
إخباري تحليل  التعليم بين فرنسيةكواليس
الميراوي بنموسى وإنجليزية 

مؤشرات التالعب بمحيط األمين العام 
لألمم المتحدة فــي قضية الصحراء 14 2

سري

الذين  ــة«،  ــال ــرح »ال مــن  واحـــد  فشل 
ــة،  ــي ــل ــداخ ال ــور  ــ ــ األم يف  ــون  ــدث ــح ــت ي
الدبلوماسيني  إقناع  يف  واخلارجية)..(، 
يف  يجتمعوا  بــأن  الرباط  يف  املعتمدين 
حي واحد، حيث رفض بعض السفراء الفكرة 
املعني  جلب  وقــد  عليهم،  عرضها  قبل  حتى 
مشاريع  عدة  يف  تورطه  بعد  األنظار  باألمر 
على  حققته  الــذي  الفشل  حيث  من  ضخمة 

أرض الواقع)..(. مـدير النشر:
الطيب العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

الضائعة الحقيقة  شهادة الطالب »األزموري« ملف
العالقة واألسئلة 

الفرنسية  المغربية  العالقات 
28أمام والية ثانية لماكرون 6
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 المؤسس:
مصطفى العلوي

  

شبح الظالم يهدد المغرب

متابعات 24كواليس األخبار 5
في ظل تراجع دور النقابات 

العمالية وانتشار البطالة
فضحه النقاش داخل البرلمان

عيد الشغل بال شغل 
مدير »الرام« يوظف طيارا 

فرنسيا في سرية تامة

بغض النظر عن استمرار أزمة المحروقات، بسبب استمرار نفس األشخاص في إمالء إرادتهم على المغاربة)..(، بدأ االرتباك يدب شيئا فشيئا إلى 
المعامالت التجارية الخاصة بالفحم الحجري والفيول، القادمين من روسيا، والمخصصين إلنتاج الكهرباء، بسبب تداعيات الحرب، وبسبب تخوف 
أبناك مغربية من التعامل مع دولة بوتين، المعرضة لعقوبات غربية مفروضة عليها)..(، والخطير في األمر، أن المغرب يستورد 58 في المائة 
من حاجياته من الفحم، و40 في المائة من الفيول من هذا البلد، ما يعني أن أي خطأ قد يؤدي إلى انقطاعات في الكهرباء كنتيجة حتمية 

لتوقف تزويد السوق الداخلية بالمواد الطاقية.

التفاصيل  في  ركن  »تحت األضواء«



2

كـواليـس  األخبــار

العدد: 1605 من 29 أبريل إلى 05 ماي 2022

بقلــم               الطيب العلوي

ســـقــــــــف األربــــــاح 
و»سقف« السمعة

كونها  الــظــل،  مــن  أســوأ  السمعة  أن  ُيــقــال 
إما  باإلنسان  وتلتصق  حياته،  طيلة  الواحد  ترافق 
بصورة حسنة أو سيئة)...(، وقد قام عليها املجتمع 
القوانني)...(، وإذا  أبرز األسس وأشد  كواحدة من 
االعتبار  بعني  ُتؤخذ  األشخاص  لدى  السمعة  كانت 
والــدعــوات)...(،  والحفالت  ــزواج  وال الوظيفة  في 
ففي مجال السياسة، كانت وستبقى الركيزة األولى 
وإذا  ــدول،  والـ املجتمعات  بني  العالقات  لتنظيم 
هذا  عن  فسينتج  بالسياسة،  السمعة  مفهوم  ربطنا 
تسلسل طويل الستنتاجات عباقرة الزمن، بني حكمة 
من  املائة  في  »تسعني  بأن  املُقّرة  كيسنجر  هنري 
السمعة  منهم  الباقية  للعشرة  يعطون  السياسيني 
إلى  توصلت  »لقد  ديجول:  شارل  ومقولة  السيئة«، 
أن  من  بكثير  أخطر  موضوع  السياسة  أن  نتيجة 
األمــور  تكتمل  ملا  خصوصا  للسياسيني«،  نتركه 
املؤكدة  أوريــول،  جورج  البريطاني  الكاتب  بفكرة 
على أنه »في عصرنا، ال يوجد شيء اسمه بعيدا عن 

السياسة، كل القضايا هي قضايا سياسية«. 
كانت  لــديــنــا)...(،  السياسيني  سمعة  أن  إال 
بالحجارة،  التراشق  إطار  في  وُتــذاع  ُتنشر  دائمًا 
قبل  األحـــزاب  وبــني  الــنــواب،  بني  البرملان  في  إمــا 
على  تعاليق  عبر  أو  نفسه)...(،  للبرملان  الدخول 
على  بالغيرة  املفعمة  االجتماعي  التواصل  مواقع 
الوطن)...(، وكيفما كان نوعها، تقتصر على املفهوم 
 ،Le linge sale se lave en famille الغربي: 
بمعنى أن املالبس املّتسخة يتم غسلها داخل البيت، 

بصيغة حميمية)...( بعيدا عن أنظار اآلخرين..
مالبسنا  أن  نــالحــظ  أصبحنا  فــقــد  اآلن،  أمــا 
املّتسخة بدأت ُتعرض منذ أيام أمام َمرَأى اآلخرين، 
بعد أن كشفت صحيفة »لوموند« الفرنسية في مقال 
أخنوش  عزيز  للسيد  ه  ُيوجَّ عما  لها،  مــطــّول)...( 
السياسة  بــني  املــصــالــح  بــتــضــارب  اتــهــامــات  مــن 
مع  باملوازاة  غسيله)...(  ونشرت  واألعــمــال)...(، 
باعتباره  املــغــرب،  فــي  املــحــروقــات  أســعــار  لهيب 
رئيسًا  الوقت  نفس  وفــي  النفط«  »قطب  صاحب 
ورطة  في  أخــرى  مــرة  يضعه  ما  الــبــالد،  لحكومة 
ُتحيط  ملا  خصوصا  القبعات،  ازدواجــيــة  بسبب 
بأنه  علما  الجميع  والغاز  للبترول  الوطنية  النقابة 
فاقت  الدولة،  دعم  من  املحروقات  قطاع  تحرير  منذ 
أرباح املوزعني خمسا وأربعني مليار درهم في العام 
الحسني  العام،  كاتبها  لسان  على  كما جاء  املاضي 
اتسخ)...(،   ما  نشر  في  يترّدد  لم  الذي  اليماني، 
سعر  ارتفاع  سبب  كــان  »مهما  أنــه:  عن  ــالن  واإلع
البرميل، سواء حربا أو نقصا أو وباء، فإن املوزعني 

يأخذون أرباحهم كما لو أن شيئا لم يحدث«.
العجز  بشأن  الحكومة  انتقادات  عن  النظر  فبغض 
عن إعادة تشغيل مصفاة »السامير«، التي ال حول لها 
وال قوة)...(، والتي - في حالة إعادة تشغيلها - كانت 
من  بأكثر  املواطن  لفائدة  الوقود  سعر  ستخفض 
املستورد  الخام  النفط  لكون  اللتر،  في  واحد  درهم 
أعلى  هــي  الــتــي  التخزينية  السعة  مــن  أرخـــص 
كل  عن  النظر  وبغض  النفط،  شركات  ــدرات  ق من 
إلى  العزيز)...(،  الوزير  تنبيه  فقط  نود  شيء)...(، 
أن السمعة لم تعد تقتصر على تعليقات املواطنني، 
حتى  للوصول  األحياء،  جــدران  اخترقت  إنها  بل 
أسالك الحدود)...(، التي ُينشر عليها ما اتسخ من 
أثواب)...(، ونذكره مّرة أخرى، إذا ما طال الحديث 
ألرباح  السوق  في  املتحكمة  الشركات  مراكمة  حول 
كما وصفتها الفرنسية »لوموند« بـ»الخيالية«.. بأن 
الناس)...(، وأن  من سقطت سمعته سقط من أعني 

السمعة تسبق األشخاص وال تشترى بمال..

خطــــير.. 
لقجع يعترف 

بوجود الرشوة 
في الصفقات

الرباط. األسبوع

بامليزانية،  املكلف  الوزير  أقر 
الرشوة  بوجود  لقجع،  فــوزي 
العمومية،  الصفقات  مجال  في 
التحلي  ضـــرورة  على  مــشــددا 
ــة ملـــواجـــهـــة هــذا  ــشــجــاع ــال ب
املوضوع واتخاذ قرارات جديدة 
الصفقات  تنزه  أن  شأنها  من 
العمومية من أي شبهات فساد.

ــع خـــالل  ــجـ ــقـ وأوضـــــــــح لـ
والتنمية  املالية  للجنة  حضوره 
ــان، أن  ــرمل ــب ــال ــة ب ــادي ــص ــت االق
يمكن  ال  العمومية  الصفقات 
طرفني  بني  عالقة  في  اختزالها 
اإلدارة  أو  واملشتري  )البائع 
واملـــقـــاولـــة(، مــشــيــرا إلـــى أن 
بالغة،  أهمية  يكتسي  املوضوع 
اقتصاد  بــنــاء  دعــامــات  ومـــن 
وطني سليم ال تتخلله الرشوة.

املــرســوم  أن مــشــروع  ــد  وأكـ
العمومية،  بالصفقات  املتعلق 
يعتبر من الركائز األساسية لبناء 

والقانون،  الحق  ن دولة  أ و
محاربة الرشوة 

سن  تقتضي 
من  مجموعة 
الــــقــــوانــــني 
والتشريعات 
ــة،  ــحـ ــواضـ الـ

ــي  ــحــل ــت وال
عة  لشجا با
سية  لسيا ا

ــل  ــ مـــــن أج
تنزيلها.

الرباط. األسبوع

في  الكبيرة  ــارات  اإلشــه حملة  مــع  بالتزامن 
غير  حدثا  الفنيدق  مدينة  شهدت  الــشــوارع)..(، 
متوقع، بعد أن عمد مجهولون، يوم األحد املاضي، 
إلى كتابة عبارات تفوح منها رائحة االحتجاج ضد 
أبو زعيتر )ذكروه باالسم(، وقالت مصادر إعالمية 
تنامي نفوذ  قد يكون بسبب  ذلك،  السبب وراء  أن 
امتيازات  على  حصلت  التي  زعيتر  أبــو  عائلة 

الستغالل امللك البحري بـ»مارينا سمير«.

الرباط. األسبوع

الوطنية  التربية  ــر  وزي يدافع  بينما 
عن  بنموسى،  شكيب  ــي،  األول والتعليم 
اللطيف  عبد  قــال  الفرنسية)..(،  اللغة 
والبحث  العالي  التعليم  وزير  امليراوي، 
املنتظر  اإلصــالح  أن  واالبتكار،  العلمي 
املقبل،  الجامعي  املوسم  خــالل  تنزيله 
ــة لـــلـــغـــات، وخــاصــة  ــي ــم ســيــعــطــي أه
خالل  الطالب  سترافق  التي  اإلنجليزية 

سنوات اإلجازة.
لم يأخذ بعني  الذي  امليراوي،  وأوضح 

في  فرنكفونيني  وزراء  وجــود  االعتبار 
خالل  سيحصل  الطالب  أن  الحكومة، 
في  شهادة  على  الجامعي  مساره  نهاية 
لغة  شهادة  ثم  »ب1«،  مستوى  من  اللغة 
أن  مضيفا  »ب2«،  مستوى  من  التدريس 
عددا من الطلبة يجدون أنفسهم عاجزين 

عن التحدث بلغات أخرى غير العربية.
اللغة  ــرض  ف أن  ــى  إل الــوزيــر  ــار  وأشـ
الهدف  ليس  الجامعات  في  اإلنجليزية 
منه وضع عراقيل في طريق الطلبة نحو 
أجل  من  ولكن  الشواهد،  على  الحصول 
أصبحت  اللغات  ألن  نجاحهم،  ضمان 
لــولــوج ســوق الشغل  شــرطــا أســاســيــا 

والحصول على عمل.

املــغــاربــة  الطلبة  ــة  أزمـ وبــخــصــوص 
أن  امليراوي،  قال  أوكرانيا،  من  العائدين 
الوزارة عقدت اجتماعات مع عمداء كلية 
العام  بالقطاعني  األسنان،  وطب  الطب 
الثاني  الحسن  معهد  ومــع  والــخــاص، 
للزراعة والبيطرة، من أجل تسهيل عملية 
قامت  الــوزارة  أن  إلى  وأشــار  إدماجهم، 
الدبلوماسية  الهيئات  مــع  بــاتــصــاالت 
مثل  الشرقية،  بــأوروبــا  الـــدول  لبعض 
ــا، حــول  ــي ــان بــلــغــاريــا وهــنــغــاريــا وروم
في  املغاربة  الطلبة  استقبال  إمكانية 
أزيد من  الدول، مضيفا أن  جامعات هذه 
7200 طالب وطالبة تسجلوا في املنصة 

الرقمية.

الميراوي بنموسى

بــين  التعلــيم 
بنموسى  فرنسية 

وإنجلـــــيزية 
الميــــــــراوي

لقجع

الرباط. األسبوع

كشف تقرير دولي، أن سباق التسلح 
والجزائر مستمر  املغرب  العسكري بني 
السياسية  الــعــالقــات  تــدهــور  ظــل  فــي 
اإلنفاق  حجم  وارتــفــاع  البلديني،  بني 
العسكري العاملي خالل الحرب الروسية 

األوكرانية.
ستوكهولم  معهد  تــقــريــر  وحــســب 
ارتفع  فقد  ــســالم،  ال ألبــحــاث  ــي  ــدول ال
اإلفريقية  القارة  في  العسكري  اإلنفاق 
مليار   39 لـ  ليصل   2021 سنة  خــالل 
اإلنــفــاق  إجــمــالــي  وصــل  حيث  دوالر، 
 51 العسكري لدول شمال إفريقيا نسبة 

في املائة.
اإلنــفــاق  ــادة  زيـ على  التقرير  وأكـــد 
العسكري لدى جميع البلدان في أنحاء 
االقتصادية  التداعيات  رغــم  الــعــالــم، 
اإلنفاق  ارتفع  إذ  »كــورونــا«،  لجائحة 
العسكري بنسبة تصل لـ 0.7 في املائة 

عن السنة املاضية.
املغرب  ــإن  ف التقرير،  ذات  وحسب 
الــدول  أكثر  ضمن  يوجدان  والجزائر 
التي خصصت ميزانية ضخمة لإلنفاق 
بسبب  املاضية،  السنة  خالل  العسكري 
وأن  البلدين،  بني  املتزايدة  التوترات 
انخفض  الجزائري  العسكري  اإلنفاق 
لكنه  الــفــارطــة،  الــســنــوات  مــع  مقارنة 
صرفت  حيث  املائة،  في   6.1 في  استقر 
دوالر  ماليير   9.1 مجموعه  ما  الجزائر 
العسكري،  املجال  على  ميزانيتها  من 
 3.4 بنسبة  املغرب  إنفاق  ارتفع  بينما 
 5.4 لـــ  تصل  مالية  بقيمة  املــائــة  فــي 

ماليير دوالر.
إلـــى أن أمــريــكــا،  الــتــقــريــر  ــار  ــ وأش
اإلنفاق  في  الجميع  على  تقدمها  رغم 
إال  دوالر،  ماليير   801 بمبلغ  العسكري 
 2021 سنة  إنفاقها  بخفض  قامت  أنها 
احتلت  فيما  ــة،  ــائ امل فــي   1.4 بنسبة 
293 مليار  الصني املرتبة الثانية بنحو 
املرتبة  في  روسيا  حلت  بينما  دوالر، 

الثالثة بإنفاق 65 مليار دوالر.

في ظل الحرب األوكرانية 

األزمة بين المغرب والجزائر تنعش 
سباق التسلح

احتجاجــات  ضــد  أبــو  زعــيتر



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع

أزمة جديدة  دخل املغرب، منذ أسابيع، في 
متمثلة  األوكرانية،  الروسية  الحرب  بسبب 
الحجري  الفحم  من  حاجياته  استيراد  في 
روسيا،  من  وخاصة  الــخــارج،  من  والفيول 
حيث أصبحت عملية االستيراد جد معقدة في 
ظل العقوبات الغربية املفروضة على روسيا.

مادتان  والفيول  الحجري  الفحم  ويعتبر 
أساسيتان إلنتاج الكهرباء في املغرب، والذي 
يعد مادة أساسية لتحقيق النشاط االقتصادي 
متنوعة  صناعية  مجاالت  عدة  في  واإلنتاج 
 58 من  أكثر  املغرب  يستورد  بحيث  وغيرها، 
الحجري،  الفحم  من  حاجياته  من  املائة  في 

و40 في املائة من مادة الفيول.
املفروضة  املالية  العقوبات  وضعت  وقــد 
ورطــة  فــي  املغربية  الحكومة  روســيــا،  على 
من  الــحــجــري  الــفــحــم  ــيــراد  الســت حقيقية، 
مــادة  يعتبر  والـــذي  ــة،  ــروســي ال الــشــركــات 
أساسية الستمرارية نشاط املحطات الحرارية 
الجرف  محطة  خاصة  اململكة،  في  املوجودة 
الرئيسي  املزود  تعد  والتي  بالجديدة  األصفر 

للكهرباء على الصعيد الوطني.
ويكمن سبب هذه األزمة، في رفض البنوك 
والبنوك  الــشــركــات  مــع  التعامل  املغربية 
الوسطاء  إلــى  األمـــوال  وتحويل  الروسية، 
الحجري،  الفحم  شــراء  عمليات  في  الــروس 
الــواليــات  مــن  لعقوبات  تعرضها  مــن  خوفا 
إخراج  قررت  التي  األوروبية  والدول  املتحدة 
روسيا من نظام »السويفت« للتعامالت املالية.
في  الــفــاعــلــن  تقلق  بــاتــت  املشكلة  هــذه 
القطاع الخاص، وهم أكبر املستوردين للفحم 
األسواق  في  القليلة  الفيول  ومادة  الروسي، 
يجعل  مما  الحرب،  تداعيات  بسبب  الدولية 
محك  أمام  والطاقة  الكهرباء  إنتاج  استمرار 
الحرب  أزمـــة  طــالــت  إذا  سيما  ال  حقيقي، 
يدخل  قد  مما  االستيراد،  عمليات  وتوقفت 

بعض مدن اململكة في أزمة ظالم.
بالرغم من الدعم املالي الذي تقدمه الحكومة 
للمكتب الوطني للكهرباء منذ عدة سنوات، إال 
فيها  يتخبط  التي  واملشاكل  الصعوبات  أن 
مشكل  وجــود  تؤكد  املحلي،  الكهرباء  إنتاج 
تدبير  طريقة  في  النظر  إعادة  يتطلب  حقيقي 
املكتب الوطني لقطاع الكهرباء أو البحث عن 
تجارب دولية أخرى أو حلول ناجعة، في ظل 

ارتفاع تكلفة اإلنتاج.
إنتاج  تكلفة  فإن  مطلعة،  مصادر  وحسب 
باستعمال  الوطني  الصعيد  على  الكهرباء 
عملية  مع  مقارنة  مرتفعة  الحجري،  الفحم 
ال  كانت  التي  الخارج  من  الكهرباء  استيراد 
تكلف الدولة املاليير لشراء الفحم من الخارج، 

املحطات  بتدبير  املكلفة  الشركات  أن  مبرزة 
الحرارية تستفيد من أطنان الفحم املستورد، 
أكثر  بتكلفة  الكهربائية  الطاقة  للدولة  وتبيع 

من الكهرباء املستوردة.
وقد سبق لوزيرة االنتقال الطاقي والتنمية 
بالبرملان،  كشفت  أن  بنعلي،  ليلى  املستدامة، 
بلغ  السائلة  البترولية  املـــواد  مــخــزون  أن 
بتاريخ 11 أبريل الجاري، 789 ألف طن، فيما 
بلغ مخزون غاز البوطان 191 ألف طن، و701 

ألف طن بالنسبة للفحم الحجري.
يكفي  جرادة  في  الفحم  مخزون  أن  وأكدت 
يوما،   34 يغطي  واملحمدية  فقط،  يوما   11 لـ 
أما بالنسبة للجرف األصفر، التي تتوفر على 
وحدتن، فتغطي األولى 16 يوما، والثانية 31 

يوما، وفي أسفي يغطي املخزون 26 يوما.

الغازوال  مخزون  أن  إلى  الوزيرة  وأشارت 
يوما،   26 لـ  يكفي  املذكور،  بالتاريخ  باملغرب 
والبترول يغطي 43 يوما، فيما يغطي مخزون 
 26 البوطان  وغاز  يوما،   34 الطائرات  وقود 
مخزون  احتساب  دون  املخزون  وهذا  يوما، 
تخزين  قدرات  أن  إلى  التعبئة، مشيرة  مراكز 
 3.1 حوالي  تبلغ  السائلة  البترولية  املــواد 
مليون طن، منها 93 في املائة متصلة باملوانئ 
البترول  لــغــازات  بالنسبة  طــن  ألــف  و324 

املسيلة، 88 في املائة منها متصلة باملوانئ.
املعارضة  من  انتقادات  الوزيرة  تلقت  وقد 
مخزون  قلة  بخصوص  تصريحاتها  بعد 
أن  معتبرة  األساسية،  املواد  هذه  من  اململكة 
الشركات  ــام  أم الحكومة  عجز  يكشف  ذلــك 
توفير  تستطيع  وال  القطاع،  في  تتحكم  التي 
املخزون الكافي لحماية األمن الطاقي للمملكة 
في  الــحــرب  تخلفها  الــتــي  الــتــداعــيــات  مــن 

أوكرانيا.
األوروبــي  االتحاد  دول  قــررت  جهتها،  من 
حظر الفحم الروسي، بينما تم استبعاد النفط 
تدريجيا  لالستغناء  تسعى  حيث  والــغــاز، 
الذي  القرار  وهو  الروسية،  الطاقة  مواد  عن 

لتقليل  وكــنــدا،  وأمريكا  أستراليا  اتخذته 
استيراد املواد الروسية النفطية وغيرها.

االحتياطي  مــن   %  15 روســيــا  وتمتلك 
العاملي للفحم، حسب التقرير السنوي لشركة 
وتشكل  الطاقة،  حول  بتروليوم«  »بريتيش 
واردات  من   %  45 الروسي  الفحم  إمــدادات 
الــدول  بعض  اعتماد  مع  األوروبـــي  االتحاد 
وبولونيا  أملانيا  مثل  خــاص،  بشكل  عليه 

اللتن تستخدمانه إلنتاج الكهرباء.
الشركات  األوروبـــي  االتــحــاد  أعطى  وقــد 
أشهر  أربعة  مهلة  القطاع،  هذا  في  العاملة 
للبحث عن مصادر أخرى للحصول على الفحم 
من دول أخرى لتوليد الطاقة، محذرا أي شركة 
الروسي  الجانب  مع  جديدة  عقود  توقيع  من 

لشراء الفحم.

وغيرها  األوروبـــيـــة  الـــدول  مــن  فالعديد 
توليد  أجــل  مــن  ــروســي  ال الفحم  تــســتــورد 
الطاقة الكهربائية، كأملانيا وهولندا وبولونيا 
لبنان  مثل  عربية  دول  إلى  باإلضافة  وتركيا، 

واألردن ومصر وإيران والعراق.
وحسب تقارير دولية، فإن هذه الدول سوف 
املفروضة  العقوبات  بسبب  كبير  بشكل  تتأثر 
التي  أملانيا  بينها  من  الروسي،  الفحم  على 
تستورد نصف استهالكها من الفحم من روسيا 
2 مليار أورو، تستخدمه  بقيمة مالية تصل لـ 

في توليد الكهرباء وصناعة الصلب.
أزمة  عن  الروسي  الفحم  أزمة  أسفرت  وقد 
في لبنان بعد توقف إنتاج الكهرباء بشكل تام 
عن  الطاقة  محطات  تعطل  بسبب  البالد،  في 
العمل نتيجة نفاد الوقود، بينما تعيش العديد 
بسبب  مسبوقة  غير  أزمــة  الهند  واليــات  من 
االنقطاعات في التيار الكهربائي، بسبب أزمة 
إمدادات الفحم بعد نقص املخزون في البالد. 
وتعاني دول أخرى من أزمة الكهرباء، بسبب 
العراق،  مثل  السائل،  والغاز  الفحم  مشكل 
سوريا،  بنغالديش،  باكستان،  زيمبابوي، 

وبلغاريا.

ــاط عن  ــ ــاءل عـــدة أوسـ ــتـــسـ تـ
أسباب تأخر التأشير على ميزانية 
عمومية  مؤسسات  وعدة  الجهات 
من لدن حكومة عزيز أخنوش، حيث 
بعض  أن  املــصــادر  بعض  كشفت 
عن  أعلنت  العمومية  املؤسسات 
فقط  توقعات  على  بناء  مشاريعها 

في انتظار التوصل بامليزانية..

عن  مطلعة  مــصــادر  كــشــفــت 
مخيمات  داخل  كبير  غليان  وجود 
عدد  تحرك  بسبب  البوليساريو، 
كبير من املحتجزين للمغادرة نحو 
نفس  الوطن..  لنداء  تلبية  املغرب 
املصادر أكدت أن جائحة »كورونا« 
التي  هــي  القمعية  واإلجـــــراءات 
ساهمت في الحد من ظاهرة الفرار 
أن  البوليساريو، غير  من مخيمات 
عــودة  فــي  ساهم  القيود  تخفيف 

األمل بااللتحاق بالوطن األم.

ــدة جــهــات على وزيــر  عــابــت ع
عدم  والتواصل،  والثقافة  الشباب 
الفتتاح  كوناكري  غينيا  إلى  سفره 
اختيار  تــم  للكتاب  دولــي  معرض 
ــغــرب فــيــه لــيــكــون ضــيــف شــرف  امل
الدورة، علما أن هذا البلد الشقيق له 
مواقف إيجابية كبيرة تجاه القضية 
لحضور  يكون  قد  ولكن  الوطنية، 
الجليل  عبد  املولوية  املدرسة  مدير 
عن  التعويض  طابع  الحجمري، 

هذا الغياب)..(.

عنوان التناقض هذا األسبوع، 
االتحاد  لنقابة  الــعــام  ــن  األم هــو 
املغربي للشغل امليلودي موخاريق، 
متفرج  ألف   50 وسط  جلس  الذي 
القدم،  كــرة  فــي  مــبــاراة  ملشاهدة 
عــدم  عــن  ليعلن  بــعــدهــا  ــرج  وخــ
فعاليات  إحياء  في  نقابته  مشاركة 
عــيــد الــشــغــل بــدعــوى الــتــدابــيــر 
ــاء  االحــتــرازيــة ضــد انــتــشــار وب

»كورونا«)..(.

وجــود  عليمة  مــصــادر  ــدت  أكـ
الحالية  األغلبية  داخــل  خــالفــات 
حول قيادة الحكومة من طرف حزب 
حيث  لــأحــرار،  الوطني  التجمع 
بضرورة  أخــنــوش  رفــقــاء  يطالب 
الحكومة  سياسة  مــع  التماهي 
أن  غير  البرملانية،  التدخالت  في 
رغم  األغلبية  في  الحزبية  القيادة 
االتفاق ظاهريا، فقد أعطت الضوء 
انتقاد  فــي  لــالســتــمــرار  األخــضــر 
بالنسبة  الشأن  هو  كما  الحكومة 

لحزب االستقالل.

ــن جــلــســة  ــ أثـــــــــار اإلعـــــــالن ع
يوم  للبرملان  الشفهية  لأسئلة 
حيث  كبيرا،  جدال  املقبل،  اإلثنن 
ستكون  أنها  املعلقن  بعض  قــال 
غير  ــر  أم ــو  وه الــفــطــر،  عيد  ــوم  ي
اإلجــرائــيــة،  الــنــاحــيــة  مــن  ممكن 
وستخصص لـ 8 أسئلة موزعة بن 
األولي  والتعليم  الوطنية  التربية 
املنتدبة  والـــــوزارة  ــاضــة،  ــري وال
والتعليم  الرقمي،  باالنتقال  املكلفة 

العالي والبحث العلمي.

تســــبب  هـــــــل 
الحرب الروسية 

األوكرانية في 
قطع الكهرباء ؟

الظــــالم  شبح 
يهدد المغرب

بالرغم من الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للمكتب 
الوطني للكهرباء منذ عدة سنوات، إال أن الصعوبات 

والمشاكل التي يتخبط فيها إنتاج الكهرباء المحلي، تؤكد 
وجود مشكل حقيقي يتطلب إعادة النظر في طريقة تدبير 

المكتب الوطني لقطاع الكهرباء أو البحث عن تجارب دولية 
أخرى أو حلول ناجعة، في ظل ارتفاع تكلفة اإلنتاج.

بنعلي

تحت
األضواء
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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

عرض وزراء المالية والتجارة والمعادن على محكمة 
العدل الخاصة لمحاسبتهم.

الصورة يظهر فيها من اليسار المامون الطاهري وبلبشير 
والجعيدي.

محاكمة الوزراء أيام الحسن الثاني

لفتيت يهدد 
الجمعيات غير 

المرخصة بالمتابعة 
القــضائــية

الرباط. األسبوع
  

غير  الجمعيات  الداخلية  وزارة  حــذرت 
مهددة  القانون،  خارج  العمل  من  املرخصة 
باللجوء للمساطر القانونية والقضائية في 
التي تشتغل  حق مسؤولي هذه الجمعيات 

في املمنوع.
بعض  أن  لها،  بالغ  في  الوزارة  وكشفت 
بإصدار  تقوم  املهنية،  خاصة  الجمعيات، 
على  توفرها  عــدم  رغــم  وأنشطة  بــالغــات 
تجديد  عــدم  بسبب  الــقــانــونــيــة،  الصفة 
مكاتبها املسيرة أو مالءمتها مع املقتضيات 
وتأسيس  بتنظيم  املتعلقة  القانونية، 

الجمعيات.
بعض  قــيــام  أن  الــداخــلــيــة  ــرت  ــب واعــت
مواقف  وإعالن  بالغات  بإصدار  الجمعيات 
وقرارات دون حصولها على ترخيص، يعد 
الحق  ــة  دول ويمس  العام  للرأي  تضليال 
مع  الحقوق  ممارسة  على  القائم  والقانون 

االلتزام بالواجبات والقوانني.
عن  مسؤولة  بصفتها  ــوزارة  الـ وأكــدت 
للجمعيات،  القانونية  الوضعية  تدبير 
القانونية  املساطر  بتفعيل  ستقوم  أنها 
املخالفة  الهيئات  هذه  حق  في  والقضائية 
غير  إطـــار  فــي  تشتغل  والــتــي  لــلــقــانــون، 
واللقاءات  األنشطة  بتنظيم  وتقوم  مشروع 

دون أن تقوم بتسوية وضعيتها.
أصحاب  العامة  الحريات  قانون  ويلزم 
إلى  التأسيس  ملف  بتقديم  الجمعيات، 

التي  املحلية،  ــة  اإلداريـ السلطة 
الجمعية،  مقر  بها  يتواجد 
والئحة  الالزمة  الوثائق  مع 
على  الحصول  قبل  األعضاء 
وصل مؤقت، ثم عند استكمال 
عليها،  املنصوص  اإلجراءات 

تحصل الجمعية على 
النهائي  الــوصــل 

أجل  خــالل 
شهرين.

   

المنافسة  مجلس 
بين القرض الفالحي 

ومصرف المغرب
الرباط. األسبوع

إلى  ــاركـــوم«  »أوملـ مجموعة  توصلت 
الفالحي  الــقــرض  حصة  لــشــراء  اتــفــاق 
الفرنسي من رأسمال بنك مصرف املغرب، 
78.7 في املائة، حيث أن هذا  والتي تبلغ 
التفويت مشروط بموافقة السلطات املالية 

املغربية.
واعتبرت مصادر مطلعة، أن هذا االتفاق 
املغرب،  مصرف  من  كبيرة  حصة  لتفويت 
سوق  فــي  االقــتــصــاديــة  الهيمنة  يــكــرس 
الصميم  فــي  ويــضــرب  البنكي،  التأمني 
توجهات الدولة نحو تفعيل التنافسية في 

القطاع لخدمة املستهلك.
املمارسة  واقــع  أن  املصادر،  وأوضحت 
أن  كشف  الوطني  االقتصادي  املجال  في 
املقاوالت عوض أن تخوض تنافسية حقيقية 
غير  اتفاقات  إبــرام  إلى  تلجأ  السوق،  في 
من  الحد  في  بواسطتها  تتوافق  مشروعة 

االقتصادية،  الهيمنة  وتحقيق  املنافسة 
السوق  بنيات  على  ينعكس  قد  مما 

املغربي وحرية املنافسة.
هل  املـــطـــروح:  الـــســـؤال  ليبقى 
سيوافق مجلس املنافسة على إتمام 

في  تدخل  التي  الصفقة  هــذه 
االقتصادي رغم  التركيز  باب 
ستشكلها  التي  الــخــطــورة 
التنافسية  الـــقـــدرة  عــلــى 
وعلى  املغربية،  للمقاوالت 
جهة  مــن  املستهلك  أمــن 

أخرى؟

بوصوف يعلق على فوز ماكرون:

الرباط. األسبوع

قال عبد هلل بوصوف، األمني العام ملجلس الجالية، 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  فوز  على  معلقا 

بوالية جديدة، بأن الدرس األساسي املستخلص 
من االنتخابات الفرنسية هو انتصار العيش 

املشترك ضد الكراهية والعنصرية.
 وأوضــــــح بـــوصـــوف فـــي تــصــريــح 
لـ»األسبوع«، أن الجالية بفرنسا واملسلمني 
أنــقــذوا شرف  الــذيــن  هــم  عــامــة،  بصفة 

فرنسا بتحويلها لصالح ماكرون، 
وبالتالي، كان التصويت حماية 
معتبرا  ومبادئها،  للجمهورية 
الجالية  من  يجعل  األمــر  أن 
ضد  فرنسا  في  أمان  صمام 
والعنصرية  الكراهية  فكر 
ــاداة  ــ ــع ــ واإلرهــــــــــاب وم

السامية، كما يضمن استمرار الديمقراطية.
ــد واكــب  ــان الــدكــتــور عــبــد هلل بــوصــوف ق وكـ
الناخب  دور  عن  بحديثه  الفرنسية  االنتخابات 
املسلم في هذه االستحقاقات حيث قال: ))إذا كانت 
رئاسيات فرنسا لسنة 2022 قد جعلت من ماكرون 
ثالث رئيس فرنسي يحظى بوالية ثانية بعد كل 
من فرانسوا ميتران وجاك شيراك، فإنها 
عن  الحديث  فيها  يتم  مرة  أول  كانت 
وعن  اإلسالمي«  »الناخب  مالمح 
مهاجرة«،  أصـــول  مــن  »الــنــاخــب 
حيث جاءت كرد فعل على البرامج 
االنتخابية التي جعلت من الجاليات 
كبش  واملهاجرين  املسلمة 
نــزال  كــل  بمناسبة  فـــداء 
انـــتـــخـــابـــي.. فــأغــلــب 
ــت  الــتــحــلــيــالت ذهــب
ــاخــب  ــن »ال أن  ــى  ــ إل
اصطف  اإلسالمي« 
حزب  جانب  إلــى 

مشاكل  من  القريبة  ألدبياته  نظرا  األبية«،  »فرنسا 
املتعدد  للمجتمع  وتبنيه  واملهاجرين  الضواحي 
القوي  ــروج  ــخ ))ال أن  ــاف  وأضـ ــات...((،  ــاف ــق ــث ال
السياسي  النقاش  جعل  اإلســالمــي«  لـ»الناخب 
املجتمعي  للسلم  تهديد  بمثابة  الحجاب مثال  حول 
معا  املرشحني  وجعل  األهلية«،  »الحرب  وإعــالن 
املناسبة  املصطلحات  اختيار  في  الحيطة  شديدي 
التصريحات  وباقي  مثال،  أبريل   20 مناظرة  أثناء 

اإلعالمية حول اإلسالم واملسلمني بفرنسا«.
لـ»الناخب  الــجــديــد  ــبــروفــايــل«  »ال أن  نعتقد 
الرابحة  السياسية  املعادلة  هو  اإلسالمي« سيكون 
التشريعيات  سواء  القادمة،  االستحقاقات  كل  في 
الفرنسية أو البرملان األوروبي، إذ أن خروجه املنظم 
من  منه،  جعل   2022 سنة  رئاسيات  في  واملنتظم 
جهة، »ابنا« للجمهورية الفرنسية ومتبنيا ملبادئها 
مع  حيادية  بمسافة  الدولة  تلتزم  حيث  العلمانية، 
كل مظاهر التعدد الديني، كما ساهم خروجه أيضا 
في قطع طريق اإلليزيه على ممثلة اليمني املتطرف 

مارين لوبان، من جهة ثانية، يقول بوصوف.

رحو

الهجرة واألمن يجمعان بوريطة بنظيره اإلسباني 

الراشدي يحذر من خطر الفساد والرشوة على التنمية
الرباط. األسبوع

رئيس  الــراشــدي،  بشير  محمد  أكــد 
والوقاية  للنزاهة  الوطنية  الهيئة 
للفساد  أن  ومحاربتها،  الــرشــوة  من 
ــى الــتــنــمــيــة  ــل ــرة ع تـــداعـــيـــات خــطــي
والديمقراطية، وأن اختالالت الحكامة 
وممارسات الفساد تقف عقبة أمام 
واملسار  الديمقراطي  االخــتــيــار 

التنموي للمملكة.
ــدي، خــالل  ــراشــ ــ ــح ال ــ وأوضـ
بمجلس  لــجــلــســة  حـــضـــوره 
للخطة  خصصت  الــنــواب 
اإلدارة،  إلصالح  الوطنية 
يــســتــدعــي  ــع  ــ ــواق ــ ال أن 
التعبئة  ــي  ف االنـــخـــراط 
ــة،  ــي ــحــال ــة وال ــل ــشــام ال
سياق  يؤطرها  والــتــي 
النموذج  على  املصادقة 

بقضية  واالرتقاء  املنشود،  التنموي 
الفساد وتعزيز املساءلة وقيم  مكافحة 
مشددا  وطنية،  أولوية  لتكون  النزاهة 
جديدة  دينامية  إذكــاء  ضــرورة  على 
ملكافحة  جــديــدة  حقبة  لفتح  وقــويــة 
»إن  وقـــال:  بــالــبــالد،  للفساد  ناجعة 
الهيئة وضعت رؤية واضحة للتصدي 
مهامها  إطار  في  واالختالالت  للفساد 
التوجهات  سياق  وفي  ومسؤوليتها، 
لسياسة  املستقبلية  االستراتيجية 
واآلليات  التدابير  تنفيذ  عبر  الدولة، 
إلى  مشيرا  الفساد«،  ملحاربة  الكفيلة 
نقاش  فتح  على  مقبلة  املؤسسة  أن 
وطني مع كافة الفاعلني واملؤسساتيني 

واملجتمع املدني.
االنتقال  إطار  في  الهيئة  أن  وأبرز 
توطيد  أجل  من  الجديدة  الحقبة  إلى 
الــرشــيــدة،  والــحــكــامــة  الــنــزاهــة  قيم 
لعبت  وتحجيمه،  الفساد  ومحاصرة 
االنتقالية،  املرحلة  خالل  مهما  دورا 
اإلطــار  وضــع  أجــل  من  بالترافع  بــدًء 

الوسائل  على  للحصول  القانوني 
الضامنة لالشتغال بالفعالية املطلوبة 
والتناسق  التكامل  أســس  وتوطيد 
املؤسسي الوطني، موضحا أن الهيئة 
واكبت مسار عرض القانون رقم 46.19 

إلى غاية املصادقة عليه بالبرملان.
هذا  على  املصادقة  الراشدي  واعتبر 
استغرق  عمل  ملسار  تتويجا  القانون، 
ونقاشات  محطات  بعدة  وتميز  عامني، 

واالقتناع  اإلقناع  بروح  اتسمت  معمقة 
ــقــطــاعــات والــســلــطــات  بــني جــمــيــع ال
أن  مؤكدا  الصعوبات،  لتجاوز  املعنية 
على  مصادقته  بعد  املغربي،  املشرع 
تطبيق  على  عمل  فقد  الــقــانــون،  هــذا 
يمنح  إطار  في  الدستورية  املقتضيات 
للهيئة، االستقاللية الدستورية، وتكامل 
واملــؤســســات  الــســلــطــات  ــع  م عملها 

الوطنية من جهة ثانية.

الراشدي

الرباط. األسبوع

بوريطة  ناصر  يجتمع  أن  املنتظر  من 
خوسي  اإلسباني  الخارجية  وزيــر  مع 
القادمة،  األيام  خالل  ألباريس،  مانويل 

ملــنــاقــشــة مــلــفــات ســاخــنــة بني 
فتح  أهمها  البلدين، 

ــجــرة  ــه املــعــابــر وال
واألمن.

ــة، أن  ــي ــان وكــشــفــت صــحــف إســب
الوزيرين،  بني  املرتقب  االجتماع 
من  املتبقية  النقاط  ســيــتــدارس 
التي  الطريق  وخــارطــة  االتــفــاق، 
الــســادس  محمد  املــلــك  وضعها 
ــس الــحــكــومــة اإلســبــانــيــة  ــي ورئ

بيدرو سانشيز.
وحــســب املـــصـــادر ذاتـــهـــا، فــإن 
سيناقشان  وألــبــاريــس  بــوريــطــة 
مسألة إعادة فتح معابر سبتة ومليلية 
املتعلقة  والترتيبات  املحتلتني، 

من  املغربية  الجالية  لعودة  »مرحبا«  بعملية 
الخارج.

الرحالت  عودة  أن  اإلسبانية  الصحف  وأكدت 
الجنوبية إلسبانيا وشمال  املوانئ  البحرية بني 
للجنوب،  املحلي  االقتصاد  ستنعش  اململكة، 
والذي تضرر بشكل كبير خالل جائحة »كورونا«.
هذا، وتسعى إسبانيا للبحث عن حل للوضع 
سبتة  مدينتا  منه  تعاني  الـــذي  االقــتــصــادي 
من  بالعديد  ــع  دف والـــذي  املحتلتني،  ومليلية 
بسبب  تجارتهم  كسدت  بعدما  للهجرة  اإلسبان 

توقف التهريب. يطة بور

لفتيت

بوصوف

الجالية و»الناخب المسلم« كان لهما دور حاسم في االنتخابات الفرنسية



لشكر يتجنب الخالف 
مع االتحاديين بتوسيع 
قاعدة األجهزة المسيرة

الرباط. األسبوع
  

لالتحاد  األول  الكاتب  لشكر،  إدريـــس  قــال 
أعضاء  اختيار  أن  الشعبية،  للقوات  االشتراكي 
للحزب تطلب منه وقتا طويال  السياسي  املكتب 
مقومات  فيها  تتوفر  التي  األسماء  في  للتفكير 
االنسجام واملؤهالت، مضيفا أن عامل االنسجام 
أمام  بها  تقدم  التي  املقترحات  في  حاسما  كان 

أعضاء املجلس الوطني للحزب.
السياسي،  املكتب  أعضاء  أن  لشكر،  وأضاف 
األخالقيات  ولجن  الوطني،  املجلس  ورئــاســة 
ليسوا  املمتلكات،  وإدارة  املــالــيــة،  واملــراقــبــة 
عالية،  كفاءات  من  الحزب  به  يزخر  بما  األفضل 
مبرزا أنه فضل التجديد في املقترحات والتوسع 
وسنة  الديمقراطية  سياق  في  وذلك  واالنفتاح، 

الحياة.
وأشار إلى أن عدد األعضاء املنتخبني باملجلس 
مما  املائة،  في  من خمسني  ألزيد  ارتفع  الوطني 
دفعه إلى توسيع جهاز املكتب السياسي، مشيرا  
وتقريب  االنسجام  تحقيق  هو  الهدف  أن  إلــى 

اآلراء وخلق أجواء مالئمة للعمل املشترك.
وتم اختيار عبد الواحد الراضي رئيسا للجنة 
األخالقيات والتحكيم، بينما ترأست عتيقة جبرو 
اللجنة الوطنية ملراقبة املالية وإدارة املمتلكات، 
وضمت تشكيلة املكتب السياسي كال من يونس 

محمد  املالكي،  ــارق  ط مجاهد، 
أبودرار، مهدي مزراوي، محمد 
الحميد  عبد  القادر،  عبد  بن 
البقالي،  أمني  الجماهيري، 
املهدي  الزايدي،  الشرقاوي 

ــوي، زيـــنـــب  ــ ــل ــ ــع ــ ال
ــي،  ــ ــاط ــ ــي ــ ــخ ــ ال
ــى  ــ ــف ــ ــط ــصــ ــ م
عــــــــجــــــــاب، 
ــان  ــ ــم ــ ــي ــ ــل ســ

الزكاغ.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
5 العدد: 1605 من 29 أبريل إلى 05 ماي 2022

كـواليـس  األخبــار

الرباط. األسبوع

الطيارين  تنسيقية  هاجمت 
املتدربني بشركة الخطوط امللكية 
الجوية، وزير النقل واللوجستيك 
محمد عبد الجليل، بسبب دفاعه 
مجلس  جلسة  فــي  الشركة  عــن 
النواب دون أن يستمع ملشاكلهم.
بالغ  في  التنسيقية  واعتبرت 
في  الــوزيــر  تصريحات  أن  لها، 
الخطوط  شركة  مع  النزاع  شأن 
لعدم  مغالطات  حملت  امللكية 
االستماع  دون  باملوضوع  إملامه 
أن  وقــالــت  ــراف،  ــ ــ األط لجميع 
ــر جــانــب الــصــواب حني  ــوزي »ال

تحدث عن عدم تعاقد شركة الرام 
مؤكدة  املتدربني«،  الطيارين  مع 
تعهد  الوطنية  الشركة  »مدير  أن 

مــارس   17 بتاريخ  مراسلة  فــي 
2017، بتشغيل الربابنة خريجي 
املدني  للطيران  الوطنية  املدرسة 

بتولوز في فرنسا«.
وانتقدت تجاهل الوزير لقضية 
توظيف طيار أجنبي في »الرام«، 
الــرأي  يخبر  لم  »الــوزيــر  قائلة: 
طيارا  وظــفــت  الرام  ــأن  ب الــعــام 
من  معلوماته  وأخــفــت  أجنبيا 
جميع األنظمة املعلوماتية تفاديا 
لإلحراج«، وأضافت أن الطيارين 
الشركة  من  التزام  على  يتوفرون 
على  ينص  »كورونا«،  أزمة  قبل 
أن الرجوع للعمل سيكون بنفس 
سابقا،  عليها  املتفق  الــشــروط 
متسائلة: »كيف لقرار اتخذ سنة 
إدارة  طــرف  مــن  الجائحة  بعد 
بأثر  تطبيقه  يتم  أن  الــشــركــة، 
رجعي على عقود تم االلتزام بها 

سابقا؟«.

مدير »الرام« يوظف طيارا فرنسيا في سرية تامة
فضحه النقاش داخل البرلمان

الحكومة تعلن عن بناء 
سجون جديدة

بنسعيد يرمي بظاهرة اإلخالل باألخالق 
في »اليوتيوب« إلى القضاء

الرباط. األسبوع

استفحال  مــن  املــغــاربــة  مــن  الــعــديــد  يشتكي 
التواصل  مواقع  عبر  اليومي«  »روتيني  ظاهرة 

االجتماعي ومنصة »اليوتيوب« باألخص، 
الفتيات  تستقطب  أصبحت  والتي 

القاصرات.
املــوضــوع جدال  هــذا  ــار  أث كما 
تقدمت  بعدما  النواب،  مجلس  في 
بسؤال  السيمو،  زينب  البرملانية 

ــاب  ــشــب إلــــى وزيـــــر ال
ــول  ــة، حـ ــ ــاف ــ ــق ــ ــث ــ وال
استراتيجية الوزارة 

محاربة  أجــل  مــن 
أصحاب  بعض 

الــفــيــديــوهــات 

بالهوية  تمس  أصبحت  والتي  باألخالق  املخلة 
ما  أن  بنسعيد،  املهدي  قال  جوابه  وفي  املغربية، 
»اليوتيوب« وضمنه فيديوهات  ينشر على منصة 
»روتيني اليومي«، ال تخضع لرقابة القوانني التي 
مواقع  أيضا  تشمل  ال  كما  والنشر،  اإلعالم  تنظم 
من  أن  وأكد  بها،  ينشر  وما  االجتماعي  التواصل 
بمواقع  املنشور  املحتوى  مــن  املتضررين  حــق 
التواصل االجتماعي، اللجوء إلى القضاء، باعتبار 
أن هذا النوع من الفيديوهات ال يؤطرها قانون 

الصحافة والنشر.
ــوزارة  ــ ال دور  أن  إلـــى  بنسعيد  ــار  ــ وأش
يقتصر على ما هو توعوي وتحسيسي داخل 
واملــراكــز  الــشــبــاب  دور 
هذه  وجعل  الثقافية، 
مجاالت  الــفــضــاءات 
لــتــأطــيــر الــشــبــاب 

والجمعيات.

الرباط. األسبوع

من  ــدد  ع بــنــاء  نحو  الحكومة  تتجه 
بميزانية  الجديدة  السجنية  املؤسسات 
والضغط  االكتظاظ  لتخفيف  وذلك  مهمة، 
الذي تعرفه بعض سجون اململكة، بسبب 
االعتقال  إطار  في  املوقوفني  عدد  ارتفاع 

االحتياطي.
الــوزيــر  بــايــتــاس،  مصطفى  ــرح  وصـ
املكلف بالعالقات مع البرملان، أن الحكومة 
السجنية  املؤسسات  من  عدد  بناء  قررت 
تجديد  مع  حديثة  بمواصفات  الجديدة، 
طاقتها  وتــوســيــع  األخـــرى  املــؤســســات 

االستيعابية.
مجلس  جلسة  خالل  بايتاس  وأوضــح 
املستشارين، أنه تقرر تحديث 11 مؤسسة 
سجنية، وتوسيع طاقتها االستيعابية مع 

بناء 11 مؤسسة أخرى جديدة.
السجنية  املــؤســســات  االكــتــظــاظ  ويــعــم 
حسب أرقام املندوبية العامة إلدارة السجون، 
و711  ألفا   89 لـ  السجناء  عدد  وصل  حيث 
سجينا، نسبة كبيرة منهم موقوفون في إطار 

االعتقال االحتياطي.
إلدارة  ــعــام  ال املــديــر  دعــا  أن  وســبــق 
إلى  الــتــامــك،  صــالــح  محمد  الــســجــون، 
تخفيف االكتظاظ في املؤسسات السجنية، 
الذي  للعمل  معضلة  يشكل  أنــه  معتبرا 
إعادة  أجل  من  العامة  املندوبية  به  تقوم 

إدماج السجناء وتأهيلهم.

الجليل عدوعبد 

لشكر

الرباط. األسبوع

ــة الــجــنــايــات  ــرفـ ــت غـ ــلـ أجـ
االستئناف  بمحكمة  االبتدائية 
رشيد  الــبــرملــانــي  قضية  ــاس،  ــف ب
ماي   31 غاية  إلــى  معه،  ومــن  الفايق 
الشهود  إحضار  ألجــل  وذلــك  الــجــاري، 

الذين غابوا عن الجلسة.
بملتمس  الـــدفـــاع  هــيــئــة  ــدمــت  ــق وت
كما  امللف،  إعــداد  قصد  مهلة  إلعطائها 
بالسراح  الفايق  البرملاني  تمتيع  طلبت 
بكافة  يــتــمــتــع  أنـــه  بـــدعـــوى  املـــؤقـــت 
من  رفضه  تم  امللتمس  لكن  الضمانات، 

قبل هيئة املحكمة.
وعــرفــت الــجــلــســة حــضــور الــفــايــق 
وشقيقه وبقية املتابعني في القضية عبر 

تقنية التناظر املرئي من سجن بوركايز، 
سراح،  حالة  في  املتابعون  حضر  بينما 
على  مالية  غرامة  فرض  الهيئة  وقــررت 

الشهود الغائبني.
أشقائه  رفقة  الفايق  البرملاني  ويتابع 
ــي  األراضـ عــلــى  االســتــيــالء  فــي قضية 
وبناء  إدارية،  شواهد  وصنع  الساللية، 
سكن مخالف للتصاميم، وتسليم رخص 

السكن بدون ضوابط قانونية.

بنسعيد

الفايق

تأجيل محاكمة أبطال فضيحة األحرار بفاس 

مفكرون يناقشون المجاعة والطاعون والجفاف
الرباط. األسبوع

نـــدوة فكرية  دعــا مــشــاركــون خــالل 
اليوسي،  الحسن  أكاديمية  نظمتها 
بالبرملان،  الحركي  الفريق  مع  بتعاون 
إلى إحداث معهد عمومي لتدبير األزمات 
ــداث  وإح التخصصات،  جميع  يجمع 
ومراجعة  املرتفعة،  املواد  لدعم  صندوق 
املقاصة  ــدوق  وصــن األجـــور  منظومة 

والتقاعد وتسقيف أسعار املحروقات.
التي  الندوة  في  املشاركون  وأكــد 
املغربي  »املـــواطـــن  ــوان:  ــن ع حملت 
أية  ــات..  ــ األزم وتدبير  مواجهة  فــي 
أن  لــإلقــالع«،  ممكنة  استراتيجية 
الــوضــعــيــة الــحــالــيــة ال تــحــتــاج إلــى 
إلى  بل  فقط،  التشخيص  أو  التباكي 
مطالبني  ومستعجلة،  عملية  حلول 

ــوارد املــائــيــة  ــاملـ ــر بـ ــث بــاالهــتــمــام أك
أساس  تعتبر  ألنها  عليها،  والحفاظ 
االجتماعي  واالستقرار  الغذائي  األمن 

في العديد من املناطق.
األستاذ  تحدث  الندوة،  هذه  وخالل 
تاريخ  عن  أوبيهي،  محمد  الجامعي 
األزمات التي ضربت املغرب )املجاعة، 
الطاعون، الجفاف..( خالل القرنني 18 
و19، والتي دفعت باملخزن إلى اتخاذ 
منع  منها  ــراءات  ــ اإلج مــن  مجموعة 
أوروبا،  إلى  والقمح  الحبوب  تصدير 
»إيغودار«  الجماعية  املخازن  وبناء 
لتوفير املؤن واملواد الغذائية، وتدبير 
والتضامن  املائية  املـــوارد  وتقسيم 
إطعام  في  الزوايا  ودور  القبائل،  بني 

الناس.
»كورونا«  أزمة  أن  أوبيهي  واعتبر 
العاملي،  االقتصاد  على  تأثير  لها  كان 
ألنها أفرزت وضعا جديدا في العالقات 

الــدولــيــة املــتــســمــة بــالــصــراع بني 
واهتزاز  الكبرى،  االقتصادية  القوى 
بتداعيات  االجــتــمــاعــيــة  املـــؤشـــرات 
مشيرا  عامة،  بصفة  األسعار  ارتفاع 
في  تؤثر  الوبائية  ــات  األزمـ أن  إلــى 
االجتماعية  وتحوالته  التاريخ  حركة 

واالقتصادية في العالم بأسره.

من جانبه، قال خبير االقتصاد خالد 
الصحية،  »كوفيد«  أزمــة  أن  حمص، 
إلى  أدت  ألنها  غيرها،  عــن  مختلفة 
الحد  خالل  من  لإلنتاج،  تجميد  شبه 
الحجر  فــي  العمل  إلــى  التنقل  مــن 
على  للتجارة  توقف  وشبه  الصحي، 
أسفر عن وضع  مما  العاملي،  الصعيد 

الجامعي  األستاذ  أكد  بينما  صعب، 
ساعف،  هلل  عبد  الــســابــق  ــر  ــوزي وال
مــحــدودة،  العمومية  السياسات  أن 
على  ويجب  إلى خمس سنوات،  تمتد 
أولوياتها  ضمن  تضع  أن  الحكومة 
أطول،  لزمن  استراتيجية  قدرات  بناء 
مبرزا أن القضية كانت تتعلق بتدبير 
الحيوية  إلعادة  العمومية  السياسات 
طموحاته  ــط  ورب املغربي  للمجتمع 
التي كانت واضحة قبل مارس 2020.

وتحدث ساعف عن مشروع النموذج 
التنموي، الذي يعتبر مشروعا شامال 
يشكل  كان  والــذي  املغربي،  للمجتمع 
القوى  لجميع  بالنسبة  كبيرا  أفقا 
قبل  واملدنية  والنقابية  السياسية 
ضرورة  على  مشددا  الجائحة،  ظهور 
تجاوز األزمة الحالية وإعادة الحيوية 
طموحاته  ــط  ورب املغربي  للمجتمع 

التي كانت قبل ظهور الجائحة.
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عالقات طبيعية ومتينة 
خالل سنتي 2017 و 2018 

ومع  اآلن،  من  سنوات  خمس  قبل 
بداية حملة الرئاسيات الفرنسية، قدم 
حملته  أثناء  نفسه  ماكرون  إيمانويل 
املرشح  بوصفه  ــى  األول االنتخابية 
الشاب البعيد عن الخطاب السياسي 
في  والراغب  الكالسيكي،  الفرنسي 
مختلفة،  نــظــرة  ــور  األمـ ــى  إل النظر 
العام  للرأي  سعيدة  مفاجأة  وكانت 
ما  أن  الــرجــل  اعتبر  حــن  املغاربي 
الجزائر  احتالل  أثناء  بالده  ارتكبته 

يعد »جرائم ضد اإلنسانية«، وهو ما 
فرنسيا  خطابا  عكست  ثــورة  اعتبر 
جديدا ساعيا إلى التحرر من املاضي 

االستعماري الفرنسي.
في  الشاب  املرشح  ذلك، نجح  ورغم 
كسب ود ساكنة بالد األنوار، وحصل 
التي مكنته من  على غالبية األصوات 
أن يصبح حاكما لقصر اإلليزيه، ومنذ 
 ،2017 ماي  في  النتخابه  األول  اليوم 
كثف ماكرون من نشاطه الدبلوماسي، 
من  تعاني  كانت  أوروبــا  وأن  خاصة 
القاري  للتكتل  بريطانيا  مغادرة  أزمة 
االتحاد األوروبي، وفي خضم انشغاله 
بمشاكل القارة العجوز، قام إيمانويل 
ماكرون بأول زيارة لبلد خارج االتحاد 
انتخابه،  على  شهر  بعد  ــي  األوروبـ

املغربية،  اململكة  بأرض  الرحال  فحط 
نفس  من  يونيو  شهر  في  ذلــك  وكــان 
خروجا  الزيارة  شكلت  حيث  السنة، 
الرئيسان  تعود  فقد  ــوف..  ــأل امل عــن 
كأول  الجزائر  زيــارة  على  السابقان 
بلد إفريقي ثم املغرب بعده، حيث زار 
ساركوزي  نيكوال  الفرنسي  الرئيس 
أول  في  الجزائر  وسبعة  ألفن  عــام 
وعلى  العربي،  املغرب  لدول  له  زيارة 
فرنسوا  سلفه  نسج  املــنــوال  نفس 

هوالند عام ألفن واثني عشر.
وقد الحظ املراقبون أن زيارة الرئيس 
الجديد للمغرب كانت مفاجئة، ليس ألنه 
كسر القاعدة التي دأب عليها سابقوه 
ماكرون  إيمانويل  ألن  وإنما  فحسب، 
لعام  االنتخابية  حملته  خــالل  راهــن 

ألفن وسبعة عشر، على الجزائر، وكان 
الجميع ما زال يذكر تصريحاته بشأن 
والذي  للجزائر،  الفرنسي  االستعمار 
اإلنسانية«،  ضــد  بـ»جريمة  وصــفــه 
له  جلبت  الــتــي  التصريحات  ــي  وه
والجالية  ــجــزائــر،  ال فــي  الــتــعــاطــف 
كتلة  تشكل  والتي  بفرنسا  الجزائرية 
جدال  أثــارت  فيما  هناك،  مهمة  ناخبة 

واسعا بالنسبة للفرنسين.
ــذاك إلى  ــدم الــرئــيــس الــجــديــد آنـ ق
ذكريات  استعادة  أجــل  مــن  املــغــرب، 
عقدها  الــتــي  والصفقات  املــشــاريــع 
عمله  أثناء  البيضاء  الــدار  بمدينة 
والتقى  »روتشيلد«،  بنك  في  السابق 
ــزيــارة بعدد من  ال مــاكــرون فــي هــذه 

رأسهم  على  املغاربة،  املسؤولن 

عند  ظهر  سياسيا  نسقا  ماكرون  إيمانويل  كسر 
جاك  الفرنسي  الرئيس  عهد  نهاية  منذ  الفرنسيين 
شعب  اختار  مــرة  فــأول   ..)2007-1995( شيراك 
لواليتين  فرنسيا  رئيسا   2007 سنة  منذ  األنوار  بالد 
على  شيراك  جاك  مع  توقفت  التي  العادة  وهي  متتاليتين، 
بواليتين  فاز  الخامسة  الجمهورية  من  فرنسي  رئيس  آخر  اعتباره 
متتاليتين، بينما فشل خلفاه الرئيسان السابقان نيكوال ساركوزي 

وفرانسوا هوالند في ذلك.

الجديد-القديم  الرئيس  أن  هو  الموضوع،  هذا  في  نحن  يهمنا  وما 
مع  خارجية  سياسة  له  وكانت  ثانية،  لوالية  مهامه  في  مستمر 
مختلف دول العالم، ومنها دول المغرب الكبير بصفة عامة، والمملكة 
بأهم  التذكير  الملف  هذا  خالل  من  ونريد  خاصة،  بصفة  المغربية 
المحطات األساسية التي طبعت الوالية األولى إليمانويل ماكرون، 
فهل  وفرنسا..  المغرب  بين  العالقات  عن  عامة  فكرة  أعطت  والتي 
ستستمر العالقات بين البلدين خالل المرحلة الثانية على غرار الوالية 
األولى لحاكم قصر اإلليزيه، أم أنها ستتخذ منحا آخر سلبيا أو إيجابيا؟

سعد الحمريأعد الملف: 

العالقات 
المغربية 

الفرنسية أمام
والية ثانية 

لماكـــرون

بيـن  الشد  والجذب
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رئيس الحكومة وقادة البرملان املغربي، 
التقى  ملكي  إلى عشاء  ينضم  أن  قبل 
وبعد  الــســادس،  محمد  بامللك  خالله 
أمــام اإلعــالم  الــزيــارة، وقــف ماكرون 
ملس  أنه  فيها  أكد  صحافية  ندوة  في 
بما  امللك  طــرف  مــن  كبيرا  اهتماما 
كانت  التي  الريف،  منطقة  في  يجري 
تشهد حراكا اجتماعيا حينئذ، واعتبر 
أن ما يشهده الريف من حراك هو شأن 
واضحة  إشــارة  في  داخــلــي،  مغربي 
وبالتزامن  الــدول..  سيادة  الحترامه 
دعم  على  باريس  حرصت  ذلــك،  مع 
املحافل  من  عدد  في  املغربي  املوقف 
يتعلَّق بقضية  ما  الدولية، خصوصا 
التي تعد القضية  الصحراء املغربية 
إذ  للرباط،  بالنسبة  األولى  الوطنية 
الذاتي  الحكم  مقترح  فرنسا  دعمت 
إياه  ُمعتبرة  املغرب  به  تقدم  الــذي 
حال جديا وواقعيا لألزمة، ثم قام في 
للمملكة  جديدة  بزيارة   2018 نونبر 
مشروع  تدشني  في  املشاركة  قصد 
القطار فائق السرعة رفقة امللك محمد 
السادس. إلى هنا ظلت العالقات بني 
فماذا  وإيجابية..  طبيعية  البلدين 

بعد ؟

سنة 2019 تشهد 
برودا في العالقات 

تبعته أحداث أبرزت وجود 
خلل في العالقات بين 

الرباط وباريس
 ،2019 سنة  من  وابــتــداء  أنــه  غير 
صامتة  أزمة  وجود  عن  الحديث  بدأ 
معاملها  ظهرت  وفرنسا،  املغرب  بني 
الرئيسي  االجتماع  خــالل  بوضوح 
العامة  الجمعية  في  األطراف  متعدد 
خالل  نيويورك،  في  املتحدة  لألمم 
والذي  السنة،  نفس  من  شتنبر  شهر 
الفرنسية  الخارجية  وزير  عقد خالله 
جان إيف لودريان، اجتماعا مع نظيره 
تمحور  بوقادوم،  صبري  الجزائري 
وسياسية،  اقتصادية  قضايا  حــول 
ليبيا ومالي،  الوضعية في  بينها  من 
فيما  املغربية،  الــصــحــراء  وقضية 
بنظيره  االجتماع  لــودريــان  تــفــادى 
سابقة  في  بوريطة،  ناصر  املغربي 
بني  العالقات  تاريخ  في  نوعها  من 

البلدين.
الصامتة  األزمة  أن  بالذكر،  وجدير 
بني البلدين ظهرت في خضم الحديث 
عن كون املغرب دخل مرحلة البحث عن 
والبحث  االقتصاديني  شركائه  تنويع 
فيه  فقدت  وقت  في  جدد  شركاء  عن 
أبرز  بوصفها  مكانتها  فعليا  فرنسا 
لصالح  للمغرب  التجاريني  الشركاء 
من  اقتربت  التي  الصني،  ثم  إسبانيا 
السريع  القطار  على صفقة  الحصول 
مراكش  مدينتي  بــني  سيربط  ــذي  ال
في  بكني  رغبة  جانب  إلــى  وأكــاديــر، 
مشروع  مــن  نصيب  على  الحصول 
بني  السرعة  فائق  القطار  خط  تمديد 

الدار البيضاء ومراكش..
الــواقــعــة عــابــرة، بل  لــم تكن هــذه 
أبرزت أن هناك  تبعتها حادثة أخرى 
فعال أزمة صامتة بني البلدين أساسها 
ما هو اقتصادي بالدرجة األولى.. فقد 
االقتصاد  وزير  لومير،  برونو  خرج 

نفس  من  دجنبر  شهر  في  الفرنسي، 
السنة، بتصريحات انتقد من خاللها 
صناعة  في  الفرنسية  االستثمارات 
إنتاج  خصوصا  باملغرب،  السيارات 
األكثر  تعد  الــتــي  الــســيــارات  قــطــاع 
مبيعا بفرنسا، كما صرح بأنه وضع 
لجنة مختصة إلعادة التفكير في هذا 
إعادة  إطار  االستثماري في  النموذج 

توطني هذه االستثمارات ببالده.
وقال لومير، الذي كان يتحدث أمام 
»إن  السيارات:  قطاع صناعة  مهنيي 
االستثماري  النموذج  من  النوع  هذا 
استراتيجية  انتقد  حيث  فــاشــل«، 
 ،»PSA«و ــو«  ــ »رون شركتي  مــن  كــل 
ــن لــهــاتــني  ــمــك مــتــســائــال: كــيــف ي
تصنعا  أال  الكبيرتني  املجموعتني 
ــارات بــفــرنــســا، بل  ــســي وتــنــتــجــا ال
إلى دول کاملغرب  تلجئان عوض ذلك 
فيما  خصوصا  وسلوفينا،  وتركيا 
يتعلق بإنتاج السيارات األكثر مبيعا 
التي   »208 »بــوجــو  مثل  بفرنسا، 
القنيطرة  بمصنع  باملغرب  تصنع 

وسلوفينيا أيضا، وتباع بفرنسا؟
ــة  ــود األزمـ ــ ــا كــشــف عــن وج ــم وم
أكبر،  بشكل  البلدين  بني  الصامتة 
الفرنسي  املــســؤول  تصريحات  أن 
جاءت قبل أيام قليلة من الزيارة التي 
الدين  سعد  الحكومة،  رئيس  قــادت 
العثماني، إلى باريس، للمشاركة في 
اللقاء االقتصادي بني املغرب وفرنسا 

منتصف دجنبر من نفس السنة.

بهذه  الفرنسي  املسؤول  يكتف  ولم 
املناسبة..  هــذه  خــالل  فقط  اإلشــارة 
فقد جدد فكرته في شهر ماي من سنة 
2020، عندما كان العالم يتعافى من 
جائحة فيروس »كورونا«، حيث قال: 
»إنه على املصّنعني إعادة مشاريعهم 
ــى فــرنــســا لــالســتــفــادة مــن دعــم  إلـ
وأضــاف:  كــورونــا«،  زمــن  الدولة في 
»أعتقد أن صناعة السيارات الفرنسية 
كثيرة، ويجب  ترحيل  بعمليات  قامت 
سالسلها  بعض  نقل  إعـــادة  عليها 

اإلنتاجية«.

2020 سنة تغريدات 
»تويتر« الفرنسية 

المستفزة للمغاربة
في  برود  وجود  عن  الحديث  يعد  لم 
مجرد  وفرنسا  املغرب  بني  العالقات 
ظهر  فقد  وهــنــاك..  هنا  يــتــداول  كــالم 
أكد   ،2020 سنة  مطلع  آخــر  مــؤشــر 
الزيارة  تأجيل  وهو  ما،  خطب  وجود 
كانت  التي  الفرنسي  للرئيس  الرسمية 
بضعة  منذ  املغربية  العاصمة  تترقبها 
تأجيلها  تم  التي  الزيارة  وهي  أشهر، 
من شهر يناير من نفس السنة بدعوى 
في  للمشاركة  إلسرائيل  ماكرون  زيارة 
إحياء ذكرى تحرير معسكر »أوشفيتز« 

للقاء  الغربية  الضفة  وكذلك  النازي، 
عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
)تم تأجيلها( إلى شهر فبراير، ليتبعها 
تأجيل  ــّم  ث ــارس،  مـ ــى  إل آخــر  تأجيل 
جائحة  بفعل  مارس  بعد  ما  إلى  ثالث 
إلى  مؤجلة  الزيارة  لتبقى  »كورونا«.. 
اإلليزيه  قصر  يضع  أن  دون  من  اليوم 
مبهم  بتأجيل  مكتفيا  محددا،  موعدا 

لـ»وقت الحق«.
ومع بداية انتشار فيروس »كورونا«، 
وعــنــدمــا كـــان الــعــالــم ومــعــه املــغــرب 
وفرنسا، منشغلني بقوة بهذا املستجد، 
الفرنسي  الرئيس  كتبها  أثارت تغريدة 
على  حسابه  على  مــاكــرون  إيمانويل 
»تويتر« في نهاية مارس 2020، موجها 
كالمه إلى السلطات املغربية فيما يشبه 
األمر، لتأمني عودة الفرنسيني باملغرب 
)أثارت( انتقادات واسعة  إلى بالدهم، 
ذكرتهم  الــذيــن  املــغــاربــة،  صفوف  فــي 
االســتــعــمــار  ــام  ــأي ب الــتــغــريــدة  لهجة 
الرئيس  كتب  حيث  لبالدهم،  الفرنسي 
على  املغربية  السلطات  حاثا  ماكرون 
املغرب  مــن  مواطنيه  عـــودة  تسهيل 
البلدين  اتفاق  من  بالرغم  فرنسا،  إلى 
الجوية  الــرحــالت  جميع  تعليق  على 
من  »أطلب  ــال:  وق بينهما،  والبحرية 
القيام  من  التأكد  املغربية  السلطات 
بكل مــا هــو ضـــروري فــي أقــرب وقت 
الفرنسيني  املواطنني  وخاطب  ممكن«، 
تقطعت  الذين  مواطنينا  »إلــى  قائال: 

بهم السبل في املغرب: يتم تنظيم 

وجود أزمة صامتة بين المغرب وفرنسا، ظهرت معالمها بوضوح خالل االجتماع 
الرئيسي متعدد األطراف في الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، خالل 

شهر شتنبر 2019، والذي عقد خالله وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، اجتماعا مع 
نظيره الجزائري صبري بوقادوم، تمحور حول قضايا اقتصادية وسياسية، من بينها الوضعية 
في ليبيا ومالي، وقضية الصحراء المغربية، فيما تفادى لودريان االجتماع بنظيره المغربي 

ناصر بوريطة، في سابقة من نوعها في تاريخ العالقات بين البلدين.

اجتماع وزير الخارجية الفرنسي لودريان مع نظيره الجزائري بوقادوم على هامش في نيويورك سنة 2019
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رحالت جديدة للسماح لكم بالعودة إلى 
املغربية  األنباء  وكالة  وقالت  فرنسا«، 
السادس  محمد  امللك  »إن  الرسمية: 
أجرى مشاورات مع ماكرون قبل اتخاذ 
جائحة  لتفشي  نتيجة  ــرار  ــق ال هــذا 

فيروس كورونا«.
ولم يتقبل املئات من املغاربة، ونشطاء 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، نص 
رأوا  التي  الفرنسي،  الرئيس  تغريدة 
بأنها تحمل لكنة »االستعالء، وإصدار 
دون  أخـــرى  دولـــة  لسلطات  ــر  ــ األوام
والبروتوكول«،  الخطابة،  بلغة  التقيد 
الخاص  »تويتر«  حساب  لبث  ما  ثم 
أصبح  أن  الفرنسيني،  باملسؤولني 
من  املغرب،  تجاه  نبرتهم  لتغيير  أداة 
أجل خدمة مصالحهم السياسية تارة، 
ــادة رسم  ــرى، مــن أجــل إعـ ــارة أخـ وتـ
ومستعمراتها  باريس  بني  التراتبية 
فلم  املــغــرب..  ضمنها  ومــن  السابقة 
خلفته  ما  على  كاملة  أشهر  ثالثة  تمر 
تغريدة ماكرون، حتى خرجت السفيرة 
غــال،  لــو  هيلني  بــاملــغــرب،  الفرنسية 
بتغريدة جديدة على حسابها الرسمي 
عــلــى »تــويــتــر« قــالــت فــيــهــا: »أشــكــر 
شكيب بنموسى، رئيس لجنة النموذج 
في  املغرب  وسفارة  الجديد  التنموي 
مراحل  اليوم  لي  لعرضهما  فرنسا، 
خلفت  وقــد  الجديد«،  النموذج  تقدم 
هذه التغريدة موجة استياء عارمة في 
صفوف الرأي العام املغربي، حيث عبر 
عدد من املغاربة عن غضبهم من رئيس 
لجنة النموذج التنموي الجديد، شكيب 
بـ»تسريب«  اتهموه  أن  بعد  بنموسى، 
العاهل  عينه  الذي  النموذج  مضامني 
باإلشراف  الــســادس،  محمد  املغربي 

»إنه  آخــرون:  وقال  فرنسا،  إلى  عليه، 
من هذا املنطلق، فإن النموذج التنموي 
لم  ما  عليه  يؤشر  أن  يمكن  ال  الجديد 
الذي  األمر  وهو  فرنسا«،  عليه  توافق 
التنموي تنفي ما  جعل لجنة النموذج 
صرحت به السفيرة الفرنسية من خالل 
بيان لها نشرته على حسابها الرسمي 
اللجنة  نفت  حيث  »الفايسبوك«،  على 
السفيرة  أطلع  قد  بنموسى  يكون  أن 
وجاء  عملها،  تفاصيل  بكل  الفرنسية 
أجرى  اللجنة  »رئيس  أن  البيان  في 
لــوغــال،  مــع هيلني  بــعــد  عــن  حــديــثــا 
سابقة  لقاءات  غرار  على  منها،  بطلب 
وممثلني  صديقة  لبلدان  ســفــراء  مــع 
اللجنة:  وأضافت  دولية«،  ملؤسسات 
موضوع  لتناول  فرصة  الحديث  »كان 
وبني  وفرنسا،  املغرب  بني  العالقات 
وبــاء  انتشار  بعد  ــا  وأوروبـ إفريقيا 
كورونا، ونتائج هذه األزمة والتحديات 

املطروحة«.

سنة 2021.. دعم فرنسا 
لخطة الحكم الذاتي 

وقضية »بيغاسوس«
لم تكد سنة 2020 تنتهي حتى حصل 
على  رأســا  القوى  مــوازيــن  قلب  حــدث 
الــواليــات  بــقــرار  ــر  األم ويتعلق  عقب، 

بمغربية  االعتراف  األمريكية  املتحدة 
فرنسا  اختارت  املرة  وهذه  الصحراء، 
وأملانيا،  إسبانيا  عن  مغايرا  طريقا 
حيث دعمت الواليات املتحدة األمريكية 
واملغرب بصريح العبارة، وذلك من خالل 
لدعم  الــوزاري  »املؤتمر  في  مشاركتها 
السيادة  تحت  الذاتي  الحكم  مبادرة 
يناير   15 يــوم  انعقد  الــذي  املغربية«، 
بعد،  عن  التواصل  تقنية  عبر   2021
الوحيد  األوروبــي  البلد  فرنسا  وكانت 
ــذا املــؤتــمــر، ثــم بعثت  املــشــارك فــي ه
وضوحا  أكثر  أخــرى  رســالــة  بــاريــس 
مجلس  اجتماع  قبل  قليلة  أياما  وقوة، 
 20 فــي  الصحراء  قضية  حــول  ــن  األم
الرئيس  2021، حيث أعلن حزب  أبريل 
الفرنسي إيمانويل ماكرون »الجمهورية 
ــام«، يــوم 9 أبــريــل، عــن قــرار  إلــى األمـ
الصحراء  في  بالداخلة  له  فرع  افتتاح 
في  أكادير،  مدينة  في  وآخــر  املغربية 
إشارة واضحة إلى دعم الحزب الحاكم 

في فرنسا ملغربية الصحراء.
وجاء هذا اإلعالن في بيان رسمي من 
جوكالس،  فيردير  كريستني  ماري  قبل 
ــبــة رئــيــس مــجــمــوعــة الــصــداقــة  ــائ ن
الفرنسية املغربية املتحدثة باسم فريق 
ــام« في  ــ ــى األم ــزب »الــجــمــهــوريــة إل ح
بوسكوران،  وجواد  الوطنية،  الجمعية 
وغرب  العربي  باملغرب  الحزب  محاور 
الفرنسيان  املسؤوالن  وعبر  إفريقيا، 
الفرعني  هذين  بإحداث  سعادتهما  عن 
إحداثهما  يتم  هيئتني  كأول  الجديدين 

»الجمهورية  حزب  قبل  من   2021 سنة 
إلى األمام« بمناسبة االحتفال بالذكرى 

لتأسيسه. الخامسة 
وفي نفس اليوم الذي أعلن فيه الحزب 
له  فــرع  إنــشــاء  عــن  الحاكم  الفرنسي 
وزير  جدد  املغربي،  الجنوب  مدن  بأهم 
الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، 
دعم باريس ملخطط الحكم الذاتي الذي 
الصحراء،  نــزاع  لحل  املغرب  يقترحه 
الفيديو،  بتقنية  مباحثات  خالل  وذلك 
جمعته بنظيره املغربي ناصر بوريطة.

عن  اإلعــالن  جــرى  ذلــك،  مع  وتزامنا 
تأجيل زيارة كان من املقرر أن يقوم بها 
الفرنسي  الوزراء  رئيس  الجزائر،  إلى 
مسمى،  غير  أجل  إلى  كاستيكس  جان 
في  الــجــزائــريــة،  السلطات  مــن  بطلب 
الجارة  معارضة  إلــى  واضحة  إشــارة 
املؤيدة  الفرنسية  للخطوات  الشرقية 

للمغرب.
طويال  يعمر  لم  العسل  شهر  أن  غير 

بني البلدين.. ففي شهر يوليوز من نفس 
السنة، اتهمت وسائل اإلعالم الفرنسية 
املغرب باستعمال برنامج »بيغاسوس« 
على  التجسس  أجــل  مــن  اإلسرائيلي 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
أخرى،  فرنسية  حكومية  وشخصيات 
برفع  تقوم  اململكة  جعل  ــذي  ال ــر  األم
دعوى قضائية ضد وسائل اإلعالم التي 

نشرت الخبر.
عندما  جديد،  توتر  بــوادر  ظهرت  ثم 
من  شتنبر  شهر  خــالل  باريس  ــررت  ق
التأشيرات  عــدد  خفض  السنة،  نفس 
التي تمنحها ملواطني املغرب والجزائر 
% وملواطني تونس بنسبة   50 بنسبة 
وزير  اعتبره  الذي  القرار  %، وهو   30
دارمنان،  جيرارد  الفرنسية  الداخلية 
بعد  ــالده  ب طــرف  مــن  طبيعي  فعل  رد 
رفض هذه الدول استالم مواطنيها من 
املوجودين  الشرعيني  غير  املهاجرين 

في مراكز االحتجاز. 
الخارجية  وزيــر  اعتبر  جهته،  مــن 
القرار  هذا  أن  بوريطة،  ناصر  املغربي 
منها  األسباب،  من  ُمبرر، ملجموعة  غير 
الهجرة  مسألة  مع  يتعامل  »املغرب  أن 
املــســؤولــيــة  بمنطق  األفــــراد  وتــنــقــل 
ــن خــالل  ــني، أي م ــالزمـ الـ والـــتـــوازن 
األعمال،  ورجــال  الطلبة  تنقُّل  تسهيل 
يخص  فيما  بمسؤولياته  االلتزام  مع 
وقال:  الشرعية«،  غير  الهجرة  ظاهرة 
 400 نحو  قدَّمت  املغربية  اململكة  »إن 
املوجودين  لألشخاص  مــرور  اعتماد 
في وضع غير قانوني في فرنسا، لكنها 
لني  املَُرحَّ تصر على ضرورة قيام هؤالء 
ترابها  دخول  قبل   19 كوفيد-  بفحص 
كأي دولة أخرى«، مستغربا من معاقبة 
فرنسا للمغاربة بسبب عدم تمكنها من 

لني بالفحص.  إقناع املَُرحَّ
ــة »بــيــغــاســوس«،  ومــنــذ ظــهــور أزمـ
الرباط  بني  الرسمية  العالقات  توقفت 
بتبادل  البلدان  يقم  لم  حيث  وباريس، 
الزيارات.. أما اليوم، وقد أعيد انتخاب 
هل  لفرنسا..  رئيسا  جديد  من  ماكرون 
عليه،  هــي  مــا  على  العالقات  تستمر 
جديد؟  وبنفس  جديد  من  ستبعث  أم 
بزيارة  الفرنسي  الرئيس  يقوم  وهــل 
منذ سنة  أجلت  التي  الرباط وهي  إلى 

2020 ؟  
القادم من األيام يكشف ذلك.

قبل خمس سنوات من اآلن، ومع بداية حملة الرئاسيات الفرنسية، قدم إيمانويل 
ماكرون نفسه أثناء حملته االنتخابية األولى بوصفه المرشح الشاب البعيد عن الخطاب 
السياسي الفرنسي الكالسيكي، والراغب في النظر إلى األمور نظرة مختلفة، وكانت 

مفاجأة سعيدة للرأي العام المغاربي حين اعتبر الرجل أن ما ارتكبته بالده أثناء 
احتالل الجزائر يعد »جرائم ضد اإلنسانية«، وهو ما اعتبر ثورة عكست خطابا فرنسيا 

جديدا ساعيا إلى التحرر من الماضي االستعماري الفرنسي.



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
9 العدد: 1605 من 29 أبريل إلى 05 ماي 2022

كواليس  صحراوية

»نفي« وزير 
البـــوليساريـــو  مــن 

في تندوف
العيون. األسبوع 

نقلت مصادر سياسية من داخل مخيمات تندوف، 
أن القيادي داخل تنظيم جبهة البوليساريو املثير 
الذي يشغل منصب  البشير،  ولد  للجدل، مصطفى 
والجاليات  املحتلة  املناطق  بـــ»وزيــر  يسمى  ما 
السياسي،  مكتبها  وعــضــو  الــوطــنــي«  ــريــف  وال

يواصل االختفاء عن املشهد السياسي.
يقضي  الرجل  أن  املــصــادر،  نفس  وأضــافــت 
القريبة  الــبــوادي  بــإحــدى  مــحــددة  غير  إجـــازة 
بعد  مباشرة  بها  حل  حيث  العازلة،  املنطقة  من 
وصوله إلى املخيمات قادما من العاصمة الجزائر 
الدبلوماسي على  تم سحب جواز سفره  أن  بعد 
مع  لقاء  في  بها  أدلى  قد  كان  تصريحات  خلفية 
صحراويني ضواحي باريس، أكد من خاللها بأنه 
ال وجود لدولة صحراوية، وأن الكل هناك الجئ 
وتحت رحمة الجزائر، وفق تعبير نفس املصادر.
وقد تكون »خلوة« مصطفى ولد البشير فرصة 
لعودته إلى املشهد السياسي من باب املعارضة، 
بالتغيير  املنادية  األصوات  تزايد  بعد  خصوصا 
الدعم  تنامي  ظــل  فــي  الجبهة  صــفــوف  داخــل 
في  النزاع  حل  حول  املغربي  للمقترح  الدولي 
التعاطي  عن  الحالية  القيادة  وعجز  الصحراء، 

مع هذا الوضع.

التنقيب عن النفط يعجل باجتماع لمناقشة الحدود 
البحـرية بـين المغـرب وإسبـانيا

عبد اهلل جداد. العيون 
 

بعد توقف دام ألكثر من 15 سنة، أكد خوسي 
اإلسبانية،  الخارجية  وزير  ألباريس  مانويل 
فيكتور  أنخيل  الكناري  جزر  حكومة  ورئيس 
إسبانية  مغربية  مشتركة  لجنة  أن  توريس، 
البحرية،  الحدود  مسألة  لدراسة  ستجتمع 
بعد أن توقفت سابقا دون الوصول إلى اتفاق 
هذا  فــإن  وبالتالي،  املعالم،  وواضــح  نهائي 
ثانية  مرحلة  بمثابة  سيكون  الذي  االجتماع 
من املناقشات، يأتي بعد الجدل القائم مؤخرا 
النفط  عن  التنقيب  في  املغرب  شــروع  عقب 
جزر  من  القريبة  األطلسية  املياه  في  والغاز 

الكناري التابعة للسيادة اإلسبانية.
التي قام  الزيارة  التحرك ثمرة  ويعتبر هذا 
املغرب  إلــى  اإلسبانية  الحكومة  رئيس  بها 
ــة  بــدايــة شهر أبــريــل، مــن أجــل إنــهــاء األزم
تغيير  بعد  وخاصة  الرباط،  مع  الدبلوماسية 
لصالح  الصحراء  قضية  من  ملوقفها  مدريد 

اململكة املغربية.
وكان من بني بنود اتفاق استئناف العالقات 

األزمــة،  انتهاء  بعد  وإسبانيا  املــغــرب  بــني 
من  البلدين  بني  مشتركة  لجنة  تشكيل  هو 
الحدود  ترسيم  قضية  ودراســة  مناقشة  أجل 
الخالفات  كافة  وإنهاء  الطرفني،  بني  البحرية 

املرتبطة بهذه املسألة.
ــني املــغــرب  وُتــعــتــبــر الــحــدود الــبــحــريــة ب

في  املعالم  واضــحــة  غير  حـــدودا  وإسبانيا 
الطبيعة  ــى  إل بالنظر  املــنــاطــق،  مــن  الكثير 
كسبتة  إلسبانيا،  التابعة  للمناطق  الجغرافية 
ومليلية املحتلتني الواقعتني في شمال املغرب، 
وجزر الكناري التي تقع قبالة الساحل املغربي 

األطلسي.

توريس

ولد البشير

تنازع المصالح يخلق الجدل بطاطا

طاطا. األسبوع 
 

ــة املــســتــشــار  ــاي ــارت شــك ــ ــ أث
ــنــت، الــحــســني  بــجــمــاعــة تــســي
ــازع  ــن ــوص ت ــص ــخ أبــــــــرزاق، ب
بالجماعات  ملنتخبني  املصالح 
التابعة إلقليم طاطا، ضجة كبرى 
الــذيــن  املنتخبني  صــفــوف  ــي  ف

أعطى في حقهم عامل إقليم طاطا 
تعليماته لرجال السلطة، بتعميق 
مقتضيات  وتــفــعــيــل  ــحــث  ــب ال
ومضامني  التنظيمي  الــقــانــون 
 D1854 مذكرة وزير الداخلية رقم
املؤرخة بتاريخ 17 مارس 2022، 
الــجــهــات  والة  إلـــى  ــة  ــوجــه وامل
ــم  ــي ــال وعـــمـــال الــعــمــاالت واألق
ــخــاذ  ــة ات ــاي ــغ واملـــقـــاطـــعـــات، ب
الضرورية  والتدابير  اإلجــراءات 

املصالح  تنازع  ظاهرة  مع  للقطع 
بني الجماعات الترابية وهيئاتها 

وأعضاء مجالسها املنتخبة.
فقد  املــراســلــة،  نفس  وحسب 
رجاله  طــاطــا  إقليم  عــامــل  حــث 
الحصن  وفــم  ــا  وآق طاطا  بمدن 
وفم زكيد، على فتح تحقيق فيما 
 - أعــضــاء  أو   - عضو  ــان  ك إذا 
تنطبق  لنفوذهم،  تابعة  جماعة 
الوزارية  املذكرة  مضامني  عليه 

في  البحث  بنتائج  ومــوافــاتــه 
أفق  في  ماي،  شهر  أواســط  أفق 
حق  في  القانونية  األثار  ترتيب 
وقيم  ملــبــادئ  خدمة  املخالفني، 
وربط  والشفافية  الديمقراطية 
ما  باملحاسبة، وهو  املسؤولية 
املستشارين  مــن  ــددا  عـ يجعل 
مهددين  الترابية  بالجماعات 
ــر  ــزل بــتــوصــيــة مـــن وزيـ ــع ــال ب

الداخلية.

تحذر رعاياها  موريتانيا 
من التحرك قرب النقط 

الحدودية الساخنة
العيون. األسبوع 

ثاني مرة تدعو فيها الحكومة املوريتانية مواطنيها في املناطق 
البلدان،  إلى تجنب دخول حدود هذه  الجوار،  الحدودية مع دول 
مؤكدة أن التحرك في هذه املناطق يشكل خطرا عليهم، وتعديا على 

قوانني الدول التي يدخلون أراضيها، وإحراجها لدولتهم.
وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العنيني ولد أييه: 
البحث  عليها  يحتم  موقف  في  الحكومة  تضع  التصرفات  هذه  »إن 

عن حلول ملشاكل وقعت على أساس لم يكن ينبغي أن تقع عليه«.
وتحدث ولد أييه عن تعرض منقبني موريتانيني عن الذهب خالل 
األيام األخيرة، إلطالق النار من طرف مسلحي جبهة البوليساريو، 
النار على  إطالق  أن  مردفا  الشمالية،  البالد  بعد تجاوزهم حدود 
السيارات تم بعد طلب التوقف من السيارات وعدم استجابتها له، 
وكذا بعد طلق ناري تحذيري لم يستهدف السيارات وإنما للتنبيه.
فيها  يوجد  التي  املناطق  أن  إلى  املوريتاني  املسؤول  ونبه 
توتر، يكون هناك نوع من االشتباه في األشخاص الذين يتحركون 
إحدى  في  أعضاء  أو  مهربني  يكونوا  أن  فيمكن  الفضاء،  هذا  في 
جيوش  مع  مواجهة  حالة  في  توجد  والتي  املسلحة،  الحركات 
املنطقة، وأضاف أنه يلزم أن يكون هناك نوع من التعامل مع هذه 
املناطق، وحتى خارجها، ألنه لكل دولة السيادة في تحقيق بعض 
النار، الفتا  املناطق كمناطق عسكرية يتعرض من يدخلها إلطالق 
إلى أنه حتى املواطن املوريتاني الذي يدخل املناطق التي حددها 
الجيش املوريتاني كمناطق عسكرية، قد يكون عرضة إلطالق النار.
وقال ولد أييه أن الرأي العام ينتظر مع كل حادث من هذا النوع، 
أن تصدر الدولة بيانا، متسائال: كيف يمكن أن تصدر بيانا حول 
أشخاص تعدوا على أراضي دولة أخرى، وفي ظروف غير طبيعية؟ 
الذي  املشكل  حل  محاولة  هو  الحالة،  هذه  في  املمكن  أن  مؤكدا 

وقعوا فيه عبر اللجوء للبلدان التي وقعت األحداث على أرضها.

بنموسى: المغرب يعترف بإسبانية جزر الكناري وال خالف مع الجزر

العيون. األسبوع 

بنموسى،  أحمد  الصحراوي  القطب  كشف 
إلذاعة  الكناري،  بجزر  للمغرب  العام  القنصل 
الكثير  حقيقة  اإلســبــانــيــة،  ســيــر«  »كــاديــنــا 
الصحافة  فــي  ُتــروج  التي  »املغالطات«  مــن 
التراب  باقي  الكناري وفي  اإلسبانية في جزر 
جدال  أثــارت  التي  القضية  بشأن  اإلسباني 
بالتنقيب  املغرب  بقيام  تتعلق  والتي  مؤخرا، 
تقع  التي  البحرية  املياه  والغاز في  النفط  عن 
الكناري  وجزر  األطلسي  املغربي  الساحل  بني 

التي تتبع للسيادة اإلسبانية.

وحسب بنموسى، فإنه على عكس ما تروج 
في  والسياسية  اإلعالمية  األطــراف  بعض  له 
مطالب  أي  لــه  ليست  املــغــرب  فــإن  إسبانيا، 
سيادية بشأن جزر الكناري، معتبرا أن املغرب 
أن  إلى  مشيرا  الجزر،  هذه  بإسبانية  يعترف 
الدليل على ذلك، هو أن اململكة املغربية تمتلك 

سفارة في الكناري.
السياق،  هذا  في  بنموسى  أحمد  وأضــاف 
أن املغرب ال يعترف فقط بإسبانية هذه الجزر 
للمغرب،  األطلسية  الواجهة  قبالة  تقع  التي 
تأسست  عندما  أيضا  إسبانيتها  عن  دافع  بل 
تطالب  السبعينات  فــي  انفصالية  حــركــة 
بانفصال جزر الكناري عن إسبانيا، في إشارة 
في  كوبيو  أنطونيو  أسسها  التي  الحركة  إلى 

الجزائر في العقود املاضية.
قبيلة  من  ينحدر  الذي  موسى  ولد  واعتبر 
التنقيب  أعمال  أن  وطنية،  وعائلة  صحراوية 
التي يقوم بها املغرب في املياه األطلسية، هي 
مؤكدا  االستغالل،  وليس  لالستكشاف  أعمال 
التنقيب هي في األصل تجري في  أن عمليات 
يحق  وبالتالي،  املغربية،  البحرية  الحدود 

للمغرب أن يفعل ما يشاء داخل حدوده.
وقد جاء هذا التصريح من السفير املغربي، 
على  مؤخرا  اشتعل  الذي  الكبير  الجدل  بعد 
املغرب  إجراء  عن  تتحدث  أخبار  انتشار  إثر 
املياه  في  والغاز  النفط  عن  التنقيب  لعمليات 
البحرية التابعة لجزر الكناري واكتشاف كمية 

هامة من النفط في املنطقة.

بيكرات يستنفر القطاعات الوزارية إلنجاز مشاريع النموذج التنموي

العيون. األسبوع 

ــرات، والــي  ــك ــي يــســابــق عــبــد الــســالم ب
الزمن  الــحــمــراء،  الساقية  الــعــيــون  جهة 
النموذج  برنامج  مشاريع  مختلف  إلنجاز 
وهو  املــحــدد،  وقته  فــي  بالجهة  التنموي 
الوالي  له  خصص  الــذي  امللكي  البرنامج 

للوقوف  املعنيني،  مع  اجتماعات  عدة 
التي  والعراقيل  اإلنــجــاز  نسب  على 
الدولة  وأن  خاصة  بعضها،  تعيق  قد 
عبأت لها استثمارات بقيمة 49 مليار 
املشاريع  إنجاز  سيتم  حيث  درهــم، 

املحددة،  اآلجــال  في  املبرمجة 
جرى  الــذي  املشروع  ويضم 
امللك محمد  قبل  إطالقه من 

السادس بمناسبة الذكرى 

ما  له  وعبأ  الخضراء،  للمسيرة  األربــعــني 
مهيكلة  أوراش  عدة  درهم،  مليار   77 يناهز 
من قبيل بناء القطب التكنولوجي بفم الواد، 
سدود  وأربعة  بالعيون،  للفوسفاط  وميناء 
وبوجدور  والسمارة  العيون  أقاليم  لحماية 

من الفيضانات )70 مليون درهم(.
الجهوية  اللجنة  رئــيــس  الــوالــي  وركــز 
العشر  في  جاء  الــذي  الجديد،  لقائه  خالل 
تقدم  واقع  على  رمضان،  شهر  من  األواخــر 
هذه املشاريع واإلكراهات التي تباطأ 
البرنامج  عقد  بموجب  إنجازها 
التمويلي وإنجاز مشاريع التنمية 
الساقية  العيون  لجهة  املندمجة 
امللك،  يدي  بني  املوقعة  الحمراء 
القطاعات  ممثلي  طالبا 
الوزارية واملؤسسات 
الــعــمــومــيــة خــالل 
اللجنة،  اجــتــمــاع 

نقطتني  على  بالتركيز  املاضي،  األربعاء  يوم 
أساسيتني، هما: نسب اإلنجاز، واإلكراهات، 
وكالة  مدير  الحدادي،  برشيد  حدا  ما  وهو 
تنمية املشاريع بالجهة، إلى توضيح مختلف 
تعتبر  والتي  البرنامج  قطعها  التي  املراحل 
إيجابية، حيث فاقت نسبة االنتهاء من بعض 
ستنطلق  حني  في  املائة،  في  مائة  األوراش 
ــام الــدراســات  ــم ــدة بــعــد إت مــشــاريــع جــدي
مختلف  وقدمت  الالزمة،  االعتمادات  وفتح 
القطاعات الحكومية املعنية معطيات جديدة 
حول سير أشغال أوراشها وخاصة مؤسسة 
»كورونا«  وباء  تسبب  التي  »فوسبوكراع«، 
في تأخير بعض البرامج، فيما حددت إدارة 
املوقع  برنامجها  إلنجاز  تاريخا  الشركة 
سيعرف  والذي  التراب،  مصطفى  طرف  من 
ال  جديدة  فوسفاطية  ووحــدة  ميناء  تشييد 
زالت تعرف هي األخرى بعض التأخير بسبب 

بعض املقاوالت التي لم تلتزم بالصفقات. بيكرات
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األطباء  هجرة  قضية  خلقت 
نقاشا  أوروبــــا  إلـــى  املــغــاربــة 
النقابات  ــدى  ل ســواء  واســعــا، 
والحقوقية،  املهنية  والجمعيات 
واالختالالت  األسباب  لتحديد 
املوجودة في املنظومة الصحية، 
كليات  خــريــجــي  تــدفــع  ــتــي  وال
مغادرة  في  التفكير  إلى  الطب 
ــوض االســتــقــرار  ــ الـــوطـــن، ع
املستشفيات  إحدى  في  والعمل 
ــة، بــحــيــث تــتــعــدد  ــي ــوم ــم ــع ال
تظل  لكنها  وتختلف..  األسباب 
وقلة  القطاع،  بــواقــع  مرتبطة 

اإلمكانيات وضعف األجور.
فإن  التقارير،  بعض  وحسب 

فرنسا لوحدها تضم أزيد 
من 7 آالف من األطباء 
وتعتبر  املـــغـــاربـــة، 
لألطر  األولــى  القبلة 
من  وخاصة  الطبية 
العربي،  املغرب  دول 

ــى جـــانـــب أملــانــيــا  ــ إل
الوجهة  أصبحت  التي 

ــالل  ــة لـــألطـــبـــاء خ ــضــل ــف امل

يصل  حيث  األخيرة،  السنوات 
حوالي  إليها  املهاجرين  عــدد 
وذلــك  وطــبــيــبــة،  طــبــيــب   300
التي  املغرية  الــعــروض  بسبب 

تقدمها لهم.
الوطني  للمجلس  تقرير  وأكد 
مؤخرا،  صدر  اإلنسان،  لحقوق 
يعيش  ــصــحــي  ال املـــجـــال  أن 
معضلة حقيقية تكمن في هجرة 
األطباء املغاربة نحو الخارج، إذ 
طبيب  ألف   14 من  أزيد  يمارس 
مغربي املهنة في الخارج، بينما 
اململكة حوالي  في  القطاع  يضم 

أن  حيث  فقط،  طبيب  ألــف   23
في  يشتغلون  ــاء  األطــب نصف 
الرقم  يتضاعف  ــد  وق الــخــارج 

خالل السنوات املقبلة.
وبـــهـــذا الــخــصــوص، يــقــول 
الكاتب  عريوة،  محمد  الدكتور 
الديمقراطية  للمنظمة  الــعــام 
للصحة، أن »املغرب ال زال يعاني 
من ظاهرة هجرة األطباء، وهذه 
كبير  تأثير  في  تتسبب  الهجرة 
سواء  الصحية،  املنظومة  على 
القطاع العام أو القطاع الخاص، 
بعدة  مرتبطة  الهجرة  أن  حيث 

ــرة الــتــي  ــ أســـبـــاب مــنــهــا األجـ
القطاع  في  الطبيب  يتقاضاها 
مع  تتناسب  ال  والــتــي  ــعــام،  ال
الوضعية االجتماعية، ثم ظروف 
القطاع  في  واالشتغال  العمل 
تطور  أي  يعرف  لم  الذي  العام 
»املستشفيات  أن  مضيفا  بارز«، 
ال زالت تسجل نقصا في اآلليات 
والتجهيزات، وال زال هناك نقص 
واالستشفاء،  العالج  طــرق  في 
يكون  الطبيب  أن  جــانــب  ــى  إل
في  املشاكل  من  للكثير  معرضا 
عالقته مع املريض أو محيطه«.

»هـــذه  أن  عـــريـــوة  ــح  ــ وأوضـ
ــي تــدفــع  ــت ــاب ال ــبـ بــعــض األسـ
األطباء الشباب إلى الهجرة إلى 
تكشف  واألرقام  وفرنسا،  أملانيا 
ثلث  أن  بحيث  املعضلة،  حجم 
في  يتواجدون  املغاربة  األطباء 
الدول األوروبية، في حني تعيش 
باململكة  العمومية  املستشفيات 
الطبية  األطــر  في  مهوال  نقصا 
على  مشددا  البشرية«،  واملوارد 
استراتيجية  اتــخــاذ  ــرورة  »ضـ
الوصية  الــوزارة  من  مستعجلة 
لحل هذ املشكل ومعالجة ظاهرة 
هجرة األطباء بمقاربة اجتماعية 

واهتمام كبير بهذه الفئة«.
من جانبه، قال الدكتور أسامة 
العلمي الوهابي، عضو تنسيقية 
املستقلة،  والــنــقــابــة  األطــبــاء 
إلى  األطباء  هجرة  »مشكل  أن 
وليد  وليس  قديم  هو  الخارج، 
تحميل  أســبــابــه  ومـــن  ــوم،  ــي ال
مشاكل  مــســؤولــيــة  الــــــوزارة 

للطبيب،  الــعــام،  القطاع 
في  املشكلة  بـــدأت  حيث 

يهــــاجر  لمــــاذا 
األطباء المغاربة ؟

الصحي  األمــن 
خـــــــطر في 

تطرقت العديد من الدراسات والتقارير إلى ظاهرة هجرة األطباء املغاربة إلى الخارج، واألزمة التي تخلقها 

هذه اإلشكالية يف القطاع الصحي العمومي، مما يخلف أثارا عكسية ىلع صحة املواطنين ونقص يف 

الخدمات الطبية، خاصة يف املناطق النائية واملجال القروي.
األسبوعالرباط

عريوة:

»الهجرة مرتبطة بعدة أسباب منها األجرة التي يتقاضاها الطبيب 
يف القطاع العام، والتي ال تتناسب مع الوضعية االجتماعية، ثم ظروف 
العمل واالشتغال يف القطاع العام الذي لم يعرف أي تطور بارز، كما أن 

املستشفيات ال زالت تسجل نقصا يف اآلليات والتجهيزات، وال زال هناك 
نقص يف طرق العالج واالستشفاء، إلى جانب أن الطبيب يكون معرضا 

للكثير من املشاكل يف عالقته مع املريض أو محيطه«.
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ــوردي،  ال الحسني  الــوزيــر  عهد 
املسؤولية  يحمل  كـــان  الـــذي 
مضيفا  املمرضني«،  أو  لألطباء 
هي  الهزيلة  الطبيب  »أجــرة  أن 
تتم  لن  التي  األســبــاب  بني  من 
تسويتها إال في سنة 2024، ثم 
ونقص  العمل  ظــروف  تنضاف 

املستلزمات الطبية واملعدات«.
واعــتــبــر نــفــس املـــصـــدر، أن 
إلى  يهاجرون  املغاربة  األطباء 
أجل  من  وأمريكا،  وفرنسا  كندا 
خاصة  أخرى،  آفاق  عن  البحث 
والصعوبات  اإلكراهات  ظل  في 
في  الطبيب  عمل  تعترض  التي 
والــخــاص،  العمومي  الــقــطــاع 
ــر  مــنــهــا ظـــروف الــعــمــل واألجـ
الهزيل، إلى جانب اإلعالم الذي 
في  املسؤولية  الطبيب  يحمل 
حالة الخطأ الطبي رغم أن بعض 
إلى  األمراض تتطور وقد تؤدي 
الوفاة واألمر ليس بيد الطبيب.

ــور الــوهــابــي  ــت ــدك وأشــــار ال
تنوي  التي  اإلجـــراءات  أن  إلــى 
ــهــا لحل  ب ــام  ــي ــق ال ــحــكــومــة  ال
سواء  الصحي،  القطاع  مشاكل 
أو  خاصة،  كليات  إحــداث  عبر 
اســتــقــطــاب األطـــبـــاء األجــانــب 
لالستقرار في املغرب، سوف لن 
هزيل،  الراتب  ألن  املشكل،  تحل 
تعطي  ال  الــدولــة  أن  مــعــتــبــرا 
يدفع  مــا  وهــذا  حــقــه،  للطبيب 
الهجرة  في  للتفكير  الطب  طلبة 

يسمعونه  ما  بعد  الخارج  إلى 
عن تجارب أطباء سابقني.

البحث عن حياة أفضل

أحمد  الــبــروفــيــســور  اعــتــبــر 
ــيــس  ــز بــوصــفــيــحــة، رئ ــزيـ عـ
للتواصل  املغربية  الجمعية 
»هــجــرة األطــبــاء  الــصــحــي، أن 
بحكم  اجتماعية،  كارثة  املغاربة 
اجتماعية  ــة  خــدم ــطــب  ال أن 
مهنة،  أنها  من  أكثر  وإنسانية 
كبير  االجتماعي  تأثيرها  ألن 
فيما  وحتى  العالج  يخص  فيما 
من  والوقاية  بالصحة  يتعلق 
»للهجرة  أن  مبرزا  األمـــراض«، 
األسباب  بينها  من  أسباب،  عدة 
البحث  إلــى  تقود  التي  املادية 
ــرام  ــت عــن حــيــاة أفــضــل، واالح
مما  العمل،  وظــروف  والتقدير، 
الخارج،  نحو  للهروب  يدفعهم 
ليس  املتطلبات  هذه  توفر  لعدم 
في  وإنما  الصحي،  القطاع  في 
هذه  يجعل  مما  القطاعات،  جل 

اإلشكالية مستمرة«.
وأوضح ذات املصدر، أن بعض 
مرحلة  خــالل  الشباب  األطــبــاء 
لن  أنــهــم  اكتشفوا  ــتــدريــب،  ال
الظروف  في  العمل  يستطيعوا 
يصطدم  مــن  ومنهم  الــراهــنــة، 
لــذلــك، يفضل  ــدان،  ــي امل بــواقــع 
الصعوبات  بسبب  الــهــجــرة، 
القطاع  يعيشها  التي  واملشاكل 
إلى  مشيرا  العمومي،  الصحي 
تضخيمه  يتم  الهجرة  حلم  أن 

بعدة  املغربي يصطدم  والطبيب 
وصعوبات  اجتماعية  إكراهات 
النسبي  ــرار  ــق واالســت للعيش 
في  الطبيب  عكس  الخارج،  في 
املغرب، الذي يفضل البقاء ألجل 

االستقرار األسري. 
املغربية  الجمعية  رئيس  وأكد 
من  أن  ــصــحــي،  ال ــتــواصــل  ــل ل
تساعد  ــي  ــت ال الــعــوامــل  بـــني 
عــلــى الــهــجــرة هــي الــلــغــة، ألن 
تكوينهم  تلقوا  املغاربة  األطباء 
عليهم  يسهل  مما  بالفرنسية، 
أن  حيث  الخارج،  إلى  االنتقال 
املائة  في   70 لـ  تصل  النسبة 
يسهل  مما  الفرنسية،  يتقنون 
أمــامــهــم الــهــجــرة إلـــى الـــدول 
كفرنسا،  بالفرنسية  الناطقة 
فئة  هناك  فيما  وكندا،  بلجيكا، 
تظل  لكن  أملــانــيــا،  ــى  إل تهاجر 

ــادة من  ــف فــرنــســا األكــثــر اســت
مضيفا  املغربية،  الطبية  األطر 
مشكلة  تسبب  اللغة  مسألة  أن 
الطبيب  بـــني  الــتــواصــل  فـــي 
الطبيب  أن  حــيــث  واملـــريـــض، 
عندما  لكن  بالفرنسية  ــدرس  ي
املستشفى،  في  للتدريب  يذهب 
مع  التواصل  في  صعوبة  يجد 

املرضى واملواطنني.

أطباء أوكرانيا 

أزمــة  أوكــرانــيــا  حــرب  خلقت 
املــغــاربــة  لــألطــبــاء  اجتماعية 
حيث  البلد،  هــذا  في  املتدربني 
مضطرين  أنــفــســهــم  وجـــــدوا 
من  الفرار  للمغرب قصد  للعودة 
جحيم الحرب، لكنهم اصطدموا 
بأبواب مغلقة أمامهم الستكمال 
التطبيقية  واملرحلة  التداريب 
اهتمام  عدم  بسبب  املغرب،  في 
بوضعيتهم،  الــصــحــة  وزارة 
الطلبة  تنسيقية  جعل  ما  وهذا 
تطالب  ــا،  ــي ــأوكــران ب املــغــاربــة 
بإدماج الطلبة املغاربة العائدين 

في كليات الطب والصيدلة.
ــي هــــــذا الـــــصـــــدد، أكـــد  ــ فـ
»املنظمة  أن  عــريــوة،  الدكتور 
إلى  دعت  للشغل  الديمقراطية 
من  العائدين  الطب  طلبة  إدماج 
املغربية،  الكليات  في  أوكرانيا 
حصلوا  الذين  األطباء  وإلحاق 
الشعب  ــي  ف الــدكــتــوراه  عــلــى 
أنه  واالخــتــصــاصــات«، مــبــرزا 
تسهيل  عبر  لذلك،  حلول  »توجد 

الولوج لالختصاصات في املراكز 
يتطلب  ال  ــذا  وه االستشفائية، 
وأن  سيما  ال  تعجيزية،  شروطا 
القطاع  أطباء  من  كبيرا  عــددا 
ــام، مــســتــعــدون ملــمــارســة  ــعـ الـ
التي  بالرواتب  االختصاصات 
يطلبون  وال  عليها،  يحصلون 
الزيادة التي تكون لدى الطبيب 

املختص«.
طبيب  إلياس،  بدوره، صرح 
مــتــدرب عــائــد مــن أوكــرانــيــا، 
ــا ملـــدة 6  ــب ــدري أنـــه خـــاض ت
ــا داخــل  ــي ــران ــي أوك أشــهــر ف
طب  أقسام  في  املستشفيات 
اآلن  لكنه  والشرايني،  القلب 
تدريبه  مواصلة  يستطيع  ال 
من  رغبة  غياب  في  باملغرب، 
مشيرا  الوصية،  الــوزارة  قبل 
املتدربني  األطباء  عدد  أن  إلى 

الحرب  من  العائدين  املغاربة 
ــة يــصــل عــددهــم  ــيـ ــرانـ األوكـ

حوالي 300 طبيب.

خصاص بـ 32 ألف طبيب

الوطني  املجلس  تقرير  أكــد 
هجرة  أن  ــان،  ــسـ اإلنـ لــحــقــوق 
يعاني  حقيقية  معضلة  األطباء 
ببالدنا،  الصحي  القطاع  منها 
آالف   10 بــني  مــا  يشتغل  حيث 
في  مــغــربــي  طبيب  ألـــف  و14 
الخارج وخاصة في أوروبا، في 
حني يشتغل في املغرب 23 ألف 

طبيب وطبيبة فقط.
يحمل  الــذي  التقرير  وحسب 
ــحــق في  ــنـــوان: »فــعــالــيــة ال عـ
التحديات  بــاملــغــرب..  الصحة 
اإلحصائيات  فإن  والرهانات«، 
تؤكد أن طبيبا واحدا من بني كل 
ثالثة أطباء مغاربة تقريبا يعمل 
ــخــارج، فــي الــوقــت الــذي  فــي ال
الصحية  املنظومة  فيه  تعاني 
في  كبير  نــقــص  مــن  الــوطــنــيــة 
املوارد البشرية، مبرزا أن القطاع 
إلى  حاجة  في  باملغرب  الصحي 
إلى  إضافيني،  طبيب  ألــف   32
مهني  ألــف   65 من  أكثر  جانب 
األساسية  املعايير  وفق  صحي، 
محذرا  العاملية،  الصحة  ملنظمة 
األطر  في  الكبير  الخصاص  من 

والتمريضية. الصحية 
مواجهة  ــى  إل التقرير  ودعــا 
الطبية،  األطـــر  هــجــرة  أســبــاب 
العمل  وبيئة  ظــروف  بتحسني 

والخاص،  العام  القطاعني  في 
وتشجيع عودة الكفاءات املقيمة 
بالخارج، مشيرا إلى أن التكوين 
والزيادة في املوارد البشرية لن 
يسد الخصاص ولن يمنع هجرة 

األطباء.
ــدد  ــاق، ش ــيـ ــس الـــسـ ــف ــي ن فـ
ــز الـــديـــن  ــ ــور عـ ــ ــس ــ ــروف ــ ــب ــ ال
ــرورة  ــى ضــ اإلبـــراهـــيـــمـــي، عــل
األطــبــاء،  عمل  ظــروف  تحسني 
ألنه حتى لو تم تكوين 100 ألف 
سيغادرون  جلهم  فــإن  طبيب، 

إلى أوروبا، خصوصا أملانيا.

ضعف التمويل الصحي

كشف ذات التقرير عن وجود 
معيقات واختالالت تحول دون 

للمواطنني  الفعلية  االستفادة 
حيث  الصحة،  في  الحق  من 
رصــد غــيــاب مــســار عــالجــات 
جانب  إلـــى  ــح،  ــ وواض منظم 
إســـــاءة اســـتـــخـــدام املــــوارد 
مما  كــافــيــة،  الغير  البشرية 
وحياة  صحة  على  سلبا  يؤثر 

األفراد.
في  ضعفا  املجلس  وسجل 
ما  حيث  الــصــحــي،  التمويل 
لوزارة  العامة  امليزانية  زالت 
6 و7  ــني  الــصــحــة تــتــراوح ب
العامة  امليزانية  من  املائة  في 
املوصى  املائة  في   12 عــوض 
الصحة  منظمة  طرف  من  بها 
دول  مــع  مقارنة  أو  العاملية 
األســر  أن  وأضــــاف  أخــــرى، 
من  أكــثــر  عــام  بشكل  تتحمل 
املصاريف  مــن  املــائــة  فــي   50
ــة بــشــكــل مــبــاشــر،  ــصــحــي ال
تم  إذا  املائة  63 في  وأكثر من 
في  األســر  مساهمة  احتساب 
أن  معتبرا  الصحية،  التغطية 
أمام  حقيقيا  عائقا  يشكل  ذلك 
العالج،  إلى  للولوج  املواطنني 
ويساهم في انزالق نسبة مهمة 

سنويا نحو الفقر.

دراسة تكشف 
أسباب هجرة األطباء

كشفت دراسة حديثة، أن أكثر 
من ثلثي طلبة الطب في املغرب 
ــجــرة نحو  ــه ال فـــي  ــرون  ــك ــف ي
الخارج، لتوفر تكوين ذي جودة 
وظروف عمل أحسن، ومن أجل 
على  يبعث  مما  أفضل،  حياة 
مستقبل  حول  كثيرة  مخاوف 

قطاع الصحة في املغرب.
التي نشرت  الدراسة  وحسب 
للصحة  أوروبـــيـــة  مجلة  ــي  ف
من  املائة  في   71 فــإن  العامة، 
الطب  النهائية في  السنة  طلبة 
الهجرة  يفضلون  بــاملــغــرب، 
الطلبة  أن  مبرزة  الخارج،  إلى 
املغاربة غير راضني عن تكوينهم 
في املغرب بنسبة 95 في املائة، 
وغير راضني عن األجور بنسبة 
97 في املائة، باإلضافة إلى عدم 
من  والتنقيص  الطبيب  احترام 
التواصل  وســائــل  فــي  قيمته 

االجتماعي.
أن  ــة،  ــدراسـ الـ ذات  ــدت  ــ وأك
املفضلة  الوجهة  تعتبر  أملانيا 
بنسبة  املغاربة  األطباء  ألغلب 
34 في املائة، داعية إلى وضع 
ميدان  في  عمومية  سياسات 
تحسني  على  ترتكز  الصحة 
ظروف العمل وجودة التكوين. 
وأظهرت أن ظروف العمل في 
الدول األجنبية هي العامل األول 
ــؤالء الــطــالب،  ــذي يــجــذب هـ الـ
املائة،  في   99 لـ  تصل  بنسبة 
بينما يفضل نسبة 97 في املائة 
منهجية التكوين، و92 في املائة 
في  و50  أفضل،  لحياة  يسعون 
املائة يرغبون في الحصول على 

جنسية بلد املهجر.

بوصفيحة: 

»هجرة األطباء املغاربة 
تعتبر كارثة اجتماعية، بحكم 

أن الطب خدمة اجتماعية 
وإنسانية أكثر من أنها مهنة، 

ألن تأثيرها االجتماعي كبير 
فيما يخص العالج وحتى 

فيما يتعلق بالصحة والوقاية 
من األمراض، وللهجرة عدة 
أسباب، من بينها األسباب 

املادية التي تقود إلى 
البحث عن حياة أفضل، 

واالحترام والتقدير، وظروف 
العمل، مما يدفعهم للهروب 
نحو الخارج، لعدم توفر هذه 
املتطلبات ليس يف القطاع 

الصحي، وإنما يف جل 
القطاعات، مما يجعل هذه 

اإلشكالية مستمرة«.

حسب تقرير للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان بعنوان: »فعالية الحق يف الصحة 
باملغرب.. التحديات والرهانات«، فإن هجرة األطباء معضلة حقيقية يعاني منها 

القطاع الصحي، حيث يشتغل ما بين 10 آالف و14 ألف طبيب مغربي يف الخارج 
وخاصة يف أوروبا، يف حين يشتغل يف املغرب 23 ألف طبيب وطبيبة فقط، 

وأن اإلحصائيات تؤكد أن طبيبا واحدا من بين كل ثالثة أطباء مغاربة تقريبا يعمل يف 
الخارج، يف الوقت الذي تعاني فيه املنظومة الصحية الوطنية من نقص كبير يف 

املوارد البشرية، وأن القطاع الصحي باملغرب يف حاجة إلى 32 ألف طبيب إضافيين، إلى 
جانب أكثر من 65 ألف مهني صحي، وفق املعايير األساسية ملنظمة الصحة العاملية.. 



العدد: 1605 من 29 أبريل إلى 05 ماي 122022

الربـاط  ياحسرة

متى تصل التغطية الصحية واالجتماعية 
الموظـــفين والمتقاعـــدين ؟ إلـــى تعاضـــديات 

شهادات من
الرواد

العزيز  عبد  الــدكــتــور  الــرائــد  مــن  شــهــادة 
اإلسالمية  للمنظمة  عاما  مديرا  وكان  التويجري 
مداخلة  في  ألقاها  والثقافة،  والعلوم  للتربية 
دجنبر   15 بتاريخ  للمملكة  الوطنية  باملكتبة 
اقتطفنا  الحضاري«،  البناء  »قيم  حول   ،2018
)).. فعلى أساس قواعد ثالثة  الفقرة:  منها هذه 
للعالم اإلسالمي:  البناء الحضاري  رئيسية يقوم 
وللجسم  السوي  للفكر  البانية  التربية  أوالهــا 
السليم وللوجدان النقي وللضمير الحي، وثانيا: 
وتهذب  امللكات  تنمي  الــتــي  الــهــادفــة  الثقافة 
اإلنــســان،  فــي  ــداع  اإلبـ طــاقــات  وتفجر  الطباع، 
التفتح  على  وتحفزه  الغد،  آفــاق  أمامه  وتفتح 
الثقافات  على  االنفتاح  إلى  يفضي  الذي  الذاتي 
التي  العلوم  فهي  ثالثتهما:  أما  كافة،  اإلنسانية 
أوسع  االقتصادي واالجتماعي في  التقدم  تصنع 
مبادئه وتشجع االبتكار، وتبدع الحلول للمشاكل 
في  للنهضة  الصلبة  القاعدة  وتنشئ  القائمة 

مختلف املجاالت(( انتهى.
للعالم  الحضاري  »النهوض  كتاب  املــرجــع: 

اإلسالمي« ص: 19.

ــيــــام مبــهــمــة  ــلــــقــ ــدت لــ ــ ــنـ ــ »مـــتـــطـــوعـــة« جتـ
»الصيانة  امليزانية كالتالي:  منصوص عليها يف 
االعــتــيــاديــة ملــنــشــآت اإلنــــارة الــعــمــومــيــة«، وذلــك 
بدون مقابل بالرغم من الرصيد املالي املرصود 
ومبلغه كان يف 2014 حوالي مليار و600 مليون، 
وتــقــريــبــا مــلــيــار كــل ســنــة فــيــمــا بــعــد، وإذا كانت 
الزجاج  فإن  األعمدة،  من  اختفت  قد  الصباغة 
الواقي للمصابيح وما حتته، تتكلف بتنظيفها 
هذه املتطوعة ملدة 6 شهور يف السنة ويعرفها كل 

الرباطيني.. إنها األمطار. 
  

نظم،  ــاض  ــري ال ــدال  ــ أك مقاطعة  رئــيــس 
األســـبـــوع املـــاضـــي، مــأدبــة إفــطــار لــســيــدات 
السفراء،  ولعقيالت  اخلارجية  الدبلوماسية 
مبادرة  املدني..  املجتمع  من  مثقفني  بحضور 
الثقافة  عــاصــمــة  نــوعــهــا يف  مــن  ــى  ــ األول هــي 
للعالم اإلسالمي واإلفريقي، ونتمنى االستمرار 
معينة..  رسالة  لتبليغ  اآلخر  على  االنفتاح  يف 
خطاب  كلمات  بني  الرسالة  هذه  كانت  وفعال، 
تلتقطها  لم  إذا  رسائل  تتلوها  وقد  الترحيب، 
املــاء..  حتت  من  كانت  فاألولى  املعنية،  اجلهة 
»محت« منها ما قد يشار إليه رمبا يف الثانية. 

 
إذا كانت مقاطعة أكدال الرياض قد رفعت 
مـــن مــســتــوى أنــشــطــتــهــا، فـــإن بــاقــي املــقــاطــعــات 
للعاصمة،  احلالي  الوضع  مع  االنصهار  عليها 
بالتركيز على فحوى املواضيع املطروحة للعلن 
مع مغزى رسالتها إلى جهة ما.. فمثال القاعة 
اجلماعة،  مقر  خلف  وتقع  »العيساوي«  املغطاة 
ــم هـــو أحـــد املــوقــعــني عــلــى وثــيــقــة  صــاحــب االســ
املــطــالــبــة بــاالســتــقــالل، ونــفــي إلـــى الـــربـــاط من 
للطلبة  املــوضــوع  يف  ونـــدوة   ،1952 سنة  مكناس 
داخـــل هـــذه الــقــاعــة ســتــكــون مــفــتــاحــا لشهرتها 

وانتشالها من الركود الثقايف والرياضي.  

مسلسل »فتح األندلس« فيه ما هو سلبي 
وما هو إيجابي مثل رسالة اجلينريك، وكان بذكاء 
من  بكلمات  أغنية  وليست  »رسالة«  فاعتبرناها 
وأداء  مغربية،  أم  من  الكويت  يف  مقيم  مغربي 
النخاع،  حتى  مغربي  ملوسيقي  عبقري  بصوت 
بإشارات  املسلسل  لتكملة  مقابل  بــدون  تطوعا 
ــريـــف.. هــذا  ــان وجــبــال الـ ــ مــثــل: شــجــرة األركـ
املسلسل سيكون له جزء ثاني وثالث يف املستقبل، 
من  به  للمشاركة مبا شارك  الغيورين  دور  وهذا 

ذكرناهما أعاله.

عززت   ،1988 سنة  من  الشهر  هــذا  مثل  في 
بني  القرابة  روابـــط  ــاط،  ــرب وال عمان  األخــتــان 
للسمو  »إداريــة«  باتفاقية  الشريفتني  اململكتني 
بهذه القرابة لتشمل الشؤون املحلية للعاصمتني 
ووقعها  عاهليهما،  بموافقة  واملغربية،  األردنية 
الكبرى،  عمان  أمانة  أمني  رسمية،  مراسيم  في 
بعد  فيما  تولى  وقــد  ــدة،  ــرواب ال الـــرؤوف  عبد 
الكتاني رئيس  الحكومة، وحمزة  منصب رئيس 
جماعة الرباط، الذي ارتقى سنة 1995 إلى مرتبة 

وزير البريد واملواصالت.
تفضل  كبير،  حفل  في  املراسيم  هــذه  وبعد 
الرباطي  الوفد  باستقبال  األردنــي  العهد  ولي 
في قصره، وخصهم بحفاوة بالغة، وألقى فيهم 
ملا  العاصمتني  بتعاون  ومنوها  مرحبا  خطابا 

فيه الخير لساكنتهما..
الوفد  اطلع  سنة،   34 منذ  أي  الوقت،  ذلك  ففي 
وطاف  عمان  العاصمة  أمانة  هيكلة  على  الرباطي 
أوراشـــهـــا وعــايــن  بــعــض  أقــســامــهــا وزار  بــجــل 
بحيث  وزارة،  أي  معدات  تفوق  التي  تجهيزاتها 
ال تلتجئ إلى الشركات لشق أو ترصيف أو تبليط 
الطرقات، فتلك مهمة مصالح األمانة، بل تستغني 
واملالعب  القناطر  لبناء  الــخــواص  خــدمــات  عــن 
ــخ، فــأقــســام »األمـــانـــة« تحضر  والــقــاعــات... إلـ
الدراسات وتتكلف بالتصاميم وتنفذها، أما اإلدارة 
وتصوروا..  بالحاسوب،  تشتغل  فكلها  املحلية، 

للحصول على رخصة للبناء مثال، ال تحتاج إلى 
املصالح  من  وآراء  واجتماعات  مداوالت  أو  لجان 
الخارجية، فالحاسوب فيه كل هذا، ويقرر في زمن 
الرفض،  أو  بالقبول  إما  املعنيني  قياسي بحضور 
ألسباب يحددها كتابة، ويسلم اإلذن أو العكس في 
يومه، فأمني عاصمة اململكة األردنية الهاشمية في 
التي  األطر  أحسن  من  امللك  يعينه  التاريخ،  ذلك 

سبق لها أن تولت منصبا وزاريا.
العاصمتني،  بني  املبرمة  االتفاقية  إلى  ونعود 
اللذين  الشعبني  في  متجذرة  األخوة  كانت  فإن 
يجري في دمائهما نسب األشراف، فإن التعاون 
املواطنني  إلسعاد  األخوة  هذه  لتوظيف  الفعلي 
أبدا  تكن  ولم  في مستواها  يكن  لم  هنا وهناك، 
اإلرادة بني  لغياب  ربما  ولكن  ألسباب سياسية، 

الفاعلني املكلفني بتسيير املدينتني. 
األردنية  للمملكة  الثابتة  املواقف  ذكرتنا  وقد 
وتضامنها  الــتــرابــيــة  وحــدتــنــا  قضية  تــجــاه 
الالمشروط مع اململكة املغربية في االتفاقية التي 
في  اليوم  أجيال  لعل  ووقعت..  كتبت  يوم  ماتت 
أمانة عمان وجماعة الرباط يصححون ويبعثون 
من جديد تلك االتفاقية إلسعاد السكان، ويعملون 
كما  فالعمانيون  بينهما،  السياحة  تحريك  على 
الرباطيني ال يعرفون أي شيء عن عاصمتيهما في 
شجرة  من  غصنان  فهما  الحاضر،  وفي  املاضي 

األشراف، فرع في املشرق وفرع في املغرب.

أسـرارماذا بعد 34 سنة على تآخي عمان مع الرباط ؟
العاصمة

حديث قطب سياسي مغربي ملجلة إجنليزية  يف 
الــدميــقــراطــي،  باملنظور  للتعريف   ،1997 نونبر  شهر 
متــعــنــوا يف فـــقـــرة مـــن ذلــــك احلـــديـــث لـــهـــذا الــقــطــب 
الــــذي اعــتــزل الــســيــاســة مــنــذ حــوالــي 18 ســنــة، وكــأنــه 
املجلة  تلك  لقراء  السياسي  الفن  يلقن  منظر  أستاذ 
وكــان  اململكة،  يف  الدميقراطية  عــن  استفسرته  الــتــي 
املــعــارضــني للحكومة، وهـــذا نصها:  آنـــذاك مــن  حــزبــه 
كثيرة،  مبالغات  إلى  تــؤدي  قد  وحدها  »الدميقراطية 
وهـــذا مــا يــحــدث فــعــال يف الــعــديــد مــن بــلــدان الــعــالــم، 
حيث تكون الدميقراطية هي احلرية املتوحشة.. فقد 
عدالة  من  نريده  ملا  ومناقض  معاكس  مبفعول  تعود 
ونساء،  رجاال  الناس  حقوق  على  ومحافظة  ومساواة 
ــؤدي إلـــى جتـــــاوزات متس  الــدميــقــراطــيــة املــتــوحــشــة تــ
اإلنسان يف عمقه ويف إنسانيته مثلما نرى ذلك ماثال 
حتى يف أكبر الدول التي تدعي الدميقراطية، وإن ما 
هو  بالدميقراطية،  األخــذ  يف  خصوصيات  لنا  يجعل 
أننا نفهمها بفهمنا املتشبع بروح الدين اإلسالمي«. 

وبـــعـــد 25 ســنــة مـــن هــــذا احلــــديــــث، تــعــاقــبــت على 
ــهـــات: يــســاريــة  ــتـــوجـ حــكــمــنــا أحــــــزاب مــــن مــخــتــلــف الـ
ــة ولـــيـــبـــرالـــيـــة، ممــتــطــيــة جــــواد  ــافـــظـ وميـــيـــنـــيـــة ومـــحـ
»الدميقراطية« و»حرية التعبير« و»احلق يف املعلومة«، 
ــتــــي تـــخـــتـــزلـــهـــا يف الــتــظــاهــر  ــوق اإلنـــــســـــان« الــ ــ ــقـ ــ و»حـ
واإلضـــــراب والــوقــفــات االحــتــجــاجــيــة.. فــهــل هـــذه هي 
»الشغل«،  حق  يف  تكمن  أنها  أم  الدميقراطية،  سمات 
و»الـــتـــعـــلـــيـــم«، و»االســــتــــشــــفــــاء«، و»إحـــــقـــــاق الـــســـعـــادة 
عــربــيــة خليجية  بـــلـــدان  وقــــد صـــــارت يف  لـــلـــمـــواطـــن« 
مــؤطــرة بــــوزارة الــســعــادة حــكــومــيــا ومــحــلــيــا بــلــجــان يف 
بـــإحـــداث وزارات وطــنــيــا وجلـــان  الــبــلــديــات، وعــززتــهــا 
ومساعدة  الشيوخ  رعاية  لشؤون  مدينة  كل  يف  بلدية 
إلى  العالي  التعليم  من  املتخرجني  وتوجيه  املرضى، 
ــغـــل« ولـــيـــس عــلــى وظـــيـــفـــة، وذلـــك  احلـــصـــول عــلــى »شـ
بالدعم يف االستثمار الصناعي والتجاري واخلدماتي 
كل حسب مستواه التعليمي.. فهذه هي دميقراطيتهم 
التي تتجسد يف إسعاد الشعب دون حاجة إلى وسائط 

»تنظيمية« التي »على بالكم«)..(.
وأطال اهلل عمر السياسي املعتزل الذي تنبأ من منذ 
ربع قرن بأن الدميقراطية ليست هي احلرية املتوحشة، 
الــتــي تــنــفــع فــقــط »مــريــديــهــا« لــلــمــزايــدة بــهــا مــن أجــل 
الــدميــقــراطــيــة هــي لضمان  بــاملــنــاصــب، بينما  االنــتــفــاع 

السعادة لكل املواطنني كحق واجب.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

الديمقراطية 
المتوحشة

وطني  صــنــدوق  للتعاضديات 
يتكلف  ــاعــي  ــم االجــت لــالحــتــيــاط 
مصاريف  اســـتـــردادات  بــتــمــويــل 
العالجات ملنخرطيها بنسبة محددة 
والتي  الداخلية،  لوائحها  حسب 
كما  العالجات،  هذه  كل  »تغطي«  ال 
فأين  بعضها،  دعم  في  فقط  تساهم 
أوال  الصحية  التغطية  مــن  هــي 
مادام  ثانيا..  االجتماعي  والتكفل 
بوظيفته  يوحي  نفسه  الصندوق 

االجتماعية؟
ونعود إلى التعاضديات املنخرطة 
لالحتياط  الوطني  الصندوق  في 
االجتماعي وأغلبها تسيرها هيئات 
جل  من  منتخبة  حزبية  أو  نقابية 
يدبر شؤونها  وبعضها  املنخرطني، 
ســيــاســي..  تــيــار  ألي  منتمون  ال 
امللفات  تصفي  التعاضديات  هــذه 
وتحيلها على الصندوق: لألداء، أو 
وهذه  طبية،  عمليات  على  املوافقة 
أيام  عشرة  تستغرق  التي  املوافقة 
فكما  تقلص،  أن  ينبغي  أكثر،  أو 
مقبولون  محلفون  أطباء  للمحاكم 
منها، فينبغي اعتماد نفس اإلجراء، 
وذلك بالتعاقد مع أطباء من القطاع 
الخاص لفحص - باملجان - املعني، 
بتقديم ملف خاضع للمراقبة القبلية، 
فرض  قد  امللكي  املشروع  كان  وإذا 
واالجتماعية  الصحية  التغطية 

الــشــعــب، خصوصا  أفـــراد  لــكــافــة 
في  واملنخرطني  املؤّمنني  غير  منهم 
واجب  فيبقى  تعاضدية،  مؤسسات 
وتجّود  تحسن  أن  التعاضديات 
منخرطيها  مع  تعاضدها  خدمات 
واجبا  شهريا  لها  يـــؤدون  الــذيــن 

األجور  من  مباشرة  يقتطع  محترما 
املبلغ  على  تستند  مالية  بقيمة 
معاش  أو  املوظف  لراتب  اإلجمالي 
املتقاعد، فيمكن تحصيل 200 درهم 
درهــم   2000 اقــتــطــاع  يمكن  كما 
ومعاشاتهم،  رواتبهم  من  شهريا 
إلى  املبلغ  يرتفع  واحدة  سنة  وفي 

فهل  درهم..  و24000  درهم   2400
تلبي  املقدمة  الصحية  الخدمات 
نعم،  املــريــض؟  املــوظــف  حاجيات 
منعدمة  تبقى  مــجــهــودات  هــنــاك 
»الــعــاري«  االجتماعي  الــشــق  فــي 
بتلك  قارناها  ما  إذا  التغطية  من 

كإسبانيا  الجوار  دول  في  املعتمدة 
تكفل  فهناك  والبرتغال...  وفرنسا 
حقيقي باملريض صحيا واجتماعيا 
حتى يسترد عافيته، ومواكبة طبية 
أثناء وبعد املرض من اختصاصيني 
نفسانيني، ومساعدة واجبة لتأطير 
إلى  منزله  من  تنقالته  في  املؤّمن 

مساعدة  إشارته  ورهن  العالج  مقر 
ــل أغــراضــه  اجــتــمــاعــيــة لــقــضــاء ك
وصفه  بما  للقيام  ممرض  ويــزوره 
وال  للمريض،  خدمات  من  الطبيب 
يترك لحاله إال إذا شفي من مرضه. 
يشهد  بلد  في  اليوم  نحن  وهــا 
إال  املــجــاالت  كــل  فــي  وتقدما  رقيا 
واالجتماعية  الصحية  األمــور  في 
الهيئات  وحــتــى  والــتــعــاضــديــة، 
إليها  املوكول  والنقابية  السياسية 
واملتقاعدين  املوظفني  عن  الــدفــاع 
تقود  التي  هي  بحقوقهم،  للتمتع 
التعاضديات  مختلف  بأعضائها 
باستثناء  الــوطــنــي  وصــنــدوقــهــا 

بعضها في بعض اإلدارات.
ومن املعذبني املقهورين، إخواننا 
املتقاعدون الذين ال مرافق يرافقهم 
لشيخوختهم  اعتبارا  تنقالتهم  في 
عن  لــعــجــزهــم  أو  إلعــاقــتــهــم  أو 
حسرة«  »يا  وهم  والوقوف،  املشي 
ــات  ــاضــدي ــع ــون« مـــن ت ــ ــن ــ ــؤّم ــ »م
صحية  لتغطية  وطني  وصــنــدوق 

اجتماعية. 
الصحية  التغطية  كــانــت  فـــإذا 
كافة  على  تعممت  قد  واالجتماعية 
فإن  امللك،  بذلك  أمر  كما  املواطنني 
يصلهم  لم  التعاضدية  في  املؤّمنني 
بعد صدى هذه املبادرة التي هي من 

واجباتها.

صورة لبعض أهرام الوطنية يف الرباط يتوســطهم املقاوم الوطني 
من املوقعين ىلع وثيقة املطالبة باالســتقالل ومربي األجيال، املرحوم 

عثمان جوريو، وىلع يمينه الفقيه املرحوم عبد الحميد احســاين 
تغمدهما اهلل بواســعة رحمته وأسكنهما فسيح جناته. 
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األسبوع  الرياضي

العدد: 1605 من 29 أبريل إلى 05 ماي 2022

أسبوعيات كريم إدبهي

فضائح »كازا إيفنت« التي ال تعد وال تحصى

املوسم  انطالق  على  دورة   12 مرور  بعد 
 7 عن  االستغناء  تم   ،2022/2021 الكروي 
انضاف   ،21 الــدورة  بعد  واليوم  مدربني، 
استغناء  بعد  الالئحة،  لهذه  مدربني  أربعة 
الرحيم  عــبــد  املـــدرب  عــن  أســفــي  أوملــبــيــك 
بسبب  جمال  ــوزي  ف عــوض  ــذي  ال طاليب، 

سوء النتائج.
فريق أوملبيك أسفي، ومنذ إبعاده للمدرب 
عانى  الذي  السكيتوي،  الهادي  عبد  املقتدر 
الشيء الكثير مع هذا الفريق، وهو يغير في 

املدربني وال يستقر على حال.
املكتب  ارتــأى  طاليب،  الرحيم  عبد  بعد 
طارق  املصري  املدرب  على  االعتماد  املسير 
للفريق  مدرب  آخر  يكون  لن  الذي  مصطفى، 
املسفيوي، املطالب بمراجعة أوراقه واحترام 
الجمهور الذي يئس من التسيير العشوائي 

الذي يعيشه الفريق.
على  اآلخر  هو  يسير  طنجة  اتحاد  فريق 

نفس النهج، مشاكل وارتجالية في التسيير 
الذي ورثه املكتب املسير الجديد عن سابقه، 

الذي أغرق الفريق وترك الجمل بما حمل.
الرئيس  عهد  وفــي  طنجة،  اتحاد  فريق 
برنار  الفرنسي  مع  تعاقد  أبرشان،  السابق 

مالئما  املــنــاخ  يجد  ــم  ل ــذي  الـ كــازونــي، 
نتائج  على  أثــر  مما  باحترافية،  للعمل 
الهزائم،  من  العديد  حصد  الذي  الفريق 

وإقالة  املسير  املكتب  بهروب  عجلت 
غاموندي بعد مجيء لجنة مؤقتة 

برئاسة محمد أحكان، والتي 
ــت بــالــعــديــد  ــدم اصــط

ــل،  ــيـ ــراقـ ــعـ مــــن الـ
تجاوزها،  حاولت 
مستحقات  خاصة 
ــر  ــ ــني واألط ــب ــالع ال

التقنية واملستخدمني.
في  ثقتها  وضعت  التقنية  اللجنة 

بداية األمر في اإلطار الوطني جعفر الركيك، 
نتائج  حقق  الــذي  السابق،  التكوين  مدير 
جد إيجابية، لكنها سرعان ما عينت املدرب 
األرجنتيني غاموندي، الذي فشل فشال 
إقالته  لتتم  مهمته،  فــي  ذريــعــا 
ــاداة  مــرة أخـــرى على  ــنـ واملـ
بيدرو  اإلســبــانــي 
ــذي  بــنــعــلــي، الـ
أن  ــه  ــ ل ــبـــق  سـ

درب الفريق.
ــق  ــ ــ ــريـ ــ ــ فـ
وادي  ســريــع 
اآلخــر  هــو  زم 
أقــــــــال مـــدربـــه 
الكريم  عــبــد  الــشــاب 
خانه  الذي  الجيناني، 
في  يفلح  ولــم  الــحــظ 
ليكون  الفريق،  إنقاذ 

مع  التعاقد  هو  للمسؤولني  بالنسبة  الحل 
مدرب سويسري، يدعى أرينا جيجليرمو.

هذه  عن  يخرج  لم  برشيد  يوسفية  فريق 
مدربه  عن  اآلخــر  هو  ليستغني  القاعدة، 

سوء  بسبب  فتحي،  محمد  املــصــري 
النتائج.

على عكس هذه الفرق التي تغرق 
في أسفل الترتيب، فك فريق شباب 

رضــوان  باملدرب  ارتباطه  السوالم 
كثيرا  عّمر  ــذي  ال الحيمر، 

 12( الفريق  مع 
ــة(، هـــذا  ــ ــنـ ــ سـ

لم يكن  االنفصال 
النتائج،  بسبب 

فــريــق  وأن  خـــاصـــة 
هذه  مفاجأة  يعتبر  السوالم  شباب 
يهزم  أن  واستطاع  بامتياز..  البطولة 

وبحصص  الوطنية،  الفرق  أعــرق 

ثقيلة، كالجيش امللكي واملغرب الفاسي.
املدرب رضوان الحيمر، الذي أشرف على 
الفريق الساملي وهو مازال في القسم الثاني 
هواة، لم يعد يتحمل التدخل في عمله من 
الفريق،  على  املحسوبني  بعض  طرف 
وترك  بهدوء،  االنسحاب  فضل  لذا 
للفريق،  الرياضي  للمدير  مكانه 
زكرياء  الكفء،  الوطني  واإلطــار 
ــوب، الـــذي يــتــوفــر على  ــب ع
تؤهله  محترمة  تجربة 
ــى أقـــوى  ــراف عــل ــإشـ لـ

األندية املغربية.
17 مدربا تمت إقالتهم 
منعرجها  في  والبطولة 
هــذا  أن  كــمــا  األخـــيـــر، 
مرشحا  مـــازال  ــم  ــرق ال
من  القادم  في  لالرتفاع 

الدورات.

مــن يحــمي »أوالد لفشــوش« ؟

بعد الوصول إلى المنعرج األخير من البطولة

17 مــدربا فقــدوا منصبهــم.. فهــل مــن مــزيد ؟

تصعيد مفاجئ بني اجلامعة وخاليلوزيتش

الصباح

هاذ املجنون موحال تخرج عاقيبتو على خير..

لقجع ووحيد.. احلرب الباردة
األحداث المغربية

قريبة تسخن!

متسك خاليلوزيتش بعناده سيكلفه منصبه
صحيفة هولندية

َوّلف ْيْجريو عليه قبل املونديال..

ال.. لست رجل املونديال
جريدة المنتخب عن خاليلوزيتش

الصراعات  ديال  غير  مجنون  الرجل  كاينة،  هاذي 
والعكس...

للمنتخب  مــدربــا  الساعة  حلــد  مــازال  خاليلوزيتش 
املغربي

فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم

من هنا لراس الشهر يبان العربون..

لقجع يضع وحيد يف فم املدفع
المنتخب

نيت، باش يتفركع...

رأسي أكثر صالبة من صخور »الغرانيت«
خاليلوزيتش

ضربو مع احليط...

لن أعيد زياش ولن أحتدث عنه
خاليلوزيتش لمواقع كرواتية

زياش سيعود رغما عن أنفك...

أنا أسقط وال أموت
المهاجم الدولي النصيري

طّولتي فالسقوط..

املحظوظة  الشركة  فضائح  مازالت 
»كازا إيفنت«، حديث الشارع املغربي، 
التي  البدائية  الطريقة  استنكر  الذي 
مباريات  تــذاكــر  بيع  فــي  اعتمدتها 
كأس  منافسة  فــي  والـــوداد  الــرجــاء 
عصبة األبطال لألندية البطلة، والتي 

أعادتنا سنوات إلى الوراء.
ودعناه،  الــذي  األسبوع  بداية  في 
بيع  »صــفــقــة«  الــشــركــة  ــذه  ه منحت 
بيع  في  انطلق  الذي  لوسيط،  التذاكر 
التذاكر عبر بعض وكاالت التسهيالت، 
وبأثمان مضاعفة، الشيء الذي أحدث 
من  العديد  اجتاحت  عارمة  فوضى 
إلى  تحولت  التي  البيضاوية  األحياء 
تتسبب  أن  كــادت  للنزاعات  ساحات 

في كوارث ال تحمد عقباها.
ــرجــاء  وأمــــام ســخــط »شـــعـــب« ال
املسؤولون  تأكد  أن  وبعد  والـــوداد، 
مخططهم  فشل  من  الشركة  هذه  عن 
االنتهازي، اضطروا إلى طرح التذاكر 
هذه  أن  علما  األنترنيت،  شبكة  على 
من  العديد  تعرف  مــازالــت  الطريقة 
من  الــعــديــد  ــدد  ن االخــتــالالت، حيث 
من  األموال  باقتطاع  الفريقني  أنصار 
عملية  إلغاء  رغم  البنكية  حساباتهم 

البيع.
انضافت  املــدويــة  الفضيحة  هــذه 
إلى العديد من الكوارث التي تسببت 
أصبحت  الــتــي  الــشــركــة  هــذه  فيها 
عبارة عن ضيعة وبقرة حلوب للعديد 
فشلوا  الــذيــن  لفشوش«  »أوالد  مــن 
الشخصية  مشاريعهم  معظم  فــي 
املصائب،  هذه  كل  وبعد  »العائلية«، 
تخلق  أن  أخرى  مرة  عائالتهم  ارتأت 
وراءها  كان  املقاس،  على  شركة  لهم 
السابق،  والــريــاضــة  الشباب  ــر  وزي
الغير مأسوف على إقالته من حكومة 
الــذي  بلخياط،  منصف  كــيــران،  بــن 
الحالي  املــديــر  املــقــرب  صديقه  عــني 
املاليير  التهمت  التي  الشركة،  لهذه 
وخلقت  الضرائب،  دافعي  جيوب  من 

ألبناء  الكبيرة  املناصب  من  العديد 
يتقاضون  الــذيــن  و»فـــرتـــالن«  ــالن  ف
األطــر  أجـــور  تــفــوق  شهرية  أجـــورا 

العليا في الدولة، بل حتى الوزراء. 
بالطريقة  التذاكر  بيع  فضائح  بعد 
ــادت الــســوق  ــ ــتــي أع الــتــقــلــيــديــة، ال
إلى  ــوار«  نـ ــارشــي  »امل أو  ــســوداء  ال
الواجهة، كادت هذه الشركة، وبسبب 
العشوائية  والتدابير  التنظيم  سوء 
مباراة  قبل  ساعات  اتخذتها  التي 
)كادت(  املصري،  األهلي  الرجاء ضد 
مثل  ــروس،  ض حــرب  في  تتسبب  أن 
البلجيكي  »هاسيل«  ملعب  فاجعة 
لألندية  أوروبـــا  ــأس  ك نهاية  خــالل 
لفربول  بــني  دارت  ــي  ــت وال البطلة 
وجوفنتوس، وأودت بحياة املئات من 

مشجعي الفريقني.
من  الــعــديــد  أعيننا  ــأم  ب شــاهــدنــا 
أســوار  يتسلقون  واألطــفــال  املحبني 
الذي  الكبير  االزدحــام  بسبب  امللعب 
معظمها  ألن  امللعب،  أبــواب  عرفته 
مغلقة، فاختار هؤالء الشباب املغامرة 

بأرواحهم للدخول ومتابعة املباراة.
السؤال املطروح حاليا وبشدة هو: 
من هو الشخص أو األشخاص الذين 
مازالت  التي  »الجماعة«  هذه  يحمون 
لم تشملها »أسطوانة« ربط املسؤولية 
فوق  »الشلة«  هذه  أن  أم  باملحاسبة، 
القانون، وال يمكن ألي كان أن يتدخل 
صفقاتها  في  باألحرى  أو  عملها،  في 

املشبوهة التي أزكمت األنوف؟
التي  الــدراهــم  من  املاليني  فتكفي 
ــب محمد  ــرك م تــرمــيــم  فـــي  ــدرت  ــ أهـ
األمــر،  يهمهم  من  لتوقظ  الخامس، 
وغير  فاشلني  املسؤولني  هــؤالء  بأن 
إنهم  بل  املسؤولية،  لتحمل  مؤهلني 
الذي  الحديث  املغرب  صورة  شوهوا 
يسير بسرعة فائقة، ولطخوا سمعته 
الطيبة التي يتمتع بها في كل أرجاء 
وحدتنا  أعــداء  أقلقت  التي  املعمور، 

الترابية.

عبوب غاموندي

فكرة الفنان واإلعالمي الرياضي 
المتميز، الزميل بلعيد بويميد

الدار  املحلية  التنمية  لشركة  العام  املدير  توصل 
البيضاء للتنشيط والتظاهرات )أو املظاهرات( »كازا 
إيفنت«، املدعو محمد الجواهري، برسالة عاجلة من 
طرف رئيسة مجلس املدينة، السيدة نبيلة الرميلي، 
للحضور الجتماع طارئ انعقد يوم اإلثنني 25 أبريل 
الجاري، بهدف دراسة املستجدات املتعلقة بالتدبير 
الكارثي ملركب محمد الخامس ومرافقه، خاصة بعد 
من  االقتصادية  العاصمة  لساكنة  العارم  الغضب 
املشاكل  من  العديد  وراء  كانت  التي  الشركة،  هذه 
التنظيمية التي كادت أن تزهق العديد من األرواح، 
لقطبي  األخيرتني  الدوليتني  املباراتني  في  خاصة 

الكرة في البيضاء )الوداد والرجاء(.
انتظر البيضاويون ما سيسفر عنه هذا االجتماع 
الهام، وهل سيكون بمثابة الحلقة األخيرة ملسلسل 
تافه ورديء، وذلك بفك االرتباط معها والبحث عن 

حلول ناجعة لتجاوز هذه املشاكل...
القاعدة  عــن  يخرج  لــم  االجتماع  هــذا  لــألســف، 

املجلس  من  لجنة  عليها، وهي تشكيل  تعودنا  التي 
على  للوقوف  آخرين،  وأعضاء  املتهمة  والشركة 

وضعية املركب ومرافقه.
فالعالم  املسؤولية،  وانــعــدام  العبث  قمة  إنها 
عاشتها  الــتــي  الــعــارمــة  الــفــوضــى  تتبع  بــأســره 
طغت  التي  الفوضى  وشاهد  البيضاوية،  الجماهير 
صدمت  كما  امللعب،  ــى  إل الجماهير  دخــول  على 
امللعب  كل جنبات  في  املنتشرة  والقارورات  لألزبال 
فعن  بــلــوزداد..  وشباب  ــوداد  ال مباراة  إجــراء  قبل 
املدينة؟  مجلس  عن  املسؤولون  يتحدث  مواكبة  أي 
لهذه  جديدة  جرعة  ومنح  الوقت  ربح  هو  فهدفهم 
السافر  واستغاللها  احتقارها  في  للتمادي  الشركة 

للفريقني بدون حسيب وال رقيب.
الجامع  دخــل  بركتو،  كنتسناو  اللي  فـ»الفقيه 

ببلغتو«.

»الفقيه اللي كنتسناو بركتو...«
...

مدير »كازا إيفنت«
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إعــداد : سعيد الريحاني

إن »اللعب بالكلمات« في التقارير 
وفي  املتحدة،  األمــم  عن  الــصــادرة 
يعد  عموما،  الدبلوماسي  املجال 
تعيني  يــفــرض  مــا  ثــابــتــا،  معطى 
في  الرفيع  املستوى  من  مسؤولني 
املواقع الحساسة، كما يفرض  هذه 
لسان  على  ــرد  ي مــا  ــى  إل االنــتــبــاه 
املــســؤولــني األمــمــيــني، وقــد سبق 
كبير  بشكل  احتجوا  أن  للمغاربة 
السابق  العام  األمني  تخلى  عندما 
ــاده وهــو  لــأمــم املــتــحــدة عــن حــي
املحتل«،  بـ»البلد  املــغــرب  يصف 
وكانت تلك الزلة هي آخر ما جادت 

منصبه،  يغادر  أن  قبل  قريحته  به 
لبعثة  السياسي  املكون  طرد  بعد 
وفشله  الصحراء  في  املتحدة  األمم 
في إقناع مجلس األمن بوجهة نظره 

املعادية للمغرب)..(.
أن  دون  كيمون  بــان  زمــن  انتهى 
ولكن  تصريحاته)..(،  عن  يعتذر 
الذي تكلف بالتخفيف من وطأة تلك 
التصريحات التي كانت خارجة عن 
القانون واملواثيق الدولية، كان هو 
العام  الناطق الرسمي باسم األمني 
دوجاريك،  ستيفان  املتحدة،  لأمم 
الذي حاول تبرير ما ال يبرر، حيث 

يكن  لم  كيمون  بان  كالم  ))إن  قال: 
مخططا له، كما لم يكن متعمدا، بل 

كان عفويا، ورد فعل شخصي((.
مأسوف  الغير  كيمون،  بان  رحل 
ــن الــنــاطــق الــرســمــي  ــك ــه، ل ــي ــل ع
الناطق  منصب  في  ظل  دوجاريك 
»النطق«  مهمة  مواصال  الرسمي، 
الذي  غوتيريس،  أنطونيو  زمن  في 

لم يغيره.
مؤخرا  موقعه  حجز  دوجــاريــك، 
بتعليقاته  اإلعــــالم  ــل  ــائ وس ــي  ف
وآخرها  املغربية،  الصحراء  حول 
»إشــادة  فيه  كــذب  الــذي  التصريح 

الصحراء،  ــى  إل األمــمــي  املبعوث 
بموقف  ــورا،  مــســت دي  ســتــيــفــان 
في  تكمن  ال  واملشكلة  إسبانيا«، 
»التكذيب«، بل في اللغة املستعملة، 
أن  بعد  دبلوماسي)..(،  غير  بشكل 
))غالبا  قوله:  الصحافة  عنه  نقلت 
ما تكون التصريحات حول مواقف 
ــوث الــشــخــصــي  ــع ــب ــة امل ــط ــش وأن
الغربية دي  العام للصحراء  لأمني 
اإلفصاح  يتم  لم  والتي  ميستورا، 
عنها من جانبه أو عن طريق مكتبي، 
محاولة  وفي  للحقائق((،  تشويها 

منه للتقليل من أهمية الخطوة 

تدخل  بصعوبة  ســنــوات،  قبل  نظم  نخبوي،  لقاء  فــي  اعــتــرف  أن  كبير  مغربي  دبلوماسي  لمسؤول  سبق 
تتسرب  قد  التي  واألخطاء  المغالطات  بعض  تصحيح  أو  التوصيات،  محتويات  لتغيير  المغاربة  الدبلوماسيين 
لكل  الوحيد  المنفذ  يظل  حيث  المغربية،  الصحراء  بقضية  يتعلق  فيما  المتحدة  واألمــم  األمن  مجلس  لتقارير 
المعلومات التي تصل إلى األطراف المعنية بالقضية، عن الجانب المغربي، هو الدول الكبرى التي تناقش األمر وراء أبواب 

مغلقة، ال سيما في مجلس األمن، حيث تتولى الواليات المتحدة األمريكية أمر الصياغة)..(.

إخباريتحليل 

مؤشرات التالعب بمحيط األمين العام لألمم 
الصــحراء المتحــدة فــي قضــية 

التصريحات المقلقة من طرف دوجاريك

مظاهرة مغربية حاشدة ضد بان كيمون



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
15 العدد: 1605 من 29 أبريل إلى 05 ماي 2022

تحلـيل  إخـباري  

))أحيط  دوجاريك:  قال  اإلسبانية، 
املبعوث األممي علما بدعم إسبانيا 
لعملية تيسرها األمم املتحدة بشأن 
إلى  للتوصل  الغربية،  الصحراء 
يتماشى  بما  للطرفني،  مقبول  حل 

مع قرارات مجلس األمن((.
فقط  تعلن  لم  إسبانيا  أن  الواقع، 
إنها  بل  سياسية،  عملية  دعم  عن 
الحكم  ملقترح  دعمها  عــن  أعلنت 
كبير  والــفــرق  املــغــربــي،  الــذاتــي 
وبني  السياسية  العملية  دعم  بني 
الحكم  بمقترح  إسبانيا  اعــتــراف 
ــراف  ــت ــن االع الـــذاتـــي، الــقــريــب م
للمملكة  الجنوبية  األقاليم  بمغربية 

املغربية.
اإلسباني  املوقف  فــإن  للتذكير، 
للديوان  بالغ  في  بجالء  إبرازه  تم 
ينسى  ال  حتى  فــيــه،  ــاء  ج امللكي 
جاء  فقد   ..(( وأمثاله:  دوجــاريــك 

ــة بــعــث بــهــا إلـــى امللك  ــي رســال ف
الحكومة  رئيس  الــســادس،  محمد 
أن  سانشيز،  بــيــدرو  اإلســبــانــيــة، 
الحكم  مــبــادرة  تعتبر  »إسبانيا 
سنة  املغرب  بها  تقدم  التي  الذاتي 
األكــثــر  ــاس  األســ بمثابة   ،2007
جدية وواقعية ومصداقية من أجل 
رئيس  أبرز  كما  الخالف«،  تسوية 
رسالته  فــي  اإلسبانية  الحكومة 
تجمعهما،  »البلدين  أن  امللك،  إلى 
بــشــكــل وثـــيـــق، أواصــــر املــحــبــة، 
واملصالح،  والجغرافيا،  والتاريخ، 
ــة املــشــتــركــة«، وأعـــرب  ــصــداق وال
الشعبني  بأن  »يقينه  عن  سانشيز 
نفس  يجمعهما  واإلسباني  املغربي 
املصير أيضا«، وأن »ازدهار املغرب 
والعكس  إسبانيا  بازدهار  مرتبط 
بناء  في  يتمثل  وهدفنا  صحيح.. 
الشفافية  على  تقوم  جديدة  عالقة 

ــواصــل الـــدائـــم، واالحــتــرام  ــت وال
بني  املوقعة  واالتفاقيات  املتبادل 
عمل  كــل  عــن  واالمــتــنــاع  الطرفني 
مستوى  وفـــي  الــجــانــب،  ــادي  ــ أح

أهمية جميع ما نتقاسمه((.
الحكومة  رئــيــس  قــالــه  ــا  م هـــذا 
لكن  سانشيز،  بيدرو  اإلسبانية، 
لألمم  العام  األمــني  باسم  الناطق 
ــدل املــبــعــوث  ــحــدث بـ ــحــدة، ت ــت امل
ما  ليشرح  بامللف،  املكلف  الخاص 
إسبانيا  بأن  علم«،  »إحاطة  سماه 
وليست  سياسية،  عملية  تساند 
فيها  يدخل  التي  األولى  املرة  هذه 
امللف  خط  على  دوجاريك  ستيفان 
الوطنية  بالقضية  املتعلق  املغربي 
سبق  حيث  مسمومة،  بتصريحات 
ــراف  ــه أن دخـــل عــلــى خــط االعــت ل
األمريكي بمغربية الصحراء ليقول: 
لم  غوتيريس  أنطونيو  موقف  قرار »إن  بعد  الصحراء  حيال  يتغير 

ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس 
على  املغربية  بالسيادة  االعتراف 
هذه املنطقة«، كما قال خالل مؤتمره 
غوتيريس  »إن  اليومي:  الصحافي 
التوصل  باإلمكان  يزال  ال  أنه  يرى 
إلى حل على أساس قرارات مجلس 

األمن الدولي«.
ملاذا يدخل دوجاريك على خط ما 
وملــاذا  الوطنية؟  بالقضية  يتعلق 
هذا التصريح أصال؟ علما أن كالما 
من هذا النوع ال يجد مكانه إال في 

املنصات املعادية للمغرب.
ذات  كدولة  أمريكا  حق  من 
من  تشاء  ما  تتخذ  أن  سيادة، 

دوجاريـك.. هـل هو عـدو المغـرب 
القريب من األمين العام لألمم المتحدة ؟

إن »اللعب بالكلمات« في التقارير الصادرة عن األمم المتحدة، وفي المجال الدبلوماسي 
عموما، يعد معطى ثابتا، ما يفرض تعيين مسؤولين من المستوى الرفيع في هذه 

المواقع الحساسة، كما يفرض االنتباه إلى ما يرد على لسان المسؤولين األمميين، وقد 
سبق للمغاربة أن احتجوا بشكل كبير عندما تخلى األمين العام السابق لألمم المتحدة 

عن حياده وهو يصف المغرب بـ»البلد المحتل«، وكانت تلك الزلة هي آخر ما جادت به 
قريحته قبل أن يغادر منصبه، بعد طرد المكون السياسي لبعثة األمم المتحدة في 

الصحراء وفشله في إقناع مجلس األمن بوجهة نظره المعادية للمغرب)..(.

هذا ما قاله رئيس الحكومة 
اإلسبانية، بيدرو سانشيز، 
لكن الناطق باسم األمين 

العام لألمم المتحدة، 
تحدث بدل المبعوث الخاص 

بالملف، ليشرح  المكلف 
ما سماه »إحاطة علم«، 

بأن إسبانيا تساند عملية 
سياسية، وليست هذه 

المرة األولى التي يدخل 
فيها ستيفان دوجاريك 

على خط الملف المغربي 
الوطنية  بالقضية  المتعلق 

مسمومة،  بتصريحات 
حيث سبق له أن دخل على 

خط االعتراف األمريكي 
الصحراء ليقول:  بمغربية 

»إن موقف أنطونيو 
غوتيريس لم يتغير حيال 

الصحراء بعد قرار الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب، 

المغربية  بالسيادة  االعتراف 
على هذه المنطقة«، 

كما قال خالل مؤتمره 
الصحافي اليومي: »إن 

غوتيريس يرى أنه ال يزال 
باإلمكان التوصل إلى حل 

على أساس قرارات مجلس 
األمن الدولي«.

أنطونيو غوتيريس وفي اإلطار ستيفان دوجاريك الناطق الرسمي باسم األمين العام لألمم المتحدة
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دوجاريك  يدخل  فلماذا  القرارات.. 
األمم  موقف  إن  ليقول  الخط  على 
املتحدة لم يتغير إذا لم يكن غرضه 
أصحاب  لتنفس  مساحة  منح  هو 
يتحدث  أنه  طاملا  الوهم،  أطروحة 
الصحراء  قضية  حل  إمكانية  عن 
وملاذا  املتحدة؟  األمم  أجهزة  داخل 
عقود  طيلة  املنظمة  هــذه  فشلت 
طاملا  امللف،  طي  في  التسويف  من 
بحكم  ثابتة  الصحراء  مغربية  أن 

التاريخ؟
وحتى ال ننسى.. فقد أعلن الرئيس 
األمريكي السابق دونالد ترامب، في 
شهر دجنبر 2020، أنه وقع إعالنا 
على  املغربية  بالسيادة  يعترف 
))لقد  باملناسبة:  وقال  الصحراء، 
وقعت اليوم إعالنا يعترف بالسيادة 
الغربية((،  الصحراء  على  املغربية 
))اقــتــراح  أن  تــرامــب،  ــاف  وأضــ
للحكم  والــواقــعــي  الــجــاد  املــغــرب 
لحل  الوحيد  األســاس  هو  الذاتي، 
الدائم  السالم  لتحقيق  ودائم  عادل 
واالزدهار!((، وتابع قوله موضحا: 
بالواليات  املــغــرب  اعــتــرف  ))لــقــد 
فمن  تم،  ومن   ..1777 عام  املتحدة 
أن نعترف بسيادتهم على  املناسب 
البيت  وأفاد  الغربية((،  الصحراء 
إقامة  أن  ))يعتقد  بأنه  األبــيــض 
دولة مستقلة في الصحراء الغربية، 
ليس خيارا واقعيا لحل الصراع((.
هــكــذا تــحــدث تــرامــب، لكن ملــاذا 
علما  أحيط  أنــه  دوجــاريــك  يقل  لم 
بـــأن الــرئــيــس األمــريــكــي دونــالــد 
بمغربية  يعترف  قرارا  وقع  ترامب 
أي  له  يسمع  لم  وملــاذا  الصحراء؟ 
ممثلة  بإحالة  يتعلق  فيما  صوت 
لدى  األمريكية  املتحدة  الــواليــات 
على  كرافت،  كيلي  املتحدة،  األمــم 
الرئاسي  اإلعـــالن  األمـــن،  مجلس 
السيادة  بشأن  املتعلق  لواشنطن 
ــذي  وال الــصــحــراء،  على  املغربية 
2020 باللغات  10 دجنبر  ُنشر في 
الرسمية الست لألمم املتحدة، وهي 
والفرنسية  والعربية  اإلنجليزية 
والصينية؟  والروسية  واإلسبانية 
ألم يسمع الناطق باسم األمني العام 
بان  عــن  ــوروث  املـ املتحدة،  لألمم 
كيمون، بأن كال من اململكة املغربية 
عقدتا  األمريكية  املتحدة  والواليات 
حول  وازنــا  دوليا  ــا  وزاري مؤتمرا 
دعـــم خــطــة الــحــكــم الــذاتــي تحت 
 40 بمشاركة  وذلك  املغرب،  سيادة 
دولة، 27 منها ممثلة على املستوى 
الوزاري؟ ملاذا ال يتحدث عن إعالن 
ــالق الــنــار  ــاق وقـــف إطـ ــف خـــرق ات
وأعمال  البوليساريو،  أعلنته  الذي 
ــامــت بــهــا قــرب  ــي ق ــت ــاب ال ــ اإلرهـ
الجيش  أن  لوال  »الكركرات«،  معبر 
سلمي  بشكل  تدخل  املغربي  امللكي 
لحماية املمتلكات واألرواح وضمان 

استمرار التنقل التجاري؟
العبارات  وبــني  التفاصيل،  في 
لم  ملــاذا  الشيطان..  يوجد  دائما 
يتحدث الناطق باسم األمني العام 
لألمم املتحدة عن اختيار خوسيه 
الخارجية  وزير  ألباريس،  مانويل 

إلى  بــالده  موقف  نقل  اإلسباني، 
يتحدث  لــم  ــاذا  مل املتحدة؟  ــم  األم
الدبلوماسية  رئــيــس  لــقــاء  عــن 
اإلســبــانــيــة، مـــع ســتــيــفــان دي 
ــعــوث الــخــاص  ــب ــورا، امل ــســت ــي م
إلى  املتحدة  لألمم  العام  لألمني 
»إسبانيا  بــأن  وقوله  الصحراء، 
الذاتي  الحكم  مبادرة  أن  تعتبر 
التي قدمها املغرب في عام 2007، 
لحل  ومصداقية  واقعية  ذات  هي 
هذا النزاع بني الرباط وانفصاليي 

البوليساريو«؟ جبهة 
دوجــاريــك  لستيفان  سبق  وقــد 
باسم  ناطق  شبه  إلــى  تحول  أن 
الحاالت،  بعض  في  البوليساريو 
لوسائل  ليوضح  مثال  يخرج  كأن 
املــغــرب  ــع  ــ ))وضـ أن  ــالم،  ــ ــ اإلع
على  خــارطــتــه  ضمن  للصحراء 
للترويج  أطلقه  إلكتروني،  موقع 
األمم  موقف  على  يؤثر  لن  ملؤتمر 
ــن قــضــيــة الــصــحــراء  املــتــحــدة م
هذه  من  نفهم  مــاذا  الغربية((.. 
املحاباة للبوليساريو، أال يفترض 
العام  األمــني  بــاســم  الناطق  فــي 
األممي أال يتفاعل إال مع ما يخص 
املتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول 

حرصا على مهمته الدبلوماسية؟

نبهت  أن  ــوع«  ـــ»األســب ل وســبــق 
عرفتها  ــي  ــت ال ــالالت  ــتـ االخـ ــى  إلـ
ــم املــتــحــدة فــي عــهــد األمــني  ــ األم
وكان  كيمون،  بــان  السابق  العام 
كانت  وقــد  جانبه،  إلــى  دوجــاريــك 
وقع  على  الــصــحــراء  فــي  نهايته 
النــحــيــازه)..(  الصادمة  الــصــورة 
وهو يشاهد بأم عينيه خروج آالف 
محمد  امللك  الستقبال  املواطنني 
لألقاليم  زيــارتــه  خــالل  الــســادس 
الجنوبية، كما أن بان كيمون ختم 
ألطروحة  األعمى  بانحيازه  واليته 
عندما  سيما  ال  الــبــولــيــســاريــو، 
البعثة  صالحيات  بتوسيع  طالب 
لتشمل  ــورســو«  ــن ــي »امل األمــمــيــة 
الصحافة  لتنقل  اإلنسان،  حقوق 
األمني  الصبار،  محمد  لسان  على 
لحقوق  الوطني  للمجلس  الــعــام 
اإلنسان )سابقا( قوله: ))إن تقرير 
حديثا  تضمن  الــذى  كيمون  بــان 
األمم  بعثة  صالحيات  توسيع  عن 
ــي الــصــحــراء  املــتــحــدة لــلــســالم ف
)املينورسو( لتشمل مراقبة حقوق 
اإلنسان، ال منطق يحكمه، ومنحاز 
علما  للبوليساريو،  كبير  بشكل 
األممية  البعثة  مهام  توسيع  أن 
اإلنــســان  حــقــوق  مــراقــبــة  لتشمل 

به  السماح  يمكن  ال  املنطقة  فــي 
حربا  تعيش  املنطقة  كانت  إذا  إال 
النظام((،  انهيار  أو بسبب  أهلية، 
واليته  أنهى  قد  كيمون  بان  وكان 
وقع  على  املتحدة  األمم  رأس  على 
وكانت  ملسيرته،  مسيئة  تقارير 
))إينغا  ــأن  ب كتبت  قــد  التقارير 
بريت ألينوس، املسؤولة في مكتب 
املكلف  الداخلية،  املراقبة  خدمات 
بمكافحة الفساد في األمم املتحدة، 
فيه األمني  اتهمت  تقريرا  قد قدمت 
وخاطبت  ــة،  ــام ع بــإعــاقــة  ــام  ــع ال
ليست  أعماله  بــأن  بالقول  األمــني 
مؤسفة فقط، بل تستحق العقاب(( 
)املصدر: وكاالت(، علما أن مبعوثه 
ال  الصحراء  إلى  روس  كريستوفر 
األطروحات  إلى  انحيازا  عنه  يقل 
في  معروف  والسبب  الجزائرية، 
مع  عالقاته  خــالل  من  الكواليس 
/ )املصدر: األسبوع  شركات الغاز 
يلتفت  فهل   ..)2016 يناير   31 عدد 
إلى  الدبلوماسيون  املــســؤولــون 
لألمم  العام  األمــني  حول  يــدور  ما 
املــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، 
املطالب بعدم ارتكاب نفس األخطاء 
خالل  من  سابقوه،  ارتكبها  التي 

التعجيل بالحل)..(.

في التفاصيل، وبين العبارات دائما يوجد الشيطان.. لماذا لم يتحدث الناطق باسم 
األمين العام لألمم المتحدة عن اختيار خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية 

اإلسباني، نقل موقف بالده إلى األمم المتحدة؟ لماذا لم يتحدث عن لقاء رئيس 
الدبلوماسية اإلسبانية، مع ستيفان دي ميستورا، المبعوث الخاص لألمين العام 

لألمم المتحدة إلى الصحراء، وقوله بأن »إسبانيا تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي 
التي قدمها المغرب في عام 2007، هي ذات واقعية ومصداقية لحل هذا النزاع 

بين الرباط وانفصاليي جبهة البوليساريو«؟

الملك محمد السادس خالل زيارته لمدينة العيون
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ما يجري  
ويدور

 في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

االستعمارية  احلــدود  فتح  إعادة 
دفــع عمدة  وسبتة احملتلة،  املــغــرب  بــن 
ســبــتــة إلــــى عــقــد عــــدة اجــتــمــاعــات مع 
ــيـــة  ــر الـــداخـــلـــيـــة واخلـــارجـ ــ كــــل مــــن وزيــ
الــدفــاع مبــديــنــة سبتة احملتلة،  ــرة  ووزيــ
ــاد  ــ ــى االحتــ ــ ــم املـــديـــنـــة إلــ وطــــالــــب بـــضـ
األوروبـــــي ومــنــحــهــا صــفــة الـــواليـــة مثل 
مدينة  نظره  اإلسبانية، ألنها يف  املــدن 
مستقلة تتمتع باحلكم الذاتي، والعمل 
والثكنات  املــواقــع  وجتهيز  صيانة  على 
التي  الطلبات  باملدينة. هذه  العسكرية 
تقدم بها عمدة سبتة قد ترجع العالقة 
اإلســبــانــيــة املــغــربــيــة إلـــى الـــــوراء، حيث 
اعــتــبــر الــعــديــد مـــن املـــراقـــبـــن أن هــذا 
األخــيــر يــريــد إغـــالق مــوضــوع مطالبة 

املغرب بسيادته على الثغر احملتل. 

القيادة اجلنونية لسائقي مركبات 
تــعــود من  الــعــمــال مبــديــنــة طنجة  نــقــل 
خالل  املدينة  شهدته  مــا  وهــذا  جــديــد، 
أدت حادثة سير  املاضي، حيث  األسبوع 
آخرين   30 وإصابة  شخص  مصرع  إلى 
العمال.  لنقل  حافلتني  اصــطــدام  جــراء 
فبعدما تراجع عدد حوادث السير نهاية 
السنة املاضية وبداية هذه السنة، بسبب 
تدخل السلطات يف مراقبة حافالت نقل 
جديد،  من  يعود  الوضع  هو  ها  العمال، 
حيث يقوم سائقو هذه احلافالت بسياقة 
جنونية من أجل ربح الوقت بسبب ضغط 
والعامالت  العمال  حياة  أن  إال  العمل، 

غالبا ما تكون ثمن هذه السياقة.

خــمــيــس »أســـــــود« عـــاشـــتـــه ســاكــنــة 
ســبــتــة احملــتــلــة األســـبـــوع املـــاضـــي، بعد 
تـــبـــادل إطــــالق الـــنـــار بـــن رجــــال األمـــن 
»برينسيبي«  حــي  ســكــان  مــن  والــبــعــض 
الــشــعــبــي، احــتــجــاجــا عــلــى مــقــتــل شــاب 
ــوى الـــــــرأس،  ــتـ ــسـ ــلـــى مـ بـــطـــلـــق نـــــــاري عـ
ــتــــجــــاجــــات إلـــــى احلـــي  ــلـــت االحــ ــقـ ــتـ وانـ
الشعبي »خــادوا«، حيث مت إضرام النار 
ــنــــن ورشــــق  ــارات املــــواطــ ــ ــيـ ــ يف بـــعـــض سـ
إلى  أدى  البعض اآلخر باحلجارة، مما 
انفالت أمني طالبت على إثره سلطات 

سبتة بالدعم األمني من مدريد.

تعريض حياة مرضى القصور الكلوي واألمراض 
للخـطر  النفسـية واإلدمـان 

المنازل اآليلة للسقوط تهدد حياة المواطنـين 
فـي المـدينة القـديمة لتطـوان

الزمامرة

تثبـيت أعمدة اإلنارة العمومية في غياب بنية تحتية
عملية  للعرائش  الترابية  الجماعة  دشنت 
إقصاء  بعد  العمومية  اإلنارة  أعمدة  تثبيت 
دام لسنوات دون تحرك أي جهة، حيث عانى 
الشعبية  األحياء  سكان  من  العديد  ويعاني 
بسبب  السلبية  الظواهر  من  مجموعة  مع 

غياب املرافق الضرورية والبنية التحتية.
املاضي،  األسبوع  خالل  الجماعة،  وقامت 
جنان  بحي  العمومية  اإلنارة  أعمدة  بوضع 
الباشا الشرقي، حيث يتم تثبيت هذه األعمدة 
بشارع ال يتوفر على البنية التحتية، مما يدل 
الجماعة«  تنهجها  التي  »العشوائية  على 
طالبوا  الذين  املواطنني،  من  العديد  حسب 
وترميم  وإصــالح  التحتية  البنية  بتشييد 

عليها هذه  التي وضعت  العمومية  األرصفة 
األعمدة، علما أن حي جنان الباشا الشرقي 
أنه  رغم  الصفيحي  السكن  بانتشار  يعرف 
دون  »مــدن  الوطني  البرنامج  ضمن  مــدرج 

صفيح«.
ويتساءل العديد من املواطنني، خصوصا 
املعايير  عن  الشرقي،  الباشا  جنان  ساكنة 
تثبيت  عملية  في  الجماعة  اعتمدتها  التي 
هــذا  ــصــاء  وإق العمومية  ــارة  ــ اإلن أعــمــدة 
كالبنية  التنموية،  البرامج  جميع  من  الحي 
وكــذلــك  الــعــمــومــيــة  ــة  ــفـ واألرصـ التحتية 
املرافق  من  وغيرها  العمومي  النقل  وسائل 
الساكنة  تعبر  حيث  الضرورية،  الصحية 

باالهتمام  الجماعة  قيام  من  استغرابها  عن 
أحياء  وإقــصــاء  األحــيــاء  ببعض  والعناية 
بتصفية  يتعلق  األمر  أن  يؤكد  وهذا  أخرى، 
ــات بـــني املــنــتــخــبــني عــلــى حــســاب  حــســاب

املواطنني.
إقليم  عامل  الحي  هــذا  ساكنة  وتناشد 
العرائش، بالتدخل العاجل لوقف هذه املهزلة 
- كما وصفوها - ومحاسبة املسؤولني عنها، 
الوطني  البرنامج  تنزيل  على  واإلشـــراف 
تنمية  في  واملساهمة  صفيح«  بدون  »سكن 
من  املقصية  األحياء  من  وغيره  الحي  هذا 
اللحاق  إلى  تتطلع  والتي  الجماعة  برنامج 

بركب التنمية.

اآليلة  البنايات  موضوع  زال  ال 
لتطوان  القديمة  باملدينة  للسقوط 
املعنية،  الجهات  يفرض نفسه على 
بــعــد أن أصــبــحــت بــعــض املــنــازل 
املواطنني  حــيــاة  تــهــدد  املتهالكة 
بسبب خطر االنهيار في أي لحظة، 
التي  البنايات  مــن  العديد  حيث 
اإلسبانية  الحماية  عهد  في  شيدت 
بدأت تنهار دون تدخل أي جهة من 
وإعــادة  وترميمها  إصالحها  أجل 
تميز  الــتــي  والــزخــرفــة  الجمالية 

»الحمامة البيضاء«.
ــد بـــدأت مــعــظــم الــبــنــايــات  وقـ
الــتــاريــخــيــة تــتــآكــل واجــهــاتــهــا، 
فـــوق رؤوس  تــنــهــار  وأصــبــحــت 
الصورة  في  ظاهر  هو  كما  املارة 
املعروفة  املهدي  موالي  من ساحة 
حيث  ــوان،  ــط ــت ب ــة«  ــاص ــخ ـــ»ال ب
في  البناية  سطح  من  جزء  انهار 
يسبب  قد  وهــذا  الباقي،  انتظار 
لم  إن  عقباها  تحمد  ال  كارثة  في 
والعمالة  املعنية  الجهات  تتدخل 
املحلية  السلطة  لكن  لترميمها، 

هذه  حــول  حواجز  بوضع  قامت 
ــالزم،  ــال ب الــقــيــام  دون  الــبــنــايــة 
ــد مـــن املــواطــنــني  ــعــدي حــســب ال

الجماعة  صمت  يستغربون  الذين 
محضر  إنجاز  في  واختصاصها 
باملنازل  الخاص  القانون  حسب 

اآليلة للسقوط ومراسلة السلطات 
أجل  مــن  املــوضــوع  فــي  املحلية 
لخطورة  نظرا  العاجل  التدخل 

األمر.
من  العديد  تعرض  أن  وسبق 
املواطنني إلصابات، سواء جسدية 
أو سيارتهم، بسبب انهيار جدران 
وسط  املتهالكة  البنايات  بعض 
كابوسا  صـــارت  والــتــي  املــديــنــة 
ــارة فــي أي وقت  يــهــدد حــيــاة املـ
الجهات  طرف  من  تدخل  أي  دون 
املعنية وكأن هذا األمر ال يعنيها، 
كما أن أصحاب املنازل واملكترين 
بعدم  الــبــنــايــات  هـــذه  يــهــمــلــون 

ترميمها وإصالحها.
هذه  املحلية  السلطات  وتــقــوم 
الــشــوارع  بعض  بتسييج  ــام  األيـ
على  ــجــدران  ال تساقط  مــن  خــوفــا 
إلصالحها  التدخل  دون  املواطنني 
يزيد  ما  وهــذا  األوان،  فــوات  قبل 
هــذه  انــهــيــار  عملية  مــن  ويــســرع 
التي هي جزء  التاريخية  العمارات 

من تاريخ وحضارة مدينة تطوان.

عزيز العبريدي 

يعاني مركزا تصفية الدم واألمراض 
بالزمامرة،  واإلدمان  والنفسية  العقلية 
ولوجيستيكية،  مالية  إكــراهــات  مــن 
تقدمه  كانت  الذي  الدعم  توقف  بسبب 
وكذلك  املركزين،  لهذين  الصحة  وزارة 
تقديم  عــن  الجماعي  املجلس  تــراجــع 
»فضاء  جمعية  لفائدة  املالية  املنحة 
يهدد  مما  سنوات،  عدة  منذ  البزيوي« 
مصير هذين املركزين الطبيني بالتوقف، 

ويعرض مصير املرضى للخطر.
»فــضــاء  جمعية  تلعب  لـــإشـــارة، 
البزيوي« دورا كبيرا في توفير اللوازم 
والحاجيات الضرورية ملرضى القصور 
العقلية  ــراض  األمـ ومــرضــى  الكلوي، 
والنفسية واإلدمان بالزمامرة، من خالل 
واألطــر  والتجهيزات  ــة  األدويـ توفير 

واجباتهم  وأداء  واملستخدمني  الطبية 
التي  املجهودات  بفعل  وذلك  الشهرية، 
بذلها املرحوم البزيوي، الذي يرجع له 
مركز  وتجهيز  بناء  في  الكبير  الفضل 
 ،2010 تصفية الدم بالزمامرة في سنة 
ومستشفى األمراض العقلية والنفسية 
إلى  إضافة   ،2019 سنة  في  ــان  واإلدم
بمسقط  املــشــرديــن  إيـــواء  مركز  بناء 
بجماعة  احــســني  أوالد  ــدوار  بـ رأســـه 
العكاكشة، وبعد وفاة البزيوي مؤخرا، 
واستمروا  املــشــوار،   أبــنــاءه  واصــل 
تنفيذا  النهج  نفس  على  العمل  فــي 
لتوصية والدهم الذي أوصاهم بالعمل 
توفير  خالل  من  والخيري،  اإلنساني 
التجهيزات  لشراء  الالزم  املالي  الدعم 
ــور  أجـ وأداء  واألدويــــــــة،  ــطــبــيــة  ال
واملستخدمات  واملمرضني  املمرضات 
إما  توفيرها  يتم  والتي  واملستخدمني، 
التي  املنح  من  أو  الخاص  مالهم  من 
إلى  إضافة  املنتخبة،  املجالس  تقدمها 

الشركاء  لبعض  املالية  املساهمات 
ــذه املــجــهــودات  واملــحــســنــني، ولـــوال ه
لتوقف  املالية،  واملساهمات  الشخصية 
عن  الهامان  الطبيان  املــركــزان  هــذان 
ولتعرضت  الطبية  خدماتهما  تقديم 

حياة املرضى للخطر.
ــدم  ال تصفية  مــركــز  ويــعــرف  ــذا،  هـ
خصاصا كبيرا في األدوية واألطباء، إذ 
تشرف  فقط  واحدة  طبيبة  على  يتوفر 
والذين  مستفيدا،   120 من  أكثر  على 
يستفيدون من حصص تصفية تتراوح 
كما  األسبوع،  في  وأربعة  واحــدة  بني 
يعاني املرضى من غالء كلفة التحليالت 
الطبية، إذ يضطرون في بعض األحيان 
بسبب  الخاصة،  املختبرات  إلى  للجوء 
ضعف وتيرة العمل بمختبر التحليالت 

الطبية املوجود باملستشفى املحلي.
مركز  يعاني  السياق،  نفس  وفــي 
واإلدمان  والنفسية  العقلية  األمراض 
األطباء،  وقلة  األدويــة  قلة  من  بدوره 

فقط،  واحــدة  طبيبة  على  يتوفر  إذ 
كبيرا  اكتظاظا  يعرف  أنه  العلم  مع 
من  عليه  يتوافدون  الذين  للمرضى 
خارج  املغربية  واملدن  املناطق  بعض 

إقليم سيدي بنور.
ــذي  ال الــكــبــيــر  املــشــكــل  يبقى  لــكــن 
هو  املــذكــوران،  املــركــزان  منه  يعاني 
قــلــة املــنــح املــالــيــة املــقــدمــة مــن طــرف 
بدائرة  املوجودة  الجماعية  املجالس 
خدماته  من  تستفيد  والتي  الزمامرة، 
ــى، أكــثــر مــن ذلـــك، أن  ــ بــالــدرجــة األول
توقف  لــلــزمــامــرة  الجماعي  املجلس 
تخصيص  عن  األخيرة  السنوات  خالل 
البزيوي«،  »فضاء  منحة مالية لجمعية 
تقدر  املقابل، تصرف منحة ضخمة  في 
في  لفريق  سنتيم  مليون   560 بحوالي 
األخيرة  هذه  جعل  ما  وهو  القدم،  كرة 
فــي تغطية  مــالــيــة  إكـــراهـــات  تــواجــه 
مصاريف هذين املركزين الطبيني اللذين 

يساهمان في إنقاذ حياة املرضى.
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كواليس  جهوية

مؤشـرات حمـلة تطهيـرية كـبرى بجـامعات سطـــات
سطات

وفــعــالــيــات  احملــلــيــة  وقفت السلطات 
ــوم اجلــمــعــة  ــ املــجــتــمــع املــــدنــــي، بـــعـــد عـــصـــر يـ
التيجانية  الزاوية  هدم  عملية  املاضية، على 
ــان، مــن  ــزكــ ــإنــ ــارع مــســكــيــنــة بــ ــشــ ــدة بــ ــواجــ ــتــ املــ
أجــــل جتــديــد بــنــائــهــا، وقــــد أثــــار إغــــاق هــذه 
يف  السخط  من  طويلة، حالة  لفترة  الــزاويــة 
أوســاط مــرتــاديــهــا، حــيــث أكــد أحــد احملسنني 
حصول املهتمني بالزاوية من اجلهات املعنية، 
للشروع  والترخيص  املوافقة الضرورية  على 
يف عملية هــدم الــزاويــة نظرا لتآكل عــدد من 

مرافقها.

أن ســائــحــة  ــة،  ــي ــن أم ــادر  ذكـــرت مـــصـ
 9 رقــم  بــاب  أمــام  للسرقة  تعرضت  أجنبية 
بسوق األحد مبدينة أكادير زوال يوم األربعاء 
املصادر،  ذات  وأوضحت   ،2022 أبريل   20
األملانية،  اجلنسية  حتمل  التي  السائحة  أن 
مت اعتراض سبيلها من طرف غرباء، وقاموا 
بالفرار  يلوذوا  أن  قبل  بحوزتها،  ما  بسرقة 
نوع  من  سيارة  ممتطني  مجهولة  وجهة  إلــى 
بعد  ومباشرة  الــلــون،  بنية  سبورطاج«  »كيا 
وقوع احلادث، حلت عناصر السلطات احمللية 
واألمنية بعني املكان، حيث فتحت حتقيقا يف 
باملنطقة  متشيطية  بحملة  وقامت  النازلة، 

لتوقيف اجلناة.

أقدم جانح يف حالة غير طبيعية، على 
إحداث فوضى عارمة مبنطقة املضربة شمال 
أكادير، وحسب شاهد عيان فإن اجلاني أقدم 
يف البداية على إحداث ثقب يف عجات عدد 
ــوم الــســبــت  ــارات بــاملــنــطــقــة زوال يــ ــيـ ــسـ مـــن الـ
املاضي، ما دفع املتضررين إلى ربط االتصال 
مبصالح السلطة احمللية بتغازوت، وملا حضر 
القائد رفقة القوات املساعدة إلى عني املكان، 
بساح  املتهم  طرف  من  مبواجهتهم  فوجئوا 
تعرض  الطرفني،  بني  مــشــادات  وبعد  أبيض، 
أحـــد عــنــاصــر الـــقـــوات املــســاعــدة جلـــرح غــائــر 
خــطــيــر يف بــطــنــه إثـــر تــلــقــيــه ضــربــة بــســكــني، 
يف حــني جنــا الــقــائــد مــن مــحــاولــة االعــتــداء 
املساعدة إلنقاذه،  القوات  بعد تدخل عناصر 
ومباشرة بعد وقوع احلادث، مت نقل العنصر 
بالدشيرة  العسكري  املستشفى  إلــى  املــصــاب 
اجلهادية، كما متكن رجال الدرك من اعتقال 
ــانـــي، الــــذي يــتــواصــل مــعــه الــتــحــقــيــق يف  اجلـ
النازلة حتت إشراف النيابة العامة املختصة.

ــان عن  ــ ــزك ــ ــرت ســاكــنــة مــديــنــة إن ــبـ عـ
أصحاب  متـــادي  جـــراء  الشديد  استنكارها 
كبيرة  مساحة  احتالل  يف  التجارية  احملــالت 
من امللك العمومي، ما تسبب يف فوضى عارمة 
احمللية  السلطات  الساكنة  وطالبت  باملنطقة، 
املخالفني  زجــر  أجــل  مــن  الــعــاجــل  بالتدخل 
من  العديد  تعرف  حيث  العام،  امللك  الحتالل 
مساحات  الحــتــالل  عــديــدة  مظاهر  الــشــارع 
ازدحــام  يف  يتسبب  مما  قانوني،  سند  بــدون 

شديد وعرقلة كبيرة يف حركية املواطنني.

داء
أص

ســـوسية

الدار البيضاء

مجلس الرميلي يطلق صفقة إلنهاء مشكل النفايات

نورالدين هراوي
 

كشفت مصادر جامعية، أن عددا من الجامعات 
االنتظارية  من  حالة  تعيش  أصبحت  املغربية 
ــرارات  ق ــذي خلفته  ال الــفــراغ  ــاك، جــراء  ــب واالرت
العالي  التعليم  وزارة  أصدرتها  التي  اإلعــفــاء 
يسمى  ما  إطــار  في  واالبتكار  العلمي  والبحث 
تقودها  الــتــي  الــكــبــرى  التطهيرية  بالحملة 
بوادر عاصفتها من جامعات  الحكومة، وانطلقت 
من  األول  الحسن  جامعة  رئيسة  بإعفاء  سطات 
عميد  إعفاء  وقت سابق  في  بعدما جرى  مهامها، 
واالجتماعية  واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية 

التابعة للجامعة ذاتها.
عن  النظر  فبغض  مطلعة،  مــصــادر  وحسب 
تحمي  كانت  التي  الحزبية  واملظالت  االنتماءات 
العديد  من  الجامعات  ورؤســاء  العمداء  بعض 
كبرى  أكاديمية  مؤسسات  فــي  االخــتــالالت  مــن 
حكومة  فإن  عظام،  مللوك  تاريخية  أسماء  تحمل 
والغطاءات  التغوالت  هــذه  مع  قطعت  أخنوش 
وهدمتها،  الجامعة  أركان  أفسدت  التي  الحزبية 
بها  تلطخت  التي  املــدويــة  الفضائح  خــالل  من 
التعليم  بسمعة  وأضرت  الجامعي،  الحرم  مكانة 
العالي، من خالل الفصل 92 الخاص بالتعيينات 
الفارطة،  الحكومات  عهد  في  العليا  املناصب  في 
والتي لم تراع معايير موضوعية في االختيارات 
مؤسسات  بعض  حول  الذي  الشيء  الصحيحة، 
التعليم العالي من خالل هذه التعيينات امللغومة، 
الجنسية  التحرشات  فــي  الــداللــة«  »ســوق  إلــى 

والشراء،  البيع  في  فاحش  تجاري  وماركوتينغ 
املـــزورة  والــديــبــلــومــات  والــشــواهــد  النقط  فــي 
لها  وكانت  فيها،  الكبيرة  والتالعبات  والصفقات 
مثول  بدليل  العالي،  التعليم  على  سلبية  عواقب 
العديد من األساتذة واملوظفني أمام املحاكم وعند 
األساتذة  بعض  سجن  في  بهم  انتهت  الشرطة، 
والحبل على الغارب مادامت فصول هذا املسلسل 

لم تنته بعد.
الـــوزارة  أن  نفسها،  ــصــادر  امل وأوضــحــت 
اللطيف  عــبــد  الــوزيــر  ــي شــخــص  ف الــوصــيــة 
في  وبتريث  بعمق  تتدارس  زالــت  ال  ميراوي، 
انتقاء العديد من امللفات املطروحة على مكتبها، 
املناسب  الشخص  وتضع  تختار  أن  أجــل  من 
املناصب  سيعوض  ــذي  ال املناسب  املكان  في 

أساس  على  الفضائح،  أسقطتها  التي  الشاغرة 
مستوى  على  ســواء  ــوالءات،  الـ قبل  الكفاءات 
ظلت  التي  ورئاستها  الثاني  الحسن  جامعة 
عواطف  السابقة  الرئيسة  عندما شغلت  شاغرة 
أو  أخنوش،  حكومة  في  وزاريــا  منصبا  حيار، 
جمال  مؤقتا  يسيرها  التي  بسطات  الرئاسة 
ريثما  والقانون،  االقتصاد  كلية  عميد  الزاهي، 
بعيدا  اختياراتها  في  وتتوفق  الحكومة  تحسم 
والتدخالت  واملحسوبية،  الزبونية  منطق  عن 
بسير  وتقدمهم  فاشلني  لدى  والتوسط  الحزبية 
بمعطيات  ومؤهلني  بالكفاءات  منفوخة  ذاتية 
معطى  بعد  فيما  ليكشف  ــزورة،  ــ وم ملغومة 
التعيينات  هذه  زيف  التسيير  وواقــع  التدبير 

التي أصلها حزبية، تضيف نفس املصادر.

 األسبوع

الــتــي وجهت  ــادات  ــق ــت االن عــقــب 
انتشار  بخصوص  املدينة  ملجلس 
ــي األحــيــاء  الــنــفــايــات واألزبـــــال ف
الدار  جماعة  مجلس  قرر  الشعبية، 
عروض  فتح  عن  ــالن  اإلع البيضاء 
الخاصة،  الــشــركــات  أمـــام  جــديــدة 
جميع  في  املنتشرة  املشكلة  إلنهاء 

األحياء واملقاطعات.
وأعلن مجلس الجماعة عن صفقة 
الهامدة  النفايات  بجمع  تتعلق 
خاصة  والــهــدم،  البناء  ومخلفات 
وأن العديد من الفضاءات واملساحة 
تحولت  والعامة،  الخاصة  األرضية 
التي  النفايات،  لرمي  مطرح  إلــى 
العاصمة  عن  سيئة  صــورة  تعطي 
هذه  وتحول  للمملكة،  االقتصادية 

البقع لنقط سوداء.
البيضاء من  الدار  وتعاني مدينة 
هذه املشكلة منذ عدة سنوات، حيث 
السابقة،  املقاطعات  مجالس  عجزت 
التي  عن إيجاد حلول لهذه القضية 

التزام  عدم  ظل  في  الساكنة  تــؤرق 
املواطنني وبعض املقاولني باحترام 
املراقبة  غياب  في  والنظافة،  البيئة 
في  املساهمني  على  غرامات  وفرض 

استفحال الظاهرة.
املكلف  أفــيــالل،  أحــمــد  وكــشــف 
أن  املدينة،  بمجلس  النظافة  بقطاع 
الجماعة قررت تفويض هذه العملية 
في  املتخصصة  الشركات  ــدى  إلح
والتي  ــهــامــدة،  ال الــنــفــايــات  جمع 
أصبحت تزعج الساكنة واملسؤولني، 

نقل  رسوم  تأدية  قرار  يظل  أن  على 
طالبي  على  مفروضا  النفايات  هذه 

رخصة البناء والهدم.
ويــلــزم الـــقـــرار الــجــبــائــي، كل 
الراغبني في الحصول على رخصة 
بأداء  أو اإلصالح،  الهدم  أو  البناء 
في  ــك  وذل النفايات،  جمع  واجــب 
مخلفات  رمي  ظاهرة  محاربة  إطار 
املدينة  في  عشوائي  بشكل  البناء 
مما ينتج أكثر من ثالثة ماليني طن 

في السنة.

تلــــكس

كشفت نوعية المحجوز 
بالسد القضائي للشرطة بمدخل 

الصويرة، يوم السبت الماضي، 
عن تنوع طرق تهريب اللحوم 

والذبائح السرية الموجهة 
لالستهالك، حيث تم حجز ما 

يزيد عن 130 كلغ من اللحوم 
الحمراء والبيضاء مخزنة في 

أربعة أكياس محملة عبر 
سيارة أجرة من الصنف الكبير، 

وبعد التحريات األولية، تبين 
أن البضاعة في حوزة أحد 

األشخاص كان قادما من أحد 
األسواق األسبوعية صوب مدينة 

الصويرة، وبعد إشعار النيابة 
العامة، حضرت بعين المكان كل 
من السلطات المحلية والمكتب 

الصحي البلدي والطبيب البيطري، 
حيث تبين أن مظاهر التعفن 

تطال اللحوم المحجوزة والغير 
قابلة لالستهالك.

سال

األسبوع
 

خلف تأجيل تدشني سوق الصالحني املتواجد 
بمقاطعة تابريكت بسال، صدمة كبيرة لدى التجار 
واملستفيدين من املحالت التجارية، والذين كانوا 
الكبير  التجاري  املركب  أبواب  افتتاح  ينتظرون 

أمامهم للفرار من محالت القصدير.
تأجيل  جــاء  فقد  مطلعة،  مــصــادر  وحسب 
بسبب  الــصــالــحــني،  لــســوق  امللكي  الــتــدشــني 
االختالالت التي عرفتها عملية البناء، والتي لم 
تحترم دفتر التحمالت املوقع عليه بني الجماعة 
والشركة املكلفة بإنجاز املشروع، بعدما لم يتم 

إنجاز مرآب عمومي.
وقررت الجماعة الحضرية لسال إطالق طلب 

العمومي  املرآب  املقاوالت، إلنجاز  أمام  عروض 
أجل  من  درهــم،  مليون   20 قــدره  مالي  بغالف 
تمويل وإعداد دراسات وبناء وتدبير واستغالل 
تحت  إحــداثــه  سيتم  ــذي  ال العمومي،  املـــرآب 

أرضية سوق الصالحني.
في  الراغبني  الجماعة  عمدة  ــالن  إع ــا  ودع
أظرفتهم  وضــع  إلــى  الصفقة،  لهذه  الترشح 
حيث  الحضرية،  الجماعة  بمقر  الضبط  بمكتب 

األظرفة  فتح  عن  اإلعــالن  يتم  أن  املرتقب  من 
واختيار املقاولة الفائزة يوم 19 ماي املقبل.

عمالة  عامل  أن  إلى  املصادر  بعض  وتشير 
والــي  اليعقوبي  محمد  مــع  تــشــاور  فــي  ســال 
إلى  التجار  انتقال  مسألة  دراسة  الرباط، قصد 
انتظار  في  رسمي،  غير  بشكل  الجديد  السوق 
عملية  وأن  خاصة  الرسمية،  االفتتاح  عملية 

إنجاز املرآب سوف تتطلب على األقل سنتني.

تأجيل تدشين سوق الصالحين يصدم التجار والجماعة تقرر بناء مرآب عمومي
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عين على الشرق

السادس،  محمد  الجامعي  املستشفى  يعرف 
مالسنات  ــوجــدة،  ب والــصــيــدلــة  الــطــب  وكلية 
نقابي،  ومكتب  بالكلية  أســاتــذة  بني  إعالمية 
تشوب  »اختالالت  األخير  هذا  اه  سمَّ ما  نتيجة 

بعضا من مصالح املستشفى«.
الوطنية  للنقابة  املحلي  للفرع  بــالغ  ووفــق 
هذا  فإن  والصيدلة،  الطب  بكلية  العالي  للتعليم 
بإحداث  استشفائية،  بـ»هيكلة  طالب  األخير 
والتخدير  لإلنعاش  ومستقلة  خاصة  مصالح 
األنكولوجيا  مستشفى  من  بكل  لألشعة  وكذلك 
األمــراض  ومستشفى  والطفل،  األم  ومستشفى 
النفسية«، مضيفا أن »هذا األمر هو مطلب نقابي 
اآلن  لحد  يجد  ولم  سنوات،  ست  عن  تزيد  ملدة 
اآلذان الصاغية من طرف إدارة املركز االستشفائي 

الجامعي لتنزيله على أرض الواقع«.
أسمته  بما  لــهــا،  ــالغ  ب فــي  النقابة  ــددت  ونـ
التشاركية،  املقاربة  آلليات  البنيوي  »الغياب 
وعدم تفعيل أجهزة الحكامة، وعدم إشراك ممثلي 
التدبير  األساتذة في املجلس اإلداري في مراقبة 

املالي واإلداري، وهندسية املوارد البشرية«. 
الطب  كلية  أساتذة  من  عدد  راسل  باملقابل، 
العالي  التعليم  وزيــري  من  كال  والصيدلة، 
جاء  ما  على  ويحتجون  يوضحون  والصحة، 
عن  معربني  املحلي،  النقابي  املكتب  بالغ  في 
بيان  جـــراء  ودهشتهم  الكبير  استغرابهم 
مؤكدين  ــام«،  ع »جمع  عقب  الصادر  النقابة 
معتبرين  األستاذة«،  جميع  له  يستدع  »لم  أنه 
عن  املغالطات  من  الكثير  يحمل  »البالغ  أن 

تنم عن جهل أو ضغينة  الجامعي،  املستشفى 
أو خدمة ألجندات خارجية، تهدف إلى تسفيه 
والحيوي  العمومي  املــرفــق  هــذا  مجهودات 
وأضافوا:  الشرقية«،  باملنطقة  الصحة  لقطاع 
»تقييم عمل أي مرفق أو مؤسسة عمومية يتم 
وفق معايير علمية دقيقة، وليس وفق العواطف 
املشاكل  حــل  ألن  الشخصية،  والــحــســابــات 
إلى  حاجة  فــي  هــي  ــدت،  ُوجـ وإن  الداخلية، 
س على االقتراحات  وعي ونضج جماعي مؤسَّ
الهدف  افتراءات  عبر  وليس  البناء،  والحوار 
منها اإلساءة إلى األطقم الطبية والتمريضية، 
املصلحة  على  الساهرة  والتقنية  واإلداريـــة 

العامة«.

غالء المعيشة 
يدفع الوجديين لالحتجاج
املغربية  االجــتــمــاعــيــة  اجلــبــهــة  نــظــمــت 
ضد ارتفاع  احتجاجية  وقفة  وجــدة،  فــرع 
ــات،  ــ ــروقــ ــ ــة واحملــ ــيــ ــاســ أســــعــــار املــــــــواد األســ
وكــذلــك اســتــمــرار اإلجــهــاز عــلــى احلــقــوق 
ــاع االجتماعية  األوضـ وتـــردي  واحلــريــات، 
التفقيرية«،  »الــســيــاســة  بسبب  بــاملــديــنــة، 

وفق تعبيرهم. 
وشارك يف هذه الوقفة األعضاء األربعة 
ــد،  ــوحــ ــل مــــن احلـــــــزب االشــــتــــراكــــي املــ ــكـ لـ
وفـــيـــدرالـــيـــة الـــيـــســـار مبــجــلــس اجلــمــاعــة، 
»التسيير  أسموه  تندد مبا  رافعني الفتات 
العشوائي« يف جماعة وجدة، لكونها تتجه 
االنكباب  بدل  من جديد  االقتراض  نحو 
على إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط 
فيها املواطنون يف هذه املدينة، كما عبروا 

عن ذلك.
ــار الــنــاشــط فــريــد املـــاحـــي إلــى  ــد أشــ وقـ
جانب  إلى  تقف  االجتماعية  »اجلبهة  أن 
املرفق  تسليع  وضــد  والــفــقــراء،  الكادحني 
الــعــمــومــي ورهـــنـــه بــيــد اخلـــــواص، خــاصــة 
وتعميم العمل  بفرض  والصحة،  التعليم 
بالعقدة ما يكرس الهشاشة والالاستقرار«، 
والفقر  التهميش  ضــد  »نــحــتــج  ــاف:  وأضــ
الــــذي تــعــيــشــه مــديــنــة وجــــدة بــعــد تــوقــف 
البطالة  رقعة  وانتشار  املعيشي،  التهريب 
واتــســاع حـــزام الــفــقــر يف ظــل غــيــاب بديل 
ارجتالية  فيه  للمدينة ساهمت  اقتصادي 
وإخفاقات من تعاقبوا على تسيير الشأن 
احملــلــي واإلقــلــيــمــي يف ظــل غــيــاب بــرامــج 
ــيـــات الــســاكــنــة  ــلــــول تــســتــجــيــب حلـــاجـ وحــ

املتأزمة«.  لوضعيتهم 

ماذا يحدث في المستشفى الجامعي بوجدة ؟ 

مراكش

كواليس  جهوية

من المسؤول عن تعثر إنجاز الطريق السيار بين الناظور وجرسيف ؟
رغم إعطائها االنطالقة في وقت سابق، ال زالت 
السيار  الطريق  إنجاز  تنتظر  املنطقة  ساكنة 
الرابط بني إقليمي جرسيف والناظور، املشروع 
املهيكل الذي من شأنه أن يساهم في خلق حركية 
والذي  اإلقليمني،  مستوى  على  مهمة  تنموية 
الرابطة  الطريق  إصالح  ورش  إطار  في  يندرج 

بني اإلقليمني.
وقد أجج تأخر إنجاز هذه الطريق غضب عدد 
من املواطنني الذين عبروا عن سخطهم، مشيرين 
في  األشغال  انتهاء  ينتظرون  كانوا  أنهم  إلى 
في  الطريق  هذه  الستعمال  وجيز  زمني  ظرف 
تنقالتهم، إال أن جزء من هذه الطريق يربط بني 
األشغال  توقف  يشهد  وصاكا،  أفسو  جماعتي 
ودون  ذلك،  أسباب  معرفة  دون  سنة،  من  ألزيد 

أن تخرج الشركة املكلفة لتقديم أي توضيح.
التواصل  مواقع  على  نشطاء  وحسب 
املغربية  الــجــالــيــة  فـــإن  االجــتــمــاعــي، 
بالخارج ستكون هي الفئة األكثر تضررا 
مطالبني  املــقــبــل،  الصيف  فصل  فــي 
واستئناف  بالتدخل  املعنية  الجهات 

األشغال في أقرب اآلجال.
الشرق  جهة  مجلس  أن  إلــى  يشار 

اجتماع  رســمــي،  بــالغ  فــي  سابقا  أكــد 
مع  املجلس،  رئيس  بعيوي  النبي  عبد 

ومدير  للوزارة  العام  الكاتب 
الجهوي  الطرق واملدير 

واملــديــريــن  للتجهيز 
ــوزارة،  ــل املــركــزيــني ل

ــي هي  ــت ــل إنـــجـــاز الـــطـــرق ال مـــن أجـ
الجهة  بني  املبرمة  االتفاقية  محور 
والنقل  التجهيز  ووزارة  الشرقية 
ضمنها إنجاز  من  واللوجستيك، 
بني  ما   15 رقــم  الوطنية  الطريق 

إقليمي الناظور وجرسيف.
التوقيع  تم  أنه  بالذكر  وجدير 
هذه  بــنــاء  تدبير  اتفاقية  على 
الطريق يوم 21 ماي 2021 بمدينة 
 5500 قدرها  بكلفة  الرباط، 
مليون درهم، وفق 
عنه  كشفت  مــا 
وزارة التجهيز 
 في ذلك الوقت.

الــوالي  زاكورةمســجد بــاب دكــالة ينــتظر تــدخل 

األسبوع

تعاني ساكنة زاكورة من غياب الخدمات 
املحلي،  املستشفى  في  الضرورية  الطبية 
حيث تضطر للتنقل إلى مستشفيات الجهة 
أو مراكش أو فاس لتلقي العالج، مما يزيد 

من تفاقم وضعية املواطنني واملرضى.
مصير  عن  بالكشف  الساكنة  وتطالب 
مشروع إحداث مستشفى إقليمي بمختلف 
الوحيد  الحل  يعتبر  والذي  التخصصات، 
باإلقليم  الــصــحــيــة  ــخــدمــات  ال لــتــجــويــد 
وعائالتهم،  املرضى  عن  العبء  وتخفيف 
خاصة وأن العديد منهم يبحث عن العالج 

خارج املدينة.
وفي هذا السياق، تقدم البرملاني الحسني 
ــر الــصــحــة، حــول  ــوزي ــســؤال ل ــالل ب ــ أوع
بعدما  اإلقليمي  املستشفى  مشروع  مصير 
الالزم  العقاري  الوعاء  السلطات  خصصت 
محاولة  إلى  باإلضافة  املستشفى،  لبناء 
الخدمات  بعض  توفير  املختصة  املصالح 

الطبية للساكنة رغم أنها تبقى محدودة.
الوضع  ــردي  تـ مــن  الساكنة  وتــعــانــي 
اإلقليم  عــامــل  مــحــاوالت  رغـــم  الــصــحــي 
الحلول،  بعض  لتوفير  الصحة  ومندوبية 
إال أنها تظل غير كافية بسبب قلة األطباء، 
فيما   ،7 ــاء  األطــب ــدد  ع يــتــجــاوز  ال  حيث 
وقلة  األطباء  غياب  املستوصفات  تعرف 

املمرضات.

تحديد  تنتظر  الساكنة 
المستشفى  مصير 

اإلقليمي 
عزيز الفاطمي

من  تبقى  فيما  تنفع  الــذكــرى  لعل  نــذكــر 
إطار  في  دكالة  باب  بحي  الجارية  األشغال 
العتيقة«  املدينة  »تثمني  امللكي  البرنامج 
)2018-2022(، حيث تم الوقيع على اتفاقية 
شراكة بشأن تمويل املشروع تحت أنظار امللك 
شهر ماي 2018، وهو برنامج طموح من أجل 
وصيانة  العتيقة  املدينة  إشعاع  على  الحفاظ 
والــثــقــافــي،  واإلنــســانــي  الــحــضــاري  اإلرث 
مراكش  بسمعة  تليق  جديدة  حلة  في  وجعله 
غالف  البرنامج  لهذا  خصص  حيث  العاملية، 
من  ومساهمة  درهم  مليون   484 يناهز  مالي 

صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية 
لكن  درهــم،  مليون   150 بـ  واالجتماعية 

املشكل املطروح، هو أنه منذ وصول هذه 
سجلت  دكالة،  باب  حي  إلى  األشغال 
عيوب كثيرة من خالل طريقة االشتغال 
مؤهلة،  الغير  العاملة  اليد  وطبيعة 
بإنجاز  املكلفة  املقاولة  تلجأ  حيث 
األشغال إلى العامل »العطاش«  بحكم 
لالستفادة  يخضع  وال  الضعيف  أجره 

من حقوقه التي يخولها له قانون الشغل 
بما فيها التسجيل في الصندوق الوطني 

يضفي  مما  االجتماعي،  للضمان 
ــال طــابــع  ــغـ عــلــى األشـ

وبلغة  العشوائية، 
أهل البلد »الترقيع 

والتلباق«.
ــق  ــب وقــــــــد س
تــطــرقــنــا  أن 

للموضوع غير ما مرة دون أن تتحرك الجهات 
املعنية وال الوصية، لذلك يستمر مسلسل العبث 
مثل  ولألسف،  املواطنني،  بأعصاب  والتالعب 
هذه املمارسات املرفوضة تجعل الهدف املنشود 
على  املعقودة  االنتظارات  معه  وتتبخر  يضيع 
البرامج  هذه  املتجددة«..  الحاضرة  »مراكش 
التي وضعت لها دراسات مسبقة بإرادة ملكية 
إلى جعل مراكش مدينة سياحية عاملية  تسعى 
سياق  دام  وما  الكونية،  العواصم  أكبر  تقارع 
الحديث عن أشغال حي باب دكالة، نذكر الجهات 
السكان  أخبار بني معظم  يروج من  بما  املعنية 
وما يتداول عبر مواقع التواصل االجتماعي من 
صور وتعاليق تكشف عورة األشغال، على سبيل 
املثال ال الحصر، عملية تبليط جدران الواجهات 
التي أفقدت مراكش لونها األحمر املميز ولم تعد 
مراكش الحمراء كاسم ضارب في القدم، 
املراكشيني،  أحد  تعبير  وحسب 
»املغيسة«  مــراكــش  أصــبــحــت 
نسجل  كما  الوحل(،  لون  )من 
عنه  املعبر  الشديد  االمتعاض 
من طرف أغلب أصحاب املحالت 
التجارية، بسبب انعدام الجودة 
األبـــواب  صناعة  فــي  الكافية 
واقــي  كـــدرع  لتكون  الخشبية 
ملمتلكاتهم وسلعهم، ال سيما وأن 
الحي شهد في األيام األخيرة لشهر 
للسطو  عمليات  املبارك  رمضان 
ــعــض املــحــالت  ــلــى ب ع
الــتــجــاريــة، ومــا 
الــحــديــث  دام 
عـــن األبــــواب 
املــصــنــوعــة 
ــة  ــقـ ــريـ ــطـ بـ

الساحة  قليال عند  »سليكا بنت عليكا«، نتوقف 
املقابلة ملسجد باب دكالة الكبير مع لحظة تأمل 
يشتد  حيث  الرميلة،  طريق  على  املطل  ملدخله 
إسالمي  حضاري  كتراث  املكان  لتاريخ  الحنني 
يعود لحقبة الدولة السعدية والفضل في بنائه 
الوزكيتية  مسعودة  الفاضلة  للسيدة  يعود 
الزخم  هــذا  كل  املنصور..  أحمد  السلطان  أم 
املسجد  لهذا  يشفع  لم  والحضاري  التاريخي 
املعنية  الجهة  عبقرية  تفتقت  حيث  املعلمة، 
األرضــي  العلو  بــزيــادة  لتقوم  هندستها  فــي 
تقزيم  إلى  أدى  مما  للمسجد،  املقابلة  بالساحة 
برمتها،  الواجهة  وتشويه جمالية  املسجد  باب 
الساعة  موضوع  ليصبح  رونقه  املسجد  وأفقد 
هذا  أن  العلم  مــع  واملصلني،  الحي  أهــل  بــني 
املدخل هو األنسب أثناء الزيارة امللكية من أجل 
أداء الصالة.. فكيف أن الجهات املسؤولة ولجن 
املتابعة واملراقبة لم تفطن لهذا الجانب الذي قد 

يسقط رؤوسا كبيرة)..(؟
وبناء عليه، فإن سكان حي باب دكالة والتجار، 
أسفي  عمالة  عــامــل  الجهة  والـــي  يــنــاشــدون 
استدراكه  يمكن  ما  استدراك  أجل  من  مراكش، 
والعمل على إعادة تصميم مدخل املسجد بشكل 
ينتظرون  املواطنون  كان  حيث  بقيمته،  يليق 
من الجهات املعنية ابتكار نماذج هندسية فنية 
تجمع بني أصالة املكان ومعاصرة الزمن، وبما 
أننا أمام باب املسجد الكبير، فهي فرصة سانحة 
الجهوي  املندوب  علم  إلى  لنبلغ  بسالم  لندخله 
تزداد  املسجد  أحــوال  أن  اإلسالمية،  للشؤون 
الفناء  وأرضية  تتآكل  الداخلية  وجدرانه  سوء 
اإلســراع  يتطلب  مما  تنتشر،  أعطابها  بــدأت 
بيوت  من  بيت  أجل صيانة  من  الوضع  بتقييم 
التاريخية  الدينية  املعلمة  هذه  على  هلل حفاظا 

والحضارية. قسي لحلو

البركة
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إلزامــهم  بــعد  الدكتــوراه يحتــجون  طلــبة 
تعجيــزي بشــرط 

كواليس  جهوية

بن سليمان

خالفات بين مستشارين 
تهدد بتفكك  والرئيس 

تحالف المجلس البلدي 
سليـــمان لبــن 

األسبوع

يعيش املجلس اجلماعي ملدينة بن سلميان، 
على وقع خالفات وصراعات داخلية بني أعضاء 
املجلس قد تؤدي إلى انقسام مكونات األغلبية.

وحـــســـب مـــصـــادر مــطــلــعــة، فــقــد جلـــأ بــعــض 
املــســتــشــاريــن إلــــى »الــفــايــســبــوك« لــلــكــشــف عن 
خرج  بينما  املدينة،  منها  تعاني  التي  املشاكل 
آخـــــــرون بـــتـــصـــريـــحـــات يف مــــواقــــع إلــكــتــرونــيــة 
ينتقدون فيها طريقة تدبير املجلس اجلماعي.

ــــى  ــبــــني الـــــلـــــجـــــوء إلـ ــتــــخــ ــنــ ــعـــــض املــ ــ وقــــــــــرر بـ
ــبـــوك« لـــطـــرح الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تــــؤرق  ــسـ ــايـ ــفـ »الـ
املدينة  فيها  تتخبط  الــتــي  واملــشــاكــل  الساكنة 
البلدي،  املجلس  اجتماعات  يف  طرحها  عوض 
أو االســتــثــنــائــيــة  ــة  ــاديـ ــعـ الـ الــــــــدورات  داخـــــل  أو 
لــلــجــمــاعــة، ممــا طـــرح الــعــديــد مــن الــتــســاؤالت 
ــيـــس بــبــقــيــة  ــتـــي جتـــمـــع الـــرئـ ــول الـــعـــالقـــة الـ ــ حـ

أعضاء املكتب.
املجلس  لرئيس  املسؤولية  املنتخبون  وحمل 
ــاعـــي بـــخـــصـــوص تــعــثــر بـــعـــض املـــشـــاريـــع  ــمـ اجلـ
لتحالف  ينتمون  أنهم  رغم  باملدينة،  التنموية 
األغــلــبــيــة ويــتــقــلــدون مــهــامــا وتــفــويــضــات داخــل 
ــولــــت مـــواقـــع  ــــي.. فـــهـــل حتــ ــاعـ ــ ــمـ ــ املـــجـــلـــس اجلـ
ــى فـــضـــاءات ملناقشة  إلـ الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
مناقشتها  عــوض  ومسؤولياته  املجلس  قضايا 

يف اجتماعاته الرسمية؟
هذا، واعتبر متتبعون أن جلوء منتخبني إلى 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي النــتــقــاد طريقة 
وجــود خالفات بني  املجلس، مؤشر على  تدبير 
الــبــلــدي، خــاصــة وأنهم  هــؤالء ورئــيــس املجلس 
كـــانـــوا بـــاألمـــس يــطــبــلــون لــبــرامــج ومــقــتــرحــات 
الرئيس خالل تشكيل املكتب اجلماعي، والذي 
سبق أن خاض جتربة سابقة فاشلة عندما كان 

رئيسا للجماعة خالل الوالية السابقة.
ــارة، فــمــديــنــة بـــن ســلــيــمــان تــعــانــي من  لــــإشــ
التحتية،  الــبــنــى  مــســتــوى  عــلــى  كبير  خــصــاص 
وغـــيـــاب املــــرافــــق الـــضـــروريـــة وقـــلـــة الـــفـــضـــاءات 
واألطفال،  للشباب،  بالنسبة  الترفيه  ووسائل 
الطريقة  على  راضية  غير  الساكنة  يجعل  مما 
ــاعـــة احلــضــريــة  ــؤون اجلـــمـ ــ ــر بـــهـــا شــ ــدبـ ــي تـ ــتـ الـ

ومشاكل املدينة.

فاس

و  تعليقصــورة

إنجاز مشروع ضخم على الورق فقط بالصويرة  الصويرة

األسبوع

بن  محمد  بجامعة  الدكتوراه  طلبة  عبر 
رئاسة  لقرار  رفضهم  عن  بفاس،  هلل  عبد 
الجامعة الذي يشترط عليهم نشر أبحاثهم في 
مجالت دولية قبل مناقشة أطروحة الدكتوراه.
وقرر الطلبة الباحثون اللجوء إلى املحكمة 
الجامعة،  رئــاســة  قـــرار  إلســقــاط  ــة  ــ اإلداري
املــيــراوي،  اللطيف  عبد  الــوزيــر  ومراسلة 
الذي  التعجيزي  الشرط  هذا  إلغاء  أجل  من 
الجامعات  بــاقــي  دون  الجامعة  اتــخــذتــه 
الفرص  تكافؤ  مبدأ  يمس  والــذي  الوطنية، 

بني الجامعات والطلبة املغاربة.
الجامعة  رئاسة  قــرار  أن  الطلبة  واعتبر 
الــضــوابــط  دفــتــر  عليه  يــنــص  ــا  م يــخــالــف 
الــدكــتــوراه،  لسلك  املنظم  البيداغوجية 
الطلبة  من  للعديد  الدراسي  املسار  ويعرقل 
الذين أوشكوا على نهاية أبحاثهم ومنهم من 
تم رفض طلب مناقشة أطروحته بسبب عدم 

نشرها في مجالت دولية.
رئاسة  قــرار  الطلبة  تنسيقية  وانتقدت 
دون  مــن  إداري  بشكل  تــم  ــه  ألن الجامعة، 

مع  تشاورية  أو  تشاركية  مقاربة  اتــخــاذ 
الطلبة املعنيني باألمر، ودون طرح تداعياته 
تناقضا  يشكل  أنــه  معتبرين  املحتملة، 
الجامعة  رفعته  الــذي  الشعار  مع  صريحا 
النشر  مسألة  أن  وأوضحوا  أوال«،  »الطالب 
املصنفة،  والعربية  الوطنية  املجالت  في 
اإلنجليزية  اللغة  هيمنة  بسبب  جدا،  معقدة 
املجالت  قــوائــم  فــي  البيانات  قــاعــدة  على 
أخــرى  إشــكــاالت  ــى  إل بــاإلضــافــة  العلمية، 

واإلداريــة  املالية  بالجوانب  تتعلق  مختلفة 
قد  التي  الترجمة  جودة  وعدم  والتواصلية، 

ال تحقق املطلوب.
وطرق  التصعيد  الباحثون  الطلبة  وقرر 
جميع األبواب إذا لم تتراجع رئاسة الجامعة 
عن هذا الشرط التعجيزي، مطالبني باالعتماد 
العشر  بمجالته  الباحث  الطالب  كتيب  على 
االهتمام،  كامل  وإيالئها  املوازية،  وأنشطته 

بما في ذلك النشر في املجالت املحكمة.

حفيظ صادق

وتثمني  لتأهيل  التكميلي  البرنامج  مشروع 
مالي  غــالف  له  رصــد  ــذي  وال الصويرة  مدينة 
وشركاء  الساكنة  ألكثرية  لغزا  شكل  باملاليير، 

هذا املشروع الذين يعدون بالعشرات.
وامتعاض  استنكار  املشروع  هذا  أثــار  وقد 
انتقادات  وجر  العام،  املال  تبذير  من  الساكنة 
مــواقــع  عــبــر  املعنية  الــجــهــات  عــلــى  ــة  واســع
هناك  إذ  املنابر،  ومختلف  االجتماعي  التواصل 
الوافد  طرف  من  مغيبة  لكنها  وكفاءات،  أطــرا 
كما  املقربون،  إال  يعرفها  ال  وبــأوامــر  الجديد 
يدور كالم في الكواليس وفي الخفاء، ولكن في 
االبتسامات  وبقيت  األفواه  أغلقت  االجتماعات 
كيف  التساؤل:  ليطرح  السائدة،  هي  املصطنعة 

مع  لــوحــده  يحتكر  أن  الجديد  للوافد  يمكن 
يتم  وكيف  الضخامة؟  بتلك  مشروعا  بطانته 
املشروع  أن  وبما  األخرى؟  األطراف  كل  إقصاء 
يهم الساكنة باألساس، ِلَم َلْم يتم إشراك املجتمع 
املدني في تنزيله، أم أن املجتمع املدني هو فقط 
عبارة لتزيني الفتات امللتقيات وترصيع الخطب 

الجوفاء؟
مدينة  بمثابة  أصبحت  الصويرة  األسف،  مع 
بنار  تكتوي  وساكنتها  املعايير  بجميع  منكوبة 
اتضحت  فبعدما  والتماطل..  والفقر  اإلهمال 
املدينة  تثمني  برنامج  تنزيل  في  االخــتــالالت 
هذا  فشل  عــن  األول  املــســئــول  لجأ  العتيقة، 
باألحرى  أو  ينقذه،  عمن  البحث  إلى  البرنامج 
في  ــدأ  وب فشله،  عليها  يعلق  التي  الشماعة 
تلو  واللجينة  األخـــرى  تلو  اللجنة  تأسيس 
اللجنة  األسماء:  عليهم مختلف  ويوزع  األخرى، 
السياسية  واللجنة  الثقافية  واللجنة  العلمية 

واللجنة الرياضية واللجنة االجتماعية واللجنة 
أن  يمكنها  لجنة  وأي  والخماسية...  الرباعية 

تتحمل املسؤولية بدال عنه.

أشرف رئيس اجلماعة الترابية لتطوان، األسبوع املاضي، رفقة نائبه واملدير 
الصحة،  التابعني لقسم حفظ  املوظفني  والعديد من  العام ملصالح اجلماعة 
على إعطاء انطالق عملية محاربة »الناموس« النتشاره الواسع مبدن الشمال 
هذه األيام، لكن الغريب يف هذه املبادرة، أن رئيس اجلماعة يحارب »الناموس« 
نقاط  تعرف عدة  املدينة  أن  العلم  بأكملها، مع  لعمالة تطوان  واحــدة  بسيارة 

سوداء النتشار »الناموس« واحلشرات الضارة، حيث ال تكفي سيارة واحدة.

»الناموس« محاربة 

الميراوي

إنزكان

بوطيب الفياللي
  

نساء  مــن  مجموعة  اســتــفــاد 
للمديرية  التابعني  التعليم  ورجال 
الوطنية  التربية  لوزارة  اإلقليمية 
ــاضــة  ــري ــي وال ــ والــتــعــلــيــم األولـ
بــإنــزكــان أيــت مــلــول، مــن دورة 
ملدة  األمازيغية  اللغة  في  تكوينية 
 ،)2021 نونبر  و30   29( يــومــني 
وذلك بمركز موارد التعليم األولي 
لتقوية  الــجــهــاديــة،  بــالــدشــيــرة 
في  واألساتذة  األستاذات  قــدرات 

اللغة األمازيغية.
ــدورة  ال محاور  تضمنت  وقــد 
األنشطة  من  مجموعة  التكوينية 
ــدرس  ال مكونات  حــول  ارتــكــزت 
الدراسية  والبرامج  األمازيغي 
للغة األمازيغية بالسلك االبتدائي، 
لكن املثير لالنتباه، والذي ما زال 
يشغل بال املستفيدين من الدورة 
مــرور  رغــم  ــه  أن هــو  التكوينية، 

زال  فما  ذلك،  على  شهور  خمسة 
ينتظرون  التعليم  ورجــال  نساء 
الــتــوصــل بــشــواهــد املــشــاركــة، 
تسلمها  على  العادة  والتي جرت 
فماذا  تكوين..  أي  نهاية  قبيل 
املنظمون)...(  أغفل  حتى  وقــع 
إعداد هاته الشواهد، وهم الذين 
في  بما  بتنظيم كل شيء  اهتموا 
ذلك وجبات اإلفطار والغذاء التي 

تكلف بها ممون؟
للتعليم  ــمــي  ــي ــل اإلق ــر  ــديـ املـ
قصد  بالتدخل  مطالب  بإنزكان، 
ورجال  نساء  توصل  على  العمل 
التعليم املشاركني في هذه الدورة 
املشاركة،  بشواهد  التكوينية، 
عن  األول  ــؤول  ــس امل بــاعــتــبــاره 
خصوصا  املديرية،  شؤون  تدبير 
وأنه راج بينهم أنهم سيتوصلون 
طريق  عــن  مؤسساتهم  فــي  بها 
اإلدارة، لكن ال شيء حصل، آملني 
تجاوز  يتم  أن  الوقت  نفس  في 
دورات  خالل  الهفوات  هذه  مثل 

قادمة.

حرمان أساتذة من شواهد المشاركة 
في دورة تكوينية

تارودانت

 األسبوع

بإقليم  القروية  الجماعات  ساكنة  من  العديد  تجد 
االبتدائية،  املحكمة  إلى  التنقل  في  صعوبات  تارودانت 
مما  واملصاريف،  التنقل  وتكلفة  والهشاشة  الفقر  بسبب 
دفعهم للمطالبة بإعادة مركز القاضي املقيم بدائرة إغرام 

والذي كان أيام الحماية الفرنسية.
ويشكل القاضي املقيم صلة ربط بني الساكنة والعدالة، 
16 جماعة قروية وبلدية  إلى  القضائية  ويقرب الخدمات 
التقاضي  من  االستفادة  من  املواطنني  يمكن  مما  واحدة، 
عن قرب عوض التنقل إلى تارودانت، خاصة وأن املنطقة 

تفتقد للمسالك الطرقية.
حصول  يسهل  ــرام  إغ بملحقة  املقيم  القاضي  وكــان 
املواطنني على الوثائق املتعلقة بالزواج واإلرث والشواهد 
حيث  الجيران،  وبني  العائلية  النزاعات  وحل  العدلية، 
يلجأ رفقة مساعديه إلى مسألة الصلح لتسوية النزاعات 

والخالفات.
على  قد صادق  النحيت  لقرية  الجماعي  املجلس  وكان 
طلب للتقدم بطلب إلى وزارة العدل قصد إعادة القاضي 
املقيم إلى ملحقة إغرام لتقريب القضاء من املواطنني، لكن 

املجلس ال زال ينتظر جواب وزير العدل.

سكان جماعات قروية يطالبون 
بعــودة القــاضي المــقيم
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مستقـبل الصحـافة الرقـمية أمـام انتشـار اآللـة
دور  عــن  الــتــســاؤل  أدى 
)البيغ  الضخمة  الــبــيــانــات 
داتــــا( والـــخـــوارزمـــيـــات في 
املجال الصحفي، إلى االهتمام 
بالصحافة اآللية أو »الصحافة 
إنتاج املقاالت  الروبوتية«، أي 
على  بــنــاًء  البرامج  بواسطة 
لكتل  الــحــســابــيــة  املــعــالــجــة 
أن  ويبدو  البيانات.  من  كبيرة 
أصبحت  الروبوتية  الصحافة 
تثبت نفسها على أنها نموذج 
ماضية  وهي  لـ»املوضوعية« 

لدور  أكثر  إقصاء  نحو  ذروتها  تسلق  في 
ومن  الواقع،  ورصد  مراقبة  في  الصحفي 
يتم  ما  غالبا  التحول،  هذا  على  األمثلة 
أنجلوس  »لــوس  بصحيفة  االستشهاد 
منذ  مــقــاالت  تنشر  كــانــت  الــتــي  تايمز« 
في  الزلزالي  النشاط  حــول   2014 سنة 
»كاكيبوت  برنامج  باستخدام  كاليفورنيا 
املسح  بيانات  يستخدم  ــذي  ال روبـــوت« 

الجيولوجي األمريكي. 
تحرير  هيئة  وجــود  احتمال  كان  وإذا 
هذه  فــإن  للقلق،  مثيرا  صحفيني  ــدون  ب
أكثر  ــدة  ــ واع تعتبر  ــة  ــي اآلل الــصــحــافــة 
الــوعــود،  ــذه  ه بــني  ــن  وم املستقبل،  فــي 
املطالب  لتلبية  املقاالت  مضاعفة  إمكانية 
املوضوعات  مــع  والتعامل  املتخصصة 
على  ــادرا  ق التحرير  طاقم  يكن  لم  التي 
في  املغامرة  فإن هذه  وبالتالي،  تغطيتها، 
استخدام الصحفيني اآلليني يجب أن يحرر 
املتكررة  املهام  من  اآلدميني  الصحفيني 
املشاريع  أو  للتحقيقات  أنفسهم  لتكريس 
من  االصطناعي  الــذكــاء  يتمكن  لن  التي 

القيام بها.
ــوعــود  ــذه ال ــإن هـ لــذلــك، فـ
ــة مــن  ــاومـ ــقـ الـــتـــي تـــجـــد مـ
ــن  ــذي جــانــب الــصــحــفــيــني ال
ــم الــبــاحــث األمــريــكــي  حــدده
النقاش  فــي  كــارلــســون  ــات  م
الـــذي صــاحــب إطـــاق شركة 
ــف ســـايـــنـــس« في  ــيـ ــاراتـ »نـ
ــات املـــتـــحـــدة، وهــي  ــ ــوالي ــ ال
السباقة  كانت  التي  الشركة 
إلى دعم الصحافة اآللية، أن ال 
تكون مثل عمل الصحفي، وفي 
التساؤل حول  املقاومة، هناك  مقدمة هذه 
في  والطلب  العرض  بني  العاقة  انعكاس 

إنتاج املعلومات. 
وقبل  أوال  الــصــحــافــة  تــعــريــف  يمكن 
كــل شــيء مــن خــال الــعــرض، وخــيــارات 
التحرير،  مكتب  يتخذها  التي  التغطية 
لفت  تستحق  التي  املعلومات  اختيار  أي 
انتباه الجمهور، والتي تعتبر ذات أهمية 

إخبارية.
قلب  فــي  هــذا  املعلومات  اختيار  يقع 
هنا  تفترض  الــتــي  الصحفية  السلطة 
ــبـــوابـــة«، وعــلــى  ــظ الـ ــف ــا فـــي »ح ــ دورهـ
البيانات  مؤيدي  فــإن  ــك،  ذل من  العكس 
يشجبون  سوف  داتــا(  )البيغ  الضخمة 
الصحفية،  الوساطة  في  القصور  أوجــه 
تعارض  والتي  البشرية،  خياراتها  مع 
بالتفصيل  أكثر  معرفة  الــخــوارزمــيــات 
أو  »الصلة«  أو  املستخدمني،  باحتياجات 
منطق  الستبدال  الستجاباتهم  »املاءمة« 
النظر هذه، ستشكل  فمن وجهة  التحرير، 
أعطت  لعملية  تتويجا  الضخمة  البيانات 
منذ التسعينيات أهمية أكبر في الخيارات 

الــتــحــريــريــة: بــعــد الــضــرورة اإلعــانــيــة 
باسم  الطلب  فــرض  سيتم  ومقاييسها، 
ماءمة املعلومات املحددة، أي باسم ادعاء 
الخوارزميات  يجعل  أن  شأنه  من  معرفي 
للجماهير  جديد  وعلم  معلومات  ناقلة 
بحالة  الخافات  تتعلق  كما  وتوقعاتهم، 
يجب  معقد  واقع  من  جزء  ألنها  الوقائع، 
وتفسيرها  سياقها  في  وضعها  يتم  أن 
أكثر فأكثر، مما يمنع إنتاج وصف مطهر 
معيارا  املوضوعية  يجعل  مما  للواقع، 

مقصودا.

بالنسبة لهذا التفسير الصحفي للحقائق، 
املشتبه في أنها تترك مجاال لخطر التحيز 
اآللية  الصحافة  ستعارض  اإليديولوجي، 
أشكال  أي شكل من  إمكانية تحييد وعزل 
خال  من  املعلومات  معالجة  في  الذاتية 
أن  الواضح  عمليات موحدة، ومن  تطبيق 
التوترات املعرفية تتجلى، من ناحية، بني 
التفاوضية  وعاقتها  الصحفية  الخبرة 
مطالبة  في  أخــرى،  ناحية  ومن  بالواقع، 
بطريقة  الحقائق  بإخراج  الخوارزميات 

موحدة من قواعد البيانات العماقة.

عبده حقي 

تلك الرائحة
املودن حميد

ومجاميع  ــدة  ــدي ع ــات  ــ روايـ قـــــرأت 
على  وسأقتصر  أعجبتني،  قصصية 
استحضار  سبيل  على  منها  بعض  ذكر 
زمن  من  جميلة  وذكريات  ممتعة  لحظات 

مضى بحسرته وخيباته..
ــة  رواي ــور  ــوزف ب أحــمــد  للقاص  قـــرأت 
وملحمد  العزيز«،  غير  الوجه  في  »النظر 
»بيضة  عيش«،  »محاولة  قــرأت:  زفــزاف 
ــدران«، »الــذئــب  ــ ــة وجـ الــديــك«، »أرصــف
واطئة«،  و»بيوت  ويختفي«،  يظهر  الذي 
كما  التراب«،  »مدينة  الخوري:  وإلدريس 
»املمكن  السحيمي  الجبار  لعبد  ــرأت  ق
»زمــن  شكري  وملحمد  املستحيل«،  مــن 

األخطاء«.
للسوري  ــرأت  ق فقد  املــشــرق،  مــن  أمــا 
والعاصفة«  »الشراع  ــة:  رواي مينة  حنا 
صنع  املصري  وللكاتب  بحار«،  و»حكاية 
الرائحة«، وهي رواية  »تلك  إبراهيم:  هلل 
تندرج في خانة ما يسمى بروايات آداب 
من  إبراهيم  هلل  صنع  يحكي  السجون.. 
تجربته  عن  وأحداثها،  وقائعها  خــال 
املصرية،  املعتقات  إحدى  داخل  الذاتية 
وعن طبيعة عاقاته بالسجناء)...(، وعن 

تلك الرائحة؟! رائحة املرحاض طبعا..

ليلة القدر خير من ألف شهر
القدر  ليلة  لقدسية  تكريما 
العام  ليالي  أعظم  هي  التي 
))إنا  مصداقا لقوله تعالى: 
وما  القدر  ليلة  في  أنزلناه 
ليلة  الــقــدر  ليلة  مــا  أدراك 
شهر  ــف  أل مــن  خير  الــقــدر 
فيها  والــروح  املائكة  تنزل 
بإذن ربهم من كل أمر سام 
الفجر((،  مطلع  حتى  هــي 
إلــى  أتــطــرق  أن  ــنــي  ــروق ي
القدر،  ليلة  معرفة  وسيلة 
ــضــت الــعــنــايــة  ــت ــث اق حــي

هلل  يفضل  أن  الحكيم  وحكمة  الربانية 
تعالى أعواما على بعض ويفضل بعض 
العزيز  وفــضــل  بــعــض،  على  الــشــهــور 
الحكيم شهر رمضان على سائر الشهور 
لدرجة ميزه بفضائل وخصال حميدة لم 

تتوفر سوى في شهر الصيام، 
ــرك  األب الشهر  هــذا  أن  علما 
لــدى  ــصــوم  ال بنعمة  ــط  ــب ارت
املــســلــمــني.. ولــقــد حــدد سيد 
بترك  الصيام  مفهوم  األنـــام 
والزور عما  واملنكر  الفحشاء 
ــيــس الــصــيــام من  بــقــولــه ))ل
الصيام  وإنما  والشرب،  األكل 
سابك  فإن  والرفث  اللغو  من 
أحـــد فــقــل: إنـــي صــائــم إنــي 
بالحديث  واهــتــداء  صــائــم((، 
رمضان  صام  ))مــن  الشريف 
تقدم  ما  له  هلل  غفر  واحتسابا  إيمانا 
نظرا  القدر  بليلة  وسميت  ذنبه((،  من 
وروحانيتها ويستجاب  قدسيتها  لعظيم 
طلبها توا خال الوتر من العشر األواخر 
سيدنا  كــان  فقد  الفضيل..  رمضان  من 

محمد صلى هلل عليه وسلم يجد ضالته 
املنشودة في العشر األواخر من رمضان 
الكريم في صاة التهجد أثناء االعتكاف.
وتجدر اإلشارة إلى أن الشافعية ترجع 
وعشرين،  إحــدى  غــرة  إلــى  الــقــدر  ليلة 
والحنفية والحنبلية، في ثاثة وعشرين، 
ليلة  بها  أوصى  املالكي  املذهب  أن  بيد 
بعض  ذكـــر  حــيــث  وعــشــريــن،  السبعة 
العلماء وفقهاء الدين الحنيف باملغرب أن 
الحكمة من إحياء ليلة القدر، هو االجتهاد 
الــحــصــول على أجــرهــا وثــوابــهــا،  فــي 
والصاة وقيام الليل في ليلة القدر أجره 
لروحانيتها  نظرا  تعالى،  هلل  عند  كبير 
أنظار  تستقطب  هالة  هذه  أن  العلم  مع 
الحدث  وتستوعب  برمتهم  املــغــاربــة 
شهر  من   27 ليلة  املالكي  املذهب  حسب 
ومن  القول  نافلة  ومن  العظيم،  رمضان 
صلى  املصطفى  قال  الحاصل،  تحصيل 
هلل عليه وسلم ردا على سيدتنا عائشة 
رضي هلل عنها حينما قالت: ما أقول يا 
))اللهم  قولي  لها  قال  فيها؟  رسول هلل 
عني((،  فاعف  العفو  تحب  عفو  إنــك 
وكفى  اإلســام  نعمة  على  للـه  والحمد 
بها نعمة، ولعمري أن الحديث عن هذه 
الليلة املشهودة كله سرور وفرح وغبطة 
وابتهال، ففي ليلة القدر بدأ نزول القرآن 
الكريم على سيد األنام محمد رسول هلل، 
ليلة عظيمة  أنها  والحق كل الحق يقال 
البشري، وفي هذه  تفوق حدود اإلدراك 
شعاع  ال  الشمس  تطلع  الغراء  الليلة 
لها، حسب املنجم القاضي عياض، وفي 
الليلة  هذا السياق بات معروفا أن هذه 
املباركة ليس فيها ريح وال مطر وال رعد 

رغم فصل الشتاء.

علي العلوي



الجماهير الكروية بين استعارة الحب 
الكــــراهية واستعــــــارة 

ال تنس نصيبك 
من الدنيا.. ولكن بحذر

الدنيا  نجعل  ال  بأن  يوصينا  الحنيف  ديننا 
خدمة  في  العقلية  قوانا  ننفق  ال  وأن  همنا،  أكبر 
على  نعطف  فال  إخواننا  من  غيرنا  دون  أنفسنا 
الفقراء ونساعد املحتاجني، ألن هذا سيفتح أمامنا 
املال  عشق  نفوسنا  في  ويغرس  الطغيان  أبــواب 
البغضاء  عوامل  فيها  وينّمي  البخل  إلى  وامليل 
املعروف  فعل  عن  تبعدنا  التي  واألنانية  واألثــرة 
وعمل الخير.. وها هي قصة أحد الذين تعلق بالدنيا 
وتشبث بجمع املال وقطع صلته بالدار اآلخرة وكذب 
ثمر  له  ))وكــان  تعالى:  قال  والبعث..  الساعة  بقيام 
وأعز  ماال  منك  أكثر  أنا  يحاوره  وهو  لصاحبه  فقال 
نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد 
الكهف  )سورة  قائمة..((  الساعة  أظن  وما  أبدا  هذه 
قوله:  في  هلل  ذكرها  والنتيجة   ،)36  ،35  ،34 اآليات 
))وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفية على ما أنفق فيها 
أشرك  لم  ليتني  يا  ويقول  عروشها  على  وهي خاوية 
حي  نموذج  إنه   ..)42 اآليــة:  )الكهف  أحــدا((  بربي 
نسأل  شهيد،  وهو  السمع  وألقى  قلب  له  ملن  ودرس 
قصص  ومن  وفتنها،  الدنيا  حب  من  يحمينا  أن  هلل 
القرآن أيضا قصة قارون، ذلك الجاحد الذي أنعم هلل 
يخرج حقوق  ولم  فمنع حق هلل  وفيرة،  بأموال  عليه 
فسادا،  األرض  في  وعاث  وبغى  واملحتاجني  الفقراء 
به  ))فخسفنا  الكريم  القرآن  بينها  كما  عاقبته  وكانت 
في  مشهورا  قــارون  أصبح  وهكذا  األرض((..  وبــداره 
عشق  نحو  السباق  سيظل  وهكذا  والثراء،  املال  عالم 
قائما في عصر مادي صرف، ونستخلص من هذه  املال 
في  الخير  بفعل  مطالب  اإلنسان  أن  القرآنية،  القصص 
لترك  عائق  هناك  يكون  أن  دون  السمحة  الشريعة  إطار 
الدنيا والزهد فيها، والخالق عز وجل يقول: ))ال تنس 
نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن هلَل إليك(( )سورة 

القصص اآلية: 77(.. ولكن عليه أن يكون حذرا.

اشتعلت، قبل أسبوعني، مدرجات ملعب محمد 
الرجاء  بهتافات جماهير  البيضاء،  بالدار  الخامس 
ماشي  خاوة،  »خاوة  بشعار  الصادحة  البيضاوي 
نوايا  عن  تعبر  استعارية  رسالة  وهــي  عـــداوة«، 
وإعادة  املصالحة،  معانقة  إلى  يطمح  شعب مغربي 
املغرب  الجارين:  البلدين  بني  املقطوعة  العالقات 
والجزائر، ويأتي تكرار كلمة »خاوة« إلضفاء طابع 
عيش  في  الجامحة  والرغبة  والتصميم  اإللحاح 

أجواء األخوة مع الجار الجزائري.
غايته  عــداوة«،  »ماشي  نفي  يعقبه  التأكيد  هذا 
نسبة  لتسرب  احتمال  أي  من  الرغبة  هذه  تحصني 
ال  املنشودة  فاألخوة  الرغبة،  هذه  في  الشك  من  ما 
تؤطرها  صوفية  سمة  ذو  والحلم  شائبة،  تشوبها 

رغبة ال محدودة في االندماج والحلول.
من  املستمد  ــراقــي،  ال الخطاب  هــذا  قابل  ــد  وق
الشعب  انتظارات  تختزل  التي  الحب  استعارة 
املغربي، وتشي بمشاعره تجاه األشقاء الجزائريني، 
الجماهير  به  نطقت  آخر  الخطاب خطاب  هذا  قابل 
الجزائرية في مباراة يوم السبت 16 أبريل الجاري، 
أرضية  يلجون  وهــم  الـــوداد  العبي  بــه  وواجــهــت 
الكراهية  حقل  من  مفرداته  يستعير  خطاب  امللعب، 
لألخالق  سافر  ضرب  في  األرعــن،  والحقد  العمياء 
إكرام  على  تحث  التي  العربية  والقيم  اإلنسانية 

الضيف وحسن استقباله.
للمواطن  الكلمة  تعطى  الجمهور  بــالغــة  فــي 
بالغيا  درســا  ويعطي  املــوقــف  ليتسيد  البسيط، 
يكون  قد  مغاير،  تقديم خطاب  للسياسي، من خالل 
تأثير  الشارع  بنبض  املفعمة  العاطفية  لشحنته 
على  السياسي  وإرغــام  التغيير،  إحــداث  في  قوي 
ترضاه  الذي  االتجاه  إلى  مواقفه  بوصلة  تحويل 
الجماهير  تعزف  أن  املعول  كــان  وقــد  الجماهير، 
آذانها  شنفت  التي  نفسها  السمفونية  الجزائرية 
الحب  استعارة  تحية  وتــرد  البيضاء،  ــدار  ال من 

وتتجلى  الصورة  لتتضح  منها،  بأحسن  أو  بمثلها، 
أكثر، وتضع السياسيني في قلب الجواب عن سؤال 
الجماهيري،  للنبض  واالستجابة  األجواء،  تلطيف 
لآلمال  مخيبا  وجــاء  االنتظار،  أفق  كسر  الــرد  لكن 
يؤطره  ساقط،  معجم  من  مفرداتها  تمتح  باستعارة 
سمجة،  بألفاظ  املنسوج  العمياء  الكراهية  خطاب 
تنطق بتخلف ظاهر، وعجز عن وعي حتمي بضرورة 
على  دوغمائي  وإصرار  الحقد،  قوقعة  من  الخروج 
عسكرية،  جبة  يرتدي  سياسي  جلباب  في  العيش 
بلد  مع  مفتعل  بصراع  شعبه  إلهاء  إلــى  ويسعى 
التدبيرية  جرائمه  إلى  ينتبه  ال  حتى  شقيق،  جار 
في حقه، وحتى ال يدرك أن عدوه الحقيقي ليس هو 
الشعب املغربي والدولة املغربية، وإنما هو الطغمة 
في  الدوالرات  تهدر ماليير  التي  الحاكمة  العسكرية 
منها شعبا  لقيطة، وتحرم  انفصالية  مرتزقة  تمويل 

في مسيس الحاجة إليها.
استعاريتني  صــورتــني  الواقعتان  نسجت  وقــد 

متناقضتني:
القبيح بنفي  1( الصورة األولى عنوانها تحسني 
العداوة، وإثبات األخوة، وقدمها املغاربة سيرا على 
خطى سياسييهم الذين لم يتوقفوا يوما عن مد اليد 

للجار الجزائري.
الحسن،  تقبيح  عنوانها  الثانية  الــصــورة   )2
البيضاء  الصفحة  الجزائري  الجمهور  فيها  سّود 
منوالهم،  على  فيها حكامه، وسار  بخربشات جارى 
واالستمرار  القبيح،  مع  القطيعة  في  أملنا  وخيب 
في صلب الخطاب األول، ونتساءل هنا بحرقة: متى 
املتدفق  الحقد  الجار عن ضخ منسوب  الحاكم  يكف 
تضليل  غواية  عن  يتوقف  ومتى  شعبه؟  أفــراد  في 
البقاء؟ وهل  له  ليستمر  العداء  بحكاية  الشعب  هذا 
سيعي هذا الشعب يوم ما أن شجرة الكراهية التي 
يصر حكامه على إطعامه ثمارها، هي سبب خروجه 
من جنة األخوة والتقارب والرخاء واألمن والسالم؟

    

التلفزيون العمومي.. بين »الشيخ« و»الشيخة«
التــــأليف أزمــــة  استفحـــــال 

المـنبر  الــحر
العدد: 1605 من 29 أبريل إلى 05 ماي 2022
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ما  حول  الدائر  النقاش  تفاهة  عن  بعيدا 
بات يعرف بحرب التراشق الفكري الرقمي حول 
موضوع »الشيخ والشيخة«.. والذي غطى على 
من  املتضررين  املواطنني  واحتجاجات  مطالب 
امليوعة  أن  التأكيد  من  بد  ال  األسعار،  ارتفاع 
من  لونا  بات  املغربي  باملواطن  واالستخفاف 
األلوان املميزة ملعظم البرامج التلفزيونية داخل 
الواجب  من  بات  وأنه  العمومي،  القطب  قنوات 
اإلسراع بإيجاد حلول بديلة منصفة النتظارات 

املغاربة.
عمل  انــتــقــاد  إلـــى  فقيه  شــيــخ  ــادر  ــب ي فـــأن 
اإلسالمي،  الدين  معالم  مع  يتنافى  تلفزيوني 
وأن  خصوصا  والقانوني،  الشرعي  حقه  فهذا 
في  للمواطنني  يسوق  التلفزيوني  العمل  ذلك 
الصوم  شهر  أنــه  املــفــروض  الفضيل،  الشهر 
والعبادة.. محتوى ليس مقتبسا من رواية أديب 
وليس بحثا أو أطروحة دكتوراه، بل هو خليط 
يؤدي  أن  يمكن  ال  مرقع  لسيناريو  عشوائي 
رسائل جادة وجدية تراعي ثقافة ودين وأصالة 

املغاربة، وتتناغم مع حاضرههم ومستقبلهم.
وإخــراج  إنتاج  إلى  فنية  جهات  تبادر  وأن 
بجرأة  وطنية  قضايا  يعالج  تلفزيوني  عمل 
يكون  أن  شريطة  لــهــا..  حــق  فهذا  وشجاعة، 
املغاربة  ملشاعر  جارح  وغير  متناسقا  املحتوى 
وعقيدتهم، وأن يراعي املكان والزمان، وال يجب 
»الشيخة« في رمضان وإال  نناقش موضوع  أن 
فإن الهدف منه غير معلن ولن يكون تصحيحيا 

وال تحسيسيا..
وما زاد الطني بلة، خرجات بعض الرافضني 
ــادات املــواطــنــني واحــتــجــاجــاتــهــم على  ــق ــت الن
ينصحون  والذين  التلفزيونية،  األعمال  تلك 
حتى  التلفزيونية  املحطات  بتغيير  املنتقدين 
أن  عليهم  الذين  هــؤالء  رداءتــهــم..  يتابعون  ال 

محطات  مغادرة  عليهم  أن  يدركوا 
العمومي، واالبتعاد  القطب  قنوات 
هم  إن  الــعــمــومــيــة  ــوال  ــ األمـ ــن  ع
أعمالهم  ــراج  وإخـ إنــتــاج  أرادوا 
إنتاج  يتم  أن  يعقل  فال  املرفوضة، 
الشعب  أموال  من  تلفزيوني  عمل 
من  ممول  تلفزيون  عبر  وتقديمه 
املنتفعون  ويخرج  الشعب،  أموال 
بتصريحات  األمـــــوال  تــلــك  مـــن 

تهجمية على الشعب..
لألسف، تستمر هزالة املنتوجات 
القطب  لقنوات  والفنية  الثقافية 

مستوى  دون  تلفزيونية  أعــمــال  العمومي.. 
لإلبداع  املتعطش  املغربي  املشاهد  تطلعات 
كوميدية  وأعمال  ومسلسالت  أفــالم  والتميز، 
مهما  التي  الفقرات  من  وغيرها  خفية  وكاميرا 
رداءة  فــإن  ممثلوها،  وتألق  مخرجوها  سما 
املنتوج  تــفــرغ  التأليف  ــة  وهــزال السيناريو 
أو  ثقافية  أو  فنية  قيمة  أي  من  التلفزيوني 
إعالمية، وتزيد من نفور املشاهدين املغاربة من 
في  ماليا  مساهمني  أنفسهم  يعتبرون  تلفزيون 

إحداثه واستمراره.
ألعمال  ــادرة  ون قليلة  قلة  هناك  أن  واألكيد 
تلفزيونية وطنية تطرح وتعالج مواضيع حيوية 
ما  يضاهي  وأداء  راقية،  إبداعية  قيمة  وذات 
بعضها  ينقص  العالم،  تلفزيونات  باقي  تنتجه 
لكن  الحديثة،  التكنولوجيا  وعتاد  آليات  فقط 
منتوجا فنيا واحدا ال يكفي للتغطية على رداءة 
املشاهد  يجد  التي  التلفزيونية  األعمال  باقي 
املغربي نفسه مرغما على تتبعها، والتي زادته 
وجعلته  »كورونا«  زمن  في  وإحباطا  استياء 
يصوب عدستيه نحو تلفزيونات دولية والعالم 

الرقمي.

ترسانة  على  يتوفر  املغرب  إن 
الذين  املبدعني  الفنانني  من  كبيرة 
األدوار  أصعب  تجسيد  بإمكانهم 
بكل  والتشخيصية  التمثيلية 
كانت  ســواء  واستحقاق،  جـــدارة 
تاريخية  أو  كوميدية،  أو  درامية 
مع  لــكــن  غــيــرهــا..  أو  تــوعــيــة  أو 
العطالة  من  وخوفا  األســف،  كامل 
إلــى  معظمهم  يضطر  والـــجـــوع، 
تلفزيونية  أعــمــال  فــي  املــشــاركــة 
يغيب  حــيــث  هــزيــلــة،  بــمــضــامــني 
السيناريو وتحضر مكانه مجموعة 
أشخاص  عن  الصادرة  العشوائية  الكتابات  من 
ال عالقة لهم بالتأليف، كتابات محتواها ال يرقى 
ملستوى السواد األعظم من املواطنني، وال ترابط 
الناس،  تهم  رسائل  وال  املشاهد،  في  تناسق  وال 
معظم  ــإن  ف املمثلني،  هـــؤالء  حــظ  ولــســوء  لكن 
جام  يصبون  الــرديــئــة،  األعــمــال  تلك  مشاهدي 
غضبهم عليهم، علما أنهم ضحايا ما بات يعرف 
والسفاهة  التفاهة  حيث  التلفزيوني«،  بـ»املسخ 

شعار بعض املنتجني واملخرجني.
وكأن  يوحي  البئيس  التلفزيوني  املنتوج 
وكتاب  ومؤلفني  كتابا  يوميا  ينجب  ال  املغرب 
يعج  وطننا  أن  يعلم  والكل  السيناريوهات، 
الجهات  مبادرات  هو  ينقصهم  ما  وأن  بهؤالء، 
سياسة  إنهاء  على  والعمل  تجاههم،  املعنية 
األبواب املوصدة التي يسلكها التلفزيون ومعه 
تفوز  الــذيــن  املنتجني  مــن  املحظوظني  نخبة 
معظمها  أعمال  إنتاج  بعقود  سنويا  شركاتهم 

تافهة.
العمل  ملح  أن  ــئــك  وأول هـــؤالء  يـــدرك  متى 
التأليف،  في  وأخيرا  أوال  يكمن  التلفزيوني 
واختيار السيناريو الحامل لرسائل متنوعة تهم 

كل شرائح املجتمع.. رسائل التحسيس والتوعية 
والثقافة والترفيه الراقي؟ ومتى يدركون أنه من 
لحظة  آخر  بسيناريوهات  العمل  يتم  أن  العار 
سيناريوهات  بــحــث..  أو  دراســة  ــى  أدن ــدون  ب
مرتجلة، سيناريوهات »التويزة« حيث استنفار 
مشاهد  كتابة  أجل  من  األشخاص  من  مجموعة 
بسيناريو  للخروج  البعض  ببعضها  وربطها 
العيب  مــن  ــه  أن نـــدرك  متى  عــشــوائــي؟  واحـــد 
والعار شراء السيناريوهات من الشباب الواعد 

وقرصنتها ونسبها ألشخاص لم يكتبوها؟
إنها جرائم فنية تقتل روح الفن والكتابة لدى 
في  اإلبداعي  الفني  املسار  معها  وتقتل  الشباب، 

املغرب.
الشركات  وكل  إذن،  املغربي  التلفزيون  على 
السينمائية،  أو  التلفزيونية  لألعمال  املنتجة 
وجــوه  فــي  والتنافس  ــداع  اإلبـ بــاب  تفتح  أن 
ــاب واملــؤلــفــني لـــلـــروايـــات والــقــصــص  ــت ــك ال
العلمي  الخيال  وأفالم  والجغرافيا،  والتاريخ 
التي  الكتابات  ــواع  أنـ ــل  وك واملستقبليات، 
ال  ولم  تلفزيونية،  أعمال  إلى  تحويلها  يمكن 
ذات  بجوائز  سنوية  مسابقة  عن  اإلعــالن  يتم 
الفئة  هــذه  تحفيز  أجــل  من  عالية  مالية  قيمة 
أرشيف وخزان  لدينا  اإلبداع حتى يصبح  على 
إليه  الولوج  اإلنتاج  لشركات  يمكن  وفني  أدبي 
واالعتماد عليه كمرجع ذا قيمة من أجل البحث 

عن مواضيع راقية بطعم وبصمة مغربية.
و»باك  الزبونية  سياسة  تمتد  أن  يعقل  فال 
صاحبي« حتى في انتقاء كتاب السيناريوهات 
املنتجة  الشركات  انتقاء  إلــى  امــتــدت  بعدما 
شخص  أي  من  نجعل  أن  يمكن  وال  واملمثلني، 
شرائه  ملجرد  سيناريوهات  كاتب  أو  مؤلفا 
تعود  ممن  بعضها  قرصنة  أو  الغير،  مؤلفات 

لشباب واعد، ونقصي من هم أحق.

بوشعيب حمراوي



العدد: 1605 من 29 أبريل إلى 05 ماي 242022

متـابعات

يأتي عيد العمال هذه السنة في ظروف صعبة تعاني منها الطبقة العاملة واألجراء وسائر المغاربة، في ظل أزمة اجتماعية 
واقتصادية خانقة بالنسبة للكثير من الناس، وفي ظل تراجع دور النقابات العمالية التي كان لها وزنها داخل المجتمع خالل 

السنوات الفارطة، مقابل صعود الليبرالية والرأسمالية التي أصبحت تتحكم في مصير الطبقة العاملة وحتى النقابية.

املالحظ أن عيد الشغل هذه السنة 
يحل في ظل ارتفاع قياسي ملستوى 
البطالة، التي بلغت 12 املائة، حسب 
تقارير املندوبية السامية للتخطيط، 
وغياب فرص الشغب، باإلضافة إلى 
»كورونا«  جائحة  وتأثير  تداعيات 
تسريح  بعد  العاملة  الطبقة  على 
من  والــعــمــال  ــراء  األجــ مــن  اآلالف 
املقاوالت وغيرها، مما خلق احتقانا 
من  وزاد  مسبوق  غير  اجتماعيا 

تفاقم األوضاع االجتماعية لألسر.
حلول  إلــى  الحكومة  لجأت  وقــد 
العديد من  مؤقتة وترقيعية، حسب 
شغل  فــرص  لخلق  املتخصصني، 
»أوراش«  برنامج  مثل  مــحــدودة 
الشباب،  لطموحات  يرقى  ال  الذي 
ــزة ال  ــي ــدة وج ــر عــمــال ملـ ــه يــوف ألنـ
تتعدى 6 أشهر وبأجرة هزيلة، إلى 
جانب برنامج »فرصة« الذي يعتبر 
املستقبل،  مجهول  مشروعا  بدوره 
املستفيدين  الشباب  سيربط  ألنــه 
في  أدائــهــا  صعب  مالية  بــقــروض 
حــالــة تــطــور األزمـــة االقــتــصــاديــة 

العاملية نحو األسوأ.
يطرحها  التساؤالت  من  العديد 
الرأي العام حول دور النقابات التي 
ترفض االحتفال بذكرى عيد الشغل 
ألجل إرضاء الحكومة عوض إرضاء 
الشغيلة والدفاع عن حقوقها، حيث 
الرافضة  النقابات  بعض  قــرار  أن 
واختبائها  العمال،  بعيد  لالحتفال 

يتناقض  االحترازية،  التدابير  وراء 
مع الواقع العام الذي يعرف حضورا 
كرة  مباريات  في  غفيرا  جماهيريا 
القدم باملالعب الوطنية، خاصة وأن 
الحكومة  اتخذتها  التي  القرارات 
بسبب  كبرى  احتجاجات  تستحق 

الغالء املهول في األسواق.
الساحة  فــي  النقابي  فاملشهد 
الوطنية يعرف انقساما بني نقابات 
قصد  الحكومة  رضــا  عــن  تبحث 
العمومي، رغم  الدعم  االستفادة من 
الحالية  االجتماعية  األوضــاع  أن 
النقابات،  صفوف  توحيد  تتطلب 
للضغط على الحكومة قصد تسوية 
قررت  بينما  القضايا،  من  العديد 
احتفاالت  تنظيم  النقابات  بعض 
بعيدا  فقط  مقراتها  داخل  محدودة 

عن الشارع واإلعالم.

البطالة وتدهور 
المعيشة

 
ارتفاعا  البطالة  نسبة  وشهدت 
مــلــحــوظــا خـــالل الــســنــة األخــيــرة 
»كورونا«،  جائحة  تداعيات  بسبب 
وإغــالق  ــالس  إف فــي  تسببت  التي 
واملــقــاوالت،  الشركات  من  العديد 
وتسريح اآلالف من العمال واألجراء 

واملطاعم  والــفــنــادق  املصانع  مــن 
ومراكز النداء، ومن وكاالت األسفار 

وغيرها...
منها  رسمية،  تقارير  كشفت  وقد 
للتخطيط،  املندوبية السامية  تقرير 
تعاني  األســر  من  املائة  في   75 أن 
املعيشة،  مستوى  في  تدهور  من 
حيث كشفت 48 في املائة من األسر 
مصاريفها،  تغطي  مداخيلها  أن 
جميع  املائة  في   47 خسرت  بينما 
االقتراض  إلــى  ولجأت  مدخراتها 

لتحمل تكاليف املعيشة.
وكشفت املندوبية أن معدل البطالة 
من  املاضيتني  السنتني  خالل  انتقل 
12.3 في املائة على  11 في املائة إلى 
املستوى الوطني، بحيث سجلت أبرز 
نسبة في الوسط الحضري بـ 16 في 
املائة، خاصة لدى النساء، وأن عدد 
العاطلني تزايد بـ 120 ألف شخص 
العدد  ليصل  الحضري  الوسط  في 
عاطل  ألف  و500  ملليون  اإلجمالي 

على الصعيد الوطني.

حلول ضعيفة 
ومحدودة

ــرويــج  ــت ــال ــة ب ــوم ــحــك قـــامـــت ال
و»فــرصــة«  »أوراش«  لبرنامجي 

مهمني  مــشــروعــني  واعــتــبــارهــمــا 
واألوضاع  البطالة  تفاقم  من  للحد 
منها  يــعــانــي  الــتــي  االجــتــمــاعــيــة 
يعاب  مــا  لكن  املــغــربــي،  الــشــبــاب 
ــني، هــو  ــ ــروع ــشــ ــ ــن امل ــذيـ عـــلـــى هـ
والتحديات  االســتــمــراريــة  مشكل 
االقتصادية املقبلة، والغموض الذي 
بعد  املستفيد  الشباب  مصير  يلف 

انتهاء املدة الزمنية املحددة.
املحللني  ــن  م الــعــديــد  وحــســب 
والـــســـيـــاســـيـــني، فــــإن مــشــروع 
»اإلنعاش  مشروع  يشبه  »أوراش« 
فــرص شغل  يقدم  ألنــه  الــوطــنــي«، 
تتعدى  ال  زمنية محدودة  مدة  وفق 
بالنسبة  فقط  سنتني  أو  أشهر   6
الجمعيات  أن  معتبرين  للبعض، 
املدنية غير مؤهلة لتشغيل الشباب 
على  تتوفر  وال  املــشــروع  هــذا  في 
وتأطير  لتكوين  الالزمة  اإلمكانيات 

املستفيدين.
كما أن برنامج »فرصة« وجهت له 
عدة انتقادات، ألنه مشروع لقروض 
بمستقبل  الشباب  ستربط  بنكية 
ــات  ــحــدي ــت ــل ال ــي ظـ مـــجـــهـــول، فـ
تعيشها  الـــتـــي  والـــصـــعـــوبـــات 
تداعيات  بسبب  املغربية  املقاوالت 
االقتصادية  ــة  ــ واألزم الــجــائــحــة، 
الــعــاملــيــة، مــمــا جــعــل الــعــديــد من 
املشروع  هذا  أن  يؤكدون  املتتبعني 
لم  الذي  »مقاولتي«  برنامج  يشبه 

يكتب له النجاح.

احتجاج على األسعار 
والمحروقات

الديمقراطية  الكونفدرالية  أكــدت 
في  العمال  عيد  تخلد  أنها  للشغل، 
ــة عــلــى جميع  ــ ظــل اســتــمــرار األزم
االحتجاج  إلــى  داعــيــة  املستويات، 
على ضرب القدرة الشرائية للمغاربة 
في ظل االرتفاع املهول ألسعار املواد 
وصلت  التي  واملحروقات،  األساسية 

إلى مستوى غير مسبوق.
يقول يونس فيراشني، عضو املكتب 
الديمقراطية  للكونفدرالية  الوطني 
االحتفال  ــررت  ق نقابته  أن  للشغل، 
عيد  مــع  تزامنه  رغــم  العمال  بعيد 
الفطر، ألنه مناسبة مهمة للتعبير عن 
مطالب الطبقة العاملة في ظل السياق 
االجتماعي الذي نعيشه، والذي يعرف 
والغالء  األسعار  في  متتالية  زيادات 
للمواطنني،  الشرائية  القدرة  وتراجع 
تنتظر  العمالية  الطبقة  أن  مضيفا 
يلبي  اجتماعيا  حوارا  الحكومة  من 
املطالب، وأن يقدم عرضا في املستوى 
العمال  يعيشها  التي  األزمـــة  لحل 

وسائر املواطنني.
وأكد أن فاتح ماي هذه السنة يأتي 
»التوزيع  شــعــاره  مهم،  سياق  فــي 

تأدية  ــدل  ب لــلــثــروات  الــعــادل 

إعداد. خالد الــغازي

عيـد الشـغل بال شـغل 
في ظل تراجع دور النقابات العمالية وانتشار البطالة



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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متـابعات
يدعو  شعار  وهو  األزمــات«،  فاتورة 
في  شامل  بشكل  النظر  إعــادة  إلــى 
النموذج، خاصة بعد األزمة الوبائية 
وتداعياتها من أجل تقليص الفوارق 
واملجالية،  والطبقية  االجتماعية، 
ومن خالل التوزيع العادل للثروات، 
املتوسطة  ــفــئــات  ال وأن  ســيــمــا  ال 
الفاتورة،  تــؤدي  التي  هي  والهشة 
ويستغل  يغتني  الــبــعــض  بينما 
من  املزيد  يراكم  أن  أجل  من  األزمات 

الثروات.
وبــخــصــوص قــانــون اإلضــــراب، 
التي  الصيغة  أن  فيراشني،  أوضــح 
مقبولة  غير  القانون،  هذا  بها  طرح 
مع  ــتــالءم  ي ال  ألنـــه  نــهــائــي،  بشكل 
بل  املجال،  هذا  في  الدولية  املعايير 
االتحاد  بشهادة  تكبيلي  قانون  هو 
قانون  أن  مضيفا  للنقابات،  الدولي 
كليا  رفــضــا  مـــرفـــوض  ــراب  ــ ــ اإلض
يضرب  ألنه  بها،  املطروح  بالصيغة 
الــعــامــلــة،  للطبقة  ــا  دســتــوري حــقــا 
وأوضح أن الحوار االجتماعي يحتاج 
حتى  لجن،  وتكوين  املأسسة  ــى  إل
بعيدا  ومنتظم  دوري  بشكل  يصبح 
املسؤولني،  ومــزاجــيــة  الضغط  عــن 
لها  الــتــي  القضايا  مناقشة  قصد 

عالقة بقضايا الطبقة الشغيلة.
مهم  املحروقات  ملف  أن  واعتبر 
وحله  النقابيني،  الفاعلني  لدى  جدا 
التدخل  يمكنها  التي  الحكومة  بيد 
يعطيها  ــذي  ال القانون  تفعيل  عبر 
ــحــق فــي تــحــديــد هــامــش الــربــح  ال
سوق  فــي  األســعــار  سقف  وتحديد 
تعديل  انتظار  في  وذلك  املحروقات، 
بضبط  يسمح  ال  الــذي  القانون  هذا 
ــســوق الــوطــنــيــة، فــي ظــل وجــود  ال
الفاعلني  بــني  والــتــفــاهــم  االحــتــكــار 
أن  ــى  إل مشيرا  املــنــافــســة،  وغــيــاب 
امللف الثاني يكمن في قضية مصفاة 
إلعادة  بيعها  يجب  التي  »السامير« 
تشغيلها من جديد قصد ضمان األمن 

الطاقي للبالد.

غياب إرادة سياسية
 

الكاتب  املريزق،  مصطفى  أوضــح 
العام لفيدرالية النقابات الديمقراطية، 
في  يأتي  السنة  هــذه  مــاي  فاتح  أن 
الساحة  في  مستجدات  يعرف  ظرف 
ظل  وفــي  واالجتماعية،  السياسية 
جراء  مسبوق،  غير  اجتماعي  وضع 
لألسعار  املهول  االرتــفــاع  استمرار 
واملواد األساسية واملحروقات، وهذا 
سياسية  إرادة  غياب  ظــل  فــي  يقع 
اإلجراءات  التخاذ  للحكومة  حقيقية 
العبء  لتخفيف  واالستباقية  الجدية 
على القدرة الشرائية للطبقة العاملة 
وعــمــوم املــواطــنــني، وخــاصــة ذوي 
املواطن  أن  معتبرا  املحدود،  الدخل 
مسؤوليتها  يتحمل  ال  ضريبة  يؤدي 
جشع  من  السوق  يعرفه  ما  بسبب 
واحتكار  والــوســطــاء  للمتضاربني 
أخــرى  قضايا  جــانــب  ــى  إل الــســلــع، 

تغيب عنها.
وأوضح أن حضور الحكومة باهت 
حقيقية  سياسية  جرأة  لها  وليست 
لتخفيف  استباقية  إجــراءات  لوضع 
العبء على املواطنني ومعاناة الطبقة 
فاتح  يحل  السياق،  هذا  في  العاملة، 
لالحتجاج  يوما  يعتبر  ــذي  ال مــاي 
للحكومة،  الالشعبية  السياسة  على 
التي  املجتمعية  للتعبيرات  وإقصاء 
هذه  مــن  للخروج  تناقش  أن  يجب 
العاملية  بالتحوالت  املرتبطة  األزمة، 
الحكومة  أن  إال  األوكرانية،  والحرب 
لم تلتزم بتطبيق البرنامج االنتخابي 
ــني،  ــواطــن ــام امل ــ ــذي وضــعــتــه أم ــ ال
مبرزا  االجتماعية،  الدولة  وبأسس 
ــحــوارات  وال ضعيفة  الحكومة  أن 

التي تقوم بها صورية وليس حوارا 
باتفاق  للخروج  مؤسسا  اجتماعيا 
أن  بحيث  الجميع،  بني  عليه  متفق 
ويسير  فيه  متحكم  الحالي  الحوار 
ــذي تـــريـــده الــحــكــومــة  ــ بــالــشــكــل ال
والطبقة  الشارع  غضب  المتصاص 

العاملة.
بتحمل  مطالبة  الحكومة  أن  وقال 
الشرائية  القدرة  وحماية  املسؤولية 
العاملة،  الطبقة  ملطالب  واالستجابة 
الدخل  تحسني  استعجالي  وبشكل 
عموم  في  درهــم  بألفي  الزيادة  عبر 
والخاص  العام  القطاع  في  املوظفني 
العمومية،  املؤسسات  جميع  وفــي 
الذين  املتقاعدين  أجور  في  والزيادة 
وهزيلة،  محدودة  برواتب  يخرجون 
األدنى  الحد  في  الزيادة  جانب  إلى 

مبلغ  لــيــصــل  »الــســمــيــغ«  ــور  ــألج ل
القطاع  فــي  وحــتــى  ــم  درهـ آالف   5
الفالحي، ملواجهة الغالء الذي تعرفه 
تستطيع  وحــتــى  األســاســيــة  املـــواد 
املعيشة،  كلفة  تحمل  العاملة  الطبقة 
الضريبي  األداء  بمراجعة  مطالبا 
الدخل،  على  بالضريبة  يتعلق  فيما 
على  التقاعد  صندوق  إصالح  وعدم 

حساب الشغيلة.
غياب  يــعــرف  ــوضــع  ال أن  وأكـــد 
نقابية  أحزاب سياسية قوية وحركة 
والفساد  االختالالت  ملواجهة  قوية 
الطبقة  منها  تعاني  التي  واملشاكل 
تراجعا  هــنــاك  أن  مــبــرزا  العاملة، 
يجب  التي  النقابات  ألدوار  حقيقيا 
أن تقوم بدورها ملواجهة الخطر الذي 

يحدق باملجتمع املغربي.

تنسيقيات 
تسحب البساط

إلى  املركزية  النقابات  صمت  دفع 
وتنسيقيات  جديدة  نقابات  ميالد 
إليــصــال  تسعى  وعــمــالــيــة  مهنية 
ــاع عــن قــضــايــاهــا  ــدفـ صــوتــهــا والـ
بعض  أصبحت  بعدما  ومطالبها، 
مساندة  ــزاب  ــ األح مــثــل  الــنــقــابــات 
التهدئة  ــدور  بـ ــوم  ــق وت للحكومة، 

ــم ارتــفــاع األســعــار  والــوســاطــة، رغ
وتدهور القدرة الشرائية للمواطنني، 
ومحاصرة  العمال  حقوق  وهضم 

العمل النقابي.
السنوات  في  التنسيقيات  وبرزت 
القليلة املاضية على الساحة الوطنية 
كرقم أساسي في الحركة االحتجاجية 
الجديدة، مستغلة الفراغ الذي تركته 
فشلت  الــتــي  العمالية،  الــنــقــابــات 
الــقــرارات  مــن  للعديد  التصدي  فــي 
بينها  من  فرضتها،  التي  الحكومية 
ومشروع  التقاعد،  أنظمة  إصــالح 
وإلغاء  العمومية،  الوظيفة  هيكلة 
وما  والتعليم،  التربية  في  الترسيم 
بشعبية  تحظى  التنسيقيات  جعل 
املجتمع،  مــن  عريضة  فئات  وســط 
من  املتحرر  االجتماعي  خطابها  هو 

حيث  والنقابية،  الحزبية  القيود 
املتعاقدين،  األساتذة  تنسيقية  برزت 
وتنسيقية الزنزانة عشرة، وتنسيقية 
وتنسيقية  الــبــاحــثــني،  ــاتـــذة  األسـ
ــة،  ــح ــص ــني وتــنــقــيــي ال ــرضـ ــمـ املـ

وتنسيقيات فالحية وغيرها.
ــزوف الــســيــاســي  ــ ــع ــ ــم ال ــاهـ وسـ
ــام شــرائــح  ــضــم ــي فـــي ان ــاب ــق ــن وال
ــراء  ــ ــني واألجـ ــوظــف واســـعـــة مـــن امل
التنسيقيات  استغالل  في  للنقابات، 
مختلف  الستقطاب  الــوضــع  لــهــذا 
واملستخدمني،  واملهنيني  الفاعلني 
االجتماعي  الخطاب  تحول  بعدما 
حيث  ليبرالي،  خطاب  إلى  للنقابات 
أصبح وزن التنسيقيات كبيرا داخل 
فرض  من  تمكنت  لكونها  املجتمع، 
وجودها ومطالبها، ودفع الحكومات 

السابقة إلى االعتراف بها.

الزيادة في األجور
الديمقراطية  املنظمة  انــتــقــدت 
وتواطئها  الحكومة  تفرج  للشغل 
الصاروخي  االرتفاع  أمام  الضمني 
املواد  وأسعار  املحروقات،  ألسعار 
العنان  وإطالق  الرئيسية  الغذائية 
أربـــاح  لتحقيق  األزمــــات  لــتــجــار 
حرية  قــانــون  غطاء  تحت  خيالية 

األســـعـــار واملــنــافــســة والــتــمــلــص 
التي  وااللـــتـــزامـــات  الـــوعـــود  ــن  م
االنتخابية  الحملة  شعارات  كانت 
للفقراء  املعيشي  الوضع  لتحسني 

والطبقة العاملة.
القدرة  إلى حماية  املنظمة  ودعت 
من  والــحــد  للمواطنني  الشرائية 
وأسعار  املحروقات  أسعار  ارتفاع 
سن  عبر  الرئيسية،  الغذائية  املواد 
املقاصة،  نظام  وتدابير  إجـــراءات 
ومــراجــعــة قــانــون حــريــة األســعــار 
شركة  تشغيل  وإعـــادة  واملنافسة 
»السامير« وتمليكها للدولة في إطار 
أسعار  ودعم  الطاقي  األمن  ضمان 
والدقيق  البوتان  وغاز  املحروقات 
وتخفيض  املــائــدة،  وزيــت  والسكر 
نسبة الضريبة على القيمة املضافة، 

لألرباح،  سقف  تقنني  على  والعمل 
لوضع حد لفوضى األسعار والربح 

السريع واالغتناء الالمشروع.
تحسني  ضـــرورة  على  وشـــددت 
العاملة  للطبقة  الشرائية  الــقــدرة 
وتعويضات  أجـــور  فــي  بــالــزيــادة 
معاشات  ورفــع  والعمال  املوظفني 
حــقــوقــهــم  وذوي  املـــتـــقـــاعـــديـــن 
واملؤسسات  العمومية  بالقطاعات 
الترابية  والــجــمــاعــات  العمومية 
النظر  وإعـــادة  الــخــاص،  والقطاع 
وتخفيض  الجبائي،  الــنــظــام  فــي 
املضافة  الــقــيــمــة  عــلــى  الــضــريــبــة 
األساسية  الــغــذائــيــة  املـــواد  على 
أشطر  ــة  ــراجــع وم واملـــحـــروقـــات، 
وإلغائها  الــدخــل  على  الضريبة 

للمتقاعدين. بالنسبة 
دور  وتعزيز  على تقوية  وأكــدت 
حماية  وجمعيات  املدني  املجتمع 
في  العمالية  والنقابات  العام  املال 
واملفسدين  الفساد  وفضح  محاربة 
واملطالبة  ــام،  ــع ال ــال  املـ ونــاهــبــي 
ــوال املــنــهــوبــة  ــ ــ ــرجــاع األم ــاســت ب
مطالبا بتشغيل  الــدولــة،  لخزينة 
برامج  عن  والكف  العاطل  الشباب 
الترقيع والفرص الضائعة، وإدماج 
عليهم  املــفــروض  التعليم  أســاتــذة 
الوظيفة  أســالك  التعاقد في  نظام 
ضمانا  رجــعــي  وبــأثــر  العمومية 

لحقوقهم في االستقرار الوظيفي.

االتحاد يرفض االحتفال
للشغل  املــغــربــي  االتــحــاد  قـــرر 
بمناسبة  تظاهرات  أي  تنظيم  عدم 
اليوم العاملي للشغل، بسبب تزامنه 
ــارات  وزي وطقوس  الفطر  عيد  مع 
استحضار  مع  واألحباب،  األقــارب 
الحالة  من  بالرغم  الوبائي  الخطر 
االستمرار  يستلزم  مما  املستقرة، 
فـــي الـــحـــذر ومـــراعـــاة الــتــدابــيــر 
االحــتــرازيــة حــفــاظــا عــلــى صحة 
وسالمة املناضلني، مع اإلبقاء على 
االحتفال  ومظاهر  األشكال  جميع 
العمالي  والتضامن  واالحــتــجــاج 
داخل جميع مقرات االتحاد املغربي 

للشغل على الصعيد الوطني.
إن  لها:  بيان  في  النقابة  وقالت 
الطبقة العاملة املغربية ستخلد هذا 
»أوقفوا مسلسل  اليوم تحت شعار 
الشرائية  ــدرة  ــق ال عــلــى  الــهــجــوم 
الجماهير  وعموم  العاملة  للطبقة 
التهالك  إيــقــاع  على  الشعبية«، 
جــراء  الشرائية  للقدرة  املستمر 
أججته  الذي  األسعار  لهيب  ارتفاع 
األزمـــة الــوبــائــيــة واالضــطــرابــات 
على  ــرة  ــيـ األخـ الــجــيــوســيــاســيــة 

الساحة الدولية.
وانتقد نشطاء في مواقع التواصل 
بعيد  االحتفال  عن  النقابة  تراجع 
أساسية  محطة  يعتبر  الذي  العمال، 
املطالب  وتأكيد  الحكومة  ملطالبة 
الطبقة  منها  تعاني  التي  واملشاكل 
االجتماعية  األزمة  ظل  في  العمالية، 
االحتفال  عدم  أن  معتبرين  الحالية، 
هو مجاملة للحكومة التي ال تتحمل 
مسؤوليتها فيما يقع داخل املجتمع.

مذكرة نقابة 
االستقالل

وجــهــت نــقــابــة االتـــحـــاد الــعــام 
إلــى  ــرة  مــذك بــاملــغــرب،  للشغالني 
رؤيتها  فيها  تبرز  الحكومة  رئيس 
بــخــصــوص مـــجـــريـــات الـــحـــوار 
االجتماعي، مطالبة بالزيادة العامة 
ومستخدمي  املوظفني  أجــور  فــي 
العمومية  واملؤسسات  القطاعات 
ــراء  والــجــمــاعــات الــتــرابــيــة، وأجـ
 10 عن  يقل  ال  بما  الخاص  القطاع 

في املائة من األجور الحالية.
وطالبت بتخفيض العبء الضريبي 
التحمالت  ذوي  مــن  األجــــراء  عــلــى 
ــل املـــحـــدود  ــدخــ ــ ــة وال ــي ــاع ــم ــت االج
األعمال  تنظيم  وتشجيع  واملتوسط، 
االجتماعية وتجويدها، وتفعيل السلم 
لالتفاقيات  طبقا  لــألجــور  املتحرك 
الحد  وتوحيد  السابقة،  االجتماعية 
الفالحي  القطاع  بني  لألجر  األدنــى 
رفع  ضــرورة  مع  الصناعي  والقطاع 
الفالحي  بالقطاع  لألجر  األدنى  الحد 

الذي لم يتحرك لسنوات.
الــرفــع من  وأكــدت على ضــرورة 
الشرائية  الــقــدرة  لدعم  املعاشات 
الضريبي  اإلعفاء  عبر  للمتعاقدين 
املفاوضة  ومأسسة  املــعــاش،  عــن 
املؤسسات  مستوى  على  الجماعية 
إلى  اللجوء  وتشجيع  واملــقــاوالت 
الجماعية  الشغل  اتفاقيات  خيار 
املهنية،  العالقات  لتنظيم  كوسيلة 
وطنية  جائزة  تخصيص  خالل  من 
ــرار  ــ لــلــمــفــاوضــة الــجــمــاعــيــة وإق
الصفقات  مستوى  على  التحفيزات 
ــدرات  ــق الــعــمــومــيــة، وكـــذا دعـــم ال

التعاقدية للنقابات املهنية.

العديد من التساؤالت يطرحها الرأي العام حول دور النقابات التي ترفض االحتفال 
بذكرى عيد الشغل ألجل إرضاء الحكومة عوض إرضاء الشغيلة والدفاع عن 

حقوقها، حيث أن قرار بعض النقابات الرافضة لالحتفال بعيد العمال، واختبائها وراء 
التدابير االحترازية، يتناقض مع الواقع العام الذي يعرف حضورا جماهيريا غفيرا في 

مباريات كرة القدم بالمالعب الوطنية، خاصة وأن القرارات التي اتخذتها الحكومة 
تستحق احتجاجات كبرى بسبب الغالء المهول في األسواق.



 المؤسس: مصطفى العلوي 

 مدير  النشر: الطيب العلوي

 مديرة  التحرير: حكيمة خلقي 

 رئيس التحرير: سعيد الريحاني 

  القسم الرياضي: كريم إدبهي 

 ربورتاج: خالد الغازي

 كتاب الرأي:
 بوشعيب اإلدريسي  
 عبد الرحيم بن سالمة
 عبد الواحد بنمسعود

 التصفيف: خديجة حلبي
 األرشيف: حسن سرين

 مراجعة النصوص: جميلة حلبي

 المراسلون: 
زهير البوحاطي

عبد الله جداد
نور الدين هراوي

زوجال بلقاسم
عزيز الفاطمي

عادل الصبار
06 64 49 40 24

pub@alousboue.ma

 اإلخراج الفني: محمد الغولي
 المشرف على الموقع : محمد الصافي

 العنوان:
 12 شارع األمير موالي عبد هللا - الرباط

 الهاتف: 47 80 70 37 05
 الفاكس: 49 80 70 37  05

info@alousboue.ma :البريد اإللكتروني 
www.alousboue.ma :الموقع اإللكتروني 

 اإليداع القانوني:  28 جوان 1965

 القسم التجاري:

األسبوع الصحفي 
تصدر  عن دار النشر

 دنيا بريس شركة محدودة.

 السحب: مطابع ماروك سوار
 التوزيع: سابريس

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

26

  ثقـافة

العدد: 1605 من 29 أبريل إلى 05 ماي 2022

  

 مؤسسة آل سعود تحصي 
مصادر الملحون المغربي

امللحون  »فن  بالعاصمة االقتصادية بعنوان:  للكتب  في إطار معرض 
باملغرب، دواوين ودراسات«، نشرت مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود 
للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية بالدار البيضاء، إحصاًء حديثا 
االطالع  يمكن  الذي  امللحون،  وشعر  فن  في  الباحثة  املكتوبة  للمصادر 
عليه رقميا عبر املوقع اإللكتروني للمؤسسة، حيث اُتخذت هذه املبادرة، 
وفق املؤسسة الواقفة وراءها، »تعريفا بهذا الفن املغربي األصيل، الذي 

تعود جذوره إلى العصر املوحدي«.
امللحون  قصائد  بعض  على  الضوء  »تسليط  املعرض  ــروم  ي كما 
التاريخية  ــدراســات  »ال ــراز  وإبـ املكتبة«،  فــي  املتوفرة  ونصوصها 

والحضارية واالجتماعية واللغوية والصوتية حول هذا الفن«.
ودراســات  ومقاالت  كتب  عناوين  البيبليوغرافيا  هذه  وتضم  هــذا، 
والفرنسية  العربية  بينها  من  متعددة،  بلغات  املغربي  امللحون  عن 

واإلنجليزية واألملانية.

5 مغاربة يفوزون بجائزة دولية للقرآن الكريم
الخبير الملوكي يقدم كتابه: 

بالدي  الـدار  الكـــبيرة
نــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــش 
اخلــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــر يف 
الـــشـــأن الــتــربــوي 
والــــــــــــــفــــــــــــــاعــــــــــــــل 
اجلــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــوي 
املــــــــــــــعــــــــــــــروف يف 
املدني،  املجتمع 
املــلــوكــي،  محمد 
مؤلفه  مـــؤخـــرا، 
الــــــــــــــــذي يــــضــــم 
ــة مــن  ــوعـ ــمـ مـــجـ
الــــــــقــــــــصــــــــائــــــــد 
الـــــــــوطـــــــــنـــــــــيـــــــــة 
أمـــــــام ثـــلـــة مــن 
األســــــــــــــــاتــــــــــــــــذة 

أبــي  والــبــاحــثــن واملــخــتــصــن يف فــضــاء جمعية 
رقــــــــراق، ويف رحــــــاب جـــامـــعـــة مــحــمــد اخلـــامـــس 

بالرباط.
ــة،  ــ ــلـــقـــاءات شـــهـــدت حـــضـــور شــخــصــيــات وازنـ الـ
ــادة كــبــيــرة بــاملــؤلــف الــــذي حظيت  ــإشـ ومتـــيـــزت بـ
بعض قصائده باهتمام الفنانن، حيث مت تلحن 

3 قصائد وطنية عرفت طريقها إلى اجلمهور.
ــار وطــنــي عـــام يف مــجــال  نــذكــر أن املــلــوكــي إطــ

التربية والتخييم واخلبرة اجلمعوية.

»جـــازا بالنـــكا« في حلة جديدة

مسابقة  جــوائــز  ضمن 
الكريم  للقرآن  »التحبير 
فــي   »2022 ــه  ــومـ ــلـ وعـ
)دورة عام  الثامنة  دورتها 
خمسة  فـــاز  الــخــمــســن(، 
أجمل  مسابقة  في  مغاربة 
ترتيل للقرآن الكريم، بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
وعن فئة »كافة الجنسيات 
األول  باملركز  فــاز  ــور«،  ذكـ
املغربي عبد الباسط وراش 
مــتــبــوعــا بــمــنــجــد حــمــزة 
الثالث  املركز  وفي  ثانيا، 

فازت  فيما  ــروم،  ك إلياس 
نفس  ــي  ف األول  بــاملــركــز 
خديجة  )إنـــــاث(،  الــفــئــة 
بزينب  مــتــبــوعــة  أجــبــار 

لشهب في املركز الثاني.
بتقنية  نظم  حفل  وفــي 
أشــرف  املــرئــي،  التناظر 
في  الفائزين  تكريم  على 
الجائزة،  فئات  مختلف 
ــد  ــن زاي الــشــيــخ ســيــف ب
رئيس  نــائــب  نــهــيــان،  آل 
مــجــلــس الــــــوزراء وزيـــر 

الداخلية.

 23( للكتاب  العاملي  لليوم  تخليدا 
 10( للقراءة  الوطني  واليوم  أبريل( 
ماي(، أعلنت وزارة الشباب والثقافة 
مكتبة  في  اشتركت  أنها  والتواصل، 
تتيح  األنترنيت  شبكة  على  رقمية 
مجانا  لالطالع  القراء  ولــوج  خدمة 
حيث  كتاب،  ألف   36 يناهز  ما  على 
جاء في بالغ للوزارة أن رابط الولوج 
للمكتبة، وكذا مفاتيح الدخول إليها، 
باملكتبات  املسجلن  للقراء  متاحة 

ــز  ــراك الــوســائــطــيــة وبــمــكــتــبــات امل
يمكن  أنه  إذ  لها،  التابعة  الثقافية 
هذه  رصيد  على  االطــالع  للمعنين 
املكتبة سواء داخل فضاءات القراءة 
ــن بــعــد بــواســطــة  الــعــمــومــيــة أو ع
اإللكترونية  واللوحات  الحواسيب 

والهواتف الذكية.
ــه، فــإنــه يتم  وحــســب الــبــالغ ذاتـ
أكثر من  اختيار اإلصــدارات من بن 
400 ناشر، كما يتم أسبوعيا تحين 

»كاتالوغ« املكتبة، مبرزا أن ما يميز 
هذه األخيرة هو رصيدها املوسوعي 
والفئات  املــضــمــون  حسب  املنظم 
من  تسعى  الـــوزارة  وأن  العمرية، 
ــة إلــى  ــخــدم خـــالل تــقــديــم هـــذه ال
للمكتبات  الرقمية  الخدمات  تنويع 
نشر  فــي  واملساهمة  الوسائطية، 
بتطبيقات  مرتبطة  جديدة  ممارسات 
النشر  مجال  في  املعلومات  تقنيات 

والقراءة.

36 ألف
كتاب رقمي 
رهن إشارة 

القــــراء

بعد عامن من الغياب بسبب الوضعية 
»كــورونــا«،  فيروس  وانتشار  الوبائية 
 1 من  البيضاء،  الــدار  مدينة  تستضيف 
الــدورة  فعاليات   ،2022 يوليوز   3 إلى 

الخامسة عشر ملهرجان »جازا بالنكا«.
فإن  املنظمة،  للجهة  بــالغ  وحــســب 
الدافئة  بــأجــوائــه  سيعود  »املــهــرجــان 
برنامج  بمعية  ولقاءاته  واكتشافاته 
الطلق،  الهواء  في  املوسيقية  للحفالت 
حــيــث تــســود أجـــــواء فــنــيــة وشــغــف 
موسيقى  إلى  املمتدة  الجاز  بموسيقى 
أن  كما  والسول«،  روك  والبوب  الفانك 

فريق »جازا بالنكا« واصل، خالل العامن 
برنامج  تقديم  أجل  من  العمل  املاضين، 
غني لرواد هذا املهرجان، يضيف املصدر.
مهرجان  أن  املــنــظــمــون  وأكـــد  هـــذا، 
األولى  نسخته  منذ  عمل  بالنكا«  »جــازا 
حتى  تطويره  مواصلة  على   ،2006 في 
أن  حيث  محبيه،  لتطلعات  يستجيب 
»مهرجان هذه السنة يكتسي حلة جديدة، 
لعشاق  يمكن  حيث  جديد  لفصل  ويدشن 
مدى  على  االنــخــراط،  الفني  اللون  هــذا 
ثالثة أيام، في جو خاص تتخلله العديد 

من املفاجآت«.



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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 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
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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

ذكرتاني  السابق،  املــقــال  فــي  عنهما  املتحدث  الــصــورتــان 
وحتى  عشر  والتاسع  عشر  الثامن  القرن  في  األمريكي  باملجتمع 
مارغريت  العبقرية  الكاتبة  ألفت  حينما  العشرين،  القرن  بداية 
ميتشل، رواية »ذهب مع الريح«، وهي روائية أمريكية كانت مأخوذة 
في صغرها بقصص الحرب األهلية التي انتهت قبل والدتها بنحو 
بنهم  القراءة  تحب  وكانت  أقربائها،  من  سمعتها  والتي  عاما،   35
عام  تزوجت  والقصص،  املسرحيات  من  عددا  صباها  في  وكتبت 
الطالق  منها  ليجعل  زوجها  عن  انفصلت  قليلة  فترة  وبعد   ،1922
نفسها  على  معتمدة  وعملت  العصر،  وروائيات  كاتبات  أكبر  من 
وكأنها هي الصورة التي نزلت من ذلك القطار تنتظر من يحضنها 
فاحتضنها عالم األدب، وبدأت بكتابة روايتها التي أتمتها بعد 10 

سنوات، لتغدو من أشهر الروايات األمريكية على اإلطالق.. 
رجلها  في  املــرض  أصابها  التي  الكاتبة  بهذه  الشهرة  بلغت 
وأقعدها وحاربت الطالق وامللل بالتفرغ لقصة تصور فيها مآسي 
وبالخصوص  الحروب،  أغنياء  والجديدة وجشع  القديمة  الحروب 
شخصية املرأة الحديدية ذات العزيمة التي ال تقهرها الحياة بقدر 
فيلم  في  »سكارليت«  كشخصية  شامخة  وتظل  الحب  يقهرها  ما 
مربية  الغليظة  السوداء  تلك  يذكر  ال  منا  ومن  الريح«،  مع  »ذهب 
»سكارليت«، والتي كانت الوحيدة التي تستطيع أن تؤنب الجميلة 
لها  مخلصة  وظلت  سلوكياتها  في  أحيانا  تتحكم  بل  »سكارليت«، 
جديد  من  النهوض  على  وساعدتها  والحرب  الفقر  أزمات  كل  في 
من براثن املآسي.. إنها هاتي ماكدانيال، ممثلة أمريكية استطاعت 
أن تحصل على جائزة األوسكار كأفضل ممثلة مساعدة عن أيقونة 
السينما العاملية فيلم »ذهب مع الريح«، وحصلت على األوسكار عام 
1960 لعملها باإلذاعة  1940، ونجمتني على ممشى املشاهير سنة 
شاشة  على  تظهر  أن  قبل  وراقصة  كمغنية  وعملت  والسينما، 
مواطن  أول  فكانت   ،»The Golden West« فيلم  في  السينما 
أسود يفوز بجائزة األوسكار، وأول امرأة من أصل إفريقي تغني في 
اإلذاعة، وأول مواطن أمريكي من أصل إفريقي يحضر حفل جوائز 

األوسكار كضيف وليس كخادم.
السياسي  التاريخ  في  منعطفا  ذاتــه  حد  في  الحدث  واعتبر 
األمريكي وكيف استطاعت السينما أن توحد الشعوب وأن تساهم 
في القضاء على امليز العنصري، إذ تم منعها من الجلوس في قاعة 
االحتفال مع بقية املحتفلني، وتم إجالسها مع مدير أعمالها األبيض 
ذوو  واعتبر  القاعة،  طــرف  على  لشخصني  منفصلة  طاولة  على 
البشرة البيضاء ذلك جائزة أهم من األوسكار، كونها حظيت بجائزة 
الجلوس مع البيض في قاعة مخصصة لهم حتى لو كان ذلك على 
شديدا  نقدا  كذلك  واجهت  أنها  واألغرب  القاعة،  من  قصية  أطراف 
والعنصرية  التنميط  من  اغتاظوا  ألنهم  السوداء،  البشرة  ذوي  من 
الشديدة التي شهدتها هذه الحقبة الزمنية، حيث كان ينحصر دور 
أصحاب البشرة السمراء في السينما وفي الواقع، في العمل كخدم 
بشدة عن  ماكدانيال  هاتي  دافعت  لذلك  البيضاء،  البشرة  ألصحاب 
موقفها قائلة: »أنا أفضل العمل كخادمة في السينما بدال من العمل 
العمل قدمت نموذجا  الواقع، وأنا أيضا من خالل هذا  كخادمة في 

مثقفا راقيا وجميال«.
ومن منا ال يتذكر في الرواية والفيلم األقوال الجميلة التي تنشر 
لحد اليوم في بوسطات التواصل االجتماعي دون أن يعرف ناشروها 
أنها مستمدة من رواية »ذهب مع الريح« كـ: »ثارت في عروقها دماء 
الذي  ريت،  تستعيد  أن  وقررت  الهزيمة،  يعرفون  ال  الذين  أسالفها 
أحبته دون أن تشعر، وأدركت أنها قادرة على ذلك، وخاطبت نفسها 
والفوز  الهدف  على  مصممة  كامرأة  تلني  ال  التي  العصبية  بنفس 
كل شيء  وذهب  كل شيء  هي  ودمرت  أحبها  استثنائي  رجل  بقلب 
مع الريح، ولكنها تطمع في حب األرض تارا، وعودته واالرتماء في 
ذلك غدا..  الحنونة مامي: سأفكر في كل  السوداء  أحضان مربيتها 
غدا عندما أصل إلى تارا.. إنه فجر يوم جديد«، وهي آخر عبارة في 
القصة تذكرتها في تلك الصورة التي تنزل منها تلك الجميلة تفكر 
»اسمعي يا سكارليت، إن الحب كاإلناء  في فجر جديد في حياتها: 

الزجاجي، إذا أصيب بعطب فال يمكنني إصالحه«.

بين اليأس واألمل.. 
يـــولد  اإلبــــداع

يتـــبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات

العدد: 1605 من 29 أبريل إلى 05 ماي 2022

 »21 »التوليي  رواق  يحتضن 
للطاهر  البيضاء، معرضا  بالدار 
الروائي، بل  بن جلون، ال بصفة 
وذلــك  تشكيليا،  فنانا  بصفته 
مــاي   30 ــى  إلـ  10 ــن  م ابـــتـــداء 
الرواق  هذا  يتيح  حيث   ،2022
وّقعها  حديثة  لوحات  اكتشاف 
الكاتب املغربي الفرنسي الطاهر 
بن جلون، من خالل معرض فردي 

تحت عنوان: »لون الكلمات«.
ولم يكن الطاهر بن جلون بعيدا 
إذ  التشكيلية،  الفنون  عالم  عن 
وقع عددا من القراءات في أعمال 
املوروث  ضمن  ومكنونات  فنية، 

املغربي.

معـــــــرض 
»لون الكلمات« 
في الدار البيضاء 

ساخـــنة مذكرات 

2

إطالق  »الماراطون  الفني«  في  المغرب

في  اإلقليمي  اليونسكو  مكتب  سينظم 
الـــوزارة  مــن  بتمويل  املــغــاربــيــة،  الــبــلــدان 
االقتصادي  للتعاون  األملانية  االتــحــاديــة 
الثقافة  وزارة  مــع  وبــشــراكــة  والتنمية، 
مؤسسة  من  وتنفيذ  والتواصل،  والشباب 
ــاراطــون  »امل )سينظم(  الثقافية،  »أنــيــا« 
الفني« أيام 6 و7 و8 ماي 2022 في الرباط، 
كمحرك  »املوسيقى  مشروع  إطار  في  وذلك 

للتنمية املستدامة في املغرب«.
عالقات  عقد  إلــى  املــشــروع  هــذا  ويهدف 
املوسيقى،  الفنانني واملهنيني في قطاع  بني 
ــرص لــلــتــعــاون والــعــمــل،  ــدف خــلــق فـ ــه ب
االقتصادية  التنمية  في  املشاركة  وبالتالي، 

لقطاع املوسيقى املغربية.
يأتي  »موسيقى#1«،  ملــشــروع  وكتتمة 
للتنمية  كــمــحــرك  ــقــى  »املــوســي مــشــروع 
إلى  يطمح  ــذي  ال املــغــرب«،  في  املستدامة 
في  القيم  سلسلة  تطوير  فــي  املساهمة 
خلق  خالل  من  املغرب  في  املوسيقى  قطاع 
واملساهمة  للشباب،  جــديــدة  عمل  فــرص 
يأتي  كما  للبالد،  املستدامة  التنمية  في 
الجديدة  النسخة  فــي  الفني  املــاراطــون 
املشاركني  ليمنح  »موسيقى#2«،  للمشروع 
لتعزيز  الفرصة  ــورة،  ــذك امل ــدورات  ــ ال فــي 
الوطنية  املوسيقية  الساحة  في  حضورهم 

والدولية. 

سلمى رشيد: أنا المطربة 
رقم 1 في المغرب 

وأحالم رفضت وجودي معها 

»كالم  برنامج  على  ضيفة  حلولها  خــالل 
»إم بي سي  قناة  الذي يعرض عبر  الناس« 
مصر«، قالت الفنانة املغربية سلمى رشيد، 
رقم  كاملطربة  اليوم  نفسها  تصنف  أنها 
فنان  أي  تسمية  رافضة  املغرب،  في  واحد 
بأنه املطرب األول في املغرب كونها ستظلم 
اآلخرين في حال قامت بذكر أي اسم بحد 

ذاته. 
كما أكدت سلمى أن عالقتها مع الفنانة 
أحالم عادية، رغم أن هذه األخيرة رفضت 
ظهورها معها في أحد املهرجانات املقامة 
تعاقدها  املغرب، وكان شرطها إلتمام  في 

من  سلمى  اســم  إزالــة  هــو  املهرجان  مــع 
هذا  رشيد  سلمى  ــررت  ب حيث  حفلها، 
أن  أراد  ربما  شخص  بوجود  املوضوع 
وأن  خاصة  أحــالم،  مع  عالقتها  يفسد 
التحكيم  لجنة  كانت عضو  األخيرة  هذه 

وأنــه  منه،  تخرجت  ــذي  ال البرنامج  فــي 
املياه  في  يصطادون  أشخاص  يوجد 

الفتنة  خلق  ويحاولون  العكرة 
ــت أن  بــني الــفــنــانــني، وأضــاف
عادت  نفسه  املهرجان  إدارة 
واتصلت بها بعد عدة سنوات، 

إلحياء  معها  التعاقد  بهدف 
إحدى الحفالت، لكنها رفضت ذلك. 
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كان املهدي بنبركة قد اتصل، 
من جنيف، بالطالب املغربي الذي 
يحضر أطروحة في التاريخ واسمه 
له  وضرب  ــوري«،  األزم »التهامي 
بعد  الثالثة  الساعة  فــي  مــوعــدا 
أكتوبر   29 ــوم  ي ظهر   - الظهر 
»األزمـــوري«  الطالب  ولكن   -  1965
صرح أمام املحكمة بأن املهدي اتصل 
به تلفونيا صباح نفس اليوم، وطلب 
في  ومقابلته  املــوعــد،  تغيير  منه 
الساعة  على  »الشانزليزي«  شــارع 
جلسة  فــي  ملرافقته  عشر  الــحــاديــة 
بإنجاز شريط سينمائي. مرة  تتعلق 
كان  بنبركة  املهدي  أن  يظهر  أخرى 
يعتزم تقديم الطالب »األزموري« إلى 
ليخلفه في  بالفيلم  املهتمة  املجموعة 
اإلشراف السياسي على ذلك الشريط، 
آخر  الحضور. سؤال  منه  لذلك طلب 
ملاذا  االختطاف:  ظــروف  على  هيمن 
أراد املهدي بنبركة تقديم موعده مع 
الثالثة؟  الساعة  بدل  املغربي  الطالب 
هل ألن املهدي ارتبط بموعد آخر في 
االتصال  موعد  هــو  الساعة،  نفس 
رجوعه  يستهدف  ــذي  ال السياسي 
املهدي  أخذه  هناك سرا  إن  للمغرب؟ 

معه.. وإلى األبد.
ــد املــهــدي بــنــبــركــة في  ــد وجـ وقـ
بانتظاره  عشر  الــحــاديــة  الــســاعــة 
رافقه  الـــذي  »األزمـــــوري«  الــطــالــب 
سيارة  منت  على  املحدد  املوعد  إلى 
تاكسي، أوصلتهما إلى جنبات شارع 
فقرر  الــوقــت،  قبل  جيرمان«  »ســان 
املهدي بنبركة النزول بعيدا عن مكان 
األقــدام..  على  قليال  واملشي  املوعد، 
ماذا دار من حديث أثناء هاته الجولة 
الثانية  الساعة  إلى  استمرت  التي 
يدري،  أحد  ال  دقيقة؟  وعشرين  عشر 
وهو  »األزمـــــوري«،  الــطــالــب  أن  إال 
املعني باألمر، صرح ألحد الصحفيني 
الذين كان يعرفهم في املغرب، واسمه 
بنبركة  املهدي  أن  مــوراتــي،  روجــي 
قال له عندما كانا يتجوالن في األزقة 
جيرمان«:  »ســان  لشارع  املــجــاورة 
إلى  الــدخــول  يف  النية  ــدي  ل ))إن 
املغرب، للمشاركة يف حكومة ائتالف 
الصحفي  ســجــل  ــد  وقـ وطـــنـــي((، 
التصريح  هــذا  مــوراتــي  الفرنسي 

الصادر عن الطالب »األزموري«.
األولـــى،  املــحــاكــمــة  جلسة  وفـــي 
طلب   ،1966 أكــتــوبــر  خــامــس  يــوم 
املـــحـــامـــي الــفــرنــســي املــشــهــور، 
الطالب  حضور  فينيانكور،  تيكسيي 
ــلــشــهــادة، وعــنــدمــا  »األزمـــــــوري« ل
ــدم املــحــامــي  ــوري« قـ ــ ــ ــف »األزمـ وقـ
الطالب  مــن  وطــلــب  الــشــريــط،  ذلــك 
ما  ينفي  أو  يؤكد  أن  »األزمــــوري« 
ــوري«  »األزم الطالب  فأكد  فيه،  ورد 
تصريحه للصحفي موراتي. تيكسيي 
املحامني  كــبــار  أحـــد  فــيــنــيــانــكــور، 
الفرنسيني وكان محامي »لوبيز«، ثم 
ترشح بعد املحاكمة ملنافسة الجنرال 
دوغــــول فــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة 
الفرنسية أثناء االنتخابات الرئاسية.
ولكن العصابة التي كانت تنتظر 
الساعة  في  بنبركة  املهدي  وصول 
مقهى  إلــى  وحــيــدا  عشر  الثانية 
فأصيبت  انتظارها  طــال  »لــيــب«، 
ــرة، خــصــوصــا وأن  ــيـ بــشــبــه حـ
حسب   - سوشون  الشرطة  ضابط 
- ال يعرف املهدي بنبركة،  تصريحه 
»لوبيز«،  على  معتمدا  كــان  وإنــمــا 
جلدية  بقبعة  متسترا  ــان  ك الـــذي 
ومعطف جلدي وشنبات اصطناعية، 
بنبركة،  باملهدي  معرفا  يشير  لكي 
وهو الذي رآه عشرات املرات، سواء 
في مطار »أورلي« أو ربما في املغرب، 
فــوقــف ضــابــط الــشــرطــة ســوشــون 
فندق  ــاور،  ــجـ املـ ــنــدق  ــف ال ــة  ــبــواب ب
الشرطي  خليفته  وأرســل  »طــاران«، 
ــاب »الــدروكــســتــور«،  ــى ب فــواتــو، إل
الرئيسي  املسير  »لوبيز«،  اقتعد  فيم 
»ليب«.  مقهى  في  طاولة  للعملية، 
ــز« مـــن طـــرف رئــيــس  ــي ــوب ســئــل »ل

املحكمة عن سر تستره خلف نظارته 
أن  يريد  يكن  »لم  أنه  فأكد  وشنباته، 
يكتشف الصحفي بيرنيي وجوده في 
حالة إذا ما حصل شيء غير منتظر«، 
موقف  وقصد  »لوبيز«  وقف  وبغتة، 
إليه  ضابط الشرطة سوشون وأشار 
الذي  بنبركة  املهدي  إلى  نظره  الفتا 
مفاجأة  ولكن  الشارع،  بجانب  ظهر 
سوشون  الشرطة  وضابط  »لوبيز« 
هي هذا الرجل الثاني املرافق للمهدي 
الوقت  لهما  يبق  لم  ولكن  بنبركة، 
للتراجع.. فتقدم سوشون من املهدي 
من  يبتعدا  أن  منه  وطلب  بنبركة 

فندق  بوابة  عند  ويتكلما  االزدحــام، 
أخرج  الوقت،  نفس  وفي  »طــاران«، 
الفرنسية  الشرطة  بطاقة  جيبه  من 
ــا لــه تــأكــيــدا  ــره ــه الــرســمــيــة، وأظ

جعل  ــذي  ال العنصر  وهــو  لهويته، 
الواقع  لألمر  يمتثل  بنبركة  املهدي 
الفندق،  بوابة  وعند  احتياط.  دون 
سوشون  الفرنسي  الــشــرطــي  قــام 
القانون،  عليه  يفرضه  الــذي  بــدوره 

له  فطلب من املهدي بنبركة أن يدلي 
ببطاقة تعريف وهوية - ليتأكد فعال 
من أنه بصدد التحدث إلى الشخص 
بعينه - فأخرج املهدي بنبركة جواز 
وقدمه  جــزائــري،  دبلوماسي  سفر 

لضابط الشرطة.
اعترف ضابط الشرطة سوشون 
لقاضي البحث بجزئيات املحادثة 
املهدي  وبــني  بينه  دارت  الــتــي 
والتي  اللحظات،  تلك  في  بنبركة 

أوجزها كما يلي:
باإلجابة،  أستسمحكم  سوشون: 
املهمة  نــوع  لي  تقولوا  أن  لكم  هل 

التي جئتم من أجلها لباريس؟
جئت  لقد  تــأكــيــد..  بكل  املــهــدي: 
مهتمني  أشــخــاص  ملقابلة  لفرنسا 

بإنجاز فيلم عن االستعمار.

أنــكــم في  تــظــنــون  أال  ــون:  ــوش س
باريس من أجل هدف سياسي؟

املهدي: لم أحضر لفرنسا من أجل 
العمل السياسي.

لكم  أن  املــؤكــد  بينما  ســوشــون: 

وقد  سياسية،  شخصيات  مع  موعدا 
وإذا  عندهم،  آخذكم  أن  مني  طلب 

أردتم، فسأسوقكم إليهم.
أشار  ــردد،  ت كبير  ــدون  وب هنا.. 
الشرطة  ضابط  إلى  بنبركة  املهدي 
ــول، وتـــوجـــه إلـــى ســيــارة  ــب ــق ــال ب
»بيجو«، نوع 403 التي أشار إليها 
فتح  وقــد  بيده،  سوشون  الضابط 
املهدي بنفسه باب السيارة قبل أن 
يترك للضابط سوشون تكليف نفسه 
ولكن  الحركة،  بهاته  القيام  عناء 
السيارة،  يدخل  أن  وقبل  املهدي، 
))أنتم  قائال:  سوشون  إلى  التفت 

فعال من الشرطة الفرنسية؟((.
بنبركة  املــهــدي  ركــب  إذن،  ــاذا  مل
أن  يعرف  يكن  لم  لو  السيارة  في 
له  يكن  لم  ولو  سياسيا؟  موعدا  له 
إلى  حضر  قد  يكن  لم  ولــو  موعد، 
باريس إال من أجل الفيلم، لفطن إلى 
أن ضابط الشرطة يكذب عليه، وكان 
بإمكانه أن يرفض، أو أن يصيح أو 
في  الشارع  كان  فقد  يستنجد..  أن 
تلك األثناء غاصا بمئات املارة، ثم، 
وهذا هو األهم، ملاذا لم يبلغ لرفيقه 
الطالب »األزموري« الذي كان واقفا 
ضابط  مع  نقاشه  جزئيات  ينتظر، 
إني  لــه:  يقل  لم  ملــاذا  بل  الشرطة، 
غــيــرت الــبــرنــامــج وســأذهــب إلــى 
ملاذا  األقل،  على  أو  سياسي،  موعد 
االعتذار  »األزمــوري«  من  يطلب  لم 
تنتظره؟  كانت  التي  الجماعة  لدى 
أسئلة متعددة قد تدعو إلى التفكير 
بأن ظروف استنطاق املهدي بنبركة 
كانت مخالفة ملا ورد في هذا السرد.
الثقة  عــدم  فــرض  وعلى  ولــكــن.. 
»سوشون«،  الضابط  اعترافات  في 
املهدي  باختطاف  تعلق  األمــر  وأن 
صعود  قبل  تــخــديــره  أو  بالعنف 
رواه  ما  هي  الحقيقة  فإن  السيارة، 
هذا  أن  بحكم  ســوشــون،  الضابط 
الطالب  طــرف  مــن  تــأكــد  الــوصــف 
بنبركة  املهدي  رفيق  »األزمـــوري«، 
فــفــي جلسة  ــا..  ــفـ ــان واقـ كـ ــذي  ــ ال
الرابعة  الجلسة  وهــي  املحاكمة، 
شتنبر   30 يــوم  املــعــقــودة  عــشــر، 
الطالب  بني  مواجهة  وخالل   ،1966
الصحفي  وبني  كشاهد  »األزموري« 
مؤكدا  »األزمــوري«  صرح  بيرنيي، 
ــابـــق، ومــضــيــفــا:  ــف الـــسـ ــوصـ الـ
الشرطة  ضابط  ــرج  أخ ))عندما 
عيني  حتت  ليضعها  هويته  بطاقة 
املهدي، أرسل بنبركة نظرة فاحصة 
سجلت  ولقد  الشرطة،  ضابط  على 
يالزم  كــان  ــذي  ال الشديد  البطء 
يخرج  وهو  بنبركة  املهدي  حركات 
املزيد  يكسب  وكأنه  هويته  بطاقة 
مالمح  يف  للتفحص  ــت  ــوق ال ــن  م
الحظت  كــمــا  ــة،  ــرط ــش ال ــط  ــاب ض
املهدي  يد  حركة  ثقل  بني  الفرق 
املوجهة  نظراته  وسرعة  بنبركة 
إلـــى الــضــابــط، بــيــنــمــا الحــظــت 
حيويته  فــقــد  ــه  ــأن وك ــدي  ــه امل أن 
بطريقة  يتصرف  وأصبح  العادية، 
منشغال  كــان  أنــه  شك  ال  بديهية. 
مبا يجري، وذهب وكأنه يعمل شيئا 
وآملني،  شغلني  الذي  أما  يرضيه،  ال 
نحو  ذهب  بنبركة  املهدي  كون  فهو 
مرة  ولو  إلي  يلتفت  أن  دون  السيارة 

واحدة، بل وكأنه يتجاهلني((.
ــروف  ــظـ الـ تــلــك  إذن،  مــريــبــة 
يعتبر  رجال  جعلت  التي  الغامضة 
أبرز  ومن  املغرب،  رجــال  أذكــى  من 
الشخصيات وأكثرها اطالعا ودهاء 
وحنكة وخبرة، ينقاد ملصير غامض 

في ظروف هاته أوصافها.

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

فــي  وصــف  اختــطاف  بنبــركة45الحلـقــة

ملاذا إذن، ركب املهدي بنبركة يف السيارة لو لم يكن يعرف أن له 
موعدا سياسيا؟ ولو لم يكن قد حضر إلى باريس إال من أجل الفيلم، 
لفطن إلى أن ضابط الشرطة يكذب عليه، وكان بإمكانه أن يرفض،

أو أن يصيح أو أن يستنجد.. ملاذا لم يبلغ لرفيقه الطالب »األزموري« 
الذي كان واقفا ينتظر، جزئيات نقاشه مع ضابط الشرطة؟

�سهادة الطالب »الأزموري« والأ�سئلة العالقة

لحظة وصول الطالب 
املغربي التهامي األزموري 

إلى محكمة باريس يف 
شتنبر 1966، والذي انتحر بعد 

املحاكمة.


