
إخباري تحليل  تقرير أسود عن حرية الصحافةتحت األضواء
 فــي زمــن أخــنوش 

مناورة أمريكية لخلق أزمة 
المغــرب وروســيا بــين  14 5

سري

تتسارع  الــســادس  محمد  امللك  بــرج  محيط  يف 
وحتــاول  امللكية،  للتوجيهات  تنفيذا  األشغال 
احمليط  اخلــراب  مستوى  تغطية  جهات  عــدة 
البسطاء«  »نفي  يف  الــشــروع  عبر  باملنطقة، 
مفهومة  غير  استثناءات  مع  بعيدة  مناطق  إلى 
الرئيسان  رأسه  على  يوجد  الذي  البرملاني  للوبي 
والسنتيسي)..(، بينما كشفت هدية للصديق  العلمي 
الكبير)..( الذي جاء ملعاينة الهدية، أن إحدى واجهات 
تنته  لم  زوبعة  فقامت  »البراريك«،  على  تطل  البرج 
تأجيل  يف  ساهمت  التي  التقارير  مع  بالتزامن  بعد، 

زيارة امللك محمد السادس ملدينة سال)..(. مـدير النشر:
الطيب العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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 المؤسس:
مصطفى العلوي

  

الضائعة الحقيقة  كواليس
»مجموعة القتلة« تتحرك 

في باريس قبل اختطاف بنبركة
توقعـات بزلـزال إداري 

28كبير فـي وزارة الـداخلية 4
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زمن الديناصورات
بين اإلدارة والسياسة والرياضة 

الزالزل  رغم  أماكنهم..  في  ليعمروا  خلقوا  وكأنهم 
اإلدارية، والسياسية، والرياح االنتخابية، ورغم الربيع.. 
المسؤولية  مناصب  في  »المعمرين«  من  عدد  يتزحزح  لم 
السرية  خلطته  يملك  واحد  وكل  مناصبهم،  من  المغرب  في 
لالستمرار، فعبد الواحد الراضي على سبيل المثال، هو أقدم 

برلماني ليس في المغرب فحسب، وإنما في العالم بأسره، 
وما زال مصرا على الترشح في االنتخابات، ولوال الظروف 
جانب  إلى  ليكون  االشتراكي)..(،  االتحاد  لقيادة  لترشح 
الحركة  أمين عام( في حزب  )أقدم  العنصر  امحند  زميله 
في  وهو  منصبه  مغادرة  عمليا  يرفض  الذي  الشعبية، 
سن الثمانين، لوال أن خصمه هذه المرة هو الزمن، وفي 
الشؤون  المتخصص في  الحليمي،  أحمد  زال  ال  اإلدارة، 
ثابتا في  اليوسفي)..(،  العامة في عهد عبد الرحمان 
 2003 سنة  منذ  التخطيط  مندوبية  رأس  على  مكانه 
فيصل  شأن  شأنه  ملكي،  خطاب  في  انتقاده  رغم 
العمومي  القطب  قيادة  إلى  وصل  الذي  العرايشي، 
الثاني.  الحسن  الراحل  وفاة  عقب  العرش  انتقال  مع 

على  هيمن  من  هناك  والسياسة،  اإلدارة  وبين 
الرياضة واالتصاالت في السنوات األخيرة والنموذج 

من عبد السالم أحيزون، الذي يعطي نموذجا ناجحا 
الحسن  عهد  في  ماضيه  إخفاء  استطاع  لرجل 
الثاني ليعيش عمرا أطول في موقع المسؤولية 

في الزمن الجديد)..(.

التفاصيل في ركن »بين السطور«
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1606 من 06 إلى 12 ماي 2022

بقلــم               الطيب العلوي

اهلل يخّلينا فصباغتنا
بوصف  املهنية  حياته  يبدأ  الطبيب  أن  ُيقال 
عشرين دواء لكل مرض، وبعد سنوات من الخبرة، 
ينتهي بوصف دواء واحد لعشرين مرضا، باعتبار 
االختيار،  سلطان  نستمد  والخبرة  املعرفة  من  أنه 
وخالل العواصف ُيعرف الرّبان)...( كما الخبير هو 

صاحب أكبر معرفة في أصغر موضوع.
يدور  ــام  األي هــذه  القائم  النقاش  كــان  وإذا 
بالدرجة األولى حول ازدواجية حمل القبعات، 
وخصوصا املتعارضتني منهما، قبعة السياسي 
وقبعة رجال األعمال في نفس الوقت)...(، فقد 
يخص  ما  في  بديهية  تبدو  األمــور  أصبحت 
في  الزمن  وازدواج  الخبرة)...(  في  املبالغة 
الهياكل  رأس  على  ســواء  ــام)...(،  ــه امل توّلي 
إطار  إلى  الحاجة  أمس  في  هي  التي  العليا 
من  بالنجدة  تصرخ  التي  أو  جديد،  قانوني 
املرحلة وحجم  أجل روح ودماء جديدة بحجم 
اإلعالمي  الهولدينغ  كحال  املــتــغــيــرات)...(، 
جاور  وما  املكتوب،  بخالف  الــذي  العمومي، 
املشاهد  غضب  يحصد  زال  ال  املــكــتــوب)...(، 
التي  الــخــصــومــات،  مــعــه  املــغــربــي، ويــعــدد 
وجهات  نحو  هجرته  في  كبير  بشكل  تساهم 
البرملانيني«،  »شيخ  حــال  أو  ــرى)...(،  ــ أخ
انتخابه  منذ  النيابي  مقعده  يغادر  لم  الذي 
جر  ما   ،1963 سنة  مغربي  برملان  أول  في 
»يوجد  االنتشار:  الواسعة  التغريدة  عليه 
الواحد  عبد  زائــد  مقعدا   394 البرملان  في 
تفاعلوا  الذين  تداولها  تغريدة  الراضي«، 
مع تنصيب السي عبد الواحد للوالية الحادية 
سليمان،  سيدي  دائــرة  عن  التوالي  على  عشر 
منه  لتجعل  األخيرة،  االنتخابات  نتائج  عقب 
أقدم  وإنما  فحسب،  البرملانيني  قيدوم  ليس 
برملاني في العالم، إلى درجة أن صنفته منظمة 
األكثر  لكونه  عامليا،  برملانيا  تراثا  اليونسكو 

مكوثا في املنصب في تاريخ البشرية جمعاء.
علينا)...(،  العزيز  املصطلح  هــذا  الــتــراث، 
يجعل من بعض املؤسسات تحافظ بقدر اإلمكان 
املقّرة  التغيير،  قوانني  متحدية  مسيريها  على 
البقاء في منأى عن دورة  إمكانية  أن عدم  على 
الزمان، أو العيش بعيدًا عن حتمية التغيير)...(، 
دام  التغيير، وما  تفرض  العيش  دامت سّنة  ما 
نبقى مصرين  أننا  إال  مستمر،  تغير  في  الكون 
الخاصة،  الداخلية  بقواعدنا  التشبث  على 
املبنية على أحكام »هلل يخّلينا فصباغتنا«، هذا 
التعليم  ولوج  سن  حول  الدائر  الجدل  ظل  في 
الديناصورات  والئحة  الــتــقــاعــد)...(،  سن  أو 
من  بلغوا  الذين  طويلة)...(،  زالت  ال  املسيرة 
تقنيات  كلها  مؤسسات  رأس  عتيا، على  العمر 
قرن،  بعض  أو  قرنا  فيها  لبثوا  ــام)...(،  ــ وأرق
تم  أنــه  القول  يصح  منطقية،  أكثر  وبتعبير 
إال  الجديد،  العهد  بداية  منذ  معظمهم  تعيني 
بقي  في حني  جديدًا،  يعد  لم  الجديد  العهد  أن 
وكل  واملكان  الزمان  يتحدون  باألمر  املعنيون 
يجدد  منهم  واحــد  كل  وظــل  التعرية،  عوامل 
أن  إلــى  أخــرى  بعد  سنة  نفسه  ويخلف  جلده 
التسعني  في  وبدأوا  صمت  في  الثمانني  أتموا 

مما تعدون.
هذه  كانت  إذا  فصباغتنا«،  يخّلينا  و»هلل 
صوب  قبل  مــن  ُوجــهــت  قــد  الشعبية  الجملة 
فيه  املبالغ  الطريق  اخــتــاروا  الذين  الشباب 
يلزم  وما  الحديث  العصر  ميوالت  يخص  فيما 
أو  الشكل،  مستوى  على  تغييرات  تغيير،  من 
بالهجرة  ُعرفت  التي  الــلــســان)...(  تغييرات 
سارية  تبقى  »املثلة«  هذه  أن  فيبدو  اللغوية، 
بمعنى  لكن  »الــشــيــوخ«،  على  أيضا  املفعول 

معاكس..

ّ

حزب األحرار يفشل 
في تنزيل التطبيع 

داخل البرلمان 
الرباط. األسبوع

ــيــهــودي  خــلــق اســتــدعــاء ال
غابرييل  اإلسرائيلي  املغربي 
ــا فــي  ــ ــع ــدال واســ ــ ــون، جـ ــ ــان ــ ب
وجهت  بعدما  النواب،  مجلس 
والــدفــاع  الــخــارجــيــة  لجنة  لــه 
اإلسالمية،  والــشــؤون  الوطني 
نــدوة  فــي  للمشاركة  استدعاء 
»االستراتيجية  موضوع:  حول 
في  لــلــمــغــرب  الجيوسياسية 

إفريقيا«.
كان  التي  الندوة  تأجيل  وتم 
مقررا عقدها يوم 11 ماي الجاري 
عارضت  بعدما  اللجنة،  بمقر 
فعاليات برملانية مشاركته، األمر 
الذي خلق تضاربا وخالفات بني 
»الضيف«  اللجنة، لكون  أعضاء 
الجوية  القوات  في  سابق  عقيد 
منصب  وتــقــلــد  اإلســرائــيــلــيــة، 
الــقــوات  لقائد  األول  املــســاعــد 

الجوية.
قيام  الــنــواب  بعض  وانتقد 
رئيسة اللجنة البرملانية املنتمية 
لحزب التجمع الوطني لألحرار، 
ندوة  ببرمجة  بوعيدة،  نادية 
استشارة  دون  بانون  غابرييل 
ــذي  ــر ال أعــضــاء الــلــجــنــة، األمـ
مجلس  داخل  تطبيعا  اعتبروه 
فيها  تعرف  ظرفية  في  النواب 

ــقــدس  قــضــيــة ال
ــات  ــاكـ ــهـ ــتـ انـ
الجانب  مــن 

اإلسرائيلي.

الرباط. األسبوع

التواصل  مــواقــع  فــي  نشطاء  انتقد 
االجتماعي، تملص مجموعة »هوملاركوم« 
اململوكة لعائلة بنصالح، من تأدية رسوم 
واملتعلقة  ــة،  ــدول ال لخزينة  التسجيل 
بشراء حصة كبيرة من »مصرف املغرب« 

تصل لـ 78.7 في املائة.
مجموعة  اشترت  فقد  الصفقة،  وحسب 
»أطــلــنــطــا سند«  وفــرعــهــا  »هـــوملـــاركـــوم« 
بمبلغ  سهم  ماليني   8 مــن  ــد  أزي للتأمني، 
مالي قدره 681 درهما للسهم الواحد، أي ما 
نسبة  أن  أي  درهم،  ماليير   6.05 مجموعه 

قبل  من  أداءهــا  الواجب  التسجيل  رســوم 
املائة  في   3 لـ  االستثمارية تصل  املجموعة 
من قيمة الصفقة، وهو ما يعادل حوالي 18 

مليار سنتيم.
وقد سبق للوزير السابق حفيظ العلمي، 
أن تهرب من أداء رسوم التسجيل املتعلقة 
تم  حيث  للتأمني،  »ســهــام«  بيع  بصفقة 
إعفاءه من أداء حوالي 30 مليار سنتيم من 
رسوم التسجيل، وذلك بعدما مهد له زميله 
الطريق،  بوسعيد،  محمد  املالية،  ــر  وزي
 2017 لسنة  املالية  قانون  في  مرسوم  عبر 
واجبات  يخص  ضريبي  بإعفاء  يقضي 
 droits الحصص  تفويت  خالل  التسجيل 
 d’enregistrement de cession des

.parts sociales

فأداء رسوم التسجيل هو حق الدولة في 
الصفقات التجارية، حيث يتم أداءه بموجب 
يهم  وال  املتعاقدين،  الطرفني  بــني  اتــفــاق 
رسوم  أن  يبدو  لكن  ستؤديه،  التي  الجهة 
التسجيل تفرض فقط على املواطنني الذين 
يشترون الشقق السكنية أو البقع األرضية، 
إدارة  تظل  حيث  الصغيرة،  املقاوالت  وكذا 
الضرائب تطاردهم، بينما تخضع الصفقات 
بني  التمييز  يخلق  مما  إلعــفــاء،  الكبرى 

املواطنني، ويضيع على الدولة املاليير.
سبب  عن  املتتبعني  من  العديد  وتساءل 
لبيع  الفرنسية  املالية  املؤسسات  لجوء 
هناك  فهل  املغربية..  األبناك  من  حصصها 
حول  الفرنسيني  لدى  اقتصادية  توقعات 

األسواق املالية خالل السنة الحالية ؟

الرباط. األسبوع

فوجئ اآلالف من املغاربة يوم عيد الفطر، 
الرباط  في  املساجد  من  العديد  بإغالق 

ــدة مــدن أخــرى،  وســال وتــمــارة، وعـ
العيد  صــالة  أداء  مــن  وحــرمــانــهــم 
تم  التي  ُبعد املصليات  فيها، بسبب 

تجهيزها.
عن  املــواطــنــني  مــن  العديد  وعبر 

يــوم  صــبــاح  سخطهم، 
ــالق  ــن إغـ الـــعـــيـــد، مـ
املتواجدة  املساجد 

فـــــي األحــــيــــاء 
ــة،  ــيـ ــبـ ــعـ ــشـ الـ
منهم  والقريبة 
ــدم  بـــســـبـــب عـ

إلى  للتنقل  خاصة  سيارات  على  توفرهم 
أو  بعيدة  أحياء  في  املتواجدة  املصليات 

خارج املدينة.
وانتقد املواطنون سياسة وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية، الرامية للتضييق 
من  تمكينهم  املصلني عوض  على 
ظــروف  فــي  العيد  صــالة  أداء 
بينهم  من  وأن  خاصة  مناسبة، 
ــاء، ال  ــوخ ومـــرضـــى ونـــسـ شــي
النقل  وســائــل  على  يــتــوفــرون 

للوصول إلى املصليات.
وزارة  املـــواطـــنـــون  وحــمــل 
حرمانهم  مسؤولية  ــاف  األوق
بعدما  املــصــلــيــات  ــن  م
فتحت بعض املساجد 
في األحياء الراقية، 
مساجد  وأغلقت 
األحياء الشعبية.

 لماذا أغلق التوفيق أبواب المساجد 
يــــوم العــــيد ؟

اتهام عائلة بنصالح 
بالتهرب من أداء
18 مليارا للدولة

على  خطى  حفيظ  العلمي 

بنصالحالعلمي

بانون

التوفيق

الرباط. األسبوع

برئاسة  وفــدا  أن  اإلسبانية،  السلطات  قالت 
غويكوتشيا،  إيزابيل  الداخلية  وزارة  وكيلة 
يجري مباحثات مع مسؤولني مغاربة حول عملية 
»مرحبا« التي ستنطلق بداية شهر يونيو املقبل.

ويأتي هذا االجتماع في إطار اللجنة املشتركة 
التحضير  إلى  يهدف  حيث  املغربية،  اإلسبانية 
والتخطيط ووضع الترتيبات التنظيمية للتنسيق 

خالل عملية العبور.
تعزيزات  وضــع  اإلسبانية  السلطات  ــررت  وق
تخصيص  عبر  »مرحبا«،  عملية  لتنظيم  أمنية 
الوطنية  الــشــرطــة  ــراد  أفـ مــن   14.870 حــوالــي 
ــي لــتــأمــني الــعــمــلــيــة، وضــمــان  ــدن والـــحـــرس امل

انسيابيتها بشكل سلس.

»2022 عملية »مرحبا 
 تجمع اإلسبـان والمغـاربة
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كـواليـس  األخبــار

الرباط. األسبوع

واألســرة  التضامن  وزيــرة  قامت 
حيار،  عواطف  االجتماعي،  واإلدماج 
بحملة  االستقالل،  لحزب  املنتمية 
في  تمثلت  وزارتــهــا،  داخــل  واسعة 
الكاتب  منهم  كبار  مسؤولني  إعفاء 
الوطني،  الــتــعــاون  ومــديــر  ــام،  ــع ال
االجتماعية،  التنمية  وكالة  ومدير 
ورئيس قسم امليزانية، ورئيسة قسم 

األسرة، وهو ما يعني أنها أعفت جل 
املسؤولني.

ــت بـــعـــض  ــ ــفـ ــ ــشـ ــ وكـ
الـــوزارة  أن  املــصــادر، 
ــا بني  ــاك ــب تــعــيــش ارت
ــر،  ــ املـــوظـــفـــني واألطـ
التغييرات  بسبب 
ــوم بــهــا  ــقـ ــي تـ ــتـ الـ

الـــــوزيـــــرة عــلــى 
مــــــســــــتــــــوى 
ــات  ــي ــســؤول امل
ــب  ــاصـ ــنـ واملـ

الذي  الفراغ  أصبح  حيث  الكبيرة، 
يثير  الحيوية،  املناصب  تعرفه هذه 
استقطاب  مــن  كبيرة  مــخــاوف 
أســمــاء جــديــدة مــقــربــة من 
ــزب االســـتـــقـــالل لــتــولــي  حــ
ــات واملــنــاصــب  ــي املــســؤول

داخل الوزارة.
ذات  وأوضــــحــــت 
أن  املـــــصـــــادر، 
مـــؤســـســـتـــي 
الــــتــــعــــاون 
ــي  ــ ــن ــ ــوط ــ ال

والـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــنــمــيــة 
وعطالة  فراغا  تعيشان  االجتماعية، 
بعد إعفاء املسؤولني عن املؤسستني، 
عــبــد الــصــمــد الــعــمــرانــي، واملــهــدي 
اختارت  الوزيرة  أن  مضيفة  وسمي، 
للمعاقني  االجتماعي  ــاج  اإلدم مدير 
والتنمية  العدالة  حــزب  من  املقرب 
بشكل  العامة  الكتابة  على  لإلشراف 

مؤقت إلى جانب تسييره للمديرية.
مديرية  فإن  املصادر،  نفس  وحسب 
داخليا  ارتباكا  تعرف  املــرأة  شــؤون 
ــي اتــخــذتــهــا  ــت بــســبــب الـــقـــرارات ال

الوزيرة، بعد إعفاء رئيسة قسم األسرة 
املحسوبة على حزب العدالة والتنمية 
ثم إرجاعها بدون مسؤولية، مما خلق 
املديرية  داخــل  االضــطــراب  من  نوعا 
بالتدبير  آخــر  مــســؤول  تكليف  بعد 
املؤقت، في ظل املشاكل والصعوبات.

وتــعــيــش الــــــوزارة، حــســب ذات 
داخلية  صراعات  وقع  على  املصادر، 
واحتقان، في انتظار تعيني مسؤولني 
جــــدد مــســتــقــلــني فـــي املـــديـــريـــات 
ــدون  ــات الــتــابــعــة لــهــا ب ــس ــؤس وامل

انتماءات حزبية.

تخوفات من تعيينات حزبية

حيار.. الوزيرة التي أعفت جل المسؤولين في وزارتها

حيار

المرأة التي تسببت في خالف 
بين إبراهيم غالي ومؤسس 

البوليساريو
الرباط. األسبوع

الصراع  من  حالة  البوليساريو  جبهة  قيادة  تعيش 
الداخلي، بعد أن قام إبراهيم غالي بتعيني منت احمادة 
جعل  مــا  وهــو  للتفكير،  الوطنية  اللجنة  رأس  على 
القرار،  الجبهة تعبر عن رفضها لهذا  عددا من قيادات 
مصطفى  البشير  الجبهة،  مؤسس  شقيق  خرج  حيث 
فيه  قال  »الواتساب«،  تطبيق  عبر  وزعه  بمقال  السيد، 
برزنامة  متكاملة،  بديلة  استراتيجية  على  »العثور  أن 
لتهيئة  وإجــراءات  وعوامل  زمنية  وجدولة  تفصيلية 
اتخذه  ما  غير  يتطلب  وركوبها،  املوجة  لخلق  األجواء 
عن  القاصر  الفرداني  أسلوبه  وبغير  األعلى،  القائد 
واملنغلق عما يحيط  املهمة،  وثقل  وتعقيد  بعمق  اإلملام 

به واملعزول عما يوجع املعنيني بها ويحفزهم«.
وتساءل البشير في ذات املقال: »ماذا كان قصد القائد 
واالستهزاء  الفكرة  من  السخرية  مجرد  أهو  األعلى؟ 
باالقتراح وتحقير األمانة ومسخ قراراتها وابتذالها؟«.

البوليساريو  جبهة  قيادة  أن  إلــى  اإلشـــارة  تبقى 
تعيش حالة من الغليان والتصدع الداخلي، بسبب قرار 
الحكومة اإلسبانية القاضي بدعم املقترح املغربي لحل 

قضية الصحراء.

بنموسى يغضب األساتذة 
باقتطاعات جزافية

الرباط. األسبوع

ــذة  األســات ــي صــفــوف  ف كبير  غــضــب  يــســود 
املتعاقدين »أطر األكاديميات«، بسبب لجوء وزارة 
التربية الوطنية إلى اقتطاعات مالية من أجورهم 
خالل عيد الفطر، تتراوح ما بني 1000 إلى 1900 
درهم في بعض الحاالت، والتي تزامنت مع حلول 

عطلة العيد.
التواصل  مواقع  عبر  األساتذة  بعض  وكشف 
األساتذة  أجور  من  االقتطاعات  أن  االجتماعي، 
غير  أو  مضربني  كانوا  سواء  مستمرة،  تزال  ال 
األمر  هذا  إلى  الوزارة  لجوء  منتقدين  مضربني، 
والتنظيمية  القانونية  للمساطر  تفعيل  أي  دون 
واإلدارية املعمول بها، من استفسار املضرب إلى 

اإلشعار باالقتطاع.
من  استيائهم  عن  األساتذة  من  العديد  وعبر 
اجتماعي  ظرف  في  تأتي  التي  االقتطاعات  هذه 
تكاليف  وارتــفــاع  األســعــار  بغالء  يتسم  صعب 

املعيشة وفواتير املاء والكهرباء.
العودة  املتعاقدين  األساتذة  تنسيقية  وقررت 
ــشــارع لــالحــتــجــاج، بــخــوض إضــرابــات  إلــى ال
وطنية خالل األسبوع املقبل، مرفوقة 
جهوية  موازية،  نضالية  بأشكال 
اعتصامات  تشمل  إقليمية،  أو 
»املعارك  أن  قائلة  ومسيرات، 
الخطوات  جانب  إلى  امليدانية 
بإسقاط  الكفيلة  هي  ــرى،  األخ
ــد مــضــمــونــا،  ــاق ــع ــت ال
في  اإلدمــاج  وانتزاع 
العمومية«. الوظيفة 

بنموسى
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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

رئيس الجمهورية األمريكية، الجنرال إيزنهاور، 
في زيارة للمغرب، يستقبله الباشا موالي 

عبد الحميد العلوي.

إيزنهاور في المغرب

عشرات النواب 
مهددون بفقدان 

مقاعدهم 
الرباط. األسبوع

  

والبرملانيني  ــواب  ــن ال عــشــرات  أصــبــح 
عدم  بسبب  مــقــاعــدهــم،  بــفــقــدان  مــهــدديــن 
باملمتلكات،  التصريح  بقانون  التزامهم 
وعدم تجاوبهم مع مراسالت املجلس األعلى 

للحسابات.
إلى  مراسلة  املجلس  رئيسة  وجهت  وقد 
النواب  الئحة  تضم  النواب،  مجلس  رئيس 
قانون  مع  يتفاعلوا  لم  الذين  البرملانيني 
املحدد،  الوقت  في  باملمتلكات  التصريح 
لم  بينما  نائبا،   20 من  أزيد  عددهم  ويبلغ 
يحترم آخرون اآلجال املحددة قانونا لتقديم 

التصريح.
ويلزم القانون كل عضو بمجلس النواب، 
أجل  داخل  بممتلكاته  بالتصريح  يقوم  بأن 
ال يمكن أن يتجاوز 60 يوما، وفي حالة عدم 
استجابته للتنبيه داخل األجل املحدد، فإن 
املحكمة  على  ملفه  يحيل  األعلى  املجلس 

الدستورية.
ــقــريــر إلـــى أن  ــت وتــشــيــر مــعــطــيــات ال
يصرحوا  لــم  البرملانيني  مــن  كبيرا  ــددا  ع
ناقصة  مــلــفــات  ــوا  ــدم ق أو  بممتلكاتهم 
ما  وهـــو  لــلــحــســابــات،  ــى  ــل األع للمجلس 
بفعل  مهددة  االنتدابية  مهامهم  سيجعل 
لها  تخول  التي  الدستورية  املحكمة  سلطة 

تجريدهم من صفة برملاني.
يقوم  أن  املتوقع  ومــن 

بإحالة  العدوي  مجلس 
يتضمن  ــذي  ال تقريره 
ــني  ــي ــان ــرمل ــب ــة ال ــحـ الئـ
للتصريح  ــضــني  ــراف ال

رئيس  على  بممتلكاتهم، 
املحكمة الدستورية، قصد 

تسوية وضعيتهم داخل 
الشهر،  يتعدى  ال  أجل 

أو تجريدهم 
مــــــــــــــــــن 

مناصبهم.

   

برلمانية  جلسة 
الستقبال  مشتركة 

العدوي في البرلمان 

الرباط. األسبوع

األعلى  املجلس  رئيسة  ستقوم 
للحسابات، زينب العدوي، بزيارة 
للبرملان خالل األسبوع املقبل، من 
املجلس  عمل  أجل عرض حصيلة 

خالل سنتي 2019 و2020.
وأعـــلـــن رئــيــســا املــؤســســتــني 
العلمي  الطالبي  التشريعيتني، 
ــرملــان  ــب ال أن  ــارة،  ــيـ مـ ــم  ــع ــن وال
عمومية  جلسة  سيعقد  بمجلسيه 
لتقديم  ســتــخــصــص  مــشــتــركــة 
األعلى  املجلس  أعــمــال  حصيلة 
رئيسته  طـــرف  مــن  للحسابات 
طبقا  وذلــــك  ــدوي،  ــ ــع ــ ال زيــنــب 
الدستور  من   148 الفصل  ألحكام 
الداخليني  النظامني  ومقتضيات 

للمجلسني. 
وستعقد هذه الجلسة املشتركة 
على   2022 ماي   11 األربعاء  يوم 
صباحا،  عشر  الحادية  الساعة 
بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس 
الــنــواب، مع مــراعــاة اإلجـــراءات 
من  املتخذة  واالحترازية  الوقائية 
هذا  في  املجلسني  أجهزة  طــرف 
النواب  جميع  ُيلزم  حيث  الشأن، 
بجواز  ــاإلدالء  ــ ب واملــســتــشــاريــن 

التلقيح لولوج البرملان.

حالة من الترقب تعم أغلب األطر

صندوق النقد الدولي ينوه بالمغرب 

برلمانيون يقترحون إحداث وكالة لتنمية المناطق الجبلية 
الرباط. األسبوع

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، 
بمقترح قانون ينص على إحداث وكالة 
بهدف  وذلــك  الجبلية،  املناطق  لتنمية 
تحقيق التنمية وتطوير مستوى املرافق 
بأوضاع  والنهوض  فيها،  العمومية 

الساكنة ومواجهة التداعيات املناخية.
الحركي،  الفريق  رئيس  وكشف 
الحكومة  أن  السنتيسي،  إدريس 
ــرامـــج  ــلـــى وضـــــع بـ عــمــلــت عـ
ومــخــطــطــات لــتــنــمــيــة املــنــاطــق 

بسبب  لكن  الجبلية، 
كـــثـــرة املــتــدخــلــني 
ــة  ــ ــاب رؤيـ ــ ــيـ ــ وغـ
وضعف  مندمجة 
مواكبة البرامج، 
وغياب التقائية 
ــاســات  ــســي ال
ــة  ــطــاعــي ــق ال

املطلوبة  الفعالية  يفقد  وانسجامها، 
املناطق  هذه  لتنمية  املوجهة  للسياسة 
على مستوى البنيات التحتية والولوج 

إلى املرافق العمومية األساسية.
الذي  الحركي،  املقترح  أن  وأوضــح 
يواكب  ــن،   ــ أوزي النائب  وراءه  يقف 
إلى تحسني  الهادفة  امللكية  التوجيهات 
في  يعيشون  الذين  املواطنني  أوضــاع 
والتخفيف  واملعزولة،  البعيدة  املناطق 
تأهيل  خــالل  من  معاناتهم  من 
والخدمات  التحتية  البنيات 
العمومية األساسية، سواء 
ــال الــتــعــلــيــم أو  ــج فـــي م
الصحة أو املاء والكهرباء.
أن  السنتيسي  ــد  وأكـ
وطنية  ــة  ــال وك ــداث  ــ إح
العمل  من  سيمكن 

توفر  اقتصادية  بدائل  صياغة  على 
العيش الكريم لساكنة املناطق الجبلية 
واملساهمة في حماية الثروة الغابوية، 
ــورد الــوحــيــد لعيش  ــ ــتــي تــظــل امل ال
إحداث  أن  إلى  مشيرا  الجبل،  ساكنة 
البرامج  تنفيذ  على  سيساعد  الوكالة 
املناطق،  لتنمية  املوجهة  واملخططات 
واملجالية  الترابية  الفوارق  وتقليص 

وضمان تنمية حقيقية وشاملة.
العدالة  مجموعة  تقدمت  بــدورهــا، 

بمقترح  ــتــنــمــيــة،  وال
يــنــص على  ــانــون  ق
ــداث مــجــلــس  ــ ــ إحـ
للمناطق  وطــنــي 
ــة،  ــ ــي ــ ــل ــ ــب ــ ــج ــ ال
يــــكــــون تــحــت 
رئاسة  ــراف  إشـ
يتم  الــحــكــومــة، 
تشكيلته  تحديد 

ومهامه 

واختصاصاته بنص تنظيمي.
ــة الــنــيــابــيــة  ــوع ــم ــج وأكــــــدت امل
إدراج  ضــرورة  على  لـ»البيجيدي«، 
السياسات  فــي  الجبلية  املــنــاطــق 
هذه  تنمية  إلــى  املوجهة  العمومية 
للتغيرات  مالئمتها  مــع  املــنــاطــق، 
مطالبة  السلبية،  وأثارها  املناخية 
بإدماج خصوصيات املناطق الجبلية 
في برامج التربية الوطنية والتكوين 
املدرسية  املنظومة  ومالءمة  املهني، 

مع خصوصيات هذه املناطق.
الــنــواب،  مجلس  رئــاســة  وكشفت 
ــي مــراســلــة مــوجــهــة إلـــى رئيس  ف
بعدم  اإلنتاجية،  القطاعات  لجنة 
قــبــول الــحــكــومــة ملــقــتــرح قــانــون 
تنمية  ــة  ــال وك بــإحــداث  متعلق 
به  تقدم  والــذي  الجبلية،  املناطق 
ومقترح  الحركي،  الفريق  رئيس 
الجبلية  املناطق  حول  قانون 
أيــــضــــا تـــقـــدمـــت بــه 
النيابية  املجموعة 
ــحــزب الــعــدالــة  ل

والتنمية.

توقعـات بزلـزال إداري كبير فـي وزارة الـداخلية
الرباط. األسبوع

يــســود تــرقــب شــديــد فــي أوســـاط أطــر 
املعطيات  بعد  الداخلية،  وزارة  ورجــاالت 
جديدة  حركية  عن  تحدثت  التي  السابقة 
خطوة  تأتي  حيث  والعمال،  الــوالة  وسط 
أم الوزارات انسجاما مع األوراش الكبرى 
والتحوالت والتحديات التي تعرفها البالد.
وتقول املعطيات أن اإلعالن عن الحركية 
حيث  الفطر،  عيد  بعد  سيكون  الجديدة 
منصب  إلــى  العمال  بعض  ترقية  ستتم 
والي، كما ستتم إحالة آخرين على التقاعد، 
فيما سيحال آخرون على املصالح املركزية 

بالوزارة أو ما يسمى »الكراج«.
الداخلية  تغييرات  تشمل  أن  ويرتقب 

املركزية  املصالح  داخــل  األطــر  مــن  ــددا  ع
الحركية  على  العمل  تــم  حيث  ــوزارة،  ــل ل
األخيرة  االنتخابات  نهاية  منذ  الجديدة 
أن  يرتقب  إذ  الجديدة،  الحكومة  وتشكيل 
الجديدة  لألطر  الذاتية  السير  دراسة  تتم 
أطر  على  االنفتاح  كما سيتم  دقيق،  بشكل 
أعمال  رجـــال  بينهم  ــوزارة  ــ ال خـــارج  مــن 

ومدراء بشركات معروفة.
تضيف  بالتعيني،  ستحظى  التي  األطر 
متشبعني  سيكونون  ــا،  ــه ذات املعطيات 
وأيضا  الجديد،  التنموي  النموذج  بفلسفة 
الجديدة،  املبتكرة  واملــشــاريــع  األوراش 
مقتضيات  لتنزيل  امللكية  للرؤية  تنفيذا 

الجهوية وجلب االستثمارات.
جــديــدة  أطـــر  تعيني  يــتــم  أن  وينتظر 
باملديريات العشر املشكلة لوزارة الداخلية، 
وطنيا  معروفة  أطر  املديريات  تقود  حيث 

ومجربة وراكمت كفاءات كبيرة، 
تقوية  هو  الـــوزارة  هــدف  لكن 
بأطر جديدة  املديريات  مصالح 

وشابة، حيث تتشكل الوزارة من 
املديرية العامة للشئون الداخلية، 

للجماعات  الــعــامــة  ــة  ــري ــدي وامل
الــتــرابــيــة، ومــديــريــة الــتــواصــل، 

ــة،  ـــ ــة الـــشـــؤون اإلداري ــري ــدي وم
املعلومات  أنظمة  ومــديــريــة 

ــة  ــري ــدي ــاالت، وم ــ ــصـ ــ واالتـ
ومديرية  القروية،  الشؤون 
ومديرية  البشرية،  املوارد 
ــقــانــونــيــة  ــؤون ال ــشــ ــ ال
ومديرية  والــنــزاعــات، 
ــر  ــاطـ ــخـ ــر املـ ــ ــي ــ ــدب ــ ت
ومديرية  الطبيعية، 

لفتيتاإلنعاش الوطني.

العدوي

الرباط. األسبوع

إفريقيا  شمال  إدارة  مدير  أزعور،  جهاد  أشاد 
والشرق األوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد 
ملواجهة  املغرب  به  قــام  ــذي  ال بالعمل  الــدولــي، 
في  وقــال  وأوكرانيا،  »كوفيد«  أزمتي  تداعيات 
»املغرب  أن  الفرنسية،  »لوبوان«  مجلة  مع  حوار 

اتخذ عددا من آليات الدعم والحماية االجتماعية، 
تتألف  عريضة  ساكنة  األول  املقام  في  تستهدف 
تدابير  جانب  إلى  املهيكل،  غير  القطاع  عمال  من 

اقتصادية استهدفت مؤسسات عمومية«.
نفس  نهج  املغرب  أن  املسؤول،  نفس  وأضاف 
املــزدوج  التأثير  مع  العام  هذا  للتعامل  اآلليات 
لــألزمــة األوكــرانــيــة وأزمـــة »كــوفــيــد«، مــن خالل 
االجتماعية،  للمساعدة  أفضل  استهداف  تحقيق 
إصالحاته  يــواصــل  أن  يجب  املــغــرب  أن  وأكــد 

العمومية ويواصل  املالية  ويحافظ على استقرار 
خفض مستوى مديونيته، التي أضحت اآلن تحت 

السيطرة.
النقد  صندوق  في  اإلقليمي  املسؤول  واعتبر 
بدول  مقارنة  أفضل  املغرب  وضــع  أن  الــدولــي، 
الشديد  الجفاف  من  الرغم  على  ونجح  الجوار، 
العام، من خالل رصد  البالد هذا  الذي خيم على 
مثل  واملجموعات،  القطاعات  من  عدد  مساعدات 

دعم نقل البضائع أو بعض الفئات االجتماعية.

ين بوانوأوز
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كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع

حــدود«  بال  »مراسلون  منظمة  اعتبرت 
وضعية  تعرف  التي  البلدان  ضمن  املغرب 
واإلعالم  الصحافة  حرية  مؤشر  في  صعبة، 

لسنة 2022.
وحسب تقرير املنظمة الدولية، فقد احتل 
بلدا،   180 ضمن  عامليا   135 املركز  املغرب 
واحــدة  بنقطة  املــغــرب  تــقــدم  ــى  إل مشيرة 
وراء  عربيا  السابعة  املرتبة  في  وحلوله 
القمر، موريتانيا، قطر،  كل من تونس، جزر 

لبنان، والجزائر.
في  اإلعالمية  »التعددية  أن  التقرير  وقال 
املغرب تبقى مجرد واجهة صورية، حيث ال 
تعكس وسائل اإلعالم تنوع اآلراء السياسية 
املستقلون  الصحافيون  ويواجه  البالد،  في 
كبيرة،  ضغوطا  الناقدة  اإلعالمية  واملنابر 
املعلومات  على  الحصول  في  الحق  ينتهك 
ثقلها،  بكل  ترمي  التي  الدعاية  آلــة  أمــام 
بينما أصبح التضليل اإلعالمي أداة لخدمة 

األجندة السياسية لدوائر السلطة«.
عزيز  »مــكــانــة  أن  ــى  إل التقرير  ــار  وأشـ
كرجل  باملغرب  الحكومة  رئيس  أخــنــوش 
إمكانية  بشأن  مخاوف  تثير  قــوي،  أعمال 
فسح املجال لظهور تواطؤ كبير بني وسائل 
اإلعالم، والقطاعات االقتصادية«، مضيفا أن 
العراقيل  من  الكثير  يواجهون  »الصحافيني 
الحمراء  الخطوط  وســط  بعملهم  للقيام 

العديدة التي تحيط بهم«.
على  نقص  »وجــود  عن  التقرير  وتحدث 
بالنسبة  القانونية  الضمانات  مستوى 
يصاحب  وما  والصحافة،  التعبير  لحرية 
ذلك من ضعف في استقاللية القضاء وتزايد 
صحافيني،  ضد  القضائية  املتابعات  وتيرة 
مما كرس الرقابة الذاتية بني املشتغلني في 

املجال«.
املغاربة  الصحافيني  أن  التقرير  وكشف 
يعملون في بيئة اقتصادية مضطربة، حيث 
صعبة  وضعية  تعاني  املستقلة  املنابر  أن 
من  الذي  املالي  االستقرار  تحقيق  أجل  من 
بينما  االستمرارية،  لها  يضمن  أن  شأنه 
للدولة،  املوالية  الصحفية  املؤسسات  تنعم 

باستقرار أكبر بفضل سهولة حصولها على 
املغربي  الدستور  أن  وأكــد  املالية،  املــوارد 
يكفل حرية التعبير والحق في الوصول إلى 
املعلومات، ويحظر أي رقابة مسبقة وينص 
لالتصال  العليا  الهيئة  تضمن  أن  على 
مبرزا  التعددية،  احترام  البصري  السمعي 
للحرية  السالبة  العقوبات  إلغاء  رغم  أنه 
بالنسبة لجنح الصحافة، بعد اعتماد قانون 
جديد سنة 2016، إال أن اللجوء إلى القانون 
الناقدة،  اإلعالمية  املنابر  ملالحقة  الجنائي 

ما زال قائما.
دائما،  حـــدود«  بــال  »مــراســلــون  وحسب 
واملواقع  االجتماعي  التواصل  منصات  فإن 
الرئيسي  املــصــدر  أصبحت  اإللكترونية 
تفشي  إلــى  مشيرا  األخــبــار،  عن  للباحثني 
التي  ــارة  واإلث و»البوز«  التشهير  صحافة 
صورة  من  وتحط  الخصوصية  تحترم  ال 
عوامل   5 هناك  أن  كما  عــام،  بشكل  ــرأة  امل
لكل  السياسي  السياق  في  متمثلة  أساسية 
الصحافيني،  لعمل  القانوني  واإلطار  دولة، 
والسياق االقتصادي واالجتماعي والثقافي، 

ثم األمان املتاح للصحافيني في عملهم.

ســبــق ملــديــر شــركــة الــقــمــار، 
أن  والرياضة،  لأللعاب  املغربية 
ــضــاة املــجــلــس األعــلــى  ــحــدى ق ت
من  نفسه  يبرئ  وهــو  للحسابات 
شهدتها  التي  الخطيرة  الخروقات 
منسوبة  باعتبارها  املــؤســســة، 
أن  وبعد  واآلن  السابقة،  للفترة 
واحد  إلى  املشرفي  يونس  تحول 
أصبحت  املحظيني،  املديرين  من 
األنظار تتجه إليه بعد وقوفه وراء 
بدعوى  تافهة،  إعالمية  مشاريع 

تحريك العجلة)..(.

ــاد أحــمــد رضـــى الــشــامــي،  عــ
ــيـــس املــجــلــس االقـــتـــصـــادي  رئـ
خط  على  ليدخل  واالجــتــمــاعــي، 
الصراع الدائر داخل حزب االتحاد 
الشرعية  وانــتــقــد  االشــتــراكــي، 
لــشــكــر عبر  املــمــنــوحــة إلدريــــس 
مؤكدا  يعاونو«،  »هلل  ثالثة،  والية 
مؤسسة  رأس  على  وجـــوده  أن 
الحديث  مــن  يمنعه  ال  دستورية 
وجهة  حسب  اتحادي،  كسياسي 
برنامج  في  عنها  عبر  التي  نظره، 

تلفزيوني.

أنصار  تلقاها  كبيرة  ضــربــة 
بعد  املكسيك،  فــي  البوليساريو 
أن حضر ملا سموه »مؤتمر دولي« 
من  أقــل  الوهمية،  القضية  لدعم 
عشرة أشخاص تائهني، ال يمثلون 
إال أنفسهم، وذكر مصدر مطلع، أن 
باتت  الالتينية  أمريكا  دول  أغلب 
لقضية  الصحيح  الفهم  من  تقترب 
مع  املغرب  قطع  أن  بعد  الصحراء 

سياسة الكرسي الفارغ)..(.

الجديد  األملاني  السفير  باشر 
مهامه  دولغر،  روبرت  املغرب،  في 
كان  وإذا  جديد،  من  الدبلوماسية 
العالقات  تطور  مراعاة  به  منوطا 
جانبها  ــي  ف ــة  ــي األملــان املــغــربــيــة 
فإنه  ــة،  األزمـ بعد  الدبلوماسي، 
عمل  إلى  باالنتباه  أيضا  مطالب 
الناشطة  الحكومية  غير  املنظمات 
ــوق الـــتـــراب املـــغـــربـــي، وهــي  ــ ف
املنظمات التي قد ال تشاطره نفس 

القناعات في كثير من امللفات.

ــل الــنــشــطــاء  ــواصـ بــيــنــمــا يـ
في  للحق  ــة  ــدعــاي ال ــرب  ــغ امل ــي  ف
اإلجـــهـــاض، تــعــود أمــريــكــا، بلد 
 ،1973 سنة  قبل  ما  إلى  الحريات، 
ــق اإلجـــهـــاض من  ــاء ح ــغ عــبــر إل
األمر  وهو  العليا،  املحكمة  طرف 
جو  األمريكي  الرئيس  يضع  الذي 
بــايــدن فــي مــوقــف مــحــرج، حيث 
بات يقول: »إن مجموعة كاملة من 
من  محذرا  املحك«،  على  الحقوق 
أحكاما  يطال  قد  أساسي«  »تحول 
تتعلق بزواج املثليني ومنع الحمل 

واإلجهاض وتربية األطفال.

يتواصل الصراع املستتر داخل 
املنتخبني،  بــني  البيضاء  ــدار  الـ
في  تفسيرها  التشنجات  وتجد 
الصراع الخفي القائم بني مقاولني 
التدبير  فــتــرة  عــلــى  مــحــســوبــني 
والتنمية،  العدالة  لحزب  السابق 
لتحقيق  يسعون  آخرين  ومقاولني 
األحرار  حزب  عهد  في  »فتوحات« 

مع العمدة الرميلي.

تقرير أسود 
عن حرية الصحافة 

في زمن أخنوش 

التعددية الصورية 
تهدد الديمقراطية

أخنوش

تحت
األضواء

الملكية تفتح بابا جديدا للمصالحة مع المعتقلين السلفيـين 
الرباط. األسبوع

عيد  حلول  مع  الدولة  باشرت 
الفطر، قرارا غير متوقع بإطالق 
املعتقلني  مــن  مجموعة  ســـراح 
 29 منهم  الجهاديني،  السلفيني 
في  محكومني  ــوا  ــان ك شخصا 
أعلنوا  بعدما  ــاب،  اإلره قضايا 
بشكل رسمي عن تشبثهم بثوابت 
وباملؤسسات  ومقدساتها  األمة 
مواقفهم  مراجعة  بعد  الوطنية، 
ونبذهم  الفكرية  وتوجهاتهم 

للتطرف واإلرهاب.
في هذا الصدد، قال عبد الوهاب 
املتخصص  الــبــاحــث  رفــيــقــي، 
واإلرهــاب  التطرف  قضايا  في 
واإلصالح الديني، ورئيس مركز 
ــلــدراســات والــوســاطــة  »وعـــي ل
امللكي  »العفو  أن  والتفكير «، 
بمناسبة عيد الفطر عن عدد من 
اإلرهـــاب،  قضية  فــي  املعتقلني 
يمكن  ال  محمودة  خــطــوة  يعد 
املرة  ليست  وهــي  تثمينها،  إال 
العفو  فيها  يصدر  التي  األولــى 
مضيفا  سلفيني«،  معتقلني  عن 
أن العفو مندرج في إطار برنامج 
تدشينه  تــم  الـــذي  »مصالحة« 
منه  استفاد  حيث   ،2016 سنة 
عدد من املعتقلني الذين خضعوا 
ست  عمره  الذي  البرنامج  لهذا 

دعــم  إال  يــمــكــن  وال  ــوات،  ــنـ سـ
الجهود التي تبذل من خالله.

امللكي  العفو  أن  رفيقي  وأكد 
مكن من حل جزء كبير من بعض 
مرتبطة  ظلت  التي  اإلشــكــاالت 
أن  متمنيا  ــاي،  مـ  16 ــحــادث  ب
العفو في مناسبات قادمة  يمس 
الذين  سيما  ال  آخرين،  معتقلني 
األفكار  اعتناق  على  ندما  أبدوا 
استعدادهم  وأظهروا  املتطرفة، 
والعودة  املجتمع  في  لالندماج 

للحياة من جديد.
إلــى  املــتــحــدث،  ذات  وأشـــار 
الـــطـــرق والــســبــل  بـــني  مـــن  أن 
الفكر  الــدولــة  بها  تكافح  التي 
التي  العفو  مبادرات  املتطرف، 
الدولة  أن  على  إشــارات  تعطي 
أبنائها  الحــتــضــان  مــســتــعــدة 
الحياة،  فــي  إدماجهم  ــادة  وإعـ
كلما  أخــرى  بفرص  وتمتيعهم 
وعبروا  جيدة  نواياهم  كانت 
للوطن  للعودة  استعدادهم  عن 

والتصالح مع املجتمع.
اعتبر  ــاق،  ــســي ال نــفــس  فــي 
الباحث في الحركات اإلسالمية، 
»الــعــفــو  أن  حـــمـــادة،  منتصر 
مؤخرا  منه  استفاد  الذي  امللكي 
السلفي  الــتــيــار  مــن  معتقلون 
به،  املتأثرين  من  أو  الجهادي 
الدولة  تهم  رسائل  عــدة  يحمل 
ــار، حــيــث أن  ــي ــت ــذا ال ــهــم هـ وت

تــدبــيــر هـــذا املــلــف الــشــائــك ال 
فقط،  مغربية  بــأوضــاع  يرتبط 
ــي الــخــارج  ــه تــعــقــيــدات ف ــل ل ب
السلفية  املنظومة  تأثير  بسبب 
الجهادية على نسبة من مراهقي 
وشباب املنطقة، وبالتالي، جرى 
نفسه على نسبة  للخطاب  تأثير 
من املراهقني والشباب املغربي«.
يندرج  امللكي  العفو  أن  وأكد 
ــروع  ــش ــة م ــي ــزك فـــي ســـيـــاق ت
»املصالحة« الذي أطلقته الدولة، 
مؤسسات  عـــدة  ــخــراط  ان عــبــر 
املؤسسات  منها  تفعيله،  فــي 
واملؤسسة  والحقوقية  السجنية 
الــديــنــيــة وغــيــرهــا، مــبــرزا أنــه 
 2017 ســنــة  انــطــلــق  مــشــروع 
ويعرف سنويا اإلفراج عن أفواج 
من املعتقلني بعد إعالنهم بشكل 
بثوابت  تمسكهم  عــن  رســمــي 
واملؤسسات  ومقدساتها  األمــة 
الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم 
ونبذهم  الفكرية  وتوجهاتهم 

للتطرف واإلرهاب.
ــال أن رســالــة اإلفـــراج عن  وق
التفاؤل  على  تبعث  املعتقلني 
بأن  املعتقلني،  لــدى  جديد  مــن 
يتم اإلفراج عن أسماء لها وزنها 
الجهادي،  السلفي  التيار  فــي 
طبيعة  االعتبار  بعني  األخذ  مع 
لصيقة  كانت  التي  االتــهــامــات 
املفرج  بــني  مــن  أن  حيث  بــهــم، 

لها  أسماء  ثمانية  هناك  عنهم 
وزنها، األمر الذي يبني استجابة 
الــصــادرة  للمراجعات  ــة  ــدول ال
وبالتالي،  ــاء،  ــم األس ــذه  ه عــن 
اآلخرين  املعتقلني  بقية  تشجيع 
الذي  الخيار  هذا  في  لالنخراط 

عنوانه املراجعات واملصالحة.
الحقوقي  عبر  جــانــبــه،  مــن 
ترحيبه  عــن  ــزهــاري،  ال محمد 
حق  في  الصادر  امللكي  بالعفو 
السلفيني،  املــعــتــقــلــني  بــعــض 
مراجعاتهم  بعد  يأتي  والــذي 
لــألفــكــار املــتــطــرفــة، والــعــنــف 
تجاه  به  يؤمنون  كانوا  الــذي 
األفراد والجماعات واملؤسسات 
ــة،  ــدول ال وأجــهــزة  العمومية 
ينبذ  شــخــص  كــل  أن  مــؤكــدا 
ــعــنــف ويـــرغـــب فـــي الــســلــم  ال
والــــســــالم واالنـــــخـــــراط فــي 

املجتمع، مرحب به.
تقوم  الـــذي  بالعمل  وأشـــاد 
خالل  من  الدولة  مؤسسات  به 
األشخاص  تشجيع  على  العمل 
داخل  الفكرية  املراجعات  على 
ــار بــرنــامــج  ــ ــســجــون فـــي إط ال
ــة واإلدمــــاج  ــب ــواك يــتــضــمــن امل
املعتقلني،  هؤالء  مع  والتفاوض 
مرحب  العفو  أن  ــى  إل مشيرا 
ألنه  الحقوقية،  الناحية  من  به 
يمنح الحرية للناس الذين قرروا 

مراجعة أفكارهم.
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توقيع اتفاق حوار اجتماعي 
بمعدل واحد لكل حكومة 

قبل حكومة عبد اإلله 
بن كيران

االجتماعي  بــالــحــوار  يــعــرف  مــا  ــدأ  ب
ملقاوالت  العام  واالتحاد  الحكومة  بني 
وذلك   ،1994 سنة  والنقابات،  املغرب 
امللك  ــه  ل املــغــفــور  لتوجيهات  تنفيذا 
الــحــســن الــثــانــي، عــنــدمــا كـــان املــغــرب 

والتوافق  الديمقراطي  لالنتقال  يستعد 
التوقيع  تم  انطالقه،  ومنذ  الحكومي، 
على عدة اتفاقات بمعدل اتفاق اجتماعي 
لكل حكومة، وكان أول اتفاق تم توقيعه، 
حكومة  عهد  في   1996 غشت  فاتح  يوم 
ــذي  ــو ال عــبــد الــلــطــيــف الــفــيــاللــي، وهـ
من  سلسلة  توج  تاريخيا  اتفاقا  اعتبر 
 3 بني  ما  املمتدة  الفترة  خالل  اللقاءات 
الحكومة  بني   1996 وفاتح غشت  يونيو 
واالتحاد العام ملقاوالت املغرب والنقابات 
بمثابة  اللقاءات  هذه  وكانت  العمالية، 
أول حوار اجتماعي يجمع كافة الفاعلني 
 23 اتــفــاق  ذلــك،  بعد  أعقبه  املعنيني، 

الرحمان  عبد  حكومة  بني   ،2000 أبريل 
الديمقراطية  والكونفدرالية  اليوسفي 
للشغل واالتحاد العام للشغالني باملغرب 
واالتحاد العام ملقاوالت املغرب، وذلك من 
أجل تفادي إضراب عام كان مقررا، ويوم 
30 أبريل 2003، تم التوقيع على اتفاق 
جديد بني حكومة إدريس جطو والنقابات 
العمالية واالتحاد العام ملقاوالت املغرب، 
عدة  وضعية  تسوية  نتائجه،  من  وكان 
العام  القطاعني  في  العاملني  من  فئات 

والشبه العمومي.
في  العربي  الربيع  نتائج  من  كان  وقد 
املغرب، ظهور حركة 20 فبراير، التي ردت 

عليها املؤسسة امللكية بخطاب ملكي يوم 
9 مارس 2011، الذي أعلن من خالله امللك 
محمد السادس عن تعديل دستوري جديد 
والبرملان،  للحكومة  أكبر  سلطات  يمنح 
اإلداريــة،  صالحياته  بعض  عن  وتخليه 
وطرح مشروع الدستور الستفتاء شعبي 

في فاتح يوليوز 2011.
الفاسي  عباس  حكومة  كانت  وعندما 
ما  على  التوافق  تم  أيامها،  آخر  تعيش 
يعرف باتفاق 26 أبريل 2011 بني الحكومة 
واألمناء  املغرب  ملقاوالت  العام  واالتحاد 
العام  )االتحاد  نقابات  لخمس  العامني 

للشغالني باملغرب، االتحاد املغربي 

أصبح يوم فاتح ماي منذ سنة 1886، هو عيد العمال 
ألول  به  االحتفال  تم  بعدما  العالم،  بقاع  شتى  في 
الوقت،  المتحدة األمريكية، ومنذ ذلك  بالواليات  مرة 
بهذا  االحتفال  في  مختلفة  أشكاال  دول  عدة  اتخذت 
اليوم، حيث هناك دول ال تحتفل به ومنها هولندا وإسرائيل وبعض 
البلدان بعيد الشغل في  العربي، بينما ال تحتفل بعض  الخليج  دول 
اللتين  وبريطانيا،  لسيريالنكا  بالنسبة  الحال  هو  كما  ماي  فاتح 
تحتفالن في أول اثنين من الشهر نفسه، أما في نيوزيالندا، فيتم 
رابع اثنين من شهر أكتوبر، في حين تخصص  تخليد هذا اليوم في 

أمريكا وكندا اإلثنين األول من شهر شتنبر لالحتفال بهذا العيد.
حسب  آلخر  بلد  من  تختلف  فهي  االحتفال،  بأشكال  يتعلق  وفيما 
ثقافات كل شعب، إذ يتم في غالبية الدول االحتفال بعيد العمال من 
إلى  باإلضافة  السياسية،  واألحزاب  النقابات  تنظمها  تظاهرات  خالل 
الحتفال  مناسبة  العيد  هذا  يعتبر  فنلندا،  ففي  احتفالية..  تجمعات 

الطالب ونزهات العائالت في أجواء كرنفالية، أما في إيطاليا، فيقام 
في  العيد  بهذا  االحتفال  يتم  بينما  سنة،  كل  روما  في  غنائي  حفل 
فرنسا عن طريق شراء زهور زنبق الوادي، والنمسا تحتفل بشجرة ماي. 
بقيت دولة واحدة لم نذكر طريقة االحتفال فيها بفاتح ماي، وهي 
المغرب، بلدنا الحبيب، الذي في كل سنة نرى استثناء على الصعيد 
الدولي.. فقد خرج في هذه المرة من أصبح زعيما للمعارضة ليوجه 
مدفعيته الثقيلة صوب الحكومة والنقابات، ويتهمهما بالتواطؤ مع 
الحكومة، بعد توقيع المركزيات النقابية قبل أيام اتفاقا اجتماعيا مع 
عن  بعضها  إعالن  أعقبه  المغرب،  لمقاوالت  العام  واالتحاد  الحكومة 
عدم االحتفال بهذا اليوم في ساحة باب األحد بالعاصمة الرباط، نظرا 

لتزامنه مع اليوم األخير من شهر رمضان.
مع  كيران  بن  حكومة  تعاطي  كيفية  مقاربة  الملف  هذا  ويحاول 
تم  وكيف  النقابات،  مع  حكومته  وعالقة  االجتماعية،  المطالب 

االحتفال في عهدها بذكرى فاتح ماي طيلة مدة واليتها؟

سعد الحمريأعد الملف: 

المركزيات النقابية والحكومة..

قصة الحوار االجتماعي المعطوب
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الديمقراطية  الكونفدرالية  للشغل، 
للشغل،  الديمقراطية  الفيدرالية  للشغل، 
تم  باملغرب(،  للشغل  الوطني  واالتحاد 
أهمها  مكاسب  عدة  على  خالله  االتفاق 
أجور  من  صافية  درهــم   600 بـ  الرفع 
والجماعات  العمومية  اإلدارات  موظفي 
ذات  العمومية  واملــؤســســات  املحلية 
ماي  فاتح  من  ابتداء  اإلداري  الطابع 
من  للمعاش  األدنــى  الحد  ورفع   ،2011
 1000 إلــى  حاليا  املطبق  ــم  دره  600
درهم، وبخصوص القطاع الخاص، فقد 
األدنى  الحد  من  الرفع  على  االتفاق  تم 
لــأجــور بـــ 10 فــي املــائــة، والــرفــع من 
الحد األدنى للمعاش من 600 درهم إلى 

1000 درهم.

2012 و2013.. سنتان 
من عمر الحكومة دون 
توقيع اتفاق اجتماعي

بعد ذلك، شهد املغرب استفتاء دستوريا 
التصديق  وتم   ،2011 يوليوز  فاتح  يوم 
من  شتنبر   13 في  الجديد  الدستور  على 
بإجراء  التسريع  تم  كما  نفسه،  العام 
يوم  ألوانها  سابقة  برملانية  انتخابات 
2011، حملت نتائجها مفاجأة  25 نونبر 
العدالة  ــزب  ح ــوز  ف فــي  تمثلت  كبيرة 
 107 والتنمية باملرتبة األولى بإحرازه لـ 
مقاعد، وهو ما مكن أمينه العام عبد اإلله 
بن كيران من الحصول على منصب رئيس 
بعد  بالفعل  حصل  ما  وهــو  الحكومة، 
زوال يوم الثالثاء 29 نونبر 2011، عندما 
بمدينة  الــســادس،  محمد  امللك  استقبل 
ميدلت، عبد اإلله بن كيران وعينه رئيسا 
مشاوراته  األخير  هذا  ليبدأ  للحكومة، 
استمرت  التي  السياسية  األحــزاب  مع 
تشكيل  عن  باإلعالن  وانتهت  يوما،   36
محمد  امللك  استقبلها  التي  حكومته 
لتخرج   2012 يناير   3 يــوم  الــســادس 

رسميا للوجود. 
كيران  بــن  انتخاب  بعد  ومــبــاشــرة 
بني  التنسيق  بــدأ  للحكومة،  رئيسا 
الفيدرالية  قــامــت  حــيــث  الــنــقــابــات، 
من  الــقــريــبــة  للشغل،  الــديــمــقــراطــيــة 
مع  بلقاء  االشــتــراكــي،  االتــحــاد  حــزب 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بداية 
سنة 2012، وقد توج ما يشبه التحالف 
باملسيرة املشتركة ليوم 27 ماي 2012 

بالدار البيضاء.
وقد قابل رئيس الحكومة الجديد هذه 
الحوار  وانــطــالق  باالهتمام  الخطوة 
مارس   14 يوم  ترأس  االجتماعي، حيث 
عن  أسفر  النقابات  مع  اجتماعا   2012
سنة  برسم  االجتماعي  الحوار  انطالق 
القطاع  لجنة  عــقــدت  وبــعــده   ،2012
وزير  برئاسة  االجتماعي  للحوار  العام 
اإلدارة،  وتحديث  العمومية  الوظيفة 
اجتماعني، بتاريخ 10 و19 أبريل 2012، 
تم التوافق خاللهما على املنهجية التي 
الجيد  التدبير  لضمان  اعتمادها  سيتم 
وتحقيق  االجتماعي  للحوار  والفعال 
في  منه،  املتوخاة  والنتائج  األهــداف 
إطار تشاركي وتوافقي، وجدول األعمال 
برسم سنتي 2012 و2013، مع تضمينه 
واملواضيع  الكبرى،  الهيكلية  املواضيع 
العملياتية التي ستتم دراستها في إطار 
لهذا  أحدثت  موضوعاتية  لجان  ستة 
الغرض، غير أن ذلك لم يؤدِّ إلى إنجاح 

بتوقيع  ليتوج  االجتماعي،  الــحــوار 
 ،2012 لسنة  ماي  فاتح  يوم  قبل  اتفاق 

أول سنة من عمر حكومة بن كيران.
آخر  تقارب  إلى  األمــر  هذا  أدى  وقد 
بني النقابات وأحزاب املعارضة، عندما 
االشتراكي،  لالتحاد  األول  الكاتب  قام 
إدريس لشكر، بزيارة امليلودي موخاريق 
 21 يوم  للشغل  املغربي  االتحاد  بمقر 
الطرفان  أعــلــن  حيث   ،2013 فــبــرايــر 
لخوض  هــو  بينهما  ))التنسيق  أن 
واملساواة  الديمقراطية  أجل  من  معارك 
املعارك  هــذه  وأن  النقابية،  والحقوق 
ومجتمعية  حضارية  حاجة  اليوم  هي 
إقامة  إلــى  الحالية  الظرفية  تتجاوز 
يختل  ال  حتى  املجتمع  داخــل  التوازن 
لفائدة مكون ضد آخر((، ومر فاتح ماي 

2013 دون أي نتائج تذكر.

2014.. ميالد التنسيق 
المشترك بين النقابات 

الثالث األكثر تمثيلية

النقابات  بني  التحالف  مالمح  بدأت 
التحالف  تتبلور، وتطلب تجسيد هذا 
مطلبا  النقابية  الساحة  مستوى  على 

وتعلق  النقابية،  للمركزيات  موحدا 
وجه  حيث  التقاعد،  بملف  املوضوع 
رئيس الحكومة دعوات إلى املركزيات 
أجــل  مــن  تمثيلية  األكــثــر  النقابية 
إصالح  موضوع  حول  معها  التشاور 
 4 األربعاء  يوم  وذلك  التقاعد،  أنظمة 
دجنبر 2013، وقررت عدد من املركزيات 
النقابية عدم االستجابة لهذه الدعوات 
األساس  هذا  وعلى  مختلفة،  بمبررات 
ــن رئــاســة  ــالغ تــوضــيــحــي ع ــدر بـ صـ
 ،2013 دجنبر   6 بتاريخ  الحكومة 
املسؤولية  النقابات  خالله  من  حملت 
للتشاور،  مقاطعتها  انعكاسات  عن 
فإن  وعليه،   ..(( البيان:  في  جاء  وقد 
الحكومة عازمة من جهتها على تحمل 
في  واألخالقية  السياسية  مسؤوليتها 
معالجة هذه الوضعية لضمان ديمومة 

حق االستفادة من املعاش((.
مطلبا  التقاعد  ملف  أصبح  وهكذا، 
موحدا للنقابات في مواجهة الحكومة، 
املركزيات  دعــت  األســاس  هــذا  وعلى 
النقابية إلى اجتماعني بالدار البيضاء، 
األول في »دار الكهربائي« والثاني في 
ممثلني  ضم  والــذي  املحامي«،  »دار 
تمثيلية:  األكثر  الثالث  النقابات  عن 
االتحاد املغربي للشغل والكونفدرالية 
والفيدرالية  للشغل  الديمقراطية 
أول  عنه  وخرج  للشغل،  الديمقراطية 

بيان مشترك موقع من طرف املركزيات 
الثالث بتاريخ 23 يناير 2014، يحمل 
ترفض  النقابية  »املركزيات  عنوان: 
وبكافة  التقاعد  بمكتسبات  املساس 

الحريات والحقوق«.

نجاح إضراب 6 أبريل عجل 
بجلوس الحكومة على 

طاولة المفاوضات

ــدرت  أصـ  ،2014 يــنــايــر   29 ــوم  يـ
تصريحا  الثالث  النقابية  املركزيات 
املنعقد  اللقاء  هامش  على  مشتركا 
بالدار  للشغل  املغربي  االتحاد  بمقر 
البيضاء، أكدت من خالله على مواصلة 
باعتباره  املــشــتــرك  النقابي  العمل 
ثم  عنه،  بديل  ال  استراتيجيا  خيارا 
- رئيس  - في مذكرة مشتركة  راسلت 
نفس  مــن  فبراير   11 يــوم  الحكومة 
أربعة  مطلبا ضمن   31 السنة، ضمت 
الحكومة  وأمهلت  اجتماعية،  محاور 
مذكرتها  عن  جوابا  تعد  لكي  شهرا 
لهجتها  صعدت  ذلك  وبعد  املطلبية، 
 11 يوم  صدر  مشترك  بالغ  خالل  من 

حملت  السنة،  نفس  من  مــارس 

رغم التنسيق النقابي الثالثي سنة 2014 والذي اعتبر تاريخيا، إال أن النقابات بدأت تتسلل إليها 
بعض الخالفات، ومنها الخالف الذي وقع داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عندما أعلن تيار  

عبد الحميد الفاتحي عن إقالة عبد الرحمان العزوزي، ثم تلقت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 
ضربة موجعة كذلك، عندما قرر عدد من المناضلين المحسوبين على حزب االشتراكي الموحد، تحويل 

حركتهم التصحيحية، التي كانت تحمل اسم »مبادرة 17 ماي 2014« إلى خارج نقابة نوبير األموي، 
وتأسيس مركزية نقابية جديدة تحمل اسم الكونفدرالية العامة للشغل، بتاريخ 22 نونبر 2014.. في 
مقابل ما أصبحت تعيشه المركزيات النقابية من ضربات داخلية وخارجية، استمرت حكومة بن كيران 
في تنفيذ استكمال الخوصصة وإزالة قواعد تحرير األسواق، ثم الحد األدنى من اإلنفاق االجتماعي: 

المقاصة، التقاعد ثم الضمان االجتماعي والتعاضد.

جانب من المسيرة االحتجاجية سنة 2012
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ملف  األسبوع

قد  مــا  ))مــســؤولــيــة  الحكومة  فيه 
يترتب عن سلوكها الالديمقراطي هذا 
من نتائج وخيمة، ستؤدي حتما إلى 
والطبقة  الحكومة  بني  الهوة  تعميق 
الشعبية،  والــجــمــاهــيــر  الــعــامــلــة 
ومستويات  ــات  درجـ ــاع  ــف ارت وإلـــى 
االستياء والتذمر العمالي والشعبي، 
االحتقان  من  املزيد  إلــى  وبالتالي، 
السلم  تــهــديــد  وإلـــى  االجــتــمــاعــي، 
املجتمعية((،  والتوازنات  االجتماعي 
فردت عليها الحكومة عن طريق وزير 
ــأن مطالب  االتــصــال، الــذي صــرح ب
ألن  سياسية،  مزايدات  هي  النقابات 
مذكرتها تعجيزية وال تراعي الظرفية 
لــلــبــالد، غــيــر أن هــذا  االقــتــصــاديــة 
الكرام..  مرور  ليمر  يكن  لم  التصريح 
النقابية  املركزيات  عليه  عقبت  فقد 
خالل الندوة الصحفية املشتركة ليوم 
املالية  األزمــة  بأن   ،2014 مارس   25
التي يعيشها املغرب هي مجرد ادعاء 
ال أساس له من الصحة، ثم أعلنت عن 
خروجها للشارع يوم 6 أبريل 2014، 
وهو األمر الذي جعل الحكومة تجلس 
بعد  املــفــاوضــات  طــاولــة  على  معهم 
تسعة أيام من هذه املسيرة، واقترحت 
في  لألجور  ــى  األدن الحد  من  الرفع 
آالف   3000 إلى  العمومية  الوظيفة 
الحد األدنى لألجر في  درهم، وزيادة 
املائة  في   10 بنسبة  الخاص  القطاع 
على سنتني، وهو ما اعتبرته النقابات 
اعتبار  على  ــون،  ــذق ال على  ضحكا 
إال  منهما  تستفيد  لن  االقتراحني  أن 
أصدرت  ثم  املواطنني،  من  قليلة  فئة 
النقابات الثالث يوم 30 أبريل، بالغا 
أكدت من خالله أنه رغم فشل الحوار 
التالية  املكتسبات  أن  إال  االجتماعي، 
الوحدة  بـــ:  األمــر  ويتعلق  تحققت، 
ليوم  التاريخية  املسيرة  النقابية، 
الــحــوار،  منهجية  ــرض  ف أبــريــل،   6
طاولة  على  العمالية  املطالب  طــرح 
الحكومة  التزام  الثالثي،  التفاوض 
بعد  الجماعي  التفاوض  باستئناف 

فاتح ماي 2014.

دخول التنسيق النقابي 
في أزمة داخلية وإضراب 

29 أكتوبر 2014

الذي  الثالثي  التنسيق  هذا  ورغم 
اعتبر تاريخيا، إال أن النقابات بدأت 
تتسلل إليها بعض الخالفات، ومنها 

الفيدرالية  داخل  وقع  الذي  الخالف 
أعلن  عندما  للشغل،  الديمقراطية 
إقالة  عن  الفاتحي  الحميد  عبد  تيار 
تلقت  ثــم  ــعــزوزي،  ال الرحمان  عبد 
للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية 
ضربة موجعة كذلك، عندما قرر عدد 
املحسوبني على حزب  املناضلني  من 
حركتهم  تحويل  املوحد،  االشتراكي 
التصحيحية، التي كانت تحمل اسم 
خارج  إلى   »2014 ماي   17 »مبادرة 
وتأسيس  األمــــوي،  نــوبــيــر  نــقــابــة 
اسم  تحمل  جديدة  نقابية  مركزية 
بتاريخ  للشغل،  العامة  الكونفدرالية 

22 نونبر 2014.
تعيشه  أصبحت  مــا  مقابل  وفــي 
ضــربــات  مــن  النقابية  ــات  ــزي ــرك امل
حكومة  استمرت  وخارجية،  داخلية 
بـــن كـــيـــران فـــي تــنــفــيــذ اســتــكــمــال 
تحرير  قــواعــد  ــة  وإزالـ الخوصصة 

األسواق، ثم الحد األدنى من اإلنفاق 
ثم  التقاعد  املقاصة،  االجتماعي: 

الضمان االجتماعي والتعاضد.
الثالث  النقابات  أعلنت  ذلك،  ورغم 
ــذاري  إن وطني  ــراب  إض خــوض  عن 
الوظيفة  في   ،2014 أكتوبر   29 يوم 
العمومية واملؤسسات العمومية ذات 
الطابع اإلداري والتجاري والصناعي 
والفالحي، وشركات القطاع الخاص 
بكل القطاعات املهنية، ملدة 24 ساعة، 
القطاع  أعلن  ــذي  ال اإلضـــراب  وهــو 

واإلحسان«  »العدل  لجماعة  النقابي 
اإلضراب،  نجاح  ورغم  له،  دعمه  عن 
تنفيذ  في  استمرت  الحكومة  أن  إال 
به، وهو  القيام  كانت عازمة على  ما 
الوظيفة  في  التقاعد  نظام  إصــالح 

العمومية.

سنة 2015.. مقاطعة 
النقابات األكثر تمثيلية 

لالحتفال بفاتح ماي

ثالث  مــرور   2015 سنة  صــادفــت 
كيران،  بن  حكومة  عمر  من  سنوات 
يذكر،  مطلب  أي  تحقيق  يتم  ــم  ول
نقابات  ثــالث  أكبر  أعلنت  وعليه، 
ــررت  ــي املـــغـــرب، أنــهــا ق عــمــالــيــة ف

في  العمال  عيد  احتفاالت  مقاطعة 
ما  على  احتجاجا  ــاي،  م من  األول 
و»عدم  الحكومي«،  »السلوك  أسمته 
العاملة  للطبقة  مكتسبات  تحقيق 
املغربية«، وقال بيان مشترك أصدره 
للشغل  املــغــربــي  االتــحــاد  ــن  م ــل  ك
للشغل  الديمقراطية  والكونفدرالية 
للشغل:  الديمقراطية  والــفــدرالــيــة 
فاتح  تظاهرات  مقاطعة  تقرر  ))إنه 
ماي على الصعيد الوطني، احتجاجا 
الالمسؤول  الحكومي  السلوك  على 

ــاه مــطــالــب الــطــبــقــة الــعــامــلــة  ــج ت
))تقرر  البيان:  وأضاف  املغربية((، 
لالحتجاج  شهرا  مايو  شهر  جعل 
أعلن  بعدما  ــك  وذل واالســتــنــكــار((، 
االتصال  وزيــر  الخلفي،  مصطفى 
الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق 
وليس  األجــور..  في  زيــادة  ))ال  أنه 
هذا  في  اتــخــاذه  تم  قــرار  أي  هناك 
املوضوع((، وأضاف أن ))الحكومة 
التزمت بحوار اجتماعي جاد وبناء، 
الكفيلة  اآللية  هو  الحوار  هذا  وأن 
بتجاوز املشاكل والقضايا املطروحة 

على املستوى االجتماعي((.
ممثلي  ــات  ــاب ــخ ــت ان جــــاءت  ــم  ثـ
 ،2015 أكتوبر   6 ليوم  املأجورين 
ممثلي  عــدد  ــادة  زي إلــى  أدت  والتي 
الـــدراع  للشغل،  الــوطــنــي  االتــحــاد 
والتنمية،  العدالة  لحزب  النقابي 
الثالث  للنقابات  ضربة  شكل  والذي 

األكثر تمثيلية.
حكومة  عمر  من  السنوات  باقي 
بــن كــيــران لــم تــســجــل أي اتــفــاق 
وبذلك  االستثناء،  مشكلة  اجتماعي، 
لم  التي  الوحيدة  الحكومة  تعتبر 
مع  اجتماعي  اتفاق  أي  على  توقع 

املركزيات النقابية.
انتخابات  املغرب  شهد  ذلك  وبعد 
خاللها  فــاز   ،2017 سنة  تشريعية 
أخرى،  مرة  والتنمية  العدالة  حزب 
ــرة من  ــذه املـ وشــكــل الــحــكــومــة وهـ
دون بن كيران، بل خلفه سعد الدين 
التوقيع  تم  املــرة  وهــذه  العثماني، 
الحكومة  بني  اجتماعي  اتفاق  على 
 ،2019 سنة  النقابية  واملــركــزيــات 
أن  الحوار االجتماعي  لهذا  ولم يكن 
الداخلية،  وزيــر  تدخل  لــوال  يكتمل 
دور  لعب  الذي  لفتيت،  الوافي  عبد 
بحلحلة  وقـــام  الــحــكــومــة،  رئــيــس 
»البلوكاج«،  حالة  وإنهاء  الخالف 
الــنــقــابــات  مــع  شخصيا  ــتــقــى  وال
األكثر تمثيلية، رغم أنه ليس رئيسا 
للتشغيل،  وزيــــرا  وال  لــلــحــكــومــة 
يخرج  أن  بكاريزميته  واســتــطــاع 
الحوار االجتماعي من عنق  جلسات 
قادة  أن  هذا  معنى  فهل  الزجاجة.. 
يجيدون  ال  والتنمية  العدالة  حزب 

التفاوض مع النقابات ؟

بدأ ما يعرف بالحوار االجتماعي بين الحكومة واالتحاد العام لمقاوالت المغرب 
والنقابات، سنة 1994، تنفيذا لتوجيهات المغفور له الملك الحسن الثاني، عندما كان 

المغرب يستعد لالنتقال الديمقراطي والتوافق الحكومي، ومنذ انطالقه، تم التوقيع 
على عدة اتفاقات بمعدل اتفاق اجتماعي لكل حكومة، وكان أول اتفاق تم توقيعه، يوم 

فاتح غشت 1996 في عهد حكومة عبد اللطيف الفياللي، وهو الذي اعتبر اتفاقا تاريخيا توج 
سلسلة من اللقاءات خالل الفترة الممتدة ما بين 3 يونيو وفاتح غشت 1996 بين الحكومة 
واالتحاد العام لمقاوالت المغرب والنقابات العمالية، وكانت هذه اللقاءات بمثابة أول حوار 

اجتماعي يجمع كافة الفاعلين المعنيين.

وزير الداخلية يعوض الحكومة في الحوار االجتماعي مع المركزيات النقابية سنة 2019
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كواليس  صحراوية

تقرير منظمة 
»مراسلون بال حدود« 

البوليساريو يصدم 
العيون. األسبوع 

املغرب  اتهمت  طاملا  التي  البوليساريو،  تلقت 
الصحافة،  حرية  مــن  والــحــد  الصحفيني  بقمع 
حني  جديدة،  صفعة  الجنوبية،  باألقاليم  خاصة 
تقريرها  »مراسلون بال حدود« في  اكتفت منظمة 
برسم  الصحافة  لحرية  العاملي  التصنيف  حول 
اإلعــالمــي  ــواقــع  ال ــى  إل ــاإلشــارة  ب  ،2022 سنة 
األقاليم  عــن  الحديث  دون  عــام  بشكل  باملغرب 
يجعل  ما  وهــو  اإلعــالمــي،  ونشاطها  الجنوبية 
له  تروج  ما  خاصة  أمرها،  من  حيرة  في  الجبهة 
بخصوص الوضع الحقوقي في األقاليم الجنوبية 
للمملكة، وحرية الصحافة التي تتمتع بها املنابر 
الفيدرالية  ومنها  الصحفية  والهيئات  اإلعالمية 

املغربية لناشري الصحف وقناة »العيون«.
وضــــرب تــجــاهــل »مـــراســـلـــون بـــال حـــدود« 
البوليساريو  تصور  الحائط  بعرض  للصحراء، 
واملنظمات املعادية للوحدة الترابية للمملكة، على 
الكيان  رواية  مفندة  الدولية،  العفو  منظمة  غرار 
الوهمي التي يدعي فيها »وجود سجناء إعالميني 
املغربية«،  بالسجون  البوليساريو  لجبهة  تابعني 

و»وجود حصار وتطويق إعالمي للمنطقة«.
للصحافة،  الوطني  املجلس  لرئيس  سبق  وقد 
أن  للعيون،  األخيرة  زيارته  في  مجاهد،  يونس 
أشاد بالجهود التي تبذلها مختلف وسائل اإلعالم 
بالصحراء، التي باتت مصدرا مهما لألخبار على 
الناشرين  تدخالت  وأجمعت  الوطني،  الصعيد 
هــذه  ــل  ك تكييف  ــرورة  ــ ض عــلــى  والــصــحــفــيــني 
اإلعالم  يعيشها  التي  اإلكراهات  مع  التضحيات 
وزير  عليها  تعرف  أن  بعد  بالصحراء،  الجهوي 

االتصال الذي ال زالت وعوده حبيسة مكتبه. 

لقاء دولي بالمكسيك يشيد بالحكم الذاتي 
البوليسـاريو ويفضـح عزلـة 

عبد اهلل جداد. العيون 
 

شــهــورا  اســتــمــر  ــذي  الـ التجييش  رغــم 
بــدعــم مــالــي وســيــاســي ودبــلــومــاســي من 
فشلت  بالجزائر،  الحاكم  العسكري  النظام 
تعاطف  على  الحصول  في  البوليساريو 
الحقوقية  الــهــيــئــات  جميع  مــن  دعـــم  أو 
باملنتدى  الحاضرة  العاملية  والسياسية 
العاصمة  في  املنعقد  العاملي  االجتماعي 

مكسيكو.
ــعــاملــي حضور  ال املــنــتــدى  ــد ســجــل  وقـ
اإليديولوجيات  مختلف  من  عاملية  هيئات 
بحضور  والحقوقية،  السياسية  واملشارب 
والجمعوية  الحقوقية  الجمعيات  بعض 
جمعيات  بينها  املــغــربــيــة،  والــســيــاســيــة 
املغربية،  بالصحراء  املدني  املجتمع  من 
الذاتي  للحكم  املغربي  املقترح  حظي  حيث 
من  كبيرة  بإشادة  الصحراوية،  باألقاليم 
الهيئات السياسية حتى املحسوبة  مختلف 

على دول بأمريكا الالتينية.
املغاربة  الحقوقيني  النشطاء  أحد   ووفق 
الحاضرين باملنتدى واملقيم بمدينة العيون، 
العاملي  املنتدى  في  الحاضرون  أشــاد  فقد 
بل  املفتعل،  النزاع  إلنهاء  املغربي  باملقترح 
حال  لكونه  باإلشادة  املغربي  املوقف  حظي 

سياسيا وسلميا قابال للتطبيق.
ــدى فــضــح أســـطـــوانـــة أطــروحــة  ــت ــن امل
الجبهة  ممثلو  لها  يــروج  التي  االنفصال 
الندوة  تستطع  لم  حيث  العاملي،  باملنتدى 

باملنتدى،  البوليساريو  قبل  من  املنظمة 
ضمان حضور أكثر من عشرة أشخاص فقط 
تؤكده  ما  االنفصاليني، وهو  إلى  لالستماع 
الجبهة  لقاء  عن  املسربة  والوقائع  الصور 

باملكسيك.
وفد  العاملية  التظاهرة  هذه  في  وشــارك 
من  الصحراوية  األقاليم  مغاربة  من  كبير 
والسياسية  املدنية  االهتمامات  مختلف 
مغربية  فعاليات  عن  فضال  واألكاديمية، 
واجتماعية  سياسية  تنظيمات  من  أخــرى 
متنوعة، حيث رفع املشاركون خالل مسيرة 
بلغات  الفتات  سيتي،  بمكسيكو  ماي  فاتح 
الــوحــدة  تــدعــم  ــارات  شــع تحمل  مــتــعــددة 

للحكم  املقترح املغربي  للمغرب من  الترابية 
الذاتي في الصحراء.

ــد الــبــولــيــســاريــو  وشــوهــد أعــضــاء وفـ
النشاط  ــذا  ه لحضور  ــارة  املـ يستجدون 
كــراســي  معظم  ظــلــت  حــيــث  فــائــدة،  دون 
امللتقطة  الصور  تبني  كما  فارغة  النشاط 
لــهــذا الــنــشــاط الـــذي عـــرف فــشــال ذريــعــا 
التعبئة  رغم  الجزائر  ومعها  للبوليساريو 
ــة الــجــبــهــة. ــشــارك ــة املــخــصــصــة مل ــي ــال  امل
التابع  الجزائري  اإلعــالم  محاوالت  ورغــم 
التضليل  ممارسة  العسكرية،  للمؤسسة 
اإلعالمي من خالل الترويج ملشاركة ناجحة 
للبوليساريو، إال أن الواقع كشف عكس ذلك.

أفارقة ضمن مبادرة إنسانية للسجناء في رمضان
العيون. األسبوع 

 
 

»الــســلــم  منظمة  ــيــس  رئ ــرز  ــ أب
وحقوق  للديمقراطية  والتسامح 
الشرقاوي،  سالم  محمد  اإلنسان«، 
على  املــنــظــمــة  انــفــتــاح  ــة  ــي ــم أه
وذات  الهادفة  اإلنسانية  املبادرات 
الوقع اإليجابي على نفسية نزيالت 

ودعا  السجنية،  املؤسسة  ــزالء  ون
املــبــادرات  تعزيز  على  العمل  إلــى 
من  الــتــي  القيمة  ذات  اإلنسانية 
شأنها تحفيز الفاعلني وتحسيسهم 
ــأوضــاع  بــالــعــنــايــة واالهــتــمــام ب
وفي  املجتمع،  فئات  من  مجموعة 
مقدمتها نزالء املؤسسات السجنية.
ــر الــســجــن املــحــلــي  ــدي وأكــــد م
على  الشيخ،  ابــا  حسن  بالعيون، 
اإلنسانية  املــبــادرة  هــذه  أهــمــيــة 

نفوس  ــي  ف اإليــجــابــيــة  ــا  ــارهـ وأثـ
التي  االلتفاتة  النزالء، مشيدا بهذه 
الرحم  وصلة  الــتــآزر  روح  تجسد 
الفئة  هذه  مع  املدني  املجتمع  بني 
من النزالء، وأضاف أن هذه املبادرة 
والية  من  بدعم  املنظمة  اإلنسانية، 
الحمراء،  الساقية  العيون  جهة 
ملجموعة  تــتــويــجــا  تــأتــي  ــي  ــت وال
والثقافية  الرياضية  األنشطة  من 
اختتام  بمناسبة  املنظمة  والدينية 

فــعــالــيــات أنــشــطــة شــهــر رمــضــان 
الجوائز على  املبارك، عرفت توزيع 

الفائزين في مختلف املسابقات.
عن  عبارة  هبات  توزيع  تم  كما 
أصل  مــن  نــزيــال   40 على  ألبسة 
هبات  من  سيستفيدون  نزيال   265
متنوعة، من بينهم 21 نزيلة وطفلني 
و10  النزيلتني،  والدتيهما  يرافقان 
إفريقيا  بلدان  من  منحدرين  نــزالء 

جنوب الصحراء.

تحركات لعقد مؤتمر 
كبير حول الصحراء 
في الس بالماس

العيون. األسبوع
 
 

»صحراويون  لحركة  األول  السكرتير  أكد 
اجتماعه  أخرى، خالل  مرة  السالم«  أجل  من 
الرئيس  مع    مدريد  اإلسبانية  العاصمة  في 
ــغــيــز  ي رودر اإلســبــانــيــة،  للحكومة  الــســابــق 
إسبانيا  تضاعف  أن  ضرورة  على  ثاباتيرو، 
جهودها  الحالية،  الحكومة  واليـــة  خــالل 
ومبادراتها مع البلدان املؤثرة األخرى، حتى 
تجد مشكلة الصحراء حال سلميا ودائما في 

أسرع وقت ممكن.
وكانت حركة »صحراويون من أجل السالم« 
بالتخلي  سانشيز  بيدرو  ــرار  ق وصفت  قد 
كما  الشجاع،  بالعمل  السلبي  الحياد  عن 
إسبانيا  مشاركة  أهمية  إلى  الحركة  أشارت 
مستعمرتها  ملشكلة  حل  إيجاد  محاوالت  في 

السابقة.
محور  أيــضــا  القضية  هـــذه  كــانــت  كــمــا 
املحادثات التي أجراها الحاج أحمد مع وزير 
البارز،  االشتراكي  والزعيم  السابق  الدفاع 
األول  السكرتير  عقد  كما  بــونــو،  خوسيه 
للحركة اجتماعات أخرى مع مختلف أعضاء 
املتبعة  الصيغة  أن  وقال  اإلسباني،  البرملان 
لألمم  األربـــع  الوسطاء  قبل  مــن  اآلن  حتى 
الجزائر  كمراقبني:  منهم  )اثنان  املتحدة: 
منذ  نتائج  أي  عن  تسفر  لم  وموريتانيا(، 
فرص  من  املزيد  تفقد  ال  ولكي  عاما،  ثالثني 
الحركة مشاركة دول أخرى  اقترحت  السالم، 
مؤثرة بما في ذلك إسبانيا، والحركة نفسها 

واألعيان أو شيوخ القبائل الصحراوية.
ومن غير املستبعد أن تحتضن الس باملاس 
دولية  شخصيات  بمشاركة  للسالم  ــدوة  ن
عن  وممثلني  الصحراوية  القبائل  وشيوخ 
الحركة  وممثلي  الصحراوي  املدني  املجتمع 

في العالم.

العيون. األسبوع

شدد رئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون، حمدي 
ولد الرشيد، خالل انعقاد الدورة العادية لشهر ماي، 
على الدور املحوري الذي تلعبه الجماعة في الحياة 
اليومية للمواطن، وهو ما دعا الجماعة إلى تسطير 
واملشاريع،  االتفاقيات  من  جملة  يضم  أعمال  جدول 
في  للمجلس  الجدي  لالنخراط  تجسيده  عن  فضال 
الذود عن الوحدة الترابية للمملكة وتجسيد سيادتها 

على الصحراء.
العادية لجماعة  الدورة  أعمال  ويضم جدول 
ملختلف  نقطة شاملة   13 ما مجموعه  العيون، 
القطاعات الحيوية املرتبطة بالبنية التحتية 
وتنظيم بعض املهن، تقرير عن نشاط مكتب 
 ،2022 ومــاي  فبراير  ــي  دورت بني  املجلس 

اتفاقية  مشروع  وتعديل  إعادة قراءة 
إحداث مجموعة الجماعات الترابية 
الحمراء، الدراسة  الساقية  العيون 
ــرار  ــة عــلــى مــشــروع ق واملــصــادق

قاعات  وتديير  استغالل  تنظيم 
الترابي  بالنفوذ  األفراح 

ــة الــعــيــون،  ــاع ــجــم ل
ــروع  ــ ــش ــ ــى م ــ ــلـ ــ وعـ
ــر الــتــحــمــالت  ــ ــت ــ دف

العتاد  ببيع  الــخــاص 
ــغــنــى  واألثـــــــــاث املــســت

بجماعة  واملــتــالشــيــات  عنه 
العيون، ومشروع اتفاقية شراكة من 

أجل التأهيل البيئي للحزام األخضر بالعيون، وعلى 
مشروع قرار منظم للسير والجوالن ببعض الشوارع 
واألزقة بمدينة العيون، وعلى مشروع قرار بخصوص 
املنجزة  للمشاريع  املخصص  العقاري  الوعاء  اقتناء 
دفتر  مــشــروع  وعــلــى  الــعــيــون،  جماعة  طــرف  مــن 
لم تسحب  التي  املحجوزات  ببيع  الخاص  التحمالت 
من املحتجز داخل اآلجال القانونية، ومشروع تعديل 
 2002 30 مــارس  بتاريخ   39 عدد:  الجباني  القرار 
املحدد ملبلغ الرسوم والحقوق والواجبات املستحقة 

لفائدة ميزانية املجلس الجماعي ملدينة العيون.
بني  تــوأمــة  اتفاقية  على  املــصــادقــة  واســتــأثــرت 
اإليطالية،  ليتشي  ومــديــنــة  الــعــيــون  جماعة 
الدراسة  تمت  كما  املجلس،  أعضاء  باهتمام 
واملصادقة على مشروع قرار تنظيمي متعلق 
باإلشهار املتنقل بجماعة العيون، ومشروع 
الــداخــلــيــة  وزارة  ــني  ب ــة  شــراك اتــفــاقــيــة 
الترابية(  للجماعات  )املديرية العامة 
تتعلق  ــون  ــعــي ال جــيــة  وواليــــة 
مخطط  إعــداد  دراســة  بإنجاز 
على  الــحــضــريــة  الــتــنــقــالت 
الحضري  التجمع  مستوى 
للمدينة، عالوة على الدراسة 
مشروع  على  واملــصــادقــة 
الخاص  التحمالت  دفتر 
من  كل  استغالل  بشروط 
ومحالت  املطاعم  محالت 
الحفالت  لتموين  الطبخ 
ــالت  ــحـ ــي ومـ ــ ــاه ــ ــق ــ وامل
السريعة  الوجبات  تقديم 

والجاهزة بجماعة العيون.

سفارة أمريكا تروج 
للسياحة في الداخلة

الداخلة. األسبوع
 

الــواليــات  ســفــارة  تنشر  ــرة  م ألول 
صفحتها  عــبــر  األمــريــكــيــة،  املــتــحــدة 
»الفايسبوك«،  منصة  على  الرسمية 
»ال يمكن  فيديو ترويجي تحت عنوان: 
زيارة مدينة الداخلة دون تجربة املحار 

واألكالت البحرية«.
في  صــور  ــذي  ال الفيديو،  فــي  وظهر 
خليج  على  املــتــواجــدة  املقاهي  ــدى  إح
وادي الذهب، الصحفي امللحق بالسفارة 
جانب  إلى  شيرمان،  جــروح  األمريكية، 
ديد،  تتايلر  السفارة  بنفس  آخر  موظف 
وهما يتناوالن وجبة املحار وبعض قطع 
زيارة  بضرورة  وينصحان  األخطبوط، 
والقريبة  الجميلة  املغربية  املدينة  هذه 

جدا من البحر، حسب تعبيرهما.
باملغرب  األمريكية  السفارة  وتشرف 
االقــتــصــاديــة،  التنمية  ــرامــج  ب عــلــى 
الشراكة  مــبــادرة  طــرف  من  املدعومة 
)ميبي(،  أوسطية  الشرق  األمريكية 
كونيكت«  »الداخلة  منصة  ذلك  في  بما 
إلى  باإلضافة   ،DakhlaConnect
مــهــارات  الكــتــســاب  مستقل  بــرنــامــج 
عن  الــعــاطــل  الــشــبــاب  لــفــائــدة  مهنية 

العمل في جهة الداخلة وادي الذهب.

13 نقطة في اجتماع المجلس الجماعي لمدينة العيون

ولد الرشيد



العدد: 1606 من 06 إلى 12 ماي 102022

مع الحدث

وقعت الحكومة والنقابات األكثر تمثيلية على اتفاق اجتماعي يوم 30 أبريل، قبل حلول فاتح ماي 
)عيد العمال(، وذلك المتصاص غضب الطبقة العاملة التي تعاني الهشاشة وظروفا اجتماعية صعبة، 

بسبب تداعيات جائحة »كورونا« وارتفاع األسعار.

تفاصيل حوار اجتماعي تكلفته صفر درهم
بين أخنوش والنقابات

ــت انـــتـــقـــادات الذعـــة  ــهـ وجـ
االجتماعي  االتفاق  إلى  وكثيرة 
ــعــت عــلــيــه الــنــقــابــات  ــذي وق ــ ال
يرقى  ال  لكونه  الــحــكــومــة،  مــع 
بسيطا  جزء  ويحقق  للطموحات 
من امللف املطلبي، ويهمش فئات 
ــرى مــتــضــررة،  اجــتــمــاعــيــة أخــ
مــثــل املــتــقــاعــديــن، واألســاتــذة 
ــال املــنــاجــم  ــم املــتــعــاقــديــن، وع
في  العامالت  والنساء  والنظافة 

الضيعات الفالحية.
مواقع  عبر  نشطاء  وانــتــقــد 
التنازالت  االجتماعي،  التواصل 
خالل  الــنــقــابــات  قدمتها  الــتــي 
يوازي  ال  الــذي  األخير،  االتفاق 
املطالب التي أعلنت عنها سابقا 
ورفضها العرض الحكومي عقب 
االجتماعي،  للحوار  جلسة  أول 
مركزيتني  مشاركة  مستغربني 
التوقيع،  رفضهما  بعد  نقابيتني 
وال  ضعيف  االتفاق  مشروع  ألن 
رغم  الشغيلة،  النتظارات  يرقى 

أن العرض لم يتحسن.
االتــفــاق  أن  الــنــشــطــاء  وأكـــد 
ــى من  ــى الــحــد األدنـ ال يــرقــى إل
ــارات عــمــوم الــطــبــقــات  ــتـــظـ انـ
الكادحة واملتوسطة، ولم تالمس 
لغالبية  الحقيقة  الهموم  بنوده 
وبالتالي،  واملأجورين،  العمال 
سمي  ما  في  آمالهم  خيب  فهو 
معتبرين  االجتماعي«،  »الحوار 

أن أهم بنود االتفاق مكررة، حيث 
اتفاقي  في  عليها  التوقيع  سبق 
2011 والذي يليه، دون أن تكلف 
نفسيهما  السابقتان  الحكومتان 

عناء تفعيل هذه االتفاقات.
وقعت  ــذي  ال االتــفــاق  ويشمل 
الحد  في  الزيادة  النقابات،  عليه 
األدنى لألجر في القطاع الخاص 
بنسبة 10 في املائة على دفعتني 
ورفــع   ،2023 سنة  مــن  ابــتــداء 
إلى  العام  بالقطاع  األدنى  األجر 
باإلضافة  صافية،  درهــم   3500
إلى حذف السلم السابع بالنسبة 
هيئتي  إلى  املنتمني  للموظفني 
واملساعدين  اإلداريني  املساعدين 
األدنى  الحد  وتوحيد  التقنيني، 
مع  الفالحي  القطاع  في  لألجور 
الحد األدنى لألجور في قطاعات 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة واملــهــن 
 ،2028 أفـــق ســنــة  ــي  ف ــحــرة  ال
العائلية  الــتــعــويــضــات  ــع  ورفـ
100 درهــم  ــى  إل 36 درهــمــا  مــن 
بالنسبة للطفل الرابع والخامس 

والسادس.
محمد  اعتبر  السياق،  هذا  في 
املكتب  وعضو  نقابي  النحيلي، 
الديمقراطية  للمنظمة  التنفيذي 
هو  أبريل   30 اتفاق  أن  للشغل، 
وطموحات  آلمــال  مخيب  اتفاق 
العاملة  والــطــبــقــة  الــشــغــيــلــة، 
بجديد  يأت  لم  ألنه  عــام،  بشكل 

خاصة  الحكومة،  لهذه  يحتسب 
بعد واليتني حكوميتني سابقتني 
آفاق  أية  فيها  تتحقق  لم  عجاف 
الشغيلة،  أوضاع  على  ملموسة 
سياق  في  جاء  االتفاق  هذا  وأن 
غـــالء مهوال  يــعــرف  اجــتــمــاعــي 
املحروقات  أسعار  في  ومتزايدا 
واملواد األساسية، وغالء فواتير 
ذلك  غير  إلــى  والكهرباء،  ــاء  امل
التي  املعيشية،  املتطلبات  من 
جعلت الطبقة العاملة غير قادرة 
الحياة  أساسيات  مواجهة  على 
املستوى  وأن  خاصة  الكريمة، 
الحد  يكون  أن  يتطلب  املعيشي 
آالف   5 بــني  مــا  للعيش  األدنـــى 
6 آالف درهم حتى يستطيع  إلى 
املواطن مواجهة تكاليف العيش.
االتـــفـــاق  ــذا  ــ ه أن  وأوضـــــح 
والحكومة،  النقابات  بني  املبرم 
االنتظارات  أن يجيب عن  عوض 
املواطنني،  آالم  نسبيا  ويعالج 
العيش،  متطلبات  مواجهة  في 
نجد أنه اتفاق كلفته صفر درهم، 
انعكاس  أي  فيه  يوجد  ال  حيث 
ــادي عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة  ــ م
لهذا  التسويفات،  فــي  ــارق  وغـ
زيــادة  تكون  أن  نتوخى  »نحن 
والحفاظ  األجـــور  فــي  واضــحــة 
العاملة،  للطبقة  املكتسبات  على 
عليه  أجــهــز  مـــا  واســـتـــرجـــاع 
فــي هــذا الــجــانــب«، مــحــذرا من 

الحق  مكتسبات  على  اإلجــهــاز 
خالل  وقعت  والتي  التقاعد،  في 
حصلت  الــتــي  ــى  األولـ الهجمة 
يتم  واآلن  كيران،  بن  مع حكومة 
خالل  من  املسألة  لهذه  التمهيد 

استهداف آخر لتقاعد األجراء.

تفــــــاق  ا
دون المستوى

االتفاق  هذا  أن  النحيلي،  أكد 
هناك  ألن  الشغيلة،  يــخــدم  ال 
تمثيليتها،  في  مطعون  نقابات 
مقدمة  طعونا  هناك  وأن  خاصة 
في  الــدســتــوريــة  املحكمة  لــدى 
وممثلي  منتخبي  بــعــض  حــق 
البت فيها،  لم يتم  النقابات  هذه 
أمل  خيبة  وجـــود  ــى  إل مشيرا 
واملوظفني  الشغيلة  لدى  واسعة 
هذا  على  املوقعة  النقابات  تجاه 
احتفاالت  عن  وغيابها  االتفاق، 
فاتح ماي يعكس السخط العارم 
كانت ستعبر  التي  الشغيلة  لدى 
ال  الــذي  االتفاق  من  موقفها  عن 

يمثلها.
جميع  املــتــحــدث،  نفس  ودعــا 
ــى دعم  ــراء واملــوظــفــني، إل ــ األج
تــوازي  التي  الــجــادة  النقابات 
وفتح  ــم،  ــه ــاق وآف طــمــوحــاتــهــم 

النحيلي:

»هناك اتفاق بين الحكومة 
والنقابات من أجل تمرير 

قانون اإلضراب الذي يحتاج 
إلى نقاش عميق بمشاركة 

الجميع، للحفاظ على حقوق 
الشغيلة والمكتسبات، كما 
أن قانون النقابات ال يوضح 

المبادئ المؤطرة وال يعالج 
األزمة الموجودة في المشهد 
النقابي، والمتمثلة في تسلط 

بعض المتقاعدين على تسيير 
شؤون النقابات العمالية، 

باإلضافة إلى غياب الحكامة 
المالية لدى النقابات«.

األسبوعالرباط



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
11 العدد: 1606 من 06 إلى 12 ماي 2022

مع الحدث

الحقيقي  ــدور  ــ ال حـــول  نــقــاش 
»كيف  متسائال:  النقابية،  لألداة 
مــلــيــارديــرا  شخصا  أن  يعقل 
عضوا  أو  عمالية  نقابة  يترأس 
يملك شركات وأسهم  فيها؟ ومن 
داخل  يظل  أن  يعقل  كيف  فيها، 
العمال،  باسم  ويتحدث  نقابة 
لديه مسؤوليات سياسية  أو من 

تنفيذية؟«.
بدوره، عبد اإلله دحمان عضو 
للشغل،  الوطني  االتحاد  نقابة 
اعتبر أن االتفاق االجتماعي دون 
املستوى وال يستجيب النتظارات 
املواطنني والشغيلة، ألنه لم يقدم 
واقعية،  حلول  أي  وال  جديد  أي 
أو  األجــور  مستوى  على  ســواء 
على  أو  بأنواعها  التعويضات 

مستوى جوانب أخرى.
االتفاق  مضامني  أن  وأضــاف 
السقف  ضعيفة، سواء من حيث 
االتفاقيات  مع  مقارنة  املطلبي 
االتفاقات  أو  رفضها،  تم  التي 
العدالة  حكومتي  مع  السابقة 
وأن  خــصــوصــا  والــتــنــمــيــة، 
ــي أعــطــيــت تلك  ــت ال الـــعـــروض 
واليوم  البعض  رفضها  الفترة 
يــوافــق على أدنــاهــا، وقـــال: إن 
الــحــكــومــة كــانــت مــطــالــبــة بــأن 
يشهده  مــا  مستوى  فــي  تــكــون 
على  كبيرة  تغيرات  من  املجتمع 
املستوى املعيشي لحماية القدرة 
يتم،  لم  ذلك  أن  غير  الشرائية، 
منه  الهدف  االتفاق  أن  معتبرا 
هو إخراجه كيفما كان وبأي ثمن 

كان.

اتفاق ال يرقى 
لالنتظارات..

يرى األستاذ الجامعي واملحلل 
ــني الــســعــيــد،  ــ الــســيــاســي، أم
يعد  االجــتــمــاعــي  االتـــفـــاق  أن 
يرقى  ال  أنــه  رغــم  لألمام  خطوة 

أنه  بحيث  الجميع،  النتظارات 
املجتمع  عــالقــة  مــســتــوى  عــلــى 
عودة  من  نوع  هناك  بالحكومة، 
سيقدمه  مــا  ــول  وحـ الــســيــاســة 
والنقابي  الــســيــاســي  الــفــاعــل 
وتــســريــبــات،  كبير  تــرقــب  بــعــد 
وحوارات على مستوى التواصل 
الحلول  هي  ما  االجتماعي حول 
ــي تــقــدمــهــا الــحــكــومــة في  ــت ال
وفقد  معها  يتفاعل  ال  مجتمع 
الــوســاطــة،  منظومة  فــي  الثقة 
بهذا  مجهودات  »هــنــاك  وقـــال: 
الشأن، لذلك ال ينبغي أن نبخس 
هذا االتفاق رغم أنه ال يرقى إلى 
عام  بشكل  املجتمع  انتظارات 
بعض  هناك  الشغيلة،  والطبقة 
اإليــجــابــيــات، ويــبــقــى الــســؤال 
الرئيسي واملطلب الجوهري، هو 
لكن  األجــور،  منظومة  من  الرفع 
الحكومة لم تستطع أن تتجاوب 
ــط بــالــعــديــد  ــب ــه مــرت ــ مــعــه، ألن
ــالالت والــتــوازنــات  ــتـ مــن االخـ
الخارجية  والتداعيات  املالية 
الــروســيــة  بــالــحــرب  واملتعلقة 
املرتبطة  ــك  ــذل وك األوكــرانــيــة، 
ببعض االختالالت البنيوية التي 
املنظومات،  بعض  منها  تعاني 
تعاني  التي  التقاعد  كصناديق 
عميق  ــوي  ــي ــن ب اخـــتـــالل  مـــن 
وعمقه  بحمولته  يجر  وتاريخي 
وبالتالي،  املشاكل،  من  العديد 
ثالثة  فيها  مفارقة  أمــام  فنحن 
ــراف، كــل طــرف بــإكــراهــاتــه  ــ أط
كمدبر  الحكومة  طرف  وقيوده: 
ــاد مــقــاوالت  ــحـ ــاســي، واتـ ســي
املغرب يريد أن تراعى مصالحه، 
ثم طرف املركزيات النقابية التي 

تريد الدفاع عن املطالب«.
وأوضــــــح أنــــه عــنــد قــــراءة 
االجتماعي  الــحــوار  مخرجات 
التي  املــاراطــونــيــة  والــجــوالت 
يعد  االتفاق  فإن  قبل،  من  كانت 
العديد  ألن  ــام،  األم نحو  خطوة 
أن  يظنون  كانوا  املتتبعني  من 
االجتماعي  الــحــوار  مسلسل 
العديد  اعتبار  على  سيفشل، 
ــات  ــخــالف مـــن الــتــشــنــجــات وال
املركزيات  أن  إال  والتطاحنات، 
النقابية ظلت متمسكة بمطالبها 
من  الــرفــع  وأهمها  األســاســيــة، 

األجور.

التمثيلية واإلقصاء 
فضلت الحكومة توقيع االتفاق 
نقابية  مركزيات  مع  االجتماعي 
بينما  البرملان،  في  تمثيلية  لها 
الشعبية  النقابات  استبعاد  تم 
بدورها  تتوفر  والتي  األخــرى، 
مهمة،  جماهيرية  قــاعــدة  على 
النقابية  الهيئات  هذه  جعل  مما 
ــوار  ــحـ تــهــاجــم مـــخـــرجـــات الـ
يلبي  ال  وتعتبره  االجــتــمــاعــي 
العمالية،  الــطــبــقــة  طــمــوحــات 
الذي  التمثيلية  معيار  وترفض 
التعامل  في  الحكومة  اعتمدته 

مع الهيئات النقابية.
محمد  انتقد  اإلطـــار،  هــذا  في 
إلى  الحكومة  لجوء  النحيلي 
الــحــوار  فــي  التمثيلية  مسألة 
االجتماعي، والتي يلفها غموض 
من  نقابية  مكونات  وتحرم  كبير 
التعبير عن موقفها ورأيها بسبب 
الهيئات،  لهذه  اإلقصاء  سياسة 
الديمقراطية  املنظمة  وخاصة 
املمانعة  مواقفها  بسبب  للشغل 

الطبقة  لحقوق  تنتصر  الــتــي 
اإلقصاء  هذا  أن  مؤكدا  العاملة، 
بل  قانوني،  مبرر  أي  لــه  ليس 
املكونات  حــق  على  »سطو  هــو 
رأيها  عن  التعبير  في  النقابية 
منها،  الجادة  النقابات  وخاصة 
ال  التعددية،  احــتــرام  ــار  إط فــي 
سيما بعدما أصبحت الحكومات 
ثم  الــبــرملــان  فــي  أغلبية  لديها 
الحديث  ليصبح  موالية،  نقابات 
ــعــيــدا عن  ــة ب ــي ــقــالل عـــن االســت
فقط  وأصبحت  ــع،  ــواق ال أرض 
لهذه  عمياء  حزبية  تبعية  هناك 
هم  أعضاؤها  التي  الحكومة، 
أرباب العمل، وبالتالي، النقابات 

تابعة لهم«.
أن  املــتــحــدث،  ذات  ــح  وأوضــ
ظروفا  تعيش  العاملة  الطبقة 
في  وغــارقــة  صعبة،  اجتماعية 
االستهالكية،  والقروض  الديون 
سواء من أجل السكن أو مواجهة 
ــف بــعــض املــنــاســبــات  مــصــاري
العطلة  أو  السفر  سواء  املعينة، 
املدرسي  دخول  أوال  األعياد  أو 
وغيرها،  التطبيب  أجــل  من  أو 
الطبقة  هــذه  رقــاب  أن  معتبرا 
بمؤسسات  مرتبطة  الــعــامــلــة 
ــاك،  ــن ــروض الــصــغــرى واألب ــق ال
عام  ارتياح  إيجاد  الصعب  ومن 

في مواجهة غالء املعيشة.

غموض 
قانون النقابات

حوار  بفتح  النقابات  تطالب 
قانوني  حــول  معها  اجتماعي 
ــات، وذلــك  ــاب ــق ــن ــراب وال ــ اإلضـ
ــذي  ــذا املـــشـــروع ال ملــنــاقــشــة هـ
الحكومة  عهد  فــي  ــداده  ــ إع تــم 
دون  ــادي  ــ أح بشكل  الــســابــقــة 
مــقــاربــة تــشــاركــيــة مــعــهــا، لكن 
حسب النحيلي، فإن هناك اتفاقا 
بني الحكومة والنقابات من أجل 
الــذي  ــراب  اإلضــ قــانــون  تمرير 
يحتاج إلى نقاش عميق بمشاركة 
حقوق  على  للحفاظ  الجميع، 
مضيفا  واملكتسبات،  الشغيلة 
يوضح  ال  النقابات  قــانــون  أن 
املبادئ املؤطرة وال يعالج األزمة 
النقابي،  املشهد  في  املــوجــودة 
تــســلــط بعض  فـــي  واملــتــمــثــلــة 
شؤون  تسيير  على  املتقاعدين 
باإلضافة  العمالية،  النقابات 

لدى  املالية  الحكامة  غياب  إلى 
النقابات.

أمني  الدكتور  قــال  جهته،  من 
االجتماعي  الحوار  أن  السعيد، 
القانونية،  للمنظومة  أجال  حدد 
بحيث حدد أجال للنظر في قانون 

اإلضراب لغاية شهر يناير 2023، 
بالنقابات  املتعلق  والــقــانــون 
القوانني  ثم   ،2023 يوليوز  في 
االنــتــخــابــات  بكيفية  املتعلقة 
املهنية، مبرزا رفضه لهذا الطرح، 
أجل  تحديد  يتم  أال  ينبغي  ألنه 
سواء  القانونية،  املنظومة  لهذه 
التنظيمي  بالقانون  املتعلقة 
أو  الشغل  بمدونة  أو  لإلضراب 
النقابات،  بقانون  املتعلقة  تلك 
قد  قــوانــني  هــنــاك  أن  موضحا 
وبعضها  أســبــوع  ــى  إل تحتاج 
ــوات،  ــى خــمــس ســن تــحــتــاج إلـ
ال  للمشرع  التقديرية  والسلطة 
هناك  ألن  بزمن،  تقيدها  يمكن 
نقاش  إلى  تحتاج  قانونية  مواد 
وهناك  مجتمعي،  وحوار  وجدل 
إلى  تحتاج  ال  قانونية  إطــارات 

مدة زمنية.

بن كيران 
يهاجم النقابات

كــيــران،  بــن  اإللـــه  عبد  اعتبر 
ــام لــحــزب الــعــدالــة  ــع األمـــني ال
ــذي  ال االتـــفـــاق  أن  والــتــنــمــيــة، 
أن  سبق  النقابات،  عليه  وقعت 
اقترحته حكومته في سنة 2016 
املركزيات  قبل  مــن  رفضه  وتــم 
الــنــقــابــيــة، مــتــهــمــا الــنــقــابــات 
العمالية بأنها أصبحت متعاونة 
مع األحزاب، وبأنها تحولت إلى 

»نقابة عمالية للباطرونا«.
الــذي  للمنطق  رفضه  وأبـــدى 
الحوار  في  الحكومة  اعتمدته 
ــي، بــعــد إقــصــائــهــا  ــاع ــم ــت االج
على  امليدان  في  فاعلة  لنقابات 
للشغل،  الوطني  االتحاد  غــرار 
األكثر  النقابات  من  يعتبر  الذي 
الخاص،  القطاع  فــي  تمثيلية 
ــدم  وع اســتــبــعــادهــا  مستنكرا 
خــالل  ممثليه  مــع  ــاع  ــم ــت االج
ــرت مع  ــ املــــشــــاورات الـــتـــي ج

املركزيات األخرى.
ــران نــقــابــة  ــيـ ــن كـ ووصــــف بـ
ــي لــلــشــغــل  ــربـ ــغـ االتــــحــــاد املـ
بسبب  والــهــشــة«،  بـ»الخائفة 
اعــتــذارهــا عــن االحــتــفــال بعيد 
عيد  مناسبة  مع  لتزامنه  الشغل 
الفطر، داعيا أتباع هذه النقابات 
واالنسحاب  »االستيقاظ«  إلــى 
تتعاون  أصبحت  لكونها  منها 

مع »الباطرونا«.

دحمان:

»االتفاق االجتماعي دون 
المستوى وال يستجيب 

النتظارات المواطنين 
والشغيلة، ألنه لم يقدم أي 
جديد وال أي حلول واقعية، 
سواء على مستوى األجور 

أو التعويضات بأنواعها أو 
على مستوى جوانب أخرى، 

ومضامينه ضعيفة، سواء 
من حيث السقف المطلبي 

مقارنة مع االتفاقيات التي 
تم رفضها، أو االتفاقات 

السابقة مع حكومتي العدالة 
والتنمية، خصوصا وأن العروض 

التي أعطيت تلك الفترة 
رفضها البعض واليوم يوافق 

على أدناها. «.

بن كيران يظهر معزوال في احتفاالت فاتح ماي 

السعيد:

»هناك مجهودات بهذا 
الشأن، لذلك ال ينبغي أن 

نبخس هذا االتفاق رغم أنه ال 
يرقى إلى انتظارات المجتمع 

بشكل عام والطبقة الشغيلة، 
هناك بعض اإليجابيات، ويبقى 

السؤال الرئيسي والمطلب 
الجوهري، هو الرفع من 

منظومة األجور، لكن الحكومة 
لم تستطع أن تتجاوب 

معه، ألنه مرتبط بالعديد 
من االختالالت والتوازنات 

المالية والتداعيات الخارجية 
والمتعلقة بالحرب الروسية 

األوكرانية، وكذلك المرتبطة 
ببعض االختالالت البنيوية التي 
تعاني منها بعض المنظومات، 
كصناديق التقاعد التي تعاني 

من اختالل بنيوي عميق 
وتاريخي يجر بحمولته وعمقه 

العديد من المشاكل، وبالتالي، 
فنحن أمام مفارقة فيها ثالثة 

أطراف، كل طرف بإكراهاته 
وقيوده: طرف الحكومة كمدبر 

سياسي، واتحاد مقاوالت 
المغرب يريد أن تراعى 

مصالحه، ثم طرف المركزيات 
النقابية التي تريد الدفاع عن 

المطالب«.
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الربـاط  ياحسرة

»ثقافة القرب« الكتساح ساحات العاصمة.. 
فماذا عن لجان المجالس المنتخبة ؟ 

شهادات من
الرواد

الرئيس  عزوزي،  الحق  عبد  الدكتور  الرائد 
التخصصات  متعدد  املغربي  للمركز  املؤسس 
في  شارك  والدولية،  االستراتيجية  للدراسات 
2018 وأدلى بشهادة في حق  ندوة علمية سنة 
يقضيها  زال  ومــا  حياته  قضى  رباطي  عالمة 
منها  اقتطفنا  املقدس،  العلم  محراب  في  ناسكا 
الفكر  من  نوعا  فقط  ليس  ))العلم  الفقرة:  هذه 
اإلنسانية  وتطوير  لتنمية  عامل  بل هو  املجرد، 
وقهقرتها  ــوراء  ــ ال ــى  إل بها  لــلــرجــوع  ولــيــس 
كان،  أيا  فالعلم  الجب،  غيابات  إلى  وإدخالها 
إنما يدرس وترصد له ميزانيات ضخمة، وتبنى 
وغير  مختصة  وحدات  له  وتنشأ  مختبرات  له 
ذلك لتطويره وتحقيق وظيفته السامية أال وهي 
التقدم  مــدارج  إلى  به  والرقي  املجتمع  تنمية 

والتغيير(( انتهى.

تحركت جلان مراقبة اجلودة واألثمنة 
ــنـــصـــرم بــديــنــامــيــة  ــــال شـــهـــر رمــــضــــان املـ خـ
مــلــحــوظــة ولــــم تــتــغــيــب عــنــهــا ســــوى جــوقــة 
ــة والـــغـــيـــاطـــة« لــيــســتــكــمــل شـــرط  ــالـ ــبـ »الـــطـ
بأسطول  تتحرك  اللجان  فــهــذه  العلنية.. 
ــارات وعــــنــــد تــــرجــــل أعـــضـــائـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــن الـ ــ مـ
ــون احلـــــومـــــة املـــســـتـــهـــدفـــة  ــ ــكـ ــ املـــــراقـــــبـــــن، تـ
ــذار«  عــلــى عــلــم تـــام بــقــدومــهــا، مــا يــعــنــي »إنــ
احتياطاتهم  باتخاذ  الغشاشن  املخالفن 
ــا بـــاإلقـــفـــال أو بــســحــب املـــــواد املــشــبــوهــة  إمــ
بعنصر  تكون  فاملراقبة  أثمنتها..  ولــوحــات 
ــا عــــدا ذلــــك فهو  واحــــد لـــهـــدف مـــحـــدد، ومــ

استعراض فقط)..(.

نبهنا غيور على الرباط متتبع ألخبارها 
من هذا املنبر، بأن تسمية القاعة الرياضية 
املغطاة باليوسفية كانت على اسم الرباطي 
استيل  الرياضي،  املثقف  واملناضل  الوطني 
الفتح  نادي  ومؤسس  اهلل  رحمه  العيساوي 
اسمه  اقترح  والــذي   ،1946 سنة  الرباطي 
املرحوم  أما  احلالي،  الرباطيني  نقيب  هو 
موقعي  فمن  املسطاسي،  العيساوي  محمد 
بــاالســتــقــال عــن مدينة  املــطــالــبــة  وثــيــقــة 
رحم  بنشمسي  عمر  املرحوم  رفقة  مكناس 

اهلل اجلميع وأسكنهم فسيح جناته. 

تصنيف  ملركز  األخير  التصنيف  في 
اجلــامــعــات الــعــاملــيــة لــهــذه الــســنــة، احــتــلــت 
جــامــعــة مــحــمــد اخلـــامـــس مــرتــبــة مـــن 601 
19788 جامعة يف  بــن  مــن  عامليا   800 إلــى 
العالم، وهي بذلك تتموقع يف املرتبة األولى 
يف  املغربية  اجلــامــعــات  تألقت  كما  وطــنــيــا، 
تتربع   1024 املرتبة  ففي  مشرفة،  صــفــوف 
جامعة القاضي عياض واملرتبة 1068 كانت 
جلــامــعــة احلـــســـن الـــثـــانـــي، واملـــرتـــبـــة 1090 

عادت جلامعة محمد األول.. 

التجارية  الــريــادة  ــدأت  ب مــع األســف 
تنسحب بالتدريج من جل الشوارع الرئيسية 
اخلامس  محمد  كــشــارع  حــســان،  ملقاطعة 
ــوارع  ــشـ ــارع عـــال بـــن عــبــد اهلل والـ وشـــ
املتفرعة عنهما، بينما هناك ازدهار جتاري 
املنصور،  ليعقوب  التجارية  احملـــات  يف 
دراســة  املعنية  الغرفة  على  يفرض  وهــذا 

األسباب وتصحيح ما ميكن تصحيحه.

ــدول  ال فــي  الوطنية  التعريف  بطاقة  يكفي 
الصحية  الخدمات  كل  من  لالستفادة  األوروبية 
لجنسية  حامال  تكون  أن  بشرط  واالجتماعية 
ومراكزها  مستشفياتها  فتتكفل  ــدول  الـ تلك 
لبطاقة  حــامــل  مــريــض  ــأي  ب كليا  االجتماعية 
االنخراط.. في املقابل، تتأزم هذه الخدمات عندنا 
وتحل  اإلنسانية  حتى  وتغيب  يــوم،  بعد  يوما 
الدفع  في  وجمود  املالي  عجزها  اإلشاعات حول 
بها إلى االلتحاق بمثيالتها في العالم، فأصناف 
اإلداريــة  ومجالسها  التعاضديات  من  متعددة 
ومكاتبها املسيرة ورؤسائها لم يتمكنوا بعد من 
وضع تصميم تعاضدي يوازي أو يشبه التعاضد 
لم  إحداثه  من  سنة   60 بعد  تعاضد  ــي،  األوروب
أهمها  طبقات،  وهم  منخرطيه  فئات  حتى  ينظم 
حياتهم  أفنوا  الذين  للمتقاعدين  الهشة  الطبقة 
التعاضديات  صــنــاديــق  ــوا  وأغــن الــخــدمــة  فــي 
هذه  ــارج  خ وهــم  حتى  الشهرية  باملساهمات 
الخدمة، واستمروا في »إنعاش« تلك الصناديق.  
وارتــفــعــت  التمثيليات  ازدادت  ســنــة   60
تجمدت  بينما  االقتطاعات..  وكثرت  االنتدابات 
نفقات  على  تعويضات  إرجــاع  في  االستفادة 
ــهــذه الــتــعــويــضــات  الـــعـــالجـــات.. احــتــفــظــوا ب
كاملة  للمنخرطني  الصحية  التغطية  ووفـــروا 
الخاصة  واملصحات  العمومية  املستشفيات  في 
واألشعة  التحليالت  ومراكز  األطباء  وعيادات 

لم  سنة  و60  والصيدليات  الطبي..  والترويض 
للمنخرطني  القرب«  »عالجات  لفرض  بعد  تكف 
وتحريرهم من شتى أنواع التعسفات واالبتزازات 
مــؤداة  مستحقة  حقوق  من  والحرمان  والظلم 

مسبقا بواجبات شهرية.
بطاقة  تـــزداد  منها  سنة  كــل  ــي  وف سنة   60
ورقة  مجرد  وكأنها  تعاضدية  أي  في  االنخراط 
تكون  أن  من  بدال  معنى  وال  قيمة  أي  لها  ليست 
من  لالستفادة  مرور  وجواز  تعاضدية  قوة  ذات 
كما  تعاضد حقيقي  ومن  الصحية،  الخدمات  كل 

هو الحال في البلدان املجاورة.
حسرة«  ــا  »ي العاصمة  فــي  هنا  فاملوظفون 
انتمائهم  مغبونون حائرون من تهميش بطاقات 
ملؤسسة هدفها التعاضد، بل وحتى إذا انتقل إلى 
أي مقر للتعاضدية لالستفسار عن أمر يهمه، فلن 

يجد الجواب املقنع.
»كتابة  إحــداث  في  لتشفع  كافية  سنة  و60 
تابعة  تكون  االجتماعي«  التعاضد  في  الدولة 
استخالص  لها حق  يكون  التي  الصحة،  لوزارة 
عن  املنخرطني  من  مباشرة  االشتراكات  واجبات 
إحقاق  على  وتسهر  اآللية،  االقتطاعات  طريق 
يكفيهم  الذين  للمشتركني  تعاضد حقيقي وجدي 
»الجيوب«  لتعويض  االنخراط  ببطاقة  اإلدالء 
بطاقة  بعد  فيما  محلها  تحل  أن  على  األداء،  في 

التعريف الوطنية.

أسـرارلماذا ال يتم إحداث »كتابة الدولة في التعاضد االجتماعي«؟
العاصمة

املــعــرض  فــعــالــيــات  أقـــل مــن شــهــر ستنطلق  بعد 
يف  الثقافة  عاصمة  رحــاب  والنشر يف  للكتاب  الدولي 
العالم اإلسامي واإلفريقي، وقبل أسبوع، صنف مركز 
اخلامس  محمد  جامعة  العاملية  اجلامعات  تصنيف 
الــربــاطــيــة يف املــرتــبــة األولـــى وطــنــيــا ويف رتــب مشرفة 
تأسست  التي  جامعتنا  يشرف  وهــذا  وعربيا،  إفريقيا 
بتاريخ 21 دجنبر 1957 كأول جامعة مغربية عصرية، 
اإلسامية  الثقافة  لتكرمي  هــي  السنة  هــذه  أن  ومبــا 
فنستبشر  املــمــلــكــة،  عــاصــمــة  ــاب  ــ رحـ يف  واإلفـــريـــقـــيـــة 
خــيــرا بــإضــافــة 25 خــطــا جــويــا مــبــاشــرا جــديــدا بيننا 
وبـــن قــارتــنــا الــســمــراء، والــتــي تــربــط الــربــاط بتآخي 
تونس  القاهرة،  دول منها فقط هي: طرابلس،   6 مع 
كان  وقد  وأنتيسيرابي،  ماالبو،  نواكشوط،  العاصمة، 
أدت  التي  الشعوب«  »دبلوماسية  زمــن  التآخي يف  هــذا 
وبن  بيننا  تقاربا  وحققت  وجــه  أحسن  على  مهامها 

املتآخية.. العواصم 
الثقافة  إشعاع  يف  حتديا  عاصمتنا  تسلك  واليوم، 
بعدما ركزته محليا ووطنيا حتى ذاع صيتها يف العالم 
بــفــضــل عــلــمــاء أجـــاء ونــقــبــاء وأدبــــاء تــطــوعــوا حلفر 
تــربــة الــربــاط لــغــرس جـــذور أشــجــار املــعــرفــة واألفــكــار 
والتجمعات  واللقاءات  واحملاضرات  بالندوات  النيرة، 
والـــرحـــات الــثــقــافــيــة.. وكــانــت 36 ســنــة مــن الــنــضــال 
والصبر والتنظيم وتخطي الصعاب والعراقيل ونكران 
الـــذات مــجــلــدا ملــســيــرة بــاملــؤلــفــات والــكــتــب والــدراســات 
تلتقط من هنا وهناك أفكار املفكرين ونبغاء الكلمات 
وتسجلهم للتاريخ القريب والبعيد على صفحات ذلك 
املجلد ليطلع عليه يف العاصمة السلك الدبلوماسي 
الذي نظم  العاملي  املدني  واملجتمع  الدولية  والهيئات 
سنة  للمملكة  الوطنية  باملكتبة  هنا  املوضوع  يف  ندوة 

2018 بشراكة مع »رباط الفتح«.
اإلسامية  الثقافة  عاصمة  يف  املنتظر  املعرض  إن 
بل   - نتمناه  ما  هــذا  و   - عاديا  يكون  لن  واإلفريقية، 
ومن  الــعــالــم،  إلــى مثقفي  اململكة  مــن مثقفي  رســالــة 
إلــــى زمــائــهــم يف مختلف  الــثــقــافــة  عـــمـــداء ونــقــبــاء 
الدول، ومن مناضلن متطوعن لنشر الوعي الثقايف 
دبلوماسين  ومــن  الــكــون،  يف  أمثالهم  إلــى  التطلعي 
ثوار  إلــى  مدينتهم  يف  الثقافة  ثــورة  أحدثوا  ثقافين 
الرسالة  هــذه هــي  املــثــقــف..  اإلنــســان  الــعــالــم لتكوين 
التي ينبغي أن يبعثها امللتقى العاملي للكتاب والنشر، 
وإعان  الصفقات  وإبــرام  والشراء  للبيع  سوقا  وليس 
التخفيضات، فالرباط هي عاصمة للثقافة واملثقفن 
وال عــاقــة لــهــا بــالــتــجــارة الــفــكــريــة، وســيــكــون املــعــرض 
طبعا جلس نبض كل ما راكمته من تشريف للثقافة.. 
املعرض  والنشر مبنظور  الكتاب  معرض  سيكون  فهل 

التجاري، أم رسالة ثقافية ؟

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

معرض الكتاب 
والنشر يف ميزان 

الثقافة 

صورة للمرحوم األستاذ 
عبد العزيز بنعبد اهلل 

)1923-2012(، اشتهر بغزارة 
علومه وصدق وطنيته، وقد 
تولى قيد حياته مسؤوليات 

وطنية ودولية ورصيده غني 
باإلنجازات، حيث كان رحمه 

اهلل نائبا لرئيس »البنك 
العاملي للكلمات« التابع 
لليونسكو، وله مؤلفات ال 

تحصى، نتمنى عرضها يف 
املعرض الدولي للكتاب 

والنشر املزمع تنظيمه يف 
الرباط شهر يونيو املقبل.

في  الثقافة  عاصمة  هي  الرباط 
وملدة  واإلفريقي  اإلسالمي  العالم 
محدودة تبقت منها بضعة أسابيع 
فقط، ولم تظهر بعد عالمات تبشر 
املثقفني واملجتمع املدني والساكنة 
أرض  على  ثقافية  بتغطية  عموما، 
منابر  فيها  شيدوا  التي  مدينتهم 
أصداؤها  وصلت  حتى  العرفان 
ــرض الــدولــي  ــع إلــى الــعــالــم، وامل
تنظيمه  املــزمــع  والنشر  للكتاب 
قيمة  يعتبر  رحابها،  في  مرة  ألول 
الغني  لرصيدها  مضافة  علمية 

واملتميز بتلك املنابر..
فالعاصمة هي مدينة كل مغربي 
ومـــركـــز ســيــاســي ودبــلــومــاســي 
واالحتفاء  للمملكة..  واجتماعي 
إشعاعها  باستضافة  بالثقافة 
ــي واإلفــريــقــي وعــصــارة  اإلســالم
املعرفة  »بنك  في  املعمور  مفكري 
تجاريا  معرضا  وليس  والثقافة«، 
لــتــلــك الــعــصــارة، بــل إلغــنــائــهــا 
ــادة وإفــــادة  ــف ــالســت ــنــقــاش ل بــال
أن  ويشرفنا  جــمــعــاء،  البشرية 
واملؤلفني  الكتاب  مؤلفات  تتقدمها 
رصيدهم  ينقل  »بنك«  املغاربة.. 
الخارج،  في  زمالئهم  أرصدة  إلى 
الفكر  وكما يشرفنا مشاركة نبغاء 

الذي  بعطائهم  نفتخر  وطننا،  من 
يكاد يكون يوميا.

عن  ينوبون  الذين  عند  ونتوقف 
منها  ينتظر  التي  العاصمة  هذه 
التظاهرات  تنظيم  فــي  الــجــديــد 
عامة  املغاربة  يترقب  كما  الثالث، 
الجديد  هذا  خاصة،  والرباطيون 
إلى  بنا  ــرج«  ــع »ي ــذا  وهـ املــمــيــز، 
من  التي  مجالسنا  اســتــعــدادات 
الثقافية  لجانها  توجيه  واجبها 

بمختلف  القرب«  »ثقافة  نشر  إلى 
الساحات وإحياء خزانات األحياء، 
املهتمني  وتكريم  نــدوات  وتنظيم 
املقاطعات  مختلف  في  بالثقافة 
من  املــزيــد  عــلــى  لــهــم  تشجيعا 
من  هي  القرب«  فـ»ثقافة  العطاء، 
املنتخبة،  الهيئات  كل  اختصاص 
ومع األسف هناك تقاعس قد يذوب 
ثــقــل وحــمــولــة نــيــاشــني الــشــرف 
جهاد  على  ــاط  ــرب ال كــرمــت  الــتــي 

أبنائها املجاهدين إلعالء شأن هذه 
الثقافة، كما أن هناك »نسيانا« من 
الجماعة الستئناف تسمية شوارع 
وكتاب  وعلماء  مفكرين  بأسماء 
عامليني ووطنيني، وحبذا لو تغتنم 
في  مشروع  عن  لإلعالن  املناسبة 
املشارك  الحضور  أمام  املوضوع 

الدولي والعربي واإلفريقي.
الــذيــن  الــثــقــافــة،  ــذه  هـ ورواد 
 36 منذ  أكتافهم  على  حملوها 
ســنــة، ربــمــا قــبــل ازديــــاد بعض 
املــســؤولــني عــنــهــا، حــتــى كــونــوا 
لتسميتها  ومحبة  مثقفة  أجياال 
وال  مقابال  يطلبوا  لــم  وعطرها، 
األمامية  الصفوف  في  »تبندوا« 
لالفتتاح، وال تزاحموا وال تعاركوا 
أجل  مــن  مسير  منصب  لحيازة 
هو  يهمهم  فما  إلخ،  تعويضاته... 
رسالة  تبليغ  في  مدينتهم  نجاح 
نجاح  ألن  العالم،  إلــى  مثقفيها 
اململكة من نجاح عمدائها  عاصمة 
استضافة  في  وأدبائها  ونقبائها 
العاملية،  الثقافية  التظاهرات  أكبر 
املستضيفني  نــعــم  وســيــكــونــون 
سيقابلون  شك،  ودون  لضيوفها، 
مختلف  ــن  م املــثــقــفــني  زمـــالءهـــم 

البلدان األجنبية.
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األسبوع  الرياضي

العدد: 1606 من 06 إلى 12 ماي 2022

أسبوعيات كريم إدبهي

األندية المغربية على الواجهة اإلفريقية

الوداد في رحلة ملغومة إلى لواندا
نهضة بركان في مواجهة صعبة ضد مازيمبي

الجاري،  ماي   7 السبت  يوم  األنظار  تتجه 
األنغولية  بالعاصمة  نونبر   11 ملعب  ــى  إل
نهائي  نصف  ذهاب  سيحتضن  الذي  لواندا، 
على  البطلة،  لألندية  األبــطــال  عصبة  كــأس 
فريق  سيستقبل  حيث  زواال،  الواحدة  الساعة 

بيترو أتليتكو نادي الوداد الرياضي.
النسخة،  هذه  مفاجأة  يعتبر  األنغولي  الفريق 
بفضل النتائج اإليجابية التي حققها منذ انطالق 
البطولة، كانتصاره على الزمالك، والوداد، لتبقى 
إلى  التأهيل  بورقة  عودته  هي  الكبرى،  املفاجأة 

نصف النهاية من جنوب إفريقيا.
فريق الوداد الرياضي حل بمدينة لواندا منذ 
يوم األربعاء عبر طائرة خاصة، لتفادي إرهاق 
الالعبني، واالستئناس باألجواء العامة، خاصة 
وأن املباراة ستشهد حضورا جماهيريا كبيرا.
الفريق األحمر يعرف خصمه جيدا، إذ سبق 
أنه  كما  املناسبات،  من  العديد  في  واجهه  أن 
يعرف خطورة العبيه، الذين يتميزون بالسرعة 
في األداء، خاصة في الهجومات املضادة، لذا، 
والحذر،  الحيطة  كل  يتخذوا  أن  الواجب  من 
الذي  العنيد،  الخصم  هــذا  يستصغروا  وأاّل 

بإمكانه خلق املفاجأة.
الــالعــبــون  يقدمها  هــديــة  أحــســن  وتــبــقــى 
 85 الــذكــرى  بمناسبة  ــي  ــوف ال لــجــمــهــورهــم 
لتأسيس الفريق )8 ماي 1937-8 ماي 2022(، 

هي العودة باالنتصار من لواندا.

فريق نهضة بركان، ممثلنا في نصف نهائي 
 8 األحد  يوم  اإلفريقي، سيواجه  االتحاد  كأس 
خبر  الــذي  الكونغولي،  مازيمبي  فريق  مــاي، 
هذه املنافسة، والذي سيسعى جاهدا للخروج 
التي  الكبيرة  ــراءات  اإلغـ ظل  في  باالنتصار 
كاتومبي،  موبيس  الفريق،  رئيس  بها  وعــد 
الفريق  جمهور  على  اآلخر  هو  سيعتمد  الذي 
الذي ال يرحم منافسيه وينهجون كل األساليب 

الستفزاز الخصوم والحكام...
ينتظره  ما  جيدا  يعرف  بركان  نهضة  فريق 

لذا  ملعبها،  وجحيم  لوبومباتشي  مدينة  في 
االحتجاجات  بتفادي  اآلخــر  هو  مطالب  فهو 
على الحكم والعمل على العودة بأقل األضرار، 
في انتظار مباراة اإلياب، التي ستجرى بمدينة 

بركان يوم 15 من نفس الشهر.
للتذكير، فمدرب النهضة البركانية، إيبينغي، 
الثالثاء  يوم  الفريق  مع  عمله  الستئناف  عاد 
لها  تعرض  التي  السير  حادثة  بعد  األخير، 

األسبوع املاضي.
حظ سعيد للوداد ونهضة بركان.

»أبكوا والدتي وقالوا ألبنائي أنا شفار«
مصطفى حجي، بعد إقالته من المنتخب

شفار ّل، غير فيك شي شوية ديال التخلويض..

مصطفى حجي يطلق النار على خاليلوزيتش
وكاالت

حتى لدابا، فني كان هاذي سنوات؟

الكوكب املراكشي بدون مساعد مدرب وال كاتب إداري
صحف

ول مكتب مسير.. »يا حسرة« على الكوكب!

اللعب ضد دول عنصرية وتفتقر للروح  أرغب يف  ال 
الرياضية

المدرب الكاميروني، سونغ عن الجزائر
اسمعوا يا دولة »الكابرانات«..

فضائح »كازا إيفنت« تصل إلى الصحافة املصرية
مواقع
»مازال حتى واحد ما قادر يوقف هاذ الدراري اللي 

فضحونا يف العالم«

العروض تنهال على خاليلوزيتش من األندية الكراوتية
وكاالت

اهلل على راحة، غير يشدوه عندهم.

»أنا ولد الدار«
مدرب اتحاد طنجة، بيدرو بنعلي

آش من دار، الدار البيضاء؟

جمهور الرجاء يستحق أفضل من هذا اإلقصاء
المدرب الطاوسي

ويستحق مدربا كبيرا...

فوضى واعتقاالت وتزوير يف مباراة الرجاء واألهلي
األخبار

اسمعوا يا »أولد الفشوش«.

ــزراوي إلــــى عــريــن  ــ ــ لــقــجــع يــتــشــبــث بـــعـــودة زيــــاش ومـ
األسود

المنتخب
بحال جميع املغاربة..

مدير »كازا إيفنت«

نصف نهائي العصبة واالتحاد اإلفريقي

ديان،  الدين  نور  الصحفي  املصور  الزميل  يمر 
للعديد  خضوعه  فبعد  جدا،  صعبة  صحية  بأزمة 
له عملية جراحية  الطبية، أجريت  الفحوصات  من 
دقيقة من أجل استئصال ورم في الجهاز الهضمي، 
في انتظار ما ستسفر عنه هذه العملية للشروع في 

مراحل أخرى من العالج.
جميع  لدى  معروف  الدين،  نور  العزيز  الصديق 
خاصة  اململكة،  ربوع  كل  في  الرياضية  األوســاط 
منذ  وطيبوبته  أخالقه  بدماثة  البيضاء،  بالدار 
 30 من  ألكثر  والصحافة  التصوير  عالم  ولوجه 
من  ليخرج  له  ودعواتكم  صلواتكم  ينتظر  سنة، 
بكل  يواجهها  والتي  منها،  يمر  التي  املحنة  هذه 

شجاعة.
نتمنى ألخينا الشفاء العاجل ليعود مجددا إلى 
آلة التصوير التي ال تفارقه، وإلى املالعب الرياضية 

التي غاب عنها منذ انتشار وباء »كوفيد 19«.

بالشفاء العاجل للزميل نورالدين 

الوداد - 2M.. الصلح خــيروهللا عيب
الذين  األشخاص  بعض  وجد 
املاء  في  وكعادتهم  يصطادون 
ــحــادث الــعــارض  الــعــكــر، فــي ال
ــد مسؤولي  أح بــني  ــع  وق الـــذي 
القناة  وطاقم  الرياضي  ــوداد  ال
لخلق  ذهبية  فــرصــة  الــثــانــيــة، 
الجماهير  بني  والبلبلة  الفتنة 
سوء  أن  من  بالرغم  البيضاوية 
كل  يستحق  ال  حدث  الذي  الفهم 

هذه الضجة.
الثانية،  للقناة  العام  املدير 
انتقل  ــة،  ــاضــي ري روح  ــل  ــك وب
ملقابلة  بنجلون  محمد  ملــركــب 
رئيس الوداد، ليحال هذا املشكل 
)والنبي  سالسة  بكل  العارض 
ولألسف،  أنه  إال  السالم(،  عليه 
تتناسل  التي  »القنوات«  بعض 
هذا  في  ضالتها  وجدت  كالفطر، 
املجاني  كيدها  لتنشر  الحادث 

وحقدها على مكتب الوداد.
فريق  عــن  نــدافــع  ال  هنا  نحن 

هذه  مثل  على  قــادر  فهو  الــوداد، 
األوبئة التي ابتلينا بها، ولكن من 
على  يمثلنا  فريقا  تجلد  أن  العار 

الواجهة اإلفريقية، وبدون سبب.
مـــا نــالحــظــه فـــي الــســنــوات 
األخــيــرة، هــو »اتــحــاد« بعض 
املحسوبني على هذه املهنة، التي 
له،  مهنة  ال  من  مهنة  أصبحت 
)اتحاد( ضد كل من ال يسير في 

علما  رأيهم،  يخالف  أو  موكبهم، 
أنه ال رأي لهم.

تكتل جديد شعاره هو االبتزاز 
أبسط  الحائط  بعرض  ضاربني 

قواعد وأخالقيات املهنة.
ــهــم الــتــي  ــادات ــق ــت الحــظــنــا ان
تحولت إلى سب في حق جامعة 
الوطني،  واملنتخب  القدم،  كرة 
اإلقصاء  له  يتمنون  كانوا  الذي 

لنشر  الفاشلة  أسلحتهم  إلخراج 
األكاذيب والبهتان.

لم يتركوا أي رئيس أو مكتب 
زبانيتهم  عليه  وســلــطــوا  إال 
رفــضــوا،  وإذا  ــهــم،  ملــفــاوضــت
والنقد  التشهير  هو  فمصيرهم 

الهدام.
مجموعة من األشخاص جاءوا 
قطاعات  من  النبيلة  املهنة  لهذه 
في  فوجدوا  فيها،  فشلوا  أخرى 
والقائمة  ضالتهم،  الصحافة 

طويلة.
ــول: ابــتــعــدوا  ــق ــؤالء ن إلـــى هـ
عــن هـــذه املــهــنــة وابــحــثــوا عن 
نزواتكم  إلرضـــاء  أخــرى  حلول 

وأمراضكم.
كتابه  فــي  تــعــالــى  هلل  يــقــول 
فاسق  ــم  ــاءك ج ))إن  ــم:  ــري ــك ال
قوما  تصيبوا  أن  فتبينوا  بنبإ 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 

نادمني(( صدق هلل العظيم.

هدية »الفيفا« لـ»الكابرانات« في يوم العيد
االتحاد  قطع  ممل،  انتظار  وبعد  أخيرا، 
عدم  وقرر  باليقني،  الشك  القدم  لكرة  الدولي 
نظيره  ضد  الجزائري  املنتخب  مباراة  إعادة 
اإلفريقية  التصفيات  ضمن  الــكــامــيــرونــي 

املؤهلة إلى مونديال قطر 2022.
رأسهم  وعلى  الــجــزائــريــون،  املــســؤولــون 
الوعود على  العديد من  »الكابرانات«، وزعوا 
الشعب الجزائري املغلوب على أمره، وأكدوا 
له بأن املباراة ستعاد ال محالة، بعد أن جندوا 
لشحن  الرديئة  اإلعالمية  وأبواقهم  زبانيتهم 
الغامبي  الحكم  ضــد  الــجــزائــري  الجمهور 
هذا  في  املغرب  واتهام  تارة،  غاساما  باكاري 

اإلقصاء تارة أخرى.
كل  فقد  قد  بلماضي  املدرب جمال  كان  فإذا 
بسبب  البعض،  له  يكنه  كان  الذي  االحترام 
الحكم  متهما  العشوائية،  اإلعالمية  خرجاته 
إلى  تحول  االتهام  هذا  فإن  النعوت،  بأقبح 

يقم  لم  الذي  الحكم  للجزائريني ضد  تحريض 
سوى بعمله، كما أن مواطنه املهرج و»دمية« 
بعيدا  ذهــب  ــدراجــي،  ال حفيظ  الــكــابــرانــات، 
عقدة  له  يشكل  ــذي  ال لبلدنا،  اتهاماته  في 
أبدية، حينما صرح بأن املغرب كان طرفا في 

»مؤامرة« إقصاء الجزائر.
هذا  لخزعبالت  يكترث  لــم  وكــعــادتــه،  املــغــرب 
إعالمي  مــســؤول  مــن  الــرد جــاء  لكن  الــوصــولــي، 
جزائري، وهو صالح عبود، الذي أكد بأن »االتحاد 
)أي  بما يكتب وينشر، ألننا  له  الجزائري ال عالقة 

االتحاد( ليس لدينا دالئل قاطعة على ما يقال«.
لكل  تكذيب  بمثابة  يعتبر  التصريح  ــذا  ه
ادعاءات املهرج الدراجي، الذي انتهت صالحيته 
اقتنعوا  الذين  الجزائريني،  حتى عند املسؤولني 
ببالدهم  يضر  ســوي،  الغير  الشخص  هذا  بأن 
أمثال  أمــا  األخـــرى،  تلو  الهزيمة  تتكبد  التي 

الدراجي فمصيرهم القريب هو مزبلة التاريخ.

قف

الركراكي

الدراجي »دمية« الكابرانات: 
صالحيته انتهت 
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إعــداد : سعيد الريحاني

الغريب في األمر، أن هذه املناورة 
األمريكية لم تنعقد تحت لواء حلف 
الشمال األطلسي، والسبب، حسب 
الخارجية  وزارة  عنه  أعلنت  ما 
األمريكية، هو مشاركة أعضاء من 
خارج »الناتو« في هذا االجتماع، 
معروف،  الحقيقي  السبب  بينما 
عدم  في  األمريكية  الرغبة  وهــو 
الحرب،  هــذه  في  الحلف  توريط 
العملية  دوافــع  أحــد  وأن  خاصة 

هو  كان  أوكرانيا  في  العسكرية 
الرغبة في توسيع »الناتو« ليصل 
ال  ما  وهو  الروسية،  الحدود  إلى 
يقبله الرئيس فالديمير بوتني)..(.
خالل هذا االجتماع، قال الجنرال 
األركان  هيئة  رئيس  ميلي،  مارك 
املشتركة بالجيش األمريكي: ))إن 
هو  للمحادثات،  الرئيسي  الهدف 
املتزايدة  األمنية  املساعدة  جعل 
لكييف، والتي تشمل أسلحة ثقيلة 

وطائرات مسيرة مسلحة، وذخيرة 
متزامنة ومنسقة((، وصرح ميلي 
بأن  معه  املسافرين  للصحفيني 
املقبلة ستكون حرجة  ))األسابيع 
دعم  إلــى  بحاجة  إنهم  للغاية.. 
مستمر لتحقيق النجاح في ساحة 
املعركة.. هذا هو الهدف الحقيقي 
ــدر:  ــص ــر(( )امل ــم ــؤت ــذا امل ــن هـ م

وكاالت(.
ــرب بــالــحــرب  ــغـ ــا عـــالقـــة املـ مـ

املغامرة  هذه  وملــاذا  األوكرانية؟ 
الــروســيــة،  املغربية  بــالــعــالقــات 
االحترام  أساس  على  تقوم  التي 
عــرفــت طفرة  ــي  ــت وال ــادل،  ــب ــت امل
األخيرة، حسب  الفترة  في  نوعية 
ما تؤكده أرقام املبادالت التجارية 
سبق  املغرب  إن  بل  البلدين،  بني 
الدول  من  عدد  رفقة  امتنع،  أن  له 
العربية، عن إدانة التدخل الروسي 

ــا،  ــي ــران الــعــســكــري فــي أوك

لم يصدر أي قرار أو توضيح عن وزارة الخارجية المغربية 
حول دواعي المشاركة األخيرة في مؤتمر عسكري، 
احتضنته قاعدة »رامشتاين« الجوية األمريكية في 
مفاجئة،  اعتبارها  تم  التي  المشاركة  وهي  ألمانيا، 
ولكن  األوكــرانــيــة،  الروسية  الــحــرب  إزاء  محايدا  ظــل  المغرب  لكون 
االجتماع  هذا  في  لوديي،  اللطيف  عبد  هو  مغربي،  وزيــر  مشاركة 

الذي خصص لدعم أوكرانيا عسكريا، يطرح عدة تساؤالت.

جمعتها  دول  طرف  من  أوكرانيا  لدعم  بالكامل  خصص  المؤتمر  هذا 
أمريكا، وفيه دعا وزير الدفاع األمريكي، لويد أوستن، نحو 40 دولة 
إلى المشاركة، وعبر لوسائل اإلعالم عن ثقته في أن أوكرانيا يمكن 
أن تنتصر على روسيا في الصراع المستمر منذ شهرين، وقال: »لقد 
ألوكرانيا  الــروســي  بالغزو  ونــدد  الــحــر«،  العالم  مقاومتكم  ألهمت 
ووصفه بأنه »ال يمكن تبريره«، وأضاف: »من الواضح أن أوكرانيا تثق 

في قدرتها على االنتصار، وكذلك الجميع هنا«.

إخباريتحليل 

مناورة أمريكية لخلق 
المغـــرب وروســــيا بيـــن  أزمـــة 

الملك محمد السادس في ضيافة بوتين

الحسابات العسكرية 
في الحرب األوكرانية
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ــى حــد تسجيل  إل األمـــر  ووصـــل 
غياب واضح عن مختلف جلسات 
العامة  الجمعية  في  التصويت 
انتهت  ــتــي  وال املــتــحــدة،  لــأمــم 
بإدانة روسيا عن تدخلها عسكريا 

في أوكرانيا)..(؟
موقفا  اتخذ  املغرب  أن  الواقع، 
الدبلوماسية  الناحية  من  شجاعا 
فيما يتعلق بآليات األمم املتحدة، 
لحلف  عسكريا  اجــتــمــاعــا  لــكــن 
ــذي  وال عمليا،  األطلسي  شمال 
املشاركني  أهــم  مــن  ــدا  واحـ يعد 
التي  الضخمة  ــاورات  ــنـ املـ ــي  ف
مع  بشراكة  املــغــرب  يحتضنها 
كان  األمريكية،  املتحدة  الواليات 

كفيال بقلب امليزان.
األمريكي  الضغط  استشعار 
العسكري في هذه العملية مفهوم، 
شارك  الذي  وحده  املغرب  وليس 

في هذا املؤتمر، فهناك أيضا دول 
أخرى وجدت نفسها أمام مشاركة 
حتمية، ويتعلق األمر بكل من قطر 
وتونس ودول أخرى تحمل صفة 
أستراليا  مثل  لـ»الناتو«،  شريك 

واليابان والسويد وفنلندا.
ــط األمـــريـــكـــي وضــغــط  ــضــغ ال
بلدا  جعل  ــذي  الـ هــو  الــحــلــفــاء، 
بحجم أملانيا يتخلى عن شكل من 
في  اعتمدته  الذي  الحياد  أشكال 
لفترة  رفضها  فـ))بعد  السابق 
إلى  ثقيلة  أسلحة  إرســال  طويلة 
ذلك  إثر  على  وتعرضها  أوكرانيا 
النــتــقــادات داخــلــيــة وخــارجــيــة، 
املوافقة  األملانية  الحكومة  قررت 
عــلــى تــســلــيــم دبـــابـــات مــضــادة 
تعمل  كما  ألوكرانيا،  للطائرات 
في  أوكرانيني  جنود  تدريب  على 

أملانيا(( )املصدر: وكاالت(.

أكثر من ذلك.. فاملبادرة األمريكية 
انعقدت على أرض أملانيا، وجاءت 
لتعلن  األملــانــيــة  ــاع  ــدف ال وزيـــرة 
العسكرية  القاعدة  من  انطالقا 
»رامــشــتــايــن« عــن أن ))بــالدهــا 
ســتــدرب جــنــودا أوكــرانــيــني في 
استخدام  على  األملانية  األراضي 
أنظمة مدفعية، وقالت: إننا نعمل 
على  األمريكيني  أصدقائنا  مــع 
تدريب قوات أوكرانية على أنظمة 
األملانية،  األراضــي  على  مدفعية 
كما صرحت الوزيرة أنها ستعمل 
جنود  تــدريــب  على  هولندا  مــع 
»هاوتزر«  مدافع  على  أوكرانيني 
الذخيرة  وتــوفــيــر  الــدفــع  ذاتــيــة 
نعلم  ألننا  موضحة:  ألوكرانيا، 
املدفعية عامل أساسي  أن  جميعا 
ــذا الـــنـــزاع(( )املــصــدر:  فــي هـ

وكاالت(.

عن  بعيدا  ظل  املغرب  أن  يذكر 
الضخم،  العسكري  النزاع  هذا 
والذي يمكن أن يتحول إلى حرب 
املسؤولني  إن  بل  ثالثة،  عاملية 
الروس يقولون إن هذا االجتماع 
عاملية،  حرب  في  سببا  يكون  قد 
على  تحافظ  ظلت  روسيا  وحتى 
املغرب،  إزاء  معتدلة  تصريحات 
صواب  عن  الصحافة  كتبت  وقد 
ــي بــاخــتــيــاره  ــرب ــغ املـــوقـــف امل
ما  الــبــدايــة  فــي  الحياد  ملــوقــف 
يــلــي: ))أظــهــر مــوقــف املــغــرب 
الــروس،  ضــد  التصويت  بعدم 
التام،  الحياد  موقف  واختيار 
على  بسيادة  يتمتع  املغرب  أن 
وهو  ألحد،  تابعا  وليس  قراراته 
تعامل ذكي من املغرب، خصوصا 
عندما نجد من بني الغائبني أحد 
كما  كوبا،  وهي  روسيا،  حلفاء 
وخصوصا  للغرب  رسالة  أنها 
تحسم  لم  التي  األوروبية  الدول 
املغرب،  لسيادة  بالنسبة  األمــر 
فكيف تريد من املغرب أن ينحاز 
روسيا،  مع  صراعها  في  إليها 
هو  وهــذا  أوال،  املغرب  مصلحة 
في  املغرب  غير  لقد  العقل..  عني 
منذ  جذريا  الخارجية  سياسته 

5 ســنــوات، فــال عــودة إلى 

يكي وضغط الحلفاء، هو الذي جعل بلدا بحجم  الضغط األمر
ألمانيا يتخلى عن شكل من أشكال الحياد الذي اعتمدته في 

السابق فـ))بعد رفضها لفترة طويلة إرسال أسلحة ثقيلة إلى 
أوكرانيا وتعرضها على إثر ذلك النتقادات داخلية وخارجية، قررت 

الحكومة األلمانية الموافقة على تسليم دبابات مضادة للطائرات 
ألوكرانيا، كما تعمل على تدريب جنود أوكرانيين في ألمانيا(( 

الواقع، أن المغرب 
اتخذ موقفا شجاعا من 

الدبلوماسية  الناحية 
فيما يتعلق بآليات 

األمم المتحدة، لكن 
اجتماعا عسكريا لحلف 

شمال األطلسي عمليا، 
والذي يعد واحدا من 
أهم المشاركين في 

المناورات الضخمة 
التي يحتضنها المغرب 

بشراكة مع الواليات 
المتحدة األمريكية، كان 

كفيال بقلب الميزان.

قاعدة »رامشتاين« التي احتضنت المؤتمر المخصص لدعم أوكرانيا 

الحيلة األمريكية لجمع »الناتو« 
رسمــية غــير  بطريقـــة 
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املتتبعني  أحــد  يــقــول  الــــوراء، 
)املــصــدر:  السياسي((  للشأن 

موقع »أنا الخبر«(.
السياسية،  الــقــراءة  ناحية  من 
صعوبة  املتتبعني  من  كثير  وجد 
املغربية  املشاركة  أسباب  فهم  في 
أوكرانيا،  لدعم  أمني  مؤتمر  في 
لكن املوقف السابق وهو »الحياد 
بشكل  مفهوما  كــان  اإليــجــابــي«، 
واضــــح عــقــب صــــدور بــاغــات 
الخارجية  لدن وزارة  متوازنة من 
املغرب  اختار  ))فقد  املغربية.. 
منطقة الوسط، أي عدم االصطفاف 
على  الضاغط  الغربي  الزخم  مع 
روسيا، وعدم مباركة نهج التدخل 
أوكرانيا  في  الروسي  العسكري 
يعني  ما  وهــو  الــنــزاع،  لتسوية 
ــزاع بني  ــن ــرار املــغــرب بـــأن ال ــ إق
البلدين ال يوجد حله ال في املقاربة 
الروسية،  املقاربة  الغربية وال في 
النزاع  تسوية  يتطلب  األمر  وأن 
زاويــة  مــن  السلمية..  بـــاألدوات 
رؤيته  املــغــرب  يوضح  ال  املــبــدأ، 
وإنما  النزاع،  لطبيعة  التفصيلية 
يكشف عن تفصيل واحد مركزي، 
املــحــافــظــة على  ــرورة  ــ ــو ضـ وهـ
للدول  والترابية  الوطنية  الوحدة 
ما  وهو  األمن،  بمجلس  األعضاء 
يفهم منه رفضه للتدخل العسكري 
توسعي  مشروع  وألي  الروسي، 
تأكيده  لكن  أوكرانيا،  في  ملوسكو 
النزاعات  تسوية  ضـــرورة  على 
يضمر  الدبلوماسية  ــاألدوات  ــ ب
لروسيا  مصالح  بوجود  اعترافا 
بها،  اإلضرار  عدم  وجب  )أمنية( 
قطبي  مــن  املعتمد  املنهج  وأن 
نتيجة،  أي  إلى  يفضي  لن  النزاع 
وربما  تعقيدا،  الوضع  سيزيد  بل 
املــجــهــول.. فــي زاويــة  إلــى  يدفع 
وزارة  باغي  لغة  تخفي  ال  املبدأ، 
الخارجية املغربية املوقف املغربي 
هذه  يوضح  ما  لكن  التفصيلي، 
الدينامية  الزاوية  هو  التفاصيل، 
الــتــي تــتــفــاعــل فــيــهــا مــصــالــح 
الدبلوماسية  والعاقات  السياسة 
البلدين  مع  املغرب  طورها  التي 

والتي  املــاضــي،  العقد  طيلة 
مكتسباتها  تهدر  أن  يخشى 
الفاصلة((  املحطة  هــذه  في 

سياسي  تحليل  )املــصــدر: 
للمحلل بال التليدي(.

املـــوقـــف الـــســـابـــق كــان 
مفهوما رغم تعقد الحسابات، 

فباإلضافة إلى وجود تقارب 
بي  مغر

محمد  املــلــك  ــارة  زيـ بعد  روســـي 
قلق  هناك  كان  ملوسكو،  السادس 
الديمقراطيني  وصول  معضلة  من 
مطمئن  غير  بشكل  السلطة،  إلى 
فـ))بالنسبة  الوطنية..  للقضايا 
فقد  الروسية،  املغربية  للعاقات 
محمد  املــلــك  زيـــارة  منذ  ــذت  أخـ
 ،2016 سنة  لــروســيــا  ــســادس  ال
أبعادا سياسية واستراتيجية، إذ 
أعقب هذه الزيارة توقيع 11 اتفاقية 
الطاقة  مجاالت  شملت  بالرباط، 
والصناعة والزراعة، وارتفع بذلك 
حجم التبادل التجاري بني البلدين 
من حوالي 200 مليون دوالر فقط 
دوالر  مليار   2.5 إلى   2001 سنة 
روسيا  فأصبحت   ،2016 عام  في 

قائمة  في  التاسعة  املرتبة  تحتل 
واملرتبة  للمغرب،  املصدرة  الدول 
املستوردين  قائمة  فــي   22 ـــ  ال
يشكل  املغرب  أضحى  حتى  منه، 
اإلفريقي  االقــتــصــادي  الــشــريــك 
حجم  )تضاعف  لروسيا  األول 
 15 البلدين  بني  التجارب  التبادل 
بعد  جاريا  الترتيب  وكان  مــرة(، 
لتوقيع  اإلفريقية  الروسية  القمة 
ــجــارة الــحــرة بني  ــت اتــفــاقــيــة ال
الصدفة  قبيل  من  وليس  البلدين، 
العاقات  تعرف  أن 
املغربية الروسية 
حكم  في  تألقها 
الديمقراطيني، 
ــد  ــه ــي ع ــ ــف ــ ف
أوباما،  باراك 
حجم  ارتــفــع 
ــد  ــ ــدي ــ ــه ــ ــت ــ ال
االستراتيجي 
لــلــمــغــرب إلــى 
ــداف  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــم  وحـــــدتـــــه، وتـ
عن  ــث  ــدي ــح ال
مخططات 

لها  التهييئ  يــجــري  أمــريــكــيــة 
يعرف  بات  فيما  املغرب  لتقسيم 
امللكيات  استهداف  بمخططات 
الجواب  العربي، وكان  الوطن  في 
املـــغـــربـــي واضـــحـــا مـــن خــال 
الخليجية  القمة  فــي  مشاركته 
فقد   ،2016 فبراير   16 املغربية، 
بلغة  السادس  محمد  امللك  تحدث 
واضحة ومباشرة، لم تكن معهودة 
فتحدث  الرسمية،  الخطابات  في 
بني  األمنية  التهديدات  وحدة  عن 
العالم  وأن  الخليج،  املغرب ودول 
تغيير  إيقاع  على  يعيش  العربي 
األنظمة وتقسيم الدول، وأن هناك 
خيرات  على  اليد  لوضع  محاولة 
باقي الدول التي تنعم باالستقرار، 

وضــــرب نــمــاذجــهــا الــنــاجــحــة، 
هو  السياق  هــذا  أن  إلــى  وأشــار 
تنويع  املغرب  على  فــرض  ــذي  ال
السياسي  املستوى  على  شراكاته 
واالســتــراتــيــجــي واالقــتــصــادي، 
وضمن هذه الرؤية حصلت زيارة 
إلى موسكو  السادس  امللك محمد 
ــصــدر:  )امل  ))2016 يــنــايــر  ــي  ف

الخبير بال التليدي(.
أبدت  قد  كانت  روسيا  أن  يذكر 
اهتماما كبيرا بعدم تأثر عاقاتها 
الــعــقــوبــات  نتيجة  ــرب  ــغ امل ــع  م

املفروضة  الغربية  االقتصادية 
املغرب  سيتأثر  حيث  عليها، 
بشكل غير مباشر من ذلك، في 
السفير  ))اعتبر  الصدد  هذا 
فاليريان  الرباط  في  الروسي 
روسيا  بإمكان  أن  شوفايف، 

واملـــغـــرب الــتــقــلــيــل من 
العقوبات  تأثير 

على  الغربية 
بــــــاده عــلــى 
املــــــبــــــادالت 
ــة  ــاريـ ــتـــجـ الـ
وبني  بينها 

من  املغرب 
خـــــــــال 
الــلــجــوء 
إلــــــــى 

املقايضة واستخدام عمات أخرى 
وقــال  ــيـــورو((،  والـ ــدوالر  ــ ال غير 
وكالة  مــع  مقابلة  فــي  شــوفــايــف 
))من  »إيفي«:  اإلسبانية  األنباء 
املقايضة،  عمليات  مناقشة  املمكن 
للتسويات  حلول  إيــجــاد  وكــذلــك 
أخرى  عمات  باستخدام  املتبادلة 
أو  ــورو  ــي وال ــدوالر  ــ ال باستثناء 
يستبعد  ــم  ول الوطنية  العمات 
تعاني  أن  الـــروســـي  املـــســـؤول 
املبادالت التجارية بني البلدين من 
نتيجة  املدفوعات  في  صعوبات 
من  عــدة  روســيــة  بنوك  استبعاد 
نظام »سويفت« للمعامات املالية، 
ومع ذلك، شدد على أن هذا اإلجراء، 

غربي  فعل  كرد  إنشاؤه  تم  الــذي 
الروسي  العسكري  التدخل  على 
من  أقل  على  أثر  قد  أوكرانيا،  في 
بنك   300 بــني  مــن  بــنــوك  عــشــرة 
املصرفي  النظام  من  جــزًء  تشكل 

الروسي((.
عن  روسيا  تتحدث  كانت  هكذا 
األمريكي  الضغط  لكن  املــغــرب، 
وحلف شمال األطلسي، يحاول أن 
يخلق أزمة بني روسيا واملغرب عن 
طريق لي ذراع اململكة، 
فــيــمــا  ســيــمــا  ال 
يتعلق بالعاقات 
األمـــــــنـــــــيـــــــة 
والعسكرية)..(.

أوستن
لوديي 

))أظهر موقف المغرب بعدم التصويت ضد الروس، واختيار موقف الحياد 
التام، أن المغرب يتمتع بسيادة على قراراته وليس تابعا ألحد، وهو تعامل 

ذكي من المغرب، خصوصا عندما نجد من بين الغائبين أحد حلفاء روسيا، 
وهي كوبا، كما أنها رسالة للغرب وخصوصا الدول األوروبية التي لم تحسم 

األمر بالنسبة لسيادة المغرب، فكيف تريد من المغرب أن ينحاز إليها في 
صراعها مع روسيا، مصلحة المغرب أوال، وهذا هو عين العقل.. لقد غير 

المغرب في سياسته الخارجية جذريا منذ 5 سنوات، فال عودة إلى الوراء، 
يقول أحد المتتبعين للشأن السياسي((



وتسلط  »جبروت  واقــع  عن  الحديث  أعيد  لن 
كثيرة،  الــنــمــاذج  ألن  الضعيف«،  أمـــام  الــقــوي 
داخل  وهناك  الفلسطينية،  األراضي  داخل  هناك 
أخرى  ودول  وليبيا..  والسودان  واليمن  سوريا 
والتنكيل  للتقتيل  شعوبها  تعرضت  إسالمية 
مقاومتها  واتــهــمــت  واالســتــعــبــاد،  والــتــجــويــع 
عن  سأتحدث  لكنني  و...  والسطو  ــاإلرهــاب  ب
أن  املفروض  ومجالسه،  وهيئاته  العاملي  النظام 
من  يتدخل  وأن  والحكام،  القضاة  أدوار  يلعب 
سأتحدث  والدائم،  الالزم  اإلنصاف  تحقيق  أجل 
عن مجلس األمن، الذي يسوق رواده للديمقراطية 
بسكني  داخله  تذبح  الديمقراطية  أن  يعلم  والكل 
كبيرة اسمها »الفيتو«، والتي تمنح الحق لبعض 
وقــرارات  اختيارات  نسف  في  العظمى  الــدول 
اليوم  أصبحت  التي  السكني  تلك  ــدول..  ال باقي 
تهدد من وضعها وحده، بعد أن استعملها واحد 
أشهرت  إذ  البقية،  ضد  املحظوظني  الخمسة  من 

والدها  عن  ورثته  ــذي  ال »الفيتو«  حق  روسيا 
ألن  أخواتها،  باقي  عن  دونا  السوفياتي  االتحاد 
الوالد ترك 14 ابنة أخرى، وها هي اليوم تغتصب 
شقيقتها أوكرانيا في منزلها وداخل مجلس األمن، 

بعد أن حرمتها من امليراث، وبسالح والديهما.
أكبر  في  تشارك  العظمى  ــدول  ال فــإن  لألسف، 
تفتي  دولية  هيئة  بتشكيل  للديمقراطية،  مجزرة 
قــرارات  خاللها  من  وتصدر  األوطــان  شــؤون  في 
طرفها،  من  ممنوح  حق  باعتماد  ودرامية،  دامية 
الديمقراطية  تــدعــي  أن  ــدول  الـ لــهــذه  يحق  وال 
تتجسد  ال  التي  الشعارات  من  وغيرها  والحريات 
لها  يحق  ال  كما  أنظمتها،  وتصرفات  في سلوكات 
تأخذ  أن  وال  الــدول،  باقي  إلى  النصائح  تقدم  أن 
ببساطة  ألنها  تخصها،  ال  قضايا  بحق  القرارات 
تغرد خارج سرب كل ما يمكنه أن يصلح األوطان 
والشعوب، وها هو الوقت قد حان لوقف مسلسلها 
الهزلي الذي أبدعت وتبدع في إخراجه وتصويره 
منذ أن خرجت منتصرة من جبهات الحرب العاملية 
تشخيص  في  وتــشــارك  شاركت  ــذي  وال الثانية، 
أدواره قادة باقي الدول املستضعفة، وأدت وتؤدي 
شعوب تلك الدول أدوار »الكومبارس«، كما أرغمت 
وترغم تلك الشعوب على صرف تكاليف اإلنتاج من 

أراضيها وثرواتها ودمائها وعرقها.
 مرت سبعة وسبعون سنة على تأسيس هيئة 
الحرب  انتهاء  بعد  أي   ،)1945( املتحدة  األمــم 
وهي  دول  خمسة  طــرف  مــن  الثانية،  العاملية 
السوفياتي،  االتحاد  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
 15 من  شكلتها  هيئة  وبريطانيا،  الصني،  فرنسا، 
حق  لنفسها  الخمسة  الــدول  تلك  ومنحت  دولــة، 
أمنها  ــدول  ال هــذه  وتفرض  وفرضت  »الفيتو«، 
الــذي  »الفيتو«  حــق  باعتماد  الــخــاص  العاملي 
جيوبهم،  داخــل  األمــن  بمجلس  ممثلوها  يضعه 
قرارا  أصدروا  كلما  األغلبية  في وجه  ويشهرونه 
ال يروقهم، أو ال يخدم مصالحهم ومصالح الدول 
مدى  وال  القرار  أهمية  مدى  يهم  ال  لهم،  املوالية 
دولة  أي  تتدخل  أن  فيكفي  ومشروعيته،  أحقيته 
وترفض  العضوية  الدائمة  الخمسة  الــدول  من 
منتهى  ــذا  ه ألــيــس  إلــغــاؤه..  يتم  لكي  ــرار  ــق ال
والتصريح  القول  يمكن  أال  الديمقراطي؟  اإلجرام 
حسرة«،  »يا  العظمى  الــدول  هذه  بأن  والصراخ 
في  أمنية  هيئة  أكبر  داخــل  الديمقراطية  تذبح 
العالم، وأنها تجهر بجرائمها وتتحدى باقي دول 
في  الــدروس  تقديم  على  يوميا  وتواظب  العالم، 

الديمقراطية ألنظمة وشعوب العالم؟

أجهزة التحكم أجنبية
وتنظيف  تجفيف  على  الشعوب  ترغم  عندما 
سفوح أهرامات دولها بينما يقضي قادتها معظم 
يستجممون  األهــرامــات  تلك  قمم  فــوق  أوقاتهم 
البيولوجية،  حوائجهم  ويقضون  ويستحمون 
فكن متأكدا أن الهدف من التنظيف والتجفيف ال 
بالتمارين  حتى  وال  والتطور،  بالتنمية  له  عالقة 
الرياضية من أجل صحة وسالمة الشعوب، وكن 
وزادت  واملجاري  املوجات  علت  كلما  أنه  متأكدا 

قدرات  وفاقت  السفوح،  في  والتعفنات  السيول 
السفوح  تلك  تلوثت  وكلما  الشعوب،  وطاقات 
بكل  ينزفون  القادة  أن  فاعلم  الشعوب،  وغرقت 
أصيبوا  بعضهم  وأن  الــقــمــم،  ــوق  ف سوائلهم 
والخارجية  الداخلية  مالبسهم  وبللوا  باإلسهال 
وأفرشتهم، وأن السبب ليس داء وال وباء، وإنما 
بالء من »شلة« العم سام وماما فرنسا وشركائهما 
)األمم  الحاكمة  الدولية  األســرة  داخــل  األبديني 
الذي  األمني  مجلسها  داخل  والنافذين  املتحدة(، 
يعتبر أكبر وأقوى هيئة يعهد لها باتخاذ وتنفيذ 
القرارات الهامة واملصيرية على الصعيد الدولي.

نزلوا  وقد  بقادتها،  الشعوب  تلك  تفاجأ  عندما 
معظم  يقضون  وباتوا  ــراج،  واألب القمم  تلك  من 
أجل  من  واملخططات  البرامج  تدبير  في  أوقاتهم 
وتجفيف  تنظيف  آلــيــات  مــن  الــشــعــوب  تمكني 
الدائمة  »الشلة«  أن  من  متأكدا  فكن  السفوح، 
التدابير  تلك  التي وضعت  هي  املتحدة  األمم  في 
واملخططات، وربما هي من قامت بتمويل عمليات 
تنزيلها في السفوح، وطبعا، فإن الشعوب ال تفاجأ 
ومالبسها،  عتادها  تغيير  قادتها  منها  طلب  إن 
وحمل وارتداء عتاد ومالبس جديدة وغريبة قد ال 
تلك  بنيات  ثقافات وحتى  وتقاليد  عادات  تناسب 

الشعوب.
ما  أن  الشعوب  تلك  لــتــدرك  الــســنــون،  وتــمــر 
واهية  ومخططات  برامج  ســوى  ليس  لها  قــدم 
إلى حني  األجيال  إلهاء  إما  منها  الهدف  وواهمة 
من  النيل  أو  التدريجي،  بالتتابع  منهم  التخلص 
ثقافة وتاريخ تلك الشعوب، وإخضاعها لعمليات 
تحويل ثقافية وعرقية ودينية، واعلم أن وراء هذا 
املخطط الجهنمي »شلة« العم سام وماما فرنسا، 
وقراراتها الصادرة من داخل رفوف األمم املتحدة.
الفضائي كاميراتها  الغزو  عندما توجه قنوات 
واملنظمات  الهيئات  الشعوب، وتصب  تلك  صوب 
تــجــاوزات  على  وبياناتها  تقاريرها  العاملية 
واختالالت مفترضة عن الحريات وحقوق اإلنسان 
أنها  فاعلم  والتطرف،  والعنصرية  واملــســاواة 
وأنظمتها،  الشعوب  تلك  لقادة  موجهة  رسائل 
وال عالقة لها بمعاناتها، وأن الهدف منها ابتزاز 
أجل  ومن  الشعوب،  ثــروات  واستنزاف  األنظمة 
ــزوات  ن لصالح  التصويت  على  ــقــادة  ال ــام  إرغـ
كل  على  الركوب  الوحيد  همها  التي  »الشلة«، 
شيء بحرا وبرا وجوا، من أجل قضاء مصالحها 
استمرار  ضمان  أجــل  ومــن  واملعنوية،  املــاديــة 
قيادتها للعالم، واعلم أن كل الثورات التي تنساق 
تكون  لن  طرفهم،  من  املوظفة  املوجة  تلك  وراء 
ثورات مجدية، وأن اإلطاحة باألنظمة السائدة من 
الشعوب ستفرز  تلك  أن  يعني  ال  الشعوب،  طرف 
البدالء  وأن  تطلعاتها،  مستوى  في  بديلة  أنظمة 
املخططات،  تلك  لواضعي  والء  أكثر  سيكونون 
وهذا  وأن..  الشعوب،  تجاه  وعنفا  ضررا  وأكثر 
سخاء  أكثر  ستكون  األنظمة  تلك  أن  األهــم،  هو 
ثروات  من  لها  ستغرف  وأنها  لـ»الشلة«،  وعطاء 
الشعوب وستتغذى بدمائها وعرقها عندما يطول 
لعدة  والديني  والقبلي  العرقي  والصراع  العنف 
عقود، ويصير القتل والتنكيل والتعذيب هوايات 
تمارس في كل لحظة وحني.. هنا وهناك في حق 

واللقاءات  املفاوضات  معه  وتطول  الشعوب، 
واالســتــيــاء  والــغــضــب  بالتنديد  تنتهي  الــتــي 
واإلدانة والقلق، ويكتفي اإلعالم بإحصاء القتلى 
واملنكوبني واملشردين والالجئني، وفرز التأويالت 
املواجهات  تلك  أن  فاعلم  مسبقا،  عليها  املتفق 
بضغط  »الشلة«  وراءها  وأن  مسبقا،  لها  مخطط 
ــســالح، أو بــهــدف إضــعــاف بعض  مــن تــجــار ال
أن  واعلم  بلدانها،  ثــروات  في  والتحكم  األنظمة 
النزاعات،  تلك  من  املستفيدة  غير  العظمى  الدول 
وحظيت  »الشلة«،  مجلس  داخــل  أمرها  تدبرت 
وأن  أخــرى،  توتر  مناطق  في  »الكعكات«  بنفس 
هو  و»الفيتو«،  األمن  مجلس  لقاءات  من  الهدف 
تدبير تلك الصراعات واملواجهات وليس إنهاءها، 
أو  الحدود  الصراعات حول  فتيل  إشعال  أن  كما 
معتمدة  سياسة  هي  سياسية،  مواقف  بسبب 
وثقافيا،  حضاريا  الدول  تلك  نمو  وقف  أجل  من 
ومساراتها،  أنظمتها  في  التحكم  من  والتمكن 
ويكفي أن هناك شعوبا إفريقية تقتات من العفن 
بسبب  يوميا  يموتون  ونساء  وأطفال  والتراب، 
يعيشون  أنهم  علما  واألوبئة،  واألمراض  الجوع 
فوق أراضي بواطنها تحتوي على ثروات معدنية 
ويكفي  ذلك،  وغير  وذهب  وغاز  نفط  من  مختلفة 
أن هناك شعوبا محرومة من حقوقها في التربية 
من حقها  وممنوعة  واإلبداع،  والتكوين  والتعليم 
في االستقالل وترسيم حدود بلدانها، لكي ال تفرز 

أجياال يصعب التحكم فيها.
مفاجئ  بشكل  »الشلة«  هــذه  تنتفض  عندما 
بعدة  اإلطاحة  أجل  من  وعدتها  عتادها  وتعبئ 
ضمنها  العربي،  الربيع  أو  الحراك  باسم  أنظمة 
أنظمة دول كانت قوية ووازنة )العراق، ليبيا…(، 
وتزرع الرعب في باقي األنظمة العربية واإلفريقية، 
باملقابل نجدها غير قادرة على مواجهة منظمات 
بها،  املطاح  األنظمة  أنقاض  على  شكلت  إرهابية 
تعاملها  في  تراوغ  ونجدها  أذنابها،  بقايا  ومن 
أن  ونعلم  والسابقني،  الالزمني  والعزم  بالحزم 
وال  الطرق  كقطاع  تشتغل  تعد  لم  املنظمات  تلك 
وإنما  لهم،  موطن  وال  سكن  ال  الذين  كالقراصنة 
تدبر  كما  وتدبيرها  أراضــي  احتالل  من  تمكنت 
تدير  »داعــش«  منظمة  أن  ونعلم  دولها،  األنظمة 
تلك  أن  فاعلم  وتسوقه،  النفط  إلنتاج  مصانع 
املنظمات اإلرهابية لم تنزل من السماء، ولم تخرج 
من البحر أو من باطن األرض، وإنما هناك أطراف 
من »الشلة« هي التي تكفلت بزرع بذراتها وغرس 
بسقيها  تكفلت  التي  هي  وأنها  خلسة،  شتالتها 
لتلك  زعزعتها  استمرار  تضمن  لكي  وتغذيتها 
وتفرض  لثرواتها،  استغاللها  وتضمن  البلدان، 
تفسير  يمكن  إذن،  فكيف  ومخططاتها..  هيبتها 
حسني  صدام  بنظام  اإلطاحة  على  »الشلة«  قدرة 
بـ»داعش«؟ وكيف  اإلطاحة  على  قدرتها  وعــدم 
خانة  فــي  مصنفة  منظمة،  ــدرة  ق تفسير  يمكن 
وتسويق  ــاج  ــت إن عــلــى  ــة،  ــي ــاب اإلره املــنــظــمــات 
النفط  تشتري  التي  الــدول  تلك  هي  النفط؟ ومن 
من  معتمد  النفط  تسويق  أن  »الداعشي«، علما 
»األوبيك« بمعايير وشروط وبرامج  طرف منظمة 
االقتصاد  توازن  على  للحافظ  تجاوزها  يمكن  ال 

العاملي ؟

عرى الغزو الروسي لألراضي 
األوكرانية عن واقع الديمقراطية 
الحقيقي يف العالم، وبات واضحا 
أنها تدار بمنطق القوة والجبروت وال 
عالقة لها بمطالب ومصالح الشعوب 
وال حتى بقرارات واختيارات األنظمة 

الجاثمة ىلع صدورها.
لن أصطف هنا إلى جانب أي 

من الطرفين، باعتبار أنني ال أملك 
الحقيقة الكاملة ملا يجري ويدور بين 

اإلخوة األعداء أحفاد الراحل االتحاد 
السوفياتي.. تلك الحقيقة التي 

تمكنني من الكشف عن مكامن 
ومكنونات الظالم واملظلوم 
باعتبار أن النيران امللتهبة 

وقودها مدنيون ال حول لهم 
وال قوة، وعسكريون مرغمون 

ىلع التناحر فيما بينهم تحت 
طائلة العقاب الذي قد يصل 

إلى حد القتل رميا بالرصاص من 
أجل تنفيذ أوامر من يقودونهم 

بواسطة أجهزة التحكم عن بعد، 
وخلف هؤالء الضحايا قائدان ضغطا 

ىلع زر التدمير، أحدهما مروض 
للدببة ومصارع مهووس بالجريمة 

ومتعطش للدماء، والثاني ممثل 
كوميدي بارع، يمتلك ذكاء عاطفيا 

مبهرا يمكنه من تشتيت عقولنا 
وأدمغتنا، موظفا قدراته الهائلة 
يف التشخيص وفبركة الحقائق 

واملشاهد، ويرى أنها الفرصة 
السانحة لتقديم أحسن تشخيص له 
يف شريط سينمائي درامي تشارك 

فيه البشرية جمعاء. 

 : بقــــــــلم
حمراوي بوشعيب 

  النظــــام العــــالمي.. 
ومعضلة حكم القوي على الضعيف

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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ما يجري  
ويدور

 في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

الهيئات  عرفته  جــديــد  انــقــســام  سجل 
قامت  حيث  احملتلة،  سبتة  مبدينة  الدينية 
اجلمعيات  الحتاد  التابعة  اجلمعيات  بعض 
ــد، بــتــحــديــد مــبــلــغ زكـــاة  ــيـــة مبــــدريــ اإلســـامـ
الفطر يف مقدر خمسة أورو، يف الوقت الذي 
ما  للمغرب،  املــوالــيــة  اجلمعيات  فيه  واكــبــت 
حـــدده املــجــلــس الــعــلــمــي األعــلــى يف مــبــلــغ 2 
أورو، الذي يعادل عشرين درهما للفرد، كما 
املدينة عدة صراعات بني اجلمعيات  شهدت 
املــغــرب واجلــمــعــيــات التي  الــتــي تنشط ضــد 
بعمالة  ــاف  األوقــ نــظــارة  مــع  بتنسيق  تعمل 
املضيق الفنيدق، كان آخرها إحداث مصليني 
للعيد، واحدة مبسجد »سيدي مبارك« تابعة 
محدثة  مارغريتا«  بـ»لوما  وأخــرى  للمغرب، 

تابعة للحزب الشعبي احلاكم باملدينة. 

ــاح يــوم  ــوان، صــب ــطـ تــدخــلــت ســلــطــة تـ
البناية  إلصــاح   ،2022 أبريل   29 اخلميس 
الــتــي كــانــت بــعــض أجــزائــهــا تــتــســاقــط فــوق 
املــهــدي،  مـــوالي  بــســاحــة  املــواطــنــن  رؤوس 
احلجم  مــن  رافــعــة  ذلــك  يف  استعملت  حيث 
البناية  هذه  من  املنهار  اجلزء  لترميم  الكبير 
التاريخية، إال أن عملية الترميم - كما الحظ 
مع  متناسقة  تكن  لم   - املواطنن  من  العديد 
باقي أطراف البناية، حيث مت حذف جزء منها 
وتخريب زخرفتها، كما أن عملية اإلصاح لم 
بسبب  باالنهيار  املهددة  البنايات  باقي  تطل 
اآليلة  البنايات  باقي  أن  أم  جدرانها،  تاشي 
للسقوط تنتظر دورها ليشملها عطف السلطة 
اخلطر  وإزالــة  وإصاحها  ترميمها  أجل  من 

على حياة املواطنن؟ 

إغــاق  استمرار  مــدريــد  قــررت حكومة 
املعبر احلدودي »باب سبتة« إلى يوم اإلثنني 
16 ماي من السنة اجلارية بعدما كان مقررا 
الذي يطرح  الشهر، األمر  فتحه بداية هذا 
عدة تساؤالت عن السبب الرئيسي وراء هذا 
أضـــرارا  سبب  والـــذي  مــبــرر،  الغير  التأخير 
ــر الـــتـــي اســـتـــعـــدت مــاديــا  ــ لــلــعــديــد مـــن األسـ
ومعنويا لفتح املعبر املذكور من أجل القيام 
األمور  وغيرها من  واألحباب،  األهــل  بزيارة 
ــتـــي حــــرم مــنــهــا الـــعـــديـــد مــن  الــــضــــروريــــة الـ
املواطنني خصوصا العاملني بسبتة احملتلة 

منذ بداية سنة 2020.

اختالالت في تدبير المستشفى الجهوي ألكادير 
واحتــقان وسط األطباء والجراحين

ما مصير أسواق القرب بتطوان بعد عودة الباعة للشوارع ؟

أكادير

هل هو تسمم بيئي بسبب مقالع الحجارة ؟
التابعة  الزينات،  الترابية  الجماعة  تعرف 
من  مجموعة  انتشار  تــطــوان،  إقليم  لعمالة 
الــحــجــارة،  الســتــخــراج  املخصصة  املــقــالــع 
خالل  وســامــة  خطيرة  ــواد  م تستعمل  حيث 
املتواجدة  الجبال  من  الحجر  اقتالع  عملية 
عملية  في  تساهم  والتي  القروية  باملنطقة 
تنظيف وتلطيف الجو بسبب تواجد األشجار 
والنباتات، غير أن هذه املقالع تؤدي إلى إزالة 
الغطاء النباتي وتدمير األشجار واملساهمة في 
املياه  التربة وتلوث مصادر  رفع عملية تعرية 
املنطقة،  ساكنة  عليها  تعتمد  التي  الطبيعية 
وتسبب كذلك في الضجيج الذي يلحق أضرارا 
وانتشار  فالحتهم،  وتلف  الساكنة  بمنازل 
وغيرها،  والربو  الحساسية  منها  األمــراض 
كما أن عملية اقتالع األحجار تؤدي إلى فقدان 
التربة ووقايتها ضد عمليات االنجراف املائي 
السيول  أثار  تزايد  إلى  يؤدي  مما  والريحي، 
خصوصا  املنطقة  لها  تتعرض  التي  الجارفة 
ــي مــوســم تــســاقــط األمـــطـــار، حــيــث تشهد  ف
املواطنني،  منازل  وتتضرر  التربة  انجراف 

باإلضافة إلى أن الحركة العشوائية للشاحنات 
التي تنقل الحجارة، تتسبب في تدمير البنية 
بالغطاء  أضرار  إلحاق  في  وتساهم  التحتية 
النباتي الذي تغير لونه من األخضر إلى اللون 
النتح  عملية  في  غير صالح  وأصبح  الرمادي 
يعرض  وهــذا  الضوئي،  والتمثيل  والتنفس 
يؤدي  مما  واملوت،  الذبول  إلى  النباتات  هذه 

إلى تصحر مناطق واسعة.
حاجي،  لحبيب  والحقوقي  املحامي  ونشر 
تظهر  صــورة  »الفايسبوكية«،  صفحته  على 
دار  »ترانك  بدوار  املواشي  بعض  جثث  فيها 
قريش،  بن  قيادة  الزينات  بجماعة  بنيامون« 
حول  بتوضيح  الحكومية  السلطات  وطالب 

هذه الظاهرة التي تحدث يوميا.
وفي انتظار قيام عمالة تطوان وإلى جانبها 
بفتح  الصحة،  حفظ  وقسم  الترابية  الجماعة 
فإن  يقع،  ما  املوضوع حول سبب  في  تحقيق 
بالتدخل  الداخلية  وزارة  تناشد  الساكنة 
جبال  وتخريب  تشويه  عملية  لوقف  العاجل 

مدينة تطوان وتدمير بيئاتها.

األسبوع 

الجهوي  االســتــشــفــائــي  ــز  ــرك امل يــعــرف 
على  كــبــيــرة  اخــتــالالت  أكـــاديـــر،  بمدينة 
باملرضى وقسم  والعناية  التسيير،  مستوى 
تجاوب  عدم  بسبب  الجراحية،  العمليات 
اإلدارة مع مطالب األطباء، املطالبني بتوفير 
قاعات  وتجهيز  لالشتغال  جيدة  ظــروف 

العمليات املغلقة منذ مدة طويلة.
لنقل  وسيلة  إلى  املستشفى  تحول  وقد 
الزوار،  أو  املرضى  بني  واألمراض  العدوى 
حــاالت  تــوزيــع  فــي  التنظيم  غياب  بسبب 
مزمنة  أمــراض  من  يعانون  الذين  املرضى 
مع الذين يعانون الكسور، حيث يتم تجميع 
يتم  كــان  بعدما  واحــدة  غــرف  في  الجميع 
أن  إال  مختلفة،  أجنحة  في  املرضى  توزيع 
معدل  تراجع  من  بالرغم  املستشفى،  إدارة 

اإلصابات بفيروس »كوفيد«، ال 
زالت تخصص معظم األجنحة 
مما  بـ»كورونا«،  للمصابني 
بقية  فــي  اكتظاظا  يخلف 

األجنحة األخرى.
املستشفى،  نفس  وفــي 
بني  داخلي  احتقان  يسود 

ــاء الــجــراحــني  ــ ــب ــ األط
املستشفى،  وإدارة 

بــســبــب ظــروف 
الـــــعـــــمـــــل 

ــة،  ــ ــزريـ ــ املـ
حــــــيــــــث 
يضطرون 
إلجـــــــراء 
ــع  ــيـ ــمـ جـ
لعمليات  ا
الجراحية 

بالتناوب في ثالث قاعات للعمليات، 
قــاعــات   6 إغـــالق  يستمر  بينما 
من  يــزيــد  مما  غــامــضــة،  ألســبــاب 
بخصوص  املرضى  وضعية  تأزيم 
موعد العمليات وانتشار األمراض 
العمليات  ــراء  جـ ــفــيــروســات  وال

املتنوعة.
للنقابة  املحلي  املكتب  اعتبر  وقد 
العام،  القطاع  ألطباء  املستقلة 
املركز  يعرفه  الــذي  الوضع  أن 
كارثي  الجهوي،  االستشفائي 
عـــــــــلـــــــــى 
ــوى  ــتـ ــسـ مـ
جـــــمـــــيـــــع 
املـــــــرافـــــــق 
الـــحـــيـــويـــة، 
املركب  وخاصة 
الذي  الجراحي 
ألبسط  يفتقر 

الخصاص  إلى  باإلضافة  الطبية،  املعدات 
واملستلزمات  الضرورية  األدوية  في  الكبير 

الطبية.
املستقلة،  للنقابة  املحلي  املكتب  وطالب 
والــــوزارة  للصحة  الــجــهــويــة  املــنــدوبــيــة 
التي  املــعــانــاة  لــرفــع  بالتدخل  الــوصــيــة، 
يعيشها األطباء في هذا املركب االستشفائي، 
وتوفير الظروف املناسبة للعمل وفتح بقية 
قاعات العمليات املغلقة منذ مدة طويلة، مما 
بسبب  املواطنني  لدى  أخرى  معاناة  يخلف 
واملواعيد  العمليات  موعد  انتظار  طــول 

االستشفائية.
ظــاهــرة هجرة  وتــعــرف جهة ســوس  هــذا، 
األطباء من القطاع العام نحو القطاع الخاص، 
بسبب الظروف املزرية للعمل وغياب اإلمكانيات 
واملشاكل املتعلقة بغياب التجهيزات واملعدات، 
حيث قرر أزيد من 15 طبيبا مغادرة املستشفى 
طبيبا   16 ــادر  غـ بينما  ألكـــاديـــر،  الــجــهــوي 

املستشفى اإلقليمي بإنزكان. أيت الطالب

القرب  أســواق  هناك  تعد  لم 
من  السلطات  أنشأتها  الــتــي 
الباعة  من  الشوارع  إفراغ  أجل 
ــواق  األسـ وتنظيم  املــتــجــولــني 
الباعة  ــالل  احــت ــن  م املــركــزيــة 
رغم  جنباتها،  يفترشون  الذين 
على  خيالية  مــيــزانــيــة  صــرف 
بسبب  فشل  الذي  املشروع  هذا 
ــه من  ــذي تــعــرض ل ــال الـ ــم اإله
لم  التي  املحلية،  السلطة  طرف 
الصرامة  فرض  في  بدورها  تقم 
احــتــالل  ــن  م منعهم  أجـــل  ــن  م
الرئيسية  واألســواق  الشوارع 
وتنشيط  باستغالل  وإلزامهم 
استفادوا  التي  القرب  أســواق 

منها خالل السنوات املاضية.
وقد تحولت هذه األسواق إلى 
وتخزين  النفايات  لرمي  مطارح 

في  ظاهر  هو  كما  »املتالشيات« 
الصورة من إحدى أسواق القرب 
الباعة  هجرها  بعدما  بتطوان 
ســواء  منها،  اســتــفــادوا  الــذيــن 

بطريقة قانونية أو غير قانونية، 
على  السماسرة  سيطرة  بسبب 
العديد  عــرف  الــذي  املــلــف  هــذا 
ــتــجــاوزات،  مــن الــخــروقــات وال

العديد من األشخاص  مما جعل 
يستفيدون من هذه األسواق رغم 
أنه ال تربطهم أي عالقة بالباعة 
االستفادة،  هذه  يستحقون  وال 
مما أثر سلبا على عملية توزيع 

املحالت وتنظيم هذه األسواق.
املواطنني  من  العديد  ويناشد 
رأسها  وعلى  املسؤولة  الجهات 
التي قامت ببناء هذه األسواق، 
العاجل لوضع  التدخل  من أجل 
حـــد ملــجــمــوعــة مـــن الــظــواهــر 
بها  األزبــــال  كــرمــي  السلبية 
وتخزين املتالشيات، كما تنبعث 
نتيجة  كــريــهــة  روائــــح  مــنــهــا 
عمومية  مراحيض  إلى  تحولها 
األشخاص  لبعض  وتجمعات 
ــان  ــســك ــزعـــجـــون ال ــن يـ ــ ــذي ــ ال

املجاورين لهذه األسواق.
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عودة الصراع بين المواطنين وحراس السيارات 
البيــضاء إلــى شــوارع 

الدار البيضاء

كل  املرضى  من  أعداد غفيرة  تطرق 
العيون مبستشفى احلسن  باب قسم  يوم 
الــثــانــي بــأكــاديــر وال مــن مــجــيــب، فــجــاءت 
احتجاجات مواطنني وجمعيات مترامية 
أليس من  اإلقليم متسائلة:  أطــراف  عبر 
يــزيــلــوا  وأن  يــبــصــروا  أن  املـــواطـــنـــني  حـــق 
ــزول عنها  »اجلـــالـــة« عــن عــيــونــهــم، وأن يـ
الرمد إلى األبد، وأن يصححوا أبصارهم 
وآخــرون  طبية؟  نــظــارات  على  باحلصول 
بــيــنــهــم عـــجـــزة خــانــهــم الــبــصــر وتــكــالــبــت 
ــراض الــعــيــون وهـــم أقـــل حظا  ــ عــلــيــهــم أمـ
مـــن املـــرضـــى الــقــادمــني مــن الـــبـــوادي، لـــم 
يتمكنوا بــعــد مــن احلــصــول عــلــى مــوعــد، 
ــن شـــهـــر ســيــنــتــظــرون،  ــم مــ ويـــعـــلـــم اهلل كــ
ويطالبون بإيفاد جلنة لتقصي احلقيقة 

يف قادم األيام؟

هدمت اجلرافات عشرات البنايات 
الفيض  مبنطقة  والعشوائية  املنظمة  غير 
الصفا  لـــوادي  اجلماعية  املــجــزرة  قــرب 
وقــوف  بعد  بــاهــا،  أيــت  اشــتــوكــة  بإقليم 
على  مالكيها  توفر  عــدم  على  السلطات 
السلطات  أقدمت  كما  الالزمة،  الرخص 
القضائية  املــســطــرة  سلك  على  احمللية 
لدى  ومتابعتهم  السريني  املجزئني  ضد 
النيابة العامة املختصة، وذلك بعدما سبق 
باها،  أيــت  اشتوكة  إقليم  وأصــدر عــامــل 
الوحدات  مختلف  إلــى  صارمة  تعليمات 
واملصالح  واملقاطعات  بالقيادات  اإلدارية 
األمنية والدركية، من أجل التدخل العاجل 
غير  ــبــنــاء  ال أشــكــال  ملختلف  لــلــتــصــدي 
القانونية  املساطر  ومباشرة  القانوني، 

لعمليات الهدم ومتابعة املخالفني.

يــــســــود الـــــغـــــضـــــب والــــــغــــــلــــــيــــــان يف 
صـــفـــوف عــــدد مـــن املـــصـــلـــني عـــلـــى خــلــفــيــة 
تـــداول أنــبــاء عــن إغـــاق عــدد مــن املساجد 
ــور الــبــنــاء أو الــتــي عــلــى وشــك  الــتــي يف طـ
االنتهاء من أشغال بنائها بعدد من أحياء 
أنهم  مدينة أكادير، وذكر عدد من املصلني 
فـــوجـــئـــوا بـــهـــذا اخلـــبـــر الـــــذي نــــزل عليهم 
ــواب  ــ كـــالـــصـــاعـــقـــة، خـــصـــوصـــا بـــعـــد فـــتـــح أبـ
هــذه املــســاجــد طيلة شــهــر رمــضــان إلقــامــة 
وشدد  التراويح،  وصاة  اخلمس  الصلوات 
هـــــؤالء عــلــى ضــــــرورة االســـتـــمـــرار يف فــتــح 
ــورة، خــصــوصــا تــلــك الــتــي  ــ ــذكـ ــ املـــســـاجـــد املـ
بــهــا، مــن أجل  على وشــك انتهاء األشــغــال 
راتــب،  بشكل  الــصــلــوات  أداء  مــن  متكينهم 
ــن هـــــذه املــســاجــد  خـــصـــوصـــا وأن عــــــددا مــ
السامة  املقومات وظــروف  يتوفر على كل 
عــادي،  بشكل  الــصــلــوات  أداء  ومستلزمات 
بعيدا عــن كــل مــا مــن شــأنــه اتــخــاذه ذريعة 
واهــيــة إلغـــاق هـــذه املــســاجــد، يــقــول أحــد 

املواطنني.

الوكيل  أن  مطلعة،  مصادر  أفـــادت 
يتابع  بأكادير،  االبتدائية  باحملكمة  العام 
 23« بقضية  يعرف  بــات  ما  يف  املوقوفني 
احلي  مبدخل  ضبطها  مت  التي  ســاطــورا« 
ــر، يف حــالــة  ــن زهــ اجلــامــعــي بــجــامــعــة ابـ
اعتقال، وأمر بإحالتهم على السجن احمللي 
جلسات  انــطــالق  انتظار  يف  مــلــول،  بأيت 

احملاكمة بحر األسبوع املقبل.
وكانت مصالح األمن بأكادير قد متكنت 
بسبت  امللكي  الــدرك  مصالح  مع  بتنسيق 
الكردان، من توقيف شخص ثالثيني متهم 
حجزها  مت  الــتــي  ــورا«  ــاطـ »سـ  23 بصنع 
كما  بأكادير،  اجلامعي  احلي  من  بالقرب 
يف  سابق  طالب  وهو  الوسيط،  توقيف  مت 

العشرينيات من العمر.

داء
أص

ســـوسية

الصويرة

مشاريع وحصيلة إدمان وسجن ثم موت مريح..
حفيظ صادق

اســـتـــبـــشـــرت ســـاكـــنـــة مــديــنــة 
بعض  بتعيني  ــرا  خــي ــرة  ــصــوي ال
املسؤولني، نساء ورجاال، على رأس 
بعض اإلدارات الحساسة، وطبيعي 
هؤالء  مع  القوى  كافة  تتفاعل  أن 
الوافدين الجدد، خاصة منهم أولئك 

الذين حلوا باملدينة سنة 2019.
ومند ذلك الوقت، انكبت الجهود 
التي  املشاريع  على تحديث بعض 
تدخل في إطار األولويات ومنها:

لإلدمان  مركز  األول:  املشروع 
أكثرية  ألن  الــعــتــيــقــة،  بــاملــديــنــة 
العمل  عن  العاطل  املدينة  شباب 
ــه  ظــروف تــســعــفــه  ــم  لـ ــذي  ــ الـ أو 
ضمان  على  واملادية  االجتماعية 
كان  شــريــف،  وعــمــل  كــريــم  عيش 
ضحية االنغماس في اإلدمان على 

املخدرات بشتى أنواعها.
ــي: مــســتــودع  ــان ــث املـــشـــروع ال
أكثرية  أن  والــغــريــب  لــأمــوات، 
الساكنة يعيشون الفقر والهشاشة 
املقومات  وغياب  اإلهمال  وبسبب 
فضال  الــصــحــة  عــلــى  للمحافظة 
املوسومة  الطبيعية  الظروف  عن 

ــتــشــار األمـــراض  بــالــرطــوبــة وان
لزاما  ــان  ك ــوت،  املـ ــى  إل املفضية 
األمـــوات  لغسل  بمقر  التعجيل 

للدفن. وتهييئهم 
املـــشـــروع الـــثـــالـــث: الــســجــن 
فيه،  األشغال  بدأت  الذي  املدني، 
املدينة  من  كلم   8 بعد  على  وهــو 
العرب،  دوار  بمنطقة  وبالضبط 
واملثير والغريب، أن أكثرية شباب 
إما  املــدنــي  بالسجن  الــصــويــرة 
بمدينة أسفي أو مدينة الصويرة.

هذه املشاريع بقدر ما هي مهمة 
على  عار  أنها ستظل وصمة  بقدر 
عولجت  لو  ألنه  املسؤولني،  جبني 

املــقــرات،  لتلك  املــؤديــة  األســبــاب 
غــنــى عنها،  فــي  املــديــنــة  لــكــانــت 
ولكانت تلك امليزانيات تخدم سوق 
والجامعات  واملستشفيات  العمل 

وميادين الرياضة.
فالساكنة في حاجة لبعد النظر: 
ــني فــي مــســتــوى املــهــام  مــســؤول
ومنتخبني  وأطر  إليهم،  املوكولة 
ــان وإعـــالم حــر ونــزيــه من  ــي وأع
ثقافيا  باملدينة  الــنــهــوض  ــل  أج
وعمرانيا،  واقتصاديا  واجتماعيا 
فرص  وخلق  املــقــاولــة  وتشجيع 
بني  املــنــافــســة  وتشجيع  الــعــمــل 

املستثمرين املغاربة واألجانب.

تلــــكس

 

قررت المحكمة االبتدائية 
بسطات تحديد يوم 6 يونيو 

المقبل النطالق محاكمة 
المستشارين بطلي الفيديو 

الموثق ألحداث وشغب الدورة 
االستثنائية لمجلس البلدية، 

بعدما متعتهم بالسراح 
المؤقت وكفالة مادية قدرها 

7000 درهم موزعة بينهما، 
مما أغضب األغلبية المسيرة 

التي كانت تنتظر عزل مستشار 
المعارضة المتهم بـ»البلطجة« 
بعد أن توصل باستفسار كتابي 
من العمالة بناء على مراسلة 

وزارة لفتيت، وفي نفس الوقت، 
تتدارس العمالة أن يشرف 

على دورة ماي رئيس الدائرة 
األولى، معاوية جمال، بدل باشا 

المدينة، ألسباب أمنية، ولتمر 
الجلسة في أجواء منضبطة 
وعادية بعيدا عن التشنجات 

واألجواء المشحونة، خاصة وأن 
معاوية مشهود له بالصرامة 
في مثل هذه األزمات، وقادر 

على ضبط إيقاع الدورة، بعدما 
وصلت األمور إلى القضاء..

فاس

تعيين رئيس مؤقت لجماعة أوالد الطيب 
األسبوع

أصدر والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، 
مؤقت  كرئيس  شفيق  منتصر  بتعيني  قـــرارا 
السابق  للرئيس  خلفا  الطيب،  أوالد  لجماعة 
رشيد الفايق، املعتقل على ذمة قضية معروضة 

على محكمة االستئناف بفاس.

واختار الوالي رئيسا مؤقتا للجماعة الترابية 
الجماعة  شـــؤون  تدبير  قصد  الــطــيــب،  أوالد 
املتوقفة منذ اعتقال البرملاني الفايق، في انتظار 
القرار الذي ستتخذه وزارة الداخلية، بناء على 
قرار القضاء، حول ما إذا كانت ستلجأ ملسطرة 

العزل، أو اللجوء للقضاء اإلداري ألجل ذلك.
الــفــراغ  لــســد  شفيق  منتصر  تعيني  وتـــم 
ونائبه،  السابق  الرئيس  تركه  الذي  القانوني 
املعتقالن في قضية تتعلق بخروقات في مجال 

أراضي  فوق  تجزئات سكنية  التعمير، وتشييد 
بها  قامت  التي  األبحاث  حسب  وذلك  جماعية، 

املصالح القضائية.
زنيبر  سعيد  الوالي  يعتزم  أخرى،  جهة  من 
بعد  فــاس،  عمالة  ملجلس  جديد  رئيس  تعيني 
انتخب  الذي  الفايق،  البرملاني  شقيق  اعتقال 
الجماعية  االنتخابات  خالل  للمجلس  رئيسا 
استمرارية  أجــل ضــمــان  مــن  وذلــك  ــرة،  األخــي

مشاريع املجلس املصادق عليها.

األسبوع

ــراس الــســيــارات  ــزاز حـ ــت ــادت ظــاهــرة اب عـ
بمختلف شوارع الدار البيضاء، للمواطنني من 
فرضهم  خالل  من  األخيرة،  األيــام  خالل  جديد 
تسعيرة غير قانونية لركن السيارات أو التوقف 

لدقائق معدودة.
وحــســب بــعــض املـــواطـــنـــني، فـــإن حـــراس 
القانونية،  التعريفة  يحترمون  ال  السيارات 
تذمر  ــار  أث ما  مضاعفة،  تسعيرة  ويفرضون 
بسبب  واملركبات  الخاصة  السيارات  أصحاب 
هؤالء  قبل  من  لها  يتعرضون  التي  املضايقات 
الشوارع  جميع  يكتسحون  الــذي  األشخاص 

والساحات.
وقال بعض املتضررين، أن الحراس يفرضون 
تسعيرة خاصة تفوق ثالثة دراهم إلى 5 دراهم 
بعدما  ليختفوا  ما  شارع  في  الوقوف  بمجرد 
يحصلون على املال دون حراسة املركبات، حيث 
سيطرتهم،  تحت  العام  وامللك  الشوارع  جعلوا 
تصل  به  خاصة  تسعيرة  بعضهم  يحدد  بحيث 
لعشرة دراهم، وأضافوا أن مضايقات الحراس 
تجاوزت الحدود وتحولت إلى ظاهرة سيئة تعم 
بتدخل  مطالبني  للمملكة،  االقتصادية  العاصمة 

الجهات الوصية للتصدي للجشع الذي تفرضه 
امللك  في  وتحكم  ابتزاز  مظاهر  من  الفئة  هذه 
العمومي، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي 
يتزايد فيه دخول السياح واملهاجرين املغاربة.

في  السيارات  حــراس  تغول  قضية  وكانت 
كبيرة  ضجة  خلقت  قد  البيضاء  الــدار  مدينة 
في السنة املاضية، خاصة بعدما أصبح كل من 
هب ودب يرتدي سترة صفراء ويفرض تسعيرة 
سند  أو  ترخيص  بدون  املواطنني  على  وإتاوة 

شكايات  إلى  القضية  تطورت  حيث  قانوني، 
متعددة وصلت للقضاء.

املدينة،  ويحمل املواطنون املسؤولية ملجلس 
الذي عجز عن تنظيم وضبط حراس السيارات، 
ووضع معايير وشروط أمام الراغبني في العمل 
كحراس للسيارات على مستوى تراب الجماعة 
والعشوائية  للفوضى  تــفــاديــا  الــحــضــريــة، 
ــاء  واألحــي املــقــاطــعــات  جميع  ــي  ف املــنــتــشــرة 

البيضاوية.
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إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

نــدوة  ــوحــد،  امل نظم حــزب االشــتــراكــي 
باملستشفى  يقع  ما  على  الضوء  فيها  سلط 
أطرها  بوجدة،  السادس  محمد  الجامعي 
االستشفائية،  املؤسسة  هذه  داخل  أطباء 
آليات  إعمال  ـــ»ضــرورة  ب خاللها  طالبوا 
املستشفى،  ــي  ف والــتــدقــيــق  ــتــحــاص  االف
مقاربة  وإعــمــال  حقيقية  بهيكلة  والقيام 
العمل  استراتيجيات  تحديد  في  تشاركية 
املهمة  االستشفائية  املؤسسة  هذه  داخــل 

الشرقية«. باملنطقة 
املكتب  عضو  زيـــرار،  بــن  عــدنــان  وعـــدد 
يجب  التي  األمــور  الــطــب،  بكلية  النقابي 
توصلت  الذي  الطلب  على  »بناء  إصالحها 
االستشفائي  املركز  إدارة  من  النقابة  به 
اإلعالمية  للمنابر  ما سبق  في  الرأي  إلبداء 
التي  األساسية  بالنقاط  ر  وذكَّ نشرته«،  أن 
األساتذة  أن  ومنها  نقابتهم،  بيان  تضمنها 
الهيكلة  هذه  تتأخر  ملاذا  يعرفون  ال  األطباء 

ستجود  أنها  العلم  مع  اآلن،  حتى  وتتعطل 
املــجــال  وتــفــتــح  املستشفى،  خــدمــات  مــن 
توفير  وأيضا  والخلق،  لإلبداع  لألساتذة 
لألطباء  ســواء  السريرية  للتداريب  أماكن 
الطلبة،  وحــتــى  املقيمني،  أو  الــداخــلــيــني 
عدد  رفع  على  يراهن  املغرب  وأن  خصوصا 
الحقيقية  الهيكلة  فإن  وبالتالي،  األطباء، 
هذا  في  االنــخــراط  من  املستشفى  ستمكن 

املسار.

احتجاجات »وردية« 
في عيد العمال 

مــســيــرات احتجاجية  ــوارع وجـــدة  عــرفــت شــ
نقابات،  عــدة  نظمتها  الــشــغــل،  عيد  مبناسبة 
ــن الــــعــــمــــال، وتــطــالــب  ــن خـــالـــهـــا عــ ــع مــ ــدافــ تــ
بـــتـــحـــســـن الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــن، 

والزيادة يف األجور. 
للشغل  الدميقراطية  الفيدرالية  واخــتــارت 
الزيادة  أجل  من  جميعا  »لنناضل  لها:  كشعار 
يف األجــــــور، ووقــــف تــدمــيــر الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
وتهديد  املــواطــنــن،  وعــمــوم  املغربية  للشغيلة 
األمـــن واالســتــقــرار االجــتــمــاعــيــن«، حيث رفع 
ـــ»الـــوقـــف الـــفـــوري  الـــعـــمـــال شـــعـــارات تــطــالــب بـ
لــلــزيــادات املتتالية يف األســعــار، وخــاصــة املــواد 
إلى  الــدعــوة  واحملــروقــات«، موجهن  األساسية 
ــور والــتــعــويــضــات،  ــ احلــكــومــة لــلــزيــادة يف األجـ
يتناسب  األدنــى لألجور مبا  والرفع من احلــد 
ــدرة  ــقــ ــه الــ ــ ــيــــر الـــــــذي تـــعـــرضـــت لـ ــتــــدمــ ــع »الــ ــ مـ
ــن الــضــريــبــة  ــع الــتــخــفــيــض مــ ــيــــة«، مــ الــــشــــرائــ
االجتماعية  التكاليف  وإعــفــاء  الــدخــل،  على 
السابقة،  االتــفــاقــات  وتفعيل  الــتــضــريــب،  مــن 
خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، بإحداث الدرجة 
التعويض عن  إحــداث  وكــذا  للترقي،  اجلديدة 

العمل يف املناطق النائية. 
ــو الــــكــــونــــفــــدرالــــيــــة  ــلــ ــاضــ ــنــ كــــمــــا احــــتــــفــــل مــ
الــشــغــل، وطــالــبــوا  بــعــيــد  الــدميــقــراطــيــة للشغل 
ــار املـــــواد األســاســيــة  ــعـ بــــ»وضـــع حـــد الرتـــفـــاع أسـ
اجتماعي مؤسسي  حــوار  وإطـــاق  واحملــروقــات، 
يستجيب النتظارات املواطنن، ويحقق املطالب 
العاملة  للطبقة  واملهنية  واالجتماعية  املــاديــة 
اختارت  بينما  األجــور«،  الزيادة يف  رأسها  وعلى 
الــعــمــال بتنظيم  نــقــابــات أخــــرى تــخــلــيــد عــيــد 
ــام مــقــراتــهــا ال أقـــل وال  مــهــرجــانــات خــطــابــيــة أمـ
أكثر، كاالحتاد العام للشغالن، واالحتاد املغربي 

للشغل، واالحتاد الوطني للشغل. 

مسلسل الفوضى بالمستشفى الجامعي محمد السادس يتواصل 

المحمدية

القنيطرة

كواليس  جهوية

االتحاد المغربي للشغل بالدريوش ينتقد سياسة مجلس الجهة 
للشغل  املغربي  االتحاد  انتقد 
بـــالـــدريـــوش، ضــعــف مــشــاريــع 
الــشــرق  جــهــة  مجلس  وبــرامــج 
ــة  ــ ــوزاري ــ ــب املـــصـــالـــح ال ــلـ وأغـ
بالعاجزة  إياها  واصفا  باإلقليم، 
لها  يكون  مخططات  تنزيل  عن 
الساكنة،  حياة  على  ملموس  أثر 
مما يعتبر هجوما على مكتسبات 
وضرب  العاملة،  الطبقة  وحقوق 
للمواطنني  الــشــرائــيــة  ــدرة  ــق ال
بــعــد الـــزيـــادات املــتــتــالــيــة في 
األجــور  تجميد  مقابل  األســعــار، 
الخدمات  تضرب  قوانني  وتنزيل 
والصحة  كالتعليم  العمومية، 

وغيرها. 
النقابة،  ملكتب  بـــالغ  ــق  ووفـ
يتعرض  زال  ال  ــم  ــي ــل اإلق فـــإن 
تجاوب  عــدم  بسبب  للتهميش 
برنامج  تنزيل  مطلب  مع  الدولة 
حكومي متكامل ينهض بمختلف 

فرص  ويوفر  باإلقليم،  القطاعات 
العيش  ــروط  ش وبعض  الشغل 
الالئق، معتبرا أن »اإلقليم يعرف 
هيمنة الجهل واملال املشبوه على 

وأن  الجماعية،  املجالس  أغلب 
تحولت  الجماعات  هــذه  بعض 
الــعــام  ــال  املـ لنهب  مــصــدر  إلــى 
االنتخابية  الحسابات  وتصفية 

للترافع  واجهات  تكون  أن  بــدل 
الساكنة«،  مطالب  مع  والتجارب 

يقول البالغ.  
وطالب االتحاد املغربي للشغل 
برنامج  بتنزيل  الحكومة،  رئاسة 
مديرية  وإحداث  شامل،  حكومي 
والــنــهــوض  بــاإلقــلــيــم،  للشغل 
ــالحــي عــبــر دعــم  ــف بــالــقــطــاع ال
الــفــالحــني الــصــغــار واســتــعــادة 
في  لــدورهــا  املعيشية  الفالحة 
قضية  ــى  إلـ مــشــيــرا  املــجــتــمــع، 
ــشــروع على  االســتــيــالء غــيــر امل
من  بتفرسيت  الفالحني  أراضــي 
والغابات،  املياه  مديرية  طــرف 

حسب البالغ ذاته. 
وتوعد املكتب النقابي الجهات 
هذه  تجاهل  حالة  في  املسؤولة 
املطالب االجتماعية، بالنزول إلى 
الضرورة  استدعت  متى  الشارع 

ذلك.

المعارضة تهاجم أيت منا بسبب منحة 500 مليون
بني مالل

األسبوع

عطلة  نهاية  مــالل  بني  مدينة  شهدت 
نظمها  احــتــجــاجــيــة  ــات  ــف وق ــبـــوع،  األسـ
ــام املــديــريــات  األســـاتـــذة املــتــعــاقــدون أمـ
توصلهم  عــدم  بسبب  للتعليم،  اإلقليمية 

بأجورهم املتعلقة بشهر أبريل.
في  األكاديمية  هؤالء تأخر  استنكر  وقد 
تزامنت  وأنها  خصوصا  رواتبهم،  تسوية 
مع عطلة عيد الفطر التي تتطلب مصاريف 
يريدون  األساتذة  بعض  أن  حيث  إضافية، 

السفر لزيارة عائالتهم.
للتربية  الجهوية  األكاديمية  وأصــدرت 
قامت  أنــهــا  فــيــه،  قــالــت  بــالغــا  والتكوين 
انقضاء  قبل  الالزمة  املالية  بالتحويالت 
هو  كما  املحددة  اآلجال  وفي  أبريل،  شهر 
على  سنوات   5 من  أكثر  منذ  به  معمول 
أن  الجهوي، مضيفة  التوظيف  اعتماد 
موظفي  ألجور  املخصصة  املالية  السيولة 
لكون  بــاســتــمــرار،  مــتــوفــرة  األكــاديــمــيــة 
الحساب الجاري الخاص باألجور منفصل 
والسيولة  الجارية،  الحسابات  باقي  عن 
املوظفني،  أجور  لتغطية  كافية  به  املتوفرة 
لكن تنسيقية األساتذة نفت جملة وتفصيال 
أبريل في املوعد  توصلهم بتحويالت شهر 
في  الفئة  هــذه  استمرار  مــؤكــدة  املــحــدد، 

االنتظار.
غالبية  ــإن  ف مطلعة،  مــصــادر  وحــســب 
بــأجــورهــم صبيحة  تــوصــلــوا  األســاتــذة 
في  كبيرا  غضبا  خلف  مما  العيد،  يــوم 
صفوفهم بعدما تعذر عليهم السفر واقتناء 

املستلزمات الخاصة بهذه املناسبة.

األساتذة المتعاقدون 
يحتجون بعد تأخر الرواتب 

شكيب جالل 

األسبوع

ــقــدت أحــــزاب املــعــارضــة  ــت ان
ملدينة  الحضرية  الجماعة  في 
املجلس  رئيس  سعي  املحمدية، 
ــت مــنــا، إلى  الــبــلــدي، هــشــام أي
املحمدية،  شباب  فريقه  إعطاء 

بنصف  تــقــدر  مــالــيــة  منحة 
ــار ســنــتــيــم كــدعــم  ــي ــل م

ــذه الــســنــة،  خـــالل هـ
والسنوات املقبلة.
وجـــــاء عــرض 
املجلس  رئــيــس 
بعد  الــبــلــدي، 
من  استقالته 
فريق  رئــاســة 
ــرة الـــقـــدم  ــ كـ

الداخلية  وزارة  مذكرة  بسبب  باملدينة  األول 
الجماعات  ورؤســـاء  املنتخبني  توصي  التي 
والحصول  املصالح،  تضارب  بتفادي  الترابية 
لفائدة  الــجــمــاعــات،  مــن  ــازات  ــي امــت عــلــى 

جمعيات أو مقاوالت تابعة لهم.
وقد اعتبر منتخبو أحزاب املعارضة في 
االتحاد  من  كل  إلى  )املنتمون  الجماعة 
اليسار،  فيدرالية  تحالف  االشتراكي، 
املوحد،  االشــتــراكــي  والتنمية،  البيئة 
املجلس  إعطاء  والتنمية(، أن  والعدالة 
أهمية بالغة للمنحة املالية لفريق 
شباب املحمدية، مسألة غير 
مــقــبــولــة فــي الــظــرفــيــة 
وأن  خاصة  الحالية، 
ــت منا  أي الــرئــيــس 
الشركة  يــتــرأس 
املـــــســـــيـــــرة 
لـــلـــنـــادي، 
الــــشــــيء 
الـــــــــــذي 

رأيهم، ال سيما وأن مدينة  يعد تناقضا، حسب 
الزهور تعيش مشاكل متعددة تتعلق بالطرقات 
عن  فضال  العمومية،  واملــرافــق  والــفــضــاءات 
والنظافة  السكنية  األحياء  في  بالجملة  مشاكل 

وغيرها.
وضعها  التي  االتفاقية  أن  املعارضة  وأكــدت 
الرئيس مع جمعية شباب املحمدية، غير مفهومة 
املجلس،  ومكونات  املدنية  إلــى  أكثر  وتسيء 
خاصة وأن املبلغ املخصص للدعم )500 مليون 
لالهتمام  يخصص  أن  األجــدر  من  كان  سنتيم( 
بالقطاع الصحي، أو النهوض بالبنيات التحتية.
منتخبي  حسب  املحمدية،  مدينة  وتعاني 
ــشــوارع  ــي ال ــن عـــدة مــشــاكــل ف ــارضــة، م ــع امل
وهيكلة  العمومية،  اإلنارة  وضعف  والطرقات، 
األحياء الهامشية، باإلضافة إلى مشاكل احتالل 
واملساحات  الفضاءات  وقلة  العمومي  امللك 
األولوية  إعطاء  إلى  املجلس  داعية  الخضراء، 
النادي  دعم  عوض  خصاصا،  األكثر  للمجاالت 
جهات  من  مختلفة  مالية  منحا  يتلقى  ــذي  ال

أخرى. أيت منا

األسبوع

مدينة  أحياء  من  العديد  تعاني 
القنيطرة جراء ظاهرة انتشار الباعة 
واملــدارس  املساجد  قرب  املتجولني 
واملحالت التجارية واملقاهي، ووسط 
الــشــعــبــيــة، خــاصــة على  األحـــيـــاء 

مستوى منطقة بئر الرامي الشرقية.
عن  املواطنني  من  العشرات  وعبر 
استنكارهم النتشار الباعة وأصحاب 
الشوارع،  كل  في  املجرورة  العربات 
ــام  ــن ازدحــ ــا يــخــلــقــونــه م بــســبــب م
جانب  إلــى  السير،  لحركة  وعرقلة 
انتشار األزبال والفوضى والضجيج.
املدينة  مجلس  مواطنون  وحمل 
مسؤولية  الــبــوعــنــانــي،  بــرئــاســة 

استفحال هذه الظاهرة في ظل غياب 
املنتخبني  قبل  مــن  عاجلة  حــلــول 
وخلق  العشوائية،  األسواق  لتنظيم 
التجارة  تنظم  نموذجية  ــواق  أسـ

وتحافظ على جمالية املدينة.
ــن الــســكــان، أن  وأكـــد الــعــديــد م
بسبب  جحيم  إلى  تحولت  حياتهم 
ــن يــأتــون  ــذي الــبــاعــة املــتــجــولــني ال
تجمعات  لخلق  أخــرى  مناطق  مــن 

مشادات  فــي  والــدخــول  عشوائية، 
في  منتشرة  ــال  األزب وتــرك  كالمية، 

الشوارع وأمام املنازل.
مسؤولي  جمعوية  فعاليات  وتدعو 
ــاء الــبــاعــة  ــى إحـــصـ ــ ــة، إل ــاع ــجــم ال
املتجولني، وإعادة تنظيمهم في أماكن 
والعشوائية  الفوضى  عوض  معينة 
أي  غياب  فــي  املدينة  تعرفها  التي 
مقاربة من قبل املسؤولني والسلطات.

مواطنون يطالبون بوضع حد لظاهرة الباعة المتجولين
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عامل مكناس يتصدى لتطبيقات النقل 
لـ»الطاكسيات« المنافسة 

كواليس  جهوية

اليوسفية

إدانة منتخبين كبار 
بتهمة الفساد االنتخابي 

وشراء األصوات
األسبوع

مؤخرا،  بأسفي،  االستئناف  محكمة  أدانــت 
ضمنهم  اليوسفية،  إقليم  من  كبار  منتخبني 
برملانيون ورؤساء جماعات ومستشارين، بتهم 
الفساد االنتخابي وتسليم شيكات على سبيل 

الضمان من أجل شراء األصوات االنتخابية.
يقضي  حكما  القضائية  الهيئة  ــدرت  وأصــ
باحلبس ثالثة أشهر نافذة يف حق 13 شخصا 
منهم برملانيني، وغرامة مالية قدرها خمسني 
االنتخابات  يف  املشاركة  من  واملنع  درهــم  ألــف 

القادمة لواليتني.
وصدر احلكم يف حق رئيس املجلس اإلقليمي 
احلـــالـــي لــلــيــوســفــيــة، املــنــتــمــي حلــــزب االحتــــاد 
االشــتــراكــي، ورئــيــس املجلس الــســابــق عــن حزب 
األحـــــــرار، ورئـــيـــس جــمــاعــة خلـــوالـــقـــة، وبــرملــانــي 
سابق باألحرار، ورئيس جماعة اجنان، وبرملاني 
آخــــريــــن،  مـــســـتـــشـــاريـــن  و9  حــــزب االســــتــــقــــالل، 

وأعضاء باملجلس اإلقليمي ملدينة اليوسفية.
بــعــدمــا تــقــدم   ،2015 الــقــضــيــة ســنــة  وبــــرزت 
املجلس  عــضــو  م(  )ع.  االســتــقــاللــي  املــســتــشــار 
اإلقليمي واملجلس البلدي للشماعية، بشكاية 
العامة، يتهم فيها رئيس املجلس  النيابة  إلى 
اإلقـــلـــيـــمـــي الـــســـابـــق، بـــتـــقـــدمي مـــبـــالـــغ مــالــيــة 
لفائدته  للتصويت  املجلس  أعضاء  الستمالة 

مدليا بشهود يف الواقعة.
ــق أن حـــكـــمـــت احملـــكـــمـــة االبـــتـــدائـــيـــة  ــبــ وســ
نسب  مما  املتهمني  ببراءة  اليوسفية،  مبدينة 
تأييد احلكم استئنافيا، وحني مت  إليهم، ومت 
نقضه، أحيل على محكمة االستئناف بأسفي 
من جديد، لتصدر حكمها يف حق من توبعوا 

االنتخابي. بالفساد 

مكناس

فرض غرامات على كبار الفالحين بعد تبذير المياه الجوفية شيشاوة

سيدي بنور

ــالـــى فــيــه  ــعـ ــتـ ــت الــــــــذي تـ ــ ــوقـ ــ  فـــي الـ
األصــــــــوات املـــطـــالـــبـــة لـــلـــمـــواطـــنـــني بــحــســن 
ترشيد استعمال املياه، نرى بعض أصحاب 
ــبـــل افـــتـــتـــاح  ــة أزمــــــــور قـ ــنـ ــديـ املـــقـــاهـــي يف مـ
استعمال  إلى  املأل  أمــام  يعمدون  مقاهيهم 
كميات كبيرة من املاء يف تنظيف محالتهم 
األنابيب  استعمال  والتي تضيع سدى عبر 
املـــارة،  ملــشــاعــر  ســافــر  البالستيكية يف حتــد 
ــذا الــتــبــذيــر الــكــثــيــر  ــن يــســتــنــكــرون هــ ــذيـ الـ
األرصــفــة  لغسل  لــلــشــرب  الــصــاحلــة  للمياه 
خاصة على مستوى شارع محمد اخلامس.

يف  املنتشرة  السلبية  املظاهر  من 
مدمني  حلقات  انتشار  أزمـــور،  مدينة 
ــواب  اســتــهــاك الــكــحــول حتى أمـــام أب
جتمع  ياحظ  حيث  احليوية،  املــرافــق 
والبريد  البريد،  مركز  أمــام  املدمنني 
الثانية،  اإلداريــة  احمللقة  وبجانب  بنك، 
ــاك ويف حــديــقــة مـــوالي  ــنـ ــام األبـ ــ وأمـ
إسماعيل، وقرب مسجد الزيتونة وسط 
املدينة، حيث يتسبب هؤالء املدمنون يف 
عليهم  االعتداء  وحتى  املواطنني  إزعاج 
سبيلهم،  واعتراض  األجانب  فيهم  مبن 

وسط استنكار كبير من قبل اجلميع.

يــتــســاءل األزمـــــوريـــــون عـــن ســبــب 
غياب دوريــات األمن عن كورنيش نهر أم 
الربيع، سواء يف الليل أو النهار، حلماية 
التجول  الذين يفضلون  والــزوار  السياح 
املناسب يف  الفضاء  لكونه  الكورنيش  يف 
املساء،  يف  واملشي خاصة  للنزهة  املدينة 
لــكــن املـــالحـــظ أن الـــفـــراغ األمـــنـــي حــول 
هذا املكان إلى فضاء للفوضى والعربدة 
والسرقة وتعاطي املخدرات واالعتداءات، 

ــــى حــلــبــة لـــســـبـــاق الــــدراجــــات  ــول إلـ ــ وحتــ
النارية، مما يهدد حياة الناس.

تـــحـــول شــــارع مــحــمــد اخلــامــس 
وسط املدينة إلى نقطة سوداء يفر منه 
والدراجات  اخلاصة،  السيارات  سائقو 
االزدحام  كثرة  بسبب  والعادية،  النارية 
والــتــوقــف لــعــدة ســاعــات، ممــا يخلف 
يف  الراغبني  لدى  خاصة  كبيرة،  معاناة 
اإلدارات،  مختلف  يف  أمــورهــم  قضاء 
وذلك راجع إلى غياب عامات التشوير 

ذا اجتاه معاكس  أن أصبح شارعا  منذ 
دون مراعاة ضيق مساحته واحتاله من 

قبل الباعة املتجولني.

إدمــاج  إلعـــادة  تأسيس جمعية  تم 
الــســجــنــاء الــســابــقــني بــــأزمــــور يف ســوق 
الـــشـــغـــل، وهــــي املــــبــــادرة الـــتـــي اعــتــبــرهــا 
التشجيع  تستحق  حسنة  األزمـــوريـــون 
واملـــواكـــبـــة واملـــســـانـــدة، لــلــدفــاع عـــن هــذه 
ــانـــي الــفــقــر  ــعـ ــتــــي تـ ــة املـــهـــمـــشـــة الــ ــئـ ــفـ الـ

واإلقصاء واحلرمان.

أزمـــــــــــــــور شكيب جالل 

األسبوع

التصدي  مــكــنــاس،  مــديــنــة  عــامــل  قــرر 
األجنبية،  الــنــقــل  تطبيقات  لــظــاهــرة 
األجرة  سيارات  أصحاب  تنافس  التي 
الصغيرة والكبيرة، وأصبحت تستقطب 
االجتماعي  التواصل  مواقع  من  الزبائن 
سائقي  جعل  مما  األنترنيت،  وشبكة 
ويشتكون  يحتجون  »الــطــاكــســيــات« 
ألصحاب  الشريفة  غير  املنافسة  مــن 
يستعملون  الذين  الخاصة  السيارات 
سرية  في  الركاب  لنقل  التطبيقات  هذه 

تامة.
ــرة إلــى  ــذك ــه عــامــل مــكــنــاس م ووجــ
استعمال  بمنع  يــوصــي  ــن،  األمـ والـــي 
الركاب  لنقل  الحديثة  التقنية  الوسائل 
موضحا  الخاصة،  السيارات  بواسطة 

األجــرة  ســيــارات  سائقي  استعمال  أن 
وأصحاب السيارات الخاصة للتطبيقات 
ممارسات  هي  الزبناء  لنقل  اإللكترونية 
السير  على  سلبا  وتأثر  قانونية  غير 
بمقتضى  املنظم  القطاع  لهذا  العادي 
العمل،  بها  الجاري  والقرارات  القوانني 
مضيفا أن هذه املمارسات تعتبر منافسة 
غير مشروعة تمس في جانب منها بمبدإ 

املساواة بني املواطنني.
الصبار  الغني  عبد  العامل  وطلب 
التخاذ  العاجل  التدخل  األمن،  والي  من 
السائقني  وردع  ــة  ــازم ال ــراءات  ــ اإلجـ
يتم  مــا  ــرار  غ على  املخالفني  املهنيني 
السيارات  ألصحاب  بالنسبة  به  القيام 
رخص  سحب  على  العمل  مع  الخاصة، 
إلى  وتوجيهها  بهم  الــخــاصــة  الثقة 
مصالح هذه العمالة لعرضها على أنظار 

اللجنة اإلقليمية التأديبية.
وجاءت مذكرة عامل مكناس إلى املصالح 

العمالة  توصلت  بعدما  األمنية، 
بشكايات من هيئات نقابية ملهنيي 
بالتدخل  تطالب  األجرة،  سيارات 
النقل  تطبيقات  ظاهرة  ومحاربة 

التي أربكت القطاع.
تطبيقات  ظــاهــرة  وأصــبــحــت 
التواصل  مواقع  تكتسح  التنقل 

االجـــتـــمـــاعـــي عــلــى الــصــعــيــد 
شــركــات  خلقت  إذ  الــوطــنــي، 
أجــنــبــيــة يــوجــد مــقــرهــا في 
فرنسا،  وبــاألخــص  ــا  أوروبـ
لهذه  لــلــتــرويــج  صــفــحــات 
واستقطاب  التطبيقات 
ــارات  ــيـ ــسـ ــاب الـ ــ ــح ــ أص
ــاء  ــنـ ــزبـ ــة والـ ــاصـ ــخـ الـ
الراغبني في التنقل على 
أو  الحضري  الصعيد 
مستغلة  املدن،  خارج 

الفراغ القانوني.
الصبار

األسبوع

بمدينة  املحلية  السلطات  قـــررت 
املياه  شرطة  مع  بتنسيق  شيشاوة، 
أصحاب  معاقبة  امللكي،  والـــدرك 
املتخصصة  الفاحية  الضيعات 
ال  الذين  األحمر،  البطيخ  إنتاج  في 
املياه  استعمال  شــروط  يحترمون 
سلطات  حــددتــهــا  الــتــي  الــجــوفــيــة 
الــعــمــالــة، مــن أجـــل الــحــفــاظ على 
استعمالها  وترشيد  املائية  املــوارد 

في املجال الفاحي.
بتحرير  الــســلــطــات  قــامــت  وقـــد 
الكبار  الفاحني  حق  في  محاضر 
ال  والـــذيـــن  للمعايير،  املــخــالــفــني 
املخصصة  املــســاحــة  يــحــتــرمــون 
في  واملتمثلة  »الـــــدالح«،  ــة  ــزراع ل
بهدف  بــئــر،  لكل  هــكــتــارات  خمس 
على  والحفاظ  االستعمال  ترشيد 
ــارة  زي تمت  كما  املــائــيــة،  الــفــرشــة 
في  قدمت  التي  الفاحية  الضيعات 
املنتخبني  قبل  من  شكايات  حقها 
بسبب  الــجــمــعــويــني،  ــفــاعــلــني  وال
املياه  من  كبيرة  لكميات  استهاكها 

في املجال الفاحي.
املدنية  الفعاليات  بعض  وعبرت 
التي  املراقبة  لعملية  ارتياحها  عن 
الصعيد  على  السلطات  بها  تقوم 
من  الجماعات  مختلف  في  الترابي 
الجوفية  املياه  أجل ضبط استعمال 
املواطنني  وحث  الفاحني،  قبل  من 
ترشيد  على  الــصــغــار  والــفــاحــني 
بعدما  اآلبار، خاصة  مياه  استعمال 
وجــود  على  تــدل  مــؤشــرات  ظهرت 
للشرب  الصالح  املاء  في  نقص حاد 
قلة  بسبب  اإلقليم،  مستوى  على 
الكبير  واالســتــنــزاف  التساقطات 

الضيعات  قبل  من  الجوفية  للمياه 
الفاحية الكبرى.

وسبق أن أصدر عامل اإلقليم قرارا 
يشدد على ضرورة ترشيد استعمال 
وذلك  السقي،  في  الجوفية  املياه 
بسبب االنخفاض الحاد الذي عرفته 
قلة  بسبب  الباطنية  املائية  الفرشة 
واالستعمال  املطرية  التساقطات 
تحديد  تم  حيث  للماء،  العشوائي 
األحمر  البطيخ  لزراعة  املساحات 
في  والطماطم  هكتارات،  خمس  في 
لجنة  تشكيل  تم  كما  واحــد،  هكتار 

محلية للمراقبة والتحسيس.

أخبار

عزيز العبريدي

مؤخرا  وقعت  خطيرة  سير  حــادثــة  خلفت 
من  بالقرب   521 الكيلومترية  النقطة  عند 
إقليم  بركيك  سانية  الفتاتحة بجماعة  دوار 
ــى  األول الوطنية  الطريق  على  بــنــور  ســيــدي 
امــرأة  مصرع  والكويرة،  طنجة  بني  الرابطة 
باملستشفى  الخطيرة  بجروحها  متأثرة  مسنة 
الجامعي بالجديدة، في حني تم نقل 12 شخصا 
يتلقون  زالوا  ال  بليغة  بجروح  آخرين مصابني 

العاجات الضرورية بنفس املستشفى.
وتعود أسباب هذه الحادثة، إلى عدم انتباه 
الطريق  تعرفه  الـــذي  واالزدحــــام  السائقني 
ما  وهو  الفطر،  عيد  بمناسبة  األولى  الوطنية 
أدى إلى حدوث اصطدام قوي بني سيارة قادمة 
من  قادمتني  وسيارتني  الجنوب،  ناحية  من 

ناحية الشمال عند نقطة التقابل.
امـــرأة  مــصــرع  الــحــادثــة  هـــذه  وقـــد خلفت 
باملستشفى  الخطيرة  بجروحها  متأثرة  مسنة 
الجامعي بالجديدة، في حني تم نقل 12 شخصا 
يتلقون  زالوا  ال  بليغة  بجروح  أصيبوا  آخرين 
حيث  املستشفى،  بنفس  الضرورية  العاجات 
إسعاف  سيارات  في  املصابني  جميع  نقل  تم 
أن  العلم  مــع  القريبة،  الترابية  الجماعات 

املستشفى املحلي بالزمامرة هو أقرب مستشفى 
لكن  السير،  حادثة  فيه  وقعت  ــذي  ال للمكان 
املختصة  واألقسام  الطبية  التجهيزات  انعدام 
عبور  نقطة  املستشفى  هذا  يجعل  الضرورية، 
وتسجيل الضحايا فقط عوض تقديم العاجات 
الجامعي  املستشفى  إلى  املصابني  ونقل  لهم، 

بالجديدة.
لإلشارة، فقد انتقلت فرقة تابعة للدرك امللكي 
الترابي،  املركز  قائد  رأسها  على  بالزمامرة 
والتحقيق  البحث  أجل  من  الحادثة  مكان  إلى 
الحقيقية  األسباب  ومعرفة  الحادثة  هذه  في 
اإلسعاف  ســيــارات  انــتــداب  تــم  كما  وراءهـــا، 
للجماعات الترابية القريبة، لنقل املصابني إلى 
املوت،  من  حياتهم  إلنقاذ  الجديدة  مستشفى 
وأعوانها،  املحلية  السلطة  حضور  إلى  إضافة 
إخراج  قصد  بالزمامرة  املدنية  الوقاية  ورجال 
املصابني من السيارات الثاث التي لحقت بها 

خسائر كبيرة.

الراشيدية

يـمة غامـضة تـهز  جر
جماعة أوفوس

األسبوع

األســبــوع  نهاية  الــراشــيــديــة،  مدينة  اهــتــزت 
سيدة  راحت ضحيتها  قتل  جريمة  لوقع  املاضي، 

بالجماعة الترابية أوفوس.
وقد تعرضت الضحية لطعنات بساح أبيض من 
طرف شخص الذ بالفرار، وتم نقلها إلى املستشفى 
فارقت  أنها  إال  الشريف،  علي  مــوالي  الجهوي 
الحياة، حيث تجهل أسباب هذا الفعل اإلجرامي، 
 مما خلف استياء عارما في نفوس ساكنة املنطقة.
قضائيا  بحثا  امللكي  الدرك  مصالح  وفتحت  هذا، 
قصد  العامة،  النيابة  إشــراف  تحت  الحادثة  في 

تحديد هوية الجاني وتقديمه للعدالة.

حادثة يوم العيد تخلف مصرع امرأة مسنة 
و12 مصابا بجروح بليغة
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في الحاجة إلى تلقيح الروح
ِإَلْيَك  َأنَزْلَناُه  ))ِكَتاٌب  قائل:  من  عز  قال 
اْلَْلَباِب((  ُأوُلو  َر  َوِلَيَتَذكَّ آَياِتِه  بَُّروا  لَِّيدَّ ُمَباَرٌك 

)سورة ص اآلية: 29(.
من أعظم ما يتقرب به العبد املسلم إلى ربه 
تعالى، تالوة كتابه وحفظه وتدبره، وبالخص 
تربية الطفال منذ نعومة الظفار وفي التعليم 
ــي عــلــى الــعــلــم بــكــتــاب هلل والــعــمــل به  ــ الول
ودور  القرآنية  الكتاتيب  بارتياد  إليه  والدعوة 
القرآن الكريم وحلقات الذكر، وفي هذا املضمار 
الثاني رحمه هلل وهو يوجه  الحسن  امللك  قال 
أولياء الطفال: ))غادي يدخلوا من سن خمس 
سنني إلى سن سبع سنني، وقررنا أن كل تلميذ 
عنده ورقة نتاع املسيد إال وعنده السبقية نتاع 
»التعلم  قيل:  وقديما  املدرسة((،  إلى  الدخول 
النبي  وعن  الحجر«،  على  كالنقش  الصغر  في 
تعلم  من  ))خيركم  قال:  وسلم  عليه  هلل  صلى 

القرآن وعلمه(( رواه أبو داوود والترمذي.
اآلبــاء  على  أن  التربويني  من  الكثير  يــرى 
والمهات بدء املشوار التعلمي لفلذات أكبادهم 
ضرورية  أولية  كمرحلة  القرآنية  بالكتاتيب 
اآلباء  من  السابقني  منوال  على  الدين  لحفظ 
كل  فلتختر  ذلــك،  وبعد  هلل،  رحمهم  والجــداد 
أو  عموميا  يناسبها،  الــذي  التعليم  أســرة 
الدراسة  أو  العتيق  التعليم  أو  خصوصيا، 
النور  نقش  فيها،  والصل  الجنبية،  بالبعثات 

الرباني في الصغر..
يــقــول أحــد خــادمــي كــتــاب هلل حــول فضل 
الكتاتيب القرآنية: »الصل هو التلقيح الروحي 
التي  املنحرفة  والتيارات  الفكار  واإليمان ضد 
تريد لكل الناس أن ينحرفوا عن الفطرة، حيث 
اآللهة  كل  الناس  يعبد  أن  ويطربهم  يعجبهم 

إال  ونساء  ومال  ومنصب  جاه  من 
أن يعبد هلل وحده، فهذا هو الذي 
تعالى:  هلل  ــقــول  وي يغضبهم«، 
اشمأزت  وحــده  هلل  ذكــر  ))وإذا 
باآلخرة  يومنون  ال  الــذيــن  قلوب 
هم  إذا  دونــه  من  الذين  ذكــر  وإذا 

يستبشرون((.
التربية  لـــوزارة  بالنسبة  ــا  أم
ورد  ما  وبحسب  ببالدنا،  الوطنية 
اإللكترونية،  مواقعها  مختلف  في 
ــي،  الول بالتعليم  ))يقصد  فإنه 
تتكفل  الــتــي  الــتــربــويــة  املــرحــلــة 
فيها  يقبل  التي  املؤسسات  بها 

الطفال املتراوحة أعمارهم ما بني أربع سنوات 
حد  أقصى  ضمان  إلى  ويهدف  سنوات،  وست 
ولوج  قصد  الطفال  لجميع  الفرص  تكافؤ  من 
البدني  نموهم  وتيسير  املــدرســي  التعليم 
استقالليتهم  وتحقيق  والوجداني  والعقلي 
تعليم  خالل:  من  وذلك  االجتماعية،  وتنشئتهم 
لألطفال  بالنسبة  الكريم  القرآن  من  تيسر  ما 
العقيدة  ــادئ  ــب م تعلم  املــســلــمــني؛  املــغــاربــة 
القيم  تعلم  الخــالقــيــة؛  وقيمها  اإلســالمــيــة 
الوطنية واإلنسانية الساسية؛ تنمية مهاراتهم 
والرمزية  الزمانية  واملكانية  الحركية  الحسية 
النشطة  على  التمرن  والتعبيرية؛  والتخيلية 
القـراءة  لتعلم  التحضير  والفنية؛  العملية 
والكتابة باللغة العربية من خالل ضبط التعبير 
أي  أو  بالمازيغية  االستئناس  مع  الشفوي، 
الشروع في  لتيسير  لهجة محلية أخرى، وذلك 

القراءة والكتابة((.
بالحرى  أو  الفضل،  من  يبقى  عليه،  وبناء 
يحرصوا  أن  والمهات،  اآلباء  على  الالزم،  من 

ــم عــلــى هــذا  ــ عــلــى تــربــيــة أوالدهـ
املــنــوال والــنــهــج، وبــعــدهــا يبقى 
ــاع  ــب ــهــم حـــق االخــتــيــار فـــي ات ل
الذي  التعلمي  التعليمي-  املسار 
إمكانياتهم  يناسبهم ويتماشى مع 
حريتها  أسرة  ولكل  وتصوراتهم، 
التعليم  ــار  ــي اخــت فـــي  ــة  ــكــامــل ال
التعليم  أو  الخاص  أو  العمومي 
الجنبية  البعثات  وكــذا  العتيق، 
لكل من تستهويه ثقافات أخرى بعد 
مرحلة التعليم الولي املشتركة بني 
بما  البدء  فالصل هو  املغاربة،  كل 
هو أساسي كإرث مشترك وموروث 
ثقافي جماعي لكل املسلمني املغاربة ولكل أفراد 

المة اإلسالمية. 
نوع  ملعرفة  المــم  باقي  إلى  الرجوع  وعند 
التعليم وطرق التربية التي تخصصه لطفالها، 
على  للحفاظ  لديها  الكبير  االهتمام  سنرى 
وفي  والثقافي،  والحضاري  الديني  موروثها 
اإلسرائيليون  التربويون  اإلطــار، يــؤكــد  هــذا 
مثال والدارسون املهتمون بالتربية في كل بقاع 
الرجوع  إلى  يعمدون  اليهود  جميع  أن  العالم، 
تضمنه  الـــذي  املــاضــي  ــى  إل مناسبة  كــل  فــي 
التوراة وروح النبياء صلوات هلل عليهم، وإلى 
اليهودي،  للشعب  والروحي  التاريخي  الــدور 
الروحي  التراث  قلب  إلــى  يرجعون  أنهم  أي 
والفكري والخالقي والقانوني للتاريخ للحفاظ 
على كيانهم والذود عن وحدتهم، فاليهود عامة 
وطقوسها،  بالتوراة  تمسكا  وأكثر  متدينون 
واملالحظ أنهم في كل أماكن تواجدهم، يعيشون 
على  يحرصون  لكنهم  املضيفة،  البلدان  تقاليد 

تعليم أبنائهم تعاليم الديانة اليهودية.

طرح  لنا  يحق  الــقــرآن  أمــة  نحن  باملقابل، 
السؤال التالي: ماذا عن دور املدارس القرآنية 
التعليم  ومـــدارس  الــقــرآن  ودور  كتاتيب  مــن 
الساليب  هي  وما  الناشئة؟  تربية  في  العتيق 
والبرامج التربوية في الحلقات القرآنية لغرس 
أطفالنا  نفوس  في  اإلسالمية  والقيم  املبادئ 

والحفاظ على ديننا وتراثنا وحضارتنا؟
بالعالم  اإلسالمية  التربية  مدرسي  كل  يتفق 
تغرس  القرآنية  املدرسة  أن  على  اإلســالمــي، 
والقيم  املبادئ  والتالميذ  الطفال  نفوس  في 
شخصيتهم  بناء  في  تساهم  التي  االجتماعية 
الحقا، وتساعدهم على التطلع إلى املثل العليا 
يستمد  حيث  الحياة،  في  الكبرى  والهــداف 
التربوية  الحلقات  في  برامجه  القرآني  املعلم 
من مجموع ما تفيض به ثقافة المة، ومما هو 
متوفر من معرفة يعتقد أنه أساسي في تكوين 
من يشرف على تربيته، وقد جاء القرآن الكريم 

ليربي أمة، وينشئ مجتمعا ويقيم نظاما.
الوطنية،  التربية  ــوزارة  ــ ب نهيب  لــذلــك، 
بإيالء  اإلسالمية،  والشؤون  الوقاف  وبوزارة 
العناية الكاملة واملستحقة للتربية في التعليم 
حتى  الكريم  القرآن  تعلم  على  لترتكز  الولي، 
لنا إعداد جيل قرآني قادر على تنزيل  يتسنى 
ربانية  قرآنية  بحضارة  لنسعد  هلل،  كتاب 
تعالى:  قــال  وتــتــزيــن،  الرض  بها  تتزخرف 
يََّنْت َوَظنَّ  ))َحتَّٰى ِإَذا َأَخَذِت اْلَْرُض ُزْخُرَفَها َوازَّ
َأْو  َلْياًل  َأْمُرَنا  َأَتاَها  َعَلْيَها  َقاِدُروَن  َأنَُّهْم  َأْهُلَها 
ِباْلَْمِس  َتْغَن  لَّْم  َكَأن  َحِصيًدا  َفَجَعْلَناَها  َنَهاًرا 
)سورة  ُروَن((  َيَتَفكَّ ِلَقْوٍم  اآْلَياِت  ُل  ُنَفصِّ ِلَك  َكَذٰ

يونس اآلية: 24(.

ذ. الحسن العبد

عهد جديد للدبلوماسية المغربية
لقد كان لوزير الخارجية ناصر بوريطة دور 
بارز في دخول املغرب عهدا جديدا في السياسة 
الخارجية، ونال املغرب بفضلها احترام املجتمع 
الدبلوماسية  االستراتيجية  هذه  وتقوم  الدولي، 
على نهج التضامن والتعاون الدولي، واملساهمة 
في حل النزاعات وتحقيق السلم والمن الدوليني.
اقتصادية  تحوالت  شهد  املغرب  أن  صحيح 
في  الكبير  الثر  لها  كان  وسياسية  واجتماعية 
والتقطها  للدبلوماسية،  جديد  مفهوم  ــروز  ب
بعد  للمغرب  الكبرى  املصالح  لخدمة  بوريطة 
الدبلوماسية  عاشتها  التي  العجاف  السنني 
أن  ــأس  ب وال  الــســابــقــة،  الحقبة  فــي  املغربية 

مجيء  فبعد  املغربية..  الدبلوماسية  اإلنجازات  بعض  نعدد 
إلى  يميل  الدبلوماسي  التوجه  بدأ  السادس،  محمد  امللك 
أنها  أســاس  على  إفريقيا،  غرب  وخاصة  اإلفريقية  القارة 
الدبلوماسية  الحنكة  وبــدأت  للمغرب،  التاريخي  االمتداد 
الدبلوماسية  تحريك  فتم  املنطقة،  هذه  أهمية  تدرك  للمغرب 
»رابح  مبدأ  أساس  على  النظر  وجهات  لتقريب  االقتصادية 
رابح«، وأصبح املغرب أكبر مستثمر في إفريقيا يزاحم قوى 
دولية كبرى كالصني وتركيا، وهذا التوجه الجديد نجم عنه 
بالبوليساريو،  االعتراف  اإلفريقية  البلدان  من  العديد  سحب 
بداية  وبالتالي،  اإلفريقي،  االتحاد  إلى حضن  املغرب  وعودة 
الشرقية  الجارة  حساب  على  دبلوماسية  انتصارات  تحقيق 
التي اعتمدت لزمن طويل على دبلوماسية النفط وشراء ذمم 

أقطار فقيرة.
تملكها  التي  النفطية  املَُقدرات  يملك  ال  املغرب  أن  صحيح 
الذاتية  الجزائر، إال أنه يعتمد على كفاءات أبنائه وقدراتهم 
للنهوض بالدبلوماسية، والصحراء املغربية هي املحدد الذي 
تتحرك بموجبه السلطات السياسية، ولتحقيق الفاعلية، فقد 
ومعبر  للدفاع،  كأفضل وسيلة  الهجوم  الرباط خطة  اختارت 
»الكركرات« خير مثال، فاملغرب لم ينتظر طويال لطرد املرتزقة 
الدولي،  املنتظم  استحسان  أمام  أراضيه  وحدة  واستكمال 
وتهديدها  املرتزقة  من  شرذمة  استفزازات  أن  أســاس  على 
للحركة التجارية الدولية كانت محط استنكار دولي، واستغل 
املغرب هذا التضامن الدولي لتحقيق استرجاع »الكركرات«، 
وبعد ذلك، توالت رغبة الدول بفتح قنصلياتها في الصحراء 
أمريكا  إقناع  املغرب من  تمكن  أن  بعد  بالخصوص،  املغربية 
المريكي  للرئيس  قرار  عبر  صحرائه  على  سيادته  بتأكيد 
املغربية تكسب  الدبلوماسية  السابق، ترامب، وهذا ما جعل 

قوة وثقة أكبر.
قرار  إصدار  حاولت  التي  أملانيا  ضد  املغربي  والتصعيد 

من مجلس المن يرفض املوقف المريكي الجديد، 
السفيرة  الرباط، تم سحب  وكرد فعل طبيعي من 
أي  استبعاد  برلني  حكومة  ومحاولة  برلني،  من 
دور مغربي في القضية الليبية جعل املغرب يتأكد 
أكثر من النوايا السيئة لملانيا تجاه بالدنا، وهنا 
والضغط  الخارجية  للسياسة  الجديد  الدور  جاء 
للمغرب  اإلقليمي  بالدور  لالعتراف  الملــان  على 
له الفضل في  على أساس أن الجهاز المني كان 
إنقاذ أملانيا من هجمات إرهابية وبرلني تدرك هذا 
الوساطة  في  الليبيني  الفرقاء  ثقة  أن  كما  جيدا، 
وتعترف  حساباتها  تعيد  برلني  جعلت  املغربية 
بجدية مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء املغربية، 
لم تكن بمعزل عن رغبة املغرب في إجبارها  كما أن إسبانيا 
مغرب  بأن  إياها  مذكرا  واضح،  بشكل  موقفها  تحديد  على 
اليوم ليس هو مغرب المس، وما سحب السفيرة من مدريد 
أبعادا جديدة،  النزاع أخذ  إال دليل على جدية املغرب، وهذا 
وسبتة،  مليلية  املحتلتني  املدينتني  حصار  بعد  خصوصا 
وبالتالي، خنقها اقتصاديا، وفتح الباب للهجرة السرية مما 
التهديد  سانشيز  حكومة  حاولت  وبالتالي،  اإلسبان،  أرعب 
حنكة  أكثر  كانت  املغربية  الدبلوماسية  أن  إال  والوعيد، 
وهدوًء، وبالنتيجة جاءت الرسالة التي بعث بها سانشيز إلى 
الذاتي في الصحراء املغربية  امللك مؤكدا فيها أهمية الحكم 
البوصلة  تفقد  الجزائرية  الوليغارشية  جعل  مما  وجديته، 
وتتخبط دبلوماسيا وتتهم إسبانيا وتسحب سفيرها مؤكدة 
كما  العكس  وليس  القضية  في  أساسيا  طرفا  أنها  للعالم 

تدعي، مما أكسب املغرب نقاطا مهمة. 
العهد الجديد للدبلوماسية املغربية أضحى مضرب المثال 
كسب  واملــغــرب  خسائر،  بصفر  حققتها  التي  للنجاحات 
صحراءه بذكائه السياسي، حتى في تعامله مع القوى الكبرى 
التي تعتبر من الحلفاء التقليديني للجزائر كالصني وروسيا، 
السياسي والتعاون  الحياد  املغرب يستعني بمبدأ  حيث كان 
القضية  إيجابيا من  املشترك حتى يضمن موقفا  االقتصادي 
الوطنية الولى، وقد انعكس ذلك من خالل القرارات الممية 
النظام  جعل  مما  املغربية،  اململكة  صالح  في  كانت  التي 
الكارثية  الوضــاع  ظل  في  تاريخية  عزلة  يعيش  الجزائري 

التي يعيشها على كافة املستويات.  
ونختم بالتأكيد أن املغرب أسس لدبلوماسية جديدة منحته 
عدة انتصارات إقليميا ودوليا، باالعتماد على الواقعية وعلى 
كافة املؤسسات الدستورية في تعاون منسجم بني الخارجية 
والبرملان ودبلوماسية الثقافة ودور جمعيات املجتمع املدني 

في الداخل والخارج.. والنتيجة ما يتحقق كل يوم.

الحموتي محمد

املسلمني  على  فرض  تعالى  هلل  أن  أكيد 
صيام شهر رمضان قصد التقوى مصداقا لقوله 
عليكم  كتب  آمنوا  الذين  أيها  ))يــا  وجــل:  عز 
لعلكم  قبلكم  من  الذين  على  كتب  كما  الصيام 
تتقون((، وبناء على الحديث القدسي الذي إن 
دل على شيء فإنما يدل على أن الصوم يعود على 
الصائم باملغفرة والجزاء الوفى: ))كل عمل ابن آدم له إال الصوم 
فإنه لي وأنا أجزي به((، وفي حديث آخر يقول سيد النام محمد 
صلى هلل عليه وسلم: ))كل عمل ابن آدم ُيضاعف، الحسنة عشر 

أمثالها، إلى سبعمائة ضعف((. 
وله  والعبادة،  الصيام  شهر  طبعا  هو  املبارك  رمضان  فشهر 
مكانة خاصة في قلوب املؤمنني بكل خشوع وخضوع هلل تعالى، 
ومن العادات الجميلة التي افتقدناها بمدينة سال العتيقة، الجواء 
الروحانية لرمضان البرك، والليالي التي تمتد على مدار شهر من 
وقت الفطور إلى السحور، حيث كنا في املاضي نسمع معزوفات 
الغيطة الجميلة للمرحوم بكرم هلل، املعلم لكروبي بصومعة املسجد 
الكبر العريق في سال عقب صالة التراويح، ونسمع آلة »النفار« 
حبا  ونحبها  نعشقها  نفحات  إنها  هلل..  رحمه  حجي  و»الطبال« 
جما منذ كان الرجالن يقومان بجوالت طويلة عبر الزقة والدروب 

الساكنة، إليقاظ الناس لتناول وجبة السحور.
تعالى  هلل  ميز  التي  الخصائص  أحد  هو  رمضان  شهر  صيام  إن 
بها أمة اإلسالم حسب الركن الرابع من أركان الدين الحنيف، مصداقا 
للناس  هدى  القرآن  فيه  أنزل  الذي  رمضان  ))شهر  سبحانه:  لقوله 
وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه((، ونحن 
))جاءكم  عليه سالم هلل:  الرسول  بقول  اهتداء  برمته  الشهر  نصوم 
املطهر((، فإذا كان في الصالة دعاء ومناجاة وفي الزكاة جود وسخاء 
وفي الحج هجرة وجهاد، ففي الصوم بر وتقوى عمال بقول املصطفى: 
فإن  الحديث،  الطب  وحسب  التقوى((،  الــزاد  خير  فإن  ــزودوا  ))وت
للجسد  عــالج  أهــم  الصوم  أن  اتضح  حيث  صحية،  فوائد  للصوم 
وصحة البدان وقد قال أحد الطباء: »إن الداء أكثر ما نراه يكون من 
2000، عن  الطبية بحر سنة  التجارب  أثبتت  والتراب«، وقد  الطعام 
فوائد الحمية للمريض وشفاءه بالصوم، الذي هو طبيب البدان، ومن 
الحقائق الثابتة، أن املعدة بيت الداء وأن الحمية أصل الدواء لدرجة 
أن الصيام وقاية من شتى المراض، والعالج في تطهير المعاء عمال 
بنصيحة قيمة لألطباء مفادها أن »الوقاية أفضل من العالج«. فاللهم 

إنا نصوم لك، فتقبل منا صيامنا متقبال حسنا. 

ما أروع قدسية رمضان
علي العلوي



ما معنــى الحياة ؟مسلسل »المكتوب« وتدبير النقاش
يصيبنا  ــد  قــ
ونحن  الفقر  عــوز 
في  عقولنا  ُنجهد 
ــة الــتــفــكــيــر  ــك شــب
املغلق،  الـــدائـــري 
وال نقدر حتى على 
إجــابــات  تحصيل 
سؤال:  عن  مريحة 
ما معنى الحياة ؟

فــــمــــا مــعــنــى 
الــحــيــاة.. فــي ظل 
نخب  جيل  تناسل 
والنكبات،  »حالل«،  الريع  حطب  حمالة 
سياسة  إفساد  في  لهب  أبي  إخوة  ومن 

وسنة تصحيح مسارات الحياة؟ 
ما معنى الحياة.. وأزمة تدبير الحياة 
الصامد  املواطن  تزيد حدة عند  اليومية 
والطيع فتكا؟ وما معنى الحياة والحياة 
املواطن  على  الفيزيائي  ُعنفها  تمارس 
املقهور؟ ما معنى الحياة ونحن فينا من 
يجيد رقصة الذئاب، وبال أنياب مخيفة!؟
مملة  تفاصيل  عــن  بــاملــرة  أبحث  لــن 
مطلق  من  ورد  فيما  الحياة..  معنى  عن 
أحكام الديانات السماوية، وال من عموم 
أن  يمكن  طبعا  فهي  الفكرية،  الفلسفات 
ويمكن  الثنائية،  تحمل  إجابات  تكون 
ألتمس  لــن  بالصمت!  تحاصرني  أن 
العون ممن رأى سندا في بوذا وفلسفته 
في  التمعن  كذلك  أطيل  لن  الحياتية، 
ــواح هــرمــس، فــمــن ســـوء ما  ــ ــراءة أل ــ ق
عيش  تسويغ  تــم  نصائحها،  مــن  ورد 
مع  التصاقا  املشي  وهرولة  االستكانة، 

ذوي األعراف، ولعب الذئاب.
اليأس  وسياسة  الحياة..  معنى  ما 
وتصنع  التسويف،  تصنع  والتيئيس 
على  الضغط  وتمارس  املتتالي،  اإللهاء 
مع  رقصة  وتسويق  التنويم،  كبسوالت 

ذئاب التفاهة؟
ما معنى الحياة.. وهنالك من يستفيد 
مع  ويلعب  املتنامي،  القلق  سياسة  من 
على  وُيحرض  العكر،  املــاء  في  الذئاب 
محاصرة الَحمل الصغير على اعتبار أنه 
هو من عكر صفو مياه الحياة من املنبع؟ 
ما  سؤال:  عند  اإليجاب  برؤية  لنفكر 
من  آتية  محفزات  وبدون  الحياة؟  معنى 
من  حتى  وال  والتحريم،  التحليل  أحكام 
التوتر  إزالة  في  لنفكر  املفرط.  التأويل 
إدراك  في  املعاناة  عالمات  وكل  والقهر، 

سببية تناسل القهر.
لنفكر في ردود أفعال رزينة، ال تنسينا 
فالنسيان  الذاتية،  املنفعة  ذئاب  رقصات 

ن األداء الديمقراطي. قد َحسَّ
البسيطة  احــتــيــاجــاتــنــا  ــي  ف لنفكر 
»املهلوك«  املواطن  واقع  وفي  والكبرى، 

واملآالت النهائية.
استحقاق  كــرامــة  صياغة  فــي  لنفكر 
جديدة، وبال سجل اجتماعي من إخراج 
ويحصيه،  بالفقر  يعترف  هندي(  )فيلم 

ويعدده بالتنقيط. 
لنفكر في تقليل التوتر، وخنادق الحقد 
معركة  ربح  ونعيد  الجديد،  االجتماعي 
سلمية تجاه الجهل و»الحكرة«، بنموذج 

تنموي يصنع الرفاه للجميع. 
بؤر  مــن  الــخــالص  كيفية  فــي  لنفكر 
جائحة الفساد الكبير، والريع السياسي 
وعــي  تــأســيــس  إلـــى  لنطمح  »حــــالل«، 
الذات واآلخر  التصالح مع  آليات  يمتلك 

واألرض والوطن.
أجوبة  مع  نتصالح  كيف  إذن،  لنفكر 
صادقة عن سؤال: ما معنى الحياة؟ ومع 
ال  بالجمع  نرتضيها  التي  الحياة  شكل 
العمودي؟  والتمييز  الطبقي  بــاإلفــراد 
حينها ستكون كل اإلجابات التي نحصل 
الكرامة  عــدل  تتضمن  سليمة،  عليها 

أفقيا.

مسألة  واحتدامه  النقاش  إثارة  تعتبر  مبدئيا، 
داخــل  حــيــوات  وجـــود  على  داال  ومــؤشــرا  صحية 
املجتمع تتفاعل وتتالقى، وأفكار تختلف وتتضارب، 
مجمل  حــول  املتعددة  نظرها  وجــهــات  عــن  وتعبر 
مشاربهم  بمختلف  املواطنني  تهم  التي  القضايا 
العادي  والطريق  االجتماعية،  ومستوياتهم  الفكرية 
غالبا  والديمقراطية  الحية  املجتمعات  تختاره  الذي 
الذي  االختالف  أشكال  وتدبير  النقاش  تشجيع  هو 
يصدر عن املجتمع، عبر أفراده وهيئاته املختلفة، بما 
وهذا  واملواطنة،  الحرية  مجتمع  تعزيز  في  يساهم 
تدبير  أصعب  فما  اليسير..  أو  الهني  باألمر  ليس 
الجيد  اإلنصات  أجــواء  توفير  أشق  وما  االختالف 
لكل التعبيرات الثقافية، وغير الثقافية، السيما داخل 

مجتمع تنخره األمية بكل أشكالها بما فيها األمية الثقافية، ويعاني 
التي  واألسس  االتجاهات  معظم  تمس  التي  البنيوية  األعطاب  من 

تهم بناء املجتمع.
من  الكالم  استسهال  إلى  امليل  هذا  وتفهم  مالحظة  تسهل  لذلك 
املجدي،  وغير  العاطفي  اإلطناب  وهذا  املتحدثني،  من  الكثير  قبل 
وهذا التسرع في مواجهة املخالفني بمنطق يقوم على قراءة النوايا، 
الدينية والثقافية والسياسية، وما  النعرات واالصطفافات،  وإثارة 
قيمته  من  الكالم  ويفرغ  النقاش  مجريات  على  سلبا  يؤثر  إليها، 
»املكتوب«،  التلفزيوني  املسلسل  حول  أثير  ما  ولعل  ومضمونه، 
منطق  اشتغل  مــا  ســرعــان  إذ  ــبــاب،  ال هــذا  فــي  نموذجا  يصلح 
هاجموا  الذين  بعض  قبل  من  ســواء  والتوصيفات،  التصنيفات 
أو  واألخــالق،  التدين  حماية  باسم  عليه،  االطــالع  دون  املسلسل، 
من طرف من رفضوا هذا اللون من النقد الذي ووجه به املسلسل، 
فأصبحنا  آرائهم،  عن  التعبير  في  املواطنني  بعض  حق  وصادروا 
أمام جهتني، حتى ال نقول رأيني، كل واحدة تعتبر األخرى متطرفة، 
السلبي،  التفاعل  من  النوع  هذا  مغبة  دينيا، وفي  ال  أو  دينيا،  إما 
العلمي  النقاش  منطق  يرتفع  املجنحة،  بالعواطف  يحتمي  الذي 

الهادئ والرصني، وتغيب أدبيات الحوار الجاد، حيث 
يسعى كل طرف إلى إسقاط اختيارات الطرف اآلخر، 
جزء  يمثلون  إنما  أنهم  جميعا  هــؤالء  كل  وينسى 
النظر،  ووجهات  باآلراء  يعج  الذي  املجتمع  هذا  من 
أن  يجب  التي  والقلقة،  الهادئة  العاملة،  وغير  العاملة 
بما  املقاربات،  وتتبادل  وتتالقح  جميعها  تتفاعل 
يؤدي باستمرار إلى بلورة منظورات جديدة، وامتالك 
الفكر  وحركية  التاريخ  حركية  تواكب  متجددة  آراء 

واإلبداع معا.
فما هي القضايا التي يناقشها مسلسل »املكتوب«؟ 
إذا  والثقافية..  والتربوية  الفنية  رهاناته  هي  وما 
يمثل  ومـــاذا  مــحــددة؟  رهــانــات  هناك  أن  افترضنا 
من  »الشيخة«  ومن هي  »الشيخة« ضمنها؟  موضوع 
أي حد  وإلى  االجتماعي؟  ثم من منظورنا  والثقافي  الفني  املنظور 
عن  تجيب  فنيا  مقنعة  صورة  تقديم  من  املسلسل  سيناريو  تمكن 
مجمل هذه األسئلة وغيرها؟ وما مدى نجاح املخرج بمعية املمثلني، 

في عرض كل ذلك أمام املشاهدين وعلى إحدى قنواتهم الوطنية؟
النقاش  ومــســارات  أدبيات  تعلم  إلــى  كبيرة  حاجتنا  أن  يبدو 
األساس  إلى  ويتجه  يريد  ما  يعرف  الذي  واملثمر،  املفيد  الثقافي، 
ونظر  رأي  وجهة  امتالك  إلى  وأطيافه  املجتمع  أفراد  بكل  ويدفع 
تتطور وتتعمق مع األيام.. فكما أنه ال يمكن الحديث عن »علم« دون 
مشاهدته،  دون  مسلسل  أو  شريط  مناقشة  يمكن  وال  به،  اإلحاطة 
وامتالك الحد املعقول من أدوات مقاربته، الثقافية والفنية، فكذلك ال 
يمكن مصادرة حق عامة املواطنني في التعبير عن آرائهم، وأشكال 
تفاعلهم مع املسلسل على اختالفها وتباين وجهاتها ومستوياتها، 
وإحدى  الديمقراطية،  املمارسة  ضريبة  فهذه  أيضا،  وأخطائها 
يقتل،  أيضا  الصمت  فإن  يقتل،  الجهل  كان  فإذا  أيضا،  حسناتها 
اآلراء،  بكل  الترحيب  هو  معا،  واألصــعــب  األسلم  الحل  ويبقى 
واإلنصات إليها جميعا، ثم النجاح في تدبيرها جميعا، والبقاء في 

النهاية - طبعا - يكون لألصح واألفيد واألقدر على اإلقناع.

المـنبر  الــحر
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من الجريدة إلى محمد الحياني

رجال  وكان  املعارف،  أحد  عرس  في  رأيته 
نصف  يختفي  النظرات،  ثاقب  القامة،  طويل 
عن  يتكلم  أن  لــه  يحلو  بذلته،  فــي  جــســده 
أو  مناسبة  بال  حقوقه  عن  ويدافع  الشعب 

معنى، كالمه ميال إلى الثرثرة دائما. 
السنوات..  بعدها  ومــرت  ــام  األي وتــوالــت 
أعد أسمع عنه  ولم  البال  وغاب صاحبي عن 
رأيته  حتى  منه،  الكثير  وال  القليل  ال  خبرا، 
مرموقة،  أجنبية  شخصية  موكب  في  يوما 
جاءت لزيارة البالد زيارة من تلك التي تسمى 
املرة  هــذه  يرتدي  كــان  وديــة،  زيــارة  عندهم: 
التي  الشخصية  مقام  يناسب  فاخرا  لباسا 
يرافقها داخل سيارة فاخرة وفي يده سيجارة 
يدخنه  الــذي  النوع  ذاك  من  كبيرة  أمريكية 
اليوم  وفــي  تشرشل،  اإلنجليزي  السياسي 
التالي، قرأت مقاال في صحيفة صباحية يقول 
وزارة  في  هام  منصب  في  تنصيبه  تم  بأنه 
كذا.. وهكذا أصبح لصاحبنا الفيلسوف شأن 
النطاق  واسعة  وسلطة  السياسة  ميدان  في 

داخل البالد.
بعد  أمسية،  ذات  والــدي  عنه  حدثني  وقد 
العشاء، بحديث مطنب  انتهينا من وجبة  أن 
قائال لي بافتخار: إن فالن قد صار من الرجال 
بالدنا،  في  الركب  يقودون  الذين  العظماء 
أمس الجمعة هب للصالة مع الرئيس الكبير 
الصالة،  من  خروجه  وبعد  بالدنا،  زار  الذي 
إال  بها  يستقبل  ال  بالغة  بحفاوة  استقبل 
يا  أريــدك  هكذا  قائال:  استرسل  ثم  األبطال، 
بصري  رفعت  وعندما  مستقبلك،  في  ولــدي 
تجاه أمي، وجدتها ترمقني بنظرات اإلعجاب 
والفخر ملا قاله والدي، وكان أبي مغرما بسرد 
كيف شق طريق مجده.. إذا تكلم، كان لصوته 
دوي كزئير األسد، كنا جميعنا نخافه ونهابه، 

حتى أمي كانت تطيعه طاعة األمة لسيدها.
قصيدة  كتبت  أن  يـــوم  ذات  حـــدث  وقـــد 
باإلصالح  تنادي  التي  الجرائد  إحــدى  في 
والتغيير، فأمضيتها باسمنا العائلي الكبير، 
ومن تلك الساعة إلى اآلن وأبي ما زال راضيا 

لشرفنا  مــفــخــرة  ــا  ــه ألن ــي،  ــل ع
يحتلون  كــأنــاس  ولسمعتنا 
البالد  مرافق  في  األول  الصف 
العامة.. إنها قمة الوفاء لخارطة 
أجل  مــن  يــقــاوم  مناضل  طريق 
مسؤوال  أصبحت  لقد  الحياة: 
يا ولدي، بهذه العبارات الدافئة 
أنا  أنني  علم  يوم  أبي  واجهني 

الذي كتبت تلك القصيدة.
املقهى  في  جالسا  كنت  أمس، 
مع ثلة من األصدقاء، فإذا بأخي 
أؤازره  كــي  يناديني  الصغير 

للبيت على عجل، ألن جارتنا ذات التسع بنات 
عاصف  يوم  في  العاشرة  طفلتها  أنجبت  قد 
يود  كان  زوجها  ألن  الحضور  وعلي  ممطر، 
الغضب  أوج  في  وكــان  ــدا،  ول له  تنجب  أن 
الرحم  في  الجنس  تصنع  »ماكينة«  وكأنها 

دون احترام منه لحكمة القدر.
لم  الليلة،  تلك  في  شديدة  العاصفة  كانت 
نر مثلها منذ عام الجوع الذي حكت لي عنه 
وقالت  مزعجة،  حكايات  هلل،  رحمها  جدتي 
لي: كان الناس يبيعون أوالدهم بكسرة خبز 
من  حفنة  على  بينهم  فيما  ويتقاتلون  يابسة 
الذرة أو الشعير، ولم أجرؤ يوما أن أسالها 
بكسرة  أوالدهـــم  يبيعون  الــنــاس  كــان  ــاذا  مل

يابسة من الخبز؟
العاشرة  لطفلتها  تبتسم  جارتنا  كانت 
في  وزوجها  املوتى،  كوجوه  شاحب  بوجه 
قفاه  على  مضطجع  البيت  من  منزوي  ركن 
فوق السرير وقطته الرقطاء تموء خلف الباب 
الدخول،  تريد  والحنان  الرجاء  فيه  بصوت 
فالجو بارد ترتعش فيه األجسام بالرغم منها 
طفلتها  جارتنا  فيها  وضعت  التي  الليلة  في 
املضطجع،  زوجها  جسم  انتصب  العاشرة! 
وقام مذعورا يلعن ذات الشمال وذات اليمني 
وبعوضا  برغوثا  امتأل  ــذي  ال املسكن  هــذا 
وإناثا، في وسط هذا الحي الوضيع الذي ال 

يليق بمقامه.

الليل  ــر  أدب عندما  الفجر  فــي 
املضيء  رداءه  الصبح  وبــســط 
تركت  واألبـــواب،  الشرفات  على 
نــحــو عمق  مـــهـــروال  مــضــجــعــي 
ــام  ــذراء، وقــفــت أم ــعـ املــديــنــة الـ
أن  منه  فطلبت  اإلسفنج،  بائع 
كنت  إسفنجات،  ثــالث  يعطيني 
بيضاء  ليلة  قضيت  وقد  جائعا 
تأخر،  حالة  في  جارتنا  بيت  في 
إلي  التفت  طويل،  تفكير  وبعد 
»مقلة  على  معكوف  بشبه  الرجل 
اإلسفنج« وقال لي: أنت فوضوي 
قــرأت  فقد  الــشــعــر،  كتابة  فــي  ورومــانــســي 
وفيما  فأجبته:  أخــطــأت؟!  لكنك  نشرته  ما 
باكرا  الحب  تعلمت  قــال:  الخطأ؟!  يتجلى 
وأخاف عليك من التصادم مع الواقع فتحزن. 
العشق  فيه  قل  زمن  في  معطوبة  نحلة  أنت 
وفريد  حافظ  الحليم  عبد  وسماع  والــغــرام 
محمد  شريط  فأهداني  كلثوم...  وأم  األطرش 
»راحلة«، وقتها  الحياني في أغنيته الحزينة 
وقبل  وللهدية،  لكالمه  الجوع وفرحت  نسيت 
املضي، صب لي كأس شاي ساخن في صباح 
مقابل،  دون  إسفنجات  خمس  وأهداني  بارد 
بعدها تابعت طريقي حتى وصلت مكانا آخر 
جريدتي  أطلب  فوقفت  الجرائد،  فيه  تباع 
بنظرات  املكتبة  صاحب  فرمقني  املفضلة، 
بلسان  كلمته  عندما  والتعجب  االستغراب 
كان  ولكنه  أنتظر،  ووقــفــت  فصيح،  عربي 
يتكلمون  كانوا  الذين  بزبنائه  عني  منشغال 
عن  مختلفة  أنيقة  وبلغات  مختلفة  بلهجات 
يتحدثون  ومهذبة  أنيقة  لغة  وكانت  بالدي، 
بها في كل مكان، حتى داخل الحمامات وهم 
من  وخرجت  املتسخة،  أجسادهم  »يحّكون« 
مكتبتنا الوحيدة »القدس« وفي يدي الجريدة 
من  عاصفة  وسط  عارمة  فرحة  اعترتني  وقد 
في  طريقي  وتابعت  الالمتناهية،  السعادة 
سكون أفكر في املاضي والحاضر واملستقبل 

بعيون مجنونة ساحرة.

عبد الهادي بريويك
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إعداد. خالد الــغازي

األعلى  املجلس  تقرير  كشف 
العديد  عن  مؤخرا،  للحسابات، 
ــخــروقــات،  مــن االخــتــاالت وال
الجملة  أســـواق  تعرفها  التي 
محما  الوطني،  الصعيد  على 
املحلية  للجماعات  املسؤولية 
ــواق  ــدم مــراقــبــة أسـ بــســبــب عـ
مسجا  والفواكه،  الخضر  بيع 
أداء  فـــي  مــلــحــوظــا  ــا  ــع ــراج ت
الــجــمــاعــات والــفــاعــلــن داخــل 
ــق عـــدة  ــخــل ــوق، مـــمـــا ي ــ ــس ــ ال
اختاالت على مستوى املداخيل 
ــبــيــع وانــتــعــاش  وعــمــلــيــات ال

التهرب الضريبي.
تقوم  الذي  الدور  من  وبالرغم 
به أسواق الجملة داخل املجتمع 
الغذائي  األمن  على  الحفاظ  في 
وتــوفــيــر جــمــيــع املــتــطــلــبــات 
أن  إال  األساسية،  والحاجيات 
تــقــاريــر رســمــيــة تــؤكــد وجــود 
تدبير  فــي  واخــتــاالت  مشاكل 
ــواء مــن قبل  هــذه األســـواق، س

قبل  من  أو  املحلية  الجماعات 
أو  بالتدبير  املكلفة  الشركات 
املــســؤولــة  املحلية  الــســلــطــات 
أكد  أن  سبق  وقد  املراقبة،  عن 
املجلس االقتصادي واالجتماعي 
عدد  وجـــود  ــدوره،  ــ ب والبيئي 
ــن االخـــــتـــــاالت بـــأســـواق  ــ م
أو  التنظيم  في  ســواء  الجملة، 
التدبير،  نمط  أو  التجهيزات 
العاملن  املهنين  ووضــعــيــة 
في  )التسجيل  األســواق  داخــل 
السجل  الــتــجــاريــة،  الضريبة 

التجاري، التغطية الصحية(.
الكاتب  الدبالي،  ميلود  يقول 
أســواق  تجار  لجمعية  الــعــام 
الجملة، أن اإلشكالية املوجودة 
القطاع تكمن في نظام  في هذا 
املائة  في   7 واقتطاع  األعشار 
من مداخيل التاجر وأحيانا من 
تصل  خسارته،  رغم  رأسماله 
50 درهما،  3 دراهم من أصل  لـ 
أو 700 درهم من مبلغ 10 آالف 

يؤدي  التاجر  أن  مضيفا  درهم، 
الواجبات لكنه ال يتمتع بحقوقه 
الصحية،  التغطية  ــرار  غ على 

والنظافة واألمن داخل السوق.
وأكد أن من بن املشاكل التي 
غياب  الجملة،  أســواق  تعرفها 
وذلك  األزبال،  وانتشار  النظافة 
لعمال  ــحــدود  امل لــلــعــدد  ــع  راجـ
مساحة  مــع  مــقــارنــة  الــنــظــافــة 
تــفــوق خمس  الــتــي  الـــســـوق 
مجهودات  وتتطلب  هكتارات، 
نظافته  عــلــى  للحفاظ  كــبــيــرة 
مشكل  جانب  إلى  به،  والعناية 
ــاه األمـــطـــار إلــى  تــســربــات مــي
األماكن  داخل  والبضائع  السلع 

للتخزين. املخصصة 
تاجر  أن  الــدبــالــي،  ــاف  وأضـ
يقال  مما  بالرغم  الجملة  سوق 
عــنــه داخـــل املــجــتــمــع، إال أنــه 
واجبة  حقوق  عــدة  من  محروم 
حيث  الصحية،  التغطية  مثل 
نظام  في  التسجيل  منه  يطلب 

املقاول الذاتي لكي يستفيد ويتم 
الضمان  صندوق  في  تسجيله 
االجــتــمــاعــي، عــكــس تــجــار في 
مهن أخرى تمكنوا من التسجيل 
االجتماعية  الرعاية  نظام  في 
مراجعة  إلــى  داعــيــا  الصحية، 
املعقدة  واملــســاطــر  ــراءات  ــ اإلج
املسؤولة حتى  الجهات  قبل  من 
من  الجملة  أسواق  تجار  يتمكن 

الحصول على هذا الحق.

نظام »المربعات«
والــــــــريع  

ــد مــن تــجــار  ــعــدي يــشــتــكــي ال
الــريــع  اســتــفــحــال  مــن  الجملة 
ــذي يعطي  داخــل األســـواق، وال
كثيرة  امتيازات  الناس  لفئة من 
أن  دون  األربــــاح  ــن  م ونــســبــة 
نظام  مثل  خــدمــة،  أي  يقدموا 
»الكريمات« املعمول به في قطاع 

النقل، حيث يؤكد الدبالي أن من 
فيها  تتخبط  التي  املشاكل  أبرز 
أسواق الجملة، نظام »املربعات« 
والذي  والوكاء،  املساحات  أو 
حيث   ،1962 سنة  منذ  يطبق 
مبالغ  منح  على  القانون  ينص 
الذين  األشخاص  لهؤالء  مالية 
جميع  مداخيل  من  يستفيدون 
يقدموا  أن  دون  الجملة  أسواق 

أي إضافة أو خدمة مقابل ذلك.
املستفيدين  أغلب  أن  وأضاف 
في   1.5 نسبة  على  يحصلون 
التي  األعشار  نسبة  من  املائة 
من  املائة  في   7 بحوالي  تقدر 
تحققها  التي  اليومية  املداخيل 
تصل  والــتــي  الجملة  أســـواق 
ــوم،  ــي ــم فــي ال ــدراهـ ــن الـ ــاي مل
والــواقــع  الظرفية  أن  معتبرا 
القانون  هــذا  مراجعة  يتطلب 
أســواق  هيكلة  وإعـــادة  القديم 
التطور  تساير  حتى  الجملة 

ــذي تــعــرفــه الــقــوانــن  ــ ال

اختالالت أسواق الجملة
التـــدبير الـــريع وضعــــف   تكـــرس 

المسكوت عنه في تجارة 
الخضر والفواكه

تعيش أسواق الجملة ىلع الصعيد الوطني عدة مشاكل واختالالت يف التدبير اليومي من قبل الجماعات 

املحلية، والسلطات الوصية، يف ظل قانون معمول به يعود لفترة الستينات، مما يتطلب مراجعة 

للمقتضيات القانونية املتعلقة بتسييرها، ال سيما من جانب االمتيازات التي تعطى للوكالء واملستفيدين، 

والذين يضيعون ىلع خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة سنويا.



القطاعات،  مختلف  في  األخرى 
وتطور املجتمع.

في نفس الصدد، يقول عبد 
العام  الكاتب  الشابي،  ــرزاق  ال
البيضاء،  بالدار  الجملة  لسوق 
منه  تــعــانــي  ــذي  الـ املــشــكــل  أن 
الصعيد  على  الجملة  أســواق 
الوطني يكمن في اقتصاد الريع 
»املربعات«،  وكــاء  في  املتمثل 
للبيع  مخصصة  مساحات  وهي 
السلع  الجملة  تجار  فيها  يضع 
نسبة  تقديم  مقابل  والبضائع 
هذا  من  يستفيد  الــذي  للوكيل 
االمتياز دون القيام بأي مجهود 
هؤالء  أن  إلى  مشيرا  خدمة،  أو 
ينتمون  املستفيدين  الــوكــاء 
لقدماء جيش التحرير يحصلون 
األســواق  داخــل  مساحات  على 
من  تمكنهم  تجارية  ومــحــات 

الحصول على مداخيل مالية 
في إطار الريع، ويضيعون 
مبالغ  الدولة  على خزينة 

مهمة.

الجملة  أن أسواق  إلى  وأشار 
لفائدة  الــدراهــم  مايني  تحقق 
املحلية،  الــجــمــاعــات  خــزيــنــة 
وكمثال على ذلك، فسوق الجملة 
بالدار البيضاء يحقق ما بني 15 
16 مليار سنتيم في السنة،  إلى 
مع  املداخيل  مقارنة  عند  لكن 
للعناية  املخصصة  االعتمادات 
في  كبير،  فرق  يظهر  بالسوق، 
ومشكلة  تحتية  بنية  غياب  ظل 
العمومية،  ــارة  ــ واإلن النظافة 
بتأهيل  ــني  ــؤول ــس امل مــطــالــبــا 
بها  والنهوض  الجملة  أســواق 
مهمة  عمومية  مــرافــق  لكونها 
ذات عاقة كبيرة باألمن الغذائي 

للمغاربة والسلم االجتماعي.

مشكل النظافة 
وضيق المساحة

الشابي:  الـــرزاق  عبد  يــقــول 
خــال الــســنــوات األخــيــرة، لم 
الجملة  ســـوق  مــســاحــة  تــعــد 
التوافد  تتحمل  البيضاء  بالدار 
الخضر  ســواء  للسلع،  الكبير 
عدد  تزايد  بسبب  الفواكه،  أو 
الــشــاحــنــات والــبــضــائــع، ومــا 
األشغال  الوضع،  تفاقم  من  زاد 
والتي  الــســوق،  ــام  أم الجارية 
مضيفا  الدخول،  عملية  عرقلت 
يعاني  البيضاء  الدار  سوق  أن 
أن  حيث  النظافة،  مشكل  مــن 
املستعملة  ــدات  ــع وامل ــيــات  اآلل
جانب  إلى  املستوى،  في  ليست 
يبلغ  الذين  النظافة  عمال  قلة 
شخصا   60 حــوالــي  عــددهــم 
إلى  بالنظر  وهو عدد غير كافي 
مساحة سوق الجملة التي تصل 

لثاثني هكتارا.
وأوضح أن املشكل اآلخر الذي 
في  يكمن  التجار،  منه  يعاني 
والكهرباء  املاء  فواتير  مشكلة 
من  التجار  بها  يتوصل  التي 
املفوض  التدبير  شركة  طــرف 
تسعيرة  أن  حــيــث  ــيــديــك«،  »ل

الكهرباء تصل لـ 2.40 درهم 
يجعل  مما  للكيلوواط، 

مبلغ  تفوق  الفواتير 
5 آالف درهم، وتصل 
فــي بــعــض األحــيــان 
ــونــني أو  ــي ــل ــى م ــ إل
ثاثة مايني سنتيم، 
مراجعة  إلــى  داعيا 
املفروضة  التسعيرة 

والتي  الــتــجــار  على 
في  لــهــا  ــود  وجــ ال 

أخــــــرى،  دول 
من  تزيد  وإنما 
مشاكل التجار 
ــل ســوق  ــ داخ

ــة  ــلـ ــمـ ــجـ الـ
بــســبــب 

املصاريف الكثيرة.
يكمن  املــشــكــل  أن  وكــشــف 
بسبب  املراقبة  غياب  في  أيضا 
ــار، وتــجــريــد  ــ ــع ــر األســ ــحــري ت
سلطته  من  االقتصادي  القسم 
الرقابية ملراقبة األسواق وتجار 
األثمنة  وأن  خاصة  التقسيط، 
في  الجملة  أسواق  في  الحالية 
املتناول، حيث أن سعر الطماطم 
ــني، والــجــزر  ــم ال يــتــجــاوز دره
أن  غير  ونصف،  واحــدا  درهما 
على  تنعكس  ال  األثــمــنــة  هــذه 
بأثمنة  يصطدم  الذي  املستهلك 
الخضر  بيع  باهظة عند محات 
الــصــغــيــرة،  األســـــواق  فــي  أو 
»كوطا«  إشكالية  أن  إلى  مشيرا 
التصدير من بني مسببات زيادة 
تحديد  عــدم  بسبب  األســعــار، 
كــمــيــات الــخــضــر والــبــضــائــع 
نحو  بالتصدير  لها  املسموح 
واإلفريقية،  ــة  ــي األوروب الـــدول 
السوق  داخــل  أزمــة  يسبب  مما 

الوطنية.

قانون منذ الستينات

األعلى  املجلس  تقرير  كشف 
لــلــحــســابــات عـــن االخـــتـــاالت 
أسواق  تعيشها  التي  واملشاكل 
ــي تـــواجـــه عــدة  ــت الــجــمــلــة، ال
ومن  أدائها  من  تحد  صعوبات 
بعض  منها  بــدورهــا،  الــقــيــام 
القانونية  الترسانة  مقتضيات 
ذات الصلة، والتي تعود بعضها 
والتي  املاضي  القرن  لستينيات 
أصبحت متجاوزة، خاصة فيما 
الخضر  ولوج  بإلزامية  يتعلق 
األســـواق  ــذه  ه عبر  والــفــواكــه 
بنظام  العمل  في  واالســتــمــرار 
املقتضيات  ــضــا  وأي الــوكــاء 

املتعلقة باألداء.
وأفاد نفس التقرير، أن أسواق 
منافسة  ــن  م تــعــانــي  الــجــمــلــة 
الواقع  بحكم  األســواق  مختلف 
املـــوازيـــة، بحيث  املــســالــك  مــن 
تنشط أسواق البيع 
في  بالجملة 
بيئة تتكاثر 
فــــيــــهــــا 
األســواق 
غـــــيـــــر 

تفوقها  قد  والتي  النظامية، 
الحصة  أن  مــســجــا  حــجــمــا، 
الجملة  ألســـواق  التسويقية 
ثلث  ســوى  تمثل  ال  النظامية 
بينما  ــي،  ــن ــوط ال ــاك  ــه االســت
الثلثان املتبقيان يتم تسويقهما 
من خال مسالك أخرى، مضيفا 
أنه من خال املراقبة واالفتحاص 
الداخلي والدراسات املنجزة من 
هناك  أن  تبني  املتدخلني،  طرف 
نقصا في مراقبة وضبط السلع 
واملستفيدين، سواء عند الولوج 
أو أثناء إجراء عمليات التفريغ 

والبيع.
الخدمات  أن  التقرير  وأبــرز 
تتسم  ــواق  ــ األسـ فــي  املــقــدمــة 
غير  عمولة  مقابل  بالضعف 
احتال  إلــى  باإلضافة  مــبــررة، 
داخل  النظام  وغياب  الفضاءات 
األســواق، ووجود  وخــارج هذه 
وانعدام  متهالكة  تحتية  بنية 
أداء  أن  مؤكدا  النظافة،  معايير 
يعرف  والـــوكـــاء  الــجــمــاعــات 
فضاءات  داخــل  كبيرا  تراجعا 
يتجلى  ما  وهو  األســواق،  هذه 
مـــن خــــال ضــعــف املــراقــبــة 
املتداولة  الكميات  ضبط  وعدم 

واألثمان. 
االقتصادي  املجلس  ووصــف 
ــار  ــاعــي بــــدوره اإلطـ ــم واالجــت
بـــ»املــتــقــادم« حيث  الــقــانــونــي 
وأصبح   ،1962 سنة  إلى  يعود 
تنافسية  ويعيق  مناسب  غير 
ــفــاحــي،  ــاج ال ــتـ ســاســل اإلنـ
الــنــصــوص  تــقــادم  أن  مــبــرزا 
لتنظيم  ــؤطــرة  امل التشريعية 
الجملة  ــواق  ــ أسـ ــال  ــغ ــت واس
ــدم مــاءمــتــهــا لــلــتــحــوالت  ــ وع
االقتصادية واالجتماعية، يشكل 
تطوير  دون  تحول  كبرى  عقبة 
وعادلة  سليمة  تسويق  منظومة 
وعصرية، وهو ما ينعكس سلبا 
الجملة  ــواق  أسـ جاذبية  على 
ويشجع على التعاطي لألنشطة 
ــر املــهــيــكــلــة  ــي ــتــســويــقــيــة غ ال

واللجوء إلى القنوات املوازية.

مالحظات مجلس 
الشامـــــــي

كــشــف املــجــلــس االقــتــصــادي 
أحمد  يرأسه  الذي  واالجتماعي، 
عدة  عن  بــدوره  الشامي،  رضى 
تعيشها  ــات  وصــعــوب مــشــاكــل 
على  تتعلق  الجملة،  ــواق  أسـ
التدبير  بطريقة  الخصوص 
التجهيزات  ووضعية 
واملـــنـــظـــومـــة 
الــجــبــائــيــة، 

النظافة  قواعد  احترام  ونقص 
أن  وقــال  والــســامــة،  والصحة 
سوقا   38 تواجد  تعرف  اململكة 
 32 على  موزعة  بالجملة،  للبيع 
إقليما وعمالة، ويتألف الفاعلون 
الجملة،  أسواق  يرتادون  الذين 
 3700 من  ــه،  ذات املصدر  حسب 
منتج و4600 تاجر جملة و374 
من  مستخدم،  ألــف  و20  وكيا 
ووكاء  الجماعات  لدى  عاملني 

وتجار جملة وحمالني وغيرهم.
وأوضح أن من أبرز االختاالت 
ــجــاوز حجم  الــتــي رصــدهــا، ت
التي  والخضر  الفواكه  منتجات 
الداخلية  السوق  في  بيعها  يتم 
9 مايني طن، لكن تمر  الوطنية 
عبر  منها  فقط  طن  مايني   5.3
بينما  بالجملة،  البيع  أســواق 
األسواق،  باقي  في  الباقي  يباع 
يتوقع  أنه  إلى  املجلس  وأشــار 
أن تتسع هذه الحصة التي يتم 
املوازية  األســواق  في  تسويقها 
بالنظر  املقبلة  السنوات  خال 
إنتاج  في  املطرد  االرتفاع  إلى 

الفواكه والخضر.
االقــتــصــادي  املجلس  وســجــل 
ارتفاع  والبيئي،  واالجتماعي 
يتلقاها  الــتــي  اإلتــــاوة  نسبة 
السوق  تدبير  على  القائمون 
ــحــددة فــي 7 فــي املــائــة من  وامل
الفواكه  ملبيعات  اإلجمالي  املبلغ 
 2 تذهب  إذ  بالجملة،  والخضر 
في املائة منها، للوكاء، لكن دون 

تقديم خدمة حقيقية في املقابل.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
25 العدد: 1606 من 06 إلى 12 ماي 2022

ربــورتاج

الشابي: 

»املشكل الذي 
تعاني منه أسواق 

الجملة ىلع الصعيد 
الوطني يكمن يف 

اقتصاد الريع املتمثل 
يف وكالء »املربعات«، 
وهي مساحات مخصصة 

للبيع يضع فيها تجار 
الجملة السلع والبضائع 

مقابل تقديم نسبة 
للوكيل الذي يستفيد 
من هذا االمتياز دون 
القيام بأي مجهود أو 

خدمة، وهؤالء الوكالء 
ينتمون  املستفيدين 
لقدماء جيش التحرير 

يحصلون ىلع مساحات 
داخل األسواق ومحالت 

تجارية تمكنهم من 
الحصول ىلع مداخيل 

مالية يف إطار الريع، 
ويضيعون ىلع خزينة 

الدولة مبالغ مهمة..«

الدبالي: 

»أبرز املشاكل 
التي تتخبط فيها 

أسواق الجملة، 
نظام »املربعات« أو 
املساحات والوكالء، 

والذي يطبق منذ 
سنة 1962، حيث ينص 
القانون ىلع منح مبالغ 

مالية لهؤالء األشخاص 
الذين يستفيدون من 
مداخيل جميع أسواق 

الجملة دون أن يقدموا 
أي إضافة أو خدمة 

مقابل ذلك«.

الشامي
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مهرجان الموسيقى الروحية 
يعـــود مــن جـــديد

بعد أن غيبته جائحة »كورونا« ملدة سنتني عن رواده ومتتبعيه من 
إلى  العاملي  الروحية  املوسيقى  مهرجان  سيعود  واألجانب،  املغاربة 
املقبل  يونيو   12 إلى   9 من  تعقد  والتي سوف   ،26 دورته  استئناف 

بالعاصمة الروحية للمملكة تحت شعار: »املعمار واملقدس«.
وفي تصريح صحفي لرئيس املهرجان: »فإن مهرجان فاس للموسيقى 
الروحية للعالم، هو لحظة راقية لحوار الثقافات والديانات، واالنفتاح 
على اآلخر، وذلك منذ ثالثة عقود.. هذه القيم هي في قلب إنسانيتنا، 
لذلك يجب الدفاع عنها خاصة في ظرف األزمة التي يعرفها العالم«، 
كما أن »هذه الدورة تعتبر فرصة للسفر عبر العالم الروحي واملعمار، 
املعمار  خالل  من  املعتقدات  مختلف  من  الناس  يعمل  كيف  لنكتشف 

للتعبير عن الجانب الروحي..«. 
إن املغرب بصفته مملكة عريقة بالعالم تجسد بامتياز هذه الفلسفة، 
املسجد  مثل  للعبادة  جميلة  بنايات  وإنشاء  ببناء  تميز  تاريخه  فإن 
الكبير الحسن الثاني بالدار البيضاء، والقرويني بفاس، ومسجد تازة 
املساجد فقط من  إال عن هذه  لكي ال نتحدث  تينمل..  الكبير ومسجد 

العدد الكبير الذي يعرفه املغرب، حسب ما قاله رئيس املهرجان.
هذه الندوة التي نظمت بفرنسا من أجل اإلعالن عن مهرجان فاس 
العاملي للموسيقى الروحية، ستكون دفعة جديدة للثقافة واملهرجانات 
باملغرب، والتي تأثرت بظروف الجائحة، وكذلك مناسبة لطي صفحات 

»كورونا« التي شلت الحياة الثقافية لسنتني متتاليتني.

مســرح  الشــباب  فــي  العاصمــة  الــرباط
مختبر السرديات يصدر: 

»السرد وشغف المحكيات«
ضــــــــمــــــــن مـــــــنـــــــشـــــــوراتـــــــه 
ــرا  ــؤخــ الــــســــنــــويــــة، صـــــــدر مــ
الـــكـــتـــاب الـــســـنـــوي ملــخــتــبــر 
اآلداب  بــكــلــيــة  ــات  ــرديــ ــســ الــ
والعلوم اإلنسانية بنمسيك 
ــثـــانـــي  جـــامـــعـــة احلــــســــن الـ
»السرد  البيضاء:  بالدار 
وشـــغـــف احملـــكـــيـــات«، يف 
)بــإشــراف  صفحة   290
شــعــيــب حــلــيــفــي(، وهــو 
الـــــعـــــدد الــــــســــــادس مــن 
ــات  ــبــــوعــ ســـلـــســـلـــة املــــطــ
ــة  ــمــ ــكــ ــة احملــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
ــاب الـــــســـــنـــــوي،  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ لـ
تـــــخـــــضـــــع لـــلـــتـــحـــكـــيـــم 

والـــدوريـــات  الــكــتــب  يف  عليه  املــتــعــارف  التخصصي 
األكادميية.

الــســادس، لهذه السنة، مقاالت  الــعــدد  وقــد ضــم 
مــتــنــوعــة ســـاهـــم بــهــا بـــاحـــثـــون ونـــقـــاد مـــن املــغــرب 
الشابي،  الــغــامنــي، أصــيــل  الــعــربــي: سعيد  والــعــالــم 
فــاحتــة الــطــايــب، شــهــا الــعــجــيــلــي، نــبــيــل سليمان، 
عزب،  خالد  أمــن،  بكر  أبــو  كبير  الطريطر،  جليلة 
إبــراهــيــم أزوغ، عــبــد املــجــيــد بـــن الــبــحــري، بــديــعــة 
الساوري، خاليد مجاد، حسن  لفضايلي، بوشعيب 

بوتكة، وإلهام املجدوبي.

المغرب يحل ضيفا على مهرجان »التيرانغا« بدكار

ــاب  ــشــب ال وزارة  ــظــم  ــن ت
والتواصل، وجمعية  والثقافة 
ــاء مــحــمــد الــجــم«،  ــ ــدق »أصــ
جائزة »محمد الجم للمسرح« 
املهرجان  العاشرة،  الــدورة 
الوطني األول ملسرح الشباب 
دعامة  »الشباب  تحت شعار: 
الجديد«،  التنموي  للنموذج 
 2022 مــاي   13 إلــى   10 مــن 
بــمــســرح مــحــمــد الــخــامــس 
بالرباط،  باحنيني  وقــاعــة 
املهرجان  في  تشارك  حيث 

األعمال املسرحية التي تأهلت 
الجهوية،  اإلقــصــائــيــات  فــي 

ممثلة لجهات اململكة الـ 12. 
يأتي  أخــــرى،  جــهــة  ــن  ومـ
للشراكة  تفعيال  املــهــرجــان 
والثقافة  الشباب  وزارة  بني 
»أصدقاء  وجمعية  والتواصل 
بهدف  للمسرح«،  الجم  محمد 
الثقافة  تنمية  في  »املساهمة 
ــاب،  ــشــب ــدى ال ــ ــة ل ــســرحــي امل
ــهــوض  ــن واملـــشـــاركـــة فـــي ال
املــســرحــيــة شكال  بــالــعــروض 

التجارب  وتشجيع  ومضمونا، 
الرائدة في مسرح الشباب«.

اإلقصائيات  أن  بالذكر،  جدير 
اإلقليمية اتسمت بمشاركة واسعة 
وحماس كبير من الفرق املسرحية 
للتنافس  هــبــت  ــي  ــت ال ــة  ــشــاب ال
في  كبيرا  أمال  خلق  ما  الشريف، 
باملغرب،  الشباب  مسرح  انتعاشة 
امللموس  االنخفاض  بعد  سيما  ال 
ــة بــفــيــروس  ــابـ ــاالت اإلصـ ــ فـــي ح
»كورونا«، وإعادة فتح دور الشباب 

واملراكز الثقافية، وغيرها.

في إطار انخراط املغرب في تحقيق 
السابعة  املستدامة  التنمية  أهــداف 
الخامس  محمد  جامعة  عشر، برزت 
التصنيف  فــي  أخــرى  مــرة  بالرباط 
املؤسسة  أصــدرتــه  ــتــي  ال الــجــديــد 
ترتيب  فــي  املــتــخــصــصــة  ــة  ــي ــدول ال
إديوكيشن«  هاير  »تايمز  الجامعات 
األولى  املرتبة  واحتلت   ،2022 لسنة 
ــداف،  أه سبعة  يخص  فيما  وطنيا 
الجيدة  بـ»الصحة  األمـــر  ويتعلق 
والرفاهية، الحياة األرضية، الحد من 
والعدل  السالم  املساواة،  عدم  أوجه 

واملــؤســســات الــفــعــالــة، الــشــراكــات 
بني  املـــســـاواة  األهـــــداف،  لتحقيق 
الجنسني، االستهالك واإلنتاج املتسم 

باملسؤولية«.
مغربية،  جامعات  ثماني  بني  ومن 
الخامس  محمد  جــامــعــة  ــواجــدت  ت
بالرباط في هذا التصنيف العاملي في 
الترتيب ما بني 601 و800 إلى جانب 
بجهة  متواجدتني  أخريني  جامعتني 

الرباط سال القنيطرة. 
املغربية  للجامعات  بالنسبة  أمــا 
في  منها  ثــالث  ظهرت  فقد  األخــرى، 

واثنتان  و1000،   801 بني  ما  الرتب 
في الرتب ما بني 1001 وما فوق.

الجامعات  أن  بــالــذكــر،  والــجــديــر 
اختارت  الترتيب،  هذا  في  الحاضرة 
املتعلقة  البيانات  وإدخــال  املشاركة 
يتم  املــخــتــلــفــة، حــيــث  ــداف  ــ ــاأله ــ ب
قاعدة  من  املنشور  بيانات  استخراج 
 ،)SCOPUS( »سكوبيس«  بيانات 
ثم يتم تصنيف كل جامعة وفقا لدرجة 
باإلضافة  األفضل،  الثالثة  أهدافها 
إلى الهدف رقم 17: »شراكات لتحقيق 

األهداف«.

املـــغـــرب كضيف  عــلــى  االخــتــيــار  وقـــع 
الثالث  السينمائي  املهرجان  على  شــرف 
 29 من  الفترة  في  ينظم  الذي  »التيرانغا«، 
دكار  بمسرح   2022 يوليوز   2 إلى  يونيو 

الوطني الكبير.
باملهرجان،  االتصال  ملدير  تصريح  وفي 
عبد هلل غومالو ديون، فقد »تم اختيار اململكة 
الثالثة،  الدورة  لهذه  شرف  كضيف  املغربية 
السنغال«،  مــع  أخــويــة  روابـــط  مــن  لها  ملــا 
»سينما  جمعية  تنظمه  ــذي  ال واملــهــرجــان 
221«، ويعقد تحت شعار: »خذ مكانك كامرأة 

رواد  من  عددا  سيكرم  السينما«،  خالل  من 
السينما على ما قدموه من أعمال.

وحول اختيار هذا املحور قال غومالو: »إن 
مجال  في  كثيرة  صعوبات  يواجهن  النساء 
مهمشات  األحيان  بعض  في  فهن  السينما، 
بها،  تضطلعن  التي  الكبيرة  األدوار  رغــم 
بشكل  وإشراكهم  بتشجيعهن  األمر  ويتعلق 
أكبر«، وأضاف أن »العديد من النساء تتوفرن 
على املهارات واإلرادة املطلوبة ملمارسة الفن 
قطاعات  في  الحال  هو  كما  بنجاح،  السابع 

أخرى، ويتعني تقديم الدعم لهن«.

عن  صـــادرة  وثــيــقــة صحفية  فــي  ــاء  وجـ
فرصة  ــذه  ه »ســتــكــون  املنظمة:  الجمعية 
بني  القائمة  الــشــراكــة  اتــفــاقــيــات  لتعزيز 
فعلية  لــلــقــاءات  املــجــال  وإتــاحــة  البلدين، 
كما  السينما«،  مجال  في  ملموس  وتعاون 
مهرجان  من  الثالثة  النسخة  برنامج  يشمل 
لــأفــالم،  مجانية  عــروضــا  »الــتــيــرانــغــا«، 
ــالم مــغــربــيــة، ومــحــاضــرات  ــع عـــرض ألفـ م
املهنيني  بني  ولقاءات  سينمائية،  وتداريب 
يوم  تنظيم  إلــى  باإلضافة  السينمائيني، 

ثقافي مغربي.

جامعة محمد الخامس تتصدر 
تصنيـــفا دولــيا



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

ب العلوي
الطي

  

ي المغرب منذ  1965
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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

وشغلت  الدنيا  مألت  عربية  امرأة  عن  ومقاالت  مؤلفات  عدة  قــرأت 
الناس، ودانت لحبها قمم فكرية وأدبية في زمانها لم تجتمع لغيرها، وسألت 
نفسي عن السر الذي جعل أكبر مفكر وكاتب عربي، عباس محمود العقاد، 
وغيره كثير، يوردها في روايته »سارة« كالحب الثاني الذي كان يتمنى أن 
طاهر  العمالق،  املصري  واألديب  الكبير  الكاتب  نشرها  دراسة  لكن  يكتمل، 
الطناحي، الذي كان قد رثى فقيد العروبة واإلسالم املغفور له محمد الخامس 

طيب هلل ثراه، بقصيدة ال أجمل وال أبدع قيلت في قائد عربي بعد موته.
له  كان  مصري،  وشاعر  وصحفي  أديــب  فهو  الطناحي،  يعرف  ال  وملن 
»كتاب  بسلسلة  واملفكرين  األدباء  لكبار  الكتب  من  العديد  نشر  في  الفضل 
الهالل«، مثل العقاد، ومي زيادة، ومحمد عبده، وأحمد لطفي السيد، ومحمد 
علي علوبة، وجرجي زيدان وغيرهم من األدباء والشعراء والنقاد واملفكرين، 
وللطناحي عدة مؤلفات، منها: »على ضفاف دجلة والفرات«، و»بني السيف 
فراش  العرب، و»على  أمجاد  تخلدان  والقلم«، وهما مجموعتان قصصيتان 

املوت«، وهو تسجيل للساعات األخيرة لكبار األدباء والكتاب قبل املوت.
الكاتب والشاعر أن يكتب عن مي زيادة وجبران  وقد استطاع هذا 
تضمنته  الذي  األسطوري  الحب  وعن  جميل،  وأنطوان  جبران  خليل 
بخط  عليها  محافظا  األدبي  التاريخ  زال  ال  التي  ورسائلهم  مؤلفاتهم 

يدهم وبأسماء مستعارة أحيانا.
وقصص األدباء في الحب هي قصص أسطورية ال يشعر بها إال من 
هدية  أو  بابتسامة  خاطره  جبر  أو  بكلمة  اآلخر  إسعاد  ملكة  وهبه هلل 
بسيطة فيشعر بالسعادة عندما تنفذ تلك الكلمة أو الشيء الجميل إلى 
القلب مباشرة، وغالبا ما ينحني قلب املحبوب لها إجالال وتقديرا وتبقى 
ذكرى  حياته  مدى  تتبعه  لها  عنوانا  الرسائل  وأقصر  الذكريات  أبسط 

وسعادة ال يشعر بها إال قلبه.
على  تزاحم  حيث  رائعة،  وقصة  جميلة  أدبية  دراسة  كانت  وفعال، 
طاهر  األديب  ولكن  األدبــاء،  من  كثير  زيــادة،  مي  الشرق  أديبة  صداقة 
الطناحي سمى املقال: »أديبان في غرام مي«، وكنت قبل قراءة هذا املقال 
واملفكرين  واألدباء  العباقرة  لحب هؤالء  يتسع  المرأة  قلب  أي  أتساءل: 
أن  األدبي  صالونها  استطاع  وكيف  والشعراء؟  املتدينني  بعض  وحتى 
الذي  املختار  الهائل  العدد  هذا  ليضم  املتعب  قلبها  شساعة  في  يكون 

يختلط فيه الظن.. هل أتوا إلى الصالون، أم إلى قلب صاحبته ؟ 
وخيل إلي أن أمير الشعراء بقامته وهالته كان يوما من مرتادي هذا 
لكن  العرب،  أدباء  كبار  مع  بداخله  فعال  كان  أنه  والحقيقة،  الصالون، 
الذي خيل أن هذا الصالون كان هو ذلك املسرح والساحة التي عبر عنها 

أمير الشعراء بصحن الدار.
ففي أوبريت »مجنون ليلى« التي غناها محمد عبد الوهاب واسمهان، 
ليلى كذلك، كان  دار  الذي كان يقبل جدار  أن قيسا  إلى اإلنسان  يتبادر 

يقبل األدباء صالون مي زيادة.
أقبل نحو خباء  وفي مسرحية شوقي حينما مثل املشهد قيسا وقد 
ليلى تحت جنح الليل، فيباغته والدها املهدي ويسأله عن حاجته، فيزعم 
وراء  من  والدها:  تسائل  ليلى  فتخرج  النار،  من  قبسا  يطلب  جاء  أنه 

الخباء؟ فيرد بأنه ابن عمها يسأل حطبا، فيتبادالن أبياتا في الغزل:
مضت ألبياتها ترتاد لي قبسا

                               والنار يا روح قيس ملء أبياتي
فأن تحمل الهوى من أصعب األمور التي تكتب على اإلنسان، وكان 
الهوى الحقيقي ال يجيء سهال مطواعا، بل ال بد أن تحيط به كثير من 
األمور الصعبة، التي ال يتحملها إال الشعراء وال يعبر عنها إال إلهامهم.
لذلك، كانت فجوات القلوب اإلنسانية التي خرج منها الوجد، بمثابة 
ثقب تتعب وتدمي قلوب أصحابها.. وكم من قلوب مرتادي صالون مي 

زيادة احترقت في صحن صالونها األدبي.
صبرها  والدها  يطلب  مي،  صالون  على  املنطبقة  شوقي  رائعة  في 
أمرها، وتتفتق عبقرية شوقي في املسرحية عندما  الناس في  ويخشى 

يناجي قيسا في غيبوبته:
عوفيت ويا بورك في عمرك 

                           أراني شعرك الويل 
وما أروي سوى شعرك

فلله در شوقي في بالغته عندما شبه لذة شعر قيس على والد ليلى 
بلذة كالم هلل للمشرك! وكذلك كان يلذ للخصوم املتبارين على قلب مي 

إشعار بعضهم للبعض.

نزهة في حدائق 
وصالون مي زيادة 

يتـــبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات

العدد: 1606 من 06 إلى 12 ماي 2022

أوضـــح املــمــثــل أمـــني الــنــاجــي 
ــع  ــواق ــي م ــروج فـ ــ ــا يـ حــقــيــقــة مـ
ظهوره  حول  االجتماعي  التواصل 
اإلنتاجات  من  العديد  في  املتكرر 
له  ــر  األم هــذا  أن  معتبرا  الفنية، 
ألي  دخل  ال  التي  بالبرمجة  عالقة 
ممثل فيها، وذلك خالل استضافته 
فــي بــرنــامــج »إف. بــي. إم« الــذي 
قناة »ميدي1 تيفي«،  على  يعرض 
أو  املــمــثــل  »إن  ــال:  ــائ ق رد  حــيــث 
البرمجة  في  يتحكمان  ال  املخرج، 
يلبي  أنــه  مضيفا  التلفزيونية«، 
أنه  بحكم  اإلنتاج،  شركات  دعــوة 
ــادي  ــال: »هـ وقـ التمثيل  يمتهن 
أخرى«.  وظيفة  ومعنديش  خدمتي 
في  يقع  لــم  أنــه  الناجي  وأضـــاف 
أعماال  قدم  وأنه  خاصة  النمطية، 
هناك  أن  مبرزا  مختلفة،  وأدوارا 
تباعدا كبيرا في الشخصيات التي 
األعمال،  من  مجموعة  في  جسدها 
الفارغ،  بالنقاش  يهتم  ال  أنه  وأكد 
معتبرا أنه ليس ذنبه 
التمثيل  مــمــارســة 
الحب  من  بالكثير 
والــطــاقــة ونــكــران 
الــــــــذات، وتـــابـــع 
يمكنني  قائال: »ال 
في  ــوف  ــوقـ الـ
للرد  مــرة  كــل 
يقال  ما  على 
وهناك  هنا 
حــــــــــــــول 

أعمالي«.

أمين الناجي: 
»هادي خدمتي 

ومعنديش وظيفة 
أخـــــــرى«

ساخـــنة مذكرات 

1

الدولي  املهرجان  تأجيل  تم  الثانية  للمرة 
الثامنة  دورته  في  ألكادير  والهجرة  للسينما 
تطبيق  بسبب  وذلك  الحق،  موعد  إلى  عشر 
بفيروس  املرتبطة  االحــتــرازيــة  اإلجـــراءات 
»املــبــادرة  جمعية  أعلنت  حيث  ــا«،  »كــورون
أن  الثقافي،  الحدث  لهذا  املنظمة  الثقافية«، 
تنظيمها  املقرر  من  كان  التي  التظاهرة  هذه 
الجاري،  ماي  و21   16 بني  ما  الفترة  خالل 

تم تأجيلها إلى الفترة ما بني 13 و18 يونيو 
.2022

الــجــديــر بــالــذكــر، أن املــهــرجــان الــدولــي 
للسينما والهجرة اختار مجموعة من األفالم 
الطويلة  واألفالم  الجديدة  الروائية  الدولية 
أنه  كما  الهجرة،  بتيمة  مرتبطة  والقصيرة 
اخــتــار أفــالمــا أخــرجــهــا املــهــاجــرون خالل 

السنتني املاضيتني.

تأجيل  مهرجان  السينما  والهجرة 

في  املتخصصة  »فوغ«  العاملية  املجلة  اختارت 
سميرة  املغربية  الفنانة  والجمال،  املوضة  مجال 
عددها  في  العربية،  نسختها  غالف  لتزين  سعيد، 
الخاص بشهر ماي الجاري، والذي تضمن حوارا 
نجمة  سعيد  سميرة  بـ»األيقونة  عنون  خاصا 
الفنية  مسيرتها  عن  فيه  متحدثا  العصور«،  كل 
فنانات  أكثر  إحدى  باعتبارها  بالنجاح،  الحافلة 
الشرق األوسط تحقيقا للمبيعات، فضال عن تناول 

إطالالتها املتجددة على مر السنني.
محبيها  مع  سميرة  »الديفا«  وتقاسمت  هــذا، 
صورة غالف املجلة العاملية، عبر حسابها الرسمي 
على »إنستغرام«، مرفقة إياه بتعليق اقتصرت فيه 
على كتابة التالي: »غالف فوغ عربية«، مع اإلشارة 

إلى حساب املجلة على ذات املوقع.
كشفت  »فــوغ«،  به  خصت  الذي  الحوار  وفي 
في  نجاحها  استمرارية  سر  عن  سعيد  سميرة 
يكون  أن  املمكن  »مــن  قائلة:  الفني  مشوارها 
النجاح سهال، إنما االستمرارية لعدة عقود أمر 
صعب، ينطوي على تحديات كثيرة، حاولت على 
وأن  املختلفة،  األجيال  أواكب  أن  تاريخي  مدار 
سر  وهذا  الجمهور،  يجذب  الذي  الجديد  أقدم 
شخصية  »أنــا  وأضافت:  هــذا«،  ليومنا  بقائي 
أتمتع  للتغيير،  وقابلة  الوقت  طــوال  متغيرة 
بإمكانية التغير مع كل مرحلة، وأغير في طريقة 
املرحلة،  حسب  اختياراتي  في  وأحزم  تفكيري 
وأملك القابلية على املخاطرة وخوض الجديد«.

مجلة عالمية تختار سميرة سعيد لتـتصدر 
العــربية نسخــتها  غــالف 
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أجمع املعلقون والباحثون الذين 
من  بنبركة  اختطاف  ظروف  درسوا 
أن  على  فاتفقوا  جوانبها،  جميع 
وصفها  التي  املالمح  تلك  ارتسام 
ــه املــهــدي  »األزمـــــــوري« عــلــى وجـ
أفكاره  وانكسار  وانشغاله  بنبركة، 
إنما  املعهودة،  للحيوية  وافتقاده 
كانت نتيجة شيء ما قاله له الضابط 
))إن  له:  قال  لقد  مثال:  سوشون.. 
هناك محاولة مدبرة الغتيالك وأنا 
محل  عن  وأبعدك  ألحميك  جئت 
تصريح  إال  يكون  لن  االغتيال((. 
يجعل  أن  على  بقادر  النوع  هذا  من 
املهدي يسرع للسيارة وال يلتفت إلى 
رفيقه »األزموري« الذي لم يسمع ما 

دار بينه وبني الضابط سوشون.
العملية،  بتنظيم  املكلف  »لوبيز« 
ــي اعــتــرافــاتــه أمـــام قاضي  قـــال ف
جملة  املحكمة،  أمام  وحتى  البحث، 
ــدت مـــا نــســجــتــه األبـــحـــاث في  ــ أك
»لوبيز«:  قال  لقد  الباحثني..  عقول 
بنبركة  ــدي  ــه امل وصـــل  ))عــنــدمــا 
فونتوني  يف  بوشسيش  بيت  ــى  إل
لوفيكونت، سألني بوشسيش عماذا 
سيقول للمعتقل إذا سأله، فقلت له: 
قل له إننا أخذناه إلى هنا حلمايته 

من محاولة اغتيال((.
لــقــد تــجــمــدت حــركــات الــطــالــب 
من  أمامه  دار  ما  أمــام  »األزمـــوري« 
قصيرة،  لحظات  في  سريعة  أحداث 
الــشــرطــة  يــفــطــن إال بــضــابــط  فــلــم 
سوشون يشير إليه أن يبتعد، ويرى 
بنظاراته  األطـــوار،  غريب  شخصا 
غير  الــبــاديــة  وشنباته  الــســوداء 
من  يتقدم  »لوبيز«،  وهو  طبيعية، 
بجانب  ويصعد  الـ»بيجو«  سيارة 
الــذي  الضابط  هــو  الـــذي  سائقها 
بينما  بــنــبــركــة،  املــهــدي  مــع  تكلم 
السيارة  في  آخران  شخصان  صعد 
من  واحــد  بنبركة،  باملهدي  أحاطا 
فواتو   - اليسار  من  وواحد  اليمني 
الشرطي مساعد سوشون، و»لوني« 
اإلرهابي القتال املحترف - وتنطلق 
»األزموري«  السيارة فيرجع الطالب 
للريح،  ساقيه  ويطلق  الواقع،  إلى 
أصدقاء  بأقرب  بعد  فيما  ليتصل 
املهدي بنبركة، ويخبرهم بما جرى.

الطالب  هــذا  القدر  يسق  لم  ولــو 
يمهد  لــم  ــو  ول للحضور،  املــغــربــي 
ــني الــطــالــب  ــقــاء ب ــل ــهــذا ال ــدر ل ــق ال
بعد  بنبركة،  واملهدي  ــوري«  »األزمـ
أن كان املوعد محددا في الثالثة بعد 
»األزمـــوري«  يخبر  لم  ولــو  الظهر، 
أصدقاء املهدي بنبركة، ملا عرف أحد 
العالم  بقضية االختطاف، وملا عرف 
عن املهدي بنبركة إال أنه اختفى في 

باريس.
جزئية أخرى هنا البد من طرحها 
ووضــعــهــا فــي مــيــزان األحــــداث، 
فلو  »األزمــوري«..  بالطالب  وتتعلق 
اغتيال  بمشروع  يتعلق  األمــر  كان 
ملا  اختطافه،  بعد  بنبركة  املــهــدي 
تركت مجموعة اإلرهابيني املحترفني 
لهذا  الــفــرصــة  اخــتــطــفــوه،  ــن  ــذي ال
بعدما  ليذهب  ــوري«  »األزم الشاهد 
كذلك  األمر  كان  لو  االختطاف،  شهد 
أصــدقــاء  يخبر  أن  قبل  الغــتــالــوه 
أن  الطالب  هــذا  شهد  ولــو  املهدي، 
إجــبــاري  باختطاف  يتعلق  األمـــر 
لصاح وطلب النجدة، فهو طالب في 
في  الحياة  ظــروف  ويعرف  باريس 
رأى  ولكنه  الصاخبة،  املدينة  هذه 
أن املهدي توجه عن رضاه للسيارة، 
وفي  رأى،  بما  املحكمة  أمام  وشهد 
رأى  ما  وصــف  شتنبر،   20 جلسة 
خامس  جلسة  وفــي  املحكمة،  أمــام 
أكتوبر، أكد أن املهدي بنبركة صرح 
له بأنه سيدخل للمغرب للمشاركة في 

حكومة ائتالفية.. لقد كانت الظروف 
»األزمــوري«  بالطالب  أحاطت  التي 
في  يبحث  ومضى  قاسية،  مــريــرة 
توبيخ  بني  ممزقا  وقسوتها  كنهها 
وقوفه  عليه  يؤاخذ  الــذي  الضمير 
وقفة  التاريخية  اللحظات  تلك  في 
املتفرج، وبني التعمق في تحليل هذه 
الظروف القاسية املريرة التي تحول 
البشر املتحضر إلى حيوان مفترس، 
هذا  قسوة  »األزمــوري«  يتحمل  ولم 
ليكون  القدر  له  كتبه  الــذي  املصير 
شاهدا وحيدا على حادثة فريدة من 
نوعها في التاريخ، ويقول أصدقاؤه 
أنه أصيب بذهول مستديم، وبضغط 
عــدة،  شــهــورا  ســاوره  الضمير  مــن 
املحكمة  طرف  من  استدعائه  وعند 
وكــان   ،1966 شتنبر   20 لجلسة 
»األزموري« يتكلم ببراءة ولكنه كان 
ووقف  تأثره،  إخفاء  على  قادر  غير 
متزنة  بكلمات  يروي  املحكمة  أمام 
آخر ما سمعه من املهدي بنبركة في 
من  نظيرها  يسمع  لم  أســرار  شكل 

بأستاذه  املعجب  الطالب  وهو  قبل، 
املهدي بنبركة، وقال للمحكمة وكأنه 
املهدي  ــال  ))ق جــرى:  ما  يستغرب 
ــرف ملك  أن هــنــاك عــروضــا مــن ط
املمكن  ومن  إيجابية،  تعتبر  البالد 
أن نشارك يف حكومة ائتالف وطني 
مع قوات سياسية أخرى، وأعتقد أن 
ألن  البالد،  مصلحة  يف  سيكون  هذا 
الواقع  يف  ليست  الدائمة  املعارضة 
بالشيء احلسن.. ال بد من مشاركة 
بد  ال  واآلخــر،  احلني  بني  إيجابية 
الظروف  يف  أنه  وأظن  املشاركة،  من 
بنا،  للوطن  حاجة  هناك  الراهنة، 
ولهذا قررت الدخول إلى املغرب((.. 

بنبركة  املهدي  أفكار  تلتقي  فأين 
لقيه؟  الــذي  املصير  مع  اإليجابية 
املــهــدي  يــتــحــدث  أن  يــمــكــن  ــل  وهـ
أن يسهم مستقبال في  لطالب يؤمل 
تكن  لم  لو  املنطق  بهذا  وطنه  بناء 
هناك  يكن  لــم  لــو  أو  ضمانات،  لــه 
مخطط. الكثير من التساؤالت بقيت 
»األزموري«  الطالب  ذهن  في  تتردد 
يوم مشنوقا  ذات  عليه  عثر  أن  إلى 

في بيته جثة هامدة.
كان  التي  السيارة  وصلت  وقــد 
إلى  ســوشــون  الــضــابــط  يسوقها 
»فونتوني لوفيكونت« في ضواحي 
اإلرهــابــي  بيت  ودخــلــت  ــس،  ــاري ب
مجموعة  كانت  حيث  »بوشسيش« 
انتظارها،  في  اآلخرين  اإلرهابيني 
بالباب،  واقــفــا  »بوشسيش«  كــان 
ــت، اإلرهـــابـــي  ــي ــب ــل ال ــ ــان داخ ــ وك
حضرا  اللذان  و»دوبــاي«  »باليس« 
جيرمان«،  »سان  بشارع  االختطاف 
ثم توجها على منت سيارة )د. س( 
ليسبقا  فائقة  بسرعة  »سيتروين« 

السيارة التي تحمل املهدي بنبركة، 
ــون، وهــو  ــوشـ أن ســلــم سـ ــد  ــع وب
املعتقل  الرسمية،  الشرطة  ضابط 
حيث  مــن  عــاد  »بوشسيش«،  ــى  إل
غادر  كما  فواتو  مساعده  رفقة  أتى 
سوشون  إن  حيث  البيت،  »لوبيز« 
»لوبيز«  التقى  بأنه  للمحكمة  صرح 
ــارع »راســـبـــاي«  عــنــد مــنــعــرج شــ
حيث  وتحادثا،  بسيارتيهما  فوقفا 
يتوجه  بــأنــه  »لــوبــيــز«  أخــبــرهــمــا 
في  بأوفقير  لالتصال  التلفون  إلى 
املغرب، انطالقا من املكتب البريدي 
ساحة  في  واملتواجد  البعيد  غير 
اعترافات  أكــدت  كما  ــورس«،  ــ »الب

ــوبــيــز«، أنــه اتــصــل عــدة مــرات  »ل
أما  أوفقير،  على  يعثر  فلم  بالرباط 

الدليمي فقد كان في الجزائر.
تصريحات  في  »لوبيز«  ويحكي 
»بوشسيش«  أن  ومــكــررة،  مؤكدة 
مرات  عــدة  تلفونيا  به  يتصل  كــان 
بنبركة  ــدي  ــه امل نــقــل  مــنــه  طــالــبــا 
بيت  إخـــالء  يــريــد  ــه  ألن بيته،  ــى  إل
»فــونــتــونــي لــوفــيــكــونــت«، وكــان 
ــردد لـــه: »إن  ــ »لــوبــيــز« يــهــدئــه وي
أوفقير قادم«، ولكن أوفقير لم يصل 
الخامسة  الساعة  فــي  إال  بــاريــس 
التالي،  اليوم  مساء  من  والنصف 
الدليمي،  أمــا   ،1965 أكتوبر   30
ــى مــطــار »أورلــــي«  ــل إلـ فــقــد وصـ
نفس  زوال  ــر  ــجــزائ ال ــن  م ــا  ــادم ق
فإن  »لوبيز«،  اعترافات  اليوم، وفي 
وصوله،  بمجرد  منه  طلب  أوفقير 
في  الــواقــع  بيته  مفاتيح  تسليمه 
ــاريــس،  »أورمــــــوي« بــضــواحــي ب
اعترافاته  أثناء  »لوبيز«  وأضــاف 
إلى  ذهب  عندما  أنه  املحكمة،  أمام 

الساعة  على  ــوي«  »أورمـ في  بيته 
العاشرة والنصف ليال، وجد أوفقير 
محاطا  البيت  صالون  في  جالسا 
و»دوباي«  و»بوشسيش«  بالدليمي 
اسمه  ألوفقير  ومرافق  و»باليس«، 
»فيكون«،  إلــى  إضافة  الحسيني، 
التي  لــلــظــروف  املــحــرك  الــديــنــامــو 

حصلت فيما بعد.
وأعطى »لوبيز« للمحكمة الحجج 
املكتوبة على أن أوفقير غادر باريس 
اليوم  »أورلي« في صباح  من مطار 
الساعة  على  أكتوبر   31 املــوالــي، 
الخامسة صباحا، في اتجاه جنيف، 
يومني  بعد  من جنيف  أوفقير  وعاد 
على الساعة الرابعة بعد الظهر من 
حفلة  حضر  حيث  نونبر،   2 يــوم 
املغرب  سفير  أقامها  كبرى  عشاء 
املغاربة  املوظفني  بعض  على شرف 

التابعني لوزارة الداخلية.
أما الدليمي، فقد غادر باريس في 
لكن  أكتوبر،   31 يــوم  صباح  نفس 
في  بدوره  وعاد  املغرب،  اتجاه  في 
وهي  نونبر،  فاتح  املــوالــي،  اليوم 
على  الكبير  املفعول  لها  تحركات 
كان  لو  إذ  والتوقعات،  االحتماالت 
مجيء  بعد  قد قضى  بنبركة  مصير 
الدليمي وأوفقير يوم 30، فلماذا عاد 
للدليمي،  بالنسبة  يوم  بعد  لباريس 

وبعد يومني بالنسبة ألوفقير؟
لقد أجمع شهود عيان على صحة 
التحقيق،  أثناء  »لوبيز«  قاله  ما 
لوصول  طويل  انتظار  بعد  أنه  من 
أوفــقــيــر، وبــعــد أن اتــصــل بــه عدة 
مرات بالتلفون دون أن يجده، وبعد 
في  سيصل  بأنه  أوفقير  أخبره  أن 
 30 يوم  صباح  من  الثالثة  الساعة 
املطار  إلى  »لوبيز«  وذهب  أكتوبر، 
في  جــاء  ولكنه  أوفقير،  يصل  ولــم 
ومنها  والنصف،  الخامسة  طائرة 
من  ينفجر  يكاد  وهــو  أوفقير  نــزل 

الغضب.. فلماذا الغضب؟
الكثيرة،  الــتــحــركــات  هــاتــه  إن 
تستحق  واملــتــنــاقــضــة،  واملــريــبــة، 
إلى  لــلــوصــول  الــقــصــوى  املتابعة 
الواقع..  من  القريبة  االستنتاجات 
سمع  ألنه  غاضبا  أوفقير  كان  هل 

بوصول الدليمي قبله؟
)بوشسيش،  القتلة  مجموعة  إن 
في  تتنقل  بقيت  ولــونــي(  باليس، 
ــث نــونــبــر،  ــال ــوم ث ــى يـ بــاريــس إلـ
قدرهم  هــو  الــقــذر  العمل  دام  ومــا 
الــذي  اختفاءهم  ــإن  ف ونصيبهم، 
جاء في أعقاب اعتقال »لوبيز« يوم 
من  خوفا  إال  يكن  لم  نونبر،  رابــع 
عرفته  ما  وإن  أيضا،  هم  اعتقالهم 
الــســاحــة الــبــاريــســيــة مــن أحـــداث 
هي  »فيكون«،  اإلرهابي  بطلها  كان 
املستعجل  الرجوع  هذا  تبرر  التي 
بــاريــس،  إلــى  وألوفــقــيــر  للدليمي 
بنبركة  املهدي  بأن  االقتناع  وتبرر 
سقط في بؤرة من الصراع اإلرهابي 
معلقة  حياته  جعلت  واملــزايــدات 

بخيط رفيع.

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

»جمموعة القتلة« تتحرك يف باري�س قبل 46الحلـقــة
اختطــاف بنــربكة

لو كان األمر يتعلق بمشروع اغتيال املهدي بنبركة بعد اختطافه، 

ملا تركت مجموعة اإلرهابيين املحترفين الذين اختطفوه، الفرصة لهذا 

الشاهد »األزموري« ليذهب بعدما شهد االختطاف)...(.

الضابط الفرنسي »لوي سوشون« سائق السيارة التي ركبها بنبركة 
أثناء االختطاف


