
الضائعة الحقيقة  العلوي ملف تعيـين مصطفى 
كمترجم في قضية بنبركة

لعبة اإلعالم الجزائري لتأزيم العالقات 
الروسية 28المغربية  6
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ضواحي  يف  القدمية  القصة  نفس  تكررت 
كبار  مسؤولون  وقع  حيث  الرباط،  العاصمة 
طرف  من  عقارية  تالعبات  ضحية  الدولة  يف 
من  ــد  واح أي  يجرؤ  أن  دون  سكنية  ــة  وداديـ
الطم«  »ضربوا  وكلهم  فمه،  فتح  على  الضحايا 

نتيجة وضعهم االعتباري)...(.
فإذا كان هذا حال املسؤولني الكبار، الذين ميتلكون 
الوسائل للتحقق من عمليات البيع قبل إبرامها.. ماذا 

بقي للشعب املغلوب على أمره ؟
مـدير النشر:

الطيب العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

 المؤسس:
  مصطفى العلوي

كـــــة  معـــــر
الفارغة  الجيوب 

تتواصل حمى ارتفاع األسعار في كل مكان، وبعد أن انتقلت االحتجاجات إلى صفوف فئات خاصة، كالمحاربين المتقاعدين الذين 
حجوا إلى الرباط مؤخرا، للمطالبة بالزيادة في أجور تقاعدهم، بعد عجزهم عن مواجهة الغالء، تم قمعهم بشكل مؤسف)..(، 
وإذا كان من الصعب إسكات األفواه الجائعة بعد الزيادات التي عرفتها المواد األساسية، فإن الطين يزداد بلة مع توالي الزيادة 

في سعر المحروقات، حيث ارتفع سعر البنزين من جديد هذا األسبوع، ما يجعل المعركة، معركة للجيوب الفارغة)..(.

التفاصيل  في  ركن  »بين  السطور«

إخباري تحليل  الكبار تحت األضواء الرابحون 
جائحــة»كــورونـــا« مــن 

التقـارير الـتي تمـهد لسقـوط الوزيـر
وهـــبي  اللطـــيف  عبـــد  14 3
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1610 من 3 إلى 9 يونيو 2022

بقلــم               الطيب العلوي

مـــن »يهـــنئ« 
الشعب على صبره ؟

»األســبــوع«،  جــريــدة  صفحات  عبر  اعــتــدنــا 
الشائعة  املواضيع  عــن  اإلمــكــان  بقدر  االبتعاد 
مع  املــنــابــر)...(،  معظم  لدن  من  آنيا  واملطروحة 
تجنب إسقاط نفس املسائل التي سبق وطرحناها، 
من أجل تمرير الرسالة دفعة واحدة)...( دون خلق 
املعيشة  غــاء  إشكالية  أن  إال  الــقــراء،  لــدى  امللل 
بإقحامها  وتلزمنا  نفسها  تفرض  اليوم  أصبحت 

في خانة االستثناءات..
وإنما  ــده،  وح املغرب  يهم  ال  الوضع  أن  أكيد 
ثمن  لهيب  بني  تعاني،  التي  الــدول  من  العديد 
الغذاء  ألسعار  املتواصل  واالرتــفــاع  املحروقات 
التي تزيد الحكومات ضغوطات، مهددة  واملعيشة 
في نفس الوقت بانفجار كل اضطراب)...(، والدفع 

بالكل نحو االنهيار.
كّنا قبل وقت قريب قادرين على عّدها وتسميتها: 
فقد  اآلن،  أما  والسكر و»ماطيشة«،  والزيت  الخبز 
باملواد  تسميتها  على  االقتصار  ُيستسَحن  أصبح 
فاألسعار  الئحتها)...(،  لطول  نظرا  الغذائية، 
ارتفعت بأكثر من 50 % مقارنة مع منتصف سنة 
2020، ارتفاعات صاروخية، والتي حسب صندوق 
األوســط  الشرق  دول  مع  تجعلنا  الــدولــي،  النقد 
األكثر  األمــامــيــة  الصفوف  فــي  إفريقيا  وشــمــال 
للحرب  نتيجة  جــاءت  وســواء  للصدمات،  عرضة 
االضطرابات  أو  الجفاف،  أو  األوكرانية  الروسية 
االقتصادية)...(،  اإلدارة  ســوء  أو  االجتماعية، 
»بلومبرغ«  وكالة  طرف  من  تصنيفنا  بسبب  أو 
األمريكية من بني الدول التي يعيش عدد كبير من 
إلى  االفتقار  مع  الحضرية  املناطق  وسط  سكانها 
الذي  الشيء  الوقت،  نفس  في  النفطية  الثروات 
مواصلة  في  معاناة  األكثر  الدول  بني  من  يجعلنا 
دعم املواد الغذائية واملحروقات، أي كل املحركات 

املساعدة على كبح السخط الشعبي.
هذا فيما يخص ما جرى وما يجري، و»الّلي عطا 
هلل عطاه«، أما اآلن، يبدو أن هذا الحقل، ومواضيع 
نقاش اآلخرين حولنا)...(، تم استبدالها بموضوع 
من نوع آخر، يتعلق بخروج املتظاهرين، يوم األحد 
غاء  ضد  البيضاء  الدار  في  لاحتجاج  املاضي، 
املعيشة، متحّدين قرار املنع الصادر عن السلطات 
بمبرر الحفاظ على األمن والنظام العاّمني، تحّدي 
ونكتفي  أسبابه)...(،  تحليل  في  عليكم  نطيل  لن 
االجتماعية  »الجبهة  تنسيقية  بــه  جــاءت  بما 
»يكشف  املنع  قرار  بأن  املقر  بيانها  في  املغربية« 
الحقوق والحريات، هو  القمع والتضييق على  أن 

اختيار ممنهج«.
القائل  األشــخــاص  وضعنا  إذا  األخــيــر،  في 
بني  من  املنع،  قرار  رغم  للتظاهر  خرجوا  الذين 
1 % من املغاربة الذين يعانون من مرض انفصام 
األسبوع  هــذا  عنه  كشف  عــدد  الشخصية)...(، 
النفسي، في حني يوجد على صعيد  الطب  مؤتمر 
العالم بأسره 24 مليون مريض فقط)...(، أي واحد 
يبقى  الذي  الحوار  فإن  300 شخص،  كل  بني  من 
السلسلة  إطار  في  تهنئته  هو  الباقي،  مع  علينا 
بيننا  فيما  نتبادلها  التي  التهاني  من  الطويلة 
طوال العام)...(، تهنئته أوال على عتقه من مرض 
التي  العزيمة  على  وأخيرًا  الشخصية،  انفصام 
ضغوط  ملواجهة  صباح  كل  عليها  يستيقظ  صار 
يستحق  والــتــي  تــرحــم،  ال  أســعــار  وســط  الحياة 
على  دولية  وأخــرى  وطــنــيــة)...(،  جائزة  عليها 
اليومية دون الحق في الصراخ وال  تحمل األعباء 

االحتجاج وال الغضب.

يبني  السنتيسي 
مدينة إنتاج إعالمي 

في الولجة
الرباط. األسبوع

امللك محمد  غير بعيد عن برج 
تشييده  يــتــم  ــذي  ــ ال الـــســـادس 
يعكف  خــــاصــــة)..(،  بــعــنــايــة 
ــس الــســنــتــيــســي، رئــيــس  ــ إدريـ
النواب،  الفريق الحركي بمجلس 
الشعبية  الحركة  حزب  و»حكيم« 
تدبير  مهمة  لــه  أســنــدت  الـــذي 
املقبل  الوطني  املؤتمر  تناقضات 
اللمسات  وضــع  على  لــلــحــزب، 
لإلنتاج  عماق  ملشروع  األخيرة 

اإلعامي والسمعي البصري.
غير  كبيرة  معطيات  أن  ورغم 
ــوضــوع،  مــســربــة حـــول هـــذا امل
أكــدت  مطلعة  مــصــادر  أن  إال 
اللبنة  وضـــع  السنتيسي  أن 
إعــامــي،  إنــتــاج  ملدينة  األولـــى 
بـــاســـتـــوديـــوهـــات عـــمـــاقـــة، 
وبــمــواصــفــات عــاملــيــة، وقــاعــات 
غير  وتجهيزات  لإلنتاج،  كبرى 
والبنية  الكواليس  في  مسبوقة 
االستقبال  وبــنــيــات  التحتية، 
الترويج  عــدم  ورغـــم  املــرافــقــة، 
القائل  الــزوار  أن  إال  للمشروع، 
معاينة  مــن  تمكنوا  ــذيــن  ال
إنــجــازه، شهدوا  تــم  مــا 
استوديوهات  بوجود 
تلك  غرار  على  عاملية 
لإلنتاجات  املخصصة 
العاملية  السينمائية 
الضخمة، ونشرات 
األخــــبــــار، 
و»الـــويـــب 

تي. في«.

 صورة 
تعـــــــليق  و

خطورة مظاهرات 
المتقاعدين 
العسكريين 

الصطدام  توثق  خطيرة  صــورة 
خطير بين املتقاعدين العسكريين، 
للمطالبة  للرباط  حجوا  الــذيــن 
بالزيادة يف معاشاتهم، وبين رجال 
األمن، الذين كانوا مضطرين لتفريق 
فهل  املظاهرات..  من  النوع  هذا 
هذه  مثل  لتفادي  العقالء  يتدخل 

الصور وغيرها كثير ؟

بنعبد اهلل يتجه نحو الخلود في منصب 
األميــن العــام

الرباط. األسبوع

يتجه نبيل بنعبد هلل، األمني العام لحزب 
على  استمراره  نحو  واالشتراكية،  التقدم 
خال  لـ»الكتاب«،  العامة  األمــانــة  رأس 
في  تنظيمه  املنتظر  الــوطــنــي  املــؤتــمــر 

األشهر املقبلة.
وقال بنعبد هلل خال لقاء نظمته 

التطواني«  »الفقيه  مؤسسة 
ــدى عــدم  ــ ــســا، أنـــه أب ب
ــتــرشــح  ــي ال ــه فـ ــت ــب رغ
وإنهاء  جــديــدة  لــواليــة 
ــام  مـــســـاره كـــأمـــني ع
للحزب، إال أن مكونات 
»الكتاب« كان لها رأي 

آخر جعله يفكر في االستمرارية، وخاصة بعد 
الدعم الذي تلقاه من أعضاء املجلس الوطني، 
وأشار إلى أن الحزب يضم العديد من الوجوه 
السياسية والكفاءات التي تتوفر على 
وبإمكانها  مهم،  سياسي  رصيد 
تحمل مسؤولية األمانة العامة.
تيار  يــطــالــب  املــقــابــل،  ــي  ف
»ســنــواصــل الــطــريــق« داخــل 
واالشتراكية،  التقدم  حــزب 
بعدم التجديد لنبيل بنعبد هلل 
املقبل،  الوطني  املؤتمر  خال 

وفتح الباب أمام قيادة 
على  ــادرة  ق جديدة 
الخافات  تذويب 

الداخلية.

تقارير صحفية تنبه إلى تطاول اإلخوة أبو زعيتر
 عـــلى الرمـــوز الملـــكية 

الرباط. األسبوع

صدرت  املاضي،  أبريل  من  الرابع  ))في 
السماح  بعدم  الداخلية  لــوزيــر  تعليمات 
بتوزيع مساعدات أو مواد غذائية بمناسبة 
انطاقة  امللك  يعطي  أن  قبل  رمضان  شهر 
حملة توزيع الدعم للفئات االجتماعية األكثر 
في  تفاخروا  زعيتر  اإلخــوة  لكن  هشاشة، 
بهم،  الخاصة  االجتماعي  التواصل  شبكات 
امللك  إطــاق  قبل  املساعدات  قفف  بتوزيع 
 5 1443 في  محمد السادس لعملية رمضان 

أبريل 2022 بمناسبة شهر رمضان((.
صحفي  تقرير  من  مقتبسة  أعاه  الفقرة 
ــادر عــن املــوقــع اإلعــامــي القوي  قــوي ص
حيث  الواسعة،  الشهرة  ذي  »هسبريس«، 
ــطــوال عـــن الــتــصــرفــات  ــاال م ــق خــصــص م
هذه  وأخطر  زعيتر،  أبو  لإلخوة  الخطيرة 
املقال  قدمه  الــذي  الجرد  هو  التصرفات، 
امللكية،  ــرمــوز  ال على  للتطاول  املــذكــور 
اإلخوة  فـ))مع  امللكي«،  »التاج  وأبرزها 
أبــو زعــيــتــر أصــبــح هــذا الــشــعــار عامة 
األزياء  بماركات  الخاصة  تلك  مثل  تجارية 
الكبرى أو مصنعي السيارات الكبرى التي 
إلى  بهم  الوقاحة  وصلت  لقد  يحبونها.. 
طبع الشعار امللكي على صنادل باستيكية 
املاكمة  قفازات  وعلى  بكر،  أبو  يرتديها 
والبدلة الرياضية الخاصة بعثمان، دون أن 

العرش  رمز  وأصبح  شخص..  أي  يتحرك 
موضوع تقليد بشع وال يبدو أن هذا يصدم 

حراس املعبد.
وتحريف  للحقيقة  تغيير  هو  نشهده  ما 
الرغم من  املغرب على  في  امللكية  يطال شعار 
أن له طابعا وطنيا ال يمكن انتهاكه مثل العملة 

على سبيل املثال(( يقول املصدر نفسه.
وسائل  في  صدى  وجد  الذي  املقال  نفس 
ــوة زعيتر ال  إعــام دولــيــة، قــال بــأن ))اإلخـ
الفيديو  مقاطع  من  املزيد  إنتاج  عن  يكفون 
في  يتيهون  املتابعني  أن  درجة  إلى  والصور 
في  بالتجول  ويفاجئون  الصور،  من  دوامة 
سيناريو  مثل  والفضة،  الذهب  من  شــوارع 
فيلم تندفع فيه السيارات الفاخرة باستمرار 
وتتوالى  قرآنية..  آليات  صوتية  خلفية  مع 

املتسولني  مــع  املــثــال  سبيل  على  املشاهد 
وهم  الخيرية  املساعدات  لهم  ُتقدم  الذين 
يرتدون مابس فاخرة، مثل كريستيان ديور، 
السريعة بحراس  للوجبات  افتتاح مطعم  أو 
شخصيني ألبو بكر، أما عثمان، فيظهر نفسه 
في جلسات إطاق نار بمسدس على األراضي 
األمريكية، وتارة أمام ضريح محمد الخامس، 
امللكية،  املقبرة  بجوار  املتوقفة  سيارته  قرب 

وهو ما لم يجرؤ أحد على فعله((.
وحساسا  محرجا  الضرر  أصبح  ))لقد 
التصرف  الوطنية  الصحافة  على  ويصعب 
ــول مــوقــع  ــق ــودة((، ي ــ ــوج ــ ــهــا غــيــر م ــأن وك
أن  سبق  »األسبوع«  أن  علما  »هسبريس«، 
نبهت بدورها إلى خطورة تصرفات الصديق 

املقرب، الذي بات يقلد امللك)..(.

السنتيسي بنعبد اهلل



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
3 العدد: 1610 من 3 إلى 9 يونيو 2022

كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع

يوضح  تقريرا  املنافسة  مجلس  أصــدر 
املتعلقة  واملالحظات  االختالالت  خالله  من 
بشبكة املختبرات وسوق املستلزمات الطبية 
وسجل  بـ»كورونا«،  املرتبطة  والكواشف 
الفاعلني  الفعالة بني  املنافسة  غياب شروط 
في  »كوفيد«  الفيروس  فحوصات  في سوق 
دون  تحول  تنظيمية  حواجز  تواجد  ظل 
ضمان ولوج سلس وفعال ومنصف ملختلف 
البيولوجية  بالتحاليل  الخاصة  املختبرات 
الطبية، الخاضعة ملساطر ترخيص متغيرة 

باستمرار.
أحمد  يــتــرأســه  الـــذي  املجلس  واعــتــبــر 
يجب  الفحوصات  أسعار  تحديد  أن  رحو، 
لهوامش  منطقية  مستويات  يضمن  أن 
فاعلني  دخول  لتشجيع  التحفيزية،  الربح 
جدد إلى السوق، كما يجب أال يقتصر على 
الخاصة  املختبرات  ربح  هوامش  تسقيف 
يشمل  بل  الطبية،  البيولوجية  بالتحاليل 
السلسلة،  املتدخلني في  نطاقه أيضا جميع 
ال سيما منتجي وموردي الكواشف واملواد 
إلجــراء  الــضــروريــة  الطبية  االستهالكية 
اعتماد  ــى  إل داعــيــا  »كــوفــيــد«،  فحوصات 
مقاربة استباقية واحترازية تمنح األفضلية 
عبر  جــدد،  فاعلني  وجــه  في  السوق  لفتح 
واالنفتاح  الــولــوج  ــروط  ش مــن  التخفيف 
للكشف  جديدة  تكنولوجيات  تقنيات  على 
الكشف  فحوصات  وخاصة  الفيروس،  عن 
وتعزيز  تفشيه  مــن  الحد  بهدف  الــذاتــي، 
الالزمة  التدابير  اتخاذ  مع  منه  الوقاية 

لضمان حسن استخدامها.
الخاصة  املختبرات  أن  التقرير  وأكــد 
للغاية،  عالية  ربح  هوامش  تحقيق  تواصل 
حجم  حسب  األربـــاح  هــذه  تختلف  حيث 
وقيمة  املنجزة  الفحوصات  وعدد  املختبر 
أن  اآلراء  بعض  كشفت  وقــد  االستثمار، 
ربــح  هــوامــش  حققت  املــخــتــبــرات  بــعــض 
الحكومة  تسقيف  مــن  الــرغــم  على  كبيرة 
وتختلف  »كـــورونـــا«،  فحوصات  ألســعــار 
وعدد  املختبر  نــوع  حسب  الهوامش  هــذه 
الستثمار  إجــراؤهــا  تم  التي  الفحوصات 
أظهرت  كما  مختبر،  كل  طرف  من  املعتمد 
الصافية  النتائج  قيمة  أن  الــحــســابــات 
السنوية للمختبرات الخاصة التي يمكن أن 
تصل إلى أكثر من 1.7 مليون درهم في حالة 
إجراء جميع الفحوصات، رغم أن الحكومة 
قامت بتسقيف أسعار فحوصات »كوفيد«. 

املختبرات  قائمة  تحيني  املجلس  ويقترح 
الطبية،  البيولوجية  بالتحاليل  الخاصة 
الوطني  املــعــهــد  ــة  ــواب ب عــلــى  ــنــشــورة  امل

تسهيل  قصد   ،2021 شتنبر  منذ  للصحة 
وإضافة  املواطنني،  لصالح  املعلومة  توفير 
لكل  بها  املعمول  األســعــار  عــن  معلومات 
جميع  يمكن  وبشكل  الفحوصات،  من  نوع 
وإجراء  البوابة  إلى  الولوج  من  املواطنني 
املــقــارنــة والــعــثــور على أفــضــل األســعــار، 
وستساهم هذه الخطوة في إزالة الغموض 
تنافسية  وتحفيز  األسعار  وضعية  بشأن 

سوق فحوصات »كوفيد«.
توزيع  في  اختالل  املجلس وجود  وكشف 
بإجراء  لها  املرخص  الخاصة  املختبرات 
وسط  جهات  عرفت  حيث   ،PCR فحوصات 
املختبرات  عدد  في  كبيرا  ارتفاعا  اململكة 
مقارنة مع الجهات األخرى، ال سيما جهتي 
مختبرا،   82 بـــ  سطات   - البيضاء  الــدار 
مختبرا،   61 بـ  القنيطرة   - الرباط  وجهة 
مختبرا،   40 -الحسيمة  تطوان   - وطنجة 
وجهة مراكش - أسفي بـ 20 مختبرا، بينما 
من  جــدا  قليل  عــددا  أخــرى  جهات  سجلت 
املختبرات املرخص لها بإجراء الكشف عن 
فيروس »كورونا«، مثل جهة درعة تافياللت 
الساقية  العيون  جهة  ثم  مختبرات،   3 بـ 
وادي  والداخلة  نون،  واد  وكلميم  الحمراء، 
أن  إلى  مشيرا  فقط،  واحد  بمختبر  الذهب 
الفاعلني الخواص في السوق ال يتواجدون 
بنفس الكثافة في جميع الجهات، مما يحد 
من إمكانية ولوج املواطنني إلى الفحوصات 
في جهات معينة، وهذا يبني التوزيع الغير 
املستوى  على  املنجزة  للفحوصات  متكافئ 
من  املائة  في   85 تمركز  لوحظ  إذ  الوطني، 

املختبرات الخاصة في أربع جهات فقط.
وأبرز مجلس املنافسة، أن عملية الولوج 
مجموعة  تــعــرف  املــخــتــبــرات  شبكة  إلـــى 
مهنيي  ممثلو  اعتبر  التي  العقبات،  من 
بدرجة  ُتثنيهم  أنها  البيولوجية،  التحاليل 
بسبب  إليها،  االنضمام  طلب  على  كبيرة 
الحواجز البنيوية واملالية التي قيدت ولوج 
بعض املختبرات الخاصة إلى السوق، حيث 
في  التشخيص  شبكة  على  الولوج  اقتصر 
املختبرات  وعلى  الجائحة،  تفشي  بداية 
وشراء  املواقع  تهيئة  في  استثمرت  التي 
االستهالكية،  واملــواد  والكواشف  املعدات 
البشرية  مــواردهــا  تعزيز  على  وعملت 
الفحوصات،  إلنجاز  مؤهلني  بمستخدمني 
املالية  الجوانب  اعتبار  يمكن  وبالتالي، 
املرتبطة بهذه االستثمارات، بمثابة حواجز 

تحد من الولوج إلى السوق.
في  شركات  أربــع  أن  التقرير،  ــاف  وأض
القطاع الخاص هيمنت على عملية استيراد 
الكواشف املتعلقة بفحص PCR، حيث بلغت 
حصتها السوقية خالل سنة 2021، 80 في 
املائة واستحوذت شركة Masterlab على 
الحصة الكبرى، بعد ارتفاع نسبة وارداتها 

في   39 إلــى   2020 سنة  املائة  في   25 من 
متبوعة  املائة،  في   14 قدرها  بزيادة  املائة، 
 ،»STERIFIL«و »MEGAFLEX« بشركتي
و16   14 الــتــوالــي  على  اســتــوردتــا  اللتني 
 ،PCR فحوصات   كواشف  من  املائة  في 
التي   »IM ALLIANCE« شركة  جانب  إلى 
املستضدات  استيراد  سوق  على  سيطرت 
في   86 بلغت  بنسبة  املصلية  والفحوصات 

املائة سنة 2021.
تسجيل  مسطرة  فــإن  املجلس،  وحسب 
الطبية  واملستلزمات  املخبرية  الكواشف 
تتم بالبطء والتأخير، إذ يستغرق الحصول 
 12 الكاشف،  لتوزيع  ترخيص  شهادة  على 
منح  يتطلب  بينما  أقــصــى،  كحد  شــهــرا 
رخصة توزيع املستلزمات مدة ستة أشهر، 
التراخيص  وضعية  تحليل  يكشف  حيث 
كواشف  لعرض  الــوزارة  قبل  من  املمنوحة 
الفحوصات في السوق، تلبية 136 طلبا من 
معنيون  فاعلون  به  تقدم  طلبا   347 أصل 
مارس  شهر  بني  ما  املمتدة  الفترة  خــالل 
كواشف   6 بمعدل   ،2021 ودجنبر   2020
رخص لها كل شهر، وهو ما يطرح العديد 
محددة  أرقام  غياب  ظل  في  التساؤالت  من 
قوبلت  الــتــي  الــطــلــبــات  بــشــأن وضــعــيــة 

بالرفض.
الضروري  من  أنــه  رحــو  مجلس  ــرى  وي
الذي  التشريعي  اإلطــار  وتبسيط  مراجعة 
األســواق،  في  املنتوجات  هذه  طرح  يؤطر 
لالحتياجات  السريعة  االستجابة  أجل  من 
التراخيص  بفعالية  التذكير  مع  الجديدة، 
الوصية  الوزارة  التي تمنحها  االستثنائية 
خالل  األســواق  في  املنتوجات  هذه  لطرح 
إطــار  وضــع  ــى  إل داعــيــا  الجائحة،  فــتــرة 
كواشف  تسويق  على  يشجع  تشريعي 
تحمالت  دفــاتــر  وضــع  خــالل  مــن  مغربية 
للكواشف  العلمية  الهيئة  مع  بالتعاون 
مع  الــوزارة،  قبل  من  املعينة  واملختبرات 
االعتماد على التطورات في هذا املجال على 
مسطرة  بتسريع  وطالب  الدولي،  املستوى 
الكواشف  تسجيل  شهادات  على  الحصول 
التشخيصية واملستلزمات الطبية، ال سيما 
خالل األزمات الصحية، إذ يشكل الحصول 
وجيز،  وقــت  في  التسجيل  شهادات  على 
خطوة ال تعود بالنفع على املرضى فحسب، 
وإنما تساهم في تحسني القدرة التنافسية 
السوق،  إلــى  ولوجها  وضمان  للشركات 
األكثر  منها  الصغرى  املــقــاوالت  وخاصة 
للكواشف  الوطنية  الــســوق  فــي  تــواجــدا 
إجراءات  أن  معتبرا  الطبية،  واملستلزمات 
مواعيد  غضون  في  تتم  أن  يجب  املوافقة 
في  تتسبب  أال  شريطة  ومــحــددة  معقولة 
انعكاسات سلبية على جودة وسالمة وأداء 

هذه املنتوجات.

وزير  صــراع  في  تصريح  أخطر 
ــي مع  ــب الـــعـــدل عــبــد الــلــطــيــف وه
جمعيات حماية املال العام، هو الذي 
جماعات  ورؤساء  وزراء  إن  فيه  قال 
تعرضوا لالبتزاز عن طريق جمعيات 

حماية املال العام)..(.

كشفت ندوة صحفية خصصت 
الرباط  ــالن  بــدايــة األســبــوع إلع فــي 
عاصمة للثقافة اإلفريقية، عن انسجام 
والشباب  الثقافة  وزيــر  بــني  كبير 
الكبار  واملنتخبني  بنسعيد،  املهدي 
العمدة  وخــاصــة  الــربــاط،  جهة  فــي 
القوية أسماء أغاللو، غير أن املفاجأة 
الكبيرة كانت هي إعالن الكاتب العام 
اإلفريقية  والحكومات  املدن  ملنظمة 
مباسي،  إيلونغ  بيير  جون  املتحدة، 

كـ»مواطن رباطي«.

رئيس  العبدي،  رشيد  يــواصــل 
مجلس جهة الرباط القنيطرة، العمل 
جهوي  مخطط  غياب  في  الظالم  في 
التي ال  مصادق عليه، وهي املعلومة 
أن  كما  املواطنني،  من  كثير  يعرفها 
الرئيس الذي وزع السيارات الفاخرة 
في زمن التقشف، لم ينتبه لغياب هذا 
كبيرة  ملشاكل  سيعرضه  ما  املخطط، 
الخاص  الــنــظــام  بحكم  مستقبال، 

لجهة الرباط)..(.

عــــاقــــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو مــع 
الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة أكــدتــهــا 
املــركــزي  املكتب  مــديــر  تصريحات 
ــاث الـــقـــضـــائـــيـــة، حــبــوب  ــحـ ــأبـ لـ
الشرقاوي، الذي أكد أن »البوليساريو 
مجرد  في  ينحصر  نشاطها  يعد  لم 
االنفصال، بل امتد إلى اإلرهاب، وذلك 
تفكيكها  تم  التي  الخاليا  خالل  من 
الوهمي  الكيان  تواطؤ  تثبت  والتي 
مع الجماعات اإلرهابية النشيطة في 
 ،2008 األندلس  فتح  خلية  املنطقة، 
وخلية املرابطون الجدد، وخلية جبهة 
جنود  وخلية  الصحراوية،  الجهاد 
الــشــرقــاوي  ــول  ق الــخــالفــة«، حسب 
الذي أشار أيضا إلى مقتل اإلرهابي 
على  الصحراوي«  وليد  أبو  »عدنان 

يد القوات الفرنسية.

خافا ملا هو معلن)..(، أكد وزير 
مانويل  خوسيه  اإلسباني  الخارجية 
ألباريس، في حوار مع إحدى الصحف 
الثنائية  املفاوضات  أن  اإلسبانية، 
على  البحرية  الحدود  ترسيم  حــول 
الساحل األطلسي ما زالت جارية بني 
مدريد والرباط، وأن اللجنة املختلطة 
األسابيع  في  أخــرى  مــرة  ستجتمع 

املقبلة.

نفى املتحدث باسم األمني العام 
دوجاريك،  ستيفان  املتحدة،  لأمم 
اليومية،  الصحافية  اإلحاطة  خالل 
في  املتحدة  األمم  بعثة  رئيس  شراء 
الروسي  »املــيــنــورســو«،  الــصــحــراء 
بمدينة  ملــنــزل  إيــفــانــكــو،  ألكسندر 
ــال دوجـــاريـــك: »شــيء  الــعــيــون، وقـ
أوردتـــه  تصحيحه،  أردت  واحـــد 
ــوع  بــعــض وســائــل اإلعــــالم األســب
يشتر  ــم  ل خــاطــئ:  بشكل  ــاضــي  امل
املتحدة  األمم  لبعثة  الخاص  املمثل 
)املينورسو(،  الغربية  الصحراء  في 

منزال في العيون«.

مجلس المنافسة يكشف 
اللوبيات والشركات التي هيمنت 

على أرباح تجارة »كوفيد 19«
رحو

تحت
األضواء

الرابحون الكبار من جائحة »كورونا«



العدد: 1610 من 3 إلى 9 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

الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز آل سعود 
يتحدث للصحفي المغربي المهدي بنونة.

 الداكي يدعو فشـــل شبيــبة بنعــبد الله
إلى التكفل بالنساء 

ضحايا العنف 
الرباط. األسبوع

  

للملك  العام  الوكيل  الداكي،  الحسن  أكد 
لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، 
أن رئاسة النيابة العامة تعمل مع شركائها 
للتكفل  الترابي  البروتوكول  تعميم  على 
بالنساء ضحايا العنف على باقي الجهات، 
وحثت املسؤولني في النيابات العامة على 
واالبتدائيات،  االستئناف  محاكم  مستوى 
العنف  لضحايا  خاصة  عناية  إيــاء  على 
والتفاعل  بهن،  للتكفل  أكبر  جهد  ــذل  وب
بالفورية املطلوبة مع حاالت العنف املرتكبة 
األثر  وترتيب  وقفه  بهدف  وذلــك  ضدهن، 
القانوني في مواجهة املعتدين، إلى جانب 
الشرطة  ملصالح  كتابية  تعليمات  توجيه 
وآليات  سبل  متضمنة  املختصة  القضائية 
تنزيل بروتوكول التكفل بالنساء املعنفات.

خــال  للملك  ــعــام  ال الــوكــيــل  ــح  وأوضــ
تنفيذ  تتبع  إطــار  في  بالرباط  نظم  لقاء 
بالنساء  للتكفل  الــتــرابــي  الــبــروتــوكــول 
عن  املنبثق  العنف،  ضحايا  والفتيات 
»إعان مراكش« )2020(، أن اللقاء يشكل 
التنسيق  تشجيع  إلى  ترمي  بناءة  مبادرة 
والتقائية تدخات جميع القطاعات املعنية 
للنهوض بحقوق النساء، ويسعى لتدارس 
الصعوبات  لتجاوز  السبل  مختلف  وبحث 
في  املهام  ممارسة  تعترض  التي  العملية 
إطار حماية النساء، وأضاف أنه منذ إطاق 
النيابة  رئاسة  عملت  البروتوكول،  هــذا 
على  العامني  الــوكــاء  حــث  على  العامة 
تفعيل مقتضياته، وتسخير كل اإلمكانيات 
ذلك،  لتحقيق  املتاحة  والواقعية  القانونية 
بتنسيق دائم مع كافة املتدخلني والفاعلني، 
وغير  حكومية  وقطاعات  مؤسسات  مــن 
املنتظم  االنعقاد  على  والحرص  حكومية، 
وتفعيل  الــتــنــســيــق  ــجــان  ل الجــتــمــاعــات 

مخرجات هذه االجتماعات.
وتميز اللقاء الذي نظمته رئاسة النيابة 
املــاضــي، بتنظيم  ــعــاء  يــوم األرب الــعــامــة، 
ورشات تتعلق بتجويد اإلجراءات القضائية 
العنف  جــرائــم  لخصوصية  ومــاءمــتــهــا 

ــد الـــنـــســـاء، وتــحــســني  ضـ
الضحايا  النساء  ولــوج 
ــلـــخـــدمـــات األمــنــيــة  لـ
وتبسيط  والقضائية 
تعزيز  ثم  ــراءات،  اإلجـ
املتدخلني  دور مختلف 

فـــي تــفــعــيــل الــحــمــايــة 
ــات  ــي ــان ــك وتــوفــيــر اإلم

لتجويد  الضرورية 
الــــــخــــــدمــــــات 

والتكفل بهن.

الرباط. األسبوع

للشباب  امللتقى الدولي  تحول 
الشبيبة  مــنــظــمــة  نــظــمــتــه  ــذي  ــ ال
نهاية  طنجة  بمدينة  االشتراكية 
اشتباك  إلـــى  املــاضــي،  األســبــوع 
التركي  ــد  ــوف ال ــني  ب بــدنــي عــنــيــف 
ــكــردي، أمــام أعــني نبيل  والــوفــد ال
بنعبد هلل، األمني العام لحزب التقدم 

واالشتراكية.
ويـــعـــود ســبــب هـــذا االشــتــبــاك 
الذي  املشحون  الجو  إلــى  العنيف 
طــبــع تـــواجـــد الــوفــديــن الــتــركــي 
من  املنظم  امللتقى  بهذا  والــكــردي 
واالشتراكية،  التقدم  شبيبة  قبل 
املحسوب  الكردي  الوفد  قام  حيث 

باستفزاز  »املسلح«،  الجناح  على 
حول  إشاعات  بترديد  التركي  الوفد 
له  يتعرض  ــذي  ال والتنكيل  القتل 
الجيش  يد  على  تركيا  في  األكــراد 
النظامي، وهي مزاعم اعتبرها الوفد 

وأن  صحيحة،  وغير  كاذبة  التركي 
وال  التركي  الشعب  من  جزء  األكراد 
املساس  أو  بهم  التنكيل  أبدا  يمكن 
الوفد  واصفا  الدستورية،  بحقوقهم 
الكردي الذي حضر إلى مدينة طنجة 

الكردية  العصابة  مــن  بـ»تشكيل 
اإلرهابية التي تحاول االنفصال عن 

الوطن«.
ــذا الــخــطــأ الــجــســيــم الـــذي  ــ وه
بحضور  بالسماح  املنظمون  ارتكبه 
عناصر  جانب  إلــى  التركي  الوفد 
انسحاب  ــى  إل وأدى  ــراد،  ــ األك مــن 
املنظمني  فشل  يؤكد  التركي،  الوفد 
للملتقى  األولــى  ــدورة  ال تنظيم  في 
لم  ــه  ألن بطنجة،  للشباب  الــدولــي 
إلى  الــدعــوة  وهــي  أهــدافــه،  يحقق 

السام العاملي والتعايش.
أن  الحاضرين  بعض  اعتبر  ــد  وق
باستدعاء  »الكتاب«  قيام شبيبة حزب 
األكراد املعارضني لتركيا للمشاركة في 
ملتقى دولي في طنجة، قد يسبب أزمة 
دبلوماسية للمملكة مع جمهورية تركيا 

التي ال تعترف بجبهة البوليساريو.

اشتباكات عنيفة بين األتراك واألكراد في ملتقى الشبيبة االشتراكية

الداكي

الرباط. األسبوع

الظفر  إلى  الحضري،  للنقل  »ألزا«  شركة  تسعى 
عقدها  انتهاء  رغم  للقطاع  املفوض  التدبير  بصفقة 
خال  واألخطاء  االختاالت  من  مجموعة  وارتكابها 
عقدها  بتجديد  حظيت  بعدما  املاضية،  السنوات 

مرتني في عهد العمدة السابق العربي بلقايد.
فبعد تصريحات وزير الداخلية حول إعادة النظر 
في مجال التدبير املفوض في قطاع املاء والكهرباء، 

املجال  وفتح  الكبرى  الشركات  عهد سيطرة  وإنهاء 
زال  ال  القطاع،  على  للمنافسة  الوطنية  للمقاوالت 
الثغرات  من  الكثير  يعاني  الحضري  النقل  قطاع 
بعض  ترتكبها  الــتــحــمــات  لــدفــتــر  ــات  ــخــروق وال

الشركات أبرزها »ألزا«.
الحضري  للنقل  »ألزا«  شركة  مشاركة  وطرحت 
الترابية  الجماعات  أطلقتها  التي  الصفقة  في 
بمراكش، العديد من التساؤالت حول أسباب دخول 
الصفقة  على  للمنافسة  اإلسبانية  الشركة  هــذه 
بالرغم من الخروقات التي سجلها املجلس األعلى 
لشروط  مراجعة  يتطلب  مما  عليها،  للحسابات 

املشاركة في الصفقات)..(.
سابق،  تقرير  في  كشف  أن  للمجلس  سبق  وقد 
خروقات بالجملة في قطاع النقل الحضري بمراكش، 
كفاية  وعدم  الحافات،  أسطول  تقادم  رأسها  على 
االستثمار وفق دفتر التحمات، وتركيز الشركة على 
العمليات املالية عوض جودة خدمة النقل العمومي.
تقدمت  أن  العام،  املال  حماية  لشبكة  سبق  كما 
بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة، لفتح تحقيق مع 
شركة »ألزا«، بسبب االختاالت الحاصلة في التدبير 
رصدتها  والتي  والنظافة،  النقل  لقطاعي  املفوض 

تقارير املجلس األعلى للحسابات سنة 2013.

ما هذا يا وزير الداخلية ؟

رغم خروقاتها.. شركة »ألزا« تسعى للظفر بصفقة مراكش

الرباط. األسبوع

املجموعة  رئــيــس  بــوانــو،  هلل  عبد  انتقد 
توقيف  والتنمية،  العدالة  لحزب  النيابية 
»رامــيــد«  مثل  اجتماعية  لبرامج  الحكومة 
التجويد  أن  واعتبر  األرامل،  ودعم  و»تيسير« 
وإلغاء  ما سبق  القطيعة مع  يعني  ال  املطلوب 
في  وساهمت  إيجابي،  أثــر  لها  كــان  بــرامــج 

من  واسعة  لشريحة  الشرائية  القدرة  دعم 
الفئات، بل يهم أساسا تثمني املكتسبات 
واملمارسات الفضلى وفق مقاربة جديدة، 
امللكي من خال  الخطاب  أكده  وهذا ما 
املكاسب  تثمني  ضـــرورة  على  الحث 

واالستفادة من التجارب الناجحة.
وقال بوانو: »إن إعان الحكومة 

ــاء الــبــرامــج  ــغ ــرار إل ــ ــن ق ع
دون  واحــدة  دفعة  الثاثة 

ــرار  ق ــي  ف ذلـــك  تضمني 

رسمي يحدد دواعي وأسباب اإللغاء والبدائل 
من  املحققة  املكتسبات  لتحصني  املقترحة 
تنزيلها، يؤكد ارتباك الحكومة في تنزيل ورش 
الحماية االجتماعية، خاصة وأن اإللغاء تم في 
ذلك  إلى  دعا  كما  تشاركية  مقاربة  أي  غياب 

امللك في خطاب العرش األخير«.
الفئة  % من   50 أن  وأوضح نفس املصدر، 
من  ينحدرون  البرامج،  هــذه  من  املستفيدة 
املستفيدين  من   %  91 أن  كما  القروي،  العالم 
إلغاء  أن  ذلك  مدقع،  فقر  في وضعية  يعيشون 
الضمان  بنظام  وتعويضه  ــد«  »رامــي
املنخرطني  على  يوجب  االجتماعي 
أداء مساهمة شهرية سيتعذر على 
معظمهم أداءها، وبالتالي، تكريس 
االجتماعية  الهشاشة  وضعية 

التي يعيشونها. 
النيابية  املجموعة  رئيس  وأكد 
التراجع  أن  لـ»البيجيدي«، 
ــدعــم  عـــن بـــرامـــج ال
ــي  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ

»تيسير« ودعم األرامل، يعد  املرتبطة ببرنامج 
الشرائية  القدرة  من  سيحد  حقيقيا  إشكاال 
بالعالم  خاصة  حاليا،  منه  املستفيدة  للفئات 
من  العريضة  الشريحة  يمثل  الــذي  الــقــروي، 
نظام  تحويل  أن  ــى  إل إضــافــة  املستفيدين، 
الصندوق  ــى  إل ــد«  ــي »رام الطبية  املــســاعــدة 
عن  تراجعا  يعد  االجتماعي،  للضمان  الوطني 
الفئة مع غياب اإلعان  بعض املكتسبات لهذه 
عن بديل لاستفادة املباشرة دون أدنى اشتراك 
االجتماعي  الضمان  صــنــدوق  أن  العلم  مــع 
غير  استرجاع  مادية مع  أداء مساهمة  يتطلب 
كلي، وأوضح أن تحويل نظام املساعدة الطبية 
أن  االجتماعي من شأنه  الضمان  إلى صندوق 
االستفادة  من  الفقراء  من  عريضة  فئات  يحرم 
من هذا البرنامج، خاصة الغير قادرة على أداء 
مشددا  قــارة،  شهرية  ومساهمات  اشتراكات 
إلغاء  قرار  تنفيذ  عاقة  توضيح  ضرورة  على 
واملساعدة  و»تيسير«  األرامـــل  دعــم  بــرامــج 
السجل  تفعيل  ــورش  ــ ب ــد«  ــيـ »رامـ الــطــبــيــة 

االجتماعي املوحد.

العجز التجاري للمغرب يتعدى 
سقف 91 مليار درهم خالل 4 أشهر
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أوضح مكتب الصرف، أن العجز 
مليار   91.04 بلغ  للمغرب  التجاري 
األولى  األربعة  األشهر  خال  درهم 
من السنة الجارية، مسجا ارتفاعا 
بـ 43.6 في املائة مقارنة مع الفترة 

نفسها من سنة 2021.
يعزى  العجز  هذا  أن  وكشف 
ارتفاعا  الــواردات  تسجيل  إلى 
مليار   230.05 إلــى   %  37.8  +(
درهم( أكبر من الصادرات )+ 34.2 % 
درهم(، مضيفا  مليار   139.01 إلى 
خسارة  سجل  التغطية  معدل  أن 
بـ 1.6 نقطة ليستقر عند 60.4 في 

املائة.
فــإن  ــرف،  ــص ال مكتب  وحــســب 
الــســلــع  واردات  ــي  فـ ــادة  ــ ــزي ــ ال

املنتجات،  مجمل  تهم  والبضائع 
تضاعفت  الطاقية  الفاتورة  وأن 
جراء  درهــم،  مليار   43.79 لتبلغ 
الزيادة امللحوظة أساسا في مادتي 
مليار   12.14  +( والفيول  الغازوال 
األسعار  الرتــفــاع  بالنظر  درهـــم( 
التي تضاعفت تقريبا )8.833 درهم 
للطن(،  درهم   4.490 مقابل  للطن 
املستوردة  الكميات  سجلت  كما 
كما  املائة،  في   15.8 بنسبة  زيــادة 
ارتفعت  الغذائية  املــواد  واردات  أن 
هذا  ويعزى  املائة،  في   25.4 بنسبة 
من  املشتريات  نمو  ــى  إل ــاع  ــف االرت
 2.27 عند  استقرت  والتي  الشعير 
واردات  بلغت  بينما  درهــم،  مليار 
املنتجات شبه املصنعة زيادة بنسبة 
53 في املائة نتيجة ارتفاع مشتريات 
األمونياك، وشهدت واردات املنتجات 
الخام ارتفاعا بنسبة 72.6 في املائة، 

يوضح مكتب الصرف.

المعارضة تنتقد تحويل نظام »راميد« و»تيسير« 
االجتمــاعي الضمــان  لصنــدوق 

بوانو
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كـواليـس  األخبــار

أزمة داخلية في حزب االستقالل بين تيار ولد الرشيد ونزار البركة 

الرباط. األسبوع

ــال أزمــة  ــق ــزب االســت يــعــيــش حـ
ــادات الــحــزب رغم  ــي داخــلــيــة بــن ق
من  عناصر  تروجها  التي  األخــبــار 
الحزب بأنه ال وجود ألي خافات بن 

القيادات.
ــد الـــخـــاف داخــــل حــزب  ويــشــت
الرشيد  ولــد  تــيــار  بــن  االســتــقــال 
نزار  وأنصار  القيادات،  بعض  رفقة 
في  العام  األمن  البركة، بسبب فشل 
فرض مواقف الحزب داخل التحالف 
رضى  عدم  إلى  باإلضافة  الحكومي، 

وزراء  تــدبــيــر  عــلــى  االســتــقــالــيــن 
يشرفون  التي  للقطاعات  »املــيــزان« 
تطالب  القيادات  جعل  مما  عليها، 
داخــل  لجنة  بتشكيل  الــعــام  ــن  األم
بن  العاقة  بتدبير  تكلف  الــحــزب، 
الحزب والحكومة، وإدارة املفاوضات 
املتعلقة بتعين كتاب الدولة، خاصة 
عليها  يشرف  التي  الحقائب  وأن 

االستقال هزيلة.
واملواضيع  القضايا  من  العديد 
صفيح  على  االستقال  حزب  جعلت 
مطالب  ظـــل  فـــي  خــاصــة  ســـاخـــن، 
ــدد أعــضــاء  ــ ــبــعــض بــتــقــلــيــص ع ال
النواب  واستبعاد  الوطني،  املجلس 
مما  املجلس،  البرملانين من عضوية 

قبل  تتطور  قد  داخلية  خافات  فجر 
عقد املؤتمر الوطني املقبل.

في  التعديات  مسألة  خلقت  كما 
النظام األساسي للحزب، خافات بن 
قيادات اللجنة التنفيذية، خاصة وأن 
العامة تسعى إلدماج ممثلن  األمانة 
ضمن  الفاسي  الواحد  عبد  تيار  عن 
يرفضه  الذي  األمر  اللجنة،  عضوية 

األعضاء الحاليون.
هذا، وعقدت األمانة العامة للحزب 
اجتماعا مع قيادات اللجنة التنفيذية 
املؤتمر  ترتيبات  ــة  دراسـ أجــل  مــن 
على  واملصادقة  املقبل،  االستثنائي 
مشروع التعديات وبعض مقتضيات 

النظام األساسي.

الرباط. األسبوع

االشتراكي  االتحاد  حزب  بن  العاقة  تعرف 
واملعاصرة،  األصالة  وحــزب  الشعبية،  للقوات 
عبد  العام  األمــن  إخفاء  بسبب  ملحوظا  توترا 
اللطيف وهبي، لنتائج تقرير املهمة االستطاعية 
التي قامت بها لجنة برملانية للوقوف على أوضاع 

املغاربة العالقن في سوريا والعراق.
جريدته  عــبــر  ــراكــي  االشــت ــاد  ــح االت وانــتــقــد 
الرسمية، قيام الوزير وهبي بإصدار كتاب خاص 
تحت عنوان: »الجريمة السياسية وحماية الطفل«، 
املهمة  تقرير  نتائج  الثاني  قسمه  في  يتضمن 
مناطق  في  العالقن  املغاربة  حول  االستطاعية 

التوتر بسوريا والعراق.
األمن  أن  الحزب  واعتبر 
مهام  خرق  لـ»البام«  العام 
وأخــل  البرملانية،  اللجن 
أشغالها  واستغل  بالسرية، 
مخالفة  في  إليه،  ونسبها 
املجلس  ــرار  ــق ل صــريــحــة 
الدستوري الذي يوصي 
التقارير  نسبة  بعدم 
ــصــدر بــاســم  ــي ت ــت ال
أشغالها  أو  اللجن 

إلى نائب بعينه.

كتاب وزير العدل يغضب 
االتحاد االشتراكي 

وزير الدفاع اإلسرائيلي 
يعود إلى المغرب 

الرباط. األسبوع

الدفاع  وزير  أن  إسرائيلية،  إعامية  مصادر  أفادت 
جديدة  بــزيــارة  سيقوم  غانتس،  بيني  اإلسرائيلي 
وتعزيز  عسكرية  صفقات  إبـــرام  أجــل  مــن  للمغرب 
وزير  سيلتقي  حيث  البلدين،  بن  األمني  التعاون 
املكلف  املنتدب  والوزير  بوريطة،  ناصر  الخارجية 

بالدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي.
في  املتخصصة  »ديفينسيا«  صحيفة  وكشفت 
القتناء  يسعى  ــغــرب  »امل أن  العسكرية،  ــشــؤون  ال
ترسانته  تعزيز  أجل  من  اإلسرائيلية،  كروز  صواريخ 
الحربية لساح الجو امللكي، وتحديث مقاتاته بأحدث 
املغربية  »اململكة  أن  وأضافت  الطيران«،  إلكترونيات 
العــتــراض  املخصص  ــدفــاع  ال نــظــام  بــشــراء  مهتمة 
املسيرة  والطائرات  املدى،  الصواريخ قصيرة  وتدمير 
قدراتها  لتعزيز  والــقــذائــف، 
الجدار  وحماية  الدفاعية 
ــي فـــي الــصــحــراء  ــل ــرم ال
املغربية، للتصدي لهجمات 

البوليساريو«.
ــغـــرب  ــمـ ــلـ وســـــبـــــق لـ
وإسرائيل أن وقعا في شهر 
اتفاق-إطار  املاضي،  نونبر 
والعسكري،  األمني  للتعاون 
خال زيارة هي األولى لوزير 
بيني  اإلسرائيلي  الدفاع 

غانتس للمملكة.

البركةولد الرشيد

وهبي

غانتس
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ملف  األسبوع

هكذا احتاجت روسيا 
لإلعالم الجزائري سنة 

2021 للتأكيد على قوة 
عالقاتها مع المغرب

ــك«  ــريـ ــون أفـ ــ ــ ــة »ج ــل ــج ــت م ــامـ قـ
اإلفريقية،  الشؤون  في  املتخصصة 
الــروس  ببحث حــول رجــال األعــمــال 
ومحاوالتهم  الكرملني  مــن  املقربني 
في  املــغــرب  فــي  لالستثمار  الــدائــمــة 
ــحــام الــســوق  ــت ــات، واق ــاع ــط ــدة ق عـ
الطاقة،  قطاع  أبرزها  لعل  املغربية، 
املــحــاوالت،  كــل  فــي  فشلت  أنــهــا  إال 
أنه  الــجــريــدة،  نفس  حسب  ومنها، 
عن دخول  اإلعالن  تم   ،2006 عام  في 

إلى  كــبــرى  روســيــة  مالية  مجموعة 
االستثمار  أجل  من  املغربية  السوق 
في مشروع سياحي بمراكش، غير أن 
املشروع لم يكتمل وظل يراوح مكانه، 
ونفس الشيء حصل سنة 2016، بعد 
الزيارة الرسمية التي قام بها العاهل 
روسيا،  إلى  السادس  محمد  املغربي 
حيث وعدت روسيا بتوريد الغاز إلى 
املغرب، إال أن املشروع ظل حبرا على 

ورق مرة أخرى.
نفس  وحسب  السياق،  ذات  وفــي 
توقيع   2019 سنة  فــي  تــم  املــجــلــة، 
نفط  مصفاة  لبناء  مشروع  اتفاقية 
املشروع  أن  إال  أورو،  ملياري  بقيمة 
ــدود الــيــوم، أما  لــم يــر الــنــور إلــى ح
فقد  املشاريع،  هذه  توقف  أسباب  عن 
املجلة، نقال عن مصدر مقرب  خلصت 

إلى  املغربية،  العسكرية  الدوائر  من 
ما يلي: ))أعتقد أن السلطات مترددة 
األوليغارشية  أمام  أسواقها  فتح  في 
اقتصاديتان  قوتان  هما  الروسية.. 
إلى  احتكارية  عشائرية  بطبيعتهما 
ثقة  عــدم  بالتالي  يولد  مما  مــا،  حد 

متبادلة((.
هذا فيما يخص الجانب االقتصادي، 
فإن  السياسي،  املستوى  على  ــا  أم
البلدين  بني  متفاوتة  إشــارات  هناك 
كامل،  انسجام  بوجود  أحيانا  توحي 
وجــود  على  تحيل  أخــرى  ولحظات 
الدبلوماسية  سلوك  أن  غير  أزمـــة، 
األزمــة  قبل  املــغــرب  تجاه  الــروســيــة 
جديد  بطابع  اتــســم  ــا،  ــي أوكــران مــع 
بني  العالقات  قــوة  على  التأكيد  في 
البلدين، لذلك وجب التذكير أنه عندما 

في  مشاكل  وجــود  عــن  الحديث  بــدأ 
خالل  وروسيا  املغرب  بني  العالقات 
كتبت  املاضي،  العام  من  أكتوبر  شهر 
املقربة  الجزائرية،  »الشروق«  جريدة 
من النظام الحاكم، يوم ثامن عشر من 
»الجزائر  بعنوان:  مقاال  الشهر،  نفس 
املغرب  بــني  عاصفة  أزمـــة  قلب  فــي 
معطيات  خالله  من  قدمت  وروسيا«، 
البلدين،  بــني  قطيعة  بــوجــود  تفيد 
وكان الجواب الروسي يومها مباشرا 
الخارجية  وزارة  ردت  فقد  وصريحا.. 
ببيان شديد  املقال  هذا  على  الروسية 
التضليل  »حول  عنوان:  حمل  اللهجة 
روسيا  بني  التعاون  بشأن  اإلعالمي 
أن  بدايته  فــي  أوضــحــت  ــغــرب«،  وامل
تنشرها  التي  املضللة  ))املعلومات 

ــالم الــغــربــيــة، يتم  وســائــل اإلعـ

إقالة  بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس  قــرار  خلف 
إيغور بليايف، السفير الروسي لدى الجزائر، وتعويضه 
قراءات،  عدة  شوفايف،  فاليريان  الرباط،  في  بنظيره 
أن  التقارير  من  العديد  تناولت  بعدما  جاء  وأنه  خاصة 
رئيس الدبلوماسية الروسية بالجزائر، أطلق تصريحات مسيئة للمغرب 
المدعومة  البوليساريو  اعتبر فيها أن »جبهة  الترابية، حيث  ووحدته 

من الجزائر، من حقها تقرير مصيرها«، حسب زعمه.
ُيميل  أنه  المغربي،  الجانب  من  الروسي  الرئيس  قــرار  اعتبر  فقد 

الكفة لصالح الدبلوماسية المغربية على حساب الجزائر، التي لطالما 
اعتبر  بينما  الرباط،  تجاه  سمومها  لنفث  وهمية  خالفات  اصطنعت 
الجزائر،  إلى  بالمغرب  الروسي  السفير  نقل  قرار  أن  الجزائري  الجانب 
انتصارا للدبلوماسية الجزائرية على اعتبار أنه يرجع الفضل لهذا األخير 
هناك  التحليلين،  وبين  وموسكو،  الرباط  بين  العالقات  تطور  في 

أسئلة كثيرة تدور حول مغزى هذا التغيير.
بين  العالقات  وقعت في  التي  التحوالت  تتبع  الملف  ويحاول هذا 

البلدين في اآلونة االخيرة، وتسليط الضوء على بعض دالالتها.

سعد الحمريأعد الملف: 

لعبة اإلعالم الجزائري لتـأزيم العالقات 
الروســـية المغربـــــية 
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الصحفيني  بعض  طــرف  من  تبنيها 
بشمال إفريقيا((.

ــة  ــروســي ــة ال ــي ــخــارج ــت ال ــع ــاب وت
التعليق، بأن ))كاتب املقال الجزائري، 
لو  كما  ــداث  األحـ مــن  جملة  يحصي 
أكتوبر،   5 من  اعتبارا  حقائق:  كانت 
الجوية  الــرحــات  تعليق  مــن  بــدايــة 
بني روسيا واملغرب بقرار من الرباط، 
االتحادية  روسيا  سفير  واستدعاء 
قصد  بلده  إلــى  شوفالوف  فاليريان 
تأجيل  إلـــى  إضـــافـــة  ــاورات،  ــ ــش ــ امل
الروسي  للمنتدى  السادسة  ــدورة  ال
وزراء  مستوى  على  للتعاون  العربي 
املفترض  من  كان  والتي  الخارجية، 
أن  وأضافت  مراكش((،  في  تنعقد  أن 
أن  استنتج  الجزائري  املقال  ))كاتب 
وصلت  املغربية  الروسية  العاقات 
بأزمة  تمر  وأنها  األقصى،  الحد  إلى 

رغم أن األطراف أخفتها بجدية((.
الــجــزائــري  الصحفي  جــلــد  وبــعــد 
عن  الروسية  الــوزارة  أفصحت  بقوة، 
سواء  القرارات،  بعض  اتخاذ  أسباب 
املــغــرب،  طـــرف  مــن  أو  جانبها  مــن 
تعليق  املــغــرب  ــرار  ــ ق فــبــخــصــوص 
ــه ))عند  رحــاتــه الــجــويــة، ذكــرت أن
قراءة مثل هذه املقاالت، يصطدم املرء 
بفكرة أن مؤلفيها يتواجدون في عالم 
مواٍز لعاملنا، وتماما غير مطلعني على 
وباء كوفيد 19 الذي يجتاح عاملنا منذ 
عام 2020.. لقد اصطدمت العديد من 
البلدان، بما في ذلك بلدنا، منذ خريف 
هذا العام، بموجة جديدة من العدوى، 
وبهذا الشكل اتخذت السلطات املغربية 
قرارا بتعليق الرحات الجوية بسبب 
في  والوبائي  الصحي  الوضع  تدهور 
خلفية  أي  هناك  توجد  وال  روســيــا، 
بالنسبة  ))أمــا  وزادت:  سياسية((، 
الدبلوماسية  البعثة  رئيس  لغياب 
استخدمه  الذي  الباد،  في  الروسية 
كاتب املقال كحجة على اختاقاته ذات 
الطابع السري، فإن الوضع هنا يبدو 
الذي  الصحفي،  مختلفا عما يتصوره 
استدعاء  عن  ــدور  ي الكام  أن  يؤكد 
سفير  أن  ــع،  ــواق ال ففي  لــلــتــشــاور.. 
شوفالوف  فاليريان  االتحادية  روسيا 
كان في إجازة ُمخطط لها، وقد عاد في 
تنفيذ  وباشر  الرباط،  إلى  أكتوبر   24

مهامه((.
في  الــروســيــة  الخارجية  ــددت  وشـ
عن  ))املــعــلــومــات  أن  عــلــى  بيانها 
»املتوترة  املغربية  الروسية  العاقات 
بسبب  ذلك  في  بما  حد«،  أقصى  إلى 
والجزائر،  روسيا  بني  التعاون  تعزيز 
الذي يكتب عنه الصحافي الجزائري، 
ال يتوافق مع الواقع، وال يوجد إال في 

خيال مؤلف جريدة »الشروق«((.
بيانها  الروسية  الخارجية  وختمت 
الكثيرين،  أن  ســرا  ))لــيــس  قائلة: 
اإلقليميني،  غير  الاعبني  فيهم  بمن 
يشعرون باالنزعاج الشديد من تعزيز 
ــني مــوســكــو والــجــزائــر  ــعــاقــات ب ال
في  أخـــرى  ودول  ــرب،  ــغ وامل ومــالــي 
وسيلة،  أي  ويستخدمون  املنطقة، 
لدق  املضللة،  املعلومات  ذلك  في  بما 
وإلحاق  الثنائية  عاقاتنا  في  إسفني 
الضرر بها.. إنه ألمر مؤسف أن كاتب 
لم ينظر بجدية  الجزائرية  »الشروق« 
في جوهر القضايا، لكنه قدم ببساطة 
مادة مزورة على أساس تحليل ملفق 
- على أمل أن يكسب  - على ما يبدو 

رضى خصومنا((.

أول تصريح مستفز من 
السفير الروسي بالجزائر

ال شك أن األزمة األوكرانية الروسية 
أعطت وضعا جديدا، ويحسب للمغرب 
أنــه اتــخــذ مــوقــفــا مــحــايــدا مــن هــذا 
املستجد، حيث أنه غاب خال جلستني 
التصويت على  أجل  األمن من  ملجلس 
غير  يدينان روسيا،  قرارين  مشروعي 
فشيئا،  شيئا  يتغير  بدأ  الوضع  أن 
املغرب  على  األمريكي  الضغط  بفعل 
مناهض  ــف  ــوق م اتـــخـــاذ  أجـــل  مـــن 

لروسيا، ولعل أبرز معالم ذلك، الزيارة 
التي قام بها وزير الخارجية األمريكي 
املاضي،  مارس  شهر  أواخــر  للمغرب 
األحــداث  من  سلسلة  بــدأت  هنا  ومن 
املتقلبة التي زادت من غموض املوقف 
صحيح،  والعكس  روسيا  من  املغربي 

بطلها السفير الروسي بالجزائر.
دعمها  عــن  إسبانيا  إعـــان  فبعد 
بها  تقدم  التي  الذاتي  الحكم  ملبادرة 
املاضي،  مــارس  شهر  خــال  املــغــرب، 
الجزائر  في  الــروســي  السفير  خــرج 
مستفز  تصريح  بأول  بيليايف  إيغور 
قبل  من  استضافته  خــال  للمغرب، 
الجزائرية، حيث صرح  »النهار«  قناة 
املوقف  تغيير  تستغرب  روسيا  بــأن 
اإلسباني، وأكد أن باده تدعم الحلول 
والبوليساريو،  املغرب  بني  السلمية 
إسبانيا،  ))إن  قائا:  كامه  وتابع 
خاصة  مسؤولية  تتحمل  تاريخيا، 
بصفتها  الصحراوي«  »الشعب  تجاه 
))كما  وأضاف:  مستعمرتها((،  كانت 
أنه ومنذ عشرات السنني والحكومات 
ــق »الــشــعــب  اإلســبــانــيــة تـــؤيـــد حـ
نتيجة ضغوطات  ولكن  الصحراوي«، 
من بعض األطراف تغيرت مواقفها((.
تجاه  بــاده  مــوقــف  يخص  وفيما 
قضية الصحراء املغربية، قال السفير 
الروسي بيليايف: ))نحن نؤيد تنفيذ 
ــرارات األمـــم املــتــحــدة، وبــاألخــص  ــ ق

الدولي((،  األمن  مجلس  قرارات 

بعد إعالن إسبانيا عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، خرج 
السفير الروسي في الجزائر إيغور بيليايف، بأول تصريح مستفز للمغرب، خالل 

استضافته من قبل قناة »النهار« الجزائرية، حيث صرح بأن ))روسيا تستغرب تغيير 
الموقف اإلسباني، وأكد أن بالده تدعم الحلول السلمية بين المغرب والبوليساريو، 
وأن إسبانيا، تاريخيا، تتحمل مسؤولية خاصة تجاه ما أسماه »الشعب الصحراوي« 
بصفتها كانت مستعمرتها، وأن الحكومات اإلسبانية، منذ عشرات السنين، تؤيد حق 
»الشعب الصحراوي«، ولكن نتيجة ضغوطات من بعض األطراف تغيرت مواقفها((..

ال شك أن األزمة األوكرانية الروسية أعطت وضعا جديدا في منطقة شمال إفريقيا، ويحسب للمغرب 
أنه اتخذ موقفا محايدا من هذا المستجد، حيث أنه غاب خالل جلستين لمجلس األمن من أجل التصويت 

على مشروعي قرارين يدينان روسيا، غير أن الوضع بدأ يتغير شيئا فشيئا بفعل الضغط األمريكي على 
المغرب من أجل اتخاذ موقف مناهض لروسيا، ولعل أبرز معالم ذلك، الزيارة التي قام بها وزير الخارجية 

األمريكي للمغرب أواخر شهر مارس الماضي، ومن هنا بدأت سلسلة من األحداث المتقلبة التي زادت 
من غموض الموقف المغربي من روسيا والعكس صحيح، بطلها السفير الروسي بالجزائر..

بيليايف
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ملف  األسبوع

وأن ))بالده تدعم مجهودات املبعوث 
ــعــام دي  ــخــاص لــأمــن ال األمــمــي ال
ميستورا((، وأضاف أنه ))التقى دي 
منذ  للمنطقة  زيارته  خالل  ميستورا 
أجل  لديه حماسا من  أن  فترة والحظ 
على  والعمل  األمام  نحو  القضية  دفع 
بن  املباشرة  املفاوضات  استئناف 
وعلينا  البوليساريو،  وجبهة  املغرب 
السلمية((  الجهود  هــذه  نــدعــم  أن 
)املصدر: قناة »النهار« الجزائرية، 31 

مارس 2022(.
التصريح،  هــذا  خــالل  مــن  يــالحــظ 
فبينما  املغربي،  للطرح  معاكس  أنه 
األممية  ــرارات  ــقـ والـ املــغــرب  يــشــدد 
في  طــرف  الجزائر  أن  على  األخــيــرة 
قضية الصحراء، أكد السفير الروسي 
املباشرة  املفاوضات  تدعم  بــالده  أن 
نعث  كما  والبوليساريو،  املغرب  بن 
بكونهم  تندوف  مخيمات  محتجزي 
»الــشــعــب الـــصـــحـــراوي«، لــكــن هــذا 
أي ردود فعل من  لم يخلف  التصريح 
قبل  أو من  الروسية،  الخارجية  طرف 

الخارجية املغربية.
الجزائر  بن  العالقات  شهدت  وقد 
 - التصريحات  هــذه  بعد   - وروسيا 
في  وزيادة  البلدين،  قويا بن  تنسيقا 
روسيا،  وبن  بينها  االتصاالت  وتيرة 
الهاتفية  املكاملة  معاملها  أبــرز  وكــان 
ــروســي  ــتــي جــمــعــت الــرئــيــســن ال ال
فالديمير بوتن والجزائري عبد املجيد 
بالجزائر  الروسي  السفير  لكن  تبون، 
فقد  جديدة،  تصريحات  ليطلق  عــاد 
بـ»الهامة جدا«، مشيرا  وصف املكاملة 
متعلقة  ملفات  عدة  »بحثت  أنها  إلى 

القضايا  وأهــم  الثنائية،  بالعالقات 
اإلقــلــيــمــيــة«، وأفــــاد الــدبــلــومــاســي 
ــا عن  أعــرب الــرئــيــســن  أن  ــي  ــروس ال
االستراتيجية،  للعالقات  ارتياحهما 
الــشــراكــة،  تعميق  ــرورة  ضــ ــدا  ــ وأك
مضيفا أن ))روسيا تنتظر مالحظات 
الشراكة  اتفاق  مشروع  على  الجزائر 
جرى  الــذي  املعمقة  االستراتيجية 
تسليمه للجانب الجزائري((، غير أن 
املهم من تعليق املسؤول الروسي، هو 
والتنسيق  ))التعاون  أن  أكد  عندما 
بن البلدين ال يشمل املسائل الثنائية 
الرؤى  في  تطابقا  هنالك  إن  بل  فقط، 
ــوضــع في  ــن الــرئــيــســن حــيــال ال ب
ذكر  الــرجــل  أن  واملــالحــظ  فلسطن، 
القضية  بخصوص  املواقف  تطابق 
الصحراء  قضية  دون  الفلسطينية 
املسؤول  اعتبر  املقابل،  في  املغربية، 
الروسي أن إسبانيا تتعرض لضغوط 
أجــل  ــن  م يسمها(  )لـــم  جــهــات  ــن  م
الصحراء  قضية  من  موقفها  تعديل 
اليوم«،  »روسيا  )املصدر:  املغربية(( 

21 أبريل 2022(.

هل رد المغرب على روسيا 
بالمشاركة في مؤتمري 
دعم أوكرانيا ومراكش ؟

التصريحات،  ــذه  ه مــع  بــالــتــزامــن 
والــتــقــارب الــجــزائــري الــروســي، قام 
ــارات  إش تحمالن  بخطوتن  املــغــرب 
مؤتمر  في  املشاركة  وهــي  لروسيا، 
الذي  أوكرانيا،  لدعم  دولــي  عسكري 
األمريكية  الجوية  القاعدة  في  عقد 
مثل  حيث  »رامشتاين«،  أملانيا  في 
املغرب فيه عبد اللطيف لوديي، الوزير 
املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب 
الخطوة  وهي  الوطني،  الدفاع  بإدارة 
أمريكا  أنها محاولة من  اعتبرت  التي 
لإليقاع بن املغرب وروسيا، وزاد من 
في  تحوال  هناك  أن  الــرؤيــة،  وضــوح 
موقف املغرب قادم ال محالة، من شأنه 

أن يكون معاكسا لروسيا، وهو عندما 
مــؤخــرا،  مــراكــش  مــديــنــة  احتضنت 
مؤتمرا للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم 
»داعش«، فإلى جانب نجاح املغرب في 
إشــارة  في  بــاإلرهــاب  االنفصال  ربــط 
تضمن  البوليساريو،  لجبهة  واضحة 
البيان الختامي للمؤتمر إشارات قوية 
اإلرهاب  بدعم  وتتهمها  روسيا،  تدين 
جاء  فقد  اإلفريقي..  الساحل  دول  في 
ضمن البيان الختامي ما يلي: ))أشار 
الوزراء بقلق إلى انتشار الجهات غير 
الحكومية الفاعلة، بما في ذلك الحركات 
ــشــار الــشــركــات  ــت االنــفــصــالــيــة، وان
والتي  إفريقيا  في  الخاصة  العسكرية 
من  مزيدا  وتحدث  االستقرار  تزعزع 
من  ــك  وذل اإلفريقية،  للدول  الضعف 
شــأنــه أن يــخــدم فــي نــهــايــة املــطــاف 
»داعش« وغيره من املنظمات اإلرهابية 

املتطرفة((. والعنيفة 
هذه  تضمنت  مــا  بــقــدر  ــه  أن واضــح 
الفقرة انتصارا للمغرب، فإنها احتوت 
موجهة  اللهجة  شديدة  إدانـــات  على 
اتهام  تم  عندما  أساسا،  روسيا  ضد 
العاملة  الخاصة  العسكرية  الشركات 
عوامل  مــن  عامل  بأنها  املنطقة،  فــي 
عــدم االســتــقــرار، فــي إشـــارة واضحة 
ــى شــركــة »فــاغــنــر« الــروســيــة.. لقد  إل
فعل  رد  ونتائجه  املؤتمر  هــذا  خلف 
التي  الجزائرية،  الخارجية  وزارة  من 
قام  بينما  املوضوع،  في  بيانا  أصدرت 
مع  بالتزامن  الروسي،  الخارجية  وزير 
بزيارة  بمراكش،  املؤتمر  هذا  انعقاد 
أبدا  يتطرق  لم  أنه  غير  الجزائر،  إلى 
لنتائج هذا املؤتمر الذي أدان الشركات 
العسكرية الروسية النشطة في إفريقيا 

على اعتبار أنها تدعم اإلرهاب.
التي  املغربية،  الخطوات  هذه  ورغم 
ثمنها القائم بأعمال أوكرانيا باملغرب، 
حيث قال: ))نثمن مشاركة املغرب في 
والذي  بأملانيا،  أوكرانيا  دعم  مؤتمر 
إدارة  في  املنتدب  بالوزير  ممثال  كان 
هذه  ــي..  ــودي ل اللطيف  عبد  الــدفــاع 
املغربي  الــجــانــب  مــن  مهمة  ــارة  إشـ
العالم  جــانــب  ــى  إل الــوقــوف  تعكس 
مثل  استمرار  ننتظر  لكننا  املتحضر، 

هناك  وأن  خــاصــة  الــخــطــوات،  ــذه  ه
اجتماعا ثانيا خاصا بأوكرانيا خالل 
))مع  أضاف  أنه  غير  الشهر((،  هذا 
األسف، املغرب لم يتخذ أي خطوة في 
نتفهم  أن  نحاول  ونحن  االتجاه،  هذا 
الروسي  النزاع  بشأن  اململكة  موقف 
من  الــخــروج  يجب  لكن  األوكــرانــي، 
وأســود،  أبيض  لــون  هناك  الحياد، 
العالم  بن  تختار  أن  دولة  كل  وعلى 
أن  املغرب  وعلى  واألبيض،  املتحضر 
هسبريس،  )املصدر:  كذلك((  يختار 

23 ماي 2022(.
السفير  عــاد  ذلــك،  مــع  وبــاملــوازاة 
بالده  بأن  ليؤكد  بالجزائر  الروسي 
تقرير  دعم  في  الجزائر  مع  منسجمة 
مصير »الشعب الصحراوي« والشعب 
الفلسطيني، األمر الذي جعل الرئيس 
ــذه الــتــصــريــحــات  الـــروســـي بــعــد هـ

بيومن، يقدم على إقالته.
ــارك وزيـــر  ــ ــر، ش ــ ــب آخ ــان ومـــن ج
بوريطة،  ناصر  املغربي  الخارجية 
يوم 28 من الشهر املاضي، في مؤتمر 
اإلفريقي  لالتحاد  االستثنائية  القمة 
حول مكافحة اإلرهاب والتغيرات غير 
إفريقيا،  في  للحكومات  الدستورية 
منظومة  أن  اململكة،  كلمة  في  وأكــد 
وصل  صلة  لتصبح  تتطور  ــاب  اإلره
ــفــصــال  مــؤكــدة بــن اإلرهـــــاب واالن
التحالف  مؤتمر  بأن  وذكر  والجريمة، 
أثار  »داعش«،  تنظيم  لهزيمة  العاملي 
أنه  غير  الــتــحــوالت،  لــهــذه  االنــتــبــاه 
إلى  األشــكــال  من  شكل  بــأي  يشر  لم 
ودورها  الخاصة  العسكرية  الشركات 
في  إفريقيا،  في  اإلرهــاب  تغذية  في 

تلميح لشركة »فاغنر« الروسية.
وزير  تطرق  عدم  اعتبار  يمكن  فهل 
الروسية  للشركات  املغربي  الخارجية 
الرباط  من  تصالحيا  موقفا  الخاصة، 
الختامي  البيان  على  ردا  الروس،  مع 

ملؤتمر مراكش؟
الكشف  الصعب  مــن  ــه  أن ــع،  ــواق ال
املغربية  الــعــالقــات  تعقد  ــراءة  قـ أو 
الروسية في هذه الظرفية، خاصة وأن 
تبح  لم  األوكرانية  الروسية  الحرب 

بعد بأسرارها.

خلف قرار الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين، إقالة إيغور 

بليايف، السفير الروسي 
لدى الجزائر، وتعويضه 

بنظيره في الرباط، فاليريان 
شوفايف، عدة قراءات، 

خاصة وأنه جاء بعدما 
تناولت العديد من التقارير 

أن رئيس الدبلوماسية 
الروسية بالجزائر أطلق 

تصريحات مسيئة للمغرب 
ووحدته الترابية، حيث اعتبر 

أن ))جبهة البوليساريو 
المدعومة من الجزائر، من 

حقها تقرير مصيرها((.

لوديي أثناء مشاركته يف مؤتمر دعم أوكرانيا 
بقاعدة »رامشتاين« 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
9 العدد: 1610 من 3 إلى 9 يونيو 2022

كواليس  صحراوية

 
حادث سير يفضح 

البوليساريو  متاجرة 
الغذائية بالمساعدات 

العيون. األسبوع
 

فضح حادث انقالب شاحنة على مقربة من مدينة 
الذين  البوليساريو،  زعماء  املوريتانية،  الزويرات 
دأبوا ولسنوات طوال على نهب املساعدات اإلنسانية 

املوجهة لسكان املخيمات املغلوب على أمرهم.
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  رواد  وشــاهــد 
من  اآلالف  منظر  األخير،  اإلثنني  يوم  صور،  عبر 
قنينات الزيت النباتية ذات سعة 5 لترات، ودفعت 
املنتظم  مسؤولية  حول  التساؤل  إلى  بالكثيرين 
ــي فــي مــراقــبــة حسن تــوزيــع املــســاعــدات  ــدول ال
مصادر  وعن  تندوف  لساكنة  املوجهة  الغذائية 
في  تظهر  التي  االنفصالية  الجبهة  قــادة  ثــروة 
سفرياتهم وأعراسهم وعيشهم الرغيد في أوروبا.
وهذه الشحنات وغيرها، هي سبب غنى قياديي 
واألخرى  الفينة  بني  تخرج  بعدما  البوليساريو، 
صور وتسجيالت لذويهم وهم يعيشون في ترف 

وبذخ بكبريات العواصم األوروبية.

سفـراء فلسطينـيون يهاجـمون المـغرب 
في مواقع الدعاية للبوليساريو

عبد اهلل جداد. العيون

»الفقيه  املغربي:  املثل  يقول 
اللي نترجاو بركتو دخل للجامع 
ببلغتو«، ذلك ما ينطبق على بعض 
الفلسطينيني  الــدبــلــومــاســيــني 
الــذيــن ال يــعــتــرفــون بــقــرارات 
خارجيتها..  وال  الــدولــة  رئيس 
الجزائر  في  فلسطني  سفير  فهذا 
يدعم جبهة البوليساريو وينادي 
فلسطني  وسفير  املغرب،  بتقسيم 
ولم  املغرب،  يهاجم  السنغال  في 
الفلسطينية  الدبلوماسية  تتحرك 
يجمع  ملا  للمملكة،  االعتبار  لرد 
املغرب وفلسطني من عالقات أكثر 
املغرب  وأن  خاصة  أخــويــة،  من 
يترأس لجنة بيت »مال القدس«.

في املقابل، لم يتأخر الرئيس 
في  بوتني،  فالديمير  الــروســي 
الجزائر،  في  بالده  سفير  إعفاء 
ــذي هاجم  الـ بــلــيــايــف،  إيــغــور 

املغرب ويدعم تقرير املصير.
تؤكد  املــوقــف،  بهذا  روســيــا 
رد  إلــى  حاجة  في  ليست  أنها 
موسكو  تجاه  املغرب  من  فعل 
جــودة  على  الــحــفــاظ  وعــزمــهــا 
أصدر  إذ  الرباط،  مع  العالقات 
بإعفاء  رئاسيا  مرسوما  بوتني 
السفير بليايف من منصبه يوم 
املفاجأة  لكن  املاضية،  الجمعة 
سفير  تــعــيــني  ــت  ــان ك ــر،  ــبـ األكـ
فاليريان  املــغــرب،  فــي  روســيــا 
العادة  فــوق  سفيرا  شوفايف، 
من  كــان  الــذي  وهــو  بالجزائر، 
املغربي  التقارب  راســمــي  بــني 

الروسي مؤخرا.

العيون. األسبوع

شاركت اململكة املغربية في الدورة 
الثانية لتذوق الطبخ اإلفريقي، والتي 
الخارجية  الشؤون  وزارة  نظمتها 
بالخارج  واملوريتانيني  والتعاون 
ــة الــدبــلــومــاســيــة  ــي ــم ــادي بــمــقــر األك
االتحاد  يــوم  بمناسبة  بنواكشوط 

اإلفريقي.
اإلفريقية  الفعالية  هذه  وافتتحت 

للوزارة  العامة  األمينة  ألقتها  بكلمة 
املغرب  سفير  بحضور  املـــذكـــورة، 
حميد شبار، وسفراء الدول املشاركة 
منها مصر وتونس وليبيا والسنغال، 
من  والعديد  غامبيا  إلــى  باإلضافة 

مسؤولي وأطر الوزارة املنظمة. 
وأكدت كلمة املسؤولة املوريتانية، 
بصفته  غامبيا  سفير  مداخلة  ومعها 
املعتمد  الدبلوماسي  السلك  عميد 
بنواكشوط، على أهمية تحقيق القارة 
اإلفريقية لسيادتها الغذائية وتحقيق 
التطورات  ظل  في  الذاتي  االكتفاء 

التي تشهدها الساحة الدولية، حيث 
املوريتانية بعد ذلك،  قامت املسؤولة 
بتذوق  املشاركة،  الدول  سفراء  رفقة 

األطباق املعروضة.
ــي،  ــغــرب ــاح امل ــن ــج ــد شــهــد ال ــ وق
أطــبــاق مشهورة  عــدة  الــذي عــرض 
والطاجني  الكسكس  منها  عامليا، 
قبل  مــن  كبيرا  إقــبــاال  والبسطيلة، 
املغربي  الطبخ  لتميز  الحاضرين، 
ومكانته الرائدة عامليا، ولكونه يشكل 
موروثا حضاريا وثقافيا يعكس عمق 

األصالة املغربية.

تلــــكس

صحــــــراوي

رحبت الشيخة نورة بنت 
خليفة آل خليفة، من مملكة 

البحرين، بافتتاح القنصلية 
العامة لبالدها يف العيون، وهي 

مبادرة تجسد متانة العالقات 
بين البلدين، كما سلطت الضوء 

ىلع فرص االستثمار يف الصحراء 
املغربية، داعية إلى إرساء تعاون 

تجاري مستدام مع النساء املقاوالت 
املنحدرات من األقاليم الجنوبية مع 

نساء من الخليج وإفريقيا. وكانت 
األميرة تسير يف الداخلة بدون 

بروتوكوالت، بل صادف تواجدها 
باملعرض، وقفة سلمية للنساء 

املطلقات واألرامل.

الداخلة. األسبوع 

الوطني  التجمع  بحزب  القيادي  بقي 
إقليم  فــي  حــمــيــة  امـــبـــارك  ــرار،  ــأحـ لـ
وزراء  بمطالبة  لنهجه  وفيا  الداخلة، 
بالتزاماتهم، خاصة وزير  بالوفاء  حزبه 
بات  الــذي  البحري،  والصيد  الفالحة 
جاء  وقد  غيره،  من  أكثر  املنطقة  يعرف 
ذلك خالل املؤتمر الجهوي املنعقد بقاعة 
عرف  ــذي  وال األســبــوع،  نهاية  الفالحة 
الطالبي  الحزب،  لقيادات  قويا  حضورا 

العلمي رئيس البرملان، والوزير الناطق 
البعمراني  الحكومة،  باسم  الرسمي 
به  الترحيب  تم  الذي  بيتاس،  مصطفى 
الوحيد  الوزير  باعتباره  خاص  بشكل 

املنحدر من األقاليم الجنوبية.
بحلحلة  األحــرار،  وزراء  حمية  وطالب 
البطالة  وامــتــصــاص  التشغيل  ملفات 
الصغار،  والــفــالحــني  الــصــيــاديــن  ودعـــم 
فــي حــني وجــه محمد األمــني حــرمــة هلل، 
مباشرا  خطابا  للحزب،  املنسق الجهوي 
والتنمية،  العدالة  لحزب  الــعــام  لأمني 
ووجه إليه انتقادات كثيرة بسبب خرجاته، 
مؤكدا أن بن كيران فشل في تسيير وتدبير 

للحكومة،  البالد عندما كان رئيسا  شؤون 
غيره،  على  الــعــدالــة  حــزب  فشل  ويعلق 
معروفني  أحــزاب  أمناء  هناك  »إن  قائال: 
بالشعبوية، ومن يضرب في عزيز أخنوش 
الحق  بدولة  الديمقراطية  في  يضرب  فإنه 
عن  ويبحث  جاهل  أنــه  يعني  والقانون، 
موطئ قدم داخل التشكيلة السياسية وعن 
حقائب وزارية«، وأردف أن »حزب التجمع 
في  وشــارك  عريق  حزب  لأحرار  الوطني 
العديد من الحكومات، ومن يخرج بالتهجم 
والصور  الفايسبوك  عبر  أخنوش  على 
الفارغة، فنحن لن نقبلها وسنتصدى له«، 
صناديق  طريق  عن  أتينا  »نحن  وأضاف: 

علينا  من صوتوا  هم  واملواطنني  االقتراع 
الشعب،  تمثيل  يستحقون  ال  من  وعاقبوا 
إال  ليس  األحـــرار  حــزب  لــه  يتعرض  ومــا 
دليال على أنه سائر في الطريق الصحيح«.
ــى أن  ــوي عــل ــجــه وشــــدد املــنــســق ال
»خصوم الحزب فعلوا كل ما يقدرون عليه 
يفعلوها  لم  التي  األشياء  وأن  إلسقاطه، 

إنما لعدم استطاعتهم القيام بها«.
االئتالف  على  التجمعيون  وأثنى 
ــي الــحــالــي وعـــلـــى نــجــاح  ــوم ــحــك ال
الداخلة  بجهة  السياسية  التوافقات 
وفق سياسة  تسير  التي  الذهب،  وادي 

تشاركية تخدم مصلحة الساكنة.

إنزال كثيف لوزراء األحرار بالداخلة

الطبخ المغربي يسجل حضوره في مهرجان كبير بموريتانيا

المرسى. األسبوع 

بجدوى  وكندا،  وأستراليا  بريطانيا  من  كل  أقنعت 
وذلك  الفوسفاط،  مجال  في  االستثمار  على  االنفتاح 
»فــوســبــوكــراع«،  املكتب  مليناء  ميدانية  زيـــارة  بعد 
هذا  اشتغال  بطريقة  املتعلقة  الشروحات  بعض  وآخذ 
املرسى  مدينة  ميناء  زيــارة  وكذلك  االقتصادي  املرفأ 
أنشطة  وعلى  امليناء  حركية  على  االطــالع  أجــل  من 

الذي  التجاري  النشاط  املختلفة، وكذا  البحري  الصيد 
يحتضنه املرفق املينائي.

رسالة  بمثابة  الزيارة  هذه  سياسيون  محللون  واعتبر 
واضحة املعالم، على مواصلة االعتراف بمغربية الصحراء، 
من  عــدد  بتسجيل  املتسمة  الــظــرفــيــة  هــاتــه  فــي  خــاصــة 
املكتسبات، السيما في الوقت الذي تحظى فيه مبادرة الحكم 
الذاتي لأقاليم الجنوبية، بدعم واسع من العديد من البلدان.
العيون،  مليناء  امليدانية  جولته  في  الوفد  رافــق  وقد 
قبطانية  ومسؤولي  للموانئ  الوطنية  الوكالة  مهندسو 
عن  مفصلة  شــروحــات  املعني  للوفد  قدمت  إذ  امليناء، 

بأنشطة  املتعلقة  املدينة،  بميناء  العملية  الصيرورة 
الصيد البحري املختلفة، والتطورات الكبيرة على مستوى 

اإلمكانيات، واالحتياجات اإلدارية واللوجيستيكية.
ــدرة  املــيــنــاء وق الــوفــد عــن إعــجــابــه بحركة  وعــبــر 
بمشتقات  ــدول  الـ هــذه  تــزويــد  على  »فــوســبــوكــراع« 
الفوسفاط، حيث يعول املغرب على بريطانيا وأستراليا 
وكندا في عقد شراكات مهمة، السيما وأن هاته الدول 
تراهن اليوم على تنويع شراكاتها الخارجية، وضمان 
والبلدان  املغرب  بني  التجارية  التبادالت  استمرار 

املعنية تحت شعار »رابح-رابح«.

مقبول

تعيين صحراوي على رأس 
التعاون الوطني

الداخلة. األسبوع

تعيني  عن  إال  الصحراء  أقاليم  في  حديث  ال 
واحـــد مــن كــفــاءات أبــنــاء الــصــحــراء، خطاري 
مجاهد، املندوب الجهوي للتعاون الوطني بجهة 

الداخلة وادي الذهب، مديرا عاما للتعاون 
والتضامن  األســـرة  ــوزارة  ــ ب الــوطــنــي 
خلفا  االجتماعية،  والتنمية  واملساواة 
الــذي  خلفي،  املــهــدي  السابق  للمدير 

انتهت مأموريته.
املهني  املــســار  ــى  إلـ وبــالــعــودة 

فقد  املجاهد،  خطاري  للدكتور 
حافل  مهني  مسار  على  بصم 
رئيس  منصب  بشغله  انطلق 
الــتــعــاون  بمؤسسة  مصلحة 

ينتقل  أن  قبل  نون  واد  كلميم  بجهة  الوطني 
منصب  فيها  شغل  الــتــي  الــداخــلــة  ملدينة 
لتتم  الوطني،  للتعاون  اإلقليمي  املندوب 
للتعاون  الجهوي  املنسق  ملنصب  ترقيته 
وشغل  الذهب،  واد  الداخلة  بجهة  الوطني 
الساقية  مركز  رئيس  منصب  أيضا 
لأبحاث  الذهب  ووادي  الحمراء 
وتحصل  اإلنــســانــيــة،  والــعــلــوم 
الجهوية  باللجنة  عضوية  على 

لحقوق اإلنسان بالداخلة.

تكريس التعاون بين 
سورينتو اإليطالية 

ومدينة العيون
العيون. األسبوع 

اإليطالية  سورينتو  مدينة  رحــبــت 
التي  والشراكة  التوأمة  اتفاقية  بتجديد 
عبيد  وكشف  العيون،  بمدينة  تجمعها 
امريزيك، الذي قاد وفدا مكونا من موسى 
العيون،  جماعة  رئيس  نائب  الــگــرواز 
باملجلس،  ــار  ــ إط املــهــيــدي  ــح  ــصــال وال
تقوية  في  اإليطاليني  رغبة  عن  )كشف( 
والخبرات،  التجارب  وتــبــادل  التعاون 
بها  قــام  أن  سبق  التي  الــزيــارة  مثمنني 
رئيس الجماعة حمدي ولد الرشيد ملدينة 
التي  التوأمة  اتفاقية  إطار  في  سورينتو 

تجمع جماعة العيون وبلدية سورينتو.
بمدينة  املــغــرب  قنصلية  وحــرصــت 
مع  الخطوة  هذه  تدعم  أن  على  نابولي 
مجلس  وأعضاء  سورينتو  مدينة  عمدة 
ــة على  ــوأم ــت ــبــلــديــة، حــيــث تــنــص ال ال
جماعة  بني  الخبرات  وتــبــادل  التعاون 
في  اإليطالية  سورينتو  وبلدية  العيون 
والثقافية  االقتصادية  املجاالت،  جميع 

واالجتماعية.

وفد من بريطانيا وأستراليا وكندا يبدي إعجابه باالستثمار في الصحراء

خطاري
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شللنقــــا

 

الملك محمد السادس 
يخاطب االستعمار األوروبي 

والحلم اإلفريقي 
 2014 فبراير   24 اإلثنني  يوم  شكل 
ــاريــخ املــغــرب  مــوعــدا حــاســمــا فــي ت
سجل  في  كبيرا  ومنعطفا  اإلفريقي، 
وفي  اإلفريقية،  املغربية  العالقات 
قارته  تجاه  املغربية  السياسة  موقف 
إفريقيا، واملناسبة هي انعقاد املنتدى 
في  ــواري  ــف اإلي املغربي  االقــتــصــادي 
محمد  املــلــك  ألــقــى  حيث  أبــيــدجــان، 
افتتاح  في  مفصليا  خطابا  السادس 
والتنموي  االقتصادي  املنتدى  هــذا 

اإلفريقي. 
سوف  السامي،  الخطاب  هــذا  في 
خصوم  السادس  محمد  امللك  يفاجئ 
انضمام  وخصوم  الترابية،  الوحدة 
حني  اإلفريقي،  املنتظم  إلــى  املغرب 
إنما  ))املغرب  أن  على  جاللته  شدد 
يلتزم التزاما كامال بانتمائه الطبيعي 
امتداد  على  يالزمه  الذي ظل  إلفريقيا 
تاريخه((، ولم يوجه امللك خطابه إلى 

املسؤولني األفارقة فقط بقدر ما وجهه 
األوربيني،  السياسيني  املسؤولني  إلى 
حني أكد أن إفريقيا قارة كبيرة بقواها 
فعليها  وإمكاناتها،  وبمواردها  الحية 
الذاتية،  إمكاناتها  على  تعتمد  أن 
لذا،  قارة مستعمرة،  تعد  لم  أنها  ذلك 
تضع  بــأن  اليوم  مطالبة  فـ»إفريقيا 

ثقتها في إفريقيا«.  
امللكي  الخطاب  إلقاء  بعد  مباشرة 
وقراءات  تعليقات  توالت  التاريخي، 
املحللني املغاربة واألفارقة والدوليني، 
بـ»خطاب  توصيفه  على  اتفقوا  وقد 
إفــريــقــيــا«، و»نـــداء إفــريــقــيــا«، وكــان 
وشجاعة  وضــوحــا  أكــثــر  الــخــطــاب 
قارتنا  أن  النفس، وهو يرى  وثقة في 
بقدر  للمساعدات  حاجة  في  ))ليست 
ما تحتاج لشراكات ذات نفع متبادل، 
التنمية  ملشاريع  تحتاج  أنها  كما 
ــر من  ــث الــبــشــريــة واالجــتــمــاعــيــة أك

حاجتها ملساعدات إنسانية((. 
ومن وجهة النظر امللكية، فإنه على 
إفريقيا أيضا أال تظل رهينة ملاضيها 
واالقتصادية  السياسية  وملشاكلها 
منطوق  حسب  الحالية،  واالجتماعية 
تتطلع  أن  عليها  بل  امللكي،  الخطاب 
وأن  وتفاؤل،  عزم  بكل  مستقبلها  إلى 
تستثمر في سبيل ذلك كل طاقاتها.  

بمثابة  املــاضــي  الــقــرن  ــان  ك فـــإذا 
بالنسبة  االستعمار  من  االنعتاق  قرن 
الحادي  القرن  فإن  اإلفريقية،  للدول 
»قــرن  يــكــون  أن  ينبغي  والــعــشــريــن 
التخلف  آفات  على  الشعوب  انتصار 

والفقر واإلقصاء«. 
الــســادس  محمد  املــلــك  يـــرى  كــمــا 
إفريقيا  إلى  ))التطلع  أن  يومها  من 
حلم،  مجرد  ليس  ونشيطة،  متطورة 
شريطة  حقيقة،  يكون  أن  يمكن  بــل 

يتطلب  ما  وهــو  بالعمل((،  االلــتــزام 
مختلف  مواجهة  اإلفريقية  القارة  من 
استقرارها  تــهــدد  الــتــي  الــتــحــديــات 
االقتصادي  نموها  وتعيق  السياسي 
أنه  امللك  خطاب  ويرى  واالجتماعي، 
إال  التحديات  هــذه  ــع  رف يمكن  ))ال 
بني  والتضامن  الــتــعــاون  خــالل  مــن 
سيادة  واحترام  اإلفريقية  الشعوب 
وإفريقيا  الترابية((،  ووحدتها  الدول 
مطالبة، على هذا األساس، باالستفادة 
من كل الطاقات التي تزخر بها دون أن 
هي  مثلما  العالم  عن  عزلة  في  تعيش 
مدعوة إلى مضاعفة الشراكات املثمرة 
مع الدول املتقدمة التي تبدي اهتماما 
وانخراطا  صادقا،  والتزاما  دائما، 
ملموسا، من أجل االزدهار االقتصادي 

إلفريقيا وتنميتها البشرية. 
 

نداء إفريقيا.. 
من الخطاب اإلفريقي 
إلى الخطاب األممي

 
وجه  ذلـــك،  مــن  أشــهــر  سبعة  بعد 
ــي ومــشــروعــه  ــق ــري ــداءه اإلف ــ ــك ن املــل
لهذه  واملستقبلي  املستدام  التنموي 
فبمناسبة  املتحدة،  األمم  إلى  القارة 
والستني  التاسعة  الـــدورة  انــعــقــاد 
رفع  املتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية 
إلــى  خــطــابــا  ــســادس  ال محمد  املــلــك 
األممية،  الدورة  أشغال  في  املشاركني 
»التنمية  محور:  حول  انعقدت  والتي 
 ،»2015 عام  بعد  املستدامة  البشرية 
ورغم أن امللك محمد السادس قد عرف 
الصاعد  املغربي  التنموي  بالنموذج 
ذلك  في  رسالته  أن  أكد  فقد  والواعد، 

اليوم ال تتمثل في استعراض التجربة 
ومــا  التنمية  مــجــال  ــي  ف املــغــربــيــة 
))جئت  وإنما  مكتسبات،  من  حققته 
الــدول  إنصاف  أجــل  من  نــداء  أحمل 
والتعامل  بإفريقيا،  وخاصة  النامية، 
التنمية  إشــكــالــيــة  مــع  املــوضــوعــي 

بها((، يشدد خطاب امللك.  
ــذا الــســيــاق، أوضـــح امللك  ــي ه وف
مساره  بلد  لكل  أن  الــســادس  محمد 
ــي مــجــال الــتــنــمــيــة، ولــه  ــخــاص ف ال
نــمــوذجــه الــتــنــمــوي حــســب تــطــوره 
وما  الحضاري  ورصــيــده  التاريخي 
يتوفر عليه من طاقات بشرية وموارد 
خصوصياته  وبــحــســب  طــبــيــعــيــة، 
السياسية، وخياراته االقتصادية، وما 
يواجهه من عراقيل وتحديات، بعدها، 
به  الذي يتوجه  النداء  أن  أكد جاللته 
))يراعي  إفريقيا«،  »نداء  وهو  اليوم، 
بلد،  كل  احترام خصوصيات  ضرورة 
في مساره الوطني، وإرادته الخاصة، 
سيما  ال  التنموي،  نــمــوذجــه  لبناء 
تزال  ما  التي  النامية  للدول  بالنسبة 
تنبهنا  االستعمار((،  أثار  من  تعاني 

الرسالة امللكية.
السادس صريحا  محمد  امللك  وكان 
في مواجهة األنظمة االستعمارية حني 
من  االستعمار  خلفه  مــا  استحضر 
أضرار كبيرة للدول التي كانت تخضع 
لحكمه، حيث عرقل مسار التنمية بها، 
خيراتها  واستغل  طويلة،  لسنوات 
تغييرا  ــرس  وكـ أبــنــائــهــا،  ــات  ــاق وط
شعوبها،  وثقافات  عــادات  في  عميقا 
أبناء  بني  التفرقة  أسباب  رسخ  كما 
النزاع  أسباب  وزرع  الواحد،  الشعب 
الــجــوار، وهــنــا،  والــفــتــنــة بــني دول 
االستعمارية  ــدول  ال امللك هذه  حمل 
األوضــاع  في  تاريخية  ))مسؤولية 

التي  أحيانا،  واملأساوية  الصعبة، 
الجنوب وخاصة  دول  بعض  تعيشها 

بإفريقيا((. 
أعلن  السلبية،  األثار  تلك  كل  وبعد 
شجاعة،  وبكل  السادس،  محمد  امللك 
أنــه ))لــيــس مــن حــق هــذه الـــدول أن 
جذري  بتغيير  الجنوب  بلدان  تطالب 
عن  غــريــبــة  منظومة  وفـــق  ــع  وســري
ثقافتها ومبادئها ومقوماتها، وكأنه ال 
يمكن تحقيق التنمية إال حسب نموذج 
يشدد  الغربي((،  النموذج  هو  وحيد، 

الخطاب امللكي. 
التي  الغربية،  الدول  بعض  ))لكن 
الستعمار  أحــد  مــن  اإلذن  تطلب  لــم 
الدعم  تقديم  ــدل  ب الــجــنــوب،  بــلــدان 
فرض  في  تتمادى  لشعوبها،  الــالزم 
تعرقل مسارها  شروط صارمة عليها، 
قوية  فقرة  التقدم((..  نحو  الطبيعي 
حديثنا  بها  نختم  الخطاب  هــذا  من 
ــوة خــطــاب امللك  ــذا الــســيــاق ق فــي ه
حول مستقبل إفريقيا، من خالل »نداء 
محمد  املــلــك  وجــهــه  الـــذي  إفريقيا« 

السادس إلى كل العالم.  
 

هنا إفريقيا.. 
زيارة عمل وأمل 

سوف   ،)2015( املوالية  السنة  في 
بزيارة  الــســادس  محمد  امللك  يقوم 
إلـــى عـــدد مــن الــعــواصــم فــي عــرض 
شملت  زيارات  وهي  اإلفريقية،  القارة 
والغابون  ديفوار  والكوت  السنغال 
عمل  زيـــارة  وهــي  بــيــســاو،  وغينيا 
الصادر  البالغ  في  كما جاء  وصداقة، 

امللكية  الــقــصــور  وزارة  ــن  ع
وقد  واألوســمــة،  والتشريفات 

المغـــربـية الصحـــراء  قـضـــية  قلـــبـت  كـيـــف 
حسابات المغرب في إفريقيا

 : بقــــــــلم

نزار القريشي 

خالل السنوات األخيرة، سعى 
الملك محمد السادس إلى بناء تصور 
تنموي وسياسي شامل ومتكامل، 

جامع ومانع حول إفريقيا المستقبل، 
إفريقيا التي نريد، محمال العالم، 

وخاصة القوى االستعمارية 
األوضاع  السابقة، مسؤولية 

االجتماعية واالقتصادية في القارة 
اإلفريقية، خاصة مع استمرار نظرتها 

»الكولونيالية« إلى هذه القارة 
الغنية بالموارد واألسرار الخفية، 

التي تجعل منها »قارة المستقبل«.  
ومن خالل الخطابات والرسائل 

الملكية التي رفعها الملك محمد 
السادس في المنتديات والمحافل 

الوطنية والقارية والدولية، وكذا 
من خالل الزيارات الملكية الميدانية 

والعملية التي جاب فيها الملك 
شرق القارة اإلفريقية وغربها، طولها 

وعرضها، تحاول هذه الدراسة رسم 
مستقبل إفريقيا في عالقتها 

بالمغرب، ومستقبل المغرب داخل 
القارة اإلفريقية، كما رسمتها 

التوجهات والمشاريع، والتصورات 
واألوراش التي أعلن عنها الملك 

محمد السادس خالل الفترات 
األخيرة، من أجل »إفريقيا جديدة«.   
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حلقة  بمثابة  ــارات  ــزي ال هــذه  كــانــت 
جديدة من سلسلة زيارات قام بها امللك 
اإلفريقية  القارة  إلى  السادس  محمد 
منذ أن أطلق »نداء إفريقيا« التاريخي 
قبل سنتني، أعلن فيه أن على العالم أن 
ينسى  وأن  إفريقيا،  إلى  نظرته  يغير 
املتخيل  في  اإلفريقي  املاضي  صورة 
الغربي، والكف عن النظر إليها كمجرد 
لالستغالل  ــضــاءات  وف مستعمرات 
املادي والبشري، مثلما دعا إلى الكف 
عن محاولة فرض نموذج تنموي على 
دول القارة اإلفريقية، والحال، أن هذه 
وثرواتها  بإمكانياتها  قــادرة  الــدول 
الطبيعية والبشرية على تنمية نفسها 
التنموي  النموذج  واختيار  بنفسها، 

الخاص بها.  
قد  ــارات  ــقـ الـ بــعــض  ــت  ــان ك وإذا 
 - يبدو  كما   - إمكانياتها  استنفذت 
أوروبــا  مثل  قوية  قــارة  سميت  حتى 
ــارة الــعــجــوز«، تــبــدو الــقــارة  ــق ـــ»ال ب
اإلفريقية في املقابل، بمثابة قارة فتية 
في  اسمها  فرض  على  وقــادرة  وغنية 

املستقبل. 
يومها،  من  امللكية  الزيارات  توالت 
التاريخي،  الــنــداء  ذلــك  إطــالق  ومنذ 
وهي تتردد ما بني زيارة عمل وزيارة 
صداقة وأمل، وقد كان الفتا أن البرنامج 
هو  الــســادس  محمد  للملك  اإلفريقي 
عميق  املـــدى،  طويل  فسيح  برنامج 
التي  االستراتيجيات،  كثير  الــرؤيــة 
إفريقيا  نهوض  مهمة  على  كلها  تتفق 
الزيارات  وكانت  نفسها،  على  معتمدة 
شجاعة  عن  تنم   - تــزال  وال   - امللكية 
ومسؤولية كبرى تجاه املنطقة والقارة 
والعالم، بعدما أصبحت القارة ضاجة 
الهادرة  التوتر  مناطق  من  بالكثير 
الدول  أمن  تهدد  ال  والتي  وامللتهبة، 
وهي  كلها،  القارة  أمن  تهدد  بل  فقط، 
انقالب وآخر، وانفالت  تحاول ما بني 
بديلة،  إقــامــة دويـــالت  ــر،  أمــنــي وآخـ
وتــيــارات  قاتلة،  مسلحة  وجماعات 
بينما  دمــويــة،  متطرفة  وتنظيمات 
على  إفريقيا  إلــى  النظر  يــتــواصــل 
الطبيعية  للثروات  منجم  مجرد  أنها 

والبشرية ال أقل وال أكثر.  
الــســادس،  محمد  املــلــك  ــداء  نـ أمــا 
أن  مفادها  العالم  إلى  رسالة  فيحمل 
للتنمية  رحب  فضاء  اإلفريقية  القارة 
العالم،  كل  يسع  والشاملة  املستدامة 
وفــضــاءات  مناطق  بــه  ضــاقــت  كلما 
واستراتيجيات  وسياسات  أخــرى، 
ــا بــالــحــتــمــيــة  ــ ــدواه ــ ــذت ج ــف ــن ــت اس

التاريخية قبل كل شيء. 
املغرب  تعني  ربما  أخــرى  مسألة 
أكثر، تتعلق ببحث املغرب عن هويته 
يطل  أن  قبل  القاري،  اإلفريقية وعمقه 
املغرب على أفقه املتوسطي واألوروبي 

والدولي.  
محمد  امللك  بقيادة  املغرب  وألن 
لبلدان  املتواصلة  وزياراته  السادس 
املهمة  هذه  يقود  الذي  هو  إفريقيا، 
امللك  أسماها  ما  أجل  من  اإلنسانية 
على  بــات  فقد  الجديدة«،  »إفريقيا 
وأن  إفريقيا  إلى  النظر  اليوم  عالم 
لكي  املــغــرب،  خــالل  من  عليها  يطل 
خالل  من  العالم  على  إفريقيا  تطل 

املغرب أيضا.  
 

نداء جديد من أجل إفريقيا
 

نــداء  ــســادس  ال املــلــك محمد  وجــه 
أنه  معلنا  إفريقيا،  أجــل  من  جديدا 
إفريقيا  لكي تسترجع  األوان  ))آن  قد 
والجغرافية..  التاريخية  حقوقها 
وحدتها  إفريقية  لشعوب  غني  تاريخ 
قرون من املبادالت والوشائج املتنوعة، 
تجمعات  لتحقيق  مالئمة  وجغرافيا 
جاء  ومتكاملة((..  مندمجة  إقليمية 
امللك  وجهها  التي  الرسالة  في  ذلــك 
في  املــشــاركــني  إلــى  الــســادس  محمد 
مونتانا«  »كــرانــس  منتدى  أشــغــال 
 18 يــوم  الداخلة  بمدينة  أقيم  ــذي  ال
»إفريقيا  موضوع:  في   ،2016 مارس 

حكامة  جنوب..   - جنوب  والتعاون 
اقتصادية  تنمية  أجـــل  مــن  أفــضــل 
امللك  وأعلن  مستدامة«،  واجتماعية 
في رسالته أن ))على إفريقيا من اآلن 
كشريك  حضورها  تؤكد  أن  فصاعدا، 
وليس  الدولي،  التعاون  في  أساسي 
كمجرد موضوع له، أو هدف لرهانات 
ينظر  أال  يجب  كما  األخرى،  األطراف 
للهشاشة،  مصدر  أنها  على  إلفريقيا 
بل باعتبارها فاعال أساسيا في عملية 

التقدم((. 
إلى  امللكية  الــرســالــة  ذهــبــت  كما 
يعد  لم  جنوب   - جنوب  التعاون  أن 
شعارا فضفاضا، وال مجرد عنصر من 
يختزل  التنموية،  السياسات  عناصر 
بات  بل  التقنية،  املساعدة  في  فقط 
متجانسة  استراتيجية  لرؤية  يخضع 
واالستجابة  الــبــلــدان  تنمية  تـــروم 
هذا  أصبح  كما  السكان،  لحاجيات 
ــاون مــنــدمــجــا يــتــمــحــور حــول  ــع ــت ال

مؤهالت وخبرات كل طرف. 
أن  أيضا  امللكية  الرسالة  وأعلنت 

املغرب يسعى جاهدا إن على املستوى 
الفردي أو بتعاون مع البلدان الشقيقة 
والشريكة، إلى تحقيق برامج ملموسة 
إلى تحقيق  تهدف  ميادين معينة،  في 
أثرها  حيث  من  للقياس  قابلة  نتائج 
لساكنة  الكريم  والعيش  النمو  على 
بلدان الجنوب، ليس فقط في املجاالت 
االجتماعية  أيضا  بــل  االقتصادية، 

والثقافية والبيئية والدينية. 
 

المغرب والعودة القوية 
إلى االتحاد اإلفريقي 

سجل املغرب عودة قوية إلى االتحاد 
ــي عـــودة تــأكــدت منذ  اإلفــريــقــي، وه
سنوات حني فرض املغرب حضوره في 
إفريقيا على مختلف الواجهات، وحني 
قام امللك محمد السادس بزيارات إلى 
خاللها  مــن  وجــه  اإلفريقية،  الــقــارة 
دافع  الــذي  الشهير،  إفريقيا«  »نــداء 
مطالبا  اإلفريقية،  القارة  مستقبل  عن 
الدول الغربية بأن تكف عن النظر إلى 
قارتنا على أنها مستعمرات سابقة.  

 27 ـــ  ال القمة  انعقاد  وبمناسبة 
في  انعقدت  التي  اإلفريقي  لالتحاد 
يوليوز 2016، في العاصمة الرواندية 
إلى  عودته  عن  املغرب  أعلن  كيغالي، 
عودة  وهي  اإلفريقي،  االتحاد  منظمة 
امللكية  الرسالة  لها  أسست  مشروعة 
القمة  إلى املشاركني في هذه  املوجهة 
املغرب  عــودة  خلقت  وقــد  اإلفريقية، 
الحدث في هذه القمة، وكانت عنوانها 
امللكية  الرسالة  جــاءت  كما  ــرز،  األبـ
لتتحول إلى نص مرجعي لهذه القمة، 
ــات وأرضــيــات  ــي ــى جــزء مــن أدب وإلـ
وأوراق عمل منظمة االتحاد اإلفريقي.  

 

تأصيل االنتماء 
املوجهة  امللكية  الرسالة  بداية  في 
امللك  حــرص  اإلفــريــقــيــة،  القمة  ــى  إل
االنتماء  تأصيل  على  السادس  محمد 

املغربي إلى القارة اإلفريقية، والوعي 
املبكر بقضايا تحررها منذ  السياسي 

أزيد من قرن.  
وقد شدد امللك محمد السادس على 
باعتباره  للمغرب  كملك  نفسه  تنسيب 
حفيد جاللة امللك محمد الخامس، وهو 
تحرر  رمــوز  أقــوى  ))أحــد  قدمه  كما 
الــرواد  من  وواحــد  اإلفريقي،  الوعي 
جمال  الرؤساء  جانب  إلى  امللتزمني، 
عبد الناصر وفرحات عباس وموديبو 
نيكروما،  وكوامي  وسيكوتوري  كايتا 
التاريخية  البيضاء  الدار  قمة  صناع 
انبثاق  عن  أعلنت  التي   ،1961 سنة 
لالندماج  وأسست  متحررة،  إفريقيا 
أنه  على  امللك  شدد  كما  اإلفريقي((، 
الثاني،  الحسن  الــراحــل  املــلــك  ــن  اب
السنة،  تــلــك  نــفــس  ــي  ف ــذي جــمــع  الـ
مؤتمر حركات تحرر الدول التي كانت 
البرتغالية، وساهم  للسيطرة  خاضعة 
بكل أناة وروية في استتباب االستقرار 
في عدة مناطق من قارتنا، وفي تعزيز 
روابط األخوة والصداقة مع مجموعة 

حرص  وبعدها،  اإلفريقية.  الدول  من 
»ملك  بــأنــه  نفسه  تقديم  على  املــلــك 
إفريقية،  هويته  بلد  إفريقي«..  لبلد 
وبتاريخه  الجغرافي  انتمائه  بحكم 
الهامة،  بــاألحــداث  الحافل  املشترك 
تم  إنساني  تالقح  من  به  يتميز  وبما 
وبفضل  القرون،  توالي  عبر  إغناؤه 
والروحية  الثقافية  املشتركة،  القيم 
الــرســالــة  تضيف  بــلــد،  املــتــوارثــة.. 
يتزحزح  ال  بإيمان  ))متشبع  امللكية 
في إفريقيا قوية بثرواتها وإمكاناتها 
االقتصادية، معتزة برصيدها الثقافي 

والروحي، وواثقة في مستقبلها((. 
 

المغرب اإلفريقي 
هو  للمغرب  اإلفريقي  االنتماء  إن 
على  فاعل  وانتماء  راســـخ،  انتماء 
يتعلق  ما  وفي  السياسي،  املستوى 
ما  في  وأيضا  التنموية،  بالتحديات 
مستوى  على  املغرب  بريادة  يتعلق 
ــنــي ومــحــاربــة  ــدي تــدبــيــر الــشــأن ال
التسامح  قــيــم  وإشــاعــة  ــتــطــرف،  ال
والتعايش.. وهذا ما لخصته الرسالة 
السادس  امللك محمد  نبه  امللكية حني 
غاب  قد  املغرب  كون  ))رغــم  أنه  إلى 
لم  عن منظمة الوحدة اإلفريقية، فإنه 
أن  إفريقيا(( على أساس  أبدا  يفارق 
املغرب بلد إفريقي بانتمائه، وسيبقى 
كذلك، وهنا، ذكرت الرسالة امللكية بما 
قاله امللك الراحل الحسن الثاني غداة 
العشرين  القمة  من  املغرب  انسحاب 
ملنظمة الوحدة اإلفريقية في 12 نونبر 
))سنظل نحن  أننا  يردد  1984، وهو 
إفريقيا،  خدمة  في  جميعا  املغاربة 
كرامة  أجل  من  املقدمة  في  وسنكون 
املواطن اإلفريقي واحترام قارتنا...((.
عقود،  ثالثة  من  أكثر  مــرور  وبعد 
يسبق  لم  أنــه  امللكية  الرسالة  تــرى 
السياسة  كانت في صلب  أن  إلفريقيا 
الدولي  وعمله  للمغرب  الخارجية 
عندما  ــيــوم،  ال عليه  هــي  مما  أكــثــر 
))املــغــرب قــد تمكن  إلــى أن  أشـــارت 
ــد وأصــيــل  ــري مــن بــلــورة نــمــوذج ف

جنوب،   - جنوب  للتعاون  وملموس 
مجاالت  تعزيز  مــن  فقط  ليس  مكن 
والدعم  كالتكوين  التقليدية،  التعاون 
ميادين  لتشمل  طورها  وإنما  التقني، 
الغذائي،  كاألمن  جديدة،  استراتيجية 

وتطوير البنيات التحتية((. 

الحضور االقتصادي
 

الوحدة  منظمة  إلــى  املغرب  عــودة 
اإلفريقية كانت مسبوقة بحضور قوي 
اإلفريقية،  القارة  عرض  في  للمغرب 
االقــتــصــادي  املــســتــوى  على  خــاصــة 
القارة  حاجة  إلى  بالنظر  والتنموي، 
حقيقية  تنموية  يقظة  في  اإلفريقية 
الرسالة  أكــدت  حيث  واستعجالية، 
امللكية أن ))االنخراط املكثف للفاعلني 
وحضورهم  املــغــاربــة،  االقتصاديني 
والتأمني  األبناك  مجاالت  في  القوي 
والسكن،  واالتصاالت  الجوي  والنقل 

الحالي،  الوقت  في  املغرب،  يجعل من 
إفريقيا  فــي  إفــريــقــي  مستثمر  أول 
الغربية، وهو أيضا ثاني مستثمر في 
إفريقيا كلها، ولكن ليس لوقت طويل، 
أن  فــي  القوية  ــه  إرادتـ عــن  عبر  ألنــه 
ينتمي  املغرب  أن  كما  األول((،  يكون 
تجمعات  ثــمــانــي  ضــمــن  مــن  الثــنــني 
لالتحاد  تابعة  جهوية  اقــتــصــاديــة 
باتحاد  األمـــر  ويتعلق  ــي،  ــق ــري اإلف
الساحل  دول  وتجمع  العربي،  املغرب 
املغرب  ))يحظى  كما  والــصــحــراء، 
املجموعة  لــدى  مالحظ  عضو  بصفة 
الغربية،  إفريقيا  لــدول  االقتصادية 
مع  واعــدة  شراكة  إقامة  إلى  ويتطلع 
إفريقيا  لــدول  االقتصادية  املجموعة 
فقد  ذلــك،  إلــى  وباإلضافة  الوسطى، 
2009 إلى تأسيس املؤتمر  بادر سنة 
األطلسية،  اإلفريقية  للدول  ــوزاري  ال
كل  في  املغربية  اململكة  مشاركة  وتعد 
وقارات  ودول  إفريقيا  بني  الشراكات 
ومجموعات أخرى، دليال إضافيا على 
مصالح  عن  للدفاع  الدائم  استعدادها 
ووضع  الدولي،  املستوى  على  القارة 
روابــط  خــدمــة  فــي  عــالقــاتــهــا  شبكة 
إفريقيا مع باقي دول العالم(( تضيف 

الرسالة امللكية. 
 

حضور أمني  
منظمة  مــن  املــغــرب  انسحاب  رغــم 
حريصا  ظل  أنه  إال  اإلفريقية،  الوحدة 
وعلى  واستقرارها،  القارة  وحدة  على 
))يتخذ  وظــل  دولها،  واستقرار  أمــن 
ترسيخ  أجل  من  املبادرات  من  العديد 
تقول  إفريقيا((  في  واالستقرار  األمن 
على   - األمر  ويتعلق  امللكية،  الرسالة 
عمليات  في  بمساهمته   - املثال  سبيل 
حفظ السلم في الكوت ديفوار والكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة وإفــريــقــيــا الــوســطــى، 
وبجهوده في مجال الوساطة بني دول 
منطقة »نهر مانو«، ومؤخرا في ليبيا، 
وكذا في عملية إعادة البناء بعد انتهاء 
وسيراليون  غينيا  من  بكل  الــصــراع 

ومالي وغينيا بيساو. 
وقد نبه امللك محمد السادس إلى أنه 
وبالرغم من كل هذه الحقائق، ما تزال 
بعض الدول تدعي بأن املغرب ال يمكن 
سكانه  معظم  ألن  إفريقيا،  يمثل  أن 
أن  إلى  امللك  ليخلص  ســودا،  ليسوا 
))إفريقيا ال يمكن اختزالها في اللون 
فقط، على أساس أن التمادي في هذا 
بالواقع((،  جهل  عن  ينم  إنما  الطرح 
وفق الرسالة امللكية، كما أن ))املغرب، 
الــوحــدة  منظمة  مــن  انسحابه  رغــم 
اإلفريقية، فإنه لم يغادر أبدا إفريقيا، 
وإنما انسحب سنة 1984، في ظروف 
خاصة، من إطار مؤسساتي قاري((. 

 

دعوة إلى المستقبل
 

منظمة  إلى  اليوم  املغرب  وبعودة 
االتــحــاد اإلفــريــقــي، يــكــون قــد وضع 
املاضي،  مع  قطيعة  نقل  لم  إن  مسافة 
يجعل  ما  وهو  األمام،  نحو  والتوجه 
من هذه العودة دعوة إلى بناء مستقبل 
آخر جديد إلفريقيا، يلتزم فيها املغرب 
من  واستثنائية  مسؤولة  أدوار  بأداء 
انخرط  مثلما  بالقارة،  النهوض  أجل 

في ذلك قبل سنوات.  
الوقت  أن  املغرب  يرى  ذلك،  ومقابل 
قد حان لالبتعاد عن التالعب وتمويل 
النزعات االنفصالية، والتوقف عن دعم 
خالفات تجاوزها الزمن، وذلك بالتوجه 
التنمية  هــو  ــد،  واحــ خــيــار  لتدعيم 
الفقر  ومحاربة  واملستدامة،  البشرية 
بصحة  والــنــهــوض  التغذية،  ــوء  وس
من  والرفع  أطفالنا،  وتعليم  شعوبنا، 

مستوى عيش الجميع. 
الــذي  الــرهــان  أن  املــغــرب  ويسجل 
ربحه  اإلفريقية  ــقــارة  ال على  يتعني 
من  عقد  مــن  أكثر  مــرور  بعد  الــيــوم، 
الزمن على ميالد االتحاد اإلفريقي، هو 
أساس  على  والتماسك  الوحدة  رهان 
إهمالها،  تم  طاملا  التي  إفريقيا،  أن 
اليوم فاعال ال يمكن تجاهله،  أصبحت 
الذي  الزمن  ولى  قد  أنه  أساس  وعلى 
مجرد  مــن  أكثر  إفريقيا  فيه  تكن  لــم 
موضوع في العالقات الدولية، بل إنها 
صارت تؤكد وجودها، وتتقدم وتتحمل 
الدولية  الساحة  على  مسؤولياتها 
كــطــرف فــاعــل وجــديــر بــاالحــتــرام في 
النقاش الدائر حول الحكامة العاملية. 

 

مغربية الصحراء 
والمغرب اإلفريقي 

املغرب  مــوقــف  نلخص  أن  يمكن 
جديدة  معادلة  في  السياق،  هذا  في 
في  الــصــحــراء  مغربية  أن  مــفــادهــا 
في  إفــريــقــيــتــهــا  وأن  إفــريــقــيــتــهــا، 
وفيما  املنطلق،  هذا  ومن  مغربيتها، 
يتعلق بقضية الصحراء املغربية، فإن 
بعد  يمكنها  ال  املؤسساتية  إفريقيا 
تاريخي،  خطإ  أوزار  تتحمل  أن  اآلن، 
امللكية،  الرسالة  تقول  ثقيل،  وإرث 
اإلفريقي  االتحاد  أن  إلى  نبهت  التي 
يجد نفسه في وضعية تعارض واضح 
أن  أساس  على  الدولية،  الشرعية  مع 
»الكيان املزعوم« )البوليساريو( ليس 
عضوا ال في منظمة األمم املتحدة، وال 
في منظمة التعاون اإلسالمي، وال في 
جامعة الدول العربية، وال في أي هيأة 
أو  إقليمية  شبه  كانت  ســواء  أخــرى، 

إقليمية أو دولية. 
السياسة  كــرونــولــوجــيــا  هــي  تــلــك 
تجاه  السادس  محمد  للملك  الجديدة 
بعودة  توجت  والتي  اإلفريقية،  القارة 
بعدما  اإلفــريــقــي،  املنتظم  ــى  إل قوية 
البالد  بدأت برسائل قوية وجهها ملك 
العالم،  كل  وإلــى  األممي  املنتظم  إلى 
القرن  فــي  االستعمار  قــوى  وخــاصــة 
املاضي، وهو يبحث عن مستقبل لقارة 
املستقبل »إفريقيا«، في القرن الحالي.

الملك محمد السادس في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في أشغال منتدى 
»كرانس مونتانا« بمدينة الداخلة )2016(: ))آن األوان لكي تسترجع إفريقيا حقوقها 

التاريخية والجغرافية.. تاريخ غني لشعوب إفريقية وحدتها قرون من المبادالت والوشائج 
المتنوعة، وجغرافيا مالئمة لتحقيق تجمعات إقليمية مندمجة ومتكاملة((.. ))على إفريقيا 

من اآلن فصاعدا، أن تؤكد حضورها كشريك أساسي في التعاون الدولي، وليس كمجرد 
موضوع له، أو هدف لرهانات األطراف األخرى، كما يجب أال ينظر إلفريقيا على أنها مصدر 

للهشاشة، بل باعتبارها فاعال أساسيا في عملية التقدم((..

شللنقــــا
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الربـاط  ياحسرة

متى يبرهن منتخبو العاصمة على كفاءتهم ؟

شهادات من
الرواد

ممن  ــاء  األدب عن  بالحديث  اهتمت  بحوث  في 
ساهموا في إثراء األدب العربي في اململكة، اعترافا لهم 
بريادتهم املضيئة ومكانتهم املتميزة في نفوسنا ومن 
بينهم الرائد الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، 
النادي  منشورات  عن  كتاب  تضمنها  عمره،  أطال هلل 
بلون  ــاءات  »إضــ بعنوان   )2022 )ســنــة  ــجــراري  ال
من  مقتطفة  منه  فقرة  هــذه  واالعــتــراف«،  الــوجــدان 
تنطلق  أن  بد  ال  الشعرية  ))التجربة   :109 الصفحة 
عثمان  بن  العزيز  عبد  لألستاذ  الذاتية  املحطة  من 
بآرائه  املتميز  اإلسالمي  املفكر  وهو  التويجري، 
الحضاري  البعد  ذات  الغزيرة  وبحوثه  الجريئة 
وحواراتها  وطروحاتها  تصوراتها  في  الكوني 
البحوث  هــذه  ملعت  وقــد  املستقبلية..  ورؤيــتــهــا 
األكاديمي  نشاطه  منها  كثيرة،  محطات  خالل  من 
وفي  الدولية،  واإلسالمية  العربية  املنظمات  عبر 
أمورها  دبــر  التي  اإليسيسكو،  منظمة  طليعتها 

العلمية والثقافية والتربوية لعقود(( انتهى.

»ميعاد  سينظم  الــعــاصــمــة،  يف  مــرة  ألول 
اجلــاري،  يونيو   11 و   10 بتاريخ  األســر«  ملتقى 
وهــــو مـــعـــرض أســــري يــهــتــم بـــاألمـــهـــات واآلبــــاء 
ــال يف بــــرامــــج لــلــتــثــقــيــف والـــتـــرفـــيـــه  ــ ــفــ ــ واألطــ
التربوي والصحي، من طرف أطباء  والتوجيه 
وأســـاتـــذة وخــبــراء يف مــجــاالت الــفــن والــثــقــافــة 
والرياضة ومنط احلياة، ورعاية الطفل وفائدة 
ــادرة ال عـــاقـــة لــهــا بــاملــجــالــس  ــ ــبـ ــ األســــفــــار، واملـ
ــا عــن  ــداءنــ ــكـــن مــــن جـــهـــة لـــبـــت نــ املــنــتــخــبــة، ولـ
فاستجابت  الرباطيني«،  على  احملــرم  »الترفيه 
لذلك النداء يف انتظار عودة الروح ملجالسنا.  

قــرارا  نطالع  ونحن  مندهشني  توقفنا 
املجلس  عليه  ــادق  وصــ بــلــديــة  جلــنــة  ــه  قــررت
يف  ليلي  ملجأ  »إنشاء  نصه:  وهذا  الرباطي، 
الفقراء  من  عدد  إليه  يــأوي  القدمية  املدينة 
الذي يبيتون يف العراء، وتدخل العضو البلدي 
بأن  علما  املجلس  ــاط  وأحـ ــدي،  ــزب ال أحــمــد 
امللجأ  ستشيد  املدينة  يف  األحــبــاس  مصالح 
املعوزين  بتغذية  وستتكفل  البلدية،  مع  باتفاق 
القرار  لهذا  الرباطيون  وسينبهر  أيــضــا«.. 
اتخذوا  الذين  آبائهم  أرواح  وسيترحمون على 

هذه املبادرة بتاريخ 20 دجنبر 1923.  

الــواليــة مــفــهــوم »احلــفــاظ على  صححت 
آثــــار املــعــمــار الــربــاطــي« بــاحلــرص عــلــى إلـــزام 
احـــتـــرام الــتــقــيــد بــاســتــعــمــال مــــواد الــصــبــاغــة 
بهندستها  املعروفة  العمارات  واجهات  لطاء 
ــقــــوش،  ــنــ ــات والــ ــ ــرفـ ــ ــشـ ــ ــزة بــــــاألســــــوار والـ ــيــ ــمــ املــ
ــتـــراث  ــركـــز مـــديـــنـــة الـ خـــصـــوصـــا يف بـــنـــايـــات مـ
اإلنــســانــي، بــالــعــودة إلـــى األصــــل ونــســخــه من 
جديد، مما حول جل تلك البنايات إلى حتف 
مــعــمــاريــة بــشــارعــي مــحــمــد اخلـــامـــس وعـــال 
بنعبد اهلل وما بينهما من أزقة، وبذلك أسدل 
الستار على عشوائية الصباغة »مبا عطا اهلل«.

لــحــد الــســاعــة، فــا خـــوف مــن »جـــدري 
أي  من  اإلنسان  إلى  ينتقل  قد  الــذي  القردة« 
أو من ما حذر منه األطباء، ومنذ مدة  حيوان 
الرباطيني  األطــفــال  بعض  هــوايــات  أصبحت 
ترتكز على االستئناس بتربية القطط والكاب، 
وشباب  بــه،  تقتات  مبا  ملدها  نساء  وتطوعت 
الساحات  بأهم  احلمام  أسراب  بإطعام  يتكفل 
والشوارع، يف حني تغط مكاتب صحية جماعية 
يف النوم وكأن األمر ال يهمها، أوال بالتكفل بهذه 
خطر  من  التحذير  أو  بنفي  وثانيا  احليوانات، 

»جدري القردة« ال قدر اهلل.

اللجان  بعض  جوف  فــراغ  من  تتأكدوا  حتى 
وحتى  للسكان،  خدمتها  ومــن  مصداقيتها  من 
باملفاوضات  تندلع  التي  املعارك  شيفرة  تفكوا 
ــات  ــســحــاب ــضــات واالن ــاي ــق والــتــهــديــدات وامل
رئاستها،  بامتيازاتها ونفوذ  للفوز  واالستقاالت، 
على  خيراتها  وعمت  تسمياتها  تعددت  حتى 
ــم يــظــهــر أي »فـــتـــات« لــفــائــدة  ــهــا« ولـ ــات »شــاف
وعددهم  ــاء  واآلبـ األمــهــات  هــم  هــا  الرباطيني.. 
على  يعيشون  الــعــاصــمــة،  فــي  اآلالف  بمئات 
السنة  امتحانات آخر  أعصابهم كلما دقت ساعة 
واالبتدائي،  الثانوي  التعليم  وفي  الجامعة  في 
الثمانية  مجالسها  وال  اللجان  تلك  من  لجنة  وال 
واألهم  األكبر  هو  الذي  الناس  بهاجس  اهتمت 
األكباد  فلذات  مستقبل  وهــو  إليهم،  بالنسبة 
الخصوصي  في  املتعلمون  فيه  يتساوى  والذي 
عن  »فكرة«  املجالس  لهذه  فهل  العمومي،  وفي 
لديها  وهــل  ــام؟  أيـ بعد  املنتظرة  االمــتــحــانــات 
أثناء  املدرسني  من  العديد  غياب  عن  إحصائيات 
الدراسة وتأثير ذلك على املتمدرسني؟ هل االنتقال 
ومنه  الثانوي  إلى  االبتدائي  مرحلة  من  النوعي 
في  واتخذت  وناقشته  تدارسته  الجامعي،  إلى 
شأنه اإلجراءات الالزمة؟ ثم هل في علمها أعداد 

التالميذ والطلبة ومشاكلهم؟
فتلك  وصامتة،  ذلك  من  بينة  على  كانت  فــإذا 
كانت  وإذا  لها،  صريحة  ــة  إدان تشكل  مصيبة 
آلالف  ــؤرق  امل الهاجس  هــذا  تتجاهل  أو  تجهل 
واجــب  عــن  بالتخلي  متهمة  فهي  الــعــائــالت، 
الذين  مع  والتضامن  واملواكبة  واالهتمام  الدفاع 

أموالهم  فــي  وتتصرف  عنهم  وتــدافــع  تمثلهم 
أبنائهم،  ومستقبل  شؤونهم  وترعى  وممتلكاتهم 
بامللتمسات  أو  بالتوصيات  أو  بالقرارات  سواء 
إن  وحتى  منها؟  واحــدة  فّعلت  فهل  الجماعية.. 
كانت غير مختصة، فاملجالس الثمانية تنتمي إلى 
أحزاب تقود الحكومة، وتشرع في البرملان وترفع 
شعار: »تستاهلوا أحسن«، وها هو أول امتحان 
ينتظرها من أهم االمتحانات االجتماعية، امتحان 
مستقبل أبناء الشعب وسيكون منهم الناجحون، 
فما هي  والراسبون، واملتخرجون، واملطرودون.. 
وصفات املجالس املنتخبة لعالج كل حالة؟ إذ من 
لخوض  االستعداد  أتم  على  تكون  أن  املفروض 
تمثيل  عن  مسؤولة  بصفتها  الالزمة  االتصاالت 
املواطنني، حتى تضمن للمتمدرسني حقوقهم في 
على  الطمأنينة  وللوالدين  أنواعه،  بكل  التعليم 
فسيسهر  نتائجهم،  كانت  مهما  املمتحنني  أن 

املنتخبون على تتبع مسارهم ومساعدتهم.
نوابنا  يتقاسمه  الهاجس  هذا  أن  نعتقد  فال 
مثل  مصيرية  قضايا  ألن  عليهم،  صوتوا  من  مع 
»صراط االمتحانات« غير مدرجة في اهتماماتهم، 
كما أنه مرفوع عن دردشات كل اللجان »الصورية« 
فيما  الخوض  تتحاشى  والتي   - األســف  مع   -
يعانيه الرباطيون، لجان تكلف أمواال باهظة وال 
أدت  فلو  الساكنة،  لفائدة  مجدي  عمل  منها  ظهر 
دورها كما يجب، ألصبحت قوة فعالة يحتمي بها 
التعليمية،  املؤسسات  كل  وتهابها  الرباطيون 
على  أبنائنا  مصائر  تحدد  التي  فاالمتحانات 

األبواب بدون »َبّواب« ينوب عن اآلباء.  

أسـراراالمتحانات اإلشهادية أكبر هاجس للرباطيـين 
العاصمة

بعدما  للموت  اإلعــداد  ملرحلة  بداية  التقاعد  يعد  لم 
ارتــقــى مــتــوســط الــعــمــر إلـــى الــســبــعــني ســنــة، وهــــذا مــا جعل 
الثانية«  »حياتهم  إلــى  منفذ  عــن  لهم  يبحثون  املتقاعدين 
رافضني بشكل قاطع إحالتهم إلى بنيقات النسيان واخلمول 
يترقب  الــذي  املنزلي  احلــارس  بــدور  والقيام  الفراش  والتزام 

زيارة »ماك املوت«.
بــإخــراج مسرحي رديء حول  تــدور  وهــنــاك مــعــارك طاحنة 
يستهلون  برملانها  مع  حكومة  وكــل  التقاعد،  صناديق  إفــاس 
مهامهم بإشهار الورقة الصفراء يف وجه من أفنوا أعمارهم يف 
اخلدمة مهددين محذرين بـ»اجلفاف الذي سيضرب معاشات 
كــانــوا يف مهمة  وكــأنــهــم ومــن سبقوهم،  عــبــاد اهلل بعد شــهــور« 
استطاعية عن أحوال الشعب، وليسوا مكلفني بقوة القانون 
وااللتزام االنتخابي واملواقف الوطنية، بوضع احللول الازمة 
عليه،  يتحفظوا  ولــم  وحكمهم  انتخابهم  قبل  مطروح  ملشكل 
العاجزين  وتــوبــيــخ  وتــســويــتــه،  تصفيته  مسؤولية  حتملوا  بــل 
عن إهمال ضمان حق املعاش املكتسب من اقتطاعات مايني 
املــنــخــرطــني املــســتــثــمــريــن يف مـــلء صــنــاديــق عــلــى مـــدى عــقــود 

لتأمني حياتهم الثانية بعد ترجلهم من احلياة األولى.
املجاهدين  عالم  يف  بهم  والترحيب  استقبالهم  من  وبــدال 
احلــيــاة، ثم سلموا  استمرار  أجــل  الذين جــاهــدوا وضحوا من 
األمــانــة لــلــخــلــف، وودعــــوا األجــــرة والــتــعــويــضــات واالمــتــيــازات 
»املعاش« الذي استثمروه من عرق  لـ»يهبطوا« إلى البحث عن 
حكامهم  طــرف  من  ويواجهون  »املــؤامــرة«  يكتشفون  جبينهم، 
احلاليني مبا واجههم به السابقون منذ عقود، بأن »الصناديق 
مهددة باإلفاس«، واملستثمرون فيها يتوعدهم ضياع حقوقهم 
كفنهم  مــصــاريــف  ورمبـــا  وتطبيبهم،  عيشهم  مــعــاشــات  ومعها 
ومراسيم دفنهم.. نعم، إنها »مؤامرة«، ألنها تقتل كل متقاعد 
أو تعليق معاشه ورميه إلى املجهول، وإن  باخلوف من فقدان 
الــكــوارث يف اجلــحــود بتضحيات مجاهدين..  أم  هــذه  تكن  لــم 
يعاقب  لألمانة  خيانة  تكن  لــم  وإن  نسميها؟  أن  ميكن  فــمــاذا 
كل  مبحاسبة  فيطالب  الشعب  تغضب  فإنها  الــقــانــون،  عليها 
احلكومات التي أهملت تفشي سرطان صناديق التقاعد حتى 
أصحاب  بــوفــاة  املوجعة  ضرباتها  تعجل  عصى  اإلفــاس  صــار 

املعاشات، ومن هنا رمبا تتسرب خيوط »املؤامرة«.
لذلك، فأملنا يف يقظة كل املتقاعدين الذين يفكرون يف 
تــأســيــس حــزب مــشــروع حلــمــايــة اســتــثــمــاراتــهــم يف الصناديق 
إيــجــاد مــخــرج ألي  ومــواجــهــة أي حكومة ادعـــت عجزها عــن 
وزرائها  محدودية  وفضح  االستقالة  على  بإرغامها  مشكل، 

وتكاسل برملانها.
كل  توفير  احلكومة  على  مفروض  ثانية  حياة  فالتقاعد 
وسائل الراحة والصحة والسعادة وراحة البال للمتقاعدين، 
أمـــا الـــيـــوم، فــاحلــكــومــة تــنــغــص حــيــاة املــتــقــاعــديــن بالتهويل 
العاجزة  املصنوع من هذه احلكومة  املجهول  والتخويف من 

عن ضمان حق مكتسب للمتقاعدين.      

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

التقاعد حق 
وليس هبة 

من الحكومة

صورة من األرشــيف ملراسيم توقيع 
االتفاقيــة األولى من نوعها وطنيا، 

لتنفيذ املشاريع الرياضية ذات 
االهتمام املشــترك بين جامعة محمد 
الخامس برئاســة األستاذ محمد غاشي 
والجامعــة امللكية املغربية للرياضات 

الوثيرية التي تترأســها األستاذة سلمى 
بناني، وهي »اتفاقية تاريخية تشــكل 

فرصــة للجامعيين من أجل توظيف 
الرياضة لتجســيد قيمها ودورها يف 

املجتمــع«.. وهذه الكلمات جاءت يف 
خطابيهما بهذه املناسبة.  

الثقافة  عاصمة  جماعة  شاركت 
القمة  أشغال  في  مؤخرا،  اإلفريقية 
والحكومات  املدن  ملنظمة  التاسعة 
املنظمة  اإلفريقية  املتحدة  املحلية 
املنتخبني  من  بوفد  كينيا،  بدولة 
منه  ننتظر  وكنا  املستوى،  رفيع 
تعكس  ــات  ــراحـ ــتـ واقـ مـــبـــادرات 
على  الجديدة  الدبلوماسية  إشعاع 
بسنني،  وقبلها  السمراء،  الــقــارة 
قمة  فــي  الــقــاهــرة  مدينة  سبقتها 
منظمة العواصم واملدن اإلسالمية، 
باقتراح تشييد حديقة كبرى وسط 
إنجاز  من  تكون  املصرية  العاصمة 
األعضاء الراغبني في تخليد آثارهم 
املعمارية والبيئية والهندسية على 
يحمل  مشروع  وكل  الكنانة،  أرض 
الرباط  فشيدت  صاحبه،  تسمية 
الكبرى  الحديقة  في  كبيرا  جناحا 

أطلق عليه اسم »حديقة املغرب«.
وكنا وال زلنا نحلم بمشاريع من 
تواكب  العاصمة،  منتخبي  أفكار 
وتــعــزز انــطــالق ثــورة اإلنــجــازات 
البئيس  الوجه  غيرت  التي  امللكية 
بأرفع  وكسته  ملدينتنا،  واملخجل 
الجواهر حتى غدت مضرب األمثال 
في العالم اإلفريقي، هذا العالم الذي 
بناء  أشغال  نهاية  بشوق  يترقب 
مركز  وأكبر  القارة  في  برج  أعلى 

اقتصادي فيها طوابقه بعدد دولها 
شامخا فوق ضفة وادي أبي رقراق 
والثقافات  الديانات  تنوع  شموخ 
ــارات.. فــكــنــا نــتــصــور  ــضــ ــحــ ــ وال
باملعلمة  لالفتخار  بديهيا  حضورا 
بعرضها  وذلك  الفريدة،  املعمارية 
عبر  هناك  أقيم  الــذي  املعرض  في 
الوقت،  نفس  وفي  يمثلها،  مجسم 
إنشاء  فــكــرة  بتصاميم  إحــاطــتــه 
عواصمها  لكل  إفــريــقــيــة«  ــرى  »قـ
على  الــبــرج  مــن  ــرأى  م على  تكون 
هضاب  إلى  شالة  من  الضفة  طول 
وهي  كلم،   15 طــول  على  عــكــراش 

حاليا أرض عارية مهملة، لم تحرك 
العاصمة  منتخبي  عــزيــمــة  بــعــد 
املفضل  الضيق  »القفص«  ملغادرة 
ــازات  ــي ــت ــن االم لــديــهــم لــقــربــهــم م
الـــراس«.. مشروع  »صــداع  ــدون  ب
وتراثي،  فني،  ثقافي،  دبلوماسي، 
تعرفنا  مرآة  يكون  ذلك،  من  وأكثر 
والفن  والثقافة  الدبلوماسية  بتلك 
ــادات والــطــقــوس  ــعـ والـــتـــراث والـ
وفي  والفلكلور،  والطبخ  واملعمار 
لتلك  للسياحة  دعاية  اآلن:  نفس 

العواصم اإلفريقية.
حنكة  يتطلب  األمــر  أن  صحيح، 

وقرارا  مالية،  ومساهمة  ومجهودا 
اقتراحات  مجرد  وهــذه  سياسيا، 
كل  ــاع  ــم ــإج ب تــحــظــى  أال  يــمــكــن 
ستحظى  قطعا  ولكن  الــعــواصــم، 
بــاالهــتــمــام، وســـتـــؤدي الــرســالــة 
عاصمة  ــاط  ــربـ الـ بـــأن  ــوة  ــرجـ املـ
التعاون  تفضل  اإلفريقية  الثقافية 
شركائها  مع  والتآخي  والتشارك 
فـــي نــفــس الـــقـــارة، وتـــرغـــب في 
تقريبهم إلى املواطنني من خالل ما 
»ڤيالجات  بناء  في  به  سيشاركون 
إفريقية« على ضفة نهر أبي رقراق.
املشارك  الرباطي  الــوفــد  ــاد  وع
املحلية  والحكومات  املدن  قمة  في 
ماذا  الــســؤال:  ليطرح  اإلفريقية، 
كانت  فــإذا  للرباط؟  معهم  حملوا 
فعليه،  رسمية،  مهام  ألداء  زيارتهم 
الرباطيني  كلف  الـــذي  الــوفــد  أي 
يــبــررهــا  أن  ثــقــيــلــة،  ــف  ــاري ــص م
بالنتائج التي حققها مؤكدة كسائر 
تلك  على  إثباتية  بوثائق  النفقات، 
اعتمد  الذي  الشفهي  أما  النتائج، 
اجتماعات  داخل  سواء  عقود،  منذ 
املجالس أو في بعض االجتماعات، 
فغير مقبول وغير معقول أن يؤدي 
للسياحة  أسفار  ثمن  املواطنون 
من  للسائحني  سخية  وتعويضات 

منتخبي العاصمة »يا حسرة«.
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أسبوعيات كريم إدبهي

جنم برشلونة عثمان دميبلي، تابع نهائي الوداد ضد 
األهلي

وكاالت
بغاو يجيبوه الوداد، ولكن عندهم زهير مترجي.!

األهلي يرسل احتجاجا إلى »الكاف« بسبب التذاكر
مواقع 

ياك بعدا ماشي بسبب الهدفني...

تتويج الوداد أمر عادي
موسيماني، مدرب األهلي

وشهد شاهد من أهلها...

أسعدنا امللك محمد السادس و40 مليون مغربي
المدافع الودادي أمين فرحان

اهلل يسعدك.

نستحق اللقب والعبونا كانوا رجاال
الركراكي، مدرب الوداد

تستحقون أكثر من لقب، برافو..

األهــلــي عند تسليم  ســلــوك غير مقبول مــن العــبــي 
امليداليات

مواقع
البكاء  املــصــريــني،  هــومــا  ــاذوك  ــ ه مــســاكــن، 

والعويل...

مدرب األهلي يحيي جماهير الوداد
مواقع
وكل  العبيه  عكس  على  عالية  رياضية  روح 

املصريني..

األهلي املصري يصدر بالغا جديدا بعد خسارة النهائي
وسائل إعالم مصرية
َّبقاو غير على البالغات والبكاء »اللي ّدا شي داْه«.

»خاص عن الوداد بطل إفريقيا«

تتبعنا باعتزاز وابتهاج اإلنجاز الباهر 
الــــوداد لنـــــادي 

جاللة الملك يهنئ نادي الوداد الرياضي
بفوزه بكأس عصبة األبطال لألندية البطلة

بعث جاللة امللك محمد 
تهنئة  برقية  الــســادس، 
إلى أعضاء نادي الوداد 
بمناسبة  الــريــاضــي، 
عصبة  بـــكـــأس  ــوزه  ــ فـ
األبطال اإلفريقية 2022.
وفـــي مـــا جـــاء فـــي هــذه 
اعتزاز  بكل  »تتبعنا  البرقية: 
الذي  الباهر  اإلنجاز  وابتهاج، 
البيضاوي  الــوداد  نادي  حققه 
لكرة القدم، معززا بذلك رصيده 
والقارية،  الوطنية  األلقاب  من 
روح  من  فيه  عهد  ما  مؤكدا 
تحمل  على  وقـــدرة  التحدي 
كرة  تمثيل  فــي  املــســؤولــيــة 

القدم املغربية أفضل تمثيل«.
عن  البرقية  هذه  في  امللك  وأعرب 
نــادي  مكونات  لكافة  تهانيه  أحــر 
الوداد، من العبني ومدربني ومسيرين 

وطاقم تقني وطبي ومحبني.
الفريق  مكونات  جاللته  وخاطب 
قائال: »هذا التتويج املستحق لم يكن 
أطوار  طيلة  بذلتموه  ما  لوال  ليأتي 
هذه البطولة من جهود مكثفة، مفعمة 
تنافسية عالية، وغيرة وطنية  بروح 
مثلى، والتي تكللت بإهدائكم لبلدكم 
ولجماهيركم الشغوفة واملبدعة، هذا 
في  نوعه  من  الثالث  القاري  اللقب 

تاريخ النادي الحافل باإلنجازات«.
يبعث  ــا  م أن  هلل  نــصــره  ــد  ــ وأك

التميز  هذا  كون  أيضا،  الفخر  على 
الثاني  هو  قاريا،  املغربي  الكروي 
من نوعه في بحر أسبوعني، مما زاد 
املغربية  الجماهير  فرحة وبهجة  من 
التواقة إلى مزيد من األلقاب املشرفة 
سيذكي  وهــذا  املغربية،  القدم  لكرة 
وباقي  نــاديــكــم،  حماسة  محالة  ال 
الجهود  ملضاعفة  الرياضية،  األندية 
باتت  التي  الواعدة  الطفرة  ومواكبة 
على  الوطنية  الــقــدم  كــرة  تشهدها 

مختلف املستويات.
اإلنجاز  بهذا  تهانيه  جــدد  وبعدما 
ــك محمد  ــل امل ــة  ــرب جــالل ــ أع املــتــمــيــز، 
السادس عن متمنياته للفريق بالتوفيق 

في مواصلة مشواره املتميز.

البطــــلة نهــــائي كــــأس عصــــبة األبطــــال لألنــــدية 

الريـــاضي المصــــريالـــوداد  األهــلي  20

وداد األمة دائما في القمة
ماي   30 اإلثنني  يوم  سيبقى   ...
أذهـــان  ــي  ف ــدا  خــال يــومــا   ،2022
الجمهور املغربي بشكل عام، وفريق 
الوداد الرياضي بشكل خاص، الذي 
واستطاع  املوعد  في  وكعادته  كان 
أن يتجاوز فريق األهلي املصري أو 
»نادي القرن«، وينتصر عليه بهدفني 
اللقب  نظيفني، ليضيف إلى رصيده 
لألندية  ــطــال  األب لعصبة  الــثــالــث 

البطلة.
تنسى  ال  وأمــســيــة  ــد  خــال ــوم  يـ
بالنسبة لكل عشاق كرة القدم، الذين 
وجميلة  رائعة  بمباراة  استمتعوا 
الــوداد  فريق  خاللها  من  استطاع 
الرياضي، ممثلنا في هذه املنافسة، 
كرة  بأن  »علني«  وبشكل  يبرهن  أن 
القدم الوطنية بألف خير، وأن يؤكد 
في نفس الوقت اإلنجاز الكبير الذي 
الحائز  بركان،  نهضة  فريق  حققه 

على كأس الكونفدرالية اإلفريقية.
ــذي ال  إنــجــاز جــديــد لــلــوداد، الـ
يمكننا أن نستغربه من فريق عودنا 
على تحقيق العديد من 
البطوالت واأللقاب 

منذ تأسيسه، لكن »اللغط« الذي سبق 
نعتبرهم  من  طرف  من  النهائي  هذا 
من  زاد  املــصــريــني،  أي  »أشــقــاء«، 
حماسنا جميعا كمغاربة، لنتحداهم 
مــرأى  وعلى  امللعب،  أرضــيــة  على 
وبحضور  بــأســره،  الــكــروي  العالم 

ورئيس  إينفانتينو،  »الفيفا«  رئيس 
ــدم،  ــق ــرة ال ــك ــي ل ــق ــري االتـــحـــاد اإلف

الجنوب إفريقي موتسيبي.
صحيح أن هذه النهاية تعتبر في 
كرة  في  عادية  مباراة  املطاف  آخر 
القدم، لكن ولألسف الشديد، تحولت 

ــرب  ــى مــعــركــة وح ــدرة قـــادر إلـ ــق ب
ضروس أعلنها »األشقاء« املصريون 
هذا  احتضن  الـــذي  ــغــرب،  امل على 
بالدليل  بــرهــن  أن  بــعــد  الــنــهــائــي 
علما  ذلك،  على  قدرته  على  القاطع، 
تقدم  لم  املصرية  الجمهورية  بــأن 
العرس  هــذا  الحتضان  ترشيحها 

الكروي اإلفريقي.
األهلي  ــادي  ن حــل  العموم،  على 
مكرما،  مــعــززا  الشريفة  باململكة 
و»نـــزواتـــه«  طلباته  كــل  وقــوبــلــت 
يبان  الفورة  »عند  لكن  بالترحاب، 

لحساب«.
الرياضي  ــوداد  الـ فريق  انتصر 
درسا  ولقن  واستحقاق،  جدارة  عن 
بليغا لنادي »القرن«، وهزمه بهدفني 
»أم  إلــى  الفريق  هــذا  وعــاد  لصفر، 
أن  بعد  الــوجــدان،  مكسور  الدنيا« 
هذه  لتبرير  يقعدها  ولم  الدنيا  أقام 

الهزيمة النكراء قبل حدوثها.
اللقب  بهذا  األمــة  ــوداد  ل فهنيئا 
العديد  إلى  الذي سينضاف  الغالي، 
من اإلنجازات التي حققها على مدار 

السنوات والعقود.
ألف مبروك لوداد األمة

وداد األلقاب والبطوالت
مبروك لجمهور الوداد ىلع تضحياته 

الجسيمة وىلع عشقه حتى النخاع لهذا 
الصرح العظيم، ورحم اهلل كل من ساهم 

يف صمود هذا الفريق العريق.

الــصورة حديــث 

هذا الخبر

البطلة  لألندية  األبطال  عصبة  بكأس  بفوزه 
على حساب األهلي املصري، سيواجه الفريق 
بكأس  الفائز  بركان،  نهضة  نــادي  األحمر 

االتحاد اإلفريقي.
املائة،  في  مائة  املغربية  املواجهة  هذه 
الفريقني  الحتفال  رائعة  مناسبة  ستكون 
املغربي،  الجمهور  ومعهما  البطلني، 
كرسا  اللذين  الكبيرين،  اللقبني  بهذين 
تفوق كرة القدم الوطنية، وتبّوئها الصدارة 
تقوم  التي  الكبيرة  للجهود  وتأكيدا  قاريا، 
بها الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم على 

جميع الواجهات.

سيشارك  الرياضي  الوداد  فريق  فإن  للتذكير، 
بعد هذا اللقب في كأس العالم لألندية، إلى جانب 
ريال مدريد بطل أوروبا، وأندية أخرى عاملية، إذ 
خاللها  من  سيمثل  التي  املشاركة  هذه  ستكون 
القارة اإلفريقية، هي الثانية في مشواره الكروي.
تحتضن  أن  املغاربة،  وكل  نتمنى  مالحظة: 
»السوبر«  العزيزة علينا، نهائي  العيون  مدينة 
»الكابرانات«  ــواه  أف نخرس  حتى  اإلفريقي، 
العجزة، الذي يبيعون الوهم للشعب الجزائري 
األعزل، والذي ما زال يحلم في واضحة النهار 
بأن تعاد مباراة منتخبهم ضد الكاميرون الذي 

تأهل إلى مونديال قطر.

»السوبـر« مغـربي مـائة فـي المـائة

بسرعة المدرب الركراكي 
ثاني مدرب مغربي 

يفوز بلقب عصبة األبطال
الكفء،  الوطني  واإلطار  املقتدر  للمدرب  يمكن   ...
عاليا،  رأســه  يرفع  وأن  يفتخر  أن  الركراكي،  وليد 
عصبة  بكأس  يفوز  وطني  إطار  ثاني  أصبح  لكونه 

األبطال لألندية البطلة بعد زميله الحسني عموتة.
املغربيني،  املدربني  هذين  فإن  الصدف،  ولحسن 
الذي  الرياضي،  الــوداد  فريق  مع  اللقب  بهذا  توجا 
املغاربة  املدربني  لكل  خصبا  مشتال  يعتبر  أصبح 

اللقب  ــذا  ــه ب لــلــفــوز  الثمني.الــطــامــحــني 
املدرب وليد الركراكي، يستحق 
منا كل التنويه والتقدير بفضل 
قام  التي  الجبارة  املجهودات 
الكروي،  املوسم  بداية  منذ  بها 
ــاوز كل  ــجـ ــث اســتــطــاع تـ حــي

أهمها  والعقبات،  الصعاب 
محروم  الـــوداد  فــريــق  أن 

بسبب  االنــتــدابــات  مــن 
ــات »الــفــيــفــا«،  ــوب عــق
وبكل  تمكن  ــه  أن إال 
جرأة، أن يحقق حلم 
األول،  ــني  ــ ــودادي ــ ال

ــفــوز  ــار ال ــظ ــت فـــي ان
البطولة  أي  بالثالثية، 

وكـــأس الــعــرش، بــعــد الــفــوز 
بكأس إفريقيا لألندية.
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أزمة تنظيمية 
جديدة في »البام« 

التقارير التي تمهد 
الـــوزير  لسقــــوط 

عبد اللطيف وهبي 

انتهت  الــعــســل  ــام  أيـ أن  ــدو  ــب ))ي
ــة  ــام لــحــزب األصــال ــع ــن األمـــن ال ب
وهــبــي،  اللطيف  عــبــد  ــاصــرة،  ــع وامل
واألمن العام لحزب العدالة والتنمية، 
في  دخال  اللذين  كيران،  بن  اإلله  عبد 
كانا  بعدما  بينهما  إعالمية  حــرب 
صديقن، وبعدما انتهت مهمة انقالب 
وهبي على إلياس العماري ومن بعده 
يوم واحد من  فبعد  حكيم بنشماس.. 
التردد  دائم  كان  الذي  وهبي،  خروج 
على منزل بن كيران واعتباره صديقا 
مقربا، في تصريحات هاجم من خاللها 
ــســؤول عما  بــن كــيــران واعــتــبــره امل
يعيشه املغاربة من أوضاع اقتصادية 
الشعبوي  تدبير حزبه  بسبب  صعبة، 
خرج  الزمن،  من  عقد  طيلة  للحكومة 
مؤتمر  في  وقال  عليه،  للرد  كيران  بن 
مراكش  بجهة  والتنمية  العدالة  حزب 
ــة  ــي، وحــيــث إن حـــزب األصــال أســف

واملعاصرة لم يغتسل بعد من ماضيه 
داك  عندي  »كيجي  الكفاية،  فيه  بما 
ويخرج  يتيمم،  باش  مرة  مرة  وهبي 
لـله  تبنا  حنا  ويقول  تصويرة  شي 
راه مابقيناش كيف كنا شحال هاذي، 
طايرة  كان  اللي  والتنمية  والعدالة 
وجينا  معاه،  تصالحنا  راه  معنا  لو 
كاع عند عبد اإلله بن كيران، وكيخرج 
)املصدر: موقع أشكاين/  الصورة«(( 

األحد 29 ماي 2022(. 
صديقه  كيران  بن  اتهم  إذن،  هكذا 
أخطاء  من  بالتيمم  وهبي،  املزعوم، 
الصور  بنشر  والتباهي  املــاضــي، 
معه، ولكن وهبي الذي اتهم بن كيران 
ليقف  يكن  لم  الشعبوي،  بالتسيير 
بقوله:  عليه  ليرد  الــحــد،  هــذا  عند 
))ألول مرة أعلم أن منزل بن كيران ال 
يتوفر على املاء للوضوء، وبخصوص 
ــعــام  ــي قـــال األمــــن ال ــت الـــصـــور ال

لـ»البيجيدي« أن وزير العدل يلتقطها 
لنشرها، علق وهبي بقوله: »لم ألتقط 
أي صورة ولم أوزعها، وبن كيران 
يعلم جيدا أن مساعده فريد هو من 
وزير  شدد  كما  ووزعها«،  صورنا 
العدل الحالي على أن سبب الخالف 
إلى  يــعــود  كــيــران  بــن  ــن  وب بينه 
بها  تلفظ  التي  »الشعبوية«  كلمة 
إن  قال  حينما  خرجاته،  إحدى  في 
السنوات  شعار  كانت  »الشعبوية 
على  املصباح  فيها  كان  التي   10 الـ 
وهبي  واســتــطــرد  الحكومة«،  رأس 
أن  كيران  بن  األجدر على  »كان  بقوله: 
يجيبني عن الشعبوية وانتهى الكالم«، 
منهيا حديثه عن املوضوع بقوله لرئيس 
الحكومة السابق: »قضاو بينا الغرض 

كاملن«(( )املصدر: موقع أخبارنا(.
ــع خصام  ــ الــنــظــر عــن دواف بــغــض 
وهبي وبن كيران، علما أن هذا األخير 

أجل  مــن  معركة  يــدخــل  أن  يمكن  ال 
عن  النظر  وبغض  فــقــط)..(،  الجدال 
كيران،  بن  على  وهبي  هجوم  أسباب 
صديقه  مع  جمعته  منصة  خالل  من 
عبارة  فــإن  هلل،  بنعبد  نبيل  اآلخــر 
تطرح  كاملن«  الغرض  بينا  »قضاو 
ماهية  حــول  استفهام،  عالمات  عــدة 
على  القدرة  تملك  التي  الجهات  هذه 
وقضاء  السياسية،  الخريطة  رســم 
العامن  األمناء  باستعمال  األغــراض 
لألحزاب دون أن يعرفها أحد؟ ومن هم 
هؤالء الذين قال عنهم وهبي: »قضاو 

بينا الغرض«؟
حــدود  عند  وهبي  مشاكل  تقف  ال 
دورة  مؤخرا  عقد  إنه  بل  تصريحاته، 
لتهدئة  محاولة  في  الوطني  للمجلس 
األوضاع داخل الحزب، عرفت غيابات 

كثيرة، ويأتي على رأس الغيابات، 
الوطني  املجلس  رئيسة  غياب 

الذي  الجديدة  مؤتمر  عن  كثيرة  أســرار  تتسرب  لم 
كأمين  وهبي،  اللطيف  عبد  المحامي  اسم  فيه  بزغ 
عـــام لــحــزب األصــالــة والــمــعــاصــرة خـــال شــهــر فبراير 
العماري،  إلياس  القوي  العام  لألمين  خلفا   ،2020
يكمل  من  هناك  أن  تؤكد  المناضلين،  بين  المتداولة  الحكايات  ولكن 
أو  الحاق،  عند  بالذهاب  اكتفى  من  وهناك  المؤتمر،  نحو  الطريق 
الذهاب لصالة الحمام في المنتجع السياحي القريب من المنطقة.. 
انتخاب وهبي كأمين عام في وقت كانت فيه األنظار  لكن مفاجأة 

تتجه نحو العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، لم تقف عند ذلك الحد، 
بل إن المفاجأة الكبرى، اكتملت بمشاركته في الحكومة إلى جانب 
إعامي  خروج  من  أكثر  خصص  أن  بعد  لألحرار،  الوطني  التجمع  حزب 
للهجوم بشكل كبير على رئيس حزب األحرار، عزيز أخنوش، إبان الحملة 
األمين  إلى جانب  لصوره  ذلك،  قبل  روج  قد  وكان  األخيرة،  االنتخابية 
يلتقيان  كانا  بن كيران، حيث  اإلله  والتنمية، عبد  العدالة  لحزب  العام 
إلى  األخيرة،  األيــام  خال  صداقتهما،  تتحول  أن  قبل  مستمر،  بشكل 

تبادل لاتهامات، قامت بتغطيتها الصحافة الوطنية.

سعيد الريحاني إعــداد :
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عدم  ورغم  املنصوري،  الزهراء  فاطمة 
وجود خالف معلن، إال أن هذا الغياب 
طرح أكثر من عالمة استفهام وإن كان 
خفف  قد  الصحي  لوضعها  الترويج 

من وقع هذا الغياب)..(.
التنظيمية  أكبر عنوان لألزمة  ولعل 
وهبي  اللطيف  عبد  يعيشها  التي 
داخل حزبه، هو إعادة ترويج البيانات 
لم  تصحيحية«  »حركة  باسم  ضــده 
يتم  ما  لكن  عنها بشكل رسمي،  يعلن 
داخل  كبيرة  مصداقية  يجد  ترويجه، 

الحزب.
لبيان  القليلة  التغطيات  ــم  ورغـ
وجدت  التي  التصحيحية،  الحركة 
الورقية،  الجرائد  في  للنشر  طريقها 
إال أن معطيات البيان األخير انتشرت 
على نطاق واسع، لتكتب الصحافة ما 
املسار  تصحيح  حركة  ))أعلنت  يلي: 
نجاح  عن  واملعاصرة،  األصالة  لحزب 
مقاطعة أشغال الدورة الـ 26 للمجلس 

الوطني للحزب، املنعقدة صبيحة يوم 
ما  غطت  بعدما  سال،  بمدينة  السبت 
األمني  متهمة  املــائــة،  في   70 يقارب 
وهبي،  اللطيف  عبد  للحزب  الــعــام 
امللكية  اإلنــجــازات  على  بـ»السطو« 
وتأسفت  كلمته..  في  بها  والتبجح 
دورة  لتكريس  املسار  تصحيح  حركة 
التنظيمية  لألزمة  الوطني  املجلس 
العميقة، التي تجلت في مقاطعة قطاع 
الوطني  املجلس  أعضاء  من  واســع 
ملا  خالفا  الحزبي،  االستحقاق  لهذا 
التي  األحداث  كان متوقعا على ضوء 
إلى  مشيرة  األخيرة،  األسابيع  ميزت 
املقاطعة،  قـــرار  صـــواب  تثمن  أنــهــا 
األمــني  خــطــاب  أظــهــر  بعدما  خــاصــة 
التنظيمي  للواقع  فظيعا  إنكارا  العام 
الفارغة  املقاعد  جسدته  الذي  املهلهل 
في القاعة، والسماح لغير ذوي الصفة 
الوطني،  املجلس  دورة  في  باملشاركة 
الــذي  املقاطعة  حجم  على  للتغطية 

الحركة،  حسب  املائة،  في   70 قــارب 
وسّجلت الحركة ما وصفته بـ»طغيان 
في  والتدليسي«  التضليلي  الخطاب 
اللطيف  عبد  للحزب  العام  األمني  كلمة 
وهبي، متهمة إياه بـ»املبالغة في تبرير 
والتخلي  الــحــكــومــي  املـــأزق  أســبــاب 
تجاه  الثابتة  الــحــزب  مسؤولية  عــن 
»البام«  باعتبار  والناخبني  املواطنني 
)املــصــدر:  الــحــكــومــة((  فــي  شريكا 

»مدار21«/ 28 ماي 2022(.
البيان  نقل  ــذي  ال املــصــدر  نفس 
التصحيحية  الحركة  ))نّددت  قال: 
ــحــام إنـــجـــازات مــلــك الــبــالد  ــإق ب
املوجهة  ــعــام  ال ــني  األمـ كلمة  فــي 
على  لـ»التغطية  الوطني،  للمجلس 
السياسيني  الفاعلني  وعجز  فشله 
مجال  فــي  سيما  ال  والحكوميني، 
الدبلوماسية كمجال حصري بموجب 
الدستور مللك البالد، واتهمت الحركة 
لـ»البام«،  العام  األمني  التصحيحية 

من  الــحــزب  مناضلي  ثقة  بخيانة 
سلم  ــى  إل »الــجــرار«  تحويل  خــالل 
لــالرتــقــاء الــســيــاســي واالجــتــمــاعــي 
الحركة  وصفتهم  ممن  لعدد  واملادي 
أحد  يكن  لم  الذين  بـ»املحظوظني« 
عنهم  سمع  أو  يعرفهم  الحزب  داخل 
قبل استقدامهم من طرف األمني العام 
الطريق  لهم  ليعبد  الحزب  خارج  من 
مــبــاشــرة إلـــى املــكــتــب الــســيــاســي، 
واعتبر املصدر ذاته، أن خطاب وهبي 
على هامش املجلس الوطني للحزب، 
لـ»الصدق« في تشخيص واقع  افتقد 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  األزمـــة 
عدم  وتعكس  الــبــالد،  تضرب  التي 
وغياب  الحكومة،  اختيارات  صالبة 
للتنفيذ، واختباء  برنامج عملي قابل 
»كورونا«،  جائحة  وراء  العام  األمني 
على  والركوب  األوكرانية،  والحرب 

مجال  ــي  ف املــلــكــيــة  ــع  ــشــاري امل
الحماية االجتماعية.

وهبي بين غياب فاطمة الزهراء 
المنصوري وميالد حركة تصحيحية 

اتهمت الحركة التصحيحية األمين العام لـ»البام«، بخيانة ثقة مناضلي الحزب من خالل 
تحويل »الجرار« إلى سلم لالرتقاء السياسي واالجتماعي والمادي لعدد ممن وصفتهم 

الحركة بـ»المحظوظين« الذين لم يكن أحد داخل الحزب يعرفهم أو سمع عنهم قبل 
استقدامهم من طرف األمين العام من خارج الحزب ليعبد لهم الطريق مباشرة إلى المكتب 

السياسي، واعتبر المصدر ذاته، أن خطاب وهبي على هامش المجلس الوطني للحزب، افتقد 
لـ»الصدق« في تشخيص واقع األزمة االقتصادية واالجتماعية التي تضرب البالد، وتعكس عدم 
صالبة اختيارات الحكومة، وغياب برنامج عملي قابل للتنفيذ، واختباء األمين العام وراء جائحة 
»كورونا«، والحرب األوكرانية، والركوب على المشاريع الملكية في مجال الحماية االجتماعية.

تأسفت حركة تصحيح المسار 
لتكريس دورة المجلس 

الوطني لألزمة التنظيمية 
العميقة، التي تجلت في 
مقاطعة قطاع واسع من 
أعضاء المجلس الوطني 
لهذا االستحقاق الحزبي، 

خالفا لما كان متوقعا على 
ضوء األحداث التي ميزت 
األسابيع األخيرة، مشيرة 

إلى أنها تثمن صواب قرار 
المقاطعة، خاصة بعدما 

أظهر خطاب األمين العام 
إنكارا فظيعا للواقع 

التنظيمي المهلهل الذي 
جسدته المقاعد الفارغة 

في القاعة، والسماح لغير 
ذوي الصفة بالمشاركة 

في دورة المجلس الوطني، 
للتغطية على حجم 

المقاطعة الذي قارب 70 
في المائة
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تحليل  إخباري
وجّددت الحركة التي يتنّكر لها وهبي، 
حصيلة  بإصدار  األخير  هذا  ُمطالبة 
الحكومة  في  الحزب  ملشاركة  رسمية 
مجال  ال  تقنية  معطيات  خــال  مــن 
ولغة  بالشعارات  الواقع  لتعويم  فيها 
ملموسة  مؤشرات  وتقديم  الخشب، 
املناضلني  مع  التواصل  على  تعتمد 
ــار،  والــــرأي الــعــام، وفـــي هـــذا اإلطـ
التفاف  التصحيحية،  الحركة  رفضت 
مطالبها،  على  للحزب  العام  األمــني 
حــول  دقــيــقــة  ــورة  صـ بتقديم  ــك  وذلـ
الدعم  صرف  وطريقة  الحزب،  مالية 
االنتخابات،  ودعم  للدولة،  العمومي 
التي  املريبة  التجارية  واملــعــامــات 
ــرة،  األخــي ــة  ــ اآلون ــي  ف عليها  بــصــم 
والكشف عن أسماء املساهمني وقيمة 
وهبي  اللطيف  عبد  قال  التي  األموال 
املكتب  بتنسيق مع عضو  أنه جمعها 
السياسي سمير كودار، للقيام باملهمة، 
اإلدارة  وهــيــكــلــة  ــحــزب  ال وتــمــويــل 
الحزبية، على حد تعبير الحركة، التي 
الحزب  بتجسيد  تمسكها  عن  أعلنت 
األخطاء  تستنسخ  ال  وازنــة  ملشاركة 
كلفت  الــتــي  الفشل  تــجــارب  وتعيد 
الواليتني  في  الكثير  الشيء  املغرب 
خيبتا  اللتني  السابقتني  الحكوميتني 
)املصدر:  املغاربة((  وآمال  تطلعات 

»مدار21«/ 28 ماي 2022(.
حدود  عند  وهبي  انتقاد  يقف  وال 
حركة تصحيحية، بل إنه صار مصدر 
انتقاد حتى من لدن أحزاب املعارضة، 
جريدة  لــه  ذلــك خصصت  مــن  وأكــثــر 
»االتحاد االشتراكي« افتتاحية خاصة، 
وهو أمر ال يمكن أن يحصل دون إذن 
لحزب  األول  الكاتب  لشكر،  ــس  إدري
اتهامه  تم  حيث  االشتراكي،  االتحاد 
وتسريب  مهنية،  بأسرار  بـ»املتاجرة 
معطيات لم يكن من املمكن تسريبها«، 
ــاد«  ــحــ ــ ــدة »االت ــريـ ــث تـــقـــول جـ ــي ح
ــاتــل«:  ــق ــخــطــأ ال تــحــت عـــنـــوان: »ال
األنظمة  في  الوزير  يخطئ  ))حينما 
االعتذار،  إلى  يسارع  الديمقراطية، 
ويقدم استقالته، لكن وحده في املغرب، 
في  حياء،  بدون  يتاجر،  العدل  وزير 
ملا  العلنية،  طابع  تكتس  لم  معطيات 
ومداخات  وثائق  تجميع  إلى  سارع 
وصور ومسودة أولية ألشغال نيابية 
رئيسا  بصفته  يـــده،  تحت  وضــعــت 
وعرضها  مؤقتة،  استطاعية  ملهمة 
للنسخة  درهما  ستني  مقابل  للبيع 
الواحدة.. عبد اللطيف وهبي، النائب 
الــبــرملــانــي الــســابــق، ووزيـــر الــعــدل 
العام لحزب األصالة  الحالي، واألمني 
واملعاصرة، في قلب فضيحة سياسية، 
عنوان:  تحت  الصادر  كتابه  بسبب 
الطفل«،  السياسية وحماية  »الجريمة 
والذي   ،2022 فبراير  األولى،  الطبعة 
الثاني وماحقه، من  القسم  أرفقه في 
208، بما  إلى الصفحة   136 الصفحة 
االستطاعية  املهمة  »تقرير  أسماه 
ببؤر  العالقني  املغاربة  أوضاع  حول 
ــراق«، ومــن  ــعـ الــتــوتــر كــســوريــا والـ
الصفحة من 279 إلى 346، بمداخات 
بعض املسؤولني والخبراء والباحثني 
واملهتمني، ثم ألبوم للصور، وعمل على 
للعموم  للبيع  وعرضه  ونشره،  طبعه 

بتسعيرة قدرها ستون درهما..
االجتماعية  القطاعات  لجنة  وكانت 
ــة  ــوالي بــمــجــلــس الـــنـــواب، خـــال ال
على  عملت  قد  العاشرة،  التشريعية 

بمهام  للقيام  لــجــان  تــســع  تــكــويــن 
ــن بــيــنــهــا املــهــمــة  ــة، مـ ــي ــطــاع اســت
الوقوف  حــول  املؤقتة  االستطاعية 
من  العديد  يعانيه  مــا  حقيقة  على 
املغاربة  واملواطنني  والنساء  األطفال 
كسوريا  التوتر  بؤر  ببعض  العالقني 
والعراق، والتي انطلقت أشغالها يوم 
أنها  إال   ،2020 شتنبر   29 الثاثاء 
يراعى  مما  أنه  ومعلوم  تكتمل..  لم 
الخبرة  املهمة،  أعضاء  تعيني  في 
رئاستها  تسند  وأن  والتخصص، 
املــعــارضــة، على  ــى  إل مــقــررهــا  أو 
االختيار  في  األسبقية  تعطى  أن 
اللطيف  عبد  حظي  لذلك  لطالبها، 
وهبي برئاستها بصفته نائبا برملانيا 
ــق األصـــالـــة واملــعــاصــرة.. ــري  عــن ف
إلــيــه بصفته  املــســنــدة  املــهــمــة  هــذه 
الوثائق  تجميع  من  مكنته  البرملانية، 
املرتبطة بأشغالها، والجزء األولي من 
أعضاء  يعده  الــذي  التقرير،  مسودة 
بها  قــامــوا  الــتــي  املــهــام  عــن  املهمة 
وهي  اللجنة،  مكتب  على  ويحيلونه 
املهام  لكون  تكتمل،  لم  التي  املرحلة 
اقتراب  لوال  متواصلة،  تزال  ال  كانت 
الوالية  ونهاية  االنتخابات،  موعد 
الراهن  الوقت  في  العاشرة، واستغله 
ويعرضه  لينشره  الــوزاريــة،  بصفته 
للبيع، فهو ليس بتقرير، وإنما مسودة 
أولية، لكونه لم ُيحل على مكتب لجنة 
تناقشه،  ولم  االجتماعية،  القطاعات 
إلى مكتب  تقريرا  لم ترفع بشأنه  كما 
املجلس، ولم يناقش بالجلسة العامة، 
السرية،  طابع  يكتسي  يزال  ال  لذلك، 
ال سيما وأن اللجان االستطاعية هي 

لجان مؤقتة بطبيعتها، تنتهي مهامها 
بإيداع تقريرها، وتسترجع في أعقابه 
اللجنة الدائمة التي انبثقت منها اللجنة 
مباشرة  في  صاحياتها  االستطاعية، 
املوضوع الذي سبق أن كلفت به اللجنة 
املحكمة  قرار  تضمنه  ما  وفق  املذكورة، 
 9 بتاريخ  د  م.   19/93 رقم  الدستورية 
من  ــي  أول جــزء  وهــو   ،2019 يوليوز 
املهمة  أعمال  لكون  تقرير،  مسودة 
على  أعضاؤها  عمل  إذ  بعد،  تنته  لم 
مع  أولــهــا  اجتماعات،  ثمانية  عقد 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزيــر 
بالخارج،  املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي 
ثم وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان 
مع  وآخرها  البرملان،  مع  والعاقات 
وزير الداخلية يوم 25 يونيو 2021.. 
أعضاء  التقى  والنهاية،  البداية  وبني 
العامة،  النيابة  رئــيــس  مــع  املهمة 
األطــفــال  وعــائــات  أســر  وتنسيقية 
العالقني  املغاربة  والنساء واملواطنني 
والعراق،  التوتر كسوريا  بؤر  ببعض 
في  والخبراء  االختصاصيني  وبعض 
املوضوع، إضافة إلى بعض العائدين 
مقر  مستوى  على  التوتر،  بــؤر  مــن 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، مما 
تصريحاتهم  الوزير  يستغل  ألن  دفع 
وصورهم جميعا، وعرضها للبيع، في 
لم  للمهمة  بها  املعهود  املهام  أن  حني 
تجتمع  أن  املقرر  من  كان  إذ  تكتمل، 
املعنيني  املغاربة  املسؤولني  كل  مع 
االستطاعية  ــارات  ــزي ال بخاصات 
فيها  يحتجز  الــتــي  الــتــوتــر  ألمــاكــن 
املرصد  ورئيس  املعنيون،  املغاربة 
واملنظمة  الطفل،  لحقوق  الوطني 

ومنظمة  باملغرب،  لاجئني  الدولية 
الصليب األحمر، واملنظمات اإلنسانية 
املعنية،  بالدول  والحقوقية  واإلغاثية 
وتشكيل  بها،  الحكومية  والجهات 
مسؤولي  مع  للتواصل  مصغرة  لجنة 
ــعــراق  )ال املعنية  ــدول  ــ ال بــرملــانــات 
وسوريا(، وهو املخطط الذي لم ينجز 
أخطأ  هنا  املهمة..  أعضاء  طرف  من 
ينصب  أن  مرارا  حاول  الذي  الوزير، 
القانون،  تطبيق  عن  مدافعا  نفسه 
طبيعة  ذات  وطنية،  نيابية،  مهمة  في 
خاصة، وتجاوز اإلخال بالسرية إلى 
في  األولية  أشغالها  استغال  محاولة 
الكل  هو  وكأنه  إليه  ونسبها  املتاجرة، 
ذاتها،  حــد  فــي  املهمة  وهــو  الــكــل،  فــي 
رقم  الدستوري  املجلس  قرار  أن  والحال 
2013/924، أكد على عدم نسبة التقارير 
نائب  ــى  إل اللجنة  بــاســم  تــصــدر  الــتــي 

بعينه، وباألحرى أن أشغالها أولية.
استغال  منها  بالجملة،  أخطاء  هي 
بمناسبة  إلــيــه  املــعــهــودة  الــوثــائــق 
والتصرف  السرية،  وانتهاك  مهامه، 
املستهدفني،  وصــور  تصريحات  في 
لجهة  واقتراحات  خاصات  ونسب 
معطيات  وعــرض  عليها،  تصادق  لم 
دستورية  ملؤسسة  مملوكة  ووثائق 
يتولى  زمن  في  فيها،  املتاجرة  بقصد 
من  أحد  بلد  وفي  العدل،  حقيبة  فيه 
الديمقراطي«،  »االختيار  ثوابته  بني 
األساسية  الدستورية  مبادئه  ومــن 
املسؤولية  و»ربط  الجيدة«،  »الحكامة 
افتتاحية  )املــصــدر:  باملحاسبة«(( 
بعنوان:  االشتراكي،  االتحاد  جريدة 

»الخطأ القاتل«/ 31 ماي 2022(.

ال يقف انتقاد وهبي عند حدود حركة تصحيحية، بل إنه صار مصدر انتقاد حتى 
من لدن أحزاب المعارضة، وأكثر من ذلك خصصت له جريدة »االتحاد االشتراكي« 
افتتاحية خاصة، وهو أمر ال يمكن أن يحصل دون إذن إدريس لشكر، الكاتب األول 

لحزب االتحاد االشتراكي، حيث تم اتهامه بـ»المتاجرة بأسرار مهنية، وتسريب 
معطيات لم يكن من الممكن تسريبها«

فاطمة الزهراء 
المنصـــــــــوري
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ربــورتاج

ماذا بعد القانون

مشروع  على  املصادقة  تمت  بعدما 
قانون تقنني زراعة القنب الهندي خالل 
باستعماله  والسماح  املاضية،  السنة 
والــدوائــيــة  الصناعية  األنــشــطــة  فــي 
للساكنة  منح  الــذي  الشيء  وغيرها، 
تحسني  مــن  سيمكن  جــديــدا  حــلــمــا 
أن  إال  واالجتماعية،  املعيشية  ظروفها 
املالحظ حاليا هو وجود »بلوكاج« في 
الواقع، بعد  تنفيذ املشروع على أرض 
لتقنني  الوطنية  الوكالة  تأسيس  تأخر 

األنشطة املتعلقة بالقنب الهندي.
أبناء  من  جمعوي  فاعل  أغزال،  محمد 
 ،13.21 القانون  إن مشروع  قال:  املنطقة، 
الجمعويني  الفاعلني  لدى  ارتياحا  خلق 
وشباب املنطقة عند املصادقة عليه، لكونه 
البسيط  الفالح  ملعاناة  الخالص  يعتبر 
مشكل  فــي  األضــعــف  الحلقة  يعد  ــذي  ال
اململكة،  شمال  في  الهندي  القنب  زراعة 
أن  املشروع،  هذا  من  املنتظر  أن  بحيث 
من  ويــخــرجــه  الصغير  الــفــالح  ينعش 
بعد  القانوني،  املــيــدان  إلــى  الضبابية 
مر  املنطقة على  مقاربات صعبة شهدتها 

السنني خاصة املقاربة األمنية.
وأكد أن الساكنة فوجئت، بعد تمرير 
املشروع بالبرملان وصدوره في الجريدة 
وعدم  كبير،  تأخير  بوجود  الرسمية، 
تنزيل التقنني على أرض الواقع بالرغم 
التي نظمت،  اللقاءات واالجتماعات  من 
مما يدل أن املشروع كان ورقة سياسية 
فقط في ظل غياب إرادة حقيقية لتنزيله 

على أرض الواقع، وإنهاء معاناة الفالح 
ويعيش وضعية  اجتماعيا  يعاني  الذي 
مصدر  تراجع  بسبب  وخطيرة  صعبة 
عدم  ظــل  فــي  ــه  أن ــى  إل مشيرا  عيشه، 
املنطقة  شباب  يجد  املــشــروع،  تنزيل 
في  العمل  أجــل  مــن  كبيرة  صعوبات 
إطار تعاونيات، حيث اصطدموا برفض 
تأسيس تعاونية فالحية خاصة بالقنب 
الهندي بمبرر أن املشروع لم يطبق وال 

يمكن تأسيس تعاونية في هذا املجال.
من جانبه، قال إدريس عزوزي، فاعل 
األمــور  أن  كتامة،  ــرة  دائ من  جمعوي 
املنطقة  في  فالناس  ضبابية،  زالت  ال 
ال  الــهــنــدي،  القنب  بــزراعــة  الخاصة 
يعرفون ما هو التقنني وما الغاية منه، 
مقصرة  الدولة  حتى  أخرى،  جهة  ومن 
تقم  ولم  االتجاه  هذا  في  كبير  بشكل 
هذا  من  املائة  في  واحــد  ولــو  بتنزيل 
مراحله  جميع  في  اعتبره  الذي  القرار 
جد  األوضــاع  أن  مضيفا  بيروقراطيا، 
تعيشه  ــذي  ال الحصار  بحكم  مــزريــة 
الدولة  على  يجب  كان  بحيث  املنطقة، 
أن تتواصل مع الساكنة وأن تشرح لهم 
وكيفية  والقانون  املشروع  هذا  فوائد 
ــداف  واأله الــواقــع  أرض  على  تنزيله 

املنشودة من ورائه.

معاناة الفالحين مع 
مندوبية المياه والغابات

أغلبية  أن  ــزال،  ــ أغ محمد  أوضـــح 
مساحات  لديهم  واملزارعني  الفالحني 
النشاط  لتنويع  كافية  وغير  ضيقة 

الزيتون  أشجار  غرس  مثل  الزراعي، 
أو مزروعات أخرى، بسبب التضاريس 
توفرهم  عدم  إلى  باإلضافة  الصعبة، 
الزراعية  لألراضي  امللكية  سند  على 
في ظل اعتبار مندوبية املياه والغابات 
مما  ملكيتها،  في  األراضــي  جميع  أن 
للسكان  وحقيقية  كبيرة  مشكلة  يخلق 
هذه  ــوا  ــ وورث املنطقة  فــي  القاطنني 
»كيف  متسائال:  أجدادهم،  عن  الزراعة 
سيتم إبرام العقود مع الشركة أو أخذ 
ملكية  على  تتوفر  ال  والناس  القرض 
لألراضي؟«، فهذا مشكل حقيقي، لكن ال 
أن  رغم  املشكل  هذا  معالجة  يريد  أحد 
الفالحني يعيشون فوق هذه األرض قبل 
املياه  إدارة  أن  والغريب،  االستعمار، 
الجماعة  دورات  خالل  تأتي  والغابات 
القروية ألخذ موافقة املنتخبني من أجل 
قطع مئات أشجار األرز، وهذا اعتراف 

بأن األراضي في ملكية الساكنة.
تحقيق  املتحدث على ضرورة  وشدد 
هذا  تطبيق  قبل  املنطقة  في  التنمية 
ــشــروع مــن أجــل تــوفــيــر الــطــرقــات  امل
وإصــالح  ومــراكــز صحية،  واملـــدارس 
األراضي لخلق أنشطة زراعية وتجارية 
متنوعة في املنطقة، وإنقاذ الساكنة من 
والتي  تعيشها  التي  الصعبة  الظروف 
إلى  البسطاء  الفالحني  حياة  حولت 

جحيم بسبب املتابعات القضائية.
مــن جــانــبــه، اعــتــبــر الـــعـــزوزي، أن 
الداخلية  وزارة  على  ملقاة  املسؤولية 
املشروع،  تطبيق  في  اإلسراع  أجل  من 
عبر  املنطقة،  ساكنة  معاناة  وإنــهــاء 
من  بالقرب  باملنطقة  الوكالة  إحــداث 
وتأهيل  القانون،  هذا  وتنزيل  الساكنة 
الحقوق  جميع  توفير  عبر  الساكنة 

وتأهيل  لها،  واالقتصادية  االجتماعية 
املنطقة سياحيا والبنيات التحتية، من 
واملستشفيات  ــدارس  امل تشييد  خــالل 
الشباب  ودور  االجتماعية،  واملــراكــز 

ومراكز التكوين املهني.

التوزيع الترابي 
وانعدام التنمية 

تنسيقية  عضو  أدرداك،  الشريف 
»بعد  أنه  صرح  الكيف«،  »بــالد  أبناء 
مرور سنة على صدور القانون املتعلق 
باالستعماالت املشروعة للقنب الهندي، 
البرملان، كانت  واملصادق عليه من قبل 
بشمال  املزارعني  وخصوصا  الساكنة، 
الترخيص  يتم  أن  أوال  تنتظر  املغرب، 
الحسيمة،  بمنطقة  صنهاجة  ملنطقة 
تضم  التي  الكيف  بــزراعــة  املــعــروفــة 
إقليم  دائرة تارجيست وكتامة، وأيضا 
شفشاون فقط، لكن لألسف، بعد صدور 
باملادة  املتعلق  الداخلية  وزير  مرسوم 
وزير  على  يحتم  الــذي  القانون  من   4
فيه  يحدد  أن يصدر مرسوما  الداخلية 
القانون  بتطبيق  املشمولة  املــجــاالت 
13.21، تم إدراج إقليم تاونات وإقليمي 
إقليم  أن  بحيث  وشفشاون،  الحسيمة 
املائة،  في  مائة  الكيف  يزرع  شفشاون 
غير  ككل،  الحسيمة  إقليم  إدراج  لكن 
الكيف  يزرع  الذي  املجال  ألن  مفهوم، 
وخاصة  الغربي  املجال  هو  باإلقليم 
كتامة  تضم  الــتــي  صنهاجة  منطقة 

وتارجيست، وبني بوفراح«.
إقليم  إدراج  أن  أدرداك  واعــتــبــر 

الحسيمة بكامله غير مفهوم، ثم إدراج 
والذي  املجال،  هذا  في  تاونات  إقليم 
سدين  على  يتوفر  فالحيا  إقليما  يعد 
جدا  كبيرة  زراعية  ومساحات  كبيرين 
التفكير  إلى  يدعو  أمر  مائية،  وموارد 
الفعاليات  وأن  سيما  ال  والــتــســاؤل، 
الجمعوية باملنطقة سبق أن حذرت من 
عدة  فالحية  مجاالت  أمــام  الباب  فتح 
إذا  خصوصا  الــزراعــة،  هــذه  لتمارس 

تبني أنها زراعة مربحة.

السياسيين  استغالل 
للساكنة

املنطقة  أن  أدرداك،  الشريف  ــال  ق
سنة  ــرور  م رغــم  تغيير  أي  تعرف  لــم 
األمر  يتطلب  إذ  القانون،  صدور  على 
إخراج الوكالة للوجود وتعيني أعضاء 
ثم  الــعــام،  واملــديــر  اإلداري  مجلسها 
التنظيمية  الــنــصــوص  عــن  الــكــشــف 
تظل  والتي  القانون  بمشروع  املتعلقة 
ينتظرها  التي  املؤسسة  مسؤولية  من 
الجميع من أجل الخروج من الغموض 
الساكنة  أن  إلــى  مشيرا  الــواقــع،  إلــى 
في  وشــرعــت  صعبة  أوضــاعــا  تعيش 
تزرعه،  كانت  ــذي  ال »الكيف«  زراعـــة 
قبل  من  لالستغالل  تتعرض  زالت  وال 
و»البزناسة«  السياسة«  »سماسرة 
باملنطقة والذين دخلوا غمار االنتخابات 
العملية  أفسد  مما  التسعينيات،  منذ 
وكان  السياسي،  والعمل  االنتخابية 
»بالد الكيف« التي تعاني  له وقع على 

الهشاشة وغياب التنمية.
يستغل  »الـــبـــزنـــاس«  أن  وأضــــاف 
للناس،  الصعبة  االجتماعية  الوضعية 
الضغط  عبر  املنطقة،  في مصير  للتحكم 
أجــل  مــن  وتوجيههم  املــزارعــني  عــلــى 
أو  السياسيني  ــد  أح على  التصويت 
املنتخبني، الذي يخدم مصلحته بطريقة 
أغلبية  أن  إذ  مباشرة،  غير  أو  مباشرة 
الــحــمــايــة ألنهم  ــن  يــبــحــثــون ع هـــؤالء 
مهددون باالعتقال أو بضرب مصالحهم، 
أجل  من  السياسة  إلــى  يدخلون  لذلك 
حساب  على  والتوسع  املصالح  حماية 
الهندي،  القنب  لزراعة  الغابوي  املجال 
من  الجماعات  آليات  استغالل  وأيضا 

أجل التستر على عمليات التهريب.

الرباط. األسبوع

قانون  مشروع  على  البرلمان  مصادقة  على  سنة  مرت 
الزراعية،  األنشطة  في  الهندي  القنب  استعمال  تقنين 
خــارج  تعيش  التي  الكيف«  »بــاد  منطقة  فــي  خاصة 
بأوضاع  للنهوض  شاملة  تنمية  إلى  وتحتاج  النافع،  المغرب 
دعت  للمشروع  المرافقة  التوصيات  وأن  سيما  ال  الساكنة، 
االجتماعية  الخدمات  وتوفير  بالمنطقة  االهتمام  تحقيق  إلى 
الحالي  الواقع  أن  إال  المشروع،  تنفيذ  قبل  للساكنة  واإلدارية 
الذي تعيشه الساكنة يبرز أن األهداف التي جاء بها المشروع 
ال زالت غامضة، مما يطرح التساؤل لدى الفاعلين والمهتمين: 

متى ستقوم الدولة بالشروع في اإلجراءات الموازية؟
المسؤولة  الجهات  تأخر  رغم  كثيرة  الساكنة  انتظارات  إن 
المعاناة  إلنهاء  وذلك  المشروع،  مضامين  أهم  تطبيق  في 
حول  المستمر  الغموض  ظل  في  الصعبة،  اليومية  والحياة 
التنظيمية  النصوص  تنزيل  فيها  سيتم  التي  الزمنية  الفترة 
لتكوين  والفاحين  الشباب  ــام  أم الــبــاب  وفتح  للقانون، 
قصد  والــدعــم  التمويل  على  والحصول  زراعــيــة،  تعاونيات 
وفتح  الكيف«،  »باد  في  االقتصادي  النمو  بعض  تحقيق 

آفاق جديدة للساكنة.

بعدما تمت املصادقة 
ىلع مشروع قانون تقنين 
زراعة القنب الهندي خالل 

السنة املاضية، والسماح 
باستعماله يف األنشطة 

الصناعية والدوائية وغيرها، 
الشيء الذي منح للساكنة 

حلما جديدا سيمكن من 
تحسين ظروفها املعيشية 

واالجتماعية، إال أن 
املالحظ حاليا هو وجود 

»بلوكاج« يف تنفيذ 
املشروع ىلع أرض 

الواقع، بعد تأخر تأسيس 
الوكالة الوطنية لتقنين 

األنشطة املتعلقة 
بالقنب الهندي.

مشاكل السكان ال زالت تراوح مكانها

ماذا تغير بعد سنة 
من المصادقة على قانون 

تقنين زراعة »الحشيش« ؟
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إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

قــامــت دوريـــــة اجلـــمـــارك مــصــحــوبــة 
باقتحام  املــاضــي،  األســبــوع  أمــنــيــة،  بفرقة 
ــة بـــبـــيـــع الـــذهـــب  ــروفــ ــعــ أحـــــد األســـــــــواق املــ
مبــديــنــة الــقــصــر الــكــبــيــر، حــيــث مت ضبط 
قيمتها  تقدر  مغشوشة  الذهب  من  كمية 
بــاملــايــن، أحــيــلــت عــلــى اخلــبــرة مــن أجــل 
الــتــأكــد مـــن جــودتــهــا، وال زالــــت األبــحــاث 
أشخاص ميلكون محات  عدة  مع  جارية 
السوق، بسبب شكايات  بهذا  الذهب  لبيع 

تقدم بها العديد من الضحايا.

جديد  مــن  االنتحار  ظــاهــرة  عـــادت 
ــيــم شـــفـــشـــاون، بــعــدمــا  ــة إقــل ــــى عــمــال إل
تراجعت مؤخرا، حيث عرفت هذه العمالة 
املنصرم  الشهر  خالل  متتالية  انتحارات 
كــانــت آخــرهــا بــقــيــادة اجلــبــهــة، األســبــوع 
املاضي، حيث أقدم رجل يف عقده الرابع، 
على شنق نفسه، وحلت بعني املكان كل من 
من  احمللية  والسلطة  امللكي  الدرك  سرية 

أجل فتح حتقيق يف املوضوع.
ويــتــســاءل الــعــديــد مــن املــواطــنــني عن 
من  العديد  إقــدام  وراء  الرئيسي  السبب 
الطريقة،  بنفس  االنتحار  األشخاص على 
وهذا يستدعي تدخل اجلهات املعنية لفتح 

حتقيق موسع يف املوضوع.

يــشــتــكــي الـــعـــديـــد مــــن املـــســـافـــريـــن 
الذين يقصدون احملطة الطرقية لتطوان، 
مــن املــضــايــقــات الــتــي يــتــعــرضــون لــهــا من 
طـــــرف الـــســـمـــاســـرة الـــتـــابـــعـــن ألصـــحـــاب 
هــؤالء  يقوم  حيث  الــتــذاكــر،  بيع  شبابيك 
األشـــخـــاص بــاعــتــراض ســبــيــل املــســافــريــن 
بــالــقــوة مــن أجـــل اصــطــحــابــهــم إلـــى شــراء 
الـــتـــذكـــرة، ممـــا يــخــلــق جـــوا مـــن الــفــوضــى 
والــعــشــوائــيــة و»الــبــلــطــجــة« الــنــاجتــة عن 

تسابق السماسرة على املسافرين.

جامـــعي  مستشـــفى 
بدون مستعجالت لمدة سنة 

مشاريع صيفية عشوائية بعمالة شفشاون تستفز المواطنين

مراكش
مكناس

المجالس المنتخبة بالشمال دون معارضة حتى إشعار آخر
وعلى  املواطنني،  من  العديد  يستغرب 
بجهة  السياسي  بالشأن  املهتمني  رأسهم 
داخل  املعارضة  دور  غياب  من  الشمال، 
األمر  وهذا  املنتخبة،  والجماعات  املجالس 
بسبب صمت  استفهام  عالمات  عدة  يطرح 
املنتخبة، ذلك  الفرق داخل املؤسسات  هذه 
املعارضة ألسباب  البعض يرجع صمت  أن 
املصالح  بــعــض  قــضــاء  منها  شخصية 
اآلخر  والبعض  امتيازات،  على  والحصول 
ترؤس  هو  املعارضة  دور  غياب  أن  يــرى 
الجماعات  من  للعديد  »الحمامة«  حــزب 
وسقوط حزب »املصباح«، مما جعل مقاعد 
املعارضة شاغرة وإن كانت ال تقوم بدورها 

الدستوري كما يجب.
فيها  غــابــت  املجالس  مــن  العديد  وألن 

املعارضة، حيث جميع النقط يتم التصويت 
أو  مناقشتها  دون  املطلقة  باألغلبية  عليها 
االعتراض عليها رغم أن بعضها تكون ضد 
مصلحة الساكنة، إال أن دور املعارضة داخل 
واجتماعاتها  ومناقشتها  املجالس  هــذه 

ولقاءاتها، له دور أساسي.
دور  عن  املواطنني  من  العديد  ويتساءل 
تحتك  وقت سابق  في  كانت  التي  املعارضة 
مع الساكنة وتطلع على قضاياها وهمومها 
املسيرة  املجالس  داخــل  طرحها  أجــل  من 
العام، وكذلك مناقشة والتعليق على  للشأن 
الجماعات  تفوتها  التي  القطاعات  بعض 
خدماتها  تأدية  في  تراجعا  تعرف  والتي 
املاء  النقل والنظافة وارتفاع أسعار  كقطاع 
لها  املفوض  الشركات  طرف  من  والكهرباء 

تدبير هذه القطاعات.
العديد  صارت  املعارضة،  غياب  وبسبب 
ــات تــتــخــبــط فـــي الــفــوضــى  ــاع ــجــم مـــن ال
التي  »املسرحية«  تلك  وحتى  والعشوائية، 
تصوير  خــالل  مــن  املستور  تفضح  كانت 
مواقع  عبر  وبثها  املــجــالــس  اجتماعات 
األيام،  هذه  اندثرت  االجتماعي،  التواصل 
الذي  الحاكم  الحزب  من  خوفها  إما  بسبب 
يترأس عدة جماعات بجهة الشمال، أو أنها 
لالستفادة  واألخــرس  األعمى  دور  تتقمص 
من بعض االمتيازات كرخص البناء وغيرها، 
الجماعات  بعض  ــام  أم املــجــال  يفتح  مما 
بعض  لتفويت  الــشــمــال  بجهة  الــتــرابــيــة 
املعارضة  كانت  التي  واملرافق  القطاعات 

تراقبها وتفضح االختالالت التي تشوبها.

املنتخبة  املجالس  بعض  بدأت 
شفشاون،  إقليم  لعمالة  التابعة 
بعض  إلنجاز  من جحورها  تخرج 
الصيف،  فصل  خــالل  املــشــاريــع 
التي يصفها العديد من املواطنني 
باملشاريع املوسمية، حيث تحركت 
عمالة  إلقليم  تابعة  جماعات  عدة 
التي  الــقــرويــة  منها  شــفــشــاون، 
شرعت هذه األيام في فتح املسالك 
دون  الجرافات  بواسطة  الطرقية 
تهيئتها وتعبيدها، أما الجماعات 
مجموعة  هيأت  فقد  الساحلية، 
مــن األشــخــاص مــن أجــل تنظيف 
إليها،  املؤدية  واملسالك  الشواطئ 
ــالح  وإص الــطــرق  ترقيع  وكــذلــك 
بعد  وغيرها،  العمومية  اإلنـــارة 
منذ  سنتني  مــن  أكثر  دام  غياب 
لكن  »كــورونــا«،  فيروس  انتشار 

خالل  خصصت  الجماعات  هــذه 
وصفقات  مشاريع  الفترة  هــذه 
لــلــمــراقــبــة والــتــتــبــع  ال تــخــضــع 
كما هــو ظــاهــر فــي الــصــورة من 
إلقليم  التابعة  الجماعات  إحــدى 
شفشاون، حيث تم تعبيد الطريق 
وسط  كهربائي  عمود  وجود  رغم 
ذلك  ورغــم  للسقوط  آيــل  الطريق 
تدخل  أي  دون  »التزفيت«،  فضلت 
وال  املحلية  السلطة  طــرف  من  ال 
من طرف املكتب الوطني للكهرباء 

املسؤول عن هذه األعمدة.
املواطنني  من  العديد  ويالحظ 
النظافة  عمال  انتشار  األيام،  هذه 
على  ســواء  مكان،  كل  في  بكثرة 
ــاء  ــاألحــي ب أو  الـــطـــرق  ــات  ــب جــن
الشعبية، حيث يعملون على إزالة 
األعشاب الضارة واألزبال وتنقية 

األراضي العارية من أجل استقبال 
فصل الصيف.

وعــلــق الــعــديــد مــن املــواطــنــني 
على هذه املبادرة آملني أن تستمر 
وليس  السنة  فصول  جميع  خالل 
فقط في الصيف، من أجل محاربة 

الشغل  فرص  توفير  عبر  البطالة 
ــرى،  ــن جــهــة أخــ ــ مـــن جــهــة، وم
هذه  وجمالية  نظافة  على  اإلبقاء 
ميزانيتها  تظهر  التي  الجماعات 
في  وتختفي  الفصل  هــذا  خــالل 

باقي الفصول.   

األسبــوع

ــراكــش مــعــانــاة في  يــجــد ســكــان مــديــنــة م
ظروف  في  الصحية  الخدمات  على  الحصول 
الكبير  ــام  واالزدحـ االكتظاظ  بسبب  مالئمة، 
بعد  الرازي،  بمستشفى  املستعجالت  قسم  في 
توقف قسم املستعجالت بمستشفى ابن طفيل، 
كبيرا  الضغط  يجعل  مما  سنة،  من  ألكثر 

واالستياء يعم املرتفقني واملرضى.
للجامعة  الــنــقــابــي  املــكــتــب  واســتــنــكــر 
املغربي  لالتحاد  التابعة  للصحة،  الوطنية 
املستعجالت  قسم  إغالق  استمرار  للشغل، 
باملستشفى الجامعي منذ أكثر من سنة أمام 
املستعجالت  قسم  أن  إلى  مشيرا  املواطنني، 
اكتظاظ  حــالــة  ــعــرف  ــرازي ي ال بمستشفى 
املصالح،  من  مجموعة  تعيش  بينما  كبيرة، 
وضغط  ارتباك  حالة  الجراحية،  خصوصا 
بسبب اضطرار األطر العاملة بها إلى تقديم 
الــرازي  بمستشفى  االستعجالية  الخدمات 

والجراحية بمستشفى ابن طفيل.
بفتح تحقيق حول  النقابي  املكتب  وطالب 
استمرار إغالق قسم املستعجالت بمستشفى 
أن  دون  سنة  عــن  يزيد  مــا  منذ  طفيل  ابــن 
االستشفائي  للمركز  العامة  اإلدارة  تقدم 
أي  بــمــراكــش،  ــســادس  ال محمد  الجامعي 

الصحية  األطر  تحميل  رافضا  توضيحات، 
الضغط  الـــرازي  مستشفى  بمستعجالت 
أي  اتخاذ  دون  اإلغالق  استمرار  عن  الناتج 
إجراءات من طرف إدارة املركز االستشفائي 
الجامعي، وقال: »إن هذه الوضعية أدت إلى 
الصحية  واألطــر  املرضى  معاناة  استمرار 
وجدت  التي  الرازي  مستشفى  بمستعجالت 
املرتفقني  مــع  يومية  مواجهة  فــي  نفسها 
تام  غياب  فــي  كارثية  ظــروف  فــي  والعمل 
ضريبة  لوحدها  لتتحمل  الوسائل،  ألبسط 

هذه الفوضى واالنهيار الذي أصاب العرض 
الصحي بهذا املركز«.

أنه  إلــى  املوحد  النقابي  وأشار املكتب 
سبق أن حذر من الوضع الذي يعيشه املركز 
الــســادس  محمد  الجامعي  االستشفائي 
تضحيات  بحجم  يليق  ال  ــذي  ال بمراكش، 
أطره وال بتطلعات املواطنني وال بالتحديات 
تم  التي  واألوراش  تنتظره  التي  املستقبلية 
إطالقها، وال بمدينة تعتبر الوجهة السياحية 

األولى باملغرب.

األسبــوع
 

برز خالف بني مسؤول التعمير بجماعة 
العقاريني،  املنعشني  وجمعية  مكناس 
دفعت  التي  العالقة،  امللفات  بسبب بعض 
عامل  إلى  شكاية  توجيه  إلى  بالجمعية 
بقسم  املكلف  العمدة  نائب  ضد  املدينة 
رخص  توقيع  في  تأخره  بسبب  التعمير، 

البناء والسكن.
وقد اعتبر مصدر من الجماعة، أن املنصة 
الرخص،  بإعطاء  املتعلقة  اإللكترونية 
حيث  القانونية،  الضوابط  وفق  تشتغل 
للشروط  املستوفية  الرخص  تسوية  تتم 
امللفات  بينما  توقيعها،  ويتم  املطلوبة 
الناقصة تظل متأخرة إلى حني استكمالها 

وتقديم الوثائق الالزمة.
املنعشني  جمعية  قــالــت  جهتها،  مــن 
»نائب  أن  للعامل،  العقاريني في شكايتها 
توقيع رخص  له  املفوض  الجماعة  رئيس 
التواصل  يحسن  لم  الصغرى،  املشاريع 
به  جمعهم  الـــذي  الــلــقــاء  خـــالل  معهم 
من  مــجــمــوعــة  مصير  ــن  ع لــالســتــفــســار 
الرخص املوضوعة باملنصة اإللكترونية«، 
منتقدة طريقة تعامل نائب رئيس الجماعة 
الجمعية، والتقليل من دورها،  مع ممثلي 
مقبول،  غير  بأسلوب  رئيسها  ومخاطبة 

وفق تعبيرها.

خالف بين مقاولين 
ونائب العمــدة 

حــول الرخــص

أيت الطالب
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كواليس  جهوية

مافـيا »الباركينـغات« تطـور أسلوبـها 
سطـــات أمــــن  وتـتحـــدى 

سطات

حذر مسؤول نقابي من النقابة الوطنية 
للتعليم، مما سماه »حملة مسعورة« تقودها 
للتضامن  جهودها  إلفشال  أطــراف  عــدة 
مــع بــعــض أســـاتـــذة وأســـتـــاذات مــدرســة 
مبا  وللتنديد  أكادير،  مبدينة  »أسركيت« 
فإن  عليه،  وبناء  تــهــديــد)..(،  من  حلقهن 
السلوكات  بــهــذه  يــنــدد  النقابي  املــســؤول 
تعبيره، ويحذر من مغبة  الالقانونية، وفق 
التضامن  يف  املــشــروع  بحقهم  املــســاس 
أساتذتها،  مع  والتواصل  املؤسسة  وزيــارة 
صارخا  وانتهاكا  خطيرا  جتاوزا  يعد  مما 
للدستور ومضامينه، ولروحه وفلسفته وملا 
انبثق عنها من تشريعات ونصوص ضامنة 
التواصل  حلقوق الشركاء االجتماعيني يف 

مع منخرطيها والتضامن معهم.

ــالـــح الــــــــــدرك املـــلـــكـــي  تــمــكــنــت مـــصـ
باها،  أيت  اشتوكة  لسرية  التابعة  ببلفاع 
من فك لغز اقتحام شخص غريب ملكتب 
السرقة،  بــهــدف  الــعــقــود  لتوثيق  »عــادلــة« 
وحــســب مـــصـــادر مــطــلــعــة، فـــإن الــشــخــص 
املذكور وبعد دخوله للعمارة التي يتواجد 
بها املكتب، قام بتهديدها بواسطة سكني 
بـــهـــدف الـــســـرقـــة، قــبــل أن تــطــلــق الــعــنــان 

للصراخ ما دفع املقتحم إلى الفرار.

واجلــهــات  احمللية  تعقد السلطات 
وتالوين،  برحيل  أوالد  لقطبي  املختصة 
سلسلة  تــارودانــت،  إلقليم  ترابيا  التابعني 
اللقاءات التحضيرية استعدادا إلقامة  من 
اجلراحي  امليداني  العسكري  املستشفى 
اجلاري،  يونيو  شهر  خالل  تالوين  مبدينة 
الضرورية  الترتيبات  كافة  يتم وضع  حيث 
عملية  تنظيم  أجل  من  األخيرة  واللمسات 
الصحي  الــعــرض  مــن  لالستفادة  الــولــوج 
لوائح  اعتماد  سيتم  حيث  للمستشفى، 
الصحية  املراكز  مستوى  على  املستفيدين 
جماعة   18( املــذكــوريــن  للقطبني  التابعة 
تابعة  جماعة  و17  برحيل  ألوالد  تابعة 
احمللية  السلطات  مــع  بتنسيق  لتالوين( 
اللجن  إلـــى جــانــب  الــصــحــيــة  ــح  واملــصــال

احمللية.

احــتــضــنــت مـــديـــنـــة أكــــاديــــر مـــؤخـــرا، 
ــال مــــؤمتــــر مــــــدن املــــتــــوســــط، حتــت  ــ ــغـ ــ أشـ
ــات احملـــلـــيـــة ومـــشـــاريـــع  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــار »اجلـ ــعــ شــ
الــتــنــمــيــة وطــــرق الـــولـــوج إلـــى الــتــمــويــات 
الـــدولـــيـــة«، ويــهــدف هـــذا املــلــتــقــى، املنظم 
بشراكة  املتوسطية  املـــدن  شبكة  قبل  مــن 
إلــى تعزيز  أديــنــاور«،  مع مؤسسة »كــونــراد 
املنتخبني  قــدرات  املــدن وبناء  احلــوار بني 
إرساء أسس  البلديات يف سبيل  وموظفي 
هذه  شهدت  وقــد  حقيقية،  ترابية  تنمية 
الــتــظــاهــرة الـــتـــي حــضــرهــا عـــمـــداء املـــدن 
تــكــويــنــيــة يف سبل  دورات  مــن ميــثــلــهــم،  أو 
أجل  من  الدولية  التمويات  إلــى  الــولــوج 
متويل املشاريع التنموية بهذه املدن، وكذا 
البرامج  املمارسات ومفاتيح إعداد  أفضل 

املالية وامليزانيات احمللية.

جدد مكتب جمعية األطباء الداخليني 
مطالبته  بأكادير،  اجلامعي  باملستشفى 
بعقد »حوار جاد ومسؤول« مع املسؤولني، 
داخل اآلجال املعقولة، من أجل التداول يف 
لألطباء  بالنسبة  التخصص  مشكل  شأن 
له  بيان  يف  املكتب  واستنكر  الداخليني، 
معاجلة  يف  احلاصل  »التماطل«  سماه  ما 
هذا املوضوع، األمر الذي ينتج عنه تأخير 
وبالتالي،  بتخصصاتهم،  األطــبــاء  إحلــاق 

فرض حالة من العطالة عليهم.

داء
أص

ســـوسية

تاوناتشيشاوة

 األسبــوع

املكلفة  االبتدائية  الجنايات  غرفة  قضت 
االستئناف  محكمة  ــدى  ل ــوال  األمـ بجرائم 
بمراكش، بإدانة رئيس جماعة أفاليسن بإقليم 
شيشاوة إلى جانب ثالثة متهمني آخرين، في 
حكمها  وأصدرت  عامة،  أموال  تبديد  قضية 
على املتهمني )م. م( و)ح. ب( بسنتني حبسا 
ماليني  عشرة  قدرها  مالية  وغــرامــة  نافذا 
واحد  كل  ومعاقبة  منهما،  واحد  لكل  سنتيم 
في  نافذا  حبسا  بسنتني  املتهمني  باقي  من 
درهم  ألف  مائة  قدرها  وغرامة  سنة  حــدود 
درهم بالنسبة للمتهم »ح. ب«، وبسنة واحدة 
حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آالف 
درهم للمتهم »ي. ه« وتحميل جميع املتهمني 

الصائر.
الجماعي  املجلس  رئيس  متابعة  وتمت 
في  دمسيرة  لقيادة  التابعة  أفاليسن  لجماعة 
من  الثالثة،  املتهمني  إلى جانب  حالة سراح، 
أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت 
إثر  على  والتزوير،  وظيفته،  بمقتضى  يده 
التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة لدى 

محكمة االستئناف.

الحكم على رئيس جماعة 
ومستشارين بالحبس النافذ

األسبــوع

يسود احتقان اجتماعي بقرية بامحمد التابعة 
وممثلي  نشطاء  متابعة  بعد  ــات،  ــاون ت إلقليم 
سلطة  رجل  بها  تقدم  شكاية  على  بناء  التجار، 
التجار  احتجاجات  هامش  على  بإهانته  يتهمهم 
دون  املحاميد  طريق  إلى  السوق  تحويل  بسبب 

مراعاة مصالحهم التجارية.
الحقوقيني،  وبعض  األحــزاب  ممثلو  ويطالب 
السلطات اإلقليمية، بالتدخل لوضع حد للفوضى 
وإجـــراء  املنطقة،  تعرفها  الــتــي  والعشوائية 
للحسابات،  األعلى  املجلس  قبل  من  افتحاص 
مشاريع  تــطــال  الــتــي  ــالالت  ــت االخ عــن  للكشف 

التأهيل الحضري والبرامج األخرى.
لحزب  املحلي  املكتب  انتقد  السياق،  هذا  في 
ــودة األشــغــال  ــردي جـ ــاصــرة، تـ ــع ــة وامل ــال األص
اإلنجاز،  طور  في  التي  وتلك  املنجزة  باملشاريع 
بسبب غياب املراقبة والتتبع، إلى جانب الوضع 
وبعض  الجماعة  مقر  عليه  يوجد  الــذي  املــزري 
الكهربائي  التيار  قطع  جراء  لها  التابعة  املرافق 
في  الجماعة  تقاعس  بسبب  العمومية  ــارة  واإلن

دفع مستحقات االستهالك.
من  الــعــديــد  هــنــاك  أن  ــصــدر،  امل ذات  وأوضـــح 
»أوراش«،  وبرنامج  مشاريع  عدة  في  »الخروقات« 
واستفحال ظاهرة احتالل امللك العمومي واستمرار 
البيئي  والتلوث  باملنطقة،  الصحية  الخدمات  تردي 
وسد  وورغــة  سبو  نهري  بالخصوص  يطال  الــذي 
الوحدة، منددا بالفوضى والعشوائية التي تعيشها 

قرية بامحمد جراء ترحيل السوق األسبوعي.
األسبوعي  السوق  ترحيل  عملية  وخلفت  هذا، 
أزمة اجتماعية واقتصادية في القرية، مما أغضب 
عن  وأسفر  وحزبية،  ومدنية  حقوقية  فعاليات 
حملة تضامنية مع النشطاء الذين تمت متابعتهم 

بابتدائية تاونات.

قرية بامحمد على صفيح ساخن بعد ترحيل 
األسبــــوعي الســــوق 

ساكنة بني مالل تحتـج على مطرح النفايات    
بني مالل

األسبــوع

امغيلة  أحــيــاء  سكان  مــن  الــعــشــرات  نظم 
املطرح  أمام  وقفات  مالل،  ببني  وأوالد ضريد 
تدهور  على  احتجاجا  للنفايات،  اإلقليمي 
الكريهة  الـــروائـــح  ــن  م وتــضــررهــم  البيئة 
اإلقليمية  السلطات  مطالبني  منه،  الصادرة 
والوزارة الوصية، بالتدخل لرفع الضرر الذي 

يعانون منه منذ عدة أشهر.
تلوث  من  يحصل  ما  أن  الساكنة  ــدت  وأك
يزيد من معاناة املواطنني يوميا، بسبب شدة 

الروائح الكريهة في ظل عدم اهتمام املسؤولني 
بالشكايات، بعدما تم إنجاز هذا املطرح بشكل 
للمعايير  احترام  أو  دراسة  أي  دون  عشوائي 
إحداثه  تم  حيث  الساكنة،  وظــروف  البيئية 

وسط السكان وقرب الحي الجامعي.
وقال أحد سكان املنطقة، أن مصدر الروائح 
عصارة  عن  تنتج  التي  األحــواض  مياه  هي 
مثل  موازية  إجــراءات  اتخاذ  دون  النفايات 
املعالجة لنقص تأثيرها على الساكنة، محمال 
املسؤولية للشركة املكلفة بتدبير قطاع النظافة 
حيث أصبحت  التحمالت،  دفتر  احترام  لعدم 
تشكل  الكريهة  والــروائــح  النفايات  عصارة 
املائية،  وللفرشة  النباتي  للغطاء  تهديدا 

وتؤثر على صحة املواطنني والطلبة القاطنني 
الجهات  مــن  تدخل  أي  غياب  فــي  باملنطقة، 
الالزمة  اإلجراءات  والسلطات التخاذ  الوصية 

لحل هذه املعضلة.
املقاولة  فــإن  مطلعة،  مــصــادر  وحــســب 
بتنفيذ  تلتزم  لــم  املــطــرح  بتدبير  املكلفة 
مجموعة من االستثمارات، منها إحداث مركز 
العصارة  لتصفية  ومحطة  النفايات  لفرز 
ومعالجتها، مما زاد من تضرر الساكنة التي 
تهرب  ظل  في  الهجرة،  في  تفكر  أصبحت 
الشركة من تحمل مسؤوليتها، خاصة وأنها 
سنتيم  مليار   51 مقابل  املطرح  صفقة  نالت 

ملدة 20 سنة )2037-2017(.
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سماسرة  على  تمر  عصيبة  ــام  أي
بــدون  ومحتليها  »الــبــاركــيــنــغــات« 
عــنــدمــا وضعت  ــي،  ــون ــان ق مــوجــب 
ــســطــات، كل  ــة ب ــي ــن ــؤســســة األم امل
واسعة  بحمالت  وقامت  الترتيبات 
الــســيــارات أو  على حــراس مــواقــف 
أصحاب »الجيليات الصفراء«، الذين 
توفرهم  دون  »الباركينغات«  يحتلون 
قانونية من جماعة  كراء  على رخص 

املدينة.
ــصــوى وغــيــر  ــة اســتــنــفــار ق حــال
عاصمة  أمن  والية  تشهدها  مسبوقة 
الـــشـــاويـــة، وهــــي تــشــن حــمــالت 
املهمة  هذه  أسندت  بعدما  متواصلة 
مصلحة  وخبير  املمتاز  الضابط  إلى 
رياض،  مصطفى  والــجــوالن،  السير 
الذي  واملتميز  املبهر  النجاح  بعد 
حركة  تنظيم  في  فريقه  بمعية  حققه 
السير والجوالن، بعدما كانت متعثرة 
شــوارع  عــن  االخــتــنــاق  ــك  وف سلفا، 
الشرسة  الحملة  بعد  املدينة،  وأزقة 
على  األمنية  املؤسسة  شنتها  التي 

العام،  للملك  واملحتلني  »الفراشة« 
ــشــرطــة اإلداريــــة  ــت ال ــع بــعــدمــا رف
والبلدية الراية البيضاء أمام جحافل 
الذين  الجائلني،  والباعة  »الفراشة« 
نقط  إلى  األماكن  من  العديد  حولوا 

سوداء، يقول مصدر »األسبوع«.
ولضمان  املــصــدر،  نفس  وحسب 
املتواصلة  األمنية  الحمالت  نجاح 
أرهقوا  الذين  املراكن  محتلي  على 
باالبتزاز،  السيارات  أصحاب  جيوب 
أحيانا،  والعربدة  السب  طريق  وعن 
ــحــة الــبــيــضــاء في  وإشـــهـــار األســل
تقول  كما  أخــرى،  أحيانا  وجوههم 
ولتفادي  املتضررين،  شكايات  مرارا 
الفورية  واالستجابة  املشاكل  هــذه 
األمني  السلم  تحقيق  مع  للشكايات 
أمنه،  بضمان  املــواطــن  وإحــســاس 
هذه  األمنية  املنطقة  رئيس  أسند 
األمنية  الكفاءات  إلى  الصعبة  املهام 
الذين يجمعون بني الحرص والتشدد 
املارقني  كل  على  القانون  تطبيق  في 
اإلنساني  التعامل  مع  واملخالفني، 
العاملني  ومع  املواطنني،  مع  املتميز 
من  يتجلى  مــا  وهــو  إمرتهم،  تحت 
العمل  أثناء  الكبير  االنسجام  خالل 
على  الشديد  حرصهم  مع  امليداني، 

مهما  املواطنني  شكايات  مع  التفاعل 
تطهير  والنتيجة:  موضوعها،  كان 
معظم النقط السوداء من احتالل امللك 
العمومي، سواء من طرف »الفراشة« 
ــارات  ــســي ال ــراس  ــ مـــن طـــرف ح أو 
بعض  ــت  ــان ك وإن  ــيــني،  ــعــشــوائ ال
قبضة  في  زالت  ال  السيارات  مواقف 
أساليبهم  يطورون  الذين  السماسرة 
واحتيالية،  ماكرة  بطرق  ويحتلونها 
الصفراء  ستراتهم  أزالـــوا  بعدما 
املختصة،  السلطات  أعني  عن  بعيدا 
وعــــــادوا لــيــمــارســوا أنــشــطــتــهــم 

إثارة  دون  عادية  بألبسة  املحظورة 
ــات، لــيــبــقــى االخــتــصــاص  ــه ــشــب ال
السيارة،  وصاحب  للمواطن  موكوال 
ملحاربتهم والتصدي لهم، أو التبليغ 
عنهم، رغم أن هذا االختصاص أصال 
والجماعة  اإلداريـــة  للشرطة  يرجع 
مآسي  تفريخ  في  سببا  كانت  التي 
فيها  تتخبط  ظلت  التي  الفوضى 
كرائها  عــن  عجزت  والــتــي  املدينة، 
قطع  ــل  أج مــن  القانونية  بــالــطــرق 
ذات  يضيف  عنهم،  نهائيا  الطريق 

املصدر.
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عين على الشرق

ــعـــرض الــجــهــوي لــاقــتــصــاد  ــق املـ ــطــل ان
جهة  تنظمه  الــذي  والتضامني،  االجتماعي 
الشرق بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة 
والتضامني،  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية 
األجنبية،  الــوفــود  مــن  عــدد  مشاركة  ــرف  وع
مجلس  رئيس  ضمنهم  إفريقيا  من  وخاصة 

جهة تامبكتو املالية.
الحاضرون  الحظ  االفتتاحي،  اللقاء  وخال 
عمالة  عامل  الشرق  جهة  والــي  يلّب  لم  كيف 

رئيس  رغبة  الجامعي،  معاذ  أنــجــاد،  وجــدة 
إلقاء  في  البعيوي  النبي  عبد  الجهة،  مجلس 
بعد  مباشرة  حيث  االفتتاح،  بمناسبة  كلمة 
حــاول  الترحيبية،  لكلمته  البعيوي  إنــهــاء 
إعطاء الكلمة للوالي، غير أن هذا األخير اختار 

الصمت بدل الكام.
وزيــرة  غياب  االفتتاحي  اللقاء  شهد  كما 
واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة 
كلفت  التي  عمور،  الزهراء  فاطمة  االجتماعي، 

موظفة بالوزارة لتمثيلها، وأبلغت الحاضرين 
االفتتاح وتمنياتها  اعتذارها عن املشاركة في 
ممثلة  تكشف  أن  دون  للمنظمني،  بالتوفيق 
هذا  عن  ــوزارة  الـ غياب  أسباب  عن  ــوزارة  الـ
أنه  على  منظموه  لــه  ســوق  الـــذي  املــعــرض 
االجتماعي  االقتصاد  مجال  في  مهمة  محطة 
تشتغل  التي  الركائز  وإحــدى  والتضامني، 
التقليدية  والصناعة  السياحة  وزارة  عليها 

واالقتصاد االجتماعي والتضامني.

المجلس الجماعي 
لوجدة في قفص 

االتهــــام
أفادت مصادر مطلعة من داخل 
ــدة، أن قضاة  مــجــلــس جــمــاعــة وجــ
بدأوا  للحسابات  اجلهوي  املجلس 
يـــدقـــقـــون مــنــذ أســـبـــوع تــقــريــبــا يف 
ــفـــوض الــتــي  صــفــقــات الــتــدبــيــر املـ
سابقا،  اجلماعي  املجلس  بها  قــام 
ــرا الــكــثــيــر  ــ ــؤخـ ــ ــت مـ ــ ــالـ ــ ــي أسـ ــ ــتـ ــ والـ
ــانـــت مـــوضـــوع  مـــن املـــــــداد، حـــيـــث كـ
تــــدخــــات ســـاخـــنـــة عـــلـــى مــســتــوى 
ــدة،  ــ وجــ ــة  ــاعـ ــمـ جـ مـــجـــلـــس  دورات 
ــة تـــلـــك املــتــعــلــقــة بــتــدبــيــر  ــاصــ وخــ
حامة بنقاشور، واملطرح العمومي، 
وجمع  احلضري،  والنقل  واملنتزه، 

النفايات. 
للشأن  املتتبعني  بعض  وحــســب 
احمللي بوجدة، معلقني على قضية 
املـــطـــرح الــعــمــومــي، فـــإن »الــرئــيــس 
يريد اختراع طريقة قصد التمديد 
لــلــشــركــة املــكــلــفــة بــتــدبــيــر املــطــرح 
عن  احلديث  فمرة يتم  العمومي، 
يتم  أخرى  تفاوضية، ومرة  صفقة 
برمجة صفقة  إعــادة  احلديث عن 
جــــــديــــــدة«، مـــضـــيـــفـــني: »الـــصـــواب 
هــو إحــالــة هـــذا األمـــر عــلــى أنــظــار 
املــجــلــس، الــــذي يــعــد ســيــد نفسه، 
قــصــد احلــســم فــيــه، وذلــك تــفــاديــا 
تداوله حول حتكم أطراف  يتم  ملا 
من خــارج املجلس يف دواليب هذه 

الصفقة التي تسيل اللعاب«. 

هل هي نهاية العالقة الودية بين البعيوي ووالي جهة الشرق ؟

الدار البيضاء

كواليس  جهوية

الناظـــور فــي  بـ»الوجهـــية«  الـــري 
في  العاملون  الــفــاحــون  نظم 
وقفة  الناظور،  بإقليم  سهل صبرة 
خالها  من  يطالبون  احتجاجية 
من  حصصهم  ــن  م ــادة  ــف ــاالســت ب
يزيد  ملا  عنهم  املنقطعة  الري  مياه 
يهدد  أصبح  مما  أشهر،  ستة  عن 
وأشجارهم  الزراعية  محاصيلهم 

املثمرة بالجفاف واالحتراق.
املحتجون  الــفــاحــون  وطــالــب 
للضخ،  مالك  واد  قناة  فتح  بإعادة 
الري،  بمياه  أراضيهم  تزود  التي 
ــمــرة من  ــث ــم امل ــاره ــج إلنـــقـــاذ أش
وقف  تم  أنه  معتبرين،  االحتراق، 
تزويدهم بمياه الري عبر قناة واد 
مالك منذ ما يقرب من ستة أشهر، 
رغم أن القناة ما زالت تتدفق باملياه 
سهول  اتــجــاه  فــي  يــومــي  بشكل 
هــؤالء  ويتساءل  أخـــرى،  فاحية 
تــذهــب حصصهم  ــن  أي الــفــاحــني 

القناة  تضخها  الــتــي  املــيــاه  مــن 
عنهم،  التزويد  انقطاع  مدة  طيلة 
فتح  إلــى  املسؤولني  يــدعــون  كما 
وتقديم  الصمت  بدل  الحوار  باب 
أشجارهم  إلنقاذ  مستعجلة  حلول 

ومحاصيلهم.
فإن  املحتجون،  أكــده  ما  ووفــق 
»عملية توزيع مياه السقي تتم منذ 
ومنصف،  عادل  غير  بشكل  أشهر 
في  الفاحني  صغار  حساب  على 
سهل صبرة، حيث فضل املسؤولون 
عن تدبير مياه السقي تزويد كبار 
في  العاملة  والضيعات  املنتجني 
على  واملحسوبة  التصدير  مجال 
مسؤولني ورجال أعمال وأصحاب 

نفوذ في املنطقة«.
ويعتبر سهل صبرة املسقي، ثاني 
أهم سهل بعد سهل ملوية )بركان( 
حيث  الحوامض،  بزراعة  املشهور 

يتواجد على مستوى جماعة أوالد 
ستوت املحاذية ملدينة زايو بإقليم 
الناظور، ويمتد على مساحة تقارب 
5600 هكتار، وتهيمن عليه زراعة 
الحوامض، التي تغطي حوالي 55 

في املائة من هذه املساحة املسقية، 
 250 قرابة  سنويا  يوفر  أنه  كما 
معطيات  حسب  عمل،  فرصة  ألف 
ــب الــجــهــوي لــاســتــثــمــار  ــت ــك امل

الفاحي مللوية.

عـودة شـبح »الصـابو« إلـى شـوارع الـبيضاء
األسبــوع

يدرس مجلس مدينة الدار البيضاء برنامجا 
لتعميم اعتماد »الصابو« في جميع مقاطعات 
معدات  تــوزيــع  مــع  االقــتــصــاديــة  العاصمة 
تعالت  بعدما  الــشــوارع،  أهم  في  إلكترونية 
لسيطرة حراس  الرافضني  املواطنني  أصوات 
في  ودخولهم  املدينة،  شوارع  على  السيارات 

صراعات مع السائقني.
وعقد نائب العمدة، املكلف بتدبير املمتلكات 
واملواقف، اجتماعا مع املنتخبني في مختلف 
املقاطعات، من أجل مناقشة تعميم »الصابو« 
من  الحد  البيضاء، قصد  الــدار  شــوارع  في 
ظاهرة انتشار الحراس في كل األزقة والتي 
أصبحت تسيء للمدينة، بعدما قررت اللجنة 
التابعة للمجلس، التوقف عن تسليم رخص 
ممارسة مهنة حراسة السيارات، خاصة على 

مستوى الشوارع.
اختيار  االجــتــمــاعــات  هـــذه  خـــال  وتـــم 
الـــشـــوارع املــؤهــلــة مــن قــبــل أعــضــاء ذات 
اإللكترونية  العدادات  تركيب  قصد  اللجنة، 
ملدة  الــســيــارات  بركن  تسمح  والــتــي  فيها 
معينة وفق ثمن محدد، وذلك من أجل تنظيم 
املجال عوض تركه لحراس السيارات، الذين 

يفرضون أثمنة تتجاوز 5 دراهم.
»الصابو«  مسألة  أثارت  أخرى،  جهة  من 
جدال واسعا في مواقع التواصل االجتماعي، 
وتحرمهم  تقييدا للمواطنني،  تشكل  لكونها 
شؤونهم  وقــضــاء  أشغالهم  مــمــارســة  مــن 
التذكرة  تقتني  الغالبية  أن  رغم  اإلداريـــة، 

بتركيب  يــفــاجــئــون  ــهــم  أن إال  املــطــلــوبــة، 
»الصابو«، مما يجعل البيضاويني يرفضون 

تعميمه على جميع املقاطعات.
تركيب  أن  الفعاليات  من  العديد  وتــرى 
من  الــحــد  أجــل  مــن  للسيارات  »الــصــابــو« 
ســيــطــرة الـــحـــراس فــي الـــشـــوارع، ليس 
عرفت  املــدن  من  العديد  ألن  األنسب،  الحل 
احتجاجات على استعمال »الصابو« وصلت 
إلى القضاء، ألنها غير مؤطرة بنص قانوني 

وتحد من حركة املواطنني.
للمملكة،  االقتصادية  العاصمة  وتشهد 
بسبب  السيارات،  ركــن  عملية  في  فوضى 
سيطرة الحراس على جل الشوارع، وفرضهم 
من  الكثير  في  تفوق  املواطنني  على  إتاوات 

األحيان األثمنة املحددة من مجلس الجماعة، 
واملحددة في ثاثة دراهم.

دراسة  في  البيضاء  الدار  جماعة  وبدأت 
املمكنة،  والعمليات  الــازمــة  اإلجــــراءات 
جميع  في  اإللكتروني  النظام  تعميم  قبل 
الشوارع، خاصة وأن هناك توقعات لتحقيق 
درهم  مليون   300 إلى  تصل  مهمة  مداخيل 

سنويا من مواقف السيارات.
واسعة  حملة  املاضية  األسابيع  وعرفت 
فــي مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، تدعو 
البتزازات حراس  التصدي  إلى  البيضاويني 
السيارات الذين يفرضون أثمنة كبيرة مقابل 

السماح لهم بركن سياراتهم.

خلط مياه الشرب ومياه 
الصرف الصحي يهدد 

المواطنــين صحــة 

شكيب جالل 

األسبــوع

حقيقية،  معاناة  دمنات  ساكنة  تعيش 
خاصة بحي »تانتزارت«، بسبب تغير لون 
الذي أصبحت  للشرب،  الصالح  املاء  وطعم 
ــام  األي ــال  خ كريهة  ــح  روائـ منه  تنبعث 

املاضية.
الصالح  للماء  الوطني  املكتب  وكشف 
مصدر  أن  قائا  املشكل  أســبــاب  للشرب 
مياه  اختاط  إلى  راجع  املنبعثة  الروائح 
للشرب،  الصالحة  باملياه  الصحي  الصرف 
املنازل،  على  املكتب  بتوزيعها  يقوم  التي 
التي  ــاالت  االخــت فــي  يكمن  املشكل  وأن 
التطهير  شبكة  إنــجــاز  أشــغــال  عرفتها 
املعمول  املعايير  تحترم  لم  والتي  بالحي، 
تم  الشبكة  هــذه  أن  ــى  إل بــاإلضــافــة  بــهــا، 

إنجازها من قبل املواطنني فقط.
إنجاز  طريقة  أن  السكان  بعض  وكشف 
بكارثة  تــنــذر  الــصــحــي  ــصــرف  ال ــوات  ــن ق
حقيقية في حالة عدم تدخل الجماعة إلعادة 
األعــطــاب،  ــاح  وإصـ األشــغــال  فــي  النظر 
ــا تملك  ــه بـــدورهـــا، خــاصــة وأن ــقــيــام  وال
هي  الجماعة  أن  وأكدوا  واآلليات،  املعدات 
والقيام  األشغال،  هذه  تدبير  عن  املسؤولة 
عوض  الصحي،  الصرف  قنوات  بإنجاز 
من  تظل  التي  املهام،  بهذه  السكان  تكليف 
اختصاص املجالس الترابية وفق ما ينص 

عليه القانون.

دمنات
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جمعيات تحمل أكاديمية زاكورة مسؤولية
التــالميذ  تسمــم 

كواليس  جهوية

الجديدة

اتهام مجلس الجديدة 
بخدمة لوبيات العقار

األسبــوع

رفـــضـــت املـــعـــارضـــة يف املــجــلــس الــبــلــدي ملــديــنــة 
اجلديدة، تصاميم التهيئة التي جاءت بها الوكالة 
تــراع  لــم  والــتــي  الــدراســات،  احلضرية رفقة مكتب 
وضع  مت  حيث  تعبيرها،  وفــق  الساكنة،  مصلحة 
أمور سوف تدخل املجلس يف نزاعات ومشاكل مع 

الساكنة، خاصة فيما يتعلق بنزع امللكية.
وقــــــــد اعـــــتـــــبـــــرت املــــــعــــــارضــــــة، خــــــــال الــــــــــدورة 
وفق  ينجز  لــم  التهيئة  تصميم  أن  االستثنائية، 
ويسعى   ،14.113 التنظيمي  القانون  من   35 املــادة 
خلدمة مصالح لوبي العقار ويحرم املواطنني من 
مساحات خضراء وحدائق وغيرها، مشيرة إلى أن 
التهيئة يتكون من ثاثة وثائق أساسية:  تصميم 
والضوابط  التهيئة،  تصميم  التقدميية،  الوثيقة 
الــتــعــمــيــريــة، لــكــن بــالــرغــم مـــن الــفــتــرة الــزمــنــيــة 

إلعداده، فإنه لم يراع مصلحة الساكنة.
وأوضحت املعارضة أن تصميم التهيئة لم يراع 
العديد من االعتبارات التي تضمن إجناز مسالك 
طـــرقـــيـــة عـــلـــى حـــســـاب املـــواطـــنـــني واملــســتــثــمــريــن 
ــزع املــلــكــيــة، ممــا سيخلق مــشــاكــل ونـــزاعـــات مع  ونـ
الناس، خاصة وأن املجلس ال يتوفر على ميزانية 
إلى  مشيرة  امللكية،  نــزع  من  املتضررين  لتعويض 
اســتــشــارة  بـــدون  الــتــهــيــئــة اجلــديــد مت  أن تصميم 
قبل  من  تقدميه  قبل  املدني  واملجتمع  املنتخبني 
الصفقة منذ  الــذي حصل على  الــدراســات  مكتب 

ثاث سنوات من قبل الوكالة احلضرية.
على  الوصية  الــوازرة  مراسلة  املعارضة  وتعتزم 
إعــادة  أجــل  الــداخــلــيــة، مــن  ووزارة  التعمير  قــطــاع 
مع  يتناسب  ال  الـــذي  التهيئة  تصميم  يف  النظر 
تعرفها  التي  املشاكل  يعالج  ولم  الساكنة  مصالح 

املدينة وتتطلب تصميما ينصف اجلميع.

زاكورة

الباعــة الجائــلون يحتلــون شــوارع بن سلــيمان  بن سليمان

األسبــوع

في مدينة بنسليمان عربات مجرورة منتشرة في 
أبرز الشوارع وعلى مدار األسبوع، حتى أصبحت 
العشوائي  االحتالل  هذا  مع  تتعايش  الساكنة 
هذه  من  تحد  منظمة  نموذجية  أسواق  غياب  في 

الفوضى التي أصبحت تسيء إلى املدينة.
العربات  أصحاب  وانتشار  الشوارع  فاحتالل 

»الجوطية«، يكشف  األحد بساحة  يوم  املجرورة 
ضعف السلطة في محاربة الظاهرة وتنظيم هذه 
التجمعات العشوائية دون أي تحرك من الجهات 
املعنية، مما يطرح تساؤالت حول األدوار الفعلية 

للسلطات من أجل صيانة امللك العام.
بن سليمان،  ملدينة  الحضرية  للجماعة  وسبق 
استعدادها  أكــدت  أن  املاضي،  يناير  شهر  في 
والــوســائــل  ــات  ــي واآلل املــعــدات  جميع  لتوفير 
إشــارة  رهــن  وضعها  أجــل  مــن  اللوجستيكية 
العام  امللك  لتحرير  التدخل  قصد  السلطات 

الجماعة  أن  مراسلتها  في  ــدت  وأك الجماعي، 
الحواجز  وعــشــرات  ورافــعــة  شاحنة  ستوفر 
امللك  إلخــالء  بحملة  القيام  أجل  من  الحديدية، 
أن تدخل  إال  القانوني،  العام من االستغالل غير 

السلطات لم يتم ألسباب ال زالت مجهولة.
وتطالب بعض الفعاليات الجمعوية السلطات، 
إطار  في  العربات  تنظيم أصحاب  على  بالعمل 
الجائلني  الباعة  ومحاربة  نموذجية  أســواق 
العشوائي  واالحتالل  الفوضى  يفضلون  الذين 

للشوارع وساحات املساجد.

ظــاهــرة جـــديـــدة تــعــرفــهــا مــديــنــة 
أزمــــــور تــكــمــن يف رفــــع دعــــــاوى قــضــائــيــة 
ــا جلــــوء  ــهـ ــنـ ــــدي، مـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــلــــس الـ ضـــــد املــــجــ
املـــقـــاول املـــشـــرف عــلــى أشـــغـــال الــســاحــة 
ــى الــقــضــاء  الــعــمــومــيــة وســـط املــديــنــة إلـ
ــة، كــمــا  ــ ــاديـ ــ لــلــمــطــالــبــة مبــســتــحــقــاتــه املـ
كورنيش  بتهيئة  املكلفة  املــقــاولــة  جلــأت 
القضاء ضد  إلى  بدورها  الربيع  أم  نهر 
املكلفة  الشركة  وقــررت  البلدي،  املجلس 
بــدورهــا،  املسيحيني  األمـــوات  رفــاة  بنقل 
مــقــاضــاة املــجــلــس الــبــلــدي الــســابــق إثــر 
عـــــدم تـــوصـــلـــهـــا مبـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــا، بــيــنــمــا 
تقول مصادر مطلعة أن البلدية بدورها 

جلأت إلى احملكمة ضد صاحب املقاولة 
املــســؤولــة عــن إصـــاح الــكــورنــيــش بسبب 
إخـــالـــه بــالــتــزامــاتــه وارتـــكـــابـــه ألخــطــاء 

منذ انطاق األشغال.

أخطاء  يرتكبون  األشخاص  بعض 
يف حق مدينتهم من خالل نشر تدوينات 
تدعو  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر 
ــنــة، وهـــم بذلك  ــارة املــدي ــ إلـــى عـــدم زي
يــســيــئــون إلــيــهــا ولــتــاريــخــهــا ومــوقــعــهــا 
اجلغرايف املتنوع من البحر، والنهر، إلى 
من  عدد  والغابات، فضال عن  السهول، 
التصرفات تضر  التاريخية، وهذه  املآثر 

مبكانة املدينة التي تعتبر وجهة سياحية 
أو  اجلالية  أفــراد  قبل  من  سواء  مهمة، 

الزوار األجانب.

ــيـــات«  ــاكـــسـ ــدم أصــــحــــاب »الـــطـ أقــ
ــور عـــلـــى احــــتــــال الـــبـــاب  ــأزمــ الـــكـــبـــيـــرة بــ
الــرئــيــســي ملــدرســة »ابـــن حــمــديــس«، مما 
التاميذ  ــروج  وخــ دخـــول  عملية  عــرقــل 
رغــم  التعليمية،  للمؤسسة  ــاتـــذة  واألسـ
لــديــهــم  أن ســـائـــقـــي ســـــيـــــارات األجـــــــــرة 
إلــى جانب  املــعــروفــة،  »الــقــامــرة«  محطة 
ــــرى قــــرب احملـــطـــة الــطــرقــيــة  مــحــطــة أخـ
الطاكسيات  نــقــابــة  أن  إال  للمسافرين، 

أصـــبـــحـــت تـــتـــصـــرف خـــــــارج الـــضـــوابـــط 
القانونية وتقوم باحتال أماكن عمومية 
أخـــرى، مثل مــدخــل مــدرســة لــا عائشة 
وحتويله حملطة خاصة لنقل الناس إلى 
دكالة  زنقة  املــجــاورة، واحتال  الــدواويــر 
أصبحت  الــتــي  اخلــامــس  بــشــارع محمد 
محطة يف اجتاه مدينة اجلديدة.. فمن 
هذه  ويوقف  العام  امللك  احتال  يوقف 

التصرفات غير القانونية؟

األسبوعي مبدينة  السوق  إحداث 
للساكنة  أســاســيــا  مطلبا  يــعــد  ــور  ــ أزم
املــجــاورة،  الترابية  اجلماعات  وســكــان 

بعد إنهاء وجود سوق الثالثاء األسبوعي 
الذي كان املصدر األساسي لرزق العديد 
مــن قــاطــنــي املــنــطــقــة، ويــشــكــل مــركــزا 
جميع  للساكنة  يوفر  كبيرا  اقتصاديا 
هذا  يتحول  أن  قبل  والسلع،  البضائع 
للسكن  سكنية  إلى شقق  القدمي  السوق 
ــو مــشــروع مــهــم حلل  االقــتــصــادي وهـ
غير  السكن  على  والقضاء  السكن  أزمة 
مطالب  البلدي  املجلس  أن  إال  الالئق، 
باتفاق مع  بإحداث سوق أسبوعي بديل 
اجلماعات القروية املجاورة، مثل جماعة 
التي تتوفر على وعاء  علي بن حمدوش 

عقاري من عدة هكتارات.

أزمـــــــــــــــور شكيب جالل 
أخبار

األسبــوع

وأولياء  آباء  جمعيات  حملت 
تالميذ مجموعة مدارس »أوريز« 
مسؤولي  زاكـــورة،  إقليم  بإكدز 
اإلقليمية  واملندوبية  األكاديمية 
تعرض  مــســؤولــيــة  بــاملــنــطــقــة، 
بعد  ــي  ــذائ غ لتسمم  أبــنــائــهــم 
باملطعم  غذائية  وجبة  تناولهم 

املدرسي.
البالغ  أن  الجمعية  واعتبرت 
الذي خرجت به املديرية اإلقليمية 
للتربية الوطنية بخصوص مادة 
للصواب،  مجانب  كالم  الحليب، 
تسببت  التي  املادة  أن  موضحة 
فــي الــتــســمــم هــي »الــعــصــيــر« 
املعلب من الحجم الصغير، حيث 
في  الحرارة  درجة  ارتفاع  ساهم 

تلف هذا املنتوج.
ــاء  ــ ــقـــدت جــمــعــيــة اآلب ــتـ وانـ
العصير  علب  توزيع  استمرار 
األطفال،  في تسمم  التي تسببت 
رغـــم تــحــذيــرات األســـاتـــذة في 

مـــــدارس أخــــرى مـــن خــطــورة 
ــجــات  ــت ــن ــالك هـــــذه امل ــهـ ــتـ اسـ
الصناعية، بعد ظهور بثور على 
الذين  التالميذ  بعض  أجــســاد 
املطعم  في  الوجبات  يتناولون 
املؤسسات  بمختلف  املــدرســي 
أسباب  عن  متسائلة  التعليمية، 
ــن املــســتــخــدمــني  ــ الــتــخــلــي ع
والــطــبــاخــني املــكــلــفــني بــإعــداد 
على  وتوزيعها  التغذية  وجبات 
والحساء  العدس  مثل  التالميذ 

والشاي.
ضرورة  على  الجمعية  وأكدت 
الصفقات  حـــول  تحقيق  فــتــح 
بالتغذية  تتعلق  التي  العمومية 
ــر الــتــحــمــالت،  ــت ــة ودف ــدرســي امل
بصحة  تالعب  من  كل  ومحاسبة 
السريع،  الربح  قصد  التالميذ 
مطالبة بتجويد اإلطعام املدرسي 
وفق معايير دقيقة عوض املعلبات 
ــدد صــحــة الــتــالمــيــذ،  ــه ــي ت ــت ال
وتوفير الظروف املالئمة لتخزين 
ــواد اإلطــعــام املــدرســي فــي كل  م

املدارس والفرعيات.
التالميذ  عشرات  تعرض  وقد 
تانسيفت  قيادة  أوريــز  بمدرسة 

غــذائــي  لتسمم  ــدز،  ــ إك ــرة  ــدائ ب
نقلهم  اســتــدعــى  مما  جــمــاعــي، 
الصحي  املركز  مستعجالت  إلى 
حيث  العالج،  لتلقي  الحضري 
إلجراء  األمنية  املصالح  انتقلت 
أسباب  ملعرفة  التحريات  بعض 
ــراف  ــة تــحــت إشـ ــع ــواق ــذه ال هـ

النيابة العامة.
جمعية  دعـــت  جــهــتــهــا،  مـــن 
ــاف« لــحــمــايــة وتــوجــيــه  »إنـــصـ
تــفــعــيــل عمل  ــى  إلـ املــســتــهــلــك، 
املؤسسات،  داخل  املراقبة  لجان 

التابعة  أو  لها  التابعة  ســواء 
الصحية،  أو  اإلقليمية  للسلطات 
وتتبع  مــراقــبــة  عــلــى  والــســهــر 
ــات الــصــحــيــة  ــدمـ ــخـ جـــــودة الـ
ــة املــقــدمــة لــأطــفــال  ــي ــغــذائ وال
والتالميذ املستهلكني داخل هذه 
املؤسسات، مشددة على ضرورة 
السلع  استقبال  على  الــحــرص 
التي  الــغــذائــيــة  واملــنــتــوجــات 
يستفيد منها التالميذ في ظروف 
للشروط  ومطابقة  جيدة  صحية 

القانونية.  واملعايير 

األسبــوع
 

التراث  إنــقــاذ  إلــى  جمعوية  هيئات  دعــت 
أسفي،  مدينة  في  التاريخية  واملآثر  املعماري 
قبل  من  والمباالة  إهمال  من  تعيشه  ما  بسبب 
خاصة  املحلية،  واملجالس  الوصية  الجهات 
بعدما قامت بزيارة ووقفت على حجم التدهور 
واملعالم  التاريخية  املآثر  طــال  الــذي  الكبير 
وأضرحة  زوايــا  من  املدينة،  لهذه  الروحية 
الخطيرة  االنهيار  وحــاالت  قرآنية،  وكتاتيب 
اإلسبانية  والكنيسة  البحر  قصر  تطال  التي 

رمزيتها  لها  وبنايات  البرتغالية،  والكنيسة 
املعالم  من  وعدد  والتراثية،  والعملية  الثقافية 
والتي  سلطانية  بظهائر  املصنفة  التاريخية 

تنهار اليوم الواحدة تلو األخرى.
وطالبت ذات املصادر، كافة الجهات املختصة 
عرفه  الذي  الخطير  التردي  لحالة  حد  بوضع 
والتدخل  بأسفي،  العتيق  الحضري  النسيج 
والحضارية  التاريخية  املعالم  إلنقاذ  العاجل 
املحيط«،  بـ»حاضرة  خلدون  ابن  وصفها  التي 
إلى  بأسفي،  العام  الشأن  على  القيمني  داعية 
باالعتماد  العمومية،  التدخالت  مختلف  تقييم 
التراث  تثمني  فــي  املختصني  الخبراء  على 
بالغنى  النهوض  أجل  من  والــالمــادي  املــادي 

تختزنه  الذي  والثقافي  والتاريخي  الحضاري 
ذاكرة املدينة العتيقة بأسفي. 

ــددت املـــصـــادر نــفــســهــا، عــلــى ضـــرورة  ــ وش
رافعة  باعتباره  الــتــراث  قطاع  في  االستثمار 
والبشرية،  واالقتصادية  االجتماعية  للتنمية 
بهدف تثمني القطاع عبر العمل الثقافي والتكوين 
وفق  املشترك  عملها  مؤكدة  العلمي،  والبحث 
بجميع  الــتــراث  لتثمني  مــحــددة  استراتيجية 
الخصوص،  على  العتيقة  واملدن  املغرب،  جهات 
باعتباره  مكوناته،  ومختلف  تجلياته  كل  في 
جزء ال يتجزأ من تاريخ اململكة ورافدا من روافد 
على  بتميزها  اشتهرت  التي  الوطنية  الهوية 

الصعيدين اإلقليمي والدولي. 

لها:  بيان  في  الجمعوية  الهيئات  وقالت 
»إيمانا منا بالدور الريادي للمجتمع املدني في 
التراث  على  الحفاظ  بضرورة  الوعي  ترسيخ 
به  تزخر  ما  تثمني  وجب  املــادي،  وغير  املادي 
ذاكرة اململكة املغربية من آثار وتراث يستدعي 
الحفاظ  أجل  من  الوطنية  القوى  كل  مساهمة 
عليه كمكون هام من مكونات الهوية الوطنية«.
مــن جمعية  كــل  أســفــي«  »نـــداء  ــع على  ووق
»منية مراكش« وجمعية »ذاكرة الدار البيضاء« 
»مغرب  ومؤسسة  دكــالــة«  ــرة  »ذاكـ وجمعية 
وجمعية  أســفــي«  ــرة  »ذاكـ وجمعية  الــتــراث« 
»ذاكرة الرباط سال« وجمعية »طنجة البوغاز« 

وجمعية »تطوان أسمير«.

تـدعـو إلـى إنقـاذ المآثـر التاريـخية بأسـفي هيئـات مـدنية  أسفي
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المسكوت عنه في تكلفة تعيـين وزير في الحكومة
لـــن نــبــحــث فــي الــطــرق 
يعتمدها  الــتــي  ــل  ــوســائ وال
بعض الراغبني في االستوزار 
ــا الــعــربــيــة،  ــن ــدان ــل داخــــل ب
األحـــزاب  ســالــم  باستعمال 
أدراج  أو  ــة)..(،  ــاســي ــســي ال
في  نخوض  ولن  التكنوقراط، 
الوزير، وال  الحديث عن راتب 
له  املمنوحة  التعويضات  في 
والتنقل  السكن  عن  بسخاء 
كثير  مداد  سال  التي  واملهام 
بشأنها.. وال عن تقاعده املريح 

بعد  منها  التخلص  يرفض  التي  الوزير  وشارة 
في  بالغوص  سنكتفي  بل  مهمته،  من  إعفائه 
أعماق وبواطن ما يكلفه سعادة الوزير من أموال 
البشرية  والطاقات  للزمن  وهدر  ثقيلة  وأعباء 
واملادية على الدولة، مباشرة بعد تعيينه رسميا، 
معظم  أن  علما  الوزارية،  املسؤولية  واستامه 
من يلبسون جلباب الوزير وهو منصب سياسي 
ليس إال، يخيل لهم أنهم يديرون ضيعات، وأن 
واتخاذ  وكبيرة،  كل صغيرة  في  التدخل  عليهم 
تزخر  التي  والكوادر  األطر  عن  بعيدة  قــرارات 
ومخططات  مشاريع  والنتيجة:  وزاراتهم،  بها 
للوقت  وهدر  لألموال  وتبذير  لبعضهم،  فاشلة 
وتعطيل  تعليق  وبالتالي،  البشرية،  والطاقات 
والسياسي  واالجتماعي  االقتصادي  االنتقال 

والديمقراطي..
الجدد،  الوزراء  بال بعض  ما يشغل  أبرز  إن 
لــذوي  ولكن  للشعب،  ليس  بــالــوعــود،  الــوفــاء 
أحــزابــهــم،  داخـــل  منهم  واملــنــاضــلــني  الــقــربــى 
واألعوان  املوظفني  ببعض  التضحية  تتم  حيث 
الوزارة  داخل  القدامى،  والسائقني  والحراس 
ودواوينها واملرافق التابعة لها باملدن والقرى، 
يعمدون  كما  لهم،  موالني  بآخرين  وتعويضهم 
املكاتب،  بعض  وتجهيزات  عتاد  تغيير  إلــى 
الرئيسي، ولم ال حتى سيارات  ضمنها مكتبهم 
لشخصهم  بتسخيرها  يكتفون  ال  التي  الخدمة، 
في  أدمجوهم  من  لبعض  حتى  بل  وأسرتهم، 
وإنجاز  أخــرى،  مكاتب  إضافة  وكــذا  قطاعهم، 
طوابع وأختام خاصة بهم، وتغيير تلك الخاصة 
أسماء  تغيير  وربما  لهم،  التابعني  باملسؤولني 
حتى  أو  واألقسام،  املصالح  بعض  أو  الــوزارة 

تشكيل  كــل  مــع  إحــداثــهــا  أو  حذفها 
مقرات  بناء  وتتطلب  جديد،  حكومي 
البشرية،  املــوارد  وتوفير  وتجهيزها، 
تعديل  أو  تهيئة  إعـــادة   أو  وإحـــداث 
والجهوية  واإلقليمية  املحلية  املرافق 
واملركزية التابعة لها، وتمكينها من كل 
واألختام  واألثاث  املكتبية  التجهيزات 
وأشياء أخرى تختلف باختاف أخاق 
وسلوكيات كل وزير.. هذا دون الحديث 
عما قد ينتاب بعض هؤالء الوزارء من 
حب العظمة، ورغبة في التخلص من كل 
أثر أو بصمة للوزير السابق، حيث يتم 
إلى  أموالها  أو تحويل  الوزارة  تعليق مشاريع 
العمل بدراسات  مشاريع أخرى، وعدم مواصلة 
ومخططات وبرامج الوزير السابق التي صرفت 
صرف  إلى  ويبادرون  باهظة،  أموال  أجلها  من 
وعدم  لها،  بديل  فــرض  أجــل  من  أخــرى  أمــوال 
االهتمام بشراكات الوزارة واتفاقياتها الوطنية 

والدولية.
والتباري  التنافس  تفرض  ال  »وزيــر«  فكلمة 
وتكتفي  عليها،  الــحــصــول  ــل  أج مــن  ــعــادل  ال
عالية  درجــات  على  حملها  في  الراغب  بتوفر 
يقرأها  أو املخزنية، كلمة  الحزبية  الوالءات  من 
اليسار،  من  السرية،  التواصل  برموز  العارفون 
وتعني  الفرنسية  »ريزو«  كلمة  على  ليحصلوا 
بها  الــفــوز  أن  ــدركــون  وي »شــبــكــة«،  بالعربية 
شبكة  أي  قوي«،  »ريزو  على  الحصول  يقتضي 
معارف تمكنهم من تغطية واسعة للداعمني لهم 

وانتزاع كل ما يطمحون إليه.
املكاتب  بعشرات  وزاراتــهــم  يدخلون  وزراء 
حالهن  ولسان  واملديريات  واملصالح  واألقسام 
»النهار  بمقولة  عما  ألقتله«  القط  »أيــن  يــردد 
القائد  بمظهر  يظهرون  املــش«،  يموت  األول 
البديل  بمظهر  الظهور  عوض  واملرعب  املخيف 
بـ»حسن  يؤمنوا  أن  وعوض  واملسؤول،  الجاد 
وأن  والــعــون،  والــحــارس  املــوظــف  فــي  النية« 
تصميم  على  التعرف  فــرص  ألنفسهم  يعطوا 
بالرفوف  تعج  التي  املتاهة  تلك  ــم..  ــه وزارات
وغيرها،  واملــخــازن  واملــســتــودعــات  واملــكــاتــب 
واستيعاب طبيعة عملها، وربما يدركون أن تلك 
الوزارة ليس بها قطط، بل أسد ولبؤات وأشبال، 
منه،  أكثر  يحضنهم  الذي  العرين  قيمة  يدركون 

لكن سعادة الوزراء ال يدركون األمر إال بعد مرور 
عدة أشهر.. يكونوا قد تعرفوا فيها على حقائق 
التي  وتجاوزاتهم  أخطاءهم  فيها  بما  األمــور، 
إما تمت عن سبق إصرار وترصد، أو عن طريق 
أو بضغط من  األمور،  الجهل ببعض  أو  الخطأ 
تلك القوى التي دفعت بهم إلى كرسي الزعامة، 
لتستغل منصبهم ومرافقهم في قضاء مصالحهم 
بذروا  قد  إذن،  هؤالء  بعض  ويكون  الشخصية. 
أمواال، وأهدروا وقتا طويا، وأحبطوا موظفني، 
ومشاريع،  وبرامج  وكــفــاءات  طاقات  وعطلوا 
الذي  الحكومي  للفشل  رسخوا  قد  ويكونوا 

أصبح مرضا وراثيا يصعب التخلص منه.
الحكومة،  داخل  وزير جديد  تعيني  كلفة  إنها 
الـــوزارة،  مهام  تقلده  على  شهر  من  أقــل  بعد 
مادية  خسائر  عنها..  يتحدث  أحــد  ال  والتي 
وبشرية، وتعثر منذ البداية، يجعل كل من يقف 
عليها يجزم بأنه ال خير يرجى ممن تسبب فيها، 
الوزير  الخاص بسعادة  األلف ميل  وأن مشوار 
من شهر،  أقل  في  املتسرعة  قد رسمته خطواته 
الــوزارة،  قطار  تعطيل  إلى  به  تؤدي  قد  والتي 
تقليدية،  نقل  وسائل  استعمال  على  وترغمه 
والتوقيع على وثائق وملفات تشوبها الشوائب 
إلى  ومهامها  بــالــوزارة  ليعرج  والــنــواقــص.. 
العامي:  املغربي  املثل  عليه  ويطبق  املجهول، 
يوما  نر  لم  أننا  مايل«.. ولو  الخيمة خرج  »من 
درجــة  وإلــى  باملقابل  رأيــنــا  بــل  سقط،  وزيـــرا 
البرامج  وحل  في  سقطت  أجياال  والكآبة،  امللل 

واملشاريع الفاشلة، والوعود الكاذبة.
الشعب  يؤديها  مرتفعة،  جد  كلفة  هي  إذن، 
ورجائه..  وصبره  وطاقاته  ماله  من  املغربي 
األعلى  املجلس  تقارير  في  عنها  نسمع  لم 
واملحاربني  الحقوقية،  واملنظمات  للحسابات، 
الوزارات،  مفتشيات  داخل  وال  املال،  لناهبي 
ولم نسمع عن وزير خجل من نفسه واعترف 
تصحيحه،  يمكن  ما  تصحيح  إلى  وعمد  بها، 
التي  العربية  والكوادر  األطر  تلك  وخصوصا 
والتي  إمــرتــه،  تحت  تعمل  أن  عليها  كتب 
بعيدا  سياسيا  وشخصياتها  بمهامها  يعبث 
تكلفة  هي  هذه  والعباد..  الباد  مصالح  عن 
تعيني وزير وكل تشابه مع وزير من وزرائنا 
السابقني أو الاحقني، فهو مجرد حقيقة وجب 

الكشف عنها.

استفحال ظاهرة الغش في االمتحانات اإلشهادية.. إلى متى ؟
كما يعلم جل املتتبعني، فقد أعلنت وزارة 
والرياضة،  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية 
االمتحانات  إجراء  مواعيد  عن  مواقعها،  بكل 
ــة لــهــذه الــســنــة، وحــســب مــذكــرة  اإلشــهــادي
مدراء  على  الوطنية  التربية  وزارة  وزعتها 
األكاديميات الجهوية واإلقليمية، فإن فروض 
مستويات  بجميع  تجرى  املستمرة  املراقبة 
وعادية  منتظمة  بطريقة  االبتدائي  التعليم 
مشيرة  املقبل،  يوليوز  و2  يونيو   27 بني  ما 
املوحد  اإلقليمي  االمتحان  اختبارات  أن  إلى 
الخاص  االبتدائية  ــدروس  الـ شــهــادة  لنيل 
باملترشحني املمدرسني، تجرى يوم 5 يوليوز.

اإلقليمي  االمتحان  اختبارات  إجراء  وسيتم 
املوحد لنيل شهادة الدروس االبتدائية الخاص 
سنة   18( الصغار  فئة  من  األحرار  باملترشحني 
املوحد  الجهوي  االمتحان  واختبارات  فأقل(، 
الــخــاص  االبــتــدائــيــة  الــــدروس  شــهــادة  لنيل 
من  )أكثر  الكبار  فئة  من  األحــرار  باملترشحني 
ما  وفي  يوليوز2022،  و6   5 يومي  سنة(   18
الــوزارة  أكدت  فقد  اإلعــدادي،  بالثانوي  يتعلق 
مستويات  بجميع  املستمرة  املراقبة  فروض  أن 
بطريقة  تــجــرى  ــدادي  ــ اإلع الــثــانــوي  التعليم 
منتظمة وعادية وفق املذكرات الصادرة في هذا 
 27 بني  ما  الفروض  هذه  آخر  وتجرى  الشأن، 
اختبارات  أن  إلى  مشيرة  يوليوز،  و2  يونيو 
االمتحان الكتابي املوحد على الصعيد الجهوي 
للممدرسني واألحرار تجرى يومي 4 و5 يوليوز.
تستمر  الــدراســة  أن  املــذكــرة  ضمن  وورد 

السنة  أقــســام  فــي  عـــادي  بشكل 
إلى  اإلعــداديــة  الثانوية  الثالثة 
غاية 2 يوليوز، وتخصص الفترة 
يوليوز  و2  يونيو   28 بــني  مــا 
لإلعداد الجماعي لامتحان املوحد 
أما  اإلعدادي،  السلك  لنيل شهادة 
األخـــرى،  للمستويات  بالنسبة 
آخــر  إلـــى  الـــدراســـة  فستستمر 

السنة الدراسية.
ال شك أن الغش ظاهرة خطيرة 
الصدد،  هذا  وفي  مشني،  وسلوك 

متعددة،  صور  »للغش  التربويني:  أحد  يقول 
الحاكم  غــش  مــن  ابــتــداء  متنوعة،  وأشــكــال 
انتهاء  بيته،  ألهل  األب  بغش  مرورا  لرعيته 
الكل  الخادم في عمله«، واليوم، أصبح  بغش 
وأصبح  االمتحانات،  في  الغش  من  يشكو 
يعانون  والتربويني  املــدرســني  مــن  العديد 
الغش  ظاهرة  استفحلت  حيث  انتشاره،  من 
املــراحــل  مستوى  على  ليس  مقلق،  بشكل 
االبتدائية فحسب، بل تجاوزتها إلى الثانوية 
له  ليس  بحثا  قدم  طالب  من  فكم  والجامعة، 
قدم  طالب  من  وكم  غافه،  على  اسمه  إال  فيه 
وقد  بل  شيئا،  فصوله  عن  يعرف  ال  مشروعا 
فيرمون  الطاب  بعض  انتكاس  من  تعجب 
من لم يغش بأنه مقعد ومتخلف وجامد، وقد 
يتمادى أحدهم فيتهم الطالب الذي ال يساعده 
وال  األخــوة  معنى  يعرف  ال  بأنه  الغش  على 

التعاون..

كثيرا  أن  ــر،  األم في  والغريب 
يحاولون  والطلبة  التاميذ  من 
وهم  االمتحانات  في  يغشوا  أن 
الرسول  حديث  قرأوا  قد  يكونون 
»من غشنا  عليه وسلم:  صلى هلل 
فليس منا«، بل األدهى، أنهم ربما 
أو  األسئلة،  ورقــة  على  يقرؤونه 
يحرك  وال  أمامهم،  السبورة  على 
أسباب  من  إنــه  ثم  ساكنا،  فيهم 
الغش تجد ما يلي: ضعف اإليمان، 
ضعف التربية، ضعف الشخصية، 
املكلفني  األســاتــذة  بعض  »تمياك«  الكسل، 
لكنني  الــرســوب،  مــن  والــخــوف  بالحراسة، 
في  الرئيسي  السبب  أن  أظن  سابقا،  كأستاذ 
استفحال ظاهرة الغش في االمتحانات، سواء 
واستعمال  كالهمس  العتيقة  بالوسائل  كانت 
بالوسائل  أو  املعلومات،  وتــبــادل  األوراق 
اإللكترونية الحديثة، هو التساهل مع حاالت 
بعض  طــرف  مــن  ضبطها  يتم  الــتــي  الــغــش 
الحزم  وعدم  والتربويني،  اإلداريني  املراقبني 
مع كل حالة غش بالصرامة الازمة، وتطبيق 

للقانون.
في  أصبح  حقيقة،  بادنا  في  التعليم  إن 
تدني مستمر بسبب املذكرات التي تحث على 
التساهل في املعامات وتقديم التنازالت وغض 
ولعلها  باألساس،  التاميذ  الطرف عن سلوك 
كـ»العياقة«  اإلكراهات،  لبعض  تمتثل  بذلك 
إلى  للعودة  األوان  آن  اإلنسان،  حقوق  ديال 

بمباركة  الصغار،  للتاميذ  بالنسبة  »الفلقة« 
كالتوقيف  الزجرية،  العقوبات  وإلى  األبوين، 
ملن  النهائي  والــطــرد  مرحليا،  الــدراســة  عن 
يستحق ذلك، حسب الذنب أو االختال، فدولة 
يعصى،  ملن  العصا  إلى  عادت  مثا،  إنجلترا 
ونحن بدورنا ال بد أن نمتثل للحكمة القديمة 
لآلباء، عندما يقول األب لألستاذ: »أنت اذبح 
تحل  »كلشي  لــألســف،  لــكــن،  نسلخ«،  وأنـــا 
الخاوي«  الفشوش  كثرة  من  وملينا  وترخى، 
والنتيجة، ما أصبحنا عليه من نتائج متدنية 

في مستوى التعليم.
االمتحانات،  في  يغش  أنــه  ثبت  من  فكل 
كلمتها  لتقول  للعدالة  وتسليمه  توقيفه  يجب 
املهزلة  لهذه  حد  لوضع  شفقة،  وال  رحمة  با 
ولعاج  والتعليم،  التربية  على  وللحفاظ 
محاربة  في  الجميع  تعاون  من  بد  ال  الغش، 
بيته  في  فاألب  موقعه،  من  كل  الظاهرة،  هذه 
ينصح أبناءه ويرشدهم ويحذرهم بني الحني 
في  املرشد  واألستاذ  املربي  واملعلم  واآلخــر، 
واإلرشــاد،  بالوعظ  يقوم  والجامعة  املدرسة 
املسئولني  مــن  لــجــان  تشكيل  مــن  بــد  ال  بــل 
بوزارة التربية الوطنية لدراسة هذه الظاهرة 

وأسبابها وكيفية عاجها.
املقبلة  القليلة  ــام  األي وفــي  الختام،  وفــي 
التي يستعد فيها تامذتنا لامتحانات نسأل 
وييسر  صدورهم  يشرح  وأن  يعينهم  أن  هلل 
املقولة  ينسوا  أن  عليهم  يجب  وال  أمورهم، 

الشهيرة: »في االمتحان يعز املرء أو يهان«.

ذ. الحسن العبد

الغفالت ســجــن  ــا  ي ــك  ــام أم يــجــري  عــمــرك 
النهايات جــســر  بــلــوغ  قــبــل  بــالــتــوبــة  فــبــادر 
االلتفات مــن  جـــدوى  وال  للماضي  رجـــوع  ال 
الساعات مــن  فضل  مــا  واغتنم  أمــامــك  انظر 
ال تطمع يف اخللد هنا واجتهد لكسب احلسنات
وقد نفسك لسبيل الهدى واترك طريق السيئات
ــزوات ــ ــن ــ الـــفـــن وال ــر  ــح الـــســـابـــح يف ب أيـــهـــا 
املوبقات من  حــذرا  فكن  منك  قريب  رحيلك 
التشريعات بجميل  ومتسك  خالقك  من  تقرب 
والسماوات األرض  رب  رضــى  لتنال  واعتكف 
ــالت ـــ ــي ــوس ال ــه  ــيـ إلـ ــغ  ـــ ـــ ـــ ــت واب اهلل  واتـــــــــــق 
الشبهات جو  عن  وابتعد  املخافة  بزاد  وتــزود 
فالفوز بجنة اخللد رهن باألعمال الصاحلات
املخلوقات أجـــود  مــن  فــأنــت  جــاحــدا  تكن  ال 
الكائنـــــات سيد  أمــة  مــن  أنـــــك  تنـس  وال 
ــالد واملــمــات ــي ــن امل وحــيــاتــك مــجــرد رحــلــة ب
ــاء الــســور واآليــــــــــــــات ــي ــارز يف ض ــ وبــعــثــك ب
البركات وســام  ستنال  الناجن  من  كنت  وإذا 

يا سجين الغفالت

بندريس عمراوي الطيب



المهـــنة.. ســـذاجة  قرابـــين 
في غياب التحسيس والتوعية !  

كذب المنجمون 
صدقــــوا ولــــو 

بــعــض  عـــلـــى  ردا 
املقاالت في شتى الصحف 
باملغرب، يروقني أن أكتب 
ــم االخـــتـــراعـــات  ــ ــه رغ ــ أن
إلى  والــصــعــود  املتقدمة 
كوكب القمر، واالكتشافات 
البشر  سيبقى  الحديثة، 
موعد  معرفة  عــن  عــاجــزا 
العلم  مــع  الــعــالــم  نهاية 
يحث  الــكــريــم  ــقــرآن  ال أن 
عــلــى طــلــب الــعــلــم ))يـــا 

معشر اإلنس والجن إن استطعتم أن تنفذوا من 
إال  تنفذون  ال  فانفذوا  واألرض  السماوات  أقطار 

بسلطان((، أي بالعلم.
بلغازي  محمد  املنجم  رأي  عن  أيضا  وجوابا 
حول   )2222 سنة  غضون  في  سينتهي  )العالم 
العنكبوتية،  الشبكة  فــي  الساعة  يــوم  مــزاعــم 
ولو  املنجمون  »كذب  عالنية  أقول  أن  يسعدني 
صدفوا«، فضال عن أنه ال يفلح الساحر من حيث 
أتى، وبحكم الفرقان ))يسألك الناس عن الساعة 
قل إنما علمها عند هلل...(( وعمال باآلية القرآنية 
واملستملحة  فيها((،  ريب  ال  آلتية  الساعة  ))إن 
اآلتية تغني عن كل بيان وعن كل تعليق: »يحكى 
الخليفة  الرشيد،  ــارون  ه إلــى  منجم  تقدم  أنــه 
العباسي )766-803(، في قصره الفخم بالعراق، 
قائال:  وليلة«  ليلة  »ألف  رواية  بطل  كان  والذي 
العالم  نهاية  أن  علمكم  كريم  إلى  أنهي  مــوالي 
ستكون ال محالة سنة 800، فسجل امللك وبعض 
هذا  توفي   800 سنة  وفي  الزعم،  هذا  ــوزراء  ال
العظيمة:  القرآنية  باآلية  أستشهد  كما  املنجم« 
أنت  فيم  مرساها  أيان  الساعة  على  ))يسألونك 
من  منذر  أنت  إنما  منتهاها  ربك  إلى  ذكراها  من 
عشية  إال  يلبثوا  لم  يرونها  يوم  كأنهم  يخشاها 
أخذت  أني  إلى  اإلشــارة  وتجدر  ضحاها((،  أو 
بن  محمد  الوالد  سيدي  عن  التنجيم  أساليب 
الفلك  علم  شعبة  درس  ــذي  ال العلوي،  الطيب 
بجامعة القرويني في فاس مع رفيقه في الدراسة 
كالهما  أحــرز  حيث  الجعيدي،  إدريــس  مــوالي 
لدرجة  املذكورة،  الجامعة  من  العلمية  الشهادة 
الرباط  عني امللك محمد الخامس أبي قاضيا في 
وعقب  الشباب،  عنفوان  في  وهــو   1930 سنة 
الخامس  محمد  الــبــالد  عاهل  عــني  االســتــقــالل 
1956، ثم عني  سيدي الوالد قاضيا بطنجة سنة 
الثاني رئيس االستئناف  الحسن  امللك  من طرف 
في  وبقي   1966 سنة  البوغاز  بمدينة  الشرعي 
 ،1971 سنة  التقاعد  على  أحيل  أن  إلى  املنصب 
بعدما نجا بأعجوبة من مذبحة الصخيرات، وقد 
كنت معجبا بنبوغ والدي من خالل الدروس التي 
أقصى  كتابيا  بفضله  جمعت  حيث  يلقيها،  كان 
أتحكم  جعلني  مما  القّيمة،  املعلومات  من  قدر 
وعالقة  املعيار،  صلة  وتعزيز  التنجيم  لغة  في 
بدعة  وكل  بدعة  محدثة  وكل  الحنيف  الدين  بني 
النار، ولعله من تحصيل  ضاللة وكل ضاللة في 
الحاصل أني علمت منذ نعومة أظافري، بواسطة 
بسبب  قــزح  قــوس  يتكون  كيف  الحنون،  أبــي 
ألــوان  ستة  ويخلق  املطر  مع  الشمس  احتكاك 
وهي على الشكل اآلتي: األحمر، األزرق، األخضر، 
بد  وال  والنيلي،  البنفسجي  األصفر،  البرتقالي، 
من التذكير أنه في بحر سنة 1969، كنت أشاهد 
نزول  ثــراه،  هلل  طيب  الوالد  بمعية  التلفزة  في 
القمر  سطح  فوق   Neil Armstrong األمريكي 
رجل  لكنها  صغيرة،  »رجل  الشهيرة  مقولته  مع 
عمالقة في ميزان اإلنسانية« وكم كانت دهشتي 
بكل  لي  قــال  والــدي  أن  بيد  الــصــور،  تلك  أمــام 
األمريكية  الراية  أن  بحجة  لعبة،  »إنها  بساطة: 
ترفرف فوق سطح القمر، علما أن القمر ال يوجد 
فيه ريح وال ماء وال حياة وال نبات وال حشرات«، 
الوالد  سيدي  دهاء  أمام  شديدة  دهشتي  فكانت 
والــدي  أن  الــقــول،  نافلة  من  ولعله  هلل،  رحمه 
الشهادة  على  حصلت  بعدما  يوم،  ذات  لي  فسر 
الحرارة  بسبب  املطر  يتكون  كيف  االبتدائية، 
من  ــاء  امل ويصعد  الصيف  فصل  فــي  الشديدة 
البحر بخارا أو يتجمع سحبا في الهواء، وأثناء 
فصل الشتاء ينزل املطر بفضل البرق والرعد إلى 
وهو  هلل،  يعرف  وبهذا  تربتها،  فيسقي  األرض، 

أيضا درس للملحدين.

واحد التاجر متجّول ناجح في مسارو املهني، 
كان كايتعامل مع املزودين ديالو وزبناؤو بالطرق 
الكالسيكية ملدة طويلة، كانت كفيلة باش يكتاسب 

فيها الثقة ويبني فيها سمعة طيبة..
ــــالؤو إاّل  كـــان فــي كــل مـــرة كــايــتــالَقــى مــع زم
وكايقتارحو عليه يتعامل بالشيكات، ألنها مريحة 
في األداء وكتسهل الكثير من األمور، وفيها األمان، 
وكتعفي املتعامل بها مثال من مخاطر التجول في 
يحمل  وهو  البيضاء  الدار  إلى  السفر  أو  السوق 

معه األموال!
الوقت،  مــرور  مع  ولكن  متردد،  األول  في  كان 
هاذ  هو  حتى  يجرب  ليه  بان  األصدقاء،  وإلحاح 
غادين  بــاش  الشيكات  هــاذ  ويــشــوف  املعاملة، 

ينفعوه في تطوير تجارتو؟
تقدم لواحد البنك، وفتح فيه حساب بنكي بمبلغ 
دفتر  تسلم  القانونية،  املدة  بعد  من  درهم،   5000
يتقّضى  باش  عمر  درب  وقصد  ديالو،  الشيكات 
التاجر  لصاحبنا  بالنسبة  األمــر  كــان  سلعتو.. 
عارفني  املــزوديــن  ألن  وعجيب،  مدهش  املتجول 
عليه االلتزام واالنضباط، ولذلك حتى واحد مارّدو 
أو رفض يشد مّنو الشيك، بل بالعكس، كان كلما 
الشيك  وعطاه  جملة  تاجر  شي  عند  من  تقّضى 
من  وفــوق  عندو،  من  تايشدو  الفاتورة،  بمبلغ 

هادشي، كايتشاور معاه: »آشمن تاريخ بغيتي ندفعوه«؟ 
اللي  الفترة  طيلة  مغفل  كان  أنه  ليه  تايبان  بدا  هنا صاحبنا 
كان حارم نفسو من التعامل بالشيكات.. شارجا جزء من السلعة 
في سيارتو، والباقي ارسلوه ليه اصحاب الجملة في الكاميو، ثم 
اخرج للسوق وِليِكيَدا السلعة كاملة في وقت قياسي، ومن بعد 
ارجع عاودتاني لدرب عمر يتزّود من جديد بنفس الطريقة! فكان 
اإلعجاب ديالو بهاذ دفتر الشيكات كايتزاد يوم بعد يوم، ال سّيما 
وأنه مقيوم عليه فقط بـ 5000 درهم، ومع ذلك، باقي تايجلب به 

السلعة دون أي عراقيل.
استمر صاحبنا على هاذ املنوال، حتى بقات ليه ورقة وحدة 
حسابه  في  واحــدا  سنتيما  يدفع  أن  دون  الشيكات،  دفتر  في 
البنكي.. فقد كان صاحبنا يعتقد أن هاذ الكارني ديال الشيكات 
هو املَنَفذ السحري إلى خزينة البنك، وحتى في قراءة العواقب، 

فقد كانت له رؤية أخرى!
طبعا، وبعد فترة، ستبدأ الشكايات بالتقاطر على 
صاحبنا التاجر املتجول، ثم سيتم اعتقاله، وعندما 
ُووِجَه في املحكمة باملنسوب إليه، طلَب من القاضي 
راجَعة  اللي  كاملني  الشيكات  مبالغ  ليه  باش يجمع 
الشيك  ورقــة  جيبه  من  َفَسحَب  رصيد،  بــدون  ليه 
املبلغ  فيها  وحّرر  بها،  محتافظ  كان  اللي  األخيرة، 
كامال غير منقوص، ثم سلمها لهيئة املحكمة املوقرة 
النفس، وهو يقول:  التوقيع عليها بكل ثقة في  بعد 
»ها أنا نعام آسيدي، ها املجموع كامل خالص بهاذ 

الشيك«!.
مناسبة استهاللنا لهذا املوضوع بنكتة في قياس 
ــذي صار  ال الــخــذالن(،  )مــن  ــن خــذلــون«  »اب مقدمة 
حديث الساعة بني املتجرعني له من التجار واملهنيني 
أو املتشائمني منه، إنما هي َتوطئٌة بروٍح طريفة، ال 
مباشرة  تحيلنا  إشــارات  من  تتضمنه  ملا  منها،  بد 
على ظاهرة »االنتحار املهني« املسكوت عنها! والتي 
وال  عنها،  يكشُف  القرب  تجارة  قطاع  مؤخرا  بدأ 
قصة  من  أكثَر  معاناة  من  تخفيه  ما  على  لدينا  أدل 
القنيطرة،  مدينة  من  العسري  آيت  إبراهيم  التاجر 
من  بنبرة  املؤملة  يحكي قصته  قلبه وهو  أفرغ  الذي 
الحزن املثخن بالجراح والندوب العميقة، بعد ما ألّم 
الحجاب  كاشفا  باإلفراغ،  حكم  جراء  إحباط  من  به 
عبر ڤيديو متداول في مواقع التواصل االجتماعي للرأي العام، 
عن نموذج من املصير املجهول واملسكوت عنه في قطاع تجارة 

القرب..
القائم بني  الخفي  الصراع  أنتجت في ظل  التي  الظاهرة  هذه 
الَقهر والصبر، مع اإلفراط في السكون إلى النوايا الحسنة، ما 
عن  املنسيون  هؤالء  املهنة«!  مجازا بـ»قرابني  تسميتهم  يمكن 
عمد وإصرار في محميات التهميش املَُسّيجة بأسالك االستغفال.
وألنها ظاهرة مستترة تقديرها ضمير منفصل عن املسؤولية، 
لم تحَظ ال بالعناية وال بالحماية التشريعية املنشودة من قبل من 
ُيفترض فيهم أن يكونوا مرآة تعكس واقع القطاع بكل تجلياته 
رادِع  فيه من سذاجة بال  املأساوية، هذا مع ما تفّشى  وأسراره 
تحسيس وال توعية، لم يعد يخفى أن وراء األكمة من يستفيد من 

استمرار تفشيها!

المـنبر  الــحر
العدد: 1610 من 3 إلى 9 يونيو 2022
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لماذا يقولون »مكناس ليست ككل المدن« ؟

يقولون إن مدينة مكناس 
مثل  أبنائها  عقوق  من  نالت 
املنافقني،  من  الرسل  ناله  ما 
تمثيليتها  من  تستفد  لم  ألنها 
النفعي  الترافع  في  السياسية 
والتحفيز  التنموي  اإلقالع  عن 
أن  يقولون  كما  االستثماري، 
عن  الحسرة  تمضغ  مكناس 
املاضي )الوسيط( ولم تستطع 
للحاضر،  بديلة  رؤيــة  صناعة 
مدن  قائمة  بمنافسة  والتوهج 

التاريخ والحاضر. 
في  الثقة  إلى  مكناس  ساكنة  افتقدت  لقد 
السياسيني وصناع القرار الجماعي، وباتت 
انتخابات  بعد  ما  الصفر  موضع  في  الثقة 
ُتوزعت  مكناس  أن  يقولون  8 شتنبر، حيث 
الرقم  وُتحطمت  )اإلحــســان(،  مساعدات 
والفقر،  الهشاشة  إحصائيات  في  القياسي 
االجتماعي  السجل  بيانات  أن  يقولون  لذلك 
قائمة  رأس  على  املدينة  )املتوقعة( ستضع 

تنقيط الحاجة والفاقة.
فائض حديث  إن مكناس تعيش  يقولون: 
االنتقادات )الترياب(، وبتنا ال نفرق بني من 
يمثلنا مؤسساتيا، ومن ينتج كالم التباكي، 
يقولون أن مكناس يمكن أن تبحث عنها في 
املادي والالمادي فتجدها قوية، وال  التراث 
األمثل،  التوظيف  إعــادة  تفكير  على  تقدر 

واملستقبل،  الحاضر،  وتثمني 
فيها  يتساءل  مكناس  يقولون: 
ــن مــديــنــتــي؟ لكن  أيـ الــجــمــيــع 
فعل  فــيــه  يستعمل  الـــجـــواب 
ــك«،  ــل ســـوق راسـ ــر »ادخــ األمـ
مكناس  »عجينة  أن  ويقولون: 
خامرة فطيرة« وفي »التشنتيف 

حامية!«.
يـــقـــولـــون: الــتــغــيــيــر يــقــوم 
لكن  الــســاســة،  ــذة  ــاب بـــه جــه
من  مجموعة  يمارسه  بمكناس 
يتصدرون  حــني  املستشارين 
ــة(،  ــخــاوي حــديــث مــقــاهــي املــفــرقــعــات )ال
ــعــم« عــلــى جــمــيــع نقاط  ـــ»ن ب ــون  ويــصــوت
ــال حــشــمــة من  ــ ــال خــجــل وب الـــــــدورات بـ
في  يــقــولــون:  الــقــرارات،  ــة  ازدواجــي نفاق 
الرئيس،  يحكم  التمثيلية  الديمقراطية 
يبقى  مكناس  فــي  بينما  وينفذ،  ويــقــرر، 
ومن  )الــخــفــي(،  الخلفي  الكبير  الكرسي 
ُيغير  ــذي  ال هو  )الــســوســدي(  ستار  وراء 
الفوضى  تجليات  من  ويحد  الحلول،  وُيقدم 
حمرية،  بلدية  مجلس  قصر  داخل  الخالقة 
يقولون أن البعض بمكناس يعملون الجهد 
مدينة،  وتدمير حلم  تكسير  على   املضاعف 
شي(،  في  الخدمة  باغي  )شي  معاول  وبال 
في  ثرثارون  بالتبعيض  البعض  أن  يقولون 
يمارسون  »الخاوية«،  والسفسطة  »الهذرة« 

من  نماذج  إال  هم  وما  الهابطة،  السياسة 
برنامج  أن  يقولون:  واملكر،  االحتيال  علماء 
عليه  تشتغل   2027-2022 مكناس  عمل 
على  »إحكام  في  التخطيط  في  تقنية  أطر 
وجــه الــدقــة والــضــبــط«، ويــراهــنــون على 
لكنهم  والبساطة،  والواقعية،  املوضوعية، 
التنظير،  حلم  في  َيغرقون  أنفسهم  وجدوا 
للمدينة،  ومفيد  ناجع  إلى حل  ينتبهوا  ولم 

من أين ُتْجَمُع التمويالت؟
وتهرب  نفاق  بمكناس  السياسة  يقولون: 
تجاه  املباشرة  وغير  املباشرة  املسؤولية  من 
»السياسي  مهنة  تظهر  وبمكناس  املدينة، 
أن  يقولون  لــه،  مهنة  ال  من  كمهنة  املحنك« 
مع  مغلف  عداء  في  الوثيرة  مكناس  كراسي 
النقد البناء، وال تقبل غير التصفيق، يقولون 
على  قــدراتــهــم  فــقــدوا  املدينة  سياسيي  أن 
مصطلح  على  يراهنون  وباتوا  املباح،  الكالم 
التواصل الفعال، ومن معجم كلمات »ُمسهمة« 
غياب  وفي  املهرجانات،  افتتاح  منصات  في 

فعالية التعبير الصادق، وترتيب املنجزات.
جماعة  مجلس  أعضاء  بعض  يقولون: 
مع  السياسية  رسالتهم  أضاعوا  مكناس 
السلبي  التفاعل  يمارسون  وباتوا  املدينة، 
)شي  واملعارضة  األغلبية  جدال  بممارسة 
ــي(، وبــالــتــفــســيــرات الــطــوبــاويــة،  ضــد شـ
من  تغني  وال  تسمن  ال  التي  واالستنتاجات 
جوع، يتم ضياع التنمية الكلية عن املدينة.

علي العلوي

الطيب آيت أباه 

محسن األكرمين
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متابعات

إعداد. خالد الــغازي

يسود غضب عارم وسط جمعيات المتقاعدين وفئة 
المنخرطين ضمن الصندوق المغربي للتقاعد، بسبب 
اإلدارة،  وإصـــاح  الرقمي  االنــتــقــال  وزارة  مــن  قــرار 
الوزيرة غيثة مزور، يقضي  التي توجد على رأسها 

بتأجيل انتخابات ممثلي المتقاعدين في الصندوق، خوفا من لجوء 
الحكومة إلى سياسة التعيين من أجل إرضاء رغبات بعض الهيئات 
النقابية التي تسعى إلى الظفر بتمثيلية داخل هذه المؤسسة 

الوطنية العمومية.

ممثلي  انتخابات  تأجيل  طرح 
املتقاعدين  إلى غاية شهر دجنبر 
حول  كثيرة  تــســاؤالت  الــقــادم، 
الحكومة  تسعى  الذي  اإلصالح 
ــى جــمــعــيــات  ــل ــى فـــرضـــه ع ــ إل
املتقاعدين واملوظفني العموميني 
من أجل تسوية الوضعية املالية 
يرى  حيث  التقاعد،  لصندوق 
والفاعلني  املهنيني  من  العديد 
أن  يجب  اإلصـــالح  مسألة  أن 
بفئة  االهتمام  خالل  من  تنطلق 
الهيئات  إشراك  عبر  املتقاعدين 
االنتخابات  فــي  تمثلهم  التي 
في  وأيضا  باملجلس،  املتعلقة 
فتحته  الذي  االجتماعي  الحوار 

الحكومة مع النقابات.
املتقاعدين  جمعيات  وانتقدت 
ــحــاوالت الــنــقــابــات املــركــزيــة  م
على  وسيطرتها  نفوذها  بسط 

تمثيلية املتقاعدين في املجلس 
اإلداري للصندوق الوطني 

ــد، مـــن خــالل  ــاع ــق ــت ــل ل
خاصة  هيئات  تأسيس 
منضوية  باملتقاعدين 
أن  رغم  لوائها،  تحت 
ذلــك،  يمنع  الــقــانــون 

تعتبر  النقابات  ألن 
ــات مــدنــيــة  ــئ ــي ه

تمثل 

فئات املأجورين والعمال.
ــغــرب حــســن املــرضــي،  واســت
ــاعــات  ــجــم ــي ال ــف ــوظ مــمــثــل م
أعضاء  من  ومجموعة  الترابية، 
للصندوق  اإلداري  املــجــلــس 
وزيرة  إصدار  للتقاعد،  املغربي 
ــالح  االنـــتـــقـــال الــرقــمــي وإصــ
ــرارا  قـ مــــزور،  غــيــثــة  اإلدارة، 
في  االنتخابات  بتأجيل  يقضي 
ظروف غامضة، وفي خرق سافر 
ينظم  الذي   43.95 رقم  للقانون 
للتقاعد،  املــغــربــي  الــصــنــدوق 
تحت ضغط نقابة معينة فرضت 
عــلــى الــحــكــومــة تــوقــيــف هــذه 
القانون  على  ضدا  االنتخابات 
خــارج  ممثلني  تعيني  أجــل  مــن 
إلى  مشيرا  االقتراع،  صناديق 
لدى  استياء  خلف  التأجيل  أن 
الجميع، سواء ممثلي الجماعات 
ــخــرطــني  ــن ــة وامل ــي ــل ــح امل
وجمعيات  الناشطني 

املتقاعدين، 
بــعــدمــا 

تــــــم 

لتنظيم  الترتيبات  جميع  وضع 
هذه االنتخابات.

املرضي تجاوب  وانتقد حسن 
الحكومة مع رغبة نقابة االتحاد 
من  تريد  التي  للشغل،  املغربي 
ممثلني  تعيني  الحكومة  رئيس 
ــدوق املــغــربــي  ــن ــص لــهــا فـــي ال
في  االنتخاب،  عــوض  للتقاعد 
وضــرب  للقوانني  ســافــر  خــرق 
تنظم  التي  واملقررات  املراسيم 
رؤســاء  ممثلي  انتخاب  عملية 
بطريقة  واملنخرطني  الجماعات 
الحائط،  بعرض  ديمقراطية، 
والتي جرت العادة على تنظيمها 
من  املنظم  الــقــانــون  إطـــار  فــي 
الناخبني من ممثلي  طرف هيئة 
اإلدارات  من  سواء  املنخرطني، 
العامة  املؤسسات  أو  العمومية 
الذين  الــتــرابــيــة،  والــجــمــاعــات 
يختارون ممثليهم في الصندوق 
عملية  ــق  وف للتقاعد  املــغــربــي 
قــرار  أن  مضيفا  ديمقراطية، 
دراســة  بـــدون  ــاء  ج التأجيل 
إخــبــار  أو  مــوافــقــة  ــدون  ــ وب
اإلداري،  املــجــلــس  ألعــضــاء 
وقال: »هذا القرار جاء مفاجئا 
الصندوق  إدارة  فقط  نشرته 
لــلــتــقــاعــد، ولـــم يتم  املــغــربــي 
التواصل بشأنه مع املرشحني 
أسباب  وتوضيح  إلخبارهم 
ــه املــفــاجــئ، رغـــم أن  ــزول ن
ــات كــانــت  ــب ــي ــرت ــت ــل ال كـ
ــذا  ــة إلجـــــــراء هـ ــمـ ــائـ قـ
االنتخابي  االستحقاق 
القانوني،  مــوعــده  فــي 

الــوزارة  مقررات  نشرت  بعدما 
بها  الخاص  واملنشور  املعنية 
وأرسلته لإلدارات العمومية من 
وفوجئ  االستحقاق،  هذا  أجل 
اإلداري  املجلس  أعضاء  جميع 
واملرشحني،  الناخبة  الهيئة  من 
العمومية،  اإلدارات  ومسؤولي 
ــم يـــأت في  ل ألن هـــذا اإلجــــراء 
وقته، ويؤكد أن الحكومة ليست 
الحترام  السياسية  الجرأة  لها 
مراجعته  من  بد  وال  القوانني، 

ألن القانون يجب أن يطبق«.
عن  املــتــحــدث  نفس  وتــســاءل 
الذي  القرار  هذا  اتخاذ  أسباب 
بالنسبة  الــضــبــابــيــة  تطبعه 
عن  الحديث  ظل  في  للمنخرطني 
للصندوق،  الشمولي  اإلصــالح 
الهيئة  لدى  مخاوف  يخلق  مما 
الحكومة  وأن  خاصة  الناخبة، 
توضيحي  ــالغ  ب أي  تــصــدر  لــم 
أنه  رغــم  القضية،  هــذه  حــول 
واملراسيم  أوال،  بالقانون  يمس 
التواصل  واملقررات وقصور في 
ينتخبون  الذين  املنخرطني  مع 
اإلداري  املـــجـــلـــس  ــاء  ــضــ ــ أع
للصندوق، من جهة ثانية، داعيا 
املفاجئ  القرار  عن  العدول  إلى 
املسلسل  عملية  ــف  أوقـ ــذي  الـ
إطــار  فــي  هــو  ــذي  ال االنتخابي 
والقرارات،  واملراسيم  القانون 
ــاء واليــــة املــجــلــس  ــه ــت بــعــد ان
يبرز  الـــذي  ــشــيء  ال اإلداري، 
ارتجالية القرارات لدى الحكومة 
في  بمسؤولياتها  تقوم  ال  التي 

احترام القانون.

هل يحق للنقابات تمثيل المتقاعدين ؟

نقابة موخاريق 
الوزيــــرة  تورط 
مزور في صراع 

كبـــير نقابي 

انتقدت جمعيات 
املتقاعدين محاولة 

النقابات املركزية 
بسط نفوذها 

وسيطرتها ىلع 
املتقاعدين  تمثيلية 
يف املجلس اإلداري 

للصندوق الوطني 
للتقاعد من خالل 

تأسيس هيئات خاصة 
باملتقاعدين منضوية 

تحت لوائها، رغم أن 
القانون يمنع ذلك، ألن 
النقابات تعتبر هيئات 

مدنية تمثل فئات 
املأجورين والعمال.

مزور

موخاريق
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اإلقصاء 
من الحوار االجتماعي

الحكومة  توصل  من  بالرغم 
ــى اتــفــاق فــي إطـــار الــحــوار  إل
األكثر  النقابات  مع  االجتماعي 
فئة  أهملت  أنها  إال  تمثيلية، 
املتقاعدين من االستفادة من هذا 
الذي حصل  االجتماعي  االتفاق 
قبل عيد الشغل، في هذا اإلطار، 
يرى حسن املرضي أن املنهجية 
التي تعتمدها الحكومة باعتبار 
هي  تمثيلية  األكــثــر  النقابات 
التي تحضر للحوار، يعد خرقا 
االجتماعي  الحوار  في  سافرا 
عوض اإلنصات لنبض الشارع، 
يشرك  أن  يــجــب  الــحــوار  ألن 
ما  وفــق  إقصاء  بــدون  الجميع 
معتبرا  الدستور،  عليه  ينص 
وتهميشا  إقــصــاء  ــاك  هــن أن 
يكن  لــم  إذا  املتقاعدين  لفئة 
الحوار االجتماعي يضم ممثلي 
لــإدالء  املتقاعدين  جمعيات 

بصوتهم.
بعض  لـــجـــوء  أن  واعــتــبــر 
نقابية  مكاتب  لتكوين  النقابات 
ألن  للقانون،  خرق  للمتقاعدين 
ينتمون  أن  يجب  املتقاعدين 
لقانون  طبقا  مدنية  لجمعيات 
ينظمها  النقابات  بينما   ،58
قانون 57، مما يجعل هذه الفئة 
االجتماعي  الحوار  عن  غائبة 
البرملان،  في  صوتها  يسمع  وال 
يكون  أن  ضــرورة  على  مشددا 
جميع  على  منفتحا  ــحــوار  ال
املغاربة  جميع  ويهم  الشركاء 
أو  انــتــمــاءاتــهــم  كــانــت  كيفما 
مهامهم، ال أن يقتصر فقط على 
واالجتماعيني  االقــتــصــاديــني 

والسياسيني.
مأسسة  أن  املصدر  نفس  وأكــد 
الحوار االجتماعي ال يجب أن تكون 
والتهميش،  اإلقصاء  على  مبنية 
أن تشمل مشاركة جميع  بل يجب 
إلى  قانونيا،  املؤسسة  النقابات 
جانب تمثيلية جمعيات املتقاعدين 
التي أصبح عددها كثيرا مع تفاقم 
املجتمع،  في  الفئة  هــذه  مشاكل 
بحيث ال بد من اإلنصات للجميع 
وقـــبـــول مــقــتــرحــات الــهــيــئــات 
اجتماعي  وفق حوار  والنقابات 
بعض  املغربي  املــواطــن  يخدم 
النظر عن االنتماءات السياسية 
أن  إلــى  مشيرا  النقابية،  أو 
 2011 الجمعية تطالب منذ سنة 
بالزيادة في معاشات املتقاعدين 
ــال اجـــتـــمـــاعـــات املــجــلــس  ــ خ
إال  الــلــقــاءات،  وجميع  اإلداري 
لهذا  تستجب  لم  الحكومة  أن 

املطلب.
 

معاشات هزيـلة 
فئة  ممثل  بــوزكــري،  محمد 
العمومية،  اإلدارات  موظفي 
املنخرطني  وضعية  »إن  قــال: 
ــة واملــتــقــاعــديــن  ــام بــصــفــة ع
وكارثية،  صعبة  بالخصوص، 

خاصة وأن املتقاعدين القدامى 
تتجاوز  ال  لهم معاشات هزيلة 
1500 درهم، إلى جانب األرامل 
معاشات  لهم  الذين  واأليــتــام 
هناك  أن  كــمــا  ــدا،  جــ هــزيــلــة 
و100  ــا  ــم دره  50 مــعــاشــات 
»هل  متسائا:  شهريا«  درهــم 
معاشات  عــن  الحديث  يعقل 
في ظل  املجتمع  من  الفئة  هذه 

موجة الغاء املستمرة؟«.
وأضاف أن اإلصاح املقياسي 
مس   ،2016 سنة  في  تم  الــذي 
وكانت  املــدنــيــني،  املنخرطني 
وضعيتهم  على  انعكاسات  له 
ــدور  ي ــوم  ــي وال ومستقبلهم، 
شمولي،  إصــاح  عن  الحديث 
على  يكون  أن  يجب  ال  الــذي 
التي  الضعيفة،  الحلقة  حساب 
هي املنخرط، خاصة وأن هناك 
يكون  ودائما  حصلت  أخطاء 

املنخرط هو الضحية، مبرزا أن 
املعاشات في املستقبل ستكون 
هزيلة لن تغطي تكاليف الحياة 
اليومية العادية للمتقاعد الذي 
للعاج  ماسة  حاجة  فــي  هــو 
معاشات  ظــل  فــي  والــتــرفــيــه، 
الغاء،  موجة  ظل  وفي  هزيلة 
إيجاد  الحكومة  مــن  متمنيا 
حــلــول مــوضــوعــيــة تــهــم هــذه 

الفئة الهشة.
أن  بوزكري،  محمد  وأوضــح 
املنخرط في الصندوق املغربي 
للتقاعد يعيش الهلع والخوف، 
مما دفع مجموعة من املنخرطني 
النسبي،  للتقاعد  اللجوء  إلى 
رغم أن نسبة التعويض قليلة، 
أجل  من  ذلــك  يفضلون  لكنهم 
في  العيش  لقمة  عــن  البحث 

املشاكل  رغم  الخاص  القطاع 
التي يعيشها بالجملة، متمنيا 
تــأجــيــل  ــاب  ــبـ أسـ تـــكـــون  أن 
االنــتــخــابــات مــوضــوعــيــة وال 
املنخرطني  مستقبل  تــرهــن 
سلبية  انعكاسات  لها  وتكون 

على املتقاعدين.

نقابات 
تخالف القانون

رئيس  املتوكل،  الحسني  أكد 
البرملان  موظفي  قدماء  جمعية 
ــم املــتــقــاعــديــن  ــض ــي ت ــتـ والـ
بقرار  فوجئ  أنه  واملتقاعدات، 
املتعلقة  االنتخابات  تأجيل 
للصندوق  اإلداري  باملجلس 
من  بطلب  للتقاعد  املــغــربــي 

االحــتــرام،  كل  لها  يكن  نقابة 
لكنها تمثل العمال واملأجورين 
لهم  الذين  املتقاعدين  وليس 
جمعيات متخصصة في الدفاع 
عن مصالحهم، وأضاف أن عددا 
تنشئ  أصبحت  النقابات  من 
تدافع  التي  الهيئات  من  عددا 
الذي  الشيء  املتقاعدين،  عن 
اختصاصها،  طبيعة  يخالف 
تعيني  عن  الحديث  يدور  حيث 
املتقاعدين  لجمعيات  ممثلني 
األكثر تمثيلية، وقال: »بالنسبة 
في  يصب  ــان  ك إذا  للتأجيل 
املصلحة العامة للمتقاعد، وإذا 
قاعدة  توسيع  منه  الهدف  كان 
ديمقراطي،  بشكل  الجمعيات 
فنحن معه، أما إذا كان إلرضاء 
ــاب آخـــر،  طــــرف عــلــى حـــسـ

لنا  وسيكون  ضــده  فسنكون 
موقف«، وأوضح أن »الجمعية 
تقدمت بعدة توصيات من أجل 
االنتخابية  العملية  دمقرطة 
املتقاعدين  وممثلي  ألعــضــاء 
في الصندوق املغربي للتقاعد، 
املمثلني،  عدد  في  الزيادة  عبر 
فقط عن  انتخاب شخصني  ألن 
والصندوق  املدني  الصندوق 
العسكري، غير كاف، ألن قاعدة 
املتقاعدين واسعة والجمعيات 
كثيرة، وبالتالي، ال بد من زيادة 
عدد املمثلني من أجل الدفاع عن 
وحقوقهم،  املتقاعدين  مصالح 
خاصة في ظل الظرفية الحالية 
املعيشة  بــغــاء  تتسم  الــتــي 
غير  بشكل  األسعار  وارتــفــاع 
ــهــشــاشــة الــتــي  مــســبــوق وال
مشددا  البعض،  منها  يعاني 
النظر في  إعــادة  على ضــرورة 

باعتماد  املتقاعد  تمثيل  طريقة 
عملية االنتخاب، ألنها العملية 
ترضي  ــتــي  ال الــديــمــقــراطــيــة 
التعيني  أسلوب  أما  الجميع، 
نطالب  لــذا  مقبول،  غير  فهو 
بانتخاب ممثلي املتقاعدين في 

الصندوق وزيادة العدد. 
إلى  املتحدث  نفس  وأشـــار 
موظفي  قــدمــاء  جــمــعــيــة  أن 
راســلــت  أن  ســبــق  الــبــرملــان 
برئاسة  الــســابــقــة  الــحــكــومــة 
لــاحــتــجــاج على  الــعــثــمــانــي، 
املتقاعدين  جمعيات  إقــصــاء 
ــي،  ــاع ــم ــت ــوار االج ــحــ ــ ــن ال مـ
حول  كان  النقاش  وأن  خاصة 
الذي  األمر  الفئة،  هذه  أوضاع 
الحالية  الحكومة  من  يتطلب 
جمعيات  ملطالب  االستجابة 

في  ــادة  ــزي ال عبر  املتقاعدين 
الــتــمــثــيــلــيــة وإشـــراكـــهـــا في 
إطار  في  االجتماعي  الــحــوار 
التي  التشاركية  الديمقراطية 
اململكة،  دستور  عليها  ينص 
ملجهودات  ثمرة  يعتبر  والذي 
قاعدة  لتوسيع  املــلــك  جــالــة 
املستفيدين، مؤكدا على ضرورة 
الذين  للمتقاعدين  االلتفاتة 
في وضعية هشاشة،  يعيشون 
ويعانون ظروفا صعبة تضاف 
األمــراض  مصاريف  مع  إليها 
مصاريف  تتطلب  التي  املزمنة 

باهظة للعاج.

نقابة موخاريق 
تريد التعيين

رفضت نقابة االتحاد املغربي 
الحالية  التمثيلية  للشغل 
واملستخدمني  املوظفني  ملمثلي 
ــدوق  ــصــن ال إدارة  بــمــجــلــس 
معتبرة  لــلــتــقــاعــد،  ــي  ــغــرب امل
ــي الــصــمــيــم  أنـــهـــا تـــضـــرب فـ
الــنــقــابــيــة،  التمثيلية  ــدأ  ــب م
ملبادئ  سافرا  تحقيرا  وتشكل 
سيما  ال  واضــحــة،  دســتــوريــة 
الدستور  مــن  الثامن  الفصل 
وظيفة  للنقابات  يعطي  الــذي 
واملصالح  الحقوق  عن  الدفاع 
ــة  ــصــادي ــت االجــتــمــاعــيــة واالق

للشغيلة والنهوض بها.
ــإن  ــة، فـ ــابـ ــقـ ــنـ وحـــســـب الـ
»االستمرار في تنظيم انتخابات 
الــصــنــدوق  إدارة  ــس  مــجــل
التركيبة  وفق  للتقاعد  املغربي 
هيأة  منها  يجعل  الــحــالــيــة، 
تعكس  وال  ديــمــقــراطــيــة،  غير 
ومواقف  وتصورات  اقتراحات 
للموظفني  الحقيقيني  املمثلني 
ــخــدمــني، املــنــخــرطــني  ــســت وامل
املدنية«،  املعاشات  نظام  فــي 
متسائلة ما الجدوى من تنظيم 
تعد  التي  املهنية  االنتخابات 
عن  حقيقيا  تعبيرا  نتائجها 
تختار  الــتــي  الشغيلة  إرادة 

بشكل حر ممثليها الحقيقيني؟
ــر االتـــحـــاد املــغــربــي  ــب واعــت
اإلداري  املــجــلــس  أن  للشغل 
للتقاعد  املــغــربــي  لــلــصــنــدوق 
نقابيني،  ممثلني  غياب  يعرف 
داعيا إلى مراجعة القانون رقم 
التطبيقية،  ومراسيمه   43.95
وخاصة الفقرة الثالثة من املادة 
تمثيلية  اعتماد  أجــل  مــن   ،5
الوطنية  املؤسسة  بهذه  نقابية 
بناء على املقاعد املحصل عليها 

في االنتخابات املهنية.
ــإدراج  ــ ــبــت الــنــقــابــة ب وطــال
مــــوضــــوع تـــعـــيـــني مــمــثــلــي 
اإلداري  املجلس  في  املنخرطني 
للتقاعد  املــغــربــي  لــلــصــنــدوق 
للحوار  املقبلة  الجولة  ضمن 
 ،2022 شتنبر  في  االجتماعي 
ــة رئــيــس الــحــكــومــة إلــى  داعــي
حقيقية  نقابية  تمثيلية  اعتماد 
تــســمــح ملــمــثــلــي املـــركـــزيـــات 
بتمثيل  تمثيا،  األكثر  النقابية 
املجلس  في  املنخرطني  مصالح 

اإلداري لصندوق التقاعد.

يسود غضب عارم وسط جمعيات املتقاعدين وفئة املنخرطين 
ضمن الصندوق املغربي للتقاعد، بسبب قرار من وزارة االنتقال الرقمي 

وإصالح اإلدارة، التي توجد ىلع رأسها الوزيرة غيثة مزور، يقضي 
بتأجيل انتخابات ممثلي املتقاعدين يف الصندوق، خوفا من 
لجوء الحكومة إلى سياسة التعيين من أجل إرضاء رغبات بعض 
الهيئات النقابية التي تسعى إلى الظفر بتمثيلية داخل هذه 

املؤسسة الوطنية العمومية.
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  ثقـافة

العدد: 1610 من 3 إلى 9 يونيو 2022

  

»الزجل بصيغة المؤنث« 
ــارا  ــ ــب ــ ــت ــ اع
للقيمة الثقافية 
والــتــاريــخــيــة 
ــن الــزجــل،  ــف ل
ــرارا من  وإصــ
وزارة الشباب 
والـــثـــقـــافـــة 

والــتــواصــل/
الثقافة،  قطاع 
ترسيخ  على 
تــــقــــالــــيــــد 
املــهــرجــانــات 
الـــثـــقـــافـــيـــة 
إلى  الهادفة 
الــــكــــشــــف 

الفني  املـــوروث  غنى  عن 
من  وتقريبه  به  والتعريف  املغربي 
املديرية  تنظم  الواسع،  الجمهور 
بتعاون  الثقافة،  لقطاع  الجهوية 
سليمان  بـــن  ــيــم  إقــل عــمــالــة  مـــع 
والجماعي  اإلقليمي  واملجلسني 
لنب سليمان، الدورة الخامسة عشر 
تحت  للزجل  الوطني  املهرجان  من 
املؤنث«،  بصيغة  »الزجل  شعار: 
أيام 3 و4 و5 يونيو 2022 بإقليم 

بن سليمان.
وتسلط هذه الدورة الضوء على 
للكلمة  والــخــاقــة  املبدعة  ــرأة  املـ
من  أكثر  بمشاركة  وذلك  املوزونة، 

زجاال  ثاثني 
مختلف  ــن  م
أقـــــالـــــيـــــم 
ــة،  ــ ــك ــ ــل ــ ــم ــ امل
ــعــون  ــم ــجــت ي
ملدة ثاثة أيام 
من أجل إمتاع 
ــور  ــ ــض ــ ــح ــ ال
الكلمة،  بسحر 
إلـــــى جــانــب 
مــشــاركــة عــدد 
مـــن الــفــنــانــني 
املــرمــوقــني في 
الفنون  مختلف 
ــة،  ــ ــي ــ ــراث ــ ــت ــ ال
ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ كـ
األمازيغية،  أحــواش  وفرقة  تكادة 
مع  ــاملــوازاة  وب الــرمــى،  وعبيدات 
الثقافية،  التظاهرة  هــذه  فــقــرات 
تقام ندوات فكرية وتوقيع دواوين 

شعرية خاصة بالزجل.
ــاء بـــمـــواهـــب الــزجــل  ــفـ ــتـ واحـ
الشباب  وزارة  ستقوم  املــغــربــي، 
في  بارزين  اسمني  بتكريم  والثقافة 
فن الزجل، أعطيا الكثير لهذا النمط 
الثقافي، سواء على الصعيد املحلي 
من  بكل  األمر  ويتعلق  الوطني،  أو 
سليمان،  بن  من  قــرواش  ابتسام 

وعزيز غالي من املحمدية.

كلية اللغات والفنون والعلوم اإلنسانية بجامعة ابن زهر 
تستضـــيف معـــرض فنـــلندا

املغرب  فنلندا  معرض  ينطلق 
بكلية   2022 يونيو   1 يوم  الكبير 
اإلنسانية  والفنون والعلوم  اللغات 

بجامعة ابن زهر بأكادير.
ــداد  ــ ــى إع ــســهــر عــل ــد تـــم ال ــ وق
ــؤســســة  ــل م ــب ــن ق ــــ املــــعــــرض مـ
الفنلندي ووزارة  األرشيف الوطني 
يخلد  كما  الفنلندية،  الخارجية 
مـن  60 عــامــا  ذكــرى  املعرض  هــذا 
فنلندا  بني  الدبلوماسية  العاقات 
املغرب  هــي  مغاربية  دول  ــاث  وث

والجزائر وتونس.
ويسلط هذا املعرض، الذي تنظمه 
سفارة فنلندا، الضوء على العاقات 
والثقافية  التاريخية والدبلوماسية 

تاريخ  ميزت  التي  واالقــتــصــاديــة 
املغاربية  والـــدول  فنلندا  عاقات 
شخصيات  يقدم  أنــه  كما  الثاث، 
تاريخية رئيسية وأحداثا مشتركة، 
ويؤرخ للروابط بني فنلندا واململكة 
القرن  نهاية  من  الشريفة  املغربية 
ــذا،  الــتــاســع عــشــر إلـــى يــومــنــا ه
األولــى  الوجهة  املغرب  يعد  حيث 
 25 فــي  ــاط  ــرب ال فبعد  للمعرض، 
 22 يــوم  ــش  ــراكـ 2021 ومـ نونبر 
املعرض  سيكون   ،2022 مـــارس 
اللغات  كلية  فــي  ــزوار  ــل ل متاحا 
بأيت  اإلنسانية  والفنون والعلوم 
ملول جامعة ابن زهر، من 2 إلى 16 

يونيو 2022.

»النون والفنون« 
تطلق برنامج التكوين 

المســـــرحي
حتت شعار: »املسرح غادي يجي تال عندك«، 
والــفــنــون« مبدينة  »الــنــون  مسرح  فرقة  تنظم 
الفقيه بن صالح، خالل أشهر يونيو، يوليوز، 
ــات تــكــويــنــيــة يف  ــ 2022، ورشـ غــشــت، وشــتــنــبــر 
وشباب  أطفال  لفائدة  املسرح،  ومهن  املسرح، 
التابعة للتعاون  رواد دور الشباب، واملؤسسات 
16 جماعة حضرية وقروية بإقليم  الوطني بـ 

الفقيه بن صالح.
الــفــريــدة من  الفنية  العملية  هــذه  وتــنــدرج 
شقه  يف  »أوراش«  بـــرنـــامـــج  ــار  ــ إطـ يف  نـــوعـــهـــا، 
الثقايف والفني، بشراكة مع املجلس اإلقليمي 
لــلــفــقــيــه بـــن صــالــح وبــالــتــعــاون مـــع املــديــريــة 
اإلقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل/

للتعاون  اإلقليمية  واملديرية  الشباب،  قطاع 
الوطني.

الفرقة  إدارة  املــشــروع، إميانا من  يأتي هــذا 
بتحديث املمارسة املسرحية عن طريق تأهيل 
واملواهب  للكفاءات  ودعما  البشري،  العنصر 
املــتــعــطــشــة لــلــمــمــارســة الــفــنــيــة، والـــراغـــبـــة يف 
أن  كما  الــفــنــون،  اإلبــداعــي ألب  السلم  تسلق 
هذا املشروع يندرج يف سياق األهمية القصوى 
للفعل املسرحي يف التنمية الذاتية والقدرات 
ــب، وذلـــــــك عــبــر  ــ ــواهــ ــ ــقــــل املــ ــة، وصــ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ اإلبـ
والتدرج  الفنية،  املــعــارف  وحتصيل  التكوين، 
آفاق  الهواية صوب  الركحية من  املمارسة  يف 
أرحـــب لــالحــتــراف، وكــذلــك مــن أجـــل ترسيخ 

ثقافة مسرحية لدى الفئات املستهدفة.

زاكورة تستعد الحتضان المهرجان الدولي العربي اإلفريقي للفيلم الوثائقي 
الفيلم  جمعية  تعلن 
الــوثــائــقــي بـــزاكـــورة، 
الـــدورة  فــعــالــيــات  أن 
للمهرجان  الــعــاشــرة 
الـــــدولـــــي الـــعـــربـــي 
ــي لــلــفــيــلــم  ــ ــق ــ ــري ــ اإلف
السينمائي،  الوثائقي 
زاكورة  بمدينة  ستقام 

25 و27  بني  الفترة  في 
نونبر 2022.

وستعرف هذه الدورة، التي يشرف عليها 
العراقي  والناقد  األكاديمي  الفني  مديرها 

ــي نــديــم  ــان ــط ــري ــب ال
برنامجا  هلل،  العبد 
خــصــبــا ومــتــنــوعــا، 
املسابقة  على  يشتمل 
الـــرســـمـــيـــة لـــأفـــام 
الدولية،  الوثائقية 
لجنة  التي ستحكمها 
كما  متخصصة،  دولية 
التي  ــدورة،  ــ الـ ستشهد 
كضيف  دولــيــة  سينما  بحضور  ستتميز 
فكرية  ونــدوة  سينمائية،  ورشــات  شــرف، 
مؤلف  توقيع  عن  فضا  محكمة،  أكاديمية 

سينمائي جديد، وماستر كاس مع شخصية 
موازية  وأنشطة  ــارزة،  ب دولية  سينمائية 
بعدد من املؤسسات التعليمية لفائدة الطلبة 

والتاميذ.
ستقام  التي  السنة،  هذه  دورة  وستتخلل 
املغربي  السينمائي  املركز  من  مرتقب  بدعم 
لــزاكــورة،  الترابية  الجماعة  مــع  وتــعــاون 
ــس اإلقــلــيــمــي،  ــجــل ومــجــلــس الــجــهــة وامل
محلية  وازنــة  تكريمات  أخــرى،  ومؤسسات 
التنموي  البعد  تكرس  وأنشطة  ودولــيــة، 

والفرجوي واإلشعاعي للفيلم الوثائقي.

المغرب يشارك ألول مرة  
فــي ملتقى الحرف الفنيــة واإلبـداع  بــباريس

إلى   8 مــن  املمتدة  الفترة  خــال 
املغرب  يشارك  الــجــاري،  يونيو   12
وهو  باريس«،  »إيحاءات  ملتقى  في 
بينالي دولي للحرف الفنية واإلبداع، 
عن  اللثام  إمــاطــة  مــن  سيمكن  مما 
عظمة ثمانية فنانني مغاربة وتميزهم 

في مجالي اإلبداع واالبتكار.
السياحة  ــوزارة  ــ لـ بـــاغ  وحــســب 
واالقــتــصــاد  التقليدية  والــصــنــاعــة 
ــإن هذا  االجــتــمــاعــي والــتــضــامــنــي، ف
امللتقى يكشف عن أعمال 305 عارضني 
كافة  من  امللتقى  إلى  حجوا  متميزين 
إفريقيا،  من  سيما  وال  املعمور،  أرجاء 
التي تحظى بتكريم خاص هذه السنة.
ــوزارة  ال ومشاركة  دعــم  وبفضل 
مساهمة  إلــى  باإلضافة  الوصية، 
الحدث  هذا  الصانع«، سيشهد  »دار 
العاملي أول مشاركة رسمية للمغرب، 
- بعد أن طال  امللتقى  حيث سينظم 
النسخة  تأجيل  بسبب  انــتــظــاره 
جائحة  تفشي  ــر  إث على  السابقة 
ــي قــاعــة الــعــروض  ــا« - ف »كـــورونـ
إيفيمير«  بــالــي  ــران  ــ »ك املــرمــوقــة 

»دو مــارس«  فــي ســاحــة  الــواقــعــة 
الشهيرة في قلب العاصمة الفرنسية 
باريس، احتفاء بجدوة االبتكار التي 

تميز الحرف اليدوية التقليدية.
ــة في  ــي ــرب ــغ ــذه املـــشـــاركـــة امل ــ ه
ترويجا  تعد  بــاريــس«،  »إيــحــاءات 
املغربي  التقليدي  للمنتج  مباشرا 

في األسواق الدولية، ال سيما في ظل 
حضور العديد من الفاعلني واملهنيني 
فضا  الفاخرة،  املنتجات  سوق  في 
مدى  عن  بــارزا  مؤشرا  كونها  عن 
الصناعة  قطاع  يشهده  الذي  الزخم 
االرتقاء  ومــدى  باملغرب  التقليدية 

بجودته وطنيا ودوليا.



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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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

))كان  قائال:  زيادة  ملي  األدبي  الصالون  حسني  طه  د.  يصف  أن 
صالونا ديمقراطيا مفتوحا، وقد ظللت أتردد عليه أيام الثالثاء إلى أن 
سافرت إلى أوروبا ملتابعة الدراسة، وأعجبني منه اتساعه ملذاهب القول 
وأشتات الكالم وفنون األدب، وأعجبني فيه أنه مكان للحديث بكل لسان، 
))ما  العقاد:  محمود  عباس  يقول  وأن  علم((،  كل  في  للكالم  ومنتدى 
َمَلكة  تتحدث به مي ممتع كالذي تكتبه بعد رؤية وتحضير، فقد وهبت 
في  املختلفني  الحديث بني مجلس  وإدارة  التوجيه  ملكة  وِهَي  الحديث، 
رئيس  الخوري،  فارس  يعترف  وأن  واللغة((،  والثقافة  واملزاج  الرأي 
وزراء سوريا األسبق، في رسالة يحثها فيها على زيارة سوريا ولبنان 
إليك،  والشوق  عنك  التحدث  كثيرة  ))زوجتي  قائال:  زوجته،  ويذكر 
والناس أربعة أصناف: صديق ال َعشير، وَعشير ال َصديق، وال عشير وال 
صديق، وصديق وعشير((.. فإنما يدل كل هذا على القيمة األدبية التي 

كان صالون مي األدبي يمتاز بها.
وباملقابل، لم يسلم هذا الصالون من االنتقاد الراقي عندما قال أحد 
إلى  املنتمني  املؤلفني  من  فئة  على  واقفا  مي  يكن صالون  ))لم  األدباء: 
طبقة أو اتجاه دون فئة أخرى، إال أنه في منحاه االجتماعي، كان واقفا 

على الفئة الفنية((.
التيارات  عن  بعيد  فكري  تيار  إلى  مي  صالون  في  تحول  واألدب 
االجتماعية والسياسية التي كان يضطرب بها املجتمع املصري، وبذلك 
َنأت مي باألدب عن االلتزام االجتماعي الواقعي، وحصرته في برج عاجي 
تطل منه على الّناس، فهو في جانب من جوانبه اإليجابية دليل على رقي 
الفكر وسمو الثقافة، إال أنه من ناحيته السلبية، سمة من سمات نزعتها 
الفردية، وأرستقراطيتها الفكرية.. وهذا ما جعل صالونها بعيد األصول 

عن الشعب منقطع الصلة بالناس العاديني.
كما بادلت أيضا رسائل عديدة مع محمد لطفي جمعة، الذي حاورته 
كتابه  مضمون  عن  رسائلها  إحدى  موضوع  وكان  بأفكاره،  وأعجبت 
»ليالي الروح الحائر«، الذي أصدره سنة 1912 في القاهرة وأهداه إليها، 
في  ))جــاء  تقول:  إليه  كتبت   1913 شتنبر   24 في  مؤرخة  رسالة  وفي 
إلى  ُمضطرة  وأراني  املُهتدي«،  »الــّروح  عنوانه  فصل  سيدي  يا  كتابك 
اإلقرار بجماله وإن ساَءني منه إصرارك على ظلم جنسنا املسكني، فضال 
عن التهم الفظيعة التي تتهمني بها، لقد شّق علي ظلمك أكثر من ُتهمك، 
ألني أوثر أن أكون مظلومة وحدي على أن يكون جنسي جميعه مظلوما، 
كثيرا وصمتنا  تأملنا  لقد  األرواح،  تطيقه  ال  ما  املقصود  الُظلم  من  وإّن 
طويال، وها نحن جامعات كما بقي من عزائم هانت على ُصروف الدهر، 
نتحفز بها للنهوض، فنحن لسنا في حاجة ملساعدة األيدي القوية، نريد 
قلوب رجال حساسة تشفق، وأقالما قادرة تشجع، وبدون هذه املساعدة 

ال تتم نهضتنا إال ببطء ال نتمناه...((.
املبلغ  هذا  الناس  وشغلت  الدنيا  مألت  التي  املرأة  هذه  بلغت  فإذا 
قلبها  لها.. ترى من سرق  النوابغ والعباقرة  االهتمام وتعلق وحب  من 
شعلة  أطفأ  ومن  وأسئلتها؟  أمواجها  تالطمت  نهر  أي  وبني  الثمني؟ 
قلبها؟ ومن بدأت تعتبر أن الزمان بدون وجوده أو رسالته أو ابتسامته 
ليس بزمان، وأن الكون في غيابه ليس بمكان؟ وكيف ستتعرف على تلك 

األسطورة الجميلة في حياتها ومتى بدأ اهتمامها بها؟ 
ومعلوم أن بعض منعدمي الضمير والحاسدين كانوا، وسوف يبقون 
الفاضلة  واألخــالق  والعبقرية  للنبوغ  املحاربني  أكبر  العصور،  مدى 

والنجاح
واألوساخ  الغبار  بنفض  إال  الحقيقية  الصورة  استجالء  يمكن  وال 
والجهل الذي ألصقوه بها، لكن يوم تعرف الحقيقة، يكونون - مع األسف 
وأوراقه  دفاتره وصلبه  في  عليهم  املجني  ويكون  التاريخ،  مزبلة  في   -
الجميلة، وتلك سّنة التاريخ، لذلك سوف يسري ذلك على مي زيادة كما 
تنطفئ  وسوف  قلبها  يخفق  وسوف  الزمان،  عظيمات  قلوب  على  سرى 
حقيبتها  لحمل  يده  لها  يمد  من  يأتي  وسوف  عذب،  زالل  بماء  نيرانه 
من محطة القطار، بينما أضطر أنا ملقاطعة قلمي بعدما بدأت ترد علي 
وليس  مذكراتي،  فيها  يقرؤون  التي  بنزهتهم  يذكرونني  قرائي  طلبات 
لدي إال االمتثال لهم، ألنني لم أعد أمتلك هذه النزهات والفسحات، فهي 
لكل من أحبني وأحببته من املخلصني، والذين أصبحوا مصدر إلهامي 

وطاقتي في إخراجها في حلة أتمنى أن تروق إعجابهم.
وسأترك مي زيادة ووالدة بنت املستكفي في املحطة، ألكمل مذكراتي في 

موضوع آخر وما أكثر املواضيع الجديرة بالتدوين والكتابة.

هل قلدت مي 
زيادة والدة بنت 

المستكفي ؟

يتـــبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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منـوعـات

العدد: 1610 من 3 إلى 9 يونيو 2022

للثقافة  الــشــروق  جمعية  تنظم 
السادسة  الدورة  فعاليات  والتنمية، 
مزوي  ببئر  املجتمع  سينما  مللتقى 
املقتدرة  املمثلة  دورة  خريبكة،  إقليم 
نونبر   12 إلــى   10 من  خيي،  سعاد 

.2022
تقام  التي  الدورة،  هذه  وستتميز 
السينما  فــي  ــرأة  »املـ شــعــار:  تحت 
بحضور  واآلفاق«،  الواقع  املغربية.. 
اإلفريقي  العربي  الدولي  املهرجان 
للفيلم الوثائقي السينمائي بزاكورة 

كضيف شرف. 
امللتقى،  هــذا  دورة  ستعرف  كما 
الجماعة  مــع  بــشــراكــة  تــقــام  الــتــي 

وبدعم  مــزوي  بئر  الترابية 
السينمائي  ــز  ــرك امل ــن  م
مسابقة  تنظيم  املغربي، 
لألفالم القصيرة، إضافة 
وورشات  تكريمات،  إلى 
توقيع  مع  سينمائية، 

جديدة  إصــدارات 
موازية  وأنشطة 
حيث  وغــيــرهــا، 
ســتــســعــى إلــى 
الثقافة  ترسيخ 
الــســيــنــمــائــيــة 
ــي الـــوســـط  ــ ف
ــروي،  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
ــا  ــ ــره ــشــ ــ ون
ــاط  فــي أوس
الـــطـــلـــبـــة 

والشباب.

ملتقى سينما 
المجتمع يستضيف 

الممثــــــــلة
سعاد خيي

ساخـــنة مذكرات 

2

بمناسبة اليوم الوطني لحقوق الطفل، عينت منظمة األمم 
املتحدة للطفولة، الفنان حمزة لبيض كمناصر يافع لقضايا 
األطفال  مشاركة  واعتبرت »اليونيسف« أن  الطفل،  حقوق 
للمنظمة،  بالنسبة  رئيسية  استراتيجية  تشكل  والشباب 
والوطني،  العاملي  الصعيدين  على  واملناصرة  لالتصال 
لينضم بذلك إلى مريم أمجون والشاف عمر، اللذين يعمالن 
في  الـ»يونيسف«  مع  الطفل  حقوق  عن  يافعني  كمناصرين 

املغرب منذ شهر نونبر 2020.
مناصرا  »إن تعييني  حمزة:  قال  الخصوص  وبهذا 

يونيسف-املغرب،  لدى  الطفل  حقوق  لقضايا  يافعا 
يعد فرصة لي لالنخراط في الدفاع عن قضية األطفال 

بحقوقهم«،  الكامل  التمتع  مــن  يتمكنوا  حتى 
هذا  فإن  شابا،  فنانا  وأضاف: »بصفتي 

االلتزام هو أيضا فرصة من أجل توظيف 
هادفة  إنسانية  رسالة  باعتباره  الفن 
تسعى إلى الدفاع على القيم املثلى مثل 

التسامح والحقوق والدمج«.

»اليونيسف«  تختار    حمزة  لبيض  كمناصر  يافع 
لقضــايا  حقــوق  الطــفل

جمالي،  فاتي  املغربية  العرب،  مليحة  أثارت 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  واسعا  جدال 
أريد  »ال  بعبارة:  لتدوينة عنونتها  بعد نشرها 
بحقوق  االحتفال  أريــد  األم،  بعيد  االحتفال 

األم«. 
األم  سعيد،  أم  »عيد  قائلة:  فاتي  وتابعت 
مواقع  في  جملة  ليها  نكتبوا  نهار  ممحتاجاش 
محتاجة  واألم  املـــرأة  االجتماعي،  التواصل 
املساواة  محتاجة  حقوقها،  أبسط  نعطيوها 
األسف  مع  ولكن  عليها  كنسمع  كنت  ديما  اللي 
ناخذ  الحق  معنديش  كأم  أنا  كنت  إال  مكيناش، 

بطاقة وطنية وال جواز السفر متعلقة بولدي ملجرد 
أنني امرأة ولكن الرجل يقدر يخذو بال موافقة األم.. 

أين هي املساواة؟«.
عاشتها  التي  املعاناة  عــن  جمالي  وتحدثت 
مشيرة إلى أنها هي من تتحمل مسؤولية مصاريف 
املغربيات،  األمهات  من  العديد  شأن  شأنها  ابنها 
ما  قد  الشخص  »أنا معنديش مشكل مع  مضيفة: 
يعطيني  خاصو  اللي  القانون  مع  مشكل  عندي 
أوراق  بال  ــدي  ول شهور  منذ  فاملجتمع،  قيمتي 
ناخذ  باش  فاملحاكم  ونهبط  نطلع  خاصني  ودابا 

هذا الحق ملجرد أنني امرأة«.

فاتي جمالي 
تطالب بحقوق 
األمهات وتقول:

»أنا ما باغاش نحتفل بعيد األم«
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الضائعةالحقيقة
العدد: 1610 من 3 إلى 9 يونيو 2022

املحاكمة  في  الحاضرون  كان 
كل  افتتاح  قبل  تعودوا  قد  الثانية 
جلسة، على سماع صليل السالسل 
كان  الذي  الدليمي،  أيدي  من  تفك 
يحضر به من سجن الصحة تحت 
املحاكمة  لكن  مــشــددة،  حــراســة 
متخصصة  تكون  ــادت  ك الثانية 
إلى  أسند  ــذي  ال ــدور  ال بحث  في 
الدليمي في الصحف وفي ادعاءات 
»فيكون«، کما تقاطر عدد كبير من 
الدليمي،  املغاربة إلسناد  املوظفني 
املغربي  الــجــانــب  غــطــى  ــك  ــذل وب
كنت  وقد  الفرنسي،  الجانب  على 
املحاكمة  جلسات  أحضر  وقتها 
األحــداث  بتغطية  ألقــوم  بانتظام، 
»املساء«،  اليومية  جريدتي  لفائدة 
أسهم  أن  إال  شــاءت  الظروف  لكن 
شخصيا  وأقـــف  املــحــاكــمــة،  ــي  ف
وأمام  هيأتها،  أمــام  ساعات  عدة 
من  عدد  كان  فقد  بيريز..  الرئيس 
الشهود، مغاربة وعربا، ال يتقنون 
املحكمة  وأحــضــرت  الفرنسية، 
األصل،  جزائري  محلفا  ترجمانا 
لكن مقامه الطويل في فرنسا جعله 
وخصوصا  العربية،  اللغة  ينسى 
املحكمة  ووقعت  املغربية،  اللهجة 
ــة، فــاملــتــرجــم املــحــلــف ال  ــ ــي أزم ف
املغاربة،  الشهود  يقوله  ما  يفهم 
يستشهدون  عــنــدمــا  خــصــوصــا 
نبوية،  أحاديث  أو  قرآنية  بآيات 
وبغتة، يقول الرئيس بيريز: ))يف 
هنا  مغربيا  صحفيا  أن  علمي 
بأن  يسمح  فهل  اجللسات،  يغطي 
واتجهت  املترجم((،  بــدور  يقوم 
أن  وقبل  فأحرجت،  األنظار،  إلي 
استأذنت  بيريز،  الرئيس  أجيب 
مصالح  تمثل  الــتــي  املــجــمــوعــة 
املهدي بنبركة، وعلى رأسها مدير 
مكتب االتحاد الوطني في باريس، 
بأنه  إلي  فأشار  العلوي،  املهدي 
استفسرت  ثــم  مــانــعــا،  ــرى  يـ ال 
يرى  ال  أنــه  إلــى  فأشار  الدليمي، 
أخذت  أن  وبعد  وأخــيــرا،  مانعا، 
سوء  مــن  خوفا  االحتياطات  كــل 
الرئيس  أمـــام  تقدمت  الــتــأويــل، 
ــدر فــي حــقــي حكما  بــيــريــز وأصــ
بتعييني ترجمانا للجلسات، ولكن 

هذه املهمة ربطتني بصداقة عفوية 
رئيس  وهــو  املتهمني،  أحــد  مــع 
املخابرات  في  السابعة  الشعبة 
الذي  فانفيل،  لــوروا  الفرنسية، 
يتمتع  الثانية  املحاكمة  أثناء  كان 
بالسراح املؤقت، فكنت أخرج معه 
طعام  لتناول  املحكمة  قاعة  مــن 
بالي«  »لــيــدو  مطعم  فــي  ــغــذاء  ال
أطراف  ونتبادل  للمحكمة،  املقابل 
الــحــديــث، تــحــدونــي رغــبــة كبرى 
معلومات  على  منه  الحصول  في 
ولكن  لجريدتي،  وجديدة  إضافية 
يأخذ أي صحفي مهما  أن  هيهات 
ــن أحــد  ــه، أســــرارا م كــانــت حــدت
فيما  الفرنسية،  املخابرات  أقطاب 
أبانت األيام فيما بعد أنه كان هو 
أيضا يستهدف الحصول مني على 
وقتها  كان  فقد  جديدة..  جزئيات 
»الشعبة  كتابه  لتأليف  يخطط 
السابعة«، لكن أحاديثي مع لوروا 
فــانــفــيــل جـــرت عــلــي الــكــثــيــر من 
املخابرات  وضعتني  فقد  املتاعب، 
مراقبتها،  عدسة  فــي  الفرنسية 
ليال  خطوة  أخطو  ال  وأصبحت 
بطريقة  متبوع  وأنا  إال  نهارا  وال 
لو  أصــدقــهــا  ــن  أك لــم  مفضوحة، 
جهاز  أن  ذلــك  ضحيتها،  أكــن  لم 
املخابرات الفرنسية ال يختلف في 
أي  في  آخر  أي جهاز  عن  وسائله 
متخلفة  دولة  أي  من  أخرى  بقعة 

في العالم.
ــات  ــس ــل ورجـــــوعـــــا إلــــــى ج
نجد  حيث  الــثــانــيــة،  املحاكمة 
وقضاة  رئيسا  ــراف،  األط جميع 

ومستشارين ومحلفني، ومحامني 
عن األطراف كلها، وكل املتتبعني 
تأثير  تحت  واقعني  للمحاكمة، 
من  السحر  إلــى  يكون  ما  أقــرب 
قربه إلى التطير من سوء الطالع. 
إن كثيرا من الوجوه املألوفة من 
جلساتها  خــالل  املحكمة  طــرف 
األولى قد اختفت، ال صدفة وإنما 
موتا.. فقد سبقت املحاكمة موجة 
قضية  جعلت  الوفاة  أحــداث  من 
تكون  مــا  أشبه  بنبركة  املــهــدي 
املتحدة  الواليات  رئيس  باغتيال 
وفــاة  فبعد  كــيــنــدي،  األمريكية 
الرئيس كيندي، مات في مسلسل 
أربعة عشر شخصا،  عنه  البحث 
ملحاكمة  الثانية  الجلسة  وقبل 
كبير  عدد  مات  بنبركة،  مختطفي 
 ،1967 فبراير  ففي  املهتمني..  من 
املكلف  املــحــامــني  نــقــيــب  ــات  مـ
بالدفاع عن عائلة املهدي بنبركة، 
قلبية،  بسكتة  طـــروب  النقيب 

القادر  عبد  سائق  مــات  وبــعــده 
حــادث  فــي  ــدي،  ــه امل أخ  بنبركة 
النقيب  نائب  مــات  ثم  اصــطــدام، 
عائلة  محامي  أيضا  وهو  طروب، 
ستيب،  املحامي  بنبركة،  املهدي 
ــاع عــن الــطــرف  ــدف وبــقــي ثــقــل ال

على  واقعا  املدني  بالحق  املطالب 
املحامي بروغيي، الذي أصيب في 
املخ ومات  بانفجار في  15 مارس 
لحينه، وزاد تقلص عدد املحامني 
بقرار املحامي تيكسيي فينيانكور 
االنسحاب من الدفاع عن »أنطوان 
الطرف  محامو  واجتمع  لوبيز«، 

املدني فقرروا الكتابة إلى الرئيس 
املحاكمة  بتأخير  ملطالبته  بيريز، 
الثانية من خامس أبريل ملدة ثالثة 
شهور، لكن الرئيس بیریز توصل 
الــذي  الــوقــت  نفس  فــي  بطلبهم 
تلقى فيه برقية تخبره بوفاة أحد 
أحد  املحاكمة  تأخير  فقرر  أقاربه، 
أيضا  فقط، وذهب هو  يوما  عشر 
جنائزي  جو  خيم  لذلك  للجنازة، 
األولــني،  اليومني  جلسات  على 
مأتم  إلى  املحاكمة  انقلبت  حيث 
انتقلوا  الذين  املحامني  في  رثاء 
ــوار ربــهــم، وكــانــت زوجــة  إلــى ج
املهدي بنبركة قد نشرت في جريدة 
»الجمهورية« املصرية، بتاريخ 26 
تطلب  استعطاف  رسالة  مــارس، 
من  تتمكن  حتى  املحاكمة  تأخير 
هيأة  في  الحاصل  الصدع  رتــق 
محامي  ــأة  هــي ــن  ــك ول ــا،  ــه ــاع دف
إذا  إال  التأخير  رفضت  الدليمي 
املؤقت،  بالسراح  الدليمي  أمتع 

املدني  الطرف  موقف  تعقيد  وزاد 
الــقــادر  بــحــدوث خــالف بــني عبد 
لالتحاد  العام  والكاتب  بنبركة 
الوطني للقوات الشعبية بالنيابة، 
عبد الرحيم بوعبيد، متكلما باسم 
إليه  ينتمي  كــان  الـــذي  الــحــزب 

املهدي وجاعال من الحزب مطالبا 
أثر  خالفا  وكــان  املــدنــي،  بالحق 

على موقف الطرف املدني.
سارت  املحاكمة  جلسات  ولكن 
السياسي،  ــجــاه  االت فــي  بعيدا 
حينما سجل دفاع الدليمي أسماء 
السياسية  األحزاب  قادة  من  عدد 

وكانت  للدليمي،  تأييد  كشهود 
الالئحة طويلة ومثيرة.

فقد تضمنت الئحة الشهود أسماء: 
الطريس  الخالق  الفاسي وعبد  عالل 
ــالل، وأحــرضــان  ــق مــن حـــزب االســت
والخطيب من حزب الحركة الشعبية، 
وأحـــمـــد رضـــى جـــديـــرة مـــن حــزب 
من  جلون  بن  القادر  وعبد  الجبهة، 
جديد،  عنصر  وهو  الشورى،  حزب 
الوطني  التضامن  مــن  نوعا  شكل 
عنصرا  أن  لوال  الدليمي  مع  املغربي 

أجد، كان محط نقاش طويل.
اإلسرائيلي،  الجانب  تبلور  فقد 
اإلسرائيليان،  الصحافيان  وطلب 
شامويل مور رئيس تحرير مجلة 
في  ونائبه  اإلسرائيلية،  ــول«  »ب
اإلدالء  كيالن،  ماكسيم  التحرير 
بشهادتهما في املحكمة، لإلفصاح 
عن الدور اإلسرائيلي في اختطاف 
الذي  الدور  ذلك   - بنبركة  املهدي 
كما  لكنها   - إليه  التطرق  سبق 

مسمومة،  هدية  الجميع،  اعتقد 
ولم ينظر لها بعني الرضى من أي 

طرف.
في  الجلسات  بـــدأت  وعــنــدمــا 
املوضوع،  صلب  داخــل  التعمق 
عن  البحث  في  املحكمة  وشرعت 
خالل  مــن  املثبت  الدليمي  دور 
هذا  تحول  »لوبيز«،  تصريحات 
أدوارا  يمثل  بهلوان،  إلى  األخير 
يصيح:  فــتــارة  مسرحية،  شبه 
ــم أقـــل شــيــئــا«، وتـــارة  ــي ل ــن »إن
جلسة  ــي  وف بــاأللــفــاظ،  يتالعب 
احتار   ،1967 أبريل   25 الثالثاء 
عن  املــدافــع  ماجياني،  املحامي 
فانفيل،  لــوروا  املــخــابــرات  رجــل 
فـــصـــاح بــأعــلــى صـــوتـــه ثــائــر 
إلــى  ــث  ــدي احل ))إن  األعــصــاب: 
فيلسوف،  إلــى  كاحلديث  لوبيز 
شيء  عن  فيلسوفا  تسأل  فعندما 
ما  سريعا  فإنك  عنه،  ويجيبك 
الفيلسوف  ــواب  جـ ــام  أمـ تفقد 
طرحته  ــذي  الـ ــؤال  ــس ال صيغة 

عليه((.
ففي جلسة 19 أبريل مثال، انبرى 
الصحفي  ساحة  لتبرئة  »لوبيز« 
بيرنيي، وقال: ))إنه لم يكن يجر 
من  بنبركة  فإن  ملصيدة،  بنبركة 
لم  »ليب«،  مبقهى  موعده  خالل 
ولكن  خــطــر((،  أي  يــواجــه  يكن 
على  كله  الــلــوم  وضــع  »لــوبــيــز« 
ــرات لـــوروا  ــاب ــخ ــي امل رئــيــســه ف
شــيء،  كــل  يعرف  ــذي  ال فانفيل، 
وألول مرة، كشف سرا من األهمية 
ــرح فــي نفس  ــان.. فــقــد صـ ــك ــم ب
استقبل  عندما  بــأنــه  الجلسة، 
من  العملية  )منظم  »الشتوكي« 
سرق  املطار،  في  أوفقير(  طــرف 
ما  على  واستولى  محفظته  منه 
عملية  حــول  معلومات  مــن  بها 
الوثائق  تلك  وسلم  االختطاف، 

لرئيسه لوروا فانفيل.
فانفيل إذن، يعرف كل شيء.

فانفيل،  املخابرات  في  الخبير 
فانقض  »لــوبــيــز«،  بــكــالم  أحــرج 
على  ألبيرنو  الدليمي  محامي 
فانفيل:  ــوروا  لـ وســـأل  الفرصة 
ــن املـــشـــروع؟«،  ــاذا تــعــرف ع ــ »م
فوقف فانفيل ببرودة كبرى وقال: 
جمعتها  الــتــي  املعلومات  ))كـــل 
احلــســن  ــك  ــل امل أن  تــفــيــد  ــت  ــان ك
واملصاحلة  بالعفو  خطابه  بعد 
املهدي  استدعاء  قرر  الوطنية، 
وزير  منصب  وتسليمه  بنبركة، 
»لوبيز«  ويقف  احلكومة((..  يف 
كاملنتصر صائحا، ومتوجها نحو 
))سيدي  قائال:  الخشبي  القفص 
الرئيس، إني لم أعمل شيئا، لقد 
هذا  من  التقرب  يف  فعال  أسهمت 
املنكود  بنبركة،  املهدي  الرجل، 
رسالة  لكم  وجهت  ولقد  احلــظ، 
أخبركم   1966 نونبر   20 يــوم 
بيت  يف  الدليمي  أر  لم  أنني  فيها 

بوشسيش إطالقا((.

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

قـراءات  فـي  محـاضر  المحكـمة50الحلـقــة

تعيني م�صطفى العلوي كمرتجم يف ق�ضية بنربكة

إن جلسات املحاكمة سارت بعيدا يف االتجاه السياسي، حينما سجل دفاع 
الدليمي أسماء عدد من قادة األحزاب السياسية كشهود تأييد للدليمي، 

وكانت الالئحة طويلة ومثيرة.

بطاقة تعيين الراحل مصطفى العلوي ترجمانا لجلسات املحاكمة
يف قضية املهدي بنبركة


