  ضمن  الذهب، 

أجل املحافظة على هذا التراث وتثمينه.
هذا  فإن  بالداخلة،  الثقافة  مديرية  وحسب 
للمواقع  القانونية  الحماية  سيوفر  االكتشاف 
القيمة  ذات  التاريخية  والــبــنــايــات  ــة  ــري األث
املــواقــع بجماعة  هــذه  وتــتــواجــد  الــحــضــاريــة، 
أرجكمة،  الركلحمر،  )مواقع  أوسرد  إقليم  تيشال 
خشم  و3،  و2  تلكالكت1،  أمرصيط،  الرواكن،  أم 

العي، وأم لحياض...(.
وباملقابل، فإن جماعة بئر كندور، التابعة إلقليم 
ونقوش  هامة  أثرية  مواقع  بها  تتواجد  أوسرد، 
صخرية، ويتعلق األمر بموقعي الشيارات 1 و2، 

وموقع أمزيزات السعدان بجماعة العركوب.

السلطات تغيب عن مسابقة تجويد القرآن

لفتيت



العدد: 1599 من 18 إلى 24 مارس 102022

  تقــرير

إعــداد. خالد الــغازي

إحالة ملفات على القضاء

عن  الــحــســابــات  مجلس  كشف 
ــم املــالــيــة  حــصــيــلــة عــمــل املــحــاك
واملهام  االختصاصات  إطــار  في 
بلغ  حيث  تنجزها،  التي  الرقابية 
الصادرة  والقرارات  األحكام  عدد 
سنتي  برسم  املالية  املحاكم  عن 
287 حكما وقرارا  2019 و2020، 
فيها  حكمت  قضية   72 إطــار  في 
بعقوبات في حق املسؤولني الذين 
ثبت ارتكابهم ملخالفات مستوجبة 
لــلــمــســؤولــيــة، وذلــــك فـــي إطـــار 
التأديب  الختصاص  ممارستها 
ــؤون  ــش املــتــعــلــق بــاملــيــزانــيــة وال

املالية.
وذكر التقرير السنوي للمجلس، 
أن مجموع مبالغ الغرامات املحكوم 
 5 بلغ  القضايا،  إطار هذه  بها في 
درهــم،  و700  ألفا  و228  ماليني 
في حني بلغ مجموع مبالغ إرجاع 
األموال املحكوم بها، مليون و338 

ألفا و237 درهما.
وعلى مستوى القضايا التي بتت 
فيها املجالس الجهوية للحسابات، 
رائجة،  قضية   192 أصل  من  فإنه 
تــوزعــت الــطــلــبــات املــوجــهــة إلــى 
وكالء امللك لدى هذه املجالس، بني 
املجالس  رؤساء  عن  الصادرة  تلك 
إثــر  عــلــى  للحسابات  الــجــهــويــة 
املجالس،  هــذه  هيئات  ــداوالت  مـ
سواء في إطار التدقيق والبت في 
التسيير  مراقبة  أو  الحسابات، 
الصادرة  وتلك  باملائة،   68 بنسبة 
إلى  استنادا  الداخلية  وزيــر  عن 
لــإدارة  العامة  املفتشية  تقارير 

الترابية بنسبة 32 باملائة.
النيابة  أن  إلى  التقرير  وأشــار 
خالل  قامت  املجلس،  لدى  العامة 
22 ملفا على  نفس الفترة، بإحالة 
النقض  محكمة  لدى  العام  الوكيل 
ورئــيــس الــنــيــابــة الــعــامــة، قصد 
امللفات،  هذه  بشأن  املتعني  اتخاذ 
إثارة  بعدم  مقررات  اتخذت  فيما 
ملفات   6 بشأن  العمومية  الدعوى 

لعدم كفاية القرائن واإلثباتات.

 اختالالت في تسيير الجماعات

حسب مجلس العدوي، فإن بعض 
بإعداد  تقم  لم  الترابية  الجماعات 
يؤشر  مما  التنموية،  مخططاتها 
لدى  التنموية  الــرؤيــة  غياب  على 
تمكنها  والتي  املعنية  الجماعات 
ــق ملــؤهــالتــهــا  ــي مـــن تــشــخــيــص دق
والطبيعية،  املالية  وإمكانياتها 
وتحديد حاجيات الساكنة، استنادا 
إلى منهجية تشاركية إلرساء تنمية 
محلية مندمجة ومستدامة، وأوضح 
لم  خنيفرة  بإقليم  جماعة   20 أن 
ولم  التنموي،  املخطط  على  تتوفر 
يتم إعداد املخطط الجماعي للتنمية 
النابور  سبت  لجماعات  بالنسبة 
الوطية  وجماعتي  إفني،  بسيدي 
وتلمزون بإقليم طنطان، مشيرا إلى 
لم  تافياللت  بجهة  جماعة   12 أن 
أن  يجب  التي  الزمنية  املدة  تحترم 
للتنمية،  الجماعي  املخطط  يغطيها 
زاكــورة  بإقليم  جماعات  وخــمــس 

بإقليم  وجماعتان  بميدلت  وثالثة 
تنغير، وجماعة بإقليم الراشيدية.

وأكد التقرير أن بعض الجماعات 
في  تندرج  ال  بإنجاز مشاريع  قامت 
األصل ضمن تلك الواردة بمخططاتها 
التنموية، ولم يتم تحيينها وفق ما 
مما  الجماعي،  املخطط  عليه  ينص 
التخطيط  آلية  فعالية  عــدم  يبرز 
الجماعات،  هاته  شؤون  تدبير  في 
املنجزة  املشاريع  عدد  حصر  تم  إذ 
 71 في  الجماعية  املخططات  خارج 
درعــة  جهة  صعيد  على  مشروعا 
ضعف  التقرير  وسجل  تافياللت، 
مقارنة  للجماعات  املالية  اإلمكانات 
وكذا  الجماعية،  مخططاتها  بتكلفة 
برامج  إعــداد  في  الجماعات  تأخر 
طرف  من  عليها  واملصادقة  العمل 
مدتها  تــجــاوزت  حيث  مجالسها، 
سنوات  ثــالث  الــحــاالت  بعض  فــي 
لم  أي نصف املدة االنتدابية، بينما 
حدود  إلــى  أخــرى  جماعات  تتمكن 
إعداد  من  التسيير،  مراقبة  تواريخ 
مشاريع برامج عملها وعرضها على 

املجالس.

الحكامة غياب 
في مجالس العماالت

الحسابات  مجلس  تقرير  تحدث 
قواعد  إرساء  في  قصور  وجود  عن 
متفاوتة  بنسب  الجيدة  الحكامة 
نتج  مما  واألقاليم،  العماالت  حسب 
عنه رصد غياب جزئي أو شبه كلي 
لآلليات الضرورية ملواكبة العمالة أو 
اإلقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير 
االختصاصات  وممارسة  شؤونها، 
مقتضيات  تفعيل  وعدم  لها  املوكلة 
بتدبير  املتعلق  الــداخــلــي  النظام 

أشغال هيئات الحكامة املحلية.
ــى ضعف  ــل ع ــس  ــل ــج امل ــف  ــ ووقـ
املحدثة  الدائمة  اللجان  مــردوديــة 
املالية،  والشؤون  امليزانية  )لجنة 
والحضرية  القروية  التنمية  ولجنة 
ــاش االســـتـــثـــمـــارات واملـــاء  ــعـ وإنـ
الشؤون  ولجنة  والبيئة،  والطاقة 
إلى  مشيرا  واألســرة(،  االجتماعية 

أعضاء  بعض  تدخل  وجــود 

للحسابات،  األعــلــى  للمجلس  السنوي  التقرير  كشف 
العالمية  الصحية  األزمة  أن  العدوي،  زينب  ترأسه  الذي 
الداخلي  الناتج  عرف  حيث  الوطني،  االقتصاد  على  أثرت 
بالمائة،   6.3 بلغت  بنسبة   ،2020 سنة  خالل  كبيرا  تراجعا  اإلجمالي 
شغل  منصب  ألف   430 عن  يزيد  ما  فقدان  السنة  نفس  في  وسجلت 
في  ارتفاع  عنه  نتج  مما  والخدمات،  الفالحي  القطاع  باألساس  همت 

نسبة البطالة لتقارب 12 بالمائة عند نهاية سنة 2020.
المالية،  المحاكم  طرف  من  رقابية  مهمة   665 بإنجاز  المجلس  وقام 
منها 107 أنجزت على صعيد غرف المجلس و558 مهمة على مستوى 

التصريح  المهام:  شملت  حيث  عشر،  االثنتي  الجهوية  المجالس 
اإلجباري بالممتلكات، مراقبة حسابات األحزاب السياسية، تتبع تنفيذ 
التوصيات، وتدقيق البرامج الممولة من طرف هيئات األمم المتحدة، 
الترابية،  الجماعات  وتوصل إلى وجود اختالالت وهفوات على صعيد 
وإشكالية  والمشاريع،  البرامج  وتعثر  واألقاليم،  العماالت  ومجالس 
إلى  باإلضافة  المرافقة،  البرامج  وفشل  الصفيح  دور  على  القضاء 
والتعليم  الضريبي،  والتدبير  التقاعد،  بصندوق  تتعلق  أخرى  مشاكل 

القروي والخدمات القنصلية واإلدارية وغيرها.

العدوي تكشف 
أسباب فشل 

الحــــكــومة 
والمؤسسات 

لمــــنتـــخبة ا

مجلس الحسابات 
يقـــدم الحــــساب



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
11 العدد: 1599 من 18 إلى 24 مارس 2022

تقــرير
في  ــيــم  اإلقــل أو  الــعــمــالــة  مــجــلــس 
لشؤون  املباشر  اإلداري  التسيير 

العمالة أو اإلقليم.
مجالس  فـــإن  الــتــقــريــر،  وحــســب 
لنظام  تفتقر  واألقــالــيــم  الــعــمــاالت 
املعطيات  يمركز  ترابي  معلوماتي 
اإلحصائية والخرائطية التي تنتجها 
بــاعــتــبــارهــا  ــطــاعــات،  ــق ال مختلف 
وترتيب  للتشخيص  أساسية  أداة 
األولويات واملشاريع، إضافة إلى أنه 
ال يتم استغالل املعلومات واملؤشرات 
اإلحصائية  املعطيات  ببنك  املتوفرة 
الجهوية  املديريات  طرف  من  املدبر 
عدم  التقرير  سجل  كما  للتخطيط، 
مراعاتها أثناء إعداد برامج التنمية، 
للسياسة  االستراتيجية  للتوجهات 
ووثائق  الــتــراب  إلعـــداد  العمومية 
التعمير، بالنسبة للجماعات الترابية 

واملغطاة بهذه األخيرة.

تعثر مئات المشاريع 

تواجه  التي  املشاريع  من  العديد 
ترتبط  أســـبـــاب،  ــدة  ــع ل صــعــوبــات 
األشغال  وتنفيذ  التخطيط  بمراحل 
يقول  حيث  املــنــجــزات،  واســتــغــالل 
خالل  الرقابة  عمليات  أن  التقرير 
عــددا  أن  كشفت   ،2020 سنة  متم 
صعوبات  تواجه  التي  املشاريع  من 
مالية  بقيمة  مشروعا،   2635 بلغت 
 1369 19.4 مليار درهم، منها  ناهزت 
 14.8 بلغت  مالية  بقيمة  مشروعا 
على  صعوبات  تعرف  ــم  دره مليار 
و1266  األشــغــال،  تنفيذ  مــســتــوى 
بحوالي  تقدر  مالية  بتكلفة  مشروعا 
صعوبات  تــعــرف  درهــم  مليار   4.6
عدد  وأن  االستغالل،  مستوى  على 
الصعوبات  تجاوزت  التي  املشاريع 
مــنــهــا، بلغت  تــعــانــي  ــت  ــان ك ــي  ــت ال
باملائة،   44 بنسبة  مشروعا   1147
ويتعلق األمر بمؤسسات استشفائية 
املهني،  للتكوين  وأخــرى  وتعليمية 
االجتماعية  باملجاالت  مرتبطة  أو 
والثقافية والرياضية أو مشاريع ذات 

طابع تجاري.
وأشار التقرير إلى أن أسباب تعثر 
عوامل،  بعدة  مرتبطة  املشاريع  هذه 
الدراسات  وضعف  التخطيط،  أهمها 
التقنية واملالية، ومحدودية التنسيق 
بني األطراف املعنية باملشروع، وعدم 
عدم  أو  األطـــراف،  التزامات  تحديد 
إبرام اتفاقيات شراكة، فضال عن عدم 
تسوية األراضي املحتضنة للمشاريع 

العمومية.

فشل في ضبط 
الـــجملة أســــواق 

فــإن  الــحــســابــات،  مجلس  حــســب 
تستطيع  ال  الــتــرابــيــة  الــجــمــاعــات 
بالجملة  البيع  أســواق  في  التحكم 
يتميز  ألنـــه  ــه،  ــواكـ ــفـ والـ لــلــخــضــر 
معلنة،  وغير  معلنة  شديدة  بمنافسة 
وجه  في  مفتوحة  األســواق  تبقى  إذ 
وتقدم  املناطق  مختلف  مــن  السلع 
واملستفيدين  للمرتفقني  خدماتها 
يكتسي  مثال  وجهتهم،  كانت  كيفما 
سوق الجملة للخضر بالدار البيضاء 
كفاس  أخرى  وأسواق  وطنيا،  طابعا 

ومكناس تكتسي طابعا جهويا.
العمليات  أن  التقرير،  ــاف  وأضـ
ــالت  ــاب ــق ــمــدة وامل ــت ــع ــة امل ــي ــاب ــرق ال
ظاهرة  انتشار  عن  كشفت  امليدانية، 
الجملة  تــجــار  بــني  املــبــاشــر  الــبــيــع 
معدة  محالت  في  التقسيط  وتجار 
كبار  بعض  يلجأ  كما  الغرض،  لهذا 
مستهلكي الفواكه والخضر )املطاعم، 
من  مباشرة  الــتــزود  إلــى  الــفــنــادق( 

الجملة  أســواق  أن  مبرزا  املنتجني، 
عدة  تــواجــه  للجماعات  الخاضعة 
معيقات تحد من أدائها، ترتبط أساسا 
إلى  تعود  التي  القانونية،  بالترسانة 
يتعلق  فيما  خصوصا  الستينات، 
بإلزامية ولوج الخضر والفواكه عبر 
هذه األسواق، ومواصلة العمل بنظام 
الوكالء، واملقتضيات املتعلقة باألداء، 
فضال عن املنافسة التي تتسبب فيها 

األسواق غير النظامية.
وأوصى املجلس بوضع استراتيجية 
وطنية للتعاون بني الجماعات الترابية 
األولـــويـــة  ذات  ــاالت  ــجـ املـ ــد  ــحــدي وت
إلحداث  توفرها  يتعني  التي  واملبادئ 
التقييم  على  والحرص  تعاون،  جهاز 
التمويل  توفير  ثم  للحاجيات،  األولي 
عن  شامل  تصور  ووضــع  الــضــروري 
املــهــام الــتــي ســوف تــنــاط بــاألجــهــزة 

والنطاق الترابي لتدخالتها.

 نظام التقاعد 
اإلفـــالس وخـــطر 

تغطية  أن  املــجــلــس،  تــقــريــر  أكـــد 
النشيطني  للسكان  اإلجمالية  التقاعد 
أنه  حيث  محدودة،  تظل  املغرب  في 
من بني 4.4 ماليني شخص مع نهاية 
سنة 2019، ال يتجاوز معدل التغطية 
الذي  الكبير  التقدم  رغم  باملائة،   42
ــرة  ــوات األخــي ــســن ــالل ال ــوحــظ خـ ل
الوطني  الــصــنــدوق  مــســتــوى  عــلــى 
يتجاوز  ال  إذ  االجتماعي،  للضمان 
املشمولون بتغطية التقاعد 33 باملائة 
وبالتالي،  النشيطني،  مجموع  مــن 
املشمولني  غير  النشيطني  عــدد  بلغ 
عامل  ماليني   6.3 التقاعد  بتغطية 

نهاية سنة 2019.
املعاشات  أنظمة  أن  التقرير  وأبرز 
على  اخــتــالل  مــن  تعاني  األساسية 
يؤثر  مما  املالية،  التوازنات  مستوى 
وبالتالي،  ديمومتها،  على  سلبا 
بالتزاماتها  الوفاء  على  قدرتها  على 
املستقبليني،  املــتــقــاعــديــن  ــجــاه  ت
املدنية  املعاشات  وضعية  أن  مضيفا 

صعبة  للتقاعد  املغربي  للصندوق 
رغم التعديالت املهمة ملقاييس النظام 
التي جاء بها إصالح 2016، ما أمكن 
التوازن بشكل ملحوظ في  تقويم  من 
هذا  يعرف  بحيث  الــخــدمــات،  كلفة 
النظام عجزا إجماليا ومن املنتظر أن 
يستنزف احتياطاته في سنة 2026.

وحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، فــــإن نــظــام 
املعاشات املدنية يتخبط في اختالالت 
وديمومته،  املالي  توازنه  تهم  عميقة 
وسلسلة  املــعــيــاري  اإلصـــالح  ورغـــم 
يترقب  فإنه  املتخذة،  ــراءات  اإلج من 
النظام  مــؤشــرات  مختلف  تصحيح 
وفق   - ــه  أن إذ  الــطــويــل،  املــدى  على 
مخاطر  النظام  سيواجه   - التوقعات 
 ،2023 سنة  مــن  اعــتــبــارا  السيولة 
بحلول  املالية  احتياطاته  وستستهلك 
سنة 2027، مشيرا إلى أن اإلصالحات 
ــق  ــد أف ــدي ــم ــن ت املــتــخــذة مــكــنــت مـ
 ،2027 إلى   2021 سنة  من  ديمومته 
سنة  إلى  التراكمي  العجز  وتقليص 
ستصل   2027 سنة  وبحلول   ،2065
 723 مبلغ  املغطاة  غير  االلــتــزامــات 
نظام  وبالتالي، سيصبح  درهم،  مليار 
املعاشات املدنية غير قادر على الوفاء 
معتبرا  املتقاعدين،  تجاه  بالتزاماته 
املرتبطة  املعيارية  اإلصــالحــات  أن 
والتدابير  التقاعد  منظومة  بإصالح 
أنظمة  استدامة  على  للحفاظ  املتخذة 

املعاشات األساسية غير كافية.
وأشار التقرير إلى أن نظام الضمان 
االجتماعي للصندوق الوطني للضمان 
ألجــراء  إلزامي  نظام  هو  االجتماعي 
من  كبيرة  نسبة  لكن  الخاص،  القطاع 
التصريح  يتم  ال  واألجـــراء  العاملني 
ــدرت  ــدوق، حــيــث ق ــن ــص ــدى ال بــهــم لـ
واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة 
سنة  ألف   830 بـ  عددهم  االجتماعي 

.2019

ثغرات ضريبية 

من  مجموعة  عن  التقرير  كشف 
الوعاء  تدبير  املالحظات بخصوص 
يتم  ال  ــه  أن بينها  مــن  الــضــريــبــي، 

ملا  طبقا  السنوي  باإلحصاء  القيام 
 17 املـــادة  فــي  عليه  منصوص  هــو 
املتعلق   47.06 ــم  رق الــقــانــون  مــن 
وذلك  املحلية،  الجماعات  بجبايات 
فرض  وسعر  أســاس  تحديد  قصد 
باملزاولني  الخاص  املهني  الرسم 
عدم  إلى  يؤدي  مما  مهني،  لنشاط 
من  املتاحة  اإلمكانيات  استغالل 
قاعدة  لتوسيع  اآللــيــة  هــذه  خــالل 
اإلعفاءات  ورصد  الضريبي،  الوعاء 
ــة إلــى  ــاإلضــاف غــيــر املــســتــحــقــة، ب
بخصوص  املعلومات  تحيني  عــدم 
استمرار أو توقف األنشطة املهنية.

وأضاف التقرير أن معظم املديريات 
فــعــالــة لحل  بــوضــع خــطــة  ــوم  ــق ت ال 
النشيطة  غــيــر  الــشــركــات  إشــكــالــيــة 
عليها،  املشطب  وغير  عليها  )املشطب 
والتي لم تعد تزاول نشاطا مهنيا لعدة 
املديرية  اختيار  في حال  إذ  سنوات(، 
يتم  ذلك  فإن  التضريب،  تطبيق  عدم 
التأكد من عدم استمرارية وجود  دون 
التحريات  خــالل  مــن  الشركات  هــذه 
املختصة  الجهات  لدى  أو  امليدانية، 
بما فيها املحاكم التجارية لالستفسار 
قد  املعنية  الشركات  كانت  إذا  عما 
التجارية   السجالت  من  عليها  شطب 
القضائية، وفي  التصفية  قيد  التي  أو 
اعتبار  يمكن  ال  التحريات،  هذه  غياب 
النشيطة غير موجودة،  الشركات غير 

ألنها ال تزال تتمتع بوجود قانوني.

تعثر برنامج 
»مدن بدون صفيح«

برنامج  أن  العدوي،  مجلس  أكد 
»مدن بدون صفيح« واجه صعوبات 
كبيرة في املضي بالسرعة املطلوبة 
والتمكن  املحددة  األهداف  لتحقيق 
الصفيح،  أحياء  على  القضاء  من 
هم  ــر  ــ األس مـــن  ــة  ــائ ــامل ب  78 وأن 
ــون الــذيــن  ــي ــل املــســتــفــيــدون األص
أن  وأضاف  مساكنهم،  في  يقيمون 

تحقق  لم  الهيكلة  إعــادة  عمليات 
مكنت  أنها  رغم  املتوخاة،  األهداف 
الــظــروف  ــي  ف طفيف  تحسن  ــن  م
الطرق  ألن  للمستفيدين،  املعيشية 
والتأخير  األحياء  وكثافة  الضيقة 
البناء،  وطــرق  العقار  تصفية  في 
دائما  يحتفظ  النسيج  هذا  يجعل 

بمظهر أحياء الصفيح.
»مدن  برنامج  أن  التقرير  وأبــرز 
ــالالت  ــدون صــفــيــح« شــهــد اخــت ــ ب
توفر  عـــدم  ــي  ف تتجلى  مــتــعــددة، 
تصف  وثيقة  على  الفاعلة  الجهات 
اإلجـــــراءات والــتــدابــيــر الــتــي تم 
اتخاذها  سيتم  التي  أو  اتخاذها 
املدينة،  عقد  بنود  وتنفيذ  ــرام  إلب
املدينة  عــقــود  معظم  أن  مضيفا 
تسبقها  لــم  التمويل،  واتفاقيات 
البيئة  حــول  تشخيصية  دراســات 
للساكنة  واالقتصادية  البشرية، 
تقديرات  اعتماد  تــم  بــل  املعنية، 
من  للمستفيدين  مؤقتة  سطحية 
البرنامج وليس إحصاء رسميا وفق 

توصيات خطة تنفيذ البرنامج.
املقدم من  الدعم  أن  التقرير  وقال 
للسكن  التضامن  صــنــدوق  طــرف 
ــي هــذا  ــحــضــري، ف ــاج ال ــدمـ واالنـ
البرنامج ال يمكن أن يحقق األهداف 
واحترام  ضبط  تم  إذا  إال  املسطرة 
في  لوحظ  إذ  تخصيصها،  كيفية 
تمويلها  تم  أنــه  العمليات  بعض 

بالكامل بواسطة الصندوق.
البرنامج  أن  التقرير  واعــتــبــر 
التعقيدات  مــن  مجموعة  يــواجــه 
والصعوبات، خاصة باملدن الكبرى، 
ألهداف  املتكررة  التغييرات  بسبب 
البرنامج، إذ كثيرا ما تمت مراجعة 
متجاوزة  أصبحت  التي  األهــداف، 
أمام الزيادة املستمرة في عدد األسر 
الصفيحية،  األحــيــاء  في  القاطنة 
معالجة  حاليا  البرنامج  ويستهدف 
على  موزعة  أسرة  و723  ألفا   472
270 ألف أسرة  85 مدينة، بدال من 
أي   ،2004 سنة  في  مدينة   70 بـ 

بزيادة بلغت 75 باملائة.
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الربـاط  ياحسرة

المجلس الجماعي هو »الحكومة« المسؤولة عن الرباطيـين
بأن  ونؤكد  األلــف،  للمرة  نكررها 
وزرائــهــا  بكل  املــركــزيــة  الحكومة 
باملجلس  رابــــط  أي  يــربــطــهــم  ال 
اختصاص  أو  سلطة  وال  الجماعي، 
لديهم لخدمة الرباط، بل العكس هو 
الصحيح، فرئيس الحكومة ووزراؤه 
تعليمات  ــذون  ــف ــن ي ــن،  ــواطــن ــامل ك
ويتقيدون  الجماعين،  املنتخبن 
بأوامرهم في السير والبناء وأثمنة 
السكنية  والتجزئات  واملاء  الكهرباء 
واملواد الغذائية، واإلنارة العمومية، 
ــاء  ــيـ ــري، واألحـ ــحـــضـ والـــنـــقـــل الـ
ولو  ــخ،  إل ــواق...  واألســ الصناعية 
على  نــفــوذ  الحكومة  لرئيس  ــان  ك
انتخابية  معركة  خاض  ملا  الجماعة 
جماعة  رأس  على  ليكون  شــرســة 
السكنى  ــرة  وزي نزلت  وملــا  أكــاديــر، 
والتعمير من برج وزارة كبيرة ذات 
برئاسة جماعة  لترضى  واسع  نفوذ 
تتحكم  الحكومة  كانت  ولو  مراكش، 
العدل  وزير  تقدم  ملا  الجماعات  في 
إلى رئاسة مجلس جماعة تارودانت، 
فدون شك، هناك سر ال يعلمه إال من 
يسمح  وال  الجماعي،  العمل  مارس 
ــر الــعــدل  ــ لــرئــيــس الــحــكــومــة ووزي
قرار  أي  باتخاذ  السكنى،  ــرة  ووزي
أعضاء  أغلبية  بموافقة  إال  جماعي 
عمال  تأشيرات  وأيضا  مجالسهم، 

أعمال  جــداول  كل  وإخضاع  مدنهم 
إلى  املوجهة  واملــراســات  الــدورات 
أي قطاع حكومي أو دبلوماسي، إلى 
على  دليل  وهــذا  اإلداري،  اإلشــراف 
استقالية الجماعة عن اإلدارة التي 
باملثل  باملعاملة  ملزمة  األخــرى  هي 
وفي  الوصية،  القناة  من  واملـــرور 
املنتخبن  سلطة  أن  على  تأكيد  ذلك 
مصدر  الشعبية،  القوة  سلطة  هي 
فلهم  وبالتالي،  والتقرير،  الحكم 
عليهم،  حصرا  محلية  اختصاصات 
ويمنع على الحكومة الخوض فيها، 
بل عليها سلوك مسطرة غير مباشرة 
خدمة،  أي  التماس  أو  لطلب  معهم 

مثا لتزفيت شارع أو وضع عامات 
بشارع  اإلنارة  إلصاح  أو  التشوير 
سكنى رئيس الحكومة أو أي وزير، 
مجبرون  الحكومة  أعضاء  ونفس 
املجلس  رئيسة  أمــام  االمتثال  على 
ازديــادهــم  عقود  لسحب  الجماعي 
أو شهادات الحياة أو رخص للبناء 
االشتراك  من  واالستفادة  والترميم 
إلخ،  والــكــهــربــاء...  ــاء  امل خدمة  في 
توجيه  الجماعي  للمجلس  ويمكن 
ألي  تـــوصـــيـــات  أو  الـــتـــمـــاســـات 
التراتبية،  قناة  احــتــرام  مع  إدارة 
ال  الــدفــن  حتى  يــجــوز،  ال  والعكس 
هي  فالجماعة  فيه،  للحكومة  دخل 

الوجيبات  وتستخلص  تقرر  التي 
الــحــكــومــة  أن  فــنــجــد  ــوم،  ــرســ ــ وال
املحلية  الحكومة  أمـــام  املــركــزيــة، 
وسلطاتها  باختصاصاتها  القوية 
أضعف  البشرية،  املالية  ومواردها 
سياراتها  مواقف  حتى  تدبر  أن  من 
»الــواد  وقنوات  األخضر  وحزامها 
الحار«، ألن الجماعة »العماقة« هي 
صيانتها..  عن  واملسؤولة  مالكتها 
 36 تــخــدم  مــركــزيــة  وزارة  ــر  ــب وأك
عــدد  يــتــجــاوز  ال  مغربيا  مليونا 
املوارد  % من مجموع   10 موظفيها 
البشرية املخصصة لخدمة الجماعة، 

أي جماعة الرباط.
– هي  فجماعتنا - كما بيننا أعاه 
محلية  لحكومة  مريحة  وضعية  في 
ولها موارد  الرباطين،  مسؤولة عن 
 10 ميزانيات  بكثير  تفوق  مالية 
أساطيل  فــي  وتــتــصــرف  وزارات، 
واملمتلكات  واملــقــرات  الــســيــارات 
تبرز  ــم  ل فــلــمــاذا  ــتــجــهــيــزات..  وال
إدارة  شبه  وظلت  قوية  كحكومة 
ضعيفة تكتفي بتحرير وثائق الحالة 
املدنية وتشارك مع إدارات أخرى في 
واملقاهي،  التعمير  رخــص  إنــجــاز 
وغيرها، فالرباطيون يريدون جماعة 
تدخاتها  في  أقوى  العواصم«  »أم 

من الحكومة املركزية.

شهادات من
الرواد
منهجية  حــول  الــدراســي  اليوم  أعمال  في 
تــكــريــمــا لــأســتــاذ حمزة  الــعــمــل االصــطــاحــي 
وفي   ،2008 نونبر  شهر  في  الكتاني،  الشريف 
الشاوني  أحمد  الباحث  األستاذ  شارك  املناقشة 
منه  نقتطف  والتعريب«،  »العرب  بموضوع حول: 
هذه الفقرة: ))رحم هلل زمانا كان العرب فيه حملة 
رسالة إلهية، وأصحاب ملك وعزة ونفوذ، يبحثون 
عن املعارف أين وجدت، ويبذلون في سبيلها مما 
أتاهم هلل من فضله، وكان غيرهم من األجانب هم 
الفقراء إلى عطفهم ورعايتهم، وكانت العلوم عند 
فأمكن  األفول،  نحو  منها  بقي  ما  اتجه  قد  هؤالء 
للعرب  يترجموا  أن  شاكلتهم  في  ومن  للسريان 
معارف،  من  البشرية  أنتجته  ما  يسلموهم  وأن 
إال  وتطويرها  تنميتها  يرجى  ال  علوما  بصفتها 

على يد العرب واملسلمن(( انتهى.
أطال هلل عمر فضيلة األستاذ أحمد الشاوني.

التوقيع  وأثناء  املاضي  األسبوع  في 
عــلــى اتــفــاق لــلــتــعــاون الــثــقــايف بــن املكتبة 
ــالـــم  ــعـ ــة الـ ــمـ ــظـ ــنـ الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة ومـ
ــلــــوم والـــثـــقـــافـــة  اإلســــامــــي لــلــتــربــيــة والــــعــ
بالعمل  املكتبة  مــديــر  تعهد  )إيــســيــســكــو(، 
أن حتــمــل  عـــلـــى  املـــغـــربـــيـــة  الـــنـــشـــر  دور  مـــع 
احلــالــي  الــعــام  املكتبة طيلة  إصــــدارات  كــل 
العالم  يف  الثقافة  عاصمة  »الــربــاط  شعار 
التي  مجالسنا  بينما   ،»2022 اإلســامــي 
تــديــر شـــؤون هــذه الــعــاصــمــة، »مــرفــوعــة« يف 
ســمــاء الــصــفــقــات وال عــلــم لــهــا مبــا يجري 

على األرض.

على أرض الرباط، مت إعالن »الرباط 
وبإجماع  جنوب-جنوب«  للتعاون  عاصمة 
منتدى احلوار البرملاني الذي انعقد مؤخرا 
اآلخر  هو  تلتقطه  لم  حــدث  رحابها..  يف 
الدولية،  عالقاتها  يف  لتوظيفه  مجالسنا 
وميزانياتها  موظفيها  بشؤون  النشغالها 
الراحة  مــقــرات  يف  ومكاتبها  وصفقاتها 
غــيــرت صفتها من  لــو  وحــبــذا  واألبـــهـــة.. 
»مجالس أم العواصم« إلى مجرد »مجالس 

املقرات اجلماعية«.  

بالرغم من تداعيات احلرب قي قارتها 
ــا واالنـــتـــخـــابـــات  ــهــ ــدرانــ ــة بــــن جــ ــحــ ــائــ واجلــ
عـــلـــى أبـــوابـــهـــا، قــــرر املــنــتــخــبــون يف فــرنــســا 
على  السمعي-البصري  رســم  اقــتــراح حــذف 
مواطنيهم، أما عندنا، فالرسم املنبوذ ميرر 
ــاء والــتــطــهــيــر  ــ لــنــا يف فــواتــيــر الــكــهــربــاء واملـ
وعــلــيــهــا إجــمــاع وطــنــي يف الــرفــض الرتــفــاع 
أصحاب  يتدخل  أن  دون  الباهظة  تكاليفها 
احلاكمون يف  وهم  أحسن«  »تستاهلوا  شعار 
اجلماعة واحلكومة، إللغاء ما ألغته فرنسا. 

خضع   ،1965 ســنــة  رمـــضـــان  فــي 
املرحوم الفقيه محمد بنبني إلى امتحان يف 
مواهبه من طرف املغفور له احلسن الثاني 
احلمراء،  شاعر  عن  بسؤال  فاجأه  الــذي 
امللك:  فقال  كتب،  ما  جل  أحفظ  فأجاب: 
الفقيه:  فرد  ديوانه،  كل  أنك حتفظ  بلغني 
أحفظه،  فــأنــا  املــؤمــنــني  أمــيــر  قــالــهــا  إذا 
فسأله إن كان يحفظ هجوا منه يف الباشا 
أن  لي  يكن  لم  سيدي،  فأجاب:  الكالوي، 
جسمي  ومركبات  أفعل  فكيف  أحفظه.. 
قدس  فنظر  الباشا،  خير  من  كثير  فيها 
اهلل روحه إلى بنبني وقال قولته التاريخية: 

»هكذا يكون الوفاء«، فضمه إلى مؤنسيه.

الرياض   - أكدال  2018، تقدمت مقاطعة  في سنة 
9 مؤسسات جامعية،  وبن  بينها  اتفاقية  بمشروع 
من  عادية  دورة  في  الجماعة  مجلس  عليها  صادق 
تلك السنة، ثم أصيبت بالسكتة القلبية ودفنت عند 
الشعوب  بدبلوماسية  ننوه  كنا  ذلك،  والدتها، وقبل 
وفعاليتها في تمهيد الطريق للدبلوماسية الرسمية، 
انتداب مجلس جماعي  العاصمة خال  وقد أنجزت 
فعا  وحققت  وتــآخــي،  توأمة  اتفاقية   16 واحــد، 
تقاربا بّينا مع شعوب من إفريقيا وآسيا وأوروبا، 
فأعدموها ملحو أثار السابقن، واهتموا بما ينفعهم 
ويمأ جيوبهم، بينما اهتم املجتمع املدني الرباطي 
بذور  لغرس  وناضلوا  واجتهدوا  فجدوا  بمدينته، 
الثقافة منذ سنة 1986 حتى أينعت زهورها وفاحت 
الجيران  البعيدون، وتجاهلها  عطورها فاستنشقها 
حتى ال تفضح جهلهم وتعري انغماسهم في االتجاه 
كل  إلقبار  خططوا  بل  النيرة،  لتوجهاتها  املعاكس 
تراثها  بإهمال  وحيوي  وتاريخي  ثقافي  هو  ما 
وساحلها،  األثرية  وحوماتها  واملعماري  اإلنساني 
فكادت  الغريبة،  أراضيها  نحو  عنقها  لّي  بمحاولة 
الرباط أن تتحول إلى شبه معاقة بجسم عليل يصد 
بظهره للبحر حتى ال تقع عينه على كل ما هو بشع 
املشاريع  ثورة  فجاءت  باالنهيار،  ومهدد  وعشوائي 
األحياء  إلى  والرفاهية  الحياة  أعادت  التي  امللكية 
واهتمت  الثقافة  وشجعت  للعاصمة،  التاريخية 

باملثقفن وشيدت أدوات هذه الثقافة.
وها هي الرباط اليوم عاصمة الثقافة في اململكة 
حاربوها  وإن  اإلسامي..  العالم  وفي  إفريقيا  وفي 

وكانت  الشعوب  دبلوماسية  ألداء  سعيها  على 
اهتمت  فإنها  ومدينة،  عاصمة   16 فــي  مــحــدودة 
عليها  الغيورين  املثقفن  أبناءها  وجندت  بالثقافة 
نفسها،  على  واالنكماش  التهميش  من  إلنقاذها 
وأجدادها  آبائها  جــذور  إلحياء  الرباط  فانطلقت 
مستنيرة بعلومهم وما خلفوه من أرصدة ثمينة في 
بمجالسها  تستعن  ولم  تعتمد  فلم  العامة،  الثقافة 
هم  من  على  راهنت  بل  املــاديــة،  بإمكانياتها  وال 
فكانت  الثقافة،  دبلوماسية  لتأسيس  صلبها  من 
ذلك  وبعد  واعــدة،  وصــارت  محتشمة،  البداية  في 
أصبحت حديث باقي مدن اململكة ثم العالم بأسره، 
وندوات  فنون  من  املتنوعة  أنشطتها  بفضل  وذلك 
وفنانن  وشعراء  كتاب  من  العباقرة  مع  وجلسات 
ومبدعن  الفكر،  مجاالت  مختلف  في  وأكاديمين 
ووطنيا  محليا  التنمية  في  الهندسة ومخططن  في 
من  هادفة  ثقافية  دبلوماسية  فعا  فكانت  ودوليا.. 
دبلوماسين محنكن ولم يتخلف عنها أي أكاديمي 
ولم يبخل عليها املثقفون بمشاركتهم وتشجيعاتهم 

ودعمهم وحضورهم..
الثقافة  عاصمة  بلقب  تتويجها  عند  سنتن،  فمنذ 
اإلفريقية، تفاءلنا وكتبنا بأنها انطاقة مقبلة لحوض 
البحر األبيض املتوسط بعد إفريقيا، وها هو التفاؤل 
في  الثقافة  عاصمة  »الرباط  باختيار  واقعا  يصبح 
لتتعدى طموحنا   ،»2022 العالم اإلسامي عن سنة 
بالشهرة الثقافية في كل أرجاء العالم.. فماذا أعدت 
الجماعة لاحتفاء بهذه الدبلوماسية الثقافية بعدما 

أقبرت دبلوماسية الشعوب؟ 

الثقــافة  دبلوماســية  نجــاح 

الرباط رسميا: عاصمة الثقافة في العالم اإلسالمي 
أسـرار
العاصمة

ــنـــب يف  ــى جـ ــ بــالــرغــم مــــن تـــواجـــدهـــمـــا جـــنـــبـــا إلــ
»دخــيــل«،  أي  يفرقهما  وال  األبجدية  احلـــروف  منظومة 
»مــن«،  إال يف كلمة  يلتقيان  والــنــون ال  املــيــم  فــإن حــريف 
يف  آخــر  حــرف  توسطهما  إذا  ثورتهما  نتصور  نكن  ولــم 
كلمة، يف انقاب تام للهدف يفرضه كل حرف على حدة، 
يف  ومتعنوا  املنشود،  للغرض  وموجها  متحكما  فيصير 
وسطها:  إال يف  ومــتــجــانــســة  مــتــســاويــة  بــحــروف  كلمتن 
»مهنة« و»مهمة«، فاملهنة حرفة ما لها وما عليها، واملهمة 
كــانــت إنــســانــيــة أو انــتــخــابــيــة، فــهــي تطوعية ونــضــالــيــة.. 
إنــهــا ثـــورة احلــرفــن: املــيــم والــنــون، وميــكــن عــلــى »سبيل 
لهذا  رمبــا  »مــنــتــخــبــن«،  كلمة  بعائلة  ربطهما  الــبــســط« 
بن  منتخبونا  يفرق  لم  والتجانس  والتقارب  االنتساب 
إلى  انتخابهم  فــحــوروا مهمة  الــنــون،  وغــايــة  امليم  هــدف 
مهنة بالتعاقد ملدة 6 سنوات، وهم بذلك يتفوقون على 
فقط  سنة  ملدة  بـ»الكونطرا«  ومهندسن  وأطباء  أساتذة 
املنتخبن  بينما شّرع بعض  أو لإللغاء،  للتجديد  قابلة 
ألنــفــســهــم تــشــريــعــا ميــتــعــهــم ألزيــــد مــن نــصــف عــقــد من 
الزمن، ممارسة تتلخص يف حضور 3 مرات يف السنة إلى 
اجلو  تكيف  ومبكيفات  للجلوس  مريحة  بأرائك  قاعات 
حتى ميتازوا عن الذين يرتعدون من قساوة الطقس أو 
الذين يتصببون عرقا من شدة احلر، ومن بن هؤالء من 
وأن  املهنة، خصوصا  بقوة  املهمة  عليهم مفهوم  اختلط 
لها تعويضات يف حكم أجور، وتقطر امتيازات لن توفرها 
أي مهنة أخـــرى، مــثــل الــســيــارات والــتــلــفــونــات والــنــفــوذ، 
الطائرات  وركـــوب  والتوظيفات  الصفقات  يف  والتحكم 
يهم عاصمة  الوفاض« مما  »خاوية  لقاءات  للحضور يف 
املــمــلــكــة ومــســتــقــبــل ســكــانــهــا.. وال مــجــلــس مبــعــارضــتــه 
عــارض أو احتج على ما يجري ويــدور يف الــدورات التي 

صارت بدون أهمية للرباطين..
ورمبا  السياسة  منها  انسلخت  التي  املهمة  هي  فأين 
لعدم وجود سياسين.. وقد كنا نأمل أن حتضر مكانها 
ــوج عــاصــمــة الــثــقــافــة إلـــى إنــســانــيــة  اإلنــســانــيــة، ومـــا أحــ
مــنــتــخــبــيــهــا وهـــم املــلــزمــن بــرعــايــة وكــفــالــة ســكــان هــذه 
»كنوز«  عن  بالبحث  منشغلون  عنها  بهم  فإذا  العاصمة، 
باحلدث  مبالن  غير  الرباطين،  و»خيرات«  االنتخابات 
العاملي الذي ستحتضنه املدينة التي ميثلونها ويسيرون 

شؤونها.
فاجئوهم  لو  العالم  مثقفي  أمــام  بهم  سنتباهى  كنا 
صندوق  إحـــداث  لفائدة  امتيازاتهم  عــن  تنازلهم  بــقــرار 
ــنــــشــــرات طــيــلــة أيــــام  ــول نـــفـــقـــات طـــبـــاعـــة الـــكـــتـــب والــ ــ ميـ
ــنـــشـــر.. مـــبـــادرة ســتــطــوف  املـــعـــرض الـــدولـــي لــلــكــتــاب والـ
كــل الــبــلــدان لرمزيتها مــؤكــدة جتـــذر الــفــكــر الــثــقــايف يف 
اإلنسان الرباطي املؤطر من منتخبيه. من يدري.. رمبا 
الرباطيون ما تأخر وما تقدم من  يفعلونها ليغفر لهم 

أخطاء و»كوارث«.      

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أعالم  الرباط

المنتخبون
 ال يفرقون بين حرف 

»م« وحرف »ن«

صورة لفضيلة األكاديمي الدكتور 
مصطفى الجوهري، »الخازن العام« 
لتاريخ الرباط ورجاالتها وأسرارها.. 
ويف خزانتــه مئات الكتب التي ألفها 

أو قدم ملؤلفيها، وآالف املداوالت 
واملناقشات واملحاضرات التي 

شــارك فيها، والتي ساهم بها يف 
تشــييد أركان عاصمة الثقافة، أطال 
اهلل عمــره، ومدينته عاصمة الثقافة 

تتباهــى به وبأمثاله من املثقفين 
واألكاديميين. 



نقولقالوا

و

13بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

األسبوع  الرياضي

العدد: 1599 من 18 إلى 24 مارس 2022

أسبوعيات كريم إدبهي

لو كنت مكان خاليلوزيتش ملا فعلت نفس الشيء مع زياش
الجزائري بنشيخة، مدرب الدفاع الحسني الجديدي

هذاك راه أحمق، وإنا عكسنا...

زياش يشترط إبعاد وحيد وحجي للعودة إلى املنتخب
الصباح

مابقاش وقت االشتراط...

ــاوالت اغــتــيــال وفــقــدت ثــروتــي وأطــلــقــت  »تــعــرضــت حملــ
النار على نفسي«

الناخب الوطني خاليلوزيتش
كاع هاذ املصائب وما باغيش حتشم..

ال وجود لصلح بني خاليلوزيتش وزياش
األخبار

 هاذ الشيء اللي َكاْين...

ماشي ساهل باش تربح الزمالك
الركراكي، مدرب الوداد

هاذي كاينة، ذهابا وإيابا...

ــوداد، رئــيــس الــزمــالــك يعلن عن  بعد الــهــزميــة أمـــام الــ
عدم جتديد عقدي أوناجم وبنشرقي

وكاالت
مرحبا بهم فالدار احلمرا...

شغب بعد »ديربي« الرباط يطيح بـ 11 شخصا
األخبار

وعادت حليمة إلى عادتها القدمية.

العروض تنهال على العب الرجاء بنجديدة
جرائد

خليوا عليكم السيد عاد كال باسم اهلل...

عدت من الباب الكبير
الطاوسي، مدرب الرجاء

وخرجت قبل ذلك من النافذة..

منتخب وحيد.. شهر احلسم
الصباح
املنتخب  راه  وحــيــد،  منتخب  ماشي  شــويــة،  فيقوا 

الوطني املغربي.

فــي الطــريق إلــى مونــديال 2022

بعد إبعادهما وانتصارا لكرامتهما

زيـاش ومـزراوي يرفـضان »دعـوة« خاليـلوزيتش
... على بعد أسبوع )أي يوم 25 مارس الجاري( 
التأهل  أجل  من  الحاسمة  الذهاب  مباراة  على 
املنتخب  سيخوضها  والتي  قطر،  مونديال  إلى 
على  الديمقراطية  الكونغو  منتخب  املغربي ضد 
كينشاسا،  بالعاصمة  الشهداء  ملعب  أرضية 
امللكية  الجامعة  رئيس  من  سارة  أخبار  جاءتنا 
املغربية لكرة القدم، الذي صرح عبر أمواج إذاعة 
»م. ف. م« في برنامج »ديكريبطاج«، بأن الخالف 
ونصير  ــاش  زي حكيم  الثنائي  بــن  انتهى  قــد 
خاليلوزيتش،  الوطني  والــنــاخــب  ــزراوي،  ــ امل
املعسكر  إلى  للحضور  الدعوة  لهما  وجه  الذي 
باملعمورة،  السادس  محمد  بمركب  التدريبي 
برسم  الديمقراطية  الكونغو  ملباراتي  استعدادا 

آخر إقصائيات كأس العالم 2022.
اململكة،  أرجــاء  الفرحة  عمت  فائقة  بسرعة 
بعد  الصعداء  املغربي  الجمهور  تنفس  حيث 
البوسني  املــدرب  بطله  وممل،  طويل  مسلسل 
هذين  إبــعــاد  على  أصــر  الــذي  خاليلوزيتش، 

الالعبن مهما كلف ذلك من ثمن...
بعد  األمور،  انقلبت  ما  ولألسف، سرعان  لكن 
عن  معبرين  الدعوة،  ومــزراوي  زياش  رفض  أن 
في  للمنتخب  عودتهما  لعدم  الشديد  أسفهما 

الظروف الحالية.
صدمة قوية تلقيناها جميعا بسبب هذا القرار 
الكروي  بالشأن  املهتمون  انقسم  حيث  املفاجئ، 

املغربي إلى مؤيد ومعارض.
فمنهم من أقر بأن رفض زياش ومزراوي العودة 
االنتقادات  من  العديد  بعد  جــاء  املنتخب  إلــى 

من  التجريح  حد  إلى  وصلت  التي 
معتبرين  الوطني،  الناخب  طرف 
االعتبار  رد  بمثابة  القرار  هذا 
رأى  مــن  ــاك  وهــن لكرامتهما، 
كل  تجاوز  بإمكانهما  كان  بأنه 
لقميص  احتراما  املشاكل  هــذه 
املغربي،  والجمهور  املنتخب 

ــدة عــلــى  ــشـ الـــــذي ألــــح بـ
أصبحا  حيث  عودتهما، 
مخيفا  شبحا  يشكالن 
الوطني  الناخب  يطارد 

أيــنــمــا حــل وارتــحــل في 
املالعب الوطنية.

الناخب الوطني - وكما 
الــعــديــد من  ــه  ل  - ــا  ــرن ذك
املجال،  هذا  في  السوابق 

ارتياحه،  بعدم  معروف  ألنه 
ويحاول  للنجوم،  كراهيته  بل 
من  والتقليل  إبعادهم  دائما 

أهميتهم، ليكون مصيره هو الطرد والخروج من 
النافذة.

في مونديال جنوب إفريقيا 2010، 
على  يشرف  خاليلوزيتش  كان 

ملنتخب  التقنية  اإلدارة 
ــوار،  ــفـ ــوت ديـ ــكـ الـ

ــان  ــ الــــــــذي ك
ــذاك  ــ يــــــعــــــج آنـ

بـــالـــنـــجـــوم 
العميد  بــقــيــادة 
ــا  ــايـ دروغـــــبـــــا، ويـ
أن  إال  ــن،  تـــوري، وآخــري
ــه املــســتــمــر مــع هــؤالء  خــالف
ربع  املبكر من  الالعبن، وخروجه 
التي  لألمم  إفريقيا  كــأس  نهاية 
سببا  ــان  ك أنــغــوال،  احتضنتها 
من  أيــام  بعد  على  إلبعاده  كافيا 

مونديال جنوب إفريقيا.
ــيء عـــاشـــه مع  ــشـ ــس الـ ــف ن
مونديال  قبيل  اليابان  منتخب 
اشتد  حــيــث   ،2018 ــا  ــي روس
ــن نــجــوم  ــ الـــصـــراع بــيــنــه وب
الفريق، بل تجاوز حدوده حينما 
ــن االتــحــاد  ــن ع انــتــقــد املــســؤول

طــرده  إلــى  ســارعــوا  الــذيــن  الياباني،  الــكــروي 
وحرمانه للمرة الثانية من الذهاب إلى املونديال. 
عاشها  التي  »البهدلة«  من  وبالرغم  الرجل،  هذا 
يستفد  لم  واليابان،  ديفوار  الكوت  منتخبي  مع 
من أخطائه، وهذا ما نالحظه حاليا مع املنتخب 
لتحقيق  ذهبية  فرصة  منحه  الــذي  املــغــربــي، 
حلمه، والحضور إلى املونديال للمرة الثانية في 
كتابة  ولحد  ولألسف،  أنه  إال  الكروي،  مشواره 
املستفزة،  قراراته  عن  يتراجع  لم  السطور،  هذه 
كان  الجامعة  وأن  خاصة  مصيرها،  نجهل  التي 
الخروج  بعد  مباشرة  مهامه  تنهي  أن  بإمكانها 
من دور ربع نهائيات كأس إفريقيا األخيرة، وهذا 
سبب كافي إلبعاده، كما فعل االتحاد الكاميروني 
أنطونيو  البرتغالي  مدربه  عن  استغنى  الــذي 
إفريقيا  بكأس  الفوز  في  فشله  بعد  كونسيساو، 
باملدافع  تعويضه  وتم  بالكاميرون،  نظمت  التي 
الكاميروني  املنتخب  وعميد  السابق  الدولي 
الحاسمتن  املباراتن  قبيل  سونغ،  ريغوبير 

اللتن سيلعبهما ضد منتخب الجزائر.
نقول  أن  ويمكن  حيلة،  باليد  ما  العموم،  على 
بأن هذا املدرب املجنون انتصر على الجميع بعد 
أن تركناه يفعل ما يشاء، وما علينا إال أن نضع 
أيدينا على قلوبنا وننتظر ما ستسفر عنه هاتان 

الحاسمتان. املواجهتان 

...

...

هذا الخبر
يعــود لمـــرابط 

إلى البطولة العمانية
إلى  املنتمي  عمان،  نــادي  تعاقد 
البطولة  فــي  األول  القسم  بطولة 

الوطني  اإلطـــار  مــع  الــعــمــانــيــة، 
الـــكـــفء، إدريــــس ملـــرابـــط، إلــى 
الجاري  الــكــروي  املوسم  نهاية 
ملواسم  عقده  تجديد  إمكانية  مع 

أخرى.
املــدرب إدريــس ملــرابــط، الذي 
فريقه  فوز  في  الفضل  له  يرجع 
وآخر  ــأول  ب طنجة،  اتحاد  األم، 
موسم  خــالل  تاريخه،  في  بطولة 

تربى  الــذي  الفريق  غــادر   ،2018
التي  الكثيرة  املؤامرات  بسبب  فيه، 

أعضاء  بعض  طــرف  من  لها  تعرض 
من  بــإيــعــاز  الــســابــق،  املسير  املكتب 

العديد من السماسرة الذين فرضوا على 
لتكون  فاشلن،  والعبن  مدربن  الفريق 

لفترة  يحن  مازال  الذي  الجمهور،  وغضب  الفريق،  تدهور  هي  النتيجة 
ملرابط الذي أعاد لفارس البوغاز اعتباره، واملكانة التي يستحقها.

اإلطار إدريس ملرابط، رفض بعض العروض التي توصل بها في البطولة 
الوطنية، وفضل خوض تجربة جديدة خارج املغرب، مادام مطرب الحي ال 
يطرب، ليلتحق بالبطولة العمانية، التي سبق له أن اشتغل فيها في العديد 

من املناسبات، ونجح في جميع املهمات التي أنيطت به هناك.
حظ سعيد للمدرب إدريس ملرابط، الذي يعتبر نموذجا للمدربن الحقيقين 
الذين يعتمدون على كفاءتهم وليس على أشياء أخرى بعيدة كل البعد عن 

أخالق الرياضة، كما نعيشها اآلن...

الــصورة حديــث 

عنيفة  شــغــب  أحــــــداث 
ــة أبـــانـــت  ــ ــادم وصـــــور صــ
همجية  فـــاضـــح،  وبــشــكــل 
ــش املــلــكــي  ــجــي ــور ال ــه جــم
يد  على  فريقهم  إقصاء  بعد 
مباراة  في  الفاسي  املغرب 

سدس عشر كأس العرش.
أعداد كبيرة من املتسكعن 
العدلية،  السوابق  وأصحاب 
اقتحموا أرضية ملعب األمير 
وهاجموا  هلل،  عبد  ــوالي  م
وقسوة  بعنف  األمــن  رجــال 
شديدة، وتسببوا في إصابة 
متفاوتة  بجروح  شرطيا   85
ــوا  ــدث الـــخـــطـــورة، كــمــا أح
في  جسيمة  مادية  خسائر 

مرافق امللعب وخارجه.
أحداث كنا في غنى عنها، 
خاصة وأن الجميع استبشر 
إلى  الجماهير  بعودة  خيرا 
مثل  لكن  الكروية،  املالعب 
ــوارث ســتــفــرض  ــ ــك ــ ــذه ال ــ ه
يضربوا  أن  املسؤولن  على 
سولت  من  كل  يد  على  بقوة 
كرة  سمعة  تلطيخ  نفسه  له 
هذا  خاصة  الوطنية،  القدم 
ــد الــفــاســد،  ــجــدي الــجــيــل ال
والـــالمـــســـؤول، املــحــســوب  
فريق  على  ــا  وعــدوان ظلما 

الجيش امللكي.

إدريس لمرابط

يتش خاليـلوز

زياش ومزراوي



تحلـيل  إخـباري  

العدد: 1599 من 18 إلى 24 مارس 2022 14

إعــداد : سعيد الريحاني

ــدة »الـــشـــروق«،  ــري هــكــذا تــحــدثــت ج
رأس  من  »الزيادة  أن  يقولون  واملغاربة 
األحمق«، لكن الزيادة في بعض الحاالت 
هذا  فمثل  الـــعـــدو«..  »رأس  مــن  تــكــون 
الجزائريون  املسؤولون  اعتبره  القانون 
االعتراف  عن  األمريكي  للتراجع  عنوانا 
من  وقــع  والـــذي  الــصــحــراء،  بمغربية 
املتحدة  للواليات  السابق  الرئيس  طرف 

األمريكية، دونالد ترامب.
أما نص الفقرة الحقيقي، واملتضمن في 
قانون تفويض الدفاع الوطني، فيقول ما 
استخدام  الدفاع  لوزير  يجوز  ))ال  يلي: 
بتخصيصها  املــصــرح  ــوال  األمـ مــن  أي 
بطريقة  املتاحة  أو  القانون  هذا  بموجب 
أخرى لوزارة الدفاع للسنة املالية 2022، 

للمملكة  العسكرية  القوات  مشاركة  لدعم 
املغربية في أي تمرين متعدد األطراف تتم 
يقرر  لم  ما  الدفاع  وزارة  قبل  من  إدارته 
الوزير ذلك بالتشاور مع وزير الخارجية، 
ملتزمة  املغربية  اململكة  أن  إلى  ويشير 
للطرفني  بالبحث عن حل سياسي مقبول 
يعني  ما  وهو  الغربية((،  الصحراء  في 
ربط التعاون العسكري بالتشاور، وليس 
وغيرها،  »الــشــروق«  جريدة  كتبت  كما 
التمويل  من  تحد  »أمريكا  عنوان  تحت 

املالي للمغرب«.
ــان يــحــصــل حــتــى األمــس  ــذا كـ كــل هـ
ــزاز  ــت »االب سياسة  ــار  إطـ فــي  الــقــريــب، 
الوعود  تعطي  املعروفة، حيث  األمريكي« 
باليمني وتلتف عليها من جهة أخرى، إما 

باستعمال الورقة الحقوقية، أو استعمال 
الكونغريس،  داخل  الضاغطة  اللوبيات 
غير أن كل هذه األخبار والشائعات، لم يعد 
لها مكان ضمن القصاصات الصادرة هذه 
األيام، بالتزامن مع الحرب األوكرانية، بل 
في  به  تقوم  باتت روسيا  الذي  الدور  إن 
مواجهة الغرب، هو الذي خلق »متنفسا« 
ملجموعة من الدول التي كانت ترزح تحت 
بعض  أن  تصوروا  األمريكي..  االبتزاز 
الرد  يرفضون  باتوا  الخليج  دول  حكام 
على مكاملات الرئيس األمريكي جو بايدن، 
قبل  توقعه  املمكن  من  يكن  لم  أمر  وهو 
برفض  بوتني،  فالديمير  الرئيس  مبادرة 
تــوســيــع حــلــف شــمــال األطــلــســي نحو 

أوكرانيا.

التصريحات  تتوالى  للمغرب،  بالنسبة 
املتحدة  الــواليــات  »تشبث«  تؤكد  التي 
الصحراء،  بمغربية  باعترافها  األمريكية 
الشؤون  وزيــر  بوريطة،  ناصر  أن  حتى 
واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية 
أريحية  بكل  قــال  الــخــارج،  في  املقيمني 
))االعـــتـــراف  أن   »24 ــس  ــران »ف لــقــنــاة 
ثابت((،  الصحراء  بمغربية  األمريكي 
وأضاف: ))حينما قررت اإلدارة األمريكية 
الصحراء،  بمغربية  االعتراف  السابقة 
كان الجميع يقول أن بايدن عندما يترأس 
واآلن  القرار،  سيغير  املتحدة  الواليات 
يقول هؤالء: جاء بايدن ولم يؤكد، بل إنه 

تحدى خصوم املغرب قائال: إن آخر 
فيها  إلى واشنطن، عبرت  له  زيارة 

التعاون العسكري يتخطى 
السيــاسيين  حســابات 

كيف دفع بوتين أمريكا
إلى تأكيد اعترافها

المغربية  بالصحراء 
بتاريخ 1 يناير 2022، احتفل خصوم القضية الوطنية 
واســع؟  نطاق  على  ترويجه  تم  أمريكي  بقانون 
))وقع  يلي:  ما  الجزائرية،  »الشروق«  كتبت  حيث 
الدفاع  تفويض  قانون  بايدن،  جو  األمريكي  الرئيس 
الحد  المالية 2022، والذي يتضمن بشكل خاص  للسنة  الوطني، 
من المساعدات والتمويل العسكري الممنوح للمغرب إذا لم تلتزم 
للطرفين  مقبول  سياسي  حل  إلى  بالسعي  المغربية  المملكة 

في الصحراء الغربية، حسبما أعلن عنه البيت األبيض، ويندرج هذا 
التقييد الجديد ضمن ميزانية دفاع البنتاغون المقدرة بـ 770 مليار 
دوالر، وينص هذا القانون على أنه ال يجوز لوزير الدفاع أن يستخدم 
أيا من األموال المأذون بتخصيصها بموجب هذا القانون، أو التي 
القوات  مشاركة  لدعم   2022 المالية  للسنة  الدفاع  لــوزارة  تتاح 
العسكرية للمملكة المغربية في أي ممارسة متعددة األطراف 

تديرها وزارة الدفاع..((.

وزير الخارجية الروسي الفروف
ونظيره األمريكي بلينكن 

إخباريتحليل 
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وهو  املوقف،  نفس  عن  األمريكية  اإلدارة 
السيادة  تحت  الذاتي  الحكم  مقترح  دعم 
أمر ال يمكن أن يصرح  املغربية((.. وهو 
به الوزير املغربي لو لم يكن مطمئنا)..(.
لــقــد ســاهــمــت الـــحـــرب الــروســيــة 
األمريكية  اإلدارة  دفــع  فــي  األوكــرانــيــة 
تغيير  مــن  خوفا  الــوضــوح،  تبني  إلــى 
يكفيه  املغرب  مثل  فبلد  التحالفات،  رقعة 
على  الجديد  التنموي  نموذجه  برمجة 
الروسية«  و»الساعة  الصينية«  »الساعة 
التابعة ألصحاب  الفرنسية،  الساعة  بدل 
ــا)..(، وهـــذا مــا دفع  ــك ــري الــوقــت فــي أم
عدة  إصــدار  إلــى  األمريكيني  املسؤولني 
الصحراء  مصلحة  فــي  تصب  مــواقــف 

املغربية.
إدارة  أن  الوطنية  الصحافة  كتبت  وقد 
الرئيس بايدن قطعت الشك باليقني فيما 
الصحراء،  بمغربية  باعترافها  يتعلق 
ــن املــتــحــدث بــاســم وزارة  ))أعــل حــيــث: 
الخارجية األمريكية، أن الواليات املتحدة 
تدعم املسار األممي من أجل التوصل إلى 
أمده  طال  الذي  للنزاع  ودائــم  عادل  حل 
في املغرب((، وقال املتحدث خالل مؤتمر 
صحافي ردا عن سؤال حول موقف إدارة 
في  تحديث  أي  يوجد  ))ال  بأنه  بايدن، 
يزال  ال  إجماال  قلناه  ما  الراهن..  الوقت 
اإلبقاء  يعني  ما  وهــو  املفعول،  ســاري 
على القرار الرئاسي الذي أصدره ترامب، 

والقاضي باالعتراف بسيادة املغرب على 
صحرائه(( )املصدر: موقع عبر(.

في  ــكــي  األمــري الــتــالعــب  أن  صحيح 
عبر  يكون  الدبلوماسية  التصريحات 
»املوقف  عن  تتحدث  مبهمة  تصريحات 
تواتر  لكن  تفاصيله،  ذكر  دون  الثابت« 
انحنوا  األمريكيني  أن  التصريحات يؤكد 
لخسارة  مستعدين  وليسوا  للعاصفة، 
في  القوية  الــدولــة  املــغــرب،  مثل  حليف 
األكثر  الــقــارة  ومفتاح  إفريقيا،  شمال 

أمانا)..(.
ورغم لعبة تغيير الوجوه والتصريحات 
تم  فقد  لعبها،  أمريكا على  اعتادت  التي 
الخارجية  وزيــر  بنائبة  مؤخرا  الدفع 
الستهداف  شيرمان،  ويندي  األمريكي، 
»الحوار  سمته  ما  إطــار  في  دول  عــدة 
ــال من  االســتــراتــيــجــي« الـــذي شــمــل ك
والعاصمة  تركيا،  في  وأنقرة  إسطنبول 
العاصمة،  والجزائر  مدريد،  اإلسبانية 
وصوال  القاهرة،  املصرية  والعاصمة 
إلى الرباط، حيث اعترفت بشكل واضح 
قالت  إذ  الذاتي،  الحكم  ملقترح  بدعمها 
وزير  مع  أجرتها  مباحثات  أعقاب  في 
))نستمر  بوريطة:  ناصر  الخارجية 
جديا  الذاتي  الحكم  مخطط  اعتبار  في 
أن  مضيفة،  وواقعيا((  مصداقية  وذا 
))الواليات املتحدة واملغرب يدعمان معا 
للصحراء،  األممي  املبعوث  جهود  بقوة 

إلى  يقود  حــل  إليــجــاد  منفتحة  بــروح 
مخرج دائم يرضي كافة األطراف((.

شيرمان  تــزور  أن  املمكن  من  كان  هل 
الــحــرب الروسية  لــوال  الـــدول  كــل هــذه 
ويقتضي  معروف،  الجواب  األوكرانية؟ 
التعامل بحذر مع التصريحات األمريكية 
التي تتغير دائما حسب املصلحة، ولها 

سوابق كثيرة في ذلك.
يكتب  كان  ما  بني  للتناقض  وانظروا 
»قــانــون  ــول  ح بــاألمــس  الصحافة  فــي 
الـــرهـــان عليه  تــم  ــذي  ــ ال الــتــفــويــض« 
العسكري  الــتــعــاون  عــلــى  للتشويش 
في  يكتب  ما  وبــني  املغربي،  األمريكي 
عنوان:  تحت  اليوم،  الوطنية  الصحافة 
»الجيش األمريكي يلتزم بتعزيز القدرات 
فقد  امللكية«..  املسلحة  للقوات  الدفاعية 
األمريكية  املتحدة  الــواليــات  ))شــددت 
على ضرورة تمتني العالقات بني القوات 
األمريكي،  والجيش  امللكية  املسلحة 
تدريبات  بعقد  يتعلق  مــا  فــي  خــاصــة 
الدفاعية  ــدرات  ــق ال وتــعــزيــز  مشتركة 
للمملكة.. وبحسب القيادة األمريكية في 
األمريكي  الدفاع  وزير  وقع  فقد  إفريقيا، 
للقيادة  يسمح  ــاء  ــف إع عــلــى  ــؤخــرا  م
املكثف  تعاونها  بمواصلة  األمريكية 
ونقلت  املغرب،  مع  العسكري  والتدريب 
املتحدثة  عن  آي«  إيست  »ميدل  صحيفة 
إفريقيا،  في  األمريكية  القيادة  باسم 

أهمية  عــلــى  تــأكــيــدهــا  ــزري،  ــ أق بـــاردة 
التعاون العسكري بني الواليات املتحدة 
واملغرب، وقولها: إن شراكتنا العسكرية 
مع املغرب قوية، ونحن على ثقة بأن هذه 
في  ستستمر  تتزعزع،  ال  التي  الشراكة 
االزدهار في السنوات املقبلة(( )املصدر: 

موقع هسبريس/ 12 مارس 2022(.
أين هو »قانون تفويض ميزانية الدفاع 
الوطني األمريكي«؟ أين هي ورقة حقوق 
الحقوقية  التقارير  هي  وأين  اإلنسان؟ 
االبتزاز)..(؟..  بغرض  للمغرب  املسيئة 
هو  والسبب  حاليا،  متوقف  ــك  ذل كــل 
يواصل  حيث  ــة«،  ــي ــران األوك »الــحــرب 
فالديمير بوتني كسب التعاطف الدولي، 
بينما أصبحت اللعبة مكشوفة بالنسبة 
ــد فــضــحــت »الــتــصــرفــات  ــغــرب، وقـ ــل ل
العنصرية« زيف الشعارات املعلنة)..(.

يتواصل  ــت  وق فــي  يحصل  ــك  ذل كــل 
برعاية  الروسي،  املغربي  التقارب  فيه 
أيضا)..(،  الصني  على  منفتحة  ملكية 
املرحلة  لهذه  األبــرز  العنوان  كان  وقد 
هو عدم تصويت املغرب ضد روسيا في 
الجمعية العامة لألمم املتحدة، ما جعله 
بعيدا عن »الئحة الدول غير الصديقة«، 
وقد تساءلت الصحافة: ما هي خلفيات 
الروسية  القائمة  من  املغرب  استبعاد 
الجواب:  فكان  الصديقة؟  غير  للدول 
ــدم حــضــور جلسة  ــرب فــّضــل ع ــغ ))امل
لألمم  العامة  الجمعية  في  التصويت 
املتحدة على قرار يدين روسيا ويطالبها 
بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في 
البلد..  هذا  من  وباالنسحاب  أوكرانيا 
احترام  فــي  يتلخص  املغربي  املــوقــف 
األمم  في  األعضاء  ــدول  ال كافة  سيادة 
استخدام  والتأكيد على تجنب  املتحدة، 
األقطار،  بني  النزاعات  لتسوية  القوة 
لروسيا،  إدانة صريحة  أي  ولم يتضمن 
املوقف  لهذا  أن  مراقبون  منه  فهم  ما 
تراعي  واقــتــصــاديــة  سياسية  أبــعــادا 
من  ــى  األولـ بــالــدرجــة  املــغــرب  مصالح 
حيث حرصه على تنويع شركائه الكبار، 
الصحراء،  قضية  على  االهتمام  وتركيز 
في أفق كسب املزيد من املؤيدين ملوقفه 
املتمثل في منح األقاليم الجنوبية للبالد 
املغربية..  السيادة  تحت  ذاتيا  حكما 
املغرب اليوم، بعيد عن قائمة الدول غير 
جراء  موسكو  نشرتها  التي  الصديقة 
تداعيات تدخلها في أوكرانيا، ومن نتائج 
بني  االقتصادية  العالقات  استمرار  ذلك، 
الحرب  أن  رغم  طبيعي  بشكل  البلدين 
تشكيل  ــادت  أعـ ــيــة  األوكــران الــروســيــة 
التوريد،  وسلسلة  العاملية  الــتــجــارة 
عقوبات  الغربية  الــدول  فرضت  بعدما 
موسكو. على  شديدة  ومالية   اقتصادية 
أهم  أحــد  ــاط  ــرب ال فــي  موسكو  ــرى  وتـ
ــي الـــقـــارة اإلفــريــقــيــة، إذ  شــركــائــهــا ف
املغرب  نحو  الروسية  الصادرات  تشهد 
 20 بنسبة  زادت  فقد  إيجابيا..  توجها 
تصريح  وفق  املاضي،  العام  املائة  في 
للفيدرالية  الــتــجــاري  املمثل  بــه  أدلــى 
تسينامدز  أرتيوم  املغرب،  في  الروسية 
اإلخبارية. »تاس«  لوكالة   غفراشفيلي، 
منتجات  روسيا  من  املغرب  ويستورد 
مختلفة، يأتي في مقدمتها الفحم وأنواع 
الغاز  زيت  ثم  املماثلة،  الصلب  الوقود 
وزيت الوقود والهيدروكربونات الغازية 
والبنزين البترولي والكبريت الخام وغير 
يستورد  كما  الخام،  واألملنيوم  املكرر 
والكيميائية  الطبيعية  واألسمدة  القمح 
القدس  )املصدر:  البالستيكية((  واملواد 

العربي/ 15 مارس 2022(.

مناورات »األسد اإلفريقي«.. نموذج للتعاون العسكري المغربي األمريكي الذي يتجاوز كل الحسابات السياسية للوبيات األمريكية

لماذا فضل المغرب موقع الصداقة مع روسيا ؟

انظروا للتناقض بين ما كان يكتب في الصحافة باألمس حول »قانون 
التفويض« الذي تم الرهان عليه للتشويش على التعاون العسكري 

األمريكي المغربي، وبين ما يكتب في الصحافة الوطنية اليوم، تحت 
يز القدرات الدفاعية للقوات  يكي يلتزم بتعز عنوان: »الجيش األمر

الملكية«.. المسلحة 
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حاوره : سعيد الريحاني

القوى  ماذا يحدث يف حزب جبهة 
الدميقراطية؟

فــي نــهــايــة شــهــر غــشــت املــاضــي، 
الحزب  هذا  قيادة  مع  لقاء  هناك  كان 
في  املجموع(،  في  لقاءات   5 )حوالي 
الذي  الوطن«  أجل  من  »التكتل  إطار 
كنت أترأسه، وقد كان الهدف بالنسبة 
واالشتغال   الــحــزب،  تقوية  هــو  لــي 
بوضوح، وتطبيق القوانني األساسية 
حزب  مؤتمرات  عليها  صوتت  التي 
أمل  على  الديمقراطية  القوى  جبهة 
الوصول إلى فريق قوي داخل البرملان 
وبحسن  السياسي،  الحقل  وداخــل 

نية..
ــى الـــحـــزب، وجــدنــا  ــا دخــلــنــا إلـ مل
ضمن  يشير  األســاســي  الــقــانــون  أن 
حالة  في  العام،  األمــني  اختصاصات 
يوجد  ال  التي  الجهات  إحــدى  وجــود 
فيها تنظيم للحزب، وجهة مكناس فاس 
كانت ضمن هذه الجهات، يمكن لألمني 

العام أن يعني أمينا عاما جهويا ليقوم 
وهــذا  االنتخابات،  وتزكية  بتنظيم 
التفويض توصل به والي فاس في 21 
غشت املاضي، أي مدة قليلة قبل إجراء 
االنتخابات، فكان هنالك اشتغال كبير 
وقمنا  بالجهة،  »الترشيحات«  لضمان 
بمجهود كبير لتحقيق نتائج إيجابية، 
وهو ما حصل فعال، حيث حققنا فوز 
وهو  ثالثة،  أصل  من  اثنني  برملانيني 
إلى  باإلضافة  النتائج،  ثلثي  يعني  ما 
ما يزيد عن 40 مستشارا جماعيا على 
مستوى الجهة، وهو رقم كبير مقارنة 
مع ما هو محصل عليه وطنيا )بنسبة 
جعلتنا  الــنــتــائــج  هـــذه  ــثــلــثــني(..  ال
رغم  الحزب  داخل  االنتخابات  نتصدر 
يعجب  لم  األمــر  وهــذا  الوقت..  ضيق 
العام  األمــني  )يقصد  بنعلي«  »السي 
املجموعة  هــذه  تصدر  بعد  الحالي( 
املستوى  على  لالنتخابات  الجديدة 
الوطني، خاصة وأنه هو نفسه خسر 
ثانيا،  بــركــان.  بــدائــرة  االنــتــخــابــات 

هناك  يكون  أن  نريد  لنا،  بالنسبة 
التي  الطريقة  لكن  تنظيم حزبي قوي، 
بنعلي  مصطفى  العام  األمــني  وجدنا 
يشتغل بها، تجعل منه اآلمر والناهي، 
على  التشطيب  ببساطة  يمكنه  حيث 
أمانة  وتعيني  بكاملها،  العامة  األمانة 
كان   ،2017 سنة  ففي  جديدة..  عامة 
كان  وقبلها  لــلــحــزب،  مؤتمر  هــنــاك 
التسيير من  تولى  قد  بنعلي  مصطفى 
وفاة  بعد   2017 سنة  إلى   2013 سنة 
الحزب،  مؤسس  الخياري،  التهامي 
احتراما  له  وأكــن  صديقا،  كان  الــذي 
كبيرا إلى حدود اليوم، ألنه كان رجل 
وكنا  القوية،  والكاريزما  املــواقــف، 
منذ  املواقف  من  كثير  في  معا  ننسق 

زمن بعيد إلى حني وفاته.
العام  األمني  أن  اليوم،  املشكلة  لكن 
حيث  يوميا،  الحزب  قوانني  يخرق 
املناضلني  أحد  اليوم  يكون  أن  يمكن 
نائبا  أو  العامة،  األمانة  في  عضوا 
غدا  نفسه  يجد  لكنه  الــعــام،  لألمني 

له  غير موجود داخل الحزب، وليست 
هذا  العضوية..  هذه  تثبت  وثيقة  أي 
اقترب  وعندما  كثيرا،  فاجأنا  الوضع 
بتأسيس  نفاجأ  بدأنا  املؤتمر،  موعد 
في  أحد  علم  دون  تحضيرية«  »لجنة 
رئاسة  لنفسه  يخول  أنه  كما  القيادة، 
املالية  لجنة  فيها  بما  اللجان،  جميع 
مع  يتناقض  وهــذا  التحكيم،  ولجنة 
أن  فيه  يفترض  الذي  الحزب،  طبيعة 
وحزبا  وتقدميا،  يساريا،  حزبا  يكون 
السائد  أصبح  لهذا  والقيم..  لألفكار 
الذي  امللل  املناضلني هو نوع من  بني 
اللجان  داخــل  نــقــاش  غــيــاب  يكرسه 
يزيد  ما  منذ  العامة  األمانة  وداخــل 
ــل خالل  األق على  أو  ســنــوات،   9 عــن 
يسبق  لــم  حيث  األخــيــرة،  السنوات 
على  ــادق  صـ أن  الــوطــنــي  للمجلس 
فكيف  املالية..  ولجنة  التحكيم،  لجنة 
يمكن اليوم تنظيم مؤتمر دون لقاءات 

الذين  املــؤتــمــريــن  بــني  جهوية 
يجب انتخابهم من القواعد؟

قديــمة الخــياري  بالتهـــامي  عالقــــتي 
وحزب »الجبهة« يسير نحو 

كارثة مالية وتنظيمية

شبـاط يف قـلب معـركة حـزبية جـديدة:

يواصل حميد شباط، عمدة فاس السابق، خلق الحدث 
التنظيمي داخل األحزاب السياسية الوطنية، وبغض 
النظر عن معاركه القديمة)..(، فهو اليوم يوجد يف 

قلب معركة تنظيمية أخرى يجتمع فيها النقابي 
والسياسي، بحكم التحاقه إبان االنتخابات التشريعية 

األخيرة بحزب جبهة القوى الديمقراطية، الحزب اليساري، 
الذي أسسه الراحل التهامي الخياري ويقوده اليوم األمين 

العام مصطفى بنعلي.
من قلب املعركة الجديدة، يتهم حميد شباط األمين 

العام مصطفى بنعلي، بقيادة جبهة القوى الديمقراطية 
إلى كارثة مالية وتنظيمية كبيرة، ويتهمه بممارسة فعل 

»تشكامت« للسلطات املحلية، ممثلة يف والي فاس، 
عبر الكذب يف نقل الشأن الداخلي الحزبي إلى الوالية، 

كما يؤكد أن القانون ال يمنح لبنعلي الصالحيات لسحب 
التفويض الذي حصل عليه سابقا كأمين عام جهوي 

للحزب بجهة فاس مكناس.
يف هذا الحوار الذي خص به جريدة »األسبوع«، 

يقول حميد شباط: إن األمين العام الحالي يستفرد 
بكل القرارات، ويمارس »التحايل التنظيمي«، ويؤكد أن 

محاولة تنظيم مؤتمر عن بعد، تندرج يف إطار »الهروب 
من الواقع«، يف ظل األزمة املالية، وكثرة القضايا أمام 

املحاكم، التي قد تجعله يبقى وحده يف الحزب إذا لم يكن 
هناك حوار ونقاش، حسب قوله. 

شباط
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يف ظل ما ذكــرمت، صــدر قــرار عن 
يلغي  بنعلي  مصطفى  العام  األمني 
للحزب  جــهــوي  كــأمــني  تعيينكم 
يعني  ــاذا  م مكناس،  فــاس  بجهة 

ذلك؟

املشاكل،  ــذه  ه كــل  ظــل  فــي  فــعــا، 
عام  كأمني  تعييني  يلغي  قــرار  صدر 
بمبرر  ــاس،  ف مكناس  بجهة  جهوي 
التنظيم  وأن  ضعيفة،  النتائج  أن 
قضينا  أننا  تصوروا  موجود..  غير 
لانتخابات،  التحضير  في  شهرين 
وبعدها شهرين آخريني خصصناهما 
ما  وهـــو  لــلــحــزب،  نــقــابــة  لتأسيس 
تسع  طيلة  بنعلي«  »السي  عنه  عجز 
مع  املشكلة  بـــدأت  وهــنــا  ــوات..  ســن
الحزبية،  التنظيمات  إحياء  محاولة 
الدنيا ولم يقعدها وسحب  أقام  حيث 
أخرى  تنظيمات  ليؤسس  التفويض، 
ضد الحزب في فاس ومكناس وغيرها 
ضد  أشخاص  باستعمال  ــدن،  امل من 
الحزب، فضا عن استعمال أشخاص 
أصفه  ما  وهــو  تأثير،  أي  لهم  ليس 
ذلك  ومن  الاأخاقية«،  بـ»التصرفات 
أن »سحب التفويض« الذي بعثه لي، 
التفويض  سحب  عن  تماما  مختلف 

املبعوث للوالي..

ما هو الفرق؟

فعندما  جدا،  خطير  اختاف  هناك 
يتحدث معي فإنه يتحدث عن مسائل 
تنظيمية، وهو أمر مردود عليه، بدليل 
النتائج املحصل عليها، كما أن األمني 
عمله  مواصلة  في  الحق  له  الجهوي 
حققنا  فقد  نــحــن،  ــا  أم سنتني،  ــدة  مل
أما  أشهر،  خمسة  ظرف  في  ذلك  كل 
قال  فقد  ــوالــي،  ال ملراسلة  بالنسبة 
»نــاصــيــة  ــن  ع أبــحــث  أنــنــي  بنعلي 
فهل  داخله،  فتنة  خلق  عبر  الحزب« 
يعقل أن يكون التدخل إلصاح أوضاع 
جديد  من  قويا  به  والخروج  الحزب 
له،  الذي ال معنى  الكام  لهذا  مطابقا 

وال أساس له؟
التفويض  سحب  ــرار  ق إن  ثانيا: 
في  الحق  له  ليس  عام جهوي،  كأمني 
اتخاذه، إذ أن القانون األساسي يخول 
إطار  في  العام  لألمني  التعيني  حق 
في  الحق  له  ليس  ولكن  الفراغ،  ملء 
إلغاء هذا القرار إال بعد سلك مساطر 
قانونية، في ظل وجود لجنة تحكيم..

التمسك  هــو  بنعلي  فــهــدف  إذن، 
بقيادة الحزب حتى لو لم يكن هنالك 

حزب، مثل الدكان..

تتهم  ــك  أن كــامــك  مــن  نفهم  هــل 
على  بالكذب  بنعلي  العام  األمني 

السلطات احمللية؟

)مستغربا( ليس له الحق أصا في 
فعل ذلك، هذا شأن داخلي للحزب، هذا 
يشتكي  الــذي  »القايد«  كمثال  مثاله 
بـ»املقدمني«.. أنا أتساءل ما دخله في 
نقل املشاكل الداخلية إلى الوالي؟ هذا 
أسلوب »تشكامت« خطير جدا، وعلى 
يبتعد  أن  بذلك  يقوم  الذي  السياسي 
السلطة  ألن  السياسي،  العمل  عــن 
تقوم بدورها، واملنتخب يقوم بدوره، 
ميزة  وهذه  بدورها..  تقوم  واألحزاب 
بلدان  بخاف  االستقال  منذ  املغرب 

أخرى..

املشكل  أصل  بأن  يقول  من  هناك 
من  أكبر  شباط  حميد  كــون  هــو 
جهوي،  أمني  دور  مبجرد  يقوم  أن 
قيادتكم  أكثر  توقع  من  هناك  بل 
حلزب جبهة القوى الدميقراطية؟

أكثر  من  شباط  بــأن  لك  ــول  أق أنــا 
ســواء  ويشتغل،  تــواضــعــا،  الــنــاس 
ثانيا،  يكن..  لم  أو  جهويا  أمينا  كان 
ال  صرحت  أو  قلت  أن  لي  يسبق  لم 
االجتماعات  فــي  وال  الصحافة  فــي 
التنظيمية، وال في اللقاءات الخاصة، 
العام،  األمني  بمنصب  عاقة  لي  بأن 
األمــني  على  اقترحت  أن  سبق  ــد  وق
قادمة  تحالفات  هناك  دامت  ما  العام، 
ــادرون«  »ق مثل  الجهات  مختلف  من 
»التكتل  وكذلك  وغيرها،  و»قادمون« 
تــكــون هناك  أن  ــن«..  ــوط ال مــن أجــل 
أمانة  إلى  للوصول  مشتركة  لقاءات 
عامة قوية من مختلف الجهات، ولكن 
أن يكون هناك أمني عام جهوي لم يقم 
أن  يعني  فهذا  الدوائر،  بتغطية  حتى 

الحزب يستحيل أن يتقدم..

رحيل  ــو  ه نــظــرك  يف  احلـــل  ــل  ه
مصطفى بنعلي؟

بنعلي«  »السي  أن  هو  اليوم  الحل 
على  ســمــاه  مــا  عقد  قبل  عليه  ــان  ك
سبيل املثال مجلس وطني في كلميم، 
هذه  تتبعتم  وإذا  لوحده،  يقرر  ال  أن 
تكن  لــم  أنها  فستاحظون  املحطة، 
الوطني،  للمجلس  حقيقيا  اجتماعا 
كونها  عن  فضا  له،  تهريبا  كانت  بل 
كما  لها،  املحددة  اآلجال  عقدت خارج 
أن الحديث عن وجود دعاوى قضائية 
هو مجرد كام فارغ، حيث أن أحكاما 
على  تبنى  أخـــرى(  إلــى  ساعة  )مــن 
نائب  أن  تتصوروا  أن  ولكم  الشكل، 
األمني العام يقال له بأنه ليست عنده 
أمانة  يعني  العام  األمني  ألن  الصفة، 

عامة جديدة كل يوم..
في  الشروع  املفروض  من  كان  لقد 
التحضير للمؤتمر مباشرة بعد نهاية 

االنتخابات، وكان هنالك مرشحني على 
دعمهم  يأخذوا  لم  الوطني  املستوى 
عن  بنعلي  للسي  أعطي  الذي  املالي، 
له  الداخلية، حيث نقول  طريق وزارة 
له  ليسمحوا  الناس  هؤالء  يجمع  أن 
تكون  وأن  وثيقة..  عبر  ذلك  كان  ولو 
نطلب  ال  نحن  جهوية..  لقاءات  هناك 
شيئا، نحن نطلب فقط أن ننظم أنفسنا 
حتى ال تكون هناك كارثة في الحزب، 
األخير،  السبت  يوم  لقاء  عقدنا  وقد 
وأنا  وقدمها«  الئحتك  »ضع  لي  وقال 
أن يقوم  يــجــب  مــن  »هــو  أنــه  ــول  أقـ
يجمع  أن  يجب  حيث  العمل«،  بهذا 
الجهات،  وفي  القيادة  في  املناضلني 
التدبير،  حــول  االتفاق  يتم  وبعدها 
عن  املؤتمر  »تنظيم  ورقة  إشهار  أما 
 40 بدخول  السماح  يتم  بينما  بعد« 
مجرد  فهذا  املاعب،  إلى  متفرج  ألف 
ــصــاء،  ــن الــواقــع عــبــر اإلق هـــروب م
إلى  البرملانيني  يتم استدعاء  لم  حيث 
املجلس الوطني، كما لم يتم استدعاء 
املغرب  في  الوحيد  الجماعة  رئيس 
باسم الحزب، فضا عن عدم استدعاء 
احتيال  العامة.. وهذا  األمانة  أعضاء 
تنظيمي ضد القانون.. ألول مرة نجد 
أمينا عاما يشتغل ضد حزبه، ويدعو 
سبيل  على  االستقالة،  ــى  إل الــنــاس 

املثال من النقابة..

تتوقع  هل  »البلوكاج«..  هذا  أمام 
انسحاب أحد األطراف؟

طـــرف  أي  ــحــة  مــصــل ــن  ــ م لـــيـــس 
أن  أقبل  ال  شخصيا  وأنا  االنسحاب، 
باإلفراغ،  محكوما  الحزب  مقر  يكون 
عاملني  صحفيني  هــنــاك  يــكــون  وأن 
املحكمة  وحكمت  ظلموا  بالجريدة 
كتعويض،  مليونا   290 بـ  لصالحهم 
ــى قــضــايــا شــيــكــات..  ــة إلـ ــاإلضــاف ب
أستحيي من مواجهة الصحفيني أمام 
فيه  يجب  ــذي  ال الــوقــت  فــي  املحاكم 
جبهة  حزب  وإنقاذ  األوضــاع،  تعديل 
القوى الديمقراطية من كارثة تنظيمية 
في  يبقى  أن  يمكن  حيث  وحــزبــيــة، 

الحزب مصطفى بنعلي لوحده. 

املشكلة اليوم، أن األمين 
العام يخرق قوانين الحزب 
يوميا، حيث يمكن أن يكون 

اليوم أحد املناضلين عضوا يف 
األمانة العامة، أو نائبا لألمين 

العام، لكنه يجد نفسه غدا غير 
موجود داخل الحزب، وليست له 
أي وثيقة تثبت هذه العضوية.. 

هذا الوضع فاجأنا كثيرا، 
وعندما اقترب موعد املؤتمر، 

بدأنا نفاجأ بتأسيس »لجنة 
تحضيرية« دون علم أحد يف 
القيادة، كما أنه يخول لنفسه 
رئاسة جميع اللجان، بما فيها 
لجنة املالية ولجنة التحكيم، 

وهذا يتناقض مع طبيعة 
الحزب، الذي يفترض فيه أن 

يكون حزبا يساريا، وتقدميا، 
وحزبا لألفكار والقيم..

شــباط:

األمين العام مصطفى بنعلي رفقة شباط
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إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

ــــاص يف  ــخــ ــ ــن األشــ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــاج الــ ــ إدم
مبادرة اإلنعاش الوطني بتطوان، كان له أثر 
الذين  أزمة هؤالء  التخفيف من  إيجابي يف 
يعانون من الفقر والبطالة بعد إغالق املعبر 
احلــدودي »بــاب سبتة«، ورغــم أن هذه املبادرة 
والــرجــال  النساء  على  إيجابي  وقــع  لها  كــان 
الــذيــن تــفــوق أعــمــارهــم ســن الــتــقــاعــد، إال أن 
ــعــــدات الـــالزمـــة  عــمــالــة تـــطـــوان لـــم جتــهــز املــ
النظافة  شركة  مقام  يقومون  الذين  لهؤالء 
ــوارع املــديــنــة،  ــ ــ ــاء وشـ ــيـ املــكــلــفــة بــتــنــظــيــف أحـ
حــيــث الحـــظ الــعــديــد مـــن املـــواطـــنـــن غــيــاب 
عــمــال الــشــركــة املــفــوض لــهــا تــدبــيــر الــقــطــاع 
ومت تعويضهم بعمال اإلنعاش الوطني، مما 
يـــدل بــشــكــل واضــــح عــلــى اتـــفـــاق بـــن عــمــالــة 
تــطــوان وشــركــة الــنــظــافــة مــن أجـــل اســتــبــدال 
الذين  اإلنعاش  بعمال  النظافة  عمال شركة 
ينظفون األحياء والشوارع، ليطرح التساؤل: 
القطاع  هذا  لهما  املفوض  الشركتن  دور  ما 
من طرف اجلماعة الترابية لتطوان مادامت 

العمالة تصرف رواتب عمال اإلنعاش ؟

ــوق اجلــمــلــة لــلــخــضــر والـــفـــواكـــه  سـ
املقاييس،  بكل  بيئية  كارثة  بالعرائش، أصبح 
البالستيكية  واألكواخ  األوساخ  انتشار  بسبب 
واألزبـــال  املنحرفني  جتمع  والــتــي  الــفــارغــة 
ــة متأل  ــرب والـــروائـــح الــكــريــهــة، كــمــا أن األت
مما  التحتية،  البنية  غياب  بسبب  أرضيته 
بهذا  تــبــاع  الــتــي  املـــواد  على  خــطــرا  يشكل 
التلوث  بسبب  ــه  ــواك وف خــضــر  مــن  الــســوق 
تتدخل  فهل  كل جانب..  به من  يحيط  الذي 
ملراقبة  احمللية  والسلطة  الترابية  اجلماعة 

وضعية هذا السوق ؟

شــهــور  لــــعــــدة  مـــركـــونـــة  بـــقـــيـــت  أن  بعد 
بــاحملــطــة الــطــرقــيــة دون اســتــغــاللــهــا ألســبــاب 
ــة، أفـــــرجـــــت اجلــــمــــاعــــة الـــتـــرابـــيـــة  ــولــ ــهــ مــــجــ
التي  النقل  حافالت  عن  مؤخرا،  لشفشاون، 
منحتها إياها إحدى البلديات اإلسبانية من 
وقــامــت  املــدرســي،  الــنــقــل  أجــل استغاللها يف 
بني  الترابية  للجماعة  مبنحها  األيـــام  هــذه 
أن يستفيد منها  أجـــل  مــن  الــشــرقــيــة  أحــمــد 

تالميذ املنطقة.

تنامي ظاهرة سرقة أغطية البالوعات 
ســــطـات فـــي 

الشماليون  فيه  ينتظر  الذي  الوقت  في 
املساهمة  أجل  من  املنطقة  برملانيي  تحرك 
يعاني  الذي  الشمال  اقتصاد  إنعاش  في 
التحتية عبر  البنية  من الجمود، وتحسني 
املعنية  للجهات  ومطالبتهم  مشاركتهم 
التي  ــدن  امل مــن  للعديد  انتباهها  بجلب 
معاناتها  تتجلى  حيث  صمت،  في  تعاني 
في غياب البنية التحتية وانتشار البطالة 
ــال املــلــك الــعــمــومــي وغــيــرهــا من  ــت واح
العديد  على  تؤثر  التي  السلبية  الظواهر 
من األحياء التي هي في طي النسيان، )في 
البرملانيني  من  العديد  وجد  الوقت(  هذا 
املقدمة  الشفهية  أسئلتهم  نشر  طريقة 
عبر  القطاعات،  ببعض  املعنية  للوزارات 

ضمنها  من  االجتماعي  التواصل  مواقع 
معها  يــتــفــاعــل  ــي  ــت وال ــايــســبــوك«،  ــف »ال
مناضلو الحزب وكأنه إنجاز يعود بالنفع 
هــؤالء  لها  التابع  املناطق  ساكنة  على 
الطريقة  هــذه  صــارت  حيث  البرملانيون، 
الساكنة  عند  النزول  عوض  املفضلة  هي 
والوقوف  وشكاياتها  ملطالبها  واالستماع 
األحياء  من  العديد  منه  تعاني  ما  على 
املواطنني  من  العديد  يقول  كما  الشعبية، 
الذين الحظوا هذه الظاهرة التي انتشرت 
الحجر  فترة  خــال  وموسع  كبير  بشكل 

الصحي واستمرت لحد الساعة.
على  البرملانية  األسئلة  هــذه  وتنشر 
بها  يتوصل  أن  قبل  الــتــواصــل  مــواقــع 

عنها،  اإلجابة  أجل  من  املعنيون  الــوزراء 
مما يضع الوزارات املعنية في موقف حرج، 
بسبب انتشار األسئلة املتعلقة بقطاعاتهم 
ما  وهــذا  االجتماعي،  التواصل  بمواقع 
في  اإلســراع  إلى  القطاعات  ببعض  يدفع 
تغطية أو إصاح االختاالت التي تعرفها 
بذلك  واملعنية  الوصية  الوزارة  تدخل  قبل 

القطاع.
الغياب  الشماليني  من  العديد  وياحظ 
ودورهــم  الشمال  بجهة  للبرملانيني  التام 
تجاه الساكنة، خصوصا في هذه الظرفية 
التي يشهد فيها املغرب ارتفاعا مهوال في 
محطات  إلى  الساحات  وتحولت  األسعار 

لاحتجاجات.

أسئلة شفهية للبرلمانيـين تنشر بـ»الفايسبوك« قبل الوزارة

نورالدين هراوي

أثــــــــارت ظــــاهــــرة ســرقــة 
ــصــرف  ــة بـــالـــوعـــات ال أغــطــي
أســواق  فــي  وبيعها  الصحي 
سطات،  بمدينة  املتاشيات 
غــضــب الــســاكــنــة، حــيــث نتج 
وكذا  بالبيئة،  إضرار  ذلك  عن 
الصرف  قنوات  منظر  تشوه 
الــشــوارع  مــن  بــعــدد  الصحي 
الشعبية  واألحياء  الرئيسية 
املوجودة  السكنية  والتجزئات 
سرقتها  بــعــد  ــضــواحــي،  ــال ب
مجهولة،  عصابة  طــرف  مــن 
أصحاب  بعض  طــرف  مــن  أو 
ــصــة في  ــخــت امل الـــســـيـــارات 
املتاشيات والنفايات املنزلية، 
الحديدية والقصديرية، والذين 
رخصة  وبــدون  عددهم  ازداد 
وضواحيها  املدينة  يجوبون 
ــاوة على  ــ ــوال وعـــرضـــا، ع طـ

ضجيج املوسيقى الذي تحدثه 
مضجع  ــقــض  وي ســيــاراتــهــم 
مصادر  تعبير  وفق  الساكنة، 

من املتضررين.
أن  املصادر،  نفس  وأضافت 
نزع  بعد  تتحول  البالوعات 
تصطاد  فخاخ  إلــى  أغطيتها 
ضحاياها من املسنني واألطفال 
وضـــعـــاف الـــبـــصـــر، الــذيــن 

يسقطون داخلها وتتسبب لهم 
بليغة،  إصــابــات  فــي  أحيانا 
دون أن نغفل أن بعض األحياء 
باملدينة بها إنارة ضعيفة، مما 
تقول  املارة،  يهدد حياة جميع 

نفس املصادر.
أغطية  أن  املتضررون،  وأكد 
البالوعات تتم سرقتها ليا من 
معروفني،  غير  أشخاص  طرف 

أو من طرف أصحاب السيارات 
املهتمة بجمع »الخردة« وبيعها 
الــحــديــد  لــتــجــار  بالتقسيط 
 10 بني  تتراوح  أثمنة  مقابل 
زهيدة  بأثمنة  أو  درهما  و15 
أحــيــانــا، وطــالــبــوا بــضــرورة 
تدخل السلطات إلنقاذ املجتمع 
السطاتي من أزمة »البالوعات 
املفتوحة« حتى ال تصبح مثل 
اآلبار املهجورة، والضرب بيد 
من حديد على كل من سولت له 
نفسه ارتكاب مثل هذه األفعال 
إلى  تسيء  التي  اإلجــرامــيــة 
املدينة ورونقها، وهو  جمالية 
دور الشرطة اإلدارية بالبلدية، 
واختصاصات  مهام  لها  التي 
لكنها  ومــضــبــوطــة،  ــدة  ــدي ع
ال  وأدوارهــا  التنفيذ،  موقوفة 
ومــاذا  وباهتة،  ثانوية  زالــت 
تقول املصالح األمنية في هذه 
ــزداد يوما  الــتــي تـ الــســرقــات 
ينعمون  والفاعلون  يوم  بعد 
بالحرية، تضيف ذات املصادر.

سطات
خنيفرة

تنامي ظاهرة الترامي على الملك العمومي
الشـــمال..  بمـــدن 

العمومي  امللك  احتال  ظاهرة  صــارت 
يبق  لم  حيث  مستباحة،  الشمال  بجهة 
حي أو زنقة أو شارع إال وتم الترامي عليه 
من  املواطنني  ومنع  أرصفته  واستغال 
االحتياجات  ذوي  خصوصا    استعماله، 
يستعملن  الــلــواتــي  والــنــســاء  الــخــاصــة، 
األطفال، والذين يجدون صعوبة في  عربة 
من  بالعديد  الشوارع  أرصفة  على  السير 
املدن بجهة الشمال، وذلك على خلفية قيام 
بعض أصحاب الدكاكني بعرض بضائعهم 
أمام محاتهم، وكذلك نصب أعمدة اإلشهار 
ــى جــانــب األشــجــار  ــة وإلـ ــف وســـط األرص
حيث  العمومي،  الرصيف  على  املوجودة 
املواطنني،  تنقل  أمــام  حاجز  إلى  تتحول 
الطريق  استعمال  عليهم  يــفــرض  مما 
يساهم بشكل  ما  السيارات، وهذا  بجانب 

مباشر في وقوع حوادث سير.
ظل  فــي  الظاهرة  هــذه  تــزايــد  وبسبب 
ضمنها  مـــن  املــعــنــيــة  ــات  ــجــه ال صــمــت 
املحلية،  والسلطة  الترابية  الجماعات 

صارت هذه األرصفة مرآبا لركن السيارات 
لهذه  التحتية  البنية  ودمرت  خربت  التي 
ــي الــصــورة  ــو ظــاهــر ف األرصــفــة كــمــا ه
بركن  قام  لشخص  بـ»األسبوع«،  الخاصة 
بشارع  بالراجلني  خــاص  بممر  سيارته 
»الوحدة« بتطوان رغم وجود عامة تمنع 
إدارة  تواجد  وكذلك  والتوقف،  الوقوف 

سلطوية.
وتعسفا،  ظلما  األرصفة  احتال  وبعد 
والسلطة  ــا  ــ ودورهـ الــجــمــاعــة  وغــيــاب 
بالعديد  الظاهرة  هذه  صــارت  وتدخلها، 
وتتزايد  عادية  شبه  الشمالية  املــدن  من 
هذه  يجرم  الذي  للقانون  واضح  في خرق 
على  اعتداء صريحا  تمثل  ألنها  الظاهرة، 
حقوق املواطنني الذين من حقهم استعمال 

الرصيف.
وتناشد ساكنة الشمال السلطات املعنية 
العمومي  امللك  لتحرير  التدخل  أجل  من 
األرصفة  باستعمال  للمواطنني  والسماح 

املخصصة لهم بكل أريحية.

لقاء تحسيسي  لمحاربـة  
العـنف المـدرسي
األسبوع

احتضنت املحكمة االبتدائية بمدينة خنيفرة، لقاء 
املدرسي«  بالوسط  العنف  »محاربة  حول  دراسيا 
بشراكة مع املديرية اإلقليمية لوزارة التعليم، استفاد 

منه تاميذ مؤسسات تعليمية بجماعة القباب.
وشكل اللقاء مناسبة لتحسيس التاميذ واألطفال 
التعليمية،  املؤسسات  في  املدرسي  العنف  بخطورة 
متعددة،  مشاكل  ويخلق  مستقبلهم  يهدد  ــذي  وال

ويهدد السامة الجسدية للتاميذ واألطر التربوية.
املؤسسات  دور  أهمية  على  املــشــاركــون  ــد  وأكـ
والتسامح  املــواطــنــة  قيم  ترسيخ  فــي  التعليمية 
إعطاء  وضـــرورة  واألطـــر،  التاميذ  بني  والتضامن 
داخــل  مهما  دورا  ــاع  ــم واالســت ــوســاطــة  ال خــايــا 
االستراتيجية  تنزيل  قصد  التعليمية،  املؤسسات 
الوطنية واملقاربة التوعوية من أجل محاربة الظاهرة.
واعتبرت األطر املشاركة في هذا اللقاء، أن مكافحة العنف 
املدرسي هي مسؤولية كبيرة من قبل جميع املتدخلني، من 
أطر تربوية وأولياء وآباء التاميذ، والسلطات والجمعيات، 
هذه  بخطورة  التاميذ  توعية  بضرورة  معالجتها  بهدف 

اآلفة التي تهدد استقرار املدرسة العمومية.
على  للتعرف  التاميذ  أمــام  فرصة  اللقاء  وكــان 
مع  املرافقة،  الزجرية  واإلجراءات  القانوني  الجانب 
يتعرضون  اعتداءات  أي  عن  التبليغ  على  تحفيزهم 

لها داخل املؤسسة أو خارجها.
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كواليس  جهوية

صفقة لكراء السيارات تخلق الجدل حول الريع الجماعي بمراكش
مراكش

أكـــاديـــر  مبــديــنــة  احملـــمـــدي  شهد احلي 
مـــؤخـــرا، ســرقــة حــوالــي 20 غــطــاء لــبــالــوعــات 
الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي، يف ظـــــــــروف يــكــتــنــفــهــا 
ــه مــصــادر محلية،  الــغــمــوض، ووفــقــا ملــا أوردتــ
فإن إحدى العصابات تقف وراء هذه العملية، 
الظالم  حلول  حتى  تنتظر  أنها  إلــى  مشيرة 
ــات الـــصـــرف الــصــحــي،  ــوعـ ــالـ لــتــســطــو عـــلـــى بـ
ــد، فــقــد اتــهــم  ــر عــنــد هـــذا احلــ وال يــقــف األمــ
الــتــي تنشط يف مناطق  الــعــصــابــة  مــواطــنــون 
املـــاء، بعد  بــســرقــة عــــدادات  بــأكــاديــر،  متفرقة 
أن اختفت الــعــدادات مــن أمـــام مــنــازلــهــم، وال 
والبالوعات  الــعــدادات  تلك  مصير  بعد  يعلم 
ــادر  املــــســــروقــــة، يف حــــن رجـــحـــت بـــعـــض املـــصـ
الـــظـــالم« ببيعها يف  »عــصــابــة  ــراد  أفــ يــقــوم  أن 

األسواق.

على  املاضية  اجلمعة  يوم  عثر صبيحة 
شقة  وســط  هــامــدة  جثة  باكستاني  مــواطــن 
مبدينة  سابق  جماعي  مجلس  لرئيس  تابعة 
أكادير، حسب مصادر محلية، التي أوضحت، 
أن الــهــالــك لــفــظ آخـــر أنــفــاســه يف ظــروف 
هامدة  عليه جثة  العثور  يتم  أن  قبل  غامضة 
بأحد املركبات السكنية بشارع احلسن الثاني 

قبالة ملعب االنبعاث بأكادير.
وحسب نفس املصادر، فإن هناك عددا من 
استغاللها  يتم  السكني  املركب  بذات  الشقق 
يف  أبطالها  يكون  الراقية،  الدعارة  ملمارسة 
يستدعي  مما  أجنبية،  جنسيات  ذوو  الغالب 
تــدخــل اجلــهــات الــوصــيــة مــن أجـــل تكثيف 
املراقبة األمنية على هذه الشقق التي حتولت 

إلى مراتع للفساد والدعارة.

الـــوالئـــيـــة  املـــصـــلـــحـــة  تمكنت عناصر 
للشرطة القضائية مبدينة أكادير، على ضوء 
مــعــلــومــات دقــيــقــة وفــرتــهــا مــصــالــح املــديــريــة 
الــعــامــة ملــراقــبــة الــوطــنــي، مــنــتــصــف األســبــوع 
املـــاضـــي، مـــن تــوقــيــف مـــواطـــن أمــريــكــي يبلغ 
من العمر 54 سنة، يشكل موضوع بحث على 
باالحتيال  تتعلق  قضية  يف  الدولي  الصعيد 
والغش عن طريق األنظمة املعلوماتية، وذلك 
بــنــاء عــلــى نــشــرة حــمــراء صــــادرة يف حــقــه من 
طرف منظمة »األنتيربول«، وكذا مبوجب أمر 
القبض صــادر يف حقه من قبل  بإلقاء  دولــي 

السلطات القضائية األمريكية. 

املــديــريــة  أن  ــي،  ــن أم مــصــدر  علم من 
العميد  إعفاء  قــررت  الوطني  لألمن  العامة 
املنطقة  رئاسة  من  اليزيدي  محمد  اإلقليمي 
اإلقليمية لألمن بإنزكان، حيث توصلت والية 
أمن أكادير يوم اجلمعة املاضية، ببرقية إعفاء 
وقد  الصحية،  حالته  بسبب  اليزيدي  محمد 
بصم الرجل على مسار مهني جيد على رأس 
تولى  التي  الفترة  عرفت  حيث  إنزكان،  أمن 
السياسة  يف  ملموسا  تطورا  املسؤولية  فيها 
عرف  أنــه  كما  مــلــول،  أيــت  بإنزكان  األمنية 
بتدبيره اجليد ملختلف احملطات االحتجاجية 

التي عرفتها املدينة.

داء
أص

ســـوسية

سيدي سليمان

عمال النظافة يحتجون على رئيس مجموعة الجماعات

مكناس فــاس

األسبوع

عبرت فعاليات حقوقية وجمعوية بمراكش، 
عن استيائها من الصفقة التي أبرمها مجلس 
جماعة مراكش، واملتعلقة بكراء أسطول جديد 
 200 تبلغ  بميزانية  الفارهة  السيارات  من 

مليون سنتيم في السنة.
املال  لحماية  املغربية  الجمعية  واعتبرت 
غير  وقــت  في  تأتي  الصفقة  هــذه  أن  العام، 
مناسب، ال سيما وأن املجلس يتوفر على عدد 
انشغاالت  أن  يؤكد  مما  السيارات،  من  كبير 
مسؤولي املجلس الجماعي بعيدة عن مشاكل 

الساكنة.
الصفقة  هذه  إبرام  الجمعية  رئيس  وانتقد 
ــركــود االقــتــصــادي الـــذي تعيشه  فــي ظــل ال
تتخبط  الــتــي  واملــشــاكــل  الــحــمــراء،  املدينة 
من مسؤولي  العديد  أن  مبرزا  الساكنة،  فيها 
يحرصون  والجماعات  العمومية  املؤسسات 
على شراء سيارات فارهة بأثمنة جد باهظة، 
والتي تتم مشاهدتها في األسواق والشواطئ 

وأمام املدارس خارج املهام العمومية.
والبرملانيني  املنتخبني  أغــلــب  أن  وأكـــد 
يتوفرون  العمومية  املؤسسات  في  واملــدراء 
ولديهم  بــهــم،  خــاصــة  فخمة  ســيــارات  على 
يترددون  ال  ذلك،  من  وبالرغم  قــارة،  مداخيل 
في هدر املال العام وشراء سيارات أو كرائها 
الذي  العمومي  املرفق  أن  رغم  مرتفعة  بأثمنة 

يدبرونه ال يحتاج إلى كل هذه السيارات.

ظل  في  املنصوري  العمدة  صفقة  وتأتي 
القطاع  فيها  يتخبط  التي  الصعبة  الوضعية 
يعاني  والذي  السياحة،  بعاصمة  السياحي 
تكبد  حيث  عــامــني،  ملــدة  الجائحة  ــار  أث مــن 
الــتــجــار واملــهــنــيــون املــشــاق مــن أجــل دفــع 
الواجبات الضريبية للمجلس الجماعي، الذي 
لفائدة  جديدة  سيارات  كراء  في  صرفها  قرر 

املنتخبني ورؤساء املقاطعات.

الحبس النافذ في حق مسؤولين 
سابقين لصندوق اإليداع والتدبير

األسبوع

االستئناف  محكمة  ــت  أدان
ــدراء  ــ ــني وم بــفــاس، مــســؤول
اإليــداع  صندوق  في  سابقني 
النافذ،  بالحبس  والتدبير، 
قضية  فــي  مــتــابــعــتــهــم  بــعــد 
اخــتــاالت مــشــروع »بــاديــس« 
الحسيمة والتي فجرت  بإقليم 
فــضــيــحــة تــتــعــلــق بــالــشــقــق 
إنجازها،  تــم  التي  السكنية 
وعدم استكمال مشاريع أخرى.
ــة الــجــنــايــات  وقــــررت غــرف
تخفيض  املــحــكــمــة،  بــنــفــس 
حق  فــي  الحبسية  العقوبة 
ــعــام الــســابــق أنــس  ــر ال ــدي امل
للشركة  العام  واملدير  العلمي، 
العامة العقارية علي غنام، من 
سنة إلى 6 أشهر سجنا نافذا 

لكل منهما.
وتمت متابعة العلمي وغنام 
في  آخــريــن  متهما   26 رفــقــة 
امللف، من بينهم أطر وموظفون 
بتهم  املشروع،  في  ومقاولون 
ــاس وتــبــديــد  ــاخــت تــتــعــلــق ب
في  والتزوير  عمومية  أمــوال 
واستعمالها،  رسمية  محررات 

والتصرف في أموال غير قابلة 
للتفويت، حيث تمت متابعتهم 
بسبب توصل القضاء بالعديد 
تحدثت  الــتــي  الــشــكــاوى  مــن 
كبيرة،  ــات  خــروق وجـــود  عــن 
العقارية  الشركة  التزام  وعدم 
الــتــابــعــة لــصــنــدوق اإليـــداع 
املسلمة  والشقق  والتدبير، 

إلى املستفيدين.
وقــــــد وصــــلــــت شـــكـــايـــة 
محمد  امللك  إلــى  املتضررين 
بفتح  أمـــر  الـــذي  الـــســـادس، 
اتهام  بعد  قضائي،  تحقيق 
العقارية  للشركة  املستفيدين 
الــتــابــعــة لــصــنــدوق اإليـــداع 
والتدليس  بالغش  والتدبير، 
في مشروع »باديس« العقاري 
الحسيمة،  بضواحي  املنجز 
من  التحقيق  توسيع  تم  حيث 
ليشمل  الوطنية  الفرقة  قبل 
في  العقارية  الشركة  مشاريع 

منطقة الشمال.
ــون  ــؤولـ ــسـ ــد نـــفـــى املـ ــ وقـ
السابقون التهم املوجهة إليهم 
وتبديد  اخــتــاس  بخصوص 
اعتبروا  حيث  عــامــة،  أمـــوال 
ليست  العقارية  الشركة  أن 
بالتتبع  مباشرة  عــاقــة  لها 

امليداني للمشروع.

المنصوري

 األسبوع

سيدي  بمدينة  النظافة  شركة  عمال  نظم 
العمالة  مقر  أمام  احتجاجية  وقفة  سليمان، 
الوصية  السلطات  ملطالبة  والــبــاشــويــة، 
وقــرروا  أجــورهــم،  من  وتمكينهم  بالتدخل 
تماطل  على  احتجاجا  العمل  عن  اإلضــراب 

الشركة في تسوية مطالبهم.
املسؤولية  املضربون  العمال  وحمل 
مجلس  رئــيــس  الــخــلــوقــي،  ــد  ــواح ال لعبد 

احسن  بني  الترابية  الجماعات  مجموعة 
للبيئة، ألن مجلسه هو من يدفع منحة مالية 
سنويا،  ونصف  مليار  تفوق  للشركة  سنوية 
املفوض  التدبير  على صفقة  أشرف  من  وهو 
التي حصلت عليها شركة خاصة، وذلك وفق 
مجموعة  مجلس  على  يفرض  تحمات  دفتر 
في  للشركة  املالية  املنح  تحويل  الجماعات 
بمساهمات  يتوصل  ــه  وأن خاصة  وقتها، 

الجماعات الترابية في حسابه بالخزينة.
ــد من  ــدي ــع ــل ال ــب ويـــســـود غــضــب مـــن ق
تدبير  طريقة  من  واملنتخبني  املستشارين 
الخلوقي ملجلس مجموعة الجماعات، خاصة 

قطاع  يعرفه  ــذي  ال املــزري  الوضع  ظل  في 
والجماعات  املدينة  صعيد  على  النظافة 
املحيطة بها، الشيء الذي دفع ببعضهم إلى 
التحالف مع ياسني الراضي، رئيس املجلس 
البلدي لسيدي سليمان، من أجل إعادة تجديد 

مكتب املجموعة.
النظافة،  شركة  عمال  احتجاجات  وكشفت 
مجلس  تسيير  عملية  في  غموض  وجود  عن 
بعض  دفع  مما  للبيئة،  الجماعات  مجموعة 
وإجــراء  تحقيق  بفتح  للمطالبة  املنتخبني 
افتحاص ملالية املجموعة، في ظل عدم توصل 

الخلوقيالعمال بمستحقاتهم املالية.

محسن األكرمين

الرابطة  الطريق  مستعملو  فوجئ 
في  سابقا،  اإلسماعيلية  عمالة  بني 
القصبة،  وباب  الناعورة  باب  اتجاه 
من  السرعة  تحديد  عامات  باستبدال 
حدود »60« وتقليصها إلى »40« كلم 

في الساعة.
وقد تم اتخاذ هذا القرار دون سابق 
إعام وال توجيه وال مبرر له قوي من 
وأن  خاصة  والتوطني،  النوعية  حيث 
القصبة  وباب  أكدال  بني حي  الطريق 
طريق  هي  الناعورة،  باب  من  بالقرب 
التي  املخاطر  من  تحمل  وال  متسعة 
السرعة  تخفيض  خالها  مــن  يمكن 
املقطع  فهذا  وكــذا   ،»40« حــدود  إلى 
وال  مفرطة،  سرعة  يعرف  ال  الطرقي 

كثرة الحوادث.   
وبهذا الخصوص، قال سائق مهني: 
»مكناس تحل مشكلة بمشكلة، فمخرج 

طريق »ميدي 1« هي التي تشكل خطرا 
بكل االتجاهات، فعند إصاحها لم يتم 
إنشاء  أو  بها،  املــرور  أضــواء  توطني 

مدارة تحسم في أمر األسبقية«.
تخفيض  اإلجـــحـــاف  فــمــن  لــذلــك، 
عن  فضا   ،»40« حــدود  إلى  السرعة 
رجــال  طــرف  مــن  السرعة  مراقبة  أن 
قانونية،  املقطع  ذلك  في  تعد  لم  األمن 
حديث  إلكتروني  رادار  بتواجد  وذلك 
يسجل كل كبيرة وصغيرة، قرب عمالة 
السائق  بات  لذا  سابقا،  اإلسماعيلية 
السرعة  مستوى  على  املنتبه  غير 
)فوق 40( يقدم في طبق من ذهب إلى 

الرادار اإللكتروني.
هذا، وطالب مجموعة من السائقني 
 ،»60« سرعة  إلى  بالرجوع  املهنيني 
مدينة  بعموم  الغالبة  السرعة  وهي 
السرعة  بمقياس  العمل  ألن  مكناس، 
الطريق،  انسيابية  يــوازي  ال   »40«
حدود  في  السرعة  اعتبار  عن  فضا 
»40« كمينا نحو الرادار اإللكتروني. 

تغيير عالمات التشوير دون »تشاور«



العدد: 1599 من 18 إلى 24 مارس 202022

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

تم تكريم إعالميات برزن في املشهد اإلعالمي 
بمناسبة  املغربية،  اململكة  ربــوع  امتداد  على 
التكريم  هــذا  ويــأتــي  لــلــمــرأة،  العاملي  الــيــوم 
في  املغربية  للمرأة  الوازن  بالحضور  احتفاال 
ليتقاسمن  فرصة  كــان  إذ  اإلعــالمــي،  املشهد 
مع  ــي  اإلعــالم الحقل  فــي  املهنية  الــخــبــرات 
مجموعة من اإلعالميني الشباب، وتدارس جملة 
بمختلف  اإلعالم  يشهدها  التي  اإلشكاالت  من 

أصنافه.
رحيمي  سناء  اإلعالمية  املكرمات،  أبرز  ومن 
عن القناة »الثانية«، واإلعالمية زهور العبدالوي 
»األمازيغية«، واإلعالمية سناء بناوي  عن قناة 
العاليا  اإلعالمية  وكذلك  »العيون«،  قناة  عن 
أعمر عن قناة »le 7tv«، باإلضافة إلى اإلذاعية 
مجدولني بنشريف، واإلذاعية شفيقة العبدالوي 

عن إذاعة وجدة الجهوية.

وفي هذا الصدد، أشادت سناء رحيمي بالدور 
املجتمع،  نبض  تجسيد  في  لإلعالم  الــريــادي 
يلعبه  أن  ينبغي  الــذي  التنموي  ــدور  ال وإلــى 
اإلعالم،  مهنة  وقيم  بأخالق  متحليا  اإلعالمي 
رحيمي:  قالت  الظهيرة،  لنشرة  تقديمها  وعن 
الساعة  على  تبث  التي  األخــبــار  نشرة  »إن 
الواحدة إال ربع، لديها خصوصية لدى املغاربة، 
العتمادها على ربورتاجات وملفات القرب التي 
إلى  الفتة  املجتمع«،  لنبض  منصتات  تجعلنا 
أنه أثناء كل بث مباشر أو مادة إعالمية، نتعلم 

منها الشيء الكثير.
أعمر  العالية  اإلعالمية  أشارت  جهتها،  من 
العمق،  حقيقة  إليصال  رمز  الصحافة  أن  إلى 
وطرح قوانني مجتمع عميق له جذور وأصول، 
التنموي الجديد  الــنــمــوذج  بأهمية  مشيدة 
امللك  معاملها  أرسى  التي  املتقدمة  والجهوية 

محمد السادس.
علوم  مسلك  منسق  اعتبر  أخــرى،  جهة  من 
والعلوم  اآلداب  بكلية  والــصــحــافــة  ــالم  اإلعـ
ــزوط،  ــوجــدة، الــدكــتــور هــشــام ك اإلنــســانــيــة ب
الندوة  هذه  »فعاليات  أن  الندوة،  هذه  ومنظم 
الجامعة  شعار  إطار تفعيل  في  تأتي  الوطنية 
األول  محمد  جامعة  ــت  دأب والــتــي  املــواطــنــة، 
وخارج  أسوارها،  خارج  بأنشطة  القيام  على 
مناسبة  مــن  لتتخذ  املــحــض،  العملي  اإلطـــار 
برائدات  لالحتفاء  شرطا  للمرأة  العاملي  اليوم 
لثقافة  منها  تجسيدا  املغربي  اإلعالمي  املشهد 
أرضية  تشكل  »الندوة  أن  وأضاف  االعتراف«، 
مع  لــإلعــالمــيــات  املهنية  الــخــبــرات  لتقاسم 
املهتمني بالشأن اإلعالمي عموما، وطلبة مسلك 
والعلوم  اآلداب  بكلية  والصحافة  اإلعالم  علوم 

اإلنسانية بوجدة خصوصا«.

رخص البناء تضع 
البلدي  المجلس 

لوجدة في قفص 
االتهــام 

يــزال مسلسل رخــص السكن  ال 
ــر الــكــثــيــر  ــيـ ــثـ بـــجـــمـــاعـــة وجــــــــدة يـ
مـــن اجلـــــدل، خـــاصـــة بـــن أعــضــاء 
قضيته  انفجرت  والــذي  املجلس، 
يف وقت سابق بعدما راجت أخبار 
عن إصدار بعضها يف الوقت امليت 

من عمر املجلس السابق.
ووفق مصادر من داخل املجلس 
ــر ال يــتــوقــف  اجلــمــاعــي، فـــإن األمــ
عند هــذا احلــد، أي عند الرخص 
الـــتـــي يــــــدور حـــولـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
احلديث، لكونها منحت يف السياق 
االنــتــخــابــي، بــل تــعــدى األمــر ذلك 
كــلــه، إذ أفــضــت أبــحــاث داخــلــيــة يف 
اجلــمــاعــة جـــاريـــة بــخــصــوص هــذا 
الــنــوع مــن الــوثــائــق، إلــى اكتشاف 
عدة رخص منحت باسم نائب لم 

يكن وقتها يف أرض الوطن.
أن هناك  ذاتـــه،  املــصــدر  ويعتقد 
من يستغل اسم النائب املعني ملنح 
هـــذه الـــرخـــص، غــيــر مــســتــبــعــد أن 
يــكــون مــن محيطه الــقــريــب جــدا، 
مضيفا، أن رئيس املجلس محمد 
ــزاوي، يــســعــى لـــاطـــاع عــلــى  ــ ــعـ ــ الـ
الرخص املسلمة بتواريخ السنتن 

املاضيتن، حسب تعبيره.

تكريم إعالميات بمناسبة عيد المرأة بوجدة 

الحاجب

كواليس  جهوية

بني مالل

استمرار معاناة الساكنة مع أطباء مستشفى القرب بزايو 
من  تعاني  زايـــو  مدينة  ساكنة  زالـــت  ال 
بمستشفى  املستعجالت  قسم  طبيبة  غياب 
املسؤولون  أطلقها  التي  الوعود  رغم  القرب 
بقسم  املكلفة  بتغيب  األمــر  ويتعلق  سابقا، 
املواطنني  تاركة  طويل،  لوقت  املستعجالت 

يكابدون أمام القسم املذكور.
بقسم  املكلف  للطبيب  املتكرر  الغياب  وأثار 
تحج  التي  الساكنة  امتعاض  املستعجالت، 
إليه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مما أدى إلى 
الغاضبة  الساكنة  بني  كالمية  مشادات  وقوع 

واملمرضني الذين يشتغلون في هذا القسم.

ــق مــا صــرح بــه أحــد املرضى،  ووف
القسم  من  الطبيبة  غياب  شاهد  فقد 
املستشفى هو  إلى  فيه  َقِدَم  وقت  في 
وعدد من املواطنني قصد االستشفاء، 

ليعودوا أدراجهم دون معاينة 
الطبيب املختص، ومن بني 
االستعجالية،  الــحــاالت 

طفلة في السنة الثانية 
ــا كــانــت  ــره ــم مـــن ع
تعاني أملا حادا على 

البطن،  مستوى 

قبل أن تأخذها أسرتها إلى أحد أطباء 
القطاع الخاص، يضيف املتحدث ذاته.

مستعجالت  قسم  أن  بالذكر،  جدير 
أطباء  أربعة  فيه  بزايو، يشتغل  القرب 
حيث  املــرضــى،  ملعاينة  يتناوبون 
ألربــعــة  الــقــســم  هـــذا  يشتغل 
متواصلة  ســاعــة  وعــشــريــن 
لكن  األســبــوع،  ــام  أي وطيلة 
حني يكون الدور على إحدى 
معاناة  تــبــدأ  الطبيبات، 

الساكنة جراء غياباتها.

تالميذ يستعينون بالدواب للذهاب إلى المدرسة

األسبوع
 

  
الوطنية  للنقابة  الجهوي  املكتب  خاض 
التابع  خنيفرة،  مالل  بني  بجهة  للتعليم 
إضرابا  للشغل،  الديمقراطية  للكونفدرالية 
جهويا احتجاجا على ما وصفه بـ»األحكام 

الجائرة في حق نساء ورجال التعليم«.
األساتذة  بتبرئة  النقابي  املكتب  وطالب 
القضاء،  قبل  مــن  املتابعني  املتعاقدين 
تنهجها  التي  األمنية  »املــقــاربــة  منتقدا 
الدولة في مواجهة االحتجاجات الحضارية 
»فرض  مستنكرا  التعليم«،  ورجال  لنساء 
التعاقد على نساء ورجال التعليم«، و»الزج 
قضائية  متابعات  فــي  منهم  بالعشرات 
بثالثة  بالسجن  أحكام  إثرها  على  صدرت 
وشهرين  أســتــاذة،  حــق  فــي  نــافــذة  أشهر 
موقوفي التنفيذ لباقي املتابعني، باإلضافة 

إلى غرامة مالية للبعض منهم«.
ــضــه »رهـــن  ــد املــكــتــب الــنــقــابــي رف ــ وأك
أو  لــلــخــواص  ــواء  سـ العمومية  ــة  ــدرس امل
وستستمر  الدولي،  النقد  ملؤسسات  إرضاء 
التعليم  تسليع  ــاوالت  ــح مل الــتــصــدي  ــي  ف
وخوصصته«، مطالبة بإلغاء التعاقد وإدماج 

كافة األساتذة في سلك الوظيفة العمومية.
في  خطيرا  »انعطافا  هناك  أن  واعتبر 
تعاطي الدولة مع االحتجاجات املشروعة 
وسن سياسة اآلذان الصماء أمام دعوات 
في  التعاقد  عن  والتراجع  العقل  تحكيم 
قطاع تبنى عليه الرهانات االستراتيجية 
املدرسة  في  والتعلم  التعليم  وأن  للدول، 
مكتسب  وحق  وموحد  مجاني  العمومية 

غير قابل للتفويض«.

بإيقاف  نقابيون يطالبون 
المحاكمات في حق 

المتعاقدين األساتذة 
 األسبوع

 
  

بجماعة  االبتدائية  املدرسة  تالميذ  يضطر 
الستعمال  الــحــاجــب،  بإقليم  ويخلفن  ــت  أي
إلــى  طريقهم  ــي  ف للنقل  كوسيلة  الــــدواب 
املؤسسة التعليمية، رغم أن الجماعة الترابية 
املدرسي،  بالنقل  خاصة  حافالت  على  تتوفر 
مما أشعل غضبا واسعا في صفوف الساكنة.

وكشفت مصادر محلية، أن عشرات التالميذ 
الترابية  الجماعة  دواوير  من  ينحدرون  الذين 
املدرسة  في  دراستهم  يتابعون  ويخلفن،  أيت 
إلى  ويلجؤون  باملنطقة،  الواقعة  االبتدائية 
إلى  ــوصــول  ال أجــل  مــن  ــدواب  ــ ال استعمال 

التعليمية. مؤسستهم 
بعدة  التالميذ  ــاء  ــي وأول آبـــاء  تــقــدم  ورغـــم 
أجل  من  واملنتخبني،  املسؤولني  إلى  شكايات 
وضع حد ملعاناتهم، حتى يستفيدوا من حافالت 
النقل املدرسي التي في ملكية الجماعة، إال أنهم 

اصطدموا بالالمباالة وعدم االهتمام.
من  اإلقليم  عامل  بتدخل  نشطاء  وطالب 
هؤالء  منه  يعاني  الذي  التهميش  رفع  أجل 

مدرسية  حــافــالت  وتخصيص  الــتــالمــيــذ، 
التعليمية  املؤسسات  إلى  تنقلهم  لتسهيل 

التي يدرسون بها.

انتشار المختلين عقليا يرعب المواطنين في برشيد برشيد
األسبوع

ــت جــمــعــيــات وهــيــئــات  ــق ــل أط
نداء  برشيد،  مدينة  في  حقوقية 
الصحية  والجهات  املسؤولني  إلى 
املــخــتــصــة، بــســبــب تـــزايـــد عــدد 
املختلني عقليا في الشوارع، وقالت 
أن »هذه الشريحة املهمشة تعيش 

األرض، خالل  وتفترش  العراء  في 
موجة  تعرف  التي  الحالية  الفترة 
الطقس  أحــوال  في  وتقلبات  بــرد 
واملــديــنــة«،  الجهة  تعرفها  التي 
مـــحـــذرة مـــن اســـتـــمـــرار إهــمــال 
املختلني عقليا في الشوارع مع ما 
املواطنني  على  خطر  من  يشكلونه 
للعنف في  والزوار، حيث يلجئون 
بعض األحيان، وعرقلة السير على 

مستوى الشوارع.

الجمعوية  الفعاليات  نبهت  كما 
عقليا  املختلني  ــاة  »حــي أن  إلــى 
الرعاية  غياب  ظــل  فــي  خطر  فــي 
الالزمة من قبل السلطات ومديرية 
ــجــهــات  ــة ال ــب ــة«، مــطــال ــحـ الـــصـ
مسؤوليتها  بتحمل  املــســؤولــة 
وعاجلة  ناجعة  حــلــول  ــجــاد  وإي
وإنقاذ  املواطنني،  من  الفئة  لهذه 
بينهم  من  يوجد  الذين  املتشردين 
ــال ومــســنــون يـــوجـــدون في  ــف أط

وضعية نفسية وصحية صعبة.
الجمعوية  الفعاليات  وعبرت 
في  للمشاركة  اســتــعــدادهــا  عــن 
والتعاون  جــذريــة  حلول  إيــجــاد 
ــة جــمــيــع الــشــركــاء، ســواء  ــق رف
السلطات أو املؤسسات الصحية، 
لــتــســويــة وضــعــيــة املــتــشــرديــن 
واملختلني وإيوائهم في مؤسسات 
وتوفير  رعــايــتــهــم،  على  تسهر 

الظروف املالئمة لهم.

أيت الطالب
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تكالـيف باهـظة لنـقل أمـوات المسـلمين

كواليس  جهوية

الصويرة

انتقادات تطال تعثر 
برنامج تأهيل المدينة 

لعــتيـــقة  ا
األسبوع

  
  

الصويرة،  مدينة  يف  جمعوية  فعاليات  عبرت 
عن استيائها من الوضعية املزرية التي أصبحت 
عليها املدينة العتيقة، عقب التساقطات املطرية 
األخيرة، التي كشفت عن العديد من العيوب يف 

التحتية. البنية 
إهمال  والساكنة  املدنية  الفعاليات  وانتقدت 
املـــســـؤولـــن وتــعــثــر املـــشـــروع الــتــكــمــيــلــي لــتــأهــيــل 
ميزانية  كلف  والذي  »موكادور«،  العتيقة  املدينة 
300 مليون درهم، بهدف إنقاذ  استثمارية بلغت 

املوروث الثقايف والتاريخي للمدينة.
وزارة  إلــى  مــراســات  الفعاليات  هــذه  ووجــهــت 
ــان والــتــعــمــيــر مــطــالــبــة بفتح  ــكـ الــداخــلــيــة واإلسـ
حتــقــيــق حــــول أســـبـــاب تــعــثــر مـــشـــروع الــنــهــوض 
بــاملــديــنــة الــعــتــيــقــة، خــاصــة يف ظـــل االخـــتـــاالت 
ــدم احـــتـــرام  ــ ــال، وعـ ــغــ ــقـــت عــمــلــيــة األشــ الـــتـــي رافـ

الرمزية التاريخية ألسوار املدينة واألزقة.
األشغال  تباطؤ  اجلمعوية  الفعاليات  واستنكرت 
ــن قــبــل  ــبــــة مــ ــاب املــــراقــ ــيــ يف املـــديـــنـــة الـــعـــتـــيـــقـــة، وغــ
املباني  ترميم  بها  يتم  التي  والعشوائية  املسؤولن، 
واملآثر التاريخية واألبواب، بسبب ضعف كفاءة اليد 
العاملة التي تفتقد للتجربة يف التعامل مع املباني 

التاريخية قصد احلفاظ عليها.
بسبب  غضبهم  عــن  والتجار  السكان  عبر  كما 
أزقة  تبليط  عملية  يف  حصلت  التي  االخــتــاالت 
املـــديـــنـــة الـــعـــريـــقـــة، بــعــدمــا خــلــفــت الــتــســاقــطــات 
األخــيــرة عـــدة حــفــر بــالــشــوارع، ممــا جــعــل الــنــاس 
يتساءلون عن السبب وراء تعثر هذا املشروع الذي 

كلف ميزانية كبيرة.
وفضل بعض السكان الرجوع إلى منازلهم رغم 
ــدم اســتــكــمــال عــمــلــيــة اإلصــــاح فــيــهــا، محملن  عـ
بالتوقيت  يلتزموا  لم  الذين  للمقاولن  املسؤولية 

احملدد إلنهاء األشغال يف املنازل القدمية.

زاكورة

األسبوع
 

زاكورة،  مدينة  في  مدنية  فعاليات  احتجت 
على  خيالية  تسعيرة  فــرض  استمرار  على 
املتوفني  أقاربها  أحد  نقل  املعوزة ألجل  األسر 
رأســه،  مسقط  إلــى  مراكش  مستشفيات  من 
مالية  مبالغ  أداء  على  تجبر  األسر  أن  وأكدت 
الجثامني،  نقل  مقابل  درهــم  آالف   4 لـ  تصل 
حيث تمنع من اصطحاب سيارات نقل األموات 

التابعة للجماعة الحضرية ملراكش.
الجثامني  نقل  أن  املصادر،  نفس  وأوضحت 
حقيقية  مشكلة  بات  مراكش  مستشفيات  من 
لألسر الفقيرة، حيث تجد هذه العائالت نفسها 
نقل  أجل  من  طاقتها  تفوق  مادية  تكاليف  أمام 

الشخص املتوفي.
سيارات  سائقي  فإن  املصادر،  ذات  وحسب 
يفرضون  الصحة،  لــوزارة  التابعة  اإلسعاف 
مبالغ تقارب 4 آالف درهم لنقل جثمان الهالك، 
في سلوك خارج القانون في ظل صمت الوزارة 
وأنهم  للصحة،  الجهوية  واملديرية  الوصية 
تلك  فــي  لــألســرة  النفسي  الــوضــع  يستغلون 

لنقل  مضطرة  نفسها  تجد  والــتــي  اللحظة، 
يتم  بعدما  لدفنه،  مدينته  إلى  القريب  جثمان 
بهذه  القيام  من  األخرى  السيارات  جميع  منع 

الخدمة.
ومراكش  زاكــورة  بني  األمــوات  نقل  فمشكل 
للمجال  املؤطر  القانون  بسبب  قانوني،  مشكل 

إلى  املوتى  نقل  سيارات  دخــول  يمنع  والــذي 
يجعل  مما  األخــرى،  للمدينة  الترابي  النفوذ 
يمنح  الذي  الحيف  هذا  من  يعانون  املواطنني 
أرباح  وتحقيق  منه  االستفادة  خاصة  للوبيات 
تضيف  األمـــوات،  جثامني  حساب  على  مالية 

نفس املصادر.

عبد الرزاق شاكر

   
التي طال  الغيث  أن أمطار  يبدو 
وتــزرع  الحقول  لتروي  انتظارها 
البهجة والسرور في نفوس العباد، 
إلى  الــوقــت  نفس  فــي  تحولت  قــد 
الشأن  مــدبــري  بعض  ــدى  ل نقمة 
هــؤالء  املــدن،  مــن  بالكثير  املحلي 
تغنوا  لــطــاملــا  ــن  ــذي ال املنتخبني 

الــرنــانــة،  االنتخابية  ببرامجهم 
ولطاملا عقدوا اجتماعاتهم املطولة، 
لـ»إنجازاتهم«  وزمـــروا  وطبلوا 
هذه  استثنائية،  اعتبروها  التي 
املستور  كشفت  املطرية  القطرات 
وعّرت املطمور، وتحولت إلى لجان 
تفتيش أحرجتهم في غفلة منهم.

عمت  التي  الربانية  الخيرات 
أنعشت  اململكة،  أقاليم  مختلف 
اقــتــصــادنــا الــوطــنــي والــفــالحــي 
اللذين ال زاال يعانيان من تداعيات 

»كورونا«، وأثلجت القلوب ورسمت 
الكسابة  مــالمــح  عــلــى  الــبــشــرى 
الفالحة  ممارسي  من  والفالحني 

البورية.
هنا بمدينة إنزكان، وعلى الرغم 
التساقطات  تأثير  محدودية  من 
التحتية  البنيات  على  املــطــريــة 
ــدن  امل ببعض  وقـــع  بــمــا  مــقــارنــة 
أبانت  األمطار  هذه  لكن  املغربية، 
ببعض  الـــخـــدمـــات  ضــعــف  ــن  عـ
انتشار  بسبب  ــة  واألزق الشوارع 

وتمادي  األشــغــال،  وتعثر  الحفر 
سياسة  نهج  في  الجهات  بعض 
وبدون  تنتهي  تكاد  ال  التي  الحفر 
ــي، وبــســبــب انــســداد  ــن ســقــف زم
ــات الـــصـــرف الــصــحــي  ــوعـ ــالـ بـ
ــنــفــايــات املــنــتــشــرة )شـــارع  بــال
يجد  حيث  نــمــوذجــا(،  ــدارس  ــ امل
حفر  وســط  أنفسهم  الــســائــقــون 
غائرة ممتلئة باملياه زاد من حدتها 
ببعض  العمومية  اإلنــارة  ضعف 

األزقة والشوارع.

قطـرات مطـرية تكشـف المسـتور بإنـزكان   إنزكان

تزنيت

الراشيدية

الدار البيضاء

األسواق العشوائية تسائل 
العمـــدة  الرمــيلي

األسبوع

تعاني ساكنة الدار البيضاء من انتشار مهول لألسواق 
العشوائية بمعظم األحياء، والتي حولت حياة الساكنة إلى 

جحيم.
بعض  تحويل  من  املواطنني  من  العديد  اشتكى  وقــد 
الشوارع والبقع الفارغة باملقاطعات إلى أسواق عشوائية، 
مما شجع العديد من الباعة املتجولني على احتالل األزقة 
الضجيج  فيها  يكثر  أســواق  إلى  وتحويلها  والشوارع 

والفوضى، فضال عن انتشار األزبال.
وطالب املتضررون بتدخل مجلس املدينة بقيادة العمدة 
املجتمع  فعاليات  مع  محلي  نقاش  وفتح  الرميلي،  نبيلة 
األســواق  مشكل  إنهاء  قصد  املتجولني،  والباعة  املدني 
السلطان،  درب  أحياء  تكتسح  أصبحت  التي  العشوائية 

والحي املحمدي، والبرنوصي، وسيدي مومن، وسباتة.
كما تطالب فعاليات جمعوية بإحداث أسواق نموذجية 
ظاهرة  إلنهاء  وذلــك  مقاطعة،  أو  منطقة  كل  في  منظمة 
احتالل امللك العمومي، حيث ال زال الجميع ينتظر مناقشة 
والتي  املدينة،  مجلس  اجتماعات  خالل  اإلشكالية  هذه 

أضحت تشكل قلقا كبيرا للمواطنني.
العشوائية  األســواق  مساحة  تتسع  أن  املنتظر  ومن 
الباعة  أعداد  ازديــاد  بسبب  املبارك،  رمضان  شهر  خالل 
املتجولني وارتفاع الطلب على املواد األساسية، مما يدفع 
بالعديد من التجار الستعمال العربات ومغادرة محالتهم.
منطقة  منها  تعاني  التي  السوداء  النقاط  أبــرز  ومن 
الحي املحمدي، سوق الدواجن الذي عجز املجلس السابق 
ميزانية  تخصيص  رغم  النواصر،  منطقة  إلى  تنقيله  عن 
زالت  ال  حيث  سنتيم،  مليون   900 لـ  تصل  مهمة  مالية 

الساكنة تنتظر من مجلس الرميلي تفعيل القرار.

تبــادل االتهــامات بيــن المعــارضة ورئــيس 
لـتــزنيت البلدي  المجلس 

األسبوع

   
على  تزنيت  ملدينة  البلدي  املجلس  يعيش 
الرئيس عبد هلل  صفيح ساخن وصراعات بني 
االتحاد  حزب  يقودها  التي  واملعارضة  غازي، 
االشتراكي بتنسيق مع أحزاب العدالة والتنمية 

واالتحاد الدستوري والحركة الشعبية.
رئيس  إلى  اتهامات  املعارضة  وجهت  وقد 
اإلقليم،  عامل  إلى  موجهة  رسالة  في  املجلس 
وقانونية،  تنظيمية  »خروقات«  بارتكاب  تتهمه 
فبراير  دورة  أعمال  بجدول  بنقطة  يتعلق  فيما 
لبعض  امللكية  نزع  بإسقاط  واملتعلقة  املاضية، 
املساطر  اعتماد  دون  عنها  والتراجع  األمــالك 

واإلجراءات القانونية الالزمة.
غامضة  الرئيس  قــرارات  املعارضة  واعتبرت 
ملكية  نزع  عن  بالتراجع  تتعلق  واضحة،  وغير 

التخلي  املراد  العقارات  تلك  تحديد  دون  عقارات 
 32 املــادة  ذلك  على  تنص  كما  ملكيتها  نزع  عن 
يدل  لم  الرئيس  أن  مضيفة   ،90/12 القانون  من 
املوضوع  بمناقشة  يقم  ولم  املطلوبة  بالخرائط 
دورة  داخــل  أو  للمجلس  الدائمة  اللجنة  داخــل 
للمجلس  يقدم  لم  الرئيس  أن  مؤكدة  املجلس، 
الخرائط الخاصة بالعقارات والطرق، سواء التي 

تم تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها.
من  العديد  املعارضة  وأوضــحــت 
عامل  ــى  إل مراسلتها  فــي  الــنــقــاط 
بمنح  الرئيس  قيام  منها  اإلقليم، 
العقار،  لتقسيم  جــديــدة  رخــصــة 
في  سابقة  رخصة  له  منحت  بعدما 

يمكن  ال  حــيــث   ،2017 ســنــة 
فـــي نفس  مــنــح رخــصــتــني 
ــون  ــان ــق الــعــقــار حــســب ال
املعارضة  وحسب   .90.25
فــإن  تــزنــيــت،  بمجلس 
تقع  األرضية  املساحة 

وثيقة  بمقتضى  البناء  فيها  يباح  منطقة  في 
بالتقسيم  اإلذن  يجوز  وال  التعمير،  وثائق  من 
إال وفق الشروط املنصوص عليها في القانون 
واملجموعات  العقارية  بالتجزئات  املتعلق 

السكنية.
من جانبه، اعتبر عبد هلل غازي رئيس املجلس، 
أن ما قام به يدخل في مجال اختصاصه ومهامه 
في احترام للنصوص القانونية املنظمة للمجال، 
مشيرا إلى أن القانون منح الحق ملالك العقار 
باسترداده دون قيد أو شرط، وتنفيذا لقانون 
أنه  وقال  العامة،  املنفعة  امللكية ألجل  نزع 
قانون  للتقسيم يؤطرها  تم توقيع رخصة 
التعمير، وذلك بعد استيفائها لآلراء 
أعضاء  وبــإجــمــاع  املــوافــقــة، 
لــجــنــة املــشــاريــع الــكــبــرى 
املكونة من السلطة الخاصة 
ــة  ــعــمــال ــتــعــمــيــر، وال بــال
والــوكــالــة الــحــضــريــة 

والجماعة الترابية.

األسبوع

ــة، مــائــدة  ــدي ــراشــي ــال نــظــمــت مــؤخــرا ب
الجهوية  »املراكز  موضوع  حول  مستديرة 
التكوين  وأسئلة  والتكوين  التربية  ملهن 
الحقوقي«، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة 
والتكوين  للتربية  الــجــهــوي  املــركــز  بــني 

واللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان.
»املدرسة  أن  اللقاء  في  املشاركون  وقال 

اإلنسان  لتربية  الرئيسية  الــنــواة  تعتبر 
ــي تــحــديــث الــواقــع  وتــعــلــمــه، وتــســاهــم ف
وإشاعة  للمجتمع  والثقافي  االجتماعي 
»وعي  أن  معتبرين  الحداثة«،  وقيم  مفاهيم 
املدرس وسلوكياته الثقافية واملعرفية تمثل 
عامال رئيسيا في عملية التربية على حقوق 
تعيش  التربوية  »املنظومة  وأن  اإلنسان«، 
الجوانب  تهم  ومــتــداخــلــة  حقيقية  أزمـــة 
التاريخية  املراحل  إلى  بالنظر  الهيكلية، 
التي مرت بها، منها املناظرات الوطنية حول 
االستعجالي،  واملخطط  التعليم،  إصــالح 

 ،2030-2015 اإلصالح  استراتيجية  ورؤية 
ثم مشروع القانون اإلطار رقم 51/17«.

اإلطار  »القانون  أن  املشاركني،  أحد  وأكد 
لم يشر ولو مرة واحدة إلى اسم أستاذ، في 
حقوق  مادة  تمرير  منه  يطلب  الذي  الوقت 
»كيف  متسائال:  التالميذ«،  لفائدة  اإلنسان 
يعقل أن رجل سلطة برتبة قائد مجاز يتخرج 
براتب 13 ألف درهم، وقاضي وعميد شرطة 
له نفس  تعليم  بينما رجل  درهم،  ألف   11 بـ 
تتعدى  ال  أكثر،  وأحيانا  التعليمي  املستوى 

أجرته 5 آالف درهم؟«.

واقع المنظومة التعليمية في لقاء حقوقي بالراشيدية

غــازي



من مواعظ والدنا رحمة هلل عليه فيما يتعلق باتخاذ 
الحيطة والحذر عند التعامل بالبيع بالدين أو »املصارفة« 
عن  عبارة  نكتة  بـ»الكريدي«،  عاميا  عليه  يصطلح  ما  أو 
بأحد  حــّل  ))تــاجــرا  أن  فصولها  تحكي  بليغة،  ُطــرَفــة 
فاكَترى بها مَحّلني متجاورين، ولكنهما  الشعبية،  األحياء 
بنفس  كالهما  أّثـــث  ــر.  اآلخـ عــن  أحــدهــمــا  منفصلني 
التجهيزات واملعدات، غير أنه اكتفى فقط بعرض السلع 
مقفال  الثاني  ترك  بينما  منهما،  واحد  في  واملنتجات 
برفوف فارغة! توّكل مول الحانوت على هلل، فشرع في 
تجارته يرجو النماء ملشروعه، لكن ما إن انقضت فترة 
الهدنة املعروفة بـ»أسبوع املشماش« حتى بدأ الزبناء 

أمل  على  اإلغاثة،  برسائل  محملني  أطفالهم  بعث  في  املحتملون 
التمهيد عن بعد لتدشني مرحلة التعامل بالدين! رهط منهم راهن 
على علبة طماطم من الحجم الصغير لحجز مكان آمن بني صفحات 
»كناش الكريدي«، ورهط آخر تواَرى خلف كيس ملح بهدف التسلل 
املبكر إلى فهرس كراسة الديون، وتكتيكات وخطط عديدة ومتنوعة 

تعتمد في مجملها على أسلوب الشجرة التي ُتخفي الغابة!
لهاته  متسلحا  جاهزا  الرادعة  بحيلته  الحانوت  مول  كان  لقد 
بضاعة  بطلب  طفل  مثال  إليه  تقدم  كلما  بحيث  الفارقة،  اللحظة 
علبة  بمنحنا  تستأذنك  ماما  أرسلتني  لقد  »عمي،  نحو:  على  ما، 
لك  العمل في املساء، فيدفع  بابا من  أن يعود  إلى  طماطم صغيرة 
حقها«، كان ُيجيبه مجازا وبدون تردد: »آسف يا ُبني، فلم أفتح بعد 
التسجيل في هاته املباراة«.. هكذا ُكلما انصرف الطفل املبعوث إلى 
املعنية  الطلبية  الحانوت  مول  يحمل  الوفاض،  خالي  سبيله  حال 
بالتفاوض من محله املكدس بالبضاعة، ويفتح محله الثاني )املحل 
بإحكام  إغالقه  يعاود  ثم  هناك،  الرفوف  على  فيضعها  الفارغ( 

ينطوي على الكثير الحكمة والتبصر!!
مع  االستراتيجية  بنفس  يتصرف  الحانوت  مول  استمر  وهكذا 
إلى أن صارت تظهر بشكل فاضح  جميع محاوالت اختراق قلعته 
دكانه  إغالق  قرر  األول! حينها  املبني على متجره  اإلفالس  مالمح 
الذي  الالحق  دكانه  إلى  انتقل  ثم  فارغ،  الذي أمسى شبه  السابق 
َغَدا عامرا ممتلئا، ومنذ اللحظة التي حقق فيها تلك الّنقلة النوعية 
إعادة  محاوالت  لكل  ويتصّدى  ُيفشل  أصبح  املهنية،  حياته  في 
تشغيل أسطوانة الكريدي، باإلشارة إلى متجره األول وهو يتحسر 
عن ماضيه املرير، ُمشهرا عذره بلباقة شديدة في وجه كل ملحاح، 
الذي  املتجر  ذاك  تتذكر  لعلك  الكريم،  سيدي  »عفوا  قوله:  مــرددا 
اآلن،  أنت  فيه  ترغب  الذي  الكريدي  هذا  فبسبب  مرغما؟  غادرته 
لكان  اليوم هنا،  أنني  عجزت من قبل عن االستمرار هناك، ولو ال 

مصيري من بعد أسوء مما تعتقد((.
ما  التي  األفكار  نوعية  بني  فسحة  مجرد  هذه  كانت 
انفكت تروج في أذهان الرعيل األول من مالني الحوانت 
حيث  الشعبية،  األحياء  على  يراهنون  كانوا  عندما 
درجة  إلى  والــدكــان،  املطبخ  بني  التواصل  ينقطع  ال 
من  فردا  األيام  توالي  مع  الحانوت  مول  فيها  يصبح 
عليه  التردد  كثرة  من  متجره  ويتحول  العائلة،  أفراد 
إلى مرفق من مرافق املنزل.. هذا بخالف نوع آخر من 
الراقية،  املسار نحو األحياء  انعرجوا عن هذا  الَخلف 
بوتني  صــواريــخ  تصل  أن  ببالهم  يخطر  يكن  فلم 
القدرة  خلف  األزمــات  ويــالت  من  يحتمون  حيث  إلى 
الفينة  بني  يسمعون  صــاروا  حتى  لزبنائهم،  املرتفعة  الشرائية 
رواد  تكبدتها جيوب  التي  النكراء  الهزائم  تلميحات عن  واألخرى 

»البيسري« و»امليني مارشي«. 
لم يعد يخفى على أحد ما بات عليه الوضع اإلنساني بأوكرانيا 
من تدهور آخذ في التفاقم، مع مشاهد القصف والنزوح املتداولة 
للتعايش مع  واملكرسة  للمعنويات  املَحطمة  العاملية،  القنوات  عبر 
األزمة! ولعل من مكر الصدف أن يقع مع أمريكا وروسيا ما وقع مع 
مول الحانوت، حينما طبقت إلى حد ما كل واحدة منهما على حدة 
فوق تراب كييف، استراتيجية االنتقال من دكان جس النبض إلى 
بأساليب  ذلك  كان  وإن  إفالس محتمل!  تفاديا ألي  املواجهة  دكان 
مختلفة من ناعمة إلى خشنة، إال أن األهداف في شموليتها تروم 
كلها نحو النقطة الفريدة واملتمحورة حول الحفاظ على املكتسبات، 
عند االنتقال اآلمن من دكان االختبارات إلى دكان التحديات، حيث 
تارة  املبعوث،  الطفل  دور  زيلينسكي  الرئيس  مجرياتها  في  لعب 
يتحدث باسم الدول، وتارة أخرى يتحدث باسم الشعوب، وشغله 

الشاغل أن تحظى عائلته بالرعاية؟!
في  التعمق  تخولنا  التي  الكافية  املؤهالت  لدينا  ليست  عموما، 
التخمينات  بعض  نسج  من  يمنعنا  ال  طبعا  وهذا  النوايا،  تحليل 

في حدود ما نلتقطه من إشارات.
وبالعودة إلى مول الحانوت، ال يسعنا إال أن نستنتج أن الحرب 
القائمة في أوكرانيا قد بدأت شرارتها تصل إلى جيوب املواطنني، 
خبز  حول  واشتعلت  الطاقة،  مصادر  في  نيرانها  شبت  أن  بعد 
الفقراء بعيدا عن الكرملني.. فهل يا ترى هنالك من يفكر بجدية في 
فتح ممرات آمنة للنازحني من عوز دائم إلى عوز منفرج؟ والحال 
أن مول الحانوت ونحن على أبواب شهر رمضان، تحت وابل من 

القصف، ال يكاد يهدأ حتى ينطلق من جديد.

المـنبر  الــــحر
العدد: 1599 من 18 إلى 24 مارس 2022
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يخ »مول الكرملين« تنفجر في وجه صوار
الحـــانوت« طفولة منسية»مـــول 

الطيب آيت أباه 

 1925 ولــــــــد امــحــمــد بــوســتــة ســنــة 
 2017 سنة  هلل  عفو  إلى  وانتقل  بمراكش 
في  دراســتــه  وبفضل  سنة،   92 عمر  عــن 
محنكا،  ومحاميا  خطيبا  أمسى  القانون، 
بوستة  امحمد  األستاذ  أن  العارفون  يدرك 
استهل مهمته على رأس اللجنة امللكية قصد 
بلقاءات  الشخصية  األحوال  مدونة  تعديل 
لقائه  فبعد  محض،  سياسي  طابع  ذات 
ممثالت  مع  مماثال  لقاء  عقد  بالبرملانيات، 
عن  فضال  النسائية،  الجمعيات  من  عــدد 
لقاءات مع معظم مدراء الصحف، وأكيد أن 
تلك اللقاءات إنما دّلت على أن بوستة كان 
تتسرب  لم  حيث  عمله،  في  وصارما  جادا 
وال  بالغات  أي  شهرا   20 تفوق  ملدة  عنها 
تصريحات للصحافة، ألنه كان رجال كتوما، 
طرف  من  اللجنة  رئاسة  أن  اتضح  حيث 
املحامي بوستة كانت جد موفقة عبر إشراك 
التوجيهات  رسم  إطار  في  املدني  املجتمع 
املستقبلية ملدونة األسرة، والحق كل الحق 
الوطنية  الخطة  في  الرجل  نجح  فقد  يقال، 
من أجل إدماج العنصر النسوي في التنمية 
أن  كــادت  ملعركة  محور  إلى  تحولت  التي 
أن  جازما  وأعتقد  املغربي،  املجتمع  تقسم 
في  الطويل  الباع  له  كان  بوستة  الراحل 
صدور مدونة األسرة مع العلم أن كل نص 

أو فصل ورد في مدونة األحوال الشخصية 
الكريم  القرآن  في  ثابتة  مرجعية  وله  إال 
األمر  يترك  لم  أنه  لدرجة  النبوية،  والسنة 
امحمد  األستاذ  واملحامي  والشك،  للتأويل 
بوستة وجد ضالته في املراجع التي اعتمد 
عليها في نطاق األحكام الواردة على غرار 
»املوطأ« لإلمام مالك و»البيان والتحصيل« 
الشيخ  و»مختصر«  و»الرسالة«  رشد  البن 
أمهات  هــي  هــذه  أن  املعلوم  ومــن  خليل، 
علما  التشريع  في  الفقهية  واملراجع  الكتب 
أنه كان ال يخشى من قول الحق والحقيقة 

لومة الئم، بفضل نباهته الحاسمة.
وقد حدث أن استدعاني األخ األعز امحمد 
مني  وطلب  بالرباط،  إقامته  في  بوستة 
املدونة  مراجعة  موضوع  في  له  أكتب  أن 
لصالح املرأة ولفائدة الرجل، وطبعا كتبت 
الفرنسية  باللغة  الشأن  هذا  في  رسالة  له 
وسلمتها له، فأعجب بها لدرجة أنه أخبرني 
فشكرته  أعماله،  جدول  في  سيدرجها  بأنه 
الدائم  العرفان  أسمى  مــع  جزيال  شكرا 
ورسالتي  والثمينة  القيمة  شهادته  على 
النفقة  حــول  خزانتي  مــن  نسخة  حسب 
ينظم  بما  الخاصة  األحكام  وباقي  والعدة 
ومن  اإلسالمي،  الدين  وفق  األسرة  تكوين 
الوئام  تحتم  التعايش  فضيلة  أن  املعلوم 
القائلة  بالحكمة  عمال  واإلحسان  والوفاق 
»يدرك بلطف ما ال يدرك بعنف«، وال غرو أن 
الشريعة اإلسالمية نهت عن الشتم مصداقا 
لقوله تعالى: ))وال تنسوا الفضل بينكم((.
خالصة القول، أن األستاذ املرحوم بكرم هلل 

امحمد بوستة، كان له دور كبير في صدور 
عزيز،  ذكرى  في  عزيز  وكل  األسرة،  مدونة 
واملرحوم كان عزيزا وسيبقى عزيزا وتغمد 
هلل الفقيد برحمته الواسعة وأسكنه فسيح 

جناته أمني يا رب العاملني.    

امحــمد بوســتة رجــل ال يضــاهى

عبد الهادي بريويك

يوم  كــل  املــأســاة  تتجرعه 
وهو يبحث عن لقمة عيش 
قمامات  مــن  ــرمــق  ال لــســد 
بحثا  الحاويات  بني  ويصول  يجول  املدينة، 
لتجار  جديد  من  يبيعها  مهملة  أشياء  عن 
املهمالت - الذين اغتنوا على حسابه - حتى 
وينفث  الــجــوع  مــن  بقليل  ويشعر  يعيش 
وأثقالها. الحياة  هّم  تنسيه  سيجارة   منها 
هكذا تراه كل يوم وفي كل ساعة، وحتى في 
األثقال  يحمل  الليل..  من  املتأخرة  الساعات 
رغم نحافة بنيانه الجسدي، وال يعرف البكاء، 
ولم تزر شفتاه ذات لحظة ابتسامة، ال يعرف 

اللعب، ولم تطأ قدماه ذات يوم مدرسة.
رماه الزمن في سنني مبكرة إلى الشارع رغم 
كون غيره وفي سنه ينعمون بحضن العائلة 
وال  ويمرحون  ويلعبون  الدولة،  واهتمامات 
واأللعاب  وامللبس  لألكل  اهتماما  يعيرون 

وأماكن الترفيه الخاصة بالطفولة.
ما الفرق بني طفل يحمل الزبالة في مجتمع 
في  الكتب  يحمل  وطفل  راســي«  يا  »راســي 
مجتمع اإلحساس بالطفولة باعتبارهم رجال 

الغد؟
رزقنا  مــصــدر  أبنائنا  مــن  نجعل  نحن 
ونتخذ  يرحم،  ال  الذي  للشارع  بهم  وننفث 
ــم يجعلون  ــعــة، وه الــزمــن ذري أزمـــات  مــن 
معهم  يتقاسمون  بريئة  أرواحـــا  أبناءهم 
رجــاال  يصبحوا  لكي  ويــضــحــون  البسمة 
تعتمد عليهم بلدانهم في املستقبل ويعرفون 
ــطــفــل، وتــســاهــم  ــوق ال ــام املــعــرفــة حــق ــم ت
اإلمكانيات  بكل  ومدهم  تربيتهم  في  الدولة 
مهما  طفولتهم  في  ليسعدوهم  الضرورية 
ــة. األزم بهم  اشــتــدت  ومهما  الكلفة   كانت 
املتوفرة لدى وطننا املغرب،  لعل اإلمكانيات 
عن  الجيد  بالشكل  استغاللها  تم  لو  والتي 
والحقوق  للثروات  العادل  التوزيع  طريق 
واحترام القانون املدني الذي يخول للجميع 
الحق في العيش بكرامة انطالقا من دستور 
الــدول  مصاف  فــي  املــغــرب  ألصبح  الــبــالد، 
وأمية، وبخاصة  فقرا وتخلفا  وأقل  املتقدمة 
إذا ما تم ردع مختلسي خيرات البالد باسم 
املقدمة  املضبوطة  الفوترة  وباسم  القانون 

للجهات املكلفة باملراقبة واملحاسبات.
املنسي يحيلنا على  املغربي  الطفل  قانون 

التساؤالت اآلتية:
سيتحمل  من  ونفنى،  نحن  سنموت  حني 
مسؤولية البالد من بعدنا وقد جعلنا أبناءنا 
في واد غير ذي زرع وبدون علم أو معرفة أو 

شخصية وطنية ثابتة؟
على من سيعول مغرب املستقبل وقد نسي 
الجيل  هذا  تجاه  واجباته  الحالي  املغرب 
عكرا  ماء  ويشرب  ويأكل  ويكبر  ينمو  الذي 
حياة  ويحيى  الــحــرمــان  بــدمــوع  ممزوجا 

الوحل؟
املشعل  سيحمل  الــجــيــل  هـــذا  بــعــد  َمـــن 
البناء.. بناء وطننا  وسيساهم في استكمال 
الحالم الذي يغلب على طابعه غنى الثروات 

الطبيعية وغنى الفقر؟
ربما هي أسئلة حارقة تبحث عن أكثر من 
من  أكثر  في  تائهة  طفولتنا  وتترك  جــواب، 
تقديم  عن  عاجزة  أقالمنا  وتجعل  ســرداب، 
لهم  منها  لنخلق  املواتية  املالئمة  الحلول 
ألف ابتسامة قادرة على امتصاص معاناتهم 
التي ال يجدون لها معنى وعن واقعهم الذي 
ولصوص  وجــنــاة  مجرمني  ــى  إل يحولهم 
منذ  يحميهم  لــم  الــذي  الــقــانــون  يالحقهم 

البداية.

العــلوي علــي 



انتظر الكل بشوق كبير 
ــفــراج  إعـــادة افــتــتــاح وان
وعــودة  الرياضية  المالعب 
الــجــمــاهــيــر الــغــفــيــرة إلضــفــاء 
المنافسات  على  الحقيقية  الــروح 
إيجابياتها  لها  كما  عودة  الكروية.. 
من  مجموعة  دائــمــا  تحمل  فإنها 
ال  الــتــي  التخريبية  السلوكيات 
الرياضة  وروح  ألهداف  بصلة  تمت 
والسبب  الشريفة،  والمنافسات 
ــك الـــوبـــاء والـــبـــالء الــذي  هــو ذلـ
عشقهم  يدعون  من  بعض  ــاب  أص
حولوا  الذين  هؤالء  القدم..  لكرة 
داعم  »جوكير«  من   12 رقم  الالعب 
ومساهم  الالعبين  لكل  ومحفز 
ــودة الــعــطــاء  ــ فـــي الـــرفـــع مـــن ج
مزعج،  رقــم  مجرد  إلــى  الرياضي، 
ومحبط  ــرام،  واإلج لالنحراف  منتج 
آلمال وطموحات الالعبين واألندية 
العام  ــرأي  ال بــات  حيث  الرياضية، 
بتغطية  يهتم  والدولي  الوطني 
واإلجرام  التخريب  مباريات  وتقييم 
منتحلة  عــصــابــات  تخوضها  الــتــي 
االهتمام  عــوض  الجماهير،  صفة 
قتل  الكروية..  المباريات  بتفاصيل 
وتخريب  للسيارات  وإحراق  وتنكيل 
ــالك الــعــمــومــيــة والــخــاصــة،  ــأم ل
األمــن  عناصر  حتى  ــال  ط تعنيف 
العمومية،  ــوات  ــقـ والـ الــوطــنــي 
خارج  الجماهير  تعترض  عصابات 
الــريــاضــيــة بعد  الــمــركــبــات  أســـوار 
بعضها  تفاجئ  أو  المباراة،  انتهاء 
لتعيث  الــمــدرجــات،  ــوق  ف البعض 
فسادها  إن  بــل  وتخريبا،  إجــرامــا 
والشوارع  الطرقات  إلى  يمتد  بدأ 

واألزقة، ويضر بكل المغاربة.

أنه  التي يجب االعتراف بها،  الحقيقة 
جماهير  الرياضية،  األندية  لبعض  بات 
برامج  وفــق  تعمل  وإلــتــرات  منظمة، 
الكرة  وعشاق  رواد  كل  أذهلت  ومناهج 
الرياضية  املالعب  مدرجات  املستديرة، 
الوطنية  ــي  ف ــدروس  ــ الـ تــعــطــي  بـــدأت 
والتالحم والتماسك وتدق أبواب الساسة 
لكن  واإلنـــصـــاف،  التصحيح  ــل  أج مــن 
لألسف، هناك نماذج بشرية تسير عكس 
التيار اآلدمي.. ال هي ممارسة لكرة القدم 
وال هي ذواقة إلبداعات نجومها.. نماذج 
لكل  الجماهير  وقوافل  تجمعات  تستغل 
ــاراة، مــن أجــل املــتــاجــرة فــي نفوس  مــب
ببيعهم  والــشــبــاب،  األطــفــال  وأجــســاد 
واألسلحة  املهلوسة  واألقراص  املخدرات 
وكل  بالتفاهات  وتغذيتهم  البيضاء، 
الرتكاب  بهم  والدفع  االنحراف،  مظاهر 
لكرة  الجماهير  عشق  ليتحول  الجرائم، 
القدم إلى عشق جارح الِذع وُمْؤِلم يكلفنا 
نزيف  في  ويتسبب  البشرية،  األرواح 

الدماء والعاهات املستديمة والدمار.
فترات  على  تتحسر  الــكــرة  جماهير 
ينعته  مــا  أو  املغربية  الــكــرة  مجد  مــن 
كان  ــذي  والـ الجميل،  بالزمن  البعض 
داخل  ويطبخ  يدار  كان  ما  برغم  ممتعا 
بتواجد  جميال  كان  وبمحيطها،  األندية 
الذين  الوطنيني،  املمارسني  من  مجموعة 
وتمثيل  بانتصاراتهم،  يستمتعون  كانوا 
أنديتهم ووطنهم أحسن تمثيل رغم هزالة 
التعويضات واملداخيل املالية، وأجمل ما 
كان فيه الالعب رقم 12.. جماهير معشوقة 
أخالقيات  بني  تجمع  كانت  التي  العالم، 
الــفــرجــة وســمــو االســتــمــتــاع، وطــهــارة 
كان  الضيافة،  وكــرم  الــجــادة،  املنافسة 
الزمن جميال بمن اعتادوا تزيني كراسي 
شــرف  بميثاق  املــلــتــزمــون  املـــدرجـــات، 
املنافسة  الفرق  واحترام  فرقهم  تشجيع 
جميال  كان  جماهيرها..  وإكرام  الضيفة 
يقتنون  كــانــوا  مــن  وطــوابــيــر  بصفوف 
والحافالت  القطارات  ويركبون  التذاكر 
نظام  في  املتاحة  النقل  وسائل  ومختلف 

وانتظام وسعادة مشتركة.. مضى الزمن 
امليوعة  مظاهر  انتشرت  أن  بعد  الجميل 
مستوى  على  بارزة  وأصبحت  والعبث، 
التدبير اإلداري واملالي لألندية والعصب 
مستوى  وعــلــى  الــوصــيــة،  والــجــامــعــة 
املــمــارســة والــبــيــع والـــشـــراء، وهــو ما 
املدرجات،  عن  وصرفها  الجماهير  أحبط 
وبــدأوا  الجاد،  اإلعــالم  ممثلي  وأغضب 
أجل  من  املباريات  متابعة  عن  يغيبون 
املدرجات  يلجون  بل  الصحفية،  التغطية 
عاشق  كأي  واالستماع  الفرجة  أجل  من 
بني  واختلفت  األسباب  تعددت  ولهان.. 
رداءة العطاء الرياضي والتالعبات التي 
والتسيير  املــبــاريــات  وتــواكــب  واكــبــت 
في  والسمسرة  لألندية،  واملالي  اإلداري 
األكاذيب  وبني  التقنية،  واألطر  الالعبني 
من  مجموعة  يطلقها  التي  ــاءات  واالدعـ
والالعبني  ــة  ــدي األن ــاء  ــ ورؤس ــني  ــدرب امل
النظرة  إليها  تضاف  اإلعــالم،  لوسائل 
التي  الــخــاطــئــة  واملــفــاهــيــم  الــســلــبــيــة 
واملدربني  الالعبني  من  مجموعة  يكونها 
واملسيرين، على ممثلي املنابر اإلعالمية، 
معهم  تعاملهم  طرق  في  تتجسد  والتي 
للمهنة  تمت  ال  قــذرة  أساليب  باعتماد 
برامج  أو  صفحات  تجد  حيث  بصلة، 
ومسيرة  ســيــرة  عــن  تتحدث  ريــاضــيــة 
الواقع،  لها في أرض  ومميزات ال وجود 
خيال  وحي  من  وبورتريهات  وحــوارات 
وتلميع  لتسويق  الصحافيني  بعض 
ومسيرين،  ومؤطرين  رياضيني  وجــوه 

وفرض االهتمام بهم.
على  حبها  ــدم  ــق ال كـــرة  فــرضــت  فــقــد 
هيمنتها  فرضت  كما  الشعوب،  معظم 
فرضت  الــريــاضــات،  ــواع  أنـ بــاقــي  على 
إحـــداث جــامــعــات واتـــحـــادات وعصب  
منه  يــغــرف  ذهــب  منجم  ــى  إل وتحولت 
أو  والوكيل  واملسير  واملـــدرب  الــالعــب 
جرائد  إحداث  فرضت  كما  »السمسار«، 
وطنية  تلفزيونية  وقــنــوات  ــات  ــ وإذاع
من  مكنت  بــالــريــاضــة،  خــاصــة  وعاملية 
عدة  اقــتــصــاد  وتــقــويــة  شــعــوب  نهضة 

للغنى  واملسالك  الطرق  وفتحت  دول، 
بعضهم  وجعلت  لنجومها،  الــفــاحــش 
يوظفون أموالهم في أعمال خيرية ودعم 
تسلق  من  آخرين  ومكنت  بلدانهم،  فقراء 
عدة  بقمة  والتموقع  املسؤولية  مناصب 
التدبير  هــرم  قمة  فيها  بما  ــات  أهــرام
سفراء  إلــى  آخرين  وحولت  السياسي، 

للسالم والدفاع عن مطالب شعوبهم.. 
ظل  فقد   - الــشــديــد  ولــألســف   - لكن 
شعارها باملغرب وفيا للتخريب واإلجرام 
ركوب  قــرروا  من  هناك  وكــأن  واإلحباط 
املغرب  ضرب  أجل  من  القدم  كرة  موجة 

في شبابه وزعزعة أمنه واستقراره.
ليست  الــقــدم  كــرة  أن  بعد  نــدرك  ــم  أل
لعبة، لنترك تدبيرها ملن هب ودب، وأنها 
الرياضة األولى في العالم التي ال تكتفي 
ولكنها  وممارسيها،  عشاقها  بإسعاد 
وتقوي  والسلطة  والــجــاه  املــال  تكسب 

اقتصاد الدول وسمعتهم وسط األمم؟
ألم يحن الوقت إلعادة النظر في كيفية 
وطرق  لألندية،  املسيرة  املكاتب  تشكيل 
االنخراط في تلك األندية والتي تتم وفق 
والوالئية  واالنتقائية  الزبونية  منطق 
تخضع  وأن  والــســيــاســيــة،  الــحــزبــيــة 

باستمرار للمراقبة املالية واإلدارية؟
األندية  مكاتب  داخــل  بسيط  بفحص 
الفرق  معظم  أن  نجد  باملغرب،  الرياضية 
سياسية..  أحزاب  رواد  يقودها  الكروية 
الرياضي  املجال  السياسي  يترك  فمتى 
فرض  يتم  ومتى  والخبرات؟  للكفاءات 
لشغل  السياسي«  االنتماء  »عــدم  شــرط 
لألندية  املــســيــرة  املــكــاتــب  داخـــل  مــهــام 
األندية  بعض  تتمتع  ومتى  للرياضية؟ 
والتدبير  التسيير  فــي  باستقالليتها 
بــعــيــدا عــن ابـــتـــزازات واســتــفــزازات 
يحن  ألم  وغيرهم؟  الداعمني  املنتخبني 
امللكي،  الجيش  نادي  اسم  لتغيير  الوقت 
وإبعاده عن القوات املسلحة امللكية التي 
منه؟  جــزء  وليس  كله  الشعب  قــوة  هي 
ومن العيب والعار أن نقرأ أو نسمع في 
»هزيمة  قبيل  من  عبارات  إعالمية  منابر 
الجيش  »عــصــابــات  املــلــكــي«،  الجيش 
لتقنني  الوقت  يحن  ألم  وغيرها؟  امللكي« 
بتحويله  املسيرة،  شباب  ــادي  ن إدارة 
مدنيون  أمـــوره  يدبر  ــادي  ع ــادي  ن إلــى 
واضــحــة  عــامــة  جــمــوع  ــي  ف منتخبون 
وشفافة كباقي األندية املغربية بعيدا عن 
القوات املساعدة وقادتها، وعن كل ما هو 

ابتزاز سياسي؟
ــم تعد  بــســبــب الــعــنــف واإلجــــــرام، ل
من  بعضا  تطرب  الوطنية  الــقــدم  ــرة  ك
عن  االحــتــجــاب  فضل  الـــذي  جمهورها 
املالعب الرياضية وفسح املجال لألطفال 
الالعب  قميص  حملوا  الذين  واملنحرفني 

رقم 12، ليعبثوا به داخل وخارج املالعب 
بالعنف  مشحون  جديد  العب  الرياضية، 
العقلي  نموه  بعد  يكتمل  لم  والشغب 
كــان  كلما  قــائــم  فالشغب  والــنــفــســي، 
واملشاغبون  غفير،  الجماهيري  الحضور 
ولم  الخاصة  طقوسهم  ضمن  أدخــلــوه 
وبالتالي،  خسارة،  أو  بفوز  مرتبطا  يعد 
القدم  لكرة  العاشقة  الجماهير  فبعض 
باتت تتابع مباريات األندية الوطنية عبر 
املذياع والتلفزيون واألنترنيت، وأقسمت 
ملا  الرياضية،  املالعب  ولــوج  عــدم  على 
وما  مسؤولة،  غير  سلوكيات  من  يرونه 
يسمعونه من ألفاظ نابية وما يتعرضون 
أصبحوا  أطفال  أبطاله  عنف  من  إليه 
معاناة  تلكم  خليعا..  جمهورا  يشكلون 

كرة القدم مع العشق الجارح.    
واإلجرام  العنف  مشاهد  تتابع  عندما 
اإلداريـــة  العاصمة  بقلب  والــتــخــريــب 
أو  الرسمية  الــقــنــوات  عبر  للمملكة، 
حتى  أو  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
عاشها  كالتي  مباشرة،  أطوارها  تعيش 
هلل،  عبد  موالي  الرياضي  املركب  أخيرا 
أن  مفادها  وحيدة  بخالصة  تخرج  فإنك 
ضمن  يدخلوا  أن  يمكن  ال  الجناة  هؤالء 
املــغــاربــة، وال حتى  املــواطــنــني  خــانــات 
حق  وتــدرك  البشرية،  الكائنات  ضمن 
اإلدراك أن هؤالء خريجو مدارس ومعاهد 
خاصة باالنحراف واإلجرام، وأنه ال دور 
الوقت  حان  باملغرب..  ورواده  للتعليم 
وحــان  والــعــرض،  األرض  نزيف  لوقف 
ويدور  يجري  فيما  النظر  إلعادة  الوقت 
باتت  التي  التعليمية  املؤسسات  داخل 

مسالكها تنتج املنحرفني واملجرمني. 
وصريحة  واضــحــة  رســالــة  أنها  كما 
ــن  ــذي ــرة الـــقـــدم، وال لــلــوصــيــني عــلــى كـ
ــلء أدمـــغـــة عــشــاق  ــ يــســاهــمــون فـــي م
املستديرة باالحتقان والغضب واإلحباط 
والخاضعة  الصائبة  غير  بــقــراراتــهــم 
للنخب واالبتزاز.. تالعبات في املباريات 
املنتخبات  العبي  انتقاء  في  وتالعبات 
تعاملهم  كيفية  من  والنموذج  الوطنية، 
مع مجموعة من الالعبني البارزين عامليا 
)زياش، حمد هلل، مزواري، الزلزولي...(، 
تارة يتهجمون عليهم وتارة يدعون أنهم 
يتواصلوا  لم  وهم  باستدعائهم  قاموا 

أصال معهم، بل راسلوا فقط أنديتهم.   

: بقـــــــــلم
حمراوي بوشعيب 

كيف تحول جمهور كرة القدم
من »جوكير« إلى رقم مزعج

معظم الفرق الكروية يقودها 
رواد أحزاب سياسية.. فمتى يترك 

الرياضي للكفاءات  السياسي المجال 
والخبرات؟ ومتى يتم فرض شرط 
»عدم االنتماء السياسي« لشغل 

مهام داخل المكاتب المسيرة 
للرياضية؟ ومتى تتمتع  لألندية 
بعض األندية باستقالليتها في 

التسيير والتدبير بعيدا عن ابتزازات 
الداعمين  المنتخبين  واستفزازات 

وغيرهم؟ ألم يحن الوقت لتغيير 
اسم نادي الجيش الملكي، 

وإبعاده عن القوات المسلحة 
الملكية التي هي قوة الشعب 

كله وليس جزء منه؟ ومن العيب 
والعار أن نقرأ أو نسمع في منابر 

إعالمية عبارات من قبيل »هزيمة 
الجيش الملكي«، »عصابات الجيش 
الملكي« وغيرها؟ ألم يحن الوقت 
لتقنين إدارة نادي شباب المسيرة، 

بتحويله إلى نادي عادي يدبر 
أموره مدنيون منتخبون في جموع 

عامة واضحة وشفافة كباقي 
األندية المغربية بعيدا عن القوات 

المساعدة وقادتها، وعن كل ما هو 
ابتزاز سياسي؟
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متـــابعات

لقد كشف الشغب الذي حصل 
مؤخرا في مركب موالي عبد هلل 
بــالــربــاط، عــن اخــتــاالت كبيرة 
وتعيشها  املــجــتــمــع  يعيشها 
املنظومة التربوية، بعدما أوقفت 
املصالح األمنية عشرات األطفال 
في  مشاركني  كانوا  القاصرين 
التي  والتخريب  العنف  أعمال 
وخارجه،  امللعب  داخل  شهدها 
الفشل  حجم  عــن  يكشف  مما 
الحاصل في املنظومة التعليمية، 
وتربية  تأهيل  تستطع  لم  التي 
هؤالء القاصرين واملراهقني على 
بالروح  والتحلي  التسامح  قيم 
العنف  عن  واالبتعاد  الرياضية، 

والكراهية.
السياسات  في  الباحث  يــرى 
أن  اليازغي،  منصف  الرياضية، 
سببا  ليس  االجتماعي  الجانب 
ألن  املاعب،  شغب  في  رئيسيا 
معناه أن أعمال العنف ستحصل 
وبالتالي،  املباريات،  جميع  في 
االجتماعية  العوامل  فنظرية 
ــة، ألن  ــئ ــه خــاط ــي بــالــنــســبــة إل
العديد من املجتمعات في الدول 

أكثر  فقر  نسبة  تعيش  اإلفريقية 
ولــديــهــم ضغوط  املــغــاربــة  مــن 
ظاهرة  لكن  كثيرة،  اجتماعية 
موجودة،  غير  عندهم  الشغب 
أحــداث  من  وقــع  ما  أن  معتبرا 
لغياب  نتيجة  هو  وشغب  عنف 
سياسة واضحة ملكافحة الشغب، 
على  فقط  االعتماد  يظل  حيث 
ــنــدوات واألبــحــاث ودوريـــات  ال
سياسة  غــيــاب  فــي  الــجــامــعــة، 
من  التقليل  أجــل  مــن  واضــحــة 
هذه الظاهرة، وبالتالي، ال يمكن 
حل املشكل بقرارات مناسباتية، 
قــرارات  تكون  أن  املفروض  بل 

صارمة وفق سياسة ناجعة.
في  يكمن  املشكل  أن  وأضــاف 
من  اجتماعية،  وســائــل  غــيــاب 
والثقافة،  الــشــبــاب  دور  قبيل 
التأطير من قبل األحزاب  وغياب 
لذلك،  والجمعيات،  السياسية 
فإن الشباب لم يعد لديهم وسيط 
دور  ويــلــعــب  بتوعيتهم  يــقــوم 
الوساطة بينهم وبني املؤسسات، 
مثل جمعيات املحبني، التي كانت 
لها في التسعينيات والثمانينات 

ــان هــنــاك أشــخــاص  مــكــاتــب وكـ
مــعــروفــون يــقــومــون بـــدور مهم 
ــع األنـــديـــة  ــر الـــتـــواصـــل مـ ــب ع
إلى  مشيرا  الجماهير،  وتأطير 
أن »اإللترات« غير منظمة وليس 
أو  مــعــروفــون  أشــخــاص  لديها 
رئيس معني، ألنها فقط تجمعات 
غير معروفة الكل يندمج داخلها، 
آالف  فــي  التحكم  يمكنها  وال 
ــت،  ــوق املــشــجــعــني فــي نــفــس ال
وبــالــتــالــي، حــتــى الــســلــطــات ال 

تعرف من تخاطب فيهم.
مـــن جـــانـــبـــه، اعــتــبــر عــلــي 
الشعباني، أستاذ علم االجتماع، 
مــزعــجــة  الــشــغــب  ظـــاهـــرة  أن 
ــعــار في  ومــخــيــفــة، ألنـــه مــن ال
مجتمع يبحث عن النمو والتقدم 
والديمقراطية أن تظهر فيه هذه 
تضر  الــتــي  املشينة  الــظــواهــر 
صورة  وتسوق  البلد،  بسمعة 
املجتمع،  ــذا  ه عــن  جــدا  سيئة 
ظاهرة  اآلفـــة  ــذه  ه أن  مضيفا 
نبحث  أن  يمكن  ال  ألنــه  مركبة، 
جهة  عن  أو  واحــد  مسؤول  عن 
عليها  نعلق  أن  يمكن  واحـــدة 

مسؤولية هذه األفعال املشينة.
الظواهر  هــذه  مثل  أن  ــد  وأك
باعتبار  آلخــر  حني  من  تحصل 
في  وقعت  التي  العنف  أعمال 
بالرباط،  هلل  عبد  موالي  مركب 
في  ووقعت  تكررت  أحــداث  هي 
ــت  ــداول ــدة مــاعــب أخــرى، وت ع
اإلعام،  العديد من وسائل  فيها 
التي  ــدراســات  ال بعض  وكــذلــك 
هــذه  عـــن  تــجــيــب  أن  تـــحـــاول 
ــبـــاب املــؤديــة  ــعــوامــل واألسـ ال
التخريبية  العمليات  هذه  ملثل 
في  البحث  أن  مبرزا  الكبيرة، 
تحديد  إلـــى  يـــؤدي  املــوضــوع 
هذا  منها  ينفلت  التي  الجهات 
ــر، والــتــي  ــظــواه ــن ال ــوع م ــن ال
ينشأ  التي  األســرة  من  تبتدئ 
فيها هذا الشاب أو الطفل، الذي 
للبيت،  يعود  ثم  الشغب  يرتكب 
في  اآلبــاء  مسؤولية  أيــن  إذن، 
توجيههم  وفي  أبنائهم  تأطير 
القيم  ــن  م الــعــديــد  وتلقينهم 
التي تحث اإلنسان على  النبيلة 
املمتلكات  واحترام  الوطن  حب 

واآلخرين وتقدير املسؤولية.

للشغب قانون 
 ال يطـــــبق

ــال مــنــصــف الـــيـــازغـــي، أن  قـ
ــرب يــتــوفــر عــلــى تــرســانــة  ــغ امل
قانونية مهمة جعلته من البلدان 
قانون  على  تتوفر  التي  القائل 
وهو  الرياضي،  باملتفرج  يتعلق 
الــقــانــون  ــن  ع مستقل  ــون  ــان ق
للجرائم  ينظر  ــذي  ال الجنائي 
والحاالت التي تقع في املجتمع، 
حيث أنه يميز بني األحداث التي 
والجرائم  املاعب  في  تحصل 
املطروح،  اإلشكال  لكن  األخرى، 
سنة  في  صدر  القانون  هذا  أن 
2011، لكنه ال يطبق، وجاء عقب 
تضمنت  التي  امللكية  الرسالة 
العنف  بمعالجة  تتعلق  فقرة 
أي  يتضمن  وال  املاعب،  داخــل 
منع  بخصوص  مــادة  أو  فصل 
املاعب  ــول  دخ مــن  القاصرين 

عكس ما يعتقد البعض.
يتضمن  القانون  هذا  أن  وأكد 
تتعلق  الــتــي  الــفــصــول  بــعــض 
التحريضية  األفــعــال  بتجريم 
ــب، ويــتــحــدث عن  ــاع ــل امل داخـ
يقومون  الــذيــن  الــنــاس  تجريم 
التذاكر،  أثمنة  فــي  بالتاعب 
ينص  كما  تطبيقه،  يتم  ال  لكن 
ــى إحـــــداث لــجــنــة وطــنــيــة  ــل ع
تخرج  لم  التي  الشغب  ملكافحة 
مرونة  هناك  أن  حيث  للوجود، 
كــبــيــرة فـــي تــطــبــيــق الــقــانــون 

ــي تــعــامــل الــســلــطــات  وفـ
العمومية مع املعتقلني عن 

نتـائج فشل التعـليم واألسـرة

أخطار عودة الشغب إلى المالعب 

إعــداد. خالد الــغازي

على  دخيلة  خطيرة  ظــاهــرة  المالعب  شغب  يعد 
وتطرح  األخــيــرة،  السنوات  خــالل  الوطنية  المالعب 
والمدرسة  األســـرة  مسؤولية  عــن  كثيرة  تــســاؤالت 
والمجتمع والجمعيات واألندية، فالكل مسؤول عن االنفالت الحاصل في 
المالعب والذي أصبح يمس بصورة كبيرة الرياضة الوطنية وأيضا المجتمع.
للمحبين  جمعيات  ضمن  تنخرط  األندية  جماهير  كانت  الماضي،  في 

حضارية  بطرق  والتشجيع  الجماهير  تأطير  ألجــل  وذلــك  والمساندين، 
والتحلي بالروح الرياضية تجاه جماهير الفرق المنافسة، لكن في السنوات 
وأصبحت  األندية،  غالبية  جماهير  انحرفت  »اإللترات«،  ظهور  منذ  األخيرة، 
الجماهير  حق  في  مسيئة  شعارات  وترديد  والشغب،  العنف  إلى  تميل 

األخرى، مما يؤدي إلى خلق التعصب والكراهية فيما بينها.

علي الشعباني: غياب األحزاب في تأطير الشباب والمواطنين داخل المجتمع، إلى جانب بعض 
الجمعيات الكبيرة التي لم تعد تهتم بالتكوين والتأطير، جعل الشباب يعيش مشاكله في عزلة، وعندما 

ال يعرف كيف يتصرف يواجهها بالعنف، متسائال: أين دور الجامعة الملكية والفرق الوطنية والجمعيات 
لتوجيه الجماهير التي تدخل المالعب؟

لمعالجة الظاهرة، يجب االنطالق من التأطير واإلدماج والتوجيه واالستماع لطموحات وحاجيات الشباب، 
واالنتباه لألوضاع االقتصادية واالجتماعية في المجتمع، وإلى السياسات الحكومية الموجهة لألسر، ألن هذه 

الظواهر المشينة تسيء للمجتمع، ولصورة البلد..
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اليازغـــي:  منصــف 
المغرب يتوفر على 

ترسانة قانونية مهمة 
جعلته من البلدان 

القالئل التي تتوفر على 
بالمتفرج  قانون يتعلق 

الرياضي، وهو قانون 
مستقل عن القانون 
الجنائي الذي ينظر 

للجرائم والحاالت التي 
تقع في المجتمع، حيث 

أنه يميز بين األحداث 
التي تحصل في المالعب 

والجرائم األخرى، لكن 
اإلشكال المطروح، أن 

هذا القانون صدر في سنة 
2011، لكنه ال يطبق، وجاء 

الملكية  الرسالة  عقب 
التي تضمنت فقرة تتعلق 

بمعالجة العنف داخل 
المالعب، وال يتضمن أي 

فصل أو مادة بخصوص 
منع القاصرين من دخول 

المالعب عكس ما يعتقد 
البعض.

أحداث الشغب، إذ دائما ما يتم 
استحضار الجوانب االجتماعية 
عندما  وبالتالي،  والــدراســيــة، 
حرفي،  بشكل  القانون  يطبق  ال 
متكررة  ــاالت  حـ لدينا  تصبح 
يجعل  مما  املالعب،  في  للشغب 
ظل  في  شيئا  يخشى  ال  املتفرج 
عدم تفعيل فصول هذا القانون.

الدولية  التجارب 

ــت  ــن الـــــــدول عــرف ــ ــد م ــديـ ــعـ الـ
ــشــغــب فـــي املــالعــب،  ــرة ال ــاهـ ظـ
اإلنجليزية  املــالعــب  كانت  حيث 
ــى جانب  أكــثــر دمــويــة وعــنــفــا، إل
واألرجنتينية،  الفرنسية  املالعب 
واإليطالية وغيرها.. لكن السلطات 
واملجتمع  التعليمية  واملؤسسات 
املتقدمة،  الـــدول  تلك  فــي  املــدنــي 
وإنهاء  الظاهرة  ملكافحة  تجندت 
وجودها، الشيء الذي أعطى نتائج 
برزت  حضارية  وصــورا  ملموسة 
اإلنجليزية واإلسبانية  املالعب  في 

واإليطالية.
منصف  كشف  الصدد،  هــذا  في 
الدولية  الــتــجــارب  أن  الــيــازغــي، 
الشغب،  مكافحة  في  نجحت  التي 
خاصة،  ومقاربة  سياسة  نهجت 
أكبر  مــن  انتقلت  إنجلترا  مثال 
باملالعب  عنف  أعمال  تعرف  دولة 
دولة  إلى  »الهوليغانز«،  أو ظاهرة 
يضرب بها املثل في جميع املالعب 
األوروبية، بعدما تعرضت لعقوبات 
لكرة  األوروبـــي  االتــحــاد  قبل  مــن 
القدم ومنعت من خوض املباريات، 
الحكومية  بالسلطات  ــع  دف مما 
ــة، إلــى  ــي ــاض ــري واملـــؤســـســـات ال
التشريعي  الجانب  على  االشتغال 
التربوي،  والجانب  والتنظيمي 
داخــل  اإلداري  الــجــانــب  على  ثــم 
املالعب  تحولت  بحيث  املــالعــب، 
وأصبحت  مسارح  إلى  اإلنجليزية 
يجلسون  ــنــاس  وال ســيــاج  بـــدون 
وتحولت  الالعبني،  وأمام  بانتظام 
املباريات إلى حفل رياضي وجائزة 

لألطفال نهاية األسبوع.
وأشار إلى أن الفرنسيني بدورهم 
قاموا بمقاربة تشاركية في معالجة 
ظاهرة الشغب، حيث اعتمدوا على 
تعزيز  جانب  إلى  أخرى،  منهجية 
الــتــرســانــة الــقــانــونــيــة وإصـــدار 
جلسات  بعقد  وقــامــوا  مــراســيــم، 
األنــديــة،  ــصــار  وأن مشجعني  مــع 
كتاب  عن  عبارة  ميثاقا  وأصــدروا 
املشجعني،  تصور  يوضح  أبيض 
ــؤســســات  ــة وامل ــدولـ وتـــصـــور الـ
ــك، نــجــحــوا في  ــذل ــة، ل ــريــاضــي ال
ألنهم  الشغب  ظاهرة  من  التقليل 
الجميع،  مع  الحوار  بــاب  فتحوا 
لكننا في املغرب، لم نصل بعد لهذا 
األمر والشيء الوحيد الذي تحقق، 
على  يطبق  ال  قــانــون  إصـــدار  هــو 

أرض الواقع.

فشل األسرة
 والمنظومة التربوية

ــي ظــل تــنــامــي ظــاهــرة شغب  ف
ــر الـــحـــديـــث عن  ــث ــك ــب، ي ــ ــالع ــ امل
لألطفال  بالنسبة  التربوي  الجانب 
في  يــشــاركــون  الــذيــن  القاصرين 

وتصبح  التخريبية،  األعمال  هذه 
أخرى  باختالالت  مرتبطة  املعضلة 
ــال  األطــف بــهــؤالء  أدت  وعـــوامـــل 
دون  إجرامية  أفعال  ارتكاب  إلى 
وذلك  العقابي،  الجانب  استحضار 
بسبب غياب دور األسرة واملجتمع 
الــجــانــب  أن  حــيــث  ــة،  ــ ــدرس ــ وامل
فقريا  ــودا  ــم ع يــشــكــل  ــوي  ــرب ــت ال
والشباب  األطفال  وبناء  لتكوين 
بالسلوك  التحلي  على  وحثهم 

القويم واألخالق النبيلة.
علي  يقول  الــجــانــب،  هــذا  وفــي 
التربوية  املنظومة  الشعباني، أن 
التعليمية ال تعطي أي اهتمام ملثل 
هذه الظواهر السلبية في املجتمع، 
في ظل االقتصار فقط على املقاربة 
التربوية  املقاربة  وغياب  األمنية 
عن  البعد  كل  البعيدة  والفكرية 
الظواهر، مما يتطلب  معالجة هذه 
التي  التربوية  للمنظومة  مراجعة 
وتنشئة  تأطير  عن  مسؤولة  هي 
والشباب  األطفال  وتلقني  وتربية 
الوضع  أن  مضيفا  املواطنة،  قيم 
املهترئ،  واالجتماعي  االقتصادي 
يؤدي إلى تنامي الحقد والكراهية 
خاصة  العناصر  من  العديد  عند 
في أوساط الشباب، بعدما انسدت 
والعمل  التكوين  أبــواب  أمامهم 
ــاع  ــدوا أنــفــســهــم فــي أوضـ ــ ووجـ
اجتماعية كارثية، وبالتالي، ال يبقى 
لهم سوى الحقد والكراهية، بحيث 
أن هذه العقد النفسية واالختالالت 
تجسدت  واالنحرافات  السلوكية 
الــذي  الــقــســوة والــعــنــف  فــي تلك 
األمن،  رجال  املشاغبون  به  واجه 
من  إال  يــصــدر  ال  الــســلــوك  ــذا  وهـ
غــل وحــقــد، فهو  قلبه  فــي  إنــســان 
يواجه  ولكن  األمن  رجل  يواجه  ال 
واالقــتــصــادي  السياسي  النظام 
العام، وكأنه يرى في الشرطي رمزا 
في  سببا  كانت  التي  السلطة  لتلك 
واحتقاره  تهميشه  وفي  إقصائه 

وحياته على هامش املجتمع.
الحسني  املحامي  اعتبر  بــدوره 
ــب  ــالع امل ــب  شــغ أن  الــكــنــونــي، 
وغير  متنامية  سلبية  ــرة  ــاه ظ
العوامل  مــن  ملجموعة  مقبولة، 
واألسباب: أولها، مسؤولية األسرة 
القيم  وفق  أبنائها  تربية  عدم  في 
املجتمع، واملبنية  بها  يؤمن  التي 
النبيلة  واألخــالق  التسامح  على 
املغربي،  املجتمع  داخل  املتجذرة 
العمومية  تــتــحــمــل املــدارس  كما 
والــخــصــوصــيــة املــســؤولــيــة، ألن 
هـــــؤالء الـــشـــبـــاب هـــم خــريــجــو 
ــؤســســات، مــمــا يــبــني أن  هـــذه امل
ــة ما  ــ ــى درج املـــدرســـة فــشــلــت إلـ
وتأطيرهم  التالميذ  توجيه  فــي 
العام  بعدها  في  اإلنسانية  بالقيم 
أن  باعتبار  الشمولي،  وبعدها 
عنف  فيها  التي  التصرفات  هــذه 
العامة  واملمتلكات  السلطة  تجاه 
والخاصة، غير مقبولة، فهي أفعال 

دخيلة على املجتمع املغربي.

ضرورة تأطير
 الشباب والجماهير

ــجــال  ــي امل ــر فـ ــأطــي ــت يــشــكــل ال
والرياضي،  والسياسي  الجمعوي 
ــلــشــبــاب  ــة ل ــب ــس ــن ــال ــة ب ــ ــدرس ــ م
واليافعني، من أجل تكوينهم داخل 
مجال منظم وتلقينهم مبادئ وقيم 

قبول  في  تتجلى  مثلى،  أخالقية 
ــحــوار،  ــر واالخــتــالف وال اآلخـ
واالبتعاد عن العنف والكراهية 
وتعاطي املخدرات، وذلك بهدف 
بناء جيل واعي ومثقف يتحلى 
ــروح  ــ ــالق الــنــبــيــلــة وال ــاألخـ بـ

الرياضية.
في هذا اإلطار قال الشعباني، 
تأطير  فــي  ــزاب  األحـ غياب  أن 
ــاب واملــواطــنــني داخــل  ــشــب ال
إلـــى جــانــب بعض  املــجــتــمــع، 
الجمعيات الكبيرة التي لم تعد 
جعل  والتأطير،  بالتكوين  تهتم 
الشباب يعيش مشاكله في عزلة، 
يتصرف  كيف  يعرف  ال  وعندما 
متسائال:  بالعنف،  يواجهها 
أين دور الجامعة امللكية والفرق 
لتوجيه  والجمعيات  الوطنية 

الجماهير التي تدخل املالعب؟
وأضاف، أنه ملعالجة الظاهرة، 
التأطير  مــن  ــالق  ــط االن يــجــب 
واالستماع  والتوجيه  واإلدماج 
الشباب،  وحاجيات  لطموحات 
االقتصادية  لألوضاع  واالنتباه 
واالجتماعية في املجتمع، وإلى 
املوجهة  الحكومية  السياسات 
لألسر، ألن هذه الظواهر املشينة 
تسيء للمجتمع، ولصورة البلد 

عند املجتمعات األخرى.
ــد  ــاه، أك ــ ــج ــ ــس االت ــف ــي ن فـ
الفرق  جمعيات  أن  الكنوني 
تأطير  في  مهما  دورا  تلعب 
ــادة  ــجــب إعـ الــجــمــاهــيــر، وي
إحيائها، ألن لها دورا مهم في 
تأطير املشجعني، بحيث كانت 
الجماهير  تكوين  في  تساهم 
ونشر القيم النبيلة والتسامح 
ــة وســط  ــاضــي ــري والـــــروح ال
غياب  ــي  ف ألنـــه  الــجــمــاهــيــر، 
ومسيري  الجمعيات  تأطير 
األنـــديـــة واملــجــتــمــع املــدنــي، 
ســتــعــرف املــالعــب انــفــالتــات 
النبيل  الهدف  عن  وانحرافا 
املشترك،  والعيش  للرياضة 
املشاركة  إلــى  داعــيــا األنــديــة 
بطرق مباشرة أو غير مباشرة 
الجماهير  مــع  التواصل  فــي 
نشر  على  والعمل  وتأطيرها 
قيم املحبة والروح الرياضية.

ية الزجر المقاربة 
 غير كافية

ــال املــحــامــي الــكــنــونــي، أن  ــ وق
على  نــص   09/09 ــم  رق الــقــانــون 
تعتبر  ــتــي  ال ــة  ــزجــري ال ــة  ــارب ــق امل
النتائج  تعط  لم  لكنها  ضــروريــة، 
ينبغي  ــذا  ــه ل مــنــهــا،  املــتــوخــاة 
واألحــزاب  واملجتمع  الــدولــة  على 
التربية  على  االشتغال  واإلعـــالم، 
والتحسيس  الــتــأطــيــر  وإعـــــادة 
من  كــل  الــشــبــاب،  لفئة  ــاج  ــ واإلدم
هذه  إلــى  نصل  ال  حتى  مــوقــعــه، 
أن الشغب  ــى  إل املقاربة، مشيرا 
بها  يحظى  التي  للسمعة  يسيء 
املغرب دوليا، وبالتالي، يجب على 
جماعات  مركزه،  من  كل  الجميع، 
املدني  املجتمع  وجمعيات  محلية 
من  يعملوا  أن  واألندية،  والجامعة 
وتطبيق  الــظــاهــرة،  تطويق  أجــل 
ملكافحة  الوطنية  االستراتيجية 
عقب  اقتراحها  تــم  التي  الشغب 
 ،2016 سنة  طنجة  ملعب  أحــداث 
التي  األحــداث  هذه  تكرار  لتفادي 
عن  وتخرجها  الــريــاضــة  تــخــدش 

نطاق الروح الرياضية.
فيما اعتبر أستاذ علم االجتماع، 
عــلــي الــشــعــبــانــي، أن الــشــغــب ال 
الزجرية  باملقاربة  معالجته  يمكن 
ولكن  فقط،  والتشريع  والسجون 
علينا أن نعود إلى الوراء وننتبه إلى 
األوضاع االجتماعية التي تعيشها 
منها  يخرج  التي  والطبقات  األسر 
هؤالء الشباب واألطفال املنحرفني، 
ونولي االهتمام باملنظومة التربوية 
والتعليمية واملؤسسات التي تؤطر 
الشباب مثل دور الشباب والثقافة 
ووزارة  السينمائية،  ــوادي  ــن وال
ــؤون اإلســالمــيــة  ــشـ ــاف والـ ــ األوقـ
املجتمع  ــؤســســات  وم ــالم  ــ واإلعـ
ــر تــشــجــيــع الــشــبــاب  ــب ــي، ع ــدن امل
بــتــأســيــس جــمــعــيــات خــاصــة في 
تعمل  والفقيرة،  الشعبية  األحياء 
إدماجهم  ومحاولة  تأطيرهم  على 
التسعينات  ــي  ف ــر  األمـ كـــان  كــمــا 
مشبعا  اإلنسان  كان  حيث  وقبلها، 

بمجموعة من القيم النبيلة.
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  ثقـافة

العدد: 1599 من 18 إلى 24 مارس 2022

  

»عمـر الغـريب«.. لسلـمى 
مختار  أمانـة هللا

الجديدة:  روايتها  عن  هلل  أمانة  مختار  سلمى  الكاتبة  تقول 
إن »عمر الغريب« تأتي نتاج وعي واضح منها بأهمية الكتابة 
داخل  الجماعي  الوعي  تشكيل  في  الفعال  ودورهــا  الروائية 
الفكرية  الديناميكية  تلك  خلق  في  واملساهمة  معني،  مجتمع 
التي نحتاجها لتحريك عجلة نمو بلد ما، مؤكدة أن اللغة أيضا 
قناعة  يكرس  قويا  عنصرا  باعتبارها  العمل  هذا  في  تحضر 
الكتابة  لكونها جزء ال يتجزأ من  اللغة وأيضا  الكاتبة بجدوى 

اإلبداعية.
في رواية »عمر الغريب« نسافر مع السارد داخل تلك املسالك 
الوعرة للنفس البشرية، إذ هي حكي تنسلخ فيه الذات من كل 
هواجسها ومخاوفها السابقة بعد أن حررها املوت وأطلق أخيرا 
مع  تنطلق  ومضنية  شاقة  برحلة  األمر  ويتعلق  لسانها،  عنان 
الطفل الذي ولد ألبوين مجهولني.. طفل متخلى عنه بال أوراق 
هوية. لم يسق كغيره من الصغار برحيق الحب في الوقت الذي 

بل لم يكن يحتاج فيه لغير الحب، لم يرضع في  ملقا ا
تقاذفته  والكره،  واإلهمال  املهانة  غير 

األماكن واألحداث واألشخاص لينتهي 
به املطاف ضحية جريمة قتل، وليظل 
السؤال املسنن عالقا كشوكة في حلق 
السارد وعلى مدار صفحات الحكي: 

من قتلني؟ من قتلني؟
يشكل  ــذي  ــ ال الــجــريــمــة  مــســرح 
ــة »عــمــر  ــروايـ ــت لـ ــاب ــث ــضــاء ال ــف ال

في  الكاتبة  تتهاون  لم  الغريب« 
زمانيا  متحركة  بخلفيات  مــده 
ومكانيا، شكلتها من مجموعة من 
واملتغيرات  التاريخية  األحداث 
التي  والسياسية  االجتماعية 
عرفها مغرب ما بعد االستقالل.

ــة املــفــتــوحــة  ــع ــجــام أصـــــدرت ال
الثقافي  املركز  مع  بتعاون  للداخلة 
إدريس  الدكتور  إدارة  تحت  للكتاب، 
»إعادة  حول  جديدا  كتابا  الكراوي، 
القرن  ــالل  خ إفريقيا  فــي  التفكير 
 Repenser والعشرين«  الــواحــد 
 ،l’Afrique au XXIème siècle
من  خبراء  بمشاركة  الفرنسية،  باللغة 
وتونس  والجزائر  وموريتانيا  املغرب 
ــشــاد ومــالــي  ومــصــر والــبــحــريــن وت
وفرنسا  والبرتغال  إفريقيا  وجنوب 
وروسيا  واليونان  واملجر  وبلغاريا 
وتركيا  وفــيــتــنــام  ــصــني  وال والــهــنــد 
املتحدة  والواليات  وكندا  وأستراليا 
األمــريــكــيــة واملــكــســيــك واألرجــنــتــني 

والشيلي والبرازيل.
إدريس  االقتصادي  الخبير  ويعتبر 
الكراوي، ضمن املقدمة العامة للمؤلف 
بــه جامعة  اعــتــنــت  ــذي  الـ الــجــمــاعــي 
التفكير  »إعادة  أن  املفتوحة،  الداخلة 
ــواحــد  ــرن ال ــق ــالل ال ــي إفــريــقــيــا خـ ف
والعشرين، تبقى من التمارين املتسمة 
تنموية  ثمار  تحضر  إذ  فعلي،  بتعقيد 
والبحث،  والتحليل  بالفكر  مدعومة 
واالجتماعية  االقتصادية  األبعاد  تبرز 
بسرعة  يجري  ــك  ذل لكن  والثقافية، 
ووفق  إفريقي  بلد  كل  حسب  متفاوتة 
كل قطاع على حدة، من جهة، وحسب 
البحث  فــي  مساهم  فاعل  كــل  وتــيــرة 

والتفكير، من جهة أخرى«.
الــكــراوي  ــار، يطرح  وفــي هــذا اإلطـ
هي  ما  قبيل:  من  مفصلية  تساؤالت 
الحالة الراهنة للمعارف والتفكير حول 
الصعيدين  على  اإلفريقية  الــشــؤون 
القاري والدولي؟ ما هي مراكز االهتمام 
األساسية ومن هم الفاعلون الكبار في 
السياسات  تعمل  وكيف  املجال؟  هذا 

االقتصادية  االنــشــغــاالت  على  لــلــرد 
ــشــعــوب  ــلـــدول وال ــة لـ ــي ــاع ــم واالجــت
واملقاربات  السبل  هي  ما  اإلفريقية؟ 
إفريقيا  في  التفكير  ــادة  إلع املالئمة 
شهدتها  التي  الكبرى  التحوالت  عقب 
األولــويــات  ما  العالم؟  وبقية  الــقــارة 
املستقبلية العلمية والسياسية لتنمية 
املالئمة  الطريقة  هــي  مــا  إفــريــقــيــا؟ 
أزمات  مواجهة  في  اإلفريقي  للنسق 
التي  التنموية  النماذج  ما  العوملة؟ 
االتكالية  من  باالنتقال  لألفارقة  تسمح 
أنــواع  هي  ومــا  املشترك؟  النمو  إلــى 
الجهوية  اإلدماج  وديناميات  التعاون 

من أجل إفريقيا جديدة موحدة؟
إجابات  توفير  على  االشتغال  أمــا 
ــى عــشــرات  ــ ــد أوكــــل إل ــق ــة، ف ــي ــاف ش
الداخلة  مدينة  في  امللتقني  املتدخلني 
فاعلون  بينهم  املغربية،  بالصحراء 
أداءهم  يركزون  وخبراء  مؤسساتيون 
على ميادين، أبرزها العلوم السياسية 
ــحــث  ــب والــــذكــــاء االقـــتـــصـــادي وال
الدولي  والقضاء  الجامعي،  األكاديمي 

التقنية،  والعلوم  املالية  والحكامة 
االجتماعية  والعلوم  الدولي  والتعاون 

الحديثة. والتكنولوجيات 
ويستعرض كتاب »إعادة التفكير في 
إفريقيا خالل القرن الواحد والعشرين« 
على  تناولت،  مداخلة   50 خالصات 
القادرة  العلمية  األبحاث  الخصوص، 
على املساعدة في فهم الحقائق القارية 
لتنظيم  املواتية  والكيفية  الحالية، 
الباحثني واملفكرين واملثقفني والنخبة 
املراتب  أعلى  بلوغ  أجل  من  اإلفريقية 

في التخطيط والتنفيذ.
عثرات  مــن  ــددا  ع الخبراء  وأرجـــع 
سياسية  أنظمة  إلى  السمراء  القارة 
تزال  ما  العشرين،  القرن  من  موروثة 
وما  املاضية  الفترة  بسمات  متأثرة 
أفرزته لصالح ممارسات سلطوية، مع 
لالنتقال  مكتملة  غير  تجارب  تواجد 
الــدول  من  مجموعة  في  الديمقراطي 
شعبية  انتفاضات  وحضور  اإلفريقية، 

تصارع النخب السياسية التقليدية.
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مختـبر السـرديات ورابـطة كـاتبات الـمغرب 
المرأة والمجتمع في فكر فاطمة المرنيسي

بكلية  ــات  ــرديـ الـــسـ مــخــتــبــر  يــنــظــم 
اإلنــــســــانــــيــــة  والــــــعــــــلــــــوم  اآلداب 

بــنــمــســيــك بــــالــــدار الــبــيــضــاء، 
رابــطــة كاتبات  بــتــعــاون مــع 

املـــــغـــــرب/ فــــــرع أســـفـــي، 
احــــــتــــــفــــــاء بــــالــــيــــوم 

للكاتبة،  الــوطــنــي 
حول  علمية  نــدوة 

أعــمــال عاملة  بــعــض 
االجـــــتـــــمـــــاع املـــغـــربـــيـــة 

فـــــاطـــــمـــــة املـــــرنـــــيـــــســـــي يف 
واملجتمع يف  »املــــرأة  مــوضــوع: 

يف  بحثا  املــرنــيــســي«،  فاطمة  فكر 
باملجتمع يف  وعــاقــتــهــا  املــــرأة  ــورة  صـ

وذلك  املرنيسي،  فاطمة  الفكري  املنجز 
اليوم اجلمعة 18 مارس 2022 على الساعة 
الواحد  عبد  الــنــدوات  بقاعة  زواال  الثالثة 

خيري بالكلية.
ــتـــي تــســيــر  ــذه الــــنــــدوة الـ ــ ويــــشــــارك يف هـ
أشغالها نادية متفق رئيسة رابطة كاتبات 

ــن:  ــرع أســــفــــي، كــــل مـ ــ املــــغــــرب / فــ
رابطة  رئيسة  حــمــودان  الــزهــرة 
فـــــرع   / املـــــــغـــــــرب  كــــــاتــــــبــــــات 
جامعية  وأستاذة  تطوان 
بــجــامــعــة عـــبـــد املــلــك 
بتطوان،  السعدي 
وســــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــرة 
مــــــــصــــــــلــــــــوحــــــــي 
كــــــاتــــــبــــــة املــــكــــتــــب 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــرابــطــة 
كــاتــبــات املــغــرب وأســتــاذة 
اآلداب  ــة  ــيـ ــلـ ــكـ بـ ــيــــة  جــــامــــعــ
ــوم اإلنـــســـانـــيـــة جــامــعــة  ــلــ ــعــ والــ
ونزهة  بالرباط،  اخلامس  محمد 
الكوماري عضو رابطة كاتبات املغرب 
بجامعة  وأستاذة جامعية  تطوان  فرع   /
عــبــد املــلــك الــســعــدي بــتــطــوان، وكــرميــة 
املــغــرب /  كــاتــبــات  رابــطــة  بنهيمة عــضــو 
فرع أسفي، والكبير الدادسي، ومصطفى 

بنسلطانة.

تكـريم المـرأة  المغربـية في فضاء السقالة
للمرأة،  العاملي  باليوم  احتفاًء 
بشراكة  السقالة،  جمعية  تنظم 
الصحة  وزارة  مــنــدوبــيــة  مـــع 
أنفا  فرع  االجتماعية،  والحماية 
مقاطعة  ومجلس  البيضاء،  الدار 
تكريميا  حفال  بــلــيــوط،  ســيــدي 
للجهاز الطبي ملنطقة أنفا، وذلك 
يوم الخميس 24 مارس الجاري 
ابتداء  العريق  السقالة  بفضاء 

من الساعة الثالثة زواال.
النبيلة،  املبادرة  هذه  وتأتي 
للمجهودات  واعترافا  احتراما 
ممثالت  قدمتها  التي  الجبارة 
فترة  طيلة  املغربية  الصحة 
االنتشار املهول لوباء »كورونا« 
الصفوف  في  كن  حيث  اللعني، 
الصعاب  وتــحــديــن  األمــامــيــة 
منهن  قريبا  كان  الذي  واملــوت 

بشجاعة قل نظيرها.
ــج هــذا  ــام ــرن ــرف ب ــع ــي وس
وثائقي  التكريم، عرض شريط 
على  ــضــوء  ال يسلط  قصير 
ــر  مــخــتــلــف تــضــحــيــات األطـ

العنصر  خــاصــة  الــصــحــيــة، 
الــــنــــســــوي، تـــلـــيـــه بــعــض 
العديد  ــرف  ط مــن  الــتــدخــالت 
هذا  التي ستؤثث  الجهات  من 
العام  املشرف  ككلمة  الفضاء، 
السيد  الــتــظــاهــرة،  ــذه  ه على 
رئيس  وكلمة  إدبهي،  مصطفى 
عزيز  السيد  السقالة،  جمعية 
وزارة  مندوبة  وكلمة  شــبــني، 
االجتماعية،  والحماية  الصحة 
مجلس  ممثل  وكلمة  أنفا،  فرع 
مقاطعة سيدي بليوط، باإلضافة 
إلى العديد من األنشطة املوازية، 
بتكريم  الــحــفــل  ــذا  هـ لينتهي 
النسائية  الــوجــوه  مــن  العديد 
فيهن  بمن  املجاالت،  مختلف  من 
يحظى  أن  قبل  الطبية،  األطـــر 
شرف  على  غذاء  بمأدبة  الجميع 

املكّرمات.
حول  املــعــلــومــات  مــن  للمزيد 
االتصال  يمكن  التظاهرة،  هــذه 
مصطفى  السيد  العام  باملشرف 
إدبهي على الرقم: 0663258721.



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

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

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

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

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

الدليمي في قضية بنبركةالفرق بين دور أوفقير ودور  28
تحت األضواء

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

سري

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

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

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

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

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

مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

تحليل إخباري

الحكومة تراكـم األخطـاء يهدد مستقبل  رئيس  14
ملف

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

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

مصطفى العلوي

اللطيف سري عبد  اجلديد،  العدل  وزير  يفرق  هل 

والعمل  الــســيــاســي  الــنــشــاط  ــن  ب ــي،  ــب وه

احلكومي يف حكومة جاللة امللك؟ فقد صرح 

ملتمس  إعداد  بصدد  بأنه  التلفزيون  على 

يجعل  األمر  وهذا  الريف،  معتقلي  عن  للعفو 

القضية أمام أحد أمرين، إما أن هناك توجها نحو 

الوزارة،  من  أكبر  ملكي،  بقرار  مرتبط  وهو  العفو، 

أو أن الوزير رمى بالكرة يف ملعب املؤسسة امللكية، ما 

يجعل هذا التصريح مبثابة »اللعب«. مـدير النشر:

الطيب العلوي

  

كـوفــيد  19

تحليل إخباري
أطــروحة نهــاية 

والبوليساريو   الجزائر 
14

تحت األضواء
أكبر تقرير رسمي يكشف

 اختالالت التعليم الخاص بالمغرب
5

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

الضائعة الحقيقة 
البحث محاضر 

بنبــركة فــي قضــية 
28

ملف العدد

 الرابحون والخاسرون من »مشروع« 

الحرب بين المغرب والجزائر
6

من وزير األوقاف إلى طبيب اللقاح

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

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

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

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

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

2

4
كواليس األخبار

األخبار كواليس 
الباحث بنحمزة يحدد 6 أهداف 

أول تحرك تشريعي كيف فشلت الجزائر 

»االحتـيــال« فـي 

على مجلس األمن
تقـبر  الحكـومـة 

مكافـحة  مشـروع 
الـفساد

ملف

عندما تسبب وزير التربية الوطنية 

196
س 5

23 مـار
فـي أحـداث 

6

ت األضواء
تح

ألول مـــرة.. مؤسسة عمومية 

س األعلى للحسابات
تنتقد المجل

5

س:
 المؤس

ى العلوي
مصطف

سري

والدعاية  الكهربائية)..(  الصناعات  بني 

املشاريع  جــل  فشلت  الــكــاذبــة،  الدبلوماسية 

جر  استطاع  ألعاب«  »صانع  وراءهــا  وقف  التي 

يجني  كي  باملاليير  قــروض  إلــى  دولية  أبناك 

الرؤية  سيحجب  مشاريعه  أحد  وكان  املاليني)..(، 

حالت  العليا  التدخالت  لكن  سال،  جهة  من  البحر  عن 

باألمر  املعني  أن  غير  النوع،  هذا  من  مشروع  بناء  دون 

إن  ويقولون  السيادة،  وزارات  بإحدى  التربص  يواصل 

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

مـدي

ب العلوي
الطي

  

ي المغرب منذ  1965
األسبوعية رقم 1 ف
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الضائعة الحقيقة 

الخــالف  أســرار 

بين أوفقير والدليمي

28

ربورتاج

ل الحضري 
ي النق

ف لوب
هل يستـنز

ل العام في غياب رقابة الدولة ؟
الما

17

السنة شكيب بنموسىشخصية 

ل العدد
التفاصيل داخ

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

ابعث هذه القسيمة مع شيك بقيمة 190 درهما 
 »DOUNIA PRESSE«  لصالح شركة

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah
  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

للتسديد عبر التحويل البنكي:
ميكنكم االشتراك يف األسبوع عن طريق حتويل 

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة

 من توصيل التحويل  مصحوبا  بهذه القسيمة، عبر البريد
 أو عبر البريد اإللكتروني:

)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.ma

لنور الدين  الرياحي

يشكر  ال  ))مــن  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  يقول  الصحيح،  الحديث  في 
الناس ال يشكر هلل((، بمعنى أن من كان من طبيعته وخلقه عدم 
شكر الناس على معروفهم وإحسانهم إليه، فإنه ال يشكر هلل، لسوء 
يشكر  أال  الحالة  هذه  مثل  في  عليه  يغلب  فإنه  ولجفائه،  تصرفه 
هلل وهذا هو سر الشكر الذي أمر به هلل ووصف نفسه تعالى به.

وفي الحقيقة، ال يسعني إال أن أشكر هلل وأحمده وأشكر كل من 
اهتم من قرائي وقارئاتي في وطننا الحبيب وخارج الوطن، والذين 
والرسائل،  والهاتف  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  هنئوني 
ألن  الجميع،  على  أرد  أن  أستطع  ولم  منهم،  نسيت  ملن  وأعتذر 
املتواضع  لشخصي  تقدير  عربون  هي  ومحبتهم  وودهم  شكرهم 

وألعمالي األدبية والفنية التي توجت بهذا الحدث.
واملوسيقيني  والشعراء  األدباء  كل  أشكر  أن  إال  يسعني  ال  كما 
والقضاة واملحامني واألطباء ورجال السلطة واألمن والسياسيني 
قصيدة  في  ذكرهم  على  شكروني  الذين  أحبائي  وكل  والــوزراء 
املوسيقى  عميد  طرف  من  واختيارها  بها  إمتاعهم  وعلى  »ريان«، 
التي  والكلمات  عمره،  هلل  أطال  الدكالي  الوهاب  عبد  املوسيقار 
وصفها  عن  اللسان  يعجز  والتي  شاعرها،  ووصف  بها  وصفها 
إنسان  أي  خالج صدر  عما  التعبير  في  الكلمات  وتغيب  وشكرها 

كتب له أن يكون محورا من محاور الحدث.
بالجميل  واالعتراف  هلل،  يشكر  ال  الناس  يشكر  ال  من  وفعال، 
مبدأ من مبادئ اإلسالم، وقد قال رسول هلل صلى هلل عليه وسلم: 
))من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له((، وإن 
كان العرفان بالجميل قد أصبح عملة نادرة في بعض املجتمعات، 
القدوة  وجــود  وعــدم  البيت،  داخــل  السيئة  للتربية  نتيجة  ربما 

الحسنة.
ويروى أن السيد املسيح شفى عشرة مصابني بداء الجذام دفعة 
أما  فقط،  واحــد  إال  عرفانا  الشكر  له  يقدم  من  يجد  ولم  واحــدة، 

التسعة اآلخرون فقد فروا دون أي كلمة شكر.
سبحانه  وهلل  اإلسالمية  آدابنا  من  هو  بالجميل  واالعتراف 
وتعالى أمر به والوعد بالزيادة في الخير كلما تحقق ذلك في كثير 
فعل  من  فإن  لذلك،  الديانات،  وكذا جميع  الكريم،  القرآن  آيات  من 
من أجلك ذرة خير سيجازيه هلل، فلماذا ال تجازيه أنت ولو بكلمة 

شكر أو نقرة على الهاتف؟
بالجميل  االعتراف  وأصبح  سائدة  ثقافة  الجحود  أصبح  فقد 
فعال  تصبح  ندرتها،  وبقدر  الظاهرة  كثرة  بقدر  لكن  نادرة..  عملة 
ُيميَّزون  الناس  أن  إذ  الثمن كالذهب،  للتأمل وتصبح غالية  مجاال 
الذي  بالذهب  الشدة أسوة  ُيمتحنون في  كما  بالجميل  باالعتراف 

يمتحن بالنار كما قيل وصدق الشاعر عندما قال:
الــوالءشــكــر اإللـــه بــطــول الــثــنــاء      بصدق  الــوالة  وشكر 
العطاءوشكر النظير بحسن الجزاء    بحسن  الدنيء  وشكر 

لذلك، أجدد شكري وامتناني وحبي لكل من اهتم بهذه القصيدة 
ــاء  واألدب الصحفيني  جميع  وأشكر  وخــارجــه  املغرب  داخــل  من 
التعاليق  بمختلف  بنشرها  قاموا  الذين  واملوسيقيني  والفنانني 
الجميلة، آمال أن يصححوا أي عمل يشوبه نقص، أو مالحظة غير 
مفهومة، أو إمالء عفوي، ألن الكمال لـله وحده، وعني رضاهم وهي 
تبدي املحاسن وتخفي املساوئ، هي شفيعي عندهم جميعا لقبول 
أعمالي املنشورة، والتي تأخذ منهم الجهد في املقاسمة والتعليق.
تعزف  أو  األبيات  عشرات  في  تختزل  أن  من  أكبر  ريان  فقصة 
قرائي  مني  طلب  لذلك  كونية،  وعبرها  أبعادها  ألن  موسيقى،  في 
من  كغيره  والقانون،  والشعر  األدب  وشــرح  شرحها،  محاولة 
فنية  ملعايير  يخضع  فهو  اليسير،  وال  بالسهل  ليس  أمر  الفنون، 
يستعصي  ما  وهو  املادة،  من  وتمكن  املعلومة،  في  وتراكم  دقيقة 
على كاتب أو شاعر مبتدئ مثلي في عالم النشر لوال سعة قرائي 
وتسامحهم مع نقائصها وغض الطرف عن مبناها لفائدة معناها 

وعلى نحوها لفائدة لحنها.

الشكر  ودالالت 
قصيدة »ريان«

يتـــبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات

العدد: 1599 من 18 إلى 24 مارس 2022

خيي  محمد  الكبير  الــفــنــان  ــال  ق
ــرب  ــغ »امل أن  ــوار صــحــفــي،  ــ فـــي ح
بالقطاع  النهوض  إلى  اليوم  بحاجة 
يخدم  بما  والسينمائي،  التلفزيوني 
الــســيــاحــة والــقــضــايــا الــجــوهــريــة 
ــرق لــنــمــوذج  ــط لـــبـــالدنـــا«، حــيــث ت
استطاعت  التي  التركية«  »التجربة 
أن تسوق بشكل جيد جدا لسياحتها 
وقع  لــه  كــان  ــذي  ال ــر  األم الداخلية، 
الدولة،  مداخيل  على  جــدا  إيجابي 
اليوم  بوسعه  املغرب  أن  إلى  مشيرا 
شريطة  التجربة،  هــذه  يحاكي  أن 

توافر إرادة سياسية حقيقية.
وفي نفس الحوار، شدد خيي على 
بضرورة  الــيــوم  مطالب  املــغــرب  أن 
تتيحه  الـــذي  ــاح  ــت ــف االن اســتــغــالل 
الرقمية، من أجل  املنصات والقنوات 
الترافع عن القضايا املرتبطة بالوحدة 
املغرب  لصورة  والترويج  الترابية، 
بالتراث  التعريف  وكــذا  السياحية، 
والتاريخ املغربيني، مشيرا 
الجميلة  املناظر  أن  إلى 
والتنوع الجغرافي الذي 
قــادر  بــالدنــا،  بــه  تزخر 
أعــداد  استقطاب  على 
هــائــلــة مـــن الــســيــاح، 
األمــــــــــر الــــــذي 
ــس  ــك ــع ــن ــي س
بـــــشـــــكـــــل 
إيـــجـــابـــي 
عـــــــلـــــــى 
مــداخــيــل 

الدولة.

الفـنان محمد خـيي: 
لمـاذا  ال نستفــيد

من التجربة التركية ؟ 

ساخـــنة مذكرات  سناء عكرود الزالت تجني االنتقادات 
بعد ظهورها »عارية« في فيلم 

»احكي يا شهرزاد«

الرابور  رفقة  مراكش  بمدينة  ظهوره  بعد 
 ،koba lad إفريقية  أصــول  من  الفرنسي 
الذي اشتهر بإساءته للمغربيات، أثار الرابور 
طه فحصي، الشهير بـ»طوطو«، جدال واسعا، 
االجتماعي  التواصل  مواقع  نشطاء  طالب  إذ 
السلطات بمعاقبة الرابور، على غرار الفنانني 
الفرنسيني إبراهيم بوهليل والهادي بوسناقة، 

التعليقات  للمغربيات عبر أحد  بسبب إهانته 
»كوبا  تم رفع »هاشتاغ«:  إذ  »تويتر«،  بموقع 
على  ومحاسبته  أعماله  ملقاطعة  وونتد«  الد 
النتقادات  »طوطو«  تعرض  وبدوره  تصرفه، 
حيث   ،koba lad مع  تعامله  بسبب  الذعــة 
املغربي  الرابور  أن  الرواد  من   العديد  اعتبر 

ساهم في اإلهانة، بعدما رحب والتقى به.

الرابـور  الفـرنسي  الذي  أساء للمغربيات
 يحــل  بمراكــش

في  دورهــا  ضجة  على  سنوات  عدة  مــرور  رغم 
الذي تسبب في تلقيها  »احكي يا شهرزاد«،  فيلم 
الكثير من االنتقادات الالذعة من طرف الجمهور 
سناء  املغربية  الفنانة  الزالــت  ــذاك،  آن املغربي، 
عكرود تضطر للرجوع لهذا املوضوع، حيث علقت 
خالل مرورها في برنامج »املواجهة -FBM« الذي 
»ميدي1  قناة  على  مرميد  بالل  اإلعالمي  يقدمه 
الفيلم،  هــذا  في  دورهــا  تفاصيل  على  تيفي«، 
الخيال«،  وحي  من  »املشاهد  أن  إلى  مشيرة 
عنفتو  إيلى  بحال  املغربي  »املشاهد  وقالت: 
متوقعها،  مكانش  ألنه  أوال  املشاهد،  بذيك 
معني  النمط  فواحد  ولفني  ألنه  وثانيا 
حاجة  هكذا  يشوفوني  أنه  فمتقبلش 
أخـــرى فــبــالد أخـــرى مــاشــي حتى 
ظهورها  وبخصوص  فــاملــغــرب«، 
الفيلم،  مشاهد  إحــدى  في  عارية 
كــانــت ترتدي  أنــهــا  أكـــدت ســنــاء 
مالبس لكن لم تظهر عبر الشاشة 
قائلة: »كنت البسة، وكيسحابليهم 
الكاميرا  حطو  واّل  بوحدي  كنت 

وهربو وبقينا بوحدنا«.
عكرود  سناء  الفنانة  فإن  للتذكير، 
امرأة مصرية  دور  قد جسدت  كانت 
في فيلم »احكي يا شهرزاد«، تعمل 
حب  قصة  وتعيش  أسنان  طبيبة 
وتتزوج، إال أنها تواجه مجموعة 

من املشاكل.
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ــشــرطــة  ــط ال ــابـ لـــو كــــان ضـ
مجرد  غبيا،  مبتدئا  »ســوشــون« 
ملا  أنفه،  من  أبعد  ينظر  ال  شرطي 
إخــبــار  عــن  ــدة  واحــ لحظة  تــأخــر 
ــه، أولــئــك  ــت ــم ــه شـــركـــائـــه فـــي م
معهم  يــعــقــد  ــن  ــذي ال األمــريــكــيــن 
سينفذ  بــأنــه  يومية،  اجتماعات 
)مشكوك  مغربي  اعتقال  عملية 
املــخــدرات(،  ــاط  ألوس انتمائه  في 

حسبما أبلغه ذلك »لوبيز«.
ــون« ضــابــط  ــوشـ »سـ أن  ــا  ــم وب
عهد  سابق  له  ذكــي،  قديم،  شرطة 
باملقاومة وبالشرطة الدولية، مكلف 
األمريكية،  املخابرات  مع  باالتصال 
فإنه كان ملزما بأن يطلع املخابرات 

األمريكية على مشروع »لوبيز«.
وبما أن أجهزة املخابرات العاملية 
ليست خليقة بهذه التسمية إال ألنها 
وأن  ــفــاذة،  وال الــشــاذة  في  تبحث 
األمريكية  إي«  آي.  »ســي.  منظمة 
وتسجل  املتحركن  أنفاس  تحسب 
بدون  فإنها  الهواء،  في  أصواتهم 
شك، علمت سواء عن طريق رجلها 
عن  أو  ــون«،  ــوش »س العملية  فــي 
طريق آخر، بتنظيم عملية اختطاف 
املهدي  هــو  ومــن  بنبركة.  املــهــدي 
بنبركة؟ إنه الرجل الذي كان يخطط 
ثالث  في  األمريكي  الكيان  لنسف 
األكبر  العدو  مع  ويتعامل  قــارات، 
كاسترو..  فيديل  املتحدة،  للواليات 
كانت  إذن،  بنبركة  املهدي  فأنفاس 
ولو  مسجلة،  وتحركاته  محسوبة 
األمريكية  املتحدة  الواليات  كانت 
تقف مكتوفة األيدي أمام محاوالت 
بضعة  على  املدبرة  كيانها  نسف 
أميال من حدودها، متفرجة تنتظر 
ألصبحت  املـــعـــجـــزات،  تــحــقــيــق 
بن  مكانتها  تحتل  ــأن  ب خليقة 
بينما  العالم،  في  املتأخرة  الدول 
العكس هو الصحيح.. إن الواليات 
بواسطة  تعتبر  األمريكية  املتحدة 
»سيا«،  املركزية  مخابراتها  جهاز 
فيه  بما  العالم،  فــي  مطلع  أكبر 
االتحاد السوفياتي، على ما يجري 
فوقها  وما  الخمس،  القارات  في 
محيطاتها  تحت  وما  أجــواء،  من 

من أعماق.

طلب  أن   1962 سنة  فــي  حــدث 
بــاريــس،  ــي  ف األمــريــكــي  السفير 
ليسلمه  ــول  دوغ الجنرال  مقابلة 
كيندي،  الرئيس  من  سرية  رسالة 
والتيرز،  فيرنون  الجنرال  ويحكي 
اليوم  الذي يجول  خبير املخابرات 
أنه  ريــغــان،  الرئيس  مع  ويصول 
لدى  األمريكي  السفير  رفقة  كــان 
دوغول،  إلى  كيندي  رسالة  تسليم 
وقـــد فــتــح الــجــنــرال املـــظـــروف، 
مأخوذة  مكبرة  صــورا  بــه  فوجد 
للصواريخ  العليا  ــواء  ــ األج مــن 
كوبا،  موانئ  أحد  في  السوفياتية 
العناية  هذه  دوغول  استغرب  وقد 
كيندي،  الرئيس  طرف  من  الكبرى 
في  إلشراكه  الغريب  القرار  وهــذا 
املتحدة،  للواليات  الكبرى  األسرار 
التي  الطريقة  عن  السفير  فسأل 
كيندي،  الرئيس  بها  سيتصرف 
البيانات،  بإعطائه  السفير  فسارع 

لكن دوغول بقي مستغربا.
الــجــنــرال والــتــيــرز فــســر في 
قــرار  محتشمة«،  »مهمات  كتابه 
الجنرال  بإطالع  كيندي  الرئيس 
فقال:  العملية  أسرار  على  دوغول 
اجلنرال  أن  علمنا  إلى  بلغ  ))لقد 
أثناء اجتماع حضره  دوغول صرح 
مــســتــشــاروه املــقــربــون قــائــا: إذا 
عاجزة  املتحدة  الــواليــات  كانت 
عن درء اخلطر السوفياتي اجلاثم 
كيلومترا  وخمسني  مائة  بعد  على 
يف  عليها  نعتمد  فكيف  أرضها،  من 

أن تعمل شيئا من أجل أوروبا؟((.

األمريكية  املخابرات  كانت  لقد 
الجنرال  بن  يدور  ما  حتى  تعرف 
مكتبه..  داخل  ومساعديه  دوغــول 
يــــدور بن  تــعــرف مـــا  فــكــيــف ال 
املــخــابــرات  عــمــالء  مــن  مجموعة 
يشتغل  أغلبهم  بينما  الفرنسية 
مخابرات  مــع  مــزدوجــة،  بطريقة 
األمريكية،  املخابرات  ومــع  بــالده 
وضع  هو  كما   - علنا  يكن  لم  إن 
ــون«، الـــشـــرطـــي الـــذي  ــ ــوشـ ــ »سـ
هو  كما  فسّرا   - بنبركة  اختطف 
عمالء  من  الساحقة  األغلبية  حال 

املخابرات الفرنسية.
حلقة  مــن  بــالــخــروج  ولنعجل 
إلى  مباشرة  لنتطرق  االحتماالت، 
تترك  ال  التي  العملية  الجوانب 

للشك ذرة أمل في البقاء.
لقد كشفت التحريات األخيرة في 

قضية اغتيال كيندي، والتي الزالت 
يوم،  بعد  يوما  تنكشف  أسرارها 
خالل  الكوبية،  الــدولــة  جهاز  أن 
 1959 بن  ما  املتوالية  السنوات 
عمالء  لنفوذ  خاضعا  كان  و1966، 
وأن  »سيا«،  األمريكية  املخابرات 
مدير املخابرات العسكرية الجوية، 
كاسترو  فيديل  لــدى  الثقة  ورجــل 
ستورجيس،  فرانك  ومستشاره، 

أمريكي،  استعالمات  ضابط  كــان 
منذ  كاسترو  صفوف  إلــى  تسلل 
الديكتاتور  ضــد  الــثــورة  انــطــالق 
الثقة  عــلــى  وحــصــل  بــاتــيــســتــا، 
أن  كما  كاسترو،  للرئيس  املطلقة 
الرئيس  كان  التي  الجميلة  الفتاة 
ويغدق  نفسه  إليها  يسلم  كاسترو 
هي  لــورانــز،  ماريتا  حبه،  عليها 
أمريكية  مخابرات  ضابطة  أيضا 
رجعا  وقد  زميلها ستورجيس،  مع 
1977 ليمثال أمام قاضي  معا سنة 
كيندي،  اغتيال  قضية  فــي  بحث 
لم  أنهما  محضرهما  في  واعترفا 
بحكم  الرئيس،  اغتيال  في  يشاركا 
طالت  بكوبا  مهمة  في  تواجدهما 
ستورجيس  فرانك  ســنــوات.  عــدة 
ويشتغل  اآلن،  التقاعد  على  حصل 
تسمى  لشركة  مــديــرا  ميامي  فــي 

الشيوعية  ــة  مــحــارب »مــؤســســة 
العاملية«، وقد صرح أثناء التحقيق 
دائم  اتصال  على  كان  أنه  األخير 
األمريكية  اإلدارة  فــي  بــرؤســائــه 
لهم  يقول  كــان  وأنــه  للمخابرات، 
دائما: ))إنه يف استطاعتي اغتيال 
كاسترو يف دقيقتني((، فكيف يعقل 
»السيا« سنة  تكون منظمة  أال  إذن 
1965، على اطالع واسع بما يدور 

فــي كــوبــا، وبــاالســتــعــدادات التي 
لتنظيم  بنبركة  املــهــدي  يجريها 
وبالتالي،  الثالث،  القارات  مؤتمر 
تتبعه في تنقالته عبر دول العالم؟

عن  سبق  قــد  الحديث  دام  ومــا 
الرجل  والتيرز،  فيرنون  الجنرال 
املخابرات  عــرش  على  تربع  الــذي 
متنقل  سفير  اآلن  وهو  األمريكية، 
قضى  أن  بــعــد  ــان،  ــغ ري للرئيس 
الجيش  خــدمــة  فــي  طويلة  حــيــاة 
اسمه  فإن  األمريكية،  واملخابرات 
املهدي  قضية  فــي  وبإلحاح  ورد 
لتواجده  حتمية  نتيجة  بنبركة، 
كملحق عسكري أمريكي في سفارة 
التي  املرحلة  خالل  بباريس  بالده 
بنبركة،  ــدي  ــه امل فيها  اخــتــطــف 
إضافة إلى مهمته الرسمية كمراقب 
في  األمريكية  املخابرات  لشؤون 

أوروبا الغربية.
األولــى  الجلسات  انعقاد  خــالل 
ملختطفي  األولــــــى  لــلــمــحــاكــمــة 
الصحفية  رفعت  بنبركة،  املهدي 
أنيت  التصوير،  في  املتخصصة 
الدفاع  هيأة  إلى  مذكرة  كورنيي، 
تتضمن شهادة مكتوبة ملا شاهدته 
وساعة  االخــتــطــاف  ــوم  ي بعينها 
بالتفصيل:  ــالــت  وق االخــتــطــاف، 
مقهى  يف  جــالــســة  كــانــت  ))إنــهــا 
بنبركة  املــهــدي  ــان  ك الــتــي  لــيــب، 
اختطافه،  يــوم  إليها  طريقه  يف 
وال  باملوعد  ال  علم  لها  يكن  ولــم 
جالسة  كانت  وإمنــا  باالختطاف، 
الكاتب  انتظار  يف  لها  أصدقاء  مع 
مع  دورو،  دومــيــنــيــك  الــيــمــيــنــي، 
إيــزارا  األمريكي  الكاتب  صديقه 
أحد  إليها  التفت  وبغتة،  بــونــد، 
ال  لها،  ليقول  محتاطا،  جلسائها، 
يوجد  إنه  مرتفع،  بصوت  تتكلمي 
من  هام،  أمريكي  شخص  بجانبنا 
املخابرات  منظمة  عن  املسؤولني 
ــا«، فــالــتــفــت  ــ ــي ــ األمــريــكــيــة »س
وجه  متفحصا  الــثــانــي  جليسها 
لها  فقال  واملريب،  اجلالس  الرجل 
متويل  يف  أسهم  فقد  أعرفه،  إني 
وخلق  الشيوعية،  ضد  كتب  عدة 
بابلو  الشيلي  للكاتب  جمة  متاعب 
الكبير  املسؤول  هــذا  وإن  نــيــرودا، 
باسم  املخابرات  أوســاط  يف  يعرف 

»املاجور«((.
نشرت   ،1975 يــنــايــر   8 ــي  وفـ
الفرنسية  االنــتــقــاديــة  الــجــريــدة 
تؤكد  تفاصيل  أنشيني«،  »لوكانار 
محادثة  ــي  ف ــوارد  ــ الـ ــرجــل  ال أن 
املصورة كورنيي، كان هو الجنرال 
والتيرز، إال أن هناك عنصرا يرجح 
ــي كـــون »املـــاجـــور«  كــفــة الــشــك ف
كانت  فقد  والتيرز..  الجنرال  هو 
األثـــنـــاء تعرف  تــلــك  فــي  فــرنــســا 
املخابرات  مع  يعمل  آخر  شخصا 
األمريكية ويعنى بالكتابة والنشر، 
كتاب  مؤلف  كوبالند،  مايلز  وهو 
في  نشر  الذي  وهو  األمــم«،  »لعبة 
»رييل  مذكراته املجموعة في كتابه 
سباي وورلد« املنشور سنة 1974، 
املركزية  للمنظمة  عميال  كــان  أنــه 
في  متخصصا  »سيا«  للمخابرات 
الشؤون العربية، وكان يعمل تحت 
كان  وأنه  لينكولن«،  »املاجور  اسم 
1965 في لندن، إال أنه  يسكن سنة 
كان  لباريس، حيث  يأتي عادة  كان 

الكل يعرفه باسم »املاجور«.
أن  املهم  والتيرز..  أو  كوبالند 
خبراء  وجود  أكدت  التحريات  كل 
ساعة  »ليب«  مقهى  في  أمريكين 
حتى  بذلك  شهد  بنبركة،  اختطاف 
ورد  ولذلك  السرية،  املراقبة  رجال 
األمريكية  العناصر  عن  الحديث 
ــة لــســاعــة  ــظـ ــالحـ ــة واملـ ــبـ ــراقـ املـ
االختطاف، سواء في الكتب املؤلفة 
السينمائية  األفالم  أو  بنبركة،  عن 

التي أخرجت باملناسبة.

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

39الحلـقــة

»فيرنون والتيرز« الملحق العسكري األمريكي في باريس خالل المرحلة 
التي اختطف فيها بنبركة، والذي ورد اسمه بإلحاح في القضية

لقد كانت المخابرات األمريكية تعرف حتى ما يدور بين الجنرال دوغول ومساعديه 
داخل مكتبه.. فكيف ال تعرف ما يدور بين مجموعة من عمالء المخابرات الفرنسية 

بينما أغلبهم يشتغل بطريقة مزدوجة، مع مخابرات بالده ومع المخابرات األمريكية، إن لم 
يكن علنا فسرّا كما هو حال األغلبية الساحقة من عمالء المخابرات الفرنسية.

اأيـدي املخابـرات الأمريكـية  يف  قـ�ضية
املهــدي  بنــربكة ؟


