
 المؤسس:
مصطفى العلوي

سري

بغض النظر عن اختيار الرباط عاصمة للثقافة)..(، 
االلتفاف  محاولة  عن  سوى  العاصمة  يف  حديث  ال 
محيط  تهييئ  بضرورة  امللكية،  التوجيهات  على 
برج امللك محمد السادس الذي وصل إلى مستويات 
إن  املصادر  بعض  تقول  حيث  اإلجنــاز،  من  متقدمة 
من  استثناؤهم  مت  برملانية  مبظالت  »احملظيني«  بعض 
اجتثاث  نحو  التوجه  مقابل  واإلفراغ)..(،  الترحيل  قرارات 
من  جزء  يعد  بعضهم  أن  رغم  البسطاء،  للمواطنني  كامل 
كما  املغربية  التقليدية  للصناعة  ومفخرة  املنطقة،  تراث 
هو حال الفخارة وصناع تقليديني آخرين.. فما هي املعايير 

املعتمدة يا مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق)..( ؟ مـدير النشر:
الطيب العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

تحليل إخباري تحت األضواء
مقرب من بن كيران يتهم أخنوش 

بإفراغ رئاسة الحكومة من مضمونها 
كيف تمكن السلطان

14 مـــن إقنـــاع اإلسبـــان  3

  

الضائعة الحقيقة  ملف
بين أجهزة أوفقير

األمــريــكية.. والمخابـــرات 
تاريخ التفاعل اإلسباني

28 مــع مقــترح الحــكم الـــذاتي 6
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اختـيار الثور 
اإلســــــباني 
للمغـــــــرب

نطـــحة 
للــــجزائر 
والبوليسـاريو 

التفاصيـل   داخـل   العــدد



2

كـواليـس  األخبــار

العدد: 1600 من 25 إلى 31 مارس 2022

بقلــم               الطيب العلوي

الزمـن الكثــيـــف
والزمن اللطيف

الزمن  من  القديمة،  القصص  إحــدى  تحكي 
محمد  الصالح  العالم  لسان  على  اللطيف)...(، 
القحط،  املدينة  أهــل  أصــاب  مّلــا  أنــه  املنكّدر،  بن 
وحّل بأهلها الجوع والفقر)...(، خرج أهل املدينة 
فما  املطر،  يدعون ويطلبون  العابدون،  الصالحون 
اسُتجيب لدعائهم، وما نزل املطر، وفي نفس الليلة، 
قصد بن املنكّدر املسجد ألداء صالة العشاء، وبينما 
هو متكئ لوحده على إحدى ساريات املسجد املظلم 
لم  أسود  عليه رجل  املصّلون، دخل  غادره  أن  بعد 
يباِل به ولم ينظر حتى إليه، وأخذ يقول: »يا هلل 
يا رّباه، لقد خرج أهل حرم نبيك )ص( يستسقون 
لتسقينهم  هلل  يا  عليك  أقسم  وأنــا  تسقهم  فلم 
الساعة يا هلل«.. فما إن وضع الرجل يده حتى سمع 
بن املنكّدر الّرعد وجاءت السماء باملطر، ما أثار كثير 
يعلم  الرجل األسود حتى  يتبع هذا  تعجبه، وجعله 
منزله، وفي اليوم املوالي، مّلا توسطت الشمس، قصد 
بن املنكّدر بيت صاحب ليلة البارحة، فوجده جالسًا 
يخيط النعال، وما إن رآه الرجل حتى غضب وصرخ 
بك،  جاء  الذي  وشأنك، ما  شأني  »ما  وجهه:  في 
أن  إلى  الذي جعلك تتبعني؟«، وازداد غضبه  وما 
قرر بن املنكّدر االنصراف حتى ال يحدث شر، وبعد 
أيام، عاد بن املنكّدر إلى دار ذلك الرجل األسود من 
جديد، فوجد بابه مفتوحًا وال أحد عنده، فاقتربت 
منه عجوز لتقول: »يا أبا عبد هلل، ماذا فعلت معه، 
فمنذ أن قابلته، جمع أمتعته وخرج من البيت ولم 

يعد«.
عن  يتوارى  أن  فضل  الرجل  أن  العبرة،  لتبقى 
وبني  بينه  الذي  السر  عرف  أحدًا  أنَّ  ملجّرد  الخلق، 
الصالح  العمل  جمالية  فــي  يكمن  واملــغــزى  رّبــه، 

الخالص الذي ال يعلمه أحد)...(.
الزمن  فــي  أمــا  اللطيف،  الــزمــن  إّبـــان  هــذا  كــان 
االستسقاء  صــالة  إقــامــة  أن  فرغم  الــكــثــيــف)...(، 
تتعذر،  أصبحت  املــعــهــود)...(  الوصف  على  فيه 
هذا  تأخرها  ينذر  التي  األمطار  هطول  أمــل  على 
الذي  الزراعي،  القطاع  يهّدد  جفاف  بموسم  العام 
 25 بـ  الحبوب  محصول  إنتاج  تسجيل  فيه  يتوقع 
103.2 ماليني قنطار في  مليون قنطار فقط بداًل من 
عبد  السيد  بّشرنا  فقد  ذلك(  )رغم  املاضية،  السنة 
من  مؤخرا،  املغرب،  بنك  والي  الجواهري،  اللطيف 
األول  الفصلي  االجتماع  عقب  صحفية  ندوة  خالل 
إنقاذ  بأن   ،2022 سنة  برسم  املغرب  بنك  ملجلس 
الزراعات الربيعية يمكن أن يرفع النمو االقتصادي 
املائة  في  2 و2.5  ما بني  إلى  الجارية  السنة  خالل 
تحيني  إمكانية  مع  حاليا،  املتوقعة   %  0.7 عوض 
املقبل،  الشهر  من  ابتداء  االقتصادية  التوقعات 

بفضل التساقطات املطرية املسجلة مؤخرًا.
نعيشها  التي  الوضعية  ظل  وفي  هذا،  كل  وسط 
املغرب  بنك  ــي  وال السيد  وصفها  والــتــي  الــيــوم، 
قوله،  حد  على  التوقعات،  ألن  مسبوقة،  بالغير 
ما  يفوق  بمستوى  اليقني  بعدم  محفوفة  أصبحت 
اإلشارة  قبل  »كورونا«،  فيروس  أزمة  خالل  عشناه 
الظروف،  هذه  مثل  في  املعتمدة  »النماذج  أن:  إلى 
يجب مقاطعتها مع عوامل أخرى للوصول إلى أرقام 
قريبة من الواقع«، فإننا نبقى لحد اآلن بعيدين رغم 
كل شيء)...(، عن األرقام املُتوقعة من الحكومة)...(، 
وكذلك عما يخص النمو االقتصادي، الذي حّددته في 
2022، بعيدًا عن  % برسم قانون مالية   3.2 نسبة 
سنبقى  أننا  كما  الواقع)...(،  حّددها  التي   %  0.7
بالشتاء،  الّداعي  األسود  الرجل  هوية  عن  بعيدين 

واملُستجابة دعوته..

الرباط. األسبوع

حول  الهواجس  تتزايد  الوقت،  مــرور  مع 
االتحاد  لحزب  األول  الكاتب  فشل  إمكانية 
يقود  سياسي  مكتب  تشكيل  في  االشتراكي 
األخير  املؤتمر  أن  حيث  جانبه،  إلى  املرحلة 
إدريــس  إلــى  األعــضــاء  اختيار  مهمة  فــوض 
لشكر، عبر مقرر تنظيمي حدد املهلة في شهر، 
لكن لم يصدر عنه حتى اآلن أي حسم لألمور..
»األسبوع« حاورت القيادي االتحادي جواد 
األول  الصف  أعضاء  من  واحد  وهو  شفيق، 
الذين دافعوا عن والية ثالثة لـ»السي إدريس«، 
»إن الذي يبدو هو وجود  هذا األخير قال: 
صعوبات تعترض هذه املهمة، بسبب حجم 
العديد  طرف  من  عنها  املعبر  التعبيرات 

الراغبني في دخول  اإلخوان واألخوات  من 
الذي يصعب  األمر  وهو  السياسي،  املكتب 
عليه  سيصعب  الذي  األول،  الكاتب  مهمة 
الترشيحات،  من  هائل  عدد  بني  االختيار 
السياسي  املكتب  أعــضــاء  بــني  ــراوح  ــت ت
وطنيا  عنها  املعبر  والرغبات  السابقني، 

وجهويا وعلى املستوى البرملاني..«.
األجـــدى  مــن  ــان  »كـ لشفيق:  بالنسبة 
في  خاصة  السابقة،  الصيغة  على  الحفاظ 
إدريس  األخ  األول،  للكاتب  الحالي  الوضع 
األخيرة  واليته  عليه  تفرض  الــذي  لشكر، 
اشتراكي  اتحاد  لتحضير  كبيرة  مسؤولية 
النتائج  تحصني  مع  املستقبل،  أجــل  من 
التي  الجيدة  األجــواء  ورسملة  السابقة، 
حسم  طريقة  عــن  أمــا  املــؤتــمــر«،  فيها  مــر 
»الكاتب  أن  املصدر،  نفس  فيقول  األمــور، 
األول أمام اختيارين: إما الحسم في الئحة 

نذهب  أو  الوطني،  املجلس  على  وعرضها 
يسمح  والــقــانــون  الوطني،  املجلس  إلــى 
بذلك، ونعدل املقرر التنظيمي ونذهب رأسا 
الفردي  والترشيح  الحر  التصويت  نحو 
واالقتراع السري، ونعتبر أن الكاتب األول، 

كاتبا أوال للجميع«.
»األسبوع« تساءلت: ماذا لو صعد للمكتب 
الكاتب  مع  خالف  على  أشخاص  السياسي 
الترشيح  إلى  العودة  احتمال  بسبب  األول، 
يتعلق  »فيما  شفيق:  جواد  فأجاب  الفردي؟ 
الضامن  يبقى  الحزبية،  األجهزة  بانتخاب 
هو هلل، حيث يمكن أن يكون بعضهم معك ثم 
ينقلبون عليك، ولكن في تقديري، أن األستاذ 
إدريس وهو رجل تنظيم، يجب أن يفكر في 
نواة صلبة يشتغل معها، أما محاولة اختيار 
نسق  على  السياسي  املكتب  أعضاء  جميع 

واحد، فستبقى مهمة صعبة«.

قيادي اتحادي يشرح الصعوبات 

فشل تشكيل 
مكتب سياسي 

لالتحاد االشتراكي 
غــــزارة  بعــد 
جواد شفيق الترشيحــــات

يس لشكر وإدر

الجواهري يرفض 
تعويم الدرهم 

وإمالءات صندوق 
النقد الدولي

الرباط. األسبوع 

أكد والي بنك املغرب، عبد اللطيف 
ملطالب  اململكة  رفض  الجواهري، 
بتنفيذ  الــدولــي  الــنــقــد  ــدوق  صــن
سعر  تعويم  مــن  جــديــدة  مرحلة 
يعاني  ظرفية  فــي  الــدرهــم  صــرف 
تداعيات  من  اململكة  اقتصاد  فيها 
ــحــرب في  جــائــحــة »كـــورونـــا« وال

أوكرانيا.
ناقش  ــه  أن الــجــواهــري  وكشف 
النقد  صندوق  بعثة  مع  املوضوع 
ــث الــوضــعــيــة  ــي، مـــن حــي ــ ــدول ــ ال
ــة لــلــمــغــرب،  ــعــام ــة ال ــصــادي ــت االق
أن  إلى  مشيرا  املسبقة،  والشروط 
تقول  الدولي  النقد  صندوق  بعثة 
لكن  بالتحرير،  تسمح  الشروط  إن 
املرحلة  هذه  في  تطبيقها  يمكن  ال 

الصعبة جدا.
اململكة  أن  الجواهري  وأوضح 
لن تنتقل ملرحلة جديدة من تحرير 

العملة إال إذا تأكدنا 
ــن االســتــعــداد  م
للشركات  التام 
الــــصــــغــــرى 
ــوص  ــصـ ــخـ بـ
تها  ا ر ستثما ا
ــيــاتــهــا  وعــمــل

الـــتـــجـــاريـــة، 
على  وقـــدرتـــهـــا 

االدخار.

ورطـة أمنـية للهـاربـين مـن إسـرائيل
نحـــو المـــغرب

العــجائب حكــومة 

الرباط. األسبوع

أن  إسرائيلية،  إعــالم  وسائل  ــادت  أف
توصلت  اإلسرائيلية  األمنية  املصالح 
املغربية،  نظيرتها  مع  تعاون  اتفاق  إلى 
في  للعدالة  املطلوبني  تسليم  بــشــأن 
إسرائيل والذين يتواجدون على أراضي 

اململكة.
أنه   ،»13« اإلسرائيلية  القناة  وكشفت 
رسمي  تسليم  اتفاق  وجــود  عدم  »رغــم 

بني البلدين، إال أن الشرطة اإلسرائيلية 
تعاون  اتفاق  إلى  التوصل  من  تمكنت 
بتسليم  يتعلق  املغربية  الشرطة  مــع 
يوجدون  الذين  اإلسرائيليني  املطلوبني 
أنه  إلى  مشيرة  املغرب«،  أراضــي  على 
هذا  في  الــشــروع  يتم  أن  املتوقع  »مــن 

التعاون األمني خالل األيام املقبلة«.
بيني  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  وكان 
 ،2021 نونبر  في شهر  وقع  قد  غانتس، 
املكلف  الوزير  لوديي،  اللطيف  عبد  مع 
بإدارة الدفاع الوطني، على مذكرة تفاهم 

الجواهريترتبط بالتعاون األمني بني البلدين.

تكليف وزارة السياحة بمهام وزارة التشغيل
الرباط. األسبوع 

عضو  اإلبــراهــيــمــي،  مصطفى  انتقد 
ــحــزب الــعــدالــة  املــجــمــوعــة الــنــيــابــيــة ل
بمنح  الحكومة  رئاسة  قيام  والتنمية، 
ــرصــة«  ــامــج »ف ــرن قــيــادة ب
املغربية  الشركة  لصالح 
للهندسة السياحية التي 
وصاية  تحت  تشتغل 
وزيرة السياحة، عوض 
لــوزارة  البرنامج  منح 
ــل صــاحــبــة  ــغ ــش ال

االختصاص.
وقـــــــــــــــــال 
اإلبراهيمي في 
تــصــريــحــات 
ملـــــــوقـــــــع 

مثل  التفويت  هــذا  »طريقة  أن  الــحــزب، 
الحكومة«،  أعضاء  بني  الكعكة  اقتسام 
أحد  كانت  وإن  »السياحة  أن  مضيفا 
إال  بالدنا،  في  للشغل  األساسية  الروافد 

أن هذا املجال ليس من اختصاصها«.
هذا  تدبير  أن  املصدر،  نفس  وأضــاف 

منطق  حــكــمــه  املـــوضـــوع 
بعد  إذ  »الـــوزيـــعـــة«، 

برنامج  منح  تم  أن 
لــوزيــر  »أوراش« 
ــة  ــ ــ ــال ــ ــ مـــــــن األص
واملعاصرة، تم منح 
»فرصة«  برنامج 
السياحة  ــوزارة  لـ

الــتــي تــقــودهــا 
وزيرة منتمية 
لــــــــحــــــــزب 

األحرار.
عمورالسكوري



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
3 العدد: 1600 من 25 إلى 31 مارس 2022

كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع

  
عدم  كيران  بن  اإلله  عبد  يفضل  اآلن،  حتى 
أخنوش،  عزيز  الحكومة  رئيس  مع  االصطدام 
يجعله  سابق  حكومة  كرئيس  موقعه  أن  رغم 
ولكن  ملفات)..(،  الخوض في عدة  قادرا على 
املركزية  اللجنة  عقدته  الذي  األخير  االجتماع 
أمام  فرصة  شكل  والتنمية،  العدالة  لشبيبة 

مقربيه لجلد عزيز أخنوش.
للشبيبة  املــركــزيــة  اللجنة  رئــيــس  يــقــول 
الحكومة  ))هذه  أن  حمورو،  حسن  املذكورة، 
التحديات  ملواجهة  عليها  التعويل  يمكن  ال 
للمعطيات  بالنظر  الــبــاد،  على  املــطــروحــة 
أفرزتها  الــتــي  باالنتخابات  أحــاطــت  الــتــي 
إلى  بالنظر  بــل  ظــهــورنــا،  وراء  بــاتــت  وإن 
املتهورة  قراراتها  وإلى  وهيكلتها،  تشكيلتها 
فرض  في  واملوغلة  املجتمع،  عن  املنفصلة 
ما  وهــو  والتعالي،  بالعجرفة  الــواقــع  األمــر 
وجعلها  بداياتها،  في  عليها  االحتجاج  فجر 
صاحبة  وهي  ال  كيف  وسخرية،  رفض  محط 
العالم  في  الحكومات  تاريخ  في  تعديل  أسرع 
وهي صاحبة  ال  كيف  فقط،  املغرب  في  وليس 
لهم  املسموح  سن  بتسقيف  الخطيئة  القرار 
التعليم  بقطاع  التوظيف  مباريات  باجتياز 
وقطاعات أخرى، كيف ال وهي تحترف الصمت 
كيف  وغيره،  البرملان  في  املواجهة  من  هروبا 
على  وضعفها  فشلها  تعليق  تحاول  وهي  ال 
على  فج  استدراك  في  السابقتني،  الحكومتني 
التقييم اإليجابي لجالة امللك ملا تحقق للباد 

خال الفترات املاضية((.
ــو واحـــد مــن الــذيــن صمدوا  حــمــورو، وه
التنظيمية  معاركه  في  كيران  بن  جانب  إلى 
تقطير  فضل  مقربيه،  وأحــد  الــداخــلــيــة)..(، 
الشمع على حكومة عزيز أخنوش وهو يقول، 
السياسي)..(:  »البلوكاج«  لحظة  مستحضرا 
))إنه من املقامرة والهروب من الحقيقة أن يتم 
االستناد إلى نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، 
الوطني،  السياسي  للمشهد  أرضية  وجعلها 
ذلك أن هذه االنتخابات كانت تتويجا للعرقلة 
كونها  عن  فضا  املذكور،  املسار  عرفها  التي 
والنزاهة،  املصداقية  مخدوشة  انتخابات 
بما  السياسية،  األحــزاب  كل  احتجاج  بدليل 
بيانات  فــي  الــحــكــومــة،  فــي  املــشــاركــة  فيها 
الخدش،  هذا  عوامل  من  عامل  على  مشتركة، 
باإلضافة  لــلــمــال،  املــفــرط  االســتــعــمــال  ــو  وه
في  خبراء  أنفسهم  سموا  من  اعــتــراف  إلــى 
يراد  الذي  الحزب  لصالح  بعملهم  االنتخابات 
املواطنني،  إرادة  أن يكون معبرا عن  اليوم  له 
لتجريف  ألــغــام  كاسحة  الحقيقة  فــي  وهــو 
دستور  حملها  التي  الديمقراطية  املكاسب 
السياسي، وجعلها  املضمون  وإفقادها   ،2011

شكا وهيكا ال روح فيها، ولذلك، صرح رئيس 
مــن حيث  األخــيــر،  فــي مؤتمره  الــحــزب  هــذا 
يسعى إلى بعث الرسالة ملن يعنيهم األمر، أنه 
جاء ليعيد لرئاسة الحكومة هيبتها، والرسالة 
رئاسة  إفراغ  في  نجح  أنه  هي  تشفير،  بدون 
وإرجاعها  السياسي  مضمونها  من  الحكومة 
إلى وظيفة ما قبل 2011، بل ربما إلى ما قبل 

سنة 1996((.
تجاوز  يمكن  ال  كيران،  بن  ملقربي  بالنسبة 
إلى  أدى  الــذي  السياسي  »البلوكاج«  لحظة 
الحكومة)..(،  رئــاســة  عــن  كــيــران  بــن  إبــعــاد 
إلى  التنبيه  من  بد  ))ال  اليقظة،  إطــار  ففي 
املاضية،  السنوات  طيلة  بادنا  عاشته  ما  أن 
العصي  الشهير،  »البلوكاج«  منذ  وتحديدا 

على النسيان أو الطمس، والذي عرقل مسارا 
واعدا دخلته بادنا بكافة مكوناتها، وما تاه 
الديمقراطي  املستوى  على  كبير  تراجع  من 
ثقة  على  تداعيات  لــه  ــزال  ت مــا  والحقوقي، 
من  الرغم  على  الدولة،  في مؤسسات  املجتمع 
األرقام التي يتم تعميمها في إطار استطاعات 
رأي أجريت في سياق طارئ محكوم بإكراهات 
ومعطيات خاصة، وأعلنت نتائجها في سياق 

آخر مخالف تماما((.
والتي  حــمــورو،  حسن  كلمة  في  جــاء  كما 
حصلت عليها »األسبوع«، تشخيص لوضعية 
الحزب، حيث قال: ))إن انعقاد اجتماع اللجنة 
تنظيما  لسنا  أننا  على  مؤشر  هو  املركزية 
انتخابيا، وليس شبابنا وعموم املنتسبني إلى 
ومواقع  مناصب  طاب  روافــده،  بكافة  حزبنا 
يعطوا  أن  يحاولون  هم  ما  بقدر  انتخابية، 
الدليل على أن تجارتنا مع هلل ثم مع الوطن، 
النفوذ  مــراكــز  مــع  أو  السلطة  مــع  وليست 
بمختلف أشكالها وامتداداتها، ولذلك، تداعى 
رغم جروح  القاعدة،  وفي  القيادة  في  الجميع 
فضاءات  إلــى  وندوبها،  االنتخابات  نتائج 
كل  وغيرهما،  والشبيبي  الحزبي  التنظيم 

وتواصوا  واختصاصاته،  صاحيته  حسب 
العثرات  لتجاوز  واملقاومة والصمود  بالصبر 
املؤسسة  باملبادئ  مسترشدين  واملــطــبــات، 
والقيم الجامعة املستلهمة من مرجعية دولتنا 
اإلسامية((،  املرجعية  وهي  أال  ومجتمعنا، 

حسب قوله.
ولم يكن االجتماع املذكور ليمر دون اإلشادة 
بدور بن كيران في مهمة »إنقاذ الحزب«، حيث 
األولية  املرحلة  نجاح  ))إن  حــمــورو:  يقول 
أنه  يعني  ال  حزبنا،  وإحياء  بعث  عملية  من 
استعاد كل قدراته، وال يعني أن األمني العام، 
ــادر لوحده  ق كــيــران،  بــن  ــه  اإلل األســتــاذ عبد 

يحتاج  وإنما  املهمة،  إتمام  على 
كل  جهود  تظافر  إلى  حزبنا 

أبنائه ومناضليه، وهيئاته املركزية واملجالية 
تكون  أن  شريطة  روافـــده،  وكــل  ــة،  ــوازي وامل
املساهمة على أرضية موحدة ترسخ مرجعيته 
عمله  وآليات  خطابه  تجديد  مع  ومنطلقاته، 
ملا  املوضوعي  التقييم  على  بناء  ورهاناته، 
تحصل لديه من خاصات مشاركاته االنتخابية 
العام  الشأن  تدبير  في  ومشاركته  السابقة، 
والشأن  الحكومة،  رئاسة  موقع  من  الوطني، 
وعدد  جهتني  رئاسة  موقع  من  الترابي  العام 
كبير من الجماعات، ولو تطلب األمر االعتراف 

باألخطاء واالعتذار عنها بكل شجاعة((. 
لشبيبة  املركزية  اللجنة  رئيس  أن  يذكر 
املحسوبني  من  واحدا  يعد  والتنمية  العدالة 
كيران،  بن  اإلله  عبد  العام  األمني  صف  على 
السابقة  التنظيمية  الحرب  في  دخوله  بعد 
الذي  االستوزار،  تيار  الزعيم ضد  جانب  إلى 
العدالة  »االندثار« من داخل حزب  يسير نحو 
التي  الكارثية  النتائج  أدت  أن  بعد  والتنمية، 
التشريعية  االنتخابات  في  الحزب  حققها 
عن  منهم  كبير  ــدد  ع ــواري  تـ ــى  إل ــرة،  األخــي
لهم  املوالية  التنظيمات  اندثرت  كما  األنظار، 

في كافة األقاليم)..(.

ألم يجد أبو زعيتر اسما غير 
مشروعه  في  إلقحامه  »امللكية« 
ــاري الـــجـــديـــد بــمــاريــنــا  ــجـ ــتـ الـ
الــربــاط)..(؟ وملــاذا اإلصــرار على 
حول  صحفية  بتصريحات  اإلدالء 
ــال  ــم و»األع الــشــبــاب«  »تشغيل 
الــخــيــريــة الــكــبــيــرة«، فــضــا عن 
االدعاء بأن هذا املشروع هو األول 
من نوعه في املغرب، بينما املغرب 
وعائلة  املشابهة،  باملشاريع  يعج 
غيرها  من  أكثر  تعرف  زعيتر  أبو 

سبب التهافت)..(.

ــار« و»الـــــكـــــذاب«  ــ ــف ــ ــش ــ »ال
في  جـــاءت  ــة  ــادي ع مصطلحات 
ــرة  ــيـ ــات األخـ ــاعـ ــمـ ــتـ أحــــد االجـ
االتحاد  لحزب  السياسي  للمكتب 
بني  األزمة  أن  ويبدو  الدستوري، 
ــراف واألمـــني الــعــام  ــ بــعــض األط
مستويات  ــى  إل وصــلــت  ســاجــد، 
غير مسبوقة، حيث يفضل ساجد 
ترك  وعـــدم  الــقــيــادة،  فــي  البقاء 
الفرصة ألي أحد، رغم الطموحات 

املعلنة من طرف خصومه)..(.

لحزب  العام  األمــني  استبق 
ــة، امــحــنــد  ــي ــب ــشــع الـــحـــركـــة ال
ــصــر، اجــتــمــاع املــجــلــس  ــن ــع ال
سري  باجتماع  لحزبه،  الوطني 
خرجوا  القياديني،  من  ملجموعة 
العنصر  أن  فيه بخاصة مفادها 
القيادة،  عــن  التخلي  يــنــوي  ال 
باملغادرة،  كاذبا  إعانا  قدم  وأنه 
مــن خـــال فــتــح الــتــنــافــس على 
خافته أمام كل من محمد أوزين 
وسعيد أمزازي، علما أن مقترحه 
ــذا أخــرجــه عــن الــحــيــاد، قبل  ه
األمر  أن  للمجتمعني  يتضح  أن 
للبقاء..  جــديــدة  مــنــاورة  مجرد 

لكنها محفوفة باملخاطر.

ــزب بــوديــمــوس، واحـــد من  ح
األحزاب التي لم تعد لها قيمة في 
الساحة السياسية اإلسبانية، وقد 
دعم  بمواصلته  تناقضه  أوج  بلغ 
هذا  بينما  البوليساريو،  جبهة 
وقف ضد  الذي  نفسه  هو  الحزب 
مجرد إعان النوايا من لدن بعض 
بمحاولة  يتعلق  فيما  أعضائه 
انفصال إقليم كتالونيا، والتي تم 
اإلسباني  الجيش  بتدخل  إنهائها 

وبإعادة ترتيب األمور)..(.

ــاد االشــتــراكــي  ــح حــديــث االت
ــال الــقــيــادة  ــق ــت ــن الــبــيــئــة، وان ع
الهموم  عن  للدفاع  مراكش  إلــى 
لــأذهــان  أعـــاد  للعالم،  البيئية 
السابق  األول  الكاتب  تولي  فترة 
محمد  االشتراكي،  االتحاد  لحزب 
وكــان  ــور،  األمـ مقاليد  الــيــازغــي، 
يــؤدي  يكن  لــم  ــه  أن عنه  معروفا 
مجال  فــي  املغربية  االلــتــزامــات 

البيئة)..(.

سجلت دراسة ملؤشر الثقة، أن 
املؤسسات السيادية غير املنتخبة 
الثقة  تتمتع بمستويات عالية من 
املنتخبة،  املؤسسات  مع  باملقارنة 
بأعلى  الــجــيــش  يــحــظــى  حــيــث 
النسبة  وتبلغ  الثقة،  مستويات 

95 في املائة.

تحت
األضواء

مقرب من بن كيران 
يتهم أخنوش بإفراغ 

الحكومة رئاسة 
مضــمـــونها  من 

شبيبة العدالة والتنمية »تقطر الشمع« على الحكومة 

حمورو: تجارتنا مع اهلل
ثم مع الوطن وليست

مع السلطة أو مـع
النفــــــوذ مــــراكـــز 



العدد: 1600 من 25 إلى 31 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

األعمال الخيرية كانت دائما بمشاركة األميرات، وهذه 
األميرة لال مليكة، ابنة الملك محمد الخامس وأخت 
الملك الحسن الثاني، تضع الحجر األساس لمؤسسة 

خيرية، وعن يمينها الجنرال أحمد الدليمي.

األعمال الخيرية األميرية

مغاربة يستبقون رمضان بالدعوة لمقاطعة التمور الجزائرية

مرضى نقص المناعة األولي

ضعف التبرع بالدم 
يتسبب في انقطاع 
دواء خاص باألطفال 

الرباط. األسبوع
  

املناعة  يعاني مئات األطفال مرضى نقص 
األولي من نقص كبير في الدواء الخاص بهم 
واملسمى »األمينو كلوبيلني«، والذي يباع في 
الذي  األمر  الدم واملستشفيات،  مراكز تحاقن 
الخط  على  الدخول  إلى  الصحة  وزارة  دفع 
بشكايات  األطفال  هؤالء  أسر  تقدمت  بعدما 
متعددة تدعو إلى توفير الدواء إلنقاذ األطفال 
الصغار من املضاعفات الصحية وخطر املوت.
الطالب،  أيــت  خالد  الصحة  وزيــر  ووعــد 
باتخاذ اإلجراءات الالزمة ألجل توفير الدواء 
املذكور لألطفال املرضى، حيث تم تعيني لجنة 
مديرية  الوزارة تضم مسؤولي  داخل  خاصة 
من  ــدم،  ال لتحاقن  الوطني  واملركز  األدويــة 
الكميات  لتوفير  إيجاد حلول مستعجلة  أجل 

الكافية من دواء »األمينو كلوبيلني«.
عزيز  الــدكــتــور  اعتبر  الــســيــاق  ــذا  ه فــي 
وخبير  »هــاجــر«  جمعية  رئيس  بوصفيحة 
أن ضعف  املناعة،  العلمية لضعف  بالجمعية 
الطفل  مع  يخلق  مــرض  هو  ــي  األول املناعة 
عدد  غامض، ويصل  وهو مرض  والدته،  منذ 
الوطني،  اإلحصاء  حسب  باملغرب،  الحاالت 
 ،1998 سنة  منذ  مسجلة  حالة   1050 حوالي 
معتبرا أن هذا العدد قليل جدا ألن إحصائيات 
 7 لديها  مثال،  عمان  سلطة  مثل  أخــرى  دول 
أمريكا  وفي  نسمة،  ألف  مائة  كل  في  حاالت 
توجد 29 حالة في كل مائة ألف نسمة، بمعنى 
أنه في املغرب قد يكون الرقم يقارب 10 آالف 

مريض.
انقطاع  مشكل  أن  بوصفيحة،  وأضـــاف 
األدوية يرجع إلى غياب التبرع بالدم ونقص 
بحيث  األخيرين،  العامني  خــالل  املتبرعني 
العرض،  وتراجع  الــدواء  على  الطلب  ارتفع 
كمية  بشراء  قامت  الـــوزارة  أن  إلــى  مشيرا 
على  توزيعها  قصد  الـــدواء،  هــذا  من  مهمة 
الوطني،  املستوى  على  املستعجلة  الحاالت 
لها  الــتــي  ــراض  ــألم ل يخصص  أن  وقـــررت 
األولوية بناء على وصفات من األطباء تعطى 

لألطفال املرضى.
وأكد على ضرورة الرفع من املوارد البشرية 
واألطقم الطبية والتمريضية في مراكز تحاقن 
في  املدني  واملجتمع  اإلعــالم  وانخراط  الــدم، 
أهمية  على  املــواطــنــني  لتشجيع  الــحــمــالت 
التبرع بالدم، خاصة وأن مشتقاته تستعمل في 
أمراض،  عدة  لعالج  األدوية  من  العديد  إنتاج 
ضئيلة  املغرب  في  التبرع  نسبة  أن  مضيفا 
نسبة  تصل  بينما  باملائة،   0.9 تتعدى  ال  جدا 
املتبرعني في فرنسا وأوروبا إلى معدل 15 في 

املائة، مشددا أيضا على ضرورة 
التشخيص املبكر لدى املواليد 
الجدد والرضع، قصد تحديد 
تظهر  ــد  ق ــتــي  ال األمــــراض 
للسنة  وصولهم  بعد  عليهم 

الخامسة،  أو  األولــى 
والـــــــقـــــــيـــــــام 
بــــــاإلجــــــراءات 
االســـتـــبـــاقـــيـــة 

ملعالجة املرض.

إذا كانت الحدود مغلقة.. فمن أين تأتي هذه البضاعة؟

أيت الطالب

الرباط. األسبوع

أطلق العديد من املغاربة عبر مواقع التواصل 
التمور  مقاطعة  إلــى  تدعو  حملة  االجتماعي، 
وذلك  املغرب،  في  تسويقها  يتم  التي  الجزائرية 
النظام  ينهجها  التي  املعادية  السياسة  كرد على 
للمملكة، وأيضا  الترابية  الوحدة  الجزائري ضد 
كتعبير عن التضامن مع الفالحني املغاربة الذين 
إلقليم  التابعة  »العرجة«  واحــات  من  طردهم  تم 

فكيك، والتي استولى عليها الجيش الجزائري.
الجزائرية  التمور  أن  مغاربة،  نشطاء  واعتبر 
فاقدة للجودة مقارنة مع املنتوج املحلي والتمور 
فيها،  كيميائية  مواد  استعمال  بسبب  التونسية، 
التمور  بــدخــول  السماح  آخـــرون  انتقد  بينما 
مغلقة،  البلدين  بني  الحدود  أن  رغم  الجزائرية 
الدولة  بها  قامت  التي  السلبية  املواقف  وأيضا 
الجزائرية ضد املغرب، من خالل قرارها االنفرادي 
تشغيل  وإيــقــاف  الدبلوماسية  العالقات  بقطع 
أنبوب الغاز، ومنع الطائرات املدنية املغربية من 

التحليق فوق أجوائها.
وتطرق بعض النشطاء لقضية الفالحني املغاربة 
بمدينة فكيك، الذين تم طردهم من واحات »العرجة«، 
سنوات  لعدة  طائلة  أمــواال  فيها  استثمروا  التي 
أشجار  عــدد  يصل  حيث  التمور،  إنتاج  أجــل  من 
 55 من  أكثر  الجزائر  عليها  استولت  التي  النخيل 
ألف نخلة، كلها تنتج أفضل أنواع التمور منذ 45 
قد  التي  الجزائرية  التمور  سنة، مطالبني بمقاطعة 
يكون مصدرها واحات العرجة التي نهبها الجيش 

الجزائري وطرد أصحابها.
»املــرجــو  »الــفــايــســبــوك«:  نشطاء  ــد  أح وكــتــب 
مقاطعة هذه التمور الجزائرية، ألن أغلبها مسروقة 
أراضيهم  من  طــردوا  الذين  املغاربة  ألصحابها 
بالجزائر«،  الكابرانات  نظام  طــرف  مــن  مــؤخــرا 
في  للمغرب  التمور  هــذه  دخلت  »كيف  متسائال: 

العداء  التجارية، مع  الحدود والعالقات  ظل إغالق 
اليومي والتهديد والوعيد من طرف نظام الجزائر«، 
ونشر ناشط آخر شريط فيديو يتضمن أحد الشبان 
بمادة  التمور  من  كمية  بطالء  يقوم  الجزائريني 
الجزائرية  التمور  »ملحبي  وكتب:  مجهولة صفراء، 
مشبعة  مناطق  في  مزروعة  أنها  يكفيكم  ال  التي 
الفرنسية  التجارب  نتيجة  النووية  باإلشعاعات 
التي استمرت إلى سنة 1966، إضافة إلى التجارب 
بل  بامتياز،  مسرطنة  مادة  جعلها  مما  الكيماوية، 

سم قاتل ثم أضافوا سمومهم املحلية أيضا«.
حملة  مــن  الــهــدف  أن  النشطاء  هــؤالء  واعتبر   
املقاطعة ضد التمور الجزائرية، هو تشجيع املغاربة 
املستورد،  من  بدال  املحلي  املنتوج  استهالك  لى  ع
»العرجة« الذين تعرضوا  وإنصاف فالحي واحات 
للطرد من أرضهم مثل املغاربة الذين طردهم النظام 
العسكري في عيد األضحى سنة 1975، بينما اعتبر 
املقبولة  األنواع  من  الجزائرية  »التمور  أن  آخرون 
واملوجودة في األسواق املغربية منذ عدة سنوات، 

حيث يتم استيرادها رغم إغالق الحدود«.
لرئيس  سابقة  تصريحات  ناشطون  تـــداول  و
ناصري،  باي  علي  الجزائريني،  املصدرين  معية  ج
كشف  والتي  جزائرية،  إعالم  وسائل  عبر  شرت  ن
من  وعدد  والبطاطس  التمور  دخول  منع  عن  يها  ف
وفرنسا  كندا  إلى  الجزائرية  الفالحية  ملنتجات  ا
للمعايير  مطابقتها  عــدم  بسبب  وقطر،  روسيا  و
لتقرر  كيماوية،  مــواد  على  واحتوائها  ملطلوبة،  ا
من  الجزائرية  التمور  ــادة  إع الكندية  لسلطات  ا
صالحة  غير  كــانــت  ألنــهــا  ــور«،  نـ »دقــلــة  صيلة  ف

لالستهالك. 
وقد اعترف رئيس جمعية املصدرين الجزائريني، 
بأن املشكل األساسي بالنسبة للجزائر في تصدير 
الكيماوية،  املعالجة  ضعف  هو  الفالحية،  ملواد  ا
من  أنـــواع   5 اســتــخــدام  فــي  املبالغة  يتم  يث  ح
األسمدة واملبيدات الحشرية املمنوعة في الخارج، 
وهو ما يجعل هذه املواد غير قابلة لدخول السوق 

األوروبية واألمريكية.

عـلى

الرباط. األسبوع

التنفيذي  املكتب  قرر 
الديمقراطية  للمنظمة 
تعامله  تجميد  للشغل، 
ــع حـــــزب األصـــالـــة  ــ م

ــرد  ــرة، ك ــاصـ ــعـ واملـ
ــات  ــرف ــص عـــلـــى ت
عبد  العام  أمينه 

اللطيف وهبي، 
حول تدبير 

عنه  الناتجة  األفعال  وردود  الحزب 
منذ استوزاره.

األداء  »ضعف  النقابة  وسجلت 
الفقر  مــحــاربــة  ــي  ف الــحــكــومــي 
من  والــحــد  واألمــيــة  والبطالة 
واالجتماعية  الطبقية  الفوارق 
انتشار  واستمرار  واملجالية، 
واإلداري  ــي  ــال امل الــفــســاد 
ــار  ــاع األســع ــفـ وارتـ
واالحــــــتــــــكــــــار 
التضخم  ــادة  وزي
والــــتــــمــــلــــص 

الضريبي.
املكتب  وعبر 

من  واستيائه  قلقه  عــن  التنفيذي 
املتبعة  العمومية  السياسات  بعض 
واالســتــقــرار  التماسك  تــهــدد  الــتــي 
االجتماعي نتيجة ضعف أداء بعض 
تنفيذ  في  امللحوظ  والتعثر  الــوزراء 
ومحدوديتهم  قطاعاتهم،  مخططات 
بالشعارات والتصريحات  واكتفائهم 
والوعود الفارغة، داعيا الحكومة إلى 
تنزيل مشروع  في  اإلســراع  ضــرورة 
على  االجتماعية  الحماية  تعميم 
ماليني  فيهم  بمن  املواطنني  جميع 
املهيكل،  غير  الــقــطــاع  فــي  الــعــمــال 
املواكبة  بإجراءات  االلتزام  بجانب 

الضرورية. وهبي

ًة  َمْرِضّيَ َراِضَيًة  َرّبِِك  ِإلَى  اْرِجِعي  ُة  الُْمْطَمِئّنَ ْفُس  الّنَ ُتَها  َأّيَ َيا   (
الله العظيم. َجّنَِتي ( صدق  ِعَباِدي َواْدُخلِي  َفاْدُخلِي ِفي 

تلقينا ببالغ األسى واحلزن نبأ وفاة السيدة 
الشريفة احلاجة لال زهور غامني، أرملة املرحوم 

موالي احلسن حسني علوي.
وبــهــذه املــنــاســبــة األلــيــمــة، تــتــقــدم »األســـبـــوع« 
بــتــعــازيــهــا احلــــارة لــإخــوة عــبــد الـــهـــادي محمد 
يحيى، خديجة عائشة زكية وأمينة، وإلى أبنائها 
الرحمان،  وعبد  إسماعيل،  علي،  مــوالي  خالد، 
وكل  أصهارها  وكذلك  الزهراء،  فاطمة  وابنتها 

أقارب العائلة الفاضلة. 
تغمد اهلل الفقيدة برحمته الواسعة وأسكنها 

فسيح جناته.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

انشقــاق نقــابي في حــزب األصالة والمــعاصرة



مجموعة OCP تعلن نتائجها المالية عند متم دجنبر 2021.
أعلنت OCP S.A )»OCP«، أو »المجموعة«(، الفاعل الرئيسي في صناعة األسمدة، عن نتائجها المالية عند متم دجنبر 2021.

تعليقات مسيري المجموعة
يجــي لألســعار علــى مــدار الســنة، إلــى جانــب  »ســنة 2021 كانــت حافلــة بالنتائــج القياســية واإلنجــازات الهامــة لمجموعــة OCP، وتميــزت بــأداء ممتــاز فــي الربــع األخيــر، حيــث مكــن االرتفــاع التدر
يبــة واالســتهالك EBITDA بنســبة ٪94، وذلــك  يــادة الربــح الخــام قبــل خصــم الفوائــد والضر قدرتنــا علــى تلبيــة الطلــب بمجمــوع سلســلة اإلنتــاج، مــن رفــع رقــم معامالتنــا بنســبة ٪50 وز

.OCP بفضــل كفــاءة وفعاليــة اإلنتــاج الــذي ســاهم فــي تعويــض تأثيــر ارتفــاع تكاليــف المدخــالت«، يصــرح الســيد مصطفــى التــراب، الرئيــس المديــر العــام لمجموعــة
»لقــد حققنــا نمــوا ملحوظــا فــي رقــم المعامــالت بمجمــوع القطاعــات ســنة 2021، مدفوعــا بارتفــاع نســبته ٪57 فــي معامــالت األســمدة التــي شــكلت ٪61 مــن رقــم المعامــالت 
ــرة ســنة 2022. كمــا  اإلجمالــي، وســاهمت المنتجــات المتخصصــة بحصــة هامــة فــي صــادرات األســمدة ســنة 2021 وذلــك بنســبة بلغــت ٪34، ومــن المتوقــع أن تتواصــل هــذه الوتي
يــة واالقتصاديــة لمجموعــة OCP، باعتبارهــا أحــد المزايــا الرئيســية، االســتجابة بفعاليــة لتطــورات الطلــب. وفــي هــذا الصــدد، ومقارنــة بمســتويات مــا قبــل الجائحــة ســنة  واصلــت المرونــة التجار
يــز مكانتنــا فــي هذيــن الســوقين الرئيســيين، مــع الحفــاظ علــى تواجدنــا القــوي  يــكا الجنوبيــة وآســيا، وهــو مــا ســاهم فــي تعز يــكا الشــمالية نحــو أمر 2019، قمنــا بإعــادة توجيــه صــادرات أمر

يقيــا وتطويــر أســواق جديــدة مثــل أوقيانوســيا«. فــي إفر
»باإلضافــة إلــى ذلــك، تمكنــت مجموعــة OCP مــن تخفيــف تأثيــر ارتفــاع تكاليــف المدخــالت بفضــل حجمنــا وإمداداتنــا المتنوعــة علــى المــدى البعيــد. وســاهمت فعاليــة إنتاجنــا إلــى جانــب 
يبــة واالســتهالك EBITDA إلــى مســتوى قياســي بلغــت  التحســين المتواصــل علــى مســتوى الخدمــات اللوجيســتيكية وتقليــص التكاليــف، فــي رفــع الربــح الخــام قبــل خصــم الفوائــد والضر

نســبته ٪43 وهــو مــا يمثــل ارتفاعــا بحوالــي 100 نقطــة أســاس مقارنــة مــع ســنة 2020«.
»مــن جهــة أخــرى، نحــن فخــورون باإلعــالن عــن قيــام مجموعــة OCP باســتثمارات هامــة فــي االبتــكار والبحــث والتطويــر لمالءمــة إنتاجهــا، وتطويــر تقنيــات جديــدة لالســتغالل المنجمــي 
تقــوم علــى التحليــل الرقمــي وترشــيد العمليــات وكــذا الرفــع مــن اإلنتــاج إلــى جانــب اســتخدام مصــادر الطاقــة الخضــراء. هــذه المبــادرات ســتمكن مجموعــة OCP مــن خدمــة الفــالح بشــكل 
يع جهودنــا المرتبطــة بخفــض نســبة الكربــون فــي أنشــطة مجموعتنــا، وهــو مــا يؤكــد علــى التزامنــا بتحقيــق الحيــاد  أفضــل عبــر منتجــات وخدمــات متخصصــة، كمــا ستســاهم فــي تســر

الكربونــي بحلــول ســنة 2040«.
المؤشرات الرئيسية

• ارتفع رقم المعامالت بشكل ملحوظ حيث بلغ 300 84 مليون درهم مقابل 182 56 مليون درهم سنة 2020.
• بلغ هامش الربح اإلجمالي 218 55 مليون درهم مقابل 426 36 مليون درهم في السنة الماضية، وبلغت نسبة هامش الربح ٪66 سنة 2021.

يبــة واالســتهالك EBITDA إلــى 269 36 مليــون درهــم مقابــل 657 18 مليــون درهــم ســنة 2020، وهــو مــا ســاهم فــي تحقيــق  ــح الخــام قبــل خصــم الفوائــد والضر • ارتفــع الرب
هامــش قــوي للربــح )EBITDA( فــي حــدود ٪43 مقابــل ٪33 ســنة 2020.

• بلغ حجم االستثمارات 135 13 مليون درهم مقابل 566 9 مليون درهم سنة 2020.
النتائج العملية والتشغيلية عند متم دجنبر 2021

تواصلــت الديناميكيــة اإليجابيــة لألســعار ســنة 2021، حيــث وصــل ســعر األســمدة الفوســفاطية إلــى أعلــى مســتوى لــه منــذ ســنوات عديــدة، مدعومــا بشــكل أساســي بالطلــب القــوي 
والعــرض المحــدود. وتعــزز الطلــب فــي معظــم المناطــق المســتوردة بســبب ارتفــاع أســعار المحاصيــل وهــو مــا يعكــس الوضــع المالــي الجيــد للمزارعيــن وكــذا انخفــاض مســتويات المخزونــات 

فــي األســواق الرئيســية.
هكــذا، ومقارنــة مــع ســنة 2020، حققــت مجموعــة OCP ارتفاعــا بنســبة ٪50 فــي رقــم معامالتهــا بالعملــة المحليــة، حيــث بلــغ 300 84 مليــون درهــم ســنة 2021، بفضــل الطلــب القوي 

في معظم المناطق المســتوردة وارتفاع أســعار تشــكيلة المنتجات.
ارتفــع رقــم معامــالت الصخــور الفوســفاطية بنســبة ٪32 علــى أســاس ســنوي، ويرجــع ذلــك باألســاس إلــى تحســن األســعار التــي رافقــت االتجــاه التصاعــدي ألســعار األســمدة وارتفــاع 

حجــم الصــادرات، خاصــة نحــو أوروبــا وآســيا.
ســاهم ارتفــاع أســعار البيــع فــي رفــع رقــم معامــالت الحامــض الفوســفوري واألســمدة الفوســفاطية بالعملــة المحليــة علــى التوالــي بنســبة ٪51 و٪57 مقارنــة مــع الســنة الماضيــة، 
وقــد تأثــر هــذا األداء جزئيــا بانخفــاض صــادرات الحمــض نحــو آســيا خاصــة الهنــد حيــث تطــورت تشــكيلة المنتجــات، كمــا تأثــر بتراجــع أحجــام األســمدة المصــدرة والناتــج أساســا عــن تدنــي مســتويات 
ــا وتأخــر الدعــم  ــر التــي تــم تحقيقهــا ســنة 2020، إلــى جانــب انخفــاض الطلــب فــي أوروب مخــزون مجموعــة OCP فــي بدايــة ســنة 2021، بالنظــر إلــى األحجــام القياســية لإلنتــاج والتصدي

الحكومــي فــي الهنــد.
يــت واألمونيــاك، وتجســد ذلــك مــن خــالل ارتفــاع هامــش الربــح بنســبة ٪52 بالعملــة  ســاهمت الكفــاءة التشــغيلية للمجموعــة وكــذا ارتفــاع أســعار البيــع فــي تعويــض ارتفــاع تكاليــف الكبر

المحليــة حيــث بلــغ 218 55 مليــون درهــم مقابــل 426 36 مليــون درهــم فــي الســنة الماضيــة.
يــد مــن عقــد، بتحقيقــه ارتفاعــا نســبته ٪94 علــى أســاس ســنوي، حيــث بلــغ 269 36 مليــون  يبــة واالســتهالك EBITDA أفضــل نمــو منــذ أز ســجل الربــح الخــام قبــل خصــم الفوائــد والضر

درهــم مقابــل 657 18 مليــون درهــم ســنة 2020. وأدى ارتفــاع المبيعــات وكــذا الكفــاءة التشــغيلية للمجموعــة إلــى تحقيــق هامــش قياســي للربــح )EBITDA( فــي حــدود 43٪.
ارتفعــت نتيجــة التشــغيل بشــكل ملحــوظ حيــث بلغــت 799 25 مليــون درهــم مقابــل 262 6 مليــون درهــم فــي لســنة الماضيــة. وتشــمل نتيجــة التشــغيل عنــد متــم دجنبــر 2020 نفقــات غيــر 

متكــررة بقيمــة 3 مالييــر درهــم تتعلــق بمســاهمة مجموعــة OCP فــي الصنــدوق الخــاص بتدبيــر جائحــة كوڤيــد-19 خــالل الربــع الثانــي مــن ســنة 2020.
بلغ الدين المالي الصافي 076 46 مليون درهم مع نسبة الرافعة المالية في حدود 1,24 عند متم دجنبر 2021.

يــخ 23 يونيــو 2021، نجحــت مجموعــة OCP فــي إصــدار ســندات دوليــة بقيمــة 1,5 مليــار دوالر بمــا فــي ذلــك 750 مليــون دوالر علــى مــدى 10 ســنوات بنســبة ٪3,75 ســنويا و750  وبتار
مليون دوالر على مدى 30 ســنة بنســبة ٪5,125 ســنويا.

واكب هذه العملية شراء جزئي لسندات 2014 - 10 سنوات في حدود ٪41 وسندات 2015 – 10,5 سنة في حدود ٪44 حيث بلغت على التوالي 517 و444 مليون دوالر.
اإلنجازات في مجال التنمية المستدامة سنة 2021

باعتبارهــا الوصــي علــى أكبــر احتياطــي للفوســفاط فــي العالــم، تحظــى مجموعــة OCP بــدور مركــزي فــي ضمــان األمــن الغذائــي العالمــي، وهــي مســؤولية نضعهــا فــي صميــم 
اهتماماتنــا.

يــز  يقيــا، إلــى جانــب الحــد مــن التأثيــرات البيئيــة وتعز تواصــل المجموعــة االســتثمار فــي التقنيــات المتطــورة لتحســين المردوديــة الفالحيــة وتؤكــد التزامهــا بتحقيــق االســتقاللية الفالحيــة فــي إفر
الرفاهيــة االجتماعيــة.

من بين إنجازاتنا الهامة في هذا المجال سنة 2021، يمكننا أن نذكر:
• تلبية ٪30 من االحتياجات المائية لمجموعة OCP سنة 2021 انطالقا من مصادر غير تقليدية بفضل برامج تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة؛

• إنتاج ٪86 من احتياجات الكهرباء انطالقا من التوليد المشترك للكهرباء والمصادر المتجددة؛
• إعادة تأهيل أكثر من 200 هكتار )500 فدان( من األراضي على مستوى موقعين منجميين، مع تهيئة وغرس 90 هكتارا )220 فدان(؛

يــق العمــل المعنــي باإلفصاحــات  يرهــا األول، حيــث أصبحــت الراعــي الرســمي لفر • منــح تصنيــف »Management Level« مــن مشــروع الكشــف عــن الكربــون )CDP( للمجموعــة عــن تقر
.)TFCD( المتعلقــة بالمناخ

التواصل
• السيدة غيثة العراقي

ين     مسؤولة العالقات مع المستثمر
G.laraki@ocpgroup.ma : يد اإللكتروني    البر

بــــــــالغ صــــحــــفـــــي
الدارالبيضاء، 24 مارس 2022



العدد: 1600 من 25 إلى 31 مارس 62022

ملف  األسبوع

حكومة ثباتيرو الثانية 
بين الدعم الخفي لمقترح 

الحكم الذاتي ومعارضته رسميا 

لالشتراكيني  الثانية  الوالية  تزامنت 
اإلسبان على رأس الحكومة اإلسبانية 
بقيادة خوسي لويس ثباتيرو، مع ذروة 
ترويج املغرب ملقترحه الخاص بالحكم 
كحل  املغربية  الصحراء  في  الــذاتــي 
املفتعل  للنزاع  مخرج  إليجاد  نهائي 
املغربية  املبادرة  وتصادفت  باملنطقة، 
اإلسبانية  الحكومة  تشبث  قمة  مــع 
وأخذ  الحياد،  وهو  الرسمي،  بموقفها 
أن  حيث  املعنية،  البلدان  بني  مسافة 
ثباتيرو  اإلســبــانــي  الــــوزراء  رئــيــس 
موراتينوس،  ميغيل  خارجيته  ووزير 
كل  في  صراحة  ذلــك  عن  يعلنان  كانا 
مناسبة، ورغم أن املوقف اإلسباني كان 

هو الحياد أوال وأخيرا، فقد طرأ تغيير 
عندما  الرسمية  الــدوائــر  داخــل  خفي 
الذاتي،  الحكم  مــبــادرة  املغرب  طــرح 
التي  »ويكليكس«،  حيث كشفت وثائق 
تسربت أواخر عام 2010، عن معطيات 
الخارجية  وزارة  »قيام  مفادها  جديدة 
الحكم  ملبادرة  خفي  بدعم  اإلسبانية 

الذاتي املغربية«.
ولم يكن هذا الدعم للمقترح املغربي 
أن  إلى  ذلك  في  السبب  ويعود  معلنا، 
األمر  إبقاء  في  ترغب  كانت  إسبانيا 
تهييج  في  ذلك  يتسبب  ال  حتى  سرا.. 
لجبهة  الداعم  اإلسباني  العام  الــرأي 
االنفصال ضد  وأطروحة  البوليساريو 
وأن  خصوصا  االشتراكية،  الحكومة 
من  هم  للبوليساريو  الداعمني  غالبية 
في  املشارك  اإلسباني  اليسار  قواعد 
عالمات  ومن  الثانية،  ثباتيرو  حكومة 
الذاتي  الحكم  ملخطط  اإلسباني  الدعم 
وزير  قام  عندما  املغرب،  اقترحه  الذي 
موراتينوس  اإلســبــانــي  الــخــارجــيــة 

ووزعها  رسمية  غير  وثيقة  بتحرير 
على الدول األعضاء في مجلس األمن، 
تدعو إلى التخلي عن قاموس »تصفية 
االستعمار، وتقرير املصير«، وتعويضه 
مثل  مصطلحات  يضم  جديد  بقاموس 

»الجهوية، الحكم الذاتي...«.
الحكم  ملخطط  الخفي  الدعم  ورغــم 
أن  إال  املــغــرب،  اقترحه  ــذي  ال الــذاتــي 
في  تجاهه  تحفظهم  أبـــدوا  اإلســبــان 
استقبل  فقد  الرسمية..  املناسبات 
اإلسبانية  الخارجية  وزارة  مسؤولو 
خالل  حلوا  الذين  املغاربة،  نظراءهم 
شهر فبراير 2007 بمدريد ضمن جولة 
الحكم  بمشروع  للتعريف  ــة  ــي أوروب
قدمها  التي  »الصيغة«  أن  إال  الذاتي، 
لدى  كبيرا  ترحيبا  تلق  لــم  املــغــرب 
املسؤولني اإلسبان، الذين أبدوا عليها 

بعض املالحظات.
وقد كان من نتائج ذلك، أن أدى هذا 
يكن  لم  الــذي  واملــتــردد،  الخفي  الدعم 
إلى  الــربــاط،  يرضي  الــذي  باملستوى 

العزيز  عبد  الجزائري  الرئيس  غضب 
االشتراكيني  اتــهــم  الـــذي  بوتفليقة، 
مع  نزهاء  يكونوا  »لم  بأنهم  اإلسبان 
ــهــام الــذي  ــو االت الــصــحــراويــني«، وه
الجزائري للسيناتور  الرئيس  أدلى به 
األمريكي ريتشارد لوغار، رئيس لجنة 
الشيوخ  بمجلس  الخارجية  العالقات 
إلى  األخير  هذا  زيارة  خالل  األمريكي 
الغضب  هــذا  حــدة  وزادت  الــجــزائــر، 
اتضح  بعدما  بعد،  فيما  الــجــزائــري 
بخصوص  للمغرب  اإلسباني  الدعم 
إلى  وصــل  بشكل  الــصــحــراء،  قضية 
)املصدر:  املواقف  بعض  في  التنسيق 

كتاب »الجوار الحذر«(. 
خشية  اإلسباني  التردد  خضم  وفي 
الشريكني االستراتيجيني  خسارة أحد 
عام  غشت  شهر  في  حــدث  باملنطقة، 
في  بعده  ما  له  كان  جديد  أمر   ،2008
أنه،  حيث  املغربية،  الصحراء  قضية 
وألول مرة في تاريخ قضية الصحراء، 

ليعلن  أممي  مــســؤول  سيخرج 

في غفلة من العالم، أعلنت الحكومة اإلسبانية عن دعم 
مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب منذ سنة 
المغربية  المملكة  وضعته  الذي  الشرط  وهو   ،2007
من أجل إعادة العالقات الدبلوماسية بين البلدين، في 
اعتبر  وقد  األوكرانية،  الروسية  األزمة  عليها  تغلب  دولية  توترات  ظل 
المغرب ذلك بمثابة االنتصار الصريح عندما نجح في إجبار إسبانيا على 
أن  ورغم  المغربية،  الصحراء  قضية  من  وصريح  رسمي  موقف  إعطاء 
باالعتراف  القاضي  الموقف األمريكي  إلى  الموقف اإلسباني لم يرق 

بمغربية الصحراء، إال أن المغاربة اعتبروه انتصارا.. فلماذا؟
إن المتأمل في الموقف اإلسباني من مبادرة الحكم الذاتي التي 
تقدم بها المغرب إلى األمم المتحدة منذ سنة 2007، على مدى 
العام،  ذلك  منذ  الشمالية  الجارة  على  تعاقبت  التي  الحكومات 
يفهم لماذا اعتبر دعم إسبانيا الصريح لهذا المقترح بمثابة انتصار 
لقضيتنا الوطنية، لذلك يحاول هذا الملف التطرق لمختلف مواقف 
الحكومات اإلسبانية - منذ ذلك التاريخ - من مبادرة الحكم الذاتي 

الذي اقترحه المغرب.

سعد الحمريأعد الملف: 

تاريخ التفاعل اإلسباني 
الــذاتي الحــكم  مــع مقــترح 

علـــى خطـــى أمـــريكا

بيدرو سانشيز ووزير الخارجية ألباريس



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

ملف  األسبوع
7 العدد: 1600 من 25 إلى 31 مارس 2022

إمكانية  »استبعاده  عن  الجميع  أمام 
إنشاء دولة سادسة في منطقة املغرب 
ــان والــســوم،  ف ــو بيتر  الــعــربــي«، وه
الصحراء،  لقضية  األمــمــي  املبعوث 
األطروحات  العمق  في  ضرب  ما  وهو 
البوليساريو  جبهة  عليها  بنيت  التي 
وغذتها الجزائر طيلة العقود املاضية، 
صدمة  بــاألحــرى  أو  مفاجأة،  وكانت 
بحكم  كبيرة،  والبوليساريو  الجزائر 
أن بيتر فان والسوم أدلى بما ال يمكن 
لوسيط أممي أن يقوله من قبل، ورغم 
أن تلك كانت قناعة سابقيه ومن بينهم 
جيمس بيكر، الذي لوح في عام 2000 
بعدما  ثالث  حل  عن  البحث  بضرورة 
والجزائر  املغرب  بني  التنقل  من  تعب 
ومخيمات تندوف، إال أنه انساق وراء 
أطروحة تقرير املصير بعد ذلك، واختار 
صحيفة  والسوم  فان  األممي  املبعوث 
رسالته  لنشر  املدريدية،  »إلباييس« 

بشأن ملف الصحراء.
وكان على إسبانيا أن تدلي برأيها في 
هذه النازلة، ومباشرة بعد تصريحات 
السفير  صـــرح  ــي،  ــمـ األمـ ــوث  ــع ــب امل
وقتها،  املتحدة،  األمــم  لدى  اإلسباني 
بأهمية  باريونيبو،  أنطونيو  خــوان 
األممي  املبعوث  به  جاء  الذي  التقرير 
فان والسوم، مؤكدا أن »التقرير أعطى 
إليه  بالنسبة  ألنــه  ــدا«،  ج مهما  ــا  رأي

أن يعرف  »يبقى أهم ما في األمر، هو 
للمفاوضات  جديدة  دفعة  يعطي  كيف 
املغرب وجبهة  التي يشرف عليها بني 
أكبر  ــذل  ب يجب  ــه  ألن البوليساريو، 
بني  التوافق  إحداث  أجل  من  الجهود 
األممي  الــعــام  واألمـــني  ــن  األم مجلس 
بالنزاع  املكلف  الــخــاص  ومبعوثه 
األطــراف  إقناع  بهدف  الصحراء،  في 
باالستمرار في هذه املفاوضات«.. لكن 
انتهى األمر بإقالة املبعوث األممي بعد 

ضغط جزائري.
ظهرت  التحوالت،  هذه  كل  ظل  وفي 
 ،2009 أميناتو حيدر في خريف  أزمة 
في  ثباتيرو  حكومة  وضعت  والــتــي 
السلطات  قامت  عندما  جديد،  مــأزق 
املغربية بطردها من مطار العيون، إثر 
إليه  املتوجهة  البلد  خانة  في  كتابتها 
بطردها  وقامت  الغربية«،  »الصحراء 
بدون  اإلسبانية  النتروتي  جزيرة  إلى 

جواز سفرها املغربي.
وبعد مرور فترة قصيرة على انتهاء 
انتهت مهمة عمر  أزمة أميناتو حيدر، 
إسبانيا،  في  للمغرب  كسفير  عزيمان 
ولد  أحمد  هو  جديد  بسفير  وعــوض 
سويلم، الذي يعتبر أحد آخر امللتحقني 
من الجبهة باملغرب في يوليوز 2009، 
وهو شخصية على دراية تامة بمنظمة 
أن  يعني  تعيينه  وكان  البوليساريو، 

املغرب أمضى في طريق آخر غير الذي 
في  الصحراء  ملف  معالجة  في  اتبعه 
عالقة مع الجارة الشمالية، وفيه إعطاء 
العائدين  الصحراويني  بإشراك  إشارة 
في املناصب الحساسة بشكل يتماشى 
وضعها  التي  الذاتي  الحكم  خطة  مع 
ومن  الصحراء،  لقضية  تسوية  إليجاد 
النفصاليي  كبير  إحــراج  آخــر،  جانب 
أنفسهم  وجــدوا  الذين  البوليساريو 
يتواجهون مع أحد قياديي األمس الذي 
قناصل  عدة  املغرب  عني  كما  يعرفهم، 
لكن  إسبانية،  مــدن  فــي  صــحــراويــني 
سنة  مدة  تأخرت  اإلسبانية  الحكومة 
من  املقترح  االســم  على  لتوافق  كاملة 

طرف الرباط.
ظلت  حــيــدر،  أميناتو  أزمـــة  ورغـــم 
تلك  طيلة  اإلسبانية،  الدبلوماسية 
بتصريحات  اإلدالء  من  تتهرب  الفترة، 
تخص توسيع مهام بعثة »املينورسو« 
اإلنسان  حقوق  لتشمل  الصحراء  في 
صريحة  تصريحات  تعط  ولم  أيضا، 
ــذا الــســيــاق إال بــعــد انــفــجــار  فــي هـ
بالعيون  إيزيك«  »إكديم  مخيم  أحداث 
دعت  عندما   ،2010 نونبر  شهر  فــي 
ترينيداد  اإلسبانية  الخارجية  وزيــرة 
خيمينس إلى ذلك، وخالل تلك الفترة، 
لوح رئيس الحكومة اإلسبانية األسبق، 
خوسي ماريا أثنار، في إحدى زياراته 

إلى سفارة الواليات املتحدة األمريكية 
للمغرب  واشنطن  »دعــم  بأن  بمدريد، 
في  يبالغون  املغاربة  ألن  سيئة،  فكرة 
طلباتهم، ودائما يريدون أكثر«، وفق ما 

تورده وثائق »ويكيلكس«. 

حيرة ماريانو راخوي 
بين دعم مخطط الحكم 

الذاتي المغربي والحفاظ 
على العالقات الجزائرية

استمر الوضع على ما هو عليه، وهو 
من  العصا  شد  لسياسة  إسبانيا  نهج 
العربي،  الربيع  جاء  أن  إلى  الوسط، 
انتخابات  أن جرت  الصدف،  من  وكان 
في  وإسبانيا  املــغــرب  فــي  تشريعية 
االنتخابات  نظمت  حيث  الوقت،  نفس 
التشريعية في الجارة الشمالية يوم 20 
املغرب  في  نظمت  بينما   ،2011 نونبر 
ولم  ــام،  أي بخمسة  التاريخ  ذلــك  بعد 
الوحيد  املشترك  القاسم  هو  هذا  يكن 
االنتخابات  أدت  فقد  البلدين..  بــني 
في  السياسية  الخريطة  تغيير  إلــى 
الحزب  إسبانيا  في  عاد  إذ  اململكتني، 
ألول  السلطة  إلــى  اليميني  الشعبي 
مرة منذ ثمان سنوات وبأغلبية مطلقة، 
في  راخوي،  ماريانو  الحكومة  وترأس 
في  والتنمية  العدالة  حــزب  فــاز  حني 
في  مرة  ألول  الحكومة  وترأس  املغرب 

تاريخه.
الخارجية  وزير  جمع  لقاء  أول  وفي 
املغربي سعد الدين العثماني مع وزير 
اإلسبانية  الحكومة  فــي  الخارجية 
أكد   ،2012 فبراير   3 يــوم  الجديدة، 
تطمينات  تلقى  أنه  املغربي  املسؤول 
املغربية،  الصحراء  قضية  بخصوص 

للحكومة  اختبار  أول  أن  غير 
قضية  فــي  الــجــديــدة  اإلسبانية 

أول لقاء جمع وزير الخارجية 
المغربي سعد الدين العثماني 
مع وزير الخارجية في الحكومة 

اإلسبانية الجديدة، يوم 3 فبراير 
2012، أكد المسؤول المغربي 

أنه تلقى تطمينات بخصوص 
قضية الصحراء المغربية، غير أن 

أول اختبار للحكومة اإلسبانية 
الجديدة في قضية الصحراء، كان 

بعد ثالثة أشهر من اللقاء األول 
بين الوزيرين، وذلك يوم 17 ماي 

2012، عندما سحب المغرب ثقته 
من المبعوث األممي كريستوفر 

روس، بسبب ما اعتبره »جمودا في 
المفاوضات، وتحيزا من المبعوث 

األممي لطرف دون آخر«.. 

بعدما وجدت إسبانيا نفسها في مأزق، أصبح شرط عودة العالقات بين البلدين هو أن تنتقل 
الدبلوماسية اإلسبانية إلى االعتراف بمغربية الصحراء مثلما فعلت الواليات المتحدة 

األمريكية، أو على األقل دعم مبادرة الحكم الذاتي بشكل علني وواضح مثلما فعلت فرنسا، 
التي ال تخفي تعاطفها مع مقترح الحكم الذاتي، وقد انتهى األمر بالحكومة اإلسبانية إلى الخضوع 

للضغوط المغربية واإلعالن عن الدعم الرسمي والصريح لمبادرة الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط.

وزير خارجية إسبانيا، مانويل مارغايو في زيارة للمغرب سنة 2012 عندما كان العثماني وزيرا للخارجية
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ملف  األسبوع

من  أشهر  ثالثة  بعد  كــان  الصحراء، 
يوم  وذلك  الوزيرين،  بني  األول  اللقاء 
املغرب  سحب  عندما   ،2012 ماي   17
كريستوفر  األممي  املبعوث  من  ثقته 
في  »جمودا  اعتبره  ما  بسبب  روس، 
املفاوضات، وتحيزا من املبعوث األممي 
لطرف دون آخر«.. ليخرج األمني العام 
إثر  على  مــون،  كي  بان  املتحدة  لألمم 
عبر  بتصريح  املغربي،  اإلجـــراء  هــذا 
من خالله عن دعمه وثقته في املبعوث 
األممي للصحراء، وانتظر املغرب موقفا 
الجارة  أن  غير  القضية،  من  إسبانيا 
ماي   23 يوم  حتى  انتظرت  الشمالية 
لتدلي بدلوها في املوضوع، عندما خرج 
اإلسبانية  الخارجية  في  الدولة  كاتب 
بتصريحات  بينيتو،  لـــودي  غونتا 
كلمات  اختار  فقد  ومتناقضة،  غامضة 
بدعم  لإليحاء  بعناية  منتقاة  إسبانية 
اإليحاء  وهو  األممي،  للمبعوث  مدريد 
الذي تجنبه خالل تصريحاته للصحافة 
إلى  زيــارتــه  خــالل  أنــه  غير  املغربية، 
الرباط، عبر وزير الخارجية اإلسباني، 
موقفه  عن  مارغايو،  غارسيا  مانويل 
روس،  كريستوفر  األممي  املبعوث  من 
عندما قال: »من األفضل أن يحرز روس 
األمور  على  ويركز  امللفات،  في  تقدما 
أمور  في  الوقت  تضييع  املهمة عوض 
التصريحات  هذه  جلبت  وقد  ثانوية«، 
إسبانيا  داخــل  االنــتــقــادات  من  سيال 
الجزائر،  فــي  وبالضبط  وخــارجــهــا، 
الخارجية  وزير  الذي جعل  األمر  وهو 
اإلسباني يوضح موقفه يوم 10 أكتوبر 
اإلسباني،  الشيوخ  بمجلس   2012
الحكومة اإلسبانية مع  »إن  حيث قال: 
حل دائم ومقبول ويضمن مسبقا تقرير 
املصير في إطار مبادئ وقرارات األمم 
املوقف  عكس  فقد  وبالتالي،  املتحدة«، 
اإلسباني من جديد ضرورة شد العصا 
ــه لــم يكن يــرغــب في  مــن الــوســط، ألن

خسارة شريكني استراتيجيني.
إسبانيا  تمر سنة حتى أصبحت  ولم 
قضية  بسبب  آخر  محرج  امتحان  أمام 
عندما  املــرة  وهــذه  املغربية،  الصحراء 
قدمت ممثلة الواليات املتحدة األمريكية 
مقترحا  رايس،  سوزان  املتحدة،  باألمم 
»املينورسو«  بعثة  صالحيات  لتوسيع 
حقوق  لتشمل  املغربية  بــالــصــحــراء 
إسبانيا  موقف  فكان  أيضا،  اإلنــســان 
املوقف  تدعم  لم  إنها  التريث، حيث  هو 
إزاء  تحفظها  عن  عبرت  ثم  األمريكي، 
هذا املقترح، وعملت في الخفاء على دعم 
املغرب في اجتماعات »مجموعة أصدقاء 
أن  الــصــحــراء«، والــتــي قالت صــراحــة 

»املقترح األمريكي غير ذي جدوى«.
في  األمــريــكــي  املــقــتــرح  يستمر  ــم  ل
انتهى  بل  املغرب،  في  األجــواء  تعكير 
به املطاف إلى سحبه من طرف أمريكا 
بعد ضغط فرنسي إسباني، وقام امللك 
إلى  بزيارة  مباشرة  السادس  محمد 
التقى   ،2013 نونبر   19 يوم  أمريكا، 
الذي  أوباما،  بــاراك  بالرئيس  خاللها 
عبر ألول مرة عن دعم اإلدارة األمريكية 
ملقترح الحكم الذاتي الذي قدمه املغرب 
وذي  وواقعيا  جديا  مقترحا  واعتبره 

مصداقية.
ــر املـــوقـــف اإلســـبـــانـــي من  ــب ــت واع
للرباط،  ــم  داع أنــه  األمريكي  املقترح 
مباشرة  مواجهة  في  جعلها  ما  وهو 

أن  إسبانيا  على  وكــان  الجزائر،  مع 
وجبهة  للجزائر  مؤيد  بموقف  تدلي 
مواتيا  الحدث  ــان  وك البوليساريو، 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  قام  عندما 
ــون، بــزيــارة إلــى مخيمات  بــان كــي م
عندها   ،2014 أبريل  شهر  في  تندوف 
وصف رئيس الوزراء اإلسباني ماريانو 
راخوي »تقرير املصير بكونه حال دائما 
بموقع  حسابه  على  وعــادال«  ومقبوال 
»تويتر«، ثم قام بخطوة جديدة داعمة 
لحق  دعمه  جدد  حيث  للبوليساريو، 
االجتماع  املصير خالل جلسات  تقرير 
السنوي للجمعية العامة لألمم املتحدة 
السنة،  نفس  من  شتنبر  شهر  خــالل 
عندما قال: »إن قضية الصحراء تستمر 
األمــم  ــدى  ل املــطــروحــة  امللفات  ضمن 
املتحدة، إسبانيا تؤيد البحث عن حل 
دائم ومقبول من الطرفني وينص على 
حرية تقرير املصير للشعب الصحراوي 
في الصحراء في إطار قرارات ومبادئ 
األمم املتحدة، ولهذا نؤيد املساعي التي 
املتحدة  لألمم  العام  األمــني  بها  يقوم 

ومبعوثه الشخصي« )نفس املصدر(.
الجارة  مــن  املــوقــف  هــذا  استمر  لقد 
الشمالية ولم يتغير.. فعندما زار العاهل 
يوليوز  شــهــر  ــي  ف ــغــرب  امل اإلســبــانــي 
2014 رفقة وفد هام ضم عددا من رجال 
ــم خــالل الــزيــارة  ــان، وت األعــمــال اإلســب
مستوى  إلى  البلدين  بني  العالقات  رفع 
عالقات استراتيجية، فإنه لم يتم التطرق 
لقضية الصحراء املغربية، وحتى البيان 

املشترك لم يتطرق لهذا امللف.
املــوقــف اإلســبــانــي من  ــي خضم  وف
»معهد  خــرج  الــذاتــي،  الحكم  مخطط 

الحزب  من  املقرب  املدريدي«  التفكير 
بتقرير  إسبانيا،  في  الحاكم  الشعبي 
 ،2014 سنة  بــدايــة  فــي  استراتيجي 
اإلسبانية  الحكومة  خالله  من  نصح 
بالدفاع عن مقترح الحكم الذاتي بشكل 
البوليساريو،  وجبهة  املغرب  يرضي 
هو  الذاتي  »الحكم  أن  املعهد  واعتبر 
الحل األنسب، ألن خلق دولة من آالف 
االستقرار  عــدم  مــن  سيزيد  السكان 

األمني للمنطقة«. 
 

االعتراف األمريكي بمغربية 
الصحراء غير موازين القوى 

في المنطقة لمصلحة الرباط

حكومة  مــع  كثيرا  األمــر  يتغير  لــم 
بيدرو سانشيز.. فقد ظلت هي األخرى 
الوسط،  من  العصى  مسك  على  تعمل 
القاضي  األمريكي  القرار  جاء  أن  إلى 
يوم  الصحراء  بمغربية  بــاالعــتــراف 
الذي  القرار  وهــو   ،2020 دجنبر   10
الــقــوى  ــن  ــوازي م ــذري  جـ بشكل  غــيــر 
املغربي  املوقف  وأصبح  املنطقة،  في 
إلى  ذلك  أدى  وقد  قبل،  ذي  من  أقــوى 
األمريكي  االعــتــراف  من  إسباني  قلق 
بمغربية الصحراء، وعملت على الدفع 
والسياسي  الدبلوماسي  ثقلها  بكل 
عن  التراجع  إلــى  املتحدة  بالواليات 
يخدم  ال  ذلـــك  أن  معتبرة  قـــرارهـــا، 
والسياسية  الدبلوماسية  أجندتها 
واالستراتيجية في املنطقة، باعتبار أن 

الصحراء  بمغربية  األمريكي  االعتراف 
إدارتــهــا  على  كبيرا  ضغطا  يشكل 
التردد  منطقة  من  الــخــروج  أجــل  من 
وتحمل  والــســيــاســي،  الــدبــلــومــاســي 
مسؤوليتها التاريخية تجاه هذا النزاع 
املفتعل، لكن أمريكا لم تخضع للضغوط 
اإلسبانية، حيث شكل الضغط اإلسباني 
على أمريكا بداية أزمة مع املغرب بدأت 
بشكل خفي ثم تحولت إلى أزمة علنية 
عندما استضافت إسبانيا زعيم جبهة 
أجل  مــن  أراضيها  فــوق  البوليساريو 
ــزورة،  م وهــويــة  سرية  بطريقة  الــعــالج 
دون إخبار السلطات املغربية، وكان ذلك 
سفيرتها  بسحب  الرباط  تقوم  ألن  دافعا 
البلدين  بني  العالقات  ودخول  مدريد  من 
الضربات  وتــوالــت  جــمــود،  مرحلة  فــي 
من  املــرحــلــة،  هــذه  خــالل  إسبانيا  على 
الحكم  مقترح  بدعم  أملانيا  ــرار  إق خــالل 
كانت  بعدما  املغرب،  طرحه  الذي  الذاتي 
هي األخرى في أزمة سياسية مع اململكة 
القاضي  األمريكي  القرار  عارضت  عندما 

باالعتراف بمغربية الصحراء.
وبعدما وجدت إسبانيا نفسها في مأزق، 
البلدين  العالقات بني  أصبح شرط عودة 
هو أن تنتقل الدبلوماسية اإلسبانية إلى 
االعتراف بمغربية الصحراء مثلما فعلت 
الواليات املتحدة األمريكية، أو على األقل 
علني  بشكل  الذاتي  الحكم  مبادرة  دعم 
ال  التي  فرنسا،  فعلت  مثلما  وواضـــح 
تخفي تعاطفها مع مقترح الحكم الذاتي، 
وقد انتهى األمر بالحكومة اإلسبانية إلى 
الخضوع للضغوط املغربية واإلعالن عن 
الحكم  ملبادرة  والصريح  الرسمي  الدعم 

الذاتي الذي تقترحه الرباط. 

في خضم التردد اإلسباني خشية خسارة أحد الشريكين االستراتيجيين بالمنطقة، حدث في 
شهر غشت عام 2008، أمر جديد كان له ما بعده في قضية الصحراء المغربية، حيث أنه، وألول 

مرة في تاريخ قضية الصحراء، سيخرج مسؤول أممي ليعلن أمام الجميع عن »استبعاده 
إمكانية إنشاء دولة سادسة في منطقة المغرب العربي«، وهو بيتر فان والسوم، المبعوث 

األممي لقضية الصحراء، وهو ما ضرب في العمق األطروحات التي بنيت عليها جبهة البوليساريو 
وغذتها الجزائر طيلة العقود الماضية، وكانت مفاجأة، أو باألحرى صدمة الجزائر والبوليساريو 

كبيرة، بحكم أن بيتر فان والسوم أدلى بما ال يمكن لوسيط أممي أن يقوله من قبل..

دي ميستورا في ضيافة بوريطة



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
9 العدد: 1600 من 25 إلى 31 مارس 2022

كواليس  أخرى    

التواصل املؤدي للهاوية
بنموسى يفصل 

اللقاءات الصحفية 
ىلع مزاجه

الرباط. األسبوع
  

األولــي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزيــر  عقد 
وقت  في  حمل  الذي  بنموسى،  شكيب  والرياضة، 
لقاء صحفيا خاصا  الداخلية،  سابق حقيبة وزارة 
والصحفيني  اإلعالميني  بعض  استدعاء  خالله  تم 
استبعاد  تم  بينما  اإلعالمية،  املنابر  بعض  من 
العديد من الصحفيني املهنيني من حضور الندوة.

هذا  سبب  عن  الصحفيني  من  العديد  وتساءل 
لوزارة  التابع  التواصل  به قسم  قام  الذي  االنتقاء 
من  بطلب  جاء  االنتقاء  أن  أم  الوطنية،  التربية 
الوزير بنموسى الذي يريد تجنب األسئلة املحرجة 

حول ملف األساتذة املتعاقدين.
واعتبر الصحفيون أن ما قامت به وزارة التربية 
اإلعالم  لوسائل  وإقصاء  تمييزا  يشكل  الوطنية، 
الوزير  عقدها  التي  الندوة  حضور  من  الوطنية، 

الرأي  وتنوير  والخبر  الحقيقة  نقل  قصد 
العام بقضايا التعليم العمومي.

هذا، وقد أكد بنموسى أن الوزارة 
ــاع مــن أجــور  ــط ــت ســتــواصــل االق

ملبدأ  تطبيقا  املضربني  األساتذة 
أن  مضيفا  العمل،  مقابل  األجــر 

الوزارة ستضع برنامجا لتعويض 
الحصص الدراسية والذي سيركز 
في البدء على املراحل اإلشهادية 

التالميذ  مساعدة  أجل  من 
الجيد  ــعــداد  االســت عــلــى 

بنموسىلالمتحانات.

المال السايب يعلم..

الحكومة تدخل عهد التقشف وتدعو لترشيد نفقات 
والمؤتمــرات الدراســـات 

 الرباط. األسبوع
  

طالب رئيس الحكومة، الوزراء ومسؤولي 
بإعداد  واملؤسسات،  الحكومية  القطاعات 
امليزانياتية  بالبرمجة  متعلقة  مقترحات 
بأهداف  مدعومة  املقبلة،  ســنــوات  لثالث 
سياق  في  وذلــك  األداء،  نجاعة  ومؤشرات 
على  بظاللها  ألقت  التي  الدولية  التحوالت 

كبريات االقتصادات العاملية.
ضبط  ضرورة  على  أخنوش  عزيز  وشدد 
بالقطاعات  الــخــاصــة  املــوظــفــني  نــفــقــات 
بالتعاون  العمومية،  واملؤسسات  الحكومية 
مع مصالح مديرية امليزانية التابعة لوزارة 
حصر  على  والــحــرص  واملالية،  االقتصاد 
املقترحات بشأن إحداث املناصب املالية في 
ما هو ضروري، من أجل ضمان سير وجودة 
خدمات املرافق العمومية، داعيا إلى ترشيد 
وعقلنة  اإلدارة  بتسيير  املرتبط  اإلنــفــاق 
التحكم  خالل  من  املختلفة  املعدات  نفقات 
في النفقات العادية وحصرها في املتطلبات 
الدولة،  تدخالت  فعالية  لتحسني  الضرورية 
املتعلقة  النفقات  من  التقليص  عبر  ال سيما 
املقرات  وتهييئ  وكــراء  السيارات  بكراء 
بضرورة  ربطها  مــع  وتأثيثها،  ــة  ــ اإلداري

املصلحة.

الدولة  مؤسسات  الحكومة  رئيس  وطالب 
داخــل  والتنقل  النقل  نفقات  مــن  بالتقليل 
بالفندقة  املرتبطة  واملصاريف  اململكة  وخارج 
واالستقباالت، وتنظيم االحتفاالت واملؤتمرات 
والندوات، وأيضا املصاريف املتعلقة بحظيرة 
إخضاع  ــرورة  ضـ على  مــشــددا  الــســيــارات، 
إلى  بــالــدراســات  املتعلقة  الــعــروض  طلبات 
املنشور  ملضمون  وفقا  املسبق،  الترخيص 
2022، مع  فبراير   15 بتاريخ   2022/04 رقم 
الخبرات  طرف  من  الــدراســات  إنجاز  تعزيز 

واألطر التي تتوفر عليها اإلدارة.
الوزارية  القطاعات  على  يتعني  أنه  وأكد 
سنة  لكل  بالنسبة  تقدم  أن  واملــؤســســات 
الــتــوقــعــات  و2025،   2023 الــفــتــرة  ــن  م
أهم  حسب  وكذا  والبرنامج،  الفصل  حسب 
هذه  تعكس  وأن  العمليات،  أو  املشاريع 
التوقعات التطور الطبيعي للنفقات الخاصة 
امليزانياتية  وااللتزامات  القائمة  باألنشطة 
املتعلقة  النفقات  إليها  تضاف  التنفيذ،  قيد 

باملشاريع أو العمليات الجديدة.

رمي ملف تعديل مدونة األسرة 
في ملعب المجلس العلمي 

الرباط. األسبوع
  

والتشريع  العدل  لجنة  عقدت 
بــمــجــلــس الـــنـــواب، اجــتــمــاعــا 
خصص ملناقشة مشروع القانون 
بعدم  بالدفع  املتعلق  التنظيمي 
ومقترح  الــقــوانــني،  دســتــوريــة 
قانون تقدم به فريق حزب التقدم 
النظر  إعــادة  حول  واالشتراكية 
األســرة  مــدونــة  مقتضيات  فــي 
األقل مع  من أجل مالءمتها على 

مضامني دستور 2011.
وكشف وزير العدل عبد اللطيف 
أن  االجتماع،  هذا  خالل  وهبي، 

وزارته تشتغل من أجل مراجعة 
األسرة،  مدونة  مقتضيات  بعض 
مسألة  استحضار  عليها  لكن 
الـــديـــن اإلســـالمـــي، وتــوســيــع 
مضامينها  حـــول  االســتــشــارة 
العلمي  املجلس  إلــى  والــعــودة 

األعلى.
موضوع  أن  الــوزيــر  وأضــاف 
بدين  مــرتــبــط  األســــرة  ــة  ــدون م
وبناء  املؤمنني،  وبإمارة  الدولة 
عدد  فــي  فتوى  مــن  بــد  ال  عليه، 
الجهات  قبل  من  املضامني  من 

املعنية.
وشدد وهبي على أهمية خلق 
املدونة بني مختلف  توافق حول 

هيئات املجتمع.

في التنسيق البرلماني بين االتحاد والعدالة والتنمية

لشكر يدعو فريقه البرلماني إلى عدم التنسيق مع بوانو
 

الرباط. األسبوع

الكاتب  لشكر،  إدريس  طالب 
األول لحزب االتحاد االشتراكي، 
بعدم  البرملان،  في  حزبه  نواب 
التنسيق مع املجموعة النيابية 
في  والتنمية  الــعــدالــة  لحزب 
إطار املعارضة البرملانية، وذلك 
عبد  تصريحات  خلفية  على 
اعتبرها  التي  كيران  بن  اإللــه 

»هجوما« على االتحاد.
وقال لشكر في لقاء للشبيبة 
ــة بـــمـــراكـــش، أن  ــاديـ االتـــحـ

بوانو،  عبد هلل  مع  التنسيق 
النيابية،  املجموعة  منسق 
بل  كــشــخــص،  مــعــه  يــتــم  ال 
كمؤسستني حزبيتني، معتبرا 
أن بوانو يغير االتفاقات التي 
عندما  املعارضة  داخــل  تتم 

يعود إلى حزبه.
ــاء  ــوف ــدم ال ــر أن عـ ــب ــت واع
بـــاالتـــفـــاقـــات يـــبـــرر عـــدم 
التنسيق، داعيا إلى التنسيق 
الشعبية  الحركة  حــزب  مــع 
وبــاقــي أحــــزاب املــعــارضــة 
حزبه  مع  يجمعهم  ما  بحكم 
العمل  في  مشترك  تاريخ  من 

البرملاني.
لشكربوانو

تقرير يبرز األثار السلبية لحالة الطوارئ على حقوق المواطنين 
الرباط. األسبوع

  

كل  ملكافحة  املدني  املجلس  اعتبر 
الطوارئ  حالة  أن  التمييز،  أشكال 
الصحية التي يعيشها املغرب زادت 
خاصة  املجتمع،  داخل  التمييز  من 
وأعطت  الهشة،  للفئات  بالنسبة 
ممارسات  لعدة  القانوني  الغطاء 
تمييزية، وحدت من عدد من الحقوق 
والحريات األساسية لفئات واسعة، 
أشــكــال  تعميق  فــي  كما ساهمت 

املمنهجة. التمييز 
وأضاف املجلس في تقرير له، أن 
الطوارئ  حالة  من  املتضررة  الفئة 

والنساء  املهاجرون،  األجانب  هم 
محتجزات  أنفسهن  وجدن  اللواتي 
ــن لــلــعــنــف،  ــرض ــع ــت بـــالـــبـــيـــوت ي
إعــاقــة،  وضعية  فــي  ــاص  ــخ واألش
وغيرهن،  الــزراعــيــات  والــعــامــالت 
ــوارئ  ــط ال ــة  إلـــى أن حــال مــشــيــرا 
وخلقت  ــني،  ــواطــن امل تنقل  قــيــدت 
بانتهاكها  تتعلق  جنائية  جريمة 
من  معينة  مجموعات  بشكل وضع 
حاجة  في  كانوا  الذين  األشخاص 
لــلــتــوقــيــفــات مثل  ــروج،  ــخـ الـ ــى  إلـ

املهاجرين واملدمنني وغيرهم.
الطوارئ  حالة  أن  التقرير  وأكد 
على  لــــإدارة  صــالحــيــات  منحت 
للوالة  وبــاتــت  املنتخبني،  حساب 
ــال صـــالحـــيـــات واســعــة  ــمـ ــعـ والـ

الصحية  الطوارئ  قانون  بموجب 
ــات مــراقــبــة مـــحـــدودة، ما  ــي مــع آل
األحــيــان  مــن  كثير  ــي  ف عــنــه  نــتــج 
كما  السلطة،  استعمال  في  شطط 
أبــرز الــتــقــريــر أن حــالــة الــطــوارئ 
الفئات من  من  كبيرا  عــددا  حرمت 
وعلى  األساسية  الخدمات  ــوج  ول
التوفر  عدم  بسبب  الصحة،  رأسها 
إلغاء  ــم  وت التنقل،  رخــصــة  على 

العديد من املواعيد الطبية.
وأوصــــــى الــتــقــريــر الــســلــطــات 
االمتثال  مبادئ  باحترام  العمومية، 
للقانون وعدم التمييز ومبدأ التناسب، 
فئات  ــع  وواق خصوصيات  ومــراعــاة 
املتخذة  التدابير  اعتماد  عند  معينة 

في إطار تدبير األزمة الصحية.



العدد: 1600 من 25 إلى 31 مارس 102022

مــع  الـحدث

إعــداد. خالد الــغازي

تقيـيد دور الجمعيات 

أن  الــغــلــوســي،  محمد  اعــتــبــر 
مع  تتنافى  الــوزيــر  تصريحات 
والفصل  الــدســتــور،  مقتضيات 
للجمعيات  يعطي  الــذي  منه   12
واملنظمات  العام  بالشأن  املهتمة 
ــة، الـــحـــق في  ــي ــوم ــحــك ــر ال ــي غ
املساهمة - في إطار الديمقراطية 
قــرارات  إعــداد  في   - التشاركية 
ــؤســســات  ــول امل ــ ومـــشـــاريـــع ح
وتفعيلها  والعمومية  املنتخبة 
وتقييدها، وأسند إليها الحق في 

للمشاركة  كآلية  العرائض  تقديم 
في صنع القرار العمومي.

الــخــطــوة هي  ــذه  هـ أن  ــد  ــ وأك
السلطة  استقاللية  فــي  تــدخــل 
ينتظر  أن  بمعنى  الــقــضــائــيــة، 
الــداخــلــيــة  وزيـــر  رأي  الــقــضــاء 
الجمعيات  شكايات  بخصوص 
وبالتالي، هو  التحقيق،  فتح  قبل 
املجتمع  دور  تقزيم  نحو  توجه 
وحشره  أظــافــره  وتقليم  املدني 
في الزاوية، وهو توجه نحو طي 
موضوع الفساد الذي يشكل نوعا 

من اإلحراج واإلزعاج.
تقييد  الــغــلــوســي  واســتــنــكــر 
في  وحقه  املدني  املجتمع  أدوار 
بخصوص  القضاء  إلى  اللجوء 

املسؤولني،  بعض  فساد  شبهة 
للدستور  صارخا  انتهاكا  لكونه 
ــي الــقــضــاء،  ــرا ف ــدخــال ســاف وت
ــحــات  ــا تــصــري ــهـ ــرا أنـ ــب ــت ــع م
للفساد  سياسيا  »غــطــاء  توفر 
واملفسدين وناهبي املال العام«.

 

بنية الفساد والريع

األمينة  منيب،  نبيلة  تساءلت 
املوحد،  االشتراكي  لحزب  العامة 
الدستورية،  املؤسسات  دور  عن 
ــئــة الــوطــنــيــة  ــهــي ــة ال ــل وحــصــي
واملجلس  الــرشــوة،  من  للوقاية 

محمد  العام،  المال  لحماية  المغربية  الجمعية  رئيس  انتقد 
العدل  وزير  يعتزم  التي  والتعديالت  اإلجراءات  الغلوسي، 
المسطرة  مــشــروع  فــي  بها  القيام  وهــبــي،  اللطيف  عبد 
الجنائية، ألنها تعرقل مشاركة المجتمع المدني في مكافحة 
الفساد داخل الشأن العام ورصد اختالالت المجالس المنتخبة والمؤسسات 
اجتماع  في  تعهد  الوزير  أن  إلى  مشيرا  تشاركية،  مقاربة  وفق  العمومية 
لحزبه مع رؤساء المجالس المنتخبة، بوضع بند جديد في قانون المسطرة 
الجنائية ينص على تحويل أي شكاية قدمت ضد أي جماعة أو مجلس إلى 

وزارة الداخلية قبل فتح أي بحث أو تحقيق في القضية.
»االستراتيجية  حول  لقاء  العام،  المال  لحماية  المغربية  الجمعية  ونظمت 
الخطط  تقييم  ألجل  والحصيلة«،  الرهانات  الفساد..  لمكافحة  الوطنية 
تسجيل  إلى  النقاش  خلص  حيث  الفساد،  مكافحة  يخص  فيما  الحكومية 
العامة،  الحياة  وتخليق  الفساد  محاربة  في  الحكومة  إرادة  بخصوص  قلق 

في  المجتمع  لتطلعات  المعاكسة  السلبية  للمؤشرات  تواتر  وحصول 
محاربة الفساد وهدر المال العام، والقطع مع اإلفالت من العقاب.

الفساد  الحكومي من أي إشارة لمعضلة  الخطاب  المتدخلون خلو  وسجل 
واالجتماعي،  االقتصادي  الوضع  على  بخطورته  الرسمي  اإلقــرار  رغــم 
المؤقت  المشروع، وسحب قانون االحتالل  والتراجع عن تجريم اإلثراء غير 
وتأخر  المناجم،  باستغالل  المتعلق  القانون  وسحب  العمومي،  للملك 
ونهب  الفساد  ملفات  بخصوص  القضائية  المتابعات  تحريك  في  وتــردد 

المال العام التي عمرت طويال أمام البحث التمهيدي.
والرشوة  الفساد  مكافحة  بخصوص  حقيقية  سياسية  إرادة  غياب  وأكدوا 
الصلة  القانونية والمؤسساتية ذات  المنظومة  العام، وضعف  المال  ونهب 
بمكافحة الفساد والرشوة ونظام الريع، معتبرة أن الفساد والرشوة أصبحا 
لخدمة  الموجهة  العمومية  البرامج  كل  على  كبيرة  خطورة  يشكالن 

التنمية ويساهمان في تفاقم الشعور بالظلم و»الحكرة«.

حـــماية  نشطاء 
العـــــــــام  المال 
يتهمون وهبي 

قـــــــــلة  بعر
الفساد مكافحة 

وزير العدل في مواجهة 
المجــــتمع المـــــدني

صافي الدين البدالي:

االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لم تكن لها رؤية واضحة 
المعالم، ولم تكن لها منهجية علمية، وأيضا لم تهتم بالفساد 

على أرض الواقع، والذي يختلف عما جاء في االتفاقية أو 
االستراتيجية، ألنها اعتمدت على تقارير دولية ووطنية، وهي 

تقارير غالبا ما تكون فضفاضة ومنبثقة عن  تقارير حكومية، 
إضافة إلى غياب القرار السياسي من أجل الحد والتصدي للفساد، 

الذي لم يكن واضحا في هذه االستراتيجية، الشيء الذي 
سيجعلها مثل بقية البرامج التي صرفت عليها أموال طائلة، 

لكنها ال تنفذ، وبالتالي، يعتبر ذلك نهبا للمال العام.



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
11 العدد: 1600 من 25 إلى 31 مارس 2022

مــع  الـحدث

يقوم  الــذي  للحسابات  األعــلــى 
الضغط  ــن  م التخفيض  بـــدور 
مالية  جرائم  حول  ملفات  ويقدم 
ما  نــرى  ال  ولكننا  واقتصادية، 
بعد رصــد هــذه االخــتــاالت، هل 
عنها؟  املــســؤولــن  معاقبة  تتم 
املنافسة  مجلس  لــدور  وتطرقت 
أربــاح  قضية  فــي  امتحن  الــذي 
شركات املحروقات، والتي راكمت 
-2015 الفترة  في  طائلة  مبالغ 
17 مليار درهم، ثم  2018 وصلت 
بعد سنة 2018 بلغت األرباح 48 
عائات  ألربع  ذهبت  درهم  مليار 
مغربية، بعد قرار تحرير األسعار 
بينما  كيران،  بن  عليه  وقع  الذي 
يعاني املواطن املغربي من ارتفاع 
جانب  ــى  إلـ املـــحـــروقـــات،  ثــمــن 
مهنيي قطاعات أخرى مثل النقل.
يكفي  ال  ــه  أن منيب  وأضــافــت 
من  عــددا  يتضمن  دستور  وضع 
األمور وقوانن ال تنفذ في غياب 
السلط  ــن  ب الحقيقي  الــفــصــل 
باملحاسبة،  املسؤولية  ربط  ألجل 
في  تتقدم  أن  للباد  يمكن  وال 
»االستبداد  ثنائي  استمرار  ظل 
غير  »نخب  وصعود  والفساد«، 
االنتخابات،  في  وفاسدة«  كفؤة 
وإعطاء  الريع  »نظام  واستمرار 
الدولة«،  داخل  لدوائر  امتيازات 
ــام  ق ــهــا  حــزب أن  ــى  ــ إل ــرة  مــشــي
فــبــرايــر،   20 حــركــة  بــمــســانــدة 
»اختاالت  لوجود  فطنت  ألنها 
كبيرة في الدولة مرتبطة بالنظام 

السياسي«.
منظومة  أن  منيب  واعــتــبــرت 
داخل  متفشية  أصبحت  الفساد 
املجتمع، لكون الناس تطبع معه، 
مجموعة  انهيار  إلــى  أدى  مما 
اإلنــســان  أن  بحيث  الــقــيــم،  مــن 
الناجح هو الذي يراكم الثروات، 
املجتمع  فــي  الــقــيــم  وأصــبــحــت 
والتي  املتراكمة  بالثروة  تقاس 
غالبا ما تأتي من الريع واستغال 
إلى  منبهة  واملــنــاصــب،  النفوذ 

التي  العمومية  املدرسة  تراجع 
في  واألخــاق  القيم  تــزرع  كانت 

أبناء املجتمع.
أهمية  عــلــى  مــنــيــب  وشــــددت 
مواجهة  في  املدني  املجتمع  دور 
رغم  اتــحــاده  وضـــرورة  الفساد، 
املشروع  حول  القائم  االختاف 
املجتمعي، وذلك للحد من الفساد 
التنمية  إمكانيات  يقوض  الــذي 
تتسع،  الــفــقــر  دائــــرة  ويــجــعــل 
واملجالية  االجتماعية  والفوارق 
ــادة  تــتــوســع، لــهــذا ال بــد مــن إع
يحمي  الــذي  للقانون  االعــتــبــار 
املفسدين،  ومحاسبة  الجميع 
ضبط  عند  املتقدمة  الدول  قائلة: 
ــا، يتم  فــســاد داخـــل مــقــاولــة مـ
سمعتها  وضــرب  بها،  التشهير 
أحد،  أي  معها  يتعامل  ال  حتى 
لهم  أشخاصا  نجد  عندنا،  بينما 
من  بمنعهم  الناس  يطالب  ملفات 
فيه  يجلسون  للبرملان،  الصعود 

وال يحاسبون.

غياب إرادة سياسية

تعاني  حقيقية  معضلة  الفساد 
منها العديد من املرافق العمومية 
وعدة مجاالت داخل الدولة، والتي 
تتطلب استراتيجية وطنية فعالة 
للقضاء على هذه اآلفة التي تنخر 
املجتمع واملؤسسات، وذلك حسب 
العديد من التقارير الرسمية التي 
في  االختاالت  العديد من  تسجل 

تدبير املال العام.
ــاق، اعــتــبــر  ــيـ ــسـ فـــي هــــذا الـ
الفساد  مكافحة  أن  الغلوسي 
الفاعل  أولويات  من  ليست  اليوم 
من  العديد  خــال  مــن  الرسمي، 
ذلك  على  ــدل  ت الــتــي  ــؤشــرات  امل
تجريم  قانون  سحب  بينها  من 
وسحب  ــشــروع،  امل غير  اإلثـــراء 
العمومي،  امللك  احــتــال  قــانــون 
الحكومي  البرنامج  جانب  إلــى 
مكافحة  مسألة  فيه  وردت  الــذي 
جــدا،  محتشم  بشكل  الــفــســاد 
على  املــؤشــرات  هــذه  تؤكد  حيث 
مكافحة ظاهرة  في  تراجع  وجود 
الفساد، إلى جانب محدودية دور 
التي  للنزاهة،  الوطنية  الهيئة 
ظلت بدون إمكانيات وبدون عمل 
دون أن تقدم أي شيء، ثم تقارير 
حول  للحسابات  األعلى  املجلس 
واملؤسسات،  الجماعات  بعض 
والتي ينتظر منها الرأي العام أن 
ليس  باملحاسبة  املسؤولية  تربط 
بمعنى املقاربة الزجرية، بل وفق 

مقاربة تشاركية واستراتيجية.
الهيئة  وجود  رغم  أنه  وأضاف 
من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية 
ــرشــوة ومــحــاربــتــهــا، ووجــود  ال
العديد من مؤسسات الحكامة، إال 
أن هذه املؤسسات ظلت تفتقد إلى 
تخليق  أجل  من  السياسي  القرار 
الفساد،  ومكافحة  العامة  الحياة 
ــوري  ــدســت رغـــم الــتــنــصــيــص ال
مستقلة  مــؤســســات  أنــهــا  عــلــى 
الحكامة  مجال  في  بدورها  تقوم 
ــز الــشــفــافــيــة  ــعــزي فـــي مــجــال ت
أن  إال  ــقــانــون،  ال حكم  وتــعــزيــز 
ضعيفة  ظلت  املــؤســســات  هــذه 
تقوم  بأن  كفيلة  إمكانيات  ودون 
أنه في ظل غياب  بدورها، مؤكدا 
إرادة سياسية، فإن تكلفة الفساد 

على  ضخمة  بالتأكيد  ستكون  
التكلفة  هــذه  وضــمــن  املجتمع، 
5 باملائة من الناتج  أنه يستنزف 

الداخلي الخام.
ــن دور  ــدث الــغــلــوســي ع ــح وت
املــجــلــس األعـــلـــى لــلــحــســابــات، 
الــــذي أعــطــيــت لـــه صــاحــيــات 
إلــى  يفتقر  ظــل  لــكــنــه  ومـــهـــام، 
والوسائل  اإلمكانيات  من  العديد 
ــي على  ــاب ــرق ال بــــدوره  لــلــقــيــام 
تدبير  مجال  في  العمومي  املــال 
القطاعات العمومية، من جماعات 
إذ  وغيرها،  عمومية  ومؤسسات 
الخطابات  هــذه  كل  حصيلة  أن 
عنها،  املعبر  والبرامج  والنوايا 
وبــعــض اإلجـــــراءات، ال تــوازي 
التي أصبح  الفساد  حجم ظاهرة 
ــراءات  ــ اإلجـ ــن  م ــر  ــب أك حجمها 

والقوانن املوضوعة لحد اآلن.
ــدوره اعــتــبــر صــافــي الــديــن  ــ ب
ــي، عـــضـــو الــجــمــعــيــة  ــ ــدال ــ ــب ــ ال
أن  العام،  املال  لحماية  املغربية 
ملكافحة  الوطنية  االستراتيجية 
لم تكن لها رؤية واضحة  الفساد 
منهجية  لها  تكن  ــم  ول املــعــالــم، 
بالفساد  تهتم  لم  وأيضا  علمية، 
ــذي  ــ وال ــع،  ــ ــواق ــ ال أرض  ــى  ــل ع
االتفاقية  فــي  جــاء  عما  يختلف 
اعتمدت  ألنها  االستراتيجية،  أو 
على تقارير دولية ووطنية، وهي 
فضفاضة  تكون  ما  غالبا  تقارير 
حكومية،  تقارير  عــن   ومنبثقة 
السياسي  الــقــرار  غياب  مــبــرزا 
للفساد،  الحد والتصدي  أجل  من 
فــي هذه  لــم يكن واضــحــا  الــذي 
ــذي  ــشــيء ال االســتــراتــيــجــيــة، ال
سيجعلها مثل بقية البرامج التي 
صرفت عليها أموال طائلة، لكنها 
ال تنفذ، وبالتالي، يعتبر ذلك نهبا 

للمال العام.

فشل في تنفيذ 
الوطنية االستراتيجية 

بنية  أن  الغلوسي  محمد  أكــد 
في  تشكلت  املــغــرب  فــي  الفساد 
الوطنية  القوى  صراع طويل بن 
والديمقراطية، والتي كانت تطمح 
والقانون،  الحق  دولــة  بناء  إلى 
ــع  ــن واق والــقــوى املــســتــفــيــدة م
حيث  الفساد،  وواقع  االمتيازات 
أن التقدم في معالجة الفساد ظل 
لهذا  الزمن  من  عقودا  خاضعا 
الــتــجــاذب ومــوازيــن الــقــوى بن 
هذه األطراف في املجتمع، مشيرا 
إلى أن موضوع الفساد، بعد سنة 
2011 بثاث أو أربع سنوات، كان 
ضمن أولويات العديد من الفاعلن 
الرسمي،  الحقل  حتى  فيهم  بمن 
الذي تعاطى مع املوضوع وحاول 
أن يقدم بعض الوعود بخصوص 
التراجع  أن  إال  الفساد،  مكافحة 
الذي حصل في املجتمع بالنسبة 
والديمقراطية  اإلصاحية  للقوى 
تم توظيفه من قبل القوى واملراكز 

املستفيدة من الواقع القائم.
مشكل  أن  البدالي،  قال  بــدوره 
العام  الرأي  يقلق  أصبح  الفساد 
ظاهرة  تنامي  بسبب  املغربي، 
املجتمع،  في  والــرشــوة  الفساد 
االستراتيجية  وضــع  تــم  لــهــذا 
والتي  الفساد  ملكافحة  الوطنية 
ومنسجمة  متكاملة  لتكون  جاءت 
ــى دراســـــة وتــتــبــع  ــادرة عــل ــ ــ وق
هذه  لكن  الحكومية،  الــبــرامــج 
في  تأخرا  عرفت  االستراتيجية 
عن  يعلن  لــم  حيث  انطاقتها، 
بدايتها إال في نهاية عهد حكومة 

يشرع  ولم  كيران،  بن  اإللــه  عبد 
 ،2018 سنة  في  إال  إعدادها  في 
اعتبرت إشارة قوية ملكافحة  وقد 
التعثر  ليبقى  املغرب،  في  الفساد 
االستراتيجية  تنفيذ  في  والبطء 

سيد املوقف.
االســتــراتــيــجــيــة  أن  وأوضـــــح 
منذ  مراحل  بعدة  مــرت  الوطنية 
بهدف  وذلــك   ،2015 دجنبر  شهر 
الفساد  من  والحد  املراقبة  تعزيز 
تم  حــيــث   ،2025 ســنــة  أفـــق  ــي  ف
جميع  بن  اتفاقية  على  التوقيع 
والقطاع  الحكومية  الــقــطــاعــات 
ــدرك  وال ــن  األم وشملت  الــخــاص، 
الحسابات  ومــجــلــس  ــقــضــاء  وال
إعداد  أجل  من  النقض،  ومحكمة 
أجل  من  القطاعات  يوحد  ميثاق 
التصدي للفساد، وجعله في منحى 
وضع  تم  أنه  إلى  مشيرا  تنازلي، 
عشرة برامج تتعلق بتحسن خدمة 
املواطن، رقمنة الخدمات، الوصول 
واملساءلة،  الرقابة  املعلومات،  إلى 
والطلبات  والزجر،  املتابعة  تعزيز 
والتربية  التواصل  ثم  العمومية، 
البرامج  هذه  أن  حيث  والتكوين، 
تتعلق  مشاريع  إلى  تصريفها  تم 
بتنزيل االتفاقية على أرض الواقع 
 ،2019-2016 مراحل:  ثاثة  على 

و2019-2021، ثم 2025-2021.
هــذه  أن  الــبــدالــي،  وأضــــاف 
مرجعيتن  على  اعتمدت  الخطة 
دستور  هي  األولــى  أساسيتن: 
ــدة  ع يــتــضــمــن  ــذي  ــ الـ  ،2011
لم  والتي  التنزيل  تتطلب  قضايا 
املعلومة  عن  البحث  مثل  تطبق 
والحكامة  املراقبة،  في  والحق 
والشفافية، أما املرجعية الثانية، 
األمــمــيــة  بــاالتــفــاقــيــة  فتتعلق 
ــوة،  ــرشـ ــســاد والـ ــف ملــكــافــحــة ال

وإعان مراكش سنة 2016.

منيب: نبيلة 

 ال يكفي وضع دستور 
يتضمن عددا من األمور 

وقوانين ال تنفذ، في 
الحقيقي  الفصل  غياب 

بين السلط ألجل ربط 
بالمحاسبة،  المسؤولية 

وال يمكن للبالد أن تتقدم 
في ظل استمرار ثنائي 
والفساد«،  »االستبداد 

وصعود »نخب غير كفؤة 
وفاسدة« في االنتخابات، 

واستمرار »نظام الريع 
وإعطاء امتيازات لدوائر 

داخل الدولة«.. 

الغلوسي: محمد 

مكافحة الفساد اليوم ليست من أولويات الفاعل الرسمي، من خالل العديد من المؤشرات 
التي تدل على ذلك، من بينها سحب قانون تجريم اإلثراء غير المشروع، وسحب قانون 

احتالل الملك العمومي، إلى جانب البرنامج الحكومي الذي وردت فيه مسألة مكافحة 
الفساد بشكل محتشم جدا، حيث تؤكد هذه المؤشرات على وجود تراجع في محاربة 

ظاهرة الفساد، إلى جانب محدودية دور الهيئة الوطنية للنزاهة، التي ظلت بدون 
إمكانيات وبدون عمل دون أن تقدم أي شيء، ثم تقارير المجلس األعلى للحسابات 

حول بعض الجماعات والمؤسسات، والتي ينتظر منها الرأي العام أن تربط المسؤولية 
بالمحاسبة ليس بمعنى المقاربة الزجرية، بل وفق مقاربة تشاركية واستراتيجية..



العدد: 1600 من 25 إلى 31 مارس 122022

الربـاط  ياحسرة

غالء األسعار في رمضان
أهم رهان أمام المجلس الجماعي الجديد

شهادات من
الرواد
املزدلي  إبراهيم  الدكتور  الرائد  من  شهادة 
مارس   25 بتاريخ  الــجــراري«  »النادي  في  قدمها 
2011، وتمعنوا في بعض فقراتها: ))إن األلم طاقة 
بقدرة  يستطيع  وغني  مبتكر  إبداعي  إلنتاج  جبارة 
ألوانهم  اختالف  على  الناس  بني  الجمع  هائلة 
تتوحد  وعندما  ودياناتهم،  وألسنتهم  وأجناسهم 
لغة اإلحساس وتكون وسيلة التعبير املختارة قادرة 
على اختراق اآلخرين، نتذكر ماذا تصنع لوحة فنية 
الكبرى..  الدولية  املعارض  من  معرض  في  بديعة 
ما هو تأثير لوحة خالدة مثل املوناليزا لدافينشي 
والدارسني  املعجبني  من  يتأملونها  الذين  كل  على 
على  الرائعة  اللوحات  من  كثير  وغيرها  والفنانني، 

جدران متحف اللوفر بباريس مثال(( انتهى.
األول  الجزء  الجراري«  »النادي  كتاب  املرجع: 

ص: 119. 

ــرة مـــالـــطـــا عـــلـــى الــبــحــر  ــزيــ فــي جــ
جميلة  مدينة  توجد  املتوسط،  األبيض 
ــا »الــــــــربــــــــاط«، أســـســـهـــا  ــهــ وخـــــابـــــة اســــمــ
ذلـــك  يف  ــانــــت  كــ  1091 ــة  ــنـ سـ ــون  ــمـ ــلـ ــسـ املـ
ــارة صقلية..  إمــ لــنــفــوذ  الــوقــت خــاضــعــة 
للثقافة  الرباط  بزعامة  نحتفي  ونحن 
اإلسامي،  والعالم  اإلفريقية  القارة  يف 
الثقايف  بامللحق  االتصال  على اجلماعة 
لسفارة مالطا، إلشعاره باهتمام الرباط 
عــلــى الــســاحــل األطــلــســي بــالــربــاط على 
البحر األبيض املتوسط ويهمها التعرف 
على تاريخها وثقافتها علما أن عاصمة 
ــلـــكـــة يـــحـــمـــل أحــــــد شــــوارعــــهــــا اســـم  املـــمـ

»مالطا«.
  

وجتار  سكان  معاناة  نشرنا  بعدما 
من  حيهم  وإقصاء  اجلامع«  ــور  »دي حي 
ــات اجلـــاريـــة يف الــعــاصــمــة،  ــاحـ اإلصـ
تدخلت مقاطعة حسان وبرمجت املشكل 
توصية  ورفعت  املاضي،  يناير  دورة  يف 
اجلماعة  مجلس  دورة  إلى  املوضوع  يف 
شهر  منذ  األشغال  لتنطلق  فبراير..  يف 
التاريخية،  لهذه احلومة  االعتبار  إلعادة 
احلي،  نهضة  يعوق  الذي  املشكل  ليبقى 
وما  »باعال«  مللعب  العارية  األرض  هو 

تسببه من أتعاب للساكنة.   

املــمــلــكــة مع  تــآخــت عــاصــمــة  عندما 
تــقــرر   ،1988 ســنــة  مــوريــتــانــيــا  عــاصــمــة 
إحــــــداث زنـــقـــة حتــمــل اســمــهــا بـــن أزقـــة 
ــم.. وفـــعـــا  ــ ــواصـ ــ ــعـ ــ ــبــــريــــات الـ بــــأســــمــــاء كــ
أحــدثــت هـــذه الــزنــقــة بــشــق ممــر وإعــــادة 
تــصــمــيــم بــنــايــاتــه لــيــكــون حـــامـــا الســم 

»نواكشوط« بن زنقتي لندن وباريس.

أول مغربي حصل على رخصة من 
 ،1937 سنة  املدني  الطيران  يف  باريس 
وطــاف  عصرية  بدلة  ارتـــدى  مــن  وأول 
رافقته  من  وأول  الرباط،  أحياء  كل  بها 
مكشوف  ورأس  عــصــري  بـــزي  ــه  زوجــت
معه  اصطحب  مــن  وأول  ــشــوارع،  ال يف 
امرأته إلى ملعب كرة القدم سنة 1944، 
اهلل،  بنعبد  أحمد  الرباطي  املرحوم  هو 
وقد يكون من أبناء أخيه املرحوم أحمد 
عمالة  ملجلس  رئــيــس  أول  اهلل،  بنعبد 
الواسعة  برحمته  اهلل  تغمدهما  الرباط، 

وأسكنهما فسيح جناته.

شجاعة رئيسة مجلس الجماعة جعلتها تؤكد 
إليه من كوارث معششة في دهاليز  ننبه  ما كنا 
بـ»الوضع  وصفها  ويكفي  الجماعية،  اإلدارة 

الكارثي« للحالة التي كان عليها التسيير.
ــوات ونــحــن نــحــذر من  10 ســن لــقــد مــضــت 
واالمتيازات  والتعويضات  األجور  كتلة  عواقب 
 5 قبل  عددهم  كان  الذين  للموظفني  املخصصة 
5000 موظف يمتصون حوالي  سنوات حوالي 
4500 موظف  40 مليارا، ثم هبطت األرقام إلى 
فنزلت  االحتجاج،  عن  نتوقف  فلم  مليارا..  و38 
إلى   - الرئيسة  تصريح  حسب   - أخــرى  مــرة 
الحالي،  الوقت  في  مليارا   34 بـ  موظف   3400
في  غارقة  والجماعة  سنة   30 منذ  وتــصــوروا، 
الصندوق  إلى  االنسيابي  الصندوق  من  الديون 
النفقات  في  البذخ  ذلــك  ومــع  حاليا،  الجماعي 
بالسيارات  والتمتع  التعويضات  في  والنفخ 
مليونا،   25 تكلف  لوحدها  ضريبتها  كانت  التي 
 25 حسابية:  بعملية  عددها  فضحنا  وبعدما 
لكل  جبائية  خيول  عــدد  على  مقسومة  مليونا 
 500 من  أقل  وتكلف   ،8 قوة  من  بنزين  سيارة 
درهم، أعطتنا العدد الحقيقي: 500 سيارة يمكن أن 
تكون فيها شاحنات ال تتجاوز 5 إلصالح اإلنارة، 
اللحوم  وتــوزيــع  األزبـــال  جمع  عــربــات  بينما 
ذمة  في  فهي  الحار«،  »الواد  وتنظيف  واألسماك 
تم  األرقام  هذه  افتضاح  بعد  وطبعا،  الشركات.. 
تقليص وجيبات الضريبة على السيارات إلى 20 

مليونا.. 
ويبقى اإلشكال مطروحا: من يستفيد من هذه 
السيارات املرقمة بحرف »ج« علما أن املقاطعات 
املدنية  السيارات  استعمال  فضلت  وللتمويه، 
هذا  وكل  االنتباه..  تثير  ال  حتى  مدني  بترقيم 

الهدر املالي والجماعة تؤدي اليوم أقساط القروض 
البنزين  نفقات  عن  الحديث  دون  عليها  املتراكمة 
امليكانيك،  »كــاراجــات«  وأتــعــاب  الغيار  وقطع 
وكان  الشاقة«  و»األشغال  األوساخ  عن  وتعويض 
النصف،  إلى  نزل  تنديدنا،  وبعد  ملياران،  مبلغه 
أما ما يصرف على الشؤون االجتماعية في حساب 
االجتماعية  األعمال  فجمعية   ،»20-10-10-10«
مليون،   100 بمنحة  ــى  األولـ هــي  للموظفني 
وإن  الحقيقة  أمــام  الرباطية  الرئيسة  وتضع 
يحتاجون  املوظفني  بأن  لتصارحهم  ُمّرة،  كانت 
إلى التكوين اإلداري واملالي واالجتماعي، وهنا 
نحيطها علما بأن 40 مليونا كانت مرصودة كل 
تحت  الجماعة  ملوظفي  املستمر  للتكوين  سنة 
وكالعادة،   ،»454-20-70-70-10-12« حساب 
وبعد نشرنا منذ عامني لهذا الحساب مستنكرين 
توظيف مستخدمني غير مكونني، تم تغيير املبلغ 
أنه  وبامللموس،  اليوم،  ليتضح  مليونا،   20 إلى 
العشرين  »يسرق«  كان  فمن  تكوين..  أي  يكن  لم 
 40 مليونا مع العلم أننا تصدينا إلى بدعة نفقة 
مليونا بذريعة تكوين املنتخبني وطالبنا بإعادتهم 

إلى أحزابهم لتكوينهم، فألغيت تلك النفقة؟
إذا كان كل ما سبق نوعا من »الفساد الناعم« 
هذه  مكونات  فإن  املجالس،  بتصويت  املحمي 
لهذا  اليوم،  العاصمة  تسير  التي  هي  املجالس 
ثورة  الجماعة  مجلس  رئيسة  انتفاضة  اعتبرنا 
الرباطيني  الفساد ومع سرقة  للقطع مع  شجاعة 
ويتبنون  ويشجعون  ويساندون  يدعمون  الذين 
مواقف الرئيسة، بل ويعلنون عن افتخارهم بها 
ومن  العملي  إلى  الشفهي  من  تنتقل  أن  شريطة 
التطبيق  إلى  النوايا  ومن  األفعال  إلى  األقــوال 

الصارم.

رئيسة المجلس تــتــزعم »ثورة« التصحيح
 مـــــع »نـــــية« اإلصــــالح

أسـرار
العاصمة

العالم  يف  للثقافة  عاصمة  مؤخرا  الرباط  توجت 
اإلسامي عن سنة 2022، وزينت رأسها بتاج يتألأل ببريق 
والثقافة  اإلنسانية  بالقيم  النابض  النافع  السليم  الفكر 

األكادميية واإلميان القوي بالدين اإلسامي.
ورحم اهلل العامة عبد امللك ابن صاحب الصاة، الذي 
تنبأ يف القرن السادس الهجري وهو يشير بيده إلى حقول 
رباط الفتح التي كانت ممتدة من صومعة حسان إلى عن 
»ستكون  الــتــاريــخــيــة:  مبقولته  غــربــا  وزعــيــر  جــنــوبــا  عتيق 
السالة  مــن  عظيم  مللك  عظيمة  مدينة  املــوضــع  هــذا  يف 
النبوية« وكان وقتها ملك من غير األشراف، ورباط الفتح 
قلعة للجهاد يف سبيل إعاء كلمة اهلل ونشر دينه املتسامح، 
القلعة )حي األودايــة( يف أعلى نقطة وتعرف  وكانت تلك 
بـ»املهدية«، وهذا موضوع تاريخي من اختصاص املؤرخن..
التي  بنعمه  اهلل  عليها  ينعم  الفيحاء  الرباط  هي  وهــا 
ال تــعــد وال حتــصــى وتــتــحــقــق نــبــوءة املــرحــوم ابـــن صاحب 
الصاة، وتتألق أكثر بانتقائها عاصمة للثقافة يف العالم 
3 شــهــور دون  2022، وقـــد مــضــت مــنــهــا  اإلســـامـــي لــســنــة 
املوضوع  احلــدث  بهذا  جماعتها  باهتمام  يوحي  يذكر  أثــر 
الــرئــيــســي ألنــشــطــة مــنــظــمــة الــعــالــم اإلســـامـــي لــلــتــربــيــة 

والعلوم والثقافة )اإليسيسكو(.
فإذا احتكمنا إلى القانون اجلماعي، فا ميكن للجماعة 
أن تفتح ملف هذا التتويج إال بقرار من املجلس اجلماعي 
املاضية، فهل تنتظر  - وقد نسيته - يف أعمال دورة فبراير 
إلــــى عــقــد دورة  ــوز، أم ســـتـــبـــادر  ــيـ ــولـ يـ الـــاحـــقـــة يف  الـــــــدورة 
االعتمادات  ولتوفير  الازمة  اإلجـــراءات  لترتب  استثنائية 
فــاجلــمــاعــة ستكون  وبــالــتــالــي،  مــشــروعــهــا؟  لتنفيذ  املــالــيــة 
املكتبة  بــادرت  اإلسامي، يف حن  الثقايف  املوعد  غائبة عن 
ــاري:  الــوطــنــيــة إلـــى تــبــنــي كــل إصـــداراتـــهـــا خـــال الــعــام اجلــ

»الرباط عاصمة الثقافة يف العالم اإلسامي 2022«.
معنية  غير  وكأنها  تــام  سكون  يف  العواصم  أم  وجماعة 
مبــنــاســبــة تــســتــعــد الــثــقــافــات الــعــاملــيــة لــلــمــشــاركــة فــيــهــا أو 
للنشر  الدولي  املعرض  ويف  أقطارها  عواصم  يف  تخليدها 
والكتاب املزمع إقامته بن ظهرانينا، أو الكتشاف العاصمة 
الـــتـــي تــربــعــت عــلــى عــــرش الــثــقــافــة اإلفــريــقــيــة والــثــقــافــة 
اإلسامية واحلوار البرملاني جنوب - جنوب... إلخ، ورمبا 
سيهتم املشاركون أكثر بالسؤال: هل توجد للرباط جماعة 
تقاليدها  وأصــالــة  الــتــاريــخــي  وتــراثــهــا  أهلها  ثقافة  متثل 
ــة  ونـــبـــوغ مــثــقــفــيــهــا وإشـــعـــاع رواد الــفــكــر األكــــادميــــي، ورزانــ
سيتساءلون  اجلــواب:  سيكون  وكيفما  احلكيمة؟  السياسة 

عمن يقود احلركة الثقافية فيها ؟
وحــتــى نــعــفــي الــزائــريــن مــن الــنــبــش يف شــؤونــهــا.. على 
اجلــمــاعــة أال »تــهــيــنــنــا« أمــامــهــم مــا دمــنــا نــحــن مــن صــوت 
وممتلكاتنا،  وسلطاتنا  أموالنا  وسلمناهم  مسيريها  على 
بل وسمعة عاصمة عظيمة، ليكونوا مرآة صادقة للصحوة 
الستدراك  رسالة  لعله  نقله..  لم  وما  ألبنائها..  الثقافية 

املوقف إكراما للناخبن والرباطين.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

رسالة مرموزة 
إلى جماعة عاصمة 
الثقافة يف العالم 

اإلسالمي

شــهر رمضان أقبل يف غياب من كان مساعدا 
للمحتاجين الرباطيين كريما مهتما ســائال عن 
أحوالهم زائرا ملقرات ســكناهم.. فمنذ حوالي 

شــهر، لبى نداء ربه وكان من املؤمنين الصادقين 
والعابدين الشــاكرين، إنه املرحوم املحسن 

الكبيــر أبوبكر باملعطي الرباطي، تغمده اهلل 
بواســع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

ويف ضواحي الراشــيدية توجد عائلة أخرى 
تحمل اســم باملعطي، رائدة يف إنتاج تمور 

»املجهول« وبه اشــتهرت يف الخليج العربي.. 
فمــا عالقتها بعائلة باملعطي الرباطية ؟

القانون الجماعي واضح في إسناد 
الجماعة،  إلــى  الــقــرب  خــدمــات  كــل 
هذا  من  بــاب  في  خدمة  كل  وصنف 
القانون ووضحها في فصول، ووضع 
لضبط  امليزانية  في  املادية  الوسائل 
وال  خدمة  تبقى  حتى  الخدمات  تلك 
هذه  جــل  أن  مــع  نقمة،  إلــى  تتحول 
وصفها  يمكن  الجماعية  الخدمات 
التي  ــخــدمــات«  ـــ»ال ب إال  نــعــت  بـــأي 
موظفيها  نفقات  الرباطيني  تكلف 
تحتضنها  التي  واملقرات  ومنتخبيها 
واملعدات التي تسهل وتضمن رفاهية 
حتى  مجانية  ليست  فهي  خدامها.. 
»خــدمــات«،  اســم  خطئا  بها  يلصق 
ألنها مكلفة ومستخلصة من ضرائبنا 
املادية  الوجيبات  ومــن  ورســومــنــا، 
في  »واجـــب«  كل  على  ندفعها  التي 
فأين  واملعاينات،  والشواهد  الرخص 

هي هذه الخدمة؟
من  درهــم  في  تسمح  ال  فالجماعة 
رسوم  وأداء  وجباياتها  ضرائبها 
خاتمها  عليها  تضع  ورقــة  أي  على 
هذا  حــســرة«،  »يــا  منتخب  وتوقيع 
ــاالت  ــب ــق االســت عـــن  ــث  ــدي ــح ال دون 
اإلنسانية  إلــى  تفتقد  التي  الجافة 
االحتقار..  األســـف،  ومــع  واللباقة، 
أصحاب  الــربــاطــيــون  ــن؟  م احــتــقــار 

ألجور  واملمولون  املنتخبني  سلطات 
موظفيهم  وامــتــيــازات  وتعويضات 
مليارا   34 حوالي  يكلفون  ولوحدهم 
االمــتــيــازات،  احتساب  دون  سنويا 
ونتوقف عند فوضى وحرب ضروس 
شهر  خالل  الرباطيون  لهما  يتعرض 
عام،  غش  ملتهبة،  أسعار  رمضان.. 
مضايقات،  مــحــتــرفــني،  مــن  تــســول 
عاطلة،  شبه  ومصالح  مــضــاربــات، 
املواطنني  بـ»خدمة«  املكلفني  وبعض 
ال يتفاهمون إال مع من كانت جيوبهم 
إال  نجدها  ال  العلة  وهـــذه  سخية، 
وفي  األســـواق  في  أمــا  املكاتب،  في 

ملوظفي  أثــر  فال  التجارية،  املحالت 
التي  االقتصادية  واملصالح  األقسام 
تعرض  ومن  اإلدارات،  في  تتحصن 
إلى اعتداء الغش أو ارتفاع في أثمنة 
إلى  التنقل  فعليه  املعيشية،  املــواد 
يسمع  من  وجــد  وإذا  املصالح،  تلك 
البال«..  في  »تصير  فإنها  شكايته، 
في حني كان من الالزم واملفروض أن 
وتتمركز  أبوابها  املكاتب  تلك  تقفل 
ــحــالت  ــرب مـــن األســـــواق وامل ــق ــال ب
الــتــجــاريــة عــلــى ثــالثــة أفــــواج، في 
الصباح والزوال واملساء، لكن مكاتب 
الجماعة  فــي  والــشــكــايــات  املــراقــبــة 

في  املقرات  بنايات  جــدران  »تراقب« 
مع  أبوابها  وتقفل  اإلدارية  الساعات 
والتسول  التجارية  الحركة  بــدايــة 

والغش والغالء.
الغالء  عن  املسؤولة  هي  فالجماعة 
ــات فــي رمــضــان وفــي غير  واملــضــارب
تسيرها،  الجملة  أسواق  فكل  رمضان، 
مــن خضر وفــواكــه ولــحــوم ودواجـــن 
ومنها  غذائية،  ومواد  وتوابل  وقطاني 
 3 بحوالي  تقدر  مداخيل  من  تستفيد 
التجار  يؤديها  مليون  و500  مليارات 
املاليير  هذه  املكان،  عني  وفي  »كــاش« 
ليست من جيوب تجار الجملة وال تجار 
أثمنة  إلــى  يضيفونها  بل  التقسيط، 
املستهلكون  يؤديها  التي  التقسيط 
فتهبط بردا وسالما في موارد الوثيقة 
لـــ»تــغــمــرنــا« بــضــرائــب غير  املــالــيــة، 

مباشرة لفائدة من انتخبناهم..
وال  ومراقبة،  مهيكلة  األســواق  فال 
وال  مهامها،  تــؤدي  اقتصادية  أقسام 
يجري  مــا  تفضح  جماعية  معارضة 
الرباطيني  تجويع  حساب  على  ويدور 
املنتشر..  والــغــش  الفاحش  بالغالء 
في  أحــســن«  »نستاهلو  أن  وأمــلــنــا 
األبواب حتى  على  الذي  رمضان  شهر 
يكون أفضل من سابقيه، بحمايتنا من 

»غول« عمر عقودا بالنهب والفوضى.



نقولقالوا

و

13بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

األسبوع  الرياضي

العدد: 1600 من 25 إلى 31 مارس 2022

أسبوعيات كريم إدبهي

ال حتدثوني عن زياش ومزراوي.. أعرف ما ال تعرفونه
الناخب الوطني خاليلوزيتش

آش كتعرف كاع؟ غير النحس والعكس...

وحيد يدافع عن اختيار شاكال
جرائد
هو غير شاكال؟ زيد عليه فجر، ماسينا، وشي وحدين 

آخرين، وحيد يدافع حتى عن الشيطان...

ال وجود لالعبي الرجاء يف الئحة خاليلوزيتش
مواقع

حتى هاذوك ديال الوداد، غير بزز منو..

هذه اختياراتي وأنا مسؤول عنها
خاليلوزيتش

آش عند امليت ما يدير قدام غّسالو؟

وحيد ال يهتم بدور املعد الذهني داخل املنتخب الوطني
صحف

هو تبارك اهلل قادر يدير كل شيء!

جدل بالئحة املنتخب الوطني
الصباح

صايف اللي عطا اهلل عطاه...

الثنائي الغاضب حاضر أمام الكونغو
الصباح

مالكم زربانني، الثنائي الغاضب ما كاينينش..

من املستحيل أن أعود للمنتخب الوطني
الالعب حكيم زياش
املجنون  هذا  ميشي  حتى  بأخرى،  ساعة  بدل  غير 

ديال وحيد ورجع.

ال أستحق هذه املعاملة السيئة
الالعب نصير مزراوي

فعال، ولكن...

خاليلوزيتش يستعني بـ»األب جيكو«
األخبار
خمسني  من  أكثر  مات  جيكو  األب  لفهامة؟  هاذ  آش 

عاما، كولو ملعب األب جيكو

املدرب طاليب يدرس نقاط قوة وضعف املغرب الفاسي
جرائد

راه ْدَرس، وَتْقصى، وْجراو عليه...

نهاية  إلى  امللكي من جمهوره  فريق اجليش  يحرم  الشغب 
املوسم

مواقع
إيلى كان غير بحال هاذوك القّتالة، بالش...

مونديال قطر 2022       الدور األخير

المنتخب المغربي ضد الكونغو الديمقراطية

الجمعة  يومه  الوطني  املنتخب  يعيش 
مساره  فــي  حاسمة  لحظة  ــارس،  مـ  25
الكروي، حيث يواجه على الساعة الرابعة 
منتخب  كينشاسا،  بالعاصمة  عــصــرا، 
إقصائيات  من  دور  آخر  برسم  الكونغو 

كأس العالم 2022.
عاشه  مــا  كــل  ننسى  أن  جميعا  علينا 
كثرة  ومن  تصدعات،  من  الوطني  الفريق 

القيل والقال، لنقف بجانب منتخبنا.
السلبية،  التعليقات  كل  ترك  كذلك  علينا 
ونؤجل عتابنا إلى ما بعد هاتني املباراتني 
جيل  مصير  ستقرران  اللتني  الحاسمتني، 
إلى  بالتأهل  يحلم  الــشــبــاب  مــن  جــديــد 
املونديال وكتابة التاريخ بمداد من الفخر.

املنتخب الوطني عودنا منذ القديم، على 
التاريخية  اللقاءات  في  القوي  حضوره 
ــخــصــم الـــذي  واملــصــيــريــة، ال يــهــمــه ال
سيواجهه مهما كانت قوته، ألنه يعرف ما 
ينتظره، وما ينتظره منه الجمهور املغربي 
بشكل عام، والذي يحلم بتأهل سادس إلى 
ستحتضنه  الذي  العاملي،  الكروي  العرس 
وألول مرة في التاريخ، دولة عربية شقيقة 

وهي قطر.
الديمقراطية  الكونغو  منتخب  أن  صحيح 
ليس بقوة الكاميرون، أو نيجيريا، أو مصر، 
تحدوه  طموح  منتخب  ولكنه  غانا،  وحتى 
النهائيات  هذه  إلى  التأهل  رغبة  اآلخر  هو 
مشاركته  بعد  تاريخه،  في  الثانية  للمرة 

األولى في مونديال أملانيا 1974.

دور  من  خروجه  وبعد  املغربي،  املنتخب 
ربع نهائي كأس أمم إفريقيا األخيرة، التي 
التجربة  اكتسب  الكاميرون،  احتضنتها 
التأقلم  على  الشباب  العبيه  ستساعد  التي 
مع األجواء اإلفريقية الصعبة، وحتى ملعب 
اللقاء،  هــذا  سيحتضن  ــذي  ال »الــشــهــداء« 
لن يكون عائقا  واملكسو بعشب اصطناعي، 
معسكره  خالل  تــدرب  الــذي  منتخبنا  أمــام 
السادس  محمد  الرياضي  باملركب  األخير 
على نفس العشب املتواجد بمركز املعمورة، 

كما أن األجواء داخل املنتخب الوطني تبدو 
االستعداد  أتــم  على  الالعبني  وكــل  جيدة، 
قبل  كينشاسا  من  إيجابية  بنتيجة  للعودة 
مباراة اإلياب يوم الثالثاء 29 مارس بمركب 
محمد الخامس بالدار البيضاء على الساعة 
في  والنصف مساء، حيث سيكون  السابعة 
املشجعني  من  اآلالف  وبجانبه  استقباله 
الذين سيؤازرونه إلى آخر لحظة من اللقاء.

حظ سعيد لألسود.

للعـــتاب ال وقـــت 

األســـود قـــلوبــنا مع 

مبــاراة لالنتصــار ورد االعــتبار
يعيد  ــخ  ــاري ــت ال وكـــأن   ...
ــق إلــى  ــطــري نــفــســه، فــفــي ال
بأملانيا، واجه   1974 مونديال 
منتخب  الــوطــنــي  املــنــتــخــب 
الزايير )الكونغو الديمقراطية 
ــا(، حــيــث عــرفــت هــذه  ــي حــال
ال  ــة  ــروي ك فضيحة  املـــبـــاراة 
الحكم  بطلها  كـــان  تــنــســى، 
ــور، المــيــتــي،  ــأجـ الــغــانــي املـ
أمام  منيعا  ســدا  وقــف  ــذي  ال
كل تحركات املنتخب املغربي، 
كــمــا أنــه طــرد رجــل الــوســط 
ظلما  الزهراوي،  العالي  عبد 
على  الباب  ليفتح  وعــدوانــا، 
الزايير،  ملنتخب  مصراعيه 
ثالثة  تسجيل  من  تمكن  الذي 
املرحوم  الحارس  على  أهداف 
عرقلته،  بعد  الشاوي،  أحمد 

وسط مرماه.

أقامت  الــزايــيــريــة  الحكومة 
أجــل  مــن  تقعدها  ولــم  الــدنــيــا 
مونديال  إلــى  منتخبها  تأهيل 
من  ــك  ذلـ كــلــفــهــا  مــهــمــا   1974
بفضل  ذلــك،  في  ونجحت  ثمن، 
التحكيم، كما كانت تنتظر جميع 
الالعبني سيارات فاخرة مباشرة 
بعد نهاية املباراة، كما حكى لنا 

الدولي السابق اعسيلة.
طاردتهم  األســود  لعنة  أن  إال 
1974 بعد  في مونديال ميونيخ 
ضد  نكراء  هزيمة  حصدوا  أن 
يوغوسالفيا في املباراة الثانية 
املباراة  في  وانهزموا   ،)0-9(
بهدفني  اسكتلندا  ضد  ــى  األول
لــصــفــر، وضـــد الـــبـــرازيـــل في 
املباراة األخيرة بثالثية نظيفة.

يعيد  الــتــاريــخ  وكــأن  بالفعل، 
فمنتخب  أخـــــرى،  ــرة  ــ م نــفــســه 

من  يمر  الديمقراطية  الكونغو 
عبرت  حــيــث  الــوضــعــيــة،  نــفــس 
الالمشروط  دعمها  على  حكومته 
من  الــعــديــد  ــدت  وعــق ملنتخبها، 
عالي،  مستوى  على  االجتماعات 
التقنية  واألطــر  الالعبني  ووعــدت 
مسبوقة،  غير  مالية  بتحفيزات 
دوالر  مليون  مبلغ  رصــدت  حيث 
إلى مونديال قطر  للتأهيل  كمنحة 

.2022
املبالغ  الــحــمــاس  هــذا  أمـــام 
فــيــه، حــذر االتــحــاد اإلفــريــقــي، 
إلى  اللهجة  شديدة  رسالة  عبر 
بهذه  الحكوميني  املــســؤولــني 
الدولة، بعدم التدخل في شؤون 
ــرام  الــريــاضــة، وعــلــيــهــم احــت
تدعم  التي  و»الفيفا«،  »الكاف« 
االتحاد  باستقاللية  وتطالب 
الكروي وابتعاده عن السياسة.

الديــمقراطية المغـــربي والكــونغو  المنــتخب  المواجــهات بين  تاريــخ 

...

...

المايسترو عبد العالي الزهراوي 
المطرود ظلما وعدوانا خالل مباراة 

المغرب ضد الزايير سنة 1973

بالكامرون: 25 فبراير 1972

املغرب ـ الزايير: 1ـ1 
)نهائيات كأس إفريقيا 72(

بكينشاسا: 9 دجنبر 1973

الزايير ـ املغرب: 3ـ0 
)تصفيات مونديال 1974(

باملغرب:

املغرب ـ الزايير: 0-2 )تصفيات 
مونديال 1974( خسر املغرب باالنسحاب

بإثيوبيا: 6 مارس 1976

املغرب ـ الزايير: 1ـ0
)نهائيات كأس إفريقيا 76(

بالرباط: 25 فبراير 1985

املغرب ـ الزايير: 1ـ0 
)تصفيات كأس إفريقيا 86(

بكينشاسا: 11 مارس 1985

الزايير ـ املغرب: 0ـ0 
)تصفيات كأس إفريقيا(

بالدار البيضاء: 13 مارس 1988

املغرب ـ الزايير: 1ـ1 
)نهائيات كأس إفريقيا(

بكينشاسا: 11 يونيو 1989

الزايير ـ املغرب: 0ـ0 
)تصفيات مونديال 1990(

بالقنيطرة: 27 غشت 1989

املغرب ـ الزايير: 1ـ1 
)تصفيات مونديال 1990(

بالسينغال: 14 يناير 1992

املغرب ـ الزايير: 1ـ1 
)نهائيات كأس إفريقيا 92(

بسطات: 29 غشت 1996

املغرب ـ الزايير: 7ـ0 
)مباراة ودية(

بالرباط: 9 يناير 2006

املغرب ـ جمهورية الكونغو: 3ـ0 
)لقاء حبي(

بأوييم )الغابون(: 
اإلثنين 16 يناير 2017

املغرب ـ جمهورية الكونغو: 0ـ1 
)نهائيات كأس إفريقيا لألمم 2017(

بالرباط: 13 فبراير 2020

املغرب - جمهورية الكونغو: 1-1

بكينشاسا:
 الجمعة 25 مارس 2022 

الكونغو ضد املنتخب املغربي... ؟

بالدار البيضاء:
 الثالثاء 29 مارس 2022 

املنتخب املغربي ضد الكونغو...؟

ننتظر بكل شغف هذه الفرحة



تحلـيل  إخـباري  

العدد: 1600 من 25 إلى 31 مارس 2022 14

إعــداد : سعيد الريحاني

في  املغربية  لــأحــزاب  دخــل  ال 
ــخــي بني  ــاري ــت هـــذا الــتــقــارب ال
هو  والــدلــيــل  وإسبانيا،  املــغــرب 
الديوان  من  جاء  الخبر  إعالن  أن 
امللكي املغربي، وليس من الجانب 
فيه:  جاء  بالغ  عبر  اإلسباني)..( 
املــبــادرة  تعتبر  إسبانيا  ))إن 
بمثابة  الــذاتــي  للحكم  املغربية 
وواقعية  جــديــة  األكــثــر  األســـاس 
ــة مـــن أجـــل تــســويــة  ــي ــصــداق وم
الـــخـــالف املــتــعــلــق بــالــصــحــراء 

الحيثيات،  ــي  وفـ ــة((،  ــي ــرب ــغ امل
مضامني  عن  املصدر  نفس  أعلن 
بها  بعث  التي  التاريخية  الرسالة 
بيدرو  اإلسبانية  الحكومة  رئيس 
سانشيز إلى امللك محمد السادس، 
متوقعة،  غير  عبارات  حملت  وقد 
من  سنوات  بعد  مسبوقة،  وغير 

املناورات.
بيدرو سانشيز  يقول  باختصار، 
في رسالته للملك محمد السادس: 
بشكل  تجمعهما،  البلدين  ))إن 

والتاريخ،  املحبة،  أواصر  وثيق، 
والجغرافيا، واملصالح، والصداقة 
ــمــا يــعــرب عن  املـــشـــتـــركـــة((، ك
يجمعهما  الشعبني  بأن  ))يقينه 
نفس املصير أيضا، بل إن ازدهار 
إسبانيا  بازدهار  مرتبط  املغرب 
قول  حسب  صحيح((،  والعكس 
ســانــشــيــز الـــذي ضــمــن رســالــتــه 
أشهر  بعد  متوقعة  غير  بعبارات 
حيث  الــفــهــم«  »ســـوء  مــن  طويلة 
بناء  في  يتمثل  هدفنا  ))إن  قال: 

الشفافية  على  تقوم  جديدة  عالقة 
ــرام  ــم، واالحــت ــدائ ــتــواصــل ال وال
بني  املوقعة  واالتفاقيات  املتبادل، 
عمل  كل  عن  واالمتناع  الطرفني، 
ــي مستوى  وف الــجــانــب،  ــادي  أحـ
نتقاسمه((،  ــا  م جميع  أهــمــيــة 
بكل  ستعمل  ))إسبانيا  وأضاف: 
مع  الــواجــبــة  املطلقة  الشفافية 
وستحترم  وحليف..  كبير  صديق 

ــدوام الــتــزامــاتــهــا  ــ ــ ــى ال عــل
وكلمتها((.

المغرب يسترجع هيبته التاريخية 

كيف تمكن السلطان
اإلســـبان  إقنـــاع  مــــن 

لم يكن لحزب االتحاد االشتراكي أي دور في إقناع 
المغربي  المقترح  بجدية  اإلسبان  االشتراكيين 
طاولة  على  الــمــطــروح  ــي،  ــذات ال الحكم  بــشــأن 
المفاوضات حول الصحراء، لكن إدريس لشكر استبق 
سانشيز  بيدرو  اإلسبانية،  الحكومة  رئيس  ليراسل  األحزاب  باقي 
قائال: ))أحيي فيك، العزيز بيدرو، شجاعتك.. في الحقيقة، سيذكر 
مهامه،  يمارس  زال  ما  إسباني  ومسؤول  زعيم  أول  أنك  التاريخ 
لبلدنا..  الترابية  الوحدة  باحترام  ويلتزم  المغربي  الموقف  يساند 
بالسرور  نشعر  أن  إال  لنا  يمكن  ال  ديمقراطيين،  وكاشتراكيين 
من  الجيوستراتيجي  الوضوح  باتجاه  اإلسباني  الموقف  لتطور 
أجل السلم واألمن والتعاون في المنطقة، وتقوية الديمقراطية 

ودولة الحق في ضفتي المتوسط((. 
الدعم  ))إن  اإلسبانية:  باللغة  المكتوبة  المراسلة  في  جاء  وكما 
طرف  من  المقترح  الــذاتــي  الحكم  لمخطط  قدمتموه  ــذي  ال
المغرب كحل واقعي للنزاع، يؤكد معرفة حقيقية بأهمية ملف 
الصحراء للشعب المغربي، وتعلقا صادقا بمبادئ حسن الجوار.. إن 
هذا الموقف يكتسي أهمية بالنسبة إلينا بالنظر إلى المسؤولية 
اإلسبانية  الحكومات  ولكون  الملف،  هذا  في  إلسبانيا  التاريخية 
لديها معرفة حقيقية بإكراهات وتطورات هذا الموضوع.. تطور 
الفرانكاوي  الماضي  من  التحرر  من  يمكن  اإلسباني  الموقف 
مستقبلنا  بناء  في  سيساهم  أنــه  كما  االستعمارية،  للحقبة 

المشترك في أفضل الظروف((.. هكذا تحدث إدريس لشكر.

إخباريتحليل 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
15 العدد: 1600 من 25 إلى 31 مارس 2022

تحلـيل  إخـباري  

فاملقاطع  تــصــدق..  ال  أو  صــدق 
رسالة  مــن  حرفيا  منقولة  ــاه  أع
رئيس الحكومة اإلسبانية إلى ملك 
املغرب، وال عزاء ملن كان يقول بأن 
قضية املهاجرين ستفسد العاقات 
عبر  حيث  وإسبانيا،  املغرب  بني 
على  ))عزمه  عن  سانشيز  بيدرو 
التصدي  أجــل  من  جميعا  العمل 
والسيما  املــشــتــركــة،  للتحديات 
تدفقات  تدبير  أجــل  من  التعاون 
ــي الــبــحــر األبــيــض  املــهــاجــريــن ف
ــط األطــلــســي،  ــحــي ــوســط وامل ــت امل
روح  إطار  في  الدوام  على  والعمل 

من التعاون الكامل((.
وهي  إسبانيا،  في  حصل  ــاذا  م
شهور  قبل  استقبلت  التي  نفسها 
إطار  في  البوليساريو  جبهة  زعيم 
رحلة عاج ملغومة، بتكلفة باهظة، 
العاقات  توتر  درجــة  إلى  وصلت 
واإليبيرية،  املغربية  اململكتني  بني 
تعديل  أيضا  نتائجها  مــن  ــان  وك
التورط  بعد  اإلسبانية  الحكومة 

الجيش  فيها  اختلط  حسابات  في 
تغيير  ســبــب  ــا  ومـ بــالــحــكــومــة؟ 
الدرجة  هذه  إلى  اإلسباني  املوقف 
التي أدهشت املتتبعني؟ فاالعتراف 
حد  ــي  ف يحمل  الــذاتــي  بــالــحــكــم 
املغربية  بالسيادة  اعترافا  ذاتــه 
كما  الجنوبية)..(،  األقاليم  على 
مباشرة  صدمة  يشكل  الــقــرار  أن 
الداعمة  الجزائرية  لألطروحات 
لانفصال، والتي كانت تروج دائما 

أن إسبانيا تسير في نفس الفلك.
اإلسبانية  ــة  ــدول ال تبني  ))إن 
فـــي ملف  ــة  ــي ــع ــواق ال لــلــمــقــاربــة 
منزلة  نفس  له  املغربية،  الصحراء 
املوقف األملاني الواقعي/ السياسي 
من  املُقترح  الذاتي  الحكم  بتبني 
عنه  يرتفع  لكنه  ــرب،  ــغ امل طــرف 
ــشــيء، عــلــى اعــتــبــار أن  بــعــض ال
املستعِمرة  الــدولــة  هــي  إسبانيا 
ــلــصــحــراء املــغــربــيــة  ــة ل ــق ــســاب ال
تشترك  بذلك  وهي   ،)1975/1884(
املشترك  التاريخ  في  املغرب  مع 

أغلب  أن  ذلك  إلى  أضف  للمنطقة، 
اللغة  يتكلمون  البوليساريو  قادة 
سفر  جوازات  ويحملون  اإلسبانية 
عدد  أكبر  بها  ويتواجد  إسبانية، 
من جمعيات االنفصاليني، وهو ما 
اإلسباني  املوقف  اإلعان عن  جعل 
زعــزع  قويا  زلـــزاال  بحق  الجديد 
وطــارت  الجزائري  النظام  ــان  أرك
)تعليق  تــنــدوف((  مخيمات  معه 
العام  األمــني  بــوصــوف،  هلل  عبد 

ملجلس الجالية(.
فــي شــرح الــتــطــورات األخــيــرة، 
يقول عبد هلل بوصوف وهو يؤكد 
ونحن   ..(( املــلــكــي:  الـــدور  على 
نعيد قراءة معالم املرحلة الجديدة 
اإلسباني  الخارجية  وزير  بلسان 
نعيد  نكاد   ،2022 مــارس   19 يوم 
ثــورة  خطاب  فــقــرات  نفس  قـــراءة 
من  غشت   20 ليوم  والشعب  امللك 
سنة 2021 عندما قال جالته: »إننا 
نتطلع بكل صدق وتفاؤل، ملواصلة 
اإلسبانية  الحكومة  مــع  العمل 

بيدرو  السيد  معالي  رئيسها  ومع 
مرحلة  تدشني  أجل  من  سانشيز، 
جديدة وغير مسبوقة في العاقات 
الثقة  أســـاس  على  البلدين  بــني 
املتبادل  واالحــتــرام  والشفافية 
وبالرجوع  بااللتزامات«..  والوفاء 
إلى نفس الخطاب، سنقف على أن 
هذه النتيجة التاريخية كان وراءها 
من  الــســادس،  محمد  امللك  جالة 
 :2021 غشت   20 يوم  بقوله  جهة 
مباشر،  وبشكل  شخصيا  »تابعت 
املفاوضات«،  وتطور  الحوار  سير 
اإلسباني  العاهل  أخرى  جهة  ومن 
فيليبي السادس، الذي صرح خال 
الــدبــلــومــاســي  للسلك  اســتــقــبــالــه 
املــعــتــمــد بــمــدريــد فــي يــنــايــر من 
الــعــاقــات  بــمــتــانــة   ،2022 ســنــة 
والرباط،  مدريد  بني  الدبلوماسية 

عاقات  ببناء  الدفع  وضرورة 
مؤسساتية أكثر صابة وقوة 

السلطان الحسن األول

الســادس المــلك محــمد  دبلوماســية 
 تحرج األحزاب والحكومة 

ماذا حصل في إسبانيا، 
وهي نفسها التي 

استقبلت قبل شهور 
البوليساريو  زعيم جبهة 

في إطار رحلة عالج 
بتكلفة  ملغومة، 

باهظة، وصلت إلى 
درجة توتر العالقات بين 

المغربية  المملكتين 
واإليبيرية، وكان من 

نتائجها أيضا تعديل 
الحكومة اإلسبانية بعد 

التورط في حسابات 
اختلط فيها الجيش 

بالحكومة؟ وما سبب 
تغيير الموقف اإلسباني 

إلى هذه الدرجة التي 
المتتبعين؟  أدهشت 

بالحكم  فاالعتراف 
الذاتي يحمل في حد 
ذاته اعترافا بالسيادة 

المغربية على األقاليم 
الجنوبية)..(

الملك محمــد الســادس:
))إن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة وأمر ال نقاش فيه وال تفاوض 

عليه، فمغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون مطروحة على طاولة 
المفاوضات، وأن المغرب ال يتفاوض على صحرائه، وإنما يتفاوض من أجل 

إيجاد حل سلمي لهذا النزاع اإلقليمي المفتعل((
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تحلـيل  إخـباري    
في الفترة املقبلة قصد إيجاد حلول 
أيام قليلة  ناجعة، وقد أتبعها بعد 
ــة ذات  بــزيــارة ودي ــك،  فقط مــن ذل
للرواق  وسياسية  رمــزيــة  دالالت 
املغربي باملعرض الدولي للسياحة 

بمدريد«((.
بهذا الشرح الذي يتفق معه نخبة 
من املتتبعني، يمكن القول أيضا أن 
قوية  ضربات  عــدة  تلقت  الجزائر 
من إسبانيا، ونفس الضربة تلقتها 
األوساط التي تدعي نضالها باألقالم 
رئيس  مبادرة  أن  علما  والتقارير، 
الحكومة اإلسبانية، ال يمكن فصلها 
اإلسباني،  القرار  دوائر  جميع  عن 
اإلسبانية  ــزاب  األحــ أن  والــدلــيــل 
التي أكدت عدم رضاها عن الوضع 
األحــزاب  بعض  تتعدى  ال  الجديد، 
االنفصالية،  األحزاب  أو  الصغيرة، 
داخل  لها  قدم  موطئ  تجد  ال  التي 
مما  اإلسبانية،  السياسية  الساحة 

يعطي ملوقفها طابع املزايدة)..(.
تعاطي  هي  املهزلة،  قمة  وتبقى 
اعتراف  مع  البوليساريو  جبهة 
الذاتي..  الحكم  بمقترح  إسبانيا 
والجلوس  اإلشــارة  التقاط  فبدل 
املــفــاوضــات قبل  عــلــى طــاولــة 
األوان، اختارت مهاجمة اإلسبان، 
تتهم  باتت  البوليساريو  إن  بل 
بـ»ارتكاب جرائم حرب«،  إسبانيا 
وهي فرصة ليعرف بعض اإلسبان 
قياديي  لبعض  الحقيقية  الطينة 
ــن كــانــوا  ــذي الــكــيــان الــوهــمــي ال
يتسولون الدعم في إسبانيا)..(.

في  الجزائري  للجنون  حد  وال 
إعالمها الذي تحول إلى مهاجمة 
ــا، لــتــكــتــب الــصــحــافــة  ــي ــان إســب
املغربية ما يلي: ))يتزايد الغضب 
الحكومة  اتــخــاذ  مــن  الــجــزائــري 
ملقترح  داعـــم  ملــوقــف  اإلسبانية 

املغرب  الذي يقدمه  الذاتي  الحكم 
في  املفتعل  النزاع  لحل  كأرضية 
الغضب  وهو  الجنوبية،  األقاليم 
بسحب  الجزائر  تكتف  لم  الــذي 
عنه،  للتعبير  مدريد  من  سفيرها 
التهام  بالخروج  ذلك  تجاوزت  بل 
مصدر  وقال  بالخيانة..  إسبانيا 
يكشف  لم   - جزائري  دبلوماسي 
ملوقع  تصريح  في   - هويته  عن 
الجزائري:  أونــاليــن«  »الــشــروق 

حال  أي  في  تطلع  لم  مدريد  »إن 
من األحوال وعلى كل املستويات، 
ــة، بــهــذه  ــري ــزائ ــج الــســلــطــات ال
في  ووصف،  الحقيرة«،  املساومة 
ذات السياق، موقف مدريد الجديد 
واعتبر  التاريخية«،  بـ»الخيانة 
تصريحات  الدبلوماسي  املصدر 
ــي  ــان ــر الــخــارجــيــة اإلســب ــ وزيـ
بــاملــخــزيــة والـــكـــاذبـــة بــالــقــول: 
ــة اإلســبــانــي  ــخــارجــي ــر ال ــ »وزيـ
يزعم  صحفية،  تصريحات  وفــي 
ــل املــواضــيــع مع  بــأنــه نــاقــش ك
أن  يوحي  مما  الجزائري،  نظيره 

تكون  قــد  الجزائرية  السلطات 
ملدريد،  املخزي  بالقرار  علم  على 
ما  التصريح  هذا  الواقع  في  لكن 
قبل  من  متعمدة  أكــذوبــة  إال  هو 

الحكومة اإلسبانية«((.
الحيثيات،  عــن  النظر  وبــغــض 
فإن ما يفهم من اإلعالم الجزائري، 
يكونوا  لم  الجزائر  حكام  أن  هو 
اإلسبانية،  الصفعة  هذه  يتوقعون 
السادس،  محمد  للملك  املحسوبة 

إلى  السالطني  تاريخ  يعيد  الــذي 
أكبر  زخــمــا  ويــعــطــي  ــة،  ــواجــه ال
بطابعها  املؤمنني  إمــارة  ملؤسسة 
خصومها  أن  رغـــم  ــتــاريــخــي،  ال
يعتبرون العالقة مع إمارة املؤمنني 
عالقة روحية فقط بينما هي تشكل 
فاملغرب  للسلطة،  امــتــدادا  فعال 
يتعلق  فيما  تاريخية  جــذور  لــه 
بتطبيق نموذج الحكم الذاتي.. فقد 
وشيوخها  القبائل  يفوض  »كــان 
لهم،  أصلح  هو  من  يختاروا  لكي 
وأخذ  للتزكية  للعاصمة  ويأتون 
على  وكمثال  السلطاني،  الطابع 

بالد  أمير  عايدة،  ولد  أحمد  ذلك: 
موريتانيا  فــي  ــوجــودة  امل أدرار 
السلطان  طابع  يملك  كان  حاليا، 
موالي الحسن األول، أي كان يحكم 
فالوم،  وأحمد  السلطان،  بأوامر 
في  املوجودة  الترارزة  قبائل  أمير 
أعماق موريتانيا الحالية، أي بالد 
باسم  يحكم  كان  املغربية،  شنقيط 
السلطان، وأمير البراكنة ولد بكار، 
كان يحكم بأوامر السلطان..«، ففي 

ــة  األدل كــل  توجد  السالطني،  زمــن 
الصحراء،  مغربية  على  التاريخية 
وفي زمن موالي الحسن األول، لم يكن 
هناك ال منظمة األمم املتحدة وال بان 
في  مشكل  هناك  يكن  ولم  كيمون، 
الباحثون،  يؤكد  حيث  الصحراء، 
على  املغربية  السيادة  مفاتيح  أن 
بجالء  واضحة  الجنوبية  األقاليم 
في فترة هذا السلطان الذي وصلت 
شهرته إلى بعض الدول املجاورة، 
ونخص هنا بالذكر، دولة الجزائر، 
يعلنون  رعاياها  بعض  كان  التي 
لجاللته،  احــتــرامــهــم  عــن  جــهــرا 
في  بسياسته  منبهرون  وأنــهــم 
وتصديه  بــالده  وحــدة  عن  الدفاع 
الصدد،  هذا  في  األجانب،  ألطماع 
قائال   linares الطبيب  يخبرنا 
ــد الــجــزائــريــني ويــدعــى  بــأن »أحـ
سنة  بعث  قد  بنحمزة،  قدور  سي 
1893 برسالة إلى السلطان موالي 
له،  والئــه  عن  فيها  يعلن  الحسن 
باملثول  له  السماح  فيها  ويطلب 
بني يديه، ألنه يرغب في أن يصبح 
)املصدر:  املغاربة«((  رعاياه  من 
الحسن  ــوالي  م »السلطان  كتاب 
على  املغربية  والــســيــادة  األول 
و1894«   1873 الجنوبية  األقاليم 

تأليف نور الدين بلحداد(.
وها هو امللك محمد السادس على 
))إن  يقول:  إذ  السالطني..  خطى 
ثابتة  حقيقة  الــصــحــراء  مغربية 
وأمر ال نقاش فيه وال تفاوض عليه، 
يوما  تكن  لم  الصحراء  فمغربية 
طاولة  على  مطروحة  تكون  ولــن 
املفاوضات، وأن املغرب ال يتفاوض 
من  يتفاوض  وإنما  على صحرائه، 
النزاع  لهذا  إيجاد حل سلمي  أجل 
اإلقليمي املفتعل(( )املصدر: خطاب 
امللك محمد السادس في الذكرى 46 

لخطاب املسيرة الخضراء(.

تبون وشنقريحة في زيارة مفبركة لـ»بنبطوش«

بالرجوع إلى نفس الخطاب، سنقف على أن هذه النتيجة التاريخية كان وراءها جاللة الملك 
محمد السادس، من جهة بقوله يوم 20 غشت 2021: »تابعت شخصيا وبشكل مباشر، سير 

الحوار وتطور المفاوضات«، ومن جهة أخرى العاهل اإلسباني فيليبي السادس، الذي 
صرح خالل استقباله للسلك الدبلوماسي المعتمد بمدريد في يناير من سنة 2022، بمتانة 

العالقات الدبلوماسية بين مدريد والرباط، وضرورة الدفع ببناء عالقات مؤسساتية أكثر 
صالبة وقوة في الفترة المقبلة قصد إيجاد حلول ناجعة
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للنقــاش

لــقــد جــعــل جــنــراالت الــجــزائــر من 
لتصفية  ســاحــا  والـــغـــاز  ــرول  ــت ــب ال
حساباتهم مع خصومهم وفي مقدمتهم 
أنبوب  املغرب، وذلك بعدم تجديد عقد 
»MEG« يوم 31 أكتوبر 2021، إذ كان 
الــهــدف هــو عــزل املــغــرب عــن محيطه 
أزمته  ذروة  أثناء  خاصة  املتوسطي، 
مع إسبانيا وانفجار قضية االنفصالي 
باإلضافة  غالي،  إبراهيم  بطوش/  ابن 
بخلق  الداخلي  االستقرار  تهديد  إلى 
ــاع أســعــار  ــفـ كــلــفــة اقــتــصــاديــة )ارتـ
على  وانعكاساتها  والتنقل  املحروقات 
من  عنها  ينتج  قد  وما  األولية(  املواد 
كلفة اجتماعية )اضطرابات اجتماعية 

واحتجاجات...(. 
مورد  ثالث  هي  الجزائر  وباعتبار 
للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد كل من 
روسيا بنسبة 41 في املائة والنرويج 
بـ 16.2 في املائة، وأول مورد إلسبانيا، 
بني  الطبيعي  الغاز  معركة  نقلت  فقد 
البحث  إطار  في  وبروكسيل  موسكو 
عن تعويض الغاز الروسي إلى البحر 
الئحة  فتح  يعني  ما  وهو  املتوسط، 
ذاك،  أو  الطرف  هــذا  مع  االصطفاف 
نتائج  من  ذلك  عن  يترتب  ما  كل  مع 

سياسية واقتصادية.
فقد  الدبلوماسي،  املستوى  وعلى 
رئاستها  خال  من  الجزائر  صرحت 
»سوناطراك«،  مسيري  خال  من  أو 
ــا  ــ ــد أوروب ــتــزوي ــدادهــا ل ــع عــن اســت
الطبيعي  الــغــاز  مــن  باحتياجاتها 
تحركت  كما  الصعبة،  الــحــاالت  فــي 
ــي  ســفــاراتــهــا بـــدول الــغــرب األوروبـ
الجزائر  أن  على  والتشديد  لطمأنتهم 
شريك موثوق في التزاماته وتعهداته، 
»سوناطراك«  جنراالت  كان  هل  لكن 
الروسي،  الغاز  تعويض  في  جادين 
وبيع  فقط  مــنــاورات  كانت  أنها  أم 
»الكام املعسول« للشركاء األوروبيني 
نتائج  ــظــار  ــت ان فـــي  ــني  ــي ــك ــري واألم
وأوكرانيا؟  روسيا  بني  املفاوضات 
وهل يتعلق األمر فقط بمناورة تهدف 
لصالح  سياسية  نتائج  جني  ــى  إل
أطروحة  وفرض  الجزائر  بروباغندا 

االنفصاليني على األجندة األوروبية؟
يمكن  ال  التاريخي،  املستوى  على 
إنـــكـــار أفـــضـــال مــوســكــو واملــعــســكــر 
في  الجزائري  النظام  على  االشتراكي 

العديد من املجاالت وفي مقدمتها مجال 
سنة  استقالها  إعــان  منذ  التسليح 
أن  التقارير  بعض  سجلت  إذ   ،1962
تقدر  بأسلحة  الجزائر  زودت  موسكو 
سنوات  بني  دوالر  مليار   11 بحوالي 
الرئيس  زيــارة  وخــال  و1989،   1962
 ،2006 سنة  للجزائر  بوتني  فاديمير 
لفائدة  الجزائر  ديون  إلغـاء  عن  أعلن 
دوالر،  مايير   4.7 بـــ  تقدر  موسكو 
 7.5 بقيمة  أسلحة  عقود شراء  وتوقيع 
مايير دوالر، وهو ما جعل من الجزائر 
التسليح  مجال  في  ملوسكو  زبون  ثالث 
الثكنات  ــل  ــ داخ ــب  ــدري ــت ال وبـــرامـــج 

الروسية.
الطاقة،  مجال  التعاون  شمل  كما 
بتوقيع كل من العماق الروسي »غاز 
على  الجزائرية  و»سوناطراك«  بروم« 
الغاز  إنتاج  تفاهم« حول  »بروتوكول 
الطبيعي وتحديث الحقول واملنشآت، 

سنة  الحديث  وجـــرى   ،2006 سنة 
إلى مجال  التعاون  2014 عن توسيع 
الطاقة النووية ومفاعات نووية، لكنه 

بقي مجرد نوايا ومشاريع معلقة..
ــن جــهــة أخــــرى، فــقــد اعــتــبــرت  ومـ
سارعت  التي  الــدول  أول  من  الجزائر 
ــال الــلــقــاح الـــروســـي  ــم ــع ــى اســت ــ إل
»كــورونــا«،  فيروس  ضد  »سبوتنيك« 

ذهب  ــداعــم،  ال االتــجــاه  نفس  وفــي 
 2 في  الجزائر،  جــنــراالت  موقف 
التصويت  خــال   ،2022 مــارس 

بشأن  روسيا  يدين  قــرار  على 
الجمعية  ــي  ف ــا  ــي ــران أوك

العمومية لألمم املتحدة.
أنه  نعتقد  ال  لــذلــك، 
التراكم  هــذا  كــل  بعد 

لعاقات  التاريخي 

جنراالت  سيجرؤ  موسكو   / الجزائر 
من  أبعد  الذهاب  على  »سوناطراك« 
إطاق »مفرقعات« إعامية ومجامات 
في  سياسية   / دبلوماسية  ووعــود 
مجال تعويض دول االتحاد األوروبي 
عــن الــغــاز الــروســي، وهــو مــا كشفه 
األول  املسؤول  توفيق حكار،  تصريح 
عــن »ســونــاطــراك«، بــأن »الــجــزائــر 
فقط  االتــحــاد  دول  مساعدة  يمكنها 
بعد تلبية احتياجات السوق الوطنية 
سنويا(،  مكعب  متر  مليار   43.2(
وهو  التعاقدية«،  التزاماتها  وتنفيذ 
ما ينقلنا إلى السؤال األكثر جدية، أي 
التقنية  الوسائل  الجزائر  تمتلك  هل 
الــغــاز  لــتــعــويــض  واللوجستيكية 
»مجازا«  فرضنا  لو  حتى  الــروســي، 
بطعم  الــغــرب  مساعدة  فــي  رغبتها 

الطعن للحليف الروسي؟
الساحر  على  السحر  انقلب  لقد 

أنبوب  لعقد  الجزائر  تجديد  بعدم 
املغربي  ــراب  ــت ال عــبــر  ــار  املـ »مــيــغ« 
أوروبـــا،  إلــى  ومنها  إسبانيا  نحو 
عبر  ــاز«  غ »ميد  بأنبوب  واالكــتــفــاء 
املار  ميد«  »ترانس  وأنبوب  أمليريا 
إيطاليا  نحو  التونسي  التراب  عبر 
الجزائر  يجعل  ما  وهــو  )أوروبـــا(، 
بعيدة عن لعب أي دور قوي في سباق 
أمام  الروسي  الغاز  تعويض 
12 مليار متر مكعب،  ضياع 
»ميغ«،  أنبوب  وهو صبيب 
واالكتفاء فقط بـ 8 مليارات 
مــتــر مــكــعــب »مــيــد 
مليار  و30  ــاز«  غـ
مــتــر مــكــعــب من 
ميد«،  »ترانس 
ــني  فـــــــــي حــ

 »2 »نورد ستريم  أنبوب  يبلغ صبيب 
55 مليار متر  الروسي وحده، حوالي 
من  تجعل  معطيات  وكلها  مكعب.. 
الجزائر ُموردا غير موثوق به، ولذلك 
الطبيعي  الغاز  مثا  إسبانيا  فضلت 

األمريكي رغم ارتفاع تكلفته.
إلى  يحتاج  الجزائري  النظام  أن  إال 
إخفاقات  فيها  ُيــصــرف  جــديــدة  ساحة 
يحتاج  أنــه  كما  الداخلية،  سياساته 
وبالتالي،  واألوكراني،  الروسي  للقمح 
فهو يحتاج إلى تلميع صورته بالخارج، 
»الذاكرة  ملفات  في  أزمته  بعد  خاصة 
املشتركة« و»األقدام السوداء« مع فرنسا 
اليمني  ضد  مهمة  رئاسيات  على  املقبلة 

املتطرف في شهر أبريل املقبل.
رغبة  هناك  أن  فيه،  شــك  ال  فمما 
في  »سوناطراك«  جنراالت  لدى  قوية 
في معادالت  »الفاعل«  بمظهر  الظهور 
دور  بلعب  ــو  ول الــدولــيــة  الــعــاقــات 

هل  لذلك،  بـ»الوكالة«،  أو  »ثانوي«، 
سفينة  من  الجزائر  جنراالت  سيقفز 
معدالت  في  بالزيادة  بوتني  روسيا 
إلى  األحفورية  املــواد  من  صادراتها 
وهل  موسكو؟  في  نكاية  الغرب  دول 
عن  الطرف  غض  هو  سيكون  الثمن 
اإلعام  وحرية  اإلنسان  ملفات حقوق 
يقول  كما  بالجزائر  الدينية  والحرية 

العديد من املراقبني؟
الجزائر  تملك  ال  الراهن،  الوقت  في 
تزويد  معركة  في  الرابحة«  »الــورقــة 
دول  بوجود  الطبيعي  بالغاز  أوروبــا 
»شرق  مجموعة  في  تتكتل  منافسة 
مشاريع  بتعثر  وكذا  للغاز«،  املتوسط 
السنني،  عــشــرات  منذ  ــاز  غ أنــابــيــب 
وهو   )GALSI( »ݣالسي«  كأنبوب 
اإليطالية  سردينيا  جزيرة  عبر  املــار 

نحو باقي التراب اإليطالي وبمقدار 8 
مليارات متر مكعب سنويا، ولإلشارة، 
فقد جرى االتفاق على البدء في إنجاز 
تحديد  مع   2009 سنة  منذ  املشروع 
 2012 سنة  فــي  االســتــخــراج  بــدايــة 
وبتكلفة 3 مايير دوالر، إال أن املنافسة 
بروم«  »غاز  الروسية  للشركة  القوية 
»ݣالسي«  أنبوب  أشغال  توقف  جعل 
سنوات  مدار  على  يتكرر   )GALSI(
أنبوب  أيضا  التعثر  وشمل  عديدة، 
نيجيريا  من  للصحراء«  »العابر  الغاز 
إلى الجزائر عبر النيجر، وهو األنبوب 
الـــذي بـــدأ الــحــديــث عــنــه مــنــذ سنة 
سيعود  طويل  توقف  وبعد   ،2009
 ،2018 سنة  من  أكتوبر  في  للواجهة 
أي مباشرة بعد توقيع اتفاقية تعاون 
واملغرب  نيجيريا  عاصمة  أبوجا  بني 
»أفريقيا  أنبوب  السنة حول  في نفس 
الــزيــارة  كــان ثمرة  الــذي  األطــلــســي« 
سنة  مــن  دجنبر  فــي  ألبــوجــا  امللكية 
سيحسم   ،2021 دجنبر  وفي   ،2016
تيميبري  النيجيري،  الطاقة  وزيــر 
مشاركته  هامش  على  األمــر،  سيلفا، 
 )Gastech( تيك«  »غــاز  مؤتمر  في 
على  بالتأكيد  اإلماراتية،  دبي  بمدينة 
األنبوبني  إنجاز  في  نيجيريا  رغبة 
الجزائري  األنبوب  تخصيص  مع  معا 
فيما  اإلفريقية،  الـــدول  الحتياجات 
سيتكلف األنبوب املغربي باحتياجات 

السوق األوروبية من الغاز الطبيعي.
وسواء تعلق األمر بمشروع »ݣالسي« 
مشروع  أو  إيطاليا،  مع   )GALSI(
العابر للصحراء مع نيجيريا،  األنبوب 
فإن الجزائر لن تستطيع تعويض الغاز 
ويلزمها  املتوسط،  املدى  على  الروسي 
املشروعني  إلنجاز  الوقت  من  الكثير 
الكلفة  لتغطية  شــركــاء  عــن  والبحث 
املالية الباهظة.. فهل ستخون الجزائر 
في  بالدخول  روسيا  التاريخي  حليفها 
سياسات  فــي  استراتيجية  شــراكــات 
أن  أم  الغربية،  للدول  الطاقي  األمــن 
إعامية«  »شطحات  مجرد  هو  األمــر 
استحالة  أمام  »سوناطراك«  لجنراالت 
السوق  في  الروسي«  »الــدب  تعويض 
تعويض  واستحالة  للطاقة  األوروبية 
الروسي  القمح  من  الجزائرية  السوق 

واألوكراني ؟
سُنتابع.

كيف تورطت الجزائر 
في خيانة حليفها 
روسيا التـــــقليدي 

يبدو أن جنراالت »سوناطراك« ال ينامون 
الروسية  القوات  اجتياح  منذ  العين  قريري 
املنصرم،  فبراير   24 يوم  األوكرانية  للحدود 
والسبب هو أن هذه الحرب فرضت عليهم معادلة 
التقليدي  الحليف  بين  االختيار  أجل  من  معقدة 
من  وأمريكا  الغرب  أو  جهة،  من  االتحادية  روسيا 
جهة ثانية، وانتقل الغاز الطبيعي من نعمة يغدق 
باقي  دون  وحدهم  سوناطراك«  »جنراالت  فيها 
طوابير  يف  املرابط  الشقيق  الجزائري  الشعب 
الحليب واللحم والخبز، إلى نقمة قد تجعل رؤوسهم 

مطلوبة أمام هيئات حقوقية وقضائية دولية.

تبون بقلم: عبد اهلل بوصوف

بوصوف

معادالت  في  »الفاعل«  بمظهر  الظهور  في  »سوناطراك«  جنراالت  لدى  قوية  رغبة  هناك 
جنراالت  سيقفز  هل  لذلك،  بـ»الوكالة«،  أو  »ثانوي«  دور  بلعب  ولو  الدولية  العالقات 
إلى  األحفورية  المواد  من  صادراتها  معدالت  في  بالزيادة  بوتين  روسيا  سفينة  من  الجزائر 
الثمن سيكون هو غض الطرف عن ملفات حقوق  الغرب نكاية في موسكو؟ وهل  دول 

اإلنسان وحرية اإلعالم والحرية الدينية بالجزائر؟
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ما يجري  
ويدور

 في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

األخير  اإلسبانية  احلكومة  قــرار  بعد 
بــدعــم مـــبـــادرة احلــكــم الـــذاتـــي يف األقــالــيــم 
وسبتة  مليلية  ســاكــنــة  تعلق  الــصــحــراويــة، 
احملتلتني آمالها على هذا التقدم احلاصل 
املغربية  املــمــلــكــتــني،  واالنـــفـــراج يف عــاقــات 
واإليــبــيــريــة، وذلــــك مــن أجـــل فــتــح معبري 
»باب سبتة« و»بني انصار«، والسماح للسكان 
كما  املدينتني  وإلى  من  والدخول  باخلروج 
ــا«،  ــبـ ــا، وتــنــظــيــم عــمــلــيــة »مـــرحـ ــقـ ــابـ ــان سـ ــ كـ

وبالتالي، عودة املياه إلى مجاريها.

بــني  ــات  ــراعــ والــــصــ ــاقـــات  ــقـ االنـــشـ أدت 
ــاء املـــكـــتـــب املـــســـيـــر لـــفـــريـــق املـــغـــرب  ــ ــضـ ــ أعـ
التطواني لكرة القدم، إلى تدخل اجلماعة 
تطوان،  إقليم  عمالة  مع  بتنسيق  الترابية 
من أجل احتواء الوضع، حيث عقد رئيس 
املكتب  هــذا  أعضاء  مع  اجتماعا  اجلماعة 
يف إحدى الفيات بتطوان، من أجل تهدئة 
األوضاع وإجراء عملية الصلح بني طرفني 
بتنسيق مباشر مع عامل اإلقليم.. ليطرح 
الـــتـــســـاؤل: مـــا حــجــم هــــذا الــــصــــراع وعــلــى 
مــن هـــذا الــصــراع حــتــى جــعــل أعــلــى سلطة 
بتطوان تتدخل مــن أجــل إصــاحــه وإعــادة 

املياه إلى مجاريها ؟ 

توصلت العديد من اجلماعات القروية 
بجهة الشمال، بالدعم املخصص للفالحني 
ــار الــبــرنــامــج  ــك يف إطــ ــل ــذي مــنــحــه امل ــ ال
الناجمة  األثـــار  مــن  للتخفيف  االستباقي 
عن تأخر التساقطات املطرية، وذلك لدعم 
املاشية  ومربي  والفالحني  الفالحة  قطاع 
ويتخوف  األمـــطـــار،  مــن شــح  املــتــضــرريــن 
العديد من املواطنني من إسناد عملية توزيع 
وقع  كما  السلطة  ألعــوان  املساعدات  هذه 
فترة  خالل  الرمضانية  املساعدات  خالل 
والتي  املاضية  السنة  من  الصحي  احلجر 
والزبونية  اخلــروقــات  من  العديد  شابتها 

واحملسوبية.

إرث ثقيل ينتظر مجلس مراكش

القليلة  املــطــريــة  الــتــســاقــطــات  بــعــد 
املدن  وباقي  تطوان  مدينة  عرفتها  التي 
طرقية  مسالك  عــدة  انــهــارت  املغربية، 
للجماعة  التابعة  واملــداشــر  بالدواوير 
تطوان،  إقليم  عمالة  الزيتون  الترابية 
سلك  الساكنة  باستطاعة  يعد  لم  حيث 
التحتية  البنية  غياب  بسبب  الطرق  تلك 
كما هو ظاهر في الصورة من مدشر بني 
حيث  املذكورة،  للجماعة  التابع  صالح 
بمياه  الصحي  الــصــرف  مــيــاه  تختلط 

األمطار.
وألن الجماعة غائبة عن معاناة ساكنة 
مغلقة  األبــواب  كل  وجدت  التي  املنطقة 
للجهات  بها  تقدموا  شكايات  عدة  رغم 
ما  على  زال  ال  الوضع  أن  إال  املعنية، 

من  البعض  تصريحات  حسب  عليه،  هو 
ساكنة الجماعة. 

الزيتون  الترابية  الجماعة  أن  كما 
كاإلنارة  اإلصــاحــات  أبسط  إلــى  تفتقد 
الصحي  الــصــرف  ــنــوات  وق العمومية 
فعا  تدل  التي  معبدة  الغير  والطرقات 
مستحيل،  جــد  فيها  اإلصـــاح  أن  على 
ناهيك عن انتشار البناء العشوائي الذي 
على  املطلة  املنطقة  هذه  جمالية  يشوه 

مدينة تطوان.
ويطالب سكان الجماعة املذكورة، عامل 
إلصاح  العاجل  بالتدخل  تطوان،  عمالة 
الدواوير  تربط  التي  الطريق  وتوسيع 
الرئيسية، واالهتمام  بالجماعة والطريق 
بمعاناتهم التي تتفاقم في غياب الحلول.

األمطار تعري الواقع الكارثي للمسالك الطرقية بجماعة الزيتون

عزيز الفاطمي

مدبري  فقهاء  على  يتعذر  قد 
إخراج  بمراكش  املحلي  الشأن 
الجماعي  املجلس  تعفي  فتوى 
العدالة  حزب  بقيادة  السابق، 
في  أصبح  والـــذي  والتنمية، 
املوجعة  الضربة  بعد  كان  خبر 
التي تلقاها خال االستحقاقات 
خلف  حيث  األخيرة،  الجماعية 
ليجد  ــا..  ــي ــق ث إرثــــا  وراءه 
فاطمة  برئاسة  الجديد  املجلس 
حزب  عن  املنصوري  الــزهــراء 
نفسه  ــرة،  ــاص ــع وامل األصــالــة 
»األلــغــام«)...(،  من  حقل  وسط 
لصفقة  إبرامه  خال  من  وذلك 
حيث  النظافة،  قــطــاع  تخص 
هذه  ومخلفات  اختاالت  بدأت 
الــصــفــقــة تــجــســد عــلــى أرض 
الـــواقـــع، مـــن خـــال الــعــاقــة 
للمزيد  والقابلة  متوترة  الجد 
املكاتب  بــن  ــصــراعــات  ال مــن 

النظافة وشركة  لعمال  النقابية 
التدبير املفوض لقطاع النظافة 
وقــفــات  تخللتها  ــش،  ــراك ــم ب
احــتــجــاجــيــة رفــعــت خــالــهــا 
لسياسة  رافضة  قوية  شعارات 
التهديد  وأساليب  الــامــبــاالة 
العمال،  صفوف  في  والترهيب 
من  عــدد  طــرد  بحاالت  متبوعة 
الشغل  ــون  ــان ق ــد  ض الــعــمــال 
املنصوري،  أن  كما  به،  املعمول 
اهتماما  تولي  املدينة،  عمدة 

وتسعى  النظافة  بقطاع  كبيرا 
جاهدة من أجل ترميم ما يمكن 
ترميمه بن الشركة والعمال ملا 

فيه املصلحة العامة للمدينة.
وفي هذا السياق، يتم تداول 
يتعلق  واســــع،  بــشــكــل  خــبــر 
قطاع  لتفويض  العمدة  بسحب 
حزب  عن  نائبها  من  النظافة 
االتحاد الدستوري، مع التذكير 
أن عقدت  لها  العمدة سبق  بأن 
الثاثاء  يــوم  مطوال  اجتماعا 

أعضاء  جميع  حضره  املاضي، 
املكتب املسير باستثناء النائب 
سحب  قرار  يزكي  مما  التاسع، 
لم  الساعة،  ولحدود  التفويض 
من  الخبر  نفي  أو  تأكيد  يتم 

طرف الجهات املعنية.
النظافة،  قطاع  عن  بعيد  وغير 
العاصمة  بحاجة  التذكير  يجب 
مرافق  إلى  للمملكة،  السياحية 
بمختلف  )املــراحــيــض(  صحية 
ــعــمــومــيــة تــنــاســب  األمـــاكـــن ال
والتاريخية  الحضارية  القيمة 
كرامة  وتحترم  الحمراء  للمدينة 
نموذج  عن  أما  والسياح،  الزوار 
املقترحة  العمومية  املراحيض 
صاحبة  تأشيرة  تنتظر  والتي 
الجماعي  باملجلس  األول  القرار 
منذ شهور، فهي لألسف عبارة عن 
دواليب خشبية ال تائم وظيفتها 
وال تقاوم ظروف مراكش املناخية 
من  األعــظــم  الــســواد  عقلية  وال 
تصميم  واضع  وكأن  املراكشين 
كوكب  في  يعيش  النموذج  هــذا 

غير كوكبنا سامحه هلل.

مراكش
مكناس

بعد حادث ريان.. مشاريع عشوائية لتغطية الشمس بالغربال بشفشاون
الطفل  مــأســاة  اســتــطــاعــت 
اآلبار  بإحدى  وقع  الــذي  ريــان، 
بــالــجــمــاعــة الــتــرابــيــة تــمــروت 
خال  شفشاون  إلقليم  التابعة 
للعالم  الشهر املاضي، أن تظهر 
تعانيها  الــتــي  املــعــانــاة  حجم 
من  الــقــرويــة،  املناطق  ساكنة 
واإلنــارة  التحتية  البنية  غياب 
املسالك  وانـــعـــدام  العمومية 

وجدت  حيث  وغيرها،  الطرقية 
ــجــهــات املــتــدخــلــة مـــن أجــل  ال
الطفل، قبل وفاته، نفسها  إنقاذ 
املسالك  غياب  بسبب  محاصرة 
بعدما  خــصــوصــا  ــة،  ــي ــطــرق ال
لهذه  األنــظــار  جميع  توجهت 
ضعف  أظــهــرت  الــتــي  املنطقة 
حمل  ــي  ف املنتخبة  املــجــالــس 
وغياب  الجماعات  هذه  حقيبة 

دور السلطة ملراقبتها في تنزيل 
البرامج التنموية للمنطقة التي 

تعيش ساكنتها عزلة قاتلة.
الجماعة  األمــر  هذا  دفع  وقد 
تغطية  ــى  إل تــمــروت  الترابية 
فشلها  بعد  بالغربال  الشمس 
التحتية  البنية  تحسن  فــي 
للمنطقة وفك العزلة عن املداشر 
عبر  وذلك  لها،  التابعة  والقرى 
من  سواء  تنموية،  برامج  جلب 
طرف املجلس اإلقليمي أو عمالة 
شفشاون ومجلس الجهة، إال أن 
املنوط  ــدور  وال الجماعة  غياب 
نطاق  عن  خارجة  جعلها  بها، 
عن  البعد  كل  وبعيدة  التنمية، 
املسالك  بتشييد  الــعــزلــة  ــك  ف
الطرقية وتجويد خدمات املرافق 
املجاالت  من  وغيرها  العمومية 
وهي  ــة،  ــضــروري وال الحيوية 
ترقيع  أجــل  من  الزمن  تسابق 
إصاح  عبر  ترقيعه،  يمكن  ما 
الطرقية  املسالك  بعض  وترقيع 
كما هو ظاهر في الصورة، حيث 

عن  عبارة  قنطرة  بإنجاز  قامت 
بميزانية  اإلسمنت  من  سورين 
عن  العزلة  فك  أجل  من  خيالية 
دوار »عزابة« و »تاغونة« بنفس 
هذه  جنبات  ملء  وتم  الجماعة، 
جعلها  مما  باألتربة،  القنطرة 
لحظة  أي  في  لانهيار  معرضة 
الحديدية،  الدعائم  بسبب غياب 
ال  التي  القنطرة  هــذه  أن  كما 
تتوفر على الشروط املعمول بها 
ملرور  تتسع  ال  املجال،  هذا  في 
الكبير،  الحجم  من  السيارات 
وتشكل خطرا على وسائل النقل 

التي يكون على متنها الركاب.
املنطقة  ساكنة  وتطالب  هذا، 
ــجــهــات املــعــنــيــة، بــالــتــدخــل  ال
هذه  في  تحقيق  فتح  أجــل  من 
ال  التي  العشوائية  املــشــاريــع 
التي  التقنية  للدراسة  تخضع 
هذه  مثل  فــي  ضــروريــة  تعتبر 
تأمن  أجل  من  وذلــك  املنشآت، 
جماعة  بن  واملواصات  الربط 

تمروت وباقي املناطق.

الحكم على مختلسي
الصغــرى القــروض  أمــوال 

األسبوع

الجرائم  بغرفة  القضائية  الهيئة  أدانـــت 
مستخدما  بمكناس،  االبتدائية  باملحكمة  املالية 
تابعة  الصغرى  للقروض  بوكالة  ومستخدمة 
منهما  لكل  نافذا  حبسا  بسنة  الشعبي،  للبنك 
بتهمة  درهـــم،  آالف   5 قــدرهــا  مالية  وغــرامــة 
»االختاس والتزوير في محررات بنكية وعرفية 
اآللية  املعالجة  بنظام  واملــس  واستعمالها 

للمعطيات«.
تضامنا  املستخدمن  بأداء  املحكمة  وقضت 
بينهما لفائدة البنك الشعبي للقروض الصغرى 
في شخص مديرها مبلغ عشرين مليون سنتيم، 
وإرجــاع  درهــم  ألف   20 قــدره  مدني  وتعويض 
أموال  من  املبالغ  واستخاص  املختلس،  املبلغ 
بصندوق  املتهمن  طــرف  من  املودعة  الكفالة 

املحكمة.
وكانت لجنة تفتيش تابعة للمؤسسة البنكية 
قد قامت بزيارة إلى فرعها بمكناس، حيث وقفت 
على اختفاء مبلغ مالي في ظروف غامضة، مما 
ضد  شكاية  تقديم  إلــى  املؤسسة  بــإدارة  دفــع 
قاضي  على  إحالتهما  تمت  حيث  املستخدمن، 
التحقيق الذي قرر متابعتهما من أجل اختاس 

والتبديد والتزوير في محررات بنكية.
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كواليس  جهوية

هدم »براريك« دوار أوالد العياشي في ظروف غير إنسانية
سال

الــتــي  املـــطـــريـــة  كشفت التساقطات 
شــهــدتــهــا مــديــنــة أكـــاديـــر مـــؤخـــرا، عـــن عــدد 
من االختالالت التي تتعلق بصفقة تأهيل 
ـــوق األحـــــــــد«، حــيــث  ــ ــاري »ســ ــتــــجــ املــــركــــب الــ
جتمعت املياه على شكل برك مائية يف عدد 
مــن املــنــاطــق، األمـــر الـــذي تسبب يف عرقلة 
حركة اجلوالن داخل السوق، كما حال ذلك 
إلــى محالتهم  دون وصــول عــدد من التجار 
يف ظـــــــروف مـــريـــحـــة، إضــــافــــة إلـــــى تــســرب 
األمطار من ثقوب بأسقف عدد من احملالت 
داخـــل الــســوق، ممــا يــفــضــح طــريــقــة بنائها 
املعمول  املعايير  حتترم  لم  أنها  يبدو  التي 
بــهــا، وحتــولــت األتــربــة املــتــواجــدة يف بعض 
األماكن إلى وحل، لذلك أصبح من املتعني 
عـــلـــى مــــرتــــادي الــــســــوق، الــتــحــلــي بـــاحلـــذر 
واالنتباه يف ظل هذه الوضعية املزرية التي 

باتت عليها هذه املعلمة االقتصادية.

ــح الــــــدرك املــلــكــي  تــمــكــنــت مــصــال
بتغازوت، يف الساعات األولى من يوم األحد 
السرية  للهجرة  عملية  إحباط  من  املاضي، 
وذلك  األشخاص،  من  مجموعة  طرف  من 
ــوران شــمــال مــديــنــة أكــاديــر،  بــشــاطــئ إميــ
حسب مصادر محلية أكدت أنه مباشرة بعد 
يف  بإخبارية  امللكي  الــدرك  مصالح  توصل 
املنطقة  أجل تطويق  من  هرعت  املوضوع، 
ــعــد، حــيــث جــرى  ــة عــن ب ــب ــراق وتــفــعــيــل امل
نساء  بينهم  األشــخــاص  مــن  عــدد  توقيف 
وأطفال، وأضافت نفس املصادر، أن أغلب 
ينحدرون  السرية  للهجرة  املرشحني  هؤالء 
من شرق املغرب، حيث جرى االحتفاظ بهم 
من أجل تعميق األبحاث التي تشرف عليها 
النيابة العامة املختصة، كما مت حجز زورق 
سريع مزود مبحركني نفاثني، باإلضافة إلى 
لكن  بالرحلة،  املتعلقة  املستلزمات  بعض 
حقيبة  حجز  يف  متثلت  الكبيرة،  املفاجأة 
من  كيلوغرامات  عشر  من  بأزيد  محملة 
وفق  للتهريب،  موجهة  كانت  الشيرا  مخدر 

ذات املصادر.

أوريــــر  بـــني  ــة  ــرابـــطـ الـ عرفت الطريق 
وأكادير مساء يوم األحد 20 مارس اجلاري، 
حـــالـــة ازدحــــــام كــبــيــرة، وذلــــك بــســبــب عـــودة 
الــوافــديــن على شــواطــئ تــغــازوت وإمــي ودار 
وغيرها إلى مدينة أكادير، بعد قضاء عطلة 
ــبــــوع، وكـــذلـــك بــســبــب األشـــغـــال  نــهــايــة األســ
بـــاحملـــور الــطــرقــي املـــذكـــور، وحـــســـب مــصــادر 
املكان، فقد تشكل على طول الطريق  بعني 
يف اجتاه أكادير، طابور طويل من السيارات 
بأفراد  مرفوقني  سائقيها  غالبية  كان  التي 
من أسرهم بعد قضاء عطلة نهاية األسبوع 
بشواطئ شمال أكادير، وأثار هذا االختناق 
املــــروري اســتــيــاء وغــضــبــا عــارمــا يف صفوف 

مستعملي هذه الطريق.

داء
أص

ســـوسية

فاس

تارودانت

إعادة فتح قضية »اختالسات أموال النقل المدرسي« بتارودانت

 األسبوع

تارودانت  بمدينة  املدرسي  النقل  قضية  عادت 
للواجهة بعد أن قررت محكمة االستئناف لجرائم 
جديد،  من  امللف  فتح  إعادة  مراكش  في  األمــوال 
بحفظ  أمــر  أن  التحقيق  لقاضي  سبق  بعدما 
أي  عن  يسفر  لم  التحقيق  بأن  ذلك  معلال  امللف 
وهم  األربــعــة،  بهم  املشتبه  ملتابعة  كافية  أدلــة 
املصالح  ومدير  السابق  اإلقليمي  املجلس  رئيس 

باملجلس وأصحاب شركة لبيع السيارات.

وتقدم دفاع املطالب بالحق املدني إلعادة إحياء 
أدلــة  مذكرته  ضمن  مــبــرزا  جــديــد،  مــن  القضية 
لرئيس  املوجهة  االتهامات  صحة  تؤكد  وقرائن 
قضية  في  وشركائه،  السابق  اإلقليمي  املجلس 
بآليات  مجهزة  املدرسي  للنقل  سيارة   40 شراء 

التتبع عن بعد في مارس 2017.
التي  »الــشــركــة  أن  املــحــامــي  مــذكــرة  وقــالــت 
حصلت على الصفقة، ال تتمتع بالصفة القانونية، 
املجلس  وبــن  بينها  االتــفــاقــيــة  أبــرمــت  حيث 
التسجيل  رقم  على  حاصلة  تكن  لم  الشركة  ألن 
 16 يوم  االتفاقية  إبرام  أثناء  التجاري  بالسجل 
التجاري  السجل  على  تحصل  ولم   ،2017 مارس 

على  تحصل  ولــم   ،2017 ــارس  مـ  20 يــوم  إال 
مارس،   21 يوم  إال  االجتماعي  الضمان  شهادة 
قانوني  بشكل  املحكمة  لدى  ملفها  تسجل  ولم 
»املمثل  أن  وأوضحت  االتفاقية«،  إبــرام  بعد  إال 
وليس  الرئيس  هو  اإلقليمي،  للمجلس  القانوني 
مدير املصالح الذي أبرم االتفاقية، بحيث ال يمكن 
على  يوقع  أو  مالية  بنفقات  يلتزم  أن  كان  ألي 
أو  مالي  التزام  عنها  يترتب  قانونية  وثيقة  أي 
الرئيس شخصيا، وهو ما  للمجلس غير  قانوني 

يتنافى مع هذه القضية«.
املجلس  رئيس  تفويض  أن  املــذكــرة  واعتبرت 
مبررا  يعتبر  ال  املالية،  في  العام  للمدير  اإلقليمي 

تترتب  التي  املالية  االلــتــزامــات  على  يوقع  لكي 
تحت  يبقى  تفويضه  ألن  قانونية،  مسؤولية  عنها 
مسؤولية ومراقبة الرئيس وال يعفيه من املسؤولية.
سيارات  اقتناء  أثمنة  فــي  املــذكــرة  وشككت 
النقل املدرسي التي وقع عليها املجلس اإلقليمي، 
كل  اقتناء  ثمن  من  التحقق  على ضرورة  مشددة 
السوق  في  املوجودة  األثمنة  مع  مقارنة  سيارة 
القتناء  الحقيقي  والثمن  األخرى،  الشركات  لدى 
آلة التتبع عن بعد مع ما هو موجود في السوق، 
دورة  فــي  بها  املــصــرح  األثــمــنــة  فــي  والتحقق 
املجلس اإلقليمي لسنة 2017 مع األثمنة املصرح 

بها أثناء تسليم السلط بن الرئيسن.

األسبوع

التابعة  الطيب،  أوالد  جماعة  ساكنة  خرجت 
أمام  كبيرة  احتجاجية  وقفة  في  فاس،  إلقليم 
مقر املجلس البلدي يوم األحد الفارط، للمطالبة 
الصالح  واملاء  الكهرباء  بشبكة  منازلها  بربط 
املحتجن  مــن  الــعــشــرات  واحــتــشــد  لــلــشــرب، 
مرددين شعار »مامفكينش، مامفكينش الرشوة 
والبرملاني  الجماعة  رئيس  ضد  معاطيينش«، 
عن حزب األحرار، متهمن إياه بـ»االبتزاز« قصد 

حصولهم على رخص الربط باملاء والكهرباء.
واعتبرت الساكنة أن رئيس الجماعة واملكتب 
الــدســتــوري  حقها  مــن  يحرمها  ــه،  ل ــق  ــراف امل
املشروع واملتمثل في ربط املنازل باملاء الصالح 
توفر  عــدم  إلــى  باإلضافة  والكهرباء،  للشرب 
ومساحات  تحتية  بنية  على  الترابية  الجماعة 

خضراء وفضاءات للشباب.
فاس  جهة  والي  غياب  الساكنة  انتقدت  كما 
مكناس، سعيد زنيبر، لعدم تجاوبه مع مطالب 
الــســاكــنــة، الــتــي تــخــرج منذ عــدة أشــهــر في 
بتحقيق  للمطالبة  أسبوعية  احتجاجية  وقفات 
الصالح  باملاء  الــتــزود  في  املتمثلة  مطالبها 

للشرب والكهرباء.
من  استغرابهم  عن  املواطنن  بعض  وعبر 

أوالد  جماعة  ساكنة  لقضية  الــوالــي  تجاهل 
الطيب، والتي وصلت إلى خارج حدود اململكة، 
بينما الوالي ال يعلم ما يحصل رغم أن الساكنة 
وجهت عدة رسائل للتعبير عن معاناتها ورفض 
املسؤولن املحلين تسوية قضية رخص الربط.
القضائية  للشرطة  الوطنية  الفرقة  أن  يذكر 
بجماعة  العقار  ملف  قضية  في  تحقق  زالت  ال 
أوالد الطيب، تحت إشراف الوكيل العام للملك 
ضبط  بعد  وذلــك  بفاس،  االستئناف  بمحكمة 
اختالالت في مصلحة التعمير واإلسكان بنفس 
تتعلق  تجاوزات  جانب  إلى  الترابية،  الجماعة 
لفائدة  والكهرباء  املــاء  رخص  ومنح  بالبناء 

مقاولن.

ساكنة أوالد الطيب تتهم الوالي زنيـبر 
بحرمانها من الماء والكهرباء

األسبوع

بجماعة  العياشي  أوالد  دوار  تعيش ساكنة 
بوقنادل، وضعية مزرية وظروفا صعبة بسبب 
التعمير  ومصلحة  املحلية  السلطات  قيام 
التابعة لعمالة سال، بهدم منازلهم دون منحهم 

مهلة حتى تتم تهيئة السكن الجديد.
قرار الهدم انتقدته جهات حقوقية، لكونه لم 
للعديد  واالجتماعية  اإلنسانية  الظروف  يراع 
لديهن  اللواتي  ــل  األرام خاصة  السكان،  من 
تحمل  بمقدورهن  وليس  وأطفال  مسؤوليات 

تكاليف الكراء ومصاريف املعيشة اليومية.
استيائهم  عن  السكان  من  العديد  عبر  وقد 
منحهم  دون  عليهم  ُفرض  الذي  العمالة  لقرار 
بالبقاء  لهم  السماح  أو  أمورهم،  لتدبير  مهلة 
يتابعون  الذين  للتالميذ  اعتبارا  بيوتهم،  في 
القريبة  التعليمية  املؤسسات  في  دراستهم 
السلطات  أقــدمــت  حيث  سكناهم،  مقار  مــن 
ابنتن  تعيل  أرملة  منزل  هــدم  على  املحلية 
لحالتها  تهتم  أن  دون  املرض،  تصارع  وأخت 
في  بناتها  رفقة  تركتها  حيث  ومعاناتها، 

الخالء في اليوم العاملي للمرأة.
املنازل  هدم  أن  حقوقية،  فعاليات  واعتبرت 

غير  مقاربة  هي  ألصحابها  البقع  توفير  قبل 
اجتماعية تتنافى مع التوجيهات امللكية، األمر 
معارضة  إلى  العائالت  من  العديد  يدفع  الذي 
من  اإلمكانيات  على  توفرهم  لعدم  الهدم  قرار 
العملية  يصاحب  وما  آخر،  محل  اكتراء  أجل 

من تشريد لألسر وهدر مدرسي لألطفال.
إقصاء  الحقوقية  الفعاليات  سجلت  كما 
ــادة دون  ــف ــن االســت ــن الــســاكــنــة م الــعــديــد م
ــدعــوى عـــدم إدراجـــهـــم في  ســبــب مــعــقــول، ب

اإلحصاء، علما أن العديد منهم يتوفرون على 
في  وشــاركــوا  املنطقة  في  انتخابية  بطائق 
إلى  داعية  األخيرة،  االنتخابية  االستحقاقات 
مع ساكنة  التعامل  في  اجتماعية  مقاربة  نهج 
الكراء  في  املساهمة  عبر  العياشي  أوالد  دوار 
لهدم  املادي  والتعويض  منازلهم،  هدم  تم  ملن 
فتح تحقيق  إلى  باإلضافة  اإلسمنتية،  البيوت 
البناء  انتشار  في  ساهمت  التي  الجهات  مع 

العشوائي بهذه املنطقة.

أسفي

 األسبوع

للحسابات،  األعلى  املجلس  تقرير  انتقد 
بسبب  أسفي،  ميناء  بإنجاز  املكلفة  الشركة 
انعدام نظام السالمة في العديد من ورشات 

املشروع.
امليناء  ورش  موقع  أن  املجلس  وكشف 
البحر  بأمواج  مرتبطة  حادثة  عرف  الجديد، 
أسفرت عن وفاة أربعة عمال، معتبرا أن ذلك 
املرتبطة  املخاطر  شأن  من  بالتقليل  مرتبط 

بالعمل قرب البحر.
نظام  وضع  ضــرورة  على  املجلس  وشــدد 
يراعي  امليناء  في  والبيئة  للنظافة والسالمة 
عامليا،  بها  املعمول  الفضلى  املــمــارســات 

والسهر على تفعيله.
مصلحة  تخصيص  تم  فقد  التقرير،  وحسب 
داخل مديرية إعداد امليناء الجديد مكلفة بتدبير 
نظام الصحة والسالمة، عبر السهر على احترام 

تدابير الصحة والسالمة داخل الورش.
من جانبها، اعتبرت وزارة التجهيز واملاء، 
أن هذه الحوادث تبقى معزولة، ألنها مرتبطة 
األمواج  سببته  ما  ومنها  البشري،  بالعامل 

غير املتوقعة.

ير ينتقد شركة  تقر
إنجاز الميناء النعدام 

السالمة معايير 

زنيبر



العدد: 1600 من 25 إلى 31 مارس 202022

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

املــنــاظــرة  تشهد  أن  املــفــتــرض  مــن  كـــان 
الجهوية للتعليم العالي، التي نظمت بمركب 
وزير  بحضور  ــدة،  وج ضواحي  »املعرفة« 
املخطط  إطــار  فــي  أقيمت  والــتــي  التعليم، 
التعليم  منظومة  تحول  لتسريع  الوطني 
تشهد  واالبتكار، أن  العلمي  والبحث  العالي 
ملفهوم  لتعطي  مــســتــديــرة  مــوائــد  تنظيم 
الذي  هو  العكس  أن  غير  معنى،  »املناظرة« 
إلى  »املــنــاظــرة«  هــذه  تحولت  حيث  حــدث، 
»إنجازاته«  لعرض  الجهة  ملجلس  محطة 
فقرات  أغــلــب  إن  بــل  بالتعليم،  املرتبطة 
بدءا  الجهة  حضور  عليها  طغى  املناظرة 

اتفاقيات  بتوقيع  وانتهاء  رئيسها  كلمة  من 
التعليم  ووزارة  والجامعة  املجلس  بــن 
قالوا  الذين  املتابعن،  بعض  حسب  العالي، 
الجامعة  إلى  املدعوة  األطــراف  من  عددا  أن 
للمشاركة  الحضور  تفيد  بدعوات  توصلت 
حضورهم  عند  لكن  مستديرة،  موائد  في 
مرة  ألول  اعتمادها  يتم  بمنهجية  تفاجئوا 
لفاعلن  عروض  تقديم  وهي  املناظرات،  في 
وأجوبة  سلفا  محضرة  وأسئلة  رسمين، 
حن  في  األمر،  وانتهى  الشاكلة،  نفس  على 
من  الكيلومترات  مئات  قطعوا  مشاركن  أن 

أقصى الجهة للمشاركة.  

الطريقة  هذه  أن  ذاتها،  املصادر  وأضافت 
الجامعية،  خلفت استياء كبيرا في األوساط 
وبخاصة هيئة التدريس، التي لم ترقها طريقة 
تنزيل هذه املحطة، التي كانت أقرب إلى ندوة 
عادية كما باقي الندوات التي تنظم في هذه 
 املؤسسة، أو تلك التابعة لجامعة محمد األول.
أولويات  من  فإن  املتابعن،  بعض  وحسب 
التعليم العالي، بلورة نظام أساسي وهيكلة 
في  االنخراط  يعقل  ال  إذ  للجامعة،  تنظيمية 
يعرف  ال  ــذي  ال الــوقــت  فــي  التسريع  ورش 
وال  مهامهم  حــدود  الجامعة  في  املتدخلون 

صالحياتهم، وفق تعبيرهم.

ــد مـــن أحــيــاء  ــدي ــع ــدت ال شــه
مدينة وجدة اختالالت في التزود 
بلغت  للشرب،  الصالح  بــاملــاء 
حي  سكان  عن  املاء  انقطاع  حد 
في  يقع  ــذي  ال ليبيا«،  »حــاســي 
األلفية،  ملدينة  الغربية  الضاحية 
إذ بقي سكان هذا الحي الشعبي 
7 أيام على األقل،  بدون ماء منذ 

وفق تصريحات ساكنة الحي.  
ــاش املـــواطـــنـــون ظــروفــا  ــ وع
صعبة بعد هذا املشكل، حيث لم 
يجدوا ما يروون به عطشهم، أو 
يغسلون به أوانيهم غير صهريج 
عله يخفف  املحسنن،  أحد  وفره 
لم  التي  األزمة  هذه  وطأة  عليهم 

يعهدوها من قبل.  
وفــي هــذا الــصــدد، قــال فاعل 

ذاته:  الحي  في  وساكن  جمعوي 
»إن هذا املشكل أثر على حياتهم 
املياه  يجدون  ال  بحيث  اليومية، 
مبرزا  لالغتسال«،  حتى  الكافية 
في  بشكاية  تقدموا  »السكان  أن 
الشرق،  جهة  لــوالــي  املــوضــوع 
أنه  وأضــاف،  وجــدة«،  وجماعة 
ــي قــدمــوهــا  ــت بــعــد الــشــكــايــة ال
من  عــدد  املــوضــوع، حضر  فــي 
لتوزيع  املستقلة  الوكالة  ممثلي 
املكان،  عن  إلى  والكهرباء  املاء 
تــزويــد  باستئناف  ووعـــدوهـــم 
لينا  و»قـــالـــوا  ــاه،  ــي ــامل ب الــحــي 
أخرى  جهة  في  يقطعوه  غــادي 

ويعطيونا املاء«، وفق تعبيره. 
الجهات  الحي  ساكنة  ونبهت 
إلى  املـــاء،  قطاع  عــن  املسؤولة 

حلول  وجــود  عدم  حالة  في  أنه 
يتفاقم  أن  للوضع  يمكن  ناجعة، 

مع حلول فصل الصيف وارتفاع 
الطلب على هذه املادة الحيوية. 

تفاقم وضعية التجار 
أنصــار  بنـــي  بمديــنة 

نظم جتار السوق اليومي مبدينة بني أنصار، 
وقفة احتجاجية على تنفيذ قرار يقضي بإفراغ 
رزقهم  مصدر  تعتبر  والتي  التجارية،  محالتهم 

وقوتهم اليومي، وفق تعبيرهم.
وشارك يف هذه الوقفة االحتجاجية أعضاء املكتب 
الــتــنــفــيــذي لـــالحتـــاد اإلقــلــيــمــي لــنــقــابــات الــنــاظــور، 
وأعضاء من اللجنة اإلدارية، ورفع احملتجون الفتات 
تــطــالــب بــإحــداث الــبــديــل املــتــوافــق حــولــه، وبتسريع 
التي باشرتها بلدية بني أنصار،  امللكية  مسطرة نزع 

والتي لم يعرف مآلها إلى حد اآلن. 
املغربي  باالحتاد  قيادي  دعــا  ذاتــه،  السياق  ويف 
للشغل بالناظور، اجلهات املسؤولة، إلى إيجاد حل 
للتجار، لكونهم يسعون إلى حتصيل قوت عيشهم، 

لذلك يجب تشجيعهم ال التضييق عليهم. 
ــه، أنــه »يــجــب وضــع برنامج  ــرز املــتــحــدث ذاتـ وأبـ
خــــاص اســتــعــجــالــي، وإطـــــالق الــــدراســــات لــذلــك، 
مــن أجـــل خــلــق منـــوذج تــنــمــوي خـــاص بــالــبــلــديــات 
احمليطة مبليلية احملتلة، وخلق أنشطة اقتصادية 
خــاصــة مــوجــهــة لــلــتــصــديــر لــكــون املــنــطــقــة تتوفر 
الداخلي«،  للتسويق  وأيضا  مينائية،  منصة  على 
»لــلــمــنــطــقــة مــؤهــالت ســيــاحــيــة كبيرة  مــضــيــفــا أن 
جدا، من شواطئ رملية وصخرية قل نظيرها يف 
مآثر  على  تتوفر  طبيعية  جبلية  ومواقع  العالم، 

تاريخية، وأشياء أخرى..«. 
ــى الــتــمــســك بـــهـــذه الــســوق  ويــســعــى الـــتـــجـــار إلــ
املــعــتــمــدة يف أســاســهــا عــلــى املــنــتــجــات الــفــالحــيــة 
الـــرواج  تخلق  تعتبر آخر منصة  والــتــي  املــغــربــيــة، 
باملكان  يومية  ســوق  بإقامة  طالبوا  كما  باملدينة، 

ذاته، حلفظ أرزاقهم وصون عائالتهم. 
يــشــار إلــى أن بني أنــصــار ارتــبــط اقــتــصــادهــا يف 
وقـــت ســابــق مبــديــنــة مليلية احملــتــلــة، وتــعــيــش يف 
األزمـــنـــة األخـــيـــرة ركــــودا وأزمــــة كــبــيــرة، ممــا جعل 
ــراغ يـــزيـــد مـــن شــــدة االحـــتـــقـــان بني  الـــقـــرار بــــاإلفــ

التجار والسلطات احمللية.

مناظرة لوزير التعليم تتحول إلى ندوة لعرض إنجازات مجلس الشرق 

الزمامرة

كواليس  جهوية

برشيد

أحياء وجدة بدون ماء والمسؤولون في دار غفلون

المحــلية والمــجلس الســلطة  بــين  صــراع خــفي 
بالزمــامرة األسبوعالجمــاعي 

 
  

مختلف  فــي  واملــســالــك  الــطــرق  مــن  العديد  تعيش 
مزرية  وضعية  برشيد،  بإقليم  الترابية  الجماعات 
التي  األخيرة  املطرية  التساقطات  عقب  تدهورها  بعد 
مما  التحتية،  البنية  في  العيوب  من  العديد  كشفت 
التي  والبرامج  الصفقات  حول  استفهام  عالمة  يطرح 
خصصت للنهوض بوضعية الطرق على صعيد اإلقليم 

والجهة.
وفي هذا السياق، طالب بعض املنتخبن بفتح تحقيق 
املسالك  عليها  توجد  التي  الكارثية  الوضعية  حــول 
الطرقية باإلقليم، والتي أنجزت بناء على مشاريع تكلف 
فضحت  حيث  سطات،  البيضاء  الدار  جهة  مجلس  بها 
األمطار األخيرة الغش املوجود في طرق جماعة سيدي 

املكي بعدما صرفت عليها مالين الدراهم.
مليئة  بــرك  إلــى  الطرقية  املــســالــك  تحولت  وقــد 
قبل  من  استعمالها  تم  التي  األتربة  بسبب  باألوحال، 
كبيرة  اختالالت  برزت  باألشغال، حيث  املكلفة  الشركة 
الطرق،  رغم مرور بضعة أشهر فقط على إصالح هذه 
مما يطرح تساؤالت حول آلية املراقبة وتتبع األشغال 
من قبل مجلس جهة الدار البيضاء الذي صرف ميزانية 
الترابية  للجماعات  التحتية  بالبنيات  للنهوض  مهمة 

باإلقليم.
للجماعات  التابعة  الدواوير  من سكان  العديد  وعبر 
الطرقية  املسالك  وضعية  من  استيائهم  عن  الترابية، 
على  األخيرة  املطرية  التساقطات  جراء  تدهورت  التي 
وضع  مما  عليها،  مهمة  ميزانية  صــرف  رغــم  قلتها، 
الساكنة في عزلة تامة بسبب صعوبة العبور من هذه 

الطرق، وخاصة السيارات ووسائل النقل املدرسي.
املنتخبة  للمجالس  املسؤولية  املواطنون  وحمل 
مراقبة  عــدم  بسبب  البيضاء،  الـــدار  جهة  ومجلس 
املشاريع واألشغال التي تقوم بإنجازها املقاوالت التي 

تظفر بالصفقات املربحة.

األمطار تفضح صفقات الطرق 
تحقــيق بفــتح  ومطــالب 

 
عزيز العبريدي

العام  الـــرأي  صفوف  فــي  حديث  ال 
الــتــوتــر  الــزمــامــرة إال عــن  بــمــديــنــة 
السلطة  بن  القائم  الخفي  والصراع 
املحلي،  الجماعي  واملجلس  املحلية 
لحد  الحقيقية  أسبابه  تجهل  ــذي  وال
الصمت  الطرفن  الــتــزام  بحكم  اآلن، 
عن  طــرف  كــل  وتحفظ  يقع،  مــا  تجاه 
فالعالقة  الرئيسية،  باألسباب  الجهر 
ــرام،  ي مــا  على  ليست  الجانبن  بــن 
حديث  هو  املدينة  باشا  أن  العلم  مع 
تنصيبه  تم  إذ  املنصب،  بهذا  العهد 
قبل   2021 سنة  خالل  املهمة  هذه  في 

االستحقاقات االنتخابية األخيرة.
الخفي،  التوتر  هــذا  تداعيات  ومــن 
للزمامرة  الجماعي  املجلس  إقـــدام 
املوظفن  أحد  استرجاع  على  مؤخرا 
ذلك،  إلى  إضافة  بالباشوية،  امللحقن 
من  التقنين  أحــد  تنقيل  مــؤخــرا  تــم 
املــرآب  إلــى  للجماعة  التقني  املكتب 
له عالقة  التنقيل  فيه.. فهل هذا  للعمل 
في  تأديبي  قــرار  أنه  أم  التوتر،  بهذا 

حق هذا املوظف ؟
فمنذ التحاق الباشا بمنصبه الجديد 
خاصة  مكانة  احتل  الزمامرة،  بمدينة 
باب  فتح  بحيث  املدينة،  سكان  لــدى 
مكتبه الستقبالهم واالستماع ملشاكلهم 
تبقى  لكن  لـــهـــا)..(،  حــلــول  ــجــاد  وإي
وكانت  الكأس  أفاضت  التي  النقطة 

الدائر  الصراع  هذا  في  مباشرا  سببا 
املصادر،  بعض  حسب  الجانبن،  بن 
املحتلن  املتجولن  الباعة  مشكل  هو 
للملك العمومي وشوارع وأزقة املدينة، 
بحيث أن كل طرف يتهم الطرف اآلخر 
هذه  ملحاربة  الــحــازم  التدخل  بــعــدم 
أخرى  أسباب  هناك  فهل  الــظــاهــرة.. 

لهذا التوتر؟
عن  اللثام  الطرفان  يميط  أن  نتمنى 
التعامل  يخدم  ال  الــذي  الــصــراع  هــذا 
يخدم  ال  كما  الجانبن،  بن  والعالقة 
مصلحة الساكنة، كما أن تأزم األوضاع 
بن السلطة املحلية واملجلس الجماعي 
فيها  تتخبط  التي  املشاكل  يخدم  ال 
املدينة، وتطبيق القانون على املحتلن 

للملك العمومي.

الجامعيعـزاوي
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ضحايا وداديات سكنية يطالـبون بالتدخل الملكي
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خنيفرة

جماعة تترك الساكنة 
في الظالم وتمنح

10 ماليين لجمعية 
األسبوع

  

يعيش ســكــان اجلــمــاعــة الــقــرويــة ســبــت أيــت 
يف  خنيفرة،  إقليم  بــوعــزة  مــوالي  بقيادة  رحــو 
العمومية،  اإلنارة  انقطاع  ظالم دامس، بسبب 
الكهرباء  فــاتــورة  عــن تسديد  وعــجــز اجلــمــاعــة 

الوطني. للمكتب 
ــعـــت اجلـــمـــاعـــة الــتــرابــيــة ســاكــنــة أربــعــة  ووضـ
دواوير يف أزمة حقيقية، بعدما فشلت يف تسوية 
املــشــكــلــة ودفــــع الــفــواتــيــر، الـــشـــيء الــــذي خلف 
الذين حملوا  استياء عارما يف صفوف السكان 
املجلس مسؤولية فشله يف تدبير الشأن احمللي.

ويــطــالــب بــعــض الــســكــان بــتــدخــل السلطات 
ــارة  ــ ــ ــيـــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة، بـــحـــل مــشــكــل اإلن الـــوصـ
ــيــــة، خــــاصــــة يف ظـــــل احلـــــديـــــث عــن  ــعــــمــــومــ الــ
تــخــصــيــص دعـــم مــالــي مـــن جــمــاعــة أيـــت رحــو 
لـــفـــائـــدة إحـــــدى اجلـــمـــعـــيـــات مـــن أجــــل إحـــيـــاء 

موسم)..(.
واعتبر هؤالء أن هذه املنحة كان من األجدر 
أن تخصص لتسديد فواتير اإلنارة العمومية، 
للجماعة،  التابعة  الدواوير  منها  التي حرمت 
ــي بــــدورهــــا حــمــلــت الـــســـاكـــنـــة مــســؤولــيــة  ــتــ والــ
استعمال مصابيح كثيرة يف املنازل مما تسبب 

يف ارتفاع تكلفة االستهالك.

بن سليمان

تحولت مصلى املدينة إلى مطرح للنفايات 
بــســبــب اإلهـــمـــال وعــــدم إجــــراء الــصــالة يف إطــار 
رغم   »19 »كــوفــيــد  جلائحة  الصحية  اإلجــــراءات 
أزمــور  عليها  تتوفر  التي  الوحيدة  الساحة  أنها 
ــودة الــنــشــاط لكل  ألداء صـــالة الــعــيــد، وبــعــد عــ
املجاالت.. هل تلقى هذه املصلى بعض الرعاية 
واالهتمام من قبل مسؤولي املجلس البلدي، أم 
أن املدينة أصبحت يف حاجة إلى مصلى جديدة 

يف فضاء مناسب ؟

والثقافية  االقتصادية  القطاعات  معظم 
»كــورونــا«،  جائحة  بأزمة  كثيرا  تضررت  والفنية 
العديد  إحياء  إعــادة  تتطلب  باتت  الظرفية  أن  إال 
وخاصة  والدينية،  والفنية  الثقافية  األنشطة  من 
املواسم السنوية التي تعتبر ملتقى اقتصاديا عريقا 
ينعش اجلهة بأكملها، كموسم موالي عبد اهلل أمغار 
بإقليم اجلديدة الذي يشكل صلة ثقافية وتاريخية 
والصوفية  الفنية  املهرجانات  جانب  إلى  ودينية، 
التي تنظم يف شهر رمضان، مثل مهرجان امللحون 

بوزيد،  سيدي  جــوهــرة يف  ومــهــرجــان  ــور،  أزمـ يف 
ومهرجان الفرس باجلديدة.

يجد املـــواطـــنـــون صــعــوبــة كــبــيــرة يف الــوصــول 
إلى محطة القطار ليال، ألنها توجد خارج املدينة 
اإلنـــارة  تتوفر على  إليها ال  تـــؤدي  الــتــي  والــطــريــق 
الــعــمــومــيــة، وحــتــى احملــطــة ال يــوجــد بــهــا حـــراس، 
انتظار  يف  مغامرة،  شبه  إليها  الذهاب  يجعل  مما 
للسكك  الوطني  واملكتب  البلدي  املجلس  اهتمام 

احلديدية بهذه احملطة والطريق للنهوض بها.

البلدي  باملجلس  املــعــارضــة  رئــيــس  يفضل 
باقي  دون  االنتخابية  دائــرتــه  عــن  فقط  الــدفــاع 
االجتماعي  التواصل  وسائل  خــال  من  الــدوائــر، 
وغيرها، وذلك إلبراز دوره وكأنه يف حملة انتخابية، 
علما أن واجبه ومسؤوليته تفرض الدفاع عن بقية 
الساكنة، والعمل من أجل املصلحة العامة للمدينة 

وليس لدائرة معينة.

أخبارأزمـــــــــــــــور

األسبوع
 

خـــرج عـــشـــرات املــواطــنــن مـــن ســاكــنــة 
وقفة  فــي  سليمان،  بــن  بإقليم  املنصورية 
قضائي  تحقيق  بفتح  للمطالبة  احتجاجية 
مشروع  عرفها  التي  املالية  االختالالت  حول 
في  وأيضا  باملنصورية،  بيتش«  »أندلسيا 
)بن  سكنية  وداديـــات  أربــع  وتسيير  تدبير 

مسيك، أيمن وابتهال وأندلسيا(.
ويطالب ضحايا املشروع السكني »أندلسيا 
لرفع  السادس،  محمد  امللك  بتدخل  بيتش«، 
الضرر بعدما تعرضوا للتماطل واالحتيال من 
قبل الوداديات املذكورة، التي ترفض تمكينهم 
ساهموا  التي  أموالهم  مصير  أو  شققهم  من 
صعوبة  يجدون  حيث  سنوات،  عدة  منذ  بها 
نفوذ  بسبب  وعــراقــيــل  القضاء  فــي  كبيرة 

أعضاء املكاتب املسيرة للوداديات.
وندد املنخرطون بهذا التماطل الذي ينهجه 
بعدما   ،2013 سنة  منذ  املــشــروع  مسؤولو 
سنتيم  مليون   37 لـ  وصلت  بمبالغ  ساهموا 
مما  املوعودة،  الشقق  على  يحصلوا  أن  دون 
تحريك  دون  لكن  للقضاء،  يلجئون  جعلهم 

ملف الدعوى القضائية.
وقال املتضررون أنهم »منذ سنة 2016 وهم 
ينتظرون االنتهاء من املشروع السكني، بعدما 
للوداديات  املالية  الواجبات  جميع  قدموا 
للسكن  على شقة  الحصول  أجل  من  السكنية 

بعض  بكون  اصطدموا  لكنهم  االقتصادي، 
الوقت  نفس  فــي  هــم  الــوداديــات  مسؤولي 
أحد  وأضــاف  السكني«،  للمشروع  مقاولن 
الضحايا، أن »هناك تماطال من قبل مسؤولي 
تقديم  إلــى  باملتضررين  دفــع  مما  الــوداديــة، 
ورئاسة  للقضاء  األعلى  للمجلس  شكايات 
النيابة العامة، ألجل تحريك امللفات املعروضة 
على القضاء والتي يتم رفضها أو الحكم بعدم 
لدى هؤالء  تساؤالت  يطرح  مما  االختصاص، 
املواطنن، خاصة وأن من بن أعضاء املكتب 

املسير للودادية يوجد أحد القضاة«.
بيتش«  ــا  ــســي ــدل »أن ضــحــايــا  بـــن  ومـــن 

عدد  يبلغ  حيث  بفرنسا،  مغاربة  مهاجرين 
طائلة  أموال  قدموا  منخرطا   744 الضحايا 
للودادية السكنية وصلت لـ 25 مليار سنتيم، 

دون إخراج املشروع إلى حيز الوجود.
الــعــدالــة  بتطبيق  املــتــضــررون  ويــطــالــب 
ومصير  الوداديات  حسابات  في  والتحقيق 
تعقد  لم  وأنها  السيما  صرفت،  التي  األموال 
سوى جمعا عاما واحدا منذ سنة 2012، حيث 
عليها  يشرف  سكنية  وداديـــات  أربــع  توجد 
في  أموالها  من  يستفيدون  أشخاص  أربعة 
الضحايا  مصير  يبقى  بينما  أخرى،  مشاريع 

مجهوال.

األسبوع
 

  
التواصل  مواقع  نشطاء  تناقل 
ــة  ــي ــارث ــي، صـــــورا ك ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
الحسن  اإلقــلــيــمــي  للمستشفى 
حيث  خــريــبــكــة،  بمدينة  الــثــانــي 
مزرية  حالة  في  واملرافق  األوســاخ 
النظافة،  وغــيــاب  اإلهــمــال  بسبب 

واالزدحام في مصلحة الوالدة.
استيائهم  عــن  النشطاء  وعبر 
عليها  يوجد  التي  الوضعية  مــن 

والذي  اإلقليمي،  املستشفى 
ــى إصــالحــات  يــحــتــاج إلـ
متعددة للنهوض باملرافق 
ــام  ــســ ــ ــة واألق ــي ــح ــص ال
ــك  ــواجــدة فــيــه، وذل ــت امل
الخدمات  تحسن  ألجل 

ــى،  ــرض ملــصــلــحــة امل
وأن  الســـيـــمـــا 

املـــســـتـــشـــفـــى 
قبلة  يــعــتــبــر 
ــة  ــ ــن ــ ــاك ــســ ــ ل
من  العشرات 
ــات  ــاع ــجــم ال

الترابية باإلقليم.
وحمل النشطاء إدارة املستشفى 
للصحة  اإلقــلــيــمــيــة  واملـــديـــريـــة 
ــاع  ــة، مــســؤولــيــة األوضــ ــن ــاملــدي ب
هذا  مرافق  إليها  آلت  التي  املزرية 
يفتقد  ــذي  ال االستشفائي،  املركز 
مما  الضرورية،  اللوازم  من  للعديد 
ظل  في  املرضى  معاناة  عنه  ترتب 
لهم،  املقدمة  الخدمات  غياب جودة 

وتفشي املحسوبية والزبونية.
للمجلس  ــر  ــري ــق ت كــشــف  وقـــد 
العديد  عــن  للحسابات،  األعــلــى 
مــن املــالحــظــات واالخـــتـــالالت في 
مستشفى  منها  املستشفيات 
بالبنيات  تتعلق  خريبكة، 
ــزات  ــتــجــهــي الــتــحــتــيــة وال
البشرية،  واملوارد  واألدوية 
من  العديد  أن  إلــى  مشيرا 
قديمة  التحتية  الــبــنــيــات 
وغير  الــصــيــانــة،  وقــلــيــلــة 
الخدمات  لتقديم  مناسبة 
ــة  ــ ــمـ ــ ــالئـ ــ املـ
لـــلـــمـــرضـــى، 
الطاقة  أن  كما 
االســتــيــعــابــيــة 

غير كافية.

صفــروخريبكة

مواقع التواصل االجتماعي تكشف الوضعية 
للمستشفى اإلقليمي بخريبكة الكارثية 

أيت الطالب

األسبوع

لــوزارة  تابعة  تفتيش  لجنة  قامت 
من  صفرو،  لجماعة  بزيارة  الداخلية، 
أجل افتحاص صفقات الجماعة املرتبطة 
خالل  املنزلية  النفايات  تدبير  بقطاع 
رصدت  أن  بعد   ،2020-2015 الفترة 

اختالالت في عهد املجلس السابق.
والتدقيق  االفتحاص  عملية  وتأتي 
بناء  الداخلية،  لجنة  بها  تقوم  التي 
البلدي  املجلس  رئيس  من  طلب  على 
الداخلية  وزيــر  راســل  الــذي  الحالي، 
من أجل التدخل بعدما رصد اختالالت 

ــرمــة مــع الــشــركــة  ــب فــي الــصــفــقــة امل
النفايات،  قطاع  تدبير  لها  املفوض 
ملتزمة  غير  الشركة  أن  تبن  حيث 
بالشروط املنصوص عليها في الفصل 
دفتر  من   32 والفصل  االتفاقية  من   9
مرافق  بإنجاز  واملتعلق  التحمالت، 

إدارية وتقنية.
لجنة  بـــإرســـاء  ــرئــيــس  ال وطــالــب 
الــحــســابــات  ــي  ف للتدقيق  تــفــتــيــش، 
املكلفة  الشركة  مع  املبرمة  والعقود 
بقطاع النظافة، خاصة وأن مدة العقد 
وذلــك  ــقــادم،  ال مــاي  شهر  فــي  تنتهي 
الجماعة،  وأموال  حقوق  على  للحفاظ 
غرامات  فرض  إلى  الرئيس  لجأ  حيث 
مجموعها  وصلت  الشركة  على  مالية 

لـ 70 مليون سنتيم، وذلك بسبب عدم 
التزامها بالبنود.

املجلس  طالب  السياق،  نفس  وفي 
الداخلية،  وزارة  للحسابات  األعلى 
قطاع  تدبير  في  جديدة  مقاربة  بنهج 
الترابية  الــجــمــاعــات  بــن  الــنــفــايــات 
على  ترتكز  لها،  املفوض  والشركات 
من  والــفــرز  النفايات  مــن  التقليص 
املصدر عند اإليداع والتدوير والتثمن، 
النهائية،  النفايات  في  الطمر  وحصر 
املسؤولية  نظام  تطبيق  إلــى  داعــيــا 
وتطبيق  النفايات،  ملنتجي  املوسعة 
اإلتاوات على املنتجن الكبار، وتطبيق 
جمع  لنظام  املخالفن  على  الجزاءات 

والتخلص من النفايات.

وزارة الداخلية تفتحص جماعة صفرو

األسبوع
  

الرئيس  إلــى  شكاية  فاطمة،  العمراني  املواطنة    وجهت 
املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، 
بتاونات  االبتدائية  املحكمة  أصدرته  حكم  من  فيها  تشتكي 

ضدها، يتعلق بنزاع حول بقعة أرضية تستخدم في الفالحة.
أرضية  تملك قطعة  أنها  املواطنة في شكايتها،  وقالت 
»أربع  مساحتها  بوعروس،  بقيادة  بوعروس  عن  بدوار 
للبيع  عرفي  عقد  إلبطال  املحكمة  إلى  وتقدمت  خدامة«، 

ألنها كانت تعتقد أن العقد املوقع هو للزراعة »املغارسة« 
فقط، لكن تم الحكم بعدم قبول الطعن بحجة عدم اإلدالء 
بأصل عقد البيع، ثم تقدمت بدعوى ثانية مع اإلدالء بعقد 
أيضا،  املحكمة  طرف  من  الدعوى  رفض  تم  لكن  البيع، 

بحجة أن العقد ال يتضمن أي تاريخ.
للمجلس  املنتدب  الرئيس  من  املتضررة  والتمست 
املناسبة  اإلجـــراءات  واتــخــاذ  تدخله  للقضاء،  األعــلــى 
طرف  مــن  احتيال  لعملية  تعرضت  بعدما  إلنصافها 
الشخصن اللذين استغال جهلها لهذه التفاصيل من أجل 

السطو على أرضها.

النبــاويتاونات لعــبد  تشــتكي  مواطــنة 
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المألــوف الحانــوت« خــارج  »مــول 

اللي  الحانوت  مــول  كــان  الوقت  ــد  واح
تايسّولوه  نهار  ّبُروْدِوي،  فِشي  الثمن  مطّيح 
على  أصاحبي  »مالك  الحرفة  في  عشرانو 
الفهامة  من  بكثير  كايتحّجج  كان  حالتك؟«، 
والفلسفة، أنه وفي إطار املاركوتينغ وداكشي 
ديال فنون التسويق: »غير تاْيِليِكيِدي السلعة 

بذاك البُروْدِوي«.
اليوم حيث األسعار ديال جميع الّبُروْدِوّيات 
غير  بَقى  ما  السبع،  السماوات  إلى  مرتافعة 
بأقل  معروض  اللي  هو  الحانوت  مول  هاذ 
مطروح  أنــه  تؤكد  املــؤشــرات  وكــل  األثمنة! 
ومؤهل باش يتِليِكيَدا مع السلعة، وما تسمع 
هاذ  مثل  في  املهنية  والتنظيمات  الُغرف  من 
املواسم غير: ِريْكالم ِريْكالم!! يالـله ُروْل.. ما 

عنُدو باگاج..
املصير  ــذا  ه ببلوغ  التنبؤ  يــكــون  ربــمــا 
أوضاع  ومعها  القرب،  تجارة  إليه  آلت  الذي 
التي  الدوافع  من  واحدا  فلكها،  في  الدائرين 
ساقت صديقا لي إلى أن يخوض غمار تجربة 
العريضة  خطوطها  تلخص  غريبة!  عجيبة 
قصة غاصة بالكثير من العبر باطنا، ومحاطة 
بالكثير من الغموض ظاهرا.. تحكي أطوارها 
ممتدة  معرفة  به  وتجمعني  هذا،  أن صديقي 
من أيام الدراسة إلى حدود اليوم، قد أقدم على 
تتنافى  مألوفة،  وغير  جريئة  قــرارات  اتخاذ 
مع  وتفصيال  جملة  وتتعارض  قاطع،  بشكل 

أوساط  في  بها  املعمول  األعراف 
التاريخ،  مالني الحوانت على مر 
إلى درجة اعتقاد أن ما أقدم عليه 
قد يمكن تصنيفه في خانة التمرد 
بنية  وترصد،  إصــرار  سبق  عن 

قلب األوضاع رأسا على عقب!
ينحدر صديقي مول الحانوت 
بجنوب  أمــازيــغــيــة  أصـــول  مــن 
بالرباط،  مــزداد  ولكنه  املغرب، 
من  خليطا  جامعا  بها،  ونشأ 
بالحياة،  النابضة  الــثــقــافــات 
انبثقت عنها هواية العزف على 

تفاصيل  بأدق  وتعلقه  وولعه  الهجهوج،  آلة 
وقد  طــقــوس،  مــن  يرافقه  ومــا  كــنــاوة  عالم 
في  الــدراســة  عن  ينقطع  أن  األقــدار  شــاءت 
مستوى اإلعدادي، ثم يخوض بعد ذلك غمار 
أن  استطاع  أنه  حتى  مبكرا،  القرب  تجارة 
من  السنوات  مرور  مع   - العز  أيام   - يترقى 
مسير محل تجاري لحساب الغير إلى صاحب 
محلني تجاريني من الحجم املتوسط، يشتغل 
مسيران  بعقود،  محددة  فترة  كل  في  معه 
يعيالن عائلتني عن بعد، ولكن مع تبدل أحوال 
التجارة، وكثرة االلتزامات وارتفاع املصاريف 
أن  إنذار  قرر دون سابق  الثقة،  وأفول نجوم 
يعود  ثم  واحــدة،  دفعة  دكاَنيه  عن  يستغني 
كمسير  االشتغال  إلــى  أخــرى  مــرة  بالتالي، 
من  نسبة  مقابل  الغير  عند  تــجــاري  محل 

عليه  كان  كما  السنوية،  األرباح 
أدنى  دون  مضى  ما  في  الوضع 
حرج، بل إنه وفوق هذا كله، فقد 
توفق في عزمه على االقتران بأم 
التي كان  املعايير  أبنائه، حسب 
تنحدر  العمر  رفيقة  يرجوها، 
أمازيغية،  ــول  أص مــن  بــدورهــا 
ــك لم  ــذل ــمــازيــرت، ل ــت وتــقــطــن ب
عش  بناء  في  اآلخــر  هو  يتوان 
بتشييد  حلمه  محققا  الزوجية 
يحمل  الدائمة،  لإلقامة  مسكن 
ــات عــصــريــة فــي قلب  ــواصــف م
أنه  بالرغم من  أبنائه  فيه مع  الدوار، يستقر 
يمتلك منزال بكامل تجهيزاته في قلب الرباط.
الوحيد  الحانوت  يكون صديقي مول  ربما 
الهجرة  بهذه  للقيام  األقـــدار  قــادتــه  الــذي 
وبمثل  البادية،  إلــى  املدينة  من  العكسية، 
املعهود  خالف  على  جريئة،  مواصفات  هكذا 
واملتداول! والحق يقال، أنه كان كلما حاولت 
التعمق معه في مناقشة هذا املوضوع، يبّرر 
دالئل  إلــى  مستندا  مواقفه،  عجيب  بشكل 
وطموحاته،  عقليته  مع  منسجمة  ومعطيات 
عنها،  ومسؤول  قراراته  في  حّر  ألنه  وطبعا، 
ودائما ما يبدو مرتاحا هادئا غير مكترث وال 
في  الدوام  على  أِجُدني  ملفت،  بشكل  منزعج 
آخر كل مطاف بعد نقاشاتنا املتوالية، مجبرا 
أقوى  ال  أنني  رغم  نظره  وجهة  احترام  على 

على االقتناع بما يحيط بها من جزئيات ظلت 
في قرارة نفسي مبهمة!

الــعــديــد مــن األســبــاب تــتــداخــل فــي حالة 
الحوانت،  مالني  من  الفريد  النموذج  هــذا 
زاوية  املعقدة من  قراءة حالته  ولهذا تصُعب 
أحادية الجانب، ومن هذا املنطلق، ارتأيت أن 
لعل  املتاح،  التأني  من  بقدر  معكم  أشاركها 
منطقي،  تحليل  على  بينكم  لها  نعثر  وعسى 
نماذج  بيننا  تتواجد  أن  مستبعدا  وليس 
يعيشون  أنهم  إال  هــذا،  صديقي  جنس  من 
هجراتهم املعكوسة ُمرغمني، بخالف صديقي 
مول الحانوت الذي انغمس كسلطان غرام في 
يعيشها  رومانسية  قصة  ولكأنها  ملذاتها، 

بهيام وعن طيب خاطر!
كتابيا  سؤاال  برملاني  نائب  وجه  بالنهاية، 
الرياضة يستفسره عن غياب حمد  إلى وزير 
املنتخب، متجاهال مصير ما  هلل عن تشكيلة 
يربو عن مليونني من مالني الحوانت يلعبون 
مزرية، ضد  في ظروف  منسي  منتخب  ضمن 
األوضاع املتردية للقدرة الشرائية دون سقف 
زمني، وربما يعجز مثل هذا املسؤول عن رؤية 
هؤالء، ألنهم بالنسبة إليه في عداد األشباح، 
وسيادة النائب املحترم وأشباهه غير مالمني 
وال ملومني، على اعتبار أن الناجني من مالني 
األثمان،  بأبخس  ُيَصرَّفوا  لم  ما  الحوانت، 
إليها  سيقوا  معكوسة،  هجرة  إذن  فمآلهم 

إجبارا ال جبرا، وللـّه الحمد على كل حال.

في قالع الفاحشة وماخورات الرذيلة، 
عاهرة  رحــم  في  تّكون  ساهرة  ليالي  وفــي 
تخلص  شهور  وبعد  عابرة،  نــزوة  منتوج 
بطنها من الجنني، لفته في لفة وتركته فوق 
دكة تحلق حوله جمع من املارة وأشاروا له: 

لقيط، ابن زنى...
متجاهلني  قساوة  بكل  الحالة  على  علقوا 
نتيجة عالقة بني رجل  الدنيا  لهذه  أنه جاء 
وامـــرأة خــارج إطــار الــشــرع والــعــفــة.. إنه 
ذنبه  الــزائــلــة،  املتعة  ضحايا  مــن  ضحية 
الحكمة  فيها  انعدمت  ظروف  في  ازداد  أنه 
اإلغراء،  الحياء وحضور  وتغيب من حولها 
تسليمه  عــلــى  أجــمــعــوا  ورد  أخـــذ  وبــعــد 
الدعارة  منتوجات  من  كغيره  األيتام  لــدار 
الرقي  عوامل  انتشارها  في  تساهم  التي 

والحضارة الزائفة.
وبعد سنوات تحت رعاية الرحمان وخالق 
جسر  املنبوذ  املخلوق  ذلــك  عبر  ــوان،  األكـ

النسيان ببطاقة انتماء لبني اإلنسان.
وبالوعي  النوازل  هذه  تكرار  من  وللحد 
مع  الــخــالــق  شــريــعــة  وتطبيق  واإلرشــــاد 
ــارة بــكــل الــطــرق  ــدعـ مــحــاصــرة أوكــــار الـ
بهذا  اإلصابة  شبابنا  سنجنب  والوسائل.. 
الداء العضال املنتشر كالوباء في كل مكان، 
ألنه سبق وباء »كورونا« إلى العاملية. فاألمل 
لتوفير  األقالم  ورجال  املنابر  أهل  في  كبير 
هذا  على  للقضاء  املواعظ  ونشر  النصيحة 
املرض الخطير الذي يطارد بنات وأبناء آدم 

وحواء في الحياة الدنيوية قبل لقاء هلل..
ولعل العالج يكون في تطبيق شريعة رب 
السماء الذي أمرنا برجم وجلد الزناة في هذه 
فاجلدوا  والزاني  ))الزانية  الكريمة:  اآلية 
كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم بهما 
بالـله  تؤمنون  كنتم  إن  هلل  ديــن  في  رأفــة 
من  طائفة  عذابهما  وليشهد  اآلخر  واليوم 

املؤمنني((.

نزوات عابرة
المـــجهر  تحـــت 

بندريس عمراوي الطيب

موقـف المغـرب من األزمـة األوكرانـية
ــاران  خــي ــاد،  ــحــي ال أم  ــاف  ــف ــط االص
لألزمة  املغربية  الدبلوماسية  أمــام  كانا 
لألمم  العامة  بالجمعية  -الغربية  الروسية 
للمغرب عندما  الحياد خيارا  املتحدة، فكان 
لم يشارك في التصويت على قرار الجمعية 
مارس  من  الثاني  في  املتحدة  لألمم  العامة 

2022 يدين التدخل الروسي في أوكرانيا.
موقف حيادي أملته حسابات جيوسياسية 

تعود، حسب املحللني، لالعتبارات التالية:
أوال: املواقف في مجال السياسة الدولية 
وليس  األولى،  بالدرجة  املصالح  على  ُتبنى 
الدولية،  والشرعية  األخــالق  مبادئ  على 
جل  وتــمــارســه  عليه  متعارف  شــيء  وهــو 
الدول التي ُتقيم مواقفها على أساس معيار 

الخسائر واملكاسب.
تحسم  لم  األوروبــي  االتحاد  دول  ثانيا: 
مغربية  ــم  دعـ ــن  م ــا  ــح واض مــوقــفــا  بــعــد 
الرباط  فيه  ترى  الغموض  هذا  الصحراء، 
التي  املــصــالــح  حــجــم  ــوازي  ــ ي ال  مــوقــفــا 
مع  شراكته  في  األوروبــي  االتحاد  يجنيها 
املغرب، وبالتالي، يبقى من حق الرباط فك 
والخروج  بروكسيل،  مع  املجانية  التبعية 
مصالحه  تتضرر  ال  حتى  حيادي  بموقف 

االستراتيجية.
ثالثا: امتناع روسيا في مجلس األمن عن 
2602 والذي بموجبه تم  للقرار  التصويت 
آخر،  لعام  »املينورسو«  بعثة  عمل  تمديد 
لنهج  موسكو  من  محاولة  الرباط  فيه  ترى 
املغربية عن  موقف متوازن ينأى باملصالح 

األضرار.
رابعا: املغرب في حاجة إلى مورد ملصادر 
تضررت  بعدما  الطبيعي،  الغاز  من  الطاقة 
العالقات  توتر  بعد  الطاقية  احتياجاته 
املغرب والجزائر، وعليه،  الدبلوماسية بني 
في  مطروحا  بديال  يبقى  الروسي  فالغاز 

نظر الرباط.
قطاع  بمثابة  املغربية  السياحة  خامسا: 
والسياح  املغربي،  االقتصاد  في  مؤثر  جد 
للمغرب،  املفضلني  الزبناء  أبرز  الروس من 
مــوارد  ضخ  في  املهمة  ملساهمتهم  نظرا 

مالية لخزينة الدولة.
مع  املستقرة  غير  عالقاته  في  سادسا: 
املغرب  ــي،  ــ األوروبـ ــحــاد  االت دول  بعض 

التفاوض  إعــادة  ورقــة  ُيخرج 
الصيد  اتفاقيات  بنود  حــول 
الورقة  هي  وروسيا  البحري، 
البديلة التي يشهرها في وجه 

بروكسيل. 
التجارية  املبادالت  سابعا: 
تطور  في  وروسيا  املغرب  بني 
الفواكه  فمنتوجات  ملحوظ، 
ــســوق الــروســيــة  ــي ال تــجــد ف
ــا جــد واعـــــدة، وبــديــال  ســوق
ألسواق دول االتحاد األوروبي 
املنتوجات  فيها  تجد  الــتــي 

الفالحية املغربية منافسة جد شرسة.
بأن  القول  أمكننا  التصور،  هــذا  وفــق 
صنع  في  املغربية  الدبلوماسية  املمارسة 
القرارات بدأت تأخذ مسارا أكثر استقاللية 

حتى  االستراتيجية،  مصالحها  تمليه  بما 
وإن لم تصل إلى درجة التطابق مع جبهتها 
في  مهمة  خطوة  تبقى  لكنها  الداخلية، 
إقليمي  له وزن  طريق بناء خط دبلوماسي 

ودولي.
هذا املوقف الحيادي ال يشكل االستثناء، 
كانت  التي  العربية  الــدول  من  فمجموعة 
فاجأت  مهيمنة،  دولية  قوى  على  محسوبة 
مماثلة  حيادية  مواقف  وتبنت  املتتبعني 
قبيل  من  الروسي،   - الغربي  الصراع  من 
ــودان، بــل حتى  ــعــراق والــس الــجــزائــر وال

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
على  التصويت  عــن  امتنعت 

قرار اإلدانة بمجلس األمن.
من  قلقه  املــغــرب  يخفي  قــد 
على  الحيادي  موقفه  تداعيات 
التقليديني  حلفائه  مع  عالقاته 
املتحدة  الـــواليـــات  قبيل  مــن 
االتــحــاد  ودول  ــة  ــي ــك ــري األم
املاثلة  الصورة  لكن  األوروبي، 
انقسام  بوجود  تشي  حاليا، 
االتـــحـــاد  دول  صـــفـــوف  ــي  فـ
ــة،  األزم هــذه  ــي حيال  األوروبـ
من خالل رفض التدخل العسكري واالكتفاء 
فضال  ولوجستيكي،  ومالي  معنوي  بتأييد 
في  لها  نية  ال  بدورها  هي  أمريكا  أن  عن 
إرسال جنودها ألرض املعارك في أوكرانيا 

سالح  بتوظيف  مكتفية  الحالي  الوقت  في 
العقوبات االقتصادية. 

املوقف الحيادي املغربي كان على جانب من 
الحكمة وبعد النظر، وهو ما ظهر في إصدار 
التي  الصديقة  غير  الـــدول  لقائمة  روســيــا 
الروسي  التدخل  تعادي  مواقف  عن  أبانت 
عن  بنفسه  املغرب  نأى  والتي  أوكرانيا،  في 
في  االنجرار  وتجنب  قائمتها،  في  الدخول 
مشاكل هو في غنى عنها، مع دولة عضو دائم 
في مجلس األمن، ولها ثقل ونفوذ في مجمل 

القضايا والصراعات الدولية.

محسن زردان*   

املوقف الحيادي املغربي كان ىلع جانب من الحكمة 
وبعد النظر، وهو ما ظهر يف إصدار روسيا لقائمة الدول غير 
الصديقة التي أبانت عن مواقف تعادي التدخل الروسي يف 

أوكرانيا، والتي نأى املغرب بنفسه عن الدخول يف قائمتها، 
وتجنب االنجرار يف مشاكل هو يف غنى عنها، مع دولة عضو 

دائم يف مجلس األمن، ولها ثقل ونفوذ يف مجمل القضايا 
والصراعات الدولية.

الطيب آيت أباه 



    

يم يم وأيام من العنف واإلقصاء والتقز المرأة.. يوم للتكر
مضى اليوم العاملي للمرأة كسابقيه، زاهيا 
بالتكريمات النسوية والشهادات املبجلة للمرأة، 
مضى حامال معه آماال وأحالما نسوية كتب لها أن 
والتوصيات،  واملؤتمرات  الندوات  تبقى حبيسة 
مضى  اإلعــالمــي  والتسويق  البهرجة  وبنفس 
بسبب  ــود،  ــوع وال املطالب  كــل  جــارفــا  كعادته 
البشر،  مــن  ــور  ــذك ال بــعــض  وتــســلــط  ــروت  جــب
منهم  والرجولة،  اإلنسانية  لكل صفات  الفاقدين 
في  لهم  ال شغل  الذين  بالوكالة  املسلمون  هؤالء 
الحياة الدنيا سوى تحقير اإلناث وإبعادهن عن 
واملهني،  األسري  والتسيير  التدبير  مناحي  كل 
معاني  كل  من  وتجريدهن  حقوقهن  وسلبهن 
الكرامة والعفة التي تميز اإلنسان عن الحيوان، 
لضرب  والربانية  األرضية  القوانني  يسخرون 
املرأة وتمييع األنوثة، بارعون في انتقاء وتأويل 
السور واآليات القرآنية التي يقفون في معظمها 
»نساءكم  الحياة..«،  زينة  والبنون  »املــال  عند 
لتبرير  األنثيني..«  مثل حظ  »للذكر  لكم..«،  حرث 
والــزواج  اإلرث  في  حــواء،  جرائمهم ضد جنس 
واألعمال  والحجر  والوصاية  والطالق  واملتعة 

الشاقة املنزلية والفالحية.
تعود  شريفة  بظهائر  املتشبثون  هؤالء  منهم 
لعصور ولت، لم تكن حينها تقيم وزنا وال قيمة 
التي  تلك  الخصوص  على  منها  نذكر  للمرأة، 
وتحرمهن  اإلرث  من  السالليات  النساء  تستثني 
حيث  ودينيا،  دستوريا  املشروعة  حقوقهن  من 
على  أفرزتها  التي  واألســر  النساء  آالف  تعيش 

مدى عقود، جحيم الفقر والتشرد. 
حتى  ومستمرا،  قائما  زال  ال  الــذكــور  ظلم 
فأنانيتهم  رائدة،  أدوار  للمرأة  أصبحت  أن  بعد 
املرأة  اعتبار  على  يواظبون  جعلهم  وغرورهم 
بمناصب  واالســتــفــراد  عقل،  وناقصة  قــاصــرا 
القيادة على اعتبار أنهم هم الراشدين القادرين 
جعلهم  ومصاحبتهن،  اإلنـــاث  توجيه  على 
عقلية  قـــدرات  للمرأة  بــأن  االقتناع  يرفضون 
أو  تضاهي  جسدية  وحتى  وسلوكية  وفكرية 

بد  ال  وأنه  الرجل،  قــدرات  تتجاوز 
والتكامل،  والتالحم  التعاون  من 
مختلف  في  والريادة  القيادة  وأن 
يستحقها  ملــن  تسلم  الــقــطــاعــات 

بغض النظر عن جنسه.. 
وكــكــل ســنــة، يــرحــل عــنــا شهر 
أكتوبر حامال سيوال من دموع وعرق 
وإقصاء  معاناة  النساء..  ــاء  ودم
الجنس  تحبط  وحــســرة  نسائي، 
الذكوري  التقصير  بسبب  اللطيف، 
الذي  الشهر  لهذا  املستمر  السنوي 
يظهر وكأنه أعد خصيصا إلنصاف 

الذي  اإلهمال  بسبب  فئاتها،  بكل  املرأة  وتكريم 
والدولية  الوطنية  املناسبات  من  مجموعة  يطال 
القروية«..  املــرأة  بـــ»املــرأة،  الخاصة  النسوية 
في  املغربية  املــرأة  تكريم  مبادرات  هي  وقليلة 
الذي  للنساء(،  الوطني  )اليوم  الوطني  عيدها 
أكتوبر من كل سنة، كما  العاشر من  يتزامن مع 
املغربيات،  وضمنهم  العالم  بنساء  االحتفاء  يتم 
ما  ــادرا  ون سنة،  كل  من  مــارس  من  الثامن  يوم 
نقف على مبادرات االحتفاء باليوم العاملي للفتاة 
كل سنة، ونفس  من  أكتوبر   11 مع  يتزامن  الذي 
أن  املفروض  القروية،  املرأة  حتى  يطال  اإلهمال 
سنة،  كل  من  أكتوبر   15 يوم  دوليا  بها  نحتفل 
بنساء  االحتفاء  بمواعيد  التذكير  إلى  دفعني  ما 

املغرب بكل فئاتهن.
ما تعيشه املرأة القروية، وخصوصا الفتاة القاصر 
من  منعدمة،  أو  مفككة  أو  معوزة  أسر  من  املنحدرة 
بؤس وفقر وضياع وسوء معاملة.. أوضاع مأساوية 
الكل  وكأن  وسياسي  وحقوقي  إعالمي  شح  يقابلها 
البيوت  في  وتخدم  الطفلة  تشقى  أن  على  متفق 
أصدرنا  أننا  بمعنى  واملطاعم،  واملقاهي  والحقول 
األسري  والتفكك  واليتم  الفقر  بأن  النهائي  حكمنا 
هي تهم تكون فيها الطفلة هي املذنبة، وأن شقاءها 

وعذابها هو حكم صادر بعد اإلدانة.  
يعترف  أن  الكل  على  يجب  التي  والحقيقة 
الجنس  حماة  عن  بعيدا  هــنــاك..  أن  هي  بها، 

البريئة،  الطفولة  ورعــاة  اللطيف 
خارج  تعشن  فقيرات  نساء  توجد 
وفتيات  الحياة،  لوازم  كل  تغطية 
العمل  إلى  القدر  ساقهن  وأمهات 
بني  لديهم  وكإماء  الرجال  بجانب 
الجهل  وأنــيــاب  الــبــؤس  أحــضــان 
شموع  فــتــذوب  والــالمــســؤولــيــة، 
الجبال  أعالي  في  نسوية  أجيال 
الحقول  ووسط  السهول،  وسفوح 

والبوادي املنسية. 
في  تغتصب  الــتــي  املـــرأة  تلك 
من  ومستقبلها  وجسدها  نفسها 
أجل تحقيق نزوات زوج أو شقيق أو أب، أو من 
املال والطعام إلنعاش  فتات  الحصول على  أجل 
هنا  الشاقة..  األعمال  بممارسة  املعوزة  أسرتها 
أم تنزف عرقا دما وشرفا وتذبل كاألزهار، حرصا 
كتب  صغيرة  فتاة  وهناك  وبيتها،  أبنائها  على 
الدراسة والتكوين والحضن  الحرمان من  عليها 
لترغم  بطفولتها،  االستمتاع  من  حرمت  الدافئ، 
بالتجوال  بائعة  أو  بيوت،  كخادمة  العمل  على 
مسار  ينتهي  أو..   أو..  الحقول  في  عاملة  أو 
معظمهن إلى االنحراف واملرض والضياع، حيث 
تفضل األسر امليسورة تشغيل الفتيات القرويات 
لتفادي وقوع حوادث مخلة بالشرع بينهن وبني 
ولضمان  املنزل،  داخل  األزواج  أو  األبناء  أحد 
التي  حقوق  أدنى  بدون  زهيدة  بأجور  خادمات 

من املفروض أن تضمنها مدونة الشغل. 
وإذا كانت بعض هذه األسر تعتني بخادماتها 
أبنائها،  جانب  إلى  محترما  مقاما  لهن  وتقيم 
فإن معظم األسر تعامل الخادمات بعنف )عنف 
اللفظ والعمل والتغذية واملبيت.. وعنف جسدي 
الطفلة  شخصية  بتحطيم  ينتهي  وتــحــرش( 
قد  أو  االنحراف  إلى  تعرج  قد  التي  الخادمة 
تصاب بأمراض نفسية أو عضوية، لتعود إلى 

أسرتها الفقيرة وتزيد من معاناتها.. 
وحقوقية  جمعوية  فعاليات  تطلقه  ما  ورغم 
الفتيات  تشغيل  وقــف  أجــل  مــن  ــداءات  نـ مــن 

تمكينهن  ضــرورة  على  والتأكيد  القاصرات، 
والحياة  والتكوين  التمدرس  في  حقوقهن  من 
ظاهرة  أن  إال  األطــفــال،  جانب  إلــى  الكريمة، 
وعــاد  استفحاال،  زادت  الــقــاصــرات،  تشغيل 
بسبب  الخادمات  سماسرة  تزايد  عن  الحديث 
النوع  لهذا  املستمرة  والحاجة  األسري،  العوز 

من الخادمات داخل منازل األسر امليسورة.  
املغربية  املرأة  أن  ينكر  الرجال  من  أحد  فال 
بقوة وجودها ومكانتها في كل مناحي  فرضت 
والفنية  والثقافية  واألدبية  )العلمية  الحياة 
أحد  ال  لكن  ودوليا،  وطنيا  و...(،  والرياضية 
لكل  عرضة  األكــثــر  هــي  املـــرأة  أن  كذلك  ينفي 
كل  فــي  والتهميش  واإلقــصــاء  العنف  أنـــواع 
أنه  ذلك،  على  أدل  وال  ومساراتها..  خطواتها 
والجسدي  اللفظي  العنف  يتم تشخيص  عندما 
املـــرأة  نــجــد  ضــحــايــاه،  وتصنيف  وإحــصــاء 
ومقرات  ــرة  األس داخــل  الضحايا  ــدارة  ص في 
إكراهات  إليها  تضاف  العام،  وبالشارع  العمل 
أينما  تواجهها  التي  واالستخفاف  التحرش 

حلت وارتحلت. 
والعالم، هي  باملغرب  املرأة  يهني  ما  أكثر  إن 
الخاصة  املهزلة  والدولية  الوطنية  األيــام  تلك 
ـــ»األم، املــــرأة، الــنــســاء، الـــزوجـــة، الــفــتــاة،  ــ بـ
الذكور  يقرها  التي  املناسبات  تلك  األســرة...«، 
لتهدئة غضب واستياء وإحباط اإلناث، ولتكون 
بالنسبة  والترفيه  للفسحة  سنوية  فــتــرات 
التهميش  مــن  أشهر  بعد  النسوي،  للعنصر 
بدليل  الذكور،  زنازين  داخل  واملهانة  واإلقصاء 
املرأة  إلنصاف  أعدت  فهي  بها..  اهتمامه  عدم 
وتقييم مكانتها ودورها وليس الستمرار احتالل 
العنصر الذكوري، ورفضه منطق املساواة الذي 
تفرضه الطبيعة على كل الكائنات الحية، والذي 
ولعل  الحياة،  الستمرار  الوحيد  السبيل  هو 
أكبر دليل على سمو اإلناث ما يقع داخل مملكة 
عرشها  على  وتتربع  العسل،  تنتج  التي  النحل 
أنثى.. فما مدى قيمة هذا املنتوج البشري الذي 

يرفض إنصاف املرأة ؟

المـنبر  الــــحر
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عالم من التقنية قد تطور
فتغيرت معها القلوب

والنفوس والنوايا
منذ عقدين كان احلب رومانسيا

أما اآلن فصار ماديا
تكنولوجية وعجائب 

وبثا مباشرا وغير مباشر
على وسائل التواصل االجتماعي

وما عدت أعرفه
أنا الذي بلغت األربعني من العمر

وخبرت حب املاضي
بال وسائط اجتماعية

أو مشاهدين من كل أصقاع األرض
بل جلسات حميمية

تتخللها كؤوس عصير الليمون
وقهوة سوداء حاملة

أما حب اليوم.. فمادي
إعجاب ومشاهدات

وهدايا غالية القيمة
وأرواح فارغة من كل معنى

متاهة بال نهاية

الــحب  بيـــن 
والـرحيـــل

المهاجري فؤاد

 بوشعيب حمراوي

أكتب للمغاربة أينما يوجدون 
الوطن  عن  أكتب  وجــدوا،  وحيثما 
برزخ  عن  أكتب  واألرض،  اإلنسان 
الترف وأهل الحل والعقد، أكتب عن 
البؤس بكثرته وكفاف جيوب الحال 
الذي  الوطن  هو  املعيشة(..  )غــالء 
وال  أداء  بــدون  فقط  هــواءه  نتقاسم 
ال  الذي  الوطن  هو  ضريبية،  رسوم 
نلوي القبض فيه على عدل االستفادة 
الفرح  ساعات  ومشاركة  ثرواته  من 

والبكاء بالجمع واإلفراد سواسية..
أكتب عن كل عابدي كراسي السيطرة والتحكم 
في رقاب وأرزاق البالد والعباد، أكتب عن فزاعات 
عن  إشــارة  أكتب  والعدل،  الحرية  من  التخويف 
أصــنــاف أصنام  كــل  وقــوفــا ضــد  الــثــورة  مالمح 
السياسة والريع »حالل«، أكتب عن تسطيح القيم 
كريم  عيش  في  العباد  وحقوق  الحق  وقتل  نزوال 

سلمي..
وأخالق  القيم  بئر  وجفاف  الجفاف،  عن  أكتب 
التنقيب  تجديد  في  عوزنا  عن  أكتب  العناية، 
التحوالت  مرجعيات  وفــق  الوسيطة  القيم  عن 
مع  باملوازاة  الخير  ونكوص  الجارفة  االجتماعية 
تحويل  أكتب عن  والفساد،  والخداع  املكر  طوفان 
املثل السليمة والقيم األخالقية إلى ماضي يوصف 
التحديث  صفقات  يخلق  ا  عمَّ أكتب  بالرجعية، 
بتسويق ثقافة رخوة هجينة، ويسعى بكل موازين 
الوسائل إلى طمس وتمزيق محتويات كتب وفكر 

نظافة الثقافة امللتزمة..
ويوحدنا  جميعا  يسكننا  الــذي  الــوطــن  هــو 
بالعدل عبر تسلسل رقم بطاقة وطنية، هو الوطن 
الذي نتفاوت بالتمام عن حمل وطنيته بالوفاء لكل 
مكوناته وقضاياه الكبرى، هو الوطن الذي صنع 
واالنتهازية  الوصولية  أنبت  طفيلي  مشتل  به 
والفساد  واالحــتــيــال  والنصب  الجشع  بثمار 
واقتناص فرص األزمات الدولية، هو الوطن الذي 

صنعت فيه بصيغة املبني للمجهول، 
باملال،  وغــيــره  بالسياسة  املستبد 
ال  ما  إلى  اإلصــالح  إصــالح  وتنميط 
ينصف  الــذي  الوطن  هو  لــه،  نهاية 
الــتــداوي  فــي  بالعدل  مواطنيه  كــل 

سواسية بـ»الدواء األحمر« ال غير؟
أكتب إليكم جميعا يا من يتحركون 
أرض  على  الكرامة  حياة  سند  بال 
الوطن، يا من يتحركون بدوخة تلف 
أكتب  املتزايدة،  املشاكل  زحام  وسط 
إليك أنت واآلخر باملذكر واملؤنث في 
مغرب العمق وهوامشه القصية والدانية، وأشتم 
رائحة عرق تعب الحياة ووجع ضبابية اآلتي من 
املستقبل، فكل الكتابات تبقى يتيمة بثوب نظافة 
أيدي  بني  املجهول  املستقبل  مــوت  حــدوث  كفن 
كل  اإلحسان..  وأكباش  رمضان،  وقفف  العطالة 
الحياة  قسوة  معكوفات  إلى  تستكني  الكتابات 

وتوتر التفكير البديل.
بعض  عن  بالتعبير  الذات  تنطلق  أكتب..  حني 
تبدأ  الــحــيــاة،  ــْرب  َكـ طنجرة  ضغط  متنفسات 
الريشة تبحث عن مداد الكرامة والعدالة وحماية 
القانون من القاعدة الشعبية بالبدء، لكنها تنكسر 
لزوما أمام عيوني وبني أناملي عما فسد ويفسد 
تفكير بناء آليات إدارة التغيير ضمن استمرارية 

االستقرار االجتماعي والثقة املتبادلة.

هو ذا املواطن الذي أكتب له، بسيط حد الروعة، 
اليد  أصابع  على  معدودة  مطالبه  الذي  املواطن  هو 
بتعليم  نفسه  يمني  ــذي  ال املــواطــن  هو  الــواحــدة، 
عمومي وفق مصطلح رؤية اإلنصاف وتكافؤ الفرص 
والجودة، هو املواطن الذي يرى العدل في نيل الرعاية 
الصحية باملجانية وسط املستشفيات العمومية، هو 
وتسويق  املوسمي  اإلحسان  يقبل  ال  الذي  املواطن 
رمضان  قفة  حتى  وال  واملخدوم،  املفبرك  البر  صور 
وصناعة  العمل  كرامة  توفير  عن  بديال  عيد  وكبش 
املواطن  هو  السمكة؟  يصطاد  كيف  يتعلم  مواطن 
الذي كره سكنى ناطحات األرض وتمرغت إنسانيته 
القمامة،  في  والنبش  بالهبش  األزبال  مطارح  وسط 
هو املواطن الذي يطمح إلى بلوغ بداية سلم الكرامة 
الشفهي،  الخطاب  في  ولو  واملساواة  املعاملة،  في 

واألفعال الديمقراطية.
مصالحة  خلق  بوابات  عن  جميعا  إليكم  أكتب 
لزومية  عن  أكتب  الشعب،  مكونات  كل  بني  توافقية 
والفقر  البؤس  موائد  عن  الضرر  جبر  واستعجال 
جبر  عــن  أكــتــب  الشعب،  لغالبية  الكلي  والــعــوز 
الضرر، ليس بالتعويض املالي السخي، بل بتحديد 
الكريمة وتضمينها من  مواصفات الحق في الحياة 
التنموي  النموذج  في  األساس  الدولة  واجبات  بني 
االجتماعية  الفوارق  لسد  بوابات  أكتب  الجديد، 
تكميم  وقوانني  الفساد،  رموز  من  الشعب  وحماية 

األفواه.

وطـــن.. مفارقـــات 

األكرمين محسن 

هو الوطن الذي يسكننا جميعا ويوحدنا بالعدل عبر تسلسل رقم بطاقة وطنية، 
هو الوطن الذي نتفاوت بالتمام عن حمل وطنيته بالوفاء لكل مكوناته وقضاياه 
الكبرى، هو الوطن الذي صنع به مشتل طفيلي أنبت الوصولية واالنتهازية بثمار 

الجشع والنصب واالحتيال والفساد واقتناص فرص األزمات الدولية، هو الوطن 
الذي صنعت فيه بصيغة املبني للمجهول، املستبد بالسياسة وغيره باملال، 

وتنميط إصالح اإلصالح إلى ما ال نهاية له، هو الوطن الذي ينصف كل مواطنيه 
بالعدل يف التداوي سواسية بـ»الدواء األحمر« ال غير؟
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ربـــورتاج

اتحاد  عن  متاك،  جواد  يقول 
مربي النحل باملغرب، أن املشكل 
التي  ــفــاروا«  »ال طفيلية  سببه 
للمغرب،  سنة   30 منذ  دخلت 
ــل  وتــعــيــش مـــع الــنــحــل وداخـ
معالجتها  وتـــتـــم  الـــخـــايـــا، 
باألدوية وهي السبب في الضرر 
الذي أصاب النحل على الصعيد 
تكمن  اإلشكالية  ولكن  الوطني، 
في عدم ضبط مربي النحل لكمية 
خلية  لكل  املخصصة  ــة  األدويـ
وغياب التكوين واستعمال نفس 
جعل  مما  الـــدواء،  من  الصنف 
طفيلية »الفاروا« تكتسب مناعة 
الخايا،  داخــل  وتتكاثر  ضــده 
وقع  املشكل  هذا  أن  إلى  مشيرا 
لكنهم  ــا،  ــك وأمــري ــا  ــ أوروب فــي 

حلول  إلى  الوصول  من  تمكنوا 
»القرادة«  هذه  ملحاربة  ناجعة 
بينما ال زلنا في املغرب نتخبط 

وننتظر الحل.
مــربــي  مــعــظــم  أن  وأوضـــــح 
كــمــيــة  يــعــلــمــون  ال  الـــنـــحـــل 
املوجودة  ــفــاروا«  »ال طفيليات 
ــتــي تعيش  وال الــصــنــدوق  فــي 
ــدة الــازمــة  وســط الــنــحــل، واملـ
الخلية  داخـــل  الــــدواء  لــبــقــاء 
البيض،  احتضان  مرحلة  خال 
عشوائية  لطرق  يلجؤون  حيث 
الدواء،  إعطاء  في  علمية  وغير 
على  تؤثر  »الفاروا«  يجعل  مما 
النحل وعلى  حجم وحياة خلية 
أن  مضيفا  الطبيعي،  نظامه 
لـ»الفاروا« يكون  الحامل  النحل 

عن  باملائة   30 بنسبة  ضعيفا 
النحل السليم، ويفقد 60 باملائة 
باملائة  و50  الطيران  نسبة  من 
إلى  تؤدي  كما  حياته،  مدة  من 

تنقل الفيروس بني الخايا.
 

اختفاء مدارس 
النـــحل تربــية 

ــاك، أن  ــ ــت ــ كـــشـــف جــــــواد م
ــدارس  ــ ــد ثــاثــة م ــق املـــغـــرب ف
التكوين  في  متخصصة  كانت 
مثل مدرسة  الــنــحــل،  وتــربــيــة 
املعروفة  محمد  سيدي  األمير 
بـ»الكدية« بسيدي يحيى زعير، 

بمنطقة  النحل  تربية  ومدرسة 
لا ميمونة ومدرسة »الفوارات« 
مدرسة  كانت  وقد  بالقنيطرة، 
أجانب،  دكاترة  تضم  »الكدية« 
من  هم  أفــواج   5 منها  وتخرج 
أشرفوا على تكوين النحالة في 
املغرب بكامله، موضحا أنه منذ 
ظلت  ــدارس،  املـ جميع  اختفاء 
األمور تسير بعشوائية ولم يعد 
بعدما  وخبراء  باحثون  لدينا 
متخصصني  دكاترة  لدينا  كان 
النحل  أمــراض  في  البحث  في 

أمثال الدكتور الدكاك وأزالك.
وأشار إلى أن مدرسة »الكدية« 
املــتــخــصــصــة في  املــــذكــــورة 
كان  النحل،  تربية  في  التكوين 
ودكاترة  خبراء  عليها  يشرف 

أوروبيون قاموا بتكوين العديد 
مجال  في  املغاربة  الشباب  من 
إلى  لكنهم رحلوا  النحل،  تربية 
بلدانهم، وأصبح القطاع يعيش 
اإلنتاج،  تراجع  ومشاكل  فراغا 
ــة  ــمــراري ــاب االســت ــي بــســبــب غ
والبحث وتتبع املجال لتطويره، 
ومعرفة املستجدات، مشيرا إلى 
أن خريجي املدارس السابقة لم 
البحث والتقدم  يواصلوا مسار 
ــب أطــبــاء  ــى جــان الــعــلــمــي، إلـ
بدورهم  الذين  الوطني  املكتب 
قطاع  فــي  للتكوين  يفتقدون 
تربية النحل، والدليل هو دعوة 
اللقاء  ــى  إل ــني  ــي أوروب خــبــراء 

الذي نظمته الوزارة حول 
مشكل اختفاء النحل.

إعــداد. خالد الــغازي

ىلع  مزرية  وضعية  النحل  تربية  قطاع  يعيش 
خالل  النتكاسة  تعرضهم  بعد  الوطني  الصعيد 
الذين  الصغار  املهنيين  لدى  خاصة  الفارط،  الشهر 
ينتظرون  النحل، والزالوا  خاليا  من  الكثير  فقدوا 
التوصل بالدعم من الوزارة الوصية، لتعويض الخسائر التي أدت إلى 

فقدان نسبة تصل إلى 70 باملائة من الصناديق والخاليا.
عدة  منذ  القطاع  يعرفه  الذي  الوضع  مهنيون  فاعلون  وانتقد 
اإلنتاج  سالسل  مديرية  تفرضها  التي  الوصاية  بسبب  سنوات، 
والعديد من االختالالت واإلقصاء والتهميش، وغياب التكوين والبحث 

العلمي، باإلضافة إلى إغالق مدارس وطنية كانت رائدة يف مجال 
فراغا  خلق  مما  النحل،  تربية  يف  متخصصة  وأطر  الشباب  تكوين 

كبيرا وجعل القطاع يتخبط يف العشوائية.
النحل،  لتربية  املغربية  البيمهنية  الفيدرالية  أن  الفاعلون  وأكد 
قامت بعدة أخطاء خالل السنوات املاضية، حيث لم تعقد أي جمع 
حصلت  التي  الدعم  أموال  وصرفت  املسير،  املكتب  لتجديد  عام 
عليها من وزارة الفالحة دون أن تسفر عن نتائج ملموسة ىلع أرض 
الدواء  وغياب  اإلمكانيات  قلة  من  املهنيون  يعاني  بينما  الواقع، 

الناجع، وضعف الخبرة والتكوين.

كيف تورطت وزارة 
الفالحة  في تدمير 

خاليا النحل المغربية

بين العشوائية يف التسيير
التكــــوين وغيـــاب 

الصديقي



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
25 العدد: 1600 من 25 إلى 31 مارس 2022

ربـــورتاج

 

تحت  فيدرالية 
الـــوزارة وصايــة 

النحل  مهنيي  ــن  م الــعــديــد 
ــة تــأســيــس  ــق ــري ــدون ط ــق ــت ــن ي
املغربية  البيمهنية  الفيدرالية 
لتربية النحل سنة 2011، والتي 
لم تعقد جموعها العامة منذ تلك 
األشخاص  ظــل  حيث  الحقبة، 
الفالحة  وزارة  وضعتهم  الذين 
يتحكمون في القطاع ويحصلون 
الفترة،  تلك  منذ  الــدعــم  على 
على  ذلــك  ينعكس  أن  دون  لكن 

املهنيني الصغار.
جــواد  أكــد  السياق،  هــذا  فــي 
متاك، أن مديرية سالسل اإلنتاج 
قامت  الفالحة،  لــوزارة  التابعة 
البيمهنية  الفيدرالية  بخلق 
لتربية النحل، والتي تلقت دعما 
ماليا بلغ 1.48 مليار درهم، وهو 
القطاع  إلصــالح  خيالي  مبلغ 
ورفع اإلنتاج من 3 آالف طن إلى 
16 ألف طن، لكن دون تحقيق أي 
هذا  تخصيص  تم  حيث  شــيء، 
وقعت  اتفاقية  على  بناء  الدعم 
ممثلي  بني   2011 سنة  بمكناس 
وفق  الفالحة  ووزير  الفيدرالية 
إلــى   2010 مــن  ــداف  ــ أه عــقــدة 
ــوزارة  ال تحكم  منتقدا   ،2020
ــعــدمــا أســســت  ــاع ب ــط ــق فـــي ال
أشخاصا  ووضعت  الفيدرالية 
في املكتب يبحثون عن املصالح 

والصفقات.
امليلودي  محمد  اعتبر  بـــدوره، 
ــق الـــوطـــنـــي  ــسـ ــنـ ســـتـــيـــتـــو، املـ
النحل،  ملربي  املهنية  للتنظيمات 
السياسة  فــي  يكمن  املشكل  أن 
ــي تــنــهــجــهــا  ــتـ الـــعـــشـــوائـــيـــة الـ
وزارة  أسستها  التي  الفيدرالية 
وقوع  في  تسببت  والتي  الفالحة، 
التسيير  طريقة  بسبب  الكارثة، 
تفاقم  ــى  إل أدى  مما  والــتــدبــيــر، 
الوضعية، مبرزا أن الفيدرالية كان 
مفروضا عليها تقديم الدواء ملربي 
لكن اإلشكال  النحل بشكل منتظم، 
منحت  »الفيماب«  أن  وقــع،  الــذي 
الدواء 11 مرة فقط عوض 22 مرة 
انتشار  عن  أسفر  مما  املطلوبة، 
ظهر  والـــذي  النحل،  بــني  املــرض 
منذ ثالث سنوات بسبب السياسة 

العشوائية في تدبير القطاع.
 
 

ئر خســــــا
 بـ 80 في المائة

املنسق  ستيتو،  محمد  أوضح 
املهنية،  للتنظيمات  الوطني 
في  تكمن  املهنيني  مطالب  أن 
عشوائي  ألنــه  القطاع،  هيكلة 
سماسرة  يضم  مهيكل،  وغير 
ــات«،  ــ ــي ــ ــارش ــ وأصــــحــــاب »امل
التهميش  يــعــيــش  والــنــحــال 
مشكلة  أن  حــيــث  ــاء،  ــصـ واإلقـ
النقطة  انهيار خاليا النحل هي 
ودفعت  الــكــأس  أفــاضــت  الــتــي 
داعيا  االحتجاج،  إلى  املهنيني 
إلى إشراك املهني الحقيقي وفق 
مقاربة تشاركية، واإلنصات إليه 

وفتح باب الحوار.

ــاف نــفــس املــصــدر، أن  وأضــ
الــخــســائــر تــقــدر بــحــوالــي 80 
الــغــرب  منطقة  فــي  ــة  ــائ امل ــي  ف
الجهة  تعتبر  والتي  لوحدها، 
في  املتخصصة  باملغرب  األولى 
الستينات،  منذ  النحل  تربية 
واملــكــتــب  ــيــة  ــيــدرال ــف ال أن  إال 
الصحية  لــلــســالمــة  ــي  ــوطــن ال
املرض  وجود  ينفيان  »أونسا«، 
لحرمانها  ــجــهــة،  ال ــذه  هـ فــي 
أدلة  هناك  أن  رغــم  الــدعــم،  من 
املــرض  انتشار  تؤكد  ووثــائــق 
نسبة  وتـــضـــرر  املــنــطــقــة  فـــي 
أن  مــؤكــدا  الخاليا،  مــن  كبيرة 
حــذرت  أن  ســبــق  التنسيقية 
املرض  انتشار  من  سنوات  منذ 
وجهتها  ــراســالت  م عــدة  عــبــر 
الفالحة  ووزارة  الداخلية  إلى 
والقطاعات املعنية، وقال: »نحن 
ناقوس  ندق  وطنية،  كتنسيقية 
يمكن  ما  إنقاذ  أجل  من  الخطر 
هو  املغربي  فالنحال  إنــقــاذه، 
املفوض،  بالتدبير  يقوم  الــذي 
بتلقيح  يقوم  الــذي  هو  النحال 
إلى   70 من  الزراعية  املحاصيل 
يقوم  والنحال  املــائــة،  فــي   80
الطبيعي  ــوض  ــف امل بالتدبير 
إنتاج  وســالســل  مقابل،  ــدون  ب
في  األضعف  الحلقة  هي  النحل 

اللحوم  مثل  الفالحية  السالسل 
والحليب،  والــدجــاج  الحمراء 
والـــتـــي يــخــصــص لــهــا الــدعــم 
باستثناء  املعنوية،  واملساندة 
عامل  أنها  رغــم  النحل  تربية 
واجتماعي  سوسيواقتصادي 

في املغرب«.
 
 

مرض قديم
الثمــانينات منــذ   

الحسن  أوضـــح  جــانــبــه،  مــن 
الوطنية  النقابة  رئيس  بنبل، 
ــنــحــل، أن  ملــحــتــرفــي تــربــيــة ال
املغرب سبق أن عرف في أواخر 
الثمانينات، ظاهرة انهيار خاليا 
النحل بشكل أشد، حيث تسببت 
أكثر  انهيار  في  وقتها  الظاهرة 
من نصف خاليا النحل باملغرب، 
األثناء  تلك  في  نقابتنا،  وكانت 
سباقة الكتشافها في نهاية سنة 
بالتعاون   ،1988 وبداية   1987
كانوا مقيمني  مع خبراء أجانب 
حينها  األمر  تعلق  إذ  باملغرب، 
ــاح املــشــوه«  ــجــن بــفــيــروس »ال
بفيروس  اخــتــصــارا  ــعــروف  امل
طفيليات  تنقله  الذي   ،»DWV«
وزارة  اعترفت  وقد  »الــفــاروا«، 

ــزراعــي  ــالح ال الــفــالحــة واإلصــ
واتخذت   ،1989 سنة  بوجوده 
التدابير  شأن  في  رسميا  قرارا 
ما  ملحاربة  اتخاذها  الــواجــب 
أسمته حينها داء »لقاع النحل«، 
وتم تخصيص تعويض للنحالني 
الذين أتلفت خاليا نحلهم سواء 

وكل  تقليدية،  أو  عصرية  كانت 
بالجريدة  منشورة  التفاصيل 
بتاريخ   4042 ــم  رق الرسمية 

.1990/04/18
الظاهرة  أن  بنبل،  ــاف  وأضـ
نتجت عن مرض فيروسي معدي 
يصيب حضنة النحل، وينشأ عن 
اختصارا  يسمى  عاملي  فيروس 
»SBV«، وهو ما أثبتته األبحاث 
والتحاليل املخبرية التي قام بها 
فريق علمي أكاديمي على العديد 
من العينات، بعد القيام بتجارب 
ميدانية على خاليا نحل سليمة، 
حــيــث لــوحــظ أنـــه عــنــد إدخـــال 
العدوى  تنتشر  مريضة  حضنة 
مــرور 30  وبعد  الخلية  كل  في 
ال  ــر،  ــث األك على  يــومــا   40 إلــى 
يبقى في تلك الخلية سوى امللكة 
وستموت  نــحــالت،  بضع  رفقة 
وجــود  مــؤكــدا  ــا،  ــدوره ب امللكة 
ينتقل  مــعــدي  فــيــروســي  ــرض  م
إلى الخاليا  من الخاليا املصابة 
انهيار  إلى  يؤدي  مما  السليمة، 
الواحدة  النحل  لطوائف  متفاقم 

تلو األخرى.
الفعال  العالج  أن  إلى  وأشار 
الطفيلي،  هـــذا  عــلــى  للقضاء 
استعمل  بيطري  بــدواء  يتعلق 
هذا  مناحلها  عــرفــت  دول  فــي 
ســنــوات،  بــعــدة  قبلنا  ــرض  املـ

ــة  ــي األوروب الـــدول  بعض  مثل 
الدول  وبعض  إسبانيا  وخاصة 
الدواء  أثبت هذا  العربية، حيث 
عبوة  عن  عبارة  وهو  نجاعته، 
تحمل الجرعة الخاصة بمعالجة 
النحل، وكذلك ضرورة استشارة 
الطبيب البيطري املختص، الذي 

املــرض  ــوع  ن تشخيص  يمكنه 
وعدد  العالج  وسائل  وتحديد 

الجرعات.

جــزئي انفــراج 

ملربي  الوطنية  النقابة  كشفت 
النحل، أن ظاهرة انهيار طوائف 
انفراجا  عرفت  باملغرب  النحل 
الــذي  الشتاء  فصل  نهاية  مــع 
الفيروس  نــشــاط  فيه  يتوقف 
ما  أن  بحيث  للمرض،  املسبب 
املصابة  النحل  طوائف  عرفته 
مع  شامل  انهيار  مــن  بــاملــرض 
)خصوصا  الشتاء  فصل  بداية 
ــي« الــتــي  ــال ــي ــل فـــي مــنــزلــة »ال
دجنبر   25 يوم  بلدنا  في  تبدأ 
من  الثاني  اليوم  في  وتنتهي 
التوابع  من  يعد  فبراير(،  شهر 
الجانبية للمرض )يرقات النحل 
تموت  ــرض  املـ أصــابــهــا  الــتــي 
أدى  الذي  نموها(،  اكتمال  قبل 
الطبيعي  الــتــوازن  انهيار  إلــى 
انتهاء  بــعــد  الــنــحــل  لــطــوائــف 
لشغاالت  ــراضــي  ــت االف الــعــمــر 
النحل املسنة دون أن تجد خلفا 

لها من الجيل الشتوي.
األبحاث  أن  النقابة،  وأضافت 
أكدت  العينات  على  أجريت  التي 

تــنــاقــصــا مــلــحــوظــا لــلــفــيــروس، 
الكامل  ــجــالء  االن تحقق  حــيــث 
ــو الـــتـــام فـــي الــعــيــنــات  ــخــل وال
الخبراء  وصف  ولذلك  الشتوية، 
عن  الناتج  املرض  املتخصصون 
فيروس SBV، بغير الخطير، إذ 
تعود طوائف النحل التي تعافت 
مع  الطبيعي  وضعها  إلــى  منه 
إلى  مشيرة  للمناعة،  اكتسابها 
الضيعات  بــعــض  أصــحــاب  أن 
النحل  تستغل  التي  الفالحية 
أثــبــتــوا  ــار،  ــجـ األشـ تلقيح  ــي  ف
حيث  تلك،  التعافي  حالة  جميعا 
عادت الحياة الطبيعية والنشاط 
نحلهم،  ــا  خــالي مــخــتــلــف  إلـــى 
من  املهمة  الفترة  هذه  واستغلوا 
التطريد«،  »موسم  وهي  السنة، 
أن  من  منهم  العديد  تمكن  حيث 
يسترجعوا إلى حدود الساعة، ما 
بني 50 و75 في املائة من رصيد 
خاليا نحلهم عن طريق التقسيم.
الفيدرالية  جانبها، أكدت  من 
النحل، أن  لتربية  البيمهنية 
املــكــتــب الـــوطـــنـــي لــلــســالمــة 
الغذائية،  للمنتجات  الصحية 
أجرى تحريات ميدانية وتحاليل 
النحل  خلو  من  للتأكد  بيطرية، 
من أي مرض، كما أنه تم تنظيم 
خبراء  فيها  شارك  علمية  ندوة 
الظاهرة،  هــذه  فــي  مختصون 
سيتم  توصيات  إلــى  وخلصت 
ــي بــرنــامــج الــدعــم  إدمــاجــهــا ف

لسلسة تربية النحل.
جميع  ــة  ــي ــدرال ــي ــف ال ودعــــت 
ــى  ــحــل إل ــن ــة ال ــي ــرب مــهــنــيــي ت
االنــخــراط  عبر  تنظيمهم  دعــم 
املتواجدة  الجهوية  بتمثيلياتها 
وذلــك  اململكة،  أنــحــاء  بجميع 
حتى تتمكن من ضبط املعطيات 
واإلحصائيات، مشيرة إلى أنها 
الرامية  مجهوداتها  تــواصــل 
لهذه  السلبية  ــار  األث من  للحد 
ــي إطـــار الــتــعــاون  ــظــاهــرة ف ال
بينهم  من  املتدخلني،  كافة  مع 
اإلنتاج،  سالسل  تنمية  مديرية 
لـــوزارة  الجهوية  واملــديــريــات 
واملكتب  ــســا«،  و»أون الفالحة، 
الفالحية،  لالستشارة  الوطني 
وذلك بالنظر إلى أهمية املناحل 
البيئي  ــوازن  ــت ال فــي  والــنــحــل 
والفالحي والتنمية االقتصادية.

كيف تورطت وزارة 
الفالحة  في تدمير 

خاليا النحل المغربية

أكدت الفيدرالية البيمهنية لتربية النحل، أن املكتب الوطني 
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، أجرى تحريات ميدانية 
وتحاليل بيطرية، للتأكد من خلو النحل من أي مرض، كما أنه 
تم تنظيم ندوة علمية شارك فيها خبراء مختصون يف هذه 

الظاهرة، وخلصت إلى توصيات سيتم إدماجها يف برنامج 
الدعم لسلسة تربية النحل

جانب من الوقفة االحتجاجية التي نظمها النحالون مؤخرا بمقر وزارة الفالحة
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  ثقـافة

العدد: 1600 من 25 إلى 31 مارس 2022

  

إفران تعيش
 »ربـيع  العـلوم  االجـتماعية«

مدينة  تحتضن 
ــي  ــومـ إفــــــــــران يـ
مـــارس  و27   26
فعاليات  الجاري، 
الـــــدورة الــثــانــيــة 
ــع الــعــلــوم  ــي ـــ»رب ل
ــة«  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
طرف  مــن  املنظم 
األخوين،  جامعة 
ومـــــــجـــــــلـــــــس 
املغربية  الجالية 
وكلية  بالخارج، 
والعلوم  اآلداب 
اإلنسانية جامعة 
الخامس  محمد 
ومركز  بالرباط، 
»ابـــــن خــلــدون 
لــــــــدراســــــــات 
الــــــهــــــجــــــرة 
ــة«،  ــ ــن ــ ــواط ــ وامل

والتكوينات  الــنــدوات  بمركز  ــك  وذل
التابع لجامعة األخوين.

وحسب بالغ صدر في هذا الصدد، 
العلمي  امللتقى  هــذا  »فعاليات  فــإن 
العلوم  فــي  باحثون  يحضره  ــذي  ال
املؤسسات  مختلف  من  االجتماعية 
الجامعية املغربية، تتوزع على: درس 
ورشــات  علمية،  ــدوات  نـ افتتاحي، 
تفكير، حفالت توقيع، سمر سينمائي 
للكتاب  معرض  عن  فضال  وتكريم، 

السوسيولوجي«.
ــد هلل  ــســاهــم الـــدكـــتـــور عــب وســي
بوصوف، األمني العام ملجلس الجالية 
املغربية بالخارج، في افتتاح فعاليات 

ــع  ــيـ ــربـ هـــــــذا الـ
املــعــرفــي، بــدرس 
افتتاحي بعنوان: 
الهجرة  »تحوالت 
مغاربة  وقضايا 
ــم«، كــمــا  ــ ــال ــ ــع ــ ال
األشغال  ستتوزع 
علمية  ــدوة  ن على 
ــول  تـــتـــمـــحـــور حـ
والعلوم  »الهجرة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة: 
ــات  ــ ــي ــ ــام ــ ــن ــ ــدي ــ ال
الـــــهـــــجـــــرويـــــة 
التعددية  وتحديات 
يشارك  الثقافية«، 
فـــيـــهـــا بـــاحـــثـــون 
مـــــــــــن حــــــقــــــول 
الــســوســيــولــوجــيــا 
واألنــثــروبــولــوجــيــا 
والــــــــتــــــــاريــــــــخ 
واآلداب  والفلسفة  الــنــفــس  وعــلــم 
العلوم  »ربيع  سيشهد  كما  واللغات، 
في  كتب  توقيع  حفالت  االجتماعية«، 
»أنطولوجيا  وهي  االجتماعية،  العلوم 
السوسيولوجيا املغربية«، و»الطقوس 
و»الهجرة  الفالحية«،  واملــمــارســات 
والعلوم االجتماعية«، فضال عن ورش 
»التكوين والبحث  تفكير في موضوع: 
الــهــجــرة«، وحــفــل تكريم  مــيــدان  فــي 
اعترافا  بوصوف،  هلل  عبد  لألستاذ 
ميدان  إغــنــاء  على  الــدائــم  بحرصه 
العلوم االجتماعية بمزيد من األعمال 
ــة  ــال واألص بالتميز  لــهــا  املــشــهــود 

العلمية.

انتخب املغرب لرئاسة لجنة التراث 
لـ»اليونسكو«  التابعة  ــادي  امل غير 
برسم سنة 2022، حسب ما علم لدى 
األممية  املنظمة  لدى  اململكة  تمثيلية 

للتربية والثقافة والعلوم.
في  باإلجماع  املغرب  انتخاب  وتم 
لدى  الدائم  املندوب  السفير  شخص 
وذلك  الظهر،  سمير  »اليونسكو«، 
24 الذين  من قبل الدول األعضاء الـ 
الدولية  الحكومية  اللجنة  يشكلون 
املــادي  غير  الثقافي  التراث  لصون 
للمنظمة األممية، إذ ستترأس اململكة 
التي  اللجنة،  لهذه   17 ـــ  ال ــدورة  الـ
ستنعقد في الفترة من 28 نونبر إلى 

3 دجنبر 2022.
األعضاء   24 الـ  للدول  وبالنسبة 
حاليا في اللجنة، فهي اململكة العربية 

بوتسوانا،  أذربيجان،  السعودية، 
الكوت  الصني،  الكاميرون،  البرازيل، 
اليابان،  جامايكا،  جيبوتي،  ديفوار، 
هولندا،  بنما،  الكويت،  كازاخستان، 
روانـــدا،  كــوريــا،  بولونيا،  البيرو، 
ــد، ســويــســرا،  ــوي ــس ــا، ال ــك ســريــالن
التشيك، والطوغو، إلى جانب اململكة 
نائب  منصب  تشغل  التي  املغربية 
رئيس اللجنة منذ 17 دجنبر املاضي.
بشكل  مــســؤولــة  الــلــجــنــة  وتــعــد 
اتفاقية  ــداف  أه تعزيز  على  خــاص 
املــادي،  غير  الثقافي  التراث  صــون 
املمارسات  بشأن  املــشــورة  وتقديم 
بشأن  توصيات  وصياغة  الفضلى، 
الثقافي  التراث  على  الحفاظ  تدابير 

غير املادي.
ــراث  ــتـ ــوم »الـ ــه ــف ــد تـــطـــور م ــ وق

على  األخيرة  العقود  في  الثقافي« 
نحو كبير، بفضل األدوات املوضوعة 
جانب  فإلى  »اليونسكو«..  طرف  من 
أضحى  التحف،  ومجموعات  اآلثــار 
التراث الثقافي يشمل أيضا التقاليد 
املوروثة  الحية  التعبير  أشكال  أو 
املستقبلية،  األجيال  إلى  تنتقل  التي 
الفنون  الشفوية،  التقاليد  قبيل  من 
االجتماعية،  املمارسات  املسرحية، 
الــطــقــوس واالحـــتـــفـــاالت، املــعــارف 
بالطبيعة  املتعلقة  واملــمــارســات 
ــتــجــارب  وال املـــعـــارف  أو  والـــكـــون 

الضرورية للحرف التقليدية.
التراث  فإن  »اليونسكو«،  وحسب 
مهما  عامال  يعد  املادي  غير  الثقافي 
في  الثقافي  التنوع  على  الحفاظ  في 

مواجهة العوملة املتزايدة.

مهرجان القفطان يحط الرحال ببرشلونة ليعكس تنوع الموروث الثقافي المغربي

سلسلة محاضرات 
في مجال التعاون 

بين  المـــــغرب 
وسويــــــــسرا

تــنــظــم أكـــادميـــيـــة املــمــلــكــة املــغــربــيــة، 
بــشــراكــة مــع أكــادميــيــة احلــســن الــثــانــي 
لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــات، وســـفـــارة ســويــســرا 
بــالــربــاط، ســلــســلــة مــن احملـــاضـــرات يف 
مــجــال الــتــعــاون املــشــتــرك بـــن املــغــرب 
ــدان االبـــتـــكـــار  ــ ــيـ ــ وســــويــــســــرا تـــخـــص مـ

وقضايا آنية أخرى.
 وحــــســــب بـــــــاغ لـــلـــمـــنـــظـــمـــن، فــــإن 
العصر«  وقضايا  »االبــتــكــار  محاضرات 
ــاء مبــائــويــة  ــفـ ــتـ تـــنـــدرج يف ســـيـــاق االحـ
السويسري  لاحتاد  قنصلية  أول  فتح 
الــــبــــيــــضــــاء ســـنـــة  الــــــــــــدار  يف مــــديــــنــــة 
سبع  تنظيم  وســيــتــم  مت  حــيــث   ،»1921
مـــحـــاضـــرات حــــول مـــوضـــوع »االبـــتـــكـــار 
وقــضــايــا الــعــصــر« يف الــفــتــرة بــن شهر 
مبشاركة   ،2022 ويــونــيــو   2021 يــونــيــو 
ــيـــن  ــادميـ مــتــخــصــصــن ومــــؤرخــــن وأكـ

وباحثن يف مجاالت عديدة. 

انتخـاب المغـرب  لرئـاسة لـجنة 
التـراث  غـير المـادي

ــة  ــم ــاص ــع ــون ال ــكـ ــتـ سـ
يوم  برشلونة،  الكتالونية 
السبت 26 مارس الجاري، 
فعاليات  مــع  مــوعــد  على 
ملهرجان  الرابعة  الـــدورة 
ــو«  ــوروك »قــفــطــان شــو م
والذي  الرابعة،  دورته  في 
للتواصل  فــرصــة  يشكل 
بــني الــجــالــيــة املــغــربــيــة 
مع  إسبانيا  فــي  املقيمة 
مــجــمــوعــة مـــن الــوجــوه 

أملع  ــى  إل إضــافــة  املغربية،  الفنية 
القفطان املغربي من املغرب  مصممي 

وأوروبا.
ــات مــهــرجــان  ــي ــعــال ــرف ف ــع وســت

ــرز  الــقــفــطــان املــغــربــي مــشــاركــة أب
من  املغاربة،  واملصممات  املصممني 
وفاطمة  بــوشــيــخــي،  حــســن  بينهم 
العمراني،  حورية  التراري،  الزهرة 

ولبنى  كاساتي  كريمة 
حضور  مع  بوصوف، 
من  العارضات  أشهر 
مختلفة،  جــنــســيــات 
تنظيم  ــتــم  ســي ــا  ــم ك
ســـهـــرة فــنــيــة كــبــرى 
وأملع  أشهر  بحضور 
املغربي،  الطرب  نجوم 
ــة  ــجــم ــن أبـــــرزهـــــم ال
رأفــت  لطيفة  الكبيرة 
ــني ســعــيــد  ــانـ ــنـ ــفـ والـ
وموس  شوقي  وأحمد  الصنهاجي 
العزيزي  وزياد  عدنان  وهاجر  ماهر 
الرحماني  ووليد  أنور  العالي  وعبد 
بأكبر  الحفل  هذا  وسيقام  وغيرهم، 

 ،Arenas ببرشلونة  تجاري  مركز 
مريم  اإلعــالمــيــة،  فقراته  وستنشط 

القصيري.
أحمد  ــرجــان،  ــه امل مــديــر  ــول  ــق وي
»نعومي  مؤسسة  صاحب  النعومي، 
إفنت«: »تنظيم املهرجان فرصة لتقديم 
للجمهور  األصيلة  املغربية  الثقافة 
ــف بــالــقــفــطــان  ــعــري ــت الـــواســـع، وال
والتي  تصاميمه،  وجمالية  املغربي 
الثقافي  املوروث  وتنوع  غنى  تعكس 
»املــهــرجــان  أن  مضيفا  املــغــربــي«، 
املغربية  للجالية  فرصة  كذلك  يشكل 
القاطنة بالخارج، للتالقي والتواصل 
في  التصاميم  آخــر  على  ــالع  واالطـ

مجال القفطان املغربي«.

»المغرب.. أرض الثقافات والفنون«  في ضيافة باريس 
استضافت مؤسسة »دار املغرب« بباريس، يوم 
معرض  من  األولى  النسخة  الجاري،  مارس   24
شعار:  تحت  ــك  وذل  ،Art’Expo Morocco
وستستمر  والفنون«،  الثقافات  أرض  »املغرب.. 

فعالياتها إلى غاية يوم 26 من نفس الشهر.
ويتميز هذا الحدث، الذي يتم تنظيمه بشراكة 
مع مؤسسة »دار املغرب«، ببرنامج يجمع فاعلني 

والحرف،  والفنون  الثقافة  مجاالت  في  وفاعالت 
امتداد  على  والفني  الثقافي  التنوع  ويعكس 
للقاء  مناسبة  املعرض  كما يشكل  املغرب،  تاريخ 
تتقاسم  متعددة،  مشارب  من  شخصيات  بني 
الثقافات،  بني  الحوار  تحديات  حــول  أفكارها 
التنوع الثقافي، املبادالت والصالت ذات الحمولة 
العالم، وذلك بمشاركة  الثقافية في جميع أنحاء 

املغرب  من  ومصممني  ومؤرخني  وكتاب  فنانني 
وفرنسا، وبلدان أخرى.

الثقافة  ــراء  ث تقاسم  مــن  املــعــرض  وسيمكن 
املــادي،  وغير  املــادي  الغني،  وتراثها  املغربية 
االجتماعي  التماسك  مبادئ  بقوة  يعزز  الــذي 
والحوار والتسامح والسالم، ويجعل من املغرب 
بلدا متعدد الثقافات، مدافعا عن التسامح وحوار 

الحضارات.



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

ليس  أمر  الفنون،  من  كغيره  والقانون،  والشعر  األدب  شرح  إن 
بالسهل وال اليسير، فهو يخضع ملعايير فنية دقيقة وتراكم في املعلومات، 
وتمكن من املادة، وهو ما يستعصي على كاتب أو شاعر مبتدئ مثلي في 
عالم النشر لوال سعة قرائي وتسامحهم مع نقائصها وغض الطرف عن 
األعمال  أن هذه  لفائدة لحنها، كما  لفائدة معناها وعلى نحوها  مبناها 
ما  ونــادرا  لإلبداع  إال  املبدعني  تفرغ  لعدم  النقاد،  إلى  تسند  ما  غالبا 
كما  للشراح  وتفسيره  نقده  تاركني  اإلبداع  هذا  لتفسير  الوقت  يجدون 
يفعل املشرع تماما عندما يترك للقضاة سن االجتهاد وللفقهاء التعليق 
إلى  واملعجبني  الصحفيني  تدفع  ما  غالبا  النزول  أسباب  لكن  عليها، 
تقصي ذلك من مصادره حتى يكون السبق الصحفي أو النقد ال يخالف 
مبنى ومعنى وطبيعة العمل اإلبداعي نفسه، لذلك كانت أكبر فرصة في 
حدث »ريان«، هو أن يتوجه املوسيقار الكبير والفنان األصيل والريشة 
الدكالي،  الكبير، الصوت الشجي األستاذ عبد الوهاب  الذهبية واألديب 
التواصل  وسائط  عبر  جمهوره  ويخاطب  وقته  من  ثمني  وقت  أخذ  إلى 
االجتماعي، التي جعلت من »ريان« قضية كونية جمعت البشرية، ويفسر 
األبعاد الفنية والجمالية وأسباب نزولها األدبي والفني، وهو يستعرض 
ذلك بلغة قريبة من قلوب كل من استمع إليه وهو يوضح بلسان الفنان 
املتمكن كيف تأثر بهذه القصيدة وتمنى لو لحنها بكاملها لوال غزارتها، 
وهو شرف ما بعده شرف لكاتبها، وكيف اختار منها تلك األبيات املقّفاة 
من  وهي  عليها،  االطالع  بمجرد  قياسي  وقت  في  يلحنها  أن  واستطاع 
شيم الفنانني الكبار وعلماء املوسيقى في العالم وذوي اإللهام النابع من 

جمال النفس ورقة الشعور وبهاء العواطف.
وقصص كبار الفنانني مع الشعر واألدب املغنى ال تسعها املجلدات، 
لكنها تشترك في خاصية واحدة، هي أن اختيار املوسيقي أو املغني 
تثير  ألنها  غيره،  من  أكثر  بها  واملبدع  الفنان  شعور  مسألة  تحكمه 
لواعج وشعور ال يدركه إال الفنان وال يستطيع التعبير عنه إال اللحن.

الغنائي  الشاعر  ــدرب،  ال ورفيق  صديقي  من  مكاملة  تلقيت  وقد 
عالم  دخول  على  يهنئني  الباتولي،  األستاذ  الكلمات  وكاتب  الكبير 
»إن  بالحرف:  لي  وقــال  القصيدة  هذه  بواسطة  الغنائيني  املؤلفني 
النهاية  إلى  البداية  من  يتغير  لم  شعري  نفس  على  تتوفر  القصيدة 
فيها، وال يمكن أن يلحنها إال موسيقار كبير، يجب أن يكون من حجم 
لحنا  بها  الجميع  أطرب  الذي  الدكالي«،  الوهاب  عبد  األستاذ  وقامة 
الذين  أساتذتي  أحد  لي  قال  كما  ومقامات موسيقية،  وصوتا وشعرا 
يعتبرون التوثيق مظهرا حضاريا لألمة، أنه »بواسطة هذه القصيدة 
واألغنية، سوف تخلد األمة املغربية هذه امللحمة التي صنعها جاللة 
امللك املحبوب محمد السادس نصره هلل، مع شعبه في قضية ريان«، 
تصنع  أن  ألمة  كان  وما  نسمة  مليون  و300  مليار  من  أزيد  وتتبعها 
مثل هذا الحدث الذي كان ريان بطله غير األمة املغربية ملكا وشعبا، 
وصفته  كما  العاملني  ابن  وإنما  املغرب  ابن  الطفل  هذا  فقط  يبق  ولم 

القصيدة وأعجب بذلك املوسيقار. 
ريان يا باب الجنة سقيت منه اليوم عذبا

ريان يا ابن العاملني نثرت وردا وقضبا
فيها  ))فأنبتنا  تعالى:  هلل  قال  الكريم،  القرآن  في  ذكرت  َوَقْضًبا 
تنبتها،  التي  األرض  واملقاضب:  رطبة،  أي:  وقضبا((  وعنبا  حبا 
الشجر،  فــروع  في  يستعمل  القضيب  لكن  القضب،  نحو  والقضيب 
جاء  ومنها  القضب،  قطع  والقضب:  البقل،  في  يستعمل  والقضب 
»قضيب الخيزران« )Tige de bambou( في ضرب املثال في جمال 
التي  اللحظة  أن  كما  املغربي،  الثقافي  مخيالنا  في  وأنوثتها  املرأة 

خلدتها القصيدة:
نعاك ملك سخر ما في كون لعتقك 

وحركت جبال من أجلك اخترقت سحبا! 
وال تمشي في األرض مرحا 

إنك لن تخرق األرض ولن تبلغ الجبال طوال
وطول  علو  على  كناية  الكريم  القرآن  بالغة  من  مستمد  معنى  هو 

الجبال وبلوغها في العلو مبلغ السحب.

دالالت قصيدة 
»ريـــــــــان«

يتـــبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات

العدد: 1600 من 25 إلى 31 مارس 2022

إلياس،  نعيمة  القديرة  املمثلة  كشفت 
عن  اإلعالم،  وسائل  لبعض  حديثها  في 
رمــضــان،  شهر  خــالل  الفني  جديدها 
املغربي  الجمهور  على  ستطل  حيث 
منها  األعــمــال  مــن  مجموعة  خــالل  مــن 
»شــدى  قــنــاة  عــلــى  »الـــبـــوي«  سلسلة 
تيفي«، ومسلسل »أموال نوبة« على قناة 
وجاريت«  »جريت  ومسلسل  »األولــى«، 

ملخرجته مليس خيرات.
إال  األعــمــال،  بهذه  انشغالها  ورغــم 
الحديث،  نفس  فــي  اســتــنــكــرت،  أنــهــا 
بعض  مــنــه  يــعــانــي  الـــذي  التهميش 
في  بـ»الرواد«،  الذين وصفتهم  الفنانني 
تقديمهم  من  الرغم  على  الفني،  املجال 
»ماشي  وقالت:  املغربي،  للفن  الكثير 
الفنانني  بعض  كاين  كيشتغل،  كلشي 
أمهات  يــكــونــوا  وبإمكانهم  تهمشو 
للرواد  إنصاف  هذا  مكنشوفش  وآبــاء، 
اللي عطاو الكثير واشتغلوا في ظروف 
الناحية  قاسية، خاصة من 
ــة، وبــخــصــوص  ــاديـ املـ
أنــا ماشي  املــؤثــريــن، 
ضـــــــد الــــشــــبــــاب 
ومـــواهـــب جــديــدة، 
وهــــــاذ املـــواهـــب 
اللي  ــي  ه مــاشــي 
ــرواد  قــصــات الـ
ماشي  حيث 
أدوارهم«.

الفنانة نعيمة إلياس 
تكشف عن جديدها 
في رمضان وترفض 

مهاجــمة  »المؤثــــرات« 

ساخـــنة مذكرات 

منذ يوم 5 مارس الجاري، ومدينة مراكش تحتضن 
فالييال،  سيباستيان  الفرنسي  للمصور  فنيا  معرضا 
من  بعض  لعرض  بباريس،  »باباراتزي«  أشهر  أحد 
حيث  العالم،  أنحاء  جميع  في  انتشرت  التي  صوره 
تتطرق أعماله املعروضة في هذا املعرض، املنظم ألول 
بما  املختلفة،  الفنية  التعبيرات  إلى  املغرب،  في  مرة 
في ذلك الرسم والنحت والتصوير والكوالج، أو حتى 

إعادة التدوير وتطلعات عشاق الفن.
الذي  املعرض،  هذا  في  الفرنسي  الفنان  ويرسم 
القادم واملنظم بمبادرة  أبريل   30 إلى غاية  سيستمر 
مع  بتعاون  »موفانبيك«  الفندقية  املؤسسة  مــن 
رمزية،  صــوره  أكثر  مطبوعات  على   ،Gallery Art
والتي يستخدمها بروح الدعابة ملنحها منظورا جديدا.
وللتذكير، فإن املصور الفرنسي سيباستيان فالييال 
غالف  على  نشرت  التي  الشهيرة  الصور  صاحب  هو 
ابنة  وجود  وكشفت   ،1994 سنة  ماتش«  »باري  مجلة 

غير شرعية للرئيس الفرنسي السابق فرنسوا ميتران، 
عندما قرر املصور االنتظار أمام مدخل مطعم باريسي 
ذلك  في  كانت  التي  مازارين،  مع  ميتران  أن خرج  إلى 
بعيد،  من  واختلس  عمرها،  من   20 الـــ  دون  الوقت 
واضعا  الرئيس  فيها  يبدو  املقربة  بالعدسة  صــورا 
يده بحنو أبوي على كتف الشابة املرافقة له، ولم تكن 
الصور تحتاج لتعليق، ألن الشبه في مالمح الوجه بني 

األب واالبنة كان ناطقا.
ــح مــصــور  كــمــا أن ســيــبــاســتــيــان فــالــيــيــال أصــب
مساهمته  بفضل  العالم،  في  األشهر  »الباباراتزي« 
السابق  الفرنسي  الرئيس  تورط  فضح  في  املباشرة 
فرانسوا هوالند في عالقة عاطفية مع املمثلة الفرنسية 
جولي غاييه، من خالل الصور الشهيرة التي التقطها 
في  غاييه  جولي  عشيقته  إلــى  ينضم  وهــو  لهوالند 
صفحات  في  بنشرها  وقام  الباريسية،  الشقق  إحدى 

مجلة Closer الصادرة بالنسخة الفرنسية.

الفنان البسطاوي اعتزل التمثيل بسبب 
»عدم رضاه على عالقته بربه«

البسطاوي،  هاشم  املعتزل  املمثل  خرج 
اعــتــزالــه،  سبب  عــن  كاشفا  صمته  عــن 
يقوم  التي  التصرفات  بعض  أن  موضحا 
اإلسالمية،  للشريعة  مخالفة  الفنان  بها 
الفني،  أنه ندم على دخوله املجال  مؤكدا 
حمزة  الداعية  مع  مباشر  بث  في  وقــال 
في  سببا  يكن  لــم  ــرض  امل أن  الــخــالــدي، 

عن  ابتعاده  فكرة  إن  بل  الفن،  اعتزاله 
عدم  بسبب  منذ سنوات،  راودته  التمثيل 
أن  إلى  مشيرا  بربه،  عالقته  على  رضاه 
الشخص »املحافظ« يصعب عليه مواصلة 
أن  بدعوى  الفني،  املجال  في  مسيرته 
تخالف  مــمــارســات  يتضمن  التمثيل 

الشريعة.

أشهر »باباراتزي« بباريس يعرض ألول مرة أعماله الفنية بالمغرب
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الضائعةالحقيقة
العدد: 1600 من 25 إلى 31 مارس 2022

العقل  إلى  البحث  أسلمنا  لو 
خبيرا  ــا  ــشــرن واســت واالتـــــــزان، 
ومتعقال  متزنا  فرنسيا  سياسيا 
عاش  ــاك«،  مــوري »فرنسوا  اسمه 
قضية االختطاف وأسهم في إرسال 
الكثير  وكــتــب  عليها،  ــواء  األضــ
ومحادثاته  تجاربه  من خالل  عنها 
الخاصة  الجلسات  فــي  دار  ــا  وم
املحاكمة  افتتاح  وبعد  بمحضره، 
اليد  عن  الحديث  وبــدايــة  األولــى 
كتب  بنبركة،  قضية  في  األمريكية 
تنشرها  كانت  التي  مذكراته  في 
تحت  ليتيرير«  »الفيغارو  جريدة 
عنوان دائم هو »بلوك نوط« األفكار 
صديق  حدثني  ))لــقــد  التالية: 
عن  األمــور،  خبايا  يعرف  مغربي، 
ومصالح  أوفقير  بني  املتينة  الصلة 
الواقع،  أما  األمريكية،  املخابرات 
احلاصل  يبقى  وإمنــا  أجهله،  فأنا 
ضربة  سجلت  املصالح  هذه  أن  هو 
من  الثالث،  العالم  ضد  مــزدوجــة 
جــهــة بــالــتــخــلــص مـــن بــنــبــركــة، 
ضربة  بتوجيه  أخــرى  جهة  ومــن 
كــانــت  وإذا  دوغـــــول،  لــلــجــنــرال 
األجهزة األمريكية بريئة من هذه 
هي  العفاريت  أن  فمعناه  القضية، 

التي قامت بها محلها((.
الكبير،  الــكــاتــب  ذهــب  إذا  ــه  إن
في  بعيدا  مــوريــاك«،  »فــرانــســوا 
قطعة  أصــبــحــت  ــتــي  ال ــه  ــرات ــذك م
مــن الــتــاريــخ، فــإن كــل مــا نضفيه 
تجاه  اعتدال  من  احتماالتنا  على 
أو  املباشرة  األمريكية،  املساهمة 
بنبركة،  قضية  في  املباشرة،  غير 
استنتاجات  أمـــام  تــافــهــا  يبقى 

الكاتب الفرنسي.
بنبركة  املهدي  دخول  إذن،  هناك 
فــي دائــــرة الــضــرب األمــريــكــيــة، 
بإقدامه على تنظيم مؤتمر للقارات 
عن  بعيد  غير  كــوبــا  فــي  ــثــالث  ال
كانت  وقت  وفي  األمريكي،  التراب 
ــن كوبا  ــاردة ب ــبـ الـ ــحــرب  ال فــيــه 
أشدها،  على  املتحدة  والــواليــات 
بضرب  أمريكا  تهديد  أعقاب  في 
كوبا  في  السوفياتية  الصواريخ 
بنبركة  املهدي  وإعالن   ،1962 سنة 
األمريكية  اإلمبريالية  على  الحرب 

في وقت كانت فيه عمليات التصفية 
الجسدية شيئا مألوفا ومدبرا على 
األمريكية،  املخابرات  عمالء  أيدي 
باسم  الرسمي  املتحدث  هو  وهــا 
بيتيرسون،  دال  »ســيــا«،  منظمة 
يصرح في غشت 1981 بأن ))رئيس 
الواليات املتحدة األمريكية أصدر 
1978، مينع على منظمة  أمرا سنة 
ــا« املــســاهــمــة يف  ــي ــرات »س ــاب ــخ امل
مما  أو تنظيم اغتياالت((،  تنفيذ 
موكولة  كانت  املهام  هذه  أن  يؤكد 
لتلك املنظمة قبل سنة 1978 وإال ملا 
أصدر الرئيس األمريكي ذلك املنع.

بن  املكن  االرتباط  إذن،  وهناك 
املخابرات  ــن  وب أوفقير  أجــهــزة 
أوفقير  تنظيم  دام  وما  األمريكية، 
ثابتة،  حقيقة  أصــبــح  للعملية 
سبق  الـــذي  املــخــطــط  مستهدفة 
والبادي  العادي  فإن  عنه،  الحديث 
اليد  يتعامل  كان  أوفقير  أن  يعرف 
فــي الــيــد مــع أجــهــزة املــخــابــرات 

األمريكية.
الرسمي  االرتباط  أيضا  وهناك 
ــشــرطــة  والـــعـــلـــنـــي لـــضـــابـــط ال
محاربة  أجــهــزة  مــع  »ســوشــون« 
»ناركوتيك  األمريكية  املــخــدرات 
الفرنسي  الضابط  وهــو  بـــورو«، 
ــذا الــجــهــاز  ــه املــلــحــق رســمــيــا ب
املخابرات  بجهاز  إلزاميا  املرتبط 
له املختطف  أكد  األمريكية، والذي 
بتنظيم  إقــنــاعــه  أثــنــاء  »لــوبــيــز« 
بنبركة  اخــتــطــاف  أن  العملية، 
يدخل في إطار محاربة املخدرات، 
وكان »سوشون« معروفا بجلسات 
يوميا  يجريها  كــان  التي  العمل 
ب.   .58 فــي  ــع  ــواق ال املكتب  فــي 
التي  للمكاتب  »البــويــتــي«  ــاق  زق
تحمل شارة »ن. ب. د. د« الحروف 
»ناركوتيك  لتسمية  املختصرة 
بورو، أند دانجوروز دروكز«، وهو 
املكتب امللحق رسميا، وبعلم وزارة 
بمكاتب  الــفــرنــســيــة،  الــخــارجــيــة 

السفارة األمريكية في باريس.
األمريكي  التواجد  إذن،  وهناك 
في  الــشــهــادات  كــل  حسب  املثبت 
العملية،  ملــراقــبــة  ــيــب«،  »ل مقهى 
ومــهــمــا كــانــت هــويــة »املــاجــور« 
الحضور  هو  املهم  فإن  الحاضر، 

األمريكي.
الجنرال  ســكــوت  إذن،  وهــنــاك 
»مهمات  كتابه  فيرنون والتيرز في 
ديسكريت(  )ميسيون  محتشمة« 
ــا عــن قضية  الــحــديــث إطــالق عــن 
نفس  فــي  يتطرق  بينما  بنبركة، 
باريس  فــي  تــواجــده  إلــى  الكتاب 
كتابه  في  واعترافه  الحادث،  أثناء 
يف  ممتازة  ظروفا  ))عاش  أنه  هذا 
األمن  أجهزة  مع  وحــاالت  باريس، 
وكــان  املعرفة،  حــق  يعرفها  التي 
الفرنسيون،  يتصرف  كيف  يعرف 
شيئا((،  لهم  يقول  ال  كان  ولكنه 
عن  صــادر  كتابه  فإن  وباملناسبة، 
الفرنسية  النشر  دور  كبار  إحدى 
متضمن   ،1978 ســنــة  ــون«  ــلـ »بـ
في  عاشها  جدا  صغيرة  لجزئيات 
يرى  أن  دون   ،1965 سنة  باريس 
قضية  ــم  أه ــى  إل للتطرق  مــدعــاة 

تواجده  أثناء  باريس  في  حصلت 
بها.

املــطــلــقــة  الـــيـــد  إذن،  ــاك  ــنـ وهـ
جهاز  فــي  األمريكية  للمخابرات 
واإلغراق  الفرنسي،  االستعالمات 
في  املتخصصن  لرجاله  األمريكي 
ولو  الفرنسية،  املــخــابــرات  بحر 
ما  الشائعات  عمود  فــي  أدرجــنــا 
»نوطر  الفرنسية  الجريدة  نشرته 
يوم  الصادر  عددها  في  ريبوبليك« 
العميل  أن  مــن   ،1966 يناير   24
بنبركة،  اختطف  ــذي  ال »لوبيز«، 

جهاز  بأمر  مؤتمرا  موظفا  ــان  ك
على  »سيا«  األمريكية  املخابرات 
نفس مستوى تعامله مع املخابرات 
نعير  أن  بــد  ال  فإننا  الفرنسية، 
االهتمام األكبر ملا كتبه الكوميسير 
على  العن  مثل  املــشــرف  »كـــاي«، 
صلة  بصفته  الــعــمــلــيــة،  تنظيم 
ورجال  الداخلية  وزارة  بن  وصل 
الشرطة  ضابط  وهــو  العصابة، 
باسم  مهنيا  ــروف  ــع امل الــســامــي 
»بوتي جان« نتيجة هوايته بكتابة 
تحمل  كتب  سلسلة  فــي  مذكراته 
وبعد  جــان«،  »بوتي  مذكرات  اسم 
كتب  القضية،  في  كشاهد  مثوله 
لقضية  تلخيصا  كتبه  سلسلة  في 
1969 تحت  بنبركة، اختصره سنة 
عنوان: »بوتي جان ينقل الحريق«، 
في  األمريكي  التدخل  إلى  فتطرق 
الفرنسية،  واملخابرات  األمن  جهاز 
موجزا أفكاره في العبارات التالية: 
متماسكة  نخبة  أقــدمــت  ))لــقــد 
الفرنسيني  املــخــابــرات  ــال  رج مــن 
ــزة  ــهـ ــع األجـ ــ عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل م
»سيا«،  لالستعالمات  األمريكية 
بــاريــس  يف  نفسها  ــدت  وجـ الــتــي 
العامة  اإلدارة  ــا  دع ممــا  مــعــززة، 
لتكليف  الفرنسية،  لالستخبارات 
ــي جـــــــان«)...(  ــوتـ الــضــابــط »بـ
تعمل  التي  املجموعة  باختراق 

الفرنسيني  مع  مزدوجة  بطريقة 
األمــريــكــيــني  وأن  ــان،  ــكـ ــريـ واألمـ
مستولون على أجهزتنا، وهو شيء 

مزعج للغاية((.
التي  الجزئية  تلك  إذن،  وهناك 
عشرات  فــي  ضــاعــت  أنــهــا  يظهر 
ــذا  ــي ه ــفــاصــيــل الـــــــواردة فـ ــت ال
اإلرهابي  ذلك  الكتاب، وهي جزئية 
هرب  الــذي  ــد«،  ــي داف »كريستيان 
عملية  نفذ  أن  بعد  البرازيل  إلــى 
االغتيال في حق اإلرهابي »فيكون« 
حسب اعترافات »كريستيان دافيد« 

 ،1972 سنة  اعتقل  والــذي  نفسه، 
اعترافاته  نشر  فــي  بــدأ  وعندما 
في  األمــريــكــيــة  الــعــدالــة  تسلمته 
نيويورك، لتسكته في أعماق سجن 

مدته عشرون عاما.
الهام  التقرير  هذا  إذن،  وهناك 
البرملانية  »اللجنة  نشرته  ــذي  ال
أعمال  بمراقبة  املكلفة  األمريكية 
التجسس«،  مواجهة  في  الحكومة 
اللجنة،  رئــيــس  أمــضــاه  ــذي  ــ وال
سنة  شــورش«  »فرانك  السيناتور 
استعمال  ثبوت  موضحا   ،1975
لإلرهابي  األمــريــكــيــة  املــخــابــرات 
»جواتيا«، الذي سبق الحديث عنه، 
عالل  الزعيم  اغتيال  حاول  والذي 
»السيا«  منظمة  فاختارته  الفاسي، 
ليصبح مسؤوال في صفوفها تحت 
وقال  ــن«،  وي ج.  »ك.  العميل  اســم 
باغتيال  كلف  أنــه  اللجنة،  تقرير 
بــاتــريــس لــومــومــبــا، وفــعــال مــات 
لومومبا بن يديه، بينما املجموعة 
التي نفذت عملية اختطاف بنبركة، 
املعروفة  املجموعة  هي  واغتياله، 
بــانــتــمــائــهــا ووالئـــهـــا لــإلرهــابــي 

»جواتيا« كما سبق الحديث عنه.
الالئحة،  تطول  وقد  إذن،  وهناك 
وراء  الــكــامــنــة  الــجــزئــيــات  تــلــك 
تعاطف وصداقة املهدي بنبركة مع 
بلقاسم،  كريم  الجزائري  السياسي 

ــاوضــات  ــو الــــذي تــــرأس مــف ــ وه
في  الجزائرية  املؤقتة  الحكومة 
تقديم  على  حريصا  وكان  إيفيان، 
املهدي بنبركة كمتكلم باسم الثورة 
التي  املحاكمة  فأثناء  الجزائرية، 
أبريل  في  وهــران  بمحكمة  عقدت 
التي  الــبــيــانــات  حــســب   -  1969
الفرنسية  »لوموند«  قدمتها جريدة 
ملتابعة   -  1969 أبريل   8 عــدد  في 
كــريــم بــلــقــاســم، رئــيــس »الــحــركــة 
ورد  الــجــزائــريــة«،  الديمقراطية 
))كــانــت  بلقاسم  كريم  حركة  أن 
أجهزة  مع  بتعاون  باريس  يف  تعمل 
األمريكية،  املــركــزيــة  املــخــابــرات 
اسمه  فرنسي  اتصال  ضابط  عبر 
بأن  التبيني  بقي  لوروا«..  »ميشيل 
قتل  الــذي  هــذا،  لـــوروا«  »ميشيل 
بحادثة  غلفت  غامضة  ظروف  يف 
اصطدام سيارته، كان هو الشخص 
الدليمي  أحمد  استضاف  الــذي 
للعاصمة  وصوله  عند  باريس  يف 
للعدالة  نفسه  لتسليم  الفرنسية 

الفرنسية((..
غامضة  نقط  ــدة  ع إذن،  هــنــاك 
واحدة  كل  عند  التوقف  تستحق 
أجــهــزة  أن  مـــن  لــلــتــأكــد  مــنــهــا، 
املخابرات األمريكية لم تكن غريبة 
اختطاف  حـــادث  عــن   - إطــالقــا   -
املهدي بنبركة، ولكن اليد األمريكية، 
قفاز  فــي  مغلفة  كعادتها،  كــانــت 
حريري، شفاف، تفاديا لتلطيخ اليد 

»النظيفة« بالدم السيال.
أزيد،  أو  منذ خمسن سنة خلت 
جــمــع املــســتــشــار الــســيــاســي في 
روبير  بباريس،  األمريكية  السفارة 
اثني  من  مكونة  مجموعة  مورفي، 
الجهاز  فــي  جــديــدا  موظفا  عشر 
املرشحن  ــكــي  األمــري القنصلي 
قنصلية  عشر  اثنتي  مهام  لتسلم 
التي  إفريقيا،  شمال  في  أمريكية 

كانت خاضعة للنفوذ الفرنسي.
املــهــام،  تقديم  خــطــاب  وخـــالل 
للموظفن  مورفي  املستشار  قال 
إفريقيا  شــمــال  ))إن  الـــجـــدد: 
بــالــنــســبــة لــلــواليــات املــتــحــدة 
ــو قــطــب رحــاهــا  األمــريــكــيــة، ه
مواقع  متس  إنها  دفاعها،  وقطب 
اتصال  وعــلــى  ليبيا،  يف  احلــرب 
وتتحكم  وحتكم  حتمي  بفرنسا، 
إفريقيا  ويف  بالسنغال،  داكــار  يف 
رئيسنا،  قـــرر  ــذا،  ــه ل الــغــربــيــة، 
وقررت حكومتنا تعيني مالحظني 
من  استراتيجية  مناطق  يف  لهما 
فالواليات  الشمالية((،  إفريقيا 
قديم  إذن، ومن  األمريكية  املتحدة 
املستشار  شرحه  وكما  الــزمــان، 
بالقناصل  اجتماعه  في  مورفي 
كتاب  مــوضــوع   - عشر  االثــنــي 
قنصال،  عــشــر  ــي  ــن االث عــنــوانــه 
 1942 سنة  الشمالية  إفريقيا 
ملؤلفه بيير كيمو- مهتمة باملنطقة، 
إذن برجالها، إذن بظروفها، وبكل 
كان مستبعدا  وكم  فيها،  يدور  ما 
أن تتم تصفية أحد الزعماء الكبار 
غيبة  ــي  ف بنبركة  ــهــدي  امل مــثــل 

االهتمام األمريكي.

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
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الكاتب الفرنسي »فرانسوا مورياك« الذي كتب الكثير
يف مذكراته عن يد املخابرات األمريكية يف قضية بنبركة

بني �أجهزة �أوفقري واملخابرات الأمريكية..


