
سري

التفسير الوحيد ملا مت ترويجه عن فك االرتباط 
املعارضة،  أحزاب  وحتالف  االشتراكي  االحتاد  بني 
رغم أن التفكك غير حاصل بني نواب حزب العدالة 
البرملان  داخل  االشتراكي  االحتاد  ونواب  والتنمية 
بخالف القيادة احلزبية، إال أن الترويج لفك االرتباط 
احلكومة،  إلى  للعودة  لشكر  إدريــس  طموح  على  يؤشر 
التي  العدل  وزارة  عن  بعيدا  يكون  فلن  ذلــك،  حصل  وإذا 
حلكومة  األولى  التشكيلة  يف  حقيبتها  حلمل  اقتراحه  مت 
يف  األغلبية  من  خرج  االحتــاد  أن  غير  أخنوش،  عزيز 

آخر حلظة قبل اإلعالن عنها)..(.

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

إخباري تحليل  الصراعات الحزبـية تهدد تحت األضواء
مستـقبل ثـالثـة أحـزاب كـبرى

استمرار صراع الغرب وروسيا يضع 
المغـرب في قــلب حســابات معـقدة  14 3

الملك بخير

  
 المؤسس:

مصطفى العلوي

الضائعة الحقيقة  العدد كيف ضاع بنبركة ملــف 
العصــابات بيـن مخـالب 

فرنسا بين تودد الجزائر 
28وبرود المغرب 6
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التفاصيل  في  ركن  »بين  السطور«



2

كـواليـس  األخبــار

العدد: 1613 من 24 إلى 30 يونيو 2022

بقلــم               الطيب العلوي

المـلك بخـير
في أولى أيام هذا الشهر، تم اإلعالن أن امللك 
خاصة  بزيارة  القيام  وشك  على  السادس  محمد 
إلى فرنسا، بمثابة أول رحلة خارجية منذ انتهاء 
الرسمية  أجندته  أن جّمد  بعد  »كوفيد- 19«،  أزمة 
كانت  واحدة  زيارة  باستثناء  الجائحة  بداية  منذ 
نيل  إطــار  في  الغابون،  املفضلة،  وجهته  صوب 

قسط من الراحة.
وقت  املهتمون  فيها  رأى  لفرنسا  امللك  ــارة  زي
اإلعالن عنها، مقدمة للمصالحة بني البلدين بهدف 
أن  العادة  جرت  لعالقات  البارد  الوضع  تجاوز 
ُتوصف بالتاريخية)...(، برودة كانت آخر أسبابها 
أصابع  بعض  ُوّجهت  أن  بعد  »بيغاسوس«  أزمة 
الفرنسي  الرئيس  تعرض  ملا  املغرب،  إلى  االتهام 
إلى التنصت واملراقبة بواسطة برنامج التجسس 
اإلسرائيلي، ما زاد من ترقب لقاء امللك بإيمانويل 
الخاص،  رغم طابعها  الزيارة،  ماكرون خالل هذه 

لتجاوز أزمة طالت تسميتها بالصامتة)...(.
امللكي،  للديوان  بيان  أفــاد  أن  وبعد  أنــه،  إاّل 
السادس  محمد  امللك  بأن  نفسه،  الشهر  منتصف 
توضيح  ورغــم  ــا«،  »كــورون بفيروس  أصيب  قد 
ما  سرعان  أعراض«،  »بدون  اإلصابة  بأن  البيان 
تكاثرت واختلفت األصداء)...( ما دامت املعلومة 
سمعها  كما  والّصريح،  واألمني  املخلص  سمعها 
مغاربة  جعل  ما  واملرتد)...(،  والساخط  الخائن 
قسمني  إلى  ينشقون  االجتماعي  التواصل  مواقع 
في غضون ساعات قليلة: األول حامل لليقني بأن 
العربية  الــدول  قادة  غالبية  عكس   - املغرب  ملك 
حالتهم  عن  شــيء  أي  شعوبهم  تعرف  ال  الذين 
توليه  منذ  وينتهج  انتهج،  لطاملا   - الصحية 
الوضوح  على  مبنية  تواصلية  سياسة  العرش، 
والقرب من املواطنني فيما يخص حالته الصحية، 
الشائعات  يستبق  امللكي  الديوان  أن  درجة  إلى 
إصــداره  خالل  من  وُيدحضها  الكاذبة  واألخبار 
الطرف  أمــا  منتظمة،  بوتيرة  رسمية  لبالغات 
الثاني)...(، والذين أسماهم بن كيران بالناعقني، 
وكأنها  األسماع  وتلقفتها  أرادوا)...(،  بما  ألقوا 
الظروف  فرصة  مغتنمني  هلل،  عند  من  نــزل  حق 
وأزمة  تضخم  من  البالد،  بها  تمر  التي  الصعبة 
من  تشكيله  َيْنُوون  ما  تشكيل  ملحاولة  اقتصادية، 

موجات)...(.
املحتوى واملضمون واألفكار والوجوه التي ظهر 
بها أصحاب هذا الطرف الثاني، ما دامت »سيماهم 
العادي  بخصوص  وتدويناتهم  وجوههم«  على 
واحــدًا:  إال شيئا  أخــرى  مــرة  تؤكد  ال  والــبــادي، 
كلما  االضطرابات،  الزخم وعصفت  تبّدد  كلما  أنه 
شكلها  في  رموزها  استغالل  إلى  البالد  احتاجت 
األساسي، ومن لم يستوعب هذا، أو من ليست له 
للحظة  ولو  فليتوقف  استيعابه)...(،  على  القدرة 
الرأسمال  في  امللكية  توظفها  التي  الجهود  عند 

الرمزي ليستنتج دورها في االستقرار.
أما اآلن، ما دمنا قد فهمنا أننا في أمس الحاجة 
اآلن؟،  حاله  كيف  »فني سيدنا؟«،  امللك؟  فأين  إليه، 
الحقيقي؟  »الوضع«  هو  وما  سيدنا؟«،  بقا  »كي 
آلخر  شوِهد  أن  فبعد  صمت،  في  يتساءل  الكل 
سفره  قبل  يومني  ماي،  شهر  أواخر  باملغرب  مّرة 
بنفسه  الفرنسية، وهو يسوق سيارته  الديار  إلى 
اليوم،  به  إفادتكم  يمكنني  فما  البيضاء،  بالدار 
في  شوهد  هو أنه  املتواضعة،  مصادرنا  حسب 
إحدى مطاعم باريس، مساء يوم الثالثاء 21 يونيو 
وهو في صحة جيدة، ما يدل على أن امللك محمد 
استيعاد  انتظار  في  نقاهة،  فترة  في  السادس 
مهامه  استئناف  قصد  البالد  إلى  للعودة  عافيته 
الجسام. ما قد يطفئ لهيب الشائعات، في انتظار 

إطفاء لهيب األسعار)...(.

الرباح ينفي 
استقطاب أعضاء 
»البـيجـيدي«  من 

الرباط. األسبوع

املنظمة  أن  الرباح  عزيز  قال 
ــى  املــدنــيــة الـــتـــي يــســعــى إل
عادية  مبادرة  هي  تأسيسها، 
لها أهداف تنموية غير حزبية، 
للشباب  ــة  ــويـ األولـ ستعطي 
في  لإلسهام  واملهنيني  واألطــر 

صناعة املستقبل.
ــادرة  املــب أن هـــذه  وأوضـــح 
منظمة  تــأســيــس  إلـــى  تــهــدف 
مستقلة عن السياسة والنقابات 
واملؤسسات، ومفتوحة في وجه 
املواطنني دون استثناء،  جميع 
ــل الــوطــن وخــارجــه، ممن  داخ
الكفاءة  شـــروط  فيهم  تتوفر 

والفاعلية والنزاهة.
التي  األخبار  الرباح  ونفى 
تستهدف  تحركاته  أن  تدعي 
حزب  مــن  أعــضــاء  استقطاب 
العدالة والتنمية ومن شبيبته، 
االنخراط  لم يعرض  أنه  مؤكدا 
من  أي  عــلــى  ــة  ــظــم ــن امل فـــي 
ردا  كــان  ما  إال  منه،  القريبني 
عنها  منهم  استفسارات  على 
بعد السماع بها أو عن أنشطته 

الحالية.
أن  يجب  منظمته  أن  واعتبر 
أثر  ذات  مضافة  قيمة  تكون 
الوطنية،  الساحة  في  إيجابي 
متعاونة متكاملة مع املؤسسات 
ــزاب  والــهــيــئــات واألحــ
ــا، وتــهــدف  ــرهـ ــيـ وغـ
إلــــــى اســـتـــقـــطـــاب 
ــر املــنــتــمــني من  غــي
ــر  الـــكـــفـــاءات واألطـ

أساسا.

الرباط. األسبوع

بالغ  صدر  وبينما  التوقيت،  نفس  في 
ملكي عن الديوان امللكي يؤكد إصابة امللك 
دون  »كورونا«  بفيروس  السادس  محمد 
الجريدة  في  صــدر  مضاعفات،  حصول 
يونيو   16 بـ  املؤرخ  عددها  في  الرسمية 
2022، ظهير شريف رقم 1.22.40 يقضي 
بليمني،  لحسن  البروفيسور  بتعيني 

الــســادس،  محمد  للملك  خــاصــا  طبيبا 
ومديرا ملصحة القصر امللكي.

الــذي  بليمني،  ــى  إل اإلشـــارة  وكــانــت 
وصف فترة نقاهة للملك محمد السادس، 
قد وضعت نقطة النهاية في مسار الطبيب 
امللكي عبد العزيز املاعوني، الذي ظل في 
السنة  ظهوره  قبل  سنوات،  عدة  منصبه 
املاضية بشكل مرتبك وهو يضع الجرعة 
امللك  ذراع  في  »كورونا«  لقاح  من  األولى 

محمد السادس.
الطريقة  إلى  »األسبوع«  نبهت  وقتها 

املاعوني  بها  ظهر  التي  احترافية  الغير 
مؤلم  بشكل  وينزعها  اإلبــرة  يغرز  وهو 
لتبقى  الــســادس،  محمد  امللك  ذراع  من 
صورة التطعيم آخر ظهور للطبيب امللكي 
املاعوني، الذي يبدو أن مهامه انتهت مع 
معلومات  أي  غياب  ظل  في  »كــورونــا«، 

حول سبب هذا اإلعفاء.
خلفا  تعيينه  تم  الذي  بليمني  أن  يذكر 
بروفيسور  هو  املاعوني،  العزيز  لعبد 
وكان  والتخدير،  اإلنــعــاش  في  مختص 

يعمل في املستشفى العسكري بالرباط.

الرباط. األسبوع

املحاربني  لقدماء  السامي  املندوب  وجد 
ورطة  في  نفسه  التحرير،  جيش  وأعضاء 
معقدة بعدما قررت وزارة الداخلية مقاطعة 
حيث  املندوبية،  تنظمها  التي  األنشطة 
سطات  البيضاء  الــدار  جهة  ــي  وال قاطع 
خالل  الكثيري  مصطفى  تــرأســه  نشاطا 
األسبوع املاضي، بمناسبة ذكرى استشهاد 
املقاوم محمد الزرقطوني، وتخليدا للذكرى 

68 لليوم الوطني للمقاومة.
في  حــاضــرة  الــداخــلــيــة  وزارة  وكــانــت 
جميع األنشطة املتعلقة بمندوبية املقاومني 

التحرير، من خالل حضور  وأعضاء جيش 
أن  إال  العامني،  والكتاب  والعمال  ــوالة  ال
االقتصادية  العاصمة  في  املندوبية  نشاط 

عرف غياب رجال السلطة.
ويرجع سبب غضب رجال وزارة الداخلية 
على املندوب السامي، إلى إشراكه مؤسسة 
املندوبية  ــرواق  ب نشاط  في  »أمنيستي« 
للحديث  بالرباط،  للكتاب  الدولي  باملعرض 

عن حقوق اإلنسان باملغرب.
وبالتالي، فإن املندوب السامي الكثيري، 
الداخلية  وزارة  مع  كبيرة  مشكلة  في  وقع 
ورجالها، بعدما خرج عن السياق الرسمي 
املنظمة  لــهــذه  املــنــدوبــيــة  ــواب  ــ أب وفــتــح 
قضائية  دعوى  وجود  من  بالرغم  الدولية، 

ضدها لدى القضاء الفرنسي.

النويضي كاتبا عاما لـ»ترانسبرانسي«
الرباط. األسبوع

ــاب املـــحـــامـــي  ــخــ ــ ــت ــ تــــم ان
ــز  ــزي ــع ــقـــوقـــي عـــبـــد ال والـــحـ
للجمعية  عاما  كاتبا  النويضي 

الــرشــوة  ملحاربة  املغربية 
ــســي«،  ــران ــســب ــران »ت

الجمع  خــالل  وذلــك 
انعقد  الــذي  الــعــام 
بــمــعــهــد الــحــســن 
الــثــانــي لــلــزراعــة 

والبيطرة.

تضم  بالئحة  النويضي  العزيز  عبد  وتقدم 
على  حصلت  العام،  الجمع  خالل  عضوا   21
تصويت أعضاء املجلس الوطني بعدما تمت 

املصادقة على التقريرين األدبي واملالي، 
وعلى برنامج الجمعية املقبل.

ــاء املــكــتــب  ــضـ ــم اخــتــيــار أعـ ــ وت
يضم  والـــذي  للجمعية،  التنفيذي 
عتيقة  من  كال  النويضي،  جانب  إلى 

الرياضي،  حبيبة  ــورزازي،  ال
محمد  البرنوصي،  أحمد 
محمد  لــحــلــو،  عــلــي 
ــراط، ومــنــعــم  ــشــ ــ ال

زغلول.
الرباح النويضي

الكثيري

التعامل مع »أمنيستي«

هل عاقبت وزارة 
الداخلية المندوب 

الكثيري ؟ 

هل تسببت 
حقنة »كورونا« 

في سقوط 
الملكي  الطبيب 

الماعوني ؟
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كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع

على  بارزة  سياسية  أحزاب  عدة  تعيش 
على  وهي  داخلية  وقع خالفات وصراعات 
بعد أشهر قليلة من عقد مؤتمراتها الوطنية 
املقبلة،  للمرحلة  جديدة  قيادات  النتخاب 
القادمة  االنتخابية  املحطات  أن  يؤكد  مما 
للظفر  طاحنة  وصراعات  خالفات  ستشهد 
وقياديني  مناضلني  رفض  ظل  في  بالقيادة 

استمرار نفس الزعماء.
معركة  تعيش  التي  األحــزاب  أبــرز  ومن 
داخلية، هناك حزب االستقالل الذي تفجرت 
فيه خالفات بني قياديني بارزين وبرملانيني، 
اللجنة  اقترحتها  التي  التعديالت  بعد 
األمانة  موافقة  ــدون  ب للحزب  التنفيذية 
البيت  في  انقسامات  خلقت  والتي  العامة، 
الداخلي لـ»امليزان« بني رافضني ومؤيدين، 
املقبل  غشت   6 تــاريــخ  تحديد  تــم  بعدما 

موعدا لعقد املؤتمر االستثنائي للحزب.
وقد شهد اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب 
املاضي، خالفات ومشادات  األسبوع  خالل 
تيار  أصبح  بعدما  األعــضــاء،  بني  كالمية 
اللجنة  داخل  قراراته  يفرض  الرشيد  ولد 
وتحويلهم  املعارضني  معاقبة  إلى  ويسعى 
الذي تصدى  الشيء  التأديبية،  اللجنة  إلى 
له نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي 

سابقا، إلى جانب نواب برملانيني.
وكشف اجتماع اللجنة التنفيذية األخير، 
االستقالل،  داخل حزب  االحتقان  تزايد  عن 
وبعض  الــحــزب  مفتشي  بــني  خــصــوصــا 
يسعون  الذين  التنفيذية  اللجنة  أعضاء 
الحزب،  شؤون  على  سيطرتهم  فرض  إلى 
األمني  صمت  ظل  في  الواقع  األمر  وفرض 
العام، نزار البركة، الذي يفضل االبتعاد عن 

هذه املشاكل والصراعات الداخلية.
يعيش  بدوره،  الدستوري  االتحاد  حزب 
انتهاء والية األمني  على صفيح ساخن مع 
قيادات  تسعى  حيث  ساجد،  محمد  العام 
وازنة داخل الحزب إلى قطع الطريق عليه 
عام  أمني  وانتخاب  القيادة،  في  لالستمرار 
في شهر  املقبل  الحزب  مؤتمر  جديد خالل 

أكتوبر.
حركة  ميالد  »الــحــصــان«  حــزب  وشهد 
ــراضــي  ال إدريــــس  يــقــودهــا  تصحيحية 
وآخرين، ضد قرارات محمد ساجد وطريقة 
االنتخابية  وللمحطة  لــلــحــزب  تــدبــيــره 
الحزب  نتائج  تراجع  عرفت  التي  السابقة 

من  إذ  السابقة،  االنتخابات  مع  مقارنة 
املنتظر أن يشهد اجتماع املجلس الوطني، 
يوم 2 يوليوز املقبل، تطورات جديدة داخل 

الحزب.
وقـــرر املــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــزب في 
18 يونيو الجاري، طرد ثالثة  اجتماع يوم 
بناء  للحزب  الوطني  املجلس  من  أعضاء 
ذلك  موضحا  التأديبية،  اللجنة  قرار  على 
التصرفات  إلى  تعود  اإلقالة  »أسباب  بأن 
الالمسؤولة والخروقات التي صدرت منهم 

والتشويش املمنهج«.
على  ساجد  استمرار  معارضي  وحسب 
الحزب  ــإن  ف ــدســتــوري،  ال ــحــاد  االت رأس 
والية  لكون  قانونية،  غير  وضعية  يعيش 
2019، مما  أبريل  انتهت شهر  العام  أمينه 
محضر  أو  وثيقة  أي  على  يتوفر  ال  جعله 
اجتماع موقع عليه من قبل أعضاء املجلس 
ساجد  استمرار  شرعية  يمنحه  الوطني 
الشيء  للحزب،  العامة  األمانة  رأس  على 
الذي يتنافى مع قانون األحزاب، حيث يتهم 
بإقصائهم  ساجد  محمد  القياديني  بعض 
واليته  انتهاء  رغم  االنفرادي،  وبالتسيير 
منذ ثالث سنوات، مما دفع ببعض القيادات 
إلى اللجوء إلى القضاء اإلداري للطعن في 
القرارات التي يتخذها األمني العام ضدهم.
اآلخــر  هــو  واالشــتــراكــيــة  التقدم  حــزب 
العام  األمــني  بني  داخليا  صراعا  يعيش 
نبيل بنعبد هلل وتيار الحركة التصحيحية 
»سنواصل الطريق«، التي ترفض استمراره 
العامة  األمــانــة  رأس  على  رابــعــة  لــواليــة 
للنظام  سافرا  خرقا  وتعتبرها  لـ»الكتاب«، 

الداخلي للحزب.
وقد شهد اجتماع اللجنة املركزية لحزب 
»الكتاب« نهاية األسبوع املاضي، مشادات 
املحسوبني  اللجنة  أعضاء  بني  ــراك  وع
التي  الطريق«  »سنواصل  مبادرة  على 
العمارتي،  الدين  عز  القيادي  يتزعمها 
حيث تم منعهم من حضور أشغال اللجنة 
الخاص  األمــن  حــراس  قبل  من  املركزية 

وبعض املوالني لألمني العام.
ووصفت الحركة التصحيحية االجتماع 
األخير للجنة املركزية بـ»الكارثة واملهزلة«، 
مضيفة أن الحزب يعيش وضعية كارثية 
التي  الداخلية  الخالفات  بعد  وخطيرة 
وصلت إلى حد تقديم استقاالت جماعية، 
وطرد وتجميد عضوية وأنشطة عدد كبير 
املركزية  اللجنة  وأعضاء  القيادات  من 

واملنخرطني في الفروع.
لم  واملعاصرة  األصــالــة  حــزب  أن  كما 

املــشــاكــل، وخــرجــت من  ــذه  ه مــن  يسلم 
رحمه حركة تصحيحية تعتبر أن »البام« 
التعبير  في  مسبوق  غير  ضعفا  يعيش 
تنزيل  أي  غياب  خالل  من  مشروعه،  عن 
لبرنامجه في إطار التوافق مع الحكومة، 
وهبي،  اللطيف  عبد  العام  األمني  ودعت 
إلى تقديم استقالته من على رأس األمانة 
الــــوزاري،  منصبه  مــن  ــذا  وكـ ــعــامــة،  ال
الحزب  مواقف  تبني  عن  عجزه  بسبب 
املعارضة عن موقع  بمبرر اختالف موقع 

املشاركة في الحكومة.
فإن  التصحيحية،  الــحــركــة  وحــســب 
مواقف عبد اللطيف وهبي وموافقته على 
سيدفع  الحكومة،  ضمن  القرارات  بعض 
اتخاذ عدد من  وأن  ثمنها خاصة  الحزب 
من  املوضوعي،  للتعليل  افتقد  القرارات 
قبيل سحب مشاريع القوانني، والتصادم 
مع هيئات مدنية ونقابية عبر تصريحات 
العدل  وزيــر  داعــيــة  لــلــصــواب،  مجانبة 
مكتبه  تربط  التي  االتفاقيات  »وقف  إلى 
العمومية  املــؤســســات  ــع  م لــلــمــحــامــاة 

واألغيار تفاديا الستغالل النفوذ«.

ــل  ــي أثــــــــارت مــشــاركــة إســرائ
اإلفريقي«  ــد  »األسـ ــاورات  ــن م فــي 
دفــعــت تونس  كــثــيــرة،  ــســاؤالت  ت
لكن  بتوضيحات)..(،  الخروج  إلى 
حول  هو  يطرح،  لم  الذي  السؤال 
اإلفريقي  االتحاد  مشاركة  دواعــي 
في  »الناتو«  حلف  جانب  إلى  ككل 
أن  يعني  ما  وهو  املناورات،  هذه 
تلقتها  التي  الحقيقية  الضربة 
الجزائر وجنوب إفريقيا، هي هذه 
املشاركة التي تعكس تبني االتحاد 

اإلفريقي للتوجهات املغربية)..(.

سنوات  كــل  الجزائر  خــســرت 
املثير  لكن  إسبانيا،  مع  الصداقة 
الصداقة  تعويض  هــو  لالنتباه، 
بصداقة  الــجــزائــريــة-اإلســبــانــيــة 
عنها  أعلن  إسبانية-موريتانية 
هي  كانت  الجزائر  وكــأن  رسميا 
ــارب بني  ــق ــت ــه ال ــي وجـ الــعــقــبــة ف
البلدين، وعلى األرجح أن يتواصل 
املغربية  العالقات  مسار  تحسن 

املوريتانية.

الدولية  الجامعة  إدارة  حرمت 
ــاط، آبـــاء وأولـــيـــاء بعض  ــرب ــال ب
الطلبة، من فرحة الحضور لعرض 
عدد  غرار  على  النهائية  األطروحة 
الدولية  والجامعات  الكليات  من 
داخل وخارج الوطن، والتي تحتفي 
بحضور أهل وأحباب الطلبة.. فما 
بهذا  املؤسسة  لهذه  يسمح  الــذي 

القرار الجائر)..(؟

مضيان،  الــديــن  ــور  ن يــواصــل 
ترتيب  االستقاللي،  الفريق  رئيس 
أوراقه من أجل العودة إلى املشهد 
تحالف  حسم  أن  بعد  السياسي، 
االستقالليني  البرملانيني  جميع 
املحكمة  ــرار  ق ضد  شخصه  حــول 
التي جردته من مقعده  الدستورية 
وبالتالي،  الحسيمة،  في  النيابي 
أحبطت آمال ولد الرشيد في تعيني 
االستقاللي،  للفريق  جديد  رئيس 
بعد  فيما  املفضي  املخطط  وهــو 
لحزب  جديد  عام  أمني  تعيني  إلى 

االستقالل بدل نزار البركة.

ال يــمــكــن حــل الــخــصــاص في 
األطباء بفتح كليات ومراكز تكوين 
ــر  جـــديـــدة، والــســبــب حــســب وزي
أن  هو  امليراوي،  العالي،  التعليم 
نصف املتخرجني يفضلون مغادرة 
األوروبية..  اإلغــراءات  أمام  البالد 
العبث  هذا  يستمر  أن  يعقل  فهل 
ميزانيات  املــغــرب  يخسر  حيث 
مصيرها  أطر  تكوين  على  ضخمة 

العمل في الخارج)..(؟

أكبر  ما سجن«..  الغش  »ومن 
السنة،  هــذه  سجلت  غــش  حــالــة 
الشبان  أحد  لبس  عندما  حصلت 
ليجتاز  ــل  ودخـ نسائية  مــالبــس 
املرشحة  ــدل  ب لــإجــازة  امتحانا 
ولم  ضبطه،  يتم  أن  قبل  األصلية 
النيابة  بدخول  إال  القضية  تنته 
العامة على الخط لفتح تحقيق)..(.

تحت
األضواء

الوجوه القديمة 
ترفض المغـــادرة
الحزبية  الصراعات 

تهدد مستقبل 
ثالثة أحــزاب 

كبــــرى

تعيش عدة أحزاب سياسية 
بارزة ىلع وقع خالفات 
وصراعات داخلية وهي 

ىلع بعد أشهر قليلة من 
عقد مؤتمراتها الوطنية 
النتخاب قيادات جديدة 

للمرحلة املقبلة، مما يؤكد 
أن املحطات االنتخابية 

القادمة ستشهد خالفات 
وصراعات طاحنة للظفر 
بالقيادة يف ظل رفض 

مناضلين وقياديين استمرار 
نفس الزعماء.

ساجدوهبيبنعبد هللا

البركة

ولد الرشيد
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كـواليـس  األخبــار

ترك الراحل مصطفى العلوي،  مؤسس جريدة 
»األسبوع« كّمـًا هاما من الصور الفريدة التي راكمها 

في خزانته عبر مساره اإلعالمي منذ ما يزيد عن 60 
سنة، تنشرها »األسبوع« بانتظام ضمن هذا الركن.

صور تنشر   ألول  مرة

الثنائي الساخر أحمد السنوسي والحسين 
بنياز )بزيز وباز( عندما كانا صديقين قبل أن 

تفرقهما السياسة.

بزيز وباز.. الصديقان

تطورات جديدة في قضية التجمع الوطني لألحرار

   

هل تنفجر قنينة الغاز في وجه 
الوزيرة بنعلي 

الرباط. األسبوع

قرر مهنيو توزيع قنينات الغاز السائل خوض إضراب وطني 
يونيو  و30   29 الـ  في  للتمديد  قابلة  يومني  ملدة  التوزيع  عن 
من  موافقة  تلقيهم  لعدم  ــى،  أول تصعيدية  كخطوة  الــجــاري، 

الحكومة برفع سعر قنينات الغاز.
السائل  الغاز  وموزعي  ملستودعي  املهنية  الجمعية  وقالت 
بالجملة، في بيانها، أن اإلضراب يأتي بسبب صعوبة االستمرار 
الطاقية،  املواد  تعرفها  املهولة التي  الزيادات  إثر  التوزيع  في 
وخاصة الغازوال، مشيرة إلى غالء قطع الغيار وكل ما يرتبط 
اإلشكال  عن  ناهيك  التوزيع،  بعملية  الخاصة  باملستلزمات 
القانوني املتصل باملسؤولية املدنية على نقل القنينات، وطالبت 
الغاز بدعوى ارتفاع  الحكومة بالسماح لها برفع سعر قنينات 
إلى  باملهنيني  سيؤدي  املشكل  هذا  أن  معتبرة  البنزين،  أسعار 

ــالس  ــ ــ في غياب حلول للمشاكل التي يعرفها القطاع.اإلفـ
في هذا السياق، تقدم رشيد حموني، 
واالشتراكية  التقدم  فريق  رئيس 
إلــى  ــســؤال  ب ــنـــواب،  الـ بمجلس 
والتنمية  الطاقي  االنتقال  وزيرة 
حول  بنعلي،  ليلى  املــســتــدامــة، 
ــيــة الــتــي  ــر االســتــعــجــال ــي ــداب ــت ال
التي  والحلول  ــوزارة  الـ ستتخذها 
العالقة  سوف تعتمدها لحل املشاكل 
وتساءل عن  القطاع،  يعرفها  التي 
الوزارة  على  يتعني  التي  اإلجــراءات 
ــخــاذهــا لــضــمــان تــزويــد  املــعــنــيــة ات
املواطنني بالغاز خالل أيام اإلضراب.

منيب تدعو إلى تأميم 
قطاع المحروقات

الرباط. األسبوع
  

ما  أن  منيب،  نبيلة  البرملانية  اعتبرت 
على  يفرض  »الســامــيــر«  شركة  فــي  حصل 
قطاع  تــأمــيــم  فــي  جــديــا  التفكير  ــة  ــدول ال
لتأمني  ــة  ــدول ال بيد  وجعله  ــات،  املــحــروق
التكاليف  في  والنقص  امللحة  الحاجيات 
الخارج  من  مكررا  النفط  شراء  عن  الناتجة 

بدل تكريره في املغرب كما كان سابقا.
وأكدت منيب أن تفويت أصول »السامير« 
للدولة يعتبر فرصة لتصحيح الخطأ الناتج 
والعمل  األمــر  تــدارك  عبر  الخوصصة،  عن 
مللكية  جديد  مــن  الشركة  استرجاع  على 
تكرير  في  الدولة  تحكم  أن  مبرزة  الدولة، 
ال  ملحة  ضــرورة  أصبح  املستورد  النفط 
تقبل التأجيل لتوفير شروط إمداد االقتصاد 
املــادة  بهذه  املحلي  واالستهالك  الوطني 
الحيوية، وتخفيض األسعار التي ال تناسب 

القدرة الشرائية لعموم املواطنني.
وطالبت منيب في سؤال كتابي إلى وزير 
التجارة والصناعة، بالكشف عن اإلجراءات 
التي ستتخذها حكومة أخنوش لضمان األمن 
الطاقي للمغرب، ومعالجة األثار املترتبة عن 
الناجمة  واالجتماعية  القتصادية  األوضاع 
عن الوضعية التي تعرفها شركة »السامير«، 
»الســامــيــر«  خــوصــصــة  أن  وأوضـــحـــت 
لها  كانت  فيها،  حصلت  التي  واالختالالت 
عن  أسفرت  حيث  باهظة،  اجتماعية  كلفة 
االقتصادي،  املستوى  على  كبيرة  أضــرار 
وعلى مستوى األمن الطاقي للمغرب، وعزز 
الشركة  تدبير  الخطيرة في  التجاوزات  ذلك 
دخولها  إلى  أدت  والتي  خوصصتها،  بعد 

مسطرة التصفية القضائية.
شركة  لدى  أنه  إلى  منيب  وأشــارت 

»ال سامير« قدرة تخزينية كبيرة 
وضع  وهــو  مستغلة،  غير 

فرص  ضــيــاع  عنه  نتج 
ــى املــغــرب،  مــهــمــة عــل
هوى  حــني  خصوصا 
خالل  الــبــتــرول  سعر 
أزمـــة »كــورونــا« إلى 

دوالرا   20 حوالي 
للبرميل.

دفاع رشيد الفايق يطالب باستدعاء والي جهة فاس 
الرباط. األسبوع

الفايق،  رشيد  السابق  البرملاني  دفاع  تقدم 
عامة،  أمــوال  وتبديد  فساد  قضية  في  املعتقل 
بملتمس الستدعاء أسماء نافذة في القضية، من 
سلطة  ورجــال  مكناس،  فاس  جهة  والي  بينهم 

سابقني وحاليني بجماعة أوالد الطيب.
وطالب دفاع الفايق هيئة املحكمة، بإبطال قرار 
النيابة العامة املتعلق بإحالة امللف مباشرة على 
الجلسة دون املرور عبر قاضي التحقيق، وإلغاء 
مسطرة  أن  معتبرا  للمتهمني،  املوجهة  التهم 
املتابعة عرفت مجموعة من الخروقات الحقوقية 

الناتجة عن قرار اإلحالة املباشرة للمتهمني.
تسريع  سبب  عــن  الــفــايــق  دفـــاع  وتــســاءل 
على  إحالتهم  دون  معه  ومن  الفايق  محاكمة 
قاضي التحقيق رغم عدم وجود حالة التلبس، 
و84  ورقة   660 يتضمن  الذي  امللف  وضخامة 

مصرحا.

الدفاع  طلب  في  النظر  تأجيل  الهيئة  وقررت 
حيث  الترابيني،  املسؤولني  باستدعاء  املتعلق 
املحاكمة،  أطـــوار  خــالل  الــقــرار  اتــخــاذ  سيتم 
أو  القضية  سيفيد  حضورهم  كان  إذا  خاصة 

سيقدم إضافة للملف.
القضية  فــي  البت  تأجيل  املحكمة  وقـــررت 
رافضة تمتيع املتهم الرئيسي رشيد الفايق ومن 

معه، بالسراح املؤقت للمرة الرابعة.

الفايقزنيبر

منيب

بنعلي

نقابة المؤسسة المحمدية تطالب بتدخل وزير العدل
الرباط. األسبوع

الوطنية  للنقابة  الوطني  املكتب  دعــا 
لألعمال  املحمدية  املؤسسة  ملستخدمي 
العدل، وزير  وموظفي  لقضاة  االجتماعية 
التدخل  إلى  وهبي،  اللطيف  عبد  العدل 
يتعرض  ــذي  ال القسري  التهجير  لوقف 
مديري  طــرف  من  املستخدمني  بعض  له 
لوضع  عليهم  الضغط  عبر  املركبات،  تلك 
طلبات انتقال للمحاكم بدون سند قانوني.
املؤسسة،  لذات  النقابي  املكتب  وطالب 
الــحــوار  ــي  ف الــنــقــابــة  ممثلي  بــإشــراك 

تعديالت  بإخراج  والتعجيل  االجتماعي 
باملستخدمني  الخاص  األساسي  النظام 
مجلس  طــرف  مــن  عليها  املصادقة  بعد 

التوجيه واملراقبة.
العشوائي  التسيير  املكتب  وانتقد 
االجتماعية،  للمؤسسة  التابعة  للمركبات 
عليها  أصبحت  التي  الكارثية  والوضعية 
مركبات كل من تيط مليل، سطات ومركب 
ثالث  فاقت  ملدة  خدماته  وتجميد  الرباط، 
من  املستخدمني  بعض  وحرمان  سنوات 
منذ  واملكتسبة  املستحقة  تعويضاتهم 
املبرر من طرف  بالتأخير غير  مدة، منددا 
مصلحة تدبير املوارد البشرية في إخراج 
باملستخدمني  الخاصة  الترقية  قــرارات 

العامة  اإلدارة  محذرا   ،2019 سنة  منذ 
للمؤسسة من مغبة استمرارها في النهج 
ــاألدوار  ب االستخفاف  خــالل  من  الحالي 
الحوار  مأسسة  في  والتماطل  النقابية 

االجتماعي بشكل جدي ومنتج للحلول.
كما دعا املكتب الوطني للنقابة الوطنية 
لألعمال  املحمدية  املؤسسة  ملستخدمي 
الــعــدل،  ومــوظــفــي  لقضاة  االجتماعية 
توحيد  إلــى  واملناضلني،  املناضالت  كل 
الــصــفــوف واالســتــعــداد  الــجــهــود ورص 
تعلن  ســوف  التي  النضالية  للمحطات 
عنها النقابة الوطنية ملستخدمي املؤسسة 
في حالة عدم التفاعل مع »مطالبها العادلة 

واملشروعة«.

إقبار التقارير االستطالعية داخل البرلمان

الرباط. األسبوع
 

االستطالعية  التقارير  مناقشة  عــدم  الــنــواب  مجلس  قــرر 
التداول في املوضوع  املنجزة خالل الوالية السابقة بعدما تم 
التقارير  خالل اجتماع ملكتب املجلس والوقوف على مضامني 

االستطالعية السابقة خالل الفترة ما بني 2016 و2021.
التقارير  خالصات  مناقشة  فــإن  الــنــواب،  مجلس  وحسب 
مسؤولني  وتعيني  مجهودات  تتطلب  السابقة  االستطالعية 
الحالية  البرملانية  اللجان  على  عرضها  قبل  ومقررين  عليها 
لدراستها، مما يصعب تحقيقه في ظل الظروف الراهنة وكثرة 

املواضيع والقضايا.

هذه  إنجاز  عملية  تطلبته  الذي  والوقت  الجهد  من  وبالرغم 
املجلس  أرشيف  في  أصبحت  أنها  إال  االستطالعية،  التقارير 
للعموم  بعرضها  السابقة  البرملانية  اللجن  التزام  عدم  بسبب 
عرض  أو  بها،  خرجت  التي  والتوصيات  الخالصات  وتقديم 
القضائية  الجهات  على  اخــتــالالت  تتضمن  التي  التقارير 

املختصة للبت فيها.
نهاية  خالل  وعد،  قد  السابق  النواب  مجلس  رئيس  وكان 
الوالية البرملانية، بنشر جميع التقارير االستطالعية التي تتعلق 
وتنقالت  مصاريف  تتطلب  والتي  مهمة،  وقضايا  بمواضيع 
ومجهودات كبيرة، من أبرزها تقرير اللجنة االستطالعية حول 
قطاع املحروقات، واللجنة املكلفة بصفقات »كورونا«، وبمديرية 
األدوية، والخدمات الجمركية، وقطاع االئتمان، ومكتب التكوين 

املهني وإنعاش الشغل.
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كـواليـس  األخبــار

تحركات لتأسيس 
تحالف يساري 

جــــــديد
الرباط. األسبوع

األمــن  هلل،  بنعبد  نبيل  ــد  أك
العام لحزب التقدم واالشتراكية، 
تقارب  لتحقيق  مــؤشــر  وجـــود 
االشــتــراكــي  حـــزب  مــع  محتمل 
فيدرالية  من  املنسحب  املوحد، 
اليسار، وقال خالل ندوة صحفية 
مع  اتفق  أنه  حزبه،  بمقر  عقدها 
نبيلة منيب، األمينة العامة لحزب 
االشتراكي املوحد، قصد عقد لقاء 
املقبلة، وفي  األيام  مشترك خالل 
حال تم االتفاق على مجموعة من 
األمور، وسمحت الظروف، سيتم 
التنسيق  أجــل  من  لــقــاءات  عقد 
مستقبال بن الحزبن، معبرا عن 
اليسار  قــوى  توحيد  في  رغبته 

وتجاوز الخالفات.
قررت  قد  منيب  نبيلة  وكانت 
اليسار  فيدرالية  عن  االنشقاق 

قبل  ــراطــي  ــمــق ــدي ال
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ االنـ
املـــــاضـــــيـــــة، 
رافـــــــــضـــــــــة 
مــــــــشــــــــروع 
في  االنـــدمـــاج 

حزب واحد.

الرباط. األسبوع

أكدت املندوبية السامية للتخطيط، 
االستداللي  الرقم  أن  لها،  تقرير  في 
لألثمان عند االستهالك، سجل ارتفاعا 
مــاي  شــهــر  ــالل  خـ  %  0.3 بنسبة 
املاضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، 
ارتفاع  إلى  يعزى  االرتفاع  هذا  وأن 
الرقم االستداللي للمواد غير الغذائية 
بـ 0.6 % وانخفاض الرقم االستداللي 
يوضح   ،%  0.2 بـ  الغذائية  للمواد 

تقرير املندوبية. 
في  ارتــفــاعــا  املــنــدوبــيــة  وسجلت 
 %  0.3 بنسبة  املــحــروقــات  أســعــار 
وأثمان الزيوت والدهنيات بـ 8.5 %، 
واللحوم بـ 2.3 %، والخبز والحبوب 
بـ 0.7 % خالل الفترة ما بن شهري 
أبريل وماي، بينما سجلت انخفاضات 
في بعض املواد الغذائية مثل الخضر 

 ،%  6.0 ـــ  ب ــه  ــواك ــف وال  ،%  8.0 ـــ  ب
 ،%  5.6 بـ  البحر  وفــواكــه  والسمك 
والحليب والجنب والبيض بـ 0.3 %.

للمندوبية  إخبارية  مذكرة  وحسب 
تسجيل  تم  فقد  للتخطيط،  السامية 

أهم االرتفاعات في األثمان في مراكش 
 %  0.6 بـ  القنيطرة  وفي   ،%  0.8 بـ 
ووجدة  البيضاء  والــدار  أكادير  وفي 
وفي   ،%  0.5 بـــ  وســطــات  ــاط  ــرب وال
تسجيل  تم  بينما   ،%  0.4 بـ  مكناس 
 ،%  1.5 بـ  الداخلة  في  انخفاضات 

 ،%  0.6 بـــ  أسفي   ،%  1.2 بـــ  فــاس 
العيون بـ 0.5 %، الحسيمة بـ 0.3 % 

وفي كلميم بـ 0.2 %.
للمواد  التغير  نسب  تراوحت  وقــد 
غير الغذائية ما بن ارتفاع قدره 0.1 % 
بالنسبة للمواصالت والصحة، و14.0 
% بالنسبة للنقل، مشيرة إلى أن نفس 
الفترة من السنة املاضية سجل الرقم 
االستهالك  عند  لألثمان  االستداللي 
ماي  شهر  خــالل   %  5.9 بـ  ارتفاعا 
عن  االرتــفــاع  هــذا  نتج  حيث   ،2022
تزايد أثمان املواد الغذائية بـ 8.4 % 
وأثمان املواد غير الغذائية بـ 4.1 %.

التضخم  مؤشر  يكون  وبالتالي، 
ذات  املــواد  يستثني  الــذي  األساسي، 
التقلبات  ذات  واملواد  املحددة  األثمان 
ــالل شهر ماي  ــرف خ ع قــد  الــعــالــيــة، 
2022، ارتفاعا بنسبة 1.2 % باملقارنة 
 %  5.6 وبـــ   2022 أبــريــل  شهر  مــع 

باملقارنة مع شهر ماي 2021.

تقرير رسمي يؤكد ارتفاع أسعار الحبوب والخبز

الحليمي

بنعبد هللا

المنصوري تدعو إلى مراجعة قوانين التعمير 
الرباط. األسبوع

ــراء  ــ ــزه ــ ــت فـــاطـــمـــة ال ــف ــش ك
التراب  إعداد  وزيرة  املنصوري، 
والتعمير واإلسكان، عن  الوطني 
تعقيدات في مسطرة التعمير التي 
تمر من عدة مراحل والتي تتطلب 
املتدخلن  وعشرات  سنوات،   6
الحصول  أجل  من  واإلمضاءات 
إلى  داعية  التعمير،  وثائق  على 
إعادة النظر في القوانن املتعلقة 
املساطر  وتبسيط  القطاع  بهذا 
للمواطنن  التصاميم  ومــنــح 

مجانا.
جلسة  في  املنصوري  وقالت 
الـــوزارة  أن  الــنــواب،  بمجلس 
ــات  ــدوري وجــهــت الــعــديــد مــن ال
الحضرية  الوكالة  مسؤولي  إلى 
أجل  من  الجهوية،  واملفتشيات 
العالم  البناء في  تبسيط مساطر 
القروي في إطار القانون املتعلق 
على  التشديد  وعــدم  بالتعمير، 

الوثائق  بخصوص  املواطنن 
التقنية واإلدارية غير الضرورية، 
من  ــهـــدف  الـ أن  ــى  ــ إل ــرة  مــشــي
العالم  في  البناء  رخصة  فرض 
القروي هو الحرص على سالمة 
الساكنة والحفاظ على االنسجام 
أن  وأضافت  والترابي،  املجالي 
برامج  بوضع  ستقوم  ــوزارة  الـ
التنمية  على  أثر  ذات  عملياتية 

القروي،  العالم  في  عــام  بشكل 
بخصوص  تسهيالت  وتــقــديــم 
اإلداريـــة  واإلجــــراءات  املساطر 
وملفات  الطلبات  تكوين  عند 
للسكن  املــخــصــصــة  الـــرخـــص 
باملجال القروي، وتحديد مدارات 
بوثائق  املغطاة  غير  الــدواويــر 
من  الساكنة  لتمكن  التعمير 

البناء دون اشتراط املساحة.

الرباط. األسبوع

األجرة  سيارات  ومهنيو  سائقو  عبر 
املاضي،  األربعاء  يوم  البيضاء،  بالدار 
الذي  التزايد  من  وتذمرهم  عن سخطهم 
شبه  بشكل  املحروقات  أسعار  تعرفه 

يومي.
والسائقن  السيارات  ــاب  أرب ونظم 
املهنين، وقفة احتجاجية وسط العاصمة 
خاللها  رفــعــوا  للمملكة،  االقتصادية 
الصاروخية  باالرتفاعات  تندد  شعارات 
محملن  املحروقات،  ألسعار  واملتتالية 
رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مسؤولية 

الغالء.
الحكومة  وندد املحتجون بعدم تدخل 
أسعار  سببتها  التي  ــة  األزم من  للحد 
سيارات  لقطاع  بالنسبة  املــحــروقــات 
األجـــرة، واصــفــن الــدعــم الـــذي تقدمه 
التي ال تساعد على مواجهة  بـ»الصدقة 
الزيادات التي تعرفها أثمان الغازوال«، 

بــإيــجــاد حــل جـــذري ملشكلة  وطــالــبــوا 
الغالء، عبر تسقيف األسعار، والغازوال 
وهامش  الضرائب  وتخفيض  املهني، 
مصفاة  تشغيل  وإعــادة  الشركات،  ربح 

»السامير«، والبحث عن حلول جدية.
وقــفــة  أول  ــة  ــف ــوق ال هـــذه  وتــعــتــبــر 
التنسيقية  إلــيــهــا  دعـــت  احتجاجية 
الوطنية لقطاع سيارات األجرة باملغرب 
البيضاء  الـــدار  جهة  واليــة  مقر  أمــام 
سطات، رغم إقرار الدعم الحكومي، وذلك 

احتجاجا على غالء املحروقات.
مـــن جــهــتــه، دعـــا املــكــتــب الــوطــنــي 
ــارات  لــلــنــقــابــة الــوطــنــيــة لــقــطــاع ســي
للشغل  الوطني  لالتحاد  التابع  األجرة 
حلول  إيجاد  إلــى  الحكومة،  باملغرب، 
الغالء  أزمة  من  للخروج  وشاملة  عملية 
الفاحش وغير املبرر ألسعار املحروقات، 
املالي  الدعم  مستوى  من  بالرفع  مطالبا 
يتناسب  بشكل  النقل  ملهنيي  املخصص 
في  الصاروخية  املستمرة  ــزيــادات  وال

أسعار املحروقات.

الرباط. األسبوع 

عبر العديد من أفراد الجالية املغربية املقيمن 
ارتفاع  من  استيائهم  عن  وفرنسا،  إسبانيا  في 
أسعار تذاكر الرحالت البحرية على منت البواخر 

وميناء  بإسبانيا  الخضراء  الجزيرة  ميناء  بن 
أورو، حيث  و650   560 لـ  بعدما وصلت  طنجة، 
أسعار  بــرفــع  البحرية  املــالحــة  شــركــات  قــامــت 
خلف  الذي  الشيء  مسبوق،  غير  بشكل  التذاكر 
الراغبن في  صدمة كبيرة في صفوف املهاجرين 
قضاء عطلة الصيف باململكة، حيث من املتوقع أن 
خالل  أورو   700 لـ  البواخر  تذاكر  أسعار  تصل 

األضحى  عيد  عطلة  حلول  مــع  يوليوز،  بــدايــة 
التذاكر لقضاء  ارتفاع الطلب على  املبارك نتيجة 

عطلة عيد األضحى باملغرب.
وبرر وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، 
خالل جلسة بمجلس النواب، االرتفاع في أسعار 
في  املسبوق  غير  باالرتفاع  البحرية،  الرحالت 

أثمنة املحروقات على املستوى العاملي.

زيادات في تذاكر الرحالت البحرية تصدم أفراد الجالية

الرباط. األسبوع

ــة، أن  ــع ــطــل أفــــــادت مـــصـــادر م
الفيدرالية الوطنية لوكاالت األسفار، 
تعرف »وضعية غير قانونية« للمكتب 
املسير لها، بسبب استمرار الرئيس 
توفره  عدم  رغم  الرئاسة  في  الحالي 
على الوصل القانوني من السلطات.

أن  املـــصـــادر،  ذات  ــحـــت  وأوضـ
للفيدرالية  الحالي  الرئيس  »وضعية 
الوطنية غير قانونية«، لكونه ال زال 

لجهة  الجهوية  الجمعية  يــتــرأس 
واضح  تناقض  في  فاس-مكناس، 
للفيدرالية،  األســاســي  القانون  مع 
17، الجمع بن  الذي يمنع في املادة 
املنصبن، حيث تقول الفقرة الثانية 
الفيدرالية  »رئيس  ــادة:  امل هــذه  من 
لجمعية  رئيسا  يكون  أن  يمكن  ال 
عليه  ويفرض  واليته،  خالل  جهوية 
الجهوية  املسؤولية  من  االستقالة 

لكي يترشح لرئاسة الفيدرالية«.
ــى أن  إل ــارت نفس املــصــادر  وأشـ
رئيس فيدرالية وكاالت األسفار تولى 
في  مؤقت  بشكل  الفيدرالية  رئاسة 

مرحلة  لتدبير   ،2020 نونبر  شهر 
عام  جمع  عقد  أفــق  فــي  انتقالية 
الرئاسة  في  استمر  لكنه  انتخابي، 
لعدة أشهر مخالفا القانون األساسي.
- حسب  ــر  ــ األم فــي  ــب  ــري ــغ وال
الــرئــيــس  أن   - نفسها  املـــصـــادر 
الحالي يدبر شؤون الفيدرالية باسم 
محمد السماللي، ويحمل اسما آخر 
السوسي،  السمالني  محمد  هــو 
أن  ملــســؤول  يمكن  هــل  متسائلة: 
باسمن  مهنية  مــؤســســة  يسير 
مختلفن، ويوقع على قرارات مهنية 

ومعامالت بنكية بهويتن؟

ملوضوع  املصادر  ذات  وتطرقت 
عدم قبول دعوى قضائية في املحكمة 
االبتدائية بالدار البيضاء للطعن في 
يتناقض  بشكل  للفيدرالية  رئاسته 
مع النظام األساسي، وقبوله عضوا 
للسياحة  الوطنية  الكونفدرالية  في 
بالرغم من عدم توفره على االعتراف 
رئيس  أن  قائلة  السلطات،  قبل  من 
منصبا  يشغل  بدوره  الكونفدرالية 
للمجلس  رئاسته  في  يتمثل  آخــر 
وهو  بمراكش،  للسياحة  الجهوي 

ما يتنافى مع القانون األساسي.

اتهام رئيس فيدرالية وكاالت األسفار باستعمال اسمين مختلفين واالستحواذ على الرئاسة

السماللي

أصحاب »الطاكسيات« يحملون الحكومة 
مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات

المنصوري
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هكذا دعمت الجزائر 
إيمانويل ماكرون 

خوفا من مارين لوبان

املسافة  على  والجزائر  املغرب  كان 
فرنسا  مع  العالقات  نفسها بخصوص 
على  وأمــنــيــا،  واقــتــصــاديــا  سياسيا 
األقل إلى حدود شهر شتنبر من العام 
املاضي، وذلك عندما أعلنت فرنسا عن 
املمنوحة  التأشيرات  حصة  تقليص 
للجزائريني واملغاربة والتونسيني على 
حــد ســواء، بــدعــوى عــدم تــعــاون هذه 
مهاجريها  إعادة  في  فرنسا  مع  الدول 
التي  الخطوة  وهــي  النظاميني،  غير 

مبكرة  انتخابية  حملة  بداية  اعتبرت 
هذا  ومنذ  ماكرون،  إيمانويل  للرئيس 
باريس  بني  العالقة  دخلت  ــراء،  اإلجـ
قابلته  وجمود،  برود  مرحلة  والرباط 
البلدين  بني  الدبلوماسي  النشاط  قلة 

منذ ذلك التاريخ إلى اليوم. 
وعلى عكس ذلك، تصاعدت الحرارة، 
قصري  بــني  كالبركان  وانفجرت  بــل 
ــيــزيــه، عــنــدمــا شكك  ــل املـــراديـــة واإلي
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
وفــي   ،2021 ــر  ــوب ــت أك شــهــر  خـــالل 
في  مقصودة،  بدت  تصعيدية  خطوة 
االستعمار  قبل  جزائرية  أمــة  وجــود 
هذه  وكانت   ،)1962-1830( الفرنسي 
للحكومة  يمكن  ما  أقصى  التصريحات 
إجــراءات  فاتخذت  تحمله،  الجزائرية 
يتوقعها،  الفرنسي  الــطــرف  يكن  لــم 

الجزائري  السفير  استدعاء  غرار  على 
لــلــتــشــاور، ومــنــع عــبــور الــطــائــرات 
ــواء  األجـ ــن  م الفرنسية  العسكرية 
وتقليص  مــالــي،  نــحــو  ــة  ــري ــجــزائ ال

شحنات القمح املستوردة منها.
الفرنسي،  الخارجية  وزير  لعب  وقد 
جون إيف لودريان، دور رجل اإلطفاء، 
عندما توجه إلى الجزائر في 29 دجنبر 
2021، للقاء الرئيس عبد املجيد تبون، 
أعرب  وقــد  عنها،  يعلن  لم  ــارة  زي في 
خاللها عن رغبة بالده في »إذابة الجليد 
الجزائر،  مع  الحاصل  التفاهم«  وسوء 
السفير  بعودة  الزيارة  هذه  وسمحت 
5 يناير  فــي  بــاريــس  ــى  إل الــجــزائــري 
2022، بعد ثالثة أشهر من استدعائه، 
ما شكل أول خطوة من الجزائر للقبول 
باريس،  إليها  سعت  التي  بالتهدئة 

بني  مكاملة  أول  جرت  يناير،   29 وفي 
الرئيسني ماكرون وتبون بعد أشهر من 
الفرنسي  الرئيس  فيها  استغل  األزمة، 
ــي،  ــ األوروب ــاد  ــح االت ملجلس  ــرأســه  ت
الجزائري  لنظيره  الــدعــوة  لتجديد 
األوروبية«  اإلفريقية  »القمة  بحضور 
ببروكسيل، وبحثا آفاق انعقاد »اللجنة 

العليا املشتركة«.
االنتخابية  الحملة  بدأت  ذلك،  وبعد 
خيبة  من  الرغم  على  لكن  الفرنسية، 
الرئاسية  الوالية  خلفتها  التي  األمــل 
الحكومة  نفس  فــي  ملــاكــرون  ــى  األولـ
بني  الخالفات  إلى  بالنظر  الجزائرية 
البلدين في عدة قضايا وملفات، إال أن 
زعيمة  فوز  أن  يغير من حقيقة  لم  ذلك 
اليمني املتطرف مارين لوبان برئاسيات 

فرنسا، كان سيمثل أسوأ احتمال 

عندما كانت األزمة املغربية األملانية ىلع أشدها، 
التاريخية  الذاكرة  حول  الجزائري  الفرنسي  والصراع 
يف أوجه، نشرت شبكة DW األملانية، تحليال إخباريا 
يف  وأعطابه  الفرنسي  األملاني  »املحرك  بعنوان: 
رمال الصحراء«، أكدت من خالله وجود توجه داخل االتحاد األوروبي 
يهدف إلى تعزيز أملانيا عالقاتها مع املغرب وتجاوز الخالف بينهما 
مقابل التصالح الفرنسي الجزائري من أجل تجاوز الجفاف الذي أصبح 
يطبع العالقات بين ضفتي البحر األبيض املتوسط، وأيضا لتجنب 

تغلغل النفوذ الصيني والروسي يف منطقة املغرب العربي.
يف  فيليه«  »دويتشه  العاملية  اإلعالمية  الشبكة  أصابت  لقد 
أصبحت  التي  األملانية،  املغربية  العالقات  بخصوص  تحليلها 
العالقات  بخصوص  أما  املاضية،  السنة  نهاية  منذ  طبيعية 

بوادر  مؤخرا  وقد ظهرت  معلقة،  زالت  فما  الفرنسية،  الجزائرية 
انفراج بين البلدين، خصوصا بعد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا 
من  الجديد  اإلسباني  املوقف  وكذلك  ثانية،  لوالية  األنوار  لبالد 
قضية الوحدة الترابية للمغرب والداعم ملقترح الحكم الذاتي الذي 
املغربية،  الصحراء  حول  املفتعل  للنزاع  كحل  املغرب  يقترحه 
من  معزولة  وجعلها  الشرقية  الجارة  ىلع  الخناق  ضيق  والذي 
العالقات  تتحسن  فهل  الجغرافية..  لحدودها  الغربية  الناحية 
الجزائرية الفرنسية ىلع حساب املغرب، أم أن املغرب سيستمر 
يف حصد األخضر واليابس دبلوماسيا؟ وهل تكون فرنسا محور 
صراع جديد بين املغرب والجزائر، أم أن التقارب الفرنسي الجزائري 
ذات  االنتخابية  القاعدة  ماكرون هدفها جلب  من  مجرد خدعة 

األصول الجزائرية يف فرنسا ؟

فرنسا بين تودد الجزائر وبرود المغرب

سعد الحمريأعد الملف: 

ما بعد تسونامي 
االنتخابات التشريعية
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يمكن تخيله بالنسبة للجزائريني، على 
اعتبار أن الجزائر تملك أكبر جالية في 
فرنسا جزء منها يحق له التصويت، أو 
ما يعادل نحو 1.2 مليون ناخب، وهي 

كتلة تصويتية ال يستهان بها.
الخارجية  وزير  زيــارة  لعبت  وربما 
إلــى  واملــفــاجــئــة  الــثــانــيــة  الفرنسية 
انتخابات  من  ــام  أي  4 بعد  الجزائر، 
الفرنسية  للرئاسيات  األولــى  الجولة 
وقبيل 10 أيام من الجولة الثانية، دورا 
في االقتراع، إذ أنها كانت حاملة لعدة 
يكون  أن  املستبعد  من  وليس  ملفات، 
دعم ماكرون ضد لوبان إحدى املسائل 
من خالل  ذلك  وتجلى  بحثها،  تم  التي 
الكبير،  بــاريــس  مسجد  عميد  ــوة  دع
للتصويت  املسلمني  الزيارة،  هذه  بعد 
مارين  ضد  ماكرون  إيمانويل  لصالح 
باريس  مسجد  أن  العلم  مــع  لــوبــان، 
التي  الجزائر،  بتمويل  يحظى  الكبير 
عميد  تعيني  فــي  االعــتــراض  حــق  لها 
املسجد، الذي عادة ما يكون من أصول 

جزائرية.
كما أن برنامج لوبان، رئيسة الجبهة 
املتطرف(،  اليميني  )الحزب  الوطنية 
املهاجرين  على  يضيق  لطاملا  ــذي  ال
يخدم  ال  )بــرنــامــجــهــا(  واملــســلــمــني، 
جالية  تملك  التي  الــجــزائــر  مصالح 
4 ماليني جزء منهم  كبيرة تقدر بنحو 
مجنسون وآخرون يملكون حق اإلقامة 
بدون  بالقليلة  ليست  ونسبة  الدائمة، 
وثائق إقامة، لذلك فهزيمة مارين لوبان 
دعمها  ولكن  للجزائر،  انتصارا  تعتبر 

ملاكرون ال بد أن يكون له ثمن. 
وعلى خالف الجارة الشرقية، لم تقم 
أن  علنية من شأنها  دعوة  بأي  الرباط 
تشير إلى دعم هذا املترشح أو ذاك، بل 
أخذت مسافة من االنتخابات الرئاسية 
الناحية  مــن  األقـــل  على  الفرنسية، 

الرسمية.

دعم جزائري لماكرون 
وتلهف إلى تطبيع 

العالقات بعد فوزه 
في االنتخابات الرئاسية 

مقابل انتظار الرباط ما 
ستفسر عنه االنتخابات 

التشريعية الفرنسية

رئاسية  بــواليــة  مــاكــرون  فــوز  بعد 
بني  الــتــفــاؤل  درجـــة  تباينت  ثانية، 
املستجد  بــهــذا  ــر  ــجــزائ وال ــرب  ــغ امل
فيه  كانت  الــذي  الوقت  ففي  القديم.. 
العاهل  بها  بعث  التي  التهنئة  رسالة 

إلى  الــســادس  محمد  املــلــك  املغربي 
من  وخالية  رسمية  الفرنسي،  نظيره 
بني  العالقات  مستقبل  رسم  محاولة 
بها  بعث  التي  البرقية  كانت  البلدين، 
حيث  ذلك،  خالف  الجزائري  الرئيس 
الجارة  تعقده  عما  وتعبر  قوية  كانت 
ملاكرون  الثانية  الوالية  على  الشرقية 
من آمال.. فقد بعث الرئيس الجزائري 
عن  تعبر  ال  ببرقية  تبون  املجيد  عبد 
دعوة  شكلت  إنها  بل  فقط،  التهنئة 
البلدين،  بني  العالقات  عودة  لتسريع 
»األناضول«  أنباء  وكالة  كتبت  وقد 
الجزائري  الرئيس  رسالة  على  معلقة 
يوم 28 أبريل 2022 ما يلي: ))شكلت 
املجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  دعوة 
إيمانويل  الفرنسي  لنظيره  تــبــون 
ماكرون، إلى زيارة بالده »قريبا« عقب 
مفاجأة  ثانية،  رئاسية  بوالية  فــوزه 
املسبوقة  غير  األزمـــة  ــى  إل بالنظر 
البلدين  بني  بالعالقات  عصفت  التي 
أكثر  أن  ذلك  املاضي،  الخريف  خالل 
تتعافى  أن  يتوقع  يكن  لم  املتفائلني 

بهذه  والجزائر  فرنسا  بني  العالقات 
السرعة، رغم أنه سبقتها عدة خطوات 
يدعو  ــا  م الــجــانــبــني،  ــني  ب للتهدئة 
للتساؤل حول السر وراء هذه »القفزة« 
التي وصف  الدرجة  إلى  العالقات  في 
فيها تبون ماكرون، في رسالة التهنئة، 
بـ»الصديق العزيز«((، وتابعت الوكالة 
ارتياحه  عــن  تبون  ))عــبــر  التركية: 
بماكرون،  الشخصية«  »عالقته  لجودة 
بـ»الثقة«،  تتسم  أنها  اعتبر  والتي 
الشراكة  تطور  وصف  باملقابل،  لكنه 
ما  بـ»النسبي«،  الفرنسية  الجزائرية 
املستوى  على  رضــاه  عــدم  عــن  يعبر 

الذي وصلت إليه هذه الشراكة((.
ــوة مــاكــرون إلــى  ــط تــبــون دعـ وربـ
إطــالق  فــي  برغبة  الــجــزائــر،  زيـــارة 
في  الــتــقــدم  إلــى  تــدفــع  »ديناميكية 
وحــدد  الــكــبــرى،«  الـملفات  معالجة 
والعالقات  »الذاكرة  في  امللفات  هذه 
السياسية،  والـمشاورات  اإلنسانية، 
واالستشراف االستراتيجي، والتعاون 
الرئيس  يــنــس  ولـــم  االقـــتـــصـــادي«، 

الجزائري في اشتراط أن تنطلق هذه 
الشراكة من »احترام السيادة، وتوازن 
الـمصالح«، في إشارة إلى تصريحات 
ماكرون التي اعتبرت مسيئة للجزائر.
اإلخبارية  الوكالة  نفس  واعتبرت 
الرئاسية  الــواليــة  كــانــت  ))إذا  ــه  أن
األولى ملاكرون مرتبطة بعدة التزامات 
املتطرف  اليمني  طــرف  من  وضغوط 
الذي تتزايد شعبيته، فإن فوزه بوالية 
 - للتجديد  قابلة  غير   - ثانية  رئاسية 
تجعله متحررا من الضغوط االنتخابية 
تهجمه  أســبــاب  أحــد  تكون  قــد  التي 
أنه  وأضافت  الجزائر((،  تاريخ  على 
املنتظر أن  الذي كان من  الوقت  ))في 
يعلن ماكرون عن اعتذاره عن الجرائم 
االستعمارية التي ارتكبتها فرنسا في 
الجزائر، خاصة وأنه وصف االستعمار 
خالل  اإلنسانية«  ضد  »جريمة  بأنه 
إال   ،2017 سنة  في  االنتخابية  حملته 
اليمني  لوبي  ضغط  تحت  تراجع  أنه 

املتطرف((.
وحسب نفس الوكالة دائما، فقد أكدت 
أنه ))في واليته الثانية، يمكن ملاكرون 
أن يتخذ خطوات أكثر شجاعة في ملف 
الجزائر، وذلك  »الذاكرة املشتركة« مع 
لن يكون إال باعترافه باسم الجمهورية 
بــالده  استعمار  بجرائم  الفرنسية 
ما  وهـــذا  ســنــة،   132 طيلة  للجزائر 
رسالة  في  الجزائري  الرئيس  له  ملح 
ر  »أقــِدّ قــال  عندما  ملــاكــرون،  التهنئة 
الـمتاحة  التاريخية  الفرصة  أهمية 
والتكفل  املستقبل،  الستشراف  لنا 
فال  بطموحاتنا بشجاعة ومسؤولية«، 

يمكن إذن، للشراكة االستراتيجية 

كان املغرب والجزائر ىلع املسافة نفسها بخصوص العالقات مع فرنسا سياسيا واقتصاديا وأمنيا، 

ىلع األقل إلى حدود شهر شتنبر من العام املاضي، وذلك عندما أعلنت فرنسا عن تقليص حصة 

التأشيرات املمنوحة للجزائريين واملغاربة والتونسيين ىلع حد سواء، بدعوى عدم تعاون هذه 

الدول مع فرنسا يف إعادة مهاجريها غير النظاميين، وهي الخطوة التي اعتبرت بداية حملة 

انتخابية مبكرة للرئيس إيمانويل ماكرون، ومنذ هذا اإلجراء، دخلت العالقة بين باريس والرباط مرحلة 

برود وجمود، قابلته قلة النشاط الدبلوماسي بين البلدين منذ ذلك التاريخ إلى اليوم.

بعد فوز ماكرون بوالية رئاسية ثانية، تباينت درجة التفاؤل بين املغرب والجزائر بهذا املستجد 
القديم.. ففي الوقت الذي كانت فيه رسالة التهنئة التي بعث بها العاهل املغربي امللك محمد 

السادس إلى نظيره الفرنسي، رسمية وخالية من محاولة رسم مستقبل العالقات بين البلدين، 
كانت البرقية التي بعث بها الرئيس الجزائري خالف ذلك، حيث كانت قوية وتعبر عما تعقده الجارة 
الشرقية ىلع الوالية الثانية ملاكرون من آمال.. فقد بعث الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون ببرقية ال 

تعبر عن التهنئة فقط، بل إنها شكلت دعوة لتسريع عودة العالقات بين البلدين.

لوبانميالنشونزموربيكريس
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ملف  األسبوع

بني الطرفني أن تثمن إال بعد »معالجة 
جراح الذاكرة بشجاعة«((.

الجزائر  جعل  آخــر  عــامــل  وهــنــاك 
مع  ــات  ــعــاق ال تطبيع  وراء  تلهث 
فرنسا، وهو انفجار أزمة غير متوقعة 
مع إسبانيا عقب إعان رئيس الوزراء 
دعمه  عن  سانشيز،  بيدرو  اإلسباني 
طرحتها  التي  الــذاتــي  الحكم  لخطة 
الرباط قبل سنوات لتسوية النزاع في 

الصحراء.
غير أن ما لم تنتبه له وكالة األنباء 
الفرنسي  الرئيس  أن  هــو  التركية، 
الثانية،  واليته  في  يخسره  ما  لديه 
أمامه عدة توازنات داخلية  زالت  وما 
أجل  مــن  أنــه  وهــي  مراعاتها،  عليه 
الجزائرية  الفرنسية  العاقات  إعطاء 
وأخيرا  أوال  عليه  جــديــدة،  انطاقة 
التشريعية  النجاة من فخ االنتخابات 
وعليه  يونيو،  شهر  في  انعقدت  التي 

تحقيق أغلبية نيابية.
بها  قام  التي  الخطوات  عكس  وعلى 
املسافات  تقريب  أجل  من  املرادية  قصر 
تلتزم  الــربــاط  ظلت  األنـــوار،  بــاد  مــع 
بأنها  تفسيره  أمكن  ما  وهو  الصمت، 
االنتخابات  عنه  ستسفر  مــا  تنتظر 
التشريعية لتقوم بالخطوات املناسبة. 

تسونامي االنتخابات 
التشريعية الفرنسية 

الذي هدم كل ما كانت 
تعقد عليه الجزائر آمالها

بتلبية  الفرنسي  الرئيس  يقم  لــم 
له  وجه  الذي  الجزائري  نظيره  دعوة 
دعوة من أجل زيارة الجزائر، غير أنه 
التشريعية  االنتخابات  من  أيام  وقبل 
ــات بني  ــعــاق الــفــرنــســيــة، شــهــدت ال
مكثفة  دبلوماسية  اتصاالت  البلدين 
ــل بـــدايـــة صــفــحــة جــديــدة،  مـــن أجــ
الفرنسية  الخارجية  وزيرة  باشرتها 
وزير  مع  كولونا،  كاثرين  الجديدة، 
الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، 
وأكدا من خالها على نيتهما مواصلة 
العاقات  فــي  اإليجابية  الدينامية 
وغّرد  والجزائر،  فرنسا  بني  الثنائية 
العمامرة على »تويتر« قائا: ))تبادل 
مثمر مع زميلتي كاثرين كولونا حول 
آفاق شراكة متوازنة ومفيدة للطرفني، 
ــقــرار  وحــــوار مــعــّزز لــخــدمــة االســت
اإلقليمي  املستوى  على  ــار  ــ واالزده
والـــدولـــي((، وتــداولــت األخــبــار، أن 
))الوزيرين، كولونا والعمامرة، تطّرقا 
حيث  وليبيا،  مالي  في  ــات  األزم إلى 
»بــارخــان«،  الفرنسية  القوة  تسعى 
في  واملنتشرة  للجهاديني،  املناهضة 
قواعدها  إغاق  إلى  الساحل،  منطقة 
شمال  فــي  تقدما  األكــثــر  العسكرية 
ــدة بني  ــي، وســـط تــوتــرات شــدي ــال م
وكالة  )املــصــدر:  وباماكو((  باريس 

فرانس بريس/ 14 يونيو 2022(.
من  أيــام  أربعة  بعد  األمــر  تطور  ثم 
التواصل الهاتفي بني وزيري خارجية 
هاتفي  اتصال  إلى  وفرنسا،  الجزائر 
حيث  البلدين،  رئيسي  مستوى  على 
أجرى الرئيس عبد املجيد تبون مكاملة 

إيمانويل  الفرنسي  نظيره  مع  هاتفية 
ــان لــرئــاســة  ــي ــب ب ــس مـــاركـــون، وح
الطرفان  ))تــطــرق  فقد  الجمهورية، 
العاقات  إلى  الهاتفية،  املكاملة  خال 
ــديــن، مــؤكــديــن  ــل ــب الــثــنــائــيــة بــني ال
مع  خاصة  تعميقها،  على  عزمهما 
الرئيسني  بني  النظر  وجهتي  تقارب 
هــذه  دفــع  الكبير على  وتــوافــقــهــمــا 
العاقات إلى مستوى متميز، ال سيما 
ماكرون  الرئيس  انتخاب  إعــادة  بعد 
االتصال  سمح  كما  جــديــدة،  لعهدة 
الهاتفي باستعراض عدة ملفات، على 
في  والــوضــع  الساحل  ملفي  رأسها 
إقليمية  قضايا  إلى  باإلضافة  ليبيا، 

ودولية ذات االهتمام املشترك.
التواصل  هذا  قــراءات  تعددت  وقد 
أن  بعد  والجزائر  فرنسا  بني  القوي 
تأويله  تم  إذ  الزمن،  من  مــدة  توقف 
على أنه سعي من الجزائر للتودد إلى 
فرنسا، خاصة بعدما خسرت إسبانيا، 
وذلك بهدف البحث عن بدائل للسوق 
باستيراد  يتعلق  مــا  فــي  اإلسبانية 
)املصدر  بعض املنتجات األساسية(( 

هسبريس/ 15 يونيو 2022(.
وهو  مهم،  جانب  إغفال  تم  أنه  غير 
البلدين  بــني  االتــصــاالت  تكثيف  أن 
التشريعية  االنتخابات  عشية  جــاء 
ــصــال بني  الــفــرنــســيــة، وخــاصــة االت
الذي  والجزائري  الفرنسي  الرئيسني 
ــجــاري..  ال الشهر  مــن   18 ــوم  ي ــان  ك
االنتخابات  مــن  يــوم  قبل  كــان  فقد 
التشريعية، ومن هنا يظهر أنه كانت 
في  أخرى  مآرب  ماكرون  إليمانويل 
في  الرغبة  ليس  وهو  التقارب،  هذا 

جديدة،  صفحة  وبداية  صفحة  طي 
عواطف  بدغدغة  يتعلق  األمر  إن  بل 
فرنسا من أصول  الناخبة في  الكتلة 
التصويت ملصلحة  جزائرية من أجل 
مرشحي حزبه ال أقل وال أكثر، ومرة 
أخرى ظلت الرباط تراقب الوضع من 
بعيد - على األقل ظاهريا - دون أن تقوم 
املفاجأة حصلت  أن  غير  مبادرة،  بأي 
بعدما  التشريعية،  االنتخابات  في 
بالتسونامي،  نتائجها  تسمية  تمت 
الرئيس  حزب  فيها  خسر  التي  وهي 
الجمعية  في  املطلقة  الغالبّية  ماكرون 
انعدام  بفترة  ُينذر  ما  وهو  الوطنية، 
يقني وربما عدم استقرار، وقد لخصت 

الوضع  الكاثوليكية  »الكروا«  صحيفة 
أقل من  ))بعد  قائلة:  افتتاحّيتها،  في 
إيمانويل  انتخاب  إعــادة  من  شهرين 
الفرنسيني  تصويت  يحرم  مــاكــرون، 
االنتخابات  من  الثانية  الجولة  في 
من  الجمهورية  رئيس  التشريعية 

التحكم بالجمعية الوطنية((، بينما
ــارو«  ــغ ــي ــوف ــت صــحــيــفــة »ل ــون عــن
املجهول«،  نحو  بـ:»قفزة  افتتاحّيتها 
فقد  األملانية،  »دير شبيغل«  مجلة  أما 
بـ:»فرنسا  مقاالتها  إحــدى  عنونت 
صّوتت وعاقبت ماكرون«. حّل تحالف 
لكن  الصدارة،  في  الفرنسي  الرئيس 
من  عــدد  ــزم  وُه مطلقة  أغلبية  بــدون 
كانوا  بورن  إليزابيث  حكومة  وزراء 

مرشحني لانتخابات.
األغلبية  االنتخابات  هذه  تمنح  لم 
ألي حزب، وقد اتسمت بتحقيق اليمني 
املتطرف تقدما كبيرا، وبتأكيد انقسام 
املشهد السياسي إلى ثاثة كتل: الوسط 

بقيادة إيمانويل ماكرون )245 نائبا، 
املتطرف  واليمني  »مــعــا«(،  تحالف 
نائبا، حزب   89( لوبان  مارين  بقيادة 
اليسار  وتحالف  الوطني(،  التجمع 
إلى  وصوال  الراديكالي  باليسار  بدًء 
نائبا( بقيادة جان   135( االشتراكيني 
الشعبي  )االتــحــاد  ميلونشون  لــوك 

البيئي واالجتماعي الجديد(.
ــذه  ــج ه ــائ ــت ن أن  يـــبـــدو  ــا  ــن ه ــن  مـ
الوضع  تزيد  التشريعية  االنتخابات 
بعض  توقعته  مــا  فبعكس  تعقيدا، 
بأن  قالت  التي  السياسية  التحاليل 
لديه  ليس  الثانية  واليته  في  ماكرون 
مع  يتقارب  أن  أراد  هو  إن  يخسره  ما 

الجزائر ويقدم لها بعض التنازالت، إال 
أن نتائج االقتراع ستضعه أمام ضرورة 
مراعاة  وضرورة  جديدة  تحالفات  عقد 
خاصة  األحــزاب،  تلك  زعماء  توجهات 
وأن الجزائر بالنسبة للفرنسيني تعتبر 
»قضية سياسية داخلية« ، كما يصرح 
الــدبــلــومــاســي الــفــرنــســي املــخــضــرم، 
الفرنسي  السفير  دريانكور،  كزافيي 
في  قــال  ــذي  ال الــجــزائــر،  فــي  السابق 
الفرنسية،  »لوفيغارو«  لصحيفة  حوار 
بعد أيام قليلة من فوز الرئيس ماكرون، 
هي  الجزائر  إزاء  فرنسا  ))سياسة  أن 

أيضا قضية سياسة داخلية((.
رؤيــة  فــا  املــغــرب،  ــا بخصوص  أم
مامح  ستكون  كيف  حــول  اآلن  لحد 
االنتخابات  بعد  فرنسا  مع  العاقات 
الــتــشــريــعــيــة، ولــعــل تــريــث الــربــاط 
ما  انتظار  في  كبيرة  لدرجة  مقصود 
في  التحالفات  خارطة  إليه  ستؤول 

عاصمة األنوار.

وكالة األنباء »األناضول«: ))يمكن ملاكرون أن يتخذ خطوات أكثر شجاعة يف ملف »الذاكرة 
املشتركة« مع الجزائر، وذلك لن يكون إال باعترافه باسم الجمهورية الفرنسية بجرائم استعمار 

بالده للجزائر طيلة 132 سنة، وهذا ما ملح له الرئيس الجزائري يف رسالة التهنئة ملاكرون، 
ر أهمية الفرصة التاريخية الـمتاحة لنا الستشراف املستقبل، والتكفل  عندما قال: »أقدِّ

بطموحاتنا بشجاعة ومسؤولية«، فال يمكن إذن، للشراكة االستراتيجية بين الطرفين أن 
تثمن إال بعد »معالجة جراح الذاكرة بشجاعة«((.

تبون
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كواليس  صحراوية

 

اعتداء سافر 
على منظمي امتحان 

بالداخلة الباكالوريا 
الداخلة. األسبوع

الصعيد  على  نوعها  من  ــى  األول هي  سابقة  في 
الوطني، تعرض رئيس مركز االمتحان بثانوية محمد 
خطير  لهجوم  له،  املرافق  والوفد  بالداخلة  السادس 
الخاص  املركز  وهــو   ،2022/6/22 األربــعــاء  يــوم 
بإجراء االمتحانات الوطنية لنيل شهادة الباكالوريا.
لحمل  واالستعداد  االمتحانات  من  االنتهاء  فبعد 
أوراق اختبار مادة علوم الحياة واألرض ونقلها إلى 
الجهوية  باألكاديمية  لالمتحانات  الجهوي  املركز 
للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، تعرض 
من  مباغت  لهجوم  ومرافقيه  االمتحان  مركز  رئيس 
طرف مجموعات مكونة من بعض املمتحنني وذويهم 
وجهات مجهولة)...(، حيث تم تكسير واجهة سيارة 
من  بوابل  باإلجراء  واملكلفني  املركز  رئيس  مرافق 
من  ومسمع  مــرأى  أمــام  والقذف  والسب  الحجارة 
والترابية،  األمنية  السلطات  فيهم  بمن  الجميع 
للكونفدرالية  املحلي  االتحاد  جعل  الذي  األمر  وهو 
الديمقراطية للشغل بالداخلة، يصدر بيانا تضامنيا 
محمد  بثانوية  االمتحان  رئيس  مــع  مشروطا  ال 
صحبة  لــه  تعرض  مــا  بشأن  التأهيلية  الــســادس 
أو  اإلداري  بالتدبير  املكلفني  التعليم  ورجال  نساء 
املسؤولني عن اإلجراء، من هجوم بالحجارة والسب 
الالزمة  األمنية  الحماية  بتوفير  مطالبني  والشتم، 
املهني  واجبهم  أداء  أثناء  التعليم  ورجــال  لنساء 
سواء  اإلشــهــاديــة،  االمتحانات  محطات  كل  خــالل 
رؤساء املراكز أو املكلفني باإلجراء، وكذا فتح تحقيق 
ضرب  يروم  الذي  الخطير  الحادث  مالبسات  ملعرفة 

ونزاهة ومصداقية هذا االستحقاق الوطني.

منتدى الداخلة يغضب الجزائر ويكرس التعاون مع إسبانيا
عبد اهلل جداد. الداخلة

لالستثمار  املغرب-إسبانيا  منتدى  يعتبر 
بعير  ظهر  قسمت  التي  القشة  بمثابة  بالداخلة 
صمتها  عن  جديد  من  تخرج  وجعلتها  الجزائر 
عمار  الشارد،  الدبلوماسي  تصريح  خالل  من 
ــزاع الــصــحــراء واملــغــرب  ــن ــي، »املــكــلــف ب بــالن
وتلويحه  األزمات  إثارة  في  العربي«، واملختص 

بالحرب على املغرب في مناسبات سابقة.
ففي الوقت الذي رخصت فيه إسبانيا بمشاركة 
مجاالت  فــي  املــقــاوالت  أكبر  مــن   160 يفوق  مــا 
مختلفة، اعتبر الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة 
مشاركة  أول  بمثابة  ذلك  الذهب،  وادي  الداخلة 
االعتراف  اإلسبانية  الحكومة  قرار  بعد  حقيقية 
وهو  الذاتي،  الحكم  وتأييد  الصحراء  بمغربية 
قــررت  التي  الجزائر  على  إلسبانيا  رد  أفضل 
الخارجية  التجارة  أحادي تجميد عمليات  بشكل 

للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا.
منتدى الداخلة حقق جميع أهدافه االستثمارية 
بني  الدبلوماسية  ــة  األزم وعمق  واالقتصادية، 
الحكومة  اعتبرت  أن  بعد  وإسبانيا،  الجزائر 
املنتدى  ــذا  فــي ه مــدريــد  الــجــزائــريــة مــشــاركــة 
الجاري،  يونيو  و22   21 يومي  الداخلة،  بمدينة 
مدريد  بني  أصــال  املــوجــودة  األزمــة  أنــه سيفاقم 
أســوأ  األمـــور  جعل  فــي  وسيساهم  والــجــزائــر، 
اإلسبان  ثقة  تقوت  فيما  سابقا،  عليه  كانت  مما 
التجربة  بــعــد  بــالــداخــلــة  االســتــثــمــار  بــجــدوى 
الناجحة لبعضهم الذين اعتبروا الداخلة واجهة 
كان  حيث  الناجحة،  االستثمارية  للمبادرات 
مانويل  خوسيه  اإلسباني،  الخارجية  وزيــر  رد 

بأن  قال  حني  الجزائري  القرار  على  ألباريس، 
مصالحها  عن  بقوة  ستدافع  اإلسبانية  الحكومة 
معاهدة  بإلغاء  الجزائر  قرار  ضوء  في  الوطنية 
صداقة وتعاون منذ 20 عاما، بمثابة شحنة قوية 
املؤهالت  اكتشاف  في  اإلســبــان  ثقة  من  عــززت 

االقتصادية والسياحية والفالحية بالداخلة.
واكتفى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، 
حكومية،  التزامات  بسبب  بعد  عن  كلمته  بتقديم 
معتبرا أن األقاليم الجنوبية للمملكة، ال سيما جهة 
الداخلة، قادرة، بفضل قدرتها اإلنتاجية من الطاقة 
الثقيلة،  للصناعات  التدريجي  وانتقالها  الخضراء 
احتضان  على  املؤهل،  البشري  الرأسمال  وتوفر 
الخضراء،  الجزيئات  إنتاج  مجال  في  استثمارات 
الصادرات  قيمة  بلغت  حيث  الهيدروجني،  خاصة 
املغربية إلى إسبانيا 7.3 ماليير أورو، فيما بلغت 

الواردات املغربية من إسبانيا 9.5 ماليير أورو.
النموذج  أهمية  على  ينجا  الخطاط  وشــدد 
الذي أطلقه  التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية 
أن  مــبــرزا   ،2015 سنة  الــســادس  محمد  امللك 

برنامج التنمية املندمجة للجهة، املنبثق عن هذا 
النموذج التنموي الجديد، يتضمن إنجاز سبعة 
وذلك  املجالية،  بالتنمية  تتعلق  هيكلية  برامج 
التحتية  البنية  باألساس  تهم  مجاالت  عدة  في 
والصيد  والفالحة،  والطاقة،  والطرق،  للموانئ 
والثقافة،  والتكوين،  والسياحة،  الــبــحــري، 
أن  سبق  الجهوي  املجلس  أن  مبرزا  والبيئة، 
رؤية  على  يقوم  للتنمية  برنامج  على  صــادق 
اندماج  ضمان  شأنها  من  واعــدة  فرصا  تقدم 
مضيفا  للجهة،  ومستدام  تدريجي  اقتصادي 
محركات  أربــعــة  على  ترتكز  الــرؤيــة  هــذه  أن 
والطبيعية،  البيئية  السياحة  تهم  للتنمية، 
والطاقات املتجددة، والصيد البحري، والتجارة 

اللوجستية. والخدمات 
ــار اهــتــمــام  ــ ــدى وأثـ ــت ــن ومـــا مــيــز هـــذا امل
اإلسبانيني، هو إتقان الوزير االستقاللي مزور، 
ينجا،  الخطاط  الداخلة،  جهة  مجلس  ورئيس 
مما  اإلسبانية،  للغة  الزبدي،  محمد  والتجمعي 

سهل التواصل بني املغاربة واإلسبان.

العيون. األسبوع 

تمكنت عناصر املصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
وفرتها  دقيقة  معلومات  على  بناًء  العيون،  بمدينة 
يوم  الوطني،  التراب  ملراقبة  العامة  املديرية  مصالح 
األربعاء األخير، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في 

تنظيم الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر.

وأسفرت األبحاث عن توقيف ثمانية أشخاص، من 
بينهم مواطن من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، 
وذلك لالشتباه في ارتباطهم بهذه الشبكة اإلجرامية، 
متزامن  بشكل  املنجزة  التدخل  إجــراءات  مكنت  كما 
مرشحة   23 ضبط  من  العيون،  بمدينة  أحياء  بعدة 
ومرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم ثالث نساء 
وخمس  خفيفتني  سيارتني  وحجز  قاصرين،  وأربعة 
في  يشتبه  مالية  مبالغ  على  عالوة  للنجاة،  سترات 

كونها من متحصالت هذا النشاط اإلجرامي.

الداخلة. األسبوع

ــســت  ــاري ــن ــســي لــفــت املـــخـــرج وال
الجماني،  فاضل  محمد  الــصــحــراوي 
ــدورة  ال خــالل  السينما  صناع  انتباه 
ــة  ــل ــداخ ــن مـــهـــرجـــان ال الـــعـــاشـــرة مـ
السينمائي الدولي، من خالل مداخالته 
ونقاشاته في ندوات املهرجان، وعرضه 

فيلم »عني أبربور«.
سباقا  الــجــمــانــي  املــخــرج  ــان  ــ وك
حول  جــديــد  سينمائي  نــقــاش  لخلق 
فيلمه  خالل  من  الصحراوي،  املجتمع 
عمل  أول  يعتبر  الذي  الظلمة«  »أراي 
للمملكة،  الجنوبية  باألقاليم  سينمائي 
واســع،  انتشار  من  حينها  القــاه  ومــا 
فيه  رأى  الــذي  الجمهور،  مــن  ودعــم 
زاهر  سينمائي  ملستقبل  األولى  اللبنة 
الراحل  رأسهم  وعلى  الصحراء،  ألبناء 

نور الدين الصايل، الذي سبق أن أبدى 
الثقافي  باملستوى  الشديد  انبهاره 
من  قــادم  لشاب  السينمائية  والــرؤيــة 
تكوين  معاهد  ال  الصحراء حيث  فيافي 

في هذا املجال.
فاضل الجماني الذي أسس للسينما 
سنة،   20 يقارب  ما  قبل  الصحراوية 
اليوم أهم روادها، ملا راكمه من  يعتبر 

أرض  داخــل  وتكوينات  مهمة  تجارب 
الــوطــن وخــارجــه، أثــمــرت عــن إخــراج 
السينمائية  األفــالم  عــشــرات  وكتابة 
التلفزيونية،  واملسلسالت  الوثائقية 
الصعيدين  على  بقوة  تنافس  التي 

الوطني والدولي.
كما  الصحراوية«  السينما  »حكيم 
وصفه،  املــجــال  فــي  للعاملني  يحلو 
ازداد بمدينة العيون عام 1969، وتلقى 
بأسالك  يلتحق  أن  قبل  بها  تعليمه 
الجديدة  بمدينة  العمومية  الوظيفة 
للمطالعة  وقته  كرس  هناك   ،1988 عام 
بالسينمائيني،  واالحتكاك  والتكوين 
كما أنه يحرص دائما على مد يد العون 
السينمائي  املجال  في  العاملني  لكل 
الصحراوي، حيث ال يتوانى في تقديم 
واالشــتــغــال  ونــصــائــحــه،  توجيهاته 
األعمال  مــن  للعديد  ومــؤطــرا  مكونا 
بالثقافة  املتعلقة  الوثائقية  السينمائية 

الحسانية واملجال الصحراوي.

مخرج صحراوي يسرق األضواء في الداخلةتفكيك شبكة للهجرة السرية من العيون

منتخبو الصحراء ينجحون في معركة اتفاقيات التوأمة

الداخلة. األسبوع

املغربية  الصحراء  مدن  بني  السياسي  التقارب  كان 
قريب مهمته مستحيلة، بسبب  إلى وقت  إفريقية  ومدن 
الجنوبية  األقــالــيــم  منتخبي  لكن  الــجــزائــر،  هيمنة 
وإفريقيا  أوروبا  في  كبيرة  مدن  ُعَمد  إقناع  استطاعوا 
العيون  بلدية  بني  آخرها  كــان  وتعاون  شراكة  بعقد 
وبوجدور مع بلديتني بإيطاليا، وبعد ذلك، خطى الراغب 
حرمة هلل، رئيس بلدية الداخلة، أول خطوة في مسيرته 
بلدية  رئيس  مع  اتفاقية  على  بالتوقيع  شاب،  كرئيس 
للقاءات  تتويجا  جاءت  والتي  بالنيجر،  أورنــو  مدينة 

واملشاورات التي تمت على هامش مؤتمر »أفري سيتي« 
الذي ُعقد شهر ماي املنصرم بمدينة كوسومو الكينية.

إطــار  فــي  تأتي  االتفاقية  بــأن  هلل  حرمة  أكــد  وقــد 
الشراكة االستراتيجية بني مدينة الداخلة ومدينة أورنو 
املغربية  اململكة  بني  التجارب  وتبادل  التعاون  لتعزيز 
وجمهورية النيجر، باإلضافة إلى الوقوف على البرامج 
القيادة  تحت  املنطقة  تعرفها  التي  الكبرى  التنموية 
نصره  السادس  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  الرشيدة 
هلل، واملشاريع التي أعطى انطالقتها في إطار البرنامج 

التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية.
تؤيد  النيجر  أن  أورنو،  بلدية  قال عمدة  ومن جهته، 
والذي  املغربية  السيادة  تحت  الذاتي  الحكم  مقترح 

سينهي النزاع املفتعل الذي طال أمده.

املناضل  ورحمته،  اهلل  عفو  إلى  انتقل 
سن  عن  بــورج،  احلسني  الكبير،  الوطني 
عائلة  أقـــارب  مــن  وهــو  عــامــا،   85 نــاهــز 
الدرهم،  حماد  الراحل  ورفيق  الــدرهــم، 
الوطنية، حيث  وقد سجن وحكم ملواقفه 
جيش  يف  عضوا  كان  كما  بإسبانيا،  سجن 

التحرير واملقاومة بالصحراء.

عائلة  تتقدم  األليمة،  املناسبة  وبهذه 
ألسرة  واملواساة  التعازي  بأحر  الدرهم  آل 
اهلل  سائلني  والصغيرة،  الكبيرة  الفقيد 
رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  تعالى 
ذويــه  يلهم  وأن  جناته  فسيح  ويسكنه 

الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

الجماني
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مــع  الـحدث

األسبوعالرباط

النسائية  ــات  ــحــرك ال بــعــد 
ــي  ــدن وهــيــئــات املــجــتــمــع امل
املــطــالــبــة بــتــعــديــل املــدونــة، 
ــزاب ســيــاســة، في  ــ قـــررت أح
تبني  واألغــلــبــيــة،  املــعــارضــة 
األسرة  مدونة  مراجعة  مطلب 
البرملانية  ــرق  ــف ال خـــال  مــن 
اللقاءات، حتى أصبح  وتنظيم 
أحــزاب  بــن  كبيرا  التنافس 
للدفاع عن  األغلبية واملعارضة 
والرجل،  ــرأة  امل بن  املــســاواة 
ــطــاق،  ومــنــاقــشــة قــضــايــا ال
واإلرث،  القاصرات،  وتزويج 
املتعلقة  األمـــور  مــن  وغيرها 
برز  وقد  الشخصية،  باألحوال 
بعدما  خصوصا  الصراع  هذا 
اللطيف  عبد  العدل  وزيــر  قرر 
املــســاواة  ملف  تبني  وهــبــي، 
حيث  األســـرة،  مدونة  وتعديل 
يسعى لكي يحسب له هذا األمر 
النسائية  للهيئات  باستجابته 

املطالبة بمقاربة النوع.
فاعلة  السعدية بنسهلي،  ترى 
ــحــاد  ــزب االت ســيــاســيــة فــي حـ
اللجنة   ورئــيــســة  ــراكــي  االشــت
االشتراكية  املنظمة  عن  املنبثقة 
يجب  أنه  االتحاديات،  للنساء 
األسرة  مدونة  في  النظر  إعادة 
التمييز  تكرس  ــت  زال ال  ألنها 
خاصة  املرأة،  مع  والامساواة 

بعدما كشفت السنوات املاضية 
عن وجود اختاالت على مستوى 
ــم بــخــصــوص الــطــاق  ــحــاك امل
من  والعديد  والوالية،  والنفقة 
تعاني  التي  األخـــرى  املشاكل 
املجتمع،  داخــل  النساء  منها 
كان  كيفما  النص  أن  معتبرة 
أو  قانونيا  ســواء  املــدونــة،  في 
يستجيب  أن  يجب  تنظيميا، 
ويتماشى  النساء  النــتــظــارات 
الذي  والدور  املجتمع  واقع  مع 
تلعبه املرأة حاليا في العديد من 
بمكانتها  تحظى  حتى  املجاالت 
داخــل  والسياسية  الحقوقية 

مجتمع ديمقراطي.
وأوضحت بنسهلي أن املشكل 
الذي  املحافظ  التيار  في  يكمن 
الــديــن  ــي  ف االجــتــهــاد  يقبل  ال 
أن  رغــم  الدينية،  والنصوص 
وأصبح  تقدم  املغربي  املجتمع 
الديني  النص  تأويل  الازم  من 
بالعقل،  االجــتــهــاد  خـــال  مــن 
وإعادة فهم النصوص مع واقع 
االعتبار  لــرد  الحالي  املجتمع 
ــرأة عــلــى املــســتــوى  ــ ملــكــانــة امل
وتنظيم  والــحــقــوقــي  الثقافي 
العاقات بينها وبن الرجل في 
املجتمع، مشيرة إلى أن الصراع 
الحالي القائم مع التيار املحافظ، 
للماضي  الــرجــوع  يريد  كونه 

وتكريس الاتكافؤ والامساواة 
املــوروث  وتكريس  النساء،  مع 
املتغيرات  رغم  القديم  الثقافي 
واملــرأة  املجتمع  في  الحاصلة 
ومنافسة  فاعلة  أصبحت  التي 

للرجل في عدة مجاالت.
ــار املــحــافــظ  ــي ــت ــدت ال ــق ــت وان
ــض املــــســــاواة  ــ ــرف ــ الـــــــذي ي
مــدونــة  مقتضيات  ومــراجــعــة 
املاضي  إلــى  بالرجوع  األســرة 
املــرأة  بن  الاتكافؤ  لتكريس 
والتمسك  املجتمع،  في  والرجل 
االجتهاد  دون  الفقيه  بصوت 
ــي الــنــصــوص الــديــنــيــة، في  ف
ظــل الــتــطــورات واإلصــاحــات 
يعرفها  التي  والعلمية  الثقافية 
املجتمع، قائلة أن امللك قام بدور 
مقتضيات  مراجعة  فــي  كبير 
الشخصية  ــوال  ــ األحـ ــة  ــدون م
املشاكل  بعض  عالجت  والتي 

رغم تحفظ التيار اآلخر.
ــي إلـــى  ــنــســهــل وأشــــــــارت ب
من  مجموعة  على  وقفت  أنها 
عندما  واملــشــاكــل  االخــتــاالت 
لجنة  ضــمــن  مــشــاركــة  ــت  ــان ك
مستوى  على  برملانية  استطاع 
والحظت  املغربية،  القنصليات 
ــات  ــوب ــصــع ــة مـــن ال ــوع ــجــم م
النساء  تعيشها  التي  واملعاناة 
تملص  بــســبــب  ــرات،  ــاجـ ــهـ املـ

تجاه  املسؤولية  مــن  األزواج 
بالنفقة  االلــتــزام  وعــدم  األبناء 
مما  الطاق،  إجراءات  وتسوية 
يتطلب إعادة النظر في مجموعة 

من األمور باملدونة.

 مقاربة متوازنة 
للمــــــــــدونة

ماء  أمينة  قالت  جانبها،  من 
العامة  األمانة  عضو  العينن، 
أنها  والتنمية،  العدالة  لحزب 
موضوع  على  سابقا  اشتغلت 
لجنة  ــل  داخــ األســــرة  ــة  ــدون م
بالبرملان،  والــتــشــريــع  الــعــدل 
عدة  فــي  حولها  نقاش  وأثــيــر 
أي  أن  مــعــتــبــرة  ــات،  ــاســب ــن م
أن  بد  ال   - كان  كيفما   - قانون 
للمراجعة  دائمة  بصفة  يخضع 
املجتمعية  التحوالت  على  بناء 
عليه،  تطرأ  التي  والتغييرات 
في  تنفيذه  تقييم  على  بناء  ثم 
أرض الواقع من طرف الفاعلن، 
والنيابة  األســرة  قضاة  خاصة 
ــي تــعــتــبــر طــرفــا  ــت ــة، ال ــام ــع ال
القضايا  مختلف  في  قانونيا 

الرائجة أمام قضاء األسرة.
مقاربتن:  هناك  أن  وأضافت 

عودة الصراع حول مدونة األسرة
تسابـق خطـير بـين األحـزاب والنقـابات

بعض  من  للحد  األســرة،  مدونة  قوانين  بمراجعة  للمطالبة  جديد  من  النسائية  والمنظمات  السياسية  األحــزاب  بعض  خرجت 
من  سنة   18 بعد  وذلك  والنفقة،  والحضانة،  القاصرات،  وزواج  الطالق،  مثل  المجتمع،  يعرفها  التي  والمشاكل  االختالالت 

تطبيق المدونة التي ترى الحركات النسائية أنها غير كافية لتحقيق التكافؤ والمساواة بين الجنسين.

نظام اإلرث ما زال حامال لعدد 
من مظاهر التمييز وعدم 
المساواة تجاه المرأة، من 

صورها: نظام التعصيب، 
والقيود المفروضة على 

الوصية، وهو ما يحد بشكل 
قوي من ولوج النساء 

والفتيات إلى األرض والثروات، 
وجعلهن أكثر عرضة للفقر 

والهشاشة، فنظام اإلرث 
المعمول به في المغرب، 

والذي يستمد قواعده من 
الشريعة اإلسالمية، يتمتع 

فيه الرجال بامتيازات..

أمينة بوعياش
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مــع  الـحدث

مقاربة أولى فيها انحياز مطلق 
للنساء  كــثــيــرة  أحــيــان  ــي  وفـ
مدونة  في  الرجال  حساب  على 
األسرة، في إطار مقاربة تنازعية، 
بــالــزواج  يتعلق  فيما  خاصة 
والنفقة  والحضانة  والــطــاق 
ثانية  مقاربة  وهناك  وغيرها، 
باعتبارها  وتتبناها  تفضلها 
كمسؤولية  التشريع  مــارســت 
واجتماعية ومسؤولية  قانونية 
ناضجة  مقاربة  وهي  أخاقية، 
املجتمعية  الــتــحــوالت  تــراعــي 
التي طرأت على وضعية الرجل 
هناك  أن  إلــى  مشيرة  واملـــرأة، 
ـــدة مــقــتــضــيــات فـــي مــدونــة  ع
مراجعة  ــى  إل تحتاج  ــرة  األسـ
هادئة، ولكن بناء على معطيات 
الواقع، ومنها ما يتعلق بقضايا 

الزواج والطاق والنفقة.
أن  العينني  مـــاء  واعــتــبــرت 
املقاربة التي اعتمدت في تعديل 
 ،2004 سنة  في  األسرة  مدونة 
جعلت  متوازنة  مقارنة  كانت 
األصــلــي،  محله  ــي  ف الــنــقــاش 
ــاشــا ســطــحــيــا وال  ــق ولــيــس ن
عمق  له  نقاشا  كــان  بل  سها، 
االجتماعي  فيه  يتقاطع  كبير 
والقانوني..  والثقافي  والديني 
ــذه االعـــتـــبـــارات تــجــعــل من  هـ
النقاش  نــحــول  أن  جــدا  املــلــح 
إلى إطاره الطبيعي وأال نجعله 
ــدات  ــزايـ مــجــاال لــلــتــاعــب واملـ
ضرورة  على  مؤكدة  واإلقصاء، 
السابقة  األخطاء  من  االستفادة 
والفاعلني  املختصني  ــراك  وإش
ألن  املجال،  هذا  في  املباشرين 
إلى  حاجة  في  املدونة  مراجعة 
االجتهاد  وإلى  القانوني،  الفقه 
أيضا  حاجة  وفــي  القضائي، 

إلى حضور علماء الدين وعلماء 
ــاء الــنــفــس،  ــم ــل االجــتــمــاع وع
التي  الــتــحــوالت  واستحضار 
املغربية  األســـرة  عــلــى  ــرأت  طـ
ــع ومــخــتــلــف  ــم ــجــت ــى امل ــلـ وعـ

الروابط في داخله.

زواج القاصرات
 

تعرف العديد من املدن والقرى 
ظاهرة تزويج القاصرات، خاصة 
في أوساط بعض األسر الفقيرة 
يزوجونه  رجل  عن  تبحث  التي 
طفلتهم من أجل تحسني الوضع 
وتطبيق  للعائلة،  االجتماعي 
الفتاة  بكون  متوارثة  عـــادات 
زوجــهــا،  مــنــزل  فــي  مستقبلها 
تتعرض  قد  التي  املشاكل  رغم 
معاملة  من  القاصر  الفتاة  لها 
قاسية من قبل الزوج أو والدته، 
ــة بــهــذا الــشــأن،  وحــســب دراسـ
في  اململكة  بمحاكم  سجلت  فقد 
سنة 2020، 19 ألفا و926 طلبا 

للسماح بزواج قاصرات.
من   19 ــفــصــل  ال كـــان  وإذا 
مدونة األسرة املتبناة منذ سنة 
الفتيات،  زواج  يحظر   ،2004
20 تعطي للقاضي  إال أن املادة 
فــرصــة الــقــيــام بــاســتــثــنــاءات، 
))لــقــاضــي األســـرة  ــقــول:  ت إذ 
بزواج  يأذن  أن  بالزواج  املكلف 
األهلية  دون سن  والفتاة  الفتى 
 ،19 املــادة  في  عليه  املنصوص 
املصلحة  فيه  يبني  معلل  بمقرر 
ــاب املــبــررة لــذلــك، بعد  واألســب

االستماع ألبوي القاصر..((.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــالــت 
ــادة  امل أن  العينني  ــاء  م أمينة 
لـــزواج  املـــجـــال  تــفــتــح  ال   20
للقاضي  تعطي  بل  القاصرات، 
منح  إلمكانية  استثنائيا  مجاال 
الفتاة  لــتــزويــج  قــضــائــي  إذن 
لسن  ــة  ــي األهــل دون  ــاصــر  ــق ال
على  بناء  سنة(،   18( الـــزواج 
خبرة  وعــلــى  اجتماعي  بحث 
بالجدوى،  القاضي  تقنع  طبية 
مشيرة إلى أن البرملان سبق أن 
هذه  بخصوص  تعديا  ناقش 
يمرر  أن  عليها  واقــتــرح  ــادة  امل
الحق  لــه  الــقــاضــي  أن  دام  مــا 
االستثنائي  اإلذن  إعــطــاء  فــي 
لــتــزويــج الــقــاصــر لــســبــب من 
مجال  ليحد  وجـــاء  ــاب،  األســب
اجتهاد القاضي ما بني 16 و18 
األسرة  قضاة  أن  بمعنى  سنة، 
حتى  القانوني  الحق  لهم  ليس 

لتزويج  االستثنائي  اإلطار  في 
القاصرات أقل من 16 سنة.

وتــابــعــت مـــاء الــعــيــنــني، أن 
غير  القاصرات  تزويج  ظاهرة 
بفضل  كبير،  بشكل  مــوجــودة 
رئاسة  أصدرته  الذي  التوجيه 
يلتزم  والـــذي  العامة  النيابة 
ــرة، بــأنــهــم ال  ــ ــه قــضــاة األسـ ب
 16 فتيات  بتزويج  يسمحون 
االستثناءات  بعض  مع  سنة، 
ــق  ــظــل وف الــضــئــيــلــة الـــتـــي ت
مطالبة  ــاضــي،  ــق ال ــرات  ــدي ــق ت
قوية  عمومية  سياسات  بوضع 
عبر  القاصرات  تزويج  إليقاف 
العالم  لفتيات  التمدرس  توفير 
مسارهم  الســتــكــمــال  ــروي  ــق ال

الدراسي واملهني.

تقنين الطالق والتطليق
اقترح الفريق البرملاني لحزب 
األصالة واملعاصرة، سن قانون 
يــنــظــم الــتــوكــيــل فــي الــطــاق 
اإلجراءات  لتسهيل  والتطليق، 
ــذا الــنــوع مــن الــدعــاوى  فــي ه
املواطنات  بني  متساوي  بشكل 

واملواطنني.
إلى  القانون  مقترح  ويهدف 
من  و94   82 ــني  ــادت امل تتميم 
بمثابة   ،70.03 رقــم  القانون 
للتنصيص  ــرة،  ــ األسـ ــة  ــدون م
عــلــى قــبــول حــضــور وكــيــل أو 
الطرفني  أحـــد  مــكــان  مــحــامــي 
تتضمن  خاصة  وكالة  بواسطة 
مضيفا  الطاق،  على  موافقته 

يجيز  تشريعي  نص  غياب  أن 
عن  والتطليق  الطاق  إمكانية 
من  نوعا  يخلق  الوكالة،  طريق 
املواطنات  بــني  املــســاواة  عــدم 
وذلك  التقاضي،  في  واملواطنني 
محاكم  من  عدد  إقرار  من خال 
بإمكانية  غيرها  دون  اململكة 
النوع  هذا  في  بالوكالة  األخــذ 

من الدعاوى.
البرملاني،  الفريق  ذات  وقال 
ــب يــلــجــأ إلــى  ــال ــغ أنـــه فـــي ال
والتطليق  الــطــاق  ــراءات  ــ إج
ــراد الــجــالــيــة  ــ ــة، أفـ ــال ــوك ــال ب
والذين  الــخــارج،  في  املغربية 
عملهم  بسبب  عليهم  يتعذر 
الحضور  إقامتهم،  ظــروف  أو 
الشخصي أمام املحكمة، مشيرا 
إلى أن الوكالة شرعت في رفع 
تشريعها  من  والهدف  املشقة 
اإلجراءات  وتسهيل  تنظيم  هو 
بما يضمن املساواة بني عموم 
املواطنني واملواطنات في سلك 

هذه املسطرة.
التنصيص  عدم  من  وبالرغم 
بالوكالة  الطاق  إمكانية  على 
عددا  فــإن  األســـرة،  مدونة  في 
من املحاكم تأخذ بالوكالة بناء 
ملحكمة  عــديــدة  ــرارات  ــ ق على 
ترفض  املــقــابــل،  فــي  النقض، 
الوكالة  قبول  املحاكم  بعض 
بعلة عدم وجود نص تشريعي 

يبيح ذلك.
قد  الــنــقــض  محكمة  ــانــت  وك
أحكامها،  مــن  عــدد  فــي  أقـــرت، 
الــطــاق،  فــي  التوكيل  إجـــازة 
ــم  ــف رقـ ــ ــل ــ ــا امل ــ ــرهـ ــ كــــــان آخـ
279/2/1/2020، حيث اعتبرت 
على  التنصيص  ــدم  ع أن  فيه 
ــرة  ــة األسـ ــدون ــي م الــتــوكــيــل ف
مدونة  في  األمــر  عليه  كان  كما 
يعني  ال  الشخصية،  ــوال  األحـ

استبعاده مطلقا.

رفض المس 
اإلرث بنظــــام 

كيران،  بــن  ــه  اإلل عبد  انتقد 
العدالة  لــحــزب  الــعــام  األمـــني 
الرامية  الــدعــوات  والتنمية، 
اإلرث  مــوضــوع  مناقشة  ــى  إل
تعديل  عن  الحديث  خــال  من 
ــة األســــــرة، قـــائـــا أن  ــدونـ مـ
االقــتــراب  يــريــدون  ال  املغاربة 
من مواضيع اإلرث ألنها قواعد 
في  وهــاجــم  واضــحــة،  شرعية 
لحزبه،  العامة  لألمانة  بــاغ 
أمينة بوعياش رئيسة املجلس 

بعد  اإلنسان،  لحقوق  الوطني 
حيث  اإلرث،  نظام  من  موقفها 
اإلله  عبد  وقعه  بــاغ  في  جــاء 
»األمانة  أن  مؤخرا،  كيران،  بن 
كبير  بــقــلــق  تــتــابــع  ــة  ــام ــع ال
املــســاعــي الــجــاريــة مــن طرف 
بعض الجهات للمساس بنظام 
اإلرث الجاري به العمل، والذي 
الشريعة  من  مرجعيته  يستمد 

اإلسامية«.
العامة  األمــانــة  ــبــرت  واعــت
بعض  إصاح  أن  لـ»املصباح«، 
تعانيها  التي  الحيف  مظاهر 
عبر  أوال  يمر  املغربية  املــرأة 
االقتصادية  الحقوق  احــتــرام 
باالتهام  وليس  واالجتماعية 
الشرعية  للنصوص  املغرض 
الفقر  ظاهرة  عن  باملسؤولية 
والرجال  النساء  تعانيها  التي 
إلى  إشارة  في  على حد سواء، 
نظام  أن  عن  بوعياش  حديث 

اإلرث يكرس فقر املرأة.

تقييم  أن  »البيجيدي«،  وقال 
ينبغي  األســرة  مدونة  تطبيق 
يتم على ضوء نقاش علمي  أن 
ــادئ،  رصـــني ومــوضــوعــي وهـ
ــة  ــي األهــل ذوي  طــــرف  ومــــن 
بعض  عن  بعيدا  واالختصاص 
املعادية  اإليديولوجية  املقوالت 
أن  وينبغي  الــديــنــيــة،  للقيم 
الفاعلني  جميع  فيه  يــشــارك 
وقانونيني  وقضاة  علماء  من 
ومجتمع مدني مسؤول، في ظل 
الوطنية  والثوابت  املرجعيات 

الراسخة في هذا الباب«.
قد  بوعياش  أمينة  وكــانــت 
زال  ما  اإلرث  »نظام  أن  قالت 
حاما لعدد من مظاهر التمييز 
ــرأة،  امل تجاه  املــســاواة  ــدم  وع
التعصيب،  نظام  صورها  من 
على  ــة  ــروضـ ــفـ املـ ــود  ــيـ ــقـ والـ
بشكل  يحد  ما  وهو  الوصية، 
قوي من ولوج النساء والفتيات 
إلى األرض والثروات، وجعلهن 
والهشاشة«،  للفقر  أكثر عرضة 
معتبرة أن نظام اإلرث املعمول 
يستمد  والــذي  املغرب،  في  به 
قواعده من الشريعة اإلسامية، 

يتمتع فيه الرجال بامتيازات.
العام  األمني  دعا  جانبه،  من 
لحزب التقدم واالشتراكية، نبيل 
بعض  مراجعة  إلى  هلل،  بنعبد 
مدونة  في  ــواردة  الـ املضامني 
األسرة، لتجاوز السلبيات التي 
أظهرتها املمارسة طيلة عشرين 
خال  وقال  إقرارها،  بعد  عاما 
ندوة صحفية بعنوان: »إصاح 
مدونة األسرة... اآلن... وال بد«، 
املنظمة من قبل منتدى املناصفة 

وضع  ينبغي  »إنه  واملساواة: 
الــروح  لبعث  كمبدأ  املــســاواة 
ــال الــديــمــقــراطــي  ــض ــن فـــي ال
معتبرا  باملغرب«  والحقوقي 
كــانــت  األســـــرة  »مـــدونـــة  أن 
إقرارها،  عند  شجاعة  خطوة 
البحث  اليوم  ينبغي  أنه  غير 
وخلق  لتطويرها  كيفية  عــن 
خلقتها  التي  تلك  مثل  دينامية 
قبل عشرين سنة«، مشددا على 
في  لانخراط  حزبه  استعداد 
هذا  في  املندرجة  املبادرات  كل 

اإلطار.
»أهم  أن  بنعبد هلل،  وأوضح 
الــقــضــايــا الــتــي يــجــب إعـــادة 
املرتبطة  تــلــك  فــيــهــا،  الــنــظــر 
واملــســاواة بني  ــزواج،  الـ بسن 
مظاهر  وتــجــاوز  الــجــنــســني، 
املغرب،  في  املرأة  ضد  التمييز 
والحضانة،  الشرعية  والوالية 
ــات مــســطــرة  ــرافـ ــحـ ــذا انـ ــ وكـ

التطليق«.

المغاربة ال يريدون االقتراب 
من مواضيع اإلرث ألنها قواعد 
شرعية واضحة، وإصالح بعض 

مظاهر الحيف التي تعانيها 
المرأة المغربية، يمر أوال عبر 
احترام الحقوق االقتصادية 

واالجتماعية وليس باالتهام 
الشرعية  للنصوص  المغرض 

بالمسؤولية عن ظاهرة الفقر 
التي تعانيها النساء والرجال 

على حد سواء.

عبد اإلله بن كيران

ضرورة مراجعة بعض المضامين الواردة في مدونة األسرة، لتجاوز السلبيات التي 
أظهرتها الممارسة طيلة عشرين عاما بعد إقرارها، فمدونة األسرة كانت خطوة شجاعة 
عند إقرارها، غير أنه ينبغي اليوم البحث عن كيفية لتطويرها وخلق دينامية مثل تلك 

التي خلقتها قبل عشرين سنة، وأهم القضايا التي يجب إعادة النظر فيها، تلك المرتبطة 
بسن الزواج، المساواة بين الجنسين، تجاوز مظاهر التمييز ضد المرأة في المغرب، الوالية 

الشرعية والحضانة، وانحرافات مسطرة التطليق.
نبيل بنعبد الله
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هل يحمل بصمة أول آمرة بالصرف في جماعة العاصمة ؟

العدد: 1613 من 24 إلى 30 يونيو 122022

الربـاط  ياحسرة

شهادات من
الرواد

في  ولعلو  هلل  فتح  الدكتور  الرائد  من  شهادة 
حق أول رئيس للمجلس البلدي للعاصمة، املرحوم 
العلمية  الندوة  أعمال  في  جاءت  بناني،  الهاشمي 
هذا   ،2006 يناير   29 بتاريخ  الفقيد  لروح  تكريما 
منزله  في  املرحوم  مع  لقاء  لي  ))كــان  ملخصها: 
ذلك  فكان  لعيادته  ذهبت  وقد  الفراش،  طريح  وهو 
وداعا ثانيا، وعبر الوداعني معا تحتفظ ذاكرتي بأن 
بتقاليد  التزمنا  ألننا  فقط  ليس  لنا  كتبا  اللقاءين 
أو  العهد  لصون  بادر  منا  واحد  كل  وأن  أخالقية 
بناني رجل من طينة  الهاشمي  الجميل، بل ألن  رد 
حتى  بل  جايلوه،  الذين  الناس  فإن  ولذلك  خاصة، 
عطاءات  ينسوا  لن  بعد،  عن  عليه  تعرفوا  الذين 
ابن مدينة الرباط املناضل الوطني واملربي واملعلم 
البلدي  املجلس  ورئيس  املحنك،  القائد  والتقدمي، 

الذي خدم بالده بتفاني مشهود(( انتهى.
بالوطنية  رؤساءها،  تختار  الرباط  كانت  هكذا 
والكفاءة والتجربة السياسية واملكانة االجتماعية.

تسديد  يف  العاصمة  جماعة  تستمر 
منذ سنني  اقترضتها  قروض  على  الديون 
امليزانية حتت  قــارة يف  أصبحت  أنها  حتى 
مباشرة  أنه  والغريب،   ،10-50-50 حساب: 
بعد هــذا احلــســاب، يأتي بــاب خــاص مبنح 
اإلعــانــات واملــســاعــدات واملــنــح تتموقع على 
صــفــحــتــني ومــبــالــغــهــا تــفــوق مبــرتــني مبلغ 
فهل  الــديــون،  لتسديد  املدفوعة  األقــســاط 
الغارق يف الديون يتبرع على الغير بأموال 

يف ذمتها قروض ؟ 

السلطان  تــوصــل   ،1789 ســنــة  فــي 
سيدي محمد بن عبد اهلل هنا يف الرباط، 
أول رئيس ألمريكا جورج  ثمينة من  بهدية 
الدستور  مــن  نسخة  تضمنت  واشــنــطــن، 
الـــذي صـــادق عــلــيــه الــشــعــب األمــريــكــي، 
»صديقي  ـــ:  ب استهلها  بــرســالــة  مــرفــوقــة 
عندما   ،1963 سنة  ويف  العظيم«،  الهمام 
ــه احلــســن الــثــانــي بــزيــارة  قـــام املــغــفــور ل
األخير  هــذا  به  رحــب  األمريكي،  للرئيس 
رؤسائنا  أول  أرســل  »لقد  الــعــبــارة:  بهذه 
بالدكم،  إلــى  دستورنا  واشنطن،  الرئيس 
ومنذ ذلك التاريخ إلى اآلن، تقوت الروابط 

بيننا يف السلم واحلرب«.

ــونـــات الــثــقــافــيــة عــن  ــالـ تــتــحــدث الـــصـ
مرشح  ربــاطــي،  كبير  ألديــب  قوية  حظوظ 
 1945 نــوبــل مــن مــوالــيــد سنة  لنيل جــائــزة 
بـــــالـــــربـــــاط، أســـــتـــــاذ جــــامــــعــــي يف جـــامـــعـــة 
أن درس يف جــامــعــة  ــه  لـ وســـبـــق  الــعــاصــمــة 
فرنسية ومشهور مبالمسته لألدب املغربي، 
فبعد تتويج مدينته بألقاب ثقافية عاملية، 
أبنائها خــالل هــذا الصيف  أحــد  هــل يفوز 

بأرفع استحقاق أدبي يف العالم.

الرباطي  األكــادميــي  املــؤرخ  رحــم اهلل 
أبي  »وادي  معنى  فسر  الــذي  اهلل،  بنعبد 
رقراق« على العدوتني، بأن تسميته األولى 
ركراكة،  منبثقة من:  ولعلها  »راكراز«  كانت 
بينما  ضفتيه،  لقرون  قطنت  قبيلة  وهــي 
يعرفه  كـــان  ــاطــي،  ــرب ال الضعيف  ــؤرخ  ــ امل
 1614 سنة  كان  الــذي  القنوط«  »وادي  بـ: 
ألطلسي،  على  الوحيد  اإلسالمي  املرسى 
الــذي ضــرب لشبونة  الــزلــزال  لوقع  وكــان 
التاريخ  أن وسع مصبه مما جعله يف ذلك 

ميناء كبيرا، بينما اليوم هو وادي مهمل.

بعد أزمة »كورونا« وتداعياتها التي لم تنته 
املستقر  شبه  الوضع  الرباطيون  اغتنم  بعد، 
الترويح على  الوباء، وفكروا في  وبطء انتشار 
أنفسهم وأبنائهم بعطلة خارج الرباط ولو أليام 
معدودة حسب إمكانياتهم املتواضعة، للتخلص 
منذ  دواخلهم  سكن  الذي  النفسي  الضغط  من 

سنتني دون الحديث عن اإلكراهات األخرى..
لم يلزم  وفي هذا السياق، نذكر بأن املشرع 
مجلسي الجماعة والعمالة بالتفكير في تنظيم 
استجمام  عطلة  لقضاء  ناخبيهما  وتهييئ 
األوروبــيــة،  البلديات  في  به  معمول  هو  كما 
قانون  فراجعنا  ذلــك،  من  يمنعهما  لم  ولكنه 
وفي  بالجهات،  املتعلق   111-14 رقــم  الجهة 
املــادة  ُختمت  املشتركة،  االختصاصات  فقرة 
تنشيطه  يمكن  كمرفق  السياحة«  بـ»إنعاش   91
لتتكفل  واسع  مدخل  وهذا  األمر،  يهمه  من  مع 
وتجول  تنقل  وتسهيل  وتحقيق  بتنزيل  الجهة 
وهــي  جغرافيتها،  إلـــى  املنتسبني  ــة  ــام وإق
الرباط،  هي:  وأقاليم  عماالت   7 من  جغرافيا 
سال، تمارة الصخيرات، الخميسات، القنيطرة، 
مناطق  قــاســم،  وســيــدي  ســلــيــمــان،  ــدي  ســي
والغابات  بالشواطئ  وغنية  خالبة  طبيعتها 
والجبال،  والــهــضــاب  والــعــيــون  والــبــحــيــرات 
والتقاليد  والفلكلور،  التقليدية،  والصناعة 
والفنون،  الشعبية،  واملــهــرجــانــات  املحلية، 
إلى  إلخ، إضافة  والطبخ، واألزياء، والفالحة... 
أخالقهم  ونبل  استقبالهم  وحسن  أناسها  كرم 
وتنوع مناخ جهتهم، فعندما يسجل الطقس 40 
الرباط  في  تكون  مثال،  قاسم  سيدي  في  درجة 

20 درجة وعلى كل الشريط الساحلي، وعندما 
تخنق الرطوبة في بعض املرات قاطني الساحل، 
ُينصحون بقضاء أيام في منطقة جافة كسيدي 
املعمورة  غابات  أو  سليمان،  وسيدي  قاسم 
بإقليم الخميسات، وبما أن الجهة موكول إليها 
»إنعاش السياحة في أقاليمها وعماالتها«، كان 
واملندوبيات  الجهوية  املندوبية  »إيقاظ«  عليها 
الوطني  واملكتب  السياحة  ــوزارة  ل اإلقليمية 
بني  يحتضر  الذي  »شغلهم«  إلنعاش  للسياحة، 

أيديهم ليتكلف مجلس الجهة بمراسيم دفنه. 
 91 املــادة  في  جاء  ما  املجلس  هذا  طبق  فلو 
في  السياحة  عــن  املــســؤولــني  آذان  و»جــبــد« 
الداخلية  السياحة  »انــتــحــرت«  ملــا  منطقته، 
احتجاجا على إهمالها وسوء »إنعاشها«، لذلك، 
على الجهة القيام بمهامها في »اإلنعاش« إلنقاذ 
تابعة  مناطق  إلى  ينتمون  »جهويني«  3 ماليني 
حسرة«  »يا  املنتخبون  لهم  يوفر  لم  للعاصمة 
داخــل  واالستجمام  بالراحة  التمتع  ــروف  ظ
مع  يتعاملون   - األسف  مع   - إنهم  بل  جهتهم، 
فعليها  للخارج،  مصنوعة  وكأنها  السياحة 
تنفق املاليير من أموال الشعب للدعاية وتبليغ 
الدعوة امللحة في شكل »ضيافة« لألجانب، بينما 
يهمل املحليون في بلدهم للتمتع بخيراته، وكان 
السياحة  وزارة  اسم  استبدال  الحكومة  على 
»إنعاش  وحذف  لألجانب«  السياحة  ـــ»وزارة  ب
واستبدالها  الجهة  اختصاصات  من  السياحة« 

بـ»اإلنعاش املهمش«. 
املهمشة  جهتنا  أقــالــيــم  عــن  نــدافــع  فنحن 

واملنسية لعل مجلس الجهة يهتم بها.  

أسـرارالسياحة الداخلية مغيبة في جهة الرباط
العاصمة

الــعــرش،  أيـــام يحل عيد األضــحــى وبــعــده عيد  بعد 
يونيو  دورة  يف  املــقــاطــعــات  مجالس  اجتمعت  وقبلهما 
يف  يلزم  ما  واقــتــراح  ساكنتها،  ورغبات  مشاكل  لتدارس 
شأنها لتتدارسه دورة يوليوز املقبلة ملجلس اجلماعة.. 
ــداول  فــهــل الـــعـــيـــدان الـــديـــنـــي والـــوطـــنـــي بــرمــجــا يف جــ
لهم  وتهيئ  أفراحهم  الرباطيني  تشارك  حتى  أعمالها 

األجواء املعبرة عن تلك األفراح؟
اجتماعاته  يعقد  أن  املــقــرر  مــن  اجلــمــاعــة  فمجلس 
آخــر، سيصير  48 ساعة، ومبعنى  بـ  قبل عيد األضحى 
اعتبار إلبراز  املاضي كسابقيه بدون أي  العيد من  هذا 
معالم الزينة والطقوس اخلاصة به، خصوصا بالنسبة 
للعائالت املعوزة ومتوسطة الدخل، املتضررة من الغالء 
بهم  »نحلم«  فكنا  الشرائية،  قدرتهم  الذي ضرب  العام 
األضحى يف وسط  لقضاء عيد  ضيوفا على مجالسنا 
قــاعــات  يف  تستقبلهم  الــتــي  املنتخبني  أســر  مــع  عــائــلــي 
منتخبيهم  على  باالعتماد  الثقة  لتمنحهم  احتفالية 

وقت الشدة »يا حسرة«.
العرش،  عيد  العيد، سيحل  هــذا  من  يوما   20 وبعد 
ــبـــاس احـــتـــفـــاالت  ــتـ ــوم 30 يـــولـــيـــوز، ونــتــمــنــى فـــيـــه اقـ ــ يـ
اجللوس«  »عيد  يسمونه  كما  أو  العرش  ألعياد  مماثلة 
ونؤكد  وآســيــويــة ويف إجنــلــتــرا،  وأوروبــيــة  يف دول عربية 
تلك  مثل  برمجة  عــن  البعد  كــل  بعيدة  مجالسنا  بــأن 
الــتــظــاهــرات الــتــي حتــولــت إلـــى مــهــرجــانــات تستقطب 

السياح من اخلارج. 
ــوم يف مـــديـــنـــة صــــــارت عـــاملـــيـــة بــثــقــافــتــهــا  ــيــ ونـــحـــن الــ
اإلفريقية واإلسالمية، ومركزا للتراث اإلنساني، ومنبتا 
ملؤسسي فكرة احتفاالت عيد العرش، كان على مجالسنا 
عن  تتحدث  ملموسة  أفــعــال  إلــى  الصفات  هــذه  ترجمة 
تــاريــخ نــضــالــهــا وعـــن فــكــرة تــنــزيــل عــيــد لــيــذكــر بالعهد 
الدائم بني الشعب والعرش، ولذلك تتجند - ما دامت 
باالجتهاد   - املواطنني  إســمــاع صــوت  عــن  املسؤولة  هــي 
التعبير  برقي  أجمع  للعالم  رسالة  االحتفاالت  لتكون 
عـــن أفــراحــنــا بــثــقــافــة نــحــن هــنــا يف الــعــاصــمــة حاملي 
مشعلها يف العاملني اإلفريقي واإلسالمي.. فهل ستكون 
أنها  أم  للعاصمة،  بتمثيلها  جديرة  الرباط  مجالس 
ستعلق الرايات وبعض الالفتات على أبواب مجالسها 
وتدعي أنها حتتفل مع الشعب بعيد العرش وأبوابها 
الساحات  وأبواقها يف بعض  باهتة  والفتاتها  موصدة 
ــوم ولـــيـــلـــة نـــغـــمـــات مــوســيــقــى ثــــم يــنــتــهــي  ــ تــنــقــل يف يـ

االحتفال ؟
الــثــقــافــة  عــاصــمــة  بــأنــهــا  تــذكــر منتخبيها  فــالــربــاط 
علو  الــعــالــي  تــكــون يف مستواها  أن  واحــتــفــاالتــهــا يجب 

عامليتها.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

األعياد تسائل 
مجالس العاصمة

عشرون سنة مضت ىلع التقاط 
هذه الصورة لطفلة رباطية، بطلة 

يف رياضة الفروسية حققت ألقابا 
شرفت الطفولة املغربية.. إنها 
البطلة هدى بنعزوز هي اليوم 

سيدة تجري يف عروقها دماء حب 
الخيول ورياضة راقية اقتحمتها 

املرأة املغربية فبرهنت للعالم عن 
تقدمها وتطورها ومساهمتها يف 

رقي مملكتنا، نتذكر هذه البطلة 
التي تفتخر بها مدينتها الرباط. 

اآلمر  ــداد  إع من  كانت  السنة  هــذه  ميزانية 
الــربــاط  مجلس  وزكــاهــا  الــســابــق  بــالــصــرف 
إطــار  فــي  ونفذتها  املــاضــي،  شتنبر  شهر  فــي 
رئيسة  بالصرف  آمرة  امــرأة  أول  االستمرارية 
ملخططات  تغيير  دون  الــجــمــاعــي  املــجــلــس 
البرامج  على  ارتكزت  التي  السابقة  امليزانيات 
في  والحاكمة  املسيرة  لــألحــزاب  االنتخابية 

بــأخــرى،  ــزاب  األحــ تلك  فتغيرت  الــجــمــاعــة، 
شعاراتها،  وتبدلت  عــددهــا  وتقلص 

ووصلت إلى موعد تحضير الوثيقة 
املالية لتطبيق ما جاء في حمالتها 

منها  وتــعــهــداتــهــا،  ــا  ــوده ووع
ندري  وال  أحسن«،  »تستاهلو 
من املعني، هل هم الرباطيون 
أم املنتخبون؟ الذين منهم من 
استهلوا مشوارهم بسيارات 

جــــديــــدة وهـــواتـــف 
ــة و»بــــونــــات«  ــيـ ذكـ
ســـخـــيـــة ومـــكـــاتـــب 
وتفويضات  فخمة، 
ــي  لـــلـــتـــصـــرف ف
والسير  أمــوالــنــا 
ــا  ــ ــأوالدن ــ بـــنـــا وب
ومـــديـــنـــتـــنـــا فــي 

اتجاه ربما »تستاهلو أحسن«، وها هي مفاتيح 
وتصنعها  تصممها  األحسن  هــذا  إلــى  الطريق 
دورة  في  تهيأ  ُتدرس وال  ال  التي   2023 ميزانية 
شهر  من   - الواقع  في   - تنطلق  وإنما  أكتوبر، 
اآلمرة  بموافاة  األقسام  كل  تلزم  حيث  يوليوز، 
املوظفني  من  وحاجياتها  بمتطلباتها  بالصرف 
للمواطنني،  الخدمات  وأداء  والتجهيز  والعتاد 
النفقات،  بعد  املداخيل  عن  تقديرات  وإعــطــاء 
تحال  املالية  املعطيات  هــذه  تجميع  وبعد 
شتنبر  شهر  في  الجماعية  اللجان  على 
املالية  لجنة  إلى  رفعها  ثم  لـ»تبنيها« 
ــتــي تــعــد تــقــريــرا في  ــة ال ــي ــزان ــي وامل
في  املجلس  عليه  يعتمد  املــوضــوع 
اجتماع دورة أكتوبر التي تمتد عادة 
املساطير  لتشعب  نظرا  نونبر،  إلــى 
ما  كثيرا  ــذيــن  ال املتدخلني  وتــعــدد 
املجلس  اجتماعات  فــي  يظهرون 
بمواقف ومناقشات تختلف تماما 

عما أدلوا به في اللجان.
لقيادة  بوصلة  فامليزانية 
ــا في  ــ ــة، إم ــك ــل ــم ــة امل عــاصــم
في  وإمــا  الصحيح،  االتجاه 
النهج »الفاسد« حسب كفاءة 
»القائدة« التي دشنت مرحلة 

وبذلك  العاصمة،  جماعة  في  بالصرف  آمرة  أول 
ستشرف على إعداد الوثيقة املالية بخطتها التي 
عما  والكيف  الكم  في  مغايرة  تكون  أن  نتمنى 
سبق حتى تنزل شعار حزبها على الرباط بأنها: 

»تستاهل أحسن« ولكن: من ماذا؟
وحدها رئيسة املجلس تملك الجواب، ونذكرها - 
باملناسبة - بأن امليزانية بعد تحضيرها ومناقشتها 
على  السلطات  من  والتأشير  عليها  واملصادقة 
الجماعي  القانون  من   194 املادة  تلزمها  فحواها، 
بما يلي: ))توضع امليزانية رهن إشارة العموم بأي 
وسيلة من وسائل اإلشهار(( وفي ذلك إشراك هذا 
العموم لالطالع على نفقات ومداخيل الجماعة من 
جهة، ومن جهة ثانية، التحقق من تنفيذها في ما 
رصدت له حسب أبوابها وعددها 6 في املداخيل و6 
بالتسيير،  الخاص  األول منها  للجزء  النفقات،  في 
ثم يوجد ملحق في الجزء الثاني الخاص بالتجهيز 
نتمنى  واحدة  ورقة  على  من سطور  يتكون  بالكاد 
أن تتحول إلى صفحات، ونرجو أن تكون في خدمة 
األحسن  بهذا  الوعد  وما  أحسن،  خدمة  الرباطيني 

إال ألن هناك تغلغال في »األقبح«.
العد  سيبدأ  الــقــادم،  الشهر  مــن  وابــتــداء 
تكن  لم  إذا  العاصمة..  ميزانية  إلنتاج  العكسي 
أحسن من سابقاتها، فماذا يمكن أن نطلق عليها 

وعلى الذين وعدونا بالحلم املستحيل ؟    
اغاللو
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أسبوعيات كريم إدبهي

ردا على التصريحات »السوداء« للناخب الوطني

اإلصابات أثرت على أداء املنتخب
خاليلوزيتش
أنت  إصابات  كاين  ما  األعــذار،  عندك  دميــا 

اللي مصيبة.

اجلمهور كاعي علينا
الالعب فيصل فجر
مع  يلعبوا  حـــرام  الــلــي  بحالك  على  كــاعــي 

املنتخب.

علينا التفكير فقط يف كأس العالم
الناخب الوطني

سعداتك ضامن راسك غادي لكأس العالم..

ال أعــلــم مـــاذا ينتظر مــنــا اجلــمــهــور املــغــربــي، نحن 
لسنا مرشحني...

خاليلوزيتش
 ينتظر منك فقط الرحيل...

جــامــعــة الــكــرة لــن تــدفــع أي غــرامــة يف حـــال إقــالــة 
خاليلوزيتش

مصدر جامعي
يااله، آش كتسناو؟

ها عشرة املليون إيلى ربحتوا، َكْبروا بيَّ
البدراوي الرئيس الجديد لفريق الرجاء

»متحور« جديد من رؤساء الفرق الوطنية!!

هل لدينا منتخب للمونديال؟
جريدة المنتخب

حتى يكون عندهم مدرب فاملستوى...

الــدائــم لبنعطية يف مــبــاريــات  مــا ســر احلــضــور 
املنتخب الوطني

مواقع
َقاِني على بالصة حجي!

الــديــربــي للرئيس  أهـــدي االنــتــصــار يف 
اجلديد البدراوي

الطاوسي، مدرب الرجاء
اللي  ينصر  »اهلل  املثل  مع  أنــت  حتى 

اصبح« طالع واكل نازل واكل...

ــبـــاب احملــمــديــة فــريــق  ــان ضــعــيــفــا، وشـ اخلـــصـــم كــ
ضعيف

الناهيري، العب الرجاء
تبارك اهلل على فان ديك ديال لفربول...

المنتخب المغربي على مر السنين ال يهاب أحدا
»ال أعلم ماذا ينتظر منا الجمهور 
مرشحني،  لسنا  نــحــن  املــغــربــي، 
منتخب  املــونــديــال  فــي  خصومنا 
منتخب  العالم،  وصيف  كرواتيا 
في  الثالثة  املرتبة  يحتل  بلجيكا 
من  كندا  ومنتخب  الفيفا،  تصنيف 
الشمالية«  أمريكا  منتخبات  أقوى 

)انتهى تصريح الناخب الوطني.
الشخص  هــذا  يقصد  مــاذا  تــرى 
بهذا الكالم، واملنتخب الوطني على 
بعد بضعة أشهر فقط من مواجهة 

املنتخبات التي تحدث عنها؟
أن  وهــو  جــدا،  بسيط  الــجــواب 
خاليلوزيتش يهيئنا لتحمل صدمة 
وبدون  مباشرة  لنا  ويقول  كبيرة، 

مراوغات: ال تنتظروا »املعجزة« أو 
سننتصر على هذه املنتخبات.

بالتشاؤم،  مليء  مستفز  تصريح 
أن  املفروض  من  الذي  الربان  وهو 

أوال،  محيطه  فــي  التفاؤل  ينشر 
وبني الجمهور املغربي الذي لم يعد 
سماع  أو  الرجل  هذا  رؤيــة  يطيق 
تصريحاته التي تنم عن حقد دفني 

وعن كراهيته لكل من ينتقده.
لدينا  أمل  ال  بأنه  ترى  كنت  فإذا 
في »الحلم« حتى بمونديال مثالي، 
أن  جميعا،  ولنا  لك  األفضل  فمن 
حيث  مــن  وتــعــود  حقائبك  تــحــزم 

أتيت وبدون رجعة.
لتعلم يا هذا، بأن منتخبنا ومنذ 
كأس  نهائيات  في  له  مشاركة  أول 
العالم سنة 1970 باملكسيك، لم يكن 
اآلن،  فيه  أنت  الذي  التشاؤم  بذلك 
أدراك  ومــا  أملانيا  منتخب  واجــه 

ومولييرها  ببكنباورها  أملانيا  ما 
درسا  ولقنهم  وآخرين،  وماييرها، 
بل  التواضع،  الكرة وفي  كبيرا في 
كاد أن يهزمهم بعد أن كان متقدما 

التجربة  لوال  حمان  بهدف  عليهم 
أنت  عليها  تتوفر  أخــرى  وأشياء 

حاليا وال تستغلها.
تعادلنا   ،1986 مكسيكو  وفــي 
احتل  الذي  بولونيا  منتخب  مع 
ــي مــونــديــال  املــرتــبــة الــثــالــثــة ف
إسبانيا 1982، وتعادلنا كذلك مع 
نصف  إلى  وصلت  التي  إنجلترا 
النهاية وانهزمت بصعوبة كبيرة 
بطل  األرجــنــتــني  منتخب  ــام  أمـ
العالم، بهدف مشكوك في صحته 
ننتصر  أن  قبل  مارادونا،  للراحل 
بحصة  البرتغال  منتخب  على 
فرنسا  منتخب  عذب  الذي   )1-3(
بطل أوروبا في نصف نهاية كأس 

أوروبا لألمم.
الذي  الوطني  املنتخب  تأهل 

وإفريقي  عربي  منتخب  أول  كان 
هذه  في  الثاني  الدور  إلى  يتأهل 
بشق  وانهزم  العاملية،  البطولة 
األخيرة  الدقائق  وفــي  األنــفــس، 
سيلعب  الذي  أملانيا  منتخب  ضد 

النهائي ضد األرجنتني.
املنتخب  هــو  باختصار  هــذا 
املغربي دون الحديث عن املؤامرة 
الــدنــيــئــة الــتــي تــعــرض لــهــا في 

مونديال فرنسا 1998.
ــو رد املــســؤولــني  ــا ه تـــرى، م
الــذي  خاليلوزيتش  تــشــاؤم  عــن 
استنكره املغاربة، الذين يطالبون 
باتخاذ قرارات جريئة وعاجلة في 
حق هذا املدرب املريض قبل فوات 

األوان ؟

الــصورة العالميــينحديــث  للنجـــوم  قبـــلة  المغـــرب 
ــى  األول الوجهة  املــغــرب  مـــازال 
ــني، من  ــي ــامل ــع ــجــوم ال ــن ألكــبــر ال
ريــاضــيــني، وفــنــانــني، ومــبــدعــني، 
حفاوة  بفضل  كــبــار،  وسياسيني 
وكرم أبنائه وطبيعته الخالبة التي 

وهبها له هلل.
األيام  مدينة مراكش تعيش هذه 
حركة دؤوبة ونشاطا سياحيا على 
أعلى مستوى، حيث حل بها العديد 

من نجوم كرة القدم العاملية.
فمن مدريد، جاء املدافع الفرنسي 
الشاب  ومواطنه  ميندي،  فيرالند 
ومن  أصدقائه،  رفقة  فينكا  كاما 
ــس ســان  ــاري ــس حــل نــجــم ب ــاري ب

مبابي  كيليان  الفرنسي  جيرمان 
وعــائــلــتــه لــلــقــاء صــديــقــه املــقــرب 

املغربي أشرف حكيمي وزوجته.
ــاض مــحــرز عــاد  ــجــزائــري ريـ ال
بعض  رفقة  النخيل  عاصمة  إلــى 
كإسالم  الجزائري،  املنتخب  العبي 
ناصر  بن  وإسماعيل  سليماني، 
بالرغم من تعرضهم لحملة إعالمية 
شرسة من طرف إعالم »الكابرانات« 
الذين هاجموهم بقوة ألنهم فضلوا 
على  املغربية  اململكة  وجمال  مناخ 
فقر وبؤس بلدهم األصلي الجزائر.
املدينة  وحدها  مراكش  تعد  لم 
العاملية،  القدم  كرة  لنجوم  املفضلة 

تزنيت  مدينة  أن  كذلك  تابعنا  فقد 
بها  حــل  األخـــرى  هــي  الجميلة، 
ونجم  الفرنسي  الــدولــي  الــالعــب 
شــيــلــســي اإلنـــجـــلـــيـــزي، نــغــولــو 
االستمتاع  أراد  ــذي  الـ كــونــتــي، 
وفي  املدينة،  هذه  وهــدوء  بجمال 
من  بالعديد  القيام  الــوقــت  نفس 
استقبلت  كما  السياحية،  املشاريع 
األخيرة،  األشهر  في  أكادير  مدينة 
عثمان  برشلونة،  ونجم  الفرنسي 
عن  طبعا  الحديث  دون  ديمبلي، 
يحلون  الذين  الالعبني  من  العديد 
كزين  متفاوتة،  فترات  في  باملغرب 

الدين زيدان، ورونالدو، وآخرين.

أصدرت لجنة األخالقيات، التابعة للجامعة 
امللكية املغربية لكرة القدم، العديد من القرارات 
املالية  والغرامات  املمارسة  عن  بالتوقيف 
القسم  أندية  داخل  املسيرين  بعض  حق  في 
التالعبات  القدم، بسبب  لكرة  الثاني  الوطني 

في نتائج الدورة األخيرة من البطولة.
وفي هذا الصدد، تم توقيف رئيس االتحاد 
نشاط  أي  ممارسة  عــن  الــوجــدي  اإلســالمــي 
ألف   150 وتغريمه  ســنــوات،   5 ملــدة  ــروي  ك
فريق  مال  أمني  الحكم،  نفس  طال  كما  درهم، 
اللجنة  نفس  حكمت  بينما  جرير،  بن  شباب 
إلى  »النازل«  البيضاوي  االتحاد  رئيس  على 
قسم الهواة، بسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 

120 ألف درهم.
جميل أن تقوم هذه اللجنة بعملها، وتضرب 
بقوة كل املتالعبني الذين يشوهون سمعة كرة 
يحتدى  مثاال  أصبحت  التي  الوطنية،  القدم 

والعربية، وحتى  اإلفريقية  البلدان  كل  في  به 
العاملية، لكن هذه اإلجراءات ال زالت غير كافية 

لردع هؤالء السماسرة و»الشناقة«.
أكثر  األحكام  هذه  تكون  أن  املفروض  فمن 
العامة  النيابة  إلى  املتالعبني  كتقديم  جرأة، 
القيام  نفس  له  من سولت  لكل  عبرة  ليكونوا 

بمثل هذه األعمال الدنيئة.
قضية  الصحفيني،  من  جيلي  يتذكر  ربما 
في  الكروية  األوساط  التي صدمت  التالعبات 
ردهات  عرفت  حينما  الثمانينات،  منتصف 
بعض املحاكم املغربية اعتقال بعض الالعبني 
عرفت  قضية  في  املدربني  وأحــد  واملسيرين 

آنذاك بقضية الطواهرية ومن معه.
للنهضة  الــســابــق  الــالعــب  الــطــواهــريــة، 
الالعبني،  بعض  مع  اعتقاله  تم  القنيطرية، 
األنظار  عن  اختفى  الذي  لحويدك،  واملــدرب 
منذ تلك الفترة، باإلضافة إلى أحد السماسرة 

أوســاط  في  ــذاك  آن املعروفني 
فريق شباب املحمدية.

شكلت  الــقــضــيــة  هـــذه 
منعطفا جديدا في تاريخ 
ــدم الــوطــنــيــة،  ــق ــرة ال كـ
املتهمون  يفلت  لم  حيث 
كما  النافذ،  السجن  من 
وسائل  جميع  تابعتها 

اإلعالم العاملية.
األخالقيات  لجنة  فعلى 

أن تذهب بعيدا في هذا امللف، 
العقوبات  بهذه  فقط  تكتفي  وال 
في  الرماد  ذر  بمثابة  تعتبر  التي 
بالنزول  الحكم  فعليها  العيون، 
التي  الفرق  لكل  الهواة  قسم  إلى 

»باعت املاتش« ضاربة بعرض الحائط 
األخالق والروح الرياضية.

المهدي  المرحوم 
فاريا الذي عرف قيمة 

وقدرة الالعب المغربي 
على التفوق في صورة 

رائعة في مونديال 1986 
يتوسط الحداوي وميري 

يمو كر

عبد الرزاق خيري سجل 
هدفين  في صراع قوي 

مع أحد العبي البرتغال

البيع والشراء.. الداء والدواء وهللا عيب
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استمرار صراع الغرب وروسيا يضع 

المغـرب فـي قـلب 
معـقدة حسـابات 

نحو  )التوجه  األولى  الحالة  في 
مرغما  نفسك  ستجد  أمــريــكــا(، 
بإسرائيل  التلقائي  االعتراف  على 
مسايرة  وكـــذا  معها،  والتعامل 
تنتهي  ال  التي  األوروبية  الرغبات 
الخام،  ــواد  امل على  الحصول  في 
والخيرات البحرية، أما في الحالة 
كعضو  نفسك  فستجد  الثانية، 
نشيط في »محور املمانعة« الكبير، 
رفض  التوجه،  هذا  عناوين  ومن 
والتشبث  إسرائيل،  مع  التعاطي 
كطريق  الــصــيــنــيــة  بــالــنــظــريــات 
األقــرب  الوصفة  وهــي  للخالص، 

إلى املنطق..
املــغــرب،  مــثــل  ــة  ــدول ل بالنسبة 
إلى  القراءة  مستوى  تدني  حيث 
»الفكر  ينتشر  وحيث  الحضيض، 
وحيث  املبررات(،  )من  التبريري« 
مقابل  الرصينة  التحاليل  تغيب 

انتشار فاضح للتفاهة على مواقع 
تظهر  لــم  االجتماعي،  التواصل 
تأخذ  التي  التحليالت  مــن  كثير 
الحرب  أبــعــاد  الجد  محمل  على 
أوكرانيا(  في  )ممثال  الغرب  بني 
بعض  زال  ال  لــذلــك،  ــا،  ــيـ وروسـ
أعمى  بشكل  يحتفلون  ــاس  ــن ال
التي  األمــريــكــيــة  بالتصريحات 
تغازل القضية الوطنية بني الفينة 

واألخرى)..(.
املستقبل،  من  القلق  محبرة  ومن 
املتخصص،  ــبــاحــث  ال يــتــســاءل 
أيام،  ))بعد  املصطفى كرين قائال: 
ستنعقد في بكني دورة أخرى لدول 
والتي   ،BRICS »بريكس«  منظمة 
وروسيا  الصني  من  حاليا  تتكون 
والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، 
ستطرح  الدورة  هذه  أجندة  وعلى 
املنظمة  تــوســيــع  مــســألــة  ــوة  ــق ب

مع  جـــدد،  أعــضــاء  أمـــام  وفتحها 
 ..»G  20« لــدول  األسبقية  إعطاء 
ومن بني الدول املرشحة لاللتحاق 
تزداد  فتئت  ما  التي  املنظمة  بهذه 
ولكن  أندونيسا،  أوال  هناك  قــوة، 
هناك كذلك األرجنتني وكازاخستان 
يثير  مـــا  أن  غــيــر  ــد،  ــالن ــاي ــت وال
ترشيح  هو  لنا،  بالنسبة  االهتمام 
كــل مــن الــســعــوديــة واإلمـــــارات 
ونيجيريا..  والسينغال  ومصر 
الذهن:  إلى  يتبادر  الذي  والسؤال 
ملاذا يتجاهل املغرب االهتمام بهذه 
درجة  على  تعتبر  التي  التكتالت 
بالنسبة  األهمية  من  جــدا  كبيرة 
العالم  املغرب  يختزل  وملــاذا  لنا؟ 
أبيب؟  وتل  وواشنطن  باريس  في 
نفسه  على  املغرب  يضيق  ــاذا  ومل
تسارع  بينما  املستقبل..  مساحة 
والسعودية  ــارات  ــ اإلم مثل  دول 

ومصر إلى فتح آفاق جديدة؟((. 
الباحث نفسه، وهو الذي انتخب 
الــدراســات  ملــركــز  رئيسا  مــؤخــرا 
آسيا الشرق، تساءل قائال: ))ملاذا 
يتجاهل املغرب أن انضمام الجزائر 
يتسبب  ــد  ق املنظمة  لــهــذه  مــثــال 
مناهضة  أخــرى  جبهة  بلورة  في 
لطموحاته السياسية واالقتصادية 
مع  خصوصا  ودولــيــا،  إقليميا 
ومصر،  نيجيريا  مثل  دول  سعي 
إفريقيا  جنوب  مع  التنسيق  إلى 
وتعميق تعاونها مع كل من الصني 
اإلفريقية،  ــارة  ــق ال فــي  ــا  وروســي
وتشكيل كماشة قد تسحق مصالح 
املغرب؟ هل نحن أقرب إلى أمريكا 
مثال من الخليج العربي ومصر، أم 
أننا رهينة لوبيات سياسية تخنق 

لدينا؟((،  وطموح  تطلع  كل 
)نفس املصدر(.

ينقسم المحللون اليوم وراء إحدى النظريتين اللتين تتجاذبان العالم، إما اإليمان بأمريكا كقوة مهيمنة على 
العالم، وال مفر منها، وإما االعتقاد بالقوة العالمية الصاعدة، الصين ومعها روسيا وغيرها من الدول التي 

تسعى إلى وضع حد لعالم يسود فيه »الطغيان األمريكي«..
سعيد الريحاني إعــداد :

حرب أوكرانيا قد تنتهي بتدمير أوروبا

إخباريتحليل 

مناورات »األسد اإلفريقي 2022«
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والجار  وأمــريــكــا،  روســيــا،  بــن 
على  يتعن  ــر(،  ــجــزائ )ال الــعــدو 
أدوات  اســتــعــمــال  إذن،  ــرب  ــغ امل
املستقبل،  لفهم  الدقيقة  الجراحة 
التي  الدوامة  من  بنفسه  والنجاة 
فالحرب  كبرى،  دول  بسحق  تهدد 
تنتهي  قــد  األوكــرانــيــة  الــروســيــة 
فما  كاملة  ــا  أوروب على  بالقضاء 
بالك بدول صغيرة.. وقد تأكد فعال 
العسكرية  العملية  مــدة  طــول  مع 
قدرة  وعدم  أوكرانيا،  في  الروسية 
بأي  التقدم  على  »الناتو«  حلف 
باستثناء  ــا،  روســي نحو  خــطــوة 
الدول الغربية التي اختارت تقديم 
ألوكــرانــيــا،  عسكرية  مــســاعــدات 
لتجنب  مــبــاشــرة  غــيــر  بــطــريــقــة 
الحرب مع روسيا، تأكد أن الرئيس 
فالديمير بوتن ال يلعب، وال يمكن 
أن يقبل بأي هزيمة في هذا امللف 
بالقضاء  حتما  سينتهي  الـــذي 
التغرير  تم  التي  أوكرانيا،  على 
))فاملشكل  بها في هذه املواجهة.. 
على  يلح  الغرب  أن  هو  الحقيقي 
ويساعد  األزمـــة،  هــذه  أمــد  إطالة 
أوكرانيا بكل الوسائل املتاحة لكي 
وبهذه  الــحــرب،  هــذه  فــي  تنتصر 
الشؤون  في  التدخل  في  الطريقة، 
ــة، ال يــتــرك الــغــرب أي  ــي ــران األوك
سلمية  مفاوضات  لبداية  إمكانية 
أن  هي  الكبرى  واملفارقة  حقيقية.. 
الحقيقي  التهديد  تعي  ال  أوروبــا 
الحرب  لهذه  الفعلية  والخطورة 
تتضرر  ال  أمريكا  أن  ذلــك  عليها، 
مباشرة من هذه الحرب ألنها بعيدة 
فاتورة  وألن  روسيا،  عن  جغرافيا 
هذه الحرب ربما تدفع بالكامل من 
عالوة  أنفسهم..  األوروبين  طرف 
الحقيقي  التهديد  فــإن  هــذا،  على 
فأي  فقط،  محتمال  كان  وإن  حتى 
استعمال للسالح النووي، فهو يهم 
ألن  الخصوص،  على  األوروبــيــن 
مخاطر حدوثه ستكون لها عواقب 
جــد وخــيــمــة فــي أوروبــــا، ســواء 

األرواح،  في  الضحايا  على صعيد 
والــخــيــرات  بالبيئة  املــســاس  أو 
الطبيعية التي قد تذهب سدى إذا 
)املصدر:  نووي..((  اشتباك  حدث 
النمساوي  الفيلسوف  مع  حــوار 
األيام،  جريدة  عن  كوكلر/  هانس 

23 يونيو 2022(.

الباحث،  نفس  حسب  الخالصة 
هانس كوكلر تقول: ))باملقارنة مع 
البشرية من  التي عرفتها  الحروب 
قبل، وكما قلت في وقت سابق، فإن 
الخطر الحقيقي على الرغم من أن 
كثيرا من املحللن يستبعدون ذلك، 
الــنــووي،  الــســالح  استعمال  هــو 
وإذا حصل ذلك، فإن ساحة املعركة 
والنتيجة  ــا،  ــ أوروب هــي  ستكون 
التدمير  الحتمية لذلك ستكون هي 
تنحيتها  وربما  ألوروبـــا  الكامل 

باملرة(( )نفس املصدر(.
إمكانية  الخبراء  يتوقع  هكذا 
مع  معركتها  في  أوروبـــا  انتحار 
روسيا، باعتبارها »ساحة معركة«، 
املغرب في كل هذا؟ وهنا  أين  لكن 
الــتــســاؤالت  إلـــى  الــعــودة  يمكن 
البداية،  في  طرحت  التي  املقلقة 

قلقا،  األجــوبــة  أكثر  ليكون 
اختار  املــغــرب  أن  هــو 

 18 النسخة  تنظيم 
»األسد  مناورات  من 
ــقــي« فــي ظل  ــري اإلف
كل هذه األحداث، بل 
العاملية  الصحافة  إن 

ــعــاون  ــت ال أن  كــتــبــت 
املغرب  بن  العسكري 

ــات املــتــحــدة  ــ ــواليـ ــ والـ
األمريكية، عبارة 

عـــن تــعــاون 
عـــســـكـــري 

برسائل سياسية..
قد  ــع  ــواق وامل الصحف  وكــانــت 
تتناول  التي  القصاصة  كــررت 
تنظيم أكبر مناورات عسكرية في 
إفريقيا، حيث قالت: ))انطلقت في 
اإلفريقي  »األسد  مناورات  املغرب 
بمشاركة  الــعــســكــريــة،   »2022
أكثر من 7 آالف جندي من املغرب 
والواليات املتحدة األمريكية، وعدد 
من الدول األخرى من بينها فرنسا 
وبريطانيا وإيطاليا وتونس وغانا 
املناورات  وتقام  الناتو،  وحلف 
العسكرية، التي تعتبر األهم على 
الثانية  للمرة  اإلفريقي،  املستوى 
املحبس  بمنطقة  الــتــوالــي  على 
اعــتــراف  منذ  اململكة،  جنوبي 
املغرب  بسيادة  املتحدة  الواليات 
دجنبر   10 في  أراضيه  كامل  على 
2020، ومن املرتقب أن تشمل هذه 
غاية  إلى  تستمر  التي  املناورات، 
أكادير  مدن  الجاري،  يونيو   30
وتارودانت وبن جرير وطانطان 
 10 بمشاركة  والقنيطرة، 
بما  ودولية،  إفريقية  بلدان 
فــيــهــا املــغــرب والـــواليـــات 
معطيات  حــســب  املــتــحــدة، 
امللكية  املــســلــحــة  الــقــوات 

املغربية..

هانس كوكلر

الخالصة حسب نفس الباحث، هانس كوكلر تقول: ))بالمقارنة مع الحروب التي عرفتها 
البشرية من قبل، وكما قلت في وقت سابق، فإن الخطر الحقيقي على الرغم من 

أن كثيرا من المحللين يستبعدون ذلك، هو استعمال السالح النووي، وإذا حصل ذلك، 
فإن ساحة المعركة ستكون هي أوروبا، والنتيجة الحتمية لذلك ستكون هي التدمير 

الكامل ألوروبا وربما تنحيتها بالمرة((.

كرين

بين روسيا، وأمريكا، والجار العدو )الجزائر(، يتعين 
على المغرب إذن، استعمال أدوات الجراحة 

الدقيقة لفهم المستقبل، والنجاة بنفسه من 
الدوامة التي تهدد بسحق دول كبرى، فالحرب 

الروسية األوكرانية قد تنتهي بالقضاء على 
أوروبا كاملة فما بالك بدول صغيرة.. وقد تأكد 
فعال مع طول مدة العملية العسكرية الروسية 

في أوكرانيا، وعدم قدرة حلف »الناتو« على 
التقدم بأي خطوة نحو روسيا.
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تحليل  إخباري

 ،2007 سنة  منذ  املغرب،  ودأب 
»األســد  تــدريــبــات  احتضان  على 
عسكري  تدريب  وهــو  اإلفريقي«، 
ينظم  الجنسيات  متعدد  ضخم 
األمريكية  الــقــيــادة  بــن  بشراكة 
والقوات  )أفريكوم(  إفريقيا  في 
وكــاالت  )عــدة  امللكية((  املسلحة 

ومواقع(.
اإلفريقي«  »األسد  مناورات  وألن 
أقلها  ســيــاســيــة،  رســائــل  تحمل 
ابتعاد املغرب عن املعسكر الروسي 
القادمة  فالرسالة  والصيني)..(، 
من الجزائر كانت مضحكة بالنظر 
املغرب  نظم  فبينما  حجمها،  إلى 
كانت  اإلفريقي«  »األســد  مناورات 
الحدث  هــذا  سبقت  قــد  الــجــزائــر 
بالذخيرة  عسكرية  ــاورات  ــن ــم ب
تهديد  وكأنها  تندوف  في  الحية 
وسائل  وكتبت  للبوليساريو)..(، 
اإلعالم عن هذه املناورات الصغيرة 
ما  اإلفريقي«،  »األســد  مع  مقارنة 
الجزائري  الجيش  ))نــفــذ  يــلــي: 
التي   ،»2022 »الصمود  مناورات 
الثالثة  وكانت  بالضخمة،  وصفت 
اإلثنن  وليلة  شهر..  من  أقــل  في 
الجزائري  الجيش  أجرى  املاضي، 
شاركت  برية  عسكرية  مــنــاورات 
واألسلحة  الــقــوات  مختلف  فيها 
ــة بــاملــنــطــقــة  ــويـ ــجـ الـــبـــريـــة والـ
في  وتحديدا  الثالثة  العسكرية 
ــة في  ــع ــواق مــحــافــظــة تــنــدوف ال
ــوب الــغــربــي، وبـــإشـــراف  ــجــن ال
أركان  قائد  من  مباشرة  ومتابعة 
السعيد  الفريق  الجزائري  الجيش 

شنقريحة.
الجزائرية  الدفاع  وزارة  ــدت  وأك

تأتي  »املــنــاورات  أن  لها،  بيان  في 
القتالي  التحضير  لبرنامج  تنفيذا 
مستوى  على   2022/2021 لــعــام 
الوطني  للجيش  الكبرى  الوحدات 
النواحي  عبر  املنتشرة  الشعبي 
العسكرية الـ 6«.. و»الصمود« ثالث 
الجيش  ينفذها  عسكرية  مناورات 
الجزائري في أقل من شهر، بعد كل 
من »إعصار« البحرية و»ردع« البرية 
نهاية  تنفيذها  تم  التي  والجوية، 
الشهر املاضي(( )املصدر: وكاالت(.
هذه هي الجزائر، وال يمكن إخراج 
هذا التصعيد العسكري من جهتها 
عن سياقه، وهو نفس السياق الذي 
البوليساريو  ميليشيات  يجعل 
إطالق  وقف  اتفاق  خرق  تواصل 
املغربي،  الجيش  واستفزاز  النار، 
ولكن بلدا »انتحاريا« مثل الجزائر، 
خاصة  بتصرفاته،  التنبؤ  يمكن  ال 
ــرار مـــن طـــرف بعض  ــ ــ مـــع اإلص
العالقات  إفساد  على  الجهات)..( 

املغربية الروسية.
عالقاتها  قطعت  التي  الجزائر، 
ــد،  ــب واحـ مــع املــغــرب مــن جــان
ــم أنــهــا  ــ وبــشــكــل هــســتــيــري رغ
املتضرر األول من ذلك، هي نفسها 
الصداقة  معاهدات  ألغت  التي 
كان  وقد  إسبانيا،  مع  والتعاون 
وزيرة االقتصاد  أن  لالنتباه  الفتا 
اإلسبانية، ناديا كالفينو، قد قالت 
متزايد  تنحاز بشكل  الجزائر  بأن 
إلى روسيا، وبأنها الحظت تقاربا 
متزايدا بن البلدين خالل اجتماع 
الربيع لصندوق النقد الدولي منذ 
أســابــيــع، وقــالــت أيــضــا أنــهــا لم 
التفاقية  الجزائر  بتعليق  تفاجأ 

كانت  الــتــي  الثنائية  الــصــداقــة 
يعود  )االتفاق  بإسبانيا  تربطها 

لـ 20 عاما(.
والحسابات  الــتــوتــر  ظــل  ففي 
إعالم  وسائل  ))روجـــت  املعقدة، 
في  مــصــادر  على  بناء  جــزائــريــة، 
صفقة  توقيع  خبر  الدفاع،  وزارة 
عسكرية لشراء ما يقارب 14 مقاتلة 
روسيا  مــن   »Su-57« نــوع  مــن 
بقيمة تقارب ملياري دوالر.. ومنذ 
مقاتلة  تطوير  عن  موسكو  إعــالن 
57 - الشبح« ودخولها  »سوخوي 
االقتناء، ومصادر جزائرية  مرحلة 
أول  ستكون  الــجــزائــر  أن  تـــروج 
الجديدة  للطائرات  أجنبي  زبــون 
يوليوز  في  اإلنتاج  دخلت  أن  بعد 
شركة  تــتــحــدث  ــم  ل فيما   ،2019
رسمية  صفقة  أي  عن  »سوخوي« 
تداوله  يتم  ما  عكس  الجزائر  مع 
املواقع  في  واألخـــرى  الفينة  بن 
أن الصفقة  التي أعلنت  الجزائرية 

جرى توقيعها بشكل رسمي((.
بن »الناتو« والحرب األوكرانية 
والــتــقــارب الــروســي الــجــزائــري.. 
يبقى على املغرب إجراء حسابات 
دقيقة تضمن سيادته كبلد إفريقي، 
وهذا ما عكسته عمليا رسالة امللك 
إلى املشاركن في  السادس  محمد 
اإلفريقي  املنتدى  إطــالق  مؤتمر 
حيث  السيادين،  للمستثمرين 
تقول  أن  إفريقيا  ))عــلــى  ــال:  قـ
مصيرها  ــام  زمـ وتــأخــذ  كلمتها 
بيدها، وتتبوأ املكانة الالئقة بها، 
بقية  نظرة  تتغير  أن  يجب  كما 
كلية..  بصفة  إفريقيا  إلى  العالم 
الحادي  القرن  ــارة  ق هي  أليست 

ستمثل  الــتــي  فهي  والــعــشــريــن؟ 
شعوبها، املكونة أساسا من شباب 
مبدعن، ربع سكان العالم في أفق 
التي  الــقــارة  وهــي   ،2050 العام 
ستشكل سوقا ألكثر من 1.2 مليار 
تراكميا  محليا  وناتجا  شخص 
عند  دوالر  مليار   3.400 يــفــوق 
تفعيل منطقة التبادل الحر القارية 

اإلفريقية(( يقول امللك.

الملك محمد السادس يدعو إلى تغيــير 
النظرة السلبية حول إفريقيا 

بين »الناتو« والحرب 
األوكرانية والتقارب 

الروسي الجزائري.. يبقى 
على المغرب إجراء حسابات 
دقيقة تضمن سيادته كبلد 

إفريقي، وهذا ما عكسته 
عمليا رسالة الملك محمد 
السادس إلى المشاركين 

في مؤتمر إطالق المنتدى 
للمستثمرين  اإلفريقي 
السياديين، حيث قال:  

))على إفريقيا أن تقول 
كلمتها وتأخذ زمام 

مصيرها بيدها، وتتبوأ 
المكانة الالئقة بها، كما 
يجب أن تتغير نظرة بقية 

العالم إلى إفريقيا بصفة 
كلية.. أليست هي قارة 

القرن الحادي والعشرين؟ 
فهي التي ستمثل 

شعوبها، المكونة أساسا 
من شباب مبدعين، ربع 
سكان العالم في أفق 

العام 2050، وهي القارة 
التي ستشكل سوقا 

ألكثر من 1.2 مليار شخص 
تراكميا يفوق  وناتجا محليا 

3.400 مليار دوالر عند 
تفعيل منطقة التبادل 

الحر القارية اإلفريقية(( 
يقول الملك.

جانب من أشغال المنتدى 
السياديين للمستثمرين  اإلفريقي 
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والطالب  التلميذ  يبادر  ما  نــادرا 
ساعتني  أو  ســاعــة  تخصيص  ــى  إل
واستيعاب  مراجعة  أجل  من  يوميا 
ــتــي تــلــقــاهــا خــال  ــدروس ال ــ ــل الـ ك
مواكبة  على  قادرا  يكون  حتى  اليوم 
اليوم  دروس وشروحات األستاذ في 

املوالي..
فلو اعتمد التلميذ والطالب الحفظ 
وجد  ملا  اليومي،  والفهم  والتحصيل 
امتحان،  ألي  اإلعـــداد  فــي  صعوبة 
عاديا،  فرضا  أو  إشهاديا  كان  سواء 
الذي  املاراطوني  املسار  اعتمد  ولو 
ــة املــوســم الـــدراســـي،  ــداي ــب ــدأ ب ــب ي
املرهقة  السرعة  إلى  اللجوء  عوض 
من  لتمكن  وبدنيا،  نفسيا  واملكلفة 
يمكنه  جيد  استعداد  على  الحصول 
بساسة  االمــتــحــانــات  اجــتــيــاز  مــن 
الشعور  عوض  جهد،  وبأقل  وتفوق 
أساليب  وسلك  واإلحــبــاط  بالعجز 
الحصول  أجل  من  والتاعب  الغش 
ينتهي  وقد  مستحقة،  غير  نقط  على 
إلى  والغشاشني  املحبطني  بغالبية 
التكرار والطرد، وربما حتى السجن. 
معظم  لـــدى  تــرســخــت  لـــأســـف، 
وأساليب  مفاهيم  والطلبة  التاميذ 
الجتياز  لإلعداد  خاطئة  بيداغوجية 
اإلشهادية،  أو  العادية  االمتحانات 
السريع  الشحن  على  تعتمد  والتي 
تــلــبــث أن  بــمــعــلــومــات ال  لــأدمــغــة 
ــع بــســبــب ســــوء الــتــخــزيــن  تــضــي
ــي، وغــيــاب  ــعــشــوائ ــتــكــديــس ال وال
كيفية  ــي  ف وتــدقــيــق  تــركــيــز  أدنـــى 
للرد  واســتــعــمــالــهــا  اســتــخــراجــهــا 
املختلفة،  االمتحانات  أسئلة  على 
والطلبة  الــتــامــيــذ  معظم  أن  ذلــك 
ــي  ــدرس يــعــتــمــدون »الــــدوبــــاج« امل
االمتحانات  ملواجهة  كآلية  الجامعي 
يــقــضــون معظم  والـــفـــروض، حــيــث 
والجامعية  الدراسية  السنة  فترات 
اقتراب  حني  إلى  والترفيه  اللهو  في 
على  لينكبوا  االمتحانات،  مواعيد 
املكثف  واالستيعاب  والفهم  الحفظ 
بــعــشــوائــيــة لـــلـــدروس املــبــرمــجــة 
البحث  رحات  معها  وتبدأ  للتقييم، 

ذلك  لدعم  للغش  جديدة  أساليب  عن 
أنه لن  الذي يعرفون مسبقا  املجهود 
بل  االمتحان،  عند  لهم  مفيدا  يكون 
املعارف  وشحن  تحصيل  عمليات  إن 
واملكتسبات واملهارات في كل الشعب 
العشوائية،  الطرق  بتلك  واملسالك 
االمتحانات،  اجتياز  بمجرد  تنتهي 
من  والطلبة  التاميذ  يخرج  حيث 
كل  من  فارغة  بأدمغة  االمتحان  قاعة 
تلك املعارف واملعلومات التي دسوها 
فيها قبل أيام، حيث ُيفرغ تلقائيا كل 
ما قضوا الليالي واأليام في شحنه. 

سلك  إلى ضرورة  ينبههم  أحد  فا 
طرق للحفظ واالستيعاب والتحصيل 
الكيف،  باعتماد  اليومي،  التدريجي 
املــعــارف  بتلك  االحــتــفــاظ  لــضــمــان 
داخل األذهان، ليس من أجل اجتياز 
أجل  من  وإنما  مــبــاراة،  أو  امتحان 
التحصيل  عمليات  فــي  توظيفها 
ألن  ــى،  األعــل باملستويات  املــوالــيــة 
تحصيل  عملية  يعيق  منها  التخلص 
ــم يــدخــلــون  ــه مــعــارف جـــديـــدة، ألن
طــوال ســنــوات الــدراســة فــي دوامــة 
السريعة، ويفقدون  الشحن والتفريغ 
بسبب  الــشــحــن  مـــهـــارات  ســنــويــا 
لتنتهي  التحصيل،  صعوبة  تضاعف 
كفايات  بــدون  التعليمية  مساراتهم 
حتى  الحياة،  ملواجهة  مهارات  وال 
وإن تمكن بعضهم من الحصول على 
شواهد عليا وديبلومات، باعتماد ما 
علق في أذهانهم من جزيئات معرفية. 

  

المقـــررات  طــول 
وكثرة ساعات الدراسة

والطالب  التلميذ  واستقرار  أمــن 
وضمانات  والبيداغوجي،  النفسي 
ــرغــبــة في  الــتــركــيــز والــتــحــفــيــز وال
أوال  تتطلب  واملتابعة..  التحصيل 
والبرامج  املناهج  في  النظر  إعــادة 
حيث  ــن  م فــقــط  لــيــس  التعليمية، 
الكم وطول  املحتوى، ولكن من حيث 
املقررات، وهو ما يحد من التحصيل 
الدراسي لدى املتلقي ويعيق املدرس، 
واألمر هنا ال يتعلق فقط بعدم توافق 
الساعات املخصصة لبرامج كل مادة 
الدراسي، ولكن  دراسية مع املحتوى 
بفرض جلوس تلميذ ملدة أربع ساعات 
في وضعية غير صحية، وإرغامه على 
لدرجة  والتحصيل،  والتتبع  االنتباه 
يكتمن  وتلميذات  تاميذ  هناك  أن 
والنفسية  البيولوجية  حاجياتهم 
طــرف  ــن  م فهمها  ســـوء  ــن  م خــوفــا 

تنعش  الحركية  أن  علما  األســتــاذ، 
التفكير  على  العقل  وتعني  الـــذات 
يدرس  أن  يكفي  أال  التدبير..  وحسن 
وفسح  فقط،  يوم  نصف  ملدة  التلميذ 
والرياضة  والترفيه  للثقافة  املجال 

في النصف الثاني؟
  

تعليم بال منطق 
وال فلسفة

ليست وحدها عشوائية التحصيل 
والحفظ التي يسلكها معظم التاميذ 
على  القدرة  عدم  هي سبب  والطلبة، 
واقع  االمتحانات، وال حتى  مواجهة 
بسبب  املــتــردي  التعليم  مستقبل 
وغياب  والشعب  املسالك  ضبابية 
هناك  وإنما  للشغل،  جسور واضحة 
الكثيرون،  عنه  يغفل  ثانيا  سببا 
على  مبني  تعليم  غياب  في  يتمثل 
بيداغوجية  ترسيخ  ــدم  وع املنطق 
املــنــطــق املـــفـــروض اعــتــمــادهــا في 
التلميذ  وتــفــاعــات  سلوكيات  كــل 
تكون  أن  ــروض  ــف امل إذ  والــطــالــب، 
ومنافذ  جــســور  والــطــالــب  للتلميذ 
طــرق  ــداث  إحــ مــن  تمكنه  منطقية 

وأساليب التحصيل والتجاوب.  
ــات - مــثــا -  ــي ــاض ــري فـــمـــادة ال
والطلبة  التاميذ  منها  ينفر  التي 
ــادة املـــراد منها  ــني(، هــي م ــي )األدب
وقابلة  ومنفتحة  ذكية  عقول  تكوين 
ــراح  ــتـ لــلــتــحــلــيــل والـــنـــقـــاش واالقـ
والــحــفــظ،  والتحصيل  ــار  ــك ــت واالب
تدريبية  حــصــص  هــي  ودروســـهـــا 
ذهنية،  تــربــيــة  ــن  م تمكنه  للعقل 
أدبيا،  أو  علميا  املتلقي  كان  ســواء 
شحن  يعني  ال  الرياضيات  وتدريس 
والخاصيات،  بالتعاريف  التاميذ 
التفاعل  على  العقل  ترويض  ولكن 
يعترضه،  ــا  م ــل  ك ــع  م ــجــاوب  ــت وال
وكذا  آلة  ابتكار  على  قادرا  وتجعله 
أو  سيناريو  أو  روايــة  كتابة  على 
جــريــمــة...  أو  ــا  م قضية  لــغــز  حــل 
فالرياضيات هي رياضة العقول كما 
التربية البدنية هي رياضة األجساد، 
سليم  لجسد  نــؤثــث  أن  يمكن  وال 
بواسطة عقل غير سليم، وأهم درس 
املنطق،  درس  هو  الرياضيات  في 
في  قليلة  له حصص  الذي خصصت 

برنامج مادة الرياضيات. 
في  النظر  إلعــادة  الوقت  يحن  ألم 
البرامج واملناهج التعليمية الخاصة 
املستوى  على  الرياضيات  بــمــادة 
والتأهيلي(؟  ــدادي  ــ )اإلع الثانوي 

يتوفر  أن  يفترض  مــا  وخصوصا 
الستيعاب  عتاد  من  التاميذ  عليه 
األسئلة  بها  تفتح  التي  املــفــردات 
تحقق...(،  استنتج،  بــني،  )بــرهــن، 
على  بناء  االســتــدالل  طــرق  وإتــقــان 
من  يلزم  ما  وتحصيل  املفردات،  تلك 
من  تمكن  منطقية  ــط  ورواب عبارات 
والتطبيق  التعلم  عمليات  تيسير 
والفهم الجيد، وكذا إعادة النظر في 
تم  التي  املصطلحات  من  مجموعة 
تعريب  عند  فقط  باملغرب  اعتمادها 
معتمدة  غير  أنها  علما  الرياضيات، 
عربيا، وأنه ال امتداد لها عند حصول 

التاميذ على شهادة البكالوريا.  
الخاصة  واملناهج  البرامج  قصور 
بني  من  يعتبر  الرياضيات،  بمادة 
التاميذ  مستويات  تدني  أســبــاب 
أزمة  وهــي  بعضهم،  ونفور  علميا 
وجب إحداث لجنة وطنية علمية من 
أجل إيجاد بدائل لها، وال يمكن بأي 
حال من األحوال التغاضي عنها، أو 
قد  عما  بالحديث  تجاوزها  محاولة 
يحققه التاميذ والطلبة من إنجازات 

علمية وطنيا أو دوليا.   
للمنطق  يعد  لــم  ــه  أن والحقيقة، 
الــعــلــمــي املـــفـــروض تــرســيــخــه في 
أثر  أي  التاميذ،  كل  وعقول  أذهــان 
بكل  املعتمدة  واملناهج  البرامج  في 
أصبح  أن  بعد  التعليمية،  األســاك 
بني  مـــن  درس  مــجــرد  »املـــنـــطـــق« 
يــدرس  غــامــضــة،  دروس  مجموعة 
مستوى  لتاميذ  ساعات  ثمان  في 
األدبية  شعبها  بكل  بكالوريا  األولى 
فاملفروض  فقط.  والتقنية  والعلمية 
فقرات  لبناء  الـــازم  »املنطق«  أنــه 
وتسلسلها  وتركيبتها  ــدروس  ــ ال
الذي  »املنطق«  وتدرجها،  وترابطها 
وطرق  الديداكتيكية  اآلليات  يوفر 
االستدالل والبرهان لتبيان وتوضيح 
والعمليات  واملبرهنات  البيانات 
التاميذ  بــمــد  والــكــفــيــل  املــعــقــدة، 
املسائل  لحل  ــازمــة  ال باألساليب 
وتحقيق  الــنــتــائــج  ــن  م والــتــحــقــق 
ارتــأت  وقــد  التعليمية،  ــداف  ــ األه
تحرم  أن  البرامج،  ومديرية  الوزارة 
االبتدائية  املستويات  تاميذ  منه 
املشترك  الجذع  وشعب  واإلعــداديــة 
الفرنسية،  املناهج  في  كان  ما  عكس 
املستويات  تــلــك  تــامــيــذ  أن  علما 
مع  منطقيا  التعامل  على  مجبرون 
وخصوصا  الـــدروس،  من  مجموعة 
طرقا  تتطلب  والتي  منها  العلمية 
لفهمها  صــرفــة  منطقية  وأســالــيــب 
وفروضها،  تمارينها  على  واإلجابة 
على  مجبرا  نفسه  التلميذ  ليجد 

وضبابية  بــعــشــوائــيــة  االســـتـــدالل 
منطقية،  غير  روابـــط  واســتــعــمــال 
يمكن  الحصر،  ال  املثال  سبيل  فعلى 
التي  الرياضيات  مادة  عن  الحديث 
تفرض على التلميذ اكتساب تعاريف 
ومسلمات،  ومبرهنات  وخاصيات 
اإلجابة  أجــل  من  منها  واالستفادة 
حيث  التمارين،  مــن  مجموعة  عــن 
أو  اإلعدادي  بالثانوي  تلميذ  يضطر 
طرق  اعتماد  إلــى  املشترك،  الجدع 
من  علمية  غير  بروابط  منطقية  غير 
قبيل »بما أن، فإن، إذن، لكن، وحيث، 
الروابط  عوض  ومنه...«،  نستنتج، 
املــنــطــقــيــة الــعــلــمــيــة »االســتــلــزام، 
عوض  العطف...«،  الفصل،  التكافؤ، 
تحكمها  التي  االستداللية  الــطــرق 
ضوابط وشروط علمية، بل إن درس 
التاميذ  ــان  أذهـ على  يمر  املنطق 
دون  الـــدروس  كباقي  الــكــرام  ــرور  م
األساسية  اآلليات  ضمن  يترسخ  أن 
لدى  العلمي  والــبــرهــان  لاستدالل 
من  هــؤالء  يتخلص  حيث  التاميذ، 
للتعامل  ويعودوا  فيه،  جاء  ما  كل 
العلمية  الــدروس  كل  مع  بعشوائية 
يمكن  »املنطق«  فبفضل  وتمارينها.. 
لن  الصحيح  أن  ــدرك  ي أن  للتلميذ 
الخطأ  وأن  الصحيح،  ســوى  ينتج 
والصحيح،  الخطأ  ينتج  أن  يمكن 
الحقيقي  املعنى  ــدرك  ي أن  ويمكنه 
»الواقف«  ضد  وأن  وضــده،  للشيء 
»غير  هو  بل  »الجالس«،  هو  ليس 
ليس  »األبيض«  ضد  وأن  الواقف«، 
»غير األســـود«،  بــل  ــود«،  »األســ هــو 
وأن يعلم كيف يختار طرق االستدالل 
كل  لحل  »املنطق«  درس  في  املحددة 
يتحقق  وكيف  واملسائل،  التمارين 
من ردوده ونتائجه.. تعليم با منطق 
أن  بعد  فلسفي، خصوصا  وال  علمي 
وتجريدها  الفلسفة  مادة  تهميش  تم 
من حق األمومة املكتسبة لكل العلوم 
خانة  ضمن  وحصرها  والثقافات، 
باقي املواد األدبية، ببرامج ومناهج 
ــذة،  واألســات للتاميذ  محفزة  غير 
ويحلل  ويناقش  يستدل  الكل  حيث 
ما دونه فاسفة القرون السالفة، ولم 
نعد نسمع عن مواقف وآراء ومذاهب 
املادة  لتلك  أريد  فقد  فلسفية جديدة. 
التاميذ  على  ثقيا  ضيفا  تكون  أن 
ــحــرصــون عــلــى حــضــور  ــاد ي ــك ــال ب
يغيب  حيث  األسبوعيتني،  حصتيها 
املنطق العلمي والترابط بينها وبني 
املواد العلمية، فالفلسفة أو كما لقبت 
سابقا بـ»أم العلوم«، لم تعد تربطها 

أي صلة قرابة باملواد العلمية.

شللنقــا

مع األسف الشديد نادرا 
ما يسلك التلميذ أو الطالب 

المسار الصحيح من أجل التحصيل 
الجيد والجاد للدروس التي 

يتلقاها يوميا داخل المؤسسة 
التعليمية، ونادرا ما نجد التلميذ 
والطالب مهتما بتنظيم دفاتره، 

ومداوما على تحرير الدروس 
وتدوين المالحظات الشفوية 

التي تصدر عن األستاذ، والتي 
ال تتضمنها ملخصات الدروس، 
والمفروض أن يعد لها التلميذ 

والطالب دفترا خاصا، العتمادها 
عندما يكون بصدد مراجعة 

دروسه بالمنزل. 

االمتحانات اإلشهادية 
و»الدوبـــاج« الغـــش  ومنطـــق 

 : بقــــــــلم
حمراوي بوشعيب 
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ما يجري  
ويدور

 في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

ــراض ســبــيــل املــصــطــافــن  ــتــ يــتــم اعــ
أسمير«،  »مرينا  شاطئ  يقصدون  الذين 
مــن طـــرف »الــبــلــطــجــيــة« وإرغــامــهــم على 
كـــــراء املـــظـــات والـــكـــراســـي الـــتـــي صـــارت 
ــذلـــك، يــتــســاءل  ــذا الـــشـــاطـــئ، لـ حتــتــل هــ
الــعــديــد مـــن املـــواطـــنـــن عـــن دور عــمــالــة 
إزاء هذه الظاهرة التي  املضيق الفنيدق 
املواطنن  السياحي ومتنع  القطاع  تهدد 
كــمــا أن صمت  الــشــواطــئ،  مــن حقهم يف 
اجلــهــات املــعــنــيــة يشجع عــلــى املــزيــد من 
ــارت كــــل الـــشـــواطـــئ  ــ االحــــتــــال حـــتـــى صــ

مبقابل مادي ؟

يعاني العديد من التالميذ بالعالم 
القروي بالشمال، خالل فترة االمتحانات 
النقل،  وســائــل  غياب  مــن  بــاخلــصــوص، 
مما يجعلهم يف موقف ال يحسدون عليه 
أشعة  طويلة حتت  مسافات  قطع  بسبب 
وهــذا  املـــدارس،  إلــى  للوصول  الشمس 
غمار  يــخــوضــون  وهـــم  عليهم  يــؤثــر  مــا 

االمتحانات.
اجلهات  األســر  مــن  العديد  وتناشد 
لتوفير  العاجل  التدخل  أجل  من  املعنية، 
ــؤالء الــتــالمــيــذ حتى  ــه ــل الــنــقــل ل وســائ
جيدة،  ظــروف  يف  االمتحانات  يجتازون 
ارتفاعا  تعرف  املنطقة  وأن  خصوصا 

كبيرا يف درجة احلرارة.

ــيـــس اجلــمــاعــة  ظــهــر الــبــرملــانــي ورئـ
فيديو مصور  الكبير يف  للقصر  الترابية 
ــو »يـــتـــوعـــد« مـــديـــر املـــكـــتـــب الــوطــنــي  ــ وهـ
التعامل  »متــاطــلــه يف  بــســبــب  لــلــكــهــربــاء، 
ــنـــن وحـــرمـــانـــهـــم مــن  مـــع مــلــفــات املـــواطـ
امليدان  إلــى  بالنزول  وطالبه  الكهرباء«، 
من أجل احلوار ومناقشة معاناة الساكنة 
وحل مشاكلهم، أو اللجوء إلى املؤسسات 
الــقــائــم بن  الــنــزاع  احلكومية حلــل هــذا 

املؤسستن واملواطنن. 

صحــة المواطنــين فــي خــطر

وزارة الصحة تحذر من انتشار سل األلبان بسطات 

ما سبب غياب جماعة تطوان عن االستعدادات الصيفية ؟
يتساءل العديد من املواطنني هذه 
الترابية  الجماعة  غياب  عن  األيام، 
االستعداد  فــي  ودورهـــا  لتطوان 
استقبال  أجل  من  الصيف  لفصل 
خارج  من  سواء  والــزوار،  السياح 
املغرب أو من داخله، وذلك من أجل 
إنعاش اقتصاد املدينة التي تعاني 
ضعف  بسبب  طويلة  ملــدة  الركود 
حيث  والتجاري،  الصناعي  املجال 
تعتمد املدينة على املجال السياحي 

فقط.
املواطنني  من  العديد  واستغرب 
في  تطوان  لجماعة  التام  الغياب 
استعدادها لهذا املوسم بعد اإلغالق 
انتشار  بسبب  سنتني  مــن  ألكثر 
جائحة »كورونا« مع العلم أن هذه 
املدة كانت كافية لتضرر العديد من 
التي  الشمالية  باملدن  القطاعات 
تعتمد في اقتصادها على السياحة، 
وألن  الساحلية،  ــدن  امل خصوصا 

تحركت  الــجــمــاعــات  مــن  الــعــديــد 
بتزيني  وقامت  املوسم  الستقبال 
اإلشارات  ووضع  وصباغتها  املدن 
الراجلني  ممرات  وصباغة  الطرقية 
ــة وغــيــر ذلـــك، مــن غرس  واألرصــف
جنبات  على  ــار  ــج واألش ــورود  ــ ال
وإصالح  املدينة  وبشوارع  الطرق 

وتجديد اإلنارة العمومية.
وحــســب مــصــادر خــاصــة، فــإن 
تعاني  لتطوان  الترابية  الجماعة 
املداخيل  رغم  امليزانية  في  عجزا 
الجماعة  صندوق  إفراغ  تم  بعدما 
ــدوات والــتــظــاهــرات  ــ ــن ــ ــى ال ــل ع
واألنـــشـــطـــة الــخــاصــة بــاملــجــال 

الثقافي.
املواطنني  من  العديد  ويتساءل 
املستخلصة  العمومية  األموال  عن 
والغرامات  الجبائية،  الرسوم  من 
الضرائب  من  املحصلة  والصوائر 
الجماعية،  املداخيل  من  وغيرها 

لــوائــح  كــلــهــا  تـــطـــوان  أن  عــلــمــا 
إشهارية، كما أن الشوارع واألزقة 
أصحاب  طــرف  مــن  محتلة  كلها 
ــة واملــقــاهــي  ــجــاري ــت املـــحـــالت ال
املجال  عن  زائد  وبشكل  واملطاعم 
الجماعة  طــرف  مــن  بــه  املسموح 
العمومي..  امللك  استغالل  بشأن 

العمالة مقام الجماعة  فهل ستقوم 
ــة  ــن ــدي فـــي صــيــانــة وتـــزيـــني امل
كباقي  الصيف  ملوسم  استعدادا 
التي  الشمال  بجهة  الجماعات 
شرعت في إصالح )ترقيع( وتزين 
الشوارع من أجل استقبال السياح 

والزوار ؟    

سطات

أزمة المياه تهدد سكان العالم القروي بجهة الشمال
في  تظهر  الشرب  مياه  شح  بــوادر  ــدأت  ب
الشمال،  بجهة  القروية  الجماعات  من  العديد 
الحرارة،  درجة  وارتفاع  الطرق  وعورة  ورغم 
املناطق  من  العديد  ساكنة  ُيثِن  لم  ذلك  أن  إال 
مسافات  وقطع  الخروج  عن  القروي  بالعالم 
التي  الحيوية  املــادة  هذه  عن  للبحث  طويلة 
ومع  سنة  كل  وفــي  العيش،  يصعب  بدونها 
ــات  درج ــداد  ــت واش الصيف  مــوســم  ــراب  ــت اق
مع  القرويني  السكان  معاناة  تتجدد  الحرارة، 
األوقات،  من  كثير  في  وانعدامها  املياه  ندرة 
حيث يستعملون مياها ملوثة بالتربة وأخرى 
بداخلها  الحشرات  غير صالحة بسبب وجود 
وتنبعث منها روائح كريهة خصوصا املناطق 
من  والنموذج  الحضري،  املجال  عن  البعيدة 
عدد  بها  يوجد  التي  شفشاون  إقليم  عمالة 

هي  تعد  التي  القروية،  الجماعات  من  كبير 
يجعل  مما  املياه،  غياب  من  األول  املستهدف 
الساكنة عرضة ألزمة عطش قد تنتج عنه كارثة 
إنسانية بكل املقاييس في الوقت الذي تنشغل 
ومناقشات  الصفقات  بتمرير  الجماعات  فيه 
امليزانيات وصرفها على الهواتف واملحروقات 
والسيارات وغيرها من االمتيازات، بينما تظل 
آخر  املياه  عن  البحث  حول  الساكنة  معاناة 
كان  الذين  املنتخبون  هــؤالء  فيه  يفكر  شيء 
املياه  وتوفير  اآلبار  حفر  عليهم  املفروض  من 
الجماعات  ساكنة  يجعل  ما  وهذا  ملناطقهم، 
القروية تقوم كل موسم صيف، الذي يكون فيه 
البحار،  شواطئ  على  يتمتعون  السياسيون 
عن  البحث  أجل  من  طويلة  برحالت  )تقوم( 
املياه الصالحة للشرب بسبب قلة اآلبار املعدة 

املتواجدة  املنطقة، خصوصا  للغرض وجفاف 
املياه  فيها  تجف  والتي  الجبال  أعالي  في 

خالل فصل الصيف.
الذين  البوادي  سكان  من  العديد  وحسب 
يعانون من شح املياه، فإن معاناتهم ال تتجلى 
في البحث عن املياه فقط، بل إن أزمة العطش 
وتدني  كالفقر  أخـــرى  أزمـــات  إلــى  تــضــاف 
التحتية،  البنية  وغياب  الصحية  الخدمات 

وفي بعض األحيان تكون منعدمة.
الجماعات  معظم  تعيش  القول،  وخالصة 
الهشاشة  وقــع  على  الشمال  بجهة  القروية 
من  والحرمان  التهميش  من  والكثير  الشديدة 
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغيرها من 
املشاريع التنموية، خصوصا التي خصصتها 

الدولة لسكان العالم القروي.

نورالدين هراوي

للصحة  اإلقــلــيــمــيــة  املــنــدوبــيــة  ــذرت  حــ
ارتفاع  من  بسطات،  االجتماعية  والحماية 
والعقدة  الباطني  ــرئــوي  ال الــســل  حـــاالت 
انتشار حاالت  اللمفاوية، وسط مخاوف من 
ــرى وطــنــيــا، مــن خــالل وثــيــقــة رسمية  أخـ
انتشرت على نطاق أوسع بمواقع التواصل 
خالل  من  املندوبية  بها  بعثت  االجتماعي، 
مراسلة إدارية إلى باشوية سطات والسلطة 
املحلية، من أجل مطالبتها بالعمل على منع 
الباعة  لــدى  ومشتقاتها  واأللــبــان  الحليب 

الجائلني.
سجلت  فقد  الوثيقة،  معطيات  وبلغة 
خاصة  الصحية،  مراكزها  فــي  املندوبية 
حاالت  في  ارتفاعا  »الخير«،  الصحي  املركز 
العقدة  »سل  أمــراض  وبالخصوص  السل، 
الـــذي أصــبــح األكــثــر ظهورا  الــلــمــفــاويــة«، 

وانتشارا في الوسط السكاني.
مندوبية  من  ــواردة  الـ املعطيات  ــدت  وأك
لها  خضعت  تحليالت  على  بناء  الصحة 
الحليب  شــربــوا  أنهم  املسجلة،  الــحــاالت 
الباعة  قبل  من  بالشارع  تباع  التي  واأللبان 

الجائلني الذين يزاولون هذا النشاط باألزقة 
وأمام املساجد دون احترامهم لشروط الحفظ 
والسالمة الصحية، حيث انتشرت هذه املهن 
كبير  بشكل  باملدينة  وتفرخت  العشوائية 
في  قانونية  تراخيص  على  توفرها  دون 
طرف  من  املغيب  واالستثمار  الشغل  غياب 
السلطة املنتخبة واملجالس املتعاقبة ونكتها 

لوعودها.

وبمجرد انتشار هذه الوثيقة على الشبكة 
على  »األسبوع«  تتوفر  والتي  العنكبوتية 
ولغة  التعليقات  ــدت  ــزاي ت مــنــهــا،  نسخة 
من  عريضة  فئة  اعتبرت  إذ  االنــتــقــادات، 
من  مجموعة  أن  »الــفــايــســبــوك«  نــشــطــاء 
املشاكل التي تتخبط فيها املنظومة الصحية 
باملستشفى  وبــاألخــص  عــمــومــا،  بسطات 
احتجاجات  موضع  كانت  والتي  اإلقليمي، 

التي  والفوضى  متكررة،  نقابية  ووقــفــات 
بدون  يزال  ال  واملستشفى  القطاع،  يعرفها 
تلفت  الصحة  مندوبية  جعل  هذا  كل  مدير.. 
أرقام  أية  على  املراسلة  توفر  بدون  األنظار 
سجلتها  مبهمة  لغة  سوى  إحصائيات  أو 
إقليميا  ذكر عددها  دون  الحاالت  ارتفاع  في 
الفتنة  ذلك،  على  زد  املدينة،  على صعيد  أو 
يتساءل  حيث  السكان)...(،  لدى  والخوف 
تعج  املــديــنــة  أن  كيف  املنتقدين  جمهور 
من  الفاسدة  واألغــذيــة  األطعمة  بأصحاب 
وغيرها  و»الكفتة«  »الصوصيص«  أصحاب 
تلتزم  بينما  أمـــراض،  عــدة  فــي  وتتسبب 
املندوبية الصمت عن باقي الحرف املشابهة 
التي  املهن  لكل  عامة  مراسلة  تكن  ولم  لها 
تزاول نشاطها بالشارع، وعدم توفرها على 
بلغة  املدينة  وجماعة  البلدية  مــن  رخــص 
السلطة  راسلت  وملاذا  واملدونني؟  املغردين 
التي  املنتخبة  السلطة  وغيبت  الترابية 
خالل  من  باألساس  االختصاص  لها  يرجع 
شرطتها اإلدارية املعنية، أم أن األمر ال يعدو 
املندوبية  بني  حسابات  تصفية  يكون  أن 
في  مؤخرا  املجلس  ناقش  بعدما  والبلدية، 
وقطر  الصحة  قطاع  ملف  ــه،  دوراتـ إحــدى 
للحضور  مسؤوليه  واستدعى  الشمع  عليه 
من أجل اإلجابة عن مشاكل القطاع؟ تضيف 

نفس املصادر.
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كواليس  جهوية

االستقالليون واألحرار يتسابقون للظفر بمنصب نائب العمدة
الدار البيضاء

الـــــتـــــواصـــــل  مـــــــواقـــــــع  رواد  ــوجــــئ  فــ
اآلالف  بــتــداول  مــؤخــرا،  بأكادير  االجتماعي 
ــن كـــتـــاب بــالــلــغــة  ــن األشــــخــــاص ملــقــطــع مــ مــ
الفرنسية يتحدث عن املثلية اجلنسية بشكل 
الكتاب  عــادي، وحسب ذات املصادر، فإن هذا 
يباع  بأنه  قيل  اجلنسية  للمثلية  يروج  الذي 
بــأحــد األســـواق املــمــتــازة، مــا خلف ردود فعل 
مــتــبــايــنــة ومـــوجـــة مـــن الــتــنــديــد يف أوســــاط 
األســــر، وطــالــب غـــيـــورون الــســلــطــات املــعــنــيــة، 
بالتدخل لفتح حتقيق يف املوضوع، وتشديد 
املراقبة على هذه األســواق التي يجب عليها 
احـــتـــرام مـــبـــادئ وقـــيـــم إمـــــارة املــؤمــنــن الــتــي 

يرعاها صاحب اجلاللة.

اشتكى عدد من املواطنني من انتشار 
أنه  إذ  مدينة أكادير،  بشاطئ  ظواهر مشينة 
رغم تواجد عدد من الالفتات التي حتث على 
الكورنيش،  ويف  بالشاطئ  األزبال  رمي  عدم 
اهتمام  أي  األمــر  يعير  ال  من  هناك  أن  إال 
على  مكان، وعالوة  أي  يف  مبخلفاته  ويلقي 
أصــحــاب  جتـــول  املــواطــنــون  استنكر  ــك،  ذلـ
مع  بالكورنيش  والهوائية  النارية  الدراجات 
وفوضى،  ضوضاء  من  األمر  هذا  يخلقه  ما 
فضاء  يف  كبيرة  خطورة  تشكيله  عن  فضال 

سياحي يعج باألطفال على اخلصوص.

الوطنية  للنقابة  اإلقليمي  رد املجلس 
للفيدرالية  التابع  للتعليم بأكادير إداوتنان، 
ــغــــل، عــــلــــى مــــوضــــوع  ــلــــشــ الــــدميــــقــــراطــــيــــة لــ
االســـتـــقـــاالت الـــتـــي هــــزت مــكــتــبــه اإلقــلــيــمــي، 
ــاه  ــمــ ــلــــس اســــتــــغــــرابــــه ممـــــا أســ وأبــــــــــدى املــــجــ
ــنـــشـــورة بــأحــد  »املـــغـــالـــطـــات واالفــــــتــــــراءات« املـ
املـــواقـــع اإللــكــتــرونــيــة حــــول اســتــقــالــة بعض 
الــوطــنــيــة للتعليم  الــنــقــابــة  احملــســوبــن عــلــى 
)فدش( بأكادير، مع ما رافق ذلك من تهويل 
يف املــصــطــلــحــات املــوظــفــة يف املـــقـــال بــغــرض 
أعضاء  زعــم  اإلعــالمــيــة«، على حد  »الفرقعة 

من ذات النقابة.

حلت باحملكمة  مطلعة،  مصادر  وفــق 
ــوم اإلثــنــني املــاضــي،  االبــتــدائــيــة بــإنــزكــان، ي
من  القضائية،  مركزية للشؤون  تفتيش  جلنة 
احملكمة  بهذه  تفتيش وافتحاص  إجراء  أجل 
ــات تــوصــل بها  ــاي ــشــك بــخــصــوص بــعــض ال
املجلس األعلى للسلطة القضائية حول بعض 
احملكمة،  بهذه  بحدوثها  املشتبه  اخلروقات 
إلى  دفعت  اجلدية  من  مستوى  بلغت  والتي 

التحرك إلجراء افتحاص بهذا املرفق.

داء
أص

ســـوسية

الراشيدية

 األسـبوع

ــات  ــاي ــن ــج ــة ال ــرفـ قـــضـــت غـ
رئيس  بــإدانــة  ــاس،  ف بمحكمة 
سابق لجماعة »غريس العلوي« 
الراشيدية، بسنة واحدة  بإقليم 
متابعته  بعد  مالية،  وغــرامــة 
عمومية«،  أموال  »تبديد  بتهمة 
ــة  ــي املــرحــل ــا حــصــل فـ ــدم ــع ب

االبتدائية على البراءة.
وتمت متابعة رئيس الجماعة 
متهمني  أربــعــة  رفــقــة  الــقــرويــة 
استفاد  مــقــاول  بينهم  آخــريــن 
من سند الطلب لترميم صهريج 
لتجميع األمطار، حيث جاء هذا 
الحكم القضائي بعدما استأنفت 
النيابة العامة الحكم االبتدائي، 
على  من جديد  امللف  إحالة  قبل 
غرفة االستئناف لجرائم األموال 

التي ألغت القرار االبتدائي.
رئيس  شــركــاء  إدانـــة  وتمت 
3 متهمني آخرين  الجماعة رفقة 
بينما  نفسه،  امللف  في  توبعوا 
أبقت املحكمة على الحكم ببراءة 
»اختالس  تهم  متهم خامس من 
والتزوير  عامة  أمــوال  وتبديد 
وإداريـــة  رسمية  مــحــررات  فــي 
بها  توبع  والتي  واستعمالها« 

بقرار من قاضي التحقيق.
القضائية  الهيئة  ــت  ــ وأدان
لسنة  بالحبس  اثنني  متهمني 
واحدة في حدود 6 أشهر نافذة 
مع  التنفيذ،  موقوفة  والباقي 
مقابل  نفسها،  الغرامة  أدائهما 
موقوفة  حبسا  ــدة  واحــ ســنــة 
رابــع،  متهم  بها  أديــن  التنفيذ 
امللف  نفس  في  متابعتهم  بعد 
الصهريج  بــنــاء  خلفية  عــلــى 
بــجــمــاعــة »غـــريـــس الــعــلــوي« 
املعنية بهذه االختالالت املالية.

حبس رئيس جماعة 
تبديد  سابق بتهمة 

أموال عمومية 

األسـبوع

ــدار  ال مدينة  مجلس  داخـــل  خــالف  يــســود 
حــزب  منتخبي  تــنــافــس  بسبب  الــبــيــضــاء، 
عملية  حــول  األحـــرار  ومنتخبي  االســتــقــالل 
عدة  تأجيلها  تم  والتي  للعمدة،  نائب  انتخاب 
منصبه  عن  الرئيسة  زوج  تنازل  بعدما  مرات 
بسبب عدم قدرته على الجمع بني عدة مناصب، 

في البرملان ورئاسة مقاطعة سباتة.
التحالف  داخــل  االستقالل  فريق  ويسعى 
إلـــى تــرشــيــح أحـــد أعــضــاء الــفــريــق ملنصب 
إقصاء  تــم  بعدما  للعمدة  الــعــاشــر  الــنــائــب 
منتخبي الحزب من رئاسة مقاطعات العاصمة 
فيها  يحصل  لم  والتي  للمملكة،  االقتصادية 

على أي مقاطعة.
العاشر  النائب  منصب  شغور  أثــار  ــد  وق
لرئيسة املجلس صراعا وخالفا آخر بني أعضاء 
بسبب  وذلك  لألحرار،  الوطني  التجمع  حزب 
في  املنتخبني  وبعض  املقاطعات  رؤساء  رغبة 
الشاغر  الثالث  العمدة  نائب  بمنصب  الظفر 
منذ عدة أشهر بعد استقالة زوج الرئيسة منه، 
حيث قسم منتخبي األحرار إلى فصيلني: األول 
أحد أصدقائه  الذي يفضل  العمدة  يقوده زوج 
بوسعيد  محمد  يسعى  بينما  املنصب،  فــي 

منسق الحزب، إلى تعيني أحد املقربني منه.
وخلق منصب نائب العمدة تنافسا قويا بني 

األحرار من  مقاطعات من حزب  أربعة رؤساء 
أبرزهم املرشح محمد حدادي، رئيس مقاطعة 
للعمدة،  السابق  والــنــائــب  عثمان،  سيدي 
شفيق  جانب  إلــى  هامة،  تجربة  راكــم  الــذي 
ورئيس  الشق  عني  مقاطعة  رئيس  بنكيران 
جهة البيضاء سطات سابقا، ومحمد بودريقة 

رئيس مقاطعة مرس سلطان.
الرميلي  نبيلة  ــررت  قـ أخـــرى،  جــهــة  مــن 
الغاضبني،  االستقالليني  مــع  اجتماع  عقد 
املتعلقة  القضايا  ومناقشة  الخالف،  لتسوية 
باملالحظات التدبيرية للمقاطعات واالختالالت 
الحاصلة في الجماعة خالل أشغال الدورات، 

ترشيح  االجتماع  يعرف  أن  املنتظر  من  حيث 
لكي  الــشــاغــر  للمنصب  االستقالليني  أحــد 
للعمدة،  نــواب  ثالثة  على  الفريق  يحصل 
لتدارك اإلقصاء الذي تعرض له في املقاطعات.
املدينة،  مجلس  في  االستقالل  فريق  وكان 
آليات  ضعف  فيه  ينتقد  بــالغــا  ــدرا  أصـ قــد 
التواصل بني مكونات تحالف مجلس املدينة، 
وعدم انسجام املواقف خالل اجتماعات اللجن 
ودورات املجلس، وعدم توصل أعضاء املجلس 
عليها،  املصادق  واملقررات  الدورات  بمحاضر 
مناقشتها  املزمع  الوثائق  من  تمكينهم  وعدم 

خالل الدورات.

أرفود

 األسبوع

برشيد،  مدينة  في  شعبية  أحياء  سكان  استنكر 
تحويل بقعة أرضية فارغة إلى مطرح عمومي لجمع 
أضر  مما  املنتخبني،  أعــني  ــام  أم البناء  مخلفات 
مستوى  على  خاصة  السكنية  املناطق  هذه  بصورة 

أحياء الحي الحسني وحي الراحة سيدي عمر.
النظافة  قيام شركة  من  استياءهم  السكان  وأبدى 
بتفريغ  و»الــتــريــبــورتــورات«  الشاحنات  وبعض 
املتواجدة  الساحة  في  البناء  مخلفات  من  حمولتهم 
وسط أحياء شعبية مأهولة بالسكان، والتي أصبحت 
املمارسات  رافضني هذه  للنفايات،  مطرحا عشوائيا 
عن  عبروا  كما  بالبيئة،  تضر  التي  مسؤولة  الغير 
في  تساهم  التي  املمارسات  هــذه  من  امتعاضهم 

ــراض،  األم من  والعديد  الكريهة  الــروائــح  انتشار 
املطرح  هذا  من  والحشرات  األوساخ  انتشار  بسبب 
العشوائي، محملني املسؤولية للمجلس البلدي الذي 
مالذ  إلى  تحول  الذي  املطرح،  هذا  إلزالة  يتحرك  لم 

للكالب الضالة وإسطبل للدواب.
الذي  املــزري  الواقع  يكشف  العشوائي  املطرح  فهذا 
بسبب  برشيد،  مدينة  فــي  الشعبية  األحــيــاء  تعيشه 
مما  والتحسيس،  الوعي  وغياب  والعشوائية  الفوضى 
جعل العديد من املساحات الفارغة نقاطا سوداء، نتيجة 
غياب سياسة بيئية لدى املجلس الجماعي الستغالل هذه 
البقع وتحويلها إلى مناطق خضراء عوض أن تتحول إلى 
مطارح لجمع مخلفات البناء وأشغال التهيئة والنفايات.
بالتدخل  الجماعة،  مسؤولي  الساكنة  وتطالب 
األرضية وتسييجها  البقعة  املخلفات من هذه  إلزالة 
أن  عوض  الساكنة  لفائدة  حديقة  إلى  تحويلها  أو 

تظل ساحة فارغة بدون فائدة.

مطرح عشوائي يثير سخط السكان في برشيد

برشــيد

حزب االستقالل ينبه إلى اختالالت الوضع الصحي بأرفود
بوطيب الفياللي

أصدر فرع حزب االستقالل بمدينة 
أرفود، بالغا للرأي العام يشخص فيه 
بمستشفى  املتردي  الصحي  الوضع 
والذي  باملعطي،  حماني  الصغيري 
انعكس سلبا على الخدمات الصحية 

املوجهة للمواطنني.
املتردي  الوضع  البالغ  واستنكر 
بأنه  ــال  ق الـــذي  املــديــنــة  ملستشفى 
الضرورية،  الوسائل  ألبسط  يفتقد 
الصماء  اآلذان  سياسة  استنكر  كما 
للسلطات املحلية واإلقليمية أمام هذا 
الوضع، مع التأكيد على رفض تهجير 
األطباء املعينني بمراسيم وزارية من 
ــذي  وال ــودي،  ــ األرف املستشفى  ذات 
القبلي  الطابع  منطق  لغلبة  يخضع 

والعنصري، حسب نفس البالغ الذي 
منه،  نسخة  على  الــجــريــدة  تتوفر 
الذين  األطباء  بإرجاع  طالب  والــذي 
أرفود  مستشفى  من  »تهريبهم«  تم 
اإلقليم  لنفس  املنتمية  كلميمة  إلى 

على  الحفاظ  مع  )الراشيدية(، 
باملستشفى  ــداومــة  امل نظام 
منذ  عليه  الــحــال  كــان  كما 

سنتني.
أكد  »امليزان«  حزب  فرع 
أن كل هذه االختالالت أدت 
إلى غياب املساواة وتكافؤ 

االستفادة  فــرص 
الخدمات  من 
الصحية بني 
ــات  ــاعـ ــمـ جـ
نـــــــفـــــــس 
ــم،  ــيـ ــلـ اإلقـ
لـــــــهـــــــذا 

عملية  بتشجيع  بــالغــه،  فــي  طالب 
التعاقد مع أطباء من أجل االستجابة 
كما  للمواطنني،  امللحة  لالنتظارات 
للكشف  ــة  وزاري لجنة  بإيفاد  طالب 
الوضع  يعرفها  التي  الخروقات  عن 
تحميله  مع  باملدينة،  الصحي 
للمسؤولني  ــيــة  املــســؤول
وجهويا  وإقليميا  محليا 
إليه  ستؤول  ملا  ووطنيا 
داخل  الصحية  األوضاع 
نفس  في  معلنا  املدينة، 
ــت عــن  ــ ــوق ــ ال
حــــقــــه فــي 
كافة  اتخاذ 
األشـــكـــال 
املشروعة 
ملواجهة 
كـــــــــل 

الصحي  بالقطاع  املحدقة  األخطار 
بأرفود.

فعاليات  أن  ــى  إل ــارة  اإلشـ تجدر 
لها  سبق  بــأرفــود  املــدنــي  املجتمع 
واحــتــجــاجــات  وقــفــات  نــظــمــت  أن 
مطالبة  الصغيري،  مستشفى  أمــام 
باملدينة،  الصحي  الوضع  بتحسني 
من  العديد  أن  كما  جــدوى،  دون  لكن 
انتهاء  ينتظرون  زالــوا  ال  املواطنني 
انطلقت  الــذي  باملستشفى  األشغال 
أن  دون  سنوات  منذ  بنائه  أشغال 
التي  الــوعــود  رغــم  االكتمال  تعرف 
أن  دون  افــتــتــاحــه  ــقــرب  ب أعــطــيــت 
ما  وهــو  الساعة،  لحد  ذلــك  يتحقق 
يطرح أكثر من تساؤل حول مستقبل 
ــن األرفــــودي فــي ظل  ــواط صــحــة امل
غياب مرافق قادرة على مساعدته في 
مواجهة حقبة تعرف تنامي األمراض 

القاتلة. الفيروسية  أيت الطالب



العدد: 1613 من 24 إلى 30 يونيو 202022

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

إغالق  باستمرار  جرسيف  ساكنة  فوجئت 
فصل  إلى  الشتاء  فصل  من  البلدي  املسبح 
املدينة  أن  رغــم  اإلصـــالح،  بدعوى  الصيف 
مدن  باقي  غــرار  على  مرتفعة  حــرارة  تشهد 

الجهة الشرقية خالل هذا الفصل. 
ــوام  األعـ فــي  الــبــلــدي  املسبح  شكل  وقــد 
والشباب  لألطفال  ترفيهيا  متنفسا  املاضية، 
ارتفاعا  يشهد  الــذي  الصيف  فصل  خــالل 
كبيرا في درجة الحرارة، لكن تم هدم املسبح 

إلى  يرجع  والــذي  الشرق  لبوابة  التاريخي 
جانب  إلى  يضم  فكان  االستعمارية،  الحقبة 
للحفالت،  وقاعة  ومخيما،  مقهى  مسبحني، 
خارجي،  ومسبح  مغطى  مسبح  بناء  وتــم 

باإلضافة إلى مجموعة من املرافق. 
بقيت  البلدي،  املسبح  هــدم  تم  أن  ومنذ 
عدة  عرفت  كما  بطيء،  بشكل  تسير  األشغال 
تعثرات في استكمال هذا املشروع الترفيهي، 
بفارغ  الجرسيفي  املــواطــن  ينتظره  الــذي 

السنة،  من  الفترة  هذه  في  خاصة  الصبر، 
باعتباره املتنفس الوحيد للساكنة. 

ويتساءل رواد مواقع التواصل االجتماعي، 
عمن يتحمل املسؤولية في تعثر هذا املشروع 
يفتح  لم  إذا  حالة  وفي  انتظاره،  طال  الذي 
هذا املسبح في وجه الشباب واألطفال خالل 
خالل  تدشينه  من  الفائدة  ما  الصيف،  فصل 

فصل الشتاء؟

اســـتـــغـــربـــت فـــعـــالـــيـــات املـــجـــتـــمـــع املـــدنـــي 
وســاكــنــة مــديــنــة تــاوريــرت الــتــأخــر يف إجنــاز 
باملدينة  ستنهض  كــانــت  تــنــمــويــة  مــشــاريــع 
تنمويا واقتصاديا، من بينها املركز الثقايف 
للمدينة، الذي مرت عليه سبع سنوات بعد 

إعطاء االنطالقة لبدء أشغال بنائه.
فإن  احمللي،  للشأن  املتتبعني  بعض  ووفــق 
سبب الــتــأخــر يف إجنـــار هــذه املــشــاريــع يرجع 
إلــــى الـــصـــدامـــات الــســيــاســيــة بـــني األغــلــبــيــة 
وهو  اجلماعي،  للمجلس  املكونة  واملعارضة، 
املشاريع  مــن  العديد  إجنــاز  وتــيــرة  يعرقل  مــا 
التي تسير بشكل بطيء باملدينة، وهذا ليس 
يف صــالــح املــواطــن الــتــاوريــرتــي الـــذي ينتظر 
الــكــثــيــر مــنــهــا، ممـــا يــســتــوجــب الــتــحــرك من 
طرف املجلس بكل مكوناته لتسريع عجلتها.

مــن جــهــتــهــم، اعــتــبــر نــشــطــاء عــلــى مــواقــع 
التواصل االجتماعي أن تعثر بعض املشاريع، 
عــلــى غـــرار املــركــز الــثــقــايف، واملــســبــح الــبــلــدي 
ــي أنـــفـــقـــت عــلــيــهــا مــاليــني  ــتــ ــا، والــ ــمـ ــرهـ ــيـ وغـ
ــرى الـــنـــور، يــتــطــلــب جـــرأة  ــم دون أن تـ ــدراهـ الـ
وحــركــيــة مــن املــكــتــب املــســيــر املــلــزم بــاإلســراع 
الــتــي تسير  أو  املتعثرة،  املــشــاريــع  يف حتــريــك 
ــر يــتــطــلــب تــظــافــر  ــ ــبـــطء، مـــؤكـــديـــن أن األمـ بـ
اجلـــهـــود مـــن لـــدن املــنــتــخــبــني، والــبــرملــانــيــني، 
التنمية  بعجلة  للدفع  احملــلــيــة،  والــســلــطــات 

باملدينة، ألن تعثر مثل هذه املشاريع. 
الـــثـــقـــايف  املـــــركـــــز  أن  بـــــالـــــذكـــــر،  ــر  ــ ــديـ ــ جـ
لــتــاوريــرت أعــطــيــت األشـــغـــال بــه مــنــذ أكــثــر 
مليون   800 تفوق  ســنــوات، مبيزانية   7 من 
اإلقليمية  املــديــريــة  بــني  وبــشــراكــة  سنتيم، 
تاوريرت،  إقليم  وعمالة  بتاوريرت  للثقافة 

واملجلسني اإلقليمي واجلماعي.

من يتحمل مسؤولية تجديد المسبح البلدي بجرسيف ؟

أزيالل

كواليس  جهوية

مواطنون بالناظور يستنكرون ارتفاع األسعار 
فـــوجـــئـــت ســـاكـــنـــة الـــنـــاظـــور 
أسعار  في  املتتالية  باالرتفاعات 
الــغــذائــيــة  ــواد  ــ امل ــن  م كبير  عـــدد 
مــا هو  األســاســيــة عكس  ــواد  ــ وامل
ــجــاورة  امل املـــدن  ــي  ف األمـــر  عليه 
له  األمــر  أن  مستبعدين  ملدينتهم، 
عالقة بارتفاع أسعار النفط، أو من 
بعض  هناك  بل  التوريد،  مصادر 
الجملة،  ونــصــف  الجملة  تــجــار 
استغلوا هذه املوجة لتحقيق أرباح 
األسر  معاناة  حساب  على  خيالية 

الفقيرة، حسب قولهم.
التجارة  لقطاع  متتبعني  وحسب 
ــواق الــجــمــلــة، فـــإن هناك  ــي أســ ف
السلع  أسعار  يرفعون  أزمات  تجار 
وبعض  النظافة،  ومــواد  الغذائية 
تقريبا،  يــوم  كــل  املكتبية  السلع 
املــواد  هــذه  من  مخزونهم  أن  رغــم 
الطلب  ارتفاع  مستغلني  يتغير،  لم 
فـــي الــصــيــف اســـتـــعـــدادا ملــوســم 

بمدن  كبار  تجار  قيام  ثم  العبور، 
أخرى برفع األسعار بسبب وصول 
عددا  أن  ــدوا  وأك جديدة،  شحنات 
يقومون  باملدينة  الجملة  تجار  من 
السلع،  من  كبيرة  كميات  بتخزين 
ــوم مع  ويــتــواصــلــون صــبــاح كــل ي

البيضاء  الـــدار  بميناء  زمالئهم 
الشحنات  أثــمــان  على  ليتعرفوا 
رفع  من  يتمكنوا  حتى  الجديدة، 
أنهم  رغــم  بالناظور،  البيع  ثمن 
يبيعون من مخزونهم ولم يتسلموا 

أي طلبيات جديدة.

ونقال عن مصادر إعالمية محلية، 
فإن عددا من مواد النظافة والسلع 
املكتبية، ارتفع سعرها بالجملة في 
أسبوع  خــالل   %  30 بـــ  الناظور 
وغير  واقــعــي  غــيــر  بشكل  ــد  واحـ
ارتــفــاع  فــي  تسبب  مــمــا  مــفــهــوم، 
سعرها بمحالت التقسيط، ومراكمة 
بعشرات  ــاحــا  أرب الجملة  تــجــار 

املاليني خالل أيام فقط.
التواصل  مواقع  نشطاء  وعلق 
بأن  ــة،  األزم هــذه  على  االجتماعي 
يتجاوز  ال  الذين  األزمـــات  »تجار 
يحتجزون  شخصا،   20 عــددهــم 
حاليا نصف مليون ناظوري رهائن 
مقدراتهم  فــي  يتحكمون  لديهم، 
ــمــون مــعــانــاتــهــم ملــراكــمــة  ــاق ــف وي
الثروات، في الوقت الذي تتفرج فيه 
عاجزة  الوضع  هذا  على  السلطات 
بــقــانــون  متحججة  الــتــدخــل  ــن  ع

السوق«.

سالليون يتهمون برلمانيا باستغالل أراضيهم الجماعية 
استياء عارم من االختناق 

المروري بأكادير 

شكيب جالل 

األسـبوع

في  كبيرة  حركة  أكادير  مدينة  تشهد 
األشغال على مستوى العديد من الشوارع 
حياة  يجعل  مما  والــحــدائــق،  واملــمــرات 
أجل  من  صعبة  جد  اليومية  املواطنني 
الوجهة  إلــى  والــوصــول  الــشــوارع  عبور 

املقصودة. 
الجمعوية  الفعاليات  بعض  ووجهت 
انتقادات في مواقع التواصل االجتماعي، 
الجهة  الحضرية،  الجماعة  مسؤولي  إلى 
املسؤولة عن إطالق هذه األشغال بوتيرة 
حيث  السنة،  من  الوقت  هــذا  في  كبيرة 
عدد  وتزايد  الــزوار  توافد  املدينة  تعرف 
يحصل  ما  أن  معتبرين  األجانب،  السياح 
تم  الذين  التجار  وضعية  تعقيد  من  زاد 
وأصــبــحــوا  محالتهم  ــات  ــه واج ــالق  إغـ
الزبناء  هروب  بسبب  باإلفالس،  مهددين 

من املناطق التي تعرف كثرة األشغال.
هــذه  جميع  فــتــح  الــنــشــطــاء  وانــتــقــد 
بتسريع  مطالبني  واحــدة،  دفعة  األوراش 
تعرف  التي  املناطق  في  األشغال  وتيرة 
تخفيف  أجــل  مــن  كبيرة  مــروريــة  حركة 
بينما  الصغيرة،  الشوارع  على  الضغط 
من  أكادير  تشهده  ما  أن  آخــرون  اعتبر 
دينامية إصالحية يدخل في إطار مشروع 
املــشــروع  إطـــار  فــي  الــحــضــري  التأهيل 
مهمة  ميزانية  له  رصــدت  والــذي  امللكي، 
من  السياحية  املدينة  صــورة  لتحسني 
خالل فتح عدة أوراش في أبرز شوارعها 
الثاني، الحسن  )محمد الخامس، الحسن 
بوعبيد(،  الرحيم  وعبد  املقاومة،  األول، 
كبير  بشكل  األوراش  هذه  فتح  قرار  لكن 
خلق اختناقا مروريا وصعوبة في التنقل.

أكادير

صراع األغلبية والمعارضة 
تنموية  يعرقل مشاريع 

بتـــــاوريـــرت

األسـبوع

بإقليم  مدنية  فعاليات  تقدمت 
وزيــر  ــى  إل بشكاية  ــالل،  أزيـ

الداخلية ووالي جهة بني 
وعامل  خنيفرة  مــالل 
ــالل، من  ــ ــ ــيــم أزي ــل إق
إليقاف  التدخل  أجل 
االســـتـــغـــالل الــغــيــر 
ــي  ــروع ألراضــ ــشـ مـ
ساللية بدوار أكديم 

ــة  ــ جـــمـــاعـــة زاويـ
أحــنــصــال، 

مــــــــن 
قبل 

ــوا - وفــق  ــام ــاء ق ــرب أشــخــاص غ
تعبيرهم - بالترامي على مساحات 

أرضية فالحية وغيرها.
جمعيات  ســت  مراسلة  وقــالــت 
األراضــي  هــذه  كانت  »إذا  محلية: 
تــابــعــة لـــألمـــالك املــخــزنــيــة، 
استغاللها  منع  فيجب 
والبناء عليها أو بيعها، 
خدمة  فــي  تبقى  وأن 
ــة  ــام ــع ــحــة ال ــصــل امل
ــس املــصــلــحــة  ــيـ ولـ
ــة لــبــعــض  الـــخـــاصـ
األفراد، أما إذا كانت 
هذه األراضي 
غـــيـــر 

على  فيتعني  املخزن،  ألمالك  تابعة 
أجل  من  التدخل  املعنية  السلطات 
الزراعية  األراضــي  هذه  استرجاع 
بزاوية  أكديم  دوار  ــزارع  م مللكية 

أحنصال، وملالكها األصليني«.
أن  املـــصـــادر،  ذات  ــت  ــح وأوض
ملكية  فــي  كــانــت  ــي  ــ األراض هـــذه 
مزارع أكديم وتم نزعها من مالكها 
ــيــني فــي عــهــد االســتــعــمــار  األصــل
الدوار  ساكنة  جعل  مما  الفرنسي، 
تطالب منذ مدة ببناء ثانوية، ودار 
هذه  فوق  القرب  ومالعب  الشباب، 
لكن  الساللية،  الجماعية  األراضي 
غياب  بذريعة  رفضها  يتم  طلباتهم 
األراضي  أن  رغم  العقاري  الوعاء 

تتضمن مساحات كبيرة فارغة.
وعبرت ساكنة دوار أكديم بجماعة 
من  استيائها  عن  أحنصال،  زاويــة 
لألراضي  املشروع  غير  االستغالل 
دون  مجهولني،  قبل  من  الجماعية 
التوفر على أي سند قانوني، وصل 

أحد  بينهم  من  والتمليك،  البيع  حد 
الحفر  عملية  في  شــرع  البرملانيني 
تابعة  ــة  ــي أرض لبقعة  والــتــهــيــئــة 
للجماعة الساللية قصد البناء فوقها 

أمام أعني السلطات املحلية.
التي  الجهة  عن  الساكنة  وتساءلت 
سمحت للبرملاني املنتمي لحزب األصالة 
رغم  األرض  على  بالترامي  واملعاصرة، 
لم  املنطقة  وقائد  الجماعة  رئيس  أن 
يسلمانه أي رخصة للبناء، مستنكرة ما 
تتعرض له أرض أجدادهم من استغالل 
من قبل العديد من األشخاص واألعوان 
منهم من يستغلها في األنشطة الفالحية 

دون حسيب وال رقيب.
مشاريع  بإنجاز  الساكنة  وتطالب 
األراضـــي  فــوق  عــامــة  منفعة  ذات 
العامة  املصلحة  ألجــل  الجماعية 
آالف  عشرة  تتجاوز  التي  للساكنة 
بناء  مثل  املواطنني،  نسمة، وعامة 
صحية  ومراكز  تعليمية  مؤسسات 

ودار الطالبة.

األسبوع

بحثا  القنيطرة،  بمدينة  العامة  النيابة  فتحت 
قضايا مع رئيس جماعة سيدي محمد لحمر، بعد 
املدني،  املجتمع  من  فعاليات  من  بشكاية  توصلها 
حول  فساد  شبهات  حــول  تحقيق  بفتح  تطالب 

مشاريع وهمية بالجماعة القروية.

غرفة  هيئة  على  الجماعة  رئيس  إحالة  وتمت 
الجنايات االبتدائية املكلفة بجرائم األموال التابعة 
التحقيق  قاضي  قرر  بعدما  االستئناف،  ملحكمة 
متابعته بتهمة »تبديد أموال عمومية والتزوير في 
املنصوص  لألفعال  طبقا  وذلك  عمومية«،  وثائق 
الشكاية  وأن  خاصة  الجنائي،  القانون  في  عليها 
العديد  العامة أوضحت  النيابة  بها  التي توصلت 
سندين  إصدار  منها  والخروقات،  التجاوزات  من 
للجماعة  ناقالت  غيار  قطع  اقتناء  بشأن  للطلب 
وهمي،  واحد  للماء  خزان  وبناء  التواريخ،  بنفس 

توجد  ال  وهمية  لحديقة  مهمة  ميزانية  ورصــد 
باإلنارة  تتعلق  طلب  سندات  وإصدار  الواقع،  في 
لكراء  طلب  وسندات  وهمية،  أنها  تبني  العمومية 

آليات ومعدات ال تحتاجها الجماعة.
وتقنيني  مــوظــفــني  ــى  إلـ ــاع  ــم االســت تــم  ــد  وقـ
املسؤولية  حملوا  والذين  بالجماعة  ومستخدمني 
للرئيس فيما يحصل من اختالالت وتجاوزات على 
مستوى تدبير شؤون الجماعة القروية، بينما أنكر 
رئيس املجلس جميع التهم املوجهة إليه قائال أن 

»جميع املشاريع املتحدث عنها موجودة«.

تبديد أموال عمومية بالقنيطرة متابعة رئيس جماعة قروية بتهمة  القنيطرة

لفتيت
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غالء المواد األولية يهدد استمرار الصناعة التقليدية

كواليس  جهوية

الوليدية

جزارو السوق األسبوعي 
بالوليدية يضربون عن العمل

عزيز العبريدي

صباح  بالوليدية  األسبوعي  السوق  جــزارو  أضــرب 
الــعــمــل، بسبب قلة  2022 عــن  8 يونيو  األربــعــاء  يــوم 
الـــرواج الــتــجــاري وضــعــف املــدخــول، بعد حتــويــل يوم 

السوق من السبت إلى األربعاء.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة، أن هــــؤالء اجلـــزاريـــن 
امــتــنــعــوا عــن ذبـــح الــذبــيــحــة بــاملــجــزرة اجلــمــاعــيــة 
ــور، ورفـــضـــوا الــعــمــل بــاألمــاكــن  ــذكـ صــبــاح الــيــوم املـ
بقيت  حيث  األســبــوعــي،  بــالــســوق  لهم  املخصصة 
وضعف  الزبناء  قلة  بسبب  وذلك  فارغة،  أماكنهم 
ــواق األخــيــرة  الــــرواج الــتــجــاري خـــال الــثــاثــة أســ

للوليدية التي أقيمت يوم األربعاء.
ــإن الــــقــــرار الــــــذي اتــــخــــذه املــجــلــس  ــ وبـــالـــتـــالـــي، فـ
من  األسبوعي  السوق  بتحويل  للوليدية  اجلماعي 
أثر سلبا على احلركة  األربعاء،  إلى يوم  السبت  يوم 
الــتــجــاريــة بــهــذا الــســوق، إذ سجل قلة الــعــارضــن يف 
التي يتوفر عليها السوق، وكذلك  جميع الفضاءات 
قلة املتسوقن، بسبب تزامن يوم األربعاء مع أسواق 
كأربعاء  الوليدية  مدينة  من  قريبة  أخــرى  أسبوعية 
مول البركي وأربعاء العونات وأربعاء سانية بالركيك.

ولــهــذا، فـــإن هـــذا اإلضــــراب يعتبر مبــثــابــة إشــعــار 
وإنــــــذار مـــوجـــه إلــــى املــجــلــس اجلــمــاعــي لــلــولــيــديــة، 
وباشا الوليدية، وعامل إقليم سيدي بنور، من أجل 
مــراجــعــة هــذا الــقــرار املجحف يف حــق كــل مــن يأتي 
أو من  البيع  السوق األسبوعي ســواء من أجل  لهذا 
أجل الشراء، وهو ما سيكون له انعكاس سلبي على 
تراجع مداخيل الفضاءات املكتراة وتراجع مداخيل 

اجلماعة.

فاس

متداولة يف مواقع التواصل  رسالة 
االجتماعي موجهة من املندوب اإلقليمي 
ــوزارة الــصــحــة إلـــى بــاشــا مــديــنــة سطات  ــ لـ
حتذر من انتشار مرض خطير)..( بسبب  
ــيـــب والــــلــــن يف األزقــــــــة وأمـــــام  ــلـ ــيـــع احلـ بـ
احــــتــــرام شــــــروط احلــفــظ  ــاجـــد دون  املـــسـ
والــســامــة، هــذه الــظــاهــرة أيــضــا مــوجــودة 
يف مدينة أزمــور، وعــدة مــدن أخــرى، حيث 
يــقــوم الــبــاعــة اجلــائــلــون بــعــرض احلليب 
ــفــــة حتـــت حــــرارة  ومــشــتــقــاتــه عــلــى األرصــ
والغبار،  الــســيــارات  دخــان  وســط  الشمس، 
املــصــالــح الصحية  ممـــا يــســتــدعــي تــدخــل 
التابعة للجماعة والعمالة للحيلولة دون 

انتشار هذا املرض)..(.

احمللية  اجلــمــاعــات  موظفو  يعاني 
ــات  ــدمـ مـــن ســــوء املــعــامــلــة وتـــوقـــف اخلـ
العامة  التعاضدية  قبل  مــن  والتعويضات 
االقتطاع  من  بالرغم  العمومية،  لـــإدارات 
لكن  مسترسل،  بشكل  أجورهم  من  الشهري 
رغم  االنخراط  توقف  هو  املطروح  اإلشكال 
من  املوظفني  يحرم  االقتطاع، مما  استمرار 
االرتباك  ويبرز  اخلــدمــات،  من  االستفادة 
على  كمثال  التعاضدية،  فيه  تتخبط  الــذي 
تقدمت  عندما  جماعية  موظفة  حالة  ذلك، 
بتوقف  فوجئت  املرض  عن  التعويض  مبلف 
انخراطها منذ سنة 2020، رغم أن االقتطاع 
الشهري من راتبها لم يتوقف دون أن تتوصل 

مبراسلة من اإلدارة تخبرها بذلك.

بـــــــــدأت الــــــــشــــــــواطــــــــئ تـــســـتـــقـــبـــل 
ــزوار مــع ارتــفــاع درجـــات  ــ املــصــطــافــن والـ
احلــــــرارة، حــيــث يــاحــظ حــضــور رجـــال 
الــوقــايــة املــدنــيــة والــســبــاحــن املــنــقــذيــن 
لــوحــدهــم ملــبــاشــرة مــهــامــهــم خـــال هــذا 
الــشــرطــة  ــراد  أفــ زال  مــا  بينما  الــصــيــف، 
يلتحقوا  لم  املساعدة  والــقــوات  والــدرك 
ــة عـــمـــلـــهـــم، رغـــــم أن الـــشـــواطـــئ  ــارسـ ــمـ ملـ
ممــلــوءة بــالــنــاس خــاصــة يــومــي السبت 
واألحـــــــد، كــمــا أن اجلـــمـــاعـــات الــقــرويــة 
والبلدية لم تباشر عملها للقيام بتهيئة 
علما  وتنظيفها  وجتــهــيــزهــا  الــشــواطــئ 
بفعل  الــظــام  يف  تغرق  منها  الكثير  أن 
تعطل اإلنارة العمومية وغياب النظافة 

وغياب  اخلــضــراء،  باملساحات  والعناية 
عامات التشوير يف الكثير من الطرقات 

والشوارع املؤدية إلى الشواطئ.

تشكيل  على  أشهر  تسعة  مــرور  بعد 
مكتب املجلس البلدي ألزمور، وتوزيع املهام 
اكتشاف  مت  املستشارين،  على  واالمتيازات 
القانونية  الوضعية  بخصوص  تنايف  حالة 
الــبــلــدي،  املــجــلــس  لــرئــيــس  الــثــانــي  للنائب 
نفس  يف  يشغل  الذي  البيدوري،  املصطفى 
اإلقليمي  املجلس  يف  عضو  منصب  الوقت 
اجلمع  مينع  القانون  أن  وحيث  باجلديدة، 
بني املنصبني، تقرر إعفاؤه من نيابة الرئيس 

للمجلس واستمراره كعضو جماعي فقط.

ــيــــس املـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي  خــــرج رئــ
ــي، بـــتـــصـــريـــحـــات  ــمــــالــ ــســ ــاء الــ ــ ــريــ ــ زكــ
مبواقع  خرجاته  بعض  خــال  غريبة 
الوعود  فيها  يكرر  محلية،  إلكترونية 
املــنــتــظــرة، وقـــرب استكمال  والــبــرامــج 
والــتــي  املــتــوقــفــة  واألوراش  املـــشـــاريـــع 
ــــت تـــــراوح مــكــانــهــا، لــكــن املــثــيــر  ال زالـ
لــاســتــغــراب، هـــو حــديــثــه عـــن وجـــود 
ــه  ــرتــ ــر ملـــســـكـــر »املــــاحــــيــــا« يف دائــ ــاجــ تــ
االنــتــخــابــيــة الــتــي يــفــوز فــيــهــا دائــمــا، 
والتي تعتبر من أفقر الدوائر بأزمور، 
إال أن الــرئــيــس لــم يــكــشــف عــن بقية 
ــار املـــمـــنـــوعـــات يف بــقــيــة الــــدوائــــر  ــ جتـ

األخرى.

أزمـــــــــــــــور شكيب جالل 

 األسـبوع

التقليديون  الصناع  يعاني 
للمملكة،  العلمية  بالعاصمة 
توفير  فــي  كبيرة  صعوبة  مــن 
صناعة  أجل  من  األولية  املــواد 
املتنوعة  التقليدية  املنتجات 
ــتـــي تــعــتــبــر مــديــنــة فــاس  الـ
مصدرها على الصعيد الوطني، 
من  كبير  بإقبال  تحظى  حيث 
الذين  واملواطنني  السياح  قبل 
الجلدية  الصناعات  يفضلون 
بالجودة  تتميز  التي  الفاسية 

واألصالة.
الصناعة  غرفة  خرجت  وقــد 
مكناس  فــاس  بجهة  التقليدية 
املعاناة  لكشف  صمتها،  عــن 
يعيشها  الــتــي  والــصــعــوبــات 
ــراء غـــاء املـــواد  ــ ــاع ج ــصــن ال
ــا الــتــزيــيــف  ــة، وأيـــضـ ــ ــي ــ األول
والتزوير الذي يطرأ على بعض 

ــي الــســوق،  ــواد الــرائــجــة ف ــ امل
ــاع  ــف وأبــــدت تــذمــرهــا مــن ارت
لهذا  السلبي  والتأثير  األسعار 
الحياة  على  الكبير  ــاع  ــف االرت
اليومية للصانع التقليدي، الذي 
»كوفيد  أزمة  من  بعد  يتعاف  لم 
من  بالعديد  عصفت  التي   »19
وأوصلتهم  التقليديني  الصناع 

لإلفاس.

لها،  بيان  في  الغرفة  وأكــدت 
دعم  في  التفكير  ضــرورة  على 
دعما  كـــان  الــحــرفــيــني، ســـواء 
دعــم  ــال  خــ مـــن  أو  ــرا  ــاش ــب م
في  تدخل  التي  األولــيــة  ــواد  امل
وذلــك  التقليدية،  الــصــنــاعــات 
على غرار ما تفعله الحكومة مع 
على  كالفاحني  أخرى  قطاعات 

سبيل املثال ال الحصر.

أهمية  الهيئة،  ذات  ــرزت  وأب
هــــذا الـــقـــطـــاع فـــي الــنــســيــج 
باعتباره  الوطني،  االقتصادي 
للعملة  وجالبا  أساسيا  محركا 
من  ــآالف  ل ومشغا  الصعبة، 
اليد العاملة، مشيرة إلى أهمية 
عجلة  تحريك  في  األولية  املواد 
وتمكني  التقليدية  الصناعة 
منتوجات  إنــتــاج  مــن  الصانع 
على  والحفاظ  عالية  ذات جودة 

األصالة.
ــى أن  ــ ــدر اإلشــــــارة إل ــجـ وتـ
يعيشون  التقليديني  الصناع 
ــا صــعــبــة خـــال الــفــتــرة  ــروف ظ
ــع  ــيــة بـــالـــرغـــم مـــن رف ــال ــح ال
ــطــوارئ  إجــــراءات الــقــيــود وال
لجائحة  املصاحبة  الصحية 
إال  السياح،  ودخول  »كورونا«، 
أن الغاء الحاصل في مجموعة 
يزيد  واملنتجات،  املجاالت  من 
مما  الصناع،  ظروف  تفاقم  من 
الذي  القطاع  هــذا  دعــم  يتطلب 

يعد تراثا وطنيا متنوعا.

أخبار

األسبوع

تحاقن  مركز  في  ومهنيون  نقابيون  قرر 
اإلدارة  ضد  التصعيد  تــازة،  بمدينة  ــدم  ال
واملديرية اإلقليمية للصحة، عبر الدخول في 
التهميش  على  احتجاجا  ــذاري  إن اعتصام 

والتدبير السيء للمؤسسة.
للشغل،  املغربي  االتــحــاد  نقابة  ودعــت 
هذه  فــي  املشاركة  إلــى  املتضررين  جميع 
الحياة  إعادة  أجل  من  التصعيدية،  الخطوة 

إلى  االنتباه  وإثــارة  الدم،  تحاقن  مركز  إلى 
له  يتعرض  الــذي  املتعمد  اإلهمال  سياسة 
إدارة املستشفى  باملدينة من طرف  الدم  بنك 
قطاع  على  املسؤولني  قبل  ومــن  اإلقليمي 

الصحة محليا.
واستنكرت النقابة تماطل اإلدارة في جلب 
احتياجات املركز من مشتقات الدم وكواشف 
مخبرية من املركز الجهوي لتحاق الدم بفاس 
املستعجلة،  االحــتــيــاجــات  حــالــة  فــي  حتى 
أبسط  غياب  من  يعاني  املركز  »إن  وقالت: 
بالدم،  التبرع  عملية  لسير  العمل  شــروط 
ومنها قلة كراسي االنتظار وتهالكها، وغياب 

املتبرعني  يعرض  ما  وهو  التكييف،  أجهزة 
في  التبرع  عملية  خــال  متكررة  إلغــمــاءات 
اإلمــدادات  تقطع  جانب  إلى  الصيف،  فصل 
للمتبرعني،  املقدمة  الغذائية  بالوجبات 

وغياب املاء الصالح للشرب«.
»تقادم  مشكل  إلى  النقابة  نفس  وتطرقت 
إلجراء  الشروط  وغياب  البيوطبية،  املعدات 
التجميد  أجهزة  ونقص  الطبية،  التحاليل 
ومشتقاته  الــدم  لتخزين  الازمة  والتبريد 
ارتفاع  ــراء  ج متكررة  ألعــطــاب  وتعرضها 
وغياب  الصيانة،  وغياب  الــحــرارة،  درجــة 

أجهزة التكييف«.

غياب المعدات يخرج أطر مركز تحاقن الدم لالحتجاج تازة

و  تعليقصــورة

ظهر أحد املواطنن بشفشاون وهو يقوم مقام اجلماعة الترابية يف صباغة 
ممرات الراجلن، وذلك بعدما غابت اجلماعة واملجلس اإلقليمي..

مواطن بدل الجماعة

األسبوع

رئيس  على  عقاريون  منعشون  احتج 
الجماعة الحضرية ملكناس، جواد باحجي، 
مقر  داخل  مبرمجا  كان  لقاء  هامش  على 
أجل  من  للجماعة  التابع  التعمير  قسم 

مناقشة الوضعية واملشاكل العالقة.
وتحول االجتماع الذي كان منتظرا منه 
الطرفني،  بني  الحاصل  الخاف  يذيب  أن 
ــفــة احــتــجــاجــيــة لــعــشــرات  إلـــى شــبــه وق
من  غضبهم  عــن  عــبــروا  الــذيــن  املقاولني 
عمدة املدينة والطريقة التي يتم بها تدبير 
ونائبه  الرئيس  متهمني  التعمير،  قسم 
بتعطيل  التعمير،  قسم  تدبير  له  املفوض 
االستثمار في املدينة من خال تماطله في 

التوقيع على رخص التعمير املعروضة في 
املنصة اإللكترونية.

االنسحاب  العقاريون  املنعشون  وقــرر 
من االجتماع الذي كان مبرمجا مع العمدة، 
املوعد  فــي  الحضور  عــن  تخلفه  بسبب 
التعمير،  املحدد لعرض مشاكلهم مع قسم 
معتبرين أن ذلك يبرز غياب ثقافة التواصل 
باملدينة  االستثمار  بمجال  االهتمام  وعدم 

والذي يشكل عجلة اقتصادية مهمة.
ــس الــجــمــاعــة  ــي ــه، طــلــب رئ ــب مـــن جــان
الــحــضــريــة رغـــم حــضــوره مــتــأخــرا، من 
االجتماع  مباشرة  الغاضبني،  املقاولني 
األمور،  إليهم ومناقشة  من أجل االستماع 
آخر  لقاء  عن  ناجم  تأخره  أن  إلى  مشيرا 
جمعه ببعض املواطنني بمقر الجماعة، إال 
عدم  بسبب  املغادرة  فضلوا  املنعشني  أن 

التزام العمدة باملوعد املحدد معهم.

وكشف العمدة أن مسألة رخص التعمير 
والــضــوابــط  ــشــروط  ال استيفاء  تتطلب 
القانونية ألن فيها مسؤولية كبيرة، مؤكدا 
عن  والبحث  املطالب  ملناقشة  استعداده 
العالقة  امللفات  بخصوص  قانونية  حلول 
عاقة  لها  والتي  اإللكترونية،  املنصة  في 
بأحد املهندسني املعماريني صدرت في حقه 

عقوبة تأديبية.
وجهوا  قد  العقاريون  املنعشون  وكان 
رسالة إلى عامل املدينة والسلطات املحلية، 
العمدة  نائب  تماطل  من  فيها  يشتكون 
على  التوقيع  في  التعمير،  بقسم  املكلف 
تأزيم  من  يزيد  ذلك  أن  معتبرين  الرخص، 
ويسبب  املدينة  في  االقتصادي  الوضع 
لهم ضررا كبيرا، مطالبني العامل بالتدخل 
منها  تعاني  التي  للمشاكل  حلول  إليجاد 

املقاوالت العاملة في املجال.

المنعشون العقاريون في مكناس يتهمون العمدة بعرقلة االستثمارمكناس
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ــم ــسـ ــل واجلـ ــ ــوي ــ ــل ط ــيـ ــلـ الـ
مـــزعـــج كـــــابـــــوس  األرق 
ــدده ــ ــج ــ وطـــــــــواف ممـــــل ي
عيني عـــن  ــى  ــل ــخ ت الـــنـــوم 
أســتــثــمــر األنــــــن وأبـــتـــاع
ــب اجلـــفـــون وأهــفــو ــاطـ وأخـ
ــة اســتــعــطــاف ــالـ كــتــبــت رسـ
ــرة الــكــام ــن وفـ ــدوى م ال جـ
أحاطت بي جماعة من العشاق
للساهرين مرجعا  وأصبحت 
الطعام مــائــدة  تــركــت  كلما 
مفروضة اخلمس  الــصــلــوات 
ــي ملــا ــ ــوت ــ ــوم رش ــ ــن ــ ــض ال ــ رفـ
البيضاء الراية  رفعت  إذا  هل 
بغفوة علي  الليل  سيجود 

عــلــيــل يــتــداعــى بــاألســقــام
ــام ــ يــحــيــط بـــدائـــرة األوهـ
ــام ــ ــأن ــ ــل ل ــ ــي ــ ــل ــ ســــكــــون ال
األحام جديد  من  وحرمها 
النيام ــن  ع بــعــيــدا  ــات  ــ اآله
اآلالم ــاف  ــ ــق ــ إلي ــم  ــس ــل ــب ل
الكام عــن  مــضــرب  لنعاس 
الزحام ضجيج  يف  ــاع  ض إذا 
ــع يف الــغــرام كــأنــي آخـــر واقـ
ــام ــ ــ ــع بــــاملــــداد واألق ــ ــ أوق
يساعدني صبري على الصيام
الظام سنن  من  الليل  وقيام 
ــاء املــقــام ــض ــي ف ــول ــاق ح ضـ
واالستسام بالهزمية  مقرا 
أو حلم مضطر لفعل احلرام؟

رسالة استعطاف
بندريس عمراوي الطيب

ذ. الحسن العبد

اإلسالم عبادات شعائرية وعبادات تعاملية  
على  موقوفا  ليس  الــحــال  بطبيعة  ــالم  اإلســ
األرض،  لتعمير  هلل  خلقنا  وإنما  فحسب،  العبادات 
فالصالة  معامالت،  في جوهرها  العبادات  كانت  وإن 
روح  إلذكـــاء  ــالء،  األجـ علماؤنا  يقول  كما  جماعة، 
إحساس  والصيام  املسلمني،  بني  والتواصل  الترابط 
بجوع الفقراء واملساكني، وليس للتبذير عند اإلفطار 
في  مشاركة  والزكاة  وطــاب،  لذ  ما  بكل  واالستمتاع 
األموال بني الناس، بني الغني والفقير، والحج تجمع 

سنوي للمسلمني من مختلف أصقاع العالم.
أسامة  اإلسالمي  الباحث  يقول  املضمار،  وفي هذا 
قسم  الفقه،  علوم  نشأة  ومع  املاضي..  »في  يوسف: 
عــبــادات  قسمني:  ــى  إل ــالم  اإلسـ أحــكــام  املجتهدون 

ومحيا  ونسك  صــالة  من  املؤمن  به  يقوم  ما  أن  مع  ومعامالت، 
وممات كله عبادة هلل من ناحية املفهوم الشامل والواسع للعبادة، 
لكن هذا التقسيم فّرق بني العبادات املحضة التي ال مجال إلعمال 
املعنى  مدَركة  املعامالت  وبني  أحكامها،  تفاصيل  فهم  في  العقل 
في  الباحث  هذا  ويسترسل  والتفصيل«،  األصل  حيث  من  والعلة 
القول، مبينا هذه األحكام بدقة في التعبير: »ففقه العبادات يشمل 
األحكام العملية التي تنظم عالقة العبد املكلف بالـله، مثل: الطهارة 
فيتضمن  املعامالت،  فقه  أما  وغيرها،  والصوم  والزكاة  والصالة 
جملة من األحكام الشرعية العملية التي تنظم عالقة املكلف بغيره، 
والعالقات  والحدود،  واملرافعات،  األسرة،  وفقه  املدنية،  كاألحكام 
االقتصادية،  واألحكام  الدولية،  والعالقات  واملحكوم،  الحاكم  بني 

والعقود، وغيرها من املواضيع واألحكام الفرعية املتعددة«.
اإلسالم دين األخالق واملعامالت إلى جانب كل العبادات، فكلما 
تمعنا في اآليات القرآنية واألحاديث النبوية إال ونجد أن العبادات 
في  وجــل  عز  يقول  املعامالت،  تردفها  دائما  الدينية  والشعائر 
َواْعُبُدوا  َواْسُجُدوا  اْرَكُعوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َها  َأيُّ ))َيا  الكريم:  كتابه 
 ،)77 آية:  الحج،  )سورة  ُتْفِلُحوَن((  َلَعلَُّكْم  اْلَخْيَر  َواْفَعُلوا  َربَُّكْم 
وقال رسول هلل صلى هلل عليه وسلم: ))أتدرون ما املفلس؟ قالوا: 
املفلس فينا من ال درهم له وال متاع، فقال: إن املفلس من أمتي من 
يأتي يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، يأتي وقد شتم هذا وقذف 
من  هذا  فيعطى  هذا،  هذا، وضرب  دم  هذا، وسفك  مال  وأكل  هذا، 
حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما 
هذا  النار((..  في  طرح  ثم  عليه  فطرحت  خطاياهم  من  ُأخذ  عليه 
الحديث يدحض كل اعتقاد خاطئ حول اإلسالم على أنه دين يرتكز 
فهذه  املعامالت واألخالق،  لجانب  مراعاة  دون  العبادات  على  فقط 

األخيرة تعتبر شرطا أساسيا من أجل قبول هلل عبادات عبده.
فاإلسالم دين سلوك ومعامالت، ال تستقيم شعائر املتعبد إال 
بحسن أخالقه وطيب معاملته، بل إن الرسول جعلها من شروط 
ِباللَّـِه  ُيْؤِمُن  َكاَن  ))َمْن  الكريم:  حديثه  في  جاء  كما  اإليمان  كمال 

ِبالّلـَِه  ُيْؤِمُن  َكاَن  َوَمْن  َجــاَرُه،  ُيْؤِذ  َفاَل  اآْلِخــِر  َواْلَيْوِم 
ِبالـلَِّه  ُيْؤِمُن  َكاَن  َوَمْن  َضْيَفُه،  َفْلُيْكِرْم  اآْلِخــِر  َواْلَيْوِم 
هذا  وفي  ِلَيْصُمْت((،  َأْو  َخْيًرا  َفْلَيُقْل  اآْلِخــِر  َواْلَيْوِم 
اإلطار، يعتبر علماء الدين أن جل العبادات التي جاء 
بها الدين اإلسالمي تحمل في مضمونها مجموعة من 
القيم واملبادئ التي يجب على املسلم أن يترجمها إلى 
ذلك  اليومية، ويتمثل  سلوكيات ومعامالت في حياته 
َوَأِقِم  اْلِكَتاِب  ِمَن  ِإَلْيَك  ُأوِحَي  َما  ))اْتُل  الصالة:  في: 
الَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر  الَة ِإنَّ الصَّ الصَّ
هلل َأْكَبُر َوهلل َيْعَلُم َما َتْصَنُعوَن(( )سورة العنكبوت، 
َكاَة  الَة َوآُتوا الزَّ آية: 45(، وفي الزكاة: ))َوَأِقيُموا الصَّ
َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن(( )سورة النور، آية 
َياُم َكَما  َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكْم الصِّ 56(، وفي الصيام: ))َيا َأيُّ
ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن(( )سورة البقرة اآلية: 183(.
اإلسالمية  واملعامالت  والــعــبــادات  ومعاملة،  عبادة  اإلســالم 
طريقان لهدف واحد، أال وهو تحقيق شرع هلل، كما يقول العلماء، 
في  له  بالخضوع  وذلــك  وجــل،  عز  به  أمر  كما  خلقه  في  وتنفيذه 
تنفيذ كل ما أمر به واالنتهاء عن كل ما نهى عنه، وهذا هو مفهوم 
َخَلْقُت  ))َوَما  تعالى:  قوله  في  ورد  حسبما  العام  بمعناه  العبادة 
ويقول   ،)56 آية:  الذاريات،  )سورة  ِلَيْعُبُدوِن((  ِإالَّ  ْنَس  َواإْلِ اْلِجنَّ 
اإلسالم  في  شرعت  التي  »العبادات  هلل:  رحمه  الغزالي  الشيخ 
ال  وحركات  مبهمة  طقوسا  ليست  به  اإليمان  في  أركانا  واعتبرت 
إليه،  كل منتسب  بها  اإلسالم  ألزم  التي  فالفرائض  لها، كال  معنى 
بأخالق صحيحة،  يحيا  أن  على  املرء  لتعويد  متكررة  تمارين  هي 

وأن يظل مستمسكا بهذه األخالق مهما تغيرت أمامه الظروف«.
دين  اإلسالمي  الدين  بأن  جليا  يتضح  سبق،  ما  كل  خالل  فمن 
عبادة بأدب وعلم، وعمل بهذا العلم، ودعوة إليه مع حسن املعاملة.
»العبادات  الشقني:  بني  يجمع  اإلســالم  في  العبادة  مفهوم  إن 
الشعائرية«، كالصالة والزكاة والصيام والحج وقراءة القرآن وذكر 
»العبادات  وبني  األولــى،  بالدرجة  هلل  مع  وهي  وغيرها،  الرحمن 
التعاملية«، التي هي باختصار شديد، أخالقيات التعامل مع عباد 
أنواعهم وعقائدهم، كالصدق والعدل واألمانة والنصح  هلل بشتى 
والرحمة والعفو واإلنصاف واإلحسان، وغيرها، وال يتم دين العبد 
العابد إال بهما، وال ينجو إال بالجمع بينهما، فاإليمان باللـه كعبادة 
مقرون بالعمل كعبادة، وهما معا شرطان لتحقيق وعد هلل بتعمير 
األرض والتمكني فيها للعابد العالم العامل، لتسعد البشرية بعبادة 
اِلَحاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  ِمنُكْم  آَمُنوا  الَِّذيَن  هلل  ))َوَعــَد  عملية:  علمية 
َننَّ َلُهْم  َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ
ن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا َيْعُبُدوَنِني  َلنَُّهم مِّ ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضٰى َلُهْم َوَلُيَبدِّ
اْلَفاِسُقوَن((  ُهُم  ِئَك  َفُأوَلٰ ِلَك  َذٰ َبْعَد  َكَفَر  َوَمن  َشْيًئا  ِبي  ُيْشِرُكوَن  اَل 

)سورة النور، اآلية: 55(.
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العربي  الــعــالــم  فــي  ــالح  اإلصـ مــســار  إن 
املجتمعات  في  صــدى  له  نجد  ال   - لألسف   -
العربية التي وإن قلبنا ديمقراطيتها املعطوبة، 
بني  أبدية  تكون  تكاد  خصومة  هناك  أن  نجد 
أنظمة حاكمة  املثقف والسلطة، وبالتالي، تجد 
أن  يعني  ما  ثقافية،  مرجعية  أي  بدون  تحكم 
من  شكل  بأي  يؤثر  ال  عدمه  من  الثقافة  وجود 
كان  وإذا  الحكم،  ونوعية  طبيعة  على  األشكال 
من الصعوبة بمكان الحديث عن مشروع فكري 
سياسي حقيقي يمكن أن يكون حصان طروادة 
النتشال املجتمعات العربية من براثني التخلف 
التي  ــررات  ــب امل تلك  على  بــنــاء  واحـــدة  دفــعــة 
العالقة  هذه  إليها  أضفنا  وإذا  سالفا،  سقناها 
الوطن  في  بالده  وسلطة  املثقف  بني  املتوترة 
انفراجا  تعرف  لــن  أنها  يبدو  التي  العربي 
قد  املشهد  يكون  األقل،  على  املنظور  األفق  في 
يكون  تغيير  في  األمــل  خيوط  وتكون  اكتمل، 
املثقف هو حجر الزاوية وقطب الرحى فيه، قد 
تبددت وانفرط عقدها، وإذا كانت األمور ثابتة 
على هذا الحال، فإن هذا ال يعني أننا سننتظر 
حتى يتبلور مشروع فكري سياسي جديد يقوم 
العربية  بهذه املهمة، أو حتى تستقبل األنظمة 
العربي  املثقف  العربي  العالم  في  الحاكمة 
باألحضان إيذانا بدخول عهد التطبيع بينهما، 
مداخل  عن  البحث  الضروري  من  بات  ولذلك، 
والتغيير  اإلصــالح  لتحقيق  أخرى  ومبادرات 
شكل  عــلــى  ذلـــك  يــكــون  أن  دون  املــنــشــوديــن 
مشروع، فليس األمر ضروريا إلى هذه الدرجة، 

تراكمية،  ســيــرورة  اإلصــالح  أن  اعتبار  على 
ومــا تــم الــوصــول إليه إلــى حــدود الــيــوم من 
مكاسب على مستويات عدة في عدة مجتمعات 
إلى  قطر  من  تختلف  اإلصــالح  فسرعة  عربية، 
جديدين  وفلسفة  فكر  بناء  فــإن  ولذلك  آخــر، 
هذه  كل  استيعاب  على  وقادرين  عقالنية  أكثر 
التي تشهدها  الجوهرية  والتحوالت  املتغيرات 
املجتمعات العربية واإلسالمية، من شأنهما أن 
تنويرية  جديدة  لثقافة  حقيقية  لبنات  يضعا 
اإلشكاالت  ملختلف  أجوبة  بلورة  على  ــادرة  ق
واملعضالت التي تتخبط فيها هذه املجتمعات، 
بمعنى أننا نحتاج إلى تأسيس أرضية جديدة 
تستمد مقوماتها من حركة ثورية على مستوى 
العقل، على غرار ما وقع في عصر األنوار، كما 
من  أركون،  الكبير محمد  املفكر  ذلك  إلى  يذهب 
الهزيمة  من  التخلص  في  أوال  املساعدة  شأنها 
الذهنية والروحية التي عمرت لسنوات طوال، 
إهانة  يعيش  العربي  املــواطــن  جعلت  والتي 
مزدوجة: إهانة ذاتية وإهانة خارجية، فاإلهانة 
معارك  خــوض  فــي  فشله  مــن  نابعة  الــذاتــيــة 
تحول  نقطة  تشكل  أن  يمكن  وشجاعة  حقيقية 
في مساره الفكري والسياسي والثقافي، وبناء 
مع  التأقلم  معه  يستطيع  ومتجدد  جديد  وعي 
حوله  من  تقع  التي  والتحوالت  التطورات  كل 
ال  وتكنولوجية  وفكرية  ثقافية  عوملة  إطار  في 
وطموحاته  غاياته  تحقيق  وبالتالي،  ترحم، 
الــكــريــم فــي مجتمع  الــعــيــش  ــي  املــشــروعــة ف
والواجبات،  الحقوق  فيه  تحترم  ديمقراطي 
كبير،  بشكل  اإلهانة  هذه  في  يساهم  ما  ولعل 
فتحي  التونسي  النفسي،  املحلل  يسميه  ما 
والتحليل  »اإلسالم  كتاب:  صاحب  سالمة،  بن 
ويقصد  الحكم«،  في  املتعة  بـ»قوى  النفسي«، 
الحكم،  في  املشاركة  السياسية  »النخبة  بها 

ما  أي  لها«،  املساعدة  املثقفة  النخبة  وكذلك 
باملناسبة  وهو  السلطان«،  »مثقف  عليه  يطلق 
عنه  تحدثنا  الــذي  املثقف  وبني  بينه  عالقة  ال 
بمسؤولية  تضطلع  التي  النخبة  هذه  سابقا، 
تبرير كل املمارسات السياسية التي تصدر من 
املشروعية  من  شيء  وإضفاء  الحاكمة  الطبقة 
الطبقات  إقناع  ومحاولة  وتسويغها  عليها 

االجتماعية بمضمونها ومراميها.. 
لنخلص إلى القول أن أولى محطات اإلصالح 
إصالح  من  تبتدئ  واألضــرار،  الخسائر  وبأقل 
العربية،  املجتمعات  هذه  في  الحكم  منظومة 
ألبنائها  وديمقراطي  عادل  بشكل  واالستفادة 
وبالتالي،  منها،  وتمكينهم  بلدانهم  ثروات  من 
نقاب  ورفعنا  الهزيمة  خيوط  بددنا  قد  نكون 
املنجرة  املهدي  يسميها  كــان  كما  »اإلهــانــة« 
جوهر  هو  هذا  الذلقراطية«،  »زمن  كتابه:  في 
اإلهانة الداخلية وهي إهانة يساهم في تشكيل 
املستكني  نفسه،  العربي  املــواطــن  خيوطها 
العاجز عن املساهمة في التغيير الفاقد للقدرات 
والعلمية  والسياسية  الثقافية  واإلمكانيات 
املفضية إلى ذلك، والذي تخلى عنه املثقف طوعا 
أو كرها واعتباره ورقة انتخابية فقط بالنسبة 
كلما  وده  تخطب  ــذي  ال السياسية  لــألحــزاب 
يستطع  لم  والذي  انتخابي،  استحقاق  اقترب 
تجاوز الكبوة الحضارية املفروضة عليه والتي 
ولدت لديه إحباطا نفسيا تجاوزه يتطلب ردحا 
ال  حكم  أنظمة  املقابلة،  الجهة  وفي  الزمن،  من 
وبناء  التغيير  مستوى  على  فكرة  أي  تراودها 
من  الكلمة  تحمله  ما  بكل  الديمقراطي  املجتمع 
معنى، وال تشتغل على األقل في إصالح نفسها 
من الداخل لتتجاوب مع طموحات املجتمعات.

تلك  فهي  الخارجية،  اإلهانة  بخصوص  أما 
زالت تعتبر  التي ال  الغربية  القوى  القادمة من 

زالت  وال  العربي،  املواطن  على  وصية  نفسها 
إلى  ويحتاج  ناضج،  وغير  متخلفا  تعتبره 
بتلك  تذكرنا  أن  تريد  بذلك  وكأنها  تحضر 
مشروعها  عليه  أسست  التي  الشهيرة  املقولة 
ــاضــي، وهـــي أن  ــرن امل ــق االســتــعــمــاري فــي ال
ومنها  الجنوب  دول  من  للعديد  استعمارها 
لم يكن إال من أجل  العربية واإلسالمية،  الدول 
دائــرة  إلــى  والتخلف  الــبــداوة  عالم  من  نقلها 
الهدف  بينما  والتحضر،  والــتــطــور  التمدن 
الطبيعية  الــثــروات  استنزاف  هــو  الحقيقي 
أيضا  تعتبره  كما  الدول،  هذه  بها  تزخر  التي 
والتبعية  واالنصياع  لالستهالك  خلق  كائنا 
عاملة  يــدا  إال  فيه  تــرى  وال  شــيء،  كل  في  لها 
االستثمارية  مشاريعها  في  تستغلها  رخيصة 
في مختلف مناطق العالم العربي أو على تراب 

هذه الدول نفسها.
في وسعها  ما  تعمل  الغربية  القوى  هذه  إن 
هــذه  فــي  الــكــثــيــرة  مصالحها  عــلــى  للحفاظ 
منذ  لها  تؤسس  كيف  عرفت  والتي  املجتمعات 
كرس  منقوص  استقالل  مفاتيح  لها  سلمت  أن 
أن  قيل  حتى  عليها،  كبيرتني  وهيمنة  تبعية 
النافذة،  من  وعاد  الباب  من  خرج  االستعمار 
الذي  العربي  املواطن  رقم واحد هو  والضحية 
في  يعيش  بأنه  الدائم  إحساسه  نتيجة  يهان 
بلده األصلي الذي رأى فيه النور، لكن مستقبله 
كما  له  تحدده  التي  هي  أخــرى  بقوى  مرتبط 
في  حرة  أو  مستقلة  ليست  بــالده  لكون  تريد 
وسياسية  اقتصادية  املهمة  الــقــرارات  اتخاذ 
القوى  بهذه  الوثيق  الرتباطها  بالخصوص، 
ومعاهدات  باتفاقيات  تكبلها  التي  املهيمنة، 

تكرس في مجملها سياسة الكيل بمكيالني.

بنعيسى يوسفي

انتهى



أرباب العمل أحســن ما فــي الــوطن
يعيـثون في 

أطرنا العليا كيف 
يشاؤون

يشتغل  ــغ«،  ــي ــســم »ال مـــن  بـــأقـــل 
الوطنية  املـــدارس  وخريجو  مهندسو 
ومدراء  العمل  وأرباب  العليا،  واملعاهد 
الــشــركــات واملـــقـــاوالت يــتــخــيــرون في 
أطرنا  خريجي  من  الطرية«  »القشدة 
العليا: يقبلون، يطردون، يستفزون كيف 
وكأن  رقيب  وال  حسيب  دون  يشاؤون 
يدرسون  وبنات  أوالد  لهم  ليس  هؤالء 
في  يدرسون  أبناءهم  أن  نسيت  )آه.. 
ــي الــبــرامــج  ــارج(، ويــحــدثــونــك ف الـــخـ
هجرة  عــن  الــبــرملــان  ــي  وف التلفزيونة 
الديماغوجية  من  إذن،  كفى  األدمــغــة، 

والتضليل. والبروباغندا 
آباء وأمهات أفنوا أعمارهم وحيواتهم 
وهم يتتبعون ويواكبون دراسة أبنائهم 
شيء  كل  من  أنفسهم  حرموا  وبناتهم، 
ليحققوا  ألبنائهم  مشرق  غد  أجــل  من 
قوية  الصدمة  أن  إال  واألحسن،  األفضل 
كما غناها الفنان عبد الهادي بلخياط في 
أغنيته »قطار الحياة«.. وفعال إنه قطار 
والنكسات،  واملفاجآت  بالعقبات  مليء 
األمهات  قلب  ينكسر  عندما  خصوصا 
أبناءهم  يوم  كل  يلمحون  وهم  واآلبــاء 
وبناتهم قابعني في ركن من أركان البيت 
تتصل  ينتظرون أن  الخاطر  مكسوري 
محادثة  أجل  من  مقاولة  أو  شركة  بهم 

عمل!؟
الهائلة  األفــواج  ظل  في  العمل..  أين 
التي تتخرج كل سنة من جميع الشعب 
التي حرمت  »كورونا«  واألسالك، وأزمة 
أفواجا من العمال واألجراء من الرجوع 
أنشطتهم  مزاولة  وإلــى  وظائفهم  إلــى 
العاملية  األزمة  عن  ناهيك  ومشاريعهم، 

الحالية التي عرت ما كان مستورا.
فالطلبة والطالبات ال يستطيعون حتى 
جامعاتهم  بــه  تدريب تطالبهم  إيــجــاد 
من  األخــيــرة  السنوات  فــي  ومــدارســهــم 

دراستهم، فباألحرى إيجاد عمل.
األسر،  تكابد  سبق،  ما  لكل  اعتبارا 
بنكية  ــروض  ق مــن  باملستحيل  وتــقــوم 
ممتلكاتهم  وبيع  العائلة  مــن  وسلف 
هجرة  أجــل  من  وعــقــارات  سيارات  من 
كندا  أو  ــا  أوروب إلى  وبناتهم  أبنائهم 
هذا  دراستهم،  إتمام  أو  العمل  أجل  من 
فنية  وأطــرا  أدمغة  أهــدوا  أنهم  يعني 
للغرب،  وهندسية  واقتصادية  وتقنية 
باهظة،  مالية  وتكاليف  رسوم  أداء  مع 
إلى  أكبادها  فلذات  األسر  وودعت هذه 
األبد، ألنه يستحيل أن تعود هذه األطر 
والنكسات  للعقبات  اعتبارا  بالدها  إلى 
التي  ــحــكــرة  وال النفسية  واألزمـــــات 
بوطنهم  دراستهم  أثناء  يصادفونها 
بالحقوق  ــا  وإعــجــاب ــارا  ــهـ ــبـ األم، وانـ
في  بها  سينعمون  التي  واالمــتــيــازات 
فرنسا  خــصــوص  األجــنــبــيــة،  الــــدول 
ــات  ــوالي وال وكــنــدا  وأملــانــيــا  وبلجيكا 

املتحدة.
ومما يؤكد هذا الكالم، أن عددا مهما 
املغرب  إلى  املهاجرين عادوا  الطلبة  من 
ما  سرعان  لكنهم  والعمل،  لالستثمار 
عادوا إلى بلدان املهجر بسبب العراقيل 

واملضايقات.

املغاربة  املغرب  في  ما  أحسن 
الــشــرفــاء، وأحــســن مــا فــي هــؤالء 
املغاربة صبر الحكماء لحدِّ احتمال 
انــفــراج  أمــل حــلــول  ــشــدَّة على  ال
البالد  استقالل  منذ  إذ  ــرخــاء،  ال
الفقراء  أفقر  من  العباد  وأغلبية 
الــضــراء،  فــي  الصبر  مثل  بسبب 
مرحلة  مــوروثــة  قيمة  عن  املتكرِّر 
مثل  انحصر  أن  ــى  إل أخــرى  بعد 
اليأس  اســتــوطــن  فيمن  الــســخــاء 
وحقوقهم  ــَشــة  ــهــمَّ املُ دواويـــرهـــم 
ة  الهشَّ تعارفهم  وأوراق  َمة  املَُهشَّ

العلياء..  نفس  تحت  مقامهم  على  فقط  الدالة 
أشكال  كــل  إضــافــة  غير  ُذِكــر  ا  ممَّ أحسن  وهــل 
من  املُتَّبعة  السياسات  في  املميِّز  الحياء،  عدم 
فضاء  عداهم  ما  أدخلوا  حكاٍم  تصرفات  عقود 
مهما  بهم  املتدحرجة  كالدائرة  املتواصل  الغباء، 
السوداء،  النقط  بأضعاف  ال  محمَّ املستقبل  كان 
ــة الــخــصــاص مــن ظــواهــر وأســس  الــجــاعــل ِعــلَّ
اإلجراء،  تجدَّد  مهما  املستوى  نفس  على  البقاء 
إيجابيات  القادم باسط  أن  العامة  إليهام  املبتكر 
ألطول  الواعني  يعيد  فترة  بعد  والواقع  النماء، 
بما مضى على سواهم  إغماء، يوصل حاضرهم 
من  الوعود  تجرعوا  الذين  األشقياء،  ماليني  من 
َنها  َحصَّ أخريات  بعشرين  معززة  سنة  خمسني 
الظلم االجتماعي على يد قلة من األثرياء األقوياء.
الخصبة  األرض  ــن،  ــوط ال فــي  مــا  األحــســن 
املعطاء، وأحسن هذه األرض بحوزة املحظوظني 
املختارين كزعماء، مهامهم تقضى وتمّتعهم دون 
ارتاحوا  أو  اشتغلوا  رخاء،  بأمثل  الخلق  بقية 
لألمر والنهي املهم مقامهم يكفي إلسكات املنادين 
للثروة  العادل  بالتوزيع  والحواضر  األرياف  في 

الوطنية املدبرة كالعادة في الخفاء.
الحالية  الحكومة  الــوطــن،  فــي  مــا  األحــســن 
شيء  ألي  املحتاجني  غير  مصالح  عن  املدافعة 

ما  عنهم  يــدافــع  أحــد  ألي  حتى  أو 
دفع  على  ــدرة  ــق ال أصــحــاب  ــوا  دامـ
بصمت  شـــيء  أي  لتقبُّل  املــاليــني 
غير  عــن  تحكم  النكساء.. حكومة 
من  يهب  هواء  أي  عن  وإنما  هواها 
في  املشاركة  فيها  مفقودة  ناحية 
َنــَعــم وحــاضــر والسالم  الــكــالم هــي 
فروض  تقديم  بعد  للتنفيذ  ومباشرة 
االنحناء،  عملية  إتقان  في  الطاعة 
في  الزيادة  بدل  األسعار  في  الزيادة 
ضرب املتظاهرين والتنكيل باألطفال 
املحروقات  والنساء، حتى  واملسنني 
الحكومة  رئيس  لجيبي  تدخل  مبيعاتها  ماليير 
على  محافظة  هــذا  في  أليس  للغرباء..  وليس 
األموال لتظل بني يدي املغاربة خدام هذه الدولة 
الشريفة من الفضالء، وال حول وال قوة إالَّ بالـله 
واإلكرام  الجالل  ذي  القيوم  الحي  القدير  العلي 

يسبِّح بحمده َمن في األرض والسماء.
لكن.. األسوأ ما في املغرب االندماج في صمت 
كانت  مهما  كبشر  حقوقهم  مزاولة  عن  املُبَعدين 
بها  املعمول  القوانني  بقوة  سانحة  الــظــروف 
في  األســوأ  عطاء،  أغلى  أو  أحد  من  منة  وليس 
معطلة  الديمقراطية  مؤسسات  معادلة  تركيب 
آِمن  البلد  أن  الخارج  أمــام  والتباهي  داخلها 
باستثناء،  وليس  قــاعــدة  االجتماعي  والسلم 
األسوأ ما تشهد به الحقيقة عن انعدام املساواة 
العام  الشأن  تدبير  في  والتمادي  الحق  وإزهاق 
لم  الفالحة  أن  األســوأ  اإلقــصــاء،  ثقافة  ونشر 
بما  منافعها  محتكرة  وجماعة  إال  فالحة  تعد 
وخارج  امليدان  في  حاصل  االستغالل  أن  يؤكد 
ــال أحــد  تــلــك الــجــمــاعــة، لــيــصــرخ َمـــن يــشــاء ف
الوطن  سيعود  الزمن،  طال  مهما  لكن  سينصفه، 
من  سبقوهم  وملن  ألصلهم  ألصحابه املخلصني 

أجيال املعارك الكبرى )كوادي املخازن( أوفياء.

المـنبر  الــحر
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األستاذ محمد بنعبد الله.. رجل عصامي
العزيز  عبد  بن  محمد  ولد  بدء،  ذي  بــادئ 
كتب  ملا  خالفا  بالرباط،   1929 سنة  هلل  بنعبد 
عقب وفاته سنة 1934 وصار إلى عفو هلل سنة 
أستاذا  وكــان  عاما،   80 ناهز  عمر  عن   2009
علم  في  وبراعة  درايــة  له  كانت  لدرجة  محنكا 
1953 حينما  التدريس، وقد عرفته سنة  أصول 
الرباط وكنت  كان مدرسا بمدرسة جسوس في 
معجبا به في علم التربية أثناء الدروس التي كان 
بالدرس،  تتعلق  والنكتة  املستملحة  في  يلقيها 

حصلت  وبعدما 
ــادة  ــشــه ــى ال ــل ع
ــة،  ــ ــي ــ ــدائ ــ ــت ــ االب
أمـــســـت بــيــنــنــا 
حميمية،  صداقة 
ــر  ــجـ وفـــــــــــي فـ
املغرب،  استقالل 
وجــــــدتــــــه فــي 
بالرباط  إقامته 
بسبب  متشائما 
حيث  الــبــطــالــة، 
ــي أنـــه  ــ حـــكـــى ل
رئاسة  إلى  ذهب 
التي  الــحــكــومــة 
ــان يــتــرأســهــا  ــ ك
امبارك  املــرحــوم 
قصد  الـــبـــكـــاي، 
ــل،  ــشــغ طــلــب ال
ــب مـــنـــه  ــ ــل ــ ــط ــ ف
ــديــوان  رئــيــس ال
عـــبـــد الـــســـالم 
السالوي،  حجي 
ــوع  ــب ــط مــــــلء م

ــي حــاشــيــتــه  ــ وفـ
الشواهد، لكنه لم يكن يتوفر على شهادة علمية، 
يمنعه  الحكومة  رئيس  مثل  شواهد  له  كتب 

بسبب  التوظيف  من  الديوان  مدير 
شهور،  بضعة  وبعد  الوقح،  سلوكه 
تقدم محمد بنعبد هلل مع رفيقه في 
لنيل  الفلوس،  الكريم  عبد  التدريس 
فحصل  القانونية،  الكفاءة  إجــازة 
القانونية  الــشــهــادة  على  كالهما 
العربية،  باللغة  الحقوق  كلية  من 
الكريم  عبد  األستاذ  مارس  وعندما 
الــربــاط،  بهيئة  املحاماة  الفلوس 
عـــني أحــمــد 
بـــــركـــــاش 
وزيـــــــــــــــر 

ــاذ  ــتـ األوقــــــــاف، األسـ
مـــحـــمـــد بــنــعــبــد هلل 
مجلة  عـــن  مـــســـؤوال 
وأكيد  الحق«،  »دعــوة 
بنعبد  ملحمد  كانت  أنه 
هلل كفاءة علمية عالية، 
أو  مقاالته،  في  ســواء 
التي  االفتتاحيات  في 
هذه  في  ينشرها  كــان 
املــجــلــة حــتــى صــارت 
ولعل  الركبان،  بذكره 
مــن نــافــلــة الــقــول أن 
لعب  ــي  ــ األول تكوينه 
البحث  في  مهما  دورا 
أنه  لــدرجــة  والــكــتــابــة 
عــــني مــــديــــرا ملــجــلــة 
أن  إلــى  الحق«  »دعــوة 
التقاعد،  عــلــى  أحــيــل 
رمضان  شهر  وخـــالل 
إلى املسجد  كان يذهب 
كان  حيث  العصر  دبــر 
حول  درســا  يلقي  الحسني  بن  املدني  الفقيه 
»املوطأ«  في  الواردة  واألحكام  عرفة  ابن  شرح 

البن  و»التحصيل«  مالك،  لإلمام 
رغم  لــه:  قلت  يــوم،  وذات  رشــد.. 
تحضر  أنك  إال  غيور  وطني  أنك 
عرفة  ابـــن  بــايــع  خــائــن  دروس 
خالل االستعمار الفرنسي وطرده 
محمد الخامس من رئاسة مجلس 
بالقصر،  الــشــرعــي  االستئناف 
فدهش من كالمي وقاطع الدروس 
أنه  بــالــذكــر،  والــجــديــر  نهائيا، 
حينما رجعت من سفري من دولة 
اإلمارات العربية سنة 1999 حيث 
كنت في مهمة، صادفت األخ األعز 
محمد بنعبد هلل في الطريق على حني غرة، فقلت 
إلى دولة  الفتح  رباط  لم ترسلك جمعية  ملاذا  له: 
البالد  عاهل  ضيافة  نطاق  في  العربية  اإلمارات 
صديقي  من  طلبت  تــوا:  علي  فرد  زايــد؟  الشيخ 
إبراهيم فرج هذه الرغبة مرارا وتكرارا، وخالصة 
القول الحظت عدم التجاوب معي، فقاطعته وقلت 
من  بد  وال  للمعروف،  ناكر  أنه  نفسي  قرارة  في 
اإلشارة إلى أنه بمناسبة تأبني في إقامة املرحوم 
أمام  كلمة  ارتجلت  هلل،  بنعبد  محمد  هلل  بكرم 
الــحــاضــريــن جـــاء فــيــهــا: ))مــعــشــر األحــبــاب 
وشــرف هلل  عليكم  األعــزاء، سالم هلل  إخواني 
وبهذه  عزيز،  ذكــرى  في  عزيز  كل  إن  قــدركــم، 
أيام  وفــي  العميق،  والحزن  األليمة  املناسبة 
على  واملغفرة  بالرحمة  نترحم  هــذه،  الحداد 
األديب محمد  األستاذ  الفضيلة،  الفقيد صاحب 
نجدد  أن  الحاصل  تحصيل  ومــن  هلل،  بنعبد 
أسرته  إلى  مواساتنا  وأصدق  الحارة  تعازينا 
لهم  راجيا  البررة  أبناؤه  طليعتها  في  املوقرة 
برحمته  املرحوم  وتغمد هلل  والسلوان  الصبر 
سنة  وهذه  الجنان،  فسيح  وأسكنه  الواسعة 
ونحن  السابق  وهو  الحكيم،  وحكمة  الحياة 
كان  »ومــا  تعالى:  لقوله  مصداقا  الالحقون، 

لنفس أن تموت إال بإذن هلل«((.

سعيد الهوداني

مصطفى ُمِنيْغ

علي العلوي

األسوأ ما يف املغرب االندماج 
يف صمت امُلبَعدين عن مزاولة 

حقوقهم كبشر مهما كانت 
الظروف سانحة بقوة القوانين 

املعمول بها وليس منة من أحد 
أو أغلى عطاء، األسوأ يف تركيب 
معادلة مؤسسات الديمقراطية 
معطلة داخلها والتباهي أمام 

الخارج أن البلد آِمن والسلم 
االجتماعي قاعدة وليس باستثناء، 

األسوأ ما تشهد به الحقيقة عن 
انعدام املساواة وإزهاق الحق 

والتمادي يف تدبير الشأن العام 
ونشر ثقافة اإلقصاء

ل رو��فا��ي ب ��
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متابعات

عاد الحديث والجدال من جديد في صفوف المغاربة حول سعر الخبز في ظل الظروف الحالية التي تتسم بغالء جميع 
المنتجات الغذائية، مما يجعل المستهلك المغربي يصطدم بزيادات يومية في األسواق، لكن ما ال يمكن قبوله من 
قبل المواطنين، هو ارتفاع سعر الخبز الذي يباع في المخابز وفي األسواق الممتازة وعند محالت البقالة، لكونه 

المادة اليومية األساسية األكثر استهالكا عند األغلبية الساحقة من األسر.

املغربية  الــفــيــدرالــيــة  خلقت 
للمخابز والحلويات الجدل بعدما 
في  الزيادة  اعتزامها  عن  أعلنت 
الثمن  من  وتحررها  الخبز  سعر 
درهم،   1.20 في  املحدد  املرجعي 
مؤكدة أنه ال يوجد أي اتفاق مع 
على  الحفاظ  أجل  من  الحكومة 
أربــاب  وأن  خاصة  الثمن،  هــذا 
املخابز ال يتلقون أي دعم مباشر.
الجامعة  رفضت  جانبها،  من 
والحلويات  للمخابز  الوطنية 
باملغرب، دعوة الفيدرالية لتحرير 
زالت  ال  أنها  وقالت  الخبز،  سعر 
اإلبــقــاء  بخصوص  العهد  عند 
ثمنه  املحدد  العادي  الثمن  على 
الواحدة،  للخبزة  درهم   1.20 في 
املحافظة  ــي  ف مــنــهــا  مــســاهــمــة 
واألمــن  االجتماعي  السلم  على 
مشيرة  لــلــمــواطــنــن،  الــغــذائــي 
حوار  فتح  عن  تبحث  أنها  إلــى 
من  الحكومة  مع  وبناء  مسؤول 
لحل  الكفيلة  السبل  إيجاد  أجل 
إنــتــاج  تكلفة  ارتــفــاع  معضلة 

الخبز العادي.
ــادة غــذائــيــة  ــ ــد الــخــبــز م ــع وي
ضرورية عند املغاربة، ألنه مرتبط 
يكون  أن  بد  وال  عريقة  بتقاليد 

مغربية،  مائدة  أي  في  حاضرا 
مما يتطلب تقنينه ودعمه، خاصة 
في ظل الغالء الذي يضرب القدرة 

للمواطنن. الشرائية 
بوعزة  يقول  السياق،  هذا  في 
الـــخـــراطـــي، رئــيــس الــجــامــعــة 
أن  املستهلك،  لحماية  املغربية 
»الوزير الراحل محمد الوفا - منذ 
مطلب  رفض  أن  سبق   - سنوات 
خالل  الخبز  سعر  فــي  ــادة  ــزي ال
اجتماع مع ممثلي أرباب املخابز 
للمخابز  يسمح  مرسوما  وأصدر 
ــوزن ونــقــصــان  ــ ــ بــتــخــفــيــض ال
 190 عن  ينقص  أال  على  الحجم 
غرامات،   210 يفوق  وأال  غراما، 

وزن  أن  السوق  في  املالحظ  لكن 
فقط«،  غــرامــا   140 هــو  الخبزة 
مشيرا إلى أن الخبز من الناحية 
القانونية غير مقنن منذ سنوات، 
حيث أنه منذ أحداث 1981 قامت 
الحكومة بتحديد سعر الخبز في 

1.20 درهم.
الحكومة  أن  الخراطي  وأوضح 
تدعم الدقيق اللن عند استيراده 
تستعمله  ــذي  والـ ــخــارج،  ال مــن 
وباقي  الخبز  إنتاج  في  املخابز 
تقنن  يتطلب  مــمــا  الــعــجــائــن، 
مجرد  يبقى  أن  عـــوض  ســعــره 
ــالف  ــخ ال أن  ــرا  ــب ــت ــع م عـــــرف، 
والتضارب الحاصل بن الجامعة 

الزيادة  مطلب  حول  والفيدرالية 
عليه  الحفاظ  أو  الخبز  ثمن  في 
قانوني  نص  إصــدار  يستوجب 
وأن  خاصة  املستهلك،  لحماية 
مادة  إليه  تضيف  املخابز  بعض 
السمسم )الزنجالن( مثال، وتبيع 

الخبز بسعر 3 دراهم ونصف.

المستهلك 
يؤدي الضريبة

»املستهلك  الــخــراطــي:  يقول 
مجال  لكون  الضريبة،  ــؤدي  ي

بيع الخبز غير مقنن وعشوائي، 
حــيــث يــكــون ســعــر الــخــبــز في 
 1.20 مــن  أكثر  األمــاكــن  بعض 
الحكومة،  مع  عليه  املتفق  درهم 
وال بد من تخصيص يوم وطني 
الكبيرة،  ألهميته  نظرا  للخبز 
الناحية الصحية  ومناقشته من 
ــة واالجــتــمــاعــيــة  ــصــادي ــت واالق
حــتــى تـــكـــون لــديــنــا صـــورة 
املستهلك  حماية  ألجل  واضحة 
ــســعــر، خــاصــة في  وتــقــنــن ال
ــتــضــارب الــحــاصــل بن  ظــل ال
الوطنية  والجامعة  الفيدرالية 
»أزمــة  أن  وأضـــاف  للمخابز«، 
الحرب  بسبب  الحاصلة  القمح 
في أوكرانيا لن يكون لها تأثير 
على املغرب، ألنه يستورد القمح 
وال  وأمريكا  كندا  مــن  الصلب 
قد  لكن  أوكرانيا،  من  يستورده 
فرنسا  عبر  االســتــيــراد  يــكــون 
القمح  بــتــســويــق  تــقــوم  ــتــي  ال
األوكراني في السوق األوروبية 
فقط، مما دفع دول شمال إفريقيا 
البحث  ــى  إل واملــغــرب خــاصــة، 
الستيراد  جــديــدة  ــواق  أسـ عــن 

ــي  ــاس ــذاء األس ــغـ هـــذا الـ
واألرجنتن  البرازيل  من 

فــي غــياب القــانون

المغــاربة  هــل يضــيع خــبز 
بين المطاحن والمخابز والحكومة ؟

إعداد. خالد الــغازي

الوزير الراحل محمد الوفا - منذ سنوات - سبق 
أن رفض مطلب الزيادة يف سعر الخبز خالل اجتماع 

مع ممثلي أرباب املخابز وأصدر مرسوما يسمح للمخابز 
بتخفيض الوزن ونقصان الحجم ىلع أال ينقص عن 190 غراما 

وأال يفوق 210 غرامات، لكن املالحظ يف السوق أن وزن 
الخبزة هو 140 غراما فقط.

بوعزة الخراطي
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متابعات

مع  مفاوضات  تدبير  خالل  من 
كما  أخــرى،  ودول  البلدان  هذه 
من  االستيراد  عملية  إعفاء  تم 

الرسوم الجمركية.

برنامج تعاقدي ميت

املغربية  الــفــيــدرالــيــة  دعـــت 
والحلويات،  املخابز  ألربـــاب 
التي  ــدراســيــة  ال األيـــام  عقب 
إلى  مؤخرا،  بمراكش  نظمتها 
حكومية  استراتيجية  وضــع 
مادة  واستهالك  إنتاج  لترشيد 
يجرم  قــانــون  ــع  ووضـ الخبز 
هدرها، وإعداد برنامج تعاقدي 
قطاع  وتطوير  وتأهيل  لتنظيم 
ــذا  ــات، وك ــوي ــحــل املــخــابــز وال
حكومية  استراتيجية  وضــع 
املهيكل في  القطاع غير  إلدماج 

صناعة الخبز والحلويات.
و كشف عبد النور الحسناوي، 
املغربية  الــفــيــدرالــيــة  رئــيــس 
والحلويات،  املخابز  ألربـــاب 
أصــدرتــه  الــــذي  ــان  ــي ــب ال أن 
مطلب  بخصوص  الفيدرالية 
عقب  جاء  الخبز،  سعر  تحرير 
تطرقت  التي  الدراسية  األيــام 
ــار الــتــي  ــعـ ــالء األسـ ــوجــة غـ مل
تعرفها املواد األولية، والزيادة 
التي  املحروقات  في  الحاصلة 
املشاكل  ثم  تطاق،  ال  أصبحت 
ظل  في  املهنيون  يعيشها  التي 
وغياب  تنظيمية  قوانني  غياب 
تأهيل  أجل  من  تعاقدية  برامج 
وتنظيم املجال، مضيفا أن هناك 
مجموعة من املعطيات واملشاكل 
على  الفيدرالية  ممثلي  دفعت 
لالجتماع  الوطني،  الصعيد 
الدراسية،  األيام  أشغال  خالل 
قطاع  أن  يؤكد  ببيان  للخروج 
ــز يــنــأى بــنــفــســه عن  ــاب ــخ امل
بالثمن  يعنى  ــه  ألن ــرف  ع أي 
أن  وأضـــاف  للخبز،  املرجعي 
الخبز مادة محررة من الناحية 
قانون  يوجد  ال  ألنه  القانونية 
غياب  فــي  معينا  ثمنا  يــحــدد 
ضوابط للحفاظ على السعر أو 
التصريحات  مستغربا  الحجم، 
الحكومية التي تقول أنها تدعم 
أي  كبيرة،  بأرقام  الخبز  مادة 
خبز   لدعم  شهريا  مليارا   50
تحدثت  ثم  درهــم،   1.20 بثمن 
مليار   300 لـــ  يصل  دعــم  عــن 
خالل ستة أشهر لقطاع املخابز 
عدم  رغم  الثمن،  على  للحفاظ 
ألي  القطاع  هــذا  ــاب  أرب تلقي 
مع  اتفاق  أي  لهم  وليس  دعــم 
تلقي  بــخــصــوص  الــحــكــومــة 

الدعم للحفاظ على الثمن.
إلــى  املــتــحــدث  ذات  ــار  وأشــ
آخر  قطاعا  تدعم  الحكومة  أن 
قطاع  وليس  مباشرة  بطريقة 
دعم  أي  يتلقى  ال  الذي  املخابز 
أي  يربطه  وال  منها،  مباشر 
بخصوص  الحكومة  مع  اتفاق 
هذا املوضوع باستثناء برنامج 
بني  املدة  خالل  سابق  تعاقدي 
انتهى،  والــذي  و2015،   2011
ال  الحقبة  تلك  منذ  أنــه  حيث 
برنامج  أو  اتــفــاق  أي  يــوجــد 
ــز مع  ــاب ــخ يــجــمــع أربـــــاب امل

السابقة،  أو  الحالية  الحكومة 
طالبت  الفيدرالية  أن  مــبــرزا 
ببرامج تعاقدية من أجل تأهيل 
تنظيمية  وبــقــوانــني  الــقــطــاع، 
مادة  ترشيد  أجــل  من  تؤطره 
الخبز في اإلنتاج واالستهالك.

ال وجود لدعم
 حكومي للخبز

محمد،  القيري  جانبه،  مــن 
أنه  للفيدرالية،  العام  الكاتب 
الحالية،  السنة  بــدايــة  خــالل 
باسم  الرسمي  الناطق  خــرج 
بايتاس،  مصطفى  الحكومة، 
أن  فيه  قال  حكومي  بتصريح 
املخابز  أصحاب  تدعم  الدولة 
أجل  من  شهريا  مليارا   50 بـ 
الخبز  ســعــر  عــلــى  املــحــافــظــة 
غير  وهـــذا  ــم،  ــ دره  1.20 ــي  ف
بالفيدرالية  دفع  مما  صحيح، 
فيها  ترفض  ببالغات  للخروج 
املجانبة  الــتــصــريــحــات  هـــذه 
ال  املخابز  أرباب  ألن  للصواب، 
مباشر  دعم  أي  على  يحصلون 
من الحكومة، مضيفا أن الوزير 
املنتدب في املالية فوزي لقجع، 
أصحاب  أن  وكشف  ذلــك  نفى 
املخابز ال يتلقون الدعم املباشر، 
مستوردي  تدعم  الدولة  ولكن 
تأدية  القمح في كل قنطار عبر 
فرق 280 درهما لكي يكون ثمن 
في  كلغ   100 من  الدقيق  كيس 
ويكون  درهما،   350 بـ  السوق 
املخابز  أصــحــاب  متناول  فــي 
حتى يحافظوا على سعر الخبز 

في حدود درهم و20 سنتيما.
مصطفى  الوزير  أن  وأضاف 
الحكومة  بــأن  صــرح  بايتاس 
دعمت مستوردي القمح بـ 300 
اتفاقا  هناك  وأن  درهــم،  مليار 
املخابز واملطاحن  بني أصحاب 
منافي  ــذا  وهـ الــحــكــومــة،  مــع 
للصواب، ألن هذا االتفاق قديم 
تعاقدي  برنامج  إطار  في  كان 
بني  مــا  الفترة  خــالل  مــحــدود 
ــاب  ألرب يتيح  و2015،   2011
بني  ما  الدقيق  شــراء  املخابز 
330 و350 درهما للقنطار، على 
 1.20 الخبزة  سعر  يتجاوز  أال 
غرام،   200 وزنها  التي  درهــم 
االتفاق  ــذا  »ه أن  إلــى  مشيرا 
انتهى في سنة 2015، واإلشكال 
املطروح هو أن الحكومة تنشر 
إذا  وأنها  مقصودة  مغالطات 
كــانــت تــقــدم الــدعــم املــالــي من 

املال العام وتعطيه لجهة ما، ال 
يحق لها ذكر أصحاب املخابز، 
بحيث تبرر للمواطن بأنها تدعم 
الخبز بطريقة غير مباشرة مع 
مــســتــوردي الــحــبــوب«، وقــال: 
الدقيق ونضيف  »نحن نشتري 
إليه مجموعة من املكونات التي 
تحسن إنتاج الخبز، مثل السكر 

من  مرخصة  محسنة  ــادة  ومـ
الصحية،  السالمة  مكتب  طرف 
الدقيق  استعمال  تم  إذا  بينما 
فسوف  واملــلــح  املـــاء  مــع  فقط 
وغير  يــابــســا  الــخــبــز  يــخــرج 
أن  ويستحيل  لالستهالك  قابل 
يشتريه املستهلك، لهذا نضيف 
وهذا  رطبا،  يكون  لكي  السكر 
الخبز  إنــتــاج  تكلفة  مــن  يزيد 
املاء  مصاريف  إليها  تنضاف 
والكهرباء وأجور املستخدمني، 
إلى   2015 سنة  منذ  أنــه  إذ 
اآلن، حصلت زيادات كثيرة في 
الخميرة  مثل  املستعملة  املواد 

والزيت وامللح وغيرها«.
»املنتج  أن  الــقــيــري  وتــابــع 
يــجــب أن يــتــحــرر مــن الــعــرف 
يشتري  ألنه  املرجعي،  والثمن 
تدخل  إضافية  أخـــرى  ــوادا  مـ
يتمكن  حتى  الخبز،  إنتاج  في 
من تحديد هامش الربح حسب 
الخبزة  ويبيع  اإلنتاج  تكلفة 
أو  درهمني  أو  بدرهم  الواحدة 
أقل، بينما العرف الحالي الذي 
 1.20 املرجعي في  الثمن  يحدد 
درهم ال يساوي حجم املصاريف 
التي  ــهــامــات  واالت واملــشــاكــل 
توجه إلى املخابز، وخاصة إذا 
وأنتج  جيد  غير  الدقيق  كــان 

خبزا غير جيد«.
وأشار املتحدث نفسه إلى أن 
»الدراسة التي قامت بها وزارة 
ــات  دراسـ مكتب  مــع  الــفــالحــة 
التعاقدي  البرنامج  بخصوص 
فشل  إلى  خلصت  القطاع،  في 
توفره  عــدم  بسبب  البرنامج 
الجامعة  لكون  تمثيلية،  على 
هياكلها  تــجــدد  ــم  ل الــوطــنــيــة 
وفروعها، مما أدى إلى تأسيس 
ــامــت  ــة تــصــحــيــحــيــة ق ــركـ حـ
الوطنية  الفيدرالية  بتأسيس 

للمخابز«.

تستفيد  المخابز 
من دعم الدقيق

الجامعة  رئيس  أزاز،  الحسني 
الوطنية ألرباب املخابز، قال: »إن 
سنة  منذ  موجود  الخبز  تحرير 
حرية  قــانــون  خــالل  مــن   2000
عند  لكن  واملــنــافــســة،  األســعــار 
سعر  في  قياسي  ارتفاع  حدوث 
الــحــبــوب، قـــررت الــدولــة وضع 
قانون االعتدال، وفق اتفاق موقع 
للمطاحن  الوطنية  الجامعة  مع 
واملــكــتــب الــوطــنــي لــلــحــبــوب 

الوطنية  والجامعة  والقطاني 
للمخابز، أساسه أن الدولة تلتزم 
)املمتاز(  اللني  القمح  تدعم  بأن 
 260 ـــ  ب للمطاحن  يــصــل  لــكــي 
درهما بما فيها مصاريف النقل، 
واملطاحن حسب دفتر التحمالت 
املوقع مع وزارة الفالحة واملكتب 
بيع  عليها  للحبوب،  الوطني 
دراهــم،   3.50 بـ  املمتاز  الدقيق 
ملزمة  املخابز  فجميع  ولــهــذا، 
ببيع   - ــاق  ــف االت ــذا  ه حسب   -
ال  سنتيما،  و20  بدرهم  الخبز 
تدعم  الدولة  دامت  ما  فيه  زيادة 
منه،  واملطاحن مستفيدة  الدقيق 
ــاب املــخــابــز هم  وبــالــتــالــي، أربـ
أيضا مستفيدون من هذا الدعم.

مواد  »هناك  أن  أزاز  وأضــاف 
أخرى شهدت زيادة مثل الخميرة 
وزيــت  العلبة،  فــي  درهــم   12 بـــ 
املستخدمني،  ورواتـــب  املــائــدة، 
يــعــقــل، خــصــوصــا في  لــكــن ال 
نخرج  أن  ــة،  ــراهــن ال ــروف  ــظ ال
ــات وعن  ــزام ــت عــن اإلطـــار واالل
مع  املوقع  التعاقدي  البرنامج 
ينص  محور  ولــه  وزارات  أربــع 
واملحافظة  القطاع  تأهيل  على 
خاصة  التقليدية،  ــران  األف على 
داخل  مقدسة  مــادة  الخبز  وأن 
في  ومــوجــود  املغربي  املجتمع 
أخرى،  جهة  من  املوائد،  جميع 
تطوير  عــلــى  الــبــرنــامــج  يــنــص 
ومواكبته،  واإلنــتــاج  الــقــطــاع 
واملقاربة  التكوين  سياسة  ثــم 
االجتماعية للقطاع لكي تكون له 

تنافسية، 
الفيدرالية  »مطالب  أن  واعتبر 
مقبولة  غير  الخبز  سعر  بزيادة 
تسعى  إنها  بل  بريئة،  وليست 
للتشويش واالبتزاز، بعدما سبق 
الدقيق  في جودة  أن شككت  لها 
رغم أن هناك دفتر تحمالت ينظم 
والطحن  ــراد  ــي االســت عمليات 
ــى أن  والـــتـــوزيـــع«، مــشــيــرا إلـ
الجامعة لو وجدت أن االلتزامات 
الواقع،  أرض  في  موجودة  غير 
في  للزيادة  مباشرة  تلجأ  سوف 
ثمن الخبز والقيام باإلضراب، ألن 
الدستور يكفل ذلك، وقال: »لدينا 
الحكومة  مــع  تعاقدية  بــرامــج 
استراتيجية  ــة  ــ دراس ــاك  ــن وه
دراســات  مكتب  بها  قام  للقطاع 
على صعيد 8 جهات في املغرب، 
خلصت إلى توصيات لتشخيص 
برنامج  توقيع  قصد  الــقــطــاع، 
تعاقدي جديد يضم أربع وزارات 
والداخلية  والتجارة  )الفالحة 
لكن   ،2020 سنة  في  واملالية( 
عقب  كوفيد  بسبب  تأجيله  تم 

املناظرة الفالحية في مكناس«.

تحرير الخبز موجود منذ سنة 2000 من خالل قانون حرية األسعار واملنافسة، لكن عند 
حدوث ارتفاع قياسي يف سعر الحبوب، قررت الدولة وضع قانون االعتدال، وفق اتفاق موقع 

مع الجامعة الوطنية للمطاحن واملكتب الوطني للحبوب والقطاني والجامعة الوطنية للمخابز، 
أساسه أن الدولة تلتزم بأن تدعم القمح اللين )املمتاز( لكي يصل للمطاحن بـ 260 درهما بما فيها 

مصاريف النقل، واملطاحن - حسب دفتر التحمالت املوقع مع وزارة الفالحة واملكتب الوطني 
للحبوب - عليها بيع الدقيق املمتاز بـ 3.50 دراهم، ولهذا، فجميع املخابز ملزمة 

ببيع الخبز بدرهم و20 سنتيما ال زيادة فيه ما دامت الدولة تدعم الدقيق واملطاحن 
مستفيدة منه، وبالتالي، أرباب املخابز هم أيضا مستفيدون من هذا الدعم.

الحسين أزاز

نحن نشتري الدقيق 
ونضيف إليه مجموعة 

من املكونات التي 
تحسن إنتاج الخبز، 

مثل السكر ومادة 
محسنة مرخصة من 

طرف مكتب السالمة 
الصحية، بينما إذا تم 

استعمال الدقيق فقط 
مع املاء وامللح فسوف 

يخرج الخبز يابسا 
وغير قابل لالستهالك 
ويستحيل أن يشتريه 

املستهلك، لهذا نضيف 
السكر لكي يكون رطبا، 

وهذا يزيد من تكلفة 
إنتاج الخبز تنضاف إليها 
مصاريف املاء والكهرباء 
وأجور املستخدمين، إذ 
أنه منذ سنة 2015 إلى 

اآلن، حصلت زيادات كثيرة 
يف املواد املستعملة 

مثل الخميرة والزيت 
وامللح وغيرها.

محمد القيري
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المغربية بشرى بيبانو تنشر 
»طريقي إلى قمم العالم السبعة«

بشرى  املغربية  الجبال  متسلقة 
املغرب  في  امرأة  أول  هي  بيبانو، 
قمة  تتسلق  عربية  ــرأة  امـ وأول 
القمم  أصعب  إحــدى  »أنــابــورنــا«، 
ارتفاعها  يبلغ  الــتــي  الــعــالــم  فــي 
سلسلة  من  جزء  وهي  مترا،   8091
جبال الهيمااليا، ولتخليد مسارها، 
كتاب  إصــدار  بشرى  البطلة  قررت 
القمم  إلـــى  ــي  ــق »طــري بــعــنــوان: 
بعد  سطرا  فيه  ــروي  ت السبعة«، 
املليئة  وصفحاتها  بقلبها  سطر، 

بالعاطفة، رحالتها الطويلة لتسلق 
هذه الجبال السبعة.

بيبانو  مشاركة  هــي  والفكرة 
الــصــور  تفكيك  مــع  لتجربتها، 
املسلمة  املـــــرأة  عـــن  الــنــمــطــيــة 
في  العربية  واملـــرأة  عــام،  بشكل 
وإخفاقات  أخطاء  الحالة..  هــذه 
في  ودروس  وشــكــوك  ومــخــاوف 
ــذا مــا تــشــاركــه معنا  الــحــيــاة، ه
خالل  من  الشجاعة  املتسلقة  هذه 

كتاباتها.

  سفيرة االتحاد األوروبي بالمغرب تعلن عن عودة 
مهـــرجان »الـــجاز فـــي شـــالة«  إشادة مثقفين بجنيف 

بجهود التنمية في المغرب
قـــــــــــــدم الــــــــبــــــــاحــــــــث املــــــغــــــربــــــي 
شؤون  يف  املتخصص  السويسري 
التنمية، نور الدين عباد، بجنيف، 
»املــغــرب،  بــعــنــوان:  مؤلفه اجلــديــد 
الــذي  للتغيير«،  حــامــلــة  إمــكــانــات 
يــســلــط فـــيـــه الـــضـــوء عـــلـــى جــهــود 
على  املغرب  شهدها  التي  التنمية 
مـــدى الــعــقــديــن املــاضــيــن بــقــيــادة 
ــلــــك مــحــمــد  صــــاحــــب اجلــــالــــة املــ

السادس.
وأكــد عــبــاد خـــال حــفــل تقدمي 
الــذي حضرته نخبة من  الــكــتــاب، 
املشارب  مختلف  من  الشخصيات 
األكبر جلنيف،  وسفراء واحلاخام 
ــاءات  ــفــ ــثـــن وكــ ــيــــن وبـــاحـ ــادميــ وأكــ
ــه »يف  ــ ــ أنـ ــرا،  ــ ــسـ ــ ــويـ ــ مـــغـــربـــيـــة يف سـ
واالقتصادية  املالية  األزمــة  سياق 
الــدولــيــة املــتــصــاعــدة، فـــإن املــغــرب، 
يزخر  اإلفــريــقــيــة،  بهويته  الــقــوي 
بالعديد من الطاقات واإلمكانيات 
الـــتـــي تــســمــح لـــه بــخــلــق الـــظـــروف 
ــارة  ــقــ ــة لــــدعــــم وتـــنـــمـــيـــة الــ ــيــ ــواتــ املــ
ــغــــرب  ــة«، وأضـــــــــاف: »املــ ــيــ ــقــ ــريــ اإلفــ
ممــلــكــة يف تـــطـــور مــســتــمــر، تــؤكــد 
عزمها  على  تبذلها  التي  اجلــهــود 
بفضل  املرسومة،  أهدافها  حتقيق 
إمــكــانــيــاتــهــا ورأســمــالــهــا الــبــشــري 

والطبيعي«.
وخــــال تــقــدمي الـــكـــتـــاب، الـــذي 

مت إلى جانب هنري لويس فيدي، 
اخلـــبـــيـــر االقــــتــــصــــادي الــفــرنــســي، 
ــخـــري يف املـــدرســـة  واألســـــتـــــاذ الـــفـ
ــرز  الــعــلــيــا لـــلـــتـــجـــارة لـــبـــاريـــس، أبــ
ــه  ــرزتــ ــتــــقــــدم الـــــــذي أحــ املــــؤلــــف الــ
السوسيو- املــســتــوى  عــلــى  اململكة 

اقــتــصــادي، مبــا يف ذلـــك األقــالــيــم 
اجلنوبية.

ويــــــتــــــنــــــاول الـــــكـــــتـــــاب ســـلـــســـلـــة 
ــــن الـــقـــضـــايـــا املـــرتـــبـــطـــة بــشــكــل  مـ
خــــاص، بـــاإلصـــاحـــات الــســيــاســيــة 
ــغــــرب، إطـــاق  واملـــؤســـســـاتـــيـــة يف املــ
الــقــيــمــة ذات اإلمــكــانــات  ســـاســـل 
الــــعــــالــــيــــة لــــلــــتــــحــــول، الـــتـــنـــمـــيـــة 
الصناعية ذات التأثير االقتصادي 
واالجـــتـــمـــاعـــي الــــقــــوي، الــتــعــلــيــم 
البيئة  مــؤهــات  املهني،  والتكوين 
ــنـــاخ األعـــمـــال يف  االقـــتـــصـــاديـــة ومـ
كـــقـــاطـــرة  املــــغــــرب  ودور  ــة،  ــكـ ــلـ ــمـ املـ
ــافــــة  لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الـــــقـــــاريـــــة، بــــاإلضــ
إلــــى الـــنـــمـــوذج الــتــنــمــوي اجلــديــد 

لألقاليم اجلنوبية.
ــيــــات  وأشـــــــــــــــــادت عــــــــــدة شــــخــــصــ
بـــالـــتـــطـــور الــــــذي يـــشـــهـــده املـــغـــرب 
بــقــيــادة جــالــة املـــلـــك، مـــبـــرزة دور 
وذي  جــاد  وشــريــك  كفاعل  اململكة 
مصداقية وملتزم يف خدمة السلم 
واالستقرار والتنمية على الصعيد 

اإلقليمي والقاري والدولي.

وزارة الثقافة تنظم الدورة العاشرة للمهرجان الوطني لفن »الروايس« 
ــاب  ــشــب ال وزارة  ــظــم  ــن ت
قطاع  والتواصل/  والثقافة 
10 للمهرجان  الثقافة، الدورة 
الــوطــنــي لــفــن »الـــروايـــس«، 
إلى   28 من  الفترة  في  وذلــك 
بمدينة  املقبل  يــولــيــوز   30
عمالة  الــجــهــاديــة  الــدشــيــرة 

إنزكان أيت ملول.
ويأتي تنظيم هذا املهرجان، 
املستمر  االهــتــمــام  إطـــار  فــي 
غير  التراث  مظاهر  بمختلف 

اململكة،  به  تزخر  الذي  املادي 
ماسة،  ســوس  جهة  وخــاصــة 
التراثية  الفنون  إنعاش  وكذا 

املغربية األصيلة.
ــاركـــة في  املـــشـ وتـــشـــتـــرط 
على  الفنية  الــتــظــاهــرة  ــذه  ه
فن  مــمــارســة  املعنية،  الــفــرق 
لها  تــكــون  وأن  ــروايـــس«  »الـ
إنتاجات فنية فيه، وأن ال تكون 
الدورات  الفرقة قد شاركت في 

الثالث األخيرة من املهرجان.

أصيلة،  مــنــتــدى  مــؤســســة  تنظم 
السادس،  محمد  امللك  رعاية  تحت 
ــي  ــدول ــوســم أصــيــلــة الــثــقــافــي ال م
دورتني،  في  وذلك  واألربعني،  الثالث 
فــي الــصــيــف وفــي الــخــريــف، حيث 
ستخصص الدورة األولى من املوسم، 
الشباب  وزارة  مــع  بشراكة  املنظم 
الثقافة،  قطاع  والتواصل/  والثقافة 
التشكيلية،  للفنون  أصيلة،  وبلدية 
30 يونيو  وتستمر من يوم الخميس 
ــوم األحـــد 24  ــى غــايــة ي ــجــاري إل ال

يوليوز القادم.
سيعرف  الصيفية  الــدورة  برنامج 
على  الــصــبــاغــة  مــشــغــل  تــنــظــيــم 
الجداريات كما جرت العادة منذ ربيع 
1978، والذي سينشطه هذا العام 12 
فنانا في مختلف أزقة املدينة العتيقة، 
على  الصباغة  مشغل  تنظيم  ــذا  وك
أصيلة،  بأطفال  الخاص  الجداريات 
من 30 يونيو إلى 5 يوليوز، ومشغل 
12 فنانا في مشاغل  الرسم بمشاركة 

الفنون التشكيلية في قصر الثقافة.
مشغل  على  البرنامج  يشتمل  كما 
الثقافة  أطفال املوسم في حدائق قصر 
إلى جانب معرضني للفنانني املغربيني 

مفتاح  ومصطفى  الكحفاي  يــوســف 
الحسن  بمركز  ــارض  ــع امل رواق  فــي 
ومعرض  الدولية،  للملتقيات  الثاني 
الذي  املــوســم«  أطفال  »مشغل  أعمال 
سيقام أيضا في رواق املعارض بمركز 
الفنانني  »معرض  أما  الثاني،  الحسن 
بديوان  فسيقام  الشباب«،  الزيالشيني 
قصر الثقافة، إلى جانب ورشة »اإلبداع 

األدبي« لفائدة طلبة املدارس اإلعدادية 
والثانوية في أصيلة.

وبالنسبة للدورة الثانية من موسم 
يوم  من  فستنظم  العام،  لهذا  أصيلة 
األحد 16 أكتوبر إلى السبت 5 نونبر 
من  مجموعة  وتستضيف  املقبلني، 
 36 الــدورة  إطار  في  وذلك  الندوات، 

لجامعة املعتمد ابن عباد املفتوحة.

يــعــود مــهــرجــان »الــجــاز فــي 
لعامني،  تأجيله  بــعــد  ــة«  شــال
لالنعقاد خالل الفترة ما بني 29 
شتنبر و2 أكتوبر املقبلني، وهو 
املوسيقية  األحـــداث  أبــرز  أحــد 
االتحاد  بعثة  فيها  تساهم  التي 

األوروبي باململكة املغربية.
ــاد  وقـــالـــت ســفــيــرة االتـــحـ
باملغرب، باتريسيا  ــي  األوروبـ
»يسعدنا  ــوســاك:  ك يــومــبــارت 
ــودة  عـ ــن  عـ نــعــلــن  أن  ــرا  ــي ــث ك
في شالة الذي  الجاز  مهرجان 
األزمــة  بسبب  مــرتــني  أجــلــنــاه 
ــان  ــافـــت: »ك الــصــحــيــة«، وأضـ

ال بــد مــن الــصــمــود واالبــتــكــار 
25.. نحن  الدورة  إطالق  إلعادة 

الجمهور  ــاة  ــالق مل مــتــشــوقــون 
التي  الخمسة  األيام  هذه  خالل 

نعد بأن تكون استثنائية«.
املهرجان،  ــام  أي مــدى  وعلى 
شمال  من  موسيقيون  سيشارك 
إحياء  فــي  املــتــوســط  وجــنــوب 
ــوروث  ــ ــزج بـــني امل ــم ــالت ت ــف ح
ــجــاز  املــوســيــقــي املــغــربــي وال
باملوازاة  سيتم  كما  ــي،  األوروب
تتضمن  أنــشــطــة  عـــدة  تنظيم 

حلقات نقاش ومحاضرات.
ــام املــهــرجــان  ــق لــلــتــذكــيــر، ي
األثــري  شالة  موقع  في  سنويا 
بالتعاون  ــربــاط  ال بالعاصمة 
والثقافة  الــشــبــاب  وزارة  مــع 

والتواصل.

أدباء ومفكرون وسياسيون يلتقون 
في موسم أصيلة الثقافي



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

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

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

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

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

الدليمي في قضية بنبركةالفرق بين دور أوفقير ودور  28
تحت األضواء

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

سري

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

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

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

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

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

مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

تحليل إخباري

الحكومة تراكـم األخطـاء يهدد مستقبل  رئيس  14
ملف

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

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

مصطفى العلوي

اللطيف سري عبد  اجلديد،  العدل  وزير  يفرق  هل 

والعمل  الــســيــاســي  الــنــشــاط  ــن  ب ــي،  ــب وه

احلكومي يف حكومة جاللة امللك؟ فقد صرح 

ملتمس  إعداد  بصدد  بأنه  التلفزيون  على 

يجعل  األمر  وهذا  الريف،  معتقلي  عن  للعفو 

القضية أمام أحد أمرين، إما أن هناك توجها نحو 

الوزارة،  من  أكبر  ملكي،  بقرار  مرتبط  وهو  العفو، 

أو أن الوزير رمى بالكرة يف ملعب املؤسسة امللكية، ما 

يجعل هذا التصريح مبثابة »اللعب«. مـدير النشر:

الطيب العلوي

  

كـوفــيد  19

تحليل إخباري
أطــروحة نهــاية 

والبوليساريو   الجزائر 
14

تحت األضواء
أكبر تقرير رسمي يكشف

 اختالالت التعليم الخاص بالمغرب
5

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

الضائعة الحقيقة 
البحث محاضر 

بنبــركة فــي قضــية 
28

ملف العدد

 الرابحون والخاسرون من »مشروع« 

الحرب بين المغرب والجزائر
6

من وزير األوقاف إلى طبيب اللقاح

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

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

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

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

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

2

4
كواليس األخبار

األخبار كواليس 
الباحث بنحمزة يحدد 6 أهداف 

أول تحرك تشريعي كيف فشلت الجزائر 

»االحتـيــال« فـي 

على مجلس األمن
تقـبر  الحكـومـة 

مكافـحة  مشـروع 
الـفساد

ملف

عندما تسبب وزير التربية الوطنية 

196
س 5

23 مـار
فـي أحـداث 

6

ت األضواء
تح

ألول مـــرة.. مؤسسة عمومية 

س األعلى للحسابات
تنتقد المجل

5

س:
 المؤس

ى العلوي
مصطف

سري

والدعاية  الكهربائية)..(  الصناعات  بني 

املشاريع  جــل  فشلت  الــكــاذبــة،  الدبلوماسية 

جر  استطاع  ألعاب«  »صانع  وراءهــا  وقف  التي 

يجني  كي  باملاليير  قــروض  إلــى  دولية  أبناك 

الرؤية  سيحجب  مشاريعه  أحد  وكان  املاليني)..(، 

حالت  العليا  التدخالت  لكن  سال،  جهة  من  البحر  عن 

باألمر  املعني  أن  غير  النوع،  هذا  من  مشروع  بناء  دون 

إن  ويقولون  السيادة،  وزارات  بإحدى  التربص  يواصل 

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

مـدي

ب العلوي
الطي

  

ي المغرب منذ  1965
األسبوعية رقم 1 ف
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الضائعة الحقيقة 

الخــالف  أســرار 

بين أوفقير والدليمي

28

ربورتاج

ل الحضري 
ي النق

ف لوب
هل يستـنز

ل العام في غياب رقابة الدولة ؟
الما

17

السنة شكيب بنموسىشخصية 

ل العدد
التفاصيل داخ

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها صباح صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah
  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

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

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة

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

)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.ma

لنور الدين  الرياحي

املحكمة  إنشاء  نزول  وأسباب  قصة  الشهبي  محمد  النقيب  أكمل 
خاصة  ميزانية  لها  رصدت  التي  البيضاء،  بالدار  االستئنافية  التجارية 
بأمر مولوي لتكتمل وتدشن في أقرب وقت، وكراء عمارة في درب عمر بدل 

إنشائها في الرباط في انتظار ذلك.
أما القضية الثانية التي ال يعلم بها الكثير، هي أن نقابة الدار البيضاء 
العريقة لم يسبق أن دخلها أي وزير للعدل منذ االستقالل بصفته الرسمية 
كوزير ونائب املجلس األعلى للقضاء، وحدث أن أخبرت النقيب أن الوزير 
وافق على طلبي بإحياء املكتبة القانونية الكبيرة املتواجدة بمحكمة أنفا، 
وأن تخصص ميزانية من أجل إغنائها باملراجع لتكون رهن إشارة القضاة 
واملحامني على السواء، وإرجاع ذلكم البريق إلى جنباتها، وبصفته جامعيا، 
وإغناؤها  املكتبة  تجديد  وتم  طلبي،  على  املوافقة  في  الوزير  يتردد  لم 
بالكتب وإعادة إصالحها، واختار يوما لتدشينها رفقة والي الدار البيضاء 
الدائرة  ومسؤولي  العدل  وزارة  من  ووفد  القايد،  حمودة  املحامي  آنذاك، 

االستئنافية، وقد عهد لعبد ربه بمسؤولية تنظيم الزيارة.
أن نغتنم  الشهبي  النقيب محمد  العدل، طلب مني  وقبل استقبال وزير 
هذه الفرصة ونجعل منها رمزية تاريخية، ألن األمر يتعلق بعملية بسيطة 
إال  املرتقبة  الزيارة  على  يبق  ولم  الجميع  تفاجئ  سوف  البروتوكول  في 
باب  في  العدل  وزير  استقبال  وعند  راسك«،  »دبر  لي:  فقال  الدقائق  بعض 
قضاة  مع  مكتبي  في  واجتماع  املكتبة  تدشني  البرنامج  في  كان  املحكمة، 
محاكم  ومسؤولي  وقضاة  رئيسهم،  العدل  وزير  كان  الذين  العامة  النيابة 
للقضاء، ووزير  األعلى  املجلس  رئيس  نائب  باعتباره  االستئنافية،  الدائرة 
إذ  مؤسساتي،  عمل  إطــار  في  رسمية  اجتماعات  وهــي  اإلنــســان،  حقوق 
الدار  نقابة  مقر  دخل  أن  االستقالل،  عهد  منذ  للعدل  وزير  ألي  يسبق  لم 
أو  كانوا محامني  الذين  الوزراء  اجتماع مؤسساتي، وحتى  لعقد  البيضاء 
نقباء ومنهم النقيب ذ. املعطي بوعبيد والنقيب ذ. الطيب الناصري، وكذلك 
وزراء العدل بعدهم، إذ أن كل الزيارات كانت إما بقاعات املحاكم أو في دار 
املحامي، أما رمزية دخول وزير العدل ملقر نقابة وعقد اجتماع بها، فقد كان 

ألول مرة وآخر مرة سنة 1997.
تذمر  تجر  أن  يمكن  بروتوكولية  مسألة  هناك  بأن  للوزير  همست  وقد 
حاضرون  كلهم  النقباء  هم  ها  فأجابني:  القضائية،  السلطة  على  املحامني 
معنا، ولكن أعضاء مجلس الهيئة في مقر نقابتهم املقابل صدفة ملقر املكتبة، 
البروتوكولي  الخطأ  لهذا  تنبيهي  على  لك  عليه: شكرا  فأجابني رحمة هلل 
فقط  ليس  هنا  إنني  كما  البرنامج،  في  اهتمام  أي  ديواني  يعره  لم  الذي 
بصفتي وزيرا للعدل ونائبا لرئيس املجلس األعلى للقضاء، بل كذلك وزيرا 

لحقوق اإلنسان ويلزمني أن أبدأ بزيارة هيئة الدفاع على حقوق اإلنسان.
الهيئة  مجلس  وجدنا  النقابة  ملقر  املقابلة  املكتبة  من  خروجنا  وبمجرد 
بالدار  االستئنافية  الدائرة  مسؤولو  وعقد  والحلوى،  والشاي  والــورود 
بينهم  من  وكــان  مــرة،  وآخــر  مرة  ألول  النقابة  مقر  في  االجتماع  البيضاء 
الطيب  ومــوالي  االستئناف،  ملحكمة  األول  الرئيس  مستور،  حمو  األستاذ 
الشرقاوي وزير الداخلية األسبق، الذي كان وكيال عاما بالبيضاء، واألستاذ 
والذي  حاليا  القضائية  للسلطة  األعلى  املجلس  رئيس  النباوي  عبد  محمد 
رئيسا  كان  الذي  فركت  محمد  الحاج  واألستاذ  باملحمدية،  للملك  وكيال  كان 
للمحكمة اإلدارية وعضوا باملجلس األعلى للقضاء، واألستاذ عبد الرحمن أبو 
بشر رحمه هلل الذي كان وكيال للملك بعني السبع، واملرحوم ذ. عبد اللطيف 
التهامي  مــوالي  واألستاذ  الشق،  بعني  للملك  وكيال  كان  الــذي  الزويتني 
املتواضع وكيل امللك بابن مسيك، وعدد كبير من املسؤولني واملحامني ولم 

تكن املحاكم التجارية واالجتماعية واإلدارية قد استقلت بعد.
وسيطا  سيصبح  الذي  زكور،  بن  العزيز  عبد  ذ.  النقباء  أذكر  زلت  وال 
بوبكر  الحاج  املرحوم  األمن  ووالي  الكبرى  البيضاء  الدار  ووالي  اململكة، 
جنان، وعدد كبير من الشخصيات الذين حضروا ذلكم االجتماع التاريخي.

إليها،  يسعى  الشهبي  محمد  النقيب  كان  التي  الرمزية  وتحققت 
وال زالت الصور تدل على ذلك العرس الذي أقيم بني املحامني والهيئات 
القضائية ومسؤولي وزارة العدل بعدما شهدت بعض الفتور مدة من 

الزمن.

بين القضاء 
والمحاماة.. 

الطائر الصداح

يتـــبع
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منـوعـات

العدد: 1613 من 24 إلى 30 يونيو 2022

آمبر  املمثلة  سيطرت  أن  بعد 
الصحف  ــن  ــاوي ــن ع عــلــى  ــرد  ــي ه
لتتصدر  عــادت  مؤخرا..  العاملية 
ــك بــعــدمــا كشف  الــعــنــاويــن، وذلـ
الجمال،  فــي  مختصون  خــبــراء 
األكــثــر  ــوجــه  ال تمتلك  آمــبــر  أن 
حيث  العالم،  في  ومثالية  جماال 
دي  جوليان  الدكتورة  استخدمت 
خرائط  رســم  علم  تقنية  سيلفا، 
النسبة  بــاســم  املــعــروفــة  الــوجــه 
اليونانية للجمال، لتحديد من لديه 

الوجه األكثر مثالية في العالم.
يمكن  التقنية،  هــذه  وبحسب 
املعروفة   1.618 النسبة  استخدام 
أيضا باسم »Phi« لتحديد النسبة 

بما  الــوجــه  ملــيــزات  املثالية 
واألنــف  العينني  ــك  ذل فــي 
والشفتني والذقن والشكل 
ــن هو  الــعــام، ملــعــرفــة م
علميا،  شخص  أجــمــل 
نقطة   12 تحليل  وبعد 
آمبر  وجه  في  رئيسية 
سنة 2016، اكتشفت دي 
للنسبة  وفقا  أنه  سيلفا 
كان  اليونانية،  الذهبية 

وجه آمبر هيرد مثاليا 
 91.85 بنسبة 

في املائة.

آمبر هيـــرد.. 
»أجمل وجه 
في العالم« 

ساخـــنة مذكرات 

3

الربــاط  تحتــضن  »مغــرب  الحكــايات«
 30 إلــى   24 من  املمتدة  الفترة  خــالل 
»لقاءات  جمعية  تنظم  الــجــاري،  يونيو 
وزارة  مع  بشراكة  والثقافات«  للتربية 
الشباب والثقافة والتواصل ووالية الرباط 
عشر  التاسعة  ــدورة  الـ القنيطرة،  ســال 
الحكايات«،  »مغرب  الــدولــي  للمهرجان 
بني  للتقارب  رافعة  »الثقافة  شعار:  تحت 
العاصمة  الرباط  الشعوب«، و»نظرا لكون 
اللجنة  فإن  للثقافة،  واإلسالمية  اإلفريقية 
املنظمة تعتزم التعريف بالثقافات والصور 
املشتركة املرتبطة بإفريقيا وإبراز مختلف 

تجلياتها«، حسب بالغ الجمعية. 
ــرجــان فــقــرات  ــه وتــتــضــمــن بــرمــجــة امل
متنوعة، حيث سيشارك على امتداد 7 أيام 
محليني  حكواتيا   77 من  أزيــد  ليالي،  و7 
ودوليني، ومشاركة الفرق التراثية اإلفريقية 
ولقاءات  حلقات  إلى  باإلضافة  والدولية، 
علمية بجامعة محمد الخامس حول التراث 

الالمادي والتكنولوجيات الحديثة«.
يمثلون  الـــذي  الـــرواة  سينافس  كما 
األوســكــار  جــائــزة  على  مختلفة،  بلدانا 

ألحسن حكواتي دولي.

فنان جزائري يسرق 
أغنية نعمان لحلو 
للترويج للسياحة 

بـبـــلده

تعرضت أغنية »يا شفشاون يا نوارة« 
للسرقة  لحلو،  نعمان  للموسيقار 
محمد  الجزائري  املغني  طرف  من 
عنوانها  اســتــبــدل  ــذي  الـ ــني،  المـ
للترويج  نـــوارة«  يا  ــر  دزاي بـ»يا 
البحر  أللعاب  بالدهم  الحتضان 
ستنظم  التي  املتوسط  األبيض 
تطاول  حيث  وهـــران،  بمدينة 
وأيضا  األغنية  لحن  على  المــني 
بعض الكلمات، وهو األمر الذي 
من  عريضة  فئة  استياء  أثــار 
الجهات  طالبوا  إذ  املغاربة، 
املسؤولة عن القطاع الفني، 
ــد ملــثــل هــذه  بــوضــع ح
والسرقة  التصرفات 
لها  تــتــعــرض  ــي  ــت ال
الفنية  اإلنـــتـــاجـــات 

املغربية على يد الجزائريني.
السرقة  على  لحلو  نعمان  علق  جهته،  من 
فوجئ  أنــه  قائال  أغنيته،  طالت  التي  الفنية 
كباقي املغاربة بعرض »يا دزاير يا نوارة« على 
التلفزيون الجزائري، وأوضح في تصريح ألحد 
الثقافة مهدي بنسعيد  أنه أخبر وزير  املواقع، 
في  الجزائري  املغني  به  قام  الذي  بالتصرف 
أنه  كما  ــوارة«،  ن يا  شفشاون  »يا  أغنية  حق 
راسل مكتب حقوق املؤلفني بباريس للنظر في 

السرقة التي طالت أغنيته.
وكشف لحلو أن سرقة األغنية كانت قبل 10 
الجزائري  املغني  معه  تواصل  حيث  سنوات، 
المني حينها لطلب االعتذار منه، مبررا تصرفه 
بكونه أعجب بالعمل، مضيفا: »فوجئت بعرض 
واعتمادها  الجزائري  التلفزيون  على  األغنية 
دون  املتوسط  األبيض  البحر  أللعاب  للترويج 

استشارتي أو أخذ موافقتي في املوضوع«.

للمرة الثانية..
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الضائعةالحقيقة
العدد: 1613 من 24 إلى 30 يونيو 2022

»فيكون«..  ودائما  »فيكون«.. 
الفصول  ــي  ف ورد  كــمــا  »فــيــكــون« 
من  مزدوجا..  عميال  كان  السابقة، 
جهة للمحامي لومارشان الذي رافقه 
إلى جنيف للتعاقد مع املهدي بنبركة 
األسئلة  حرر  والــذي  الفيلم،  بشأن 
ومن  ــده،  ي بخط  لبنبركة  املوجهة 
الذي  »فيكون«  للمال،  أخــرى،  جهة 
سبق أن قال على شاشة التلفزة بعد 
كالمه  موجها  السجن،  من  خروجه 
هذا  يف  معك  كنت  ))لــو  للصحفي: 
االستوديو، وكانت هنا مائتا مليون، 

لقتلتك من أجلها((.
الــحــديــث عن  عــديــدة ورد  مـــرات 
بها،  »فيكون«  يطالب  التي  املاليني 
وعن تهديداته من أجل الحصول على 
الكوميسير  كان  وإذا  املاليني،  تلك 
رغم  »فيكون«  اعتقال  رفض  قد  كاي 
ثبوت اجتماعه به بحضور املحامي 
هو  املقبول  السبب  فإن  لومارشان، 
أن املهدي بنبركة كان بني يديه وكان 
كان  ربما  مليون،  خمسمائة  يطلب 
لومارشان طامعا في جزء منها، ولم 
يتم  أن  لومارشان  مصلحة  من  يكن 
»فيكون« املعروف باملجنون،  اعتقال 
فيه  خزن  الذي  باملحل  صرح  فربما 
أرسلت  ــرى  أخ يــدا  ولكن  بنبركة، 
»فيكون« في  مبعوثا خاصا الغتيال 
هو  إال  يعرفها  يكن  لم  التي  الشقة 

واملحامي لومارشان.
إذن، »فيكون« اختطف بنبركة من 
لوفيكونت«،  »فونتوني  في  معتقله 
هو  فما  ســـري..  محل  فــي  وحــجــزه 

نصيب هذا االحتمال من الصحة؟
ــردا وإنــمــا  ــف ــال، لــيــس م ــم االحــت
تضاهي  املتعددة  وأوجهه  متعددا، 
املزيد  وتستوجب  الشك،  احتماالت 

من البحث والتحري.
من  برينيو  الصحفي  كــان  أوال: 
ــوت«، عــلــى اتــصــال  ــن ــي ــدة »م جــري
املحكمة  أمام  مثل  وقد  بـ»فيكون«، 
لإلدالء بشهادته التي نقل فيها آخر 
ما أسره إلى »فيكون«: ))لقد قال لي 
لفائدته،  األوضاع  يقلب  أن  قرر  أنه 
به  ويقصد  »شــارلــو«  يختطف  أن 
ما  كل  العروض،  تنهال  ثم  بنبركة، 

متاما  الــرنــان،  ــال  امل هو  نريده  كنا 
على طريقة املعلم جواتيا((، ويذكر 
حلقات  في  املسرودة  القصة  القراء 
سابقة عن جواتيا، كبير اإلرهابيني، 
باغتيال صهره،  أحدهم  كلفه  عندما 
إلى الصهر واتفق معه على  فتوجه 
في  الراغب  إلى  رجع  ثم  االختفاء، 
املهمة،  نفذ  بأنه  وأخبره  االغتيال 
من  يطلب  أن  قبل  املقابل  منه  وأخذ 

الصهر الظهور.
ــان املــحــامــي لــومــارشــان  ولــقــد ك
يعرفان  كاي  الكوميسير  وصديقه 
تصريحات  حسب  الجزئيات،  هذه 
»فيكون«  صديق  كوهيي  الصحفي 
الصحفي  نــفــس  املــحــكــمــة،  ــام  ــ أم
أضاف: ))إن الكوميسير كاي خبير 
املزدوجة((،  االختطافات  يف  جدا 
كاي  للكوميسير  فعال  سبق  ــد  وق

عصابات  ــن  م مجموعة  كــلــف  أن 
تحارب  كانت  التي  »األوايـــيـــس«، 
باختطاف  الجزائريني،  الوطنيني 
ــطــاع  ــي، ثـــم اســت ــولـ ــغـ ــائـــب ديـ نـ
ليظهر  أيديهم  بني  من  باختطافه 
بمظهر الخبير الكبير، وذلك ما أهله 
ملنصبه السامي في الشرطة.. فماذا 
االختطاف  عملية  مردودية  ستكون 
للكوميسير  بالنسبة  لبنبركة  الثاني 

كاي؟
الفرنسي  الصحفي  كــتــب  لــقــد 
جان بول لوماريك، كتابا عن قضية 
بنبركة، فسر فيه طموحات من هذا 
سيكون  انتصار  ))أي  بقوله:  النوع 
الذي  بنبركة  على  العثور  لفرنسا، 
للمغاربة،  بالنسبة  قديسا  يصبح 
باجلميل  بــنــبــركــة  اعـــتـــراف  ــم  ث
الفرنسية، وفضح أوفقير  للحكومة 

وبالتالي،  الفخ،  يف  أسقطه  الــذي 
التي  األمريكية  املخابرات  فضح 
ثم  أوفقير،  مع  اتفاق  على  كانت 
االنتصار الكبير بالنسبة للحكومة 
الفرنسية جتاه الرأي العام املغربي 

والعالم الثالث((.
أحد  نشر  أكتوبر،   19 يوم  وفي 
الــجــزائــريــني الــواســعــي االطـــالع، 
مجلة  في  مقاال  شالل،  الدين  نصر 
الفرنسية،  أوبسيرفاتور«  »نوفيل 
بها  لــه  أدلـــى  ــرارا  أســ فيه  فضح 
نصر  وقــال  لــومــارشــان،  املحامي 
ــالل: ))لــقــد أخــبــرنــي  الــديــن شــ
احملامي لومارشان بأنه علم برغبة 
ببنبركة،  االجــتــمــاع  يف  املــغــاربــة 
أحــد رجــال فيكون على  كــان  وقــد 
أن  علينا  وكــان  باملشروع،  ارتباط 
نترك األمور تسير، ونترك املغاربة 

يــنــفــذون مــشــروعــهــم، وكـــان أحد 
أصدقائي من الشرطة - كاي - على 
يخبرنا  ــدد،  احملـ الــيــوم  ويف  عــلــم، 
العملية،  ونفسد  فنتصرف،  فيكون 
طرف  من  بنبركة  اختطاف  عملية 
احلكومة  قيمة  ونــرفــع  املــغــاربــة، 
وبذلك  العالم،  أنظار  يف  الفرنسية 
أيضا ننتقم من مجموعة املخابرات 
الفرنسية »سديك« الذين يسهمون 
لهم  لنرد  ونفضحهم  العملية،  يف 
يف  فينا  عملوه  ــذي  ال الشر  بعض 

اجلزائر((.
ثانيا: وإذا رجعنا إلى استجواب 
»فرانس سوار«  مع جريدة  »لوبيز« 
األخير،  الفصل  هــذا  فــي  ورد  كما 
بعثها  ــي  ــت ال ــة  ــرســال ال فــي  نــجــد 
قرئت  ــي  ــت وال »لــونــي«  اإلرهـــابـــي 
أنه   ،1966 أكتوبر   8 يوم  باملحكمة 

في  مشاركا  بصفته  املحكمة  أخبر 
»فيكون«  بأن  وهاربا،  االختطاف، 
اختطف بنبركة من بيت بوشسيش، 
ونقله في سيارة »جاكوار«، وتعرف 
الحميم  ــق  ــصــدي ال أن  ــة  ــشــرط ال
فينيو«  »جــان  واسمه  لـ»فيكون«، 
يملك سيارة »جاكوار«. هناك اتجاه 
آخر، وارد عن طريق العناصر التي 
على  يقول  حب،  أي  للمغرب  تكن  ال 
في  عاليا،  جوزيت  الصحفية  لسان 
أوبسيرفاتور«  »لــونــوفــيــل  مجلة 
املغاربة  أن   ،1966 فبراير   2 فــي 
مسبقا،  »فيكون«  بمشروع  علموا 
يديه،  بــني  مــن  بنبركة  فاختطفوا 
تعرض  قــد  بنبركة  يــكــون  ــك  وبــذل
لثالث اختطافات، ولكن هذا العنصر 
التحقيق،  بعيد  يكن  لم  إن  مستبعد 
الفرنسية  املخابرات  كيف تسمح  إذ 

للمغاربة بالقيام بهذا العمل بعد أن 
الفضيحة؟ انكشفت 

ثالثا: وفي خضم فترات التحقيق 
معلومات  ظهرت  املحاكمة،  وفترات 
أن  مجموعها،  مــن  يفهم  ــدة  جــدي
الحياة  قيد  على  الزال  كان  بنبركة 
يوم 3 نونبر 1965.. كيف؟ لقد صرح 
املحامي لومارشان، وتصريحه الزال 
التحقيق  قاضي  محاضر  في  مثبتا 
أبريل  بفاتح  واملــؤرخــة  زولينجير 
1966، أن »فيكون« كان يتحرق تطلعا 
الفرنسية  املخابرات  أن  من  للتأكد 
وقد  االختطاف،  عملية  وراء  كانت 
كــان  »فــيــكــون«  أن  هـــذا  مــن  يفهم 
للمخابرات  بنبركة  تسليم  يــريــد 
معها،  ملفه  ينظف  حتى  الفرنسية 
أخبرت  ))ولقد  لومارشان:  ويقول 
»فيكون«  برغبة  كاي  الكوميسير 

الشعبة  رئيس  عند  فتوجه  هاته، 
عن  وسأله  فانفيل،  لــوروا  السابعة 
الرسمي  الفرنسية  املخابرات  دور 
أي  نفى  فانفيل  لكن  االختطاف،  يف 
رسميا  الفرنسية  للمخابرات  يد 
مع  تعامل  »فيكون«  وأن  العملية،  يف 
وعندما  »لوبيز«،  طريق  عن  اجلهاز 
طلب  اإلصــرار،  بهذا  »فيكون«  علم 
على  للحصول  له  أتوسط  أن  مني 
مال  هناك  كان  إذا  املنتظر((.  املال 
»فيكون«، فمعناه أن لديه  يطالب به 
ربما  املـــال،  هــذا  مقابل  يقدمه  مــا 

بنبركة.
ولكن األهم في األهم، هو استمرار 
لومارشان في تشبثه بهذه الصيغة، 
وأمام املحكمة، وفي جلستها بتاريخ 
املحامي  صــرح   ،1966 شتنبر   15
تؤكد  مصيرية  بتواريخ  لومارشان 
يوم  إلى  حيا  بنبركة  بقاء  احتمال 
انتظر  ))لقد  فقال:   ،1965 نونبر   3
مني »فيكون« أن أتوسط لدى جهاز 
ويف  يئس،  عندما  ولكن  املخابرات، 
يوم 3 نونبر، أصيب باجلنون((، ذلك 
طبعا  »فيكون«  جعل  الذي  الجنون 
يدخل في عملية مزايدة مع الجميع، 
أدت إلى اغتياله في 17 يناير 1966.
الحرجة  الضيقة  الــفــتــرة  هـــذه 
في  املحكمة  توسعت  الــغــامــضــة، 
استكناه أغوارها، وقد ذهب املحامي 
ــن »لــوبــيــز«،  بــيــاتــجــي، املـــدافـــع ع
للمحامي  استفساراته  في  بعيدا 
التاسع  جلسة  خــالل  لــومــارشــان، 
استسمح  ثــم   ،1966 شتنبر  عشر 
فهمه،  مــا  يلخص  ألن  الحاضرين 

وهذه صيغته:
بصيغة  بــيــاجتــي:  ))األســـتـــاذ 
ــة  ــاع ــم ــون« وج ــكـ ــيـ أخـــــــرى.. »فـ
املــال  أجــل  مــن  اشتغلوا  األشــقــيــاء، 
أطراف  من  ينتظرونه  كانوا  الــذي 
بتعاون  ذلك  عملوا  لكنهم  مغربية، 

مع أجهزة املخابرات الفرنسية؟
احملامي لومارشان: متاما((.

مرة،  وألول  ــر،  األم يتعلق  رابعا: 
التي  للتصريحات  املنطقي  بالتفسير 
»الحياة«  لجريدة  الدليمي  بها  أدلى 
 ،1966 أکتوبر   19 بتاريخ  اللبنانية، 
التي  األموال  عن  فيها  تحدث  والتي 
فقال: ))لقد  ينتظرها،  »فيكون«  كان 
ببنبركة،  االتـــصـــال  ننتظر  كــنــا 
وفوجئنا  للمغرب،  رجوعه  وتأمني 
أن  وأكــيــد  ــس،  ــاري ب يف  باختطافه 
علم  على  كــانــوا  اختطفوه  الــذيــن 
إلى  توجهنا  لذلك  املغرب،  برغبة 
باريس إثر موعد مضروب عن طريق 
بنبركة  مختطفي  ولــكــن  رسمية، 
بني  املهدي  أن  وأخبرونا  بنا،  اتصلوا 
لتسليمه  مستعدون  وأنهم  أيديهم، 
يف املغرب مقابل قدر من املال، وحيث 
إن ذلك القدر لم يكن متواجدا معنا، 
عندما  ندفعه  ــأن  ب التزمنا  فقد 
والــذي  ساملا،  للمغرب  املهدي  يصل 
أنفسنا  وجدنا  أننا  هو  يهمنا،  كان 
وكنا  االختطاف،  إطــار  يف  مسوقني 
مساومة،  مــزايــدة،  عملية  ضحايا 
بيع  تريد  كانت  مجموعة  طرف  من 

بنبركة((.

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

كيف �صاع بنربكة بني خمالب الع�صابات53الحلـقــة

»جورج فيكون« كان يتحرق تطلعا للتأكد من أن املخابرات الفرنسية كانت وراء 

عملية االختطاف، وقد يفهم من هذا أن »فيكون« كان يريد تسليم بنبركة 

للمخابرات الفرنسية حتى ينظف ملفه معها.

لحظة تشييع جنازة اإلرهابي جورج فيكون، أحد املشاركين 
الرئيسيين يف اختطاف املهدي بنبركة. 

 


