
 المؤسس:
مصطفى العلوي

سري

فضيحة  غرار  وعلى  فاس،  فضيحة  غرار  على 
اعتقال  بعد  فاس  يف  لألحرار  الوطني  التجمع 
الــعــشــرات  مــعــه  جــر  ــذي  الـ اإلقــلــيــمــي  منسقه 
إداريــن  مسؤولن  معه  يجر  وقد  السجن،  نحو 
تطور  مع  آخرين،  منتخبن  رفقة  املاليير،  راكموا 
مشابهة  أخــرى  ملفات  عن  احلديث  يتم  الــبــحــث)..(، 
بالدار البيضاء، عرفت هي األخرى دخول مصالح األمن 
الوطني على اخلط يف وقت سابق، وقد تنتهي بتفكيك 
اللوبي  وهو  االقتصادية،  العاصمة  يف  املتحكم  اللوبي 

احملسوب على أطراف حكومية سابقة)..(. مـدير النشر:
الطيب العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

تحليل إخباري تحت األضواء
بلينكن في الرباط ليس

 هـــو بلينــكن فـــي الجــزائر 
مؤشرات حملة تطهيرية كبرى 

خالل شهر رمضان  14 5

  

الضائعة الحقيقة  ملف
المشاركة اإلسرائيلية في قضية 

بنبركة باألحداث واألسماء
تفاصيل تقارير استخباراتية 

28حول المغرب والجزائر 6
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التقشف.. »شي ياكل وشي يشوف«

لم يظهر أي أثر  للتقشف، الذي دعا إليه رئيس الحكومة  عزيز  أخنوش  على امتداد ثالث سنوات عجاف مقبلة، في تصرفات الوزراء وكبار 
المنتخبين، الذين يواصلون اقتناء وكراء السيارات الفارهة بالماليير، بالمقابل، تخرج وزيرة المالية نادية فتاح العلوي، لتطلب من 
المواطنين ترشيد عاداتهم االستهالكية، بينما كثير من المواطنين ال يستطيعون تلبية كافة احتياجاتهم األساسية، بسبب ارتفاع 
األسعار، ليطرح السؤال: هل معنى التقشف عند حكومة عزيز أخنوش هو »شي ياكل وشي يشوف«، أم أن له معنى آخر، من خالل 

تخصيص 0 درهم للمحتاجين من أبناء الشعب)...( ؟

التفاصيــل   داخـــل   العــــدد
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متابعات

ربورتاج

كواليس

كواليس

أول مـــواجهة
 بين األمانة العامة 
والمعارضة  للحكومة 
حول سحب القوانين 
البـــرلمان مــــن 

رمضـــــــان 
بين غياب الوباء 
وحضور الغالء

»حصلة« الوزير 
بنموسى وسط 

الجمهور في مباراة 
المغرب والكونغو 

الديمقراطية

»قضاة المغرب« 
يرفضون تمديد 

سن التقاعد 
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1601 من 01 إلى 07 أبريل 2022

بقلــم               الطيب العلوي

»فلوس اللبن
يّديهم زعطوط«

االقتصاد،  علم  في  »التقشف«  مصطلح  يشير 
وغالبًا  اإلنفاق،  خفض  إلى  ترمي  سياسة  كل  إلى 
ُتدعى  ــراءات  إجـ إلــى  الحكومات  عبرها  تلجأ  ما 

بـ»التقشفية«، بهدف خفض العجز في املوازنة.
لكن السياسات التقشفية ليست وليدة اليوم)...(، 
بل إنها بدأت مع الصحابي أبي ذر الغفاري، الذي 
الترف  حياة  على  والعزلة  التقشف  حياة  آثــر 
والتمتع بالحياة)...(، بعد أن ذهب إلى دمشق في 
معاوية  كان  والتي  عفان،  بن  عثمان  سيدنا  عهد 
بن أبي سفيان ولّيًا عليها، ملشاركته في الفتوحات، 
إال  قبرص،  فتح  إلى  معاوية  مع  ن خرجوا  ممَّ وكان 
الترف  أن نقطة االختالف بينهما تجّلت في مظاهر 
الناس  يدعو  ذر  أبو  فبدأ  الشام،  في  ســادت  التي 
من  كثير  حوله  تجمع  حتى  والزهد،  التقشف  إلى 
وبما  بالخطر)...(،  معاوية  شعر  أن  إلى  الفقراء، 
أنه يعرف قدر أبي ذّر، فلم يقربه بسوء، ومّلا التقى 
جرى  املنّورة،  املدينة  في  عّفان  بن  بعثمان  ذر  أبو 
بينهما حوار حول أفكار التقشف التي يدعو إليها، 
وأصّر أبو ذر على نفس مواقفه دون أن يأمره عثمان 
أن  منه  طلب  العكس،  على  بل  آرائــه،  عن  بالرجوع 
املتاع  من  فيه  هم  ما  الناس  على  اإلنكار  عن  يكّف 
العزلة من جديد، في  أبو ذر  إلى أن اختار  الحالل، 
طوعًا،  قصده  ــّربــدة«،  »ال ُيدعى  طريق  على  مكان 

بخالف ما قيل فيما بعد، أنه ُنفي إليها..
دارت األيام، وتنّوعت األحداث، وتغّيرت الظروف، 
وفي بالدنا، سبق أن ألقى امللك محمد السادس سنة 
التشريعية،  السنة  افتتاح  بمناسبة  خطابا   ،2020
على  مقبل  املغرب  أن  إلى  إشــارات  طياته  في  حمل 
مرحلة تقشفية بسبب األزمة املتمخضة عن جائحة 
املسؤولية  فيه  ــط  رب معقول  حــديــث  »كـــورونـــا«، 
سياسة  نهج  قرب  إلى  تلميح  فيه  باملحاسبة)...(، 
تقشفية، كما يتضمن رسالة إلى األحزاب السياسية 
التي رفعت آنذاك مقترحًا إلى وزارة الداخلية يهدف 
إلى إضافة ثالثني مقعدًا جديد ًالعدد مقاعد مجلس 
املناسبة،  هذه  امللك خالل  لغة  من  ما جعل  النواب، 
أول خطاب له منذ توّليه الحكم ذا حمولة تنفيذية، 
على  فقط  توجيهيا  أو  تشخيصيا  خطابا  يكن  ولم 

غرار الخطابات السابقة)...(.
توجيهات  من  جعل  هذا،  التنفيذي  الجانب  لكن 
»موضة«،  اليوم،  ذلــك  منذ  التقشفية،  املسؤولني 
الكّل بدأ يحّث على التقشيف والتقشف، مع نسيان 
الغلط  نفس  زعــطــوط«،  يّديهم  اللنب  »فلوس  كــون 
التواصلي الذي جّر مؤخرًا على السيدة نادية فتاح، 
أن  بعد  كثيرة،  انتقادات  واملالية،  االقتصاد  وزيرة 
إلى  املغاربة  بتنبيه  االستهالك،  ترشيد  إلى  دعت 
مزيد من الوعي، وتفادي التبذير الكبير الذي يطال 
مجموعة من املواد االستهالكية كالخبز واملعجونات، 
املغاربة  أن  نسيان  مع  معقولة..  بكميات  واقتنائها 
من عاداتهم وطباعهم »تا حاجة ما كّضيع«، وحتى 
املزبلة  في  استخالصه  يتم  القمامة،  في  ضاع  ما 
ــدن مــن هــو أفــقــر، وأن  »حــاشــا الــســامــعــني«، مــن ل
خطاب توجيه االستهالك، على غرار معنى مصطلح 
التقشف املذكور في بداية املقال، باألحرى أن يكون 
أكثر،  تدبيرا  تتطلب  األيام)...( صوب عمليات  هذه 
العسكرية  األجــهــزة  أغلى  باقتناء  املهتّمة  كتلك 
الحديدية«، املصحوبة  بـ»القبة  املسماة  اإلسرائيلية 
بمجموعة من أنظمة الرادار وأجهزة دفاعية أخرى، 
التي سأتجنب هنا اإلعالن عن ثمنها، والتي على كل 
حال، لن ينصح أبو ذر الغفاري أي أحد باقتنائها..

ّ

الرباط. األسبوع

التربية  وزيــر  بنموسى  شكيب  وجــد 
ورطــة  فــي  نفسه  والــريــاضــة،  الوطنية 
فوق  األيــدي  تشابكت  بعدما  حقيقية، 
رفقة  محرج  موقف  في  لتضعه  ــه،  رأس
رجال  تدخل  لــوال  ترافقه،  كانت  سيدة 
ــي الـــذيـــن خــلــصــوه من  ــوطــن ــن ال ــ األم

املنصة  في  حصلت  التي  التدافع  موجة 
في  الضيوف  بكبار  الخاصة  الشرفية، 
مركب محمد الخامس عقب انتهاء مباراة 

املغرب والكونغو الديمقراطية.
وكشفت مصادر إعالمية، أن سياسيني 
مقاعد  القرار حولوا  ومقربني من صناع 
الـ»في. آي. بي« إلى فوضى عارمة، بعد 
إغــراق  على  مــعــروف  برملاني  أقــدم  أن 
محيط  في  وجيرانه،  بأقربائه  املنصة 
فوزي  املغربية،  امللكية  الجامعة  رئيس 

من  امللكية  التهنئة  أنقذته  الذي  لقجع، 
يتعلق  فيما  له  توجه  التي  االنتقادات 
التشويش  بالتسيير، حتى ال يفهم منها 

على املغرب)..(.
في املنصة الشرفية، ظل رئيس االتحاد 
ما  حسب  واقفا،  القدم  لكرة  الكونغولي 
نشرته جريدة »الصباح«، لوال أن لقجع، 
الذي شوهد وهو يواجه انتقادات بعض 
شخصيا  تدخل  املباراة،  عقب  الجمهور 

إلنقاذ املوقف)..(.

»حصلة« الوزير 
بنموسى وسط 

الجمهور في مباراة 
المغرب والكونغو 

الديمقراطية
بنموسى

دي ميستورا 
في بريطانيا 

قضية  لمناقشة 
الصحــــراء
الرباط. األسبوع

يقوم مبعوث األمني العام لألمم 
املغربية،  بالصحراء  املتحدة 
بجولة  ميستورا،  دي  ستيفان 
لجس  املنطقة،  خـــارج  جــديــدة 
نبض الدول الكبرى املعنية بهذا 
النزاع املفتعل، حيث حط الرحال 
بلندن من أجل مناقشة امللف مع 

البريطانية. الحكومة 
مــيــســتــورا  دي  الــتــقــى  وقـــد 
ــارق أحــمــد، وزيــر  مــع الــلــورد ط
آسيا  ــشــؤون جــنــوب  ل الــدولــة 
وزارة  ــي  ــ ف ــث،  ــولـ ــنـ ــومـ ــكـ والـ
الخارجية البريطانية، والذي أكد 
لجهود  املتحدة  اململكة  دعم  على 
السياسي  ــار  ــس امل اســتــئــنــاف 
حول  املفتعل  النزاع  بخصوص 
الصحراء املغربية واملتوقف منذ 

مدة طويلة.
األممي  املبعوث  جولة  وتأتي 
من أجل نيل دعم الدول الكبرى، 
األمم  إطار  في  القضية  لتسوية 
الدولي  الدعم  ظل  وفي  املتحدة، 
الذاتي  الحكم  ملــبــادرة  املتزايد 

التي اقترحها املغرب 
لفض النزاع، والتي 
دول  بها  اعــتــرفــت 
عديدة مثل إسبانيا 

وأمــــــريــــــكــــــا 
وفرنسا.

 صورة 
تعـــــــليق  و

من المسؤول عن فوضى 
التمــــور الجــــزائرية ؟

الصحية  للسالمة  الوطني  املكتب  هو  أين 
الوطني؟  األمــن  مصالح  هي  وأيــن  )أونسا(؟ 
الصورة  فهذه  الــجــمــارك؟  إدارة  هــي  ــن  وأي
البيضاء  الدار  من  »األسبوع«  عدسة  التقطتها 
البيضاء يقوم  بالدار  الخميس، ملورد كبير  يوم 
من  مستقدمة  تمور  يف  العلنية  باملتاجرة 
الجزائر  تسمح  ال  بينما  مستفز،  بشكل  الجزائر، 
بمرور حتى الطائرات املغربية من سمائها، ولو 
بينما  والهواء،  املاء  لقطعوا  بيدهم  األمر  كان 
تسويق  درجة  إلى  املغربي  التساهل  وصل 

تمور جزائرية دون حسيب وال رقيب)..(. 

دي ميستورا

لماذا غضب زيلينسكي على سفيرته
فــي المغــرب ؟

 
الرباط. األسبوع

فولوديمير  األوكــرانــي  الرئيس  سحب 
املــغــرب،  فــي  ــالده  بـ ســفــيــرة  زيلينسكي، 

من  تمكنها  عـــدم  ــاع بسبب  ــ ــنـ ــ إقـ
املــســؤولــني املــغــاربــة 

ــا  ــيـ ــرانـ ــم أوكـ ــدعـ بـ
ومعاقبة روسيا.

وقـــال الــرئــيــس 
أن  األوكـــــرانـــــي 
سفيري أوكرانيا 

ــي املـــغـــرب  ــ ف
ــا،  وجــورجــي
ــعــال  ــف لـــــم ي
ــي  ــف ــك مـــــا ي

إلقناع هذين البلدين بدعم بالده ضد الغزو 
الروسي.

ودعا زيلينسكي سفراء بالده في أمريكا 
شرق  وجنوب  األوســط  والشرق  الالتينية 
نتائج  تحقيق  على  للعمل  وإفريقيا،  آسيا 
معتبرا  البلدان،  هذه  دعم  وحصد  ملموسة 
الدبلوماسية هي إحدى  الجبهة  أن 
معركة  في  الرئيسية  الجبهات 

أوكرانيا مع روسيا.
ــارة  ــســف ال أن  ــى  ــ إل يــشــار 
األوكرانية في الرباط، سبق أن 
نشرت إعالنا تدعو فيه 
إلى  املغاربة  عامة 
دعــم أوكــرانــيــا، 
ــا عــرضــهــا  ــم م
من  ــد  ــدي ــع ــل ل

االنتقادات.
يلينسكي ز سيليفيا فا



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
3 العدد: 1601 من 01 إلى 07 أبريل 2022

كـواليـس  األخبــار

الرباط. األسبوع

ــغـــرب« عن  ــضــاة املـ ــادي ق ــ عــبــر »نـ
ألسلوب  العدل  وزارة  لنهج  استغرابه 
الــتــعــتــيــم والــتــســتــر عــلــى مــشــروعــي 
املتعلقني  التنظيميني  القانونني  تعديل 
هذين  في  ما  مع  القضائية،  بالسلطة 
القانونني من ارتباط وثيق بضمان حق 

املواطن في العدالة.
التام  الــقــضــاة رفــضــه  ــادي  نـ ــد  وأكـ
نظام  على  إدخالها  املزمع  للتعديالت 
إلى  برفعه  القضاة  تقاعد  سن  تمديد 
مشروعي  خــالل  مــن  وذلـــك  ســنــة،   75
املتعلقني  التنظيميني  القانونني  تعديل 
طرحهما  واللذين  القضائية  بالسلطة 
على  وهبي،  اللطيف  عبد  العدل  وزيــر 

األمانة العامة للحكومة.
وقـــال نـــادي الــقــضــاة فــي بــيــان له، 
ملدة  الــقــضــاة  تقاعد  ســن  »تــمــديــد  أن 

مــعــيــنــة قــابــلــة لــلــتــجــديــد بـــقـــرار من 
أجمعت  ملا  مخالف  املختصة،  الجهة 
األممية  الــدولــيــة،  املعايير  كــل  عليه 
باستقاللية  املعنية  واإلقليمية،  منها 
من  ذلك  عليه  ينطوي  ملا  نظرا  القضاء، 
إعــادة  تتوقف  للقضاة،  مؤقت  تعيني 
على  جديد  من  مناصبهم  في  تعيينهم 
ما  وهو  املهني،  أدائهم  تقييم  ضرورة 
القضاء  استقاللية  على  خطرا  يشكل 
وحريته من جهة، وبالتالي، على حقوق 
املواطنني وحسن سير العدالة من جهة 

ثانية«.
الوصية،  الوزارة  القضاة  نادي  ودعا 
تعديل  مــشــروعــي  عــن  الــكــشــف  ــى  إلـ
القانونني التنظيميني املتعلقني بالسلطة 
الجمعيات  تتمكن  حتى  القضائية، 
دستوريا  مكونا  باعتبارها  املهنية، 
فاعال في مسار بناء دولة الحق بسيادة 
إبداء مالحظاتها حولهما،  القانون، من 
ملا   - العدل  وزارة  أي   - منها  احتراما 
العاملي  النظام  من   12 الفصل  في  جاء 

الدولي  االتــحــاد  عن  الــصــادر  للقضاة 
ضــرورة  على  يــؤكــد  ــذي  والـ للقضاة، 
الجمعيات  تأسيس  بحق  ــراف  ــت االع
من  القضاة  لتمكني  للقضاة،  املهنية 
استشارتهم على الخصوص في تحديد 
األساسي،  بنظامهم  املتعلقة  القواعد 
واألخالقيات املهنية، أو مجاالت أخرى 

ذات صلة.
الكبير  الــخــصــاص  أن  إلـــى  ونــبــه 
اململكة  بمحاكم  القضاة  صفوف  فــي 
إليهم،  املوكولة  األعباء  بحجم  مقارنة 
عن  بــدال  ــدل،  ــع ال وزارة  مــن  يقتضي 
تمديد سن  آلية  في  التشريعي  التوسع 
التقاعد، تنفيذ التزام الحكومة باإلجراء 
الفعالة  اإلجــراءات  من   )05( الخامس 
الستقالل  األســاســيــة  املــبــادئ  لتنفيذ 
أعضائه  كل  داعيا  القضائية،  السلطة 
الجمعوي،  إطارهم  حول  االلتفاف  إلى 
عن  لــلــدفــاع  الــيــقــظــة  سبيل  ــوك  وســل
ذات  والدستورية  الحقوقية  املكتسبات 

الصلة باستقاللية السلطة القضائية.

العبدي يقتني سيارات 
فاخرة في عز األزمة

الرباط. األسبوع
  

أبرم  الحكومة،  عن  الــصــادرة  التقشف  ــوات  دع بخالف 
»البامي«  يترأسه  الذي  القنيطرة،  سال  الرباط  جهة  مجلس 
رشيد العبدي، صفقة مع إحدى الشركات بالعاصمة الرباط، 

.Skodaو AUDI لكراء 11 سيارة فارهة من نوع
فإنه  املجلس،  عنه  أعلن  ــذي  ال الــعــروض  طلب  وحسب 
سنوي  مالي  بمبلغ  جديدة  سيارة   24 حوالي  لكراء  يسعى 
األموال  مجموع  سيصل  حيث  سنتيم،  مليون   230 يتجاوز 
املخصصة لكراء السيارات خالل والية املجلس، مليار و400 

مليون سنتيم.
صفقة  بإبرام  الجهة  مجلس  قيام  مدنية  فعاليات  وانتقدت 
وزارة  توصيات  ظــل  فــي  تأتي  والــتــي  الــســيــارات،  أســطــول 
الداخلية ورئاسة الحكومة بضرورة التقشف وترشيد النفقات 
والتقليل منها، حيث أن املجلس يتوفر على عشرات السيارات 

الفارهة من نوع AUDI وBMW وJEEP، وسيارات 
رباعية الدفع من نوع »داسيا« و»تويوتا« تركها 

املجلس السابق في حالة جيدة.
أن  رغـــم  ــارات  ــســي ال ــراء  كـ ــي صفقة  ــأت وت

أعضاء مكتب املجلس ورؤساء اللجان، 
ســـيـــارات خاصة  عــلــى  ــرون  ــوف ــت ي
تعويضات  من  رفيعة، ويستفيدون 
مالية شهرية تصل لـ 15 ألف درهم 
لتكاليف  مخصصة  درهــم  وألفي 

املحروقات.

هل يفرضون التقشف على الشعب فقط ؟

العبدي

»قضاة المغرب« 
يرفضون تمديد 

سن التقاعد 
وهبي
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كـواليـس  األخبــار

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

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

صور تنشر   ألول  مرة

الوزراء في البرلمان المغربي األول عام 1962، من 
اليمين: باحنيني، الطيب بنهيمة، أوفقير، عبد الهادي 

بوطالب، واألمير موالي الحسن بن إدريس، ثم الوزير 
الزغاري، وبعده إدريس المحمدي.

وزراء زمان

البرلمان يدعو إلى مساءلة وزيري الفالحة والطاقة حول
 ارتفــاع أسعــار القــمح والمحــروقات 

ير يوصي  تقر
بالتقليل الداكي 

من برقيات البحث 
الرباط. األسبوع

  

لجنة  عــن  صـــادر  بــرملــانــي  تقرير  ــدم  ق
العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلس 
النواب، العديد من التوصيات واملقترحات 
يتعلق  فيما  الــعــامــة،  النيابة  لــرئــاســة 
القضائية،  القرارات  وإصدار  باإلجراءات 
النظرية  والــحــراســة  البحث  وبــرقــيــات 
واإلكراه البدني وتبسيط املساطر، وغيرها 

من األمور.
رئاسة  على  يتعني  أنــه  التقرير  ــد  وأك
النيابة العامة والنيابات العامة املختصة، 
البحث  ــوار  أطـ على  إشــرافــهــا  إطـــار  فــي 
الــدعــوى  وســيــر  والتلبسي  التمهيدي 
توجيهات  على وضع  تعمل  أن  العمومية، 
مذكرات  إلصــدار  واضحة  وضوابط  عامة 
البحث، وأيضا ما يرتبط بحاالت إلغائها، 
برقيات  ــدار  إصــ ــرورة  ضــ عــلــى  مــشــددا 
تعليمات  عوض  كتابية  بتعليمات  البحث 
ــن أجــل  ــي بــعــض الـــحـــاالت، م شــفــويــة ف
البحث  برقيات  إصدار  إحصائيات  ضبط 
والتحقيق بشكل جيد من موجبات نشرها.
برقيات  إصدار  اللجنة بترشيد  وطالبت 
البحث وعدم اللجوء إليها إال في الحاالت 
من  لها  ملا  ذلك،  تقتضي  التي  الضرورية 
في  األفــراد، خاصة  وحريات  بحقوق  مس 
يعلم  ال  الفرد  فيها  يكون  التي  الحاالت 
توجد  ال  وحيث  حقه  في  البرقية  بإصدار 
يكون  أو  للجريمة  بارتكابه  قوية  قرائن 

فعله ال يكتسي خطورة إجرامية كبيرة.
النيابة  رئــاســة  تقريرها  فــي  ــت  ودعـ
بحث  مذكرات  إصدار  تفادي  إلى  العامة، 
إطار  في  هزيلة  غرامات  أجل تحصيل  من 
الديون، والتي  البدني في  مسطرة اإلكراه 
مبلغ  من  أكبر  تكاليف  عنها  تترتب  قد 
الدين نفسه، مع ضرورة اإلشارة في تقرير 
املرتبطة  إلى اإلحصائيات  العامة،  النيابة 

بنشر برقيات البحث.
منظمة  قــوانــني  بسن  أيــضــا  ــت  وأوصـ
البحث املحلية والدولية واألوامر  ملذكرات 

الدولية بإلقاء القبض في 
ظل غياب إطار قانوني 
ــا، تــفــاديــا  ــه مــنــظــم ل
التي  اإلشــكــاالت  لكل 
تطرحها، ال سيما وأن 
األوامر الدولية بإلقاء 
القبض تقتضي تدخل 

جهات خارجية.

الرباط. األسبوع

دعت فرق املعارضة البرملانية رئيس لجنة 
إلى  النواب،  بمجلس  اإلنتاجية  القطاعات 
البحري  والصيد  الفالحة  وزيــري  استدعاء 
محمد  والغابات،  واملياه  القروية  والتنمية 
الطاقي  االنــتــقــال  ووزيـــرة  صديقي، 
بنعلي،  ليلى  املستدامة،  والتنمية 

ــك مــن أجــل  مدارسة وذلـ
ــوع  ــوضــ ــ م

تــدبــيــر 

ظل  في  للمملكة  والطاقي  الغذائي  املخزون 
االقتصاد  على  األوكرانية  الحرب  تداعيات 

الوطني.
وقالت املعارضة أن العالم يعيش اليوم على 
وتداعياتها،  األوكرانية  الروسية  األزمة  وقع 
تطوراتها  شديد  بقلق  املغرب  يراقب  حيث 
وأن  خاصة  الغذائي،  األمــن  على  ومآالتها 
القمح  مصدري  كبار  من  يعتبران  البلدين 
عالقات  أن للمغرب  مضيفة  للمملكة،  اللني 
اقتصادية مع كل من أوكرانيا وروسيا، حيث 
يستورد من األولى الحبوب والثانية البترول 

والغاز ومشتقاته.
وأبرزت املعارضة في مراسلتها، أن املغرب 
احتياجاته  من  باملائة   90 حوالي  يستورد 
له  ستكون  الذي  األمر  الخارج،  من  الطاقية 
االقتصاد  على  واضحة  سلبية  انعكاسات 
املواد  هذه  أسعار  ارتفاع  خالل  من  الوطني 
مستقبال، وارتفاع نسب التضخم وتفاقم 
نسب  ــراجــع  وت املــيــزانــيــة  عجز 
النمو االقتصادي على املستوى 

املتوسط والبعيد.
يعد  ــرب  ــغـ املـ وأكـــــــدت أن 
للقمح  مستهلك  بــلــد  ثــالــث 
يتجاوز  حيث  إفريقيا،  في 
االستهالك الوطني حوالي 
100 مليون قنطار، ويعد 
في  دول  العشر  بني  من 
استيرادا  األكثر  العالم 

من  قنطار  مليون   46 استورد  للحبوب، إذ 
إلى  مشيرة   ،2021-2020 موسم  في  القمح 
أن املغرب اضطر الستيراد حوالي 40 باملائة 
الدولية  السوق  من  الوطنية  الحاجيات  من 
34 باملائة، األمر الذي قد يهدد األمن  بنسبة 
أكثر  مــن  يــعــدون  للمغاربة ألنهم  الغذائي 

الشعوب استهالكا للحبوب.
البرملاني  النائب  قــال  السياق،  هــذا  في 
مصطفى اإلبراهيمي، أن مسألة األمن الغذائي 
خاللها  ومن  الحكومة  تسائل  مهمة  قضية 
مخطط »املغرب األخضر« و»الجيل األخضر«، 
للبلد  الذاتي  االكتفاء  توفر  لم  مشاريع  ألنها 
منها  تستخرج  التي  والنباتات  القمح  من 
التي  املزروعات  على  فقط  وركــزت  الزيوت، 

تستهلك املياه بكثرة وتصدر إلى الخارج.
وأوضح نفس املصدر، أن املغرب يستهلك 
أكثر من 140 مليون قنطار من القمح ومعدل 
هذه  لكن  قنطار،  مليون   110 يحقق  سنوي 
السنة أكد تقرير بنك املغرب، أن منتوج القمح 
لن يتجاوز 25 مليون قنطار ونسبة التضخم 
عهد  فــي  يكن  لــم  ــذا  وه باملائة،   4.7 بلغت 
يكمن  املشكل  أن  معتبرا  السابقة،  الحكومة 
التواصل، وليست  التي ترفض  الحكومة  في 
في  املهمة  القضايا  ملناقشة  الرغبة  لديها 
أوكرانيا  بأزمة  دائما  تتذرع  حيث  املجتمع، 
اإلجــراءات  ولتوضيح  املواجهة  من  للهروب 

التي ستقوم بها.
صديقيبنعلي

الرباط. األسبوع

لجهة  التابعة  وكيل،  بني  ساكنة  وجهت 
نزار  واملاء  التجهيز  وزير  إلى  رسالة  وجدة، 
في  للتحقيق  لجنة  إرســال  أجــل  من  البركة، 
موظف  إلى  واالستماع  الدشيرة  جبل  قضية 
خروقات  عن  يتغاضى  اإلقليمية  باملديرية 

صاحب املقلع.
منطقة  »إن  رسالتها:  في  الساكنة  وقالت 
وعلى  املقالع،  بكثرة  مدمرة  شبه  وكيل  بني 
التاريخي،  الدشيرة  جبل  فوق  مقلع  رأسها 
وال  ــة  اإلداري املساطر  يحترم  لم  املقلع  وهــذا 
حتى القانونية«، مضيفة أنه »منذ سنة 2014 
رأسها  وعلى  اإلدارية  للمصالح  توضح  وهي 
بوجدة،  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديرية 
صــدرت  لــه  الترخيص  تــم  ــذي  ال املقلع  كــون 
في  التزوير  بجنحة  قضائية  أحكام  حقه  في 

الشكاية املباشرة«.
وأضافت: »صدر أمر قضائي بتقيد احتياطي 
الجبل«، متهمة  العقاري موضوع  الرسم  على 

منصبه  باستغالل  »يقوم  باملديرية  موظفا 
واألحكام،  الشكايات  وطمس  املدير  وتضليل 
املقلع،  صاحب  لفائدة  بمعلومات  واإلدالء 
املكلفة  اللجنة  عن  ــة  إداري أخبارا  وتسريبه 
»املوظف  أن  موضحة  خــروجــهــا«،  ــات  وأوقـ
أنه كان يشتغل عند  بعد بحث عميق، اتضح 

صاحب املقلع قبل التحاقه بوظيفته«.
وتابعت الساكنة في شكايتها: »رغم وجود 
وفعاليات  للساكنة  واحتجاجات  شكايات 

املجتمع املدني، وأحكام قضائية حائزة 
إال  به،  املقتضى  الشيء  لقوة 

بطرقه  املـــوظـــف  ــذا  هـ أن 
تصاريح  يقدم  املشبوهة، 
بدون استشارة املدير وال 

حيث  األخرى،  املصالح 
ــون  ــســؤول يـــصـــرح م
عـــن طــريــق مــفــوض 
ليسوا  أنهم  قضائي، 
بالتصريح  علم  على 

ــع  ــ ــي ــوســ ــ ــت ــ ل
االستغالل«.

ــر  ــوف ــت وي

مغارة  على  وكيل  بني  بمنطقة  الدشيرة  جبل 
للمقاومني  مـــالذا  شكلت  قديمة،  تاريخية 
أن  يمكن  كــمــا  الــتــحــريــر،  جــيــش  وأعــضــاء 
مستحاثات  أو  تاريخية  آثارا  املغارة  تختزن 
سكان  عيش  بطريقة  تتعلق  معدات  أو  قديمة 
بني  لـ»جمعية  سبق  وقــد  األقــدمــني،  املغرب 
الثقافة  وزارة  بمراسلة  قــامــت  أن  وكــيــل« 
و»اليونيسكو«، لتسجيل جبل الدشيرة ضمن 
التراث التاريخي باملنطقة، لكن دون أن تتلقى 
املنطقة  سكان  أن  مــن  بالرغم  إيجابيا  ردا 
لخطر  املعرض  الجبل  أن  يؤكدون  ونواحيها 

التدمير والهدم، يعد رمزا تاريخيا عريقا.
والجمعية  الساكنة  حصلت  أن  وسبق 
الذين  األشخاص  ضد  قضائي  حكم  على 
يقومون ببيع الجبل بطرق ملتوية، حيث 
موقوف  حبسا  أشهر   6 بـ  أحدهم  أدانت 
التنفيذ وغرامة ألف درهم، بعد مؤاخذتهم 
وقائع  تتضمن  علم  عن  شهادة  بـ»صنع 
األظناء  وأداء  صحيحة«،  غير 
الجمعية  لفائدة  تعويضا 
املدني  بالحق  املطالبة 

قدره 80 ألف درهم.

هل يعلم وزير التجهيز ما يقع فوق جبل الدشيرة ؟

البركة

األســى  بــبــالــغ  تلقينا 
واحلـــــزن الــعــمــيــق، وفـــاة 
السيد احلسيني محمد 
الـــصـــغـــيـــر، يـــــوم الــســبــت 
ابن  املنصرم،  مــارس   26
موالي  والشهيد  املقاوم 

علي احلسيني.
وبــــــــهــــــــذه املــــنــــاســــبــــة 
األلــيــمــة، نــتــقــدم بــأحــر 
ــازي واملـــــــواســـــــاة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
إلـــى صــديــقــنــا األســتــاذ 
احلسيني،  الــعــزيــز  عبد 

ــار الـــــقـــــانـــــونـــــي  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ املــ
املعروف بدماثة أخالقه لدى جميع األوساط القضائية، 
وإلى أخواته وأبنائه وبناته، أحمد، ابتسام، رشيدة، وجنية، 
أن  الــبــاري تعالى  أفــراد عائلته، طالبني مــن  وإلــى جميع 

يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الداكي
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كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع

وزيــر  تجنب  العاملية  الصحافة  سجلت 
الذي  بلينكن،  أنطوني  األمريكي  الخارجية 
حديث  أي  األخير،  اإلثنني  يــوم  باملغرب  حل 
عن مقترح الحكم الذاتي بالجزائر التي زارها 
دبلوماسية  عبارات  تكرار  مقابل  الرباط،  بعد 
جهود  تدعم  »واشنطن  أن  الــقــول  قبيل  مــن 
املبعوث الشخصي لألمني العام لألمم املتحدة 
إلــى الــصــحــراء مــن أجــل الــتــوصــل إلــى حل 
قال  إنه  بل  األطــراف«،  جميع  يرضي  توافقي 
للجهود  للغاية  ممتنون  »نحن  الجزائر:  في 
تبذلها  التي  واملستمرة  الهامة  الدبلوماسية 

الجزائر لتعزيز السالم واألمن في املنطقة«.
في  متورطة  الجزائر  أن  بلينكن  يعلم  أال 
اتفاق  خرق  إلى  البوليساريو  ميليشيات  دفع 
ــاذا هــذه املحاباة في  الــنــار؟ ومل وقــف إطــالق 
الكالم عبر تكرار جمل مثل: »نحن نركز بشدة 
خالل  من  حل  تقديم  وعلى  الدبلوماسية  على 
جهود  خــالل  من  ذلــك  في  بما  الدبلوماسية، 
املتحدة«،  األمم  مبعوث  ميستورا  دي  ستيفان 
املسؤولون  يفرح  أن  الطبيعي  من  كــان  وقــد 
بينما  الخشبي،  الــكــالم  بــهــذا  الــجــزائــريــون 
األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  هي  الحقيقة، 
قرار  في  الصحراء،  بمغربية  رسميا  اعترفت 
دونالد  السابق  الرئيس  واليــة  إبــان  تاريخي 
األمريكية  الحكومة  أن  يــبــدو  لكن  تــرامــب، 
املتعلق  الشق  على  ســوى  بلينكن  تطلع  لــم 

بـ»العالقة مع إسرائيل«.
الكل يعلم أن حضور بلينكن إلى الرباط، ثم 
التوازن الذي خلقه  الجزائر، يأتي على خلفية 
عملياته  خــالل  من  بوتني  فالديمير  الرئيس 
العسكرية في أوكرانيا، لكن املثير لالنتباه، هو 
كبيرة  كمية  وفر  األمريكي،  الخارجية  وزير  أن 
لصياغة  البلدين،  كال  في  الخشبي،  الكالم  من 
صالح  في  الــزيــارة  هــذه  أن  تظهر  قصاصات 

حد  إلى  بعيدان  أنهما  رغم  وذاك،  البلد  هذا 
التناقض.

بلينكن  بقول  الصحافة  احتفت  الرباط،  في 
محمد  ــك  املــل مــجــهــودات  تــثــمــن  بـــالده  »إن 
سياسية  ــات  ــالح إص ــداث  إحــ فــي  ــادس  ــس ال
ودعــم  املؤسسات  تعزيز  أجــل  مــن  وتنموية 
صيغة  وهــي  الشفافية«،  وتحقيق  الحقوق 
السياسة  في  ومعروفة  التصريح،  في  ملغومة 
التصريح  تجنب  بلينكن  أن  طاملا  األمريكية، 
لواشنطن  الرسمي  االعتراف  وهي  بالحقيقة، 
بقوله:  له  عالقة  ال  والذي  الصحراء،  بمغربية 
الشخصي  املبعوث  جهود  تدعم  واشنطن  »إن 
من  الصحراء  إلى  املتحدة  لألمم  العام  لألمني 
جميع  يرضي  توافقي  حل  إلى  التوصل  أجل 

األطراف«.
قاله  مــا  على  نظرة  إلــقــاء  يمكن  باملقابل، 
جريدة  لخصته  كما  الــجــزائــر،  فــي  بلينكن 

»الشروق« الجزائرية، وهو كما يلي:
التي  األولى  الدول  بني  من  كانت  الجزائر   -

اعترفت بالواليات املتحدة.
- نحن ممتّنون للغاية للجهود الدبلوماسية 
الهامة واملستمرة التي تبذلها الجزائر لتعزيز 

السالم واألمن في املنطقة.
تخلق  االقتصادية  تبون  الرئيس  خطة   -
للشركات  مــالءمــة  أكــثــر  استثماريا  مناخا 

األمريكية من خالل قواعد وأنظمة واضحة.
ستكون  ــذي  ال الــدولــي  الجزائر  معرض   -
هذا  فيه  الــشــرف  ضيف  املــتــحــدة  ــات  ــوالي ال
الصيف، سيكون فرصة جّيدة ملواصلة التقريب 

بني الشركات األمريكية والجزائرية.
- وّقعنا مؤخرا اتفاقية مدتها ثالث سنوات 
املتحدة،  الواليات  في  كولومبيا  جامعة  بني 
في  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  ووزارة 
تدريس  مناهج  تجديد  في  للمساعدة  الجزائر، 

اللغة اإلنجليزية في الجامعات الجزائرية.
- فيما يتعلق بالصحراء الغربية، نحن نركز 
من  حّل  تقديم  وعلى  الدبلوماسية  على  بشدة 
خالل الدبلوماسية، بما في ذلك من خالل جهود 

ستيفان دي ميستورا مبعوث األمم املتحدة.
دوالر ملساعدة  مليار  لقد خصصنا نصف   -

الفلسطينيني خالل العام املاضي.
دبلوماسيتنا  مع  للغاية  منخرطون  نحن   -
حّل  ــى  إل الــعــودة  احــتــمــاالت  تعزيز  ملحاولة 
الوقت  وفي  ذلك،  بشأن  والتفاوض  الدولتني، 
الشعب  ملساعدة  وسعنا  في  ما  كل  بذل  نفسه 

الفلسطيني.
ــشــاعــر هي  ــامل ــة الــتــالعــب ب ــم ــســت ق ــي أل
أن  الواقع،  بينما  القبيل؟  هذا  من  تصريحات 
الحسابات األمنية والعسكرية أكبر بكثير مما 
تم التصريح به، بل إن أنطوني بلينكن حاول 
في املغرب أيضا الحديث عن فرص استثمارية، 
تلتزم  املتحدة  »الواليات  بأن  القول  قبيل  من 
بمواصلة دعم اململكة في مجاالت الطاقة واألمن 
الصعبة  الوضعية  ظل  في  خاصة  الغذائي، 
تلتزم  »واشنطن  أن  مبرزا  املغربية«،  للفالحة 
كذلك بتدريب ستة آالف معلم مغربي مع إدماج 
»الواليات  وأن  املــدارس«،  في  الرقمية  البيئة 
توسيع  عــلــى  ستعمل  األمــريــكــيــة  املــتــحــدة 
كما  بوزنيقة،  مدينة  في  االقتصادية  املنطقة 
واالقتصاد  الداخلية  وزارتي  في  مسؤولني  أن 
املغاربة  نظرائهم  مع  سيعمالن  األمريكيتني، 
أن  علما  الجفاف«،  تداعيات  مواجهة  أجل  من 
أكد  قد  كان  األمريكية  الخارجية  وزارة  بالغ 
الستعراض  مناسبة  ستشكل  الزيارة  هذه  أن 
األشكال  املتني ومتعدد  التعاون  أوجه  مختلف 
الرؤية  نفس  يتقاسمان  اللذين  الحليفني،  بني 
والقيم، والعزم على فتح آفاق جديدة للشراكة 

في خدمة التنمية والسلم اإلقليمي والدولي. 

لم يخف حزب االستقالل، املشارك 
من  تخوفه  الحكومية،  األغلبية  فــي 
برنامج  يواجهها  قــد  التي  العراقيل 
التشغيل  وزارة  أطلقته  الذي  »فرصة« 
تم  بينما  »الــبــام«،  عليها  يشرف  التي 
شركات  إلحــدى  البرنامج  تنفيذ  منح 
جريدة  وتــســاءلــت  الــســيــاحــة،  وزارة 
باسم حزب االستقالل:  الناطقة  »العلم« 
العراقيل  عــلــى  التغلب  سيتم  »هـــل 
اإلدارية إلنجاح البرنامج؟«.. فهل يعقل 
أنه  أم  الحكومة،  ضد  اإلدارة  تكون  أن 

خالف داخل األغلبية)..(؟ 

اللطيف  عــبــد  ــعــدل  ال ــر  وزيـ ــام  ق
قضائية  مركبات  بناء  بتفويت  وهبي، 
»أكــاديــر  لشركة  مــاســة  ســوس  بجهة 
يترأسها  التي  تهيئة«  ماسة  ســوس 
الـــوالـــي، بــاملــقــابــل ســكــت زمـــالؤه في 
املشاريع  مئات  مصير  عــن  الحكومة 
وعن  املاليير،  بمئات  إنجازها  املقرر 
الظروف التي سيتم فيها بناء العقارات 

املعنية بالبناء)..(.

من حزب  إبعاد شباط  عن  الجواب 
التصحيحية  الحركة  أكدته  »الزيتونة« 
التي  الديمقراطية،  القوى  جبهة  لحزب 
بنعلي،  مصطفى  العام  األمــني  اتهمت 
العام املقدم على شكل  بـ»اختالس املال 
دعم« للحزب، والتي حملته مسؤولية ما 
أسمته »التدبير السيء للحزب«، والذي 
محكمة  عن  قــرار  صــدور  في  سببا  كان 
حكم  بتأييد  يقضي  بالرباط  االستئناف 
اإلفراغ من املقر املركزي بسبب عدم أداء 
واجبات الكراء منذ سنة 2016، وطالبت 
للحسابات  األعــلــى  املجلس  الــحــركــة 
في  والتدقيق  الحزب،  مالية  بافتحاص 
للحزب  املمنوح  العمومي  »التمويل 
الذي تم استخدامه ألغراض أخرى غير 

التي منح من أجلها«.

بتازة  املحلي  العام  ــرأي  ال زال  ال 
جماعة  رئــيــس  وصـــف  قضية  يــتــابــع 
االستقالل  لحزب  تابعا  مستشارا  تازة 
غير  فــعــل  ردة  نتيجة  ــار«،  ــحــم ـــ»ال ب
محسوبة)..(، وحسب مقطع فيديو، فقد 
جماعي  ومستشار  برملاني  نائب  تدخل 
دعم  نقطة  عرض  خالل  املعارضة،  من 
بدورة  التصويت  على  »فوغال«  شركة 
»هنا  بالقول  ليعلق  الجماعة،  مجلس 
هذا  يرق  فلم  الخشبية«،  األيادي  بانت 
ليرد  لـ»البام«،  املنتمي  الرئيس  التدخل 

عليه: »شوفو على حمار كيف داير«.

قضية  في  املتابعني  قائمة  تضم 
دولة  مهندس  الصحة«،  وزارة  »فساد 
الجهوية  باملديرية  البيوطبية  بالوحدة 
ومدير  املالية  املوارد  ورئيسة  للصحة، 
املعدات  فــي  ــة  دول ومهندسة  جــهــوي، 
الــبــيــوطــبــيــة، بــجــهــة طــنــجــة تــطــوان 
التجهيزات  مصلحة  ورئيس  الحسيمة، 
والصيانة باملديرية الجهوية بجهة بني 
الصحة  وزارة  ومندوب  خنيفرة،  مالل 
واملــعــدات  الصيانة  مصلحة  ورئــيــس 
ــدة، ورئـــيـــس قــســم املــمــتــلــكــات  ــوجـ بـ
رئيسة  وبالرباط:  بمراكش،  والهندسة 
قسم املعدات والصيانة بوزارة الصحة، 
والصيانة،  التجهيزات  مديرية  ومدير 
ــة الــتــجــهــيــزات  ــري ــدي ــم ومـــهـــنـــدس ب
بــالــوزارة  سابق  وموظف  والصيانة، 
بقسم  وتقني  دراســـات،  مكتب  ومدير 
بمديرية  وموظفة  والبيانات،  الهندسة 
موظفة  وصيدالنية  والصيدلة،  األدوية 
بالوزارة،  موظف  وصيدالني  بالوزارة، 
تجاريني   ومــســؤولــني  مــســيــرا   16 ثــم 

لشركات أدوية.

تحت
األضواء

بلينكن في الرباط ليس 
هو بلينكن في الجزائر 

جبر خواطر أم تالعب بالكلمات ؟

غالء أسعار مواد البناء يفرض مساءلة الوزيرة المنصوري

الرباط. األسبوع

خالل  البناء  مــواد  تعرف 
ارتفاعا  األخيرة،  الفترة 
أسعارها  فــي  كبيرا 
السنة  مــع  مقارنة 
ــة،  ــ ــ ــي ــ ــ ــاض ــ ــ امل

واإلسمنت  بالحديد  يتعلق  فيما  خاصة 
تراوحت  حيث  والــرمــال،  واأللومنيوم 
15 و50 في املائة بالنسبة  الزيادات بني 

لإلسمنت والحديد والزجاج.
ونقابية،  برملانية  جــهــات  ووجــهــت 
الزيادات  بسبب  الحكومة  إلى  انتقادات 
فرق  ودعــت  البناء،  مــواد  عرفتها  التي 
الزهراء  فاطمة  مساءلة  إلــى  املعارضة 

املنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني 
هذا  بخصوص  ــان،  واإلســك والتعمير 

املوضوع.
ووجه وزير التجهيز واملاء نزار البركة، 
مذكرة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، 
يخبره فيها بتسجيل نقص في مواد البناء 
أثمنتها  ــاع  ــف وارت املحلية،  الــســوق  فــي 

بسبب تكاليف الشحن من الخارج. المنصوري

بلينـــــكن 
في الرباط

بلينـــــكن 
في الجزائر
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األمريكي  الــخــارجــيــة  وزيـــر  التقى 
بوريطة،  ناصر  بنظيره  املــغــرب  فــي 
وفي  آخــريــن،  حكوميني  ومــســؤولــني 
تبون  املجيد  عبد  بالرئيس  الجزائر 
ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، وذلك 
في ظل تقارير تقول بأن من أهم امللفات 
الغاز،  مشكل  الطاولة،  على  املطروحة 
وخاصة األنبوب املغاربي املتوقف منذ 
ملف  جانب  إلى  املاضي،  أكتوبر  شهر 
كبرى،  تحوالت  شهد  الــذي  الصحراء 
وتريد أمريكا من الجزائر أن تنخرط في 

هذه الدينامية.
وكم يشبه األمس اليوم، حيث أنه خالل 
مرحلة الستينات من القرن املاضي، كان 
الوضع مشابها لليوم إلى درجة كبيرة، 
فبعد حرب »الرمال« سنة 1963، دخلت 

الجزائر واملغرب في حرب تسلح، غير 
الجزائر  أقدمت  املوقف تغير عندما  أن 
السوفياتي  االتحاد  إلى  االلتجاء  على 
الذي  األمر  بالذخيرة،  التزود  أجل  من 
إفريقيا  شمال  في  األكبر  القوة  جعلها 
وهو  األسلحة،  على  التوفر  حيث  من 
اإلشكال الذي أقلق أمريكا كثيرا وجعلها 
تعطي األولوية للمنطقة، على اعتبار أن 
النفوذ السوفياتي أصبح كبيرا ويهدد 
مصالحها في منطقة تعتبر حيوية لها 
وللمعسكر الغربي، وقد فتحت الخارجية 
األمريكية بعض التقارير التي تعود إلى 
سنتي 1966 و1967، حول خطط أمريكا 
من أجل ضمان توازن القوى في املنطقة، 
وكيف حاولت الحفاظ على العالقات مع 
كل بلد على حدة دون اإلضرار بمصالح 

لقراءة  مفيدا  يكون  ذلــك  ولعل  اآلخــر، 
السياسة األمريكية اليوم.

سبب اهتمام الواليات 
المتحدة األمريكية بالمغرب 

والجزائر هو جلب الجزائر 
لالتحاد السوفياتي لجنوب 

البحر األبيض المتوسط

عند  حــاضــرا  التسلح  ســبــاق  ظــل 
»الرمال«  منذ حرب  والجزائر  املغرب 
التي وقعت في أكتوبر 1963، ومن هنا 
أصبحت منطقة شمال إفريقيا بصفة 

الجزائري،  املغربي  والتنافس  عامة، 
التحول  وكان  أمريكي،  اهتمام  محط 
أعينهم  وأبقى  األمريكان  أقلق  الذي 
مفتوحة على املنطقة منذ سنة 1966، 
فــي سباقها  الــجــزائــر  هــو حــصــول 
نحو التسلح على أسلحة سوفياتية، 
خصوصا وأنها كانت في حالة صراع 
املغرب  من  كل  مع  حدودية  ومشاكل 
وتونس، بفعل الحدود الغير واضحة 

التي خلفها املستعمر الفرنسي. 
األمريكية  املخابرات  انتبهت  وقد 
مبكرا إلى أن سباق التسلح قد تكون 
فقد  املنطقة..  على  كارثية  تبعات  له 
األمريكية،  للمخابرات  تقرير  نبه 
كال  أن  إلى   ،1966 ماي   5 يوم  صدر 

مــن املــغــرب وتــونــس الــلــذيــن 

قام وزير الخارجية األمريكي أنطوني بلينكن، بزيارة 
لكل من إسرائيل وفلسطين والمغرب والجزائر، وقد 
جاءت الزيارة لكل من الرباط ثم الجزائر في ظل توتر 
متزايد تعيشه العالقات المغربية الجزائرية منذ أشهر  
على خلفية قضية الصحراء المغربية أساسا، وفي وقت سجل فيه 
النزاع،  بهذا  المرتبطة  الدبلوماسية  المكاسب  من  العديد  المغرب 
على  المغرب  بسيادة  األمريكية  المتحدة  الواليات  اعتراف  ومنها 
دعمها  وتجديد  ترامب،  دونالد  السابق  الرئيس  عهد  في  الصحراء 
مؤخرا لخطة الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط لتسوية هذا النزاع 
المفتعل، معتبرة أنه »مبادرة جادة وذات مصداقية«، وهو موقف 
الملف،  هذا  في  كبيرا  دورا  تلعب  التي  إسبانيا،  مؤخرا  عنه  أعربت 

الجنوبية  للمناطق  السابقة  االستعمارية  القوة  اعتبارها  على 
لدى  سفيرها  استدعاء  إلى  بالجزائر  حدا  الــذي  األمــر  للمملكة، 
المملكة اإليبيرية، وإلى جانب ذلك، شهدت حدود البلدين تصعيدا 
قويا بفعل حركة الجيش الجزائري على الحدود المغربية، ما جعل 

المملكة المغربية تقوم بإنشاء منطقة عسكرية شرقية.
بلينكن، كال من  نائبة أنطوني  زارت ويندي شيرمان،  وقبل ذلك، 
الرباط والجزائر، قبل أسبوعين، ومّهدت لزيارة رئيس الدبلوماسية 
األمريكي  الخارجية  وزير  زيارة  تتزامن  حيث  للمنطقة،  األمريكية 
الحرب  أبرزها  لعل  العالم،  مستوى  على  الجارية  التحوالت  مع 
الروسية األوكرانية وأثارها اإلنسانية واالجتماعية، واالقتصادية 

على العالم بصفة عامة، ومنطقة شمال إفريقيا خصوصا.

سعد الحمريأعد الملف: 

تفاصيل تقارير استخباراتية أمريكية ترسم

العـــالقة مستـــــــقبل 
بين المغرب والجزائر

بلينكن خالل استقباله في المغرب من طرف الوزير بوريطة

من مصلحة أمريكا أن تكون 
شمال إفريقيا مستقرة ومزدهرة

يجب على أمريكا أن تحافظ على 
الجزائر بعيدة عن التأثير الروسي

مساندة أمريكا للمغرب ال يجب 
أن تــــغـــضب الجـــــزائر
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الجزائر،  مع  حدودية  نزاعات  لهما 
الهيمنة  الجزائر  تحاول  أن  يخشيان 
في  تفوقها  جراء  إفريقيا  شمال  على 
أخــرى،  ناحية  ومــن  التسلح،  سباق 
تخشى  الجزائر  أن  التقرير  في  جاء 
من أن يحاول املغرب وتونس، وبدعم 
وهو  تطويقها،  الغربية،  القوى  من 
في  تسلح  سباق  حدوث  إلى  أدى  ما 
ذلك  مجتمعة،  إفريقيا  شمال  منطقة 
من  كبيرة  كميات  تتلقى  الجزائر  أن 
األسلحة السوفياتية، في حني يضغط 
ــن أجــل  ــس م ــون ــرب وت ــغ ــن امل ــل م ك
من  النطاق  واسعة  مساعدة عسكرية 
الواليات  سيما  وال  الغربية،  القوى 

املتحدة األمريكية.
أن  على  بالتأكيد  التقرير  وختم 
أكبر من  للجزائر  العسكرية  القدرات 
مجتمعني،  وتونس  املغرب  قــدرات 
املتحدة  الـــواليـــات  أن  فــيــه  وجـــاء 
األمريكية تعتقد أن الجزائر ستسعى 
سوفياتية  أسلحة  على  للحصول 
إضافية إذا حدث حشد كبير للقوات 

املغربية أو التونسية.
األمريكي  االهتمام  بدأ  وبالتالي، 
يوم،  بعد  يوما  يكبر  إفريقيا  بشمال 
التسلح  تزايد حجم  بعد  وخصوصا 
االتــحــاد  مــن  الــجــزائــري  العسكري 
وزارة  قامت  وعليه،  السوفياتي، 
دراسة  بإعداد  األمريكية  الخارجية 
حول   1967 فبراير   8 ــوم  ي شاملة 
وسبل  املنطقة،  ومستقبل  حاضر 
القوى  نطاق  ضمن  عليها  الحفاظ 

الغربية.
إن أول نقطة ركزت عليها الدراسة، 
هي زيادة النشاط البحري السوفياتي 
املتوسط،  األبيض  البحر  غــرب  في 
أسلحة  بشحنات  الجزائر  وتوصل 
واعتبرت  فــقــط،  سنة  خــال  كبيرة 
يطرح  ذلــك  أن  األمريكية  الخارجية 
ولحلف  ــا  ــك ــري ألم جـــديـــدة  أســئــلــة 
»الناتو« حول أهمية وخطورة التوغل 
اعتبار  على  املنطقة،  في  السوفياتي 

ساحل  لها  إفريقيا  شمال  منطقة  أن 
املتوسط  األبــيــض  للبحر  جنوبي 
يمتد من البرتغال إلى تركيا، وجددت 
الواليات  أن  على  التأكيد  الدراسة 
بمنشآت  تتمتع  األمريكية  املتحدة 
عسكرية في قاعدة »ويلوس« الجوية 
في ليبيا، ومركز االتصاالت البحرية 
بالقنيطرة في املغرب، وإضافة لذلك، 
والغاز  النفط  احتياطيات  تشكل 
ليبيا والجزائر، رصيدا  في  الهائلة 
أهمية  ذا  واقتصاديا  استراتيجيا 

كبيرة.
أما النقطة الثانية، فقد قالت الورقة 
العبارة: ))إن دخول االتحاد  بصريح 
أهمية  ذات  منطقة  إلــى  السوفياتي 
حيوية  واقــتــصــاديــة  استراتيجية 
للواليات املتحدة، يضيف بعدا جديدا 
مشاكل  من  بالفعل  صعبة  ملجموعة 
فرنسا  بــدت  فقد  إفريقيا((..  شمال 
حتى تلك اللحظة، حسب التقرير، غير 
مبالية باألنشطة السوفياتية باملنطقة، 
كما أن مساعدة باقي دول حلف شمال 
على  وأكدت  فيها،  مشكوك  األطلسي 
املتحدة  الواليات  عاتق  على  تقع  أنه 
األمــريــكــيــة إلـــى حــد كــبــيــر، دراســـة 
والسياسية  العسكرية  التداعيات 

للوجود السوفياتي املتزايد.

دعم أمريكا للمغرب 
عسكريا دائما ما أحرج أمريكا 

أمام الجزائر

من  الثالثة  النقطة  وبخصوص 
الدراسة، فقد تطرقت إلى إحدى أهم 
الصعوبات الرئيسية التي تواجهها 
ويتعلق  إفريقيا،  شمال  في  أمريكا 
األمر بتلبية املتطلبات العسكرية لكل 
من املغرب وتونس، حيث أن الجزائر 
سنة  منذ  التسلح  سباق  في  بالغت 

أكبر  ثالث  على  واستحوذت   ،1963
مؤسسة عسكرية في إفريقيا، ومجمل 
عبارة  عليها  تتوفر  التي  األسلحة 
سوفياتية،  عسكرية  مساعدات  عن 
في  واآلخـــر  منح  شكل  فــي  نصفها 
إلى  مجموعها  بلغ  قـــروض،  شكل 
 180 مــن  أكــثــر   1967 ســنــة  ــدود  حـ
مليون دوالر، وتابع التقرير قائا أن 
املغرب وتونس، بسبب قلقهما البالغ 
الجزائرية  العسكرية  اإلمكانات  إزاء 
على  الحصول  إلى  سَعَيا  املتنامية، 
مساعدة عسكرية إضافية من أمريكا، 
ألمنهما  منها  ضــمــانــات  ــزاع  ــت وان
البلدين  أن  التقرير،  وذكــر  القومي. 
تكن  لم  ألنها  أمريكا  من  منزعجني 
للحصول  لطلباتهم  استجابة  أكثر 
وكدليل  والحماية،  األسلحة  على 
على ذلك، يعتزم امللك الحسن الثاني، 
واشنطن،  إلى  رسمية  بزيارة  القيام 
من أجل إثارة املشكلة األمنية كطلب 

رئيسي.
التقرير  ذكــر  الخصوص،  وبــهــذا 
املغرب  تجاه  األمنية  االلتزامات  أن 
واضحة  صعوبات  تشكل  وتونس، 
منح  أن  ــم  رغـ ــا،  ــك ألمــري بالنسبة 
ما  ناحية  من  يشكل  أمنية  ضمانات 
حّا مناسبا، إال أنه ال يبدو احتماال 
ومن  الــحــاضــر،  الــوقــت  فــي  عمليا 
ناحية أخرى، فحسب التقرير، تدرس 
أمريكا تزويد املغرب وتونس بكميات 
أهم  أن  غير  األسلحة،  من  محدودة 
ما في األمر، هو تصميم أمريكا على 
في  تسلح  سباق  في  الوقوع  تجنب 
شمال إفريقيا، وبالتالي، فإن مشكلة 
طمأنة أصدقاء أمريكا، وهما الحسن 
تبقى  بورقيبة،  والحبيب  الثاني 
مشكلة صعبة للغاية، حيث أن تونس 
مع  عاقاتهما  توتر  بعد  واملــغــرب 
أمريكا  نحو  التوجه  اختارا  فرنسا، 
اختارت  حــني  فــي  للساح،  كــمــورد 
بشكل  السوفياتي  واالتحاد  فرنسا 
املمكن  من  وعليه،  الجزائر،  واضــح 

هو  ما  على  الوضع  استمر  إذا  أنه 
بني  مواجهة  إلــى  يــؤدي  فقد  عليه، 

الشرق والغرب.

حل معقد ألمريكا لنزع فتيل 
سباق التسلح بين المغرب 

والجزائر

نزع  أجل  من  أنه  أمريكا  اعتقدت 
الضروري  من  التسلح،  سباق  فتيل 
العاقات  لتحسني  أســـاس  إيــجــاد 
بالعاقات  املساس  دون  الجزائر  مع 
مع  بها  تتمتع  كانت  التي  الــوديــة 
املغرب وتونس، ومع ذلك، فإن مسار 
كان  الجزائرية  األمريكية  العاقات 
وجاء  الساسة،  عن  يكون  ما  أبعد 
ضمن التقرير، أن الحكومة الجزائرية 
جيدة،  ثنائية  عاقات  بصدق  تريد 
وقد رحبت ترحيبا حارا بسلسلة من 

املسؤولني األمريكيني.
ــإن الــجــزائــر بحاجة  ــع ذلـــك، ف وم
ذلك  في  بما  الغربية،  املساعدة  إلى 
مساعدة الواليات املتحدة، في تطوير 
الغاز  مجاالت  في  الهائلة  إمكاناتها 
أن  املعقول  ومــن  والصلب،  والنفط 
للواقع  يكون  أن  فــي  أمريكا  تأمل 
نهاية  ــي  ف األســبــقــيــة  ــتــصــادي  االق
املطاف على امليول السياسية األكثر 

ونصح  الـــدول،  لبعض  تطرفا 
على  الحفاظ  بضرورة  التقرير 

خالل مرحلة الستينات من القرن 
الماضي، كان الوضع مشابها 
لليوم إلى درجة كبيرة، فبعد 

حرب »الرمال« سنة 1963، دخلت 
الجزائر والمغرب في حرب تسلح، 

غير أن الموقف تغير عندما أقدمت 
الجزائر على االلتجاء إلى االتحاد 

السوفياتي من أجل التزود 
بالذخيرة، األمر الذي جعلها القوة 

األكبر في شمال إفريقيا من 
حيث التوفر على األسلحة، وهو 
اإلشكال الذي أقلق أمريكا كثيرا 

وجعلها تعطي األولوية للمنطقة، 
على اعتبار أن النفوذ السوفياتي 

أصبح كبيرا ويهدد مصالحها 
في منطقة تعتبر حيوية لها 

وللمعسكر الغربي

جنود مغاربة في حرب »الرمال«



العدد: 1601 من 01 إلى 07 أبريل 82022

ملف  األسبوع

على  األمريكي  الوجود  من  أدنى  حد 
غذائية  مــســاعــدات  شكل  فــي  األقــل 
ومساعدات أخرى، على أمل تحسني 

العالقات تدريجيا.

مشاكل الغذاء بشمال إفريقيا 
دائما ما كانت مقلقة ألمريكا

على  الضوء  تسليط  التقرير  يفت  لم 
فقد  الغذائية..  إفريقيا  شمال  مشاكل 
من  بسرعة  أصبحت  املنطقة  أن  أكــد 
في  الرئيسية  الغذائي  العجز  مناطق 
ستزداد  املشكلة  أن  وأضــاف  العالم، 
السكانية  الــزيــادة  استمرار  مع  حــدة 
بمعدل وصف بأنه ينذر بالخطر، حيث 
يبلغ  كان  إفريقيا  أن عدد سكان شمال 
في  وجــاء  نسمة،  مليون   30 حــوالــي 
وبسبب   ،1966 سنة  في  أنــه  التقرير 
الغذائي  العجز  بلغ  الشديد،  الجفاف 
أكثر من مليوني طن، ومع  املنطقة  في 
الغذاء  إنتاج  ذلك، فإن احتمالية زيادة 
وغيرها  األسمدة  استخدام  خالل  من 
أمر  املحسنة،  الزراعية  األساليب  من 
ــشــرط أن تــخــصــص هــذه  مــشــجــع، ب
وقد  املهمة،  لهذه  كافية  موارد  البلدان 
تم بالفعل اتخاذ خطوات مبدئية نحو 
األهداف املخطط لها بمساعدة املنظمات 
األمريكية الخاصة وستزداد - بال شك - 

مع تطور التعليم وحقوق املرأة.
كما لم يفت التقرير التأكيد على أن 
اآلفاق العامة للتنمية االقتصادية في 
املنطقة جيدة، وال سيما موارد النفط 
والغاز في ليبيا والجزائر وفوسفاط 
لدى  أنــه  ــاف  وتــونــس. وأض املغرب 
أمريكا بالفعل برنامج مساعدة كبير 
بارز  مثال  وهو  وتونس،  املغرب  في 
ملا يمكن تحقيقه في العالم األقل نموا 
من خالل مزيج من املساعدة الذاتية 
واملساعدات الخارجية، وألح على أنه 
في  إفريقيا،  شمال  تصبح  أن  يمكن 
املستقبل غير البعيد، شريكا تجاريا 

مهما للواليات املتحدة.
بالنظر  أنه  التقرير،  ذات  وأوضــح 
إلى البترول والفوسفاط وخام الحديد 
في شمال  األخــرى  املعدنية  واملــوارد 
إقليمي  جهد  تصور  يمكن  إفريقيا، 
التنمية  أجــل  من  األقــل  على  واســع، 
الصناعية  لــإمــكــانــيــات  املتكاملة 
والزراعية والتجارية املثيرة لإعجاب 
السياحة،  ذلــك  في  بما  املنطقة،  في 
وأكد أن مثل هذا الجهد يتطلب درجة 
أكبر بكثير من التعاون اإلقليمي مما 
مساعدة  عــن  غنى  وال  مــوجــود،  هــو 
مالية وتقنية كبيرة من البنك الدولي 
لإنشاء والتعمير والواليات املتحدة، 
العامة  األخـــرى  الغربية  واملــصــادر 
البنك  على  يتعني  وربما  والخاصة، 

الدولي أن يلعب دورا محفزا.
ــضــرورة  ال الــتــقــريــر أن  ــاف  وأضــ
مع  تــؤدي،  قد  املطلقة  االقتصادية 
ــرور الــوقــت، إلــى إضــعــاف سباق  م
التسلح وتحفيز التعاون االقتصادي 
كانت  إذا  أنه  اعتبار  على  اإلقليمي، 
ــواق الــوطــنــيــة لــلــصــنــاعــات  ــ ــ األس
إلغاء الحواجز  املحلية صغيرة، فإن 
بحجم  ســوقــا  سيفتح  الجمركية 

السوق اإلسبانية تقريبا.

المصالح واألهداف
األمريكية في شمال إفريقيا

مصلحة  من  أنــه  على  التقرير  ألــح 
وتقدم  استقرار  األساسية،  أمريكا 
املنطقة ككل كما هو الحال في أجزاء 
أن  وأضاف  النامي،  العالم  من  أخرى 
املنطقة  دول  مساعدة  تحاول  أمريكا 
االجتماعية  التنمية  تــعــزيــز  عــلــى 
ــة لــصــالــح االســتــقــرار  ــصــادي ــت واالق
اإلقليمي،  التماسك  لتعزيز  والسعي 
وأن أمريكا تسعى إلقامة عالقات ودية 
األربعة  املغاربية  البلدان  جميع  مع 
املنطقة  هــذه  مــن  أي جــزء  وحــرمــان 
من  ــرة  ــزده وامل استراتيجيا  املهمة 
ضمن  ذكر  كما  السوفياتية،  الهيمنة 
التقرير، أن أمريكا ال تحتاج للسيطرة 

على أي جزء منها.
وقد افترضت أمريكا أنه يمكن حماية 
مصالحها في شمال إفريقيا من خالل 
للعمل  مكمال  نسبيا،  متواضع  جهد 
الذي تقوم به فرنسا في املنطقة، وأقر 
التقرير أن أمريكا كانت مدركة ملخاطر 
االستقطاب املفرط واملواجهة املحتملة 
حاولت  ولذلك  والــغــرب،  الشرق  بني 
املساعدة  برامج  في  الجزائر  إشــراك 
أمريكا،  نية  بحسن  قيادتها  وإقناع 
أما في مجال املساعدة العسكرية، فقد 
اتخذت أمريكا موقفا مفاده أن اإلنفاق 

أن  وينبغي  تبذير  هو  التسلح  على 
التنمية  أجــل  مــن  ــاق  ــف اإلن يتحول 
والتعاون  واالجتماعية  االقتصادية 
منذ  أنه  ذلك،  على  وكدليل  اإلقليمي، 
استقالل الجزائر، قدمت أمريكا حوالي 
املساعدات  من  فقط  دوالر  مليون   65
وليبيا،  وتونس  للمغرب  العسكرية 
البلدان  لهذه  الجديدة  البرامج  وأن 
تنطوي على كميات متواضعة نسبيا، 
وهي قيد املناقشة في الوقت الحاضر.
للسياسة  الــتــقــريــر  تقييم  ــي  وفـ
شمال  في  اتباعها  الواجب  األمريكية 
إفريقيا، أكد أنه يجب تحسني العالقات 
اعتبارها  على  الجزائرية  األمريكية 
مع  التسلح  سباق  لحل  حيويا  أمــرا 
املغرب والتعاون اإلقليمي، وفي الوقت 
نفسه، ألح على ضرورة املضي قدما في 
برامج املساعدة العسكرية املتواضعة 
التوغل  إبقاء  مع  وتونس،  للمغرب 
األبيض  البحر  غرب  في  السوفياتي 

املتوسط تحت الفحص الدقيق.
بضرورة  املــطــول،  التقرير  وختم 
الجزائر،  مع  للتعاون  أســاس  إيجاد 
إبقاء  املستحسن  مــن  ــه  أن ــى  وأوصـ
املراجعة  قيد  العربي  املغرب  مشاكل 
املستمرة، وإعادة النظر في السياسة 
كل  غضون  في  أخــرى  مرة  األمريكية 

ستة أشهر.
اجتماع   1967 فبراير   8 ــوم  ي تــم 
على  وبناء  األمريكي،  القومي  لألمن 
رسم  تم  األمريكي،  الرئيس  من  طلب 
السياسة األمريكية في شمال إفريقيا، 

أمريكا  ــدى  ل ــه  أن على  قامت  والــتــي 
جميع  واستقرار  نجاح  في  مصلحة 
ال  وأنها  األربعة،  إفريقيا  شمال  دول 
تعرف سبب ضخ االتحاد السوفياتي 
أثار  لكنه  للجزائر،  العتاد  من  الكثير 
املغرب  في  االستقرار  عــدم  من  حالة 
هي  املباشرة  املشكلة  وأن  وتونس، 
أن تمنح أمريكا للملك الحسن الثاني 
أوصت  لذلك،  باالستقرار،  إحساسا 
دوالر،  مليون   14 بقيمة  أسلحة  ببيع 
جديدة،  غذائية  إعانات  اتفاقية  وعقد 
على  األمريكية  السياسة  قامت  كما 
أنه ال يجب التخلي عن الجزائر، ألنها 
تواجه مشكلة غذائية مثل دول شمال 

إفريقيا األخرى. 
بني  متشابها  ــر  األم يبدو  وهــكــذا، 
غير  املنطقة  أن  حيث  واليوم،  األمس 
العالقات  في  التوتر  بفعل  مستقرة 
بني املغرب والجزائر، إضافة إلى عدم 
استقرار ليبيا، كما أن النفوذ الروسي 
أصبح قويا في املنطقة حيث يتواجد 
بقوة في مالي وليبيا، وهو أمر جعل 
كبرى،  أولوية  للمنطقة  تعطي  أمريكا 
أمريكا  أن  هــو  تغير،  ــذي  ال أن  غير 
أمــام  بــقــوة  املــغــرب  تــدعــم  أصبحت 
أعلنت  ذلك،  مع  وباملوازاة  الجزائر، 
أمريكا عن أن لديها خطة كبيرة لتطوير 
الزراعة في الجزائر.. فهل سيكون ذلك 
الجزائري؟  األمريكي  للتعاون  مدخال 
الجليد  إذابــة  في  أمريكا  تنجح  وهل 

بني املغرب والجزائر؟

ظل سباق التسلح حاضرا عند المغرب والجزائر منذ حرب »الرمال« التي وقعت في أكتوبر 
1963، ومن هنا أصبحت منطقة شمال إفريقيا بصفة عامة، والتنافس المغربي 
الجزائري، محط اهتمام أمريكي، وكان التحول الذي أقلق األمريكان وأبقى 

أعينهم مفتوحة على المنطقة منذ سنة 1966، هو حصول الجزائر في سباقها نحو 
التسلح على أسلحة سوفياتية، خصوصا وأنها كانت في حالة صراع ومشاكل حدودية مع 

كل من المغرب وتونس، بفعل الحدود الغير واضحة التي خلفها المستعمر الفرنسي.

الرئيس السابق ترامب اعترف بمغربية الصحراء
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كواليس  صحراوية

يفضحون  حقوقيون 
مواطنــين  تعــذيب 

يو في سجون البوليسار

العيون. األسبوع

  
كشفت مصادر حقوقية مستقلة من داخل 
تعرض  عــن  الــجــزائــر،  جــنــوب  املخيمات 
للشرطة  مقرات  داخــل  للتعذيب  مدنيني 

تابعة لتنظيم جبهة البوليساريو.
أبلغت  أنــهــا  املـــصـــادر،  نــفــس  ــت  ــال وق
املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــغــوث الــاجــئــني، 
اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضية  وكذا 
استعجاليا  تقريرا  لهما  ورفعت  بجنيف، 
السلطات  لـــدى  الــعــاجــل  الــتــدخــل  قــصــد 
الجزائرية، بحكم أن االنتهاكات جرت فوق 

أراضيها. 
مخيمات  فــإن  املــصــادر،  نفس  وحسب 
الــاجــئــني الــصــحــراويــني بــتــنــدوف، تمر 
ــفــوضــى وعــدم  بــمــرحــلــة خــطــيــرة مــن ال
تيارات  بني  الــصــراع  بسبب  االســتــقــرار، 
النفوذ، حيث سجل  الجبهة من أجل بسط 
الجاري،  بداية األسبوع  »السمارة«،  مخيم 
وعناصر  مدنيني  بني  املواجهات  من  عددا 
صفوف  في  ضحايا  خلفت  الشرطة،  من 
إلطــاق  تــبــادل  خالها  وسمع  الجانبني 

النار. 

ندوة دولية تكشف فبركة اإلشاعات ضد المغرب
الجـــزائر مــن طــرف 

عبد اهلل جداد. كلميم

ــون وفــاعــلــون  ــاحــث أجــمــع صــحــفــيــون وب
ومصر  الجزائر  من  السياسي،  املجال  في 
ندوة  في  املغرب،  إلى  باإلضافة  وموريتانيا، 
للصحافة  الوطنية  النقابة  دولية نظمتها 
»التعاطي  عــنــوان:  تحت  بكلميم  املغربية 
اإلعامي الدولي مع قضية الصحراء املغربية 
أعقبت  التي  واملستجدات  التطورات  ظل  في 
تطهير معبر الكركرات«، )أجمعوا( على عدالة 
حيث  املغربية،  للمملكة  الوطنية  القضية 
الدعائية  اإلعامية  اآللة  الندوة  هذه  فضحت 
واملبنية  الجزائري  النظام  طرف  من  املمولة 
على ترويج املغالطات عبر نشر وبث مشاهد 
ما  إطار  الصحة في  لها من  وهمية ال أساس 

يسميه »الدفاع عن الصحراويني«.
في  كبير  وليد  الجزائري  الصحفي  وقــال 
عبثا  يحاول  الجزائري  اإلعام  »إن  مداخلته: 
حكام  راكمها  التي  اإلخفاقات  على  التغطية 
العسكر في ملف الصحراء الداعم لانفصال، 
من خال تقارير خيالية تروج لحروب وهمية 
بعيدة عن الواقع امليداني الذي يتسم بالهدوء، 

وأن اآللة اإلعامية الجزائرية تجتهد لترويج 
تخوضها  التي  االفتراضية  الطاحنة  املعارك 
هــذه  أن  إال  املـــغـــرب،  ضــد  الــبــولــيــســاريــو 
الدولي  العام  الــرأي  لدى  انكشفت  األكاذيب 
الجزائري،  للشعب  بالنسبة  خاصة  واملحلي، 
في  املحتجزين  الصحراء  أبناء  أوساط  وفي 

تندوف«.
بمسلسل  الجزائري  الصحفي  أشــاد  كما 
التنمية والتقدم واالزدهار الذي تشهده األقاليم 

الجنوبية للمملكة، في إطار ديمقراطية شاملة 
تحث على مشاركة املواطنني وتنهض بحقوق 
موضوعي  تحليل  ثمرة  يعد  والذي  اإلنسان، 
األقاليم  الصحراء،  سكان  وتطلعات  لحاجات 
اقتصادي  تنمية  مستوى  بلوغ  من  الجنوبية 
وفق  العالم،  من  كثيرة  أجزاء  عليه  تحسدها 
جهات  أقاليم  زار  الــذي  كبير،  وليد  أكــده  ما 
وادي  والداخلة  الحمراء  الساقية  العيون 

الذهب ثم كلميم وادنون.

تأهيل المؤسسات السجنية بالصحراء عبر اتفاق بين التامك والركالوي
العيون. األسبوع

وقع مؤخرا كل من التامك والركاوي 
اتفاقية  عــلــى  ــدة،  ــي ــوع وب والــخــطــاط 
السجنية  املؤسسات  لتأهيل  شــراكــة 
ــال الــصــحــي  ــجـ ــي املـ بـــالـــصـــحـــراء فـ
ضمن فعاليات  والثقافي،  واالجتماعي 
في  الجامعة  لبرنامج  العاشرة  الــدورة 
»املخططات  مــوضــوع  حــول  السجون 
موقع  أي  للتنمية:  االســتــراتــيــجــيــة 
بالسجن  وذلك  السجنية؟«،  للمؤسسة 

املحلي بسا.
مناسبة  ــدورة  ــ ال هــذه  شكلت  وقــد 
بني  والتشاور  للنقاش  أرضية  إلرســاء 
السياسيني  الــفــاعــلــني  مــن  مجموعة 
واملــنــتــخــبــني والــخــبــراء والــبــاحــثــني 
إلى  إضــافــة  الجامعيني،  واألســـاتـــذة 

الجامعيني،  الطلبة  النزالء  مجموعة من 
ضمن  السجنية  املؤسسة  موقع  حول 
للتنمية  االســتــراتــيــجــيــة  املــخــطــطــات 
تفعيل  سياق  في  واملستقبلية  الحالية 
ــي لــاتــمــركــز  ــوطــن ــل لــلــمــيــثــاق ال ــث أم

ترابية  آليات  وضع  خال  من  اإلداري، 
للشراكة والتعاون، وإرساء قواعد فعالة 
لتنظيم العاقات بني مختلف القطاعات 
والهيئات، واملجالس املنتخبة، وضمان 
األهــداف  لبلوغ  مهامها  بني  التناسق 

السياسة  تنزيل  ومــواكــبــة  ــرجــوة  امل
على  ترتكز  الــتــي  املتقدمة  الجهوية 
تدبير  على  للقائمني  الفعلية  املساهمة 
التنمية  في  والجهوي  املحلي  الشأن 
تشاركي  مبدأ  أســاس  على  املندمجة 
امللك  انطاقته  أعــطــى  وطــنــي  كخيار 
اللجنة  تنصيب  منذ  الــســادس  محمد 

االستشارية للجهوية.
هذه  فعاليات  انعقاد  مع  وباملوازاة 
خمس  توقيع  تم  الربيعية،  الجامعة 
الجهوية  املجالس  مع  شراكة  اتفاقيات 
وادي  الــداخــلــة  جهة  مجلس  مــن  لكل 
ماسة،  ســوس  جهة  مجلس  ــذهــب،  ال
مجلس  نــون،  واد  كلميم  جهة  مجلس 
جهة  مجلس  تــافــيــالــت،  ــة  درعـ جــهــة 
مع  شراكة  اتفاقية  وكذا  مكناس،  فاس 
االقتصادية  والتنمية  اإلنعاش  وكالة 
باململكة  الجنوب  ألقاليم  واالجتماعية 
بحضور مديرها العام جبران الركاوي، 
مــمــا يــشــكــل، حــســب املـــنـــدوب الــعــام 

للمكانة  مدخا  التامك،  للسجون صالح 
السجنية  للمؤسسات  تصبح  قد  التي 
الجهوية  التنموية  املــخــطــطــات  ــي  ف
التعاون  من  مزيد  أمام  الطريق  ويعبد 
املبادرة  هــذه  تشكل  كما  والشراكات، 
وتداركا  القطاع  لتدبير  جديدا  مسلكا 
السجنية ضمن  املؤسسات  إدراج  لعدم 

االختصاصات املوكولة للجهات.
الجامعة  من  النسخة  هذه  أن  يذكر 
الربيعية، شارك فيها 80 سجينا بشكل 
مجموع  بعد  عــن  وتابعها  حــضــوري 
الــســجــنــاء الــحــاصــلــني عــلــى شــواهــد 
دراستهم  يتابعون  الذين  أو  جامعية 
هذا  باعتبار  اململكة،  جامعات  بمختلف 
قدراتهم  إبــراز  لهم  تتيح  محطة  اللقاء 
من  عليه  تحصلوا  ما  وتثمني  املعرفية 
معارف مختلفة خال مسارهم الدراسي 
واإلشكاليات  القضايا  مــع  والتفاعل 
مسؤولة  مواطنة  إطــار  في  املجتمعية 

وفاعلة.

المكتب الشريف للفوسفاط يعرض حصيلته

بوكراع. األسبوع

حــقــقــت مــجــمــوعــة املــكــتــب الــشــريــف 
مليار   84.3 بلغ  معامات  رقم  للفوسفاط 
املائة  في   50 بــزيــادة   ،2021 سنة  درهــم 
الطلب  بفضل  وذلك   ،2020 بسنة  مقارنة 
املــســتــوردة  املــنــاطــق  معظم  فــي  ــقــوي  ال

وارتفاع أسعار تشكيلة املنتجات.
وأوضحت املجموعة في باغ لها يتعلق 
بنتائجها املالية عند متم دجنبر 2021، أن 
ارتفع  الفوسفاطية  رقم معامات الصخور 
سنوي،  أساس  على  املائة  في   32 بنسبة 
إلى تحسن األسعار  ويرجع ذلك باألساس 
ألسعار  التصاعدي  االتجاه  رافقت  التي 
األسمدة وارتفاع حجم الصادرات، خاصة 

نحو أوروبا وآسيا.
وساهم ارتفاع أسعار البيع، في رفع رقم 
واألسمدة  الفوسفوري  الحامض  معامات 
في   51 بنسبة  التوالي،  على  الفوسفاطية 
السنة  مع  مقارنة  املائة  في  و57  املائة 

املاضية بالعملة املحلية.
األداء  هذا  تأثر  فقد  املجموعة،  وحسب 
الحمض  صــــادرات  بــانــخــفــاض  جــزئــيــا 

تطورت  حيث  الهند،  وخاصة  آسيا،  نحو 
بتراجع حجم  تأثر  كما  املنتجات،  تشكيلة 
األسمدة املصدرة والناتج أساسا عن تدني 
بداية  فــي  املجموعة  مــخــزون  مستويات 
سنة 2021، بالنظر إلى األحجام القياسية 
سنة  تحقيقها  تم  التي  والتصدير  لإلنتاج 
في  الطلب  انخفاض  جانب  إلــى   ،2020

أوروبا وتأخر الدعم الحكومي في الهند.
ــكــفــاءة  ال أن  ــه،  ــ ذاتـ املـــصـــدر  وتـــابـــع 
أسعار  ارتفاع  وكذا  للمجموعة  التشغيلية 
البيع، ساهمت في تعويض ارتفاع تكاليف 
من  ذلــك  وتجسد  واألمــونــيــاك،  الكبريت 
في   52 بنسبة  الربح  هامش  ارتفاع  خال 
 55.218 بلغ  حيث  املحلية،  بالعملة  املائة 
مليار درهم مقابل 36.426 مليار درهم في 
الخام  الربح  أن  وأضاف  املاضية،  السنة 
واالستهاك    والضريبة  الفوائد  قبل خصم 
أزيد  منذ  نمو  أفضل  سجل   )EBITDA(
في   94 نسبته  ارتفاعا  بتحقيقه  عقد،  من 
املائة على أساس سنوي، حيث بلغ 36.27 
18.65 مليار درهم سنة  مليار درهم مقابل 
2020، وأدى ارتفاع املبيعات وكذا الكفاءة 
هامش  تحقيق  إلى  للمجموعة،  التشغيلية 

قياسي للربح في حدود 43 في املائة.
التشغيل  كلفة  أن  أيضا،  الباغ  وسجل 

 25.8 بلغت  حيث  ملحوظ،  بشكل  ارتفعت 
في  درهم  مايير   6.26 مقابل  درهم  مليار 
التشغيل  نتيجة  وتشمل  املاضية،  السنة 
2020 نفقات غير متكررة  عند متم دجنبر 
بمساهمة  تتعلق  درهــم  مايير   3 بقيمة 
بتدبير  الــخــاص  الــصــنــدوق  فــي   OCP
جائحة »كوفيد 19« خال الربع الثاني من 

سنة 2020.
ــن جــهــة أخــــرى، فــقــد بــلــغ الــديــن  ومـ
مع  درهم  مليار   46.07 من  أزيد  الصافي، 
عند   1.24 حدود  في  املالية  الرافعة  نسبة 

متم دجنبر 2021.
وذكرت املجموعة، أنه بتاريخ 23 يونيو 
سندات  إصدار  في   OCP نجحت   ،2021
ذلك  في  بما  دوالر  مليار   1.5 بقيمة  دولية 
سنوات   10 مدى  على  دوالر  مليون   750
و750  سنويا،  املــائــة  فــي   3.75 بنسبة 
بنسبة  سنة   30 مــدى  على  دوالر  مليون 

5.125 في املائة سنويا.
العملية  هــذه  أن  املجموعة،  وتابعت 
 10  -  2014 لسندات  جزئي  شراء  واكبها 
وسندات  املائة،  في   41 حدود  في  سنوات 
في   44 حــدود  في  سنوات   10.5  –  2015
املائة، حيث بلغت على التوالي 517 و444 

مليون دوالر.

ولد الرشيد يشرح أبعاد االعتراف 
اإلسباني بالحكم الذاتي

العيون. األسبوع

كشف حمدي ولد الرشيد، رئيس 
جماعة العيون، للصحفي اإلسباني 
صحفي  بيريجيل،  فرانسيسكو 
باييس«،  »إل  اإلسبانية  باليومية 
عن مختلف املراحل املرتبطة أساسا 
ومراحل  العيون  مدينة  بتاريخ 
إلى  املستعمر  إجاء  بعد  تطورها 
جانب دور أجهزة الدولة واملجالس 
والتنمية  النهوض  في  املنتخبة 
تلك  ــرزهــا  أب لعل  ــوع،  ــرب ال بــهــذه 
وجهها  التي  بالرسالة  املتعلقة 
بيدرو  اإلسبانية  الحكومة  رئيس 
سانشيز إلى امللك محمد السادس، 
الرسمي  تصريحها  تحمل  والتي 
الصحراء  قضية  مــن  ــواضــح  وال
املغربية  املبادرة  واعتبار  املغربية، 
بمثابة  الــذاتــي  بالحكم  الخاصة 
وواقعية  جــديــة  األكــثــر  األســـاس 
ومصداقية من أجل تسوية الخاف 

حول قضية الصحراء املغربية.

املوقف  الرشيد  ــد  ول ثمن  ــد  وق
القضية  حيال  الشجاع  اإلسباني 
ــة، مــعــتــبــرا أنـــه مــوقــف  ــي ــوطــن ال
للمملكة  الشمالية  للجارة  تاريخي 
والذي سيسهم ال محالة في تدشني 
حقبة جديدة في التعامل اإلسباني 

مع قضيتنا الوطنية العادلة.
العيون، أن  قال رئيس جماعة  كما 
يعتبر  اإلسبانية  الحكومة  »موقف 
دفعة قوية ومهمة وسيعمل على فتح 
آفاق جديدة من التعاون بني البلدين«، 
مضيفا أن »هذا القرار الشجاع يشكل 
دعما قويا للموقف العادل للمملكة من 
وتأكيدا  املغربية،  الصحراء  قضية 
على شرعيتها، ودحرا ألعداء الوحدة 
املواقف  ملختلف  وتعزيزا  الترابية، 
اململكة  سيادة  أيــدت  التي  الدولية 

املغربية على صحرائها«.
فرانسيسكو  الصحفي  يفوت  ولم 
ــراء  إجـ دون  ــفــرصــة  ال بــيــريــجــيــل 
مختلف  مـــع  صــحــفــيــة  ــات  ــاب ــق م
خيا  سلطانة  فيهم  بمن  األطـــراف، 
يائسة  تــدعــي  ــي  ــت وال ــوجــدور،  ــب ب
حصارها من طرف املغرب في بيتها.
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ظرفية  في  العام  هذا  رمضان  يأتي 
اقتصادية واجتماعية صعبة تمر منها 
تداعيات  بسبب  القطاعات،  من  العديد 
الدعم  من  استفادتها  وعدم  الجائحة 
لبعض  خصصته  الـــذي  الــحــكــومــي 
والفالحة،  السياحة،  مثل  القطاعات 
بينما تعاني شريحة كبيرة من املغاربة 
بالعديد  دفعت  صعبة  مادية  أزمة  من 
أو  البنكية  القروض  إلى  للجوء  منهم 

العائلية للخروج من األزمة.
ظل  في  رمضان  شهر  حلول  ورغــم 
وتخفيف  مستقرة،  وبائية  وضعية 
الحظر  ــرض  فـ ــبــعــاد  واســت ــود  ــي ــق ال
الليلي، إال أن مخاوف املواطنني كثيرة 
الفضيل،  الشهر  ميزانية  بخصوص 
مقارنة  مــرات  ثــالث  تتضاعف  والتي 
بالنسبة  ســواء  السابقة،  األشهر  مع 
اللحوم  أو  الغذائية  املــواد  الستهالك 
أو الكهرباء، مما يجعل املخاوف قائمة 
من حصول زيادات خالل شهر الصيام.
الدين  نــور  يقول  الــصــدد،  هــذا  فــي 
املغربية  الجمعية  رئــيــس  احــنــانــو، 
حقوقه،  عن  والدفاع  املستهلك  لحماية 
للجمعية  الــوطــنــي  املجلس  وعــضــو 
مع  أنــه  املستهلك،  لحماية  املغربية 
العديد  عرفت  رمضان  شهر  اقــتــراب 
مثل  األســعــار  في  ارتفاعا  املــواد  من 
القطاني والتوابل، وحتى الخضر، لكن 
تراجعت  التصدير،  عملية  إيقاف  بعد 
أن  موضحا  الــشــيء،  بعض  األثمنة 
على  كبير  تأثير  له  األســعــار  ارتــفــاع 
املستهلك املغربي الذي يعاني منذ عدة 
بسبب  »كــورونــا«،  جائحة  من  أشهر 
لوظائفهم،  الناس  من  الكثير  فقدان 
أسعار  ارتــفــاع  مــن  فوجئ  والجميع 
الغذائية في األسواق مع حلول  املواد 
شهر رمضان الذي يعرف تزايد الطلب 

على مجموعة من املواد الغذائية.
رئيس  دانـــدي،  بـــدوره، صــرح حسن 
املستهلكني،  لحماية  الوطنية  الهيئة 

ارتفاع  بسبب  استثنائي،  العام  هذا  أن 
أسعار املواد الغذائية التي لم يسبق أن 
وصلت إليها في السنوات املاضية، منها 
السوق  فــي  أسعارها  تضاعفت  ــواد  م
شهر  تكاليف  سيجعل  مما  الوطنية، 
مضيفا  املستهلكني،  طاقة  فوق  رمضان 
زيــادات  تعرف  التي  ــواد  امل بني  من  أن 
والقمح  والتوابل،  التمور  األسعار،  في 
بالنسبة  ومشتقاته، وهذا يشكل مشكال 
للمستهلكني وارتباكا في السوق، وقال: 
ديال  العبرة  كانت  الجنوب،  »في منطقة 
القمح وزنها 18 كيلوغرام، ال تتعدى 70 
150 درهم،  80 درهم، اليوم وصلت  إلى 
أيضا مواد العطرية ارتفعت بشكل كبير 
60 و70 درهما،  40 و50 درهم إلى  من 
إلى  ارتفعت  بدورها  واللحوم  والدجاج 
يصعب  خيالية  أثمنة  يعني  درهــم،   70

على املستهلك املغربي أن يواكبها«.

السماسرة  مشكل 
واالحتكار

الجملة  أســواق  من  العديد  تعرف 
السمسرة  ظــاهــرة  انتشار  وغيرها، 
والوسطاء، الذين يتحكمون في األثمنة 
حيث  يشاؤون،  ما  ويفعلون  يوم  كل 
أكد احنانو، أن »الوسطاء والسماسرة 
ويساهمون  األســـواق  في  يتحكمون 
وفرة  من  بالرغم  األسعار  ارتفاع  في 
»جمعيات  أن  مبرزا  الغذائية«،  املواد 
تطالب  مــا  دائــمــا  املستهلك  حماية 
خالل  املراقبة  لجن  بتفعيل  السلطات 
شهر رمضان ومتابعة املخازن السرية 
فــي األســــواق، حتى ال  واملــضــاربــني 

ترتفع أسعار املواد الغذائية«.
أن  دانــدي،  حسن  اعتبر  جهته،  من 
استراتيجية  غياب  في  يكمن  »املشكل 
أسباب  لتحديد  الوطني  الصعيد  على 
ملراقبة  غياب  شبه  ظل  وفــي  الــغــالء، 

األســعــار ومــحــاربــة احــتــكــار املـــواد 
األساسية خالل شهر رمضان«، مشيرا 
إلى أن »ثمن سمك السردين يقفز إلى 20 
درهما في شهر الصيام، بينما يباع في 
املرسى بثمن ال يتجاوز 3 دراهم، لكنه 
بسبب  مرتفع  بثمن  للمستهلك  يصل 
وجود ثغرات في عملية البيع وعبوره 
عبر وسطاء متعددين بعد خروجه من 
املراقبة  غياب  على  يدل  وهذا  املرسى، 
لتتبع املضاربني واملستفيدين من هذه 
عدة  على  ينطبق  والوضع  الوضعية، 
منتجات فالحية أخرى بسبب االحتكار 

والسماسرة«.

زيادات في التمور
 

على  الــتــمــور  بيع  أســعــار  سجلت 
املــســتــوى الــوطــنــي، ارتــفــاعــا خــالل 
األسبوعني األخيرين من شهر شعبان، 
يدفع  مما  الوطني،  املنتوج  وخاصة 
أخــرى  تــمــور  عــن  للبحث  املــواطــنــني 
العراقية  أو  التونسية  التمور  مثل 
املحلي  املنتوج  عــوض  املصرية  أو 
مرتفعة  وأثمنة  يعرف مضاربات  الذي 

مقارنة مع التمور املستوردة.
بالتقسيط،  الباعة  بعض  وحسب 
التمر  شملت  ــادات  زي عرفت  فالتمور 
درهما   15 إلــى  يصل  ــذي  ال العراقي 
بعدما كان ثمنه 10 دراهم فقط، والتمر 
درهما،   25 لـ  سعره  ارتفع  التونسي 
 25 من  »السكري«  تمر  ثمن  قفز  بينما 
إلى 35 درهما، بينما بلغ سعر التمور 
ذات الجودة املمتازة 50 إلى 70 درهما 

للكيلو غرام.
»الــتــمــر هذه  الــتــجــار، أن  يــقــول أحــد 
السنة سجل ارتفاعا مقارنة مع السنوات 
دراهــم   5 لـــ  وصلت  ــادات  ــزي ب املاضية 
الجودة  ذات  التمور  وخاصة  وأكثر، 
»هـــذه  أن  مــعــتــبــرا  واملـــســـتـــوردة«، 
املواطن  مصلحة  في  ليست  الزيادات 

صعبة  ظروفا  يعيش  ــذي  ال البسيط 
بسبب جائحة كورونا«.

تسجل »العطرية« 
 أرقاما قياسية

كما  »العطرية«  أو  التوابل  تعرف 
ارتفاعا  تسميتها،  للمغاربة  يحلو 
رمــضــان،  شهر  بمناسبة  صــاروخــيــا 
حيث سجلت أرقاما قياسية مقارنة مع 
»عطار«  محمد،  ويقول  املاضية،  السنة 
بـ»سويقة« الرباط، أن »العطرية تزادت 
ديالها  واألثمنة  األخيرة،  املدة  هاذ  في 
بعض  كــانــت  ــم،  ــ دره  60 فـــوق  كلها 
هذي  درهــم  خمسني  من  أقــل  العطرية 
في  غالية  واّلت  اآلن  كلها  لكن  مــدة، 
سوق الجملة«، مضيفا: »حتى القطاني 
ارتفعت  وحمص،  وفاصوليا  عدس  من 
املاضي،  رمضان  مع  مقارنة  أسعارها 
حيث كانت تباع بأقل من 15 درهما، لكن 
زيادات  سجلت  املاضية  األشهر  خالل 

بأكثر من 4 دراهم«.
التوابل من املواد األساسية في شهر 
رمضان، ألنها تستعمل في الطبخ بكثرة، 
»السفوف«  أو  الوصفات  ــداد  إع وفــي 
و»الشهيوات« التي تزين مائدة الفطور، 
أصبحت  فــقــد  ــجــار،  ــت ال حــســب  لــكــن 
 70 »التحميرة«  مثل  مرتفعة  األثمنة 
»القرفة«  درهما،   70 »البزار«  درهما، 
درهما،   70 »السودانية«  درهما،   80
درهما،   40 »القزبر«  درهما،   40 الثوم 
»الزنجالن«  درهما،   60 جبير«  »سكني 
عرفت  فقد  القطاني،  أمــا  درهــمــا،   45
الحمص  مثل  مفاجئة  زيــادات  بدورها 
بعدما  درهما   18 إلى  ثمنه  ارتفع  الذي 
والعدس  للكيلوغرام،  درهما   12 بـ  كان 
درهما،   15 بالجملة  ثمنه  أصبح  الذي 
14 درهما، حيث أن جميع  والفاصوليا 

أنواع القطاني فاقت العشرة دراهم.

غالء مكونات »السفوف« 
و»الشباكية« 

يــحــافــظ عليها  الــتــي  الــعــادات  مــن 
تحضير  رمضان،  شهر  خالل  املغاربة 
مواد أساسية تزين بها طاولة اإلفطار، 
و»الشباكية«  »الــســفــوف«  أهمها  مــن 
النساء  تسهر  حيث  و»الــبــريــوات«، 
شعبان،  شهر  من  األخيرة  األيام  خالل 
تسعى  التي  الوصفات  هذه  إعداد  على 
من  عليها  للحفاظ  املغربية  العائالت 
أجل  مــن  والــتــعــاون  التضامن  خــالل 
لألسر  كهدية  تقديمها  أو  ــا  ــداده إع
غالء  بسبب  رمضان،  حلول  بمناسبة 

املواد األساسية.
بالسويقة(،  )عــطــار  حميد  يــقــول 
الــســفــوف  تــحــضــيــر  »مــكــونــات  أن 
ــوجــودة فــي الــســوق،  والــشــبــاكــيــة م
املنتجات  بــني  مختلفة  األثمنة  لكن 
الجودة،  وحسب  والخارجية  املحلية 
درهما   60 بني  اللوز  ثمن  يتراوح  إذ 
وثمن  الجودة،  حسب  درهما   80 إلى 
الكاوكاو وصل لـ 40 درهما، والزنجالن 
النافع، فقد  أما  40 درهما،  إلى   35 من 
وصل ثمنه إلى 80 درهما«، مشيرا إلى 
الفواكه  املواد األساسية، سواء  أن جل 
الجافة أو »العطرية« أو الزبدة سجلت 

زيادات خالل هذه السنة.
ــدورهــا، صــرحــت رشــيــدة، إحــدى  ب
املــواد  »أثمنة  أن  »الــعــطــار«،  زبــائــن 
األساسية لتحضير السفوف أو سلو، 
غالية جدا وتتطلب مبلغا ماليا يفوق 
500 درهم، وهو مبلغ فوق طاقة األسر 
التي تفكر في مصاريف شهر رمضان 
»تحضير  أن  ــى  إل مشيرة  بكامله«، 
يتطلب  سلو،  من  العائلة  يكفي  سطل 
700 درهم القتناء املكونات األساسية 
الذي  الزيت  ثمن  احتساب  دون  فقط، 
وصل لـ 90 درهما، والزبدة التي أصبح 

ثمنها 100 درهم«.

إسراف األسر 
في رمضان

أكد نور الدين احنانو، رئيس جمعية 
تحلي  ضــرورة  على  املستهلك،  حماية 
ــدم  ــهــالك وع املـــواطـــن بــتــرشــيــد االســت
التهافت على املواد الباهظة خالل شهر 
من  أكثر  العرض  يكون  حتى  رمضان، 
يخزنون  الذين  التجار  ــع  ودف الطلب، 
الــســلــع فــي املــســتــودعــات، إلخــراجــهــا 
للسوق حتى ال تتعرض للتلف، وبالتالي، 
املواطن  األثمنة ويقتني  سوف تنخفض 
وقال:  مناسبة،  بأثمنة  الغذائية  املــواد 
بحمالت  املــســتــهــلــك  جــمــعــيــة  »تـــقـــوم 
بضرورة  املــواطــن  لتوعية  تحسيسية 
الحاجيات  وفق  االستهالك  من  التقليل 
غذائية  ــواد  مـ ــي  ورمـ الــتــبــذيــر  عــوض 
يقتني  أن  املواطن  على  لهذا  والخبز، 
املواد التي يستعملها وفق الحاجة، مثل 
الزيت النباتي الذي أصبح ثمنه باهظا، 
شراء  املستهلك  من  يتطلب  الذي  األمر 
أخرى  بدائل  استعمال  أو  فقط  لترين 

مثل الزبدة والدهون«.
في نفس السياق، أشار حسن داندي 
عند  ضعيفة  االستهالك  ثقافة  أن  إلى 
ارتفاع  مع  للتعامل  املغربي  املستهلك 
الذين  املضاربني  وملواجهة  األسعار، 
املواد  في  للزيادة  الظروف  يستغلون 
تعمل  الهيئة  وأن  األساسية،  الغذائية 
من أجل توعية الناس واألسر من أجل 
ثلث  ألن  االســتــهــالك،  ثقافة  تحسني 
طبخ  بسبب  تضيع  الغذائية  املـــواد 
كميات كبيرة، والبحث عن مواد بديلة 
القدرة  على  للحفاظ  ــرى  أخ وحــلــول 

للمواطنني. الشرائية 

إعــداد. خالد الغـازي

الشهر  الكريم  بدون  تدابير  احترازية

رمضان بين غياب الوباء
الغـــــالء وحضـــــور 

مع حلول شهر رمضان المبارك، تفكر األسر المغربية في توفير الحاجيات األساسية والقفة اليومية الخاصة بهذا الشهر الفضيل، 
في ظل الزيادات الكثيرة التي عرفتها المواد الغذائية األساسية، خاصة الزيوت النباتية، والقمح والدقيق الممتاز، والقطاني، 
الماضية،  السنوات  مع  مقارنة  قياسي  مستوى  إلى  قفزت  التي  األسعار  عن  سوى  الناس  وبين  الشارع  في  اليوم  حديث  ال  بحيث 

التي كانت فيها قفة رمضان في متناول األسر محدودة الدخل، والطبقة الهشة.
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  للنقــاش

األسواق  في  البترول  أسعار  قفزت 
العاملية بصورة كبيرة مسجلة أرقاما 
مع  املــائــة  فــي   4 مــن  بأكثر  قياسية 
وفرض  أوكرانيا  في  الحرب  تصاعد 
عــقــوبــات اقــتــصــاديــة عــلــى روســيــا 
منتجون  فيه  قــال  ــذي  ال الــوقــت  فــي 
يواجهون  أنــهــم  للنفط،  رئيسيون 
املقررة  حصصهم  إنتاج  في  صعوبة 
باإلمدادات،  خاصة  اتفاقية  بموجب 
ــذي زاد مــن مــخــاوف الــدول  ــر ال األم
إمكانية  بــشــأن  للنفط  املستهلكة 
ــدادات الــروســيــة في  ــ تــعــويــض اإلمـ
إلى  باإلضافة  هذا  الدولية،  السوق 
املسلحة  والنزاعات  التوترات  زيادة 
التدخل  وخاصة  األوسط،  الشرق  في 
في  واإلماراتي  السعودي  العسكري 
اليمن، وخرق مبادئ القانون الدولي، 
أسعار  ارتفاع  إلــى  أدى  الــذي  األمــر 
ما  أي  املائة،  في   4.1 بنسبة  النفط 
الصدد  هذا  وفي  دوالر،   4.40 يقارب 
األمريكية  املــتــحــدة  ــات  ــوالي ال ــت  دع
إلى  تقف  الــتــي  ــة  ــي األوروب والـــدول 
منظمة  أعــضــاء  ــا،  ــي ــران أوك جــانــب 
ــك(  )أوبـ للنفط  املــصــدرة  ــبــلــدان  ال
ــارات والــســعــوديــة،  ــ ــ وخــاصــة اإلم
الخام  النفط  إنتاج  في  الزيادة  إلى 
األسعار  ارتــفــاع  بعد  أســرع  بشكل 
حني  فــي  للبرميل،  دوالر   100 فــوق 
األمريكية  املتحدة  الواليات  تحافظ 
ملواجهة  الــنــفــطــي  مــخــزونــهــا  عــلــى 
منها  محاولة  في  املستقبل  تحديات 
العربي،  النفطي  ــخــزون  امل إنــهــاك 
كشفت  أوكرانيا  في  الحرب  أن  كما 
العربية  ــدول  ال تبعية  عن  بوضوح 
للدول الرأسمالية، وخاصة في املجال 
ارتــفــاع مؤشر  أن  الــغــذائــي، ويــبــدو 
الدولية  السوق  في  األغذية  أسعار 
يربك حسابات كل الحكومات العربية 
أكبر  فاتورة  ارتفاع  من  تعاني  وهي 
مستوردي الغذاء، حيث وصلت قيمة 
الخارج  من  األغذية  استيراد  فاتورة 

بالعملة الصعبة إلى 100 مليار دوالر 
الشؤون  قطاع  تقدير  حسب  سنويا، 
العربية،  الدول  بجامعة  االقتصادية 
العربية  الشعوب  معاناة  وستزيد 
املوازنة  في  املستمر  العجز  ظل  في 
في  الحرب  تداعيات  بسبب  العامة 
االقتصاد  انــكــمــاش  على  أوكــرانــيــا 
الــعــاملــي  تــراجــع املــتــاح مــن اإلنتاج 
وارتفاع  الدولية  السوق  في  الغذائي 
أسعار الغذاء الذي يثقل كاهل املواطن 
يتحمل  من  وحــده  هو  الــذي  العربي، 
نتائج فشل أداء الحكومات في املجال 
تشكل  حيث  واالقتصادي،  السياسي 
هذه الزيادات في املواد الغذائية عبئا 
إضافيا على تكاليف معيشة املواطنني 
سيدفعونها  والتي  والضعفاء  الفقراء 
الوقت  في  هذا  الخاصة،  جيوبهم  من 
الطائلة  األموال  تهريب  فيه  يتم  الذي 
إلى الخارج من طرف املفسدين وصلت 
إلى   - املثال  سبيل  على   - املغرب  في 
ما  الــفــتــرة  ــال  خ درهـــم  مليار   400
 400 بمعدل  أي  و2013،   2004 بني 
التقرير  السنة، حسب  في  درهم  مليار 

الـــصـــادر عــن املــؤســســة األمــريــكــيــة 
أنتيغريتي«  فــايــنــانــشــال  »غــلــوبــال 
 ،)Global Financial Integrity(
الطرق  أكثر  املزورة  الفواتير  وتعتبر 
اعتمادا من طرف مهربي املال الحرام 
مليار   380 أن  ذلــك  الــخــارج،  إلــى 
السنوات  خال  املغرب  فقدها  درهم 
تبذير  مظاهر  أخطر  ومــن  األخــيــرة، 
ارتفاع  هو  املــغــرب،  في  العام  ــال  امل
رواتب املسؤولني، فراتب الوزير األول 
يصل إلى 70 ألف درهم والوزراء 58 
يصل  البرملانيني  وراتــب  درهــم،  ألف 
الذي  الوقت  في  درهــم  ألــف   40 إلــى 
في  كــبــار  مــســؤولــون  فيه  يتقاضى 
الدول األوروبية راتبا ال يتعدى 1000 
أورو التي تعادل 10800 درهم، كما أن 
أجور رؤساء وزراء ووزراء أولني في 

األوروبية  الدول  مجموعة 
تقل بخمس مرات عن األجر 

ــشــهــري لــرئــيــس الــحــكــومــة  ال
ــود الــفــرق  ــع وجــ ــذا م املــغــربــيــة، هـ
بادنا  في  املسؤولني  بني  الشاسع 
والدول األوروبية من حيث املردودية 
وحــجــم اإلنــجــازات واإلخــــاص في 
راتب  فإن  املثال،  فعلى سبيل  العمل، 
رئيس وزراء صربيا يبقى أقل بكثير 
املغربي  ــوزراء  ــ ال رئــيــس  راتـــب  مــن 
املسؤول  هذا  يملك  وال  مرات  بسبع 
أي  أو  ســيــارة  أي  الكبير  الصربي 
مدخرات في البنك أو ثروات، ويعتبر 
موضوع تبديد املال العام في املغرب 
حيث  املواطنني،  اهتمامات  أبرز  من 
معظم  شملت  السرقة  عمليات  أن 
الصندوق  رأسها  وعلى  الصناديق، 
الذي  االجتماعي  للضمان  الوطني 
سرقت منه 115 مليار درهم، باإلضافة 
إلى صناديق الجماعات املحلية، ومع 
جديد  من  املفسدين  بعض  عــاد  ذلــك 
الوقت  فــي  املسؤولية  كــراســي  إلــى 
من  املواطنني  فيه معظم  يعاني  الذي 

مظاهر الفقر وانعدام الشغل والسكن 
والعناية الصحية. 

كنوز  على  العربية  الــدول  تتوفر 
وتمتلك خمسة  الطبيعية  املوارد  من 
االحتياطي  من  املائة  في  وخمسني 
الــثــروة  وتعتبر  للنفط،  الــعــاملــي 
ال  أنها  إال  ثرواته،  أهم  الزراعية من 
وتتمثل  يجب،  الذي  االهتمام  تلقى 
العربي  الوطن  في  الزراعية  الثروة 
القمح  وأهمها  الحبوب  إنتاج  في 
والــشــعــيــر والـــــذرة، ورغـــم وجــود 
فشلت  فقد  الهائلة،  الــثــروات  هــذه 
تحقيق  ــي  ف الــعــربــيــة  الــحــكــومــات 
االكتفاء الذاتي من السلع األساسية 
ــر الـــقـــرارات  ــحــري ــي ت ــت فـ ــشــل وف
التبعية  ــن  م ــة  ــلــدول ل الــســيــاســيــة 
ــدول الــرأســمــالــيــة  ــل االقــتــصــاديــة ل

الــغــربــيــة املــصــدرة 
ــن  ــ لـــــأغـــــذيـــــة، وم
إلى  أدت  التي  األسباب 
الغذاء  أسعار  ارتفاع  مــأزق 
ضمنها  ومــن  العربية  الـــدول  فــي 
في  االستثمار  تدبير  سوء  املغرب، 
وإهمال  الحيوي  الــزراعــي  القطاع 
على  اإلنفاق  وغياب  املزارعني،  دعم 
 1 يتعدى  ال  حيث  الــزراعــي،  البحث 
الزراعي،  اإلنتاج  قيمة  من  املائة  في 
الغذائية  الفجوة  اتسعت  وبــذلــك 
الغذاء  استيراد  زيادة  إلى  أدى  مما 
العربية  ــدول  ال وأكثر  الــخــارج،  من 
الغذائي،  الــعــوز  مــن  تعاني  الــتــي 
واإلمـــارات  والسعودية  مصر  نجد 
والجزائر والعراق، وهي أكثر الدول 
وإيهام  األسلحة  شــراء  على  إنفاقا 
الشعوب بوجود عدو خارجي يسعى 
للدولة،  الداخلي  النظام  زعزعة  إلى 
العربية  ــدول  ــ ال أن  ــن  م ــرغــم  ــال وب
ال  فإنها  االســتــقــال،  على  حصلت 
زالت تابعة في جميع املجاالت للدول 

الغربية املتقدمة.

إن أزمة الغذاء التي اجتاحت العالم 
حجم  على  الضوء  سلطت  مؤخرا، 
التي  والغذائية  االقتصادية  األخطار 
أصبحت  حيث  العربية،  الدول  تهدد 
منه  الخاص  يمكن  ال  كبيرا  عبئا 
من  جزء  لتشكل  وانتقلت  بسهولة، 
التبعية السياسية للدول الرأسمالية 
العربية  الدول  وأن  خاصة  الغربية، 
الــدول  هــذه  مساعدات  على  تعتمد 
قوت  هو  فالخبز  القمح،  وباألخص 
قد  سعره  وارتفاع  العربية  الشعوب 
يقود إلى توترات سياسية وثورات، 
العرب  الــحــكــام  يــدفــع  الـــذي  ــر  األمـ
الغربية،  للدول  تنازالت  تقديم  إلى 
السياسي  ــرار  ــق ال يعد  ــم  ل ــك  وبــذل
أصبح  بل  العربية،  الحكومات  بيد 
ــقــرارات  ل تــابــعــا  ــر  األمـ حقيقة  فــي 

ورغم  الغربية،  الرأسمالية  ــدول  ال
بمساحات  الزراعية  األراضــي  وفرة 
خاصة  األنهار،  مياه  ووفرة  شاسعة 
الــدول  أن  إال  والــســودان،  مصر  في 
تحقيق  على  قـــادرة  غير  العربية 
االكتفاء الذاتي من حاجياتها للمواد 
الغذائية االستهاكية، ففي السودان 
175 مليون فدان،  وحده ما يزيد عن 
والفدان يساوي 4200 متر مربع من 
وأكثر  للزراعة،  الصالحة  األراضــي 
املاشية  مــن  رأس  مليون   100 مــن 
متر  مليون   400 من  وأزيــد  كذلك، 
سنويا،  األمطار  هبوط  معدل  مكعب 
إلى  يحتاج  السودان  فإن  ذلك  ومع 
املغرب  أمــا  األجنبية،  املــســاعــدات 
وفي مجال الزراعة، فإن مافيا العقار 
تلتهم األراضي الزراعية على حساب 
املساحة  ــدر  ــق وت الــســكــان  معيشة 
الصالحة للزراعة بـ 12 في املائة من 
املساحة اإلجمالية للباد والتي تقدر 
وتشهد  هكتار،  مليون   17 بحوالي 
التوسع  بسبب  مــتــزايــدا  ضغطا 
العمراني حيث فقدت الباد 28 ألف 
خال  املسقية  األراضــي  من  هكتار 
البناء  زحــف  بسبب  أعـــوام  عشرة 
آالف  خمسة  سنويا  يلتهم  ــذي  الـ

هكتار تحت أنظار املسؤولني.
أهمية  له  الــذي  اآلخــر  الجانب  أمــا 
النفط  سعر  ارتــفــاع  إثــر  على  كبيرة 
الغذائية  املــواد  أسعار  في  والــزيــادة 
بسبب الحرب في أوكرانيا، فهو مدى 
قدرة الحكومة املغربية ورجال األعمال 
حماية  عــلــى  ــروات،  ــثـ الـ وأصـــحـــاب 
الفقيرة  الطبقات  ومساعدة  املواطنني 
الحماية  شبكات  مــد  فــي  والــتــوســع 
تخفيف  إلــى  والسعي  االجتماعية، 
تــفــاوت توزيع  ــوارق والــحــد مــن  ــف ال
أن  غير  املجتمع،  طبقات  بني  الدخل 
صعود حكومة رجال األعمال والتوجه 
السياسي نحو تركيز النظام الليبرالي 
والضعفاء  الــفــقــراء  يــرحــم  ال  ــذي  الـ
ــحــو خــوصــصــة  ــاه أكـــثـــر ن ــ ــج ــ واالت
القطاعات الحيوية في الدولة، سيرفع 
من نسبة الفقر في املغرب التي سجلت 

17.1 في املائة سنة 2019. 
جميع  أن  على  شاهد  التاريخ  إن 
ــي الـــدول  الــحــروب الــتــي وقــعــت ف
الــفــقــراء  ضحيتها  ــان  كـ الــعــربــيــة 
األثرياء  أما  والضعفاء،  واملساكني 
لتوفرهم  نــظــرا  بــهــا،  يــتــأثــرون  فــا 
الفرار  لهم  تسهل  إمكانيات  على 
قصورهم  يجدون  حيث  الخارج  إلى 

وأموالهم الطائلة في البنوك.

كيف تسببت 
ب  لــــــــحــــــــــر ا
األوكـــرانـــــية 
تفــاقم  فـــــي 

أزمة الغذاء 
والطاقــة

حسوني قدور  بقلم: 
موســــى بن 

محامي بهيأة وجدة

تتمثل الثروة الزراعية في الوطن العربي في إنتاج الحبوب وأهمها القمح والشعير 
في  العربية  الحكومات  فشلت  فقد  الهائلة،  الثروات  هذه  وجود  ورغم  والذرة، 
السياسية  القرارات  تحرير  في  وفشلت  األساسية  السلع  من  الذاتي  االكتفاء  تحقيق 

للدولة من التبعية االقتصادية للدول الرأسمالية الغربية المصدرة لألغذية
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الربـاط  ياحسرة

من يدافع عن صحة الرباطيـين.. إذا كان الدفاع القانوني 
للمنــتخبين مقــصرا ؟ والسيــاسي 

شهادات من
الرواد
و15   14 يومي  نظمت  التي  الــنــدوة  في 
حول  للمملكة  الوطنية  باملكتبة   2018 دجنبر 
من  اإلسالمي  للعالم  الحضاري  النهوض  »قيم 
ساهم  الــجــراري«،  عباس  الدكتور  أثــار  خــالل 
ملعالجة  ببحث  بورشاشن  إبراهيم  الدكتور 
تــعــددت  رجـــل  فــي شخصية  الــكــالمــي  الــبــعــد 
البحث:  هذا  من  موجزة  فقرة  وندرج  مؤلفاته، 
التباسا في تصور  ))لقد أحدثت ظروف كثيرة 
باإلمبريالية  فارتباطها  املسلمني،  عند  الحداثة 
العوملة  بــأزمــات  وكــذا  جهة،  من  واالستعمار 
واالنجرافات التقنية، وهو ما مارسته الواليات 
على  تدمير  من  وبريطانيا  األمريكية  املتحدة 
صرفة،  وسياسية  اقتصادية  ألغــراض  العراق 
شوش على مفهوم التحديث في وعي املسلمني، 
هي  ديمقراطية،  مــن  يرافقه  ومــا  فالتحديث 
املؤهلة  املجتمعات  من  تنبع  شعبية  اختيارات 
بالقوة  تفرض  أن  أمــا  فيها،  والــراغــبــة  لذلك 

والعنف، ففيه إساءة لها(( انتهى.
الحضاري  النهوض  »قيم  كتاب  املرجع: 

للعالم اإلسالمي« ص: 243.

الــتــشــكــيــلــة  عــــن  ســـيـــعـــلـــن  ــيــــع  ــابــ أســ بعد 
اجلديدة ألكادميية اململكة، وكان من الطبيعي 
أن يــتــقــصــى أخـــبـــار كــوالــيــســهــا ســكــان عــاصــمــة 
اإلفريقية،  والــقــارة  اإلسالمي  للعالم  الثقافة 
ــق مــن  ــ ــريـ ــ ــن فـ ــويــ ــكــ ــتــــمــــون يــــرجــــحــــون تــ ــهــ ــاملــ فــ
منتوجهم  على  اعتمادا  العامليني  األكادمييني 
ــارات اخلــمــس، وقــد  ــقـ الــفــكــري وإشــعــاعــه يف الـ
تكون إفريقيا ألول مرة ممثلة بعباقرة الثقافة 
دون االعتماد على إشهارات الغرب، ورمبا تنضم 
قــبــل، وكـــذا مغربيات  تــشــارك مــن  لــم  جنسيات 

بحضور ملفت ضمن أكادمييي اململكة.   

يف  اإلسالمية  الثقافة  فعاليات  انطلقت 
أركان  ومن   ،2022 سنة  عن  الرباط  عاصمتها 
ملن  واالعتراف  واإلخــالص  الوفاء  الثقافة،  هذه 
وساهرين  مضحني  مكافحني  ــوا،  زال وال  كانوا، 
عقود..  منذ  الرباطيني  عقول  يف  غرسها  على 
كاتب  هــو  ــان  ك إن  ربــاطــي  وهــو  الــوزيــر  السيد 
قدماء  كلمة يف حق  نسي  فقد  االفتتاح،  خطاب 
احملاربني للجهل من املجتمع املدني، وإن لم يكن 
يستدرك  حتى  الفاعل  تنبيه  فعليه  الكاتب،  هو 
املوقف يف أول مناسبة، وقد كنا ننتظر من رئيسة 

املجلس تصحيح هذا »اخلطأ« يف خطابها.  

للعدد  الـــربـــاط«  »أرشـــيـــف  ركـــن  يف  أشرنا 
إنــتــاج  املــاضــي، أن عــائــلــة باملعطي مــشــهــورة يف 
متور »املجهول« على املستوى العاملي، والتأكيد 
جــاء يف كتاب صــدر يف دولــة اإلمــارات العربية، 
و»حتـــتـــل املــمــلــكــة املــغــربــيــة املـــرتـــبـــة الــســادســة 
الــســنــة،  يف  طـــن   3500 بــحــصــيــلــة  الـــعـــالـــم  يف 
واملفاجأة هي تربع إسرائيل على قمة اإلنتاج 
بـ 45 ألف طن، تليها أمريكا بـ 16 ألف طن، 
10 آالف  بـ  ألــف طــن، واألردن   12 بـ  وفلسطني 
والبيرو  طــن،   3000 بـــ  ومصر  وناميبيا  طــن، 
بـ 500 طن ثم أستراليا بـ 100 طن«، والكتاب 

ستقدمه العائلة إلى جمعية رباط الفتح.

وألول  اجلماعة،  ستشرع  أسابيع،  بعد 
ــاط، يف إصـــالح لوحات  ــرب ال تــاريــخ  مــرة يف 
واستبدالها  العتيقة  املــديــنــة  ــة  أزقـ تسمية 
هو  كما  البلدي  الزليج  من  حروفها  بأخرى 
العريقة األوروبية، وباملناسبة  احلال يف املدن 
سيصدر كتاب بعد أيام عن أول رئيس مجلس 
حتت  عليها  عامل  إلــى  ترقى  للرباط  بلدي 
عنوان: »إبراهيم فرج منوذج إخالص وأمانة«، 
شارع  بتسمية  نطالب  ونحن  سنوات   5 ومنذ 

باسمه إسوة بالذين سبقوه من الرؤساء.

وكل  اإلسالمي  بالعالم  رمضان  شهر  يحل 
لـله  العبادة  وتبقى  وعاداته،  بطقوسه  قطر 
املوحدة  لإلسالم  الخمسة  القواعد  على  ثابتة 
املغربية،  اململكة  ومنها  اإلســالمــيــة  لــأمــة 
للتربية  اإلسالمي  العالم  منظمة  شرفت  التي 
عاصمتها  )إيسيسكو(  والثقافة  والعلوم 
في  الثقافة  »عاصمة  لقب  بحظوة  الــربــاط، 
حدث  إنه   ..»2022 سنة  عن  اإلسالمي  العالم 
ليتقوى  الرباطيني  كل  إيمان  العمق  في  مس 
أسسها  التي  بمدينتهم  املسلمني  باهتمام 
الحنيف  بدينهم  هربا  إليها  ولجأ  مسلمون 
إلى  فحولوها   ،16 القرن  في  األندلس  مسلمو 
هلل،  كلمة  توحيد  سبيل  في  للجهاد  قاعدة 
وقبلهم  اإلسالمية،  والثقافة  العلوم  وإعــالء 
صلى  هلل  رســول  حفيد  باململكة  حل  بقرون، 
رسالة  حامال  إدريس،  املولى  وسلم،  عليه  هلل 

اإلسالم..
العواصم  منظمة  مؤسسي  مــن  ــربــاط  وال
املكرمة،  مكة  في  ومقرها  اإلسالمية  ــدن  وامل
وعضو دائم في مكتبها التنفيذي، والرباط مقر 
والعلوم  للتربية  اإلسالمي  العالم  ملنظمة  قار 
أنديتها  أنشطة  في  ــارز  ب وفاعل  والثقافة، 
والعلوم،  بالثقافة  املهتمة  الجادة  وجمعياتها 
ــام، ستعلو  ــع ال والــربــاط فــي رمــضــان هــذا 
اإلسالمية،  العواصم  أخواتها  عند  مكانتها 
قرار  باتخاذ  جماعتها  ــادرت  ب إذا  وستبرز 
»اإليسيسكو«،  باسم  شوارعها  أحد  تسمية 
اعترافا لهذه املنظمة بأدوارها التي من أجلها 
محيط  شــوارع  من  شارعا  ونقترح  أنشئت، 
املعلمة الثقافية الجديدة »املسرح الكبير« على 
ضفة نهر أبي رقراق، وإذا كان الشيء بالشيء 
الجماعي،  املجلس  برئيسة  فنهيب  يــذكــر، 

إلى  الصيام،  شهر  بحلول  التهاني  توجيه 
التطبيق  عبر  املسلمة  ــدول  ال عواصم  كافة 
العالم  في  الثقافة  عاصمة  باسم  اإللكتروني 

اإلسالمي 2022.
وحتى ال يمر قرار إطالق اسم »اإليسيسكو« على 
تكون   - تحقق  وإذا   - الكرام  مرور  رباطي  شارع 
املعنية،  العواصم  بلديات  رؤساء  لكل  دعوة  هناك 
لحضور مراسيم تدشينه، مع مطالبتهم باملشاركة 
في التعريف بعواصمهم من خالل أشرطة مصورة 
رحاب  في   - مثال   - تبث  الثقافية،  املشاريع  ألهم 
بطريقة  الصيف  ليالي  في  ليال  حسان  صومعة 

الهولوغرام. 
رمضان،  شهر  اغتنام  املمكن  من  كان  وقد 
يهمها  التي  السفارات  من  جماعتنا  لتلتمس 
تقاليد  حسب  إفــطــار  مــوائــد  تنظيم  ــر،  األمـ
الجماعة،  بمقر  وطبخها  وعاداتها  بلدانها 
ذلك  تعذر  وإذا  إفطار،  كل  في  عاصمة  بمعدل 
املهم،  مستقبال..  فلتبرمجه  السنة،  هذه  في 
مجلس  بأن  املسلمون  إخواننا  يشعر  أن  هو 
الجماعة الذي ينوب عن الرباطيني، يفكر فيهم 
ويسعى إلى ربط األمة اإلسالمية قاطبة بهذه 
في  العميق  املغزى  ذات  الحميدة  املناسبة 

التعارف بني أبناء خير أمة أخرجت للناس.
مرحلة  أو  عــابــرة  تكون  لــن  الــربــاط،  وفــي 
بالثقافة  الــتــتــويــج  احــتــفــاالت  مناسباتية 
اإلسالمية، بل إنها ستبقى مرجعا تستمد منه 
والتسامح  التعامل  في  الحنيف  ديننا  روح 
للسالم  املحبة  العواصم  كل  بني  والتعارف 
بوحدانية  واملؤمنة  جمعاء  لإلنسانية  والخير 

هلل سبحانه وتعالى..
إنها رسالة الرباط إلى اإلنسانية.

أسـراررمضان في عاصمة الثقافة للعالم اإلسالمي
العاصمة

أن تتفق كل مجالس العاصمة على موضوع 
بنيران  املكتوية  للساكنة  منها  مــســانــدة  إنــســانــي 
غالء األسعار ومحن الوباء وشح األمطار ونفقات 
سياسيني حزبيني  مــن  نبل  فذلك  رمــضــان،  شهر 
قرروا ابتداء من فاحت الشهر احلالي، التنازل عن 
امتيازات التعويضات والسيارات اجلماعية وتلك 
املكتراة بترقيم مدني، ويتضامن معهم موظفوهم 
ــاء، بــدعــم املـــبـــادرة اإلنــســانــيــة والــســيــاســيــة  ــيـ األوفـ
ومعنويا،  ماديا  اجلائحة  مع ضحايا  التضامنية 
والــســيــارات  التعويضات  كــل  عــن  بالتخلي  وذلـــك 
التفاتة  وإجنــاح  لتعزيز  إشارتهم،  رهن  املوضوعة 
ثقافة  جديدة،  ثقافة  إنها  املنتخبني..  رؤسائهم 
ملن هم يف خدمتهم ومصدر  باجلميل  االعــتــراف 
متــويــل وتــكــويــن املــجــالــس بــكــل ســخــاء حــتــى وهــي 
ــة وجـــــاحـــــدة ألفــــضــــال املـــمـــولـــني  ــ ــردوديــ ــ بـــــــدون مــ
غنية  حاكمة  وبقائها  استمرارها  على  املصوتني 
من  ألنها  الرباطيني،  بخيرات  متمتعة  ميسورة 
يف  املوعودة  اجلديدة  الثقافة  هذه  يف  اختيارهم، 
اإلسالمي..  والعالم  إفريقيا  يف  الثقافة  عاصمة 
انــخــرط املــنــتــخــبــون ومــوظــفــوهــم يف رد االعــتــبــار 
لــلــقــيــم اإلنــســانــيــة املــثــلــى والــتــي ســتــكــون حــديــث 
الــعــاصــمــة واملــمــلــكــة والـــقـــارة اإلفــريــقــيــة والــعــالــم 
ــي، بــالــرغــم مـــن مــحــدوديــتــهــا يف الــزمــن  اإلســـالمـ
إلى آخر هذه السنة، لكنها ستؤكد بأن مجالسنا 
حاولنا  وقد  املواطنني،  ومتثيل  إلسعاد  فعال  هي 
املادي لهذه املساندة بعدما  التقييم  االجتهاد يف 
مــلــيــارات   8 حــوالــي  فأحصينا  مــعــنــويــا،  قيمناها 
ــاذ مـــئـــات األســـر  ــقـ ســيــتــبــرع بــهــا املــتــضــامــنــون إلنـ
ــة، خــصــوصــا يف شــهــر رمـــضـــان وعــيــد  ــاجـ مـــن احلـ
املقبل،  املدرسي  والدخول  األضحى  وعيد  الفطر 
ومـــســـاعـــدة املــتــضــرريــن مـــن الـــتـــجـــار واحلــرفــيــني 
ضحايا اجلائحة، لتكوين رأسمال جديد للشروع 

يف إحياء أنشطتهم التجارية، مصدر عيشهم.
ــاحت أبــــريــــل، ســمــحــنــا  ــ ــوم فـ ــيــ ــن الــ فـــابـــتـــداء مــ
ألنفسنا بأن نحلم - حتى ال نقول نكذب »كذبة 
لــعــل وعــســى يتبعه »حلم  بــفــأل خــيــر  أبـــريـــل« - 

أبريل« عوض »كذبة أبريل«.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

حلم.. ربما يتحقق 
يف رمضان

صورة للمرحوم عبد الهادي 
التازي، وكان رحمه اهلل من 

األقالم الراقية يف »األسبوع 
الصحفي« وحتى آخر أيامه.. 

وقد تقلد الراحل مهاما 
دبلوماســية كسفير للمملكة يف 

عــدة دول، ثم عين عضوا يف 
أكاديمية اململكة حتى وفاته.

نتذكره ونترحم ىلع روحه 
الطاهرة.

منتخب،  أي  على  القانون  يفرض 
أو  األغلبية  فــي  موقعه  كــان  كيفما 
ــاع عــن الــربــاطــيــني،  ــدف ــعــارضــة، ال امل
والــســيــاســة تــلــزم األحــــزاب الــفــائــزة 
املواطنني  وحماية  بتتبع  بأصواتهم، 
الحائزين  وخيانة  وتكاسل  تقصير  من 
بالسلطة  والفائزين  تلك األصوات  على 
واألموال واالمتيازات، وأكبر دفاع على 
الرباطيني..  صحة  عــن  هــو  ــالق  اإلطـ
في  بواجبهم  املنتخبون  يــقــوم  فهل 
وهل  الحياة؟  في  األساسي  الركن  هذا 

أحزابهم نبهتهم إلى هذا اإلهمال؟
 92 مادته  في  الجماعي  فالقانون 
كلف  الصحية«،  »الــتــدابــيــر  ــاب  ب فــي 
الكفيلة  ــراءات  اإلجـ باتخاذ  الجماعة 
بضمان صحة من تنوب عنهم، وجعلت 
تلك  لتمويل  املالية  الوثيقة  في  حسابا 
 ،10-30-30-60 رقم  تحت  اإلجــراءات 
قرارات  استصدار  حقها  من  وبالتالي، 
كما  مواطنيها،  »صحة«  موضوع  في 
إلى  الضرورة  دعت  إذا   - واجبها  من 
أو  لتوصيات  مجلسها  اتخاذ   - ذلــك 
حياة  أمــر  يعنيهم  من  إلــى  ملتمسات 
العمومي  القطاع  في  سواء  الرباطيني، 
املشاكل  بخصوص  الخصوصي،  أو 
ــي املــيــدان  الــعــويــصــة املــســتــشــريــة ف
»الهيئة  تؤطرها  التي  للصحة  الخاص 

الوطنية  و»الهيئة  لأطباء«  الوطنية 
يفتحوا،  لم  فمنتخبونا  للمصحات«، 
وال  الهيئتني  هاتني  ملفات  عقود،  منذ 
تذمر  من  بالرغم  مشاكلهما،  برمجوا 
ــاع وغــالء  ــف ــهــم مــن ارت املــرضــى وذوي
االستشفاء.. فهل تطرقت مجالسنا إلى 
مغاالة  هناك  أن  واألكيد  الهاجس؟  هذا 
تكاد تكون كارثية على جيوب املرضى.. 

فهل تعلمون السبب؟
اسألوا الجماعة إن كنتم ال تعلمون، 
اسألوها عن الئحة الضرائب والرسوم 
سنة  كل  لها  تؤديها  التي  والجبايات 

تبتدئ  والتي  واملصحات،  العيادات 
على  الطبيب  اســم  كتابة  على  برسم 
مرورا  األربــاح  رسم  عند  وتقف  لوحة 
وصوائر  لها  مضافة  وقيمة  بضرائب 
ومصاريف  الصيانة  ونفقات  التسيير، 
صــنــدوق  منها  يستفيد  الــتــكــويــن.. 
غالفها  من   %  90 بحوالي  الجماعة 
املالي، والتي بدورها نفخت في فواتير 
حتى  الــعــيــادات  وتكاليف  املصحات 
باملناصفة  شريكة  تــكــون  تــكــاد  أنــهــا 
من  ــؤداة  ــ امل املــداخــيــل  مــن  مستفيدة 
طرف الرباطيني، وبها تمول السيارات 

واألسفار  والتلفونات  والتعويضات 
يكن  أفلم  والــتــوظــيــفــات..  والــحــفــالت 
املهن  إعفاء  ناخبيها  مع  التضامن  من 
الجماعية  الضرائب  من  كلها  الطبية 
ــة  ــى ورحــم ــرضـ خـــدمـــة ملــصــلــحــة املـ
وأغلبهم  املــقــهــوريــن  باملستضعفني 
يبيعون أمتعتهم لتوفير أموال العالج؟
منتخبينا  مـــن  نــتــمــنــى  كــنــا  فــقــد 
الدفاع عن هذا اإلعفاء الذي سيكون ال 
االستشفاء  متطلبات  لتخفيض  محالة 
الذين  ممثلينا  دور  وهــذا  بالنصف 

منحناهم أصواتنا.
إلى  التماس  تقديم  عليهم  كان  كما 
سن  بغية  لــأطــبــاء،  الوطنية  الهيئة 
بروتوكول للعالج بني الطبيب واملريض، 
يوضح حقوق هذا املريض على الطبيب 
للمرض،  الخطأ  التشخيص  حالة  في 
وضبط زيارات املراقبة بعد التشخيص 
وإعفاء  شهر،  ملدة  مجانية  تكون  األول 
املرافق من األداء عند املبيت مع املريض 
ــزام  وإل باملصحات،  الغرفة  نفس  فــي 
بالتجهيز  واملفاصل  العظام  عــيــادات 
يتعذب  ال  حتى  باألشعة  للكشف  الالزم 
من  عظامه  أحــد  فــي  بالكسر  املــصــاب 
األجهزة..  تلك  عن  بحثا  التنقل  كثرة 
صحة  تهمهم  منتخبون  عندنا  كان  فلو 

الرباطيني ملا تطرقنا للموضوع.        
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أسبوعيات كريم إدبهي

املغرب يطرد بعنف الكونغو الدميقراطية
صحيفة »أفريك فوت«

ما كاين ال عنف وال والو، غير بالكرة...

كازا هي داري، وفيها كبرت...
هداف األمسية، عز الدين أوناحي

تبارك اهلل عليك يا ولد كازا.

حققنا املهم، وجعلنا الشعب املغربي فخورا بنا
الالعب سليم أمالح

حتى املغاربة فخورون بكم.

خاليلوزيتش يرقص داخل مستودع املالبس
مواقع

دابا غير يرقص مع راسو...

مزراوي »املبعد« يحتفي بالتأهل بنشر العلم الوطني
وكاالت
غادي يرجع إن شاء اهلل هو وزياش لتكتمل الفرحة..

الكاميرون تطيح باملنتخب اجلزائري يف قلب اجلزائر
وكاالت

هاذي واقيال غير مؤامرة من املغرب!

املـــدرب اجلــزائــري بلماضي يسقط أرضــا ويــدخــل يف 
نوبة بكاء بعد اإلقصاء

جرائد
دابا يواسيه تبون بشي برقية من الَقْشلة..

منتخب الكاميرون يصدم اجلزائر بهدف قاتل
مواقع

الصدمة كانت قوية، باش نيت يفيقوا شوية.

صامويل إيتو رئيس االحتاد الكاميروني يهنئ مدرب 
املنتخب سونغ

صحف
اهلل يعطيهم الصحة...

العب برشلونة الزلزولي يعبر عن سعادته بعد التأهل
جرائد

حتى أنت نوبتك قريبة جتي...

الديمقراطيةالمنتخب المغربي الكونغو  41

للمنتخب  والتاريخي  الرائع  االنتصار  بعد  مباشرة 
اتصل  الديمقراطية،  الكونغو  منتخب  على  الوطني 
الرياضي  السادس،  محمد  امللك  الجاللة  صاحب 
القدم،  لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة  برئيس  األول، 
إلى  األســود  بتأهل  لتهنئته  لقجع،  فــوزي  السيد 

مونديال قطر 2022.
تهانيه  الــجــاللــة  صــاحــب  نقل  كما 
خاليلوزيتش،  وحيد  الوطني  للناخب 

وعميد األسود غانم سايس.

مستــحقة ملكــية  تهنــئة 

لقجع  فـــوزي  الــجــامــعــة  رئــيــس 
يتلقى التهاني من صاحب الجاللة

حلم مونديال قطر تحقق

األسود تلتهم الفهود في اليوم الموعود
والثانية  تاريخه،  في  السادسة  للمرة   ...
إلى  املغربي  املنتخب  تأهل  التوالي،  على 
ستحتضنها  التي  العالم  كــأس  نهائيات 
اكتساحه  بعد  القادم،  نونبر  شهر  في  قطر 
من  جــاءت  برباعية  الكونغولي  للمنتخب 
ثنائية عز الدين أوناحي، وطارق تيسودالي، 

واملبدع أشرف حكيمي.
مثالية  ــاراة  ــب م ــدم  ق الــوطــنــي  املنتخب 
املوعد  فــي  بالفعل  وكــان  املقاييس،  بكل 
كل  مأل  الذي  الرائع،  املغربي  الجمهور  مع 
سندا  وكان  الخامس،  محمد  مركب  جنبات 
فهود  والتهمت  زأرت،  التي  لألسود،  قويا 
استسلمت  التي  الديمقراطية،  الكونغو 

لألمر الواقع.
كثيرا  الــوطــنــي  املنتخب  ينتظر  لــم 
تمكن  حيث  املــبــاراة،  في  بقوة  للدخول 
الــالعــب عــز الــديــن أونــاحــي مــن تسجيل 
قوية  21 بتسديدة  الدقيقة  األول في  الهدف 
ومركزة، ليخلص زمالءه من الضغط الرهيب 

الذي عاشوه خالل األيام األخيرة.
هدف رائع ألهب حماس الجمهور املغربي، 
تضاعفت  حيث  قوة،  بكل  معه  تفاعل  الذي 
ودفعته  الخصم،  أرعــبــت  التي  الهتافات 
مستوى  على  األخطاء  من  العديد  الرتكاب 

الدفاع.
عرف  الـــذي  األول،  الــشــوط  نهاية  قبل 
جواد  املدافع  من  لكل  اضطراريا  خروجا 
ياسني  واملتألق  الكبير  والحارس  الياميق، 

هفوة  تيسودالي  الــالعــب  استغل  بــونــو، 
الثاني  الهدف  ليضيف  الكونغولي،  الدفاع 

بكل برودة وثقة في النفس.
املغربي  املنتخب  مارس  الثانية،  الجولة  في 
ليعود  الكونغولي،  الدفاع  على  الكبير  ضغطه 
لتسجيل  أونــاحــي  الدين  عز  الشاب  مجددا 
ــدرب  امل أوراق  كــل  ليبعثر  الــثــالــث،  الــهــدف 
بالعديد  قام  الذي  كوبر،  هيكتور  األرجنتيني 
من التغييرات التي لم تسفر عن أي نتيجة أمام 

إلحاح وعزيمة الالعبني املغاربة، الذين كشروا 
حكيمي  أشــرف  ينهي  أن  قبل  أنيابهم،  عــن 
مهرجان األهداف بإضافة الهدف الرابع، الذي 
الكونغو  القاضية ملنتخب  الضربة  بمثابة  كان 
هدف  تسجيل  من  تمكن  الــذي  الديمقراطية، 
الشرف، لينتهي هذا اللقاء التاريخي بانتصار 
كبير للمنتخب الوطني، الذي تأهل عن جدارة 

واستحقاق ملونديال قطر.
هنيئا لألسود ومزيدا من التألق.

الــصورة حديــث 

صورة معبرة عن نفسها، تظهر بجالء 
مــدرب  ــاب  أص ــذي  ال العصبي  االنهيار 
من  اإلقــصــاء  بعد  اجلــزائــري  املنتخب 

مونديال قطر 2022.
ــن عليه  ــراه ي كـــان  ــال  ــدي ــون امل هـــذا 
الصالونات،  وجنراالت  املرادية  عصابة 
ــام وتــخــديــر الــشــعــب  ــهـ ــل إيـ ــ ــن أج مـ

اجلزائري املغلوب على أمره.
ــات، وكــعــادتــهــا،  ــران ــاب ــك صــحــافــة ال
أرجعت هذا اإلقصاء اجلديد والكارثي 
إلى فعل فاعل، إال أن الفاعل احلقيقي 
هو منتخب الكاميرون، الذي بهدلهم يف 

ملعبهم العاملي »مصطفى تشاكر«.

عز الدين أوناحي: أين كان هذا 
الرائـــع؟ الفــــتى 

دخول الالعب عز الدين أوناحي في 
التشكيلة الرسمية كان بمثابة مفاجأة 
املغربي،  الجمهور  ينتظرها  لم  كبيرة 
حيث أذهل الجميع بمهاراته وتقنياته 

الكبيرة، رغم صغر سنه )21 سنة(.
أوناحي كان بمثابة هدية جميلة من 
ليكفر  خاليلوزيتش،  الوطني  الناخب 
يرتكبها  التي  األخطاء  من  العديد  عن 

في كل مباراة.
مدينة  ابـــن  ــن  ــدي ال عــز  ــشــاب  ال
الدار البيضاء، أبدع وأمتع، وخلق 
لرفاقه  الجميلة  الفرص  من  العديد 
املايسترو،  بمثابة  وكــان  بسخاء، 
وصــانــع ألــعــاب املــنــتــخــب الــذي 

افتقدناه منذ مدة.
الجميع تساءل أين كان هذا الالعب 

خالل كل اإلقصائيات؟ وملاذا لم تمنح 
له مثل هذه الفرصة في نهائيات كأس 

إفريقيا لألمم األخيرة؟
تذكرنا  هائلة  بمواصفات  العــب 
ــذيــن  ــل، ال ــجــمــي بــالعــبــي الـــزمـــن ال

افتقدناهم منذ عقود.
هذا  يحافظ  أن  هو  نتمنى  ما  كل 
بالحيوية،  واملليء  الهادئ،  الالعب 
ألننا  للتطور،  القابل  مستواه  على 
الالعبني،  ملثل هؤالء  ماسة  في حاجة 
وبإمكانهم  الــفــارق،  يخلقون  الذين 
لحظة،  أي  في  اللعب  مجرى  تغيير 
وهذا ما فعله هذا الفتى الذي أبهرنا 
جميعا وتوج ذلك بهدفني جميلني في 
مركب محمد الخامس الذي كان يحلم 

باللعب فيه منذ نعومة أظافره.

ــــي  ــاح ــ ــن أون ــ ــدي ــ ــزال ــ ع
المباراة عريس 

بونو،  ياسني  الكبير  الحارس  أبان 
تعرض  أن  بــعــد  نـــادرة  عــن شــجــاعــة 

إلصابة قوية في الرأس والحاجب.
القوية،  إصابته  من  وبالرغم  بونو، 
في  زمالئه  ومساندة  البقاء  على  ألح 
باليد  ما  لكن  الصعبة،  املــبــاراة  هــذه 
املطاف  نهاية  في  اضطر  حيث  حيلة، 
تشجيعات  تــحــت  املــلــعــب  ــادرة  ــغـ ملـ
للحارس  مكانه  ليترك  الجماهير، 

املحمدي.
بهلع  جميعا  أصابتنا  بونو  إصابة 
الذي  الحارس  هذا  لقيمة  نظرا  كبير، 
الحراس  أحسن  بني  من  حاليا  يعتبر 
وللـه  أنــه،  إال  العاملي،  الصعيد  على 
لجميع  شــكــر  ــة  رســال وجـــه  الــحــمــد، 
تلقى  حيث  املستشفى  مــن  املــغــاربــة 
حالته  على  فيها  يطمئنهم  الــعــالج، 
الصحية، ضاربا لهم موعدا في القريب 

العاجل.

شجاعة الحارس 
العمالق ياسين بونو
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إعــداد : سعيد الريحاني

ــت جــريــدة  ــف ــت، وص ــوقـ فـــي ذلـــك الـ
مصطفى  الراحل  ملؤسسها  »الكواليس« 
امتداد  الصحفي«  و»األسبوع  العلوي، 
لها، حالة الوزراء والشعب قائلة: ))بلغ 
جعل  حدا  ــه،  ووزرائ الشعب  بني  البعد 
وزراء  األرض..  على  يمشون  ال  الوزراء 
الرابعة  حتى  »البوكير«  يلعبون  كانوا 
الفيال،  صباحا، ويذهبون ملراقبة أعمال 
ثم يعرجون على »الفيرما« لتفقد أحوال 
يتحلقون  املساء  وفي  والبقر،  الدجاج 

مرة أخرى حول طاولة »البوكير«..((
األمن  بــالغ  في  فتقرؤون  اليوم،  أمــا 
الوطني الذي تداولته الصحافة ما يلي: 
))أحال املكتب الوطني ملكافحة الجريمة 
للفرقة  التابع  واملــالــيــة،  االقــتــصــاديــة 
أنظار  على  القضائية،  للشرطة  الوطنية 
االستئناف  بمحكمة  العامة  النيابة 
بالدار البيضاء، يوم الثالثاء 29 مارس 
الجاري، 31 شخصا من بينهم 18 موظفا 
شخصا  و13  الصحة،  بقطاع  عموميا 

ومستخدمني،  مقاوالت  أصحاب  منهم 
وذلك لالشتباه في تورطهم في اختالس 
وتبديد أموال عمومية من خالل التالعب 
في  عمومية  صفقات  وتنفيذ  تمرير  في 
واالرتــشــاء،  ــاء  واإلرشـ الصحة،  قطاع 
النفوذ  واستغالل  املهني  السر  وإفشاء 

واملشاركة((.
العامة  املديرية  بــالغ  نفس  وأوضــح 
الوطني  ))املكتب  أن  الوطني،  لألمن 
واملالية  االقتصادية  الجريمة  ملكافحة 

بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كان 
النيابة  من  بأمر  قضائيا  بحثا  فتح  قد 
شبهات  من  للتحقق  املختصة،  العامة 
صفقات  وتــمــريــر  تنفيذ  فــي  الــتــالعــب 
عمومية في قطاع الصحة خالل السنوات 
القليلة املاضية مقابل مبالغ مالية مهمة 
الرشوة،  تم الحصول عليها على سبيل 
طبية  وشــبــه  طبية  ــدات  ــع م وتــوريــد 

مستعملة، وتواطؤ بعض املوظفني 
املركزية  املصالح  في  واملهندسني 

هناك  يكون  لن  وربما  الجائحة،  عن  النظر  بغض 
الحضور  بعد   »19 »كوفيد  عــن  للحديث  مــجــال 
الجماهري دون تدابير احترازية في مباراة المغرب 
محمد  لمركب  حج  حيث  الديمقراطية،  والكونغو 
هذه  لرمضان  سيكون  متفرج..  ألف   65 عن  يزيد  ما  الخامس 
في  رمضان«  شهر  »مسلسالت  غرار   على  الخاص،  طعمه  السنة 
زمن الملك الراحل الحسن الثاني، حيث ال ينسى المغاربة، مثال، 
أن هذا الشهر كان أيضا منطلقا لمحاكمة ما عرف بـ»ملف الوزراء 
حكومة  تتحول  أن  يتوقع  العام  الــرأي  يكن  ولم  المرتشين«، 
اإلمبراطور المالي أحمد العراقي، إلى »حكومة منحوسة«، تضم 
توجه  أن  يتوقع  أحد  يكن  ولم  المرتشين«،  الــوزراء  من  »عصابة 

آنذاك،  األول  الوزير  من  المقربة  المجموعة  إلى  الفساد  تهمة 
وهم الذين جاؤوا في بالغ اإلدارة العامة لألمن الوطني، خالل 
الرشوة  البحث في قضايا  شهر مارس 1971، حيث أعلن عن بداية 
الطاهري  المامون  المالية  وزير  من  كل  مع  النفوذ،  واستغالل 
سابقا، وعبد الكريم األزرق وزير المالية الحقا، ومحمد الجعايدي 
وزير التجارة والصناعة، وعبد الحميد كريم وزير السياحة، ومحمد 
مدير  بلعربي  وسيناصر  العمومية،  األشغال  وزيــر  العيماني 
العزيز بن شقرون  المعدنية، وعبد  األبحاث والمساهمات  مكتب 
ويحيى  األبحاث،  مكتب  مدير  بلبشير  وإدريــس  المعادن،  مدير 
محمد  األعمال:  ورجــال  المعدنية،  األبحاث  مدير  الشفشاوني 

البلغمي، ودافيد عمار، وهنري أوحنا، وبيرنار ليفي.. 

إخباريتحليل 

بين فساد فاس وفساد وزارة الصحة 

مؤشرات حملة تطهيرية كبرى 
خالل شهر رمضان 

المتهم رشيد الفايق المعتقل بتهم ثقيلة رفقة رئيس الحكومة عزيز أخنوش 
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إفشاء  في  الصحة  لقطاع  والجهوية 
خدمات  متعهدي  لفائدة  املهني  السر 
ــاف  ومــســيــري شــركــات خــاصــة.. وأض
والتحريات  األبحاث  أن  ذاتــه،  املصدر 
من  مكنت  القضية،  هــذه  فــي  املنجزة 
حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية 
يعمالن  اثنني  بيوطبيني  مهندسني  لدى 
بقطاع الصحة، تم تحصيلها على سبيل 
وتدقيق  افــتــحــاص  تــم  كما  الــرشــوة، 
املشكوك  العمومية  الصفقات  ومراجعة 
قضائية  أوامــر  تنفيذ  عن  فضال  فيها، 
األموال  وتجميد  املمتلكات  عقل  بشأن 
متحصلة  كونها  في  املشتبه  واألرصدة 
من عائدات إجرامية، وقد تم تقديم جميع 
واملستخدمني  العموميني  املــوظــفــني 
وأصحاب الشركات املشتبه في تورطهم 
اقتراف  فــي  واملــشــاركــة  املساهمة  فــي 
النيابة  أمــام  اإلجرامية،  األفعال  هــذه 
بــالــدار  االســتــئــنــاف  بمحكمة  الــعــامــة 
القيام  من  االنتهاء  بعد  وذلك  البيضاء، 
والخبرات  املسطرية  اإلجــراءات  بكافة 
اقتضاها  التي  االفتحاص  وعمليات 

البحث التمهيدي في هذه القضية((..

بلد  في  الجريمة  هــذه  مثل  تصوروا 
يمكن  كيف  الديمقراطية،  البلدان  من 
أصابع  تطال  أن  دون  ذلــك  يحصل  أن 
للوزارة  أليست  كبار؟  مسؤولني  االتهام 
من  النوع  هذا  في  سياسية  مسؤولية 
تاريخ  فــي  التدقيق  إن  ثــم  الفضائح، 
إلى  يقود  قــد  الصحة  وزارة  صفقات 
يتم  أن  يمكن  فكيف  وإال  أكبر،  فضائح 
يتوفر  التي  الهائلة  الــثــروات  تفسير 
مناصب  في  سابقون  مسؤولون  عليها 
يدورون  باتوا  كلهم  مسؤولية حساسة، 

في فلك املختبرات املصنعة للدواء)..(؟
وزارة  فــي  للفساد  ــزال  زلـ إذن،  هــو 
إشــارة  مجرد  تلك  تكون  وقــد  الصحة، 
إن  بــل  ــرى،  أخـ وزارات  نحو  الــبــدايــة 
الحملة  بــأيــام  شبيهة  باتت  الظرفية 
سجون  »امــتــأت  عندما  التطهيرية، 
وقتها  األعـــمـــال)..(،  بــرجــال  اململكة« 
القياد  الداخلية،  وزارة  ممثلو  ))شرع 
ــح لــرجــال  ــوائ ــداد ل ــ ــي إع ــال، ف ــم ــع وال
يقتصر  فلم  بالسجن،  املهددين  األعمال 
البصري  ــس  إدري الداخلية  ــر  وزي دور 
بل  املقاولني،  بحبس  األمر  على  آنــذاك، 

إنه تجرأ في أحد األيام ليقول إنه يتوفر 
كلهم  مقاول  آالف   3 تضم  لوائح  على 
كبير  اجتماع  فــي  للسجن،  مرشحون 
عمال  كــان  باملقابل،  البيضاء،  بــالــدار 
تتراوح  مالية  مبالغ  يتقاضون  األقاليم 
بني 30 مليونا و70 مليونا للتستر على 
رجال األعمال املشبوهني)..(، وباملوازاة 
في  جرفت  قــد  الحملة  كانت  ــك،  ذل مــع 
طريقها عددا كبيرا من أصحاب املخازن 
واملتاجر، بل إن التشويق سيبلغ ذروته 
بينهم  من  كبار  مسؤولني  اعتقال  مع 
الــذي  واملــديــر  للجمارك  الــعــام  املــديــر 
يوليوز   18 عــدد  ــوع:  )األســب سبقه(( 

.)2013
تطهيرية،  حملة  ــود  وجـ مــؤشــرات 
يؤكدها أيضا زلزال فاس، بعد أن كتبت 
الصحافة ما يلي: ))أنهت النيابة العامة 
بمحكمة االستئناف بفاس، يوم الجمعة، 
النائب  الفايق،  رشيد  إلــى  االستماع 
الوطني  التجمع  حزب  باسم  البرملاني 
الطيب  أوالد  جماعة  ورئيس  لأحرار، 
)ضواحي فاس( بعد توقيفه يوم الثالثاء 
من طرف فرقة للشرطة القضائية، جراء 

فساد  أعمال  في  تورطه  في  االشتباه 
إداري ومالي.. وأكدت مصادر متطابقة، 
قررت  آخرين،  أشخاص  و10  الفايق  أن 
املحلي  السجن  إيداعهم  العامة  النيابة 
»بوركايز«، مع إحالتهم رفقة 6 أشخاص 
على  ســراح،  حالة  في  متابعني  آخرين 
قاضي التحقيق، وضمن املعتقلني يوجد 
وشقيقه  الفايق،  التجمعي  البرملاني 
عن  ــاس  ف عمالة  مجلس  يـــرأس  الـــذي 
الحزب نفسه، وشقيق آخر للفايق وهو 
الطيب،  أوالد  بجماعة  وتقني  مقاول، 
وعون سلطة، وعون سلطة مقدم، ونائب 
معمارية،  ومهندسة  ومــقــاول  تــرابــي 
أوالد  جماعة  ملجلس  األول  والــنــائــب 

الطيب، وكذا كاتبة املتهم الرئيسي((.
وتكتسي قضية الفايق خطورة كبيرة.. 
الذي  هو  الفايق  الرئيسي  املتهم  فنفوذ 
جعله يظهر كواحد من رموز حملة عزيز 
هو  الفايق  إن  بل  فاس،  بجهة  أخنوش 
قطع  عنها  نتج  التي  التحالفات  مفتاح 

الطريق أمام عودة العمدة السابق 

هل تسقط فضيحة وزارة الصحة رؤوسا أكبر في وزارة خالد أيت الطالب ؟ 

هل تهدد »نكبة« األحرار في فاس 
مستقـبل حكومـة أخنـوش ؟  

وصفت جريدة 
لمؤسسها  »الكواليس« 

مصطفى  الراحل 
العلوي، و»األسبوع 

الصحفي« امتداد لها، 
حالة الوزراء والشعب 

))بلغ البعد  قائلة: 
بين الشعب ووزرائه، 

حدا جعل الوزراء 
ال يمشون على 

األرض.. وزراء كانوا 
»البوكير«  يلعبون 

حتى الرابعة صباحا، 
لمراقبة  ويذهبون 

أعمال الفيال، ثم 
يعرجون على 

»الفيرما« لتفقد أحوال 
الدجاج والبقر، وفي 

يتحلقون  المساء 
مرة أخرى حول طاولة 

»البوكير«..((

ضمن المعتقلين يوجد البرلماني التجمعي الفايق، وشقيقه الذي يرأس 
مجلس عمالة فاس عن الحزب نفسه، وشقيق آخر للفايق وهو مقاول، 
وتقني بجماعة أوالد الطيب، وعون سلطة، وعون سلطة مقدم، ونائب 
ترابي ومقاول ومهندسة معمارية، والنائب األول لمجلس جماعة أوالد 

الطيب، وكذا كاتبة المتهم الرئيسي((.
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تحلـيل  إخـباري    

ــن ذلـــك، فقد  ــر م ــث ــاط، وأك حــمــيــد شــب
امتداد  الصحفية،  القصاصات  تداولت 
الجهوي  املستوى  مــن  التنسيق  هــذا 
األمناء  برعاية  الوطني،  املستوى  إلى 
العامني، وقد نشر ما يلي: ))أخذا بعني 
السياسية  الخريطة  معالم  االعــتــبــار 
أفرزتها  والتي  فــاس،  بمدينة  الحالية 
املتعلق  العام  االقتراع  صناديق  نتائج 
الستحقاقات  الجماعية  باالنتخابات 
بمدينة  انــعــقــدت   ،2021 شتنبر   8
تشاورية  ماراطونية  اجتماعات  فاس 
الجمعة  انطلقت أشغالها صبيحة أمس 
غاية  إلــى  وامــتــدت   ،2021 شتنبر   10
الساعات األولى من صباح يومه السبت 
11 من نفس الشهر، أشرف عليها كل من: 
املنسق اإلقليمي لحزب التجمع الوطني 
الفايق،  رشيد  البرملاني  النائب  لألحرار 
االستقالل  لــحــزب  اإلقليمي  واملنسق 
اإلقليمي  واملنسق  فتاح،  حميد  الدكتور 
محمد  بفاس  واملعاصرة  األصالة  لحزب 
والكاتب  الحسني،  الحوتي  السليماني 
االشتراكي  االتــحــاد  لــحــزب  اإلقليمي 
للقوات الشعبية جواد شفيق، وانضباطا 
ــيــادات  ــق ــرارات وتــوجــيــهــات ال ــ مــع قـ
الوطنية لهذه األحزاب األربعة املتحالفة 
املشاورات  هذه  بعد  عن  واكبت  والتي 
الحكومة  رئيس  إشــراف  تحت  املكثفة 
املعني السيد عزيز أخنوش رئيس حزب 
مع  بتنسيق  لألحرار،  الوطني  التجمع 
العام لحزب  البركة األمني  نزار  الدكتور 
االستقالل، واألستاذ عبد اللطيف وهبي 
العام لحزب األصالة واملعاصرة،  األمني 
األول  الكاتب  لشكر  إدريــس  واألســتــاذ 
للقوات  ــي  ــراك االشــت االتــحــاد  لــحــزب 
رسمي  بشكل  التعهد  تــم  الشعبية، 
التزمت من خالله جميع األطراف املوقعة 
في  الــجــدي  انخراطهم  بتفعيل  عليه، 
التنزيل السليم لهذه املخرجات الواردة 

في البالغ املشترك وميثاق شرف..((.
قد  كــان  وإن  املــذكــور،  الشرف  ميثاق 
االشتراكي  االتــحــاد  على  االلتفاف  تم 
ما  الحكومة)..(،  من  وإبعاده  بعد  فيما 
مجرد  كان  الوطني  التنسيق  أن  يعني 
تعيني  من  مكن  الــذي  هو  ــة)..(،  ــذوب أك
ولكن  لفاس،  عمدة  البقالي  السالم  عبد 
فاس،  في  األحــرار  حــزب  نكبة  خطورة 
الفايق هو  رشيد  املعتقل  كون  من  تنبع 
فاس،  ملدينة  خفيا  محركا  يعتبر  الذي 
كانت  الصحفية  املقاالت  أن بعض  حتى 
واملنسق  العمدة  بني  العالقة  من  تحذر 

اإلقليمي لحزب األحرار)..(.
ــاالت  ــق ــذه امل ويــقــول نــمــوذج مــن هـ
الوردية  الوعود  أن  ))يبدو  الصحفية: 
لحزب  اإلقليمي  املنسق  بها  بشر  التي 
فاس،  بمدينة  األحرار  الوطني  التجمع 
وأن  تــدريــجــي،  بشكل  تتبخر  بـــدأت 
بشكل  ينظمها  كان  التي  االحتجاجات 
متواصل ضد املجلس السابق الذي كان 
سوى  تكن  لم  األزمــي،  إدريــس  يترأسه 
محله  يحل  أن  أجــل  مــن  احــتــجــاجــات 
أقــدامــه..  تحت  مــن  الكرسي  ويسحب 
االحتجاجات  من  كبيرا  جزء  أن  بدليل 
السابق  املجلس  ضد  تقام  كانت  التي 
األزمي،  إدريــس  ورئيسه  فاس  لجماعة 
املنسق  ذات  تدبيرها من طرف  يتم  كان 
اإلقليمي لحزب التجمع الوطني األحرار 
تحت ذرائع تبني بجالء اليوم أنها كانت 
االحتجاجات  منها  نذكر  واهية،  ذرائع 
ــاس  »ف تــقــام ضــد صفقة  كــانــت  الــتــي 
ببيع  السابق  العمدة  واتهام  باركينغ« 

االتــهــامــات  مــن  وغــيــرهــا  ــاس  ف مدينة 
التضليلية..

محتجو األمس هم حكام فاس اليوم، 
باركينغ«  ــاس  »فـ صفقة  ومــنــاهــضــو 
يحاولون  أنفسهم  هم  األزمــي  عهد  في 
اليوم تمريرها بطريقة يلفها الكثير من 
أمامها  وتطرح  والشبهات،  الغموض 
أكــثــر مــن عــالمــة اســتــفــهــام، بــل أكثر 
يحاول  الحالي  املجلس  فــإن  ذلــك،  من 
التي  تلك  من  أقسى  بشروط  تمريرها 
كانت في عهد األزمي، واألخطر من ذلك، 
أن شريحة كبيرة من سكان مدينة فاس 
لحزب  اإلقليمي  املنسق  أن  يعتبرون 
التجمع الوطني لألحرار هو العمدة 
الحقيقي ملدينة فاس،  وأنه يحاول 
تمرير - من خالل العمدة عبد السالم 
تخدم  ال  املقاس  على  قرارات   - البقالي 
سكان مدينة فاس في شيء وال مستقبل 
بها  يتم  التي  الطريقة  فمثال  املدينة.. 
فاس  ملدينة  الحضري  املجلس  تعاطي 
بواسطة  الــحــضــري  الــنــقــل  مــلــف  ــع  م
الحافالت، يشوبها الكثير من الغموض، 
إذ أن مصادر »هبة بريس« تشير إلى أن 
بفاس  لألحرار  اإلقليمي  املنسق  أنصار 
مستوى  على  أزمات  افتعال  في  يد  لهم 
من  مجموعة  وتسويق  الحضري  النقل 
وتضليلية  تدليسية  بطريقة  املعلومات 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي،  ــع ال ــواق عــبــر م
أمام عمدة فاس لضرب  الطريق  لتمهيد 
وتهييج  واستهدافها  الشركة  سمعة 
ذاتها  واملــصــادر  ضدها،  العام  ــرأي  ال
ومن  فــاس  عمدة  أن  إلــى  أيضا  تشير 

شركة  الستهداف  يخططون  خلفه،  يقف 
لهم  يتسنى  حــتــى  الــحــضــري  الــنــقــل 
يطرحه  سؤال  أجنبية..  شركة  استقدام 
كل الفاسيني والفاسيات: إلى أين يتجه 
عمدة  وأن  خصوصا  فاس،  مدينة  قطار 
فاس الجديد ينخرط في إذكاء االحتقان 
نذكر  املواطنني،  وتضليل  االجتماعي 
هذا  أنصار  أن  املثال،  سبيل  على  منها 
طريق  ــالح  إصـ أن  يــســوقــون  الــعــمــدة 
إبراهيم  سيدي  بني  الــرابــط  »وســـالم« 
مجلسه  إنــجــازات  مــن  الفتوح،  ــاب  وب
ــذه الــطــريــق تم  املــوقــر، فــي حــني أن ه
السابق..((  املجلس  عهد  في  إنجازها 
)مــصــدر املــقــال: مــوقــع هــبــة بــريــس/ 
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التجمع  حزب  محرك  هو  الفايق  إذن، 
الطبيعي  ومن  بفاس،  لألحرار  الوطني 
أن يتحسس كل املتعاملني معه رؤسهم، 
تــداولــه  ــم  ت محتشما  بــالغــا  أن  رغـــم 
))التنسيقية  أن  يؤكد  الصحافة،  في 
ــحــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي  الــجــهــويــة ل
لألحرار بفاس مكناس، قررت احتياطيا 
لإلخوة  التنظيمية  الوضعية  تجميد 
الفايق..((، بينما األصل واألكثر فعالية، 
كان يقتضي صدور قرار من قيادة حزب 
التجمع الوطني لألحرار، يبني مستقبل 
كان  األخير  فهذا  الفايق..  مع  العالقة 
للرئيس  الخطابية  التجمعات  في  يظهر 
بـــ»الــفــحــل«،  ويصفه  أخــنــوش،  عــزيــز 
ملدينة  السابق  العمدة  كــان  باملقابل، 
فاس إدريس األزمي، يصفه في تجمعات 
بجماعة  معقله  في  باملفسد،  خطابية 

أوالد الطيب، بل إنه كان يجمع في ذات 
منسق  على  الــهــجــوم  بــني  الخطابات 
الرئيس  على  والهجوم  جهويا،  األحرار 
حتى  يبيع  باعتباره  أخــنــوش،  عزيز 
تقف  وال  لــلــمــغــاربــة)..(،  األوكــســجــني 
التصريحات ضد الفايق وحزبه عند هذا 
الحد، بل إن العمدة السابق ملدينة فاس، 
))الفايق  بأن  يقول  كان  شباط،  حميد 
يعتدي  أن  يمكنه  القانون،  فــوق  رجــل 
أي  تتحرك  لم  ذلك،  ومع  ويختطف..((، 
اندالع  قبل  اللوبي،  هذا  ملحاصرة  جهة 

الفضيحة األخيرة.
أحكام  املاليير،  املاليير، سرقة  تهريب 
قــضــائــيــة تــديــن بــرملــانــيــني، ورؤســـاء 
وتبديد  ــالس،  ــت االخ وتــهــم  جــمــاعــات، 
املجالس  في  سواء  العمومية،  األمــوال 
وتهم  التنفيذية،  اإلدارة  أو  املنتخبة 
عناوين  كلها  سابقني..  وزراء  تالحق 
تسجل حضورها في الصحافة الوطنية 
الحملة  أجواء  األذهان  إلى  يعيد  بشكل 
أن  للمغاربة  سبق  فقد  التطهيرية.. 
ــاشــوا عـــدة مــســلــســالت رمــضــانــيــة،  ع
هذا؟«،  لك  أين  »من  مسلسل  بينها  من 
بثه  يعاد  قد  الذي  املسلسل  نفس  وهو 
هو  وكما  الحالي،  رمضان  شهر  خالل 
معلوم، فإن »ملف الوزراء املرتشني« في 
العراقي،  امللياردير  األول  الوزير  عهد 
ليطرح  حكومته،  بسقوط  انتهى  قــد 
الفساد  يتسبب  أن  يمكن  هل  التساؤل: 
على  أو  أخــنــوش،  حكومة  سقوط  فــي 
األقل هل سيعيش املغاربة فصال جديدا 

من كتاب »الحملة التطهيرية« ؟

اعتقال الفايق يحيي سيناريو انتخاب العمدة عبد السالم البقالي )الصورة( 

الفايق هو محرك حزب التجمع الوطني لألحرار بفاس، ومن الطبيعي أن يتحسس كل 

المتعاملين معه رؤسهم، رغم أن بالغا محتشما تم تداوله في الصحافة، يؤكد أن 

))التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني لألحرار بفاس مكناس، قررت احتياطيا 

تجميد الوضعية التنظيمية لإلخوة الفايق..((، بينما األصل واألكثر فعالية، كان يقتضي 

صدور قرار من قيادة حزب التجمع الوطني لألحرار، يبين مستقبل العالقة مع الفايق..
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كواليس  جهوية

       
 

ما يجري  
ويدور

 في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

اســـتـــغـــرب الــــــعــــــديــــــد مـــن 
من  العرائش،  مبدينة  املواطنني 
الطريقة التي يقرب فيها رئيس 
اجلــمــاعــة إدارتــــه مــن املــواطــنــني، 
ــاتـــف خـــاص  حـــيـــث وضــــع رقــــم هـ
بأخذ املواعيد من أجل اللقاء به، 
غير أن هذا األمر اعتبره العديد 
اإلدارة  إبعاد  مبثابة  السكان  من 
ــج ســيــاســة  ــهــ ــن املــــواطــــنــــني ونــ ــ مـ
تلقي  دون  املكاتب  وراء  االختباء 

أو االستماع لشكاياتهم.

الــعــديــد من  اســتــنــكــر 
وزان،  مبــديــنــة  ــن  ــن ــواط امل
بحفر  النظافة  شركة  قيام 
أجل  مــن  عمومية  حديقة 
النفايات حتت  وضع حاويات 
التي  الضجة  وبعد  األرض، 
»الفايسبوك«  رواد  أحدثها 
وبعثرة  األشجار  قطع  بسبب 
تراجعت  املعنية،  احلديقة 
الـــشـــركـــة عـــن وضــــع هــذه 
بردم  قامت  كما  احلــاويــات، 
هذا  تخريبها،  بعد  احلفر 
استياء  تـــرك  الـــذي  األمـــر 
عارما يف صفوف ساكنة وزان.

ــد مـــن  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ يــتــســاءل الــ
ــرة بجهة  ــ ــارات األجـ ــيـ ســائــقــي سـ
ــم مـــن  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ الــــــشــــــمــــــال، عــــــن وضـ
الـــتـــعـــويـــضـــات الـــتـــي ســتــمــنــحــهــا 
ــارات  ــ ــيــ ــ الــــــــدولــــــــة ألصـــــــحـــــــاب ســ
األجرة، حيث اقتصر األمر على 
يف  السائقني  إدراج  دون  املــاكــني 
ستتم  فهل  التعويضات..  الئحة 
إعادة النظر يف هذه التعويضات 
لــتــشــمــل الــســائــقــني املــتــضــرريــن 
أزمة احملروقات بعد جائحة  من 

»كورونا« ؟ 

أسئلة ما بعد الجائحة

معيقات االنتعاش السياحي في مدينة البهجة

إسبانيا تضاعف جهودها لفتح معبري سبتة ومليلية

مراكش

مدينة مارتيل تغرق والمسؤولون يلتقطون صورا تذكارية
بمدينة  املسؤولني  على  كان  الذي  الوقت  في 
ـ  املضيق  لعمالة  التابعة  الساحلية،  مارتيل 
خطر  مواجهة  أجــل  من  االستعداد  الفنيدق، 
غياب  بسبب  املدينة  تعرفها  التي  الفيضانات 
البنية التحتية، حيث في كل مرة تتساقط فيها 
األحياء  من  العديد  ساكنة  وتضطر  إال  األمطار 
األمطار  مياه  تغمر  بعدما  العراء  في  للمبيت 
النشرة  ورغـــم  منازلهم،  الصحي  والــصــرف 
إال  الجوية،  اإلنذارية من طرف مديرية األرصاد 
أن ذلك لم يحرك الجهات املعنية من أجل التدخل 
وتسريح  لتنظيف  استباقية  بإجراءات  والقيام 
الصرف  مياه  ومجاري  األمطار  مياه  مجاري 
الصحي، تحسبا لتساقط األمطار وتفادي وقوع 

فيضانات كما وقع خالل السنة املاضية.

العديد  منازل  األمطار  مياه  غمرت  وبعدما 
من املواطنني، سارع بعض املسؤولني للنزول 
امليدان وأخذ صور وهم يتجولون وسط  إلى 
املياه التي تغمر الشوارع دون معدات وآليات 
بإجراء  اكتفوا  حيث  املياه،  مجاري  لتسريح 
الليلة  من  متأخر  وقت  في  هاتفية  اتصاالت 
الساكنة  منازل  إلى  املياه  فيها  وصلت  التي 

كما هو ظاهر في الصورة.
من  املتضررين  املواطنني  من  العديد  ويقول 
الجهات  أن  املاضية،  السنة  خــالل  الفيضانات 
فيها  تجتمع  التي  السوداء  بالنقط  تعلم  املعنية 
الوقت  في  يتدخلوا  لم  أنهم  إال  األمــطــار،  مياه 
التي  وممتلكاتهم  الساكنة  لحماية  املناسب 
تتعرض للضرر في كل فترة تتساقط فيها األمطار.

عودة العالقات املغربية اإلسبانية 
إلى وضعها الطبيعي بعد أزمة دامت 
املغرب  فيها  أغلق  سنتني،  من  أكثر 
الشمالية،  جارته  أمام  املنافذ  جميع 
وبعدما فشلت مدريد في كل جوالتها 
العالقة  إعــادة  أجل  من  وتحركاتها 
إلى طبيعتها، إال وتجد نفسها تفشل 
في كل مرة رغم العديد من التدخالت 
األوروبــي  البرملان  إقحام  بينها  من 

في املوضوع.
القطاعات  من  العديد  وتــضــررت 
كــالــشــركــات ومــحــطــات الـــوقـــود 
والفنادق واملطاعم ووكاالت األسفار 
وشركات النقل البحري التي دعمتها 
الحكومة خالل السنة املاضية، وكان 
هو  ــة  األزم هــذه  من  األول  املتضرر 
املحتلتني،  ومليلية  سبتة  مدينتي 
األسعار  بارتفاع  اقتصاديا  ســواء 
وغيرها  العنف  أعــمــال  وانــتــشــار 
أثـــرت بشكل  ــتــي  ال ــل  ــعــوام ال ــن  م
بسبب  املدينتني  على  وكبير  واضح 
إسبانيا،  عــن  الجغرافي  بعدهما 
عمدتي  ووضع  للعزلة  عرضهما  مما 

عليه  يحسدا  ال  موقع  في  املدينتني 
فتح  أجــل  مــن  تحركاتهما  مــا  رغــم 
املعبرين، إال أن ذلك لم يكلل بالنجاح 
قضية  من  اإلسباني  املوقف  بسبب 

الصحراء املغربية.
الرباط  بني  العالقة  عــودة  ورغــم 
بها  بعث  التي  الرسالة  بعد  ومدريد 
للملك  اإلسبانية  الحكومة  رئيس 
فيها  يدعم  والتي  السادس،  محمد 
بالحكم  املتعلق  املــغــربــي  ــرار  ــق ال
الذاتي لألقاليم الصحراوية للمملكة، 
هذه الرسالة وإن كانت متأخرة، فقد 

واإلســبــان  للمغاربة  األمــل  أعـــادت 
القطاعات  خصوصا  السواء،  على 
املــتــضــررة مــن إغــالق الــحــدود بني 

البلدين.
بالغ واضح حول  غياب  وفي ظل 
و»بني  سبتة«  »باب  معبري  مصير 
املغربي،  الجانب  طرف  من  أنصار« 
اإلسبانية،  الحكومة  رئــيــس  قــام 
ملدينة  ــارة  ــزي ب املــاضــي،  ــوع  األســب
يطمئن  أن  أجل  من  املحتلة،  سبتة 
ساكنة املدينة املتضررة والتي عانت 
األسر  خصوصا  سنتني،  من  ألكثر 

مدن  بباقي  عائالتها  توجد  التي 
الشمال املغربي.

اإلسبانية  الحكومة  رئيس  وأكــد 
اإلعـــالم  لــوســائــل  تصريحه  خـــالل 
شريك  »املــغــرب  أن  سبتة،  بمدينة 
وشريكنا  ــوي،  وحــي اســتــراتــيــجــي 
التجاري من خارج االتحاد األوروبي، 
17.000 شركة  من  أزيد  توجد  حيث 

ومقاولة إسبانية باملغرب«.
وعلق عمدة سبتة، املنتمي للحزب 
عن  املــعــارض،  الليبرالي  الشعبي 
فتح  تاريخ  حــول  الصحافة  ســؤال 
املعبر  فتح  »تاريخ  بالقول:  املعبر 
والصحية،  الوبائية  بالحالة  متعلق 
حيث سيتم تقييم الوضع وعلى إثره 

سيتخذ قرار الفتح«.
وحــســب مــصــادر إســبــانــيــة، فإن 
سيقوم  اإلسبانية  الخارجية  وزيــر 
مطلع الشهر القادم، بزيارة للمغرب، 
التي تهم  من أجل مناقشة األوضاع 
التي  امللفات  رأس  وعلى  البلدين، 
ستتم مناقشتها، ملف معبري سبتة 

ومليلية«.

 
عزيز الفاطمي 

ال داعي للتذكير بمخلفات جائحة 
أضرار  من  ألحقته  وما   »19 »كوفيد 
االقتصادي  املستوى  على  جسيمة 
القاطرة  مــراكــش،  حجم  من  ملدينة 
املدن  أهم  ومن  الوطنية  السياحية 
ــغــري بــزيــارتــهــا  ــي ت ــت الــعــاملــيــة ال
الكونية،  الــتــظــاهــرات  واحــتــضــان 
دق  من  يمنع  ال  االمتياز  هــذا   لكن 
الناقوس للتنبيه إلى ما يعكر صفو 
تمرير  ــالل  خ مــن  البهجة،  مدينة 
كل  املعنية،  الجهات  ــى  إل رســائــل 
بهدف  وموقعه،  مسؤوليته  حسب 
االنتعاش  هــذا  استمرارية  ضمان 
السياحي في ظل التنافسية العاملية 
الرهان  ربح  في  نشك  وال  الشرسة، 
من  الضرورية  الشروط  توفرت  إذا 
املحيطة  العامة  األجواء  تهيئة  أجل 
ــاحــي، ومـــن أهــم  ــســي بــالــقــطــاع ال
املعيقات التي تسيء للمدينة وتقلق 

بال السائح، نذكر:
التسعيرة  تطبيق  إلــزامــيــة   )1
الحضري  للنقل  بالنسبة  املــحــددة 
باقي  وإلى  املطار  من  بدًء  العمومي 
فريسة  السائح  يترك  وال  الوسائل، 

بعض عديمي الضمائر.
شرذمة  مــن  الــســائــح  حماية   )2
متطفلة على مهنة اإلرشاد السياحي 
وهيئة  وضوابطه  قوانينه  له  الــذي 

تم،  فقد  ــإشــارة  ول تمثله،  نقابية 
النقابة  تأسيس  قليلة،  أسابيع  قبل 
ــة املــســتــقــلــة لــلــمــرشــديــن  ــي ــوطــن ال
السياحيني، وكان اإلجماع على أحمد 
كانت  حيث  عـــام،  كــأمــني  الــجــابــري 

والدة هذه الهيئة من رحم املعاناة.
من  جحافل  هــنــاك  الــتــســول:   )3
املتظاهر  منهم  املحترفني  املتسولني 
ــع املــنــاديــل  ــائ ــة ومــنــهــم ب ــاق ــاإلع ب

إلى  تــؤدي  الطرق  وكــل  الورقية... 
استمالة املارة حتى األطفال في سن 
استغالل  من  يسلموا  لم  التمدرس 
إلى  بــاإلضــافــة  املتسولني،  هـــؤالء 
ليطرح  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 
ــانــون  ــق الـــســـؤال: مــتــى يــفــعــل ال
بحماية  املتعلق   97.13 رقم  اإلطــار 
األشخاص في وضعية إعاقة؟ ورغم 
التذكير  عــدم  إلــى  القول  سبق  أنــه 
على  ــا«  »كــورون جائحة  بمخلفات 
مضطرين  لكننا  السياحي،  القطاع 
من  الطفل  بحقوق  التذكير  إلــى 
منظمة  لقمة  الثامنة  الــدورة  خالل 
املتحدة  املحلية  والحكومات  املدن 
املنعقدة  »فــريــســيــتــي«  اإلفــريــقــيــة 
 2018 نونبر   24 بتاريخ  بمراكش 
بتوجيهات من امللك محمد السادس 
اإلطــار:  هــذا  في  جاللته  قــال  حيث 
حماية  جهود  تنحصر  أال  ))يجب 
سالمتهم  على  الحفاظ  في  األطفال 
والنفسية،  واملــعــنــويــة  الجسدية 
بتوفير  أيضا  تقرن  أن  ينبغي  بل 
ــة بــالــنــهــوض  ــل ــي ــكــف ــروط ال ــشــ ــ ال

بأوضاعهم االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية((.

وهـــذا  ــيـــارات:  الـــسـ ــراس  ــ ح  )4
أشخاص  أبطاله  نهاية  بال  مسلسل 
حــولــوا الــشــارع الــعــام إلــى مواقف 
عشوائية للسيارات والدراجات بدون 
املساجد  أبواب  حتى  قانون،  موجب 
لم  العمومية  واملؤسسات  واملــدارس 
أن  الفوضى  لهذه  كان  وما  تحترم، 
تستمر لوال تقاعس الجهات املعنية.

املتجددة«  »الحاضرة  أوراش   )5
ــة  األزق بعض  زالـــت  ال  إذ  متعثرة، 
محاصرة بالحجارة واألتربة، وغياب 
الوسائل الوقائية املتعارف عليها في 
مؤهلني،  غير  وعمال  البناء،  قطاع 
لتتحول  شكلية..  تكون  قد  ومراقبة 
تسيء  مشينة  صــورة  ــى  إل املدينة 
لسمعتها السياحية وتستفز السائح 

الباحث عن الراحة واالستجمام.
تلكم بعض الجوانب الغير مضيئة 
في  أعظم  خفي  وما  البهجة  بمدينة 
انتظار نزول القرار الحاسم لتجاوز 

كبوة »كورونا«.
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كواليس  جهوية

نقابيون يسجلون غياب مشاريع تنموية في بني مالل
بني مالل

ــة املــــكــــتــــب اجلــــهــــوي  ــلــ ــيــ ــغــ رفــعــت شــ
ــنــــي لـــلـــســـامـــة الــصــحــيــة  لــلــمــكــتــب الــــوطــ
مــاســة شــعــار  الــغــذائــيــة بــســوس  للمنتجات 
املديرة اجلهوية، مطالبة  »ارحلي« يف وجه 
الــعــام بإعفائها مــن مــهــامــهــا، وقــال  املــديــر 
الوطني  للمكتب  الوطنية  التنسيقية  فرع 
للسامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن 
فيها  تــنــعــدم  ظـــروف  تشتغل يف  »الــشــغــيــلــة 
والسليم«،  الصحي  العمل  مقومات  أدنــى 
ــرة احلـــالـــيـــة - يف بــــاغ لـــه -  ــديــ وحـــمـــل املــ
مــســؤولــيــة مـــا أســـمـــاه »حتــطــيــم مــعــنــويــات 
ــة، واحلــــــط  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ األطـــــــــر والــــــكــــــفــــــاءات احملـ
التماطل  كرامتها، فضا عن  املقصود من 
والــتــســويــف يف حـــل مــشــاكــل الــشــغــيــلــة مبا 
فيها ملف التعويضات عن التنقل«، واتهم 
بـ»االستبداد يف  املذكورة  املديرة  الفرع  ذات 
الـــقـــرارات واتــخــاذهــا دون الـــرجـــوع لــأطــر 
املختصة، باإلضافة إلى نهج مقاربة أفقية 
عبر اخلوض يف  التراتبي  النظام  وجتاهل 

تفاصيل مهام املرؤوسني«.

باحملكمة  ــة  ــام ــع ال ــة  ــاب ــي ــن قــررت ال
املاضي،  األربعاء  يوم  بأكادير،  االبتدائية 
على  الشغب  مثيري  من  أفــراد   9 إحالة  
الفتح  ضــد  أكــاديــر  حسنية  مــبــاراة  ــر  إث
على  املنصرم،  مــارس   20 يــوم  الرباطي 
انتظار  يف  مــلــول  بــأيــت  احملــلــي  السجن 
تابعت  وقــد  احملاكمة،  جلسات  انــطــاق 
تتعلق  ثقيلة،  بتهم  املتهمني  العامة  النيابة 
القيام  أثــنــاء  عموميني  موظفني  بإهانة 
شيء  وتعييب  العنف  باستعمال  مبهامهم 
إلى  باإلضافة  العامة،  للمنفعة  مخصص 

تهم أخرى.
يذكر أنه مت إيقاف 84 شخصا من بينهم 
56 قاصرا، وذلك لاشتباه يف تورطهم يف 
وحيازة  الرياضي  الشغب  أعمال  ارتكاب 
أســلــحــة بــيــضــاء والــســكــر الــعــلــنــي الــبــني 
املقرون  بــاحلــجــارة  والــتــراشــق  والتخدير 

بإحلاق خسائر مادية مبمتلكات عمومية.

ــي ملـــكـــافـــحـــة  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــال املـــــكـــــتـــــب الـ أح
ــيــــة، الــتــابــع  ــالــ ــة واملــ ــاديـ ــتـــصـ اجلــــرائــــم االقـ
على  القضائية،  للشرطة  الوطنية  للفرقة 
االستئناف  مبحكمة  العامة  النيابة  أنظار 
مبراكش، يوم السبت املاضي، عميد شرطة 
لــوكــالــة بنكية، وذلـــك بعد  ممــتــاز ومــســيــرة 
التمهيدي  البحث  إجـــراءات  مــن  االنــتــهــاء 
أموال عمومية  باختاس  تتعلق  يف قضية 

والفساد واالبتزاز.
ــــاغ لــلــمــديــريــة الـــعـــامـــة لــأمــن  وذكـــــر بـ
الـــوطـــنـــي أن الـــفـــرقـــة الــوطــنــيــة لــلــشــرطــة 
قضائيا  بحثا  فتحت  قــد  كانت  القضائية 
مــع املــشــتــبــه فــيــهــا الــثــانــيــة بــســبــب شبهات 
التي  الوكالة  من  أمــوال عمومية  اختاس 
كـــانـــت تــتــولــى تــســيــيــرهــا مبــديــنــة تــزنــيــت، 
والتحريات  األبــحــاث  تسفر  أن  قبل  وذلــك 
ــورط مــوظــف  ــ املـــنـــجـــزة عـــن االشـــتـــبـــاه يف تـ
الشرطة يف ارتباطه باملعنية باألمر بعاقة 
مهمة  مبالغ  على  وحصوله  شرعية،  غير 

من األموال املسروقة عن طريق االبتزاز.

قام رئيس املجلس اجلماعي ألكادير، 
عزيز أخنوش، يوم اجلمعة املاضية، بزيارة 
إعــادة  أشغال  سير  على  للوقوف  تفقدية 
اجلماعة  مبقر  املكاتب  مــن  عــدد  تأهيل 
يف  األشغال  هذه  وتأتي  ألكادير،  الترابية 
املجلس  بها  يــقــوم  الــتــي  املــبــادرات  إطـــار 
املوظفني  عمل  ظــروف  حتسني  أجــل  مــن 
اجلماعيني، وكذا لتوفير فضاءات مناسبة 

املرتفقني. الستقبال 

داء
أص

ســـوسية

أزمور

أولياء التالميذ يشتكون من ضياع حقوق 
أبنائهم بسبب اإلضراب

شكيب جالل

يسود استياء عارم في صفوف 
املؤسسات  تالميذ  وأولياء  آبــاء 
بسبب  بـــأزمـــور،  الــتــعــلــيــمــيــة 
األساتذة  من  كبير  عــدد  غياب 
األساسية،  املــواد  مختلف  في 
اإلعــدادي،  سلك  في  سيما  وال 
في  انــخــراطــهــم  بسبب  وذلـــك 

واالحتجاجات  اإلضــرابــات 
بها  تـــقـــوم  الـــتـــي 

ــة  ــي ــق ــي ــس ــن ــت ال
الــــوطــــنــــيــــة 
لــــأســــاتــــذة 

املتعاقدين.
ــب  ــســ وحــ
أولــــــيــــــاء 
الــتــالمــيــذ، 
غياب  فإن 
ــذة  األســات

املــضــربــن يــســتــغــرق فــي بعض 
ــان أســابــيــع، مــمــا يــحــرم  ــيـ األحـ
على  الـــحـــصـــول  ــن  مـ ــنـــاءهـــم  أبـ
مصير  أمـــام  ويضعهم  ــدروس  ــ ال
موعد  اقتراب  مع  خاصة  مجهول، 
تجرى  التي  االمتحانات 
ــة  ــســن فــــي آخـــــر ال
حيث  الـــدراســـيـــة، 
املشكل  هـــذا  زاد 
مشاكل  تفاقم  مــن 
ــن  ــذي ــذ ال ــي ــالم ــت ال
ــواد  ــ يــــدرســــون املـ
باللغة  العلمية 
الــفــرنــســيــة، 
الـــــشـــــيء 
الـــــــــــــذي 
يـــتـــطـــلـــب 
شــروحــات 
ــة  ــي ــاف إض
ــن قــبــل  ــ م
األساتذة.

وعـــبـــر 

امتعاضهم  عن  ــاء  اآلب من  العديد 
ــة غير  ــوضــعــي ال مـــن  وغــضــبــهــم 
املستقرة ألبنائهم داخل املؤسسات 
كثرة  على  رضاهم  وعدم  التعليمة، 
الدراسية  والتوقفات  اإلضــرابــات 
ــاقــت الـــحـــدود املــعــقــولــة،  ــتــي ف ال
األســاتــذة  إضـــراب  أن  معتبرين 
لكن  الدستور،  يكفله  مشروع  حق 
في  التالميذ  بحقوق  املساس  دون 
الدراسة، والذين أصبحوا معرضن 
منهم  املتفوقن  وخاصة  للضياع 

والذين يبحثون عن نقاط جيدة.
ــوزارة  ال التالميذ  أولياء  ودعــا 
التعليمية  والــنــقــابــات  الــوصــيــة 
حلول  إيــجــاد  ــى  إل والتنسيقية، 
عبر الحوار، من أجل إنقاذ املوسم 
التالميذ  الحالي، وتمكن  الدراسي 
خــالل  الـــدراســـي  التحصيل  ــن  م
األشهر املتبقية، وتجاوز الخالفات 
املتمدرسون  ضحيتها  يروح  التي 
واألسر التي ال تعرف ما تفعل إزاء 

الوضع الحالي.

األسبوع

ــر اإلقــلــيــمــي  ــم ــؤت أكـــد املـــشـــاركـــون فـــي امل
املنظم  للشغل،  الديمقراطية  للكونفدرالية 
مالل،  بني  بمدينة  املنصرم  األســبــوع  نهاية 
محلية  حقيقية  تــنــمــويــة  ــع  مــشــاري ــاب  ــي غ
تعيش  التي  اإلقليم،  ساكنة  بأوضاع  للنهوض 
تخلق  أن  شأنها  من  والتي  والتهميش،  الفقر 
الخدمات  وتوفير  املنطقة  لشباب  شغل  فرص 
الضرورية، وخاصة الصحة والتعليم والبنيات 
فضاءات  وخلق  الشعبية،  لأحياء  التحتية 

واجتماعية. سوسيو-رياضية 
اإلقليمية  الــســلــطــات  الــنــقــابــيــون  ــا  ــ ودع
خلق  ــى  إل املحلي،  الــشــأن  على  والــســاهــريــن 
بالنهوض  كفيلة  تنموية  مشاريع  وبرمجة 
ساكنته  لتطلعات  وتستجيب  اإلقليم  بأوضاع 
والتشغيل،  والــتــعــلــيــم  الــصــحــة  قــطــاع  ــي  ف
اقتصادية،  مشاريع  وخلق  التحتية،  والبنيات 
جل  منها  يعاني  التي  البطالة  أرقام  من  للحد 
الهجرة  إلى  يضطرون  والذين  املدينة،  شباب 
في  الشغل  عــن  بحثا  املــوت  قـــوارب  وركـــوب 

الضفة الشمالية للمملكة.
وحسب املشاركن في املؤتمر، فإن املشكل يكمن 
املسؤولن،  قبل  من  اإلقليمي  الحوار  غياب  في 

صيانة  على  والعمل  الشغلية  النزاعات  لفض 
خاصة  واألجـــراء،  واملستخدمن  العمال  حقوق 
بالقطاع الخاص، لذلك شددوا على ضرورة تفعيل 
إيجاد  أجل  من  للحوار  اإلقليمية  اللجن  أدوار 
كما  املطروحة،  القطاعات  ملشاكل  واقعية  حلول 
للوحدات  التفقدية  الــزيــارات  غياب  إلــى  نبهوا 

الصناعية من طرف مندوبية التشغيل.
على  التضييق  استمرار  املؤتمرون  وانتقد 
الصناعية،  الوحدات  من  بعدد  النقابي  العمل 
كرامة  تحفظ  مالئمة  عمل  شروط  توفير  وعدم 

الشرائية  بالقدرة  املس  العامل، وكذلك  وحقوق 
الزيادات  عبر  الكادحن،  وعموم  للمواطنن 
ــي األســـعـــار، وضـــرب الــخــدمــات  املــتــوالــيــة ف

االجتماعية من صحة وتعليم وشغل.
وناقش النقابيون املشاكل التي تتخبط فيها 
الساكنة منذ عدة سنوات، رغم تغيير املجالس 
حلول  أو  إضافة  أي  تقدم  لم  والتي  املنتخبة، 
ثقافية  مرافق  وخلق  الشعبية  األحياء  لتنمية 
ودور للشباب، ومالعب ترفيهية إلنقاذ الشباب 

من االنحراف.

تلــــكس

أصبحت بناية المركز الصحي 
القديم بالزمامرة نقطة سوداء 

بعد أن تم إغالقها في سنة 
2007 وبناء المركز الصحي 
الجديد، إذ تحولت إلى ملجأ 

للمشردين والمنحرفين المدمنين 
على المخدرات والخمر، وكذا 
مخبئا للصوص، ومكانا لتجمع 

الكالب والقطط الضالة، وتجمع 
النفايات الصلبة التي تحيط بها 

من كل جانب، وبالتالي، فقد 
باتت قنبلة موقوتة قد تنفجر 

في أي لحظة وتندلع بها النيران 
من طرف المحتلين لها والذين 

يقصدونها بصفة خاصة في 
الليل لقضاء مآربهم، إضافة 

إلى أنها قد تتحول إلى مكان 
لسقوط  بعض األرواح بداخلها 

في حالة عدم أخذ األمور بجدية 
من طرف الجهات المسؤولة)...(.

بركات

سيدي بنور

عزيز العبريدي

الكالب الضالة بالجماعات  أصبحت ظاهرة انتشار 
خطيرا  مشكال  بنور  سيدي  إلقليم  التابعة  الترابية 
الكالب  هــذه  جحافل  أن  إذ  السكان،  مضجع  يقض 
لهذا  الترابي  املجال  داخل  حرية  بكل  وتجول  تصول 
الساكنة،  صفوف  في  والخوف  الذعر  ناشرة  اإلقليم 
املجال  حتى  غزت  الكالب  هذه  أن  األمر،  في  والغريب 
الحضري لإلقليم، إذ تنتشر بالشوارع واألزقة ملدينتي 
حفظ  مكاتب  تتحرك  أن  دون  والزمامرة  بنور  سيدي 
تستفحل  بــدأت  التي  الظاهرة  هذه  ملحاربة  الصحة 
بشكل كبير، وأخذت الكالب الضالة تتحرك على شكل 
العابرة  النقل  ووسائل  املواطنن  وتهاجم  مجموعات 
في الليل.. ليبقى السؤال الذي يطرحه املواطنون: ملاذا 
بالجماعات  الضالة  الكالب  محاربة  حمالت  تراجعت 

التابعة إلقليم سيدي بنور من طرف الجهات  الترابية 
تقتضي  الظاهرة  هذه  محاربة  أن  العلم  املختصة؟ مع 
املسؤولة  الجهات  جميع  طــرف  مــن  كبيرة  تعبئة 
العمالة  بهذه  املختصة  باملصالح  بدء  اإلقليم،  داخل 

والسلطات املحلية ومجالس الجماعات الترابية.
الضالة  الكالب  انتشار  موضوع  عن  الحديث  إن 
طرح نفسه بقوة من خالل الحدث الذي وقع ليلة يوم 
األحد 20 مارس 2022 بدوار أوالد يعكوب بالجماعة 
من  كبير  عدد  هاجم  حيث  بالركيك،  سانية  الترابية 
إليواء  مخصصة  »زريبة«  املفترسة  الضالة  الكالب 

املاشية وأجهز على حوالي 40 رأسا من الغنم.
وقد حضرت إلى عن املكان السلطة املحلية والدرك 
للسالمة  الوطني  املكتب  من  ولجنة  بالزمامرة،  امللكي 
الصحية بعمالة إقليم سيدي بنور، إذ تعجبوا للطريقة 
البشعة التي قتلت بها هذه األغنام وكأن هذه الكالب 

كالب وحشية مفترسة مدربة على القتل.

الكالب الضالة تفترس 40 رأسا من الغنم بسيدي بنور

بنموسى
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عين على الشرق

تدشني  ــرت  ــاوري وت جرسيف  إقليما  شهد 
مشاريع تنموية بحضور وزير الفالحة والصيد 
والغابات،  واملياه  القروية  والتنمية  البحري 
أشغال  وإطــالق  الحليب،  لتثمني  وحــدة  همت 
تقديم  تم  كما  الفالحي،  للتكوين  مركز  تشييد 
التساقطات  نقص  أثار  من  التخفيف  برنامج 

املطرية على مستوى إقليم تاوريرت. 
الفالحة  وزارة  أفصحت  الصدد،  هذا  وفي 
إطــار  فــي  الحليب  تثمني  مــشــروع  تكلفة  عــن 
سلسلة  لتطوير  التضامنية  الفالحة  مشاريع 
تكلفتها  بلغت  والتي  جرسيف،  بإقليم  الحليب 
هذا  يهدف  حيث  درهــم،  مليون   60 اإلجمالية 
سلسلة  إمكانات  وتعزيز  تطوير  إلى  املشروع 
الحليب في مرحلتي اإلنتاج والتثمني، وتقوية 

وخلق  املربني  دخل  وتحسني  املهني،  التنظيم 
فرص الشغل على مستوى اإلقليم، وسيستفيد 
 13 في  منظمني  فالحا   2689 الوحدة  هذه  من 
تعاونية حول مجموعة ذات النفع االقتصادي، 
هــوارة  جماعات  املــشــروع  هــذا  يهم   )GIE(
أوالد رحو، وصاكة، واملريجة، وتادارت، وراس 
القصر، باإلضافة إلى إنجاز الوحدة، تم بناء 4 
مراكز لجمع الحليب وتجهيز 14 مركزا أخرى. 
كما أعطى املسؤول الحكومي، انطالقة أشغال 
تادارت  بجماعة  الفالحي  للتكوين  مركز  تشييد 
تكوينا  يوفر  ــذي  وال جرسيف،  إلقليم  التابعة 
املواشي،  وتربية  املتنوعة  الزراعة  مجاالت  في 
إذ  درهم،  مليون   27.15 قدرها  إجمالية  بتكلفة 
سيتم تشييد املركز على مساحة 5000 متر مربع 

طاقته  وستبلغ  مغطاة  مربع  متر   3800 منها 
 ،2030 150 متدربا سنويا في أفق  االستيعابية 
التكوين  تعزيز  إطــار  في  املركز  هــذا  ويــنــدرج 
رواد  من  جديد  جيل  أجل  من  الفالحي  املهني 
أهداف  أحد  ويمثل  الشباب  الفالحيني  األعمال 

استراتيجية »الجيل األخضر 2030-2020«. 
بزيارة  الفالحة  وزيــر  قام  أخــرى،  جهة  من 
الخضر  وتجميد  تبريد  فــي  مختصة  وحــدة 
باملنطقة  الكائنة  للتصدير،  املوجهة  والفواكه 
قيمة  بلغت  حــيــث  لــتــاوريــرت،  الــصــنــاعــيــة 
طاقتها  تبلغ  درهـــم،  مليون   93 استثمارها 
 120 وتــوفــر  الــيــوم  فــي  طنا   240 اإلنتاجية 
شغل  مناصب  إلى  باإلضافة  قار  شغل  منصب 

موسمية.

انتقادات تطال 
لمستشـــــفى  ا

يوش بالدر اإلقليمي 
رغــــم حـــداثـــة عــهــده وتــدشــيــنــه، ال يـــزال 
من  يعاني  بالدريوش  اإلقليمي  املستشفى 
استفادة  عــدم  أهمها  تسييرية،  اخــتــاالت 
مــرتــفــقــيــه مــن بــعــض اخلـــدمـــات الــصــحــيــة، 
املختصة يف  الصحية  األطــر  بدعوى غياب 
بعض األمراض، وهو ما دفع ساكنة اإلقليم 

إلى االحتجاج على إدارة املستشفى. 
»املستشفى  أن  احملتجني  بعض  وقــال 
عــبــارة عــن بــنــايــة مــهــجــورة يف ظــل غياب 
بالنسبة  األفــضــل  وأن  الــصــحــيــة،  األطـــر 
وانتظار  منازلهم  يف  البقاء  للمواطنني 
املستشفى«،  إلى  التنقل  القدر، خير من 
يف إشارة واضحة إلى »التسيير العشوائي 

للمستشفى من قبل اإلدارة«. 
كـــمـــا اعـــتـــبـــر بـــعـــض نـــشـــطـــاء املــجــتــمــع 
املدني، أن اخلدمات باملستشفى اإلقليمي 
ال تختلف عن اخلدمات التي كان يقدمها 
يتم  سابقا، حيث  باملدينة  الصحي  املركز 
حــضــور أطـــبـــاء مـــن أمـــاكـــن أخــــرى بشكل 
شــهــريــا،  نــصــف  أو  أســبــوعــيــا  إمــــا  دوري، 
وحــمــلــوا املــســؤولــيــة لــلــوزارة الــوصــيــة وكل 

مصاحلها اخلارجية جهويا ومحليا. 
املـــســـتـــشـــفـــى مــر  ــر، أن  ــذكــ ــالــ بــ ــر  ــديــ جــ
مــن عـــدة عــراقــيــل، مــن قبيل الــتــأخــر يف 
أن  قبل  فــيــه،  األشــغــال  ونهاية  افتتاحه، 
يــقــوم وزيــــر الــصــحــة يف فــبــرايــر املــاضــي، 
ــاء االنــــطــــاقــــة خلــــدمــــاتــــه، بــعــد  ــإعــــطــ بــ
احـــتـــجـــاجـــات مــســتــمــرة لــســاكــنــة إقــلــيــم 

الدريوش.

مشاريع واعدة بإقليمي جرسيف وتاوريرت 

أكادير

القنيطرة

كواليس  جهوية

تجدد االحتجاجات على وضعية المستشفى اإلقليمي بتاوريرت 
لجثمان  عائلة  نقل  واقعة  أثارت 
ابــنــهــا فـــي مــســيــرة احــتــجــاجــيــة 
مجموعة  غضب  تاوريرت،  بمدينة 
مــن املــواطــنــني الــذيــن أعــلــنــوا عن 
تعبيرا  الهالك،  عائلة  مع  تضامنهم 
املستشفى  يعيشه  ملا  سخطهم  عن 
نقائص  مــن  لــتــاوريــرت  اإلقليمي 
قبيل  ــن  م بــالــجــمــلــة،  ــتـــالالت  واخـ
البشرية،  املوارد  في  الحاد  النقص 
وسوء االستقبال وغياب التجهيزات 

الضرورية. 
ــق مــا صــرح بــه أحــد أقــارب  ووف
تعود  الواقعة  أسباب  فإن  الهالك، 
مسؤولي  »تماطل  أســمــاه  مــا  إلــى 
ــراءات  إجـ تسريع  فــي  املستشفى 
األموات  إلى مستودع  نقل الضحية 

غياب  وكذا  لدفنه،  ذلك  بعد  نقله  ثم 
الجرحى  لباقي  االستقبال  حسن 
حالة  في  بدورهم  نقلهم  تم  الذين 

خطيرة«، مضيفا، أن »هذه األسباب 
الضحية  إخراج  إلى  العائلة  دفعت 
بــه في  الــتــوجــه  ثــم  الــشــاريــو  عبر 

العمالة،  مــقــر  ــام  أمـ إلـــى  مــســيــرة 
األوضاع  هذه  على  االحتجاج  ألجل 

املزرية«.  
مجموعة  ــدد  ن ــرى،  أخـ جهة  مــن 
ــمــع املـــدنـــي،  ــاء املــجــت ــط ــش ــن ن مـ
املسيرة  ــذه  ه فــي  الــذيــن شــاركــوا 
تماطل  اعتبروه  بما  االحتجاجية، 
إلخراج  الحل  إيجاد  في  املسؤولني 
الكارثية  الوضعية  من  املستشفى 
التي يعيشها على جميع املستويات.  
السلطات  تدخلت  مــا  وســرعــان 
العمومية من أجل تطويق املحتجني، 
العمالة،  مقر  أمــام  حضروا  الذين 
قبل أن يتم استدعاء سيارة إسعاف 
ونقل الجثة من جديد نحو مستودع 

األموات.

اختالالت ميناء أكادير في تقرير أسود للعدوي
شيشاوة

األسبوع
 

  
ــدارس االبــتــدائــيــة  ــ ــدراء املـ ــ خـــاض م
بشيشاوة، وقفة احتجاجية أمام املديرية 
اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية، بسبب 
الوزارة  تنهجها  التي  الالمباالة  سياسة 
العالقة،  امللفات  بعض  تجاه  الوصية 
ــا الــتــعــويــضــات الــجــزافــيــة  عــلــى رأســه
»الغرباء«  أسموهم  ما  وإدخال  للمدراء، 
في  ودمجهم  التعليمية  املؤسسات  إلى 

العملية التعلمية دون ضمانات قانونية.
وعبر املكتب اإلقليمي للجمعية الوطنية 
التعليمية،  املؤسسات  ومديرات  ملديري 
نضالية  بأشكال  للقيام  استعداده  عن 
تصعيدية في املحطات القادمة، دفاعا عن 
التدبير  سياسة  من  محذرا  املكتسبات، 
ــاإلدارة  بـ الخاصة  للصفقات  األحـــادي 
للمديرية  السابق  االلتزام  رغم  التربوية 
اإلقليمية بإشراك مكتب الجمعية في تلك 

الصفقات.
الوزارة  سعي  اإلقليمي  املكتب  وانتقد 
إلى جلب أشخاص ال عالقة لهم بالتعليم 
التالميذ،  لفائدة  الدعم  دروس  إلعطاء 
معتبرا أنها »مهزلة ما يسمى بالدعم في 
الغرباء  و»إدخال  أوراش«،  برنامج  إطار 
ودمجهم  التعليمية  املــؤســســات  إلـــى 
ضمانات  دون  التعليمية  العملية  فــي 

قانونية«.

احتجاج مدراء المدارس 
االبتدائية بسبب برنامج 

الزمن المدرسي

 
األسبوع

يــعــرف مــيــنــاء مــديــنــة أكــاديــر الــعــديــد من 
االختالالت والنقائص التي تعرقل سير الخدمات 
مرور  وصعوبة  االزدحـــام  إلــى  باإلضافة  فيه، 
املالحظات  من  العديد  جاءت  حيث  الشاحنات، 
في تقرير املجلس األعلى للحسابات الذي سجل 

محدودية خدمة الولوج األرضي إلى امليناء.
وأبرزت التقرير أن االختالالت املرتبطة باملمر 
طرف  من  معالجتها  يمكن  ال  للميناء،  األرضــي 
التشاور  إطار  في  إال  للموانئ  الوطنية  الوكالة 
الوكالة  أن  إلى  مشيرا  الوصية،  السلطات  مع 
أكدت على ضرورة تهيئة طريق مخصص لربط 
املحلية،  الطرقية  بالشبكة  للميناء  الثالث  املنفذ 
بحيث تم أخذ هذا الطلب ضمن مشروع مخطط 
للبحث عن  دراسة  يتطلب  الذي  الجهوي  التنقل 

حلول تقنية قصد إنجاز املنفذ بشكل جيد.
التي  املالحظات  من  العديد  التقرير  وسجل 
املستوى  في  امليناء  يكون  حتى  تنفيذها  يجب 
جودة  بمعايير  االلــتــزام  أبرزها  من  املطلوب، 
واحترام  التدفقات،  حركة  وسالسة  الخدمات 
املناولة  بعمليات  يتعلق  فيما  سيما  ال  اآلجــال، 

وتدبير وقوف السفن البحرية.
امليناء،  فيها  يتخبط  التي  املشاكل  بني  ومن 
عدم تحسني نظام تخزين الحاويات بسبب غياب 
يؤدي  الذي  الشيء  لتدبيره،  أوتوماتيكي  نظام 
إلى تأخر في تحديد مواقع وجود الحاويات في 

مختلف مناطق التخزين.
رسمية  مسطرة  غياب  إلــى  التقرير  ــار  وأش
السفن  عملية رسو  برمجة  تنظم  عليها  مصادق 
»مرسى  شركة  أن  سجل  إذ  للحاويات،  الحاملة 

الحاويات  تعاقب  بالئحة  تتوصل  ال  املغرب« 
للوكالء  يعطي  ال  مما  للتصدير،  املخصصة 
الفرصة لتحديد وإعداد الحاويات املراد شحنها 
كما  الرصيف،  على  رسوها  قبل  السفينة  على 
سجل التقرير مشاكل أخرى تتعلق بعدم احترام 
السفن،  شحن  برامج  بــإرســال  املتعلق  األجــل 
وطول مدة مقام الحاويات بامليناء، حيث وصلت 
املساحة  ضيق  وأيضا  يوما،   11 بقائها  مــدة 

املخصصة لوضع الحاويات.

األسبوع

القنيطرة،  أمن  بوالية  األمنية  املصالح  تمكنت 
أشخاص  ثــالثــة  مــن  مكونة  شبكة  تفكيك  مــن 
تتراوح أعمارهم ما بني 31 و54 سنة، متورطون 

في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

املشتبه  تــورط  فقد  محلية،  مصادر  وحسب 
فيهم في نشر وتعميم إعالنات عبر »الفايسبوك«، 
تعرض دبلومات وشهادات دراسية مزورة للبيع 
إدارية،  ألغراض  استعمالها  في  الراغبني  لفائدة 

خصوصا من أجل الحصول على عقود للعمل.
فيهم  املشتبه  توقيف  عن  التحريات  وأسفرت 
الثالثة وهم في حالة تلبس بحيازة دبلوم تقني 
وحيازتهم  مـــزورة،  مدرسية  شــهــادات  وثــالث 

ونسخ  ذاتــيــة  ســيــرة   44 مــن  مكونة  مجموعة 
تم  حيث  الغير،  اســم  في  تعريفية  بطاقات  من 
العامة  النيابة  إشراف  تحت  معهم  تحقيق  فتح 
ظــروف  جميع  عــن  للكشف  ــك  وذلـ املــخــتــصــة، 
األبحاث  زالت  ال  فيما  القضية،  هذه  ومالبسات 
تــوقــيــف جميع  ــغــرض  ب ــة  ــاري ــات ج ــتــحــري وال
األفعال  هذه  ارتكاب  في  واملشاركني  املساهمني 

اإلجرامية.

تفكيك شبكة متخصصة في تزوير وبيع الدبلومات

العدوي
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مجلس جماعة سطات يتحول إلى حلبة للمالكمة

كواليس  جهوية

شفشاون

ينتقدون  حقوقيون 
خدمة »اإلسعاف 

المــازوط« مقــابل 
األسبوع

  

انــتــقــد نــشــطــاء جــمــعــويــون وفــعــالــيــات مــدنــيــة، 
ــابـــعـــة  ــتـ ــقــــي ســــــيــــــارات اإلســــــعــــــاف الـ ــائــ جلـــــــوء ســ
ابتزاز  إلى  شفشاون،  بإقليم  احمللية  للجماعات 
أقربائهم ومطالبتهم  أو  املرضى  املواطنني سواء 
ــادة من  ــفـ ــتـ ــات مــقــابــل االسـ ــروقــ بـــدفـــع ثــمــن احملــ
املستشفى  أو  املــســتــوصــفــات  إلـــى  التنقل  خــدمــة 

اإلقليمي محمد اخلامس.
ــنـــني عـــلـــى مــســؤولــي  ــواطـ ــتـــج عـــشـــرات املـ وقــــد احـ
اجلــمــاعــات الــتــرابــيــة، بسبب فــرض ثمن احملــروقــات 
على املرضى والساكنة التي تعيش ظروفا اجتماعية 
صــعــبــة، مــقــابــل االســتــفــادة مــن ســـيـــارات اإلســعــاف، 
مطالبني بإعادة اخلدمة املجانية لسيارات اإلسعاف 
لــفــائــدة جميع الــســاكــنــة، خــاصــة وأن الــســيــارات هي 

ملك جماعي وليست ملكا خاصا.
واعتبر العديد من املواطنني أن خدمة اإلسعاف 
املــجــالــس  وأن  خـــاصـــة  مـــجـــانـــيـــة،  تـــظـــل  أن  يـــجـــب 
املنتخبة هي املسؤولة عن توفير احملروقات جلميع 
بتقدمي  تقوم  التي  والشاحنات  اجلماعات  سيارات 

مهام جماعية لفائدة الساكنة.
وحسب بعض املصادر، فإن املشكل يكمن يف غياب 
اتفاقية جتمع بني جميع املجالس الترابية، قصد 
تــدبــيــر قــطــاع ســيــارات اإلســـعـــاف، وحتــديــد الفئات 
الفقيرة التي تستحق هذه اخلدمة، باإلضافة إلى 

تفعيل املراقبة بخصوص توزيع احملروقات.
ويجد العديد من سكان الدواوير التابعة إلقليم 
شــفــشــاون، صــعــوبــة كــبــيــرة يف احلــصــول عــلــى خدمة 
أو  السائقني  بعض  متاطل  بسبب  اإلســعــاف،  سيارة 
خلق أعذار مختلفة للتملص من أداء هذه اخلدمة، 
ممــا يــدفــع أهـــل املــرضــى لــلــجــوء إلـــى »اخلــطــافــة« أو 

السيارات اخلاصة قصد الوصول إلى املستشفى.

سطات

نورالدين هراوي

الوعود  تنزيل  تنتظر  سطات  ساكنة  كانت 
االنتخابية، وأن يتجلى طموح املدينة التنموي 
السنوية  التقديرية  امليزانية  مــن  ابــتــداء 
حتما  ينتظر  املدني  املجتمع  وكان   ،)2022(
اإلبــداع  بميزانية  اإلصــاحــات  نوايا  إعــان 
ورؤيــة  )املاركوتينغ(،  والتدبير  واالبتكار 
التي  الصناعية  املنطقة  وإحياء  االستثمار 
وتقديم  لسنوات،  ومغلقة  راكــدة  شبه  ظلت 
وتتبع  تنموية،  اجتماعية  وأوراش  خدمات 
الفتح  لسوق  واالقتصادي  التجاري  الورش 
)ماكرو(، الذي ال زالت اإلصاحات به متوقفة 
رغم املراسات املتكررة لجمعية التجار املكلفة 
به دون أن تتلقى ردا مقنعا من طرف السلطة 
املنتخبة غير لغة الوعود، زد على ذلك معاناة 
اجتماعية  وظواهر  مشاكل  عدة  مع  السكان 
العمومي،  للملك  العلني  كاالحتال  كثيرة، 
ومعاناة  عقليا،  واملختلني  البطالة  وانتشار 
والوضعية  التقليديني،  والصناع  الحرفيني 
بالجملة في  املدينة، ومشاكل  املزرية ألسواق 
التهيئة،  تصاميم  واختاالت  النظافة،  قطاع 
وهلم جرا.. فكل طموحات وانتظارات السكان 
مرة  ألول  يسيره  والذي  البلدي،  املجلس  من 
حلم  حكم  فــي  أصبحت  االســتــقــال،  حــزب 
اليقظة، وتحولت إلى سراب وأضغات أحام، 
بدليل  الشعبية،  قاعدته  في  مهول  وتراجع 
22 مارس املنصرم،  الدورة االستثنائية ليوم 
للمجلس،  األســود  التاريخ  في  دخلت  والتي 
للماكمة  حلبة  إلــى  البلدية  تحولت  حيث 
بني  وتكسيرها،  الجماعة  بممتلكات  والعبث 
دفتر  صفقة  تمرير  حــاولــت  التي  األغلبية 
مقاسها،  على  النظافة  لقطاع  التحمات 
لصالحها،  امللغومة  االمــتــيــازات  وبطريقة 

واملعارضة التي رفضت الطريقة التي عدل بها 
بمقترحاتها،  يتم إشراكها واألخذ  ولم  الدفتر 
وبــدون  محتواه  فــي  فضفاضا  كــان  والـــذي 
ذلك  على  زد  ودقيقة،  تقنية  وبمعطيات  أرقام 
االنتخابية  والعاقات  والزبونية  املحسوبية 
من  املساواة  هيئة  أعضاء  الئحة  اختيار  في 
دورة  فــي  مــدرجــة  ثانية  كنقطة  الجمعيات 
مـــارس الــتــي جـــاءت بها جــاهــزة وحــاولــت 
ــع إقــصــاء  األغــلــبــيــة فــرضــهــا وتــمــريــرهــا م
النقطة  هذه  للمعارضة،  الدستورية  األدوار 
املشاحنات  كأس  أفاضت  التي  هي  األخيرة 
االتهامات  تبادل  في  ليدخلوا  الجانبني  بني 

واملواجهة املباشرة.
التواصل  مواقع  تحولت  أخــرى،  جهة  من 
بالجملة  الحتجاجات  منصة  إلى  االجتماعي 
واغتراف  الريع  ومنطق  الذريع  الفشل  على 
البلدية،  ملرفق  التدبير  وســوء  االمــتــيــازات 
أعماله  مشوار  املسير  املجلس  به  بدأ  الــذي 
ذاتية  وأطماع  مكاسب  وتحقيق  »االنتهازية« 
بمطالب  االنــتــقــادات  كــل  توجت  بــل  ريعية، 
»فايسبوكية« تصب في اتجاه تقديم الرئيس 

في  تاريخية  جماعة  أدخل  أن  بعد  الستقالته 
ولم  دولية،  إخبارية  مواقع  تداولتها  فضيحة 
يقدر على ضبط إيقاع دورة بنقطتني مدرجتني 

فيها فقط.
تقييم  أجل  من  يوم   100 من  أكثر  مرور  فبعد 
لم  ومــا  تحقق  مــا  وبرنامجه،  املجلس  أعــمــال 
قدرته  على  املجلس  هــذا  يبرهن  لــم  يتحقق، 
سوى  املدينة،  لتنمية  مجال  أي  في  االبتكارية 
الحاتمي  والسخاء  امللغوم،  الدعم  كعكة  توزيع 
على الجمعيات الحزبية دون اعتماد معايير متفق 
ومشاحنات،  عارما  لديه سخطا  ولد  مما  عليها، 
والشارع  املقصية  الجمعيات  خالها  من  طالبت 
بقيت  التي  الوصية  السلطة  بتدخل  السطاتي، 
طالب  بل  املهازل،  هذه  على  املتفرج  موقف  في 
املسؤولية  وربـــط  االفــتــحــاص  بلجن  الجميع 
السائب  العمومي  ــال  امل هــذا  على  باملحاسبة 
وأن  خاصة  املــرصــودة،  واالخــتــاالت  بسطات 
الــدورات  بها  يدبر  التي  املسير  املجلس  أجندة 
والتحديد،  التوضيح  ينقصها  منكوبة،  واملدينة 
وتسائل قدرات رئاسة املجلس على الوفاء بعهود 

التغيير والتواصل السياسي الفعال.

و  تعليقصــورة

»مت إدراج مكتب تنقيط سيارات األجرة بعمالة 
ما  تعليمية« حسب  داخــل مؤسسة  املضيق  إقليم 
استغربوا  الــذيــن  املواطنني  مــن  العديد  يتداوله 
بــســيــارات األجـــرة داخــل  تخصيص مكتب خــاص 
تخضع  لم  عشوائية  وبطريقة  تعليمية  مؤسسة 
كما  »الفضيحة«  هذه  وبعد  القانونية،  للمساطر 
وصــفــهــا الــعــديــد مــن املــواطــنــني، قــامــت السلطة 
أشــرف  بعدما  املــوضــوع  يف  حتقيق  بفتح  احمللية 

بناء هذا املكتب على نهايته. 

مكتب سيارات 
األجرة داخل مؤسسة 

تعليمــــية

خريبكة

بائعو الدراجات النارية والكهربائية يعانون في صمت

الدار البيضاء

األسبوع

حملة  الرميلي،  نبيلة  البيضاء،  الــدار  عمدة  أطلقت 
تجنيد  عبر  العمومي،  امللك  احــتــال  ملحاربة  واســعــة 

مصالح الشرطة اإلدارية بمختلف املقاطعات.
وحسب مصادر مطلعة، فقد دعت الرميلي جميع أفراد 
املواطنني  شكايات  مع  التفاعل  إلى  اإلداريـــة،  الشرطة 
الباعة  من  العمومي  وامللك  الشوارع  بتحرير  املتعلقة 
التي  واملناطق  الشعبية  األحياء  في  وخاصة  الجائلني، 

تعرف عرقلة لحركة السير والجوالن.
في  الشعبية  األحــيــاء  مــن  العديد  ساكنة  وتعاني 
والباعة  »الفراشة«  ظاهرة  تنامي  جراء  البيضاء،  الدار 
يقومون  الذين  املجرورة  العربات  وأصحاب  املتجولني، 
بمعظم  فوضى  عنه  ينتج  مما  الــعــام،  امللك  باحتال 

الشوارع والساحات.

لألسواق  كبير  انتشارا  البيضاء  الدار  مدينة  وتعرف 
املتجولون  الباعة  بإحداثها  يقوم  التي  العشوائية 
الجمعوية،  الفعاليات  من  بالعديد  دفــع  مما  وغيرهم، 
إلطاق نداء إلى مجلس املدينة، قصد التدخل وإنهاء هذه 
العشوائية  األســواق  أصبحت  حيث  العارمة،  الفوضى 
ووسط  املساجد  وأمــام  ــدروب،  وال األزقــة  منتشرة وسط 

الحدائق.
الجائلني  الباعة  إدمــاج  الحضرية  الجماعة  وتعتزم 
للحد من ظاهرة احتال  ضمن أسواق نموذجية متنقلة، 
األســواق  مشروع  التجار  رفض  بعدما  العمومي،  امللك 

النموذجية الثابتة بسبب ارتفاع السومة الكرائية.
ظاهرة  إلنــهــاء  جــديــدة  حلول  عــن  املجلس،  ويبحث 
العاصمة  لــصــورة  تسيء  التي  العشوائية  ــواق  األسـ
االقتصادية، بسبب انتشار العربات املجرورة في العديد 
أو  املتنقلة  األســواق  مسألة  بينها  ومن  املقاطعات،  من 

األكشاك.

العمدة الرميلي أمام امتحان محاربة 
احتالل الملك العمومي 

سعيد الهوداني

النارية  الدراجات  بيع  وأسواق  محات  تعرف 
معظم  في  والقديمة،  منها  الجديدة  والكهربائية، 
املدن املغربية، ركودا وجمودا خطيرا غير مسبوق.
املحات، تاحظ  هذه  من  بالقرب  مرورك  وعند 
التذمر واليأس على وجوه املستخدمني والبائعني، 
وتستشعر أن هناك خطبا ما، وأثناء سؤالنا عن 
أثمنة الدراجات الكهربائية حديثة العهد بأسواق 
هؤالء،  مع  الحديث  في  واسترسالنا  الدراجات، 
ليست  هي  يعيشونها  التي  األزمــة  أن  صرحوا 
نتيجة  وإنما  الجائحة،  بسبب  األولــى  بالدرجة 
ترقيم  لوحة  على  للحصول  املعقدة  ــراءات  اإلجـ

الذي فرضته وزارة  القانون  بناء على  الدراجات، 
النقل والتجهيز والذي لم تهيئ له - مع األسف - 

الظروف واللوجستيك املناسب.
البطيئة  الوتيرة  في  الرئيسي  املشكل  ويكمن 
في  التقني  الفحص  بها مراكز  تتعامل  الــتــي 
هي  أرجأت  التي  الدراجات،  ترقيم  لوحة  إحضار 
األخرى املشكل إلى الشركة الوحيدة املفوض لها 
ثم  يوميا،  اللوحات  من  هائل  عدد  إنجاز  وطنيا 
كثرة الطلبات التي تعرفها مراكز الفحص التقني.
أن جميع  للدراجات،  محل  أوضح صاحب  وقد 
شراء  في  الراغبني  ألن  باإلفاس،  مهددة  املحات 
سمعوا  عندما  الكهربائية  أو  النارية  الدراجات 
باملدة التي يتطلبها الحصول على لوحة الترقيم، 
بالفحص  امللكية  شــهــادة  حجز  تتطلب  والــتــي 

أشهر  ثمانية  مدة  اللوحة  إعداد  التقني إلى حني 
إلى سنة ونصف، صرفوا النظر عن شرائها، ألنه 
يمكن  ال  اللوحة  على  الحصول  مدة انتظار  أثناء 
بيع الدراجة، وحتى بعض شركات التأمني تتحفظ 
الوثيقة  على  بناء  التأمني  استصدار رخص  في 
يؤشر  التي  امللكية،  شهادة  تعوض  التي  العادية 

عليها عند مرور كل ستني يوما مرات عديدة.
دراجته  بيع  أراد  أحد األشخاص  أكده  ما  هذا 
لبيع  محل  مــن  حديثا  اقتناها  التي  الجديدة 

الدراجات، بسبب أزمة مادية)..(.
كما أن املشكل ال يقتصر فقط على املحات، بل 
حتى األسواق التي تتاجر في الدراجات القديمة 
هذه  بسبب  مــزريــا  وضعا  األخـــرى  هــي  تعيش 
لهذا  أسست  جمعيات  أن  درجة  إلى  التعقيدات، 

الغرض، ال سيما وأن حالتهم االجتماعية تتفاقم 
يوما بعد يوم.

الــدراجــات  بيع  محات  أصــحــاب  يندد  لــذلــك، 
تجاهل  على  ويحتجون  والكهربائية،  النارية 
قوتهم  تهدد  التي  لوضعيتهم  الوصية  الــوزارة 
اليومي، مطالبني بإيجاد حل فوري وجدي ملشكلهم، 
وذلك باعتماد شركة أخرى إلعداد لوحات الترقيم، 
اقتداء  عليها  الحصول  وتيرة  تسريع  أجــل  من 
وتسهيل  السيارات،  مجال  في  املعتمدة  بالطريقة 
األشخاص،  بني  للدراجات  والشراء  البيع  عملية 
وشهادة  الترقيم  لوحة  على  الحصول  انتظار  في 
التي  التجارة  هــذه  سينعش  مــا  ــذا  وه امللكية، 
تشغل آالف البائعني واملستخدمني، وتعيد الرواج 

والحيوية لهذا القطاع املنتج والهام.
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شهد إنتاج املأكوالت في األعوام األخيرة، طفرة هائلة 
على جميع األصعدة.. فعلى مستوى الكثرة النوعية، نجدها 
قد ازدادت بنسب عالية، إذ يكفي إلقاء نظرة عابرة على ما 
تعرض املخابز يوميا من أنواع الخبز والفطائر والحلويات 
وقس  إليها،  املشار  الكثرة  هذه  على  للوقوف  إليها،  وما 
حد  على  والصغرى  الكبرى  املطاعم  تعرضه  ما  هذا  على 
سواء، أما من ناحية التفنن في اإلعداد والعرض، فالقضية 
للوصفات  التطوير  بات  فقد  عليها،  يستدل  أن  من  أوضح 
أمرا مألوفا إن داخل البيوت، أو في املطاعم واملخابز، حيث 
والعاملي، جعل  املحلي  في محيطه  الطبخ  على  االنفتاح  إن 
أمر ذلك التطوير ميسورا بفعل ما عرفه مجال التواصل من 
تقدم، سمح للراغب في االطالع على الجديد، متابعة كل ما 
يتم عرضه مفصال ومطبقا بشكل عملي يسمح بتحويله إلى 
أن  كما  نقصانا،  أو  زيادة  فيه  التصرف  أو  مشابه،  منتوج 
التفنن في التصوير املبني على مقومات اإلثارة واإلغراء قد 
بدون طرق  املستهلكني  أبواب  الطبخ ولوج  أتاح ملنتوجات 
البريد  ساعي  أضحت  فالصورة  طويل،  انتظار  أو  عنيف 
األمني املوصل للرسالة على أكمل وجه، لذلك تتم االستجابة 

الفورية، ويكون اإلقبال على املنتوج بالطريقة املأمولة. 
وسائل  أن  نجد  اإلنــتــاج،  في  السرعة  إلــى  جئنا  وإذا 
وفق  طبخه  يلزم  ما  بطبخ  سمحت  قد  الحديثة  الطبخ 
أو  األسر  داخل  إن  متناهية  وبسرعة  املحددة،  املواصفات 
محالت  عليه  يطلق  بات  فيما  والبيع  العرض  محالت  في 
املنتجات  تأتي  سبق،  ملا  ومواكبة  السريعة،  الوجبات 
البيع،  أماكن  داخــل  مكثف  بشكل  حضرت  التي  املعلبة 
فدخلت - بالتالي - إلى سلة غذاء املتسوقني، ويكفي اإلشارة 
هنا إلى علب اململحات التي تستهوي األطفال، وفي مقدمتها 
وتتوسطها قطع  مغرية  صور  تزينها  التي  املنتفخة  العلب 
بطاطس ذات نكهات تلقي باألطفال فيما يشبه اإلدمان الذي 
ال فكاك منه، ولذا وجدت هذه العلب وما شابهها أماكن قارة 
داخل الدكاكني الصغرى وسط األحياء، وبالقرب من املدارس، 
أو عرضها،  أثناء تحضيرها  تتطلب جهدا  ال  وأنها  ال سيما 
الصحي في  املجال  ما هو نصيب  أن نتساءل:  لنا  لذلك حق 
غمرة هذه الكثرة النوعية للمأكوالت ومنتجاتها؟ هل العرض 
املبني على اإلغراء يضع صحة املستهلك ضمن أولوياته؟ هل 
من  واالستفادة  الوصفات،  بني  والخلط  اإلعــداد  في  التفنن 
الصحي،  الجانب  يستوقفه  والــعــاملــي،  اإلقليمي  املطبخ 
فيستبعد املواد التي تسيئ إلى األبدان، أم أن تلك املواد هي 
التي تعطي لألكلة نكهتها وسحرها الذي يستحوذ على املقبل 
الراغب  إلى  بها  وتصل  بها،  تطبخ  التي  السرعة  عليها؟ هل 
متطلبات  أن  أم  الصحي،  الجانب  األخرى  هي  تراعي  فيها، 
هذه  وهل  القبيل؟  ذاك  من  يهمها شيء  ال  واحتكاره  السوق 
عليها  يقبل  والتي  الثمن،  قليلة  الحمل  الخفيفة  العلب 
صغارنا صباح مساء، تضع في االعتبار األثار الخطيرة على 
صحتهم، أم أن املنتج واملسوق ال يهمه أن تتسوس أسنانهم، 
توعية  إلى  سبيل  من  هل  ثم  أجسادهم؟  البدانة  تضرب  أو 
املستهلك في هذا الباب، أم ينبغي تركه لحاله، وهو الذي في 
أثناء  إليه  يتعرض  الذي  الضرر  درجة  على  الوقوف  إمكانه 

استهالك ما يستهلك، ولو بعد فوات األوان؟ 

تساؤالت على هامش التطور 
المتسارع في إنتاج المأكوالت

عثمان محمود
ندوب غائرة في نفوس »مالين الحوانت« المنكسرة! 

القاهر،  الــزمــن  سموم  نفث  فــي  مستمرا 
ما  مقتل!  في  فتصيبه  الظلم  حركة  تشل  لعلها 
فتئت أكتب من محبرة مدادها سنوات من العمر 
كونتوار  خلف  ركبتاي  على  جاثيا  قضيتها 
الحانوت، مثل سجني يعجز عن الوقوف من شدة 
العقوبات الجاثمة على عاتقه، أتصور كيف كانت 
مواقع  لوال  الحوانت  مالني  نفسية  عليه  ستبدو 
التواصل االجتماعي التي يفرغون فيها طاقاتهم 
على  سيصيرون  اليوم  أنهم  شك  فال  السلبية.. 
أقل تقدير، مع توالي الضغوطات، مثل بالونات 

قابلة لالنفجار في أي لحظة.
غرف  أدوار  في  بالتدبر  الحوانت  مالني  انشغل  لطاملا 
وتنظيمات مهنية، وفي مدى انعكاس اشتغالها على املشهد 
يوم،  بعد  يوما  لهم  يتأكد  اليومية، حتى  الواقعي ألحوالهم 
املؤرقة  الهواجس  من  نجاتهم  لفرص  املتواصل  الهدر  مع 
لبالهم، أنهم بصدد رعاية َمَرَدة من العالم السفلي، ووحوش 

خرافية تقتات على أوهامهم بشره جنوني.
فعندما أقدم وزير الصحة السابق، الحسني الوردي، على 
إغالق ضريح »بويا عمر«، لم يكن يدرك أو غاب عنه أن مول 
الحانوت هو من يأوي أكبر عدد من املصابني بجنون ترّدي 
القدرة الشرائية! وهم أكثر الحمقى شيوعا وانتشارا حسب 

إحصائيات كّناش الـكريدي!
بشكل  الحوانت  مالني  محيط  تفاصيل  املرء  يفهم  ولكي 
عليه  يتعني  فيه،  يتخبطون  الذي  املــزري  الواقع  من  أقرب 
الحد  ذلك  عند  ينتهي  وأال  القطاع،  أعماق  في  يغطس  أن 
فحسب، بل يستمر في الغوص إلى أن يخترق ظلمات الدرك 
األسفل، املعزولة عن أضواء الشمس بُحجب التهميش حيث 
وألغاز مبهمة! تحرسها  االستفهام  الكثير من عالمات  ترقد 
جدا،  طويلة  بشفاه  تمتاز  البلوط،  بديدان  شبيهة  كائنات 
تجعلها قادرة على رصد أبسط تحرك من مكان بعيد.. لديها 
انتباهها،  يثير  شيء  كل  سحق  على  قادرة  وأنياب  أسنان 
فهي تحتاج دوما إلى تناول أي شيء، وفي أي وقت، لتبقى 
قيد حياتها غير قادرة على إغالق أفواهها الكهفية املمتلئة 

بأسنان تشبه الخناجر.. ثم ماذا بعد؟
مؤقت،  بشكل  العالم  هــذا  يغادر  أن  عليه  ذلــك،  بعد  ثم 
تنظيف وتعقيم،  إلى عمليات  االنفصال عنه  يخضع بغرض 
حينها  والطفيليات.  الشوائب  جميع  من  بموجبها  يتخلص 
يشرع في التحليل وفي القياس بعيدا عن املؤثرات ومختلف 
املتداخلة  العوامل  أســاس  على  املتشكلة  الجاذبية  أنــواع 
فيما بينها، بما فيها القائمة والظرفية والطارئة واملتحولة، 
إصالح  بهما  ينوي  مشروع  أو  فكرة  لديه  تنضج  ريثما 
الواقع، فيعاود من جديد تكرار نفس املراحل تباعا: الغطس 
عملية  إجــراء  عند  ذلك  أكان  سواء  التحرر،  ثم  الخروج  ثم 
اختيار  وإنما  الكل،  تعميمها على  ينبغي  ال  التي  التجريب، 
مؤهلني من هذا الكل، تظهر عليهم بوادر التعاون بهدف خلق 
نموذج ُيقتدى به، أو سواء عند العزم على التنزيل النهائي، 
حتى  نهائيا،  تنزيال  قاطع  بشكل  اعتباره  ينبغي  ال  الــذي 

تحتدم املنافسة حول اإلقبال عليه.

نوعه،  من  فريد  مجتمع  القرب  تجارة  فقطاع 
على  االقتصار  يصعب  متقلب،  بمزاج  يتميز 
أيضا  يصعب  كما  فقط،  الخارج  من  إصالحه 
ولهذا  فحسب،  الداخل  من  بإصالحه  االكتفاء 
عجزت غرف وتنظيمات مهنية على املضي بعيدا 
بال  ُولــدت  أنها  نقول  ال  حتى  املشوار،  هذا  في 
من  أوتيت  ما  وعلى  ألنها  األصــل،  من  طموح 
لم  التبذير،  بالوعات  مجمله  تشفط  هيلمان، 
اعتباره  يمكن  ملا  املعقلن  التدبير  إلى  قط  تسَع 
الواجهة  بــريــق  بــني  يجمع  الـــذي  الــاّلمــنــطــق، 
الــشــدود  مظاهر  أبــشــع  فــي  الــبــاطــن،  وعفونة 

العصية على االستيعاب!
ومكتظ  آلخــر،  جيل  من  وراثية  بتراكمات  مثقل  القطاع 
يتصور  من  واهــم  فهو  لذلك،  املتوقع،  فــوق  بالتناقضات 
إصالحه بمحض إرادة فردية دون بلوغ الجماعية، وبهلوان 
متنكر في زّي عارف من يراهن على أجهزة التحكم عن بعد 
للوقت  متروكا  بقَي  ولذلك  العشوائية،  وحل  من  إلخراجه 
تطرأ  الظروف  أن  كما  يرحم،  ال  الوقت  أن  مع  وللظروف، 

وتتحول بدون سابق إنذار.
باطنية،  إكراهات  بحكم  القطاع  في  تطّورت  شتى  أمور 
تمخضت عنها حلول فطرية من رحم املعاناة، وأمور أخرى 
سادت، وصمدت، فتطورت معها مناعة تقاوم إلى حد اليوم 
املحظورات  ظاهر  الوقت  مع  اكتسبت  خارجية،  ضروريات 
املحيطة من الخارج، وألن الطبيعة ال تقبل الفراغ، ال تتوقف 
الظروف عن تغيير جلودها باستمرار، وكل فكرة كانت قابلة 
للتحقيق باألمس القريب عن ُيسر، تصبح في الغد الوشيك 
قانونا مفروضا بال مشاورات، ال ُيعذر الجاهل به، وال ُيحمى 
هذا  ظل  في  مسؤولون  سواسية  الجميع  بل  عنه،  الغافل 
لغرض  املقاس  على  بمن صنعه  األمر  تعلق  سواء  القانون، 
جهل،  عن  أو  درايــة  عن  له  ســّوق  َمن  أو  يعقوب،  نفس  في 
فضال عن املقصود به، وهو إما في حالة شرود دائم أو على 

الهامش دون جدال!
في  غائرة  الظلم  يخلفها  التي  تلك  ــدوب،  ن أعمقها  ما 
ُيناول  التي  تلك  صــورة،  أقساها  وما  املنكسرة،  النفوس 
شيء،  كل  الشيء  فاقُد  القضبان  خلف  من  لزبنائه  فيها 
إال محموال على  يبارحها  ال  بزنزانته،  قابعا  يظل هو  بينما 
قدرا مكتوبا،  األبدي  اإلفراج  يأتيه  الحظ  نعش، وإذا حالفه 
فُيشيع مباشرة إلى املقبرة، ثم يدفن مكرما، يواري جثمانه 
النسيان.. فقد أضحى السوق أشبه ما يكون بحقول مزروعة 
باأللغام، مفخخة بال سياجات تثير الحيطة والحذر، ال يكاد 

يخلو فيها ركن من قنبلة إفالس مدفونة.
ُيعتقد  ما أغرب مصير مول الحانوت، كل ما حوله أو ما 
أصوله  قيمة،  بال  يكون  يكاد  به،  مرتبط  أو  إليه  ُينسب  أنه 
عيد،  كل  رأس  على  أضحية  حول  شتاتها  يجمع  مبعثرة 
لسانه مربوط بحرف لخص تراثه في لوحات فلكلورية، أما 
تجارته.. فحكايات من الصدف املاضية بال عودة، ليس فيها 
مضارع ينحو أو يقتفي األثر، وال مستقبل في األفق يبدو أو 

يفتح شهية السفر.

الطيب آيت أباه 

    

عبد الهادي الصبيحي.. سفير فوق العادة

 1925 سنة  الصبيحي  الهادي  عبد  ولد 
في مدينة سال، وصار إلى عفو هلل سنة 1998 
دبلوماسيا  وكــان  عاما،   73 ناهز  عمر  عن 
محنكا لدرجة اجتمع فيه ما تفرق في معظم 

السفراء.
الصبيحي،  الــهــادي  عبد  مع  وبتنسيق 
السوفياتي  االتــحــاد  ــي  ف ــغــرب  امل سفير 
املاضي،  القرن  من  الستينات  نهاية  خالل 
وفدا  السوفياتي  االتحاد  حكومة  استدعت 
السوفياتية،  الديار  لزيارة  مغربيا  دينيا 
أقطار  قعر  فــي  املــغــرب  سفير  لعب  حيث 
االتحاد السوفياتي دورا طالئعيا في تنظيم 
الرحلة قيد حياة امللك الحسن الثاني، وعقب 
البعثة  هذه  تفاصيل  بعض  جاءت  موافقته، 
بني  العالقات  تاريخ  في  نوعها  من  األولــى 
وزير  اإلسالمي،  الوفد  ترأس  البلدين، حيث 
بركاش،  أحمد  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 

وعضوية عبد هلل كنون وعبد الكبير الفاسي 
الدكالي،  الرحمن  وعبد  هلل  بنعبد  ومحمد 
في  كان  موسكو،  إلى  البعثة  وصول  ولدى 
الــهــادي  عبد  تقدمه  ــام  ه ــد  وف االســتــقــبــال 
اإلدارة  ورئــيــس  املــغــرب  سفير  الصبيحي 
الحكومة  وممثلي  روسيا،  ملسلمي  الدينية 
موسكو،  مسجد  وخطيب  وإمام  الشيوعية، 
وكان أول عمل قام به أعضاء الوفد، زيارتهم 
بمدينة  الدينية  للشؤون  األعلى  للمجلس 
األسقف  استقبالهم  في  كان  حيث  موسكو 
التي  الحرية  على  لــالطــالع  دعــاهــم  الـــذي 
الدينية  شعائرهم  املسلمون  بها  يمارس 
أمن  في  السوفياتي  االتحاد  في  وطقوسها 
على  املكان  عني  في  البعثة  ووفقت  وأمــان، 
الشيوعية  الحكومة  تبذلها  التي  الجهود 
املسلمني  املــواطــنــني  روحــيــا  إســعــاد  قصد 

باالتحاد السوفياتي.
ومن النوادر، أنه بعد رجوع أحمد بركاش 
زعير  بطريق  إقامته  فــي  ــه  زرت ســفــره،  مــن 
وقلت  الرحلة  على  تهنئته  قصد  بالرباط، 

التلفزة  فــي  رأيــتــك  إنــي  الحميم  لصديقي 
ستالني،  قبر  قبة  تحت  أكفك  ترفع  املغربية 
»فعال رفعت يدي إلى هلل بالدعاء  فأجابني: 
ما  ــذا  وه املــلــحــدة«،  الشيوعية  يشتت  أن 
 1991 سنة  الشيوعية  انهارت  حيث  حصل، 
والصواب يجب  ثابت  »العداء  منطق  حسب 

أن يكون«.
الفالحي  املهندس  الدينية، عني  البعثة  وبعد 
سنة  للفالحة   وزيــرا  الصبيحي،  الهادي  عبد 
خالل  بأعجوبة  األحمر  املوت  من  ونجا   ،1971
الصخيرات،  في   1971 سنة  املشؤوم  االنقالب 
اختبأ  حيث  الخارقة،  ونباهته  ذكائه  بفضل 
تحت سيارته - حسب روايته - علما أنه كان لي 
احتكاك بشخصيته، نظرا ألنه كان أخ املرحومة 
العم  زوجـــة  الصبيحي،  ربيعة  هلل  برحمة 
املحبوب موالي عبد هلل العلوي، وصار ينتظر 
يحفظ  أن  العاملني،  رب  إلى  الدعاء  في  النهاية 
املغربية،  األمة  على  السطو  من عصابة  املغرب 
واستجاب له هلل تعالى فأنقذ املغرب من دمار 

الطغيان وانقلب االنقالب على املنقلبني. 

علي العلوي

بروفايل



    

طعنات في ظهر الهواء..
في ظهر  »طعنات  ديوان  عنوان  يحظى 
الكاتب،  اهتمام  من  مهم  بنصيب  الــهــواء«، 
وقد يجهد كثيرا من أجل صياغته بما يخدم 
إال  املؤلِّف  يهدأ مجذاف  املؤلَّف، وال  تفاصيل 
إثارة  على  قادرة  تشويقية  كثافة  بعد ضمان 
شهية القارئ وحماسته، وللعنوان عند روالن 
بارث دور أساس إزاء النص والكتاب بأكمله، 
خصبة  تأويلية  مجاالت  على  ينفتح  أنه  كما 
يبرزها  التي  املعلومات  حجم  في  بالنظر 

كانت  قليلة  املحتوى،  حول 
كانت  وســـواء  كثيرة،  أو 
مضمرة أو بارزة، فالعنوان 
رئــيــســيــة  مــحــطــة  إذن، 
عندها  التوقف  تقتضي 
مجمل  فـــي  ــفــحــص  ــت وال
لها..  املحتملة  الــقــراءات 
وأيقونة  ــة  دال عالمة  إنــه 
ــرة بــالــتــمــحــيــص  ــ ــدي ــ ج
بعدا  ويمنح  واملجالسة، 
استثماره  بغرض  محفزا 
الصفحات،  تقليب  فــي 
وقد يتعدى ذلك إلى فعل 
يغدو  هــكــذا  ــاء..  ــن ــت االق
العنوان - بناء على هذه 
صعبا  رقما   - املعطيات 
الدينامي  التكتيك  فــي 
للمؤلَّف، ومعادلة تحتاج 

التحليل واالستنطاق.
ضمن  بلمو  محمد  الشاعر  عنوان  ويندرج 
بالتطريزات  املثقلة  الخبرية  الــعــنــاويــن 
بعده  في  النوعية  واالســتــعــارات  املجازية 
الشاعر  أناقة  تظهر  إذ  والتجميعي،  التكتلي 
عن  تنم  وبطريقة  الثالث  الكلمات  انتقاء  في 
واللغوي،  البالغي  وتبصره  الرجل  فصاحة 

كل  داللــة  في  التوغل  شــأن  ومــن 
من  بالكثير  يشعرنا  أن  كلمة 
املعنى  ــل، وامــتــزاج  ــم واألمـ األل
بالالمعنى، ثم انتظار ما قد يأتي 

وما ال يأتي.
في  »طعنات  العنوان  ويؤشر 
من  الكثير  على  ــهــواء«  ال ظهر 
فتندغم  وتمتد  الذاتية،  الهموم 
األبعاد  في  الجماعية  والهموم 
النفسية والفكرية والثقافية، وقد 
شاعرنا  دأب 
على  دومــــا 

دواوينه  عناوين  تغليف 
رغبة  األبعاد  هــذه  بمثل 
القارئ  استفزاز  في  منه 
النقدية  طاقته  وتثوير 
ديوانه  في  كما  والفنية 

املوسوم »رماد اليقني«.
صيغة  بــلــمــو  ــتـــار  اخـ
ــذه  الــجــمــع، وتــأثــيــر ه
من  وأشــد  أقــوى  الصيغة 
ناحية  مــن  املــفــرد  صيغة 
وإذا  ــى،  ــن ــع وامل ــة  ــداللـ الـ
فإننا  »طعنات«،  في  تمعنا 
حميمة  صــديــقــة  نلفيها 
وهنا  والــخــيــانــة،  لــلــغــدر 
ما  ــؤرق:  امل السؤال  يطرح 
بالغدر  الــطــعــنــات  عــالقــة 

والخيانة؟
قصائد  في  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  توجد 
الديوان وأخص بالذكر قصيدة »أريج«، حيث 
أملا  تتناسل  أثيرة  بخلجات  الشاعر  يبوح 
وأمال، وقد خلف رحيل الحفيدة جرحا غائرا 
النفسي،  وعامله  الشاعر  جسد  في  وعميقا 

االتجاهات  عقارب  فقد  إنه  حتى 
معنى  بال  عالم  في  واإلحداثيات 

وال منطق.
وال يقف بلمو عند حدود املكان 
سلطته  يمارس  إنه  بل  والزمان، 
ويسّلط  بالغة،  بخصوبة  الفنية 
»ظهر  مكون  في  الجمالية  رؤيته 
الهواء«، وهل للهواء ظهر؟ أليس 
الهواء من مرادفات الحياة؟ كيف 
هو إحساس الهواء عندما يطعن؟ 
هل اإلحساس نفسه الذي يحسه 
بهذا  بلمو  ليصبح  ــان؟  ــس اإلن
يفرق  وال  للهواء،  معادال  التساؤلي  الطرح 
يتأملان  ويتفقان،  يتحدان  شيء،  أي  بينهما 
في  يتشاركان  نفسه،  القرح  ويتقاسمان  معا 
يعاني  بلمو  كان  وإذا  واملرجعيات،  الهوية 
تسلل املوت إلى جسد أريج بدون رحمة، فإن 
امللوثة،  الهواء يعاني غدر املصانع واملعامل 
وبال رحمة أيضا.. هكذا يصدح صوت املعاناة 
والوجع في رحم األمل، بال هوادة يصر بلمو 
والهواء معا على شق طريق التجدد والبعث 

النفسي والوجودي.
ــوان مــثــقــال بــاملــجــازات  ــعــن كــمــا يــبــدو ال
قــراءة  مــن  أكثر  يحتمل  إذ  واالســتــعــارات، 
بالغية وفنية تبعا لفك الشيفرات السيميائية 
للهواء ظهرا،  الشاعر  فقد جعل  فيه،  الكامنة 
الطعنات،  يتلقى  إنسان  صورة  في  وصوره 
الواحدة تلو األخرى، وهذه الفحوى املجازية 
تجعل من عالقة الجزئية بني الظهر واإلنسان 
تسائل  باذخة،  شاعرية  جمالية  على  قائمة 
الهواء  يمتلك  أن  يعقل  وال  واملمكن،  الكائن 
من  أكبر  الشاعر  مقصدية  أن  غير  ظــهــرا، 
تحس  بشرية  بعباءة  الهواء  يدّثر  فهو  ذلك، 
وتشعر وتتفاعل مع أحوال الزمن ومتغيراته، 

كما يستطيع هذا الهواء أن يبوح بما يعتصر 
التي  النفايات  نتيجة  حــاد  ألــم  مــن  داخــلــه 
تخنقه والغازات التي تسّود بياضه، وتتأنق 
االستعارة في صلب العنوان مجددا، فتكسبه 
استعارة  إنها  واملواجهة..  التحدي  صبغة 
لها،  الشاعر  أريج وحب  الروح والحب، روح 
في  الشاعر  يقحمنا  البالغي  التأويل  بهذا 
التي  الشعورية  الدفقات  من  الالمتناهيات 
في  العطشان  ظمأ  يبلل  كماء  زاللــة  تنسكب 
إنه  الواحدة،  القطرة  شدة عطشه، لكنه يأبى 
يطمع في أكثر من ذلك لعله يستعيد حيويته 
ونشاطه، واملتصفح لصفحات الديوان يلمس 
فال  الشاعر،  التي تقض مضجع  الحزن  تيمة 
بطش  من  التخفيف  استطاعت  العزاء  قطرة 
انتشال  استطاعت  النسيان  قطرة  وال  املوت، 
وتتشابك  األحــزان  تتجمع  حــداده،  من  بلمو 
والــعــرض  بالطول  تتمدد  ثــم  بينها،  فيما 
الشاعر  ــزور  ت غــادرة  طعنات  إلــى  لتتحول 
ورغم  وترحاله،  حله  في  شاخصة  وتتأوب 
القيصر  قــاوم  كما  ويجابه  يقاوم  فهو  ذلــك، 
يوليوس طعنات الغدر ممن وثق فيهم، فحمل 
جراحه يتلوى أملا ويبثها لصديقه بروتوس، 
الصداقة،  باسم  العون  ويطلبه  األمل  ينشده 
لكن بروتوس لم يتجاوب لنداء زميله، وبدون 
في  ليس  طعنه،  ثم  أخرج سيفه  أدنى شفقة، 
والثقة  الصداقة  ميثاق  في  بل  فقط،  صــدره 

والزمالة.
واملعزوفة  بالسمفونية  أشبه  إذن،  العنوان 
خلق  إلى  يجرك  منها  مقطع  وكل  الرخيمة، 
عالم هادئ بغرض اإلصغاء لصوت األلم الذي 
تحدثه الطعنات في جسد كل واحد منا، بشكل 
أو بآخر، لكن، هل علينا أن نستسلم؟ ال، علينا 
أن نجابه وأن نصمد، فما دامت هناك حياة.. 

هناك أمل.

المـنبر  الــــحر
العدد: 1601 من 01 إلى 07 أبريل 2022
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ــرام واإلج للظلم  فسيحا  ميدانا  أصبح  مسرحك  دنيا،  يا 
واآلثـــام للخطايا  خصبا  مرتعا  ــات  ب مسرحك  دنــيــا،  يــا 
والــســام ــن  ــ واألم الــســلــم  ــداء  ــ أع يتحالف  كــوالــيــســك  يف 
ــى الــصــمــت نــائــبــا عــن الــكــام ــح ــم أض ــال ــظ ــام قــمــع ال ــ أم
الظام هيمنة  بعد  غامضا  أمسى  دنيا  يــا  فيك  املصير 
ــن مـــواجـــهـــة احلــــرام ــزا عـ ــاجـ ــى احلـــــال أصـــبـــح عـ ــت ح
اآلنام الستقبال  جاهزة  محطة  فأنت  دنيا،  يا  منك  مفر  ال 
ــام األوهـ بــحــر  يف  وغـــارقـــون  ودك  يف  طــامــعــون  عــشــاقــك 
ــرام ــغـ ــق والـ ــش ــع ــخ ال ــوا يف فـ ــ ــع ــ ــم ووق ــه ــوس ــف ــوك ن ــم ــل س
االستسام وموقف  الصمود  حيرة  بني  أيامهم  يستهلكون 
واإلكـــرام  ــود  اجلـ يف  طــامــعــني  وراءك  يــركــضــون  مــســاكــني 
باألحام التاعب  يف  ماهرة  ألنك  دنيا،  يا  بالغدر  وصفوك 
املـــدام ــؤوس  كـ اإلغــــراء  ــدة  ــائ م عــلــى  لضيوفك  تــقــدمــني 
وبكل أصناف اللهو واللعب تسيطرين على العقول واألجسام
الــزحــام ســخــب  يف  فــتــاهــوا  إبــلــيــس  ــع  م عليهم  حتــالــفــت 
اإلنــعــام لنعمة  يــتــنــكــرون  ــدون  ــاح ج ضــيــوفــك  ــا،  ــي دن ــا  ي
الصيام يف  وسلموا  الشهوات  على  وأدمــنــوا  طريقهم  ضلوا 
اخلــتــام بحسن  لــلــفــوز  ويجتهد  يــجــد  ــن  م فــيــك  وقــلــيــل 
ــدي حلــيــاة الـــرضـــى ويــتــمــتــع بــشــريــعــة اإلســـام ــت ــه وي
الــرغــام؟ الــفــنــاء، كــم مــن خــلــق اهلل واريـــت حتــت  يــا دار 
بــاألقــدام أرضـــك  بــســاط  على  يختالون  كــانــوا  بــاألمــس 
العام مــن  الرحمة  يــرجــون  الــتــراب  حتــت  هــم  هــا  والــيــوم 

من فتن العاجلة
بندريس عمراوي الطيب

معذرة إن أطلت الشرود حيث الالبشر.. 
معذرة إن صوبت منظاري وكل عتادي الفكري 
عن  بعيدا  افتراضي،  عالم  والجسدي صوب 
عاملنا القذر حيث زحمة الشوارع وضوضاء 
أبناء وبنات حواء وآدم.. معذرة إن كان قلبي 
عالم  بناء  إلى  ويسعى  بديلة  بحياة  ينبض 
ــات  ودوري مراكز  إلــى  فيه  نحتاج  ال  جديد 
اليومية،  تنقالتهم  في  البشر  لحماية  أمنية 
وال  املــظــلــومــني،  إلنــصــاف  محاكم  ــى  إل وال 
وسائط وال سماسرة زرعوا ويزرعون الفنت.. 
بأسعار  التجارية  األسواق  ويلهبون  ألهبوا 

ال حاجة  برواده،  عالم مضيء  خيالية، وخدمات وهمية.. 
له باإلنارة العمومية من أجل رصد اللصوص واملنحرفني، 
فيه  وتمنع  والوصاية،  املراقبة  وظائف  فيه  تنعدم  عالم 
كلمات من قبيل سلطة، أمن، درك، مخزني، جندي... يكون 
فيه الكل مسؤوال عن األمن والطمأنينة والراحة البشرية..
كنت هناك أفكر في السوائل البشرية الطاهرة من دماء 
ودموع وعرق.. رخصتها البشرية ذاتها، كنت أفكر كيف أن 
الدموع التي هي العمود الفقري ألحزان البشر هي نفسها 
النشوة األخيرة ألفراحهم.. قطرات منها لوقف األذى الذي 
قد يلحقه الحزن بباقي الجسد أو لختم الفرح الذي يتدفق 
الدماء  أن  كيف  أفكر  كنت  الجياشة،  أعضائه  كل  ويغرق 
بنفس  البشرية،  العروق  كل  في  تجري  التي  نفسها  هي 
بعض  في  بسيط  اختالف  مع  وتركيبتها  وكميتها  لونها 
مكوناتها.. دماء وخاليا وأعضاء بشرية بنفس الوظائف 
التي تحكمها مدونة شغل ذاتية موحدة، ونفس البرنامج 
النادر  األحمر  السائل  هذا  أن  كيف  والحمائي..  الغذائي 
والنفيس ال يجد من يثمن قيمة وجوده، كيف أن البشرية 
نفسها  هي  محركاتها،  لكل  والزيت  الوقود  تعتبره  التي 
البشرية التي رخصته وترخصه، واستباحته وتستبيحه، 
واألساليب  الطرق  في  اإلبداع  أجل  من  وتعيش  وعاشت 
لتفجير مجاريه، والقذف به إلى خارج أجسادنا إلى حيث 

ال يمكنه وال يمكننا العيش..
كنت أفكر في عرق يسيل من جسد منتشي، وعرق يصب 

وترغم  وكفاح،  بجد  أعضاؤه  تعمل  جسد  من 
على األعمال الشاقة من أجل املصلحة العامة، 
أو من أجل ضمان قوت يومي استعصى تدبيره 
داخل محيط ال يرحم، كنت هناك حيث ال يمكن 
هناك  كنت  كائن،  اآلن  أنني  لو  كما  أكــون  أن 
حيث اآلن غير كائن وال مكنون، كنت بعيدا عن 
نفسي البشرية.. أحاور الروح التي ال تعترف 
البشرية  السوائل  معنى  تعرف  وال  بالجسد، 
من دماء ودموع وعرق، كنت أناجي الالشيء، 
أسأله عن مصير من بذر تلك السوائل، وعمن 
السوائل  تلك  تفرز  وجعلها  األجساد  أرهــق 
قاموس  في  أبحث  كنت  العبث،  حيث  إلــى  بها  وتقذف 
مستوى  وفي  الــروح  تلك  مستوى  في  بشر  عن  البشرية 
األمانة على كل أعضاء الجسد.. بشر ال يؤمنون بالحدود 
الجغرافية وال التاريخية، عيونهم ال ترى اختالف ألوانهم 
وأجناسهم، وعقولهم ال تميز بني فقرائهم وأغنيائهم، بشر 
لهم القدرة على استئصال كلمات التفرقة وامليز العنصري 
من قواميسهم اللغوية، بشر يدركون حق اإلدراك أن طرق 
العرق،  أو  الدموع  أو  الدماء  من  قطرات  وتدبير  صرف 
ومسار  مستقبل  تحدد  كما  أصحابها  وهوية  قيمة  تحدد 
للحظات  إن ظن ولو  اإلنسان واهم  البشرية جمعاء، وأن 
أنه يمكن أن يجد مصيرا له في عزلة بعيدا عن بني جنسه.
واقع  يتحقق  أن  إلى  وغدا  اليوم  التفكير  إلى  سأعود 
خلوتي، فمعذرة إن صادفتموني شاردا بعيدا عن عاملكم، 
وإن أغفلت نداءاتكم وابتعدت عن دردشاتكم وحواراتكم 
عاملي  في  مزاحمتي  وددتــم  إن  بكم  ومرحبا  اليومية.. 
والغوص في جوهر الحياة وعصارة مصانعها املبذرة، 
مرحبا بكم لتتذوقوا من رحيق البشرية ولتدركوا قيمة 
سوائلنا الطاهرة التي تنزف من أجسادنا بسبب طعون 
في  نتبادلها  التي  واالستبداد  الفساد  وسكاكني  سيوف 
في  هو  الــذي  عاملي  في  بكم  مرحبا  وحراكنا،  سكوننا 
أنتم  لعاملكم..  بديال  لتنزيله  بشرية،  أسوار  إلى  حاجة 

قادمون ال محالة.

إلى متى يستمر نزيف الدماء والدموع والعرق ؟

 بوشعيب حمراوي
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الحجوي يدافع
 عن الحكومة

للحكومة،  العام  األمني  رفض 
االتــهــامــات  الــحــجــوي،  محمد 
ــا املــجــمــوعــة  ــه ــت ــتـــي وجــه الـ
النيابية لحزب العدالة والتنمية 
ــة الــريــع  ــاي ــحــم ــحــكــومــة ب ــل ل
من  لعدد  بعد سحبها  والفساد، 
املؤسسة  من  القوانني  مشاريع 
من  أن  معتبرا  الــتــشــريــعــيــة، 
سحب  دستوريا  الحكومة  حق 
القوانني التي تريد استنادا إلى 
ملجلسي  الداخليني  النظامني 

البرملان.
عن  رده  فــي  الحجوي  وقــال 
املجموعة  لرئيس  كتابي  سؤال 

»ليس  بوانو:  هلل  عبد  النيابية 
هناك ما يخالف الدستور، لكون 
الداخلي  النظام  من   177 املادة 
أنه  على  تنص  النواب،  ملجلس 
للحكومة أن تسحب أي مشروع 
قانون في أي مرحلة من مراحل 
املسطرة قبل تمام املوافقة عليه 
مضيفا  ــواب«،  ــن ال مجلس  فــي 
اللجوء  الحكومة  حق  »مــن  أن 
في  وليس  املسطرة،  هــذه  إلــى 
أو  الــدســتــور  يخالف  مــا  ذلــك 
وأوضح  التنظيمية«،  القوانني 
مقتضيات  بــأن  ذلــك  الحجوي 
الداخلي  النظام  من   196 املادة 
تقول  املــســتــشــاريــن،  ملــجــلــس 
تسترجع  أن  للحكومة  »يمكن 
القوانني  مشاريع  تسحب  أو 
شاءت  متى  لدنها  من  املقدمة 
ــن مــراحــل  وفـــي أي مــرحــلــة م

نفس  اتباع  شريطة  املناقشة، 
تلك  دامت  ما  إيداعها،  مسطرة 
املشاريع لم تتم املصادقة عليها 

من قبل مجلس املستشارين«.

االنتقائية في سحب
 القوانين

ــة أن  ــارضـ ــعـ تــــرى فــــرق املـ
الحكومة تتعمد سحب القوانني 
ولوبيات  جــهــات  تــخــدم  الــتــي 
املستفيدة  وخــاصــة  مــعــيــنــة، 
العمومي  واملــلــك  الــريــع  مــن 
واإلثراء غير املشروع من خالل 
العمومية  بالصفقات  التالعب 
الــعــام، والتي  واخــتــالس املــال 
لتقويض  مهمة  مشاريع  تعتبر 

وتخليق  ومحاصرته  الفساد 
الحياة العامة، وربط املسؤولية 
الفضلى  القيم  وزرع  باملحاسبة 

داخل املجتمع.
النائب  أكد  السياق،  هذا  في 
البرملاني، مصطفى اإلبراهيمي، 
ــنــيــابــيــة  ال »املـــجـــمـــوعـــة  أن 
دستورية  تناقش  ال  واملعارضة 
ــن طــرف  ســحــب الـــقـــوانـــني مـ
أن سحب  ترى  وإنما  الحكومة، 
الحكومة  مــن  ــقــوانــني  ال هـــذه 
سحب  خــالل  من  بانتقائية  تم 
على  ومختارة،  معينة  مشاريع 
غرار مشروع تجريم اإلثراء غير 
املشروع الذي كان على األغلبية 
ومعالجته  فيه  النظر  الحكومية 
تريد،  التي  التعديالت  وإدخــال 
أغلبية مريحة  تتوفر على  ألنها 
عبر  القوانني  تمرير  من  تمكنها 

التصويت عليها بأغلبية مريحة 
»الحكومة  أن  وأضــاف  جــدا«، 
ــامــت أيــضــا بــســحــب قــانــون  ق
وامللك  العمومي  امللك  احتالل 
منه  تستفيد  الـــذي  الــبــحــري، 
سابقني  ووزراء  حزبية  أسماء 
لهذا  متضاربة،  مصالح  لديهم 
املشروع  تمرير هذا  تمت عرقلة 
على  ــاء  األســم هــذه  وضغطت 
ــشــروع  امل لتجميد  ــا  ــه أحــزاب
ــانـــون«، مــشــيــرا أيــضــا إلــى  قـ
الصحية  التغطية  منح  قانون 
مهما  مشروعا  يعتبر  والـــذي 
التغطية  نطاق  بتوسيع  يسمح 
ــديــن،  ــوال ال لتشمل  الصحية 
ويهدف إلى تمكينهما على غرار 
االستفادة  من  واألوالد،  الــزوج 

من نظام التأمني اإلجباري 
لفائدة األجراء  عن املرض 

إعــداد. خالد الــغازي

إلى  البرملان  من  القوانين  سحب  قضية  عادت 
محمد  للحكومة  العام  األمين  جواب  بعد  الواجهة 
لحزب  النيابية  املجموعة  مراسلة  ىلع  الحجوي، 
الحكومة  قيام  انتقدت  والتي  والتنمية،  العدالة 
بسحب مجموعة من مشاريع القوانين من مجلس النواب، قائلة أن 
حول  األسئلة  من  الكثير  يطرح  انتقائي  بشكل  تمت  العملية  هذه 
تصورها ومخططها التشريعي، السيما وأن املشاريع املسحوبة من 

مجلسي البرملان لها عالقة بمحاربة الفساد والريع.
إلى  سؤالها  يف  لـ»البيجيدي«  النيابية  املجموعة  واعتبرت 
ألن  صادم،  املشاريع  هذه  سحب  أن  للحكومة،  العامة  األمانة 
بمصادقة  حظيت  قانونية  بنصوص  يتعلق   - نظرها  يف   - األمر 
تتجاوز  وطنية  استراتيجيات  بتنزيل  وتتعلق  الحكومي،  املجلس 
أن  تستبطن  السحب  »عملية  أن  إلى  مشيرة  الحكومي،  الزمن 

التشريعية  األولويات  يحدد  أنه  يفترض  تشريعيا  للحكومة مخططا 
ويتناغم مع البرنامج الحكومي، وهو ما يجب معرفته«.

والحكومة،  العدل  وزير  ضد  انتفضت  قد  املعارضة  فرق  وكانت 
قانونا مهما  يعتبر  الذي  املشروع،  غير  اإلثراء  بسبب سحب مشروع 
وحماية  ثرواتهم،  مصدر  عن  املسؤولين  ومساءلة  الفساد  ملحاربة 
تنهجها  التي  للسياسة  رفضها  مؤكدة  النهب،  من  العام  املال 
باإلصالح  مرتبطة  قوانين  مشاريع  بتعطيل  يتعلق  فيما  الحكومة 

ومحاربة الفساد.
فرق  اتهامات  ىلع  للحكومة  العامة  األمانة  ردت  جانبها،  من 
النيابية  املجموعة  سؤال  وعن  للحكومة  البرملانية  املعارضة 
قائلة  القوانين،  مشاريع  سحب  مسألة  بخصوص  والتنمية،  للعدالة 
إطار  يف  وجه  أكمل  ىلع  الدستوري  بواجبها  تقوم  »الحكومة  أن 

قانوني ليس فيه أي إشكال«.

أول مواجهة بين األمانة العامة للحكومة والمعارضة حول
الـــبرلمان القوانـــين من  سحـــب 

الحجوي
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القطاع  في  املعاشات  وأصحاب 
االنتقائية  عن  متسائال  العام، 
في  الحكومة  بها  تــقــوم  الــتــي 
معينة  قوانني  مشاريع  سحب 
القوانني  جميع  سحب  عــوض 
دفعة واحدة من البرملان وإعادة 

النظر فيها وتجويدها.
هناك  أن  اإلبراهيمي،  وأبــرز 
املطروحة  الخالفات  من  العديد 
ترغب  ال  والتي  الحكومة،  مع 
معالجتها،  أو  عنها  اإلجابة  في 
ــة الـــزيـــادة  مـــن بــيــنــهــا مــســأل
أن  دون  املــحــروقــات  ثمن  فــي 
ورئيسها  الــحــكــومــة  تــتــدخــل 
لتوزيع  شركة  أكبر  يملك  الذي 
مسألة  لديه  وهنا  املحروقات، 
شركته  لكون  املصالح،  تضارب 
هذه  مــن  هائلة  أربــاحــا  تحقق 
استفادة  جانب  إلى  الزيادات، 
الدولة من هذه الزيادات بنسبة 
باملائة   30 لـــ  تصل  ضريبية 
البنزين،  أو  »الـــغـــازوال«  فــي 
مجلس  تقرير  ــن  أي متسائال: 
املنافسة بخصوص املحروقات؟ 
بعدما  للوجود  يخرج  لم  وملاذا 
أصدر املجلس تقريرا حول أزمة 
النباتية،  الزيوت  ارتفاع أسعار 
وبرأ الشركات املحتكرة للسوق 

الوطنية من املسؤولية؟
تهرب  البرملاني  ذات  وانتقد 
ــن اإلجـــابـــة عن  ــة مـ ــوم ــحــك ال
واملحروقات،  األســعــار  قضايا 
في حل  رغبة  لديها  ليست  فهي 
املشكل، سواء بتسقيف األسعار، 
إذ  أو نقص الضريبة واألرباح، 
الدولية  بالسوق  دائما  تتذرع 
ــا، وتــرفــض  ــيـ ــرانـ ــة أوكـ ــ وأزمـ
التواصل مع املعارضة واإلجابة 
من  العديد  حول  تساؤالتها  عن 

القضايا.

سياسية  أسباب 

يرى املحلل السياسي عبد الرحيم 
الجديدة  الحكومة  أن  العالم، 
تجهز  أن  حقها  من  الليبرالية 
عليها  وليس  جديدة،  مشاريع 
وضعتها  بقوانني  ترتهن  أن 
ذات  أو  إســـالمـــيـــة  ــة  ــوم ــك ح
فيها  تحسم  لم  دينية  مرجعية 
حقها  مــن  حــيــث  تــمــررهــا،  أو 
لدى  موضوعة  مشاريع  سحب 
البت  يتم  ولم  مدة  منذ  البرملان 
الناحية  من  أنه  مضيفا  فيها، 
الدستورية والسياسية، من حق 
املشاريع  تسحب  أن  الحكومة 
ولكن  انتقائية،  كانت  لو  حتى 
سيكون  السحب  عملية  تقييم 
إلى  املشاريع  هــذه  ــادة  إع بعد 

قبة البرملان. 
أســبــابــا  هــنــاك  أن  ــح  ــ وأوض
سياسية  هي التي دفعت الحكومة 
قصد  املشاريع،  هذه  إلى سحب 
تــجــويــدهــا وتــطــويــرهــا، وهــذا 
كان  إذا  لكن  للعلن،  الظاهر  هو 
أخــرى،  أمـــورا  يخفي  السحب 
الجهات  بعض  رفض  قبيل  من 
اإلثراء  لقانون  الحكومة  داخل 
إشــراك  إلغاء  أو  املشروع  غير 
الصحية،  التغطية  في  الوالدين 

وعدم اإلضرار بحقوق اجتماعية 
الفساد،  محاربة  أو  للمواطنني 
االنــتــظــار  يتطلب  فــاملــوضــوع 
هذه  الحكومة  ــادة  إع حني  إلــى 
املشاريع املسحوبة إلى البرملان، 
السابقة،  املشاريع  مع  ملقارنتها 
يتعلق  ــر  ــ األم هــل  الــحــكــم  ثــم 
للقوانني  بإفساد  أم  بتجويد 

والتقليل من جودتها.

واعتبر العالم أن عملية سحب 
البرملان  من  القوانني  مشاريع 
ألنه  الــحــكــومــة،  لــهــذه  تحسب 
بإمكانها أن تترك هذه املشاريع 
في خزانة البرملان تستمر ألربع 
كما  أخـــرى  ســنــوات  خمس  أو 
كان من قبل، بعدما ظلت العديد 
املشاريع عالقة ومجمدة في  من 
قناة  مــشــروع  مثل  املجلسني، 
فــي مجلس  املــوجــود  الــبــرملــان 
 ،2016 سنة  منذ  املستشارين 
وقانون مدونة التغطية الصحية 
2016 أيضا،  للوالدين منذ سنة 
ثم مسودة القانون الجنائي منذ 

سنة 2015-2014.
وكــشــف نــفــس املــتــحــدث عن 
كون مشروع القانون التنظيمي 
لــلــدفــع بــعــدم الــدســتــوريــة ظل 
األمانة  ثالجة  في  مكانه  يراوح 
حكومة  عــهــد  وفـــي  للحكومة 
قبل   ،2011 سنة  منذ  العثماني، 
الحالية  الحكومة  تخرجه  أن 
الوجود، حيث صادق  حيز  إلى 
عليه مجلس النواب في انتظار 
املستشارين  مجلس  مصادقة 
ــى املــحــكــمــة  ــ ــل إعـــادتـــه إل ــب ق
قانون  أنه  مؤكدا  الدستورية، 

شأنه  من  جــدا،  ومهم  تنظيمي 
القانونية  املنظومة  يجود  أن 
مجموعة  تعديل  فــي  ويساهم 
مالئمة  ويجعلها  القوانني،  من 
األفراد  ولوج  ويسهل  للدستور 
إذ  الــدســتــوريــة،  املحكمة  ــى  إل
مواطن  أي  بــإمــكــان  سيصبح 
القوانني  دستورية  بعدم  الدفع 
ــدســتــوريــة،  ــام املــحــكــمــة ال ــ أم

اختصاص  مــن  كــانــت  بــعــدمــا 
امللك ورئيس الحكومة ورئيسي 

مجلسي البرملان.

سحب قوانين 
مهــــمة 

القوانني  مشاريع  من  العديد 
بسحبها  الحكومة  قامت  التي 
ــن الـــبـــرملـــان تـــطـــرح عـــدة  ــ م
املعارضة  عند  ليس  تساؤالت، 
العام  الرأي  لدى  بل حتى  فقط، 
واملدنية،  الحقوقية  والهيئات 
حيث تم سحب مشروع القانون 
بتغيير  يقضي  الذي   10.16 رقم 
وتــتــمــيــم مــجــمــوعــة الــقــانــون 
الـــجـــنـــائـــي، الـــــذي يــتــضــمــن 
املشروع«،  غير  »اإلثــراء  محور 
 03.19 رقــم  القانون  ومــشــروع 
للملك  املؤقت  باالحتالل  املتعلق 
»امللك  يتضمن  للدولة  العمومي 
البحري«، وكذا مشروع القانون 
وتتميم  بتغيير   20.46 ــم  رق
املتعلق   13.33 رقــم  الــقــانــون 
القانون  ومــشــروع  باملناجم، 

بتغيير  املتعلق   63.16 رقـــم 
 65.00 ــم  رق الــقــانــون  وتتميم 
بمثابة مدونة التغطية الصحية 
القانون  ومــشــروع  األساسية، 
وكيل  مهنة  بتنظيم  املتعلق 
الثابتة  العقود  ومحرر  أعمال 

التاريخ.
البرملاني  النائب  انتقد  وقــد 
ــزب  رشـــيـــد حـــمـــونـــي، عـــن ح

الحكومة،  واالشتراكية،  التقدم 
وسعها  في  ما  كل  »تعمل  ألنها 
واالمــتــيــازات،  الــريــع  لحماية 
لقانون  سحبها  بعد  أنه  حيث 
أقدمت  املــشــروع،  غير  اإلثـــراء 
ــات،  ــاح ــض ــم إي ــدي ــق وبـــــدون ت
القانون  مــشــروع  سحب  على 
باالحتالل  املتعلق   03.19 رقــم 
للدولة،  العمومي  للملك  املؤقت 
نهاية  فــي  تقديمه  تــم  أن  بعد 
البنيات  بلجنة  السابقة  الوالية 
األســاســيــة والــطــاقــة واملــعــادن 
من  الــنــواب،  بمجلس  والبيئة 
السابق،  التجهيز  وزيــر  طــرف 
ــذي اســتــطــاع إخــــراج هــذا  ــ ال
من  ســنــة   12 بــعــد  ــروع  ــشـ املـ
قيام  إلــى  مشيرا  املــشــاورات«، 
ــة بــســحــب مــشــروع  ــوم ــحــك ال
القانون رقم 46.20 الذي يقضي 
رقم  القانون  وتتميم  بتغيير 
والذي  باملناجم،  املتعلق   33.13
التالعبات  من  للحد  كذلك  جاء 
املواد،  بعض  وإضافة  باملناجم 

وهو قانون كذلك مهم جدا.
وأضاف حموني في تدوينة له 
»وراء  »الفايسبوكي«:  بحسابه 

هذا السحب ضغط وزراء سابقني 
يستفيدون  مــركــزيــني  ومـــدراء 
العمومي،  الــبــحــري  املــلــك  مــن 
وسكن  وفيالت  مشاريع  ببناء 
شواطئ  على  وثانوي  رئيسي 
الــبــحــر، بــاالســتــغــالل املــؤقــت، 
وهذا القانون سيضع حدا لهذه 
سنوات   7 ويمهلهم  االمتيازات 
وتابع:  العمومي«،  امللك  إلخالء 
»لكن الغريب أنه عوض اجتهاد 
مستوى  على  الحكومة  هــذه 
اجتهدت  التشريعي،  اإلنــتــاج 
التي  القوانني  في سحب جميع 

تضر بمصالح اللوبيات«.

عالقة يع  مشار

الـــكـــثـــيـــر مــــن املـــالحـــظـــني 
العامة  ــة  ــان األم أن  يعتبرون 
ثالجة  بمثابة  تعتبر  للحكومة 
ــقــوانــني واملـــشـــاريـــع الــتــي  ــل ل
واألحـــزاب  الحكومات  تسعى 
مسارها،  وعرقلة  تأجيلها  إلى 
بحيث ظلت الكثير من القوانني 
من  العامة،  األمانة  لدى  عالقة 
تتعلق  قوانني  مشاريع  بينها 
وممارسة  املهنية  بالهيئات 
بعض  وتنظيم  املــهــن،  بعض 

القطاعات املهمة في املجتمع. 
العامة  األمانة  موقع  وحسب 
ــعــديــد من  لــلــحــكــومــة، فـــإن »ال
لدى  عالقة  الزالـــت  املــشــاريــع 
ومشاريع  الحكومية،  القطاعات 
من  البرملان،  لدى  مودعة  أخرى 
لها عدة سنوات  بينها مشاريع 
مثل  الــوجــود،  لحيز  تخرج  لم 
مشروع قانون مدونة التعاضد، 
تنظيمي  ــون  ــانـ قـ ومـــشـــروع 
للغات  الوطني  باملجلس  يتعلق 
ومشروع  املغربية،  والثقافة 
قانون متعلق بالنظام األساسي 
ــارة والــصــنــاعــة  ــج ــت ــرف ال ــغ ل
قانون  ومــشــروع  والــخــدمــات، 
السمعي  ــصــال  ــاالت ب متعلق 
البصري، ومشروع يحدد شروط 
النفايات،  وتصدير  استيراد 
مهن  بممارسة  يتعلق  ومشروع 

الترويض...«.

الحجــــوي: ليس هناك ما يخالف الدستور، لكون املادة 177 من 
النظام الداخلي ملجلس النواب، تنص ىلع أنه للحكومة أن 
تسحب أي مشروع قانون يف أي مرحلة من مراحل املسطرة 

قبل تمام املوافقة عليه يف مجلس النواب، ومن حق 
الحكومة اللجوء إلى هذه املسطرة، وليس يف ذلك ما يخالف 

الدستور أو القوانين التنظيمية..

تنسيقية أحزاب املعارضة يف البرملان
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أول كرسي لألدب اإلفريقي داخل 
أكاديمية المملكة المغربية 

اململكة  أكــاديــمــيــة  أنــشــأت 
ــيـــة، عـــلـــى الــجــبــهــة  املـــغـــربـ
أكاديمي  كرسي  أول  الثقافية، 
يــكــون  أن  ــأت  ــ ارتـ داخــلــهــا، 
اإلفــريــقــي،  ــأدب  لـ مخصصا 
املختصني  مــن  ثلة  بحضور 
والكتاب  واملؤلفني  واملثقفني 
أخرى،  دول  ومن  إفريقيا  من 
وتعميق  تثمني  أجل  من  وذلك 
ــي  ــ ــتـــراث األدب ــالـ املـــعـــرفـــة بـ
اإلفريقي، وخلق فضاء للنقاش 
وتبادل األفكار ووجهات النظر 
آفــاق  وفــتــح  املختصني،  بــني 
املغاربة  الباحثني  أمام  جديدة 

املهتمني بهذا الحقل.
ويتميز األدب اإلفريقي بكونه 
على  وتواجهه صعوبات  فتيا، 
ــقــارة  ــي ال مــســتــوى الــنــشــر ف
جزء  وأن  السيما  اإلفريقية، 
مــهــمــا مـــن أعـــمـــال املــبــدعــني 

الــغــرب،  ــي  ف تنشر  األفـــارقـــة 
هذه  بني  هــوة  إلــى  يفضي  ما 
األعمال وبني املتلقي اإلفريقي، 
إلى  اململكة  أكاديمية  دفع  مما 
أن يكون كرسي األدب اإلفريقي 
أكــد  حــيــث  إلشــعــاعــه،  منصة 
أمني  الحجمري،  الجليل  عبد 
أن  لأكاديمية،  الــدائــم  السر 
اإلفريقي  األدب  في  »الدارسات 
ال  اللغوية،  روافــده  بمختلف 
الجامعات  في  برمجتها  تتم 
»إحــداث  أن  مبرزا  املغربية«، 
ــرســي ســيــســهــم فـــي سد  ــك ال
»الورشات  وأن  الفراغ«،  هذا 
األكاديمية  طــرف  من  املنظمة 
األدب  كرسي  إنشاء  بمناسبة 
بلورة  من  ستمكن  اإلفريقي، 
على  نكون  لكي  واضح  تصور 
حاليا  يجري  ما  كل  مع  موعد 

في القارة اإلفريقية«.

تخطو فكرة النوادي السينمائية 
ببداية  جديد  بعث  نحو  باملغرب 
ــي كــلــيــات  ــس بــعــضــهــا فـ ــي ــأس ت
نقل  ــق  أف فــي  ــاط،  ــرب ال العاصمة 
الــتــجــربــة نــحــو جــامــعــات أخــرى 
هذه  يقود  حيث  املغرب،  بهوامش 
املبادرة عز العرب العلوي، املخرج 
سجلماسة  مركز  ورئيس  املغربي 

السمعية  ــاث  ــح واألب لــلــدراســات 
البصرية.

السينمائية  النوادي  بدأت  وقد 
العمل في جميع كليات ومؤسسات 
ــس، لكن  ــام ــخ ال جــامــعــة مــحــمــد 
الطموح قائم من أجل نقلها صوب 
املرور  انتظار  في  أخرى،  فضاءات 
تأسيس  وهو  األكبر،  الهدف  إلى 

هذه النوادي في جامعات إفريقيا.
املؤسسة  السينمائية  النوادي 
تحمل أسماء فنانني مغاربة، بينهم 
رشيد الوالي ومحمد خيي ومحمد 
ومحمد  وراوية  فتو  ومنى  الرزين 
مؤسسات  طلبة  وتــضــم  مــفــتــاح، 
الفن  شــغــف  يــحــمــلــون  جــامــعــيــة 

السابع.

التظاهرة الثقافية »عيد الكتاب« تعود إلى تطوان
الكاتب المغربي محسن 
الوكيلي يترشح لجائزة 

»البوكـــــــــر«

أعلنت اجلائزة العاملية للرواية العربية، يوم 
الثالثاء 22 مارس 2022، عن الئحة الروايات 
املرشحة للقائمة القصيرة يف دورتها اخلامسة 
محسن  املغربي  الكاتب  اقتحمها  والتي  عشر، 

الوكيلي بواسطة روايته »أسير البرتغاليني«.
ــمــــن الــــقــــائــــمــــة الــــقــــصــــيــــرة لــــــــدورة  ــتــــضــ وتــ
للمؤسسة  بــالغ  وفــق  اخلامسة عشر،  اجلــائــزة 
تــتــراوح  الــكــتــاب  مــن  نخبة  لــلــجــائــزة،  املنظمة 
إلـــى  يــنــتــمــون  ــة،  ــنـ سـ و52   34 بــــني  أعـــمـــارهـــم 
ســتــة بــلــدان، وتــعــالــج روايــاتــهــم قــضــايــا هــامــة، 
مـــن بــيــنــهــا الـــهـــويـــة وحـــريـــة الــتــعــبــيــر وذاكـــــرة 
ــدن واجلــنــدريــة، وتــعــطــي صــوتــا للمهمشني  املـ
ــاريـــخ. ــتـ ــون الـ ــتـ  واملـــقـــمـــوعـــني واملـــنـــســـيـــني يف مـ
هـــذا، وسيحصل كــل مــن املــرشــحــني الــســتــة يف 
القائمة القصيرة، على عشرة آالف دوالر، كما 
يــحــصــل الــفــائــز بــاجلــائــزة عــلــى خــمــســني ألــف 
الفائزة  الــروايــة  عــن  وسُيعلن  إضــافــيــة،  دوالر 
ماي   22 العربية يف  للرواية  العاملية  باجلائزة 
الفعالية  هــذه  بــث  وسيتم  أبــوظــبــي،  2022 يف 

افتراضيا. الثقافية 

الحكامة  الترابية  على  ضوء  المستجدات  القانونية

األندية السينمائية
 في جامعة محمد الخامس 

لسنتني  اضطراري  توقف  بعد 
انطلقت  »كورونا«،  جائحة  بسبب 
فعاليات »عيد الكتاب« بتطوان في 
وذلك  والعشرين،  الثانية  دورتــه 
ومنتخبني  مــســؤولــني  بــحــضــور 
ــدعــني، وجــمــهــور  ــب ومــثــقــفــني وم

شغوف بفعل القراءة. 
التظاهرة،  هــذه  فــي  ويــشــارك 
الشباب  وزارة  طرف  من  املنظمة 
قطاع   / ــواصــل  ــت وال والــثــقــافــة 
تطوان  عمالة  من  وبدعم  الثقافة، 
ــس اإلقــلــيــمــي لــتــطــوان،  واملــجــل
وبشراكة مع رابطة أديبات وأدباء 
الشعر«  و»دار  ــرب  ــغ امل شــمــال 
للنشر  دارا   32 يفوق  ما  بتطوان، 
وثقافية  جــامــعــيــة  ومــؤســســات 
مؤسسات  جــانــب  ــى  إل مغربية، 

ثقافية أجنبية.
للثقافة  اإلقليمي  املدير  ــد  وأك

بتطوان، أحمد اليعالوي، في كلمة 
الفعالية،  هذه  افتتاح  بمناسبة  له 
أن »عيد الكتاب تظاهرة ثقافية لها 

حضور في تاريخ وذاكرة املدينة«، 
أن  إال  الــدورة ال يمكن  »هــذه  وأن 
في مسار هذه  تكون حلقة جديدة 

صياغة  إلــى  الساعية  التظاهرة 
مختلف  بني  منتج  تواصل  لحظة 
الكتاب  صــنــاعــة  فــي  املــتــدخــلــني 
واقتنائه، والرفع من نسبة اإلقبال 
كسلوك  وتكريسها  الــقــراءة  على 
يومي وكمدخل من مداخل املعرفة، 
وإتاحة جديد دور النشر املغربية 

لجمهور القراء«.
»مستقبل  عنوان  اختيار  وعن 
القراءة العمومية ما بعد كورونا« 
شعارا لهذه الدورة، قال اليعالوي، 
أنه »اختيار لم يأت من فراغ، ذلك 
في  كــرســت  ــا  ــورون ك جائحة  أن 
بعد،  عن  التواصل  مفهوم  حياتنا 
الصناعات  مستقبل  على  وأثــرت 
حــدود  تتقلص  التي  اإلبــداعــيــة، 
وساطتها املادية لصالح وساطات 
مقدمتها  وفي  افتراضية،  أخــرى 

هيمنة الشاشات باملتعدد«.

املغربية  املجلة  عــن  مــؤخــرا  صــدر 
لإلدارة املحلية والتنمية »ريمالد«، في 
إطار سلسلة »مواضيع الساعة«، العدد 
»الحكامة  عــنــوان  يحمل  كتاب   ،116
ــوء املــســتــجــدات  ــتــرابــيــة عــلــى ضـ ال
يقع  حــارســي،  هلل  لعبد  القانونية« 
املستجدات  ويعالج  صفحة،   214 في 
والتنظيمية  والقانونية  الدستورية 
على  الــتــرابــيــة،  بالحكامة  املتعلقة 
صعيد  على  كما  املفاهيم  مستوى 
منذ  املغرب  يعرفها  التي  التطبيقات 

سنة 2015 إلى يومنا هذا.
فصول،  أربعة  من  الكتاب  ويتكون 
التعريفات  إلعــطــاء  ُخــصــص  ــهــا  أول
مع  بــاملــوضــوع،  املرتبطة  األساسية 
مفهوم  تــطــور  ــن  ع تــاريــخــيــة  نــظــرة 
القانوني املغربي،  النظام  الحكامة في 
املصطلحات  لتحديد  بالنسبة  تم  إذ 
تعريف الحكامة بشكل عام، ثم الحكامة 
والحكامة  بالالمركزية،  عالقتها  في 
وكل  التشاركية،  والحكامة  الجيدة 
الدولية  األدبــيــات  على  اعتمادا  ذلــك 

الدولية  والنظريات  الصلة  ذات 
من  الثاني  الفصل  أما  املقارنة، 
الكتاب فيحمل عنوان: »الفاعلون 
بينما  الترابية«،  الحكامة  فــي 
الكتاب  الثالث من  الفصل  يحمل 
عـــنـــوان: »الــحــكــامــة الــتــرابــيــة 
الفاعلني  بــني  العالقة  وتدبير 
الفصل  ــا  أمـ املــؤســســاتــيــني«، 
الرابع فيتعلق بموضوع »تدبير 
ــة الــجــمــاعــات الــتــرابــيــة  عــالق

االجتماعي«.  بمحيطها 



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 

3

3

ش
و 

ــن
ـــ

خــ
أ 

ب
يـــ

ــــ
ــن

ـةمـ
ـــ

ــن
قــ

ـــ
حـ

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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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 صباح 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

نعاك ملك سخر ما في كون لعتقك     وحركت جبال من أجلك اخترقت سحبا !
امللك،  جاللة  طرف  من  شخص  ينعى  فأن  ريان،  حالف  حظ  فهو 
وهي في األعراف امللكية ال تكون إال في حدث كبير يهم الشعب، ولم 
يسبق، حسب علمنا، أن نعى امللك محمد السادس مباشرة، وببالغ 
ملكي لحظة موت إال عندما مات املغفور له جاللة امللك الحسن الثاني، 
وبعض من لهم ارتباط قوي بشعبه الوفي اللهم إذا خانتني الذاكرة، 
محرر  إال  مباشرة  نعى  أن  الثاني  الحسن  للمرحوم  يسبق  لم  كما 
البالد املغفور له محمد الخامس طيب هلل ثراه، ولم يكن بوسع شاعر 
القصيدة وملحنها إال أن يتأثرا بهذا النعي من الناحية الرمزية بعد 
ألن  والتأريخ،  بالتوثيق  الجدير  الحدث  بهذا  لألمة  كقائد  امللك  تأثر 
يسخر  لم  ما  سخر  املغرب  ملوك  من  ملكا  أن  يوما  سيذكر  التاريخ 
إمكانيات  الوجود، من  في  وأندر شيء  أغلى  والذهب، وهما  للماس 

فاقت كل تصور من أجل إنقاذ ريان.
فالحدث في حد ذاته، ملهم وكبير ال يجب أن يمر مرور الكرام، بل 
يجب على الشعب املغربي والعالم أن يخلده، ألن العالقة التي تربط 
ملوك املغرب برعاياهم عبر التاريخ، هي عالقة بيعة في عنق املغاربة 
مللوكهم وعالقة حماية للملوك لرعاياهم، وهي أكبر من أي ميثاق أو 
دستور أو قانون، بل هي من جملة األسباب التي جعلت العالم يتابع 
في خمسة أيام ويكتشف سر هذه العالقة التي ربما ال تجمع أمة في 
العالم بأسره بني ملك وشعبه مثلها ماضيا وحاضرا، وال ينكرها إال 

جاهل أو جاحد، لذلك أبى الشاعر أن يذكر في قصيدته:
ستشهد الجبال ما سخر لها من أجله

وما لم يسخر لذهب أو ماس قبل نقبا!
وملكه  املغربي  والشعب  ريــان  أم  صــورة  الشاعر  نقل  وعندما 

والعالم يصبرها:
ال تبكي أم ريان فقد بكى معك كل ما في الكون حمل كبدا رطبا! 

وقد أعجب املوسيقار عبد الوهاب الدكالي بعبارة »الكبد الرطب« 
هلل  رضي  هريرة  أبي  ))عن  املروي  الشريف  الحديث  من  املستمدة 
يمشي  رجل  بينما  قــال:  وسّلم  عليه  هلل  صلى  هلل  رســول  أن  عنه، 
بئرا، فنزل فيها فشرب، ثم خرج  العطش، فوجد  بطريق اشتد عليه 
هذا  بَلَغ  لقد  الرَّجل:  فقال  الَعطِش،  من  الثَرى  يأكل  يلهث،  كلب  فإذا 
البئَر فمأل ُخفَّه  بَلَغ منِّي، فنزل  الكلُب من العطِش مثَل الذي كان قد 
له،  فَغَفَر  له،  فَشَكَر  الكلَب،  فَسَقى  َرَقى  حتَّى  بِفيه،  أْمسَكه  ثم  ماًء، 
قالوا: يا رسوَل هلِل إنَّ لنا في البهائِم أجًرا؟ فقال: »في كلِّ كبٍد رطبٍة 

أجر(( )متفق عليه(.
وال تجزعي على فراق فريان لك     طيرا سابحا في الفردوس قربا!
َبا  َقرَّ إذ  بالحق  آدم  اْبَنْي  نبأ  عليهم  ))َواتــُل  قربان،  من  وقربا 
ُقْرَباًنا َفُتُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهَما َوَلْم ُيَتَقبَّْل من اآلخر َقاَل ألقتلنك َقاَل ِإنََّما 
َيَتَقبَُّل هلُل ِمَن اْلُمتَِّقنَي((، فالقربان ال يتقبل إال من املتقني مصداقا 
لقوله تعالى، لذلك، كان املغزى من البيت في قصيدة ريان، ابتغاء 
قربان  الفردوس  جنة  في  طائرا  أصبح  الذي  القربان  في  التقوى 
عدة  وهنا  الكريم،  القرآن  من  كذلك  مستمد  تصوير  وهو  تقوى، 
أبيات في القصيدة تصور كيف تمت االستغاثة بامللك كرمز لألمة 

وكحامي حمى امللة والدين:
لعمري ما كان لك أن تجزعي وابنك
في كل قلب وبسمته في أفق شهبا 

تزين وتضيئ وقفة رجال تحزموا ملا 
قيل وامحمداه ريان في الجب انقلبا !

في  قيل  »واحسناه« وكما  يقال  كان  كما  »وامحمداه«  فلما صيح 
)إحدى  عمورية  في  امــرأة  أطلقتها  التي  »وامعتصماه«،  التاريخ 
معركة  لها  تنسب  اآلن(،  بتركيا  حصار«  قره  »أفيون  محافظة  مدن 
األمر يصبح  الروم، فألن  العباسية وجيش  الجيوش  »عمورية« بني 
عصيبة  لحظة  وهي  بقائدها،  بعد هلل  أمة  واستنجاد  نخوة  مسألة 

تمر بها األمم، وتهز القلوب.

دالالت قصيدة 
»ريـــــــــان«

يتـــبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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ــى  ــا عــل ــفـ ــيـ ــه ضـ ــ ــول ــ ــل ــ خـــــــالل ح
بــرنــامــج »إف. بــي. إم« الـــذي يعرض 
على قناة »ميدي 1 تيفي«، كشف املمثل 
مصطفى الزعري، أن الفنان املغربي في 
حاجة إلى الدعم من طرف القائمني على 
مزاولة  من  يتمكن  حتى  املجال،  هــذا 
مهنته وعيش حياته في ظروف مريحة، 
موضحا أنه ليس مرتاحا مهنيا، بحكم 
إليها،  التي يطمح  لم يقدم األعمال  أنه 
واملخرجني  املنتجني  أن  إلــى  مشيرا 
منه  يشتكي  ما  مسؤولية  يتحملون 

العديد من الفنانني.
ــري إلــى أن الــفــنــان ال  ــزع وأشـــار ال
عمره،  انــتــهــاء  مــع  إال  عــطــاءه  ينتهي 
سنا  لديهم  الــذيــن  الــريــاضــيــني  عكس 
االحترافية،  ملسيرتهم  حد  لوضع  معينا 
املجال  بتطور  يتطور  املمثل  أن  مضيفا 
الحديثة،  التقنية والوسائل  الناحية  من 
وباقي  إقصائه  من  مستغربا 
املشاركة  من  جيله،  فناني 
التلفزيونية  األعمال  في 
وقدرتهم  إبداعهم  رغــم 
مجموعة  تقمص  على 
قائال:  الشخصيات،  من 
ــرواد  ــ ــفــنــانــون ال ال
ــى  قـــــــــــادرون عــل
التغير  مواكبة 
الذي تشهده 
الـــســـاحـــة 

الفنية.

الممـــثل الزعــــري 
يشتكي من إقصائه 

من المشـاركة فــي 
األعمال التلفزيونية

ساخـــنة مذكرات 

الفترة  خــالل  مراكش  مدينة  تستقبل 
الخامس  إلــى   2022 يوليوز  فاتح  مــن 
51 للمهرجان  الـ  من نفس الشهر، الدورة 
الوطني للفنون الشعبية، وفق ما أفاد به 
أن  يؤكد  بالغا  أصدروا  الذين  املنظمون، 
للفنون  الوطني  للمهرجان   51 الـ  الدورة 
الشعبية، التي ستنظمها جمعية »األطلس 
الشباب  وزارة  ــع  م بــتــعــاون  الــكــبــيــر« 
والثقافة والتواصل، تحت شعار: »األغاني 
بالفنون  تحتفل  الخالدة«،  واإليقاعات 
الشعبية من جميع مناطق اململكة، وتضع 
للمحافظة  حقيقي  ثقافي  كعمل  نفسها 

عليها، وعلى التراث املغربي.
تنظيم  عن  اإلعالن  أن  البالغ،  وأضاف 

البديع  بقصر  ستقام  التي  ــدورة،  ال هذه 
الــفــنــون  عــشــاق  سيسعد  ــخــي،  ــاري ــت ال
بل  املــغــرب،  أنــحــاء  جميع  فــي  الشعبية 
الصحية  األزمة  بعد  بأسره،  العالم  وفي 
املغرب،  عاشها  التي  »كورونا«  لفيروس 
مشيرا إلى أن األمر يتعلق بـ»تجديد عميق 
وأبعاد  متعددة  فنية  جوانب  له  لتراث 
»تنظيم هذه  أن  ذلك  اجتماعية وروحية«، 
النسخة من مهرجان الفنون الشعبية بعد 
أزمة كوفيد 19، يعد أكثر من مجرد ترويج 
الوطني،  الثقافي  وللتراث  مراكش  ملدينة 
بل إنه تحد حقيقي للوقت من خالل أصالة 
مر  على  حية  تزال  ال  التي  األجــداد  فنون 

السنني«، يوضح البالغ.

التظاهرة الثقافية »عيد الكتاب« تعود إلى تطوان

سامية: »اعطيونا 
الفلوس إيال بغيتو 

إنتاجات رمضانية بحال 
الدول األجنــبية«

حلولها  خالل  أقريو،  سامية  املغربية  املمثلة  هاجمت 
»مــع  بــبــرنــامــج   ،2022 ــارس  مـ  27 ــد  األحـ يــوم  ضيفة 
منتقدي  الثانية،  القناة  على  يعرض  الذي  الرمضاني«، 
يجوز  ال  أنه  واعتبرت  الرمضانية،  التلفزيونية  األعمال 

وصفها بأنها »حامضة«. 
شهر  خالل  الجمهور  على  ستطل  إنها  أقريو،  وقالت 
وسلسلة  تلفزي  فيلم  في  الثانية،  القناة  عبر  رمضان 
األعمال  من  عددا  أن  مؤكدة  سالينا«،  اسم »صافي  تحمل 
القنوات  التي أشرفت عليها سابقا، تم رفض عرضها في 
األعمال  تطال  التي  على االنتقادات  وعلقت  الوطنية، 
قائلة: »نتمنى  الوجوه،  نفس  تكرار  بسبب  الرمضانية 
اكتشاف وجوه جديدة وفي أي عمل نقدم أسماء جديدة«. 
وأوضحت سامية أقريو، أنها ال تتابع جميع اإلنتاجات 
الحموضة  وتابعت: »كلمة  منها،  القليل  إال  الرمضانية 
غير  فيهاش  ما  والتلفزة  رمضان  في  شائعة  أصبحت 
الــدول  بحال  إنتاجات  بغيتو  الوطنية، وإيال  القنوات 
املغربية  »التلفزة  وأضافت:  الفلوس«.  عطيونا  األخــرى 
أن  املغربي  للمشاهد  ويمكن  متنوعة،  قنوات  تتضمن 
يختار القناة الرابعة الثقافية أو القناة السادسة ملشاهدة 
التلفزيونية  األعمال  انتقاد  عوض  ودينية،  ثقافية  برامج 
أو  رمضان،  في  والثانية  األولى  القناتني  على  املعروضة 

يمكن للمشاهد أن يطفئ التلفاز ويقرأ كتابا«.

المهرجـان  الوطـني  للفـنون  الشعـبية  بمراكـش
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ــرف اإلســـرائـــيـــلـــيـــون  ــت اع
لعبته  الذي  الفعال  بالدور  أنفسهم 
اختطاف  قضية  فــي  مخابراتهم 
القضية  إن  بل  املغربي،  السياسي 
اهتز  كبرى  فضيحة  طابع  اكتست 
الصهيوني  اإلعــامــي  الكيان  لها 

خال فترات طويلة..
التي  اإلســرائــيــلــيــة  والفضيحة 
ــول«  »ب بفضيحة  تــعــرف  أصبحت 
إنما  جزئياتها،  سنطرح  والــتــي 
تؤكد ما توفر من معلومات، وتضع 
النقط على الحروف الضائعة، وعلى 
تلك  تنكشف  »بــول«  فضيحة  ضوء 
منذ  بقيت  التي  الغامضة  الخلفيات 
حادث االختطاف، تطفو على صفحة 
تحت  لتختفي  تعود  ثم  ــداث،  األحـ
الــضــغــوط اإلســرائــيــلــيــة الــكــبــرى.. 
معالم  طمست  التي  الضغوط  تلك 
فضيحة  معها  وطمست  الحقيقة، 
وال  محاكمة  تعرف  لم  التي  »بــول« 
متابعة، وهو أمر ليس بالغريب وال 
اإلسرائيليون  احتل  فقد  باملريب، 
صدارة  الطوال،  السنني  مدى  على 
النجاح في مجاالت الطمس واإلقبار.
لقد ورد النطق بالدور اإلسرائيلي 
املهدي  قضية  تاريخ  في  مرة  ألول 
بنبركة، علنيا ورسميا وقانونيا، في 
األولى  الدورة  أثناء  املحكمة  جلسة 
السينمائي  وقــف  حني  للمحاكمة، 
املهدي  أقنع  الذي  بيرنيي«،  »فيليب 
باملشاركة  نية،  حسن  عن  بنبركة، 
وانطلق  »باسطا«،  إنتاج شريط  في 
8 شتنبر  يحكي للمحكمة في جلسة 
لإلرهابي  تقديمه  ظـــروف   ،1966
بنبركة،  السياسي  إلــى  »فــيــكــون« 
يــفــكــر في  لــم  ــه  أنـ ــر  ــد أن ذكـ ــع وب
األخير  هــذا  لتحمس  إال  »فيكون« 
لتمويله،  واستعداده  الفيلم،  إلنجاز 
أن  بيرنيي«  »فيليب  يعرف  بينما 
الضرورية  األموال  تعوزه  »فيكون« 

إلنتاج فيلم من هذا النوع.
جلسات  محاضر  في  سجلت  وقد 
ذلــك الــيــوم، هــذه االعــتــرافــات التي 
فيها  قال  والتي  »بيرنيي«  بها  أدلى 
سأل  ))لقد  اإلسرائيلية:  اليد  عن 
فيكون  مخاطبه  بنبركة،  الرئيس 
بعد أن حتدث عن استعداده لتوفير 
مصدر  ــن  ع ــة،  ــروري الــض األمــــوال 
بأن  فيكون  فأجابه  األمــوال،  هذه 

إسرائيل((،  مصدرها  األموال  هذه 
مرتبكا،  بيرنيي«  »فيليب  وتوقف 
أتذكر  ))ال  كامه:  في  استمر  ثم 
ــالــضــبــط، هـــل قـــال فــيــكــون أن  ب
عنصر  أم  إســـرائـــيـــل،  ــا  ــدره ــص م
عن  فيكون  حتدث  فقد  إسرائيلي.. 
احملــادثــة،  تلك  ــت  وق كانت  ممثلة 
إسرائيل،  يف  فيلم  تصوير  بصدد 
ولكني أعتقد أن فيكون حتدث عن 
الرئيس  إن  حيث  إسرائيلي،  مصدر 
إنه  قائال:  عليه  للرد  سارع  بنبركة 
يصعب علي أن أساهم يف إنتاج فيلم 

متوله رؤوس أموال إسرائيلية((.
ــان ذلــك  ــ ــد يــتــســارع إلـــى األذه ق
السؤال املحرج: »ملاذا استمر املهدي 
فيكون«؟  مــع  تعامله  فــي  بنبركة 
في  نجده  املنطقي  الــجــواب  ولكن 
»لوبيز«  به  أدلــى  الــذي  التصريح 
والذي  الفرنسية،  الشرطة  لرجال 
إلى  حضوره  عــدم  ))إن  فيه:  قــال 
عقده  املقرر  االجتماع  يف  جنيف 
وبيرنيي،  وفــيــكــون  بنبركة  بــن 
يكلف  جعله   ،1965 شتنبر   20 يف 
أعمـال  بتتبع  ومراسلن  عمالءه 
هـــــذا االجــتــمــاع، وفــعــال، كــان له 
ــزيـــدان«  ــريـ »بـ فــنــدق  صــالــة  يف 
بجنيف، مراسل يشتغل يف مقصف 
بنبركة  اجتماع  ويتتبع  األوتيل، 
لوبيز  لرئيسه  وينقل  وفــيــكــون، 
ــال جــاســوس  ــات.. وقـ ــي ــزئ ــل اجل ك
دفتر  يخرج  فيكون  رأى  إنه  لوبيز، 
ولكن  شيك من جيبه محاوال مأله، 
أخرج  ثم  رافضا،  إليه  أشار  بنبركة 
فيكون من جيبه رزمة أوراق مالية، 

رفضها بنبركة((..

»فيليب بيرنيي« الذي كان حاضرا، 
أكد للمحكمة أن املهدي بنبركة رفض 
فعا تسلم األموال، کما رفض احترام 
ينص  والذي  بإمضائه،  املذيل  العقد 
املرتبطة  املالية  الجزئيات  كل  على 
أکتوبر   6 في  املمضى  التعاقد  بهذا 
جنيف،  بمدينة  نسختني  في   1965
الوثائق  والذي توجد نسخة منه في 
التي وجدت في حقيبة املهدي بنبركة 
بعد اختطافه، وينص هذا العقد على 
على  بنبركة  املــهــدي  يحصل  ))أن 
وعلى  الفيلم،  مــن  مجانية  نسخة 
وعلى  مداخيله،  من  املائة  يف  اثنن 
وعلى  الرقابة،  حق  على  يتوفر  أنه 
الفيلم  تقدمي  من  اسمه  سحب  حق 
العقد  ينص  كما  به،  االحتفاظ  أو 
الورقة،  أسفل  يف  مضافة  جملة  يف 
يحصل  بــنــبــركــة  املــهــدي  أن  عــلــى 
عشر  خمسة  قـــدره  تعويض  على 
ونصف  )مليون  فرنسي  فرنك  ألــف 
ينجز  لــم  إذا  مــا  حالة  يف  سنتيم( 
إمضاء  على  سنة  مــرور  بعد  الفيلم 

العقد((. 

ويظهر من جزئيات هذا العقد، أن 
»فيكون« أراد خال اجتماعه الثالث 
شتنبر   20 يوم  بنبركة  املهدي  مع 

1965، أن يضغط على بنبركة لتسلم 
كتسبيق  سنتيم  مليون  نصف  قيمة 
الذي  املغربي  السياسي  به  يحرج 
بنبركة  املهدي  كان  لقد  ذلك.  رفض 
إنجاز  في  االستمرار  رافضا  إذن، 
تمويل  من  أنه  عرف  أن  منذ  الفيلم 
ــي، وربـــمـــا كـــان يــنــوي  ــل ــي ــرائ إس
رفضه  إلباغ  باريس  إلى  الحضور 

رسميا للمجموعة كلها. 
تلك إذن، جزئية من األهمية بمكان، 
للمهدي  القطعي  ــرفــض  ال تــوجــز 
»فيكون«  من  ــوال  أم تسلم  بنبركة 
بعد أن أخبره هذا األخير أن مصادر 
النظر  وبصرف  إسرائيلية.  األموال 
سبب  هو  ــوال  األم مصدر  كــون  عن 
عنصرا  فإن  االستمرار،  في  الرفض 
رفضه  بنبركة  املهدي  قرار  أكد  آخر 
الفيلم.. ففي  لاستمرار في مشروع 
 ،1980 سنة  من  األخــيــرة  الشهور 
اختطاف  على  عاما  عشر  خمسة 
ضباط  أحد  أصــدر  بنبركة،  املهدي 
املخابرات الفرنسية القدماء، واسمه 
حياته  عن  كتابا  لوموان«،  »روبير 

وعنوان  السرية،  للشرطة  كضابط 
الكتاب هو »املهنة باربوز«، وتحدث 
»لوموان« عن املعلومات التي جمعها 

عن قضية بنبركة، والدور الذي لعبه 
))أوفقير  أن  أكــد  أن  وبعد  فيها، 
يف  ــراض  ــ ألغ القضية  يــدبــر  كـــان 
سنة  يف  مؤامرته  أظهرتها  نفسه، 
1972، أكد أنه حصل على معلومات 
االتصال  محاولة  أن  تفيد  مؤكدة 
دامت  أوفقير،  طــرف  من  ببنبركة 
يحاول  فيها  أوفقير  كــان  سنتن، 
وكان  بنبركة،  مشاريع  كل  متويل 
الطرق،  مبختلف  أموال  عن  يبحث 
مبا فيها األعمال الالأخالقية، وقد 
حصل يوما أن علم بنبركة مبصادر 
عن  التوقف  فقرر  األمـــوال،  تلك 
عرف  التي  العناصر  كل  مع  التعامل 
أوفقير  فهل كان  مصادر متويلها((.. 
بأموال  الفيلم  تمويل  عملية  وراء 

إسرائيلية؟ 
بالعناصر  أوفــقــيــر  عــاقــة  إن 
طريقها  وعن  املغرب،  في  اليهودية 
ليس  اإلسرائيلية،  باألجهزة  حتما 
ضــربــا مــن االدعــــاء، ومــن املــؤكــد 
كانوا  الذين  اليهود  من  عــددا  أن 
اختفوا  قد  أوفقير  فلك  في  يدورون 

ــل إن هــنــاك يــهــودا  ــه، ب بــعــد مــوت
أوفقير،  عهد  فــي  املــغــرب  ــادروا  غـ
ليصبحوا  إسرائيل  إلى  وتوجهوا 
مسؤولني  وساسة  برملانيني،  نوابا 
»ليفي«  اإلسرائيلية..  الحكومة  في 
حكومة  لرئاسة  مرشحا  أخيرا  كان 
وال  الــربــاط،  مواليد  من  إسرائيل 
فقد  االحتماالت،  في  للغرق  داعــي 
دورا  املــغــاربــة  اليهود  أحــد  لعب 
سبقت  التي  املرحلة  في  أساسيا 
ــدي بــنــبــركــة، وفــي  ــه اخــتــطــاف امل
الكتاب الذي نشره »لوي سوشون«، 
الشرطي الذي أوقف بنبركة، ودعاه 
الشرطة، تحدث  في سيارة  للركوب 
ــودي غامض  ــه ي ــن  ــرات ع ــ م ــدة  عـ
لــعــب دورا  ــان«،  ــرجــم ــت »ال اســمــه 
ــي قــضــيــة االخــتــطــاف،  حــاســمــا ف
ولـــم يــكــن كــتــاب »ســـوشـــون« هو 
خال  فمن  االكتشاف،  بهذا  املنفرد 
الرئيسي  »لوبيز«، املتهم  استنطاق 
املحكمة  ــه  ــت ســأل ــة،  ــقــضــي ال فـــي 
ــذا »الــتــرجــمــان«، وقــدمــت  عــن هـ
لهيأة  مــذكــرة  الفرنسية  الشرطة 
املسمى  تحركات  تتضمن  املحكمة 
ــذي كـــان يــرافــق  ــرجــمــان«، الـ ــت »ال
أوفقير كظله، والتفت الرئيس بيريز 
إلى الطالب املغربي الذي كان يعمل 
في  أيضا  هو  واعتقل  الشرطة،  مع 
املاحي«  »الغالي  واسمه  القضية 
الترجمان؟  عن  تعرف  ماذا  فسأله: 
أنه  إال  أعــرف  »ال  املــاحــي:  فأجاب 
لزيارة  إسرائيل  إلى  يتوجه سنويا 
لم  الترجمان  املقدسة«، ولكن  بقاعه 
يكن في إسرائيل خال تلك املرحلة 
الحاسمة في تاريخ املهدي بنبركة.. 
لقد أكدت محاضر الشرطة للمحكمة 
لباريس  وصل  »الترجمان«  هذا  أن 
يوم 13 أکتوبر 1965، ونزل في فندق 
بشارع  املذهب(  الكبير  )األوتــيــل 
في  »ســوشــون«  وقــال  »دومينيل«، 
بي  اتصل  الترجمان  »إن  كتابه: 
تلفونيا من ذلك األوتيل«، وشاهدت 
املغربي  الــيــهــودي  هــذا  الــشــرطــة 
يــتــنــاول الــعــشــاء رفــقــة »لــوبــيــز«، 
املتهم الرئيسي، ومعهما على نفس 
»بوشسيش«  اإلرهــابــي  املــائــدة، 
بيته  إلى  بنبركة  املهدي  نقل  الذي 
وقالت  لوفيكونت«،  »فونتوني  في 
بأنشطة  قام  أنه  الشرطة  محاضر 
شبه  على  مشرفا  بقي  وأنــه  عــدة، 
رسمية  مهمة  فــي  ــه  وكــأن عملية 
جمع  نونبر، حني   4 يوم  غاية  إلى 
فقد  األوتيل..  وغادر  بغتة  حقائبه 
سمع في اإلذاعة أن الشرطة اعتقلت 
تلفونيا  يكلمه  كان  الذي  »لوبيز«، 

دون انقطاع. 
ــتــرجــمــان«  ولــيــســت عــائــلــة »ال
إحدى  فهي  املــغــرب،  في  مجهولة 
املعروفة  اليهودية،  العائات  أكبر 
منذ القدم في إقليم تافيالت جنوب 
التي  املنطقة  وهــي  املغرب،  شــرق 
وبها  أوفقير،  شباب  مرتع  كانت 
عائلة  توجد  كما  موته،  بعد  دفــن 
البيضاء،  ــدار  ال في  »الترجمان« 

معروفة بنشاط تجاري هام.

يتـــبع

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

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

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

تنــشر 
ألول مرة

بقلـم
مصطفى العلوي

41الحلـقــة

الطالب املغربي املاحي الذي كان يعمل مع الشرطة الفرنسية، 
وقد اعتقل يف قضية بنبركة، وتويف سنة 1983 بحادث اصطدام.

امل�ساركة الإ�سرائيلية يف ق�ضية بنربكة 
بالأحــداث والأ�ســماء

لقد كان املهدي بنبركة إذن، رافضا االستمرار يف إنجاز الفيلم منذ أن 

عرف أنه من تمويل إسرائيلي، وربما كان ينوي الحضور إلى باريس إلبالغ 

رفضه رسميا للمجموعة كلها. 


