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جتنب  فــوائــد«..  قوم  عند  قوم  »مصائب 
التي  اجلديدة  نسخته  يف  املنافسة  مجلس 
املوضوع  يف  ــوض  اخل ــو،  رح أحمد  يقودها 
حول  الرأي  بـ»إبداء  واملتعلق  للهاوية،  املؤدي 
مدى احترام الفاعلني يف مجال احلليب، ومجال 
ومولدات  الطبي  واألوكسجني  الطبية  الــغــازات 
والشريفة«..  احلرة  املنافسة  لشرط  األوكسجني، 
ــان الــســؤال قــد طــرح مــن طــرف حــزب العدالة  وك
إدريــس  السابق  الرئيس  مصير  ولكن  والتنمية، 

الكراوي، كان عبرة ملن يعتبر)..(.

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

إخباري تحليل  هل يقدم وزير النموذج تحت األضواء
التنموي أرقاما كاذبة ؟

كيف تزعمت المافيا محاولة تسميم العالقة 
بين المغرب والبلدان اإلفريقية  14 3

  
 المؤسس:

مصطفى العلوي
مـدير النشر:

الطيب العلوي
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ال أحد يمكنه أن يصدق أن بلدا مثل المغرب منفتح على كل األديان والجنسيات والطوائف، يمكنه أن يعامل المهاجرين بتلك 
القسوة التي روج لها خصوم المملكة، ولكن الذي حصل على سياج مليلية المحتلة، يؤكد أن جحافل كبيرة مدججة بالهراوات 
تنتمي لـ»مافيا« منظمة اختارت الهجوم على قوات األمن الوطني بغرض القتال وليس الهجرة كما تم الترويج لذلك، فكانت 
المشاهد المؤسفة، التي تم استغاللها لمحاولة النيل من المجهودات الكبيرة التي تزعمها الملك محمد السادس شخصيا 

لتسوية وضعية المهاجرين األفارقة بالمغرب، ولحسن الحظ أن المؤامرة لم تنطل على أحد)...(.

المـــؤامــرة

الضائعة الحقيقة  العدد أوفقير وسيناريو اختطاف ملــف 
المـال بنبركـة مقـابل 

بـــين  مالمــح مــحور 
28مدريد والرباط ونواكشوط 6

التفاصيــل   داخـــل   العــــدد
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1614 من 01 إلى 07 يوليوز 2022

بقلــم               الطيب العلوي

مليــــــــــــــلية بــــــين 
االقـتحام والتـكـتم

عام 1492م، على إثر زيارة القائدين اإلسبانيني 
إيزاكو ولورنزو زافرا لسواحل شمال إفريقيا قصد 
تم  اإلسبانية،  للغزوات  املحتملة  املواقع  تحديد 
أن  بعد  ومباشرة  رئيسي،  كمرشح  مليلية  تعيني 
وافق الحاكم البرتغالي على جعل استثناء يسمح 
إلسبانيا باالستيالء على مدينة مليلية، فَتح القائد 
أي  دون  املدينة  إيستوبينيان  بيدرو  اإلسباني 
الوطاسي  القائد  إرسال  1497، رغم  قتال)...( عام 
من  لفيلق  املهدي،  الشيخ  محمد  املغربي  آنــذاك، 
املدينة، لكن  الخيالة قصد استعادة السيطرة على 
سرعان ما تم التصدي لهم بكل سهولة)...( من قبل 
اإلسبان، بسبب ضعف الدفاع املغربي، الناتج عن 
الصراعات الداخلية التي كان يعاني منها املغرب، 

والتي استنفذت كل قواته في ذلك الوقت.
تــعــددت  مليلية  مــحــاصــرة  املــغــرب  ــحــاوالت  م
كانت  وأبرزها  أكبرها  الزمن،  ذلك  بعد  وتجددت 
لكن حدود   ،1774 1694 و1696، وكذا سنة  أعوام 
املدينة لم تشهد حركة حشد)...( وال تعنيف كالذي 
ألفي  من  أكثر  حاول  ملا  املاضي،  األسبوع  حصل 
للمدينة  الــحــدودي  السياج  اقتحام  مهاجر)...( 
أدى  ما  آخر)...(،  نوع  من  مسيرة  وكأنها  املحتلة 
في  ضحايا  حصيلة  ألكبر  مليلية  تسجيل  إلــى 
حادثة  النظاميني..  الغير  املهاجرين  من  تاريخها 
أعاد  ما  الجرحى،  ومئات  القتلى  عشرات  خلفت 
ومدريد  الرباط  بني  الرسمي  التعامل  ملفات  فتح 
من جديد بصيغة التوتر مرة أخرى بعد التوترات 
السابقة املعلومة)...( بني البلدين، ما جعل تضارب 
بني  الفتي  التصالح  بحكم  محتشمًا)...(  البيانات 

املغرب وإسبانيا.
قد  املغربية  الحقوقية  املنظمات  كانت  وإذا 
الجهات  من  أكثر  سلسة  بلغة  للموضوع  تطرقت 
الرسمية)...(، كرفضها أن يستمر املغرب في لعب 
دور الشرطي إلسبانيا وأوروبا)...(، فإن التساؤل 
يحيط  الــذي  التكتم  أسباب  حول  مطروحا  يبقى 
بعد  خصوصا  املغربي،  الجانب  من  باملوضوع 
تبني صعوبة  مرعبة  لفيديوهات  الواسع  االنتشار 
إزاء  نفسها  األمن  قوات  فيه  وجدت  الذي  املوقف 
لكان  صرامتها  لوال  والتي  »املهاجرين«،  هجوم 
وأن  خاصة  املوتى،  عداد  في  أفرادها  من  العديد 
ُمحكمة)...(،  خطة  وفق  مسيرين  كانوا  املقتحمني 
قوات  مع  مباشرة  مواجهة  في  الدخول  وعزيمة 
األمن بعيدًا عن أساليب االقتحام الكالسيكية)...( 
ــرات، والــتــي عـــادة ما  ــدة مـ الــتــي حصلت فــي ع
بينهم،  فيما  للمهاجرين  تواصل  عمليات  تسبقها 
التواصل  صفحات  عبر  أو  مباشرة  بطريقة  سواء 
شكل  على  ينطلقون  ما  عادة  والذين  االجتماعي، 
من  القريبة  الغابات  من  قادمني  صغيرة  جماعات 
مكان  اتــجــاه  فــي  والــنــاظــور  أنــصــار  بني  منطقة 
تمامًا،  مغايرًا  كان  األخير  االقتحام  بينما  العبور، 
بـ»مجموعة  اإلسبانية  السلطات  عنه  عبرت  كما 
الوصول  بــوابــة  اخترقت  املهاجرين  مــن  كبيرة 
ودخلت  الحدودية،  تشينو  باريو  تفتيش  لنقطة 
على  بدأ  اختراق  السياج«،  فوق  من  قفزًا  مليلية 
بالتوقيت  صباحًا  والنصف  الخامسة  الساعة 
املغربي، وانتهى، حسب بيان مليلية، على الساعة 
الثامنة والنصف، بنجاح عدد منهم في العبور رغم 

العملية املكثفة لقوات األمن املغربي.
والصيغة  مغايرة،  الخطة  كانت  املّرة  هذه  نعم، 
كان  فمن  فريدة)...(،  التواصل  وأساليب  مختلفة، 
معرفة  شهية  ستفتح  وهــل  التجديد؟  هــذا  وراء 
العمليات  نية  ستفتح  مــا  خير  عنه،  املسكوت 
االستطالعية لبعض الجمعيات في املنطقة، شهية 

الظهور على حساب هذا املوضوع ؟

عقوبة السوار 
اإللكتروني تصل 

المــــــــغرب إلى 
الرباط. األسبوع

الـــعـــدل  وزارة  تـــعـــتـــزم 
مهمة  مــيــزانــيــة  تــخــصــيــص 
ــوار  ــسـ ــدات »الـ ــعـ ــراء مـ ــشـ لـ
اإللكتروني« من الخارج، قصد 
استعمالها في إطار العقوبات 

البديلة.
العــدل،  وزيـــر  وكشــف 
خــالل  وهــبــي،  اللطيف  عــبــد 
ندوة صحفية حول »العقوبات 
بصدد  الـــوزارة  أن  البديلة«، 
لتغطية  املالي  الدعم  توفير 
ــيــف اقــتــنــاء الـــســـوار  ــكــال ت
ــي مـــن الــشــركــاء  ــرون ــت ــك اإلل

الدوليني.
اإللكتروني  السوار  ويدخل 
التي  البديلة  العقوبات  ضمن 
مراجعة  مــشــروع  يتضمنها 
الجنائية،  املــســطــرة  قــانــون 
بعض  فــي  للحماية  كتدابير 
الــقــضــايــا كــشــغــب املــالعــب، 
كآلية  أو  املــرأة،  ضد  والعنف 
بعض  تنفيذ  أثــنــاء  وقــائــيــة 
كاإلفراج  التحفيزية  التدابير 

املقيد بشروط.

الرباط. األسبوع

»التكتل  تحويل  شباط  حميد  يعتزم 
جديد،  سياسي  حزب  إلى  الديمقراطي« 
بلون  السياسي  املشهد  ضمن  والحضور 

جديد.
نجح  فــقــد  مطلعة،  مــصــادر  وحــســب 
القياديني  العديد من  شباط في استقطاب 
واملناضلني من أحزاب األصالة واملعاصرة 

الديمقراطية،  القوى  وجبهة  واالستقالل 
ــادرة أحــزابــهــم بعد  ــغ ــن قـــرروا م ــذي وال
االنتخابات  في  املشاركة  من  حرمانهم 

املاضية.
الدورة  الديمقراطي«  »التكتل  نظم  وقد 
األولى ملجلسه الوطني يوم األحد املاضي، 
أسفرت عن املصادقة على النظام الداخلي 
املكتب  في  كأعضاء  شخصا   31 واختيار 

التنفيذي للهيئة املدنية.
»التكتل  شباط  أسس  فقد  لإلشارة، 
شهر  منتصف  ــالل  خ الــديــمــقــراطــي« 

اختيار  ــم  ت حــيــث  املــنــصــرم،  يــونــيــو 
املحامي زهير أصدور، النائب السابق 
الــقــوى  جبهة  لــحــزب  ــام  ــع ال لــأمــني 

الديمقراطية، رئيسا له.
ويقوم شباط باستعمال مواقع التواصل 
وذلك  األخيرة،  الفترة  خالل  االجتماعي 
السياسية  الساحة  في  حضوره  لتأكيد 
حيث  »الزيتونة«،  حــزب  من  طــرده  بعد 
الحكومة  إلــى  انــتــقــادات  بتوجيه  يقوم 
مجلس  انتقاد  إلى  باإلضافة  وقراراتها، 

جماعة فاس.

الرباط. األسبوع

وأعضاء  املناضلني  من  مجموعة  قــدم 
املجلس الوطني لحزب األصالة واملعاصرة، 
بسبب  الحزب،  عضوية  من  استقاالتهم 
الطريقة التي يتم بها تدبير شؤون الحزب 
وهبي،  اللطيف  عبد  العام  األمني  قبل  من 

واملكتب السياسي الحالي.
وعبر مجموعة من األعضاء املستقلني عن 
عليها  يسير  التي  املنهجية  من  استيائهم 
الحزب، والتي تتنافى مع مبادئه وشعارته 
الديمقراطية  أجـــل  ــن  م بــهــا  جـــاء  الــتــي 
املدني،  املجتمع  على  واالنفتاح  التشاركية 
للمواطنني،  الــشــرائــيــة  ــدرة  ــق ال وحــمــايــة 

والدفاع عن الطبقات العاملة والفقيرة.

»البام«،  واعتبر األعضاء املستقلون من 
حسب   - شؤونه  وُتدبر  ُيسير  الحزب  أن 
ويتم  أحــاديــة،  بطريقة   - مطلعة  مصادر 
بمسيرة  لهم  عــالقــة  ال  أشــخــاص  تعيني 
ــحــزب وإقــصــاء الــكــفــاءات، وإصـــدار  ال
ملسؤولي  موفقة  غير  وخــرجــات  قـــرارات 
التي  الصورة  تدهور  في  ساهمت  الحزب 
إلى جانب  بنائها،  على  املناضلون  حرص 
إشراك  دون  القرارات  من  مجموعة  اتخاذ 
املناضالت واملناضلني في مناخ تغيب فيه 

املقاربة التشاركية وآليات التواصل.
وتـــأتـــي هـــذه االســـتـــقـــاالت الــجــديــدة 
الحركة  وجهتها  التي  االنــتــقــادات  بعد 
عدم  بسبب  الحزب،  لقيادة  التصحيحية 
تشغل  التي  القضايا  عــن  الــحــزب  ــاع  دف
املواطنني، ودخول األمني العام في خالفات 

مع عدة هيئات مهنية وتنظيمية.

أزمة مالية تهدد مستقبل شبـيـبة العدالة والتنمية 
الرباط. األسبوع

للملتقى  عشر  الثامنة  ــدورة  ال تأجيل  تم 
والذي  والتنمية،  العدالة  لشبيبة  الوطني 

دأبت املنظمة على تنظيمه خالل السنوات 
املاضية.

سبب  فــإن  مطلعة،  مصادر  وحسب 
املالية  لأزمة  راجع  امللتقى  هذا  إلغاء 
توفر  وعدم  الشبيبة،  منها  تعاني  التي 

املوارد املالية للتنظيم، كما أن املكتب 
يعيش  للمنظمة  الــوطــنــي 

عدم  بسبب  كبيرا  ارتباكا 
العديد من  ضبط مواعيد 
األنشطة واتخاذ قرارات 

غير واضحة، منها تأجيل املؤتمر الوطني إلى 
السياسي في  املنتدى  املقبل، وبرمجة  شتنبر 
أعضاء  بني  التواصل  وغياب  يوليوز،  نهاية 
املكتب الوطني مع مسؤولي الشبيبة، توضح 

ذات املصادر.
الحاصل  االرتــبــاك  وبسبب 
»البيجيدي«،  شبيبة  ــل  داخ
ــاء  ــ ــض ــ فـــضـــل بـــعـــض األع
ــغــاضــبــني مـــن أمـــكـــراز،  ال
للشبيبة،  ــام  ــع ال الــكــاتــب 
أطلق  جديدة  هيئة  تأسيس 
في  تضم  »إشـــعـــاع«،  عليها 
املكتب  من  أعضاء  عضويتها 
يتحملون  زالوا  ال  الذين  الوطني 
وإقليمية  جهوية  مسؤوليات 

داخل الشبيبة.

تهاطـــل 
االستقاالت 
عــــلى رأس 

وهبي

شبـــاط 
ر  يخـــــــتا
كــــــل  هيا

حزبه الجديد

أمكراز

وهبي
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كـواليـس  األخبــار
تحت

األضواء

الرباط. األسبوع

الوطنية  التربية  ــر  وزي كشف 
والتعليم األولي والرياضة، شكيب 
بمجلس  جلسة  خــال  بنموسى، 
النواب، أن حوالي 331 ألف تلميذ 
وتلميذة يقاطعون الدراسة سنويا 
والــقــروي،  الحضري  بالوسطني 
املـــدرســـي  ــدر  ــهـ الـ أن  ــرا  ــب مــعــت
من  له  ملا  حقيقيا  انشغاال  يشكل 
وضعية  على  سلبية  انعكاسات 
وكلفته  املــنــقــطــعــني،  الــتــامــيــذ 

االجتماعية واالقتصادية كبيرة.
التنموي  النموذج  وزيــر  وقــال 
الجديد: »إن معدل الهدر املدرسي 
ــوى الــوطــنــي  ــت ــس ــى امل ــغ عــل ــل ب
في  الثاثة  التعليمية  باألساك 
أي  املائة،  في   5.3 العام  القطاع 
وتلميذة  تلميذ  ألف   331 حوالي 
انقطعوا عن الدراسة، بينما بلغت 
القروي  الوسط  في  الهدر  نسبة 
تسجيل  تم  حيث  املائة،  في   5.9
صفوف  في  املائة  في   5.6 نسبة 
بالوسط  املــتــمــدرســات  الفتيات 

القروي«.
وأضاف وزير التربية الوطنية، 
وهناك  إكــراهــات  عــدة  »هناك  أن 
ــاء، وبــالــتــالــي،  ــدون مـ مــنــاطــق بـ
يتم  أن  يمكنه  ال  باملاء  الربط  فإن 
تقوم  ــوزارة  »ال أن  مضيفا  اآلن«، 
برنامج  يحدث  لكي  بمجهودات 
االجتماعية  الـــفـــوارق  تقليص 
االلتقائية  مــن  نــوعــا  واملجالية 
بالكهرباء  املدارس  ربط هذه  ليتم 
واملاء، ويتم هذا األمر مباشرة مع 
البنى  تقوية  عبر  أخــرى  برامج 
املناطق  فــي  املدرسية  التحتية 
 2.6 قــدره  مالي  بغاف  القروية، 

مليار درهم من أجل تجهيز 
في  الدراسية  القاعات 

إطار برنامج أوراش«.
بنموسى  ــح  وأوضــ
أن الوزارة تولي عناية 
تأهيل  لــورش  خاصة 
التعليمية  املؤسسات 

ــع تــمــيــيــز إيــجــابــي  مـ
لفائدة املؤسسات 

ــة  ــ ــم ــ ــائ ــ ــق ــ ال
بــاملــنــاطــق 
الـــنـــائـــيـــة 
والــقــرويــة 

أن  إلــى  مشيرا  الحضرية،  وشبه 
تطورا  عرفت  التربوية  املنظومة 
مــلــحــوظــا فــي أعــــداد الــحــجــرات 
عن  حجرة   5732 بزيادة  الدراسية 
 ،2020-2019 ــدراســي  ال املــوســم 
حــيــث يــبــلــغ مــجــمــوع الــحــجــرات 
و169  ألفا   161 حاليا  الــدراســيــة 
تأهيل  ــادة  إعـ تمت  وأنــه  حــجــرة، 
1452 مؤسسة تعليمية، أغلبها في 
العالم القروي، وربط 1168 مؤسسة 
صهاريج  توفير  أو  ــاء  امل بشبكة 
مؤسسة   839 وربط  الشروب،  املاء 
تــزويــدهــا  أو  الــكــهــربــاء  بشبكة 
املرافق  وتوفير  الشمسية،  بالطاقة 
1330 مؤسسة، وتوفير  الصحية بـ 
 6467 ـــ  ل ــوار والــســيــاجــات  ــ األس

مؤسسة.
وواصل شكيب بنموسى تدخله 
على  تعمل  ــوزارة  ــ ال أن  بالقول 
تعليمية،  مؤسسة   1402 تأهيل 
منذ  1151 حجرة  بناء  إعادة  منها 
سنة  للبرنامج  الفعلي  االنطاق 
تشتغل  الــوزارة  أن  مبرزا   ،2017
في إطار االلتقائية التامة مع كافة 
املتدخلني على املستويني الجهوي 
البرنامج  هذا  إطار  في  واإلقليمي 
الجهات،  مع  الشراكة  واتفاقيات 
و493  ألــفــا   33 أن  إلــى  وأشـــار 
و771  ألفا  و20  وتلميذة،  تلميذا 
ــوا في  ــاذا وأســتــاذة شــارك أســت
املدرسة  تجويد  بشأن  املشاورات 
العمومية، إضافة إلى عشرين ألفا 
األمور  أولياء  من  مشاركا  و666 
مختلف  مــن  آالف   4 وحـــوالـــي 
إطــار  فــي  ــك  وذل القطاع،  شــركــاء 
مقاربة تشاركية شاملة بخصوص 
مبرزا  العمومية،  املدرسة  تجويد 
 2026-2022 الطريق  خارطة  أن 
قانون  ألجـــرأة  آلــيــة  إال  هــي  مــا 
األوليات  وترتيب  وتفعيله  اإلطار 

من أجل تركيز 
االهتمام 

ــى  ــل ع

تكافؤ  وتحقيق  املــدرســة  ــودة  ج
الفرص داخل املنظومة التعليمية.
البرملانيني  من  العديد  وانتقد 
بمجلس النواب خطة الوزارة في 
التعليم على مستوى  تدبير قطاع 
للعديد  الذي يفقد  القروي  الوسط 
التعليمية  والبنيات  املقومات  من 
املشاكل  ظل  في  خاصة  الازمة، 
الجماعات  تاميذ  تــواجــه  التي 
والتي  النائية،  واملناطق  القروية 
الــهــدر  نسبة  ــاع  ــف ارت مــن  تــزيــد 
املدرسي، مطالبني الوزارة بإعطاء 
العمومية  لــلــمــدرســة  األولـــويـــة 
وتــجــهــيــزهــا بــجــمــيــع املـــرافـــق 
ــاء،  ــ ــاء وامل ــهــرب ــك الــصــحــيــة، وال
والسكن الوظيفي لألطر التربوية.
النائبة  قالت  السياق،  هذا  في 
من  الساسي  خــدوج  البرملانية 
فــي غياب  ــراكــي:  الــفــريــق االشــت
ــة  ــدرس ــة امل ــارب ــق ــرأة فـــي م ــجـ الـ
العمومية كمدرسة وطنية، بشقيها 
يمكن  ال  والـــخـــاص،  الــعــمــومــي 
االجتماعية،  الدولة  عن  الحديث 
النهوض  ضـــرورة  على  مــشــددة 
بقطاع التعليم من خال اإلنصات 
أجل  مــن  االجتماعيني  للفرقاء 
تجويد وتحسني الوضعية املادية 
والتكوينية لنساء ورجال التعليم، 
القانون  مقتضيات  أن  واعتبرت 
كافية  والتكوين  للتربية  اإلطــار 
تجويد  لتفعيل  تنزيلها  تم  ما  إذا 
املدرسية العمومية، باإلضافة إلى 
التوصيات والتقارير الصادرة عن 
والتكوين  للتربية  األعلى  املجلس 
والــبــحــث الــعــلــمــي، والــبــرنــامــج 
القطاعي  والبرنامج  الحكومي 
الذي تقدمت به الوزارة، متسائلة: 
هـــل تـــم تــنــزيــل قـــانـــون اإلطـــار 
وتوصيات املجلس األعلى للتربية 
البرنامج  يوجد  ال  هل  والتكوين؟ 
الـــحـــكـــومـــي 

ــمــوذج الــتــنــمــوي الــجــديــد،  ــن وال
وغــيــرهــا حــتــى تــفــتــح الــــوزارة 

مشاورات؟
ــا، انــتــقــدت الــنــائــبــة  ــ ــدوره ــ ب
ــزب الــتــقــدم  ــة عـــن حــ ــي ــان ــرمل ــب ال
ــة، مــريــم وحــســاة،  ــي ــراك ــت واالش
ــدم بــه وزيــر  ــق ــذي ت ــ الــتــقــريــر ال
األولي  والتعليم  الوطنية  التربية 
والرياضة، شكيب بنموسى، حول 
القروي  بالعالم  التعليم  وضعية 
ــواب  ــن ــام أعــضــاء مــجــلــس ال ــ أم
تلمس  لم  أنها  تدخلها  في  وقالت 
التعليم  وضعية  فــي  تحسن  أي 
ــام  بــالــعــالــم الـــقـــروي، وكـــل األرقـ
تقريره  فــي  الــوزيــر  قدمها  التي 
على  املثال  مقدمة  صحيحة،  غير 
الجماعة  في  التعليم  بواقع  ذلك 
بإقليم  تترأسها  الــتــي  الــقــرويــة 
بني مال، متسائلة: »عن أي عالم 
الوزير؟  السيد  تتحدثون  قــروي 
صفر  قروية،  جماعة  أتــرأس  أنــا 
ــدارس  ــاح أنــجــز لــفــائــدة املـ إصـ
هؤالء  حق  من  أليس  العمومية.. 
حجرات  فــي  ــدراســة  ال التاميذ 

دراسية تليق بهم؟«.
ــة:  ــي ــان ــرمل ــب ال ذات  وأضـــافـــت 
سنتيم،  مليار   260 عن  »تحدثتم 
نحن في نهاية السنة وال أثر لهذه 
نرى  ال  الواقع،  أرض  على  األرقــام 
عنها  املعلن  ــام  ــ واألرق شــيء،  أي 
عمليا،  لها  أثــر  ال  ألنــه  مستفزة، 
غير  والتطبيق  فقط  التنظير  هناك 

موجود«.
ــام  األرق هــذه  وحساة  واعتبرت 
ال  ــة،  األم ملمثلي  استفزاز  بمثابة 
الواقع  عــن  تعبر  ال  وأنــهــا  سيما 
كون  فــي  يتمثل  الـــذي  الحقيقي 
شــعــارات  عــن  تنصلت  الحكومة 
تنفيذ  ــن  وع االجتماعية  ــة  ــدول ال
أشــرف  الـــذي  التنموي  الــنــمــوذج 

عليه الوزير بنموسى شخصيا.
كما اعتبر النائب البرملاني 
منير شنتير، أن ظاهرة 
الهدر املدرسي تعتبر 
أحــــــد األمـــــــراض 
املتربصة  الفتاكة 
بــــاملــــنــــظــــومــــة 
والتي  التعليمية، 
تعيق تقدم املدرسة 
املــغــربــيــة، مــشــددا 
عــــلــــى ضــــــــرورة 
الـــتـــخـــلـــص 
ــذه  مــــن هـ

األسر  بني  الثقة  ــادة  وإع الظاهرة 
ــرأة  ــ ــة الــعــمــومــيــة، وأج ــدرسـ واملـ
بما  الــواقــع  أرض  على  التدابير 
وإلى  القسم  إلى  الجاذبية  يحقق 
املؤسسات  بتأهيل  وذلك  املدرسة، 
بــاملــرافــق  ــدهــا  ــزوي وت التعليمية 

الضرورية.
من  مجموعة  أن  موضحا  وتابع 
تفتقد  القروي  العالم  في  املــدارس 
واملــراحــيــض،  الصحية  للمرافق 
أن  املــقــبــول  غــيــر  ــن  م أنـــه  معلنا 
ــرى بــنــاتــنــا يــقــضــني الــحــاجــات  نـ
البيولوجية في العراء، مشيرا إلى 
يصبحون  التاميذ  من  اآلالف  أن 
منها  املعضات،  من  جملة  ضحايا 
الهجرة،  في  والتفكير  االنــحــراف، 
عصابات  ــن  ــراث ب ــي  ف ــســقــوط  وال

االتجار بالبشر.
البرملاني  طــالــب  جــانــبــه،  مــن 
ملفضل  االستقالي،  الفريق  عن 
الوضعية  بتحسني  الــطــاهــري، 
التعليمية  للمؤسسات  املــزريــة 
ــروي، مـــن خــال  ــ ــق ــ ــط ال ــوس ــال ب
تحديث البنيات التحتية للمدرسة 
لبناء  أداة  وجعلها  العمومية، 
املغاربة  أبناء  فيه  مستقبل يتمتع 
والنجاح،  التمدرس  فرص  بنفس 
ــوارق االجــتــمــاعــيــة  ــفـ وتــقــلــيــص الـ
والتفاوتات املجالية، خاصة في العالم 
ــت مؤسساته  زال ما  الــذي   الــقــروي 
بناء  ملتطلبات  تفتقد  التعليمية 
املــدارس  أن  وأضــاف  جيدة،  مدرسة 
للمرافق  تفتقر  الــقــروي  العالم  في 
الصحية والرياضية وأغلب البنايات 
ال زالت من البناء املفكك، وأدوات 
والداخليات  الــضــروريــة  العمل 
من  وغيرها  املدرسية،  واملطاعم 
جاذبية  لتحقيق  الازمة  املقومات 
فيه  تشكل  التعليمية  املؤسسات 
الصلبة  النواة  العمومية  املدرسة 
وتطوير  املجتمعي،  للمشروع 
ــال الــبــشــري بــاعــتــبــاره  ــرأســم ال
الدولة  لتعزيز  األساسية  الدعامة 

االجتماعية.

 معدل الهدر املدرسي 
بلغ ىلع املستوى 
الوطني باألسالك 

التعليمية الثالثة يف 
القطاع العام 5.3 يف 
املائة، أي حوالي 331 
ألف تلميذ وتلميذة 

انقطعوا عن الدراسة، 
بينما بلغت نسبة 
الهدر يف الوسط 

القروي 5.9 يف املائة، 
حيث تم تسجيل 

نسبة 5.6 يف املائة 
يف صفوف الفتيات 
املتمدرسات بالوسط 

القروي

آالف التالميذ يغادرون المدارس 
ومؤسسات بدون ماء

هل يقدم وزير 
التنموي  النموذج 

أرقاما كاذبة ؟

شنتيروحساةالسالسي الطاهري



العدد: 1614 من 01 إلى 07 يوليوز 42022

كـواليـس  األخبــار

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

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

صور تنشر   ألول  مرة

صــورة مــن أيام زمــان للــمرأة 
المعـــروف  بلبــاسها  المغــربية 

قديما)...(.

المهاجري يفجر 
فضيحة جديدة 

في برنامج »فرصة« 
الرباط. األسبوع

  

فجر هشام املهاجري، النائب البرملاني عن 
مدوية  فضيحة  واملــعــاصــرة،  األصــالــة  حــزب 
عليه  تشرف  الــذي  »فرصة«  ببرنامج  تتعلق 
فاطمة  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة 
حسابه  عبر  تدوينة  في  وقال  عمور،  الزهراء 
بمواقع التواصل االجتماعي، أن »شركة جديدة 
رأسمالها 9 ماليني سنتيم بالعاصمة الرباط، 
تصل  ثمينة  على صفقة  الحصول  من  تمكنت 
تكوين  على  لإلشراف  سنتيم،  مليون   56 لـ 
الشباب ومواكبتهم في إنجاز املشاريع بجهة 
الراشيدية،  ميدلت،  )أقاليم  تافياللت  درعــة 
أن  إلى  مشيرا  وزاكــورة(«،  ورزازات،  تنغير، 
مقر،  لها  ليس  الصفقة  من  املستفيدة  الشركة 

بل محتضنة من طرف شركة أخرى.
وكشف املهاجري عن وثائق تتعلق بالشركة 
أبريل  شهر  في  التأسيس  حديثة  أنها  تبني 
اللجنة  موافقة  نيل  مــن  وتمكنت  املــاضــي، 
نفس  مــن   103 رقــم  الصفقة  على  للحصول 
البرنامج بعد رفض نفس الشركة في الصفقة 
في  تمت  والتي  البرنامج  بتتبع  املتعلقة   100
نفس اليوم، وقال: »ساعة ونصف كافية لتغير 
اللجنة تقييمها لشركة بالطبع وضعت ملفاتها 

للمشاركة في 3 صفقات في نفس اليوم«.

المهاجري

رسالة باسم »حركة لكل الديمقراطيين« إلى عزيز أخنوش

الرباط. األسبوع

إلى  قوية  رسالة  الوديع  صالح  املفكر  وجه 
األعضاء  وأحد  الحكومة  رئيس  أخنوش  عزيز 
التي  الديمقراطيني«،  لكل  لـ»حركة  السابقني 
أسسها فؤاد عالي الهمة، تزامنت مع الظروف 
موجة  بسبب  البالد  منها  تمر  التي  الصعبة 

غالء األسعار وارتفاع أسعار املحروقات.
»الظرف صعب،  أن  الوديع في رسالته  وأكد 
ولكن  فحسب،  وشعبنا  لبلدنا  بالنسبة  ليس 
لألسف،  العالم،  لجميع شعوب  بالنسبة  أيضا 
املوارد  ندرة  وحاالت  األزمــات  تتضاعف  حيث 
مسبوقة  غير  اجتماعية  بتوترات  تنذر  التي 
الثانية: أزمة الغذاء، أزمة  منذ الحرب العاملية 
الحروب  الطاقة،  أزمة  الصحية،  األزمة  املناخ، 
الحركات  صعود  عــودة  الخفية،  أو  املفتوحة 

اإلرهابية، التمردات، األزمات السياسية«..
ارتفعت،  الطاقة  تكلفة  أن  الوديع،  وأضاف 
تحرير  منذ  حــاد  بشكل  املحروقات،  وخاصة 
2015، وفي اآلونة األخيرة،  القطاع في دجنبر 
شهر  في  متتالية  زيــادات  ثالث  بالدنا  شهدت 
للبنزين  املعتمد  السعر  يكاد  حيث  فقط،  واحد 
الواحد،  للتر  درهما   20 إلى  يصل  أن  املمتاز 
قبل  تصديقه  باإلمكان  يكن  لم  الــذي  الوضع 
سياسة  رجــل  »أي  ــال:  وق فقط،  أشهر  بضعة 
جدير بهذا االسم يتعني عليه اليوم أن يجعل من 
 - التاريخية  القرارات  اتخاذ  انشغاالته،  ضمن 
إن صح التعبير - التي يمليها الوضع الوطني 
والدولي، أي القرارات التي تواجه املخاطر غير 
املسبوقة لجيلنا وجيل أطفالنا، املذكورة أعاله، 
كما  الجارية  الشؤون  بتدبير  االكتفاء  وليس 
حسب  تكنوقراطي  أو  تنفيذي،  إطار  أي  يفعل 
البعض، ال سيما إذا كان عضوا في الحكومة، 

وأكثر من ذلك، إن كان يترأسها«.
إن املواطنني غاضبون لدرجة عالية أكثر من 
أي وقت مضى، يقول الوديع، حيث أن إحباطهم 

بلغ درجة غير مسبوقة، ليس فقط بسبب هذه 
الزيادات املتتالية في أسعار املحروقات، وإنما 
للشخصية  يمكن  كيف  يستسيغون  ال  ألنهم 
الثانية في الدولة التي من املفترض أن تتبنى 
مصالحهم وتحميها، وتدافع عنهم، أن تتمادى 
في ظرفية غير مسبوقة في موقف سلبي يشبه 
الجشع املنفلت في قطاع حساس واستراتيجي 
في ذات اآلن، ومؤثر للغاية على دخلهم الضئيل.
يقع،  ما  مسؤولية  ألخنوش  الوديع  وحمل 
ولم  كيران  بن  حكومة  في  مشاركا  كان  لكونه 
يعترض على القرار الكارثي الرامي إلى تحرير 
أسعار املحروقات دون ضوابط، قائال له: »كنت 
أحد أعضاء هذه الحكومة، واألكثر من ذلك، كنت 
صانعا أساسيا للسياسات العمومية، ال سيما 
والزراعة  واملالية  االقتصاد  وزارة  إطــار  في 
والصناعة.. كان بإمكانك أن تعترض على ذلك 
تسقيف  على  وتحافظ  املعوزين،  عن  وتدافع 
املستوردين-املوزعني،  ربح  وهوامش  األسعار 

وهو أمر عملت على تجنبه بعناية«.

الوقت  في  أنه  الوديع،  رسالة  في  وجــاء 
»السامير«، التي كانت  نفسه، عرفت مصفاة 
تحتاجه  ــذي  ال الــخــام  النفط  تكرير  تؤمن 
إليه  ــت  آل الـــذي  املــؤســف  املصير  ــالد،  ــب ال
اليوم، ولن أسهب في الحديث عن املغامرات 
لهذه  الخفية  والــجــوانــب  واملــســؤولــيــات 
القضية الكارثية التي ال تزال في حاجة إلى 

توضيح.
الحالية،  األزمــة  بفعل  اليوم،  الوضع  إن 
في  سيادته  فقدان  شفير  على  بلدنا  يضع 

مجال الطاقة.
االجتماعية  التوترات  من  الوديع  وحــذر 
التي تلوح في األفق والشعور باإلحباط الذي 
تغذيه، وتنذر بزيادة درجة انعدام الثقة التي 
بالنموذج  الخاصة  اللجنة  بالفعل  أبرزتها 
في  بظالله  يلقي  أن  شأنه  من  ما  التنموي، 
شهدها  التي  اإلنجازات  على  املطاف  نهاية 
السادس،  محمد  امللك  مجيء  منذ  املغرب 

متسائال: »ما العمل إذن؟«.

مجلس المنافسة يفرض عقوبات 
للحد من التركيز االقتصادي

الرباط. األسبوع

كشف مجلس املنافسة، الذي يترأسه أحمد رحو، 
التي  والعقوبات  اإلجـــراءات  بخصوص  قــراره  عن 
تقوم  التي  واملؤسسات  الشركات  ضد  سيتخذها 
بعمليات التركيز االقتصادي دون تبليغها للمجلس، 
»تحديد  على  نص  القرار  أن  له،  بالغ  في  وأوضــح 
العقوبة املالية املقررة في مواجهة املنشآت املخالفة 
إللزامية تبليغ عمليات التركيز االقتصادي ما لم تكن 
 1 نسبة  في  تحدد  بشأنها،  جارية  تحقيق  مسطرة 
في املائة من رقم معامالتها املنجز في املغرب خالل 
آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، 
الذي  املعامالت  رقم  الحال،  اقتضى  إذا  إليه  يضاف 
أنجزته في املغرب خالل نفس الفترة، الجهة التي تم 

تملكها، وذلك بناء على مجموعة من املعايير«.
التركيز  عملية  تكون  أن  يجب  ــه  أن رحــو  مجلس  وأكــد 
االقتصادي غير املبلغة قد أنجزت قبل تاريخ 31 دجنبر 2021، 
املعنية  األطراف  لدن  من  تلقائيا  بالعملية  التصريح  يتم  وأن 

بالعمليات املذكورة داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2022.
املذكور  التصريح  يرافق  أن  يجب  أنه  وأوضــح 
املسطرة  وفــق  التركيز  لعملية  الكامل  بالتبليغ 
املحددة في القانون رقم 12-104، وأن يصدر قبول 
األطراف املعنية بهذه املسطرة التصالحية بواسطة 
في  املنازعة  عدم  خاللها  من  وتقبل  كتابية  رسالة 

هذه املسطرة وفي القرار القاضي بالعقوبة.

نظام داخلي جديد لمجلس النواب ينص    
علــــى طــرد المتغــيبين

الرباط. األسبوع

النظام  بمراجعة  املكلفة  اللجنة  اقتربت 
اللمسات  وضع  من  النواب،  ملجلس  الداخلي 
األخيرة على التعديالت التي سيتم اعتمادها 
الرئيس  يتزعمه  الــذي  الجديد،  النظام  في 

الطالبي العلمي ألول مرة)..(.
املقترحة  التعديالت  تضمنت  وقد 
أعضاء  جميع  موافقة  نالت  التي 
الغائبني  البرملانيني  اللجنة، تجريد 

كاملة  لسنة  املجلس  جلسات  عن 
دون عذر من مناصبهم، وشددت 

مرتبطا  العذر  يكون  أن  ضــرورة  على  املعنية  املــادة 
أسباب  توضيح  مع  للقوانني،  طبقا  مرضية  برخصة 

الغياب عبر مراسلة البرملاني املتغيب ملكتب املجلس.
أعضاء  انتخاب  إلشكالية  التعديالت  تطرقت  كما 
األغلبية  بني  والــصــراع  الــنــواب  مجلس  مكتب 
ــاصــب، حــيــث جــاءت  ــن ــول امل واملــعــارضــة حـ
توزيع  على  ينص  جديد  بمقترح  التعديالت 
فريق  لكل  النسبي  التمثيل  حسب  املناصب 

نيابي.
وبخصوص املهام االستطالعية للجن 
الدائمة، فقد جاءت التعديالت بمقترح 
فقط  استطالعيتني  مهمتني  يحدد 
من  االنتهاء  حني  إلى  لجنة،  لكل 

أشغال إحدى املهمتني.

اجلمعة  يوم  ربها  جوار  إلى  انتقلت 
اهلل  بإذن  املرحومة   ،2022 يونيو   24
زوجــة  الــصــاح،  رفــيــق  محمود  ربــاب 

السفير محمد بوشنتوف.
تتقدم  األلــيــمــة،  املناسبة  وبــهــذه 
ــى زوج  »األســبــوع« بــأحــر الــتــعــازي إل
بوشنتوف،  محمد  السيد  الفقيدة 
وإلى أبنائها: دارم، مناف، ويسار، داعني 
لهم جميعا بالصبر والسلوان وللفقيدة 

بالرحمة والغفران.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

ًة  َمْرِضّيَ َراِضَيًة  َرّبِِك  ِإلَى  اْرِجِعي  ُة  الُْمْطَمِئّنَ ْفُس  الّنَ ُتَها  َأّيَ َيا   (
الله العظيم. َجّنَِتي ( صدق  ِعَباِدي َواْدُخلِي  َفاْدُخلِي ِفي 

أخنوش رفقة أعضاء »حركة لكل الديمقراطيين« ويظهر في الصورة صالح الوديع قرب الحبيب بلكوش أيام الهمة)..(.

العلمي



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
5 العدد: 1614 من 01 إلى 07 يوليوز 2022

كـواليـس  األخبــار

ما خفي
أي  املحلية  السلطات  تــصــدر  لــم 
تزعمها  التي  االحتجاجية  للوقفة  منع 
»النفوذ  ضد  حاجي  الحبيب  املحامي 
حساسية  أن  واضحا  وكان  الزعتري«، 
ــي نــظــمــت فــيــهــا الــوقــفــة  ــت املــنــطــقــة ال
التي ساهمت في صمت  )املسيرة(، هي 
في  تورطت  التي  املحلية«  »السلطات 
تتوقع  تكن  ولم  زعيتر  ألبو  الترخيص 
»انتفاضة« من طرف املعارضني الحتالل 
امللك البحري، واألكيد أن السماح بتنظيم 

الوقفة تجاوز حسابات العامل)..(.

الحكومي،  االرتــبــاك  عناوين  مــن 
اختالف الجهات املصدرة لقرارات إغالق 
الدولية،  الــرحــالت  ــام  أم املــجــال  وفتح 
بني  الــصــادرة  ــقــرارات  ال تباينت  حيث 
املراسيم، وهي أعلى درجة قانونا، وبني 
تدخل  التي  الحكومية)..(،  البالغات 
على  سجل  وقــد  التوصيات،  عــداد  في 
املجال  فتح  عن  حديثهم  الــوزراء  بعض 
املنع  أن  علما  الدولية،  الرحالت  أمــام 
الجهات  عن  بل  عنهم،  صــادرا  يكن  لم 

املختصة)..(.

الكواليس  في  الحسابات  حسمت 
لحزب  الــحــالــي  الــعــام  األمـــني  لصالح 
هلل،  بنعبد  نبيل  واالشتراكية  التقدم 
مرشح  ألي  أثـــر  أي  يظهر  ــم  ل حــيــث 
منافسة  يمكنهم  والـــذيـــن  مــنــافــس، 
على  الحفاظ  يفضلون  هلل  بنعبد  نبيل 
مواقعهم، املكتسبة عن طريق الحزب بدل 
التواجد داخله)..(، كما أن عدة مصادر 
من  التصحيحية«  »الحركة  إفراغ  تؤكد 

الداخل بكثرة »املندسني«)..(.

باهتمام  الحقوقية  األوساط  تنتظر 
الــوزاري  املندوب  مبادرة  إخــراج  كبير، 
شوقي  أحمد  اإلنسان،  بحقوق  املكلف 
حول  تقرير  بإصدار  وعد  الذي  بنيوب، 
»الــحــكــامــة األمــنــيــة وحــقــوق اإلنــســان 
باملغرب«، وهي املبادرة التي تعد األولى 
في  التقرير  سيصدر  حيث  نوعها،  من 
غضون أيام، باإلضافة إلى تقارير أخرى 
ــذي بات  ــوزاري ال وعــد بها املــنــدوب الـ
يقوم بنشاط ملحوظ بخالف ما كان عليه 

الحال سابقا)..(.

ضمت اللجنة التي انتدبها املجلس 
تفقد  أجل  من  اإلنسان  لحقوق  الوطني 
املتورطني  املصابني،  املهاجرين  أحوال 
في اشتباك مع قوات األمن قرب السياج 
الحدودي ملليلية، كال من محمد لعمارتي 
اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  رئيس 
رئيس  ــارف  ش ومحمد  الــشــرق،  بجهة 
بجهة  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة 
سوس ماسة، وعبد الرفيع حمضي مدير 
الرصد وحماية حقوق اإلنسان باملجلس، 
والدكتور العادل السحيمي طبيب عضو 
بجهة  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة 
اللجنة  عضوة  الداودي  ومليكة  الشرق، 
الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة الشرق.

في  الــراغــبــون  املــواطــنــون  يعاني 
االنتظار  من  الوطنية  البطاقة  تجديد 
لعدة ساعات تحت أشعة الشمس بعيدا 
تكثر  بينما  أزمـــور،  مفوضية  مقر  عن 
الولوج  املحسوبية والزبونية في عملية 
الرئيسية،  البوابة  في  الناس  أعني  أمام 
الشرطة)..( على  محسوب  تحول  كما 
من  املطلوبة  املستلزمات  لكل  بائع  إلى 
يستنكره  الــذي  الشيء  وأظــرفــة،  أقــالم 
ــول  ــدخ ــح ال ــب ــنـــون، حــيــث أص املـــواطـ
شــراء  عــبــر  يــمــر  ــن  األمـ مفوضية  إلـــى 

املستلزمات)..(. 

بوصوف ينبه إلى التحالفات الجديدة على المستوى العالمي
»G20« فــي انتــظار اجتمــاع

الرباط. األسبوع

األمني  بوصوف،  هلل  عبد  قال 
ــة، أن  ــي ــال ــج ــام ملــجــلــس ال ــعـ الـ
الحديث  عن  ُبعدا  تزداد  املسافة 
عــن الــســالم ووقـــف الــقــتــال في 
الحرب  استمرت  كلما  أوكرانيا 
شهور،  أربعة  منذ  اندلعت  التي 
فلم   ..2022 فبراير   24 منذ  أي 
التي  بــاملــفــاوضــات  نسمع  نعد 
األوكرانية/  الحدود  على  بــدأت 
إلــى  انتقلت  ثــم  الــبــيــالروســيــة 
أخرى..  أوروبية  وعواصم  أنقرة 
الالجئني  عــن  نسمع  نــعــد  ولــم 
ولم  مصيرهم  وعن  األوكرانيني 
ُتنصب لهم مخيمات على الحدود 
ما  مثل  متنقلة  مستشفيات  أو 
كسوريا  مماثلة  أحداث  في  وقع 

والعراق مثال..
لـــم نــعــد نــســمــع عـــن مــجــازر 
ــر  ــاب ــق الــتــطــهــيــر الــعــرقــي وامل
على  البيوت  هدم  أو  الجماعية 
نرى  نعد  لم  ساكنيها..  رؤوس 
الرئيس  زيلينسكي  فولوديمير 
الصيفي  بقميصه  األوكـــرانـــي 
شــوارع  فــي  يتجول  العسكري 
كلمة  نسمع  نــعــد  ولـــم  كــيــيــف، 
الــســالم وكــأنــه ســـراب يــتــراءى 
حار،  صيفي  يــوم  في  للعطشان 

يحلم  الجميع  كان  الذي  فالسالم 
وامتد  األولــى  الساعات  منذ  به 
إلى أيام ثم إلى شهور )4 شهور 
الكواليس  هــي  هــا  اآلن(،  لحد 
تتحدث عن سنوات قادمة، حسب 

قوله.
بيقظته  املــعــروف  ــوصــوف  ب
االستراتيجية)...(  القضايا  في 
هذه  خالل  عرف  العالم  »إن  قال: 
الــشــهــور األربـــعـــة، الــعــديــد من 
املتسارعة  الخطيرة  ــداث  األحــ
واملتنوعة بني التهديد باملجاعات 
أن  اعتبار  على  الحبوب،  قلة  أو 
نقل  من  البواخر  تمنع  الحرب 
إلى األسواق  الحبوب األوكرانية 
العاملية، والتهديد بارتفاع أسعار 
غير  بأسعار  والكهرباء  الطاقة 

هي  روســيــا  باعتبار  مسبوقة 
بالغاز  ألوروبــا  الرئيسي  املــزود 
من  والعديد  والبترول  الطبيعي 

املواد األولية«.
في  تحدث  الذي  املصدر  نفس 
ــودة  »ع عــن  استراتيجي  مــقــال 
ــاء  ــن »ب أو  ــاردة«  ــ ــب ــ ال الـــحـــرب 
اآللة  أن  أكــد  جــديــدة«،  تحالفات 
بشكل  تــتــحــرك  الــدبــلــومــاســيــة 
لبناء  ليس  ومــتــســارع،  رهــيــب 
تدعيم  أو  لبناء  ولكن  الــســالم، 
واقتصادية  سياسية  تحالفات 
إذ  ــدة،  جــدي قــديــمــة/  وعسكرية 
عرف شهر يونيو املنصرم وحده 
سياسية  بدالالت  اجتماعات  عقد 
الخمسة،  ــكــس«  ــري ــب »ال ــدول  ــ ل
وروسيا  والصني  البرازيل  أي 

وهو  إفريقيا،  وجنوب  والهند 
 2009 سنة  منذ  نشأ  تحالف 
بالصني، لكن أهمية انعقاده أثناء 
الحرب بأوكرانيا تجعل منه حدثا 
سياسيا وعسكريا أكثر منه شيئا 
اجتماعات  انعقاد  يقابله  آخــر، 
األوروبــي  االتحاد  دول  مجموعة 
االقتصادية   »G 7« ومجموعة 
في  بمدريد  و»الــنــاتــو«  بأملانيا 

آخر شهر يونيو.
اآللة العسكرية مستمرة في رفع 
والتدمير  والجرحى  القتلى  عدد 
ــة الــعــقــوبــات  ــي ــني، وآل ــالجــئ وال
مستمرة  واالقــتــصــاديــة  املــالــيــة 
اجتماعية  ــات  أزم من  الرفع  في 
كالحبوب  عــاملــيــة  واقــتــصــاديــة 
ــة الــســيــاســيــة  ــ والـــطـــاقـــة، واآللـ
والــدبــلــومــاســيــة مــســتــمــرة في 
وعدد  التحالفات  عدد  من  الرفع 
أمــام  املــضــاد  ــردع  ــ وال الحلفاء 
مصيره  منا  الكثير  يجهل  مشهد 
مدمرة  عاملية  حــرب  بــني  ومـــداه 
بالوكالة  عاملية  وبني وضع حرب 
انتظار  لكن يجب  وسالم مفقود.. 
الذي   »G 20« اجتماع مخرجات 
القادم  نونبر  شهر  في  سينعقد 
كل  سيجتمع  حيث  بأندونيسيا، 
من أعضاء »البريكس« و»الناتو« 
و»G 7« على طاولة واحدة.. فهل 
في نسج  الفاصلة  املدة  ستساهم 

خيوط السالم الصعب ؟

بوصوف

غوتيريس يختار 
امرأة مغربية لمهمة 

أممية في سوريا 
الرباط. األسبوع

أنطونيو  املــتــحــدة،  لألمم  الــعــام  ــني  األم اخــتــار 
نائبة  منصب  في  رشدي  نجاة  املغربية  غوتيريس، 

املبعوث الخاص لألمم املتحدة إلى سوريا.
رشدي  نجاة  أن  غوتيريس،  باسم  املتحدت  وقال 
على  شكرها  التي  مطر،  خولة  البحرينية  ستخلف 

جهودها في البحث عن السالم.
كبيرة  تجربة  على  رشدي  نجاة  املغربية  وتتوفر 
والتنسيق  السياسية  الشؤون  في 
مديرة  وكانت  لبنان،  في  الدولي 
مكتب األمم املتحدة في جنيف.

وحـــصـــلـــت رشــــــدي عــلــى 
ــي أنــظــمــة  ــ الــــدكــــتــــوراه ف
املــعــلــومــيــات مـــن املــعــهــد 
واالقتصاد  لإلحصاء  الوطني 
ودرجـــة  ــاط،  ــرب ــال ب التطبيقي 
ــات  ــاضــي ــري ــي ال املــاســتــر فـ
من  األساسية  والتطبيقات 
جامعة باريس الجنوبية 11.

بنشعبون:   العالقة مع إفريقيا أولوية أساسية
الرباط. األسبوع

اململكة  سفير  بنشعبون،  محمد  قـــال 
بباريس، أن إفريقيا تظل في صلب الخيارات 
متمسكا  ظل  الذي  للمغرب،  االستراتيجية 
بهويته اإلفريقية منذ االستقالل، وأكد خالل 
بالعاصمة  إفريقيا  لسفراء  الرابع  املؤتمر 
املغربية-اإلفريقية  »العالقة  أن  الفرنسية، 
السياسة  ضمن  أساسية  أولــويــة  تعتبر 
في  تجسيدها  تم  حيث  للمغرب،  الخارجية 

الدستور املعتمد منذ سنة 2011«.
من  املنظم  االجتماع  هذا  خالل  وأضاف 
مع  بالتعاون  للصحافة،  إفريقيا  نادي  قبل 
ملتزما  سيظل  املغرب  أن  جابان«،  »أفــري 
الشركاء،  ومجموع  اليابان  جانب  إلــى 
ملؤتمر  املشتركة  األهداف  تحقيق  أجل  من 
طوكيو الدولي للتنمية، وتابع: »إن اململكة 
الوطني  املستويني  على  ملتزمة  ستظل 
إطار  في  املجاالت،  مختلف  في  واإلقليمي، 
عدة  على  تقوم  التي  رابــح-رابــح  مقاربة 
والتعاون  الخبرات  تبادل  أبرزها  عناصر 

الثالثي«.
بنشعبون

الرباط. األسبوع

الدستورية  املحكمة  أصدرت 
انتخاب  بإلغاء  يقضي  ــرارا  ق
حــزب  عــن  الشفيق  الــحــق  عــبــد 
وإسماعيل  واملعاصرة،  األصالة 
ــزب االســتــقــالل،  ــ ــن ح بــنــبــي عـ
على  الــنــواب  بمجلس  عضوين 
عني  بعمالة  شتنبر   8 اقتراع  إثر 

الشق بالدار البيضاء.
الدستورية  املحكمة  ــررت  وقـ
رقم  تحت  الــصــادر  قــرارهــا  فــي 
22/188، تنظيم انتخابات جزئية 
بخصوص  الـــدائـــرة  هـــذه  فـــي 
يشغالنهما  كانا  اللذين  املقعدين 
من   91 املـــادة  بمقتضيات  عمال 

املتعلق  الــتــنــظــيــمــي  ــون  ــان ــق ال
بمجلس النواب.

املقعدين  ــاء  ــغ إل قـــرار  وجـــاء 
العريضتني  على  بناء  املذكورين 
الــعــامــة،  بأمانتها  املسجلتني 
هالل  الحق  عبد  مــن  كــل  قدمها 
فيها  طالبا  عماري  العزيز  وعبد 
شفيق  محمد  انــتــخــاب  بــإلــغــاء 
الشفيق  الحق  وعبد  كيران  بن 

وإسماعيل بنبي.
ــارت املــحــكــمــة إلـــى أن  ــ ــ وأش
اللذين  انتخابهما،  في  املطعون 
متعا بالتواجهية وحقوق الدفاع، 
توصال بعريضة الطعن املتضمنة 
واطلعا  ضدهما  املثارة  للمآخذ 
بمذكرتني  وأدليا  مرفقاتها،  على 
ردهما  فيهما  بسطا  جوابيتني 
على كل االدعاءات املوجهة لهما.

رشدي

المحكمة الدستورية تلغي 
مقاعد برلمانية جديدة 
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ملف  األسبوع

التصالح الموريتاني 
السنغالي مهد لمحور 

مغربي - سنغالي - 
موريتاني

تقوقعها  من  تخرج  موريتانيا  بدأت 
الجيران  مع  عالقاتها  وترمم  تدريجيا، 
نواكشوط  فتحت  فقد   ..2018 سنة  منذ 
كانت  بعدما  السنغال  مع  جديدا  عهدا 
زار  حيث  متوترة،  بينهما  العالقات 
الرئيس السنغالي ماكي سال موريتانيا 
الزيارة،  نتائج  من  وكــان   ،2018 سنة 
قضيتني  على  البلدين  حكومتي  تفاهم 
الصيد،  بتراخيص  تتعلقان  مهمتني، 

واالســتــغــالل املــشــتــرك لــحــقــل الــغــاز 
املكتشف في املنطقة الحدودية.

موريتانيا  بني  جديد  تطور  وقــع  ثم 
والسنغال وهو االتفاق على بناء جسر 
موريتانيا  جنوب  بني  الرابط  »روصو« 
وشمال السنغال، وخالل إعطاء انطالقة 
بناء هذا الجسر، قال الرئيس السنغالي: 
))إن هذا الجسر سيكون ممرا أساسيا 
بنواكشوط  البيضاء  الدار  تاجر  يربط 
وداكار، ويتيح له املواصلة إلى أبيدجان 
انطالقة  إعطاء  جــاء  وقــد  والغـــوس((، 
مقتل  مع  بالتزامن  الجسر  هــذا  بناء 
ما  وهو  مالي،  شمال  مغربيني  سائقني 
إلى  السنغال  من  موجهة  ضربة  اعتبر 
يجعل  الجسر  هــذا  أن  حيث  الجزائر، 
املرور  عن  غنى  في  املغربية  البضائع 

إلى السنغال عبر مالي.   

املوريتاني  التقارب  مع  وبالتزامن 
»الــكــركــرات«،  ــة  أزم وقعت  السنغالي 
ارتفاع األسعار بشكل  التي تسببت في 
ــان  ــل مــوريــتــانــيــا، وك ــي داخـ ــاروخ ص
الرئيس  بني  هاتفي  اتصال  فعلها  رد 
وامللك  الغزواني  ولد  الشيخ  ولد  محمد 
الطرفان عن  السادس، حيث عبر  محمد 
املتسارع  للتطور  الكبير  ارتياحهما 

الذي تشهده العالقات بني بلديهما.
ــات  ــوالي ــراف ال ــت ــوازاة مــع اع ــاملـ وبـ
املــتــحــدة األمــريــكــيــة بــســيــادة املــغــرب 
املوريتاني  الجيش  قام  صحرائه،  على 
مدتها  ضخمة  عسكرية  ــاورات  ــن ــم ب
املرحلة  خالل  البالد،  شمال  أيام  أربعة 
املاضي،  مارس  و15   14 بني  ما  املمتدة 
ــارة واضحة  اعــتــبــرت إشـ الــتــي  ــي  وه
سياسية  ورسالة  البوليساريو،  لجبهة 

بني  معلن  غير  تحالفا  هناك  بأن  تفيد 
أي  إجهاض  بهدف  واملغرب  موريتانيا 
جديدة  معادلة  لفرض  جزائرية  محاولة 
املوريتاني  الجيش  وقام  املنطقة..  في 
الرباط،  تجاه  مشجعة  أخرى  بمبادرة 
مدينة  فــي  رادارات  عــدة  نصب  وهــي 
مراقبة  أجل  من  البالد  شمال  الزويرات 

الحركة الجوية واألرضية.
وخالل السنة املاضية، دار حديث قوي 
مستقبال  اقتصادي  محور  وجــود  عن 
وداكـــار،  ونــواكــشــوط  ــاط  ــرب ال يجمع 
خالل  من  تتضح  معامله  بــدأت  ما  وهو 
دعمت  التي  الـــدول  مــن  العديد  سعي 
االستثمار  إلى  الذاتي،  الحكم  مبادرة 
من  بكل  الخضراء  الطاقة  مشروع  في 
أملانيا،  بينها  ومن  والسنغال،  املغرب 

العاصمة  مستشارها  زار  التي 

التحالفات  خريطة  كانت  الزمن،  من  عقدين  قبل 
كالتالي:  املتوسط  األبيض  البحر  يف غرب حوض 
محور الجزائر – مدريد، مقابل محور الرباط – باريس، 
أدى  ما  وهو  ليلى،  جزيرة  أزمة  خلفية  ىلع  وذلك 
مع  الجوار  وحسن  الصداقة  اتفاقية  توقيع  إلى  املرادية  بقصر 
قصر املونكلوا. يف تلك اللحظة أو املرحلة، لم يكن إلفريقيا أثر 
يف السياسة الدولية، كما أن بعض الدول لم يكن لها حضور مثل 
موريتانيا، وهذه األخيرة لم تكن تساوي شيئا يف املعادلة الدولية.
أما اليوم، فقد قلبت املعادلة، حيث أصبح الحديث اآلن عن محور 
الرباط - مدريد بعد تراجع النفوذ الفرنسي يف إفريقيا، وخصوصا 
التي  الذاتي  بعد إعالن هذه األخيرة عن دعمها ملبادرة الحكم 
يقترحها املغرب كحل دائم لقضية الصحراء املغربية، األمر الذي 

الجوار«  وحسن  »الصداقة  اتفاقية  تعلق  الشرقية  الجارة  جعل 
املوقعة مع إسبانيا يف سنة 2002، وبالتالي، محاولة بناء محور 
الجزائر – فرنسا، التي تبدو يف ورطة بعد خسارة حزب الرئيس 

إيمانويل ماكرون لالنتخابات التشريعية األخيرة.
غير أن املفاجأة الكبرى، كانت - ودون سابق إنذار - عندما خرجت 
موريتانيا يف ظل هذه األزمة، ليصادق مجلس وزرائها ىلع معاهدة 
»الصداقة وحسن الجوار والتعاون« مع إسبانيا، ويحاول هذا امللف 
مناقشة داللة ذلك، وكذلك إبراز الخطوات السابقة التي قامت بها 
نواكشوط منذ أزمة »الكركرات« من أجل التقرب من املغرب، وهل 
من شأن ذلك أن يؤدي إلى زلزال سياسي جديد يؤدي بنواكشوط 
كمخرج  املغرب  يقترحها  التي  الذاتي  الحكم  مبادرة  دعم  إلى 
لألزمة؟ وهل يكون هناك محور يضم املغرب - موريتانيا - إسبانيا؟ 

سعد الحمريأعد الملف: 

مالمح محور بين مدريد 
والرباط ونواكشوط
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أجل  من  املاضي،  مارس  شهر  في  دكار 
الخضراء،  الطاقة  مجال  في  االستثمار 
املغرب  أن  أملانيا  اعتبرت  بعدما  وذلك 

يعتبر بمثابة بوابة إفريقيا.

دعم إسبانيا لمبادرة 
الحكم الذاتي في 

الصحراء المغربية تزامن 
مع زيارة رسمية للرئيس 

الموريتاني إلى مدريد 
هـــدأت الــدبــلــومــاســيــة املــوريــتــانــيــة 
اململكة  كانت  وعندما  كامل،  عــام  مــدة 
اإليبيرية تستعد لإلعالن عن دعم مقترح 
الحكم الذاتي الذي يقترحه املغرب كحل 
للنزاع املفتعل حول الصحراء املغربية، 
املوريتاني  الرئيس  إلى  دعــوة  وجهت 
وقد  رسمية،  بــزيــارة  القيام  أجــل  مــن 
ولد  محمد  املــوريــتــانــي  الرئيس  لبى 
حيث  الــدعــوة،  الغزواني  ولــد  الشيخ 
من  يومني  قبل  مدريد  إلى  زيارته  بدأ 
إلى  اإلسباني  ــوزراء  الـ رئيس  رسالة 
مصحوبا  وكــان  السادس،  محمد  امللك 
بوفد وزاري كبير في زيارة دامت ثالثة 
اتفاقيات،  عدة  إبــرام  خاللها  تم  أيــام، 
وصف رئيس  املذكورة،  الزيارة  وخالل 
سانشيز،  بيدرو  اإلسبانية،  الحكومة 
موريتانيا بـ»الحليف املحوري إلسبانيا 
عن  معبرا  والدفاع«،  األمن  مجاالت  في 
مع  الــتــعــاون  تعزيز  فــي  مــدريــد  رغــبــة 
والصيد  الهجرة  مجاالت  في  نواكشوط 

والتعليم والصحة والتنمية.
وقد تزامن إعالن إسبانيا عن موقفها 
مع  الصحراء،  ملغربية  الداعم  الجديد 
اململكة  في  املوريتاني  الرئيس  وجــود 
بني  مشترك  إعــالن  وصــدر  اإليبيرية، 
السنة  ــن  م مـــارس   19 يـــوم  الــبــلــديــن 
))استعرض  فيه:  جاء  ومما  الجارية، 
املغاربية،  املنطقة  أوضــاع  الجانبان 
تصعيد  أي  حيال  قلقهما  عن  وأعــربــا 
الطرفان ضرورة تحقيق  محتمل، ويرى 
املنطقة  في  اإلقليمي  االندماج  من  مزيد 
وهو ما يتطلب منهما مزيدا من الجهود 
ــن أجـــل دفـــع الــعــمــل إلــى  املــشــتــركــة م
األمام(( )املصدر: موقع الوزارة األولى 
املوريتانية(،  اإلسالمية  للجمهورية 
على  متفقان  الطرفني  أن  هــذا  ومعنى 
محتمل،  تصعيد  أي  تشجيع  ــدم  عـ
كانت  التي  هــي  الجزائر  وأن  خاصة 
جاء  ومما  بقوة،  التصعيد  إلى  تسعى 
))ضرورة املضي في  في نفس اإلعالن: 
سبيل اندماج املنطقة(( مع األخذ بعني 
االعتبار أن هذا اإلعالن املشترك جاء في 
نفس اليوم الذي أعلنت فيه إسبانيا عن 
الذي يقترحه  الذاتي  الحكم  دعم مقترح 

املغرب كحل لقضية الصحراء املغربية.. 
املوريتاني  الرئيس  ــود  وج كــان  فهل 
مقترح  دعم  عن  إسبانيا  إعــالن  لحظة 
أن  أم  مصادفة،  مجرد  الــذاتــي  الحكم 
خالل  مــن  بعث  املــوريــتــانــي  الــرئــيــس 
اللحظة رسالة  تلك  في  زيارته إلسبانيا 
بالده  أن  مفادها  الجزائر  إلى  مبطنة 
أي  وتشجب  اإلسباني  التحول  تدعم 

تصعيد في املنطقة؟ 

دور الدبلوماسية 
اإلنسانية اإلسبانية 

في التقارب مع موريتانيا

بني  املشترك  اإلعــالن  نهاية  في  جاء 
))شكر  يلي:  ما  وإسبانيا  موريتانيا 
الرئيس محمد ولد الشيخ ولد الغزواني 
واتفق  الكريمة،  دعوتها  على  إسبانيا 
االتصاالت  على  الحفاظ  على  الطرفان 

املجاالت  جميع  في  وتعميقها  الثنائية 
التي تهم البلدين، كما وجه دعوة إلى كل 
من جاللة امللك فيليبي السادس ومعالي 
رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، لزيارة 
وقد  املوريتانية،  اإلسالمية  الجمهورية 
أن  على  ســرور  بكل  الدعوتان  قوبلت 
القنوات  عبر  موعديهما  تحديد  يتم 

الدبلوماسية(( )نفس املصدر(.
ــس  ــي ــرئ لــبــت إســبــانــيــا دعـــــوة ال
العاهل  ال  يقم  لم  أنه  غير  املوريتاني، 
اإلسباني وال رئيس الحكومة اإلسبانية 
امللكة  إن  بــل  ملوريتانيا،  ــارة  زيـ ــأي  ب
في  نواكشوط  زارت  التي  هي  ليتيسيا 
ولم  نودعه،  الــذي  الشهر  هذا  مستهل 
يكن في استقبالها أعضاء من الحكومة 
املوريتانية، بل السيدة األولى في البالد، 
معها  أجــرت  التي  الــداه،  فاضل  مريم 
محادثات بحضور السفير اإلسباني في 

موريتانيا. 
في  اإلسباني،  »آتااليا«  موقع  وأفــاد 
لدى  مهمة  »موريتانيا  بعنوان:  مقال 
إسبانيا« كتبه الصحفي خافيير فرنانديز 

أريباس، أن ))أكثر القضايا التي عززت 
والسيدة  ليتيسيا  امللكة  بني  العالقة 
الجوانب  هي  موريتانيا،  في  األولــى 
الدبلوماسية  هــذه  وأن  اإلنــســانــيــة، 
اإلنسانية ستقود كال البلدين إلى تعزيز 
السياسية  املستويات  على  العالقات 

واالقتصادية واالجتماعية((.
املهتم  اإلســبــانــي  الصحفي  وذكـــر 
ودول  موريتانيا  مع  إسبانيا  بعالقات 
املــغــرب الــعــربــي، فــي مــقــالــه املــطــول، 
الحكومة  رئيس  مشاركة  ))بــعــد  أنــه 
التي  الساحل  قمة  في  سانشيز،  بيدرو 
يوليوز  فــي  موريتانيا  استضافتها 
املوريتاني  الرئيس  جانب  إلى   ،2020
محمد ولد الشيخ ولد الغزواني ورؤساء 
مدريد  ــدت  أب الخمسة،  الساحل  دول 
تنمية  في  موريتانيا  بدعم  التزامها 
والطاقة،  الحيوانية  والثروة  الزراعة 
األمنية  ــدرات  ــق ال دعــم  ــى  إل بــاإلضــافــة 
للبالد في مكافحة اإلرهاب والهجرة غير 
النظامية((، فيما أفاد موقع »أندبندنت« 
أنه   ،2022 يونيو   2 بتاريخ  عربية 
))رغم أن هذه الزيارة تحمل طابعا غير 
رسمي، إال أن نواكشوط تأمل من ورائها 
الثنائية بني موريتانيا  العالقات  تعزيز 
املــوقــع  ذات  وأورد  وإســـبـــانـــيـــا((، 
املقيم  املوريتاني  للصحافي  تصريحا 
أكد  األمني خطاري،  في إسبانيا، محمد 
الطابع  من  الرغم  ))على  أنه  خالله  من 
يخفى  ال  أنــه  إال  للزيارة،  االجتماعي 
بموريتانيا،  املتزايد  اإلسباني  االهتمام 
اإلرهــاب  بقضايا  يتعلق  ما  وتحديدا 
االقتصادي  الــشــق  وكــذلــك  والــهــجــرة، 
يبدو حاضرا في جدول الزيارة، خاصة 
شركات  األوروبــيــة  ــة  ــدول ال ــدى  ل وأن 

ــذي  ال ــاز  ــغ ال بــاســتــغــالل  مهتمة 

باملوازاة مع اعتراف الواليات املتحدة األمريكية بسيادة املغرب ىلع صحرائه، قام الجيش 

املوريتاني بمناورات عسكرية ضخمة مدتها أربعة أيام شمال البالد، خالل املرحلة املمتدة 

ما بين 14 و15 مارس املاضي، وهي التي اعتبرت إشارة واضحة لجبهة البوليساريو، ورسالة سياسية 

تفيد بأن هناك تحالفا غير معلن بين موريتانيا واملغرب بهدف إجهاض أي محاولة جزائرية لفرض 

معادلة جديدة يف املنطقة.. وقام الجيش املوريتاني بمبادرة أخرى مشجعة تجاه الرباط، وهي نصب 

عدة رادارات يف مدينة الزويرات شمال البالد من أجل مراقبة الحركة الجوية واألرضية.

بدأت موريتانيا تخرج من تقوقعها تدريجيا، وترمم عالقاتها مع الجيران منذ سنة 2018.. 
فقد فتحت نواكشوط عهدا جديدا مع السنغال بعدما كانت العالقات بينهما متوترة، 

حيث زار الرئيس السنغالي ماكي سال موريتانيا سنة 2018، وكان من نتائج الزيارة، 
تفاهم حكومتي البلدين ىلع قضيتين مهمتين، تتعلقان بتراخيص الصيد، 

واالستغالل املشترك لحقل الغاز املكتشف يف املنطقة الحدودية.

ماكي سال
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مطلع  إنتاجه  فــي  موريتانيا  ستبدأ 
املوقع  نفس  وخــتــم  املــقــبــل((،  الــعــام 
))على  بأنه  الزيارة  هذه  على  تعليقه 
الذي  الرسمي  غير  الطابع  من  الرغم 
اللقاءات  عن  االبتعاد  خــال  من  ظهر 
إال  الصحافية،  والتصريحات  الرسمية 
أن  في  تأمل  املوريتانية  السلطات  أن 
من  جديدة  ملرحلة  الزيارة  هذه  تؤسس 
العاقات مع أقرب جار أوروبي إلفريقيا، 
تتكامل  قوية  شراكة  إلى  تفضي  وربما 
تعاون  لخلق  البلدين  مقومات  فيها 
تحوالت  تهددها  التي  املنطقة  تحتاجه 

كبرى يشهدها العالم منذ فترة((.

ما بين مصادقة رئيس 
موريتانيا على معاهدة 

الصداقة مع إسبانيا 
وبعثه رسالة إلى الملك 

محمد السادس..
 

الزيارة،  هذه  من  واحــد  أسبوع  بعد 
معاهدة  تعليق  عــن  الــجــزائــر  أعلنت 
والتعاون«  الجوار  وحسن  »الصداقة 
التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما، 
أنها  تؤكد  إسبانيا  جعل  ــذي  ال األمــر 
ستكون حازمة في الدفاع عن مصالحها 
الوطنية ومصالح شركاتها، وفي خضم 
والجزائر،  إسبانيا  بني  الزوبعة  هذه 
فبعد  ــد..  جــدي مــن  موريتانيا  ظــهــرت 
صادق  الجزائري،  اإلعــان  عن  أسبوع 
مجلس الوزراء املوريتاني على معاهدة 
»الصداقة وحسن الجوار والتعاون« مع 
على التعاون  تشجع  والتي  إسبانيا، 
عبر  التنمية  أجـــل  مــن  الــبــلــديــن  بــني 
الحكامة  مجاالت  في  املشتركة  اللجنة 
املؤسساتية،  والتنمية  الديمقراطية 
ــاء الــســلــم وتــلــبــيــة االحــتــيــاجــات  ــن وب

االجتماعية.
يونيو   15 يـــوم  صـــدر  بــيــان  ــق  ووفـ
فإن  ملوريتانيا،  الـــوزاري  املجلس  عن 
وضع  على  تنص  ــورة  ــذك امل املــعــاهــدة 
البلدين،  بني  السياسي  للتشاور  إطار 
وذلك عبر اجتماع دوري عالي املستوى، 
االقتصادي  التعاون  وتفعيل  وتشجيع 
واملالي بني الطرفني، وكذلك التعاون في 

مجال الدفاع.
))تشجع  ــه،  ــ ذات الــبــيــان  وبــحــســب 
التنمية  أجل  من  على التعاون  املعاهدة 
عبر اللجنة املشتركة في مجاالت الحكامة 
املؤسساتية،  والتنمية  الديمقراطية 
ــاء الــســلــم وتــلــبــيــة االحــتــيــاجــات  ــن وب
االجتماعية، كما تدعم املعاهدة، املوقعة 
في  الــتــعــاون   ،2008 ــام  ع مــدريــد  فــي 
املجاعة  ومكافحة  الغذائي،  األمن  مجال 
والتعليم والثقافة والصحة، إضافة إلى 
والشؤون  القانوني  املجال  في  التعاون 
األشخاص  وتنقل  والهجرة  القنصلية 
املنظمة،  والجريمة  اإلرهــاب  ومكافحة 

وتهريب املخدرات((.
وبعد يومني من هذا القرار، قام الرئيس 
على  للرباط  تحسب  بخطوة  املوريتاني 
حساب الجزائر، وذلك عندما وجه برقية 
فيها  ــرز  أب الــســادس،  محمد  امللك  إلــى 
امللك  إصابة  نبأ  األسى،  ببالغ  تلقى  أنه 
بفيروس »كورونا« املستجد، وقال محمد 
برقيته:  في  الغزواني  ولد  الشيخ  ولد 
يمن  أن  الكريم  العلي  ))إنني ألسأل هلل 

سقما،  يــغــادر  ال  عــاجــل  بشفاء  عليكم 
تقودونها  لبادكم،  ذخرا  يحفظكم  وأن 
الرقي  من  املزيد  نحو  وبصيرة  بحكمة 
الرئيس  وأضاف  واالزدهــار((،  والتقدم 
تمنياتي  ــع  م ))إنـــنـــي،  ــانــي:  ــت ــوري امل
الصحة  ودوام  بــالــشــفــاء  لــجــالــتــكــم 
دوام  على  حرصنا  لكم  ألجدد  والعافية، 
العمل معكم سويا لتعزيز عاقات األخوة 
واالرتقاء  بلدينا  بني  القائمة  والتعاون 
شعبينا  تــطــلــعــات  مــســتــوى  إلـــى  بــهــا 
الشقيقني((، ورغم أن هذه الرسالة تدخل 
ضمن باب التواصل الدبلوماسي، إال أن 
دالالت،  عدة  تحمل  منها  األخيرة  الفقرة 
الرئيس  رغبة  بوضوح  أكدت  أنها  حيث 
مع  العمل  في  االستمرار  في  املوريتاني 
االرتقاء  أجل  من  السادس  محمد  امللك 

بالعاقات بني البلدين.

انفتاح موريتانيا على 
حلف »الناتو« من أجل 

مواجهة التحديات األمنية 
في مالي يقربها من 
المغرب ويعزل الجزائر

اإلسباني  املشترك  اإلعان  جاء ضمن 
املنصرم،  مــارس   19 يــوم  املوريتاني 
أعرب  مالي،  وبخصوص   ..(( يلي:  ما 
الوضع  تدهور  إزاء  قلقهما  عن  البلدان 
األمــنــي وانــعــكــاســاتــه عــلــى اســتــقــرار 
مالي  دعم  على ضرورة  واتفقا  املنطقة، 
البلدان  أكد  وقد  اإلرهــاب،  محاربة  في 

مالي  استقرار  حيال  التزامهما  على 
وشددا  فيها،  مستدامة  تنمية  وتحقيق 
االنتقالية  الحكومة  احترام  أهمية  على 
اللتزاماتها وتقديم جدول زمني لتنظيم 
استعادة  أجل  من  العامة  االنتخابات 

النظام الدستوري في الباد((.
املشترك  التصريح  من  الفقرة  هذه  إن 
موريتانيا  أن  تعكس  الــبــلــديــن،  بــني 
الخارجية  السياسة  تناقض  أصبحت 
أثبتت  فقد  إسبانيا..  وتدعم  الجزائرية 
تعمل  الجزائر  أن  الاحقة  التطورات 
منطقة  في  الروسي  التوسع  دعم  على 
الحجة  وهــي  مالي،  وخاصة  الساحل 
أزمتها  التي استعملتها مدريد ملواجهة 
مع الجزائر، وقد دعمت عدة دول إسبانيا 
الواليات  ضمنها  ومن  املوقف  هذا  في 
املتحدة األمريكية، بل إن حلف »الناتو« 
نفسه تلقف هذه الحجة، وقام بخطوات 
في  األمــنــي  التهديد  الستباق  سريعة 
الــصــحــراء  جــنــوب  الــســاحــل  منطقة 
املساعد  العام  األمــني  ــارة  زي خــال  من 
بالحلف،  واألمنية  السياسية  للشؤون 
خافيير كولومينا، لنواكشوط، وإجراؤه 
ركزت  املوريتاني  الرئيس  مع  ملباحثات 
التنسيق  أي  نفسه،  املــوضــوع  على 
والتعاون والوضعية األمنية في منطقة 
الــســاحــل، وقــد وصــف هــذا املــســؤول 
والشريك  املحورية  بالدولة  موريتانيا 

الرئيسي لحلف شمال األطلسي.
تظهر  بــــدأت  ــدد،  ــصـ الـ هـــذا  وفـــي 
ــتــانــي الــجــديــد  ــدور املــوري ــ مــامــح ال
ــجــزائــر، واملــتــقــارب مع  ــل املـــنـــاوئ ل
املغرب وإسبانيا، من خال زيارة قائد 
املوريتانية  للجيوش  العامة  ــان  األرك
أجراها  التي  واملباحثات  للمغرب، 

ــوزارة الــدفــاع  ــ ــر املــنــتــدب ب ــوزي مــع ال
على  ركزت  والتي  لوديي،  اللطيف  عبد 
التهديدات  ملواجهة  التنسيق  ضــرورة 
وكذلك  املنطقة،  في  األمنية  والتحديات 
السنغالي  الجيش  أركــان  رئيس  زيــارة 

للمغرب، وقيامه بمحادثات مطابقة. 
ــد لـــرؤســـاء دول  ــدري ــال قــمــة م وخــ
وحكومات حلف شمال األطلسي املنظمة 
في الفترة ما بني 28 و30 يونيو، ذكرت 
))القمة  أن  اإلسبانية،   ABC صحيفة 
القائم  التعاون  تعزيز  طــرق  ستدرس 
مع  واألمـــن  ــاع  ــدف ال مــجــال  فــي  حاليا 
املحورية  الدولة  بوصفها  موريتانيا، 
وأوضــحــت  الــســاحــل((،  منطقة  ــي  ف
مصدر  عن  نقا  اإلسبانية  الصحيفة 
))موريتانيا  أن  »الناتو«،  في  رسمي 
محوري  بلد  ألنها  التوجه،  لهذا  مؤهلة 
في  طــرف  وألنها  الساحل،  منطقة  في 
منذ  »الناتو«  لحلف  املتوسطي  الحوار 
شاركت  موريتانيا  أن  كما   ،1995 عام 
مع  ودفاعية  أمنية  مبادرات  خمس  في 
ذات  وأشــار   ،))2011 عــام  منذ  الناتو 
هام  موريتانيا  ))دور  أن  إلى  املصدر 
بالنظر  الساحل  منطقة  فــي  وحــيــوي 
في  االستقرار  بني  املباشرة  الصلة  إلى 
الشرق  منطقة  واستقرار  املنطقة  هذه 
)املصدر:  إفريقيا((  وشمال  األوســط 

القدس العربي/ 24 يونيو 2022(.
فهل تؤدي هذه التطورات والتهديدات 
مبادرة  دعــم  إلــى  بنواكشوط  األمنية 
املغرب  يقترحها  التي  الــذاتــي  الحكم 
كحل دائم للنزاع املفتعل حول الصحراء 
التنسيق  وتيرة  تستمر  وهل  املغربية؟ 
من  وإسبانيا  وموريتانيا  املغرب  بني 

أجل بناء تحالف يصل إلى السنغال ؟

أعلنت الجزائر عن تعليق معاهدة »الصداقة وحسن الجوار والتعاون« التي أبرمتها 
مع إسبانيا قبل 20 عاما، األمر الذي جعل إسبانيا تؤكد أنها ستكون حازمة يف 

الدفاع عن مصالحها الوطنية ومصالح شركاته، ويف خضم هذه الزوبعة بين إسبانيا 
والجزائر، ظهرت موريتانيا من جديد.. فبعد أسبوع عن اإلعالن الجزائري، صادق مجلس 

الوزراء املوريتاني ىلع معاهدة »الصداقة وحسن الجوار والتعاون« مع إسبانيا، والتي تشجع 
ىلع التعاون بين البلدين من أجل التنمية عبر اللجنة املشتركة يف مجاالت الحكامة 

الديمقراطية والتنمية املؤسساتية، وبناء السلم وتلبية االحتياجات االجتماعية.
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كواليس  صحراوية

 

عثمون يدفع الشركات 
نــــحو  البولونــــية 

االستثمار بالصحراء
العيون. األسبوع

األنسب  الحل  هــو  بــات  والــتــجــارة  االقــتــصــاد 
تمثيلية  افتتاح  قبل  البولوني  املغربي  للتقارب 
شركة  أول  نجاح  وبعد  بالصحراء،  دبلوماسية 
بولونية فتح فرع لها مطلع السنة الجارية بمدينة 
العيون، قررت مؤسسة دولية عمالقة أخرى اختيار 
العيون الفتتاح فرع لها، ذلك ما كشف عنه ميكوالج 
»أوكنوبالست«  لشركة  الــعــام  املــديــر  بالسيك، 
واألبواب  النوافذ  تصنيع  في  املتخصصة  الرائدة 
من   %  50 من  يفوق  ما  تملك  والتي  البالستيكية 
السوق العاملي، الذي قام بزيارة ميدانية على رأس 
وفد هام، والذي أكد أن عالقة الشراكة االقتصادية 
عدد  مع  ببولونيا  املغرب  سفارة  دشنتها  التي 
وقادها  املجاالت،  شتى  في  الكبرى  املقاوالت  من 
سفير اململكة في بولونيا عبد الرحيم عثمون، منذ 
2021، وهي الدينامية التي استمرت  شهر دجنبر 

مباشرة بعد تخفيف إجراءات جائحة »كورونا«.
العام  الــكــاتــب  بوتيمالت،  إبــراهــيــم  واعــتــبــر 
مناسبة  البولوني  الوفد  زيارة  أن  العيون،  لوالية 
لتمكني املجموعة من التعرف على مناخ االستثمار 
القوية  العالقات  مثانة  على  مؤكدا  بالصحراء، 
املجاالت،  كافة  في  ببولونيا  املغرب  تجمع  التي 
جلسات  لعدة  تتويجا  الــحــدث  هــذا  يأتي  حيث 
املركز  مدير  جعيفر  محمد  قدم  كما  وتنقيب،  عمل 
فرص  حــول  مهما  عرضا  لالستثمار،  الجهوي 
في  املتوفرة  واإلمــكــانــيــات  بالجهة،  االستثمار 
املتجددة،  والــطــاقــات  البحري  الصيد  مــجــاالت 
وخاصة جهة العيون الساقية الحمراء، التي تعرف 
نموا اقتصاديا كبيرا، وتقدما في فرص االستثمار 
الذي  اإليجابي  بالدور  منوها  قطاعات،  عدة  في 
يقوم به سفير اململكة املغربية في وارسو، والذي 
مقاولني  جلب  إلى  أدى  الوثيق  التعاون  من  مكن 

إلى الصحراء.
ملجموعة  الــعــام  املــديــر  كــشــف  جــهــتــه،  مــن 
املغربية  الصحراء  اختيار  أن  »أوكنوبالست«، 
األمــن  شــروط  على  لتوفرها  يرجع  لالستثمار 
نحو  كبوابة  الجغرافي  وموقعها  واملــواصــالت 
إفريقيا، فضال عن حاجة السوق املغربية ملنتوج 
سيمكن  ما  وهو  مناسبة،  وبأثمنة  عالية  بجودة 
العاملني،  وتكوين  الذاتي  الشغل  فرص  خلق  من 
مبرزا أن املجموعة اتخذت قرارها باالستثمار في 
مدينة العيون خالل اجتماع عمل عقده مع السفير 
عبد الرحيم عثمون في شهر دجنبر املاضي، وتأخر 

اتخاذ اإلجراءات التنفيذية بسبب 
تداعيات »كورونا«.

وعــــبــــر رئــــيــــس الـــوفـــد 
ــن تــأيــيــده  ــ ــي ع ــونـ ــولـ ــبـ الـ
تحت  الذاتي  الحكم  ملقترح 
وامتنانه  املغربية،  السيادة 

واملركز  املغربية  للسلطات 
ــوي لــالســتــثــمــار  ــجــه ال
املغربية،  والدبلوماسية 

ــق  ــي ــوث لــلــتــعــاون ال
مصالح  يخدم  الــذي 

البلدين.

عبد اهلل جداد. العيون

تحليل  على  يعلو  الصحراء  في  حديث  ال 
وزير  بوريطة  ناصر  بها  قام  التي  الحركية 

الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
اإلفريقي  والــتــعــاون 

املقيمني  واملغاربة 
في ضخ  بالخارج، 
دماء جديدة داخل 
القناصلة  أجهزة 
ــن  ــذي ــدد ال ــجـ الـ
توزيعهم  جــرى 

 16 ــى  ــ ــل ــ ع

وهولندا  فرنسا  هــي  دول،   6 فــي  مدينة 
وإسبانيا،  والسعودية  وبريطانيا  وإيطاليا 
والتي شملت 6 قنصليات من بينها قنصلية 
بيلباو التي نقلت إليها الرباط الدبلوماسي 
املنتمي  السمارة  مدينة  ابن  هلل  بيد  محمد 
للدبلوماسية  خلفا  الصحراوية،  لألقاليم 
النشيطة الصحراوية فتيحة الكموري، التي 
وأنشطة  تحركات  كل  مواجهة  في  نجحت 
ينشطون  الذين  البوليساريو  انفصاليي 

بشكل كبير في بيلباو.
تتكون  التي  الكناري  تخلو جزر  وال 
فيها  عينت  والــتــي  جــزر  ثمانية  مــن 
خلفا  الكموري  فتيحة  الصحراوية 
الــذي  بنموسى،  أحــمــد  للصحراوي 
الجالية  لدى  إيجابية  بصمات  ترك 
في  لسياسته  واإلســبــان،  املغربية 
وقاد  الصحراء،  قضية  ملف  تدبير 
واملستثمرين  التجار  كــبــار  مــن  وفـــدا 
انتقاله  بقرار  يعلم  لم  التي  الداخلة  إلى 
أن  ومعلوم  بــالــصــحــراء،  مهمة  فــي  وهــو 
األقاليم  شريط  طول  على  املمتدة  الجزر 
الجنوبية ال تخلو من هيمنة املحسوبني 
منظمات  فيهم  بمن  البوليساريو  على 
رسمية  ــر  ــي وغ رســمــيــة  ــؤســســات  وم
تتعاطف مع الجبهة، وجعلت الجزر بما 
فيها الس باملاس وتينريفي والنزاروتي 

لتحركاتها  معقال  وبــاملــا،  وفوينتبنتورا 
الثقافية  الناحية  من  ثقال  األكثر  باعتبارها 
عن  مدافعة  جمعيات  وتضم  واالقتصادية 
الدعم  من  مستفيدين  االنفصالي،  الطرح 
تــوفــره هيئات  ــذي  الـ ــي  ــال وامل الــســيــاســي 
النزعة  انتشار  بحكم  محلية،  ومنظمات 

االنفصالية في املنطقة.
للهيئات  الرئيسية  املــهــام  أن  شــك  وال 
الدبلوماسية خارج املغرب وخاصة املتعلقة 
أمليريا،  في  العام  القنصل  الحوضي  بكمال 
موريا،  في  العامة  القنصلة  مــروح  وسناء 
وإكرام شاهني القنصلة العامة في طراغونة، 
فاالنسيا،  في  العام  القنصل  أريفي  وكمال 
الس  في  العامة  القنصلة  الكموري  وفتيحة 
باملاس، ستكون من بني أبرز مهامهم الدفاع 
أبواب  وفتح  للمغرب،  الترابية  الوحدة  عن 
والرياضي  واالقتصادي  الثقافي  التقارب 
تجديد  بعد  الخصوص  على  إسبانيا  مع 
سانشيز،  بيدرو  اإلسباني،  الــوزراء  رئيس 
دعم بالده لخطة الحكم الذاتي في الصحراء 
الذي  األمــر  وهــو  املغربية،  السيادة  تحت 
»الصداقة  معاهدة  تجميد  إلى  الجزائر  دفع 
ربطتها  التي  الــجــوار«  وحسن  والتعاون 
نشاط  حــرك  كما  عــامــا،   20 طيلة  بمدريد 
أنصار البوليساريو في إسبانيا في محاولة 

للضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها.

إطالق حركة دبلوماسية لضخ دماء جديدة في الدفاع
الوطـــنية القضــية  عـــن 

تسابق الزمن  البوليساريو 
لتغيير ممثليها في الباسك

العيون. األسبوع 

البوليساريو  جبهة  تسابق 
وزير  أجندة  وفق  لتتحرك  الزمن 
حيث  بوريطة،  ناصر  الخارجية 
الحركة  بــعــد  مــبــاشــرة  ــت  ــدم أق
التمثيليات  بعض  عرفتها  التي 
إجراء  إلى  إسبانيا،  في  املغربية 
مراسيم عملية تسليم واستالم ما 
الدبلوماسية«   »املهام  يسمونها 

لالنفصاليني  السابق  املمثل  بني 
ليمام  محمد  الباسك،  إقليم  في 
محمد عالي سيد البشير، واملمثلة 
املخطار  خديجتو  حديثا  املعينة 

أحمد بمدينة بيتوريا الباسكية.
بكونها  الباسك  بــالد  وتعرف 
وأوسع  أكبر  من  واحدة  تحتضن 
حركات التضامن مع البوليساريو 
أغلبية  توجد  حيث  إسبانيا،  في 
في  واسعة  وسياسية  اجتماعية 
الكيان  دعم  في  تتوانى  ال  اإلقليم 

الوهمي.

بوريطة

عثمون

بوكراع. األسبوع 

للموارد  الــجــديــدة  الدينامية  إطـــار  فــي 
الرئيس  الــتــراب،  مصطفى  أشــر  البشرية، 
للفوسفاط،  الشريف  للمكتب  العام  املدير 
املنصوري  شعيب  املهندس  تعيني  قرار  على 
»فوسبوكراع«  لشركة  جــديــدا  عاما  مــديــرا 
الشركة  قطار  قاد  الذي  شحتان  ملحمد  خلفا 

الذي تمت  العينني  ماء  العينني  ملاء  خلفا 
إدارة  مجلس  رئيس  وتعيينه  ترقيته 
املشغل  تعتبر  التي  »فــوســبــوكــراع« 
رقم 1 في الصحراء وحققت نتائج جد 
الفوسفاط  تصدير  مستوى  على  هامة 
بينها  ومن  العالم  دول  من  الكثير  إلى 

وجنوب  أمريكا  ــواق  أسـ
ــد  ــنـ ــهـ إفـــريـــقـــيـــا والـ
حظي  فيما  وباكستان، 
بترقية  شحتان  محمد 
الكبير  عمله  نظير 
ــه مــصــطــفــى  ــن ــي ــع ف

بوحدة  البشرية  املوارد  لقطب  مديرا  التراب 
ــق  ــراف امل إلدارة  االســتــراتــيــجــيــة  األعـــمـــال 
تنفيذيا  مديرا  تعيينه  تم  وكذلك  الصناعية، 

لقطب املوارد البشرية بالنيابة.
الباخرة  أزمة  تدبير  في  شحتان  ونجح 
املحملة بالفوسفاط والتي سبق أن حجزتها 
حكومة جنوب إفريقيا، كما يحسب له دوره 
إلى جانب الغوثي في تدبير أزمة »كورونا« 
واألطــر  العاملني  ســالمــة  على  والــحــفــاظ 
الفوسفاط  استخراج  انسيابية  وضمان 
من منجم بوكراع، كما تولى مشاريع 
انطالقتها  ــك  املــل ــة  جــالل أعــطــى 
الفوسفاطي  بامليناء  واملتعلقة 
العلوم والكفاءات  الجديد ومدينة 

و»تيكنوبول« فم الواد.
بالسلطات  عالقته  اتسمت  كما 
ــالـــس  املـــحـــلـــيـــة واملـــجـ
وفعاليات  املنتخبة 
املجتمع املدني ورجال 
الصحافة بالكثير من 
والتقدير  االحترام 

املتبادل.

الجزائر ليست هي 
الجزائر في تونس

العيون. األسبوع 

الجزائر  ملوقف  التونسيون  استغرب 
أشغال  في  املشارك  وفدها  قاطع  الــذي 
الرقمي  الــتــحــول  حـــول  عــربــيــة  ــدوة  نـ
االجتماعي  الضمان  مؤسسات  لتطوير 
وتعود  تــونــس،  بالعاصمة  املنعقدة 
الجزائري  الوفد  احتجاج  إلى  األسباب 
تتضمن  ال  لخريطة  الندوة  اعتماد  على 
تضمني  عــدم  ــذا  وك الوهمية،  الــحــدود 
الخارطة  فــي  ولبنان  فلسطني  دولــتــي 
تعترف  فكيف  ــدوة..  ــن ال فــي  املعتمدة 
لكافة  املتضمنة  بالخريطة  الــجــزائــر 
األقــالــيــم  فيها  بــمــا  املــغــربــي  الــتــراب 
املؤتمرات  في  وتعتمدها  الصحراوية 
العربية والدولية بما فيها بطولة البحر 
األبيض املتوسط بوهران، وترفضها في 

تونس؟

التــراب يعــين مســؤولين جــدد 
الفـــوسفـــاط في إدارة 

التراب

عرس فاخر يجمع كبار أعيان الصحراء
العيون. األسبوع 

عاد أهل الدبدا إلى الواجهة بالعيون، 
والصدق،  بالوطنية  ألبنائها  واملشهود 
للمجلس  السابق  العضو  واستطاع 
بشؤون  الــخــاص  االســتــشــاري  امللكي 
الدبدا  وعبد هلل  الدبدا  عمر  الصحراء، 
أن  العروسيني،  الشرفاء  قبيلة  أعيان 
في حفل  القبائل  أعيان وشيوخ  يجمعا 
لالحتفال  الدبدا  أهــل  زفــاف  بني  جمع 
خربيشي  بنت  سمية  اآلنــســة  بـــزواج 
هلل،  عبد  ولد  الدبدا  سيداتي  بالشاب 
العروسيني  الشرفاء  قبيلة  من  املنحدر 
حضره  الصحراء،  قبائل  أكبر  إحــدى 
ومنتخبني،  وشــيــوخ  ووجــهــاء  أعــيــان 
أسرة  قرار  بعد  عاديا  الحفل  بدا  حيث 

والغناء  الطرب  مظاهر  أي  منع  الدبدا 
وأسرته  التروزي  الفقيد  لروح  احتراما 
الكبيرة والذي تصادفت وفاته مع حفل 
تقديم هدايا  ذلك من  يمنع  ولم  الزفاف، 

للعروسني بلغت ما يفوق 200 رأس من 
اإلبل متوقفة أمام الخيمة الكبرى التي 
بقيت دون أن يدخلها أحد وفضل تنظيم 

حفل عشاء بفيال عبد هلل الدبدا.

عمر الدبدا يتوسط إبراهيم الدويهي وإبراهيم ولد الرشيد وأبهاي أميان 
ومحمود ولد أجدود من كبار أعيان الصحراء
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في  الــدولــة  ســيــارات  تصنف 
املغرب وفق الرتب واملسؤوليات، 
ضخم  مالي  رصيد  لها  ويحدد 
450000 درهم،  إلى  جدا يصل 
لسيارات  دوالر  ألــف   45 أي 
ــوزراء، و350 ألف درهــم، أي  ال
35 ألف دوالر، لسيارات الكتاب 
ــدراء الـــدواويـــن  ــ ــعــامــن ومـ ال
أي  درهم،  و120000  الوزارية، 
12 ألف دوالر بالنسبة لسيارات 
ــن حــضــور  ــ املــــأمــــوريــــات، م

االجتماعات وغيرها.
على  تتوفر  التي  الــدول  ومن 
الدولة،  سيارات  من  قليل  عدد 
ــاك الـــيـــابـــان، وهـــي دولـــة  ــن ه
متقدمة راقية مصنعة، لكن عدد 
يتعدى  ال  فيها  الدولة  سيارات 
3400 سيارة، وبالرغم من ذلك، 
من  تعتبر  اليابانية  اإلدارة  فإن 
وأداء،  تطورا  اإلدارات  أفضل 
ــذي يــدل على أن  ــر ال وهــو األم
ــر  ــث واألك املــتــخــلــفــة  اإلدارات 
هي  املغرب،  مثل  بيروقراطية 

من  عدد  أكبر  على  تتوفر  التي 
الــتــي تشكل  ــة  ــدول ال ــارات  ســي
فــي مــثــل هـــذه الـــدول مــصــدرا 
املال  وإهــدار  وتبذير  للفوضى 
ــراض  ــ ــاء األغ ــض الـــعـــام فـــي ق
العائلية  والــنــزهــات  الخاصة 
والتباهي  بالسلطة  والتظاهر 
الدولة  سيارات  بواسطة  باملال 
التي هي ملك لجميع املواطنن، 
الفقر  نسبة  ــزداد  ــ ت حــن  ــي  ف
وانعدام  والبطالة  واألمـــراض 
ــات  ــخــدم ــن وضـــعـــف ال ــســك ال
األمية  نسبة  وارتــفــاع  الطبية 
عن  بحثا  الخارج  إلى  والهجرة 
سياسة  بسبب  العيش،  لقمة 

التهميش واإلقصاء.
رئيس  فــان  هولندا،  فــي  أمــا 
عمله  مقر  إلــى  يذهب  ــوزراء  الـ
ــة،  ــي ــن دراجـــــة هــوائ ــى مـ ــل ع
بــاملــقــابــل، أصــبــحــت ســيــارات 
العالمة  تحمل  الــتــي  ــة  ــدول ال
الحمراء في بالدنا، تستعمل في 
خدمة عائالت وأقارب وأصدقاء 

العمومية،  املــصــالــح  ــاء  رؤســ
ورؤســاء  املوظفن  أطفال  لنقل 
والقروية  الحضرية  الجماعات 
ــدارس، والــزوجــات إلى  إلــى املـ
والحمامات  التجارية  األسواق 
والتزين  التجميل  ومــحــالت 
ــالت الــســاهــرة، وإلــى  ــحــف وال
لقضاء  تستعمل  كما  األعــراس، 
في  هذا  كل  والنزهات..  العطل 
الصارمة  املراقبة  آليات  غياب 
هذا  استعمال  نطاق  لتحديد 
ــارات  ــل مــن ســي ــهــائ الــعــدد ال
ــة الــتــي هــي فــي الــواقــع  ــدول ال
تــقــدر  إذ  ــن،  ــواطــن ــم ــل ل ــك  ــل م
مــصــاريــف الــتــبــذيــر بــحــوالــي 
نتيجة  ــم،  درهـ  21.600.000
غير  االســـتـــعـــمـــاالت  فـــوضـــى 
بسيارات  والجوالن  القانونية 
الدولة خارج أوقات العمل دون 
فهناك  محاسبة،  وال  مــراقــبــة 
في  متخلفة  صغيرة  جماعات 
جميع امليادين، يتوفر رؤساؤها 
على سيارات فخمة تقدر قيمتها 

ال  أصال  وهم  الدراهم  بمالين 
مهمة  تنقالت  ــى  إل يحتاجون 
لخدمة املصلحة العامة، فالعبرة 
الفخمة،  السيارات  بعدد  ليست 
التي  بــاإلنــجــازات  العبرة  بــل 
في  املصالح  ــاء  رؤسـ يحققها 
الوقت  اإلدارات والجماعات في 
أكبر  رؤســاء  فيه  نشاهد  الــذي 
وأمريكا  ــا  أوروب في  البلديات 
يــتــوفــرون عــلــى مــســتــوى عــال 
والخبرة  والكفاءة  الثقافة  من 
يفضلون  ــة،  ــرف ــع وامل والــعــلــم 
الخاصة  سياراتهم  استعمال 
الدراجات  من  على  التنقل  أو 
أجل  من  تواضع  بكل  الهوائية 
العلم  ــع  م ــن،  ــواطــن امل خــدمــة 
يحققون  الــرؤســاء  ــؤالء  هـ أن 
في  ملواطنيهم  ضخمة  إنجازات 
بالدنا  في  نسمع  الــذي  الوقت 
الــرشــوة  فضائح  عــن  ــوم  ي كــل 
واختالس  النفوذ  واســتــغــالل 
من طرف مسؤولن،  العام  املال 
ــر واســتــغــالل  ــزوي وعــمــلــيــات ت

النفوذ أبطالها رؤساء جماعات 
كراسي  في  جاثمن  يزالون  ال 
عديدة،  سنوات  منذ  املسؤولية 
تطبع  عــار  وصمة  تبقى  وهــذه 
حياتنا  تنفرد  إذ  بالدنا،  تاريخ 
ال  غريبة  أمور  بعدة  السياسية 
أخرى  دول  في  مثيال  لها  نجد 
ما  في  درجاتها  اختالف  على 
ــذا  يــخــص الــديــمــقــراطــيــة، وه
يساهم  أخالقي  الغير  السلوك 
إلى  يهدف  جهد  أي  إعاقة  في 
الوضع  مــن  بــبــالدنــا  الــخــروج 
املــتــردي الــراهــن الــنــاتــج عن 
الفساد بجميع أشكاله واحتكار 
املفسدين  طــرف  مــن  السلطة 
ــال، األمــر  ــال واألعــم ورجـــال امل
ــه تــســيــب في  ــج عــن ــت الــــذي ن
وإهــمــال  العمومية  اإلدارات 
القطاعات  جميع  فــي  وفــســاد 
حتى أصبح الهدف املنشود هو 
املسؤولية  كرسي  إلى  الوصول 
التحكم  وممارسة  وسيلة  بأي 

على  املــطــلــقــة  والــســلــطــة 

هــل يحــتاج المغــرب ســيارات 
؟ وكــــندا  أمريــــــكا  مــــــن  أكــــــثر  خــدمــــــة 

إهدار المال العام على عربات الدولة

إن عدد سيارات الدولة الخاصة بمصالح املرافق 
املغرب،  يف  املحلية  الجماعات  أو  العمومية 
يصل إلى أزيد من 130 ألف سيارة مصلحة، وهو عدد 
العمومية  املصالح  سيارات  عدد  كثيرا  يفوق  ضخم 
األمريكية  املتحدة  الواليات  مثل  عظمى  دول  يف 
املصلحة  سيارات  تتعدى  وال  والية   53 تضم  التي 
 26000 إال ىلع  تتوفر  ال  التي  وكندا  سيارة،   72000
من  متقدمتان  دولتان  وهما  فقط،  خدمة  سيارة 
حيث املساحة وعدد السكان واملستوى االقتصادي 

ىلع  تتفوقان  أنهما  كما  والرفاهية،  والتكنولوجي 
فيدرالي  نظام  ولهما  املجاالت  جميع  يف  املغرب 
حيث  للجهات،  واسعة  اختصاصات  يعطي  متطور 
أجل  من  ليس  تنقالت  إلى  فيها  املوظفون  يحتاج 
املصلحة  خدمة  أجل  من  ولكن  والنزهة،  املتعة 
الستعمال  صارمة  مراقبة  تحت  للمواطنين  العامة 
هذه  املواطنين يف  ببال  يخطر  وال  السيارات،  هذه 
العامة  املصلحة  أن تستعمل سيارات  الراقية  الدول 

التابعة للدولة ألغراض شخصية عائلية.

حسوني قدور  بقلم: 
موســــى بن 

محامي بهيأة وجدة
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متـابعات

اآلخــــريــــن، وبـــهـــذا يــتــرســخ 
ــاد، أمــا  ــبـ االســـتـــبـــداد فـــي الـ
إرادة  تحترم  التي  الـــدول  فــي 
املواطنني، فإنها ال تتسامح مع 
املفسدين وفي هذا الصدد، سبق 
بسنة  هندية  محكمة  قضت  أن 
حبسا نافذا في حق توتا سينغ، 
الحكومة  ــي  ف الـــزراعـــة  ــر  وزيـ
وذلك  البنجاب،  لوالية  املحلية 
سيارة  استخدام  إساءة  بسبب 
تــولــيــه منصب  خـــال  الــدولــة 

أوضحت  حيث  التعليم،  وزارة 
تايمز«  »هندوستان  صحيفة 
حكمت  املحكمة  بـــأن  الــخــبــر، 
أيــضــا عــلــى الـــوزيـــر الــهــنــدي 
ألف   30 قدرها  مالية  بغرامة 
دوالر،   600 حوالي  أي  روبية، 
بكفالة  عــنــه  أفـــرجـــت  لــكــنــهــا 
الحكم  في  الطعن  من  لتمكينه 
الهندية،  العليا  املحكمة  لــدى 
وجاء في منطوق الحكم ما يلي: 
))إن املتهم كان يسيء استخدام 
سيارة مجلس التربية والتعليم 
تسبب  مما  البنجاب،  لحكومة 
جسيمة،  مــالــيــة  خــســائــر  ــي  ف
يكون  شخص  يتصرف  وعندما 
الــتــربــيــة  شــــؤون  رأس  ــى  عــل
فا  النحو،  هذا  على  والتعليم 
على  يسيروا  أن  لآلخرين  بــد 
سليم  تعليل  وهــذا  خــطــاه((، 
القائمني  ألن  وصائب،  وحكيم 
الصاعدة  األجــيــال  تربية  على 
يفترض فيهم أن يكونوا القدوة 
الحسنة لآلخرين ومثا لهم في 
واملواطنة  واإلخــاص  النزاهة 
والديمقراطية وحقوق اإلنسان، 
في  التحقيقات  مكتب  ــان  وكـ
البنجاب قد اعتقل وزير التربية 
ــة تــوتــا ســيــنــغ عــام  ــي ــوطــن ال
وحيازة  »التزوير  بتهم   2002
تتناسب  ال  وممتلكات  أصــول 
للدخل،  املعروفة  مصادره  مع 
تصل قيمتها إلى حوالي مليون 
دوالر«، ألن املسؤولية في الهند 
والعقاب،  باملحاسبة  مقرونة 
الهند  فــإن  مــعــروف،  هو  وكما 
سكانها  وعـــدد  مصنعة  دولـــة 
يفوقان  الجغرافية  ومساحتها 
فإنها  ذلك  ومع  بكثير،  املغرب 
ومراقبة  صارمة  قيودا  تفرض 
سيارات  استعمال  على  شديدة 
ــال  ــحــفــاظ عــلــى امل الــدولــة وال
املغرب،  في  يقع  ما  العام عكس 
التسيب  ظواهر  نشاهد  حيث 
املال  وتبذير  وإهــدار  واإلهمال 

العام بشكل واسع.
ــذا الـــصـــدد، يــبــدي  ــي هـ وفـ
األســـتـــاذ مــحــمــد الــغــلــوســي، 
ــس الــجــمــعــيــة املــغــربــيــة  ــي رئ
امتعاضه  العام،  املال  لحماية 
العام  املــال  تبذير  ظاهرة  من 
الذي  الوقت  »في  يقول:  حيث 
تــعــيــش فــيــه مــديــنــة مــراكــش 
ركودا اقتصاديا وتعاني فئات 
تداعيات  من  كثيرة  اجتماعية 
ــا، ال يــتــردد  ــورونـ جــائــحــة كـ

وتبديد  ــدر  ه عــن  مــســؤولــون 
سيارات  شراء  في  العام  املال 
في  مرتفعة  بأثمنة  كرائها  أو 
يوجه  أن  فيه  يفترض  ــت  وق
بالنفع  تعود  إلى مشاريع  ذلك 
قائا  وأضــاف  املواطن«،  على 
يصل  الــواحــدة  السيارة  بــأن 
درهــم،   208.800 إلــى  ثمنها 
دوالرا،   21.467 يوازي  ما  أي 
عامة  من  أكثر  يثير  ما  وهو 
استفهام حول دواعي األمر في 
الجماعة  مجلس  امتاك  ظل 
ألسطول  ملــراكــش  الحضرية 
قيد  زال  ما  السيارات  من  مهم 
الضجة  يتذكر  وكلنا  الخدمة، 
اقتناء  تناولت  التي  اإلعامية 
فخمة  لسيارة  ــاف  األوقـ ــر  وزي
آخــــر صــيــحــات الـــســـيـــارات 
 90 األملانية والتي يفوق ثمنها 
بعض  وهناك  سنتيم،  مليون 
ســيــارات  سجلوا  املــســؤولــني 
وأصبحت  بأسمائهم  الــدولــة 
وغيرها  عادية،  أرقاما  تحمل 
ــحــاالت، وبــالــتــالــي، فإن  مــن ال
استعمال  في  االخــتــاالت  هــذه 
ســـيـــارات الـــدولـــة واخــتــاس 
أحدثت  التي  هي  العام،  املــال 

الدولة  خزينة  في  كبيرا  ثقبا 
ــي مــلــك  ــ ــي ه ــتـ املـــغـــربـــيـــة الـ
رجــال  ويستفيد  للمواطنني، 
الجماعات  ورؤســـاء  السلطة 
من  مجموعة  من  واملــوظــفــون، 
هذا  والتعويضات،  االمتيازات 
التي  الدولة  فضا عن سيارات 
املصلحة«،  »سيارات  يسمونها 
لكن  الخاصة  مصلحتهم  يعني 
نفقات  الــدولــة  خزينة  تتحمل 
تثير  ــي  ــت ال الــســيــارات  ــذه  هـ
انتقادات حادة في ظل اتهامات 
وبشأن  ــام،  ــع ال املـــال  بتبذير 
رواتــب  مستوى  على  التبذير 
ــبــرملــانــيــني في  ومــعــاشــات ال
املغرب، يتصدر رئيس الحكومة 
كيران  بــن  اإللــه  عبد  السابق 
راتب  يصل  إذ  الرواتب،  أعلى 
إلى  عليه  يحصل  الذي  املعاش 
70.000 درهم بينما يبلغ راتب 
الفرنسية  الجمهورية  رئيس 
أن  العلم  مع  هذا  أورو،   8500
الفرق شاسع جدا بني املردودية 
املسؤولني،  من  لكل  السياسية 
وال زلنا نتذكر وضعية بن كيران 
الحكومة  رئــاســة  توليه  قبل 
ــارة  ــي ــك س ــمــل ــا كــــان ي ــدم ــن ع

أن  ــى  إل جــدا  بسيطة  ــو«  »رونـ
فأصبح  ثوبه  وبدل  كليا  تحول 
نوع  من  فارهة  سيارة  يمتطي 
»مرسيديس« قيمتها 80 مليون 
الدفع  رباعية  وسيارات  سنتيم 
»تويوتا«  نوع  من  منزله  أمــام 
مليون   50 عن  سعرها  يقل  ال 
الذي  التغيير  هو  فهذا  سنتيم، 
يناضل من أجله زعماء األحزاب 
والذين  املغرب،  في  السياسية 
أربـــاح   تحقيق  إلـــى  يــســعــون 
بدون محاسبة وال أداء ضرائب 
ــاقــي املــواطــنــني فـــي هــذه  كــب
في  الثروة  تتراكم  حيث  الباد 
األشخاص،  من  قليلة  قلة  أيدي 
األساسي  التناقض  فينعكس 
الطبيعة  بــني  الرأسمالية  فــي 
االجتماعية والشكل الرأسمالي 
التطاحن  في  للتملك،  الخاص 
في  أســاســيــتــني  طبقتني  ــني  ب
املجتمع، هما الطبقة املضطهدة 
العيش  أجــل  من  تناضل  التي 
الكريم والتي تتحمل الواجبات 
والطبقة  الضرائب،  أداء  مثل 
املسيطرة التي ال تؤدي أي شيء 
واألعــمــال  املــال  رجــال  وتمثل 
ــن املـــوالـــني  واملــحــظــوظــني مـ
ــحــاكــمــة والــذيــن  لــلــســلــطــة ال
دون  املواطنني  دماء  يمتصون 
يكمن  وهنا  شفقة،  وال  رحمة 

خطر انهيار الدولة.
ــد من  ــدي ــع ورغــــم مــطــالــبــة ال
والجمعيات  النقابية  املركزيات 
املــال  حماية  وهــيــأة  الحقوقية 
العام، بوقف التبذير في اإلدارات 
التي  ــاوزات  ــج ــت وال العمومية 
يشهدها استعمال سيارات الدولة، 
معتبرين أنه من الضروري وضع 
آليات للمراقبة تضمن استعمالها 
بشكل مائم مع حاجيات اإلدارة، 
وكذلك منع من ليس لهم الحق في 
أن  إلى  السيارات،  هذه  استعمال 
العام ال  باملال  العبث واالستهتار 

زال متواصا.

السيارة الواحدة يصل 
ثمنها إلى 208.800 

درهم، أي ما يوازي 21.467 
دوالرا، وهو ما يثير أكثر 

من عالمة استفهام حول 
دواعي األمر في ظل 

امتالك مجلس الجماعة 
الحضرية لمراكش - مثال - 

ألسطول مهم من السيارات 
ما زال قيد الخدمة، وكلنا 

يتذكر الضجة اإلعالمية 
التي تناولت اقتناء وزير 

األوقاف لسيارة فخمة آخر 
صيحات السيارات األلمانية 

والتي يفوق ثمنها 90 
مليون سنتيم، وهناك 

بعض المسؤولين سجلوا 
سيارات الدولة بأسمائهم 

وأصبحت تحمل أرقاما 
عادية.

محمد الغلوسي

في غياب آليات المراقبة الصارمة لتحديد نطاق استعمال العدد الهائل من سيارات الدولة التي هي في 
الواقع ملك للمواطنين، تقدر مصاريف التبذير بحوالي 21.600.000 درهم، نتيجة فوضى االستعماالت غير 

القانونية والجوالن بسيارات »الخدمة« خارج أوقات العمل دون محاسبة، وهناك جماعات صغيرة متخلفة 
في جميع الميادين، يتوفر رؤساؤها على سيارات فخمة تقدر قيمتها بماليين الدراهم وهم أصال ال 

يحتاجون إلى تنقالت مهمة لخدمة المصلحة العامة، فالعبرة ليست بعدد السيارات الفخمة، بل باإلنجازات 
التي يحققها رؤساء المصالح في اإلدارات والجماعات في الوقت الذي نشاهد فيه رؤساء أكبر البلديات 

في أوروبا وأمريكا يتوفرون على مستوى عال من الثقافة والكفاءة والخبرة والعلم والمعرفة، يفضلون 
استعمال سياراتهم الخاصة أو التنقل على متن الدراجات الهوائية بكل تواضع من أجل خدمة المواطنين.



كأس العالم في »المملكة اإلفريقية« سنة 2034 ؟
العاصمة تضيف ملعبا من الجيل الجديد إلى مالعبها

العدد: 1614 من 01 إلى 07 يوليوز 122022

الربـاط  ياحسرة

شهادات من
الرواد

مؤلف  الجوهري،  مصطفى  الرائد  من  شهادة 
الوطني  النضال  ذاكــرة  في  ورواد  »أعــام  كتاب: 
رجاالت  حق  في  الرباط«  بمدينة  التحرير  وصناعة 
العاصمة الذين ناضلوا من أجل »خلق« عيد العرش 
لتأكيد تاحم العرش والشعب، حيث جاء في الصفحة 
146: )).. ففي شهر نونبر 1952، الذي صادف الذكرى 
الفضية لعيد العرش املجيد، الذي كشف بعمق تاحم 
التربص  إلى  باالستعمار  دفع  مما  والشعب،  العرش 
حوادث  ذلك  جراء  وترتبت  الوطنية،  الحركة  برجال 
والــربــاط،  البيضاء  الـــدار  مدينتا  عرفتها  دامــيــة 
واعتقالهم  بالوطنيني  لإليقاع  املستعمر  استغلها 
املنفيني  بني  من  وكان  مختلفة،  سجون  إلى  ونفيهم 
عثمان جوريو، بدًء بالثكنة العسكرية بالرباط ثم إلى 
إغرم ومنها  قرب  أيت عبد هلل  قبيلة  إلى  ثم  أكادير، 
إلى الصحراء، حيث سيلتقي ويلتئم مع مجموعة من 

رجال الحركة الوطنية واملقاومة(( انتهى.  

ــة مـــجـــلـــس اجلـــمـــاعـــة  ــيــــســ كـــســـرت رئــ
بواجبها  وقــامــت  بشجاعة  املــمــل«  »الـــروتـــن 
الـــقـــانـــون  ــن  ــ 94 مـ املـــــــــادة  ــبـــقـــت  عـــنـــدمـــا طـ
اجلـــمـــاعـــي كـــمـــســـؤولـــة عــــن »جـــمـــيـــع أعـــمـــال 
ــة واإلداريــــــــــة والـــقـــضـــائـــيـــة«،  ــيـ ــدنـ ــاة املـ ــيــ احلــ
و»الـــســـاهـــرة عــلــى مــصــاحلــهــا«، واســتــفــســرت 
جماعتها  متــولــه  اجتماعي  قــطــاع  سير  عــن 
قـــــدره مـــلـــيـــار و300 مــلــيــون،  ــالـــي  بـــغـــاف مـ
بـــل عــلــيــهــا طــلــب فــتــح حتــقــيــق مــعــمــق مــن 
أن  مــن  للتأكد  للحسابات،  األعــلــى  املجلس 
االجتماعية  للمراكز  املمنوحة  »االعتمادات 

توظف يف محلها«.  

عاصمة  ــاط  ــربـ الـ يف  هــنــا  الــتــقــطــنــا 
ــة، بعض  ــي ــق ــري ــة واإلف ــي الــثــقــافــة اإلســام
أوروبي  لرئيس  داخلي  خطاب  من  الكلمات 
الــدول  هــذه  »عــنــدمــا جتــد  ترجمته:  هــذه 
اإلميان  يف  وتبدأ  الوطنية  ثقافتها  الناشئة 
الثقافة  من  تدريجيا  ستتخلص  فإنها  بها، 
الغربية  الهيمنة  غرستها  التي  الفلسفية 
الغربية  الهيمنة  ونهاية  املــاضــي،  يف  فيهم 
يف  وال  االقــتــصــادي  الــتــدهــور  يف  تكمن  ال 
الثقايف،  التدهور  العسكري، بل يف  التدهور 
فعندما لم يعد من املمكن تصدير قيمك إلى 
البلدان الناشئة، فهذه هي بداية تراجعك«.

عــدد  ويف  الــربــاطــيــة  بــنــمــوســى  »عائلة 
مـــن مـــدن املــمــلــكــة، مــنــهــا تــفــرعــت عــائــات: 
وقرموني،  واحلــوات،  والشفشاوني،  احلراق، 
ــد مــن موسى  وشــقــور، وقــــاق، وأصــلــهــا واحـ
بن امشيش بن أبي بكر، املنحدر من سالة 
إدريـــس األول  بــن  الثاني  إدريـــس  بــن  محمد 
مؤسس الــدولــة اإلدريــســيــة«، واملــصــدر: كتاب 

املغربية«. »العائات 

عن  تتكلم  ــت  زالـ ال  حــســان  صــومــعــة 
نفسها وهويتها بعد 8 قرون من بنائها.. ففي 
 ،2015 سنة  نشره  متمكن  ملــؤرخ  قيم  بحث 
يكون  قد  بـــ»حــســان«،  تسميتها  بــأن  يرجح 
بعظمتها  مبهورون  الوقت  ذلــك  يف  الناس 
»اجلــامــع  ـــ:  ب ينعتونها  فــكــانــوا  وهندستها 
انتقال  فتم  والبهاء(،  احلسن  )من  احلسن« 
»احلسن« إلى جامع حسان، ويف بحث ملؤرخ 
آخر، يصف »حسان« بأنه »مهندس أندلسي 
الصومعة  وتبقى  املسجد«..  قــرب  مدفون 

الشامخة تبحث عن مصدر تعريفها.

ما  إذا  بالشاطئ  الجارية  األشغال  طالت 
أسابيع  خال  أنجزت  التي  باألنفاق  قارناها 
متشعبة  الــجــد  تقنيتها  مــن  بــالــرغــم  قليلة 
ــن هــذه  وبــهــنــدســة راقــيــة، وكــنــا نــتــوخــى م
التدحرج نحو شاطئ  املعتادة،  الدينامية غير 
الفقراء ما دام أنه فقير في تجهيزاته وأنشطته 
وجودة مياه بحره، إلصاحه، إذ يستحيل أن 
تتشرف رماله بـ»تبحيرة« من أحد نواب هؤالء 
أطعمة  بتذوق  يتلذذون  كانوا  الذين  الفقراء، 
وشراب املطعم البلدي على علو طابق مرفوع 
هذا  رمال  على  »املنشورين«  وعن  األرض  عن 
الشاطئ وال تتراءى لهم سوى األمواج وزرقة 
االنتباه  دون  أمامهم  من  البحر  فكان  املياه، 
فيها  »دفــن«  وقد  ورائهم  من  املقبرة  أن  إلى 
مرافق  مكانه  لتبعث  الجماعي،  املطعم  هذا 
وارتواء  إلشباع  وليس  الرباطيني  الصطياف 

بطون الزبناء.
ببشاعة  ــر  نــذّك ونــحــن  ســنــوات   10 فمنذ 
شاطئ الفقراء وبافتقاره إلى الرمال الصالحة 
ــارة لطرد  اإلن وإلــى  املــوازيــة،  األنشطة  وإلــى 
يعتبر  الذي  الشاطئ  هذا  من  الظام  وحشية 
محلية  إذاعة  بإحداث  وطالبنا  العاصمة،  رئة 
هذا  داخــل  مــن  تبث  بـ»املتبحرين«  خاصة 
بعض  فيها  تـــذاع  أن  والتمسنا  الــشــاطــئ، 
اإلشهارات لتمويل فقراتها وجوائزها املحتملة 
في مسابقات يتبارى عليها املصطافون... إلخ.
لبعض  املهداة  املنح  سخاء  نستغرب  وكنا 
الجمعيات التي »على بابكم« مقارنة بامليزانية 

رقم  في حساب  واملسابح  للشاطئ  املخصصة 
برصيد  أرقام  عشرة  إلى  إضافة   ،4121 رمزه: 
ألف درهم، وقد ال تصل   100 مالي ال يتجاوز 
التي  الطريق  لــوعــورة  ربــمــا  الشاطئ  ــى  إل
تؤدي إليه من املدينة العتيقة أو حي املحيط، 
إال  يتسلقه  لن  »جبل«  شبه  وبينه  فبينهما 
القادرون صحيا واملتمتعون بحيوية الشباب، 
وذوي  واملرضى  السن  كبار  من  غيرهم  أمــا 
بمناظر  يتمتعوا  فلن  الخاصة،  االحتياجات 
تحت  من  للعربات  نفق  فتم شق  الرباط،  بحر 
الجبل،  ذلــك  تتحاشى  حتى  األودايـــة  قصبة 
العمالة،  ومجلس  الجماعة  من  نلتمس  لذلك 
كبارا  املواطنني  كل  ولوج  تسهيل  في  التفكير 
وذوي  املــرضــى  منهم  وبــاألخــص  وصــغــارا، 
االحتياجات الخاصة، إلى الشاطئ عبر أنفاق 

تربطه باألحياء املجاورة.
الحمولة  ذات  األمــور  هــذه  مثل  في  وبعد، 
كان  واالستجمامية،  والترفيهية  االجتماعية 
املناسب  الوقت  في  برمجتها  الجماعة  على 
وكلنا  الصيف،  فصل  بداية  مع  جاهزة  لتكون 
بتحويل  تكفل  الذي  امللكي  املشروع  في  أمل 
يليق  للجميع  شاطئ  إلــى  الفقير  الشاطئ 

بمدينة هي عاصمة اململكة. 
املقبلة،  امليزانية  ملشروع  التحضير  وأثناء 
لتلبية  كافية  اعتمادات  برمجة  واجبا  صار 
والــتــراث  الثقافة  عاصمة  شاطئ  حاجيات 
املمرات  في  عراقيل  بــدون  شاطئ  اإلنساني، 

املؤدية إليه أو الرمال املفقودة منه.

أسـرارالصــيف فــي انتــظار إصـالح الشــاطئ
العاصمة

1983، لثاث جماعات يف ذلك  انتخابات يونيو  منحت 
الوقت، مجالس نفذت إليها سيدتان: آمنة املسعودي نائبة رئيس 
والراحلة خديجة بدوري، مستشارة  اليوسفية،  مجلس جماعة 
يف جماعة حسان، ومن مت كانت االنطاقة لسيدات الرباط يف 
ميدان كان حصريا على الرجال، وانتظرنا بعد ذلك 10 سنوات، 
لينتخب ناخبو حومتي احمليط والعكاري امرأة نائبة يف مجلس 
ــتـــداب اجلــمــاعــي  ــاذة لــطــيــفــة جــبــابــدي، ويف االنـ ــتـ ــواب، األسـ ــنـ الـ
االنتخابية،  املــنــاصــب  نحو  »زحــفــهــا«  يف  ــرأة  املـ تستمر  الــســابــق، 
زخنيني  سعاد  اجلهة،  يف  املقاطعات  وأغنى  أكبر  رئاسة  فتنتزع 

يف حسان وبديعة بناني يف أكدال الرياض.
انتخابات سيطر  »غــزوات«  يف  املنتصرات  الفاحتات  إذن،  هن 
»الغنائم«  يقتسم  فيما مضى  كان  الذي  الذكوري  اجلنس  فيها 
وال  املجتمع،  مــن  الــثــانــي  للنصف  اعــتــبــار  أدنـــى  دون  بينه  فيما 
كانت  وإذا  املــاضــيــة،  االستحقاقات  حلت  حتى  الناخبة،  للقوة 
بــــوادر تــقــهــقــر الــنــخــبــة احلــاكــمــة ملـــا راكــمــتــه مـــن أخـــطـــاء، فــإن 
الــنــتــيــجــة حــتــمــا كــانــت تـــأديـــة الــثــمــن وقـــبـــول حــكــم الــنــاخــبــن 
املــطــالــبــة بالتغيير والــتــجــديــد، وبعد  يــتــوقــفــوا عــن  الــذيــن لــم 
إعان النتائج، كان التغيير وغاب التجديد إال يف حالة امرأة 
مهدت  بعدما  مــرة  ألول  اجلماعية  االنتخابات  »غــزوة«  دخلت 
»الائحة«،  لتدخله عن طريق  النواب  باب مجلس  بطرق  لها 
فكانت رمبا - وهذا سر نكشف عنه ألول مرة - تخطط لرئاسة 
ــازداد هـــذا الــطــمــوح عــنــدهــا بــعــد اإلعــــان الــرســمــي  ــ مــقــاطــعــة فـ
النتائج، وظــهــور أســمــاء ذكــوريــة لها وزنــهــا وحــمــولــة ثقيلة  عــن 
لتجاربها يف الــتــدبــيــر احملــلــي، وتــوفــرهــا عــلــى شـــرط واحـــد من 
بـــدون األهـــم وهــو التجديد، ورمبـــا هــذا ما  التغيير  الــشــرطــن: 
يتوفر  »كواليسه« عن مرشح  البحث يف  إلى  املعني  احلــزب  دفع 
لها  يسبق  لم  سيدة  فكانت  والتجديد،  التغيير  الشرطن:  على 
أســرة متجذرة  إلى  تنتمي  كانت  وإن  املهام اجلماعية  أن مارست 
االنتماء إلى هذه املهام، وأول من تفاجأ بترشيحها يف الرئاسة، 
اعتبروه  واملنتخبون،  الرباطي  احمللي  الــرأي  بينما  نفسها،  هي 
عاديا أن تتولى سيدة رئاسة مجلس جماعة العاصمة كأول امرأة 

رباطية تنتزع من الرجل قيادة قاطرة املدن املغربية الرباط.
»دهشة«   - دخــول  نقول  ال  حتى   - »اقتحام«  فلكل  وبالطبع، 
وهـــفـــوات حلــد اآلن لــم تــصــل إلـــى صــنــف األخـــطـــاء، ويــجــب أال 
تقع، ألن املنصب تترتب عليه مسؤوليات جسيمة يف مدينة هي 
العاصمة السياسية للمملكة ومقر لعيون وآذان املجتمع الوطني 
والدولي، وكل هفوة هي مبثابة هزة أرضية تتعرض لها بالدرجة 
األولى الهيئة احلزبية التي قدمتها ورشحتها وزكتها، وبالدرجة 
واإلسامية وصانعة  اإلفريقية  الثقافة  الثانية، سمعة عاصمة 
والــتــي جماعتها مؤثثة  ــرواد،  ــ والـ والــنــقــبــاء  الــعــمــداء  الــعــبــاقــرة 
مبجالس تعاقبت عليها سيدات مهدن الطريق بساسة لدخول 
عهد جديد، عهد املرأة القائدة للشؤون البلدية، والناطقة باسم 
السكان كافة، واحلاملة لشرف النيابة عن سيدات رائدات العمل 
اجلماعي يف املدينة التي تترأسها، واملسؤولة عن احلفاظ على 
فنحن  جليلة،  وأعــمــال  مشرف  صيت  من  العاصمة  حققته  ما 
لذلك  املغربية،  السياسة  عــش  رحــاب  يف  ومنتخبون  مواطنون 
كتبنا بحبر هذه السياسة وبفكرها الذي يلمح وال يلّوح، اعتبارا 

واحتراما للثقافة السياسية.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

رائدات العمل 
الجماعي يف 

الرباط

صورة التقطت سنة 1997 ألعضاء اللجنة اإلقليمية املكلفة بتتبع االنتخابات يف العاصمة، 
وتتكون من األساتذة: هاشم العلوي الرئيس األول ملحكمة االستئناف، عبد اهلل العلوي الكاتب 

العام للوالية، والحسن بنعمر مدير الشؤون الداخلية، وممثلي األحزاب املمثلة يف البرملان: 
إدريس لشكر، العربي الشرقاوي، محمد هرندي، أحمد بالبايتة، وعبد القادر تاتو، وقد كانوا 

مدرسة يف التكوين السياسي أطال اهلل أعمارهم.  

لم تعد الرياضة مجرد لعبة للياقة 
البدنية أو فرجة خاصة بالشباب كما 
كانت قبل احتوائها من طرف وزارة 
ولكنها  والتعليم،  الوطنية  التربية 
الدبلوماسية  قنوات  من  قناة  صارت 
اململكة  منها  جعلت  التي  العاملية 
في  تخضع  ريــاضــيــة،  دبلوماسية 
تأطيرها وتسييرها إلى دبلوماسيني 
علومها  فــي  متخصصني  محنكني 
ومدربني على القيادة في تضاريسها 
كــبــوات  ــن  م مستفيدين  الـــوعـــرة، 
كأس  تنظيم  في  القدم  كرة  ترشيح 
الصورة  فتغيرت  بمملكتنا،  العالم 
النمطية أوال ألجهزة الجامعة الراعية 
لهذه الرياضة الشعبية التي يقودها 
دبلوماسي رياضي محنك في تحليل 
الرياضيات  شيفرات  وفــك  ــام  األرقـ
وتكوينه،  مهنته  هي  التي  املتشعبة 
فهو حارس أموال املغاربة واملخطط 
ألعطاب  واملعالج  اململكة،  مليزانية 
العشوائية  في  غارقة  ظلت  رياضة 
و»الحكرة«  واالنتهازية،  واالرتجال 
اإلقليمية  املنظمات  مــن  الــعــارمــة 
والدولية املقررة في رياضة معشوقة 
الرجل  فانطلق  املغربية،  الجماهير 

اإلصاح  إلى  املؤدية  الطرقات  يشق 
الرياضي وال إصاح بدون نفوذ قوي 
من تلك املنظمات، والبقية تعرفونها. 
إلى  الرياضة  »رحيل«  والحظتم 
القريب  في  تحظى  وقــد  التعليم، 
كتابة  بــهــا:  الــائــقــة  بمؤسستها 
مسار  وهــذا  الرياضة،  في  الدولة 
الــتــحــضــيــر مللف  يــوحــي بــجــديــة 
كأس  الستضافة  اململكة  ترشيح 
 ،2034 لسنة  القدم  كرة  في  العالم 
لوحدها،  معنية  اململكة  تكون  ولن 
في  ملكانتها  إفــريــقــيــا،  كــل  ولــكــن 

وحيدة  كمملكة  الــســمــراء  الــقــارة 
أن  يمكن  بذلك  وهي  ترابها،  على 
تستحق لقب »اململكة اإلفريقية« ما 
يرصع  تاريخي  تاج  صاحبة  دامت 
األوروبي،  القطب  أمام  القارة  رأس 
وريثما تتقدم اململكة املغربية بملف 
مدينة  و14  الرباط  فإن  ترشيحها، 
بناء  أشغال  فيها  ستنطلق  أخرى، 
كبار  ماعب  بمواصفات  ملعبا   15
وعلمنا  العاملية،  الرياضية  األندية 
ستتولى  الشقيقة  قطر  دولــة  أن 
مشروع  تمويل  مؤسساتها  إحدى 

في  إنجازه  املنتظر  التحفة  امللعب 
الرباط، وفي هذه اإلمارة  العاصمة 
املــقــبــل،  ــخــريــف  ال فــي  ستنطلق 
السنة،  لهذه  العالم  كأس  فعاليات 
ومن حظنا سيكون املنتخب الوطني 
املغربية  بالجماهير  معززا  مشاركا 
الخليجية  إلى اإلمارة  التي ستحج 
املغربي  الفريقني  ودعــم  لتشجيع 
والقطري، ولشكر أمير وشعب قطر 
العزيز على مساندتهم املعلنة وغير 

املعلنة لنصرة قضايانا الوطنية.
إذن، عهد جديد اعتنقته الرياضة 
التربية  على  باالستناد  املغربية 
والدبلوماسية  والــكــفــاءة  والعلم 
الرياضية التي - دون شك - ستؤتي 
أكلها في القريب بنيل شرف تنظيم 
حوالي  منذ  املغاربة  كل  راود  حلم 
نهائيات  احتضان  حلم  سنة،   40

كأس العالم في كرة القدم.
بالعرس  ونحتفل  نفرح  واليوم، 
ــل فـــي اإلمــــارة  ــب ــق الـــريـــاضـــي امل
أن  فــي  ــب  ري ال  وغـــدا  الخليجية، 
باحتضان  سيبتهجون  القطريني 
اململكة اإلفريقية للمهرجان الكروي.
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أسبوعيات كريم إدبهي

تهــنئة ملكــية لألبــطال

سأستفيد من عطلة سأظل فيها طيلة شهر يف البوسنة
الناخب الوطني خاليلوزيتش

كن غير بقيتي بال ما ترجع.

األندية التهمت 20 مليار سنتيم من العصبة االحترافية
الصباح

ما باين عليهم والو، غير كيشكيو...

خاليلوزيتش يرفض الرحيل ومتشبث مبنصبه
مواقع

ما مفاكش، بت نبت، اللي فجهدكم ديروه..

الناصيري قرر ترك العصبة
األخبار

زوينة للوداد!!

الديربي استنزف مجهود العبي الرجاء
المدرب الطاوسي )الُمقال(

لفربول  )أي  »امليرسيسايد«  ديــربــي  لعبتي  وجــهــك،  يعطينا  اهلل 
ضد إيفرتون(

الالعب فجر يلتحق باحلارس احملمدي يف الوحدة السعودي
وكاالت

الراحة واللعاقة وباغيني ميشيو لكأس العالم

ليس سهال النجاح كمدرب يف املغرب
برجي العب الوداد سابقا

سير إلجنلترا وّل هولندا.

»كورونا« تضرب طاقم خاليلوزيتش
الصباح

أما هو »راس الصخرة« ما َصْوَرات منو والو..

العبون يهربون للسعودية »فابور«
الصباح

حتى »مش« ما كيهرب من دار العرس...

ثالثي الرجاء )فهمي وملباركي وأبو شروان( يبعد العامري 
والطاوسي عن النسور

األخبار
»تعانقو بجوج ومشاو«..

للمرة الثانية على التوالي

على هامش تجديد الثقة في رئيس الجامعة لوالية ثالثة

»كـتـــخلـع« لـقـــجع  فـــوزي  حصيـــلـة 
الجمع  منتظرا، وخالل  كان  كما   ...
امللكية  الجامعة  عقدته  الــذي  العام 
املغربية لكرة القدم، مؤخرا، تم تجديد 
لقجع،  ــوزي  فـ فــي  بــاإلجــمــاع  الثقة 

املرشح الوحيد لوالية ثالثة.
تصريحاته  في  أكد  الجامعة  رئيس 
ــرورة  ــى ضــ ــل لــوســائــل اإلعــــــالم، ع
االســتــمــرار فــي الــعــمــل، وتــأكــيــد كل 
القدم  كــرة  حققتها  التي  النجاحات 
ليس  األخيرة،  السنوات  في  الوطنية 
واملنتخبات  ــديــة  األن مستوى  على 
املستوى  عــلــى  أيــضــا  ــل  ب فــحــســب، 
دور  بتفعيل  ــك  ــ وذل ــي،  املــؤســســات
رسمي  وبشكل  الرياضية،  الشركات 
ابــتــداء مــن املــوســم الكروي  وجــدي، 

القادم.
ــأن احــتــضــان املــغــرب  وأضــــاف بـ
إناث  لألمم  إفريقيا  كــأس  لنهائيات 
مدى  يــؤكــد  ــاري،  ــج ال الشهر  ــالل  خ
الجاللة  صاحب  يوليه  الذي  االهتمام 
الفعال  ــا  ــ ودوره املــغــربــيــة،  لــلــمــرأة 
يشهده  الــذي  التنموي  املسلسل  في 

املغرب في جميع املجاالت.
أما عن اآلفاق املستقبلية والتحديات 
على  القدم  كــرة  جامعة  تنتظر  التي 

املنتخب  تأهل  فهي  القريب،  ــدى  امل
كأس  نهائيات  إلــى  إنـــاث  املــغــربــي 
منتخب  تأهل  إلى  لينضاف  إفريقيا، 
نهائيات  إلــى  إنــاث  سنة   17 من  أقــل 
الهند،  ستحتضنها  التي  العالم  كأس 
لألمم  إفريقيا  بكأس  الفوز  أن  كما 
ــذي غـــاب عــنــا مــنــذ سنة  ــ رجـــال وال
1976، يعتبر من األوليات التي تعمل 
في  منوها  تحقيقها،  على  الجامعة 
الرياضي  الوداد  بإنجاز  الوقت  نفس 
لألندية  األبطال  عصبة  بكأس  بفوزه 
ونهضة  تاريخه،  في  الثالثة  للمرة 
للمرة  اإلفريقي  االتحاد  بكأس  بركان 

الثانية.

حصيلة لقجع 
فعال »كـتخلع«

والتاريخ  الواقع  أن  كما  لألمانة، 
الجامعة  رئيس  فإن  ذلك،  على  يشهد 
فوزي  الــقــدم،  لكرة  املغربية  امللكية 
الــرؤســاء  أحــســن  مــن  يعتبر  لقجع، 
ــة منذ  ــم ــه امل ــذه  ــ ــوا ه ــولـ تـ ــن  ــذيـ الـ
إيجابية  الجد  وحصيلته  االستقالل، 

تشهد له بذلك.
فمنذ توليه زمام األمور سنة 2014، 
الفهري  الفاسي  علي  الرئيس  عوض 
الغير مأسوف على إقالته، قام رئيس 
الجامعة بالعديد من األوراش، كسهره 
ــالح  الــشــخــصــي عــلــى تــرمــيــم وإصـ
على  الكروية، وحرصه  املالعب  معظم 
واليته  عرفت  كما  بالتكوين،  االهتمام 
على  املغربية  لألندية  القوية  العودة 
نادي  فــاز  حيث  اإلفريقية،  الواجهة 
بعصبة  مــرتــن  ــاضــي  ــري ال ــوداد  ــ الـ
اإلفريقي،  »السوبر«  وبكأس  األبطال، 
مناسبتن  فــي  الــرجــاء  فريق  ــوج  وت
ــاف«، ومـــــرة بــكــأس  ــ ــكـ ــ بـــكـــأس »الـ
من  تمكن  بركان  ونهضة  »السوبر«، 
اإلفريقي  االتحاد  كــأس  بلقب  الفوز 
الرجاء  ــوز  ف ــى  إل بــاإلضــافــة  مــرتــن، 
بكأس محمد السادس لألندية البطلة.

املنتخب  ــوز  ف واليــتــه  عــرفــت  كما 
مرتن،  بـ»الشان«  للمحلين  املغربي 
دون أن ننسى طبعا املنتخب املغربي 
الفائز  الــقــاعــة،  ــل  داخـ ــقــدم  ال لــكــرة 
العرب  كأس  ولقبي  إفريقين  بلقبن 
وتأهله إلى الدور الثاني في مونديال 
األنــديــة  ألعـــرق  وتــحــديــه  ليتوانيا، 

الــعــاملــيــة، كــالــبــرتــغــال واألرجــنــتــن 
والبرازيل.

رئيس  أول  لقجع  فوزي  يعتبر  كما 
واليته  خالل  الوطني  املنتخب  تأهل 
كأس  لنهائيات  متتاليتن  ملــرتــن 

العالم، روسيا 2018 وقطر 2022.
في  بالغنا  بأننا  يــقــال  ال  وحــتــى 
فال  اإليجابية،  النقط  عــن  الحديث 
بعض  على  األضـــواء  نلقي  أن  بــأس 
السلبيات التي لم تتجاوزها الجامعة 

بنهائيات  الفوز  رأسها  وعلى  بعد، 
املنتخب  وتأهيل  لألمم،  إفريقيا  كأس 
في  فشل  ــذي  وال لألوملبياد  الوطني 

تحقيقه في أكثر من مناسبة.
لقجع  فوزي  العموم، فحصيلة  على 
جد  ــدم،  ــق ال كــرة  جامعة  رأس  على 
إيجابية، ونتمنى أن يحقق في القادم 
بما  املرسومة،  األهداف  كل  األيام  من 
فيها الظهور الجيد والقوي للمنتخب 

املغربي في مونديال قطر 2022.

قبل نهاية البطولة بدورة واحدة 

اللـقب 22 لوداد األمة
املنتخب  غــــرار  ــى  عــل  ...
للمرة  تــأهــل  ــذي  الـ املــغــربــي 
الثانية على التوالي لنهائيات 
الكرة  ومنتخب  العالم،  كأس 
املــصــغــرة الــفــائــز هــو اآلخــر 
العرب،  بكأس  الثانية  للمرة 
الرياضي،  الوداد  فريق  تمكن 
انتهاء  مــن  دورة  بعد  وعلى 
الفوز  مــن  املــغــربــي،  ــدوري  الـ
ملوسمن  الوطنية  بالبطولة 

متتالين.
كله  موسم  في  كبير  إنجاز 
للفريق  ــاب  ــق وأل ــتــصــارات  ان
بكأس  مؤخرا  املتوج  األحمر، 
البطلة  لألندية  األبطال  عصبة 
للمرة الثالثة في تاريخه الحافل 
باللقب  يفوز  باأللقاب، وها هو 
رقم 22، والثاني على التوالي، 
الذي انتظره عشاق وداد األمة 
فاز  حينما  وبالضبط  سنة،   31
بنعبيشة،  الــديــن،  فخر  جيل 
ببطولتن  النيبت...  الــداودي، 
 1990 متتاليتن خالل موسمي 
ــدرب  امل إشـــراف  تحت  و1991 
يوري،  سيباستيان  األوكراني 
والعنيد  املقتدر  املدرب  هو  ها 
وليد الركراكي، يسير على نفس 
فوزه  بعد  تجاوزه  بل  النهج، 

عصبة  بكأس  املوسم  نفس  في 
آخر،  تحدي  له  ليبقى  األبطال، 
للمرة  اللقب  بهذا  الــفــوز  هــو 
غرار  على  التوالي  على  الثالثة 
البطاش  مصطفى  املرحومن 
حققا  اللذين  الخلفي،  ومحمد 
 1977-1976 مــواســم  فــي  ذلــك 

و1978.
ــق الـــــوداد الــريــاضــي  ــري ف
فريق  على  ثقيال  ضيفا  حــل 
سعى  الــذي  وجــدة،  مولودية 
بانتصار  ــلــخــروج  ل ــدا  ــاه ج
يــســاعــده عــلــى الـــهـــروب من 
فريق  بينما  الخطر،  منطقة 
ــان في  ــاضــي كـ ــري ــوداد ال ــ الـ
حاجة إلى نقطة وحيدة للفوز 
الدورة  انتظار  دون  بالبطولة 

األخيرة.
الــفــريــق الـــوجـــدي خــاض 
أن  واســتــطــاع  قوية  مــبــاراة 
يباغت فريق الوداد الذي كان 
غائبا، وسجل هدفن جميلن 

في الجولة األولى.
الفريق البيضاوي دخل في 
مغاير،  بوجه  الثاني  الشوط 
مطلقة،  ســيــطــرة  وســيــطــر 
الفرص  من  العديد  وأضــاع 
أن  كما  للتسجيل،  السانحة 

الحارس قام بمباراة بطولية.
تضاعف  الوقت،  مرور  مع 
الضغط على الفريق الوجدي، 
الذي سرعان ما استسلم أمام 
ــن،  ــودادي ال وعــزيــمــة  ضغط 
تسجيل  مــن  تمكنوا  الــذيــن 

هدفن بواسطة كل من هداف 
مبينزا  الــوطــنــيــة  الــبــطــولــة 
لينتهي  تسومو  ومــواطــنــه 
اإليجابي  بالتعادل  اللقاء 
الوداد  فريق  وليعود   ،)2-2(
التي  الثمينة  النقطة  بتلك 
أفاضت كأس البطولة رقم 22 

لهذا النادي املرجعي.
الرياضي  ــوداد  ــل ل هنيئا 
بموسمه االستثنائي، وهنيئا 
والــرائــع  الكبير  لجمهوره 
هــذه  كـــل  وراء  كـــان  الــــذي 

اإلنجازات.

الثانية  للمرة  التتويج  بعد 
على التوالي بكأس العرب التي 
بعث  السعودية،  احتضنتها 
محمد  املــلــك  الجاللة  صــاحــب 
للمنتخب  بــرقــيــة  ــادس،  ــسـ الـ
الــذي  لـــ»الــفــوتــســال«  املغربي 
ــي  ــعــراق ــره ال ــظــي ــى ن ــل ــاز ع ــ ف
بثالثية نظيفة، هنأ فيها جميع 
الــفــريــق، مــن العبن  مــكــونــات 

الجامعة  ومسيري  تقنية  وأطر 
القدم،  لكرة  املغربية  امللكية 
الفني  بـــاألداء  جاللته  مشيدا 
أظهروه  وبما  لالعبن،  الرفيع 
وتنافسية  رياضية  روح  مــن 
عــالــيــة خـــالل هـــذه الــبــطــولــة، 
املتميزة  لإلنجازات  وتأكيدهم 
التي ما فتئوا يحققونها عربيا 

وإفريقيا ودوليا.

الــعرب األســود أبطــال 

المنتخب المغربي داخل القاعة الفائز بكأس العرب

النقطة التي أفاضت 
البطولة كأس 
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كيف تزعمت 
المافيا محاولة 

العالقة  تسميم 
بين المغرب 
والبلـــــــــدان 
اإلفريـــــقية 

األطلسي  شمال  حلف  ))ناقش 
توسيع  ــرة،  ــ م ألول  )الـــنـــاتـــو(، 
ثغري  ليشمل  العسكري  تحالفه 
سبتة ومليلية املحتلتني، حسب ما 
القناة الحكومية اإلسبانية  نشرته 
إعداده  إلى  أشارت  التي   ،RTVE
مناقشة  يــرتــقــب  ــة  ــي أول مــســودة 
املنعقدة  الــقــمــة  ــي  ف تفاصيلها 
بمدريد..  الجاري  األسبوع  خالل 
وتبعا للمصدر اإلعالمي اإليبيري، 
تتطرق املسودة األولية إلى الدفاع 
ــي  ــادة« ووحــــدة أراضـ ــيـ عــن »سـ
هذه  أن  معتبرا  املحتلني،  الثغرين 
إلى  عديدة  رسائل  توجه  الخطوة 
على  التأكيد  خــالل  مــن  روســيــا، 
السياسات  األوروبية ضد  الوحدة 
بوتني(  ــى  إل )نسبة  البوتينية 
ــادة  امل وتنص  الــعــجــوز،  بــالــقــارة 
السادسة من املعاهدة املذكورة، على 

حماية دول »الناتو« من أي عدوان 
خارجي أو هجوم مسلح قد يشمل 
أو  بأوروبا،  التحالف  أطراف  أحد 
أمريكا الشمالية، أو منطقة تركيا، 
ملنطقة  الخاضعة  الجزر  إحدى  أو 
منطقة  في  األطـــراف  أحــد  سيادة 
موقع  )املصدر:  األطلسي((  شمال 
يونيو   27 ــنــني  اإلث هــســبــريــس/ 

.)2022
يخوض  ــذي  ال »الــنــاتــو«،  حلف 
ــا  ــد روســي حـــربـــا بــالــوكــالــة ضـ
حسب  ــا،  ــيـ ــرانـ أوكـ بــاســتــعــمــال 
يناقش  الذكر،  سالفة  القصاصة 
التراب  داخل  إلى  امتداده  توسيع 
احتج  أو  تحرك  أحد  وال  املغربي، 
نظرا  املستفز،  التصرف  هذا  على 
لتعقيدات املرحلة)..(، التي زادتها 
أرض  عــلــى  املسجلة  املــعــطــيــات 
املــرة  هــي  فــهــذه  تعقيدا،  الــواقــع 

قــوات  فيها  تــدخــل  الــتــي  ــى  األولـ
ــن الــوطــنــي ورجـــال الــقــوات  األمـ
العمومية في مواجهة مباشرة مع 
باألسلحة  مدججة  باملئات  جحافل 
والهراوات، اختارت التوجه بشكل 
السياج  إلى  وهستيري  جماعي، 
إسبانيا  بنته  الـــذي  »الــوهــمــي« 
حول مليلية، يوم الجمعة املاضية، 
»اقتحامها  وكان الهدف املعلن هو 

بالقوة«.
ــنــظــر عـــن املــعــطــيــات  بــغــض ال
املغرب  بإمكان  يكن  لم  التاريخية، 
مواجهة  دون  متفرجا  ــوقــوف  ال
ــة كــبــيــرة مـــن املــقــاتــلــني  »عــصــاب
ــك أن  واملــهــاجــريــن الــســريــني«، ذل
الحديث  من  بكثير  أكبر  الجريمة 
يمكن  وال  اإلنسانية،  املعطيات  عن 
املهاجمني  مــن  حــشــد  مــواجــهــة 
الــذي  األمـــر  وهــو  باالستعطاف، 

عنها  عبرت  التي  الصرامة  يبرر 
املغرب،  في  العمومية  السلطات 
وقد صرح واحد من املهاجمني على 
مليلية قائال: »جئنا لنقاتل القوات 

املغربية«.
بالنسبة  قتالية  عملية  إذن،  هي 
لكن  املهاجرين،  مــن  الــنــوع  لهذا 
خصوم  خــاصــة  الــجــهــات،  بعض 
البعض  إقناع  يحاولون  املغرب، 
في  اإلنسانية«  »الــدواعــي  بفكرة 
إلدانة  قرارات  الستصدار  محاولة 
القوات املغربية، لكن كم من الغباء 
يجب أن يتمتع به املرء لكي يعتبر 
أن اجتماع مئات املهاجرين بمئات 
»الزراويط« و»الهراوات«، والتوجه 
بشكل مباشر للدخول في مواجهة 
املغربي،  األمن  قوات  مع  مباشرة 

تم  مــجــرد صــدفــة؟ كيف  ــان  ك
االجــتــمــاع؟  لــهــذا  التحضير 

سبتة ومليلية، مدينتان مغربيتان محتلتان من طرف إسبانيا، وهما جزء ال يتجزأ من التراب الوطني، لكن الذين 
يحبون قراءة األخبار وتحليل األحداث، سيجدون أنفسهم في الفترة األخيرة أمام معطيات غير مسبوقة بالتزامن 
مع استمرار الصراع بين الغرب )أوكرانيا هي ساحة الحرب( وروسيا، التي تنتمي للمعسكر القوي الذي تقوده 

الصين، في هذا الصدد، يمكن قراءة األحداث من خالل القصاصات التالية:
سعيد الريحاني إعــداد :

ما بعد حادث االعتداء على قوات األمن في مليلية  

إخباريتحليل 

محاوالت اقتحام سياج مليلية
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ومن يقوده؟ إذن، ال يعقل أن يتحرك 
القوة  »جيش« بهذا الحجم وبهذه 

والشراسة في نفس التوقيت)..(.
حصل  ــا  ملـ تــفــســيــر  ــوى  ــ أقـ إن 
الــذي  هــو  املاضية،  الجمعة  يــوم 
الحكومة  رئيس  لسان  على  ورد 
الذي  سانشيز،  بيدرو  اإلسبانية، 
عن  مسؤول  ثمة  كــان  ))إذا  قــال: 
التي  املافيات  فهي  حــدث،  ما  كل 
الشق  أن  رغــم  بالبشر((،  تتاجر 
سانشيز  تصريحات  مــن  الثاني 
كان  املغاربة، حيث  بإغضاب  كفيل 
»وحــدة  على  هــجــوم  عــن  يتحدث 
ذلك،  عكس  الحقيقة  لكن  ــاده«،  ب

وال مجال ملناقشتها اآلن)..(.
يوم  األنــبــاء  وكـــاالت  قالت  ــد  وق
))أفادت  يلي:  ما  املاضية  الجمعة 
السلطات املحلية ملحافظة الناظور، 
غير  املهاجرين  مــن  مجموعة  أن 
بلدان  من  املتحدرين  النظاميني 

أقدمت  الصحراء،  جنوب  إفريقيا 
عملية  على  الجمعة  يــوم  صباح 
خال  مــن  مليلية  ملدينة  اقتحام 
الحديدي  السياج  تسّلق  محاولة 
ومليلية.  الــنــاظــور  مدينتي  بــني 
فــي بيان  الــســلــطــات،  وأوضــحــت 
القوات  تدخل  أثناء  في  أنــه  لها، 
العملية  هــذه  إلحــبــاط  العمومية 
إلى  املهاجرين  لجوء  شهدت  التي 
أساليب جد عنيفة، ُسّجلت إصابات 
القوات  هــذه  أفـــراد  مــن   140 بــني 
من  الــخــطــورة،  متفاوتة  بــجــروح 
فيما  خطيرة،  حاالت  خمس  بينها 
املهاجرين،  بني  إصابة   76 ُرصدت 
من بينها 13 بليغة، وُسّجلت كذلك 
فيما  املهاجرين،  من  خمسة  وفاة 
السياج..  أعلى  من  بعضهم  سقط 
كــافــة،  ــني  ــصــاب امل أن  ــت  ــافـ وأضـ
القوات  صفوف  في  أكانوا  ســواء 
املهاجرين،  بني  من  أم  العمومية، 

في  الحساني  إلى مستشفى  ُنقلوا 
مدينة الناظور واملركز االستشفائي 
لتلقي  وجدة  مدينة  في  الجامعي 
الازمة((  والعاجات  اإلسعافات 

)املصدر: العربي الجديد(.
لكن  القصاصات،  حيث  من  هذا 
عطلة نهاية األسبوع عرفت انتشارا 
تؤكد  مرعبة،  لفيديوهات  كبيرا 
قوات  بني  كبيرة  مواجهة  حصول 
األمــن ومــئــات املــهــاجــريــن، ولــوال 
العديد  لكان  األمــن  قــوات  صرامة 
منهم في عداد املوتى، خاصة وأن 
بالدخول  األوامر  تلقوا  املقتحمني 
فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مــع قــوات 
األمن، وليس التركيز على محاولة 
االقــتــحــام كــمــا حــصــل فــي مــرات 

سابقة)..(.
ملعرفة أبعاد أي حدث، ينبغي طرح 
املستفيدة  الجهات  حول  السؤال 
من ذلك، والجواب عن هذا السؤال، 

التي  الطريقة  إلى  ننظر  أن  يكفي 
غــطــت بــهــا بــعــض الــجــهــات هــذا 
عدو  أكــبــر  أن  شــك  وال  ــحــادث،  ال
املهاجرين  مــســألــة  فــي  للمغرب 
في  حتما  املتورطة  الجزائر،  هو 
يتم  حيث  حدودها،  على  التراخي 
بل  الحدود،  حراسة  في  التراخي 
الجزائر  في  الرسمية  الجهات  إن 
نحو  املهاجرين  نقل  عملية  ترعى 
الحدود املغربية، لذلك ال غرابة أن 
مغربية،  دبلوماسية  مصادر  تؤكد 
تسللوا  مــدربــني  ))مهاجرين  أن 
عبر الجزائر هم الذين وقفوا وراء 
العنف  إن  حيث  الهجوم،  عملية 
املفرط للمهاجمني يشير إلى وجود 
وقادة  التنظيم،  من  عال  مستوى 

ذوي  من  ومدربني  متمرسني 
الخبرة في مناطق النزاع((.

الجـزائر تـتـزعم حمـلة ضـد المغـرب 
الستـغـالل حـادث ملـيلية 

حلف »الناتو«، الذي 
يخوض حربا بالوكالة 

ضد روسيا باستعمال 
أوكرانيا، يناقش توسيع 

امتداده إلى داخل التراب 
المغربي، وال أحد تحرك 

أو احتج على هذا التصرف 
المستفز، نظرا لتعقيدات 

المرحلة)..(، التي زادتها 
المعطيات المسجلة على 

أرض الواقع تعقيدا، فهذه 
هي المرة األولى التي 
تدخل فيها قوات األمن 
الوطني ورجال القوات 
العمومية في مواجهة 

مباشرة مع جحافل 
بالمئات مدججة باألسلحة 
والهراوات، اختارت التوجه 

بشكل جماعي، وهستيري 
إلى السياج »الوهمي« 

الذي بنته إسبانيا حول 
مليلية، يوم الجمعة 

الماضية، وكان الهدف 
المعلن هو »اقتحامها 

بالقوة«.

هذا من حيث القصاصات، لكن عطلة نهاية األسبوع عرفت انتشارا 
كبيرا لفيديوهات مرعبة، تؤكد حصول مواجهة كبيرة بين قوات 

األمن ومئات المهاجرين، ولوال صرامة قوات األمن لكان العديد 
منهم في عداد الموتى، خاصة وأن المقتحمين تلقوا األوامر 

بالدخول في مواجهة مباشرة مع قوات األمن، وليس التركيز على 
محاولة االقتحام كما حصل في مرات سابقة)..(.
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ويا لها من خطورة املوقف عندما 
في  مــدربــن  قــادمــن  عــن  نتحدث 
أن  يعني  ما  وهو  النزاع،  مناطق 
مرتزقة،  تواجه  كانت  األمن  قوات 
بالتأكيد  يكون  لن  املرتزقة  وهدف 
إثارة  بل  مليلية،  نحو  العبور  هو 

الفتنة في البالد ككل)..(.
أكثر  يعرفون  أنفسهم  األفارقة  إن 
من غيرهم خطورة هذه املشاهد.. فقد 
املعتمدون  األفارقة  السفراء  اجتمع 
في الرباط، مع مسؤولن في وزارة 
تصريح  عنه  تمخض  الخارجية، 
الدبلوماسي  السلك  عميد  به  أدلى 
ــكــامــيــرون  ــر ال ــي اإلفـــريـــقـــي وســف
بــاملــغــرب، مــحــمــدو يــوســفــو، عبر 
الذي  لالقتحام  ))شجبه  عن  فيه 
قانونين  غير  مهاجرون  عليه  أقدم 
أن  مؤكدا  الناظور،  مستوى  على 
كما  يقفون،  األفارقة  الدبلوماسين 
إلى  املاضي،  في  الحال  عليه  كان 
جانب السلطات املغربية لوضع حد 
نحن  قائال:  وتابع  الوضع..  لهذا 
جانب  إلى  املاضي،  في  كما  نقف، 
لهذا  حد  لوضع  املغربية  السلطات 
وال  بلداننا  يشرف  ال  الذي  الوضع 
ونحن  عام،  بشكل  إفريقيا  يشرف 
الجاللة  صاحب  ملواكبة  مستعدون 
حل  إليجاد  الــســادس  محمد  امللك 
أن  مضيفا  الهجرة،  لقضية  دائــم 
الــســلــك الــدبــلــومــاســي اإلفــريــقــي 
املغرب  مــع  للعمل  استعداد  على 
البلدان  مع  الجهود  تنسيق  بغية 
مع  نعمل  قائال:  ــد  وأك اإلفريقية، 
تحسيس  ليتم  املغربية  السلطات 
مواطنينا بأن املغرب ال يقوم سوى 
التشجيع  وبــأن  أراضيه،  بحماية 
على الهجرة غير القانونية أمر غير 
ممكن(( )املصدر: موقع اليوم 24(.
تقع  أن  املؤسف  من  أنه  شك  وال 
هذه األحداث في املغرب وهو البلد 
اإلفريقي الوحيد دون جيرانه، الذي 
منذ  امللكية،  الرعاية  فيه  شملت 
املهاجرين  من  اآلالف   ،2014 سنة 
تسوية  من  تمكنوا  الذين  األفارقة 
أنه  كما  املغرب،  داخل  وضعيتهم 
العنصرية  عن  للحديث  مجال  ال 
تجاه األفارقة في بلد مثل املغرب، 
وهم  األفارقة  مالحظة  يمكن  حيث 
أسواقهم  املغاربة  مع  يقتسمون 
ودون  بــســالســة،  عيشهم  ولقمة 
أدنى مشاكل، وهو التسامح املقلق 

لخصوم املغرب.
فيه  انصب  الــذي  الوقت  فـ))في 
هجرة  تدبير  على  املغرب  اهتمام 
على  واالنكباب  بالخارج،  مواطنيه 
تستجيب  عمومية  سياسة  إعــداد 
الدعم  لهم  ويــوفــر  لحاجياتهم، 
من  يعترضهم  ما  أمــام  ــؤازرة  واملـ
أمام  االستقبال  بلدان  في  مشاكل 
مــوازاة  فــي  ــاج،  ــدم االن صعوبات 
كهوية،  باملغرب  ارتباطهم  ضمان 
ــن طــريــق خلق  ــم، ع ــي ــن، وق ــ ووط
تعنى  دستورية  مؤسسات  وإنشاء 
بذلك، فإن موقع املغرب الجغرافي، 
القريب من أوروبا، وطباع املجتمع 
نقطة  جعلته  املتسامح،  املغربي 

جذب ومسار مفضل لدى املهاجرين 
غابات  في  الذين تجمعوا  األفارقة، 
ــرق  مــحــيــطــة بـــمـــدن شـــمـــال وشـ
الهجرة  لــفــرصــة  تــرقــبــا  ــرب،  ــغ امل
األوروبــي،  الفردوس  ــا:  أوروب إلى 
على  املراقبة  وشــدة  عسر  أن  غير 
»شينغن«  لدول  الخارجية  الحدود 
وسنها تشريعا، واتخاذها سياسة 
موحدة في ميدان الهجرة، وخلقها 
املراقبة  تلك  في  مختصة  وكــاالت 
دول  مع  وتعاقدها  »فرونتكس«، 
جنوب املتوسط، والساحل وجنوب 
الصحراء في القارة اإلفريقية ومنها 
املغرب، في إطار التدبير التعاوني 
الهجرة  محاربة  أجل  من  للهجرة 
غير النظامية.. كل ذلك جعل اململكة 
استقبال،  بلد  إلى  تتحول  املغربية 
خطة  نهج  الــذي  املــغــرب  أن  غير 
جديدة  واستراتيجية  سياسية 
وحاجته  إفريقيا،  في  قوي  لتمركز 
اإلفريقية،  الــدول  ود  ضمان  إلــى 
العملية  ألغاز  كل  فك  إلى  وحاجته 
االستباقي،  نهجه  إطار  في  األمنية 
بمقتضى  ــتــزامــاتــه  الل ومـــراعـــاة 
للجانب  وتقديره  الدولي،  القانون 
أقر  فقد  والتضامني،  اإلنساني 
بوجود أعداد من املهاجرين جنوب 
يــقــدرون  إقليمه  ــوق  ف الــصــحــراء 
 2014 سنة  منذ  وأعــلــن  ــاآلالف،  بـ
في  استثنائية  سياسة  نهجه  عن 
ميدان الهجرة، بفتح الباب لتسوية 
الوضعية اإلدارية للمهاجرين فوق 
منذ  مستمرة  اآلن  ــي  وه ــه،  ــراب ت
)املصدر:   ))2016 منتصف دجنبر 

موقع الجزيرة(.
مافيا  يــواجــه  الــيــوم  املــغــرب  إن 
تحاول  بالبشر  لــالتــجــار  دولــيــة 
اإلجهاز على مكتسباته فيما يتعلق 
وأكثر  األفارقة،  املهاجرين  بحقوق 
للعالقات  اإلساءة  تحاول  ذلك،  من 
إفريقيا..  فــي  صديقة  بــلــدان  مــع 

فهل هي مصادفة أن يكون عدد من 
صديق  بلد  إلى  ينتمون  الضحايا 
ــاالت  وك أن  علما  السنغال،  مثل 
عن  تتحدث  كانت  العاملية  األنباء 
اخــتــاروا  كمواطنن  السنغالين 
االســـتـــقـــرار فـــي املـــغـــرب عــوض 
مواصلة رحلة الهجرة نحو أوروبا؟
املغرب  اختيار  أسباب  تختلف 
الفئة  باختالف  لالستقرار  كبلد 
حيث  املهاجر،  لها  ينتمي  التي 
الشرعين  غير  املهاجرون  يضطر 
محاوالت  فشل  بعد  للبقاء  غالبا 
الهجرة نحو إسبانيا عبر شواطئ 
شمال اململكة، أو لعدم توفر املبالغ 
الهجرة  تتطلبها  التي  الباهظة 
باملهربن،  استعانة  القانونية  غير 
يتحدث  املــقــابــلــة،  الــجــهــة  ــي  وفـ
املؤهلة،  العاملة  اليد  أو  الطلبة 
الختيار  واضــحــة  مــحــفــزات  عــن 
فـ))أكثر  استقرار،  كبلد  املغرب 
في  واالستقرار  للبقاء  حفزني  ما 
بينه  الكبير  التشابه  هو  املغرب، 
فرقا  أجد  لم  السنغال،  بلدي  وبن 
ثقافاتنا  العيش،  نمط  في  كبيرا 
أيضا،  وديننا  كبير  لحد  تتشابه 
التأقلم  على  ساعدني  مــا  وهـــذا 
يقول  بالغربة((  اإلحساس  وعدم 
باباكار، ملفتا النظر إلى أن سوق 
العمل أيضا يفتح آفاقا للمهاجرين 
هذه  أحد  خديم،  ولعل  املؤهلن.. 
لنفسها  وجـــدت  الــتــي  الــكــفــاءات 
وحول  املغربية،  اململكة  في  مكانا 
الجامعية  ــدراســة  ))ال يقول  ذلــك 
مع  مقارنة  تعقيدا  أقل  املغرب  في 
سلس  بشكل  اندمجت  السنغال.. 
خالل سنوات الدراسة، طاقم املعهد 
وزمالئي  والبيداغوجي  اإلداري 
جعلوا مهمة اندماجي أسهل بكثير 
عن  بديال  )املصدر:  ظننت((  مما 
أوروبا.. ملاذا أصبح املغرب وجهة 

استقرار ملهاجرين أفارقة؟(.

إن األفارقة أنفسهم 
يعرفون أكثر من 
غيرهم خطورة 

هذه المشاهد.. 
فقد اجتمع السفراء 
األفارقة المعتمدون 

في الرباط، مع 
مسؤولين في وزارة 
الخارجية، تمخض عنه 
تصريح أدلى به عميد 
السلك الدبلوماسي 

اإلفريقي وسفير 
الكاميرون بالمغرب، 

محمدو يوسفو، 
عبر فيه عن شجبه 

لالقتحام الذي 
أقدم عليه مهاجرون 

غير قانونيين 
على مستوى 
الناظور، مؤكدا 

أن الدبلوماسيين 
األفارقة يقفون، 

كما كان عليه الحال 
في الماضي، إلى 

جانب السلطات 
المغربية لوضع حد 

لهذا الوضع..
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ربورتــاج

ارتفاعات  املحروقات  أسعار  شهدت   
يونيو  شهر  فــي  ــرات  م ــع  ألرب متتالية 
فقط، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، 
إلى  للجوء  املواطنني  من  العديد  دفعت 
مصاريف  مــن  هــروبــا  العمومي  النقل 
محطات البنزين، حيث يدور الحديث عن 
ستعرف  باملغرب  املحروقات  سوق  كون 
مما  املقبل،  الشهر  خالل  أخرى  زيــادات 
لتسقيف  التدخل  الحكومة  على  يفرض 

األسعار.
خروج  البيضاء  الــدار  مدينة  وعرفت 
آالف سائقي سيارات األجرة في مسيرة 
تعرفها  التي  األزمة  بسبب  احتجاجية، 
املحروقات  أسعار  تأثير  جــراء  البالد 
واالقتصادي  االجتماعي  الجانبني  على 
معاناة  من  زاد  الذي  الشيء  والتجاري، 

السائقني املهنيني.

هيئات مهنية 
تخرج عن صمتها 

املهنية  القطاعات  من  الكثير  تعيش 
السلع  نقل  سواء  املجاالت،  مختلف  في 
والبضائع، أو نقل املستخدمني أو النقل 
السياحي، ظروفا صعبة بسبب التكاليف 
الباهظة التي تتطلبها املحروقات بشكل 
التي  املصاريف  مــن  يزيد  مما  يــومــي، 
خــالل  املــحــروقــات  أســعــار  تستنزفها 
ارتفاع  فــي  ويساهم  األخــيــرة،  الفترة 

أسعار املواد الغذائية واملواد األخرى.
تعاني  املجتمع  شرائح  من  فالعديد 
مــن ارتــفــاع أســعــار املــحــروقــات، ســواء 
أصــحــاب  أو  املــهــنــيــني،  أو  املــواطــنــني 
ــوســطــة،  ــت ــرة وامل ــي ــصــغ ــاوالت ال ــ ــق ــ امل
الشيء  التجارية،  األنشطة  وأصــحــاب 
لدى  كبيرة  غضب  مــوجــة  خلق  الـــذي 
الفئات بسبب صعوبة تحمل  العديد من 
العديد  تعرفها  التي  املرتفعة  األسعار 
بأسعار  ارتــبــاطــهــا  بسبب  املـــواد  مــن 

املحروقات.
نقل  شركات  قــررت  السياق،  هذا  في 
توقيف  طنجة،  بمدينة  املستخدمني 
أنشطتها بسبب عدم قدرتها على تغطية 
أسعار  ارتفاع  جــراء  املالية  املصاريف 
امليكانيكية  ــواد  امل وجميع  املحروقات 
الشركات  رفض  ظل  وفي  الغيار،  وقطع 

املتعاقدة معها رفع أثمنة نقل العمال.

إلى  الحكومة  الشركات  هــذه  ودعــت 
من  إنقاذها  أجــل  مــن  بسرعة  التدخل 
تتلقاه رمزي  الذي  الدعم  لكون  اإلفالس، 
املرتفعة،  وال يسد الخصاص والتكاليف 
إلى أن السبب يعود لالرتفاعات  مشيرة 
خالل  املحروقات  أسعار  في  املتتالية 
إلى  باإلضافة  املاضية،  الثالثة  األشهر 
الجديدة  الحافالت  غيار  قطع  ارتــفــاع 
املتعلقة  ــواد  ــ امل وبــقــيــة  واملستعملة 

بالصيانة.
القطاع،  في  املمثلة  الهيئات  وتعتزم 
العمل  عن  مفتوح  إضــراب  في  الدخول 
الجاري،  يوليوز   4 اإلثنني  يوم  ابتداء 
دعما  الحكومة  تخصيص  مــن  بالرغم 
تدبير  قصد  النقل  لشركات  رمزيا  ماديا 
انتظار  في  واللوجستية،  املالية  أمورها 
جديدة  أثمنة  على  الزبائن  مع  توافقها 
الزيادات  استمرار  أن  إال  النقل،  لكلفة 
ذلك  معه  أصبح  ــغــازوال  ال أســعــار  فــي 
أي  مــحــدودة،  نسبة  إال  يشكل  ال  الدعم 
أصبحت  التي  الزيادة  كلفة  من   %  15
قادرة  غير  جعلها  ما  تؤديها،  الشركات 
مــرور  بعد  العمل  فــي  االســتــمــرار  على 
ثالثة أشهر، تؤكد الشركات، مشيرة إلى 
أن لجوئها لإلضراب يعود باألساس إلى 
باملنطقة  املستثمرين  جمعيات  رفــض 
الصناعية ومعها الشركات املتعاقدة مع 
في  الزيادة  واملستخدمني،  العمال  ناقلي 
ثمن تكلفة النقل حتى تستطيع الشركات 
أوصل  الذي  األمر  العمل،  في  االستمرار 
شركات النقل إلى وضع لم تعد فيه قادرة 
أجرة  من  املالية،  أعبائها  تغطية  على 
والتزود  الحافالت  ــالح  وإص الشغيلة 
باملحروقات الالزمة، خاصة وأن تكاليف 
80 في املائة من  الغازوال لوحده تشكل 

مصاريف الشركات.
الوطنية  الفيدرالية  طالبت  بدورها، 
الحكومة،  بــاملــغــرب،  السياحي  للنقل 
بإيجاد حل عاجل ألزمة غالء املحروقات 
ــي أســعــارهــا،  ــاع املــتــواصــل ف ــفـ واالرتـ
ومراجعة قيمة الدعم الهزيلة املخصصة 
إيجاد  وتسريع  السياحي،  النقل  لقطاع 
من  املقصية  واملــركــبــات  للشركات  حــل 
الدعم بسبب املشاكل التقنية في املنصة.
النقل  شركات  ــاب  أرب ــة  األزم ودفعت 
ــي مــواجــهــة مع  الــســيــاحــي لــلــدخــول ف
فوائد  فرضت  التي  »فيفاليس«  شركات 
إضافية بخصوص الديون التي في ذمة 

املهنيني، حيث دعت الفيدرالية الحكومة 
وإجبار  القانون  لحماية  التدخل  إلــى 

الشركة على احترام القرارات الرسمية.
للنقل  الوطنية  الفيدرالية  وعــبــرت 
املطلق  رفضها  عن  باملغرب،  السياحي 
الديون  ســداد  تأخير  عن  فوائد  لفرض 
لفترة الجائحة، ولكافة أشكال التالعبات 
التمويل  شــركــات  بعض  تــحــاول  التي 
األداء  على  املقاوالت  إلجبار  بها  القيام 
قبل املوعد املحدد في القرار الحكومي )1 
يناير 2023(، وتحميلها الحكومة وبنك 
املعنية،  الــوزاريــة  والقطاعات  املغرب 
مقاوالت  حماية  في  الكاملة  املسؤولية 
النقل السياحي من جشع بعض شركات 

التمويل.

الــــغاز  مـــوزعو 
مهددون باإلفالس

ملوزعي  املهنية  الوطنية  النقابة  أكدت 
ومستودعي الغاز باملغرب، أنها متمسكة 
بقرار  معنية  وغير  الوطني  باإلضراب 
السائل  الغاز  ملوزعي  املهنية  الجمعية 

بالجملة تعليق اإلضراب.
في  بحقها  النقابية  الهيئة  وطالبت 
الحصول على مبالغ خدمات التوزيع من 
على  األدنــى  حدها  في  الشركات  جميع 
هامش  من  املوزعون  يستفيد  لكي  األقل 
وال  الحكومة  تتحمله  ال  ــذي  ال الــربــح، 
معتبرة  لوحدها،  الشركات  بل  املواطن، 
خزينة  يــمــس  وال  مــشــروع  طلبها  أن 

الدولة.
ملستودعي  املهنية  الجمعية  وكانت 
وموزعي الغاز السائل بالجملة باملغرب، 
قد أعلنت أنها ستخوض إضرابا وطنيا 
التوزيع  في  االستمرار  صعوبة  بسبب 
عرفتها  التي  املتتالية  الــزيــادات  عقب 
املواد الطاقية، خاصة املحروقات، والتي 
قلصت هامش الربح بالنسبة للموزعني.

املشكل سيؤدي  هذا  أن  إلى  وأشــارت 
الحلول  انعدام  أمام  اإلفــالس،  إلى  بهم 
للمشاكل التي يعرفها القطاع بالرغم من 
مراسلة جميع الجهات املعنية، والتي لم 

تتخذ الحلول اآلنية.
القطاع  مهنيي  إن  الجمعية  وقالت 
فــي أسعار  الـــزيـــادات  مــن  مــتــضــررون 
قطع  طال  الذي  الغالء  وكذا  املحروقات، 

من  وغيرها  املطاطية  والعجالت  الغيار 
التحمالت اإلضافية، التي أصبحت تثقل 
كاهل املوزع، خاصة وأن ثمن الغاز مقنن.

ضرورة ضبط 
أسعار المحروقات

رئيس  الــســنــتــيــســي،  ــس  ــ إدري ــه  وجـ
الفريق الحركي بمجلس النواب، مراسلة 
إلى الحكومة، يطالب فيها بإحداث لجنة 
لضبط  املحروقات  أسعار  وتتبع  اليقظة 
أسعارها والحد من تأثيرها من الناحية 
وحماية  واالجــتــمــاعــيــة،  االقــتــصــاديــة 
من  محذرا  للمواطنني،  الشرائية  القدرة 
االحتقان الشعبي الناتج عن االرتفاعات 
املتتالية ألسعار املحروقات خالل الفترة 

األخيرة.
ــه  ــت وقـــــال الــســنــتــيــســي فـــي رســال
اليقظة  »بعد إحداث لجنة  أنه  للحكومة، 
جائحة  دبـــرت  ــتــي  ال االســتــراتــيــجــيــة 
الحكومة  ملسؤولية  واعتبارا  كورونا، 
القدرة  لحماية  وتوخيا  الشأن،  هذا  في 
على  وحــرصــا  للمواطنني،  الــشــرائــيــة 
استمرارية املقاوالت ودورها االقتصادي 
الفريق  في  نطالبكم  فإننا  واالجتماعي، 
أية  عن  وبعيدا  مسؤولية  بكل  الحركي، 
والتتبع  لليقظة  لجنة  بإحداث  مزايدات، 
على غرار العديد من الدول التي تدخلت 
من  والــحــد  املــحــروقــات  أســعــار  لضبط 

تأثيراتها االقتصادية واالجتماعية«.
»املــواطــن  أن  السنتيسي  وأضـــاف 
املغربي ومعه النسيج املقاوالتي، أضحى 
الزيادات بشكل أصبح  بنار هذه  يكتوي 
في  مؤشرات  أي  غياب  ظل  في  يطاق  ال 
خاصة  األسعار،  هذه  تراجع  على  األفق 
والــخــدمــات  الــســلــع  ــن  م الــعــديــد  وأن 
الغذائية  واملــواد  البناء  مواد  وضمنها 
في  الزيادات  بهذه  تأثرت  كثير،  وغيرها 
الوقت الذي ال تلوح في املستقبل املنظور 
أي بوادر النخفاض أسعار املحروقات«، 
وطالب الحكومة بتوضيح ما يتم تداوله 
بــخــصــوص احــتــكــار شــركــة الســتــيــراد 
الندرة  إشكالية  يطرح  مما  البنزين، 
املسؤولية  تحمل  إلى  داعيا  واملضاربة، 
من  للحد  مستعجلة  إجـــراءات  واتخاذ 
للمحروقات  والكبيرة  املتتالية  الزيادات 
وأنــه  سيما  ال  األخـــرى،  ــواد  املـ كباقي 

إلى  تصل  قــد  املــحــروقــات  أن  ــداول  ــت ي
للتر،  درهما   25 إلى  درهما   22 بني  ما 
القدرة  على  كبير  بشكل  يؤثر  قد  مما 
الصناعة  وعلى  للمواطنني  الشرائية 

والتجارة والفالحة.
على  اقــتــرح  أن  للسنتيسي  وســبــق 
على  الجمركية  الرسوم  تجميد  الحكومة 
مؤقت  بشكل  ولو  املحروقات  استيراد 
في انتظار انتهاء أسباب األزمة، وعودة 
على  العادية،  أثمنتها  إلى  املحروقات 
زيوت  استيراد  بشأن  به  قامت  ما  غرار 

املائدة والحبوب.

تدعم  الحكومة 
قطاع النقل فقط !

أن  واللوجستيك  النقل  وزارة  كشفت 
املقدم  الدعم  قيمة  رفع  قــررت  الحكومة 
في   40 بنسبة  الطرقي  النقل  ملهنيي 
الرابعة،  الحصة  يخص  ما  في  املائة، 
يعاني  التي  الصعوبات  من  للحد  وذلك 
منها أرباب الحافالت والشاحنات بسبب 

ارتفاع مصاريف استهالك الوقود. 
وأوضــح بــالغ لــلــوزارة أنــه »فــي ظل 
التي  ــراهــنــة  ال الــظــرفــيــة  اســتــمــراريــة 
قررت  املحروقات،  أسعار  بارتفاع  تتسم 
املقدم  الدعم  قيمة  من  الرفع  الحكومة 
في   40 بنسبة  الطرقي  النقل  ملهنيي 
املائة في ما يخص الحصة الرابعة التي 

من املقرر تقديمها خالل شهر يوليوز«.
ويأتي قرار الحكومة بعد خروج أرباب 
النقل الطرقي ببالغات تطالب بوضع حد 
للزيادات املستمرة في أسعار املحروقات، 
مردودية  على  كبير  أثر  لها  كان  والتي 
حافالت  سواء  النقل،  شركات  ومداخيل 
إلى  باإلضافة  الشاحنات،  أو  املسافرين 
الذين  الكبيرة  األجــرة  سيارات  ــاب  أرب
احتجاجية  وقفات  في  خرجوا  بدورهم 

بالدعم. للمطالبة 
الحكومة  تخصصه  الذي  الدعم  ورغم 
لقطاع النقل، إال أن املالحظ في األسواق 
مستمر، حسب  بشكل  تزداد  األسعار  أن 
أن  بحيث  واملهنيني،  التجار  مــن  عــدد 
القدرة  على  ينعكس  ال  املخصص  الدعم 
يصطدمون  الذين  للمواطنني  الشرائية 
املواد  من  العديد  ثمن  بارتفاع  يوم  كل 

األساسية.

المهنية  الهيئات  من  العديد  خرجت 
والنقابية خالل األيام األخيرة عن صمتها، داعية 
النزيف  إليقاف  العاجل  التدخل  إلى  الحكومة 
وتجارية  مهنية  قطاعات  عدة  منه  تعاني  الذي 
ألســعــار  المستمر  االرتـــفـــاع  جـــراء  وصــنــاعــيــة 
الذي  الشيء  البنزين(،  )الغازوال،  المحروقات 
القطاعات  هذه  مردودية  على  سلبا  ينعكس 
ــر الــمــاديــة  ــائ ــس ــخ ــف وال ــاري ــص ــم ويـــزيـــد مـــن ال

. للمهنيين
النقل  مجال  في  الهيئات  من  العديد  ونددت 
قنينات  وتوزيع  المستخدمين،  ونقل  السياحي، 
ونــقــابــات،  األجـــرة  ــارات  ــي س وتنسيقية  ــاز،  ــغ ال
وغياب  المحروقات  ألسعار  المستمر  باالرتفاع 
وعــدم  الحكومة  قبل  مــن  اجتماعية  مقاربة 
تجاوبها مع المطالب الشعبية لتسقيف األثمنة 
استيراد  على  المفروضة  الضريبة  تخفيض  أو 
على  العبء  تخفيف  قصد  المحروقات،  وتوزيع 
المهنيين والمواطنين، خاصة وأن أثمنة العديد 
بأسعار  مرتبطة  والمنتجات  الغذائية  المواد  من 

المحروقات.

الغـــالء المـــؤدي لإلفـــالس

أزمة المحروقات تحرق جميع القطاعات المهنية

األسبوعالرباط
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إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

ــي  ــ ــدنــ ــ ــط احلـــــــــــــرس املــ ــ ــب ضــ
اإلســـبـــانـــي صـــبـــاح يــــوم اخلــمــس 
3.5 طن من احلشيش  املــاضــي، 
مخبأة يف سفينة مبيناء مدينة 
سبتة احملتلة، ومت القبض على 
5 أشــخــاص كـــ»مــرتــكــبــي جــرائــم 
ــد الــصــحــة الـــعـــامـــة لــاجتــار  ضـ
بـــــاملـــــخـــــدرات« حـــســـب الـــقـــانـــون 

اإلسباني.
وحــســب مــصــادر خــاصــة، فــإن 
»هــــؤالء املــوقــوفــن يــنــتــمــون إلــى 
بتزوير  تــقــوم  إجــرامــيــة  منظمة 
الـــوثـــائـــق ويــنــشــطــون يف مــجــال 
الـــهـــجـــرة الـــســـريـــة واالجتـــــــار يف 
ــالـــغ مــالــيــة  ــبـ ــابـــل مـ ــقـ ــر مـ ــبـــشـ الـ
تــتــراوح مــا بــن 4 إلــى 6 ماين 
رغم  هــذا  يحدث  سنتيم«، حيث 
املغرب وإسبانيا  أن احلــدود بن 

تعرف مراقبة صارمة)..(.
 

ــح األمـــــــن اخلــــاص  ــ ــبـ ــ أصـ
ــح اإلداريـــــــة  ــالـ ــصـ مبــعــظــم املـ
»سيفا«  العمومية  واملستشفيات 
املواطنني،  رقــاب  على  مسلطا 
حراسة  مهمة  يتناسون  حيث 
هذه املصالح من مفتعلي الشغب 
ــداءات،  ــ ــت ــ والـــصـــراعـــات واالع
ليقوم هم باالعتداء وسب وشتم 
ــرضــى واملــرتــفــقــني،  وإهـــانـــة امل
ومــنــاســبــة احلــديــث مــا تعرض 
ــن اعــتــداء  ــاء م ــة أشــق ــع ــه أرب ل
ثمانية  يد  وصف باخلطير على 
تابعني  األمن  حراس  من  أفــراد 
ملــســتــشــفــى مــحــمــد اخلــامــس 
اثنني  استدعاء  لكن مت  بطنجة، 
من طرف الشرطة دون الباقني، 
مما يفتح باب التساؤالت)؟؟؟(.

لجنة تفتيش تفتح تحقيقا في مصالح كلية 
بســال القانــونية  العــلوم 

مواطنون من العرائش يطالبون بتوفير وسائل النقل
منذ  الــعــرائــش  مواطنو  يعاني 
النقل  وسائل  قلة  من  طويل  وقــت 
االنتظار  من  ويشتكون  العمومي، 
ــي مــحــطــات  ــة فـ ــل ــوي لـــســـاعـــات ط
معه  تضيع  مــمــا  »الــطــوبــيــســات« 
العمل،  عن  ويتأخرون  مصالحهم 
تكون  الحافلة،  قـــدوم  حــالــة  ــي  وف
العديد  أن  كما  آخرها،  عن  ممتلئة 
شوارع  تجوب  التي  الحافالت  من 
بسبب  شديد  ببطء  تسير  املدينة، 
ــة  ــردي حــالــتــهــا املــيــكــانــيــكــيــة املــت
وهياكلها املتآكلة بفعل الصدأ الذي 
تعد  حيث  معظمها،  يكسو  بــات 
حافالت العرائش من أقدم الحافالت 
تجديدها  يتم  ولــم  املغرب  بشمال 
للشركات  القطاع  هــذا  تفويت  أو 

املختصة في النقل الحضري.
ومن بني املناطق التي تعاني من 
أزمة النقل، بل وتنعدم فيها، خميس 
ــة، الــنــكــارجــة،  ــصــان ــســاحــل، ري ال
املناطق  مــن  وغــيــرهــا  ــعــوامــرة،  ال

القروية وشبه القروية، وذلك بسبب 
هذه  ساكنة  تعيشها  التي  العزلة 
املناطق، زيادة على غياب النقل بني 
الكبير  والقصر  العرائش  مدينتي 
واحدة،  لعمالة  تابعتني  أنهما  رغم 
لتوفير  لهما  يشفع  لم  ذلــك  أن  إال 
باقي  كما  الحضري  النقل  وسائل 

املدن الشمالية.
العرائشيني،  من  العديد  وحسب 
فإن النقل الحضري ال يغطي العديد 
مــن الــنــقــاط داخـــل املــديــنــة، حيث 
محطات  ثــالث  تنظيم  يقترحون 
القديمة،  املحكمة  من  بكل  جديدة 
منانة،  لــال  مقبرة  ــرب  ق والثانية 
والثالثة باملقاطعة األولى قرب املاء، 
معاناة  التخفيف من  أجل  من  وذلك 
وتمكني  النقل،  وسائل  مع  الساكنة 
الزوار من الوصول إلى كل األماكن.

املواطنني  مــن  العديد  ويناشد 
عامل  في شخص  املحلية  السلطات 
من  املدينة،  وباشا  العرائش  إقليم 

ملعاناة  حــل  إليــجــاد  التدخل  أجــل 
العمومية،  الحافالت  مع  الساكنة 
بــزيــادة  املعنية  الــشــركــة  وإلــــزام 

جديدة  محطة  وإنــشــاء  الحافالت 
وسائل  لتصل  النقاط  جميع  تغطي 

النقل جميع األحياء والشوارع.

سال

ساكنة شفشاون تشتكي من خروقات عملية إصالح الطرق
إقليم  لعمالة  التابعة  الجماعات  بعض  بــدأت 
على  التغطية  أجـــل  مــن  بــالــتــحــرك  شــفــشــاون، 
انتخبوا فيها، من  التي  املناطق  فشلها في تنمية 
واإلنارة  التحتية  الُبنى  إصالح  أو  إنشاء  خالل 
مما  والقرى  الدواوير  عن  العزلة  وفك  العمومية 
العديد  تحولت  حيث  الساكنة،  مصالح  في  يصب 
من الجماعات خصوصا القروية، إلى مقر للقاءات 
مشاريع  عن  والبحث  مناقشة  دون  واجتماعات 
أن  إال  باملنطقة،  استثمارها  أجــل  مــن  تنموية 
الشخصية  األهــداف  وتحقيق  املصالح  تضارب 
أن  دون  حال  الجماعة،  امتيازات  من  واالستفادة 
تصرف  التي  الجماعات  بهذه  التنمية  تتحقق 
من  يستفيدون  الذين  املنتخبني  على  ميزانيتها 

ممتلكات الجماعة كالسيارات واملحروقات وغيرها 
من الوسائل التي تستنزف ميزانية الجماعات.

األشغال  بعض  املواطنني  من  العديد  وفضح 
ووصفوها  الجماعات  بعض  في  حاليا  القائمة 
األشغال  من  والنموذج  واملغشوشة،  بالعشوائية 
ومركز  باب حميمر  بني  الرابطة  بالطريق  القائمة 
أكد  حيث  شفشاون،  بإقليم  املنصورة  جماعة 
العديد من املواطنني أن عملية تعبيد هذه الطريق 
مــادة  وضعف  قلة  أهمها  خــروقــات  عــدة  تعرف 
املستعمل في هذه  الحصى  »الزفت«، واإلكثار من 
من  فقط  لحظات  بعد  تقتلع  يجعلها  مما  الطريق، 

إنجازها.
تقوم  اقترب،  اإلنــجــازات  تقديم  موسم  وألن 

هذه الجماعات بإصالحات عشوائية وترقيعات 
تختفي مع نزول األمطار، فقط من أجل الحصول 
املؤسسات  بعض  طرف  من  املالي  الدعم  على 
تهم  تنموية  برامج  إطار  في  الدعم  تمنح  التي 

الساكنة، وخاصة بالعالم القروي.
وإلى  الجماعات  من  العديد  ساكنة  وتطالب 
املعنية،  الجهات  وجمعويني  حقوقيني  جانبهم 
هذه  مثل  مراقبة  أجــل  مــن  العاجل  بالتدخل 
األشغال املغشوشة والعشوائية، والوقوف على 
استعمال  من  والحد  الجماعات  ميزانية  مراقبة 
سيارات املصلحة خارج أوقات العمل من طرف 
جهة  بها  يــجــوبــون  الــذيــن  املنتخبني  بعض 

الشمال طوال وعرضا.

األسبــوع

املفتشية  ــن  مـ لــجــنــة  ــت  حــل
العالي،  التعليم  لــوزارة  العامة 
القانونية  العلوم  بكلية  مؤخرا، 
واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 
مجموعة  ملراقبة  ســال،  بمدينة 
للكلية  الــتــابــعــة  املــصــالــح  ــن  م
ومصلحة  االقتصادية  )املصلحة 

االمتحانات وغيرها(.
إطالة  املذكورة  اللجنة  وقررت 
ملعاينة  الكلية،  داخــل  مقامها 
يحتوي  الــتــي  املــلــفــات  جميع 
املتعلق  الــدراســات  مركز  عليها 
ــارن واالقــتــصــاد  ــق بــالــقــانــون امل
املستدامة،  والتنمية  التطبيقي 

باإلضافة إلى أرشيف الكلية.
أن  مطلعة،  مــصــادر  ــت  ــال وق
مركز الدكتوراه يعرف العديد من 
مناقشة  تأخير  منها  االختالالت، 
ألطروحاتهم  الباحثني  الطلبة 
من  ألكثر  باملركز  وضعها  رغــم 

ديبلومات  توقيع  وعــدم  سنة، 
الدكتوراه لبعض الطلبة ملا يزيد 

عن سنتني.
فإن  املــصــادر،  نفس  وحــســب 
مدير  أن  لــالســتــغــراب،  املــثــيــر 

إال  االقتصاد،  في  أستاذ  املركز 
أنه يتدخل في املقاالت القانونية 
بموضوع  صلتها  عــدم  بدعوى 
األطــروحــة رغــم عــدم وجــود ما 
وبالرغم  األمــر،  هذا  على  ينص 

الباحث  الطالب  استيفاء  مــن 
في  واملتمثلة  التكوين  لوحدات 
بعدم  ُيجاب  أنه  إال  ساعة،   200

استيفائها.
أن  إلى  املصادر  ذات  وأشارت 

الطاقة  لوزير  سابقة  مستشارة 
واملـــعـــادن فـــي حـــزب الــعــدالــة 
سلك  في  تسجيلها  تم  والتنمية، 
»الــدراســات  مختبر  الــدكــتــوراه 
العام  الــقــانــون  فــي  واألبــحــاث 
أنها  رغــم  السياسية«  والعلوم 
ال تــتــوفــر عــلــى شـــرط أســاســي 
إجازة  التوفر على  للترشح وهو 
العلوم  أو  القانونية  العلوم  في 
في  ــازة  ــ إج ولــيــس  السياسية 
جانب  إلى  هذا  اإلسبانية،  اللغة 
»شبهات حول توظيف أستاذتني 
سابق  وقــت  في  كــان  جامعيتني 
ــي ســلــك  ــ ــهــمــا ف ــي مـــشـــرفـــا عــل
بمركز  ألحقهما  ثم  الدكتوراه، 
موظفات  شكل  على  الــدكــتــوراه 
ملفات  وهيكلة  ترتيب  أعــادتــا 
ليس  أنه  رغم  الباحثني  الطلبة 

من اختصاصهما«.
تقرير  كشف  أن  وسبق  هــذا، 
سنة  للحسابات  األعلى  املجلس 
االختالالت  من  جملة  عن   ،2018
والخروقات على مستوى تسيير 
عهد  خــالل  بسال  الحقوق  كلية 

العميد السابق.

الميراوي
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كواليس  جهوية

إهدار أموال طائلة على السوق النموذجي بالوليدية 
الوليدية

أنــظــار  عــلــى  القضائية  أحالت الشرطة 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة املــخــتــصــة مبـــديـــنـــة أكــــاديــــر، 
ــرا، ضــــابــــط شــــرطــــة ممــــتــــاز كـــــان يــعــمــل  ــ ــؤخـ ــ مـ
ببيوكرى، لالشتباه  باملنطقة اإلقليمية لألمن 
يف تورطه يف اختالس وتبديد أموال عمومية، 
والتدقيق  االفــتــحــاص  عمليات  أســفــرت  حيث 
لألمن  العامة  املديرية  مصالح  باشرتها  التي 
الوطني للسجالت اخلاصة بإجراءات التقنني 
ــامــــة مبــصــالــح األمــــن مبــديــنــة بــيــوكــرى،  واإلقــ
ــد أمـــــــوال عــامــة  ــديـ ــبـ ــن رصـــــد »اخــــتــــالس وتـ عــ
مــوضــوعــة رهــــن إشـــــارة ضــابــط شــرطــة ممــتــاز 
بحكم وظيفته«، وهو ما استدعى إصدار قرار 
التوقيف املؤقت عن العمل يف حقه مع إسناد 
مهمة البحث يف هذه القضية للفرقة الوطنية 
لــلــشــرطــة الــقــضــائــيــة حتـــت إشــــــراف الــنــيــابــة 

العامة املختصة، حسب مصادر مطلعة.

من  يبلغان  شخصني  توقيف  مؤخرا  تم 
تورطهما  يف  لالشتباه  سنة،  و32   21 العمر 
ــج أجــهــزة  ــرويـ ــازة وتـ ــحــي يف قــضــيــة تــتــعــلــق ب
إلكترونية متطورة تستعمل ألغراض الغش يف 
أن متكنت مصالح  بعد  املدرسية،  االمتحانات 
العامة  للمديرية  التابعة  املعلوماتية  اليقظة 
منشورة  إعــالنــات  رصــد  مــن  الوطني  لألمن 
للبيع  تعرض  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
الغش  إلكترونية موجهة لالستعمال يف  أجهزة 

يف االمتحانات الدراسية. 

سيارات  سائقي  بــني  والــفــأر  لعبة القط 
األجــــرة مبــديــنــة بــيــوكــرى إقــلــيــم اشــتــوكــة أيــت 
باها وأحد الصقور بأمن املدينة، وحتى ال يقع 
البوليسي،  هــذا  فخ  يف  »الطاكسيات«  أصحاب 
يضطرون لسلك طرق ملتوية إليصال الركاب 
بو سحاب، سبت  املجاورة )سيدي  املناطق  من 
أيـــت مــيــلــك، خــمــيــس أيـــت عــمــيــرة( إلـــى وســط 
تساهم يف حل  »الطاكسيات«  أن  ورغم  املدينة، 
اإلقليم  سلطات  أن  إال  بــاملــديــنــة،  النقل  أزمـــة 
غــيــر مــكــتــرثــة ال بـــأزمـــة الـــنـــقـــل وال بــاالرتــفــاع 

الصاروخي لثمن الغازوال.

الذي  »الراقي«  قضية  في مستجدات 
اآلداب  بكلية  تــدرس  جامعية  طالبة  فجرت 
زهر  ابــن  جلامعة  التابعة  اإلنسانية  والعلوم 
جلسة  خـــالل  فضائحه  مــن  جـــزء  ــأكــاديــر،  ب
العالج، متت إحالته على السجن احمللي بأيت 
يف  النظرية  احلراسة  فترة  انتهاء  بعد  ملول 
انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي 
معه يف التهم املنسوبة إليه من طرف عناصر 
كانت  حيث  ألمن أكادير،  القضائية  الشرطة 
شرعيا«  »راقيا  اتهمت  قد  املذكورة  الطالبة 
حصة  أثناء  عليها  االعتداء  مبحاولة  بأكادير 
الــرقــيــة الــشــرعــيــة بــعــدمــا فــطــنــت حملــاولــتــه 
االرتــخــاء  حــالــة  مستغال  بــالــقــوة،  اغتصابها 
مصادر  حسب  بها،  متر  كانت  التي  النفسي 
من  متكنت  الضحية  أن  أوضــحــت  محلية، 
بشكاية  لتتقدم  منه،  والفرار  الراقي  مقاومة 

ضده لدى السلطات األمنية.

داء
أص

ســـوسية

تــزنــيت

فاس

 األسبــوع

املحلية  السلطات  ضبطت 
فضالت  من  أطنان   10 بتزنيت، 
لتعليف  مهيأة  كانت  الدواجن 
الكمية  هذه  حجز  وتم  األغنام، 
البيطرية  املصالح  طــرف  مــن 
ــة لــلــمــكــتــب الــوطــنــي  ــع ــاب ــت ال
للمنتجات  الصحية  للسالمة 
مع  بتعاون  »أونسا«  الغذائية 
إطــار  فــي  اإلقليمية،  السلطة 
ــالل هــذه  ــة املــكــثــفــة خـ ــب ــراق امل
األيام التي تسبق عيد األضحى 

املبارك.
ــلــجــنــة بــتــحــريــر  ــامـــت ال وقـ
محضر مخالفة في حق املخالف 
يتم  أن  على  قضائيا،  ومتابعته 
باتخاذ  الفضالت  كمية  إتــالف 
القانونية  اإلجــــراءات  جميع 

الالزمة.
إطار  في  التدخل  هذا  وجــاء 
مراقبة املصالح املختصة لقطاع 
احترام  قصد  املــواشــي،  تربية 
للمنتجات  الصحية  السالمة 
ــصــدي وزجــر  ــت الــغــذائــيــة وال
القوانني  ملقتضيات  املخالفني 

املعمول بها في هذا الصدد.

حجز فضالت الدواجن 
تغذية  تستعمل في 

المــواشــي

سيدي بنور

 
عزيز العبريدي

يــعــتــبــر الـــســـوق الــنــمــوذجــي 
التي  الكبرى  املــشــاريــع  بــني  مــن 
الوليدية،  بمدينة  مؤخرا  أنجزت 
الجماعي  املجلس  بــني  بشراكة 
للتنمية  الوطنية  واملبادرة  املحلي 
البشرية، إذ كلف إنجازه أكثر من 
1 مليار و900 مليون سنتيم، وقد 
هذا  بإنجاز  املكلف  املقاول  حصل 
املشروع على الصفقة بكاملها قبل 
إتمام املشروع وفتحه، إال أن بعض 
العيوب ظهرت في البنية التحتية 
مباشرة بعد الشروع في استغالل 
لحد  استحال  الداخلية  فضاءاته 

اآلن إيجاد حلول لها.
السوق  فيه  شيد  الذي  فاملوقع 
مشجعا  ــن  ــك ي ــم  لـ ــي  ــوذج ــم ــن ال
والبائعني  التجار  مــن  ملجموعة 
استغالل  قــصــد  ــيــه  إل لــالنــتــقــال 
منتوجاتهم  ــرض  وعـ فــضــاءاتــه 
وسلعهم للبيع، مبررين ذلك بكون 
الــنــمــوذجــي ال يقع  الــســوق  ــذا  ه
يعرف  ــذي  ال املدينة  مركز  وســط 
تجاريا  ونــشــاطــا  دؤوبـــة  حــركــة 
الحصول  فــإن  وبالتالي،  كبيرا، 
السوق  بهذا  تجاري  فضاء  على 
بالنسبة  مربحة  عملية  يكون  لن 
مكان  في  وجــوده  بسبب  إليهم، 
بعيد وغير معروف لدى املشترين 
دفعهم  مــا  وهــو  املــديــنــة،  وزوار 
تجارية  محالت  عن  البحث  إلــى 
بعض  تعبير  وفق  مربحة،  أخرى 

البائعني.
السوق  هذا  فإن  ذلك،  من  أكثر 
من  قليال  عــددا  ســوى  به  تجد  ال 
األسماك  بائعو  أغلبهم  البائعني، 

يقومون  الــذي  السردين  وخاصة 
بائعي  إلى  إضافة  للزبناء،  بشّيه 
رفض  حني  في  والخضر،  الخبز 
ــرض  ــحــر ع ــب ــه ال ــواكـ ــو فـ ــع ــائ ب
بقلة  ذلك  مبررين  به  منتوجاتهم 
منتوجاتهم  ــعــرض  وت ــزبــنــاء  ال
الحصول  فضلوا  ولهذا  للتلف، 
من  بالقرب  تجارية  محالت  على 
املجلس  مــن  بموافقة  الــشــاطــئ 
بناء  املحلية  والسلطة  الجماعي 

على شهاداتهم في املوضوع.
السوق  هذا  فضاءات  جل   أما 
ولهذا  ــارغــة،  ف فهي  النموذجي 
يعتبر مشروعا فاشال، ألن الجهات 
تستطع  لم  املدينة  عن  املسؤولة 
إقناع البائعني والتجار بااللتحاق 
به، ووضع حوافز تشجيعية لخلق 
حركة تجارية نشيطة به، مع العلم 
استراتيجي  موقع  في  يوجد  أنه 
وسط املدينة، لكن ال توجد عالمات 
طريق  تنير  إشهارية  لوحات  وال 
هذا  أن  كما  إلــيــه،  املدينة  زوار 
بديال  يشكل  النموذجي  السوق 
أصبح  ــذي  ال األسبوعي  للسوق 
مقاطعة مجموعة  فارغ جراء  شبه 
على  ــه،  ل والبائعني  التجار  مــن 
السبت  يوم  من  موعده  تغيير  إثر 
فإن  وبالتالي،  األربعاء،  يوم  إلى 
شأنه  من  النموذجي  السوق  هذا 
األساسية  الحاجيات  يــوفــر  أن 
لسكان وزوار الوليدية خالل فصل 

الصيف.
السوق  يعاني  أخرى،  جهة  من 
املشاكل  بــعــض  مــن  الــنــمــوذجــي 
التي  التحتية  بالبنية  املرتبطة 
ونشاطه،  حركته  على  سلبا  تؤثر 
منها: عدم توفره على املاء الصالح 
للشرب، وإغالق املراحيض بسبب 
جعلها  ما  وهو  بها،  املاء  انعدام 
انتشار  مــع  كارثية  وضعية  فــي 

التي  الكريهة  والــروائــح  األزبــال 
فانعدام  وبالتالي  ــوف،  األن تزكم 
متعفنة  األماكن  بعض  يجعل  املاء 
السمك  شــي  فـــضـــاءات  خــاصــة 
نتيجة عدم تنظيفها، وعدم وجود 
إلى  يــؤدي  حــاويــات األزبـــال مما 
األماكن  جميع  في  النفايات  رمي 
دون اكتراث بالبيئة والحفاظ على 
ذلك، تمزق  زد على  املدينة،  نظافة 
تحمي  الــتــي  الــفــضــاءات  أغطية 
لهيب  من  واملشتريات  البائعني 
الشمس الحارقة واألمطار، بسبب 
وعــدم  الصيانة  أشــغــال  انــعــدام 
سيقوم  فمن  األغطية،  هذه  جودة 
يتحمل  ــن  ومـ ــال؟  ــغـ األشـ ــذه  ــه ب
آل  التي  الوضعية  في  املسؤولية 
النموذجي؟  الــســوق  هــذا  إليها 

بأن  تؤكد  املصادر  بعض  أن  علما 
املشروع  هذا  أنجز  الــذي  املقاول 
للصفقة  الكامل  املبلغ  على  حصل 

قبل نهاية األشغال وافتتاحه.
ــســوق  ــإن ال ــ ــي األخـــيـــر، ف ــ وف
النموذجي بالوليدية يبقى وصمة 
املسؤولة  الجهات  جبني  على  عار 
إلى  إخــراجــه  فــي  ساهمت  الــتــي 
فاشل  مشروع  فهو  الوجود،  حيز 
ضخمة،  ميزانية  عليه  صــرفــت 
ــكــن ظــهــرت بـــه مــجــمــوعــة من  ل
في  الشروع  بعد  مباشرة  العيوب 
استغالل فضاءاته، كما أنه ال زال 
التجار  إقناع  يتم  لم  حيث  فارغا، 
والــبــائــعــني بــاالنــتــقــال إلــيــه، وال 

السكان والزوار بالتبضع منه.

مدارات تهدد حياة السائقين 
 األسبــوع

عرفت مدينة سيدي بنور إحداث عدة مدارات وسط 
وبمداخل املدينة، وذلك من أجل تنظيم عملية السير 
املدارات  أن غالبية هذه  والجوالن، لكن املالحظ هو 
باالنتباه،  املتعلقة  التشوير  لعالمات  تفتقد  املنجزة 

إلى جانب غياب اإلنارة العمومية إلبرازها.
من  خاصا  اهتماما  تتطلب  املــدارات  هذه  فوضعية 
املتعلقة  الالزمة  الوسائل  توفير  عبر  املسؤولني،  قبل 
بوجود  السائقني  إشعار  قصد  واالحتياط  باالنتباه 
املنظمة  القوانني  وفق  وذلك  بعد،  عن  طرقية  مــدارات 
السائقني،  حياة  على  للحفاظ  والجوالن  السير  لحركة 
خاصة بالليل الذي يعرف حصول بعض حوادث السير.
ومن ناحية أخرى، فبعد منع الشاحنات والحافالت 

والجرارات من دخول شوارع املدينة، إال أن اإلشكال 
املدينة  إلى  اآلليات  هذه  دخول  هو  حاليا،  املطروح 
الذي  الشيء  املجاورة،  الشعبية  األحياء  خالل  من 
يشكل خطرا على املارة، مما يساهم في خلق اختناق 

مروري بسبب الفوضى والعشوائية في الجوالن.
وبناء عليه، فقد أصبح لزاما على املجلس البلدي 
في  والتنقل  السير  تنظيم  ــة  دراس صفقة  ــراج  إخ
منها  تعاني  التي  املشاكل  معالجة  أجل  من  املدينة 
الطرقات وسط املدينة، عبر تكليف مكتب للدراسات 
مختص في هذا املجال لوضع قواعد قانونية وتقنية 

لتسهيل عملية املرور بمدينة سيدي بنور.
فبالرغم من املشاريع التي قام بها املجلس من أجل 
الجوالن  أن حركة  إال  املدارات،  الطرق وخلق  إنجاز 
تتطلب تنظيما محكما، خاصة على مستوى املناطق 
مركز  عمران،  أوالد  طريق  مثل  مشاكل،  تعرف  التي 

العطاطرة، وغيرهما.

األسبــوع

أعلن املكتب املحلي للجامعة الشعبية 
بفاس،  الصغيرة  األجرة  لسيارة  للنقل 
الشعبية  النقابة  لواء  تحت  املنضوية 
منخرطيه  استعداد  عن  للمأجورين، 
األجــرة  سيارة  مراقبة  مركز  ملقاطعة 
عمالة  تحميل  مع  )البوانتاج(،  بفاس 

فاس ما سيؤول إليه الوضع.
»املكتب  أن  له،  وقال املكتب في بالغ 
مبادئه  من  وانطالقا  للنقابة،  املحلي 
مع  التنسيق  فــي  واملتمثلة  الثابتة 

أجل  من  الشركاء  باقي 
ــالء مــصــلــحــة  ــ ــ إع
املهني  ــســائــق  ال
القلب  الذي يعتبر 

ــض لــقــطــاع  ــاب ــن ال
من  ويعاني  منهك، 

جوهرية  ــالالت  اخــت
تــهــدد اســتــمــراريــتــه، 

الفاحش  الغالء  فـــــــــــي أبرزها 
كــل مــكــونــات هـــذه املــنــظــومــة ابــتــداء 
وأجزائها  بالسيارة  مرورا  باملأذونية 
ــاف أن  ــ ــأمــني«، وأضـ ــت ــال وانــتــهــاء ب
مسبوق  والغير  الصاروخي  »االرتفاع 
على  وأتى  الكأس  أفاض  للمحروقات، 

السائق  مــدخــول  مــن  تبقى  مــا 
الدعم  ويبقى  اليومي،  املهني 
املــهــنــي ملـــادة الــغــازوال 
أنه  العلم  مع  بسيطا 
للجميع«،  يصل  لم 
»كل  أن  معتبرا 
االحتقان  هذا 

بمستقبل يــــــــنــــــــذر 
ــل مـــــجـــــهـــــول  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ يـ

اإلدارة بـــعـــدم اكـــتـــراث  مــن 
ــار  ــسـ ــة ملـ ــيـ ــوصـ مليء الـ نــضــالــي 

تعليق  ثم  إنذارية،  ووقفات  بمراسالت 
آخرها في شهر أبريل املاضي على أمل 
السائق  انتظارات  مع  العمالة  تجاوب 

املهني الفاسي«.
ــارات األجــرة  ويــعــيــش ســائــقــو ســي
ــاس وضعا  فـ مــديــنــة  فــي  الــصــغــيــرة 
التي  وااللتزامات  الغالء  بسبب  صعبا 
والتكاليف  املصاريف  ظل  في  تالحقهم 
جعل  مما  وغيرها،  للصيانة  الباهظة 
تتطلب  متعددة  مشاكل  يعاني  القطاع 
الوصية  الوزارة  قبل  من  جدية  تسوية 
على القطاع، في ظل العديد من املشاكل 
املــتــراكــمــة مــنــذ عـــدة ســنــوات، حيث 
سعر  ارتفاع  ضد  االحتجاج  هذا  جاء 
للمطالبة  املحروقات واملأذونيات، وكذا 
بالرفع من تسعيرة العداد التي ال زالت 

تراوح مكانها منذ سنة 1992.

سائقو سيارات األجرة الصغيرة يشتكون من غالء المحروقات



العدد: 1614 من 01 إلى 07 يوليوز 202022

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

األصــالــة  تــواصــلــي نظمه حـــزب  لــقــاء  ــي  ف
»املرأة  شعار:  تحت  وجدة  بمدينة  واملعاصرة 
أجل  من  مستمر  عمل  الشرق..  بجهة  البامية 
تنظيم نسائي قوي ومنصف«، أثنى عبد النبوي 
بعيوي بعضوات »البام«، وذلك بحضور األمني 
العام للحزب عبد اللطيف وهبي وبعض أعضاء 
وأشــاد  الوطني،  واملجلس  السياسي  املكتب 
بالدور الكبير الذي تلعبه املرأة في تدبير الشأن 
املحلي على مستوى الجهة، خاصة وأن الحزب 
يتوفر على أصغر رئيسة مجلس جماعة ترابية 
بالجهة، مؤكدا أن قيادة الحزب بالجهة مؤمنة 
السياسي  العمل  في  ــرأة  امل إشــراك  بضرورة 

وانخراطها ومساهمتها في املسلسل التنموي، 
الحزب  توجهات  تفعيل  مواصلة  إلــى  داعيا 
مع  القرب  سياسة  نهج  وكذا  لها،  واالنضباط 
املواطنني، كل واحدة من موقعها ومسؤوليتها، 
لإلسهام في البحث عن الحلول ملختلف املشاكل 

التي تواجه الساكنة.
والقيادية  الــوزيــرة  مـــزور،  غيثة  وقــالــت 
يعتز  واملعاصرة  األصالة  حزب  أن  »البامية«، 
في  يسهمن  اللواتي  الــشــرق،  بجهة  بنسائه 
مستوى  على  والجهوي  املحلي  الشأن  تدبير 
جهة الشرق، حيث تتوزع على 8 أقاليم بالجهة 
و7  جماعة  ورئيسة  جماعية،  مستشارة   187

وممثلتني  الجهة،  مستوى  على  مستشارات 
اثنتني بالغرف املهنية، ونائبتني برملانيتني.

واعتبر عبد اللطيف وهبي، أن الرهان اليوم 
وفاعلة  مستقلة  نسائية  منظمة  تأسيس  هو 
قويا  ونضاليا  وسياسيا  فكريا  إطــارا  تكون 
توضع  وبرامج  مقترحات  من  يلزم  ما  إلنتاج 
في  املساعدة  بغاية  ليس  الحزب،  إشارة  رهن 
ترجمة شعارات وقيم الحزب األصيلة الحداثية 
مناضلي  وملحاسبة  للضغط  إطارا  بل  فحسب، 
من  املرأة  في موضوع  تقصير  كل  على  الحزب 
الحكومة  داخــل  التمثيلية  الجوانب  مختلف 

والبرملان، وباقي املؤسسات املنتخبة.

اســتــعــدادا ملــوســم الــصــيــف، قــامــت 
ببلدية  بــالــصــيــانــة  املــكــلــفــة  املــصــالــح 
ــة، مــــــؤخــــــرا، مبـــجـــمـــوعـــة  ــيــــديــ ــعــ الــــســ
ــروح  ــادة الــ ــ ــال، أهــمــهــا إعــ ــغــ مـــن األشــ
ملــجــمــوعــة مـــن احلـــدائـــق واملــســاحــات 
ــال  ــمــ ــا اإلهــ ــهـ ــالـ ــتــــي طـ اخلـــــضـــــراء الــ
بسبب »البلوكاج« اإلداري الذي عرفه 
املــجــلــس الـــســـابـــق، حــيــث فــــوت على 
املدينة مجموعة من فرص التنمية.

وذكرت مصادر من املجلس البلدي، 
الضوء  أعطت  احمللية  السلطات  أن 
األخــضــر إلقــامــة املــعــرض الــتــجــاري 
صيف هذه السنة، حيث قام املجلس 
بــتــفــويــت صــفــقــة االســتــغــال املــؤقــت 
ــي، إلحــــدى  ــربــ ــعــ ــة املــــغــــرب الــ ــاحـ ــسـ لـ
ــة املـــعـــرض  ــ ــامـ ــ املـــــــقـــــــاوالت، قـــصـــد إقـ
الــتــجــاري الــكــبــيــر لــلــمــديــنــة، كــمــا أن 
الصفقة  عليها  رســت  الــتــي  املــقــاولــة 
ما  وفــق  سنتني  ملــدة  تستغلها  ســوف 

ينص عليه دفتر التحمات.
وقــــــــــــد لـــــقـــــيـــــت هــــــــــــذه اخلــــــطــــــوة 
من  مجموعة  لدى  كبيرا  استحسانا 
املــعــرض  ــار، خـــاصـــة وأن هــــذا  ــتـــجـ الـ
الشغل،  مناصب  مــن  املــئــات  سيخلق 
إضــــافــــة إلـــــى كــــونــــه ســـيـــضـــخ مــبــالــغ 
كما  الــبــلــديــة،  بخزينة  مهمة  مــالــيــة 
املدينة  لــزوار  مواتية  فرصة  سيشكل 
الــســاحــلــيــة لــلــتــعــرف عــلــى مــنــتــجــات 

اجلهة الشرقية.

وهبي ومزور وبعيوي يشيدون بدور المرأة »البامية«

الفحص أنجرة

كواليس  جهوية

تفاقم وضعية مستشفى القرب بزايو
تــعــانــي ســاكــنــة مــديــنــة زايـــو 
خدمات  سوء  من  الجوار  ومناطق 
محدودية  ومــن  القرب  مستشفى 
غياب  بسبب  الصحي،  املرفق  هذا 

ميزانية لتدبيره.
نشطاء  أحد  به  صرح  ما  ووفق 
ــت ســابــق، تم  ــو، فــإنــه فــي وق زايـ
لتدبير  مهمة  ميزانية  تخصيص 
املبلغ  وصــل  ــرب،  ــق ال مستشفى 
سنتيم،  مليون   400 لـ  السنوي 
مستشفى  عـــن  مــســتــقــلــة  ــي  ــ وه
لكن  الــنــاظــور،  بإقليم  الحسني 
ميزانية هذه السنة تقلصت لـ 100 
مليون سنتيم، مما يبني أن مسألة 
ضمن  بالكامل  أســنــدت  التدبير 
للمستشفى  املخصصة  امليزانية 

ــي  ــ ــت ــ ــي، وال ــ ــم ــ ــي ــ ــل ــ اإلق
انخفضت بدورها هذه 

السنة.
املتحدث  وأوضــح 
ذاتــــــه، أنــــه خــال 
االفــتــتــاح قــيــل بــأن 

األمر سيقتصر 
على بعض 
ــام  ــسـ األقـ
فـــي أفــق 
ح  فتتا ا
الباقي 
منها، 

لكن 
ــع  م

كل  أن  اكتشفنا  السنوات  توالي 
البعض  إلرضــــاء  ــان  كـ ــيء  شـ
ــوت الــســاكــنــة  ــك وضـــمـــان س
للمطالبة  بقوة  احتجت  التي 
بمستشفى يليق بها، مضيفا، 
ملستشفى  ميزانية  غياب  أن 
ــو يــدفــعــنــا إلــى  ــ زاي
ــاؤل عــن  ــ ــس ــ ــت ــ ال
أدوار نواب األمة 
لزايو،  املمثلني 
الـــذيـــن وجــب 
عــلــيــهــم طــرق 
وزارة  أبــواب 
ــة  ــ ــح ــ ــص ــ ال
ودفـــــــــــــع 
الـــــوزيـــــر 

خاصة  ميزانية  تخصيص  ــى  إل
بمستشفى زايو إسوة بما كان في 

السابق.
ــال بــعــض  ــ ــ مــــن جـــهـــتـــهـــم، ق
كل  في  أنه  املستشفى،  مستخدمي 
مرة يفاجئون بقرار توقيف أحدهم 
أزمات  في  يتسبب  نما  العمل،  عن 

اجتماعية للعديد من األسر.
ــب نــشــطــاء عــلــى مــواقــع  ــال وط
وزارة  ــمــاعــي،  االجــت ــواصــل  ــت ال
الــصــحــة، بــافــتــتــاح كــافــة مــرافــق 
مع  الــقــرب،  مستشفى  وأقــســام 
تخصيص موارد بشرية كافية في 
مع  املمكنة،  التخصصات  مختلف 
على  يتغلب  متمكن  مدير  تعيني 
كافة مشاكل املرفق التي ال تنتهي.

نافذون يرتكبون مجزرة بيئية في حق غابة »الحامة«

فاعلون جمعيون يطالبون 
بحماية قانونية للمرأة 

األسبــوع

دعا املشاركون في لقاء نظم بمدينة الراشيدية 
مواكبة  مجال  في  العمومية  »السياسات  حول 
الترسانة  تعزيز  إلى  العنف«،  ضحايا  النساء 
وترسيخ  املجال،  هذا  في  الوطنية  القانونية 
العنف  أشــكــال  كافة  ومحاربة  املـــرأة  حقوق 

والتمييز التي قد تتعرض له النساء.
جمعية  قبل  مــن  املنظم  اللقاء  شهد  ــد  وق
األلفية الثالثة لتنمية العمل الجمعوي بتنسيق 
بمشاركة  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  مع 
مسؤولني وأساتذة جامعيني وخبراء، وفاعلني 
مختلفة  عــروض  تقديم  املــدنــي،  املجتمع  في 
ومكافحته  املرأة،  ضد  العنف  محاربة  تناولت 
الدعم  خايا  ودور  القانونية،  الناحية  مــن 
املحلية والجهوية في التكفل بالنساء واألطفال 
السياسات  ــى  إل بــاإلضــافــة  العنف،  ضحايا 

العمومية املتبعة في هذا املجال.
ــعــديــد من  ــة ال ــ ــمــت مــنــاقــشــة ودراسـ وت
والقانونية  والثقافية  االجتماعية  الجوانب 
املتعلقة بظاهرة العنف ضد النساء، والتكفل 
الــدور  تفعيل  إطــار  في  ــك  وذل الفئة،  بهذه 
اقتراحية،  كقوة  املدني  للمجتمع  الدستوري 
السياسات  وتتبع  إعــداد  في  مؤثر  وفاعل 
العمومية في مختلف املجاالت بهدف تعزيز 
مدى  حول  والفاعلني  املواطنني  بني  الوعي 

انتشار الظاهرة، وبحث سبل الحد منها.
وقد تم التركيز خال هذا اليوم الدراسي 
أن  يمكن  الــتــي  القانونية  الحماية  على 
العنف، سواء  النساء ضحايا  منها  تستفيد 
القانون  أو  والتوجيه،  االستماع  خال  من 
ضد  العنف  بمكافحة  املتعلق   13-103 رقم 
القانونية  الترسانة  تقوية  إلى جانب  املرأة، 
من أجل الحد من جميع أشكال التمييز الذي 
قد تتعرض له النساء، سواء في املنزل أو في 

الشغل أو الشارع.
وأكد املشاركون على أهمية دور جمعيات 
املجتمع املدني في توعية الناس بخصوص 
من  لها  ملــا  الــنــســاء،  ضــد  العنف  ظــاهــرة 

تداعيات سلبية على املجتمع ككل.

الراشيدية

تستهل  السعيدية 
موسم الصيف 
تجاري  بمعرض 

األسبــوع

ــذون على  ــاف ــدم أشــخــاص ن أقـ
أنجرة،  الفحص  إقليم  مستوى 
على ارتكاب جريمة بيئية في حق 
عبر  املــشــهــورة،  »الــحــامــة«  غابة 
أجل  من  األشجار  مئات  اجتثاث 
وإقــامــات  سياحي  مــشــروع  بناء 
السلطات  أمام أعني  سكنية، وذلك 
املــيــاه  إدارة  ومــنــدوب  املحلية 

والغابات.
وخلف هذا الحادث غضبا كبيرا 
االجتماعي  التواصل  مواقع  في 
بسبب  املــنــطــقــة،  ســاكــنــة  ولـــدى 

تم  التي  البيئية  املجزرة  هذه 
ارتكابها في حق الغابة، رغم 
استنفارا  خلق  الحادث  أن 
لدى السلطات املحلية، بعد 
اقتاع األشجار بدون وجه 

حق من قبل شخص نافذ 
يدعي أن لديه 

عـــــاقـــــات 
ــه  ــ ــط ــ ــرب ــ ت

ــار  ــب ــك ب

املسؤولني في الشمال.
العصبة  نــددت  ــد  وق
ــة لـــلـــدفـــاع  ــيـ ــربـ ــغـ املـ
ــســان  ــوق اإلن ــق عـــن ح
بهذه  أنجرة،  بالفحص 
التي  البيئية  الجريمة 
من  ــى  األولـ ليست 
نوعها، حسب 
الـــبـــيـــان، 
مــطــالــبــة 
عــامــل 

النازلة  في  تحقيق  بفتح  اإلقليم 
باملحاسبة  ــيــة  املــســؤول ــط  ــ ورب
وكشف املتورطني في هذه الكارثة 

البيئية.
الحقوقية،  الجمعية  ذات  ودعت 
إلى  ــي،  ــدن امل املجتمع  فعاليات 
ــل فــضــح هــذه  ــاون مــن أجـ ــع ــت ال
والتصدي  والتاعبات  املمارسات 
ــع أمــــام الــجــهــات  ــراف ــت ــال ــهــا ب ل
الوصية لحماية امللك الغابوي من 

االنقراض.
من   597 ــصــل  ــف ال أن  يـــذكـــر 
القانون الجنائي، يفرض عقوبات 
إلى  سنتني  من  النافذ  بالسجن 
ــل من  ــوات عــلــى ك خــمــس ســن
نباتات  أو  ــات  ــزروع م أتــلــف 

طبيعية أو أشجار.

األسبــوع

تعيش العديد من مقاطعات مدينة الدار البيضاء 
على وقع إشكالية حقيقية في تدبير قطاع النظافة، 
بعد انتشار أكوام األزبال والنفايات في العديد من 

شوارع وأحياء العاصمة االقتصادية.
عن  الجمعويني  الفاعلني  من  العديد  وكشف 
النظافة  قطاع  تدبير  في  وتراجع  اختال  وجود 
تقاعس  بسبب  البيضاء،  الدار  مدينة  صعيد  على 
القيام  في  القطاع  هذا  بتدبير  املكلفة  الشركات 
التحمات،  دفتر  في  عليه  املنصوص  بواجبها 

وغياب املراقبة من قبل املجلس الجماعي للمدينة.
وأكد نفس املصدر، على ضرورة تدخل املجلس 
التي  للمشاكل  حــد  لوضع  للمدينة،  الحضري 
تتخبط فيها املقاطعات، بسبب انتشار النفايات في 
الساحات  أو  بالشوارع  األماكن، سواء  العديد من 
أو الفضاءات العامة، رغم شكايات املواطنني الذين 

يدخلون في خافات مع بعض عمال النظافة.
وحسب بعض الفاعلني، فقد عرف قطاع النظافة، 
تراجعا  خاصة على صعيد مقاطعة سيدي مومن، 
كانت  بعدما  األخيرة،  الفترة  خال  الخدمات  في 
األشهر  فــي  يــرام  مــا  أحسن  على  تسير  األمـــور 
اآلن جد  الــوضــعــيــة  الــســابــقــة، حــيــث أصــبــحــت 
متدهورة بعد تنقيل بعض املسؤولني على القطاع 

إلى وجهة أخرى.

مقاطعات  تعرفها  التي  املظاهر  بــني  ومــن 
الدار البيضاء، تدهور الحاويات حيث أصبحت 
إلى  فيها  كانت  التي  املناطق  وتحولت  قليلة، 
األزبال،  جمع  حمات  تقلص  بفعل  سوداء  نقط 
املناطق  النفايات في هذه  انتشار  في  ما ساهم 
عليها  تتوفر  التي  املعدات  أن  كما  مقلق،  بشكل 
الشركات املكلفة بالتدبير املفوض، لم تعد كافية 

وأصبحت متهالكة.
البيضاء  »الدار  املحلية  التنمية  شركة  وتعتبر 
الحضرية  الجماعة  قبل  من  املكلفة  هي  للبيئة« 
بتدبير القطاع ومراقبة الشركات التي تشتغل في 
النفايات، حيث برز غياب املراقبة من طرف  جمع 
هذه الشركة، مما جعل العديد من املناطق تتحول 

إلى أكوام من النفايات املتراكمة خال عدة أيام.

عودة إشكالية تدبير النظافة في مقاطعات البيضاء الدار البيضاء

الصديقي

أيت الطالب
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تفاقم معاناة المرضى بعد نقص األطباء 
الــدم فــي مركــز لتصــفية 

كواليس  جهوية

سطات

المجتمع المدني يساند 
قائدة تعرضت لحملة على 

مواقع التواصل االجتماعي
نورالدين هراوي 

تــعــرضــت قـــائـــدة املــقــاطــعــة اإلداريــــــــة الــثــانــيــة 
مــن طــرف بعض  هــوجــاء  بـــام( حلملة  )مقاطعة 
ــل االجـــتـــمـــاعـــي،  ــواصـ ــتـ ــات، عـــبـــر مـــواقـــع الـ ــهــ اجلــ
ال لــشــيء ســـوى ألنــهــا قــامــت بـــالـــدور املــنــوط بها 
12.66 يف بعض  رقـــم  الــتــعــمــيــر  قـــانـــون  وتــطــبــيــق 
لالختالالت  والتصدي  الزجرية  العقابية  مــواده 
ــة الـــبـــنـــاء  ــاربــ الــــتــــي تــــشــــوب قــــطــــاع الـــبـــنـــاء ومــــحــ
الــعــشــوائــي وغــيــر املــرخــص أو الـــذي حتـــوم حوله 
بــنــاء على املــراســالت والــدوريــات  شبهة قــانــونــيــة، 
الوزارة الوصية يف شأنه وبتعليمات  الصادرة من 
عــامــل اإلقــلــيــم، تــقــول بعض املــصــادر املــقــربــة من 

السلطة الترابية لـ»األسبوع«.
املــدنــي بسطات،  املجتمع  مــن  مــصــادر  وحــســب 
والذي ساند عمل وتدخالت القائدة ليلى رمزي، 
إطــار  يف  يدخل  إيجابيا  تدخلها  اعــتــبــروا  فإنهم 
الترابي  نفوذها  منطقة  يف  إليها  املوكولة  املهام 
املراقبة والتتبع وهدم كل العشوائيات  من خالل 
ــانـــون، كما  والـــبـــنـــايـــات املــشــتــبــه فــيــهــا حــســب الـــقـ
املفرط،  الشطط  لغة  عن  بعيدا  تدخال  اعتبروه 
الــتــي هاجمتها  املــغــرضــة  احلــمــلــة  اعــتــبــروا  فيما 
أقــالم موظفة من  حتامال مبالغا فيه من طــرف 
لثني  بها  تهم  إحلــاق  حــاولــت  مستثمرين  طــرف 
الــســلــطــة الــتــرابــيــة عـــن أداء واجــبــهــا مـــن خــالل 

تدوينات بعض اجلمعيات املهتمة واملتتبعة.
 ويف هذا السياق، ومن خالل تدوينات الشبكة 
التربية  »جمعية  مــن  كــل  استنكرت  العنكبوتية، 
والــثــقــافــة والــعــلــوم والــبــيــئــة« و»املــركــز اإلفــريــقــي 
حلــقــوق اإلنـــســـان« مــا أســمــوه »األســـلـــوب املنحط 
والركيك واملفكك الذي استعملته بعض األقالم 
ــن جـــهـــات تــخــالــف  ــع احملــلــيــة املـــســـخـــرة مـ ــواقــ واملــ
واملنحازة  التعمير،  قــانــون  املـــال،  وبــقــوة  بالعلني 
لم  إذ  والتطبيل)...(،  التضليل  خــالل  من  إليها 
تــقــم الــســلــطــة الــتــرابــيــة ســـوى بــرصــد مــخــالــفــات 
التتبع  غــيــاب  أو  األوراش  دفــاتــر  غــيــاب  يف  تكمن 
لالشتغال من قبل اجلهات التقنية املشرفة على 

املشاريع« على حد تعبير ذات اجلمعيات.

سيدي قاسم

 األسبــوع

كشف مجموعة من األطر الصحية عن وجود 
ــة  األدوي وتدبير  اقتناء  عملية  في  اخــتــاالت 
املعدات  وكذا  واملخبرية،  الطبية  واملستلزمات 
بإنزكان،  اإلقليمي  باملستشفى  البيوطبية 
في  تحقيق  بفتح  الصحة  مندوبية  مطالبني 

املوضوع.
للنقابة  املنتمية  املعنية  األطـــر  ووجــهــت 
للجامعة  اإلقليمي  واملكتب  لألطباء،  املستقلة 
اإلقليمي  املندوب  إلى  رسالة  للصحة،  الوطنية 
للصحة تتحدث عن »هدر املال العام، بعد شراء 
والكواشف  واملخبرية  الطبية  املستلزمات 

املخبرية، واملعدات البيوطبية بأثمنة باهظة«.
القانون  احــتــرام  عــدم  الرسالة  ــرزت  أب كما 
املنشور  العمومية  بالصفقات  املتعلق  والظهير 
النظام  احترام  وعــدم  الرسمية،  الجريدة  في 
عملية  بــخــصــوص  للمستشفيات  الــداخــلــي 
و»ظهور  الصيدالنية،  ــواد  امل وتدبير  اقتناء 
األصلي  للطابع  مغاير  بالصيدلية  طابع خاص 
أنه  مضيفة  غامضة«،  ظروف  في  اختفى  الذي 
األدويــة  بخصوص  صفقة  أي  إنجاز  يتم  »لــم 
كل  حاجيات  على  بناء  الطبية  واملستلزمات 
الطلب،  سندات  على  فقط  واالقتصار  مصلحة، 

وإلغاء الصفقات السابقة«.
ظــروف  توفير  ــدم  »ع إلــى  الرسالة  ــارت  وأشـ
املخبرية  الكواشف  من  مهمة  لكميات  التخزين 
االستشفائية  الصيدلية  إلى  تسليمها  تم  التي 

دون سابق إنذار، مما عرض الكثير من الكواشف 
التي تم اقتناءها عن طريق صفقة باهظة، للتلف، 
لوحدة  الــضــروريــة  املستلزمات  توفير  وعــدم 
التعفنات  لخطر  املرضى  يعرض  مما  التعقيم، 
واألمراض املعدية، وأيضا غياب ظروف التخزين 
الحرارة  األدوية من  لحماية  بالصيدلية  السليمة 
مياه  وتسربات  والحشرات  والرطوبة  واألشعة 
املستلزمات  بعض  تخزين  تــم  حيث  األمــطــار، 
دون  سليمة  غير  ظــروف  في  التعقيم  وسوائل 

أدنى مراقبة صيدالنية«، حسب الرسالة.
فتح  بــإنــزكــان  الصحة  مندوبية  وتــعــتــزم 
في  للنظر  الرسالة،  بهذه  توصلها  بعد  تحقيق 
اختاالت  وجــود  عن  تتحدث  التي  االتهامات 
داخل املستشفى اإلقليمي، وذلك بعد االستماع 

لجميع األطراف بمن فيهم إدارة املستشفى.

أطر نقابية تفضح »اختالالت« مصلحة األدوية بإنزكان إنزكان

 األسبــوع

الكلوي  القصور  مرضى  معاناة  تفاقمت 
األطر  غياب  بسبب  قاسم،  مدينة سيدي  في 
تصفية  مركز  في  البشرية  واملــوارد  الطبية 
من  إفــراغــه  بعد  املدينة  في  املــوجــود  ــدم  ال

األطباء املتخصصني.
وبهذا الخصوص، تقدم أحد املستشارين 
من  اإلقليم،  عامل  إلى  برسالة  الجماعيني 
املرضى  ملعاناة  حــد  لوضع  التدخل  أجــل 
»الدياليز«  مــركــز  على  يــتــوافــدون  الــذيــن 
من  االستفادة  قصد  اإلقليمي  باملستشفى 

حصص العاج.
نحو  توجها  هناك  فإن  املراسلة،  وحسب 
فقط  ــاء  ــق واإلب متخصصة  طبيبة  تنقيل 
يخلق  قد  الذي  الشيء  واحدة،  طبيبة  على 
لهذا  اليومي  العمل  في  كبيرا  اضطرابا 
األخرى  الطبيبة  وأن  خاصة  الطبي،  املركز 
تفكر بدورها في مغادرة الوظيفة العمومية 

املراسلة  إذا تم تنقيل زميلتها، كما أشارت 
مصلحة  فــي  سابقة  طبيبة  استقالة  إلــى 
التدبير،  ســوء  بسبب  باألشعة،  الفحص 
خصاصا  تعيش  املصلحة  هــذه  جعل  مما 
كبيرا وتراجعا في تقديم الخدمات، الشيء 
الذي يثير مخاوف املرضى من إغاق مركز 

تصفية الدم الوحيد باملدينة.
بإيجاد  اإلقليم،  عامل  املراسلة  وطالبت 
الطبية  األطر  توفير  عبر  املشكلة،  لهذه  حل 
الجهات  لـــدى  ــتــدخــل  وال والــتــمــريــضــيــة، 
املسؤولة قصد تعيني طبيب آخر متخصص 

لضمان استمرار عاج املرضى.

أزمـــــــــــــور
تحولت املجزرة البلدية بحي القامرة بأزمور إلى مجمع 
يشكل خطرا  أصبح  الــذي  األمــر  الذبائح،  ومخلفات  لــأزبــال 
على صحة الساكنة املجاورة، وحتى املرافق العمومية التي لم 
التلقيح،  مركز  فيها  مبــا  الكريهة،  الــروائــح  انتشار  مــن  تسلم 
حيث أصبحت املجزرة املهجورة بؤرة سوداء النتشار احلشرات 

واجلرذان.

العديد من شوارع وأزقة أزمور بدون اسم وبدون ترقيم، 
حيث ال يبادر املجلس البلدي جلرد هذه الشوارع الغير مرقمة 
أسماء  إلطــاق  لها  مخصصة  دورة  وعقد  مسماة،  والغير 
املواطنني  أن  العلم  مع  ترقيمها،  أو  األزقــة  هذه  على  جديدة 
غالبا ما يتيهون بسبب غياب أسماء حتدد هذه األماكن، فهل 

يبادر املجلس لوضع حد لهذه احلالة؟

مشهد تطبعه الفوضى وعدم املراقبة من قبل اجلهات  في 
املعنية، حتول موقف السيارات قرب املستشفى احمللي ألزمور، إلى 
سوق عشوائي، بسبب احتالله من قبل الباعة املتجولني وأصحاب 
النقل الــســري وأصــحــاب ألــعــاب الــتــرفــيــه، كما حتــول إلــى محطة 
الوقت  هــذا يف  املــجــاورة،  واملناطق  األجــرة نحو اجلديدة  لسيارات 
املستشفى صعوبات  الــوافــدون على  املرضى  أهل  فيه  يعاني  الــذي 

كبيرة لركن سياراتهم.

سلبية  ظــواهــر  انــتــشــار  اخلــامــس  محمد  ــارع  شـ يــعــرف 
متعددة، تكمن يف الضجيج الذي يسببه مجموعة من املعربدين 
املهني  التكوين  مؤسسة  قــرب  املــخــدرات،  ومدمني  والسكارى 
كبيرا  إزعاجا  يخلف  ما  للتعليم اخلصوصي،  البراعم  ومؤسسة 
للساكنة أمام أنظار مسؤولي املدينة الذين يعبرون الشارع ليا، 
كما تتعرض النساء والفتيات للتحرش واالعتداء من قبل هؤالء 

اخلارجني عن القانون.

أصداء

شكيب جالل 

مكناس

إقصاء من فرص االشتغال على برنامج عمل جماعة مكناس 
محسن األكرمين

ما إن اقتربت السنة األولى من عمر مجلس 
شرعت  حتى  االنتهاء  مــن  مكناس  جماعة 
العام  الثاني  التسخني  إجــراء  فــي  املدينة 
إلعداد برنامج عمل الجماعة )2027/2022(، 
للمجلس  الداخلية  الصراعات  ظل  في  وذلك 
)47( نقط دورة استثنائية موجهة  )عريضة 
برنامج  أن  العلم  مع  مكناس(،  عمالة  لعامل 
عمل جماعة مكناس سقطت منه عنوة سنة من 
»التدبير  ألفت  املدينة  االفتراضي وكأن  عمره 

االرتجالي« و»الفوضى الخاقة«. 
على  االشتغال  هندسة  بداية  أســوأ  فما 
برنامج عمل جماعة مكناس حني يتم تصنيف 
)بدعوة  وازنة  إلى جمعيات:  املدني  املجتمع 
)عبر  للحركة  منشطة  وأخـــرى  خــاصــة(، 
اإلشهار(، وتأثيث قاعة القصر البلدي، ولم ال 
إنه حقا تحريف  التصفيقات..  حتى ممارسة 
في تطبيق التشاركية الدستورية، والتخطيط 
صوت  وتهميش  مايل«،  خرج  »الخيمة  من 

املجتمع املدني.
فندق  اختيار  على  نشهد  الــبــدايــة،  مــن 
برنامج  عن  األولي  للحديث  باملدينة  مصنف 
بالتخصيص(،  معينة  )فئات  الجماعة  عمل 
ليتضح أن البرنامج سينشأ في ظل الكراسي 
وطاب  لذ  وما  الهوائية  واملكيفات  الوثيرة 

إنشاء  على  نقبل  ونــحــن  الــحــلــويــات،  مــن 
تخطيط ملدينة تعيش تنمية الهواية وتساير 
مواجهات  في  و»التشنتيف«  »التعصار« 
بناء  وإعـــادة  والــتــدبــيــر،  املصالح  تقسيم 

»العصيدة الفطيرة«.  
أنها  أجمل ما ينطبق على مدينة مكناس، 
مدينة املزارات و»األولياء الصالحني« الجدد 
واألتباع  والسياسيني،  السياسة  جيل  من 
األوفياء، لكن يبقى »مجمر جيالة وعيساوة« 
يحرك التوابع، وحناجر العطف، واملجرورين 
فحني  ولحيس)...(،  والتصفاق  )بالبخور 
إنــشــاء  عــلــى  االنــكــبــاب  ــات  ورشــ تصفحت 
برنامج عمل املدينة، وجدت رؤيته من الجيل 
انشغاالت  يختزل  فهو  التقليدي،  القديم 
وال  مناوئة  غير  بشرية  مكونات  في  املدينة 
النقاشات  شغب  تحدث  ال  وقــد  معارضة، 
واملرموزة  املوجهة  الورشات  داخل  الحادة 
العام/  التقرير  املصغر/  )التقرير  بالتشفير 
نتحدث  التي  فمكناس  التركيبي(،  التقرير 
اإلقصاء  من  تعاني  اإلفراد،  ال  بالجمع  عنها 
املــدنــي:  املجتمع  مــن  عــم  مــا  حــضــور  عبر 
)رســمــي(  والضيف  )دعـــوة(  ــروض«  ــع »امل
واملتفرج )املصفق( وامليسر )تقني موظف(.. 
فمكناس تدبر مشاوراتها املوسعة وفق »أنت 
وهذه  داعــي(  فا  ضدي  وأنــت  مرحبا  معي 
قضية غير دستورية، وقد ال نجد مبررات في 
لبرنامج عمل  تلك املشاورات املوسعة  تمرير 
جماعة مكناس في غير مرفق عمومي يضمن 

الدولة  مؤسسات  ورسميات  الحضور،  تنوع 
التشاركية الديمقراطية )النص الدستوري(.

في  القديمة  التقليدانية  تحمل  ورشــات 
تيمة االشتغال والتفكير واإلنتاج، وقد تكون 
واملقرر  مضبوطة،  معينة  بمحاور  موجهة 
قد  كما  املــائــة،  فــي  محايدا مائة  يكون  لــن 
تكون لدينا مجموعة من املاحظات السبقية 
)حديث  الشفافية  غياب  فــي  االفتراضية 
الــدعــوات املــوجــهــة بــاملــديــنــة( والــهــواتــف 
لدينا  أصبحت  وبالتالي،  للدعوات،  املتحركة 
عدة ماحظات حول حجم مخرجات الورشات 
النوعية ال الكمية التراكمية، والتي قد تكون 
عدة  لدينا  يولد  مما  تقنية،  وغير  فضفاضة 
ديرش  وما  »شاورهم  ممارسة  من  تخوفات 

بكامهم«. 
بداية  قــرار  أن  دام  ما  عدميني  نكون  لن 
ثاجة  من  يخرج  بدأ  قد  املوسعة  املشاورات 
للعموم،  مــكــنــاس  جــمــاعــة  مجلس  مكتب 
والحديث عن إكراهات مدينة وبدائل التمكني 
في  سلبيني  نكون  ولــن  رسميا،  نسمعه  قد 
رؤية متقدمة واستباق األحداث )املخرجات(، 
تقليديا،  يكون  قد  منتوج  من  نتخوف  لكننا 
باملدينة،  املسطحة  الهواية  ــة  رؤي ويحمل 
استراتيجية  رؤية  وفق  ملخرجات  يؤثث  وال 
املدينة  قــوة  نقط  تجمع  ومتناسقة  متينة 
املشكات  وتستغل  الترددية،  الضعف  ونقط 
في بناء فرص جديدة من التهديدات الكامنة 

على أرضية مكناس.
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النموذج  بحق  املحلية  املجالس  تــعــد 
يلمس  التي  العملية  للديمقراطية  األوضــح 
املواطن فعلها ويرى نتائجها ماثلة على أرض 
التفاني  يتجسد  املجالس  هذه  فداخل  الواقع، 
بالجهد  والتضحية  العام،  الصالح  خدمة  في 
أهــداف  مــن  سطر  مــا  تحقيق  قصد  والــوقــت 
املطاف  نهاية  فــي  ثمارها  تجني  وغــايــات 
على  أبنائها  من  أفــراد  يسهر  التي  الجماعة 
تسيير أمورها طيلة مرحلة انتخابية بعينها.

األهــداف  تبقى  ال  وحتى  الصدد،  هــذا  في 
الكثير  لدى  عرقوبية  وعود  شكل  تأخذ  التي 
ال  وحتى  األخيرة،  األعــوام  في  مجالسنا  من 
يدب الفتور إلى أولئك املسيرين الذين حسنت 
نواياهم، وكبرت تطلعاتهم، أتساءل ملاذا ال يتم 
الذي  التنافسي  التحفيز  من  نوع  إلى  اللجوء 
بذلك  األعمال، وأعني  الهمم، ويضاعف  يحرك 
املستويات  أعلى  في  تقديرية  جائزة  إحــداث 
يحظى بنيلها املجلس الذي أبلى البالء الحسن 
التسيير  فأحكم  االنتخابية،  دورته  مدار  على 
وعايشته  الساكنة  فعاينته  التدبير،  وأحسن 
املشرفة على  اللجنة  فعلى  الواقع،  أرض  على 
أن   - املثال  سبيل  على   - املأمولة  الجائزة 
املرافق  املنتخب داخل  تقف على دور املجلس 
تقديم  أسلوب  على  لتقف  عليها،  يشرف  التي 
إلى املواطنني، وإلى أي درجة يقبل  الخدمات 
الخدمات  تلك  أداء  على  واملوظفات  املوظفون 
نسبة  هي  وما  وتسويف،  تماطل  أدنى  بدون 
هي  وكيف  املكاتب،  داخل  املتكامل  التجهيز 
قاعات االنتظار التي  تستقبل الذين ينتظرون 
الفعليني  املشرفني  اهتمام  مدى  وما  أدوارهم، 
اإلدارة  تقابل  أو  تتوسط  التي  الساحات  على 
الراعية  اللجنة  على  كما  للمجلس؟  العامة 
أمر  االعتبار  في  تضع  أن  املقترحة،  للجائزة 
نظافة األحياء والساحات والشوارع إلى درجة 
يحضر معها الحس البيئي والجمالي على حد 
االلتفات  ينبغي  ذلك،  مع  ارتباط  وفي  سواء، 
الحرص  حيث  العقاري،  املجال  إلــى  املركز 
الشديد على احترام التصاميم العامة والتقيد 
الصارم بما يأتي في رخص البناء، وإلى جانب 
أداء  بتقويم  املعنية  اللجنة  يلزم  وذاك،  هذا 
املجالس املحلية الخائضة غمار ذلك التنافس 
مع  التعامل  بكيفية  االهتمام  تولي  أن  املثمر، 
فعلية  إســاءة  ال  حيث  العمومي  امللك  حرمة 
إلى الحدائق، وال اعتداء سافرا على األرصفة 
وأرباب  املتجولني  الباعة  قبل  من  والساحات 
تلك  على  أيضا  ينبغي  وال  واملتاجر،  املقاهي 
املتنافسة،  املجالس  ألعمال  املتابعة  اللجنة 
املندوبيات  مع  املحكم  تنسيقها  أمر  تغفل  أن 
وعلى  العام،  شأنه  تدير  الذي  املحيط  داخل 
رأسها مندوبيات الشباب والرياضة والثقافة، 
من أجل الوقوف على درجة االهتمام بمالعب 
القرب، والرعاية املتواصلة للمكتبات، وأماكن 
الساكنة  تستقطب  التي  واالستجمام  الترفيه 
كيف  ســائــل:  يتساءل  وقــد  وكــبــارا،  صــغــارا 

السبيل لتمويل هذه الجائزة التقديرية؟
املجالس  مــســاهــمــات  مــن  بالطبع  تــمــول 
تكون  حتى  ميزانيته،  حسب  كل  املتنافسة 
الجائزة  نيل  إلى  والتطلع  فعالية،  للتنافس 

جدوى وغاية.
لدخول  املناسبة  ــظــروف  ال ــداد  إعـ فليتم 
مجالسنا املحلية معترك تنافس شريف غايته 
والتدبير  الجماعي،  بالتسيير  والسمو  الرقي 
انتخبت  الــتــي  الساكنة  لــشــؤون  املــســؤول 
فهذا  فيهم،  الكاملة  ثقتها  ووضعت  أعضاءها 
نوعا  يحدث  أن  شأنه  من  التنافس  من  النوع 
املــواالة  بني  املجالس  تلك  داخــل  التناغم  من 
فيقبل  األعضاء،  وباقي  والرئيس  واملعارضة، 
لبلوغ  الجهود  تلو  الجهود  بذل  على  الجميع 
شرف  لنيل  املسؤولية  تحمل  درجــات  أسمى 
تلك الجائزة التقديرية، ولعل التنافس املرجو 
داخل  تسود  التي  املشحونة  األجــواء  يبدد 
منها  والكثير  املحلية،  مجالسنا  من  العديد 

تبقى حاضرة طيلة فترة واليتها.

من أجل تنافس مثمر 
بين مجالسنا المحلية
عثمان محمود

قـراءة فـي الخـطة الحـكومية لتـكوين 
جيــل جــديد مــن األســاتذة

لتعليم  الــجــيــد  »الــمــعــلــم 
أدبيات  في  متداولة  مقولة  جيد«.. 
عبر  التعليمية  الــنــظــم  ــالح  إصـ
العالم، ويبدو أن الحكومة املغربية 
الحالية انخرطت في استلهام هذا 
إيجابية  صــورة  إلعطاء  التوجه، 
امللحة  والرغبة  األكيدة  النية  عن 
والتعليم  التربية  ملف  إعطاء  في 
ــإصــالح،  ــقــصــوى ل ــة ال ــويـ األولـ
ــه هــذه  ــي ــت قـــد تــصــيــر ف ــ فـــي وق
ملخرج  صيغة  بمثابة  الــخــطــوة 
الطريق  ويسد  الحرج  عنها  يرفع 

وعودها  بإخالف  إياها  املتهمني  املنتقدين،  على 
املادية  الوضعية  تحسني  في  املتمثلة  االنتخابية 
لرجال التعليم بشكل يرفع من أجورهم إلى الحد 
من  التعليم  أساتذة  يتقاضاه  ملا  املوازي  األدنى 

الدرجة األولى.
خاللها  من  تعترف  إصالحية  إذن، خطوة  هي 
له  يخضع  الــذي  التكوين  بمحدودية  الحكومة 
األساتذة، وتزداد قناعتها بضرورة مسايرة ركب 
من  رفعت  التي  الدولية  التعليمية  للنظم  التطور 
شروط ولوج مهنة التدريس إلى مستوى دراسي 

يعادل درجة املاستر.
مشحون  تعليمي  سياق  في  جاء  اإلجراء  هذا 
ــذة أطــر  ــأســات ــات مــســتــمــرة ل ــإضــراب يــحــفــل ب
هدر  من  يخلفه  وما  »املتعاقدون«،  األكاديميات 

للزمن املدرسي وضرب لشعار جودة التعليم.
لسياسة  كانت ضحية  األساتذة  من  الفئة  هذه 
تنطلق  التي  الترقيعية  وللحلول  الخصاص  سد 
كافية  أعــداد  إليجاد  األولوية  إعطاء  منطلق  من 
من األساتذة من أجل ضمان التلميذات والتالميذ 
مقاعدهم في الفصول الدراسية بغض النظر عن 
احترام املعايير املطلوبة أو عدم احترامها، ال فيما 
يخص الشروط العلمية والبيداغوجية في انتقاء 
الذي  التكوين  يتعلق بطبيعة  فيما  األساتذة، وال 
الخطة  هذه  ففحوى  له..  الخضوع  املفروض  من 
مالي  بغالف  سنوات  لخمس  املمتدة  اإلصالحية 
سعيها  في  تتمثل  درهــم،  مليارات  أربــع  يقارب 
إلى  للولوج  املميزين  الطلبة  وانتقاء  الستقطاب 
كلية علوم التربية وخضوعهم للمعارف األساسية 
للمواد املدرسة لثالث سنوات، ثم بعد ذلك الولوج 
للمراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين ملدة سنة 
الديداكتيكية  التعليمية  باملناهج  للتزود  كاملة 
سنة  تعقبها  للتدريس،  البيداغوجية  والطرق 
التداريب  من  سلسلة  تتخللها  تطبيقية  ختامية 

داخل حجرات املؤسسات التعليمية.
هذه الرؤية املنسجمة في تصوراتها واملتسقة 
واقع  بصخرة  أخرى  مرة  تصطدم  غاياتها،  في 

ــرح مــجــمــوعــة من  ــط الــتــنــزيــل، وت
املالحظات..

هذه  بأن  القول  يمكن  هل  بداية، 
الخطوة هي إعالن رسمي عن نهاية 
التوظيف املباشر البعيد كل البعد عن 
التكوين املتني، أم أنها مجرد إجراء 
سياسي  زمن  بسياق  مرتبط  ظرفي 
الحكومات  بطبيعة  لصيق  محدد 
واحــدة  كــل  تتبنى  التي  املتعاقبة 
سياسة  مــع  القطيعة  سلوك  منها 
غموضا  يضفي  مــمــا  ســابــقــاتــهــا، 
االستراتيجية  الرؤية  على  مستمرا 
للدولة تجاه خطط اإلصالح التي من 
املفترض أن تتبع مسارا موحدا عوض خضوعها 

ألهواء وتقلبات التيارات الحزبية والنقابية؟
الخطط  توالي  في  مبرراته  يجد  الطرح  هذا 
ــة فــي تــوجــهــاتــهــا منذ  ــة املــتــداخــل اإلصــالحــي
االستقالل، املتعثرة في بلوغ عنصر االلتقائية في 
بالغة  يجد صعوبة  املرء  مساراتها، حتى أصبح 
قبيل  من  مسميات  حزمة  بني  بدقة  التفريق  في 
االستراتيجية،  الرؤية  االستعجالي،  البرنامج 
املشاريع ذات األولوية، القانون اإلطار، ومشروع 

إعادة صياغة النظام األساسي)...(.
من   - كثرتها  على   - اإلصالحية  الخطط  هذه 
املفروض أن تصل ملرحلة من النضج الذي يقتضي 
االنتقال  في  الشروع  قبل  أوال  للتقييم  خضوعها 
ملشاريع جديدة، وهو الذي ال يحصل وتتم تغطية 
إعالمية  سياسة  وسلك  املؤشرات  بتضخيم  ذلك 

ترتكز على االستعراض. 
التعليمي  النظام  ُيدخل  أن  يمكن  تخبط  هو 
املحكوم أصال بنظامني اثنني مختلفني في متاهة 
تزيد  قد  جديدة  فئة  تفريخ  إلى  يؤدي  آخر  نظام 
في استفحال التطاحن الفئوي للجسم التعليمي، 
تنسيقية  إلى مشروع  القريب  األفق  في  وتتحول 
يــوازي  بشكل  مختلفة  بمطالب  جديدة  فئوية 

سقف طموحاتها.
عندما تستدعي الخطة الجديدة معايير التفوق 
والطلبة، هل  الطالبات  والتميز الستقطاب خيرة 
توفير  الدولة  بمقدور  سيكون  ذلك  مع  باملوازاة 
تضاهي  محترمة  مالية  بتحفيزات  مهني  مسار 
أن  أم  والهندسة،  الطب  ميادين  في  مثيالتها 
األمر سيبقى على حاله ولن يتم استقطاب سوى 
الشريحة املتبقية التي لم تتمكن من ضمان مقاعد 

لها باملعاهد العليا األكثر إغراء وتحفيزا؟
ولوج التعليم كان متنفسا للعديد من خريجي 
فهذا  وبالتالي،  مختلفة،  شعب  من  الجامعات 
ولوج  على  اإلقبال  الصميم  في  يضرب  اإلجــراء 
والعلوم  اإلنسانية  العلوم  وكــذا  اآلداب  شعب 
واالجتماعية  واالقتصادية  والقانونية  الحقة 

التي ستجد هامش تحركها يضيق ويتقلص في 
غياب بدائل ممكنة، وهو ما يجعلها مشتال لليأس 

وهدرا الوقت وتفريخا ألفواج من العاطلني.
التربية  ملهن  الجهوية  املراكز  أن  يرى  من  ثمة 
انتمائها  وهوية  وضعيتها  تلف  التي  والتكوين 
ضبابية منذ اإلعالن عن والدتها، وخصوصا بعد 
لاللتحاق  تسعى  التوظيف،  عن  التكوين  فصل 
الواقع يفيد بأنها ما زالت  العالي، لكن  بالتعليم 
للتربية  الجهوية  لأكاديميات  وتابعة  رهينة 
االختصاصات،  بينها  فيما  وتتنازع  والتكوين 
الدور  هذا  للعب  مؤهلة  ليست  أنها  ُيستشف  إذ 
الجديد ما دامت األطر املكونة لم تخضع للتكوين 
الالزم الذي يضمن تلقني مناهج ومقاربات حديثة 
به  العمل  املخطط سيبدأ  أن هذا  علما  لإصالح، 
به  أفـــادت  مــا  حسب  املقبلة،  السنة  مطلع  فــي 
الخطوة  هذه  فهل  الحكومية..  الطريق  خارطة 
إحــداث  أفــق  في  الطريق  مقدمة  هي  الحكومية 
مركز التميز ملهن التدريس كما جاء في توصيات 
لتحسني  كآلية  املغربي،  التنموي  النموذج  تقرير 
ومواكبة  تأطير  على  والسهر  الجودة  وتأمني 
مؤسسات التكوين الحالية املكلفة بتكوين مهنيي 
كل مؤسسة  استقاللية  على  الحفاظ  مع  التعليم، 

من مؤسسات التكوين؟
إذا كان دور التعليم الخصوصي يتعاظم سنة 
ربوع  في  انتشاره  خريطة  وتتسع  أخــرى  بعد 
وهل  املخطط؟  هذا  من  موقعه  هو  فما  اململكة، 
من  الجديد  الجيل  بخدمات  باالستعانة  سيكتفي 
األساتذة من القطاع العمومي في غياب مساهمته 
ولو بدرهم واحد في تكوينهم، أو االقتصار على 
املدرسني  من  فئة  واستقطاب  به  معمول  هو  ما 
الستقطاب  الجديدة  للمعايير  خاضعني  الغير 
االرتجالية  في  تتخبط  األمــور  وتــرك  األســاتــذة، 

بدعوى حرية املنافسة؟
التفتيش  هيئة  مــوقــع  مــا  ــرى،  أخـ جهة  مــن 
واملراقبة التربوية من هذه الخطة الجديدة والتي 
نوايا  من  وتوجسها  امتعاضها  مؤخرا  أبــدت 
الوزارة الوصية تجاهها في املشروع اإلصالحي 
جديد،  أســاســي  نظام  صياغة  بــإعــادة  املتعلق 
عن   - نقابتها  عبر  لها  بيان  في   - أعلنت  حيث 
واختصاصاتها،  مهامها  تقزيم  ملحاولة  تنديدها 
إصالح  عملية  أي  في  حضورها  ثقل  أن  علما 
واستراتيجيات  إنجاح خطط  في  محوريا  يعتبر 

الوزارة؟
من  العديد  على  الضوء  تلقي  تساؤالت  كلها 
في  مواجهتها  املمكن  من  التي  التفكير  محاور 
من  جديد  جيل  لتكوين  الحكومية  الخطة  طريق 
يحالفها  أن  صادقني  نتمنى  والتي  األســاتــذة، 
حقيقية  ثورة  بلورة  نحو  طريقها  لتجد  التوفيق 

للنهوض بمجال التربية والتعليم.

محسن زردان

تعتبر الدعارة من أقدم املهن على هذا الكوكب، ومن أهدافها عشق كسب 
املال، ومن غاياتها حب بلوغ السلطة والجاه في املجتمع، فهي غابة مكتظة 
بالوحوش الضارية التي تتسابق القتناص ضحاياها.. فهذا املوضوع يحتاج 
إلى مجلدات ضخمة وتحليله يتطلب الكثير من الجهد للبحث والتنقيب عن 
عالم  على  مهيمنا  أصبح  الذي  املجال  بهذا  تحيط  التي  والخبايا  األســرار 

أصبحت فيه املرأة بدهائها وإغرائها تتسيد الكثير من شؤونه.
إطار  خارج  وامرأة  رجل  بني  العالقة  تلك  هي  العام،  باملفهوم  والدعارة 
الشرع، وهي محرمة في جميع التشريعات السماوية، وبالتوازي مع التطور 
الحضاري، فإن الدعارة تطورت تطورا ملحوظا، بحيث املرأة تضاجع املرأة 
علنا وهذا ليس غريبا فهو يعرف بالسحاق، كما أصبح الرجل يجامع الرجل 

ولعل قوم لوط من السابقني لهذا الرجس املعروف باللواط.
به  يبعن  كن  الذي  التافه  املبلغ  رغم  املهنة  على  حافظن  األمس  عاهرات 
أجورهن  برفع  القطاع  هذا  طورنا  فقد  اليوم،  مومسات  أما  أجسادهن، 
وحققت  أشــواط  قطع  من  الحرفة  هذه  تمكنت  وهكذا  ملحوظا،  ارتفاعا 
الصعبة  العملة  جلب  في  يساهم  منتجا  قطاعا  منه  جعل  واضحا  تقدما 
توفير  مع  بالتوازي  وذلــك  مداخيلها،  ويحسن  البلدان  اقتصاد  ويحرك 
»املساج« أصبحت ستارا  املتعة وتنشيط مجاالتها، وها هي بعض نوادي 
للخدمات الجنسية في هذا العالم الذي طلق الحياء وهمش العفة وأعطى 
للدعارة الحماية واألمان، وها هو أحد أعداء اإلسالم يقول: »كأس وغانية 
فاحذري  املدافع والصواريخ«،  تفعله  ما  املحمدية  األمة  يفعالن في تحطيم 
الحشمة  صرح  بهدم  والرسول  هلل  يحاربن  ممن  تكوني  أن  املــرأة  أيتها 

والحياء والنصيحة تشملك أيضا أيها الرجل.
ومشقة،  صعوبة  تزداد  العفة  وسبل  سهلة  أصبحت  الذنوب  طرق  لعل 

والرذائل  الفواحش  على شيوع  تعمل  ألنها  الدعارة وخيمة،  عواقب  بينما 
في املجتمع الذي يقوم نسائه ورجاله بتدمير األخالق الحميدة، وهلل ينهانا 
عن االقتراب من الفواحش في اآلية الكريمة: ))إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا واآلخرة وهلل يعلم وأنتم 

ال تعلمون(( )سور النور، اآلية: 19(.
القطاعات  كل  وتشمل  األرض  على  الحرف  أقدم  من  فهي  السياسة،  أما 
الحيوية، لها ماضي زاخر باألحداث واملواقف التي سجلها التاريخ لتكون 
توفر  فهي  املستويات،  كل  على  تمارس  وهي  الالحقة،  لأجيال  مرجعا 
دائم  صراع  في  للبالد  العليا  املصلحة  وتظل  والطالح،  الصالح  السياسي 
بني املتيم بحب الوطن والجاحد له، وها هو أحد املفكرين يقول: »إذا كنت ال 

تمارس السياسة، فإن السياسة تمارس عليك شئت أم أبيت«.
انتهازي  فهو  الخاصة،  مصالحه  يخدم  السياسة  ميدان  في  شخص  فكل 
يساهم في هدم صرح املصداقية السياسية الهادفة التي تخدم مصالح الناس.
والديكتاتورية  الديمقراطية  السياسية:  النظم  من  أنواع  عدة  بروز  ومع 
واالشتراكية والرأسمالية وغيرها، ظهرت أيضا أشكال من األحزاب: يمني 
ويسار، ووسط، والعالم اليوم تتصارع األنظمة فيه بني نظام ملكي ونظام 

جمهوري ونظام ليبرالي.
هذا، وكلما تمخضت نتائج االنتخابات على عينة من األشخاص للقيام بمهمة 
والذين  منهم  الفائزين  تجد  البرملانات،  قبب  تحت  الشعوب  مصالح  عن  الدفاع 
اشتروا الكراسي بأموالهم أو بالتزوير أو بتزكية من أحزابهم، يبادرون إلى خلق 
ميدان فسيح للتطرف السياسي الذي يجعل القمة في واد والقاعدة في واد آخر.
وبالتالي، فإن أي إصالح سياسي بعيدا عن تشريع السماء، فهو مجرد 
استمرار لفساد سياسي يقدم شرذمة من أصحاب الضمائر امليتة من األناني 
واملغرور واملحب لذاته، وعليه، فمن أجل بناء مجتمع تسوده الرحمة واملودة 
بني جميع أعضائه، يتحتم على األحزاب تكوين رجال ونساء صالحني في 
مدارسهم السياسية مع زرع روح حب الوطن في نفوسهم والذين يرفعون 

الشعار املقدس واملتميز بالثقة: هلل الوطن امللك.

السياسة والدعارة بين األمس واليوم

بندريس عمراوي الطيب



دور المملكة المغربية في نشر قيم السالم
 ونبــذ خطــاب الكراهــية

المحطة الطرقية 
بمراكش عنوان  

السفر على متن 
»كابوس«

دكالة  بــاب  محطة  قدماك  تطأ  إن  مــا 
شعور  ينتابك  حــتــى  بــمــراكــش  الــطــرقــيــة 
عودة  الزمن  عبر  بالسفر  غريب  وإحساس 
املاضي..  القرن  سبعينات  أو  ستينات  إلى 
فبالرغم من التغيير الطفيف الذي طرأ على 
الذي يشكل نقيضا صارخا لبعض  الديكور 
محطات القطار على سبيل املثال، أو حافالت 
بعض شركات النقل الطرقي املعروفة )بناية 
لبيع  مكاتب  تــأوي  سنة  أربــعــون  عمرها 
ومقهى  التجارية  املحالت  وبعض  التذاكر 
و»مرافق صحية« عوض مرآب جامع الفناء 
التجارب  كل  دكالة(،  باب  مقبرة  موقف  أو 
رغما  املسافر  يعيشها  التي  والغريبة  املرة 
عن أنفه ويستسيغها على مضض، تؤكد أن 
املتعددة  نظيراتها  غرار  على  املحطة،  هذه 
الدرجة  من  للمواطنني  مخصصة  ببلدنا، 
النظر  وبغض  املجتمعي.  الهرم  في  الدنيا 
البناية  هذه  تثيرها  التي  النوستالجيا  عن 
على  املغلوب  املسافر  معاناة  تبدأ  البشعة، 
أمره خارجها مباشرة مع فصائل الوسطاء، 
بـ»الكورتية«،  ما اصطلح على تسميتهم  أو 
على  بشرية سماهم  نماذج  لها  التي جندت 
وجوههم من أثر »البلطجة« تلتف حوله كما 
تلتف الذئاب حول الفريسة القتياده - حسب 
زعمها -والخطاب العقيم الذي ما فتئت تجتر 
ستغادر  ومكيفة  مريحة  »حافلة  إلى  يوميا 
لتستمر  املــطــلــوبــة«،  الــوجــهــة  نحو  ــاال  ح
الضحية  تستقل  عندما  املــريــرة  التجربة 
وهلة  ألول  هيكلها وشكلها  يبعث  قد  حافلة 
على اطمئنان نسبي يتالشى ويختفي فجأة 
أنهكته  مقعد  في  املسافر  يجلس  أن  بمجرد 
مئات أطنان األجسام البشرية التي تناوبت 
على دكه وتوطئته وتقعيره دونما هوادة ملا 
حافلة  الزمن..  من  عقدين  أو  عقد  عن  يزيد 
أفنت شبابها في نقل زبناء وكاالت األسفار 
تدل  كما  عتيا،  العمر  من  بلغت  إذا  حتى 
لنقل  املهترئة، سخرت  تجهيزاتها  ذلك  على 
يكاد  وما  مغايرة.  فئة  من  لكن  جدد  زبناء 
الكابوس  هذا  من  يستفيق  البئيس  املسافر 
يتكالب  حتى  ونكبته  ورطــتــه  ويستوعب 
وأصحاب  الباعة  من  حشد  الحافلة  على 
الفرجة والدجالني واملتسولني رجاال ونساء، 
مثير  روتيني  استعراض  في  وشبابا،  شًيا 
للشفقة واالشمئزاز يكرس حقيقة مرة: قرون 
عديدة تفصلنا عن التقدم الذي حققته شتى 
التخلف  مظاهر  مختلف  إلى  بالنظر  الدول 
في  السائدة  األســاس  السمة  زالــت  ال  التي 
قاعدة  مستوى  على  خصوصا  مجتمعنا، 

الهرم التي يقبع فيها املستضعفون.
أصحابها  والتزام  النقل  وسائل  وتبقى 
األمثلة  أفضل  ضمن  من  السفر  بمواعيد 
ما،  دولــة  تخلف  أو  تقدم  على  أفظعها  أو 
وها قد وصفت بإيجاز شديد بعض املعاناة 
يتعرض  التي  واالستفزازات  واملضايقات 
غمار  خــوض  نفسه  له  سولت  من  كل  لها 
تجربة السفر من محطة باب دكالة الطرقية، 
كما وجبت اإلشارة إلى ظاهرة أخرى غريبة 
عاينتها شخصيا أثناء إنجاز هذا التحقيق، 
على  كـ»إتاوة«  درهم  مبلغ  فرض  في  تتمثل 
كل من يريد الولوج إلى املحطة الطرقية من 
حارسان  عليه  يقف  الخلفية  أبوابها  أحد 
ــســؤاالن  ال ليبقى  تعاملهما،  ــي  ف فــظــان 
الوجيهان اللذان يطرحان نفسيهما بإلحاح 
هما: ما مدى مشروعية هذه »الجزية« ومن 
املستفيد منها؟ ثم من املسؤول عن الفوضى 

العارمة السائدة في هذه املحطة الطرقية؟ 
وبما أن الوضع ال زال على ما هو عليه، 
واملسؤولني  املنتخبني  واجــب  من  أليس 
وجمعيات حقوق اإلنسان التدخل والتنديد 
انتهاكا  تعد  التي  املشينة  املمارسات  بتلك 
الشريحة  أن  أم  املواطن،  لكرامة  صارخا 
املحطات  هذه  ملثل  املستعملة  املجتمعية 
الطرقية ال تنتمي لباقي املغاربة، وبالتالي، 
عنها  ــاع  ــدف ال يستدعي  مــا  هــنــاك  لــيــس 

وصيانة كرامتها ولو بشق تمرة؟

دورا  يــلــعــب  املـــغـــرب  ــح  ــبـ أصـ
الكراهية  خطاب  مكافحة  في  رياديا 
سبب  ألي  والتمييز  العنف  ونبذ 
يعمل  املقابل،  وفــي  األســبــاب،  مــن 
نشر  على  حثيث،  وبشكل  جــاهــدا 
والتعايش،  واملحبة  التسامح  قيم 
األمم  بني  ما  السالم  روح  وإشاعة 

والشعوب.
خبرين  على  مؤخرا  اطلعت  فقد 
عناوين  األهمية تصدرا  غاية  فــي 
املغربية  ســواء  واملــواقــع،  الصحف 
إعالن  في  األول  يتمثل  الدولية،  أو 

األمم املتحدة يوم 18 يونيو كيوم عاملي لنبذ خطاب 
اململكة  من  بمبادرة  وذلــك  ومكافحته،  الكراهية 
هذه  نظم  2021، حيث  يوليوز   18 بتاريخ  املغربية 
التصدي  في  التعليم  »دور  شعار:  تحت  السنة 
لألسباب الجذرية لخطاب الكراهية وتعزيز اإلدماج 
وعدم التمييز والسالم«، أما الخبر الثاني، فيتمثل 
السالم  مؤشر  في  مراتب  بخمسة  املغرب  تقدم  في 
العاملي »GLOBAL PEACE INDEX«، التابع ملعهد 
االقتصاد والسالم، حيث حلت اململكة في املركز 74 
وهي  الدراسة،  شملتها  دولة   163 أصل  من  عامليا 

مرتبة جد متقدمة مقارنة مع سابقتها.
الثاني،  أو  األول  بالخبر  األمــر  تعلق  وســواء 
في  املغربية  اململكة  جهود  بجالء  يعكس  فهذا 
والسلم  والتراحم  والتسامح  التعايش  قيم  نشر 
والسالم، ونبذ العنف وخطاب الكراهية والتعصب 
محمد  امللك  جاللة  يولي  حيث  ــطــرف)..(،  ــت وال
لها صلة  التي  باملؤسسات  عناية خاصة  السادس 
وطيدة بالجانب القيمي والروحي، والسهر عليها، 

حاضنة لقيم  مؤسسات  باعتبارها 
السلوك  عــلــى  والــتــربــيــة  ــة  املــواطــن
الدائم  املمثل  أكــده  ما  وهــذا  املدني، 
للمغرب لدى األمم املتحدة، عمر هالل، 
قبل أسبوعني، في كلمة ألقاها في لقاء 
بشراكة  تنظيمه  تــم  املستوى  رفيع 
لدى  للمغرب  الدائمة  التمثيلية  بني 
املتحدة  األمــم  ومكتب  املتحدة  األمــم 
ومسؤولية  الجماعية  اإلبـــادة  ملنع 
األول  الدولي  باليوم  احتفاء  الحماية، 
أكد  حيث  الكراهية،  خطاب  ملكافحة 
وكالة  نشرته  تقرير  وفق   - عمر هالل 
»املغرب عزز ترسانته  - أن  املغرب العربي لألنباء 
اآلخر  تقبل  قيم  لتوطيد  واملؤسساتية  التشريعية 
واستبعاد  اآلخــر،  واحــتــرام  املتبادل  واالعــتــراف 
مع  والكراهية  النمطية  والصور  املسبقة  األفكار 
ذات  في  مبرزا  املعتدل«،  اإلسالم  قيم  على  الحفاظ 
الكلمة أن »املغرب، تحت القيادة الحكيمة لصاحب 
الجاللة امللك محمد السادس، حرص على االنخراط 
خالل  مــن  الكراهية،  خطاب  مكافحة  جهود  فــي 
مراجعة شاملة لنظام التعليم املغربي، بما في ذلك 
جامعة  مثل  الدينية  التعليمية  املؤسسات  إصالح 
البرامج  القرويني ودار الحديث الحسنية، وجميع 

التربوية اإلسالمية«، وفق ذات التقرير.
محمد  امللك  املؤمنني،  أمير  بقيادة  املغرب  إن 
السادس، أصبح يلعب دورا طالئعيا في تعزيز قيم 
املنطقة  مستوى  على  ليس  السالم  ونشر  التعايش 
العربية فحسب، وإنما على املستوى الدولي أيضا، 
وهذا مرده باألساس إلى السياسة الدينية للمملكة 
بالقيم  التعريف  في  فعاليتها  تظهر  التي  املغربية، 

الكونية لديننا اإلسالمي الحنيف، مثل قيم التعايش، 
والتسامح، والعيش املشترك، وتقبل اآلخر.

منخرطة  أنها  املغربية،  للمملكة  أيضا  ويحسب 
بشكل قوي وفعال في العديد من املبادرات السلمية 
الــنــزاعــات والــحــد من  ــى تسوية  إل تــهــدف  الــتــي 
الشعوب  بني  ما  النظر  وجهات  وتقريب  الخالف، 
أقوم  هي  بالتي  البني  ذات  وإصــالح  املتنازعة، 
وأحسن، مع العلم أنه في دينا اإلسالمي الحنيف، 
إصالح ذات البني أفضل درجة من الصالة والصيام 
والصدقة، فعن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي هلل 
عنهما قالت: قال رسول هلل صلى هلل عليه وسلم: 
والصيام  الصالة  درجــة  من  بأفضل  أخبركم  »أال 
والصدقة؟ قلنا بلى يا رسول هلل، قال إصالح ذات 
أخرجه  الحالقة«،  هي  البني  ذات  وفساد  البني، 

أحمد والترمذي وأبو داوود.

المـنبر  الــحر
العدد: 1614 من 01 إلى 07 يوليوز 2022
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بسم هلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 
أشرف املرسلني، وبعد:

يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن قبيلة إيميتك، 
إحدى قالع املقاومة والكفاح ضمن جيش التحرير في 
منطقة طاطا، وكما هو الحال أيضا بالنيابة عن عائلة 
آيت أباه، يشرفني أن أساهم بهذه الكلمة وفاًء لذكرى 

استرجاع مدينة سيدي إيفني سنة 1969.
روابط  تستمر  أن  واالعتزاز  الفخر  دواعي  ملن  إنه 
الذاكرة  صيانة  بفضل  بيننا،  قائمة  واملــودة  املحبة 
في  املواطنة  وقيم  الوطنية  روح  وتأصيل  املشتركة 
وكأبناء  عــام،  بشكل  كمغاربة  نفوسنا  وفــي  وعينا 
ففي  خاص..  بشكل  التحرير  وجيش  املقاومة  أسرة 
عن  الحديث  يجري  اليوم،  مناسبة  مثل  مناسبة  كل 
بفسحات  للقيام  مواتية  كفرص  الوطنية  الذكريات 
بأبطال  ِبّرا  روائعه،  واستحضار  املاضي  أمجاد  بني 
على  وحفاظا  لهم،  وإكراما  التاريخية،  اللحظات  تلك 
رسالتهم، وإخالصا لفحواها، باقية متجددة تتناقلها 

وتتوارثها األجيال املتعاقبة بكل أمانة ووفاء.
وإذ نقف اليوم عند هاته املحطة التاريخية الكبرى، 
ونحن في أوج الروح الوحدوية والتوحد بني العرش 
آيت  لقبائل  فــألن  املــرصــوص،  كالبنيان  والشعب 
في  الصفحات  أروع  ضمن  رائعة  صفحة  باعمران 
في  انخرطت  قبيلة  االستعماري.  الوجود  مواجهة 
العرش  قيادة  تحت  وصمود  بصالبة  املعارك  جميع 
هدفا  إيفني  سيدي  منطقة  كانت  فقد  املجيد.  العلوي 
استراتيجيا تطمح قوات االحتالل إلى السيطرة عليه 
بها  يتسم  التي  املميزات  على  االستحواذ  في  طمعا 
موقعها الجغرافي كمنفذ بحري وممر بري يسهل من 
واجهة  إعالن  درجة  إلى  العسكري،  اإلنزال  مأمورية 
آنذاك عاصمة  الغاشية  القوات  إيفني من قبل  سيدي 
الذي  الشيء  اإلسبانية«،  الشمالية  »إفريقيا  لحكومة 
ألهب انتفاضة قبائل آيت باعمران، بأن قلبت السحر 
بآلياته  املستعمر  قوات  حولت  عندما  الساحر،  على 
املتحركة من جيش كاسح إلى مجرد عصابة محاصرة 

بني تحالف أهل املنطقة وشعابها.
قبائل  خاضته  الــذي  الجهاد  تفاصيل  هي  كثيرة 
آيت باعمران بقيادة العرش العلوي املجيد، تجسدت 
املشوقة  بحيثياتها  والنضال  الشجاعة  مواقف  في 
على  الغاصب  املحتل  هزيمة  معها  تحققت  واملثيرة، 

ظل  في  التحرير  ملحمة  استمرار  مدى 
الشريفة،  اململكة  جهات  جميع  تماسك 
ــراب  مــن خــالل خــاليــا املــقــاومــة وأسـ
ــد  رائ حـــول  امللتفة  الــتــحــريــر  جــيــش 
موحد  ســره  ووريــث  الوطني  الكفاح 
امللك  جاللة  هلل  بعفو  املشمول  األمــة، 
محمد الخامس واملغفور له جاللة امللك 

الحسن الثاني طيب هلل ثراهما.
الذي  العسكري  اإلنزال  من  فبالرغم 
السيطرة  تنفيذ  االحــتــالل  بــه  تــوهــم 
 ،1934 سنة  منذ  املدينة  على  املطلقة 
امتداداتها  على  التوسع  بالتالي،  ثم 
للحاكم  مقرا  جعلها  أن  بعد  الشاسعة 

تنير  متقدة  ظلت  بل  الجهاد،  شعلة  تخُب  لم  العام، 
عزة  عن  الدفاع  بقدسية  املؤمنني  املجاهدين  هــدى 
الكبرى  االنتفاضة  تحققت  أن  إلى  وكرامته،  الوطن 
الخسائر  أفــدح  املستعمر  قــوات  مكبدة   ،1957 سنة 
منفتحة  الكفاح  واجهة  ظلت  وهكذا  الهزائم،  وأنكر 
على وفود أبناء املنطقة كساحة للتعبير عن الِتحامها 
بالعرش العلوي املجيد، وتعزز هذا املشوار البطولي 
ملحمة  استمرار  إعــالن  منها  تاريخية،  بمحطات 
بمحاميد  السامي  امللكي  الخطاب  ضمن  التحرير 
الغزالن في 25 فبراير 1958، وهي السنة التي استعاد 

فيها املغرب منطقة طرفاية إلى حظيرة الوطن.
على  املقاومة  وحركة  نطاق  اتساع  مع  باملوازاة 
متواصلة  دبلوماسية  حملة  املغرب  خاض  امليدان، 
الثاني،  الحسن  له  املغفور  بقيادة حكيم عهده جاللة 
يرقى  أن  من  وعبقريته  حنكته  بفضل  تمكن  الــذي 
إلى  املحتلة  أراضيه  استرجاع  في  املغرب  بمطلب 
املحافل  في  بالصدارة  تحظى  التي  القضية  مستوى 
الدولية، فكان بذلك سدا منيعا في وجه كل املناورات، 
سيدي  مدينة  باسترجاع  الجبارة  مجهوداته  فتكللت 

إيفني في 30 يونيو من عام 1969.
ارتباط خاص  املغربية  املقاومة  لحركة  كان  وقد 
إيفني  سيدي  وبمنطقة  الباعمرانيني  باملقاومني 
وبكافة األقاليم الجنوبية، الشيء الذي خول لهاته 
املنطقة أن تكون من أهم املصادر التي ُتزود جيش 
الحربية  وبالذخيرة  بالسالح  الشمال  في  التحرير 
إلى  بعد  فيما  تتحول  ألن  أهلها  ما  وبــالــرجــال، 

يستقبل  األهمية،  بالغ  قيادي  مركز 
املجاهدين والالجئني، عدالة قضيتهم 
ــان بــهــا في  ــمـ الــوطــنــيــة قـــوت اإليـ
فيهم  وأّججت  الباعمرانيني،  نفوس 
االستعباد  مــن  التحرر  فــي  الرغبة 
في  القبائل  فدخلت  ــغــالل،  واالســت
مـــعـــارك طــاحــنــة ضـــد االســتــعــمــار 
بليغة  دروسا  خاللها  لقنته  الغاشم، 
والحنكة  والصمود  االستبسال  في 
العدد  قلة  من  الرغم  على  العسكرية 
ومحدودية العتاد، وقامت على إثرها 
على  منها  نذكر  املعارك،  من  العديد 
سبيل املثال: تبلكوكت، بيزري، بورصاص، تيغزة، 
أاللن  داوود،  بن  محمد  سيدي  بيجارفن،  أمللو، 

تموشا، ومعركة سيدي إيفني..
الشعب  خاضه  الذي  الوطني  الكفاح  مسار  إنه 
املغربي بقيادة العرش العلوي املجيد من أجل عزة 
نؤمن  وألننا  الترابية،  وحدته  واستكمال  الوطن 
ال  القادمة،  ولألجيال  التاريخ  في  املرحلة  بأهمية 
في  طاطا  أبناء  بمشاركة  ونعتز  نفتخر  إال  يسعنا 
بكل  خاضوها  أنهم  عن  وفضال  الوحدة،  معارك 
تفان جنبا إلى جنب مع إخوانهم في ربوع اململكة 
لوضع  أساسا  منطقتهم  من  جعلوا  فقد  الشريفة، 
اللبنات األولى في عملية تأسيس جيش التحرير، 
ويكفي هذا الجيش العتيد فخرا بالخطاب السامي 
ممثلي  إلى  الثاني  الحسن  له  املغفور  وجهه  الذي 
مراكش  بمدينة  لهم  استقباله  عند  التحرير  جيش 
بواسع  هلل  تغمده  ــال  ق حيث   ،1983 يناير  فــي 
»قليل من يعرف ما قام به جيش التحرير  رحمته: 
به  قام  ما  يعرف  أحد  كان  وإن  املغرب،  في جنوب 
فهو خادم  وقبلها،   1958 منذ سنة  التحرير  جيش 
ُتنَصفوا  لم  أنكم  آن واحد  البالد، وأعتقد في  هذه 
كما يجب، ولكن املغرب ليس ببلد عاق، املغرب بلد 
من جملة خصاله أنه رّبى أوالده كي يكونوا باّرين 
عرفتكم  وقد  في سبيله،  بمن خدموه، ومن ضحوا 
منذ كنت وليا للعهد، وعملت معكم مباشرة، وعملتم 
تحت إمَرتي منذ سنة 1957، والحمد للـه أن يفتخر 

املغرب بأبنائه سواء في شماله أو في جنوبه«.

خليل البكراوي

في ذكرى استرجاع سيدي إيفني

سالم من قبيلة إيميتك إلى قبائل آيت باعمران..

أحمد الجابري

الطيب آيت أباه 

امللك  املؤمنين،  أمير  بقيادة  املغرب 
يلعب دورا طالئعيا يف  أصبح  السادس،  محمد 
ىلع  ليس  السالم  ونشر  التعايش  قيم  تعزيز 
ىلع  وإنما  فحسب،  العربية  املنطقة  مستوى 
إلى  باألساس  مرده  وهذا  أيضا،  الدولي  مستوى 
التي  املغربية،  للمملكة  الدينية  السياسة 
الكونية  بالقيم  التعريف  يف  فعاليتها  تظهر 
التعايش،  قيم  مثل  الحنيف،  اإلسالمي  لديننا 

والتسامح، والعيش املشترك، وتقبل اآلخر..
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مــع  الحدث

العديد من المغاربة يمارسون التجارة اإللكترونية، سواء على الصعيد الوطني أو الخارجي، من بينهم شباب 
وفتيات وجدوا في التسويق اإللكتروني المجال األنسب لتحقيق الربح المادي ومدخول شهري يسد بعض 
المصاريف والحاجيات، وحسب مختصين في هذا المجال، فإن الغالبية من ممارسي هذا النشاط االقتصادي 
من ذوي الشواهد والديبلومات وخريجي الجامعات الذين لم يجدوا أي فرص في الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص، 

فضلوا ممارسة التجارة اإللكترونية.

الضرائب  إدارة  قــرار  أن  يبدو 
رسوم  بفرض  القاضي  والجمارك 
املقتنيات  جميع  على  جمركية 
اإللكترونية  التجارة  منصات  من 
كبيرة  صــدمــة  شــكــل  األجــنــبــيــة، 
اإللكتروني،  التسويق  ملمارسي 
الذين  والشباب،  الفتيات  خاصة 
من  محدود  عــدد  بشراء  يقومون 
املعدات اإللكترونية أو املالبس أو 
أجل  من  الصغيرة  األجهزة  بعض 
إعادة بيعها عبر األنترنيت مقابل 

تحقيق بعض الربح.
وقد أثار قرار فرض الرسوم على 
واسعا  جدال  اإللكترونية  التجارة 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  في 
وبني ممارسي التجارة اإللكترونية 
من  استيائهم  عــن  عــبــروا  الــذيــن 
ــرار مــديــريــة الــضــرائــب، الــذي  قـ
الذين  الشباب  ظــروف  يــراع  لــم 
التجاري  النشاط  هذا  يمارسون 
املحدود، خاصة وأن القرار تزامن 
على  الجمركية  الرسوم  فرض  مع 
التجارة اإللكترونية، مع  ممارسي 
التابعة  »أكسال«  مجموعة  إطالق 
لسلوى أخنوش، منصة إلكترونية 
مجال  فــي  متخصصة  »وصـــال« 

التجارة اإللكترونية.
نشطاء  من  العديد  انتقد  وقــد 
قرار  االجتماعي  التواصل  مواقع 

ممارسي  ضد  الضرائب  مديرية 
اعتبر  حيث  اإللكترونية،  التجارة 
ــقــرار  ال الــبــعــض مــنــهــم أن هـــذا 
ــدم مــصــلــحــة زوجــــة رئــيــس  ــخ ي
أطــلــقــت منصة  الــتــي  الــحــكــومــة 
التجارة  فــي  متخصصة  جــديــدة 

اإللكترونية.
محلل  جـــــدري،  مــحــمــد  ــرى  ــ ي
اقتصادي، أن التجارة اإللكترونية 
عرفت  األخــيــرة،  السنوات  خــالل 
بصفة  املعامالت  رقم  في  ارتفاعا 
الناس  من  العديد  دفع  مما  عامة، 
إلى ممارسة هذا النشاط التجاري، 
ــرة جــائــحــة  ــتـ ــة خــــالل فـ ــاصـ خـ
الناس  جعلت  الــتــي  »كـــورونـــا« 
مدرة  تجارية  أنشطة  عن  تبحث 
االضطراري  التوقف  بعد  للدخل 
للعديد من املجاالت، إضافة إلى أن 
هذه املنتجات واملواد الرائجة في 
املنصات اإللكترونية رخيصة وفي 
تحقيق  ويمكن  الجميع  متناول 
التجارة  أن  مضيفا  منها،  أربــاح 
تستغل  لــم  ــت  زال ال  اإللكترونية 
بسبب  املغرب،  في  الجيد  بالشكل 
البطائق  على  الجميع  توفر  عدم 
باإلضافة  الدولية،  اإللكترونية 
بشكل  تتم  الشراء  عملية  أن  إلى 

محدود وال يمكن تجاوزها.
ــح نــفــس املــتــحــدث، أن  وأوضــ

املواطنني غير ملزمني بأداء رسوم 
أو  مشتريات  بخصوص  جمركية 
 1250 مبلغ  تتجاوز  ال  منتجات 
العديد  دفع  الذي  الشيء  درهما، 
منتوجات  شــراء  إلــى  الناس  من 
إلكترونية  منصات  من  متنوعة 
و»علي  بابا«  »علي  مثل  تجارية 
ألنها  ــازون«،  ــ و»أمـ إكسبريس« 
الجمركية،  الــرســوم  مــن  معفاة 
دخول  عليم  يسهل  الــذي  الشيء 
بسهولة  الــتــجــاري  املــجــال  ــذا  ه
ومدخول  أرباح  عن  فيه  والبحث 
أناسا  هناك  املقابل،  وفــي  ــار،  ق
الثغرة  هـــذه  اســتــغــلــوا  ــن  آخــري
القانونية وقاموا بشراء منتجات 
لكي  لكن  درهــم،  آالف   4 تساوي 
يتجنبوا الرسوم الجمركية لجئوا 
إلى تقسيمها إلى أربع »كوليات« 
درهم  ألف  تتجاوز  ال  واحــدة  كل 

للحصول على اإلعفاء الجمركي.
األشخاص  بعض  أن  وأضـــاف 
املنصات  مــن  »كــولــيــة«  تصلهم 
آالف   4 قيمتها  تصل  اإللكترونية 
ــم وأكـــثـــر، وعــنــدمــا تصل  ــ دره
محدد  بفاتورة  مرفوقة  للمغرب 
50 دوالرا فقط، بينما  ثمنها في 
املواد التي بداخلها قيمتها تفوق 
يمس  الــذي  الشيء  املبلغ،  هــذا 
عليها  ويضيع  الــدولــة  بخزينة 

رسوما ضريبية مهمة من بعض 
قيمتها  تــكــون  الــتــي  املنتجات 
الداخلية،  الــســوق  فــي  باهظة 
املنصات  من  اقتناؤها  يتم  لكن 
معتبرا  قليل،  بثمن  اإللكترونية 
أيــضــا ضــررا  يــســبــب  ــك  ذلـ أن 
الذي  املحلية  الشركة  لصاحب 
ويــؤدي  املــنــتــوج  نــفــس  يصنع 
ويشغل  والواجبات  الضرائب 
ــدا عــامــلــة، وبــالــتــالــي، أصبح  ي
لزاما على املشرع التدخل لفرض 
وللتصدي  الجمركية،  الــرســوم 
تتم  التي  االحتيالية  للعمليات 
اإلعفاء  هذا  استغالل  خالل  من 

الضريبي.
»بصفة  املــصــدر:  نفس  وقــال 
ألن  كبير  بشكل  يؤثر  لن  عامة، 
من  بأقل  يشترون  الناس  هؤالء 
1200 درهم، مثال من يشتري 50 
كبيرة  رسوما  يــؤدي  لن  دوالرا 
الذين  األشخاص  لكن  للجمارك، 
احتيالية  بعمليات  يــقــومــون 
الرسوم،  سوف تؤثر عليهم هذه 
كثيرة  منتجات  يشترون  ألنهم 
وأعتقد  جديد،  من  بيعها  إلعادة 
اتجاه  في  يصب  القرار  هذا  أن 
اإللكترونية وهذا  التجارة  تقنني 
ــرض الــرســوم  هــو الــهــدف مــن ف

الجديدة«.

اإللكترونية  التجارة 
المستقبل  هي 

محمد  االقتصادي  املحلل  أكــد 
اإللكترونية  التجارة  أن  جــدري، 
املغرب  في  املستقبل  هي  ستكون 
تقدير خمس سنوات،  أبعد  وعلى 
الكبرى  الشركات  من  العديد  ألن 
تعتمد  ــدأت  ــ ب الـــيـــوم  الــعــاملــيــة 
عبر  اإللكتروني  التسويق  على 
تعد  ولــم  اإللكترونية،  املنصات 
الكبرى  التجارية  باملحالت  تهتم 
أو فتح محالت جديدة، خاصة في 
مشيرا  وأمريكا،  وفرنسا  إيطاليا 
إلى أن تطور التجارة اإللكترونية 
البطائق  باستعمال  رهني  باملغرب 
والثقة  األمـــان  وتــوفــر  البنكية 
وتسهيالت من قبل مكتب الصرف.
من جانبه، قال وليد بن البودالي، 
ناشط في هذا املجال، أن »التجارة 
من  كبير  لعدد  وفرت  اإللكترونية 
شغل  ــرص  ف العاطلني  الــشــبــاب 
شهري  مدخول  توفير  خــالل  من 
اإللكترونية  التجارة  وهــذه  قــار، 

الشباب،  أمام  سهلة  ليست 
على  الــتــوفــر  مــن  ــد  ب ال  إذ 

ما بعد الرسوم الجمركية

التجارة  تقيـــيد 
اإللكــترونــــــية 
وإغالق أبواب 

الرزق أمام آالف 
الشــــباب

خالد الــغازي إعــداد :
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التعلم  خــال  مــن  تأتي  مــؤهــات 
واملشاركة  التكوينية  الدورات  في 
استبشرنا  وقد  لاستفادة،  فيها 
التجارة  ممارسة  خال  من  خيرا 
مجاال  وفــرت  الــتــي  اإللكترونية 
مصدر  عن  للبحث  للشباب  مهما 
الدولة  قــدرة  عــدم  ظــل  فــي  رزق، 
سواء  البطالة،  مشكل  حل  على 
الــحــاصــلــن عــلــى ديــبــلــومــات أو 

شواهد عليا«.
قــرارات  أن  املصدر،  ذات  وأكــد 
بخصوص  ــب  ــضــرائ ال مــديــريــة 
على  الجمركية  ــرســوم  ال ــرض  ف
األنترنيت  من  املشتريات  جميع 
ــن املـــــواقـــــع الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ وم
كبير  بشكل  ــرت  أث بالخصوص، 
النوع  لهذا  املمارس  الشباب  على 

لوبيات  مصالح  وتخدم  التجاري، 
يستوردون  الذين  الكبار  والتجار 
كبيرة  بكميات  والبضائع  السلع 
بأثمنة  بيعها  ويتم  الــخــارج  من 
للمواطنن،  مرات  بثاث  مضاعفة 
واألدوات  ــع  ــطـ ــقـ الـ ــة  ــاصــ ــ خ
بأثمنة  تباع  التي  اإللكترونية 
خيالية، مثل »كارت غرافيك« التي 
ألفي  إلى  الخارج  ثمنها في  يصل 
 8 درهم، بينما تباع في املغرب بـ 
آالف إلى عشرة آالف درهم وليس 
حسب   - والسبب  الجودة،  بنفس 

التجار - الرسوم الضريبية.
»هناك  نفسه:  املصدر  وأوضــح 
ملبلغ  معاماتهم  ــم  رق يصل  مــن 
كبير ويتهربون من أداء الضرائب، 
والدولة سابقا كانت تسمح بإعفاء 
 1200 عن  تقل  التي  املشتريات 
املبلغ  هــذا  يتجاوز  ومــن  درهـــم، 
الضريبة،  أداء  عليه  مــفــروض 
ونحن مع هذا اإلجراء الذي يتعلق 
موادا  يشترون  الذين  باألشخاص 
أو  املبلغ  هذا  تفوق  منتجات  أو 
تصل لعشرة آالف درهم ويتهربون 
من أداء الرسوم الضريبية، لكن ال 
جمركية  رســوم  أداء  قبول  يمكن 
دراهــم   10 يــســاوي  منتوج  على 
لغرض  تستعمل  التي  ــواد  امل أو 

شخصي وليست للبيع«.

قرار يخدم لوبيات 
فرض  أن  البودالي،  بن  وليد  قال 
القادمة  املنتجات  على  الضريبة 
في  يصب  الصينية،  املــواقــع  مــن 
مصلحة التاجر املحلي الذي سوف 
البضاعة  الحــتــكــار  ذلـــك  يستغل 
يريد  الذي  الثمن  وفرض  واملنتوج 
أبناء  سيحرم  مما  املستهلك،  على 
الذين  واملتوسطة  الفقيرة  الطبقة 
واملابس  املـــواد  بعض  يشترون 
اإللكترونية  التجارة  منصات  من 
البضائع  باملقابل،  أرخــص،  بثمن 
وجودتها  مرتفع  ثمنها  الوطنية 
الخارج، مشيرا  ضعيفة مقارنة مع 
عليها  التي  املنتجات  أكثر  أن  إلى 
هي  اإللكترونية  املواقع  في  إقبال 
املابس، واملواد اإللكترونية ومواد 
التجميل، حيث أن نسبة كبيرة من 
النشاط  هــذا  من  يستفدن  النساء 

التجاري اإللكتروني.
له  سيكون  القرار  أن  إلى  وأشار 
تأثير كبير على األبناك التي تشتغل 
مع  اإللكترونية  التجارة  مجال  في 
توقف  أن  حيث  والفتيات،  الشباب 
عنه  الشباب  وتراجع  النشاط  هذا 
قد  الــضــريــبــيــة،  الــرســوم  بسبب 
الحسابات  هذه  إغاق  إلى  يدفعهم 
مما  ــهــم،  أمــوال وســحــب  البنكية 
بعض  على  كبير  تأثير  له  سيكون 
معامات  رقم  تحقق  التي  األبناك 
مهم من خال التسويق اإللكتروني.
بدوره، أكد ياسن لتبات، مختص 
منصة  ــب  ــاح الــتــســويــق وص ــي  ف
الرسوم  هذه  فرض  أن  إلكترونية، 
يمارسون  الــذيــن  على  الضريبية 
فئة  يخدم  اإللكترونية،  التجارة 
تسعى الحتكار التجارة اإللكترونية 
خال  مــن  الوطني  الصعيد  على 
ــدة خاصة  ــدي ج مــنــصــات  إطـــاق 
إلى  داعيا  اإللكتروني،  بالتسويق 

من  على  والرسوم  الضرائب  فرض 
كبيرة  مالية  أرباح  من  يستفيدون 
املحتوى،  وصــنــاع  املؤثرين  مثل 
دون  كثيرة  ماين  يحققون  الذين 
ضريبية  رســـوم  أي  ــســددوا  ي أن 
للدولة من مداخيل اإلشهار وغيره.

شباب وفتيات 
متضررون 

التجارة  أن  لتبات،  ياسن  اعتبر 
مهمة  املــغــرب  فــي  اإللــكــتــرونــيــة 
بــالــنــســبــة لــلــشــبــاب، لــكــن فــرض 
الجمركية  والـــرســـوم  الــضــرائــب 
كبيرة  لفئات  ضــررا  يسبب  سوف 
الفتيات  وخاصة  املمارسن،  من 
بشراء  يقمن  اللواتي  والشابات 
منصات  ــن  م ــس  ــاب وم مــنــتــجــات 
أجنبية، أما الشباب، فهم يمارسون 
الخارج،  في  اإللكترونية  التجارة 
الفقيرة  الطبقة  من  فئة  أن  مؤكدا 
تشتري  ــي  ــت ال هــي  واملــتــوســطــة 
إلكترونية  مــواقــع  مــن  منتجات 
تضرر  إلــى  سيؤدي  مما  أجنبية، 
يعتمدون  الذين  الناس  من  الكثير 
كمصدر  اإللكترونية  التجارة  على 

للعيش.
وأضاف أن باغ إدارة الضرائب 
على  يستند  لــم  ــه  ألن غريبا،  ــان  ك
ميداني  بحث  أو  واقعية  دراســـة 
القرار  أن  كما  املــجــال،  هــذا  حــول 
ليس في مصلحة الدولة ألن التجارة 
معامات  رقــم  تخلق  اإللكترونية 
األبــنــاك  صعيد  على  كبير  مالية 
والعملة الصعبة، إضافة إلى رواج 
عريضة  فئة  لــدى  كبير  اقتصادي 

من الشباب حاملي الشواهد الذين 
اإللكتروني  التسويق  في  وجــدوا 
البطالة  شبح  من  للهروب  مجاال 
والبحث عن آفاق جيدة ملستقبلهم، 
مثل  أخـــرى  دوال  أن  ــى  إل مشيرا 
أمريكا وكندا وفرنسا، تشجع على 
ممارسة التجارة اإللكترونية وتقدم 
قيود  بدون  الخدمات  في  تسهيات 
يفرض  املــغــرب  بينما  رســوم،  وال 
جميع  على  والــضــرائــب  الــرســوم 
املقتنيات من الخارج حتى املابس 
الديار  من  الحجاج  بها  يأتي  التي 

السعودية.
مجال  في  تاجر  الحسن،  ويقول 
محل  وصاحب  اإللكترونية  التجارة 
القرار  هذا  أن  اإللكترونيات،  لبيع 
تسبب للكثير من النشطاء في خسائر 
مادية كبيرة، خاصة النساء اللواتي 
لشراء  الصينية  للمنصات  يلجأن 
املابس وإعادة بيعها عبر األنترنيت 
والتي يقل ثمنها عن مابس املوضة 
التي  الكبرى  التجارية  املحات  في 
مشيرا  مضاعفة،  بأسعار  تبيعها 
إلى أن الكثير من الشباب في مجال 
التجارة اإللكترونية يحققون مدخوال 
أو  شهريا  درهــم   2000 يتجاوز  ال 
أجل  مــن  فــقــط،  درهـــم  آالف   3000
أرباح  وهي  اليومية،  أمورهم  تدبير 

محدودة جدا وال تحقق الرفاهية.

رقم معامالت
 بـ 200 مليون دوالر

كــشــف فـــوزي لــقــجــع، الــوزيــر 
االقتصاد  ــرة  وزيـ ــدى  ل املــنــتــدب 
واملــالــيــة، أن هــنــاك أكــثــر مــن 4 

املنصات  عبر  إرســالــيــة  ماين 
درهم  ملياري  بقيمة  اإللكترونية 
أن  تبن  دوالر(  مليون   200(
ــن دفــع  أصــحــابــهــا يــتــهــربــون م
بينما  عليها،  الجمركية  الرسوم 
عــن طريق  ــوردون  ــت ــس امل يــدفــع 
في   68 بقيمة  رسوما  الحاويات 
ضرورة  على  مشددا  عنها،  املائة 
أمــام  للجميع  ــســاواة  امل ضــمــان 

مدونة الضرائب.
الوضع  هــذا  أن  لقجع،  وقــال 
أدى إلى ظهور سوق غير مهيكل 
ينشط من خال إعادة بيع السلع 
ــع الــتــجــارة  املــقــتــنــاة عــبــر مــواق
الدولية، معتمدا على  اإللكترونية 
الغش في قيمة املقتنيات املصرح 
تجزئة  أو  الفوترة(  )نقص  بها 
مستفيدين،  عدة  على  اإلرساليات 
رغم أن املشتري الفعلي هو نفس 

الشخص.
ــى أن هــذا  إلـ الـــوزيـــر  وأشــــار 
ــيــات  اإلجــــراء ال يــخــص اإلرســال
تجارية  صبغة  لها  ليست  التي 
واملــتــوصــل بــهــا مـــن أشــخــاص 
ال  والتي  الوطن  خارج  متواجدين 
حيث  درهما،   1250 قيمتها  تفوق 
ستستمر في االستفادة من اإلعفاء 

الجمركي طبقا للمرسوم املذكور.
أنه  الحكومي،  املسؤول  وأكــد 
ــجــارة والــصــنــاعــة  ــت لــحــمــايــة ال
تشغان  ــتــن  ــل ال ــيــتــن  ــداخــل ال
املــواطــنــن، سيتم  مــن  املــايــن 
 2022 يوليوز  فاتح  من  ابتداء 
عبر  املنجزة  املشتريات  استثناء 
اإللكترونية  الــتــجــارة  منصات 
الرسوم  عن  اإلعفاء  من  الدولية 
بغض  االستيراد  عند  الجمركية 

النظر عن قيمتها.

هناك أكثر من 4 ماليين إرسالية عبر املنصات اإللكترونية بقيمة ملياري درهم 
)200 مليون دوالر( تبين أن أصحابها يتهربون من دفع الرسوم الجمركية عليها، 
بينما يدفع املستوردون عن طريق الحاويات رسوما بقيمة 68 يف املائة عنها، 
مشددا ىلع ضرورة ضمان املساواة للجميع أمام مدونة الضرائب، وهذا الوضع أدى إلى 
ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خالل إعادة بيع السلع املقتناة عبر مواقع التجارة 

اإللكترونية الدولية معتمدا ىلع الغش يف قيمة املقتنيات املصرح بها )نقص 
الفوترة( أو تجزئة اإلرساليات ىلع عدة مستفيدين، رغم أن املشتري الفعلي هو 

نفس الشخص، ولحماية التجارة والصناعة الداخليتين اللتين تشغالن املاليين 
من املواطنين، سيتم ابتداء من فاتح يوليوز 2022، استثناء املشتريات املنجزة 

عبر منصات التجارة اإللكترونية الدولية من اإلعفاء عن الرسوم الجمركية عند 
االستيراد بغض النظر عن قيمتها.

فوزي لقجع

املواطنون غير ملزمين 
بأداء رسوم جمركية 
بخصوص مشتريات 

أو منتجات ال تتجاوز 
مبلغ 1250 درهما، 
الشيء الذي دفع 
العديد من الناس 

إلى شراء منتوجات 
متنوعة من منصات 

إلكترونية تجارية مثل 
»علي بابا« و»علي 

إكسبريس« و»أمازون«، 
ألنها معفاة من الرسوم 
الجمركية، الشيء الذي 

يسهل عليم دخول 
هذا املجال التجاري 

بسهولة والبحث فيه 
عن أرباح ومدخول قار، 

ويف املقابل، هناك 
أناسا آخرين استغلوا 

هذه الثغرة القانونية 
وقاموا بشراء منتجات 
تساوي 4 آالف درهم، 

لكن لكي يتجنبوا 
الرسوم الجمركية، لجئوا 
إلى تقسيمها إلى أربع 

»كوليات« كل واحدة 
ال تتجاوز ألف درهم 

للحصول ىلع اإلعفاء 
الجمركي.

محمد جدري
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أول منتدى إفريقي للمسرح 
االجتماعي بالدار البيضاء

ــظــم جــمــعــيــة  ــن ت
للفنون  ــورارة  ــ ــ »ك
والــــثــــقــــافــــات«، 
اإلفريقي  املــنــتــدى 
لــلــمــســرح  األول 
في  االجـــتـــمـــاعـــي 
إطـــــــار مـــشـــروع 
»املــــــــنــــــــتــــــــدى 
للمسرح  اإلفريقي 
تحت  االجتماعي« 
ــار: »املــســرح  ــع ش
واملــــجــــتــــمــــع«، 
واملـــنـــعـــقـــد فــي 
 30 ــن  الـــفـــتـــرة مـ
ــى 4  ــ يـــونـــيـــو إلـ
 2022 يـــولـــيـــوز 

بالفضاء  البيضاء،  الـــدار  بمدينة 
ــثــقــافــي لـــوزيـــن ـ عـــن الــســبــع،  ال
للفنون  »كورارة  بشراكة بن جمعية 
الفنانون  املــغــرب،  من  والثقافات« 
من  »ليزارتيفيست«  الــنــاشــطــون: 
مصر،  من  للفنون«  و»املدينة  تونس 
للثقافة  العربي  الصندوق  من  بدعم 
والفنون »آفاق« والوكالة السويسرية 
مع  وبتنسيق  والــتــعــاون،  للتنمية 
تيمتيمول  السنغال،  من  ياراخ  كادو 

ــن مــوريــتــانــيــا  مـ
وبيان فوني تياتر 
بازيكا من بوركينا 
وبتعاون  فــاســو، 
ثريا  مؤسسة  مع 
ــد الـــعـــزيـــز  ــ ــب ــ وع

التازي.
املــــــنــــــتــــــدى 
للمسرح  اإلفريقي 
في  االجـــتـــمـــاعـــي 
نــســخــتــه األولــــى، 
ــمـــل ســلــســلــة  ــكـ يـ
اإلقليمية  اللقاءات 
الـــتـــي عـــقـــدت في 
العاصمة  تــونــس 
لخلق  واإلسكندرية، 

بن مــــســــاحــــة  الخبرات  لتبادل 
التي  اإلفريقية  املنظمات  مختلف 
للتنمية  كـــأداة  املــســرح  تستخدم 
حول  النقاش  وفتح  االجتماعية، 
من  املسرح،  من  النوع  هــذا  أهمية 
متضامنة،  فنية  شبكة  خلق  أجــل 
بتجارب  املغربي  الجمهور  وتعريف 
في  املختلفة  االجــتــمــاعــي  املــســرح 
على  تدريبهم  مع  اإلفريقية،  القارة 

تقنياته املتعددة.

التقاطع فن المشترك بين المغربية الملكاوي والفرنسي روكيت
زاكورة تستعد للمهرجان الدولي 

العربي اإلفريقي السينمائي الوثائقي
املخرج  اختيار  عن  بــزاكــورة،  الوثائقي  الفيلم  جمعية  أعلنت 
رشيد القاسمي رئيسا شرفيا للدورة العاشرة للمهرجان الدولي 
يف  تنظيمها  واملرتقب  الوثائقي،  السينمائي  اإلفريقي  العربي 
الفترة ما بني 25 و27 نونبر 2022، بحضور السينما السودانية 
الـــدورة التي تعقد  كضيف شــرف، وهــو اختيار جــاء، خــال هــذه 
ــي والـــنـــاقـــد الـــعـــراقـــي  ــ ــادميـ ــ ــا الـــفـــنـــي األكـ حتــــت إشـــــــراف مـــديـــرهـ
القاسمي  لعطاءات  كبيرا  تقديرا  اهلل،  العبد  نــدمي  البريطاني، 
اإلبـــداعـــيـــة املـــتـــجـــددة، ومــســاهــمــاتــه الــفــاعــلــة يف تــرســيــخ ثــقــافــة 
سينمائية وثائقية مميزة، سواء على املستوى الوطني أو الدولي.
املخرج رشيد القاسمي هو منتج ومخرج لعشرات من األفام 
و»على   ،2007 عــازبــات« سنة  »أمــهــات  أبــرزهــا  لعل من  الوثائقية، 
خط احلدود« سنة 2008 و»سنغور الشاعر الرئيس« سنة 2009، 
»أصــــداء  ثــم   ،2015 ســنــة  و»أركــــــون«   ،2013 ســنــة  مــالــطــا«  و»أذان 
الــصــحــراء« ســنــة 2018، كــمــا أجنــز الــعــديــد مــن األفـــام األخــرى 
مــن إنــتــاج »اجلــزيــرة الــوثــائــقــيــة« و»اجلــزيــرة اإلخــبــاريــة« والقناة 
 ،2008 سنة  إفريقيا«  هوليود  »ورزازات  منها:  املغربية،  »األولـــى« 
و»على ضفاف النهر« سنة 2009، و»سقوط األندلس« سنة 2011، 

و»املايسترو الصغير« سنة 2004.
املقبلة له جتربة فنية وأكادميية مهمة، حاصل  الدورة  ضيف 
ــي  ــدرامــ ــوم املـــعـــهـــد الـــعـــالـــي لـــلـــفـــن الــ ــلــ عـــلـــى دبــ
ــربـــاط، وشــهــادة  والــتــنــشــيــط الــثــقــايف مــن الـ
الدراسات العليا يف 
الثقايف  التدبير 
سينما  تخصص 
مـــــــــــــــن جـــــــامـــــــعـــــــة 
احلـــــــــســـــــــن الــــــثــــــانــــــي 
بــــاحملــــمــــديــــة، ومـــديـــر 
ــاج«،  ــتــ »بـــــاونـــــص لــــإنــ
املغربية  الغرفة  رئيس  وهــو 

لصناع الفيلم الوثائقي.

وزارة الثقافة تنظم المهرجان الوطني لعبيدات الرما
والتواصل/ والثقافة  الشباب  وزارة  تنظم 
بتعاون  خريبكة،  إقليم  وعمالة  الثقافة،  قطاع 
ــع املــجــالــس املــحــلــيــة بــاإلقــلــيــم واملــجــمــع  م
يوليوز  و3  و2   1 أيــام  للفوسفاط،  الشريف 
لفن  الوطني  للمهرجان   21 الــدورة  الجاري، 
الرما  »عبيدات  شعار:  تحت  الرما  عبيدات 
الرعاية  تحت  وذلــك  خالد«،  ــراث  وت حي  فن 
ــســادس. ال محمد  املــلــك  لــجــالــة   الــســامــيــة 
وحــســب بـــاغ لــــوزارة الــشــبــاب والــثــقــافــة 
يأتي  ــدورة  الـ هــذه  تنظيم  فــإن  والــتــواصــل، 
للمهرجان  والفني  الثقافي  لإلشعاع  تكريسا 
أحد  باعتباره  الرما،  عبيدات  لفن  الوطني 
املــحــطــات املــهــمــة فــي خــريــطــة املــهــرجــانــات 
إبرازا  وكذا  الــوزارة،  تنظمها  التي  التراثية 

لدوره كتراث المادي وجب الحفاظ عليه كأحد 
مكونات منظومة مندمجة للتنمية االقتصادية 
استمرارية  ضــمــان  تتوخى  واالجــتــمــاعــيــة 
وتشجيع  ــم  ودع الثقافي  الفعل  واســتــدامــة 

اإلبداع واملبدعن.
ستشهد  الــــدورة  هـــذه  أن  ــاغ  ــب ال ــال  وقـ
مشاركة 40 مجموعة وفرقة ممارسة لهذا الفن 
أقاليم خريبكة،  الوطني، وتمثل  على الصعيد 
سليمان،  بن  مــال،  بني  صالح،  بن  الفقيه 
ستعرف  كما  السراغنة،  قلعة  أزيال، سطات، 
مشاركة فرق ومجموعات فنية كضيف شرف، 
أن  أخرى، مضيفا  تراثية  غنائية  ألوانا  تمثل 
هذه الفرق واملجموعات الفنية ستحيي خمس 
الشعبي  املوروث  لهذا  كبرى  سهرات عمومية 

طيلة أيام املهرجان.
املهرجان  باستحضار  العادة  جرت  وكما 
هذه  ستعرف  والتحفيز،  الــعــرفــان  لتقليد 
شيخن  تكريم  االفتتاح،  حفل  خال  الــدورة، 
من قيدومي عبيدات الرما، ويتعلق األمر بكل 
وباملوازاة  الغزواني،  ومحمد  قدور  عبول  من 
مع  الجمهور  سيلتقي  الفنية،  العروض  مع 
فعاليات الندوة الفكرية للمهرجان في موضوع 
فيها  سيشارك  الرما«  عبيدات  فن  في  »الرمز 

أساتذة وباحثون من ذوي االختصاص.
وخلص الباغ إلى أنه في التفاتة إدماجية، 
خاصة  حفات  تنظيم  املهرجان  هذا  سيعرف 
لفائدة نزالء السجن املحلي لوادي زم والسجن 

املحلي لخريبكة.

تستضيف مدينة مراكش، الدورة 51 
للمهرجان الوطني للفنون الشعبية من 
الرعاية  2022، تحت  يوليوز   5 إلى   1
محمد  امللك  الجالة  لصاحب  السامية 
وزارة  من  وبدعم  بشراكة  الــســادس، 
ووالية  والتواصل،  والشباب  الثقافة 
ومجلس جهة مراكش آسفي، ومجلس 
ومجلس  املــديــنــة،  ومجلس  الــجــهــة، 

جماعة القصبة املشور.
الكنيدري،  محمد  الدكتور  أكد  وقد 
رئيس »جمعية األطلس الكبير«، الجهة 
تقام  التي  الـــدورة  هــذه  أن  املنظمة، 
تحت شعار: »إيقاعات وأغاني خالدة«، 
ستتميز بمشاركة 34 فرقة فنية وطنية 
تمثل مختلف جهات املغرب، فضا عن 
الفرق  املشاركة األجنبية، خاصة منها 
العاج  ساحل  تمثل  والتي  اإلفريقية، 
للبعد  تكريسا  والسنغال،  والغابون 

اإلفريقي للمملكة املغربية.
تماشيا  ــه  أن الــكــنــيــدري،  ــاف  وأضـ
السياسية  ــداث  ــ األحـ مــع  وتــفــاعــا 
ستكرم  الـــدورة  فــإن  والدبلوماسية، 
املــمــلــكــة اإلســبــانــيــة كــضــيــف شــرف 
من  لــعــدد  مهمة  مــشــاركــة  خـــال  مــن 
للعاقات  تقديرا  اإلسبانية  الــفــرق 
املغربية  اململكتن  تطبع  التي  املتميزة 

واإلسبانية، بعد التحول التاريخي في 
قضية  من  اإلسبانية  الحكومة  موقف 
املغربية،  للمملكة  الترابية  الــوحــدة 
الكاملة  بالسيادة  االعتراف  خال  من 
باألقاليم  ترابها  مجموع  على  للمملكة 

الجنوبية.
كما لفت مدير املهرجان إلى أن دورة 
بإخراجها  سيقوم  التي  السنة  هــذه 
من  بدعم  تقام  عموش،  حسن  الفني 
مــؤســســة الــبــنــك الــشــعــبــي، وشــركــة 
املكتب  ثم  الفاحي،  والبنك  سلطان، 
حضور  عن  فضا  للسياحة،  الجهوي 
ودولية  وطنية  مهمة  إعامية  وشراكة 

أبرزها »فرانس 24« و»مونتي كارلو«، 
من  وعدد  والثانية،  األولى  والقناتن 
الورقية  اإلعامية  واملنابر  ــات  اإلذاع

واإللكترونية.
للمهرجان   51 النسخة  في  ويشارك 
الوطني للفنون الشعبية ما يقارب 70 
مناطق  مختلف  يمثلون  وفنانة  فنانا 
فقرات  مختلف  سينشطون  املــغــرب، 
الدورة، باإلضافة إلى العرض الرئيسي 
الذي يحتضنه الفضاء التاريخي قصر 
املــوازيــة  الــعــروض  ســاحــات  البديع، 
كساحة جامع الفناء، وساحة الحارثي، 

وفضاء املسرح امللكي.

إسبانيا ضيف شرف على مراكش في فعاليات 
المهرجان الوطني للفنون الشعبية

محفزان  منفصان  فنيان  عاملان 
املتقاطعة  الـــرؤى  تجربة  لتطوير 
تشكيليا بن الفنانة املغربية نعيمة 
امللكاوي والفنان واملصور الفرنسي 

جيرار روكيت.
بمعرض  التجربة  هذه  بدأت  وقد 
وولدت   ،2020 فبراير  في  مشترك 
التيمة،  جديد بنفس  عــرض  فكرة 
ــاح  ــت ــت ــل اف ــحــف ــا ب ــي ــف حــيــث احــت
الجمعة  ــوم  ي املشترك  معرضهما 
 9 غاية  إلى  سيمتد  والذي  املاضية 
يوليوز 2022 بمدينة ميو الفرنسية، 
ثقافتن  بن  اإلبداعي  التبادل  هذا 
تعبيرهما  ويغني  يثري  مختلفتن 
اكتشاف  نحو  الجسور  ويمد  الفني 
أخــرى،  ومــعــرفــيــة  ثقافية  ضــفــاف 

امللكاوي  نعيمة  املغربية  فالفنانة 
من  استثنائية  موهبة  كثفت  التي 
والنحت  التشكيل  بن  الجمع  خال 
بالحياة  احتفاء  واألغنية  والشعر 
معرضها  فــي  املــتــعــددة  بــألــوانــهــا 
في   »Passage à l’art« الفردي 
من  الفترة  في  أقيم  غاليري الذي 
أما   ،2022 يونيو   17 إلى  ماي   24
روكــيــت،  جــيــرار  للفنان  بالنسبة 
التقنيات  مــن  أنـــواع  عــدة  فيخلط 
في  والنقش(  الحجر  على  )الرسم 
من  يتمكن  املشاهد  بخيال  أعماله، 
يعوض  الحلم،  يشبه  عــالــم  خلق 
للعالم  به  خاصة  معينة  رؤيــة  عن 
والفرح،  والخيال،  بالصفاء،  تتميز 

واالندهاش، والطفولة.



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

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

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

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

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

الدليمي في قضية بنبركةالفرق بين دور أوفقير ودور  28
تحت األضواء

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

سري

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

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

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

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

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

مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

تحليل إخباري

الحكومة تراكـم األخطـاء يهدد مستقبل  رئيس  14
ملف

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

هـا بـاش أتـاني اهللهـا قـلـبي.. هـا تخمـامي 
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 المؤسس:

مصطفى العلوي

اللطيف سري عبد  اجلديد،  العدل  وزير  يفرق  هل 

والعمل  الــســيــاســي  الــنــشــاط  ــن  ب ــي،  ــب وه

احلكومي يف حكومة جاللة امللك؟ فقد صرح 

ملتمس  إعداد  بصدد  بأنه  التلفزيون  على 

يجعل  األمر  وهذا  الريف،  معتقلي  عن  للعفو 

القضية أمام أحد أمرين، إما أن هناك توجها نحو 

الوزارة،  من  أكبر  ملكي،  بقرار  مرتبط  وهو  العفو، 

أو أن الوزير رمى بالكرة يف ملعب املؤسسة امللكية، ما 

يجعل هذا التصريح مبثابة »اللعب«. مـدير النشر:

الطيب العلوي

  

كـوفــيد  19

تحليل إخباري
أطــروحة نهــاية 

والبوليساريو   الجزائر 
14

تحت األضواء
أكبر تقرير رسمي يكشف

 اختالالت التعليم الخاص بالمغرب
5

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

الضائعة الحقيقة 
البحث محاضر 

بنبــركة فــي قضــية 
28

ملف العدد

 الرابحون والخاسرون من »مشروع« 

الحرب بين المغرب والجزائر
6

من وزير األوقاف إلى طبيب اللقاح

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

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

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

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

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

2

4
كواليس األخبار

األخبار كواليس 
الباحث بنحمزة يحدد 6 أهداف 

أول تحرك تشريعي كيف فشلت الجزائر 

»االحتـيــال« فـي 

على مجلس األمن
تقـبر  الحكـومـة 

مكافـحة  مشـروع 
الـفساد

ملف

عندما تسبب وزير التربية الوطنية 

196
س 5

23 مـار
فـي أحـداث 

6

ت األضواء
تح

ألول مـــرة.. مؤسسة عمومية 

س األعلى للحسابات
تنتقد المجل

5

س:
 المؤس

ى العلوي
مصطف

سري

والدعاية  الكهربائية)..(  الصناعات  بني 

املشاريع  جــل  فشلت  الــكــاذبــة،  الدبلوماسية 

جر  استطاع  ألعاب«  »صانع  وراءهــا  وقف  التي 

يجني  كي  باملاليير  قــروض  إلــى  دولية  أبناك 

الرؤية  سيحجب  مشاريعه  أحد  وكان  املاليني)..(، 

حالت  العليا  التدخالت  لكن  سال،  جهة  من  البحر  عن 

باألمر  املعني  أن  غير  النوع،  هذا  من  مشروع  بناء  دون 

إن  ويقولون  السيادة،  وزارات  بإحدى  التربص  يواصل 

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

مـدي

ب العلوي
الطي

  

ي المغرب منذ  1965
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الضائعة الحقيقة 

الخــالف  أســرار 

بين أوفقير والدليمي

28

ربورتاج

ل الحضري 
ي النق

ف لوب
هل يستـنز

ل العام في غياب رقابة الدولة ؟
الما

17

السنة شكيب بنموسىشخصية 

ل العدد
التفاصيل داخ

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها صباح صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah
  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

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

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة

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

)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.ma

لنور الدين  الرياحي

بينما كنا في انتظار خروج جثمان املرحوم بوعشرين، ذكر النقيب 
الشهبي سر املسجد الذي بني في عهد مسؤوليتنا في املحكمة وكان بطلب 
من النقيب وقال لي فيه مرة أخرى »دبر راسك«، فما كان علينا إال أن زرنا 
رئيس املحكمة ذ. عبد العزيز الوقيدي وقلنا له بأن ذ. الشهبي يريد إعادة 
املحامني  ألن  املحكمة،  داخل  الحماية  سلطات  بنته  الذي  املسجد  ترميم 
وأنه   ،1 للقاعة  املقابل  البهو  في  الجمعة  والقضاة يضطرون إلقامة صالة 
الرئيس  لكن  العشب،  فوق  للصالة  يضطرون  كانوا  املحكمة  تقسيم  قبل 
نحن  بيننا  موقع  بكتاب  الوزارة  إذن  أخذ  مني  طلب  البناية  عن  املسؤول 
وقلت  فقط،  الترميم  بل  جديد،  من  البناء  نريد  ال  نحن  له:  فقلت  اإلثنني، 
هلل،  رضى  فيه  عمل  هذا  بأن  لي  وقــال  العدل  وزيــر  مع  تكلمت  بأنني  له 
الذنوب، فضحك  علي  لتصب  أمنعكم  أن  أتريدون  فيه،  ملاذا تستشيرونني 
الرئيس وقال لنا: وهل تريدان مني أنا كذلك أن تصب علي الذنوب؟ توكلوا 

على هلل.
كما ذكرني األستاذ الشهبي ملا عينت وكيال للملك في الجديدة بعد قضاء 
ست سنوات في النيابة العامة بالبيضاء لم تشفع لي لالنتقال السريع إلى 
الدرجة الثانية، ولم يجد بعض خصوم تعييني القول لوزير العدل سوى أن 
الدار البيضاء ال زالت محتاجة إلى عطائي في النيابة العامة وأن محكمة 
الثالثني من عمره ومن شأن  يتجاوز  لم  قاضي شاب  كبيرة على  الجديدة 
الشباب أن يتخذوا قرارات »طائشة« في نظرهم، لكن موالي مصطفى رحمه 
هلل، الوزير القوي في العدل في عهد الحسن الثاني والذي ورث الحكمة عن 
والده شيخ اإلسالم بلعربي العلوي، قال لهم: تكلموا عن الكفاءة والنزاهة، 
أما الطيش فمهمتنا تقويمه وإال ملاذا تصلح حكمتنا؟ وفعال، عينت وكان 
أن  لي  وقاال  املرابط،  عباس  والنقيب  الوارثي  الطيب  بالنقيب  لقاء  أول 
ابتدائية الجديدة هي املحكمة التي ال يوجد بها مقر لنقابة املحامني، وأراد 
مسؤول  أول  بأنني  الجديدة  محامو  يذكرني  أن  سنة،   30 مرور  بعد  هلل 
جناح  اقتطاع  أجل  من  للقضاء  األعلى  املجلس  على  سيحال  كان  قضائي 
كتابة  رئيس  يشغله  كان  والذي  بالجديدة،  املحامني  لنقابة  العامة  للنيابة 
الضبط الذي سيصبح قاضيا ثم رئيسا للمحكمة، األستاذ أعراب، الذي ال 
انفرادي  بقرار  وملحقاته  مكتبه  بها  أخلى  التي  الطريقة  على  شاهدا  زال 

دون إذن مديرية التجهيز بالوزارة.
أخطاء  تــرون  أنتم  ها  للوزير:  قالوا  تعييني  خصوم  أن  واملضحك، 
املحكمة،  رئيس  من  خلسة  بناية  جناح  باقتسام  املسؤولية  في  الشباب 
وأصبح  ومكاتبها  اسمها  وضعت  التي  املحامني،  لنقابة  املفاتيح  وإعطاء 
مجلسها داخال للمحكمة بدون إذن، ووجه إلي كتابا رسميا في املوضوع 
الخبر،  وصله  ملا  الوارثي  النقيب  وزارني  املجلس،  على  إلحالتي  تمهيدا 
وهو يضحك ويقول باللغة العربية الفصحى التي كان ال يتكلم إال بها ولو 
كان مازحا: »حرر لي طلبا خطيا الستقالتك لتمارس مهنتك في املكتب الذي 
تسببت لك فيه املخالفة، إن لي غدا موعدا مع وزير العدل«، فقلت له: »سيدي 
النقيب، أنا لم أطلب املساعدة وال الدفاع عن موقف أنا مقتنع به، وأتحمل 
تبعاته وجوابي للمجلس في حالة مؤاخذتي طبعا هو االستقالة«، وأصر 
الذي  العدل  للذهاب عند وزير  له  أعطي  املوعد سبق وأن  الوارثي، ألن  ذ. 
كان يكن آلل الوارثي كل التقدير واالحترام بمكناس، وملا رجع إلى الجديدة 
جاء ليبشرني بما نقله عن وزير حكيم عندما قال له: ))إنه بسبب التقرير 
الذي أطلعني عليه وكيل امللك منذ سنتني، رصدت من ميزانية وزارة العدل 
الخاصة 80 مليون سنتيم لتفادي تلك الفيضانات التي تغمر قبو املحكمة 
وتقضي على أرشيفها، ولم أكن على علم بها إال بعد أن أخبرني املسؤول 
مسؤول  سن  دخل  فما  العامة،  للنيابة  جديد  جناح  ببناء  وأمرت  الجديد، 
شاب أراد أن يعدل فقط في إعطائكم مقرا لنقابة املحامني؟ ألم يتخذ قرارات 
أن  املسؤول  من  أريد  هكذا  الجهوية؟  مبدأ  مطبقا  العامة  املصلحة  لفائدة 
يسبق املصلحة العامة على الروتني اإلداري، أنا أعطيت التعليمات لحفظ 
هذا امللف ووبخت من وّقع االستفسار وقلت له: أنت خرقت القانون أكثر من 
املسؤول عندما استفسرته دون إذني واستشارتي((.. هكذا نقل لي النقيب 
الوارثي الحوار الذي جرى بينه وبني موالي مصطفى العلوي وحكاه لعدد 
كبير من املحامني والقضاة في إبانه، وكانت تلك أسباب توفير مقر لنقابة 

املحامني باملحكمة األولى بالجديدة.

بين القضاء 
والمحاماة.. 

الطائر الصداح

يتـــبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات

العدد: 1614 من 01 إلى 07 يوليوز 2022

بعد 15 سنة من االنقطاع عن املجال 
الفني، تخطط املطربة املصرية نجاة 
الصغيرة للعودة إلى الساحة الفنية 
أعــمــال  خمسة  خـــالل  مــن  مــجــددا، 
مع  فيها  ستتعاون  جديدة،  غنائية 
الحفناوي،  سامي  امللحن  بلدها  ابن 
لإلعالم  بها  املصرح  للمعطيات  وفقا 

من قبل هذا األخير.
نجاة  عودة  عن  الحفناوي  وأعلن 
قال  صحفي  تصريح  في  الصغيرة 
موعدا  اآلن  حتى  نــحــدد  ــم  »ل فــيــه: 
لذا  الجديدة،  األعمال  لطرح  محددا 
بأي  البوح  أو  التحدث  أستطيع  لن 
وبني  بيني  الــتــعــاون  عــن  تفاصيل 
االستقرار  وعند  القديرة،  الفنانة 
عن  سأعلن  حينها  ما،  توقيت  على 

التفاصيل كافة«.
لإلشارة، كانت »آخر الكالم« 
هي آخر أغنية طرحتها نجاة 
الصغيرة، وهي العمل الفني 
الذي كانت قد سجلته قبل 15 

عام  له  إصدارها  من  سنة 
تعاونت  والذي   ،2017

ــع الــشــاعــر  ــه مـ ــي ف
ــن  ــم ــرح عـــبـــد ال

ــودي،  ــ ــ ــن ــ ــ األب
حينها  والقــى 
أفــعــال  ردود 

إيجابية.

بعد 15 سنة 
من الغـــــــياب..

 نجاة الصغيرة تعود 
للساحة الفنية

ساخـــنة مذكرات 

4

ــون،  ــ ــة أزكـ ــدي ــع ــس ــة ال ــل ــث ــم صـــرحـــت امل
امليوعة  بسبب  إعالميا  الظهور  أنها تتفادى 
التي اجتاحت هذا املجال، مشيرة إلى أنها ال 
تبحث عن »البوز« أو الشهرة بقدر ما تحرص 
على الظهور قي أعمال فنية مشرفة، خاصة 
وأنها جاورت كبار الفنانني املغاربة في 
شهيرة،  وتلفزيونية  مسرحية  أعمال 
برنامج  في  استضافتها  مبرزة خالل 
قناة  على  يعرض  الذي  إم«  بي  »إف 
كانت محظوظة  تيفي«، أنها   1 »ميدي 

مهمة،  قيمة  ذات  فنية  وجــوه  وسط  بتواجدها 
املذكوري،  أمينة رشيد وحبيبة  الراحلتني  أمثال 
رواد  من  باقة  وســط  مضيفة: »كنت  وآخــريــن، 

الفن«.
أنــه ال يجب  ــون  أزك ــرزت  أب ــرى،  من جهة أخ
املجال،  هــذا  في  باملبتدئني  الفن  رواد  مقارنة 
ال  أنــه  مضيفة  بــاألجــور،  يتعلق  ما  في  خاصة 
ينبغي مقارنة الفئتني من حيث األجور مهما كان 
األفضل  »من  وتابعت:  صغيرا،  أو  كبيرا  الدور 

ترك موضوع األجور على عشوائيته«.

الممثلة السعدية أزكون: 

اتركوا موضوع األجور على عشوائيته

مـــن بــين 183 متســابقة

المغربية شيماء ريحنون تأهلت لمسابقة ملكة جمال العرب بأمريكا
إلى  ستتجه  العالم  حــول  الــعــرب  أنــظــار  كــل 
الواليات املتحدة األمريكية يوم السبت 23 يوليوز 
الجاري، ملشاهدة الحفل األسطوري السنوي الذي 
جمال  ملكة  لتتويج  أريزونا  بوالية  يقام  سوف 

العرب لعام 2022.
العربية  املنظمة  أقيم بمقر  وفي مؤتمر صحفي 
كبير  عدد  وحضره  املتحدة  بالواليات  األمريكية 
املنتج  أعلن  العاملية،  اإلعالم  وسائل  مختلف  من 
املتسابقات  أسماء  عن  الجمل،  أشــرف  واملخرج 
بعد  العام  هذا  لنهائيات  تأهلن  اللواتي   20 الـ 
183 متسابقة، وهن: من املغرب:  تصفيات من بني 
شيماء ريحنون، مروة لحلو، أميمة عفراني، ناديا 
ومن  اواكــرم،  وسارة  اخلف  بني  ابتسام  إنترنة، 

صبح،  رنا  قصير،  جنيفر  لبنان: 
يوسف،  أمتياز  باسيل،  ماريا 
املنصوري،  وفاطمة  ــرم،  ك ملك 
ومن األردن، إليسا عرنكي، ديانا 
وتمثل  نجمة،  ولوريس  معايعة، 
وميراج  رشيد،  جوانا  فلسطني 
حمدي من مصر، وسارة حنا من 
سوريا، والصومالية زينة علي، 
والسعودية تمثلها رغد عاشور.
حفل  بتقديم  يقوم  وســوف 
العراقي  الــفــنــان  ــعــام،  ال ــذا  ه
بشار القيسي وتشاركه املذيعة 

اللبنانية ليال سرياني.

وقــــال أشــــرف الــجــمــل: 
عن  نمطیة  صـــورة  »ھــنــاك 
ــم تحط  ــال ــع ال فـــي  الـــعـــرب 
ــن قــــدرنــــا، فـــمـــن خـــالل  ــ م
أبین  أن  أردت  املــســابــقــة، 
النمطية  الــصــورة  ھــذه  بــأن 
جالیة  فنحن  صحیحة،  غیر 
كباقي  واجتهاد  بكد  تعمل 
أمريكا«،  في  املجتمع  أطیاف 
أبین  أن  »أردت  ــاف:  ــ وأضـ
العربیات  الفتیات  أن  أيضا 
وبأصولهن  بأنفسهن  يفتخرن 

الشرقیة«.
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يف خضم هذا املسلسل، وقعت 
الكوميسير  وأسماها  الكارثة، 
الجنائية  الشرطة  رئيس  بوفيي، 
الفرنسية »الحادثة«، أطلق عميد 
في  العنصر  هذا  بوفيي  الشرطة 
أثناء   1967 أبــريــل   26 جلسة 
املحاكمة الثانية، أي بعد حوالي 
االختطاف،  على  ونــصــف  سنة 
عميد  تمكن  أن  بعد  وبالتالي، 
الشرطة، بعد ثمانية عشر شهرا 
من التأكـد من احتماالته، فتحدث 
يتأسف  وكأنه  الجلسة  تلك  في 
خضم  في  بأنه  حصل،  ما  على 
ــصــاالت »حــصــل مــا لــم يكن  االت
املحامي  ويستوقفه  منتظرا«، 
حصل؟«..  »ماذا  مسرعا:  فلوريو 
وفي  التفكير،  مــن  ــام  أيـ وبــعــد 
نهاية  وقبل  جوان،  فاتح  جلسة 
العميد  يقول  األخيرة،  الجلسات 
بوفيي: ))ال أدري، ولكن ما حدث 
منتظرا..  حال  أية  على  يكن  لم 

لقد حدثت احلادثة((.
ــي مــصــارعــة  ــة ه ــحــادث ــل ال ه
املـــهـــدي بــنــبــركــة مـــع صــاحــب 
زوجته  قالت  الــذي  بوشسيش، 
فاتح  في  التحقيق  قضاة  ألحــد 
دجنبر 1976، أن زوجها ملا رجع 
االختطاف،  بعد  للمغرب،  عندهـا 
»لقد  لــهــا:  وقـــال  عصبيا  كـــان 
هو  وهل  فادحا«؟  غلطا  ارتكبت 
رجال  ضربة  املهدي  ضرب  الذي 
وكانت  قــفــاه،  على  العصابات 
االصــطــدام  حــادث  فــي  مكسورة 
سنة  باملغرب  لــه  تعرض  الــذي 
التي  ــة  ــحــادث ال أن  أم   ،1963
هي  بــوفــيــي  العميد  يقصدها 
ــاف بــنــبــركــة مـــن طــرف  ــط ــت اخ
ــه فــي دوامـــة  »فــيــكــون« ودخــول

املزايدات املالية؟
أية  على  األول  االحــتــمــال  إن 
ارتــبــط  مــا  مــع  يتناقض  ــال،  حـ
بـ»فيكون« من أحداث، إذ لو كان 
ثالث  قبل  قتل  قد  بنبركة  املهدي 
األزمة  حصلت  ملا   ،1965 نونبر 
باغتيال  انتهت  الــتــي  الكبرى 

ــي بــيــتــه، وملـــا عــاد  »فــيــكــون« ف
فاتح  يوم  باريس  إلى  الدليمي 
نونبر 1965، وملا عاد أوفقير إلى 
وملا   ،1965 نونبر   2 يوم  باريس 
حضر حفلة العشاء الرسمية في 
سفارة املغرب مساء ثالث نونبر.
العشاء،  هذا  أهمية  - خامسا: 
الذي أقيم في بيت سفير املغرب 
ليلة ثالث نونبر 1965 على شرف 
الذين  املــغــاربــة  الــعــمــال  بعض 
كانوا يتدربون في فرنسا، تكمن 
شخصيا  حضر  أوفقير  كون  في 
صديقه  عنها  وتغيب  للحفلة 
ــري،  ــي ف ــر الــداخــلــيــة روجـ وزيـ
استدعى  الفرنسي  الوزير  ولكن 
في  عنه  سينوب  ــذي  ال املوظف 
العشاء، وهو مدير األمن كريمو، 
الـــذي مــثــل أمـــام املــحــكــمــة في 

 16 يوم  عشر،  الحادية  جلستها 
اتزان  بكل  وحكى   ،1966 شتنبر 
قال  ))لقد  املفيد:  الحوار  هذا 
فري،  روجي  الداخلية  وزير  لي 
وأستطلع  أوفقير  من  أقترب  أن 
وبعد  وفعال،  األحــداث.  يف  رأيه 
العشاء، سألت أوفقير: ما رأيك.. 
اختطاف  بقضية  سمعت  هــل 
نعم،  أوفقير:  فأجابني  بنبركة؟ 
إن له أعداء كثيرين.. إمنا.. هل 
هو اختطاف حقا؟(( مدير األمن 
املحكمة  قاعة  يغادر  لم  كريمو، 
تغني  مالحظة  سجل  أن  بعد  إال 
))على  قال:  لقد  عن كل تفسير.. 
املخابرات  أن جهاز  لو  أية حال.. 
املعلومات  ورقة  أبلغنا  الفرنسية 
لكنا  وقتها،  يف  االختطاف  بشأن 

وقــررنــا  ببنبركة  اتصلنا  ــد  ق
أن يتقرر((،  معه ماذا كان يجب 
إنما ماذا يفهم من السؤال الذي 
ســؤال  على  ردا  أوفقير  طرحه 
هل  وقــولــه:  كريمو  األمــن  مدير 
يريد  يكن  ألم  اختطف؟  حقا  هو 
يتعلق  األمـــر  أن  ــى  إل ــارة  اإلشــ

بعملية استالب للمال؟
العناصر  وتــعــود  ــا:  ــادس س  -
للرجوع  ــددة  ــع ــت وامل املــتــوفــرة 
تــزداد  الــذي  »فيكون«،  إلــى  بنا 
لدوره  وكشفا  اكتشافا  األضواء 
اإلرهابي  هذا  أن  فنجد  الخطير، 
املهدي  ينقذ  أن  كــاد  الخطير 
هذا  وكاد  اختطافه،  قبل  بنبركة 
مــن طرف  يــحــدث  أن  الــتــصــرف 
إنسانيا  شــعــورا  ال  »فــيــكــون« 
ألن  وإنما  أخالقيا،  إشفاقا  وال 

بــاملــال  بنبركة  مــبــادلــة  عملية 
وهكذا  االختطاف..  قبل  له  بدت 
 1965 أكتوبر  عاشر  في  نجده 
يهدد »لوبيز« بأنه إذا لم يحصل 
املال مقابل تمهيده ملشروع  على 
بكل  بنبركة  فإنه سيخبر  الفيلم، 
»لوبيز«  نقل  وقد  يدبر ضده،  ما 
الخطير  االعتراف  هذا  للمحكمة 
قبل  تمت  التي  املقابلة  هذه  عن 
يوما،  عشر  بتسعة  االختطاف 
أبعد  إلى  ذهب  »فيكون«  إن  بل 
جوابا  يجد  لم  حينما  هــذا،  من 
أوفقير  له  بعث  وال  »لوبيز«،  من 
بالصحفي  االجتماع  وطلب  ماال، 
جريدة  مدير  برينيو،  فرانسوا 
بالفضائح،  املشهورة  »مينوت« 
أکتوبر   12 يـــوم  ــه  ب واجــتــمــع 

1965، وأعطاه تصريحا يتضمن 
يحضر  الذي  االختطاف  مشروع 
أمام  برينيو  وقــال  بنبركة،  ضد 
املحكمة: ))لقد صرح لنا فيكون 
بنبركة  على  للقضاء  بقوله: 
ــى مــائــة مــلــيــون،  نــحــصــل عــل
بعض  مع  العملية  نظمت  ولقد 
فيلم  مشروع  واختلقنا  الرفاق، 
املغاربة  لكن  االستعمار،  عــن 
ــم تــراجــعــوا عن  ــه ــوا أن ــن ــل أع
دفع  اآلن  ويرفضون  املــشــروع، 
أربعني  إعطائي  رفضوا  املــال، 
ملا  ــداد  اإلع يف  صرفتها  مليونا 
واآلن،  الفيلم،  مشروع  يسمى 
وما دام هذا هو تصرفهم، فإني لن 
الثخني،  بوشسيش  إن  أتراجع، 
يهم،  ال  ولــكــن  متحمسا،  ليس 
ــذارة((،  ــق ال وســائــل  سأستعمل 

»مينوت«  جريدة  مدير  ويحكي 
أنه صفف املوضوع وهّم بنشره 
»فيكون«  أن  لوال  صحفي  كسبق 
له:  ليقول  يوميا  به  يتصل  كان 
وقال  يومني..  انتظر  للغد..  أجل 
املوضوع،  نشرت  »إذا  يوما:  له 
ويــوم  جــثــتــي«،  تسقط  فــســوف 
قبل  أيـــام  عــشــرة  أكــتــوبــر،   19
إلى  بنفسه  ذهــب  االخــتــطــاف، 
إدارة الجريدة، وقال: »ال تنشروا 
شيئا على اإلطالق«. لقد ظهر أن 
طرف  من  عليه  انهالت  الضغوط 
األجهزة التي كانت تعرف قضية 
ــوضــوع الــصــحــفــي، فــهــددوه  امل
كما  ذلـــك،  نشر  هــو  إن  بــاملــوت 
أن بعض  أحد  على  يخفى  ال  أنه 
»مينوت«  جريدة  في  العاملني 

إذ ثبت  يشتغلون مع املخابرات، 
كان  كوهيي،  اسمه  صحفيا  أن 
السرية،  الشرطة  بطاقة  يحمل 
ويفهم من هذه العناصر: أوال، أن 
أوفقير إذا كان متفقا مع »لوبيز« 
فإنه  ــال،  ــي ــت االغ مــشــروع  عــلــى 
آخر  في  تراجع  أو  مترددا،  كان 
ساعة، لذلك لم يدفع املائة مليون، 
وثانيا، أن اتجاه االختطاف على 
سواء  الفرنسية،  املخابرات  يد 
لغرض تقريب بنبركة من حكومة 
كاي  مشروع  لتنفيذ  أو  الرباط، 
على  والحصول  بنبركة،  بإنقاذ 
نافذا،  بقي  الــدولــي،  االعــتــراف 
ولم يتم التراجع عنه حتى عندما 

وصل إلى صحيفة لم تنشره.
على  يــتــأكــد  األول،  االتــجــاه 
أصــدره  ــذي  ال الكتاب  صفحات 
دوره  عــن   1971 سنة  »لــوبــيــز« 
فيه  وذكـــر  بنبركة،  قضية  فــي 
))لقد توجه »فيكون«  بالحرف: 
ــه  ــول ــد وص ــع ــد أوفـــقـــيـــر ب ــن ع
اختطف  أنــه  وأخــبــره  لباريس، 
كرهينة،  به  ويحتفظ  بنبركة 
املــال  مــقــابــل  إال  يسلمه  ــن  ولـ
أخرى  مرة  يفهم  هنا  الرنان((.. 
كريمو  األمن  ملدير  أوفقير  سؤال 
هذا  مــن  الخامسة  النقطة  فــي 

الفصل.
- سابعا: ولنتتبع مراحل هامة 
أخرى، تثبت أن بنبركة بقي حيا 
 ،1965 نونبر  ثالث  بعد  ما  إلى 
في  »فيكون«  برنامج  ولنراجع 
ــاب االخــتــطــاف.. لــقــد قــال  ــق أع
»لوبيز« في كتابه: ))إن »فيكون« 
»لوبيز«  ذهـــاب  فــرصــة  استغل 
ــي« النــتــظــار  ــ ــ ــار »أورل ــط ــى م إلـ
من  بنبركة  فاختطف  أوفقير، 
)الثخني  بوشسيش  ــدي  أي بني 
حسب  متحمسا(  يكن  لم  الذي 
سكت  وربما  »فيكون«((،  قــول 
بوشسيش، وترك »فيكون« يعمل، 
لزوجته:  قوله  يفسر  قد  ما  وهذا 
»لقد ارتكبت خطئا فادحا« )انظر 
النقطة الرابعة من هذا الفصل(.. 
فماذا فعل »فيكون« فيما بعد؟ لقد 
نونبر  فاتح  الطائرة صباح  ركب 
بروكسيل  ــى  إل وتــوجــه   ،1965
كوفيني،  مــاري  صديقته  لزيارة 
في  املحكمة  أمـــام  وقــفــت  الــتــي 
وخامس  شتنبر،   30 جلستي 
أکتوبر 1966، وقالت: ))لقد كان 
منشرحا وهو معي يف بروكسيل، 
إنــنــي بــصــدد قضية  ــي:  وقـــال ل
مثل  حكومية  قضية  ذهب..  من 
وأنــه  ــو،  أركـ الكولونيل  قضية 
من  احلكومة  طــرف  من  مسنود 
الكولونيل  الــيــاء((.  إلى  األلــف 
الحديث  سبق  الـــذي  هــو  أركـــو 
اختطفته  ــتــي  ال الــطــريــقــة  ــن  ع
من  الفرنسية  املــخــابــرات  بها 
التي  املجموعة  بمشاركة  أملانيا 

اختطفت 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

اأوفقري و�سيناريو اختطاف بنربكة مقابل املال54الحلـقــة

يتأكد ىلع صفحات الكتاب الذي أصدره »لوبيز« سنة 1971 عن دوره يف قضية بنبركة، 

وذكر فيه بالحرف: ))لقد توجه »فيكون« عند أوفقير بعد وصوله لباريس، وأخبره أنه 

اختطف بنبركة ويحتفظ به كرهينة، ولن يسلمه إال مقابل املال الرنان((

رئيس الشرطة الجنائية الفرنسية، الكوميسير موريس بوفيي، 
الذي وصف عملية اختطاف املهدي بنبركة بـ»الحادثة« 


