
مع اقتراب »جدري القردة«، بدأ المواطنون يحبسون أنفسهم 
من جديد، في ظل احتمال عودة تدابير الحجر الصحي وما يمكن 

أن يرافقها من قطع لألرزاق وخنق للحريات في فصل الصيف الحار)..(.
وإذا كانت الكمامة من شروط الوقاية، فإن السؤال المطروح حولها 
الصعيد  على  األخيرة  الفترة  اتسمت  حيث  فقط،  بالداخل  يتعلق  ال 
الرياضي العالمي، وعلى الصعيد السياسي، بتوجيه ضربات تحت الحزام 
لبالدنا، بداية من إقصاء الحكام المغاربة من مونديال قطر، وصوال إلى 
منع أزيد من 3000 مغربي من العودة للعمل في سبتة المحتلة رغم 
فتح المعابر، واستمرار سياسة التقشف في التأشيرات التي يفرضها 
تدفع للتساؤل عمن  المغاربة.. كلها معطيات  االتحاد األوروبي على 

يريد تكميم أفواه المغاربة.

سري

غير  بشكل  بالرباط،  يهودية  شخصية  تكرمي  جمع 
ونوع  كبيرة،  وحقوقية  سياسية  شخصيات  بني  متوقع، 
الذي  ما  ــراءات..  ق عدة  أمــام  املجال  يفتح  احلاضرين 
يجمع احلقوقي إدريس اليزمي، وسفير املغرب يف فرنسا 
شكيب  احلالي،  والرياضة  الوطنية  التربية  ووزير  سابقا 

بنموسى، ووزيرة اجلالية السابقة نزهة الوايف..
كل احلاضرين أشادوا بخصال الراحل، الذي كان من جنود 
اإلنسان  حقوق  لثقافة  التأسيس  يف  كبيرا  دورا  ولعب  اخلفاء 
لتمجيد  قيمة  أعطى  ما  الثاني،  احلسن  من  بتكليف  باملغرب 

دور املكون اليهودي يف صناعة الشخصية املغربية)..(.
مـدير النشر:

الطيب العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

 المؤسس:
  مصطفى العلوي

حوار األسبوع
خـالد أيـت الطـالب فـي حــوار حـصـري مـع                 : »جـدري الـقـردة« 
ليــس مرعــبا وجـائـحة »كـورونا« جـددت ثــقـة الـمواطن فـي الـدولة  14
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بعد »كوفيد 19« وقبـيل »جدري القردة«

فــــــــرض  وراء  مـــــــــن 
كمامة السكوت 
عـلى المغـاربة ؟

الضائعة الحقيقة  الدليمي في قلب اتفاق ملف
مغربي فرنسي

وثائق فرنسية تؤكد تورط أطراف 
28جزائرية في أحداث الريف 1959-1958 6

التفاصيل  في  ركن  »بين  السطور«

تحت األضواءكواليس األخبار 23
»كعكة« كـتـاب 
الدولة تفتح باب 
صراع جديد داخل 

األغلبية

كيف تسبب 
الفساد والريع 

في إفـالس 
التقاعد  صناديق 

ّ



2

كـواليـس  األخبــار

العدد: 1609 من 27 ماي إلى 2 يونيو 2022

بقلــم               الطيب العلوي

من وراء فرض 
كمامة »السكوت« ؟

السائد  االجتماعي  املناخ  أن صحة  معروف 
الدول، ترتكز باألساس على دبلوماسية مبنية  بني 
أثار  من  العقليات  تنقية  بهدف  اآلراء،  تبادل  على 
مع  اإلمكان  قدر  إلبعادها  االستبدادية،  املناخات 
مرور الزمن عن نفسية العبيد وطبيعة القطيع)...(، 
وال  القنصليات)...(،  تكاثر  ال  يكفي  ال  دونها  التي 

القاعدة الجماهيرية ذات الرأي املناصر..
وفي هذا الخضم، تساءلت عدة أطراف مؤخرا، كل 
مجال على حدة، عن أسباب وضع املغرب في الهامش 
وجـــوده)...(  وفــرض  رأيــه  عن  التعبير  بخصوص 
وكأن أياد خفية تتقن هذا الفن: ففي نهاية األسبوع 
املغاربة،  القدم  كرة  متتبعو  مثال، فوجئ  املاضي 
لوسائل  »الفيفا«  عنه  كشفت  الذي  الرسمي  بالبالغ 
مباريات  إلدارة  املدعوين  الحكام  قائمة  عن  اإلعالم، 
ممثلة  إفريقيا  ستكون  حيث  بقطر،  العالم  كــأس 
وزامبيا  وروندا  غامبيا  من  كل  من  رئيسيني  بحكام 
مع  والــجــزائــر)...(،  إفريقيا  وجنوب  والسينغال 
في  واالقتصار  املغاربة،  الساحة  لحكام  تام  غياب 
تعيني املغرب، على الحضور في تحكيم الهامش)...( 

لتقنية الفيديو املساعد »الڤار«.
يكن  لــم  الرياضي  التحكيم  فــي  املــغــرب  فإبعاد 
بالوحيد هذه األيام، وإنما قد ُتالحظ الظاهرة حتى 
في جانب السياسة الحدودية، بعد أن وضعت سلطات 
ثغر سبتة شروطا جديدة)...( لعودة العمال املغاربة 
عدد  أكبر  في  تتوفر  ال  املدينة،  بهذه  وظائفهم  إلى 
منهم، حيث أن مديرية األجانب في الحكومة املحلية 
في  اإلسبانية  القنصلية  إلى  نقلت  املحتلة،  لسبتة 
املغاربة  العمال  تطوان، الئحة محدودة)...( ألسماء 
املرخص لهم ملنحهم التأشيرة الخاصة بولوج الثغر 
 300 تتعدى  ال  الئحة  لعملهم،  العودة  قصد  املحتل 
معلقا،   3300 من  أزيــد  مصير  بقي  فيما  شخص، 
ولم يحسم بعد، دون فتح أي تشاور.. وكذلك الحال 
فرضت  حيث  اإلســالم،  في  ركــن  لخامس  بالنسبة 
الجهات املكلفة بالحج في اململكة العربية السعودية، 
على املغاربة الراغبني في تأدية مناسكهم هذا العام 
والذين حالفهم الحظ العظيم في القرعة)...(، تسديد 
أخرى  ومرة  درهم،   63800 بحوالي  خيالية  سومة 
دون أي تشاور مع السلطات املغربية حول املستوى 

املعيشي للراغبني في زيارة بيت هلل الحرام.
إذن، واضح جدا أن عدد الجهات الخارجية التي 
لم تعد تفهم نوايا املغرب، أصبحت في تراجع، كذلك 
الحال بالنسبة لالتحاد األوروبي - بغض النظر عن 
حينما   - التأشيرات  توزيع  في  الجديدة  سياسته 
يؤكد أن حل ملف الصحراء يمر عبر حوار مباشر مع 
الجزائر، ما يفسر نية أوروبا في البقاء على نفس 
يأخذ  ال  موقف  الجيران)...(،  وبني  بيننا  املسافة 
بعني االعتبار أن الجزائر هي الطرف الحقيقي في 
البوليساريو مجرد  أن  وال يستوعب  الصراع،  هذا 
أنفاق  وإدخاله  املغرب  الستنزاف  ُتستعمل  أداة 

املصالح الجيوسياسية الضيقة جدا.
إلى  تتوارى  بدأت  التي  »كوفيد- 19«  مرحلة  فبعد 
عامني،  ملدة  الكمامة  ارتداء  ألزمتنا  أن  بعد  الخلف، 
وفي انتظار ما ستسفر عنه األيام القادمة في موضوع 
هذا  بحر  السلطات،  أعلنت  أن  بعد  القردة«،  »جدري 
من  »مشتبهة«  حــاالت  ثالث  تسجيل  عن  األسبوع، 
بعد  فيما  لتؤكد  الــجــديــد)...(  القديم  الــبــالء  هــذا 
سلبية النتائج، وبعد أن شرعت في اتخاذ إجراءات 
استباقية للتصّدي له، حيث ال نعرف بعد ما إذا كانت 
فإن سؤاال من نوع  الوقائية« ستدوم)...(،  »الكمامة 
السكوت«  »كمامة  إلزامية  حول  معلقا،  يبقى  آخر 

التي بدأ »شركاء« املغرب يفرضونها عليه.

محاكمة تجار 
الخيري العمل 

الرباط. األسبوع

قال وزير الداخلية عبد الوافي 
العقوبات  وضــع  أن  لفتيت، 
املتعلق  القانون  مــشــروع  فــي 
بعمليات جمع التبرعات، يهدف 
املرتزقة  على  الطريق  سد  إلى 
ومستغلي  الخيري  العمل  من 
ــد  الــحــاالت االجــتــمــاعــيــة، وأك
الداخلية  للجنة  اجتماع  خالل 
بمجلس  الترابية  والجماعات 
ــانــون  ــق ال أن  ــن،  ــشــاري ــســت امل
يسري على الجميع، وفي حالة 
تطبق  النية،  التجاوزات وسوء 
على الجمعيات املخالفة قوانني 
القضائية،  للمتابعة  تصل  قد 
القانون  ــذا  ه أن  ــى  إل مشيرا 
حول  إيجابيا  مــدلــوال  يعطي 
تمويل  بهدف  يكون  قد  التبرع، 
أو  برامج  أو  أنشطة  إنجاز  أو 
اجتماعية  صبغة  ذات  مشاريع 
أو  تضامنية  أو  إنسانية  أو 
عبارة  يكون  والنشاط  خيرية، 

عن خدمات مقدمة.
مشروع  أن  لفتيت،  وأوضــح 
متجددة  رؤيــة  يــقــدم  الــقــانــون 
العمل  تشجيع  ــى  إلـ تــســعــى 
أجــل  ــن  م وتنظيمه  الــخــيــري 

ــه  ــت تــطــويــر مــردودي
عبر  ــيــتــه  وفــعــال
ــي قـــواعـــد  ــن ــب ت
حــوكــمــة جــيــدة 
أســاســا  مبنية 
عـــلـــى ضـــمـــان 
الـــشـــفـــافـــيـــة 
جمع  لــعــمــلــيــات 

ــتـــبـــرعـــات  الـ
وتوزيعها.

الرباط. األسبوع

صفوفها  الحكومة  تعزز  أن  املرتقب  من 
أجل  مــن  للدولة،  ككتاب  جــدد،  بأعضاء 
الذين  الــوزراء  بعض  على  العبء  تخفيف 
من  حكومية  قطاعات  عدة  على  يشرفون 

داخل وزارة واحدة.
اختيار  مسألة  تخلق  أن  املنتظر  ومــن 
داخــل  وسباقا  تنافسية  ــة،  ــدول ال كــتــاب 
أجــل  مــن  السياسية  األحــــزاب  قــيــادات 
داخل  املعروفة  أو األسماء  باملقربني  الدفع 
املكاتب السياسية، من أجل الحصول على 
وأن كل حزب  الدولة، خاصة  كتابة  حقيبة 
توزيع  عملية  من  نصيبه  على  سيحصل 

مناصب كتاب الدولة.
السياسية  الــوجــوه  بــعــض  وتــســعــى 
والبرملانية في التحالف األغلبي من أحزاب 
واألحرار،  واملعاصرة  واألصالة  االستقالل 
ضمن  حكومية  حقائب  على  الحصول  إلى 
تشكيلة كتاب الدولة، بعدما تم استبعادها 
خالل  وزاريــة  حقائب  مسؤولية  تولي  من 
شتنبر  شهر  في  الحكومة  تشكيل  بداية 

املاضي.
التدبير  من  السابقة  املرحلة  وكشفت 
الحكومي حاجة الوزراء إلى كتاب للدولة، 
بعض  تــدبــيــر  ــي  ف مساعدتهم  أجـــل  مــن 
مشاكل  تعيش  التي  والقطاعات  القضايا 
مستقل،  تدبير  إلــى  وتحتاج  وإكــراهــات 
ومعالجة  األداء،  ــي  ف الــنــجــاعــة  بــهــدف 
االختالالت والخصاص ومشاكل املوظفني.

ومن املرتقب أن تنطلق املشاورات داخل 
الئحة  إعـــداد  أجــل  مــن  األغلبية،  أحـــزاب 
كتاب  حقائب  لحمل  املــرشــحــة  األســمــاء 
الدولة، سواء من داخل هذه األحزاب أو من 
خارجها، ال سيما وأن بالغ الديوان امللكي 
ألعضاء  السادس  محمد  امللك  تعيني  عقب 
الحكومة، أشار إلى تعيني كتاب دولة الحقا 

في بعض القطاعات الوزارية.
تعيني  أن  مطلعة،  مــصــادر  واعــتــبــرت 
التي  ــوزارات  ــ ال بعض  فــي  الــدولــة  كتاب 
مثل  قطاعات،  ثالث  أو  قطاعني  بني  تجمع 
والصناعة  والسياحة  والرياضة،  التعليم 
املقيمني  واملغاربة  والخارجية  التقليدية، 
والغابات،  واملــيــاه  والفالحة  بــالــخــارج، 
هذه  تدبير  في  الحكومة  عمل  يسهل  قد 

القطاعات بشكل أفضل.

الرباط. األسبوع

والــحــمــايــة  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت 
الترشيح  بــاب  فــتــح  عــن  االجــتــمــاعــيــة، 
مؤسسة  رئيس  منصب  على  للتنافس 
ــانــي لــلــنــهــوض بــاألعــمــال  ــث الــحــســن ال
بالقطاع  العاملني  لفائدة  االجتماعية، 

العمومي للصحة.
حظوظ  فــإن  مطلعة،  مصادر  وحسب 
إبراهيم  جانب  إلــى  تقف  الــتــعــيــني)..( 
ــالـــة  ــي لـــحـــزب األصـ ــم ــت ــن ــة امل ــ ــاح ــ أوب
أن تكلف  واملعاصرة، ال سيما وأنه سبق 
مؤقت  بشكل  املؤسسة  شــؤون  بتدبير 
القيادي  فكاك،  سعيد  رئيسها  إعفاء  بعد 
العام  في  واالشتراكية  التقدم  حزب  في 

املاضي.
األول  املرشح  أوباحة  إبراهيم  ويبقى 

األعمال  مؤسسة  رئيس  منصب  لشغل 
االجتماعية ملوظفي قطاع الصحة، خاصة 
اللطيف  عبد  قبل  من  بتأييد  يحظى  وأنه 
وشقيقه  للحزب،  الــعــام  األمــني  وهــبــي، 

املستثمر في قطاع صناعة األدوية.

ترشيح قيادي في »البام« لرئاسة
 مؤسسة الحسن الثـاني لألعمال االجتماعية

»كعكة« 
كتاب الدولة 

تفتح باب صراع 
جديد داخل 

األغلبية

لفتيت

»الباطرونا« تطالب بنشر غسيل الفساد
الرباط. األسبوع

العام  االتــحــاد  فريق  مــن  برملانية  دعــت 
إلى  املستشارين،  بمجلس  املغرب  ملقاوالت 
في  للمالية  العامة  املفتشية  تقارير  نشر 
استمرار  أن  معتبرة  العمومية،  الصفقات 
ــالد وجــاذبــيــة  ــب ــصــورة ال الــفــســاد يــمــس ب
التي  الحصيلة  رغم  األجنبية،  االستثمارات 
مجال  في  تحقيقها  عن  الحكومة  تتحدث 

محاربة الفساد.
التي تقوم  التدابير  بالرغم من  أنه  وأكدت 
بها الحكومة، إال أن البالد ال زالت تعاني من 
منظمة  تقارير  مستحضرة  الفساد،  تفشي 
التي  »ترانسبرانسي«  الدولية  الشفافية 

محاربة  مؤشر  في  املغرب  تراجع  إلى  تشير 
دول  فيه  تقدمت  ــذي  ال الــوقــت  فــي  الفساد 

عربية أخرى مثل اإلمارات العربية املتحدة.
واعتبرت ذات البرملانية، أن تموقع املغرب 
الشفافية،  مؤشر  وفــق  متدنية  مراتب  في 
الذي  الثقة،  مؤشر  على  كبير  بشكل  يؤثر 
يعتبر مؤشرا أساسيا يعتمد عليه في مجال 
مشيرة  املستثمرين،  قبل  مــن  االستثمار 
الوطنية  االستراتيجية  من  بالرغم  أنه  إلى 
الرشوة  إشكالية  تبقى  الفساد،  ملكافحة 

حاضرة في جميع القطاعات.
محاربة  ــي  ف الــرقــمــنــة  أهــمــيــة  وســجــلــت 
الفساد، إال أنها تظل غير كافية، الشيء الذي 
للمالية  العامة  املفتشية  تقارير  نشر  يتطلب 

للعموم.

أوباحة



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
3 العدد: 1609 من 27 ماي إلى 2 يونيو 2022

كـواليـس  األخبــار

الرباط. األسبوع

أخنوش  عــزيــز  حكومة  تعتزم 
الــقــيــام بــإصــاحــات جــديــدة تهم 
مواجهة  أجل  من  التقاعد،  أنظمة 
شبح اإلفاس الذي يهدد صناديق 
املعاشات، حسب تصريحات وزيرة 
نــاديــة فتاح  االقــتــصــاد واملــالــيــة، 
الحكومة  أن  كشفت  التي  العلوي، 
في  الزيادة  إمكانية  حاليا  تدرس 
املعاشات ملتقاعدي القطاع الخاص 
بنسبة 5 في املائة، وذلك تماشيا مع 
للصندوق  اإلداري  املجلس  مقترح 

الوطني للضمان االجتماعي.
املنظمة  خرجت  الصدد،  هذا  في 
بانتقادات  للشغل  الديمقراطية 
تعتزم  الــتــي  لــإصــاحــات  الذعـــة 
صناديق  في  بها  القيام  الحكومة 
أن  معتبرة  واملــعــاشــات،  التقاعد 
ترقيعية  تعتبر  اإلصاحات  »هذه 
العجز  إلصاح  مستوردة  وحلوال 
للموظفني  وعبئها  كلفتها  بتحميل 
انعكاسات  لها  وستكون  والعمال، 
للمواطنني  وتفقيرية  تراجعية 
السياسية  اإلرادة  غياب  ظل  في 
التقاعد  ملنظومة  معمقة  ملراجعة 
الفاشلة  املقاربات  عن  والتخلي 

إزاء تنظيم معاشات التقاعد«.
الديمقراطية  املنظمة  ــت  ودعـ
للشغل إلى إصاح هيكلي شمولي 
من  بــاملــغــرب،  الــتــقــاعــد  ملنظومة 
التوازنات،  اختال  من  الحد  أجل 
املالية،  وبالتالي، تعزيز االستدامة 
واالمتيازات  التشوهات  من  والحد 
ــســوداء  والـــريـــع والــصــنــاديــق ال
الازمة  اآلليات  وغياب  والفساد، 
لتدبير املخاطر، ولحفظ كرامة عيش 
وذوي  واملــتــقــاعــدات،  املتقاعدين 
فشل  خطورة  من  محذرة  الحقوق، 
االجتماعية  الحماية  تعميم  تنزيل 
األجندة  وفق  املغاربة  جميع  على 
ــا، واالنـــحـــراف عن  ــه املـــحـــددة ل
واالقتصادية  االجتماعية  أهدافها 
النبيلة،  والتضامنية  واإلنسانية 
والتوجه نحو تسليعها وإخضاعها 
املــاكــرو-اقــتــصــاديــة  للحسابات 

واستنزاف جيوب املواطنني.
ــبــت الــنــقــابــة الــحــكــومــة،  وطــال
إصــاحــات  ــراء  إجــ عــلــى  بالعمل 
وصالحة  األمـــد  وطــويــلــة  شاملة 
لاستمرار من الناحية االجتماعية، 
لضمان تحقيق فوائد املعاش التي 

وأجيال  السن  كبار  فقراء  تحمي 
جهود  أن  إلــى  مشيرة  املستقبل، 
إصاح املعاشات املدنية في املغرب 
بسبب  الــنــتــائــج،  مــحــدودة  ظلت 
أنظمة تقاعد مجزأة وغير متكافئة 
تكشف  حيث  وهشة،  عادلة  وغير 
الساكنة  أن نسبة  الرسمية  األرقام 
املستفيدة  املشتغلة  النشيطة 
تتجاوز  ال  الــتــقــاعــد،  أنظمة  مــن 
 4.5 يمثل  ما  أي  املائة،  في   42.4
 10.5 ــن أصـــل  مــايــني شــخــص م
يصيب  وحينما  شخص،  مايني 
صناديق  اإلفــاس  وشبح  العجز 
الــتــقــاعــد، تــركــز عــلــى إصــاحــات 
ــات  دراسـ عــلــى  مبنية  مقايسية 
مكاتب  تنجزها  وتقنية  اكتوارية 
وقواعد  بمعايير  أجنبية  دراسات 
عن  يخرج  ال  بعضها  مستنسخة، 
االختاف  رغم  األوروبية  املقاربات 
واملعطيات  املــؤشــرات  في  الكبير 
املعاش  أجرة  وقيمة  الديمغرافية 

بني املغرب وأوروبا.
الحكومة  فــإن  النقابة،  وحسب 
متسرعة  وتدابير  إجـــراءات  تتخذ 
للتخفيف من حدة العجز، من خال 
املفعول  ذات  املقايسية  اإلصاحات 
بعض  ولربح  املدة،  محدود  واألثار 
الصفر  نقطة  إلى  لتعود  السنوات، 
الفعلي  التقاعد  ســن  مــن  بــالــرفــع 
التقاعدي،  املعاش  على  للحصول 
وقيمة  املــســاهــمــات  فــي  والــزيــادة 
ــرة  ــات وتــخــفــيــض أجـ ــراكـ ــتـ االشـ
املعاش، وهو ما ذهب إليه اإلصاح 
سنة  كــيــران  بــن  لحكومة  الشهير 
موظفي  على  فرضت  والتي   ،2016
ظاملا،  تراجعيا  »قــانــونــا  ــة  ــدول ال
صادما ومؤملا، قانون تراجعي أجهز 
على أهم املكتسبات، وألحق أضرارا 

كبيرة بحقوقهم في تقاعد كريم«.
في  املوظفني  مساهمة  فنسبة 
14 في  ــى  إل  10 ظــرف وجــيــز مــن 

املائة، ورفع سن اإلحالة على التقاعد 
متوسط  احتساب  مع  63 سنة،  إلى 
أجرة ثماني سنوات األخيرة كقاعدة 
آخر  بــدل  املعاش  أجــرة  الحتساب 
 2.5 من  املعامل  أجرة، مع تخفيض 
تخفيض  إلــى  أدى   ،%  2 ــى  إل  %
ما  تتراوح  بنسب  التقاعد  معاش 
بني 18 % و35 %، وباملقابل، ظلت 
الخاص  القطاع  نسبة املساهمة في 
في حدود 11.89 %، ومبدأ اإلحالة 
على املعاش عند بلوغ سن 60، غير 
أن هذا السن يخفض إلى 55 سنة 
بالنسبة لبعض الفئات من األجراء، 
علما أن معاش التقاعد بالصندوق 
جد  االجتماعي  للضمان  الوطني 
املعاش  مبلغ  يــعــادل  فهو  هــزيــل، 
الشهري  األجــر  معدل  من   %  50
بالنسبة  لــاشــتــراك  ــخــاضــع  ال
 25 من  أزيــد  أن  حيث  له،  للمؤمن 
أقل  على  إال  ال يحصلون  املائة  في 
متقاعدين  وهناك  درهم،   1000 من 

بني  ما  يتقاضون  حقوقهم   وذوي 
فقط،  درهــمــا  و250  درهـــم   500

يوضح نفس املصدر.
الديمقراطية  النقابة  وانتقدت 
املالية  وزيــرة  تصريحات  للشغل 
تعتزم  الــتــي  الخطة  بخصوص 
تكرر  والتي  تنفيذها،  الحكومة 
السابقة  الحكومات  أخطاء  نفس 
إصاح  مشروع  »طبخ  خــال  من 
إلنقاذ  استعجالي  مقايسي  جديد 
نواب  وإقناع  املدنية،  املعاشات 
والعزف  عليه،  للتصويت  ــة  األم
قدرة  بعدم  التخويف  أوتــار  على 
صناديق التقاعد على أداء معاشات 
وذوي  واملــتــقــاعــدات  املتقاعدين 
مصير  عــن  متسائلة  حقوقهم«، 
البرملانية  الحقائق  تقصي  لجنة 
األربعة  التقاعد  صناديق  حــول 
)الصندوق املغربي للتقاعد، النظام 
التقاعد،  رواتـــب  ملنح  الجماعي 

للضمان  ــي  ــن ــوط ال الـــصـــنـــدوق 
املهني  والــصــنــدوق  االجتماعي، 
توجد  والــتــي  للتقاعد(  املغربي 
على مشارف العجز واإلفاس على 
-2025 واملتوسط  القريب  املــدى 
الحكومية  التقارير  حسب   ،2030
عودتنا  التي  الدراسية  ومكاتبها 
ــوف عــلــى ســبــب مالي  ــوق عــلــى ال
محاسباتي صرف دون البحث عن 
األسباب الرئيسة التي أدخلت هذه 

الصناديق في أزمات مزمنة.
وقالت النقابة: »إن عدد املوظفني 
في  التقاعد  على  سيحالون  الذين 
في  أي  املقبلة،  سنوات  الخمس 
و2025،   2021 بــني  مــا  الــفــتــرة 
مغربي،  مــوظــف   55.666 يبلغ 
التربية  قطاعي  مستوى  على  إذ 
يبلغ  العالي،  والتعليم  الوطنية 
ألف   30 يقارب  ما  التقاعد  سن 
وزارة  مستوى  وعــلــى  مــوظــف، 
وبــوزارة  موظفا،   6240 الصحة 

العدل 1722 موظفا و1488 بوزارة 
االقتصاد واملالية، و5297 موظفا 
بوزارة الداخلية، كما أن املوظفني 
الشباب دون سن 35 سنة يمثلون 
مجموع  من  املائة  في   20.8 فقط 
معتبرة  املدنيني«،  الدولة  موظفي 
أن اإلجراءات التي تقوم بها دول 
الشيخوخة  معدالت  لديها  أخرى 
مــرتــفــعــة بــخــصــوص رفـــع سن 
على  إسقاطها  يمكن  ال  التقاعد، 
الشيخوخة  معدل  لكون  املغرب، 
عندنا هو 10.9 في املائة بالنسبة 
عدد  بينما  سنة،   65 فــوق  للفئة 
على  يحصلون  الذين  املتقاعدين 
املائة  في   42 يتجاوز  ال  املعاش 
من الساكنة النشيطة، وال يتعدى 
يساهمون  الذين  املواطنني  عدد 
 4.4 ــد  ــاع ــق ــت ال ــي صـــنـــاديـــق  فـ
عدد  أن  حني  في  مساهم،  مايني 
يصل  املعاشات  من  املستفيدين 

إلى 1.4 مليون متقاعد.
لجنة  أن  املــصــدر،  ذات  وقـــال 
في  البرملانية  الحقائق  تقصي 
أن  كشفت   ،2017 لسنة  تقريرها 
والــعــامــل  الشيخوخة  »مــســألــة 
السبب  هما  ليسا  الديمغرافي 
ــاس  ــ ــســي فـــي عــجــز وإف ــي ــرئ ال
املشكل  إن  بل  التقاعد،  صناديق 
راجع لاختاالت التي تعرفها هذه 
الريع  ثقافة  وتفشي  الصناديق، 
والفساد والتبذير وغياب الحكامة 
توظيف  ســـوء  ــذا  وكـ ــدة،  ــرشــي ال
الصندوق،  ــوال  أمـ اســتــثــمــارات 
عن  ــة  ــدول ال تخلف  عــلــى  ــاوة  عـ
ملدة  الصندوق  مستحقات  أداء 
طويلة«، داعيا إلى إلغاء اإلصاح 
ونفذته  فرضته  الــذي   املقايسي 
لتحسني  ظلما،  كيران  بن  حكومة 
عدد  غــرار  على  املتقاعدين  دخــل 
قررت  التي  االجتماعية  الدول  من 
التقاعد  مــعــاشــات  فــي  الــزيــادة 
والــنــرويــج  وإســبــانــيــا  كفرنسا 

والسويد والنمسا، وغيرها.
لتحقيق  ــه  أن النقابة  ــدت  وأكـ
التقاعد،  ملنظومة  جيد  إصــاح 
ــحــكــومــة الــقــيــام  ــى ال يــجــب عــل
ــارات نــاجــعــة، وإعــطــاء  ــي ــاخــت ب
ــة لــلــســيــاســات املــعــززة  ــويـ األولـ
األجــل  طويلة  العمالة  لتشغيل 
والــتــعــلــم مـــدى الــحــيــاة، داعــيــة 
الدخل  على  الضريبة  إلغاء  إلى 
وأداء  التقاعد  ملعاشات  بالنسبة 
صندوق  لفائدة  الدولة  متأخرات 
التقاعد بناء على القيمة الحقيقية 
املغربي  الــصــنــدوق  ملستحقات 
ــة اســتــفــادة  ــي ــزام لــلــتــقــاعــد، وإل
كل  من  واملتقاعدات  املتقاعدين 
األدنى  الحد  أو  األجور  في  زيادة 
لــأجــر الــــذي تــقــرر مـــن خــال 
االجتماعي  ــوار  ــح ال مــخــرجــات 
ــة الــنــشــيــطــة،  ــئ ــف ــى غــــرار ال عــل
للمعاش  األدنى  الحد  من  والرفع 
والتصريح  درهـــم،   3000 إلــى 
للعمال  الكامل  الحقيقي  باألجر 
ــدوق  ــصــن ــدى ال ــ ــات ل ــامـ ــعـ والـ
االجتماعي،  للضمان  الــوطــنــي 
االجتماعية  الحماية  أن  معتبرة 
اإلنسان وضرورة  من حقوق  حق 
تستوجب  واجتماعية  اقتصادية 
إعـــادة تــوزيــع الــثــروة واإلدمـــاج 
تقع  مسؤولية  وهي  االجتماعي، 
على عاتق الدولة تجاه مواطنيها 

ومواطناتها.  

تقرير نقابي يحذر الحكومة
مـــن مجازفـــة اإلصـــالح

تحت
األضواء

تسبــــب  كيف 
الفساد والريع 
إفـــــــــالس  في 

التقاعد  صناديق 

حسب لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في تقريرها لسنة 2017، فإن »مسألة الشيخوخة 

والعامل الديمغرافي ليسا هما السبب الرئيسي في عجز وإفالس صناديق التقاعد، 

بل إن المشكل راجع لالختالالت التي تعرفها هذه الصناديق، وتفشي ثقافة الريع والفساد 

والتبذير وغياب الحكامة الرشيدة، وكذا سوء توظيف استثمارات أموال صناديق 

التقاعد، عالوة على تخلف الدولة عن أداء مستحقات الصندوق لمدة طويلة«.. 



العدد: 1609 من 27 ماي إلى 2 يونيو 42022

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

عندما كان الزعيم االتحادي المهدي بنبركة يحضر في 
المنصة الشرفية بجانب عالل الفاسي، وخلفهما أحمد 

باحنيني، الكاتب العام للحكومة.

عالل الفاسي والمهدي بنبركة

   

العلمي يشهر ورقة 
المساطر في وجه بوانو  

الرباط. األسبوع

شهدت جلسة مجلس النواب، التي انعقدت 
رئيس  بني  جــداال  الــجــاري،  األســبــوع  بداية 
ورئيس  العلمي،  الطالبي  رشيد  املجلس 
والتنمية،  العدالة  لحزب  النيابية  املجموعة 
العلمي  الطالبي  عبد هلل بوانو، حيث اعتبر 
أن  مؤكدا  صائبة،  غير  بوانو  مداخلة  أن 
الــطــلــب حـــول مــوضــوع شــغــب املــاعــب لم 
انتهاء  بعد  إال  املجلس  مكتب  به  يتوصل 
اجتماعه، وبالتالي، لم يتم إدراجه في املكتب، 
يتوصل  لــم  املجلس  مكتب  أن  إلــى  مشيرا 
االقتصادي  باملجلس  يتعلق  ثاني  طلب  بأي 
واالجتماعي والبيئي، وإنما يتعلق املوضوع 

باملجلس األعلى للحسابات.
بوانو  النائب  العلمي  الطالبي  وعاتب 
للمجلس  االستفسار  بطلب  تقدمه  عدم  على 
حول  الحقيقة  ومــعــرفــة  األمـــور  لتوضيح 
مصير الطلب الذي تقدم به، قائا كان عليكم 
األحــكــام،  تــصــدروا  أن  قبل  تستفسروا  أن 
وتقولون بأن هذا مخالف للقانون والدستور، 

وينشر ذلك في محضر الجلسة.
خال  نظام  بنقطة  طالب  قد  بوانو  وكــان 
بداية الجلسة، انتقد فيها القرارات الصادرة 
تخالف  والــتــي  الــنــواب،  مجلس  مكتب  عــن 

ــور،  ــدســت ــي وال ــداخــل الــنــظــام ال
و337   152 املواد  إلى  استنادا 
واملتعلقة  املجلس،  نظام  من 
الطارئة  املواضيع  باختيار 

الـــطـــارئـــة، أو  ــر  ــيـ وغـ
عامة،  غير  أو  عامة 
على  الــواجــب  وإنما 
يرسلها  أن  املكتب 

للحكومة.

الرباح يعتزل العمل 
السياسي ويؤسس 

جمعيته الخاصة
الرباط. األسبوع

  

ــقــيــادي عــزيــز الــربــاح مــغــادرة  قـــرر ال
تجميد  قرر  بعدما  والتنمية  العدالة  حزب 
أطلق  جديدا  تنظيما  وأســس  عضويته، 
للكفاءات  »رابطة الوطن أوال ودائما«  عليه 
في  وذلك  »أمجاد«،  اسم  تحت  واملبادرات 
فئات  جميع  على  منفتح  جديد  مدني  إطار 

املجتمع املغربي.
أرضية مشروعه  في نص  الرباح  وكشف 
الجديد، أن »تأسيس هذه الرابطة جاء بناء 
من  املجتمع  فعاليات  من  العديد  رغبة  على 
واالشتغال  للعمل  الحساسيات  مختلف 
إلى  امللحة  للحاجة  نظرا  جديد،  إطــار  في 
مبادرات نوعية لإلسهام في صناعة مستقبل 
الوطن«، وأوضح أن هذه املبادرة تنطلق من 
األصيلة  بالقيم  مؤطر  جماعي  وطني  عمل 
القيم  عــلــى  ومنفتح  املــغــربــي  للمجتمع 
منفتح  جديد  إطار  ضمن  وذلك  اإلنسانية، 
الجادة  الوطنية  والفعاليات  القوى  على 
الحالية  الظرفية  أن  معتبرا  والنزيهة، 
تستجيب  نوعية  مــبــادرات  إلــى  حاجة  في 
وتحديات  التنموي  الــنــمــوذج  ــات  ــوي ألول

املرحلة والدفاع عن مصالح الوطن.
مشروع  إطاق  ضرورة  على  الرباح  وأكد 
االنتماء  مقومات  بني  وجامع  مندمج  ثقافي 
الفئات  لتأطير  العصر  وتحويات  الوطني، 
االجتماعية، وخاصة الشبابية، والحاجة إلى 
جيل جديد من اإلصاحات التي تعزز كرامة 

املواطن وتماسك املجتمع وقوة الدولة.
أوال  الوطن  »رابطة  أهداف  وبخصوص 
الهدف  أن  األرضية  ورقة  أبرزت  ودائما«، 
أجل  من  جديدة  دينامية  خلق  هو  منها 
وتقوية  الواعي،  املواطن  بناء  في  اإلسهام 
الدولة  وتثمني  واملتضامن،  الحي  املجتمع 
أن  إلى  مشيرة  والراعية،  والعادلة  القوية 
منها  ومتعددة،  متنوعة  االشتغال  مجاالت 
مواكبة املبادرات الجادة واملؤثرة والتعاون 
املجتمع،  فــي  التضامن  وتــقــويــة  معها، 
التوازن  بمنهج  املواطن  وتوعية  وتأطير 
هذه  ستعمل  إذ  والواجبات،  الحقوق  بني 
توعوية  ــرامــج  ب ــاق  إطـ عــلــى  الجمعية 
ومواكبة  واقتصادية،  وثقافية  اجتماعية 
الوعي  وتقوية  واملحلية،  الوطنية  البرامج 
وإطاق مبادرات باملناطق والفئات الهشة، 
الكبرى  القضايا  دعــم  على  العمل  ــذا  وك

للوطن محليا ودوليا.
كشفت  االشتغال،  منهجية  وبخصوص 
للعمل  تسعى  أنها  الرابطة  أرضية  ورقــة 
ــات املــتــاحــة،  ــي ــان ــك ــل واإلم ــوســائ بــكــل ال
العمل،  بها  الجاري  بالقوانني  واملــؤطــرة 
تنظيم  منها  أهدافها،  تحقيق  قصد  وذلك 
أنشطة التأطير الفكري والثقافي لألعضاء 
واملواطنني وخاصة الشباب، والقيام بتتبع 
والتنمية  العمومية  السياسات  وتقييم 
التمكني  برامج  وإعداد  واملحلية،  الجهوية 
ملواكبة املواطنني وخاصة الشباب والنساء، 

الجمعيات  ودعـــم 
والـــــــنـــــــوادي 
واملــــــــراكــــــــز 
املــتــخــصــصــة، 
برامج  ــداد  وإع
مع  الـــتـــعـــاون 
ــات  ــ ــم ــ ــظ ــ ــن ــ امل

ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
والدولية.

تعويضات خيالية تثير ضجة بين موظفي وزارة اإلسكان
الرباط. األسبوع

احتج موظفو وزارة اإلسكان والتعمير وسياسة 
تعويضات  املحظوظني  بعض  منح  على  املدينة، 
خيالية، حيث قاموا بحمل الشارات الحمراء 

داخل مقر الوزارة.

التعويضات  في  بالعدالة  املوظفون  ويطالب 
املنصوري،  الزهراء  فاطمة  الوزيرة  قامت  بعدما 
»جزافية«  بتعويضات  املوظفني  بعض  بمكافأة 
تحقيق  بفتح  يطالبون  كما  منها،  آخرين  وحرمان 
في  للنظر  مستقلة،  خاصة  لجنة  عليه  تشرف 
»تدبير منظومة التعويضات الجزافية مع محاسبة 

املتورطني، وإعادة األموال املنهوبة«.

والتهيئة  للسكنى  الوطنية  النقابة  ودعـــت 
والتعمير والبيئة املنضوية تحت لواء الكونفدرالية 
إلى  املنصوري،  الــوزيــرة  للشغل،  الديمقراطية 
التي  االختاالت  في هذه  الكاملة  املسؤولية  تحمل 
تعرفها الوزارة، متهمني إياها بتوزيع التعويضات 
واملكافئات على أساس حزبي ونقابي دون استشارة 

مسؤولي املصالح اإلدارية التي يشتغلون بها.

لشكر يدعو إلى تغيـير القوانين 
للبرلمــان الداخلــية 

الرباط. األسبوع

االتحاد  األول لحزب  الكاتب  إدريس لشكر،  شدد 
تعديل  ضرورة  على  الشعبية،  للقوات  االشتراكي 
الفرق  دور  لتقوية  للبرملان،  الــداخــلــي  الــنــظــام 
البرملانية واملعارضة على الخصوص، وذلك لضمان 
الدستورية  للمقتضيات  طبقا  املؤسساتي  التوازن 
السلطة  بني  والتكامل  التعاون  عاقة  وترسيخ 

التنفيذية والتشريعية.
وأكد لشكر في اجتماع باملقر املركزي لحزبه مع 

البرملان  أجهزة  تقوية  أهمية  على  البرملانيني، 
توفير  ــال  خ مــن  املــعــارضــة،  دور  وتــعــزيــز 
عليها  املنصوص  والوسائل  اآللــيــات  كافة 
نظام  وضــع  يتطلب  ــذي  ال ــر  األم دستوريا، 

يخدم  املجلس  داخــل  ديمقراطي  داخلي 
والرقابي  التشريعي  الدور  ويقوي 

للبرملانيني والبرملانيات.
ولم يفوت لشكر الفرصة دون 
أن يشيد بالدور اإليجابي الذي 
تلعبه املعارضة االتحادية في 
الغرفتني التشريعيتني، سواء 
على املستوى التشريعي أو 

الرقابي من أجل الدفاع عن املكتسبات االجتماعية 
السياسي  الوضع  ظل  في  والسياسية،  والحقوقية 

واالقتصادي واالجتماعي الذي تعيشه الباد.
االتحادية  املعارضة  أن  املصدر،  نفس  وأضاف 
اإليجابي  التفاعل  استطاعت  النواب  مجلس  في 
من  بالرغم  واالجتماعية  االقتصادية  الوضعية  مع 
التعقيدات والصعوبات، داعيا األعضاء االتحاديني 
حتى  املعارضة،  بمهام  النهوض  على  العمل  إلى 

تكون فاعلة في دعم األولويات االجتماعية.
من جهته، أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق 
التشبث  ضـــرورة  على  ــحــادي،  االت البرملاني 
من  التي  والبناءة،  املسؤولة  باملعارضة 
للباد،  الكبرى  القضايا  خدمة  شأنها 
من  املــواطــنــني  قضايا  عــن  والــتــرافــع 
االجتماعية  أوضاعهم  تحسني  أجــل 
واالقتصادية وتحقيق العدالة املجالية، 
وأشار إلى مختلف األنشطة التي 
في  النيابي  الفريق  نظمها 
مجلس النواب، واملتمثلة في 
واللقاءات  الدراسية  األيــام 
الــقــطــاعــيــة، والـــنـــدوات، 
ــرأي  ــل تــنــويــر الـ مــن أجـ
مختلف  ومناقشة  العام 

القضايا.

الوزير عبد اللطيف وهبي أمام مطلب الرحيل 

الرباط. األسبوع

التصحيحية  ــحــركــة  ال طــالــبــت 
األمني  واملعاصرة،  األصالة  بحزب 
وهبي،  اللطيف  عبد  للحزب  العام 
أو  القيادة،  من  استقالته  بتقديم 

من وزارة العدل، بسبب »عجزه عن 
تبني مواقف الحزب، بمبرر اختاف 
املشاركة  موقع  عن  املعارضة  موقع 

في الحكومة«.
وقــــالــــت الـــحـــركـــة 
»إن  الــتــصــحــيــحــيــة: 
املـــوقـــع الــحــكــومــي 
لانقاب  مبررا  ليس 
الحزب  مواقف  على 
بدعوى  وبرامجه، 

وجود  إلى  مشيرة  الحكومي«،  التدبير  إكراهات 
ضعف في التعبير عن مشروع الحزب وبرنامجه، 
في  الــشــركــاء  مــع  الــتــوافــق  إطـــار  فــي  وتنزيله 

الحكومة واملجالس املنتخبة.
لـ»البام«  العام  األمــني  الحركة  وحملت 
بني  التوفيق  في  نجاحه  عــدم  مسؤولية 
صورة  عن  والــدفــاع  الحكومي  االلــتــزام 
ــه تــجــاه  ــات ــزام ــت ــال الـــحـــزب والـــوفـــاء ب
وثقتها،  أصواتها  منحته  التي  الجماهير 

خرجاته  »املرتجلة وغير منتقدة 
ــة  ــ ــؤول ــســ ــ ــي تــضــر امل ــ ــت ــ ال
الــــــــحــــــــزب بــــصــــورة 

سخط  وتجلب 
العام«،  ــرأي  ال
تعبيرها،  وفق 
واعــتــبــرت أن 
من  ــد  ــدي ــع ال
ــرارات  ــ ــق ــ ال

سيدفع  العام  األمــني  عنها  عبر  التي  واملواقف 
التصادم مع حساسيات  قبيل  الحزب ثمنها، من 
مدنية ونقابية، وقطع الطريق على عمل جمعيات 
في  العام  املال  حماية  وجمعيات  املدني  املجتمع 

التصدي لجرائم تبديد املال العام.
الوطني  املجلس  التصحيحية  الحركة  ودعــت 
للحزب، إلى التدخل للفصل بني مواقف األمني العام 
مواقف  وبني  الحكومة،  في  العضو  العدل  ووزير 
الحزب التي ال تتقاطع دائما مع القرار الحكومي، 
عمليات  في  العام  األمني  تصرفات  بتقييد  مطالبة 
بيع وشراء املقرات، خاصة بعدما تم مؤخرا شراء 

ثاث مقرات دون إشراك املكتب السياسي.
املكتب  تمكني  ضــرورة  على  الحركة  وأكــدت 
السياسي من لعب دور في رسم سياسات الحزب 
كاملة، عوض أن يظل غرفة تسجيل صامتة تمرر 
قرارات األمني العام، مطالبة بإحداث لجنة تتولى 
الحزب  مكانة  تحفظ  تواصلية  سياسة  صياغة 

وصورته لدى الرأي العام الوطني. وهبي

الرباحلشــكر

العلمي



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
5 العدد: 1609 من 27 ماي إلى 2 يونيو 2022

كـواليـس  األخبــار

ما خفي
الحقوقيني  ــوات  ــ أصـ تــعــالــت 
ونشطاء حماية املال العام في مواجهة 
عينه  وضع  الذي  ألزا«،  شركة  »لوبي 
من جديد على صفقة التدبير املفوض 
رغم  مــراكــش،  فــي  الــحــضــري  للنقل 
األعلى  املجلس  عن  الصادرة  التقارير 
حماية  وشكايات جمعيات  للحسابات 
املال العام، ويظهر في الخلفية شريك 
آخر)..(، فهل تنتبه العمدة املنصوري 

ووالي مراكش إلى مخاطر املوقف؟

مصير  في  تفاؤال  التحاليل  أكثر 
وزراء العدالة والتنمية السابقني، هو 
التحليل الذي قال بأن الوزير السابق 
»جمعية  عبد العزيز الرباح سيؤسس 
لكل الديمقراطني«.. فهل يستوي الذي 
خرج من دواليب الدولة مع الذي خرج 
بشكل  االنــتــخــابــات  خسر  حــزب  مــن 

مهني)..(؟

الحقوقيني  مــن  واحـــد  شــوهــد 
األبواب  يطرق  وهو  مؤخرا،  الكبار، 
بملف  متعلق  ملشكل  حــل  عــن  بحثا 
ضد  اشتغل  الــذي  الحقوقي  مــرض.. 
الدولة ودخل الصف مع الدولة ثانيا، 
وقع في وضع محرج، بعد دخوله في 

شنآن مع املستخدمني)..(.

تـــطـــرح تـــســـاؤالت كــبــيــرة حــول 
الصراع  يطبع  الذي  الحاد  التنافس 
الحسن  جامعة  رئاسة  منصب  حول 
ــان بــيــد الــوزيــرة  ــذي كـ ــ ــي، ال ــان ــث ال
والواقع،  حيار،  عواطف  االستقاللية 
تتمثل  الحكومة  في  سابقة  تجربة  أن 
الناطق  الناصري،  خالد  تجربة  في 
الحكومة،  بــاســم  السابق  الرسمي 
للمدرسة  كمدير  منصبه  على  حافظ 
وزيرا،  عني  أنه  رغم  لإلدارة  الوطنية 
انــتــهــى من  بــعــد أن  لــــإلدارة  وعـــاد 
الوزارة)..(، بينما اليوم يتهم الوزير 

امليراوي بدعم مرشح من »البام«.

في  الــقــيــادي  ملف  تأجيل  تـــم 
العالي  عبد  والتنمية  العدالة  حزب 
حامي الدين، من قبل غرفة الجنايات 
االستئناف  بمحكمة  االبــتــدائــيــة 
 ،2022 شتنبر   20 غاية  إلى  بفاس 
البت  تأجيل  املحكمة  هيئة  وقــررت 
وعضو  السابق  البرملاني  قضية  في 
حاليا،  لـ»البيجيدي«  العامة  األمانة 
إعــداد  أجــل  من  الوقت  الدفاع  ملنح 
لجميع  واالســتــمــاع  الـــدفـــوعـــات، 
األطراف، والتهمة هي »املساهمة في 
القتل العمد« في قضية مقتل الطالب 
التي  بنعيسى،  الجيد  أيــت  محمد 

تعود أطوارها لسنة 1993.

بعد  وزيرين  بني  الخالف  حسم 
والثقافة  الشباب  وزارة  توصلت  أن 
مــع وزارة  ــاق  ــف ات إلـــى  ــواصــل  ــت وال
األولــي  والتعليم  الوطنية  التربية 
أطر  ملف  بتسوية  يقضي  والرياضة، 
تنقيلهم  تم  الذين  والرياضة  الشبيبة 
قطاع  فصل  بعد  التعليم،  وزارة  إلى 
الرياضة عن قطاع الشباب، وبموجب 
التربية  وزارة  بها  توصلت  مراسلة 
والثقافة  الشباب  وزيــر  من  الوطنية 
والتواصل، املهدي بن سعيد، وتفعيال 
لــالتــفــاق املــبــرم بــني الـــوزارتـــني، تم 
رياضية  السوسيو-  املــراكــز  اعتبار 
الشباب،  التي يشتغل بها أطر  للقرب 

تابعة لقطاع الشباب. 

اتساع دائرة الغاضبـين من ساجد بعد إسناد 
مهمة تدبير الحزب لشخص »غريب«

الرباط. األسبوع

 
الدستوري  االتحاد  حزب  يعيش 
إقــدام  بسبب  ســاخــن،  صفيح  على 
على  ســاجــد،  محمد  الــعــام  األمـــني 
الحزب  عن  غريب«  »شخص  تعيني 
اســتــشــارة  دون  مــهــم  منصب  ــي  ف

أعضاء املكتب السياسي.
منح  فقد  مطلعة،  مصادر  وحسب 
الخاصة،  شركته  في  إطــارا  ساجد 
واألمــور  النفقات  تدبير  مسؤولية 
وأيضا  والــبــرامــج،  للحزب  املالية 

املجلس  اجــتــمــاع  عــلــى  اإلشــــراف 
الوطني.

أعضاء  بني  كبير  استياء  ويسود 
منح  بسبب  ــوري  ــدســت ال ــحــزب  ال
هـــذا الــشــخــص صــالحــيــات داخــل 
األمور  على  لإلشراف  املركزي  املقر 
املؤطرة  للحزب،  واملالية  ــة  اإلداريـ

بالقانون الداخلي.
املجلس  عقد  إلى  ساجد  ويسعى 
األعضاء،  من  محدود  بعدد  الوطني 
يرفضون  الذين  املعارضني  وإقصاء 
العامة  األمانة  رأس  على  استمراره 
لـــ»الــحــصــان«، حــيــث يــصــل عــدد 
عضو  ألف  حوالي  املجلس  أعضاء 

في مختلف الجهات.
ساجد  معارضو  بــات  وقــد 

ــراع  ــاإلســ ــ ــه ب ــون ــم ــه ــت ي
املؤتمر  عــقــد  نــحــو 
دون  ــي  ــ ــن ــ ــوط ــ ال
املؤتمرات  تنظيم 
ــة  ــ ــي ــ ــم ــ ــي ــ ــل ــ اإلق
ــة  ــ ــوي ــ ــه ــ ــج ــ وال
ــص  ــن ــي ي ــ ــتـ ــ الـ
القانون  عليها 
األســــــــاســــــــي 
ــلـــحـــزب، قــبــل  لـ
ــاب إلــى  ــ ــذه ــ ال

املؤتمر العام.
ساجد

البركة يطالب 
بمنـــع سقــي 

المساحات الخضراء 
بمياه الشرب
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قال نزار البركة، وزير التجهيز 
املياه  نـــدرة  مشكلة  أن  ــاء،  ــ وامل
في  حقيقية  إشكالية  أصبحت 
املغرب، بعدما أكدت جل الدراسات 
الدول  بني  من  اململكة  أن  الدولية 
بسبب  صعوبات  ستعاني  التي 

التغيرات املناخية.
نظمه  لقاء  خالل  البركة  وأكــد 
واالجتماعي  االقتصادي  املجلس 
والبيئي مؤخرا، حول »االقتصاد 
على  يتوفر  املغرب  أن  الدائري«، 
بفضل  ــاء  امل لتخزين  إمكانيات 
ســدا(،   149( ــســدود  ال سياسة 
التي تسمح بتخزين 19 مليار متر 
ظاهرة  وانتقد  ــاء،  امل من  مكعب 
للشرب  الصالحة  املياه  استعمال 
الخضراء  املــســاحــات  سقي  فــي 
والغولف، في الوقت الذي يعاني 
كبير  خصاص  من  مواطنون  فيه 
هذه  سقي  إلــى  داعيا  املــاء،  في 
وعدم  العادمة،  باملياه  الفضاءات 
للشرب،  الصالحة  املياه  تبذير 
املــوارد  في  تباينا  »هناك  وقــال: 
أن  إذ  اململكة،  مناطق  بني  املائية 
املائية  ــوارد  امل من  املائة  في   51
مركزة في 7 في املائة من املساحة 
الــوطــنــيــة فــقــط، وبــالــضــبــط في 
بينما  وسبو،  اللوكوس  حوضي 
من  الجهات  مــن  العديد  تعاني 

ضعف املوارد املائية«.

مؤشرات احتقان نقابي ضد وزيرة التضامن واألسرة 
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التنمية  لــوكــالــة  الوطنية  النقابة  قـــررت 
االتحاد  لــواء  تحت  املنضوية  االجتماعية، 
ووقفة  وطني  إضراب  خوض  للشغل،  املغربي 
التضامن واإلدماج  أمام مقر وزارة  احتجاجية 
االجتماعي واألسرة، يوم 2 يونيو املقبل، تعبيرا 
دعــوات  تجاه  الـــوزارة  لسياسة  رفضها  عــن 
الحوار، وإهدار حقوق األطر واملستخدمني في 

الترقية وتجاهل املراسالت.
وسجل املكتب الوطني للنقابة خرق الوزارة، 
في  حــيــار،  عــواطــف  رأســهــا  على  توجد  التي 
مناسبات عدة لقاعدة التمثيلية، باعتبارها من 
عامة  املؤسساتي  االجتماعي  الحوار  مرتكزات 
والحوار القطاعي خاصة، منتقدا تحويل وزارة 
التضامن واألسرة إلى فضاء للتجارب الحزبية 

مع  لعملها  واضــح  تصور  غياب  في  الضيقة 
مؤسسات القطب االجتماعي.

التنمية  لوكالة  الوطنية  النقابة  ودعـــت 
التدخل  ــى  إل الحكومة،  رئــيــس  االجتماعية 
التدبيري  بـ»العبث  وصفته  ما  وقف  أجل  من 
بالوزارة«، مشيرة إلى »وجود فراغ مؤسساتي 
داخل وكالة التنمية االجتماعية بشكل مقصود 
من أجل تعزيز التحكم والتدبير من مقر الوزارة 
التوافق  انــتــظــار  فــي  حزبية  ألجــنــدة  خــدمــة 

الحزبي حول كعكة املسؤولية داخل الوكالة«.
عواطف  ــرة  ــوزي ال النقابة  مكتب  وطــالــب 
انسجاما  قطاعي،  وحــوار  نقاش  بفتح  حيار، 
أوصى  الذي  االجتماعي  الحوار  توصيات  مع 
الحقوق  ــادة  وإع القطاعية،  الــحــوارات  بفتح 
نقابية،  ألسباب  منها  جردوا  الذين  ألصحابها 
إقالة  فــي  الوصية  ــوزارة  الـ تــدخــالت  منتقدا 
ألهواء  إرضــاء  بالوكالة  املسؤولني  وتنصيب 

حزبية ضيقة.
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الطلبة  ــاط  أوسـ فــي  كبير  اســتــيــاء  يــســود 
برمجة  بسبب  الجامعية،  املؤسسات  بمختلف 
شهر  نهاية  مع  والنهائية  العادية  االمتحانات 
يتم  أن  دون  يونيو،  وبداية شهر  الجاري  ماي 
للتحضير واالستعداد  زمنية  فترة  الطلبة  منح 
املــحــاضــرات  دروس  وأن  سيما  ال  الــكــافــي، 

استمرت إلى غاية شهر ماي.
احتجاجية  وقفات  الجامعات  بعض  وعرفت 
من قبل الطلبة، وتقديم عرائض من أجل تأجيل 
يونيو،  شهر  نهاية  غــايــة  ــى  إل االمــتــحــانــات 
التي  الجامعية  املؤسسات  بعض  غــرار  على 
من  تمكينهم  بغية  الطلبة  ملطالب  استجابت 

التحضير الجيد واستكمال البحوث النهائية.
العلوي،  مصطفى  ــال  ق الــســيــاق،  هــذا  فــي 
»مختلف  أن  الطالبي،  التجديد  منظمة  رئيس 
تباينا  تعرف  املغرب  في  الجامعية  املؤسسات 
بل  االمتحانات،  إجـــراء  وصيغة  توقيت  فــي 
في  الشعب  بــني  والصيغة  التوقيت  يتباين 
أن  مضيفا  الــواحــدة«،  الجامعية  املؤسسة 
تعتبر  املفتوح  االستقطاب  ذات  »املؤسسات 
باحترافية  االمتحانات  تنظيم  في  ارتباكا  أكثر 
من نظيرتها ذات االستقطاب املحدود، ألن هذه 
أقل،  طلبة  وعدد  أكثر  أطر  على  تتوفر  األخيرة 
كما أنها ال تهدر الوقت داخل املوسم الجامعي«.
كبيرا  ارتباكا  هناك  أن  املصدر،  نفس  وأكد 
الجامعية،  باملؤسسات  االمتحانات  إجراء  في 
االمتحانات  فيها  انطلقت  مؤسسات  هناك  إذ 
أخــرى  مــؤســســات  ستنهي  فيما  ــة،  ــادي ــع ال

يوليوز،  شهر  أواخر  االستدراكية  االمتحانات 
علما أن هذه السنة عرفت تأخر انطالق املوسم 
الجامعي الذي أثر بشكل جلي على التحصيل 

الدراسي للطلبة.
الوطني  االتحاد  نشطاء  أحد  أكد  جانبه،  من 
شهدت  الجامعات  مختلف  أن  املغرب،  لطلبة 
التي  االمتحانات،  برمجة  بسبب  احتجاجات 
جاءت في وقت الزال طلبة مجموعة من الشعب 
يتلقون الدروس ويحضرون البحوث، إلى جانب 
املاضي،  فبراير  شهر  في  املتأخرة  االنطالقة 
الضوابط  دفتر  في  يكمن  املشكل  أن  وأضــاف 
يؤطر  قانون  بمثابة  يعد  الــذي  البيداغوجية، 
سلك اإلجازة، ويعطي لإلدارة الصالحية لبرمجة 
االمتحانات في أي وقت دون إعطاء الطلبة فترة 
لتدقيق  مراجعة  إلى  ويحتاج  للتحضير،  زمنية 

وتحديد مواعيد االمتحانات الجامعية.

طلبة الجامعات يحتجون على توقيت االمتحانات 

انتقادات لوزارة األوقاف بعد الزيادة في تكاليف الحج
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عبر  املغاربة  من  العديد  عبر 
االجتماعي،  التواصل  مواقع 
الــزيــادة  مــن  سخطهم  عــن 
التي فرضتها وزارة األوقاف 
ــشــؤون اإلســالمــيــة على  وال
مناسك  أداء  فــي  الراغبني 
الحج، والتي فاقت 6 ماليني 

سنتيم.
ــؤالء  واعــتــبــر هـ

أن  الـــنـــشـــطـــاء، 
هـــذه الـــزيـــادة 
معقولة،  غير 
بل إنها تأتي 

االجتماعية  الظروف  مع  باملوازاة 
املغاربة  يعيشها  التي  الصعبة 
ــراء الـــزيـــادات األســاســيــة في  جـ
املواد األساسية، مما يحرم املئات 
يحلمون  الذين  املواطنني  من 
ــن  ــ ــاك ــ ــارة األم ــ ــزيـ ــ بـ
أداء  مــن  املــقــدســة، 
في  الخامس  الركن 

اإلسالم.
وفــــــــــــي نـــفـــس 
ــف  ــاق، وصـ ــ ــي ــ ــس ــ ال
الفريق االشتراكي 
ــي مــجــلــس  ــ ف
الــــنــــواب، 
ــغ  ــ ــل ــ ــب ــ امل
الـــــــــــذي 
ــه  ــ ــددت ــ ح

هلل  بــيــت  لــحــج  األوقــــاف  وزارة 
مقارنة  فيه  مبالغ  أنــه  ــحــرام،  ال
األخــرى  الــدول  من  مجموعة  مع 
األسباب  عن  متسائال  املــجــاورة، 
إلى  الوصية  الــوزارة  دفعت  التي 
ألفا   63 إلى  الحج  مصاريف  رفع 
و800 درهم، وهو مبلغ غير شامل 

لباقي املصاريف.
أن  األوقــاف  وزارة  وقالت  هــذا، 
املوسم  هذا  خالل  الحج  مصاريف 
63800 درهم غير  محددة في مبلغ 
كل  داعية  الجيب،  ملصاريف  شامل 
)قرعة  ــشــروط  ال فيه  تــوفــرت  مــن 
أن  والتلقيح(،  السن  وشرط   2019
دفعة  املصاريف  مبلغ  بإيداع  يقوم 
واحدة بإحدى وكاالت »البريد بنك« 
في الفترة ما بني 30 ماي و3 يونيو. التوفيق
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ملف  األسبوع

 ،24 الـ  للجنة  اإلقليمي  املؤتمر  في 
الجزائر  أن  على  التأكيد  هــال  جــدد 
الصحراء  قضية  فــي  رئيسي  ــرف  ط
املغربية، من خال أدلة تاريخية، أهمها 
رسالة موجهة من ممثل الجزائر الدائم 
19 نونبر  بـ  املتحدة مؤرخة  األمم  لدى 
بأن األطراف  1975، ذكر فيها بوضوح 
الجزائر  هي  الصحراء  بقضية  املعنية 
وكالة  )املصدر  وموريتانيا  واملغرب 
املغرب العربي لألنباء، 13 ماي 2022(.
وبــخــصــوص أســطــوانــة الــجــزائــر 
الشعب  »حــق  دائــمــا وهــي  ــررة  ــك امل
ــي تــقــريــر مــصــيــره«،  ــصــحــراوي ف ال
الجزائري  نظيره  هــال  عمر  خاطب 
قائا: ))أنتم تطالبون بتقرير املصير 
في  تحتجزونهم  شخص  ألــف   20 لـ 
مخيمات تندوف، لكنكم تصادرون حق 
سكان يبلغ عددهم 12 مليون نسمة((، 
مذكرا إياه بأن ))شعب القبايل خضع 
الفرنسي  ثــم  العثماني  لاستعمار 

عن  ــرب  أع كما  الــجــزائــري((،  واآلن 
أسفه لكون األمر يتعلق بأطول احتال 
املسؤول  وتساءل  إفريقيا،  تاريخ  في 
املغربي: ملاذا ال تسمح الجزائر لشعب 
عن  والتعبير  مصيره  بتقرير  القبايل 
على  بحرية،  مصيره  واختيار  نفسه 
مخيمات  لسكان  به  تطالب  ما  غــرار 

تندوف؟
الخاص  األخير  التصريح  هذا  كان 
هال،  عمر  طرف  من  القبايل  بمنطقة 
من  جديدة  تصريحات  بحرب  إيذانا 
فبعد  الجزائريني..  املسؤولني  طرف 
انتهاء أشغال املؤتمر الـ 24 بيومني، 
ــذي يشغل  ــ ال بـــانـــي،  ــار  ــم ع خـــرج 
للصحراء  الخاص  »املبعوث  منصب 
واملغرب العربي لدى وزارة الخارجية 
لوسائل  بتصريحات  الــجــزائــريــة«، 
عمر  خالها  من  هاجم  محلية  إعــام 
كانت  تصريحاته  أن  ــد  وأكـ ــال،  هـ
للشعب  الوطنية  الــوحــدة  تستهدف 

))إن  قائا:  كامه  وتابع  الجزائري، 
املغرب دولة أنشأها الجنرال ليوطي، 
التي  الوطنية  الــروح  معنى  يفهم  لن 
تغمر الشعب الجزائري من أجل وحدته 
الدبلوماسي  وأضـــاف  الــتــرابــيــة((، 
للتفاهات  قراءتنا  ))لدى  الجزائري: 
يسعنا  ال  السفير،  بها  جــاء  الــتــي 
سكان  آالف  مصير  في  التفكير  سوى 
منطقة الريف باملغرب السلميني الذين 

يتعرضون للقمع((، وفق تعبيره.
مــا تــفــوه بــه املــســؤول الــجــزائــري 
ما  لكن  الرد عليه في مجلدات..  يمكن 
كاملة،  التصريحات  هــذه  من  يهمنا 
هــو حــديــث عــمــار بــانــي عــن الريف 
إلى  ــا  دع عندما  الــريــف  أبــنــاء  وعــن 
خال  من  ونحاول  مصيرهم،  تقرير 
امللف استعراض جانب خفي من  هذا 
الجزائرية،  املغربية  العاقات  تاريخ 
التحرير  جبهة  عــاقــة  وخــصــوصــا 
الــجــزائــريــة بــالــريــف، خــال أحــداث 

خال  من  وذلــك   ،1959-1958 الريف 
تؤكد  الفرنسي  األرشيف  من  وثائق 
في  الجزائرية  التحرير  جبهة  تــورط 
الوثائق  الــريــف، وهــذه  دعــم أحــداث 

مصدرها وزارة الخارجية الفرنسية.

الوثيقة األولى: 
تحالف مصر وجبهة 

التحرير الجزائرية من أجل 
تأجيج الوضع في الريف

تعتبر أحداث الريف التي وقعت بني 
أهم  من  واحدة  و1959،   1958 سنتي 
خال  املغرب  شهدها  التي  األحــداث 
إلى  تلقي  زالت  وما  العشرين،  القرن 

اليوم بظالها على عاقة الدولة 

تحول المؤتمر اإلقليمي للجنة الـ 24، الذي انعقد بين 
بمدينة  الجاري  الشهر  من  عشر  والرابع  عشر  الحادي 
كاستريس عاصمة سانت لوسيا، إلى صراع جديد بين 
الطرفين  بين  المالسنات  بدأت  فقد  والجزائر..  المغرب 
عندما تهجم رئيس الوفد الجزائري بالمؤتمر، نادر العرباوي، على نائبة 
رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، غال بهية، بعدما فضحت وضعية 

السفير عمر  ليرد عليه  بالجزائر،  حقوق اإلنسان في مخيمات تندوف 
من  اآلالف  مئات  تمثل  غال  بهية  بأن  المغربي،  الوفد  رئيس  هالل، 
أن  هالل،  عمر  وأضاف  بمغربيتهم،  المتشبثين  الصحراء  مواطني 
ألف صحراوي من  الذهب تمثل 20  الداخلة وادي  رئيس جهة  نائبة 
النساء والرجال واألطفال وأبناء العمومة واإلخوة واألمهات، الذين 

يتعرضون لالحتجاز في مخيمات تندوف بالجزائر.

سعد الحمريأعد الملف: 

بعد دعوة مسؤول جزائري إلى تقرير 
المصير في الـريف

وثائق فرنسية تؤكد تورط أطراف جزائرية 
في أحداث الريف 1959-1958
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الحدث،  هذا  أهمية  ورغــم  باملنطقة، 
ضعيفة،  زالت  ال  حوله  األبحاث  فإن 
إلقاء  من  بأس  وال  لحساسيته،  نظرا 
عالقة  خاصة  عليه،  األضــواء  بعض 
وموقفها  الجزائرية  التحرير  جبهة 
مما وقع، علما أن هذه األخيرة كانت 
وجمع  للتدريب  بالريف  مراكز  لها 
هناك  كانت  فقد  وتوزيعها..  األسلحة 
تطوان  مــركــزي  أهمها  مــراكــز  ــدة  ع
من  وثيقتني  أيدينا  وبني  والناظور، 
بصريح  تشيران  الفرنسي  األرشيف 
طرف  من  تدخل  وجــود  إلــى  العبارة 
أحداث  في  الجزائرية  التحرير  جبهة 

الريف.
ملا  ــى  األولـ ــشــرارة  ال انطلقت  لقد 
أكتوبر   2 الريف، يوم  يعرف بأحداث 
1958، عندما أقدم زعماء حزب الحركة 
الشعبية على إعادة دفن رفات شهداء 
التحرير،  لجيش  األولـــى  االنطالقة 
الذي  املساعدي،  عباس  ضمنهم  ومن 
بخصوص  االتــهــام  ــع  أصــاب كــانــت 
االستقالل،  حزب  إلى  توجه  اغتياله 
التعبير  هو  ذلك،  وراء  السبب  وكان 
عن حضور الحزب كقوة سياسية رغم 
العامة  الحريات  ظهير  صــدور  عــدم 
الذي من خالله يمكن أن يكتسب حزب 

الحركة الشعبية صبغة قانونية.
مدة  الريف  في  التمرد  استمر  وقد 
حزب  سيطرة  عن  وخــرج  الزمن،  من 
خالله  ووقــعــت  الشعبية،  الــحــركــة 
وبدأ  أطراف،  عدة  وتداخلت  تحوالت 
وأشارت  خارجي،  تدخل  عن  الحديث 
تدخل  وجـــود  ــى  إل الــتــقــاريــر  بعض 
أيادي  حضور  وكذلك  خفي،  مصري 
وفي  الستار،  خلف  تلعب  إسبانية 
املصري،  التدخل  عن  الحديث  خضم 
املــغــاربــيــة بعض  املــنــطــقــة  شــهــدت 
املشاكل بني جبهة التحرير الجزائرية 
وكل من املغرب وتونس، حيث عرفت 
عــالقــات املــغــرب بــالــجــبــهــة فــتــورا 
التي كانت  بالتزامن مع االضطرابات 

تشهدها منطقة الريف.
تونس  كانت  ــك،  ذل مع  ــوازاة  ــامل وب
مسرحا لنشاط خطير لجبهة التحرير 
الــجــزائــريــة فــوق تــرابــهــا، وهــو ما 
وهي  العموري«،  بـ»مؤامرة  يعرف 
العقيد  بها  ــام  ق انقالبية  مــحــاولــة 
الكحل،  ومصطفى  العموري  محمد 
املؤقتة  الحكومة  ضــد  الــقــادة  أحــد 
وكانت  وتونس،  املغرب  من  املقربة 
حكومة  إنشاء  إلــى  تهدف  املحاولة 
ملني  محمد  الدكتور  يترأسها  أخــرى 
جمال  طروحات  من  املقرب  الدباغني، 

عبد الناصر. 
ومما ال ريب فيه، أن هذه التطورات 
ــج، خــاصــة وأن  ــائ ــت ــهــا ن كــانــت ل

منظمة  حركة  أصبح  الــريــف  تمرد 
قبيلة  فيها  تتحكم  صــارت  بعدما 
كــان يوحي  مــا  بني وريــاغــل، وهــو 
ما  خطبا  بــأن  املغاربة  للمسئولني 
دخــول  عــن  الــطــرف  غــض  دون  يقع، 
جبهة التحرير الجزائرية في مشاكل 
مع املغرب وتونس، والذي كشف ما 
وقــع في هــذه األخــيــرة، وأن أيــادي 

مصرية هي التي كانت تحركه. 
 ،385 الرقم  تحمل  رسالة  تلخص 
1958، بعث  1 دجنبر  مؤرخة بتاريخ 
القائم بأعمال فرنسا في املغرب  بها 
أصبح  ما  بالده،  خارجية  وزير  إلى 
ويتعلق  املــغــرب،  في  الوضع  عليه 
هناك  أن  تقول  دعاية  بظهور  األمــر 
والخطابي  القاهرة  تقودها  مؤامرة 
ضـــد كـــل مـــن املـــغـــرب وتـــونـــس، 
الرسالة:  تقول  املغرب،  وبخصوص 

))إن محمد بن عبد الكريم الخطابي، 
إلى  يسعى  أصبح  مصري،  وبدعم 
ربط الثورة الجزائرية باملتمردين في 
الريف، عن طريق محاولة توحيدهما 
أهداف  لها  واحــدة  حركة  وجعلهما 

واحدة وعمل مشترك((. 
حسب  الدعاية،  هــذه  صاحب  أمــا 
نفس الرسالة، فهو الحبيب بورقيبة، 
معلومات  الفاسي  لعالل  قــدم  الــذي 
جبهة  أعــضــاء  بعض  تــواطــؤ  حــول 
التحرير الجزائرية مع كل من الحركة 
الشعبية وحزب الشورى واالستقالل 
لهم،  الخطابي  ودعـــم  ــريــف،  ال فــي 
ــى أن عــالل  إلـ الــوثــيــقــة  ــارت  ــ وأشـ
بفكرة  تماما  مقتنعا  أصبح  الفاسي 
أنه  حيث  الــريــف،  فــي  مصر  تدخل 
أمام  أثناء مقامه في مدريد، استنكر 
في  مصر  تدخل  اإلسبان  محاوريه 

الشؤون الداخلية للمغرب.
وبــخــصــوص مــوقــف الــقــصــر من 
السفير  يستبعد  لم  املعلومات،  هذه 
الفرنسي أن يكون امللك قد تفاعل مع 
هذه األخبار، حيث أنه من املمكن أن 
فرحات  زيــارة  من  استفاد  قد  يكون 
و27   22 بني  ما  املغرب  إلى  عباس 
السفير  حسب  يكن،  لم  إن  نونبر، 
الفرنسي دائما، هو الذي ساعد على 
هذه الزيارة، من أجل انتزاع ضمانة 
التحرير  تفيد بعدم تدخل جبهة  منه 

الجزائرية في الريف.
ولي  الحسن،  مـــوالي  األمــيــر  ــا  أم
نفس  حسب  ودائــمــا  آنـــذاك،  العهد 
خالل  يتمنى  أصبح  فقد  الرسالة، 
الزيارة التي كان ينوي القيام بها إلى 
القاهرة، لقاء الخطابي، وتحذيره من 
وعلى  عليه  بالريف  يقع  ما  عواقب 
عائلته، وخلص صاحب الرسالة إلى 
أن فكرة دعم مصر والخطابي لحركة 
توظيف  الريف عن طريق  في  التمرد 
جبهة التحرير الجزائرية في طريقها 
من  بها  مسلمة  فكرة  تصبح  أن  إلى 
من  وإنما  فقط،  املغاربة  ليس  طرف 
أيضا، على  املغاربيني  الزعماء  طرف 
تقودها  مــؤامــرة  هــنــاك  أن  اعتبار 
املغرب وتونس،  القاهرة ضد كل من 
فكرة  بلورة  في  يساهم  قد  ما  وهو 

التضامن املغاربي.

لم يكن استقالل الجزائر بمثابة نهاية األزمة في شمال إفريقيا، بل كان بدايتها فقط.. فقد 
دخلت الجارة الشرقية للمملكة في نزاعات حدودية مع كل من المغرب وتونس، وانتهى 

بها المطاف إلى دعم جبهة البوليساريو االنفصالية بداية من نزاع الصحراء، حيث أورد البشير 
الدخيل، وهو أحد القياديين المؤسسين لجبهة البوليساريو والذين اختاروا العودة إلى 

المغرب: ))إن الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، قال مرة خالل اجتماع مع مؤسسي 
الجبهة في السبعينات من القرن الماضي: سأضع حجرا في نعل المغرب(( في إشارة إلى 

دعمه لمساعي البوليساريو لتأسيس دولة مستقلة في الصحراء المغربية.

رغم ما تردد في الوثائق بقوة حول تدخل جبهة التحرير الجزائرية في أحداث الريف، ووجود مخطط 

ثالثي بينها وبين الخطابي ومصر، إال أن الموقف المغربي الرسمي لم يشر إليها ولو بإشارة بسيطة، 

ولم يتهمها بصريح العبارة، كما أن عمل جبهة التحرير الجزائرية لم يتأثر ولم تعرقله السلطات المغربية 

بعد نهاية أحداث الريف، واستمر الدعم المغربي للجبهة إلى أن حصلت الجزائر على استقاللها..

هالل
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ملف  األسبوع

الوثيقة الثانية: 
تأكيد السفير الفرنسي 

لوجود تدخل من جبهة 
التحرير الجزائرية في 

الريف

مع تطور أحداث الريف، بدأ الحديث 
عن دور محتمل للخطابي فيما كان يقع 
في الريف، حيث جاء في مجلة »الربيع« 
الخطابي  أن  ))يظهر  يلي:  ما   8 العدد 
بعد أن أصبح يقود حركة التمرد، شرع 
جديدة  جبهة  بفتح  تقضي  خطة  في 
بهدف  الريف،  وهي  املغرب،  في  للقتال 
حيث  الجزائر،  على  الضغط  تخفيف 
عبر عن ذلك في مذكرة رفعها إلى جمال 
 ،1959 يناير   22 بتاريخ  الناصر  عبد 
»الثورة«  أهــداف  بني  من  أن  له  وأكــد 
تطبيق  »إعــادة  الخارجي،  امليدان  في 
جبهة  بفتح  التحريرية  االستراتيجية 
املغرب  في  االحتالل  قوات  ضد  القتال 
تحرير  سبيل  في  الجزائر  جــوار  إلــى 
تونس والجزائر«، وليس من املستبعد 
إمــداد  الجبهة  من  طلب  قد  يكون  أن 
خاصة  بالسالح،  الريف  في  املتمردين 
على  تتوفر  كانت  األخــيــرة  هــذه  وأن 
كميات كبيرة من األسلحة في عدة مراكز 

باملغرب، لعل أهمها مركز الناظور((.
القنصل  جمع  الــســيــاق،  ذات  ــي  وف
معلومات  عـــدة  بــتــطــوان،  الــفــرنــســي 

رائجة  كــانــت  الــتــي  الشائعات  حــول 
وجــود  أهمها  لعل  املــرحــلــة،  تلك  فــي 
خارجي،  تدخل  على  تدل  إشارات  عدة 
وأسلحة  سرية،  اتصاالت  عن  وأخبار 
نشاط  واحتمال  الــجــزائــر،  مصدرها 
سفير  إلى  وأرسلها  املصرية،  املصالح 
هذه  األخير جمع  وهذا  بالرباط،  بالده 
وزارة  إلى  إرسالها  وأعــاد  املعلومات 
خارجية بالده في رسالة تحمل رقم 59، 

مؤرخة بتاريخ 10 يناير 1959. 
من خالل  الفرنسي  السفير  قطع  وقد 
هذه الرسالة، الشك باليقني حول وجود 
التحرير  جبهة  ونشاط  مصري  تدخل 
أن  أوضح  الريف، حيث  في  الجزائرية 
ومنها  ذلك،  إلى  يشير  من مصدر  أكثر 
إرسال مصر ضباطا لتأطير املتمردين، 
تــورط  على  قدمها  الــتــي  ــة  األدلـ ــن  وم

الريف،  في  الجزائرية  التحرير  جبهة 
أنهم يقدمون السالح انطالقا من مركز 
الناظور، وهو - حسب رأيه - ما جعلهم 
يرفعون ضمن الئحة مطالبهم »مساندة 

الثورة الجزائرية«.
ورغـــم مــا تـــردد فــي الــوثــائــق بقوة 
الجزائرية  التحرير  جبهة  تدخل  حول 
ــود مخطط  ــريــف، ووجـ ــداث ال فــي أحـ
ومصر،  الخطابي  وبــني  بينها  ثالثي 
إال أن املوقف املغربي الرسمي لم يشر 
إليها ولو بإشارة بسيطة، ولم يتهمها 
جبهة  عمل  أن  كما  العبارة،  بصريح 
التحرير الجزائرية لم يتأثر ولم تعرقله 
أحداث  نهاية  بعد  املغربية  السلطات 

للجبهة  املغربي  الدعم  واستمر  الريف، 
إلى أن حصلت الجزائر على استقاللها.

هل يدعم المغرب القبايل 
في المحافل الدولية 

مستقبال ؟

بمثابة  الجزائر  استقالل  يكن  لــم 
بل  إفريقيا،  شمال  في  ــة  األزم نهاية 
الجارة  دخلت  فقد  فقط..  بدايتها  كان 
حدودية  نزاعات  في  للمملكة  الشرقية 
مع كل من املغرب وتونس، وانتهى بها 
البوليساريو  جبهة  دعم  إلى  املطاف 
الصحراء،  نزاع  من  بداية  االنفصالية 

وهو  الــدخــيــل،  البشير  أورد  حيث 
لجبهة  املــؤســســني  الــقــيــاديــني  أحـــد 
العودة  اختاروا  والذين  البوليساريو 
الجزائري  الرئيس  ))إن  املغرب:  إلى 
ــال مرة  ــواري بــومــديــن، ق ــراحــل هـ ال
خالل اجتماع مع مؤسسي الجبهة في 
السبعينات من القرن املاضي: سأضع 
حجرا في نعل املغرب(( في إشارة إلى 
لتأسيس  البوليساريو  ملساعي  دعمه 

دولة مستقلة في الصحراء املغربية.
تتغير  بــدأت  اللعب  قواعد  أن  غير 
مع مرور الوقت.. ففي سنة 2015، قال 
الدبلوماسي املغربي عمر ربيع، عضو 
في  املغرب  تمثل  التي  الدائمة  اللجنة 

القبايلي  الشعب  ))إن  املتحدة:  األمم 
يحقق  وأن  صــوتــه،  ُيسمع  أن  يجب 
أن  الدولية  األســـرة  وعلى  مطالبه.. 
تساعده في ذلك وترافقه في مشروعه 
إلى  يفضي  أن  يجب  الــذي  السياسي 
الحكم الذاتي واالستقالل((، وأضاف: 
ــار وإســمــاع صـــوت 8  ــجــب إظــه ))ي
ماليني شخص عاشوا منذ سنوات في 

الصمت وفي الخفاء((.
حفيظة  تثر  لم  الدعوة  هذه  أن  غير 
في  فعل  ردود  أي  تخلف  ولم  الجزائر، 
األوساط الرسمية، لكن دعوة عمر هالل 
 ،2021 القبايل، سنة  تقرير مصير  إلى 
قطع  عن  الجزائر  إلعالن  ممهدة  كانت 
فقد  املغربية..  اململكة  مــع  عالقاتها 
اتهمت الجزائر املغرب بضرب وحدتها 
الترابية، ورغم نفي املغرب كل ما نسبته 

إليه الخارجية الجزائرية، معتبرا إياها 
الصحة«،  من  لها  أساس  ال  »اتهامات 
آنذاك،  املغربية  الحكومة  رئيس  أن  إال 
حديث  فّسر  العثماني،  الــديــن  سعد 
تقرير  عــن  ــالل  ه عمر  اململكة  سفير 
الحجاجي«،  بـ»املوقف  القبايل  مصير 
في  املــغــرب  ))حــديــث سفير  أن  ــال  وق
فعل  رد  كان  هالل،  عمر  املتحدة،  األمم 
وليس موقفا سياسيا ُيعّبر عنه، وإنما 
إذا كنتم تقولون  هو رد فعل حجاجي، 
موقفا سياسيا  ليس  كذا، هو  فإنه  كذا 
الــوزيــر  وأردف  املــغــربــيــة((،  لــلــدولــة 
كنا  األســف،  ــع  ))م متأسفا:  املغربي 
نتمنى أن يكون رد الفعل الجزائري فيه 
سيبقى  املغرب  لكن  وتعاون،  مصالحة 
لبناء  العمل  أال وهو  ملبدئه  وفيا  دائما 
وقادر  وقــوي  منسجم  مغاربي  اتحاد 
على أن يخوض تحديات القرن الحادي 
 26 هسبريس،  )املصدر:  والعشرين(( 
هذه  تسببت  وهــكــذا   ..)2021 غشت 
بني  العالقات  قطع  فــي  التصريحات 
بني  مــن  كانت  أو  الــجــاريــن،  البلدين 
األسباب التي اعتمدتها الجزائر لتبرير 

قطع عالقاتها مع املغرب.
عبر  التي  الثالثة  املناسبة  ثم جاءت 
املتحدة،  األمم  لدى  املغرب  ممثل  فيها 
عن دعوة بالده إلى تقرير مصير شعب 
التي  وهــي  قليلة،  ــام  أي قبل  القبايل 
طرف  مــن  أخـــرى  تصريحات  خلفت 
إلى  دعا  عندما  آخر  جزائري  مسؤول 
تقرير مصير منطقة الريف.. فهل نشهد 
قائم  البلدين  صراع  من  جديدا  فصال 
املغرب  دعم  وهي  جديدة  معادلة  على 
للقبايل في تقرير مصيرها، خاصة إذا 
التي  الثالثة  املرة  هي  هذه  أن  علمنا 
مصير  تقرير  إلى  املغرب  فيها  يدعو 
القبايل، ما يدل على أن األزمة  منطقة 
الحديث  رغم  الجارين،  بني  مستمرة 
أجل  من  سعودية  وساطة  عن  مؤخرا 
وهو  البلدين،  بــني  العالقات  إعـــادة 
الجزائري  الخارجية  وزيــر  جعل  ما 
قطع  إن  ــول  ــق ي ــعــمــامــرة،  ل رمــطــان 
يحتمل  ال  املغرب  مع  عالقاتها  بــالده 
تصريحات  في  وأكد  مطلقا،  وساطات 
الرسمي،  الجزائري  التلفزيون  نقلها 
مع  العالقات  )قطع  ))املــوضــوع  أن 
وليس  وســاطــات  يحتمل  ال  املــغــرب( 
الجهة  عن  النظر  بغض  وساطة،  فيه 
هذه  إعالمية  أجهزة  بها  ربطت  التي 
الفكرة((، وأضاف: ))ليست هناك أي 
غدا،  وال  اليوم  وال  باألمس  ال  وساطة 
وهو  ــح،  واض الجزائري  املوقف  ألن 
جاء  الدبلوماسية  العالقات  قطع  أن 
الذي  الطرف  ولُيحّمل  قوية،  ألسباب 
أوصل العالقات لهذا املستوى السيء 
منقوصة((،  غير  كاملة  املسؤولية 
املصالح  من  لديها  ))بالدنا  أن  وتابع 
السعودية  مع  والتوافقات  املشتركة 
ودول أخرى عربية وإفريقية أو غيرها، 
ما يجعلنا نلتقي مع زمالئنا ونتحاور 
ونعقد االتفاقات ونركز على مصالحنا 
موضوع  يتدخل  أن  دون  واهتماماتنا 

من هذا النوع في جدول أعمالنا((.
هالل  عمر  دعــوة  اعتبار  يمكن  فهل 
األخيرة مجرد موقف حجاجي كما قال 
توجه  أمام  أننا  أم  سابقا،  العثماني 

مغربي جديد ؟

عن دور الخطابي فيما كان يقع في الريف، جاء في مجلة »الربيع« العدد 8 ما يلي: ))يظهر أن 
الخطابي بعد أن أصبح يقود حركة التمرد، شرع في خطة تقضي بفتح جبهة جديدة للقتال في 

المغرب، وهي الريف، بهدف تخفيف الضغط على الجزائر، حيث عبر عن ذلك في مذكرة رفعها إلى 
جمال عبد الناصر بتاريخ 22 يناير 1959، وأكد له أن من بين أهداف »الثورة« في الميدان الخارجي، 

»إعادة تطبيق االستراتيجية التحريرية بفتح جبهة القتال ضد قوات االحتالل في المغرب إلى 
جوار الجزائر في سبيل تحرير تونس والجزائر«، وليس من المستبعد أن يكون قد طلب من الجبهة 
إمداد المتمردين في الريف بالسالح، خاصة وأن هذه األخيرة كانت تتوفر على كميات كبيرة من 

األسلحة في عدة مراكز بالمغرب، لعل أهمها مركز الناظور((.

بالني المبعوث الخاص للصحراء والمغرب غال بهية نائبة رئيس جهة الداخلة
العربي  لدى وزارة الخارجية الجزائرية
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كواليس  صحراوية

 
أمريكيون يتحرشون 

باالستقرار االجتماعي 
في العيون

العيون. األسبوع 

أقــــــــــدمــــــــــت 
األمنية  املصالح 
ــمــطــار الــحــســن  ب
بالعيون،  األول 
ــى تـــرحـــيـــل  ــ ــل ــ ع
ــاث نــاشــطــات  ــ ث
ــان  ــات ك ــي ــك ــري أم
زيــارة  من  هدفهن 
االتصال  العيون 
ــة مــن  ــوع ــجــم ــم ب
لجبهة  املـــوالـــن 

ببوجدور،  وخاصة  املدينة،  بذات  البوليساريو 
االنفصالية  بيت  في  أمريكية  بها  توجد  التي 
بهذا  ــوار  حـ أي  رفــضــت  الــتــي  خــيــا،  سلطانة 
الخصوص مع اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان.

عبر  ترحيلهن  تم  قد  أنه  موثوق  مصدر  وأسر 
يوم  األول  الحسن  العيون  مطار  من  جوية  رحلة 
في  اململكة  سياسة  أن  مــؤكــدا  األخــيــر،  اإلثــنــن 
الجنوبية واضحة  باألقاليم  األجانب  مع  التعامل 
»الحاالت  أن  إلى  مشيرا  »االنفتاح«،  على  وتقوم 
الجنوبية،  األقاليم  من  األجانب  بترحيل  املرتبطة 
كل  استقبال  يرفض  املغرب  وأن  جــدا،  محدودة 
وُيعمل  العام،  بالنظام  املس  في  يرغب  شخص 
في  والقانون  السيادة  مقتضيات  الشأن  بهذا 

التعامل مع هذه الحاالت الفردية«.
وأوضح املتحدث ذاته، أن »األقاليم الصحراوية 
معزولة«،  ليست  اململكة،  أقاليم  باقي  مثل  مثلها 
إلى  ــارات  ــزي ب تــقــوم  املتحدة  ــم  »األمـ أن  مــبــرزا 
املتحدة  لألمم  العام  األمــن  تقرير  وأن  املنطقة، 
بشأن الصحراء املغربية يوضح حاالت األشخاص 
بالعيون  املينورسو  بعثة  زارت  التي  والهيئات 

بشكل قانوني وواضح«.

المجتمع المدني يحرج البوليساريو في ذكرى تأسيسها

العيون. األسبوع 

النائبة  منت التقي،  زينب  شاركت 
بامللتقى  املــوريــتــانــيــة،  الــبــرملــانــيــة 
املؤتمرات  بقصر  املنظم  املــغــاربــي 
ــار: »مـــن أجــل  بــالــعــيــون تــحــت شــع
والسلم  الــوحــدة  قيم  وتكريس  دعــم 

والسعي إلى خلق أرضية للنقاش من 
أجل سكينة تعم املنطقة«. 

سعيدة  إنها  التقي،  منت  وقالت 
ملتقى  بــمــشــاركــتــهــا فــي  وفـــخـــورة 
اآلن  يتطلب  »الــوقــت  وأن  الــعــيــون، 
ضمنها  ــن  وم واقــعــيــة  حــلــول  تبني 
املقترح  وهــو  الذاتي  الحكم  مقترح 
كل  تــجــاوز  خــالــه  مــن  يمكن  ــذي  الـ
املغاربية«،  باملنطقة  القائمة  املشاكل 

تنعم  لــكــي  »آن األوان  وأضـــافـــت: 
واألمن  بالسكينة  املغاربية  املنطقة 
واالجتماعي  االقتصادي  والتكامل 
ــبــلــدان  ــحــضــار مـــا يــجــمــع ال واســت
االنفصال،  أشكال  كل  ونبذ  املغاربية 
الكيانات  املنطقة في غنى عن كل  ألن 
عالم  إلى  الولوج  وألن  االنفصالية، 
التنمية واالزدهار والعيش الكريم هو 

القبول بالحكم الذاتي«.

عبد اهلل جداد. العيون 

ــن الــنــشــاط  ــظــر عـ ــن ــغــض ال ب
ــيــعــة  ــه، وعــــــن طــب ــ ــت ــ ــي ــ ــم ــ وأه
ــوازنــة  ال الــدولــيــة  الشخصيات 
النظر  وبــغــض  فــيــه،  ــة  املــشــارك
يهم  ما  أن  إال  وداللته،  فكرته  عن 
قيادة  تخليد  تزامن  هو  حقيقة، 
من   49 الـ  للذكرى  البوليساريو 
إعان تأسيس الجبهة، مع تنظيم 
الــداعــم  األول  املــغــاربــي  امللتقى 
بالصحراء  الذاتي  الحكم  ملقترح 
واملنظم  املغربية،  السيادة  تحت 
املغاربية  »الجمعية  ــرف  ط مــن 
والتنمية«،  والــتــعــاون  للسام 
عن  لإلعان  مناسبة  كــان  ــذي  وال
»التنسيقية املغاربية لدعم مقترح 
تحت  بالصحراء  الــذاتــي  الحكم 

السيادة املغربية«.
ــيـــس الــتــنــســيــقــيــة  وقـــــال رئـ
ــري ولــيــد  ــزائـ ــجـ ــارض الـ ــ ــع ــ وامل

فرصة  كان  العيون  لقاء  أن  كبير، 
للمصارحة، ومجاال أرحب للصدق 
واملصارحة بن األشقاء املغاربين 
ملقترح  بدعمهم  يفتخرون  الذين 
الحكم الذاتي كحل واقعي وأنسب 
لقضية الصحراء املغربية والنزاع 

املفتعل حولها، والذي أضحى حا 
األعضاء  الــدول  بإجماع  يتمتع 
ــن، والــجــمــيــع  ــ فـــي مــجــلــس األمـ
املفتعل  النزاع  إلنهاء  متعطشون 
حول  وملتفون  الصحراء،  حــول 
ويؤمنون  الذاتي،  الحكم  مقترح 

بمخيمات  أهاليهم  خــاص  بأنه 
تندوف.

وحــمــل املــعــارض الــجــزائــري 
تأجيج  مسؤولية  باده  جنراالت 
الشقيقن،  البلدين  بن  الصراع 
أواصــر  شعوبهما  تربط  اللذين 
املحبة واألخوة والتاريخ املشترك.
املغربي،  ــؤرخ  وامل املفكر  وأكــد 
ــي مــداخــلــتــه  حــســن أوريــــــد، فـ
هو  الذاتي  الحكم  أن  األكاديمية، 
وشرط  املغاربية،  للهوية  الضامن 
املنطقة،  في  االستقرار  من شروط 
مشيرا ومنوها باملوقف اإلسباني 
اعتراف  عن  أعلن  الــذي  األخــيــر، 
املغرب  بسيادة  اإلسبانية  اململكة 
الحكم  خــال  مــن  صحرائه  على 

الذاتي.
ــقــبــائــل  ــوخ ال ــيـ مـــشـــاركـــة شـ
بينهم  مــن  مختلفة  وفــعــالــيــات 
الذي  الرشيد  ولد  إبراهيم  الحاج 
القبائل،  كــافــة  بــاحــتــرام  يتمتع 
اللقاء  هــذا  إنــجــاح  فــي  ساهمت 

ومنحه وزنا كبيرا. 

تلــــكس

صحــــــراوي

أهدت اململكة املغربية 
لجمهورية موريتانيا، مختبرا لتعليم 

اللغات الحية، تسلمته األمينة 
العامة لوزارة الخارجية، العالية 

بنت منكوس، بمقر األكاديمية 
الدبلوماسية يف نواكشوط، حيث 

تولى تسليم الهدية، السفير املغربي 
يف نواكشوط، حميد شبار، ونوهت 
بنت منكوس خالل تسلمها املختبر 

بـ»هذا الدعم الهام لتعليم اللغات 
يف األكاديمية الدبلوماسية«، فيما 

أثنى رئيس اللجنة التوجيهية ملشروع 
األكاديمية الدبلوماسية عبد القادر 
ولد محمد أحمدو، ىلع هذا الدعم 
الفتا إلى أنه يأتي يف سياق توفير 

املتطلبات األساسية لألكاديمية 
الدبلوماسية املتمثلة يف تعلم اللغات 

وتحسين الخبرة يف هذا املجال.

العيون. األسبوع 

العام  املدير  مونتيرو،  غارسيا  لويس  كشف 
لـــوزارة  الثقافي  ــذراع  ــ ال سيرفانتيس،  ملعهد 
الخارجية اإلسبانية، أن باده تنوي توسيع قاعدة 
املغربية،  الصحراء  لتشمل  املغرب  في  مراكزها 
بفتح مركزين جديدين ملعهد سيرفانتيس بمدينتي 

العيون وأصيلة. 
التصريح  هذا  فإن  املراقبن،  من  عدد  وحسب 

يمثل موقفا رسميا إسبانيا يقر بانتماء الصحراء 
املغربية. للجغرافيا 

ويتوفر معهد سيرفانتيس اإلسباني على فروع 
املوجودة  تلك  بينها  من  دولة،  وثمانن  ثمان  في 
البيضاء  والدار  والرباط  وتطوان  طنجة  مدن  في 
مدينة  فــرع  فتح  شــأن  ومــن  وفـــاس،  ــراكــش  وم
العيون أن يجد إقباال كبيرا من لدن ساكنة الجهة 
وفعالياتها للحفاظ على خصوصيات الثقافة التي 
تجمع اإلسبان بالصحراء املغربية، وسيساهم في 
التي  بالعيون  اإلسبانية  املدرسة  تنشيط  إعــادة 

تتلمذ فيها العديد من املنتخبن الحالين. 

إسبانيا تفتح معاهدها في العيون

العيون. األسبوع 

قامت جبهة البوليساريو بحركية واسعة ملمثليها 
بيدرو  إعان  على  من شهرين  أقل  بعد  إسبانيا،  في 
الذاتي  الحكم  ملقترح  حكومته  دعــم  عن  سانشيز 
الجبهة  زعيم  اختيار  يكن  ولم  املغربية،  بالصحراء 
البشير،  السيد  علي  محمد  ليمام  بمحمد  التضحية 
كضحية  الباسك،  باد  في  االنفصالية  الجبهة  ممثل 
لهذه الحركية، وتعين خديجاتو املختار، التي طردت 
محمد  وأن  سيما  ال  مكانه،   ،2017 سنة  البيرو  من 
البشير  الجبهة،  مؤسسي  أحــد  شقيق  هو  ليمام 
الجاليات«،  و»وزير  الثائر  القيادي  السيد،  مصطفى 
والذي كان قد قال في شهر دجنبر املاضي من باريس: 

التغيير  وهو  دولة«،  ليست  البوليساريو  جبهة  »إن 
الجبهة  قيادة  بن  التوتر  يفاقم  أن  شأنه  من  الذي 

وقبيلة البيهات.
كما قامت الجبهة بتعين ممثلن جدد لها في مناطق 
وأستورياس  المانشا  وقشتالة  واألنــدلــس  أراغــون 
وكانتابريا، فيما تم االحتفاظ بعبد هلل العرابي ممثا 
في  البوليساريو  ممثل  وحافظ  إسبانيا،  في  عاما 
جزر الكناري، حمدي منصور، على منصبه، وهو ما 
يجعل وزير الخارجية املغربي ناصر بوريطة ناجحا 
ودعم  بالخارج  املغربية  الدبلوماسية  تنشيط  في 
بالنسبة  الشأن  هو  كما  بأطر صحراوية  التمثيليات 
بن  أحمد  الصحراوي  الكناري،  بجزر  العام  للقنصل 
في  تفشل  الجبهة  مدعمي  حركة  جعل  الذي  موسى 

تحركاتها بهذه الجزر.

البوليساريو تغير خريطة ممثليها بالخارج بعد صفعة االعتراف بالحكم الذاتي

برلمانية موريتانية تدعم مقترح الحكم الذاتي

طانطان. األسبوع 

يستقبل  طانطان،  مدينة  جنوب  كيلومترا   25 نحو  بعد  على 
املركز الرابع لتكوين املجندين باملنطقة الجنوبية، وهو أكبر مركز 
املئات  )يستقبل(  مجند،  آالف  ألربعة  يتسع  املغرب  في  للتجنيد 
انتقاء وإدماج فوج  أيام من عملية  أربعة  الشباب يوميا بعد  من 
املجندين برسم التجريدة 37 التابعة للقوات املسلحة امللكية، إلى 
12 مركزا آخر في مختلف ربوع اململكة، في عملية وطنية  جانب 

توقفت سنتن بسبب جائحة »كورونا«.

وعقب هذا االستقبال، قال الكولونيل ماجور محمد نعمان، قائد 
السامية  امللكية  للتعليمات  »تنفيذا  بطانطان:  العسكرية  الحامية 
القائد  ونصره،  هلل  أيده  السادس  محمد  امللك  الجالة  لصاحب 
األعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية، شرع 
السابع  الفوج  استقبال  في  الجاري،  ماي   16 اإلثنن  يوم  منذ 
والثاثن من املدعوين ألداء الخدمة العسكرية ألجل تنظيم عملية 
 456 استقبال  سيتم  إذ  للتدريب،  املجندين  فوج  وإدمــاج  انتقاء 
مرشحا من عماالت وأقاليم كلميم وطانطان وسيدي إفني، وسيتم 
املستوفن  املرشحن  بجميع  االحتفاظ  الطبية،  الفحوصات  عقب 

للشروط املطلوبة«.

كلميم تتحرك في اتجاه االستثمار

كلميم. األسبوع 

تشهد جهة كلميم وادنون إقاعا 
في  وسياحيا  تنمويا  اقتصاديا 
خال  من  وذلك  القريب،  املستقبل 
باالستثمار  النهوض  املراهنة على 
وحجر  للصمود  كــأداة  الجهة  في 

الزاوية لتحقيق النمو املنشود.
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــجــاذبــيــة 
ــون  وادن كلميم  تعتبر  الترابية، 
جـــهـــة حـــاضـــنـــة لــلــمــشــاريــع 
ويتعلق  الــكــبــرى،  االســتــثــمــاريــة 
األمر ببرنامج واقعي.. فبعد الوفد 
للجهة  بــزيــارة  قــام  ــذي  ال الكيني 
مقاطعة  رئيس  يتقدمه  مــؤخــرا، 
أهم  ــاء  رؤسـ مــن  ويتكون  سيايا 
اللجان بمجلس املقاطعة املذكورة، 
ــى أربــعــة رجــال أعمال  إضــافــة إل
مرتقبة  هناك زيارة  ومستثمرين، 

لتنزيل  للجهة،  بريطانيا  من  لوفد 
املغرب  بن  الطاقة  إنتاج  مشروع 
جهة  من  انطاقا  املتحدة  واململكة 
تزويد  من  سيمكن  وادنــون،  كلميم 
بريطانيا  فــي  ــزل  ــن م ــن  مــاي  7
 2027 سنة  ــق  أف فــي  بالكهرباء 
كهربائي  كابل  كلم   3800 بطول 

بحري.
وبهذا الخصوص، قالت امباركة 
والوزيرة  الجهة  رئيسة  بوعيدة، 
العاقات  لجنة  ورئيسة  السابقة 
»إن  سابقا:  الفرنسية  املغربية 
لجهة  األجانب  املستثمرين  زيــارة 
أو  كينيا  عــنــد  تــقــف  ــن  ل كلميم 
عماقة  دول  فــهــنــاك  بــريــطــانــيــا، 
اإلقــاع  هــذا  إلــى  قــررت االنضمام 
وأستراليا  كفنلندا  االقــتــصــادي، 
لكي  واإلمــارات،  وقطر  والدانمارك 
املتجددة  الــطــاقــات  فــي  تستثمر 
بجهة  للشغل  مهمة  فرص  وخلق 

كلميم وادنون«.

إقبال حاشد على مركز التجنيد بطانطان

البشير



العدد: 1609 من 27 ماي إلى 2 يونيو 102022

تقــرير

أمينة بوعياش ترصد االختالالت

تفاصيل تقرير 
أسود  عن الصحة 

والصحافة  والتعليم 
والجمعيات

السنوي  تــقــريــره  ــســان،  اإلن لحقوق  الــوطــنــي  المجلس  أصـــدر 
تحت   ،2021 سنة  خــال  بالمغرب  اإلنــســان  حقوق  حالة  حــول 
ومسارات  الهشة  الفئات  على   19 كوفيد  »تداعيات  عنوان: 
بوضعية  تتعلق  أساسية  مــحــاور  سبعة  تــنــاول  حيث  الفعلية«، 
حقوق اإلنسان الموضوعاتية والفئوية، وماءمة التشريعات وتعزيز 
االنتخابات،  وماحظة  اإلنسان،  حقوق  مجال  في  واإلعــام  القدرات 
والبرلمان  الحكومة  الوطني مع  المستوى  التعاون على  وعاقات 
وعاقات  المدني،  والمجتمع  والوطنية  القضائية  والمؤسسات 
هيئة  توصيات  تفعيل  ومتابعة  الــدولــي،  المستوى  على  التعاون 

»اإلنصاف والمصالحة«.
والــتــجــاوزات فــي عاقة  االخــتــاالت  مــن  التقرير مجموعة  وقــد كشف 
إلى  بــاإلضــافــة  »كـــورونـــا«،  جائحة  فــتــرة  خــال  اإلدارة  مــع  المواطنين 

الصعوبات والعراقيل التي تواجه المواطنين وبعض الفئات من المجتمع، 
إلى  الــحــقــوق والــحــريــات، داعــيــا  تــطــال  الــتــي  قــــرارات السلطات  بسبب 
وتعزيز  والدولية،  الوطنية  المغرب  التزامات  مع  يتوافق  بما  معالجتها 

السياسات العمومية بما يقوي ارتكازها على المقاربة الحقوقية.
وتناول التقرير العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجه المواطنين 
في عدة قطاعات حيوية ومجاالت مهمة، منها قطاع الصحة والتأمين 
في  المجالية  الــفــوارق  جانب  إلــى  االجتماعية،  والحماية  الــمــرض  عــن 
التعليم والخدمات الصحية، و أزمة الصحافة بسبب أثار الجائحة، ومسألة 
االحتجاجات والتظاهرات وعاقتها بالنيابة العامة، والمساطر المعقدة 

في تأسيس الجمعيات.

ارتفاع عدد الشكايات
ســجــل مــجــلــس حــقــوق اإلنــســان 
الشكايات  عدد  في  ملحوظا  ارتفاعا 
سنة  مع  باملقارنة  بها  توصل  التي 
2020، بلغ 19 %، إذ توصل بـ 3018 
سنة   2536 مقابل  وتظلما  شكاية 
الشكايات  نسبة  أن  حيث   ،2020
املدنية والسياسية  الحقوق  تهم  التي 
بلغت  حــن  ــي  ف  ،%  55.64 بلغت 
بالحقوق  املتعلقة  الشكايات  نسبة 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 

والبيئية 44.36 %.
مواضيع  فـــإن  الــتــقــريــر،  وحــســب 
 ،2021 سنة  في  متنوعة  الشكايات 
بأماكن  تتعلق  بن شكايات  تتوزع  إذ 
العدالة  وسير  الحرية  من  الحرمان 
على   % و19.72   %  32.5 بنسبة 
ــاءات  ــ ادع شكلت  بينما  ــي،  ــوال ــت ال
نسبة  الجسدية  بالسالمة  املــســاس 
استعمال  فــي  والــشــطــط   ،%  2.68
السلطة نسبة 2.82 %، واملس بالحق 
االجتماعية  والحماية  الصحة  فــي 
باقي  مثلت  في حن   ،%  2.62 نسبة 
 ،%  39.66 الشكايات نسبة  مواضيع 
القطاعات  تفاعل  أن  التقرير  والحــظ 
في  تبقى  الشكايات  مــع  الحكومية 
وغير  عــامــة،  طبيعة  ذات  غالبيتها 
ــاء،  االدعـ ملــوضــوع  بالنسبة  مقنعة 
 90( القانونية  اآلجال  احترام  وعدم 
االستعجال  حال  في  يوما  و60  يوما 

في الكثير من الحاالت(.
تحسنا  هــنــاك  أن  املــجــلــس  ــال  وقـ
من  مراسالته  على  الرد  في  ملحوظا 

السجون  إلدارة  العامة  املندوبية  قبل 
 ،%  100 بنسبة  اإلدمــــاج  وإعــــادة 
متفاوتة  بدرجات  التفاعل  كان  بينما 
تجاوزت  أخــرى  لقطاعات  بالنسبة 
األجوبة  نوعية  أن  غير   ،%  60 كلها 
وتبريرية  عــامــة  طبيعة  ذات  تبقى 
بالنسبة ملوضوع االدعاء، مسجال عدم 

احترام اآلجال القانونية.
 

عقوبة اإلعدام 
أهمية  على  بوعياش  مجلس  أكــد 
احترام الحق في الحياة وعدم املساس 
به بأي شكل من األشكال أو تحت أي 
ذريعة، خاصة من خالل تتبعه لحاالت 
اإلضراب  وحاالت  باإلعدام  املحكومن 
ــد بــعــض حــاالت  عــن الــطــعــام، ورصـ
سواء  حريتهم،  من  املحرومن  وفيات 
الحرية أو في  أماكن الحرمان من  في 

املستشفيات.
املحكوم  عــدد  أن  التقرير  وكشف 
سنة  نهاية  حتى  بــاإلعــدام  عليهم 
شخصا   78 مجموعه  ما  بلغ   ،2021
من بينهم سيدتان، إحداهما صدر في 
زال  ما  واألخــرى  نهائي،  حكم  حقها 
النقض، بينما صدر  ملفها في مرحلة 
وما  سجينا   53 حق  في  نهائي  حكم 
زال 23 ملفا في طور املحاكمة، مضيفا 
قضايا  فــي  عليهم  املحكوم  عــدد  أن 
في حن  61 شخصا،  هو  العام  الحق 
نهائيا  عليهم  محكوم  شخصا   17 أن 

في قضايا التطرف واإلرهاب.
السجناء  أن  إلــى  التقرير  وأشــار 
ــواجــدون  ــت ــدام ي ــاإلعـ املــحــكــومــن بـ
 24( املــركــزي  القنيطرة  سجن  بــن 

»مول  املــركــزي  وبالسجن  سجينا(، 
بينما  )22 سجينا(،  بأسفي  البركي« 
بقية  على  موزعون  املحكومن  باقي 
أي  يستفد  ولم  السجنية  املؤسسات 
العفو  مــن   2021 سنة  خــالل  منهم 

امللكي.
من  يسعى  ــه  أن املجلس  ــح  وأوضـ
خالل تواصله مع املؤسسة التشريعية 
ــدام  اإلع عقوبة  إلــغــاء  إلــى  الحالية، 
القانون  مــشــروع  مقتضيات  ضمن 
وتحيينه،  تغييره  يتم  الذي  الجنائي 
الخصوص  بهذا  قدم  أن  سبق  حيث 
النظر  إلعادة  للبرملان  مطلبية  مذكرة 
في العقوبة، وأكد أنه يواصل ترافعه 
عقوبة  إلغاء  أجل  من  ودوليا  وطنيا 
اإلعدام قانونا وممارسة، مستندا على 
التأصيل الدستوري للحق في الحياة 
من   20 الفصل  في  عليه  املنصوص 
الدستور، وأيضا بمختلف االلتزامات 

الدولية في مجال حقوق اإلنسان.

ضعف ميزانية الصحة
خلص تقرير املجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان إلى وجود العديد من العراقيل 
تمتيع  أمـــام  عــثــرة  حجر  تقف  الــتــي 
األفراد بالحق في الصحة، حيث تتعلق 
األطر  في  الحاد  بالنقص  الصعوبات 
البشرية، مما يؤثر سلبا على االستجابة 
الصحة،  مجال  في  املواطنن  لطلبات 
األطــر  لهذه  املتكافئ  غير  والــتــوزيــع 
أكثر  يعمل  حيث  الوطني،  التراب  على 
الجديدة،  محور  في  األطباء  نصف  من 
الرباط، والقنيطرة، في  الدار البيضاء، 
األطر  هجرة  من  القطاع  يعاني  حن 

أنه  اإلحصائيات  تقدر  حيث  الصحية، 
مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون 
املهنة باملغرب، يشتغل 10 آالف إلى 14 
ألف طبيب خارج البالد، وخصوصا في 
كل  ما يجعل واحــدا من  أوروبــا، وهو 
ثالثة أطباء مغاربة تقريبا يزاول مهنته 

بالخارج.
إلى  يحتاج  املغرب  أن  التقرير  وأكد 
املعايير  حسب  إضافي  طبيب  ألف   32
العاملية،  الصحة  ملنظمة  األســاســيــة 
وأنه في حاجة ماسة ألزيد من 65 ألف 
الذي  الخصاص  لتغطية  صحي  مهني 
في  الصحية  املؤسسات  منه  تعاني 
االختالالت  بن  ومن  الجهات،  مختلف 
عملية  الصحي،  القطاع  يعرفها  التي 
فقط   %  38 أن  حيث  األطــبــاء،  توزيع 
األطباء  عدد  يصل  بينما  عامون  أطباء 
وهو   ،%  62 حوالي  االختصاصين 
يخالف التوزيع املطلوب )60 % أطباء 
مختصون(،  أطباء   % و40  عــامــون، 
مبنية  صحية  مقاربات  تحقيق  قصد 

على الحقوق.
العامة  امليزانية  أن  التقرير  واعتبر 
االجتماعية  والحماية  الصحة  لــوزارة 
بن  ما  تتراوح  زالت  ال  إذ  كافية،  غير 
6 و7 % من امليزانية العامة عوض 12 
% املوصى بها من قبل منظمة الصحة 
العربية  الدول  مع  مقارنة  أو  العاملية، 
في  باملائة  و13  األردن،  في  باملائة   12(
أقل  الصحي  اإلنفاق  أن  تونس(، حيث 
من 6 % من الناتج اإلجمالي، وهو أقل 
من املعدل العاملي الذي يبلغ 10 %، كما 
بمشاكل  جزئي  بشكل  يرتبط  ذلــك  أن 
من  جزء  يجعل  مما  بالتدبير،  تتعلق 
املوارد البشرية والبنيات والتجهيزات 

في حالة عطالة.

 احتكار سوق األدوية 
المجالي والتوزيع 

ســوق  أن  بــوعــيــاش  مجلس  ــاد  أفـ
وغير  ضيقة  تزال  ال  الوطنية  األدوية 
وهيمنة  االحتكارات  بسبب  شفافة، 
ــاف الــدولــيــة  ــن وتــمــركــز بــعــض األص
سياسة  وغياب  الشفافية  ضعف  مع 
الجنيس،  لــلــدواء  حقيقية  عمومية 
مــبــرزا أن مــســار املــريــض مــن أجــل 
أكثر  الصحية  املنظومة  داخل  العالج 
بمثابة  صحية  أنظمة  بسبب  تعقيدا 
وتنظيمها  تنوعها  حيث  من  متاهات 
وتخصصاتها الدقيقة واملختلة، وهذا 
املسار غير الواضح يؤدي إلى ضياع 
في  والعالج  للتشخيص  ثمينة  فرص 
على  سلبا  يؤثر  مما  املناسب،  الوقت 
في  ويتسبب  األفـــراد،  وحياة  صحة 
زيادة الضغط على الخدمات الصحية 

وعلى املنظومة ككل.
ــالالت  اخــت أن  الــتــقــريــر  ــر  ــب واعــت
الصحي  للقطاع  املجالي  الــتــوزيــع 
العدالة  غياب  تجليات  أهــم  من  هي 
الرئيسية  األســبــاب  وأحــد  املجالية 
الصحة،  إلى  الولوج  في  للتفاوتات 
تحفيزية  ــيــات  آل إقـــرار  إلــى  ــا  داعــي
البنيات  ــي  ف االســتــثــمــار  لتشجيع 
تهميشا  األكثر  املناطق  في  الصحية 
الصحي،  العرض  من  استفادة  واألقل 
مما سيساعد على بناء خريطة صحية 
مسجال  املــجــالــيــة،  الــعــدالــة  تضمن 
حوسبة  تسريع  إلــى  امللحة  الحاجة 

ما  وهــو  الصحية،  املنظومة 

األسبوعالرباط
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تقــرير

لترشيد  استعجاليا  طابعا  يكتسي 
الشفافية  وتعزيز  الخدمات،  وتجويد 

في املعامالت وحسن تدبير القطاع.
أنه  التقرير  فــي  املجلس  وكــشــف 
تلقى بعض الشكايات تتعلق بالصحة 
من  املهاجرين  واستياء  اإلنجابية، 
االستشفائية  املــراكــز  في  التهميش 
الطبية  املواعيد  ومشكلة  الجهوية، 
أن  مؤكدا  طويلة،  لفترة  تعطى  التي 
للجميع  الصحة  فــي  الــحــق  تعزيز 
ال  كجزء  وطنية  استراتيجية  يتطلب 
للدولة،  العامة  السياسة  من  يتجزأ 
ثوابت  مــن  تكون  أن  ينبغي  والــتــي 
أجل  مــن  لــلــدولــة  الــعــامــة  السياسة 
الظرفية  تــقــلــبــات  ضــد  تحصينها 
السياسية وتعاقب الحكومات، ويقترح 
االستراتيجية  تــرتــكــز  أن  املــجــلــس 
مرتكزات،  عدة  على  للصحة  الوطنية 
الدولة في ضمان الحقوق  أهمها دور 
القطاعية  املقاربة  تجاوز  وحمايتها، 
الصحة،  في  الحق  حماية  جهود  في 
األمن  وضمان  االستدامة  تحدي  رفع 
املجالية  الفوارق  وتقليص  اإلنساني، 
واالجتماعية كرهان أساسي للحق في 

الصحة.
لحقوق  الــوطــنــي  املــجــلــس  ودعـــا 
األعلى  املجلس  إحداث  إلى  اإلنسان، 
مجال  فــي  اقتراحية  كــقــوة  للصحة 
ــرص عــلــى ضــمــان  ــحـ ــصــحــة، والـ ال
وبناء  فيه،  الوطني  املجلس  عضوية 
الجهات،  كل  في  جامعية  مستشفيات 
والرفع من التمويل املخصص للقطاع 
وتكوين  الدولة،  ميزانية  في  الصحي 
عدد أكبر من األطباء واألطر الصحية 

سنويا.

اختالالت الحماية االجتماعية 
على  اإلنسان  حقوق  مجلس  شــدد 
التدابير  تنفيذ  في  اإلســراع  ضــرورة 
الخاص  العام  التقرير  في  ــواردة  الـ
وفي  الــجــديــد،  التنموي  بالنموذج 
تعميم  وخاصة  الحكومي،  البرنامج 
مبرزا  للجميع،  االجتماعية  الحماية 
الدعم  بــرامــج  فــي  تشتتا  هــنــاك  أن 
الفئات  استهالك  وضعف  االجتماعي 
الخدمات  وجـــودة  تستحقها،  التي 
الــصــحــيــة والــتــحــديــات املــرتــبــطــة 
ــن املــســتــمــر،  ــوي ــك ــت ــتــكــويــن وال بــال
بالتحول  املتعلقة  املــؤشــرات  وتتبع 
ــة، إلى  ــئ الــديــمــغــرافــي وتــطــور األوب
من  عديدة  فئات  استفادة  عدم  جانب 

املجتمع من الحماية االجتماعية.
أنظمة  أن  ــى  إلـ املــجــلــس  ــص  وخــل
ثالث  تواجه  باملغرب  الصحية  التغطية 
بالتوازنات  تتعلق  كــبــرى،  تحديات 
املالية، فبينما يتوفر الصندوق الوطني 
مالي،  فائض  على  االجتماعي  للضمان 
ملنظمات  الــوطــنــي  الــصــنــدوق  يعاني 
العجز  مـــن  ــاعــي  ــم االجــت االحــتــيــاط 
التحدي  ويتعلق  ســنــوات،  ــدة  ع منذ 
األسر  تتحمل  حيث  بالنجاعة،  الثاني 
 %  50 مــن  أكثر  عــام  بشكل  املغربية 
من املصاريف الصحية بشكل مباشر، 
األسر  مساهمة  مع   %  63 من  وأكثر 
يشكل  ما  وهو  الصحية،  التغطية  في 
في  املــواطــنــن  أمـــام  حقيقيا  عائقا 
الولوج إلى العالج، ومن جهة أخرى، 
التي  املــصــاريــف  نسبة  ارتــفــاع  فــإن 
قد  والــتــي  املؤّمنن  كاهل  على  تقع 
بالنسبة  النصف  حوالي  إلــى  تصل 
القطاع  ــي  ف الــخــارجــيــة  لــلــعــالجــات 
استفادة  أمــام  عقبة  يشكل  الخاص، 
من  البسيط  الدخل  ذوي  من  املؤّمنن 
الرعاية الصحية، أما التحدي الثالث، 
فيرتبط بغياب نظام الثلث املؤدى عنه 
به  املعمول  الخارجية  العالجات  في 
في العالجات االستشفائية الذي يقبل 
عليه املؤّمنون، بفضل عدم اضطرارهم 
وانتظار  املصاريف  مجموع   لتأدية 

استرجاعها بعد أسابيع أو أشهر.
صناديق  بتوحيد  املجلس  وطالب 
التأمن عن املرض ونسب املساهمات 

األساسية بن املؤّمنن وسلة العالجات 
نظام  واعتماد  التعويضات،  ونسب 
لالستشارات  بالنسبة  املــؤدى  الثلث 
والتعجيل  الخارجية،  والــعــالجــات 
بتفعيل هذا النظام بالنسبة للمؤمنن 
كمرحلة  ــحــدود  امل الــدخــل  ذوي  مــن 
ــع أرضــيــات  ــى وض ــة، داعــيــا إل ــي أول

عن  الــصــادرة  االجتماعية  الحماية 
تروم  والتي  الدولية،  العمل  منظمة 
املساواة  وانعدام  الفقر  على  القضاء 
األمن  وانعدام  االجتماعي،  واإلقصاء 
الفرص  تكافؤ  وتعزيز  االجتماعي 
مختلف  في  الجنسن  بن  واملساواة 

املشاريع والبرامج والسياسات.

ارتفاع نسبة الهدر المدرسي 
الــحــق  زال  ال  ــر،  ــري ــق ــت ال حــســب 
من  مجموعة  ــواجــه  ي التعليم  ــي  ف
إعماله  ــن  م تــحــد  الــتــي  الــتــحــديــات 
الجميع  منه  يستفيد  حتى  الفعلي 
مشكل  بات  حيث  املساواة،  قدم  على 
حدة  أكثر  بشكل  مطروحا  الــجــودة 
بفعل اللجوء إلى التعليم عبر وسائل 
الدردشة،  عادة  تستعمل  تكنولوجية 
موضوعاتي  تــقــريــر  ــده  أكـ مــا  وهـــو 
والتكوين  للتربية  األعلى  للمجلس 
تجربة  تقييم  حول  العلمي،  والبحث 
هذا  أن  أكد  والــذي  بعد،  عن  التعليم 
النمط من التعليم عرف إقباال ضعيفا 
للتالميذ على املنصة الرسمية الرقمية 
ــوزارة  ال أحدثتها  التي  »تلميذ.ما«، 
الــفــوارق  أن  ــى  إل مشيرا  الــوصــيــة، 
عن  االبتعاد  تكرس  زالت  ما  املجالية 
الجودة في التعليم، سواء تعلق األمر 
بأطر التدريس أو البنيات التحتية أو 
أو تكاليف الوصول  التربوية  املراقبة 

إلى املدرسة.
ــظــاظ  ــت االك مــشــكــل  أن  وأضـــــاف 
استفحل بشكل كبير في األقسام برسم 
مما   ،2021-2020 الدراسي  املوسم 
أثر على جودة التأطير، وبالتالي، حق 
وهو  جيد،  تعليم  تلقي  في  التالميذ 
األطر  توظيف  من  املزيد  يستدعي  ما 
التربوية وتكوينهم لتدارك الخصاص 
على مستوى التأطير، إذ يبلغ التأطير 
االبتدائي  بالسلك  للتالميذ  التربوي 
في   % و26.3  للمدرس،   %  27 مثال 
تلميذا   % و19  ــدادي،  ــ اإلع التعليم 
مشيرا  الثانوي،  التعليم  في  لألستاذ 
من  العديد  لدى  صعوبات  وجود  إلى 
أجل  من  املحدود  الدخل  ذات  األســر 
تسمح  التي  الرقمية  األجهزة  توفير 
شراء  أو  بعد  عن  الــدروس  بمتابعة 
الصبيب  ذات  األنــتــرنــيــت  خــدمــات 

العالي.
ــد الــتــقــريــر اســتــمــرار ظــاهــرة  وأكـ
العمومي،  التعليم  في  املدرسي  الهدر 
خاصة لدى الفتيات، حيث انتقل عدد 

آالف   304 الدراسة من  املنقطعن عن 
الدراسي  املوسم  في  تلميذا  و545 
و558  ألفا   331 إلــى   ،2020-2019
برسم موسم 2020-2021، خاصة في 
ارتفاعا  شهد  الذي  االبتدائي  السلك 
الجهود  إلى  مشيرا   ،%  2.9 نسبته 
املــدرســي  الــهــدر  مــن  للحد  املــبــذولــة 

التمدرس،  على  التالميذ  وتشجيع 
املــدرســي  اإلطــعــام  توفير  خــالل  مــن 
العالم  فــي  املــدرســي  النقل  وخــدمــة 
الخاصة  امللكية  واملــبــادرة  الــقــروي، 
بـ»مليون محفظة«، وبرنامج »تيسير« 

للتحويالت املالية املشروطة.

مراقبة النيابة العامة 
للتظاهــــــرات

عرفت سنة 2021، حسب املعطيات 
وزارة  من  املجلس  بها  توصل  التي 
فيها  13471 تجمعا شارك  الداخلية، 
ما  ألف شخص، وهو   669 من  أزيد 
مع سنة  مقارنة  كبيرا  ارتفاعا  يمثل 
 8844 تنظيم  سجلت  التي   ،2020
تجمعا شارك فيها 394 ألف شخص، 
تتبعه  خــالل  املجلس  سجل  حيث 
والتجمعات  االحتجاجات  ملختلف 
ميدانيا ومن خالل وسائل التواصل 
تطورا  عرف  املغرب  أن  االجتماعي، 
االحــتــجــاجــات  مــمــارســة  فــي  مهما 
السلمية، خاصة مع تزايد استخدام 
والتي  االجتماعي  التواصل  شبكات 
افتراضيا  ــاء  وعـ تشكل  أصبحت 
التعبير  في  الحق  للتعبير وممارسة 
بعن  األخــذ  ضــرورة  مع  والتجمع، 
عن  يترتب  أن  يمكن  مــا  االعــتــبــار 
نشر  بسبب  وتهديد،  خطر  من  ذلك 
الكراهية  على  تحرض  قد  خطابات 

والعنف والتمييز.
للقوات  تدخالت  التقرير  وتناول 
ــرات  ــاه ــظ ــت ــض ال ــف ــة ل ــي ــوم ــم ــع ال
باألساتذة  الخاصة  واالحتجاجات 
ــرافــضــن  ــر األكـــاديـــمـــيـــات، وال أطـ
الولوج  في  التلقيح  جواز  إلجبارية 
والــفــضــاءات  العمومية  للخدمات 
الـــعـــامـــة، وتــنــســيــقــيــة املــمــرضــن 
والتنسيقية  الــدولــة،  من  املجازين 
حاملي  التعليم  ملوظفي  الوطنية 
بشأن  املحامن  ووقفات  الشهادات، 
ــواز الــتــلــقــيــح لــولــوج  اشـــتـــراط جــ

املحاكم.
االحتجاج  تابع  أنه  املجلس  وأكد 
على  مركزا  العام  بالشارع  السلمي 
على  القانوني  التنصيص  ضــرورة 
القوة  الستعمال  عملية  كل  إخضاع 
ملراقبة  العمومية،  القوات  طرف  من 
النيابة العامة املختصة، مع املطالبة 
النازلة  في  البحث  نطاق  بتوسيع 
التي  الوقائع  كل  ليشمل  املــذكــورة 

ــصــورة  ــم تــداولــهــا بــالــصــوت وال ت
ــواصــل  ــت ــائـــل ال فـــي مــخــتــلــف وسـ
االجتماعي، والعمل على نشر نتائج 
ضــرورة  على  مــشــددا  التحقيقات، 
بعناصر  عالقته  في  القانون  إعمال 
فض  أثــنــاء  والتناسبية  الــضــرورة 
االحتجاجات، مركزا في نفس الوقت 

العامة  الحريات  حماية  أهمية  على 
بما فيها حق التظاهر السلمي.

التوصيات،  بعض  املجلس  وقــدم 
القانونية  املقتضيات  مراجعة  منها 
من  العمومية،  بالتجمعات  املتعلقة 
خالل التنصيص على إخضاع عملية 
العامة،  للنيابة  الــقــوة  استعمال 
تضمن  مقتضيات  على  والتنصيص 
حقوق  عــن  املــدافــعــن  كــافــة  حماية 
الصحفين  ــك  ذل فــي  بما  اإلنــســان، 
يقومون  ــن  ــذي ال ــالم  ــ اإلع ومهنيي 
السلمية،  ــظــاهــرات  ــت ال بتغطية 
واستبدال العقوبات السالبة للحرية 
املالية  ــات  ــرام ــغ ال عــلــى  واإلبـــقـــاء 
عن   9 الفصل  في  عليها  املنصوص 
األول  الــكــتــاب  مقتضيات  مخالفة 
العمومية،  باالجتماعات  املتعلق 
واملنصوص عليها في الكتاب املتعلق 

باملظاهرات في الطرق العمومية.

أزمة دعم الصحافة
 

الصحافة  قطاع  أن  التقرير  ــاد  أف
مالمحها  بــرزت  هيكلية  أزمــة  يعيش 
جائحة  وفاقمتها   2013 سنة  منذ 
لها  قــدم  ــذي  ال الدعم  رغــم  »كوفيد«، 
وأثارها،  الجائحة  تداعيات  ملواجهة 
االستثنائي  الــدعــم  مجموع  بلغ  إذ 
حيث  درهــم،  مليون   345 املــرصــود، 
ورقية  جريدة   72 سوى  تستأنف  لم 
صــدورهــا مــن بــن 246 جــريــدة، في 
حــن اســتــمــرت بــاقــي الــجــرائــد في 

اإلصدار الرقمي املجاني.
شاملة  بمراجعة  املجلس  وطالب 
املخصص  العمومي  الدعم  ملنظومة 
املجلس  نظر  في  يبقى  الذي  للقطاع، 
تشاركية،  مــقــاربــة  وفـــق  كـــاف  غــيــر 
املــدى  بعيدة  رؤيـــة  ــى  إل واســتــنــادا 
املستقبلية  ــات  ــان ــره ال تستحضر 
الصحافة  بمكانة  الرقي  إلى  وتطمح 
وقدرتها  إشعاعها  وتقوية  املغربية 
ــل  ــر داخـ ــي ــأث ــت ــى الـــوصـــول وال ــل ع
قيمة  من  الرفع  إلى  داعيا  محيطها، 
الدعم املباشر وغير املباشر املخصص 
توسيع  يضمن  بما  الصحافة،  لقطاع 
والتنوع،  التعددية  وتعزيز  النشر 
الصحفية  الشركات  تحديث  ــم  ودع

وضمان استمرارها.
وأكد مجلس بوعياش على ضرورة 
تقييم قانون مدونة الصحافة والنشر 
بعد نصف عقد من الزمن على دخوله 
إصــالح  ــى  إل يفضي  التنفيذ،  حيز 

الرأي  حرية  منظومة  يعزز  جوهري 
والتعبير، ويمنح أشكاال بديلة ملمارسة 
الصحافة  وأن  خاصة  التعبير،  حرية 
من  كبيرة  مجموعة  تتقاسمها  مهنة 
الجهات الفاعلة، بمن فيها املراسلون، 
املتفرغون،  املــحــتــرفــون،  املحللون، 
يشاركون  ممن  وغــيــرهــم  ــون  ــدون امل
شبكة  على  الذاتي  النشر  أشكال  في 
أحكام  جميع  وتــعــديــل  األنــتــرنــيــت، 
بموضوع  املتصلة  الجنائي  القانون 
املادة  مع  يتوافق  بما  التعبير  حرية 
19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
على  والحرص  والسياسية،  املدنية 
هذه  على  مفروض  قيد  أي  يكون  أن 
صريح  قانوني  بنص  محددا  الحرية 
الــقــيــود  ــذه  هـ ــون  ــك ت وأن  ــاح،  ــتـ ومـ
أو  اآلخرين  حقوق  الحترام  ضرورية 
القضائية  السلطات  داعيا  سمعتهم، 
ــمــبــدأي الــضــرورة  ــى الــتــشــبــث ب إلـ
والتناسب بما ال يمس الحق في حرية 
التعبير والصحافة والرأي، وجعلهما 
في منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية.

معاناة الجمعيات لنيل 
االعتـــــــــراف

ــي لــحــقــوق  ــن ــوط قـــال املــجــلــس ال
بخصوص  نواقص  هناك  أن  اإلنسان 
تدفعه  الجمعيات  تأسيس  مسألة 
ــاه جــمــيــع املــتــدخــلــن  ــب ــت ــارة ان ــ إلثـ
املوضوع،  بهذا  املعنين  والفاعلن 
في  فاعلية  أكــثــر  بشكل  للمساهمة 
بنية  وتوفير  املدني،  الفضاء  توسيع 
عام  بشكل  املدني  للمجتمع  تشريعية 
بشكل  اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعن 
تكوين  بحرية  التمتع  تضمن  خاص، 
أنشطتها،  ممارسة  وحق  الجمعيات 
الحوار  على  التشجيع  إلى  باإلضافة 
والجمعيات  الــدولــة  بن  والتواصل 
لتجاوز جميع اإلكراهات التي قد تحد 

من حرية الجمعيات.
وأوضح املجلس أنه تلقى 11 شكاية 
جمعيات،  طــرف  مــن  مقدمة  منها   6
وشكايتن من طرف تنسيقيات واثنتن 
مجهولة  وشكاية  نقابتن،  طرف  من 
الشكايات  هــذه  تتعلق  حيث  االســم، 
تسلم  يرفض  إداري  قرار  من  بالتظلم 
بتأسيس  الــخــاص  القانوني  امللف 
الرفض  أسباب  تبرير  دون  الجمعية 
)2 شكايتن(، أو برفض تسليم وصل 
واحــدة(  )شكاية  القانوني  اإليـــداع 
بسال والرباط، أما بالخصوص العمل 
بشكاية  املجلس  توصل  فقد  النقابي، 
للممرضن  املستقلة  النقابة  طرف  من 
حصولهم  عدم  بسبب  الصحة  وتقني 
املؤقت  سواء  القانوني  الوصل  على 
مكتب  بتأسيس  املتعلق  النهائي  أو 
الشكاية  إحالة  تمت  حيث  النقابة، 

على مؤسسة »الوسيط«.
بإطالق مشاورات  املجلس  وأوصى 
ــن املــدنــيــن  ــل ــاع ــف ــن مــخــتــلــف ال بـ
العمل  ــل  أجـ مــن  ــن،  ــي واملــؤســســات
تتعلق  جــديــدة  مــدونــة  ــداث  إحـ على 
الحياة  وتنظيم  الجمعيات  بقانون 
باملقتضيات  والــتــقــيــد  الــجــمــعــويــة، 
الجمعيات  بقانون  املتعلقة  القانونية 
الجانب  فــي  ســـواء  تعديله  تــم  كما 
املكاتب  وتجديد  بتأسيس  املتعلق 
االستفادة  بحق  الــخــاص  الشق  أو 
العمومية،  والفضاءات  القاعات  من 
االستشاري  املجلس  أجرأة  إلى  داعيا 
كهيئة  الجمعوي  والعمل  للشباب 
صالحياتها  من  استشارية  دستورية 
الجهات  إلى  توصيات  إصــدار  أيضا 
بأوضاع  النهوض  أجل  من  املختصة 
الــشــبــاب والــعــمــل الــجــمــعــوي على 
واملحلي،  والجهوي  الوطني  الصعيد 
الدعم  مصادر  إلــى  الولوج  وتيسير 
والتمويل سواء العمومي أو في إطار 
التعاون الدولي، بما يضمن النهوض 
بالفعل الجمعوي وانخراطه في تعزيز 

دولة الحق والقانون.



العدد: 1609 من 27 ماي إلى 2 يونيو 122022

الربـاط  ياحسرة

األمن رافعة مؤكدة لتنمية العاصمة
العاصمة  فيه  تنعم  الذي  األمن 
الحتضانها  تحفيز  بالتأكيد  هو 
أهم التظاهرات العاملية واللقاءات 
الدولية واملنتديات اإلقليمية، ولو 
لفنادق  اإليوائية  الطاقة  سمحت 
ومطاعمها  وقــاعــاتــهــا  الــربــاط 
تتقاطر  التي  الــوفــود  الستقبال 
ملا  رسمية،  مهام  في  اململكة  على 
أخرى،  مدنا  ــزوار  ال هــؤالء  قصد 
اللوجستيكية  الــوســائــل  لــوفــرة 
ومــا  املــطــلــوب،  لتلبية  الــكــافــيــة 
العالمات  أفخم  تشييد  برمجة 
الــفــنــدقــيــة عــلــى ســاحــل الــربــاط 
إال  األخيرة،  اآلونة  في  ووسطها، 

استدراك لتصحيح الوضع.
فاألمن هو املرآة الحقيقية التي 
املقيمني  والزائرين  للوفود  تعكس 
إما الطمأنينة وإما الخوف والقلق 
املرآة مكشوفة  فتلك  املجهول،  من 
وفي  النقل،  وفــي  الــشــوارع،  في 
األماكن العامة، وفي التجارة وفي 
كالقلب  عضو  فاألمن  الخدمات، 
مجرد  الحركة  عــن  »ارتـــاح«  إذا 
باملوت  ثانية يصاب جسده حتما 
بالشلل،  ــحــاالت  ال أحــســن  وفــي 
القلب  ذلك  هو  األمن  فجهاز  لذلك 
الجسم  على  يوزع  الذي  النابض 

ويحرص  وينظم  الــحــيــاة،  ــاء  دم
امليكروبات  من  الذات  وقاية  على 

واألمراض والضغط املرتفع.
وفيه  »الــوطــنــي«  فيه  ــن  واألمـ
ارتــبــاط  وبينهما  »الــجــمــاعــي«، 
وثيق في تنفيذ القانون الجماعي، 
والجوالن،  السير  في  خصوصا 
ينفذ  امليدان  في  »الوطني«  إنما 
»الجماعي«،  به  ويأمر  يقرره  ما 
فاألول وسط جحيم املرور وتلوثه 
فــي مكاتب  والــثــانــي  ــاره،  وأخــط

كانت  إذا  إال  »يشرفها«  ال  مكيفة 
»جابها هلل«،  رهن إشارته سيارة 
وكل وسائل الراحة من تعويضات 
فهو  »الوطني«  بينما  وامتيازات، 
من  قطعة  تعتبر  عربة  في  يطوف 
املخالفة  السيارات  لقطر  العذاب، 
ــى املــحــجــز  ــ ــرار الـــوقـــوف إل ــقـ لـ
صندوق  إلــى  وتدخل  الجماعي، 
على  الواجبة  الرسوم  الجماعة 
املخالف بمجهود وعرق »الوطني« 
في  امليداني  بالعمل  التذكير  دون 

وخدمات  واملــــدارات،  األســـواق، 
والدوائر  املفوضيات  في  القرب 

والدوريات ليل نهار...
في  الجماعة  تساهم  فــبــمــاذا 
األمــن  لينفذه  تــقــرره  مــا  تنزيل 
الـــوطـــنـــي؟ وحــتــى تــعــويــضــات 
التي  واملتسخة  الشاقة  األشغال 
ــي بــحــر يــعــوم فــيــه أمــنــنــا، ال  ه
والتي  منها  نصيبا  له  أن  نعتقد 
جماعتنا،  ــدام«  ــ »خ عــلــى  ــوزع  تـ
وجد  قد  الوطني  األمــن  كان  فــإذا 
العاملي،  األمن  قمة  على  مكانة  له 
ومهنيته  وكــفــاءتــه  بتضحياته 
الواجب  فمن  لوطنه،  وإخالصه 
بأنهم  العاصمة  لحماة  االعتراف 
للتنمية  مؤكدة  رافعة  أصبحوا 
بفضل استتباب األمن، وإذا كانت 
الطرقات  تجهيز  تمول  الجماعة 
لترتيب  الــضــوئــيــة  ــارات  ــش ــال ب
ــي الــطــرقــات  انــســيــاب املــــرور ف
أرجاء  جل  ففي  املاليني،  وتكلف 
ــن الــوطــنــي  ــ ــال األم ــ ــنــة رج املــدي

يقومون مقام هذه الشارات.
من  محمودة  مبادرة  وستكون 
الجماعة  ــررت  ق إذا  الرباطيني، 
منح امتيازات لرجال ونساء األمن 

الوطني في العاصمة.

شهادات من
الرواد

املريني،  نجاة  الدكتورة  الرائدة  من  شهادة 
»نــادي  الثقافي  للنادي  الثقافي  اإلشــعــاع  عــن 
األربعاء األسبوعي«، جاءت في شذرات مختصرة 
رحمه  الصقلي  علي  مــوالي  الراحل  األديــب  عن 
ص:  وشهادات«  »أبحاث  كتاب  في  ومدونة  هلل، 
علي  مــوالي  كــان  ما  ))كثيرا  قالت:  حيث   ،47
في  الشعرية  مجالسه  عــن  يحدثني  الصقلي 
اعتزازه بحضور  وعن  األسبوعي،  األربعاء  نادي 
خارجه،  ومــن  الوطن  داخــل  من  وأدبــاء  شعراء 
وعن حرصه على استمرارية جلسات هذا النادي 
فاروق  املصري  الشاعر  بالحضور  شرفه  الــذي 
العثيمني،  صالح  هلل  عبد  والسعودي  شوشة 
ويحضره  الحسن،  محمد  أيمن  أبو  والفلسطيني 
واملفكرين  والشعراء  األدباء  من  ثلة  املغاربة  من 

ورجال التربية والتعليم وغيرهم(( انتهى.
أطال هلل عمر رائدتنا األديبة الكبيرة.

خفايا »ثقب أسود يف مركز مجرتنا« 
تــكــشــفــهــا مـــحـــاضـــرة نــظــمــتــهــا جــمــعــيــة 
بناني،  الكرمي  عبد  بقاعة  الفتح  ربــاط 
يـــوم األربـــعـــاء املـــاضـــي، قــدمــهــا الــدكــتــور 
ــم  ــل أهـ ــلـ مـــصـــطـــفـــى بـــــوســـــدر، الـــــــذي حـ
اكتشاف لهذه السنة يف العالم، وتطرق 
محاضرة  البيئة..  على  انعكاساته  إلــى 
قيمة مبثابة »إعالن الرباط« للعالم عن 
هذا الثقب، التخاذ ما يلزم يف شأنه.    

بالرباط  حلت   ،1988 مــارس  في 
ــرأة هـــي عــمــدة مـــاالبـــو الــعــاصــمــة  ــ امـ
موضوع  يف  اتفاقية  ووقــعــت  الغينية، 
سنة   34 وانتظرنا  العاصمتني،  تآخي 
ــرأة رئــيــســة املجلس  ــ ام لــتــكــون عــنــدنــا 
كيسومو  مدينة  إلى  لتسافر  اجلماعي، 
الــكــيــنــيــة، لــلــمــشــاركــة يف قــمــة املـــدن 
واحلكومات احمللية اإلفريقية املتحدة. 

عدة  هــنــاك  أجـــرت  املجلس  رئيسة 
رسمية  تصبح  لن  نظرائها  مع  لقاءات 
املجلس  عليها  وصــادق  ناقشها  إذا  إال 

اجلماعي.

ــعــد أســـــبـــــوع، تـــنـــطـــلـــق فـــعـــالـــيـــات  ب
املعرض الدولي للنشر والكتاب، واختار 
احلسن  نزهتي  بني  فضاء  املنظمون  له 
ــنـــدق كــبــيــر، ويف  ــــن ســيــنــا وفـ الــثــانــي وابـ
مــديــنــة كــيــســومــو الــكــيــنــيــة، أقــيــم جــنــاح 
ــلـــتـــرويـــج  خـــــــاص يف مــــعــــرض هــــنــــاك لـ
اإلفريقية..  للثقافة  كعاصمة  للرباط 
بلد يبعد عنا  الترويج يف  فإذا كان هذا 
بآالف الكيلومترات، فبماذا ستساهم يف 
املنظم  والكتاب  للنشر  العاملي  التجمع 

فوق أرضها؟

جاء يف كتاب »رباط الفتح عاصمة 
أن   ،28 الصفحة:  املــغــربــيــة«  اململكة 
اشــتــرى   ،1808 ســنــة  يف  ــطــان  »الــســل
أرضا بحومة وقاصة من ماله وحبسها 
الرباطيني«  اليهود  إلقامة  مقرا  لتكون 
فهل  املــاح..  بحي  اليوم  املعروفة  وهي 
بــوزارة  مسجل  السلطاني  الوقف  هــذا 
هناك،  أثارهم  مصير  ما  ثم  األوقــاف؟ 
من حمامات وطاحونة وأفرنة ومدارس؟

مستشفى  أكبر  تشييد  في  الــشــروع  بعد 
فيها  اعتمد  الروعة،  فائقة  بهندسة  جامعي 
يكون  طابقا،   35 بحوالي  العمودي  البناء 
عالي  بــرج  أول  بذلك  سينا  ابــن  مستشفى 
وباقي  الرباطيني  لعالج  خصص  الرباط  في 
خدمات  انطلقت  شــهــور،  وقبل  املــواطــنــني، 
بحي  يــوســف  مـــوالي  الــجــهــوي  املستشفى 
وأقسامه  بناياته  تجديد  بعد  ــعــكــاري،  ال
وتأطيره  الطبية  املعدات  بأحدث  وتجهيزه 

بالعديد من األطر املختصة.
في  تدشينها  املنتظر  الطب«  »أكاديمية  أما 
فهي بحق ستكون  املقبل،  يوليوز  بداية شهر 
للعلوم  كلية  منها  تتفرع  طبية«  »جامعة 
الصحية،  للشؤون  عليا  ومدرسة  الصحية، 
 450 حوالي  بسعة  بها  ملحق  ومستشفى 
 60 مساحته  تفوق  عقاري  وعــاء  في  سريرا 
املرتقب، سوف  اإلنجاز  وهذا  مربع،  متر  ألف 
الرائدة  اإلفريقية  الصدارة  في  الرباط  يضع 
املــشــروع  كـــان  الــصــحــي، وإذا  ــجــال  امل ــي  ف
والصحة  االقتصاد  قواعد  أرســى  قد  امللكي 
الراقي،  الحضري  والنقل  التحتية  والبنيات 
املــديــري،  التصميم  مــن  فسد  مــا  وإصـــالح 
سياسة  باعتماد  الطرقات  في  السير  وسهل 
وضفة  الساحل  على  التهميش  وفك  األنفاق، 
األراضي  الكورنيشات، وحول  بأجمل  الوادي 

من  وغيرها  خــضــراء،  مناطق  إلــى  الــجــرداء 
ستساهم  فبماذا  ــات..  ــالح واإلص املشاريع 
امللكية؟  الثورة  هــذه  في  املنتخبة  املجالس 
أكشاك/  وضــع  في  حتى  فشلت  اآلن،  فلحد 
مراحيض لن يكلف الواحد منها رصيد منحة 
الجمعيات املستفيدة من  لجمعية من عشرات 
واآلالف  للرباطيني  تذكر  مردودية  دون  الريع 
ومتجولني،  وزائــريــن  وعاملني  تجارا  منهم 
للتخلص  الضيقة  واألزقــة  األســوار  يقصدون 
اململكة  عاصمة  في  البيولوجية  حاجاتهم  من 

»يا حسرة«.
نفس املجالس »تكاسلت« على تنظيم ممرات 
الراجلني  مــرور  لتأمني  الــطــرق  مفترق  فــي 
االحتياجات  ذوي  االعتبار  بعني  األخــذ  مع 
العمومية  املراحيض  إنشاء  فهل  الخاصة.. 

واملمرات يكون صعب التحقيق؟
مقصرة  الــجــمــاعــة  تعتبر  عــلــيــه،  ــاء  ــن وب
إلى  تنتبه  حتى  محاسبتها  يجب  ومسؤولة 
نحو  طريقها  تشق  عاصمة  في  واألهــم  املهم 
القيادة  على  تتربع  الرباط  هي  وها  العاملية، 
القاري،  الصعيد  على  واالقتصادية  الصحية 
سياراتها  بإصالح  مشغولة  مجالسها  بينما 
اتفاقيات تأمني أعضائها  وهواتفها وتحسني 
جيدة  صحة  لهم  يضمن  الرباطيني  بأموال 

وتعويضات مريحة.

األولــى مــن نوعــها فــي إفـــريقيا 
أكاديمية للطب في العاصمة بمرافق صحية حديثة 

أسـرار
العاصمة

كم عـــدد شـــراكـــات جــمــاعــة الــعــاصــمــة؟ ومـــن هم 
شركاؤها؟ ويف أي استثمار »تشاركوا«؟

فبعد »نــزيــف« هــذه الــشــراكــات أزيـــد مــن 30 ســنــة، من 
حــق الــربــاطــيــني أن ُيــْخــَبــروا مبـــردوديـــة هـــذا االســتــثــمــار 
املاليير من ضرائبهم إلحــداث منوذج جديد  الذي كلف 
لــتــنــمــيــة الــعــاصــمــة بــاملــشــاريــع واخلــــدمــــات الـــتـــي تــخــدم 
املــواطــنــني.. فــهــل حتــقــق الــهــدف الــنــبــيــل؟ ال نعتقد إذا 
تبحث  التي  البحار،  وراء  ما  بلديات  بــأهــداف  قــارنــاه  ما 
محليا  وزنها  يف  مؤسسات  مع  استثمارية  تقاطبات  عن 
ــاز شــركــة نــقــل الـــتـــرامـــواي أو  ــا، مــثــل إجنــ ــيـ ووطــنــيــا ودولـ
مــدرة  وكــلــهــا  السكنية،  والــعــمــارات  الــفــنــادق  مــن  سلسلة 
للدخل ومضمونة األرباح، ومصدر رئيسي لتمويل تطور 
ــى اخلـــدمـــات وبــالــتــكــلــف بــالــشــؤون  ــ مــدنــهــا بـــأحـــدث وأرقـ

لسكانها. االجتماعية 
فــهــل عــنــدمــا تـــتـــشـــارك جــمــاعــة عــاصــمــة الـــبـــالد »يــا 
حــســرة« مــع جمعية حــي ال تــتــوفــر حــتــى عــلــى مــقــر وكــل 
ُقربها من ممثل ذلك احلي يف مقاطعة، فهذه  رصيدها 
منها  تــفــوح  ولكنها صفقة  شــريــكــني،  بــني  شــراكــة  ليست 
أموال  من  لالستفادة  النفوذ  واستغالل  الزبونية  رائحة 
ما  وهــذا  أخـــرى،  دون  يفيد جهة  مــشــروع  اجلماعة على 
تأكد من خالل معظم شراكات اجلماعة التي أعلنت عن 
إفالسها يوم توصلها يف حسابها البنكي بحصتها املتفق 
هو اجلماعة،  الذي  اآلخر  الشريك  رصيد  بينما  عليها، 
فتوثقه األصفار، فالشراكات ما هي إال »بالوعة« البتالع 
الــعــام،  اجلــمــع  عليه يف  ومــصــادق  بالقانون  »ريـــع« مقنن 
إحاطته  إلى جانب  املكونات  كل  عليه من طرف  ومتفق 
بالفضح واحملــاســبــة ما  وعـــدم خــدشــه  الصمت  بــقــداســة 
دامت تلك املكونات »ترضع وتقوي عضالتها من خيرات 

الرباطيني«.
وهذه الرباط، عاصمة الثقافة يف إفريقيا، ويف العالم 
قدم  على  نفسها  بوضع  جماعتها  »تبهدلنا«  اإلسالمي، 
معها  فتبرم  حوماتها،  يف  مجهولة  كائنات  مــع  املــســاواة 
اتــفــاقــيــات تــأســيــس شــراكــة تــكــون فــيــهــا اجلــمــاعــة مجرد 
ــريـــك.. لــعــل املــجــلــس  ــلـــوب« يــنــتــفــع مــنــهــا الـــشـ ــرة حـ ــقـ »بـ
اجلماعي يتحمل مسؤولية هذا الريع املفضوح الذي ال 

يشرفنا وال يترجم مصداقية اجلهة التي متثلنا.
مثل  وزنها،  لها  التي  املؤسسات  مع  مع شراكة  فنحن 
األمـــن الــوطــنــي والــصــحــة وأكــادميــيــة اململكة واجلــامــعــة، 
واملــجــلــس اجلـــهـــوي لــلــحــســابــات، فــــإذا ربــطــت اجلــمــاعــة 
شراكة مع هذا املجلس الدستوري، فلن يشك أي رباطي 
مستقبال يف اختالالت بشأن أمواله ما دام أن لها شريكا 

يراقبها.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

شراكات 
أفلست جماعة 

الرباط

قبل شهور، غادرنا إلى 
دار البقاء املرحوم األستاذ 

إبراهيم بوطالب، وكان 
عميدا لكلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية، اجتمعت فيه كل 
الخصال الحميدة مما جعله 

محبوبا ومحترما وصادقا 
يف عالقاته اإلنسانية مع 
الجميع، وعاصمة الثقافة 

تتذكره وتجدد ىلع روحه 
الطاهرة الرحمة واملغفرة 
الرضوان من رب العاملين.
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األسبوع  الرياضي

العدد: 1609 من 27 ماي إلى 2 يونيو 2022

أسبوعيات كريم إدبهي

نهائي كأس عصبة األبطال لألندية البطلة

االنتصار وال بديل عن االنتصار للفريق األحمر
اإلثنني  يوم  الخامس  محمد  مركب  يحتضن 
30 ماي على الساعة الثامنة مساًء، نهائي كأس 
سيواجه  حيث  البطلة،  لألندية  األبطال  عصبة 
هذه  في  املغاربة  ممثل  الرياضي  الــوداد  فريق 
على  الحائز  املصري،  األهلي  نظيره  املنافسة، 

اللقبني األخيرين.
فريق الوداد الرياضي يعرف جيدا ما ينتظره 
الوطن،  وخارج  داخل  منه  املغاربة  ينتظره  وما 
للتتويج  أمام فرصة ذهبية  أنه  كما يعرف طبعا 
بهذه البطولة للمرة الثالثة في تاريخه، علما أنه 
سيكون مساندا وبقوة بجمهوره الكبير الذي لم 
عودته  بعد  خاصة  ومعنويا،  ماديا  عليه  يبخل 

إلى املدرجات بعد غياب دام قرابة سنتني.
هذه  خبر  الخصم  ألن  يكون سهال،  لن  اللقاء 
املسابقة، وسيسعى مرة أخرى للفوز بها للمرة 

الثالثة على التوالي.
املصريني،  »األشقاء«  وكعادة  األهلي،  فريق 
على  بشراسة  وضغط  يقعدها،  ولم  الدنيا  أقام 
املغربية  اململكة  اختار  الذي  اإلفريقي  االتحاد 
لم  املصريني  أن  دام  ما  النهاية،  هذه  الحتضان 
يضعوا ملف ترشيحهم الحتضان هذه النهاية، 
اإلعالمية  وسائلهم  حاولت  ذلــك،  من  وبالرغم 
نادي  شخص  في  واملغرب  »الــكــاف«  استفزاز 
اهتمام  أي  يعر  لــم  الــذي  الــريــاضــي،  ــوداد  الـ

الدعاءات املصريني.
فريق الوداد ركز بشكل جيد واحترافي للوصول 
استعداده  كامل  في  وهــو  النهاية،  مباراة  إلــى 

البدني والنفسي، كما أن الجامعة امللكية املغربية 
لــكــرة الــقــدم وضــعــت املــركــب الــريــاضــي محمد 
املركبات  أرقى  من  حاليا  يعتبر  الذي  السادس، 
املغرب،  ممثل  إشارة  رهن  العالم،  في  الرياضية 
وليد  بقيادة  التقني  وطاقمه  عبر مسؤولوه  الذي 
الرائعة  االلتفاتة  لهذه  ارتياحهم  عن  الركراكي، 

التي حظي بها الفريق ليكون في املوعد.
فريق الوداد الرياضي فعال سيكون في املوعد 

الفرق  ألن  الكبرى،  املنافسات  في  عودنا  كما 
الكبرى تكبر في مثل هذه اللقاءات. 

لتكتمل  مغربيا  اللقب  هذا  يكون  أن  نتمنى 
يتغنى  مــازال  الــذي  املغربي،  الجمهور  فرحة 
بكأس  املــتــوج  بــركــان،  نهضة  فــريــق  بإنجاز 
في  الثانية  للمرة  اإلفريقية  الكونفدرالية 

تاريخه، وفي ظرف ثالث سنوات.
حظ سعيد لوداد األمة.

لقجع يخرس أفواه املعارضة
الصباح
ــن  ــري ــزائ ــى اجل ــل ــى ع ــت ــل ح ــق لــقــجــع مـــا ع

واملصرين، عاد يعقل على املعارضة.

ناصر الرغيت بالسعودية مديرا تقنيا
مواقع

راه عندو خالو فالعرس، جابو صاحبو رونار.

)أي  الليل  ديال  الثمنية  مع  يلعب  »يصالح«  متولي 
الثامنة ليال(

المدرب الطاوسي
وال  لّعاب  هذا  واش  باهلل،  إال  قوة  وال  حول  ال 

مغني.

»الفيفا« تصدم حدقة والكعواشي بسبب غياب حكام 
مغاربة يف املونديال

مواقع
ْت ْنَبت«. خاصهم ميشيو بحالهم، هوما »بَّ

مجلس املدينة يقلص من مداخيل »كازا إيفنت«
جرائد

خاصهم يتحاسبو معاهم على فضايحهم...

لدي وصفة إلنقاذ مولودية وجدة
الجعواني، المدرب الجديد لمولودية وجدة

تبارك اهلل على الدكتور »الهضرة بزاف«.

شتم اجلمهور سبب هزمية الرجاء
المدرب الطاوسي
أسباب  على  كتّقلب  مرة  كل  »مقزدر«..  وجهك 

خاوية.

»ارحل« يف وجه الطاوسي
الصباح
ديال  الــســوارت  ليه«  »يحيدوا  غادين  صــايف 

التيران...

فاخر »مَعّكس شوية«
أيت منا، الرئيس الفعلي لشباب المحمدية

كون شفتي أنت!

الــصورة حديــث 

ــان  ــرك ــاد فـــريـــق نــهــضــة ب ــ ع
مـــن نــيــجــيــريــا مــتــوجــا بــكــأس 
بعد  اإلفــريــقــيــة  الــكــونــفــدرالــيــة 
أورالندو  العنيد،  خصمه  تجاوز 
ــقــي،  ــري ــوب إف ــجــن ــس ال ــرات ــي ب
بعد  الترجيحية،  بــالــضــربــات 
بالتعادل  األصلي  الوقت  انتهاء 
اإلضافية  واألشـــواط  السلبي، 

بالتعادل اإليجابي بهدف ملثله.
يستحق  بركان  نهضة  فريق 
ــرام  واالحــت التشجيع  كــل  منا 
بــفــضــل املــجــهــودات الــجــبــارة 

هذه  انطالق  منذ  بها  قام  التي 
البطولة.

البرتقالي  الفريق  أن  صحيح 
الصعبة،  الــفــتــرات  ببعض  مــر 
وخبرته  بعزيمته  استطاع  لكنه 
ليعود  بسرعة،  يتجاوزها  أن 
ــتــصــارات  بــقــوة إلـــى ســكــة االن

والنتائج اإليجابية.
فهنيئا مجددا للفريق البركاني 
رأس  رفــع  ــذي  ال التتويج  بهذا 
املحفل  هــذا  في  عاليا  املغاربة 

اإلفريقي.

فرحة نهضة بركان بالتتويج اإلفريقي

اتحاد اتواركة يعودهذا الخبر
 إلــى قســـم األضــــواء

من  أكــثــر  دام  طــويــل،  غــيــاب  بعد 
اتحاد  فريق  استطاع  الزمن،  من  عقد 
جيد  موسم  على  يبصم  أن  اتواركة، 
ومثالي، توجه بكسب التذكرة الثانية 
األول،  الوطني  القسم  إلــى  املــؤديــة 
الذي  التطواني،  املغرب  فريق  رفقة 
منذ  الطبيعي  مكانه  إلى  بسرعة  عاد 

الدورة 25 من بطولة القسم الثاني.
ــتــوركــي، الــذي  ــحــاد ال فــريــق االت
امللكي  الــجــيــش  فــريــقــي  سينافس 
العاصمة  ــي  ف ــاطــي  ــرب ال ــفــتــح  وال
قسم  في  لعب  أن  له  سبق  الــربــاط، 
املناسبات  من  العديد  خالل  الكبار 
حيث   ،1971 ســنــة  تأسيسه  مــنــذ 
الصفوة  بطولة  في  مرة  ألول  شارك 

خالل موسم 1981-1980.
ــي يــعــتــبــر خــزانــا  ــورك ــت ــق ال ــري ــف ال
بالدرجة  منه  يستفيد  الكروية  للمواهب 
فيكفيه  امللكي،  الجيش  فريق  األولــى 
املغربية  القدم  كرة  نجم  يكون  أن  فخرا 
في الثمانينات، وصاحب الكرة الذهبية، 
التي  املواهب  من بني  التيمومي،  محمد 
سيكون  الذي  الفريق،  هذا  في  ترعرعت 
وتصحيح  إخفاقاته  بتجاوز  مطالبا 
األضواء  قسم  عن  أبعدته  التي  أخطائه 
صعبا  رقــمــا  ليصبح  طويلة،  ملــواســم 

ضمن أندية القسم الوطني األول.
ــة  ــ ــوارك ــ ــاد ات ــ ــح ــ ــا الت ــئ ــي ــن ــه ف
امليمونة  بعودته  الوفي  ولجمهوره 

إلى املكانة التي يستحقها.

هل يعيد التاريخ نفسه؟

بركانية مستحقة فرحة 

تلقينا ببالغ احلزن واألسى، نبأ 
وفاة احلاج عبد اهلل الروحلي، والد 
الــعــزيــز، اإلعــالمــي  الــزمــيــل واألخ 
الرياضي  الناقد  الروحلي،  محمد 
بجريدة  الــريــاضــي  القسم  ورئــيــس 

»بيان اليوم«.
نتقدم  األلــيــمــة،  املناسبة  وبــهــذه 
ــازي واملـــــــواســـــــاة إلــــى  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بــــأحــــر الـ
ــى والــــدتــــه  ــ ــ صـــديـــقـــنـــا مـــحـــمـــد، وإلـ
احلـــاجـــة فــاطــمــة بــيــنــار أطــــال اهلل 
الرحيم،  عبد  أبنائه:  وإلى  عمرها، 
ســـعـــيـــد، حـــســـن، ورشــــيــــد، وابــنــتــيــه 
محجوبة ونزهة، وأحفاده وأصهاره، 
ــــى كـــل أفـــــراد عــائــلــة الــروحــلــي،  وإلـ
طالبني من الباري تعالى أن يسكن 
الفقيد واسع جناته وأن يلهم ذويه 

الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

العاشق  الكبير،  الرياضي  الجمهور  سيكون 
السبت   يوم  موعد  على  الرفيع،  الكروي  للفن 

28 ماي الجاري مع نهائي وال في األحالم.
ضواحي  في  دونــي«  لـ»سان  الكبير  امللعب 
تاريخية  ــاراة  ملــب مسرحا  سيكون  ــاريــس،  ب
ستجمع نادي لفربول اإلنجليزي وريال مدريد.

وعزمهما  قوتهما  عن  أبانا  معا  الفريقان 
على الفوز بهذه البطولة، التي تعتبر من أعرق 

البطوالت األوروبية، بل العاملية.
هذه  خــالل  حقق  قد  مدريد  ريــال  كــان  فــإذا 
من  كل  ضد  مــرة  لثالث  ريمونتادا  املسابقة 
ومانشيستر  وشيلسي،  جرمان،  سان  باريس 
سيتي، فإن لفربول يعتبر الفريق الوحيد الذي 
ذهابا  أجراها  التي  املباريات  كل  في  انتصر 

وإيابا...
نهائي سيكون بالنسبة لإلنجليز فرصة لرد 
مستحقة  الغير  وللهزيمة  لكبريائهم،  االعتبار 
بعد  اإلسباني،  الفريق  ضد   2018 نهاية  في 
نجمهم  لها  تعرض  التي  البليغة  اإلصــابــة 
من  شــرس  تدخل  إثــر  صــالح،  محمد  املصري 
إلنقاذ  إصابته  تعمد  ــذي  ال رامـــوس،  املــدافــع 

فريقه من هزيمة كانت منتظرة، كما أن حارس 
بسبب  الفوز،  في  مدريد  ريــال  ساعد  لفربول 

أخطائه البدائية التي سقط فيها.
الرقم  يحمل  مدريد  ريــال  فريق  أن  صحيح 
ــفــوز بــهــذه الــبــطــولــة، وأنــه  الــقــيــاســي فــي ال
العبني  على  باالعتماد  جلده  غير  اآلخــر  هو 
فينسيوس  كالبرازيليني  ومتميزين،  شباب 
ورودريغيز، دون أن ننسى طبعا الهداف الكبير 
اإلنجليزي  الفريق  لكن  بنزيما،  كريم  الفرنسي 
أن  وبإمكانه  جدا،  وقويا  املراس،  يبقى صعب 
يغير مجرى املباراة وقتما شاء، بفضل انسجام 
على  يمارسونه  الذي  الرهيب  والضغط  العبيه 

خصومهم.
ألول  التقيا  أن  للفريقني  سبق  فقد  للتذكير، 
لألندية  األبطال  عصبة  كــأس  نهاية  في  مــرة 
البطلة في نسختها القديمة بباريس، وبالضبط 
بملعب حديقة األمراء، حيث تمكن فريق لفربول 
من الفوز بفضل هدف مدافعه آالن كنيدي، ليرد 
ملن  ترى   ..2018 سنة  الدين  اإلسباني  الفريق 

ستؤول النهاية الثالثة؟

على هامش المواجهة الثالثة في نهائي 
كأس عصبة األبطال لألندية األوروبية

للتأمل

لمن تــدق 
األجــراس؟

ريال مدريدلفربـول
الضربة الموجعة لصالح 

من طرف المدافع 
راموس ُ
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الثقة  تلقيت خبر جتديد  كيف 
فيكم من أجل االستوزار يف احلكومة 

احلالية من جديد؟

»بالفرحة عليا«.. السمع والطاعة 
يكلفني  فعندما  املــؤمــنــن،  ألمــيــر 
واجبي  فهذا  باملهمة،  امللك  جاللة 
أعتز  وأنا  الشعب،  امللك وأمام  أمام 
في  املولوية  بالثقة  كذلك  وأفتخر 
تدبير الجائحة أوال، وفي االستمرار 
فيما بعدها، وكذا إصالح املنظومة..

تزامنت فترة وجودكم على رأس 
جائحة  انتشار  مــع  الصحة  وزارة 
شخصيا  تفاعلتم  كيف  »كورونا«.. 

مع هذا التحدي؟

عــارف  ــد  واحـ كـــان شــي  »واش 
حملت  عندما  جاية؟«،  الجائحة  بأن 
حقيبة الوزارة يوم 9 أكتوبر 2019، 
في  وانطلقنا  جائحة،  هناك  تكن  لم 
إصالح  مشاريع  إنجاز  بنية  العمل 
وكان  الصحية،  املنظومة 
ــحــدي الــكــبــيــر هو  ــت ال
امللكي  الـــورش  تنزيل 
الـــكـــبـــيـــر لــلــتــغــطــيــة 
الــصــحــيــة والــحــمــايــة 
االجــتــمــاعــيــة، 
ــا  ــ ــنـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ لـ
ــا  ــن ــدم ــط اص
ــع آخــر  ــواق ب
وقع  له  كــان 
ــزال  ــ ــزلـ ــ الـ
العالم  في 
في  وليس 
ــرب  ــ ــغـ ــ املـ
فــــــقــــــط.. 

اإلكــراهــات  فرغم  للـه،  الحمد  لكن 
نتجاوز  أن  استطعنا  املــطــروحــة، 
االستباقية  الرؤية  بفضل  املرحلة 

لصاحب الجاللة..

جاللة الملك 
في الصفوف األولى 

لمواجهة جائحة 
»كورونا« 

امللكية  الــتــوجــيــهــات  ــت  ــرض ف
انتشار  ملــواجــهــة  عــالــيــا  إيــقــاعــا 
مشاريع  عدة  خالل  من  اجلائحة، 
اجلائحة  صندوق  خلق  يف  متثلت 
ــدمي مـــســـاعـــدات عــيــنــيــة  ــ ــق ــ وت

للمحتاجني.. 

ومنذ  ذلك،  من  أكثر  )مقاطعا( 
األولى،  الحالة  عن  اإلعــالن  تم  أن 
شكل صاحب الجاللة لجنة قيادية 
ومن  كبرى،  توجيهات  وأعطاها 
تعكس  الــتــي  التوجيهات  جملة 
حكمة وتبصر جاللة امللك، هي أنه 
منذ  نفكر  أن  أننا يجب  وقتها  قال 
اآلن في اللقاح، قبل بداية الحديث 
عن ذلك، لذلك كانت عندنا شراكات 
من  وكــان  اللقاح،  موضوع  حــول 
الشركاء، شريك صيني، حيث  بن 
أجريت ألول مرة في تاريخ املغرب 
ثم  اللقاح،  حول  سريرية  تجارب 
مع  تجارية  معامالت  هناك  كانت 
بــالدنــا،  مكانة  لتحصن  الــصــن 
وأخيرا، كان ال بد من املواكبة لكي 
تصبح لنا القدرة على تصنيع هذا 
اللقاح لتحقيق السيادة الدوائية.. 

وكما الحظتم فيما بعد، فقد تبن أن 
واملكان،  الزمان  بن  مالءمة  هناك 
في  ــى  األول البلدان  من  كنا  حيث 
العالم التي طبقت الحجر الصحي..

يف هذا اإلطار، كنت من األوائل 
الــقــرارات  فــتــرة  حتملوا  الــذيــن 
الصعبة واحلاسمة، ومنها تدابير 
كانت  كــيــف  الــصــحــي..  احلــجــر 

األمور حتسم يف تلك الفترة؟

أوال، يجب أن نتفق، نحن كنا 
الفريق  وهــذا  كفريق،  نشتغل 
قيادة صاحب  تحت  يشتغل  كان 
السادس،  محمد  امللك  الجاللة 
على  نــشــكــره  أن  الــــالزم  ــن  ومـ
الــنــاس لم  لــم يشكر  ــك، ومــن  ذل
يشكر هلل، كما يجب أن نؤكد أن 
بواجبها،  قامت  الداخلية  وزارة 
والسلطات املحلية والدرك امللكي 
ــال  ــدة، ورجـ ــاع ــس ــوات امل ــقـ والـ
كلهم  الصحة..  ورجــال  ــالم  اإلع
األمامية،  الصفوف  فــي  كــانــوا 
مثل  أخرى  فئات  إلى  باإلضافة 
املعلمن واألساتذة الذين واكبوا 
معنا هذا التحدي.. املسألة كلها 
لم تكن مسألة شخص واحد، بل 
منسجم  ــار  إط فــي  يعمل  فريق 
امللك  جاللة  توجيهات  يستقبل 
ويترجمها على أرض الواقع، كل 
حسب مجال تدخله، هل سبق أن 
رأيتم انسجاما كالذي حصل في 
الصحة  بن  الجائحة  مواجهة 
ــة واألمــــن الــوطــنــي  ــي ــداخــل وال
كانوا  والــذيــن  امللكي،  ــدرك  والـ

يشتغلون على أرض الواقع 
كفريق واحد..

وزير الصحة 
خالد أيت الطالب 
في حوار حصري مع                 
 :

»جدري القردة« ليس 
مرعبا مثل »كوفيد 19«

 وجائحة »كورونا« جددت ثقة 
الـــدولة  المواطــــن في 

عن  إال  المواطنين  أوســـاط  فــي  حديث  ال 
الموضوع  اكتسى  وقــد  الــقــردة«،  ــدري  »ج
طابعا خطيرا بعد أن تمت الدعاية له كجائحة 
فتناسلت  »كورونا«،  جائحة  غرار  على  جديدة 
التواصل  مواقع  على  والتوقعات  األسئلة 
االجتماعي وقصاصات األخبار بشكل رهيب، 
خالد  الصحة،  وزير  قدمه  الذي  الجواب  ولكن 
أيت الطالب، لـ»األسبوع« يبدو مطمئنا، حيث 
يقول: ))إن تركيبة مرض »جدري القردة« من 
بسرعة..((،  تتحور  ال  النووي  الحمض  حيث 
وال  »كورونا«،  مثل  مرعب  ))غير  أنه  ويؤكد 

يرقى إلى درجة خطورتها..((.
»وزراء  ــن  م ــوذج  ــم ن ــوم  ــي ال الــطــالــب  أيــت 
حزب  أي  إلــى  ينتمون  ال  الذين  السيادة« 
سياسي، يجلس بشكل متواضع في مكتبه 
حيث يسجل القرآن الكريم حضوره إلى جانب 
الملكية)..(،  الطقوس  حول  فنية  لوحات 
األسئلة  كل  عن  أجاب  شاب،  بطاقم  محاطا 
المطروحة، انطالقا من تدبير جائحة »كورونا« 
الصعوبات  وهي  صعوبات،  من  رافقها  وما 
التي لعب الملك محمد السادس دورا كبيرا 
في تجاوزها، حيث يقول الوزير: ))إن حكمة 
جعلته  التي  هي  وتبصره،  الملك  جاللة 
خالل  اللقاح  عن  الحديث  في  الزمن  يسبق 
الجائحة((  لتدبير  القيادية  اللجنة  تشكيل 
كلمة  ردد  الــذي  الطالب،  أيــت  قــول  حسب 
وقال  المؤمنين«،  ألمير  والطاعة  »السمع 
الناس  يشكر  ال  ))من  الحوار:  هذا  في  أيضا 
ال يشكر هللا((، ما يعكس جانبا صوفيا في 
حياة هذا الوزير القادم من مختبرات الجراحة 

ومدرجات الدراسة الطبية)..(.
مع  الحصري  حواره  في  الطالب  أيت  يتذكر 
ذلك  ))في  قائال:  »كورونا«  زمن  »األسبوع«، 
أزمة  نواجه  وكنا  »الخلعة«  كانت  الوقت 
بينما  الطبية،  المواد  بندره  تتميز  عالمية 
المواطن  متطلبات  بتحقيق  مطالبون  نحن 
ثمن  فيه  أصبح  الذي  الوقت  في  المغربي 
الحاالت،  بعض  وفي  مضاعفا،  المواد  بعض 
كانت تأتي بعض القوى الكبرى لتستولي 
على ما تم التفاوض بشأنه، لكن تم التغلب 
وبفضل  هللا،  بركة  بفضل  التحديات  على 

توجيهات »سيدنا هللا ينصرو«((.
عن  الطالب  أيت  الوزير  يجيب  يلي  فيما 
عدد كبير من األسئلة المطروحة، ويتفاعل 
طبيبة  قضية  إلى  وصوال  قضايا،  عدة  مع 

إذا  »ستنصف  إنها  قال  حيث  الداخلة، 
كانت مظلومة«، وقبلها يتحدث عن 

األطباء  أمام  الطبي  المجال  فتح 
األجانب، وفوق ذلك كله، يتحدث 

عن اإلطار القانوني الذي أجريت 
من خالله صفقات »كورونا«..

سعيد الريحاني حاوره

وزير الصحة والحماية االجتماعية 
خالد أيت الطالب
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أقوى لحظات 
التضامن واالنسجام 

الحكومي 

حلــظــات  أقــــوى  أن  ــدون  ــص ــق ت هـــل 
مواجهة  يف  جتسدت  احلكومي  التضامن 

وباء »كورونا«؟

بل  وحده،  الحكومي  التضامن  ليس 
في  للمواطن  رجعت  التي  الثقة  كذلك 
الدولة، حيث كنا أمام مواطنني يفتخرون 

بأنهم مغاربة ويحسون بمغربيتهم..

جدل صفقات »كورونا«.. 
حق يراد به باطل 

متيزت فترة اجلائحة بتنافس كبير بني 
قوى عظمى من أجل احلصول على األدوية 
األمر  إن  بل  التنفس..  وأجهزة  والكمامات 
مساعدات  على  السطو  درجــة  إلــى  وصــل 
ومواد طبية كانت موجهة لبعض الدول من 

طرف دول أخرى، ما قولكم؟

وكنا  »الخلعة«  كانت  الوقت  ذلك  في 
املواد  بندره  تتميز  عاملية  أزمــة  نواجه 
بتحقيق  مطالبون  نحن  بينما  الطبية، 

الوقت  في  املغربي  املــواطــن  متطلبات 
الـــذي أصــبــح فــيــه ثــمــن بــعــض املـــواد 
مضاعفا، وفي بعض الحاالت كانت تأتي 
بعض القوى الكبرى لتستولي على ما تم 
التفاوض بشأنه.. نحن، بفضل بركة هلل، 
وبفضل توجيهات »سيدنا هلل ينصرو«، 

الصيني  بالرئيس  اتصل شخصيا  الذي 
وفعال،  خاصة،  مكانة  للمغرب  تكون  كي 
وكوريا  الصني  من  املواد  أغلب  اقتنينا 
والهند.. ونجحنا  والحمد للـه، في توفير 
ورغم  املضاربات،  رغم  الحاجيات  أغلب 
أن الوقت لم يكن يسمح بإجراء صفقات، 

ورغم أن القطاع كان يتعرض للهجوم من 
يمكن  أنه  والواقع  الجهات،  طرف بعض 
بعد  سهل  بشكل  االنــتــقــاد  يــمــارس  أن 
تحقيق نتائج إيجابية، لكن في الحقيقة، 
ال يمكن أن تحكم على أحد وتقيم نتيجة 
عمله خارج وقت املعركة أو خارج األزمة، 
ينبغي أن يكون التقييم في فترة األزمة، 
وقد كان العيب الذي يمكن أن نعاتب عليه 
على  قدرتنا  عدم  هو  ذلــك(،  يحصل  )لم 
توفير املواد الالزمة، وهو ما لم يحصل، 
وهنا أؤكد أن وزارة الصحة كانت دائما 

تعمل في إطار القانون.

األطراف  بعض  طرحته  جدل  هناك 
بـــ»صــفــقــات  تسميته  متــت  مــا  ــول  حـ

كورونا«، ما قولكم؟

هذا حق يراد به باطل، »هذاك الشي« 
له من الصحة.. فمنذ أن بدأنا  ال أساس 
ورقــة  أول  كانت  الجائحة،  تدبير  فــي 
الحكومة،  رئيس  السيد  عند  من  خرجت 
هي التفويض في تدبير الصفقات، علما 
الكوارث  بتدبير  يتعلق  قانونا  هناك  أن 
الصالحيات  يوفر  واألوبــئــة،  الطبيعية 
إنقاذ  أجل  من  طريقة  أســرع  الستعمال 
ــرى أن  ــد مــرة أخ املــواطــنــني، وهنا أؤك
إطار  في  تم  »كــورونــا«  صفقات  تدبير 
يمكن  ما  حققنا  ذلك،  كل  وفوق  القانون، 
أن نسميه »االقتصاد في التدبير«، بدليل 
األزمة  عز  في  املواد  بعض  اقتنينا  أننا 

بثمن أقل من ثمنها خارج وقت األزمة.

وهي  وقتها،  مالحظة  هناك  كانت 
تفوق املغرب على دول كبرى فيما يتعلق 
واألدوية..  الصحية  املستلزمات  بتوفير 

كيف حصل ذلك؟

املسألة تتعلق بسباق مع الزمن، حيث 
يجب توقع حصول األمور قبل حصولها، 
وكان من بني التوقعات، أننا مقبلون حتما 
فعال  هناك  وكان  للكمامات،  مشكل  على 
للدرك  تابع  املغرب،  في  للكمامات  مصنع 
تكن  لــم  اإلنتاجية  قــدرتــه  ولكن  امللكي، 
القيادية،  اللجنة  إطار  وفي  وقتها  تكفي، 
وبتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، تم 

الصناعي«،  »التحويل  قرار  اتخاذ 
القطاعات  بــعــض  تــحــولــت  حــيــث 

هناك حلول لمشاكل طلبة أوكرانيا واألطباء األجانب 
كانت تفرض عليهم شروط الخزيرات للعمل في المغرب

 أثير مؤخرا جدل كبير حول السماح 
يف  عملهم  مبمارسة  األجــانــب  لألطباء 

املغرب، ما رأيكم؟
 2015 سنة  خرج   13-31 رقم  القانون 
لكي يطبق على أرض الواقع، وهو يفتح 
الوقت  نفس  ــي  وف املــصــحــات  رأســمــال 
فوق  العمل  إمكانية  لــأجــانــب  يــخــول 
هناك شروط  كانت  لكن،  الوطني،  التراب 
و»معمر  ــرات،  ــخــزي ال بــشــروط  شبيهة 
ما  منها  ليها«،  يوصل  يقدر  واحــد  شي 
والزواج  املغرب،  في  اإلقامة  بمدة  يتعلق 
هناك  كانت  إذن،  والجنسية..  بمغربية، 
أحد  أي  التحاق  بمنع  كفيلة  إكــراهــات 
مــواردنــا  أن  علما  املــغــرب،  فــي  بالعمل 
البشرية تتسم بالتناقص، وعدد كبير من 
املوارد البشرية التي يتم تكوينها تفضل 
العمل في الخارج، ألن الوظيفة العمومية 
هناك  باملقابل،  محفزة،  وغير  جذابة  غير 
اليوم  منذ  الــخــارج  فــي  محفزة  شــروط 
الباب  فتح  مــن  بــد  ال  كــان  إذن،  األول.. 
تعديل  تــم  لــذلــك  الــخــبــرات،  الستقطاب 
أن  هو  الوحيد  الشرط  فأصبح  القانون، 
بإحدى  مسجال  األجنبي  الطبيب  يكون 
كنا  أن  بعد  الخارج،  في  األطباء  هيئات 
في وقت سابق نشترط انسحابه من تلك 
الشرط  هذا  يعد  لم  حاليا،  لكن  الهيئة، 

موجودا.
أجانب  ألطباء  ملفا   57 عندنا  اليوم 
يريدون ممارسة عملهم في املغرب، ومنهم 
من بدأ العمل فعال، وهناك عدة جنسيات 
مثل، الجزائر، ومصر، وإيطاليا، واألردن، 

ولبنان واملكسيك وبوركينافاسو..

اليد  على  تأثير  هناك  يكون  ألــن 
املغربية؟ العاملة 

ال أبدا، بل إن هناك نقصا، ويجب أن 
األمور،  معالجة  في  منطق  هناك  يكون 
أخرى،  دول  في  مطلوبة  األطر  هذه  ألن 
أن  تصور  عليها«..  »التخاطف  ويتم 
سنة  وصــلــوا  الــذيــن  أوكــرانــيــا،  طلبة 
مثل  دولـــة  أرادت  ــرة،  األخــي التكوين 

بلجيكا، أخذهم كلهم.
 

املجال  يف  لالستثمار  املــجــال  فتح 
جعل  األطـــبـــاء«،  »غــيــر  ــام  أمـ الطبي 
البعض يقولون إن قطاع الصحة سيفتح 

أمام »موالني الشكارة«؟
شيء  والتطبيب  شــيء  االستثمار 
يفهم  أن  مستثمر  ألي  يمكن  وال  آخــر، 
واملستثمر  ــاء،  ــب األط مــن  أكــثــر  الــطــب 

يقوم  أن  يمكنه  وال  للتدبير،  مؤهل  غير 
بالعمل دون أهل امليدان.

هل من توضيح حول مستقبل طلبة 
أوكرانيا؟

هناك  أوكــرانــيــا،  لطلبة  بالنسبة 
وزارة  ننتظر  ونحن  حكومية،  مبادرات 
باألطباء،  يتعلق  وفيما  العالي،  التعليم 
التدريب،  ملرحلة  وصلوا  الذين  خاصة 
فنحن سنعمل على تمكينهم من التدريب 
على  مؤشرات  عدة  وهناك  مجالهم،  في 
من  كبيرا  عددا  أن  حيث  حلول،  وجود 
هنغاريا  إلى  الطلبة سيتوجهون  هؤالء 
إلى  سيذهب  مــن  وهــنــاك  ورومــانــيــا، 
املغرب،  سيختارون  الذين  أما  بلجيكا، 
بحالة،  حالة  ملفاتهم  معالجة  فستتم 

حسب املعطيات.

الملك محمد السادس كانت له نظرة استباقية فيما يتعلق بالتلقيح

أطباء جزائريون طلبوا العمل في المغرب
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حوار  األسبوع

النسيج  إنــتــاج  مــن  املــثــال،  سبيل  على 
تم  األمــر  ونفس  الكمامات،  صناعة  إلى 
بعض  بتصنيع  يتعلق  فيما  اعــتــمــاده 
األمر  إن  بل  الكحول،  مثل  التعقيم  مواد 
وصل إلى حد جلب مواد أولية من الهند 
لتصنيع دواء »الكلوروكني«، وشرعنا في 

إنتاج »الهيدروكسيكلوكني« محليا..

»الكلوروكين«..
 بروتوكول عالجي فعال

)مقاطعا(، ولكن »الكلوروكني« - على 
قبل  كبيرا  جــدال  خلق   - املثال  سبيل 

الوصول إلى مرحلة التلقيح؟

دواء  ــول  ــ ح أثـــيـــر  ــذي  ــ الـ ــدل  ــجـ الـ
ثمنه  ألن  محله،  في  ليس  »الكلوروكني« 
رخيص أوال )20 درهما فقط( وال عالقة 
له بالثمن الباهظ املروج له في الخارج.. 
بـــ»الــكــلــوروكــني«  مقتنعني  كنا  فنحن 
الذين  من  وكنت  عالجي،  كبروتوكول 
مهمته  لكن  زلــت..  وال  ذلك  عن  يدافعون 
فإن  ذلــك،  ومع  التلقيح،  بظهور  انتهت 
قارنتم  وإذا  نفعاتنا«،  التجربة  »هــاذ 
في  ستجدون  فإنكم  ــا،  ــأوروب ب املــغــرب 
موجات  ثالث  عرفت  بالدنا  أن  املحصلة 
فقط، بينما عرفت أوروبا 6 موجات، إذن، 

كيف نفسر ذلك؟

السيادة الصحية 
تفرض توفير 80 في المائة 

من الحاجيات 

الدعوة  مؤخرا  لسانكم  على  تــردد 
الصحية..  السيادة  حتقيق  ضرورة  إلى 

هل من توضيحات؟

فعال، تكلمت عن السيادة الصحية في 
أكاديمية، وتطرقت خاللها  إطار مناظرة 
ملجموعة من الجوانب، منها أن عدة دول 
في العالم تعرضت لالنهيار بسبب األزمة 
واألوبئة واملجاعة، لذلك طرحنا التساؤل: 
كعبرة  نستخلصه  أن  يجب  الـــذي  مــا 
والجائحات  الجائحة  هــذه  تدبير  مــن 
كان  للمغرب،  فبالنسبة  قبلها؟  التي 
للجائحة،  مميز  تدبير  دائما  للسالطني 
محمد  املــلــك  الجاللة  صــاحــب  ــيــوم  وال
على  لكن  بنجاح،  األزمــة  دبر  السادس، 
استخالص  من  بد  ال  الدولي،  املستوى 
اللقاح  توزيع  تم  هل  وخالصات..  عبر 
ال،  الدولي؟  املستوى  على  عادلة  بطريقة 
باقتناء  يتعلق  فيما  إكراهات  عشنا  هل 
إن  بل  فعال،  الــجــواب:  األولــيــة؟  املــواد 
هناك مشاكل حتى فيما يتعلق باألدوية، 
متعلقة  هناك مشاكل  كانت  هل  تم،  ومن 
باألجهزة البيوطبية؟ نعم، هل كان هناك 
مشكل في األوكسجني؟ الحمد لـله، فنحن 
في املغرب تجاوزنا عدة مشاكل و»األمور 
للعموم،  يظهر  لم  ما  لكن  مزيان«،  دازت 

 .)Le stress( »هو »الستريس
على  اليوم  تفرض  الصحية  السيادة 
كل بلد تدبير 80 في املائة من حاجياته، 
فقط،  »الكوفيد«  على  األمر  يقتصر  ولن 
بل إن هذه الحاجيات تتمثل في األدوية، 
فالصحة  الــصــحــي..  واألمـــن  ــذاء،  ــغ وال
األمن  من  جــزء  تصبح  أن  يجب  اليوم 

القومي للبالد.

السيادة  حتقيق  أن  تعتقدون  هــل 
خالل  مــن  ينطلق  أن  يجب  الصحية 
تكريس  خــالل  من  أم  حكومي،  برنامج 

التوجيهات امللكية يف إطار آخر؟

من  جزء  هو  الحكومي  البرنامج 
يشمل  أن  يمكن  الصحية،  السيادة 
استراتيجية تكمل االستراتيجيات 
الطريق  خريطة  أن  إال  السابقة، 
السيادة  إطــار  في  تدخل  الكبيرة 
الحكومي  البرنامج  ألن  الصحية، 

والحكومات  معينة،  إنجاز  مدة  له 
تتغير، لكن ضمان استمرارية البرامج 

الصحية،  السيادة  عبر  يكون  أن  يجب 
وسبيلها يمكن أن يعرف فيما بعد.

أنا ال أنتمي
 ألي حزب سياسي 

ثالثة  من  احلالية  احلكومة  تتكون 
واملعاصرة  أحزاب، هي األحرار واألصالة 
مع  عالقتك  تدبر  كيف  واالســتــقــالل، 

األحزاب الثالثة؟

ــع كــلــشــي«، وهــنــاك  ــا كــنــخــدم م »أنـ
حسب  تنزيله  يــتــم  حــكــومــي  بــرنــامــج 
محمد  امللك  الجاللة  صاحب  توجيهات 
أنتمي  ال  أنا  الحقيقة،  وفي  السادس.. 
الجميع  ألي حزب سياسي، وأشتغل مع 
في إطار املصلحة العامة، وإذا كان هناك 
أن  فهو  اليوم،  استخالصه  يجب  درس 
أغلبية  ال  فيها  ليست  للجميع،  الصحة 

وال معارضة..

»جدري القردة« ليس مرعبا مثل »كورونا« 
بعد  ما  مرحلة  اليوم  املغرب  يعيش 
»كورونا«، لكن الظرفية تفرض احلديث 
ما  أخـــرى،  أوبــئــة  انتشار  إمكانية  عــن 

يستدعي مزيدا من اليقظة، ما رأيكم؟
دائــمــا،  تبقى  أن  يــجــب  الــيــقــظــة 
خلية  على  تتوفر  األوبــئــة  ومــديــريــة 
على   24 تشتغل  والــتــرصــد،  لليقظة 
فإننا  اليقظة  نقول  فعندما  ساعة،   24
الدولي  املستوى  على  شبكة  نقصد 
وهناك  فيها،  منخرطون  أيضا  نحن 
دعم من املنظمة العاملية للصحة يمّكن 

من تبادل املعلومات..

يـــــدور احلـــديـــث عـــن »جــــدري 
الدول  لبعض  الدعاية  ومتت  القردة«، 
مثل  الــشــامــل  للحجر  عـــادت  الــتــي 

بلجيكا، ما رأيكم؟
حتى اآلن، ليس هناك حجر شامل، 
هناك تطبيق للحجر الصحي فقط على 
مالزمة  بالجدري، ومعناه  املصابني 
البيت طيلة فترة املرض، التي تتراوح 

بني أسبوعني إلى ثالثة أسابيع..
مرض »الجدري« ليس حديث العهد، 
بل هو قديم، فقد ظهر في السبعينات، 
ونحن نتحدث هنا عن »جدري القردة« 
ــســان، الـــذي تمت  ولــيــس جـــدري اإلن
اللقاح،  عبر  نهائي  بشكل  محاربته 
وكمعلومة، فاللقاح الذي نسميه اليوم 
فإن   ،Vaccination الفرنسية  باللغة 

الذي  اللقاح  إلى  يعود  التسمية  أصل 
تم اعتماده ملواجهة الجدري، وكان ذلك 
اإلنسان  كان  للقاح، حيث  اختبار  أول 
التلقيح ألعراض جانبية  بعد  يتعرض 
 ،Vaccineتسمى بالجدري  شبيهة 
  Vaccination اســم  أطلق  تم  ومــن 

على التلقيح..
»جدري القردة« أقل انتشارا  اليوم 
من  انتشارا  وأقل  اإلنسان،  من جدري 
من  مختلف  فيروس  إنه  ثم  »كوفيد«، 
وال  الــنــووي،  الحمض  تركيبة  حيث 

يتحور بسرعة.

»جــدري  أن  كالمك  مــن  نفهم  هــل 
القردة« غير مرعب مثل »كورونا«؟

»كورونا«،  نعم هو غير مرعب مثل 
وال يرقى إلى درجة خطورتها.

هل معنى ذلك أن إجراءات مواجهة 
هذا املرض ستتسم بنوع من املرونة؟

القردة«  »جدري  أعراض  أن  بحكم 
»كورونا«،  بخالف  الجسد،  على  تظهر 
فإن ظهور الطفحات الجلدية يجعل منه 
سيبتعدون  الناس  ألن  انتشارا،  أقل 
إلى  نشير  أن  يبقى  لكن  املصاب،  عن 
املنظمة  وأن  دول  عــدة  فــي  ظــهــوره 
ما  وجود  بعدم  تقول  للصحة  العاملية 
عالجه  فترة  أن  كما  القلق،  إلى  يدعو 
تتراوح  وبسيطة،  عادية  بطريقة  تتم 

بني أسبوعني وثالثة أسابيع.

طبيبة الداخلة هاجمت 
المفتشية و»ضربني 

وبكا وسبقني وشكا«
ــرة  ــت ــف ــزت ال ــيـ متـ
بإحالة  األخيرة 
ــة  ــ ــوع ــ ــم ــ ــج ــ م
ــدراء  ــ ــ ــن امل ــ م
وزارة  يف 
على  الصحة 
هل  القضاء.. 
ــوان  ــن هــــذا ع
العمل  لتخليق 

احلكومي؟
قــلــت دائــمــا أنــه 
في  نـــذهـــب  أن  ــب  ــج ي
اتجاه االستمرار، وعندما يقوم املجلس 
واملفتشية  بعمله،  للحسابات  األعلى 
وينجزان  بعملها،  للمالية  الــعــامــة 
أنا  أذهــب  أن  املفترض  من  التقارير، 
أيضا في نفس السيرورة، وإال فسوف 
تمت  األمــور  حليفا..  أيضا  أنا  أعتبر 
للـه  والحمد   - ونحن  طبيعي،  بشكل 
القطاع،  تخليق  بعملية  اليوم  نقوم   -
السياسية،  بالحسابات  لها  عالقة  ال 

والزمن كفيل بأن يثبت ذلك. 

ضجت مواقع التواصل االجتماعي 
باحلديث عن طبيبة قيل أنها فضحت 
الفساد يف الداخلة فتعرضت إلجراءات 
بهذا  توضيحات  مــن  هــل  تأديبية.. 

اخلصوص؟
للداخلة  أن قمت بزيارة  أوال، سبق 
بالضجة  لها  عالقة  وال   ،2020 سنة 
إطار  في  هناك  كنت  وعندما  الحالية، 
أستمع  أن  األطباء  مني  طلب  الزيارة، 
إليهم، فقمت باإلنصات لهم، وفعال كانت 
»مافيهاش  وأمور  معقولة  أمور  هناك 
مدن  من  أحسن  الداخلة  ألن  الــحــق«، 
وبعدها  الزيارة،  انتهت  هكذا  أخرى.. 
هناك  وكانت  »الكوفيد«،  مرحلة  جاءت 
إلسعاف  خيام  خلق  فرضت  تطورات 
األماكن  أحد  املصابني واملرضى، وكان 
مخصصا لثالثة أطباء، يوجد به منبع 
بإخالء  االقتراح  فجاءني  لألوكسجني، 
هذا املكان لفتحه أمام املصابني، فقلت 
للمديرة املسؤولة هناك أن معها الحق، 
واحدا  طبيبا  أن  هو  الذي حصل،  لكن 
ذلك،  يقبل  لم  الثالثة،  األطباء  بني  من 
تتعلق  املسألة  ألن  يقبل  أن  عليه  وكان 
فتم  تشنج  وقع  وربما  املرضى،  بحياة 
ألن  الــتــأديــبــي،  املجلس  على  عــرضــه 
واملعني  الصواب،  عن  خرجت  األمــور 
باألمر »هرس« بعض ممتلكات الدولة.. 
وال  نفسه  سيد  التأديبي  واملجلس 
عليه..  له  سلطة  وال  فيه،  للوزير  دخل 
املستوى  على  األمر  معالجة  تمت  إذن 
التي  املعنية  الــســيــدة  أمــا  املــحــلــي، 
مع  اصطدمت  فإنها  عنها،  تتحدثون 
)املقصود  عليها  وتهجمت  املفتشية، 
أعـــضـــاء املــفــتــشــيــة(، واألشـــخـــاص 
يسمحوا  لن  إنهم  لها  قالوا  املعنيون 
لها على هذا التهجم على عملهم، وكان 
مسطرة  هناك  تكون  أن  املفروض  من 
السيبة«،  تولي  »غــادي  وإال  قانونية، 
وفعال »ضربني وبكا، وسبقني وشكا«، 
ولكي يتم خلق الضجة، تم الرجوع إلى 
وإلصاقه  الوزير،  مع  القديم  التصوير 
مع مشكلتها، في محاولة لتحويل ذلك 
عالقة  ال  األمر  هذا  بينما  انتقام،  إلى 
في  متباعدتان  والواقعتان  بالواقع،  له 
الزمن.. هذا تلفيق، وما يهمني هو أن 
فإنها  مخطئة  كانت  إذا  السيدة،  تلك 
فسوف  مظلومة  كانت  وإذا  ستعاقب، 

ُتنصف.



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
17 العدد: 1609 من 27 ماي إلى 2 يونيو 2022

للنقــاش

 :1967 سنة  مائير  غولدا  قالت 
طوال  أنــم  لم  القدس  أحرقت  »عندما 
العرب سينزحون  أن  أعتقد  الليل، كنت 
الخليج  إلى  املحيط  من  إسرائيل  إلى 
لم يقع  البحر، وفي الصباح  لرمينا في 
ال  نائمون  العرب  أن  فتأكدت  أي شيء، 
يستطيعون فعل شيء«.. فمن الخوف من 
رمي إسرائيل في البحر إلى االستسالم 
حني  في  مقابل،  دون  معها  والتطبيع 
منذ  مواقفها  على  ثابتة  إسرائيل  ظلت 
املشروع  مهندس  هرتزل،  تيودور  عهد 
إقامة  لتحقيق  االستيطاني  الصهيوني 
العربي،  الوطن  قلب  في  إسرائيل  دولة 
مجزرة صبرا  مجرم  شــارون،  رد  وجاء 
العربية  السالم  مبادرة  على  وشاتيال 
جنني  بمذبحة  بيروت،  قمة  في  املعلنة 
ياسر  الفلسطيني  الرئيس  ومحاصرة 
»أنــا  الــعــرب:  مخاطبا  وقـــال  عــرفــات، 
لست  جــيــدا،  تعرفونه  الـــذي  ــارون  شـ
الشعب  لسان  على  أقــول  عندما  هــازال 

الواقعة بني نهر  أن األرض  اإلسرائيلي 
هي  املتوسط  األبيض  البحر  و  األردن 
مجانا  بنا  فاعترفوا  إسرائيلية،  أرض 
وبال مقابل وافتحوا أبوابكم وأسواقكم 
»نحن أخذنا  أنتم كرماء«، وأضاف:  لنا 
األرض بالقوة وأنتم العرب تقولون في 
كل مناسبة: ما أخذ بالقوة ال يسترد إال 
شئتم  إذا  امليدان  إلى  فانزلوا  بالقوة، 
لم  إذا  عضالتكم  أخــرى  مــرة  وجــربــوا 
تكونوا قد شبعتم من الضرب واإلذالل«.. 
إلى  الــهــرولــة  هــو  العربي  الــرد  فجاء 
خفية  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع 

وعالنية دون مقابل)..(.
إن التطبيع يهدف إلى إنشاء عالقات 
وهذا  املجاالت،  جميع  في  إسرائيل  مع 
الوضع أدى إلى التنازل عن القدس وعن 
الــدول  فبعض  الفلسطينية،  القضية 
املطبعة عالنية تقيم عالقات مع إسرائيل 
تحت غطاء أهداف استراتيجية استنادا 
اإلسالمية،  للشريعة  مخالفة  حجج  إلى 
إلى  ينقسم  إســرائــيــل  مــع  فالتطبيع 
العرب  والحكام  وخفي،  صريح  نوعني: 
بــضــرورة  ــادون  ــن ي عالنية  املطبعون 
أجل  من  إسرائيل  مع  عالقات  إنشاء 
املطبعني  ــا  أم استراتيجية،  أهـــداف 
ودعــم  مــســانــدة  زعمهم  فــرغــم  خفية، 
يرون  أنهم  إال  الفلسطينية،  القضية 
معها  والــتــعــامــل  إســرائــيــل  ــارة  زيـ أن 
يعتبر  ال  وسياسيا  وثقافيا  اقتصاديا 
املطبعة  الدول  وتعتقد  تطبيعيا،  عمال 
يقوم  إسرائيل  مع  التطبيع  أن  عالنية 
مشتركة  استراتيجية  »مــخــاوف  على 
بني الدول العربية وإسرائيل«، تستخدم 
كذريعة لتبرير التطبيع، أن تدخل إيران 
في عدة دول عربية مثل سوريا والعراق 
بني  التاريخي  الــعــداء  وكذلك  واليمن 
العربي وإيران، يفرض  الخليج  ملكيات 
الــدول  بني  املصالح  في  وحــدة  وجــود 
يسمى  ما  ملواجهة  وإسرائيل  العربية 
التي  الحجة  فهذه  اإليراني«،  بـ»الخطر 
عالنية  العرب  املطبعون  عليها  يستند 
هي حجة واهية ومخالفة تماما للشريعة 
اإلسالمية وللقانون الدولي على اعتبار 
أن إيران دولة إسالمية من املستحيل أن 
تشكل الخطر األكبر على الدول العربية 
إسرائيل،  مــع  التطبيع  ينبغي  حتى 
وحتى في حالة تدخل إيران في شؤون 
يعني  ال  ذلك  فإن  العربية،  الدول  بعض 
بالضرورة أن إيران أخطر من إسرائيل، 
ألن املبدأ العام في اإلسالم هو أن »األمة 
اإلسالمية أمة واحدة« وإيران هي جزء 
ال  ولهذا  اإلسالمية،  األمة  من  يتجزأ  ال 
ينبغي القول أن إيران هي الخطر األكبر 
الذي ينبغي أن يقرب الدول العربية من 
وخطير  خاطئ  املفهوم  فهذا  إسرائيل، 
من  العربية  الدول  احتالل  إلى  سيؤدي 

طرف إسرائيل. 

الكريم  فالقرآن  الدينية،  الناحية  ومن 
واحــدة  ــة  أم اإلســالمــيــة  ــدول  الـ يعتبر 
هذه  ))إن  تعالى:  هلل  لقول  مصداقا 
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون(( 
الذين  أيها  ))يا  وقال:   ،)92 )األنبياء: 
والنصارى  اليهود  تتخذوا  ال  آمنوا 
ومــن  بــعــض  ــاء  ــي أول بعضهم  ــاء  ــي أول
ال  هلل  إن  منهم  فــإنــه  منكم  يتولهم 
 ،)51 )املائدة:  الظاملني((  القوم  يهدي 
فإن  اإلســالمــيــة،  الشريعة  نظر  ــي  وف
طردتهم  املظلومني  هم  الفلسطينيني 
حق  وجه  بغير  أراضيهم  من  إسرائيل 
وهي  الــســالح،  بقوة  بيوتهم  وهدمت 
للمسلمني  أذن  الكريم  والقرآن  املعتدية 
ودينهم  وطنهم  عن  دفاعا  بالقتال  كافة 
وعن املقدسات اإلسالمية، ففي الظروف 
الخطيرة التي كانت تهدد كيان املسلمني 
ال  قريش  بأن  وتوحي  املنورة  باملدينة 
اآلية  هلل  أنــزل  تمردهم،  عن  يمتنعون 
التي تأذن بالقتال ))أذن للذين يقاتلون 
نصرهم  على  هلل  وأن  ظلموا  بأنهم 
املسلمون  وكان   ،)39 )الحج:  لقدير(( 
الكفار  قتال  من  ممنوعني  األمر  أول  في 
فلما  أذاهـــم،  على  بالصبر  مــأمــوريــن 
وخرج  مداه  املشركة  الطائفة  أذى  بلغ 
إلى  مهاجرا  مكة  مــن  )ص(  الــرســول 
أذن  ــوة،  ق لــإســالم  وأصبحت  املدينة 
ما  بسبب  بالقتال  كافة  للمسلمني  هلل 
ورغــم  ــدوان،  ــ وع ظلم  مــن  عليهم  ــع  وق
فإنهم  اليهود،  مع  املبرمة  املعاهدات 
وحاولوا  الرسول  إيــذاء  على  حرضوا 
محاولة  منها  محاوالت  عــدة  في  قتله 
بني النضير بعد غزوة »بدر«، وأرسلوا 
إليه أن يخرج إليهم في ثالثني رجال من 
بمثلهم  يخرجوا  بأن  ووعدوا  أصحابه 
اقترح  اقــتــربــوا  فلما  أحــبــارهــم،  مــن 
ثالثة  ومعه  الرسول  يجتمع  أن  اليهود 
وقد  أحبارهم  من  بثالثة  أصحابه  من 
امرأة  أن  لوال  خناجرهم  اليهود  حمل 
لها مسلم فأخبر  السر ألخ  منهم أفشت 
الرسول، فرجع ولم يقابلهم، وغيرها من 

محاوالت قتله غدرا. 
ســواء  مسلم،  ألي  يمكن  ال  وعليه، 
دولــة  أي  فــي  أو  فلسطني  فــي  ــان  كـ
بوسائل  يفاجأ  أن  أخـــرى،  إسالمية 
التي  والــدســائــس  ــد  ــائ ــك وامل الــغــدر 
اإلسرائيلية  السياسة  عليها  تنطوي 
جاء  ــذا  ه ــل  وك بــاآلخــريــن،  وعالقتها 
النبوية،  والسنة  الكريم  الــقــرآن  فــي 
املدينة  ــى  إل ــرســول  ال هــاجــر  فعندما 
وذلك  سكانها،  أقــوى  من  اليهود  كــان 
التجارة  على  يسيطرون  كانوا  ألنهم 
قبل  القبائل  بني  الخالفات  ويثيرون 
مجيء الرسول، لكي يظلوا هم األقوى، 
وكانوا يعتقدون أن النبوة فيهم وليس 
في  ذلك  جاء  وقد  عربية  ساللة  أي  في 
من  كتاب  جاءهم  ))وملا  الكريم:  القرآن 

من  وكــانــوا  معهم  ملا  مصدق  هلل  عند 
الذين كفروا فلما  قبل مستفتحون على 
هلل  فلعنة  به  كفروا  عرفوا  ما  جاءهم 

على الكافرين(( )البقرة اآلية: 89(.
هذه  إلــى  الرجوع  للمطبعني  ينبغي 
النبوية  والسيرة  القرآنية  الحقائق 
إسرائيل،  نوايا ودسائس  ملعرفة حقيقة 
أبرمها  الــتــي  ــاهــدات  ــع امل ــروا  ــذك ــت وي
بها  يوفوا  ولــم  اليهود  مع  املسلمون 
يلتزم  فلم  للمسلمني  بغدرهم  وانتهت 
الرسول  أبرمها  التي  باملعاهدة  اليهود 
ولم  نقضوها  مــا  ســرعــان  بــل  معهم، 
التي  بالتزاماتهم  الوفاء  بعدم  يكتفوا 
عدائية  مــواقــف  وقــفــوا  بــل  حــددتــهــا، 
عن  إجالئهم  سبب  ــك  ذل فــكــان  أيــضــا، 
وتشير  بدر،  غزوة  بعد  املنورة  املدينة 
قينقاع  بني  يهود  أن  إلى  السيرة  كتب 
انتصر  عندما  والحسد  الغضب  أظهروا 
املسلمون في معركة »بدر«، وقد بلغ بهم 
فقام  بالعداء،  املجاهرة  حد  إلى  األمــر 
قينقاع  بني  في سوق  بجمعهم  الرسول 
أسلموا  يهود،  معشر  ))يــا  لهم:  وقــال 
قريشا،  أصاب  ما  مثل  يصيبكم  أن  قبل 
نفسك  من  يغرنك  ال  محمد،  يا  فقالوا: 
أغمارا  كانوا  قريش  في  نفرا  قتلت  أنك 
ال يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت 
أنا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا((، وال 
يخفى ما في ردهم من تحد وتهديد مع 
أنهم كانوا قد انضموا تحت لواء رئاسة 
الرسول بموجب املعاهدة وهذه الرواية 
ولهذا  إســحــاق،  ابــن  طريق  عــن  وردت 
بالعدوان  بدأوا  اليهود  أن  القول  يمكن 
فحق للمسلمني أن يقاتلوهم ويصادروا 
ــرســول  ــاجــر ال ــا ه ــدم أمـــوالـــهـــم، وعــن
اليهود  رفض  املدينة،  إلى  واملسلمون 
قرر  لــذلــك،  وتقريبا  اإلســـالم،  جميعا 
الرسول أن يقوم بمعاهدة بني املسلمني 
العداوة  يبطنون  كانوا  وإن  واليهود 
معاهدة  الرسول  معهم  فعقد  للمسلمني، 
الدين  في  الحرية  مطلق  فيها  لهم  ترك 
اإلبعاد  سياسة  إلــى  يتجه  ولــم  ــال  وامل
الرسول  فكان  والخصام،  املصادرة  أو 
اليهود  مع  املعاهدة  يبرم  متى  يعرف 
اليهود  من  يقبل  ومتى  يحارب  ومتى 
أن  منهم  يقبل  لم  ومتى  البنود  بعض 

يمكثوا في املدينة املنورة يوما واحدا.
مسلم  كل  نفس  ــرارة  ق في  يكون  قد 
ظلموا  ألنهم  اليهود  على  كبير  غيظ 
ديارهم،  من  وأخرجوهم  الفلسطينيني 
ــن اإلســالمــي ال  ــدي ومـــع ذلـــك، فـــإن ال
قيام  معنى  فليس  شيئا،  الناس  يظلم 
حقوق  تهضم  أن  إســرائــيــلــيــة  ــة  دولـ
واملسيحيني  املسلمني  الفلسطينيني 
الكتاب  وأهــل  املسلمني  بني  فالعالقة 
واضحة في سورة املمتحنة: ))ال ينهاكم 
الدين  في  يقاتلوكم  لم  الذين  عن  هلل 
تبروهم  أن  دياركم  من  يخرجوكم  ولم 

وتقسطوا إليهم إن هلل يحب املقسطني 
في  قاتلوكم  الذين  عن  ينهاكم هلل  إنما 
وظاهروا  دياركم  من  وأخرجوكم  الدين 
يتولهم  تولوهم ومن  أن  على إخراجكم 

فأولئك هم الظاملون((.
الدولي،  القانون  نظر  وجهة  من  أما 
فإن مبدأ »املعاملة باملثل« يعطي للدول 
العدوان  على  الــرد  في  الحق  العربية 
اإلسرائيلي باملثل، فهذا املبدأ له مكانة 
تقوم  التي  الدولية  العالقات  في  مهمة 
بني  القانونية  ــاواة  ــس امل فــكــرة  على 
أشخاص القانون الدولي رغم االختالف 
الدولية،  الجماعة  أعضاء  بني  الكبير 
بالتقدم  أعضائها  من  بعض  ينعم  إذ 
والتكنولوجي  واالقتصادي  العسكري 
يرزح  حني   في  السياسية،  والهيمنة 
التخلف  وطـــأة  تحت  اآلخـــر  البعض 
الحال عند  كما هو  والتبعية والضعف 
العرب الذين عجزوا عن إثبات وجودهم 
أمام طغيان وجبروت إسرائيل، ويعتبر 
مبدأ »املعاملة باملثل« وسيلة للمحافظة 
عــن طريق  ــدول،  الـ بــني  ــتــوازن  ال على 
من  تلقاه  مــا  حسب  ــة  ــدول ال تــصــرف 
عدوانية  أعــمــال  أعــقــاب  فــي  معاملة 
دولة  ترتكبها  الدولي  للقانون  مخالفة 
عليها،  املعتدى  بالدولة  إضرارا  أخرى 
حيث يهدف هذا املبدأ إلى إجبار الدولة 

املعتدية على احترام القانون.
إيران  أن  يزعمون  الذين  املطبعني  إن 
يقرب  أن  ينبغي  الذي  األكبر  الخطر  هي 
يريدون  ال  إسرائيل،  من  العربية  الدول 
بالصراع  مولعة  إسرائيل  بأن  االعتراف 
ــداءات  ــت ــدول الــعــربــيــة وشـــن اع ــ مــع ال
املنطقة،  دول  مــن  كثير  على  مسلحة 
والعراق  مصر  على  العدوان  منها  نذكر 
وســوريــا  والــســودان  ولــبــنــان  واألردن 
وليبيا وتونس واحتالل الجوالن بالقوة، 
مهددا  األوســـط  الــشــرق  أصــبــح  حيث 
إسرائيل  تملكها  مدمرة   نووية  بأسلحة 
مسلحة  دول  ــع  أربـ مــن  ــدة  واحــ وهـــي 
كبيرة  كميات  إنتاج  من  تمكنت  نوويا 
 400 وأنتجت  الــنــوويــة  الـــرؤوس  مــن 
سالح نووي وأسلحة نووية حرارية في 
وقنابل  تي(،  إن.  )تي.  املليون طن  مدى 
نيوترونية وقنابل حقيبة السفر النووية، 
في  النووية  أسلحتها  بتصنيع  وتقوم 
النووية،  لألبحاث  النقب  صحراء  مركز 
حقيقيا  خطيرا  تــهــديــدا  يشكل  وهـــذا 
ليس ضد الفلسطينيني وحدهم، بل ضد 

العرب جميعا.
الشعب  زال  ال   ،1948 عـــام  ومــنــذ 
واملآسي  النكبات  يعيش  الفلسطيني 
ــاد والــقــمــع والــقــتــل وضــم  واالضــطــه
الــســالح أمـــام أنظار  بــقــوة  األراضـــي 
والجامعة  واملسلمني  والعرب  العالم 
الضعف  حفرة  فــي  القابعة  العربية 

والفشل منذ نشأتها.

التطبيع مع إسرائيل هو ممارسة 
الحكومات  سياسات على مستوى 

أو أفعال على مستوى األفراد 
والجماعات والتعامل مع هذا 
الكيان على أنه جزء طبيعي 

من الوطن العربي، ومنذ نكبة 
1948 لم تتفق الدول العربية 
مجتمعة على رأي واحد في 

العدوان اإلسرائيلي  مواجهة 
وتبخرت كل شعارات جامعة الدول 

الخرطوم  العربية، وفي مؤتمر 
عام 1967، تم اإلعالن عن مبدأ 

»ال صلح ال اعتراف ال تفاوض« 
مع إسرائيل، وكانت هي الكلمات 

القوية التي ال تعبر فعال عن 
إرادة عربية جماعية، بل كانت 
االستهالك  تستعمل من أجل 

العربية  الشعوب  لتخدير  السياسي 
وخداعها إلى أن وصلنا إلى مؤتمر 

الرباط سنة  القمة المنعقد في 
1971، والذي كان نقطة تحول 

جذرية خطيرة في مسار القضية 
اعتبارها  يمكن  الفلسطينية 

التي  النكبة السياسية  بداية 
وصلت بها إلى منحدر التنازالت 

الشعب الفلسطيني  عن حقوق 
المشروعة، وتراجعا سياسيا 
التحرير  منظمة  باعتبار  خطيرا 

الشرعي  الممثل  الفلسطينية 
الفلسطيني بدال  والوحيد للشعب 
الفلسطينية  القضية  اعتبار  من 
هي قضية العرب جميعا، وكان 

يدها من  ذلك يهدف إلى تجر
العربية واعتبارها  جذورها وأبعادها 
قضية الفلسطينيين على وجه 

التخصيص ليتحول الصراع من صراع 
عربي - إسرائيلي إلى صراع ثنائي 

الفلسطيني  بين إسرائيل والشعب 
وكأن العرب ال شأن لهم بهذه 

القضية.

 : بقــــــــلم
  حسوني قدور 

بن موسى

محامي بهيأة وجدة

لتطبـــــيع  ا
بين الشريعة 

والقانــــــون 
الـــــدولـــــــي
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ويدور
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عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

لــتــطــوان،  الــتــرابــيــة  نظمت اجلــمــاعــة 
هذه األيام، عدة تظاهرات ثقافية يف الوقت 
الذي يعيش فيه العديد من السكان داخل 
ــويـــات مـــع االنــتــشــار  ــاء الــشــعــبــيــة الـ ــيـ األحـ
ــعـــوض، والــــنــــمــــوذج مــــن حــي  ــبـ ــلـ ــيـــف لـ املـــخـ
النوم  طعم  سكانه  يــعــرف  ال  الــذي  كويلما 
بــســبــب هـــجـــوم جــحــافــل »الـــنـــامـــوس« الــتــي 

صارت تؤرق مضجعهم.
ويــنــاشــد الــعــديــد مــن املــواطــنــن اجلهات 
الترابية، من  رأسها اجلماعة  املعنية وعلى 
أجل التدخل العاجل حملاربة هذه الظاهرة 

التي تزداد خال فصل الصيف.

أصبح قسم جراحة العيون باملستشفى 
يعرف  بتطوان  الــرمــل«  »سانية  اإلقليمي 
الذين  املــرضــى،  طــرف  مــن  كبيرا  إقــبــاال 
أو  الفحوصات  إجــراء  أجل  من  يقصدونه 
طبيبني  بفضل  جراحية،  عمليات  إجــراء 
يتميزان بحسن املعاملة، مما جعله مقصدا 
من كل اجلماعات، سواء داخل إقليم تطوان 
أو من خارجه، مما زاد من الضغوطات على 
هذا القسم يف انتظار تدخل وزارة الصحة 
واللوجستيكية،  البشرية  باملوارد  لتعزيزه 

للرفع من اخلدمات الطبية للمواطنني.

ــيــــف، تــســتــقــبــل  ــة فـــصـــل الــــصــ ــ ــدايـ ــ ــع بـ مـ
الــعــديــد مـــن مــــدن الــشــمــال عــــددا كــبــيــرا من 
ــن خـــارجـــه، ومــع  ــل املـــغـــرب ومـ الـــــزوار مـــن داخــ
هــذا الــكــم الهائل مــن الــســيــاح، يـــزداد اإلقــبــال 
عـــلـــى املـــــأكـــــوالت اخلـــفـــيـــفـــة الـــتـــي ال تــخــضــع 
لــلــمــراقــبــة مـــن طـــرف مــكــاتــب حــفــظ الصحة 
التابعة للجماعات، مما يعزز إمكانية حصول 
من  العديد  يطالب  لذلك،  غذائية،  تسممات 
املــواطــنــن بــتــدخــل الــســلــطــات املــعــنــيــة ملــراقــبــة 
جودة املأكوالت املقدمة للزبائن، ومدى احترام 

محاتها للشروط الصحية والنظافة.

دائرة االتهام تـتسع حول نشاط شركة »كوزيمار«

بعد فتح المعابر.. ماذا استفاد سكان الشمال بعد فرض التأشيرة ؟

سيدي بنور

ممارسات مشينة في عملية تفويت تدبير شواطئ االصطياف
العديد  تفويت  عملية  العشوائية  تشوب 
وبعضها  املــقــاوالت  لبعض  القطاعات  مــن 
هذه  بعض  ألن  مصداقيتها،  فــي  مشكوك 
من  وضحاها  ليلة  بــن  أنشئت  ــاوالت  ــق امل
تخصصها  التي  الصفقات  بهذه  الظفر  أجل 
األمر  ويتعلق  والعماالت،  املنتخبة  املجالس 
الشواطئ وتهيئتها  بكل من صفقات تنظيف 
صفقة  وكذلك  املصطافن،  استقبال  أجل  من 
واألرصفة  الراجلن  ممرات  ورســم  صباغة 
هذه  ستبتدئ  والتي  الطرقية،  والخطوط 
األيام، حيث سرعان ما تتالشى بسبب رداءة 
وغيرها  الطالء،  عملية  في  املستعملة  املواد 

فصل  خــالل  تفويتها  يتم  التي  املرافق  من 
الصيف.

وألن األمر يتعلق بمقاوالت غير مكونة من 
أجل القيام بعملية اإلصالح وتهيئة مثل هذه 
املرافق، فإن الغش هو ما يطبع عملها، حسب 
تتدهور  حالتها  ألن  املواطنن،  من  العديد 
السلطات  فإن  لذلك،  جدا،  قصير  وقت  خالل 
املعنية مطالبة بالتدخل من أجل مراقبة جودة 
املحظوظة  الشركة  بها  تقوم  التي  األشغال 
بالفوز بالصفقة، وذلك من أجل استمرار هذه 
الساكنة  على  يعود  وقت طويل  إلى  األشغال 

بالنفع عوض كثرة الصفقات دون جدوى.

وفي نفس السياق، تقوم بعض الجماعات 
واألمــاكــن  الــشــواطــئ  بتفويت  الساحلية 
يبسطون  ألشخاص  للسيارات،  املخصصة 
ويقومون  الــشــواطــئ،  تلك  على  سيطرتهم 
هذه  يقصدون  الــذيــن  املواطنن  بمضايقة 
القطاع  األماكن من أجل االستجمام وإنعاش 
الذين  ســواء  األشخاص،  فهؤالء  السياحي، 
أو  والكراسي  باملظالت  الشواطئ  يحتلون 
الذين يحرسون السيارات، يستعملون العنف 
مع املواطنن في غياب تام لدور السلطة من 
أجل حماية هذه القطاعات التي يتم تفويتها 
بطرق عشوائية من طرف املجالس املنتخبة.  

عزيز العبريدي

السكري  الشمندر  قلع  موسم  انطالق  مع 
من  مجموعة  يتساءل  وعبدة،  دكالة  بمنطقتي 
الفالحن هل سيبقى ثمن القلع محددا في مبلغ 
1500 درهم للهكتار الواحد كما كان سابقا، أم 
أنه سيتغير في ظل االرتفاع الصاروخي لسعر 
والعاملي، حيث  الوطني  الصعيد  البنزين على 
شركة  معمل  طرف  من  املعتمدة  املقاوالت  أن 
ثمن  رفع  إلى  تطمح  بنور،  بسيدي  »كوزيمار« 
القلع إذ استمر االرتفاع املهول لسعر البنزين، 
وبالتالي، سيكون الضحية هو الفالح البسيط 
في  الزيادة  هذه  من  يحميه  من  يجد  ال  الــذي 
ثمن القلع، وسيغرق في الديون املتراكمة عليه، 
مسؤولي  بن  متواصل  الحوار  أن  العلم  مع 
الشركة والسلطات املحلية واإلقليمية من أجل 

اإلبقاء على نفس الثمن.
هذه  خــالل  القلع  موسم  أن  هو  واملــالحــظ 
السنة  مع  مقارنة  بأكثر من شهر  تأخر  السنة 
الشمندر  زرع  موسم  تأخر  بسبب  املاضية، 
وجفاف  األمطار  تأخر  عن  الناتج  السكري، 
بحيث  الحرارة،  درجة  وارتفاع  اآلبــار  بعض 
هكتار   12000 املــزروعــة  املساحة  تتعد  لــم 
السقي،  آلبار  املالكن  الفالحن  على  اقتصرت 
مرتفعة  ستكون  اإلنتاج  تكاليف  أن  العلم  مع 
خالل هذه السنة، إذ سيكلف هكتار واحد من 
 30000 من  أكثر  صاحبه  السكري  الشمندر 
الفالحن،  أحــد  إليه  أشــار  ما  حسب  درهــم، 
املنتقاة واألسمدة  البذور  أثمنة  ارتفاع  بسبب 

بداية  في  للفالحن  »كوزيمار«  تقدمها  التي 
املنتوج،  دفع  بعد  منهم  املوسم، وتستخلصها 
زيادة على ارتفاع أثمنة الزرع بواسطة املكننة، 
فاقت  التي  األزوتية  واألسمدة  املبيدات  وغالء 
السقي  تكاليف  وارتفاع  للقنطار،  درهم   1000
باستعمال قنينات الغاز الطبيعي أو البنزين، 
طريق  عن  والشحن  القلع  تكاليف  على  زيادة 
اآلبار،  ملوحة  نسبة  ارتفاع  ومشكل  املكننة، 

مما يضعف نسبة الحالوة.
فارتفاع تكاليف اإلنتاج سيؤدي إلى إفالس 
وإغراقهم  الفالحين  واملــقــاولــن  الفالحن 
مما  »كــوزيــمــار«،  طــرف شركة  مــن  بــالــديــون 
في  الــزراعــة  هــذه  عن  التخلي  إلــى  سيدفعهم 
مربحة  وغير  مكلفة  ستصبح  ألنها  املستقبل، 

تساعد  أن  عليها  يجب  ولهذا  إليهم،  بالنسبة 
يكترون  الذين  الفالحين  واملقاولن  الفالحن 
األراضي السقوية، حتى ال يصابون باإلفالس، 
80 في املائة من منتجي  ألنهم يشكلون نسبة 
الشمندر، بعدما أفلس جل الفالحن األصلين 
بكرائها  وقــامــوا  السقوية  األراضـــي  مالكي 
بتراجع  ينبئ  ما  وهو  الفالحين،  للمقاولن 
املساحة املزروعة من الشمندر باملنطقة إذا ما 

استمرت هذه املشاكل.
نسبة  ارتفاع  من  الشمندر  منتجو  ويعاني 
كل  في  أطنان   5 إلــى  وصلت  التي  األوســاخ 
السنة  خـــالل  طــنــا   26 مــن  تــتــكــون  حــمــولــة 
تتعدى  ال  النسبة  هذه  كانت  حيث  املاضية، 
طنا واحدا في كل حمولة من 20 طنا قبل بدء 

سنوات،   6 عليها  مضت  التي  املكننة  عملية 
الشمندر  حشف  كمية  تــراجــع  ــى  إل إضــافــة 
والذي  املنتجون،  منه  يستفيد  الذي  )البيب( 
كلغ   61 من  واألغــنــام،  لألبقار  علفا  يستعمل 
مما  الطن،  في  كلغ   50 إلى  الواحد  الطن  في 
الذين  الفالحن  ــاح  أرب انخفاض  إلــى  يــؤدي 
التي  األولى  الكمية  من  باالستفادة  يطالبون 
كانت مخصصة لهم من طرف »كوزيمار«.. فمن 

يستفيد من هذه الكمية املنقوصة؟
زراعة  ميزت  التي  الغريبة  الظاهرة  لتبقى 
تحول  هي  األخــيــرة،  السنوات  في  الشمندر 
فالحن  إلى  الفالحين  املرشدين  من  مجموعة 
منتجن للشمندر السكري، وبالتالي، أصبحوا 
يزاولون مهنة ثانية وهي الفالحة، وينافسون 
املقاولن الفالحين في زراعة الشمندرالسكري، 
إرشاد  في  يتخلون عن دورهم  ما جعلهم  وهو 
ال  إذ  الشمندر،  نمو  خطوات  وتتبع  الفالحن 
يظهرون إال في بداية الزرع وبداية عملية القلع، 
دون  شهرية  أجــورا  يتقاضون  أنهم  العلم  مع 
املرشدين  هؤالء  اختفى  فأين  بعملهم،  القيام 

ومن يحميهم ملزاولة مهنة الفالحة؟ 
من جهة أخرى، وارتباطا بموضوع املقاولن 
املالكن آلالت القلع امليكانيكي، فقد ذكر مصدر 
زال  ال  والــحــوار  التفاوض  أن  منهم،  مقرب 
تحديد  حــول  »كوزيمار«  شركة  مع  مستمرا 
القلع والشحن خالل هذه السنة، في ظل  ثمن 
االرتفاع الصاروخي للبنزين، إذ يطالب هؤالء 
»غازوال  بإحداث  »كوزيمار«  شركة  املقاولن 
مهني« من أجل تفادي أي زيادة على املنتجن 
في  املحدد  والشحن  القلع  ثمن  على  والحفاظ 

1500 درهم للهكتار الواحد.

املعبرين  فــتــح  عملية  تــكــن  ــم  ل
و»بني  سبتة«  »بــاب  الــحــدوديــن 
املغاربة  انصار« بمليلية في صالح 
ــشــمــال، ســواء  املــقــيــمــن بــمــدن ال
عمالتي  أو  والناظور،  بالحسيمة 
تطوان واملضيق ـ الفنيدق ـ مارتيل، 
لها،  التابعة  والجماعات  واملناطق 
املدينتن  يدخلون  كانوا  والــذيــن 

املحتلتن دون تأشيرة.
فبعدما انتظروا ألكثر من سنتن 
الثغور  هذه  إلى  الولوج  أجل  من 
املحتلة، إال أن انتظارهم باء بالفشل 
بعد االتفاق املغربي اإلسباني حول 
واملقيمن  للمجنسن  الــســمــاح 
تأشيرة  على  والحاصلن  بإسبانيا 
غيرهم،  دون  بالدخول  »شينغن« 
هذا  مــن  األكــبــر  املستفيد  ليبقى 
واملتضررون  اإلسبان،  هم  االتفاق 
منعهم  بعد  الشمال  سكان  هم  منه 
كانوا  بعدما  للمدينتن  الولوج  من 
بات  مما  التأشيرة،  مــن  معفين 

يقلق العشرات من األسر خصوصا 
يعملون  كانوا  الذين  األشــخــاص 
باملدينتن، ما زاد من تعقيد األمور 
األسر  من  العشرات  حرمان  بسبب 
كانتا  اللتن  للمدينتن  الدخول  من 

في وقت قريب مصدر رزقهم.
ــذيــن  ــن ال ــري ــاب ــع ــة ال ــل ورغــــم ق
سبتة«  »باب  عبر  للمغرب  يدخلون 
أن  إال  املدينة،  ساكنة  من  وأغلبهم 
سارية  ــت  زال ال  االنتظار  طوابير 
لساعات  ينتظرون  حيث  املفعول، 
تفتيش  لعملية  ويخضعون  طويلة 
جد دقيقة ال تعرفها املعابر األخرى 
وطنجة  الصغير  القصر  كميناء 
وغــيــرهــا مــن املــعــابــر الــحــدوديــة، 
باملواد  الخروج  عليهم  يمنع  كما 
شخصية  ــانــت  ك ــو  ولـ الــغــذائــيــة 
ماء  بقنينة  يسمح  بل  لالستهالك، 
فقط، وذلك من أجل تضييق الخناق 
من  منعهم  عبر  املدينة  على ساكنة 
أو  مالبس  ولو  حاجياتهم  إخــراج 

مواد شخصية أو هدايا للعائالت.
الشمالين  من  العديد  ويتساءل 
التي تم اعتمادها بعد  عن املعايير 
إعادة فتح املعبرين املذكورين، وعن 
إقصائهم من الولوج ملدينتي سبتة 
في  التأشيرة  بواسطة  إال  ومليلية 
لإلسبان  فيه  يسمح  الــذي  الوقت 
اإلقامة  ببطاقة  للمغرب  بالدخول 

فــقــط، حــيــث اعــتــبــروا هـــذا األمــر 
انتقائية من ناحية اتخاذ القرارات 
تعمل  بل  املغاربة،  تخدم  ال  التي 
إعادة  فهل ستتم  اإلسبان..  لصالح 
في  الجائر  القرار  هــذا  في  النظر 
منعهم  بعد  الشمال  ساكنة  حــق 
إال  املحتلة  الثغور  إلى  الولوج  من 

بواسطة التأشيرة؟
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كواليس  جهوية

هل يعلم الوزير بنموسى ما يجري بالثانوية
اإلعـــدادية »النخـــيل« ؟

مراكش  

ــشــــف مـــواطـــن عــــن مــــا ســمــاه  كــ
الــتــي متارسها  اخلــطــيــرة«  ـــ»اخلــروقــات  ب
الــصــغــيــرة بخليج  الــصــيــد  ــوارب  ــ ق بــعــض 
اخلروقات  بهذه  املعنيني  أن  وقال  أكادير، 
ال يحترمون املسافة القانونية الفاصلة بني 
قوارب الصيد الصغيرة وبني شاطئ أكادير، 
ويرمون بشباكهم الكبيرة مبحاذاة الشاطئ 
مما يضر باملنتوج البحري، علما أن معظم 
وإلى  الشاطئ،  مبحاذاة  تبيض  األسماك 
جانب ذلك، نبه نفس املصدر إلى اخلطورة 
من  القريبة  الصيد  شباك  تشكلها  التي 
الشاطئ على السباحني، وخاصة يف حال 
علق بها أحدهم، وأشار إلى أن اخلروقات 
ــارس لــيــا وفــجــرا ويف  ســالــفــة الــذكــر متـ
أكد  حيث  الصباح،  من  األولــى  الساعات 
مليء  أكادير  ساحل  أن  الغطاسني  بعض 
أن  حتى  املتروكة،  الشباك  من  كبير  بعدد 
هناك مجموعة من األسماك امليتة بعد أن 

علقت بها.

»شافرني«  بغابة  مهول  اندلع حريق 
الترابي جلماعة تيزي  النفوذ  الواقعة يف 
ــادة تــفــنــكــولــت بــــدائــــرة أوالد  ــيـ نـــتـــاســـت، قـ
برحيل التابعة إلقليم تارودانت، وقد أتت 
النيران على مساحات شاسعة من الغطاء 
ــاتـــي املــــكــــون أســــاســــا مــــن األعــــشــــاب  ــبـ ــنـ الـ
السلطات  احلريق  هذا  واستنفر  اجلافة، 
احملــلــيــة والــــدرك املــلــكــي والــوقــايــة املدنية 
ــتـــي حــلــت  ــات، الـ ــابــ ــغــ ــيــــاه والــ ومـــصـــالـــح املــ
بالواقعة من أجل  املكان فور علمها  بعني 
الوقاية  مصالح  وباشرت  باملتعني،  القيام 
املدنية عملية إطفاء احلريق التي امتدت 
الشركي  ريــاح  أن  كما  متواصلة،  لساعات 
الــنــيــران  انــتــشــار  يف  كبير  بشكل  ســاهــمــت 

واتساع رقعتها.

بعمالة  العمومية  دخلت السلطات 
االستفزازات  خط  على  إداوتنان  أكادير 
احملسوبة  العناصر  بعض  متارسها  التي 
على الفصائل الطابية، يف محاولة منها 
للتأثير على سير العدالة يف ما بات يعرف 
23 ساطورا«، وقامت مبنع هذه  بـ»قضية 
بها قرب مقر  الغير مصرح  االحتجاجات 
تفادي  بغية  ــك  وذل االبتدائية،  احملكمة 

التأثير على سير العدالة.
هذا، وقد حكمت احملكمة بإدانة طالبني 
قدرها  وغرامة  نافذا  حبسا  بسنة  اثنني 
أشهر   8 بـ  زميلهما  وعلى  درهــم،   3000
حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم، 
»الطاكسي«  صاحب  على  حكمت  فيما 
وغرامة  نافذا  حبسا  بشهرين  واحلــداد 
منهما،  واحــد  لكل  درهــم   1000 قــدرهــا 
وعلى الوسيط بسنة نافذة و1000 درهم 
احملجوز  مــصــادرة  إلــى  إضــافــة  كغرامة، 
األماك  لفائدة  األجــرة،  سيارة  فيه  مبا 

املخزنية.

املنطقة  رئيس  اليزيدي  إعفاء  منذ 
األمــنــيــة اإلقــلــيــمــيــة بــإنــزكــان مـــن مهامه 
الــعــمــيــد محمد  زال  ألســبــاب صــحــيــة، ال 
ــلــــي، يـــشـــغـــل املـــنـــصـــب بـــالـــنـــيـــابـــة،  ــاســ ــنــ الــ
أن  كما  مهامه،  بالفعالية يف  له  واملشهود 
املديرية العامة لألمن الوطني تسهر على 
املهنية  فيهم  تتوفر  ممن  كــفــاءات  اختيار 
العالية، والنزاهة والتجربة، ليتسنى لهم 
األمنية  لالستراتيجية  األمــثــل  التنزيل 
املواطن،  أمــن  تــروم خدمة  التي  اجلديدة 
عــبــر تــدعــيــم اإلحــســاس بــاألمــن، وجتــويــد 
للمواطنني،  املقدمة  الشرطية  اخلدمات 
ــيـــد املـــقـــاربـــة الـــتـــواصـــلـــيـــة وتــعــزيــز  وتـــوطـ

االنفتاح املرفقي ملصالح األمن.

داء
أص

ســـوسية

فاسالصويرة

 حفيظ صادق

عدد  انتشار  لالنتباه  ملفتا  أصبح 
عقليا  واملختلني  املشردين  من  كبير 
بشوارع الصويرة، وبالضبط بجانب 
املؤسسات  وأمام  الحضرية  الوكالة 
واملطاعم  املقاهي  وكــذا  التعليمية، 
وزوار  سكان  جعل  مما  والــفــنــادق، 
الجهات  لعل  نــداء  يطلقون  املدينة 
إيجاد  على  وتعمل  تتدخل  املسؤولة 

حل لهذه لفئة من املواطنني. 
املواطنني بسبب  لقد كثرت شكايات 
العقليني  ــرضــى  امل انــتــشــار  ظــاهــرة 
ــدون مــــأوى، والــتــي  ــ ــاص ب ــخـ واألشـ
أصبحت تقض مضجع الساكنة إضافة 
منها  تعاني  الــتــي  املشاكل  كــل  ــى  إل
وامللتقيات  السياحة  مدينة  الصويرة، 

الثقافية والفنية.
إلى  املعنية  الجهات  تلتفت  فمتى 
إخوان وأخوات لنا ينامون في الشارع 
ويلتحفون  األرض  يفترشون  الــعــام 
السماء ومنهم أطفال وشيوخ ونساء ؟

 إهمال المشردين 
والمختلين عقليا 

والسلطات ال تتحرك.. 

األسبوع

نظم أساتذة املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية 
املؤسسة  ساحة  داخــل  احتجاجية  وقفة  بفاس، 
التي  املتأزمة  األوضــاع  من  بإنقاذها  للمطالبة 
وفق  والتسيير،  التدبير  ســوء  بسبب  تعيشها 

تعبيرهم.
ما  ضد  شعارات  الغاضبون  األساتذة  وردد 

سموه »الفساد وسوء التسيير، والوضعية 
من  املؤسسة  فيها  تتخبط  التي  املزرية 
بيانهم  في  متسائلني  املشاكل«،  كثرة 
الذي  الفساد  »مسلسل  وراء  يقف  عمن 
باملؤسسة  التوظيف  مناصب  لحق 

والذي استدعى تدخل الوزارة«.
ــرار  ــم ــت ــذة »اس ــ ــات ــد األســ ــق ــت وان

مسالك  وتحيني  تجديد  رفض 
منذ  املجمدة  املهندسني 

2014، واإلجهاز  سنة 
ــهـــودات  ــلـــى مـــجـ عـ
ــن  ــذي ــذة ال ــ ــات ــ األس

للوزير   01-103 رقم  املراسلة  مع  إيجابا  تفاعلوا 
املهمالت«،  سلة  في  الرصينة  باملقترحات  والــزج 
في  املصلحة  لها  التي  الجهة  عن  تساءلوا  كما 
فتحت  التي  املاستر  مسالك  اعتماد  إعــادة  رفض 
في تخصصات  الخريجني  لعشرات  اإلدماج  فرص 

أنترنيت األشياء والنظم املحمولة.
»تناسل«  مــن  استغرابهم  املحتجون  وأبـــدى 
عشرين  تفوق  والــتــي  عنها  املـــؤدى  التكوينات 
فقط،  6 مسالك مجانية  مقابل  تكوينا مؤدى عنها 
عالقة  لها  شعب  إحـــداث  اإلدارة  ورفــض 
الكهربائية  والهندسة  باإلعالميات 
»شعب هجينة«  على  فقط  واالقتصار 

ال تراعي التخصص.
اختفاء  أن  إلى  األساتذة  وأشــار 
إظــهــارهــا خالل  تــم  50 حــاســوبــا 
متسائلني  للوزير،  األخيرة  الزيارة 
من  املستفيدة  الجهات  عن  أيضا 
االعتمادات املالية التي تم رصدها 
والتي  علمية  معدات  لشراء 
مــاليــني درهـــم   3 بــلــغــت 
لجنة  بــإيــفــاد  مــطــالــبــني 

للتحقيق واالفتحاص.

أساتذة مدرسة العلوم التطبيقية يطالبون 
بالتحقيق في اختالالت مزعومة

جمعيات تستنكر تدهور الخدمات الصحية بسوق السبت أوالد النمة
سوق السبت

األسبوع

بسوق  وفعاليات جمعوية  هيئات  خرجت 
صالح،  بن  الفقيه  إقليم  النمة  أوالد  السبت 
لالحتجاج على تردي األوضاع الصحية في 
وفاة  وذلك عقب  باملدينة،  املحلي  املستشفى 
بسبب  العامني  حوالي  يبلغ  صغير  طفل 

حلزونة أغلقت قصبته الهوائية.
بتوفير  الجمعوية  الفعاليات  وطالبت 
مستشفى  في  والتمريضية  الطبية  األطــر 
الذي  والنقص  الخصاص  سد  قصد  القرب، 

مع  واملصالح  األقــســام  جميع  منه  تعاني 
ضرورة توفير املعدات والتجهيزات وتطوير 
بالخدمات  ــاء  ــق االرت أجــل  مــن  الــخــدمــات، 
يصبح  حتى  املحلي  املستشفى  في  املقدمة 
العالجات  توفير  على  قادرا  عموميا  مرفقا 
إلى  إرسالهم  عــوض  للمرضى  الضرورية 
مدينتي الفقيه بن صالح وبني مالل، محملني 
للصحة  اإلقليمية  للمندوبية  املسؤولية 

واملديرية الجهوية والوزارة الوصية.
أشكال  خــوض  الفعاليات  ذات  وقـــررت 
نضالية في األسابيع املقبلة للدفاع عن حقوق 
منتقدة  الصحية،  الخدمات  في  الساكنة 
املنتخب،  الجماعي  املجلس  وغياب  صمت 

الساكنة  حــاجــيــات  عــن  املــســؤول  بصفته 
في  املدينة  ممثلي  جانب  إلى  ومتطلباتها، 
إلى  املنتخبني  كافة  داعية  النواب،  مجلس 
للساكنة،  الصحية  الخدمات  لتوفير  التحرك 
وتعزيز املرفق بأطر طبية متخصصة، للحد 
من معاناة املرضى الذين يتنقلون إلى املدن 

األخرى من أجل االستشفاء.
اجتماعا  املدينة  مسؤولو  عقد  باملقابل، 
وممثل  للصحة،  اإلقليمية  املديرية  مــع 
املجلس  ورئــيــس  املــحــلــيــة،  الــســلــطــات 
أجل  من  السبت،  ســوق  ملدينة  الجماعي 
لم  اللقاء  أن  إال  الصحي،  الوضع  مناقشة 

يسفر عن أي شيء.

عزيز الفاطمي

وزير  بنموسى،  شكيب  أن  فيه  شك  ال  مما 
وفي  والشباب،  والتكوين  الوطنية  التربية 
التنموي  النموذج  مهندس  هو  الوقت  نفس 

بالثقة  يحظى  ــة  دول ورجــل  الجديد، 
امللكية، قد ال يعلم بما يجري ويدور 

اإلعدادية  الثانوية  أســوار  داخــل 
ملقاطعة  ترابيا  التابعة  »النخيل« 
جليز بمراكش، وإن كان الوزير ال 
فيها)...(،  ما  فيها  فالقضية  يعلم 
ومن باب اإلخبار والتذكير، نحيل 

جمعية  مراسلة  على  الوزير  السيد 
أمهات وآباء وأولياء تالميذ هذه 

إلى  واملوجهة  الثانوية 
لقطاع  اإلقليمي  املدير 
والتكوين  الــتــربــيــة 
بمراكش، قصد إنقاذ 
ــاذه  ــق مـــا يــمــكــن إن
مــــن املـــيـــزانـــيـــة 
املــــــــرصــــــــودة 

األلــفــيــة-املــغــرب«  تــحــدي  »حــســاب  لبرنامج 
والذي  املؤسسة  مشروع  ضمن  يندرج  الذي 
الثانوية  ــذه  ه جعل  ــى  إل ــاألســاس  ب يــهــدف 
املؤسسات  تضاهي  دولية  بمعايير  مؤسسة 
من  املتعثرة  األقلية  دمــج  مــع  النموذجية، 
التلميذات والتالميذ برؤية طموحة ترتكز على 
املؤسسة،  جاذبية  وتعزيز  سليم،  محيط  خلق 
املؤسسة  وتجهيز  والتميز،  والجودة 
بأجهزة ذكية من الجيل الجديد، منها 
األنترنيت والحواسيب وغيرها، لكن 
واقع الحال يخبركم السيد الوزير، 
أن املشروع تجاوز السنة دون قيمة 
األشغال  بسبب  للمؤسسة  مضافة 
الطابع  عليها  يطغى  التي  املتعثرة 
وأمور  الخبرة،  وانعدام  العشوائي 
على  سيرا  إثباتها  يصعب  أخــرى 
املثل املغربي القائل »عيب 
تفتاشها«،  البحيرة 
عن  تحدثنا  فـــإذا 
مؤسسة  مــرافــق 
ــل«،  ــ ــي ــ ــخ ــ ــن ــ »ال
متهالكة،  فــهــي 
وفـــــــضـــــــاءات 

ــارج الــخــدمــة، إضــافــة  الــتــربــيــة الــبــدنــيــة خـ
للشرب  الصالحة  املياه  صبيب  ضعف  ملشكل 
ومراحيض عشوائية تخدش سمعة املؤسسة، 
إذ ال تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية وتحط 
كبيرا  حرجا  وتسبب  املتمدرسني  كرامة  من 

للفتيات على الخصوص.
»النخيل«  اإلعــداديــة  فالثانوية  لــإشــارة، 
تربويا  إطار  و27  وتلميذ  تلميذة   500 تضم 
غير  ظــروف  فــي  يشتغلون  ــة  إداريـ أطــر  و4 
بصلة  تمت  وال  والتمدرس،  للعطاء  مناسبة 
للتوجيهات امللكية الرامية إلى تحسني جودة 

التعليم.
معظم  فإن  شديد،  وباختصار  العموم،  على 
مكونات املؤسسة وبعض الغيورين، يناشدون 
للقيام  مركزية  لجنة  إيفاد  أجــل  من  الوزير 
إغفاله،  تم  وما  إنجازه  تم  ملا  تقنية  بمعاينة 
وهل احترم دفتر التحمالت، مع افتحاص دقيق 
الطموح  املشروع  لهذا  املخصصة  للميزانية 
السلحفاة، مع ضرورة طرح  الذي يسير سير 
أن  العمومية  للمدرسة  كيف  التالي:  التساؤل 
تنجح بعقلية متشبثة بأساليب الزمن البائد؟

ومــجــمــل الـــقـــول، فــالــثــانــويــة اإلعـــداديـــة 
»النخيل« تدعوكم لزيارتها يا معالي الوزير. بنموسى

الميراوي



العدد: 1609 من 27 ماي إلى 2 يونيو 202022

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

ــداول نــشــطــاء عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل  ــ تـ
االجتماعي بإقليم تاوريرت، صورا تبرز عملية 
األشغال  تصاحب  التي  والتدليس«  »الغش 
بجماعة  أغــال  قنطرة  مستوى  على  املنجزة 
العيون  لــدائــرة  التابعة  القروية  امستكمار 
سيدي ملوك، مما خلق ضجة كبيرة في صفوف 

سكان املنطقة ومتتبعي الشأن املحلي.
ويرجع سبب هذه الضجة إلى وجود عمليات 
القنطرة  هذه  إنجاز  تصاحب  وتدليس«  »غش 
فك  أجل  من  طويا  انتظرناها  التي  الحيوية 
العزلة عن القرية وربطها بمدينة العيون، نظرا 

للطريقة املشبوهة التي ترافق عملية إنجازها، 
تساءلوا:  الذين  النشطاء،  بعض  تعبير  وفق 
القناطر  تشييد  يتم  وهــل  الرقابة؟  هي  أيــن 
على  للتغطية  التراب  فــوق  اإلسمنت  بوضع 

الفضيحة؟ 
عامل  من  املنطقة  التمس سكان  من جهتهم، 
املكان،  عني  إلى  لجنة  إيفاد  تاوريرت،  إقليم 
تقوم  التي  األشغال  مطابقة  مدى  من  للتأكد 
لدفتر  القنطرة  بإنجاز  املكلفة  املقاولة  بها 
أنه  مؤكدين  باملشروع،  الخاص  التحمات 
بمجرد حفر حفرة صغيرة من الجهة الجنوبية 

من  جزء  نزع  أو  للقنطرة،  اإلسمنتية  للقاعدة 
كشف  سيتم  »التدليسية«،  اإلسمنتية  الطبقة 
املستور وستظهر عمليات الغش التي صاحبت 

إنجاز هذه املنشأة.
يندرج  القنطرة  هذه  بناء  أن  بالذكر،  جدير 
املصنفة  غير  الــطــريــق  بــنــاء  أشــغــال  ضمن 
ودوار   6 رقــم  الوطنية  الطريق  بني  الرابطة 
غاف  لها  ورصــد  امستكمار،  بجماعة  أغــال 
مالي يفوق 530 مليون سنتيم من طرف الوكالة 
وتم  الشرق،  لجهة  املشاريع  لتنفيذ  الجهوية 

تحديد مدة اإلنجاز في 10 أشهر.

اعتصامات 
بالعيون  متواصلة 

الشرقية
نظم العديد من الباعة اجلائلني 
اعتصاما أمام مقر باشوية العيون 
بـــعـــد أن حــرمــهــم  ــوك،  ــلــ ســـيـــدي مــ
املــجــلــس اجلــمــاعــي وبــاشــا املــديــنــة، 
ممــا اعــتــبــروه حقهم يف االســتــفــادة 
ــزت مــن  ــ ــاريــــة أجنــ ــحـــات جتــ مــــن مـ
للتنمية  الوطنية  املــبــادرة  صندوق 
مشبوهة  بطريقة  وفوتت  البشرية، 
ــاة  ــ ــابــ ــ ــع احملــ ــ ــابــ ــ ــيــــهــــا طــ ــلــ ــلــــب عــ ــغــ يــ
ــم الـــــــوالء لــلــقــبــيــلــة،  والـــزبـــونـــيـــة ثــ

حسب تعبيرهم. 
مستشارة  عــنــه  كشفت  مــا  ووفـــق 
بجماعة العيون، فإن عملية توزيع 
خروقات  شابتها  التجارية  احملات 
كبيرة، إذ وجهت سهام النقد للباشا 
الــســابــق ولــرئــيــس جــمــاعــة الــعــيــون، 
مــتــهــمــة إيـــاهـــم بــتــضــلــيــل املــجــلــس 
مبـــعـــطـــيـــات خــــاطــــئــــة، وبـــاعـــتـــمـــاد 
مـــعـــايـــيـــر تـــغـــيـــب عـــنـــهـــا الــشــفــافــيــة 

املطلوبتني.  والنزاهة 
ــتـــج عـــن إقـــصـــاء الـــعـــديـــد مــن  ونـ
الباعة اجلائلني من االستفادة من 
هذه املبادرة، تصعيدهم يف أشكالهم 
الــنــضــالــيــة، فبعد االعــتــصــام الــذي 
املعتصمون  دخـــل  يــومــا،   245 فـــاق 
يف إضـــــراب عـــن الـــطـــعـــام، كــمــا قــام 
عن  تعبيرا  فمه  بتخييط  أحــدهــم 
ــلـــوغـــه ألقــــصــــى درجــــــــات الـــتـــذمـــر  بـ

واالستياء.

»الغش والتدليس« في بناء قنطرة بإقليم تاوريرت يثير سخط الساكنة

أزيالل

كواليس  جهوية

متقاعدو المكتب الوطني للكهرباء بوجدة يخرجون عن صمتهم
الوطني  املكتب  متقاعدو  نظم 
للكهرباء، وبعض أرامل املتقاعدين، 
وقفة احتجاجية أمام املقر الجهوي 
للمكتب بوجدة، طالبوا من خالها 
مشاكلهم  لحل  يفضي  حوار  بفتح 
ــة، وتــحــســني أوضــاعــهــم  ــق ــال ــع ال

املزرية. 
تنادي  املحتجون شعارات  وردد 
بإنصافهم أسوة بعدد من زمائهم 
واملحمدية  القنيطرة  مدينتي  في 
وغيرها من املدن التي توصل فيها 
ملشاكلهم  حلول  إلــى  املتقاعدون 
ــب الــوطــنــي  ــت ــك ــة مـــع امل ــق ــال ــع ال
تمليك  مطلب  ــاء  وجـ لــلــكــهــربــاء، 
في  للمتقاعدين  الوظيفي  السكن 
يطالبون  الــتــي  املــشــاكــل  مقدمة 
املتقاعدين  خاصة  عاجا،  بحلها 
حيث  بـــجـــرادة،  يقطنون  ــن  ــذي ال
يعيش العديد منهم وضعية مزرية.

أجور  في  بالزيادة  طالبوا  كما 
التي  ــل  األرام ومعاشات  التقاعد، 
 300 األحيان  بعض  في  تتعدى  ال 
درهم، وهو مبلغ زهيد، حسب تعبير 
عبرن  اللواتي  األرامــل،  من  العديد 
الذي  املعاش  هذا  من  تذمرهن  عن 
الحاجيات  أبسط  لضمان  يكفي  ال 
أسعار  تشهده  ما  ظل  في  اليومية 
املواد الغذائية من زيادات متتالية.

مسؤول  قال  السياق،  هذا  وفي 
للشغل،  املغربي  باالتحاد  نقابي 
املــتــقــاعــدون  ــه  ــي إل ينتمي  ــذي  ــ ال
ــم ســعــي  ــ ــه رغـ ــ ــون، أنـ ــجـ ــتـ ــحـ املـ
الوظيفي  السكن  لتملك  املتقاعدين 
هذه  تتم  لم  أنــه  إال  شغلوه،  الــذي 
يؤزم من وضعية  ما  العملية، وهو 
االقــتــطــاعــات  نتيجة  املــتــقــاعــديــن 
والتي  كرائية،  كسومة  الشهرية 
تصل إلى 1700 درهم شهريا، وهو 

للمتقاعدين،  بالنسبة  كبير  مبلغ 
مضيفا أنهم ا اقترحوا على اإلدارة 
املركزية اقتطاع مبالغ رمزية ريثما 
يتم تفويت هذه املساكن التي كلفت 

املتقاعدين  مــن  قاطنيها  بــعــض 
24 مليون سنتيم، في حني  حوالي 
لم يكلف تشييدها  أن هذه املساكن 

أكثر من 5 مايني سنتيم.

تفاقم معاناة ساكنة أزيالل في ظل الغالء والجفاف

إغالق قسم المستعجالت 
منذ سنة يضع الساكنة

في أزمة

نشطاء يطالبون بالتحقيق في مصير معدات وتجهيزات كلفت الماليينأكادير

األسبوع

ونشطاء  جمعوية  فعاليات  دعــت 
إلى  أكادير،  بمدينة  املحلي  الشأن  في 
مصير  عن  للكشف  شفاف  تحقيق  فتح 

معدات وتجهيزات كلفت مالية الجماعة 
الدراهم  من  املايني  عشرات  الحضرية 

قبل أن تصبح »خردة«.
الجمعوية  الــفــعــالــيــات  ووجـــهـــت 
بسبب  الجماعة  ملسؤولي  انــتــقــادات 
عليها  يــوجــد  ــتــي  ال املــزريــة  الــحــالــة 
مثل  أصبح  والــذي  البلدي،  املستودع 
متاشيات  عــلــى  يــحــتــوي  ــراج«  ــكـ »الـ

اإلنــارة  أعــمــدة  فــي  واملتمثلة  عــديــدة، 
تم  أخرى  وأشياء  الكهربائية  واألساك 

جمعها من شوارع املدينة.
وطالب املهتمون بفتح ملف محتويات 
الخسائر  وتقييم  البلدي  املــســتــودع 
وتفعيل  املــســؤولــيــات،  عــن  والــكــشــف 
املحجوزات  لبيع  العلني  املزاد  مسطرة 
غير املستعملة، خاصة وأن هناك معدات 

قيمتها املالية تقدر بعشرات املايني.
العديد  على  أنزا  مستودع  ويحتوي 
من املعدات والتجهيزات وأعمدة اإلنارة 
تتاشى  قــد  والــتــي  املستعملة،  غير 
منها  تستفيد  أن  دون  الزمن  مرور  مع 
خزينة الجماعة عبر بيعها لجماعات أو 
في  استعمالها  إلعــادة  أخــرى  مقاوالت 

مناطق أخرى.

من  العديد  أكــاديــر  جماعة  وتــعــرف 
بتقوية  واملتعلقة  التهيئة  مــشــاريــع 
تهيئة  وإعــــادة  وتــوســيــعــهــا،  ــطــرق  ال
ــاء الــســكــنــيــة ضــمــن بــرنــامــج  ــيـ األحـ
بموجب  تم  حيث  الحضرية،  التنمية 
من  العديد  نزع  الجارية،  األشغال  هذه 
أعمدة اإلنارة العمومية قصد تعويضها 

بأخرى جديدة أكثر جودة.

األسبوع

التابعة  بوسلهام،  موالي  ساكنة  تعاني 
في  كبيرة  صعوبة  من  القنيطرة،  إلقليم 
باملركز  املستعجات  قسم  من  االستفادة 
من  يزيد  مما  باملدينة،  للقرب  الصحي 
إلى  قبل وصولها  املرضية  الحاالت  تدهور 

املستشفى.
ــد من  ــدي ــع ــرت الــســاكــنــة فـــي ال ــب وقـــد ع
قسم  إغاق  من  الكبير  سخطها  عن  املحطات 
توضيح  دون  من سنة  أزيد  منذ  املستعجات 
الطبية  األطر  غياب  إلى  باإلضافة  األسباب، 
من  يزيد  الوضع  هذا  أن  ذلك  والتمريضية، 
مزمنة،  بأمراض  واملصابني  املرضى  معاناة 
ــوادث والــحــاالت  ــح والــجــرحــى وضــحــايــا ال
الطارئة، مما يضاعف مشاكلهم في البحث عن 
العاج في مستشفيات أخرى خارج مدينتهم.
أن  بوسلهام  مــوالي  لساكنة  سبق  وقد 
أجل  من  الصحة  وزير  إلى  رسالة  وجهت 
املرافق  وتوفير  الصحية  الخدمات  تطوير 
املحلي،  باملستشفى  الــضــروريــة  الطبية 
املدن  أهــم  من  تعتبر  املدينة  وأن  خاصة 
وتعرف  الوطني  الصعيد  على  الساحلية 
داخل  من  السياح  طــرف  من  كبيرا  إقباال 

وخارج الوطن.

موالي بوسلهام

األسبوع

أزيـــال  إقــلــيــم  ســاكــنــة  تعيش 
الحاجيات  لتوفير  كبيرة  صعوبة 
بسبب  الـــيـــومـــيـــة،  ــة  املــعــيــشــي
الغذائية  ــواد  املـ أســعــار  ارتــفــاع 
والخضروات، وكذا بسبب الجفاف 
الذي تشهده املنطقة، بسبب تراجع 
مما  العمل،  فرص  وغياب  الزراعة 
بيع  إلى  األسر  من  العديد  يضطر 
لقمة  توفير  أجــل  مــن  مواشيها 
وعدم  الكأل  غاء  بسبب  العيش، 
املتطلبات  توفير  على  قــدرتــهــا 
الغاء  ظل  في  للمواشي  اليومية 
الذي تعرفه األعاف، الشيء الذي 
الوضعية  وتدهور  تفاقم  من  يزيد 
املناطق  هذه  لساكنة  االجتماعية 

في غياب دعم حقيقي مباشر لها.
فإن  محلية،  مــصــادر  وحــســب 

عتبة  تحت  تعيش  األســر  غالبية 
بسبب  كثيرا  مهددة  وباتت  الفقر، 
األساسية  املــواد  أسعار  ارتــفــاع 
اليومي،  الدخل  نسبة  مع  مقارنة 
ــي ظــل الــجــفــاف وقــلــة املـــوارد  ف
املائية، وعدم قدرتها على مواجهة 
الصعوبات واإلكراهات بسبب قلة 
البطالة  وانتشار  الشغل  فــرص 
الترابية  الجماعات  صعيد  على 

التابعة لإلقليم.
أن  ــصــادر،  امل نفس  وأضــافــت 
الشكل  بهذا  الــوضــع  اســتــمــرار 
قد  الجبلية والنائية،  املناطق  في 
نحو  جماعية  هجرة  إلــى  يــؤدي 
ــة  األزم اســتــمــرار  بسبب  ــدن،  املـ
وغياب برامج لدعم األسر الفقيرة، 
مما يزيد من تفاقم األوضاع لدى 
غياب  في  خاصة  الهشة  الفئات 

مراقبة أسعار املواد األساسية.
قامت  التي  املجهودات  ورغــم 
السنوات  خــال  السلطات  بها 
زراعة  توفير  خال  من  املاضية، 

والحبوب  والــزعــفــران  الزيتون 
والـــفـــواكـــه، وتـــربـــيـــة الــنــحــل 
أن  إال  ــي،  ــواشـ واملـ ــن  ــدواجـ والـ
هذه  جعل  والدعم  املواكبة  غياب 
املشاريع تواجه صعوبات كبيرة، 

وتــراجــع  الجفاف  شبح  أهمها 
حلوال  يتطلب  ما  املائية،  الفرشة 
ــظــروف  ــع ال ــرى تــتــنــاســب م أخــ
املــنــاخــيــة وطــبــيــعــة تــضــاريــس 

املنطقة.
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موظفون يختبئون وراء أداء فريضة الصالة 
ويهجـرون مقـرات عملـهم  

كواليس  جهوية

الدار البيضاء

مجلس البيضاء يلجأ 
لالقـتراض الدولي والمعارضة 

تبحث عن المحاضر
األسبوع

شهدت الدورة االستثنائية ملجلس مدينة الدار 
املعارضة  أعضاء  بني  متبادلة  اتهامات  البيضاء 
ومــكــتــب الــعــمــدة نبيلة الــرمــيــلــي، حــول عــدد من 
ــي تــعــرفــهــا الــعــاصــمــة  ــتـ املـــشـــاريـــع والـــقـــضـــايـــا الـ

للمملكة. االقتصادية 
ــم عـــبـــد الـــصـــمـــد حـــيـــكـــر، عـــضـــو مــجــلــس  ــهــ واتــ
املعطيات  إعطاء  بعدم  الرميلي،  العمدة  املدينة، 
الـــدورات،  اجتماعات  خــال  واملضبوطة  الكاملة 
مضيفا أنه يف ملفات التعمير ال يوجد مخاطب 
ــال والــتــتــبــع  ــغــ ــاألشــ ــائــــب مـــكـــلـــف بــ وال يــــوجــــد نــ
املــيــدانــي، وأوضــــح أن بــعــض اجــتــمــاعــات اللجن 
تــتــوصــل إلـــى تــوصــيــات مــهــمــة ال يــتــم األخـــذ بها 
املدينة، مشيرا  اجتماع مجلس  كما يجب خال 
إلى عدم توصل نواب املعارضة باحملاضر املتعلقة 
باللجن والــدورات إلى جانب االرتباك يف إعطاء 

املعطيات.
مع  اجلــاد«  »التعامل  إلــى  العمدة  ودعــا حيكر 
التي تطرح يف جدول أعمال اجللسات،  القضايا 
واالهتمام بالقضايا التي تعيشها الدار البيضاء 
لكونها جماعة غير عادية تتطلب مشاركة جميع 

الطاقات.
ــا وجــــدت  ــهـ ــت الـــرمـــيـــلـــي، أنـ ــالـ مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـ
العديد من االختاالت يف تدبير مجلس املدينة، 
وعــجــز مــالــي كــبــيــر بــســبــب عـــدم الـــتـــزام املــجــلــس 
السابق بتسديد ما عليه من واجبات، مما جعلها 
ــي ملــواجــهــة  ــدولـ تــفــكــر يف الــلــجــوء إلـــى الــبــنــك الـ
املشاريع  العديد من  املالية يف متويل  الصعوبات 
إلــى املطالبة  أنــهــا ســوف تتجه  املــتــعــثــرة، وأكـــدت 
بافتحاص مالية املجلس السابق، بسبب العديد 
من املشاريع التي رصدت لها ميزانيات مهمة ومت 
مبصادقة  حتظى  أن  دون  صفقات  عبر  إجنــازهــا 
أعضاء مجلس املدينة السابق، رافضة االتهامات 

التي وجهت لها.
ــدار الــبــيــضــاء قــرر  يــذكــر أن مــجــلــس مــديــنــة الــ
اقتراض 100 مليون دوالر إلجناز املشاريع املتعثرة 
يف املدينة، وصادق خال دورته االستثنائية على 
ــتـــراض مــن أجـــل مــواجــهــة الــصــعــوبــات الــتــي  االقـ
تتطلب  والــتــي  الــكــبــرى،  املــشــاريــع  بــعــض  تعرفها 
االلتزام باملوعد احملدد إلخراجها حليز الوجود، 
أجل  مــن  الصفقات  بعض  أبـــرم  أن  لــه  سبق  كما 
مواجهة العجز الذي تعاني منه مالية اجلماعة.

سطات

فعاليات تدعو إلى وضع استراتيجية وطنية لحماية واحات النخيل  زاكورة

األسبوع

»تنسيطة«  منطقة  نخيل  ــات  ــ واح تــعــرضــت 
ضواحي مدينة زاكورة، لحرائق أتت على املئات 
واستياء  غضب  خلف  مما  النخيل،  أشجار  من 
الساكنة التي تكبدت خسائر كبيرة، خاصة وأن 
لعيش  الرئيسي  املصدر  تعتبر  الــواحــات  هــذه 

األسر القاطنة بهذه الجماعة القروية.
ــيــة مـــا حــدث  ــل املـــتـــضـــررون مــســؤول ــم وح
واملنتخبني،  الفالحة  قطاع  وممثلي  للسلطات 
ولوكالة الحوض املائي والوكالة الوطنية لتنمية 
الواحات، بسبب عدم اتخاذ االحتياطات الالزمة 

واإلجراءات لتفادي حدوث حرائق في الواحات، 
جديدة  مقاربة  تتطلب  الــظــاهــرة  أن  معتبرة 
والبحث عن حلول ناجعة تفاديا لوقوع مثل هذه 

الحوادث مع اقتراب فصل الصيف.
وضع  ضــرورة  على  محلية  جمعيات  وأكــدت 
التغييرات  مع  للتعامل  جديدة  استراتيجيات 
مشروع  ووضع  املنطقة،  تعرفها  التي  املناخية 
وتوفير  املناخية،  الظروف  مع  يتكيف  فالحي 
حادث،  أو  خطر  أي  ملواجهة  واملعدات  الوسائل 
مشيرة إلى غياب أي إجراءات أو قرارات من قبل 
والظروف  الجفاف  ملواجهة  املسؤولة  الجهات 

الصعبة والحرائق والتغييرات املناخية.
العوامل  من  العديد  أن  املصادر،  ذات  وقالت 
الواحات  وضعية  تدهور  إلــى  أدت  واألســبــاب 

الحرائق  بينها  مــن  ــة،  درعـ جهة  فــي  وموتها 
الذي  األحمر  البطيخ  زراعة  وانتشار  والجفاف، 
الوضع  رغم  أنه  حيث  املائية،  الفرشة  يستنزف 
الصعب للواحات، فلم يتم اتخاذ أي خطوات أو 
إجراءات من طرف الجهات املسؤولة للتغلب على 

هذه األزمة.
ودعت الفعاليات الجمعوية السلطات املركزية 
والجهوية، إلى التدخل إلنقاذ الواحات من املوت، 
عبر وضع برامج ومشاريع لتهيئة هذه الواحات 
الحرائق،  مواجهة  قصد  مائية  محطات  وخلق 
وبالتالي، رد االعتبار للقيمة التاريخية والثقافية 
الفالحني  تكوين  خــالل  مــن  النخيل  ــواحــات  ل
املتضررين  لتعويض  صندوق  ووضع  الشباب 

ومحاربة الكوارث.

نور الدين هراوي
 

يــمــتــنــع بــعــض املــوظــفــني في 
ــح  ــات واملــصــال ــاع ــط ــق ــعــض ال ب
ــن الــقــيــام  اإلداريـــــة بــســطــات، ع
التأخر  أو  منهم،  املطلوبة  باملهام 
املرتفقني،  ومماطلة  تنفيذها،  في 
العمومية  اإلدارات  وتعيش معظم 
يوم  خاصة  وعطالة،  شلل  شبه 
بعض  أداء  بــدعــوى  الــجــمــعــة، 
»السليت«  على  املدمنني  املوظفني 
إلى  بالذهاب  متذرعني  للصالة 
مقرات  إلى  العودة  دون  املساجد 

عملهم، حسب مصادر محلية.
ــخــاص  ــخـــالف الــقــطــاع ال وبـ
األجــر  وربـــط  بالصرامة  املتسم 
بالعمل، فإن بعض إدارات القطاع 
املحلية  وبالجماعات  العمومي، 
باإلقليم، تعرف تسيبا طيلة األيام 
أن  حيث  الجمعة،  يــوم  وخاصة 
واملواطنون  فارغة  املكاتب  معظم 
ومصالحهم  االنتظار  طابور  في 
كما  آخـــر،  ــار  إشــع إلـــى  معطلة 
هذه  ــرارا  م املصادر  ذات  عاينت 
بشكل  املتفشية  السلبية  الظاهرة 

ذلك  أوضح  كما  سطات،  في  كبير 
عدد من املتضررين.

املكاتب  عــن  الغياب  كــان  فــإن 
ــة تــمــيــز بــعــض املــوظــفــني  ــالم ع
ــوم الـــجـــمـــعـــة، فـــإن  ــ ــة يـ ــاصـ خـ
فاعلية  أو  جدوى  بدون  الحضور 
عناصر  على  يطغى  مردودية  أو 
التي  البشرية  املــوارد  من  أخــرى 
نظرا  كــعــدمــه،  ــا  وجــوده يعتبر 
من  تقربها  أو  مردوديتها  لضعف 
بمصالح  وارتــبــاطــهــا  منتخبني 
مــنــأى  فــي  يجعلها  انــتــخــابــيــة 
في  تعمل  وكأنها  املــســاءلــة  عــن 
تخضع  وال  لنفسها  ذاتية  مقاولة 
بينما  العمومية،  الوظيفة  لقانون 
بسطات توجد إدارات أيضا تابعة 
وفق  وتشتغل  العمومي  للقطاع 
حيث  ــاص،  ــخ ال الــقــطــاع  منطق 
وااللتزام  واملراقبة،  التتبع  يسود 
باحترام توقيت الدخول والخروج، 
مرتبطة  اإلدارات  هــذه  وأغــلــب 
بالقطاعات الحيوية كإدارة األمن، 
والجمارك،  والضرائب  والقضاء، 
بينما  السيارات،  تسجيل  ومراكز 
املقاطعات،  وبــعــض  الجماعات 
فــهــي تسجل  ــرى،  ــ أخ ومــصــالــح 
مكاتبهم  عــن  املــوظــفــني  اخــتــفــاء 

الظهر  صــالة  توقيت  من  ابــتــداء 
باقي األيام، ويوم الجمعة يالحظ 
من  ابتداء  أو  كليا  الحضور  عدم 
ذات  تضيف  صباحا،   11 الساعة 

املصادر. 
على  املواطنني  بعض  علق  وقد 
»الدين  أن  بالقول  الظاهرة  هذه 
هذه  مثل  أصــال  يمنع  اإلســالمــي 
التصرفات بل يمقتها، ألنها تدخل 
الــغــش وعـــدم إتقان  فــي مــصــاف 
ينبذهما  صفتان  وهما  العمل، 
العمل  أن  عــلــى  ويــلــح  الــشــرع، 
اإلداري،  الزمن  هدر  ألن  عبادة«، 

التي  السلبية  الظواهر  وغيره من 
العمومية  اإلدارات  بعض  تنخر 
والــتــهــاون  ــتــراخــي  وال كالكسل 
إلى  يؤدي  العمل،  عن  والتقاعس 
السكان  ومصالح  خدمات  تعطيل 
عليها  سيحاسبون  واملرتفقني، 
اإللهية  املحكمة  طــرف  مــن  أوال 
الــحــرام  ــال  واملـ للسحت  بأكلهم 
أن  قبل  جهد  بأدنى  القيام  دون 
وتحاسبهم  الــبــشــر،  يحاسبهم 
خدمة  تراعي  كانت  إذا  إداراتهم 
الصالح  وخدمة  والوطن  املواطن 

العام، تقول نفس املصادر.

أزمـــــــــــــور
تعرف أحــيــاء الــوفــاق 1 و2 واحلــمــد، وزهـــرة، واألمــل 2، وحــي أم 
انفجار  بسبب  سنوات،  منذ  الشروب  للماء  متكررا  انقطاعا  الربيع، 
إذ  ودائــمــة،  نهائية  يتم إصاحه بصفة  أن  دون  الشروب  للماء  أنبوب 
يؤدي  الــذي  األمــر  ومؤقتة،  ترقيعية  دائما  تكون  اإلصــاح  أشغال  أن 

إلى انفجار األنبوب كل يوم وينقطع املاء عن األحياء سالفة الذكر.
للتذكير، االنفجار يقع دائما بأنبوب بشارع محمد اخلامس.

قرب  عن  اإلعالن  بعد  خيرا  أزمور  مدينة  سكان  استبشر 
خدماتها  لتقدم  بأزمور  الشرطة  ملفوضية  اجلديد  املقر  افتتاح 
األمنية لساكنة املدينة، ولكي يشتغل أطرها وكافة أفراد الشرطة 
باشتغالهم  طويلة  معاناة  بعد  الظروف  أحسن  يف  الرتب  بجميع 
الشرطة يف  مفوضية  كانت  ملدة سنوات حني  مبحل سكن ضيق 

طور البناء.

قديما قيل: »مائة تخميمة وتخميمة وال ضربة مبقص«..  هذا 
ما ينطبق على املشاريع اجلديدة املعززة إلقليم اجلديدة، بداية من 
امللكي اجلديد، وصوال  بالغولف  »مازغان« مرورا  السياحية  احملطة 
للجديدة«،  احلــضــري  بـ»القطب  املــعــروفــة  الذكية  املدينة  بناء  إلــى 
تــدارك  يتم  لــم  إن  بيئية خطيرة  كــارثــة  على  مقبلة  املنطقة  أن  إال 
كلها ستصب  الذكية  للمدينة  العادمة  املياه  قنوات  أن  األمــر، حيث 
يف الشاطئ اجلميل، املمتد على اثنتي عشر كلم، وهي القنوات التي 
شرع يف تركيبها عبر الغولف امللكي لتصب يف محطة معاجلة املياه 

العادمة التي ستقام قبالة الغولف.

أصداء

زلزال أمني يطيح بمسؤولي األمن اإلقليمي بسالشكيب جالل 
األسبوع

يقوم  التي  األمنية  العمليات  كشفت 
الشرطة  رئيس  الدخيسي،  محمد  بها 
القضائية باإلدارة العامة لألمن الوطني، 
التدبير  مستوى  على  اختالالت  عدة  عن 
األمني اإلقليمي في مدينة سال، ال سيما 

توقيف  عن  أسفرت  الحمالت  وأن 
العشرات من املبحوث عنهم في 

العديد من القضايا.
ــر  ــاري ــق ــت وبـــنـــاء عــلــى ال
بها  توصل  التي  والنتائج 
الوطني،  لألمن  العام  املدير 

من  عــدد  إعفاء  قــرر  فقد 
الشرطة  موظفي 

ــي مــخــتــلــف  ــ فـ
ــات  ــي ــؤول ــس امل
ــب،  ــاصـ ــنـ واملـ
بـــــســـــبـــــب 
ــالالت  ــ ــت ــ اخ
تـــدبـــيـــريـــة 
وعــــــــــــدم 
االنضباط 

كبيرة  خــلــقــت ضــجــة  ــي  ــت وال املــهــنــي، 
وأنها  خــاصــة  املــديــنــة،  مستوى  على 
سيتم  التي  امللكية  املشاريع  مع  تتزامن 
اإلعفاءات  شملت  حيث  قريبا،  تدشينها 
ألمن  اإلقليمية  املنطقة  رئيس  مــن  كــال 
ورئيس  الحضرية،  الهيئة  ورئيس  سال، 
الشرطة القضائية، ورئيس فرقة مكافحة 
الــعــصــابــات، ورئــيــس الــدائــرة األولــى 
للشرطة ونائبه، ورئيس الدائرة الثانية، 
على  العيايدة  أمن  منطقة  رئيس  وإحالة 
أمنيني  موظفني  وتنقيل  التقاعد، 

خارج املدينة عقابا لهم.
إخضاع  العامة  اإلدارة  وقــررت 
الجديدة  سال  أمن  منطقة  رئيس 
أربعة  فترة  بعد  مرحلي،  لتقييم 
ــن مــدى  أشــهــر قــصــد الــتــحــقــق م
املهنية  بالضوابط  التزامه 
املفروضة في املسؤولني 
األمــنــيــني، بــاإلضــافــة 
ــدد من  ــى تــوزيــع ع إل
األمنية  األطــر 
ــني  ــف ــوظ وامل
عــــــــلــــــــى 
ــلـــف  ــتـ مـــخـ
ــح  ــ ــال ــصــ ــ امل

والدوائر.
للتذكير، فقد سبق أن كلف املدير العام 
لجنة خاصة إلجراء تقييم شامل ملستوى 
وقياس  سال،  مدينة  في  األمنية  املصالح 
مدى النجاعة األمنية في تغطية الخدمات 
املــروريــة،  السالمة  ــراءات  وإجـ املقدمة، 
املواطنني  شكايات  مع  التعامل  وطريقة 
التي تتوصل بها املصالح األمنية، أو عبر 
19 املخصص  بالرقم  الهاتفية  االتصاالت 
إلى  اللجنة  توصلت  حيث  للتدخالت، 
غياب  في  املتمثلة  النتائج  من  مجموعة 
االلتزام التام باملذكرات املصلحة املنظمة 
املواطنني  خدمة  على  تنص  التي  للعمل 

وتحقيق الفعالية األمنية.
إلى  تعليمات  الــعــام  املــديــر  ــدر  وأصـ
لتشكيل  الوطني  لألمن  املركزية  املصالح 
مجموعة  من  يتكون  ميداني  عمل  فريق 
للفرقة  التابعة  والــتــدخــالت  األبــحــاث، 
وعناصر  القضائية،  للشرطة  الوطنية 
التابعة  السريع  التدخل  مجموعة  من 
الوطني،  التراب  ملراقبة  العامة  للمديرية 
وذلــك  الــعــصــابــات،  مكافحة  وعــنــاصــر 
الجريمة  مظاهر  كــل  مــحــاربــة  بــغــرض 
مستوى  على  األمنية  التدخالت  وتكثيف 

املدينة. الدخيسي

سال
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المنهج القرآني مصلح صالح لكل زمان ومكان
ِكــَتــاٌب  ))َوَهــــَذا  تعالى:  قـــال 
ــُقــوا  َواتَّ َفاتَِّبُعوُه  ــاَرٌك  ــَب ُم ــَنــاُه  َأْنــَزْل
األنعام،  )سورة  ُتْرَحُموَن((  َلَعلَُّكْم 

اآلية: 155(.
عن عظمة  عز وجل  املولى  تحدث 
آياته  ــال  ــن خ الــكــريــم وم ــرآن  ــق ال
في  العظمة  هــذه  تبينت  الحكيمة 
ثناء هلل على كتابه العزيز في آيات 
فقد  عظمته،  على  يــدل  مما  كثيرة 
تعالى  قوله  في  بـ»العظيم«  وصفه 
اْلَمَثاِني  ِمَن  َسْبًعا  آَتْيَناَك  ))َوَلَقْد 
الحجر،  )سورة  اْلَعِظيَم((  َواْلُقْرآَن 

اآلية: 87(.
هلل  إنـــزال  مــن  العظمى  الــغــايــة  إن 
ال  وحــده  هلل  عبادة  هي  الكريم  القرآن 
ارتضاه  الــذي  دينه  وإقامة  لــه،  شريك 
في  إليه  واالحتكام  والُحْكم  لعباده،  هلل 
إليه  والتقرب  الحياة،  شــؤون  جميع 
النهار..  وأطــراف  الليل  آنــاء  بتاوته 
األحكام  وبيان  للتشريع،  هلل  أنزله  لقد 
ثم  بها،  يقوموا  أن  العباد  يلزم  التي 
أن  هو  كتاب هلل  إنزال  من  املقصود  إن 
يعلم الناس أحكام دينهم وما شرع هلل 
لهم، ويعرفهم بربهم سبحانه، وصفاته، 
وعا،  عباده جل  على  وبحقه  وأسمائه، 
تعالى:  فقال  كتابه  بتدبر  هلل  أمر  وقد 
ُقُلوب  َعَلى  َأْم  اْلُقْرآَن  ُروَن  َيَتَدَبّ ــَا  ))َأَف
 ،)24 اآليــة:  محمد،  )ســورة  َأْقَفاُلَها(( 
لهذا، فاالهتمام بكتاب هلل تاوة وحفظا 
وتفسيرا واجب األمة اإلسامية جمعاء.
األلسنة  بــأفــضــل  الــقــرآن  نـــزل  لــقــد 
اللسان  وهــو  وأوســعــهــا،  وأفصحها، 
أنه  علمائنا  جل  ويــرى  املبني،  العربي 
القرآن  تحبيب  على  الوسائل  أقوى  من 
إلى  العربية  اللغة  تقريب  النفوس،  في 
األساليب  بــذلــك  لــيــتــذوقــوا  املسلمني 
البيانية التي ما زالت ملاعة في القرآن منذ 
نزول الوحي على سيدنا محمد صلى هلل 
عليه وسلم إلى اآلن، وليتدبروا األحكام 
وليستطيعوا  ــرآن،  ــق ال عــن  ــصــادرة  ال
بها، وليس معنى نشر  أن يعملوا  بذلك 
القرآن هو وجوده بني طبقة ال تعرف له 

تستطيع  وال  معنى 
إال  فيه  تتصرف  أن 
ــار ضــيــق ال  ــ فـــي إط
يكسب القرآن جاله، 
أو  للقارئني  يبني  وال 

السامعني جماله.
ــرآن  ــقـ يــحــتــاج الـ
املتعلمني  طبقة  إلــى 
ليضعوه  واملثقفني 
وأن  ــه،  ــانـ ــكـ مـ ــي  ــ ف
يقول  كما  يجعلوه، 
لكل  رأســا  علماؤنا، 
ولسانا  حكمة،  لكل  وجــوهــرة  تشريع، 
لكل حق، ويتساءل محمد بن عبد العزيز 
يكون  أن  الغريب  من  »أليس  الــدبــاغ: 
بعض  أذهــان  في  شرطي  اقتران  هناك 
الــقــرآن  يــتــذكــرون  ال  يجعلهم  الــنــاس 
جنازة  حضروا  إذا  إال  يتصورونه  وال 
حينما  املآثم  من  مأثما  أو  الجنائز  من 
والبؤساء  املتسولني  من  جماعة  يرون 
يتسابقون على القبور بثياب رثة ووجوه 
وهم  حافية،  أو  مغبرة  وأرجل  شاحبة، 
يرفعون أصواتهم ويخفضونها في غير 
انسجام، فيظنون أن القرآن ال يقترن إال 
بالفقر والبؤس، أو هو الذي يؤدي إلى 

الفقر والبؤس والحرمان؟«.
هيبته  الكريم  للقرآن  تبقى  أن  يجب 
ألنه  ملعانيه،  ونخضع  لتاوته  فنخشع 
كتاب الرحمة والحكمة، نستبشر بآياته 

ونستأنس بأحكامه وأوامره ونواهيه.
»لن  الصابي:  علي  الدكتور  يقول 
للحديث  الكتب  وال  املجلدات  تسعنا 
نزوله  وعظمة  الكريم  القرآن  فضل  عن 
على الناس وأثره في نفوسهم، والقرآن 
الكريم ال يأتيه الباطل بني يديه وال من 
خلفه، فهو الكتاب الحق الذي جعله هلل 
محمد  لنبيه  معجزة  وتعالى  سبحانه 
كلمة  أول  وإن  وسلم،  عليه  هلل  صلى 
كلمة  أول  وهــي  ــرأ،  اق هــي:  فيه  أنزلت 
أنزلت عن طريق جبريل عليه السام في 
ولو  معجزا،  الكام  فأصبح  حراء،  غار 
غير  على  القرآن  هذا  عز وجل  أنزل هلل 

لخشع  الجبل  على  أنزله  لو  أي  البشر، 
الجبل من خشية هلل عز وجل، والقرآن 
على  بالحقيقة  به  تكلم  هلل  كام  الكريم 
ولم  بجاله وعظمته،  يليق  الذي  الوجه 
السماء أعظم وال أجل من  ُينزل هلل من 
القرآن  أن  تعالى  أخبر هلل  وقد  القرآن، 
في  م  ُمَعظَّ فهو  بــاألرض  م  ُمَعظَّ هو  كما 
وال  املــطــهــرون،  إال  يمسه  ال  الــســمــاء 

يحتفي به إال املائكة األطهار األبرار«.
صلى  محمدا  رســولــه  هلل  بعث  لقد 
وجعل  للنبيئني  خاتما  وسلم  عليه  هلل 
قيام  حتى  باقية  عاملية  رسالة  رسالته 
القرآن  فأنزل  نعمته  هلل  وأتم  الساعة، 
ولسانه  الدين  هذا  روح  ليكون  الكريم 
الدكتور  يقول  الازم،  الناطق، وكان من 
هذا  يــكــون  أن  يــوســف،  السيد  محمد 
بالخصائص  ــا  ــري ث ــكــريــم  ال ــكــتــاب  ال
بالبقاء  جديرا  تجعله  التي  والــقــدرات 
على  العاملني  لخطاب  ومؤها  والخلود، 

اختاف أجناسهم وتباعد أزمنتهم.
القرآني هو املنهج الوحيد  إن املنهج 
لكل  على ظهر األرض املصلح والصالح 
األستاذ  يقول  كما  وذلك،  ومكان،  زمان 
سيد قطب رحمه هلل: »إن القرآن الكريم 
ــذه الــرســالــة الــتــي جــاءت  هــو كــتــاب ه
النهائية  صورته  في  ــام  اإلس تعرض 
كلها،  البشرية  ديــن  ليكون  األخــيــرة، 
الناس  شريعة  هــي  شريعته  ولتكون 
قبلها،  كــان  ما  على  ولتهيمن  جميعا، 
ولتقيم  النهائي،  املــرجــع  هــي  وتــكــون 
منهج هلل لحياة البشرية حتى يرث هلل 

األرض ومن عليها«.
خاصة القول، فالقرآن الكريم لم ينزل 
ملجتمع مكة واملدينة، وال ملجتمع العرب، 
وال لزمن الرسالة فقط، بل هو كتاب األبد 
ورسالة العاملني، قال هلل تعالى: ))ُقْل َيا 
ي َرُسوُل هلل ِإَلْيُكْم َجِميًعا  َها النَّاُس ِإِنّ َأيُّ
َماَواِت َواألْرِض ال ِإَلَه ِإال  الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ
ُهَو ُيْحِيي َوُيِميُت َفآِمُنوا ِبالـلَِّه َوَرُسوِلِه 
َوَكِلَماِتِه  ِبالـلَِّه  ُيْؤِمُن  الَِّذي  ِيّ  األِمّ ِبِيّ  النَّ
)ســورة  ــُدوَن((  ــَت ــْه َت َلَعلَُّكْم  ــُعــوُه  ــِب َواتَّ

األعراف، اآلية: 158(.

ذ. الحسن العبد

الــوجــود بلباس  كسانا  اهلل 
احلدود مصير  عن  سائلي  يا 
ال نستطيع محو ما يف اجلبني
وجنهل غيب اآلتي من الزمان
نــــــودع يـــــأس قـــلـــب عــلــيــل
جميل يـــوم  محيط  ونــعــبــر 
الشاسع الكون  ملجأ  لنغادر 
الواسع اخلــيــال  ــاب  رح ونلج 
كـــلـــمـــا هـــــاج شـــــوق قـــدمي
القلوب تــعــم  الــعــيــد  فــرحــة 
ــهــو بــاملــهــج ــوى يــل ــهـ ــل الـ ــي ل
كبير ــوق  ــش ب نــفــســي  ــأل  ــ أس
الكؤوس يف  اخلمرة  لون  تغير 
ــرؤوس ال جلل  الصفاء  ــاد  وع
حتترق األمسيات واللهيب خطير
جناحه يعرني  لم  الطير  إذا 
عشير ــى  ــل أغ ــى  ــس أن كــيــف 
متادى يف هجره وسره املصير
الشباب مــحــل  املــشــيــب  ــل  ح
األحباب زوال  الرقيب  متنى 
األسبوعيات أجنح  مياه  نبع  من 
احلــر منبرها  ســطــور  ــى  وإلـ

واحلــدود احلــد  بسياج  وسيجنا 
الـــفـــنـــاء ســـر اخلــلــود لــغــز  يف 
السنني مـــدار  يف  مــا  تغيير  وال 
ــم الــيــقــني ــل ــا نــعــلــم ع ــذا مـ ــ وهـ
ونــســبــح يف بــحــر شـــوق طــويــل
خليل أغــلــى  ــب  ــان ــج ب ــت  ــي ــب ون
ــد الـــواقـــع ــي ــب ــث تـــســـود ع ــي ح
الضائع بالنصيب  نحظى  لعلنا 
جــديــد ــع  ــ دم الــعــيــون  يف  أرى 
يستفيد ال  األفـــراح  مــن  وقلبي 
وتنهيد ولـــوعـــة  وشــــوق  ــر  ــه س
متى القلب من صبره ال يستفيد؟
الشموس أمـــام  ــى  ــدج ال وغـــاب 
ــوس ــب ــا بـــقـــايـــا لـــيـــل ع ــ ــودع ــ م
ضمير لــه  لــيــس  ــاس  قـ ــب  ــ واحل
أطير واحلــنــني  الــشــوق  بجناح 
قصير؟ والــعــمــر  ــوه  ــل أس وكــيــف 
جدير باجلنان  ومثلي  وأضناني 
ــذاب ــ ــع ــ ــد ال ــيـ ــدي قـ ــ ــ ــد ي ــ ــ وش
ــص الــعــقــاب ــ وقـــــر الــــزمــــان ن
يف سماء التواصل واإلعالم أرتوي
تتسابق إبداعات األقالم وتستوي

رباعيات بين بخل واقع 
خــــيال وكــــرم 

بندريس عمراوي الطيب

بها  يقطع  الــتــي  الــعــاديــة  ــدردشــة  ال ســيــاق  فــي 
الحرفيون واملهنيون صمت الركود، وأنا أتجاذب أطراف 
الحديث مع أبناء تاجر مختص في بيع العقاقير، قادنا 
التجارة،  عالم  في  قصصي  من  هادفة  قصة  إلى  الكام 
وأمور  الذاكرة،  في  والنبُش  والرد  األخذ  استحضَرها 
القصة  وقائع  وتتمحور  األفــكــار،  صــراع  منها  شّتى 
حول الهدية في غاف الصدقة أو كما يسميها البعض 
مــرادفــات  ضمن  آخــر  بعض  ويدرجها  ـــ»الــحــاوة«،  ب

العطية بنية املكافأة.
فقد كان والدي، رحمة هلل عليه، حريصا على أن نتقيد 
بجملة من القواعد في تدبير أمور تجارتنا، ومن بني هاته 
اليوم،  قصتنا  موضوُع  بالهدية،  تتعلق  واحدة  القواعد 
دراهم،  عشرة  فئة  من  النقدية  الورقة  رصد  في  وتتمثل 
عبارة عن إكرامية، نمسح بها على يد كل سائق شاحنة أو 
مركبة، سواء أفرغ شحنة أو شحن بضاعة، على اعتباره 
حلقة في سلسلة التوزيع واإلمداد بني املزودين والتجار 
كما هو الحال واملثال أيضا مع كل سائق شخصي يرافق 
كل  مع  نفعل  وكذلك  التبضع،  بغاية  محلنا  قَصَد  زبونا 
موظف عمومي مثل ساعي البريد كلما سعى إلينا يحمل 
بشارة، والحبل على الجرار، َنصُل به من يصلنا، لتشمل 
الهدية كل من يسدي لنا خدمة أو ينجز لنا عما بحسن 

نية وصفاء سريرة.
ربما يرى البعض أن في باطن هاته القاعدة ما يمكن 
فنون  وسائل  من  وسيلة  األشــكــال  من  بشكل  اعتباره 
التسويق، وأن الوالد كان يهدف من ورائها إلى الترويج 
ولو  حتى  طبيعي  أمــر  وهــذا  أكثر،  ال  التجاري  ملحلنا 
سلمنا به، ال سيما وأنه حق مشروع ال لبس فيه ظاهرا، 
ولكن الحقيقة أن ما خفي كان أعظم، يُلّفه الستر الشرعي، 
والشاهد أن الجانب اإلنساني والخيري كان واسعا بما 
فيه الكفاية، ويزيد، فلم يكن مقتصرا على هاته الشريحة 
دون املحتاجني، باإلضافة إلى أن املوضوع كما عايشُته، 
واقتنعُت به، ثم طبقُته، كان بدافع جلب البركة ملضاعفة 
بالدرجة  تجارتنا  عن  تغيب  ال  كي  النعم  ودوام  الــرزق 
الوالد  كان  التي  الصدقة،  بركة  منها  األولى، وخصوصا 

وهو  للمصائب!  املضادة  بالصواريخ  ُيشّبُهها  ينفك  ال 
الرصني الرزين كما نحسبه، الراِصُن والثابُت في إيمانه، 
أّن ما من صدقة تنقُص من مال، إذا لم تزد فيه حفظته من 

الزوال، وكذلك حصل فعا، ال مجرد أقوال.
الحاصل في القصة، أن سائقا مهنيا كان يشتغل لدى 
مقاولة تجارية ناشئة، وكان السم ماِلك املقاولة ونشاطها 
السوق  في  كبير  وقع  تواجدها  ومكان  املامح  حديِث 
عند  كنت  بالقاعدة،  والتزاما  العادة،  جرت  وكما  آنذاك، 
إتمام أي معاملة تجارية مع املقاولة إياها، من خال هذا 
لوصية  إخاص  كعربون  دراهم  العشرة  أناوله  السائق، 
الوالد إلى أن جاءني ذات يوم شاحب الوجه، فطلب مني 
إلّي في  تامة، وأسّر  انفراد، بل وفي سرية  الحديث على 
مقدمة القول أن العشرة دراهم التي كان يتحصل عليها 
نظيَر كل عملية تسوق من محلنا، كانت فريدة من نوعها، 
بل ومحفزة لكي نكون عند كل رغبة في التسوق وجهَته 
األولى، قبل تحديد باقي الوجهات، وأن غايته اليوم هي 
تراوده بعض  احتمالية وقوع عملية نصب،  من  تنبيهنا 
إلنجازها،  يخطط  بدأ  قد  املقاولة  صاحب  أن  الشكوك 
بالشيكات  التعامل  بداية  رفض  اليوم  علّي  يتعني  ولهذا 
مع هذا الشخص أيا ما كانت ستبدو عليه املغريات، مع 
أخرج  ثم  بيننا،  والتعاهد  العهد  إطار  في  التكتم  واجب 
املعامات  إنهاء  بها  يفترض  كان  شيك،  ورقة  جيبه  من 
في  رويــدا  رويــدا  إلدخالنا  والتمهيد  عم«،  »الطُّ النقدية 
املتاهة، وبشكل تدريجي ترتفع املبالغ، وتتضاعف األرقام 

معاملة تلو أخرى إلى أن يصل موعد الضربة القاضية!
شكرُت السائق بكل مودة وامتنان، ثم ربطت االتصال 
بني  املتفشي  الــبــروتــوكــوالت  ســلــوك  وألّن  بــاملــقــاولــة، 
هاته  مثل  في  الراقية  والطبقات  املتحضرة  املجتمعات 
الكاتبة  حجزتني  فقد  جــدا،  ومهم  مفروض  الــظــروف، 
لرنات  أنصت  وأنا  الخط،  على  دقائق  خمسة  من  ألكثر 
مما  الباطرون  انتهاء  حني  إلى  واالنتظار،  االستقبال 
كلمة  سمعت  إن  وما  كثيرة،  أشغال  أنها  إلّي  َسُيوَحى 
املتداولة،  »آلو«  الخط، عوض  بنبرة خاطفة على  »ْنَعاْم« 
سيدي  عليك  هلل  »أنَعم  البديهية:  بالخفة  أجبته  حتى 

ذلك  ملتمسا  االعتذار  عن  بالتعبير  بادرته  ثم  الحاج«، 
في  الرئيسية  العقبة  الــوالــد  من  جاعا  وحــذر،  ــأدب  ب
خطر  بما  متسلحا  العمليات،  مربع  من  الواضح  تسّللي 
رفض  على  عازما  تبريرات وحجج،  من  وقتها  بالي  على 
صور  أعقد  في  والدي  ومقدما  بالشيكات،  معه  التعامل 
وشراء  بيع  عملية  أي  من  واملرتابني  املتشددين  التجار 
إنهاء  قبل  الرجل  فقاطعني  نقدا،  التعامل  نطاق  خارج 
مرافعتي، وراح يغرف من قاموس التعالي شّتى أوصاف 
ونعوت االحتقار والتخلف والجهل، ثم أغلق علي الخط 
نصب  عملية  تدشني  به  املــراد  املبلغ  حجم  قــّزم  أن  بعد 
املبلغ  يكن  فلم  بالهزيل،  ووصفه  وبّخسه  بل  األفخاخ، 
هذا  كــان  األحـــوال،  جميع  وفــي  سنتيم،  مليون  يتعدى 
به من شيكات،  ما سيلحق  الشيك سيتم سداده، وسداد 
ولكن مع اكتساب الثقة، تتقلص املدة الفاصلة بني شيك 
وبدون  ُتذكر،  قيمة  با  تتراكم  ثم  املبالغ،  وترتفع  وآخر، 
رصيد عند السحب، وبعدها ينطلق مسلسل الضياع يليه 
بالبنط  الشاشة  على  تبرز  ثم  الحزين،  الجينريك  َعزف 

العريض عبارة »النهاية«!
ذلك  بعد  بقيت  ولكنني  األنــظــار،  عن  السائق  غــاب 
عملية  انفجرت  أن  إلى  بعيد،  من  األخبار  أتابع  لشهور 
تلك  أن  تأكدت  مدّوي.. حينها  السوق بشكل  في  النصب 
العشرة دراهم، وما تاها على درب اإلنفاق من إكراميات 
وصدقات، قد حالت دون أن نكون ضمن الضحايا، وأنها 
أرباحنا،  بميزان  أَخّلت  وال  مالنا،  رأس  من  تنقص  لم 
خسارة  جّنبتنا  بل  فحسب،  الشبهات  يثير  أن  يمكن  ما 

كارثية، وَرّدت عنا مصيبة عظمى!
أما الوالد رحمه هلل، فقد قضى ما تبّقى له من العمر 
ملتزما بما آمن به، ال ينفك يِعُظنا، وُيخضعنا الختبارات 
التدرج في الحياة، استوعبنا ما أمكننا استيعابه، تارة 
كما  املرحلة،  تلُكم  بعقل  أخرى  وتارة  القاطع،  بالدليل 
السن،  في  التقدم  مع  األذهـــان،  في  لغزا  لبث  ما  لبث 
ُتطالعنا من حني إلى آخر تجارُب العمر وخبراُت الزمن 
قلوبنا  في  وَبقَيت  الحكاية،  انتهت  فّكه،  أساليب  على 

الكلماُت دروسا وعبرا حّية رغم آالم الفراق والرحيل.

و�ت  حا��ن ول ا�� ��

ما نقص 
مال من 
صدقة 
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الطيب آيت أباه



سياسة التخديرمنتخبون.. تطوعوا لخدمة الشعب أم لنهبه ؟
 والتفاهة.. إلى أين ؟

ال يمكن أن نجادل من قال أن 
»سياسة التفاهة أفيون الشعوب«، 
التخدير  أن  ننكر  أن  يمكن  وال 
املراتب،  أعلى  في  يأتي  السياسي 
العشبة  تــخــديــر  ــوا  ــل ع ويـــفـــوق 
الخضراء )الكيف(، كما ال يمكن أن 
نقول بأن آلة »السبسي« من صنع 
بأنها  نقول  بل  املناوئة،  املعارضة 

ماركة مسجلة »صنع باملغرب«.
زراعــة  نفق  من  الــدولــة  خرجت 
متسع  ــى  إل التهريبي  »الــكــيــف« 
لكن  الطبي،  والتسويق  التقنني 
لبعض  اليومي  االستهالك  مستملحات  من  »الكيف«  يبقى 
املغاربة، وبنشوة متزايدة الطلب، ويكثر تناوله في مناطق 
أضرار  عن  نتحدث  لن  اليوم  والزراعة،  باإلنتاج  معلومة 
»الكيف« الجسدية، وال عن مخلفاته االجتماعية والنفسية، 
سياسة  ملعب  في  والسبسي«  »الكيف  عن  سنتحدث  بل 

التنويم، والتي تزيد املشهد السياسي سوًء. 
بعد  ومــا  متعددة،  ومقاييس  ــواع  أن السبسي«  فـ»آلة 
من  سياسة  نكهة  نستهلك  التغيير،  شعارات  انتخابات 
نعيش  املغرب،  تاريخ  في  قصرا  األكثر  السبسي«  »كيف 
دخان سفسطة الشعبوية التي نالت من املغاربة حد اإلنهاك 
النفسي، ونستهلك نوعية من سياسة »الكيف املسوس غير 
تعادل  سياسية  »تلصيقة«  آخر  ونرتشف  بطابا«،  املدرح 

اإلصالح والثقة.
»الغولف«  ورياضة  )الغليون(،  »الكيف«  تدخني  بني 
البورجوازية تقارب حني ُيْلقي املدخن من »الشقف« ما حرق 
به من »الكيف« بطريقة النفخ، وحركة اليد الحرفية، يلعب 
مع  والثاني  للرؤية،  املنعش  الطبيعي  العشب  في  األول 
العشبة »اليابسة« املنتشية بذاكرة االنسحاب االجتماعي. 
زاوية  في  يجلس  السبسي«  »مول  أن  الكبير،  الفرق  لكن 
املتدنية،  والكرامة  املجحفة،  الوضعيات  يتأمل  منغلقة 
في  يلعب  فهو  والغولف،  اإللهاء  سياسي  الثاني  بينما 
مساحة »مغرب أجمل البلدان«، ويخطط للهوامش املقصية 
َكْيَف َيْزَرُع فيهم أمل حلم التنويم، املرفق بدخان »سبسي« 

التمويهية. السياسة 
في  قانونية  باتت  قد  الخضراء  العشبة  أن  يبدو  اآلن، 
الزراعة املحدودة، وفي التوظيف الطبي، تماما كما يبدو أن 
باملصطلحات  والتراشق  و»التحنقيز«  السياسي  التسويف 
ذات الداللة الرديئة، قد أفسد سماع املغاربة بالتلوث، وباتت 
التفاهة ُتغذي الرصيد السياسي الوطني املتهالك بالزيادة.. 
هو إذن مغرب الكفاءات، الذي يسوق أن سياسة »التصنطيح« 
في  للجميع«  »الرفاه  مغرب  »التالف«،  موضعها  تفارق  لن 
البسيط  املواطن  وترك  املنتهية،  غير  الزيادات  تلك  أقساط 
الفقر  »سبسي«  مكيفات  ويستهلك  العيش،  قسوة  يعاني 
االقتصادي، والعجز االجتماعي. غدا، مغرب تحريك الطاقات 
في  مشعبط  وشي  عايش  »شي  الدولة  في  الثقة  واستعادة 
ينفك في  لم  الذي  الحلم  التقدم،  التنمية«، مغرب وتيرة  كار 
وتوفير  االجتماعية  الفوارق  تكريس  من  العاملية  األزمة  ظل 

رصيد بشري أكثر من الهشاشة النووية.
التنمية  وبرامج  التخطيط،  في  السياسي  أوراق  بني 
يعيش  حني  في  منصفة،  غير  املعادلة  تبقى  املندمجة، 
»السباسية« مع ورقة »عشبة الكيف« بطريقة »التقصيص« 
»كيف  دخان  تموجات  وبني  الحارة،  بطابا«  و»التدريحة 
السبسي« يتم العمل على تقوية الفقر واإلقصاء، بني أوراق 
السياسي في الهندسة االجتماعية وتفعيل االستراتيجيات 
الترابي  االجتماعي  التشخيص  يبقى  الكبرى،  الوطنية 
في  داللــة   األكثر  املرصدية  املؤشرات  أزمــة  ضمن  يرتهن 
مسطح  وتوسع  البشرية،  التنمية  حيث  من  املغرب  تأخر 

الفوارق االجتماعية.
األشــداء  »السباسية«  أدخنة  معامل  من  الوطن  يكفي 
السياسي  البوليميك  ذاك  من  الجميع  يكفي  السياسة،  في 
في  الثقة  فــقــدان  زخــم  زيـــادة  فــي  يساهم  الــذي  ــرديء  الـ
السياسة والبرامج التنموية الكلية. اليوم، ال بد من حكامة 
تطيح  مرنة  حكامة  الحياة،  تخليق  بفلسفة  متمركزة  غير 
برؤوس الفساد األشداء على الوطن، وصناع صيغة »الريع 
تتحدد  طموحة،  ملبادرات  تهندس  فعالة  حكامة  حــالل«، 
التنمية  برامج  وتقرير  ونفعية،  واقعية  حلول  إيجاد  في 
اإلقصاء  ومحاربة  البشري،  الرأسمال  لتقوية  التفاعلية 
تنموية  ودينامية  بالعلوية،  مراقبة  برامج  االجتماعي، 

عمومية أكثر دقة وفاعلية.
فرط  »اللي  برؤية  تعزز  أن  بد  ال  الثقة،  فطقوس سياسة 
يكرط«، فهي »مسوسة« مثل »شقف الكيف بال تدريحة حارة 
القطع مع كل املمارسات  من طابا«.. وهذا وذاك، ال بد من 
غير املجدية، وال بد من القطع مع سياسة التفاهة والتدويخ، 
الوطن  فنحن  التسويف،  بسياسة  أو  بـ»السبسي«  سواء 
بمدينته وهوامشه والذي بات فيه الجميع يطالب بقطرات 
من التنمية العادلة، ال رشفة من نهاية »تلصيقة« متحجرة 

لتعديل مذاق »كيف« السياسة. 

بعض  مناصب  مسار  عمق  في  الغوص  من  بــد  ال 
باقي  ومعهم  البرملانيني،  واملستشارين  والنواب  الوزراء 
أو  تعيينهم  كيفية  في  التدقيق  من  بد  وال  املنتخبني، 
وذلك  قانونية،  بطرق  بعضهم  انتخاب  بفرضية  القبول 
على  حصولهم  لكيفية  املنطقي  التحليل  إيجاد  أجل  من 
تلك املناصب، التي يفترض أنها تأتي عن طريق التطوع 
عن  أو  والتشريعية،  الجماعية  االنتخابات  في  والترشح 
لألغلبية  املشكلة  السياسية  األحــزاب  اقتراحات  طريق 
املناصب  تلك  تصنيف  مــن  بــد  ال  وطبعا  الحكومية، 
هل  األهــم:  السؤال  ليبقى  وطابعها،  طبيعتها  وتحديد 
التي  العمومية  الوظائف  إطار  في  هؤالء  مناصب  تدخل 
والتدرج  والترقي  والعمل  للولوج  واضحة  مساطر  لها 

والتقاعد، أم أنها تعيينات ظرفية أو مهام تمثيلية تدخل في خانة العمل 
التطوعي خدمة للشأن العام؟

املشكلة  الفئة  هذه  البرملانيني..  واملستشارين  بالنواب  البداية  لتكن 
من أناس تطوعوا للعمل السياسي بانخراطهم في األحزاب، وتطوعوا 
طرقوا  من  وهم  االنتخابات،  في  ترشيحاتهم  بتقديم  املواطنني  لخدمة 
استمالة  أجل  من  األساليب  كل  واستعملوا  الناخبني،  منازل  أبــواب 
مصالح  بخدمة  ــدوا  ووع الخطابية  املهرجانات  ونظموا  أصواتهم، 
بها  حــرروا  التي  املنشورات  ووزعـــوا  شؤونهم،  وتدبير  املواطنني 

برامجهم التي تحمل شعار »كوبي كولي«.
كل هذا املسار يؤكد أنهم تطوعوا من أجل خدمة املغاربة في التشريع 
ومراقبة أعمال الحكومة.. فهل يحق للمتطوع أن يعامل مثل باقي أطر 
الوظيفة العمومية أو وفق مدونة الشغل؟ وهل يحق له أن يتلقى مقابال 
ماديا شأنه شأن املوظفني الذين ولجوا الوظيفة العمومية بعد تجاوزهم 

بنجاح الختبارات كتابية وشفوية؟ 
فهؤالء تطوعوا لخدمة الشعب ملدة معينة، والشعب وثق فيهم وأعطاهم 
للتعامل  قانوني  مسلك  أي  لهم  وليس  املــدة،  تلك  خالل  تمثيله  فرصة 
تطوعوا  الذين  حق  في  منصفني  لنكن  ولكن  شغيلة،  أو  كموظفني  معهم 
والعمل،  التنقل  عن  شهريا  تعويضا  لهم  نحدد  بــأن  ونقبل  لخدمتنا، 
على  أجورهم  يصرفون  الذين  هؤالء  نجاري  أن  ال  شهريا،  أجرا  وليس 
سماسرة االنتخابات، وفي تنظيم الوالئم واستمالة بعض سكان دوائرهم 
االنتخابية، ونمنحهم بسخاء أجورا سمينة وتقاعد نهاية خدمة تطوعية.
خدمة  سيارات  لتصنيع  شركات  مع  تتعاقد  أن  إذن،  الحكومة  على 
بأثمنة رمزية توضع رهن إشارة كل املنتخبني املسؤولني، وتخصيص 
ألوان مختلفة لكل فئة من املنتخبني، كما نبقي للموظفني املنتخبني على 
يستفيد  الذي  التطوعي،  للعمل  التفرغ  ومنحهم حق  الشهرية  رواتبهم 

منه في بلدنا أناس ال عالقة لهم بأي عمل تطوعي أو مصلحة عامة.
البالد  بدستور  تام  إدراك  على  الكل  فطبعا  الــوزراء،  بخصوص  أما 
وقوانينه اإلجرائية، فال يمكن الحصول على وظيفة وزير بإجراء مباراة 
املرور عبر  منه  يتطلب  املنصب  ذلك  الحصول على  يود  كل من  ما، ألن 
خمسة جسور سياسية: أولها التطوع واالنخراط في العمل السياسي 
والحزبي، وثانيها املرور عبر جسر األحزاب الفائزة بأغلبية األصوات، 
من  اقتراحه  وثالثها  الحكومية،  األغلبية  تشكيل  من  تمكنت  والتي 
رئيس  من طرف  اقتراحه  ورابعها  الحكومة،  في  املشارك  الحزب  طرف 
وزراء  نجد  وقد  الدولة،  رئيس  طرف  من  تزكيته  وخامسها  الحكومة، 
فإنها  حزب،  ألي  منتمية  غير  كانت  وإن  الفئة،  هذه  وطبعا  تكنوقراط، 
وظيفتها  إلى  بالنسبة  وليس  التطوعي  عملها  إلى  بالنظر  اقترحت 
الحكومة،  داخل  وجودها  األحزاب  أغلبية  تتحمل  فئة  وهي  السابقة، 
باإلضافة إلى أن منصب الوزير ظرفي، وبالتالي، يبدأ بالتطوع، وعليه، 
له  يحق  وال  العامل،  أو  كاملوظف  يصنف  أن  يمكن  ال  املتطوع  فالوزير 

تعويضا  منحه  يمكن  بل  سمينا،  شهريا  راتبا  يتلقى  أن 
مع  التفرغ  من  يستفيد  أن  يمكن  كما  متواضعا،  شهريا 
عموميا. موظفا  كــان  إن  الشهري  راتبه  على   املحافظة 
وباقي  والبرملانيني  الــوزراء  عمل  فإن  سبق،  ما  خالصة 
املنتخبني هو عمل تطوعي ال يجب استخالص أجور مقابله، 
للفئتني  أن تكون هناك معاشات أصال  تم، فال يجب  ومن 
علما أن بني هؤالء البرملانيني أو الوزراء، شباب وشابات 
معاشات  لهم  تصبح  أن  يعقل  فكيف  أعمارهم،  مقتبل  في 
وأعمارهم ال تتجاوز الثالثني سنة مثال؟ كما أن هناك نساء 
ورجاال وشيوخا يستفيدون من التقاعد أو التقاعد النسبي 
يعقل  فال  بها..  وقــامــوا  سبق  ومهن  بوظائف  الخاص 
من  والبرملانيني  الــوزراء  من  وهناك  معاشني؟  يتلقوا  أن 
 سيلتحقون بوظائفهم ومهنهم بعد نهاية استوزارهم ووالياتهم النيابية.
بالجرأة  واالتــســام  الجدل  لوقف  الوقت  حــان  أنــه  أظــن  هــذا،  كل  بعد 
لكي  التعويضات  وتقنني  واملعاشات  الشهرية  األجور  إللغاء  الالزمة، 

نجسد املفهوم الحقيقي للعمل التطوعي.
املأهولة  واملناصب  الكراسي  أداء  بقصور  نندد  زلنا،  وال  كنا،  فقد 
بأشخاص ال يستحقونها، يوظفونها فقط لقضاء مصالحهم الشخصية 
حتى  أو  املناصب  تلك  شغور  أن  ونؤكد  مرافقها،  في  فسادا  ويعيثون 
وسلطاتها،  بعتادها  العبث  استمرار  من  ضــررا  أقــل  يكون  حذفها 
الرقمية، والذي  العوالم  أفرزته  الذي  الجديد  البالء  إلى  ننتبه  لم  لكننا 
اعتالء منصة  منا  واحد  كل  بإمكان  العربية، وأصبح  البالد  في  تفشى 
صفة  انتحال  بالء  نومه..  سرير  فوق  من  ولو  الناس  ومخاطبة  رقمية 
وارتداء  و»الداعية«  »الفقيه«  جلباب  وارتداء  و»الصحفي«  »الخطيب« 
أحدثت  جديدة  بشرية  كائنات  والباحث«...  و»العالم  »الطبيب«  وزرة 
التعابير  تكتب  وقد  بلغات مختلطة،  والكتابة  التحرير  في  طرقا دخيلة 
والتموقع  الظهور  أدمنوا  أشخاص  العكس،  أو  بالعربية  الفرنسية 
ويعلنون  ويقررون  يؤكدون  تراهم  وصغيرة،  كبيرة  كل  في  والتدخل 
ويفتون في أمور دينية ودنيوية تجعل ذوي االختصاص والكفاءة في 
أو  الخطيب  ذلك  من صالبة جبني  ومندهشني  ذهول مصدومني  حاالت 
بالخزعبالت  التلفظ  على  ويتجرأ  يعلم،  ال  فيما  يخوض  الذي  املحرر، 
بـ»الصنطيحة«..  املغاربة  نحن  ننعته  ما  مبرزا  صحتها  على  والتأكيد 
ليتضح أن أصل الفساد الحقيقي ومنبعه يكمن في غياب آليات التنقية 
والتطهير والتي تعتمد أساسا على مبدأ »وضع الشخص املناسب في 
املكان املناسب«.. تلك الفوضى التي جعلت كراسي ومناصب ومنصات 

رقمية في املزاد العلني، يستغلها الصالح والطالح.  
لألسف، فتحت مواقع التواصل االجتماعي أبوابها ونوافذها في وجه 
كل من هب ودب، وأصبح بإمكان أي كان أن يمتلك صفحة أو قناة، وأن 
ينتحل صفة صحفي أو فقيه أو شيخ أو أستاذ أو باحث.. ويطلق العنان 
لقلمه أو لسانه ملناقشة مواضيع وقضايا تتطلب اإلملام والكفاءة واملهنية 
في التسويق والطرح وأخالقيات التواصل، مدونون ومغردون ومؤثرون.. 
الفتاوي بدون حسيب  الترافع والتحليل وإصدار  منحوا ألنفسهم رخص 
وتحولوا  واملشاهدين،  املتتبعني  من  اآلالف  مئات  لهم  وأصبح  رقيب،  وال 
إلى قوات ضاغطة ومؤثرة في التدبير اليومي لعدة مرافق، لهم تأثيرات 
قوية على الرأي العام الوطني رغم أنهم ينتحلون صفات مختلفة معظمهم 
الناس  ويغالطون  للتفاهات  يسوقون  ثقافية،  وال  تعليمية  مستويات  بال 
أهداف  لهم  خياالتهم،  نسج  من  وتقارير  غير صحيحة،  ومعطيات  بأفكار 
عدد  مقابل  الرقمية  التواصل  مواقع  من  املال  يستخلصون  صرفة،  مالية 
بالعملة  املال  اآلخر  البعض  يتدبر  كما  وقنواتهم،  لصفحاتهم  املتتبعني 
الحياة  تسفيه  الوحيد  والذين همهم  الوطن،  وأعداء  من خصوم  الصعبة 

باملغرب وزعزعة أمن واستقرار البالد.

المـنبر  الــحر
العدد: 1609 من 27 ماي إلى 2 يونيو 2022

23

    

اإلبداع الموسمي في القناة األولى والثانية

اعتادت قناتنا األولى وكذا الثانية، أن تجعل من شهر رمضان 
الحلقات  ذات  والجادة  الهزلية  املسلسالت  لعرض  موسما  األبــرك 
يبدو  فقد  الفضيل..  الشهر  ليالي  على  مفصلة  واملطولة  القصيرة 
االنتعاش  ناطقة على  في هذا شهادة  دام  ما  في ظاهره صحيا  األمر 
يشكل  أنه  كما  السنة،  من  الوقت  هذا  في  الفني  اإلبداع  يعرفه  الذي 
استقطاب  أيضا  وفيه  ومعنويا،  ماديا  الفنان  فيها  يستفيد  مناسبة 
القناة أو  أكيد للمشاهدين واملشاهدات بكثافة لتتبع ما تعرضه هذه 
التأثيرات  عن  الطرف  غض  على  يجبرنا  أن  ينبغي  ال  هذا  لكن  تلك، 
مدة  في  عرضه  يتم  الذي  املوسمي  اإلبــداع  من  النوع  لهذا  السلبية 
محدودة ال تتعدى الشهر الواحد وخالل دقائق محسوبة داخل إطار 
طبيعته  فني  زخم  مجرد  هذا  أن  يعني  الــذروة،  فترة  عليه  يطلق  ما 
الفني  النضج  إلى  املفتقر  املتسرع  واالرتجال  املحموم  التسابق  هي 
من  الجارف  السيل  هذا  من  ذلك  على  أدل  وال  معنى،  من  للكلمة  بما 
من  ــى  األول الحلقات  عــرض  مباشرة  تعقب  باتت  التي  االنتقادات 
املسلسالت الرمضانية، فضال عن أن بريقها يتالشى مع نهاية الشهر 
املبارك، وما كذلك تكون األعمال اإلبداعية الراقية التي تبقى حاضرة 
الذاكرة،  في  بتفاصيلها  محفوظة  ومضامينها  والوجدان،  الحس  في 
إلى  أضف  لها،  واملشاهد  املتابع  عمق  إلى  بالغة  املؤثرة  ورسائلها 
األولى يهمش بطريقة  بالدرجة  املسلسالت  التركيز على  أن  ما سبق، 

غير مقبولة العناية بأجناس فنية أخرى كان من األولى أن يعطى لها 
املسرحيات  وتهمل  الجادة  األشرطة  هنا  تنعدم  حيث  االهتمام،  كبير 
املصورة داخل املسارح، وال داعي إلى الحديث عن البرامج الوثائقية 
ومعها  الحبيب،  البلد  هذا  صميم  من  قضايا  تتناول  التي  الرصينة 
البرامج التثقيفية والتنويرية التي تستهدف ترشيد وتوجيه املشاهد 

نحو األفضل واألحسن.
اإلبداعية  األعمال  أن  املذكورتني،  القناتني  على  املشرفون  فليعلم 
املتلهفني  املشاهدين  تستقطب  التي  هي  الهادفة  والبرامج  الجادة 
فترات  بذلك  التي تصنع  السامي، وهي  واإلبداع  الراقي  الفن  ملتابعة 
أنتج على  الذروة في أجلى مظاهرها، وليس اإلصرار على عرض ما 
املتابعة  من  النوع  فهذا  اإلفطار،  مائدة  إلى  جالس  واملشاهد  عجل، 
فالقناة  النفس،  عن  عابرا  وترويحا  للوقت،  تجزئة  يكون  أن  يعدو  ال 
مدروسة،  متنوعة  سنوية  برامج  خريطة  تضع  نفسها  تحترم  التي 
فيها جانب الكيف طاغ على جانب الكم، والجدة والجدية على حساب 
التكرار والهزل، والفقرات املقدمة تراعي الخصوصيات التي يفرضها 
املقام والزمان، بما في ذلك قدسية شهر رمضان الذي كان من األولى 
أن تعرض فيه األعمال اإلبداعية والبرامج الوثائقية والتفاعلية التي 
أيامه ولياليه بدل  النفس في  التي تعيشها  التطهير والتزكية  تراعي 
والحركات  املمجوجة،  املضامني  ذات  الفكاهية  باملسلسالت  إمطاره 
هذه  مثل  عــرض  من  بد  ال  كــان  وإن  العقيمة،  والــحــوارات  املبتذلة، 
ليالي رمضان، فلكل بضاعة معروضة مشتري،  األعمال، فلتكن خارج 

وما على البائع إال أن يحسن اختيار زمان ومكان العرض.

محسن األكرمين

 عثمان محمود 

بوشعيب حمراوي
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إعداد. خالد الــغازي

أصـــــدرت جــمــعــيــة وســـطـــاء ومــســتــثــمــري الــتــأمــيــن 
وفساد  »اختالالت  يكشف  أسود  تقريرا  بالمغرب، 
قطاع التأمين بالمغرب«، وذلك من أجل إثارة انتباه 
المؤسسات  وبــاقــي  الــحــكــومــة  رئــاســة  مــؤســســة 
خصوصا  الــمــدنــي،  المجتمع  وهــيــئــات  والــمــنــظــمــات  الــدســتــوريــة 
العام وحماية حقوق  المال  الفساد وحماية  بمحاربة  تعنى  التي 

قطاع  يعرفه  مــا  حــول  الخطر  نــاقــوس  دق  وبــهــدف  المستهلك، 
االجتماعي  األمــن  تهدد  واخــتــالالت  مخاطر  من  بالمغرب  التأمين 
فيه،  المستثمرين  مــن  عــريــضــة  وفــئــة  المجتمع،  شــرائــح  لجميع 
والتي سببها الممارسات التي يقوم بها مجموعة من الفاعلين 

االقتصاديين في السوق.

ــقــريــر جــمــعــيــة وســطــاء  كــشــف ت
الشركات  أن  التأمني  ومستثمري 
والعهود  ــراف  األعـ تخالف  املعنية 
الدولية، عبر القيام بممارسات تدخل 
الشريفة  غير  املنافسة  صميم  فــي 
والتي  القطاع  في  مشروعة  والغير 
الكبرى  املالية  املؤسسات  تقترفها 
األسعار  بحرية  واملتعلقة  بالبالد، 
التي  للتشريعات  وفقا  واملنافسة 
في  املغربي  البرملان  عليها  صــادق 
ــوت على  ــف ــة الــتــأمــيــنــات، وت ــدون م
خزينة الدولة مداخيل ضريبية مهمة 
واملساهمة  سنويا،  الدراهم  بماليير 
في  واملشاركة  الضريبي  التهرب  في 
من  املئات  وإفــالس  العام،  املال  هدر 
بسبب  التأمني  في  الوساطة  مكاتب 

الخروقات املسجلة.
الــصــدد، كــشــف يونس  ــي هـــذا  ف
وســطــاء  جمعية  رئــيــس  بــوبــكــري، 
التقرير  هذا  أن  التأمني،  ومستثمري 
به  تقوم  الــذي  الــدور  على  بناء  جاء 
يخص  فيما  رأيها  إلبــداء  الجمعية، 
العمومية  السياسات  في  التشاركية 
أن  مضيفا  املدني،  املجتمع  وحركية 
العام  الــرأي  ينور  لكي  جاء  التقرير 
املشروعة  غير  املنافسة  بخصوص 
التي  الشريفة  للمنافسة  واملنافية 
تمارس منذ سنوات، حيث أن الهيئة 
كما  تتدخل  ال  القطاع  على  الوصية 
األفضل  نحو  القطاع  لتطوير  يجب 

التي  واإلحصائيات  األرقــام  أن  رغم 
تصدر، تبني أن القطاع مصنف قاريا 
مشاكل  في  يتخبط  أنه  إال  وعربيا، 
على  تــؤثــر  ســـوف  وعميقة  كــبــيــرة 
فيهم  بمن  املجتمع  شــرائــح  جميع 

املستثمرين في هذا املجال. 
»التقرير  أن  بــوبــكــري  وأوضـــح 
االخــتــالالت  ــرز  أب يكشف  أن  حــاول 
ــه الــفــســاد الــتــي تــمــارس من  وأوجـ
القطاع من شركات  فاعلني في  طرف 
جهة  من  واألبناك  جهة،  من  التأمني 
على  امللف  عــرض  تم  حيث  ــرى،  أخ
العديد من املؤسسات الدستورية في 
العامة،  النيابة  رئاسة  منها  البالد، 
القضائية،  للسلطة  األعلى  واملجلس 
ــان، ومــجــلــس املــنــافــســة،  ــرملـ ــبـ والـ
األعلى  واملجلس  الحكومة  ورئاسة 
للحسابات، والهيئة الوطنية للوقاية 
من الرشوة ومحاربتها، وقد تفاعلت 
اآلخــر  وبعضها  املؤسسات  بعض 
ــا للكشف  ــراز دورهـ إبـ فــي  تــأخــرت 
القطاع«،  في  البنيوية  املشاكل  عن 
مجموعة  يكشف  التقرير  أن  مبرزا 
الهيئة  تدبير  فــي  ــالالت  االخــت مــن 
ــني،  ــســؤول ــة مـــن طـــرف امل ــوصــي ال
تنظمها  التي  الداخلية  والقوانني 
وحتى القرارات العقابية التي تصدر 
عنها، والتي ال تمس الخروقات التي 
أن  إذ  التأمني،  وسطاء  لها  يتعرض 
االختالالت  كامل  يتناول  لم  التقرير 

التطرق  حــاول  ولكنه  والخروقات، 
األجــيــال  ستمس  الــتــي  للمشاكل 

القادمة.
دستور  أن  املتحدث  نفس  وأكـــد 
من  جــديــدة  بمؤسسات  جــاء   2011
وإبــراز  العامة  الحياة  تخليق  أجل 
والحكامة  الضبط  إطــار  في  دورهــا 
وأن  خاصة  القوانني،  تحترم  لكي 
للنموذج  امللكية  اللجنة  توصيات 
املؤسسات  دعت  الجديد،  التنموي 
بدورها  للقيام  القطاعات  تقنني  إلى 
االقتصادي  املــجــال  ألن  يجب،  كما 
ــات  ــعــالق ــه ال ــي واملـــالـــي تــنــتــشــر ف
ــرهــا من  ــي ــع وغ ــريـ واملــصــالــح والـ
بالحكامة،  تمس  التي  املــمــارســات 
مشيرا إلى أن مؤسسة مراقبة قطاع 
تتجاهل  أخرى،  ومؤسسات  التأمني 
من  تتوصل  أنها  رغم  املشاكل  هذه 
الجمعية بالعديد من الشكايات بشأن 
االختالالت التي يعرفها القطاع، رغم 
يقوم  لكي  صالحيات  للمجلس  أن 
يقدم  لم  أنه  إال  وقائية،  تدابير  بعدة 
مؤشرات للبحث في التجاوزات التي 
يعيشه  ما  »إن  وقــال:  بها،  يتوصل 
السلطات  من  تدخال  يتطلب  القطاع 
العليا في البالد، ألنه يمس االقتصاد 
ــي، حــيــث ال يــمــكــن الــقــيــام  ــن ــوط ال
املؤسسات  مرافقة  بدون  باالستثمار 
التي  التأمني  مؤسسات  أو  املالية 
القطاع،  في  املمارسة  الشركات  هي 

املؤسسات  هــذه  كــانــت  إذا  خــاصــة 
تقوم بتحالفات وتواطؤات وممارسة 
غير مشروعة، تذهب في إطار تكتالت 
والعمولة  األســعــار  تــحــديــد  ألجـــل 
الذي  الشيء  التجارية،  واملعاملة 
اإليجابية لالستثمار  بالصورة  يمس 
على  مؤكدا  ودوليا«،  قاريا  الوطني 
من  عاجلة  ــرارات  ق اتخاذ  »ضــرورة 
ومحاسبة  القطاع  لتخليق  الحكومة 
وتنظيم  االختالالت،  عن  املسؤولني 
مناظرة وطنية للتأمني، إلعادة النظر 
في عدة أمور بعد 16 سنة من تحرير 
على  نتائجه  تظهر  أن  دون  القطاع 

الفاعلني واملواطنني«.
اإلشكالية  أن  إلى  بوبكري  وأشار 
األخرى تتعلق بعالمات دولية، سواء 
التأمني،  شركات  في  أو  األبناك  في 
وعوض أن تساهم في احترام قواعد 
وفق  املمارسة  أو  التجاري  العمل 
الدولية،  واملعايير  املغربية  القوانني 
التحالفات  فــي  ــدورهــا  ب انــخــرطــت 
تحديد  في  والتواطؤات  واالتفاقات 
باملستهلك  ــراد  ــف واالســت األســعــار 
تحالف  ذلــك،  على  وكمثال  املغربي، 
للتأمني  شركات  مع  األبــنــاك  بعض 
م.  بي.  مع  أكسا  وفا،  مع  )التجاري 
املغرب،  مصرف  مع  سهام  إي،  سي. 
وب. م. سي مع إر. إم. أ( حيث تحتكر 
هذه الشركات 70 في املائة من سوق 

معامالت تأمني الحياة.

آالف الوكاالت 
بدون اعتماد

وســطــاء  جمعية  تــقــريــر  حــســب 
فإن  باملغرب،  التأمني  ومستثمري 
مراقبة  هيئة  وأرقــــام  معطيات 
االجتماعي  واالحتياط  التأمينات 
الحاصلة  األبناك  شركات  أن  تبرز 
على االعتماد في املغرب ال تتجاوز 
أن  حــني  فــي  بنكية،  مؤسسة   11
عقود  بترويج  تقوم  الشركات  هاته 
وكالة   6182 من  أزيــد  في  التأمني 
بنكية لتقديم عمليات التأمني، وفقا 
لألرقام املصرح بها من قبل الهيئة 
غاية  ــى  إل الــقــطــاع  على  الــوصــيــة 
عمليات  أن  كما   ،2019 مــارس   31
ــارج الــضــوابــط  ــ ــأمــني تــتــم خ ــت ال
للمستهلك  الــواقــع  في  القانونية 
ال  الوكاالت،  املغربي وعبر عدد من 
الدولة،  من  اعتماد  أي  على  تتوفر 
 306 للفصل  صريحة  مخالفة  في 
والذي ينص على أنه ال يمكن لبريد 
املعتمدة  األبناك  وشركات  املغرب 
 ،34.03 ــم  رقـ ــون  ــان ــق ال بــمــوجــب 

االئتمان  بمؤسسات  املتعلق 
والهيئات املعتبرة في حكمها 

تقارير سوداء تفضح التواطؤ

من يوقف فساد قطاع التأمين بالمغرب ؟
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أن  الصغرى،  السلفات  وجمعيات 
بعد  إال  التأمني  عمليات  يعرضوا 
الحصول على اعتماد من الهيئة في 

هذا الشأن.
بني  مـــن  أن  الــتــقــريــر  ــاف  ــ وأضـ
أن  القطاع،  في  الحاصلة  املخالفات 
على  الحاصلة  باملغرب  األبناك  عدد 
التأمني،  االعتماد في مجال عمليات 
ينص  بينما  أجــنــبــي،  رأســمــالــهــا 
 17-99 التأمينات  مــدونــة  قــانــون 
304 منه، على شروط يجب  واملادة 
االعتماد  على  للحصول  احترامها 
أن  وهي  التأمني،  وسيط  طرف  من 
يكون نصف الرأسمال على األقل في 
يحملون  طبيعيني  أشخاص  حوزة 
أشــخــاص  أو  مــغــربــيــة،  جــنــســيــة 
معنويني خاضعني للقانون املغربي، 
أرض  عــلــى  يطبق  ال  ــذي  الـ ــر  األمـ
الواقع، حيث أن العديد من الوكاالت 
رقابي  دور  أي  غياب  وفي  البنكية، 
سنوات،  منذ  الوصية  الهيئة  من 
التأمني  عقود  وبيع  بترويج  تقوم 
للعديد من فروع التأمني خارج نطاق 
املنصوص  والــضــوابــط  الــقــانــون 
والتي  التأمينات،  مدونة  في  عليها 
منها على سبيل املثال، بيع وترويج 
املسؤولية  أخطار  عن  تأمني  عقود 
حوادث  تأمني  أو  للعربات،  املدنية 
األخطار  ضــد  التأمني  أو  الشغل، 
ــددة لــلــمــنــازل واملــؤســســات  ــع ــت امل

املهنية وغيرها.
وفق   - البنكية  املؤسسات  وتقوم 
نــفــس الــتــقــريــر - بــتــرويــج هــذه 
التأمني  مــن  ــروع  ــف وال ــاف  األصــن
التأمينات،  مــدونــة  سياق  خــارج 
الزبون املغربي املكتتب  مما يجعل 
جشع  ضحية  يقع  العقود  لهاته 
يصر  والذي  البنكي  املالي  القطاع 
هاته  وتقديم  القانون،  خرق  على 
عن  املحظورة  التجارية  املعامالت 
وال  مؤهلني  غير  أشخاص  طريق 
القانونية  الصفة  على  يتوفرون 
واإلرشاد  النصح  لتقديم  واملهنية 
وغياب  املــجــال،  هــذا  فــي  للزبناء 
إلى  تشير  ومستقلة  خاصة  أماكن 
ونوعية  وتاريخها  الرخصة  ــم  رق
العروض املقدمة في عمليات التأمني 
في  عليه  مــنــصــوص  ــو  ه ــا  م مــثــل 
املدونة، مضيفا أن املؤسسات املالية 
ــاوالت  ــق امل آالف  تــنــافــس  بــاملــغــرب 
السوق  فــي  واملتوسطة  الصغرى 
بدون أي استثمار حقيقي في القطاع 
ال املادي وال املعنوي، وال في تكوين 
أي  أداء  وبــدون  البشرية،  املـــوارد 
ضرائب عن االستغالل مع االستفادة 
توفرها  التي  الفرص  مختلف  من 
معطيات بيانات الزبناء وحساباتهم 
عقود  بترويج  تقوم  كما  البنكية، 
شبكة  عبر  اعتماد  بــدون  التأمني 
ــدون  وب مباشر  بشكل  األنــتــرنــيــت 
عن  تفضيلية  بأثمنة  فعلية  مكاتب 
التأمني،  وسطاء  لدى  املعتمدة  تلك 

في منافسة غير متكافئة.

االحتكار وضعف 
المنافسة في القطاع

الخروقات  أمام  أنه  التقرير  أفاد 
من  البنكي  القطاع  لدن  من  املسجلة 

االقتصادي  التركيز  وسياسة  جهة، 
التأمني  شركات  قبل  من  املمارسة 
واألبناك من جهة أخرى، وفي غياب 
الرقابة  هيئة  قبل  مــن  تــدخــل  أي 
واملـــؤســـســـات األخــــرى املــســؤولــة 
الهيمنة  بـــوادر  فــإن  املنافسة،  عــن 
رقعتها  تتسع  أصبحت  االقتصادية 
في  تنافسية  أي  على  الكلي  لإلجهاز 
الصفقة  بعد  خاصة  التأمني،  قطاع 
تفويت  بعد  مــؤخــرا  عنها  املعلن 
في   78.7 لحصة  فرنسية  مجموعة 
لفائدة  املغرب  املائة من بنك مصرف 
تمتلك  التي  »هوملاركوم«  مجموعة 
التأمني،  مجال  في  استثماريا  فرعا 
وهي شركة »أطلنطا سند«، وذلك من 
أجل التحكم في السوق والدمج بني 
واحدة،  مجموعة  في  معا  القطاعني 

وبالتالي، تكريس الهيمنة.
الهيئة  تقارير  أن  التقرير  وأبــرز 
حول رقم معامالت فرع التأمني على 
األخــيــرة،  الــســنــوات  خــالل  الحياة 
شبه  عرف  الوسطاء  رقم  أن  كشفت 
و2015،   2013 سنتي  بني  ما  ركــود 
يعود  ثم   2016 سنة  نسبيا  ليرتفع 

 ،2017 ــن ســنــة  م ابـــتـــداء  لــلــنــزول 
الــوكــاالت  شبكة  حققته  مــا  عكس 
في  تــطــورا  حققت  والــتــي  البنكية 
في  مائة  نسبة  بلغ  املعامالت  رقــم 
املائة في السنوات األخيرة، وحسب 
حصة  فــإن  الرسمية،  اإلحصائيات 
األسد من بيع وترويج عقود التأمني 
على  التأمني  لفرع  تعود  بالقطاع، 
املائة  في   50 لـ  تصل  والتي  الحياة 
مقارنة  بالقطاع  املعامالت  رقم  من 
بما  األخــرى  التأمني  فروع  بقية  مع 
يناهز مبلغ 20 مليار درهم، في حني 
يسجل جل الوسطاء صفر درهم كرقم 
معامالت سنويا من حصة هذا الفرع 
اعتمادات ورخص  رغم توفرهم على 
جميع  وترويج  لبيع  الدولة  قبل  من 

فروع التأمني.
األبــنــاك  لــوبــي  أن  التقرير  وأكـــد 
يحتكر سوق التأمني باملغرب، بسبب 
التمييز املمارس في األسعار بالنسبة 
لعملية اكتتاب عقود التأمني بني تلك 
لدى  التأمني  شركات  تسوقها  التي 
شبكة الوسطاء املعتمدين في التأمني 
البنكية،  الــوكــاالت  لــدى  ومثيلتها 
وبسبب هذه املمارسات والسياسات 
 90 فــإن  والــتــواطــؤات،  االحتكارية 
حاليا  توجد  املكاتب  من  املائة  في 
مالية  وصعوبة  هشاشة  حالة  في 
واملئات منها أفلست أو تم تفليسها 
إلى  مشيرا  األخيرة،  السنوات  في 
اإلشارة  يتم  ال  الشريفة  املنافسة  أن 
للهيئة  السنوية  التقارير  في  إليها 

إلى  واملقدمة  القطاع،  على  الوصية 
تدمير  يتم  حيث  الحكومة،  رئاسة 
بسبب  األســـر  مــن  اآلالف  مستقبل 
والــتــي  عنها  مــســكــوت  مــمــارســات 
الجهود  كــل  الصميم  فــي  تــضــرب 
لتحسني  الدولة  طــرف  من  املبذولة 

صورة وجاذبية االقتصاد الوطني.

»هدية مالية« 
لموظفي الهيئة 

من الشركات
تم إحداث هيئة مراقبة التأمينات 
سنة 2016 في إطار سياسة حكيمة 
مؤسساتها  لتحديث  ــة،  ــدول ال مــن 
وإعطاء  املــالــي،  بالنظام  الرقابية 
عناية خاصة لقطاع التأمني بالبالد، 
في  سيرورته  حسن  على  والسهر 
املستقبل، باعتبارها إحدى الهيئات 
التي  والحكامة  للتقنني  األساسية 

مراقبة  فــي  املــغــرب  عليها  يعتمد 
وتنظيم القطاع املالي.

ــإن مــدونــة  وحــســب الــتــقــريــر، فـ
ملوظفي  السلوك  األخالقيات وحسن 
الهيئة املعتمدة من املجلس اإلداري 
في  تــنــص  غــريــبــة،  فــقــرة  تتضمن 
»يسمح  أنــه  على  منها   14 الفصل 
الحصول  الهيئة  موظفي  لجميع 
تتجاوز  ال  كانت  إذا  الهدايا  على 
أن  شريطة  درهـــم،   2000 قيمتها 
إطار  في  وذلــك  نقدا،  فقط  تكون  ال 
باعتبارها  الوظيفية،  باملهام  القيام 
املجاملة  باب  في  وتدخل  مشروعة 
في  والبروتوكول  املعاملة  وحسن 
وفي  الهيئة،  موظفي  مع  التعامل 
من  أكبر  بقيمة  الهدية  كانت  حالة 
مبلغ 2000 درهم أو نقدا، فال بأس، 
املعني  املــوظــف  أخــذ  يكفي  حيث 

املوافقة من السيد رئيس الهيئة«.
السماح  أن  التقرير  اعتبر  وقــد 
ــقــي هـــدايـــا من  ــمــوظــفــني بــتــل ــل ل
تخضع  التي  والشركات  املؤسسات 
على  تشجيعا  يعتبر  ــرقــابــة،  ــل ل
يجرمها  أفــعــال  وأنــهــا  »الــفــســاد«، 
صريح  بشكل  الجنائي  الــقــانــون 
وفق التشريعات املصادق عليها من 
البند  هذا  أن  إلى  مشيرا  البرملان، 
مسؤولي  طــرف  من  معتمدا  زال  ال 
السلوك  حسن  مدونة  ضمن  الهيئة 
ــذي  ال ــشــيء  ال املــوظــفــني،  لجميع 
وخطابات  تعليمات  مــع  يتنافى 
حول  للمسؤولني  املــوجــهــة  املــلــك 

الحكامة وتخليق تدبير الشأن العام 
الرقابية،  املؤسسات  دور  وتعزيز 
وتكريس الشفافية في النظام املالي 

واالقتصادي.

عدم تجاوب الهيئة
 مع الشكايات 

مراقبة  هيئة  أن  التقرير  كشف 
مع  الــتــجــاوب  تــرفــض  التأمينات 
املقدمة  واملــلــتــمــســات  الــشــكــايــات 
ســواء  املهنيني،  طــرف  مــن  إليها 
املقدمة  أو  الجماعية،  أو  الفردية 
تظل  حيث  الهيئات،  قبل  من  إليها 
خطورة  رغم  مهملة  الشكايات  هذه 
بها،  املشتكى  واملخالفات  املواضيع 
من بينها الشكاية الجماعية املقدمة 
للتأمني«  املغربية  »امللكية  قبل  من 
2020، والشكاية  25 نونبر  بتاريخ 
الجماعية لوكالء شركة فرع »أليانز« 
جماعية  وشكاية  باملغرب،  األملانية 
لوكالء شركة »سند للتأمني« بتاريخ 
املوجهة  والشكاية   ،2020.09.14
التأمني  وســطــاء  جمعية  قبل  مــن 
املتعلقة بالتوقيف التعسفي لوسائل 
املقاوالت  ملئات  والتفليس  اإلنتاج 
الصغرى واملتوسطة، والتوقيع على 
والضغط،  اإلكــراه  تحت  مستندات 
والتي ظلت بدون رد من قبل اإلدارة 

الوصية.
التي  الدورية  التقرير عن  وتحدث 
يوليوز   16 بتاريخ  الهيئة  أصدرتها 
2015، والتي تم فرضها بأثر رجعي 
على وسطاء التأمني لفائدة الشركات 
عبر  وذلــك  القطاع،  على  املسيطرة 
لتوقيع  الوساطة  مكاتب  دفع جميع 
واإلكراه  الضغط  تحت  بروتوكوالت 
وتحميلهم  التأمني  شركات  لفائدة 
بنكية  بفوائد  مشروعة  غير  ديونا 
وبوثائق محاسباتية غير صحيحة، 
ــات الــزبــنــاء الــذيــن  ــب ــة واج ــأدي وت
من  الدورية  صــدور  قبل  استفادوا 
كانت  والتي  األداء،  في  تسهيالت 
سببا في الزج باملئات من الوسطاء 
ونهب  السجن  فــي  واملستثمرين 

ممتلكاتهم وضياع مستقبلهم.
بـ»التستر  الهيئة  التقرير  واتهم 
والأخالقية  اقتصادية  جرائم  على 
ــد من  ــدي ــع ــوم بــهــا ال ــق خــطــيــرة ت
الشركات ومن بينها شركات للتأمني 
ذات عالمات تجارية دولية استثمرت 
في املغرب وعملت على نهب حقوق 
بمجال  الوساطة  في  املستثمرين 
للضوابط  احترامها  وعدم  التأمني، 
التجارية  ــراف  ــ واألعـ الــقــانــونــيــة 
ودولــيــا،  وطنيا  عليها  املــتــعــارف 
الــتــوزيــع  شبكة  مــع  تعاملها  فــي 
باملئات  والـــزج  لفائدتهم  العاملة 
ظلما  السجون  فــي  الــوســطــاء  مــن 
خيانة  تهمة  وتلفيق  وهمية  بتهم 
الزجرية  املحاكم  أمــام  لهم  األمانة 

بخصوص منازعات عن عقود مدنية 
تجارية محضة«، وأشار إلى »وجود 
لوبي  ملــصــالــح  مــفــضــوح  انــحــيــاز 
التأمني  وشــركــات  األبــنــاك  شركات 
جــزاءات  أي  اتخاذ  عــدم  خــالل  من 
من  املرتكبة  الخروقات  بخصوص 
طرفهم، والتي تصل إلى حد التزوير 
الرسمية  واملحاضر  الوثائق  فــي 
وحرمان الدولة من مداخيل ضريبية 
إلى  باإلضافة  ــدراهــم«،  ال بماليير 
املسجلة  الخروقات  عن  »التغاضي 
املشروعة  غير  املنافسة  بخصوص 
وشركات  التأمني  شركات  طرف  من 
تصل  والتي  سنوات  منذ  األبــنــاك 
املائة  في   10 إلى  قانونيا  عقوبتها 
طبقا  السنوي،  املعامالت  رقــم  من 
واملنافسة  األســعــار  حرية  لقانون 

وأداء التعويضات للمتضررين«.

الهيئة في خدمة 
مصالح الشركات

دعـــت جــمــعــيــة الـــوســـطـــاء، في 
لعمليات  حد  وضــع  إلــى  تقريرها، 
ــغــول لــوبــي شــركــات  االحــتــكــار وت
التزامها  وعـــدم  الــكــبــرى  الــتــأمــني 
الشيء  الشريفة،  املنافسة  بمبادئ 
املستهلك  بــحــقــوق  يــضــر  الــــذي 
املغربي وستكون لذلك نتائج مدمرة 
االجتماعي  التماسك  مستوى  على 
وتحكم  للمراقبة  كلي  غياب  ظل  في 
ــع حد  ــار ووضـ ــع ــي األس فــاعــلــني ف
يخضع  القطاع  أن  رغم  للتنافسية، 
لــحــريــة األســعــار واملــنــافــســة منذ 
مؤسسات  دعــت  كما   ،2006 سنة 
الدولة الرقابية، إلى إصدار قرارات 
املمارسات  لهذه  حد  لوضع  عاجلة 
املحظورة من الفاعلني االقتصاديني، 
ــيــة  ــار احـــتـــرام املــســؤول ــ ــي إطـ فـ
امللقاة  واالقتصادية  االجتماعية 
تحقيق  على  والعمل  عاتقهم،  على 
االقتصادية  التنافسية  بني  التوافق 
مناخ  وخلق  االجتماعية،  والعدالة 
الثقة  على  مبني  لالستثمار  رحب 
االقتصادي  واألمــن  املؤسسات  في 

وإنعاش الشغل.
في  النظر  بإعادة  التقرير  وطالب 
املوافقة  إبداء  أو  املمنوحة  الرخص 
ال  الرقابية،  املؤسسات  طــرف  مــن 
التركيز  عمليات  بخصوص  سيما 
األبناك  بني  تتم  التي  االقتصادي 
أصبحت  والتي  التأمني،  وشركات 
لجاذبية  حقيقيا  تــهــديــدا  تمثل 
االقتصاد الوطني وتنافسيته وطنيا 
إعادة  على  مؤكدة  ودوليا،  وقاريا 
اإلداري  املجلس  تركيبة  في  النظر 
التأمينات  مراقبة  لهيئة  الحالي 
وتوسيع  االجتماعي،  واالحــتــيــاط 
تــركــيــبــتــهــا بـــإشـــراك أعــضــاء من 
هيئات  وممثلي  الحكامة  مؤسسات 
بحماية  تعنى  التي  املدني  املجتمع 
العام  املـــال  وبحماية  املستهلك، 
ومحاربة الفساد، من أجل املزيد من 

الشفافية والحكامة الجيدة.
ــر بــمــراجــعــة  ــري ــق ــت وأوصـــــى ال
 64.12 ــم  رقـ األســـاســـي  ــون  ــان ــق ال
قطاع  على  الوصية  بالهيئة  املتعلق 
والــتــنــصــيــص ضمن  الــتــأمــيــنــات، 
شركات  مسؤولي  منع  على  بنوده، 
عضوية  أو  التعيني  مــن  الــتــأمــني 
مباشرة للمجلس اإلداري للهيئة أو 
لجن التقنني واالنضباط بالهيئة، أو 
العكس، إال بشروط صارمة حتى ال 
تصبح الهيئة مخترقة أو في خدمة 
لفاعلني  خاصة  ومصالح  لوبيات 
املصالح  حساب  على  اقتصاديني 

العليا للوطن واملواطن.

ما يعيشه قطاع التأمينات من اختالالت ومشاكل، يتطلب تدخال من 
السلطات العليا في البالد، ألنه يمس االقتصاد الوطني، حيث ال يمكن 

القيام باالستثمار بدون مرافقة المؤسسات المالية أو مؤسسات 
التأمين التي هي الشركات الممارسة في القطاع، خاصة إذا كانت هذه 

المؤسسات تقوم بتحالفات وتواطؤات وممارسات غير مشروعة، تذهب 
في إطار تكتالت ألجل تحديد األسعار والعمولة والمعاملة التجارية، 

الشيء الذي يمس بالصورة اإليجابية لالستثمار الوطني قاريا ودوليا..

ما هذا.. هيئة مراقبة التأمينات 
تحلل لموظفيها هدايا الشركات ؟
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  ثقـافة

العدد: 1609 من 27 ماي إلى 2 يونيو 2022

  

جامعة األخوين تنظم المؤتمر 
الدولي حول العلوم االجتماعية

مــاي  و29   28 ــومــي  ي ــال  خـ
األخوين  جامعة  تنظم  الجاري، 
من  الــثــامــنــة  النسخة  بـــإفـــران، 
حول  السنوي  الــدولــي  املؤتمر 
العلوم االجتماعية، تحت عنوان: 
العلوم  ــن  ب الــتــكــامــل  ــان  »ضــم
الصحة  وعـــلـــوم  االجــتــمــاعــيــة 
األوســط«،  والــشــرق  إفريقيا  في 
بمشاركة معهد »كونراد أديناور«، 

وخبراء من مؤسسات مغربية 
قبيل  مـــن  دولـــيـــة  ــرى  ــ وأخـ
مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
بــالــواليــات  للتكنولوجيا 

ــة، واملــتــحــف  ــكــي املــتــحــدة األمــري
وجامعة  بفلسطن،  الفلسطيني 
تولوز  وجامعة  بالعراق،  البصرة 
وأيضا  بفرنسا،  جوريس  جان   2
سعود  بــن  محمد  اإلمـــام  جامعة 
ــة اإلمــــام(  ــع ــام اإلســـامـــيـــة )ج

باململكة العربية السعودية.
ــاغ لــلــجــامــعــة، فــإن  ــق بـ ــ ووف
النسخة الحالية من هذه التظاهرة 
العديد  مناقشة  ستشهد  الدولية 
من القضايا العلمية، إلى جانب 
تتعلق  مــحــاور  ــى  إل تطرقها 

بالسياسات الصحية.

أزيد من 150 مشاركا في الملتقى الدولي للصناعة التقليدية   
للصناعة  الحرفية  الفيدرالية  تستأنف 
امللتقى  تنظيم  بـــورزازات،  التقليدية 
نسخته  في  التقليدية  للصناعة  الدولي 
وذلك  »أناملنا«،  شعار:  تحت  العاشرة 
التقليدية  الصناعة  غرفة  مع  بشراكة 
ــة تــافــيــالــت والــجــمــاعــة  ــ لــجــهــة درع
الحضرية لورزازات، في الفترة املمتدة 
 ،2022 يونيو   20 غــايــة  ــى  إل  1 مــن 

بساحة 3 مارس بمدينة ورزازات.
وستعرف هذه الدورة مشاركة العديد 
من الصناع والحرفين، ومجموعة من 
مختلف  من  والتعاونيات  الجمعيات 
تحت  املنضوية  منها  املغربية،  املدن 
للصناعة  الحرفية  الفيدرالية  ــواء  ل
ــورزازات، فــضــا عن  ــ ــ الــتــقــلــيــديــة بـ
مشاركة  األجنبية، وكذا  الدول  بعض 

حيث  للدعم،  مؤسسات 
يشارك  أن  املنتظر  مــن 
في املعرض أزيد من 150 

مشاركا.
ــد املــلــتــقــى  ــشــه وســي
ــرات  ــاضـ ــحـ تــنــظــيــم مـ
مواضيع  حــول  ولــقــاءات 
تطوير  ــول  حـ تــتــمــحــور 
الصناعة التقليدية وترقية 
ــة،  ــخــارجــي ــادالت ال ــ ــب ــ امل
خبراء  ســيــتــدارس  حيث 
املــجــال،  فــي  ومختصون 
وسائل  يــومــا،   20 خــال 
القطاع  هذا  تنمية  وسبل 
الحيوي واالستراتيجي من 
مجال  في  تكوينات  خــال 

تقوية القدرات في التسويق 
سيتم  كما  املبيعات،  وإدارة 
املكان  عن  في  فضاء  خلق 
التقليدين  الصناع  لتمكن 
السجل  فــي  التسجيل  مــن 
التقليدية  للصناعة  الوطني 
التغطية  ــن  م لــاســتــفــادة 
سيتضمن  كما  الصحية، 
برنامج امللتقى، تنظيم عدة 
اجتماعية،  ثقافية،  أنشطة 
ــات،  ــق ــســاب ــة، م ــي ــن ــوي ــك ت
إضافة  ميدانية،  وزيــارات 
وفرق  فنانن  حضور  إلى 
إلحياء  وشعبية  فلكلورية 
مع  باملوازاة  فنية  سهرات 

فعاليات امللتقى.

نزهة الملحون في سال
ــار: »فــــــن املـــلـــحـــون  ــ ــعـ ــ ــــت شـ حتـ
ــيــــل«،  ــغـــربـــي أصــ ــراث شـــعـــبـــي مـ ــ ــ تـ
تنظم جمعية إدريس بن املامون 
للبحث واإلبداع يف فن امللحون 
يونيو  و5  و4  و3   2 أيـــام  بــســا، 
لأليام  الثامنة  الـــدورة   ،2022
الـــوطـــنـــيـــة لـــنـــزهـــة املـــلـــحـــون/ 
الــبــاحــث  ــون  ــلـــحـ املـ شـــيـــخ  دورة 
وذلك  امللحوني،  الرحمان  عبد 
ــاءات  ــ ــــضـ ــفـ ــ مبــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـ

العمومية بسا.  
ترسيخا  الـــدورة  هــذه  وتأتي 
ــوي يــــراهــــن عــلــى  ــنـ لــتــقــلــيــد سـ
جتــــديــــد وتـــنـــمـــيـــة حــــضــــور فــن 
ــة األوســـــــاط  ــافــ كــ ــلــــحــــون يف  املــ

الفنية  وجوانبه  معامله  يف  البحث  مع  املجتمعية، 
ــات  ــداعـ ــال إلبـ ــجـ املــوســيــقــيــة والـــشـــعـــريـــة، وفـــتـــح املـ
الــفــنــانــن بــحــضــور ثــلــة مـــن الـــشـــعـــراء والــعــازفــن 

واملنشدين من مختلف حواضر امللحون باململكة.
وســتــعــرف الــــدورة تــكــرمي شــيــخ املــلــحــون، الــبــاحــث 
مبا  اجلمعية  مــن  اعترافا  امللحوني،  الرحمان  عبد 
قدمه الرجل من إسهامات يف مجال البحث والشعر، 
إلى جانب عدد من شعراء وشيوخ هذا الفن العريق، 
امللحون  فــن  يف  ســهــرات  تنظيم  بـــاملـــوازاة،  سيتم  كما 
ونـــدوة فــكــريــة يف مــوضــوع: »جــهــود األســتــاذ الباحث 
الشعبي،  الــتــراث  خدمة  يف  امللحوني  الرحمان  عبد 
فن امللحون منوذجا«، مبقر مؤسسة أبو بكر القادري 
للفكر والثقافة ببطانة - سا، مبشاركة مجموعة من 
املهرجان  ويختتم  امللحون،  والباحثن يف  املختصن 

بجولة يف نهر أبي رقراق باملراكب التقليدية.

»الموسيقى األندلسية تراث إنساني«
تنظم  ــار،  ــشــع ال ــذا  هـ تــحــت 
ــاس ومــقــاطــعــاتــهــا،  جــمــاعــة فـ
فاس- جهة  مجلس  مع  بتعاون 
مــكــنــاس ومـــؤســـســـة »تــــراث 
الخامسة  ــدورة  ــ الـ املــديــنــة«، 
والعشرين من املهرجان الوطني 
املغربية  األندلسية  للموسيقى 

أيام 2، 3، 4 و5 يونيو 2022.
ــذا الـــحـــدث  ــ ــرف هـ ــعـ ــيـ وسـ
الثقافي والفني الكبير، مشاركة 
املتخصصة  األجواق  كوكبة من 
اآللــة،  موسيقى  فــي  بــاألســاس 
والتي تعتبر مدرسة لهذا الفن، 

املدن  مختلف  في  واملتواجدة 
مشاركة  إلى  إضافة  املغربية، 

زمرة من الفنانن الشباب.
ــا ســتــنــظــم نــــدوة حــول  ــم ك

األندلسية  »املوسيقى  موضوع 
إشــراف  تحت  إنساني«  ــراث  ت
ستعرف  بناني،  رشيد  الدكتور 
األســاتــذة  مــن  نخبة  مــشــاركــة 
توقيع  ــى  إل إضــافــة  املهتمن، 
ــات املــنــتــمــيــة  ــفـ ــؤلـ ــد املـ ــديـ جـ
املوسيقى  ــوم  عــل مــجــال  إلـــى 

األندلسية.
ومن املرتقب أن تعرف الدورة 
ينضاف  كبيرا  نجاحا   25 الـــ 
الـــدورات،  مــن  سابقاتها  ــى  إل
االنقطاع  هــذا  بعد  خصوصا 
الذي أحدثته جائحة »كورونا«.

المعالم التاريخية للرباط تدخل 
مسابقة »اإليسيسكو«

اإلسامي  العالم  منظمة  أطلقت 
لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم والــثــقــافــة 
لتصوير  مسابقة  )إيسيسكو(، 
ــول املــعــالــم  ــو حــ ــدي ــي ــاطــع ف ــق م
التي  الــربــاط،  ملدينة  التاريخية 
للثقافة  عاصمة  اخــتــيــارهــا  تــم 
سنة  برسم  اإلسامي  العالم  في 

2022، وهو اختيار يأتي، حسب 
»اإليسيسكو«: »ملا تزخر به املدينة 
رفيع،  ثقافي  موروث  من  العريقة 
مؤسسات  من  عليه  تتوفر  وبما 
ــة، وبــمــا  ــي ــامل ثــقــافــيــة وفــنــيــة ع
وفني  ثقافي  ــراك  ح مــن  تشهده 
واإلسامي  العربي  محيطها  في 

ونهضة  واملتوسطي،  واإلفريقي 
عمرانية بتوجيهات ملكية سامية، 
ثقافي  إشعاع  مركز  منها  لتجعل 
وسياحية  ثقافية  ووجهة  دولــي، 
من  ــة  واســع ــح  شــرائ تستقطب 
ومن  اململكة  داخـــل  مــن  ــزوار  ــ ال

خارجها«.



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

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

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

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

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

الدليمي في قضية بنبركةالفرق بين دور أوفقير ودور  28
تحت األضواء

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

سري

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

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

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

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

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

مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

تحليل إخباري

الحكومة تراكـم األخطـاء يهدد مستقبل  رئيس  14
ملف

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

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

مصطفى العلوي

اللطيف سري عبد  اجلديد،  العدل  وزير  يفرق  هل 

والعمل  الــســيــاســي  الــنــشــاط  ــن  ب ــي،  ــب وه

احلكومي يف حكومة جاللة امللك؟ فقد صرح 

ملتمس  إعداد  بصدد  بأنه  التلفزيون  على 

يجعل  األمر  وهذا  الريف،  معتقلي  عن  للعفو 

القضية أمام أحد أمرين، إما أن هناك توجها نحو 

الوزارة،  من  أكبر  ملكي،  بقرار  مرتبط  وهو  العفو، 

أو أن الوزير رمى بالكرة يف ملعب املؤسسة امللكية، ما 

يجعل هذا التصريح مبثابة »اللعب«. مـدير النشر:

الطيب العلوي

  

كـوفــيد  19

تحليل إخباري
أطــروحة نهــاية 

والبوليساريو   الجزائر 
14

تحت األضواء
أكبر تقرير رسمي يكشف

 اختالالت التعليم الخاص بالمغرب
5

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

الضائعة الحقيقة 
البحث محاضر 

بنبــركة فــي قضــية 
28

ملف العدد

 الرابحون والخاسرون من »مشروع« 

الحرب بين المغرب والجزائر
6

من وزير األوقاف إلى طبيب اللقاح

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

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

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

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

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

2

4
كواليس األخبار

األخبار كواليس 
الباحث بنحمزة يحدد 6 أهداف 

أول تحرك تشريعي كيف فشلت الجزائر 

»االحتـيــال« فـي 

على مجلس األمن
تقـبر  الحكـومـة 

مكافـحة  مشـروع 
الـفساد

ملف

عندما تسبب وزير التربية الوطنية 

196
س 5

23 مـار
فـي أحـداث 

6

ت األضواء
تح

ألول مـــرة.. مؤسسة عمومية 

س األعلى للحسابات
تنتقد المجل

5

س:
 المؤس

ى العلوي
مصطف

سري

والدعاية  الكهربائية)..(  الصناعات  بني 

املشاريع  جــل  فشلت  الــكــاذبــة،  الدبلوماسية 

جر  استطاع  ألعاب«  »صانع  وراءهــا  وقف  التي 

يجني  كي  باملاليير  قــروض  إلــى  دولية  أبناك 

الرؤية  سيحجب  مشاريعه  أحد  وكان  املاليني)..(، 

حالت  العليا  التدخالت  لكن  سال،  جهة  من  البحر  عن 

باألمر  املعني  أن  غير  النوع،  هذا  من  مشروع  بناء  دون 

إن  ويقولون  السيادة،  وزارات  بإحدى  التربص  يواصل 

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

مـدي

ب العلوي
الطي

  

ي المغرب منذ  1965
األسبوعية رقم 1 ف
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الضائعة الحقيقة 

الخــالف  أســرار 

بين أوفقير والدليمي

28

ربورتاج

ل الحضري 
ي النق

ف لوب
هل يستـنز

ل العام في غياب رقابة الدولة ؟
الما

17

السنة شكيب بنموسىشخصية 

ل العدد
التفاصيل داخ

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها صباح صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah
  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

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

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة

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

)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.ma

لنور الدين  الرياحي

»ذات وجه لم تشرق الشمس على أجمل منه«.. هكذا وصفت والدة 
بنت املستكفي من طرف املؤرخني، فقد ورثت جمالها من والدتها التي كانت 
فأعطت  أحيانا،  يسكر  جمالها  كان  وفعال  سكرى،  اسمها  أندلسية  جارية 
أما  وقّد جميل،  زرقاوين  بيضاء وشعرا أصهب وعينني  البنتها بشرة  منه 
والدها، فهو الخليفة محمد بن عبد الرحمن بن عبيد هلل بن الناصر لدين 
هلل، الشهير باملستكفي بالـله، وهو الخليفة الخامس عشر من األمويني في 
األندلس، ورزق املستكفي وجاريته باألميرة واّلدة سنة 994م، وكان مسقط 
رأسها قرطبة عاصمة األدب والشعر والعشاق، وعلى نقيض والدها، كانت 
ومبسم  استثنائية  ونباهة  وجرأة  واسع  وعلم  قوية  شخصية  ذات  واّلدة 

وقول جميل.. لهذه األسباب - كما يقول القضاة - خلدت في كتب التاريخ.
فإن والدة  األدبي«،  بـ»الصالون  قد سمت مجمعها  زيادة  كانت مي  فإذا 
ابنة  ليس بصفتها  القوم وشعرائهم  كبار  األدبي«، حضره  »املجلس  سمته 
ذاع  صيتها  إن  بل  شهرتها،  في  سببا  أبدا  يكن  لم  الذي  األموي  الخليفة 
الجذابة، وجمالها  القوية  املتميزة في الشعر، وشخصيتها  بسبب بالغتها 

الذي أسر قلوب الشعراء وأصحاب السلطان والجاه واملال في زمانها.
كانت واّلدة أول امرأة تجعل من بيتها مركزا أدبيا يلتقي فيه الشعراء 
والبلغاء وأصحاب السلطة، فتبارزهم بالشعر وتناقشهم باألدب والسياسة 
والفنون، وتغلبهم في كثير من األحيان أو كانوا يستلذون غلبها إرضاء لها، 
القراءة  لتعلم  الطبقات،  من مختلف  للنساء  دائما  مفتوحا  منزلها  كان  كما 

والكتابة واملوسيقى.
كان  الوزارتني،  بذي  امللقب  زيدون،  ابن  األندلسي  الشاعر  جانب  فإلى 
األدبي،  مجلسها  رواد  من  أيضا  الحمامة«  »طوق  كتاب  صاحب  حزم  ابن 
الفرق بني مي زيادة  إذ تتلمذ على يديها وجمعته معها صداقة قوية، لكن 
ووالدة بنت املستكفي، أن مي جاءت في فترة تاريخية عاملية شهدت مطالبة 
املرأة باملساواة مع الرجل، وهي ظاهرة لم تكن مثارة في الحواضر العربية 
املتشبعة بمفاهيم إسالمية جد متقدمة آنذاك جعلت والدة تجرؤ على قول 

شعر لم تجرؤ على مثله مي، مثل:
أنا وهلل أصلُح للمعالي

                       وأمشي مشيتي وأتيه تيها 
وُأمّكن عاشقي من صحن خّدي

                       وأعطي قبلتي من يشتهيها !
البيتني  بهذين  لباسها  تزين  أن  إلــى  عصرها  موضة  بها  تصل  وأن 
الجريئني وتضرم نار الغيرة بني مرتادي مجلسها، ويمني ابن زيدون نفسه 

بالقول »أعذب الشعر أكذبه«، فهي حالة نادرة وتقدم سبق عصره بكثير.
وليس  هبوطا  واملــرأة  الرجل  بني  املساواة  طلب  في  ترى  زيــادة  فمي 
كان  عربي  مجتمع  في  تداعياته  بكل  العشرين  القرن  بداية  في  صعودا، 
النساء والرجال دون تمييز،  الذي يجتمع فيه  الوحيد  املكان  صالونها هو 
وأي نساء وأي رجال.. إنهم عباقرة الفكر واألدب والشعر والفنون، فاألمر 
للمرأة  أطلب  ))ال  تقول:  فهي  ذلــك،  كل  ليحقق  فعال  عبقرية  إلى  يحتاج 
التي  والنظريات  بقلبها،  سموا  تفوقه  أنها  العتقادي  بالرجل،  املساواة 
الذي  الخاص  عاملها  وبني  بينها  حتما  تحول  بالرجل  تسويتها  إلى  ترمي 
به تظل محلقة فوق كل أفق يستطيع الرجل في جده وعبقريته أن يبلغه((، 

فاملساواة إذن هبوط لها ال صعودا.
حتى  املرأة  تحرر  إلى  الدعوة  بتلك  لباسها  زينت  قد  والدة  كانت  فإذا 
والدة  عكس  وفعلت  بنفسها  أثاثه  اختارت  ــادة  زي مي  فــإن  الجنس،  في 
في  املرتادين  بني  سلوك  وبمدونة  األخالق،  باحترام  ونادت  تحررها،  رغم 
ورسمت  صدره،  في  معلقات  الشافعي  حكم  من  وجعلت  األدبي،  صالونها 
دستورا لهذا الصالون لتبعد عنه صفة املجون واإلباحية التي كان خصوم 

التحرر يحاولون إلصاقها به وكتبت في صدره:
إذا شئت أن تحيا سليما من األذى 

                                   وذنبك موفور وعرضك صني 
لسانك ال تذكر به عورة امرئ

                              فكلك عورات وللناس ألسن 
وعينك إن أبدت إليك معايبا 

                          فصنها وقل يا عني للناس أعني
مجلسا  والصحفيني  ــاء  األدب كبار  فيه  يجتمع  الــذي  الصالون  فليس 
بأنفسهم  الحاضرين  الغير  معايب  وال  املستورة  الــعــورات  عن  للكشف 
صالونها  في  السياسة  تيارات  جميع  ابتعدت  لذلك  وفنونهم،  وشعرهم 

وبقيت له حرمته وتحفظه عبر األجيال.

هل قلدت مي 
زيادة والدة بنت 

المستكفي ؟

يتـــبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات

العدد: 1609 من 27 ماي إلى 2 يونيو 2022

في حفل أقيم بالديار البلجيكية 
تم  بروكسيل،  بمدينة  وتحديدا 
تكريم ملكة جمال العرب، شروق 
السنة«  بـــ»ســيــدة  الــشــلــواطــي 

.2022
وشاركت شروق عبر صفحتها 
الرسمية بـ»إنستغرام« متابعيها 
هــذا الــتــكــريــم، مــن خــالل نشر 
لحظة  توثق  وفيديوهات  صور 

تكريمها.
العرب  جمال  ملكة  عبرت  كما 
بهذا  وفــخــرهــا  ســعــادتــهــا  ــن  ع
فخورة  جد  »أنا  مدونة:  التكريم 

السنة  سيدة  التكريم:  بهذا 
2022، الذي أعتبره تكريما 

ــال  ــم لــلــمــجــهــودات واألع
ــا، وهــو  ــه ــوم ب ــ ــي أق ــت ال
كبيرة  مسؤولية  أيضا 
ستجعلني  عاتقي  على 
أضـــاعـــف مــجــهــوداتــي 
الثقة«،  لــهــذه  تــقــديــرا 

ــت: »أتـــقـــدم  ــ ــاف وأضــ
بجزيل الشكر إلى كل 
شخص ساعدني من 
قريب  مــن  أو  بعيد 
مشواري  بداية  منذ 

إلى يومنا هذا..«،
شــروق  وختمت 
بـ»شكرا  تدوينتها 
ــب،  ــ ــل ــ ــق ــ مــــــن ال

أحبكم«.

المغربية شروق 
الشلواطي تحرز 

لقب »سيدة 
السنة« ببلجيكا

ساخـــنة مذكرات 

1
كشفت املمثلة املغربية هند بنجبارة، 
البرامج  إحدى  في  استضافتها  خالل 
التمثيل  عالم  دخلت  أنها  التلفزية، 
وليس  األكاديمية  ــدراســة  ال ــاب  ب مــن 
العالقات،  أو  »الكاستينغ«  طريق  عن 
مضيفة: »كان لدي إحساس أنني سأقدم 
قرار  أن  حيث  املجال«،  هذا  في  الكثير 
ولوجها امليدان الفني كان شخصيا ولم 

يتدخل فيه أي شخص.
املغربي  الفنان  على  أنه  هند  وأكدت 
تصحيح بعض األفكار واملغالطات التي 
الفن مــن طرف  مــيــدان  ــروج حــول  ت
الجمهور  وأن  يعتبروه حراما  من 
ليس بحاجة له، أو أن هذا القطاع 
تخصص له ميزانية مهمة، مضيفة: 
أعمال تحمل رسائل  تقديم  »يجب 
عند  األفكار  هــذه  لتغيير  مهمة 

فئة عريضة من املغاربة«.
وعــــــن مــــــدى اســـتـــحـــضـــار 
في  املمثلني  تواجه  التي  اإلكراهات 
بنجبارة:  قالت  املــشــوار،  بداية 
التحديات  معرفة  أرفــض  »كنت 
على  فقط  أركــز  لكي  والصعوبات 
الناجحة،  التجارب  حلمي وأستفيد من 
أجنبية«،  أو  مغربية  كانت  ســواء 
ويهتم  يــركــز  »مـــن  أن  مــوضــحــة 
التي  والــعــراقــيــل  بالصعوبات 
أمامه  فعال  يجدها  تواجهه،  قد 

فتجذبه إليها«.

هند بنجبارة: دخلت التمثيل 
من باب الدراسة األكاديمية 
و»الفن ليس للبيع والشراء..«

بداية شهر يونيو 2022، ستنطلق بمدينة 
الدولي  الثقافي  امللتقى  فعاليات  مراكش 
جمعية  تنظمه  الذي  التشكيلي،  للفن  األول 
بمتحف  الجميل«  للفن  البيضاء  ــدار  »الـ
بمراكش،  املــاء  لحضارة  الــســادس  محمد 

بحضور فنانني من املغرب وخارجه.
مديرة  قالت  املواقع،  إلحدى  تصريح  وفي 
املهرجان، الفنانة التشكيلية عائشة الدكالي: 
حول  دولي  تشكيلي  ثقافي  فني  ملتقى  »هو 
الصحراء املغربية، لكن بعيون فنانني عامليني 

على  كالحاصلني  بدقة،  انتقاؤهم  تم  مميزين 
شواهد دولية في الفن التشكيلي«، وأضافت: 
مع  بشراكة  سينظم  الـــذي  امللتقى،  »هـــذا 
الصحراويني  شمل  لجمع  العاملية  املنظمة 
التعريف  ــى  إل يسعى  بــاملــغــرب،  والتنمية 

بالثقافة الصحراوية وعادات املنطقة«.
فيه  الفني ستشارك  امللتقى  هذا  أن  يذكر 
أسماء من املغرب واألردن والخليج العربي 
وتركيا وروسيا وأمريكا الالتينية وفلسطني 

والعراق والواليات املتحدة األمريكية.

ملتقى تشكيلي يروج للثقافة الصحراوية 
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يوم آخر.. كان مشهودا في تلك 
املحاكمة وذا تأثير كبير على عقدة 
عشر  خامس  يوم  وهو  الغموض، 
شتنبر، في الجلسة العاشرة، وكان 
كاي،  الكوميسير  الجلسات،  بطل 
مدير االستعالمات العامة وصديق 
ــري وصــديــق  ــيــة فـ ــر الــداخــل ــ وزي
فعال  اعترف  الــذي  »لــومــارشــان«، 
بأنه تقابل مع »فيكون« خالل الفترة 
مختفيا،  »فيكون«  فيها  كــان  التي 
بنبركة،  لتسليم  بــاألمــوال  يطالب 
هذا املدير الذي كانت ترهبه فرنسا 
وتخشاه، وقف أمام املحكمة مطالبا 
باألسرار،  االحتفاظ  بحق  بإمتاعه 
أسرار الدولة، ورفضت املحكمة ـ في 
هذه املرة ـ فتكلم، وتوجه بالحديث 
إلى رئيس الشعبة السابعة لوروا 
متمتعا  معتقال،  كان  الذي  فانفيل، 
))لقد  له:  فقال  املؤقت،  بالسراح 
بأن أوفقير  بأني قلت لك  اتهمتني 
طعن بنبركة باخلنجر، واحلقيقة 
هذا  تؤكد  أن  لك  فهل  هذا،  عكس 
فوقف  احملكمة؟((،  أمــام  االتــهــام 
لوروا فانفيل وقال: ))لقد قلت لي 
أنه عندما يسقط معارض سياسي 
تعرف  فإنك  أعــدائــه،  ــدي  أي بــن 
إلى  بيدك  وأشـــرت  يــجــري،  ــاذا  م
الذبح((،  بعملية  مشيرا  رقبتك 
))طبعا  كاي:  الكوميسير  فأجابه 
ــدث عـــن خــنــجــر، وإمنـــا  ــ لـــم أحت
أستطلعك،  شرطيا،  بصفتي  كنت، 
من  لديك  ما  ألعرف  وأستخبرك 
قطب  كــان  وطبعا  مــعــلــومــات((، 
هو  الجلسات،  جميع  في  الرحى 
لوبيز«،  »أنطوان  الرئيسي  املتهم 
هو  كلها،  تــدخــالتــه  فــي  واملــثــيــر 
املخابرات،  باسم  يتحدث  كان  أنه 
التعليمات،  نــفــذ  مــوظــف  مــجــرد 
مــوظــف ســـري ولــكــن مــعــتــرف به 
ــا، بــيــنــمــا كــانــت أجــهــزة  ــي رســم
تعترف  ال  لــه  متنكرة  املــخــابــرات 
إليها، واستدعت املحكمة  بانتمائه 
يوم  الثامنة عشر،  للجلسة  زوجته 
24 شتنبر، وكان مفروضا فيها أن 
تؤيد كالم زوجها، فسألها الرئيس: 
ــك  أن زوج تــعــرفــن  كــنــت  ))هـــل 
فأجابت:  مــخــابــرات؟((،  ضابط 

يف  أتوصل  كنت  فقد  ))بالطبع.. 
كل أعياد امليالد ببطاقة تهنئة من 
طرف جهاز املخابرات »سديك«((.
في  اإلسرائيلي  ــدور  ال واتضح 
شتنبر،   27 جلسة  فــي  املحكمة 
ــدعــي اإلســرائــيــلــي  حــيــنــمــا اســت
زوريتا ليسأل عن دوره في الفترة 
يمارس  »فيكون«  فيها  كــان  التي 
»اإلكسبريس«  مجلة  عبر  مزايداته 
أنه مستعد لتسليم بنبركة  ويدعي 
دوره  زوريتا  فأنكر  ــال،  امل مقابل 
كإرهابي وقال: ))لقد كنت أساعد 
مت  فقد  االتصال،  أما  احلــل،  على 
مغربي  يــهــودي  طــريــق  عــن  فعال 

آخر، هو أزويلوش((..
املحاكمة  جلسات  انتهت  وقــد 
بالدخول  أكتوبر،   19 يوم  األولــى، 
املفاجئ للدليمي إلى قاعة املحكمة 
وكيل  فطالب   ،38 الجلسة  خــالل 
قبل  إضافية  بفترة  العامة  النيابة 
اعتقال  وتم  الجلسات،  استئناف 
السجن،  ــى  إل ــه  وإرســال الدليمي 
 20 يــوم  بباريس،  الصحة  سجن 

أكتوبر.

الثانية المحاكمة 

لقد ابتدأت املحاكمة األولى يوم 
خامس شتنبر بصدور حكم جانبي، 
 1966 أکتوبر   20 ــوم  ي وانتهت 
ولكن  ثاني،  جانبي  حكم  بصدور 
الثمانية  جلساتها  رغم  املحكمة، 

النائب  مرافعة  ورغــم  والثالثني، 
ــعــام، ومــرافــعــات املــحــامــني، لم  ال
القضية  تصدر أي حكم في جوهر 
املحاكمة من أجلها..  انعقدت  التي 
 - األول  الجانبي  الحكم  كان  فقد 
املخصص  الفصل  فــي  تقدم  كما 
بفصل  يقضي   - األولى  للمحاكمة 
قــضــيــة املــتــهــمــني الـــفـــاريـــن عن 
جلسات  وعقد  املحاكمة،  مناقشات 
أما  بعد،  فيما  ملحاكمتهم  إضافية 
صدر  فقد  الثاني،  الجانبي  الحكم 
قاعة  دخل  الذي  الدليمي،  حق  في 
محاموه  وطــالــب  فــجــأة،  املحكمة 
حقه  في  الصادرة  املسطرة  بإلغاء 
املؤقت،  بالسراح  وإمتاعه  غيابيا، 
رفض  قــررت  املحكمة  هيأة  ولكن 

اإللغاء، وأصدرت أمرا باعتقاله.
إذن، خرق الرئيس بيريز بنفسه 
حكمه، وناقض قراره، وبذلك رجح 
حول  انــتــشــرت  الــتــي  الشائعات 
»مسرحية«  سميت  التي  الصفة 

لنفسه،  الدليمي  تسليم  بــشــأن 
وقال املعلقون أنه لم يغادر املغرب 
األمر  يتعلق  وإنما  قيل،  كما  سرا 
املغربية  الحكومتني  بني  باتفاق 
الورطة  من  إلنقاذهما  والفرنسية 
الجهاز  ذلك  فيها  وضعهما  التي 

إلــى املغرب  الـــذي وجــه  الــســري 
ــرى، وبــذلــك  ــب وفــرنــســا ضــربــة ک
مباشرة  االتــهــام  أصابع  اتجهت 
الفرنسية،  الــعــدالــة  جــهــاز  إلـــى 
عدد  في  »لوموند«،  جريدة  وكتبت 
العدل  وزير  ))إن   :1970 دجنبر   3
جان فوايي، هو الذي نسق عملية 
مجلة  وقــالــت  القضية((،  إقــبــار 
يناير   24 عدد  في  »اإلكسبريس«، 
طلب  الــعــدل،  وزيــر  ))إن   :1966
زولينجير،  الــبــحــث  قــاضــي  ــن  م
احملــامــي  ــة  ــاح س عــن  يبتعد  أن 
سرا  يبق  لم  بينما  لومارشان((، 
لومارشان  املحامي  أن  أحــد،  عند 
املوجهة  األسئلة  كتب  ــذي  ال هــو 
الستنطاقه.  بنبركة  املــهــدي  إلــى 
جريدة  وجهته  آخر  خطير  اتهام 
طويلة  ســنــوات  بعد  »لــومــونــد« 
جهاز  إلى  والتنقيب،  البحث  من 
القضاء الفرنسي، بنشرها مذكرات 
كان  الــذي  جواني،  لــوي  املحامي 

في  زولينجير  القاضي  يساعـد 
ــل  ــراح ))م أن  ــر  وذكـ التحقيق، 
التحقيق كانت مطبوعة على ورق 
من ثالثة نسخ، تسلم واحدة منها 
والثانية  فــري،  الداخلية  لوزير 
وكانت  املسلحة،  الــقــوات  لــوزيــر 

لالستنطاقات،  املتضمنة  األوراق 
تنقل إلى الوزيرين ورقة ورقة((.. 
املــقــدس  ــر  ــس ال إذن،  هـــو  ــن  ــأي ف
املقدس  السر  هو  وأين  للتحقيق؟ 
في  ــيــة  داخــل أطــــراف  ــانــت  ك إذا 
منفصم  غير  جزء  تشكل  املحاكمة 
حصلت  لقد  نفسها؟  املؤامرة  من 
إحدى  في  كبرى  قانونية  فضيحة 
انتهت  ــى،  األول املحاكمة  جلسات 
بــانــســحــاب املــحــامــي الــيــهــودي 
الشرطة  ضابط  محامي  حــيــوط، 
سوشون، وقد جاءت زوجة ضابط 
التي  هي  ألنها  للشهادة،  الشرطة 
وزير  ديوان  مدير  من  مكاملة  نقلت 
جهاز  وسلمت  أوبــيــر،  الداخلية 
إذن،  وحضرت  لزوجها،  التلفون 
ــدوائــر  ســاعـــــة إعــطــاء مــوافــقــة ال
سوشون  الشرطة  لضابط  العليا 
الجلسة  وكانت  االختطاف،  بتنفيذ 
شتنبر   21 يــوم  عشر،  الخامسة 
كانت  سوشون  مدام  ولكن   ،1966

وقــالــت:  املحكمة،  أمـــام  محرجة 
اتصلت بي شخصية بعدما  ))لقد 
ال  أن  مني  وطلبت  زوجــي،  اعتقل 
يف  زوجي  أبلغ  وأن  احلقيقة،  أقول 
عكس  يقول  أن  عليه  أن  سجنه 
أن  التحقيق  يف  ويذكر  احلقيقة، 
اتصل  الــذي  هو  كاي  الكوميسير 
ديــوان  مدير  وليس  تلفونيا،  بنا 
فاستوقفها  الــداخــلــيــة((،  وزيـــر 
هاته  هي  ))ومــن  املحكمة:  رئيس 
قالت:  ثم  فسكتت،  الشخصية؟((، 
إنها  اسمها،  أذكر  أن  أستطيع  ))ال 
رئيس  والتفت  القاعة((،  يف  معنا 
ورفع  ويسرة،  يمنة  بيريز  املحكمة 
السيدة  اســتــدعــى  ــم  ث الــجــلــســة، 
))من  لها:  وقال  ملكتبه،  سوشون 
فأجابته:  الــشــخــصــيــة؟((،  ــي  ه
محامي  حــيــوط،  األســتــاذ  ))إنـــه 
لــلــفــضــيــحــة.. لقد  ــا  ي زوجـــــي((. 
القضية،  في  طرفا  املحامي  أصبح 
ــي الــجــهــاز املــتــهــم  وعــنــصــرا فـ
مداوالت  وبعد  بنبركة،  باختطاف 
هيأة  مــع  واســتــشــارات  جانبية، 
حيوط  ــرر  ق الخجولة،  املحامني 
لكن  الدفاع،  هيأة  من  االنسحاب 
قام  الذي  الدور  وراء  الكامن  السر 
املصير  نفس  األيام.  دفني  بقي  به، 
الظروف  في  »فيكون«  مصرع  لقيه 
أعلن  وإن  والتي  سابقا،  املبينة 
التراجع  فإن  انتحار،  أنها  رسميا 
حتى  يحصل  لم  اإلعــالن  هــذا  عن 
عندما اعترف اإلرهابي »كريستيان 
أنه  بأمريكا،  اعتقاله  بعد  دافيد« 
ــذي اغــتــال »فــيــكــون«، ولقد  هــو ال
أسهم الرئيس بيريز بنفوذه الكبير 
كانت  مرتني،  »فيكون«  إقبار  في 
أکتوبر  سابع  يــوم  الثانية  ــرة  امل
الدفاع  هيأة  طلبت  حينما   ،1966
بنبركة،  املهدي  عائلة  مصالح  عن 
»فيكون«،  ــدة  والـ ــى  إل االســتــمــاع 
هيأة  وسجلت  الــرئــيــس،  فــرفــض 
عن  للدفاع  طرفا  نفسها  الــدفــاع 
االستماع  وطلبت  نفسه،  »فيكون« 

إلى أمه فرفض الرئيس. 
كانت املفاجأة األولى عند افتتاح 
أبريل   19 صباح  الثانية  املحاكمة 
حصل  ــذي  ال التغيير  هي   ،1967
نفس  املــحــكــمــة..  تشكيلة  عــلــى 
املستشارين،  ونــفــس  الــرئــيــس، 
الرأي  يمثلون  الذين  املحلفني  لكن 
املحلفون  وأولئك  تغيروا،  العام، 
ــى  األول املحاكمة  تتبعوا  الــذيــن 
لهم  وظــهــرت  بظروفها  ــروا  ــأث وت
بمحلفني  تغييرهم  تم  خلفياتها، 
الكبرى  املــفــاجــأة  ولــكــن  آخــريــن، 
املحكمة،  هيأة  بها  ووجهت  التي 
املستشارين  كبار  هي حضور أحد 
القانونيني في املغرب، أحمد مجيد 
عن  بالدفاع  تكفل  الذي  جلون،  بن 
باحترام  املحكمة  وألــزم  الدليمي، 
تبق  ــم  ول والــقــوانــني،  النصوص 
سبق  كما  الفرنسيني  بني  القضية 
أن قال الرئيس بيريز في املحاكمة 

األولى.

يتـــبع

قضية املهدي بنبركة بقيت سّرًا غامضًا رغم انقراض ما يقارب ستة عقود ىلع اختفاء هذا السياسي الكبير، 
 ولكن اختطاف بعض املسؤولين املباشرين، أسهم يف إرسال بعض األضواء ىلع جوانب مظلمة، مما كشف عن نوعية أجواء)...( 

القضية التي بقيت ماثلة كالطود، من جيل الستينات إلى اليوم.
والسلسلة التي تنشرها لكم »األسبوع« اليوم وبشكل حصري، ُمستخرجة من أوراق تركها مؤسس جريدتنا الراحل مصطفى العلوي،

 يف خزانته الغنية، وهو الذي عاش ما قبل االختطاف، وعايش ظروفه، وتعايش مع األحداث التي أحاطت به، وجمع ىلع مدى 60 سنة، 
ما يكفي من البيانات والصور، والوثائق واملراجع، وهي األوراق نفسها التي نقدمها لكم وللتاريخ، ضمن حلقات »الحقيقة الضائعة«.

تنــشر 
ألول مرة

بقلـم
مصطفى العلوي
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زوجة الكولونيل 
الدليمي أثناء محاكمته 
بباريس عقب االختطاف، 

وإلى جانبها املحامي 
املغربي مجيد بن جلون

قـراءات  فـي  محـاضر  المحكـمة

الدليمي يف قلب اتفاق مغربي فرن�سي

قال املعلقون أن الدليمي لم يغادر املغرب سرا كما قيل، وإنما يتعلق األمر 
باتفاق بين الحكومتين املغربية والفرنسية إلنقاذهما من الورطة التي 

وضعهما فيها ذلك الجهاز السري الذي وجه إلى املغرب وفرنسا ضربة كبرى.


