
الضائعة الحقيقة  حـــوار
اليهــــــود دور 

 في قضية بنبـركة
السنتيسي: مختلسو المال العام يجب 
28معاقبتهم بغرامة كبيرة بدل الحبس 24

تحليل إخباري كواليس
الوزراء المرشحون لمغادرة الحكومة

 فــي التعــديل المتــوقع
هل يسقط ارتفاع أسعار 

»المازوط« حكومة أخنوش ؟ 14 2

سري
ــن من  ــرب ــق واحــــد مـــن املــنــتــخــبــن امل
ومن  الفايق  املعتقل  البرملاني  مجموعة 
بتهم  االعتقال  رهن  يوجدون  ممن  معه، 
الشهر  يف  املناسك  عليه  اختلطت  ثقيلة، 
ملسؤول  رمضانية  هدية  فبعث  ــرمي)..(،  ــك ال
ورغم  األخير،  هذا  أن  غير  بفاس،  كبير  قضائي 
الصداقة التي جتمعه باملعني باألمر، فضل رفض 
الهدية درءا للشبهات، أو رمبا ألن صاحب الهدية 

قد يتبع الفايق)..(.  المؤسس:
مصطفى العلوي

مـدير النشر:
الطيب العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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فشل المخططات

عدم التواصلرشوة وفساد

DH

للســــقوط  اآليـــلة  الحكـــومة 
لم تكمل سنتها األولى بعد، لكن حكومة الملياردير عزيز أخنوش، الذي زادت مالييره)..(، حطمت الرقم القياسي في السقوط الحر على المستوى 

الشعبي، بعد تحطيم أرقام قياسية في غالء األسعار، دون أن يكون لها أثر في مواجهة ذلك، وقد زادت ملفات الفساد المعلن عنه في تقارير رسمية 

وفي بالغات األمن الوطني والنيابة العامة.. الطينة بلة، بعد تأكيد وجود الفساد في دائرة كبار المنتخبين الذين دعمتهم هذه األغلبية )فاس نموذجا(، 

باإلضافة إلى فساد بعض القطاعات كقطاع الصحة، ويمكن أن تتسع رقعة اإلعالن عن انتشار الفساد بشكل أكبر إذا تم تحريك كافة الملفات المعلن 

عنها بشكل رسمي.. والغريب في األمر، أن هذه الحكومة باتت مرشحة ألسرع تعديل بسبب ضعف أدائها التواصلي، حتى إشعار آخر)..(.
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التفاصيــل   داخـــل   العــــدد

غالء األسعار
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1602 من 08 إلى 14 أبريل 2022

بقلــم               الطيب العلوي

»شد لي واقطع لك«
للغيث)...(،  طلبا  هلل  إلى  اأَلُكــّف  رفع  بعد 
تهاطلت أمطار الخير بوفرة حتى عاشت ساكنة 
املحلية)...(،  السلطات  ومعها  املدن،  من  عدد 
والسيول  الفيضانات  بسبب  بيضاء،  ليال 
مــّرة  وعــّرت  الـــدروب  أغــرقــت  التي  الجارفة 
أخرى هشاشة البنيات التحتية، كما أنعشت 
البالد  سدود  حقينة  قليلة،  أيام  غضون  في 
من  االحتياجات  لتلبية  يكفي  مائي  بمخزون 
الربيعية  الزراعات  ومتطلبات  الشروب  املاء 
التي تَملََّكنا الخوف عليها)...(، سدود حققت 
للمياه  العامة  املديرية  تقرير  حسب  بعضها، 
األخير، نسبة ملء تصل ملائة في املائة، كحال 

سدود جهة طنجة - تطوان - الحسيمة.
على   - أنه   إال  الخيرات،  هذه  من  وبالرغم 
ما يبدو - لم يسكن الحمد وال القناعة ضمائر 
الجميع)...(، حيث أن كل األخبار صارت تدور 
هذه األيام على وزن »شد لي واقطع لك«، مقولة 
ّدالة على الفساد ال غير، ما دام أن الواحد يشّد 
واآلخر يقطع)...(، فإن الفاسدين قادرون على 
صمت  أمــام  نظامي،  بغطاء  فسادهم  تغطية 
األنظمة، بينما الفاسدون إذا تعاونوا، جعلوها 
يخدمهم،  بما  وفسروها  بمصالحهم،  تنطق 
الخطأ)...(،  من  الصواب  يعلم  وحــده  وهلل 
إلــى ســرد مــا حــدث فــي ظرف  ــذا يحيلنا  وه
في  سابق  مسؤول  كحال  فقط:  واحد  أسبوع 
براهيم،  بن  وُيدعى مصطفى  الداخلية،  وزارة 
العمليات  على  اإلشراف  في  خبيرًا  كان  الذي 
االنتخابية منذ عهد إدريس البصري)...( قبل 
خدمات  تقديم  أخنوش  عزيز  عليه  يعرض  أن 
استشارية بني سنة 2016 وحتى استحقاقات 
له  تؤديها  شهرية  أجــرة  2021)...(، مــقــابــل 
شركة »أكوا« رغم أن الشركة ال اختصاص لها 
والذي  الحزبي)...(،  أو  السياسي  املجال  في 
أن  بعد  املحاكم  دهاليز  في  املطاف  به  انتهى 
 70 بقيمة  مستحقاته  أداء  الشركة  أوقفت 
مليون سنتيم، قبل أن يعود إلى الصواب)...( 
بمنح  وعــودًا  تلقيه  بعد  دعــواه،  عن  ويتنازل 
تذكرنا  أصبحت  أمور  مضاعفة!  مستحقاته 
املافيا  بأفالم  وأحداثها)...(،  مفاوضاتها  في 
بتهمة  املتابع  فاس  برملاني  كحال  القديمة، 
جلسة  عرفت  الذي  األموال،  وتبديد  اختالس 
محاكمته هذا األسبوع، أجواًء جديرة بمشهد 
هوليودي، بني محيط محكمة االستئناف بفاس 
فيه  تم  األمني  الذي عرف حالة من االستنفار 
تشديد املراقبة، ووضع متاريس حديدية أمام 
اليوم  نفس  في  هذا  كل  وبجنباتها،  أبوابها 
الفرقة  املّرة،  هذه  بمراكش  فيه،  باشرت  الذي 
الوطنية للشرطة القضائية، التحقيق في ملف 
من  واألجــانــب،  املغاربة  مئات  على  النصب 
طرف شركة عقارية إماراتية، أوهمتهم بإقامة 

مشروع سكني وهمي بمدينة مراكش.
الفساد قديم وعريق، وقد يكون ربما سبب 
أمطرت  سواء  وسيبقى،  لهابيل،  قابيل  قتل 
لشبكة  مَشّكال  الحلوق،  جفت  أو  السماء 
يتعاون  العصور،  امــتــداد  على  عنكبوتية 
املكاسب  تحصيل  على  اعتادوا  من  كل  فيها 
وسطوة  نفوذهم،  باستغالل  الضخمة)...(، 
حساب  على  مآربهم  وتحقيق  مناصبهم، 
يبدأ  الكبير..  الخطر  لكن  العام)...(،  الصالح 
من  بني  التمييز  على  قادرين  نعد  لم  عندما 

يشّد ومن يقطع..

الرباط. األسبوع

تعديل  بــني  إعالمية  مــصــادر  ربطت 
بعض  نتائج  وضعف  مرتقب  حكومي 
الوزراء في حكومة عزيز أخنوش، فهناك 
الساحة  عــن  غــائــبــون  ــوزراء  ــ ال بعض 
الدبلوماسية  واألنــشــطــة  السياسية 
والحكومية، وال وجود لهم ال في اإلعالم 
وال في البرملان، مما يطرح التساؤل عن 
وحملهم  هــؤالء  اســتــوزار  من  الجدوى 
يستطيعون  ال  قــطــاعــات  مــســؤولــيــة 

بالشكل  ــرهــا  ــي ــدب مما ت املــطــلــوب، 
يــفــتــح املــجــال 

عــــــــلــــــــى 
تـــأويـــالت 
 . متعددة.
كانت  هــل 

عملية 

الــقــيــادات،  لبعض  إرضـــاء  اســتــوزارهــم 
على  للحصول  حزبية«  »وزيعة  أنها  أم 
حقائب وزارية مهما كانت القطاعات التي 

سيشرفون على تدبيرها؟
منها  تعاني  التي  املشاكل  كشفت  وقد 
التواصل  ضعف  عن  القطاعات،  بعض 
في  خاصة  الــوزراء،  بعض  لدى  والتدبير 
ظل ارتفاع أسعار املحروقات وغالء املواد 
الغذائية األساسية وأغلب املنتوجات، ومن 
بني الوزراء العاجزين عن معالجة مشاكل 
مسؤوليتها،  يتولون  التي  القطاعات 
والتجارة  الصناعة  وزيــر  مــزور  ريــاض 
العلمي،  حفيظ  الــســابــق  سلفه  عــكــس 
السياحة  وزيــرة  عمور  الزهراء  وفاطمة 
واالقتصاد  التقليدية  والصناعة 
التي  والتضامني،  االجتماعي 
ــجــزت عـــن حـــل املــشــاكــل  ع
مهنيو  منها  يعاني  التي 
الفنادق،  وعمال  السياحة 
الوزير  الجازولي  ومحسن 
رئيس  لـــدى  املــنــتــدب 

الحكومة 

وتقييم  وااللتقائية  باالستثمار  املكلف 
مجال  زال  ال  إذ  العمومية،  السياسات 
املساطر  ظل  في  ركودا  يعيش  االستثمار 
املـــعـــقـــدة، وغـــيـــاب الــتــســهــيــالت أمـــام 
األعمال  ورجــال  املهاجرين  املستثمرين 
أيضا  وهناك  بالخارج،  القاطنني  املغاربة 
الطاقي  االنــتــقــال  ــرة  وزيـ بنعلي،  ليلى 
والتنمية املستدامة، التي برزت فقط خالل 
املوظفني  وتهديد  التلقيح  لجواز  فرضها 
باالقتطاع من األجرة، ووزير النقل محمد 
عبد الجليل الذي يعجز عن ضبط الفوضى 
مختلف  في  النقل  وسائل  تعيشها  التي 
ــرة  واألس التضامن  ــرة  ووزيـ األصــنــاف، 

واإلدماج االجتماعي عواطف حيار.
منذ بداية عمل الحكومة الحالية، أكدت 
واملشاكل  والوقائع،  األحداث  من  العديد 
التي تتخبط فيها عدة قطاعات، عن ضعف 
مع  التواصل  في  أخنوش  حكومة  وزراء 
برامجهم  ــراز  إلب واملواطنني،  الصحافة 
ــور  ــذه الــســنــة وتــوضــيــح األمـ ــالل هـ خـ
القيام  يعتزمون  التي  التدابير  بخصوص 
واألحـــداث  التحديات  مواجهة  فــي  بها 
األزمة  تداعيات  بسبب  تحصل  قد  التي 

االقتصادية الدولية.
فــالــجــمــيــع يــجــد صــعــوبــة فـــي فهم 
تسير  الذي  واملسار  الحالية  الحكومة 
غــيــاب رؤيــة واضــحــة،  فــي ظــل  عليه، 
معظم  به  يلتزم  مطبق  صمت  ظل  وفي 
الكثيرة  ــتــســاؤالت  ال رغـــم  الـــــوزراء، 
واملعارضة  الشعب  يطرحها  التي 
والنقابية،  الحقوقية  والهيئات 
ــجــري.. فــهــل فشل  ملــعــرفــة مــا ي

وزراء الحكومة في بدايتهم ؟

السفير الظاهري 
يدعم مغربية الصحراء 

ويصــــــــرح:

اإلمارات أول 
مستثمر عربي 
في المغرب 

الرباط. األسبوع

خليجية  دول  سفراء  بخالف 
أخرى، لم يتردد السفير اإلماراتي 
التأكيد  إعــــادة  ــي  ف ــاط،  ــرب ــال ب
جزء  تعد  »الصحراء  كــون  على 
املغربي«،  الــتــراب  من  يتجزأ  ال 
إماراتيا  رسميا  موقفا  باعتباره 
ثابتا، وذلك في معرض حديثه من 
خالل موقع باسمه، عن العالقات 

االستثمارية اإلماراتية املغربية.
املصدر نفسه، أكد أن الحضور 
اإلماراتي في النسيج االقتصادي 
دوالر  مليار   20 تجاوز  املغربي 
عدة  في   ،2020 سنة  حدود  إلى 
والطاقات  الطاقة  مثل  قطاعات، 
ــل والــبــنــيــة  ــق ــن املـــتـــجـــددة، وال
والعقار  ــاالت  ــص واالت التحتية 
باإلضافة  والخدمات..  والسياحة 
إلى مساهمات »صندوق أبوظبي 

لـــلـــتـــنـــمـــيـــة«، 
ــول  الـــــــذي مـ
ــد عن  ــزي ــا ي م
مشروعا   82
بقيمة 2.45 

مـــلـــيـــار 
دوالر.

أيت الطالب يعين علبة أسرار أحرضان مديرا لديوانه 

الرباط. األسبوع

وقت  في  حالت  التي  التنافي  حالة  بعد 
سابق دون تعيني مدير ديوان وزير الصحة 
خالد  أن  إعالمية  مصادر  كشفت  سابقا)..(، 
أيت الطالب، أصدر قراره بتعيني علبة أسرار 
هشام  أحرضان،  املحجوبي  الراحل  الزعيم 
رحيل، في منصب مدير الديوان، وأن مراسلة 

في املوضوع توصلت بها املصالح 
املعنية في وزارة الصحة.

قد  الطالب  أيــت  خالد  وكــان 
استقدم لديوانه بعض الكفاءات 
فريقه  يستكمل  أن  قبل  الشابة 

لهشام  األخير  بالتعيني 
ــروف  ــعـ ــل، املـ ــ ــي ــ رح
ــه فــي  ــاتـ ــركـ ــحـ ــتـ بـ
»الــدبــلــومــاســيــة 
ــي  املــــوازيــــة«، وف

ــه أن قــاد  ــاط الــجــامــعــيــة، وســبــق ل ــ األوس
القضية  عــن  للدفاع  مجهودات  شخصيا 
البلدان األوروبية وعلى  الوطنية في بعض 

رأسها فرنسا.
وأحد  أحرضان،  على  املحسوب  رحيل، 
للحركة  الــحــالــيــة  ــادة  ــي ــق ال ــن  م املــقــربــني 
أوســاط  عــدة  رشحته  أن  سبق  الشعبية، 
قبل  أكبر)..(،  ملنصب  السابقة  الوالية  في 
منطقة  فــي  السياسي  بـــدوره  يشتهر  أن 
يقطن  حيث  الرباط،  من  القريبة  الهرهورة، 
املغربي،  للشأن  املسيرة  الشخصيات  كبار 
أولئك  أو  الواجهة،  في  املعروفني  سواء 

الذين ال يتحدث عنهم أحد.
تعيني  له  سبق  الطالب  أيــت  أن  يذكر 
االستقاللي عبد الواحد درويش في منصب 
األخير  هذا  أن  غير  الديوان،  مدير 
منصب  إلــى  الوصول  من  تمكن 
ما  الرباط،  عمالة  مجلس  رئيس 
فصدر  تنافي،  حالة  في  جعله 

قرار إلغاء تعيينه.

بنعتيق وهوالند يبحثان عن تنظيم ندوة في المغرب 
الرباط. األسبوع

قام عبد الكريم بنعتيق، القيادي السابق في 
إلى  صداقة  بزيارة  االشتراكي،  االتحاد  حزب 
هوالند،  فرنسوا  السابق،  الفرنسي  الرئيس 
القضايا  العديد من  بباريس، من أجل مناقشة 
على  االشتراكي  اليسار  ووضعية  الدولية، 

املستوى الدولي.
فرانسوا  مــوافــقــة  على  بنعتيق  وحــصــل 
خالل  مفتوحة  ــدوة  ن في  للمشاركة  هــوالنــد، 
فتح  قصد  املقبل،  السياسي  الــدخــول  بداية 
عدة  حــول  الشباب  مــن  مجموعة  مــع  نقاش 
إلى  باإلضافة  السياسي،  الشأن  ذات  مواضيع 
محاور  ألهم  السابق  الفرنسي  الرئيس  تقديم 

اليسار  مسار  ومناقشة   ،»Affronter« كتاب 
بمشاركة  املقبلة،  والــتــحــديــات  االشــتــراكــي 
واملهتمني  واألســتــاذة  الخبراء  من  مجموعة 

بالشأن السياسي.

الوزراء المرشحون لمغادرة الحكومة فـي التعـديل المتـوقع

وهوالند بنعتيق 

رحيل

الظاهري

الجليلمزور حيارعبد  عمور

الجازولي

بنعلي
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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

الصحفي المصري محمد حسنين هيكل 
في زيارة للمغرب، يستقبله صديقه المستشار 

أحمد بنسودة، رغم أنه لم يكن له أصدقاء كثيرون 
في المحيط الملكي.

هيكل في ضيافة المغرب

أساتذة الجامعة المغربية ال ينتجون أكثر 
من نصف مقال في السنة

 الرباط. األسبوع

أن  والتكوين  للتربية  األعــلــى  املجلس  اعتبر 
امليزانية املرصودة ملشاريع البحث العلمي باملغرب، 
أن  إذ  املجال،  هــذا  في  دينامية  لخلق  كافية  غير 

مشاريع،  أربعة  بني  من  فقط  واحــدا  مشروعا 
ينجح بنسبة 25 باملائة.

الهيئة  رئيسة  بورقية،  رحمة  وقالت 
أن  املــجــلــس،  لــدى  للتقييم  الوطنية 
يــزال  ال  اململكة  فــي  العلمي  اإلنــتــاج 
ضعيفا رغم التطور الطفيف في بعض 

أسفها  عــن  معربة  التخصصات، 
البشرية  الطاقات  تعبئة  لغياب 

في اإلنتاج العلمي باململكة.
ــدوة  وأوضــحــت خـــال ن
افتراضية تتعلق بـ«التحليل 
البحث  حـــول  التقييمي 
والتكنولوجي«،  العلمي 

للبحث  الوطني  املركز  مثل  املؤسسات،  »بعض  أن 
خارج  أخرى  بمهام  يقوم  الذي  والتقني،  العلمي 
اختصاصاته مثل تدبير برنامج التمويل، ووحدات 
البحث وتعاضد البحوث العلمية واإلعام، لم تكن 
أن  إلى  مشيرة  السابق«،  في  اختصاصاته  ضمن 
أنشطة البحث العلمي في اململكة تعاني من تعقيد 
املساطر اإلدارية، ومشاكل في العاقات بني الشعب 
وغياب برامج البحث داخل بعض املختبرات، وأن 
العلمية  والثقافة  البحث  على  التربية  غياب 
في التعليم األولي، مما يتطلب إدراج روح 
جعل  خال  من  مبكرة،  سن  منذ  البحث 

التاميذ يشتغلون على املشاريع.
العلمي  اإلنتاج  فإن  التقرير،  وحسب 
ال  حيث  ضعيف،  املغربية  بالجامعة 
سنويا،  أستاذ  لكل  مقال  نصف  يتعدى 
األساتذة  من  كبير  عدد  وجود  يعني  ما 
أيضا  وهناك  باملرة،  شيئا  ينشرون  ال 
إشكال ضعف اإلنتاج لدى األستاذات، 
مجال  فــي  ينشطن  املــائــة  فــي   23
النشر، وأغلبهن في املجال الطبي، 

بينما إنتاجهن ضعيف في العلوم اإلنسانية. 
يظهر  العلمي  البحث  ضعف  أن  التقرير  وأبــرز 
بشكل واضــح مــن خــال عــدد إيــداعــات الــبــراءات 
 2323 بلغت  األجنبية  األصــول  أن  حيث  باململكة، 
186 إيداعا للمغاربة،  2018، مقابل  إيداعا في سنة 
الــقــدرة  تطوير  تتطلب  التمويل  إشكالية  وأن 
التمويات  وعقلنة  ــادة  وزيـ املغربية  االبتكارية 
املرتبطة بالبحوث، واالستفادة من التجارب الدولية.
العلمي  للبحث  البشري  بالرأسمال  يتعلق  وفيما 
في الجامعة املغربية، كشف التقرير أن 60 في املائة 
سنة،   50 إلى  عمرهم  يصل  الباحثني  األساتذة  من 
 40 بني  ما  منهم  املائة  في   28 عمر  يتراوح  بينما 
الباحثات  اإلناث  نسبة  أن  إلى  مشيرا  عاما،  و49 
واألستاذات في الجامعة املغربية، ال تتعدى 26 في 

املائة مقابل 76 في املائة من الذكور سنة 2018.
في  العلمي  اإلنتاج  ضعف  عن  التقرير  وكشف 
أطروحات  نسبة  أن  حيث  الدكتوراه،  طلبة  صفوف 
الدكتوراه التي تتم مناقشتها مقارنة مع عدد الطلبة 
الباحثني، ضعيفة جدا، إذ لم تتجاوز نسبة 5.7 في 

املائة سنة 2017.

ما هذا يا وزير التجهيز ؟
مواد البناء تحطم 

أرقاما قياسية في 
سباق ارتفاع األسعار

الرباط. األسبوع
  

إلى  كتابيا  سؤاال  برملاني  نائب  وجه 
نزار البركة، وزير التجهيز واملاء، يتعلق 
باالرتفاع الذي تعرفه أسعار مواد البناء 
التي  الصغيرة  املقاوالت  على  وتأثيرها 

تنشط في القطاع.
فريق  عن  شجري  عــدي  النائب  وقــال 
مــواد  أســعــار  أن  واالشــتــراكــيــة،  التقدم 
البناء في السوق الوطنية عرفت ارتفاعا 
كبيرا في اآلونة األخيرة، إلى جانب املواد 
االستهاكية التي شهدت بدورها زيادات، 
الــقــدرة  على  كبير  بشكل  انعكس  مما 
املــقــاوالت  وعلى  للمواطنني  الشرائية 

الصغرى.
فقد  ــانـــي،  ــرملـ ــبـ الـ ســـــؤال  وحـــســـب 
شــهــدت أســعــار مـــواد الــبــنــاء زيـــادات 
صاروخية، إذ انتقل سعر الزجاج من 80 
220 درهما، وعرفت  درهما إلى أزيد من 
 ،%  15 بنسبة  زيــادات  األملنيوم  أسعار 
درهما   15 إلى  الحديد  ثمن  ارتفع  فيما 
بعدما كان ثمنه ال يتجاوز 9 دراهم، مشيرا 
واختفائها  ــواد  امل بعض  غياب  أن  إلــى 
يعرض  والدولية،  الوطنية  األســواق  من 
املقاوالت الصغيرة التي تشتغل في مجال 
قدراتها  استنزاف  إلى  والبناء،  التجهيز 
ظل  في  خاصة  اإلفــاس،  وخطر  املالية، 
املتعلقة  األثمنة  مراجعة  إمكانية  غياب 
هذه  تبرمها  التي  العمومية  بالصفقات 

املقاوالت.
شجري  عدي  وطالب 
ــة  ــركـ ــبـ ــر الـ ــ ــ ــوزي ــ ــ ال
اإلجـــراءات  بتوضيح 
بها  ــوم  ــق ــت س الـــتـــي 
من  للتخفيف  الــوزارة 
انعكاس ارتفاع أسعار 
والتجهيز  البناء  مواد 

عـــلـــى مــصــيــر 
املقاوالت.

البركة

استفادة أزيد من 1.6 مليون من غير األجراء من التغطية الصحية

الرباط. األسبوع

للضمان  الوطني  الصندوق  عــرض 
ورش  تقدم  حــول  معطيات  االجتماعي 
باملغرب، حيث  الصحية  التغطية  تعميم 
املأجورين،  غير  العمال  مجموع  بلغ 

املستفيدين من التغطية الصحية 
واملسجلني بالصندوق الوطني 
مليونا  االجتماعي،  للضمان 
شخصا،  و557  ألفا  و641 

وذلك بعد أربعة أشهر من انطاق هذه العملية.
ــدوق الــضــمــان  ــصــن ــب املـــديـــر الـــعـــام ل ــس وح
هذا  من  استفاد  فقد  بوبريك،  حسن  االجتماعي، 
النظام، الخاضعون لنظام املساهمة املهنية 
والتجار  الذاتيون  واملقاولون  املوحدة، 
واملمرضون  والصيادلة  والحرفيون، 
واألطــبــاء واملــهــنــدســون، إضــافــة إلى 
في  والفنانني،  األجرة،  سيارات  سائقي 
انتظار أن تستفيد مهن أخرى من 
الصحية،  التغطية  نظام 
بالفئات  األمر  ويتعلق 
مهنيي  ــن  م املتبقية 

النقل وتجار السمك وأصحاب السفن.
التغطية  تعميم  عملية  أن  بــوبــريــك  ــد  وأكـ
ستكتمل  األجــراء،  غير  العمال  على  االجتماعية 
عند متم شهر ماي املقبل، وابتداء من شهر يوليوز 
سيشمل تعميم التغطية الصحية األشخاص الذين 
»راميد«،  الطبية  املساعدة  نظام  من  يستفيدون 
تعميم  من  االنتهاء  في  يكمن  الهدف  أن  مبرزا 
للمرور   ،2022 سنة  نهاية  في  الصحية  التغطية 
بعدها خال سنة 2023، إلى تعميم التعويضات 
خال  التقاعد  تعميم  على  العمل  ثم  العائلية، 

سنتي 2024 و2025.
االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  وحسب 

البوابة  على  حسابا  و848  آالف   209 إنشاء  تم  فقد 
اإللكترونية، في حني بلغ عدد األزواج واألطفال املصرح 
بهم 72 ألفا و535، و131 ألفا و770 على التوالي، أي 
ما مجموعه مليون و845 ألفا و862 مستفيدا مصرحا 
األساسي  اإلجباري  التأمني  ملفات  عدد  بلغ  به، حيث 

عن املرض املفتوحة، حوالي 81 ألفا و718.
للضمان  الــوطــنــي  ــدوق  ــصــن ال افــتــتــح  ــد  وقـ
47 وكالة جديدة، و45 وكالة متنقلة،  االجتماعي 
ومعالجة  للنداء  مراكز  إشارتهم  رهن  وضع  كما 
من  الــخــدمــات  تقريب  على  وعــمــل  املــعــطــيــات، 
القرب،  إبرام شراكات مع مكاتب  املنخرطني، عبر 

يبلغ عددها 8000 مكتب. يك بوبر

أفتاتي يصف أخنوش بـ»مفترس السياسة«

الرباط. األسبوع

القيادي  أفتاتي،  العزيز  عبد  انتقد 
رئيس  تحكم  والتنمية،  العدالة  حزب  في 
املشهد  ــي  ف ــوش  أخــن عــزيــز  الــحــكــومــة 
ــه بـــ»مــفــتــرس  الــســيــاســي، حــيــث وصــف
السياسة« بناء على سوابقه في »افتراس 

األعمال«.
موقع  مع  حــوار  في  أفتاتي  واعتبر 
حزبه، أن »التضليل هو العنوان القائم 
الــدولــة  أو  املتغلبة  املنظومة  ملـــأزق 
لم  ما  مواجهة  في  واملــوازيــة  العميقة 

على  شتنبر   8 بانقاب  تتوقعه  تكن 
مسار فبراير 2011«، معتبرا أن اختفاء 
موجة  أي أخنوش، أمام  »الكمبرادور«، 
املنظومة  جــعــل  ــاف،  ــف ــج وال ــاء  ــغ ال
»هــل  مــتــســائــا:  مـــأزق،  فــي  املتغلبة 
في  بــالــكــمــبــرادور  املنظومة  تضحي 
في  ستستمر  أنها  أم  شهور،  بضعة 

التضحية بالشعب؟«.
لــه حول  الــتــرويــج  يتم  مــا  إن  وقـــال 
إجراء تعديل حكومي، هو مجرد تضليل 
املنظومة  على  التركيز  تشتيت  في  يكمن 
حول  ــروج  يـ مــا  أن  معتبرا  املتغلبة، 
هو  الـــوزراء  من   8 أو   6 عن  االستغناء 

محض »تدليس«.

طرد بنعبد الله من لقاء جهوي بفاس

في تقرير للمجلس األعلى للتربية والتكوين

الرباط. األسبوع

ــني  األم هلل،  بنعبد  نبيل  تــعــرض 
الــعــام لــحــزب الــتــقــدم واالشــتــراكــيــة، 
تأطيره  خــال  بــفــاس  مــحــرج  ملــوقــف 
أعضاء  بحضور  للحزب  تنظيمي  للقاء 
حيث  واملناضلني،  اإلقليمية،  الكتابة 
اللقاء  نسف  على  األعضاء  بعض  أقدم 

الذي نظم بغرفة التجارة والصناعة.
على  الغاضبون  األعضاء  واحتج 
حضور نبيل بنعبد هلل، بعدما تم 
لقاءات  حضور  من  إقصاؤهم 
في  ودخلوا  الجهوية،  الحزب 
مسؤولي  مع  كامية  مشادات 

مما  اإلقليمية،  الكتابة 
العام  باألمني  دفــع 
ــادرة الــقــاعــة  ــغـ ملـ
رفـــــقـــــة بـــعـــض 

أعضاء الحزب.

ــادر مــطــلــعــة،  ــصـ وحـــســـب مـ
ــاء الــغــاضــبــني  ــضـ ــإن األعـ ــ ف
سنواصل  لـ»مبادرة  ينتمون 
ــي تــرفــض  ــت الـــطـــريـــق«، ال
على  هلل  بنعبد  اســتــمــرار 
للحزب  العامة  األمانة  رأس 
وتعبيد  أخــرى،  لوالية 
ــه من  الــطــريــق ل
ــال تــعــديــل  ــ خـ
الحزب  قــوانــني 

الداخلية. بنعبد هللا

بورقية
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كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع

من  الــعــائــدون  املــغــاربــة  الطلبة  يعيش 
أوكرانيا، صعوبات كبيرة من أجل مواصلة 
تأخر  ظل  في  الجامعي  الدراسي  مسارهم 
داخل  إدماجهم  في  العالي  التعليم  وزارة 
من  بالرغم  الوطنية،  والكليات  الجامعات 
الحكومة لتسوية هذه  التي قدمتها  الوعود 
املشكلة وتمكينهم من الحفاظ على مسارهم 
تفصله  ال  من  منهم  وأن  خاصة  الدراسي، 

على تسلم شهادته سوى بضعة أشهر.
التعليم  وزارة  عــن  ممثلون  طالب  فقد 
الطلبة  أولــيــاء  العلمي  والبحث  العالي 
ــداد مــلــفــات أبــنــائــهــم في  ــإع الــعــائــديــن، ب
واملعاهد  الجامعات  داخــل  إدماجهم  أفــق 
في  يكمن  املــطــروح  اإلشــكــال  لكن  العليا، 
األصلية  الوثائق  على  الحصول  صعوبة 
تتفاعل  ال  التي  األوكرانية،  الجامعات  من 
البريد  عبر  إليها  املرسلة  الطلبات  مــع 
الطلبة  مهمة  سيجعل  مما  اإللــكــتــرونــي، 

عسيرة في ظل أوضاع الحرب املستمرة.
فقيري،  محمد  يقول  الخصوص،  وبهذا 
رئيس الجمعية املغربية لخريجي الجامعات 
مسألة  »إن  سابقا:  السوفياتية  واملعاهد 
صعبة  الكليات  داخل  الطلبة  هؤالء  إدماج 
املوسم  ألن  الحالية،  الفترة  في  ومعقدة 
إال  تتبق  ولم  نهايته،  من  يقترب  الدراسي 
السنوية«، مضيفا  العطلة  بضعة أشهر عن 
الطلبة  أولياء  مع  تتواصل  »الجمعية  أن 
املدن،  وعائالتهم عبر عدة لجن موزعة عبر 
ســواء  مشاكلهم،  على  الــوقــوف  أجــل  مــن 
الوطن،  بأرض  حلوا  الذين  للطلبة  بالنسبة 
أو الذين ال زالوا في الدول األوروبية والذين 

يقدر عددهم باآلالف«.
لـ»األسبوع«،  وأوضح فقيري في تصريح 
ــلــوزارة  ل بمقترح  تقدمت  »الجمعية  أن 
بالجامعات  الطلبة  إدماج  أجل  من  الوصية 
بعد، حسب  عن  الدراسة  من خالل  املغربية 
والشعب  التخصصات 

لم  املقترح   - لألسف   - لكن  واملستويات، 
التزامات  لديهم  األساتذة  ألن  ربما  يقبل، 
يسمح  ال  للجامعات  الــزمــنــي  والــجــدول 
من  الجامعي  املــوســم  ــراب  ــت اق مــع  بــذلــك 
الطلبة  إلحاق  »خيار  أن  معتبرا  نهايته«، 
مثل  ألوكرانيا  املــجــاورة  بــالــدول  املغاربة 
الستكمال  وبلغاريا..  ورومانيا،  بالروسيا، 
صعب  أمر  والتكويني،  الدراسي  مسارهم 
املطلوبة  واملصاريف  التكاليف  ألن  جــدا، 
بكثير  أكثر  البلدان،  هذه  جامعات  قبل  من 
العائالت  مقدور  في  وليست  أوكرانيا  من 

وأولياء الطلبة«.
وأوضح أن وزير التعليم األوكراني أعطى 
بــالده،  في  القائمة  الحرب  رغــم  تعليماته 
لجميع رؤساء الجامعات والكليات، من أجل 
عن  الجامعي  الدراسي  النشاط  استئناف 
بعد، مع توفير جميع الوسائل لتمكني الطلبة 
األوكرانيني واألجانب من استكمال موسمهم 
الدراسي وإجراء االمتحانات، مشيرا إلى أن 
الذين  للطلبة  بالنسبة  قائما  سيظل  املشكل 
في  التطبيقي  والعمل  للتدريب  يخضعون 
بعض االختصاصات ويحتاجون لحل آخر.

نائب  النصر،  أبو  محمد  قال  جانبه،  من 
الوطنية  للنقابة  الوطني  الــعــام  الكاتب 
الذين  املغاربة  الطلبة  »إن  العالي:  للتعليم 
استكمال  حقهم  من  أوكــرانــيــا،  في  كانوا 
عرضة  تركهم  وعدم  بالدهم،  في  دراستهم 
في  واإلســـراع  السنة،  هــذه  خــالل  للضياع 
إدمــاجــهــم فــي انــتــظــار فتح آفـــاق أخــرى، 

ومعرفة ما سيكون في املستقبل«.
قيام  ــرورة  ضـ على  النصر  ــو  أب وشـــدد 
هذا  إزاء  بمجهودات  واملسؤولني  ــوزارة  ال
ألجل  ناجعة  حلول  عن  والبحث  املشكل، 
إدماجهم في مختلف التخصصات، ال سيما 
تتوفر  الوطنية  والكليات  الجامعات  وأن 
على تكوينات جيدة، سواء في الطب، أو طب 
معترف  الهندسة،  أو  الصيدلة  أو  األسنان، 
أن  إلى  مشيرا  الدولي،  الصعيد  على  بها 
أن  يمكن  باململكة  والصيدلة  الطب  كليات 
تستقطب 15 أو 20 فردا من الطلبة العائدين 

دون أن يشكل إدماجهم أي إشكال.

أوكرانيا  من  العائدين  الطلبة  فقضية 
يدرسون  الذين  الطلبة  معاناة  عن  كشفت 
تضررت  فئة  أكثر  فهم  والصيدلة،  الطب 
بسبب الحرب، خاصة بعدما رفضت اللجنة 
وطب  والــصــيــدلــة  الــطــب  لطلبة  الوطنية 
العمومية،  الكليات  في  إدماجهم  األسنان، 
معتبرة أن الوضعية الحالية الصعبة داخل 
الجامعية  واملستشفيات  العمومية  الكليات 

وصعوبات التكوين، ال تسمح بإدماجهم.
أعضاء  ــد  أح اعتبر  الــســيــاق،  ــذا  ه فــي 
تنسيقية الطلبة املغاربة )يدرس الطب(، أن 
الطلبة  يعيشها  التي  االستثنائية  الظرفية 
تتطلب إيجاد حلول ناجعة، وتسريع عملية 
اإلدماج، ألن العديد من الطلبة، سواء داخل 
عن  حاليا  متوقفون  خــارجــه،  أو  املــغــرب 
الدراسة أو التكوين التطبيقي بسبب ظروف 
في  املغاربة  الطلبة  مئات  أن  مبرزا  الحرب، 
يخوضون  كانوا  بأوكرانيا  الطب  مجال 
املستشفيات  فــي  ــتــكــويــن  وال ــب  ــدري ــت ال
أو  أشهر   6 فقط  تفصلهم  حيث  العمومية، 
حاليا  أنفسهم  ليجدوا  التخرج،  على  سنة 

أمام مصير مجهول.
وطالب وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة 
املغاربة  األطباء  بالطلبة  باالهتمام  املغربية، 
 300 بحوالي  عددهم  يقدر  والذين  بأوكرانيا، 
التخصصات،  مختلف  فــي  طالب   400 إلــى 
أو طب  الجراحة،  أو  القلب والشرايني،  سواء 
أمامهم  الباب  وفتح  الصيدلة،  أو  األســنــان 
خاصة  الدراسي،  مسارهم  استكمال  أجل  من 
وأن مشروع التغطية الصحية الذي جاءت به 
وزارة الصحة، يسعى الستقطاب أطباء أجانب 
للعمل في املغرب قصد الرفع من عدد األطباء، 
بأوكرانيا  املغاربة  األطباء  الطلبة  أن  مؤكدا 
لديهم  الديبلومات،  على  يحصلون  عندما 
والعديد  وكندا  أملانيا  في  للعمل  تسهيالت 
يرجعون  األغلبية  لكن  األوروبــيــة،  الــدول  من 
طويلة  سنوات  بعد  االستقرار  بهدف  للمغرب 

من الغربة.
في نفس اإلطار، أكد إلياس، طالب يدرس 
ملحقات  فتح  في  يكمن  الحل  أن  بأوكرانيا، 
الطلبة  لفائدة  املتوسطة  باملدن  جامعية 
مقابل  دراستهم  استكمال  قصد  العائدين، 
تكون  الجامعات  لفائدة  مالية  رســوم  دفع 
إلى  مشيرا  وأوليائهم،  الطلبة  متناول  في 
أن مشكل املعادلة من بني املشاكل املطروحة 
أوكرانيا،  في  يدرسون  الذين  الطلبة  أمام 
بسبب املساطر املعقدة ومدة املصادقة التي 
داعيا  عامني،  إلى  أشهر   6 بني  ما  تتراوح 
لهذه  حل  إيجاد  إلى  العالي  التعليم  وزارة 
املدة  وتقليص  املساطر  وتبسيط  املعضلة 
لعدة  ينتظر  املتخرج  الطالب  تجعل  التي 

أشهر حتى ينال شهادة املعادلة.

أقوى دليل على سوء التفاهم 
الوطنية  الصحافة  بني  الحاصل 
الــحــالــيــة، هــو لجوء  والــحــكــومــة 
الوزير شكيب بنموسى الستعطاف 
بدعوى  االفتراضية،  الشخصيات 
الحقيقة  بينما  مــؤثــرة)..(،  أنها 
هي ضعف هذا الوزير في مواجهة 
حيث  الحقيقية،  املهنية  الصحافة 
كان دائما يرفع شعار اإلقصاء في 

وجهها)..(.

ــي  ــالم ــالعــب اإلع ــت ــخـــاف ال بـ
ــكــتــب الــوطــنــي  ــادر عـــن امل ــصـ الـ
للمنتجات  الــصــحــيــة  لــلــســالمــة 
بمنع  يــفــيــد  والــــذي  ــة،  ــي ــذائ ــغ ال
»الشكوالتة املسمومة« من التداول 
هذا  فــإن  املغربية،  ــواق  األسـ فــي 
يتدخل  أو  ليتحرك  يكن  لم  املكتب 
منتوجات  فــســاد  أخــبــار  أن  ــوال  ل
بعد  أوروبـــا،  من  جــاءت  »كيندر« 
اإلصابة  حــاالت  عشرات  تسجيل 
األمر،  في  والخطير  بـ»التيفويد«، 
أن هذه املنتوجات تستهدف ماليني 
وال  حسيب  دون  املغاربة  األطفال 
يتحدث  »سالمة«  أي  فعن  رقيب، 

مكتب املدير الجناتي ؟

منيب،  نبيلة  حققت  أن  بــعــد 
االشتراكي  لحزب  العامة  األمينة 
الشعبي  النجاح  بعض  املــوحــد، 
ولجواز  للتلقيح  رفضها  خالل  من 
مطلعة،  مصادر  كشفت  التلقيح، 
تتلقى  ظلت  اليسارية  املناضلة  أن 
منذ  غيابها  فترة  عن  كامال  أجرها 
بسبب  البرملان،  ولــوج  من  منعها 
من  الداخلية  املساطر  تفعيل  عدم 
العلمي،  الطالبي  الرئيس  طــرف 
موقع  في  الطرفني  كال  يجعل  ما 

املساءلة)..(.

األمني  بوصوف،  عبد هلل  قال 
العام ملجلس الجالية، أن إسرائيل 
مغربي،  مليون  عن  يزيد  ما  تضم 
كما  لآلخرين)..(،  تركهم  ينبغي  ال 
الصهيونية،  ضد  أغلبهم  أن  أكد 
من  مناضلني  تضم  صفوفهم  وأن 
عبر  الفلسطينية  القضية  أجــل 

العالم)..(.

األصــوات  بعض  عكس  عــلــى 
الحركية، التي تطالب ببقاء امحند 
العنصر في منصب األمانة العامة، 
في  القيادي  الغراس،  محمد  أعلن 
حزب الحركة الشعبية، أن مغادرة 
خالل  من  ووجه  وشيكة،  العنصر 
حوار صحفي نقدا الذعا للحكومة، 
معتبرا أنها ال تتماشى مع الرؤية 

امللكية)..(.

غالي  إبراهيم  يعلق  مرة  ألول 
للحكم  إسبانيا  ــم  دع قـــرار  على 
تركتنا  »إسبانيا  قــائــال:  الــذاتــي 
 47 وبــعــد   ،1975 سنة  ملصيرنا 
عاما، تفعل الشيء نفسه«، وهو ما 
يعني صدمة الجبهة بعد ما سمته 

»التحول الجذري«.

تحت
األضواء

فقيري

وعود حكومية بال فائدة

الميراوي يفشل في حل مشكل الطلبة 
بأوكــرانيا المغــاربة 

الجامعات والمعاهد  المغربية لخريجي  الجمعية 
السوفياتية سابقا تقدمت بمقترح للوزارة الوصية 

من أجل إدماج الطلبة بالجامعات المغربية من 
خالل الدراسة عن بعد، حسب التخصصات والشعب 

والمستويات، لكن المقترح لم يقبل، ربما ألن األساتذة 
لديهم التزامات والجدول الزمني للجامعات ال يسمح 

بذلك مع اقتراب الموسم الجامعي من نهايته..



العدد: 1602 من 08 إلى 14 أبريل 62022

ملف  األسبوع

سياق تحول المغرب
من منتج للحبوب 
إلى مستورد لها

لم يكن املغرب، عبر تاريخه، من الدول 
املستوردة للحبوب، بل إنه كان في كثير 
من األحيان مصدرا لها، وذلك إلى حدود 
املغرب  على  الفرنسية  الحماية  فرض 
االستعمار  مرحلة  وخــال   ،1912 سنة 
حاجيات  يسد  املغرب  كــان  الفرنسي، 
خال  وخــاصــة  الــحــبــوب،  مــن  فرنسا 
الحربني العامليتني األولى والثانية، غير 
املاضي  القرن  ستينات  من  ابتداء  أنه 
اخــتــار  عــنــدمــا  السبعينات،  ــة  ــداي وب
املغرب كخيار استراتيجي االعتماد على 
للباد  أول  اقتصادي  كنشاط  الفاحة 

عوضا عن الصناعة، تم االتجاه أساسا 
كبعض  التصديرية،  ــات  ــزراع ال نحو 
أنواع الخضار والبطاطس والحمضيات 
كالبرتقال والطماطم، التي من شأنها أن 

تأتي بالعملة الصعبة.
حد  إلى  ذلك  في  املغرب  نجح  وفعا، 
كبير، حيث أصبحت الزراعة التصديرية 
أهم نشاط اقتصادي للباد طيلة عقود، 
العملة  أهم مصادر  من  واحدة  وصارت 
إهمال  تم  ذلك،  نقيض  وعلى  الصعبة، 
على  أنواعها،  بمختلف  الحبوب  زراعة 
اعتبار أنها كانت في تلك املرحلة زراعة 
معيشية، ويعود السبب في ذلك، إلى أن 
كانت  فقد  بسيطة..  بمعادلة  قام  املغرب 
أسعار الحبوب تسجل أدنى مستوياتها 
فــي الــســوق الــدولــيــة، وكــانــت متوفرة 
بكثرة في السوق الدولية، كما أن سعر 
تكلفة  مــن  بكثير  أقــل  كــان  االســتــيــراد 
اهتدى  عليه،  وبناء  واإلنتاج،  الزراعة 

ــى االعــتــمــاد على الــزراعــات  املــغــرب إل
مقابل  أســاســي،  كنشاط  التصديرية 
شراء خصاصه من الحبوب من الواليات 
املتحدة األمريكية، التي كانت أهم منتج 
املغرب  كــان  حيث  العالم،  في  ومصدر 
يستورد الحبوب منها بأثمنة تفضيلية.
املغرب  في  هادئة  األمــور  واستمرت 
واألسواق الدولية، إلى أن جاءت أزمة 
البترول العاملية في سنة 1973، وعندما 
ارتفعت أسعار البترول، واكبها ارتفاع 
في مختلف املواد االستراتيجية وعلى 
رفضت  هنا  ومــن  الــحــبــوب،  رأســهــا 
االستمرار  األمريكية  املتحدة  الواليات 
االستراتيجية  املـــادة  هــذه  بيع  فــي 
للمغرب بأثمان تفضيلية، وبدأت بذلك 
تأمني  في  للخارج  املغرب  تبعية  قصة 
يخضع  وبدأ  الحبوب،  من  احتياجاته 

لتقلبات السوق العاملية.
الفاحية،  املخططات  توالي  ورغــم 

منذ تلك الفترة إلى اليوم، إال أن زراعة 
الحبوب لم تحظ بأي اهتمام، واستمر 
من  الرغم  على  عليه  هو  ما  على  األمر 
من  كثير  في  الجفاف  موجات  توالي 
السنوات لعل أبرزها جفاف الثمانينات 

وبداية التسعينات من القرن املاضي.

إهمال مخطط »المغرب 
األخضر« لزراعة الحبوب

األسعار  ارتفاع  بداية  ومــع  اليوم، 
والتي   ،2021 شتنبر  شهر  من  بداية 
بداية  مع  األقصى  حدها  إلى  وصلت 
الــحــرب الــروســيــة األوكــرانــيــة، بــدأت 
مباشر  بــشــكــل  ــوجــه  ت االنـــتـــقـــادات 

للسياسة الفاحية ببادنا، حيث 

رفيع  أوكــرانــي  مسؤول  ظهر  قليلة  أيــام  قبل 
استمرار  من  ويحذره  العالم  يخاطب  المستوى، 
استمرت  إن  العالمي  الصعيد  على  الحبوب  أزمة 
هذه  أظهرت  كما  األوكرانية،  الروسية  الحرب 
الحرب كم أن أوكرانيا مهمة بالنسبة للعالم، وكيف أنها تشكل 
العديد  بدأت  ذلك،  مع  وبالموازاة  مهمة،  عالمية  غذاء  سلة 

كتوجه  الفالحة  اختارت  التي  دولها  تعاتب  الفعاليات  من 
استراتيجي، على إهمال زراعة الحبوب التي لم تعد فقط زراعة 
معيشية، بل أصبحت زراعة استراتيجية على مستوى العالم، 
زراعة  مع  المغرب  قصة  إلى  التطرق  الملف  هذا  يحاول  لذلك 
الحبوب، وكيف أهملها منذ تبني الفالحة كنشاط اقتصادي 

أول في البالد.

سعد الحمريأعد الملف: 

االكتــــــفاء الـــذاتي
بين األمس واليوم

فشل مخطط »المغرب األخضر« في إنتاج 
الحبــوب يضــع المغــرب فــي أزمــة
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مواقع  مستخدمي  من  كبير  عدد  عبر 
استيائهم  عن  االجتماعي  التواصل 
املغرب  نهج  رغم  األسعار،  ارتفاع  من 
لسياسة فالحية واضحة املعالم تمثلت 
وبعده  األخضر«  »املغرب  مخطط  في 

مخطط »الجيل األخضر«. 
وقد تزامنت بداية موجة االستياء مع 
مرور البالد بأسوأ موجة جفاف ضربت 
البالد منذ 30 عاما، حيث تراجع معدل 
التساقطات املطرية بواقع 64 في املائة 
دفع  ما  السابقة،  بالسنوات  مقارنة 
حصيلة  حول  التساؤل  إلى  الكثيرين 
مخطط »املغرب األخضر«، الذي انطلق 
ميزانية  له  ورصدت   2008 عام  فعليا 

43 مليار درهم من الدعم العمومي.
الحبوب  ــفــاع أســعــار  ارت ــي ظــل  وف
والزيوت على الصعيد الدولي، وجهت 
انتقادات ملخطط »املغرب األخضر« على 
اعتباره ركز على رفع صادرات الخضر 
تحقيق  على  العمل  وأهمل  والفواكه 
حاجيات  بخصوص  الذاتي  االكتفاء 
كالحبوب  األساسية  املواد  من  اململكة 
املحلية  السوق  جعل  مما  والــزيــوت، 
في  املواد  هذه  أسعار  لتقلبات  عرضة 

السوق الدولية.
ــنــقــد مـــن طــرف  ــام ال ــه ولـــم تـــأت س
االجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي 
من  أيضا  بل  فقط،  العمومي  واإلعــالم 

انتقادها  تخف  لــم  رسمية  مؤسسات 
الدعم  كــل  رغــم  املخطط  هــذا  لحصيلة 
العمومي املخصص له منذ سنة 2019.. 
السامية  املندوبية  عن  تقرير  صدر  فقد 
للتخطيط يحمل عنوان: »أية آفاق للتبعية 
 ،»2025 عام  بحلول  للمغرب  الغذائية 
األخضر«  »املغرب  حصيلة  عن  تساءل 
الغذائي  األمــن  تحقيق  في  قدرته  وعــن 
أهدافه  من  جزء  الرتباط  نظرا  للمملكة، 
األمن  فبخصوص  املطرية،  بالتساقطات 
الغذائي للمملكة من الحبوب، فقد توقع 
استيراد  في  املغرب  يستمر  أن  التقرير 
عام  بحلول  الحبوب  من  مهمة  كميات 
مرتبطة  اململكة  تظل  أن  وتوقع   ،2025
حاجياتها  لتأمني  الخارجية  باألسواق 
األساسية بنسبة تصل إلى 63 في املائة. 
انتقد خبراء مغاربة  وإلى جانب ذلك، 
مخطط »املغرب األخضر«، واعتبروا أنه 
الخبير  ومنهم  الحبوب،  ــة  زراع أهمل 
االقتصادي، املهدي لحلو، الذي اعتبر أن 
))أسباب عدم قدرة املغرب على تحقيق 
الحبوب،  مستوى  على  الذاتي  االكتفاء 
الفالحي  القطاع  هيكلة  عدم  إلى  ترجع 
أن  إلــى  أيضا  وأشــار  وفقره،  املغربي، 
األراضي  من  املائة  في  و95   90 بني  ما 
صغيرة  أراضــي  هي  املغربية  الفالحية 
ومجزأة، مما ال يسمح بتطوير مردودية 
ويجعل  اململكة،  في  الفالحة  وإنتاجية 

فالحية  ــي  أراضـ فــي  اإلنــتــاج  متوسط 
قنطارا   16 يتعدى  ال  شاسعة  مغربية 
أصــوات  )املــصــدر:  الــواحــد((  للهكتار 

مغاربية/ 9 ماي 2018(.
ملكثري  املغربية  الجمعية  رئيس  أما 
البذور، خالد بنسليمان، فقد اقترح أن يتم 
تطوير البحث الزراعي، معتبرا أن ))ذلك 
من شأنه رفع إنتاج الحبوب املغربية إلى 
على  مشددا  املائة،  في  و50   25 بني  ما 
ضرورة توفير الدولة لإلمكانيات املادية 
الفالحني  وإمـــداد  للبحث،  والبشرية 
بنسليمان،  وأضاف  بنتائجها،  املغاربة 
من  املغرب  سيمكن  الزراعي  البحث  أن 
إنتاج أصناف جديدة من البذور الخاصة 
املناخ  مــع  تــتــالءم  والقطاني،  بالقمح 
الجديد«، وقال: إن املغرب يستطيع إنتاج 
الحبوب التي تكفيه دون أن يستورد، كما 
أنه انتقد مسألة زرع األشجار املثمرة في 
الحبوب،  لزراعة  املخصصة  األراضــي 
األنسب  املكان  تعتبر  التي  الجبال  بدل 

لزراعة األغراس(( )نفس املصدر(.
للتخطيط  السامية  املندوبية  تكن  لم 
التي  ــدة  ــوحــي ال الــرســمــيــة  املــؤســســة 
بل  األخضر«،  »املغرب  مخطط  انتقدت 
في  قال  للحسابات،  األعلى  املجلس  إن 
برنامج  ))إن   :2019 عام  أصدره  تقرير 
على  اختالالت  يعرف  األخضر«  »املغرب 
املخاطر،  لتدبير  تصور  غياب  رأسها 

لها  رصــدت  فالحية  برامج  واخــتــالالت 
فشلت  أنها  إال  املاليني،  الفالحة  وزارة 
كاهل  وأثــقــلــت  ــهــا،  أهــداف تحقق  ولـــم 

الفالحني املنخرطني فيها((.
املجلس  تقرير  أفــاد  ذلــك،  إلى  إضافة 
املخاطر  ))تدبير  أن  للحسابات،  األعلى 
احتمالية  حــســب  تقييمها  يقتضي 
التوجهات  دراســة  على  بناء  حدوثها، 
عنها،  املنبثقة  واألهداف  االستراتيجية 
وتحديد  األنــشــطــة  مختلف  وتحليل 
بعني  األخــذ  مع  بها،  املرتبطة  املخاطر 
التي  واملستجدات  التحوالت  االعتبار 
املستوى  على  ســواء  القطاع،  يعرفها 
كما  محيطه،  مستوى  على  أو  الداخلي 
يتعني، بعد ذلك، جمع نتيجة هذا التقييم 
في خارطة للمخاطر وتحديد خطة موثقة 

للتعامل معها((.
بالنسبة  أنــه  إلــى  املجلس  ليخلص 
لقطاع الفالحة، الذي اعتمد استراتيجية 
تتمثل في مخطط »املغرب األخضر«، فإن 
))تدبير املخاطر املرتبطة بهذا املخطط 
لم يتم التعامل معها وفق املنهج، حيث ال 
يتوفر القطاع على تصور من أجل تدبير 
املخاطر، ولم يسبق له القيام بأي تقييم 
في هذا املجال، بل غالبا ما يتم االكتفاء 
باللجوء إلى الدوريات واملذكرات لتفعيل 

مجموعة من اإلجراءات بعد تكرار 
الناجمة  األثار  وتحمل  اإلشكاالت 

مخطط »المغرب األخضر« اختار الفواكه والخضروات وأهمل الحبوب

تزامنت الحرب الروسية األوكرانية 
مع موجة جفاف تضرب المملكة 

وتدق ناقوس الخطر بخصوص أزمة 
المياه التي أصبح يعاني منها 
المغرب بقوة، حيث كشف تقرير 

للمجلس األعلى للحسابات عن عدد 
من المشاكل يتخبط فيها قطاع 

الماء، في مقدمتها االستنزاف الكبير 
للموارد المائية، إذ تصنف المملكة 

ضمن عشرين دولة في العالم تتواجد 
بخانة »اإلجهاد«، وأضاف التقرير أن 

المغرب يتوفر على 22 مليار متر 
مكعب في السنة من الماء، لكن 
88 في المائة منها تستخدم في 

السقي، فيما تذهب 12 في المائة 
فقط لباقي القطاعات اإلنتاجية 
والتزود بالماء، وطالب المجلس 

األعلى للحسابات بضرورة التخطيط 
لتجاوز القصور الحاصل في هذه 
المادة الحيوية، مشددا على أن 

التوزيع المائي غير متوازن، فبعض 
األحواض المائية تصرف فائضها في 

البحر دون استفادة، وفي المقابل 
تعاني أخرى من الخصاص.

الملك محمد السادس:
»أبانت األزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، 

الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض، وإذا كان 
المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته، وتزويد األسواق بالمواد األساسية بكميات كافية، وبطريقة عادية، 

فإن العديد من الدول سجلت اختالالت كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها، لذا، نشدد على ضرورة إحداث 
منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون االستراتيجي للمواد األساسية، السيما الغذائية والصحية 

والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز األمن االستراتيجي للبالد«.



العدد: 1602 من 08 إلى 14 أبريل 82022

ملف  األسبوع

تفاديها  املمكن  من  كان  أنه  علما  عنها، 
مبنية  استباقية  سياسة  اعتماد  تم  لو 
على رؤية شاملة لتدبير املخاطر((، كما 
للحسابات  األعلى  املجلس  تقرير  وقف 
املنتوجات  تثمني  على مشاريع وحدات 

الفالحية املتعثرة.
سياسيا  جدال  التقرير  هذا  خلق  لقد 
داخل املغرب، حيث رّد املكتب السياسي 
على  لألحرار  الوطني  التجمع  لحزب 
للمجلس  السنوي  التقرير  مضامني 
))البناء  إلى  ودعا  للحسابات،  األعلى 
املــؤســســات  عــمــل  ملنهجية  الــســلــيــم 
عن  استقالليتها  وحماية  الدستورية 
بها  زج  أي  أو  سياسي  تعريض  أي 
دون  لطرف  خدمة  ضّيقة  صراعات  في 
))إن  »الحمامة«:  حــزب  وقــال  ــر((،  آخ
للحزب،  الــعــام  ــني  األم أخــنــوش،  عزيز 
توضيحات  السياسي،  ملكتبه  كشف 
التقرير  بخصوص  دقيقة  ومعطيات 
ومخطط »املغرب األخضر« واستراتيجية 
»أليوتيس«، ووصف ما جاء في التقرير 
باملعطيات املغلوطة، التي ال تستند إلى 
أي أساس، كما قدم األرقام التي توضح 
القطاعني((،  لهذين  اإليجابية  النتائج 

وفقا لبالغ الحزب.
وأعلن حزب األحرار عن دعمه املطلق 
حول  الكامل  والتفافه  والــالمــشــروط 
الطموح،  السياسي  ومشروعه  الرئيس 
وشدد على أن ))الحزب سيبقى موحدا، 
معتزا  ومــبــادئــه،  لقيمه  وفــيــا  ثــابــتــا، 
بمناضليه، ومؤمنا بسمو مهمته املتمثلة 
والشباب  عموما  املواطنني  تأطير  في 
األمل  وإعطائهم  الخصوص،  وجه  على 

في بناء مغرب ممكن((.

حتمية وضع مخطط 
»الجيل األخضر« لزراعة 

الحبوب كخيار استراتيجي

بتبني  إيذانا  االنتقادات  هذه  كانت 
عوض  جــديــدة  فالحية  استراتيجية 
امتد  الــذي  األخضر«  »املغرب  مخطط 

على مدى 12 عاما.. فقد أطلق 
»الجيل  مخطط  املــغــرب 

األخضر 2030-2020«، 
و«غـــابـــات املـــغـــرب«، 
وحسب وزير الفالحة 
عــزيــز أخــنــوش، فإن 
ــة  ــجــي ــي ــرات ))االســت
الــفــالحــيــة الــجــديــدة 
ركيزتني:  على  تعتمد 

بإعطاء  األولــى  تتعلق 
للعنصر  ــة  ــ ــوي ــ األول

في  البشري، 

دينامية  بمواصلة  الثانية  تتعلق  حني 
بتحفيز  ارتباط  في  الفالحية  التنمية 
تضاف  واالجتماعية،  البشرية  التنمية 
املياه  قطاع  تطوير  استراتيجية  إليها 
أخنوش  عزيز  وصــرح  ــغــابــات((،  وال
يرتكز  الجديد  الفالحي  ))املخطط  بأن 
حققها  التي  املكتسبات  تكريس  على 
-2008( األخــضــر  املــغــرب  مــخــطــط 
2020(، من خالل اعتماد رؤية جديدة 
إمكانات  ووضـــع  الــفــالحــي،  للقطاع 
ووعد  القطاع((،  إشــارة  رهــن  حديثة 
الوزير بتمكني 350 ألفا إلى 400 ألف 
فئة  إلــى  االنضمام  مــن  جــديــدة  أســرة 
الطبقة املتوسطة، وخلق جيل جديد من 
الزراعي،  بالقطاع  الشباب«  »املقاولني 
شاب،  ألف   350 لـ  عمل  فرص  وتوفير 
في حني تهدف »غابات املغرب« - حسب 
إعادة  إلى   - الحكومي  املسؤول  عرض 
تغطية أكثر من 133 ألف هكتار، وخلق 
ألف فرصة عمل مباشر إضافية،   27.5

في أفق سنة 2030.
الفالحي  املخطط  اعتماد  تزامن  لقد 
الجديد مع مرور العالم بحدثني كبيرين، 
هما جائحة »كورونا« التي قلبت املوازين، 
وأبرزت بشكل واضح الحاجة إلى تحقيق 
االكتفاء الذاتي في عدة مجاالت حيوية، 
وأبرزت ضرورة وضع سياسة تهدف إلى 
تحقيق األمن الغذائي، وهو ما دعا إليه 
امللك محمد السادس من خالل خطابه إلى 
الدورة  افتتاح  بمناسبة  البرملان  أعضاء 
من  األولى  التشريعية  السنة  من  األولى 
من  أكتوبر   8 يوم  عشر  الحادية  الوالية 
السنة الفارطة، حيث قال في هذا الصدد: 
)).. وقد أبانت األزمة الوبائية عن عودة 
قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من 
أبعادها،  مختلف  في  تحصينها،  أجل 
ــة، والــصــنــاعــيــة  ــي ــطــاق الــصــحــيــة وال
ذلك  يواكب  ما  مع  وغيرها،  والغذائية، 
من تعصب من طرف البعض، وإذا كان 
حاجياته،  تدبير  من  تمكن  قد  املغرب 
األساسية  بــاملــواد  األســـواق  وتــزويــد 
فإن  عادية،  وبطريقة  كافية،  بكميات 
اخــتــالالت  سجلت  ــدول  الـ مــن  العديد 
املواد وتوزيعها،  كبيرة في توفير هذه 
لذا، نشدد على ضرورة إحداث منظومة 
باملخزون  تتعلق  متكاملة  وطنية 

للمواد  االستراتيجي 
األساسية، السيما 

ــة  ــ ــي ــ ــذائ ــ ــغ ــ ال
ــة  ــصــحــي وال
والــطــاقــيــة، 
على  والعمل 
ــيـــني  ــتـــحـ الـ
ــر  ــمـ ــتـ ــسـ املـ
لــلــحــاجــيــات 

بما  ــة،  ــي ــوطــن ال
ــزز األمـــــن  ــ ــعـ ــ يـ

االستراتيجي للبالد((.
أما الحدث الثاني، فهو الحرب الروسية 
األوكرانية التي أبرزت كم يحتاج العالم 
املواد  من  غيرها  من  أكثر  الحبوب  إلى 
الفالحية، وظهر كم أن العديد من الدول 
قد تدخل أزمة مجاعة إن توقف اإلمداد 
ــادة،  ــي مــن هــذه امل ــران الــروســي واألوك
األوكرانية  الروسية  الحرب  وتزامنت 
وتدق  اململكة  تضرب  جفاف  موجة  مع 
املياه  أزمــة  بخصوص  الخطر  ناقوس 
بقوة،  املغرب  منها  يعاني  أصبح  التي 
األعلى  للمجلس  تقرير  كشف  حيث 
للحسابات عن عدد من املشاكل يتخبط 
فيها قطاع املاء، في مقدمتها االستنزاف 
الكبير للموارد املائية، إذ تصنف اململكة 
تتواجد  العالم  في  دولة  عشرين  ضمن 
التقرير  ــاف  وأضـ »اإلجـــهـــاد«،  بخانة 
متر  مليار   22 على  يتوفر  املغرب  أن 
في   88 لكن  املــاء،  من  السنة  في  مكعب 
فيما  السقي،  في  تستخدم  منها  املائة 
تذهب 12 في املائة فقط لباقي القطاعات 
اإلنتاجية والتزود باملاء، وطالب املجلس 
التخطيط  بضرورة  للحسابات  األعلى 
لتجاوز القصور الحاصل في هذه املادة 
الحيوية، مشددا على أن التوزيع املائي 
املائية  األحــواض  فبعض  متوازن،  غير 
تصرف فائضها في البحر دون استفادة، 
وفي املقابل تعاني أخرى من الخصاص.
أن  التقرير  قال  السياق،  نفس  وفي 
))وضعية املغرب املائية قد تتدهور في 
الندرة  لعتبة  لتصل   ،2050 سنة  أفق 
مكعب  متر   500 في  املتمثلة  املطلقة 
البلد  ))يتوفر  وتابع:  سنويا((،  للفرد 
على موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار 
متر مكعب في السنة، وهو بذلك يصنف 
من بني العشرين دولة األكثر إجهادا في 

العالم من حيث توفر هذه املوارد((.
سبب  أن  الــخــبــراء  مــن  الكثير  يــرى 
أساسا  يعود  املائية  الفرشة  استنزاف 
التي  الـــزراعـــات  بعض  تشجيع  ــى  إل
تحتاج إلى كثير من املاء، وهو ما طرح 
خالل السنوات األخيرة في إقليم زاكورة 
البطيخ  ــة  زراع إلــى  اتجه  ــذي  ال مثال، 
األحمر الذي يحتاج إلى كثير من املاء، 
وهو ما أصبح يتسبب في أزمة عطش 

مستمرة باملنطقة.
ــى عـــكـــس هـــذه  ــ ــل ــ وع
تحتاج  ال  ــات،  ــزراعـ الـ
زراعـــة الــحــبــوب إلى 
ومن  املـــاء،  مــن  كثير 
شـــأنـــهـــا تــحــقــيــق 
ــي،  ــذاتـ االكـــتـــفـــاء الـ
وتجب اإلشارة إلى أن 
زراعة الحبوب لم تعد 
فقط،  معيشية  زراعـــة 
ــة  زراع أصبحت  وإنــمــا 
استراتيجية على الصعيد 
ــاملـــي، وأصــبــحــت  ــعـ الـ
الدول املنتجة 

بناء  في  تساهم  املــادة  لهذه  واملصدرة 
املغرب  يحتاجه  وما  الدولية،  السياسة 
هذا  فــي  العلمي  البحث  تشجيع  هــو 
املجال واإلرادة لذلك.. فهل ينتبه املغرب 
بمخططه  ويتحول  املسألة،  هــذه  إلــى 
»الجيل األخضر« إلى تبني استراتيجية 
استراتيجي  كــهــدف  الــحــبــوب  تــضــع 

مستقبلي؟
مثال،  خير  العراقية  التجربة  في  ولنا 
ــة  ــ ــفــوضــى الــســيــاســيــة واألزم ــم ال ــرغ ف
االقتصادية التي خلفتها جائحة »كورونا«، 
حقق العراق تطورات إيجابية في املجال 
استمرار  أهميتها  من  يقلل  ال  الزراعي، 
تجريف األراضي الزراعية وحقول التمر، 
النفط  وحقول  العمراني  التوسع  بسبب 
الجديدة في أكثر من منطقة، وخاصة في 

الجنوب وحول البصرة.
 - الحاصل  التقدم  هــذا  على  ويــدل 
على سبيل املثال - توقع وصول إنتاج 
إلى  والقمح  4 ماليني طن  إلى  الشعير 
ما  الحالي،  املوسم  في  طن  ماليني   6
الذاتي  االكتفاء  تحقيق  من  أكثر  يعني 
تشجيع  بفضل  املنتوجني،  هذين  من 
الدولة لإلنتاج الزراعي عن طريق تقديم 
إنتاج  ومستلزمات  والبذور  األسمدة 
إلى  إضافة  مدعومة،  بأسعار  أخــرى 
بأسعار  محليا  املنتجة  الحبوب  شراء 

تشجيعية تزيد على السعر العاملي.

لم تكن المندوبية السامية للتخطيط 
المؤسسة الرسمية الوحيدة التي 

انتقدت مخطط »المغرب األخضر«، بل إن 
المجلس األعلى للحسابات، قال في تقرير 

أصدره عام 2019: ))إن برنامج »المغرب 
األخضر« يعرف اختالالت على رأسها 

غياب تصور لتدبير المخاطر، واختالالت 
برامج فالحية رصدت لها وزارة الفالحة 

الماليين، إال أنها فشلت ولم تحقق 
أهدافها، وأثقلت كاهل الفالحين 

المنخرطين فيها((.
إضافة إلى ذلك، أفاد تقرير المجلس 

األعلى للحسابات، أن ))تدبير المخاطر 
يقتضي تقييمها حسب احتمالية 

حدوثها، بناء على دراسة التوجهات 
االستراتيجية واألهداف المنبثقة 

عنها، وتحليل مختلف األنشطة 
وتحديد المخاطر المرتبطة بها، 

مع األخذ بعين االعتبار التحوالت 
والمستجدات التي يعرفها القطاع، 

سواء على المستوى الداخلي أو على 
مستوى محيطه، كما يتعين، بعد 
ذلك، جمع نتيجة هذا التقييم في 

خارطة للمخاطر وتحديد خطة موثقة 
للتعامل معها((. العدويالحليمي

«
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كواليس  صحراوية

هل تفقد »الرام« 
تواجدها باألقاليم 

الجنوبية ؟
كلميم. األسبوع 

  
العيون  جهة  فساكنة  الداخلة،  جهة  باستثناء 
وكلميم تعاني من متاعب وعذاب رحالت الخطوط 
البيضاء  الدار  نحو  العيون  من  املغربية  امللكية 
وأكادير التي وفي كل األوقات ال يمكن للمسافر 
»الرام«  وفاء  عدم  بسبب  تذكرة  على  يتوفر  أن 
اليومية من عاصمة الصحراء  ببرامج رحالتها 
تجعل  ــدة  واح برحلة  اكتفت  والتي  املغربية 
املسافرين يصلون الدار البيضاء في وقت متأخر 
من الليل، وهنا تنطلق رحلة العذاب في البحث 
عن وسيلة نقل أو املبيت في املطار، في الوقت 
الحمراء  الساقية  العيون  جهة  فيه  كانت  الذي 
العيون  من  رحــالت  برمجة  ضمان  إلى  سباقة 
نحو الرباط ومراكش وأكادير في أوقات النهار، 
وغالبا في أوقات مناسبة، توقف هذا البرنامج 
الذي  الوقت  في  واحدة  برحلة  »الرام«  واكتفت 
يومية  رحــالت  ثــالث  على  الداخلة  فيه  تتوفر 
اختارت  فيما  أسبوعيا،  باريس  نحو  وواحــدة 
»بينتر«  شركة  مع  التعاقد  وادنون  كلميم  جهة 
جزر  بني  مباشرة  رحالت  في  للبدء  اإلسبانية 
الكناري ومطار كلميم الدولي الذي استقبل أول 

رحلة على متنها أبناء الجالية الوادنونية.
إطار  في  يأتي  الجديد  الجوي  الخط  هــذا 
وادنون  ݣلميم  جهة  بني  شراكة  اتفاقية  تفعيل 
الجهة  تساهم  »بينتر«  اإلسبانية  والشركة 
750 مليون سنتيم، في  فيها بغالف مالي قدره 
املقابل سوف تأمن الشركة رحلتني في األسبوع 

)السبت واألربعاء( من وإلى جزر الكناري.

فرنسا وإنجلترا على خطى االعتراف اإلسباني
الـــذاتي بالحكــم 

عبد اهلل جداد. الداخلة 

تتجه اململكة املتحدة وفرنسا إلى اإلعالن 
املغرب  لسيادة  دعمهما  عن  رسمي  بشكل 
تمثيلية  افتتاح  تم  بعدما  صحرائه،  على 
بمدينة  الكاريبي  البحر  شرق  دول  منظمة 

الداخلة، بإشراف ناصر بوريطة.
اعتراف  بمثابة  الخطوة  هــذه  وتعتبر 
لبريطانيا وفرنسا، اللتني تعتبران عضوين 
املغرب  بسيادة  املذكورة،  باملنظمة  بارزين 
ضربة  يشكل  مما  صحرائه،  على  الكاملة 
الترابية،  الــوحــدة  ألعـــداء  أخــرى  موجعة 
الكاريبي  البحر  شــرق  منظمة  وتمتلك 
أعضائها  بني  من  البحار،  وراء  ما  أراضي 
البريطاني، وهو جزء من  بحر مونتسيرات 
منتسبني،  وكأعضاء  البريطانية،  الدولة 
املارتينيك  وهي  الفرنسية  الدولة  إدارات 

وغوادلوب.
مركز  بافتتاح  كذلك  الداخلة  وتــعــززت 
حول  لألبحاث  الدولية  الحقوقية  املنظمة 
بهدف  وذلــك  األطــفــال،  تجنيد  من  الوقاية 
من  األطــفــال  تجنيد  مكافحة  فــي  اإلســهــام 

املركز  بها  يقوم  التي  األبحاث  نشر  خالل 
وتوزيعها على نطاق واسع.

الخارجية  الشؤون  وزير  إشــراف  ومنح 
املقيمني  واملــغــاربــة  اإلفــريــقــي  والــتــعــاون 
ومكانة  وزنــا  بــوريــطــة،  ناصر  بــالــخــارج، 
القادر  عبد  يترأسه  ــذي  ال للمركز  دولــيــة 
الداخلة  الفياللي، وحضره كذلك والي جهة 
للوكالة  العام  املدير  والسفير  بنعمر،  ملني 
املغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، وعدد 

والقناصل  القناصل  وكــذا  املنتخبني،  من 
العامني لعدد من البلدان اإلفريقية بالداخلة.
إلى  يــهــدف  املــركــز  أن  الفياللي  ــرز  وأبـ
املجندين،  ــال  األطــف بمصير  التحسيس 
األسباب  عــن  فضال  تجنيدهم،  وعمليات 
يروم  كما  اآلفة،  الكامنة وراء استمرار هذه 
املركز توفير معطيات دقيقة، نوعية وكمية، 
من أجل اتخاذ مبادرات وتدابير تعتمد على 

البحث األكاديمي.

دعم أعمال سينمائية بنكهة الصحراء المغربية
طانطان. األسبوع

كشفت لجنة دعم إنتاج األعمال السينمائية، 
املستفيدة من تسبيق على  األفالم  عن مشاريع 

املداخيل برسم الدورة األولى من سنة 2022.
أن  املغربي،  السينمائي  للمركز  بالغ  وذكر 
إلى   28 من  عقدت  جلسة  خالل  درست  اللجنة 
الخياط،  غيتة  برئاسة  املنصرم،  مــارس   30
تسبيقا على املداخيل قبل اإلنتاج، 32 مشروع 
قصيرة،  ــالم  أف مشاريع  وثالثة  طويل،  فيلم 
مشاريع  و5  وثــائــقــيــني،  فيلمني  ومــشــروعــا 

درست  كما  السيناريو،  كتابة  في  للمساهمة 
تسبيقا على املداخيل بعد اإلنتاج، أربعة أفالم 
والتاريخ  الثقافة  حول  وثائقيا  وفيلما  طويلة 
أفالم  وسبعة  الحساني  الصحراوي  والفضاء 

قصيرة.
الوثائقية  ــالم  ــاألف ب املتعلق  الــشــق  وفـــي 
الصحراوي  والفضاء  والتاريخ  الثقافة  حول 
املداخيل  على  تسبيقات  منح  تم  الحساني، 
الوثائقي  الفيلم  مشروع  من  لكل  اإلنتاج  قبل 
به  تقدمت  درهم(  ألف   950( الحصير«  »نساء 
بإخراجه  وسيقوم   ،Atlantis Films شركة 
إعــداد  من  سيناريو  عن  البومسهولي  خالد 
عمر ميارة، وملشروع فيلم »خيمة الراك« )850 

 City Art شركة  به  تقدمت  الــذي  درهــم(  ألف 
محمد  بإخراجه  وسيقوم   Production Sud
ــداده،  إعـ مــن  سيناريو  عــن  الجماني  فــاضــل 
الذي  »الرحلة«  فيلم  ملشروع  درهم  ألف  و820 
سيخرجه  الذي   »Si Films« شركة  به  تقدمت 
سعيد زريبيعة، عن سيناريو من إعداد سعداني 
ملشروع  درهم  ألف   750 منح  أيضا  وتم  دادا، 
شركة  قدمته  الذي  »الكوشتا«  بعنوان  وثائقي 
بإخراجه  وستقوم   Babylon Entertainment
دنيا نيوف عن سيناريو من إعدادها، ونفس املبلغ 
به شركة  تقدمت  الذي  املجحودة«  »العزة  ملشروع 
بإخراجه  وسيقوم   Kiarostime  Production
حمودي  السلوكي  سيناريو  عــن  عــزمــي  فـــؤاد 

والغالية يايرا، كما تم منح 700 ألف درهم ملشروع 
وثائقي بعنوان: »هنا صوت الوحدة« الذي قدمته 
قاسمي  رشيد  بإخراجه  سيقوم   Yaneta شركة  

عن سيناريو من إعداده.
السيناريو،  كتابة  في  املساهمة  وبخصوص 
أبرز املركز السينمائي املغربي أن مبلغا بقيمة 40 
ألف درهم سيمنح ملشروع وثائقي بعنوان »بابي 
الذي   Chad Pro شركة  قدمته  الــذي  الحكيم« 
سيناريو  عن  العلوي  عالل  بإخراجه  سيقوم 
ألف   40 مبلغ  منح  وسيتم  الفيراس،  لفاضل 
قدمته  ملجاد«  »خوالف  وثائقي  ملشروع  درهم 
يونس  بإخراجه  سيقوم   »Zar media« شركة 

بوحمالة عن سيناريو لعثمان سيلوم.

»خط الشهيد«:

ال مجال للمقارنة
 بين المغرب والجزائر

العيون. األسبوع 

البوليساريو،  جبهة  في  السابق  القيادي  قال 
املحجوب السالك مؤسس تيار »خط الشهيد«: »إن 
البوليساريو في طريقها إلى االندثار بسبب قيادة 
فاسدة وظاملة وقبلية، وألنها أظهرت بامللموس أنها 
منطقة  على  للهيمنة  الجزائر  يد  في  لعبة  مجرد 
السحر  أن  غير  املغرب،  وإضعاف  إفريقيا  شمال 

انقلب على الساحر«.
وأضاف السالك، وهو أول معارض صحراوي يؤسس 
البوليساريو  جبهة  ملعارضة  الشهيد«  »خــط  حركة 
الدولة  أصبح  »املغرب  أن  تندوف،  مخيمات  داخل  من 
املهيمنة بشمال إفريقيا وال مجال ملقارنته مع الجزائر«.
وفي تساؤل له حول نزاع الصحراء أمام قوة ومتانة 
»أين نحن ذاهبون؟« في إشارة  املغرب دبلوماسيا قال: 
إلى قيادة جبهة البوليساريو، مضيفا أنه لم تعد هناك 
بغير  يقبل  لن  القوي  فاملغرب  الحلول،  أنصاف  حتى 
أنه  الكاملة، كما  املغربية  السيادة  الذاتي وتحت  الحكم 

لن يسمح في جزء من أراضيه مهما كلفه ذلك.
دعوة  وجــه  البوليساريو  بجبهة  السابق  القيادي 
قيادة  »التنصل من  إلى  بالرابوني غرب تندوف،  لرفاقه 
مستقلة  لجنة  وخلق  وطني  حوار  وفتح  البوليساريو، 
الرابوني، وأن ال تكون  عن الجزائر، بمنأى عن عصابة 
مباشرا  تفتح حوارا  وأن  الجزائر،  يد ضباط  في  بيدقا 
للتفاوض  دولية  ضمانات  تحت  املغربية  السلطات  مع 
الحلول حتى وإن كانت جميعها  القبول بأنصاف  حول 

في صالح اململكة املغربية«.

العيون. األسبوع 

بدت تخوفات كبيرة من التقارب املغربي املوريتاني 
على قيادة البوليساريو، التي باتت تترصد كل صغيرة 
وكشفت  الرباط،  أو  بنواكشوط  سواء  تحدث  وكبيرة 
البوليساريو،  جبهة  تنظيم  أمانة  أصدرتها  وثيقة 
خالل  السياسي،  تنظيمها  أعضاء  على  تعميمها  تم 
اجتماع سري، عن تزايد التنسيق السري بني املغرب 
السلطات  تطلع  الوثيقة  تخف  ــم  ول وموريتانيا، 
املغربية إلى دعم موريتاني معلن للتوجه املغربي على 
غرار ما فعلت إسبانيا وأمريكا وفرنسا مقابل تسهيل 
في  املوريتانية  األسواق  إلى  والبضائع  السلع  تدفق 

ظل شح كبير ونقص هائل في املواد الغذائية، بسبب 
تداعيات الحرب الروسية األوكرانية.

في  تحدثت  قد  موريتانية  إعالمية  مصادر  وكانت 
وقت سابق، عن أزمة صامتة بني الجزائر ونواكشوط، 

بسبب التقارب املغربي املوريتاني.
إعادة  قرار  على  املغرب  سيقدم  السياق،  نفس  وفي 
نقل  حركة  ستستأنف  حيث  »الكركرات«،  معبر  افتتاح 
املسافرين باملعبر بعد توقف دام حوالي السنة والنصف 
للعمل  الــعــبــور  وســيــعــود  »كـــورونـــا«،  جائحة  بسبب 
بها  املعمول  الصحية  اإلجراءات  وفق  تدريجية  بطريقة 
التدابير  جميع  احترام  مع  املسافرين  تنقل  يخص  فيما 

االحترازية املتخذة للوقاية من فيروس »كوفيد«.
أن  موريتانيا،  في  الــرأي  أصحاب  بعض  ويعتبر 
االعتراف باملقترح املغربي للحكم الذاتي في الصحراء، 

سيساهم ال محالة في تعجيل حل القضية التي تشكل 
عائقا كبيرا في تنمية املنطقة وازدهارها.

ويشجع موريتانيا في اتخاذ موقف جديد من قضية 
ملتزمة بالحياد  ظلت  التي  إسبانيا  موقف  الصحراء، 
املغربية  أن »الخطة  معلنة  اليوم  خرجت  وقد  لعقود، 
من  ومصداقية  وواقعية  جدية  األكثر  األساس  بمثابة 

أجل تسوية الخالف«.
فقد  الــيــوم،  موريتانيا  هي  ليست  األمــس  وموريتانيا 
أصبحت حكومتها تتمتع بالجرأة والشجاعة وليست لديها 
حكومات  تمنع  كانت  التي  بالدها  على  أمنية  مخاوف  أية 
موريتانيا السابقة للخروج بمثل ذلك املوقف، بعد أن أصبح 
لحماية  الكافية  العسكرية  يملك القوة  املوريتاني  الجيش 
حدود بالده من أي اعتداء خارجي، والرئيس ولد الغزواني 

خبير في االستراتيجيات العسكرية والعالقات الدولية.

غونزاليس يترافع من أجل الحكم الذاتي

العيون. األسبوع 

جدد الرئيس األسبق للحكومة اإلسبانية، 
أن  تأكيده  بنيويورك،  غونزاليس،  فيليبي 
الحل  تعد  الذاتي  للحكم  املغربية  »املبادرة 
للنزاع  نهائية  تسوية  أجــل  مــن  األمــثــل 
وقال  املغربية«،  الصحراء  حول  اإلقليمي 
توزيع  حفل  بمناسبة  صحفي  تصريح  في 
اإلسباني،  صوفيا  امللكة  بمعهد  جــوائــز 
بالحل  يتعلق  األمر  »إن  بنيويورك:  انعقد 
منذ  تقديمه  تم  الذي  وواقعية  جدية  األكثر 

أكثر من أربعني عاما«.

للحكومة  ــق  ــاب ــس ال ــس  ــي ــرئ ال وجــــدد 
اإلسبانية )1982-1996(، خالل هذا الحفل، 
حضور  وعرف  صوفيا  امللكة  ترأسته  الذي 
التأكيد  الــبــارزة،  الشخصيات  من  العديد 
على دعمه التام ملوقف بالده الجديد الداعم 
املغرب  اقترحها  التي  الذاتي  الحكم  ملبادرة 

لتسوية هذا النزاع املفتعل.
تصريحات  في  أكد،  قد  غونزاليس  وكان 
قبل  ــالم،  ــ اإلع وســائــل  تناقلتها  صحفية 
أوروبــا  بني  العالقات  حــول  حديث  مؤتمر 
الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا 
التي  الذاتي،  للحكم  املغربية  »املبادرة  أن 
الوحيد  االقتراح  هي  مدريد،  بدعم  تحظى 

للتنفيذ«. القابل 

تناقش تخوفها من التقارب المغربي الموريتاني البوليساريو 

عدو
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خــاص

صك االتهام
الدكتور  العامة متابعة  النيابة  قررت 
وممرضني  وشقيقه  وزوجته  التازي 
بـ»جناية  باملصحة،  ومستخدمي 
استدراج  طريق  عن  بالبشر  االتجار 
ضعفهم  حالة  واستغالل  أشخاص 
لغرض  وضعهم  وهشاشة  وحاجتهم 
االستغالل في القيام بأعمال إجرامية 
بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق 
ضد  وارتكابها  واالعــتــيــاد،  التعدد 
ممن  ســنــة   18 ســن  دون  قــاصــريــن 

يعانون من املرض«.
شبكة  الــعــامــة  النيابة  واتــهــمــت 
املشاركة  جنح  بـــ»ارتــكــاب  الــتــازي 
محررات  في  والتزوير  النصب  في 
فــي صنع  ــة واســتــعــمــالــهــا  تــجــاري
شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، 
ارتكاب  في  واملشاركة  واستعمالها، 
أو  غــشــا  الطبية  الــخــدمــات  مــقــدم 
غير  الــزيــادة  وفــي  كــاذبــا،  تصريحا 
املشروعة في األسعار، وفي استغالل 
وتوزيع  وجهله،  املستهلك  ضعف 
موافقتهم«،  دون  أشــخــاص  ــور  ص
املنصوص  اإلجرامية  األفعال  وهي 
القانون  في  عقوبتها  وعلى  عليها 
الصحية  التغطية  ومدونة  الجنائي، 
األساسية، والقانون املتعلق بمزاولة 

مهنة الطب.

احترام قرينة البراءة  
تطرح  وزوجته،  التازي  الدكتور  قضية 
الكثير من التساؤالت، خاصة وأن بعض 
لهم  أجرى  التازي  بأن  صرحوا  الفقراء 
مقابل،  بدون  مجانية  جراحية  عمليات 
مادية،  مساعدات  بعضهم  منح  أنه  كما 
البراءة مكفولة، خاصة  لهذا تبقى قرينة 
مشتبه  زالوا  ال  امللف  في  املتابعني  وأن 
فيهم ما دام أن القضاء لم يقل كلمته بعد. 
محمد  الــقــانــون،  فــي  الباحث  يقول 
الجنائية  املسطرة  قانون  أن  ــي،  األزرق
يتحدث  منه،  األول  الباب  ففي  واضح، 
ــى،  الــبــراءة فــي املـــادة األول عــن قرينة 
»كل متهم أو مشتبه  التي جاء فيها أن 
بريئا  يعتبر  جــريــمــة،  بــارتــكــاب  فيه 
بمقرر  قــانــونــا،  إدانــتــه  تثبت  أن  ــى  إل
بناء  به،  املقضي  الشيء  لقوة  مكتسب 
جميع  فيها  تتوفر  عادلة  محاكمة  على 
الشك  ويفسر  القانونية،  الضمانات 
اإلدانة  قرار  أن  املتهم«، وأضاف  لفائدة 
يكون  أن  إمــا  نهائيا،  يكون  أن  يجب 
أنهى  أو  النقض  محكمة  عــن  صـــادرا 
يكون  بعدما  بالنقض،  الطعن  آجــال 
الدعوى،  طرق  جميع  استنفذ  قد  القرار 
مستغربا  نهائيا،  ــرارا  ق يسمى  وهنا 
والقنوات  الصفحات  من  مجموعة  قيام 
بإدانة  االجتماعي  التواصل  مواقع  في 
قبل  مجرم  أنه  على  وتصويره  التازي 

كلمة القضاء.
أن  للقاضي  كيف  الباحث:  وتساءل 
الرأي  تأثير  ظل  في  امللف  مع  يتعامل 
العام، إذا كان الناس يعتبرون الشخص 
القضاء تفاصيل  أن يناقش  مجرما قبل 

القضية؟

المتابعون في الملف
بمحكمة  الــتــحــقــيــق  قـــاضـــي  ــال  ــ أحـ
خمسة  البيضاء،  بــالــدار  االستئناف 
ــازي  ــت ــور ال ــت ــدك أشـــخـــاص بــيــنــهــم ال
السجن  على  اعتقال  حالة  في  وزوجته 
على  السبع،  بعني  »عــكــاشــة«  املحلي 
واالحتيال  بـ»النصب  اتهامهم  خلفية 
مسؤولون  فيها  تــورط  التي  والتزوير 

ومستخدمون بمصحته«.
فاألمر  مطلعة،  مــصــادر  وحــســب 
التازي  بالدكتور  يتعلق باألساس 
باملصحة  املالية  املسؤولة  وزوجته، 
بالفواتير«،  »التالعب  هي  والتهمة 
اإلداري،  املسؤول  ت(  )ع.  وبشقيقه 
داخل  ومسؤولة  ممرضة  ف(  )أ.  و 
ثالث  بمتابعة  أمــر  بينما  املصحة، 
وهن  ســراح  حالة  فــي  مستخدمات 

)ف. ك( و)ف. ح( و)س. ع(.
محمد يتيم الوزير السابق، اعتبر أن 
املشروع  غير  والــثــراء  الجشع  ظاهرة 
أصبح يتخذ من العمل اإلحساني غطاء، 
التواصل  بموقع  صفحته  فــي  وكتب 

متهم  كل  »إن  »الفايسبوك«:  االجتماعي 
بريء حتى تثبت إدانته.. وهذا ال يمنع 
والــثــراء  الجشع  ظــاهــرة  مالحظة  مــن 
له مظاهر في  تبدو  الذي  غير املشروع، 
يتحول  حني  لكن  القطاعات،  من  عــدد 
ــي صــحــة املــواطــنــني،  إلـــى مــتــاجــرة ف
كل  يتجاوز  ذلك  فإن  نبيلة،  مهنة  وفي 
قيمنا  في  مستطير  بشّر  وينذر  الحدود 
يتم  أن  ذلــك،  من  واألفظع  االجتماعية، 

تحت يافطة العمل اإلحساني«.

شهران من التحقيق
الفرقة  من  بتحقيق  القضية  ملف  بــدأ 
الوطنية للشرطة القضائية منذ شهرين، 
والتي استمعت إلى املحسنني واملقربني 
واملستخدمني  ــه،  ــت وزوج ــازي  ــت ال مــن 
امللف على  تحيل  أن  املصحة، قبل  في 
محكمة  لدى  املختصة  العامة  النيابة 
نهاية  البيضاء،  ــدار  ــال ب االستئناف 
في  لالشتباه  وذلك  املنصرم،  األسبوع 
بالنصب  تتعلق  قضية  فــي  تورطهم 
في  واستعماله  والتزوير  واالحتيال 
فواتير تتعلق بتلقي العالجات الطبية.

لألمن  العامة  املديرية  بــالغ  وكشف 
الوطني، أن »املعطيات الخاصة بالبحث 
تشير إلى تورط املشتبه فيهم في تكوين 
مبالغ  جمع  تستهدف  إجرامية،  عصابة 
تسوية  غطاء  تحت  متبرعني  من  مالية 
تكاليف طبية الستشفاء مرضى منتمني 

تقديم  يتم  أن  على  مــعــوزة،  أســر  إلــى 
بها  يعمل  التي  باملصحة  لهم  العالج 
أغلبية املشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من 
تدليسي  بشكل  الطبية  التكاليف  قيمة 
قصد االستيالء على مبالغ مالية مهمة«.

مسؤولية الوزارة 
التازي  الدكتور  مصحة  قضية  طرحت 
تساؤالت كثيرة حول دور وزارة الصحة 
في مراقبة مداخيل املصحات، وتكاليف 
تجرى  ــتــي  ال الــجــراحــيــة  الــعــمــلــيــات 
بالرغم  الخاص،  القطاع  داخل  باملاليني 
من حديث الوزير خالل عدة لقاءات عن 
املصحات  ملتابعة  خاصة  لجنة  تكوين 

الخاصة خالل جائحة »كورونا«.
التازي  مصحة  قضية  كشفت  ــد  وق
ــل مـــا لـــدى الـــــوزارة  عـــن وجــــود خــل
لها،  التابعة  العامة  واملفتشية  الوصية 
القطاع  داخــل  واملتابعة  املراقبة  فــي 
خيالية  أثمنة  يعرف  الــذي  الــخــاص، 
أخالقية  غير  وطــرق  العمليات  إلجــراء 
تتنافى مع مبادئ مهنة الطب، ال سيما 
من  العديد  كشفت  الجائحة  فترة  وأن 
بها  قام  التي  واملخالفات  التجاوزات 
بأخذ شيكات  الخاصة  أرباب املصحات 
املواطنني  مــن  الــضــمــان،  سبيل  على 
من  املحدد  السعر  ورفضهم  املصابني 

الوزارة.
كما أن القضية تطرح دور ومسؤولية 
التي تعتبر بمثابة جهاز،  هيئة األطباء 
االنــحــرافــات  مــن  الطب  مهنة  لحماية 
أن  حيث  املهنية،  غير  ــارســات  ــم وامل
ألنها  كبيرة،  بدورها  الهيئة  مسؤولية 
شبه غائبة، حسب العديد من املالحظني، 
وال تقوم بمراقبة وتتبع األطباء وإصدار 
قرارات تأديبية في حق بعضهم، رغم أن 

قضايا األخطاء الطبية تتفاقم.

توقيف شبكة أخرى 
الصحي  املجال  في  االتجار  أن  يبدو 
الوطن، عبر  انتشارا واسعا داخل  أخذ 
استغالل  على  تعمل  منظمة  شبكات 
أجل  من  الفقراء،  واملواطنني  البسطاء 
االتجار بهم واستعمالهم للحصول على 
عائدات مالية مهمة، مما دفع باملصالح 
التصدي  أجـــل  مــن  للتحرك  األمــنــيــة 
هذا  وفي  البشر،  في  االتجار  لظاهرة 
ملكافحة  الوطني  املكتب  تمكن  الصدد، 
للشرطة  الوطنية  للفرقة  التابع  الهجرة 
مكونة  شبكة  تفكيك  مــن  القضائية، 
ارتباطهن  في  يشتبه  نساء  ثــالث  من 
باألعضاء  االتجار  في  تنشط  بعصابة 

البشرية وتهريب املخدرات.
فقد  لألمن،  العامة  املديرية  وحسب 
والتحريات  امليدانية  األبحاث  أسفرت 
التي قامت بها الفرقة الوطنية بتنسيق 
ملراقبة  العامة  املــديــريــة  مصالح  مــع 
إعالنات  اكتشاف  عن  الوطني،  التراب 
االجتماعي تعرض  التواصل  في مواقع 
بشرية،  أعــضــاء  استئصال  خــدمــات 
وتحديدا الكلي، بمصحات خاصة توجد 
مهمة  مالية  مبالغ  مقابل  املغرب  خارج 

بالعمالت األجنبية.
أربعة  توقيف  عن  التحقيق  وأسفر 
وذلك  نساء،  ثالث  بينهم  من  أشخاص 
تهجير  ــي  ف تــورطــهــم  ــي  ف لــالشــتــبــاه 
في  والوساطة  الخارج،  إلى  أشخاص 
مكنت  حيث  بشرية،  بأعضاء  االتجار 
األبحاث من التوصل إلى ضحيتني ممن 
مقابل  تركيا  في  كلياتهم  ببيع  قاموا 
كما  األجنبية،  بالعمالت  مالية  مبالغ 
مكنت عمليات التفتيش من حجز مبالغ 
واألجنبية،  الوطنية  بالعملتني  مالية 
ــالت أجــنــبــيــة،  ــوي ــح ــت وإيــــصــــاالت ل
الدم  بفصيلة  خاصة  طبية  وتحليالت 
وكميات  املفترضني،  الضحايا  من  لعدد 

من مخدر »الشيرا«.

إعــداد. خالد الغـازي

الدكتور  ضد  الدعوى  تحريك  أن  مطلعة،  مصادر  كشفت 
والذي  وزوجته،  الشهير  التجميل  طبيب  التازي،  الحسن 
بناء  جاء  لمتتبعيه)..(،  صادم  بشكل  األسبوع  هذا  اعتقل 
وزوجة  أعمال  وسيدة  محسنون  بها  تقدم  شكايات  عدة  على 
مسؤول، هذه األخيرة كانت تقدم تبرعات بالماليين لزوجة طبيب 
أطفال  لفائدة  جراحية  عمليات  إجراء  أجل  من  ب(،  )م.  التجميل 

األسر المعوزة، والذين يعانون من تشوهات خلقية وغيرها.

الفواتير  أن  المحسنون  اكتشف  فقد  المصادر،  نفس  وحسب 
هناك  وأن  بكثير،  فيها  مبالغ  الدكتور،  زوجة  لهم  تقدمها  التي 
التبرعات،  من  االستفادة  بهدف  المصحة  داخل  تحصل  »تالعبات« 
مليون   20 من  أزيد  تتلقى  كانت  الدكتور  زوجة  أن  إلى  مشيرة 
سنتيم بشكل يومي، من طرف المحسنين بهدف تغطية تكاليف 
بمصاريف  والتكفل  زوجها،  بمصحة  فقراء  مرضى  لعالج  طبية 

عالجهم من خالل التبرعات التي تتوصل بها.

القصة الكاملة لسقوط أشهر طبيب 
تجميل في يد العدالة 

المتهـم  بريء  حــتى تثبت  إدانــته
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  للنقــاش

إن المتأمل في الشأن 

الرياضي ببلدنا، ليدرك من 

الوهلة األولى أدلوجة/فكرة 

مؤداها أن »الساحة الرياضية 

بالمغرب، ال يكاد ينام لها جفن 

حتى تستيقظ على وقع توالي 

األسقام والكوارث من كل حدب 

وصوب«، ولعل ظاهرة الشغب 

التي باتت تغزو المالعب الوطنية 

في السنين األخيرة، خير دليل 

على تفشي وباء اإلصابة بداء 

التعصب القومي للفريق أو كما 

يسميه الدكتور هارون يحيى 

وعليه،  القومية،  بالرومانسية 

يجوز لنا القول بأن هذه المطارحة 

تروم باألساس إثارة مجموعة 

من القضايا والحيثيات التي 

تزامل هذه اآلفة المستعصية، 

من ضمنها الدوافع الكامنة 

وراء نشوب الشغب في مالعبنا 

الكروية، وخلفيات وتبعيات 

هذه المصيبة على المجتمع 

وباقي القطاعات، والحلول 

التي يمكن من خاللها الحد من 

تفاقم الظاهرة المراد تمحيصها 

ومكاشفتها على حد سواء.

التوقف  من  بد  ال  بــدء،  ذي  بــادئ 
ترمي  التي  الدوافع  أهم  لبرهة عند 
إلى إحداث دوي من الشغب والعنف 
كثيرة  وهي  الكروية،  امليادين  في 
حصرها  على  واللسان  القلم  يعجز 
بالوازع  يقترن  ما  فمنها  وعدها، 
األخالقي والثقافي، ومنها ما يرتبط 
واالقتصادي،  السياسي  بــالــوازع 
ومنها ما يرتبط بالوازع املجتمعي، 
ومــنــه، فــإن كــل هــذه اإلرهــاصــات 
املناقشة  قيد  الظاهرة  بكون  تشي 
مناحي  مختلف  تشمل  والــدراســة 
ظاهرة  فهي  وبــالــتــالــي،  الــحــيــاة، 

شائكة ومركبة.
فمن الناحية األخالقية والثقافية، 
نحو  الجمهور  يــدفــع  مــا  أن  نجد 
هو  واالنفجار،  والهيجان  الغليان 
السالبة  الفئة  بني  مخالطة  حدوث 
بني  تماس  يقع  فعندما  واملوجبة، 
الشغب  من  غليان  يحدث  الفريقني، 
فتتحول  الرياضية،  املالعب  داخل 
كارثية،  ومجزرة  مأثم  إلى  املالعب 
نتيجتها خسائر فادحة في األرواح 
ــعــامــة والــخــاصــة  واملــمــتــلــكــات ال
وتشويه ملعالم امللعب ككل، لكن هذا 
فراغ،  من  ينشأ  ال  والعراك  التالحم 
تتبلور  زمكانية  ظــروف  تمليه  بل 
املباراة،  طبيعة  التالية:  النقط  في 
الفريقني،  املباراة، حساسية  توقيت 
رقعة  داخــل  الفريقني  أداء  نوعية 

امللعب، ونتيجة املباراة النهائية...
تقودنا  وغيرها،  الظروف  فهذه 
نحو التسليم بفكرة مفادها: »عندما 
ويسود  بالصالح  الطالح  يختلط 
فتوقع حصول  ومنطقه  الطالح  فكر 
األسوأ«، وهذا ما ذهب إليه الدكتور 
ــي كــتــابــه:  أمـــني أنـــور الــخــولــي ف
))إن  بقوله:  واملجتمع«  »الرياضة 
تحدد  التي  هــي  الجمهور  ثقافة 
للمباراة،  مشاهدته  طبيعة  لنا 
فإذا كان الجمهور متحضرا، تأقلم 
لبقة  بطريقة  املــبــاراة  نتيجة  مع 
ومحترمة قوامها الروح الرياضية، 
فإن  الجمهور همجيا،  كان  إذا  أما 
بهائميا،  سيكون  معها  تفاعله 
لصافرات  العنان  سيطلق  بحيث 
االســتــهــجــان وســتــعــم الــفــوضــى 
عن  النظر  بغض  امللعب،  أرجـــاء 
النتيجة التي آلت إليها املباراة في 

نهاية املطاف((.
يسمع صوته، وال يلقى من يشفق 
امللعب  من  يتخذ  فإنه  حاله،  على 
املسكوت  خطاباته  لتمرير  فضاء 
عنها واملكبوتة في دواخله، بطريقة 
أو  املادي  العنف  إلى  تميل  ساذجة 

الرمزي.
فمن ذا الذي يمنعه من ذلك عندما 
يصطف مع أنصار فريقه تحت قبعة 

التشجيع واملساندة؟ 
التمنطق  علينا  يحتم  الطرح  هذا 
قليال عند معالجتنا لهذا املوضوع، 
وطلسماته  شــيــفــراتــه  فــك  قــصــد 
البديهي  مــن  صــار  لقد  الــعــمــيــاء، 
القول بأن توالي الهزات السياسية 
واملتجلية  املغرب  في  واالقتصادية 
على  وهــي  التالية،  العناصر  فــي 

سبيل الحصر فقط:
1( البطالة بأنواعها.

2( ضعف الدخل الفردي.
3( غالء املعيشة.

ــدم اســتــقــرار األســعــار في  4( ع
مختلف املواد والخدمات.

5( ضعف التعليم.
وتمركزها  االستثمارات  قلة   )6

في مناطق محددة.
7( تباين الفوارق املجالية.

ــة  ــ اإلداريـ ــات  ــ اآلفـ ــشــار  ــت ان  )8
)املحسوبية والرشوة...(.

9( تقادم املناهج الدراسية املتبعة 
في مختلف األسالك.

10( املقاربات التعسفية في تدبير 
املطالب االجتماعية.

11( هشاشة املشهد اإلعالمي.
ــاج  اإلدمـ سياسة  هشاشة   )12
السجون  داخل  املتبعة  االجتماعي 

واملراكز اإلصالحية.
13( العشوائية التي تطال بعض 
الصحة  مرفق  مثل  العامة  املرافق 

والقضاء...
الـــســـيـــاســـات  ــة  هـــشـــاشـ  )14

العمومية.
أعاله  البارزة  املؤشرات  هذه  كل 
تكوين  إلــى  أدت  ــك،  ذل على  وقــس 
يتبنى  أو جمهور  رياضي  عام  رأي 
إفراغها  على  يعمل  انتقامية  أفكارا 
من خالل ارتياد القاعات الرياضية.

أما من الناحية االجتماعية، فإننا 
ها هنا ملزمون باستحضار النظرية 

القائلة بأن »الظواهر االجتماعية ال 
تنشأ من فراغ، بل تمليها إشراطات 
فإن  ــاس،  األس هــذا  وعلى  معينة«، 
ــل  ــي األص ــي ف ــرة الــشــغــب ه ــاه ظ
إيديولوجية تجسدت وترسخت في 
ذهن الجمهور، نتيجة حدوث تفاعل 

بني مكونني اثنني:
العالقة  تصدع  في  يتجلى  األول: 

التي تربط الشخص بالدين.
تقويض  فـــي  يــتــمــثــل  الــثــانــي: 
املجتمع  في  والراقية  املثلى  القيم 
الدينية  التعاليم  مــن  واملستقاة 
والتقاليد  العادات  ومن  السمحاء 

املجتمعية.
وعندما تتفاعل هذه املكونات فيما 
بينها، نحصل في النهاية على ثقافة 
تستمد  شــاذة  وسلوكيات  همجية 
عند  تبرز  الغاب،  عالم  من  منطقها 
جماعي،  بشكل  مباراة  كل  متابعة 
األواصـــر  ــل  ك تنتفي  ــتــالــي،  وبــال
إذن،  إننا  االجتماعية..  والوشائج 
منسوب  تراجع  عن  الحديث  إزاء 
الرياضة  بماهية  املجتمعي  الوعي 
في  إليه  أشرنا  ما  وهذا  بلدنا،  في 
»الرياضة  بــعــنــوان:  ســابــق  مــقــال 
عشر  اثني  وأحــوال:  حال  املغربية 
ــريــاضــة  ــة لــتــشــخــيــص ال ــروحـ أطـ
كان  ))إذا  قلنا:  عندما  املغربية«، 
الغاية  يــدركــون  ال  املغاربة  أغلب 
الرياضة،  تمارس  أجلها  من  التي 

فهم حتما ال يدركون حقيقتها((.
بأن  القول  الطبيعي  من  أصبح 
أضحت  املالعب  في  الشغب  ظاهرة 
وتنغص  الــكــثــيــريــن  بـــال  ــؤرق  ــ ت
مبارياتهم  مشاهدة  متعة  عليهم 
كونها  إلــى  هــذا  وينسب  املفضلة، 
املجاالت  كل  في  بائنا  تخلف خرابا 
والحقول، وسنتطرق هنا إلى ثالثة 
االقتصاد  وهـــي:  أساسية  حــقــول 

والسياسة والثقافة.
تــؤدي  املــجــال االقــتــصــادي:  ففي 
ظاهرة الشغب إلى تخريب املنشآت 
العمومي،  النقل  )حافالت  الحيوية 
عمومية،  حدائق  سيارات،  مقاهي، 
ــاجــر...(، مما  ــت ــاك، م ــن مــالعــب، أب
التجارية،  الحركة  في  شلال  يسبب 
واألفــراد  الدولة  تكليف  وبالتالي، 
نفقات  تغطية  في  هامة  ميزانيات 
التدمير  عن  ناهيك  الخسائر،  هذه 

يتخذ  ــذي  والـ امللعب  يــطــال  الـــذي 
الكراسي  اقــتــالع  اآلتــيــة:  الــصــور 
السياجات،  تكسير  موضعها،  من 
ــارورات  ــق ــال مـــلء وســـط املــلــعــب ب
منصة  تدمير  واألحــجــار،  الفارغة 
لوحة  تكسير  واإلعـــالم،  الصحافة 
التحكم املتواجدة في امللعب، حشو 
باألزبال  الصحي  الصرف  قنوات 
املألوفة  التدمير  أشكال  وغيرها من 
األعــمــال  ــذه  ه كــل  مجتمعنا..  فــي 
اإلجرامية تستنزف من الدولة أمواال 

طائلة تقدر بماليير السنتيمات.
تساهم  السياسي:  املجال  وفــي 
فصائل  تمظهر  في  الشغب  ظاهرة 
يحول  مــمــا  حــزبــيــة،  أو  طــائــفــيــة 
املباراة إلى رقعة للتعصب الطائفي، 
الدفاع  إلى  طرف  كل  يسعى  حيث 
عن حزبه أو منظمته ولو باستعمال 
املباراة  فتصبح  البيضاء،  األسلحة 
وليس  السياسي  لــلــعــراك  ســاحــة 
الــروح  فيه  تسود  رياضيا  ملتقى 

الرياضية.
فتخلف  الثقافي،  املجال  في  أما 
العدائية  من  حالة  الشغب  ظاهرة 
ترسيخ  إلــى  تــؤدي  إذ  والهمجية، 
الناشئة  الفئة  في  املدنسة  القيم 
املستهلكة للمادة اإلعالمية، وخاصة 
صــورا  يحمل  بمحتوى  تعلق  إذا 
تابعت  التي  تلك  أو  ألحداث شغب، 
اللقاء من املدرجات، وبالتالي، فهي 
تعبد الطريق أمام بزوغ جيل جديد 
سابقه  منوال  على  سينسج  صاعد 
ويتخذ من املدرجات مالذا للتنفيس 

عن مكبوتاته املضمرة.
لزاما  أضحى  تقدم،  ما  على  بناء 
ــة  اآلف هـــذه  نــعــالــج  ونــحــن  علينا 
املستفحلة، أن نقترح حلوال يمكنها 
الحد من تفشي هذه الظاهرة ولعل 

من جملتها:
التعليم  ــي  ف الــنــظــر  ــادة  ــ إع  )1
بــمــخــتــلــف أســـالكـــه ومــنــاهــجــه 

البيداغوجية.
املتعلقة  ــقــوانــني  ال تحيني   )2

بظاهرة الشغب.
في  لإلعالم  األمثل  التوظيف   )3

غرس القيم الكبرى للرياضة.
املالعب وجعلها  تأهيل  إعادة   )4
فضاءات للترفيه والتعليم والتربية.

الجمهور  ثقافة 
ودورهــــــــــــــــــــا 
في الشــغب

داخل الميدان
الريـــــــــــــاضي 

عبد الرزاق حمادشي

طالب باحث في سلك 
بالشأن  الماستر ومهتم 

الرياضــي
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الربـاط  ياحسرة

بعد أن أصبحت مالذا لصناعة القرارات الدولية  

عاصمة »الكبار« تسيرها مجالس »الصغار« 

شهادات من
الرواد
الوطني،  النشيد  كاتب  إلــى  تحية  من 
أخيه  مــن  مــثــواه،  فــي  الصقلي  علي  ــوالي  م
الحسني،  الصقلي  املصطفى  األستاذ  الرائد 
ينصت  من  أن  ))الواقع  الفقرة:  هذه  اقتطفنا 
يخيل  أغواره،  ويسبر  الوطني  للنشيد  جيدا 
الوطن،  صدى  من  واملنادى  املنادي  أن  إليه 
في  املنادي  ياء  حذف  مع  املتكررة  فنداءاته 
و»منتدى  األنوار«  و»مشرق  األحرار«  »منبت 
عن  كالغريب  املنادي  بأن  توحي  السؤدد«... 
وفي  إلــيــه،  واملــشــتــاق  عنه  والــغــائــب  وطنه 
الوحيد  متنفسه  لرؤيته،  الحنني  من  حماس 

ترديد النشيد الوطني..(( انتهى.
الصقلي  علي  ــوالي  م الشاعر  هلل  رحــم 

وأطال عمر األستاذ املصطفى الصقلي.

إمـــارة قطر عن  نــدوة متلفزة مــن  في 
ــد هـــال األشـــهـــر الــهــجــريــة، أكــد  كــيــفــيــة رصـ
متدخل خبير يف امليدان، بأن جتربة اململكة 
املغربية يف هــذا الــشــأن »أفــضــل دولــة عربية 
إسامية على اإلطاق لرصد رؤية الهال«، 
وأضاف بأن »دراســات يف املوضوع أكدت بأنه 
منذ سنة 2007، لم تسجل اململكة أي خطأ 

يف رؤية الهال«.

وإدارتنا،  مملكتنا  يشرف  خبر  ثاني 
بلقب  التتويج  مــن  العاصمة  ــراب  اقــت هــو 
فريق  بتفوق  اإلفريقية«،  اإلدارة  »عاصمة 
احلضرية  »اخلــطــة  ورؤيــة  حلول  إبــداع  يف 
مع  العمل  من  شهورا  استغرقت  اجلديدة«، 
خبراء من األمم املتحدة يف قطاع السكنى، 
ومـــن اخلــطــة احلــضــريــة اجلـــديـــدة، وأطــر 
الوطني  املجلس  من  املعنية  للوزارة  محنكة 

لإلسكان يف إفريقيا. 
 

أن صفقة سرية   - أعــلــم  واهلل   - يقال 
أبرمت أثناء تشكيل املجالس بتمكني عضو 
مــنــهــا مــن تــســهــيــات إلجنـــاز جتــهــيــز أراضـــي 
مــرشــحــة لــانــضــمــام إلـــى املــجــال  احلــضــري 
عــلــى نــفــقــة املـــــال الـــــذي تــتــحــكــم فــيــه هــذه 
ألي  الترشح  عــن  التخلي  مقابل  املجالس، 
أن  إال  املعني،  احلــزب  مــن  بضمانة  منصب، 
يــجــري يف عاصمتهم  ملـــا  الــربــاطــيــني  تــتــبــع 
املعنيني مــن فضيحة يف  أخـــاف  قـــرب،  وعــن 
زمـــن احملـــاكـــمـــات.. الــعــضــو اقـــتـــرح بــاملــقــابــل 

اقتراحا لفائدة ابنه.  

يف  الثقافة  عاصمة  الرباط  سنة  في 
كتاب  واإلفــريــقــي، صــدر  اإلســامــي  العالم 
عن »أعام ورواد يف ذاكرة النضال الوطني 
الرباط«،  مدينة  يف  التطوع  ثقافة  وصناعة 
44 من أبناء العاصمة رحل جلهم  وعددهم 
إلى دار البقاء، منهم سيدتان هما لا رقية 
لطيفة  واألســـتـــاذة  اهلل  رحمها  األمــرانــيــة 
الفلوس أطال اهلل عمرها، و4 رؤساء لبلدية 
الــربــاط هــم: إبــراهــيــم فــرج وعــبــد الكرمي 
الفتاح  وعــبــد  بــنــانــي،  والهاشمي  الــفــلــوس 

سباطة تغمدهم اهلل برحمته.

أن  يستحيل  لكن  الجغرافيا،  تتغير  أن  يمكن 
يتعرض التاريخ لداء »الزهايمر«، أو يتسرب إليه 
فيروس النسيان أو التحوير.. فهذا التاريخ نقش 
الدولة  هي  اإلسبانية  اململكة  كون  صفحاته  على 
وجهوية  وطنية  عاصمتني:  منحت  التي  الوحيدة 
التآخي مع عاصمة  مدريد وإشبيلية، رخصة  هما 
اململكة املغربية، بل إن أول تآخي للرباط مع عاصمة 
أجنبية كان مع إشبيلية متزعمة القطب األندلسي، 
وذلك بتاريخ 15 أكتوبر 1985، وبطلب منها تلتها 
 16 بتاريخ  اإلسبانية  اململكة  مدريد عاصمة  أخوة 
1988، ولن نذيع سرا إذا أخبرنا بأن موافقة  ماي 
ملكية في ذلك الوقت باركت قبل التوقيع على هذا 
التآخي، بكتابني في املوضوع دون شك هما خارطة 

طريق ملا ينبغي سلوكه مع األختني.
املــمــلــكــتــني بفضل  عـــاقـــات  تــجــديــد  ومـــع 
الدبلوماسية امللكية، كنا نتوخى التقاط اإلشارة 
ملفي  عن  الغبار  لنفض  الجماعة  مجلس  من 
املسيرة  استئناف  أجل  من  وإشبيلية،  مدريد 
في اتجاه تقوية األخوة املتبادلة بني العواصم 
الثاثة، لاستفادة من خبرة عاصمة األندلس في 
الخيرالدا،  صومعة  مثل  التراث  على  املحافظة 
نهر  على  واالقــتــصــاد  السياحة  إنــعــاش  وفــي 

الوادي الكبير، وعلى تقنية امليترو داخل املدار 
وإنارتها  الطرقات  في  السير  وعلى  الحضري، 
مع  نتعامل  أن  يمكن  كما  اتجاهاتها،  وشارات 
العمرانية  املجاالت  شتى  في  مدريد  العاصمة 
ــة  اإلداريـ ــاء  واألحــي والجماعية  والصناعية 
والجوالن،  والسير  والطبية،  والدبلوماسية 
وطبعا لعاصمة املغرب خبرة في تشييد األنفاق 
وبناء  الكورنيشات  وشق  املنتزهات  وإنشاء 
الحكومات  النظر بني  املدارات وتقريب وجهات 
تسير  التي  األحزاب  بفضل  والجهوية  املركزية 

بلديات هذه العواصم.
الجماعة  لرئيسة  يمكن  للرباط،  فالبنسبة 
الرجوع  دون  االتفاقيات  عليه  ما نصت  تفعيل 
ومزكاة  املفعول  سارية  دامت  ما  املجلس  إلى 
لهذا  املالي  الجانب  ويحضر  ملكية،  بموافقة 
بتنشيط  خاصة  مادة  امليزانية  ففي  التفعيل، 
قسم  الجماعة  في  كما  والتآخي،  التوأمات 
عليه  املفروض  من  الدولية  العاقات  إلدارة 

تحريك هذه العاقات الجامدة.
إقليمية  قوة  اليوم  الرباط  أصبحت  أن  وبعد 
امللكية  الدبلوماسية  الجماعة  تواكب  هل  مهمة.. 
ما دامت التوأمات والتآخي كلها بموافقة ملكية.          

متى تلتقط جماعة الرباط اإلشارات الدبلوماسية ؟ 

العاصمتان مدريد وإشبيلية تتشبثان 
الــــرباط بأخـــوة 

أسـرار
العاصمة

املــنــبــر  ــذا  ــ هــ ذكــــرنــــا يف  ــر،  ــهــ شــ حــــوالــــي  منذ 
ــتــــي جتـــمـــع الــعــاصــمــتــني  ــيـــزة الــ ــتـــمـ بـــالـــعـــاقـــات املـ
كنتم  إن   - ــنـــوات  سـ  3 وقـــبـــل  واملـــغـــربـــيـــة،  الــقــطــريــة 
تــــذكــــرون - خــيــمــت عــلــى أجــــــواء مــنــطــقــة اخلــلــيــج 
العربي غيوم التفرقة غذاها املنحازون لهذا الطرف 
أو ذاك، باملزيد من كثافة الغيوم وهي كما تعلمون، 
فاختارت  الــقــاتــلــة،  االصــطــدامــات  يف  رئيسي  سبب 
وفية  كــأخــت  عليها  الـــازم  املــوقــف  املغربية  اململكة 
وهي  األخــوة  بواجب  متمسكة  وظلت  أخواتها  لكل 
بالذين  الــذي يتربص  بـــ»الــوســواس اخلــنــاس«  تعلم 
جتـــري يف عــروقــهــم نــفــس الـــدمـــاء الــتــي نــحــيــا بها، 
فظلت الرباط وفية لروح األخوة غير منحازة ألي 
واستمرت  البعض،  وغضب  قلق  من  بالرغم  طــرف 
يف حيادها مع القيام برأب الصدع وتقريب وجهات 
النظر وتذويب اخلاف، واحلمد هلل، انقشعت تلك 
إخواننا  قلوب  إلــى  الصفاء  إشــراقــة  وعــادت  الغيوم 
والثقة باملصير املشترك بينهم وبيننا، وها هي قطر 
تتأهب الحتضان أكبر عرس كروي عاملي بعد أشهر، 
املشاركني،  مــع  مشاركة  مــجــرد  نعدها  ال  ومملكتنا 
ولــكــن مــســاهــمــة إلجنـــاح هـــذا االحــتــفــال الــريــاضــي 

العاملي عند أختنا الدوحة وكأنه يف ديارنا.
شهر نونبر القادم، سينضاف فيه عيد إلى عيدي 
يف  واالســتــقــال  نونبر   6 بتاريخ  اخلــضــراء  املسيرة 
الــكــروي يف الشقيقة  الــدولــي  الــعــرس  18 منه، وهــو 
التي  الثاثة  باألعياد  هناك  نحتفل  وقد  الدوحة، 
نتمنى من مجالس اجلماعة والعمالة واملقاطعات 
برمجة  للرباطيني،  الشرعية  املمثلة  وهي  واجلهة، 
التدابير  رغباتهم يف جداول أعمال دوراتها التخاذ 
مساهمتهم  إجــــــراءات  وتــرتــيــب  لــتــســهــيــل  ــة  الـــازمـ

باحلضور لتشجيع الفريق املغربي.
ــة عــن  ــعــ ــدافــ ــيــــرة واملــ ــة واملــــســ ــمـ ــاكـ مــجــالــســنــا احلـ
اقترحتها  أحــزاب  صلب  من  كذلك  هي  مصاحلنا، 
على ناخبينا يف االنتخابات املاضية، فصوتوا عليها 
احلــكــومــة..  ووزارات  رئــاســة  عــلــى  فتربعت  بــكــثــافــة، 
فهل سيعجزها إسعاد الرباطيني املهتمني، التواقني 
إلى عناق أهل الدوحة، ومساندتهم واالستفادة من 
خــبــراتــهــم يف الــتــنــظــيــم؟ فـــأمـــام هـــذه املــجــالــس ما 
املال اجلماعي، خصوصا يف  الوقت ومن  يكفي من 
الــدعــم واملــســاعــدة، لتحمل جــزء مــن النفقات  شــق 
املنتخب  مــؤازرة  الراغبني يف  العبء على  لتخفيف 

الوطني يف رحلته إلى قطر.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

العاصمة 
الدوحة تنتظرنا

لوحة زيتية رسمت يف إسبانيا 
تجسد صورة املرحوم الحاج 

عبد السالم السويسي، وكان 
رحمــه اهلل قائدا ىلع الرباط ملدة 

30 ســنة ابتداء من سنة 1855، 
والسويسي عائلة رباطية مشهورة 

تنحدر من إقليم ســوس جنوب 
اململكــة، تميزت بعلمائها ورجاالت 

الدولة وخدمة الرباطيين.
تغمده اهلل برحمته وأســكنه فسيح 

جناته.

دوليا  ملتقى  الرباط  الكبار  عاصمة  أصبحت 
لـ»صناعة« أهم القرارات العاملية في الدبلوماسية 
يذاع  وما  إلخ،  والسياسة...  والصناعة  والثقافة 
تقريبا  يمثل  ال  وأخبار  باغات  من  في  رسميا 
إلسعاد  عمل  من  اململكة  تحققه  ما  ثلث  ســوى 
وقوتهم  أمنهم  وضمان  مواطنيها  همة  ورفــع 
الدول،  بني  يستحقونها  التي  واملكانة  وحريتهم 
بإنارتها،  ليس  األنـــوار،  مدينة  أضحت  حتى 
ولكن بسداد مواقفها وبثقافة إنسانها وإخاص 
ووطنية رموزها، فمن أرض الحوارات بني األديان 
الثقافة  عاصمة  إلى  العاملية  السام  أرض  إلى 

اإلفريقية، وبعدها عاصمة الثقافة اإلسامية...
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما موقع مجالسنا 
إنها  باإلنجازات؟  الفياضة  الخريطة  هذه  داخل 
في  موجهة  ــاردة  ش وبوصلتها  التغطية  خــارج 
بالرجوع  محتفظة  الكبار،  ملسيرة  معاكس  اتجاه 
اليومي  التسيير  مهام  لتجديد  األرشــيــف  إلــى 
املنتخبون  عليه  و»يبصم«  املوظفون  ينفذه  الذي 
اللجان  اجــتــمــاعــات  حــضــور  أو  ــعــوضــون«،  »امل
لتزكية  اإلداريــة،  واملجالس  واملكاتب  والــدورات 
الرباطيني  حقوق  النتزاع  وليس  االجتماعات  تلك 
وإقرار قرارات لخدمتهم، وتأكيد انتمائهم لعاصمة 
وإبــداع  اجتهاد  من  ملموسة  بــإجــراءات  الكبار 
وجلبها  االستثمارات  باب  بفتح  ممثليها  وصنع 
نذكر  وهنا  البطالة،  والمتصاص  أحيائهم  إلــى 
عزيمة  أنجزتها  التي  الحالية  الصناعية  باألحياء 
قاعات  والتسعينات، وشيدت  الثمانينات  مجالس 
إلخ،  طرقات...  وشقت  ومركبات  وماعب  مغطاة 
ما  تستحضر  أن  الحالية  املجالس  من  ونتمنى 
الزمنية  الحقبة  تلك  الرواد في  املنتخبون  أنجزه 
وقد صار منهم بعد سنتني من انتهاء مأموريتهم 

10 وزراء لوزارات  االنتخابية بجماعة العاصمة، 
ووزارة  العدل  ووزارة  املالية  وزارة  بينها  من 
مجالس  توقفت  وعندهم  واملــواصــات،  البريد 
لخدمة  إمكانياتهم  عباقرتها  وهب  بعدما  الكبار 
املادية واللوجيستيكية  الرباط بأدنى اإلمكانيات 
كانت  اإلمــكــانــيــات  فتلك  ــازات..  ــي ــت ام وبـــدون 
نموها،  أركــان  ووضــع  املدينة  لتنمية  مرصودة 
بنهضة  تكلفت  ملكية  وإرادة  مشروعا  أن  إال 
سنة  وفي  لهم،  هدية  لتكون  املغاربة  كل  عاصمة 
الوجه  غير  الــذي  امللكي  املشروع  انطلق   2014
البشع للمدينة، فأعدم »براريكها« و»جوطياتها«، 
العشوائية  والبناءات  املتجولني  الباعة  وفوضى 
املتردية  والطرقات  القصديرية«،  و»الطوبيسات 
وجهزها  ذلــك،  وغير  القاحلة،  ــجــريــدات«  و»ال

واجتماعية،  وحيوية  ثقافية  عماقة:  بمشاريع 
عامليا  مفضلة  ووجــهــة  قطب  ــى  إل حولها  مما 
واللقاءات  واألنشطة  املنتديات  أهم  الحتضان 
الكبار،  عاصمة  بــذلــك  فــصــارت  واملـــشـــاورات، 
تسيرها مجالس منتخبة لم »تكبر« بعد، ألنها لم 
الجمود  على  يجبرها  الذي  الحاجز  من  تتخلص 
الخطى  يسرع  بركب  االلتحاق  عن  تخلفها  في 
فيه  مكان  ال  الــذي  الجديد  العالم  في  لانخراط 
و»صناعة«  وأفكارهم  بإنتاجاتهم  للعباقرة  إال 
منتخبونا  بينما  مواطنيهم،  لحماية  القرارات 
الشعبوية  وانتهاج  اإلرادة،  غياب  هوة  تفصلهم 
وليسوا  موظفون  وكأنهم  األعــمــال  وتصريف 
مقررين ومبتكرين ومناضلني للدفاع عمن يمثلون 

من سكان عاصمة اململكة.    
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أسبوعيات كريم إدبهي

ــاد اجلـــزائـــري يــطــالــب »الــفــيــفــا« بـــإعـــادة مــبــاراة  االحتــ
منتخبه ضد الكاميرون

مواقع
يف  قناتها  على  إعــادتــهــا  على  وافــقــت  و»الــفــيــفــا« 

»اليوتيوب«.

اجلزائر تغيب عن مؤمتر »الفيفا« يف الدوحة
وكاالت

راه كلهم باقني »كوما«..

العلم املغربي يرفرف يف »كورنيش« الدوحة
جرائد
بعد  مبكى  حائط  إلــى  حولوه  »الكابرانات«  وعلم 

اإلقصاء.

أمتنى مواجهة رونالدو يف املونديال
الالعب عطية هللا، القادم الجديد للمنتخب الوطني

»نعل الشيطان راك مازال كاع ما بديتي«.

زلـــــزال يــضــرب الـــكـــرة اجلـــزائـــريـــة بــعــد اإلقـــصـــاء من 
للمونديال التأهل 

صحف
وّنيت، باش يدخلوا سوق راسهم شوية.

املنتخب املغربي يقوده مدرب كبير
زالتكو داليش، مدرب منتخب كرواتيا

كبير فالسن؟

الــعــديــد مـــن العـــبـــي املــنــتــخــب املــغــربــي لــديــهــم صلة 
ببلجيكا

اإلسباني مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا
راه شحال من العب ديتوه لينا، فاليني، والشاذلي وآخرين

كنت أمتنى مواجهة البرازيل
تيسودالي، العب المنتخب الوطني

حتى نوصلوا للنهاية إن شاء اهلل..

فخور بتمثيل املغرب يف قرعة املونديال
الناخب الوطني خاليلوزيتش
عقلك  غير  ديــر  الــشــرف،  بهاذ  حلمتي  مــا  عمرك 

شوية.

األســود أمــام تحــديات جــديدة

قرعة مونديال قطر 2022

مجموعة صعبة ومفتوحة

كثيرا  املغربي  الوطني  املنتخب  ينتظر  لم 
للتعرف على خصومه في مونديال قطر، بعد 
بالعاصمة  أجريت  التي  القرعة  وضعته  أن 
القطرية الدوحة، في مجموعة تضم منتخبات 

كرواتيا، بلجيكا، وكندا.
غمار  سيدخل  الـــذي  الــوطــنــي  املنتخب 
سيقام  الــذي  العاملي،  الكروي  العرس  هذا 
عربي  ببلد  املونديال  تاريخ  في  مرة  وألول 
بمشاركته  منتشيا  )ســيــدخــل(  إســامــي، 
برئاسة  التوالي،  على  والثانية  السادسة، 
القدم  لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة  رئيس 
يحقق  رئيس  أول  يعتبر  الذي  لقجع،  فوزي 
هذا اإلنجاز، الذي سيظل عالقا في أذهان كل 

الرياضيني املغاربة.
ــي هـــذه املــجــمــوعــة،  ــة ف خــصــوم املــغــارب
أقوى  من  املهتمني،  كل  بشهادة  يعتبرون 
وخاصة  العاملي،  الصعيد  على  املنتخبات 

بلجيكا وكرواتيا.
املرتبة  حــالــيــا  يحتل  بلجيكا  منتخب 
الثانية على الصعيد العاملي، حسب تصنيف 
األولى  املرتبة  على  هيمن  إنه  بل  »الفيفا«، 
يتجاوزه  أن  قبل  األخيرة،  السنوات  خال 

منتخب البرازيل مؤخرا.
مجموعة  على  يتوفرون  الحمر  الشياطني 
من الاعبني الكبار، الذين يلعبون في أقوى 
ريال  نجم  هازار  كالعميد  األوروبية،  األندية 
ميونيخ،  باييرن  في  املتألق  وأخيه  مدريد، 
علما  وآخــريــن،  لوكاكو،  شيلسي  وهـــداف 

العالم  كأس  نهاية  إلى نصف  بأنهم وصلوا 
 ،2018 روســيــا  احتضنتها  التي  األخــيــرة 

ليحتلوا في نهاية املطاف املرتبة الثالثة.
اآلخر من  وبالنسبة ملنتخب كرواتيا، فهو 
العاملي،  الصعيد  على  الــوازنــة  املنتخبات 
فهو وصيف بطل العالم فرنسا في املونديال 
متميز  جيل  على  يتوفر  أنــه  كما  األخــيــر، 
سيخوض معظم العبيه آخر مونديال، نظرا 
لتقدم سنهم، ولكنهم سيطمحون - وال شك - 

للظهور بمستوى كبير أو على األقل الوصول 
إلى األدوار النهائية.

الذي غاب عن بطولة  الكندي  املنتخب  أما 
فيعتبر   ،1986 مكسيكو  مونديال  منذ  العالم 
أمريكا  فــي  املنتخبات  ــوى  أقـ مــن  حــالــيــا 
إذ تمكن من إقصاء  )الكونككاف(،  الشمالية 
على  يعتمد  كما  وعريقة،  كبيرة  منتخبات 
يمارسون  الذين  املتميزين  الاعبني  بعض 

في بعض البطوالت األوروبية.
قوية ومتجانسة،  منتخبات وكما الحظنا، 
بقوة  ونشجع  نفتخر  أن  يجب  أنــنــا  إال 
منتخبنا الشاب الطموح، الذي ال يقل أهمية 

عن املنتخبات سالفة الذكر.
قوية  رغبة  تحدوه  متألق وطموح  منتخب 
الراية الوطنية، ويعرف  للدفاع بشراسة عن 
الكبيرة  املسؤولية  ويعي  ينتظره  ما  جيدا 

التي تنتظره في هذا املونديال.
هي  تــمــارس  الوطنية  النخبة  عناصر 
وعلى  األوروبــيــة،  الفرق  أقــوى  في  األخــرى 
ستكون  كما  خصومها،  بكل  كبيرة  ــة  دراي
الذين  املغاربة  املشجعني  من  باآلالف  معززة 
سيكونون وكعادتهم في املوعد، دون الحديث 
طبعا عن الجالية املغربية املتواجدة في قطر.
تنتظره  ــذي  ال منتخبنا  على  خــوف  فــا 
بأنه  يقني  على  ونــحــن  ــدة،  جــدي تــحــديــات 

سيكون في مستوى الحدث.

برنامج مباريات المنتخب المغربي في المونديال

األربعاء 23 نونبر 2022

األحد 27 نونبر 2022

الخميس فاتح دجنبر 2022

المغرب - كرواتيا: 11 صباحا )غرينيتش + 1(

بلجيكا - المغرب: الثانية زواال )غرينيتش + 1(

كندا - المغرب: الرابعة زواال )غرينيتش + 1(

...

أول  واجــه  أن  املغربي  للمنتخب  سبق 
البلجيكي،  نظيره  رسمية،  مباراة  في  مرة 
خال نهائيات كأس العالم التي احتضنتها 

الواليات املتحدة األمريكية سنة 1994.
من  آنـــذاك  يتكون  كــان  الوطني  املنتخب 
كنور  الدولية،  بداياتهم  في  جيدين  العبني 
الداودي،  الطاهر لخلج، رشيد  النيبت،  الدين 
البهجة، الشاوش، بويبود، نكروز،  الصمدي، 
مصطفى  املخضرم  فباستثناء  ناظر،  حسن 
كأس  في  شارك  أن  له  سبق  الذي  الحداوي، 
املجموعة  هذه  فإن   ،1986 بمكسيكو  العالم 
في  املطلوبة  التجربة  تنقصها  كانت  الشابة 
االرتجالية  أن  كما  العاملية،  املواعيد  هــذه 

نتائج  على  كثيرا  ــر  أث االنــضــبــاط  وغــيــاب 
منتخبنا، الذي قدم مباراة رائعة ضد منتخب 
بلجيكا املنتصر بعد جهد جهيد بهدف وحيد، 
من  كل  أمــام  كذلك  الوطني  املنتخب  لينهزم 

منتخب هولندا والسعودية.
بعد مونديال 1994، خاض املنتخب الوطني 
في  انهزم  البلجيكيني،  ضد  وديتني  مباراتني 
األولى برباعية نظيفة في سنة 1999، قبل أن 
ينتصر في املباراة الودية الثانية سنة 2008 

بأربعة أهداف لهدف واحد.
فرصة  الــرابــعــة  ــاراة  ــب امل ستكون  فهل 

لألسود لرد دين مونديال أمريكا ؟

هل سيرد المنتخب دين مونديال 1994 ؟

لقطة من مباراة المنتخب المغربي 
ضد بلجيكا في مونديال 1994.

نالحظ في الصورة المدافع 
الحضريوي في صراع مع 

العبي المنتخب البلجيكي 
وعلى يمينه رشيد الداودي

برنامج مباريات المنتخب المغربي في المونديال

األربعاء 23 نونبر 2022

األحد 27 نونبر 2022

الخميس فاتح دجنبر 2022

المغرب - كرواتيا: 11 صباحا )غرينيتش + 1(

بلجيكا - المغرب: الثانية زواال )غرينيتش + 1(

كندا - المغرب: الرابعة زواال )غرينيتش + 1(

أبريل   6 األربعاء  يوم  بأسره،  العالم  احتفل 
يرمز  الــذي  للرياضة  العاملي  باليوم  الجاري، 
إلى أن الرياضة كانت وستبقى في خدمة السلم 

والسام، والتنمية، في جميع املجتمعات.
موعدا  اليوم  هــذا  أصبح   ،2011 سنة  فمنذ 
كعيد  املعمور،  بلدان  جميع  في  رسميا  سنويا 
للرياضة ودورها في نشر القيم اإلنسانية، خاصة 
املناطق  التي تعرف فيها بعض  الفترة  في هذه 
من  العديد  خلفت  وصراعات  حروبا  العالم  في 
 6 يوم  حل  فكلما  املنتشرة،  واألوبئة  الضحايا، 
أبريل إال ونتذكر بكل افتخار، أن اململكة املغربية 
شخص  في  املتميزة  الفكرة  هــذه  وراء  كانت 
األستاذ كمال لحلو، قيدوم اإلعاميني، والنائب 
األول للجنة الوطنية األوملبية املغربية، والعضو 

الفعال والنشيط في اللجنة األوملبية الدولية.
من  كبيرا  ترحابا  لقي  املغربي  املقترح  هذا 
حينما  خــاصــة  الــريــاضــيــني،  الفاعلني  جميع 
وفي  املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  أعلنت 
جاك  البلجيكي  األوملبية،  اللجنة  رئيس  حضور 
بان  املتحدة  لألمم  السابق  العام  واألمني  روج، 
املغرب، األستاذ  كي مون، وباقتراح من مندوب 
كمال لحلو، )أعلنت( بأن 6 أبريل سيكون يوما 

عامليا للرياضة من أجل التنمية والسام، حيث 
هو  العيد  هــذا  أن  القادمة  األجــيــال  ستتذكر 
صنعوا  الذين  األبــرار،  اململكة  أبناء  إبــداع  من 
مر  على  ذهــب  من  بحروف  أسماءهم  وكتبوا 
بلد  املغرب  بأن  بأسره  للعالم  لتظهر  السنوات، 

السلم والسام والتعايش.

فكرة كان وراءها اإلعالمي المتميز كمال لحلو

اليوم العالمي للرياضة 2022 
تحت شعار »السالم«

لحلو
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إعــداد : سعيد الريحاني

ليس  املحروقات«  قطاع  »فساد 
وليد اليوم، بل إن املعضلة حجزت 
التقارير  فــي  كبيرة  مكانة  لها 
مؤسسات  عن  الصادرة  الرسمية 
ــان، لكن  ــرمل ــب ال عــمــومــيــة، وعـــن 
املواطن ظل في عزلته وهو يواجه 
إجــراءات  دون  األســعــار  تقلبات 
لوبي  إن  بــل  لحمايته،  حــازمــة 
جماح  كبح  في  نجح  املحروقات 
من  وإفراغها  التشريعية،  الرقابة 
تقرير  مع  حصل  كما  مضمونها 
املهمة االستطالعية حول »التقرير 
االستطالعية  للمهمة  التركيبي 

ــار بــيــع املــحــروقــات  حـــول أســع
السائلة للعموم وشروط املنافسة 
بعد قرار التحرير«، فـ))كثيرة هي 
ُفتحت  التي  والقضايا  األحــداث 
ولم  املغرب  في  تحقيقات  بشأنها 
بما  تتابع  لم  أو  نتائجها  ُتعرف 
ويستدعي  املــســؤولــيــات  يــرتــب 
حينما  خــاصــة  املــتــعــن،  اتــخــاذ 
الدولة  أجهزة  ورائها  من  تكون 
القضائية،  أو  اإلدارية  أو  األمنية 
َأَما وأنَّ ملفا ُيفتح للبحث فيه من 
وال  الشعب  ممثلي  مؤسسة  قبل 
يجد طريقه إلى املسار الصحيح، 

شكل  فقد  األمــريــن..  ــدح  أف فذلك 
مجلس النواب املغربي، في صيف 
مهمة  حول  برملانية  لجنة   ،2017
استطالعية ألسعار بيع املحروقات 
السائلة للعموم وشروط املنافسة 
أن  غير  القطاع،  تحرير  قرار  بعد 
االنتهاء  في  تأخرت  اللجنة  هذه 
تقريرها  أودعــت  إذ  عملها،  مــن 
تقريبا،  سنة  يناهز  فيما  النهائي 
االســتــمــاع  جــلــســات  أن  ــم  ــه وامل
قامت  التي  امليدانية  والــزيــارات 
أثبتت بشكل ملموس وجود  بها، 
فساد منظومة أسعار املحروقات، 

غير أن الواقع القانوني والعملي 
اللجنة  لــهــذه  إمكانية  كــل  فند 
وقف  مــســار  فــي  بعيدا  للذهاب 
ــي قــطــاع املــحــروقــات  الــفــســاد ف
إحدى  األخير  هذا  يعد  لم  بعدما 
تمكن  حــيــث  املــعــتــمــة،  الـــدوائـــر 
عن  الكثير  يعلم  أن  من  البرملان 
تحمل  كان  وإذا  إدارتــهــا..  كيفية 
عامال  فساد  أي  لتكلفة  املواطنن 
مــســاعــدا فــي اســتــمــراريــتــه، فإن 
قطاع  فــي  الــفــســاد  فهم  مــحــاولــة 
املحروقات وقدرته على االستمرار 

ومناقشة  صـــدور  مــع  حتى 

تتواصل الزيادة المهولة في أسعار المحروقات وسط صمت غير مفهوم من لدن المستهلكين)..(، بل إن 
الصحافة بدأت تكتب أن »ارتفاع ثمن الوقود بالمغرب يتحدى انخفاض أسعار المحروقات بالعالم«، ليطرح 
السؤال: لماذا هذه المفارقة؟ وكيف يمكن القبول بها شعبيا طالما أن »واحدا من كبار لوبي المحروقات 

هو نفسه رئيس الحكومة«، رغم الفصل الشكلي بين التجاري والسياسي)..(؟

إخباريتحليل 

هل يسقط 
ارتفاع أسعار 
»المــــــازوط« 

حكومة أخنوش ؟

أزمـة حـلم »الـدولة االجتماعـية« 
فـــــي زمـــن الليبرالـــيين 

ُ
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يمكن  ال  البرملانية،  اللجنة  تقرير 
البنية  فــي  إال  صــداهــا  تجد  أن 
التشريعية املتسامحة مع املعتدين 
في  وذلــك  املواطنني،  جيوب  على 
وضعف  السريع  الربح  ذهنية  ظل 
الربح..  لحافز  القانوني  الضبط 
فعلى الرغم من أن القصة الرسمية 
فساد  عن  كشفت  البرملانية  للجنة 
من  املــحــروقــات  أســعــار  منظومة 
استولت  التي  املالية  املبالغ  خالل 
عليها الشركات بدون وجه حق، إال 
على  والحكومة  البرملان  تعامل  أن 
السواء مع قضية الفساد هاته، قد 
والدعاية  السجاالت  إلطار  سحبها 
)املــصــدر:  غــيــر((  ال  السياسية 
التقرير/ نبيل زكاوي،  تعليق على 
أستاذ مساعد في العلوم السياسية 
سيدي  جامعة  الدولية،  والعالقات 

محمد بن عبد هلل بفاس(.
ــاع األســـعـــار،  ــفـ ــواصــل ارتـ ــت ي
أن  دون  املقدمة،  في  واملحروقات 
الحكومة  لتدخل  ــر  أث أي  يظهر 

التي  الظاهرة  هذه  صد  أجل  من 
ــذي  ــرض الـ ــغـ ــع الـ تــتــعــارض مـ
وهو  الحكومة،  أجله  من  أنشئت 
ــل إن  »الـــدولـــة االجــتــمــاعــيــة«، ب
الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق 
كل  ــادى  ــف ت ــاس،  ــت ــاي ب مصطفى 
ــن ســـؤال الـــزيـــادة في  ــة ع ــاب إج
املثال  وأعطى  املحروقات،  أسعار 
من هولندا)..(، بينما املفروض أن 
املغربية،  الحالة  عن  أجوبة  يقدم 
الحكومة  من  املثال  إعطاء  ال  ولم 
ــال الــرئــيــس  األمــريــكــيــة حــيــث قـ
ضخ  قــرار  يبرر  وهو  بايدن،  جو 
النفط  احتياطي  من  برميل  مليون 
نريد  ))ال  السوق:  في  األمريكي 
أرباحها  تزيد  أن  النفط  لشركات 
ال  ولم  األمريكيني((،  حساب  على 
الفرنسية،  التجربة  مع  املقارنة 
ما  الفرنسي  اإلعـــالم  كتب  حيث 
الهائل  االرتفاع  ))في خضم  يلي: 
خلفية  على  املــحــروقــات  ألســعــار 
أعلنت  أوكـــرانـــيـــا،  ــي  ف ــرب  ــح ال

حزمة  عــن  الفرنسية  الحكومة 
يــورو  ملياري  بقيمة  مساعدات 
يعانون  الذين  املستهلكني  لدعم 
من ارتفاع أسعار الوقود، إذ سيتم 
خــزانــات  تعبئة  ــورة  ــات ف خفض 
الوقود..  محطات  في  السيارات 
ــن رئيس  أعــل الـــصـــدد،  ــذا  ــي هـ ف
كاستكس،  جان  الفرنسي  الوزراء 
عن خفض أسعار البنزين والديزل 
الواحد،  للتر  سنتيما   15 بنحو 
وسيتم تطبيق هذا الخفض عندما 
خزاناتهم  تعبئة  السائقون  يدفع 
فــي املــحــطــات، ثــم تــقــوم الــدولــة 
الحقا بتعويض أصحاب املحطات 
السعر.. وقال كاستكس: هذا  فرق 
يعني أنه في كل مرة تشتري فيها 
وقودا بمبلغ 60 يورو، فإنك توفر 
ما  هذا  يوروهات((..  تسعة  نحو 
حدث في فرنسا على سبيل املثال، 
املغربية  الحكومة  تكتفي  باملقابل 
بالترويج لدعم املحروقات بالنسبة 
ال  املواطنني  باقي  وكأن  للمهنيني 

الدعم، علما أن املقاربة  يحتاجون 
تصطدم بعدة صعوبات شكلية.

إن أكبر خطورة الرتفاع األسعار، 
»الدولة  خيار  مع  تصطدم  كونها 
يحصل  ما  إن  بل  االجتماعية«، 
اليوم يسائل تصريحات الحكومة 
بأن  يــقــول  ــان  ك الـــذي  ورئيسها 
خيار  االجتماعية«  »الدولة  ورش 
يرعاه امللك.. فهل يدخل في نطاق 
تحرير  االجــتــمــاعــيــة«  »الـــدولـــة 

األسعار وتركها سائبة)..(؟
ــة قد  ــي وكـــانـــت مـــصـــادر إعــالم
الحكومة  تعديل  بدأت تتحدث عن 
مهددة  أنها  يعني  مــا  الحالية، 
بالسقوط، خاصة وأنه تم تعديلها 

وهي في بدايتها، باالستغناء 
السابقة  الصحة  ــرة  وزي عن 

مظاهرات من عدة مدن ضد أخنوش بمناسبة إحياء ذكرى »20 فبراير«

»دولة األسعار« المرتفعة تهدد 
مستقبل »الدولة االجتماعية« 

كانت مصادر إعالمية 
قد بدأت تتحدث عن 

الحكومة  تعديل 
الحالية، ما يعني أنها 

بالسقوط،  مهددة 
خاصة وأنه تم تعديلها 

وهي في بدايتها، 
يرة  باالستغناء عن وز

السابقة  الصحة 
الرميلي، علما أنها 

حكومة غير مكتملة 
هذا  منذ تنصيبها.. 

الخبر، يمكن تفسيره 
بأحد أمرين: إما أن 

أخنوش يريد التغطية 
على فشل الفريق 

بالتضحية  الحكومي، 
بمجموعة من أعضائه، 

أو أنه استشعر فعال 
صعوبة استمرار هذه 

الحكومة، ما جعله 
للتعديل،  يستسلم 
وبذلك تكون أسرع 

حكومة تم تعديلها في 
زمن قياسي)..(.

ما يعمق أزمة الحكومة الحالية، رغم المشاريع ذات الطابع االجتماعي، التي تم 
إطالقها برعاية ملكية، هو نفُسها الليبرالي، بل إن واحدا من مدعميها صرح عند بداية 

المفاوضات، بكون »المغرب انتقل إلى مشروع دولة ليبرالية«)..(، بينما حبل نجاة 
المغرب يكمن في دولة اجتماعية وليس في دولة »األسعار المرتفعة«.. فقد خرج 
المواطنون بالتزامن مع إحياء ذكرى حراك »20 فبراير«، للتظاهر ضد ارتفاع األسعار

الدار البيضاءالرباط

طنجةمراكش
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غير  حكومة  أنها  علما  الرميلي، 
فقد  تــنــصــيــبــهــا..  مــنــذ  مكتملة 
))حــمــلــت كــوالــيــس الــعــاصــمــة، 
مختلف  في  السياسة  وصالونات 
قوية  إشارات  واألحزاب،  الجهات 
حكومي  تعديل  إجــراء  قــرب  إلــى 
يسقط بني ستة إلى ثمانية وزراء، 
في إطار مراجعة تشكيلة الحكومة 
في  ضعف  رصــد  بعد  الــحــالــيــة، 
التواصل  وطريقة  العمل  وتيرة 
التي  القطاعات  بعض  رأس  على 
وصفت  حــد  إلــى  جمودها  وصــل 
الحكومة..  تعيني  منذ  ميتة  بأنها 
في  املرتقب  الـــوزاري  والتعديل 
سينهي  املقبلة،  القليلة  األسابيع 
مسار وزراء مبتدئني ومخضرمني، 
من  يتمكنوا  لــم  ــاال،  ــ ورج نــســاء 
الحكومة،  رئاسة  تطلعات  مواكبة 
السياق،  خارج  قطاعاتهم  وظلت 
من  أو  اإلنــجــاز،  حيث  من  ســواء 
ــواصــل، إذ  ــت حــيــث الــخــطــاب وال
الكاريزما  غياب  املداوالت  سجلت 
املعنيني  ــوزراء  ال لدى  السياسية 
)املــصــدر:  املــرتــقــب((  بالتعديل 
5 أبريل  جريدة الصباح/ الثالثاء 

.)2022
تفسيره  يــمــكــن  ــر،  ــخــب ال هـــذا 
ــن: إمـــا أن أخــنــوش  ــري بــأحــد أم
الفريق  فشل  على  التغطية  يريد 
بمجموعة  بالتضحية  الحكومي، 
من أعضائه، أو أنه استشعر فعال 
الحكومة،  هذه  استمرار  صعوبة 
ما جعله يستسلم للتعديل، وبذلك 
تكون أسرع حكومة تم تعديلها في 

زمن قياسي)..(.
في  ــة  ــي ــال امل أخــنــوش  ــوة  قـ إن 
ســوق املــحــروقــات وغــيــرهــا، هي 
نفسها نقطة ضعفه على املستوى 
تحدثت  لطاملا  حيث  الشعبي، 
راكمها  التي  املاليير  عن  التقارير 
إن  بل  الحكومية،  مسؤوليته  رغم 
اسمه  ضمت  العالم  أغنياء  قائمة 
حيث  ــا«،  »كــورون جائحة  عز  في 
عز  فــي  ــس«  ــورب »ف تقرير  كشف 
املغربي  الوزير  ))ثروة  أن  األزمة 
حققت  أخنوش،  عزيز  وامللياردير 
أبريل  شهر  منذ  مفاجئة  زيـــادة 
 ،2021 مــاي  حـــدود  إلــى   2020
دوالر،  مليون   900 بلغت  بزيادة 
ثـــروتـــه ضمن  ــي  ــاف لــيــصــبــح ص
مليار   1.9 الــجــديــد،  التنصيف 

دوالر((.
الحكومة  أزمـــة  يعمق  ــا  م إن 
ــع ذات  ــشــاري ــم امل ــيــة، رغـ الــحــال
ــتــي تم  ــمــاعــي، ال الــطــابــع االجــت
ــة مــلــكــيــة، هو  ــاي ــرع ــا ب ــه إطــالق
واحــدا  إن  بل  الليبرالي،  نفُسها 
بداية  عند  ــرح  ص مدعميها  مــن 
انتقل  »املغرب  بكون  املفاوضات، 
ليبرالية«)..(،  دولة  مشروع  إلى 
بينما حبل نجاة املغرب يكمن في 
دولة  في  وليس  اجتماعية  دولــة 
خرج  فقد  املرتفعة«..  »األســعــار 
إحياء  مــع  بالتزامن  املــواطــنــون 
ذكرى حراك »20 فبراير«، للتظاهر 
ضد ارتفاع األسعار، وكتبت بعض 

االحتجاجات:  هــذه  عن  القنوات 
))خرج مواطنون مغاربة في عدة 
على  اململكة، احتجاجا  في  مــدن 
املحروقات  أسعار  وارتفاع  الغالء 
في  األساسية  الغذائية  واملـــواد 
لذكرى  وإحــيــاء  األخــيــرة،  الفترة 
ــشــرات  ع وردد  ــرات...  ــ ــاه ــ ــظ ــ م
احتجاجية  وقفة  في  املتظاهرين 
بـ»غالء  منددة  شعارات  بالرباط 
ورفعت  و»التهميش«،  املعيشة« 
 20« حركة  شعارات  بعض  أيضا 
االستبداد  »إسقاط  مثل  فبراير« 
عدالة  كرامة  و»حرية  والفساد« 
وكالة  مراسل  وفــق  اجتماعية«، 
تظاهر  كذلك  الفرنسية..  األنباء 
البيضاء  ــدار  ــ ال ــي  ف ــعــشــرات  ال
بحسب  )شمال(،  وطنجة  )غرب( 
التواصل  مواقع  على  فيديوهات 
لدعوة  تلبية  ــك  وذل االجتماعي، 
تضم  التي  االجتماعية«  »الجبهة 
أحزابا يسارية معارضة.. وتصدر 
و»ال  ارحـــل«  »أخــنــوش  هاشتاغ 
»تويتر«  موقع  األســعــار«  لغالء 
اململكة((  األيام األخيرة في  خالل 

)املصدر: وكاالت(.

هكذا إذن، يظهر أن مستقبل عزيز 
األســعــار،  رهــني بضبط  أخــنــوش 
املتوحشة  الليبرالية  التهمة  ودفع 
في  الزيادة  أن  ذلك  حكومته،  عن 
ــواد األســاســيــة وعلى  املـ أســعــار 
تكون سببا  قد  املحروقات،  رأسها 
في هدم السلم االجتماعي، ال سيما 
تصل  ألسعار  الترويج  بداية  بعد 
إلى 20 درهما للتر الواحد، حيث: 
والبنزين  الغازوال  ))يقترب سعر 
ببالدنا إلى 15 درهما، فيما يتوقع 
املهنيون أن يستمر االرتفاع ليصل 
إلى 20 درهما.. وفي هذا السياق، 
الكاتب  الــيــمــانــي،  الحسني  ــال  ق
لصناعات  الوطنية  للنقابة  العام 
البترول والغاز، إن تقلبات أسعار 
العاملي،  املستوى  على  املحروقات 
يرجع إلى تعافي اقتصادات الدول 
»كــورونــا«  جائحة  تداعيات  مــن 
على  ــب  ــطــل ال ارتـــفـــاع  وعـــــودة 
اإلمــدادات.. وتوقع أن يصل سعر 
املحروقات باملغرب إلى 20 درهما، 
سيطرح  األمـــر  ــذا  هـ أن  ــدا  ــؤك م
املنتوج  وخصاص  ندرة  إشكالية 
أن  على  مشددا  ببالدنا،  الطاقي 

املــكــررة  أو  املنتجة  غير  ــدول  الـ
واملغرب  مشاكل  ستواجه  للنفط 
)املصدر:  اإلشكال((  بهذا  معني 

موقع القناة الثانية الحكومية(.
من  للخروج  املمكنة  الحلول  إن 
التي  نفسها  هــي  ــورطــة،  ال هــذه 
وتتمثل  املذكور،  النقابي  طرحها 
و»الرفع  التنقيب«  »تشجيع  في 
ــن االحــتــيــاطــات الــوطــنــيــة من  م
البترولية  ــواد  ــ وامل املــحــروقــات 
العاجل  االســتــئــنــاف  خـــالل  ــن  م
املحمدية  بمصفاة  البترول  لتكرير 
واستغالل كل طاقاتها في التخزين 
التي  الصيغ  كل  تحت  والتكرير 
للمغرب«،  العليا  املصلحة  تحمي 
نشاط  بــني  الفصل  »ضـــرورة  مــع 
ــتــخــزيــن وتــحــديــد  ــع وال ــوزي ــت ال
التكوين  في  والواجبات  الحقوق 
للمخزون  الــصــارمــة  ــة  ــب ــراق وامل
الــطــوارئ  لكل  تحسبا  ــي،  ــن األم
اإلمــدادات  انقطاع  في  واملفاجآت 
والتزويد املنتظم«.. فهل ستتفاعل 
حكومة أخنوش مع هذه املقترحات 

قبل فوات األوان ؟

الناطق الرسمي باسم الحكومة بايتاس ووزيرة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة بنعلي

يتواصل ارتفاع األسعار، والمحروقات في المقدمة، دون أن يظهر 
أي أثر لتدخل الحكومة من أجل صد هذه الظاهرة التي تتعارض مع 

الغرض الذي أنشئت من أجله الحكومة، وهو »الدولة االجتماعية«، 
بل إن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تفادى كل 

إجابة عن سؤال الزيادة في أسعار المحروقات، وأعطى المثال من 
هولندا)..(، بينما المفروض أن يقدم أجوبة عن الحالة المغربية
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إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

وجــــــه أصــــــــحــــــــاب املـــــركـــــبـــــات 
اخلـــاصـــة بــالــنــقــل الـــســـيـــاحـــي، بــعــد 
ــاص بــهــم بــاملــيــنــاء  ــ ــرآب اخلـ ــ نــقــل املــ
شكاية  الصغير،  القصر  املتوسطي 
ــة،  ــهــ إلـــــــى والـــــــــي اجلــ يف املــــــوضــــــوع 
إعــادة  أجــل  من  بالتدخل  يطالبونه 
ــذي تــتــوقــف بـــه الــســيــارات  ــرآب الــ ــ املـ
املــتــوافــديــن  الــســيــاح  اخلــاصــة بنقل 
كما  املــذكــور،  امليناء  املغرب من  على 
أن هذا األمر أحلق ضررا كبيرا بهذه 

الفئة، حسب الشكاية.

املواطنني  من  العديد  يطالب 
إقليم  لعمالة  التابعة  باجلماعات 
بفتح  الــصــحــة،  وزارة  شــفــشــاون، 
املــســتــوصــفــات الــتــي مت إغــاقــهــا، 
ــجــدون صــعــوبــة كــبــيــرة يف  ــهــم ي ألن
تطوان  بني  العاج  أجل  من  التنقل 

وشفشاون.
أغلقت  قد  الصحة  وزارة  وكانت 
انتشار  بسبب  املستوصفات  بعض 
مغلقة  وظــلــت  »كـــورونـــا«،  جــائــحــة 
حلد اآلن دون العمل على فتحها أو 
ساكنة  استفادة  أجل  من  إصاحها 

العالم القروي منها.

تتخوف بعض األسر الفقيرة 
بجهة الشمال، من عملية إقصائهم 
مـــن إعـــانـــات رمـــضـــان الــتــي تــوزعــهــا 
ــب  ــانـ ــة إلـــــــى جـ ــيــ ــلــ ــات احملــ ــطــ ــلــ ــســ الــ
حيث  السياسية،  الفعاليات  بعض 
مت خــــال رمـــضـــان املـــاضـــي إقــصــاء 
ــر مــن املــســاعــدات  الــعــديــد مــن األســ
بسبب احملسوبية والزبونية وعملية 
ــراء يف »قــفــة رمـــضـــان«،  ــشـ الــبــيــع والـ
منها جهات ميسورة  استفادت  التي 
يف الـــوقـــت الــــذي كــانــت تــعــانــي فيه 
ــعـــديـــد مــــن األســــــر الـــتـــي تــوقــفــت  الـ
عـــن الــعــمــل بــســبــب حــالــة الـــطـــوارئ 
الصحية وانتشار فيروس »كورونا«. 

تالعب في صفقات الصيانة يكشف تغول
الفســاد فــي قــطاع الصــحة 

الدراسة بالعالم القروي بين إلزامية تأدية واجب النقل 
المتعــاقدين األساتــذة  وإضــراب 

لنقل  املخصصة  السيارات  من  العشرات  رغم 
للجماعات  السلطات  منحتها  والتي  التالميذ، 
محاربة  في  املساهمة  أجل  من  القروي  بالعالم 
التالميذ  بني  املسافات  وتقريب  املدرسي،  الهدر 
الذي يجد  الشتاء  ومدارسهم خصوصا في فصل 
إلى  الــوصــول  في  صعوبة  التالميذ  هــؤالء  فيه 
العماالت  تعمل  سنة  كل  في  أنه  حيث  ــدارس،  امل
بجهة الشمال على تسليم هذه السيارات لرؤساء 
للتنمية  الوطنية  املــبــادرة  إطــار  في  الجماعات 
بأن  للتالميذ  يشفع  لــم  ــك  ذل أن  إال  البشرية.. 
منتظم،  بشكل  التعليمية  بمؤسساتهم  يلتحقوا 
املطلوب،  املستوى  في  التعليم  على  ويحصلوا 
حيث  املدرسي،  النقل  مجال  في  التالعب  نتيجة 
أجل  التالميذ من  أولياء  الخناق على  يتم تشديد 
بداية  أي  محدد،  أجل  داخل  النقل  واجب  تأدية 
ال  الذين  التالميذ  معاناة  من  يزيد  مما  شهر،  كل 
وقد  النقل،  واجب  به  يسددون  ما  أوليائهم  يجد 
الهدر  ظاهرة  في  مباشرا  سببا  املشكل  هذا  بات 

التالميذ  انقطاع  بعد  القروي  بالوسط  املدرسي 
األســر،  مضجع  يقض  أصبح  مما  الــدراســة،  عن 
ويساهم في انتشار سماسرة في هذا املجال، رغم 
معاناة األسر الفقيرة واملهمشة من قلة ذات اليد.

سيارات  اقتناء  أجل  من  الدولة  تنفقه  ما  فرغم 
املدارس  على  باملجان  وتوزيعها  املدرسي  النقل 
املدرسي  الهدر  ملحاربة  الوطني  البرنامج  في 
له اعتمادات من  الدولة وخصصت  الذي اعتمدته 
ميزانيتها السنوية لتلميع صورة التعليم بالعالم 
إضراب  على  زيادة  التصرف  هذا  أن  إال  القروي، 
األساتذة املتعاقدين عن العمل، ضرب كل شعارات 
وزارة التعليم بعرض الحائط، بسبب تزايد الهدر 
املدرسي وعزوف أولياء األمور عن إرسال أطفالهم 
الحاجيات  بــلــوغ  دون  يــحــول  مما  لــلــمــدارس، 
الذي  القروي  بالعالم  التربوي  للنظام  املتزايدة 
يجب  التي  املعنية  الجهات  غياب  ظل  في  يعاني 
عليها تتبع هذا الوضع عن كثب ومحاسبة كل من 

يريد االغتناء على ظهر الفقراء.  

أكادير

مشاريع كبرى وحدائق عمومية بتطوان دون بنية تحتية
كانت  الــتــي  املــشــاريــع  معظم 
أو  املاضية  السنة  خالل  مبرمجة 
في هذه السنة بجهة الشمال، لم تر 
النور بعد، فهناك مشاريع تأخرت 
عن أجلها املحدد وأخرى أصابتها 
أعطاب في بنيتها التحتية، بسبب 
املياه كما هو ظاهر  غياب مجاري 
في الصورة من »كورنيش« تطوان 
املحنش،  واد  طول  على  املتواجد 
يتحول  الذي  امللكي  املشروع  هذا 
تساقط  عند  املــيــاه  مــن  بــرك  ــى  إل
على  يصعب  وبالتالي،  األمــطــار، 
املــرور  أو  به  الجلوس  املواطنني 

منه.
ويــعــلــق الــعــديــد مــن املــواطــنــني 
للعديد  التحتية  البنية  سوء  على 
وال  بكونها عشوائية  املشاريع،  من 

الجهات  طرف  من  للمراقبة  تخضع 
إنجازها،  على  واملشرفة  املعنية 
املعمول  الشروط  فيها  تتوفر  وال 
التحتية،  البنية  رأسها  وعلى  بها 
للفيضانات  عرضة  يجعلها  مما 

العيوب  هــذه  الــتــربــة..  وانــجــراف 
مسؤوليتها  تتحمل  والــشــوائــب 
وتهيئة  بإنجاز  املكلفة  املــقــاولــة 
أعطى  الذي  املشروع  مارتيل،  واد 
أحد  وهــو  املــلــك،  جاللة  انطالقته 

املشاريع املغشوشة التي لم تخضع 
هذا  فــي  بها  املــعــمــول  للضوابط 
عليه  املشرفة  الجهة  لكن  املجال، 
تــســارع الــزمــن مــن أجــل إخــراجــه 
املنتظر،  غير  التأخر  بعد  للوجود 
مجاري  عن  يستغنون  جعلهم  مما 
توفرها  الضروري  من  التي  املياه 
الكبرى  املــشــاريــع  هـــذه  مــثــل  فــي 
إلى  تطوان  مدينة  سيحول  والــذي 

منطقة سياحية.
املواطنني  مــن  العديد  ويطالب 
إلعــادة  املعنية  الــجــهــات  بــتــدخــل 
ــع التي  ــي هـــذه املــشــاري الــنــظــر ف
من  والعشوائية  الغش  يتخللها 
هذه  تعتبر  حيث  الــجــوانــب،  كــل 
جريمة  مكتملة،  الغير  املــشــاريــع 

حقيقية في حق ساكنة الشمال.

األسبوع

تواصل غرفة الجنايات االبتدائية بمحكمة 
في  املتورطني  محاكمة  بمراكش،  االستئناف 
صفقات املرافق الصحية بجهة سوس ماسة، 
بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير 

في محررات عمومية واستعمالها.
ــة الــخــبــرة  ــزي ــاه وتــنــتــظــر املــحــكــمــة ج
يوم  القضية  في  الحسم  ألجل  املحاسباتية 
14 أبريل الجاري، والتي دامت عدة سنوات، 
بعد اكتشاف اختالالت وتالعبات في صفقات 
عليها  حصل  والتي  الطبية،  املعدات  صيانة 
شركته  لفائدة  الصحة  بقطاع  يعمل  موظف 
الخاصة، حيث كشفت تقارير املجلس األعلى 
املديرية  في  كبيرة  فضيحة  عن  للحسابات، 
إلى  أدت  والتي  بأكادير  للصحة  الجهوية 
على  بناء  منصبه  من  الجهوي  املدير  إعفاء 

تقرير املفتشية العامة للوزارة.
وجــود  عــن  االفــتــحــاص  عمليات  وكشفت 

املوجودة  التوقيعات  في  وتزوير  تالعبات 
في سندات الطلب والفواتير، لكونها ال تعود 
جميع  إلــى  االستماع  تم  حيث  للمسؤولني، 
املوظفني واألطر من قبل لجنة املفتشية العامة 
وجــود  عــن  كشفت  والــتــي  الصحة،  ــوزارة  لـ
خروقات بالجملة في الوثائق، وصرف أموال 
عمومية في تكوينات وهمية، وعلى تجهيزات 

ووسائل طبية غير موجودة في الواقع.
املدير  سقوط  عن  اللجنة  تحقيق  وأسفر 
مسؤول  بينهم  من  موظفني  وثالثة  الجهوي 
في  كبير  وتورط مسؤول  امليزانية،  قسم  عن 
هذه االختالالت، حيث كان يقضي مدة إقامته 
املديرية  مالية  أكادير على حساب  في مدينة 
التكوين املستمر  الجهوية للصحة، في إطار 

لألطر الطبية.
الرائجة  القضية  تسفر  أن  املنتظر  ومن 
سقوط  عن  بمراكش،  االستئناف  محكمة  في 
مسؤولني ومتورطني آخرين في تبديد أموال 
تم  بعدما  الصحة بجهة سوس ماسة،  قطاع 
استبعاد املدير الجهوي للصحة من املتابعة 

أيت الطالبالقضائية.
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كواليس  جهوية

صفقة النظافة تورط عمدة فاس في تضارب المصالح
فــاس

ــيــــة،  ــعــــة املــــاضــ انـــعـــقـــدت يـــــــوم اجلــــمــ
بـــقـــاعـــة االجـــتـــمـــاعـــات مبـــقـــر جـــمـــاعـــة أيـــت 
املجلس لشهر  دورة  باها،  أيــت  بإقليم  مــزال 
ــيـــس املـــجـــلـــس وحـــضـــور  مــــــارس، بـــرئـــاســـة رئـ
بعدد  والذين خرجوا  املستشارين،  األعضاء 
مــن الـــقـــرارات أبـــرزهـــا: الـــتـــداول والــتــصــويــت 
والتداول  للرئيس،  األول  النائب  إقالة  على 
والــتــصــويــت عــلــى إقـــالـــة نــائــبــة رئــيــس جلنة 
كما مت  والبرمجة،  املالية  والشؤون  امليزانية 
10 نقط من النقط املدرجة  التصويت على 
ــال بــاســتــثــنــاء الــنــقــطــتــن  ــمــ يف جـــــدول األعــ
 10 بـــ  عليهما  التصويت  مت  اللتن  و12،   11
أصــــــوات ورفـــــض الــعــضــو املــعــنــي بـــاإلقـــالـــة، 
املعني  )زوجـــة  املالية  اللجنة  رئــيــس  ونائبة 

باألمر( وامتنع عضو واحد عن التصويت.

رئيس  أن  مــحــلــيــة،  كــشــفــت مــصــادر 
بأكادير، عبد احلق  التقليدية  الصناعة  غرفة 
ملسؤولني  استفسارية  رسالة  وجه  أرخــوي، 
قيمتها  تــبــلــغ  مــالــيــة  مــنــحــة  مــصــيــر  ــول  حـ
الغرفة  رئــيــس  كـــان  سنتيم،  مــلــيــون   100
من  تسلمها  قــد  بوعيدة،  عثمان  السابق، 
املنحة  وكــانــت  التقليدية،  الصناعة  وزارة 
املـــذكـــورة قــد تــوصــلــت بــهــا الــغــرفــة خــال 
قبيل  الفارطة،  السنة  من  األخيرة  الشهور 
وذلك  واجلماعية،  التشريعية  االنتخابات 
للحرفيني  الوصية  الـــوزارة  دعــم  إطــار  يف 
للتخفيف من أثار جائحة »كوفيد19«، وذلك 
من  عدة  باستفسارات  بدوره  توصل  بعدما 
رؤســـاء جمعيات  وبــعــض  الــغــرفــة  أعــضــاء 

حرفية، كانوا موعودين بتسلم الدعم.

أوقفت عناصر الدرك امللكي بسيدي 
بيبي يوم اخلميس املاضي، شخصا مبنطقة 
درايــــد بــســيــدي بــيــبــي، لــاشــتــبــاه يف تــورطــه 
جنم  واالحــتــيــال  بالنصب  تتعلق  قضية  يف 
عــنــهــمــا االســتــيــاء عــلــى مــبــلــغ مــالــي يــقــدر 
100 مــلــيــون ســنــتــيــم، وكــــان املــشــتــبــه فيه  بــــ 
ــه ســبــق تــوقــيــفــه،  ــم رفـــقـــة شـــريـــك لـ ــ ــد أوهـ قـ
ــرم، تــــاجــــرا بــاملــنــطــقــة،  ــنــــصــ ــنـــايـــر املــ شـــهـــر يـ
ــتــــوفــــران عـــلـــى كـــمـــيـــة مـــهـــمـــة مــن  بـــأنـــهـــمـــا يــ
أن يطلبا  قــبــل  ــة،  ــريــ األثــ الــذهــبــيــة  احلـــلـــي 
كسبا  بعدما  سنتيم  مليون   100 مبلغ  منه 
ثــقــتــه، فــاســتــجــاب الــتــاجــر لــطــلــبــهــمــا وقـــام 
بــتــســلــيــمــهــمــا املــبــلــغ كــامــا مبــنــزل املــوقــوف 
أنه  يكتشف  أن  قبل  زوجته،  األول وبحضور 
وقع ضحية نصب واحتيال، ليتقدم بشكاية 
إلـــى مــصــالــح الـــــدرك، الــتــي أوقـــفـــت حينها 
الـــزوجـــة الــتــي حــكــم عــلــيــهــا بــســنــتــن حبسا 
ــافــــذا، فــيــمــا مت تــوقــيــف زوجـــهـــا األســـبـــوع  نــ
املاضي، قبل أن تتمكن عناصر الدرك امللكي 
من نصب كمن للمشتبه به الثاني، مباشرة 
بعد حلوله  مبنزل األسرة يف منطقة درايد 
ووضعه حتت  توقيفه  وجــرى  بيبي،  بسيدي 
تدابير احلراسة النظرية بعدما مت تسليمه 

القضائي. للمركز 

نــظــمــت الــلــجــنــة اجلــهــويــة حلــقــوق 
مع  بتنسيق  مــاســة،  ســوس  جلهة  اإلنــســان 
مائدة  املــغــربــيــات،  الــنــســاء  صــوت  جمعية 
الفضلى  »املمارسات  موضوع  يف  مستديرة 
يوم  الــعــنــف«  ضحايا  بالنساء  التكفل  يف 
األربعاء املاضي، حيث شكل هذا اللقاء الذي 
اخلارجية  املصالح  ممثلي  مشاركة  عــرف 
واإلدارات املمثلة يف اللجنة اجلهوية للتكفل 
جمعيات  وممثلي  العنف،  ضحايا  بالنساء 
املــجــال،  هــذا  يف  العاملة  املــدنــي  املجتمع 
مناسبة لتقدمي وتقاسم املمارسات الفضلى 
التجارب  وتعميم  املكتسبات  ترصيد  وسبل 

الناجحة يف هذا الصدد.

داء
أص

ســـوسية

الدار البيضاء

البيضاويون يطالبون بإنهاء األشغال ورفع 
معاناتهم مع اختناق حركة السير

 األسبوع

البيضاء  الــدار  مدينة  تعرف 
مع بداية شهر رمضان اختناقا 
كثرة  بــســبــب  كــبــيــرا  مـــروريـــا 
مختلف  في  واألوراش  األشغال 
حياة  حولت  والتي  شوارعها، 
املهنيني  والسائقني  املواطنني 
الناس  ــع  دف مما  جحيم،  ــى  إل
واملطالبة  صمتهم  عن  للخروج 
تأجيلها  أو  األشغال  بتسريع 

إلى ما بعد شهر رمضان.
املواطنني  من  العديد  وعبر 
ــبــطء  عـــن غــضــبــهــم بــســبــب ال
األشــغــال  عملية  يــســود  الـــذي 
والتي  الجارية،  واإلصــاحــات 

تــســبــب ازدحـــامـــا كــبــيــرا في 
الشوارع الرئيسية مثل شارعي 
والزرقطوني،  السادس  محمد 
خاصة في أوقات الذروة، حيث 
في  للبقاء  املــواطــنــون  يضطر 
قصد  طويلة  ملــدة  ســيــاراتــهــم 

الخروج من »البلوكاج«.
وحسب بعض املواطنني، فإن 
في  االختناق  كثرة  في  السبب 
فتح  إلــى  يرجع  السير،  حركة 
العديد من األوراش في مختلف 
ضغط  عن  أسفر  مما  املناطق، 
من  األخرى  الشوارع  على  كبير 
قبل أصحاب السيارات الخاصة 
مما  »الطاكسيات«،  وسائقي 
املسؤولية  تحمل  الناس  جعل 
للمجلس الجماعي، املسؤول عن 
والجوالن  السير  مجال  تدبير 

في العاصمة االقتصادية، وعدم 
ملشكلة  حلول  إيجاد  من  تمكنه 

االزدحام املروري.
فإن  مطلعة،  مــصــادر  ــق  ووف
تزداد  قد  البيضاويني  معاناة 
الجارية  اإلصــاحــات  بسبب 
األحياء  بعض  بربط  واملتعلقة 
السكنية مع خطوط الترامواي، 
الخطني  تمديد  أشغال  أن  حيث 
تتواصل  قــد  ــع  ــراب وال الثالث 
حتى السنة املقبلة، بينما يجري 
بني  الثالث  الخط  تمديد  حاليا 
محمد  وشـــارع  الساملية  حــي 
ــى محطة  إل ــســادس وصـــوال  ال
سيربط  بينما  امليناء،  القطار 
التشارك  حي  بني  الرابع  الخط 
وأوالد  يوسف  موالي  وشارعي 

زيان حتى ساحة النصر.

األسبوع

يعيش مجلس مدينة فاس على إيقاع أخطاء 
واختاالت في تدبير مجال الصفقات العمومية، 
صفقة  على  املستشارين  أحــد  حصل  بعدما 
لفائدة شركته الخاصة املتخصصة في الحراسة 
مع  تتنافى  الحضرية،  الجماعة  من  والنظافة 
 ،113.14 رقــم  التنظيمي  القانون  مقتضيات 
من تضارب  تحذر  التي  الداخلية  وزير  ومذكرة 

املصالح وتوصي بعزل املنتخبني املستفيدين.
مدينة  مجلس  فإن  مطلعة،  مصادر  وحسب 
فاس يتخبط في العديد من االختاالت، بعدما 
على  يحصلون  املستشارين  بعض  أصــبــح 
صفقات ومصالح خاصة، في ظل صمت العمدة 
سواء  املنتخبني،  تجاوزات  على  يغطي  الذي 
داخل املجلس أو على مستوى املقاطعات، مما 
حول الجماعة الحضرية إلى ضيعة للمنتخبني 
ولتحقيق مصالح خاصة، والتهافت على إبرام 
للمصالح  واضح  تضارب  في  داخلية  صفقات 

واملسؤوليات التي على عاتقهم.
أحد  حصول  مدنية  فعاليات  انتقدت  وقــد 
أحد  مــع  النظافة  صفقة  على  املستشارين 
على  آخر  حصل  بينما  الصحية،  املستشفيات 
يطرح  مما  الــحــضــريــة،  الجماعة  مــع  صفقة 
الناس  هــؤالء  استفادة  كيفية  حــول  التساؤل 
خاصة  بصفقات  الظفر  عبر  الجماعة  مالية  من 

املتعلق   113.14 رقم  التنظيمي  القانون  يمنعها 
من  عضو  كل  على  يمنع  ــذي  وال بالجماعات، 
مع  الــخــاصــة  مصالحه  يــربــط  أن  الــجــمــاعــة 
الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها، أو 
أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع 
الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن 
يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع املصالح.

هذه التجاوزات واألخطاء تضع عمدة مدينة 
فاس أمام مسؤولية جسيمة، لكونه مسؤوال عن 
املجلس،  ألعضاء  تمنح  التي  التفويضات  منح 
الخاصة  الــصــفــقــات  تــدبــيــر  إلـــى  بــاإلضــافــة 
املنتخبني  منع  منه  تستوجب  والتي  بالجماعة 
مصالح  أو  ــازات  ــي ــت ام عــلــى  الــحــصــول  ــن  م

بعض  استفادة  ألن  الجماعي،  املال  من  خاصة 
في  والنزاهة  الشفافية  تضرب  املستشارين 
تدبير الشأن املحلي، وتكرس تضارب املصالح، 
وتطرح تساؤالت عريضة من قبيل: كيف حصل 
وافق  وكيف  صفقات؟  على  املنتخبني  بعض 

العمدة على هذه األخطاء داخل املجلس؟
إلى  مذكرة  وجه  أن  الداخلية  لوزير  وسبق 
املنتخبني  بعزل  تتعلق  األقاليم  وعمال  الوالة 
في حالة وجود تضارب املصالح مع الجماعات 
الترابية التي هم أعضاء فيها، داعيا إلى اتخاذ 
أو  الوضعية  وتصحيح  القانونية  اإلجــراءات 
الذين  األعضاء  أو  عضو  كل  عزل  إلى  اللجوء 

تربطهم عقود مع الجماعة الترابية.

تلــــكس

عرفت مدينة سيدي بنور 
حادثا خطيرا يقع ألول مرة 
بالشارع العام، بعد إشهار 

شخص متطرف السالح األبيض 
والحجارة في وجه الشرطة 
والمواطنين، وهو ما دفع 
بعناصر الشرطة بالمنطقة 

اإلقليمية إلى استعمال السالح 
الوظيفي بشكل احترازي، لمنع 
الخطر وإيقاف المتهجم، وهو 

من ذوي السوابق القضائية في 
قضايا اإلرهاب والتطرف، يبلغ 

من عمره 27 سنة، كان في 
حالة غير طبيعية، ويهدد سالمة 
وأمن المواطنين وعناصر الشرطة 

بحمله السالح األبيض والحجارة 
وإصابة كل من يقترب منه.

معاناة ساكنة الزمامرة مع ضعف صبيبالزمامرة
 »اتصـــاالت المــغرب« 

البقالي

عزيز العبريدي

الزمامرة  مدينة  سكان  يشتكي 
فــي صبيب  كــبــيــر  مــن ضــعــف 
ــادم  ــق ــا ت األنــتــرنــيــت، وأيـــضـ
بالهاتف  الخاصة  الربط  أساك 

ــادة عــلــى قلة  ــ واألنــتــرنــيــت، زي
بالصبيب  الخاصة  التجهيزات 

بالزمامرة، وهو  املوجودة 
من  الساكنة  يحرم  ما 

خدماته، إضافة إلى 
تــجــاهــل الــجــهــات 
ــة عــن  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ املـ

شركة »اتصاالت املغرب« بالزمامرة والجديدة 
الزمامرة  مدينة  بساكنة  دفع  مما  لشكاياتهم، 
بتجزئتي  الــقــاطــنــني  ــك  ــئ أول ــة  ــاص وخ
توجيه  إلى  ذهيبة«،  و»بن  »الخامسية« 
لـ»اتصاالت  الجهوي  املدير  إلى  شكاية 
يطالبونه  ســطــات،  بمدينة  املــغــرب« 
الحيف  لرفع  العاجل  بالتدخل  فيها 
مع  مشاكلهم  وحــل  عنهم  والــضــرر 

العنكبوتية. الشبكة 
وفــي هــذا اإلطــار، جــاء في شكاية 
جمعية التضامن لساكنة »بن 
ذهيبة« و»الخامسية« التي 
منها،  نسخة  على  نتوفر 
املدير  »يطالبون  أنهم 
ــاالت  ــص ــوي الت ــجــه ال

لدى  العاجل  بالتدخل  سطات،  بمدينة  املغرب 
ــه بــالــزمــامــرة والــجــديــدة  املــصــالــح الــتــابــعــة ل
صبيب  ضعف  عن  الناتج  عنهم،  الضرر  لرفع 
بالتجزئتني  الربط  أســاك  وتقادم  األنترنيت، 
املذكورتني، حيث تم اعتماد طريقة ترقيعية لربط 
األنترنيت،  وصبيب  املنزلي  بالهاتف  التجزئتني 
إلى  توجيه شكايات  إلى  بالساكنة  دفع  ما  وهو 
بالزمامرة،  املغرب  التصاالت  املحلية  الوكالة 
املغرب  التصاالت  اإلقليمية  الوكالة  إلى  وأيضا 
بالزمامرة،  الجماعي  املجلس  وإلى  بالجديدة، 
دون أن تلقى هذه الشكايات طريقها إلى الحل«.

خدمات  عن  باالستغناء  الساكنة  وهــددت 
»اتصاالت املغرب« واللجوء إلى فاعل آخر في 
العاجل لحل  التدخل  االتصاالت في حالة عدم 

املشاكل التي تعاني منها. أحيزون
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الوطنية  للنقابة  املحلي  املكتب  احتج 
الكونفدرالية  لواء  املنضوي تحت  للصحة، 
إدارة  على  بالناظور،  للشغل  الديمقراطية 
معروفا  »أصبح  الذي  الحسني،  مستشفى 
ــواع  أن كــل  واستفحال  األوضـــاع  بــتــردي 
بهذا  والــزبــونــيــة  واملحسوبية  الــفــســاد 
له«  التابعة  املصالح  وبمختلف  املــرفــق، 

حسب تعبيرهم. 
فإن  ش«،  د.  »ك.  عن  صادر  بيان  ووفق 
وخاصة  الناظور،  بإقليم  الصحة  »قطاع 

املستشفى اإلقليمي الحسني، أصبح تحت 
وموضع  املحلي  بالشأن  املهتمني  أنظار 
واملواقع  اإللكترونية  الصحافة  اهتمام 
كثيرة  انتقادات  ومحط  املحلية،  اإلخبارية 
الشغيلة  وكــذا  واملرتفقني،  املــرضــى  مــن 
مضيفا  وخارجها«،  باملؤسسة  الصحية 
والتدبير  التسيير  سوء  على  يدل  »هذا  أن 
االستشفائية،  املؤسسة  هذه  على  للقائمني 
بهذا  املتراكمة  الفضائح  مسلسل  وبعد 
تفتيش  لجنة  حــضــور  ــم  رغ املستشفى، 

مركزية التي وقفت على اختالالت وخروقات 
بالجملة دون اتخاذ أي إجراء«.

والحلول  باإلجراءات  املحتجون  وطالب 
التي تم تبنيها فيما يخص مشكل مصلحة 
توزيع  في  النظر  ــادة  و»إعـ والطفل،  األم 
من  الجميع  وإشـــراك  البشرية،  املـــوارد 
عن  معبرين  املهول«،  الخصاص  سد  أجل 
االستهتار  أشــكــال  جميع  ضــد  »وقوفهم 
األطــر  بــكــرامــة  والــعــبــث  املــرضــى  بصحة 

الصحية«.

عبر مجموعة من شباب مدينة 
من  استيائهم  عــن  السعيدية، 
بركان«،  »مرافق  التنمية  شركة 
بعد فرضها لشروط غير مسبوقة 
بعدما  ــك  وذل الشغل،  ســوق  في 
يشتغل  أن  يود  من  على  فرضت 
لبطاقة  حامال  يكون  أن  معها، 

املقاول الذاتي. 
الغير  الخطوة  هــذه  وجـــاءت 
من  الشغل  ســوق  فــي  مسبوقة 
حــازت  أن  بعد  التنمية،  شركة 
املــســاحــات  تــدبــيــر  صفقة  عــلــى 
السعيدية،  ببلدية  الــخــضــراء 
وفتحت باب االلتحاق بصفوفها، 
لكن اشتراطها التوفر على بطاقة 
املقاول الذاتي ترك استياء عميقا 
شباب  من  مجموعة  نفوس  في 
بطلباتهم  تقدموا  الذين  املدينة، 

مــن أجـــل االشــتــغــال مــع شركة 
»مرافق بركان«. 

ــدد، طــالــب  ــــصــ ــذا ال ــ ــي ه ــ وف
بمراجعة  الشباب  من  مجموعة 
هــذه اإلجـــراءات من أجــل إتاحة 

ــاقــي شباب  ــب ول لــهــم  ــفــرصــة  ال
البطالة،  بحر  في  الغارق  املدينة 
كما اعتبر العديد منهم أن »شرط 
التوفر على بطاقة املقاول الذاتي 
يعد خرقا للقانون وسن إجراءات 

قــانــونــيــة غــيــر مــضــمــنــة في 
الشغل«،  تنظم  التي  النصوص 

وفق تعبيرهم. 
يشار إلى أن مجلس إدارة شركة 
يــتــرأســه عامل  ــركــان«  ب »مــرافــق 
يعتبره  مــا  وهــو  نفسه،  اإلقليم 
يتنافى  ــرا  أمـ املــالحــظــني  بعض 
املنظمة  القانونية  النصوص  مع 
وسيكون  السلطة،  رجــال  لهيئة 
الشركة  تنافسية  على  تأثير  له 
وجدير  ــرى،  ــ األخ الــشــركــات  مــع 
رأت  بركان«  »مرافق  أن  بالذكر، 
األخيرة،  السنوات  خــالل  النور 
بتدبير  مكلفة  أصــبــحــت  حــيــث 
البلدية،  املصالح  مــن  مجموعة 
املنزلية  النفايات  جمع  قبيل  من 
والــنــقــل الــحــضــري واملــســاحــات 
املرافق.  من  وغيرها   الخضراء، 

صراع األغلبية والمعارضة 
تنموية  يؤخر مشاريع 

بجماعة العطف إقليم 
تـــاوريـــــرت 

ــة،  ــارضـ ــعـ بـــن األغـــلـــبـــيـــة واملـ الـــصـــراعـــات  أدت 
املكونة للمجلس القروي جلماعة العطف إقليم 
تــــاوريــــرت، إلـــى تــعــطــيــل مــجــمــوعــة مـــن املــشــاريــع 
ــانـــت ســتــشــهــدهــا اجلـــمـــاعـــة،  ــي كـ ــتـ الــتــنــمــويــة الـ
دفع  القروية يف متاهات، مما  وأدخلت اجلماعة 
الساكنة إلى مناشدة اجلهات املسؤولة بالتدخل 

العاجل.  
ووفــــق مـــصـــادر مـــن داخــــل املــجــلــس اجلــمــاعــي، 
فــــإن هــــذه الـــصـــراعـــات وقــعــت بـــن املــكــتــب املــســيــر 
املــشــكــل مـــن حــــزب الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي لـــأحـــرار، 
ــة املـــكـــونـــة مـــن حــــزب االســـتـــقـــال،  ــارضـ ــعـ وبــــن املـ
والذي يتقارب فيها عدد األعضاء بن الفريقن، 
الــــوطــــن،  أرض  بـــعـــضـــهـــم خــــــــارج  غــــيــــاب  ــبـــب  بـــسـ
ــد نــشــطــاء املــنــطــقــة  ــاه أحــ ــمـ ــا أسـ ــى مـ ــا أدى إلــ ممـ
القروية. اجلماعة  مصالح  كــل  أوقــف   بـــ»بــلــوكــاج« 

وأوضــح املصدر ذاتــه، أن هذا الصراع بدأ مباشرة 
بــعــد تشكيل املــجــلــس احلــالــي، ورفــضــه املــصــادقــة 
أيضا  الداخلي للجماعة، كما رفض  النظام  على 
تــشــكــيــل الــلــجــان الــدائــمــة الــتــي تــعــد أســاســيــة يف 
ــواردة يف جـــدول األعــمــال،  الــتــداول يف الــنــقــاط الــ
مضيفا أن »هذا األمر أرخى بظاله على مصالح 
املــواطــنــن املــتــذمــريــن مــن الــوضــع الـــذي تعطلت 
يف خــضــمــه احلـــركـــة االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 
للجماعة، فتعثرت معه عدة مشاريع تهم الساكنة، 

من إصاح الطرق وتزويدها باملاء الشروب«. 
مــن جــهــة أخـــرى، طــالــب عـــدد مــن املتضررين 
قانونية من  باتخاذ خــطــوات  املــســؤولــة،  اجلــهــات 
التي أصبحت تتخبط  املعضلة،  شأنها فك هذه 
فيها اجلماعة القروية، والتي كانت تعيش أصا 

على وقع اجلفاف والفقر والتهميش. 

إدارة المستشفى الحسني بالناظور في قفص االتهام 

مكناس

كواليس  جهوية

انتقادات تطال شركة »مرافق بركان« 

مستشارون يراسلون السلطات المحلية بعد صراعات
المـــدينة  مجــلس  داخـــل 

تارودانت

األسبوع
 

  
أدانت غرفة الجنايات بمحكمة أكادير، 
القروية  بالجماعة  جماعيا  مستشارا 
بالسجن  تارودانت،  بإقليم  الرمل«  »أهل 

لعامني، بعد متابعته بتهمة التزوير.
على  الحكم  القضائية  الهيئة  وقررت 
اسمه  ظهور  بعد  الجماعي  املستشار 
يتعلق  ملف  في  آخرين،  أشخاص  رفقة 

بالتزوير في وثائق رسمية.
املتهمني  الجنائية  الغرفة  أدانت  وقد 
اآلخرين من أجل ما نسب إليهم، وحكمت 
وبأدائهم  نافذا،  سجنا  بسنتني  عليهم 
قــدره  املــدنــي  للطرف  ماليا  تعويضا 

100000 درهم.

إدانة مستشار 
بتهـــمة  جماعي 

التــــزوير

حبوها

 مصالح األمن تفكك شبكة متخصصة في سرقة المحروقاتالمحمدية

 األسبوع
 

  
بمدينة  األمــنــيــة  املــصــالــح  تمكنت 
شبكة  تفكيك  مــن  ــؤخــرا،  م املــحــمــديــة 
من  كبيرة  كميات  سرقة  في  متخصصة 

أشخاص  ستة  من  تتكون  املحروقات، 
سنة،  و55   24 بني  ما  أعمارهم  تتراوح 
بأفعال  قيامهم  فــي  لــالشــتــبــاه  ــك  وذلـ
إجرامية والتزوير يعاقب عليها القانون.
والبحث  املراقبة  عمليات  وأسفرت 
ــامــت بــهــا مــصــالــح الــشــرطــة  ــي ق ــت ال
سائق  إيقاف  عن  باملدينة،  القضائية 
طنا   33 بـ  محملة  صهريجية  شاحنة 

تلبس  حالة  في  وهــو  املحروقات،  من 
ملسير  البنزين  من  كميات  وبيع  بسرقة 
اعتقال  ــم  وت مــرخــص،  غير  مستودع 
سائق  جانب  ــى  إل مستخدمني  ثالثة 
كميات  بسرقة  يقومون  ثانية،  شاحنة 
بغرض  املكان،  بنفس  املحروقات  من 
نقلها إلى محطة توزيع وبيعها للناس.
بعمليات  األمنية  املصالح  وقــامــت 

ــســري  تــفــتــيــش داخــــل املــســتــودع ال
املختصة،  العامة  النيابة  من  بإشراف 
مخزنا   14 ــود  ــ وج اكــتــشــفــت  حــيــث 
و700  طنني  وحــجــزت  لــلــمــحــروقــات، 
ــازوال،  ــغ وال البنزين  مــادتــي  مــن  لتر 
وسيارة خفيفة وثمانية حاويات كبيرة 
الحجم، إلى جانب معدات تستعمل في 
بالستيكية،  أختام  ستة  منها  التزوير 

ومبالغ  املزيفة،  األختام  لتثبيت  وأداة 
بيع  عمليات  من  عليها  محصل  مالية 

املحروقات املسروقة.
القضاء  إلى  األظناء  تقديم  تم  وقد 
كافة  فــي  معهم  التحقيق  تــم  بعدما 
الشبكة  لــهــذه  املحتملة  االمـــتـــدادات 
النيابة  إشراف  تحت  وذلك  اإلجرامية، 

العامة املختصة.

األسبوع

مدينة  مجلس  يعيش 
مـــكـــنـــاس خـــالفـــات 
وصراعات بني الفرقاء، 
ــارضــة  ــع ــبــيــة وم أغــل
ــدة، مــمــا دفــع  ــم ــع وال
ــن إلــى  ــشــاري ــمــســت ب
لعامل  شــكــايــة  تــقــديــم 
املـــديـــنـــة ضــــد رئــيــس 
الذي  الحضرية  الجماعة 
ــوه بـــارتـــكـــاب  ــ ــم ــ ــه ــ ات
التسيير  فــي  اخــتــالالت 

وتدبير اإلدارة.
املستشارون  وعبر 
عـــن اســتــيــائــهــم من 

الجماعة،  تعيشها  التي  ــاع  األوضـ
أســمــوه  بــمــا  يتعلق  فيما  خــاصــة 
ــرادي  ــف واالن االرتــجــالــي  »التسيير 
مؤسسات  تغييب  في ضوء  للرئيس، 
الجماعة وأعضائها، بمن فيهم نواب 
الرئيس«، مؤكدين أن هناك مجموعة 
من »الخروقات« التي تعرفها الجماعة 
جــودة  على  سلبا  انعكست  والــتــي 
الخدمات املقدمة للمواطنني، متسببة 
منها  اإلدارية،  مصالحهم  تعطيل  في 
»التأخر الغير مبرر في التوقيع على 
الجاهزة،  اإلدارية  والوثائق  الرخص 
واملـــوارد  التعمير  بقسم  سيما  ال 
املالية، رغم كون هذه الوثائق جاهزة 

وال تنتظر سوى توقيع الرئيس«.
في  العمدة  املــســتــشــارون  واتــهــم 
ملجموعة  الرئيس  بـ»إقحام  الشكاية 
ال  الجماعة،  شــؤون  في  الغرباء  من 
املنتخبني،  إلى  وال  لــإدارة  ينتمون 

وإشراكهم في التدبير اليومي لشؤون 
الــجــمــاعــة وإطــالعــهــم عــلــى أســـرار 
املباشر  واالتصال  ووثائقها  اإلدارة 
لهم  توسطهم  عن  فضال  باملرتفقني«، 

من أجل قضاء أغراضهم.
املدينة  عامل  املستشارون  وطالب 
التي  اإلجــــراءات  التــخــاذ  بالتدخل 
 14\113 التنظيمي  القانون  يكفلها 
العمدة  لكون  بالجماعات،  املتعلق 
مهامه  بني  التوفيق  على  قــادر  غير 

اإلدارية وبني تدبير شؤون املدينة.
بعض  رفــض  آخــر،  موضوع  وفــي 
سوق  نقل  الرئيس  قرار  املستشارين 
مكانه  من  والفواكه  للخضر  الجملة 
بمنطقة  عقاري  وعــاء  إلــى  الحالي، 
سليمان،  بــســيــدي  ــيــس«  »أكــروبــول
تسبب  قد  العملية  هذه  أن  معتبرين 
بمدينة  ــدة  ــدي ج اجــتــمــاعــيــة  أزمـــة 

مكناس. الصبار

شكيب جالل 
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إغالق عشرات »السقايات« يثير سخط 
الشعبــية األحــياء  ساكــنة 

كواليس  جهوية

أسفي

عزل منتخبين من 
ترابية بأسفي  جماعات 

بتهمة الفساد
األسبوع

  

أسفي، احلسني شينان،  إقليم  أصدر عامل 
قرارا يقضي بعزل منتخبني اثنني من األعيان 
الـــبـــارزيـــن يف اجلـــهـــة، مـــن رئـــاســـة جــمــاعــتــني 
لهما  وجهت  التي  االتهامات  بسبب  قرويتني، 
مــن قــبــل الــنــيــابــة الــعــامــة حـــول تــبــديــد أمـــوال 
عمومية، ويتعلق األمر برئيس جماعة ينتمي 
ــي يــنــتــمــي  ــانـ ــثـ حلــــزب احلـــركـــة الــشــعــبــيــة، والـ
حلزب األصالة واملعاصرة، حيث كشفت بعض 
قــرار  وراء  السبب احلقيقي  كــون  عــن  املــصــادر 
سابق  ابتدائي  حكم  خلفية  على  جــاء  العزل 
بتهمة  مبراكش  االستئناف  محكمة  أصدرته 
تــبــديــد أمـــــوال عــمــومــيــة بـــإحـــدى اجلــمــاعــات 
ملف  زال  ال  حيث  لإلقليم،  التابعة  القروية 

القضية يروج باحملاكم.
ويف نفس السياق، قام عامل اإلقليم بعزل 
ــن عـــضـــويـــة اجلـــمـــاعـــات  بـــعـــض املــنــتــخــبــني مــ
لرئيس  األول  الــنــائــب  بــيــنــهــم  مـــن  الــتــرابــيــة، 
جماعة أنكا التي تبعد عن مدينة أسفي بـ 40 
بلدية سبت  لرئيس  الثاني  والنائب  كيلومتر، 
جــزولــة املــنــتــمــي حلـــزب األصـــالـــة واملــعــاصــرة، 
مبحكمة  األمــوال  جرائم  غرفة  أدانته  بعدما 
5 سنوات حبسا نافذا،  بـ  االستئناف مبراكش 

بتهمة اختالسات وتبديد أموال عمومية.
عامل  بــقــرارات  جمعوية  فعاليات  ــادت  وأشـ

اإلقليم بتطهير مجالس اجلماعات 
الترابية والقروية، من املنتخبني 
الـــــفـــــاســـــديـــــن، املـــــتـــــورطـــــني يف 
أمــوال  واخــتــالس  فساد  قضايا 
ــبـــني مبـــزيـــد  ــالـ عـــمـــومـــيـــة، مـــطـ
ــن اإلجـــــــــــــراءات والــــــقــــــرارات  ــ مـ

لــلــتــضــيــق عـــلـــى املــنــتــخــبــني 
الـــــــفـــــــاســـــــديـــــــن والــــــــذيــــــــن 
يــــلــــجــــؤون لـــالنـــتـــخـــابـــات 
بـــهـــدف حتــقــيــق مــصــالــح 

ــو  ــة، والــــســــطــ ــيــ ــصــ ــخــ شــ
املــال العام وإبــرام  على 

صفقات ربحية.

بني مالل

 األسبوع
  

خرج عشرات السكان في مدينة بني مالل 
البلدي  املجلس  قيام  بسبب  لالحتجاج 
بإغالق 36 »سقاية« للماء الصالح للشرب، 
 4 إلى  باإلضافة  الساكنة،  منها  تستفيد 

حدائق عمومية.
واعتبرت الساكنة أن إغالق »السقايات« 
وحــرمــان األســـر الــفــقــيــرة واألشــخــاص 
الشرب،  ماء  على  الحصول  من  املعوزين 
يعد انتهاكا في حق الساكنة، لكون الرسوم 
مشروع  جــاء  وقــد  الــعــام،  ــال  امل من  تدفع 
السابقة  املجالس  عهد  في  »السقايات« 
املواطنني،  عن  والضرر  العبء  لتخفيف 

خاصة القاطنني في األحياء الشعبية.
قرار  جاء  فقد  مطلعة،  مصادر  وحسب 
إيقاف هذه »السقايات«، بعد ارتفاع معدل 
االستهالك الذي وصل لـ 900 مليون درهم، 
السيارات  لغسل  الناس  بعض  يلجأ  حيث 
توفرهم  رغم  واألفرشة،  املالبس  وتصبني 

على املياه في منازلهم.
إغالق  قــرار  أن  املصادر،  ذات  وأضافت 
من  العديد  رصــد  بعد  جــاء  »السقايات« 

املواطنني  لبعض  والتجاوزات،  املخالفات 
الذين يقومون باالستغالل العشوائي للماء، 
وغسل  مفتوحا،  الصنبور  صمام  ــرك  وت
التكلفة  مراعاة  دون  واألوانــي  البطانيات 

الباهظة التي تتحملها مالية الجماعة.
وقرر املجلس البلدي إغالق »السقايات« 
التي تتوفر فيها غالبية الساكنة على نسبة  
95 باملائة على مياه الشرب داخل املنازل، 
بينما الساكنة التي ال تتوفر على املاء في 
بيوتها سيسمح لها باستغالل »السقايات« 
مراقبة  وفــق  وذلــك  منازلها،  من  القريبة 

ــاء، خــاصــة وأن  ــدار املـ صــارمــة لــعــدم إهـ
في  كبير  نقص  من  حاليا  يعاني  املغرب 
مخزون املياه، خاصة في سد بني الويدان 

القريب من اإلقليم.
لقرار املجلس  وعبر السكان عن رفضهم 
البلدي القاضي بإغالق غالبية »السقايات« 
الشعبية،  السكنية  التجمعات  من  القريبة 
التي ال تتوفر فيها العديد من املنازل على 
التكاليف  ارتــفــاع  بسبب  املـــاء،  ــدادات  عـ
املاء  الربط مع شبكة  بعملية  للقيام  املالية 

والكهرباء.

اســتــغــل بــعــض الــبــاعــة وبـــعـــض أصــحــاب 
ــادة يف أســعــار  ــزيــ ــــالت الــتــجــاريــة مـــوجـــة الــ احملـ
بعض املواد الغذائية وغيرها، فشرعوا يف فرض 
ــادات مــزاجــيــة مــبــالــغ فــيــهــا، بــدعــوى ارتــفــاع  ــ زيـ
األسعار وارتفاع سعر البنزين، يف غياب دوريات 
املــراقــبــة، ومــن جهة أخـــرى، فرغم اإلعـــالن عن 
الدعم املرتقب تسليمه ألرباب النقل للحيلولة 
بعض  أن  إال  الــتــنــقــل،  أســـعـــار  ــادة يف  ــزيـ الـ دون 
ليطرح  التسعيرة،  رفع  إلى  يعمدون  السائقني 
الــــســــؤال: أيــــن جلــــان املـــراقـــبـــة؟ وأيــــن مــصــالــح 

احلسبة؟

جديدة  حلة  يف  واإلحسان«  »العدل  جماعة 
ميــارســون  أعضائها  معظم  أن  حيث  أزمـــور،  يف 
نريد«..  التي  أزمور  »تنسيقية  خالل  من  نشاطهم 
القياسي  الرقم  التي حطمت  الفتية  هذه اجلمعية 
حتى  املدينة  يف  االحتجاجية  الوقفات  تنظيم  يف 
الثقافية  األنشطة  من  أكثر  االحتجاجات  أضحت 
ــي تــأســســت مـــن أجــلــهــا هــذه  ــت واالجــتــمــاعــيــة ال
ومتنى  السكان  بها  ورحــب  سبق  التي  التنسيقية، 
الكل االنضمام إليها، لكن بدأ العزوف عن اإلقبال 
مسارها  عــن  انحرفت  التي  اجلمعية  هــذه  على 
عندما  متتالية،  عضويتها  من  االنسحابات  وبدأت 

السياسية تهيمن على  أخذت اجلماعات والهيئات 
اجلمعيات الثقافية واالجتماعية، والعمل اجلمعوي 
ينحرف عن مساره ويصبح عرضة لالندثار يف أي 

حلظة.   

ــيــــة اجــتــمــاعــا  ــقـــدم واالشــــتــــراكــ ــتـ ــزب الـ ــ عــقــد حـ
باملنتجع السياحي مازغان قرب أزمور، لفائدة برملانيي 
ونواب احلزب يف مجلسي النواب واملستشارين برئاسة 
األمـــــني الــــعــــام نــبــيــل بــنــعــبــد اهلل، وعـــضـــو الـــديـــوان 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــزب مــصــطــفــى لـــبـــريـــنـــي، ورئـــيـــس 
أبناء  بصفتهم  ســراج،  يونس  االشتراكية  الشبيبة 

الــربــيــع  أم  وادي  مــشــكــل  اســـتـــأثـــر  ــنـــة، حــيــث  املـــديـ
بزيارة  توجت  والــتــي  املناقشة،  لهذه  األكــبــر  احليز 
ــوة رئــيــس  ــ جــمــاعــيــة ملــعــايــنــة مــصــب الــنــهــر مـــع دعـ
وأعـــضـــاء »تــنــســيــقــيــة أزمـــــور لــلــدفــاع عـــن وادي أم 
الــربــيــع« لــلــوقــوف عــلــى الــوضــعــيــة املــزريــة الــتــي آل 
إليها واحد من األنهار الكبيرة باملغرب، حيث عبر 
إلنهاء  السبل  كل  لسلك  استعداده  عن  اهلل  بنعبد 
مــعــانــاة وادي أم الــربــيــع، كــمــا عــبــر عــن اســتــعــداده 
ــور والـــدفـــاع  ــ أيــضــا عـــن الســتــقــبــال كـــل مــلــفــات أزمـ
عنها. ولــإلشــارة، فــإن األمــني الــعــام حلــزب التقدم 

واالشتراكية هو رئيس جمعية »أصدقاء أزمور«.  

أخبارأزمـــــــــــــــور

سال

السلطات تحارب ظاهرة »الشيشة« وتغلق 20 مقهى

سائقو سيارات األجرة يفرضون زيادات خارج القانون
األسبوع

ــارات األجـــرة  ــيـ ــدم ســائــقــو سـ ــ أق
الصغيرة بمدينة خريبكة، على فرض 
التنقل،  تسعيرة  في  جديدة  ــادات  زي
املواطنني  وغضب  استياء  أثــار  مما 
لهذه  استنكارهم  عــن  عــبــروا  الــذيــن 
من  والرفع  القانونية  غير  املمارسات 
بها  التي توصي  القانونية  التسعيرة 

عمالة املدينة.
الجهات  بتدخل  املواطنون  وطالب 

للتصدي  املحلية،  والسلطات  الوصية 
سيارات  وسائقي  ــاب  أرب ملمارسات 
وعــدم  الصغير،  الحجم  مــن  األجـــرة 
ترك الناس في مواجهة متاعب التنقل 
خارج  تتم  التي  اإلضافية  والزيادات 
الجهات  مــوافــقــة  ــدون  ــ وب الــقــانــون 
السماح  تــم  بعدما  خاصة  املعنية، 
الركاب  عــدد  برفع  األجــرة  لسيارات 
وانخفاض  الجائحة  استقرار  بعد 

معدل اإلصابات بالفيروس.
واعتبر املتضررون أن ما يحصل هو 
فوضى في غياب مراقبة أثمنة التنقل، 
حيث قام أرباب »الطاكسيات« بزيادة 
10، ورفع  إلى  8 دراهم  التسعيرة من 

لثالثة أشخاص  بالنسبة  الرحلة  ثمن 
سيتوصلون  أنهم  رغــم  دراهــم،   3 بـ 
فيما  الحكومة  قبل  من  املالي  بالدعم 

يتعلق بالغازوال املهني.
غير  الـــزيـــادات  ــذه  هـ أدت  ــد  وقـ
الــقــانــونــيــة إلـــى حــصــول مــشــادات 
ــني وســائــقــي  ــن ــواط كــالمــيــة بــني امل
قرار  أي  »الطاكسيات«، بسبب غياب 
تسعيرة  ــع  رف يــوضــح  العمالة  مــن 
التنقل، مما دفع الناس الستنكار هذه 
أرباب  عليها  أقــدم  التي  املمارسات 
سيارات األجرة دون مراعاة الظروف 
الــذي  األســعــار  ــالء  وغ االجتماعية، 
العديد من  في  املواطنون  منه  يعاني 

الحاجيات واملواد األساسية.
ودعا املواطنون إلى معاقبة سائقي 
ســيــارات األجـــرة، ســواء مــن الحجم 
يلجؤون  والذين  الكبير،  أو  الصغير 
ــادات  الســتــغــالل الــوضــع لــفــرض زيـ
ــار  اإلط خـــارج  التنقل  تسعيرة  فــي 
الفوضى ويزيد  القانوني، مما يكرس 
يتخبط  التي  العشوائية  خلق  مــن 
بعض  بــحــث  بسبب  الــقــطــاع  فيها 
النقابات املهنية عن املصالح الخاصة 
املواطن  بأوضاع  االهتمام  دون  فقط، 
الستعمال  يــضــطــر  الـــذي  الــبــســيــط 
ــل قــضــاء  ســـيـــارات األجــــرة مــن أجـ

مختلف أغراضه.

خريبكة

األسبوع

واملصالح  املحلية  السلطات  قامت 
األمنية بمدينة سال، بتنظيم حمالت 
واألمــاكــن  املــقــاهــي  تشمل  واســعــة 
ملحاربة  العموم  وجه  في  املفتوحة 
النرجيلة،  تعاطي  ظاهرة  انتشار 

وذلك بتعليمات من وزير الداخلية.

ــت الـــســـلـــطـــات املــحــلــيــة  ــ ــام ــ وق
بعناصر  معززة  منتظمة  بــدوريــات 
أسفرت  املساعدة،  والــقــوات  األمــن 
 5 بـــ  نــرجــيــلــة   118 مـــصـــادرة  عــن 
أمينة  ــال  ل ــشــارع  ب كــائــنــة  مــقــاهــي 
إغالقها  تقرر  حيث  تابريكت،  بحي 
أربابها  مخالفة  بسبب  شهر  ملــدة 
أيضا  الحملة  أسفرت  كما  للقوانني، 
في نفس املقاطعة، عن مصادرة عدد 
 15 داخــل  ولوازمها  النرجيالت  من 
قرار  السلطة  أصــدرت  حيث  مقهى، 

إغالقها املؤقت ملدة 30 يوما أيضا.
املحلية  السلطات  طالبت  وقــد 
بسال،  الحضرية  الجماعة  مصالح 
بسحب  تقضي  ــرارات  ق باستصدار 
رخــــص االســـتـــغـــالل مـــن املــقــاهــي 
لـ»الشيشة«،  الترويج  في  املتورطة 
االستغالل  لرخص  مخالفتها  بسبب 
تفعيل  ــار  إط فــي  ــك  وذل الجماعية، 
اخـــتـــصـــاص الـــشـــرطـــة اإلداريــــــة 

الجماعية.

فــإن  الــداخــلــيــة،  وزارة  وحــســب 
األمنية،  واملصالح  املحلية  السلطات 
تقوم في إطار لجان إقليمية مختصة، 
بإجراء املعاينات الضرورية ملختلف 
املقاهي، عقب توصلها بشكايات من 
املواطنني، حيث يتم تحرير محاضر 
طبقا  املحجوزة  املواد  وإتالف  حجز 

للقوانني املعمول بها.
وتعرف مدينة سال انتشارا كبيرا 
ملقاهي »الشيشة«، مما دفع بعدد من 
املدينة،  عامل  مراسلة  إلى  السكان 

انتشار  بسبب  الضرر  رفع  أجل  من 
النابي،  والكالم  الفوضى والضجيج 

واستقطاب الفتيات القاصرات.
 386-06-2 رقــم  املــرســوم   ويمنع 
التبغ  أنــواع  جميع  بيع  أو  استعمال 
ترخيص  بدون  املصنع  والتبغ  الخام 
بما فيه »املعسل«، باإلضافة إلى القرار 
الجماعية،  اإلداريــة  بالشرطة  املتعلق 
منع  رخصة  كــل  فــي  يتضمن  والـــذي 
اســتــعــمــال »الــشــيــشــة« لــلــزبــنــاء في 

املقهى.

شينان

شكيب جالل 



المـنبر  الــــحر
العدد: 1602 من 08 إلى 14 أبريل 2022

22

وال  السنة  هذه  املبارك  رمضان  يحل شهر 
تخيم  »كــورونــا«  جائحة  تداعيات  ــت  زال
وما  صعوبات  مــن  رافقها  مــا  مــع  علينا 
من  وبــالــرغــم  أزمـــات،  مــن  عنها  تمخض 
الحرب  بسبب  املعيشة  تكاليف  ارتــفــاع 
مستويات  املحروقات  أسعار  وتجاوز  األوكرانية،  الروسية 
يمر  التي  القاسية  الجفاف  ظرفية  عن  ناهيك  غير مسبوقة، 
التحضير  على  املغربية  األسر  إقبال  ينقطع  ال  املغرب،  بها 
ذلك  ــان  ك وإن  ــادة،  ــع ال جــرت  كما  الفضيل  الشهر  لــهــذا 

بمستويات متراجعة مقارنة مع السنوات الفارطة.
السنة،  هذه  ملموسا  فتورا  اإلقبال  وتيرة  ستشهد  قطعا 
وهي  اليد،  ذات  لضيق  الدخل  مــحــدودي  لــدى  خصوصا 
الطبقة األكثر تضررا من تداعيات األزمة الخانقة التي أرخت 
بظاللها على الهرم االجتماعي، حتى أضحت طبقُته األوسع 
تضم الطبقة الوسطى والطبقة املتدنية على حد سواء، مع ما 
قد تشوبها من فوارق اجتماعية طفيفة، ربما لم يعد يفصل 
وتنافر، سوى عامل  عليه من جذب  ما هي  بينها على  فيما 
القدرة الشرائية املتأرجح بحسب املؤشرات الظرفية املتقلبة 
تحديد  مقاييس  على  االعتماد  عملية  يعقد  مما  واملتالحقة، 
تخطئه،  أن  للعني  يمكن  ال  الذي  املشترك  أن  إاّل  مضبوطة، 
مرارة  تجرع  درجة  إلى  الطبقتني  كلتا  بسطاء  وصول  هو 
اإلحباط، جراء عجزهم عن مواكبة الطقوس املجتمعية التي 

تفرضها مناسبات متتالية من قبيل شهر رمضان.
لقد كان وما انفّك »كارني مول الحانوت« مثاال بارزا ِلقيم 
الحماية  عناصر  من  أساسيا  وعنصرا  والشهامة،  النبل 
ليس  املغرب،  في  األوسع  اإلنساني  بمفهومها  االجتماعية 
ُيتيح  الذين  املغاربة،  املواطنني  من  األعظم  للسواد  فقط 
املؤونة  من  حاجياتهم  توفير  الوسيلة  بهذه  التعامل  لهم 
الغذائية دون أداء مقابلها في الحني، بل وأيضا ملا تكتسيه 
أفراد  بني  والتعاضد  والتكافل  التآزر  شيم  من  وتكرسه 
املجتمع، ال سيما في ظل تأزم األوضاع، وانحصار أو ُشّح 
فئات  لجوء  ومع  األسباب،  من  لسبب  عليها  املَعّول  املوارد 
من املغاربة إلى املتاجر العصرية املتوسطة والكبرى القتناء 
وال  يتراجع  لم  املعيشية،  احتياجاتها  وتحقيق  متطلباتها 
الذي  الحانوت«،  »مــول  مع  بـ»الكارني«  التعامل  توقف 
دون  ما  األحياء  في  حتى  االجتماعية  برمزيته  حاضرا  ظل 
الشعبية، بل تجاوزها لتشمل رعايُته إلى حني ميَسَرة، ُعْسَر 

َمن ضاقت بهم السبل في األحياء الراقية.
فذلك  الــوالــي،  رشيد  الفنان  ملــبــادرة  اليوم  أتطرق  وإذ 
فتئ  ما  التي  الطالئعية  لــأدوار  إبــراز  من  به  ساَهَمت  ملا 
التجار الصغار يؤدونها بتفان من أجل الحفاظ على السلم 
الغذائي، وألنها مبادرة اجتماعية بنفحات فنية، فلم تقتصر 
فحسب،  اإلنساني  الجانب  فينا  أيقظت  رسائل  بعث  على 
الجسور،  تحت  الراكدة  املياه  من  الكثير  حركت  إنها  بل 
باتخاذ  تعززت  الضرر،  جبر  محاوالت  من  تالها  ما  تالها 
إجراءات عديدة، تخللتها عيوب هنا وهناك، النعدام الرؤية 
السليمة واالقتصار على التدبير املعزول عن الواقع، البعيد 
أن  إلى  به،  املعنية  األوساط  بأعماق  املطلوب  االحتكاك  عن 
ُتوجت الجهود والنوايا الصادقة في إطار العناية املولوية 
الكريمة بلمسة سامية، انبثق عنها رسميا مشروع الحماية 
السلم  تحقيق  على  امللكي  الحرص  من  النابع  االجتماعية، 

واالزدهار.
لعلنا اليوم مطالبون أكثر من ذي قبل بإحياء ذكرى »كارني 
التجار،  من  البسطاء  هؤالء  بجميل  عرفانا  الحانوت«  مول 
الوالي  رشيد  الفنان  لها  اختار  التي  النبيلة  بالقيم  واقتداًء 
طياتها  في  تحمل  متجددة،  ربانية  كمناسبة  رمضان  محطة 
الكثير من الِحكم، وعلى هذا األساس أجدد دعوتي إلى كافة 
املغاربة، من أجل دعم هؤالء البسطاء في محالتهم الصغيرة، 
من  املتزايد  التسوق  تخفيف  األمر  هذا  منا  سيتطلب  وطبعا 
املتاجر العصرية الكبرى، وهذا لن يؤثر بأي شكل من األشكال 
ينعكس  ال  الذين  أصحابها،  مكسب  في  العميقة  السلبية 
الخسارة  تعرف  وال  حياتهم،  طبيعة  على  األسعار  ارتفاع 
خسارة  بعضها  سيعوض  َمنفذا..  املتعددة  مشاريعهم  إلى 
باملقارنة  األصــل،  في  خسارة  هناك  أن  سّلمنا  ما  إذا  بعض 
مع أصحاب املحالت الصغيرة املهددة باالختفاء من الوجود 
كل  معها  وتنقرض  تنتهي  دراماتيكي،  بشكل  حياتنا  ومن 
تلك الروابط واملشاعر والعالقات التي ال يمكن بأي حال من 
األحوال أن تعوضها املتاجر العصرية، حيث ال شيء ُيحَتَفى 

به ويسود أكثر من االستهالك بال معنى!
بكل صدق، مهما شكرُت الفنان الوالي على ثقته الغالية، 
في  له  مرافقتي  طيلة  به  أحاطني  الذي  التشريف  على  كما 
ومهما  حقه،  أوفيه  فلن  نوعها،  من  الفريدة  املبادرة  هذه 
املتوسطة  العصرية  املتاجر  من  التجار  بصغار  التأفف  بَلَغ 
اكتساحا  ظهرانيهم،  بني  كالفطر  تنمو  التي  والكبرى، 
إليهم  يسيء  من شيء  فليس  االجتماعية،  لهويتهم  وطمسا 
مستثمرين  وبــني  بينهم  العادلة  غير  املنافسة  من  أكثر 
عند  أنه  غير   - حسد  ال  اللهم   - املليارات  ثرواتهم  تتجاوز 
األزمات واشتدادها، ال أحد يضاهي »كارني مول الحانوت«، 

وهنا يكمن السر في روعة الحكاية..

في ذكرى مبادرة »كارني مول الحانوت«

الحماية االجتماعية
مكسب عظيم..

الطيب آيت أباه 

األبعاد الظاهرة والباطنة في التأهل لنهائيات 
كأس العالم لكرة القدم 

ماليني  يضطر  عــنــدمــا 
ــور،  ــمـ ــعـ ــر املـ ــبـ ــر عـ ــشـ ــبـ الـ
من  مهمة  أوقــات  لتخصيص 
كثيرة،  أحيان  وفي  حياتهم، 
ومشاغلهم  أغــراضــهــم  ــرك  ت
أو  التلفاز،  واالستسالم أمام 
املالعب  أبــواب  على  التزاحم 
ملشاهدة مقابلة في كرة القدم، 
َجَلل ويحتاج  األمر  أن  بد  فال 
خبايا  ملعرفة  متأنية  لوقفة 
وأبعادها  املستديرة  الــكــرة 
الرياضي  التي تتجاوز الشق 

والترفيهي.
العالم  ــأس  ك لنهائيات  املــغــرب  تــأهــل 
املنظمة بقطر 2022، كانت فرحة ال توصف، 
والغني،  الفقير  والصغير،  الكبير  غمرت 
حتى باتت مصائب »كورونا« ومثالب لهيب 

األسعار، شيئا هامشيا في ُحكم النسيان.
ــب بــســيــكــولــوجــيــة  ــالع ــت مـــن يــــدرك ال
األثر  لها  القدم  كــرة  بــأن  يعلم  الجماهير 
البالغ في التأثير على املزاج العام، وبذلك 
املجتمع  معنويات  من  للرفع  مناسبة  هي 
فيها  يختلط  مؤقتة  نشوة  فــي  وإدخــالــه 
الترقب واالنتظار والجري وراء انتصار قد 

يأتي أو ال يأتي.
سلوكيات  توجيه  أدوات  من  أداة  هي 
مــأزوم  ــع  واقـ عــن  للتنفيس  املجتمعات 
في  االحتفال  صور  لرسم  طاقتها  وتفريغ 
واملطالبة  للتظاهر  الخروج  بدل  الشوارع، 
بذلك،  وهــو  األوضـــاع،  وتغيير  بالحقوق 
ويتستر  يغطي  ريــاضــي  كــروي  انتصار 
إخفاقات  بــاقــي  على  كثيرة  أحــيــان  فــي 
في  التنمية  لخطط  املــرفــوعــة  الــرهــانــات 
والثقافي  واالجتماعي  االقتصادي  شقها 

والسياسي.
التأهل إلى املونديال يزن ذهبا في ميزان 
تلمع  به  الدولية،  الدبلوماسية  الساحة 
القوى  تمتطي  وعليه  صورتها،  األنظمة 
هديه  وعلى  طـــروادة،  حصان  السياسية 
نجوم  ظله تصنع  وفي  التفوق،  َوْهُم  ُيبنى 

وأساطير املال والترفيه.
زعــمــاء  يتسابق  ــاذا  ملـ يفهم  ــد  ق لــذلــك 
السياسة  وشخصيات  ــدول،  الـ ــاء  ورؤسـ
األمامية  الصفوف  مللء  والرياضة،  والفن 

فـــي املـــبـــاريـــات اإلقــصــائــيــة 
للتماهي  ســعــيــا  الــحــاســمــة 
الجماعية  الــفــوز  نــشــوة  مــع 
ــح درجـــات االنــخــراط في  ورب
واألمجاد  االنتصارات  صنع 

الوطنية والقومية الخالدة؟
عندما  نــســتــغــرب،  ال  وقـــد 
ــا املــنــخــرطــة في  نـــرى روســي
تثور  أوكــرانــيــا،  مــع  حربها 
إقصائها  ثــائــرتــهــا بــمــجــرد 
لكأس  مــبــاريــات الــتــأهــل  مــن 
بقطر،  تنظيمها  املزمع  العالم 
زالــت  ــا  وم تقعدها،  ــم  ول الدنيا  فأقامت 
العاملي،  املحفل  هذا  في  الحضور  تحاول 
ألنها تدرك قوة تأثير شعبية كرة القدم على 

صورة الدول.
الظرفية  بأن  القول  يمكن  حال،  أي  على 
الصعبة التي يمر منها العالم، تسعى فيها 
جل الدول إلى اقتناص مثل هذه التظاهرات 
على  استغالل  أحسن  واستغاللها  العاملية، 

كل الجوانب.
املغرب كان له ما أراد، واستطاع التأهل 
القدم  كرة  تاريخ  وسيدخل  قطر،  ملونديال 
اإلفريقية،  للقارة  الخمسة  املمثلني  كأحد 
ــومــاســي قــل نــظــيــره،  ــل ــو إشــعــاع دب وهـ
لصورة  ترويج  ذاته  في حد  فالحضور هو 
رسالة  وإرســـال  العالم،  بقاع  في  الــدولــة 
كسب  على  القدرة  في  والخصوم  للموالني 
الريادة ومقارعة الكبار في ساحة الرياضة، 
ملراتب  االرتــقــاء  سلم  بتسلق  والتباهي 

أفضل.
أسهم  رفــع  فــي  مهمة  خطوة  إذن،  هــي 
الــدولــيــة، وتسويق  املــحــافــل  فــي  املــغــرب 
لكسب  الدائم،  الحضور  عن  براقة  صورة 
أشواطا  قطعت  كدولة  الدولي  املجتمع  ثقة 
مهمة في طريق التنمية، ومؤهلة الحتضان 
للدولة  ونموذج  الدولية،  التظاهرات  أرقى 

اإلفريقية األكثر استقرارا.
مشهد  تهييئ  السهل  مــن  ليس  لــذلــك 
كبير  ملعب  أرضية  على  للتأهل  ختامي 
مكتظ بالجماهير في احتفالية مميزة تعطي 
الخارج،  أو  الداخل  في  ســواء  االنطباع، 
على االنسجام والتناغم بني ما هو رياضي 
وتنظيمي ومجتمعي وانصهار أغلب فئات 

املجتمع للوصول إلى مبتغى الفوز.
مفضلة  قبلة  ــرب  ــغ امل ُيــصــبــح  عــنــدمــا 
الحتضان  اإلفريقية  املنتخبات  من  للعديد 
مقابالتها، فذلك اعتراف صريح بربح رهان 
البنيات  مجال  في  االستثمار  استراتيجية 
من  العديد  ود  كسب  وبالتالي،  التحتية، 
التحالف  ُتفضل  الــتــي  اإلفريقية  الـــدول 

واالنحياز لبلد يتوافق مع مصالحها.
تواليا  الثانية  للمرة  للمونديال  التأهل 
ويمهد  الــقــوة،  بالغة  ــارات  إشـ يحمل  قــد 
لتنظيم  بجدية  لترشحه  للمغرب  الطريق 
في  الــقــدم  لــكــرة  الــعــالــم  ــأس  ك منافسات 
مرحلة  ستكون  حينذاك  القادمة،  السنوات 
ُعد  الصُّ على  البلد  تنمية  تعزيز  في  فارقة 
والسياسية  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة 
ما  إذا  خصوصا  والرياضية،  والثقافية 
باألقاليم  املباريات  من  رزنامة  برمجة  تمت 
الحدث  ــذا  ه فمثل  املــغــربــيــة،  الجنوبية 
التاريخي، يساهم في إنتاج خطاب شفاهي 
ومكتوب يتم تداوله في املجتمع ملدة ليست 

باليسيرة، ويبقى راسخا ألجيال.
منسوب  أن  يالحظ  ذاتــه،  السياق  وفي 
خطاب الوطنية يرتفع بمناسبة التظاهرات 
وحدها،  بالرياضة  لصيقة  وكأنها  الكروية 
فترفع األعالم الوطنية في كل مكان، ويزداد 
البلد  اســم  ــداول  تـ ويــتــم  عليها،  اإلقــبــال 

وخريطته عبر ربوع العالم.
القدرة على تحريك شعور  لها  القدم  كرة 
وجمع  بالخارج  املقيمة  للجاليات  االنتماء 
شملها، وخروجها لالحتفال بعواصم ومدن 
االستقبال، بل تصدير املواهب لوطنها األم 

واملساهمة في صنع إنجازاته وأفراحه.
املغرب  ناعمة استطاع  قوة  بمثابة  إنها 
الــعــقــد األخـــيـــر، االنـــخـــراط فيها  خـــالل 
مقومات  في  االستثمار  خالل  من  بنجاح، 
أنديتها  حضور  وتقوية  التحتية  بنيتها 
من  الــرغــم  على  الــقــاريــة،  املنافسات  فــي 
املادية جد  َتكلفتها  أن  يرى  من  هناك  أن 
االقتصادية  اإلمكانيات  مع  مقارنة  باهظة 
أن  يرى  من  هناك  بينما  للدولة،  املحدودة 
قورنت  ما  إذا  تبقى منخفضة  التكلفة  تلك 
بوقعها اإلشعاعي وتأثيرها االستراتيجي 

على صورة البالد.

محسن زردان

احك يا راوي عند حدود ذكرى فصل الربيع..
الراوي  أيها  عليك  أنادي  بل  أتكلم،  لن  اليوم، 
البعيد، لتحكي حكاية عن الحياة.. أناديك بكل أدوات 
النداء، لتحكي لي رواية عن املوت، ونهاية األلم، فكل 

واحد منا في قلبه حكاية متنكرة ومستكينة.
يا راوي القرب، احك لنا قصصا من كالم األزلية 
أقدر  وال  بالتذكر،  تتبعني  الحياة  وعن  الفوضوية، 
على  حتى  وال  املميتة،  سرعتها  في  مالزمتها  على 

مسايرتها بالتدرج، واللحاق بها بالرفق.
يا راوي، احك لي بلغتي األولى التي تعلمتها من 
أبي وأمي )رحمهما هلل(، وبدون تناص وال محسنات 
بديعية، احك لي بمطلع »حجيتك ماجيتك«، فغدا قد 
أسمائنا..  تذكر  على  نقدر حتى  وال  الحياة  تسرقنا 

احك »حجيتك ماجيتك« وزد عليها أن الدنيا فانية، ولن تستطيع 
أي قدرة على هزم حروف املوت الصغرى.

اليوم، أقول: يا قلبي، جرحك طال واستطال مع نهايات حكايات 
يا  اإلنسان..  بأصوات  املتكلمة  والحيوانات  وليلة«  ليلة  »ألف 
وال  نقصان  بال  واحــك  »ص«،  النبي  على  وصل  هلل  سم  راوي، 
حذف عن تلك األحداث املريرة التي تأتي على غفلة و»على غفلة 

وما قريتش حسابها«..
املمتلئة  قلوبنا  وأفرغ  مكان«  يا  »كان  ببداية  احك  راوي،  يا 
حزنا )راه في كل قلب توجد حكاية حزن...( تفوق طوال ألف ليلة 
مولد  زمان  على  األصم  األبكم  الراوي  أيها  احك  األميرية،  وليلة 
والعاطفة،  الحضن  في  بالرعاية  الصغيرة  النبتة  وتفتح  األمل، 

وقل إنها الفرحة كانت في »كان يا ما كان«.. 
الطير  عن  الكبار  بحنني  احك  األيام،  بتوارد  الصمت  راوي  يا 
صدمة  كانت  جناحيه  تحسس  وحــني  طـــار..  مــا  عمرو  »الــلــي 
فقد  ماجيتك«،  »حجيتك  بمطلع  الحكي  راوي  يا  احك  قوية...«، 

تستفيق الحكايات بكاء دامعا، وبال حدود األمكنة واألزمنة.
يا  كان  وقل  نسمع،  و»خليني  احك  املرتبك،  الحاضر  راوي  يا 
ما كان....« عن الذي ُسقَي من دم الحياة، ولكن الصحراء البعيدة 

الربيع  فصل  وفي  غفلة...«،  وعلى  مني...  »سرقاتو 
»زرعاتو«.

ا يخالج القلوب الدفينة  يا أيها الراوي الغافل عمَّ
فقلبي  واألمكنة،  زمــان  أيــام  عن  احك  الكتمان،  في 
قدرتش  وما  طــار،  »اللي  املاضي  عن  نــار«  »شاعل 

نشوفو«..
أن  أحب  فحني  اليقني،  قول  مني  اسمع  راوي،  يا 
التراب،  أتوسد  التفكير  أتيه في  أتذكر، وحني  أبكي 
وأردد »شحال من كتاب قريتو«.. احك باختصار عن 
ويطوحني  الحياة،  وهم  األلم،  يحملني  الذي  اليوم 

أرضا، واستماعا ألنني ما تحت التراب.
اليوم، يا راوي متالزمة الحب واأللم، احك لنا »عن 
اللي فات، ومشى...« وبقي ملمح الصورة حاضرا بتمام البسمة 
البكاء،  عن  الكئيب  ــراوي  ال أيها  أصمت  لن  عندها  والفرحة، 
وأجيب بما بقي في القلب عالقا من كلمات، وبما بقي في العني 
مصورا مثل الشمس التي تغرب في الصباح شرقا.. وسأقول لك 
أيها الراوي: إني »عايش في األحالم«، ومرات عديدة أكتب سطر 

ذكريات بالعني التي تجري دمعا.
احك يا راوي، فحني أحب الضوء أشعل نار شمعة مزار، وحني 
أحب أن أبكي أتفكر وأنا جاثيا بجانب القبور.. عندما أحب مرأى 
عن  بالتقليب  األولى  صفحته  في  الكتاب  قراءة  أعيد  الذكريات، 

املواجع، وعن الفرح الطفولي..
احك يا راوي، أنه يسكن بعيدا عني، و»راه باقي ينعش مخيلة 
األحالم«.. احك يا راوي، وال تطنب في القول، وقل لي بأن »قلبك 

معمر، ولم يعد لك متسع أن تزيد من هم الحياة متسعا..«. 
احك يا راوي الذكريات، وقل لي »مرة مرة ابكي على زهرك...« 
يا من يعرفني بال  »اللي مشى وخالك«.. احك  قد تجد راحة عن 
مرآة وقل لي أن »مرآة سمائك تحمل ضباب العالم«.. احك وقل لي 
»ستبقى دائما تبكي، وتصبر للعذاب«.. احك لي عن النهاية، وقل 

لي »راه باين قلبك معمر«، ففيما بتت تفكر اآلن ؟ 

محسن األكرمين



    

»كورونا« ورمضان وغضبة أبريل..
مـــن سنة  أبـــريـــل  ــل شــهــر  ــ حـ
شهر  مع  تزامنه  من  غاضبا   ،2022
أن  املفروض  حيث  الفضيل،  رمضان 
الحميدة  األخــاق  املسلمون  يشهر 
والفضيلة، وينبذون الصفات السيئة، 

وفي مقدمتها الكذب والبهتان.
ــطــرا ومــطــهــرا  ــم ــر م ــشــه ــل ال حـ
هذا  عانى  بعدما  والــعــبــاد،  للباد 
من  الــوقــايــة  إجــــراءات  مــن  الشهر 
ومن  ومشتقاته،  »كورونا«  فيروس 
على  جدوى  دون  شنت  التي  الحرب 
ــة الــرقــمــيــة وغــيــرهــا داخــل  ــاع اإلش
الرقمية  االجتماعي  التواصل  مواقع 
زادت  والتي  املنصات،  من  وغيرها 

واستفحلت. 
األمل  خيبة  معه  وحلت  أبريل  حل 
عرش  على  بالتربع  االســتــمــرار  فــي 
الــكــذب واإلشــاعــة والــدعــابــة، وبــات 
عرشه مهددا باالنهيار بعد أن انتشرت 
طيلة  واألكاذيب  اإلشاعة  واستفحلت 
ومحترفون  خبراء  لها  وبات  السنة، 
البشرية،  العقول  بتعذيب  منشغلون 
الــعــقــاء..  وهــمــوم  أفــكــار  وتشتيت 
الكذب،  بفيروس  مصابا  الكل  أصبح 
ــاس عــنــدمــا كــانــوا  ــن الـــذي شــغــل ال
رهن  املستجد،  »كــورونــا«  سجناء 
زال  وال  واملــنــزلــي،  الصحي  الحجر 
العوالم  تخلت  اآلن،  حتى  يطاردهم 
التواصل  فــي  مهامها  عــن  الرقمية 
ــمــر، وفــقــد الــنــاس  ــث ــي وامل ــجــاب اإلي
التي  ومناظيرهم  الوحيد  مؤنسهم 
يطلون بها على عاملهم الواقعي، الذي 
مستعمرا  مؤقتا،  املنال  بعيد  أصبح 

من طرف زعيم مجهول وغير مرئي. 

اإلشاعات تفقدنا مزحة
أبــــــــريل كـــــذبة 

ومشتاقني  متلهفني  جد  كنا  كم 
علينا،  تطل  طريفة  كــذبــة  ملــزحــة 
أبريل  شهر  خال  من  بها  نطل  أو 

واألحباب  األهل  على  سنة  كل  من 
فيها  نلعب  قد  كذبة  واألصــدقــاء.. 
بمجرد  نحظى  أو  البطولة  دور 
املشاركة، أو نكون أحد ضحاياها، 
كنا نستمتع خال هذا الشهر بأي 
صوتي  تسجيل  أو  مكتوب  خبر 
مفبرك  مشهد  أي  أو  مــرئــي،  أو 
وينسينا  السعادة  علينا  يدخل 
متاعب الجد والحزم املفروض أننا 
 - لكن  السنة،  طيلة  عليها  نواظب 
شهر  بإمكان  يعد  لم   - األسف  مع 
على  التربع  في  يستمر  أن  أبريل 
والدعابة،  واإلشاعة  الكذب  عرش 
بعد  باالنهيار،  مهددا  عرشه  وبات 
أن زاد انتشار واستفحال اإلشاعة 

واألكاذيب طيلة السنة.
ومحترفون  خبراء  للكذب  بات   
وتسويقه،  إبــداعــه  فــي  يتفننون 
منشغلون بتعذيب العقول البشرية 
العقاء،  وهموم  أفكار  وتشتيت 
فأصبح الكل مصابا بهذا الفيروس، 
سجناء  وهــم  الــنــاس  شغل  الــذي 
رهن  متحوريها،  وباقي  »كورونا« 
يقتلهم  واملنزلي،  الصحي  الحجر 

امللل والضجر.
البد أن تكون غضبة شهر أبريل 
له  تعرض  ما  إلى  بالنظر  شديدة 
وخيانة  بشرية،  خيانة  من  أبريل 
شهور   ،11 ـــ  ال األشــقــاء  باقي  مــن 
على  قادر  هو  فا  امليادية،  السنة 
استباحوا  الذين  هؤالء  غدر  محو 
ــديـــن  ــرف والـ ــشــ ــ األعـــــــراض وال
واألخاق بسيوف الكذب والبهتان، 
عرش  استعادة  في  راغــب  هو  وال 
لطخ بالدموع والدماء والعرق..    

ورغم ما يعرف بمآسي شهر أبريل 
»ويكيبيديا«،  موقع  عددها  التي 
والدة  عرف  الذي  الشهر  باعتباره 
واستسام  هتلر،  األملاني  الزعيم 
العاملية  الحرب  في  األملانية  الدولة 
الثورة  بداية  وقبلها عرف  الثانية، 
األمريكية، كما عرف اغتيال الرئيس 

وزلزال  لينكولن،  األمريكي أبراهام 
السفينة  وغـــرق  فــرانــســيــســكــو، 
هذا  مميزات  من  فــإن  تيتانيك... 
علينا  اإلطالة  اعتاد  أنه  الشهر، 
ولهفة  شوق  وكلنا  ربيع  فصل  كل 
بيضاء«  »كذبة  أو  دعابة  الستقبال 
اعتدنا  ونــشــاطــا،  مــرحــا  تــزيــدنــا 
ألنه  وشائعاته،  بأكاذيبه  القبول 
وشائعات  أكــاذيــب  يوما  تكن  لــم 
محبطة ومدمرة للنفوس كتلك التي 
باتت تطل علينا في كل وقت وحني.
لم يعد شهر أبريل مهتما بعرشه، 
ولم يعد يفكر حتى في االنتقام ممن 
واالنقاب  الثورة  مؤامرة  ــروا  دب
واإلطاحة به بقدر ما أصبح مهتما 
بخطورة هؤالء االنقابيني في زمن 
»كورونا« وما قد يلحقونه من ضرر 
ينسبونه  قد  وما  جمعاء،  للبشرية 
إليه من أكاذيب وإشاعات هو بريء 
يوسف  دم  من  الذئب  بــراءة  منها 

عليه السام. 

طقــوس رمضـــان
 وبـدع شـهر أبـريل

طل  قد  الفضيل  الشهر  هو  ها 
هجرية  سنوية  دورة  فــي  علينا 
من  مــجــردا  علينا  هــّل  جــديــدة.. 
التي  الدينية  وشعائره  طقوسه 
)الــقــرآن(  السماء  دســتــور  أقــرهــا 

خالق  الحق  ــدن  ل مــن  أنــزل  الــذي 
ــان واملـــكـــان، وســـن رســولــه  ــزم ال
اإلحساس  منه  يراد  شهر  الكريم.. 
بأوضاع الفقير واملتشرد، وخوض 
والعطش  الفارغة  األمعاء  تجارب 
املفروض على غيرهم من املعوزين 
والتفاخر  التنافس  بــه  يــراد  وال 
ــات..  فــي أنـــواع األكـــل واملــشــروب
والتقوى  العبادة  منه  يــراد  شهر 
والتضامن  والتاحم  والتماسك 
وال يراد منه السهر من أجل قضاء 

الساعات في اللهو والعبث.
لنعيد  جماعيا  فطورنا  فليكن 
األمــة،  هــذه  ونقوي  ونجمع  اللمة 
ــا خــفــيــفــا على  ــكــن ســحــورن ــي ول
وال  اليقظني  يستهوي  الــبــطــون، 
صيامنا  ليكن  الــنــائــمــني..  يــزعــج 
املفاسد  ــل  ك ــن  ع ــصــوم  ال طــريــق 
وترويض حواسنا من أجل جعلها 
واحــد  تحكم  جــهــاز  رقــابــة  تحت 

الجسد والقلب والعقل. 
وراعينا  مــرشــدنــا  العقل  ليكن 
باألمس  صمتم  خطواتنا..  كل  في 
على  ــون  ــازم وع والــقــريــب  البعيد 
الفضيل،  الشهر  حل  كلما  الصيام 
صوم أبعد بعضنا عن كل الخبائث 
عن  يبعدنا  أن  ــادر  وق مؤقتا،  ولــو 
وضمانكم  األبد،  إلى  الخبائث  تلك 
إعادة  فأرجو  وإراداتــكــم،  عزائمكم 
لديكم من عزائم وإرادات،  تقييم ما 
لتوقفوا  بها  أنفسكم  واشــحــنــوا 
زحف الفساد واالستبداد، ولتغيروا 
الوحيد  السبيل  ألنه  بأنفسكم،  ما 

إلى التغيير نحو األفضل.
نلتقي  أن  علينا  كتب  أخرى،  مرة 
وأن  املغفرة  أبــواب  لنا  تفتح  وأن 
جــديــدة  فــرصــة  الــخــالــق  يمنحنا 
وتصحيحها،  أخطائها  الســتــدراك 
ــاءك ســيــدي رمــضــان هــو لطف  ــق ل
ــون وخــالــق  ــك ــه ال ــن إلـ ــاء م ــخ وس
ــوان والــحــجــر..  ــي ــح اإلنـــســـان وال
خلف  الــتــزاحــم  اخــتــار  ملــن  فطوبا 

أبوابه التي ال توجد فقط باملساجد، 
الهامشية  األحياء  في  هناك  لكنها 
هــنــاك حيث  ــة،  ــي ــائ ــن ال ــرى  ــقـ والـ
يئنون  ــون  ــحــرف ــن وامل ــردون  ــشـ املـ
البشر،  وظلم  الحياة  قــســاوة  مــن 
أبواب مفتوحة ليل نهار تنتظر من 
بؤساء  أناس  حياة  ليغير  يقتحمها 
وينقذ  ضعفاء  مظلومني  وينصف 
لها  ويؤمن  االنحراف  من  البراءة 
جانب  إلى  ومسالك  وممرات  مقاعد 

باقي أبناء وبنات الشعب.
ــاطــعــوا  ــام وق ــع ــط ــوا مـــن ال ــل ــل ق
الخارجني عن القانون واركبوا سفن 
الحب واإلحسان والسام، فوهلل إن 
تغدو  ال  القرن  تجاوزت  وإن  الحياة 
أن تكون حلما وكوابيس دقائق، وأن 
ترمي  حيث  هناك  واليقظة  الحقيقة 

بهيكلك وتطير بروحك لوحدك.
ــاذا لو  ــ  اســـألـــوا أنــفــســكــم مـ
أنكم  فــوجــدتــم  يــومــا  استيقظتم 
مجرد أطفال في مستوى االبتدائي، 
وأنكم نسيتم أن تنجزوا فروضكم، 
والشباب  الطفولة  مغامرات  وأن 
وتــعــب ونــشــاط الــرجــولــة لــم يكن 
تكونوا  أن  أردتم  إن  حلما..  سوى 
أعينكم  فأغمضوا  للحظات،  أثرياء 
واستمتعوا  بخياالتكم  وسافروا 
بنشاط  بعدها  وعــودوا  شئتم  كما 
وحيوية ملتابعة حياتكم، وتقبلوها 
أن  وتــذكــروا  عليكم،  كتبت  كما 
الثري  وأن  النفس  ثـــراء  ــراء  ــث ال
سنة  تكون  قد  التي  لحظته  يعيش 
أو سنتني أو 100 سنة، وقد تكون 
بزمن رمشة عني أو من خال حلم، 
لغيركم،  أو  لكم  يكون  قد  املستقبل 
وتقبل  واجتهد  ثابر  من  والفائز 
أو  ممطرا  ــان  ك املحتوم  املصير 

مجرد سحاب با غيوم.
كـــل عــــام وأنـــتـــم تــصــحــحــون 
ذنوبكم  مــن  وتخففون  أخطاءكم 
ــد من  ــي ــرص ــوا الـــخـــالـــق ب ــق ــل ــت ل
الحسنات يؤمن لكم تأشيرة الجنة.

المـنبر  الــــحر
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من  أكثر  مــدى  على  كله  العالم  انشغل 
التي  األكــرانــيــة،  الروسية  بــاألزمــة  شهرين، 
انفجرت حربا مدوية وقتاال ضاريا واجتياحا 
واسعا لألراضي األوكرانية، وانصرفت أذهان 
الكبرى،  الدولي  القرار  وعواصم  العالم،  قادة 
الواسعة  الروسية  العسكرية  العملية  إلــى 
أوروبــا  على  وتداعياتها  ونتائجها  النطاق، 
يوميات  وألقت  القديم،  العاملي  النظام  وعلى 
على  القاسية  تداعياتها  الــدامــيــة  الــحــرب 
االقتصاد العاملي، وعلى أسواق النفط والغاز، 
الغاء وجنوحا مقيتا  وبدأت موجة عالية من 
نحو االحتكار، مما أقلق األنظمة والحكومات، 
يوميات  غدت  حتى  واألمــم،  الشعوب  وأخاف 
هي  وأثارها،  وتداعياتها  وتفاصيلها  الحرب 
األخبار  يتصدر  الــذي  األول  العاملي  الحدث 

ويسبق األنباء، ويطغى على كل حدث آخر.
وانتابهم  القلق،  ببعض  الفلسطينيون  شعر 
خوف من أن يستغل العدو الصهيوني انشغال 
العالم كله بالحرب الروسية األوكرانية، فيعمد 
القديمة  إلى تنفيذ برامجه وتطبيق مخططاته 
األقصى  باملسجد  يتعلق  فيما  سواء  الجديدة، 
وسكانها،  املقدسية  الــبــلــدات  أو  املــبــارك، 
وترحيلهم  بيوتهم  وهــدم  أرضهم  ومصادرة 
من بيوتهم، أو يعمد إلى شن عمليات عسكرية 
في  للمقاومة  محددة  ــداف  أه ضد  موضعية 
مما  ذلــك  وغير  غــزة،  وقطاع  الغربية  الضفة 
خبيث،  ماكر  ــادر  غ محتل  مــن  توقعه  يمكن 

يحاول دوما استغال كل الفرص 
واالستفادة من كل الظروف خدمة 

ألهدافه وتحقيقا ألغراضه.
الفلسطينيني  قــلــق  ــن  م زاد 
ــة  ــقــضــي ــاب ال ــ ــي ــ وخـــوفـــهـــم غ
ــن صـــــدارة  ــ ــة ع ــي ــن ــســطــي ــل ــف ال
اليومي  الخبر  وتراجع  األحداث، 
دامي  خبر  أنه  رغم  الفلسطيني، 
واآلالم  املآسي  من  وفيه  وموجع، 
يمر  يكاد  ال  إذ  الكثير،  الــشــيء 
العدو  فيه  يــقــوم  أن  دون  يــوم 
جريمة  بــارتــكــاب  اإلســرائــيــلــي 
ــى جــرائــمــه  ــضــاف إلـ جـــديـــدة ت

لديهم  القلق  فاقم  كما  واملتنوعة،  الكثيرة 
مع  العربية  األنظمة  بعض  تطبيع  وضاعفه، 
معه،  اجتماعات  وعقد  الصهيوني،  الكيان 
به،  تجمعهم  سنوية  قمة  لــقــاءات  وتنظيم 
في  معه،  وعسكرية  أمنية  اتفاقيات  ــرام  وإب
ويسكتون  جرائمه  فيه  ــرون  ي ــذي  ال الــوقــت 
الفلسطيني  الشعب  معاناة  ويلمسون  عنها، 
النظر  عنها، ويصرفون  بوجوههم  ويشيحون 

عنها وكأنها ال تعنيهم.
بعدالة  يؤمنون  الذين  الفلسطينيني  أن  إال 
في  ويضحون  مقاومتهم  وشــرف  قضيتهم، 
سبيلها، وال يترددون في بذل الغالي والنفيس 
قد  مقدسة،  قضية  أنها  يعتقدون  أجلها،  من 
باركها هلل عز وجل وبارك أهلها، وخص ببركته 
ثراها،  فوق  واملرابطني  أجلها  من  املقاتلني 

يكألها  وتعالى  سبحانه  وأنــه 
برعايته،  ويحفظها  بحفظه، 
ويقيض لها من حني إلى آخر من 
حاضرة،  ويبقيها  حية  يحفظها 
ــا،  دوم الــواجــهــة  ــى  إل ويعيدها 
أو  أشقاء  البعض،  حــاول  مهما 
ويغيبوها،  يطمسوها  أن  أعداء، 
ــواء  األض عنها  يحجبوا  أن  أو 
دوما  جهودهم  أن  إال  ويخفوها، 
مؤامراتهم  وتبوء  وتخسر،  تبور 
األرض  من  ويخرج  الفشل،  إلى 
يعيدون  وشابات  شبان  املباركة 
البريق إلى قضيتهم ومقاومتهم، 
شعبهم  مــعــانــاة  على  ــواء  األضــ ويسلطون 
وحقوقه، ويفضحون العدو ويكشفون سوأته، 
على  الــضــوء  ويسلطون  ضعفه  ويــظــهــرون 

عجزه.
والخضيرة  النقب  في  فقط،  ثاثة  عمليات 
وتل أبيب، نجحت في قتل أحد عشر مستوطنا 
آخرين  عشرات  وأصابت  إسرائيليا،  وجنديا 
تــعــدل  أن  ــة، اســتــطــاعــت  ــاوت ــف مــت بــجــروح 
البوصلة، وأن تصحح املسار، وأن تعيد العالم 
كله والعدو معه إلى القضية األولى واألهم في 
االنشغال  يجوز  ال  والتي  الحديث،  العصر 
عنها بغيرها، وتقديم سواها عليها، وقد كان 
غايتهم،  وحققوا  أرادوا،  ما  للفلسطينيني 
وأفشلوا ما عمل العدو وأعوانه على تحقيقه، 
تتصدر  براقة  الفلسطينية  القضية  فعادت 

املسؤولني  تشغل  وحية  اإلخبارية،  النشرات 
والـــقـــادة، وتــقــلــق األمــنــيــني والــعــســكــريــني 
الذين  وغيرهم،  اإلعـــام  ورجـــال  واملفكرين 
الحرب  لجة  على  طافوا  أنهم  يظنون  كانوا 
التطبيع  مــوجــة  على  وعــامــوا  ــيــة،  األوكــران
والعسكرية  األمنية  التنسيق  وقمم  العربية، 

املشتركة.
سيصيبهم  الفلسطينيني  أن  يظن  من  مخطئ 
اليأس من األحداث الدولية الكبرى، وستدفعهم 
واألزمــات  العاملية  الحروب  واالنــزواء  للقنوط 
تخلي  والغربة  باليتم  وسيشعرهم  الدولية، 
عليهم،  غيرهم  وانقاب  عنهم  األشقاء  بعض 
وسيعترفون بضعفهم ووحدتهم، وسيستسلمون 
له، وسيتركونه عن ضعف  للعدو وسيخضعون 
االنشغال، من  الحروب وغلة  ثمار  وعجز يجمع 

شعبهم وأرضهم وحقوقهم بسهولة ويسر. 
دومــا  الفلسطينيني  سلة  أن  علموا  ــا  وم
القتال  وأساليب  املقاومة  أنواع  بشتى  عامرة 
بكل  دوما  يفاجئونه  وأنهم  املواجهة،  وفنون 
كل  املباركة  أرضهم  من  ويجترحون  جديد، 
اليوم  عدوهم  ولعل  أكيد،  وعزم  ماض  ساح 
قبل  ما  من  قلقا  وأكثر  أمــس،  من  خوفا  أشد 
أخرق،  وجهل  أعمى  بتخبط  يتساءل  الحرب، 
ماذا بعد؟ وأين؟ وما القادم وبأي ساح؟ ومن 
هم الضحايا الجدد وكم عددهم؟ وهل نستطيع 
ونقل  القتلى  بجمع  سنكتفي  فقط  أم  صدهم، 
والجأر  بالتهديد  الــصــوت  ــع  ورف الجرحى، 

بالشكوى والوعيد؟

مصطــــفى 
يوسف اللداوي

بين أوكرانيا وفلسطين
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حـــوار

احلالية  املعارضة  دور  ما 
يف مجلس النواب؟ وهل من 

صعوبات أمامها؟
موقع  ــو  ه ــعــارضــة  امل مــوقــع 
التي سبقتها،  املعارضات  كباقي 
ــور املــغــربــي أعــطــى  ــتـ ــدسـ والـ
املعارضة،  دور  وأطر  صالحيات 
الداخلي  النظام  األسف،  مع  لكن 
ملجلس النواب ال يرقى ملا أعطاه 
الدستور، بحيث أصبحنا نسعى 
لكي يكون للمعارضة مجال أكبر 
وتقريب  الــرأي  ــداء  وإب للتعبير 
وجهة النظر في القضايا اآلنية.

الدولة،  تعارض  ال  فاملعارضة 
املشكل  لدينا هذا  يعد  لم  إنه  بل 
لدينا  املــمــلــكــة،  فــي  مــطــروحــا 
ــزاب وطــنــيــة مــتــفــقــة حــول  ــ أحـ
التي  للبالد  الكبرى  القضايا 
السادس،  محمد  امللك  يقودها 
منه،  جــزء  فنحن  الــبــرملــان،  أمــا 
التعبير  إطار  في  دورنا  نمارس 

ورئيس  ــرأي،  ــ وال املــواقــف  عــن 
املجلس هو رئيس للجميع، لكننا 
غير راضني على النظام الداخلي 
الحالي، وحاليا هناك لجنة تضم 
ممثلني عن الفرق قصد مراجعته.

هل النظام الداخلي يحد 
داخــل  املــعــارضــة  عمل  مــن 

املجلس؟
للمجلس  ــي  ــداخــل ال الــنــظــام 
عدد  حسب  النسبية  عن  يتحدث 
الــنــواب لــدى كــل فــريــق، بحيث 
للحكومة  املساندة  األغلبية  أن 
الــوقــت،  مــن  بــاملــائــة   80 لديها 
باملائة   20 للمعارضة  بينما 
فقط، وهذا توزيع غير مفيد، لكن 
الحكومة  رئيس  مساءلة  خــالل 
في الجلسة الشهرية، يتم توزيع 
واملعارضة  األغلبية  بني  الوقت 
طرف،  لكل  باملائة   50 مناصفة، 

لطرح  الكافي  الوقت  يعطي  مما 
ــســؤال واملــنــاقــشــة، وهـــذا ما  ال
جلسات  خــالل  بــه  العمل  يجب 
لديها  املــعــارضــة  ألن  األســئــلــة، 
الحكومة  ملساءلة  واحــد  فضاء 
لديها  األغلبية  بينما  ورئيسها، 

عدد من الفضاءات األخرى.
تقدمت  ــاق،  ــســي ال هـــذا  وفـــي 
قانون  بمقترح  الشعبية  الحركة 
املعارضة  عمل  بتنظيم  يقضي 
داخل مجلس النواب، ألن الوقت 
املعارضة  لفرق  املمنوح  الزمني 
ثالثة  ــى  إل دقيقتني  يتجاوز  ال 
كافية  غير  مــدة  وهــي  ــق،  ــائ دق
الــرأي  لتنوير  أو  فكرة  لتبليغ 

العام.

هــل تــقــدمــت املــعــارضــة 
يف  للحكومة  مبقترحات 

إطار مجلس النواب؟
قبل  من  التشريعية  املــبــادرة 

الحكومة شبه منعدمة لحد اآلن، 
من  لوحدها  املعارضة  أن  بحيث 
تقدمت بعدة مبادرات ومقترحات 
لم  مقترحا،   70 من  أكثر  بلغت 
منها  مقترح  أي  مناقشة  يتم 
الذي  الوقت  في  جودتها،  رغــم 
الحق  واألغلبية  للحكومة  يمنح 
أن  بحيث  فيها،  التصرف  فــي 
الحكومة  انتباه  تثير  املعارضة 
ــحــق فـــي انــتــقــاء  ــي لــهــا ال ــت ال
واملعقولة،  الجدية  املقترحات 
وتحولها إلى مشاريع أو قانون 
املقبلة،  السنة  في  تقديمه  يمكن 
الفريق  بــه  تــقــدم  مــقــتــرح  مــثــل 
وقد  املعارضة  بحقوق  يتعلق 
كان على الحكومة التفاعل معه.

تأت  لم  الحكومة  أن  واملالحظ 
للبرملان،  تشريعي  مخطط  بأي 
واملـــطـــلـــوب مــنــهــا هـــو إعـــداد 
للبرنامج  وفقا  تشريعي  مخطط 
حول  نتفق  لم  الــذي  الحكومي، 

بعض أجزائه.
واملعارضة لديها قوة اقتراحية 
ولــو  تـــأت  ــم  ل األغــلــبــيــة  بينما 
بمقترح قانون واحد، وقد تقدمنا 
بمقترحات تتكون من 50 إلى 60 
عمل  بتنظيم  مثال  تتعلق  مادة، 
أعضاء  مهام  وتعدد  الحكومة 
الجماعات،  رئاسة  مع  الحكومة 
بأثر  يطبق  ال  القانون  أن  حيث 
تقدمت  فقد  ولــإشــارة،  رجعي، 
املجلس  عضوية  من  باستقالتي 
عقب  اإلنسان  لحقوق  الوطني 
تعتبر  ألنها  للبرملان،  صعودي 
لي  يسبق  ولــم  التنافي،  حالة 
أن تلقيت منه أي تعويض حول 

هذه املهمة.

كيف هي عالقة املعارضة 
مع رئيس احلكومة؟

مشكل  يـــوجـــد  ــعـــال،  فـ
ــني رئـــيـــس  ــ ــل بـ ــ ــواصـ ــ تـ

حاوره. خالد الــغازي

حزب  فريق  رئيس  السنتيسي،  ــس  إدري أكــد 
الحركة الشعبية يف مجلس النواب، أن املعارضة 
ورئيسها،  الحكومة  مع  التواصل  تجد صعوبة يف 
بالرأي  تتعلق  التي  القضايا  من  العديد  ملناقشة 
النواب يقلص ويحد من  الداخلي ملجلس  النظام  أن  العام، معتبرا 
حرية املعارضة يف ممارسة دورها، بينما تحصل األغلبية، املساندة 
عدة  يف  الحكومة  بأعضاء  وتلتقي  الوسائل  كل  ىلع  للحكومة، 

فضاءات ولديها الوقت الكايف.
عدم  بسبب  أخنوش،  عزيز  الحكومة  رئيس  السنتيسي  وانتقد 

يف  فقط  مرتين  النواب  ملجلس  وحضوره  املعارضة،  مع  تواصله 
إطار املساءلة الشهرية وعدم تجاوبه مع مطالب املعارضة، مشيرا 
إلى أن الوزراء األولون يف السابق كانوا يعقدون لقاءات مع أحزاب 

املعارضة ملناقشة القضايا الراهنة.
وال  الدولة  تعارض  ال  املعارضة  أن  الحركي،  الفريق  رئيس  واعتبر 
البرملان، وتمارس دورها يف إطار التعبير عن املواقف دون مزايدات، 
الكثير  التنسيق بين فرق املعارضة مكن من تقديم  مشيرا إلى أن 
األغلبية  عكس  القطاعات،  من  بالعديد  تتعلق  املقترحات  من 

الحكومية التي لم تقدم أية مشاريع أو مقترحات.

إدريس السنتيسي 
رئيس الفريق الحركي 

في حوار مع »األسبوع«:

المال  مختلسو 
العام يجب 
معاقبتهم 

بغرامة كبيرة 
بدل الحبس
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حـــوار

مجلس  ــس  ــيـ ورئـ ــة  ــوم ــك ــح ال
النواب، فخالل مدة أربعة أشهر 
انعقدت  النواب،  مجلس  داخل 
الجلسة الشهرية ملساءلة السيد 
رئيس الحكومة مرتني فقط، وقد 
رئيس  على  املــفــروض  مــن  كــان 
املعارضة  يستدعي  أن  الحكومة 
الساعة،  قضايا  معها  ويناقش 
ألنها ليست بخصم، بل جزء من 

البرملان.
صراحة، نحترم عزيز أخنوش 
وعائلته، كصديق ورجل وطني، 
التي  تصريحاته  ننتقد  ولكن 
يقول فيها أن الحكومة ال تتكلم 
الحكومة  رئاسة  ألن  تعمل،  بل 
من  شخصية..  مؤسسة  ليست 
مع  التواصل  عليها  املــفــروض 
وإذا  البرملانية،  والفرق  الشعب 
الوزراء  كان  فقد  للماضي،  عدنا 
مع  اجتماعات  يعقدون  األولون 
أحزاب املعارضة ورؤساء الفرق 

ملناقشة القضايا الراهنة.

مـــا هـــي مــاحــظــاتــكــم 
ــوص الـــبـــرنـــامـــج  ــصـ ــخـ بـ

احلكومي؟
يتضمنها  الــتــي  األولـــويـــات 
متفقني  غــيــر  نــحــن  الــبــرنــامــج 
أزمة  من  خرجنا  ألننا  عليها، 
ونصف  سنة  ــالل  خ الجائحة 
والتي كانت لها أثار وانعكاسات 
من  كبيرة  شريحة  على  سلبية 
هناك  أن  لهم  قلنا  املــواطــنــني، 
أولويات مستعجلة جدا، تتجلى 
واملحتاجني،  الفقراء  دعــم  فــي 
ــاوالت الــصــغــرى إلعـــادة  ــقـ واملـ
800 ألف شخص الذين  تشغيل 
رزقهم  ومصدر  وظائفهم  فقدوا 

خالل فترة الجائحة.
تعيش  املــقــاوالت  مــن  الكثير 
هناك  بحيث  كبيرة،  صعوبات 
فاتورة  تسديد  يستطع  لم  من 
ــاء، وهـــنـــاك عـــدد من  ــرب ــه ــك ال
السياحة  فــي  املتضررة  املهن 
لهذه  التقليدية،  والــصــنــاعــة 
األسباب، طلبنا ميزانية تعديلية 
وجود  ظل  في  املالية  قانون  في 
األزمة، لكن الحكومة مصرة على 

عدم تعديل قانون املالية.

سحب  ضـــد  ــتـــم  أنـ هـــل 
قـــانـــون »اإلثــــــــراء غــيــر 

املشروع«؟ 
»سحب  أن  قــالــت  الــحــكــومــة 
ــراء غــيــر املــشــروع  ــ ــانــون اإلث ق
وهذا  القانون«،  لتحيني  يهدف 
إعادة  من  بد  ال  ولكن  لها،  حق 
املسحوبة  الــقــوانــني  مــشــاريــع 
طريقها  تــأخــذ  لكي  للمجلس 
داخل البرملان، وال يجب أن تتبدل 
السياسية  الــهــيــئــات  ــف  مــواق
تظل  أن  بد  ال  النيابية،  والفرق 

ثابتة في مواقفها السابقة.
غياب  فرغم  أخرى،  جهة  ومن 
املــشــروع،  غير  اإلثـــراء  قــانــون 
قــانــونــيــة عند  ــوجــد ســلــطــة  ت
والوكيل  العامة  النيابة  رئاسة 
ما  إذا  الــداكــي،  الحسن  الــعــام 
يمكن  مـــا  الــقــضــيــة  فـــي  ظــهــر 
القضائية  الـــدعـــوى  تــحــريــك 
هناك  والــيــوم  املخالفني،  ضــد 

العقوبات  مسألة  حــول  حديث 
على  للحفاظ  ووسائل  البديلة، 
تــورط  ومــن  الــعــامــة،  املصلحة 
في قضية تتعلق باملال العام أو 
االختالس، تفرض عليه غرامات 
بسوار  ويعاقب  كبيرة،  مالية 

إلكتروني عوض سجنه.
ــا مــؤســســات  ــن ــدي الـــيـــوم، ل

املجلس  ــدور  ب تقوم  دستورية 
واملجالس  للحسابات  األعــلــى 
مشهود  قضاة  تضم  الجهوية، 
لــهــم بــالــخــبــرة والــتــجــربــة، ثم 
القضاء  فــي  ضــمــانــات  تــوجــد 
مراحل  خالل  العادلة  للمحاكمة 

التقاضي.

ــثـــل بــرنــامــج  مــــــاذا ميـ
قدمته  ــذي  ــ ال »أوراش« 

احلكومة؟
شبهناه  »أوراش«  بــرنــامــج 
تم  حيث  الــوطــنــي،  بــاإلنــعــاش 
دون  املــشــروع  ميزانية  وضــع 
كــان  تــنــزيــلــهــا،  كيفية  مــعــرفــة 
هناك  تــكــون  أن  املــفــروض  مــن 
ــة لــلــخــطــوط الــعــريــضــة  ــ دراسـ
التكلفة  وتــحــديــد  لــلــمــشــروع، 
لكن  إلخ،  املستهدفة...  والفئات 
املناطق  من  العديد  أن  املالحظ 
النائية واملدن الصغرى حصلت 
نصيبها  مــن  قليل  عـــدد  عــلــى 
تتجاوز  ال  البرنامج  هــذا  مــن 

بضع  أو  شغل،  مناصب  عشرة 
العشرات في بعض املدن.

ــر  ــوزي ــخــالل لــقــائــنــا مــع ال ف
أن  لــه  قلنا  الــســكــوري،  يونس 
تشغيل  في  يكمن  مشكال  هناك 
6 أشهر فقط،  هؤالء الناس ملدة 
سيعمل  شخص  تسجيل  وملــاذا 
ــي صــنــدوق  فــقــط هـــذه املـــدة ف

ــي؟ مـــاذا  ــاع ــم ــضــمــان االجــت ال
هو  ــهــدف  ال وهـــل  سيستفيد؟ 
تسقيف  تم  هل  الصندوق؟  دعم 
ثم  املستفيدين؟  األشخاص  سن 
بالنسبة للجمعيات التي ستقوم 
بالتدبير هناك جمعيات ليس لها 
منخرطة  جمعيات  وهناك  مقر، 
في التعليم األولي لديها مشاكل 
إلى  تطورت  املربيات  مع  عديدة 
نزاعات شغل ووصلت للقضاء. 

بشأن  املــعــارضــة  رأي  مــا 
إقـــصـــاء الــصــحــافــة مــن 

حضور اجتماعات اللجن؟
قضايا  هــنــاك  أن  ــرى  ن نحن 
السرية،  تقتضي  الدولة  تخص 
تهم  قضايا  هناك  ذلــك،  عدا  ما 
يجب  الــعــام  ــرأي  ــ وال املجتمع 
الصحافة  بحضور  ُيسمح  أن 
أخذ  يمكنه  والصحفي  فيها، 
ــر، ســواء  ــرأي اآلخــ ــ ــرأي وال ــ ال
أو  األغلبية  أو  املــعــارضــة  مــن 

الحكومة.
فــي هـــذا الــســيــاق، ســبــق أن 

لجنة  فــي  بمقترحات  تقدمنا 
ميزانية  مناقشة  عند  املالية، 
مجلس  رئيس  بحضور  املجلس 
الــــنــــواب، بــتــنــظــيــم حــضــور 
االعتماد  بطاقة  عبر  الصحافة 
الصحافي، تمنح بناء على طلب 
الجريدة الورقية أو اإللكترونية، 
الصحفية  املــواكــبــة  وضـــرورة 

لـــأنـــشـــطـــة الــدبــلــومــاســيــة 
املغرب  داخل  سواء  البرملانية، 
أو خارجه، بحيث أن الكثير من 
األنشطة واملهام ال تتم تغطيتها 
إحــداث  اقترحنا  كما  إعالميا، 
املجلس  داخــل  للصحافة  قاعة 
واملعدات  الوسائل  على  تتوفر 
ــل الــصــحــفــيــني  ــم لــتــســهــيــل ع
بهذا  املجلس  مكتب  أخــذ  وقــد 
اعتماد  إلى  باإلضافة  املقترح، 
للغة  الجلسات  خالل  الترجمة 
املجلس  داخل  األمازيغية سواء 
أو في اإلعالم العمومي، والعمل 

على الترجمة الفورية.

تسقيف احملروقات أصبح 
مطلبا شعبيا.. هل تقدمتم 

بطلب لذلك؟
ثمن  لتسقيف  بطلب  تقدمنا 
كتابية  أسئلة  عبر  املحروقات 
قانون  وفي  للحكومة،  وشفهية 
املــنــافــســة، تـــوجـــد إمــكــانــيــة 
سنة  وفـــي  طــبــعــا،  التسقيف 
2016، كانت هناك حلول ظرفية، 

هل   2022 سنة  في  اآلن  ونحن 
يمكن التحدث عن حرية األسعار 
كيف  واملــواطــن  تسقيف؟  دون 

سيتعامل مع الظروف؟
تـــوازن  خــلــق  ــن  م البـــد  إذن، 
الشرائية  والقدرة  األجــور  بني 
الداخلي  واملنتوج  للمواطنني 

الخام.
ــحــت الــظــروف  ــيـــوم أصــب الـ
أكثر من أي وقت مضى،  صعبة 
لكن ال توجد رؤية واضحة لدى 
الحكومة، بحيث أنها في بدايتها 
لأستاذ  ستعطي  بأنها  قالت 
وقــدمــت  درهــــم،   7500 راتـــب 
لم  القطاعات  من  للعديد  وعودا 
التي  فالحكومة  شيئا،  منها  نر 
أن  وتبني  املغاربة  تطمئن  كانت 
البرامج،  فــي  جميل  شــيء  كــل 
هلل«،  »الغالب  تقول  أصبحت 
كان  بينما  علينا«،  ــروا  »صــب
عــلــيــهــا االســـتـــعـــداد لــلــظــروف 

الحالية.

رأيـــكـــم يف احلــديــث  مـــا 
ــتــمــلــص  ــن ال ــ ــج ع ــ ــرائـ ــ الـ
واحتال  والريع  الضريبي 

امللك البحري؟
لم  ــن  ــذي ال لــلــنــاس  بالنسبة 
وسائل  توجد  الضرائب،  يؤدون 
الحديث  كــثــر  ــوم  ــي وال ــردع،  ــ ال
إذا أخذ  رأيـــي  فــي  ــريــع،  ال عــن 
أو  الــبــحــري  املــلــك  شخص  أي 
منه  نزعها  يجب  ساللية،  أرض 
إطالق  أمــا  القانونية،  بالطرق 
فهو  السوق«  »خبار  مثل  الكالم 
أنه  وأعتقد  مفيد،  غير  تصرف 
حان الوقت لوضع حل لالقتصاد 
غير املهيكل، ال يمكن للمواطنني 
أن يعملوا بدون أداء الضرائب، 
ــب مـــراقـــبـــة ومــراجــعــة  ــجـ ويـ
بخسائر  تصرح  التي  املقاوالت 
ويستمر نشاطها، وهذا أمر غير 
على  العمل  من  بد  ال  كما  ممكن، 
استرجاع األموال املهربة والتي 
الوسائل  بكل  للخارج  خرجت 
املتاحة للدولة، ودعم املستثمرين 
واملقاوالت  والصناع  واملهنيني 
التي تعيش صعوبات في تدبير 

شؤونها.

ــم مـــع إجــــراء  ــتـ هـــل أنـ
ــال  ــي خ ــوم ــك ــل ح ــدي ــع ت

املرحلة احلالية؟
ال يمكن إجراء تعديل حكومي 
وأن  خاصة  الحالية،  الفترة  في 
مسؤولية  تولوا  الناس  هــؤالء 
قصير،  وقــت  خــالل  الحكومة 
تعديل  عن  الحديث  لي  بالنسبة 
ألن  إشاعة،  مجرد  هو  حكومي 
املوضوع  هــذا  عن  يتحدث  من 
في  ثم  االستوزار،  يريد  من  هو 
بعض األحيان، نسمع عن تبديل 
ــراء الــبــعــض في  ــ األغــلــبــيــة إلغ
املعارضة وهذه اإلشاعات تدخل 

في إطار »التكتيك السياسي«.
دولــة  لدينا  املــغــرب  فــي  نحن 
تحت رعاية امللك محمد السادس 
بمؤسسات  ومنظمة  نصره هلل، 
لهذا  وباختصاصات،  دستورية 
أرى أن من تقلد مسؤولية حقيبة 

وزارية »يقد بيها«.

الحكـــــومة قالت أن »سحب قانون اإلثراء غير المشروع يهدف 
لتحيين القانون«، وهذا حق لها، ولكن ال بد من إعادة مشاريع 

تأخذ طريقها داخل البرلمان،  القوانين المسحوبة للمجلس لكي 
وال يجب أن تتبدل مواقف الهيئات السياسية والفرق النيابية، 

ال بد أن تظل ثابتة في مواقفها السابقة

هناك مشكل كبير في التواصل مع رئيس الحكومة
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  ثقـافة

العدد: 1602 من 08 إلى 14 أبريل 2022

  

المغرب ضيف شرف
فـــــي مهــــــرجان مونتـــــريال 

افتراضية  نسخ  ثالثة  بعد 
يحل  الصحية،  األزمــة  بسبب 
على  شــــرف  ــف  ــي ــرب ض ــغـ املـ
اإلفريقية  السينما  مــهــرجــان 
 )Vues d’Afrique( الدولي 
ــه  دورت فــي  إفريقية«  »بعيون 
38 بمونتريال، والذي تتواصل 
أبريل   10 غاية  إلــى  فعالياته 
برنامج  يضم  حيث  الــجــاري، 
من  األفـــالم  مــن  قائمة  ــدورة  الـ
طويلة  ــالم  أفـ تسعة  ضمنها 
وقصيرة وأفالم تحريك مغربية.
ــد تــمــيــز حــفــل االفــتــتــاح  وقـ
بحضور عدد كبير من الضيوف، 
في  املــغــرب  سفيرة  بينهم  مــن 

كندا، سورية عثماني، 
ــل  ــصــ ــ ــن ــ ــق ــ وال
للمملكة  الــعــام 
مونتريال،  فــي 

إفــريــكــن،  محمد 
ــرة املــركــز  ــديـ ومـ
املغربي  الثقافي 
املـــغـــرب«،  »دار 

هدى الزموري.
ــة بــهــذه  ــم ــل وفــــي ك

السفيرة  ــددت  شــ املــنــاســبــة، 
الحدث  »هــذا  أن  على  املغربية 
السينما،  لعشاق  املخصص 
من فضاء الفرنكفونية، أصدقاء 
والكارايبي،  اإلفريقية  السينما 
يمكن  ال  كــبــيــرا  حــدثــا  أصــبــح 
الثقافية  الساحة  على  تفويته 
فـــي مـــونـــتـــريـــال«، وأضــافــت 
املوسيقى  مثل  »السينما  أن 
تتمتع  عـــام،  بشكل  والــفــنــون 
تجميعنا  على  سحرية  بقدرة 
أفضل  وتقارب  تفاهم  وتحفيز 
في  والشعوب  املجتمعات  بن 

العالم«.

لتنظيم  األخوين  جامعة  تستعد 
الفترة  خالل  الثالث  الدولي  املؤتمر 
ــي  2022 ف يوليوز  و16   13 بن  ما 
التعليم: فرص  »تطوير  مــوضــوع: 
لالبتكار«، حيث سينفتح هذا املؤتمر 
واإلشــكــاالت  األسئلة  مختلف  على 
ــمــس الــتــعــلــيــم بــإفــريــقــيــا  الــتــي ت
الجودة  حيث  مــن  الجنوب،  ودول 
ــة، ومــخــتــلــف الــتــدابــيــر  ــ ــردودي ــ وامل
البيداغوجية  والطرائق  والوسائل 
والتكنولوجية  والــديــداكــتــيــكــيــة 
املتوخاة  الغايات  بتحقيق  الكفيلة 
الدول  في  التعلم  من تحسن شروط 
إفريقيا  ودول  واإلفريقية،  العربية 
الــشــرق  ودول  الــصــحــراء،  جــنــوب 
دور  املؤتمر  سيناقش  كما  األوســط، 
)املـــدارس  التعليمية  املــؤســســات 
املشاركة  حيث  مــن  والــجــامــعــات( 
هذه  أن  اعــتــبــار  على  االجتماعية 
أساسي  وفــاعــل  شريك  املؤسسات 
على  التعليم  بقطاع  النهوض  في 
مستوى دول إفريقية وشرق أوسطية 
الوضعية  أثار  بعد  سيما  ال  عديدة، 
على  ــا(  )كــورون األخــيــرة  الوبائية 

وفي  واملــجــاالت  القطاعات  جميع 
التعليم. مقدمتها 

على  املــؤتــمــر  وسينفتح  هـــذا، 
ــبــاحــثــن  مــخــتــلــف املــهــتــمــن وال
باحثن(،  وطلبة  باحثن  )أساتذة 
األكاديمية  واملؤسسات  والخبراء، 
الــقــرار،  وصــنــاع  البحث،  ومــراكــز 
حول  النقاش  إثـــراء  بغاية  وذلــك 
املمارسات  تطبيق  اآلتية:  املحاور 

عملية  ــي  ف األدلــــة  عــلــى  الــقــائــمــة 
األم  اللغة  والكتابة؛  القراءة  تعلم 
صعوبات  اللغات؛  متعدد  والتعليم 
التعلم  واضـــطـــرابـــاتـــه؛  الــتــعــلــم 
املعلمن؛  ــداد  إعـ والتكنولوجيا؛ 
إشراك املجتمع في التعليم؛ التعليم 
من  والبحث  الــطــوارئ؛  حــاالت  في 
والتعلم  التعليم  ثم  املمارسة؛  أجل 

ورهانات الجودة.

مسـرح »الــحال« يـقدم »حفـيد مـبروك« 
»غريزة اإلبداع« 

في معرض جماعي 
بالدار  البيضاء

 »LIVING 4 ART« رواق  افــتــتــح 
ــريـــل  ــانــــي أبـ ــدار الـــبـــيـــضـــاء، يـــــوم ثــ ــ ــالـ ــ بـ
ــا جـــمـــاعـــيـــا بـــعـــنـــوان  ــرضـ ــعـ اجلــــــــــاري، مـ
»غــريــزة اإلبـــــداع«، يــشــارك فــيــه العديد 
ــن الـــفـــنـــانـــن والـــــرســـــامـــــن، والــــــذي  ــ مـ
سيستمر إلى غاية 30 من نفس الشهر.
هذه التظاهرة الفنية، ستعرف مشاركة 
20 فنانا مغربيا وأجنبيا، ستأخذ الزوار 
املــعــجــبــن والــشــغــوفــن مبــقــابــلــة جتسيد 
نحو  رحلة  يف  اإلبداعية،  والغريزة  الفن 

إنشاء الفن احلديث.
ــة تــقــدميــيــة لــلــمــعــرض،  ــ وحـــســـب ورقـ
فإنه »لطاملا كان اإلبداع هو قوة احلياة 
الــــتــــي تـــغـــمـــرنـــا بـــنـــفـــس قـــــوة الـــغـــريـــزة، 
فعندما نسمح لهذه القوة بالتعبير عن 
قلوبنا  وتنفتح  الوقت،  يتوقف  نفسها، 
وتضيء روحنا لتضيء ما يحيط بنا«.

وأضـــاف نفس املــصــدر، أنــه »معرض 
غــيــر مـــســـبـــوق، يــســتــمــع فــيــه كـــل فــنــان 
ما  غالبا  والتي  اخلــاصــة،  غريزته  إلــى 
تطرأ  التي  واألشــيــاء  األفكار  تعبر عن 
على أذهانهم وتلهمهم يف ذلك الوقت، 
والتي حتملوا عناء االحتفاظ بها من 
خالل لوحاتهم، التي تسترجع األفكار 

اجلميلة التي طالها اإلهمال«.

باحثون مغاربه يفكون شيفرة »القبيلة المغربية«

بوطيب الفياللي

للدراسات  رؤى  مــركــز  أصـــدر 
من  الثاني  الــجــزء  ــاث،  ــح واألب
املجال  املغربية:  »القبيلة  مؤلف 
 302 يضم  والتراث«،  والتاريخ 
من  ثلة  أجله  من  التأم  صفحة، 

ــي مجال  ف املــغــاربــة  الــبــاحــثــن 
التاريخ والحضارة والتراث.

هذا الكتاب الذي قام بمراجعته 
دحمان،  محمد  الدكتور  وتقديمه 
أعماله كل من  وعمل على تنسيق 
عساسي  ورضــوان  تباعي  جــواد 
ومــوالي  املثليني  العالي  وعبد 
الــذي  العمل  هــو  عــلــوي،  الــزاهــد 
شارك في إخراجه للوجود ثلة من 

والحضارة  التاريخ  مجال  في  املغاربة  الباحثن 
ينتمي  للكتاب  علمية  لجنة  وعبر  ــراث،  ــت وال
الجامعات  بمختلف  التاريخ  لشعبة  أعضاؤها 
القنيطرة  عبر  مــرورا  أكادير  من  بدء  املغربية، 
ــاس  ــاط ثـــم ف ــ ــرب ــ والـــجـــديـــدة وال

ومكناس.
هذا املنتوج الهام الذي اهتمت 
القبيلة  فــي  بالنبش  مواضيعه 
كـــإطـــار ســيــاســي واجــتــمــاعــي، 
بثقلها  ساهمت  فعاليات  احتضن 
كانت  بل  املغرب،  تاريخ  بناء  في 
مغربية  دول  لــتــكــويــن  الـــنـــواة 
عظيمة بسطت نفوذها على شمال 
جنوب  ودول  واألندلس  إفريقيا 

الصحراء كصنهاجة ومصمودة.
هــاتــه  نــاقــش  إذن،  ــاب  ــت ــك ال
كانت  التي  التاريخية  الدينامية 
والتي  الرحى،  قطب  القبيلة  فيها 

االقتصادية  الجوانب  كل  على  دورهــا  انعكس 
واالجتماعية والسياسية، سواء في عالقة القبيلة 
في  القوية  بالزوايا  أو  القائم،  واملخزن  باملجال 
الذي  باالستعمار  أو  معينة،  تاريخية  مرحلة  كل 
الفرنسي  خصوصا  املغربي،  التراب  له  تعرض 

خالل العصر الحديث.
الدراسات  مختلف  كذلك  الكتاب  تناول  وقــد 
تناولت  التي  والسوسيولوجية  األنثروبولوجية 

موضوع القبيلة شكال ومضمونا.
قسم هذا املنتوج املهم إلى ثالثة محاور رئيسية، 
تناول خاللها الباحثون جوانب مما ذكرناه سابقا، 
حيث ركزت كلها على تأكيد أن القبيلة ليست مجرد 
موضوع ماضوي، بل هي كذلك ذهنية ال تزال تبرز 
جديدة  هوياتية  تعابير  شكل  في  هناك  أو  هنا 
تجسد تراث القبيلة الذي ظل االهتمام به باهتا من 
طرف الباحثن، فحاول هذا املؤلف تسليط الضوء 
الالمادي  التراث  خالل  من  الخصوص  على  عليه 

لبعض القبائل كرصيد حضاري وجب تثمينه.

الفنان  الفقيد  لـــروح  إهـــداء 
ــدم مــســرح  ــق ــز مـــوهـــوب، ي ــزي ع
االجتماعية  املسرحية  »الحال« 
والــكــومــيــديــة »حــفــيــد مــبــروك« 
بشراكة مع مسرح محمد الخامس 
السوسيو  املركب  مع  وبالتعاون 
يوم  وذلــك  القناديل،  أبي  ثقافي 
على  الجاري  أبريل   14 الخميس 
بمسرح  ليال  العاشرة  الساعة 

محمد الخامس بالرباط.
مسار  تتناول  املسرحية  هذه 
شــخــصــيــة بـــورجـــوازيـــة »عــلــي 
يشتري  أن  يريد  الذي  بوشفرة«، 
يخطط  فأصبح  باملال،  شيء  كل 
لكي  سعيد  ابــنــه  حــيــاة  ملــســار 
وينفذ  عنه،  رغما  دكتورا  يصبح 
زوجــتــه  أخ  مــخــطــطــات  جــمــيــع 
يقوم  حيث  )النسيب(،  الطاهر 

»حفيد  مسرحية  بتشخيص 
والنجمات:  النجوم  مبروك« 
فريدو،  كنزة  األثــيــر،  محمد 
نوفل  الــركــاكــنــة،  الكبير  عــبــد 
هند  الركاكنة،  مريم  حمامي، 
وخالد  ــاري،  ــغ امل خــالــد  ظــافــر، 
وإخراج  دراماتورجيا  الركاكنة، 

عبد الكبير الركاكنة.

جامعة األخوين   تبحث عن فرص لالبتكار



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

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

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

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

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

الدليمي في قضية بنبركةالفرق بين دور أوفقير ودور  28
تحت األضواء

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

سري

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

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

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

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

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

مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

تحليل إخباري

الحكومة تراكـم األخطـاء يهدد مستقبل  رئيس  14
ملف

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

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

مصطفى العلوي

اللطيف سري عبد  اجلديد،  العدل  وزير  يفرق  هل 

والعمل  الــســيــاســي  الــنــشــاط  ــن  ب ــي،  ــب وه

احلكومي يف حكومة جاللة امللك؟ فقد صرح 

ملتمس  إعداد  بصدد  بأنه  التلفزيون  على 

يجعل  األمر  وهذا  الريف،  معتقلي  عن  للعفو 

القضية أمام أحد أمرين، إما أن هناك توجها نحو 

الوزارة،  من  أكبر  ملكي،  بقرار  مرتبط  وهو  العفو، 

أو أن الوزير رمى بالكرة يف ملعب املؤسسة امللكية، ما 

يجعل هذا التصريح مبثابة »اللعب«. مـدير النشر:

الطيب العلوي

  

كـوفــيد  19

تحليل إخباري
أطــروحة نهــاية 

والبوليساريو   الجزائر 
14

تحت األضواء
أكبر تقرير رسمي يكشف

 اختالالت التعليم الخاص بالمغرب
5

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

الضائعة الحقيقة 
البحث محاضر 

بنبــركة فــي قضــية 
28

ملف العدد

 الرابحون والخاسرون من »مشروع« 

الحرب بين المغرب والجزائر
6

من وزير األوقاف إلى طبيب اللقاح

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

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

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

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

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

2

4
كواليس األخبار

األخبار كواليس 
الباحث بنحمزة يحدد 6 أهداف 

أول تحرك تشريعي كيف فشلت الجزائر 

»االحتـيــال« فـي 

على مجلس األمن
تقـبر  الحكـومـة 

مكافـحة  مشـروع 
الـفساد

ملف

عندما تسبب وزير التربية الوطنية 

196
س 5

23 مـار
فـي أحـداث 

6

ت األضواء
تح

ألول مـــرة.. مؤسسة عمومية 

س األعلى للحسابات
تنتقد المجل

5

س:
 المؤس

ى العلوي
مصطف

سري

والدعاية  الكهربائية)..(  الصناعات  بني 

املشاريع  جــل  فشلت  الــكــاذبــة،  الدبلوماسية 

جر  استطاع  ألعاب«  »صانع  وراءهــا  وقف  التي 

يجني  كي  باملاليير  قــروض  إلــى  دولية  أبناك 

الرؤية  سيحجب  مشاريعه  أحد  وكان  املاليني)..(، 

حالت  العليا  التدخالت  لكن  سال،  جهة  من  البحر  عن 

باألمر  املعني  أن  غير  النوع،  هذا  من  مشروع  بناء  دون 

إن  ويقولون  السيادة،  وزارات  بإحدى  التربص  يواصل 

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

مـدي

ب العلوي
الطي

  

ي المغرب منذ  1965
األسبوعية رقم 1 ف
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الضائعة الحقيقة 

الخــالف  أســرار 

بين أوفقير والدليمي

28

ربورتاج

ل الحضري 
ي النق

ف لوب
هل يستـنز

ل العام في غياب رقابة الدولة ؟
الما

17

السنة شكيب بنموسىشخصية 

ل العدد
التفاصيل داخ

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها 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

كان من الطبيعي بالنسبة للشاعر في قصيدة »ريان«، أن 
وهي  الدكالي  الوهاب  عبد  املوسيقار  هزت  التي  اللحظة  يخلد 
تجمع بني بيعة وحب واستعجال سرعان ما سخر لها كل ما في 
الكون.. فال يمكن أن يصدق اإلنسان عينه عندما تحركت الجبال 
يرى  أن  اإلنسان  على  فيجب  ريان،  إلنقاذ  الرجال  عزم  من  هربا 
كيف أن هذه الجبال التي لم تهتز إال لخالقها سبحانه وتعالى: 
ِإَلْيَك  َأنُظْر  َأِرِني  َقاَل َربِّ  ُه  َربُّ َوَكلََّمُه  ِلِميَقاِتَنا  ))وملا جاء موسٰى 
َفَسْوَف  َمَكاَنُه  اْسَتَقرَّ  َفِإِن  اْلَجَبِل  ِإَلى  انُظْر  ِكِن  َوَلٰ َتَراِني  َلن  َقاَل 
ا  ا َوَخرَّ ُموَسٰى َصِعًقا َفَلمَّ َدّكً ِلْلَجَبِل َجَعَلُه  ُه  ا َتَجلَّٰى َربُّ َتَراِني َفَلمَّ

ُل اْلُمْؤِمِننَي((. َأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك ُتْبُت ِإَلْيَك َوَأَنا َأوَّ
ما  على  كناية  وهو  تحريكها،  تم  وإنما  تدك  لم  هنا  فالجبال 
الخالق سبحانه وتعالى لطفل صغير من رجال ذوي قوة  سخره 
عزمهم،  قوة  من  خوفا  منهم  الجبال  هربت  شديد  بأس  وأولــي 
فتغيرت الطبيعة الجيولوجية في خمسة أيام من أجل إنقاذ ريان.
وكذلك تلك اللمسة الصوفية الدينية التي تضمنتها القصيدة 
ألننا  الدكالي،  األستاذ  بها  أعجب  والتي  والقدر  القضاء  في 
كتب  وبما  بالغيب  اإليمان  علينا  يتحتم  ومؤمنني،  كمسلمني 
ِفيِه  َرْيــَب  اَل  اْلِكَتاُب  ــَك  ِل َذٰ ))الــم  تعالى:  لقوله  مصداقا  لنا  هلل 
ا  َوِممَّ اَلَة  الصَّ َوُيِقيُموَن  ِباْلَغْيِب  ُيْؤِمُنوَن  الَِّذيَن  لِّْلُمتَِّقنَي  ُهًدى 
ِمن  ُأنِزَل  َوَما  ِإَلْيَك  ُأنِزَل  ِبَما  ُيْؤِمُنوَن  َوالَِّذيَن  ُينِفُقوَن  َرَزْقَناُهْم 
ِئَك ُهُم  بِِّهْم َوُأوَلٰ ن رَّ ِئَك َعَلٰى ُهًدى مِّ َقْبِلَك َوِباْلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن ُأوَلٰ
اْلُمْفِلُحوَن((، فذلك مقدر قبل خلقنا، وريان كتب هلل، ليس بمجرد 
الخروج من رحم أمه، ولكن أثناء تالقح بويضتها في رحمها، أنه 
سيكون له بيت في الجنة من القصب ال يمسه فيه هم وال نصب 
كبيت هاجر، الذي بشر به إبراهيم عليه الصالة والسالم زوجته 
إيلي  رسالته  رفيق  به  لها  يدعو  كان  والــذي  هاجر،  الصالحة 
الشعري  والبيت  التاريخ،  كتب  في  جاء  كما  الدمشقي  عازر  بن 
 )bambou( الجنة  قصب  ألن  الجميل،  الدعاء  هذا  من  مشتق 
ليس كقصب الدنيا وإنما تمر من فتحاته إلى اإلنسان رحمة ربنا 

ورأفته بنا ونعيمه لنا .
قبل خمس سنوات كتب في علمه

بنيان بيت لريان في جنته قصبا !
ال يرى فيه غير مالئكة الرحمان

طائفة حوله ال غمة فيه وال نصبا!
هلُل  ))َوَضــَرَب  الكريمة:  الية  من  مستمد  الجنة  في  والبيت 
َمَثاًل للذيَن آَمنوا اْمَرَأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ َقاَلْت َربِّ اْبِن ِلي ِعنَدَك َبْيًتا ِفي 

اِلِمنَي((. ِني ِمَن اْلَقْوِم الظَّ ِني ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوَنجِّ اْلَجنَِّة َوَنجِّ
فلم يبالغ املوسيقار عبد الوهاب الدكالي عندما قال بأن هذه 
وسبقت  مشاعره  لها  اهتزت  القصيدة  في  املتجسدة  الصوفية 
اللمسة  تلك  لتخرج  الجبار،  عــوده  أوتــار  إلى  الرقيقة  أنامله 
فاس  مهرجان  ما  التي  األصيلة  املغربية  الصوفية  املوسيقية 
الكبير  الفنان  بها  تأثر  والتي  العزيزة،  بالدنا  في  لها  نبعا  إال 
الهادي بالخياط، في  العزيز شافاه هلل، األستاذ عبد  والصديق 
»املنفرجة«، وكذلك كثير من املوسيقيني املغاربة الذين استطاعوا 
إخراج نبرتها بعبقريتهم من األشعار الجميلة والكلمات لشعراء 

كبار ومتصوفني أجالء.
الوهاب  عبد  األستاذ  قــال  كما  النزول  أسباب  جملة  ومــن 
من  »وريان  القصيدة:  إليها  أشارت  التي  الصورة  تلك  الدكالي، 
نعشه يخرج يديه الصغيرتني مبتسما«، ألن ملك املوت الذي لقن 
الجنان  تلك  في  كطائر  الوقت  نفس  في  مقامه  أراه  الشهادة  له 
يسقي أبويه وسكان الجنة من ذلك املاء العذب الزالل، الذي دعا 

الشاعر له في بداية القصيدة أن يسقى به »سقيت منه عذبا«.

دالالت قصيدة 
»ريـــــــــان«

يتـــبع
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ــان مــحــمــد الــشــوبــي  ــن ــف فــجــأ ال
الشهر  عن  حديثه  بطريقة  متابعيه 
الفضيل، حيث قال أنه يكره عادات 
وتقاليد املغاربة خالل شهر رمضان، 
حسابه  على  له  تدوينة  في  وجــاء 
ما أحب هذا  »بقدر  »الفايسبوكي«: 
التعبدية  ويومياته  الفضيل  الشهر 
بقدر ما أكره عادات وتقاليد املغاربة 

من إسراف وتبذير فيه«.
املمثل  دعــا  الخصوص،  وبــهــذا 
تفادي  إلى  املغاربة  للجدل،  املثير 
قائال:  الشهر  ــذا  ه فــي  ــراف  اإلســ

»عودوا لرشدكم رمضان كريم«.
هذه التدوينة أثارت جدال واسعا 
نشطاء  صــفــوف  ــي  ف
ــواصــل  ــت ــع ال ــواقـ مـ
االجــتــمــاعــي، 
دعا  حيث 
الــبــعــض 
ــد  ــم ــح م
الشوبي 
عدم  ــى  إل
تـــــوريـــــط 
نــفــســه أكــثــر 
بحديثه عن الدين.

الشوبـــــــــي:
أكره عادات 

وتقاليد المغاربة 

ساخـــنة مذكرات 

أعلن  أوكرانيا،  في  الحرب  بسبب 
أنــور  املغربي-البلجيكي،  املــخــرج 
فيلمه  عــرض  تأجيل  عــن  معتصم، 
لـ»أول  فيلم  وهو  »أتومان«،  الجديد 

بطل مغربي خارق«.
على  حسابه  عبر  معتصم،  ونشر 
ببطل  تجمعه  صــورة  »إنستغرام«، 
املغربي-الفرنسي  الفنان  الفيلم، 
الغتيست، وأرفقها بالقول: »يؤسفني 
أتومان،  فيلمي  إطالق  تأخير  إعالن 
شمال  خــــارق/  مــغــربــي  بــطــل  أول 
وتابع:  أمازيغي«،  إفريقي/  إفريقي/ 
بإضافة  نــقــوم  كــنــا  الـــواقـــع،  »فـــي 

املــؤثــرات الــخــاصــة فــي أوكــرانــيــا، 
هناك،  الراهن  الوضع  إلى  وبالنظر 
فقد توقفنا«، وأضاف: »تسعى شركة 
 Casablanca الخاصة  اإلنــتــاج 
املــركــز  ــمــســاعــدة  وب  ،Pictures
يرى  أن  ــى  إل املــغــربــي،  السينمائي 
النور، خاصة وأنه يحمل  الفيلم  هذا 
رسالة سالم عاملية«، حيث اختار أنور 
معتصم، في أول فيلم سينمائي طويل 
له، ثلة من النجوم من املغرب، ومالي، 
سيقوم  فيما  وبلجيكا،  وفــرنــســا، 
الغتيست  املغربي-الفرنسي  النجم 

بتجسيد دور البطل »أتومان«.

الشلواطي »سفيرة« 
لعالمة تجارية عالمية 

املجموعات  أكــبــر  إحـــدى  راهــنــت 
التجميل،  فــي  املــخــتــصــة  الــطــبــيــة 
املغربية  العرب«،  جمال  »ملكة  على 
الشلواطي، كوجه معروف من  شروق 
مشاريعها  في  معها  االشتغال  أجل 
لعروضها  والتسويق  املستقبلية، 

الجديدة.
ووفق مصادر مؤكدة، فإن مجموعة 
عالم  في  متخصصة  خاصة  عيادات 
املغربية   مع  عقدا  وقعت  التجميل، 
شـــروق الــشــلــواطــي، املــتــوجــة قبل 

العرب«،  جمال  »ملكة  بلقب  سنوات 
التجارية  لعالمتها  »سفيرة«  وعينتها 

ذائعة الصيت.
من  ــال«  ــ روي »إنفيلد  وتــعــد  هـــذا، 
حيث  العالم،  عبر  الشهيرة  العيادات 
بــأوروبــا  عــديــدة  فـــروع  على  تتوفر 
مع  وتتعامل بشكل مستمر  والخليج، 
القيام  في  الراغبني  العالم،  مشاهير 
اخــتــالف  عــلــى  التجميل  بعمليات 
أو  الجراحية  منها  ســواء  أنواعها، 

غير الجراحية.

حرب أوكرانيا تؤجل عرض فيلم »أول بطل مغربي خارق« 
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املغربية  األسطورة  كانت  إذا 
مهم،  رجل  لكل  إن  تقول:  القديمة 
يهوديه، فإن كل وسط مغربي يوجد 
فعال،  مغربي،  ولــكــل  يــهــودي،  بــه 
»الترجمان«  كــان  فــإذا  يــهــوديــه.. 
أيضا  لبنبركة  فإن  أوفقير،  يهودي 
يهوديه،  للدليمي  أن  كما  يهوديه، 
له  »لــومــارشــان«  املحامي  وحــتــى 
يهوديه.. وأين ما يولي الباحث في 

قضية بنبركة وجهه، يجد يهوديا.
االلتزامية  الحدود  رسم  دام  وما 
الزال  واإلسرائيلي  اليهودي  بني 
قاله  ما  فإن  بمكان،  الصعوبة  من 
الغالي،  املاحي  املعتقل،  الطالب 
به  يقوم  الذي  السنوي  السفر  عن 
إلسرائيل،  »الترجمان«  اليهودي 
يــزيــد مــن صــعــوبــة تــحــديــد نقاط 
التماس بني اليهودي واإلسرائيلي.
بد  ال  االرتباط،  بخيط  وإمساكا 
عن  تبيينه  وجــب  ما  توضيح  من 
بثقة  يحظى  كــان  ــذي  ال اليهودي 
هناك  كانت  وهــل  بنبركة،  املهدي 
يتوجه  أن  مــن  أكــثــر  ثقة  بــراهــني 
أکتوبر   29 ــوم  ي بنبركة  املــهــدي 
من  رأســا  اختطافه،  ــوم  ي  ،1965
اليهودي  صديقه  بيت  إلى  املطار 
زقاق   9 في  الواقع  أوحنا«،  »جو 
»جان ميرموز«، وهناك ترك املهدي 
وثائقه،  لكل  املتضمنة  حقيبته 
ولم  الفيلم  مــشــروع  ــرك  ت وهــنــاك 
متجها  كــان  أنــه  رغــم  معه،  يأخذه 
ومخرجه.  الفيلم  منتج  مع  ملوعد 
جــو أوحــنــا هــذا، مــن كبار رجــال 
ــمــهــام تــجــاريــة  األعـــمـــال، قـــام ب
مهاما  وتقلد  بالحكومة،  مرتبطة 
كان  بيته  وفي  التجارة،  وزارة  في 
باريس،  في  ينزل  بنبركة  املهدي 
قاضي  أمام  أوحنا  جو  صرح  وقد 
كان  بنبركة  ))املهدي  بأن  البحث 
صيف  يف  ــه  وأنـ بــانــتــظــام،  يـــزوره 
زاره  وشتنبر،  يوليوز،  يف   ،1965
مرتني يف باريس، وأنه كان يتجول 
باألمن  شــاعــرا  ــوارع،  ــش ال يف  معه 

واالطمئنان((. 
أما يهودي الدليمي، فهو أيضا ال 

أوحنا، ويتعلق  يقل شهرة عن جو 
هنغاري،  أصل  من  بيهودي  األمــر 
مترفة،  حياة  باملغرب  يعيش  كان 
واسمه  الوطني،  األمــن  حماية  في 
بني  ما  يتنقل  كان  تركالي،  جــورج 
بني  يتنقل  وكأنه  واملغرب  باريس 
الدور األول والدور الثاني في بيت 

خاص. 
ــد تــكــفــل »جــــورج تــركــالــي«  وقـ
الدليمي  وصــول  عملية  بترتيب 
إلى باريس ليلة 17 أكتوبر لصباح 
الساعة  على   ،1966 أکتوبر   18
الدليمي  نزل  فقد  صباحا،  الرابعة 
مراقبة  واجتاز  »أورلي«  مطار  في 
الشرطة دون أن يفطن له أحد، رغم 
أن أمرا دوليا بإحضاره كان معلقا 
الحدود  في نوافذ كل رجال شرطة 
الدليمي  استعمل  وقد  الفرنسية، 
فقد  بمكان..  البساطة  من  وسيلة 
عائلة  بــاســم  هويته  أوراق  ــدم  ق
اجتاز  وعندما  »بوسلهام«،  زوجته 
استقبله  الــحــدود،  مــراقــبــة  ممر 
ونقله  باألحضان،  تركالي  جــورج 
إلى بيت صديقهما »ميشيل لوروا« 
األول«،  دوسوربيي  »بيير  بشارع 
نوعية  عن  الدليمي  كشف  وبذلك 
فليس  معه،  يتعامل  الذي  الوسط 
»ميشيل لوروا« إال العميل املزدوج 
واألمريكية  الفرنسية  للمخابرات 
أنه  تثبت  هوية  لبطاقة  الحامل 
ــي نفس  ضــابــط شــرطــة ســـري، وف
الوقت رئيس لعصابة دولية كبرى، 
جورج  اليهودي  فإن  وباملناسبة، 
عنده،  موظفا  إال  يكن  لم  تركالي 
ميشيل  عــن  الــحــديــث  سبق  وقــد 
لوروا ودوره في محاكمة السياسي 

الجزائري كريم بلقاسم.

في  مـــات  ــذا،  هـ ــوروا  ــ ل ميشيل 
اآلخر،  هو  غامض  اصطدام  حادث 
اليهودي  أمــا  واســـتـــراح،  فـــأراح 
في قضية  دوره  كان  فماذا  تركالي، 

اختطاف بنبركة؟ 
استفساره،  الكثيرون  حاول  لقد 
الفرنسي  الــكــاتــب  آخــرهــم  ــان  وكـ
واستفسره،  قابله  كيران،  دانييل 
كتابه  في  أوجزه  ما  منه  فاستنتج 
بالعبارات  البحث«  من  سنة   16«
جــورج  لــي  أقسم  ))لــقــد  التالية: 
بأنه  ــول،  ــروب األك بشرف  تركالي 
مع  أثينا  يف  االختطاف  أثناء  كان 
بنسليمان،  الــقــادر  عبد  صديقه 
يف  العسل  شهر  يقضي  كــان  الــذي 
بنسليمان  الــقــادر  عبد  أثــيــنــا((. 
بعد  فيما  للمالية  ــرا  وزيـ أصــبــح 
يهودي  دور  إذن،  بقي  بــاملــغــرب. 
مايسترو  »لــومــارشــان«،  املحامي 

العملية كلها. 
ــذا املــحــامــي الــذي  ــان هـ لــقــد كـ
مراحل  كل  على  بصماته  ارتسمت 
إلى  يسافر  ألن  مضطرا  العملية، 
جــنــيــف ـ کــمــا ســبــق تــوضــيــحــه ـ 

بعيد  من  ليتتبع  شتنبر،   20 في 
مقابلة »فيكون« مع املهدي بنبركة، 
يركبها  ــان  ك الــتــي  الــطــائــرة  ــي  وف
»بيرنيي«  والصحفي  »فــيــكــون« 
ــان  ــة، ك ــاحــي ــســي ــي الـــدرجـــة ال فـ
الدرجة  في  »لومارشان«  املحامي 
ــى يــرتــشــف الــشــامــبــانــيــا،  ــ األولـ
وجميلة  غامضة  سيدة  وبجانبه 
وضعها  أمــا  أوسترويتز،  اسمها 
السابقة  الزوجة  فهي  االجتماعي، 
إيلي  اسمه  آخــر  مغربي  ليهودي 
ابــيــطــبــول وعــائــلــة ابــيــطــبــول من 
ــة املــغــربــيــة  ــهــودي ــي الــعــائــالت ال
مستوى  على  واملعروفة  املشهورة، 
عائلة »الترجمان«، أما وجودها مع 
الطائرة،  في  »لومارشان«  املحامي 
فقد فسره املحامي لقاضي البحث، 
في  للبحث  يــرافــقــهــا  ــان  كـ ــه  ــأن ب
موضوع صهرها موريس ابيطبول 

أما كيف تذهب  املعتقل في جنيف، 
في  للبحث  لدولة  دولــة  من  مطلقة 
ما  فهذا  املطلق،  زوجها  من  قضية 
لحد  تفسيره  املنطق  يستطع  لــم 
العامة  النيابة  وكيل  أن  إال  اآلن، 

بنبركة،  املهدي  قضية  محاكمة  في 
ــاذ طــوبــا، وضــح مــا خفي،  األســت
وأبان ما استتر، وفي مرافعته أثناء 
العام  الوكيل  قال  األولى  املحاكمة 
أوسترويتز  السيدة  ))إن  طــوبــا: 
تعتبر عنصرا هاما يف اجلهاز الذي 

اختطف املهدي بنبركة((. 
في  إذن،  أخــــرى،  إســرائــيــلــيــة 
أخرى  إسرائيلية  ويــد  املجموعة، 
إذن في العملية.. فهل هناك عناصر 
أو يهودية أخرى؟ طبعا  إسرائيلية 
لعب  الــذي  زوريتا  اليهودي  هناك 
املزايدة  عملية  في  أساسيا  دورا 
و»فيكون«،  الفرنسية  الشرطة  بني 
وتعهد بالعثور على املهدي بنبركة، 
وبقي دوره غامضا إلى أن عاد إلى 
ملهى  وفتح  البال،  مرتاح  املغرب 

كبيرا على شاطئ الدار البيضاء.
لقد كان زوريتا يتحرك في نونبر 

على  قدرته  مدعيا  بباريس،   1966
رفقة  بنبركة،  املهدي  على  العثور 
مغربي  يهودي  وشريكه،  صديقه 
وليس  أزویلوش،  جودا  اسمه  آخر 
بــغــريــب على  أزویـــلـــوش  جــــودا 
موظفا  أيضا  هو  كان  فقد  املغرب، 
املغربية  التجارة  بـــوزارة  ساميا 
أنيق،  شــاب  وهــو  االستقالل،  بعد 
ــعــروف بــتــأثــيــراتــه الــكــبــرى في  م
وأثناء  العامة،  االتصاالت  مجاالت 
الحملة النفسية التي كان يخوضها 
الفرنسي،  القضاء  ضد  »فيكون« 
»جودا أزویلوش« على اتصال  كان 
ماتش«  »باري  وبمجلة  بـ»فيكون« 
املهدي  عائلة  إلقناع  محاولة  في 
بــنــبــركــة بــضــرورة الــضــغــط على 
شروط  لقبول  الفرنسية  الحكومة 
)أداء الخمسمائة مليون(  »فيكون« 
موت  ولكن  بنبركة،  املهدي  إلرجاع 
»فيكون« وضع حدا الدعاءات جودا 

أزویلوش. 
منطلق  كله،  هــذا  ينسينا  فهل 
التي  الفضيحة  عن  الفصل،  هــذا 
هزت الرأي العام اإلسرائيلي والتي 
بدورهم  اإلسرائيليون  فيها  اعترف 
الكبير في قضية املهدي بنبركة؟ هل 
األطراف املذكورة كلها تعتبر غريبة 
أو بعيدة عن عملية االختطاف؟ وهل 
مخابرات  بأجهزة  االستعباط  بلغ 
أي  تعرف  ال  يجعلها  حدا  إسرائيل 
املهدي  قضية  مالبسات  عن  شيء 
لها  التحضير  أثناء  سواء  بنبركة، 
أو بعد تنفيذها، إذا لم يكن لها دور 

في ذلك التنفيذ؟ 
إن فضيحة »بول« كشفت بما فيه 
الذي  اإلسرائيلي  الدور  الكفاية عن 
ويضع  التساؤالت،  كل  عن  يجيب 
نقط تفسير أمام كل نقط االستفهام.
لقد أقدمت السلطات اإلسرائيلية، 
في إطار املرات القليلة التي تخرق 
على  اإلسرائيلي،  القانون  فيها 
إسرائيلية  صحيفة  من  عدد  حجز 
تــســمــى »بــــول« وتــرجــمــتــهــا من 
»الــهــدف«،  العربية  إلــى  العبرية 
ــعــدد املــحــجــوز قــد صدر  ــان ال وكـ
غطيت  وقــد   ،1966 دجنبر   11 في 
الــصــفــحــة األولــــى مــنــه بــحــروف 
التالي:  العنوان  تتضمن  بــارزة، 
بنبركة«،  »اإلسرائيليون في قضية 
العدد  حجز  بــاإلمــكــان  كــان  وقــد 
خطورة  أن  لــوال  بذلك،  واالكتفاء 
املوضوع،  تضمنها  التي  األســرار 
تقدم  اإلسرائيلية  الحكومة  جعلت 
ــو اخــتــطــاف  ــرق آخـــر، ه عــلــى خـ
شامويل  الجريدة  تحرير  رئيس 
ماكسیم  التحرير  في  ونائبه  مور، 
»الديمقراطية  ولــيــســت  ــالن،  ــي ك
وراء  كانت  التي  هي  اإلسرائيلية« 
الكشف عن هذه الخروقات، وال هو 
طالب  الــذي  اإلسرائيلي  البرملان 
بفتح بحث في املوضوع.. ومن هنا 
القصوى  الخطورة  حقيقة  تبرز 
اإلسرائيليان  الصحفيان  نشره  ملا 

الجريئان. 

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

42الحلـقــة

وكيل النيابة العامة يف محاكمة قضية املهدي بنبركة، األستاذ طوبا 

دور اليهــود يف قــ�ضية بنــربكة

إن فضيحة »بول« كشفت بما فيه الكفاية عن الدور 

اإلسرائيلي الذي يجيب عن كل التساؤالت، ويضع نقط 

تفسير أمام كل نقط االستفهام.


