
إخباري تحليل  رئيس المعارضة يحذر من المس تحت األضواء
بالديمقراطية الخطير 

إحياء اتهام لوبي أخنوش بالتهام
17 مليار درهم بدون حق 14 3

سري

بالتزامن مع توجه الكاتب األول حلزب االحتاد 
السياسي  املكتب  تشكيلة  حلسم  االشــتــراكــي، 
األمر  وهو  اجلديدة،  واليته  يف  سيرافقه  الذي 
اخلفي  الــصــراع  بسبب  موعده  عن  تأخر  الــذي 
العاصمة  صالونات  تتداول  االحتــاديــن)..(،  بن 
تعديل  عن  احلديث  مع  بالتزامن  طرحها  مت  فرضية، 
االحتاد  عودة  بإمكانية  تقول  احلكومة)..(،  تطعيم  أو 
االشتراكي إلى احلكومة، ملساندة األغلبية احلالية، وهو 
األمر الذي كان مطروحا يف البداية قبل التراجع عنه يف 

آخر حلظة)..(.  المؤسس:
مصطفى العلوي

مـدير النشر:
الطيب العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

  

الضائعة الحقيقة  اإلسرائيلــية ملف الصحــافة 
بنبركة وقضية 

المحاوالت الجزائرية إلفساد
المغــرب وروســيا بــين  28العــالقة  6

وباعتراف  فرنسا«  »ماما  إن  بل  المغرب،  إلى  فرنسا  من  دائما  تأتي  ال  الدروس  فإن  البعض،  يعتقده  ما  بخالف 
تأخذ الدروس من المغرب.. ومنذ انطالقه عبر  رؤسائها الكبار، أمثال جاك شيراك وقبله فرانسوا ميتران.. كانت 
سفينة حزب »إلى األمام« سنة 2016، ثم حزب »الجمهورية إلى األمام«، حافظ إيمانويل ماكرون، في مواجهة 
اليمين المتطرف الذي تمثله في الدور الثاني مارين لوبان، على كامل حظوظه للفوز بوالية رئاسية جديدة، قد 

تحمل الجديد بالنسبة للمغرب فيما يتعلق بقضيته الوطنية األولى في مستقبل األيام)..(.

التفاصيل  في  ركن  »بين  السطور«
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دروس االستحقاقات

الفرنسية
ب للمغــــر
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1603 من 15 إلى 21 أبريل 2022

بقلــم               الطيب العلوي

دروس االستحقاقات 
الفرنسية للمغرب

السياسية  األوضـــاع  على  مــّنــا  يطلع  مــن 
الــســائــدة، ســيــجــد أن الــكــثــيــر مــن الــتــكــتــات 
ما  إيــجــاد  على  تعمل  السياسية  والتجمعات 
لكن  إليه،  َتْصُبو  ما  في  يساعدها  أو  يحميها 
حكمة  العقاء  خالها  من  يجد  املطاف،  آخر  في 
بحديث  ليست  والتي  أوسطها«،  األمور  »خير  أن 
الناس، وإنما  العديد من  »ص« كما يظن  للرسول 

هي فقط من أقوال الحكماء.
وإذا كان مسك العصى من الوسط لم يمثل الحل 
األمور  تتعّلق  عندما  خصوصا  قبل،  من  األمثل 
لها  تكون  قد  التي  واملصيرية،  املهمة  بالقضايا 
مخاطر وخيمة، فقد أصبح يتضح اآلن، بعد تكرار 
لعام  الفرنسية  الرئاسية  االنتخابات  سيناريو 
إيمانويل  تأهل  عن  مؤخرًا  أسفر  والــذي   ،2017
ماكرون ومارين لوبان مّرة أخرى للدور الثاني، مع 
حظوظ قوية لحفاظ ماكرون على كرسي الرئاسة، 
قد  الحالية  الفرنسية  االنتخابات  أيضا  لتكون 
االشــتــراكــي،  للحزب  تاريخية  خــســارة  شــهــدت 
على  تعاقبا  اللذين  الديغولي،  املحافظ  واليميني 

السلطة لعقود عديدة.
الكثيرون  سيتساءل  الــعــنــوان،  قـــراءة  عند 
من  املــغــرب  سيستفيده  ــذي  الـ مــا   - شــك  بــا   -
في  ليس  املغرب  أن  لنقول  الفرنسية،  االنتخابات 
من  وباألخص  أحد،  أي  من  درس  أي  لتلقي  حاجة 
السياسية  فالنخب  بالعكس،  بل  فرنسا)...(،  ماما 
أكثر  املغرب  من  دروســا  تلقت  التي  هي  الفرنسية 
اعترفوا  الذين  الفرنسيني،  من  املغاربة  تلقاه  ما 
للرئيس  سبق  وقــد  مناسبة،  مــن  أكثر  فــي  بذلك 
قال  أن  شيراك،  جاك  الراحل،  اليميني  الفرنسي 
الثاني:  الحسن  له  املغفور  عن  حديثه  معرض  في 
فهم  على  بمساعدتي  الثاني  للحسن  مدين  »إنني 
اإلسامي،  العربي  العالم  وقيم  لتعقيدات  أفضل 
ببعد  تتميز  تحليات  من  بتمكيني  له  مدين  وأنــا 
في  السام  فرص  حول  وكذلك  املآسي  حول  النظر 
له أيضا بتمكيني من  إنني مدين  الشرق األوسط.. 
في  أوروبا  وبدور  الدولية،  للرهانات  واضح  وعي 
منطقة البحر األبيض املتوسط، وأيضا بما ينتظره 
الفرنسي  للرئيس  سبق  كما  فرنسا«،  من  العالم 
ذلك،  بِمثل  اعترف  أن  ميتران،  فرانسوا  اليساري، 
أقامها  عشاء  مأدبة  خال  الخاصة)...(،  وبطريقته 
بتدخل  الكل  وفوجئ  شرفه،  على  الثاني  الحسن 
صحفي فرنسي شهير، توجه بالحديث مباشرة إلى 
يتحدث  عندما  بالخجل  تشعر  »أال  قائا:  ميتران 
منك  أفضل  الفرنسية  اللغة  العربي  املغرب  ملك 
وأنت رئيس فرنسا؟«.. فلم يتأخر رد ميتران طويًا، 
وابن  ملك  الرجل  »هــذا  فــورًا:  مواطنه  أجــاب  بل 
ميتران  كان  بينما  القصور،  في  وتعلم  تربى  ملك، 
جنديًا في أحد املعسكرات، وبالكاد يتعلم«.. ليجدد 
الثاني  الحسن  ذهب  ملا  املغرب  حق  في  اعترافاته 
ألقى  أخــرى)...(،  مأدبة عشاء  باريس، وخال  إلى 
طياته  في  حمل  خطابا  ميتران  الفرنسي  الرئيس 
العربية  الحقوق  فيه عن  رسائل كثيرة)...(، تحدث 
األراضي  في  إسرائيل  وحقوق  إسرائيل،  أرض  في 
نفسه:  عن  بالقول  حديثه  واختتم  العربية)...(، 

»السيد ميتران يعتمد عليكم«.
فــي خضم  اآلن،  املــغــرب  يخص  ــذي  ال الـــدرس 
أنه  هو  حاليا،  فرنسا  تعرفها  التي  االنتخابات 
شيراك،  اليميني  توفي  حاله،  على  يظل  شيء  ال 
يتضح  بدأ  الزمن،  مرور  ومع  ميتران،  واليساري 
وضوح الشمس أن املبادئ السياسية لكل ما هو 
أو  عريقة  أحــزاب،  هي  ما  وكل  ويساري،  يميني 
حديثة، في طريق االندثار، وبكل بساطة، كل ما ال 

يتغير وفق تغيرات العصر، قد يندثر..

الوزيرة بنعلي تتطاول 
على المؤسسات وتخترع 

مجلسا ال وجود له 
في الدستور

بنعلي

بنجلون  الملياردير 
يبيع مشاريعه 

في مراكش
الرباط. األسبوع

أن  مطلعة،  مصادر  أفــادت 
بنجلون،  عثمان  املــلــيــارديــر 
قرر  البنوك،  مجموعة  مالك 
ــب تــجــاري  ــرك بــيــع فــنــدق وم
بمدينة  جليز  منطقة  في  يقع 

مراكش.
أن  املصادر،  ذات  وأضافت 
رجــل األعــمــال املــعــروف يريد 
املشاريع،  بعض  من  التخلص 
االقتصادية  الــظــروف  بسبب 
ــع  وانـــخـــراطـــه فـــي مــشــاري

واستثمارات أخرى كبيرة.
ــى أن  وأشـــارت املــصــادر إل
بتسويق  يقوم  أجنبيا  مكتبا 
استقطاب  قصد  املــشــروعــني 
ــال أوروبـــيـــني أو  ــال أعــم رجـ
خــلــيــجــيــني لـــشـــراء الــفــنــدق 

واملركز التجاري.
بنجلون  عــثــمــان  ويــعــتــبــر 
محمد  لبرج  املمولني  أكبر  من 
ــاط، والـــذي  ــرب ــال الـــســـادس ب
مالية  تكلفة  إنــجــازه  تطلب 
مايير   3 إلـــى  تــصــل  كــبــيــرة 

درهم.

هل يتحول المغرب لبلد مصدر للغاز ؟

»الرام« تغــضب الربــابنة
الرباط. األسبوع

املتدربون  الربابنة  خاض 
املغربية،  امللكية  بالخطوط 
مقر  أمــام  احتجاجية  وقفة 
البيضاء،  بالدار  الشركة 

لــلــمــطــالــبــة بــتــســويــة 
وضــعــيــتــهــم املــهــنــيــة 

املالية. ومستحقاتهم 
واستنكرت تنسيقية 
املتدربني،  الطيارين 

املغربية  امللكية  الخطوط  تعامل  طريقة 
متابعتهم  إلــى  لجأت  حيث  الربابنة،  مع 
قضائيا الستخاص مبلغ القروض البنكية 
في  تكوينهم  لتمويل  منها  استفادوا  التي 

تولوز الفرنسية بضمان الشركة.
قــرار  مــن  استيائهم  عــن  الربابنة  وعــبــر 
التوقيف الذي اتخذته إدارة الشركة في حقهم، 
عملهم  اســتــئــنــاف  مــن  ومنعهم 
وتغطيتهم  أجــورهــم  وتوقيف 

الصحية.

الرباط. األسبوع

كشفت وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية 
املستدامة، ليلى بنعلي، أن املغرب يتوفر 
يكفي  الغازوال  من  ضئيل  مخزون  على 
ملدة 26 يوما فقط، يقدر بـ 437 ألف طن، 
ويبلغ مخزون البنزين 83 ألف طن، وهو 

ما يغطي حاجيات 43 يوما.
لجنة  اجتماع  خال  الوزيرة  وأضافت 
الــنــواب،  بمجلس  األســاســيــة  البنيات 

البترولية  املــواد  من  املغرب  مخزون  أن 
 ،2022 أبريل   11 بتاريخ  بلغ  السائلة 
بالنسبة  طن  ألف  و191  طن،  ألف   789
بالنسبة  طن  ألف  و701  البوطان،  لغاز 
مخزون  أن  إلى  مشيرة  الحجري،  للفحم 
 34 حاجيات  لسد  يكفي  الطائرات  وقود 

يوما فقط، إذ يبلغ 36 ألف طن.
تشتغل  الــــوزارة  أن  بنعلي  وقــالــت 
ــى مــجــلــس لــأمــن الـــطـــاقـــي، وهــو  عــل
وليس  الدستور،  في  له  ال وجود  مجلس 
النوع  هــذا  اقــتــراح  فــي  الــحــق  للوزير 
من  أكبر  مؤسسات  ألنها  املجالس،  من 
أجل  من  بالسيادة)..(،  تتعلق  الوزيرة، 

في  الطاقية  للوضعية  الدقيق  التتبع 
سيمكن  حيث  املــجــاالت،  كل  في  الباد 
التي  املناسبة  ــراءات  اإلجــ اقــتــراح  مــن 
ينبغي اعتمادها إذا تعرض قطاع الطاقة 
تحديد  على  سيعمل  كما  لــلــصــدمــات، 
وضمان  الطاقي  باملخزون  املعنية  املواد 

السيادة الطاقية بالباد.
مصفاة  تشغيل  أن  الوزيرة  واعتبرت 
»السامير« لن يخفض أسعار املحروقات، 
أن  مبرزة  فقط،  بالتخزين  ترتبط  ألنها 
حال  في  األســعــار،  على  املصفاة  تأثير 
بشرط  إال  يتحقق  لن  تشغيلها،  ــادة  إع

تخليها عن هامش الربح.

بعد كشف ضعف 
مخزون المحروقات

بنجلون

الرباط. األسبوع

قالت أمينة بنخضراء، املديرة العامة 
للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب 
بمجلس  حــضــورهــا  خــال  واملــعــادن، 
النواب، أن عمليات حفر 67 بئرا خال 

الفترة ما بني سنة 2000 و2022، 
أربعني  اكتشاف  عن  أسفرت 
بئرا تحتوي على كميات من 
واعتبرت  الطبيعي،  الغاز 
رغم  االستكشافات  هذه  أن 
تتميز  أنها  إال  صغرها، 
بـــمـــردوديـــة اقــتــصــاديــة، 
نظرا لتوفر شبكة األنابيب 

ــة ووحـــدات  ــازي ــغ ال
محلية،  صناعية 
مــشــيــرة إلـــى أن 
التنقيب  شركات 

مع  املبرمة  االتفاقيات  على  بناء  تقوم 
للهيدروكاربونات،  الوطني  املكتب 
لاهتزازات  والتأويل  النسخ  بأشغال 
في  استكشافية  آبار  حفر  ثم  الثنائية 
التقييمية  الــدراســات  أثبتت  ما  حالة 

وجود مؤشرات.
شركة  أن  بــنــخــضــراء،  وأوضــحــت 
اكتشاف  من  تمكنت  »ريبسول« 
كميات من الغاز بمنطقة الغرب 
وبالضبط بساحل العرائش، 
وهو ما تأكد بواسطة البئر 
طـــرف شركة  مــن  املــنــجــزة 
»شاريوت أويل« نهاية سنة 
التنقيب  أن  مضيفة   ،2021
عن  أسفر  تندرارة،  بحوض 
حيث  بئرين،  اكتشاف 
ــرام اتــفــاقــيــة  ــ تـــم إبـ
ــحــقــل  لــتــطــويــر ال

وتأهيله لإلنتاج.

عدو

بنخضراء



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
3 العدد: 1603 من 15 إلى 21 أبريل 2022

كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع

فريق  رئيس  شهيد،  الرحيم  عبد  قــال 
الشعبية  لــلــقــوات  االشــتــراكــي  ــحــاد  االت
فرق  بني  التنسيق  أن  الــنــواب،  بمجلس 
النواب  مجلس  داخل  املعارضة  ومجموعة 
لم يكن عمال زائدا وال تصرفا اعتباطيا، بل 
إنه مبادرة ضرورية أملتها إفرازات املشهد 
 8 انتخابات  بعد  ملا  والبرملاني  السياسي 
الحكومية  لألغلبية  توجه  وظهور  شتنبر، 
الهيمنة وتكريس سياسة  والبرملانية نحو 
األمر الواقع، مضيفا أن من حق املعارضة 
البرملانية أن تنسق جهودها وتوحد كلمتها 
املنصوص  األساسية  حقوقها  عن  للدفاع 
الدستور،  من  العاشر  الفصل  في  عليها 
أساسي  كمكون  االعتباري  وضعها  وعلى 
في مجلس النواب طبقا للفصل الستني من 

الوثيقة الدستورية.
فرق  بني  التنسيق  أن  شهيد  وأوضــح 
النواب  مجلس  داخل  املعارضة  ومجموعة 
وضع  أمــام  جماعي  فعل  رد  بمثابة  كــان 
وانحرافات  انزالقات  عن  ناتج  سليم  غير 
يشكل  مؤسساتي  سلوك  وأمــام  األغلبية، 
ببالدنا،  الديمقراطية  املمارسة  على  خطرا 
الخطر  نــاقــوس  دق  ــواجــب  ال مــن  وكـــان 
البرملان،  مكونات  وباقي  الحكومة  وتنبيه 
السياسية  التعددية  صيانة  ضــرورة  إلى 
تطوير  أجــل  مــن  املؤسساتي  ــوازن  ــت وال
التحديات  وكــســب  الديمقراطي  البناء 

التنموية املطروحة حاال ومستقبال.
أن  االشتراكي  الفريق  رئيس  واعتبر 
مجلس  داخل  للمعارضة  التنسيقي  األداء 
ولم  كبير  حــد  إلــى  موفقا  كــان  ــواب  ــن ال
خالل  ــاالت  إشــك أو  صــعــوبــات  تعترضه 
من  لكن  الخريفية،  البرملانية  ــدورة  ــ ال
أن  املعارضة  ومجموعة  لفرق  الطبيعي 
التنسيق،  لطريقة  األولــي  بتقييمها  تقوم 
من  املتوخاة  ولــألهــداف  إنــجــازه،  تم  وملــا 
هذا التنسيق، خاصة في عالقته باملكونات 
من  وبمواقفها  لــه  املشكلة  السياسية 
اليوم، مضيفا  الوطنية املطروحة  القضايا 
كل  على  منفتح  االشــتــراكــي  الفريق  أن 
تموقع  تعزيز  شأنها  من  التي  املــبــادرات 
املعارضة داخل املؤسسة البرملانية، والرفع 
من أداء املعارضة في مجال مراقبة العمل 
العمومية،  السياسات  وتقييم  الحكومي 
مكونات  بني  التنسيق  قوة  »إن  قال:  حيث 
أدنــى  حــدا  تتطلب  البرملانية  املعارضة 
يجري  ما  إزاء  املــواقــف  في  التقاطع  من 
التوافق  من  ضــروريــا  وحــدا  بــالدنــا،  في 

التنسيق، ويتطلب  واالحترام بني مكونات 
الكثير من الوضوح السياسي املقتنع فعال 
ملنطقة  مجال  فال  املعارضة..  في  بالتموقع 
وال  املسؤول  السياسي  العمل  في  رمادية 

في املعارضة البرملانية البناءة والجادة«.
القوانني  سحب  موضوع  وبخصوص 
أوضح  للحكومة،  العامة  األمانة  وجــواب 
يتعلق  ال  األمـــر  أن  شهيد  الــرحــيــم  عبد 
عدمها،  من  الحكومي  السلوك  بدستورية 
همت  والــتــي  ذاتــهــا  السحب  بعملية  بــل 
القانون  قبيل مشروع  من  أساسية  قوانني 
التغطية  ــون  ــان ق ومـــشـــروع  الــجــنــائــي، 
الصحية، ومشروع قانون االحتالل املؤقت 
قانون  ومشروع  للدولة  العمومي  للملك 
املناجم، فالحكومة تصرفت بمنطق أحادي 
تقم  ولــم  التشاركية،  باملقاربة  يؤمن  ال 
والنواب  النائبات  مع  املسبق  بالتواصل 
واألكثر  البرملانية،  األخالقيات  تمليه  كما 
هذه  تسحب  وهــي  الحكومة  أن  ذلــك،  من 
تقديم  عناء  نفسها  تكلف  لــم  املــشــاريــع، 
ولم  املالئمة،  التفسيرات  أو  التبريرات 
أفق  بــأي  األمــة  ممثلي  أمــام  نفسها  تقيد 

زمني إلعادة إيداعها مجددا.
انتقد  االشــتــراكــي  الــفــريــق  أن  وأبـــرز 
يــفــتــرض فيها  الــتــي  الــحــكــومــة  تــصــرف 
التعاون والتكامل مع املؤسسة الدستورية 
طبقا ملا تنص عليه املقتضيات الدستورية، 
بمنطق  الــعــمــل  أيــضــا  فيها  ويــفــتــرض 
تشاركي وليس انفرادي كما أشار إلى ذلك 
أثناء  املعارضة  ومجموعة  فــرق  تنسيق 
تقديم تقييم لعمل مجلس النواب بمناسبة 
اختتام الدورة البرملانية الخريفية، أمال أن 
في  باإلسراع  األمر  هذا  الحكومة  تتدارك 
مجددا  املسحوبة  القوانني  مشاريع  إيداع 
ولتفادي  ألهميتها،  النواب،  مجلس  لدى 

هدر الزمن التشريعي.     
التي  الــحــالــيــة  ــلــظــروف  ل وبــالــنــســبــة 
االقتصادي  املستوى  على  البالد  تعرفها 
الفريق  أن  شهيد  كشف  واالجــتــمــاعــي، 
دعا  الرقابية،  مهامه  إطار  في  االشتراكي 
الحكومة إلى اإلسراع في مراجعة التدابير 
 ،2022 لسنة  املالية  قانون  أقرها  التي 
التي  الطارئة  املستجدات  مع  ومالءمتها 
لم تكن متوقعة في الفرضيات املالية التي 
وطالب  اإلعـــداد،  مرحلة  أثناء  اعتمدتها 
الطابع  ذات  ــراءات  اإلجـ تعزيز  بضرورة 
أيضا  بل  للمهنيني،  فقط  ليس  االجتماعي، 
أجل  من  املغربي،  املجتمع  شرائح  ملختلف 
تخفيف العبء عنهم نتيجة ارتفاع أسعار 
املحروقات واملواد االستهالكية األساسية. 
وأشار إلى أن املعارضة كقوة اقتراحية، 
إلى  الحكومة  تنبيه  ــى  إل سباقة  كــانــت 

الالزمة  اإلجـــراءات  اتخاذ  في  تقاعسها 
لبالدنا  االستراتيجي  املــخــزون  لتدبير 
السادس،  محمد  امللك  ذلــك  إلــى  دعــا  كما 
والصحية  الــغــذائــيــة  ــواد  ــ امل مــجــال  ــي  ف
وهو  محتمل،  طارئ  لكل  تحسبا  والطاقية 
األزمــة  ظل  في  ملموسا  واقعا  أصبح  ما 
الــروســيــة األوكــرانــيــة مــن جهة، وبــوادر 
موسم فالحي غير مطمئن، حيث سجلت ما 
قامت به الحكومة في املجالني االقتصادي 
لكن  امللحوظ،  بالتعثر  ولو  واالجتماعي 
في نفس الوقت أكدت على ضرورة حماية 
وتسريع  لــلــمــواطــن،  الــشــرائــيــة  ــدرة  ــق ال
في  والشروع  االجتماعية،  الحماية  تفعيل 

اإلصالح الحقيقي للمنظومة الجبائية. 
وقال شهيد أن األزمة الروسية األوكرانية 
خلقت مجموعة من التداعيات على الصعيد 
السياسي  املستوى  على  ســواء  العاملي، 
الجيو-استراتيجية  بالتحوالت  املرتبط 
وإعادة تشكيل التحالفات الدولية، أو على 
واالجتماعي  واملالي  االقتصادي  املستوى 
االقتصادية  املنظومة  بانهيار  يتعلق  فيما 
ــأثــيــرات في  ــن ت ــة ومـــا لــهــا م ــي ــران األوك
العالم،  دول  اقــتــصــادات  مــن  مجموعة 
نتيجة  للنازحني  اإلنساني  بالوضع  أو 
تدفقات الهجرة خارج األراضي األوكرانية، 
والغرب  روسيا  بني  املحتدم  الصراع  أو 
االقتصادية  العقوبات  بفرض  املطبوع 
وردود األفعال الروسية إزاءها، أو غيرها، 
التفاوض  كفة  تغليب  في  أمله  عن  معبرا 
السلمية  التسوية  واعــتــمــاد  السياسي 
الدولية  األبعاد  ذي  اإلقليمي  النزاع  لهذا 
املتشعبة، وذلك لتفادي مثل هذه التداعيات 

ذات األثر البالغ دوليا وإقليميا ووطنيا.
بلدان  من  العديد  مثل  بالدنا  أن  وتابع 
بالتداعيات  مباشر  بشكل  تأثرت  العالم، 
األزمــة  تخلقها  زالــت  ومــا  خلقتها،  التي 
انعكاساتها  حيث  من  األوكرانية  الروسية 
السيما  الوطني،  االقتصاد  على  السلبية 
عالقات  النزاع  بطرفي  تربطه  املغرب  وأن 
استيراد  يخص  ما  في  مهمة  اقتصادية 
ومشتقاتهما،  والــغــاز  والــبــتــرول  القمح 
مرحلة  في  تنعكس  األزمــة  جعل  ما  وهــو 
املواد  العديد من  ارتفاع أسعار  أولى على 
االشتراكي  الفريق  أن  مبرزا  االستهالكية، 
دعــوة  ــى  إل سباقا  كــان  الــنــواب  بمجلس 
الحكومة من أجل اتخاذ إجراءات شجاعة 
االنعكاسات  ــذه  ه ملــواجــهــة  واستباقية 
للمواطنني، ونبه  القدرة الشرائية  وحماية 
التي  املتواصلة  املضاعفات  إلى  الحكومة 
ستكون لهذه األزمة، خاصة أمام املؤشرات 
ذلك  وتأثير  بالجفاف  املتعلقة  الواضحة 

على املحصول الفالحي لهذه السنة.   

والسياسيني  املواطنني  من  كثير 
ــارات  ــســي ــود ال ــ يــتــحــدثــون عـــن وق
قام  ــد  أح ال  لكن  تكلفته،  ــاع  ــف وارت
بتحريك ملف »وقود الطائرات« الذي 
يشهد هو اآلخر زيادات كبيرة، وتقول 
مصادر مطلعة أن »لوبي حكومي« هو 
امللف  هذا  فتح  عدم  وراء  يقف  الذي 
هذا  محتكري  مــع  للمشاكل  تفاديا 
مصالحهم  تتداخل  الذين  الــســوق، 
مدير  أن  كما  والبرملان،  الحكومة  بني 
شركة »الرام«، عبد الحميد عدو، الذي 
أن  يمكنه  ال  أخطاء)..(،  عدة  ارتكب 

يتجرأ على فتح املوضوع)..(.

ــال«..  ــائ ــن الــخــيــمــة خـــرج م »مــ
والذي  الغامض)..(  »فرصة«  برنامج 
بدعوى  املاليير  يستنزف  أن  ينتظر 
تشغيل الشباب، تم في البداية سحبه 
من وزارة التشغيل)..(، وبعدها قامت 
الوزيرة التي تم تكليفها به، رغم أنه 
من  بسحبه  بالتشغيل،  لها  عالقة  ال 
يسمى  مــا  تكليف  ــم  وت الــصــحــافــة، 
ــع الــتــواصــل  بــاملــؤثــريــن عــلــى مــواق
ما  وهــو  ــه،  ل بالترويج  االجتماعي 
يؤشر على فهم خاطئ لدور الصحافة 
من طرف هذه الحكومة، التي ال تميز 
بني »اإلعالم والصحافة« و»التواصل 

االجتماعي«.

الوطني  التجمع  حــزب  يــحــاول 
لألحرار خلق موجة من املدافعني عن 
رئيسها،  وعلى  الحالية،  الحكومة 
وقد فطن البعض إلى حيلة من الزمن 
في  تدريبي  »معسكر«  بإقامة  الغابر، 
بعض  لتكوين  خصص  فخم،  فندق 
عن  ــاع  ــدف ال طريقة  على  العناصر 
الحكومة، بينما الذي يمكن أن يدافع 
امليدان،  في  عملها  هو  الحكومة  عن 

وليس الصفقات التواصلية)..(.

»ولد  أن  إعالمية  مصادر  قالت 
في  الــحــدث  ليخلق  عــاد  الفشوش« 
بــإحــداث  اتهامه  بعد  رمــضــان،  عــز 
ــي حالة  ــي فــنــدق وهـــو ف خــســائــر ف
عن  التساؤل  ليطرح  طافح)..(،  سكر 
الخمور  بتسويق  تقوم  التي  الجهة 
في رمضان، وأين هو »الكوسطاتور« 

هذه املرة)..(؟

ــزا«  ــ ــة »أل ــم يــصــدر عــن شــرك لـ
اإلسبانية التي فوض لها تدبير قطاع 
رد  أي  مدن،  عدة  في  الحضري  النقل 
التي كان  فعل عن الحوادث األخيرة، 
بعضها مميتا، حيث تسببت حوادث 
»ألــزا«  حافالت  فيها  وجــدت  خطيرة 
الشركة  لكن  جسيمة،  خسائر  فــي 
مؤخرا  حصل  ما  توضح  لم  املعنية 
أكادير، وخالل هذا األسبوع عند  في 

مدخل مدينة تمارة)..(.

ــة مـــن الــصــني  ــديـ تـــســـبـــبـــت هـ
إلســرائــيــل، وهــي عــبــارة عــن كــؤوس 
الحرارة،  على  تحافظ  ذكية  متطورة 
ــا ســـفـــارتـــهـــا ملــســؤولــني  ــهـ ــدتـ أهـ
الفصح«،  »عيد  بمناسبة  إسرائيليني 
وصلت  كبيرة  ضجة  في  )تسببت( 
إلـــى حـــد فــتــح تــحــقــيــق مـــن طــرف 
اعتبار  على  اإلسرائيلية،  املخابرات 
»ميكروفونات«  تتضمن  األكــواب  أن 
إلى  التحقيق خلص  للتجسس، ولكن 

تكذيب هذه الفرضية)..(.

تحت
األضواء

ئيــــــــــــس  ر
المعــارضة 
مـــن  يحـــذر 

الخطــير  المس 
بالديمقــراطية

عبد الرحيم شهيد 
يكشف عن اختالل 

التشريعية المؤسسة 
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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

صورة من أيام مجد وزارة الثقافة: وزير الثقافة 
الحاج امحمد باحنيني إلى اليمين، ومعه مجموعة 

من كبار المسؤولين عن قطاع الثقافة، بينهم 
الكاتب الكبير مصطفى الصباغ )بالنظارات(.

وزارة الثقافة أيام المجد

»وزراء الفايسبوك و»اإلنستغرام« يحتقرون الصحافة
أسعار الخضر والتصفيق 

يشعالن الصراع في البرلمان 
هل تحول 

»المخطط األخضر« 
إلى »مخطط أسود« ؟

الرباط. األسبوع
  

خلقت أسعار الخضر في األسواق الوطنية 
ــة الـــــوزراء تحت  والــتــصــفــيــق عــقــب أجــوب
بني  وصــراع  كالمية  مشادات  البرملان،  قبة 
املعارضة ونواب األغلبية في مجلس النواب.

ــواب املــعــارضــة موجة  وانــتــقــد بــعــض نـ
مختلف  تعرفها  التي  الخضر  أسعار  غــالء 
يؤثر  مما  رمضان،  املغربية خالل شهر  املدن 
من  ويزيد  للمواطنني  الشرائية  القدرة  على 
املعوزة  لألسر  االجتماعية  الوضعية  تأزيم 

والطبقات الفقيرة.
أن  الجلسة  خــالل  حموني  رشــيــد  وقـــال 
أصبحت  والبصل  والفلفل  الطماطم  أسعار 
الفواكه ووجه  أثمنة  املواطن مثل  فوق طاقة 
املخطط  فائدة  ما  الفالحة:  وزير  إلى  سؤاال 
الفالحي إذا لم تؤمن األمن الغذائي للمغاربة 
أن  وأضاف  مناسبة؟  بأسعار  الخضر  وتوفر 
بالنسبة  »أخــضــر«  هو  األخــضــر«  »املخطط 
للشركات التي تصدر املنتجات الفالحية إلى 
الخارج، و»مخططا أسود« في عيون الفقراء، 
في  ساهم  الفالحي  املخطط  أن  إلى  مشيرا 
ضياع املوارد املائية بسبب اختيارات زراعية 
غير منتجة، بحيث لم نستطع إنتاج االكتفاء 

الذاتي من القمح.
ــر الــفــالحــة، محمد  مــن جــهــتــه، قـــال وزيـ
والعمل  األخضر  املخطط  »بــدون  الصديقي: 
املاضية،  ســنــوات  عشر  خــالل  أنجز  الــذي 
التي  األوضــاع  عكس  كارثية  الحالة  لكانت 
أن  كما  املتقدمة«،  الدول  من  العديد  تعيشها 
في  متوفرة  والخضر  الغذائية  املواد  »جميع 

األسواق، إال أن مشكلة األسعار عاملية«.
وشهدت الجلسة مشادات كالمية بني نواب 
التصفيق  ظاهرة  حول  واألغلبية  املعارضة 

حيث  ــوزراء،  ــ ال أجــوبــة  عقب 
أن  اإلبراهيمي،  النائب  أكد 
تصفيق نواب األغلبية خالل 
مناقشة مشكل األسعار غير 
اعتبرها  بينما  مــقــبــول، 
ــق »الـــبـــام«  ــريـ ــيـــس فـ رئـ
معمول  عـــاديـــة  ظـــاهـــرة 

بــهــا فــي الــبــرملــان 
البريطاني.

ًة  َمْرِضيَّ َراِضَيًة  َربِِّك  ِإلَى  اْرِجِعي  ُة  اْلُمْطَمِئنَّ النَّْفُس  ُتَها  َأيَّ َيا   (
َفاْدُخِلي ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّت ( صدق اهلل العظيم.

بــــبــــالــــغ احلــــــزن 
نبأ  تلقينا  واألســــى، 
برحمة  املشمول  وفــاة 
الغالي  الفقيد  اهلل، 
اإلدريــســي،  احلمومي 
أبريل   10 ــد  األح يــوم 
ــذي يعد  والـ ــاري،  ــ اجل
عــلــيــه  اهلل  ــة  ــ ــم ــ رح
ــن أوائـــــل خــريــجــي  مـ
بعد  اإلداريــة  املدرسة 

االستقالل.
جنازة  شيعت  ــد  وق
ــب  ــوك م يف  الــفــقــيــد 
وفاته  وتركت  ُمهيب، 
نفوس  يف  ــا  وأمل حسرة 
األهـــــــل واألقـــــــــارب 

واحملبني، ملا كان له من مناقب خير ونبل األخالق.
إلى  التعازي  بأحر  »األسبوع«  تتقدم  األليمة،  املناسبة  وبهذه 
»املواساة«  جمعية  رئيسة  الفاسي،  الزهراء  فاطمة  اللة  زوجته 
للبنات، وإلى أوالده: موالي األمني، والسي محمد، واللة عائشة، 
واللة زينب، وإلى إخوانه: جنيب ونسيمة وجنية. داعني اهلل أن 

يرزقهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الرباط. األسبوع

بعض  لدى  جديدة  ظاهرة  بــرزت 
اللجوء  في  متمثلة  الحكومة  وزراء 
إلى »املؤثرين« و»املؤثرات« من أجل 
الحكومية  املشاريع  بعض  تسويق 
سواء في مجال التشغيل أو التعليم 

أو الصحة أو السياحة.
ــرة الــســيــاحــة  ــ ــأت وزيـ ــج وقـــد ل
والصناعة التقليدية، فاطمة الزهراء 
و»املؤثرات«  »املؤثرين«  إلى  عمور، 
من أجل التسويق ملشروع »فرصة«، 
التشغيل  بقطاع  عــالقــة  ــه  ل ــذي  الـ
مساعدات  تقديم  عبر  ــاوالت،  ــق وامل
للشباب إلقامة مشاريع صغيرة مدرة 
للدخل، حيث خصصت ميزانية مالية 
مليون  و300  ملليارين  تصل  مهمة 
برنامج  مــواكــبــة  أجــل  مــن  سنتيم 

»فرصة« على مستوى التواصل.
الوطنية  التربية  لوزير  سبق  كما 
جــدال  أثـــار  أن  بــنــمــوســى،  شكيب 

مع  اجتماعا  عقد  بعدما  واســعــا 
االنفتاح  أجل  من  »املؤثرين«  بعض 
على املدرسة العمومية، حيث ناقش 
قضايا التعليم العمومي خالل لقائه 
ــن« قــصــد الــتــرويــج  ــري مــع 8 »مــؤث
والــرقــي  التعليم  إصـــالح  ملــشــروع 
عليه  جر  مما  العمومية،  باملدرسة 
نقابيني  قبل  من  واسعة  انتقادات 

وإعالميني.

وزراء  ــة  عــالق ــرزت  ــ ب ــد  وقـ ــذا،  ــ ه
الــحــكــومــة مــع »املـــؤثـــريـــن«، خــالل 
السياسية  األحــــزاب  ــدادات  ــع ــت اس
استعانت  كما  شتنبر،   8 النتخابات 
بـ»املؤثرين«  بدورها  الصحة  وزارة 
تشجيع  ــل  أجــ مـــن  ــرات«  ــ ــؤثـ ــ و»املـ
»كورونا«  لقاح  تلقي  على  املواطنني 
ــراءات االحــتــرازيــة  ــاإلجـ والــتــقــيــد بـ
والتباعد خالل فترة انتشار الفيروس.

ــع  ــر مــواق ــد نــشــطــاء عــب ــق ــت وان
ــاعــي، اعــتــمــاد  ــم ــواصــل االجــت ــت ال
»املؤثرين«  على  السياحة  وزيـــرة 
و»الفايسبوك«  »اإلنستغرام«  في 
الترويج  ــل  أج مــن  و»الــيــوتــيــوب« 
بتقديم  املتعلق  »فــرصــة«  ملــشــروع 
ماليني   10 لـ  تصل  للشباب  قروض 
من أجل إنجاز مشاريع، معتبرين أن 
لجوء وزراء الحكومة إلى »املؤثرين« 
و»املؤثرات« من أجل إبراز وتسويق 
أعضاء  فشل  يؤكد  املشاريع،  بعض 
الحكومة في التواصل مع الصحافة 
انتقدوا  كما  الــعــام،  الـــرأي  إلقــنــاع 
»املــؤثــريــن«  إلــى  الحكومة  لــجــوء 
ــج حــكــومــيــة حــول  ــرام لــتــســويــق ب
والتعليم،  والسياحة،  التشغيل، 
التنموي،  ــمــوذج  ــن وال والــصــحــة، 
املختصني  اســتــبــدال  أن  معتبرين 
والصحفيني  والبرملانيني  والخبراء 
القضايا  ملناقشة  ــن«،  ــري ــؤث ـــ»امل ب
هناك  بــأن  تفسيره  يمكن  الكبرى، 
رغبة في التسويق فقط بدل املناقشة 

والتحليل واملساءلة.

بنموسى رفقة عمور

اتهام وهبي بخوصصة مهام كتابة الضبط

الرباط. األسبوع

خرجت نقابات قطاع العدل بانتقادات الذعة 
خطة  بمشروع  يتعلق  فيما  الوصية  للوزارة 
يسعى  والتي  الجديدة،  والقوانني  العدالة 
على  فرضها  إلى  وهبي،  اللطيف  عبد  الوزير 
العدل  قطاع  في  العاملني  واملوظفني  الهيئات 

دون مشاورات أو فتح نقاش في هذا الشأن.
للعدل،  الديمقراطية  املنظمة  وانتقدت 
بإصالح  املتعلقة  املقتضيات  تنزيل  طريقة 
منظومة العدالة، خاصة املحور املتعلق بهيئة 
املمنهج«  »اإلقصاء  سمته  وما  الضبط  كتابة 
املهن القضائية،  ــوج  ول من  العدل  ملوظفي 
مطالبة بأن يكون التعديل الجديد في النظام 
األســاســي ملــوظــفــي كــتــابــة الــضــبــط شامال 
املــاديــة  ــظــروف  ال تحسني  ألجــل  ومنصفا 

واملعنوية للعاملني في القطاع.
املسؤولية  للعدل  الوطنية  النقابة  وحملت 
للوزارة وملديرية الشؤون املدنية، لتشجيعها 
أنها  رغــم  الضبط  كتابة  مهام  تفويت  على 
وقرار  القضائية  باملساطر  قانونا  محصنة 
وزارة  قرار  أن  معتبرة  الدستورية،  املحكمة 
منصب  آالف  ثالثة  من  أزيــد  بحذف  العدل 
مهام  لخوصصة  خطة  ضمن  يدخل  مالي، 

موظفي كتابة الضبط.

الصديقي

لوبي األدوية يمنع انتشار الدواء الجنيس

تقرير رسمي يعترف بعدم قدرة الفقراء على شراء األدوية 
الرباط. األسبوع

واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  أكد 
الشامي،  رضى  يترأسه  الــذي  والبيئي، 
 ،2020 سنة  برسم  السنوي  تقريره  في 
بالنسبة  األدويــة  تكلفة  ارتفاع  استمرار 
لألسر نتيجة انخفاض استخدام األدوية 
القطاع  أطباء  تفضيل  بسبب  الجنيسة، 
للمرضى  األدوية األصلية  الخاص إعطاء 
عوض األدوية الجنيسة منخفضة األثمنة.
األدويــة  عالمات  أن  التقرير  وأوضــح 
األعــلــى ثــمــنــا هــي األكــثــر تــــداوال في 
الشرائية  القدرة  أن  رغم  األدويــة،  سوق 
املفترض  من  حيث  منخفضة،  للمواطنني 

األقل  هي  مبيعا  األكثر  األدوية  تكون  أن 
انتشـار  معـدل  أن  ــى  إل مشيرا  ثمنا، 
ال  إذ  ضعيفـا  يظـل  الجنيسة  األدويـــــة 
مقابل  املغرب،  فـي  املائة  في   40 يتعدى 

متوسط عاملي يبلغ 58 في املائة.
عنها  نتج  الوضعية  هذه  أن  وأضــاف 

استمرار ارتفـاع تكلفة فاتورة األدوية 
بالنسبة لألسر، كما أنها تستهلك 

نظام  نــفــقــات  مــن  مهما  جــزء 
املرض،  عن  اإلجباري  التأمني 
مصاريف  ــاع  ــ إرج أن  حــيــث 
 31.5 يقارب  ما  يمثل  األدويــة 
فـــي املـــائـــة مـــن نــفــقــات هــذا 

الناس  أن  مــبــرزا  الــنــظــام، 
على  تــتــوفــرون  ال  ــن  ــذي ال

فأغلبهم  صحية  تغطية 
ــون بــاقــتــنــاء  ــف ــت ــك ي

األدوية األقل ثمنا من الصيدليات.
وأشار التقرير إلى أن سوق األدوية في 
مع  مقارنة  االرتفاع  بعض  يعرف  املغرب 
دول عربية أخرى بنسبة من 30 إلى 190 
بخصوص  تونس  مع  مقارنة  املائة  في 
اختالف  إلى  باإلضافة  األصلية،  األدوية 
العالمة  نفس  ــدى  ل ــدواء  ــ ال نفس  ثمن 
التجارية حسب املكان بنسبة تصل 
لـ 300 في املائة، مبرزا أن أثمنة 
على  ثقيال  عبئا  تشكل  ــة  األدوي
األسر في وضعية هشة، وعلى 
املرضى بأمراض مزمنة، مما 
عن  لــلــعــدول  يضطرهم 
العالج، ألن أسعار 
تؤثر  ــة  ـــ األدوي
ــى نــفــقــات  عــل

أسرهم. الشامي





العدد: 1603 من 15 إلى 21 أبريل 62022

ملف  األسبوع

بالنسبة  ــل  ــري أب شــهــر  أصــبــح  لــقــد 
سنة  منذ  والجد  الحزم  شهر  للمغرب 
مقترحا  واشنطن  قدمت  عندما   ،2013
يقضي بتوسيع مهام بعثة »املينورسو« 
في  ــســان  اإلن حــقــوق  مــراقــبــة  لتشمل 
الــصــحــراء، وهــو األمـــر الـــذي أغضب 
املتحدة  الواليات  تراجع  ورغم  املغرب، 
األمر  أن  إال  اقتراحها،  عن  األمريكية 
أصبح  حتى  ذلك  بعد  سنوات  استمر 
كلما حل هذا الشهر إال وُتحبس أنفاس 
األمن،  قرار مجلس  انتظار  املغاربة في 
وأصبحت تحاك املناورات من كل جانب 
امللك  عنه  عبر  مــا  وهــو  املــغــرب،  ضــد 
القمة  في  خطابه  في  السادس  محمد 
يوم  افتتحت  التي  الخليجية  املغربية 
بالعاصمة   2016 أبريل   20 األربــعــاء 
السعودية الرياض، عندما قال: ))ومع 
شهر  أصبح  املــؤامــرات،  في  التمادي 
أبريل الذي يصادف اجتماعات مجلس 
األمن حول قضية الصحراء، فزاعة ترفع 
أمام املغرب، وأداة ملحاولة الضغط عليه 

أحيانا، والبتزازه أحيانا أخرى((.

ــذا، حــــاول املـــغـــرب حـــل هــذا  ــكـ وهـ
االقتصاديني  شركائه  بتنويع  اإلشكال 
وروسيا،  الصني  وأهمهم  والسياسيني 
في  ــســادس  ال محمد  املــلــك  ــال  ق حيث 
فاملغرب  جهته،  ))ومن  الخطاب:  نفس 
عالقاته  على  الحفاظ  على  حرصه  رغم 
االستراتيجية مع حلفائه، قد توجه في 
شراكاته،  تنويع  نحو  األخيرة  األشهر 
ــواء عــلــى املــســتــوى الــســيــاســي أو  سـ
هذا  وفي  االقتصادي،  أو  االستراتيجي 
إلى  الناجحة  زيارتنا  تــنــدرج  اإلطـــار 
والتي  املاضي،  الشهر  خــالل  روسيا، 
شراكة  إلى  بعالقاتنا  باالرتقاء  تميزت 
على  والتوقيع  معمقة،  استراتيجية 
اتفاقيات مهيكلة، في العديد من املجاالت 
شراكات  إلطالق  نتوجه  كما  الحيوية، 
استراتيجية مع كل من الهند وجمهورية 
الصني الشعبية، التي سنقوم قريبا، إن 

شاء هلل، بزيارة رسمية إليها((.
للمغرب  الشركاء  تنويع  ضمن  لقد 
ــك على ملف  ذل ــقــوى، وأثـــر  ال ــوازن  تـ
إلى  كذلك  األمــر  واستمر  الــصــحــراء، 

األمريكية  املتحدة  الواليات  قامت  أن 
ــراء،  ــح ــص ــتـــراف بــمــغــربــيــة ال بـــاالعـ
االقتصاديني  الــشــركــاء  وبــخــصــوص 
ــجــدد لــلــمــغــرب، فــقــد كــانــت الصني  ال
الصحراء  ملف  في  محايدة  زالــت  وما 
التقارب  رغــم  أنــه  حــني  فــي  املغربية، 
ــى املــســتــوى  ــي عــل ــروسـ ــي الـ ــرب ــغ امل
والزيارة   2014 سنة  منذ  االقتصادي 
ظل   ،2016 سنة  موسكو  إلــى  امللكية 
املوقف الروسي قريبا من الجزائر، إلى 
في  التصويت  عن  روسيا  امتنعت  أن 
جلسة مجلس األمن األخير حول تمديد 
الصحراء  في  »املينورسو«  مهمة  بعثة 

املغربية.
وهو  مــؤخــرا،  ــع  وق تــحــوال  أن  غير 
من  التي  األوكرانية  الروسية  الحرب 
شأنها أن تغير العديد من املواقف، وقد 
بدأت مالمح ذلك تظهر من خالل صراع 
أجل  من  والجزائر  املغرب  بني  خفي 
كسب ود روسيا.. فكيف سيكون املوقف 
املغربية  الصحراء  قضية  من  الروسي 

بعد هذه املستجدات؟

هكذا انقلب الموقف 
السوفياتي من الحياد 
إلى دعم البوليساريو 

رغم توقيع المغرب 
اتفاقية اقتصادية وصفت 

بـ»صفقة القرن«

تحول  عن  تاريخية  ملحة  تقديم  نود 
ــاد الــســوفــيــاتــي  ــحـ املـــوقـــف فـــي االتـ
خــالل  الــصــحــراء  قضية  بــخــصــوص 
 1977 سنة  بــني  مــا  املمتدة  املرحلة 
مشابها  الــوضــع  ــان  ك فقد  و1982.. 
الصحراء  اندالع قضية  بعد  إذ  لليوم، 
السوفياتي  ــحــاد  االت ظــل  مــبــاشــرة، 
تربطه  وكانت  امللف،  هذا  في  محايدا 
كما  قوية  اقتصادية  عالقات  باملغرب 
ما هو عليه  األمر على  اليوم، واستمر 

إلى سنة 1978، عندما بدأ الحديث 

شهر  بأنه  أبريل  شهر  يعرف  المزح،  سبيل  على 
الكذب، حتى أصبح الكل يقول على أي مستجد 
أبريل، وقد ظل األمر كذلك حتى في  أنه كذبة 
المغرب، رغم أن الـ 20 من هذا الشهر عادة ما يكون 
شاهدا على عرض القضية الوطنية األولى على أنظار مجلس 

األمن، ورغم ذلك، فإننا تعودنا أن تكون جلسات مجلس األمن 
المبعوث  خاللها  يكتفي  وروتينية  شكلية  سابقاتها،  مثل 
األممي للصحراء بقراءة تقرير حول نشاطاته، ويتحدث فيها 
ال  ثم  األرض،  على  األوضــاع  عن  هناك  األممية  البعثة  رئيس 
يأخذ بعدها المجتمعون أي قرار حاسم وقاطع في الموضوع. 

سعد الحمريأعد الملف: 

لعمامرة في زيارة لموسكو حيث التقى الفروف

تطورات قضية الصحراء 
في قصر المرادية

المحاوالت الجزائرية إلفساد العالقة 
بين المغرب وروسيا
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يظهر أن التقارب الروسي 
الجزائري الذي توطد بقوة 

هذه األيام، بدأت تظهر 
بعض انعكاساته مؤخرا، 

عندما عبر السفير الروسي 
في الجزائر، إيغور بيليايف، 

عن استغرابه مما اعتبره 
»التغير المفاجئ« في 

موقف إسبانيا من قضية 
الصحراء المغربية، بعد 
الخطوة التي اتخذتها 

حكومة بيدرو سانشيز 
والقاضية باالعتراف 

بالحكم الذاتي، قائال 
أن الحكومة اإلسبانية 

كانت تؤيد حق »الشعب 
الصحراوي«، واعتبر أن 

إسبانيا تتعرض لضغوط 
من جهات )لم يسمها(، 

من أجل تعديل موقفها 
من قضية الصحراء 

المغربية.

اتفاقية  توقيع  إلــى  البلدين  سعي  عن 
اقتصادية كبيرة، وفي خضم املفاوضات 
املغربية السوفياتية، صدر بيان جزائري 
املصير  تقرير  حق  إلــى  دعــا  سوفياتي 
حيث  إفريقيا،  شمال  في  الخالفات  لحل 
كان من شأن هذا املستجد أن يعكر صفو 
العالقات بني البلدين، وألجل ذلك، خص 
من  يناير   20 يوم  الثاني،  الحسن  امللك 
اللبنانية،  »النهار«  جريدة  السنة،  نفس 
مبعوثها  ــاوره  ــ وحـ صــحــفــي  بــحــديــث 
الصحفي جالل كشك، ومن األسئلة التي 
العالقات  املغربي  العاهل  على  طرحت 
وبخصوصها  السوفياتية،  املغربية 
البيان  ))بعد  أنــه  الثاني  الحسن  أكــد 
إلى  أشــار  الــذي  الجزائري  السوفياتي 
في  الخالفات  لحل  املصير  تقرير  حق 
شــمــال إفــريــقــيــا، فــإن املــغــرب ال يعلق 
وأوضح  األمر((،  هذا  على  كبيرة  أهمية 
قاموسهم  أســرى  هم  ))السوفيات  أن 
حتى  يحرم  مفردات  فهناك  السياسي، 
يستخدمها  أن  السوفياتي  الزعيم  على 
استخدامها  يــجــب  أخـــرى  ومـــفـــردات 
ومفردات أخرى يجب استخدامها في كل 
مناسبة ومنها تقرير املصير، الذي يعتبر 
املسلمني((،  عند  كالبسملة  الروس  عند 

يضيف العاهل املغربي.
حديثه  الثاني  الحسن  امللك  وتــابــع 
تقرير  بحق  يهتم  ))املغرب  أن  بالتأكيد 
يسمح  ال  ولكن  الفلسطينيني،  مصير 
ألن  سياسته،  تغير  أن  الشكليات  لهذه 
جيدة((  السوفياتي  االتحاد  مع  عالقته 
))املــغــرب سيبرم معهم  أن  إلــى  وأشــار 
قريبا اتفاقية القرن في مجال الفوسفاط، 
وذلك ملدة ثالثني سنة يستورد بمقتضاها 
االتحاد السوفياتي عشرة ماليني طن من 

الفوسفاط سنويا((.
ــة املــغــربــيــة  ــي ــاق ــف ــد تــوقــيــع االت ــع وب
السوفياتية في مجال الفوسفاط والصيد 
البحري، خص امللك الحسن الثاني وليد 
»الوطن  ملجلة  الــعــام  املــديــر  ظهر،  أبــو 
باريس،  في  تصدر  كانت  التي  العربي« 
صحفي،  بحديث   ،1978 شتنبر   19 يوم 

»ما  التالي:  السؤال  املحاور  عليه  طرح 
بني  حاليا  القائمة  العالقة  طبيعة  هي 
ضوء  في  السوفياتي  واالتحاد  املغرب 
للفوسفاط  املشترك  االستثمار  اتــفــاق 
والصيد البحري الذي وصف بأنه »اتفاق 
العصر«؟ و»هل يمكن أن يؤدي هذا االتفاق 
مصادر  تنويع  احتمال  يطرح  تطور  إلى 
التسليح املغربي في حالة تعذر الحصول 
الغربية؟«،  املــصــادر  من  األسلحة  على 
املغربية  ))العالقات  بأن  امللك  فأجابه 
السوفياتية كانت دائما طيبة جدا جدا((، 
وعلل جوابه بالحفاوة التي تم االحتفال 
على  سنة  عشرين  مــرور  بمناسبة  بها 
إقامة العالقات الدبلوماسية بني موسكو 
بالقول:  تصريحه  امللك  وتابع  والرباط، 
بخصوص  االقــتــصــادي  االتــفــاق  ))إن 
الفوسفاط لم يكن إال تتويجا لعمل عميق 
الجانبني((  بــني  وصــريــح  ومثمر  جــدا 
وأضاف أن ))موسكو تعرف أنه ليس في 
إمكان النظام املغربي أن يصبح يوما ما 

شيوعيا((.
جوابه  الثاني  الحسن  املــلــك  وخــتــم 
نعتقد  ))نحن  بالقول:  السؤال  هذا  عن 
العالقات  تنمية  من  بد  ال  أنه  شخصيا 
وبــني  بيننا  والــتــجــاريــة  االقــتــصــاديــة 
أي  يتنازل  أن  دون  السوفياتي  االتحاد 
معتقدات  من  به  يؤمن  عما  الطرفني  من 
وما يعتنقه من مذاهب، أما فيما يخص 
التسلح، فلم تمنع روسيا قط عنا السالح 
أبدا، فهي كانت وما زالت على استعداد 
من  ــوع  ن ــأي  ب لتزويدنا  املستقبل  فــي 
األسلحة، فاملسألة متعلقة بطلبنا نحن((.
الود بني املغرب واالتحاد  لكن عالقات 
قوة  فرغم  طويال،  تستمر  لم  السوفياتي 
إال  البلدين،  بني  االقتصادية  العالقات 
في  عقب  على  رأســا  انقلب  الوضع  أن 
االتحاد  أيــد  عندما  ــك  وذل  ،1980 سنة 
السوفياتي بقوة توصية في األمم املتحدة 
وتميزت  البوليساريو،  جبهة  تساند 
بعد  للبوليساريو  الدعم  بتزايد  املرحلة 
وعالقة  الجزائر،  به  قامت  كثيف  نشاط 
بهذا التحول، خص امللك الراحل يوم 27 

يناير من نفس السنة، مبعوث األسبوعية 
بحديث  ماغزين«  »لوفيغارو  الفرنسية 
التالي:  الــســؤال  عليه  وطــرح  صحفي، 
األمم  في  السوفياتي  االتــحــاد  »موقف 
املتحدة وهو يساند بقوة توصية لفائدة 
أمرا  حال  أي  على  يعتبر  الصحراويني، 
مدهشا، فاالتحاد السوفياتي ظل إلى ذلك 
القضية،  هذه  في  بالحياد  ملتزما  الحني 
بل واألكثر من ذلك، يحتفظ بعالقة طيبة 
امللك  جــواب  فكان  قولكم؟«،  ما  معكم.. 
واضحا وصريحا، حيث قال: ))صحيح، 
املوقف  بــهــذا  أفــاجــأ  أن  بــاإلمــكــان  ــان  ك
أن  باإلمكان  كــان  الجديد،  السوفياتي 
أفاجأ وأن يساورني القلق إذا ما اعتبرنا 
السوفياتي  الحياد  أن   - تقولون  كما   -
ال  حيادا  الجزائر  وبني  بيننا  دائما  كان 
إن  هذا  يدل  ماذا  على  ولكن  فيه،  هوادة 
لم يدل على أن األمور هنا وهناك سائرة 
في طريق التغير، وأنا مقتنع تماما منذ 
كنت  كما  الصحراء  ملف  أن  الحني،  ذلك 
بموسكو  يوجد  خلدي،  في  أعتقد  دائما 
وليس بالجزائر، علما أن مساندة االتحاد 
بعد  جــاءت  التوصية  لهذه  السوفياتي 
في  البلدين  مــن  مسؤولني  بــني  مقابلة 
الصلة بني  ترون  أال  الصحراء،  موضوع 
لسنا  أننا  أعتقد  إنني  الحدثني؟  هذين 
في نهاية املطاف واالستغراب بخصوص 

هذه املسألة((.

نشاط جزائري روسي 
مكثف.. هل تكون له 
انعكاسات على يوم

20 أبريل؟

مهمة،  مستجدات  مــؤخــرا  حــدثــت 
سواء على املستوى الدولي، أو بشأن 
فبخصوص  املغربية..  الصحراء  ملف 
أقوى  املغرب  أصبح  الصحراء،  ملف 
التطورات  بعد  مضى،  وقــت  أي  من 

الواليات  إعــالن  من  بداية  األخــيــرة، 
عن  رسمي  بشكل  األمريكية  املتحدة 
كافة  على  املغرب  بسيادة  اعترافها 
ملبادرة  أملانيا  بدعم  مرورا  صحرائه، 
املغرب،  اقترحها  التي  الذاتي  الحكم 
القرار  عــارض  من  أول  كانت  بعدما 
ملجلس  جلسة  لعقد  ودعت  األمريكي، 
مهما  اعتبر  الذي  التحول  أما  األمــن، 
لــدرجــة كــبــيــرة، فهو مــوقــف الــجــارة 
الشمالية للمملكة، على اعتبارها القوة 
االستعمارية السابقة، فبعد أزمة دامت 
أخيرا  إسبانيا  أعلنت  كاملة،  سنة 
التي  الذاتي  الحكم  ملبادرة  دعمها  عن 
لنزاع  نهائي  كحل  املغرب  يقترحها 
الصحراء املفتعل، وهو ما شكل صدمة 
البوليساريو..  وجبهة  للجزائر  كبيرة 
قطع  عــن  ــرة  األخــي هــذه  أعلنت  فقد 
عالقاتها مع إسبانيا، في حني حاولت 
الجزائر تقليد املغرب في تدبير األزمة 
استدعت سفيرها  عندما  إسبانيا،  مع 
بقطع  تلوح  وبدأت  التشاور  أجل  من 

عالقاتها مع اململكة اإليبيرية.
وعلى الصعيد الدولي، تعتبر األزمة 
الروسية األوكرانية أهم قضية تشغل 
اعتبارات  لعدة  الدولي،  العام  الــرأي 
اســتــراتــيــجــيــة، غــيــر أنـــه لــوحــظ أن 

الحرب  بني  وثيقا  ارتباطا  هناك 
وقضية  ــة  ــي ــران األوك الــروســيــة 

بلينكن رفقة بوريطة
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تحولت  ما  فبقدر  املغربية..  الصحراء 
أنظار  محط  إلــى  وأوكــرانــيــا  روسيا 
دبلوماسية  حركة  قابلتها  الــعــالــم، 
نشيطة قادتها كل من أمريكا وروسيا 
في البلدين املعنيني بقضية الصحراء: 
املغرب والجزائر، بدء من زيارة نائبة 
وزير الخارجية األمريكية وزيارة وزير 
والتي  للمنطقة،  األمريكي  الخارجية 
تأييدها  عــن  إسبانيا  إعـــان  تــاهــا 

ملبادرة الحكم الذاتي.
الحد،  هــذا  عند  ــر  األمـ يتوقف  ولــم 
ــشــاط األمــريــكــي  ــن فــبــالــتــزامــن مـــع ال
والجزائر،  املغرب  من  كل  في  امللحوظ 
في  مكثف  بنشاط  للقيام  روسيا  بادرت 
الخارجية  ــر  وزي زيــارة  قبيل  الجزائر 
األمريكي إلى املغرب والجزائر، وقد زار 
روسي  عسكري  وفــد  الشرقية  الــجــارة 
املصلحة  مدير  بقيادة  املستوى  رفيع 
والتقني،  العسكري  للتعاون  الفيدرالية 
و25   22 بــني  مــا  شوقاييف،  ديمتري 
من  فقط  أيــام  قبيل  أي  املاضي،  مــارس 
زيارة وزير الخارجية األمريكي أنطوني 
بلينكن للبلد الشمال إفريقي، واستقبلهم 
الفريق  الجزائري،  الجيش  أركــان  قائد 
لــوزارة  بيان  وقــال  شنقريحة،  السعيد 
جرى  اللقاء  ))إن  الجزائرية:  الــدفــاع 
بحضور ضباط ألوية وعمداء من أركان 
الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع 
الوطني، وسفير روسيا بالجزائر، وكذلك 

أعضاء الوفد الروسي((.
لقد دفع هذا األمر مراقبني ومتتبعني 
زيارة  طبيعة  عن  للتساؤل  لألحداث، 
كانت  هــل  للجزائر،  الــروســي  الــوفــد 
لتؤكد  استثنائية؟  أم  عــاديــة  زيـــارة 
))زيــارة  أن  الجزائرية  الدفاع  وزارة 
أيام هي   4 دامت  التي  الروسي  الوفد 
زيارة عادية ومبرمجة، لحضور أشغال 
الحكومية  للجنة  الــعــادي  االجتماع 
املكلفة  الروسية،  الجزائرية  املشتركة 
بالتعاون العسكري والتقني((، ولفتت 
تناولت  الطرفني  ))مباحثات  أن  إلى 
البلدين،  بني  العسكري  التعاون  حالة 
النظر  ووجهات  التحاليل  تبادلنا  كما 
حول القضايا ذات االهتمام املشترك((.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــل وزيـ وعــنــدمــا حـ
بالجزائر،  بلينكن  أنطوني  األمريكي 
الوفد  زيــارة  أن  اليقني  علم  يعلم  كان 
زيارته  مع  بالتزامن  للجزائر  الروسي 
روجــت  كما  ومبرمجة  عــاديــة  ليست 
ورغم  الجزائرية،  الــدفــاع  وزارة  لها 
انتقى  الــبــارز  األمريكي  املــســؤول  أن 
بالجزائر،  بعناية  ومواضيعه  كلماته 
في  الخوض  يتجنب  أن  حــاول  حيث 
الصحراء  ملغربية  باده  دعم  موضوع 
بها  تقدم  التي  الذاتي  الحكم  ومبادرة 
املغرب، مكتفيا بالقول إن باده تساند 
غير  للصحراء،  األممي  املبعوث  جهود 
أنه وجد في املقابل أنه من املناسب أن 
على  الجزائريني،  مضيفيه  أمام  يشدد 
أن الصراع في أوكرانيا يجب أن يدفع 
جميع الدول إلى إعادة تقييم العاقات 
دعمها  عن  بقوة  والتعبير  روسيا،  مع 
مشيرا  األخرى،  الدول  أراضي  لوحدة 
به  يشعر  شيء  هذا  أن  يعلم  أنه  إلى 
أن  يضيف  أن  قبل  بقوة،  الجزائريون 
واحدة  فيها قضية  تظهر  أوقاتا  هناك 
أبيض،  أو  أسود  إما  للغاية،  واضحة 
ومن املهم الوقوف إلى جانب الضحية 

والوقوف مع املبادئ التي تم انتهاكها 
أيضا، ولم يكن بلينكن ساهيا أو غافا 
ذلك  مثل  يعنيه  أن  يمكن  عما  بالطبع 
التصريح لبلد كالجزائر تربطه عاقات 

قديمة ووثيقة بموسكو.
يبدو أن دعوة وزير الخارجية وقبله 
بداية  في  الجزائر  زارت  التي  نائبته 
صدى  تجد  لم  املنصرم،  مــارس  شهر 
لدى الجزائريني الذين مضوا في توطيد 
عاقاتهم مع الروس.. فقد كانت البداية 
الخارجية  وزيــر  نائبة  دعــوة  بتجاهل 
خط  تشغيل  ــادة  ــ إع إلـــى  األمــريــكــيــة 
تمويل  أجل  من  املغاربي  الغاز  أنابيب 
الحيوية  بــاملــادة  ــة  ــي األوروب الــســوق 
ثم  ملوسكو،  الطاقية  التبعية  وتخفيف 
دعوة  الجزائريني  املسؤولني  تجاهل 
عندما  األمــريــكــي،  الــخــارجــيــة  ــر  وزيـ
العسكرية  عاقاتهم  توطيد  في  مضوا 
الخارجية  وزيــر  قام  فقد  روسيا..  مع 
بزيارة  العمامرة  رمــطــان  الــجــزائــري 
إلى موسكو بعد زيارة وزير الخارجية 
وأعلن  للجزائر،  قليلة  بأيام  األمريكي 
عن  الــروســي  الخارجية  وزيــر  بعدها 
الجزائر، وخال  إلى  القدوم  رغبته في 
الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية 
العسكرية  املنطقة  أعلنت  الجزائري، 
الجنوبية الروسية عن تنظيم مناورات 
للقوات  ــاب  ــ اإلره ملكافحة  مشتركة 

البرية الروسية والجزائرية في خريف 
وكالة  أذاعته  بيان  وأشار  السنة،  هذه 
املؤتمر  »انعقاد  إلى  الروسية  »تاس« 
التخطيطي األول في مدينة فاديقوقاز 
الروسية لإلعداد ملناورات القوات البرية 
ملكافحة  املشتركة  الجزائرية  الروسية 
اإلرهاب، والتي من املقرر إجراؤها في 
قاعدة  في  العام  هــذا  من  نونبر  شهر 

حماقير في الجمهورية الجزائرية«.
هذه  عن  اإلعــان  أن  بالذكر،  جدير 
املناورات  مع  بالتزامن  املناورات جاء 
العسكرية املغربية الفرنسية في منطقة 
الراشيدية جنوب شرقي اململكة، والتي 
دامت 25 يوما من فاتح مارس إلى الـ 
عن  اململكة  إعان  بعد  وذلك  منه،   25

إحداث منطقة عسكرية شرقية.
يظهر أن التقارب الروسي الجزائري 
الذي توطد بقوة هذه األيام، بدأت تظهر 
بعض انعكاساته مؤخرا، وذلك عندما 
الجزائر،  فــي  الــروســي  السفير  عبر 
مما  استغرابه  عن  بيليايف،  إيغور 
موقف  في  املفاجئ«  »التغير  اعتبره 
إسبانيا من قضية الصحراء املغربية، 
حكومة  اتخذتها  التي  الخطوة  بعد 
باالعتراف  والقاضية  سانشيز  بيدرو 
الدبلوماسي  وأشــار  الذاتي،  بالحكم 
قناة  معه  أجرته  حــوار  في  الروسي، 
النظام  املقربة من  الجزائرية  »النهار« 

تاريخيا  إسبانيا  أن  إلى  الجزائري، 
تتحمل مسؤولية خاصة تجاه »شعب 
تستعمر  كانت  باعتبارها  الصحراء«، 
املنطقة، مبرزا أن »الحكومة اإلسبانية 
كانت تؤيد حق الشعب الصحراوي«، 
إسبانيا  أن  الروسي  املسؤول  واعتبر 
ــن جــهــات )لــم  تــتــعــرض لــضــغــوط م
من  موقفها  تعديل  أجل  من  يسمها( 

قضية الصحراء املغربية.
وال يبدو أن الحرب األوكرانية ستشغل 
املناطق  ببعض  االهتمام  عن  روسيا 
التي وسعت نفوذها مؤخرا فيها ومنها 
بني  العاقات  توطيد  أن  ذلك  إفريقيا، 
يعني  بالذات،  الفترة  هذه  في  البلدين 
على  الحفاظ  فــي  ماضية  روســيــا  أن 
مصالحها في شمال إفريقيا.. فهل يعني 
ذلك معاكسة موسكو لواشنطن في ملف 
قضية الصحراء املغربية؟ وتبني موقف 
من   20 الـ  في  اململكة  ملصالح  معادي 

أبريل القادم؟
في  تحسبان  بمبادرتني  املغرب  قــام 
مصلحة روسيا، وذلك عندما لم يحضر 
مناسبتني  فــي  ــن  األمـ مجلس  جلسة 
ضد  قرارين  مشروعي  على  للتصويت 
روسيا  ساندت  الجزائر  بينما  روسيا، 
بقوة في املحطتني.. فهل تكون املبادرتان 
أننا  أم  روسيا،  حياد  لضمان  كافيتان 

سنشهد مفاجئات غير متوقعة ؟

قام وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة بزيارة إلى موسكو بعد زيارة وزير الخارجية األمريكي بأيام 
قليلة للجزائر، وأعلن بعدها وزير الخارجية الروسي عن رغبته في القدوم إلى الجزائر، وخالل الزيارة 
التي يقوم بها وزير الخارجية الجزائري، أعلنت المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية عن تنظيم 
مناورات مشتركة لمكافحة اإلرهاب للقوات البرية الروسية والجزائرية في خريف هذه السنة، 

وأشار بيان أذاعته وكالة »تاس« الروسية إلى انعقاد المؤتمر التخطيطي األول في مدينة فالديقوقاز 
الروسية لإلعداد لمناورات القوات البرية الروسية الجزائرية المشتركة لمكافحة اإلرهاب، والتي من 

المقرر إجراؤها في شهر نونبر من هذا العام في قاعدة »حماقير« في الجمهورية الجزائرية.

بلينكن رفقة لعمامرة
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كواليس  صحراوية

هل هي صفقات 
مشبوهة بوزارة 

الفالحة ؟
عبد اهلل جداد. الداخلة 

 
  

بجهة  للفالحة  الجهوية  املديرية  تعيش 
قد  كثيرة  متاعب  الــذهــب،  وادي  الــداخــلــة 
للتفتيش  املديرية  إخضاع  وراء  سببا  تكون 
لوزارة  العامة  املفتشية  طرف  من  والبحث 
الفالحة، ومن بني تداعيات ما تعانيه، اتهام 
بوجود  بالداخلة،  الشباب  املقاولني  بعض 
شابت  العمومية  الصفقات  فــي  خــروقــات 
حول  الشكوك  تحوم  فيما  الصفقات،  بعض 

مشاريع أخرى)..(. 
التزود  في  صعوبة  من  الكسابة  ويعاني 
الفالحة  مديرية  صرحت  حيث  بــاألعــالف، 
بتوفرها على 60 طنا فقط من أعالف الشعير 
بينما  علف »السيكاليم«،  مــن  طــن  و200 
تتوفر املديرية على 200 طن أخرى من علف 
كساب   800 من  أزيد  تسجيل  أمام  الشمندر 

استعجالي  بشكل  يطالبون 
بحصتهم من األعالف.

وأمام هذا الخصاص، 
مديرية  أمـــام  يــبــق  ــم  ل

ــالحــة بــالــداخــلــة  ــف ال
تــطــالــب  أن  ــوى  ــ سـ
بمواجهة  الــكــســابــة 

ــوات  ــنـ الـــجـــفـــاف وسـ
ربما  بالدعاء،  القحط 
في  األعــالف  توفر  لعدم 
ــن حيث  أكــبــر جــهــة م

املراعي.

إعالن كاذب عن تدشين مشروع سكني بالداخلة

تواصل  الجزائر 
توزيع االتهامات 
في حق المغرب

العيون. األسبوع 

أن  الطرق  بشتى  الجزائر  تحاول 
باطلة،  باتهامات  املغرب  تلطخ سمعة 
حمالت  يقود  الرئيس  كان  أن  وبعد 
تلو أخرى، لم تتأخر وزارة الخارجية 
رسمي  بيان  إصــدار  في  الجزائرية 
»عمليات االغتيال  فيه ما سمته  تدين 
حربية  أسلحة  باستعمال  املوجهة 
املعترف  حــدودهــا  خـــارج  مــتــطــورة، 
رعايا  أبرياء  مدنيني  ضد  دوليا،  بها 
ثالثة دول في املنطقة«، وأضاف بيان 
تنطوي  املمارسات  »هــذه  الجزائر: 
على مواصفات إرهاب دولة، فضال عن 
عمليات  خصائص  لجميع  استيفائها 
القانون والقضاء،  إعدام خارج نطاق 
أمــام  للمساءلة  مرتكبيها  تــعــرض 
ملنظومة  التابعة  املختصة  األجهزة 

األمم املتحدة«.

تلغي الحدود الوهمية إسبانيا 

العيون. األسبوع 

رئيس  جمع  الذي  اللقاء  عقب  جديدة  خطوة  في 
مؤخرا،  السادس  محمد  بامللك  اإلسبانية  الحكومة 
نشر املوقع اإللكتروني لوزارة الخارجية اإلسبانية، 
موقع  ضمن  مبتورة  غير  كاملة  املــغــرب  خريطة 
الوهمي  الخط  وضــع  دون  اإلسبانية  الخارجية 
كان  كما  الجنوبية  واألقاليم  املغرب  بني  الفاصل 
محمد  امللك  لقاء  نتائج  من  كانت  وقد  سابقا،  يتم 
السادس وبيدرو سانشيز، عودة الحياة والدينامية 

املغربية  اململكتني  بني  الشراكة  من  جديدة  ملرحلة 
البوليساريو  جبهة  أصــاب  ما  وهــو  واإلسبانية، 
عالقاتها  توقيف  عن  أعلنت  كبيرة، حني  أمل  بخيبة 
ملبادرة  بدعمها  تشبثت  التي  اإلسبانية  بالجارة 
الحكم الذاتي تحت السيادة املغربية والتي تقدم بها 
املغرب لحل النزاع اإلقليمي حول الصحراء املغربية.
ويترقب أن يعيد الخط البحري الرابط بني طرفاية 
وبعد  توقفه  بعد  نشاطه  الكناري  بجزر  والنزاروتي 
أن تم توسيع ميناء املدينة، وهو ما سيمكن طرفاية 
املجهودات  بعد  السياحية  قوتها  استرجاع  مــن 
على  اإلقليمي  املجلس  في  منتخبوها  بذلها  التي 

الخصوص.

مواقع التواصل االجتماعي تنشر اإلشاعة

الداخلة. األسبوع 

عــام  مــديــر  بــوبــكــر،  أهـــل  كــشــف محمد 
حول  الحقيقة  عن  الداخلة،  بجهة  املصالح 
االجتماعي  التواصل  بمواقع  تداوله  تم  ما 
مشروع  مــن  االســتــفــادة  بــاب  فتح  حــول 
رئيس  دشــنــه  ــذي  الـ االجــتــمــاعــي  السكن 
القانون  »إن  وقــال:  ينجا،  الخطاط  الجهة 
تقدمه  برنامج  أو  مبادرة  أي  أن  يقتضي 
الجهة، يكون موضوع إعالن أو بالغ رسمي 
الداخلة  جهة  مجلس  عن  صــادر  للعموم 
وادي الذهب، ويتم إرساله لوسائل اإلعالم 
الرسمية  الصفحة  على  ونــشــره  بالجهة 
الخاصة  االجتماعي  الــتــواصــل  ومــواقــع 

بالجهة«، داعيا املواطنني إلى عدم االنسياق 
الوسائط  ومستعملي  الشائعات،  وراء 

االجتماعية إلى تحري الدقة وعدم نشر 
املعلومات غير الصحيحة.

ــج الــســكــن  ــامـ ــرنـ ويــعــتــبــر بـ
املجلس  سطره  الــذي  االجتماعي 
استراتيجيته  إطــار  في  الجهوي 
بالجهة،  السكن  إشكالية  ملعالجة 

 1500 بــنــاء  ــذي يـــروم  والـ
بالجهة،  اجتماعي  سكن 
ــا  ــروع ــش )يـــعـــتـــبـــر( م
مساحات  يضم  متكامال 
خــضــراء وتــجــهــيــزات 
ــق ســوســيــو- ــ ــراف ــ وم

اقتصادية ورياضية.
لرئيس  سبق  وقــد 

الخطاط ينجا، أن صرح  الجهوي،  املجلس 
من  األول  الشطر  إنجاز  على  وقوفه  خالل 
واعي  املجلس  بأن  االجتماعي،  السكن 
غياب  ظل  في  ــورش  ال هــذا  بأهمية 
الفئات  أن  وقال  سكني،  عرض  أي 
الهشة  الطبقات  هي  املستهدفة، 
والــشــبــاب املــتــزوج والــعــائــالت 
املـــعـــوزة، كــمــا أنـــه قـــال في 
تــصــريــح ســـابـــق، أن 
طــريــقــة وحــيــثــيــات 
سيعلن  االســتــفــادة 
حينها،  فــي  عنها 
وســـــــتـــــــكـــــــون 
مــــــعــــــروضــــــة 
للجميع  ومتاحة 

بكل شفافية. الخطاط

بنموسى

الصديقي

إلقاء القبض على عصابة من القاصرين

السمارة. األسبوع 

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة السمارة، 
من توقيف خمسة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بني 
15 و17 سنة، وذلك لالشتباه في تورطهم في محاولة 

األمــوال،  لتحويل  وكالة  داخل  من  بالكسر  السرقة 
داخل  من  موصوفة  سرقة  عمليات  خمس  وارتكاب 
محالت تجارية وأخرى مخصصة لالستغالل املهني.
إطار  في  املنجزة  التفتيش  عمليات  مكنت  وقــد 
من  متحصلة  نارية  دراجة  حجز  من  القضية،  هذه 
يشتبه  حديدية  معدات  عن  فضال  السرقة،  عمليات 
هذه  لتنفيذ  الكسر  عمليات  في  استخدامها  في 

األفعال اإلجرامية.
وقد تم االحتفاظ بالقاصرين املوقوفني تحت تدابير 
الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي 
أمرت به النيابة العامة املختصة، وذلك للكشف عن 
القضية،  هذه  وخلفيات  ومالبسات  ظــروف  جميع 
وكذا توقيف كافة املحرضني واملتورطني في ارتكاب 

هذه األفعال اإلجرامية.

العيون. األسبوع 

قـــال مـــبـــارك الــحــنــصــالــي، مــديــر 
بالعيون،  والتكوين  التربية  أكاديمية 
قيمة  تعتبر  الجديدة  »التعيينات  أن 
البذل  من  املزيد  على  وحافزا  مضافة 
الخبرات  لكل  واستثمارا  والعطاء، 

واملؤهالت التي يتوفرون عليها 
االرتقاء  في  اإلسهام  أجــل  من 

بمنظومة التربية والتكوين«.
وقد تعززت مديريتا العيون 

من  تعيينها  تم  التي  األطر  من  بمجموعة  وبوجدور 
في  األولــي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزيــر  طرف 
حسان  من  بكل  األمر  ويتعلق  املسؤولية،  مناصب 
بالتعليم  لالرتقاء  الجهوي  املركز  رئيس  كباش، 
تدبير  مصلحة  رئيسة  حازم  أبا  وأمينة  األولي، 
البشرية،  ــوارد  ــامل ب واالرتــقــاء  املهني  املــســار 
املركز  رئيس  نزيه،  وجهاد  باألكاديمية، 
ــي،  األول بالتعليم  لالرتقاء  اإلقليمي 
والحسن  العيون،  اإلقليمية  باملديرية 
اإلقليمي  املــركــز  ــيــس  رئ ــي،  ــلـ اداعـ
باملديرية  األولي،  بالتعليم  لالرتقاء 

اإلقليمية بوجدور.

إتالف 4700 كلغ من المنتوجات 
الغذائية غير الصالحة

الداخلة. األسبوع 

ملراقبة  املختلطة  اإلقليمية  اللجنة  قامت 
األســعــار والــجــودة بــوادي الــذهــب، بحجز 
املنتجات  من  كلغ   4700 من  أزيــد  وإتــالف 

الغذائية غير الصالحة لالستهالك.
قسم  ــرهــا  وف الــتــي  للمعطيات  ــا  ــق  ووف
بوالية  والتنسيق  االقــتــصــاديــة  ــشــؤون  ال
نفذت  فــقــد  ــب،  ــذه ال وادي  الــداخــلــة  جــهــة 
28 عملية مراقبة  املختلطة  اإلقليمية  اللجنة 
واملحالت التجارية  املحلية  األســـواق  فــي 
مجموعه  مــا  حجز  خاللها  تــم  بــالــداخــلــة، 

4766 كلغ من هذه املنتجات التي همت على 
الخصوص مشتقات الحليب والزيوت.

استهدفت  بجوالت  املراقبة  لجان  وقامت 
جميع  على  موزعة  تجارية  بيع  نقطة   501
أخذ  تم  حيث  اإلقليم،  بتراب  املراقبة  نقاط 
أن تكون غير  التي يحتمل  املواد  عينات من 
على  عرضها  بهدف  لالستهالك،  صالحة 

مختبرات التحاليل املختصة.
كما جرى، في هذا الصدد، تحرير محاضر 
األثمان  28 مخالفة، توزعت بني عدم إشهار 
 4( بالفواتير  اإلدالء  وعــدم  مخالفة(،   19(
أكياس  واســتــخــدام  ــازة  وحــي مــخــالــفــات(، 
 65 إلى  )5 مخالفات(، باإلضافة  بالستيكية 

إنذارا.

بنموسى يعين مسؤولين في الصحراء

انتقل إلى عفو اهلل يوم اإلثنني 11 أبريل اجلاري، اإلطار املعروف يف 
األوساط السياحية، املشمول برحمة اهلل عبد القادر فنجيرو، الذي 

شغل منصب مدير فندق املامونية بعد االستقالل.
وعلى إثر هذا املصاب األليم، تتقدم »األسبوع« بأحر التعازي 
العائلة،  أفراد  جميع  وإلى  كنزة،  وابنته  نبيل  ابنه  إلى  واملواساة 
وأن يتغمد  والسلوان،  الصبر  يلهمهم  أن  القدير  العلي  راجني من 

الفقيد بالرحمة والغفران.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

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

تعليل رئاسة الجامعة

أثار قرار رئاسة الجامعة بإغالق كل 
الطلبة،  أمــام  لها  التابعة  املؤسسات 
الذين  خــاصــة  منهم،  البعض  غضب 
لطلبة  الوطني  االتــحــاد  إلــى  ينتمون 
ــود ســبــب إغـــالق  ــع ــرب، حــيــث ي ــغـ املـ
فصيال  أن  ــى  إل الجامعة  مــؤســســات 
تقدم  اإلسالميني  على  محسوبا  طالبيا 
داخل  تظاهرة  لتنظيم  ترخيص  بطلب 
الحرم الجامعي، األمر الذي دفع اإلدارة 
إلى رفض تنظيم النشاط الطالبي خوفا 
الفصائل  باقي  مع  توترات  من حصول 

الطالبية.
بالغ  في  الجامعة  رئاسة  أعلنت  وقد 
وإغالق جميع  الدراسة  توقيف  عن  لها 
تزامنها  بسبب  ــام،  أي لثالثة  مرافقها 
مناهضة  طالبية  تظاهرة  تنظيم  مع 
للتطبيع من قبل االتحاد الوطني لطلبة 
على  االطالع  بعد  أنه  موضحة  املغرب، 
ملصق التظاهرة، اتضح أن هذا النشاط 
ذو بعد وطني وينظم بشراكة مع هيئة 
بالجامعة،  لها  عالقة  ال  طالبية  غير 
إلى  قــرارهــا  سبب  الرئاسة  وأرجــعــت 
الحالة الوبائية بالبالد وحالة الطوارئ 
يخلفه  أن  يمكن  ملا  وتفاديا  الصحية، 
الجامعة،  داخل  توترات  من  اللقاء  هذا 
وأطرها  طلبتها  سالمة  على  وحرصا 
عدم  قــرار  أن  إلــى  مشيرة  ومنشآتها، 
وتوقيف  التظاهرة  بتنظيم  الترخيص 
جميع  مع  تشاور  بعد  جــاء  الــدراســة، 

رؤساء املؤسسات التابعة لها.

والية األمن تنفي

مواقع  صفحات  من  العديد  تحدثت 
املواقع  وبعض  االجتماعي  التواصل 
اإلخبارية، عن وجود إفراط في استعمال 
تجاه  العمومية  القوات  قبل  من  القوة 
طلبة جامعة ابن طفيل، بينما خرجت 
من  تنفي  ببالغ  القنيطرة  أمن  والية 
وجود  بشأن  املتداولة  األخبار  خالله 

محسوبني  طلبة  واعتقال«  »تعذيب 
على فصيل طالبي بجامعة القنيطرة.

وقالت والية األمن بالقنيطرة، أن كل 
املزاعم  هذه  بخصوص  نشره  تم  ما 
واالدعاءات، يبرز عدم اإلملام بالتقعيد 
إنفاذ  موظفي  لعمل  املنظم  القانوني 
القانون، مؤكدة أنها لم تقيد حرية أي 
عن  الصادر  القرار  خلفية  على  طالب 
بتعليق  والقاضي  طفيل  ابن  جامعة 
أي  بخفر  تقم  لم  أنها  كما  الــدراســة، 

املصلحة،  سيارات  منت  على  شخص 
بشكل  له  الترويج  تم  ملا  خالفا  وذلك 

مطبوع بتحريف الحقائق.
ــة أيــضــا  ــي ــن ــح األم ــت املــصــال ــف ون
ــن وجــود  ــتــي تــتــحــدث ع األخــبــار ال
الشارع  في  واستجوابات  اعتقاالت 
ــى أن  ــ ــرة إل ــام لــلــطــلــبــة، مــشــي ــعـ الـ
اختصاصها  من  ليس  األمــن  عناصر 
في  الحرية  تقييد  وإنــمــا  االعــتــقــال، 
إطــار  فــي  املحاكمة  قبل  مــا  مرحلة 

خلفية  على  النظرية  الحراسة  تدابير 
استعمال  وفندت  التمهيدية،  األبحاث 
الرافضني  املتجمهرين  لتفريق  القوة 
املحلية،  والسلطة  الجامعة  لقرارات 
أي  تسجيل  املقابل  في  نفت  أنها  كما 
الحرية،  لتقييد  حــاالت  أو  إصــابــات 
على  حريصة  ستبقى  أنــهــا  مــبــرزة 
للقانون  والــحــازم  السليم  التطبيق 
على  الحفاظ  متطلبات  تمليه  ما  وفق 

النظام العام.

اعتقاالت ومطاردات
 

لطلبة  الــوطــنــي  ــحــاد  االت اعــتــبــر 
الجامعة  رئاسة  مبررات  أن  املغرب، 
لم  ذريعة  هي  القدس،  ملتقى  بمنع 
يتابع  الجميع  بينما  مقبولة  تعد 
مضيفا  وفنية،  رياضية  تظاهرات 
تؤكد  بتعليمات  جاء  املنع  قــرار  أن 
الجامعة  على  املفروضة  الوصاية 

بعد سحب الصالحيات من مجالسها 
املسؤولة.

املعني  الطالبي  الفصيل  واستنكر 
ــقــوات  ــه ال الــتــدخــل الـــذي قــامــت ب
الوقفة  أن  رغم  حقهم  في  العمومية 
كانت سلمية أمام الكلية وتندد بمنع 
ملتقى القدس بدون مبررات معقولة، 
السالمة  مسؤولية  السلطات  محملة 
طالهم  الـــذيـــن  للطلبة  الــصــحــيــة 

التعنيف النفسي والجسدي.

بــأن  ذلـــك  املــصــدر  وأوضـــح ذات 
 24 التدخل األمني أسفر عن اعتقال 
الوطنية  بالكتابة  وعضوين  طالبا 
مشيرا  إطالق سراحهم،  يتم  أن  قبل 
أمنية  ملطاردات  الطلبة  تعرض  إلى 
املحيط  وفــي  واألزقـــة  الــشــوارع  في 

الغابوي قرب املركب الجامعي.
جميع  الــطــالبــي  الفصيل  ــا  ودعـ
تنظيم  إلـــى  ــة،  ــي ــطــالب ال ــروع  ــفـ الـ
سياسة  لفضح  تحسيسية  أنشطة 
إرادة  على  ضدا  واملطبعني  التطبيع 
مؤكدا  املغربية،  الجامعة  مكونات 
جميع  في  أنشطته  بتنظيم  تمكسه 

املؤسسات الجامعية.

موقف مناهضي التطبيع 

ملناهضة  املغربي  املرصد  استغرب 
ابن  جامعة  رئاسة  قــرار  التطبيع، 
بمنع  والقاضي  بالقنيطرة  طفيل 
فعاليات ثقافية طالبية تحت عنوان: 
حكاية  أن  معتبرا  القدس«،  »ملتقى 
وإعمال صالحيات  الوبائية  الظرفية 
في  مقبولة  غير  الصحية  الطوارئ 
والفضاءات  الجامعات  تنظيم  ظل 
العمومية ألنشطة أخرى ذات حضور 

جماهيري كبير.
ورفــــض املـــرصـــد قــــرار الــجــامــعــة 
كليا  الـــدراســـة  بــتــوقــيــف  ــاضــي  ــق ال
ــالء  ــام وإخــ ــ ــجــامــعــة، وإغـــــالق ت ــال ب
باملدينة، مضيفا  الجامعية  للمؤسسات 
أن »قرار رئاسة الجامعة جاء ضدا على 
التاريخي  كل عناوين االرتباط املغربي 
بقضية فلسطني والقدس، وتماشيا مع 
الجديدة  الصهيوني  التطبيع  موجة 
الجامعة  اخــتــراق  ــي  ف تمعن  الــتــي 
كما  باملغرب  التعليمية  واملؤسسات 
اآلداب  كلية  فــي  أســبــوع  قبل  حصل 
بــالــربــاط  الــخــامــس  محمد  بــجــامــعــة 

بحضور حاخام صهيوني«.
للتطبيع  املغربي  املرصد  وانتقد 
اإلنـــــزال األمـــنـــي الــكــبــيــر وتــدخــل 
من  الطلبة  ملــنــع  األمــنــيــة  ــوات  ــق ال
تنظيم الفعالية، بل والقيام بالتنكيل 
في  منهم  العشرات  واعتقال  وضرب 
»يشكل  والذي  الجامعي،  الحرم  قلب 
العامة  للحريات  صــارخــا  انتهاكا 
سلطويا  وقمعا  الجامعة  ولحرمة 

مدانا بكل املقاييس«.

الرباط. األسبوع

وقعت مواجهات واصطدامات بين فصيل من االتحاد الوطني 
لطلبة المغرب مع رجال األمن أمام جامعة ابن طفيل بمدينة 
الطلبة  صفوف  في  وإصابات  اعتقاالت  عن  أسفر  مما  القنيطرة، 
يرجع  حيث  واإلحــســان«،  »العدل  لجماعة  غالبيتهم  ينتمي  الذين 
القاضي بمنع تنظيم  الجامعة  رئاسة  السبب إلى احتجاجهم على قرار 

»ملتقى القدس« وإيقاف الدراسة لثالثة أيام.
الترخيص  رفض  الجامعة  رئاسة  قــررت  فقد  مطلعة،  مصادر  وحسب 
بين  مشادات  أو  مواجهات  حصول  لتفادي  القدس،  ملتقى  لتنظيم 
مثلما  القاعديين،  أو  اإلسالميين،  على  المحسوبة  الطالبية  الفصائل 
حصل من اشتباكات في جامعة عبد المالك السعدي في تطوان بين 

اليسارية واإلسالمية. الفصائل الطالبية 
الملتقى  المنع جاء بسبب موضوع  أن قرار  المصادر،  وأضافت نفس 
الذي ينظم تحت شعار: »من أجل الوطن.. من أجل فلسطين.. كلنا 
قرار  على  واالحتجاج  الخروج  إلى  الطلبة  دفع  مما  التطبيع«،  ضد 

الجامعة. رئاسة 
خالل  الوطني  االتــحــاد  طلبة  صفوف  فــي  االعــتــقــاالت  بلغت  وقــد 
تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام مقر الجامعة، 24 طالبا تم توقيفهم 
أجل  من  الكلية  دخــول  على  أصــروا  بعدما  األمنية،  القوات  قبل  من 
ليتم  لــه،  الترخيص  الجامعة  رئاسة  رفضت  الــذي  نشاطهم  تنظيم 

إطالق سراحهم فيما بعد.

»قربلة« في الجامعة
بسبب ملتقى من أجل القدس

عودة العنف المنسي

والية أمن القنيطرة:
كل ما تم نشره 

بخصوص وجود »تعذيب 
واعتقال« طلبة 

محسوبين على فصيل 
طالبي بجامعة ابن طفيل 
يبرز عدم اإللمام بالتقعيد 

القانوني المنظم لعمل 
موظفي إنفاذ القانون.. 

عناصر األمن ليس من 
اختصاصها االعتقال، وإنما 

تقييد الحرية في مرحلة ما 
قبل المحاكمة في إطار 

تدابير الحراسة النظرية 
على خلفية األبحاث 

التمهيدية.

بمنع  والقاضي  طفيل  ابن  جامعة  رئاسة  قرار  التطبيع:  لمناهضة  المغربي  المرصد 
بالظرفية  ذلك  معلال  القدس«،  »ملتقى  عنوان:  تحت  طالبية  ثقافية  فعاليات 
الجامعات  تنظيم  ظل  في  مقبول  غير  الصحية،  الطوارئ  صالحيات  وإعمال  الوبائية 

والفضاءات العمومية ألنشطة أخرى ذات حضور جماهيري كبير.
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  للنقــاش

يثير مفهوم الخطأ القضائي 
نقاشا كبيرا بين رجال القانون 

والباحثين في المجال القضائي 
ومدى إمكانية المساءلة عن 
هذا الخطأ الذي يمس حقوق 

المواطنين، حيث  ومصالح 
يعتبر حق التعويض عن الخطأ 

القضائي الذي تتحمله الدولة، 
من أبرز الحقوق المستمدة من 
النهج الحقوقي الذي انخرطت 

فيه الدول الديمقراطية التي 
تنص دساتيرها على حق 

المساواة أمام القضاء بين 
الدولة والمواطنين، وأقرت 

بمسؤوليتها عن األخطاء 
القضاة،  يرتكبها  التي  القضائية 

ألن الديمقراطية ال تقبل 
المحاسبة  بدون  المسؤولية 

والعقاب، وال خالف حول 
إقرار مسؤولية الدولة بنص 

دستوري، حيث يعتبر تطورا 
كبيرا في نظام مسؤولية 

الدولة عن خطأ الجهاز القضائي 
الذي يمثل اعترافا بحق 

المواطنين في الحصول على 
التعويض عن األضرار التي 

أصابتهم بسبب األحكام غير 
العادلة التي ارتكبت فيها 

أخطاء، سواء كانت أحكاما 
جنائية أو مدنية. 

حسوني قدور  بقلم: 
موســــى بن 

محامي بهيأة وجدة

الدستور  من   122 الفصل  ينص 
ــحــق لــكــل مــن تضرر  عــلــى أنـــه ))ي
على  الــحــصــول  قــضــائــي،  خطأ  مــن 
لكن  الـــدولـــة((،  تتحمله  تعويض 
الـــوارد  الخطأ  بــن  التمييز  يجب 
وترجمته  ــوري  ــدســت ال الــنــص  ــي  ف
يقول  االتجاه،  هذا  وفي  بالفرنسية 
في  باحث  لكموش،  محمد  الدكتور 
إلى  »بالرجوع  السياسية:  العلوم 
أن  يتبن  الدستور،  من   122 الفصل 
بن  الفصل  صياغة  في  فرقا  هناك 
النسختن العربية والفرنسية، إذ في 
عن  تتحدث  نجدها  العربية  النسخة 
الخطأ القضائي وترجمته بالفرنسية 
faute، وبن النسخة الفرنسية  هي 
وترجمته  الغلط  عن  تتحدث  التي 

بالفرنسية هي erreur، واملعتبر هي 
النسخة العربية، وبالتالي، فإن هذه 
مستوى  على  إشكاال  تطرح  املسألة 

التعريف لكل من الغلط والخطأ«. 
والغلط هو »وضع الشيء في غير 
الشيء  بن  التمييز  وعدم  موضعه، 
الصواب«،  عن  وانحراف  وأشباهه، 
ولهذا نقول مثال أن التاجر أنقص في 
وزن البضاعة نتيجة الغلط الذي وقع 
فيه، وفي هذه الحالة يمكن استدراك 
الضالل  فيعني  الخطأ،  أما  الغلط، 
الــصــواب،  عــن  والحياد  والنسيان 
العقلي  الجهاز  في  نقص  بسبب  إما 
الجهل، وفي بعض  أو  الذكاء  أو في 
األحيان، يكون الخطأ عمديا، ولهذا، 
بالذكاء  الذي ال يتمتع  فإن الشخص 
أن  يصلح  ال  والحكمة،  والتبصر 
من  هو  الذي  القاضي  منصب  يتقلد 
اإلطالق،  على  املناصب  وأنبل  أعظم 
امللك  عــن  يــنــوب  القاضي  دام  ــا  وم
الذي تصدر األحكام باسمه وموكول 
ومصالح  حقوق  على  الحفاظ  إليه 
ملنصب  املــرشــح  ــإن  فـ املــواطــنــن، 
القاضي يجب أن يكون ملما محيطا 
لخطورة  نظرا  وكبيرة،  صغيرة  بكل 
يتحملها  التي  العظمى  املسؤولية 
الدستور،  من   117 الفصل  خالل  من 
الذي يقول: ))يتولى القاضي حماية 
ــاص والــجــمــاعــات  ــخـ ــوق األشـ ــق ح
وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق 
 124 الفصل  ينص  كما  القانون((، 
))تصدر  على:  الدستور  نفس  من 
وطبقا  امللك  باسم  وتنفذ  األحــكــام 
لــلــقــانــون((، وعــلــى هــذا األســـاس، 
القاضي  منصب  إســنــاد  يــجــوز  ال 
صفات  فيه  تتوفر  ال  شخص  ــى  إل
واالستقامة  والنزاهة  والذكاء  العلم 
اإلرادة  واحترام  النبيلة  واألخــالق 
أن تسند مسؤولية  بل يجب  امللكية، 
ــاص الــذيــن  ــخـ ــضــاء إلـــى األشـ ــق ال
والعلم  النزاهة  صفات  فيهم  تتوفر 
املــســؤولــيــة،  تحمل  ــن  م والــخــوف 
مستوى  فــي  الــقــاضــي  يــكــون  حتى 
امللك  وطموحات  وتوجهات  األمانة 
الضامن الستقالل القضاء، كما ال بد 
التي  الرسالة  بخطورة  التسليم  من 
التي  األمانة  وثقل  القاضي  يتحملها 
قيم  تطبيق  بواجب  للقيام  يؤديها 
العدل بن الناس والذي يفرض عليه 
أفضل  ومــن  العقل  سليم  يكون  أن 
الطلبة املتفوقن وأصفى املنابع التي 
علما  العناصر  خيرة  للقضاء  تكفل 

وأكثرها  ومسلكا،  وأخالقا  وثقافة 
وأمانة  مسؤولية  لتحمل  استعدادا 
عنها:  تعالى  هلل  يقول  التي  العدالة 
))إنا عرضنا األمانة على السماوات 
يحملنها  أن  فأبن  والجبال  واألرض 
إنه  اإلنسان  وحملها  منها  وأشفقن 

كان ظلوما جهوال((.
وعلى اعتبار أن األخطاء القضائية 
ال تخفى على املجلس األعلى للسلطة 
تطبيق  بإمكانه  الــذي  القضائية، 
جميع  على  هذا«  لك  أين  »من  قاعدة 
القضاة واكتشاف نواياهم الحقيقية 
لرئاسة  يبقى  تفكيرهم،  وطــريــقــة 
بــاســتــمــرار  يتلقى  الـــذي  املــجــلــس 
بشأن  املواطنن  وتظلمات  شكايات 
حضوره  يبرز  أن  الخاطئة،  األحكام 
من  امللك  جاللة  ذلك  أراد  كما  القوي 
حيث محاربة الفساد وإجراء البحث 
وأخذها  املواطنن  شكاوي  شأن  في 
التي  األحكام  بتعليل  أخذها  عدم  أو 
وللقانون،  للواقع  مخالفة  تكون  قد 
وال يمكنه التخلي عن مباشرة إجراء 
تحت  املشبوهة  امللفات  في  البحث 
الطعن  طــرق  سلوك  إمكانية  ستار 
أمام  الشكاية  موضوع  الحكم  ضد 
ترتكب  قد  التي  درجة،  أعلى  محكمة 
نفس الخطأ، ألن اختصاصات ومهام 
القضائية  للسلطة  األعلى  املجلس 
تكمن في مراقبة عمل القضاة وتقويم 
اعوجاجهم وتحميلهم املسؤولية عن 
للمادة  طبقا  بمسؤولياتهم  إخاللهم 
املجلس  ومهام  اختصاصات  من   85
والتي  القضائية  للسلطة  األعــلــى 
بالنظر  املجلس  ))يختص  تنص: 
من  الــقــاضــي  ــى  إل ينسب  قــد  فيما 
في  عليه  منصوص  هو  كما  إخــالل 
بالنظام  املتعلق  التنظيمي  القانون 
األساسي للقضاة((، كما تنص املادة 
))ال  أنه  على  القانون  نفس  من   87
إال بعد إجراء  التأديبية  املتابعة  تتم 
األبحاث والتحريات الضرورية طبقا 
من   116 الفصل  من   2 الفقرة  ألحكام 

الدستور((.
األعــلــى  لــلــمــجــلــس  يــمــكــن  إذن، 
للسلطة القضائية إذا كان يريد فعال 
املتعلقة  القانونية  النصوص  تفعيل 
بسهولة  يكتشف  أن  بــالــتــأديــب، 
ــقــضــائــي والــتــأويــالت  الــخــطــأ ال
ــا  ــ وراءه يتستر  ــتــي  ال الــخــاطــئــة 
وخرق  الحكم  أصدر  الذي  القاضي 
الواقع،  وخالف  القانونية  القواعد 
تثبت  عديدة  توجد حاالت  وبالفعل، 

على  منها  خطيرة،  قضائية  أخطاء 
ينصب  التي  الحالة  املثال،  سبيل 
فيها القاضي نفسه مدافعا عن أحد 
منه  يطلب  لم  بما  فيحكم  األطــراف 
ويثير دفعا جديدا لم يسبق للخصم 
 3 املــادة  ملقتضيات  أثــاره خالفا  أن 
التي  املدنية،  املسطرة  قانون  من 
))ينبغي  أنــه  على  صراحة  تنص 
حــدود  فــي  يبت  أن  الــقــاضــي  على 
أن  له  يسوغ  وال  األطـــراف،  طلبات 
سبب  أو  مــوضــوع  تلقائيا  يغير 
االجتهاد  أن  كما  الطلبات((،  هذه 
بما  بالتقيد  املحكمة  يلزم  القضائي 
للقاضي  يجوز  وال  األطــراف،  أثــاره 
مثال إثارة دفع من تلقاء نفسه دون 
إثارته من طرف أحد األطراف، وفي 
ارتكاب  يالحظ  الجنائية،  القضايا 
الخطيرة  الــخــروقــات  مــن  سلسلة 
منها  نــذكــر  الجنائية،  للمسطرة 
متهم  محاكمة  املــثــال،  سبيل  على 
اإلصـــرار  سبق  مــع  العمد  بالقتل 
ورغــم  ســـراح،  حالة  فــي  والترصد 
بعد  املحكمة  أمــام  الحضور  رفضه 
إشعاره بالحضور، تتاح له الفرصة 
الجنائية  الغرفة  فتصدر  للفرار 
وكأن  غيابيا  ــرارا  ق ــك،  ذل إثــر  على 
جنحية  بقضية  تتعلق  املــســألــة 
الغيابية  املــســطــرة  تطبيق  دون 
املادة  ذلك  على  تنص  كما  حقه  في 
الجنائية،  املسطرة  قانون  من   443
وتالعب  خطير  قضائي  خطأ  وهذا 
هذه  املواطنن،  وبحقوق  بالقانون 
األعلى  للمجلس  يمكن  ال  األخطاء 
عنها،  السكوت  القضائية  للسلطة 
ــا تــمــس ســمــعــة املـــغـــرب في  ــه ألن
هذا  في  خاصة  الحقوقي،  املجال 
الوقت الذي تتعرض فيه بالدنا إلى 
إعالمية  وهجمات  حــادة  انتقادات 
حقوق  وضعية  بخصوص  خارجية 
األخطاء  تستمر  وهــكــذا  اإلنــســان، 
املواطنن  حقوق  وتضيع  القضائية 
القاضي  مساءلة  يستطيع  أحد  وال 
طوال  منصبه  في  جاثما  يظل  الذي 
حياته دون محاسبة وال مساءلة وال 
تحت  تأديب  وال  تفتيش  وال  مراقبة 
العلم  مع  االستقاللية«،  »مبدأ  غطاء 
القاضي  أن  يعني  ال  املبدأ  هذا  أن 
األحــكــام  ــصــدر  وي يــريــد  ــا  م يفعل 
حسب عقليته وهواه ومزاجه، وأنه 
واملتابعة  املــســاءلــة  ضــد  محصن 
التأديبية، بل على العكس، فالقاضي 
برقابة  مقيد  الديمقراطية  الدول  في 

أما  الدستور،  أقرها  أخــرى  سلطة 
وزارة العدل ببالدنا، فلم يعد لها أي 
أصبحت  املجال، حيث  هذا  في  دور 
مهمتها هي إحالة شكايات املواطنن 
للسلطة  ــلـــى  األعـ ــس  املــجــل ــى  عــل
القانونية  الغرائب  ومن  القضائية، 
حقوق  ــادئ  مــب مــع  تتنافى  الــتــي 
املغرب  فــي  الــقــانــون  أن  اإلنــســان، 
يحمل القاضي املسؤولية عن إخالله 
عن  وليس  والتجرد  باالستقاللية 
يطالب  والقاضي  بالقانون،  التالعب 
فإذا  معن،  لغرض  باالستقالل  دائما 
األخطاء  عن  مسؤولة  اإلدارة  كانت 
التي يرتكبها املوظفون أثناء قيامهم 
باألعباء املوكولة إليهم بسبب سلطة 
تمارسها  التي  والتوجيه  الرقابة 
في  الــقــانــون  فـــإن  عليهم،  ــة  ــدول ال
املغرب - مع األسف - يعتبر القضاة 
مستقلن ال سلطان عليهم في تدبير 
مع  يتنافى  توجه  وهــذا  ملفاتهم، 
مبادئ حقوق اإلنسان التي يتشبث 
دستوره،  ديباجة  في  املغرب  بها 
املظلوم  املواطن  يجد  ال  وبالتالي، 
للنظر  مستقلة  قضائية  جهة  أي 
القضاة على غرار  في شكاياته ضد 
اإلنسان،  لحقوق  األوروبية  املحكمة 
من  املواطنن  دعــاوى  تتلقى  التي 
منها  نذكر  األوروبية،  الدول  جميع 
رفعتها  الــتــي  املــشــهــورة  ــدعــوى  ال
املحامية France Moulin بمدينة 
تولوز ضد الدولة على إثر اعتقالها 
النيابة  طرف  من  تعسفية  بطريقة 
العامة، حيث حصلت على حكم ضد 
الدولة يدين االعتقال التعسفي الذي 
مع  بإبطاله  ويقضي  لــه  تعرضت 
تعويض مدني لفائدتها قدره 5000 
أورو، كما اعتبرت املحكمة أن النيابة 
حتى  قضائية  سلطة  ليست  العامة 
بالسجن  األشخاص  وضع  يمكنها 
طــرف  مـــن  عــلــنــيــة  مــحــاكــمــة  دون 
املحكمة  فأصدرت  األحــكــام،  قضاة 
القاعدة  اإلنسان  لحقوق  األوروبية 
))النيابة  تــقــول:  التي  املشهورة 
يحكم((   والقاضي  تتابع  العامة 
 Le procureur poursuit et le
juge juge، وأيدت محكمة النقض 
املجلس  وكذلك  القرار  هذا  الفرنسية 
الدستوري، فهذه هي الدولة التي يتمتع 
فيها املواطن فعال بحقوقه ويشعر فيها 
فيها  يتساوى  والتي  ــان  واألم باألمن 

املواطن والدولة أمام القانون.

هل يمكن للمواطن 
التعــويض  طلـب 

عن األخطاء القضائية ؟



العدد: 1603 من 15 إلى 21 أبريل 122022

الربـاط  ياحسرة

أي دور للجان الجماعية في العاصمة ؟

شهادات من
الرواد
ألقيت  الصمدي  خالد  الدكتور  من  شهادة 
أعالم  بأحد  احتفى  الــذي  العلمي  املحفل  في 
منها:  فقرة  وهــذه  اململكة،  في  والثقافة  الفكر 
لــقــاءات  بحضور  منا  ــواحــد  ال يحظى  ))قـــد 
الذين  من  يكون  وقد  عديدة،  تكريمية  ومحافل 
يقدمون شهادات فيها.. لكن قليلة تلكم املواقف 
في  ومكرما  مكرما  منا  الواحد  تجعل  قد  التي 
آن واحد: مكرما بهذه الشهادة التي هي حظوة 
قد ال ينالها الكثير بإلقاء كلمة في حق هرم من 
الدكتور  كفضيلة  ببالدنا  والثقافة  العلم  أهرام 
عباس الجراري، ومكرما ألن مجرد الحديث عن 
الفخر  دواعــي  من  وداع  شــرف  ــاره  وأث الرجل 

واالعتزاز(( انتهى.
نذكر بهذه الشهادة في سنة الرباط عاصمة 
عمر  هلل  وأطــال  اإلسالمي،  العالم  في  للثقافة 
الدكتور  العالمة  فضيلة  املغربي،  األدب  عميد 

عباس الجراري حفظه هلل.

مــحــاكــمــة  »شـــــــرارة«  ســتــنــدلــع  قريبا 
مجالس  يف  الفاسدين  املنتخبني  بعض 
الــعــاصــمــة والـــذيـــن اغــتــنــوا غــنــى فاحشا 
احملـــلـــيـــة،  اإلدارة  قــــيــــادة  تـــولـــيـــهـــم  ــد  ــعـ بـ
وحــالــيــا يــضــعــون أيــديــهــم عــلــى قــلــوبــهــم 
خــــوفــــا مــــن خـــضـــوعـــهـــم لـــلـــمـــســـاءلـــة عــن 
اخـــتـــاالت تــســيــيــرهــم، وظـــــروف تــفــويــت 
أمـــــاك جــمــاعــيــة بــشــكــل غـــامـــض، وعـــن 
أسباب »منو« أبشع األحياء العشوائية يف 
ثمينة  أراضـــي  وتصفية  العاصمة،  غــرب 
بصفقات مشبوهة وغيرها من األسباب.

التاريخ يخبرنا مبرور »البرغواطيني« 
عليهم  سجل  وقد  744م،  سنة  بالرباط 
بتغييرهم  عظيما«  »إثــمــا  التاريخ  هــذا 
فارتكبوا  الكرمي،  القرآن  تعاليم  لبعض 
معصية بأن جعلوا الصوم يف رجب بدال 
فتوى  بناء على  املعظم  من شهر رمضان 
دولتهم  مبحو  اهلل  فعجل  خليفتهم،  من 
تعاليم  أعادوا  الذين  املرابطني،  يد  على 

اإلسالم إلى وضعها الصحيح.
 

إليها  سبقنا  عــادة  الــقــاصــرات  زواج 
اليهود املغاربة، ويذكر الكاتب إيلي مايكا 
يف كــتــابــه »الـــعـــوائـــد الــعــتــيــقــة الــيــهــوديــة 
ــادات الـــقـــدميـــة لــدى  ــ ــعـ ــ بـــاملـــغـــرب«، أن »الـ
اليهود، أن يعقد الزواج على الفتيات منذ 
سن السادسة من عمرهن مع تأجيل ليلة 
الــيــهــودي  الــدخــلــة«، وقـــد متــكــن املجتمع 
بفضل أحباره من سن قانون صارم يحرم 

هذه العادة يف الوقت الراهن.  

بأن  مشكورة  أبلغتنا  سامية  مصادر 
مدريد  مع  فقط  تكن  لم  الرباط  توأمة 
مدينة  مع  ثالثة  توأمة  لها  بل  وإشبيلية، 
اململكة  لتتربع  اإلسبانية،  هوزيتوشوس 
من   3 بتآخي  الــصــدارة  على  اإلسبانية 
األخير  التآخي  هذا  الرباط..  مع  مدنها 
املرحوم  مدينته،  لصالح  وأجنــزه  أبدعه 
الكولونيل محمد بركاش يف عهد الرئيس 
عمر البحراوي ووثيقته معلقة يف ردهات 
ــق الــتــوأمــات  ــائ املــجــلــس إلـــى جــانــب وث
األخرى ووثائق تاريخية، يضيف املصدر، 
ــن كــانــوا  ــم م ــه ــن املــنــتــخــبــني ورؤســائ ومـ

يجهلونها.

الجماعة  ــى  إل مسنود  اختصاص  أبسط 
الطرق«،  وتشوير  والجوالن  بـ»السير  يتعلق 
الجماعية«  الطرقات  »قسم  فيها  قسم  وأهــم 
وتكلف  املقاطعات  على  مصالح  تفرعت  ومنه 
ربما  ــون  ــ وإداريـ وتقنيون  مهندسون  بها 
لـ»الديكور«، ألن األشغال والبرمجة والصيانة، 
تضبطها  على صفقات  بناء  بها شركات  تقوم 
دفاتر التحمالت تبتدئ وتنتهي في أجل محدد. 
وقد كان من املمكن تحويل طرقات العاصمة 
»يا حسرة« إلى لوحات فنية  اإلدارية للمملكة 
سير  وتؤمن  السائقني  وتريح  الناظرين  تسر 
على  الساهرين  مأمورية  وتسهل  الراجلني 
انسياب املرور من رجال ونساء األمن الوطني، 
وتضحياتهم  وصبرهم  ضبطهم  لــوال  الذين 
أبشع  فــي  العاصمة  لوقعت  وإخــالصــهــم.. 

فوضى على الطرقات.
اقتصاديا  رمــزا  تتضمن  امليزانية  أن  ومــع 
ورمــزا  الطرقات،  لصيانة   4122 الرقم  تحت 
الــتــشــويــر، فإن  لــشــراء عــتــاد   391 ــدد  ــر ع آخ
وشق  أنــفــاق  بإنجاز  تكلف  امللكي  املــشــروع 
وفك  شــوارع  وتوسعة  قناطر  وبــنــاء  طــرقــات 
الحصار على املقاطعات بربط طرقها مع الطرق 
الجماعة  على  وكان  عالية..  وبجودة  الوطنية 
أو قانون  أداء واجب بسيط، وذلك بتنزيل بند 
ممرات  بإنشاء  للراجلني«،  الطرقية  »التربية 
أو  لفاقدي  واألجراس  األضواء  بتقنية  محمية 
املمرات  كل  تكون  أن  ويؤسفنا  البصر،  قليلي 
ملعايير  وتفتقد  وارتجالية  فوضوية  الحالية 
»خططوها«  التي  وحتى  بأمان،  فيها  املشي 

فهي  »الطباشير«،  نــوع  من  بيضاء  بصباغة 
تفقد بريقها بعد شهر من »تزليج« أرض املرور، 
واجهات  بني  فرق  فال  التشوير  عالمات  أما 
املدن واألحياء، فهي بنماذج بدائية وموادها 
وتموقعها  خاطئة  اتجاهاتها  ومعظم  رديئة 
من  بدال  عنها  البحث  إلى  تحتاج  أماكن  في 
أرض  على  مثال  ككتابتها  واضحة،  جعلها 
بدال  عليها  يركزون  السائقون  دام  ما  الطرقات 
أو  األشجار  بني  عنها  بالتنقيب  إزعاجهم  من 
وإن  التي  ــرور،  امل وتنظيم  ــارة  اإلن أعمدة  بني 
إال  الطرقية،  املقاطع  بعض  في  تحسنت  كانت 
أنها ظلت في معظمها جد متأخرة بتقنية القرن 
املشرع  يحمل  ألم  التساؤالت:  لتطرح  املاضي، 
الرباطيني؟  وتأطير  تنظيم  مسؤولية  الجماعة 
وهل هناك ما هو »أقوى« من حياتهم؟ فلماذا إذن، 
لم يبادر املجلس الجماعي بوضع برنامج وقائي 
أغلبهم  العاملني  آالف  على  تتوفر  دامت  ما  دائم 
الطرقية«  »التربية  بمهمة  وتكلفهم  لهم،  مهام  ال 
املمرات  اجتياز  كيفية  ــى  إل الــراجــلــني  إلرشـــاد 

وإرشادهم للطريقة السليمة والقانونية للمرور؟
عادي  جد  ملوضوع  تطرقنا  على  ونتأسف 
للعالم  الثقافة  عاصمة  جماعة  على  استعصى 
وبالتالي،  تسويته،  واإلفــريــقــي  ــي  اإلســالم
انشغالنا به بدال من االنخراط في بناء عاصمة 
ضيوف  أمـــام  محرجني  وسنكون  »الــكــبــار«، 
للنشر  الدولي  املعرض  في  املشاركني  الرباط 
والكتاب املقرر بعد عيد الفطر، ليكتشفوا ضعف 
الجماعة بإهمالها ألبسط الخدمات، ال لشيء إال 

ألنها شاردة عن الركب الحضاري لسكانها. 

الجماعة »شاردة« عن واجبها في تنزيل 
الطـــرقية التربــــية 

أسـرار
العاصمة

للعالم  الثقافة  »عاصمة  نالت لقب  الرباط  أن  بما 
اإلســـامـــي«، فـــدون شــك أنــظــار املــســلــمــني مهتمة بــاملــزيــد 
ديننا  بتعاليم  وتشبثها  وعاداتها  ثقافتها  يف  التعمق  من 
احلنيف، ويف شهر رمضان الكرمي نتوحد مع إخواننا من 
أمة محمد صلى اهلل عليه وسلم يف واجب الصاة والصوم 
والزكاة، وهذا الواجب من أركان اإلسام اخلمسة التي ال 
فهم طبعا من  فيها احملــدثــون،  إذا حتــدث  تناقش، وحتى 
واملشهود  األعــلــى  العلمي  املجلس  مــن  االخــتــصــاص  ذوي 

لهم بعلمهم وبسداد أفكارهم الدينية.
كــل صائم  على  الــواجــبــة  الفطر  زكـــاة  يــتــنــاول  وموضوعنا 
مما  علمائه  فــتــاوى  إســامــي  قطر  ولكل  صيامه،  بها  ليزكي 
باد  يف  علماء  بينما  الشعيرة،  هــذه  ألداء  البلد  أهــل  يائم 
املهجر ملسلمني مثل الدول القريبة منا، فيجتهدون ويفتون 
مبا يتطابق مع وضع تلك الباد، مثا ال ميكن إمتام الصوم 
ملسلميها بزكاة احلبوب من قمح وشعير وغيره، وإمنا مبا يقره 
املالية،  بالقيمة  إخراجها  على  يتفقون  مــا  وغالبا  املفتون، 
أكثر  ومــركــز  اإلســامــي  للعالم  الثقافة  عاصمة  الــربــاط  ويف 
ووزارة  علمية  الصحيح، من مجالس  اإلفتاء  ملنابر  مقر  من 
الشؤون اإلسامية وأهل اإلرشاد والنصح والنهي عن املنكر.. 
فهل يرضي هذه املنابر ضياع حوالي مليار و200 مليون: مبلغ 
واحــدة يستفيد منها من ال يستحقون  ليلة  الفطر، يف  زكاة 
ــاة؟ ونــحــن نــعــلــم واملــجــالــس املــنــتــخــبــة تــعــلــم مــا ال  ــزكـ هـــذه الـ
نعلم، بأن »العملية فوضوية« و»احلبوب مغشوشة« يف صفقة 
»املــســاكــني«  دور  يتقمصون  ومـــن  الــتــجــار  بــعــض  بــني  منظمة 
الذين يقصدون العاصمة من املدن املجاورة، فيعيدون بضائع 
»الغنائم« إلى مصدرها مقابل نصف ثمنها.. هكذا متر »ليلة 
املليار و200 مليون« دون أن تثير انتباه ممثلي سكان عاصمة 
أو  بــقــرار  فيتدخلون  حــســرة«،  »يــا  اإلســامــي  للعالم  الثقافة 
يستفيد  التي  الفوضى  لهذه  حد  جلعل  التماس  أو  توصية 
منها احملترفون يف النصب واجلشع، ويحرم منها الرباطيون 
يترجون  منازلهم  ومــن  أيديهم  ميــدون  ال  الــذيــن  احملتاجون 
أبوابهم وميدهم باإلنقاذ  كرم اهلل ليجود عليهم مبن يطرق 
أو  األكرية  واجبات  تأدية  عن  لتخلفهم  مساكنهم  إفــراغ  من 
حرمانهم من الكهرباء واملاء بسبب قلة ذات اليد من مبالغ 
الفواتير امللتهبة وهم يتقلبون يف فراشهم من وخز األمراض 

وصداع األوالد من اجلوع... إلخ. 
من  اجتماعية  جلــان  تصرفها  حتــت  مجالس  وعــنــدنــا 
منتخبني وأقسام ومصالح من إداريني، وجمعيات متولها 
بــاملــايــيــر مــن أمـــوال الــربــاطــيــني، يــتــفــرجــون عــلــى »نكبة« 
سائرون  إليها  ونحن  مليون«  و200  املليار  و»ليلة  الرباط 
ابتغاء وجه اهلل باملوعظة  إلى  لعلنا نصادف من يرشدنا 
الفطر، حينئذ سنكون  لزكاة  املسؤول  والتنظيم  احلسنة 
الثقافة عن  بتاج  الذي توجنا  العالم اإلسامي  قدوة يف 

سنة 2022. 

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

الرباط 
و»ليلة المليار 
و200 مليون«

يف عاصمــة الثقافــة أندية منبت هذه الثقافة، وقد غرســتها منذ عقود يف عقول الرباطيين 
حتــى أينعــت زهورها وفــاح عطرها بباقي القارات، وهذه صورة ألعضاء نادي من تلك األندية 

الرائدة: »نادي األربعاء« وإشــعاعه الثقايف ســراج منير إلى يومنا هذا، نتذكرهم بهذه الصورة من 
األرشــيف وفيها: األســاتذة توفيق القباج، أحمد اإلدريســي، عبد اهلل بناني، محمد الحلو، عبد اهلل 

الوزاني، املرحوم أبو بكر القادري، املرحوم موالي علي الصقلي، محمد جلزيم، حســن الفاســي، 
رشــيد لحلو، وأحمد التناني السوســي. الرباط تفتخر بصناع تاج الثقافة الذي يزين رأســها.

بــالــتــســاؤل: هــل اللجان  نــبــدأ هــذا املــقــال 
رؤسائها  فبعض  نعم،  امتيازات؟  الجماعية 
شهرية  تعويضات  من  يستفيدون  ونوابهم 
وامتيازات، وحدد قانون الجماعات عددها في 
من  والباقي  إجباريتان  لجنتان  منها  لجان   5
بناء  مهامها وتسميتها  في  املنتخبني  اجتهاد 
ملجالسهم،  الداخلي  النظام  في  أقروه  ما  على 
بحيث يمكنهم إحداث أي لجنة حسب حاجيات 
بينما  طارئة،  أو  موضوعاتية  سواء  السكان، 
القانون حصرها في 5 لجان دائمة على األكثر 

وأخرى مؤقتة وترك لهم تحديد غرضها.
تزودها  املجالس  »دينامو«  هي  واللجان 
خارطة  لها  وتسطر  ــجــازات  اإلن بمشاريع 
أنشطتها  في  تستمر  أن  ويمكنها  أعمالها 
وإال  املجلس  من  تفويض  بشرط  السنة  طيلة 
أنها ُتحّد في الدورات، أي 3 مرات في العام.

نسمع  مستترة  مجالسنا  فلجان  وعموما، 
من  بالرغم  الواقع  أرض  على  نراها  وال  بها 

امتيازات أعضائها.. 
وها هي الرباط تتوج عاصمة للثقافة وطنيا 
للثقافة،  لجنة  لنا  فهل  وإسالميا..  وإفريقيا 
الجواب  رياضية؟  ولجنة  اجتماعية،  ولجنة 
بل  واحــدة،  لجنة  توجد  ال  ألنــه  سيصدمكم، 
لجان في الجماعة ومجلس العمالة واملقاطعات 
ومجلس الجهة، وإن تستفسرون عن مردوديتها 

شهر  في  وحضورها  وتوصياتها  وتدخالتها 
واألفــراح  األعياد  في  وبعده  املعظم  رمضان 
والخريف  والصيف  الربيع  وفصل  والعطل، 
كما  جـــواب،  على  نتوفر  ال  فنحن  املقبلني، 
والثانويات  املدارس  في  أنشطتها  نجهل  أننا 
وروض  القرآنية  والكتاتيب  والــجــامــعــات 
القيام  عن  اللجان  هذه  عجزت  فإذا  األطفال.. 
نعفيها  فإننا  اختصاصاتها،  صلب  من  بمهام 
من تبرير غيابها في مواكبة مسيرة العاصمة 
في شق طريقها نحو العاملية، إذ ال وجود ألي 

العواصم«،  »أم  إلى  انتمائها  إثبات  في  لجنة 
واإلحسان،  والسياسة  الثقافة  رجاالت  أرض 
الساكنون  املجالس  في  عنهم  ينوب  رجــاالت 
والثقافي  الفكري  بالكسل  امللتزمون  الدائمون 
العواصم:  جوهرة  انطالقة  ملسايرة  واالبتكار 
حققوا  الذين  الحقيقيون  فاملناضلون  الرباط، 
وبإمكانياتهم،  الــدولــيــة،  األلــقــاب  ــع  أرف لها 
زاهدون في البوح بما منحوه ملدينتهم، بينما 
ونسبوه  لهم  ليس  ما  على  سطوا  املتفرجون 

إليهم وال حول وال قوة إال بالـله.

العشوائية في حي ديور الجامع ولجنة المرافق الحيوية غائبة
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األسبوع  الرياضي

العدد: 1603 من 15 إلى 21 أبريل 2022

أسبوعيات كريم إدبهي

خاليلوزيتش ال يثق يف مساعديه
جيروم روثين، الالعب السابق لباريس سان جريمان

املدرب البوسني ما تيثيق حتى فاخليال ديالو!!

ال ميكن ألحد أن يساوم يف وطنية زياش
الدولي السابق، الحسين خرجة

راجــعــن  وبنعطية  أنـــت  ولــكــن  عــارفــيــنــهــا،  ــاذي  هـ
للمنتخب غير بالفن..

كل  مثل  اهلل  من  يستحقه  ما  سينال  غاساما  احلكم 
ظالم وفاسد

المهرج الجزائري، حفيظ الدراجي

والكابرانات  أنت  بحالك  وفاسد  ظالم  شي  كاينش  ما 
ديالك..

االحتـــاديـــة اجلــزائــريــة تنتظر قـــرار »الــفــيــفــا« إلعـــادة 
مباراة منتخبنا ضد الكاميرون

»مواقع عسكرية جزائرية«

بقاو تنتظروا حتى يفوت كأس العالم!

استعدادات  وخاليلوزيتش حلسم  لقجع  بني  اجتماع 
»األسود« للمونديال

األخبار

ويشوفوا نيت قضية زياش ومزراوي.

ال نتحدث عن زياش ومــزراوي يف معسكرات املنتخب 
الوطني

الدولي الشاب، تيسودالي

ّنيت النميمة ما مزياناش...

ومسؤولني  اجلــمــهــور  يتهم  غــاســامــا  الغامبي  احلــكــم 
جزائريني بالقيام بأعمال تخريب

وكاالت

كولوا عاوتاني مؤامرة من املغرب.

الزومي حارس قصبة تادلة، حرمنا من فوز سهل
الطاوسي، مدرب الرجاء

شوف على فهامة، وآشناهي املهمة ديالو؟

املنتخب املغربي سيواجه البرازيل قبل املونديال
وكاالت

اللي طلبها يطلبها كبيرة..

»الــفــوتــســال« يهزمون األرجــنــتــني، وصيف بطل  أســود 
العالم

مواقع

اسمع على وذنيك يا السي الدراجي »حلاليقي«.

رئيس باييرن ميونيخ يلح على انتداب مزراوي
جرائد

وهاذ املجنون ديالنا ما حاملوش...

انتــظار  مواجهــات صعــبة فـي 
الحسم في المغرب

األندية المغربية على الواجهة اإلفريقية

ــعــود املــنــافــســات اإلفــريــقــيــة،  ت
في  تمثلنا  التي  لألندية  بالنسبة 
عصبة األبطال وكأس »الكاف«، في 
قوية  بمواجهات  األسبوع،  نهاية 
مصر  من  منافسني  مع  ومباشرة 

والجزائر.
لألندية  األبطال  عصبة  كأس  في 
الـــوداد  فــريــق  ســيــواجــه  البطلة، 
لربع  بتأهله  املنتشي  الرياضي، 
نهاية كأس العرش، شباب بلوزداد 
 16 السبت  يــوم  مساء  الجزائري 
مساء  الثامنة  الساعة  على  أبريل 

بتوقيت املغرب.
ملعب  سيحتضنها  التي  املباراة 
مغاربية  قمة  ستكون  جويلية«   5«
الفريقني  لقوة  نظرا  املقاييس،  بكل 
وإصرارهما على الذهاب بعيدا في 

هذه املنافسة.
هذا  سيطر  بلوزداد  شباب  فريق 
املوسم سيطرة مطلقة على البطولة 
من  جدا  قريبا  وأصبح  الجزائرية، 
عن  تفصله  حيث  باللقب،  الــفــوز 
بأنه  علما  فقط،  نقاط   9 مــطــارده 
مازال يتوفر على 3 مباريات ناقصة.
سيلعب  الـــجـــزائـــري  ــق  ــري ــف ال
حالة  في  جمهوره،  وأمام  بميدانه، 
ما إذا رخصت السلطات الجزائرية 
كل  سيعمل  املالعب،  أبــواب  بفتح 
بنتيجة  لــلــخــروج  وســعــه  فــي  مــا 

إيجابية.
الــوداد  فريق  يحدو  املقابل،  في 
خاصة  الطموح،  نفس  الرياضي 
األخيرة  املباريات  في  عودته  بعد 
أن  كما  ــصــارات،  ــت االن سكة  إلــى 
يرضى  لــن  الـــــودادي  الــجــمــهــور 

الجزائر،  فــي  كبير  بانتصار  إال 
خصوصا وأن الفريق األحمر له من 
في  الطويلة  والتجربة  اإلمكانات 
تحقيق  له  يخول  ما  املنافسة  هذه 

هذا الهدف.
فريق الرجاء الرياضي، ممثلنا في 
ثقيال  ضيفا  سيحل  املسابقة،  نفس 
)نــادي  املصري  األهلي  فريق  على 
كبيرة  صعوبة  وجــد  ــذي  ال الــقــرن( 

للتأهل إلى دور الربع.
الفريق املصري فقد تألقه مقارنة 
سيطر  التي  األخيرة،  املواسم  مع 
أنه  إال  املسابقة،  هــذه  على  فيها 
والقوية،  الوازنة  الفرق  من  يبقى 

التي يحسب لها ألف حساب.
باللعب  مطالب  األخضر  الفريق 
نتيجة  عــلــى  الــحــصــول  أجـــل  مــن 
إيجابية من قلب القاهرة، تخول له 
النصف  دور  إلى  والتأهل  الحسم 
ستجرى  التي  ــاب،  اإلي مباراة  في 
أرضية  على  الكبير  جمهوره  أمام 

مركب محمد الخامس.
الساعة  على  ستنطلق  املــبــاراة 
الحكم  وسيقودها  مساء،  الثامنة 
بينما  نــديــاي،  ماغيت  السنغالي 
التابعة  التحكيم  لجنة  اخــتــارت 
القدم،  لكرة  اإلفريقية  للكونفدرالية 
جون  الكونغولي  الــدولــي  الحكم 
شباب  مــبــاراة  إلدارة  نـــداال  جــاك 

بلوزداد ضد الوداد الرياضي.
ــأس االتـــحـــاد اإلفــريــقــي،  ــي كـ ف
البركانية  النهضة  فريق  سيخوض 
ضد  قــواعــده،  خــارج  قوية  مباراة 
برسم  البورسعيدي،  املصري  فريق 

ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

عودنا  ــذي  ال البرتقالي  الفريق 
التألق  على  األخيرة  املواسم  خالل 
البطولة  هــذه  في  بعيدا  والــذهــاب 
بها، سيواجه  فاز  أن  له  التي سبق 
من  ويعتبر  بــه،  يستهان  ال  فريقا 
في  أنيابها  عن  تكشر  التي  الفرق 

دليل  وخير  الحاسمة،  املواجهات 
على ذلك، هو فوز فريق البورسعيدي 
البطولة  مــن  األخــيــرة  الجولة  فــي 

املصرية على نادي األهلي.
حظ سعيد ألنديتنا املغربية على 

الواجهة اإلفريقية.

للتأمل

مازال المدرب البوسني يسبح ضد التيار...
خيرا  املغربي  الرياضي  الجمهور  استبشر 
بعد التصريحات املطمئنة التي أدلى بها رئيس 
ملوقع  القدم،  لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة 
سلط  حيث  »تويتر«،  على   »soccer 212«
واملستجدات  النقاط  من  العديد  على  األضواء 
التي تهم املنتخب الوطني املغربي بعد تأهله 
للمرة السادسة إلى نهائيات كأس العالم التي 
في  قــطــر  ستحتضنها 

شهر نونبر القادم.
لقجع  فـــــوزي 
ــأن عــودة  ــد ب أك
ــي  ــ ــائ ــ ــن ــ ــث ــ ال
املــغــضــوب 
عـــــلـــــيـــــه 
ــن طـــرف  ــ م

املـــــــــــــــــدرب 
الــــبــــوســــنــــي 

مسألة  تبقى  وزياش،  مزراوي  خاليلوزيتش، 
هذا  لحل  وسعه  في  ما  كل  وسيعمل  ــت،  وق
منذ  الفهم  ســوء  عليه  طغى  الـــذي  املشكل 
للجدل،  املثير  للمهاجم  بالنسبة  أما  البداية، 
لكن  مميز،  العب  فهو  هلل،  حمد  ــرزاق  ال عبد 
لن  وهــذا  ــذات،  ال وحــب  األنانية  عليه  تطغى 
حسب  املجموعة،  مع  االنسجام  على  يساعده 
املنتخب  أبواب  أن  أكد  الذي  الجامعة،  رئيس 
ــي وجــه  الــوطــنــي مــفــتــوحــة فـ
املــغــاربــة،  الــالعــبــني  جميع 
بجدية  تعمل  الجامعة  وأن 
العديد  إقناع  على  كبيرة 
لحمل  املهجر،  العبي  من 

القميص الوطني.
مستقبل  يخص  وفيما 
ونحن  الوطني،  الناخب 
قليلة  أشهر  بعد  على 
من املونديال، 
صــــــــــــرح 
فـــــــــوزي 

لقجع بأن خاليلوزيتش ليس بذلك الشخص 
املكتب  وأن  به، خاصة  املساس  يمكن  ال  الذي 
العديد من األمور  الجامعي لم يحسم بعد في 
قطر،  إلى  الذهاب  قبل  جدا  مهمة  تعتبر  التي 
على  يخيم  مــازال  الغموض  بأن  يعني  وهــذا 

مستقبل هذا املدرب مع املنتخب الوطني. 
الكبير  التفاؤل  الحظنا  الذي  الوقت  ففي 
واستعداده  الجامعة،  رئيس  عنه  أبان  الذي 
للّم الشمل وإعادة الروح إلى النخبة الوطنية، 
نرى التصريح الغريب الذي أدلى به الناخب 
حينما  البوسني،  »ناشيون«  ملوقع  الوطني 
سألوه عن إمكانية عودة زياش ومزراوي إلى 
حياء،  وبدون  حيث صرح  الوطني،  املنتخب 
بأن هذه األشياء ال تعنيه، فاملهم بالنسبة له 
نفس  في  منتقدا  املونديال،  إلى  التأهيل  هو 
الوقت العديد من وسائل اإلعالم التي تنعته 
وكما  النعت،  هذا  ألن  »الديكتاتور«،  باملدرب 
صرح، يقوده إلى الجنون، وهو بالفعل مدرب 
لنا  التيار، ومن األفضل  مجنون، يسبح ضد 

أن نبعده قبل وقوع الكارثة.

بين تصريحات رئيس الجامعة المتفائلة وشرود خاليلوزيتش

خاليلوزيتش لقجع

أبريل   8 الجمعة  يــوم  صمت،  في  غادرنا 
الجاري، الالعب الدولي السابق املهدي ملوك، 
لم  القلب  مستوى  على  جراحية  عملية  بعد 

تكلل بالنجاح، ولألسف الشديد.
الكروية  بــدايــتــه  كــانــت  املــهــدي  املــرحــوم 
بداية  في  البيضاوي،  االتحاد  مع  الحقيقية 
كان  الــذي  الذهبي  الجيل  رفقة  السبعينات 
يتكون من العبني موهوبني، كان وراء تألقهم 
أبناء  خلد  ــذي  ال الــزاولــي  العربي  املــرحــوم 
الحي املحمدي يوم األربعاء 13 أبريل الجاري 
جيل   ،)1987 أبريل   13( لوفاته   35 الذكرى 

يتكون من الحارس مازي الذي خلف املرحوم 
خليفة، دفاع، فرحات، يمان، كريمو، عبد هلل، 

والعميد نومير، وآخرين...
تمت  الكبير،  تألقه  وبعد  مــلــوك،  املــهــدي 
املناداة عليه للمنتخب الوطني الذي شارك في 
نهائيات كأس إفريقيا لألمم 1976، حيث كان 
العبا أساسيا في متوسط الدفاع، رفقة زميله 
وهو  غينيا،  ضد  التعادل  هدف  مسجل  بابا، 

الهدف الذي منحنا أول وآخر لقب إفريقي.
الرجاء  فريق  إلى  ذلك  بعد  انتقل  املهدي 
فيه موسمني ناجحني،  الذي قضى  الرياضي، 

ــحــاد  االت األم  فــريــقــه  ــى  إلـ ــود  ــع ي أن  قــبــل 
الالعبني،  من  جديد  جيل  ومــع  البيضاوي، 
عزيز  مصطفى،  املــدنــي،  لشهب،  كالحارس 

ختو، فركس...
يناير  شهر  نهاية  فــي  املــرحــوم  التقيت 
املنتخب  تــواجــد  خــالل  وبالضبط  املــاضــي، 
نهائيات  احتضنت  التي  بالكاميرون  الوطني 
عن  كثيرا  وتحدثنا  األخــيــرة،  إفريقيا  كــأس 
الزمن الجميل، وعن العديد من املغامرات التي 

عاشها في إثيوبيا سنة 1976.
نــشــاط وحــيــويــة وهو  كله  ــان  ك ــرحــوم  امل

يشرف  التي  القدم  كرة  مدرسة  عن  يحدثني 
عليها في حي عني السبع الذي يقطن فيه، وألح 
البراعم  لرؤية هؤالء  أخرى  مرة  لزيارته  علي 
لكن  املستقبل،  في  نجوما  سيصبحون  الذين 

القدر لم يمهله طويال إلتمام مشروعه.
املهدي  الخلوق  رحم هلل الصديق والالعب 
وتعازينا  جــنــاتــه،  فسيح  وأســكــنــه  مــلــوك، 
ولكل  وأبنائه،  زوجته  إلى  الصادقة  القلبية 
أفراد عائلته داخل وخارج املغرب، ونطلب من 
الباري تعالى أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

إنا لـله وإنا إليه راجعون.

رحم الله الدولي السابق  المهدي  ملوك

...
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إعــداد : سعيد الريحاني

ــوع« كــانــت حــاضــرة،  ــبـ »األسـ
مباشر  بشكل  السؤال  وطرحت 
إذا  وعما  بــوانــو،  هلل  عبد  على 
مليار   17 ــم  ــرق ب يتشبث  ــان  كـ
مباشرا  جــوابــه  فــكــان  ــم..  ــ دره
))بالنسبة  يــقــول:  وهــو  أيضا 
 17 بـ  أتشبث  أنــا  للمحروقات، 
ذلك،  من  وأكثر  درهـــم((،  مليار 
الرقم  وصل  ))اليوم  بوانو:  قال 
إلى 43 مليار درهم((، ثم أضاف 
في الحيثيات: ))أنا عندما أقول 
عزيز  اسم  فإن  املحروقات،  لوبي 
ــك معه  ــذل ــوش حــاضــر، وك أخــن
باقي الشركات التي يضمها هذا 

اللوبي((.

بكامل  بــوانــو  ــحــدث  ت ــذا  هــك
أريحيته في لقاء صحفي مصغر، 
الراحل  امللك  على  بالترحم  بدأه 
للتزامن  نظرا  الخامس،  محمد 
يعود  أن  قبل  وفــاتــه،  ذكــرى  مع 
تجنب  الــذي  أخــنــوش  ملهاجمة 
ــره بــاالســم فــي الــبــدايــة، قبل  ذك
مع  تفاعله  معرض  في  يقول  أن 
أذكر  ــا  ))أن »األســبــوع«:  جريدة 
»املــحــرك«..  باعتباره  أخــنــوش 
يستفيدون،  أيضا  اآلخرين  ولكن 
غير  ربــح  هــذا  ــأن  ب أتشبث  ــا  أن

أخالقي ليس له أي منطق((.
فيما  املنطق  غياب  على  األدلة 
تكلف  الربح،  بهوامش  يتعلق 
بنفسه،  بشرحها  بوانو  هلل  عبد 

»األسبوع«  تنشرها  وثائق  عبر 
ضمن هذا امللف، كما تم توزيعها، 
املعطيات  بعض  بوانو  ذكر  وقد 

منها، كما يلي:
ثمن  كــان   ،2011 يونيو   1 ــوم  ))ي
يبلغ  روتـــردام  في  البترول  برميل 
شــراء  ثــمــن  وكـــان  دوالر،   115.9
وثمن  دراهـــم   6.17 هــو  ــازوال  ــغ ال
وكانت  دراهم،   6.96 البنزين  شراء 
الدولة تدعم الغازوال بـ 3.9 دراهم، 
وكان  للممتاز،  بالنسبة  درهم  و2.7 
أن  أي  دراهم،   7 بـ  للمواطن  يباع 
 113 بــن  مــا  كــان  البرميل  سعر 
يباع  الوقود  وكان  دوالر،  و114 
للمغاربة بـ 7.3 دراهم.. وفي سنة 

2013، كان ثمن البرميل قد وصل 
الغازوال  وكــان  دوالر،   102 إلى 
والبنزين  دراهم   5.57 بـ  يشترى 
الغازوال  تدعم  والدولة   ،6.28 بـ 
البنزين  وتــدعــم  درهـــم   2.6 بـــ 
البيع  ثمن  فكان  درهــم،   2.3 بـ 
دراهــم،   8.84 للمغاربة  األقصى 
أما في سنة 2014، فقد كان ثمن 
111.8 دوالرا، واملقايصة  البرميل 
 1 يتعدى  ال  الدعم  جعلت  وقتها 
درهم، فكان أقصى ما وصل إليه 

الثمن هو 9.69 دراهم((.
قدمها  التي  السابقة  املعطيات 

بوانو من خالل الجدول الذي 
رفقته،  »األســبــوع«  تنشره 

الزال رقم 17 مليار درهم يطارد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، باعتباره استفادة غير مشروعة امتصها 
لوبي المحروقات من جيوب المغاربة بدون وجه حق)..(، حسب ما يروجه أصحاب هذا االتهام، وهم 
جائحة  ضغط  تحت  مدة  منذ  الرقم  هذا  تناسي  تم  وقد  القانونية،  مسؤوليتها  لها  سياسية  أطــراف 
»كورونا« وظروف تشكيل الحكومة.. لكن األمر لم يعد كذلك منذ صباح يوم الثالثاء الماضي، بعد أن جدد رئيس 
المجموعة النيابية لفريق العدالة والتنمية، التي تضم 13 برلمانيا بعد أن كانت تضم أزيد من 100 برلماني في عهد 
بن كيران، )جدد( اتهامه لعزيز أخنوش داخل إحدى قاعات البرلمان، بكونه استفاد رفقة لوبي المحروقات من 17 

مليار درهم دون وجه حق من جيوب المغاربة في عملية بيع المحروقات.

إخباريتحليل 

إحياء اتهام لوبي أخنوش بالتهام
 17 مليار درهم بدون حق

أخطر ندوة 
سياسية ضد 

رئيس الحكومة 
في مجلس 

النواب 
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توضيح  ــى  إل منها  يــهــدف  ــان  ك
في  مفهومة  الغير  التناقضات 
نبهه  وعــنــدمــا  الــربــح،  هــامــش 
ارتفاع  إمكانية  إلى  الصحفيون 
ثــمــن الــنــقــل، قـــال: ))هـــنـــاك 4 
تتعلق  منسجمة  غير  معطيات 
باإلضافة  الضرائب،  ثم  بالنقل، 
ــع من  ــوزي ــت إلـــى الــتــخــزيــن، وال
الصغار...  إلى  الكبار  املوزعني 
حدود  لها  كانت  املعطيات  هــذه 
ــم يــعــد يتم  ــحــددة ل مــرجــعــيــة م

احترامها((، يقول بوانو.
التي  األولى  املرة  ليست  وهذه 
لوبي  بوانو  هلل  عبد  فيها  يتهم 
املــحــروقــات وعــلــى رأســـه عزيز 
»على  املاليير  بــربــح  أخــنــوش، 
ضــوابــط  دون  ــة«  ــارب ــغ امل ظــهــر 
أخالقية، وسبق ألخنوش أن نفى 
»17 مليارا«، لتقول عنه  الـ  قصة 
رئيس  ))نفى  يلي:  ما  الصحافة 
لألحرار،  الوطني  التجمع  حزب 
االتهامات  جميع  أخنوش،  عزيز 
املــوجــهــة إلــيــه بــاالســتــفــادة من 
ما  خالل  من  املحروقات  تسقيف 
عرف بـ»ملف 17 مليارا«، معتبرا 
ــذوب«،  »ك له  الترويج  تم  ما  أن 
تسييسا  هناك  أن  على  وشــدد 
كبيرا لهذا امللف، انطلقت بوادره 
املفاوضات  فــي  دخلنا  أن  منذ 
 ،2016 سنة  نهاية  الحكومية 
مضيفا أن هناك الكثير من الكذب 
رقم  يوجد  وال  الــكــالم،  هــذا  فــي 
للجنة  تقرير  أي  في  مليارا   17
عدة  )املــصــدر:  االستطالعية(( 

مواقع/ 12 ماي 2021(.
الوحيدة  املرة  هي  هذه  وكانت 
ــوش  الـــتـــي تـــحـــدث فــيــهــا أخــن
ذلك  سبق  وقــد  املــوضــوع،  عــن 
لكن رئيس مجموعة  االنتخابات، 
العدالة والتنمية، أحيا املوضوع 
ــد، حــيــث انــصــبــت جل  مــن جــدي
تقييم  على  الصحافيني  أسئلة 
مع  مقارنة  أخنوش  حكومة  أداء 
سيما  ال  السابقتني،  الحكومتني 
أكد  حيث  املحروقات،  قطاع  في 
بــوانــو أن شــركــات املــحــروقــات 
ســواء  ــة،  املــغــارب ــاء  دمـ تمتص 
منخفضا  النفط  برميل  كان سعر 
شركات  هناك  إن  بل  مرتفعا،  أو 
أرباحا  أجنبية تحقق في املغرب 

كبيرة مقارنة مع الخارج)..(.
بوانو  مــع  الجلسة  تكن  ــم  ول
مخطط  مع  تفاعله  دون  لتنتهي 
أشار  حيث  األخــضــر«،  »املــغــرب 
موضوعاتية  لجنة  تشكيل  إلــى 
الدين  نور  االستقاللي  يترأسها 
النجاح،  لها  متمنيا  مضيان، 

يناقش  يكن  لم  املخطط  هذا  ألن 
البرملان..  داخل  سابق  وقت  في 
))باختصار، من سنة 2008 إلى 
املخطط  هذا  على  صرفت   ،2018
140 مليار درهم.. في هذه الفترة 

الحبوب  زراعة  مساحة  تقلصت 
إلى  متوقعة  4 ماليني هكتار  من 
مكانها  أخــذت  هكتار  ماليني   3
بعض الخضر والفواكه، وخاصة 
مياها  تستهلك  الــتــي  الــفــواكــه 

للتصدير((،  املوجهة  أو  كثيرة 
يثير  أن  ــل  ــب ق ــو  ــوانـ بـ يـــقـــول 
املتعلقة  اإلشكالية  إلى  االنتباه 

يتعلق  فيما  الغذائي  باألمن 
والطاقية  األساسية  باملواد 

وثائق اتهام لوبي المحروقات بالربح غير المشروع

نموذج لوثائق قدمها عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية  لفضح لوبي المحروقات

عبد الله بوانو يطرح تساؤالت خطيرة 

العدالة والتنمية تقدم وثائق تدين الحكومة 
في ملف المحروقات
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كلمات  وتكتسي  والصيدلية.. 
الناحية  من  كبيرة  أهمية  بوانو 
ينتمي  السياسية من حيث كونه 
ــزاب املــعــارضــة  ــ لـــ»تــنــســيــق أح
حرص  أنه  ذلك  البرملان«،  داخل 
استمرار  تأكيد  على  البداية  منذ 
االشتراكي  الفريق  بني  التنسيق 
التقدم  وفريق  الحركي  والفريق 
في  سابقة  و))هي  واالشتراكية، 
فيه  قضيت  الذي  النواب  مجلس 
وصل  أن  يسبق  ولــم  سنة،   20
املــســتــوى،  هــذا  إلــى  التنسيق 
املالية..((،  قانون  في  سيما  ال 
ما  ينتقد  أن  قبل  قــولــه،  حسب 
على  نائبا   270 هيمنة  ســمــاه 
والتصورات  والقرارات  األجهزة 
موضحا  النواب،  مجلس  داخــل 
املعارضة  نــواب  بني  العالقة  أن 
خدمة  إلى  تهدف  البرملان  داخل 

مصالح الوطن والبالد..
بــوانــو رجــع أيــضــا إلــى أيــام 
ــلــجــنــة الــبــرملــانــيــة  »تــقــريــر ال
الذي  األمر  وهو  االستطالعية«، 
تتداوله  كــانــت  مــا  على  يحيل 
قبل  سابق،  وقــت  في  الصحافة 
كله،  ذلــك  عن  التراجع  يتم  أنــم 
املنشورة  الفقرات  إحدى  وتقول 
))حوالي  أن  املثال:  سبيل  على 
املبالغ  حجم  هو  درهم  مليار   15
املغاربة  دفعها  التي  اإلضافية 
تحرير  منذ  الوقود  محطات  في 
سنة  نهاية  املــحــروقــات  أســعــار 
اللجنة  خــالصــات  حسب   ،2015
تم  التي  البرملانية،  االستطالعية 
املحروقات..  سوق  حول  تشكيلها 
فمن خالل مقارنة متوسط األسعار 
وقــود  محطة   2470 فــي  املطبقة 
للمحروقات،  الدولية  األسعار  مع 
الضرائب  االعتبار  بعني  األخذ  مع 
والتكاليف األخرى، خلصت اللجنة 
الــتــي تــرأســهــا الــنــائــب عــبــد هلل 
بوانو، عن العدالة والتنمية، إلى 
األسعار  بني  الفارق  متوسط  أن 
تركيبة  إلــى  استنادا  املحتسبة 
األثمان ما قبل التحرير، واألسعار 
زائد  هو  التحرير،  بعد  املعتمدة 
الــواحــد  اللتر  فــي  سنتيما   96
في  سنتيما  و76  الــغــازوال،  من 
البنزين، وهذا يمثل ربحا إضافيا 
يصل  املوزعة  للشركات  بالنسبة 
السنة،  في  درهــم  ماليير   7 إلى 
في  درهم  ماليير   7.4 وبالضبط 

سنة 2016 و7.7 ماليير درهم في 
يتم  أن  املنتظر  2017، ومن  سنة 
تقديم هذا التقرير، الذي حصلت 
األولى  نسخته  على  كيل«  »تيل 
النهائية  صيغته  على  وكــذلــك 
التي ستقدم بالبرملان(( )املصدر: 
14 ماي  موقع »تيل كيل عربي«/ 
على سبيل  مقدمة  الفقرة   /2018
املثال ولم ترد على لسان عبد هلل 

بوانو(.
ــذي تــحــدث  ــ ــان بـــوانـــو ال ــ وك
بقبعة برملانية، قد خصص جزء 
نظام  عــن  لــلــدفــاع  خرجته  مــن 
الذي  النظام  باعتباره  املقاصة، 
وفر للحكومة الحالية 127 مليار 
درهم ذهبت إلى امليزانية العامة، 

الرفع  عن  يتحدثون  ))فعندما 
من ميزانية التعليم أو الصحة.. 
أو بناء السدود، نسألهم من أين 
تأتي هذه األموال؟ هذه الحكومة 
ما  كـــل  أن  وهـــو  لــهــا شـــعـــار، 
10 سنوات  بـ  تربطه  فيه  فشلت 
السابقة، لدرجة أنها ربطت حتى 
سنوات  بالعشر  األمطار  تأخر 
السابقة، وإذا كانت تؤملهم هذه 
فنحن سنستمر  العشر سنوات، 

في الحديث عنها((.
يذكر أن اتهام لوبي املحروقات 
وعلى  درهـــم،  مليار   17 بلهف 
رأسه عزيز أخنوش، لم يرد على 
االتهام  إن  بل  فقط،  بوانو  لسان 
على  سابق  وقت  في  ورد  نفسه 

لسان األمني العام لحزب األصالة 
وهبي،  اللطيف  عبد  واملعاصرة، 
الذي نقلت عنه الصحافة ما يلي: 
وهبي،  اللطيف  عبد  ))صـــب 
ــعــام لــحــزب األصــالــة  ــني ال األمـ
واملعاصرة جام غضبه على عزيز 
الفالحة والصيد  أخنوش، وزير 
البحري والتنمية القروية واملياه 
لحزب  العام  واألمني  والغابات، 
التجمع الوطني لألحرار، متهما 
لقاء نظمته مؤسسة  إياه، خالل 
أمس  مساء  التطواني«  »الفقيه 
السبت، باستغالل جمعية خيرية 
من  للفالحة،  الجهويني  واملدراء 
انتخابية..  بحملة  القيام  أجل 
بإرجاع  أخنوش  وهبي  وطالب 
خزينة  إلـــى  درهـــم  مــلــيــار   17
الــدولــة، فــي إشــارة إلــى أربــاح 
ُجنيت  التي  املحروقات  شركات 
املبلغ  وهو  شرعي،  غير  بشكل 
منه  يستفيد  أن  يمكن  ــذي  الـ
عليهم  تــوزع  الــذيــن  املــعــوزون 
لحزب  التابعة  »جــود«،  جمعية 
الغذائية،  املساعدات  األحــرار، 
ــرة  ــيـ األخـ هــــذه  أن  ــا  ــف مــضــي
في  سياسية  أزمـــة  »أصــبــحــت 
موجودة  فضيحة  وأكبر  املغرب 
كانت  ــن  »أيـ مــتــســائــال:  اآلن«، 
حتى  اليوم،  قبل  الجمعية  هذه 

خرجت اآلن بمليون قفة؟«((.

وهبي في يسار الصورة وعضو األغلبية، سبق أن اتهم أخنوش في قضية المحروقات

لم تكن الجلسة مع بوانو لتنتهي دون تفاعله مع مخطط »المغرب األخضر«، حيث أشار إلى 
تشكيل لجنة موضوعاتية يترأسها االستقاللي نور الدين مضيان، متمنيا لها النجاح، ألن هذا 

المخطط لم يكن يناقش في وقت سابق داخل البرلمان..))باختصار، من سنة 2008 إلى 2018، 
صرفت على هذا المخطط 140 مليار درهم.. في هذه الفترة تقلصت مساحة زراعة الحبوب من 4 
ماليين هكتار متوقعة إلى 3 ماليين هكتار أخذت مكانها بعض الخضر والفواكه، وخاصة الفواكه 
التي تستهلك مياها كثيرة أو الموجهة للتصدير((، يقول بوانو قبل أن يثير االنتباه إلى اإلشكالية 

المتعلقة باألمن الغذائي فيما يتعلق بالمواد األساسية والطاقية والصيدلية..

عبد الله بوانو 

التعديل المطلوب من الحكومة 
بالغ  هــنــاك  الحكومي،  للتعديل  بالنسبة 
الديوان امللكي الذي رافق تعيني هذه الحكومة، 
والذي أشار إلى أن الحكومة سيتم استكمالها 
غير  الحكومة  هذه  إذن،  للدولة،  كتاب  بتعيني 
مكتملة، أما تعديلها فهو شأن حكومي، لكن من 

تحتاج  الحكومة  هذه  فإن  السياسية،  الناحية 
إلى تعديل في مواقفها وأولوياتها..

مع األسف، البعض تكلم عن حكومة كفاءات، 
لكن بعض القطاعات تتكلم عن نفسها من حيث 

عدم قدرتها على التأقلم.





العدد: 1603 من 15 إلى 21 أبريل 182022

كواليس  جهوية

       
 

ما يجري  
ويدور

 في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

ألول مرة يف تاريخ مدن الشمال، 
ــة الـــتـــرابـــيـــة  ــاعــ ــمــ قـــــــام مـــــســـــؤول بــــاجلــ
لـــلـــعـــرائـــش، األســــبــــوع املــــاضــــي، بــطــلــب 
كــمــديــر للمصالح  مــن مــهــامــه  إعــفــائــه 
ــة مـــعـــلـــا ذلـــــــك بــــــ»ظـــــروف  ــاعــ ــمــ ــاجلــ بــ
خــــاصــــة«، ومت قـــبـــول طــلــبــه مـــن طــرف 
تـــــردد، ممـــا فتح  رئــيــس اجلــمــاعــة دون 
األبــــواب عــلــى عـــدة تــأويــات والــتــســاؤل 
عن السبب وراء هذه االستقالة، وكيف 
مت قــبــولــهــا دون أن يــظــهــر الــرئــيــس أي 
ــر كـــان  ــ ــأن األمــ ــ رفـــــض أو اســـتـــغـــراب وكــ
انــتــظــار صـــدور بــاغ  متفقا عــلــيــه.. يف 
رســمــي تــوضــيــحــي حـــول هـــذا املــوضــوع 

املتستر عليه)..(.

املواطنني  من  العديد  استغرب 
بـــتـــطـــوان، قــيــام املــجــلــس اإلقــلــيــمــي 
تنظيم  عملية  تفويت  إمكانية  بدراسة 
الشواطئ التابعة لعمالة إقليم تطوان، 
التي  للجماعة  التابعة  تلك  خصوصا 
الــذي  الرئيس  مجلسها  يــتــرأس  كــان 
عوضته زوجته)..(، )استغربوا( تفويت 
عملية تنظيم وتنظيف وتهيئة املسالك 
اجلمعيات  لبعض  للشواطئ  املــؤديــة 
مما  السياسيني،  بعض  مــن  املــقــربــة 
االحــتــقــان يف صفوف  مــن  جــوا  خلق 
الناشطني اجلمعويني قبل حلول فصل 

الصيف.

ــر الــــــذي  ــيــ ــبــ ــكــ ــم الــــــضــــــرر الــ ــ رغـ
األخيرة  املطرية  التساقطات  خلفته 
بــالــعــديــد مـــن األحـــيـــاء وشـــــوارع مــدن 
الــشــمــال، حيث حتــولــت إلــى بــرك من 
الــســيــول، كما  الــتــي جرفتها  ــال  األوحـ
وخلفت  مكانها  من  األرضية  اقتلعت 
ــر بـــســـبـــب ضــعــف  ــفــ الـــعـــديـــد مــــن احلــ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، إال أن الــعــديــد من 
املنتخبني فضلوا عقد لقاءات ودورات 
من أجل دراسة وإعادة برنامج العمل 
ــي، وكـــذلـــك بـــرامـــج تــنــمــويــة  ــاعـ ــمـ اجلـ
وثقافية وغيرها من البرامج البعيدة 
ــوع مــخــلــفــات  ــ ــوضـ ــ ــن مـ ــ ــل الـــبـــعـــد عـ ــ كـ
وتــداعــيــات الــفــيــضــانــات والــغــائــب عن 

هؤالء املسؤولني املنتخبني.

مواطنون يطالبون بالحق في الماء في عز رمضان

اإلعـالم يغـرر بالمواطنـين فـي رحـالت كـاذبة 
المغـرب وإسبـانيا  بيـن 

املواطنني،  من  العديد  تعرض 
األجــانــب  أو  املـــغـــاربـــة  ســــواء 
لخيبة  وخــارجــه،  املــغــرب  داخـــل 
منهم،  العديد  اتجه  بعدما  أمــل 
الجزيرة  نحو  املاضي  األســبــوع 
تذاكر  اقتناء  أجل  من  الخضراء 
ميناء  عبر  املــغــرب  ــى  إل الــعــودة 
وجــدوا  حيث  املتوسطي،  طنجة 
الشبابيك املخصصة لبيع التذاكر 
بالجارة  امليناء  هذا  وكأن  مغلقة 
الــشــمــالــيــة غــيــر مــســتــعــد لــبــدء 

الرحالت بني املغرب وإسبانيا.
املغربية  العالقات  عودة  فبعد 
بعد  طبيعتها،  ــى  إل اإلسبانية 
الـــزيـــارة الــتــي قـــام بــهــا رئيس 
الــحــكــومــة اإلســبــانــيــة لــبــالدنــا، 
الندوة  ورغــم  املاضي،  األسبوع 
لقاءه  أعقبت  الــتــي  الصحفية 
تحديد  يتم  لــم  أنــه  إال  بــاملــلــك، 
الــحــدود  لفتح  أجــل  أو  تــاريــخ 
معبري  وخصوصا  الطرفني،  بني 
انــصــار«  و»بــنــي  سبتة«  »بـــاب 

مقام  قــام  ــالم  اإلع لكن  بمليلية، 
عودة  تاريخ  وخصص  الدولتني 
دون  الطرفني  بني  املالحة  حركة 
رسمية،  مــصــادر  ــى  إل اســتــنــاده 
األمر الذي دفع العديد من املغاربة 
وببعض  بإسبانيا  الــقــاطــنــني 
للجزيرة  يتجهوا  أن  إلى  الدول، 
الخضراء من أجل الحصول على 
رسمي  بالغ  غياب  وفي  التذاكر، 
املغربية  الحكومتني  طــرف  مــن 
واإلســبــانــيــة حــول تــاريــخ فتح 
ميناء  مسؤولو  خــرج  الــحــدود، 
بتغريدة  الــخــضــراء  الــجــزيــرة 
من  يؤكدون  »تويتر«،  موقع  على 
غير  املــذكــور  امليناء  أن  خاللها 
املسافرين،  الستقبال  مستعد 
وهذا يفند ما تم نشره من طرف 

بعض املواقع اإلعالمية.  
واســتــضــاف مــيــنــاء الــجــزيــرة 
األخير،  اإلثــنــني  يــوم  الــخــضــراء، 
الشحن  ــات  شــرك ــع  م اجــتــمــاعــا 
تــقــدم خدمات  الــتــي  والــشــركــات 

موعد  تحديد  أجــل  مــن  املــوانــئ، 
ــدء تــشــغــيــل خــطــوط الــركــاب  ــ ب
الجزيرة  مينائي  من  واملركبات 
املــغــرب،  مــع  وطريفة  الــخــضــراء 
ــع شــركــات  ــمــاع م ــضــا االجــت وأي
تاريخ  لتحديد  الــبــحــري،  النقل 

والتي  الخطوط،  افتتاح  وشكل 
كما  تدريجيا،  توسيعها  سيتم 
مثل  أخــرى،  شروط  تحديد  سيتم 
تذكرة  اعتماد  سيتم  كــان  إذا  ما 
النقل  شركات  بني  للتبديل  قابلة 

البحري.

مراكش

االستيالء على أراضي جموع بوثائق مزورة في جماعة الزيتون

عزيز الفاطمي

ــحــاضــرة  فــي مــديــنــة قــالــوا عــنــهــا »ال
سكان  يعيشه  ما  هو  جديدها  املتجددة«، 
الكريم،  رمضان  شهر  في  األحياء  بعض 
إذ  صلة،  بأي  للتجديد  تمت  ال  حالة  وهي 
منذ أيام وساكنة بعض األحياء تعاني في 
ومذاق  لون  تغير  من  الفضيل  الشهر  هذا 
ومقاطع  بنشر صور  وقاموا  املاء،  ورائحة 
على  الحاصل  التغيير  تبني  فيديوهات 
منسوب  من  زاد  مما  الحيوية،  املادة  هذه 
التوتر والتخوف، وتعالت األصوات املنددة 
العاجل  واملطالبة للجهات املعنية بالتدخل 
مع  إلــى طبيعتها  املــيــاه  إعـــادة  أجــل  مــن 
االستفادة  في  حقهم  من  املواطنني  تمكني 
من شرب ماء صالح ال تشوبه شائبة، حيث 
لجأ املتضررون إلى اقتناء املياه كل حسب 
قدرته تجنبا ألي مخاطر تنتج عن استهالك 

املياه بشكلها املتغير.

تحركت  االتــجــاه،  نفس  وفــي 
ــي  ــدن ــات املــجــتــمــع امل ــي ــال ــع ف
في  استنكار  عريضة  بتوجيه 
املعنية  الجهات  إلى  املوضوع 
في مقدمتهم والي جهة مراكش 
أسفي عامل عمالة مراكش، كريم 

قسي لحلو، حيث انعقد اجتماع 
موسع في أقصى األوقات، ترأسه 

الحي  الحضرية  املنطقة  باشا 
من  كل  بحضور  الحسني، 

املنارة  مقاطعة  رئيس 
ــة  ــال ومــمــثــلــي وك

الحوض املائي 
واملــــكــــتــــب 
ــي  ــ ــن ــ ــوط ــ ال
لـــــلـــــمـــــاء 
ــح  ــ ــال ــصــ ــ ال
لــــلــــشــــرب 
ــات  ــ ــئ ــ ــي ــ وه
املجتمع  مــن 
مع  املـــدنـــي، 

دخول الجمعية الوطنية لحقوق 
أجل  مــن  الخط  على  اإلنــســان 
املتضررين،  السكان  مـــؤازرة 
وقد قدمت شروحات ومعطيات 
بــاملــصــادر  تتعلق  تقنية 
املزودة ملدينة مراكش باملاء 
الصالح للشرب مع توضيح 
اإلكراهات الطبيعية  املرتبطة 
ــذي  ــحــاد ال بــحــالــة الــجــفــاف ال
ضرب منطقة مراكش وأحوازها، 
ــر ســلــبــا على  أثـ مــمــا 
حـــقـــيـــنـــة الـــســـد 
الرئيسي  املــزود 
بــاملــاء الــشــروب، 
وعود  قدمت  كما 
من أجــل إجــراء 
ــل  ــيـ ــالـ ــحـ ــتـ الـ
ــة  ــ ــري ــ ــب ــ ــخ ــ امل
من  املعتمدة 
وزارة  طــرف 
ــارة  ــ ــج ــ ــت ــ ال

املياه  الصحة على هذه  والصناعة ووزارة 
اإلســراع  مع  صالحة،  غير  أصبحت  التي 
وقت  بأسرع  طبيعتها  إلى  املياه  عودة  في 
رغم  املياه  سالمة  على  التأكيد  مع  ممكن، 
خطر  أي  تشكل  ال  فهي  خصائصها،  تغير 
املتدخلني،  أحد  وضح  كما  املستهلك  على 
مضيفا أن التغيير الحاصل ناتج عن األتربة 
استغاللها  تم  التي  القنوات  في  املتراكمة 
باملاء  األحياء  من  مجموعة  لتزويد  مؤخرا 
هذه  لندرة  وتفاديا  لألزمة  تفاديا  الشروب 

املادة الحيوية.
وصل  الوضع،  وخطورة  أهمية  ــام  وأم
البرملان  قبة  ــى  إل مــراكــش  ــاء  م مــوضــوع 
من  واالشتراكية  التقدم  حــزب  طــرف  من 
مليكة  النائبة  وجهته  كتابي  سؤال  خالل 
أخشخوش إلى الوزير نزار البركة، املكلف 
املياه  جودة  حول  واملــاء،  التجهيز  بقطاع 
في  الحاصل  التغيير  مع  السكان  ومعاناة 
في  بمراكش..  الشروب  املــاء  ومــذاق  لون 
في  ونحن  خاصة  املشكل  هذا  حل  انتظار 

شهر الصيام. قسي لحلو

موظف  مع  وبتواطؤ  خطيرة  جد  بطريقة 
الترابية  الجماعة  في  منتخب  ومــســؤول 
تــطــوان،  إقليم  لعمالة  التابعة  الــزيــتــون 
وبوثائق مزورة، يتم االستيالء على عشرات  
للدولة،  التابعة  األراضـــي  من  الهكتارات 
ما  حسب  خاصة،  تجزئات  إلى  وتحويلها 

صرح به العديد من املواطنني. 
ويقول مستشار جماعي أن »مكتب الحالة 
املدنية بالجماعة، تحول إلى وكالة عمومية 
لكتابة العقود وااللتزامات واملصادقة عليها 
رغم غياب املعنيني باألمر، وفي حالة كتابة 
هذا  يرفض  الجماعة،  خــارج  العقود  هــذه 
املكتب املصادقة عليها«، وأضاف أن »مكتب 

الحالة املدنية تحول في اآلونة األخيرة إلى 
العقود والشكايات في غياب  مكتب لتحرير 
مثل  على  تتستر  التي  املعنية  للجهات  تام 
هذه الخروقات الخطيرة الخارجة عن صفته 
قوله  يختم  أن  قبل  املدنية«،  للحالة  كمكتب 
شيدت  التي  السرية  التجزئات  »إحدى  بأن 
 20 أصحابها  منح  تم  املعنية،  بالجماعة 
مليون سنتيم من أجل إسكات بعض األفواه 
على  والتستر  الخروقات  عن  والتغاضي 
في  استعملت  التي  القانونية  غير  الوثائق 

هذا املشروع«. 
انتشار  الزيتون  جماعة  وتــعــرف  ــذا،  ه
وشــراء  بيع  عملية  فــي  العرفية  الــعــقــود 

الداخلية  وزير  مذكرة  على  ضدا  األراضــي، 
خاللها  مــن  يمنع  والــتــي  والعمال  لــلــوالة 
وانتشار  الوثائق،  هذه  مثل  على  املصادقة 
الذي  العشوائي  والبناء  السرية  التجزئات 

تحول إلى حديث العام والخاص.
العاجل  بالتدخل  املنطقة  ساكنة  وتطالب 
السلطة  فشلت  بعدما  الداخلية،  لـــوزارة 
املحلية في مواجهة هذه املافيا املتخصصة 
في نهب األراضي دون سند قانوني، وإيفاد 
الزيتون،  الترابية  للجماعة  التفتيش  لجان 
من أجل فتح تحقيق في ما سبق ذكره حسب 
وعلى  املــواطــنــني  مــن  العديد  تصريحات 

رأسهم ضحايا هذه املافيا.
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كواليس  جهوية

وضعية المقابر بسطات تسائل األحياء قبل األموات 
سطات

أدانــت احملــكــمــة االبــتــدائــيــة بــأكــاديــر، 
ــل اجلــــــــاري، »مـــوثـــق  ــريــ يـــــوم اخلـــمـــيـــس 7 أبــ
ــوات ســـجـــنـــا بــتــهــم  ــ ــنــ ــ أكـــــــاديـــــــر« بـــخـــمـــس ســ
أمــوال  على  قانوني  سند  وبــدون  »االستيالء 
وودائع زبنائه ضمنهم مجموعات اقتصادية 
وطــنــيــة أخـــرى بــلــغــت مــاليــيــر الــســنــتــيــمــات«. 
وكان املوثق املذكور قد مت توقيفه من طرف 
طنجة  مبدينة  القضائية  الشرطة  عناصر 
شهر يناير املنصرم، بعدما كان ينوي الهروب 
إلــــى اخلــــــارج عــبــر قـــــارب لــلــهــجــرة الــســريــة، 
املــؤقــت على  بــالــســراح  بــعــد متتيعه  مــبــاشــرة 
واملتعلق  بعد  يغلق  لم  قضائي  ملف  خلفية 
قيمتها  تبلغ  رصيد  بدون  لشيكات  بتحريره 

700 مليون سنتيم.

وزارة  فــإن  مطلعة،  مــصــادر  حــســب 
تتجه نحو توقيف عدد من أعوان  الداخلية 
ــدا  ــوس مــاســة، وحتــدي الــســلــطــة بــجــهــة سـ
بإقليم اشتوكة أيت باها، وذلك على خلفية 
تسهيل  عمليات  يف  تورطهم  يف  االشــتــبــاه 
األمــر  ويتعلق  باملنطقة،  العشوائي  البناء 
قيادة  من  لكل  التابعني  »املقدمني«  ببعض 
أيت اعميرة، وواد الصفا بإقليم اشتوكة أيت 
باها، بسبب تقارير إدارية تؤكد تورطهم يف 
تسهيل عملية بناء وتشييد مساكن ال حتترم 
لصالح  البناء  يف  عليها  املتعارف  املعايير 

مواطنني.

واصــلــت اجلــمــاعــة الــتــرابــيــة ألكــاديــر، 
عــلــى مـــدى أيــــام، عــمــلــيــة تــنــظــيــف مخلفات 
األزقــة  بعض  ضربت  التي  اجلــارفــة  السيول 
وذلــك بعدما غمرت مياه  أنــزا،  تــدارت  بحي 
األمــطــار عــددا مــن البيوت وأحلــقــت أضــرارا 
الواقعة،  إثــر  على  تشكلت  وقــد  باملمتلكات، 
املــصــالــح املعنية  خلية مــكــونــة مــن عــدد مــن 
املـــعـــدات، فضال  مــن  مــجــمــوعــة  تسخير  ومت 
العمال من أجــل تنظيف  عن عــدد كبير من 

األزقة وإزالة األوحال التي تراكمت بها.

عقد مكتب مجلس جهة سوس ماسة، 
تنفيذ  لتتبع  اجتماعا  املاضي،  يوم اخلميس 
اتفاقية الشراكة حول تأهيل مجمع الصناعة 
الــتــقــلــيــديــة بـــأكـــاديـــر، بــحــضــور الــشــركــاء 
املعنيني، حيث عرف االجتماع، الذي ترأسه 
مرزوكي،  رئيس مجلس اجلهة، حسن  نائب 
الذي  املشروع  تقدمي ومناقشة تصميم هذا 
مخصصة  ودكــاكــني  حرفية  محالت  يضم 
املبدعني  منتوجات  لعرض  وفضاءات  للبيع، 
احمللية  املنتوجات  لبيع  وفــضــاء  احملليني، 
للتكوين  ومــركــزا  للترفيه  وفــضــاء  للجهة، 
باملديرية  خــاصــا  ــا  ــ إداري وجــنــاحــا  املــهــنــي، 
اجلهوية للصناعة التقليدية ومرافق أخرى، 
اللقاء فرصة لالطالع على حالة  كما شكل 
تقدم املشروع الذي يتم إجنازه بغالف مالي 
يتجاوز 17 مليون درهم يف إطار شراكة بني 
التقليدية  السياحة والصناعة  اجلهة ووزارة 
ووالية  والتضامني،  االجتماعي  واالقتصاد 
اجلهة، باإلضافة إلى جماعة أكادير وغرفة 

الصناعة التقليدية بأكادير.

داء
أص

ســـوسية

تاونات

سقوط رئيس جماعة وشقيقه البرلماني 
في شبكة لتهريب المخدرات

 األسبوع

ــشــرطــة  ــت مــصــالــح ال ــامـ قـ
الــقــضــائــيــة بــاعــتــقــال رئــيــس 
إلقليم  التابعة  بوعروس  جماعة 
البرملاني  شقيقه  رفقة  تاونات، 
عـــن حـــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي 
لألحرار، األسبوع املاضي، بناء 
العامة  النيابة  تعليمات  على 
بمدينة  االبــتــدائــيــة  باملحكمة 
في  لالشتباه  ــك  وذلـ زاكــــورة، 
آخرين  أشخاص  رفقة  تورطهما 
بالتهريب  تتعلق  قضية  فــي 

الدولي للمخدرات.
ــادر،  ــصـ ــعــض املـ وحـــســـب ب
جماعة  رئيس  اعتقال  فقد جاء 
على  بناء  وشقيقه،  بــوعــروس 
ــبــحــث الــــذي قــامــت  نــتــائــج ال
للشرطة  الوطنية  الــفــرقــة  بــه 
القضائية، املكلفة بقضية توقيف 
محملة  زاكــورة  بمدينة  شاحنة 
بنحو 13 طنا من املخدرات سنة 
النتائج  أســفــرت  حيث   ،2019
أقاربه  رفقة بعض  تورطه  عن 

وأشخاص آخرين.
أن  املــصــادر،  ذات  وأضــافــت 
قاضي  عــلــى  ســيــعــرض  املــلــف 
فيه،  البحث  لتعميق  التحقيق 

ومن املنتظر أن يقوم باستنطاق 
وشقيقه  التجمعي،  البرملاني 
الــذي  البلدي،  املجلس  رئيس 
املنطقة،  أعــيــان  كبار  مــن  يعد 
الشاحنة  سائق  إلى  باإلضافة 
شحنة  متنها  على  حجزت  التي 
املنتظر  مــن  حيث  املـــخـــدرات، 
سقوط  عن  امللف  هذا  يسفر  أن 

أشخاص آخرين.
الــقــضــيــة بعد  هـــذه  وتـــأتـــي 
أسبوعني فقط من سقوط البرملاني 
الطيب  أوالد  جــمــاعــة  ورئــيــس 
بالتزوير  يتعلق  ملف  في  بفاس، 
أراضــي  وتحويل  التعمير  فــي 
سكنية  تجمعات  ــى  إل جماعية 
ــط الــقــانــونــيــة،  ــضــواب خـــارج ال
التعمير  رخــص  فــي  والــتــالعــب 

والتزود باملاء والكهرباء.
وتعد ساكنة جماعة بوعروس 
األكثر  القروية  الجماعات  من 
الوطني،  الــتــراب  عبر  تــضــررا 
ــاء في  ــدون مـ ــ حــيــث تــعــيــش ب
ــال طــرق التي  ظــل الــجــفــاف وب
تشييدها إلى  تــاريــخ  ــعــود  ي
غياب  فــي  االســتــقــالل،  قبل  مــا 
أرض  عــلــى  حقيقية  مــشــاريــع 
الــواقــع، رغــم الــشــعــارات التي 
الحملة  املنتخبون خالل  أطلقها 
بأوضاع  للنهوض  االنتخابية 

املنطقة.

المحمدية

 األسبوع

بإقليم  تعرف جماعة بني يخلف 
امللك  ــالل  احــت ظــاهــرة  املــحــمــديــة 
أمام  العشوائي  والبناء  العمومي 
أنظار املجلس الجماعي والسلطات 
عارما  استياء  خلف  مما  املحلية، 

في صفوف السكان.
ــذه الــجــمــاعــة  ــ ــد شـــهـــدت ه ــ وق
الترابية فوضى عارمة في الشوارع 
بشكل  املتجولني  الباعة  وانتشار 
عشوائي والترامي على امللك العام، 
خــارج  العمومي  امللك  جعل  مما 
ظل صمت  في  القانونية  الضوابط 
واملــســؤولــني  الجماعة  مــســؤولــي 

املحليني.
وقد تقدم مكتب الجمعية الوطنية 
للدفاع عن حقوق اإلنسان باملغرب، 
من  املحمدية،  إقليم  لعامل  بطلب 
البناء  ملفي  في  تحقيق  فتح  أجل 
العشوائي واحتالل امللك العمومي، 
العام  للملك  احتالال  أن هناك  وقال 
بعض  قبل  من  الشوارع  بمختلف 
السكان والتجار والباعة الجائلني، 
بالتدخل  املحلية  مطالبا السلطات 
 66.12 رقـــم  الــقــانــون  عــلــى  بــنــاء 
املتعلقة  الداخلية  ــر  وزي ومــذكــرة 

بتحرير امللك العمومي.

 فوضى البناء واحتالل 
الملك العمومي 

بجماعة بني يخلف

سال

عشرات المعتمرين يلجؤون للقضاء ضد صاحب وكالة أسفار
األسبوع

تقدم عشرات املواطنني الراغبني في 
أداء العمرة، بشكايات إلى القضاء ضد 
تماطله  بسبب  أسفار،  وكالة  صاحب 
املتعلقة  السفر  بــإجــراءات  القيام  في 

توصل  بعدما  العمرة،  مناسك  ــأداء  ب
بمبالغ مالية مهمة من املعتمرين.

الوكالة  صاحب  الضحايا  واتــهــم 
ألف   20 مبلغ  في  عليهم«  بـ»النصب 
درهم، الذي حدده من أجل أداء العمرة 
بالديار املقدسة مع بداية شهر رمضان، 
واملراوغة  التماطل  لغة  استعمل  لكنه 
بهدف كسب الوقت، مما دفعهم ملطالبته 

التي توصل بها  املالية  املبالغ  بإرجاع 
منهم.

باملدينة  األمنية  املصالح  وفتحت 
تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة، 
الذين  وبدأت في االستماع للضحايا 
والذين  شخصا،   15 عــددهــم  يفوق 
الوكالة  صاحب  أن  جميعا  أكـــدوا 
توصل  بعدما  بوعده  الوفاء  رفــض 

بأزيد من 300 ألف درهم.
واالحتيال  النصب  ظاهرة  وتكثر 
مناسك  أداء  فــي  ــني  ــب ــراغ ال عــلــى 
قبل  من  رمضان  شهر  خالل  العمرة 
ــار،  بــعــض أصــحــاب وكـــاالت األســف
االنتهازيني حلم  حيث يستغل بعض 
املقدسة  األمــاكــن  بــزيــارة  املواطنني 
خالل الشهر الفضيل، للنصب عليهم 

وإغالق الوكالة.
وسبق أن حذرت الجمعية الجهوية 
ــار بــالــربــاط وســال،  ــاالت األســف ــوك ل
تحصل  التي  النصب  عمليات  مــن 
واملعتمرين  الــحــجــاج  صــفــوف  فــي 
إلى هيكلة  داعية  املنظمة،  والرحالت 
ملحاربة  املــراقــبــة  وتشديد  القطاع 

وكاالت األسفار املزيفة.

نورالدين هراوي 

ــة يخضع  ــشــاوي ال تــدبــيــر شـــؤون عــاصــمــة 
وإرادة  ونضال  واجتهاد  وتنظيم  تشريع  إلى 
الخمسة  األركان  هذه   - لألسف   - لكن  سياسية، 
محتشمة  أو  مهملة  تبدو  سطات  بلدية  عمل  في 
الشخصية،  املنافع  ابتداع  محلها  ويحل  جدا، 
القانون  واالمتيازات التي لم يذكرها املشرع في 
على جمعيات  الحاتمي  السخاء  فمن  الجماعي.. 
منافع  توزيع  إلــى  بامتياز،  وحزبية  سياسية 
قانونية  وبلغة  سرية  بطرق  تتم  التي  األكشاك 
كالفطر،  انتشرت  املحظوظني، حيث  ملتوية على 
حيث  عــبــاد،  ابــن  ثانوية  مــن  بالقرب  وخــاصــة 
تفرخت  واألكشاك  »البراريك«  من  أسطوال  تجد 
بشكل عشوائي في مستنقع من الخروقات التي 
املحلية  السلطات   ممثلو  مسؤوليتها  يتحمل 
القفز  يتم  قانونيا  املفروض  بينما  واملنتخبة، 
عليه، وهذه املادة 83 من امليثاق الجماعي تنص 
املرافق  وتدبير  بإحداث  الجماعة  »تقوم  أن  على 
خدمات  لتقديم  الالزمة  العمومية  والتجهيزات 
والــدفــن،  األمـــوات  نقل  ضمنها،  ومــن  الــقــرب، 
السؤال:  ليطرح  املقابر...«،  وصيانة  وإحــداث 
أين هي الصيانة واإلصالح؟ أين تصرف األموال 

بعملية  يكلف  ومن  لذلك؟  املخصصة  وامليزانية 
تقوم  من  هي  العائالت  أن  علما  والدفن؟  الغسل 
الخاصة  نفقاتها  من  البيوت  في  الطقوس  بتلك 
وتسهر على عملية الدفن حسب األعراف واملؤدى 
لتقديم  والتنظيم  التأطير  هو  أيــن  إذن،  عنه، 
خدمات القرب في أصعب ظروف تعيشها عائالت 

املتوفني؟ تتساءل أغلبية الساكنة السطاتية.
كانت  مــا  التي  املــقــابــر،  وضعية  إلــى  لنمر 
فوضى  لوال  مزرية  ووضعيتها  مهملة  لتكون 
لواجب  الجماعي  املجلس  وإهمال  وارتجالية 
الوحيد  املسؤول  هو  فاملجلس  واجباته،  من 
وإحداث  »اإلصــالح  مهمة  حمله  املشرع  دام  ما 
الالزمة  العمومية  والتجهيزات  املرافق،  وتدبير 
تخليه  على  دليل  وهذا  القرب«،  خدمات  لتقديم 
عن اختصاص من اختصاصاته، لذا يجب عليه 
لحرمة  مراعاة  للمقابر  املمكنة  الحلول  إيجاد 
وانتشار  القبور  تكدس  استمرار  ألن  املوتى، 
املجالس  ضعف  على  تأكيد  بمحيطها،  األزبــال 

البلدية املتعاقبة، تقول مصادر محلية.
وتضيف ذات املصادر، أن الوقت قد حان من 
لهيكلتها  باملقابر،  خاصة  مصالح  إحداث  أجل 
حسن  على  وتسهر  وتساعد  شؤونها،  وترتيب 
حد  جعل  الــوقــت،  نفس  وفــي  الــدفــن،  طقوس 
للفوضى التي تعيشها املقابر، والبتزاز املشرفني 

عليها، وإهانة األموات وتعذيب عائالتهم.



العدد: 1603 من 15 إلى 21 أبريل 202022

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

تسببت أشغال توسيع االستفادة من املاء 
التابعة  الطيب  ابن  بجماعة  للشرب  الصالح 
إلقليم الدريوش، في حفر لتمرير قنوات ربط 
مجموعة  مستوى  على  للشرب  الصالح  املاء 
مرور  عدم  ورغم  ذاتها،  باملدينة  الطرق  من 
أنه  إال  ثالثة أشهر على صيانتها وتزفيتها، 
سرعان ما ظهرت حفر جديدة بالطريق، مما 

ترك استياء عارما لدى مستعمليها. 
بابن  املحلي  للشأن  متتبعني  وحــســب 
لها  الــطــريــق خصصت  ــذه  ه ــإن  ف الــطــيــب، 

الحضري  التأهيل  أشغال  إطار  في  املاليير 
األخير، بعدما باشرت املقاولة توسيع شبكة 
للشرب، مما تسبب مرة أخرى  الصالح  املاء 
هذه  مستوى  على  السير  حركة  ارتباك  في 
مرور  حركة  تعرف  التي  الرئيسية  الطريق 

دؤوبة. 
ــنــشــطــاء عــلــى مــواقــع  ــر أحـــد ال ــب ــت واع
تدل  األشغال  هذه  أن  االجتماعي،  التواصل 
من  كان  إذ  التخطيط،  العشوائية وعدم  على 
األنابيب  تمرير  أشغال  جميع  إنهاء  األولى 

الحفر،  قبل  للشرب  الصالح  املــاء  وقنوات 
الطريق  بــإصــالح  ملزمة  فاملقاولة  لــذلــك، 
السابقة،  حالتها  إلى  وإعادتها  وتزفيتها 
ستعرف  طويلة،  ملدة  األشغال  استمرت  فإذا 
السير،  حركة  في  كبيرا  ازدحــامــا  الطريق 
فرضية  تؤكد  التي  الحفر  كثرة  إلى  إضافة 
فبعدما استبشرنا خيرا  التزفيت،  في  الغش 
تعود  باألمور  نفاجأ  األشغال،  انتهاء  بقرب 
إلى سابق عهدها بسبب سوء التدبير وغياب 

الدراسة، حسب تعبيره.

احتجاجات أحياء 
عــلى  الصفـــــيح 

المحلية  السلطات 
بجـــرســـيف

خـــرجـــت ســاكــنــة حـــي حــمــريــة مبــديــنــة 
جرسيف، لالحتجاج على قرار السلطات 
أسرتني  إشــراك  اشترطت  بعدما  املعنية، 
من  والتقليص  واحــــدة،  أرضــيــة  بقعة  يف 

املساحة املخصصة لالستفادة. 
أن  املــدنــي،  املجتمع  مــن  وســبــق جلمعيات 
هذا  عواقب  من  العمومية  السلطات  حــذرت 
القرار الــذي وصفته بــاالنــفــرادي، والــذي لم 
وجــدت  أن  بعد  إال  أهميته  السلطات  تــعــرف 
نفسها تواجه أزيد من 700 محتج، جاؤوا يف 
مسيرة على األقـــدام من احلــي املــذكــور حتى 
اعتبرته  مــا  وهــو  بــاب مقر عمالة جــرســيــف، 

فعاليات املجتمع املدني تظاهرة إنذارية. 
اإلقليمية  السلطات  من جهتها، طالبت 
احملـــتـــجـــني، بــتــشــكــيــل جلـــنـــة لـــلـــحـــوار مــن 
أجــل حلحلة هــذا املــلــف، والــتــي كــانــت غير 
ممــثــلــة بــجــمــعــيــات املــجــتــمــع املـــدنـــي أثــنــاء 
ــاء وصــيــاغــة لــوائــح  ــراء عــمــلــيــة اإلحـــصـ ــ إجـ
املــســتــفــيــديــن، وعــنــد تــوقــيــع مــجــمــوعــة من 
إلى جانب السلطات احمللية، كما  احملاضر 
وعدت السلطات احمللية احملتجني، بإرسال 
ووزارة  الــداخــلــيــة،  وزارة  إلـــى  مــالحــظــاتــهــم 
اإلســكــان، وانــتــظــار مــا ســتــؤول إليه قــرارات 

الوزارتني. 
يــشــار إلــى أن حــي حمرية اســتــفــاد من 
عملية إعادة اإليواء يف إطار برنامج »مدن 
بــــدون صــفــيــح« الــــذي انــطــلــق بــجــرســيــف 

سنة 2015. 

شوارع بن الطيب.. بين حفرة وحفرة حفرة!

الزمامرة

كواليس  جهوية

تخبط المجلس الجماعي لوجدة في تدبير الصفقات العمومية 
ــل  ــن داخـ ــادر مـ أفـــــادت مـــصـ
أن  لــوجــدة،  الجماعي  املجلس 
إلغاء  إلى  يتجه  الجماعة  رئيس 
املطرح  بتدبير  املتعلقة  الصفقة 
تم  والتي  للنفايات،  العمومي 
فتح  جــرى  بعدما  عنها  اإلعــالن 
وقت  في  بها  الخاصة  األظــرفــة 

سابق. 
ــا، فــإن  ــه ــادر ذات ــص ــق امل ووفـ
أسباب إلغاء هذه الصفقة ترجع 
من  املقدمة  املرتفعة  األثمنة  إلى 
الطن  معالجة  مقابل  الشركتني 
املنزلية،  النفايات  من  الــواحــد 
عملية  ــرزت  ــ أف »بــعــدمــا  ــائــال:  ق
تنافستا  شركتني  األظــرفــة  فتح 
إلغاؤها  تم  الصفقة،  نيل  على 
أسابيع  عــدة  بعد  أساسها  مــن 
النظر  وتمحيص  الــدراســة،  من 

قدمتها  الــتــي  ــروض  ــعـ الـ فـــي 
الشركتان«. 

املتابعني  من  العديد  ويتساءل 
الحسم  طــال  الــذي  التأخر  عــن 
أن  حــني  فــي  الصفقة،  هــذه  فــي 
كملف  أهــمــيــة،  أكــثــر  آخــر  ملفا 
يأخذ  لم  والنقل،  النفايات  جمع 
بــل إن بعض  ــت،  ــوق ال كــل هــذا 
االطالع  لحظة  الصفقات حسمت 
واملالية  التقنية  العروض  على 
الجميع  كــان  وقــت  في  مباشرة، 
ينتظر أن تسفر الصفقة عن فاعل 
جديد لتدبير املطرح، خاصة بعد 
الحالية  للشركة  العمل  تمديد 
الرجوع  دون  متتاليتني  مرتني 
يتم  الثانية،  املــرة  في  للمجلس 

إلغاء الصفقة. 
املجلس  رئيس  أن  إلــى  يشار 

للشركة  مــدد  قــد  ــان  ك الــســابــق، 
املفوض لها حاليا بتدبير املطرح 
لتسعة  العمل  فــي  لــالســتــمــرار 

الثانية، بعدما مدد  للمرة  أشهر، 
ملــدة ستة  ــرة األولـــى  امل فــي  لها 

أشهر، بعد انتهاء مدة العقد. 

حرفيو الزمامرة يطالبون بمحالتهم
 بعد مرور 8 سنــوات مــن االنتــظار

 
عزيز العبريدي

الحرفيني  من  مجموعة  يتساءل 
بــشــارع الــجــيــش املــلــكــي وحــي 
بــالــزمــامــرة، عــن مصير  الــســالم 
املحالت الحرفية بالحي الصناعي 
التي وعدهم بها املجلس الجماعي 
للزمامرة منذ عدة سنوات، بعدما 
كان هذا األخير قد طالب الراغبني 
فــي االســتــفــادة مــن هــذه املحالت 
مبالغ  دفع  في  بالشروع  الحرفية، 
 ،2014 سنة  منذ  شهرية  مالية 
لـ»جمعية  البنكي  الحساب  فــي 
والحرفيني«  للتجار  التضامن 
التي تمثلهم، حيث يتخوف هؤالء 
من   - تعبيرهم  وفق   - الحرفيني 
املحالت  هذه  من  االستفادة  عدم 
على  سنوات   8 حوالي  مرور  بعد 
بداية دفع املساهمات املالية، إذ أن 
الجواب الذي كان يقدم لهم هو أن 

األرض غير موجودة حاليا.
ويستنكر املكتب املسير لجمعية 
ــي تضم  ــت ال الـــحـــيـــاة«،  »قـــطـــار 
بشارع  الحرفيني  مــن  مجموعة 
الجيش امللكي، سبب إقصائهم من 
الحوار بعدما سبق لهم أن وجهوا 
العديد من طلبات اللقاء مع رئيس 
املجلس الجماعي، دون أن يتلقوا 
الذي  الوقت  في  هــذا  جــواب،  أي 
ومن  أخــرى  جمعيات  فيه  تحظى 
لتجار  التضامن  »جمعية  بينها 
وحرفيي حي السالم«، باالستقبال 
والحوار من طرف رئيس املجلس 

هذا  فلماذا  للزمامرة..  الجماعي 
التمييز واإلقصاء؟

تجار  يتخوف  أخــرى،  جهة  من 
يلقوا  أن  الــســالم  حــي  وحــرفــيــو 
تجار  لقيه  ــذي  الـ املصير  نفس 
وحرفيو شارع الجيش امللكي، مع 
جمعية  في  منخرطون  أنهم  العلم 
باألولوية،  تحظى  التي  التضامن 
ــس املــجــلــس  ــي ويــعــقــد مــعــهــا رئ
متكررة  اجــتــمــاعــات  الــجــمــاعــي 
مــن أجــل االســتــفــادة مــن املحالت 
كما  الصناعي،  بالحي  الحرفية 
الجيش  شـــارع  حرفيو  يتساءل 
امللكي بالزمامرة عن مآل بروتوكول 
الزمامرة  جماعة  بني  موقع  اتفاق 
نص  املعروفة،  الشركات  وإحــدى 
ستتكلف  األخــيــرة  هاته  أن  على 
املحالت  من  كبيرة  ببناء مجموعة 
الحرفية بالحي الصناعي، من أجل 
الجيش  شارع  دكاكني  مشكل  حل 

امللكي املعروف بـ»التران«.
جليلة  ــرا  ــؤخـ مـ قـــامـــت  ــد  ــ وق
الصناعة  غرفة  رئيسة  مرسلي، 
البيضاء  ــدار  ال بجهة  التقليدية 
ســطــات ومــســتــشــارة بــرملــانــيــة، 
بزيارة للحي الصناعي بالزمامرة، 
للبحث عن حلول لهؤالء الحرفيني 
عدة  منذ  املطروح  املشكل  ولهذا 

سنوات.
ــول هـــذا املـــوضـــوع، قــال  ــ وح
مستشار  بوهدلة،  يونس  الحاج 
ــيــم ســـيـــدي بـــنـــور بــغــرفــة  ــل ــإق ب
الــدار  بجهة  التقليدية  الصناعة 
»الحرفيني  أن  سطات،  البيضاء 
يسألون  به  اتصلوا  املتضررين 
مع  الحرفية،  املحالت  مصير  عن 
الجيش  شــارع  حرفيي  أن  العلم 
مبالغ  دفـــع  ــي  ف املــلــكــي شــرعــوا 
مالية من أجل االستفادة منها منذ 
البنكي  الحساب  في   2014 سنة 

»املجلس  بأن  وأضاف  للجمعية«، 
الجماعي للزمامرة سبق له أن وقع 
العمران  شركة  مع  شراكة  اتفاقية 
ــاء مــجــمــوعــة مـــن املــحــالت  ــن ــب ل
لحل  الصناعي  بالحي  الحرفية 

هذا املشكل«.
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح رئــيــس 
وحرفيي  لتجار  التضامن  »جمعية 
التجار  »ملف  أن  ــســالم«،  ال حــي 
الحل،  إلى  طريقه  في  والحرفيني 
وقت،  بمسألة  فقط  يتعلق  واألمــر 
اإلداريــة  اإلجـــراءات  لتعطل  نظرا 
التي  ــة  األرضــي البقعة  لتجهيز 
بــدوار  الجماعي  املجلس  أقامها 
 5 مساحتها  والبالغة  العليات 
هكتارات، من خالل إنجاز التصميم 
الوكالة  طرف  من  عليه  واملصادقة 
واإلعالن  بنور،  لسيدي  الحضرية 
فسح  أجل  من  العروض  طلب  عن 
لتجهيز  أخرى  شركة  أمام  املجال 
وبناء هذه املحالت الحرفية«، وأكد 
في  »األسبقية  أن  املتحدث،  نفس 
االستفادة ستعطى لتجار وحرفيي 
شارع الجيش امللكي، إذ سيستفيد 
مساحته  تقدر  محل  من  حرفي  كل 
مالي  بمبلغ  مــربــع،  مــتــر   50 ـــ  ب
سنتيم،  ماليني   5 بـ  يقدر  رمــزي 
السالم،  حي  لحرفيي  بالنسبة  أما 
أرضــيــة  بــقــع  مــن  فسيستفيدون 
درهــم   1000 بـــ  ثمنها  ســيــؤدون 
ببنائها  وسيتكلفون  املربع  للمتر 
بأنفسهم، مع العلم أن هذا املشروع 
املجلس  بــني  ــة  بــشــراك ســيــنــجــز 
الــجــمــاعــي لــلــزمــامــرة واملــبــادرة 

الوطنية للتنمية البشرية«.

الجديدة

األسبوع

موالي  بشارع  يقطنون  مواطنون  احتج 
تثبيت  على  الجديدة،  بمدينة  إسماعيل 
هوائي  لالقط  االتــصــاالت  شــركــات  إحــدى 
للهاتف النقال فوق أحد املنازل قرب محكمة 

قضاء األسرة.
للمطالبة  احتجاجية  وقفة  السكان  ونظم 
تأثيرات  له  الــذي  الهوائي،  الالقط  بإزالة 
للساكنة،  الــعــامــة  الــصــحــة  عــلــى  سلبية 
املزمنة،  األمــراض  وذوي  األطفال  وخاصة 
الكهرومغناطيسية  املوجات  تأثير  جــراء 

التي يصدرها الجهاز.
ــبــت الــســاكــنــة بــتــدخــل الــجــهــات  وطــال
الالقط  تركيب  عملية  إليــقــاف  املــســؤولــة 
معتبرين  السكنية،  املنازل  وسط  الهوائي 
التي  الخدمات  رغــم  الهوائيات  هــذه  أن 
ضررا  تشكل  االتصاالت،  لتسهيل  تقدمها 
تعليمات  مع  وتتنافى  الناس،  صحة  على 
وضع  بعدم  توصي  التي  الصحة  منظمة 
أبراج الهوائيات وسط التجمعات السكنية.
الجديدة  إقليم  عامل  إلى  نداء  ووجهت 
التدخل  أجل  من  البلدي،  املجلس  ورئيس 
الهوائي وسط  إليقاف عملية تثبيت الالقط 
الحي، حفاظا على صحة أبنائهم، وتطبيقا 
العيش  للمواطنني حق  الذي يمنح  للقانون 

في بيئة سليمة.
»الريزو«  وأصبحت ظاهرة تركيب أبراج 
منتشرة وسط األحياء الشعبية، ليس وسط 
الصعيد  على  وإنما  فقط،  الجديدة  مدينة 
الوطني، حيث يقوم بعض أصحاب املنازل 
أجل  من  االتــصــاالت  شركات  مع  باالتفاق 
تركيب الالقط الهوائي مقابل الحصول على 

تعويض شهري يفوق 5 آالف درهم.

مواطنون يحتجون 
ضد تثبيت القط هوائي 

بالقرب من منازلهم

عزاوي
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نقابيون يحتجون على قرارات المدير اإلقليمي 
مــالل بــبني  للتعلــيم 

كواليس  جهوية

الفقيه بن صالح

»قفة رمضان« تخرج 
مواطنين لالحتجاج 

بالفقيه بن صالح
األسبوع

  

ــة  ــفـ ــرات املـــــواطـــــنـــــن يف وقـ ــ ــشــ ــ ــم عــ ــظــ ــتــ انــ
االستفادة  من  إقصائهم  بسبب  احتجاجية، 
بوموسى،  أحــد  رمــضــان« بجماعة  »قــفــة  مــن 

التابعة إلقليم الفقيه بن صالح.
ووجــهــت هــيــئــة حــقــوقــيــة طــلــبــا إلـــى عامل 
اإلقــلــيــم، مــن أجــل الــتــدخــل إلنــصــاف األســر 
الـــتـــي حـــرمـــت مـــن االســـتـــفـــادة، مــشــيــرة إلــى 
أحــد مبوسى  بجماعة  األســر  من  أن العديد 
ــاشـــة ورغــــــم ذلـــــك مت  ــهـــشـ تـــعـــانـــي الـــفـــقـــر والـ

حرمانها من هذا الدعم الرمزي.
وحــســب نــفــس املـــصـــدر، فـــإن أحـــد مبــوســى 
تعرف تواجد العديد من األسر الفقيرة دون 
من  املستفيدين  لوائح  يف  تسجيلها  يتم  أن 
الفقراء  على  الغذائية  املـــواد  تــوزيــع  عملية 
واحملتاجن الذين يتواجدون بهذه اجلماعة 

الترابية.
459 قفة  أنــه مت توزيع  وقــال ذات املصدر، 
لساكنة تقدر بحوالي 44672 نسمة وأغلبها 
من احملتاجن والفقراء واألرامل، داعيا إلى 
املجلس  قفة  ومنحهم  املتضررين  مــســاعــدة 

اإلقليمي.
تــوزيــع  املــواطــنــن، أن عملية  بــعــض  وأفـــاد 
والزبونية،  باحملسوبية  متنح  رمضان  إعانة 
أعـــوان  مــن  ــواء  سـ للمقربن  تعطى  أنــهــا  أي 
بــيــنــمــا يــحــرم بقية  املــنــتــخــبــن،  الــســلــطــة أو 
الناس من هذا العمل اخليري الذي مصدره 

املال العام.

بني مالل

 األسبوع
  

للتعليم،  الوطنية  الجامعة  انتقدت 
املغربي  االتــحــاد  لـــواء  تحت  املنضوية 
للشغل ببني مالل، املدير اإلقليمي للتعليم، 
منذ  النقابة  ملناضلي  »استهدافه  بسبب 
وفق  املــديــريــة«،  تدبير  مسؤولية  توليه 

تعبيرهم.
احتجاجية  رســالــة  النقابة  ووجــهــت 
أمام  لوضعه  للتعليم  اإلقليمي  املدير  إلى 
أن  ــى  إل مشيرة  القانونية،  مسؤوليته 
من  الظاملة،  ــقــرارات  ال مــن  العديد  هناك 
مهامهم  من  إداريـــن  أربعة  بينها إعفاء 
كحراس  أو  تعليمية  مؤسسات  كمديري 
من  مجموعة  رواتـــب  وتــوقــيــف  عــامــن، 

األساتذة املنتمن للنقابة.
املدير  انخراط  عن  املصدر  نفس  وكشف 
لنقابات  االنتخابية  الحمالت  في  اإلقليمي 
ــي لــوائــح  ــر املــرشــحــة ف ــرى ضــد األطـ أخـ
وممارسة  للتعليم،  الوطنية  الجامعة 
مع  الترشح  لعدم  املوظفن  على  ضغوطات 
الثنائية  اللجان  انتخابات  خالل  النقابة 

ــر اإلقــلــيــمــي قــام  ــدي املــاضــيــة، كــمــا أن امل
معه،  عقدت  التي  الحوار  جلسات  بنسف 
قدمها  التي  الوعود  تنفيذ  من  تملصه  بعد 
عــن ضغطه  الــلــقــاءات، فضال  هــذه  خــالل 
طرحوا  الذين  واألساتذة  األستاذات  على 
من  النقابي  انتمائهم  لتغيير  ملفاتهم 
االتحاد املغربي للشغل لنقابة أخرى كشرط 

لالستجابة ملطالبهم، يضيف ذات املصدر.
املدير  بتذكير  رسالتها  النقابة  وختمت 

للتعليم  الوطنية  الجامعة  بمكانة  اإلقليمي 
آخر  وفــق  ومركزيا  قطاعيا  ــى  أول كقوة 
إياه  محملة  مهني،  انتخابي  استحقاق 
بـ»الحرب«،  سمته  ما  تبعات  مسؤولية 
طالت  التي  اإلعــفــاءات  إيقاف  إلــى  داعية 
على  التضييق  حمالت  ووقــف  اإلداريـــن 
االستفسارات  كل  وإلغاء  النقابي،  العمل 
الوطنية  الجامعة  مناضلي  طالت  التي 

للتعليم.

 
مكناس

حي »سيدي بابا« في مكناس خارج التغطية

اتهام »البام« باستغالل »العمل الخيري« ألهداف سياسية

األسبوع

ــيــات  ــشــطــاء وفــعــال اتـــهـــم ن
لحزب  الجهوي  املكتب  مدنية، 
بجهة  واملـــعـــاصـــرة  ــة  ــالـ األصـ
العمل  باستغالل  مكناس،  فاس 
الخيري في الدعاية االنتخابية، 
الرسمية  الصفحة  قامت  بعدما 
لعملية  صـــور  بنشر  لــلــحــزب 
طرف  من  رمضان  قفف  توزيع 
التي  املحلية  الجمعيات  إحدى 

على  برملانية،  ترأسها نائبة 
بالدائرة  املعوزة  األســر  بعض 

الشمالية لفاس.
الرسمية  الصفحة  ونــشــرت 
مكناس،  فــاس  بجهة  لـ»البام« 
ــذي  ال الــخــيــري  للعمل  ــورا  صـ
ــت بــــه جــمــعــيــة »نــــور  ــ ــام ــ ق
توزيع  في  واملتمثل  للصداقة«، 
األسر  بعض  على  رمضان  قفف 
ــســاء، ووجــبــات اإلفــطــار  ــن وال

لفائدة املحتاجن.
وعبر نشطاء وفعاليات مدنية 
العملية،  ــهــذه  ل رفــضــهــم  عــن 

من  الخيري  العمل  واستغالل 
واملنتخبن،  السياسين  قبل 
واستغالل حاجة األسر املعوزة، 
بن  للخلط  حد  بوضع  مطالبن 
والجمعوية،  الحزبية  األنشطة 
رؤساء  من  الكثير  أصبح  بعدما 
مجلس  في  منتخبن  الجمعيات 

الجماعة ومجالس املقاطعات.
أن  النشطاء،  هــؤالء  واعتبر 
لـ»البام«  اإللكترونية  الصفحة 
ــة، خــرقــت  ــي ــع ــم ــج بـــفـــاس وال
الــداخــلــيــة  وزارة  تــعــلــيــمــات 
تصوير  ــدم  ــع ب ــت  أوصــ ــي  ــت ال

توزيع  عملية  خالل  املستفيدين 
لحماية  ــك  وذلـ رمــضــان،  قفف 

كرامتهم وعدم التشهير بهم.
من  العديد  وأصبحت  هــذا، 
جمعيات املجتمع املدني، تنشط 
توزيع  في  رمضان  شهر  خــالل 
الــقــفــف وجــمــع الــتــبــرعــات من 
املنتخبن،  وبعض  املحسنن 
القيام  ــى  إل غالبا  تلجأ  حيث 
صورة  لتلميع  الخيري  بالعمل 
املجالس  في  املنتخبن  بعض 
أو  املقاطعات  بعض  رؤســاء  أو 

الجماعات. 

فاس

صفرو

محسن األكرمين

الفداحة،  باستمرار  الصارخ  التناقض  بن 
اإلهــمــال  تــمــام  ــا«  ــاب ب ــدي  »ســي يعيش حــي 
البارز، ويتجرع جرعات متتالية من التهميش 
الزمن  منذ  يتعرف  لم  الحي  فهذا  الــواضــح، 
املاضي عن سبل التنمية التفاعلية )املعهودة( 
في برامج عمل الجماعة، وال عن برامج التمكن 
ولو  بالحي،  املديني  والترتيب  والتجديد 
العمومية،  واإلنارة  النظافة،  اإليمان  بأضعف 

والتطبيب، والتشغيل، والنقل، واألمن...
املقحم  ــاري  ــم ــع وامل الــســكــانــي  فــالــتــنــوع 
تنافرا  يخلق  بابا«،  »سيدي  في حي  بالضغط 
البناء  وذاك  الفيالت،  صنف  من  الحداثة  بن 
املتواضع غير املتناسق ملاما، والذي ال يحمل 
عيش  بهاء  وال  االجتماعية،  للعدالة  رمز  أي 
الكرامة.. هنا القول بحق أن هذا الحي كغيره 
والهشاشة،  والبطالة  الفقر  مدينة  أحياء  من 
جماعة  ملجلس  التغطية  خارطة  في  يوجد  ال 
مكناس )القديم والجديد(، بل يعيش على األمل 
الكرامة  تحقيق  في  الرخو  والحلم  املتدني، 

الشمولية، والوفاء بالعهود االنتخابية. 
التي  الساكنة  في  ليست  الكاملة  املشكلة 
تعاني األمرين، وال في بنية حي »سيدي بابا« 
في  يكمن  املشكل  وإنما  بالتمام،  املتهالكة 

من  هائال  خزانا  الحي  يعتبر  الذي  السياسي 
األصوات االنتخابية و»انتهى كالم« الحمالت 
قارا  رصيدا  السياسي  يعتبره  االنتخابية، 
املشكلة  أن  كما  حسابية،  عتبة  بال  للنجاح 
تكمن في عمليات التغرير املستطيلة من طرف 
وتسلق  االنتهازية  سياسيي  من  وغيره  ذاك 
خصبا  حقال  السياسي  يعتبره  حيث  املراتب، 
والتي  االنتخابية،  الحمالت  في  للتسويف 
بالوعود:  الساكنة  أحالم  دغدغة  فيها  يمارس 
بيئية،  وجمالية  متكاملة،  تحتية  بنيات  في 
جمالي،  رونــق  ذات  تعليمية  مؤسسات  وفي 
القرب،  صحة  وفــي  الــفــرص،  بتكافؤ  وأداء 
وفي  الصحة،  يؤمن  وتطبيب  ومستشفيات، 
التسكع  من  الحي  شباب  ينقذ  شريف  شغل 

والفراغ املميت.  
الكبير  االنتخابي  الــخــزان  بابا«  »سيدي 
التطوير  عمليات  توازيه  ال  والــذي  بامتياز، 
السياسي  ذاك  من  البتة  يستفد  لم  التنموي، 
اقتناص  من  يسلم  ولم  النفعي،  الوصولي/ 
والتغرير  ملتوية،  بطرق  واألصــوات  الفرص 

بالساكنة والحي بالنفاق السياسي الرديء.
اليوم، حي »سيدي بابا« ال يطلب اإلحسان 
والفضل من مجلس جماعة مكناس، بل إنه 
خدمات  وتجويد  العناية  حق  غير  يطلب  ال 
القرب من باب األولويات الضرورية، ال يطلب 
غير اإلنصاف والعدالة االجتماعية، فهذا الحي 
في  وأ صبحوا  التهميش  جراء  يئنون  وغيره 

حاجة إلى الرعاية اإليجابية املستعجلة.

األسبوع

ــوال  األم بجرائم  املكلف  التحقيق  قاضي  قــام 
موظفن  باستدعاء  بفاس،  االستئناف  بمحكمة 
قضية  فــي  إليهم  لالستماع  صــفــرو،  جماعة  مــن 
منفعة  وأخــذ  واالخــتــالس  عمومية  أمــوال  »تبديد 
من مشروع«، يتابع فيها الرئيس السابق للمجلس 
املنتمي لحزب العدالة والتنمية، وأشخاص آخرين.
كشهود  للموظفن  االستماع  التحقيق  قاضي  وقرر 
واملسؤول  جمعيات  رؤســاء  جانب  إلى  القضية،  في 
عن  تغيبوا  بعدما  امللوك«،  »حب  بمهرجان  اإلعالمي 
الجلسات السابقة، بسبب عدم توصلهم باالستدعاءات، 
اتخاذ  قبل  التفصيلي  التحقيق  مرحلة  إلنهاء  وذلك 

قرار املتابعة من عدمها على خلفية نتائج التحقيق.
كل  للتحقيق،  يخضعون  الذين  األشخاص  بن  ومن 
األول  ونائبه  البلدي،  للمجلس  السابق  الرئيس  من 
ومحاسب  ومدير شركة  واالشتراكية،  التقدم  من حزب 
ورئيس مؤسسة  للصباغة،  تعاونية  ورئيس  الجماعة، 
»كرز« املنظمة ملهرجان »حب امللوك«، حيث تم تمتيعهم 
 5 بالسراح املؤقت مقابل كفاالت مالية تتراوح ما بن 
إلى 10 مالين سنتيم، في حق الرئيس ومدير الشركة، 

والنائب األول ورئيس الجمعية.

التحقيق مع موظفين 
بجماعة صفرو بعد تسجيل 

اختالالت مالية  
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كيف نحقق هي الحياة كما أردتموها أن تكون.. ستكون
النضج الرقمي ؟

يمثل  الــرقــمــي  ــال  ــق ــت االن أصـــبـــح 
أولوية هامة جدا للشركات واملؤسسات 
وفي  املستويات  جميع  من  واإلدارات 
جميع القطاعات، ومن املالحظ أن هناك 
املؤسسات  هــذه  مــن  جــدا  قليال  ــددا  ع
بفضل  تأكيد  بكل  تطورها  حققت  من 
املهم  من  بــات  وقــد  الرقمي،  انتقالها 
الخاصة  الرقمي  النضج  درجة  معرفة 
حيث  من  الرقمي  االنتقال  هذا  لتنفيذ 
الرقمية  مستخدمي  وتجارب  التنظيم 

التقنيات. ومختلف 
بداية، يواجهنا السؤال التالي: ماذا 

نقصد بالنضج الرقمي املؤسساتي ؟
على  الرقمي  النضج  تعريف  تم  لقد 
أنه »تلك العملية التي تتعلم من خاللها 
أي مؤسسة التفاعل بشكل إيجابي مع 
البيئة التنافسية الناشئة«، بمعنى، أن 
وضع  على  القدرة  هو  الرقمي  النضج 
خدمة  في  الرقمية  الجديدة  التقنيات 
والشركاء،  الزبائن  وتجارب  املوظفني 
عند  املفهوم  هذا  ُيستخدم  ما  وغالبا 
ملؤسسة  الرقمي  االنتقال  إلى  اإلشــارة 
اإلنتاجي  أدائها  تحسني  أجــل  من  ما 

ومردوديتها.
فريق  لديها  ليس  املــؤســســات  جــل 
وقد  الرقمي،  االنتقال  فــي  متخصص 
إلى تسريع  »كورونا«  أزمة جائحة  أدت 
املؤسسات  رقمنة  وتحديات  احتياجات 
اإلدارية واالقتصادية... إلخ، لذلك كانت 
االنتقال  لهذا  املخصصة  امليزانيات 
لبعض  بــالــنــســبــة  ضــخــمــة  ــمــي  ــرق ال
من  متأكدة  تكن  لــم  التي  املؤسسات 

عائدات مردوديتها واستثماراتها.
النضج  تشخيص  استخدام  تم  لقد 
سيطرة  مــســتــوى  لــتــقــديــر  ــي  ــم ــرق ال
وخبراتها،  ممارساتها  على  املؤسسة 
الخطوات  تحديد  من  التمكن  أجل  من 
للنجاح  اتباعها  يجب  التي  الناجعة 
الرغم  على  الرقمي،  االنتقال  هذا  في 
مختلفة  تشخيصية  نماذج  ظهور  من 
األبــعــاد  بــعــض  ــي  ف الــرقــمــي  للنضج 
لكي  فرعية  فئات  على  تحتوي  التي 
للنضج  عــديــدة  جــوانــب  عــن  تكشف 
فئة  ــل  ك إن  ــم  ث للمؤسسة،  الــرقــمــي 
فرعية تقدم بدورها العديد من املعايير 
األخرى، ليطرح السؤال: ما هي أفضل 

املمارسات لتسريع النضج الرقمي؟
من أجل تسريع عملية النضج الرقمي 
وقبل كل شيء تسهيله، يجب أن تتوفر 
لدينا العديد من مجاالت وأدوات العمل 
الناشئة  التقنيات  اســتــغــالل  منها: 
تحسني  ــلــمــؤســســات،  ل الـــضـــروريـــة 
االتصال الرقمي املتعدد القنوات، الذي 
استراتيجية  قلب  في  املحتوى  يضع 
عمليات  تطوير  الخاصة،  التسويق 
يمكن  والتي  القنوات،  متعددة  تكون 
املؤسسات،  داخل  أكبر  بشكل  تعزيزها 
وتعيني  املــوظــفــني  مــهــارات  تحسني 
ملفات تعريف الخبراء لكي تدعم وتعزز 
البيانات  تثمني  الرقمي،  االنتقال  هذا 
التي تنتجها الشركة لجمع أقصى قدر 
املراقبة  وتعزيز  القيمة،  املعلومات  من 
السوق  ملــواكــبــة  املــعــيــاري  والــقــيــاس 

واالرتداد بسرعة إذا لزم األمر.

وقواكم وتضامنكم  بعزائمكم 
األفقية  الحياة،  مسارات  ترسمون 
بخيوط  تنسجون  والــعــمــوديــة، 
كل  الحريرية  والتماسك  الــحــب 
صنع  بإمكانكم  واملسالك،  الطرق 
للتحليق  شراعية  وسفن  أبسطة 
والنماء  الــتــطــور  ســمــاء  فــي  بكم 
بنقاهة  محيطاتها.  في  واإلبحار 
وطهارة  قلوبكم  وصفاء  عقولكم 
ــم الــعــفــيــفــة تــصــنــعــون  ــ ــك أرواحــ
الحدث، وتمنعون األذى والحادث، 
تعترف  مغربية  لدولة  تؤسسون 

تحترمهم،  تــقــدرهــم،  وبناتها،  أبنائها  بكل 
تحميهم وتغذيهم بدنيا وفكريا.. تؤثثون ألرض 
تسع كل املغاربة فقرائهم وأغنيائهم، ضعفائهم 
واملضطرب  واملغفل  األمي  تحضن  وأقويائهم، 
ببراءة  جسديا..  أو  ذهنيا  واملــعــاق  نفسيا 
تعيدون  وتوجهاتكم  ومطالبكم  اقتراحاتكم 
األرض  تؤمنون  املغرب،  وجــدران  أسوار  بناء 
والعرض، وتطلقون العنان لإلبداع املغربي بكل 
والدينية،  والسياسية  والعلمية  الفنية  ألوانه 
البشرية واملادية  الفضاءات واملوارد  وتوفرون 
الالزمة لضمان حسن االستفادة وجودة العطاء 

والتدبير..
ــا..  وأن أنتم  واملــغــرب  املــغــرب..  وأنتم  أنــا 
الرقي  في  ورغبتنا  أعراضنا  على  وغيرتنا 
ببالدنا هو سالحنا القوي واملتني، والضامن 

ألمن واستقرار وطننا الحبيب املغرب.
مغربية  كل  أن  لو  خاطري:  في  يوما  قلت 
أو  كبيرا  غنيا،  أو  ــان  ك )فــقــيــرا  ومــغــربــي 
صغيرا( ساهم بدرهم واحد كل شهر، وبما أن 
عددنا يفوق 30 مليون نسمة، فإننا سنحصل 
أي  ــم،  دره مليون   30 من  أكثر  على  شهريا 
ولكم  شهريا(،  سنتيم  ماليير  ثالثة  يفوق  ما 
املبلغ  بهذا  نفعله  أن  يمكن  ما  تتخيلوا  أن 
آالف  وتوفير  استثمارات،  من  الضخم  املالي 
وراء  من  نجنيه  أن  يمكن  وما  الشغل،  فرص 
وأخالق  سلوك  من  والتضامن  التكافل  هذا 
قادر  الشعب  أن  تدركوا  أن  لكم  افتقدناها.. 

داخل  املوت  أو  الحياة  زرع  على 
جــســده، وأنــكــم كــلــكــم أعــضــاء 
تألم  وإن  الجسد،  لهذا  مكونة 
عضو منكم أو تعطل، فإن املرض 
وستتداعى  الجسد،  كل  سيطال 
ــل األعــضــاء إن عــاجــال أو  ــه ك ل
آجال.. لكم أن تعرفوا أنه بتكتلكم 
وتضاعف عددكم تخففون األعباء 
وتشكلون  البعض،  بعضكم  عن 
تماسك  من  يزيد  مرصودا  بنيانا 
وتبرزون  وجــدرانــكــم،  أســواركــم 
بعضكم  ــى  عــل ــم  حــرصــك ــدى  ــ م
كل  من  جسدكم  لحماية  واستعدادكم  البعض 

نسيم أو عاصفة..
قلت في خاطري لو أن ناهبي أموال البالد، 
وتهريب  بسرقة  متلبسني  ضبطهم  تم  الذين 
أموال املغاربة إلى البنوك األجنبية، والذين تم 
اعتقالهم وانطلق منذ سنوات التحقيق معهم، 
لو أنه فرض عليهم استرجاع تلك األموال أوال 
قبل استئناف التحقيق معهم، لو أنه تم الحجز 
على ممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم 
وبناتهم التي كتبت بأسمائهم.. النتفع املغرب 
عوض  األمــوال  تلك  في  واستثمر  واملغاربة، 
انتظار مراحل ومساطر طويلة ومعقدة ونادرا 

ما تنتهي بتحقيق مطالب الشعب..
قلت فــي خــاطــري لــو أنــه تــم وضــع سقف 
آلالف  مــراعــاة  باملغرب  للغنى  محدد  مالي 
وضع  تم  ولــو  واملشردين،  الفقراء  املغاربة 
على  املستخلصة،  للضرائب  متفاوتة  نسبة 
والثراء،  الغنى  معدل  وفق  قيمتها  ترتفع  أن 
لديها  وأصبحت  الدولة،  خزينة  أموال  لزادت 

أموال توظفها في مشاريع للفقراء..
قلت في خاطري لو أن الدولة ألغت شركات 
هم  يستفيدون  الــذيــن  والــوســطــاء  املــنــاولــة 
واستثمارات،  مشاريع  أمــوال  مــن  وحــدهــم 
لكان باإلمكان أن تضاف إلى جيوب املواطنني 
والعمال، إذ كيف يعقل أن تصل البضاعة إلى 
بعد  املواطن،  يقتنيها  لكي  التقسيط  أسواق 
أكثر..  أو  مرات  ثالث  بيعها  وإعــادة  شرائها 

أساسية  وبضائع  سلع  عــن  هنا  والحديث 
)الخضر، الفواكه، السكر، الزيت، الدقيق...(، 
أو  نظافة  عامل  يتقاضى  أن  يعقل  وكيف 
أو  مقاطعة  أو  مستشفى  أو  مدرسة  حــارس 
بني  )ما  املال  فتات  بنكي...  أو  بريدي  مكتب 
500 و1200 درهم( شهريا مقابل عمل بالنهار 
املناولة،  لشركة  تابع  ساعة   12 ملدة  الليل  أو 
أصحاب  طرف  من  مباشرة  يوظف  أن  عوض 
املرفق الذي يحرسه أو ينظفه، وأن يخصص 
»أجر  املغاربة  نحن  نقول  كما  شهري  أجر  له 

محترم«..
يستمر  متى  إلــى  خــاطــري  فــي  تــســاءلــت 
اإلنعاش  وعامالت  بعمال  التنكيل  مسلسل 
الوطني، وأنه بات من املفروض االهتمام أكثر 
الداخلية  وزارة  املشغلة من طرف  الفئة  بهذه 
مقابل بطاقات اإلنعاش الوطني حيث تصرف 
حقوق  أدنى  بدون  هزيلة  شهرية  أجورا  لهم 
مهنية، منهم العاملني باعتماد قواهم البدنية، 
حيث  إدارية  بمكاتب  إلحاقهم  يتم  من  ومنهم 
موظفني  شديدين  وأسف  بحسرة  يجالسون 
الوظيفية،  حقوقهم  بكل  يتمتعون  لهم  زمالء 
املادي  املقابل  يتلقون  الذين  األشباح  ومنهم 
القيام  بدون  الوطني  اإلنعاش  بطاقات  لتلك 
كانت  الــســابــق  فــي  ــه  أن علما  عــمــل،  بــأدنــى 
العمال واملوظفني  إلى ترسيم  السلطات تعمد 
لإلنعاش  تابعني  عدة  سنوات  قضوا  الذين 
الترسيم  عمليات  إلــغــاء  تــم  لكنه  الوطني، 
املباشر لهذه الفئة وحتى املوظفني املؤقتني؟  

املغاربة  نحن  ــاذا  مل خاطري  في  تساءلت 
لتدبير  خاصا  قانونا  لنا  نصنع  أن  نحاول 
طريق  نسلك  املهنية..  أو  الشخصية  أمورنا 
»دير كي دار صاحبك«، ونفرضه  »العرف« أو 
على كل من في محيطنا الشخصي أو املهني 
وبسبب  املغاربة،  أن  فوجدت  الخدماتي؟  أو 
ما وقفوا عليه من ظلم والمباالة، وما عاشوه 
قانون  في  ثقتهم  فقدوا  واستبداد،  فساد  من 
بقوانني  محيطهم  تأثيث  وفضلوا  الــبــالد، 
وال  الدستور  مــن  فصوال  تتطلب  ال  خاصة 

محاضر أمنية وال جلسات قضائية.

عبده حقي

بوشعيب حمراوي

    

عبد الغني الصبيحي .. عمالق في علم الرياضيات

الصبيحي سنة  الغني  عبد  ولد 
إلى  وصار  سال،  مدينة  في   1930
1995 عن عمر ناهز  عفو هلل سنة 
عمالقا  املــرحــوم  ــان  وك سنة،   65
ذلك  وكـــان  الــريــاضــيــات  علم  فــي 
في  كتب  ملا  وخالفا  للعيان،  جليا 
سيرة  ــار  إط فــي  الصحف  بعض 
مدير  القباج،  عمر  لفائدة  ذاتية 
سابقا  للتنمية  اإلفريقي  البنك 
والرباطي  الــعــاج  ساحل  بــدولــة 
في  تاجرا  والده  كان  أصال، حيث 
الرباط،  في  لكزا  أزقة  بني  الثياب 
املقال  هذا  على  للرد  دفعني  مما 
الصبيحي،  الغني  عبد  لصالح 
فشتان  يــقــال،  الحق  كــل  والــحــق 
وهنداما  وشكال  ثقافة  بينهما  ما 
الصبيحي  الغني  عبد  أن  لدرجة 
الدراسات  كلية  من  بميزة  تخرج 
وعقب  فرنسا،  في  للتجارة  العليا 
مديرا  عني  املــغــرب،  إلــى  رجوعه 
الرحيم  عــبــد  املـــرحـــوم  لـــديـــوان 
الوطني  االقتصاد  وزير  بوعبيد، 
باملكتب  عاما  كاتبا  ثم  واملالية، 
الــشــريــف لــلــفــوســفــاط، وأخــيــرا 
للشركة  الــعــام  واملــديــر  الرئيس 
 M.T.C باملغرب  للنقل  الكبرى 

إلى أن أحيل على التقاعد. 

الغني  عبد  أن  بالذكر،  الجدير 
الرقمي  اإلبــــداع  ــي  ف الصبيحي 
مع  بــدأه  إنه  بل  اليوم،  وليد  ليس 
ــان يطلق  الــلــوحــة الــذكــيــة الــتــي ك
وفي  العنكبوتية،  السبورة  عليها 

أثناء  سال  شاطئ  على  معه  دردشة 
املحبوب  امللك  نفي  الصيف، وخالل 
والذي   ،1953 سنة  الخامس  محمد 
حيث  الكريم  القرآن  من  استوحى 
قال للمقيم العام الفرنسي باملغرب، 
امللكي  القصر  في  غيوم،  الجنرال 
مما  إلــي  أحــب  »السجن  بالرباط: 

ــري كــانــت  ــم ــع ــه«، ول ــيـ يـــدعـــون إلـ
لصديقي الحميم نظرة ثاقبة ونبوغ 
خضم  فــي  لــي  ــال  ق حينما  ــاص  خ
»رب  وطننا  فــي  الــكــبــرى  الــطــامــة 
امللك  نفي  فبسبب  نافعة«،  ضــارة 

استقالل  تحقق  الــخــامــس  محمد 
واألخ  النهاية،  في  وحريته  املغرب 
األعز عبد الغني الصبيحي هو ابن 
املرحوم بكرم هلل، أحمد الصبيحي، 
مكناس،  بمدينة  األحــبــاس  نــاظــر 
ــده  وال أن  علما  أبــيــه،  ســر  ولــالبــن 
كان عاملا في علم الجبر وعلم الفلك، 

سيدي  بمسجد  كــرســي  ــه  ل ــان  وكـ
فيه  يلقي  منزله  قــرب  حجي  أحمد 
بعد  الطبيعة  وراء  ما  حــول  درســا 
طيلة  الشهر  غــرة  العصر  صــالة 
ــن بني  ــصــف، وكـــان م ســاعــتــني ون
الوالد  سيدي  الحاضرين  الطلبة 
الدراسة  في  ورفيقه  ثراه  هلل  طيب 
موالي إدريس الجعيدي، اللذين كانا 
معجبني بدهاء املحاضر، وترك كتابا 
أنه  العلم  مع  مأثور  قول  في  نــادرا 
الحاتمي،  بكرمه  املثل  يضرب  كان 
الصبيحي  عمر  أن  املــعــلــوم  ــن  وم
الصبيحي  ربيعة  املرحومة  أب  هو 
العلوي،  العم موالي عبد هلل  زوجة 
وفي نطاق االحتكاك مع شخصيته، 
الحياة  قــيــد  عــلــى  وهـــو  أهـــدانـــي 
رائعة  هدية  وكانت  املذكور  كتابه 
خزانتي،  في  يوجد  فتئ  ما  والــذي 
وخالصة القول محفورة في الذاكرة 
يوم  ذات  لي  قال  عندما  والوجدان 
أحمد  قرب ضريح سيدي  منزله  في 
حجي في سال، حيث كنت متشائما: 
باآلية  واستشهد  األناة«  طويل  »كن 
أصابك  ما  على  ))واصبر  الكريمة: 
األمــور((، وختاما،  ذلك من عزم  إن 
تغمد هلل الفقيدين العزيزين برحمته 
جناته  فسيح  وأسكنهما  الواسعة 
لقوله  العاملني، مصداقا  يا رب  أمني 
ويبقى  فان  عليها  من  ))كل  تعالى: 
وجــه ربــك ذو الــجــالل واإلكـــرام(( 

صدق هلل العظيم. 

علي العلوي

بروفايل

الصبيحيالعلوي



يحسنون  ال  املــواطــنــن  ــن  م كــبــيــرا  ــددا  عـ إن 
استعماال  واستعملوه  بل  ملحمول،  الهاتف  استخدام 
خاطئا حتى وصل األمر إلى أن نغمات األغاني دخلت 
أحدثه  الذي  الجديد  الواقع  هذا  ولعل  مساجدنا،  كل 
أئمة  بعض  دفع  ما  هو  الجوال،  استخدام  في  التوسع 
املساجد إلى إحداث صيغ جديدة بعد إقامة الصالة عند رص الصفوف، 
وقد  هلل!«،  رحمكم  هواتفكم  أغلقوا  استقيموا،  »استووا،  أحدهم:  كقول 
الصالة  في  الشروع  قبل  املصلن  من  الغافلن  تذكير  إلى  الحاجة  دعته 

إلى ضرورة إغالق الهواتف رغبة في إقامة صالة خاشعة بال منغصات.
أثناء  والرنات  األغاني  أصــوات  انبعاث  هو  ُيْحزنني،  ما  أكثر  ولعل 
الصالة ، حتى وصل األمر إلى أن أئمة املساجد أصبحوا ينبهون، قبل كل 
لهذا  والكبيرة  الصغيرة  امللصقات  وألصقت  املحمول،  إغالق  إلى  صالة، 
الغرض، ولكن ال حياة ملن تنادي، فتجد الواحد يقف في الصالة ثم يرن 
أناشيد  أو  صاخبة  وأغان  راقصة  بنغمات  عال  بصوت  املحمول  هاتفه 
مختلفة، بل إن هناك من املصلن من ال يجد حرجا في الرد على املكاملات 
الهاتفية في الوقت الفاصل بن األذان واإلقامة، وال يقوم بإغالق املحمول 
املصلن  بعض  يتعمد  كثيرة  وأحيانا  اإلقامة،  في  املــؤذن  شرع  إذا  إال 
أخرجوا  رنت  فإذا  الصالة،  أثناء  مفتوحة  الجوالة  هواتفهم  يتركوا  أن 
على  يردون  وقد  املتصل،  رقم  في  النظر  وأطالوا  مالبسهم  من  هواتفهم 
فإذا حصل  باملصلن،  مزدحم  واملسجد  الصفوف  يتجاوزون  وهم  املكاملة 
هذا اإلزعاج وجئت تعتب عليه بعد الصالة، يقول لك إنني نسيت، وهذا 

عذر أقبح من ذنب.. 
الدخول  بمجرد  هاتفه  َغْلُق  املصلي  على  الخطأ،  هذا  على  وللتغلب 
للمسجد، والتحقق من ذلك، وليكن شعاره »سأغلق املحمول وأتصل برب 
من  الصادر  الرنن  وفي  قائم،  أحد  به  يتصل  أن  احتمال  ألن  العاملن«، 
األعمال  رجال  من  ُكْنَت  إذا  أما  املصلن،  على  وتشويش  إزعاج  الهاتف 
َيْخَشون َضياع أعمالهم وهم في الصالة، أو مّمن ينتظرون مكاملة  الذين 
مهمة، فاجعل هاتفك في وضعية الصامت أو الرّجاج، وهي أخف ضررا، 
وهذه الخاصيات متوفرة في الهواتف املحمولة، فإذا حدث ونسيت إغالق 
املصلن   من  فكثير  تماما،  وَأْغلقه  فَأْخرجه  تصلي،  وأنت  َرنَّ  ثم  هاتفك 
ليس  واألمــر  للصالة،  ُمبطل  ذلك  أن  منهم  َظّنا  الفعل،  هذا  لهم  َيحدث 
شغل  في  يزيد  ال  حتى  بسرعة،  وإغالقه  إخراجه  هو  الصواب  بل  كذلك، 
املصلن عن خشوعهم، ألنه يجوز الحركة اليسيرة في الصالة، وقد َثَبَت 
في الحديث أن ))النبي صلى هلل عليه وسلم أّم الناس في املسجد، فكان 
إذا قام حمل أمامة بنت زينب وإذا سجد وضعها((، كما يجوز قتل الحية 
َفُيْؤَخُذ  والعقرب في الصالة، وقد أمر النبي صلى هلل عليه وسلم بذلك، 
ال  جائزة،  لحاجة،  كانت  إن  الصالة،  في  الحركة  أن  الحديثن  هذين  من 

ُتبطل الصالة. 
الهواتف  تشويش  يواجهون  املساجد،  مختلف  في  والخطباء  األئمة 
لتذكير  املساجد،  داخل  امللصقات  وتعليق  واإلرشــاد  بالوعظ  املحمولة 
الوافدين على بيوت هلل بإغالق هواتفهم وقطع الصلة بكل ما هو دنيوي 
يزعج  املحمول  الهاتف  يــزال  ما  اإلجـــراءات،  هذه  ورغــم  الصالة،  خالل 
املصلن، وقد اختلفت تجارب دول العالم اإلسالمي في التصدي للظاهرة، 
وتستدعي  الحدود،  كل  تجاوزت  املسألة  أن  يتفق  الجميع  أصبح  حيث 
مثل  الخليج  دول  بعض  وفي  املسجد،  مكانة  على  حفاظا  حازم  فعل  رد 
املصلن،  املساجد على  أمام  بتوزيع مطويات  الظاهرة  تتم محاربة  قطر، 
لترشدهم إلى النتائج السلبية لترك الهواتف مفتوحة داخل املسجد، وما 
يمكن لرنينها وموسيقاها أن ُيسبباه من تشويش على أجواء الخشوع، 
على  مالية  غرامات  توقيع  املساجد،  أحد  إدارة  فقررت  مصر،  في  أما 
املصلن في حال صدور رنات من هواتفهم املحمولة أثناء الصالة، إلجبار 

املصلن على غلق هواتفهم أثناء الصالة..
ونظرا للفشل الذريع الذي لقيته كل املبادرات، ودروس الوعظ واإلرشاد، 
التشويش  الغرامات في محاصرة ظاهرة  توقيع  امللصقات وحتى  وتعليق 
الكويت  مثل  الــدول،  بعض  لجأت  فقد  املصلن،  على  املحمولة  بالهواتف 
على  باملساجد  تشويش  أجهزة  تركيب  إلــى  وكينيا،  وتركيا  والجزائر 
املحمول في حالة رنن أحد هواتف املصلن، بعد أن يئست إدارات املساجد 
من إلزام املصلن بإغالقه، من أجل مزيد من الخشوع  في الصالة، وأجهزة 
املوجي  البّث  ملنع  نظام  عبارة عن  باملساجد، هي  املحمول  على  التشويش 
امللتقط من تلك األجهزة، وتعطيل أجهزة الجوال من االستقبال واإلرسال، 
تثبيتها  يمكن  كما  املسجد،  داخل  جهاز  أي  إلى  الذبذبات  وصول  ومنع 
إشارات  تعطيل  املسجد، بحيث تستطيع  بأي جهة من جهات  بكل سهولة 
اإلرسال واالستقبال في مساحات تتراوح بن 500 و600 متر مربع، وهو 
ما يعني ُقدرتها على إبطال عمل الهواتف في جميع أنحاء املسجد. وعادة 
ما يتم تركيب أجهزة التشويش بمبادرة ذاتية من إدارة املسجد أو بتبرعات 
املصلن، بعد أن اشتكى العديد من املصلن في مساجد دول عديدة من كثرة 
استحسانا  املبادرة  لقيت  وقد  الصالة،  أثناء  الجوال  الهاتف  أجهزة  رنن 

كبيرا من املصلن في هذه الدول، وطالبوا بتعميمها في جميع املساجد.
وباملغرب، كلنا نصادف يوميا بكل مساجدنا، وفي كل أوقات الصلوات، 
رنات هاتف نقال َتْعلو مع تكبيرة إمام، أو رنن هاتف جوال َيْشدو بأغنية 
حب بقلب املسجد وفي عز الصالة، وحتى في يوم الجمعة، بل أكثر من 
على  ُمرغمن  أنفسهم  املصلون  ليجد  برمضان،  التراويح  صالة  في  ذلك 
األئمة  تذكير  ورغــم  اإلمــام،  إلى  اإلنصات  بدل  مغنيات  أصــوات  سماع 
أن  عاديا  صار  حتى  يوميا،  تتكرر  العادة  أن  إال  النقال،  َغْلق  بضرورة 
يدي  بن  موقفك  من  تأخذك  الغنائية،  الوصالت  بعض  صالتك  تعترض 
هلل إلى إحدى القنوات الغنائية الفضائحية، وما إن يتوقف محمول حتى 
ينطلق رنن آخر، ورغم أن العديد من األئمة َخّصُصوا ُخطبا ودروسا في 
هذا الشأن، وذّكروا املصلن بُحرمة هذا التصرف، وأنه يشغلهم عن عبادة 
هلل، إال أن سهو الداخلن إلى املسجد يوقع املصلن في املحظور، ويجعل 
األوقاف  وزارة  ستعمم  فمتى  والُبطالن..  الَقبول  بن  متأرجحة  صالتهم 
والشؤون اإلسالمية خدمة التشويش على الهواتف املحمولة في املساجد، 

تقيدا باالحترام الواجب لبيوت هلل ؟

رنين الهواتف المحمولة يكسر 
االحترام الواجب للمساجد 

أي وطن نتطلع إليه في المستقبل ؟
نــتــطــلــع  وطــــن  أي 
لألجيال  ــه  ــان ره لكسب 
ــة؟ نــريــد وطــنــا  ــادمـ ــقـ الـ
تمييز  بال  الجميع  يمتلكه 
السلم  فــي  تصنيف  وال 
ــرســمــي،  ــي ال ــاع ــم االجــت
يسعنا جميعا  وطنا  نريد 
وإخــفــاقــاتــه،  بمنجزاته 
وطنا ال يقسمنا شيعا وال 
استحقاق  كل  عند  قبائل 
نريد  ــي،  وطــن انــتــخــابــي 
الدستور  يعتليه  وطــنــا 

كأسمى قانون وصوت الشعب للترافع 
دولة  دستور  نريد  والتغيير،  السلمي 
الــجــدال  وينتهي  بـــأوامـــره  نحتكم 
بياضات  بال  دولــة  دستور  بفصوله، 
وال مساحات فارغة قد تخضع للتأويل 

واالجتهادات املرحلية. 
أصــوات  فيه  تسرق  ال  وطنا  نريد 
ــزه بــالــتــغــريــر،  الــنــاخــبــن مــثــل خــب
واآلتية،  اآلنية  االمتيازات  وصناعة 
متابعات  بــال  خبزه  يسرق  ال  وطنا 
مساوئ  يتحمل  ال  وطــنــا  قضائية، 
املنبطحن واملهرولن الجدد والقدامى 
نخب  بن  والعيش  االمتيازات  نحو 
يستلذ  وطنا  نريد  ــتــرف،  وال الــبــذخ 
والعدالة  الكريم  بالعيش  املواطن  فيه 
في  نحن  فهل  واملساواة..  االجتماعية 

حلم املعقول؟ 
لعبة  فــيــه  تــلــعــب  ال  ــا  وطــن ــد  ــري ن
»عفا  ونهاية  القانون،  مع  »غميضة« 
تتحرك  وطنا  نريد  سلف«..  عّما  هلل 
قانون  مع  باملوازاة  املسؤوليات  فيه 
املحاسبة واملساءلة، وتثمن الكفاءات 

املتميزة في املواطنة.
نريد حكامة تشتت رمانة أسماء من 
الشعب  حلم  سرق  من  الوطن،  سرق 
أصــوات  بحة  ســرق  من  الكرامة،  في 
و»الحكرة«  للظلم  املناهض  الشعب 

وتربع على املناصب الحسان. 
أسماء  كــل  فيه  تعلق  وطنا  نريد 
وناهبي  الكبار،  والسارقن  الفاسدين 

عالنية  العمومي،  ــال  امل
وجرائد  املال،  محاكم  في 
ــع  ــ ــواقـ ــ اإلعــــــــــالم، واملـ

اإللكترونية.
يحمل  ــا  ــنـ وطـ ــريـــد  نـ
والرجولة،  املروءة  شعبه 
النسوة  نون  فيه  وتتفرد 
الـــنـــضـــال  درب  ــى  ــلـ عـ
ومـــطـــالـــب املــــســــاواة 

واإلنصاف.
يحتكر  ال  وطنا  نريد 
السلطة  قـــوة  أحـــد  فــيــه 
مثل  الحقوق  فيه  توزع  وطنا  واملــال، 
وال  تفاضل  بال  بالحق  املدعمة  املواد 

امتيازات. 
نريد وطنا ال يستعطف فيه املواطن 
الدولة في حق من حقوقه الدستورية، 
ــكــذب  ــا مـــن فــلــســفــة ال ــي وطــنــا خــال
من  والتمويه  واملماطلة  والسفسطة 
خبروا  ومتحكمن  سياسين  طــرف 

ممارسة لعبة التسويف)..(.
بدموع  مغلف  غير  نقيا  وطنا  نريد 
نحو  والسريعة  الزائفة  »التماسيح« 
االنبطاح عند األبواب، والهرولة نحو 

االمتيازات الفردية. 
وجود  يحتمل  ــدا  واح وطنا  نريد 
الصالح والطالح، والقانون يسمو وال 

يعلى عليه.
املطالب  لغة  يتحدث  وطنا  نريد 
بلغة  يتحدث  واملــنــجــزات،  الــعــادلــة 
والبراغماتية  والبساطة  الواقعية 
النفعية للجميع، نريد وطنا ال يتخفى 
وراء الصمت باعتباره حكمة من حكم 
إلى  تستمع  دولـــة  نــريــد  الضعفاء، 
صوت الشعب حكمة، وتتجنب سماع 
البراكن  تحمل  أرض  جــوف  صمت 

القابلة لالنفجار في أي لحظة.
املتعطشن  يسقي  ال  وطــنــا  نــريــد 
وممارسة  العمومي  ــال  وامل للسلطة 
الناخبن،  بأصوات  اإلداري  الفساد 
متوهمات  يحتمل  ال  ــا  وطــن ــد  ــري ن
االنتخابات  بانتهاء  الفجة  الوطنية 

واحتالل كراسي الحكم والتحكم.
وال  التعصب  يحتمل  ال  وطنا  نريد 
جميعا  يجمعنا  وطنا  القبائل،  لغة 
مستقبل  عن  شافية  أجوبة  ويعطي 
يعترف  وطنا   ،2050 أفق  في  البالد 
ويقر  الشعب،  وحاجيات  بانتظارات 
بمطالبه البسيطة بال شعارات رنانة.

فقط،  واإلبــداع  لالبتكار  وطنا  نريد 
وطنا للتنمية املندمجة الشمولية تكون 
فيه السياسة خدمة مجانية للشعب ال 
الشعب من يخدم السياسين ويزكيهم، 
ويحرم  »الكبير«  الفساد  يوقف  وطنا 
التغيير  قــوة  ويقود  »حــالل«،  الريع 
اإلصــالحــات  ومــســايــرة  رزانـــة،  بكل 
وطنا  االجتماعي..  السلم  مظلة  تحت 
نيل  حق  في  تفضيلية  تفاوتات  بال 

التنمية التفاعلية كحق ال هبة دولة.
نوعية  أجــوبــة  يعطي  وطنا  نريد 
ــة، وتــامــة لــكــل اإلشــكــاالت  ــادقـ وصـ
أجوبة  العالقة،  والقانونية  العمومية 
تلك  وال  السياسي  ــذب  ك تحتمل  ال 
املبيتة،  للتنمية  النمطية  البرامج 
أنه  السياسي  يخوفه  ال  وطنا  نريد 
عن  الدعم  سيرفع   2024 سنة  بمتم 
الفقير  وسيترك  األساسية،  املواد  كل 

يحتكر الفقر على الدوام.
اجتماعي  ســجــل  ــال  ب ــا  وطــن ــريــد  ن
للفقراء والفقر، وال يحتسب فيه املواطن 
تحتمل  ال  العناية  فأخالق  بالتنقيط، 
سلة اإلحسان، وال قفة الصدقة من مال 

الوطن العمومي على املواطن املقهور.
تؤمن  والقانون،  الحق  دولــة  نريد 
نريد  القانون،  إلى  وتحتكم  بالتغيير 
»الطرحة«  فيها  تقلب  دولــة  سياسة 
من  والــكــي  الــظــاملــة،  غير  بالحكامة 
حرارة »كاوية« القانون لكل الفاسدين 
أفواه جياع  من  الشعب  وناهبي خبز 

الهوامش القصية.
الفقراء  صوت  يكمم  ال  وطنا  نريد 
ثوابته  من  نستمد  وطنا  الدعم،  بقفة 
في  والعدل  الحياة،  في  األمل  العليا 

الحكم، والعيش الكريم للجميع. 

محسن األكرمين

عبد اهلل النملي

معاناة »السربايا« مع الزبناء 
مهنة  هــي  وإرهــاقــا  إجــهــادا  املهن  أكــثــر 
كيلومترات  يقطع  الذي  »السرباي«،  أو  النادل 
الزبائن  لطلبات  تقديمه  طريق  عن  يــوم  كل 
الذاكرة  ذلك على  اليوم، معتمدا في  على مدار 

الجيدة، والتركيز الدقيق، والقوة البدنية.
بالزبائن  الدائم  النادل  الحتكاك  واعتبارا 
هذا  فــإن  وعقلياتهم،  طباعهم  مختلف  على 
من  والكثير  ــرزانــة  ال مــن  شيئا  منه  يتطلب 

الصبر والحكمة.
ــدردشــة مــع بعض الــنــوادل،  ومــن خــالل ال
فهم  ومختلفة،  كثيرة  معاناتهم  أن  تبن 
بن  ومعيشتهم  كثيرة،  جبهات  على  يحاربون 
ال  الذي  العمل  رب  مطرقة  والسندان،  املطرقة 
الزبائن،  جل  و»حكرة«  وتطاول  وتهكم  يرحم، 
وأعمال  والبئيس،  الهزيل  أجرهم  إلى  إضافة 
وترتيب  املقهى،  كتنظيف  بها  يقومون  أخرى 
وإدخــال  الواجهة،  زجــاج  وتلميع  الكراسي، 
السلع وصناديق الفواكه، ورمي النفايات، كما 
الزبائن  بعض  وحيل  طمع  من  يعانون  أنهم 

»النصابة«، واألمثلة كثيرة ومتنوعة..
أثناء جلوسي مع نادل روى قصة طريفة كان 
»اللصوص«،  الزبناء  بعض  قبل  من  ضحيتها 
مفادها أنه ذات صباح، دخل زبون يرتدي بدلة 
أنيقة مع ربطة عنق رفيعة، وحذاء المع، يحمل 
الرفيع،  النوع  من  سيارة  مفاتيح  يديه  في 
جلس وطلب فنجان قهوة وعصير، وطلب منه 
في  للحظة  ولو  يتردد  فلم  بالتقسيط،  سجائر 
تنفيذ طلباته اعتبارا للهيئة التي يوجد عليها، 
فنجان  ارتشاف  من  األخير  هــذا  فــرغ  بعدما 
السيارة  مفاتيح  ترك  العصير،  وشرب  القهوة 
بعلبة  سيأتي  أنه  النادل  وأخبر  الطاولة  على 
مع  عمله  النادل  تابع  بسرعة..  ويعود  سجائر 
نحو  يلتفت  آلخر  حن  ومن  اآلخرين،  الزبناء 

طاولة الزبون، لكن دون جدوى.
الشك،  انتابه  طويل،  انتظار  وبعد  عندئذ، 
ووجده  جيدا  السيارة  مفتاح  وتفحص  فذهب 
كان ضحية  أنه  تيقن  الداخل، حينها  فارغا من 
نصب من لص وممثل بارع، كما أن هناك زبناء 
من  منهم  »الكريدي«  بالطلق  القهوة  يشربون 
يلتزم بسداد دينه، ومنهم من يختفي إلى األبد.

يقول  الدفع  وعند  يشاء،  ما  يطلب  آخر  نوع 
للنادل أنه ال يملك ولو درهما واحدا، أو يكتشف 
مما  عــادي،  غير  أو  عقليا  مريض  أنــه  النادل 
يجبره على إخالء سبيله، بينما يطلب البعض 
النادل، وسرعان ما يختفي  اآلخر ما يرغب من 
تسيء  التي  النماذج  من  وغيرها  األنظار،  عن 

لعمال املقاهي واملطاعم.
ــذي يــعــانــي منه  ــ ــم الــعــجــز املــــادي ال ــ ورغ
»السرباي« من جراء هذه الحاالت، إال أنه يؤدي 
هذه الغرامات دون مساعدة وال التفاتة إنسانية 

من صاحب املقهى.
الــذي  البقشيش  على  كثيرا  يعول  الــنــادل 
في  املقهى  كانت  فكلما  الزبناء،  من  يتسلمه 
جيدا  الدخل  كان  ومصنفة،  استراتيجي  موقع 
بكثرة  يغيرون  »السربايا«  نجد  لهذا  وكافيا، 
واألجــود،  األحسن  عن  باحثن  عملهم  مقرات 
حصلوا  التي  بالدبلومات  ذلك  في  مستعينن 

عليها من مراكز التكوين املهني.
املقاهي  أصحاب  فمعظم   أخــرى،  جهة  ومن 
يفضلون توظيف اإلناث كنادالت عوض الذكور، 
أقل  الفتاة  مشاكل  أن  منها  كثيرة،  العتبارات 
الزبائن،  تجلب  الفتاة  إن  ثم  الولد،  مشاكل  من 
الكالم  وتحسن  جميلة،  كانت  إن  خصوصا 
شأن  ذلــك  شأنهم في  مع الزبناء،  والتعامل 
كمراكز  املهن  وبعض  اإلشهارات  في  اعتمادهن 
ــصــال، واالســتــقــبــاالت فــي الــفــنــادق، وفي  االت
وكاالت األسفار، وفي الصيدليات ومهن أخرى.

سعيد الهوداني

المـنبر  الــــحر
العدد: 1603 من 15 إلى 21 أبريل 2022
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متـابعات

التأمني  شــركــات  تــوافــق  إن 
تكتسب  جعلها  بينها  فيما 
وفرض  القطاع  في  للتحكم  قوة 
يبرز  مما  السوق،  في  قــرارات 
عدم قدرة هيئة مراقبة التأمينات 
وتنظيم  الشركات  مواجهة  على 
التي  االختالالت  القطاع في ظل 
الزبائن  بني  العالقة  في  يعرفها 
والوسطاء،  والشركات  واألبناك 
إلصدار  الوسائل  لديها  أن  رغم 
االعتماد  سحب  أو  العقوبات، 
لكن  نهائي،  أو  مــؤقــت  بشكل 
املــؤســســة  ــذه  هـ أن  املـــالحـــظ، 
لم  القطاع  وتحرير  تتدخل  ال 
على  إيــجــابــي  بشكل  ينعكس 

الواقع. 
حسن  يقول  السياق،  هذا  في 
التأمني،  مجال  في  محلل  يوس، 
في  تكمن  إشــكــالــيــة  هــنــاك  أن 
وسيط  بني  العالقة  تكافؤ  عدم 
أن  حيث  والــشــركــات،  التأمني 
نشاطه  ــزاول  ي التأمني  وسيط 

والعالقة  تجاري  اعتماد  وفــق 
التي تربطه مع الشركة تجارية، 
لكن عند وقوع خالف ما بينهما، 
بتقديم  التأمني  شــركــات  تقوم 
خيانة  بتهمة  ــده  ضـ شــكــايــة 
مستخدم  مجرد  وكأنه  األمانة 
غير  ــذا  ه أن  موضحا  لــديــهــا، 
يشتغل  الوسيط  ألن  صحيح، 
نسبة  يــأخــذ  تــجــاري  كمندوب 
عمولة من املنتوج، ويقوم بدور 

الوساطة بني الزبون والشركة.
تدخل  ــرورة  عــلــى ضــ ــدد  وشـ
ألجل  العامة  واألمانة  الحكومة 
عبر  اإلفالس،  من  القطاع  إنقاذ 
التي  العقود  في  النظر  ــادة  إع
تربط شركات التأمني والوسطاء 
والنزاعات  واضحة،  غير  ألنها 
املحكمة  بني  الحاصلة  التجارية 
ونسبة  والتجارية  االبتدائية 
االختالالت  ومعالجة  العمولة، 
والعالقة  املعقدة  واإلشكاليات 
غير املتكافئة في امليدان، خاصة 

من  يعتبر  التأمني  قطاع  وأن 
في  املساهمة  املالية  القطاعات 
ناحية  مــن  الوطني  االقــتــصــاد 
واليد  املعامالت  ورقــم  املنتوج 

العاملة.
مشكلة  أكبر  أن  إلــى  وأشـــار 
يعاني منها الوكيل أو الوسيط، 
لكي  التكوين  غياب  فــي  تكمن 
الزبائن  مع  يتعامل  كيف  يعرف 
أو  األخطاء  في  يسقط  ال  حتى 
خاصة  الــشــركــات،  مــع  مشاكل 
ــوســطــاء  ال مـــن  ــد  ــدي ــع ال وأن 
تكوين  بــدون  املــجــال  يدخلون 
ومعرفة  التجربة  لكسب  ميداني 
املخاطر التي يمكن أن يتعرضوا 

لها.

احتكار لتأمين النقل

6 شركات  التأمني  قطاع  يضم 
كبرى تتحكم في املجال وتشتغل 

إال  الــتــأمــني،  أنـــواع  فــي جميع 
تحتكر  واحــدة  شركة  هناك  أن 
في  تأسست  النقل،  تأمني  قطاع 
تأمني  »شركة  باسم  التسعينات 
متخصصة  وأصبحت  النقل« 
ــارات األجـــرة  ــيـ ــني سـ ــأم فـــي ت
وحافالت  والصغيرة،  الكبيرة 
النقل  وحــافــالت  املــســافــريــن، 
ــحــضــري، وجــمــيــع أصــنــاف  ال
النقل، حيث قامت بتغيير اسمها 
هذا  على  مسيطرة  وأصبحت 
من  بدعم  التأمينات  من  النوع 
شركات سابقة، مثل »السعادة«، 
يعد  لم  و»زيــوريــخ«،  »سينيا«، 
في  ممثلة  والزالـــت  وجــود  لها 

مجلس إدارتها.
فإن  مطلعة،  مصادر  وحسب 
لقطاع  الــشــركــة  هــذه  احــتــكــار 
وجود  عن  يكشف  فقط،  النقل 
اتــفــاق بــني شــركــات الــتــأمــني 
املتنافسة فيما بينها، على منح 
في  التخصص  ــدة  واحـ شــركــة 

تأمني سيارات األجرة، التي تعد 
الصعيد  على  اآلالف  بعشرات 
الوطني، حتى تتمكن من تحديد 
إلى  مشيرة  تريد،  الذي  السعر 
وجود نوع من التواطؤ من أجل 
لفائدة هذه  الصنف  تفويت هذا 
مهمة  مداخيل  لتحقيق  الشركة، 
بدون منافسة، تمكنها من تدبير 
فئة سيارات األجرة التي تعرف 

العديد من الحوادث.

أبناك خارج الضوابط

البنكية  الوكاالت  من  العديد 
التأمني،  من  أصناف  عدة  تبيع 
مالية  وأربــاح  مداخيل  وتحقق 
مهمة تصل لـ 50 باملائة من وراء 
الحياة،  عن  التأمني  مثل  ذلــك، 
وتأمني التقاعد، وتأمني القرض، 
السير،  حـــوادث  عــن  والتأمني 

الــحــريــق،  أو  ــة،  ــســرق وال

إعداد. خالد الــغازي

ومشاكل  اختالالت  التأمين  قطاع  يعرف 
أو  الزبناء،  بين  سواء  للقضاء،  كثيرة وصلت 
الوسطاء والشركات، مما جعل القطاع يعيش 
ناجعة  حلول  غياب  يف  حقيقية  ــة  أزم
تتحكم  الذي  السوق  ومنطق  واالحتكار  الخالفات،  لتسوية 
فيه الشركات بكل أريحية يف غياب مراقبة فعالة من قبل 

الهيئة ومجلس املنافسة وغياب الحكومة.

املنافسة  خلق  بهدف   2006 سنة  القطاع  تحرير  ورغم 
وتحرير سعره طبقا للسوق وللعرض والطلب وتنوع الشركات 
 47 لـ  يصل  معامالت  رقم  يحقق  أصبح  أنه  ورغم  واألسعار، 
مليار درهم، إال أن املالحظ هو وجود نفس السعر بخصوص 
تأمين العربات لدى جميع فروع التأمين، مما يطرح التساؤل: 
سعر  لتوحيد  الشركات  جميع  بين  مسبقا  اتفاقا  هناك  هل 

التأمين؟

شبح اإلفالس يهدد قطاع التأمين
 بعـــد سجــن وسطـــاء 
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متـابعات

وحوادث الشغل، واإلسعاف.
كما أن العديد من األبناك تدمج 
قطاع التأمني داخل الوكاالت رغم 
أن قانون املدونة يفرض إحداث 
مكتب مستقل خاص لبيع جميع 
أصناف التأمني مقابل الحصول 
ما  وهذا  معتمد،  ترخيص  على 
وسطاء  على  الهيئة  تشترطه 
التأمني املستقلني للحصول على 
بالعمل  لهم  والسماح  االعتماد 
التأمني،  شركات  مع  املجال  في 
األبناك  بعض  أن  املالحظ  لكن 
الضوابط  هــذه  خــارج  تشتغل 
املعمول بها، وتكلف املستخدمني 
داخــل  للزبائن  الــتــأمــني  ببيع 
معامالت  رقم  وتحقق  الوكاالت، 
باملائة   95 بـ  تصل  بنسبة  كبير 
ما  أي  الحياة،  عن  التأمني  في 

يقارب 20 مليار درهم.
وتشير املصادر إلى أن األبناك 
التأمينات  أصناف  جميع  تبيع 
وغالبا  الشركات،  جميع  لفائدة 
ــا تــتــوفــر عــلــى اعــتــمــاد فقط  م
الوكاالت  جميع  في  تستخدمه 

التابعة لها.

عقود غامضة

منذ عدة سنوات، غادرت بعض 
مثل  السوق،  التأمني  شركات 
و»السعادة«،  »زيوريخ«،  شركة 
بعض  أن  هــو  الــغــريــب  أن  إال 
مع  تشتغل  زالــت  ال  الشركات 
ــوســطــاء بــعــقــود الــشــركــات  ال
أو  بتحيينها،  تقم  ولم  السابقة 
عقود غير واضحة تبرز طبيعة 
الوسطاء،  وبني  بينها  العالقة 

أو الوكالء املعتمدين.
الشركات  تربط  عقود  فغياب 
األبناك،  أو  التأمني  بوسطاء 
يــجــعــل الــقــطــاع يــعــيــش في 
في  ــوضــوح  ال وعـــدم  ضبابية 
الشركات  بني  العالقة  تنظيم 
والـــوســـطـــاء واألبـــنـــاك الــتــي 
بــدورهــا  الــقــطــاع  فــي  تشتغل 
مهمة  مالية  مداخيل  وتحقق 
من  يتطلب  وهذا  السنة،  طيلة 
وزارة املالية والحكومة التدخل 
وتنظيمه،  القطاع  تقنني  إلعادة 
جديد  مرسوم  أو  قانون  وسن 
بني  تربط  التي  العقود  ينظم 
واألبناك  والوسطاء  الشركات 
ــي تــشــتــغــل فـــي املـــيـــدان،  ــت ال
ويحمي  طــرف،  كل  والتزامات 

الحقوق والواجبات.
خبير  يقول  الصدد،  هذا  في 
التأمني  عقود  أن  القطاع،  في 
ــعــالقــة الــرابــطــة  ال تــوضــح ال
التأمني،  وشركة  الوسيط  بني 
حتى  فيها  النظر  إعادة  ويجب 
تخالف  وال  الشروط  تستوفي 
هيئة  أن  إلــى  مشيرا  النظام، 
املراقبة هي املسؤولة عن تنظيم 
مصالح  على  والحفاظ  القطاع 
عليهم،  وما  لهم  وما  املؤمنني 
ولــديــهــا ســلــطــة رقــابــيــة على 
لكنها  والــوســطــاء،  الــشــركــات 
فــقــط وسيط  ــب  ــراق ت ــأســف،  ل
الخناق،  عليه  وتضيق  التأمني 
الشركات  مراقبة  واجبها  ومن 

أيضا.

متابعة الوسطاء 

التأمني  يعيش غالبية وسطاء 
ظروفا اجتماعية صعبة، بسبب 
ــعــات الــقــضــائــيــة الــتــي  ــاب ــت امل
في  التأمني  شركات  بها  تقوم 
كبيرة،  مالية  مبالغ  حول  حقهم 
بــدور  فقط  يقومون  أنهم  رغــم 
ويقدمون  الزبائن،  مع  الوساطة 
للناس  بالتقسيط  تسهيالت 
أصناف  مختلف  بيع  أجــل  من 
التأمينات والتي تعود بمداخيل 

مهمة للشركات.
ــد أصــبــح الــوســطــاء تحت  وق
وصاية الشركات، التي تعتبرهم 
مستخدمني لديها، بينما العالقة 
عالقة  هي  معها  تربطهم  التي 
في  منظمة  منفصلة،  تجارية 
لكن  التأمينات،  مــدونــة  إطــار 
الدورية التي سبق أن أصدرتها 

للشركات  الحق  منحت  الهيئة، 
تقديم  مــن  الــوســطــاء  وحــرمــت 
تسهيالت للمواطنني بخصوص 
عملية التسديد، وجعلتهم تحت 
بعض  حسب  الشركات،  رحمة 
شركات  أن  قالت  التي  املصادر، 
التأمني  وسطاء  تتابع  التأمني 
»خيانة  بتهمة  الــقــضــاء،  ــدى  ل
بينهما  العالقة  أن  رغم  األمانة« 
تجارية، وتطالب الوسيط بتأدية 
الزبناء  ــدى  ل املتبقية  املبالغ 
وال  األداء  تسهيالت  إطــار  فــي 
وتقرر  االعتبار،  بعني  تأخذها 
بمبالغ  القضاء  لــدى  مالحقته 
أو  سنتيم  مليون   500 لـ  تصل 
تتعلق  أرقام  وهي  مليون،   700
السنة  طيلة  مالية  بمعامالت 
يقوم بها الوسيط، ويرسل منها 

مبالغ مالية إلى شركة التأمني.
فشركات التأمني ال تهتم بمصير 
يقومون،  الذي  والعمل  الوسطاء 
الــتــي  بـــاألقـــســـاط  ــرف  ــت ــع ت وال 
للقضاء  وتلجأ  للزبائن،  يقدمونها 
الذي ال يتوفر على خبراء في مجال 
التأمني، حيث أن الشركات عوض 
عن  املتأخرين  الزبائن  تالحق  أن 
الشيكات،  أو  ــســام  األق تــســديــد 

تفضل متابعة الوسطاء.

دورية أكبر من القانون

كانت هيئة مراقبة التأمينات 
تابعة لوزارة املالية قبل 
االستقاللية  تــنــال  أن 

لــتــقــوم   ،2016 ســنــة 
تمنع  ــة  ــ دوري بـــإصـــدار 

تسهيالت  تقديم  من  الوسطاء 
قانون  بينما  األداء،  في  للزبائن 
أن  يقول  واملحاسبة  التجارة 
مسؤولية  يتحملون  الوسطاء 
ضمان التأمني، حيث مكنت هذه 
من  الشركات  الجديدة  الدورية 
بعد  القطاع  في  نفوذها  بسط 
واألقــســاط،  التسهيالت  إلــغــاء 
ــح الــوســطــاء  وبــســبــبــهــا أصــب
وبالتالي،  بالسجن،  مهددين 
أصبحت الشركات هي املستفيد 
من  الــتــأمــني،  قطاع  فــي  األكــبــر 
التي  الدورية  هذه  خالل صدور 
جعلت الوسطاء وجميع الوكالء 
تحت وصاية الشركات، حيث أن 
العالقة  تنظم  أصبحت  الدورية 
أن  رغم  واملرتفقني،  الزبائن  مع 
بتنظيم  يتعلق  ما  دورية  صدور 

عمل ما داخل اإلدارة.
الدورية  هذه  تطبيق  تم  وقد 
رجعي  بأثر  قــانــون  شكل  على 

مما جعل  الوسطاء،  على جميع 
القضاء  لدى  تطاردهم  الشركات 
مطالبة بمبالغ مالية بأثر رجعي 
رغم أن بعضهم يتوفر على عقود 
لها  يعد  لم  سابقة  شركات  مع 
بيعها  تم  أو  السوق،  في  وجود 

لشركات جديدة.

هيئة ضعيفة 
أمام الشركات

ذات  أكـــــــــــدت 
هيئة  أن  املصادر، 
التأمينات  مراقبة 
ــل بــعــدة  ــوصـ ــتـ تـ
ــات مــن  ــ ــايـ ــ ــكـ ــ شـ
وســطــاء الــتــأمــني 
ضد الشركات التي 
معها  يتعاملون 
تتحكم  والـــتـــي 
ــوق،  ــ ــس ــ ــي ال ــ فـ
يجدون  ال  حيث 
أو  تـــجـــاوب  أي 
الهيئة  قبل  رد من 
وصــيــة  بصفتها 
على القطاع، للنظر 
ــي الـــشـــكـــاوى  ــ ف

وفـــــــــــــــــــض 
الــنــزاعــات 

ــني الـــوســـطـــاء  ــ الـــحـــاصـــلـــة ب
الهيئة  أن  وأضافت  والشركات، 
ال تتفاعل مع شكايات الوسطاء 
كانت  ســواء  عليها،  املعروضة 
تستمع  وال  جماعية،  أو  فردية 
لجنة  على  توفرها  رغم  إليهم، 
تــأديــبــيــة يــرأســهــا قــاضــي من 
النظر  مهمتها  النقض،  محكمة 
في الشكايات ومعالجة املشاكل 
الــحــاصــلــة فــي الــقــطــاع ســواء 
أو  والــشــركــات،  الوسطاء  بــني 
بني  أو  والشركات،  الزبائن  بني 
هذه  أن  إال  والوسطاء،  الزبائن 
اجتماعات  أي  تعقد  ال  اللجنة 
الوسطاء،  بشكايات  تهتم  وال 
قبل  مــن  متابعتهم  تتم  الــذيــن 

الشركات بأرقام فلكية.
وحــســب املــصــادر، فــإن عدم 
قــرار  أي  باتخاذ  الهيئة  قيام 
في  تتحكم  التي  الشركات  أمام 
القطاع، يرجع لوجود مسؤولني 

ســابــقــني بــالــشــركــات داخــلــهــا، 
والوساطة،  التقنني  إدارة  في 
هيئة  بــني  العالقة  يجعل  مما 
واالحتياط  التأمينات  مراقبة 
جد  الــشــركــات  مــع  االجتماعي 
وطيدة، خاصة بعدما تم توقيع 
والجامعة  الهيئة  بني  اتفاقية 
في  التأمني  لشركات  املغربية 
مــجــال الـــوســـاطـــة بــغــرض 
الخدمات،  جودة  تحسني 
ــض الــنــزاعــات بني  وف
املتعارضة،  األطراف 
عقد  ــم  ــه ت ــي  ــتـ والـ
والتقليل  التأمني 
مـــــــن حـــــــاالت 
ــى  الــلــجــوء إل

القضاء.

التكميلي  التأمين 

يلجؤون  املواطنني  من  العديد 
إلــــى الـــتـــأمـــني الــصــحــي لــدى 
الحصول  بهدف  التأمني،  شركات 
حالة  في  تكميلي  تعويض  على 
وذلك  ما،  عملية  إجراء  أو  املرض 
السترجاع التكاليف التي يقومون 
 90 ـــ  ل تــصــل  بنسبة  بــصــرفــهــا 

باملائة أو 100 باملائة.
ــتــعــويــض الــــذي يــقــدمــه  فــال
االجتماعي  الضمان  صــنــدوق 
والصناديق األخرى االحتياطية، 
ال يتجاوز 60 أو 70 باملائة، مما 
املوظفني واألجراء  يجعل بعض 
يلجؤون إلى شركات التأمني في 
في  لالنخراط  الخاص،  القطاع 
 200 بمبلغ  التكميلي  التأمني 
على  الــحــصــول  مقابل  درهـــم، 

تعويض كامل.
تحقق  الــخــاصــة  فــالــشــركــات 
ــل مــهــمــة مـــن الــتــأمــني  مــداخــي
ــيــدة من  ــف ــي، مــســت ــل ــي ــم ــك ــت ال
األطباء  يفرضها  التي  األسعار 
أو  درهـــم(   300( الفحص  فــي 
التسعيرة  خـــارج  املــصــحــات 
القانونية املعتمدة، بسبب غياب 
املراقبة من طرف وزارة الصحة 

أو هيئة األطباء. 

تجاهل مجلس
 المنافسة 

إلى  املنافسة  مجلس  يعتبر 
ــســؤوال عما  جــانــب الــهــيــئــة، م
من  التأمينات  قطاع  في  يحصل 
تجاهال  هناك  أن  حيث  مشاكل، 
عليه،  املعروضة  للشكايات  تاما 
ســـواء مــن طــرف الــوســطــاء أو 
مؤشرات  وجود  رغم  جمعيتهم، 
ــود اتـــفـــاق بني  ــ تـــدل عــلــى وج

الشركات لتوحيد األسعار.
وجهت  فقد  املصادر،  وحسب 
ــني، 7  ــأم ــت جــمــعــيــة وســـطـــاء ال
املنافسة،  مجلس  على  إحــاالت 
وعدة مراسالت منذ عهد الرئيس 
املجلس  لكن  الــكــراوي،  السابق 
الشكايات  هذه  مع  يتجاوب  لم 
التي  الجمعية،  بها  تقدمت  التي 
في  اختالالت  وجود  عن  تتحدث 
الشركات،  بني  واتفاق  القطاع 
ــض  رف ــس  ــل ــج امل أن  مــضــيــفــة 
رغم  عليه  املعروضة  الشكايات 
بينها  من  الخــتــالالت،  تضمنها 
الدارجات  تأمني  عملية  تفويت 
لشركة  )تريبورتور(  الثالثية 
واحدة، واملنافسة غير املشروعة، 
ووجود تعاضدية تشتغل بدورها 
في قطاع التأمني، ورغم اإلحاالت 
التي توصل بها املجلس، للنظر 
التأمني  ســوق  ومراقبة  فيها 
ــار، آخـــرهـــا اتــفــاق  ــ ــع واألســ
على  »اإلنــــجــــاد«  ــات  ــركـ شـ
ــطــرق الــســيــارة،  مــســتــوى ال
جديدة  زيــادة  بفرض  بالقيام 
مراسلة  عبر  املــواطــنــني،  على 
املغربية  الجامعة  إلى  وجهتها 
لهيئة  وليس  التأمني،  لشركات 

املراقبة.

يضم قطاع التأمين 6 شركات كبرى تتحكم في المجال وتشتغل في جميع 
أنواع التأمين، إال أن هناك شركة واحدة تحتكر قطاع تأمين النقل، تأسست 
في التسعينات باسم »شركة تأمين النقل« وأصبحت متخصصة في تأمين 

سيارات األجرة الكبيرة والصغيرة، وحافالت المسافرين، وحافالت النقل 
الحضري، وجميع أصناف النقل، حيث قامت بتغيير اسمها وأصبحت مسيطرة 

على هذا النوع من التأمينات بدعم من شركات سابقة، مثل »السعادة«، 
»سينيا«، و»زيوريخ«، لم يعد لها وجود والزالت ممثلة في مجلس إدارتها.
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  ثقـافة

العدد: 1603 من 15 إلى 21 أبريل 2022

  

»حرية التعبير
 بين قانون الصحافة والرقابة« 

ما  املمتدة  الفترة  خــال 
مــاي  و10  ــل  ــري أب  15 ــن  ب
القائمون  يعتزم   ،2022
ــد الــفــرنــســي  ــه ــع ــى امل ــل ع
معرض  احتضان  بوجدة، 
تحت  الــكــاريــكــاتــيــر  لــفــن 
التعبير  ــة  »حــري ــار:  شــع
ــون الــصــحــافــة  ــانـ ــن قـ بـ

والرقابة«. 
ــعــرف املــســابــقــة  وســت
تعزيز  إلــى  تهدف  التي 
هـــــذا الـــفـــن الــســاخــر 
الكاريكاتورية  والرسوم 
مجال  فــي  املستعملة 
الــصــحــافــة واإلعـــــام 
كــوســيــلــة لــلــتــعــبــيــر، 
 330 من  ــد  أزي مشاركة 
ــا يــنــحــدرون من  ــان ــن ف
العالم،  عبر  ــة  دولـ  60

تم  عما   40 املعرض  وسيستقبل  فني،  عمل   600 بمشاركة 
اختيارهم من طرف لجنة مختصة. 

 15 الجمعة  يومه  افتتاحه  سيجري  الذي  املعرض  ويعتبر  هذا، 
للدورة  نتيجة  ليا،  والنصف  التاسعة  الساعة  على   2022 أبريل 
والكاريكاتير  الصحفي  للكاريكاتير  الدولي  املهرجان  من  الثالثة 
املغرب  في  للكاريكاتير  الثالثة  الدولية  واملسابقة   ،2021 املغربي 
أديكوست«،  »أمــل  جمعية  من  باقتراح  تنظيمه  يأتي  إذ   ،2021
وبدعم من سفارة فرنسا في املغرب والجمعية املغربية للكاريكاتير.

»ِويَكاْنــْد« رمضــاني  مسرحي بأيت أورير
جمعية »إقالع« تستعد 

لالحتفــــاء  بالحمـــــار
ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــلـ عـــــــقـــــــدت جــــمــــعــــيــــة »إقــــــــــــــــاع لـ
مهرجان  تنظم  املتكاملة« )ARDI( التي 
»فيستي باز« املشهور دوليا باحتفائه باحلمار، 
ــاء يــــوم الـــســـبـــت املـــاضـــي جــمــعــهــا الـــعـــام  مـــسـ
األدبــي  التقريرين  عــرض  الــعــادي، حيث مت 
واملـــالـــي ومــنــاقــشــتــهــمــا واملــصــادقــة عــلــيــهــمــا، 
بــعــدهــا مت تــعــديــل الــفــصــل الــثــانــي عــشــر من 
عدد  تخفيض  األســاســي، حيث مت  الــقــانــون 
أعضاء املكتب اإلداري من سبعة إلى خمسة 
اإلداري  املكتب  انــتــخــاب  وعــلــيــه، مت  أعــضــاء، 
على الشكل التالي: محمد بلمو رئيسا، علي 
الفلوس نائبا له، عبد احلق العمراني أمينا 
للمال، حمزة بومهراز كاتبا عاما ود. محمد 

بلمو مستشارا.

مدينـــــة  إنزكــــان  تتحـــرك  مســـرحيا

العاملي  باليوم  االحتفال  ــار  إط فــي 
للمسرح  ــو  »أرت فرقة  تنظم  للمسرح، 
أورير، ضواحي  بأيت  العرض«  وفنون 
مسرحي  »ويــكــانــد«  ــراكــش،  م مدينة 
ــتــعــاون مــع املــديــريــة  ــي، بــال ــضــان رم
أسفي  مراكش  جهة  للثقافة  الجهوية 
فضا  أورير،  أليت  الترابية  والجماعة 

عن جمعية األعمال االجتماعية ملوظفي 
وأعوان ومتقاعدي ذات الجماعة، حيث 
يسعى املنظمون من خال هذا النشاط 
للفرجة  فسحة  خلق  إلــى  الرمضاني، 
خال  من  باملدينة،  املسرحية  والثقافة 
تقام  االحتفالية  التظاهرة  هــذه  جعل 
أفق  في  وطموح  كبير  كرهان  عــام  كل 

كل  تدريجي  بشكل  وتنويعه  تطويره 
سنة.

الرمضانية  املــســرحــيــة  الــتــظــاهــرة 
تأسيس  أجل  »من  شعار:  تحت  تنظم 
 16 يومي  جــاد«،  ثقافي  مسرحي  فعل 
دار  مؤسسة  بفضاء   2022 أبريل  و17 

الشباب »رحال بن أحمد«. 

فنانون يدعون إلى تحويل مكتب حقوق 
المؤلفين إلى مؤسسة عمومية

ملبدعي  الــوطــنــي  املــرصــد  ــا  دعـ
حقوق  وحماية  املغربية  األغنية 
والثقافة  الشباب  وزارة  املؤلفن، 
الفنانن  ــراك  إشـ ــى  إل والــتــواصــل 
واملبدعن ومنخرطي املكتب املغربي 
التي  والهيئات  املؤلفن  لحقوق 
حول  الــدائــر  النقاش  فــي  تمثلهم 
بشأن   25-19 رقــم  القانون  تعديل 
لحقوق  املــغــربــي  املــكــتــب  تــحــويــل 

املؤلفن إلى مؤسسة عمومية.
أنه  له،  بيان  في  املرصد،  واعتبر 
مشروع  مناقشة  ببرمجة  فــوجــئ 
املغربي  باملكتب  متعلق  ــون  ــان ق
لجنة  ــرف  ط مــن  املــؤلــفــن  لحقوق 
التعليم والثقافة واالتصال بمجلس 
ومن  الفنانن  غياب  فــي  ــنــواب،  ال
اللحظة  هذه  أن  إلى  الفتا  يمثلهم، 
وتماسك  تعبئة  تتطلب  التاريخية 
االختاف،  رغم  واملبدعن  الفنانن 
املبنية  الفعلية  املشاركة  على  للعمل 
واإلنتاجية  والكفاءة  الشفافية  على 
في سيرورة اإلصاحات  واالنخراط 
السادس  محمد  امللك  يقودها  التي 
للفن والفنانن  والذي ما فتئ يولي 

الكثير من الرعاية وكريم االهتمام.
املوجه  البيان  في  املرصد  وأكــد 
ورئيس  ــواب،  ــن ال مجلس  لرئيس 

والثقافة  الشباب  ووزير  الحكومة، 
والتواصل، أن الفنان املغربي مواطن 
كامل املواطنة، وقادر على املساهمة 
بشكل  تطلعاته  تحقيق  في  الفعلية 
املدنية  الــدولــة  يــكــرس  حــضــاري 
والقانون، وعلى  الحق  على  القائمة 
األساسي  املطلب  فإن  األساس،  هذا 
والشفافة  الفعلية  املــشــاركــة  هــو 
مراحل  كافة  في  ونقاباتهم  للفنانن 
لهذا  القانونية  النصوص  اقتراح 

الهام املتعلق  ــشــروع  امل
ــب  ــت ــك بـــــإخـــــراج امل

ــي لــحــقــوق  ــرب ــغ امل
ــن  املــــؤلــــفــــن م
الشاذة  وضعيته 
القانونية،  وغير 
ومــــــن مـــفـــهـــوم 
الضيق  الوصاية 

والوالءات 

تضمن  مؤسسة  إلــى  لــأشــخــاص، 
وتكرس  الفنان  وكــرامــة  مشاركة 
التسيير  ــي  ف ــة  األســاســي حــقــوقــه 

والتدبير واملواطنة الحقيقية.
ملبدعي  الــوطــنــي  املــرصــد  ودعـــا 
حقوق  وحماية  املغربية  األغنية 
ــوزارة الــوصــيــة على  ــ املــؤلــفــن الـ
بتحويل  اإلســــراع  إلـــى  ــقــطــاع،  ال
املؤلفن  لحقوق  املــغــربــي  املكتب 
تسهر  ــة  عــمــومــي ــؤســســة  م ــى  ــ إل
للفنانن  املكتسبة  الحقوق  على 
إدراج بنود  واملبدعن، والعمل على 
في  إشراكهم  تضمن  القانون  بهذا 
من  املؤسسة  هــذه  وتسيير  تدبير 
وجموع  نزيهة  انتخابات  خــال 
هذا  تــوفــر  لضمان  وذلـــك  عــامــة، 
منتخب  إداري  مجلس  على  املكتب 
بعيدا  وديمقراطية  شفافة  بطريقة 
تشريعات  ووفــق  التعيينات  عن 
احترام  تــراعــي  قانونية 
األدبية  امللكية  قوانن 
والــفــكــريــة، وتــكــفــل 
اإلبــداع  حرية  حماية 
ــي مــتــعــارف  ــا هـ ــم ك
املواثيق  فــي  عليها 

الدولية.

بوطيب الفياللي

نـــظـــمـــت كــــل مــــن جــمــعــيــة 
للتكوين  الــجــدد  ــون  ــان ــن ــف »ال
وجمعية  بــإنــزكــان  واإلبـــــداع« 
إنزكان،  كوميديانا«  »محترف 
الجماعي  املجلس  مع  بشراكة 
فعاليات  افتتاح  حفل  إلنزكان، 
دورتــه  فــي  الفنون  أبــي  ملتقى 
»إنــزكــان  شــعــار:  تحت  ــى  األولـ
ليلة  ــك  وذل مسرحيا«،  تتحرك 
باملسرح   2022 أبريل   10 األحد 

البلدي تيفاوين بإنزكان.

ــحــفــل الــــذي حــضــره  هـــذا ال
مجموعة من املدعوين واملواطنن 
الذين امتأت بهم جنبات املسرح 
من  رائدين  تكريم  عرف  البلدي، 
والثقافي  الجمعوي  العمل  رواد 
هما  ملول،  أيت  إنزكان  بعمالة 
األستاذان محمد الفوالي وأحمد 

شهلي. 
األمــســيــة  ــذه  هـ تخللت  ــد  وقـ
األنشطة  من  مجموعة  الجميلة 
فــرق  بتقديمها  قــامــت  الفنية 
شابة من املدينة، وتمثل ذلك في 
لوحة مسرحية من مسرح »امليم« 
ريــان  الطفل  ملــوضــوع  تطرقت 
باإلضافة  شفشاون،  بئر  شهيد 

إلى رقصات من فن كناوة قامت 
مدينة  شبيبة  من  فرقة  بأدائها 

إنزكان أبت إال أن تقدم ما ارتبط 
بتراث املنطقة التليد.



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

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

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

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

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

الدليمي في قضية بنبركةالفرق بين دور أوفقير ودور  28
تحت األضواء

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

سري

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

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

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

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

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

مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

تحليل إخباري

الحكومة تراكـم األخطـاء يهدد مستقبل  رئيس  14
ملف

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

هـا بـاش أتـاني اهللهـا قـلـبي.. هـا تخمـامي 

3

3

ش
و 

ــن
ـــ

خــ
أ 

ب
يـــ

ــــ
ــن

ـةمـ
ـــ

ــن
قــ

ـــ
حـ

التفاصيل في ركن »بين السطور«
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 المؤسس:

مصطفى العلوي

اللطيف سري عبد  اجلديد،  العدل  وزير  يفرق  هل 

والعمل  الــســيــاســي  الــنــشــاط  ــن  ب ــي،  ــب وه

احلكومي يف حكومة جاللة امللك؟ فقد صرح 

ملتمس  إعداد  بصدد  بأنه  التلفزيون  على 

يجعل  األمر  وهذا  الريف،  معتقلي  عن  للعفو 

القضية أمام أحد أمرين، إما أن هناك توجها نحو 

الوزارة،  من  أكبر  ملكي،  بقرار  مرتبط  وهو  العفو، 

أو أن الوزير رمى بالكرة يف ملعب املؤسسة امللكية، ما 

يجعل هذا التصريح مبثابة »اللعب«. مـدير النشر:

الطيب العلوي

  

كـوفــيد  19

تحليل إخباري
أطــروحة نهــاية 

والبوليساريو   الجزائر 
14

تحت األضواء
أكبر تقرير رسمي يكشف

 اختالالت التعليم الخاص بالمغرب
5

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

الضائعة الحقيقة 
البحث محاضر 

بنبــركة فــي قضــية 
28

ملف العدد

 الرابحون والخاسرون من »مشروع« 

الحرب بين المغرب والجزائر
6

من وزير األوقاف إلى طبيب اللقاح

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

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

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

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

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

2

4
كواليس األخبار

األخبار كواليس 
الباحث بنحمزة يحدد 6 أهداف 

أول تحرك تشريعي كيف فشلت الجزائر 

»االحتـيــال« فـي 

على مجلس األمن
تقـبر  الحكـومـة 

مكافـحة  مشـروع 
الـفساد

ملف

عندما تسبب وزير التربية الوطنية 

196
س 5

23 مـار
فـي أحـداث 

6

ت األضواء
تح

ألول مـــرة.. مؤسسة عمومية 

س األعلى للحسابات
تنتقد المجل

5

س:
 المؤس

ى العلوي
مصطف

سري

والدعاية  الكهربائية)..(  الصناعات  بني 

املشاريع  جــل  فشلت  الــكــاذبــة،  الدبلوماسية 

جر  استطاع  ألعاب«  »صانع  وراءهــا  وقف  التي 

يجني  كي  باملاليير  قــروض  إلــى  دولية  أبناك 

الرؤية  سيحجب  مشاريعه  أحد  وكان  املاليني)..(، 

حالت  العليا  التدخالت  لكن  سال،  جهة  من  البحر  عن 

باألمر  املعني  أن  غير  النوع،  هذا  من  مشروع  بناء  دون 

إن  ويقولون  السيادة،  وزارات  بإحدى  التربص  يواصل 

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

مـدي

ب العلوي
الطي

  

ي المغرب منذ  1965
األسبوعية رقم 1 ف
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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

إن ريان وهو ينظر إلى ذلك املقام قد تفتقت الحجب عنه 
ورأى من آيات ربه ما يراه املؤمنون والسعداء عندما يحط ملك 
املوت ويبتسمون، وكم من ميت مات مبتسما، ويقول الغسالون 

والغساالت بأنه فأل خير على سعادتهم.
وقد تذكر الشاعر هذه النهايات السعيدة للمؤمنني واملؤمنات 
وهم مبتسمني وقت صعود أرواحهم إلى السماء، وتصور ريان 

وهو يرى مقامه ويلوح من نعشه بيديه ويقول :
ال تجزعوا عني وال تبكوا رأفة بأمي

وابتسموا فإنني في فردوس مرتحبا
املوسيقار  اختارها  عبارة  وهي  بي،  مرحب  الجنة  في  إنني 
الكبير بعناية بالغة وحدس موسيقي رفيع ال يتأتى إال ألصحاب 
في  الصعبة  سالليمها  من  واملتمكنني  الكبيرة  املوسيقية  امللكة 
اإلبداع، عندما اختار من األبيات ما يطفئ به لوعة الفراق، وهو 
جديدا  أمال  ريان  موت  من  لنجعل  والفرح  االبتسام  على  الحث 
لأللم  الفلسفي  املفهوم  لهذا  القصيدة  تعرضت  وقد  الحياة،  في 

وكيفية التعامل مع استمرارية الحياة عند اآلالم.
والدتي  موت  في  معزيا  زارني  عندما  اعتمدتها  واقعة  وهي 
رحمة هلل عليها وأنا في عز األلم، وال شك أن ذلك كان باديا على 
وجهي ومالمحي آنذاك وكان من كبار شخصيات الدولة وال زال: 
»اسمع أخي أنا جئتك مهنئا وليس معزيا. نعم، إن ما عايشته 
ِبّرك بها والذي أراد هلل فراقها، ما  وسمعت عن املرحومة وعن 
يجعلني أهنئك على مثل هذا النجاح الذي ال يقارن به أي نجاح 
وكأن  اللحظة  فشعرت  الوالدين«،  بر  وهو  الحياة،  في  أو سمو 
قول  أتذكر  أشتاق ألمي  ما  قلبي صبرا، وبمجرد  أفرغ على  هلل 
هذا الرجل الذي كان من رأفة هلل بي أن ألهمه هذا القول الجميل، 
الذي عبرت به في القصيدة، إذ أن ما قام به املغاربة ملكا وشعبا، 
قوات أمن وجيشا، مهندسني، أطباء وقضاة ومحامني وفنانني، 
نساء ورجاال، كل واحد في مكان الحادث أو عبر وسائل التواصل 

االجتماعي، والتضامن ونشر الصور
العم  ذلــك  تقبيل  القصيدة  في  أراد  ريــان  الفقيد  أن  حتى 
آمن  الصخر من أجل تسوية خروج  ينقر  الذي ظل  الصحراوي 

لجسده الصغير وصاح فينا معتذرا :
إن لم أجبكم فمعذرة إن مالئكة الرحمان 

كانت تلقنني شهادة وتفتق لي حجبا
وتريني أقدامكم وصهيل خيلكم وضرب 
الصحراوي يشق بيديه في الصخر ثقبا!

فوددت تقبيله وعناقه ومسح عرقه 
وتآخت جبال شمال بالدي برماله جنوبا!

والتي  جنوبه  إلى  شماله  من  املغرب  وحدة  عن  كناية  وهو 
عبر بها ذلك الصحراوي الذي كان يشق الصخر واهتمت بعمله 

مختلف وسائل اإلعالم. 
النفوس،  في  األمل  وبعث  أمتنا  بتهنئة  جدير  الحدث  وتتبع 
وجعل هذه الواقعة ملحمة لقاء أمة شهدت أكثر من مليار و300 
وحرك  ألهب  بامتياز  كونيا  حدثا  فكانت  عليها..  نسمة  مليون 
املعاني  الحب والوطنية واإلبداع، وما هذه  ذرة من  فيه  كل من 
فيض  من  غيض  إال  ريــان  قصيدة  بها  عبرت  التي  والكنايات 
إلهامها الذي يبقى لكل قلم وفكر حق تفسيره وتفسير معانيه، 
التي مهما اجتهد القلم ال يمكن أن يحيط بتلك الصور الجميلة 
التي تشرق بها شمس الصباح وتشرق معها القلوب واألرواح، 
وتبسط أجنحتها للمحزون، وتداوي جراح األلم، وتبعث األمل، 
فالحروف والكلمات والقوافي تختال بني الخواطر والدفاتر كما 

يقول املثل، وتنثر ما شاء لها من ورود املعاني وزينة املباني.

دالالت قصيدة 
»ريـــــــــان«

يتـــبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات

العدد: 1603 من 15 إلى 21 أبريل 2022

عبر  برنامج  في  استضافتها  خــالل 
الفضائية »إلـ. تي. في« السورية، أثارت 
املمثلة سالف فواخرجي، الجدل، بسبب 
تصريحاتها األخيرة عن الدين والجنة. 

للفنانة  وجهت  الخصوص،  وبــهــذا 
بـــ»الــكــفــر« بسبب  اتــهــامــات  الــســوريــة 
معتقداتها الدينية وحديثها املثير للجدل 
عن الجنة، إذ نفت وجود »جهنم«، وهو 
األمر الذي عرضها لالنتقاد والهجوم من 
التواصل االجتماعي،  طرف رواد مواقع 
يحرق،  إنه  من  أحلى  »هلل  قالت:  حيث 
موجودين  والعقاب  الثواب  بيحرق،  ما 
وكما  بالدنيا،  حتى  موجودين  دائما، 

تدين تدان«.
مــن  عـــلـــى  ردت  وقــــــد 

»أنا  ديانتها:  عن  يتساءل 
الجامع  بــروح  سورية، 

يقل  لم  والكنيسة، هلل 
أو  ملسجد  تذهبوا  ال 
كنيسة أو ما تروحوا 
ــوذي«،  بـ معبد  عــلــى 
ــضــت ســالف  كــمــا رف
فكرة »التكفير«، حيث 

تكفير  أن  اعتبرت 
ــا، هو  ــ شــخــص م
في حد ذاته يعتبر 
»كـــفـــرا«، وشـــددت 

على ضرورة احترام 
ــات  ــان ــدي مــخــتــلــف ال

والتعايش معها.

الممثلة السورية 
سالف فواخرجي 
تنفي وجود جهنم

ساخـــنة مذكرات 

معــرض  جمــاعي  بفــيال  الفنــون  بــالرباط
افــتــتــحــت مــؤســســة »املـــــدى«، 
جماعيا  معرضا  املاضي،  األسبوع 
تحت  الــربــاط  ــي  ف الــفــنــون  بفيال 

عنوان: »حبة رمل«.
ويعرف هذا املعرض الذي سيستمر 
إلى غاية 30 يونيو املقبل، مشاركة 14 
فنانا ينحدرون من األقاليم الجنوبية 
للمملكة، يعرضون من خالل لوحاتهم 
التي  املناطق  لهذه  الطبيعية  املناظر 
للعديد من هؤالء  إلهام  تشكل مصدر 
الفنانني، ويتعلق األمر بأعمال كل من 

أحمد بيباون وأيمن الراشدي وفريدة 
بوعشراوي وحسن أبارو وإسماعيل 
ــم بــركــة وكــمــال  ــاج عــال وكــري ــح أول
الساقي واإلمام دجيمي ومحمد املريد 
أوبراهيم  وسعيد  الناصري  وعمر 
وطارق راحل وسعيد الرايس ومحمد 

أرجدال.
هذا، وسينظم معرض »حبة رمل« 
البيضاء  بالدار  الفنون  بفيال  أيضا 
أبريل   21 من  املمتدة  الفترة  خالل 

إلى 30 يونيو املقبل.

سحر المعطاوي تمثل 
المغرب في مسابقة 

جمال دولية 
في تدوينة على صفحتها »الفايسبوكية«، 

برنامج  مقدمة  املعطاوي،  سحر  أعلنت 
أنها  »األولى«،  قناة  على  مرحبا«  »ألف 
 MISS مسابقة  فــي  املــغــرب  ستمثل 
 ،EUROPE CONTINENTAL
دولية  جمال  مسابقة  عن  عبارة  وهي 

ــرأة  امل بجمال  االهــتــمــام  منها  الغاية 
املختلفة  البلدان  ثقافات  على  واالطــالع 

تنظيمها  املقرر  من  والتي  فيها،  املشاركة 
هذا الشهر، مضيفة أنها املرة األولى التي 

املسابقة  هذه  في  املغرب  فيها  يشارك 
املرموقة. 

ــالـــت ســحــر إنــهــا كــانــت  وقـ
واملغرب،  الهند  بني  مستقرة 

خوضها  بعد  اختارت  ولكنها 
البرامج، أن تستقر  لتجربة تقديم 

في املغرب.
يذكر أن املعطاوي ممثلة وموديل 
وهي  مغربية،  بــرامــج  ومقدمة 
خريجة املدرسة الوطنية للتدبير 
تخرجها،  وبعد  والتسيير، 
توجهت إلى الهند لتشتغل 

أنها  كــمــا  ــل«،  ــودي ـــ»م ك
شاركت في أدوار 

تمثيلية.
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أقدمت السلطات اإلسرائيلية، 
تخرق  التي  القليلة  املرات  إطار  في 
فيها القانون اإلسرائيلي، على حجز 
تسمى  إسرائيلية  صحيفة  من  عدد 
العبرية  مــن  وترجمتها  ــول«،  ــ »ب
العدد  وكان  »الهدف«،  العربية  إلى 
دجنبر   11 فــي  قــد صــدر  املــحــجــوز 
األولى  الصفحة  غطيت  وقد   ،1966
منه بحروف بارزة، تتضمن العنوان 
قضية  في  »اإلسرائيليون  التالي: 

بنبركة«.
املحجوزة)...(  الجريدة  وذكــرت 
))الشخصية  أن  بـــول(،  )جــريــدة 
السياسي  الــزعــيــم  أقــنــعــت  الــتــي 
بفكرة  بــنــبــركــة  ــدي  ــه امل املــغــربــي 
الرحلة  تلك  بــاريــس،  ــى  إل السفر 
شخصية  هي  حياته،  كلفته  التي 
رجل أعمال سويسري، من األوساط 
احملترمة جدا، وهي الشخصية التي 
سينمائي  شريط  بتمويل  تكفلت 
عن التحرر يكون املهدي بنبركة هو 
هي  الشخصية  هذه  قصته..  كاتب 

شخصية يهودية((.
اإلسرائيلية:  الجريدة  وأضافت 
هــذه  مــن  الــســيــاســي  الــهــدف  ))إن 
احلكومة  ــاط  ــق إس ــو  ه الــعــمــلــيــة، 
فيه  كان  الذي  الوقت  يف  الفرنسية 
يتصبب  الــيــهــودي  األعــمــال  ــل  رج
آل  التي  النتيجة  سماع  عند  عرقا 
صديقه  سقط  حني  مخططه  إليها 
سافلة  مصيدة  يف  بنبركة  املهدي 

وقاتلة((.
أجهزة  تفطن  أن  طبيعيا  ــان  وك
للتفاصيل  اإلسرائيلية  املخابرات 
عنها،  املسؤولني  فاعتقلت  كلها، 
تحرير  إدارة  فــي  أقــامــت  ولكنها 
حريصا  جــديــدا  جــهــازا  الصحيفة 
على استمرار إصدار الجريدة باسم 
شيئا  ــأن  وك املعتقلني  الصحفيني 
الجريدة  من  نسخا  أن  لوال  يكن  لم 
فسارعت  الـــخـــارج،  إلـــى  تــســربــت 
أجــهــزة اإلعـــام اإلســرائــيــلــي إلــى 
بأنه  الخارجيني  املراسلني  إخبار 
أخبار  تسريب  إطاقا  عليهم  يمنع 
»بـــول«  ــدة  ــري ــدد ج ــي عـ ف ــا ورد  م
العدد  مــن  نسخة  أن  إال  لــلــخــارج، 
يسكن  إسرائيلي  لصحفي  وصلت 

إلى  النسخة  ببعث  روما، سارع  في 
األمريكية،  ماغازين«  »التايم  مجلة 
للحكومة  الطولى  اليد  كانت  وهناك 
أكبر  على  منعت  التي  اإلسرائيلية، 
انتشارا،  املتحدة  الواليات  مجات 
الصحفي  فــســارع  املــوضــوع،  نشر 
باالتصال  ــا  رومـ مــن  اإلســرائــيــلــي 
التي  تايمس«،  »نيويورك  بجريدة 
صفحتها  عــلــى  ــوع  ــوض امل نــشــرت 
ــعــدد الـــصـــادر يــوم  األولــــى فــي ال
نشر  أثــار  ــد  وق  ،1967 فبراير   19
الصحف  أكبر  طــرف  من  املوضوع 
ــارا، مـــوجـــة من  ــشـ ــتـ ــة انـ ــي ــامل ــع ال
اإلسرائيلية،  الحكومة  على  السخط 
والتضامن مع الصحفيني املعتقلني.

»لوموند«  جــريــدة  نــشــرت  ولــقــد 
يوم  الــصــادر  العدد  في  الفرنسية 
الصحفيني  ))إن   :1967 فبراير   22
ــيـــان ومــــور،  اإلســـرائـــيـــلـــيـــني، كـ
نتيجة  جــائــر  حلــكــم  تــعــرضــا  ــد  ق
تأكيدهما أن املخابرات اإلسرائيلية 
قضية  يف  كــبــرى  لــدرجــة  مــورطــة 
اختطاف املهدي بنبركة((، ودخلت 
القصة في صراع سياسي إسرائيلي 
فسارع  ــزاب،  ــ األح بــني  ومــزايــدات 
ــآرتــس«  صــحــفــي مــن جــريــدة »هـــ
املستوى  على  القضية  فضح  إلــى 
كارثة  بأنها  ووصفها  اإلسرائيلي، 
الصحف  سارعت  بينما  وفضيحة، 
نشر  إلــى  العالم،  في  اإلسرائيلية 
بل  خــبــايــاهــا،  وكــشــف  الفضيحة 
باستقالة  الصحف  بعض  طالبت 
ووزيــر  اإلسرائيلي،  ــام  اإلع وزيــر 
العدل، إال أن عنصرا جديدا لم يكن 
اإلسرائيلية  الحكومة  حسبان  في 
ــو انــتــهــاء  ــر عــلــى املـــوقـــف، وهـ أثـ
حق  في  بها سجنا  حكم  التي  املدة 
من  خروجهما  وبعد  الصحفيني، 
وتوجها  إسرائيل  غــادرا  السجن، 
حيث  باريس،  الفضيحة،  بؤرة  إلى 
بالنيابة،  التحرير  رئيس  أصــدر 
كيان، جريدة »إسرائيل.. فلسطني« 
خبايا  ونشر  اإلنجليزية،  باللغة 
الخبر  مصدر  أن  فاضحا  القضية 
اإلسرائيلية  املخابرات  مدير  هو 
وخليفته  هاريل،  إيسار  السابق، 
ــال  ــت، وقـ ــيـ ــر أمـ ــي ــائ الـــجـــنـــرال م
األعــمــال  رجـــل  ))إن  الــصــحــفــي: 
ــر الــعــدل  ــيــهــودي، هــو صــهــر وزيـ ال
اإلســرائــيــلــي شــابــيــرا، الـــذي سبق 
باستقالته،  طالبوا  أن  للصحفيني 
وصاحب  العدل،  وزير  صهر  ويسمى 
»املصيدة«،  الفيلم  متويل  مشروع 
جنيف  يف  ويسكن  كــوهــني،  ــور  أرتـ
ولكنه  صحفي،  مراسل  غطاء  حتت 
اإلسرائيلية،  للمخابرات  ضابط 
ــك كــلــه ـ  ــى ذلـ مــهــتــم - إضــافــة إلـ

السينمائي((.  بالنشاط 
من  الفضيحة  هـــذه  كــانــت  لــقــد 
جعلت  لدرجة  والتأثير..  الضخامة 
املهدي  املختطف،  الــزعــيــم  زوجـــة 
إلى  إضافية  وثيقة  ترسل  بنبركة، 
جريدة  نشرتها  الفرنسية،  املحكمة 
 ،1967 28 مارس  »لوموند« في عدد 
الجديد،  العنصر  إلــى  فيها  تشير 
إمكانية  على  قاطعة  ــة  أدل وثبوت 
اإلسرائيلية  املــخــابــرات  مــشــاركــة 

املهدي  زوجها  اختطاف  عملية  في 
بنبركة، وطالبت باستنطاق الجنرال 
ــيــس املــخــابــرات  أمــیــت مــائــيــر رئ
ــة، وســـمـــاع شــهــادة  ــي ــل ــي ــرائ اإلس
والصحفي  مور  شامويل  الصحفي 

ماكسيم كيان.

تكون  أن  املنتظر  مــن  ــان  ك ــد  وق
جديد،  لبحث  منطلقا  القضية  هذه 
القضية  أقبرت  سابقا،  ذكرت  وكما 

وانطمست معالم اليد اإلسرائيلية.
تأكد  الــذي  وهو  أميت،  الجنرال 
أثــار  ــذي  ال الخبر  مصدر  كــان  أنــه 
جهاز  مــديــر  ســوى  ليس  الضجة، 
فهو  إذن،  »املــوســاد«،  املــخــابــرات 
وأكبر  املصدر،  ومنبع  الخبر  عني 
اطاعا  اإلسرائيليني  املــســؤولــني 
هناك  ــان  ك ومــتــى  منصبه،  بحكم 
جهاز  بــني  الــعــاقــات  فــي  انفصام 
»املوساد«،  اإلسرائيلي  املخابرات 
منظمة  املــهــنــة:  فــي  ربيبيه  ــني  وب
آي.  »ســـي.  األمريكية  املــخــابــرات 
الفرنسية  املخابرات  ومنظمة  إي« 

»سديك«؟
كيان، الصحفي اإلسرائيلي الذي 
ـ ألنه نشر  ذكره  کما سبق   - اعتقل 
أميت،  الجنرال  إليه  به  أسر  خبرا 
السر  هــذا  كــاشــف  وحـــده  يكن  لــم 
بنبركة..  املهدي  قضية  في  الخطير 
السياسي  الــتــحــول  ــاب  ــق أع فــفــي 
بعد  اإلسرائيلي  البرملان  في  الكبير 
حرب 1967، وفي إطار حمات حزب 
»املاباي« على العسكريني، أجمع كل 
النواب اإلسرائيليني على القول بأن 

الجنرال أمیت هو الذي نفذ مخطط 
عذر  وكان  بنبركة،  املهدي  اختطاف 
من  أكــبــر  »رافـــي«  الحاكم  الــحــزب 
عن  التهمة  نوابه  أبعد  فقد  الزلة.. 
رئيس  ))إن  وقالوا:  أميت  الجنرال 
الــذي  هــو  أشــكــول  ليفي  احلكومة 

عملية  العملية،  بتنفيذ  أمرا  أصدر 
فكلف  بنبركة((،  املهدي  اختطاف 
غاليلي،  اإلسرائيلي،  اإلعــام  وزير 
مع  أشكول،  ليفي  عن  الدفاع  بمهمة 
وبذلك  القضية،  عمق  فــي  البحث 
تبق  ولــم  أوجها،  الفضيحة  بلغت 
أزمة  مصدر  بنبركة  املهدي  قضية 
ديمقراطية نتيجة اعتقال الصحفيني 
إنها  بــل  أســرارهــا،  نــشــرا  اللذين 
ولكن  بــرملــانــيــة،  قضية  أصــبــحــت 
االنتصار فيها كان لجهاز »املوساد« 
وللجنرال أمیت الذي استطاع إقبار 
أيضا  الخلفيات  هــذه  الــقــضــيــة.. 
العربية  الصحافة  فــي  تنشر  لــم 
إسرائيل  على  هجومها  من  كطرف 
هي  بل  املسؤوليات،  كل  وتحميلها 
الحرب  إطار  في  مصنفة  معلومات 
إسرائيل،  فــي  الــدائــرة  السياسية 
مستشار  خلفياتها  سطر  والــتــي 
ــوزراء  ــ ســيــاســي ســابــق لــرئــيــس ال
رابني،  إسحاق  األسبق  اإلسرائيلي 
»بـــني مطرقة  بــعــنــوان:  كــتــاب  فــي 
املعارك وسندان االنتخابات« أصدره 
إطار  في  بيري  يــورام  باإلنجليزية 
تنشرها  استراتيجية  كتب  سلسلة 

جامعة »كامبريدج« البريطانية.
ــن أجــهــزة  ــن مــنــتــظــرا مـ ــك ــم ي لـ

ــة، وهــي  ــي ــل ــي املـــخـــابـــرات اإلســرائ
منيعة  قلعة  بــاريــس  تعتبر  الــتــي 
املهدي  تعتبر  أن  إال  ولقتلتها،  لها 
مقابل  أهدافها  من  واحــدا  بنبركة 
الذي  بنبركة  املهدي  انطاق مخطط 
للزعيم  نشيطا  سياسيا  حليفا  كان 
جمال عبد الناصر، ومؤها ليصبح 
الثاث،  القارات  قوامها  حربة  رأس 
وهي  واإلمبريالية،  الصهيونية  ضد 
تمهد  إسرائيل  كانت  التي  الفترة 
فيها لحرب 1967، ونصبت أحد كبار 
ضباطها، الكولونيل أبيرت ليبرمان، 
وهو  باريس،  في  عسكري  كملحق 
الخبير املعروف بتنظيم االغتياالت، 
عن سلسلة  غريبا  ما  يوما  يكن  ولم 
القادة  لها  تعرض  التي  االغتياالت 

الفلسطينيون في باريس.
العسكريني  بــني  الــصــراع  يبقى 
األحــزاب  من  وجانب  اإلسرائيليني 
»بول«  جريدة  وفضيحة  السياسية، 
اإلسرائيلية  األيــدي  خبر  وتسريب 
مدير  أيــدي  على  بنبركة  قضية  في 
املتحالف  أميت،  مائير  املخابرات 
السابق  العدل  ــر  وزي مع  سياسيا 
كلف صــهــره، رجل  ــذي  ال شــابــيــرا، 
فــي جنيف،  اإلســرائــيــلــي  األعــمــال 
ــني، مـــمـــول الــفــيــلــم  ــوهـ ــور كـ ــ ــ أرت
املعروض على املهدي بنبركة، يبقى 
أسرار  من  غامضا  جانبا  بدون شك 
اختطاف  في  اإلسرائيلية  املساهمة 
للعاقات  ومراعاة  بنبركة،  املهدي 
أوفــقــيــر وقتها  تــربــط  كــانــت  الــتــي 
واألمريكية..  الفرنسية  باملخابرات 
إسرائيل  تقوم  أن  يعقل  كــان  فهل 
فيها  املساهمة  أو  العملية  بتنظيم 
عملت،  لــو  أوفقير؟  موافقة  ــدون  ب
ألثارت غضبته بدون شك، ولعّرضت 
املقيمني  اليهود  من  اآلالف  عشرات 

في املغرب لخطر مؤكد..
التساؤالت،  الجواب عن هذه  لكن 
في  وبالضبط  جــدا،  متأخرا  جــاء 
مجلة  نــشــرت  حــني   ،1981 أكتوبر 
العدد  في  الفرنسية  »اإلكسبريس« 
ذلك  مــن  األول  الــيــوم  فــي  الــصــادر 
يف  املــخــابــرات  مدير  ))إن  الشهر: 
كشف  كيمشي،  دافــيــد  إســرائــيــل، 
تنظيم  على  شخصيا  أشرف  أنه  لها 
إلسرائيل  أوفقير  بها  ــام  ق ــارة  زيـ
نفس  طبعا،  ــي  وه  ،1965 سنة  يف 
املهدي  فيها  اختطف  التي  السنة 

بنبركة((.
ــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة  رئــيــس ال
ألقيت  ــذي  ال أشــكــول،  ليفي  األســبــق، 
تبعة  اإلسرائيلي  البرملان  في  عليه 
إصدار األوامر الختطاف املهدي بنبركة 
يتهرب  لم  العسكريني،  استشارة  دون 
شخصيا  واعــتــرف  مسؤوليته،  مــن 
الصادر  العدد  في  »لوموند«  لجريدة 
))تقنيني  بأن   ،1967 مارس   23 يوم 
عملية  تنظيم  يف  أسهموا  إسرائيليني 

اختطاف املهدي بنبركة((.
على  للحصول  إذن،  أوفقير  زيارة 
مشروعه،  لتنفيذ  إسرائيلي  »دعــم« 
وتأكيدها  إلسرائيل،  مؤكدة  كانت 
للمشاركة  استبعاد  كل  عن  يغني 

اإلسرائيلية.
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
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رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق، ليفي أشكول، الذي ُألقيت عليه 
تبعة إصدار األوامر الختطاف املهدي بنبركة.
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