
إخباري تحليل  الطالبي العلمي يتحولكواليس
إلى عدو للصحـــافة

مؤشرات تواطؤ نزار البركة ووهبي مع 
حكومة أخنوش ضد أحسن شركة مغربية   14 2

سري

الوزيرة  عن  إال  احلكومية  ــاط  األوس يف  حديث  ال 
يف  لتلعب  اخلــارج  من  استقطابها  مت  التي  »ميمو«، 
استدعاءها  أن  غير  املغربية،  احلكومية  التشكيلة 
للتشكيلة الوطنية لم يكن ليحرمها من اإلقامة يف 
بلد أوروبي، حيث تسافر بعد كل اجتماع حكومي إلى 
األسبوع،  بداية  يف  إال  تعود  وال  الطائرة،  عبر  وجهتها 
وسبق أن حوصرت يف اخلارج بسبب اجلائحة)..(. فإذا كان 
شرط »اإلقامة« مفروضا على صغار املرشحني لالنتخابات، 
احلكومة  أن  علما  للوزراء،  بالنسبة  جتاهله  يتم  فكيف 
الطائرة،  صاحب  الوزير  مع  مشابهة  حالة  عاشت  املغربية 

الذي كان يقضي أغلب أوقاته يف اخلارج)..( ؟ مـدير النشر:
الطيب العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

الضائعة الحقيقة  في قلب عملية ملف
بنبــــركة اخــــتطــاف 

أسرار تاريخية عن العالقة 
فــــرنسا  ورؤســـاء  الملكـــية  28بيـــن  6
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 المؤسس:
مصطفى العلوي

  

بن كـيران
أخرجـوه مــن البــاب 
الـنـافــذة دخــل مــن 

منذ خروجه من الباب، عقب إعفائه من مهمة تشكيل الحكومة بعد »البلوكاج« الشهير وتعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة بديال عنه، 
بحصيلته المعروفة)..(، خرج عبد اإلله بن كيران من باب الوزارة)..(،  ليفقد بعدها مكانته الحزبية نتيجة الموجة الداخلية قبل السقوط األخير لحزبه في 
االنتخابات)..(، وبينما كان البعض يتوقع تقاعده، إال أنه ال زال قادرا على خلق الحدث بمجرد »تعبئة« خاصة باألنترنيت، وقد حصل ذلك هذا األسبوع، 

عندما خصص خرجته األخيرة لتقطير الشمع على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لكن هل يمكن لمن خرج من الباب أن يعود من النافذة)..( ؟

متابعاتكواليس 424
الجانب المظلم في برنامج
حكومي لتشغيل الشباب 

أوجار.. خبير أممي 
ينتقد تقارير أمريكا 
الدولية الكاذبةوالمنظمات  »الفرصة« 

التفاصيــل   داخـــل   العــــدد
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1604 من 22 إلى 28 أبريل 2022

بقلــم               الطيب العلوي

أخرجوه من الباب.. 
فدخل من النافذة

يــصــّدق  ملــن   - ــام  األحــ تفسير  مــجــال  فـــي 
اليأس  على  املنام  في  النافذة  رؤية  تدّل  قد   - ذلك 
والهّم، كما قد تدّل، بحسب الّرؤى)...(، على تيسير 
املنام  فــي  النافذة  أن  ويــقــال  وتسهيلها،  األمـــور 
ُقْبِحها، حسب حجمها في  أو  ترمز لحسن األخاق 
من  خير  املنام  في  املفتوحة  النافذة  وتبقى  الحلم، 
أفضل  النور  لها  يدخل  والتي  املغلقة)...(،  النافذة 
من املظلمة، وسواء أصاب مفسرو األحام في هذا 
الصدد، أو أخطأوا، يبقى الحدث في حّد ذاته مجرد 
حلم)...(، إال أنه يوجد من بيننا، ولحسن الحظ، من 
يدفع به الطموح إلى اإللحاح ثم اإللحاح إلى غاية 

تحقيق ما يحلم به.
من  العودة  حلم  يذكرنا  السياسية،  وفي ساحتنا 
اإلله  عبد  بالسيد  تحقيقه،  على  واإلصرار  النافذة، 
منذ  اليوم، وال  وليد  ليس  الذي إصراره  كيران،  بن 
اإلعان عن ترشيحه لقيادة حزب العدالة من جديد، 
املكروفونات  ملقابلة  عاد  ملا   ،2019 سنة  منذ  وإنما 
استثنائيا...  راتبًا  لي  »سيدنا خّصص  بالتصريح: 
مالية  ضائقة  أواجــه  أنني  علمه  إلى  بلغ  أن  بعد 
الّسي  وتصريحات  الحني،  ذلك  ومنذ  حــادة«،  جد 
من  وتيرتها  تتزايد  اإلعامية  وخرجاته  كيران  بن 
الرغبة  املعلنة عن  تلك  الجريئة، بني  إلى  املحتشمة 
في اعتزال السياسة بعد إزاحته من العمل السياسي 
هت  ُوجِّ التي  بالحمات  املنددة  2017، وتلك  سنة 
إليه قبل 3 سنوات، واصفا إياها بـ»الحمات الظاملة 
تضرب  هي  بينما  املغرب،  خدمة  تّدعي  جهات  من 
املوجهة  العديدة  بالتصريحات  مرورا  استقراره«، 
من طرفه لهذا وذاك)...(، املُرسلة عبر »اليوتيوب«، 
»سّداري« بيته، إلى أن حّن عليه  والقادمة كلها من 

هلل، وتولى حمل قنديل)...( الحزب من جديد.
اآلن  ُيــعــرف  بــدأ  مــا  أن  إال  قلنا«،  اللي  »نقولو 
بـ»خرجات بن كيران«، سواء جاءت من باب الوطنية 
والغيرة على الوطن)...(، أو من باب االنتقاد، أو من 
أحد،  على  تخفى  تعد  لم  واملوعظة)...(،  الدين  باب 
وأصبحت  رأي)...(،  دون  طرف  أي  تترك  تعد  ولم 
اإلعامية  املنابر  من  للعديد  خصبة  مــادة  تشكل 
لجلب القراء، وفرصة سانحة لرواد وسائل التواصل 
االجتماعي لخلق »البوز«، وعلى رأسهم  املعارضني 
بصفة  قلنا«،  اللي  »نقولو  اسمه،  أصبح  وكما  له، 
البرملان  أجــواء  يحّول  مباشرة،  غير  أو  مباشرة 
الحكومة  رئيس  من  وباعتراف  للماكمة،  حلبة  إلى 
وبكى  »ضربني  تبادل  إلــى  أدى  ما  الــحــالــي)...(، 
سبقني وشكى«، تكون قد أسفرت على األقل في آخر 
أخنوش  اعتراف  عن  مباشر،  غير  وبشكل  املطاف، 
باش  اإلمكانيات  عندناش  ما  ليا،  »سمحو  بالقول: 
ندعمو املازوط، امليزانية مثقوبة«.. تصريح واضح 

وشفاف، وفريد من نوعه في وجه املغاربة.
حلمه  يبقى  الباب،  من  كيران  بن  إخــراج  فبعد 
الدخول من النافذة قائمًا، و»بيني وبينكم«، اتركوا 
األمور كما هي)...(، واتركوا النوافذ مفتوحة)...(، 
عن  عّبر  كما  »يحلم«  أنــه  افترضنا  إذا  حتى  ألنــه 
األحام،  تفسير  كتب  إلى  عدنا  وإذا  الكثيرون،  ذلك 
أذكركم بأنها تقر جّلها بأن النوافذ املغلقة في املنام 
ال تبشر بالخير، كيفما كان شكلها)...(، حيث الحلم 
بإغاق النافذة يدل على الشقاء واملعاناة، وحتى لو 
لم ينجح الّسي بن كيران في الدخول، فرؤية دخول 
الهواء من النافذة في املنام يدّل على دخول املنفعة 

واملال إلى حياة الّرائي)...(
وفي األخير، فالسؤال املطروح حول تدخات من 
كان ُيلّقب بـ»ميسي السياسة« باملغرب: هل تأتي من 
باب سياسة معقولة، أم من باب األحام؟ والجواب 

ستحمله لنا األيام، عندما نستيقظ جميعًا..

العلمي  الطالبي 
يتحول إلى عدو 

للصحافة

العثماني  سقوط 
منـــــصة  في 

»اليوتيــــوب«
الرباط. األسبوع

العثماني،  الدين  سعد  أنشأ 
قناة  السابق،  الحكومة  رئيس 
االجتماعي  التواصل  بموقع 
ــيـــوب«، لــيــتــحــول إلــى  ــوتـ »يـ
نصائح  لــتــقــديــم  ــر«  ــوب ــوت »ي
ــول الــصــحــة  وإرشـــــــادات حــ

النفسية.
مــن رواد  الــعــديــد  وحــســب 
االجتماعي،  التواصل  مواقع 
ــجــوء الــعــثــمــانــي إلــى  فـــإن ل
»الــيــوتــيــوب« هـــو مــحــاولــة 
التي  العزلة  من  للخروج  منه 
عن  ابــتــعــاده  بــعــد  يعيشها، 
مفضا  الــســيــاســي،  الــشــأن 
العودة ملجاله املهني في الطب 

النفسي.
عيادة  تواجد  من  وبالرغم 
السابق وسط  الحكومة  رئيس 
العاصمة الرباط، إال أنه فضل 
التواصل  مواقع  إلى  اللجوء 
الناس  الستقطاب  االجتماعي، 

واملرضى.
العثماني  قناة  تتجاوز  ولم 
مشتركا   170 »اليوتيوب«  في 
تتعد  ــم  ل قليلة  ومــشــاهــدات 

مـــشـــاهـــدة،   160
ــيــب  ــطــب ــن ال ــكـ لـ
يفضل  النفساني 
في  ــرار  ــم ــت االس
قلة  رغـــم  قــنــاتــه 

متابعيه.

أصدقاء إسرائيل يتصارعون تحت قبة البرلمان
الرباط. األسبوع

بــرملــانــيــي  أن  مــطــلــعــة،  ــت مــصــادر  ــال ق
الظفر  أجــل  من  يتنافسون  األغلبية،  فــرق 
املغربية  البرملانية  الصداقة  برئاسة جمعية 
النواب  مجلس  يعتزم  التي  اإلسرائيلية، 
البرملانية  الــعــاقــات  لتطبيع  تأسيسها 
وتبادل  اإلسرائيلي،  الكنيست  نــواب  مع 
الزيارات وعقد اللقاءات التواصلية، ذلك أن 

النواب،  بمجلس  الدستوري  الفريق  رئيس 
الشاوي بلعسال، يسعى لرئاسة هذه اللجنة 
والحصول على تزكية فرق األغلبية، خاصة 
وتقديم  الحكومة  مــؤازرة  فضل  فريقه  وأن 
مع  االصطفاف  عوض  لها  النقدية  املساندة 
أحزاب املعارضة، توضح ذات املصادر، قبل 
ترفض  املعارضة  فرق  غالبية  أن  تؤكد  أن 
مع  البرملانية  الصداقة  لجنة  في  املشاركة 
روابط  اعتبار  على  اإلسرائيلي،  الكنيست 
فلسطينية،  بأحزاب  تجمعها  التي  الصداقة 

ومع املجلس التشريعي الفلسطيني.

الرباط. األسبوع

رشيد  الــنــواب  مجلس  رئيس  اعتبر 
تم  التي  الصيغة  أن  العلمي،  الطالبي 
االتفاق عليها بني مكونات املجلس، تؤكد 
الفصل  مقتضيات  احترام  ضرورة  على 
رفع  على  والــحــرص  الــدســتــور،  مــن   68
الرأي  وتمكني  اللجن  أشغال  عن  السرية 

العام من تتبع أنشطة البرملان.
ملتقى  في  العلمي  الطالبي  وأضــاف 
وكالة املغرب العربي لألنباء، أن االتفاق 
فسح  على  ينص  النيابية  الــفــرق  بــني 
أشغال  لحضور  الصحافة  أمــام  املجال 
في  إقحامها  سيتم  ضوابط  وفق  اللجن 
الداخلي  بالنظام  الخاصة  التعديات 

للمجلس.
كل  تكون  أن  يفضل  أنــه  إلــى  وأشــار 
مناقشة أو مراقبة للعمل الحكومي علنية، 

اللجن  اجتماعات  تكون  أن  يــرى  لكنه 
بمناقشة  األمر  يتعلق  عندما  سرية  في 

والتصويت على مشاريع قوانني.
مجلس  لرئيس  سبق  فقد  لــإشــارة، 
قرارا بمنع الصحفيني  أن أصدر  النواب 
الداخلية  اللجن  اجتماعات  حضور  من 
للمجلس دون أي سند قانوني، وحرمان 
التي  القضايا  مواكبة  من  العام  الــرأي 
تناقش داخل املجلس، وهو ما جعله في 

صف أعداء الصحافة)..(.

الرباط. األسبوع

عقد رئيس عمدة مدينة سبتة املحتلة، 
األول  بنائبه  مرفوقا  فيفاس،  خـــوان 
الثاثاء  يوم  مساء  اجتماعا  ديو،  مابل 
الداخلية  وزيــر  مع  الــجــاري،  أبريل   19
مارالسكا،  غراندي  فرناندو  اإلسباني 

بمقر بلدية سبتة.
وأبلغ وزير الداخلية العمدة بأن إعادة 
اآلجــال  أقـــرب  فــي  ستتم  الــحــدود  فتح 

بطريقة تدريجية، حيث ستعطى األولوية 
لألشخاص الذين يتوفرون على الجنسية 
سبتة  بمدينة  اإلقامة  ووثائق  اإلسبانية 
وكذلك  اإلسبانية،  املدن  وباقي  املحتلة 
الذين يتوفرون على التأشيرة، في انتظار 
املواطنني  باقي  العملية  هذه  تشمل  أن 
ـ  واملضيق  تــطــوان  لعمالتي  التابعني 
أنه  الداخلية  ــر  وزي أكــد  كما  الفنيدق، 
لتأمني  إسبانيا  من  أمنية  فرقا  سيجهز 
عملية فتح الحدود بني الطرفني املغربي 

واإلسباني.

العثماني

الداخلية اإلسبانية تعلن عن فتح 
معـبر سبتـة المحتـلة



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع

ــروج إعـــامـــي لـــه هــذا  ــ ــوى خ ــ فـــي أق
األسبق،  الحكومة  رئيس  عاد  األسبوع، 
االجتماعي)...(،  التواصل  مواقع  لُيلهم 
فقد انتقد عبد اإلله بن كيران األمني العام 
لحزب العدالة والتنمية، تصريحات رئيس 
الحكومة عزيز أخنوش في مجلس النواب، 
والتي اتهم فيها حزبه بالتسبب في ارتفاع 
بعدما  األسعار،  وغاء  املحروقات  أسعار 
حرر سوق املحروقات، معتبرا أن كامه ال 
أساس له من الصحة وغير مقبول ويتنافى 
الحالية،  للحكومة  كرئيس  مسؤوليته  مع 
تتصرف  بــدأت  الحكومة  رئاسة  أن  وقــال 
تصرفات غير معقولة وغير الئقة، ال سيما 
عصى  يملك  »ال  إنــه  أخنوش  قــال  بعدما 
اليوم  تواجهنا  التي  املشاكل  لحل  سحرية 
أسعار  ارتفاع  جراء  االجتماعي  والغليان 
بقية  أسعار  على  تنعكس  التي  املحروقات 

املواد األساسية«.
يطالب  الشعب  أن  كيران،  بن  وأضــاف 
صاحياته  باستعمال  الحكومة  رئيس 
األسعار  لتخفيض  يملك  التي  واإلمكانيات 
رغم  التواصل،  عبر  يحصل  ما  وتوضيح 
البترول  بسعر  يتأثر  املحروقات  سعر  أن 
تشتعل  أن  الطبيعي  من  وأنه  الخارج،  في 
األسواق جراء الحرب الروسية األوكرانية، 
ولكن مسؤولي عدة دول يقومون بإجراءات 
تخفيض  عبر  املحروقات  سعر  لتخفيض 
مشيرا  األزمة،  هذه  خال  الضرائب  نسبة 
إلى إمكانية تطبيق ذلك في املغرب من خال 
نقص درهم أو أقل من ضرائب الدولة، أو 
خال  أرباحها  بتقليص  الشركات  تساهم 

هذه األزمة، التي تصل لـ 36 مليار درهم.
وأوضح أنه قرر تحرير أسعار املحروقات، 
بعدما وجد أن دعم صندوق املقاصة يتطلب 
سيؤثر  مما  درهــم،  مليار  و57   54 بني  ما 
الحكومة  ستضطر  حيث  امليزانية،  على 
لضخ نصف امليزانية أو أكثر في الصندوق، 
مبرزا أنه قرر تحمل املسؤولية والشروع في 
الزيادة في سعر الغازوال والبنزين، ثم رفع 
أخنوش  تولي  إذا جاء  نهائيا، حتى  الدعم 
لضخ  يكون مضطرا  ال  الحكومة،  ملسؤولية 

60 أو 70 مليار درهم في املقاصة.
أن  إلى  األسبق،  الحكومة  رئيس  وأشار 
وزير  أي  أو  امللك  من  بطلب  يكن  لم  قراره 
صندوق  أن  وجد  ألنه  الدولي،  البنك  وال 
دفعه  مما  مالية،  تكاليف  يتحمل  املقاصة 
باقتراح من وزير  الزيادة في األسعار  إلى 

املالية نزار البركة، مؤكدا أنه كان يرغب في 
البوتان والسكر،  الدعم عن قطاع غاز  رفع 
بشرط أن توجه هذه األموال كدعم مباشر 
بكلفة تصل  درهم   500 بـ  املحتاجة  لألسر 
كان  الذي  الدعم  وهو  درهم،  مليار   18 إلى 

سيهم 3 مايني أسرة مغربية.
وضع  بعدما  أخطأ  أنه  كيران  بن  وأكد 
إيقاع  ستضبط  التي  املنافسة  في  ثقته 
األسعار لثمن معقول، لكن ما حصل لم يكن 
املنافسة  فقدت  إذا  بحيث  الحسبان،  في 
من خال  أخنوش  متهما  كارثة،  ستحصل 
املقربني منه، باالتفاق مع رؤساء الشركات 
ربح  تحقيق  من  تمكنهم  منافسة  لوضع 
من  عليها  يحصلون  التي  األمــوال  يــوازي 

صندوق املقاصة أو أكثر.

كانت  املــحــروقــات  شــركــات  أن  واعتبر 
عندما  مرتفع  بسعر  املــحــروقــات  تبيع 
مما  دوالرا،   40 يتعدى  ال  البرميل  كــان 
هذه  وراء  من  كبيرة  أرباحا  تراكم  جعلها 
مليارا   17 على  حصلت  وربما  العملية، 
إلى  مشيرا  بينها،  فيما  وزعتها  إضافية 
وفواتير  وثائق  تقدم  كانت  الشركات  أن 
بينما  املقاصة،  صندوق  من  املايير  ألخذ 
الحكومة وصندوق املقاصة لم تكن لديهما 
كميات  فــي  والتدقيق  للتأكد  الــوســائــل 

املحروقات التي تقتنيها الشركات.
رئيس  على  كيران  بن  اإلله  عبد  واقترح 
لصندوق  الدعم  إعادة  أخنوش،  الحكومة 
املقاصة، والقيام بإجراءات عوض »البكاء« 
املشاكل  وتعليق  السابقة  الحكومات  على 
عليها والهروب من املسؤولية، معتبرا أنه 
لوال اإلصاح الذي قامت به حكومته لكان 
قائا:  أزمة،  في  أخنوش  وحكومة  املغرب 
»اليوم يوجد غاء في األسعار لكن ال توجد 
الدولة  تكون  أن  املهم  املــغــرب،  في  أزمــة 

معالجة  يمكنهم  ال  واملــواطــنــني  ــفــة،  واق
الدولة  لكن  سقطت،  إذا  الــدولــة  مشاكل 

يمكنها الوقوف وحل مشاكل املواطنني«.
بالتستر  له  أخنوش  اتهامات  ورفــض 
على قرار الجزائر بشأن قطع أنبوب الغاز 
املــغــاربــي وقــال بــأنــه كــام صــعــب، حيث 
بني  املبرم  العقد  أن  يعلم  كان  الجميع  أن 
 31 يــوم  سينتهي  كــان  والجزائر  املغرب 
أكتوبر 2021، حيث أعلنت الجزائر بتاريخ 
فاتح نونبر املاضي، أنها ستقطع إمدادات 
الغاز عن املغرب، وقال أيضا أن »هذا خبر 
يعرفه  أن  ينبغي  شخص  وأول  ســيــادي 
أن  موضحا  الــســادس«،  محمد  امللك  هو 
للهيدروكاربورات،  الوطني  املكتب  رئيسة 
الجزائر  قرار  أن  أكدت  بنخضراء،  أمينة 

له، وأن  كان متوقعا واملغرب كان مستعدا 
هذا  تغيير  أن  هو  الرسمي  اململكة  موقف 
له سوى  يكون  لن  الجزائر  قبل  من  القرار 

تأثير ضعيف.
وانــتــقــد بــن كــيــران افــتــخــار أخــنــوش 
في  حزبه  حققها  التي  ــوات  األصـ بعدد 
»واش  ســـؤال  لــه  موجها  االنــتــخــابــات، 
 300 مــن  لــك،  األصـــوات  كــل  أن  كتصدق 
و200  مليون   2 لـــ  وصــلــت  صــوت  ــف  أل
أنت  مانديا،  نيلسون  أنت  شكون  ألــف.. 
أعطيت للناس وعودا يبدو أنها غير قابلة 
الفلوس  شوية  وزعــت  وربــمــا  للتطبيق، 

والقفف«.
ودعا بن كيران امللياردير عزيز أخنوش، 
بالعمل  والقيام  درهــم  مليار  توزيع  إلــى 
التي  األزمة  هذه  خال  والصدقة  الخيري 
يعاني منها الفقراء واملواطنون، وليس في 
فترة االنتخابات، تعبيرا عن تعاون رئيس 
الحكومة مع الناس والوقوف بجانبهم في 

هذه الظرفية.

املوقف  سيد  الغموض  زال  ال 
كبير  مـــشـــروع  ملــصــيــر  بــالــنــســبــة 
محمد  املــلــك  بــرج  محيط  فــي  يــقــع 
الكثير  أسال  أن  له  سبق  السادس، 
من املداد)..(، ألنه وبخاف مشاريع 
أخرى ومحات صناعية صغيرة، فإن 
عاقات صاحبه داخل البرملان جعلته 
حيث  غــريــب،  بـ»تفضيل«  يحظى 
املنطقة خبر استثنائه من  يروج في 
الجميع  التي شملت  الترحيل  عملية 
بمنطقة الولجة)..(، علما أن املنطقة 

ستعرف زيارة ملكية قريبا.

لبعض  املدوي  السقوط  يتواصل 
لألحرار  الوطني  التجمع  منتخبي 
كلما اتجهنا من الرباط نحو الغرب، 
بتهم  الفايق  البرملاني  سقوط  فبعد 
بتهمة  مستشار  وســقــوط  ثقيلة، 
املحكمة  أسقطت  املخدرات،  تجارة 
بدر  يدعى  برملانيا  نائبا  الدستورية 
التشريعية  الــدائــرة  عن  الطاهيري 
ملكناس، بسبب انعدام أهلية الترشح 
االنتخابات؟  لجنة  كانت  فأين  لديه، 
له  سمحت  التي  الــظــروف  هي  ومــا 

بالترشح وهو فاقد لألهلية)..(؟

املتتبعني  مــن  ــعــديــد  ال يـــطـــرح 
أسئلة كثيرة حول املشاريع العقارية 
يقول  حيث  أصيلة،  في  الخليجية 
أكبر  التمويات  أن  املتتبعني  بعض 
أرض  على  إنــجــازه  تــم  مما  بكثير 
الـــذي ينذر  ــف  املــل ــو  ــع، وهـ ــواقـ الـ
نتيجة  مستقبا  كبيرة  بتطورات 

املاحظات املرفوعة للمعنيني)..(.

في  وزير سابق  يقول  مرة  ألول 
بتعييني  أعلم  كنت  »لــو  الحكومة 
الوصول  قبل  )وزيــرا(  للدولة  كاتبا 
رفــضــت«..  لكنت  امللكي،  لــلــديــوان 
نزار  بأن  أيضا  بوليف صرح  نجيب 
القصر  وأن  ــدار«،  ــ ال »ابـــن  البركة 
تحفظ على تعيينه وزيرا للمالية في 
حكومة بن كيران، حسب ما ورد في 

حوار صحفي أجراه مؤخرا.

سبق أن سخر أحد الكوميديني 
مــن املــســؤولــني فــي الــجــزائــر، بعد 
بعض  ــار  ــب إخ يــكــفــي  ــه  إنـ ــال  قـ أن 
الجزائريني بأن راية الجزائر تصنع 
رفعها..  عن  ليمتنعوا  املغرب،  في 
وقد حصلت هذه النكتة مؤخرا، بعد 
كبير في  بإقالة مسؤول  قرار  صدور 
شركة الخطوط الجزائرية، ملجرد أن 
»الفايسبوك«،  بالتسويق على  مكلفة 
بآثارها  فخورة  تلمسان  »إن  قالت 

اإلسبانية واملغربية«.

بـقـرار  بهــجة  النــاس  أكـثـر 
نشاط  منع  وهــبــي  اللطيف  عبد 
كانوا  العام،  املال  حماية  جمعيات 
تم  الــذيــن  الجماعات،  رؤســـاء  هــم 
مجلس  فـــي  أعـــضـــاء  انــتــخــابــهــم 
املستشارين، حيث قابلوا كلمة وزير 
األسبوع،  بداية  في  أمامهم  العدل 
بفرح شديد، بعد أن قال »إن بعض 
الجمعيات تلجأ لابتزاز، وأن وزارة 

الداخلية هي املخولة باملراقبة«.

تحت
األضواء

عــــــــــــودة 
بن كيــران 

من بـــاب 
المحروقات

انتقــــاد  أقــــــوى 
لرئيس الحكومة

عبد اإلله بن كيران:  »اليوم يوجد غالء 

في األسعار لكن ال توجد أزمة في المغرب، المهم 

أن تكون الدولة واقفة، والمواطنين ال يمكنهم 

معالجة مشاكل الدولة إذا سقطت، لكن الدولة 

يمكنها الوقوف وحل مشاكل المواطنين«.

بن كيران رفقة 
المرحوم باها
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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

األمير عبد الكريم الخطابي في بيته بالقاهرة، 
بحدائق القبة، وهو يستقبل أمين عام الجامعة العربية، 

عبد الرحمان عزام، بينما ظهر الجالس الثاني على 
اليمين، الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة.

 رفقة عبد الكريم الخطابي

مقابل إعداد قانونأوجار.. خبير أممي ينتقد تقارير أمريكا والمنظمات الدولية

400 مليون 
من الوزيرة لبلخياط

الرباط. األسبوع
  

والصناعة  الــســيــاحــة  ــرة  ــ وزي ــارت  ــ أث
جدال  عمور،  الــزهــراء  فاطمة  التقليدية، 
السياسية،  الساحة  في  جديد  من  واسعا 
بعدما  االجتماعي،  التواصل  مواقع  وفي 
منحت مكتب استشارات يعود لرجل أعمال 
مليون   400 بمبلغ  صفقة  لحزبها،  ينتمي 
إطار  قانون  مشروع  إعــداد  قصد  سنتيم، 

يتعلق باالقتصاد االجتماعي التضامني.
وكشف موقع »لوديسك«، أن الوزيرة مسؤولة 
قدمت  ســابــقــا،  ــوا«  ــ »أك بمجموعة  الــتــواصــل 
االستراتيجية  االستشارة  ملكتبي  غريبة  صفقة 
 ،afrique advirsorsو ،southbridge
حــزب  عــضــو  بــالــخــيــاط  حــســن  يملكهما 

التجمع الوطني لألحرار.
وقد جّر تكليف مكتب استشارات بإعداد 
البرملان،  على  سيعرض  قانون  مشروع 
مواقع  في  انتقادات  موجة  الوزيرة  على 
إعداد  أن  معتبرين  االجتماعي،  التواصل 
سابقة  يعد  خــاص  مكتب  قبل  من  قانون 
لم  بحيث  التشريعي،  العمل  في  خطيرة 
بتحضير مشروع  قام  أن  وزير  يسبق ألي 
قانون خارج إطار الوزارة واألمانة العامة 

للحكومة.
ــع  ــ ــواقـ ــ ــاء مـ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــر نـ ــ ــ ــب ــ ــ ــت ــ ــ واع
مليون   400 صفقة  التواصل االجتماعي 

متسائلني  »فضيحة«،  بمثابة 
الــوزارة  موظفي  دور  عن 

الحكومية،  والقطاعات 
العامة  األمــانــة  وأطـــر 
تعد  ــي  ــت ال لــلــحــكــومــة، 
تقوم  دستورية  مؤسسة 

االستشارات  بتقديم 
الــــقــــانــــونــــيــــة 
ــة  ــ ــوم ــ ــك ــ ــح ــ ــل ــ ل
وصياغة مشاريع 

القوانني.

الرباط. األسبوع

السابق  ــر  ــوزي ال ــار،  ــ أوج محمد  تــحــدث 
استضافته  خـــال  األمـــمـــي،  والــخــبــيــر 

بمؤسسة الفقيه التطواني، عن الجانب 
»اإلنصاف  هيئة  وتجربة  الحقوقي 
بإرادة  إنشاؤها  تم  التي  واملصالحة« 
انتهاكات  قــضــايــا  ملعالجة  ملكية 
تجربة  تعد  والــتــي  اإلنــســان،  حقوق 
املغرب  بــأن  ــال  وق العالم،  بها  أشــاد 

تجربة  أنتج  لكنه  حقوقية،  جنة  ليس 
حدا  ووضع  ومتميزة،  فريدة  حقوقية 

لانتهاكات الجسيمة.
ــار  ــ ــح أوج ــ ــ وأوض

قطع  املـــغـــرب  أن 
ــات  ــاك ــه ــت ــع االن مـ
ــة  ــ ــي ــ ــوق ــ ــق ــ ــح ــ ال

االختطاف  قبيل  مــن  الجسيمة  والــخــروقــات 
القانون،  خــارج  والقتل  التعسفي  واالعتقال 
تصفية  بعد  وجود  لها  يعد  لم  ممارسات  وهي 
الضحايا  وتعويض  والقضايا  للملفات  الهيئة 
واملتضررين، واعتبر أن التقرير األخير 
لوزارة الخارجية األمريكية يتناول 
كثيرا من هذه القضايا، ال سيما 
الجمعيات  يتعلق بوصوالت  ما 
في  التحقيق  وصـــول  وعـــدم 
ادعاءات التعذيب إلى نهايته، 
وهي حاالت معزولة في كثير 
من الدول، مشيرا إلى أن هناك 
والتصرفات  االنــزالقــات  بعض 
العام  السياق  خــارج  الفردية 

والتي يتم أحيانا تضخيمها.
ووجه أوجار الدعوة 
ــى املــؤســســات  ــ إل
مثل  الــحــقــوقــيــة 
من  »أمنيستي« 

الحوار  أسلوب  ونهج  االنزالقات  من  الحد  أجل 
و»القطيعة مع التوتر«، مبرزا أن املغرب ال يمكنه 
التوتر مع  2022 أن يعيش هذا  اليوم في سنة 
بحقوق  املعنية  الدولية  واملنظمات  الجمعيات 

اإلنسان.
املعنية  والوطنية  الدولية  املنظمات  ودعــا 
مع  التوتر  مــع  القطع  إلــى  اإلنــســان،  بحقوق 
يجب  مميزة  حقوقية  تجربة  له  الــذي  املغرب، 
املنظمات  على  »يجب  قــائــا:  بها،  االعــتــراف 
الحقوقية أن تقر بجهود املغرب في مجال حقوق 
إذا  تنبه  وأن  اإلصاحات،  ترافق  وأن  اإلنسان، 

اقتضى الحال لبعض االختاالت«.
محمد  امللك  من  حرصا  هناك  أن  أوجار  وأكد 
السادس على احترام حقوق اإلنسان والقانون، 
واملؤسسات  الحكومة  حــرص  إلــى  باإلضافة 
الدستورية، وكذا املرفق األمني واألجهزة األمنية 
الحقوق  احترام  على  الحرص  هــذا  أيضا  لها 
خال  الحقوقية  الثقافة  واستحضار  والحريات 

تأدية املهام.
أوجار

عمور

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

البقاء واخللد،  إلى دار  انتقل 
الفقيد  اهلل  برحمة  املشمول 
العام  الوكيل  الــعــويف،  احلسن 
بالرباط،  االستئناف  مبحكمة 
الذي كان رحمه اهلل رجل قضاء 
معروف شغل عدة مناصب مهمة 

يف مساره املهني.
ــذه املــنــاســبــة األلــيــمــة،  ــه وب
تتقدم »األسبوع« بأحر التعازي 
الفقيد  ــة  زوجـ إلــى  واملـــواســـاة 
أبنائه:  ــى  وإلـ ليلى،  الــســيــدة 
وحسن،  أمــن  محمد  يــونــس، 
بالصبر  لهم  ــن  داع معارفه،  جميع  ــى  وإل صونية،  ابنته  ــى  وإل

والسلوان وللفقيد بالرحمة والغفران. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الرباط. األسبوع

يشتكي املغاربة املقيمون في سبتة 
وتعسفات  ضغوطات  مــن  املحتلة، 
السلطات املحلية اإلسبانية  تمارسها 
الوثائق  في حقهم، عبر حرمانهم من 
تجديد  ــض  ــ ورف ــامــة  ــإق ل ــة  الـــازمـ

البطائق لهم.
الــقــانــون  أن  ــون  مــواطــن وصـــرح 

فرضته  الذي  »ريكورابوالر«  الجديد 
املحتلة،  سبتة  في  املحلية  السلطات 
يحرمهم من تجديد اإلقامة وال يعترف 
التي  والــوثــائــق  السكنى  بشواهد 
يقدمونها لإدارات، والتي تؤكد أنهم 
يقيمون في املدينة منذ عامني، بسبب 

جائحة »كورونا« وإغاق املعابر.
ــن املــغــاربــة  ــهــاجــري وحــســب امل
فإن  املحتلة،  املدينة  في  العاملني 
متعددة  عراقيل  تضع  السلطات 
ــراف بــالــوثــائــق  ــ ــت ــ ــرفـــض االع وتـ

عليها  يــتــوفــر  ــي  ــت ال ــر  ــي ــوات ــف وال
مدة  أن  تؤكد  والــتــي  املــهــاجــرون، 
حيث  السنتني،  تتجاوز  إقامتهم 
أخرى  سنة  ملدة  باالنتظار  تطالبهم 

قصد تسوية إقامتهم.
املحتلة  سبتة  مغاربة  ويعاني 
الحكومة  قبل  من  عراقيل  عدة  من 
معهم  الحوار  ترفض  التي  املحلية 
اإلدارية، مطالبني  املساطر  وتبسيط 
الضرر  لرفع  املغربية  الدولة  بتدخل 

الذي يعانون منه.

إسبانيا تنكر الوثائق الرسمية لمغاربة سبتة

الرباط. األسبوع

أكد املبعوث األممي إلى الصحراء املغربية، 
بجولة  القيام  عزمه  ميستورا،  دي  ستيفان 
إقليمية جديدة، للدفع قدما بالعملية السياسية 

في النزاع املفتعل حول الصحراء املغربية.
وأفادت وكالة األنباء الفرنسية، أن املبعوث 
لم  املتحدة،  لألمم  العام  لألمني  الشخصي 

وجهته  وال  الــجــديــدة،  جولته  موعد  يحدد 
األولى في إطار جولته املنتظرة.

وكان املبعوث األممي دي ميستورا قد زار 
العاصمة الرباط في شهر يناير املاضي، كما 
شملت جولته موريتانيا، والجزائر ومخيمات 

تندوف.
جميع  جمع  إلــى  ميستورا  دي  ويسعى 
وموريتانيا  والــجــزائــر  املــغــرب  ــراف،  ــ األط
طاولة  على  للجلوس  البوليساريو،  وجبهة 

الحوار.

دي ميستورا يعود بعملية سياسية جديدة

مجلس المنافسة يشرح أسباب الزيادات في أسعار المواد األساسية

الرباط. األسبوع

على  يوجد  الذي  املنافسة،  مجلس  أكد 
وجود  لــه،  مذكرة  عبر  رحــو،  أحمد  رأســه 
ارتفاع في أسعار املنتجات األساسية خال 
وعرفت   ،2022 سنة  من  األولــى  األشهر 
املاضية  السنة  خــال  تصاعديا  منحى 
الربع األول من السنة  ازدادت حدته خال 
بعض  في  ارتفاعا  سجل  بحيث  الحالية، 

املواد بمستويات قياسية.
حول  رأيه  عن  املنافسة  مجلس  وكشف 
املواد  أسعار  في  الكبير  االرتفاع  تداعيات 
خال  مــن  العاملية،  الــســوق  فــي  ــيــة  األول
األسعار  تتعلق  هــل  ســـؤال:  عــن  اإلجــابــة 
بعوامل  الوطنية  الــســوق  فــي  املسجلة 
غير  عناصر  إلى  تعزى  أنها  أم  خارجية، 
محظورة؟  بممارسات  مرتبطة  مشروعة 
في   90 حوالي  يستورد  املغرب  إن  ليقول: 
يناهز  ومــا  الطاقية  حاجياته  من  املائة 
أسواقه  يجعل  ما  الحبوب،  من  النصف 

األســواق  في  األســعــار  تقلب  جــراء  تتأثر 
العاملية، باإلضافة إلى االختال الكبير في 
األسواق  في  والطلب  العرض  بني  التوازن 
السريع  االنتعاش  تأثير  تحت  املعنية، 
واملتزامن للطلب العاملي للبلدان املستوردة 
بينها  مــن  الــخــصــوص،  على  الرئيسية 
أسباب  أن  قائا  وأوروبا،  وأمريكا  الصني 
االرتفاع الحاد في أسعار املواد األساسية، 
بتداعيات  تتعلق  والقمح،  النفط  وخاصة 
الحرب الروسية األوكرانية، ألن روسيا تعد 
أكبر مصدر للغاز وثاني أكبر مصدر للنفط 
روسيا  أن صادرات  كما  العالم،  في  الخام 
وأوكرانيا من القمح شكلت حوالي 35 في 

املائة من الصادرات العاملية لسنة 2020.
مــادة   13 على  املنافسة  مجلس  وركــز 
رئيسية  مــجــمــوعــات  ثـــاث  إلـــى  تنتمي 
مــن املـــواد األســاســيــة إلبـــداء رأيــه فيها، 
)الــخــردة  الــبــنــاء  بــمــواد  ــر  األمـ ويتعلق 
الزجاج،  التسليح،  حديد  قضبان  املعدنية، 
األلومنيوم، النحاس(، ومواد طاقية وهي: 
والفحم،  والــفــيــول  والبنزين  الــغــازوال 
األمر  فيتعلق  الغذائية،  للمواد  وبالنسبة 

دقيق  من  مختلفة  وفئات  الصلب،  بالقمح 
النوتريجينة،  ــدة  واألســم الــلــني،  القمح 

والزبدة، والعدس، والحليب املجفف.
املجلس  كشف  فقد  للقطاني،  وبالنسبة 
بكميات  العدس  مادة  يستورد  املغرب  أن 
من  املائة  في   60 حوالي  إلى  تصل  كبيرة 
من  املائة  في   30 يستورد  كما  حاجياته، 
يتم  والصلب،  الحديد  قطاع  وفي  الزبدة، 
استيراد 60 إلى 70 في املائة من اإلمدادات 
 30 تغطي  املحلية  اإلمــدادات  ألن  املتبقية، 

إلى 40 في املائة من حاجيات القطاع.
وحسب املجلس، فإن أسباب االرتفاع في 
أسعار املنتجات األساسية تعود باألساس 
العرض  بني  الكبير  التوازن  اختال  إلى 
إلى  إضافة  املعنية،  األســواق  في  والطلب 
مشيرا  باملضاربة،  املرتبط  املالي  العامل 
إلى أن أسعار املواد األولية الطاقية سجلت 
خال  تقريبا  املائة  في   74 بلغت  زيــادة 
ويناير   2021 يناير  بني  املمتدة  الفترة 
2022، بينما ارتفعت أسعار املواد الغذائية 
 14.5 التوالي  على  بلغت  بنسب  واملعادن 

و33 في املائة خال نفس الفترة.



الشامي يدعو 
إلى عالج مدمني 

المخدرات 
الرباط. األسبوع

  

املجلس  رئيس  الشامي،  رضا  أحمد  دعا 
ــتــصــادي واالجــتــمــاعــي والــبــيــئــي، إلــى  االق
تطبيق  قصد  الجنائي  الــقــانــون  مــراجــعــة 
املخدرات  ملدمن  تعطي  قانونية  مقتضيات 
على  وتعمل  للعالج،  الخضوع  فــي  الــحــق 
وشبكات  بائعي  حق  في  العقوبات  تشديد 

االتجار في املخدرات.
بالعمل  تواصلي،  لقاء  في  الشامي  وطالب 
كمرض  وأنواعه  باإلدمان  االعتراف  أجل  من 
يحتاج للعالج دون تجريم، مع توجيه نسبة من 
األنشطة  من  استخالصها  يتم  التي  املداخيل 
ضــرورة  على  مــؤكــدا  الــعــالج،  فــي  املشروعة 
هيئات  طــرف  مــن  اإلدمـــان  بمرضى  التكفل 
توجيه  واقترح  الصحي،  والتأمني  الضمان 
قد  التي  األنشطة  مداخيل  من  ثابتة  نسبة 
ورهانات  والكحول  التبغ  مثل  اإلدمان،  تسبب 
العالج  نحو  واليانصيب،  الخيول،  سباق 
الخدمات تحقق  إلى أن هذه  والوقاية، مشيرا 
رقم معامالت يفوق 32 مليار درهم، أي حوالي 

9 في املائة من املداخيل الجبائية للدولة.
ــصــادي  ــت وأوصـــــى رئــيــس املــجــلــس االق
ملراقبة  وطنية  هيئة  بــإحــداث  واالجتماعي، 
أنشطة املؤسسات والشركات العاملة في مجال 

من  الوقاية  قصد  الــرهــان،  ألعاب 
السلوكات اإلدمانية ومعالجتها، 
ــى فتح املــجــال أمــام  داعــيــا إل
اإلدمــان،  بعلم  املرتبطة  املهن 

ــجــني  عــلــى غـــــرار املــعــال
ــني،  ــيـ ــانـ ــسـ ــفـ ــنـ الـ

واملــــعــــالــــجــــني 
قصد  املــهــنــيــني، 
ــوارد  ــ تــعــزيــز امل
البشرية في هذا 

املجال.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
5 العدد: 1604 من 22 إلى 28 أبريل 2022

كـواليـس  األخبــار
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رئيس  تصريحات  املعارضة  أحزاب  انتقدت 
الشهرية  ــة  املــســاءل جلسة  خـــالل  الــحــكــومــة 
التبريرات  أن  اعتبرت  حيث  النواب،  بمجلس 
مقنعة،  غير  خطابه  في  عنها  املعلن  والتدابير 
األسعار  وارتفاع  االقتصادية  األوضاع  ظل  في 

واملحروقات التي يعاني منها املواطنون.
الفريق  رئيس  شهيد،  الرحيم  عبد  واعتبر 
املزايدات  يقبل  ال  األسعار  غالء  أن  االشتراكي، 
والقرى  املــدن  أســواق  شمل  ألنــه  والتبريرات، 
وأوراش  الطرقية،  واملحطات  الوقود  ومحطات 
ثمن  يــؤدي  من  هو  املــواطــن  أن  مبرزا  البناء، 
الفئات  وأن  مسؤوليتها،  يتحمل  ال  أحـــداث 
تؤدي  التي  هي  املحدود  الدخل  وذات  املعوزة 

التكلفة بسبب جشع املضاربني والوسطاء.
سباقة  كانت  املعارضة  أن  شهيد  وأوضــح 
شجاعة  إجــراءات  اتخاذ  إلى  الحكومة  لدعوة 
واســتــبــاقــيــة ملــواجــهــة انــعــكــاســات الــجــفــاف 
الروسية األوكرانية، وتعزيز اإلجراءات  واألزمة 
املواطنني  على  الــعــبء  لتخفيف  االجتماعية 
للنفس  الحكومة  افتقاد  منتقدا  املتضررين، 
إليه  دعا  ما  تفعيل  عن  وتقاعسها  االستباقي 
امللك بخصوص إحداث منظومة وطنية متكاملة 
الغذائية  لــلــمــواد  االســتــراتــيــجــي  لــلــمــخــزون 

والطاقية.
سياسة  مــن  ــجــدوى  ال عــن  شهيد  ــســاءل  وت
تمكن  عدم  في ظل  األخضر«  و»املخطط  السدود 
املجال  فــي  الـــالزم  املــخــزون  توفير  مــن  الــبــالد 
بتدارك  الحكومة  مطالبا  والــغــذائــي،  املــائــي 
توقعات وتوصيات  اختالالت عملها واستيعاب 
التي  التقارير  غرار  على  الوطنية،  املؤسسات 
وبنك  للتخطيط  السامية  املندوبية  تصدرها 
إيقاع  رفع  إلى  داعيا  املنافسة،  املغرب ومجلس 
األداء التشريعي والتفاعل اإليجابي مع مبادرات 
أن  إطالقا  يمكن  »ال  وقال:  البرملانية،  املعارضة 
بقيمها  االجتماعية  ــة  ــدول ال مناصرة  نــدعــي 
بتبني  والكرامة،  والتضامن  بالعدالة  املرتبطة 

تصور ليبرالي محافظ يضمن استمرار السياسة 
رأسمالية  إجراءات  ويعتمد  القائمة،  العمومية 
التمويلية  مصادرها  عن  الحكومة  تكشف  ال 
التوازن  املطلوبة، ولن تساهم في تعزيز  بالدقة 

االجتماعي«. 
لعدم  الحكومة  ــن  أوزي محمد  انتقد  ــدوره،  ب
تسقيف  مثل  املــحــروقــات  ألســعــار  تسقيفها 
وتقليص  الــربــح  هــوامــش  ومراجعة  األعــمــار، 
الرسوم ولو مرحليا في انتظار عودة االستقرار 
الحكومة  رئيس  مسائال  املــحــروقــات،  لسوق 
لصالحياته  استخدامه  عدم  عن  أخنوش،  عزيز 
قانون  من  الثانية  املــادة  في  عليها  املنصوص 
الــقــدرة  لحماية  واملــنــافــســة،  ــار  األســع حــريــة 

الشرائية للمواطنني »املغاربة املقهورين«.
وأضاف أوزين أن أرباح الفاعلني االقتصاديني 
في مجال املحروقات - حسب ما يروج - حققوا 
مطلع  في  درهم  مليار   17 فاقت  خيالية  أرباحا 
سنة 2018، و38 مليار درهم حتى نهاية 2020، 
و45 مليار درهم حتى نهاية 2021، مؤكدا أنه مع  
مستويات  ستستمر  السنة  هذه  أسعار  ارتفاع 
حساب  على  تصاعدي  منحى  في  الربح  هامش 

القدرة الشرائية التي في منحى تنازلي.
وحمل أوزين حكومة العثماني املسؤولية عن 
بطلب  تقدمت  أن  سبق  ألنها  املحروقات،  أزمة 
صهاريج  تكتري  لكي  التجارية  املحكمة  إلــى 

كان  عندما  الخام  النفط  لتخزين  »السامير« 
الطوارئ  فترة  خالل  دوالرا   20 البرميل  ثمن 
الصحية، لكنها لم توِل االهتمام للموضوع رغم 
الدولة  خزينة  على  أضاع  مما  املحكمة،  موافقة 
أن  مؤكدا  درهم،  ماليير   7 فاقت  مهمة  مداخيل 
في  وتكمن  الحالية واضحة  الحكومة  مسؤولية 
يتعلقان  مبرر،  بــدون  قانون  ملقترحي  رفضها 
بتنظيم أسعار املحروقات، وتفويت أصول شركة 

»السامير«.
الذي  األخضر«،  »املخطط  نتائج  عن  وتساءل 
مليار سنتيم خالل  ألف   14 بلغت  ميزانية  كلف 
املخطط؟  هذا  نجاح  يكمن  »أين  قائال  سنة،   14
وأين نتائجه على مائدة املواطن املغربي الذي لم 
يعد يستطيع شراء الخضر، بعد صرف املاليير 
بأن  الخطر  ناقوس  دراســات  فيه  دقت  وقت  في 
املغرب من البلدان التي ستعرف شحا مائيا في 

أفق 2025؟«.
بدوره، أكد أحمد العبادي، عضو فريق التقدم 
الحكومة  دور  أن  النواب،  بمجلس  واالشتراكية 
إذا  التشكي، خاصة  وليس  الصعاب  تحدي  هو 
ورديــة،  ــودا  وع قدمت  قد  الحكومة  هــذه  كانت 
داعيا إلى تفعيل املادة الرابعة من قانون حرية 
األسعار واملنافسة والتي تتيح للحكومة تدابير 
مؤقتة ضد االرتفاع الفاحش في األسعار في هذه 

الظروف االستثنائية.

المعارضة تتهم الحكومة بالتقاعس 
والعجز أمام موجة الغالء

خالصة جلسة األسئلة الشهرية

الشامي

عمدة فاس يرفض مقترحات ليلى الحموشي
فاس. األسبوع 

تحرك  عن  مطلعة،  مصادر  كشفت 
لرفض  البقالي  السالم  عبد  العمدة 
املقترحات التي شاركت في صياغتها 
التخطيط  مديرة  الحموشي،  ليلى 
لحل  الداخلية،  ــوزارة  بـ والتجهيز 
بالعاصمة  الحضري  النقل  مشكل 
يعرف  ــذي  ال املشكل  وهــو  العلمية، 
وجود  بسبب  كثيرة،  ــدي  أي تداخل 
أطماع عدة أطراف)..(، نفس املصادر 
مكناس،  فــاس  جهة  ــي  وال أن  أكــدت 
سعيد ازنيبر، اصطدم برفض العمدة 
الجديد ملقترحات وزارة الداخلية في 
من  الحضري،  النقل  دعم  تنفيذ  شأن 

موازية  اجتماعات  إلى  الدعوة  خالل 
جماعة  مجلس  أعــضــاء  يحضرها 
ــادل اتــهــامــات  ــب ــاس، حــيــث يــتــم ت فـ

خطيرة)..(.

خالل  حصلت  التي  االجتماعات 
األيام األخيرة، أكدت وجود خالف بني 
شخص  في  املحلية  والسلطة  العمدة 
العمدة  رفـــض  ــدت  أكـ كــمــا  الـــوالـــي، 

تمت  التي  الحموشي،  ليلى  ملقترحات 
بعدما  سابق،  وقــت  في  بها  ــادة  اإلش
عجز الوالي، الذي رشحته عدة مصادر 
تساهله)..(،  بسبب  للرحيل  إعالمية 
بني  القائم  الخالف  تسوية  فرض  عن 
الشركة املفوض لها تدبير قطاع النقل 

الحضري والعمدة.
ــعــمــدة  ــني ال ــخــالف بـ ــل وســـبـــق ل
قطاع  تدبير  لها  املفوض  والشركة 
بالباب  اصطدم  أن  الحضري  النقل 
الشركة  اتــهــمــت  بــعــدمــا  املـــســـدود، 
بعدم  فــاس  جماعة  مجلس  املعنية 
لإلفالس  ودفعها  بااللتزامات  الوفاء 
ملنافسني  الــطــريــق  تمهيد  مــقــابــل 
بدل  جديدة،  صفقة  أجل  من  آخرين 
حل املشاكل القائمة بقبول مقترحات 

وزارة الداخلية)..(

لفتيت يعلن الحرب 
على الجمعيات 

الموسمية لالنتخابات
الرباط. األسبوع

لفتيت،  الوافي  عبد  الداخلية  وزير  شدد 
التي  للجمعيات  التصدي  ضـــرورة  على 
أجندات  لخدمة  الخيرية  األعمال  تستغل 
لهذه  أن  ــائــال  ق وانــتــخــابــيــة،  ســيــاســيــة 
الجمعيات الحق في العمل الخيري شريطة 

أن تكون في حالة قانونية صحيحة.
اجتماع  حضوره  خالل  لفتيت  وأضــاف 
الترابية  والــجــمــاعــات  الــداخــلــيــة  لجنة 
املستشارين،  بمجلس  األساسية  والبنيات 
الذي   18.18 رقم  القانون  مشروع  لدراسة 
التبرعات  جمع  عمليات  بتنظيم  يتعلق 
وتوزيعها ألغراض خيرية، أن »توزيع هذه 
هو  االنتخابية  املراحل  خالل  املساعدات 
فقط  وليس  الوقت،  طوال  للقانون  مخالف 
في األشهر التي تسبق العملية االنتخابية«.
وأوضح الوزير أن القانون واضح في هذا 
الباب، فتوزيع املساعدات ألهداف انتخابية 
لهذه  التصدي  ويجب  الوقت،  طول  ممنوع 
بدور  منوها  الالزمة،  باإلجراءات  العملية 
بعض الجمعيات خالل فترة الحجر الصحي 
ملنع  الفترة  تلك  فــي  السلطات  وبحضور 

االستغالل االنتخابي للمساعدات الخيرية.
 ،18.18 القانون  مشروع  يحدد  للتذكير، 
التبرعات  جمع  عمليات  وقــواعــد  شــروط 
عملية  مراقبة  وكيفية  استخدامها،  وطرق 

توزيع املساعدات ألغراض خيرية.

بنموسى يقترح على المتعاقدين النظام األساسي الموحد 

الرباط. األسبوع

التربية  وزير  بنموسى  شكيب  اعتبر 
املرتقب  األساسي  النظام  أن  الوطنية، 

املوظفني  فئات  جميع  سيشمل 
األكاديميات،  أطــر  فيهم  بمن 
سيحدد  النظام  هذا  أن  قائال 
ــمــدرس  ــل ــي ل ــن ــه ــار امل ــسـ املـ

مع  والواجبات،  والحقوق 

ــداف األســاســيــة إلصــالح  ــاأله ربــطــه ب
منظومة التعليم.

األكاديمية،  األطــر  الوزير  وطالب 
باالنخراط في هذا الورش الهام، وفي 
تعتمدها  التي  التشاركية  املقاربة 
الـــوزارة من أجــل الــوصــول إلــى حل 
ــرضــي الــجــمــيــع،  ــي ي ــق ــواف ت
تحقيق  ــي  فـ ويـــســـاهـــم 
األهـــــــــداف املـــســـطـــرة 
وضمان حقوق التالميذ 

في التمدرس.

بعدة  قــامــت  ــوزارة  ــ ال إن  بنموسى:  وقـــال 
األكاديميات  أطر  تمكني  في  تمثلت  إجــراءات 
ــاتـــذة املــتــعــاقــديــن( مــن االنـــخـــراط في  )األسـ
االلتحاق  ومــن  للتقاعد،  املغربي  الصندوق 
االنتقالية  الحركة  في  واملشاركة  بـــاألزواج، 
لهم  يخول  ما  وهو  الترسيم،  وتبسيط مسطرة 

االستفادة من الترقية.
وأشار إلى أن عدد األساتذة الذين يشاركون 
التنسيقية  إليها  دعــت  التي  اإلضــرابــات  في 
بني  ما  يتراوح  املتعاقدين،  لألساتذة  الوطنية 

20 و25 ألف أستاذ. بنموسى

البقالي

أخنوش

الحموشي
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فاليري جيسكار ديستان 
صديق الحسن الثاني.. 

أول رئيس فرنسي يزور 
المغرب

 
بدأ النسق التصاعدي يعود للعالقات 
ذروتها  وبلغت  وفرنسا،  املغرب  بني 
هو  جــديــد،  رئيس  انتخاب  تــم  عندما 
 ،1974 سنة  ديستان  جيسكار  فاليري 
اكتسبت  حكمه  مرحلة  خــالل  والـــذي 
العالقات بني البلدين زخما كبيرا.. فبعد 
العزم  عقد  الحكم،  سدة  توليه  من  سنة 
املغرب،  إلى  رسمية  بزيارة  القيام  على 
ومن هنا بدأت وسائل اإلعالم الفرنسية 

تبدي اهتماما كبيرا بالعالقات املغربية 
الفرنسية  الصحافة  ونظمت  الفرنسية، 
سلسلة من اللقاءات مع العاهل املغربي، 
ومن ذلك التصريح الذي خص به الحسن 
الثاني محطة »فرانس الدولية« يوم 28 
أبريل 1975، وكان من أهم األسئلة التي 
طرحت على امللك الراحل: »هل للمغرب 
فأجاب  فرنسا؟«،  مع  مختلفة  مشاكل 
مع  نقاشه  خــالل  أنــه  ــد  وأكـ بالنفي، 
العالقات  تطور  حول  الفرنسي  السفير 
كان  التي  للزيارة  تمهيدا  البلدين،  بني 
فاليري  الرئيس  بها  يقوم  أن  مــقــررا 
توجد  ال  أنــه  تبني  ديستان،  جيسكار 
أدنى مشكلة معلقة بني فرنسا واملغرب 
تكون في مستوى أن تطرح على رئيسي 
فهي  املوجودة،  املشاكل  أما  الدولتني، 
بسيطة تحل على مستوى املستشارين.

التلفزة  مــع  مــلــكــي  ــوار  ــ ح ــالل  وخــ
الفرنسية يوم 2 ماي 1975، اعتبر امللك 
الفرنسية  الجمهورية  رئيس  زيــارة  أن 
للمغرب تدخل في إطار تاريخي وتقليدي 
يتالءم مع العالقات العريقة التي تربط 
لم  أنه  املؤكد  من  أنه  وأوضح  البلدين، 
يكن مفاجئا في املاضي لو سمحت بذلك 
لويس  يأتي  بــأن  املــواصــالت  وســائــل 
يذهب  أن  أو  مكناس  إلى  عشر  الرابع 

املولى إسماعيل إلى فرساي.
وبخصوص النتائج التي كان ينتظرها 
أكد  الفرنسي،  الرئيس  زيــارة  من  امللك 
مع  يفتح  أن  يتوقع  أنه  الثاني  الحسن 
من  جــديــدا  سجال  ديــســتــان  جيسكار 
العالقات بني فرنسا واملغرب، وأن األمر 
ال يعني كتابة صفحة جديدة، ألن ذلك غير 
كاف، وال يعني األمر كذلك إعطاء منطلق 

ألن  الفرنسية،  املغربية  للعالقات  جديد 
منذ مدة طويلة،  فيه  املنطلق شرع  هذا 
ولكن األمر يعني بكل بساطة، أن يعطى 
مع  يتناسب  طابع  املشتركة  للحياة 
عبقرية الشعبني، ومع الرغبة التي عبر 
عنها واستشعرها بإخالص وعمق، كل 
الفرنسية  الجمهورية  من فخامة رئيس 

وامللك الحسن الثاني شخصيا.
وهكذا قام الرئيس الفرنسي بأول زيارة 
لرئيس  زيـــارة  أول  واعتبرت  للمملكة، 
ــرب، حيث  ــغ فــرنــســي مــنــذ اســتــقــالل امل
وصدر  بالرباط،   1975 مــاي   3 يــوم  حل 
خالله  من  نوه  مشترك،  بيان  إثرها  على 
جميع  على  الفرنسية  املغربية  بالعالقات 
الشركات  تعهد  تضمن  كما  األصــعــدة، 
بأن  املــغــرب  فــي  املستثمرة  الفرنسية 

تساهم في مخطط التنمية باململكة. 

يؤثر  فرنسا  في  يحدث  ما  ظل  االستقالل..  منذ 
بشكل كبير  على المغرب، خصوصا عند صعود أي 
رئيس جديد لقيادة بالد األنوار، وكان لذلك تأثير 
على المغرب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما 
ميزت مرحلة حكم كل رئيس فرنسي عالقات خاصة بالعاهل 
المغربي، سواء في شقها اإليجابي أو السلبي.. فقد تميزت 
أول  ديغول،  شارل  الرئيس  عهد  على  البلدين  بين  العالقات 
رؤساء الجمهورية الخامسة الذي استمر في حكمه من سنة 

أولى،  مرحلة  في  بمنعطفين:  تميزت   ،1969 سنة  إلى   1959
جاءت  أن  إلى  وطبيعية،  عادية  البلدين  بين  العالقات  كانت 
حادثة اغتيال الزعيم االتحادي المهدي بنبركة فوق األراضي 
قطيعة  إلى  الحادث  هذا  أدى  ثانية،  مرحلة  وفي  الفرنسية، 
بين البلدين استمرت إلى ما بعد وفاة الجنرال ديغول، ولم تنته 
إال سنة 1972، عندما استأنفت العالقات بين البلدين من جديد 
بقيام الملك الحسن الثاني بزيارة رسمية إلى فرنسا بالتزامن 

مع المحاولة االنقالبية الثانية التي قادها الجنرال أوفقير.

سعد الحمريأعد الملف: 

من جيسكار ديستان 
إلـــــــــى ماكــــــــــــــرون

أسرار تاريخية عن العالقة
 بيــــن الملكيـــة ورؤساء فــرنسا 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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مباشرة بعد هذه الزيارة، قام الحسن 
محمد  العهد حينها،  ولي  رفقة  الثاني، 
بزيارة  واألمير موالي رشيد،  السادس، 
كرد  بــاريــس،  إلــى   1976 سنة  رسمية 
ديستان،  جيسكار  الــرئــيــس  ــارة  ــزي ل
عــبــر خــالــهــا املــلــك الــراحــل عــن قــوة 
املغربية  اململكة  التي تربط بني  العاقة 
والــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة، وإعــجــابــه 
استمرت  وهكذا  الفرنسي..  بالنموذج 

العاقات بني البلدين في حالة ممتازة.

فرانسوا ميتران بين صراع 
حزبه مع الحسن الثاني 

ومصالح فرنسا في 
المغرب 

غير أن األمر لم يستمر على نحو جيد.. 
ثمانينات  بداية  منذ  املغرب  عانى  فقد 
منها  مشاكل،  عــدة  من  املاضي  القرن 
الداخلي  املستويني  على  خانقة  أزمــة 
الداخلي،  املستوى  فعلى  والخارجي.. 
شهدت أسعار السلع األساسية ارتفاعا 
صاروخيا، أما على املستوى الخارجي، 
فقد كانت مشكلة الصحراء املغربية في 
إلى أن الجارة الشرقية  أشدها، إضافة 
على  فتراتها  أفضل  بأحد  تمر  كانت 
الغاز  تأميم  منذ  االقتصادي  املستوى 
والبترول انطاقا من سنة 1979، األمر 
الذي حدا بها، وأمام توافر األموال، إلى 
الضغط على املغرب في منظمة الوحدة 
القوة  على  ذلك  في  معتمدة  اإلفريقية، 
بها،  تتمتع  كانت  التي  الكبيرة  املالية 
الرئاسة  النتخابات  اإلعـــداد  بــدأ  كما 
الفرنسية، والتي كانت تؤشر على فوز 
مشاكل  يعني  كــان  مما  االشتراكيني، 
املرشح  وأن  خاصة  للمغرب،  جديدة 
حملته  خال  توعد  قد  كان  االشتراكي 
والتقارب  الجزائر،  بزيارة  االنتخابية 

معها على حساب املغرب.
امللك  زار  التطورات،  هذه  وفي خضم 
مارس   6 يــوم  فرنسا  الثاني  الحسن 
1981، والتقى الرئيس الفرنسي فاليري 
جيسكار ديستان، وأجرى معه محادثات 
تداوال  الساعة،  وربع  ساعة  استغرقت 
خالها حول القضايا الثنائية والقضايا 
الجهوية، وبطبيعة الحال، قضايا يمكن 

أن تهم فرنسا واملغرب على حد سواء 
معنيان  البلدان  يكون  أن  دون 

بها بصورة مباشرة.
ــك،  ومــبــاشــرة بــعــد ذل
عقد امللك ندوة صحفية 
لم  أنه  خالها  من  أكد 
وساطة  ليناقش  يــأت 
املغرب  بــني  فرنسية 
على  وشدد  والجزائر، 

أن فرنسا مستعدة للعب 
لم  أنه  إال  الوسيط،  دور 
القيام  أحــد  منها  يطلب 

بـــذلـــك، وخــــال زيـــارتـــه، 
اإلعــام  وسائل  ربطت 

امللكية  الـــزيـــارة 
بصفقة 

الحسن  أن  إال  فرنسية،  أسلحة مغربية 
هو  الحكيم  الرجل  بــأن  أجــاب  الثاني 
أوال،  النصائح  عن  دائما  يبحث  الــذي 

فاألسلحة موجودة في كل مكان.
جرت  بشهرين،  ــارة  ــزي ال ــذه  ه بعد 
االنتخابات الرئاسية الفرنسية، وانتهت 
بفوز فرانسوا ميتران، الذي هزم فاليري 
الحسن  امللك  ديستان، صديق  جيسكار 
 10 يوم  ميتران  أصبح  وبهذا  الثاني، 
للجمهورية  اشتراكي  رئيس  أول  ماي 
الفرنسية، وهو األمر الذي مهد لتحول 

جديد في العاقات بني الدولتني.
في مؤتمر صحفي، قدم امللك الحسن 
وكان  الجديد،  الرئيس  في  رأيه  الثاني 
السؤال املطروح عليه كالتالي: »صاحب 
السيد  أن  يوم  ذات  قلتم  لقد  الجالة، 
جيسكار صديقكم.. فهل سيكون الرئيس 
ميتران صديقا لكم كذلك؟«، فأجاب امللك 
الرئيس  أراد  فــإذا  املؤكد..  ))مــن  بأنه 
ميتران أن نصبح أصدقاء، فإنني أقبل 
تقدير، سيكون  له من  أكنه  ما  بكل  ذلك 
أكبر مني سنا، ولكني ال أرى أي سبب 
إننا  صديقني،  نصبح  أن  من  يمنعنا 
رجل  إنه  والثقافة،  التاريخ  معا  نحب 
إننا  ثم  كذلك،  وأنــا  باإلنسانية  يؤمن 
منذ  نتعارف   - وذاك  هذا  على  زيادة   -
سنة 1956، إلى أن انقطع خبر بعضنا 
عرفته  لقد  أجهلها،  ألسباب  بعض  عن 
صحبة   1956 سنة  إيــزار  األستاذ  عند 
مرارا  والتقينا  كاستونديفني،  السيد 
بعض  خيمت  ملا  وحتى  ذلك،  بعد 
الــســحــب عــلــى الــعــاقــات 
مثل  الفرنسية،  املغربية 
اختطاف طائرة بن بلة، 
وأحمد هلل على أنه لم 
الحكومة  في  يكن 
أراد  وإذا  آنــذاك، 
أن أصبح صديقه 
أن  فعليه  الحميم، 
مني  أكبر  ألنه  يقرر، 
يكن..  ومهما  ســنــا، 
ــاك من  ــنـ ــيــس هـ ــل ف

مشكل((.  

الفرنسي  الــرئــيــس  انــتــخــاب  ــور  وفـ
امللك  أرســل  ميتران،  فرانسوا  الجديد 
 11 يوم  له  تهنئة  برقية  الثاني  الحسن 
))يطيب لنا  1981، وقد جاء فيها:  ماي 
أن نوجه إليكم تهانينا الودية بمناسبة 
انتخاب فرنسا لكم لتبوء أسمى منصب 
بلدينا  بــني  العائق  طبع  لقد  فيها، 
باستمرار طابع املثالية ونحن حريصون 
أشد ما يكون الحرص على أن تنمو هذه 
لخير  االنسجام  بسمة  متسمة  العائق 
املغرب  يدخر  ولن  وصالحهما،  دولتينا 
العاقات  لوقاية  وســع  أي  جهته  من 
الفرنسية املغربية من كل سوء، وجعلها 

في مأمن من كل مكروه((.
املغرب،  إجراء ضد  أول  كان  باملقابل، 
الرئيس  انتخاب  بعد  فرنسا،  إقدام  هو 
االشتراكي  الحزب  دعوة  على  الجديد، 
الحاكم إلى تقرير املصير في الصحراء 
ندوة  امللك  عقد  عليه،  وبناء  املغربية، 
السنة،  نفس  من  يونيو   1 يوم  صحفية 
السؤال  »الكروا«  جريدة  عليه  وطرحت 
املشاكل  إن  الجالة،  »صاحب  التالي: 
فقط  تأتي  ال  الصحراء  بنزاع  املرتبطة 
تأتي  قد  ولكنها  اإلفريقية،  ــدول  ال من 

بينها  ومن  الغربية  الــدول  بعض  من 
فرنسا، التي تتوفر على أغلبية جديدة، 

االشــتــراكــي  ــحــزب  ال وأن  خــاصــة 
بالنسبة  املصير  تقرير  إلــى  دعــا 
رد  سيكون  فكيف  للصحراويني.. 
الحسن  لكن  فرنسا؟«،  إزاء  فعلكم 

من  ))ليس  بالقول:  أجــاب  الثاني 
وضعية الحكمة  بني  الخلط 

فرنسية  داخلية 
ــة  ــ ــيـ ــ ــضـ ــ وقـ
لقد  إفريقية.. 
غيرت فرنسا 
رئـــيـــســـهـــا، 
ولــكــنــنــي ال 
أظن   أنها  غيرت 

سياستها حيال إفريقيا، وإضافة لذلك، 
أن  أظــن  ال  لــلــصــحــراء،  يــرجــع  وفيما 
وفرانسوا  ديستان  جيسكار  الرئيسني 
ميتران، يختلفان في اعتبار أن املشكل 
الرئيس  لقد كان  يتطلب حا سياسيا.. 
السابق يؤكد لي وجوب إيجاد حل في 
إطار إفريقي، أضف إلى ذلك أن األفارقة 
ولو  الواقع،  إلى  أكثر  اقترابا  أظهروا 
الحقيقية  الطبيعة  بتحليل  ــامــوا  ق
للبوليساريو كمنظمة تحرير، لكانوا قد 
فهموا أن الجبهة ال تتوفر على املعطيات 
التي تعرف بها منظمات التحرير، وأكاد 
االتصاالت  خال  بأنه  يقني  على  أكون 
أو  مباشرة  ســواء  بيننا،  ستتم  التي 
الرئيس  فــإن  مــبــاشــرة،  غير  بكيفية 
ميتران يعرف أنه يتكلم من موقع قصر 
سولفيرينو،  شارع  من  وليس  اإلليزيه 
وهذا شيء مهم، خاصة وأن األمر يتعلق 

برجل عرف بخبرته السياسية((.    
الفرنسي  الــرئــيــس  قـــرر  وعــنــدمــا 
وجهة  كــأول  الجزائر  زيــارة  الجديد 
إفريقية، طرحت العديد من التساؤالت 
املغرب،  على  الجزائر  تفضيله  حــول 
ذلــك موضوع سؤال  كــان  وقــد 
وجـــه لــلــمــلــك خـــال نـــدوة 
 27 يــوم  عــقــدت  صحفية 
امللك  1981، ليجيب  نونبر 
ــاذا  ))مل الثاني:  الحسن 
فالرئيس  ذلك؟  من  سأغار 
بني  يعيش  ال  الفرنسي 
من  يـــزور  إنــه  خلياته؟ 
يشاء، بل إنني تمنيت أن 
وســواء  بالجزائر،  يبدأ 
أو  املغرب  بــزيــارة  بــدأ 
الجزائر، فا يمكنه أن 
يتحدث لهذا الجانب 
أو ذاك إال عن السام 
والتعاون،  والتفاهم 
ــة  ــل ــم وخــــــــــال ح
الفرنسي  الرئيس 
تحدث  االنتخابية، 
الجزائر،  ــارة  زي عن 
كما   - الطبيعي  فمن 
أن   - بنفسه  ذلــك  قــال 
ميتران  الرئيس  يلتزم 
بالوعود التي قدمها املرشح 
يمكنني  هــذا،  وبعد  ميتران، 

ــول إنــنــا نــتــحــادث إمــا  ــق ال
مبعوثني  بواسطة  أو  هاتفيا 

الملك الحسن الثاني: ))ليس من الحكمة الخلط بين وضعية داخلية فرنسية وقضية 
إفريقية.. لقد غيرت فرنسا رئيسها، ولكنني ال أظن أنها غيرت سياستها حيال إفريقيا، 

وإضافة لذلك، وفيما يرجع للصحراء، ال أظن أن الرئيسين جيسكار ديستان وفرانسوا 
ميتران، يختلفان في اعتبار أن المشكل يتطلب حال سياسيا.. لقد كان الرئيس السابق يؤكد 

لي وجوب إيجاد حل في إطار إفريقي، أضف إلى ذلك أن األفارقة أظهروا اقترابا أكثر 
إلى الواقع، ولو قاموا بتحليل الطبيعة الحقيقية للبوليساريو كمنظمة تحرير، لكانوا قد 
فهموا أن الجبهة ال تتوفر على المعطيات التي تعرف بها منظمات التحرير، وأكاد أكون 

على يقين بأنه خالل االتصاالت التي ستتم بيننا، سواء مباشرة أو بكيفية غير مباشرة، 
فإن الرئيس ميتران يعرف أنه يتكلم من موقع قصر اإلليزيه وليس من شارع سولفيرينو، 

وهذا شيء مهم، خاصة وأن األمر يتعلق برجل عرف بخبرته السياسية((

ميترانديستان
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والرئيس  تجمعني  حيث  شخصيني، 
وعالقات  متقاربة  عالقات  الفرنسي 
خاصة من الوجهة السياسية إذا أمكن 

التعبير بهذه الطريقة((.
املغرب  بــني  الــعــالقــات  توتر  ورغــم 
والحزب الحاكم الفرنسي، حيث طالب 
الحزب الحاكم وبلغة متعجرفة، بإطالق 
سراح عبد الرحيم بوعبيد بعد اعتقاله 
سنة 1982، إال أن العالقات بني املغرب 
رغم  جيدة  بصورة  استمرت  وفرنسا 
الحكم  في  ميتران  فرانسوا  استمرار 
لواليتني متتاليتني، من سنة 1981 إلى 

سنة 1995.  

جاك شيراك ونيكوال 
ساركوزي.. شهر عسل 

طويل بين المغرب 
وفرنسا

انتخابات  أجــريــت   ،1995 سنة  فــي 
فوز  نتائجها  من  كان  جديدة  فرنسية 
يعتبر  كان  الذي  شيراك،  جاك  املرشح 
صديق املغرب، والذي قام بعد انتخابه 
يوم  للمغرب  بــزيــارة  قصيرة،  بفترة 
التقى   ،1995 يوليوز  من  عشر  التاسع 
وكانت  الثاني،  الحسن  امللك  خاللها 
أمام  خطابا  فيها  يلقي  مناسبة  أول 
أنها  املغرب، كما  الفرنسية في  الجالية 
شكلت دفعة كبيرة للعالقات الثنائية بني 
البلدين.. ومن تم بدأ الحديث عن شهر 
أجرى  فقد  وفرنسا..  املغرب  بني  عسل 
جريدة  مع  حوارا  الثاني  الحسن  امللك 
أبريل   29 يوم  الفرنسية،  »لوفيغارو« 
امللك هو  أثــار  1996، وكــان أول ســؤال 
عسل  شهر  بأن  الصحفي  سأله  عندما 
إشارة  في  وفرنسا،  املغرب  بني  بدأ  قد 
الرئيس  بينه وبني  الجيدة  العالقة  إلى 
الحسن  فأجاب  شيراك،  جــاك  الجديد 
ذلك؟«،  »ولم  وهي  واحدة  بكلمة  الثاني 
بني  العالقات  بأن  وذكر  الصحفي  فعاد 
الخالف،  بعض  يطبعها  كــان  البلدين 
بعض  هناك  ))كــان  بأنه  امللك  ليجيب 
سوء التفاهم مع فرنسا شبه الرسمية، 

للمغرب  يكن  لم  الرسمية  فرنسا  لكن 
معها أدنى مشكل((، والحظ املحاور 
الرئيس  ــع  م يتفاهم  املــلــك  أن 
أن  الثاني  الحسن  وأكد  الجديد، 
عالقة  اعتبار  على  صحيح،  ذلك 
منذ  بينهما  تربط  التي  الصداقة 
تفاهم  نشأ  وقــد  سنة،  عشرين 
صداقتهما  سبب  وعــن  بينهما، 
بأنها  املغربي  العاهل  أوضــح 

تــربــيــة، على  مــســألــة 
جــاك  أن  اعــتــبــار 
ــل  شــــيــــراك رجـ
حريص جدا على 
والتربية  اللباقة 
وهو  الحسنة، 
مــا يــوجــد عند 
ــرب،  ــغ مــلــك امل
وأضــــاف أنــه 
يحافظ  عندما 
املــــــرء عــلــى 
مدى أكثر من 
سنة  أربعني 

من  تلقاها  التي  الحسنة  العادات  على 
مربيته أو من الذين سهروا على تربيته، 
وعندما  حية،  ذاكــرة  له  أن  يعني  فهذا 
يتميز  فإنه  حية،  ذاكــرة  للمرء  تكون 
باالحترام واالعتراف بالجميل والوفاء، 
وعليه، ألح امللك على أن الصداقة التي 
مسألة  هي  الفرنسي  بالرئيس  تجمعه 
املشترك  القاسم  أن  وأضـــاف  تربية، 
بينه وبني الرئيس الفرنسي، هو أنهما 
وهما  للتحرير،  رفيقني  ظل  في  ترعرعا 
الجنرال دوغول وامللك املغفور له محمد 

الخامس.
فاتح  يوم  ملكي  صحفي  لقاء  وأثناء 
الفرنسية  التلفزية  للقناة   1996 ماي 
العالقات  املغربي  العاهل  ثمن  الثانية، 
املغربية الفرنسية عندما أكد أن عالقات 
املد والجزر طبيعية بني كل الدول، وألح 
على أن املغرب وفرنسا لم يعرفا فترات 

عصيبة منذ زمن بعيد.  
أول  كانت  الثاني،  الحسن  وفاة  بعد 
زيارة لشيراك إلى املغرب بتاريخ التاسع 
امللك  خاللها  التقى   ،2003 أكتوبر  من 
ثالثة  زار  ذلك  بعد  ثم  السادس،  محمد 

مدن مغربية، هي فاس وطنجة والرباط، 
كما كان اليوم األخير من زيارته للمغرب 
خطابا  إللقائه  مناسبة  أكتوبر(،   11(
األولى  بغرفتيه  املغربي  البرملان  أمــام 
الزيارات  هــذه  جانب  وإلــى  والثانية، 
لبالدنا،  شيراك  بها  قام  التي  الرسمية 
عن  الصحفية  املصادر  من  عدد  تحدثت 
األضواء،  عن  بعيدا  له  متكررة  زيــارات 

خاصة ملدينة تارودانت.
استمرت العالقات املمتازة بني املغرب 
وفرنسا، بعد أن خلف نيكوال ساركوزي 
حيث  اإلليزيه،  قصر  في  شيراك  جــاك 
كان املغرب هو أول محطة يتوجه إليها 
وكانت  األوروبـــي،  االتحاد  دول  خــارج 
وخــالل   ،2007 أكــتــوبــر   23 بــتــاريــخ 
مع  مباحثات  ساركوزي  أجرى  الزيارة 
من  عــددا  ووقــع  السادس،  محمد  امللك 
خاصة  البلدين،  بني  التعاون  اتفاقيات 
والتعاون  النقل  قطاعات  مستوى  على 
القضائي والضمان االجتماعي واملعادن، 
حيث تجاوز الغالف املالي لتلك املشاريع 
ثاني  كان  أنه  كما  أورو،  ماليير  ثالثة 
رئيس فرنسي، بعد شيراك، يلقي خطابا 

أمام البرملان املغربي.

فرانسوا هوالند 
وإيمانويل ماكرون وبوادر 

سحب البساط من تحت 
فرنسا لمصلحة أمريكا

شكل فوز فرانسوا هوالند على نيكوال 
ساركوزي في االنتخابات الرئاسية التي 
من  للعديد  مفاجأة   ،2012 سنة  جــرت 
الدول ومن بينها املغرب، إذ طبع األجواء 
وخصوصا  كبير،  توتر  البلدين  بــني 
بعدما قامت الشرطة الفرنسية باستدعاء 
الطيف  عبد  املغربية  املخابرات  مدير 
الحموشي، للتحقيق معه من أجل مزاعم 
التعذيب، وهو األمر الذي أدى إلى تشنج 
التفاقية  املغرب  وتجميد  العالقات،  في 
عادت  ثم  فرنسا،  مع  القضائي  التعاون 
زيارة  بعد  مجاريها  إلى  املياه  ذلك  بعد 

الرئيس الفرنسي للمغرب سنة 2015.
عهد  على  تماما  مختلف  ــر  األم لكن 
ماكرون..  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
فمع اقتراب نهاية واليته، تمر العالقات 
املغربية الفرنسية بفترة »صمت مطبق«، 
ما يطرح تساؤالت عديدة حول مستوى 
العالقات بني البلدين الشريكني على أكثر 
لم  املاضي،  الصيف  ومنذ  صعيد،  من 
يتبادل الجانبان الزيارات الدبلوماسية، 
ــة الــتــجــســس  ــضــي ــا تــســبــبــت ق ــم ــي ف
شروط  باريس  وتشديد  )بيغاسوس( 
املغاربة،  للمواطنني  التأشيرات  منح 
في تلبد سماء عالقات البلدين بالغيوم، 
أنه أصبح يعير  يبدو  املغرب ال  أن  كما 
الفرنسية  لالنتخابات  كبيرا  اهتماما 
وما ستنتج عنها، حيث لوحظ أن املغرب 
الثالث  السنوات  في  اتجه 
أمريكا..  إلــى  األخيرة 
فهل هو تقارب مغربي 
أم  ظــرفــي،  أمريكي 
يتعلق  ــر  ــ األم أن 
بتوجه جديد على 
حــســاب فــرنــســا، 
مــا ســيــؤدي إلى 
فـــقـــدان فــرنــســا 
ــا  ــهـ ــحـ ــالـ ــصـ ملـ

باملغرب ؟ 

منذ االستقالل.. ظل ما يحدث في فرنسا يؤثر بشكل كبير على المغرب، خصوصا عند صعود أي 
رئيس جديد لقيادة بالد األنوار، وكان لذلك تأثير  على المغرب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما 

ميزت مرحلة حكم كل رئيس فرنسي عالقات خاصة بالعاهل المغربي، سواء في شقها اإليجابي أو 
السلبي.. فقد تميزت العالقات بين البلدين على عهد الرئيس شارل ديغول، أول رؤساء الجمهورية 

الخامسة الذي استمر في حكمه من سنة 1959 إلى سنة 1969، تميزت بمنعطفين: في مرحلة 
أولى، كانت العالقات بين البلدين عادية وطبيعية، إلى أن جاءت حادثة اغتيال الزعيم االتحادي 

المهدي بنبركة فوق األراضي الفرنسية، وفي مرحلة ثانية، أدى هذا الحادث إلى قطيعة بين البلدين 
استمرت إلى ما بعد وفاة الجنرال ديغول، ولم تنته إال سنة 1972، عندما استأنفت العالقات بين 

البلدين من جديد بقيام الملك الحسن الثاني بزيارة رسمية إلى فرنسا بالتزامن مع المحاولة االنقالبية 
الثانية التي قادها الجنرال أوفقير.

ساركوزيماكرونهوالند
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كواليس  صحراوية

بيع خدمة إنسانية 
يقود إلى اعتقال 

طبــيــــب

كلميم. األسبوع 

وكيل  شخص  في  العامة،  النيابة  تفاعلت 
مع  سريع  بشكل  كلميم،  ابتدائية  لدى  امللك 
وضعته  الذي  األخضر  بالرقم  فورية  شكاية 
املبلغني  إشــارة  رهن  العامة  النيابة  رئاسة 
وقد  ــوة،  ــرش وال املــالــي  الفساد  جــرائــم  عــن 
باملركز  يشتغل  أخــصــائــي  أطــاح بــطــبــيــب 
تم  بعدما  بكلميم،  الجهوي  االستشفائي 
مالي  مبلغ  على  بالحصول  متلبسا  ضبطه 
من  درهم   1000 مقداره  الرشوة  سبيل  على 

أجل تسهيل خدمة إنسانية.
من  بتعليمات  جــاء  املــلــف  هــذا  تــحــريــك 
عبر  بإشعار  توصلت  التي  العامة،  النيابة 
التي  السيدة  أقارب  أحد  من  األخضر  الخط 
األمر  ليتطور  جراحية،  عملية  لها  ستجرى 
مقابل  برشوة  ومطالبتهم  ابتزاز  عملية  إلى 

إجراء العملية بشكل مستعجل.
السريع  وتفاعلها  العامة  النيابة  استجابة 
مع شكايات املواطنني، تروم حماية املواطنني 
من كل أشكال الفساد وخدمتهم بالشكل األمثل 

في إطار تكريس مبدأ الشفافية واملواطنة.
بكلميم يحظى  الصحي  املرفق  يــزال  وال 
املواطنني،  عموم  طــرف  مــن  سيئة  بسمعة 
من  البعض  سببه  الـــذي  التسيب  بسبب 
حيث  الصحية،  املؤسسة  على  املحسوبني 
باملستشفيات  الثقة  يفقد  املرتفق  أصبح 
بسبب  مجهوال  مصيرا  ويصارع  العمومية 

جشع البعض منهم.

هل تـتراجع إسبانيا عن دفع المعاشات للبوليساريو ؟
عبد اهلل جداد. العيون 

 

قبل  الدفاع اإلسبانية  بيانات وزارة  كشفت 
6 ماليني  ما مجموعه  تنفق  إسبانيا  أن  أيام، 
لقدماء  تقاعدية  معاشات  على  سنة  كل  أورو 
والذين  الصحراء،  من  املنحدرين  املحاربني 
الحدود  وحراسة  البرية  القوات  في  خدموا 
االستعمار  إنهاء  قبل  اإلسبانية  والشرطة 
في  كمتقاعدين  تسجيلهم  ــم  وت باملنطقة، 

صفوف قواتها املسلحة.
بعضهم  التحق  الخضراء،  املسيرة  بعد 
بجبهة البوليساريو، وسجنت غالبيتهم آنذاك 
باعتبارهم  والئهم،  في  وتشكيكا  منهم  خوفا 
ســــالح تخشى  ــي  ــل ــام وح مـــدربـــني  كـــانـــوا 
أو  بقوا  ممن  الكثيرون  فعل  كما  معارضتهم 
البوليساريو  أن  ومــعــروف  للمغرب،  ــادوا  ع
استغلت ملفاتهم سياسيا، وتاجرت بوثائقهم، 
بإسبانيا  تمثيلياتها  تبيعها  كانت  حيث 
للسلطات  ليقدموها  طائلة  بمبالغ  لألجانب 
للحصول  املتقاعدين  هؤالء  كأبناء  اإلسبانية، 

على الجنسية.
بهؤالء،  الخاصة  املعاشات  أن  واألكــيــد 
حني  إلى  الدفاع  وزارة  إدارة  تحت  ستبقى 
بسدادها  وستستمر  تبعاتها،  من  التخلص 
لكن   ،1977 سنة  منذ  ذلــك  على  ــت  دأب كما 
تدفع  وهــي  إسبانيا  أن  في  يكمن  الغريب، 
ــاعــديــن، تــجــد مـــن أوائـــل  ــق ــت ــعــاشــات امل م
البوليساريو  بجبهة  قياديني  املستفيدين، 
وعلى رأسهم إبراهيم غالي، ممن يدعون قيام 
معاشات  على  يقتاتون  بينما  وهمية،  دولة 
وصدقات الدول، وموائد اللئام من املحرضني 
كبار  استفاد  املغربية،  اململكة  مصالح  على 
استفاد  كما  البوليساريو  جبهة  قياديي 
وثائقها  ومــن  املعاشات،  تلك  من  أتباعهم 

التي سهلت حصولهم على الوثائق الثبوتية 
اإلسبانية والتطبيب داخل إسبانيا، والتنقل 

بعموم تراب أوروبا.
تجميع  إسبانيا  قررت   ،2020 سنة  وفي 
تحت  أنواعها،  بمختلف  املعاشات  جميع 
االجتماعي  والضمان  اإلدمــاج  وزارة  لــواء 
املعاش  يشمل  لم  القرار  هذا  لكن  والهجرة، 
بقي  الذي  الصحراء،  من  باملنحدرين  املتعلق 
اعتبره  ما  وهــو  الــدفــاع،  وزارة  إمــرة  تحت 
على  اإلبقاء  يخص  سياديا  قرارا  املتتبعون 
بعض  إلســكــات  سياسي،  كــريــع  املــنــح  تلك 
األبواق املدافعة عن البوليساريو من الداخل، 
أن  ــح،  واضـ بشكل  أيــضــا  منه  يفهم  لكنه 
إسبانيا ماضية بشكل رسمي في التخلي عن 
ملف الصحراء عموما، وأن عزل ملف التقاعد 
االنكباب  إلــى  إشــارة  هو  امللفات  باقي  عن 
على التخلص من تلك التركة الثقيلة واملكلفة 
أزمات  عليها  جرت  والتي  الصحراء،  لقضية 

سياسية هي في غنى عنها.

وقد ظهرت بوادر ما سبق، باإلعالن اإلسباني 
الصحراء  بمنطقة  لها  عالقة  وجــود  عــدم  عن 
سنة  منذ  بها  مرتبطة  تعد  لم  وبأنها  رسميا، 
1975، وأنها ال تديرها من قريب وال من بعيد، 
قبل  كذلك،  وستبقى  مغربها  في  الصحراء  ألن 
بمبادرة  الرسمي  باالعتراف  توجهها  تزكي  أن 
قبل  الصحراء  مللف  نهائي  كحل  الذاتي  الحكم 
السياسي  االبــتــزاز  مظاهر  كل  وتلغي  ــام،  أي
الخرائط  تصحيح  فيها  بما  سابقا،  املعهودة 

الرسمية لدى الحكومة اإلسبانية.
اإلسبانية،  الــدفــاع  وزارة  لوائح  وحسب 
 ،2021 سنة  ففي  الرسمية،  للبيانات  ووفقا 
الخزينة  من  تلقوا  شخصا   1102 هناك  كان 
ألف  و800  ماليني   5 مجموعه  ما  اإلسبانية 
 1338 كان هناك  مثال،   2016 أورو، وفي سنة 
ألف  و635  ماليني   6 من  استفادوا  شخصا 
 1315 لـ  إسبانيا  دفعت   2017 وسنة  أورو، 
شخصا، وسنة 2018 لـ 1295 شخصا، وسنة 

2019 دفعت لـ 1298 شخصا.

قناة »العيون« تواصل رسالتها بنكهة حسانية

العيون. األسبوع

السياسية  رسالتها  أداء  في  نجحت  أن  بعد 
ــل مــخــيــمــات تــنــدوف  ــ ــوغــل داخ ــت ــالل ال مــن خـ
على  واالنــفــتــاح  الــدعــايــات،  مــن  الكثير  وفضح 
من  الــرغــم  وعلى  باملخيمات،  املعيشي  الــواقــع 
لتطويرها  املخصص  الدعم  من  استفادتها  عدم 
واالعتناء بمواردها البشرية وبرامجها الداخلية، 
أن تصمد في  الجهوية  »العيون«  قناة  استطاعت 

من  مشاهديها  على  حفاظا  املتغيرات  كل  وجه 
األقاليم الجنوبية للمملكة وموريتانيا واملخيمات 
باقة  بث  وتواصل  العالم،  أنحاء  باقي  غرار  على 
عبر  متابعون  يصفها  التي  الرمضانية  برامجها 
من  »قريبة  بأنها  االجتماعي  التواصل  مواقع 

تطلعات الجمهور«.
باقة  ملشاهديها،  »العيون«  قناة  تقدم  وهكذا، 
دورتها  ضمن  املتنوعة  التلفزيونية  البرامج  من 
املبارك  رمضان  شهر  في  الجديدة  البرامجية 
من  حــزمــة  على  تشتمل  والــتــي   ،2022 للعام 
البرامج الثقافية واالجتماعية والتراثية والدينية 

أعلنت  قد  وكانت  والترفيهية، 
لشهر  البرامجي  مخططها  عن 
»سيشهد  أنــه  مــؤكــدة  رمــضــان 

التجديد  عن  فضال  ملحوظا،  تنوعا 
هذا  تضمنه  الـــذي  الهائل  والتطوير 
وبرامج  قيمة  دينية  برامج  من  املخطط 
ترفيهية وثقافية ورياضية تعكس غنى 
وتراعي  املغربية«،  الصحراء  ثقافة 
»العيون«،  لقناة  البرامجية  الشبكة 
مدن  تعرفه  الــذي  والــتــعــدد  التنوع 

املغربية،  الصحراء  وبوادي  وحواضر 

تعكس  أن  املقدمة  األعــمــال  تــحــاول  حيث 
تعرفه  الـــذي  الــعــمــرانــي  الــتــطــور 
العيون  وجهة  الجنوبية،  األقاليم 
خاص،  بشكل  الحمراء  الساقية 
 تماشيا مع السياسة التنموية للمملكة.
 2022 رمضان  برامج  وتحظى  هــذا، 
بمتابعة مكثفة يعكسها النقاش الدائر 
مما  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر 
تدل  السنة  هذه  خاصة  نكهة  أضــاف 
املغربية  الصحراء  سكان  اهتمام  على 

باملنتوج اإلعالمي الحساني املغربي.

سفير المغرب 
في موريتانيا يعزي 

في وفاة شيخ الطريقة 
القــــادرية
العيون. األسبوع 

بموريتانيا،  الدينية  الصوفية  الطرق  سجلت 
شبار،  حميد  بموريتانيا،  املغرب  سفير  مبادرة 
نواكشوط،  جنوب  كلم   150 ملسافة  تنقل  الذي 
برحمة  املشمول  وفاة  في  العزاء  واجب  لتقديم 
هلل الشيخ اياه ولد الشيخ طالب بويا، الخليفة 
الفاضلي  السند  ذات  القادرية  للطريقة  العام 
بمقر  وذلــك  الغربية،  وإفريقيا  بموريتانيا 

الزاوية في بلدة النمجاط بوالية الترارزة.
العزاء  واجب  بتقديم  يتعلق  األمر  كان  وإن 
في  املتمثلة  الفقيد  أســرة  فــإن  املــغــرب،  باسم 
ايــاه  الشيخ  ولــد  العزيز  عبد  الشيخ  نجليه 
والشيخ طالب بويا ولد الشيخ اياه، ومنتسبي 
اعتبروا  الفاضلية،  القادرية  الزاوية  ومريدي 
على  املغرب  حرص  تؤكد  رسالة  التعزية  هذه 
الطرق  تدعم  إسالمية  كدولة  بتقاليده  الوفاء 

الدينية املتميزة بالتسامح والتصوف.

تزايد حاالت االغتيال 
داخل البوليساريو

العيون. األسبوع 

مخيمات  داخــل  مــن  مــصــادر  أوردت 
جبهة  مسلحي  من  أفــرادا  أن  تندوف، 
الــبــولــيــســاريــو، أقــدمــوا يـــوم اإلثــنــني 
األخير، وفي عز شهر رمضان، على قتل 
الذي  بالرصاص  رميا  باملخيمات  شاب 

أصابه داخل سيارته رباعية الدفع.
ضمن  تدخل  العملية  هذه  أن  ويبدو 
لها  يتعرض  التي  الجسدية  التصفية 
شباب املخيمات، وخاصة تيار املعارضة 
داخل  املزرية  األوضــاع  يستنكر  الــذي 

املخيمات، وكذا فساد القادة.
وتعتبر هذه الحادثة ثالث جريمة في 
باملخيمات،  املحتجزين  ضد  شهر  ظرف 
حيث قتل قبل أسبوعني شابان، وهو ما 
من  ويضاعف  املحتجني  أصــوات  يرفع 
مبادئ  دكت  التي  الجبهة  قيادة  متاعب 

حقوق اإلنسان في التراب.

الكثيري يشيد بالمقاومة في الصحراء

طرفاية. األسبوع 
 

قال املندوب السامي للمقاومة وأعضاء جيش 
التحرير، مصطفى الكثيري، أن استرجاع مدينة 
بداية  بحق  يعد  الوطن،  حظيرة  إلــى  طرفاية 
العرش  قاده  ودبلوماسي  نضال سياسي  مسار 
استكمال  أجــل  من  املغربي  والشعب  العلوي 

الوحدة الترابية.
 64 الذكرى  تخليد  بمناسبة  الكثيري  وأضاف 
السترجاع هذه املدينة إلى حظيرة الوطن األم، أن 
املغربية  الدبلوماسية  خاللها  حققت  الذكرى  هذه 
تحت قيادة امللك، انتصارات وإنجازات في أعماق 
واألقصى،  األوســط  والشرقني  اإلفريقية  الــقــارة 
املعمور،  أصقاع  من  وغيرها  وأوروبـــا  وأمريكا 
بمدينتي  قنصلية  بتمثيليات  ردودهــا  وتجسدت 

الداخلة والعيون.
وسجل املندوب السامي للمقاومة، أن القبائل 
القرن  أواخر  ومنذ  بضراوة  قاتلت  الصحراوية 
واألطــمــاع  األجنبي  ــدوان  ــع ال عــشــر،  التاسع 
املجاهد  حول  فالتفت  املنطقة،  في  االستعمارية 
الشيخ ماء العينني كافة مشايخ الطرق الصوفية 
و»تاجنت«  و»البراكنة«  ــرارزة«  ــت »ال من  بكل 
العينني  مــاء  املجاهد  أن  مبرزا  و»الــحــوض«، 

امللك،  عاصمة  فاس  مدينة  إلى   1906 سنة  قدم 
للسلطان  الصحراوية  القبائل  بيعة  لتجديد 
الــســالح  مــنــه  وليتسلم  الــعــزيــز  عــبــد  ــوالي  مـ
االستعمارية  القوات  ملواجهة  والزاد  والذخيرة 

الفرنسية واإلسبانية.

الكثيري
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ــال  ــ ــاس امل ــ ــت ــ قـــضـــايـــا اخ
كبيرا  ــاال  إشــك تــطــرح  ــام  ــع ال
واملجلس  الــداخــلــيــة  ــوزارة  ــ ل
وللسطات  للحسابات  األعلى 
من  املشرع،  ولــدى  القضائية 
ــذه اآلفـــة  ــه ــصــدي ل ــت أجـــل ال
خزينة  تنخر  التي  الخطيرة 
واملجالس  الترابية  الجماعات 
املـــنـــتـــخـــبـــة واملـــؤســـســـات 
رؤساء  من  فالكثير  العمومية، 
متابعون  املحلية  الجماعات 
العام  باملال  تتعلق  قضايا  في 
هذه  رئــاســة  فــي  ومستمرون 
صدرت  من  ومنهم  املجالس، 
فـــي حــقــه أحـــكـــام قــضــائــيــة، 
قــوانــن  ــع  وضـ يتطلب  مــمــا 
العام  ــال  املـ لحماية  جــديــدة 
تكون  فــهــل  ــتـــاس..  االخـ مــن 
قانون  في  البديلة  العقوبات 
والقانون  الجنائية  املسطرة 
السترجاع  مــدخــا  الجنائي 
املهربة؟  أو  املنهوبة  ــوال  األم
وهل تسمح العقوبات الجديدة 
الجنائية  السياسة  تغيير  في 

وترشيد االعتقال؟

فضيحة اختالس أموال 
البرنامج االستعجالي 

أمــوال  اختاس  قضية  تعد 
»الـــبـــرنـــامـــج االســتــعــجــالــي 
ــر  ــوزي ال عــهــد  فــي  للتعليم« 
من  اخشيشن،  أحمد  السابق 

الــقــضــايــا الــتــي هــزت الــرأي 
ــوال  أم تبديد  بسبب  ــعــام،  ال
 5( ــم  دره مليار   44 لـــ  تصل 
مايير دوالر(، إال أن التحقيق 
زال  ال  ــة  ــضــي ــق ال هــــذه  فـــي 
سنوات،  مرور  ورغم  مستمرا، 
ــم املــســؤولــن  ــدي ــق ــم ت ــت لـــم ي
للعدالة،  امللف  عن  الحقيقين 
فقط  يقتصر  التحقيق  وظــل 
وبعض  ــوزارة  ال موظفي  على 
فيما  األكاديميات،  مسؤولي 
املسؤولن  التحقيق  يشمل  لم 
تلك  فــي  ــوزارة  ــ ال عــن  الكبار 

الفترة.
محمد  يقول  اإلطار،  هذا  في 
جمعية  ــس  ــي رئ ــوســي،  ــغــل ال
حماية املال العام، أن »فضيحة 
البرنامج االستعجالي إلصاح 
عنها  الحديث  اختفى  التعليم 
من  كبيرة  ميزانية  كلف  بعدما 
إلى  مشيرا  العمومي«،  املــال 
أن »ملف القضية أحيل حسب 
مختصة  محاكم  على  الجهات 
ملف  منها  األموال،  جرائم  في 
بفاس،  االستئناف  بمحكمة 
تعرف  ال  امللفات  بقية  بينما 
عنهم الجمعية املغربية لحماية 
املال العام أي شيء«، وأضاف: 
وفي  الوطني،  العام  »الـــرأي 
سياق تحريك بعض املتابعات 
املتهمن  بعض  ضد  القضائية 
الفساد  وقضايا  جــرائــم  فــي 
ونهب املال العام، والتي اتخذ 
إيجابية  قرارات  القضاء  فيها 

كان  إذا  ما  يتساءل  وشجاعة، 
واملشرفن  املسؤولن  بعض 
التعليم  قطاع  على  املباشرين 
املسؤولية  عن  بمنأى  ببادنا 
ــاس وهــدر  فــي تــبــديــد واخــت
االستعجالي،  البرنامج  مايير 
وغير  املحاسبة  فوق  هم  وهل 
خاضعن للقانون واملساءلة؟«.

ردع مختلسي
 المال العام

تــعــج مــحــاكــم االســتــئــنــاف 
العام  املــال  اختاس  بجرائم 
الذي  الوضع  وهــو  والفساد، 
ــد مـــن الــهــيــئــات  ــدي ــع دفـــع ال
مطالبة  إلـــى  والــجــمــعــيــات 
بتشديد  واملؤسسات  الحكومة 
املراقبة، ومعالجة قضايا تبديد 
للمؤسسات  العمومية  األموال 
ــات الـــتـــرابـــيـــة  ــ ــاع ــ ــم ــجــ ــ وال
الغرامات  بفرض  واملجالس، 

املالية قصد استرجاعها.
السنتيسي،  البرملاني  ويرى 
الكبيرة  املالية  »الغرامات  أن 
الناجعة  الحلول  بن  من  هي 
املختلسة  األمــوال  السترجاع 
وردع مختلسي املال العام، عبر 
تتراوح  مالية  غرامات  إصدار 
قيمة  من  مــرات   10 إلى   7 من 
األموال املختلسة، مع مصادرة 
الناتجة  واملنقوالت  املمتلكات 
والحكم  املختلس،  املــال  عــن 

حتى  التنفيذ،  موقوفة  بعقوبة 
التفكير  شخص  أي  حاول  إذا 
في اختاس املال العام يخشى 
الثقيلة،  والغرامات  العواقب 
التعامل  ضــرورة  على  مشددا 
مختلسي  مع  وصرامة  بحزم 
ــعــمــل على  الـــعـــام، وال ــال  ــ امل
للخزينة،  الدولة  أموال  إعادة 
بالسراح  بعضهم  تمتيع  أو 
كفاالت  وضعه  مقابل  املؤقت 
حن  إلــى  جــدا  كبيرة  مالية 

صدور الحكم«.
وكشف أن مشروعي القانون 
الجنائية  واملسطرة  الجنائي 
بديلة  عقوبات  على  اعتمدا 
في  املعتقلن  عــدد  لتخفيض 
إطار االعتقال االحتياطي، وفق 
وتماشيا  الدستور  مقتضيات 
يعرفها  التي  الــتــطــورات  مــع 
ــطــور  ــي وت ــرب ــغ املــجــتــمــع امل
األمنية،  والتهديدات  الجريمة 
مشيدا بعمل الوكالة القضائية 
للمملكة في استخاص املبالغ 
والغرامات املحكوم بها لفائدة 
استرجاع  في  ودورها  الدولة، 
أو  الغرامات  ســواء  األمـــوال، 

األموال املختلسة. 

عرقلة محاربة الفساد

املجتمع  جمعيات  من  الكثير 
الحقوقية  واملنظمات  املدني 
محاربة  في  كبير  بــدور  تقوم 

إعداد. خالد الــغازي

بعد المطالبة بعدم حبس   لصوص  المال  العام 

هل تصلح العقوبات البديلة 
لمكافحة الفساد ؟

تشهد العديد من محاكم اململكة ملفات وقضايا تتعلق باختالس 
كبار،  ومنتخبين  رؤساء جماعات  فيها  املتابع  العام،  املال  وتبديد 
من  ومنهم  النافذ،  بالسجن  أحكام  حقه  يف  صدرت  من  منهم 
حصل ىلع عقوبة موقوفة التنفيذ، وآخرون استفادوا من السراح 

املؤقت رغم صدور أحكام اإلدانة يف حقهم يف انتظار قرار محكمة النقض.
ومن بين القضايا التي هزت الرأي العام، قضية تبديد أموال الصندوق الوطني 

البيضاء حكما موقوف  بالدار  االستئناف  االجتماعي، حيث أصدرت محكمة  للضمان 
التنفيذ يف حق املدير العام السابق للصندوق بـ 4 سنوات حبسا موقوف 

6 ماليير سنتيم للخزينة، وأنزلت الهيئة غرامات  التنفيذ، وإعادة 
األموال  استرداد  أجل  من  املتابعين  حق  يف  ثقيلة  مالية 

املنهوبة التي تصل لـ 31 مليار درهم. 
وهبيالداكي

عبد النباوي

محمد الغلوسي: 

»اشتراط وزارة العدل أن 
تحال الشكايات املقدمة 

ضد بعض األشخاص 
الذين تحوم حولهم 

شبهات فساد، ىلع وزارة 
الداخلية إلبداء رأيها يف 

املوضوع، يعد انتكاسة 
حقوقية وتجعل السلطة 

القضائية تفقد أحد 
مقومات وجودها، وهو 
استقالليتها عن باقي 
السلط.. فهل ستسمح 

الدولة ومؤسساتها 
والفرق البرملانية، 

بتشريع يحمي 
املتورطين يف الفساد 

والرشوة؟«
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لجرائم  والــتــصــدي  الــفــســاد 
العام في بعض  املال  اختالس 
املؤسسات املنتخبة أو مجالس 
إال  الترابية،  الجماعات  بعض 
اعتبروا  ومهتمني  متتبعني  أن 
أن محاولة وزارة العدل وضع 
شروط أمام شكايات الجمعيات 
املوجهة للقضاء، بمثابة عرقلة 

لعملها في محاربة الفساد.
محمد  الحقوقي  يؤكد  وهنا 
الدور  أهمية  على  الغلوسي، 
ــه جــمــعــيــات  الــــذي تــقــوم بـ
واملنظمات  املــدنــي  املجتمع 
تقديم  خــالل  مــن  الحقوقية 
الشكايات إلى القضاء للتبليغ 
عن الفساد أو افتراض وجود 
فـــي بعض  فــســاد  ــهــات  شــب
املرافق العمومية أو املجالس 
تدبيرها  يتولى  املنتخبة، 
مهام  لهم  أسندت  أشخاص 
معتبرا  العمومي،  التدبير 
أن  العدل  وزارة  اشتراط  أن 
ضد  املقدمة  الشكايات  تحال 
بعض األشخاص الذين تحوم 
على  فساد،  شبهات  حولهم 
رأيها  إلبداء  الداخلية  وزارة 
انتكاسة  يعد  املــوضــوع،  في 
السلطة  ويــجــعــل  حــقــوقــيــة 
مقومات  أحد  تفقد  القضائية 
استقالليتها  وهو  وجودها، 
عن باقي السلط، وتساءل: هل 
ومؤسساتها  الدولة  ستسمح 
بتشريع  البرملانية،  والفرق 
ــعــض األشـــخـــاص  يــحــمــي ب
ــاد  ــس ــف ــي ال ــ املـــتـــورطـــني ف
والـــرشـــوة وحــمــايــتــهــم من 
التي  املجتمعية،  ــة  ــاب ــرق ال
يــشــكــلــهــا املــجــتــمــع املــدنــي 
ــام  ــي انـــتـــهـــاك ت ــاد، فـ ــجــ ــ ال
والقانون  الدستور  ملقتضيات 
الــدولــيــة ذات  واالتــفــاقــيــات 

الصلة بمكافحة الفساد؟

البديلة العقوبات 

ــع داخــل  ــدور نــقــاش واسـ يـ
واملؤسسة  العدالة  منظومة 
البحث  أجــل  من  التشريعية، 
لبعض  ــدائـــل  وبـ ــول  حــل عـــن 
قصد  السجنية،  الــعــقــوبــات 
املعروضة  امللفات  من  التقليل 
الــنــزالء  الــقــضــاء، وعــدد  على 
ــاج  ــ ــم إدم ــي الـــســـجـــون، ثـ فـ
وسط  في  واملتهمني  املتابعني 
املجتمع من جديد، وفق مقاربة 
عقوبات  عن  بعيدا  اجتماعية 

سلب الحرية.
الغلوسي،  املــحــامــي  يــقــول 
اللجوء  يمكن  تدابير  هناك  أن 
االعتقال  تدبير  عــوض  إليها 
ــي، بــحــيــث هــنــاك  ــاط ــي ــت االح
القضائية،  املراقبة  ــراءات  إج
ــراح،  ــة سـ املــتــابــعــة فــي حــال
ــحــدود،  ــة، إغـــالق ال ــكــفــال وال
والتي  السفر،  جــواز  وسحب 
االعتقال  مشكل  تحل  أن  يمكن 
ــاطــي، خــصــوصــا في  ــي االحــت
جـــانـــب الـــجـــرائـــم والــجــنــح 

ــى أن  الــبــســيــطــة، مــشــيــرا إلـ
أن  يمكن  البديلة  العقوبات 
إعــادة  في  جديدة  آلية  تشكل 
لألشخاص  وتمنح  اإلدمـــاج، 
الــذيــن لــيــســت لــهــم ســوابــق 
قضائية أو ارتكبوا جرائم من 

قبل.
القانون  مراجعة  إلى  ودعــا 
هذا  تقنني  اتجاه  في  الجنائي 
صالحيات  وتقييد  االعتقال 
تعليلها  مــع  العامة  النيابة 
تعلق  املتخذة، سواء  للقرارات 
التحقيق  بقاضي  أو  بها  األمر 
األشخاص  وضــع  يتم  عندما 

رهن االعتقال االحتياطي.
ــد املــحــامــي  ــن جــانــبــه، أكـ م
إطار  في  أنــه  كنون،  الحسني 
الجنائية  املــســطــرة  مــشــروع 
سيذهب  الجنائي،  والقانون 
املغرب في اتجاه إيجاد بدائل 
يؤدي  أن  بينها  من  للعقوبة، 
املتهم خدمة عمومية للمجتمع، 
الــقــضــائــيــة،  الـــحـــراســـة  أو 
الــكــفــالــة، تــفــعــيــل مــســطــرة 
الــصــلــح، والــتــنــازل عــن أداء 
تعتبر  التي  املالية،  الغرامات 
العقوبة  ــبــدال  الســت وســيــلــة 
هذه  كل  شــأن  من  إذ  النافذة، 
أن  العامة  والسياسة  التدابير 
املؤسسة  على  العبء  تخفف 
ــظــاظ  ــت االك ألن  ــة،  ــي ــســجــن ال
ليست فيه منفعة ال للدولة وال 
للمؤسسة السجنية، مبرزا أنه 
يمكن اللجوء للعقوبات البديلة 
من  ســواء  الحكم،  صــدور  قبل 
قاضي  أو  العامة،  النيابة  قبل 

التحقيق.

ترشيد االعتقال 
بعقوبة أخرى

االحتياطي  االعــتــقــال  يــعــد 
ــة من  ــري ــظ ــن ال والـــحـــراســـة 
ــل املــعــمــول بــهــا في  ــوســائ ال
القضاء، ألجل الحد من الجريمة 
وحماية املشتبه فيه ومحيطه، 
تبني  السنوات،  مرور  مع  لكن 
يعتبر  االحتياطي  االعتقال  أن 
بعض  حــق  فــي  قاسيا  ــرارا  قـ
جنحية  قضايا  في  املوقوفني 
خالف  أو  النفقة  مثل  بسيطة، 
ــضــرب،  ال تــبــادل  أو  عــائــلــي 
العامة  النيابة  قــرار  أن  حيث 
بوضع أشخاص رهن االعتقال 
ارتفاع  من  يزيد  االحتياطي، 

السجنية  املؤسسات  ساكنة 
ويساهم في االكتظاظ.

ــر مــحــمــد الــغــلــوســي  ــب اعــت
ــاطــي  ــي االحــت ــقـــال  ــتـ االعـ أن 
يشكالن  النظرية  والحراسة 
وقــانــونــيــا،  حقوقيا  مشكال 
وإنسانيا، إذ أن هناك ارتفاعا 
وبالتالي،  املعتقلني،  عدد  في 
من  إشكالية  يطرح  فاملوضوع 
السجون،  في  االكتظاظ  حيث 
ومن زاوية النجاعة القضائية، 
املعتقلني  بعض  وأن  خاصة 
ــة رهــن  يــقــضــون مـــدة طــويــل
ــال االحــتــيــاطــي وفــي  ــق ــت االع
تبرأتهم،  تتم  قد  املطاف  نهاية 
أقل  مخففة  أحكام  صــدور  أو 
االحتياطي،  االعتقال  مدة  من 
مراجعة  ضــرورة  على  مشددا 
عن  والتخفيف  املسألة  هــذه 
الوظيفة  تؤدي  لكي  السجون 
العقابية التي تهدف إلى إعادة 

إدماج الفرد داخل املجتمع.
البرملاني  ــال  ق جــانــبــه،  مــن 
ــســي، أن  ــي ــت ــســن ال إدريــــــس 
االحتياطي  االعتقال  موضوع 
يــلــقــى االهــتــمــام والــعــنــايــة 

السلطة  قــبــل  مـــن  ــكــبــيــرة  ال
رئيس  في  املمثلة  القضائية، 
النيابة العامة، على اعتبار أنه 
يخلق إشكالية للوكالء العامني 
يضطرون  إذ  ــك،  ــل امل ــالء  ــ ووك
ــال حــفــاظــا على  ــق ــت ــى االع إلـ
وعلى  والتحقيق  البحث  سرية 
أن  مضيفا  والقرائن،  الحجج 
نسبة االعتقال االحتياطي تصل 
لـ 45 باملائة من عدد املعتقلني، 
مما ينتج عن ذلك اكتظاظ كبير 
مشاكل  ويخلق  السجون،  في 
إلى  اإلدمــاج،  إعادة  عملية  في 
منهم  كبيرا  ــزء  ج أن  جــانــب 
بنسبة  البراءة  على  يحصلون 
تتراوح بني 20 إلى 25 باملائة 

من مجموع املعتقلني.
تفكيرا جديا  هناك  أن  وأبرز 
للسلطة  املنتدب  الرئيس  بني 
القضائية محمد عبد النباوي، 
ورئيس النيابة العامة الحسن 
وهبي،  العدل  ووزيــر  الداكي، 
ــن حـــلـــول بــديــلــة  لــلــبــحــث عـ
ــحــاالت  لــالعــتــقــال، حــســب ال
واألشخاص  الجرائم  وطبيعة 
السوار  غــرار  على  املتابعني، 
املالية  والكفالة  اإللكتروني 
ــالق الــحــدود واملــراقــبــة  ــ وإغ
صــدور  حــني  ــى  إل القضائية، 
وأن  سيما  ال  النهائي،  الحكم 
ابتدائيا  الــتــقــاضــي  مــراحــل 
واســتــئــنــافــيــا، تــضــمــن حق 
املحاكمة  فــي  فــيــه  املــشــتــبــه 

العادلة.

االعتقال يزيد 
في اكتظاظ السجون 

يشكل االكتظاظ في السجون 
منها  يعاني  حقيقية  معضلة 
التابعون  واملوظفون  النزالء 
ــشــيء  ال الـــســـجـــون،  إلدارة 
وتعزيز  املراقبة  يتطلب  الذي 
ــي هذا  ــوارد الــبــشــريــة، وف ــ امل
كنون،  الحسني  يقول  السياق 
أصبح  املــغــربــي  »املــشــرع  أن 
ملزما بأن يأخذ بعني االعتبار 
هذه املشاكل التي تعاني منها 
خالل  السجنية  املــؤســســات 
الجنائية،  املسطرة  مناقشة 
ونصوص  حلول  وضــع  قصد 
تقليص  إلــى  تهدف  قانونية 
الضغط  وتخفيف  االكــتــظــاظ 
السجنية  املــؤســســات  عــلــى 
مشيرا  القضائية«،  وامللفات 

مالئمة  ــة  ــي ــظــرف »ال أن  إلـــى 
الوقائية  التدابير  بهذه  لألخذ 
على  تعمل  أن  من شأنها  التي 
االحتياطي،  االعتقال  ترشيد 
النيابة  رئاسة  وأن  سيما  ال 
بتعميم  قامت  أن  سبق  العامة 
العامة،  النيابات  على  منشور 
أو  االبتدائية  باملحاكم  ســواء 
محاكم االستئناف، للعمل على 
االحتياطي،  االعتقال  ترشيد 
بمعنى أن هذا اإلجراء ال يمكن 
الضرورة  عند  إال  إليه  اللجوء 

القصوى«.
املحامي  يقول  جانبه،  مــن 
ــرة  ــاهـ »ظـ أن  ــي،  ــوسـ ــلـ ــغـ الـ
إليها  النظر  يجب  االكتظاظ 
االعتقال  ترشيد  زاويـــة  مــن 
البت  وتــســريــع  االحــتــيــاطــي، 
املعروضة  املحاكمة  في قضايا 
تعلق  ــواء  ــقــضــاء، سـ ال عــلــى 
أو  التحقيق  بــقــضــاء  األمـــر 
ترشيد  ألن  الجالس،  القضاء 
من  يخفف  أن  يمكن  االعتقال 
السجون،  في  االكتظاظ  نسبة 
ويساهم في تخفيف العدد على 
العدالة«، مضيفا أن »العقوبات 
تساهم  أن  شأنها  من  البديلة 
على  االكــتــظــاظ  تخفيف  ــي  ف
في  وأيضا  السجون،  مستوى 
االحتياطي،  االعتقال  ترشيد 
النيابة  صالحيات  تقييد  وفي 
العامة في اللجوء إلى االعتقال 
االحتياطي بشكل كبير، كما من 
تضع  أن  العقوبات  هذه  شأن 
الساكنة  نسبة  الرتــفــاع  حــدا 
عن  العبء  وتخفف  السجنية 

املؤسسات السجنية«.

إعادة النظر في القضايا 

ــاذ كــنــون، أن  اعــتــبــر األســت
القضايا  مــن  النفقة  مسألة 
األسرية التي تتطلب املراجعة، 
ألن االمتناع ال يكون عن قصد، 
فيه  يتوفر  ال  املمتنع  أن  حيث 
وإنما  الجنائي  القصد  عنصر 
تحول  ــروف  ــ ظ ــاك  هــن ــكــون  ت
مطالبا  للنفقة،  تسديده  دون 
بضرورة وضع حلول أخرى أو 
الجرائم،  لهذه  بديلة  عقوبات 
التنفيذ  موقوفة  عقوبة  مثل 
أو تفعيل  أو خدمة اجتماعية، 
يتدخل  لكي  ــل  األرام صندوق 
الشخص  أن  ثــبــت  حـــال  ــي  ف
املمتنع عن تأدية النفقة يعاني 
على  ــادر  قـ غير  أو  عجز  مــن 
العمل أو لديه مرض أو ظروف 

طارئة. 
وأشار إلى أن جرائم األموال 
)الشيكات( بدورها تحتاج إلى 
مراجعة وعقوبات أخرى، وذلك 
في إطار تصور شامل إلصالح 
مستوى  على  العدالة  منظومة 
ــن املــقــتــضــيــات  مــجــمــوعــة مـ
الجنائي  بالقانون  املتعلقة 
واملسطرة الجنائية، واملسطرة 
في  املعقول  واألجـــل  املدنية، 

التقاضي واملحاكمة العادلة.

الحسين كنون: 

»املشرع املغربي 
أصبح ملزما بأن يأخذ 

بعين االعتبار هذه 
املشاكل التي تعاني 

منها املؤسسات 
السجنية خالل مناقشة 
املسطرة الجنائية قصد 

وضع حلول ونصوص 
قانونية تهدف إلى 

تقليص االكتظاظ 
وتخفيف الضغط ىلع 

املؤسسات السجنية 
وامللفات القضائية«.

قضية اختالس أموال »البرنامج االستعجالي للتعليم« يف عهد الوزير 
السابق أحمد اخشيشن، من القضايا التي هزت الرأي العام، بسبب تبديد 

أموال تصل لـ 44 مليار درهم )5 ماليير دوالر(، إال أن التحقيق يف هذه 
القضية ال زال مستمرا، ورغم مرور سنوات، لم يتم تقديم املسؤولين 

الحقيقيين عن امللف للعدالة، وظل التحقيق يقتصر فقط ىلع موظفي 
الوزارة وبعض مسؤولي األكاديميات، فيمالم يشمل التحقيق املسؤولين 

الكبار عن الوزارة يف تلك الفترة.
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الربـاط  ياحسرة

»كنز« الضرائب بين اإلدارة المحلية واإلدارة المركزية

10 مليارات ضريبة واحدة من أجور موظفي المجالس 

شهادات من
الرواد

عرفة  ابن  اإلله  عبد  الدكتور  الرائد  من  شهادة 
ولئن   ..(( فيها:  جاء  املغربي  األدب  عميد  حق  في 
وظيفة  تكريس  فــي  أســبــق  العربي  املــشــرق  ــان  ك
الحديث، فإن املغرب قد  العمادة األدبية في العصر 
في  وفعاليتها  الوظيفة  هذه  استمرارية  على  حافظ 
لتقاليد  ترسيخا  الجراري  عباس  الدكتور  شخص 
بطابع  وطبعا  اإلسالمي،  الغرب  في  مرعية  أدبية 
واإلسالمي  والعربي  املغربي  واالنتماء  الوطنية 
تحقق  متكاملة  دوائر  وهي  واملتوسطي،  واإلفريقي 
نفهم حدود هذه  أن  فعلية، وينبغي  إنسانية  كونية 
الثنائية  إطــار  في  باملغرب  ارتباطها  في  العمادة 
التي تحدثنا عنها: »مغرب/مشرق«، وليس فقط في 
الحيز الجغرافي للمملكة املغربية، ألن قضايا الفكر 
والثقافة أوسع من الحدود السياسية للدول ومغرب 
اليوم واألمس له عمق ثقافي وروحي يتجاوز حدود 
السياسة حاليا بكل تأكيد، فإذا كان طه حسني هو 
عميد األدب العربي في املشرق، فإن عباس الجراري 

هو عميد األدب العربي في املغرب(( انتهى. 
للنشر  الدولي  املعرض  لفعاليات  الشهادة  هذه  نقدم 
والكتاب واملشرفني على تنظيم: »الرباط عاصمة الثقافة 

للعالم اإلسالمي« و»عاصمة الثقافة في إفريقيا«.

فـــوجـــئ   ،1995 لـــســـنـــة  رمـــــضـــــان  فــــي 
الـــربـــاطـــيـــون بــســيــاج يــفــصــل ضــفــة نــهــر أبــي 
ــريــــق ومــــــن األودايـــــــــــة إلـــى  ــن الــــطــ ــ رقـــــــــراق عـ
بنايات  تشييد  عن  تعلن  وبلوحات  القنطرة، 
بطوابق قيل أنها سياحية، وحضر وفد وزاري 
كــان سيحرم  انــطــاق أشغالها، ممــا  إلعــطــاء 
الــتــمــتــع مبــنــظــر الــــرقــــراق.. وســجــل الــتــاريــخ 
املــوقــف الــشــجــاع والــرافــض لــهــذه »الصفقة« 
وكـــان بــطــلــه نــقــيــب الــربــاطــيــن الـــذي خــاض 
معركة ضارية حتى ألغى ذلك املشروع الذي 

حتول اليوم إلى كورنيش جميل.

بعد أسابيع، ستنطلق فعاليات املعرض 
الثقافة  عاصمة  يف  والكتاب  للنشر  الدولي 
مبشاركة حوالي 750 دارا للنشر من مختلف 
دول املعمور، بعرض أزيد من 100 ألف كتاب 
مفكر   500 حوالي  ينشطها  أوراش  وتنظيم 
وباحث وكاتب من العالم أجمع، وستقدم فيه 
واإلبــداع  واألدب  الفكر  أهل  لتكرمي  جوائز 
بجوار  سيكون  العاملي  امللتقى  هذا  الثقايف.. 
فبماذا  الــثــقــافــة..  عــاصــمــة  جــمــاعــة  مــقــر 
يف  تفعل  كما  اخليام  بنصب  هل  ستشارك، 

اجلنائز، أم مبشاركة مشرفة ؟   

أول  اجلـــمـــاعـــي  املــجــلــس  رئــيــســة  تجتاز 
جتـــربـــة يف مــحــاولــة انـــقـــاب عــلــى مــواقــفــهــا 
ــت بــهــا مــخــطــطــات »الـــدافـــعـــن«  ــهـ الـــتـــي واجـ
لــرئــاســتــهــا.. وهـــي بــذلــك تــتــذوق مــا جترعه 
رئــيــس أســبــق مـــن نــفــس »الـــدافـــعـــن« والـــذي 
نـــظـــرا حلــنــكــتــه كـــرجـــل دولــــة صــمــد أمــامــهــم 
الرئيسة  انتدابه.. فهل ستصمد  حتى نهاية 
لاصطفاف  ستتنازل  أنها  أم  الكبار،  صمود 

مع الصغار؟ 

اإلفريقية  الثقافية  السنة  بــدايــة  مــع 
بد  ال  الرباط،  عاصمتهما:  يف  واإلسالمية 
عمادة  على  املتربع  رموزها  بأحد  نذكر  أن 
األدب، العالمة عباس اجلراري، الذي أغنى 
الساحة الثقافية بـ 60 مؤلفا مطبوعا، و40 
دكتوراه   50 الـ  يقارب  ما  وإجناز  مخطوطا، 
و80 رسالة لدبلوم الدراسات العليا، وأشرف 
وله  يكون،  ما  بأحسن  الباحثني  الطلبة  على 
اإلســالمــي  الــديــن  مفاهيم  يف  كبير  ضــلــوع 

عقيدة وشريعة ومنهاجا، أطال اهلل عمره. 

من   173 ــادة  املـ حددتها  الجماعة  مـــوارد 
ــن حصيلة  م وتــتــكــون  الــجــمــاعــي  ــانــون  ــق ال
وقد   ،13 وعددها  املتنوعة  والرسوم  الضرائب 
سبق لنا أن نبهنا - منذ حوالي سنتني - إلى 
يعتمد  ــذي  ال الجبايات  قسم  خــدمــات  تدني 
الحبر  ــالم  وأق الكنانيش  على  معامالته  في 
ـــ»األعــطــاب« التي  ــن نــذكــر ب ــاص، ول ــرص وال
أصابت هذا القسم وعرضت على القضاء.. فمن 
هيكلة املوارد املالية الذاتية في قسم على رأس 
مصالح، تتضح أهميته، ولكن هل يعكسها في 

مداخيله؟ وقبلها هل يؤطره محاسبون؟
فقرار وزير الداخلية بإجبار هذا القسم على 
وتعامله،  معامالته  في  الرقمنة  إلى  الخضوع 
نهائيا  حدا  كثيرا، سيضع  تأخر  وإن  قرار  هو 
وسيضبط  املردودية،  من  وسيرفع  للتجاوزات، 
لكن  بالحقوق،  وأيضا  بالواجبات  امللزمني 
باملعطيات  سيمده  الذي  هو  البشري  العنصر 
ما  املعني  القسم  في  فهل  بالتنفيذ..  ويأمره 
مهام  في  املكونة  البشرية  املـــوارد  من  يكفي 
الجماعة  مجلس  فــي  ــل  وه »املــحــاســبــاتــي«؟ 
واللجنة املالية وامليزانية خبراء في املحاسبة؟ 
على  مليارا   30 يناهز  مــدخــول  أعلى  فمثال 
رقم:  حساب  تحت  الجماعية«  »الخدمات  رسم 
وهذا  امليزانية،  نصف  حوالي  أي   ،30-10-19

منتوج محلي خالص ال يضاهيه الرسم املهني 
بـ 25 مليارا ورقمه في امليزانية: 40-10-25.

ونعود إلى العنصر البشري املكلف »يدويا« 
وتقييد  وبإحصاء  الخدمات  ــاوات  إت بفرض 
هل ضبط  املهني..  للرسم  الخاضعني  املهنيني 
غير  فالبشر  بدائية؟  وسائل  باستعمال  عمله 
لـ»وسوسة  مقاوم  وغير  األخطاء  من  معصوم 
الشيطان«.. ومع ذلك حصل على 55 مليارا من 

رسمني فقط.
من  املعصومة  الرقمنة  آالت  ستحقق  فكم 
املدخول  في  زادت  إن  فهي  املـــؤامـــرات)..(؟، 
فتلك »نعمة« للجماعة، وإن »قلصت« منه فتلك 
إذا  إال  تخطئ  ال  التي  الرقمنة  على  »نقمة« 
تسرب إليها »فيروس« دخيل، وهذا موكول إلى 
قسم غير عادي، بل هو األهم واملمول واملشرف 
على مالية الرباط.. وقد جاءت رئيسة املجلس 
العصر  بخطة جديدة، وأهداف مغايرة تساير 
تغيير  كل  وبالطبع  الحالي،  الرباطي  والجيل 
له مقاومة لن تواجهها إال اإلدارة القوية، ولحد 
إذا  ناجحة  وستكون  ثابتة،  فهي صامدة  اآلن 
فاجأت الرأي العام بإعادة النظر في عمل قسم 
العاصمة من  ازدهار  الجماعية، ألن  الجبايات 
مداخيله وتقهقرها من تقاعسه و»ڤيروساته«.

أسـرارقسم الجبايات أهم كل األقسام الجماعية
العاصمة

بــهــا  لــتــحــمــي  قـــبـــعـــات   6 مـــنـــا  مــجــالــســنــا  نسجت 
شؤوننا،  وتدبر  متثلنا  فهي  الشوائب..  كل  من  الرباطين 
ع لــتــنــظــيــمــنــا، وتــنــفــذ مبا  وتـــدافـــع عـــن مــصــاحلــنــا، وتـــشـــرِّ
يـــوافـــقـــنـــا، وتـــنـــقـــل ألحـــزابـــهـــا هـــمـــومـــنـــا، وتـــضـــغـــط عــلــيــهــا 
لتسويتها.. فهل وظفت هذه القبعات كما يجب يف إسعاد 
ممثليها أو على األقل إشعارهم بأنها موجودة من أجلهم؟ 
ومــــاذا كـــان دورهــــا يف تــأمــن وطــمــأنــة الــســاكــنــة مــن الــوبــاء 
وكـــوارثـــه؟ ألــم تختف إبـــان احلــجــر الــصــحــي وهــي املكلفة 
بصحة ناخبيها؟ أليست املؤمتنة على سلطاتهم وأموالهم 
من  بأنها  تتذكر  ألم  باسمهم؟  واملتكلمة  وأمانهم  وأمنهم 
وبإمكانها ويف استطاعتها حتقيق  صلب ضلوع احلكومة، 
املـــعـــجـــزات بــلــجــانــهــا وخــيــراتــهــا ومــوظــفــيــهــا واملــتــعــاقــديــن 

واملدعمن والشركاء معها؟
الرباط  يلمس يف  واإلفريقي  اإلسامي  العالم  هو  وها 
أحــقــيــة الــتــتــويــج بــتــاج مــرصــع بــالــلــؤلــؤ الــثــقــايف، ومنحها 
العمداء  مــن  مثقفيها  وتــبــرز  خزائنها  لتفتح  كاملة  سنة 
والــنــقــبــاء واألدبــــــاء، وصــنــاع احملـــتـــويـــات.. فــكــان االفــتــتــاح 
ألنــشــطــة ثــقــافــيــة بـــــدون مــثــقــفــن وأصـــــــداؤه لـــم تــتــجــاوز 
ــان املـــأمـــول أن يطير  الـــقـــاعـــة الـــتـــي احــتــضــنــتــه، بــيــنــمــا كــ
عاصمة  الــربــاط  اصطفى  الــذي  العالم  يف  وينزل  ويحلق 
ــا الــفــكــريــة وعــطــاءاتــهــم الــتــي  لــثــقــافــتــه الكــتــشــاف رمـــوزهـ
العلم  وتــنــشــر  اجلــهــل  ــارب  قلعة حتـ إلـــى  مدينتهم  حــولــت 
وجتـــاهـــر بـــاالعـــتـــزاز بـــرجـــاالتـــهـــا احملـــافـــظـــن إلــــى يــومــنــا 
ــذا بــالــتــطــوع الــثــقــايف الـــكـــونـــي.. فــالــربــاط هـــي املــصــفــاة  هـ
إصــداراتــهــا  ومشتل  إنــســانــهــا،  ونــبــل  وحــضــارتــهــا  لتاريخها 
الغني باملراجع والكتب واحملاضرات واملداوالت يف نواديها 
العلمية التي تزخر بها.. فأين موقع أصحاب القبعات من 
يزال  الذي ال  الوباء  إبان  كانوا  وأين  الثقايف؟  الفتح  هذا 
يهدد السكان بتداعياته؟ ثم ماذا أعدوا الستقبال املعرض 
ــان ذا حمولة  كـ فــاملــعــرض وإن  والــكــتــاب؟  لــلــنــشــر  الـــدولـــي 
األفكار  ونظافة  وتــقــدم  حــضــارة  تعكس  مــرآة  فهو  ثقافية، 
التزمت  أقفال  الثقافة هي مفتاح  املنظمة، ألن  للعاصمة 
الصفات،  هذه  اجتمعت  فإن  واألنانية،  والكسل  واخلمول 

فسوف تدفع إلى اخليانة.
ولكن  باملصابيح،  األنــوار  مدينة  بحق  تكون  لن  فعاصمتنا 
بــاألفــكــار واإلبـــــداع والــتــنــظــيــم املــتــقــن لــلــمــنــاســبــات الــثــقــافــيــة، 
ــى الــعــالــم،  ــا بــتــقــدمي صـــنـــاع الــثــقــافــة يف الــعــاصــمــة إلــ وأيـــضـ
ــرافـــق جــمــاعــيــة، لكن  وتــكــرميــهــم وتــخــلــيــد أســمــائــهــم عــلــى مـ
من  ــراة«..  »عــ وتــركــونــا  ألنفسهم  احتكروها  القبعات  أصــحــاب 
التاريخ  أن يحاسبهم  قبل  اعوجاجهم  يــدري، رمبا يصححون 

أو تبهدلهم احملاكم التي فتحت ملفات بعضهم.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

لـــــــسنا  مجا
تحتكر 6 قبعات
 وتركتنا »عراة«

صورة للراحل إبراهيم فرج 
وكان رئيسا للمجلس البلدي 

يف السبعينات، وقد صدر 
مؤخرا كتاب قيم بعنوان: 

»إبراهيم فرج مثال اإلخالص 
والوفاء« تتصدره برقية التعزية 

امللكية املوجهة إلى أفراد 
أسرته، ويف التفاصيل كل 

إنجازاته يف البلدية والعمالة 
والوطن، توثقها شهادات 14 
شخصية من العيار الثقيل.. 

نتذكره يف هذا الشــهر املبارك 
ونترحم ىلع روحه الطاهرة.

املنتخبة،  املجالس  وتسيرها  املحلية  اإلدارة 
لوائحها  على  بــنــاء  الــعــام  للقانون  خاضعة 
العاصمة  فــي  هنا  اإلدارة  وهــذه  التنظيمية، 
الذين  واملواطنني  للحكومة  كبيرة  خدمات  تقدم 
يستفيدون معا من اإلنارة العمومية، والطرقات، 
وجمع  الخضراء،  واملناطق  السيارات،  ومواقف 
الحكومية  للمصالح  األرصفة  وحجز  النفايات، 
وإعفائها من رسوم األراضي العارية غير املبنية 
ومشاريع البناء... إلخ، وبينما يؤدي الرباطيون 
على  ورســوم  وضرائب  ــاوات  إت املجالس  لهذه 
خدماتها بعشرات املاليير، تستفيد الحكومة من 
»املجانية« بالرغم من استقاللية اإلدارة املحلية.
الوجيبات  من  جملة  على  أمثلة  هنا  ونسوق 
العاصمة،  مجالس  على  املفروضة  الضريبية 
أولها وأهمها ضريبة أجور موظفيها التي تناهز 
10 مليارات سنويا، وتليها رسوم وضرائب على 
القيمة املضافة في فواتير استهالك اإلنارة واملاء 
الحكومة،  منها:  املستفيدين  ومــن  والتطهير 
واقتطاعات  الجماعية،  السيارات  على  وضريبة 
أو  طرقي  مشروع  أي  على  الصفقات  مبالغ  من 
خدماتي لفائدة املدينة كضريبة لفائدة الحكومة 

التي تستفيد كاملواطنني منه... إلخ. 
والغريب في األمر، هو صمت هذه املجالس على 
في خدمة  محلية  إدارة  للضرائب وهي  إخضاعها 
تحقيق  إلــى  تسعى  شــركــات  وليست  املواطنني 
تفرج  بل  سكوت،  نستغرب  أخــرى  ومــرة  ــاح..  أرب
البرملان  قبة  في  العمالة  ومجلس  الجماعة  ممثلي 
وفي اجتماعات حزبيهما، على األقل ليبعثا بإشعار 
واهتمامهما  وحضورهما  بوجودهما  للمجلسني 

بشؤون من كلفهما بالدفاع عن »حقوق« العاصمة 
الهيئتان  وحتى  الكبرى،  الــدول  عواصم  كسائر 
ربما  املوضوع،  في  بقرار  تكلفهما  لم  املعنيتان 
»خوفا« من الحكومة أو تفاديا إلزعاجها ما دامت 

تلك الضرائب من جيوب الرباطيني..
اعتراف  انتزاع  عن  يدافعا  لم  ملجلسني  فكيف 
العام،  للصالح  الخدماتية  بمهامهما  حكومي 
يزود هذان  الرباطيني؟ ويوميا  يؤازر حقوق  أن 
باهظة  بــأمــوال  الحكومة  صــنــدوق  املجلسان 

حتى  املالية..  معامالتهما  كل  على  مفروضة 
»فابور«،  تلفونات  في  األعضاء،  بعض  »ثرثرة« 
هلل«،  »جابها  سيارات  في  البنزين  واستهالك 
سواء الحاملة لترقيم »ج« أو تلك املرقمة بأرقام 
الطرقات،  في  االنتباه  تثير  ال  حتى  عمومية 

خصوصا أمام املراقبني األمنيني واملواطنني.
تنتظر  صــارمــة  إجــــراءات  هــنــاك  فصحيح 
تعزيزها  ينبغي  لكن  الــفــاســديــن،  املنتخبني 

بمواجهة كاملة للقانون الجماعي.
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األسبوع  الرياضي

العدد: 1604 من 22 إلى 28 أبريل 2022

أسبوعيات كريم إدبهي

خاليلوزيتش رحل إلى فرنسا لالستجمام
مواقع

هو اللي جات معاه...

خليفة خاليلوزيتش يشعل حرب الوكالء
وكاالت

حتى واحد ما حاملو..

لن أتردد يف تلبية دعوة املنتخب املغربي
الالعب أمين حاريت

مع هاد األحمق، غير شوية ديال الصبر.

»الفيفا« متهد ملعاقبة اجلزائر
مواقع

واقيال غير مؤامرة مغربية..

ال ميكن إقصاء زياش ومزراوي طيلة هذه املدة، ليس 
هناك ما يدعو حلرمانهما من التواجد معنا

رئيس الجامعة، فوزي لقجع
هذا هو املعقول ومطلب اجلماهير املغربية..

 
خاليلويتش صانع املعجزات

موقع »فيفا«
اُكم خدموه عندكم إيال ما َسطَّ

لو انتصر منتخب اجلزائر لقالوا بأنني حكم جيد
الحكم الغامبي غاساما

هادوك راه مراض وبدون روح رياضية.

املاليير تنتظر األسود يف املونديال
الصباح

ياكما بغيتو يقسموها معاكم!

اجلماهير الفاسية تهاجم اجلامعي
جرائد

شكون فيهم إسماعيل وّل حسن؟

ــوداع  »حلــمــي تــبــورش ونــبــضــات قلبي ضــربــات بــعــد الـ
اللي دارت لينا جماهير الرجاء

الطاوسي، مدرب الرجاء
باراكا من فعايل الشالهبية...

نهاية شهر أبريل يوم الحسم للبوسني خاليلوزيتش

 22 الجمعة  يومه  الرياضي  الرجاء  فريق  يخوض 
على  البيضاء  بــالــدار  الخامس  محمد  بمركب  أبــريــل 
الساعة العاشرة مساء، مباراة اإلياب ضد فريق األهلي 

املصري برسم ربع عصبة أبطال األندية البطلة.
لقاء الذهاب انتهى لصالح الفريق املصري بهدفني 
البيضاوي  الفريق  تعرض  أن  بعد  واحـــد،  لهدف 
ملجزرة تحكيمية أمام أنظار الجميع، حيث قاد الحكم 
بقراراته  املباراة  هذه  نــداال  جاك  جون  الكونغولي 
العشوائية التي كانت سببا في هزيمة ممثل املغرب.

الكبير،  جمهوره  وأمــام  الرياضي،  الرجاء  فريق 
إلى  املرور  أجل  من  هدف  من  أكثر  بتسجيل  مطالب 
دور نصف النهاية، علما بأنه يتوفر على كل اإلمكانات 

عامل  أهمها  عوامل  لعدة  كبير،  بانتصار  للخروج 
الذي سيسانده بكل قوة في هذه األمسية،  الجمهور 
كما أن نادي األهلي فقد الكثير من مستواه مقارنة مع 
املواسم األخيرة، إال أن هذا ال يعني بأن املباراة في 
املتناول، ففريق الرجاء عليه أال يتسرع، وأن يحاول 
نظرا  نظيفة،  شباكه  على  الحفاظ  الوقت  نفس  في 

لتجربة وخبرة املصريني.
طرد  بعد  العبني،  وبعشرة  الرياضي  الوداد  فريق 
من  الخامسة  الدقيقة  في  برعونة  ــداودي  ال الالعب 
قلب  من  ثمني  بانتصار  يعود  أن  استطاع  املباراة، 
شباب  لفريق  تــجــاوزه  بعد  الجزائرية،  العاصمة 

بلوزداد أمام أكثر من 35 ألفا من أنصاره.
مساء  الجزائري  الفريق  سيستقبل  األحمر  الفريق 

الخامس  محمد  بمركب  أبريل   23 السبت  يوم 
على الساعة العاشرة مساء.

أجل  من  املباراة  هذه  يلعب  لن  الــوداد  فريق 
الدفاع عن الهدف الذي سجله في مباراة الذهاب، 
بل سيعمل على إظهار كل إمكاناته وهو يخوض 

هذه املباراة مكتمل الصفوف، وليؤكد بأن طموحه 
في  بعيدا  والذهاب  خصمه،  تجاوز  هو  وهدفه 

مرة  آخر  بها  فاز  أن  التي سبق  البطولة،  هذه 
فريق  على  االنتصار  بعد   ،2017 موسم  خالل 

األهلي املصري.
يستغل  لم  اإلفريقي،  االتحاد  منافسة  في 
فريق  مــن  العبني  طــرد  بــركــان  نهضة  فريق 
املصري البورسعيدي، الذي لعب أكثر من 30 
أن  استطاع  ذلك،  ومع  العبني،  بتسعة  دقيقة 

ينهي اللقاء منتصرا بهدفني لهدف واحد.
الفريق البرتقالي سيلعب مباراة اإلياب مساء يوم 

األحد 24 أبريل على الساعة العاشرة ليال وعينه 
على التأهيل وتجاوز هزيمة مباراة الذهاب.

املنافسات  فــي  ألنديتنا  سعيد  حــظ 
اإلفريقية.

هذا الخبر
الحبيب سيدينو رئيسا لحسنية أكادير لوالية جديدة

سيدينو،  الحبيب  بني  مؤخرا  االتفاق  تم 
الوحيد  واملــرشــح  أكــاديــر،  حسنية  رئيس 
الئحة  على  للتوافق  الضور،  أمني  للرئاسة 
للنادي،  العادي  العام  الجمع  أثناء  موحدة، 
والذي من املفروض أن يعقد يوم السبت 23 

أبريل الجاري.
للحبيب  سيخول  الــطــرفــني  اتــفــاق 

سيدينو رئاسة الفريق لوالية جديدة، 
العناصر  ببعض  مكتبه  تعزيز  مع 

من الئحة املرشح أمني الضور.
توصله  وقبل  سيدينو،  الحبيب 
الضور،  أمــني  املرشح  مع  باتفاق 

الجديدة  الئحته  فــي  اعتمد 
األطر  من  مجموعة  على 
لها  يشهد  التي  الشابة، 
الجميع بالكفاءة وحسن 
على  تــتــوفــر  الــتــدبــيــر، 
شهادات عليا من أرقى 

الجامعات األوروبية، لتعوض بعض أعضاء 
اإلضافة  يقدموا  لم  الذين  املسير،  املكتب 
الجماهير  به  تطالب  كانت  ما  وهذا  للنادي، 

السوسية خالل السنوات األخيرة.
رئاسة  توليه  ومــنــذ  سيدينو،  الحبيب 
في  ما  كل  يعمل  وهــو   ،2013 سنة  الفريق 
إلى  بالفريق  االرتــقــاء  أجــل  من  وسعه 
يواجه  ــان  ك ــه  أن إال  ــب،  ــرات امل أعــلــى 
دائما انعدام الدعم املالي من طرف 
من  باملدينة،  الفاعلني  من  العديد 
ومجالس  ومنتخبني،  مستثمرين 
عاصمة  أن  علما  جهوية، 
أجمل  تعتبر من  سوس 
على  السياحية  املــدن 
ــد الـــدولـــي،  ــي ــصــع ال
ــق حــســنــيــة  ــ ــريـ ــ وفـ
املنطقة  يمثل  أكادير 
أنــه  إاّل  ــا،  ــره ــأس ب

مازال يعاني من ضعف املوارد املالية.
من  املــســاعــدات  بعض  هناك  أن  صحيح 
املسؤولني اإلقليميني، لكنها تبقى غير كافية 
الذي  والجمهور  املسير،  املكتب  أهداف  أمام 
ينتظر من فريقه الفوز باأللقاب الوطنية ولم 

ال القارية.
الحبيب  للحسنية،  الــحــالــي  الــرئــيــس 
ابن  فهو  امليدان،  عن  غريبا  ليس  سيدينو، 
وله  القدم،  كرة  مارس  أن  له  املنطقة، وسبق 
والتدبير،  التسيير  ميدان  في  طويلة  تجربة 
الحسنية  بــقــاء  فــي  الفضل  لــه  يــرجــع  كما 
املالية  املساعدات  بفضل  الكبار،  قسم  ضمن 
العديد  حل  في  بها  يساهم  التي  الشخصية 
العريق  الفريق  هذا  مازال  التي  املشاكل  من 

يعاني منها.
العناية  أكادير  حسنية  يلقى  أن  نتمنى 
فعاليات  من جميع  الذي يستحقه  واالهتمام 
املدينة حتى يحقق الفريق أهدافه وطموحاته. سيدينو

االختيار بين عودة المبعدين أو متابعة 
مــن منــزله المونــديال 

الفرنسية،  الجرائد  إحدى  أكدت 
املغربي،  املنتخب  مدرب  إصرار  أن 
إبعاد  على  خاليلوزيتش،  البوسني 
سيكلفه  ــزراوي،  وم زياش  الثنائي 
وأن  خــاصــة  مــنــصــبــه،  شـــك  وال 
بإعادة  يطالب  املغربي  الجمهور 
ــة إلــى  ــالعــبــني، بــاإلضــاف هــذيــن ال
التي  الرسمية  للتشكيلة  هلل،  حمد 

ستمثل املغرب في املونديال.
الجريدة، وبطريقة ساخرة، كتبت 
املدرب  تابع  ما  إذا  تتفاجأ  لن  أنها 
عبر  املونديال  مباريات  البوسني 
ألنه  منزله،  في  الصغيرة  شاشته 
سبق أن عاش نفس الوضع حينما 
انطالق  قبيل  مرتني  إقالته  تمت 
األولى  املرة  العالم:  كأس  نهائيات 
الكوت  ملنتخب  مدربا  كــان  حينما 
من  حرم  حيث   ،2010 سنة  ديفوار 
الذهاب إلى مونديال جنوب إفريقيا، 
والثانية حينما تم إبعاده من طرف 
على  القدم،  لكرة  الياباني  االتحاد 
بعد أيام قليلة من انطالق مونديال 
هو  واحد،  والسبب   ،2018 روسيا 
مع  مجانية  صــراعــات  فــي  دخــولــه 
كلفه  مما  املنتخبني،  نجوم  بعض 

فقدان منصبه في مراحل حاسمة.
أن  ــت،  ــ ــ ــاف ــ ــ أض ــة  ــفـ ــيـ ــحـ الـــصـ
اآلن  لحد  يستفد  لم  خاليلوزيتش 
ــازال يسير  مــن هــذه الـــدروس، ومـ

نفس  النهج.على 

املغربية  امللكية  الجامعة  رئيس 
لكرة القدم، وخالل االجتماع األخير 
بقاء  عــن  أعــلــن  ــري،  ــدي امل للمكتب 
الناخب الوطني على رأس العارضة 
نظرا  الوطني،  للمنتخب  التقنية 
منذ  بــه  ــام  ق الـــذي  الكبير  للعمل 
وصوله إلى املغرب، كما أن مستوى 
وأصبح  كبير،  بشكل  تطور  الفريق 
على  مــتــقــدمــة  جــد  ــب  ــرات م يحتل 

الصعيد اإلفريقي والعاملي.
شك  وال  ستروق  الشهادة،  هــذه 
رئيس  أن  إال  الــوطــنــي،  الــنــاخــب 
الجامعة، وبذكائه الثاقب وبـ»حرفية 

املبعدين  ملف  أعـــاد  لــكــوايــريــة«، 
بأنه  بصرامة  أكــد  حينما  بــهــدوء، 
مــزراوي  نصير  يعاقب  أن  يمكن  ال 
أن  بإمكانه  أحد  وال  الحياة،  مدى 
ــالده،  ب منتخب  مــن  زيـــاش  يــحــرم 
فضال  الالعبني  هذين  بأن  وأضاف 
من  بالرغم  الوطني  القميص  حمل 
الكالم،  هذا  ــراءات.  اإلغ من  العديد 
الرزاق حمد  عبد  على  كذلك  ينطبق 
داخل  املغاربة  الالعبني  وكــل  هلل، 
أبواب  أن  مضيفا  الوطن،  وخــارج 
مفتوحة  ستظل  الوطني  املنتخب 
للجميع، ألن األهم هو الوصول إلى 

الفرحة  لتعم  حالة،  أحسن  في  قطر 
ينتظر  الذي  املغربي  الجمهور  كل 

الشيء الكثير من منتخبه.
خالل  لقجع  فـــوزي  تصريحات 
ــتــب املــديــري  ــك ــمــاعــه مـــع امل اجــت
للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم، 
أن  وهــي  وواضــحــة،  صائبة  كانت 
اآلن  لحد  ــازال  م الوطني  الناخب 
املبعدين  الالعبني  وأن  منصبه،  في 
املنتخب  إلــى  محالة  ال  سيعودون 

الوطني.
أبريل،  شهر  نهاية  إذن  فلننتظر 
من  خاليلوزيتش  سيعود  حينما 
الجامعة  رئيس  معه  ليضع  عطلته، 
حالة  ففي  ــحــروف،  ال على  النقط 
هؤالء  إبعاد  على  وإصــراره  عناده 
شك  وال  الجامعة  ستكون  الالعبني، 
عن  والبحث  إقالته  على  مجبرة 
لن  الشخص  هذا  ألن  جديد،  مدرب 
شعب  رغبة  ضد  الوقوف  يستطيع 
في  ــود  األســ نــجــاح  وأن  بــأكــمــلــه، 
الشمل  بلم  إال  يتحقق  لن  املونديال 

بني جميع مكونات املنتخب.
ينزل  أن  البوسني  املــدرب  فعلى 
طريقة  يغير  وأن  العاجي،  برجه  من 
واملسؤولني،  الالعبني،  مع  معاملته 
في  يبقى  أو  املغربي،  والجمهور 
عبر  الثالث  املونديال  ملتابعة  منزله 
االختيار  ولــه  الصغيرة..  الشاشة 

قبل فوات األوان.

مدرب نهضة بركان إيبينغي 

حمد اللهمزراوي

األندية المغربية على الواجهة اإلفريقية

الوداد من أجل تأكيد انتصار الذهاب 
الرجـاء ونهضـة بركان: ال بديل لالنتصار
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إعــداد : سعيد الريحاني

الشفهية  األسئلة  جلسة  مــرت 
ملف  فتح   دون  بالبرملان  األخيرة 
القيل  ــم  رغـ »الســامــيــر«  ــة  شــرك
االتحاد  جــريــدة  لتكتب  ــقــال،  وال
عن  أعلن  »أخنوش  أن  االشتراكي 
امللف  هــذا  عن  الحكومة  يد  رفــع 
بقوله إن الدولة لها مشكل قانوني 
هذه  فهل  الشركة«..  صاحب  مع 
من  جــزء  أنها  أم  الحقيقة،  هــي 
الحكومة  قضتها  التي  الحاجة 
تأميم  يــتــم  ال  وملــــاذا  بــتــركــهــا؟ 
إلــى أصلها  وإعــادتــهــا  الــشــركــة، 
حقيقية،  »فــرصــة«  بــاعــتــبــارهــا 

غرار  على  زائفة  فرصة  وليست 
»فرصة« التشغيل)..(؟

خبرة  أي  إلـــى  الــحــاجــة  دون 
ــة.. يــمــكــن الــقــول أن  ــصــادي ــت اق
استمرار إغالق مصفاة »السامير« 
على  يــضــّيــع   ،2015 ســنــة  مــنــذ 
حاجياتها  تأمني  فرصة  الــدولــة 
أسعار  تقلبات  الطاقية، ومواجهة 
الــنــفــط عــلــى املــســتــوى الــعــاملــي، 
االطــالع  الــصــدد  هــذا  فــي  ويكفي 
فقد  النقابيني..  تصريحات  على 
انتقادات  نقابية  هيئات  ))وجهت 
رفضها  بــســبــب  الــحــكــومــة  إلـــى 

بتأميم  يتعلقان  قانونني  مقترحي 
البترول،  لتكرير  »السامير«  شركة 
املــحــروقــات((  أســعــار  وتسقيف 
 4 هسبريس/  مــوقــع  ــدر:  ــص )امل

مارس 2022(.
الرفض  هــذا  إذن،  يعني  مـــاذا 
يتعلق  مــقــتــرح  لــكــل  الــحــكــومــي 
أو  ــر«،  ــي ــام »الس شــركــة  بتأميم 
املحروقات)..(،  سوق  في  التدخل 
نقابية،  فعاليات  ))اعتبرت  فقد 
مصفاة  تأميم  الحكومة  رفض  أن 
االشتغال  عن  املتوقفة  املحمدية 
منذ شهر غشت 2015، يفوت على 

الطاقية  حاجياته  تأمني  املغرب 
ووقف غالء أسعار املحروقات التي 
الصدد،  هذا  وفي  العالم..  يعرفها 
الكاتب  اليماني،  الحسني  أوضح 
لصناعات  الوطنية  للنقابة  العام 
أن  الطبيعي،  ــغــاز  وال الــبــتــرول 
رفض الحكومة ملقترحي القانونني 
على  الفرصة  يفوت  املــذكــوريــن، 
املغرب إلعادة  تشغيل »السامير«، 
سواء لتخزين البترول أو تكريره، 
املحروقات  أسعار  تنظيم  وإعادة 
والحد من الغالء الحالي، وأضاف 

أن هذا األمر قد يفهم منه أنه 

الشفهية  المتتبعون لجلسة األسئلة  أن يعيش  لتمر دون  الحكومة  لرئيس  الشهرية  الجلسة  لم تكن 
المنقولة عبر التلفزيون، مشاهد مؤسفة لتدني مستوى النقاش داخل الغرفة التشريعية، مع تجاهل 
مناقشة المشاكل الحقيقية للمواطنين، ويأتي على رأس المواضيع المسكوت عنها، موضوع »فرصة« 
إعادة تشغيل مصفاة »السامير«، وهي فخر الصناعة المغربية طيلة عقود، قبل أن تتحول إلى عنوان ألزمة غير 

مفهومة، في زمن يمكنها أن تشكل فيه ملجئا لتحقيق األمن الطاقي للمغاربة.

إخباريتحليل 

مؤشرات تواطؤ نزار البركة ووهبي 
مع حكومة أخنوش ضد أحسن شركة مغربية

مصفاة »السامير« ضحية السياسيين 

وهبي وبركة وأخنوش خالل إعالن التحالف
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رسالة أخرى بأن الحكومة تنتصر 
وتشجع  حاليا،  القائم  للواقع 
االحتياطات  املزيد من ضرب  على 
املجال،  هذا  في  للمغرب  األمنية 
ــك تــشــجــع عــلــى هــذه  ــذل وهـــي ب
كل  على  اليوم  املفتوحة  األسعار 
إلى أين  التي ال ندري  االحتماالت 
ستصل في إطار االصطدام العاملي 
الذي مصدره هو الطاقة، وأساسا 
اليماني،  وسجل  والغاز،  البترول 
ــقــانــونــن  ال ــرح  ــت ــق م ــض  ــ رف أن 
ــا تم  ــى جــانــب م املـــذكـــوريـــن، إلـ
للفرصة  تفويت  من  عنه  الحديث 
لحق  مــصــادرة  يعد  الــبــاد،  على 
التي  القوانن  تشريع  في  النواب 
ويكرس  املغاربة،  مصالح  تخدم 
من  جـــدوى  ال  يقولون  مــن  دعـــاة 
)املصدر:  والبرملان..((  الحكومة 
موقع هسبريس/ 4 مارس 2022(.

بالنسبة للنقابين، ال جدوى من 
أنهما  طاملا  والبرملان  الحكومة 
يخدم  مــا  تشريع  عــن  يمتنعان 
يبدو  هنا  من  املغاربة..  مصلحة 
ــاذا  طـــرح الـــســـؤال مــشــروعــا: مل
تتراجع األحزاب عن فتح موضوع 
»السامير« بمجرد نيل حصتها من 

الحكومية؟ الكعكة 
ــحــزب االســتــقــال  فــقــد ســبــق ل
بمقترح  تقدم  أن  النواب،  بمجلس 
أصــول  بتفويت  يقضي  ــانــون  ق
التكرير  لصناعة  املغربية  الشركة 
»الســـامـــيـــر« لــحــســاب الـــدولـــة، 
ــر«  ــي »الســام أن  الـــحـــزب  وأكــــد 
ودعــامــة  اقــتــصــاديــة  معلمة  هــي 
ــة لــاقــتــصــاد الــوطــنــي  أســاســي
التنموية  االجتماعية  بــأبــعــاده 
لدورها  بالنظر  واالستراتيجية، 
النفطية  الصناعات  تطوير  فــي 

بها،  املرتبطة  الخدمات  ومختلف 
وتصدير  الطاقي  األمــن  وضمان 
املكررة،  املحروقات  من  الفائض 
لــآالف  الشغل  مناصب  وتوفير 
مباشرة  بطريقة  العاملة  اليد  من 
أن  إلى  وأشــار  مباشرة..  غير  أو 
الرياح جرت بما ال تشتهي السفن 
خوصصة  الحكومة  قررت  عندما 
التكرير  لصناعة  املغربية  الشركة 
تأسيسها  تــم  التي  »الســامــيــر«، 
الشريفة  والــشــركــة   1959 سنة 
للبترول )1913( سنة 1997، ودمج 
هذا  تأهيل  أجــل  مــن  الشركتن 
لتتحول  االستراتيجي،  القطاع 
ثقيل  عــبء  إلــى  الخوصصة  هــذه 
ضحية  ذهبت  التي  الشركة  على 
االرتــجــالــي، وتدخل  الــقــرار  هــذا 
نتيجة  ــتـــاالت  االخـ ــة  ــ دوام ــي  ف
إليها  املفوت  الجهة  احترام  في عدم  عليها  املنصوص  االلتزامات 

التدبير  وســوء  التحمات،  دفتر 
التتبع  ــاب  ــي غ فـــي  والــتــســيــيــر 
واملواكبة واملراقبة، لتتكبد بعدها 
وتفقد  كبيرة،  خسائر  الشركة 
وعجزها  املــالــي  ــوازن  ــت ال معها 
وما  أنشطتها،  في  االستمرار  عن 
ترتب عنه من توقف كلي لنشاطها، 
ــراف  األط جميع  حقوق  وضــيــاع 
شوف  )املصدر:  بها..((  املرتبطة 

تي. في/ 5 فبراير 2021(.
هـــكـــذا كـــــان يـــتـــحـــدث حـــزب 
فبراير  شهر  غاية  إلى  االستقال 
كان  لــه  بالنسبة  والــحــل   ،2021

املادة  ))تطبيق  وهو  سها، 

كيف حول »البام« واالستقالل 
مصفاة »السامير« إلى وقود انتخابي

العامودي

سبق لحزب االستقالل بمجلس النواب، أن تقدم بمقترح قانون يقضي بتفويت 
أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير »السامير« لحساب الدولة، وأكد الحزب 

أن »السامير« هي معلمة اقتصادية ودعامة أساسية لالقتصاد الوطني بأبعاده 
االجتماعية التنموية واالستراتيجية، بالنظر لدورها في تطوير الصناعات 

النفطية ومختلف الخدمات المرتبطة بها، وضمان األمن الطاقي وتصدير الفائض 
من المحروقات المكررة، وتوفير مناصب الشغل لآلالف من اليد العاملة بطريقة 

مباشرة أو غير مباشرة..

هكذا كان يتحدث حزب 
االستقالل إلى غاية شهر فبراير 

2021، والحل بالنسبة له كان 
سهال، وهو ))تطبيق المادة 

األولى من المقترح على تفويت 
جميع األصول والممتلكات 

والعقارات والرخص وبراءات 
المملوكة للشركة  االختراع 

المغربية لصناعة التكرير في 
طور التصفية القضائية ونقلها 

لحساب الدولة، وذلك طبقا 
ألحكام الفصل 71 من الدستور 

المنشآت  بتأميم  المتعلقة 
ونظام الخوصصة.. بما أن 

أصول الشركة عادت لملكية 
الدائنين العموميين بما في 

ذلك إدارة الضرائب والمؤسسات 
العمومية بحصة  والمقاوالت 
كبيرة، وما يقتضي ذلك من 

ضرورة المحافظة على هذا 
الرصيد الوطني من التالشي 
من خالل تمكين الشركة من 

لمواجهة  أنشطتها،  استعادة 
متطلبات األمن الطاقي وحماية 
المستهلك المغربي من الزيادات 
المتوالية في أسعار المحروقات 
بعد قرار تحرير األسعار في سنة 

2016، واالقتصاد من الفاتورة 
الطاقية التي تكلف خزينة 

الدولة أمواال طائلة((
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تفويت  على  املقترح  مــن  األولــى 
ــول واملــمــتــلــكــات  ــ ــ جــمــيــع األص
والــعــقــارات والــرخــص وبـــراءات 
االختراع اململوكة للشركة املغربية 
لصناعة التكرير في طور التصفية 
الدولة،  لحساب  ونقلها  القضائية 
من   71 الفصل  ألحكام  طبقا  وذلك 
املنشآت  بتأميم  املتعلقة  الدستور 
ونظام الخوصصة.. بما أن أصول 
الدائنني  مللكية  عـــادت  الــشــركــة 
إدارة  ذلــك  فــي  بما  العموميني 
واملقاوالت  واملؤسسات  الضرائب 
وما  كــبــيــرة،  بحصة  العمومية 
يقتضي ذلك من ضرورة املحافظة 
من  الــوطــنــي  الــرصــيــد  ــذا  ه على 
الشركة  تمكني  خالل  من  التالشي 
ملواجهة  أنشطتها،  استعادة  من 
وحماية  الطاقي  األمــن  متطلبات 
الــزيــادات  من  املغربي  املستهلك 
املحروقات  أسعار  في  املتوالية 
بعد قرار تحرير األسعار في سنة 
الفاتورة  من  واالقتصاد   ،2016
الدولة  تكلف خزينة  التي  الطاقية 

أمواال طائلة(( )نفس املصدر(.
ما مصير هذه املقترحات؟ وملاذا 
نيله  بمجرد  البركة  ــزار  ن سكت 
إلى  الحكومية  الكعكة  من  نصيبه 
التجربة  في  أخنوش  عزيز  جانب 
من  املكونة  الحالية،  الحكومية 
أن  طاملا  »السامير«  شركة  أنصار 
اللطيف  عبد  وهو  اآلخر،  الحليف 
وهبي، األمني العام لحزب األصالة 
ــان بــــدوره أحــد  واملـــعـــاصـــرة، كـ
محطة  تشغيل  إعادة  إلى  الداعني 
األصالة  فريق  إن  بل  »السامير«، 
املستشارين  بمجلس  واملعاصرة 
الشركة  تفويت  صفقة  يعتبر  كان 
محاطة  فاشلة  »صفقة  املــذكــورة 

بكثير من الشبهات«.
حزب  جعل  فقد  ــك،  ذل مــن  أكثر 
إعادة تشغيل  واملعاصرة  األصالة 
ــر« واحــــدا من  ــي ــام مــحــطــة »الس
التي  االنتخابية  حملته  عناوين 
الحكومة،  في  الدخول  إلى  قادته 
))وعد  يلي:  ما  الصحافة  وكتبت 
ــعــاصــرة في  ــة وامل ــال حـــزب األص
بــرنــامــجــه االنــتــخــابــي الــخــاص 
 8 ليوم  االنتخابية  باالستحقاقات 
إعادة  على  بالعمل   ،2021 شتنبر 
تشغيل مصفاة »السامير« وضمان 
باإلضافة  للمغرب،  الطاقي  األمن 
إلى العمل على إحداث هيئة رقابة 
تضبط مجال املحروقات ومحاربة 
ــاف الــحــزب في  االحــتــكــار، وأضـ
حول  أخرى  مقتضيات  برنامجه، 
يتعلق  فـ»فيما  املحروقات،  قطاع 
بقطاع املحروقات، ومن أجل تدبير 
اقترح حزب  للقطاع،  ناجع ومقنن 
األصالة واملعاصرة تطوير العرض 
خالل  من  البديل،  للوقود  العام 
الطبيعي  العضوي والغاز  الوقود 
والغاز  املسال  الطبيعي  والغاز 
الطبيعي املضغوط وغاز البروبان 
دعم  على  زيـــادة  والــهــيــدروجــني، 
العمومي  النقل  شبكات  تطوير 
السيارات،  )صناعة  اإللكتروني 

يقترح  كما  الــحــضــري..(،  النقل 
إعادة  ذاته،  االنتخابي  البرنامج 
لتأمني  »السامير«  تشغيل مصفاة 
باملغرب  والتخزين  التكرير  نشاط 
لتقوية االستقالل الطاقي لبالدنا، 
جــديــدة  تنظيمية  هيئة  وخــلــق 
عن  مسـؤولة  للهيدروكاربورات 
ومحاربة  الربح  هوامش  تقنني 
ــار«(( )املــصــدر:  ــك حـــاالت االحــت

موقع العمق/ 30 غشت 2021(.
األصالة  حزبي  حديث  كثرة  إن 
واملعاصرة واالستقالل عن ضرورة 
هي  »الســامــيــر«،  محطة  تشغيل 
إلى  تنتبه  الصحف  جعلت  التي 
امللف،  لهذا  السياسي  االستغالل 
الذي يعرفه نزار البركة - على سبيل 
املثال - جيدا، فقد سبق له أن جلس 
محمد  الــســعــودي  امللياردير  مــع 
الشركة  كانت  عندما  العامودي، 
الحتمي)..(،  اإلفالس  نحو  تتجه 
إلى  معلقة  أسئلة  عــدة  ظلت  وقــد 
اليوم.. كيف يمكن السكوت  حدود 
إلى  على شركة وصلت مديونيتها 
ماليير   10 ومنها  درهم،  مليار   30
درهم لفائدة الجمارك، قبل أن تعلن 

عن إفالسها..
الشركة  »الســامــيــر«،  قصة  إن 
الثالثة«،  امللوك  بـ»جوهرة  امللقبة 
على  الصحافة  تداولتها  أن  سبق 
التي  الشركة  وهي  واســع،  نطاق 

بدأت في عهد حكومة أحمد بالفريج 
سنة 1958، عندما قاد عبد الرحيم 
بوعبيد، وزير االقتصاد والزراعة، 
مغربية  مصفاة  إنــشــاء  مــشــروع 
االقتصادي  االستقالل  في  تساهم 
وانظروا  للمملكة..  والصناعي 

للفرق بني األمس واليوم.
بعدة  مرورها  فبعد  اليوم،  أما 
أصبحت  القصة  كل  فإن  مراحل، 
الصحفية  املقاالت  في  مختصرة 
التي انتشرت منذ سنة 2015 قبل 
على  املغربي  القضاء  يدخل  أن 
املحكمة  ــدرت  ))أص حيث  الخط، 
القضائية  بالتصفية  قـــرارهـــا 
لشركة »السامير« التي بات يمتلك 
الــســعــودي محمد  رجــل األعــمــال 
املائة  في   67 العامودي،  حسني 
من أسهمها عبر مجموعته »كورال 
ــوم«، وذلـــك إثـــر األزمـــة  ــي ــرول ــت ب
الشركة،  عاشتها  التي  الخانقة 
وكــذا  املغربية،  الحكومة  وعجز 
مالكها، عن إيجاد حل لهذه األزمة.. 
باملحكمة  املــشــورة  غرفة  وقضت 
القضائية  بالتصفية  التجارية، 
العام  الــرأي  شغلت  التي  للشركة 
أهم  »السامير«  تعّد  إذ  املغربي، 
وتــوزيــع  لتكرير  مغربية  شــركــة 
النفط، وتشّغل املئات من املغاربة، 
تأكيد  بعد  املحكمة،  قــرار  ويأتي 
تقرير - أنجزه خبراء من املحكمة - 

على وجود صعوبات مالية كبيرة.. 
فاملحكمة  املغربي،  القانون  ووفق 
بالتصفية  تــقــضــي  ــة  ــجــاري ــت ال
القضائية حينما تعجز املقاولة عن 
تسديد ديونها وتصبح وضعيتها 
املالية مختلة بشكل ال رجعة فيه.. 
القضائية  التصفية  ــرار  ق ويعد 
وإنهاء  للشركة  إقبار  قرار  بمثابة 
ويترتب  القانونية،  شخصيتها 
عن ذلك تفويتها ليحصل الدائنون 

والعمال على حقوقهم.
وكانت شركة »كورال بتروليوم« 
قد اقترحت ضخ مبلغ مادي ضخم 
إلنقاذ »السامير« من اإلفالس، غير 
أن املال املطلوب لتجاوز الضائقة، 
كان كبيرا، إذ وصلت ديونها إلى 
قرابة 43 مليون دوالر(( )املصدر: 

عدة وكاالت(.
الحكومة  أن  ــول،  ــق ال خــالصــة 
سياسية  أطــــراف  ــود  ــ وج ــم  رغـ
ــات عــلــى ظهر  ــخــاب ــت ــت االن ــب رك
األصالة  )حزب  »السامير«  شركة 
االستقالل(،  وحــزب  واملعاصرة 
ما  ــو  وه مغلقا،  ظــل  املــلــف  ــإن  ف
فــرص  ــدار  ــ إه مــن  ــدا  ــزي م يعني 
الطاقي،  ألمــنــه  املــغــرب  تحقيق 
للحفاظ  الوحيدة  الوسيلة  وهو 
عــلــى االســـتـــقـــرار ومــواجــهــة 
السلم  زمن  في  األسعار،  تقلبات 

والحرب)..(.

 
متظاهرون يطالبون  بإعادة فتح »السامير«

خالصة القول، أن الحكومة رغم وجود أطراف سياسية ركبت 
االنتخابات على ظهر شركة »السامير« )حزب األصالة والمعاصرة 

وحزب االستقالل(، فإن الملف ظل مغلقا، وهو ما يعني مزيدا 
من إهدار فرص تحقيق المغرب ألمنه الطاقي، وهو الوسيلة 

الوحيدة للحفاظ على االستقرار ومواجهة تقلبات األسعار، في 
زمن السلم والحرب)..(.
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إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

شــهــدت مـــديـــنـــة ســبــتــة احملــتــلــة 
األمــن صباح  أمــام مديرية  احتجاجات 
يوم السبت املاضي، تنديدا مبقتل شاب 
يف عــقــده الــثــانــي بــرصــاصــة نــاريــة على 
دراجته  كــان يقود  الــرأس حني  مستوى 

النارية بحي »برينسيبي«.
ــــذي  ــــي الـ ــنـ ــ وبـــســـبـــب االنـــــفـــــات األمـ
يعرفه هذا احلي الشعبي الذي أغلبية 
قــاطــنــيــه مــغــاربــة، نــظــم الــعــديــد منهم 
الشرطة  مــركــز  أمـــام  احتجاجية  وقــفــة 
الــرئــيــســي بــاملــديــنــة مــطــالــبــني بــتــوفــيــر 
من  وأطفالهم  أرواحهم  حلماية  األمن 

االعتداءات باألسلحة النارية.

القصر  املتوسطي  امليناء  يعرف 
ــات  ــ ــروق ــن اخلــ ــ الـــصـــغـــيـــر عــــــددا م
والتجاوزات من طرف بعض املوظفني 
من  العشرات  وجد  حيث  به،  العاملني 
املواطنني الذين أخذوا تذاكر العبارات 
رحلة  اخلــضــراء حتمل  اجلــزيــرة  مــن 
أنفسهم  ــدوا  وجــ ــاب،  ــ واإليـ الــذهــاب 
مــطــالــبــني مـــن طـــرف مــوظــفــي هــذا 
إسبانيا،  ــى  إل عودتهم  خــال  امليناء 
ــدة، ممـــا دفــع  ــ ــدي ــذ تـــذاكـــر جــ ــأخـ بـ
تدبير  ســوء  على  لاحتجاج  بعضهم 
من  اآلالف  يقصده  الــذي  املرفق  هذا 
العائدين  واملغاربة  والسياح  الزائرين 
فتح حتقيق يف  يتم  فهل  وطنهم..  إلى 
التي  والتجاوزات  مثل هذه اخلروقات 

تسيء لصورة املغرب ؟  

امتناع سلطات سبتة احملتلة عن 
اجلهات  »باب سبتة« وصمت  معبر  فتح 
املــغــربــيــة عــن تــوضــيــح ســبــب تــأخــره عن 
اســتــقــبــال املــواطــنــني، دفـــع الــعــديــد من 
األسبوع  خــال  لاحتجاج  سبتة  سكان 
ــهــــات غــيــر  املــــاضــــي، وادعـــــــت بـــعـــض اجلــ
الرسمية، أن سبب عدم فتح املعبر راجع 
ــازة،  إلـــى وجــــود مــوظــفــني إســبــان يف إجــ
تــؤكــد أن السبب  لــكــن مـــصـــادر مــطــلــعــة 
الرئيسي هو أن املدينة تعيش احتفاالت 
بـــ»أســبــوع اآلالم« الــســنــوي، وهــو مــا دفع 
السلطات املعنية إلى تأجيل فتح املعبر 

إلى وقت آخر لم يعلن عنه بعد. 

»قفـة رمضـان« تعمق أزمة األحرار بفاس 

نهب أراضي المقبرة في شهر رمضان بجماعة أزال 

فاس

توزيع »قفة رمضان« منتهية الصالحية 
يــقــوم الــعــديــد مــن الــتــجــار هـــذه األيـــام 
املبادرة  هذه  للفقراء،  رمضان«  »قفة  بمنح 
الذين  املواطنني  مــن  العديد  استحسنها 
تنتظر  الفقيرة  الفئة  من  طوابير  يشاهدون 
ــن أجـــل نــيــل تلك  ــدوم صــاحــب املــحــل م قـ
غذائية  مساعدات  على  تحتوي  التي  القفة 
من  الــعــديــد  يعرفه  ال  مــا  لكن  رمضانية، 
املواطنني، هو قيام بعض التجار بمنح »قفة 
رمضان« وبداخلها مواد منتهية الصالحية، 
حيث يستغلون شهر رمضان كذريعة لتقديم 
للتخلص  كانت  الحقيقة  في  لكنها  الصدقة، 
غير  والبضائع  الفاسدة  الغذائية  املواد  من 
الصالحة لالستهالك، حيث يتم إفراغها في 

أكياس بالستيكية وورقية من أجل التخلص 
وغالبا  املواد،  لهذه  الرئيسية  العبوات  من 
»املساعدات«  هذه  من  املستفيدون  يجد  ما 
التي  كالقطنيات  فاسدة،  مواد  الرمضانية 
أخذت الحشرات )السوسة( تنخرها بسبب 
مضي زمن طويل وهي مخزنة مما عرضها 
التساؤالت  من  العديد  يطرح  مما  للتلف، 
مثل  مراقبة  في  السلطات  دور  غياب  حول 
حفظ  قسم  رأسها  وعلى  املساعدات  هــذه 
وذلك  املستهلك،  حماية  وجمعية  الصحة 
الفئة  هذه  وسالمة  صحة  حماية  أجل  من 
عملية  من  والفقراء  البسطاء  املواطنني  من 

منحهم مواد فاسدة باسم »قفة رمضان«.

عملية  عرفت  فقد  الــســيــاق،  نفس  وفــي 
السلطة  طــرف  مــن  رمــضــان«  »قفة  تــوزيــع 
املحلية لهذه السنة، استياء وتذمرا شديدين 
من األسر املعوزة، حيث تم منح املساعدات 
تطوان  عمالة  بلوائح  املسجلني  لألشخاص 
وإقصاء األغلبية، خصوصا الذين ال علم لهم 
العملية  هذه  تشمل  لم  اللوائح، حيث  بهذه 
العديد من األسر التي هي في أمس الحاجة 
الكريم  الشهر  هذا  في  املساعدات  هذه  ملثل 
إعادة  سيتم  فهل  ضعيفة..  جد  كانت  وإن 
بإحصاء  والقيام  اللوائح  هذه  في  النظر 
شامل لتستفيد كل الفئات الفقيرة واملعوزة 

وليس االقتصار على أشخاص معينني ؟ 

األسبوع

ــال الــبــرملــانــي  ــقـ ــتـ عـــقـــب اعـ
الوطني  التجمع  حــزب  ومنسق 
ظهرت  فـــاس،  بمدينة  ــألحــرار  ل
اإلقليمية  التنسيقية  فــي  أزمــة 
بني  وصراعات  وخالفات  للحزب 
توزيع  عملية  حــول  املنتخبني 
في  يتحكم  ومــن  رمــضــان«  »قفة 
تدبير شؤون الحزب على الصعيد 

املحلي والجهوي.
ومــن بــني األمـــور الــتــي خلقت 
منتخبي  بــني  كــبــيــرة  ــات  صــراع
»القفة  تــوزيــع  عملية  ــحــزب،  ال
عليها  تشرف  التي  الرمضانية« 
مؤسسة »جود« املقربة من الحزب، 
والتي سبق أن تعرضت النتقادات 
استغاللها  محلية ووطنية بسبب 
واملحتاجني  الــفــقــراء  لوضعية 
خالفات  ظهرت  إذ  الستقطابهم، 

جميع  صعيد  على  املنتخبني  بني 
الجمعية  قامت  بعدما  املقاطعات، 
رمضان«  »قفة  عملية  بتخصيص 
برملاني  على  املحسوبني  لفائدة 
الــشــمــالــيــة، مما  ــاس  بـــدائـــرة فـ

بني  وصــراعــات  اتهامات  أشعل 
املنتخبني.

الحزب  مستشارو  اتــهــم  ــد  وق
املقربون  املحلي  املكتب  وأعضاء 
ــن املــنــســق اإلقــلــيــمــي ورئــيــس  م

املعتقل،  الطيب  أوالد  جماعة 
فاس  دائرة  عن  البرملاني  النائب 
ــي،  ــوزان ال التهامي  الشمالية، 
»قفة  توزيع  عملية  في  بالتحكم 
ملنتخبني  وتقديمها  رمــضــان« 
املرينيني  بمقاطعة  منه  مقربني 
قــصــد تــوزيــعــهــا فــي دوائــرهــم 
إقــصــاء  تــم  بينما  االنــتــخــابــيــة، 
مما  العملية،  ــذه  ه مــن  الــبــاقــي 
قواعد  لدى  واستياء  خلف غضبا 
بالعاصمة  ــحــزب  ال ومــنــاضــلــي 

العلمية.
وطالت »قفة رمضان« انتقادات 
حرمان  بعد  التوزيع  عملية  في 
من  يستفيدون  كــانــوا  مواطنني 
ال سيما  الــخــيــري،  الــعــمــل  هـــذا 
موعد  قبل  املــاضــي  رمــضــان  فــي 
منتخبي  وضع  مما  االنتخابات، 
املواطنني  مع  ورطــة  في  األحــرار 
في  مسجلة  كانت  التي  واألســر 
والتي  املــاضــيــة،  السنة  لــوائــح 
وصل  وقد  للحزب،  صوتها  تمنح 

األحــرار  مستشاري  بني  الصراع 
مواقع  إلى  والبرملاني  الغاضبني 
حيث  ــي،  ــاع ــم االجــت ــل  ــواص ــت ال
اتــهــمــوا الــنــائــب الــبــرملــانــي عن 
بإقصائهم  الشمالية  فاس  منطقة 
ومنحها  رمضان  مساعدات  من 
وتوزيعها  منه  للمقربني  فقط 
ــدون اســتــشــارة  ــ بــعــشــوائــيــة وب
ــحــزب  ــني وأعـــضـــاء ال ــاضــل ــن امل
تهميش  عن  أسفر  مما  باملدينة، 
وإقصاء في حق العديد من األسر 

املعوزة والفقيرة.
ــاس خــالل  وشــهــدت مــديــنــة فـ
توزيع  عمليات  الحالي  رمضان 
منتخبني  قبل  من  رمضان«  »قفف 
من  للعديد  ينتمون  وكبار  صغار 
األحزاب السياسية، حيث اعتبرت 
أن  وحقوقية  جمعوية  فعاليات 
للعمل  استغالل  هــو  يحصل  مــا 
ــروع بعض  الــخــيــري مــن قــبــل فـ
ــزاب الــســيــاســيــة ألغـــراض  ــ األحـ

سياسية وانتخابية.

يقوم أحد األشخاص، هذه األيام، بعملية 
التابعة  األرض  وتوسعة  األشجار  إحــراق 
ملقبرة »بهلون« دوار طهر بني معدان التابع 
تطوان،  إقليم  عمالة  أزال  الترابية  للجماعة 
وذلك من أجل االستيالء على أجزاء منها في 
واضحة النهار وفي عز شهر رمضان املبارك 

دون حسيب وال رقيب.
السلطات  بإخبار  الساكنة  قيام  ورغــم 
بمعاينة  وقامت  املنطقة  زارت  التي  املحلية 
هــذه  وتــوســعــة  األشــجــار  ــراق  ــ إح عملية 
املعروفة  املقبرة  على  املحبسة  األراضـــي 
تقم  ــم  ل ذلـــك،  ورغـــم  ــون«،  ــل ــه »ب بمسجد 
مما  يذكر،  ــراء  إج بــأي  املحلية  السلطات 
أفعاله  في  يتمادى  املعني  الشخص  جعل 
األموات  في حق  اإلجرامي  عمله  من  ويزيد 

واألحياء.
وتعرف املنطقة هذه األيام انتشار ظاهرة 
أو  املزورة  بالوثائق  األراضي، سواء  سرقة 
بدونها، حتى املقابر لم تسلم من يد املافيا 
املختصة في بيع األراضي ألباطرة العقارات 
من أجل بناء تجزئات وإقامات سكنية بحكم 
أن املنطقة داخل التراب القروي، مما يسهل 
الرسمية  الوثائق  وتزوير  التدليس  عملية 
العرفية  التقسيم وامللكية  بينها شواهد  من 

التي تتم املصادقة عليها بإحدى الجماعات 
مع  بتواطؤ  املنطقة،  من  القريبة  القروية 
كسماسرة  يعملون  الذين  املوظفني  بعض 

لهذه املافيا.

وتناشد الساكنة كل الجهات املعنية وعلى 
التدخل  أجــل  من  ــاف،  األوقـ وزارة  رأسها 
أراضيها  املقبرة ونهب  االعتداء على  لوقف 

في شهر رمضان.
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كواليس  جهوية

كارثة بيئية تهدد الساكنة وتجر انتقادات على المجلس البلدي

بني مالل

أدانــت الـــغـــرفـــة اجلــنــحــيــة الــتــلــبــســيــة 
باحملكمة االبتدائية بإنزكان، يوم اجلمعة 
املـــاضـــيـــة، بـــتـــهـــمـــة الـــنـــصـــب واالحـــتـــيـــال، 
شرطيني، األول موجود يف حالة اعتقال 
بـ 25 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 
1000 درهم، والثاني الذي هو يف حالة سراح 
وغرامة  التنفيذ  موقوف  شهرا حبسا   25 بـ 
الصائر،  حتميلهما  مع  درهــم   1000 قدرها 
كــمــا حــكــمــت احملــكــمــة عــلــى املــتــهــم الــثــالــث 
الذي هو يف حالة اعتقال، بـ 25 شهرا حبسا 
درهــم مع   1000 نافذة قدرها  نافذا وغرامة 

الصائر.

تمكنت عناصر األمن الوطني مبطار 
 14 يــوم اخلميس  املــســيــرة، مــســاء  أكــاديــر 
بولوني  مواطن  إيقاف  من  اجلــاري،  أبريل 
يبلغ من العمر 41 سنة، كان يشكل موضوع 
عن  صـــادرة  القبض  بإلقاء  دولــيــة  مــذكــرة 

السلطات القضائية البولونية. 
بعد  مباشرة  فيه  املشتبه  إيقاف  وجــرى 
وصوله على منت رحلة جوية قادمة من أحد 
عملية  كشفت  حيث  ــة،  ــي األوروب املــطــارات 
مبحوث  أنه  »األنتيربول«  بقاعدة  تنقيطه 
نشرة  مبوجب  الــدولــي  الصعيد  على  عنه 
 ،2017 دجنبر   23 بتاريخ  صــادرة  حمراء 
البولونية،  القضائية  السلطات  من  بطلب 

وذلك لتنفيذ عقوبة حبسية. 

ــيـــس املــجــلــس  قـــام عـــزيـــز أخـــنـــوش رئـ
اجلــمــاعــي ألكــاديــر رفــقــة والــــي جــهــة ســوس 
تفقدية  بزيارة  املاضية،  يوم اجلمعة  ماسة، 
إلـــى املــنــطــقــة الــتــي تــضــررت بــفــعــل الــســيــول 
وأنــزا مؤخرا، وقدم  تــدارت  التي عرفها حي 
كل من مدير شركة العمران ومدير الوكالة 
ومدير  ألكادير  اخلدمات  املتعددة  املستقلة 
وكــــالــــة احلـــــــوض املــــائــــي ورؤســـــــــاء مــصــالــح 
خــارجــيــة أخـــرى، كــافــة الــشــروحــات املتعلقة 
املنطقة  عرفتها  التي  الفيضانات  بأسباب 
املعنية  املصالح  باشرتها  التي  واإلجــــراءات 
مــن أجــل رفــع الــضــرر عــن الساكنة وتــفــادي 
تكرار ما وقع، كما زار عزيز أخنوش املنطقة 
وتيرة  لتسريع  تعليماته  وأعطى  السياحية 
الــعــمــل إلنــهــاء األشــغــال قــبــل حــلــول موسم 

الصيف.

داء
أص

ســـوسية

أكادير

حمالت أمنية لمحاربة مقاهي »الشيشة« في رمضان

تـــازة

 األسبوع

خاض العديد من طلبة الكلية متعددة 
مفتوحا  اعتصاما  بتازة،  التخصصات 
ملدة أربعة أيام في العراء داخل الساحة 
وضعيتهم  بتسوية  للمطالبة  الجامعية، 
مع  جــاد  حــوار  وفتح  املطلبي  وملفهم 

إدارة املؤسسة.
وعبر الطلبة املعتصمون عن استيائهم 
داخل  يعيشونها  التي  املزرية  للوضعية 
غياب  في  وتجويع«  »تشريد  من  الكلية، 
الــحــي الــجــامــعــي واملــطــعــم واإلقــصــاء 
أن  مؤكدين  املنحة،  على  الحصول  من 
االحتجاجي  االعتصام  هذا  في  دخولهم 
بمطالبهم  اإلدارة  لتحسيس  ــاء  جـ

والوضعية التي يعانون منها.
وقال الطلبة إنهم لن يوقفوا االحتجاج 
إال بعد تسوية مطالبهم، بعدما استمرت 
النداءات والشكايات  اإلدارة في تجاهل 
جديد  نضالي  لشكل  للجوء  دفعهم  مما 
داخل  دراستهم  ظــروف  تحسني  قصد 
يأتي  منهم  العديد  وأن  خاصة  الكلية، 
أجل  من  بعيدة  ومدن  قروية  مناطق  من 
كلية  في  الجامعية  دراستهم  استكمال 

متعددة االختصاصات.
وأكد الطلبة أن األوضاع داخل الكلية 
دراستهم  مواصلة  على  تساعدهم  ال 
الصعبة  االجتماعية  الــظــروف  بسبب 
التي يعيشها الكثير منهم، مما يزيد من 
تفاقم ظاهرة الهدر الجامعي التي تعرف 
الطلبة  مئات  حــرمــان  بسبب  ارتفاعا 
شــروط  وتعقيد  الجامعية  املنحة  مــن 

الحصول عليها.
قسم  غرفة  أصــدرت  أخــرى،  جهة  من 
االستئناف  بمحكمة  األمـــوال  جــرائــم 
بمدينة فاس، قرارا في قضية االختالالت 
حيث  الكلية،  بناء  مراحل  عرفتها  التي 
6 متهمني من بينهم مدير  قضت ببراءة 
من  ــات،  دراســ مكتب  ومــســؤول  شــركــة 
عمومية،  أموال  وتبديد  االختالس  تهم 
أن برأت عميد  لنفس املحكمة  كما سبق 
الكلية السابق ومهندسني في ملف آخر.

طلبة يعتصمون 
من أجل المنحة واإلقامة 

بالحي الجامعي

سال

األسبوع 

أصــبــحــت ســاكــنــة مــديــنــة بني 
بسبب  بيئية،  بكارثة  مهددة  مالل 
لعصارة  امللوثة  املــيــاه  انتشار 
والتي  اإلقليمي،  املطرح  نفايات 
األحواض،  بعض  في  جمعها  يتم 
الــروائــح  انتشار  عــن  يسفر  مما 
القريبة  األحـــيـــاء  ــي  ف الــكــريــهــة 
واوالد  امغيلة  )حــي  املطرح  من 

أضريد(.
وسبق ملواطنني من حي امغيلة 
ونظموا  بعدة شكايات  تقدموا  أن 
مقر  أمام  احتجاجية  وقفات  عدة 
املسؤولني  لتحسيس  العمالة، 
يشكل  الذي  البيئي  املشكل  بهذا 
الساكنة،  صحة  على  كبيرا  خطرا 
سبق  حيث  املدينة،  بيئة  وعلى 
بإحداث  وعد  أن  البلدي  للمجلس 
للمعايير  يخضع  للنفايات  مطرح 
مشروعه  أن  إال  املطلوبة  البيئية 

ظل مجرد كالم.

من  جمعويون  نشطاء  واعتبر 
يعتبر  يحصل  مــا  أن  املــنــطــقــة، 
الساكنة  حــق  فــي  بيئية  جريمة 
والطبيعة بسبب عصارة النفايات 
البلدي  املجلس  تجاهل  ظــل  فــي 
وعدم اهتمامه بمشاكل سكان هذه 
الكريهة  الــروائــح  جــراء  املنطقة 
والي  مطالبني  األنوف،  تزكم  التي 
بالتدخل  خنيفرة  مالل  بني  جهة 
ــقــاف هــذه املــعــانــاة،  مــن أجــل إي
وإصـــالح األحـــواض، وقــالــوا أن 
األحواض العارية أصبحت تشكل 
وعلى  النباتي  الغطاء  على  خطرا 
ــفــرشــة املــائــيــة،  ــات، وال ــزروعـ املـ
العادمة  مياهها  تــســرب  بسبب 
جعل  مما  الزراعية،  الحقول  إلى 
حلول  إلــى  تلجأ  املكلفة  الشركة 
امللوثة  املياه  تسرب  ملنع  ترقيعية 
الكريهة  بالروائح  االهتمام  دون 
مسجلني  الساكنة،  تــزعــج  الــتــي 
ــح مــيــاه األحـــواض  ــ تــأثــيــر روائ
النفايات  لــعــصــارة  املخصصة 
والطلبة  املواطنني  على  الصلبة 
العلوم  كلية  في  يدرسون  الذين 

امغيلة.

ومن جهة أخرى، حمل منتخبون 
بتدبير  املكلفة  للشركة  املسؤولية 
يربطها  والتي  اإلقليمي،  املطرح 
 20 ملدة  البلدي  املجلس  مع  عقد 
إلـــى2037،   2017 سنة  مــن  سنة 
مليار   50 تــفــوق  مــالــيــة  بقيمة 
صعوبات  تجد  أنها  إال  سنتيم، 
في تدبير املطرح ومعالجة الوضع 

البيئي في املنطقة.
وسبق للمجلس البلدي أن وعد 
للنفايات  مطرح  بإحداث  الساكنة 
ويتوفر  دولــيــة،  بمعايير  مراقب 
تسرب  تمنع  وآليات  معدات  على 
األدخنة، حيث الزال املشروع حبرا 
على ورق في انتظار إخراجه إلى 

حيز الوجود.

 األسبوع

املحلية  والــســلــطــات  األمــنــيــة  املــصــالــح  شنت 
مقاهي  على  للقضاء  واسعة  حملة  أكادير،  بمدينة 
شهر  خالل  كبير  بشكل  انتشرت  التي  »الشيشة«، 
وأصبحت  األحــيــاء،  مختلف  في  املبارك  رمضان 
والنساء  والشباب  الفتيات  مالذا وقبلة الستقطاب 
املالهي  إغالق  بعد  جديدة  فضاءات  عن  الباحثني 

الليلية والنوادي.
مخالفة  املقاهي  أصحاب  بعض  محاولة  ورغــم 
اإلقبال  بحكم  للزبناء،  »الشيشة«  وتقديم  القانون 
األمنية  املصالح  أن  إال  رمضان،  شهر  خالل  عليها 
للتصدي  الصارمة   التدخالت  من  مجموعة  نظمت 
لهذه اآلفة، وعدم احترام أرباب هذه املحالت للتدابير 

الوقائية واالحترازية ضد تفشي فيروس »كورونا«.
وتمكنت املصالح األمنية خالل هذه املحلة من حجز 
من  أخــرى  وكميات  النرجيلة،  قنينات  من  كبير  عــدد 
»املعسل« ومعدات تستعمل في إعدادها، حيث تم تحرير 

محاضر قضائية للمخالفني لعرضها على النيابة العامة 
املختصة قصد اتخاذ القرار املناسب وفقا للقانون.

وشملت العمليات األمنية ضد مقاهي »الشيشة« 
إلى  باإلضافة  بالسكان،  اآلهلة  األحياء  من  العديد 
املتواجدة  واملطاعم  املقاهي  من  مجموعة  مداهمة 
لتقديم  بدورها  تلجأ  والتي  الساحلية،  املناطق  في 

»الشيشة« للزبناء خارج إطار القانون.
أجل  مــن  حمالتها  األمنية  املصالح  وتــواصــل 
»الشيشة«  تستخدم  الــتــي  للمقاهي  الــتــصــدي 
السلطات  مع  بتنسيق  وذلك  أصحابها،  ومعاقبة 
هذه  من  والقاصرين  الشباب  املحلية، قصد حماية 
الفضاءات التي تساهم في زيادة االنحراف املؤدي 

إلى عواقب وخيمة ومشاكل اجتماعية.
هذه  من  بالقرب  يقطنون  مواطنون  أشــاد  وقد 
السلطات خالل  بها  تقوم  التي  بالحمالت  املقاهي، 
»الشيشة«  مقاهي  ظاهرة  ملحاربة  رمضان،  شهر 
املنتشرة في عاصمة سوس، السيما وأن العديد من 
السكان يشتكون من تزايد هذه الظاهرة خالل شهر 
رمضان، مما ينتج عنها الضجيج والصراخ من قبل 

بعض رواد املقاهي.

 األسبوع

الشرطة  مــديــر  الدخيسي،  محمد  يــشــرف 
القضائية باملديرية العامة لألمن الوطني، على 
قيادة حمالت أمنية مكثفة في مدينة سال، وذلك 
السوداء والحد من  النقط  بهدف تطهيرها من 
انتشار تجارة املخدرات، حيث شرعت املديرية 
الفرق  تعزيز  فــي  رمــضــان  شهر  بــدايــة  منذ 
جميع  تهم  منتظمة  بدوريات  والقيام  األمنية 

األحياء واملقاطعات، ملحاربة اإلجرام.
عناصر  مختلف  العملية  هذه  في  ويشارك 
ومصالح  القضائية  للشرطة  الوطنية  الفرقة 
بمحاربة  املكلفة  ســواء  القضائية،  الشرطة 
العصابات أو املخدرات، إلى جانب فرق األمن 
بهدف  وذلك  العامة،  واالستعالمات  العمومي 
التي  سال  مدينة  في  األمني  الوضع  تعزيز 
عرفت خالل األشهر املاضية العديد من الجرائم 

والحوادث، وانتشار »الكريساج«.
أمنية  دوريـــات  تنظيم  الحمالت  وتــعــرف 
لألمن  الــتــابــعــة  ــواء  سـ مختلفة،  بــســيــارات 
في  ســواء  القضائية،  للشرطة  أو  الحضري 
النهار أو بعد اإلفطار، حيث أسفرت عن توقيف 
مختلفة،  جرائم  في  عنهم  املبحوث  عشرات 

تتعلق بتجارة املخدرات والسرقة بالعنف.
مدير  يقودها  التي  األمنية  الحملة  وخلفت 
الشرطة القضائية الدخيسي، صدى طيبا لدى 
للعمل  ارتياحهم  عن  عبروا  الذين  املواطنني، 
شهر  خــالل  األمنية  املصالح  بــه  تقوم  ــذي  ال
من  الكثير  في  يعرف  الذي  الفضيل،  رمضان 

األحيان اصطدامات وتبادال للضرب والجرح.
تعزيز  أجل  من  األمنية  العملية  هذه  وتأتي 
قصد  سال،  مدينة  في  األمنية  البشرية  املوارد 
والظواهر  الجريمة  محاربة  على  مساعدتها 
ــاء  األحــي مختلف  تــعــرفــهــا  ــتــي  ال الــســلــبــيــة 
الشعبية، بحيث تم إسناد املهمة ملدير الشرطة 
املدينة  في  السابقة  لتجربته  نظرا  القضائية، 

التي سبق أن اشتغل بها.

الدخيسي يقود إنزاال أمنيا بسال لمحاربة الجريمة 

الدخيسي
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عين على الشرق

ملوك  سيدي  العيون  مدينة  ساكنة  تــزال  ال 
أو  بالتطبيب  األمر  تعلق  كلما  األمرين  تعاني 
تلقي العالج، وذلك في ظل الخصاص املهول في 
التجهيزات  وغياب  والتمريضية،  الطبية  األطر 
أصبح  حيث  الضرورية،  واألدويـــة  واألدوات 
املريض أو السيدة املقبلة على الوضع، ملزمني 
باملدن  واملصحات  املستشفيات  إلــى  بالتنقل 
املجاورة، متحملني متاعب السفر وآالم املرض. 
القروية  والجماعات  املدينة  ساكنة  أن  ورغم 
نسمة،  ألــف   70 حــوالــي  بها، تبلغ  املحيطة 
في  بل  بها،  يليق  تتوفر على مستشفى  ال  فهي 

يقدم  من  يجد  ال  الساكنة  من  أحد  مرض  حالة 
عن  البحث  إلى  فيضطر  الطبية،  الخدمات  له 
سيارة إسعاف لتقله إلى مستشفى تاوريرت أو 

الفارابي بوجدة. 
املركز  فإن  املرضى،  بعض  به  أفــاد  ما  ووفــق 
الضرورية  األدوية  من  ملجموعة  يفتقد  الصحي 
ملرضى السكري، والضغط الدموي، وكذا مرضى 
أغلب  »وضعية  أن  مضيفني  وغيرها،  األعصاب 
من  معظمهم  وأن  خصوصا  مــزريــة،  املــرضــى 
القادرة  غير  واملعوزة  الهشة  االجتماعية  الفئات 
على اقتناء األدوية، ما يجعل أزمتهم تتضاعف«. 

املدني  املجتمع  فعاليات  نــددت  جهتها،  مــن 
بوضعية املستشفى املحلي بمدينة العيون، معتبرة 
الساهرين  صمت  ظل  في  روح  بدون  »بناية  إياه 
»العشرات من  أن  مضيفة،  املحلي«،  الشأن  على 
والقرى  األحياء  مختلف  من  القادمني  املواطنني 
املركز  أمــام  طويلة  لساعات  ينتظرون  املــجــاورة، 
الصحي للمدينة في الحر الشديد والبرد القارس، 
لعلهم يحصلون على أدوية ألمراضهم املزمنة، في 
الكرامة  من  حاطة  أنها  عنها  يقال  ما  أقل  ظروف 
اإلنسانية، في ظل غياب فضاء مناسب لالستقبال 

باملواصفات املعمول بها«، حسب وصفها. 

مالعب القرب 
بجماعة ابن الطيب 

تتحول إلى مستنقعات 
جماعة  ساكنة  استبشرت  بعدما 
الــدريــوش خيرا  بإقليم  الطيب  ابــن 
ــرب يف وقـــت  ــقــ بـــتـــدشـــن مـــاعـــب الــ
ســـابـــق، اســتــنــكــرت الـــيـــوم األوضـــــاع 
التي آلت إليها هذه املاعب، بعدما 
مــســتــنــقــعــات، محملة  إلــــى  حتـــولـــت 
ــئــــة الــتــي  ــة الــــرديــ ــالــ مـــســـؤولـــيـــة احلــ
أصبحت عليها، للمجلس البلدي. 

واعتبرت ساكنة املدينة، أن امللعب 
ــذي يــتــوفــر عــلــيــه شــبــاب  الــوحــيــد الــ
املـــديـــنـــة، أصــبــح غــيــر صــالــح بــتــاتــا، 
الرياضة،  ممــارســة  على  يشجع  وال 
كـــمـــا طــــالــــب املــــواطــــنــــون اجلـــمـــاعـــة 
بـــاالهـــتـــمـــام بــالــشــبــاب وتــشــجــيــعــهــم 
عــلــى ممــارســة الــريــاضــة عــن طريق 

إحداث ماعب جديدة للقرب. 
ــبـــرت فــعــالــيــات  ــتـ مــــن جــهــتــهــا، اعـ
املــجــتــمــع املــــدنــــي، أن املــــواطــــن هــو 
مـــن يــتــحــمــل جــــزء مـــن املــســؤولــيــة، 
املرافق  على  لعدم محافظته  وذلــك 
ــة بــاملــاعــب املــعــنــيــة، إال أن  اخلـــاصـ
الشق األكبر من املسؤولية يتحملها 
شباب  أن  البلدي، مضيفة،  املجلس 
على  يحصلوا  لــم  الطيب  ابــن  بلدة 
حــقــوقــهــم مــــن مــجــلــس اجلـــمـــاعـــة، 
ــدام مـــاعـــب  ــ ــعـ ــ ــانـ ــ مــــبــــرريــــن ذلـــــــك بـ

القرب.

تفاقم معاناة ساكنة مدينة العيون مع تردي الخدمات الطبية 

الدار البيضاء

كواليس  جهوية

الزيادة في تعريفة النقل تشعل الصراع بين الهيئات
المحلية  النقابية والسلطات 

بوجدة  املحلية  السلطات  دخلت 
النقل  تعريفة  في  الزيادة  خط  على 
األجرة  سيارات  قطاع  عرفها  التي 
الهيئات  الصغيرة، والتي دعت لها 
وقت  في  باملدينة  للقطاع  النقابية 

سابق. 
وبـــعـــدمـــا قــــرر مــجــمــوعــة من 
األجــرة  ســيــارات  وسائقي  مهنيي 
في  العّداد  تسعيرة  رفع  الصغيرة، 
تدخل  واحد،  طرف  من  سابق  وقت 
هذه  ورفـــض  وجـــدة  مدينة  بــاشــا 
الهيئات  مع  اجتماعه  بعد  الزيادة، 
ال  »قــرارهــم  أن  معتبرا  النقابية، 
ويفتقد  القانونية  الصبغة  يكتسي 
لعموم  مــلــزم  وغــيــر  للمشروعية 

املواطنني«. 
الزيادة  إثر  وتأتي هذه الخطوة، 
املحروقات  أسعار  في  الصاروخية 
ــراوح بني  الــتــي عــرفــت ارتــفــاعــا تـ
الواحد،  للتر  دراهم  وخمسة  ثالثة 
وفي أقل من أسبوع، وهو ما يطرح 

عالمة استفهام كبيرة. 
املحلية  الــســلــطــات  نبهت  كــمــا 
املواطنني، إلى النصوص القانونية 
كل  أن  إلى  للقطاع، مشيرة  املنظمة 
زيادة من جانب واحد تعتبر فاقدة 
سائق  كــل  وتخضع  للمشروعية، 
بسبب  بــه  مشتكى  أجـــرة  ســيــارة 
لإلجراءات  املشروعة،  غير  الزيادة 
القضائية. واملتابعة   القانونية 

تراكم نفايات رمضان يحرج مجلس العمدة الرميلي 

جرسيف

األسبوع

بمدينة  حــمــريــة  دوار  ــان  ســك خـــرج 
جرسيف، في وقفة احتجاجية حاشدة أمام 
لظروف  رفضهم  عن  تعبيرا  العمالة  مقر 
السلطات  بها  تقوم  التي  اإليــواء  ــادة  إع
بعضهم  بإقصاء  قامت  بعدما  املحلية، 
مما  واحــدة،  أرضية  بقعة  أسرتني  ومنح 

خلف استياء كبيرا لدى غالبية السكان.
املحتجون بمنح كل أسرة قطعة  وطالب 
نزاعات  لحصول  تفاديا  مستقلة  أرضية 
ومشاكل حول املسكن بسبب جمع أسرتني 
أن  معتبرين  البقعة،  نفس  في  مختلفتني 
بسبب  اخــتــالالت  عرفت  التوزيع  عملية 
إقصاء بعض األسر التي تقطن مع عائلتها 

في نفس املسكن.
دوار  ساكنة  عيش  ظــروف  عن  ودفاعا 
التنمية«  »مسالك  جمعية  تقدمت  حمرية، 
من  أبـــرزت  العمالة  سلطات  ــى  إل بطلب 
التي  والعراقيل  املشاكل  من  العديد  خالله 
حل  وضــع  إلــى  داعــيــة  البرنامج،  رافــقــت 
الزبونية  مــع  والقطع  املــحــرومــة،  لألسر 

واملحسوبية في توزيع البقع األرضية.
في  تحقيق  بفتح  الجمعية  طالبت  كما 
من  األشــخــاص  عشرات  استفادة  ظــروف 
غير  »من  أنه  قائلة  اإليــواء،  إعــادة  عملية 
مقابل  له  حق  ال  من  يستفيد  أن  املقبول 
في  املستفيدة  األســر  من  كبير  عدد  إيــواء 

قطعة أرضية واحدة«.
في  االشتراكي  الفريق  طرح  أن  وسبق 
دوار حمرية،  قضية سكان  النواب  مجلس 
لألهداف  خطير  تراجع  عن  كشف  حيث 
صفيح«،  بدون  »مدن  لبرنامج  االجتماعية 
دواويــر  يشمل  ــذي  وال جرسيف،  بمدينة 
حــمــريــة، حــمــو، غــيــاطــة، وذلـــك فــي إطــار 

مشروع القطب الحضري.

سكان حي صفيحي 
يحتجون على عملية 

إعادة اإليواء 

األسبوع

شهر  خــالل  البيضاء  الــدار  مدينة  تعرف 
للنفايات  وتكدسا  تــزايــدا  الحالي،  رمضان 
ارتفاع  بسبب  الشعبية،  األحياء  مختلف  في 
ســوداء  مناطق  خلق  مما  االستهالك،  نسبة 
تراكم  بسبب  واألحياء  الشوارع  مختلف  في 

األزبال والنفايات املنزلية.
هذا الوضع دفع هيئات جمعوية إلى مطالبة 
نبيلة  العمدة  تــرأســه  ــذي  ال املدينة  مجلس 
وناجعة،  جذرية  حلول  عن  بالبحث  الرميلي، 
بالتدبير املفوض لقطاع  املكلفة  وحث الشركة 

أجل  من  الالزمة  الوسائل  بتوفير  النظافة، 
الشعبية  ــاء  واألحــي ــشــوارع  ال تنظيف 

ضرورة  مع  الكريهة،  الروائح  ــة  وإزال
تحسيسية  لحملة  املجلس  إطـــالق 
الــتــعــاون  عــلــى  الــســاكــنــة  لتشجيع 
ومحاربة  األحياء  بنظافة  واالهتمام 

النقط السوداء.
جمعوية  فعاليات  وجهت  وقد 

انتقادات إلى بعض املنتخبني 
املــقــاطــعــات على  ــاء  ــ ورؤس
ــة الـــــدار  ــنـ ــديـ صـــعـــيـــد مـ
ــاء، بــســبــب عــدم  ــض ــي ــب ال
النظافة،  بقطاع  اهتمامهم 
الــعــاصــمــة  وأن  خــاصــة 
االقتصادية للمملكة تعاني 
مــن مشكل  ــوات  مــنــذ ســن
من  النفايات  قطاع  تدبير 
املنتخبة  املــجــالــس  قــبــل 

مشاركة  يتطلب  مما  املتعاقبة، 
جدية  حــلــول  وإيــجــاد  الجميع 

لتطوير القطاع.
قالت  ــاق،  ــســي ال هـــذا  وفـــي 
العمدة  أن  املــصــادر،  بعض 
بزيارة  قامت  الرميلي  نبيلة 
على  ووقفت  املناطق  لبعض 
املتراكمة  النفايات  حجم 
ــة  ــنــجــدي ــل ب ــثـ فـــيـــهـــا مـ
ــط  ــف ووســ ــ ــاري ــ ــع ــ وامل
لتقييم  وذلــك  املدينة.. 
الناس  ودعوة  الوضع 
التي  املواعيد  الحترام 
شاحنات  فيها  تــمــر 
جمع النفايات لتجنب 

انتشار وتراكم األزبال في الشوارع. 
وحسب أحد املنتخبني، فإن نسبة النفايات 
 40 تفوق  بنسبة  رمضان  شهر  خالل  تــزداد 
باملائة مقارنة مع األشهر األخرى، وذلك بسبب 
لدى  الغذائية  املــواد  استهالك  نسبة  ارتفاع 
في  املشاركة  إلى  املواطنني  داعيا  املواطنني، 

حملة النظافة التي أطلقها املجلس.
التي  املشاكل  مــن  النظافة  مشكل  ويظل 
عدة  منذ  االقتصادية  العاصمة  فيها  تتخبط 
من  املرصودة  الكبيرة  امليزانية  رغم  سنوات، 
عدة  مع  صفقات  وإبــرام  بــه،  النهوض  أجــل 
لكن  للقطاع،  املفوض  التدبير  قصد  شركات 
مجالس  تفشل  ملــاذا  املطروح:  السؤال  يظل 
قطاعي  تدبير  فــي  البيضاء  ــدار  الـ جماعة 

النظافة والنقل ؟ الرميلي
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جائحة »كورونا« تفرض »مراجعة عكسية« 
ببــلدية ســطات للضرائـب 

كواليس  جهوية

خريبكة

هروب 400 كلب 
من ملجأ »الرحمة« 

يهدد سالمة المواطنين 
سعيد الهوداني

  
عرفت مدينة خريبكة هروب 400 كلب من ملجأ 
»الرحمة« املتواجد بضاحية املدينة، والذي تشرف 
عــلــيــه تــعــاونــيــة »كـــوب نــانــيــم« بــنــاء عــلــى االتــفــاقــيــة 
اإلقليمي واللجنة  واملجلس  التعاونية  بني  املبرمة 
التابعة  واجلماعات  البشرية،  للتنمية  اإلقليمية 
إلقليم خريبكة، واملجلس اجلماعي، من أجل جمع 
الكالب الضالة التي جتوب شوارع وأزقة مدن وقرى 
وتلقيحها  لترويضها  ملجأ  يف  ووضعها  اإلقــلــيــم، 
وتنظيفها وتدريبها وتغذيتها، ومنح البعض منها 

ملن يرغب يف تربيتها.
الشق املطلوب من التعاونية يتمثل يف إحداث 
ــــاص، وإعـــــــداد لــوحــات  ــفـ ــ وجتــهــيــز الـــفـــضـــاء واألقـ
ترقيم الكالب بعد التلقيح، وتوفير اليد العاملة، 
التعاونية بفضل  املطلوب من  البدء يف إجناز  ثم 
يف  احملسنني،  بعض  ودعــم  املتواضعة،  إمكانياتها 
انتظار - طبعا - الدعم والغالف املالي املخصص 

لهذا املشروع الذي طال انتظاره.
ووفـــق تــصــريــح رئــيــس اجلــمــعــيــة املــعــنــيــة، فإنه 
ــد الــبــاب  ــاد مــن مــنــزلــه لــتــفــقــد الـــكـــالب، وجـ ملــا عـ
ــا مــــن مـــكـــانـــه وغــيــر  ــنـــزوعـ الـــرئـــيـــســـي لــلــمــلــجــأ مـ
موجود، مما سبب يف خروج عدد كبير من الكالب 

يقدر بـ 400 كلب، وانتشارها بربوع املدينة.
ــات املــــجــــتــــمــــع  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ وقــــــــــــد اســــــتــــــنــــــكــــــرت جــ
املــدنــي واجلــمــعــيــات واملــنــظــمــات احلــقــوقــيــة، هــذه 
ــة، الـــتـــي تـــهـــدد ســـالمـــة وصـــحـــة الــســاكــنــة،  ــازلـ ــنـ الـ
خصوصا وقت خروج املصلني ألداء صالة العشاء، 
الكالب على شكل  تواجد  أن  كما  الصبح،  وصــالة 
جماعات يف الساحات الفارغة، يشكل خطرا على 

املواطنني وخصوصا األطفال.
ــفـــوري والــعــاجــل جلمع  وطــالــبــت بــالــتــدخــل الـ
هـــذه الــكــالب وإعــادتــهــا إلـــى املــلــجــأ حــتــى ال يقع 
الــتــعــاونــيــة املكلفة  مــا ال يحمد عــقــبــاه، مــع دعـــم 
مــن طــرف  اآلجــــال  أقـــرب  ولوجستيكيا يف  مــاديــا 
جــمــيــع مــكــونــات املـــشـــروع والـــشـــركـــاء اإلقــلــيــمــيــني 

حسب االتفاقية املبرمة يف هذا الشأن.
املخصص  الدعم  فإن  موثوقة،  وحسب مصادر 
مــن قــبــل املــجــلــس اجلــمــاعــي لــهــذا املـــشـــروع، متت 
الـــــدورة الــعــاديــة، وســيــصــرف قريبا  مــنــاقــشــتــه يف 
ــنـــح الـــتـــي يــصــرفــهــا املــجــلــس  ــار الـــدعـــم واملـ ــ يف إطـ

للجمعيات النشيطة كل سنة.

سطات

مستشفى إقليمي خارج الخدمة وبدون أوكسجين إنزكان

مكناس

نورالدين هراوي

الجماعية  والرسوم  الضرائب  كانت  إذا 
على  عــادي  كإجراء  سطات  بلدية  تفرضها 
سيف  على  عالوة  املهنية،  املحالت  مختلف 
أو  حق  عن  ســواء  رجعي  وبأثر  املراجعة 
مــرارا  املهنيون  لها  خضع  والــتــي  بــاطــل، 
وتكرارا من طرف الجهات املعنية، فقد جاء 
إنصافا  وبإلحاح،  لتفعيلها  ــدور  ال اليوم 
وهذه   ،»19 »كوفيد  جائحة  من  للمتضررين 
املرة بمراجعة عكسية تنصب على الخسائر 
مهنية  قطاعات  عدة  تكبدتها  التي  املادية 
وصناعية  وخــدمــاتــيــة  تــجــاريــة  ومــحــالت 
جماعة  على  لزاما  أصبح  إذ  األزمــة،  جراء 
سطات فرض تضامن مع كل الفئات املهنية 
املالي  الغالف  خالل  من  ماديا  بمساعدتها 
منتوج  مــن  الحكومة  لها  تمنحه  ــذي  الـ
ــذي  وال املــضــافــة،  القيمة  على  الضريبة 
 ،50 الباب  على  بناء  الدراهم  بماليني  يعد 
والفصل 50 من قانون امليزانية املحلية كما 
أضافت  التي  الجريدة،  مصادر  أوضحت 
من  الدراهم  ماليني  تجني  املدينة  بلدية  أن 

السكن على الخدمات ومن املقاهي والفنادق 
والرسم املهني والرسم على العديد من املهن 
املرافق تجاوزت  واملرافق، خاصة وأن هذه 
يجبر  مما  »اإلفالس«،  إلى  »الضرر«  مؤشر 
املتأزمة  وضعيتها  تفهم  على  البلدية 
جهة  ومن  جهة،  من  ومساندتها  وإنقاذها 
العكسية«  املراجعة  »برنامج  إطالق  أخرى، 
لفائدة الفئات املتضررة وإعانتهم وإغاثتهم 
التي  القطاعات  وخصوصا  مدروس،  بدعم 

تشتغل بها أيدي عاملة ولها صوائر ونفقات 
وأكرية، تشدد املصادر ذاتها، وذلك من أجل 
التضامن معها من خالل هذه املراجعة التي 
كل  عند  أوتوماتيكيا  تتجدول  أن  ينبغي 
- أو ضرورة  - ال قدر هلل  جائحة أو كارثة 
من  الحاجة  عند  تضامنية  كعملية  ملحة 
ملواجهة  واستراتيجية  خطة  وضع  خالل 

هكذا أزمات، تقول نفس املصادر.

أزمـــــــــــــور
يعاني سكان جماعة سيدي علي بن حمدوش 
مــن ضــعــف شــبــكــة الــهــاتــف الــنــقــال وضــعــف صبيب 
جعل  ــا  ممـ »أوروجن«،  بــشــركــة  ــاص  ــ اخلـ األنــتــرنــيــت 
الــعــديــد مــنــهــم يــســتــبــدلــون الــشــركــة بــشــركــة أخـــرى 
من  تعتبر  »أوروجن«  أن  ورغـــم  اجلـــوال،  رقــم  وتغيير 
ــاالت بــاملــغــرب،  ــرائـــدة يف مــجــال االتـــصـ الــشــركــات الـ
ــى أن غــيــاب »الـــريـــزو« وتــقــطــع الــصــبــيــب تشتكي  إلـ
منه ساكنة الــوســط الــقــروي والـــزوار، الــشــيء الــذي 
يــتــطــلــب مـــن مــســؤولــي الــشــركــة تــركــيــب املـــزيـــد من 
»األبـــــــراج« لــتــوفــيــر الــتــغــطــيــة الـــالزمـــة، خــاصــة وأن 
الفالحني والتجار يستعملون كثيرا الهاتف النقال 

يف األنشطة التجارية.

يتساءل العديد من املواطنني يف مدينة أزمور، 
البلدي،  باملجلس  عن غياب مصلحة حفظ الصحة 
يف  املستهلك،  حماية  عن  املسؤولة  اجلهات  وكــذا 
صحة  على  خطيرة  وظواهر  ممارسات  وجــود  ظل 
املواطنني، تتمثل يف عرض مواد غذائية على أرصفة 
الشوارع حتت أدخنة وسائل النقل وانتشار الغبار يف 
ظروف غير صحية، كما أن جتار السمك يفضلون 
البلدي،  عرض بضاعتهم يف الشوارع خارج السوق 
األسماك  لبيع  خصيصا  أجنز  الذي  »املارشي«  أي 
املالحظ  لكن  احلــوت«،  »مارشي  عليه  أطلق  حتى 
والشارع عوض  الفوضى  يفضلون  السمك  باعة  أن 

التنظيم داخل السوق البلدي.

أصداء

شكيب جالل 

األسبوع
  

يعرف املستشفى اإلقليمي بعمالة 
على  االختالالت  من  العديد  إنزكان 
حيث  والتسيير،  التدبير  مستوى 
غياب  من  وعائالتهم  النزالء  يعاني 
ــني إلنــقــاذ  ــج ــس أســـطـــوانـــات األوك
املرضى الذين يعانون صعوبات في 

التنفس أو أمراض صدرية.
فالعديد  مطلعة،  مصادر  وحسب 
اإلقليمي  املستشفى  في  األقسام  من 
تعرف نقصا حادا بسبب قلة األطباء 
املرتفقني  يجعل  مما  واملــمــرضــني، 

واملرضى ينتظرون كثيرا ألجل رؤية 
الطبيب، أو االهتمام بوضعيتهم من 
ظل  في  املوجودين،  املمرضني  قبل 
هذا  إدارة  قبل  من  التدبير  ضعف 

املرفق الصحي العمومي.
وأفاد بعض املواطنني أن الوضع 
بمدينة  اإلقليمي  املستشفى  فــي 
ــا بعد  ــوم ــزداد ســـوء ي ــ ــان يـ ــزكـ إنـ
الطبية  األطـــر  غــيــاب  بسبب  يـــوم، 
وضعية  يجعل  مما  والتمريضية، 
املرضى تتفاقم، مشيرين إلى أن أكثر 
شيء يعاني منه النزالء وأهلهم هو 
مما  األوكسجني،  في  الكبير  النقص 

يهدد حياة املرضى.
ــون املــســؤولــيــة  ــن ــواط وحــمــل امل

الجهوية،  واملديرية  الصحة  لوزارة 
النداءات  مع  تتفاعل  أن  يجب  التي 
قصد  ــضــررون،  ــت امل أطلقها  الــتــي 
واألسرة  والوسائل  املعدات  توفير 
وأن  خاصة  األوكسجني،  وقنينات 
ــل  ــذه الــوضــعــيــة داخ ــرار هـ ــم اســت
املــســتــشــفــى اإلقــلــيــمــي يــصــب في 
بينما  الخاصة،  املصحات  مصلحة 
مقدورهم  في  ليس  املواطنني  غالبية 

تحمل مصاريف القطاع الخاص.
في نفس اإلطار، أكدت مصادر من 
يتطلب  الوضع  أن  املستشفى  داخل 
وتوظيف  البشرية  املـــوارد  تعزيز 
وتوفير  ومــمــرضــني،  جـــدد  ــاء  أطــب
قصد  الالزمة  والتجهيزات  املعدات 

الطبية  الخدمات  جــودة  من  الرفع 
إلى  مشيرة  للمواطنني،  املــقــدمــة 
عبر  نقلها  تم  املواطنات  إحــدى  أن 
املاضي  السبت  يوم  إسعاف  سيارة 
في  الثاني  الحسن  مستشفى  إلــى 
وجــود  عـــدم  بسبب  حــرجــة  ــة  حــال

األوكسجني.
الفعاليات  ــن  م الــعــديــد  وتــطــالــب 
بتعزيز  ــان  ــزك إن بمدينة  الجمعوية 
ــي املــســتــشــفــى  ــصــحــي فـ الــقــطــاع ال
اإلقليمي، وعلى صعيد املراكز الصحية 
الساكنة  تنال  حتى  واملستوصفات، 
حقها في االستشفاء والعالج، عوض أن 
تتنقل إلى مدينة أخرى ألجل االستفادة 

من الخدمات الصحية الالزمة.

عامل مكناس ينتقد المهندسين ويتهمهم بارتكاب خروقات
 األسبوع

مشكلة  عن  مكناس  إقليم  عامل  كشف 
بسبب  التعمير،  قطاع  منها  يعاني  كبيرة 
للمشاريع  ــة  ــب ــواك وامل ــبــة  املــراق غــيــاب 
صعيد  على  ســواء  املنجزة  العمرانية 

املدينة أو ضواحيها.
أزيــد  أن  الــصــبــار،  الغني  عبد  وقـــال 
العقارية  املشاريع  من  املائة  في   40 من 
مــكــنــاس، ال  تـــراب عمالة  ــوق  ف املــنــجــزة 
املهندسني  طــرف  مــن  للمتابعة  تخضع 
البعض  اعتبره  الذي  الشيء  املعماريني، 

انتقادا مباشرا لدور املهندسني.
وأكد عامل املدينة خالل اجتماع املجلس 
الضرورة  أن  الحضرية،  للوكالة  اإلداري 
تتطلب تفعيل أدوار املهندسني املعماريني 
والقيام  البناء،  أوراش  مختلف  أثــنــاء 
االهتمام  ضرورة  على  مشددا  بواجبهم، 
للمشاريع  والــتــتــبــع  املــراقــبــة  بــجــانــب 

العقارية على صعيد املدينة.
للمجلس  سبق  الــســيــاق،  نفس  ــي  وف

مراسلة  وجــه  أن  للمهندسني،  الجهوي 
فيها  يــخــبــره  مــكــنــاس  مــديــنــة  لــعــامــل 
املعماريني،  املهندسني  بعض  بمخالفات 
في  ملفا   90 بتتبع  يقوم  بعضهم  وأن 
يتوفر  ال  بعضهم  أن  رغــم  واحـــد،  شهر 
على مقر وال على تقنيني مصرح بهم لدى 
صندوق الضمان االجتماعي، الشيء الذي 
في  الحاصلة  املخالفات  عدد  ارتفاع  يبرز 

التعمير.
مشاركتهم  خــالل  مهندسون  وكــشــف 
ومشاريع  األوراش  مراقبة  عمليات  في 
وجود  عن  العمالة،  صعيد  على  البناء 
الــورش،  دفتر  غياب  في  تكمن  مخالفات 
وغياب التتبع لألشغال من قبل املهندسني 

املشرفني.
وحسب العديد من املالحظني، فإن قطاع 
التعمير والعقار في مدينة مكناس يعرف 
التي تتطلب تدخل  العديد من االختالالت 
في  الغرامات  وفــرض  الوصية،  ــوزارة  ال
حق املخالفني، خاصة بالنسبة للمنعشني 
والتصاميم  القطاع  ومراقبة  العقاريني، 
ــجــزة مـــن قــبــل املــهــنــدســني ومـــدى  ــن امل

مطابقتها للمشاريع املنجزة.

الصبار



مع  املغربي  العام  الــرأي  تفاعل  سياق  في 
مسألة »التطبيع«، خضت مع بعض األصدقاء 
ــث ومــنــاقــشــات وجـــداالت  والـــزمـــاء، أحــادي
إثرها  على  انتهيت  وتحليات..  ومناظرات 
صورة  يحمل  العربي  املغربي/  املخيال  بأن 
»التطبيع«..  عن  السلبية  بالدالالت  مشحونة 

فما هو »التطبيع«؟
إنه جعل الشيء طبيعيا وعاديا بعدما كان 
»غير طبيعي« و»غير عادي«، وينطوي مصطلح 
»التطبيع« في القواميس العربية على معاني 
إذن،  والنجاسة..  الدناسة،  قبيل:  من  سلبية 
التداول  إلى  تسلل  غريب  مصطلح  إزاء  نحن 
العربي عقب زيارة أنور السادات إلى تل أبيب 
عام 1977، وتوقيع اتفاقية »كامب ديفيد« عام 

.1978
لـ»التطبيع«  الرافضة  األصـــوات  وتذهب 
و»تــنــازال«  أخــاقــيــة«  »خيانة  اعــتــبــاره  ــى  إل
هدرا  وبالتالي،  الفلسطينية،  القضية  عن 
الفلسطيني  الشعب  وتضحيات  نضال  لكل 
 ،1948 سنة  منذ  والحرية  الكرامة  سبيل  في 
يعتمد  سيجده  الخطاب،  هــذا  في  واملتأمل 
بــالــدرجــة األولـــى على الــعــواطــف واألهـــواء 
اإليديولوجي  تعبيراته وتموقعه  في  والذاتية 

يذكرنا  خطاب  وهــو  الــجــدل،  هــذا  خضم  في 
الــدول  استقال  غــداة  القومية  بالخطابات 
والرهانات  والعنتريات  والشعارات  العربية، 
تحرير  حــول  الــعــرب  رفعها  التي  »الــفــجــة« 
والتي  البحر!  في  إسرائيل  ورمــي  فلسطني 
لم يتحقق منها أي شيء )اللهم في الخيال(، 
بل إن الذي حدث، هو نقيض ذلك تماما.. فقد 
ثم  فنكسة  نكبة  العربية:  االنهزامات  توالت 
عدوان ثاثي وحرب قيل إنها انتصار، لكنها 
في الحقيقة محاولة لجر إسرائيل إلى الهدنة 
لنطرح  الوجه..  ماء  من  شيء  على  والحفاظ 
التساؤل: ماذا أثمر خطاب املقاطعة واملمانعة 

والعنتريات؟
على  جاثمة  زالــت  ال  إسرائيل  أن  الــواقــع، 
إلى  اســتــزادت  بل  السابقة،  الحروب  غنائم 
تقضمها  التي  املستوطنات  من  العديد  ذلك 
كل يوم من التراب الفلسطيني، وماذا يمكننا 
أن ننتظر من دول عربية مغلوب على أمرها؟ 
األحوال،  أحسن  وفي  بالتفرج  نكتفي  ألسنا 
والعبارات  والشجب  التنديد  خطابات  ننسج 
جوع  مــن  تغني  وال  تسمن  ال  التي  الرنانة 
وكيف  الصهيوني؟  العدوان  أوار  اشتد  كلما 
بدول ممزقة إلى إمارات وشيع، تجتهد للكيد 
ملواجهة  تتحد  أن  البعض،  ببعضها  واإليقاع 
ما  الحديثة  والتقنيات  القوة  من  يحوز  كيان 
يجعل حتى التفكير في مناجزته ينتهي بفشل 
قال  عندما  زغلول  سعد  محقا  يكن  ألم  ذريع؟ 
معبرا عن رأيه في الوحدة العربية: »ما جدوى 
الحديث عن وحدة العرب، فهم بمثابة إضافة 

الصفر إلى الصفر!«؟ 
إن إيديولوجية خمسينات القرن املاضي التي 
مقاطعته  يتعني  وعدو  ككيان  إسرائيل  تصور 
تعد  ولم  خاسرة،  مراهنة  اليوم  هي  ورفضه، 
الواحد  القرن  متغيرات  سياق  في  صالحة 
لم  اإليديولوجية  هذه  كانت  فإذا  والعشرين.. 
تحقق شيئا للقضية الفلسطينية آنذاك، فكيف 
أن  القول  يمكن  إنه  بل  ذلــك؟  فعل  اليوم  بها 
أكثر  الفلسطينية  بالقضية  يضر  النهج  هذا 
يــزداد  بل  الــحــال،  هو  فالحال  ينفعها،  مما 
في  ماضية  إسرائيل  أن  حيث  وتأزما،  قتامة 
واالستيطانية  التهويدية  وخططها  مشروعها 
وانفعاالتهم  العرب  بموقف  االكــتــراث  دون 
وقممهم... إلخ، وكأنها تقول: »فليكرهوني إن 
يقول  كان  كما  يخافونني«  أنهم  املهم  شاءوا، 

أحد أباطرة الرومان.
فعندما يعاتب »املحافظون« )وهو مصطلح 
نظرا  التطبيع،  رافضي  به  أصف  أن  أفضل 
كلما  التاريخ  القوى عبر  لحضور وبروز هذه 
جديد  شيء  أو  ظاهرة  أو  بفكرة  األمر  تعلق 
ضمنهم،  ومــن  العرب  املجتمع(  في  وطــارئ 
على  ــدام  اإلقـ على  املــغــرب،  الــحــال،  بطبيعة 
يلوم  ال  فــلــمــاذا  إســرائــيــل،  مــع  »التطبيع« 
باألمر  املعنية  الفلسطينية،  السلطة  هــؤالء 
إسرائيل؟  مع  عاقاتها  على  غيرها،  من  أكثر 
تسويغ  عدم  أو  تسويغ  نحاول  بذلك  ولسنا 

واقعيني  نكون  ألن  نسعى  ولكننا  »التطبيع«، 
لهذا  قراءتنا  في  املستطاع  قدر  وموضوعيني 

الجيوسياسي.  املتغير 
لعبة  هــي  السياسة  أن  فــيــه،  شــك  ال  مما 
رئيس  كتب  فقد  خــدمــات..  وتــبــادل  مصالح 
تشرشل:  ونــســتــون  الــبــريــطــانــي،  الــــوزراء 
بل  دائــمــون،  أعـــداء  أو  أصــدقــاء  ثمة  »ليس 
السياسة  أن  بمعنى  دائمة«،  مصالح  هناك 
واملثل  )املثاليات  »اليوتوبيات«  عن  بعيدة 
وتدغدغ  الجماهير  تحرك  التي  األفاطونية( 
بالواقع  ترتبط  السياسة  وإنما  مشاعرهم، 
ميكيافيللي  يقول  االرتــبــاط.  يكون  ما  أشــد 
ــب األمــيــر أن  فــي هــذا الــصــدد: »إن مــن واج
الرياح)...(  مع  للتكيف  مستعدا  عقله  يجعل 
والحظوظ،  الجدود  اختافات  تمليه  ملا  وفقا 
أن  غرو  وال  خــيــر)...(«،  هو  ملا  يتنكر  ال  وأن 
ومنظري  كتاب  أهــم  من  يعتبر  ميكيافيللي 
كاتب  فهو  السياسي،  والتكتيك  السياسة 
الذكي  فالحاكم  والحكام،  السياسيني  وسادة 
واملتبصر - حسب مكيافيللي- هو الذي يكون 
املستجدات  مع  للتكيف  ومستعدا  مرنا  دائما 

واملتغيرات، قصد املحافظة على مصالحه.
ولهذا سيكون من الغفلة والغباء السياسي 
أو  به  يتهم  أن  للمغرب  يمكن  ال  ما  وهــو   -
السياسية  والحنكة  الخبرة  نظير  فيه  يقع 
املغرب  يفوت  أن   - قــرون  عبر  راكمها  التي 
الوطنية  القضية  لحلحلة  تاريخية«  »فرصة 
التي تعد أم املصالح الوطنية للباد،  األولى، 
مسبوق،  غير  وبشكل  مــرة  ألول  واملتمثلة، 
على  املغرب  بسيادة  األمريكي  االعتراف  في 
بمدينة  قنصلية  وافتتاح  املغربية،  الصحراء 
الداخلة، ذات أبعاد سياسية واقتصادية جمة. 
إن ما تراه وتنطلق منه الجماهير في بناء 
منطلقات  هو  البتة  ليس  وأحكامها،  مواقفها 
مصالح  تحكمها  السياسة  أن  ذلك  السياسة، 
ــات  ــوازن ت وخــطــواتــهــا  توجهاتها  ــؤطــر  وت
وعاقات متناقضة أحيانا، قصد الحفاظ على 
بعيون  ترى  فالسياسة  ولذلك  املصالح،  تلك 
متعددة وتلعب على جبهات وبأوراق عدة، قد 
ومتضادة،  متناقضة  البسيط  للماحظ  تبدو 

لكن هذا هو منطق السياسة.
تبقى  جــيــدا،  السياسة  منطق  نفهم  لكي 
من  لتقريبنا  ضرورية  التاريخ  إلــى  العودة 
بعيدا  للسياسة  ــعــي  وواق مــوضــوعــي  فهم 
لتبيان  وبالتالي،  العاطفية،  االندفاعات  عن 
هذا  وفي  األسود،  الخيط  من  األبيض  الخيط 
العثمانية  العاقات  إلى  رأسا  نتجه  السياق، 
بني  املوقعة  االتفاقية  ونستحضر  -الفرنسية، 
املعاهدة  هذه  جاءت  وقد   ،1535 عام  البلدين 
فرنسا  ملك  والتنافس بني  الصراع  في سياق 
فرنسوا األول، وملك إسبانيا شارل الخامس، 
هابسبورغ  آل  إمبراطورية  عرش  تولي  حول 
شــارل  إلــى  آلــت  التي  املقدسة،  النمساوية 
الطرفني،  بني  الحرب  تتوقف  ولم  الخامس، 
طموحات  بسبب  املوقف  سيد  كان  والتوتر 

إسبانيا  ملك  كــان  حيث  التوسعية،  امللكني 
يحاول إبعاد الفرنسيني من إيطاليا، كما كان 
يحاول االستياء على التراب الفرنسي، و ملك 
فرنسا كذلك، كانت له طموحات ومناطق نفوذ 
فرنسوا  هاجم   ،1525 عام  ففي  إيطاليا..  في 
»بافيا«  معركة  في  وانــهــزم  إيطاليا،  األول 
امللك  أنظار  اتجهت  هنا  األســـر..  في  ووقــع 
العثمانيني  على  ناقما  كان  الــذي  الفرنسي، 
العثمانية،  الــدولــة  نحو  الــقــريــب،  بــاألمــس 
والــدتــه،  وكــذلــك  األول  فرنسوا  كتب  حيث 
التعظيم  بعبارات  مطرزة  استعطاف  رسالة 
القانوني،  سليمان  السلطان  إلى  والتفخيم، 
ترجوه أن يفك أسر ابنها، وبعد فكاك فرنسوا 
القانوني  مع سليمان  وقع  الحبس،  من  األول 
 ،1535 عام  وتجارة  وســام  صداقة  معاهدة 
العثمانيون مساعدات عسكرية  بموجبها  قدم 
لفرنسا ضد آل هابسبورغ، ومن جهة أخرى، 
تمنح  لم  واسعة  امتيازات  للفرنسيني  منحت 
هذه  توسعت  وقد  أخرى،  أوروبية  جالية  ألي 
إحدى  وكانت   ،19 القرن  خــال  االمــتــيــازات 
العثمانية،  الــدولــة  وانهيار  ضعف  أسباب 
عن  نتحدث  ونحن  إليه  اإلشــارة  تجدر  ومما 
منطق السياسة، هو أن امللوك الفرنسيني، رغم 
بالعثمانيني  تجمعهم  التي  املذكورة  االتفاقية 
للطرفني،  املشترك  العدو  هابسبورغ  آل  ضد 
لم يترددوا في التحالف وربط عاقات مع آل 
مصالحهم،  يخدم  ذلك  كان  كلما  هابسبورغ 
االتفاقية  هذه  أثــارت  فقد  أخــرى،  جهة  ومن 
في  واسعا  واستنكارا  ضجة  توقيعها،  غداة 
أوساط الرأي العام املسيحي، وكذا البابوية، 
العثمانيني،  مع  معاهدة  عقد  أن  اعتبار  على 
خروجا  يعد  آنـــذاك،  ألوروبـــا  األول  الــعــدو 
ألوروبــا،  القومي  باألمن  ومسا  املألوف،  عن 
املسيحية  والديانة  العقيدة  ملستقبل  وتهديدا 

املهددة بالخطر اإلسامي الداهم.
أمام  نكراء  بهزيمة  فرنسا  منيت  وعندما 
الفرنسيون  املثقفون  شعر   ،1870 عام  أملانيا 
ــاإلذالل واملــهــانــة وانــتــهــاك كــرامــتــهــم، كما  ــ ب
سنة  يونيو  هزيمة  بعد  العرب  لــدى  تحصل 
يهمنا هنا، هو  ما  إسرائيل، ولكن  أمام   1967
حالهم  كان  هل  أملانيا..  من  الفرنسيني  موقف 
كحال العرب، وقالوا: لن نتواصل ولن نتفاعل 
مع األملان بعد اآلن، ولن نأخذ عنهم أي شيء؟ 
من  العديد  فقد سافر  ذلك..  الذي حصل عكس 
أنفسهم  وسجلوا  أملانيا،  إلى  فرنسا  مفكري 
والهدف  األملــانــيــة،  واملعاهد  الجامعات  فــي 
ونجاح  قوة  سر  واكتشاف  التعرف  هو  كان 
وتفوق األملان. وبالتالي، نستخلص أن موقف 
يكن  لم  وإذاللهم،  هزيمتهم  رغم  الفرنسيني، 
موقفهم متشنجا ومتعصبا ضد األملان: العدو 
كرد  وطبيعي  مفهوم  موقف  فهذا  التاريخي، 
فعل أولي في بداية الجرح، ولكن الاطبيعي، 
هو أن يستمر هذا املوقف الذي يأكل الذات، وال 
باآلخر..  عاقتها  في  عملية  نتيجة  إلى  يؤدي 

فهل بدأ، يا ترى، العرب يفهمون الدرس ؟

ال جدال يف أن املخاضات 
والتطورات املتالحقة التي شهدتها 

القضية الفلسطينية ىلع عهد 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
لم تشهد نظيرها منذ قيام دولة 

إسرائيل عام 1948، وصحيح أن 
الواليات املتحدة األمريكية أكبر 

حلفاء ومساندي إسرائيل يف 
العالم، بيد أنه لم يجرؤ أحد من 

الرؤساء السابقين ىلع القيام بما 
قام به ترامب من خطوات ومغامرات 
فيما يعرف بـ »صفقة القرن«، التي 
اعتبرها مشروعا كفيال بإنهاء الصراع 

الفلسطيني - اإلسرائيلي، وإيجاد 
تسوية لـ»املسألة الفلسطينية« 

التي ما زالت تراوح مكانها، والتي 
بدأها بإعالن القدس عاصمة 

إلسرائيل وانتهاء بـ»التطبيع« 
العربي – اإلسرائيلي، الذي يثير 

زوبعة يف الشارع العربي، إذ شكل 
»صدمة القرن« )ىلع وزن صفقة 

القرن( للجمهور العربي، وانقسم 
حوله الرأي العام العربي بين مناصر 

ومؤيد، وبين معارض ومستنكر 
للخطوة املشؤومة.

 : بقــــــــلم
ذ. محمد جباري

كاتب وباحث

والتـــــــطبـــــيع..  نحــــن 
بعيدا عن العواطف قريبا من السياسة
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تبخيس الدارجة في اإلعالم المغربي 
العامي  اللسان  هي  الدارجة 
الذي درجنا على التواصل به منذ 
ممارساتنا  في  أظافرنا  نعومة 
وعالقاتنا التخاطبية والتعبيرية 
الفضاءات  مختلف  في  اليومية 
إنها  التواصلية..  والوضعيات 
في  املشترك  الشفهي  قاسمنا 
وخالصة  الــوطــن  ربـــوع  جميع 
الغني  اإلثنوغرافي  فسيفسائنا 

بماضينا وحاضرنا. 
الدارجة أيضا هي ذلك التراكم 
صهرت  الذي  التاريخي  الشفهي 

وتعايشت  عــاشــت  حــضــارات  عــدة  هويته 
والبيزنطيني  األمازيغ  من  املغرب  أرض  على 
واألوروبيني،  واألفارقة  والعرب  والفينيقيني 
لعديد  تشكيلة  الدارجة  لهجتنا  من  مما جعل 
من الروافد اإلنسانية التي استقرت في املغرب 

منذ آالف السنني.
تمظهراته  أوضح  في  التنوع  هذا  ويتجلى 
االجتماعية، في عديد من األلقاب التي يحملها 
اليمني  لقب  مثل  املغاربة  من  اآلالف  عشرات 
والشامي  والغزاوي  والبغدادي  والحضرمي 
والعلج  والصقلي  واألنــدلــســي  والقريشي 
والشنقيطي  والسعودي  واملكي  والتلمساني 
والحبشي... إلخ، وهذا ما يجعل من دارجتنا 
املغرب  لكون  عربية  محلية  لهجة  أصعب 
الذي  املأوى  ذلك  التاريخ  عبر  شكل  األقصى 
التأمت فيه روافد لغوية متباينة تولدت عنها 
في النهاية عصارة دارجة رباعية االمتدادات: 

أمازيغية، عربية، أندلسية وإفريقية.
الزجل،  فن  الدارجي،  إبداعنا  تجليات  ومن 
الذي تشكل  الشعبي  الشعري  النظم  فن  وهو 
ومعدنه  التعبيرية  ــه  أدات الــدارجــة  اللهجة 
أبهى  يشكل  ــزال  ي وال  شكل،  والــذي  الــخــام 
املغربي،  األدب  في  الشعرية  البالغة  مراتب 
أعالم  عدة  الشعري  الجنس  هذا  في  برز  وقد 
املكي  الــرواد  من  أشهرهم  مغاربة  وشيوخ 
الرحمان  عبد  وسيدي  األزمــوري  القرشي  بن 
املجدوب وسيدي قدور العلمي، هؤالء وغيرهم 
امللحون  طــرب  منشدي  مــن  الكثير  اقتبس 
قصيدة  مثل  الــخــالــدة  الزجلية  قصائدهم 
و»ناكر  و»الخلخال«  و»الشمعة«  »الــحــراز« 
لحسان« وعشرات القصائد واألقوال املأثورة 

التي نظمها سيدي عبد الرحمان املجدوب.

اللغتني  أن  فــيــه،  الشــك  ومــمــا 
ــة  ــ ــي ــ ــان ــ ــب الـــفـــرنـــســـيـــة واإلســ
منذ  اخترقتا  قد  االستعماريتني 
نسقنا  عشر  التاسع  القرن  أواخر 
منفذي  مــن  ــي  ــدارجـ الـ ــغــوي  ــل ال
والشفاهية  التحديث  ثم  السيطرة 
الدارجة  غمرت  حيث  املــتــداولــة، 
املــغــربــيــة املــئــات مــن الــكــلــمــات 
الفرنسية واإلسبانية والبرتغالية، 
ــك حــســب نــفــوذ هـــذه الـــدول  وذلـ
إفراز  إلى  أدى  مما  االستعمارية، 
فقدت هويتها  دارجة معطوبة  لغة 
وشابتها  الخالصة،  والعربية  األمازيغية 
عشرات العبارات من هذه اللغات االستعمارية 
الراسخة  ــعــادات  ال مــن  الــيــوم  بــات  أن  إلــى 
واملشينة لنخبنا املتعلمة هي التباهي بإقحام 
اليومية  األحاديث  في  فرنسية  وجمل  كلمات 
ونوعا  والعصرنة  التقدم  مظاهر  من  كمظهر 

من الوهم باالرتقاء االجتماعي والطبقي.
التشويه  هذا  تكريس  في  كثيرا  أسهم  وقد 

البصري  السمعي  اإلعــالم  قنوات  الدارجي، 
والتي  ســواء،  حد  على  والخاصة  العمومية 
تشجيع  يكن  لم  إن  الطرف  غض  على  دأبــت 
هذا  تكريس  على  ضمنيا  املغربي  املــواطــن 
في  مساهمتها  وبالتالي،  الدارجي،  التشويه 
اليومي  الفرنكفوني  والتغول  التوغل  تعزيز 
في ثقافتنا الشفهية املتداولة.. فلماذا ال تصدر 
الهيأة العليا للسمعي البصري )الهاكا( مذكرة 
واملحطات  التلفزية  القنوات  هذه  فيها  تمنع 
اإلذاعية من بث أي حوار أو ميكرو طروطوار 
الدارجة  املستجوبون  املواطنون  فيه  يخلط 

مستجوبيها  تشجع  ال  ملــاذا  بل  بالفرنسية؟ 
ضرورة  إلى  الحوار  تسجيل  قبل  بتنبيههم 
ليس  وهــذا  خالصة،  دارجــة  بلهجة  التحدث 
انتمائيا أو شوفينية  في وجهة نظري تطرفا 
قد عرفنا  كمغاربة،  إننا  بل  قومية،  أو  وطنية 
دائما بانفتاحنا املتفرد في العالم العربي على 
حيث  واملثاقفة  الحداثة  وتجليات  أشكال  كل 
فرنكفونية  بقنوات  اإلعالمي  مشهدنا  يزخر 
موضوعاتية يمكن أن يتحدث فيه أي مواطن 
مغربي بالفرنسية أو اإلسبانية أو اإلنجليزية 

بمنتهى التلقائية وحرية التعبير.
رأيي  في  شكلت  التي  حواراته  إحــدى  في 
العاملي  صرخة إعالمية، شدد املنتج واملطرب 
»شدى  قناة  معه  أجرته  حوار  في  ــدوان«  »ري
تي. في« املغربية في شهر مارس الفارط، على 
والشباب   - املغربي  املجتمع  اهتمام  ضرورة 
الــدارجــة  باللهجة   - الخصوص  على  منه 
الــواقــعــيــة  ــتــواصــل  ال ــوات  ــن ق مختلف  ــي  ف
الشعور  تجاوز  على  وحثهم  واالفتراضية 
العطب  بذلك  أيضا  والشعور  النقص  بمركب 

تباهي  في  يتبدى جليا  الذي  السوسيوثقافي 
الدارجة،  في  الفرنسية  اللغة  بإقحام  شبابنا 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  خصوصا 

»إنستغرام«.
االستعماري  ــأزق  امل هــذا  من  االنفكاك  إن 
البائد والتشوه الدارجي - في رأيي - تتحمل 
مسؤولية تقويمه وعالج الزمته عدة أطراف.. 
لعل أولها األسرة ثم وزارة التعليم، ووسائط 
والخاص  العمومي  اإلعــالم  وقنوات  امليديا 
وجــمــعــيــات املــجــتــمــع املـــدنـــي، وخــصــوصــا 

الثقافية منها.

عبده حقي 

    

أنقذوا الطفولة من اإلدمان والتشرد

المـنبر  الــــحر
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ــدور ـــ ــي ي ـــ ِ ــكـــ ـــ ــَل ـَــ ــي فـــ ـــ ـــ ــوت ف ــم ـــ ـــ ــــــأن ال كـ
ــور ــت ـــ ـــ ـــ ف أو  ــف  ـْـ ـــ ــ ــط ــ َع يـــــثـــــنــيــه  وال 
ــام ــي حــــــــبــــــــيــب كـــــــــــــــــل ع ــِن ـــ ـُــ ـــ ع ــَودِّ ـــ ـُــ ـــ ي
ســـــوُر الــقـــــلـــــب  ــاع  ـــ ق ــن  مـــ فـيـسـقـط 
ــــْرٍب َكــسـِ رحــلــوا  مــن  عــلـي  يــعـــــزُّ 
فـــــأبـــــكـــــيـــــهــم  وتـــــبـــــكـــــيـــــنــي الــصــخــــــــــــــوُر
مــيــتــًا يـعــيـد  الـبــكـــاء  كـــان  َولــــَـــــــْو 
الــبــحـــــوُر! مــــَــــَدامـــــعــــِــــَي  عـــــن  لـضـــاقـْت 
واللـيـــالـــي ِجــــــــَراحــــِـــــــــــــَي  عــلـــــى  ــام  ـــ أنـــ
نـــــوُر الــــــــــــــدار  يف  خـبــا  وقــــــــد  تـطــول 
عــنـــاًء فــــُــــْرَقــــــــتــــِـِهــــــــْم  نـــاُر  َوَتـــــهــــْـمــــُـــــــُد 
ـــــم تـــــــــــفــــــــــــــوُر ـــ ـــ ــراهـــ ـــ ــن تــــــــمــر ذكـــ ـــ ـــ وح
وعــيـنــي أنـــــســاهـــــــــــا  كــــــــيـــــــــــف  ــــــوه  وجـ
ــا وجـــــــهـــــــي يـــــــــــدوُر! ـــ ــم ـــ ـــ ــل ــا ك ــــ ــراهـ ــــ تـ
لـمـــــــــا الفــقـــد  عــــذاب  أقــســى  ومــا 
الــشـــــعــــــــــــــوُر! يـخـلـقـه  املـــــيـــــت  شـبـيـه 
ـْــــــــٌب َري فـيــــه  اعــتــقــــادي  ال  إلهـــي 
كـفـــــوُر تــقـضــي  بـمــــا  قـلـبـي  وال 
ـــــات ـــ ـــ ــع  حـــــارقـــ ـــ ـــ ــواج ـــ ـــ ــف ـــ ــن  ال ـــ ـــ ـــ ــكـــ ـــ ول
ــا  تـــــجـــــــــــوُر ـــ ـــ ـــ ــيــان ــوت أحـــ ـــ ــم ـــ ـــ ــف ال ـــ ـــ وك
قـلبـــي اخلـــــلـــــــــــق  صـــــــدور  حـملـت  ــو  ـــ ول
الــصـــــــــــدوُر مــواجـعـهــا  مـــن  ْت  ــرَّ ـــ ـــ ـــ ــَف ـــ ـــ َل
ـــــروا ـــ أمــــــــرُّ عـــــلـــــى األمـــــاكـــــن حــيــــــــث مـــ
ُدوُر ــِو  ـــ ــْجـــ ـــ والــشَّ بــاألســـــــــــى  فــتـنـطـــق 
وهـــــــذي جـلـســوا..  هـنا  ــدوا..  ـــ رق هـنا 
َتـُمـــــوُر ـَــْصــٌف  ع كـمـا  بــقـــايـاهـــم 
ــن  ـــ ــل رك ـــــي كـ ـــ ـــــم فـــ ـــــالـــــهـــ هـــــــــــنـــــــــــا أطـــ
َيـُثــــــوُر بـهـــــا  الـذكـريـات  وجــيــش 
َوَبْعــض مـشـــط..  هـنــا  صـحــف..  هـنـــا 
الــعـــــطــــــــوُر  تسبقهــا  الــقــمــصــــــــان  ــَن  ـــ ـــ ـــ ِم
ـــــرات مــــــــوت ـــ ـــــظـــ هــــــــنـــــا صـــــــور بـــــهـــــــــــا نـــ
تـغـــــوُر عيـنـي  فـــــي  الــســـــيـــــف  كـــــوخـــــز 
ِبــَصــْفـــــٍو َيـــُجـــْد  لــلــزمـــــان  ـــــى  فــــــــأنَّ
ــروُر؟! ـــ ـــ ســـ يـــــرجـــــى  رحـيـلـهـم  ــَد  ـــ ــْع ـــ ـــ َأَب
شـــــتـــــاتـــــي ــأرى  ـــ ـــ ـــ ف ـــــم  ـــ ـــــبـــــورهـــ ـــ قـــ أزور 
الـــــــغـــــــروُر ــف  ــ ــزي ــ ـــ ــ ال ــه  ــ بـ أودى  وقــــــد 
َمـْيـتــــًا ـــــزور  يـــ جــــــــاء  الـمـيـــت  ــي  ــأنِّ كـــ
ــْن َيـــــــــــُزوُر ــ ـــ ــ ــْن ُيــــــَزاُر َوَم ـــ ـــ ــُل َم ـــ ـــ ــَه ـــ ــْج ـــ َوُي
أمــامـــي َوُهــــْم  الُبَعـــــاَد  ُأِطــــِق  ولــم 
قـــــــــــبــــــــوُر! َوُهـــــــــــُم  أطـــــيـــــقـــــه  فـــكـيــف 
حزنـــــي ــــــات  دوحـ مـــــــــــن  ــرُّ  ــــ َأِفـ وكـــــيــــــــف 
ــذوُر! ــ ــــ ــ ــا جـ ــــ ــهـ وأوجـــــــــــــــاع  الــــــفــــــراق  لـ
قــلــبـــي ــرات  ـــ ــب ــع ال ــُر  ـــ ـــ ــبِّ ــَص ُت وكـــــيــــــــف 
وزوُر!! َغـــــــْدٌر  ــْم  ـــ ـــ ــَدُهـــ ـْــ ــعـــ ـــ َب وصـــــبـــــــــــري 
عـــزائــــي وبــــــــذا  بـيـنـهـــم  ســــأرُقـــُد 
ــوُر ــُشـــ ـــ ـــ ــنُّ وال الــقـــــيــــــــامــــــــة  وتـجـمـعـنــا 
رقــــٌم ــواِت  ـــ ـــ ـــ األم دفــــــــتــــــــر  ـــــي   فـــ ــا  ـــ ـــ ـــ أَن
ــُر واحُلــــُـــــــــــوُر ـــ ــابـــ ـــ ــقـــ ـــ ـــــي املـــ ـــــنـــ ـــــعــرُفـــ وتـــ
بـنـصـــٍب ُجـــْد  قـــبـــري  ـــار  حـفَّ فـيــا 
ـــوُر ـُ ُســطـ ـــــُدُه  ُتـَخـلِّ قــبـــري  عــلـــى 
ــًا ـــ ـــ ـــ ــهـــ ــر  األجـــــــــــــداث  مـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ أَيـــــــــــا زائ
ُعــُبــــوُر طــــــــالــــــــْت  وإن  الـدنـيــا  هــــــــي 
ســــــــراٍب مــن  كـــؤوســَك  تـمــَلْ  َفـــــا 
ــوُر ـــ ـــ ـــ ـــ ــُش ـــ ـــ ــه ُق ـــ ــي ــا فـــ ـــ ـــ ــش كــــل  م ـــ ــي ـــ وع

رحـــلــــــــوا..
سميرة فرجي

ألم يحن الوقت لنرأف بأطفالنا وشبابنا 
استهالك  على  يدمنوا  أن  عليهم  كتب  الذين 
املخدرات وحبوب الهلوسة ومسكر »املاحيا«؟ 
واإلهــمــال  والــعــفــن  الخبث  ضحايا  هـــؤالء 
صحتهم  في  اغتيالهم  تم  الذين  الحكومي 
الحكومة  تبادر  فمتى  ومستقبلهم..  وعقولهم 
إلـــى اعــتــبــارهــم مــرضــى، وإحــــداث مــراكــز 
أجهزتها  وتسخير  لعالجهم،  ومستشفيات 
من أجل حمايتهم، ووقف ترويج »القرقوبي« 
باملجان،  الجزائر  جنراالت  لنا  يصدره  الذي 
مع  بتواطؤ  عليه  الحصول  يتم  الــذي  أو 
أو  الفاسدين  والصيدالنيني  األطباء  بعض 
أن  عوض  الطبية..  الوصفات  مزوري  بعض 
وتحمل  ومجرمني،  جناة  باعتبارهم  تكتفي 
على  واإلحالة  »االعتقال  شعار  وجوههم  في 
القضاء والسجن« بتهمة استهالك املخدرات، 
بينها  السعيدة  مملكتنا  سجون  أن  علما 
أســوار  والــعــالج  والتهذيب  اإلصــالح  وبــني 
املرضى  عــالج  يتم  أن  وعــوض  الفساد،  من 
ويتحولون  إدمانا،  يزدادون  نجدهم  املدمنني 

إلى منحرفني ومروجني ومجرمني محترفني؟
ــرملــان  ــب الــحــكــومــة وال أعــضــاء  ــرى  يـ أال 
بني  يعيشون  الذين  املدمنني  عن  ويسمعون 
ظهرانينا بأجساد مخربشة وعقول غائبة.. ال 
يشاركوننا إال األكل والشرب والنوم، ونادرا 
ما نجدهم هادئني ومحاورين.. يقضون معظم 

أوقاتهم ليال ونهارا في العربدة 
إيجاد  في  يتنافسون  والعنف، 
ــردات الــســاقــطــة، يــجــدون  ــفـ املـ
من  بكل  االحتكاك  في  ضالتهم 
مر  حتى  أو  حياهم،  أو  جادلهم 
أساليب  في  يتفننون  بقربهم، 
واألرض  ــســان  اإلن وقـــذف  ســب 
ــرض والـــواقـــع والــديــن  ــعـ والـ
مجرمني  ليسوا  هــؤالء  واملــلــة.. 
بهم  لــتــزجــوا  مــنــحــرفــني  وال 
بهم  وتقذفوا  السجون،  داخــل 
هؤالء  والــخــالء..  الــشــوارع  في 

ومضطربني  السموم  على  باإلدمان  مرضى 
إلى  ماسة  حاجة  في  وأصبحوا  نفسانيا، 
وتستفحل  لتنشر  تركت  أمراض  من  العالج 
الوحيد  همهم  مروجني  بواسطة  وأمان  بأمن 

تكديس الثروات.
و»املاحيا«  »القربوبي«  على  املــدمــن  إن 
السيطرة  يفقد  وحش  إلى  يتحول  وغيرها، 
ويغتصب  ويقتل  يعتدي ويسرق  نفسه،  على 
أقرب  حتى  يعنف  الجرائم..  أعنف  ويرتكب 
زوجة،  أخ،  أخت،  أم،  )أب،  والفروع  األصول 
عندما  وحــش  ــى  إل يتحول  ــت...(،  ــن ب ابــن، 
»خنيشة  أو  السامة  األقــراص  تلك  يستهلك 
الشأن عندما ال يجدها،  املاحيا« كما هو  من 
ويتحول إلى ذئب بشري فاقد لألهلية عندما 

يريد البحث عنها أو توفير املال 
قد يعتدي على نفسه  القتنائها.. 
مما  وغيرها  البيضاء  باألسلحة 
املــال  يبتغي  هــو  فــال  لــه،  تيسر 
أجل  من  وال  السعادة  أجــل  من 
حياة جديدة، وال من أجل حاجة 
إليه  بالنسبة  ــال  امل يفتقدها.. 

يعني: املخدرات.
ــجــرمــني  امل أن  تــــــدرون  أال 
تلك  ــار  تـــجـ هـــم  الــحــقــيــقــيــني 
على  يحرصون  الذين  السموم 
عـــدم اســتــهــالكــهــا فـــي الــوقــت 
دائرة  توسيع  أجل  من  فيه  يجتهدون  الــذي 
أطفاال  زبائنهم  كــان  إن  يهمهم  ال  زبائنهم، 
أسسوا  فــتــيــات..  أو  طلبة  أو  تالميذ  أو 
ومحيطات  السكنية  األحياء  داخــل  شبكات 
ــة  واألزق ــشــوارع  وال التعليمية  املؤسسات 
والفنية  والــثــقــافــيــة  الــريــاضــيــة  واملـــرافـــق 
من  تصنع  »املاحيا«  أن  أتدرون  والسجون.. 
الوادي  ومياه  والفئران  والصراصير  العفن 
الحار، وأن تلك املواد هي سموم قاتلة، وكل 
عن  يعلن  فهو  استهالكها  على  يواظب  من 
صانعوها  أليس  تدريجيا؟  انتحاره  بداية 
معظم  أن  بعد  نــدرك  ألــم  قتلة؟  ومروجوها 
األسلحة  باستعمال  والسرقة  العنف  عمليات 
التي  اليومية  الجرائم  من  وغيرها  البيضاء 

أبطالها  والسائقون،  الراجلون  لها  يتعرض 
فئة من مدمني »القرقوبي« و»املاحيا«؟

مدمن  سيقضي  كيف  أفهم  ال  شخصيا، 
استهالك  بــدون  شهر  من  ألزيــد  سجنية  مدة 
معه  التعامل  سيتم  وكــيــف  الــســمــوم؟  تلك 
يتم  أن  أتقبل  ال  إنــنــي  بــل  السجن،  داخـــل 
هو  واحد  مكان  في  والضحية  باملجرم  الزج 
السجن، إذ عوض حماية الضحية ومساعدته 
صحيا ونفسيا من أجل تخطي فترة اإلدمان، 
جنب  إلى  جنبا  العيش  على  يرغم  أنه  نجد 
ليتحول  السموم..  تلك  له  يروج  كان  من  مع 
لترسيخ  بناية  إلى  اإلصالحي  السجن  دور 
هناك  أن  كيف  أفهم  وال  واالنحراف؟  اإلدمان 
والخاص  العام  يعرفهم  للمخدرات  مروجني 
بعدة أماكن، مدن وقرى، وال أحد يمنعهم من 

ترويج تجارتهم الفاسدة والسامة؟
مستشفيات  إحــداث  الواجب  من  بات  لقد 
مصانع  من  البالد  وتطهير  لعالجاملدمنني 
الحبوب  تلك  نزيف  السرية، ووقف  »املاحيا« 
القاتلة التي تتدفق علينا من الجزائر، وطرح 
األمــم  وهيئة  األمـــن  مجلس  على  القضية 
ذراعيه  املغرب  يفتح  أن  يعقل  ال  إذ  املتحدة، 
السموم  باملقابل  ويتلقى  الجزائري  للشعب 
أن وزعوا  الذين وبعد  الدولة،  من حكام هذه 
بمستقبل  وعــبــثــوا  بينهم،  فيما  ثــرواتــهــا 
أبنائها، حولوا أنيابهم صوب املغرب وشعبه.

بوشعيب حمراوي

مما الشك فيه، أن اللغتين الفرنسية واإلسبانية االستعماريتين 
قد اخترقتا منذ أواخر القرن التاسع عشر نسقنا اللغوي الدارجي من 

منفذي السيطرة ثم التحديث والشفاهية المتداولة، حيث غمرت 
الدارجة المغربية المئات من الكلمات الفرنسية واإلسبانية والبرتغالية، 

وذلك حسب نفوذ هذه الدول االستعمارية، مما أدى إلى إفراز لغة 
دارجة معطوبة فقدت هويتها األمازيغية والعربية الخالصة.
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متـابعات

الجانب المظلم 
في برنامج حكومي 
الشــــــباب  لتشغيل 

الفرصة 
الكاذبة

يعد برنامج »فرصة« من البرامج الحكومية الهادفة 
بنكية  قــروض  تخصيص  عبر  للشباب  مشاريع  لخلق 
تصل لـ 10 ماليين سنتيم، لكن الغموض والمستقبل 
المواكبة  حيث  مــن  الــبــرنــامــج  هــذا  يلف  المجهول 
ــات  ــــي ووطــنــي يــعــرف أزمـ واالســتــمــراريــة فــي ظــل ســيــاق دول

اقتصادية أدت إلى تعثر مشاريع وإفالس مقاوالت قديمة.
العديد من االنتقادات وجهت لبرنامج »فرصة« في بدايته، بدء بحملة 
الترويج له واإلشهار، ثم االعتماد على »المؤثرين« وصناع المحتوى 
من أجل تسويق هذا المشروع وتقريبه من الشباب، إال أن الكثير من 
الناس اعتبروا أن القرض المالي المخصص له محدود وال يسمح بخلق 

مقاوالت أو مشاريع قوية وقادرة على مواجهة التحديات واإلكراهات 
الــتــي تكمن فــي صــعــوبــة تــســويــق الــمــنــتــوج، ومــنــافــســة الــشــركــات 
المتحكمة في السوق وعدة قطاعات، إلى جانب بيروقراطية اإلدارة 

للحصول على صفقات عمومية وشبه عمومية.
لذلك، يرى العديد من المالحظين، أن »فرصة« هو برنامج يشبه البرامج 
السابقة التي فشلت مثل برنامج »مقاولتي«، الذي لم يكتب له النجاح 
بسبب عدم مواكبته بعد منح القروض للشباب، والصعوبات والمنافسة 
القوية التي وجدوها في مختلف المجاالت، مما أدى بهذه المشاريع 
إلى اإلفالس وتحولت إلى قضايا في المحاكم.. ليظل السؤال المطروح: 
هل تنجح مشاريع »فرصة« في خلق مقاوالت شبابية قوية مستمرة ؟

األسبوعالرباط

،، ،،

اختالل في توزيع 
ميزانية »فرصة«

ــد الـــبـــرملـــانـــي هــشــام  ــق ــت ان
األصالة  حــزب  عن  املهاجري، 
الترويج  طريقة  واملــعــاصــرة، 
من  »فــرصــة«  برنامج  وتنزيل 
الــســيــاحــة، بعد  قــبــل وزيــــرة 
مليون   23 مبلغ  تخصيص 
ــتــرويــج اإلعـــامـــي،  ــل درهــــم ل
 250 ــارب  ــق ي ــا  م وتخصيص 
الوطنية  للشركة  درهم  مليون 
للمواكبة  السياحية،  للهندسة 
القطاع  طــريــق  عــن  والــتــتــبــع 

يهمه  ما  أن  مضيفا  الــخــاص، 
البرنامج  نجاح  هو  كبرملاني، 
الهدف  كان  وإذا  العام،  واملــال 
للشباب  املعلومة  إيصال  هو 
املستفيدين من البرنامج، يجب 
على  وتنزيلها  األمــور  تبسيط 
جهة  أن  ــال،  وق الــواقــع،  أرض 
لها  خصصت  أســفــي  مــراكــش 
تضم  مستفيد،   1200 حصة 
حضرية  جماعة   250 تقريبا 
وقروية، وبالتالي، 5 مستفيدين 
»واش  متسائا:  جماعة،  لكل 
5 ملفات من كل جماعة  اختيار 
وهذه  املجهود  هذا  كل  يحتاج 
األموال؟ شي حاجة ماراكباش.. 
وراه قلنا ليكم مكاتب الدراسات 

عليها  وصعيب  الرباط  حدها 
دير برامج سياسية«.

طريقة  أن  املهاجري  واعتبر 
التوزيع املالي لبرنامج »فرصة« 
امليزانية  ــن  ب متكافئة  غــيــر 
البرنامج  لتسويق  املخصصة 
ألصحاب  املخصصة  واألمــوال 
املشاريع موضحا أن 100 مليار 
سنتيم تخصص لـ 10000 شاب 
وشابة، منها 90 مليارا كسلف، 
تخصص  سنتيم  مليار  و25 
6 شركات، و23 مليون درهم  لـ 
ــإعــام والــتــرويــج،  مــوجــهــة ل
مؤسسات  هناك  بــأن  وأضــاف 
املالية  تكلف  وإداريــة  عمومية 
 15000 يــفــوق  مــا  العمومية 

وزيرة  تقنع  لم  سنتيم،  مليار 
اللجوء  فضلت  التي  السياحة 
جد  ملهمة  الخاصة  للشركات 
معقدة، تتطلب تقنيات وخبرات 
اختيار  في  و»مــؤثــرة«  حديثة 
كل  من  مستفيدين  أشخاص   5
جماعة يحصلون على قرض 10 

ماين سنتيم.

المستفيدين  قلة 
والـــدعـــــــم

باحث  ــرار،  ــ أزي يــرى أحــمــد 
ــلــذكــاء  ــاملــعــهــد املــغــربــي ل ب

ــل  ــحــل ــي وم ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ االسـ
اقتصادي، أن برنامج »فرصة« 
يشبه  الحكومة،  قدمته  الــذي 
مثل  سابقة  مماثلة  بــرامــج 
وغيرها،  »انطاقة«  برنامج 
دعم  إلــى  تهدف  كانت  والتي 
خصوصا  مــقــاوالت،  وخــلــق 
الــشــهــادات،  حاملي  لــفــائــدة 
املعيقات  أهــم  مــن  أن  مــبــرزا 
املجال تتعلق بنوعية  في هذا 
والقدرات  املقترحة  املشاريع 
لحاملي  واملهنية  الشخصية 

هذه املشاريع.
وأوضح أزيرار، أنه ال بد من 

توفر اإلمكانيات البشرية 
والتنظيمية قصد مواكبة 

عمور



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
25 العدد: 1604 من 22 إلى 28 أبريل 2022

متـابعات

يطمحون  الــذيــن  األشــخــاص 
ــدان املــقــاولــة  ــي ــوج م إلـــى ولـ
املبتدئني  وخصوصا  وخلقها، 
ليست  ــة  ــاول ــق امل ألن  مــنــهــم، 
أن  التدبير، كما  سهل  باألمر 
املخصص ضمن  املادي  الدعم 
كافيا  يكون  قد  البرنامج  هذا 
أما  جدا،  الصغيرة  للمشاريع 
املشاريع الكبيرة، فهي تتطلب 
مهمة،  واستثمارات  إمكانيات 

أما هذا الدعم فهو هزيل.
ــدو  ــب ــد ع ــ ــن جـــهـــتـــه، أكـ ــ م
الـــجـــواهـــري، مــســتــشــار في 
ــاوالت، أن  ــ ــق ــ ــصــاد وامل ــت االق
يشبه  ــة«  ــرصــ ــ »ف بـــرنـــامـــج 
التي  الــبــرامــج  مــن  مجموعة 
توظيفها  الحكومة  تــحــاول 
لتحسني  ــاب  ــشــب ال لــصــالــح 
ويأتي  املعيشي،  مستواهم 
وتخفيف  مــشــاريــع  لتمويل 
التي  الجائحة  وأثار  مخلفات 
تضرر منها الجميع على جميع 
املقاوالت  خصوصا  األصعدة، 
هــذا  أن  مضيفا  الــصــغــرى، 
البرنامج يرتكز على محورين: 
هناك ما يسمى باملصاحبة، ثم 
له  وخصص  التمويل،  محور 
مليار   1.25 قدره  مالي  غالف 
درهم خالل سنة 2022، موجه 
من  آالف  إلى عشرة  باألساس 
املــشــاريــع،  حاملي  الــشــبــاب 
القطاعات  بجميع  ويتعلق 

االقتصادية.

البيروقراطية والسوق

العديد من الشباب أصحاب 
الصغرى  والشركات  املقاوالت 
أمامهم  يجدون  واملتوسطة، 
عراقيل  وعدة  كبيرة  صعوبة 
والحصول  الــســوق  لــدخــول 
ــواء من  ــ ــى صــفــقــات، سـ ــل ع
املــؤســســات الــعــمــومــيــة أو 
أو  املحلية،  الــجــمــاعــات  مــن 
الشركات  منتوجات  منافسة 
القديمة، حيث يصطدم العديد 
من  وتماطل  بمشاكل  منهم 
على  للحصول  اإلدارة  جانب 

املستحقات املالية.
في هذا السياق، يؤكد أحمد 
من  البيروقراطية  أن  ــرار  أزي
التي  والــصــعــوبــات  املشاكل 
املــشــاريــع  حــامــلــو  سيجدها 
اإلدارة  لدى  إرادة  وجود  رغم 
وتعتبر  مشاريعهم،  ملواكبة 
إشــكــالــيــة عــويــصــة وقــديــمــة 

على  ــاوالت  ــق امل منها  تعاني 
العمومية  األداءات  مستوى 
الستخالص  والــخــصــوصــيــة 
تصطدم  حيث  املستحقات، 
بالتماطل والتأخير في األداء، 
تحديات  وجــود  ــى  إل مشيرا 
تكمن  ــرى  ــ أخـ وصـــعـــوبـــات 
اإلدارة  ثقة  لنيل  في األفضلية 
والظفر باملشتريات العمومية، 
حيث أن املقاول املبتدئ يفتقد 
للخبرة ويجهل خبايا السوق، 
لإلدارة  مقنع  غير  يجعله  مما 
ــي تــفــضــل الــتــعــامــل مع  ــت ال
املقاوالت القديمة، ألنها تتوفر 
واإلمكانيات  األفضلية  على 
لكي تحظى بصفقة املشتريات 

العمومية.
األول  املشكل  أن  ــاف  وأضـ
هي  هــل  بــاملــشــاريــع،  يتعلق 
صائبة  أفــكــار  عــلــى  مبنية 
يتعلق  آخر  ثم مشكل  مجددة، 
الشواهد،  حاملي  بالشباب 
البطالة  مــن  يــعــانــون  الــذيــن 
املــقــاولــة هي  أن  ويــعــتــقــدون 
امللجأ والحل، لكنهم ال يعلمون 
أن تسييرها يتطلب التوفر على 
املشاكل  ملواجهة  اإلمكانيات 
يعرفها  الــتــي  والــصــعــوبــات 
الــســوق ومــجــال املــقــاوالت 

الصغرى واملتوسطة. 

مدة غير كافية 
للمشـــروع

الجواهري،  املحلل  وأوضح 
إطار  في  تدخل  املصاحبة  أن 
جميع  وتــشــمــل  ــن،  ــوي ــك ــت ال
مع  عليها  املــوافــق  املشاريع 
ماليني   10 قــدره  مالي  غــالف 
 10 ــا  ــدره ق وإعـــانـــة  سنتيم 
جميع  أن  بحيث  درهــم،  آالف 
االستفادة  يمكنها  القطاعات 
من هذا التمويل مع استراحة 
ــني بــــدون تــســديــد  ــام ملـــدة ع
هذه  وانتقاء  القرض،  أقساط 
خاصة  لجنة  عبر  املــشــاريــع 
تقوم باختيار املشاريع املهمة 

واملقبولة.
وشــــــــدد عـــلـــى ضــــــرورة 
ــدة  ــر فــــي مـ ــ ــظ ــ ــن ــ ــادة ال ــ إع
االستراحة قبل تسديد القرض 
ثالث  إلــى  عامني  من  ورفعها 
أو أربع سنوات، ألن األزمة قد 
تخلق أزمات أخرى، وال يمكن 
أي مشروع رغم  ضمان نجاح 
وقبوله،  عليه  اللجنة  مصادقة 

فترة  مراجعة  من  بد  ال  لهذا 
وزيــادة  القرض،  تسديد  عدم 
كاف  غير  ألنه  املالي  الغالف 
عدة مشاريع مختلفة،  لتمويل 
قــروض  منح  فــي  التفكير  أو 
ــع  ــشــاري ــاســب امل ــن ــرى ت ــ أخـ
عملية  أن  معتبرا  املقترحة، 
الترويج للمشروع تمت بشكل 
جيد، لكن طريقة إعداده يجب 
خاصة  فيها،  النظر  إعـــادة 
من  كبيرا  سيكون  الطلب  وأن 
االستفادة،  في  الراغبني  قبل 
طلبة  خريجي  ارتفاع  ظل  في 
رفع  يتطلب  مما  الجامعات، 
من  ألكــثــر  املستفيدين  عـــدد 

عشرة آالف.
بأن  قوله  الجواهري  وتابع 
يستهدف  أن  يجب  املــشــروع 
ــن يــمــلــكــون  ــذيـ الـــشـــبـــاب الـ
خريجي  سيما  ال  املــؤهــالت، 
الجامعات، وانتقاء الفئة التي 
لكي  التمويل  ــذا  ه تستحق 

تنجح هذه املشاريع.

»مقاولتي«  تجربة 
الفاشـــــلة 

ــة بــرنــامــج  ــجــرب تــعــتــبــر ت
ــرامــج  ــب »مــقــاولــتــي« مـــن ال
التي  الــســابــقــة  الــحــكــومــيــة 
الشباب  لتشجيع  خصصت 
ــاوالت  ــ ــق ــ عـــلـــى إحـــــــداث امل

وتــأســيــس شــركــات، ودخــول 
ــال واألعـــمـــال، إال  ــ مــجــال امل
تعرضت  الــتــجــربــة  هـــذه  أن 
بسبب  والــفــشــل  لـــإلفـــالس 
دخول العديد من الجهات على 
املشاريع  اختيار  فــي  الخط 
ومتابعة بعضها، إال أن توقف 
االستمرارية واملواكبة للشباب 
يسقطون  جعلهم  املــقــاولــني، 
وفي  األبناك،  مع  مشاكل  في 
ــوق، بــســبــب املــنــافــســة  ــسـ الـ
قبل  من  الثقة  وغياب  القوية 
مما  واملــؤســســات،  الفاعلني 
لخسائر  منهم  الكثير  عــرض 

مادية ومتابعات قضائية.
في هذا اإلطار، أوضح عبدو 
ضمن  اشتغل  أنه  الجواهري 
لتتبع  الجهوية  اللجن  إحدى 
ضمن  الـــشـــبـــاب  مـــشـــاريـــع 
ــذي  بــرنــامــج »مــقــاولــتــي«، ال
ما  قروضا  للشباب  خصص 
بني 25 مليونا إلى 50 مليون 
اختالالت  عرف  لكنه  سنتيم، 
مبرزا  التنفيذ،  في  ومشاكل 
أن املشكل تفاقم بسبب إقحام 
املــشــروع،  ضمن  الجمعيات 
مما فتح الباب أمام عدد كبير 
من املتدخلني في البرنامج إلى 
جانب اللجن التي كانت تضم 
الخبراء وممثلي األبناك وعدة 
أسفر  الــذي  الشيء  قطاعات، 
املشاريع  مــن  عــدد  تعثر  عــن 
لــتــصــل فـــي نــهــايــة املــطــاف 

للمحاكم.

ضرورة المواكبة 
واإلرشـــــاد

الشباب  مشاريع  من  العديد 
الصعوبات  بعض  مــن  تعاني 
املــواكــبــة،  وجـــود  ــدم  ع بسبب 
سواء من قبل األبناك أو من قبل 
مؤسسات  أو  الوصية،  الوزارة 
ــاوالت الــصــغــرى  ــقـ تــشــجــع املـ
تخصيص  عــبــر  واملــتــوســطــة، 
اإلرشادات والتوجيهات لضمان 

حسن التدبير والتسيير.
في هذا الصدد قال عبد الصادق 
ــار، مـــقـــاول شــــاب، أن  ــخــب ــل ب
نفسه  سيجد  املشروع  صاحب 
أمام مصاريف ثقيلة في البداية 
3 آالف درهم كل شهر  قد تفوق 
ــى، تشمل  ــ األول الــســنــة  خـــالل 
لوازم الكراء ومصاريف الهاتف 
للبحث  والــتــنــقــل،  والــكــهــربــاء 
املنتوج  لتسويق  عــالقــات  عــن 
والخدمات، مشددا على ضرورة 
والتسويق  التدبير  في  املواكبة 
وفي شراء املعدات والتجهيزات 
لتفادي  ــك  وذلـ املــنــتــجــات،  أو 
ناحية  من  مشاكل  في  الوقوع 

الجودة والثمن.
أن  ــاول،  ــ ــق ــ امل ذات  وأبـــــرز 
املشاريع يجب أن تكون مختلفة 
وغير متشابهة بني الشباب، ألن 
تمويل نفس املشاريع لن يعطي 
السوق،  ضيق  بسبب  نتيجة 
وتداعيات الجائحة، التي الزالت 
الشركات  مختلف  منها  تعاني 
حاملي  يضع  مما  واملــقــاوالت، 
إكــراهــات  ــام  أم املشاريع  هــذه 
جانب  إلى  متعددة  ومصاريف 
أقــســاط الــقــروض، مــؤكــدا أن 
أن  يمكن  ال  املــشــاريــع  بــعــض 
تقف على األساس خالل عامني 
تصل  مـــدة  تتطلب  ــل  ب فــقــط، 
لخمس سنوات من أجل ضمان 
خالل  واملــواكــبــة  االستمرارية 

هذه الفترة.

العديد من االنتقادات وجهت لبرنامج »فرصة« في بدايته، بدء بحملة الترويج له واإلشهار، ثم 
االعتماد على »المؤثرين« وصناع المحتوى من أجل تسويق هذا المشروع وتقريبه من الشباب، 

إال أن الكثير من الناس اعتبروا أن القرض المالي المخصص له محدود وال يسمح بخلق مقاوالت 
أو مشاريع قوية وقادرة على مواجهة التحديات واإلكراهات التي تكمن في صعوبة تسويق 

المنتوج، ومنافسة الشركات المتحكمة في السوق وعدة قطاعات، إلى جانب بيروقراطية 
اإلدارة للحصول على صفقات عمومية وشبه عمومية.
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  ثقـافة

العدد: 1604 من 22 إلى 28 أبريل 2022

  

هولندا تسلط الضوء
 على الفن المغربي المعاصر 

بهولندا،  أمستلفني  في  الحديث  للفن  »كوبرا«  متحف  يحتضن 
مجموعة من األعمال الفنية التي تسلط الضوء على سبعة عقود من 
مع  بشراكة  وذلك  روافده،  ومختلف  تياراته  املعاصر،  املغربي  الفن 

املؤسسة الوطنية للمتاحف.
في هذا املعرض، الذي تفتتح أبوابه في وجه الجمهور إلى غاية 
الحداثة  ــرى..  األخ »القصة  شعار:  تحت  ينظم  املقبل،  شتنبر   18
املؤسسة  ملجموعة  تنتمي  عمال   40 نحو  عرض  سيتم  املغربية«، 
الوطنية للمتاحف، حيث تعد هذه املرة هي األولى في هولندا التي 
املغربي  الفن  تطور  ملناقشة  قدموا  مغاربة  فنانون  فيها  يستقبل 

الحديث منذ استقالل املغرب في العام 1956 إلى يومنا هذا.
ستستقبل  ــرا«،  »كــوب متحف  مــع  الشراكة  تجسيد  ــار  إط وفــي 
املؤسسة الوطنية للمتاحف في سنة 2023، معرضا بعنوان: »ثعبان 
من  اإلعارة  سبيل  على  سنيك(،  هيديد  مولتي  )أ  الــرؤوس«  متعدد 
السادس  محمد  بمتحف  والتي ستعرض  »كوبرا«،  متحف  مجموعة 

للفن الحديث واملعاصر.

المغرب ضيف شرف  »مهرجان  التحريك«
»رمضانيات النون 
والفنون«  الرابــع

 في الفقيه بن صالح
ــنـــظـــم فـــرقـــة  تـ
مـــســـرح »الـــنـــون 
والـــــــــــفـــــــــــنـــــــــــون« 
الــــــفــــــقــــــيــــــه بــــن 
ــح، بــدعــم  ــالــ صــ
مــــــــن املــــــــبــــــــادرة 
الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة 
ــة  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــ ــل ــ لــ
الـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة، 
وبــــشــــراكــــة مــع 
اجلـــــــمـــــــعـــــــيـــــــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ اإلقـ
لــــــــــلــــــــــشــــــــــؤون 
الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة 
واالجتماعية 

والـــــريـــــاضـــــيـــــة، 
فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى رمضانيات 
النون والفنون، حتت شعار: »الفن يف رمضان 
إيقاع روحاني وإبداع ثقايف«، وذلك إلى غاية 

24 أبريل اجلاري.
ــاهـــرة عـــلـــى الــصــعــيــد  ــتـــظـ ــذه الـ ــ وتــتــمــيــز هـ
ــنـــي، بــكــونــهــا تــكــتــســي طــابــعــا إقــلــيــمــيــا  الـــوطـ
مــن خــال اســتــهــداف دور الــشــبــاب وجماعات 
محلية تابعة لإلقليم، عبر تخصيص فقرات 
فــنــيــة وورشــــــــات تــكــويــنــيــة وأنـــشـــطـــة ثــقــافــيــة 

متنوعة.

»صيف في بجعد« يتنافس في مهرجان مالمو

املهرجان  فعاليات  مكناس،  بمدينة  تنطلق 
)فيكام(، املنظم من  »التحريك«  الدولي لسينما 
املعهد  مع  وبشراكة  »عائشة«،  مؤسسة  طرف 
الفترة  بالعاصمة اإلسماعيلية، خالل  الفرنسي 

من 6 إلى 11 ماي املقبل. 
سينما  بأفالم  املهرجان  هذا  دورة  وتحتفي 
األول  املنتدى  تنظيم  عبر  املغربية  »التحريك« 
ماي  و8  و7   6 أيام  املغربي،  »التحريك«  لفيلم 
وممثلو  املهنيون،  فيه  سيلتئم  الــذي  املقبل، 
القناتني األولى والثانية، باإلضافة إلى حضور 
بتطوان،  الجميلة  للفنون  الوطني  املعهد 

ومدرسة الفنون الجميلة بالبيضاء.
دورته  في  قوة  بكل  يعود  »فيكام«  مهرجان 
املقبلة عبر برمجة متميزة، وأيضا عبر برنامج 
لألفالم  الدولية  واملسابقة  الفنية،  اإلقامات  من 
من  سلسلة  إلى  باإلضافة  والطويلة،  القصيرة 
اللقاءات املفتوحة مع املهنيني، التي تقدم صورة 
مشرقة لسينما »التحريك« املغربية، حيث يولي 
أولوية  »التحريك«  لسينما  الدولي  املهرجان 
بسينما  املشتغل  املغربي  الشباب  ملواكبة 
الغنية  برمجته  عبر  يفتح  كما  »التحريك« 
واملتعددة، آفاقا جمالية وفنية للشباب املغربي.

»المغرب ورهانات اإلصالح - مرتكزات عملية 
لتحقيــــق  التغيـــير  المنشـــود«

عرفته  الـــذي  ــال  ــب اإلق بعد 
التي  الــفــرنــســيــة،  الــنــســخــة 
ــود منذ  ــوجـ الـ إلـــى  خــرجــت 
محمد  اختار   ،2020 يوليوز 
علمي برادة »املغرب ورهانات 
عملية  ــزات  ــك ــرت م اإلصــــالح 
 - املنشود  التغيير  لتحقيق 
النساء  مساهمة  الحكامة، 
عنوانا  والحريات«،  الحقوق 
 ،Le Maroc à Venir لكتابه
باللغة  مــؤخــرا  أصــدره  ــذي  ال

العربية. 
في  برادة  علمي  توقف  وقد 
القضايا  من  عدد  عند  كتابه، 
في مقدمتها الحكامة الرشيدة 
وضــرورة إرســاء دولــة الحق 
القوية  الدولة  أي  والقانون، 
من  وبــقــضــائــهــا  بقوانينها 
ــح مع  ــســام ــت ــدم ال ــ ــالل ع ــ خ
أمــام  الطريق  وقطع  الفساد 
واعتماد  وتــالويــنــه،  أشكاله 

نظام ضريبي عادل. 
ــن مـــســـاره  ــ وانـــطـــالقـــا م
األكـــاديـــمـــي فـــي جــامــعــات  
بـــفـــرنـــســـا   l’ESSEC
املتحدة  بالواليات  و»هارفرد« 

الريادة  مجال  في  األمريكية 
ومدرسة  العمومية،  والحكامة 
في  بأملانيا  للحكامة  »هيرتي« 
السياسي،  التواصل  مجال 
إلى  برادة  علمي  محمد  تطرق 
مع  ــقــدرات  ال تنمية  ضـــرورة 
الجسور  ــط  رب على  التأكيد 
والخاص  العام  القطاعني  بني 
ــان فــرص  والــجــامــعــة، وضــم
األحــزاب  بمستوى  ــاء  ــق االرت
دور  على  والتأكيد  السياسية 
املرأة في تدبير الشأن العام. 

ــرادة  ــم مــحــمــد عــلــي بـ وخــت
مؤلفه بعدد من املرفقات أبرزها 
ألقاها  التي  االفتتاحية  الكلمة 
دجنبر  يوم  علمي  العزيز  عبد 
الشباب  املسيرين  أمــام   1987
للبنك الذي كان يترأسه، إضافة 
املغربي  الــشــبــاب  بــيــان  إلـــى 
 2011 غشت   20 يــوم  الــصــادر 
وحدوية  حركة  إلى  دعا  والذي 
جميع  فــيــهــا  تــتــحــد  ــة  ــي وطــن
مختلف  من  املجتمع  مكونات 
والعمرية،  االجتماعية  الطبقات 
الحساسيات  مختلف  وكـــذا 

السياسية والدينية. 

منح  على  التنافس  إطــار  في 
العربية،  للسينما  ماملو  مهرجان 
ــن قــائــمــة  ــظــمــون عـ ــن أعـــلـــن امل
للمشاركة  املــخــتــارة  املــشــاريــع 
والتنافس على منح التطوير وما 
الثامنة من  للنسخة  اإلنتاج  بعد 
السينما«،  لصناعة  ماملو  »أيــام 
 9 إلى   4 من  املمتدة  الفترة  في 
ماي 2022 بالسويد، من ضمنها 
الفيلم املغربي »صيف في بجعد« 
واملخرج  نظيف،  محمد  للمنتج 

عمر مولدويرا.
وقد تم اختيار فيلم »صيف في 
املتنافسة  األفــالم  ضمن  بجعد« 

مرحلة  فــي  »املــشــاريــع  فئة  فــي 
ما بعد اإلنتاج« إلى جانب ستة 
أفالم من فلسطني وتونس ولبنان 
ومصر واليمن من ضمنها أفالم 
منتجة بشكل مشترك بني العالم 

العربي ودول الشمال.
»أيام ماملو لصناعة السينما«، 
الــتــعــاون  تحفيز  ــى  إلـ ــهــدف  ت
ــرص  ــاج املـــشـــتـــرك وفـ ــ ــت ــ واإلن
ــام بني  ــ ــع، وتــجــمــع األي ــوزي ــت ال
ــدعــم  املــنــتــجــني وصـــنـــاديـــق ال
في  السينمائيني  واملـــوزعـــني 
ــدوات وورشــــــات الــعــمــل  ــ ــن ــ ال

والنقاشات.



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

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

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

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

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

الدليمي في قضية بنبركةالفرق بين دور أوفقير ودور  28
تحت األضواء

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

سري

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

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

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

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

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

مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

تحليل إخباري

الحكومة تراكـم األخطـاء يهدد مستقبل  رئيس  14
ملف

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

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

مصطفى العلوي

اللطيف سري عبد  اجلديد،  العدل  وزير  يفرق  هل 

والعمل  الــســيــاســي  الــنــشــاط  ــن  ب ــي،  ــب وه

احلكومي يف حكومة جاللة امللك؟ فقد صرح 

ملتمس  إعداد  بصدد  بأنه  التلفزيون  على 

يجعل  األمر  وهذا  الريف،  معتقلي  عن  للعفو 

القضية أمام أحد أمرين، إما أن هناك توجها نحو 

الوزارة،  من  أكبر  ملكي،  بقرار  مرتبط  وهو  العفو، 

أو أن الوزير رمى بالكرة يف ملعب املؤسسة امللكية، ما 

يجعل هذا التصريح مبثابة »اللعب«. مـدير النشر:

الطيب العلوي

  

كـوفــيد  19

تحليل إخباري
أطــروحة نهــاية 

والبوليساريو   الجزائر 
14

تحت األضواء
أكبر تقرير رسمي يكشف

 اختالالت التعليم الخاص بالمغرب
5

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

الضائعة الحقيقة 
البحث محاضر 

بنبــركة فــي قضــية 
28

ملف العدد

 الرابحون والخاسرون من »مشروع« 

الحرب بين المغرب والجزائر
6

من وزير األوقاف إلى طبيب اللقاح

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

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

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

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

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

2

4
كواليس األخبار

األخبار كواليس 
الباحث بنحمزة يحدد 6 أهداف 

أول تحرك تشريعي كيف فشلت الجزائر 

»االحتـيــال« فـي 

على مجلس األمن
تقـبر  الحكـومـة 

مكافـحة  مشـروع 
الـفساد

ملف

عندما تسبب وزير التربية الوطنية 

196
س 5

23 مـار
فـي أحـداث 

6

ت األضواء
تح

ألول مـــرة.. مؤسسة عمومية 

س األعلى للحسابات
تنتقد المجل

5

س:
 المؤس

ى العلوي
مصطف

سري

والدعاية  الكهربائية)..(  الصناعات  بني 

املشاريع  جــل  فشلت  الــكــاذبــة،  الدبلوماسية 

جر  استطاع  ألعاب«  »صانع  وراءهــا  وقف  التي 

يجني  كي  باملاليير  قــروض  إلــى  دولية  أبناك 

الرؤية  سيحجب  مشاريعه  أحد  وكان  املاليني)..(، 

حالت  العليا  التدخالت  لكن  سال،  جهة  من  البحر  عن 

باألمر  املعني  أن  غير  النوع،  هذا  من  مشروع  بناء  دون 

إن  ويقولون  السيادة،  وزارات  بإحدى  التربص  يواصل 

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

مـدي

ب العلوي
الطي

  

ي المغرب منذ  1965
األسبوعية رقم 1 ف
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الضائعة الحقيقة 

الخــالف  أســرار 

بين أوفقير والدليمي

28

ربورتاج

ل الحضري 
ي النق

ف لوب
هل يستـنز

ل العام في غياب رقابة الدولة ؟
الما

17

السنة شكيب بنموسىشخصية 

ل العدد
التفاصيل داخ

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها صباح صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah
  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

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

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة

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

)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.ma

لنور الدين  الرياحي

األمل  يفقد  أن  اإلنسان  كاد  »كورونا«،  تداعيات جائحة  بفعل 
الدولية،  والــقــرارات  العلمية  النظريات  تضارب  أمــام  النجاة  في 
صور  مــن  صــورة  كــل  فــي  ــرى  ون ــل  األم بخيوط  نتمسك  فأصبحنا 
التواصل االجتماعي بارقة أمل تلقي بطاقتها اإليجابية على النفوس، 

علها تنطلق من جديد إلى مستقبل غير معروف بتداعياته وآماله.
جميلة  لشابة  صورة  الصباح:  هذا  في  صورتان  أثارتني  وقد 
درجه  على  ورجلها  ببابه  تشد  ويدها  فنزلت  القطار  بها  توقف 
إلى  بنظرة  تمتد  وعيناها  حقيبتها  تشد  األخــرى  واليد  األخير، 
أو يعانقها، وصورة خيمة  الفضاء تبحث عمن ينتظرها ليحضنها 

من الحطب والقصب.
فهي  رسمها،  من  عند  معاني  عدة  لها  اللوحة  أو  والصورة 
ما  شيء  يعمره  ألن  مستعد  فارغ  وقلب  لإلنسان،  جديدة  محطة 
من األمل واالستمرار في الحياة وانتظار شيء مجهول أو معلوم، 
وعدة دالالت أخرى ال يعلمها إال هلل في هذه الحياة التي أصبحت 

كل يوم في شأن.
الحطب  من  مبنية  جميلة  لخيمة  فهي  الثانية،  الــصــورة  أمــا 
والقصب، وهي عادة من تقاليد باديتنا الجميلة ملا كانت تحيط هذه 
متواضعا،  اجتماعيا  سكنا  تشكل  وكانت  الضيعات،  بكل  الخيام 
وكان نظيفا ومرتبا حسب نفسية املرأة والرجل اللذين يسكنان به، 
ويحيطون  بالضيعة  العاملني  من طرف  تسكن  كانت  ما  غالبا  وهي 
على  دليال  ذلك  كان  كلما  وتناثرت  تكاثرت  وكلما  مالكها،  بمسكن 
شساعة أرض الفالح وقوة جاهه في القبيلة، ألن سكان الخيام كانوا 
يدينون باحترام وإخالص ووالء لصاحب األرض، ولم تكن ساكنتها 
القبيلة مع  يقتسموه حسب عادات  الذي  الرأسمال  إال مساهمة في 
»رباعا«،  فيسمى  بالربع  أو  »خماسا«  فيسمى  بالخمس  إما  املالك، 
اعتبارها  التي أصبحت عوض  املهمات  اللغة من هذه  تنال  أن  قبل 

مشاركة في الرأسمال سّبة لصاحبها.
والخبز  املعزة  أو  البقرة  من  الحليب  الخيمة  في  تجد  وكنت 
من  والغاز  اللنب  من  والزبدة  البئر  من  واملاء  الشعير  أو  القمح  من 
الحطب والفاكهة والزيت من األشجار واللحم من الغنم والتمر من 

النخلة.. لقد كان هناك اكتفاء ذاتي بوسائل تقليدية.
وكانت ساكنة الخيام تشارك في العيش الحالل مع ترك لكل واحد 
كان  ما  وأقصى  واجتهاده،  بكده  املجتمع  هذا  من  الخروج  فرصة 
يتمنى أن يصل إليه ساكنها، هو شراء قطعة أرضية واالستقالل بها 

عن الضيعة األم، وتكوين رأسمال بسيط خاص به وهكذا ذواليك..
وقد عشنا صغارا هذه املجمعات السكنية وكان يحلو لنا كأطفال 
بها  أهلها  يبخل  ال  بسيطة  وحلويات  مأكوالت  من  بها  ما  اكتشاف 
علينا بكرم حاتمي، إال أن ضوضاء املدن واتساع رقعها والرغبة في 
تحسني العيش واملكننة، قلصت من اليد العاملة في البوادي، وأمام 
السكان  هؤالء  وجد  والتطبيب،  التمدرس  وانعدام  القروية  العزلة 
الجمالية  تلك  البوادي  أفقد  مما  آمنا،  مالذا  القروية  الهجرة  في 
التي أصبحت فيما بعد دور صفيح تشوه املدن ثم مركبات سكنية 
يغلب عليها اإلسمنت وجشع املقاولني، لتصبح كذلك وصمة عار في 
من  سلمت  التي  املجمعات  بعض  باستثناء  املدن  ومخارج  مداخل 
الكبير،  املسرحي  يسميها  كان  كما  البناء  في  الثقافية  األزمة  هذه 

الطيب الصديقي.
الثمانينات  في  لتتراجع  السبعينات  في  املوجة  هذه  بدأت  وقد 
ولتصبح البوادي في التسعينات ال ترى فيها إال البعض منها الذي 
متناثرة هنا وهناك، وقد  بناءات عشوائية  ثم  »براريك«  إلى  تحول 
كان يعبر عن الديار بأن هذه »خيمة كبيرة« وهذه »خيمة صغيرة«.

معروف  هو  بما  بل  أراضي،  من  الفالح  يملك  بما  العبرة  وليست 
غيره  أحــدا  يرجون  ال  الذين  الخيام  هــؤالء  ألصحاب  كــرم  من  عليه 
لإلقامة في ضيعته أو أرضه، تلعب فيها معايير حسن املعاملة والعدل 
واإلنصاف في اقتسام الربح معه، وكنا وال زلنا نسمع »فالن هلل يعمر 

ليه الدار أو الخيمة« و»فالن هلل يخليها خيمة أو الدار«..

بين اليأس واألمل.. 
يـــولد  اإلبــــداع

يتـــبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات

العدد: 1604 من 22 إلى 28 أبريل 2022

مواقع  عبر  انتقادات  ملوجة  تعرضها  بعد 
الفنانة  خــرجــت  االجــتــمــاعــي،  ــتــواصــل  ال
وردت  صمتها،  عن  حمدان،  ميس  األردنية 
خالل  املــغــرب  إلــى  بــاإلســاءة  اتهامها  على 
برنامج املسابقات الذي تقدمه، حيث قالت أن 
الرباط برباط الحذاء، لم  تشبيهها العاصمة 
يكن مقصودا بل هو مجرد زلة لسان، مطالبة 

الجمهور املغربي بمسامحتها.
»إي  بــرنــامــج  عبر  هاتفية  مــداخــلــة  وفــي 
يعلم  أحـــد  »ال  مــيــس:  قــالــت  بــالــعــربــي«  ــي  ت
على  يتابعني  من  أن  وأعتقد  للمغرب،  عشقي 
يمر شهر  ال  أنه  جيدا  ميديا يعرف  السوشيال 
أو شهرين بالكثير ما كون مغنية أغنية مغربية 
معظم  كذلك  عــنــدي.  ميديا  السوشيال  على 
خلفية  تكون  عندي  أضعها  التي  الريلز  أغاني 
األردنية  الفنانة  وجهت  كما  مغربية«،  األغاني 
لسان  زلة  حصل  »ما  قائلة:  للمغاربة  حديثها 
وأهلي  حبايبي  وأنــتــوا  عليها،  فسامحوني 

وأضــافــت:  قـــوي«،  بحبكم  وأنــا  ونــاســي 
»زلـــة لــســان غــيــر مــقــصــودة، ومــش 

بالكلمة  مركز  قاعد  يلي  مني  عارفة 
يوقع  أن  وأحــب  الطريقة  بهذه 

غير  ولو  وحتى  وبينكم،  بيني 
مقصودة من أحد، فسامحوني 
أنتم حبايبي وبحبكم وبموت 
فيكم وماحدش يزعل مني أبدا 

أبدا«.
واختتمت ميس حمدان 
ــا بـــالـــقـــول:  ــ ــذاره ــ ــت ــ اع
ــت هــاملــوضــوع  ــا ريـ »يـ
املحبة  ألن  يــتــنــســى، 
يلي بيني وبينكم أكبر 
بكثير من غلطة لغوية، 
وحــفــضــل أغــنــيــلــكــم 
قدر  لهجتكم  وأضــبــط 

املستطاع«.

األردنية ميس حمدان 
تعتذر للمغاربة 

بســـبب الربــاط

ساخـــنة مذكرات 

موسيقى الروح في »ليالي رمضان« 
للشهر  ــة  ــروحــي ال لـــأجـــواء  مــواكــبــة 
الفرنسي  الثقافي  املعهد  ينظم  الفضيل، 
باملغرب، الدورة السادسة عشر من »ليالي 
الجمعة،  الــيــوم  تنطلق  التي  رمــضــان«، 

وتنتهي يوم 30 أبريل الجاري.
وفي كلمة لها، أكدت مديرة املعهد، كليليا 
تأتي  ــدورة  ال »هــذه  أن  كوالكو،  شيفرييه 
بعد  عن  االحتفال  اعتماد  من  سنتني  بعد 
تنشيط  وتروم  الصحية،  الجائحة  بسبب 

األمسيات الرمضانية«.
وأشارت مديرة املعهد الثقافي الفرنسي 
من  الحضورية  النسخة  »هـــذه  أن  ــى  إل
متفردة  برمجة  ستعرف  رمــضــان،  ليالي 
من املوسيقى الروحية، بمشاركة مجموعة 
من الوجوه الفنية املعروفة«، إذ سيكتشف 
الروح  موسيقى  الفرنسي،  املعهد  جمهور 
بأنماطهما  عاملني  بني  التناغم  عن  املعبرة 

املوسيقية املتجذرة في التاريخ.

الثقافي  املعهد  فـــروع  وستشهد  هـــذا، 
ثقافية  تظاهرات  املــدن،  بمختلف  الفرنسي 
الــحــراق،  التهامي  مجموعة  فيها  تــشــارك 
إلـــى جــانــب حــفــل فــنــي لــوهــيــب الــزنــفــوخ 
كما  للموسيقى«،  القنيطرة  »الساحل  وفرقة 
روائــع  باملعهد،  السينما  قاعات  ستعرض 
وثمانينات  سبعينات  من  مغربية  سينمائية 
هذه  اكتشاف  بغاية  وذلــك  املاضي،  القرن 
األفالم التي أعطت انطالقة السينما املغربية.

ليلى غفران،  املغربية  الفنانة  تحدثت 
»كالم  برنامج  في  استضافتها  خالل 
ــي حــوار  ــي رمـــضـــان«، ف ــاس ف ــن ال
الكثير  عــن  تقليدي،  وغــيــر  شيق 
في  الــهــامــة  الفنية  املــحــطــات  مــن 
بعض  عند  وتــوقــفــت  مسيرتها، 
ــف الـــتـــي غـــيـــرت من  ــ ــواق ــ امل
شخصيتها، وقالت: »إن سر 
العرب  ــرجــال  ال إقــبــال 
عـــلـــى الــــــــزواج مــن 
إلى  راجع  املغربيات 
املغربية  ــرأة  امل كــون 
ــايـــش مــــع كــل  ــعـ ــتـ تـ
الزوجة  فهي  األوضـــاع، 
والصديقة«،  البيت  وربة  واألم 

بناتها  تربي  املغربية هكذا  »األم  أن  مضيفة 
رفقة  ذكرياتها  مسترجعة  الصغر«،  منذ 
والديها وكيف كانت تتعامل أمها مع والدها 

والنظام الذي كانت تطبقه في البيت. 
عن  غيابها  لسبب  غفران  ليلى  تطرقت  كما 
الصحي  وضعها  أن  مبرزة  الفنية،  الساحة 
كونها  عدة،  لسنوات  بالظهور  لها  يسمح  لم 
تعرضت لغيبوبة بسبب جلطة في املخ، األمر 
يصعب  وكان  كلي،  شلل  في  لها  تسبب  الذي 
وأعربت  معه،  كثيرا  وعانت  التحرك،  عليها 
ليلى عن استغرابها من الوسط الفني، بعدما 
غابت عنه لسنوات عديدة، مؤكدة أنها الحظت 
الكثير من التغيرات في الساحة الفنية، وأنها 
أصبحت على عكس ما كانت عليه في السابق.

الفنانة ليلى غفران تكشف سر إقبال 
الرجال العرب على الزواج من المغربيات 
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الضائعةالحقيقة
العدد: 1604 من 22 إلى 28 أبريل 2022

ونهائيا..  قانونيا..  عمليا.. 
الفرنسية  الجنايات  محكمة  بّتت 
في  »الســــن«،  ملقاطعة  الــتــابــعــة 
ابتدأت  األولى  متباعدتن،  دورتن 
 1966 شتنبر  مــن  الــخــامــس  فــي 
أكتوبر  عشر  التاسع  في  وانتهت 
1966، والثانية ابتدأت في التاسع 
في  وانــتــهــت   1967 أبــريــل  عشر 
يوم   ،1967 جـــوان  مــن  الخامس 
والستن،  السبعة  حــرب  انطالق 
التي انتهت في ستة أيام باحتالل 
وقطاعي  الغربية  للضفة  إسرائيل 
غزة والجوالن، وكانت هاته الحرب 
بنبركة  بقضية  انتقلت  التي  هي 
قضية  بعد  التحتي  املستوى  إلى 
الحرب، فلم تحظ األحكام الصادرة 
اختطاف  عن  املسؤولن  حق  في 
املهدي بنبركة بالعناية وال املتابعة 

اللتــن كانت خليقة بهما.
إذن..  الفرنسية  املحكمة  بّتت 
يوم  ونهائيا،  قانونيا..  عمليا.. 
ــي قضية  ــن جـــوان ف الــخــامــس م
ما  في  ال  بنبركة،  املهدي  اختطاف 
بعدها، وبذلك أدين من أدين بتهمة 
تتم  ولم  واالحتجاز«  »االختطاف، 
صدرت  الذين  من  واحد  أي  إدانــة 
القتل،  بتهمة  األحــكــام  حقهم  في 
فالقانون ال يعترف بقتل من ال أثر 
بنبركة  املهدي  يكون  ولن  لجثته، 
بعد  إال  وشــرعــيــا  قانونيا  ميتا 
يوم  تاريخ  على  عاما  ثالثن  مرور 
من  والعشرين  التاسع  اختطافه، 

شهر أكتوبر 1965.
ــمــام  ــاه واالهــت ــب ــت ويــبــقــى االن
من  الــذي  السبب  على  منصبن 
الهيأة  بنفس  املحكمة  عقدت  أجله 
جلستن  بيريز،  الرئيس  ونفس 
ــادرة  ن قضائية  كسابقة  اثنتن 
وجهت  أن  ســبــق  فــقــد  ــال..  ــثـ املـ
جلسات  انــعــقــاد  بــعــد  املــحــكــمــة، 
الدورة األولى، أمرا دوليا بإحضار 
املتهمن املشاركن في االختطاف، 
الــعــدالــة،  قبضة  مــن  ــهــاربــن  وال
ــيــس،  ــم: »بــوشــســيــش، بــال ــ وهـ
الدليمي،  أوفقير،  دوبــاي،  لوني، 
أي  تحصل  لم  ولكن  والشتوكي«، 
ــراف  األطـ شــأن  فــي  ال  استجابة 

املجرمن  شــأن  فــي  وال  املغربية 
فرنسية،  الفارين من ذوي جنسية 
األولــى  املحاكمة  جلسات  أن  إال 
دارت في إطار محدود بعد أن ظهر 
لم  الفرنسية  الحكومة  أن  للعيان 
املحكمة  تخرج  أن  في  ترغب  تكن 
عن العناصر املتواجدة لديها حتى 
املشحونة  الحملة  هــدأت  أن  بعد 
تحت  الــصــحــافــة  شنتها  ــي  ــت ال
الذي  »فيكون«،  اإلرهابي  ضغوط 
صدور  بعد  باريس  قلب  في  قتل 
متأخرة  بطريقة  باعتقاله،  األمــر 

جدا.
في  مستمرة  املحكمة  وكــانــت 
وكادت  واستنطاقاتها،  جلساتها 
أن تصل إلى قراءة مطالب النيابة 
علمها،  ــى  إل بلغ  حينما  العامة 
الدليمي  أن   ،1966 أكتوبر   18 يوم 
الذي كان مديرا لألمن املغربي، قد 
رسميا  ويظهر  باريس،  إلى  وصل 
- حسب البالغات التي صدرت في 
بدون  املغرب  غــادر  أنــه   - الرباط 
إصدار  في  تسبب  مما  استئذان، 
حكم عسكري غيابي في حقه، ولكن 
طلب  تقديم  إلى  سارعوا  محاميه 
بحق نقض األمر الصادر بإحضاره 
جلسات  بتأخير  وطالب  واعتقاله، 
التحقيق من  أن يعاد  إلى  املحكمة 
الدليمي  حضور  إن  حيث  جديد، 
حصل  وقد  جديدا،  عنصرا  يعتبر 
محامو الدليمي على كل ما أرادوا 
الــصــادر  الحكم  كسر  باستثناء 
اقتيد  لذلك  باالعتقال،  حقه  فــي 
العامة  النيابة  وكيل  مكتب  مــن 
إلـــى ســجــن »الصــانــطــي«، حيث 
االحتياطي  االعتقال  رهــن  وضــع 
املحاكمة  جلسات  ابتدأت  أن  إلى 
بعد،  فيما  أشهر  سبعة  الثانية، 

الثانية،  املحاكمة  افتتاح  وبعد 
يقتاد  االعتقال  رهن  الدليمي  بقي 
إلى  السجن  من  بالسالسل  مكبال 

املحكمة، والعكس بالعكس.
األولى  املحاكمة  جلسات  وكانت 
التناقض  جوانب  تبلور  أخذت  قد 
الحاضرون،  املعتقلون  يدعيه  فيما 
الدعائية،  األخيلة  تنسجه  وفيما 
خلفيات  الجلسات  على  وهيمنت 
ــزة  ــي أجــه الــتــالعــب الـــبـــادي فـ
املخابرات الفرنسية، والفوارق بن 
ما قد يكون لعبة أوفقير شخصيا، 

املشروع  وبن  خاصة،  وألغــراض 
املــهــدي  ــول  دخــ ــروع  ــش م األول، 
التصالح  إطار  في  للمغرب  بنبركة 
النيابة  وكــيــل  ــكــن  ول ــوطــنــي،  ال
قراءة  بدأ  عندما  »طوبا«،  العامة 
الجلسة  العامة في  النيابة  مطالب 
أكتوبر   14 يوم  والثالثن  الرابعة 
1966، خرج من الباب الواسع في 
بتهمة  والهاربن  املعتقلن  متابعة 

بتهمة  وليس  والحجز،  االختطاف 
القتل، وبذلك وجب اعتبار املحاكمة 
قانونية  متابعة  عن  عبارة  األولى 
للعملية التي دبرت يوم 29 أكتوبر 
يكون  قد  عما  النظر  1965 بصرف 

في  للتعمق  تام  وبتجاهل  أعقبها، 
في  تسقط  لــم  التي  املسؤوليات 
شبكة البحث والتحقيق، وال تأثرت 
املحكمة بما طغى على القضية من 
تدخل  األجنبي،  التدخل  عــوامــل 
واألمريكية  الفرنسية  املخابرات 
األطــراف  حتى  بل  واإلسرائيلية، 
النائب  مرافعة  تهتم  لم  املغربية 
يتعلق  بما  إال  منها  »طوبا«  العام 
في  حاضرة  كانت  التي  باألطراف 
حقها  في  صدر  التي  أو  املحكمة، 

أمر دولي باالعتقال.

وصف االختطاف

بنبركة  املــهــدي  يــصــل  أن  قــبــل 
التاسع  ــوم  ي بــاريــس، صــبــاح  ــى  إل
سنة  أكتوبر  شهر  مــن  والعشرين 
مشروع  في  شريكيه  أخبر   ،1965
الفيلم املصيدة، وكان عنوانه املتفق 

رجــل  طــريــق  عــن  ــاســطــا«،  »ب عليه 
بيرنيي،  فيليب  الصحفي  االتصال، 
أخبرهما بتاريخ وصوله، واتفق معه 
على أن يكون اللقاء في مقهى »ليب« 
غير  ديبري،  جيرمان  ســان  بشارع 

بعيد، بل على بعد أمتار قليلة من أول 
مجمع من نوع »الدروكستور« أنشئ 
فــي بــاريــس، واســمــه »دروكــســتــور 
أمام  سان جيرمان«، وصرح بيرنيي 
اتصل  بنبركة  املهدي  بأن  املحكمة 
به تلفونيا يوم الجمعة السابق، أي 
أسبوعا قبل وصوله لباريس، وطلب 
للفيلم  منه استدعاء املخرج واملمول 
»فرانجو« و»فيكون«، وأكد الصحفي 
ــدي بــنــبــركــة عــاد  ــه بــيــرنــيــي أن امل
املوعد،  ليؤكد   27 يوم  به  لالتصال 
النية  عــن  ــاح  ــح اإلل هـــذا  ويــكــشــف 

املعقودة عند املهدي بنبركة في جمع 
وإخبارهم  بالفيلم  الثالثة  املعنين 

بتراجعه عن املشاركة في املشروع.
بيرنيي  أخبر  أن  وبعد  وطبعا، 
باملوعد  و»فيكون«  »فرانجو«  رفاقه 
بمشروع  املهتمون  استطاع  املحدد، 
يضغطوا  أن  بنبركة،  املهدي  خطف 
املدبرة،  العملية  لتنفيذ  الــزر  على 
ــوم 27  ــى بــاريــس ي وهــكــذا جــاء إل

اإلرهابي  من  كل  املغرب،  من  قادما 
الغامض  والعميل  »بوشسيش«، 
»الشتوكي«،  باسم  املعروف  الهوية 
وانــعــقــد االجــتــمــاع الــعــام يــوم 27، 
- حسب  األربعاء، وحضره  يوم  وهو 
كـــل من   - »لــوبــيــز«  تــصــريــحــات 
»الشتوكي« و»بوشسيش« )حيث إن 
االجتماع انعقد في بيته( و»فيكون«، 
ــونــي«، وخــالل ذلك  و»بــالــيــس« و»ل
»لوبيز«،  برئاسة  تقرر  االجتماع 
شعبة  ــيــس  رئ ــشــرطــي،  ال تكليف 
األمن  إدارة  في  املــخــدرات  محاربة 
الفرنسي »سوشون«، باإلشراف على 

عملية االختطاف.
ــــي«  ــه ملــطــار »أورل وبــعــد وصــول
املهدي  توجه  أكتوبر،   29 صباح 
اليهودي  صديقه  بيت  إلى  بنبركة 
املــغــربــي جــو أوحـــنـــا، فــي زقــاق 
حقيبته  أودع  حــيــث  ــوز«  ــرم ــي »م
وبداخلها ملف مشروع الفيلم - مرة 
إذ  التراجع  في  لنيته  تأكيدا  أخرى 
االستمرار  بشأن  سيتذاكر  كان  لو 
الوثائق  الفيلم ألخذ معه  إنجاز  في 
إحــدى  ــدت  أكـ كــمــا   - ــه  ب املتعلقة 
بصداقتها  املعروفات  الفرنسيات 
وهي  املغربية،  الوطنية  للحركة 
ــا هــنــريــان  ــه ســـيـــدة عـــجـــوز اســم
وضرب  بها  اتصل  أنه  دوشابوني، 
اليوم.  نفس  ظهيرة  في  موعدا  لها 
ــي تــوفــيــت في  ــون الــســيــدة دوشــاب
بداية  في  الثمانن  سن  عن  باريس 

سنة 1983.

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

44الحلـقــة

الكولونيل الدليمي يجوب شوارع باريس سنة 1967، بعد انتهاء املحاكمة الثانية يف قضية بنبركة.

يف قـلب عمـلية اختـطاف بنـربكة

كانت املحكمة مستمرة يف جلساتها واستنطاقاتها، وكادت أن تصل 
إلى قراءة مطالب النيابة العامة حينما بلغ إلى علمها، يوم 18 أكتوبر 

1966، أن الدليمي الذي كان مديرا لألمن املغربي، قد وصل إلى باريس، 
ويظهر رسميا أنه غادر املغرب بدون استئذان، مما تسبب يف إصدار 

حكم عسكري غيابي يف حقه، ولكن محاميه سارعوا إلى تقديم 
طلب بحق نقض األمر الصادر بإحضاره واعتقاله، وطالب بتأخير جلسات 

املحكمة إلى أن يعاد التحقيق من جديد)...(.


