
سري

كادت الفاجعة أن تتحول إلى فاجعتني.. 
عناصر  من   120 حوالي  تعرض  عندما 
عملية  يف  شاركت  التي  املساعدة  القوات 
وزان،  بإقليم  املشتعلة  احلــرائــق  إخماد 
نقلوا  األخير،  اإلثنني  يوم  غذائي  لتسمم 
على إثره إلى املستشفى اإلقليمي »أبي القاسم 
إلى  الزهراوي«. وكانت بعض املصادر قد بادرت 
أن  بدعوى  احلــادث،  هذا  من  السلطات  تبرئة 

األغذية قادمة من ثكنة عسكرية)..(.

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

إخباري تحليل  أين اختفى صندوق الكوارث الطبيعية تحت األضواء
الذي جاءت به حكومة العثماني ؟

هل تتسبب مصفاة »السامير« 
في سقوط الحكومة ؟ 14 3
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الضائعة الحقيقة  الجزائر كمتهمة في ملــف
بنبركـة المهـدي  قضــية 

كيف أصبح المغرب وسيطا موثوقا 
28في أزمات الشرق األوسط  6

الهـــاشـــتــــاغ
الخطــر الجــديد عــلى المــغرب

التفاصيل  في  ركن  »بين  السطور«

»الهاشتاغ« أسلوب احتجاجي افتراضي على مواقع التواصل االجتماعي، لكن هذه الوسيلة المعلوماتية لها تأثير خطير على 
الواقع.. فقد تم استعمالها في العديد من البلدان كوقود لالحتجاجات االجتماعية، وبينما انتبهت عدة دول لخطورة »السيبة« 
على األنترنيت، ال زال المغرب يتجاهل هذه التطورات ويركز على »الصحافيين«، بينما الذين يصنعون الحدث أصبحوا أكبر وأكثر من 

الصحافة)..(، فمتى يتم االنتباه إلى خطورة هذه الظاهرة، التي تصنع في الخفاء قبل أن تنفجر على األرض ؟

ربورتاج 24
ضعف الوزارة وقلة األطر

جائحة »كورونا« 
تقتل موسم 

لتخـيـيم ا

كواليس

كواليس

04

05

هل تـتحول مصائب 
الحرائق إلى فوائد عند 
مافيا العقار ومزارعي 

»الحشيش« ؟

انضمام  تفاصيل 
روسيا لمشروع أنبوب 

النيجيري المغربي  الغاز 
الموجه ألوروبا

متابعات 10
بين التحديات الداخلية والخارجية

خلفيات أقوى 
استعراض عسكري 

في تاريخ الجزائر
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1616 من 22 إلى 28 يوليوز 2022

بقلــم               الطيب العلوي

»الهاشتــاغ«..
الخــــطـــر الـــجــــديد

التواصل  مواقع  أن  أحد  على  يخفى  يعد  لم 
االجتماعي أصبحت تلعب دورا هاّما، كي ال نقول 
كانت  كيفما  العام  الّرأي  تشكيل  في  حّساسًا)...(، 
واحد  لكل  الفرصة  بإتاحة  والتوجهات،  األفكار 
يملك  ملن  األعظم،  والفرصة  رأيه،  وإبــداء  للتعبير 
صاحب  ألن  املواقع)...(،  تلك  في  التحكم  مفاتيح 
في  التحكم  قــدرة  ما  يومًا  سيملك  األهــم  املفتاح 

الّرأي العام برّمته..
ــد أصــبــح مــن بــن هــذه  إذا كـــان »الــهــاشــتــاغ« ق
موضوع  إلى  لإلشارة  تستخدم  التي  املفاتيح)...( 
اآلخرين  للمستخدمن  يمكن  معينة،  قضية  أو  معن 
البحث عنها بسهولة تامة، فهو بمعنى آخر، عالمة أو 
السريع  للوصول  األنترنيت  أداة مساعدة ملستخدمي 
التغريدات  أو  املنشورات  أو  القصيرة  الرسائل  إلى 
الحال  هو  كما  واحــد،  ملوضوع  موجهة  تكون  التي 
الذي  »أخنوش_ارحل«،  »هاشتاغ«  مع  األيام  هذه 
الحكومة،  برحيل  للمطالبة  املغرب  في  إطالقه  تم 
عاكسا لحالة االستياء العام الذي يشعر به املواطن، 
والقيا تجاوبا منقطع النظير من لدن مئات اآلالف 

من املغاربة في غضون ساعات قليلة.
لحل  أداة  اعتباره  يمكن  ال  »الهاشتاغ«  أن  إال 
مشاكلنا فقط، وإنما أصبح أيضا أداة يتم تفصيلها 
جديدة  حرفة  وخلق  املــطــلــوب)...(،  للمقاس  وفقًا 
وراءهــا  الهاشتاغ«،  بـ»صناعة  تسميتها  يمكننا 
أشد   - الصمت)...(  دهاليز  يسكنون  ونساء  رجال 
في  يبدعون  الــذيــن  املأثرين  مــن  وكتمانًا  ــاء  ده
إدارتهم  تتم    - والُجمل  األفكار  وإعــادة  الصياح 
الوطن)...(، حيث  أعداء خارج  قبل  وتحريكهم من 
يتم توجيههم وفقًا إلرادة وتوجهات البعض، بهدف 
إثارة املجتمع بخصوص قضايا ومشكالت محددة، 
أو قيادة حمالت ضد مؤسسات أو قطاعات معينة، 
بهدف النيل منها ومحاولة تشويهها لتحقيق مآرب 
حيث  الصحيح،  بالشكل  عليها  والتأثير  خاصة 
»الهاشتاغ«  فعل  أن  فأكثر  أكثر  نالحظ  أصبحنا 
بشأن مشكلة أو قضية معينة، أصبح يتصدر مواقع 
تتجاوز  ال  قصير  وقت  في  االجتماعي  التواصل 
مّدته الساعتن، بخالف »الهاشتاغات« »الطبيعية« 
يدل  ما  لتنتشر،  أكثر  أو  يومن  إلى  تحتاج  التي 
معينة)...(  خارجية وحسابات  أياد  هناك  أن  على 

تحرك أفكارًا هدفها التخريب في غالب األحيان..
للمغاربة  العريق)...(  الوقوف  النظر عن  بغض 
مّنا  العديد  تساءل  الفلسطينية،  القضية  بجانب 
بها  قــام  التي  الوقفة  وراء  عمن  األســبــوع  هــذا 
البرملان،  مقر  أمام  املاضي  اإلثنن  يوم  املغاربة 
احــتــجــاجــا عــلــى زيـــارة رئــيــس أركـــان الجيش 
حتى  وأنه  خصوصا  كوخافي،  أفيف  اإلسرائيلي 
املغاربة اليهود عبروا عن غضبهم، كحال الناشط 
سيون أسيدون، الذي كان حاضرًا، والذي رأى في قدوم 
»تنسيقا حقيقيا  العسكري اإلسرائيلي إلى املغرب 
ملحور عسكري جديد، ناتو جديد في العالم العربي 
األمريكية،  املظلة  تحت  اإلسرائيليون  أنشأه  الذي 
إلى  والذي تعتبر إسرائيل رأس حربته، وسيؤّدي 
زيادة خطر الحرب«، وهذه الوقفة ال شيء وراءها 
غير - مّرة أخرى - »هاشتاغ« »#قمة_الخونة_
في  »تويتر«  منشورات  تصّدر  الــذي  للتطبيع«، 
العديد من الدول العربية بعد انعقاد قمة التطبيع 
مستنكرين  املغردون  أطلقه  والــذي  الرياض،  في 
اندماج  لــزيــادة  تمهيدًا  السعودية  قمة  انعقاد 

إسرائيل في الدول العربية.
انقالب  قصة  ننسى  ال  كي  أخــرى  مقاربة  فقط 

السحر على الساحر)...(.

بن كيران يشهر 
ورقة االنتخابات 
السابقة ألوانها 

الرباط. األسبوع

زعيم  كيران،  بن  اإلله  عبد  أكد 
ــة والــتــنــمــيــة، أنــه  ــعــدال حـــزب ال
برحيل  املطالبة  الحملة  يعارض 
أخنوش  عزيز  الحكومة  رئيس 
بسبب االستياء من ارتفاع أسعار 
غير  مستويات  إلــى  املحروقات 
في  انخفاضها  رغـــم  مسبوقة 
»أنا لست  الدولية، وقال:  السوق 
تطالب  التي  الدعوات  مع  متفقا 
هناك  طبعا  بالرحيل،  أخــنــوش 
ارتــفــاع فــي األســعــار لــه أسباب 
الــحــكــومــة،  إرادة  ــن  ع ــة  ــارج خ
الحكومة،  من  التقصير  وبعض 

التي لم تتخذ قرارات مناسبة«.
وأضاف في لقاء لألمانة العامة 
أن  تعلموا  أن  »عليكم  لحزبه: 
امللك يراقب، وإذا رأى أن الشعب 
الحكومة  ــذه  ه يحتمل  يعد  لــم 
عن  فسيعلن  يــريــدهــا،  يعد  ــم  ول
وهذا  ألوانها،  سابقة  انتخابات 

مطلوب في وقت معن«.
كيران  بــن  ــه  اإللـ عبد  ويــقــود 
الحملة االنتخابية في االنتخابات 
ــرتـــي مــكــنــاس  ــدائـ ــة لـ ــي ــزئ ــج ال
رسائل  لبعث  وذلــك  والحسيمة، 
إلى خصومه السياسين، بأنه ال 

زالت لديه القدرة 
التأثير  على 
الساحة  فــي 

السياسية.

الرباط. األسبوع

الستوكي  الكبير عبد هلل  اإلعالمي  توفي 
76 سنة، بعدما قضى مسارا  عن عمر ناهز 
طويال في املشهد اإلعالمي الوطني، وساهم 
في تطوير الصحافة الوطنية منذ سبعينات 

القرن املاضي.
مثواه  إلــى  الفقيد  جنازة  تشييع  وجــرى 
األخير بمقبرة الشهداء بالرباط، يوم األربعاء 
الفارط، بحضور العديد من الوجوه اإلعالمية 
زعماء  حضور  جانب  إلــى  عائلته،  وأفـــراد 
بن  اإلله  عبد  بينهم  من  السياسية  األحــزاب 
الدين  نور  وأيضا  هلل،  بنعبد  ونبيل  كيران 
لناشري  املغربية  الفيدرالية  رئيس  مفتاح 

الصحف، وغيرهم من الشخصيات.
برقية  الــســادس  محمد  امللك  بعث  وقــد 
تعزية إلى عائلة الراحل عبد هلل الستوكي، 
ــدق  وأص الــتــعــازي  ــر  أح عــن  فيها  معربا 
األليم،  املصاب  هــذا  في  املــواســاة  مشاعر 
واصفا الفقيد بأحد الرواد األوائل من جيل 
بكل  ساهموا  الذين  البارزين  اإلعالمين 

الصحافة  تطوير  في  واقتدار  كفاءة 
املكتوبة، وتأثيث الساحة اإلعالمية 

الوطنية بإسهامات وازنة.
وتولى الراحل رئاسة الجمعية 

العامة التحاد الصحافة 
الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة 
الثمانينات،  خــالل 
من  مجموعة  وتولى 
املــســؤولــيــات داخــل 

أشرف  كما  لألبناء،  العربي  املغرب  وكالة 
الوطنية  الجرائد  من  مجموعة  تسيير  على 

وتكوين عدد كبير من الصحفين.
الصحافة  فــي  األولـــى  خــطــواتــه  وكــانــت 
أسس  كما  و»أنــفــاس«،  »الماليف«  مجلة  مع 
يوميتي »املغرب« باللغة الفرنسية، و»امليثاق 
الوطني« باللغة العربية، واللتن تم إطالقهما 
التجمع  حـــزب  تــأســيــس  مــع  بــتــزامــن 

الوطني لألحرار.
كما كانت للراحل عبد هلل الستوكي 
أخرى،  وانشغاالت  اهتمامات  أيضا 
ومن ذلك تأسيسه دارا للنشر، وعدد 
باإلضافة  املسرحية،  الكتابات  مــن 
ــة،  ــ ــدواويـــن وزاري الشــتــغــالــه بـ
األول  الــوزيــر  ــوان  دي ضمنها 

األسبق أحمد عصمان.

الرباط. األسبوع

السابق،  كتالونيا  حكومة  رئيس  صــرح 
لحكومة  املــعــارض  بوجديمونت،  كارليس 
كل  له  املغرب  أن  بلجيكا،  في  واملنفي  مدريد 
اإلسبانية  السيادة  في  التشكيك  في  الحق 
الجعفرية  ــزر  ــج وال ومليلية  سبتة  عــلــى 
بقايا  »إن  قائال:  وغيرها،  ليلى،  وجــزيــرة 
االستعمار األوروبي هي التي تمنع التطبيع 
الكامل للعالقات بن إسبانيا واملغرب، وهذا 
تعتبر  إسبانيا  وأن  خاصة  محرج،  الوضع 

دولة أوروبية«.
موقع  مع  حوار  في  بوجديمونت  وتحدث 
»ميدل إيست« البريطاني، عن قضية ضحايا 
املغربي،  الــريــف  فــي  الكيماوية  األسلحة 

إثارة  أكثر  الريف  »مسألة  بأن  ذلك  موضحا 
تاريخية  مسؤولية  هــنــاك  ألن  للمشاعر، 
عن  هنا  أتحدث  أنا  امللف.  هذا  في  إسبانية 
الحرب الكيماوية الرهيبة التي شنها الجيش 
حرب  في  املحلين  السكان  ضد  اإلسباني 
ال  الصحية  فاألثار   ،)1927-1921( الريف 
تزال واضحة حتى اليوم، وال يمكننا أن ندع 
هذه املأساة تمر، إنه من واجبنا أن نجعلها 
مرئية لألوروبين، وإذا كانت إسبانيا اليوم 
تنتمي إلى االتحاد األوروبي، فإن املسؤولية 
مسؤولية  أيضا  هي  هذه  املاضي  جرائم  عن 

أوروبية«.
لها  »إسبانيا  أن  اإلسباني،  املسؤول  وأكد 
رؤية كولونيالية وأبوية إلى حد ما تجاه دول 
تقرير مصير  إفريقيا، كما تطرق لحق  شمال 
الشعوب والعالقة بن الرباط ومدريد، وكذلك 

األزمة الدبلوماسية بن إسبانيا والجزائر«.

المغرب يتجه إلى إلغاء »الفيزا« على الموريتـانيـين

الرباط. األسبوع 

النعم  املستشارين،  مجلس  رئــيــس  كشف 
أيام  عــدة  استمرت  ــارة  زي أنهى  ــذي  ال مــيــارة، 
لفرض  دواع  اآلن  توجد  ال  أنــه  بموريتانيا، 

التأشيرة بن املغرب وموريتانيا.
وحسب ميارة، فإن اإلعالن عن إلغاء التأشيرة 
على  تتم  لــقــاءات  خــالل  سيقرر  نهائي  بشكل 
نواكشوط  مــن  كــل  فــي  التنفيذية  املستويات 

والرباط، وأشار إلى وجود تطورات ملموسة فيما 
يخص منح تأشيرة دخول املغرب للموريتانين، 
فلم يعد هناك وقت طويل لالنتظار، إضافة إلى 
منح رجال األعمال املوريتانين تأشيرات طويلة 

األمد قد تصل إلى سنتن.
ووفق نفس املصدر، فإن السفارة املغربية لدى 
سفارات  بن  عامليا  الصدارة  تحتل  موريتانيا 
التأشيرات،  منح  مستوى  على  األخرى  املغرب 
يوميا  نواكشوط  في  املغرب  تمنح سفارة  حيث 
ما بن 250 إلى 300 تأشيرة وال يتجاوز وقت 

انتظار منح التأشيرة 24 ساعة.

الستوكي..
الموت يفجع 

الوســــط 
اإلعـــالمي 

ألول مرة..

مسؤول 
إسباني يدعم 
مغربية سبتة 

ومليلية

بن كيران

بوجديمونت



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
3 العدد: 1616 من 22 إلى 28 يوليوز 2022

كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع

 6 املاضي،  األسبوع  خالل  املغرب  شهد 
حرائق غابوية كبيرة في جل مناطق شمال 
متزامن  وقــت  في  اندلعت  والتي  اململكة، 
تــازة،  تــطــوان،  وزان،  العرائش،  بأقاليم 

والقصر الكبير.
وتــم إجــالء أزيــد من ألــف أســرة ومئات 
لعشرات  اإلسعافات  وتقديم  األشــخــاص 
التي لم تشهد لها  املتضررين من الحرائق 
اململكة مثيال من قبل، مما جعل الكثير من 
الغموض يلف هذه الحرائق التي اشتعلت 
الكارثة  هذه  خلفت  حيث  واحــد،  زمن  في 
1400 أسرة متضررة موزعة على  أزيد من 
مسكنا   169 من  ألزيــد  ووصلت  دوارا   20
بينما  فقط،  الكبير  القصر  ضواحي  في 
كبيرة  خسائر  بدوره  العرائش  إقليم  شهد 
في املنتوج الغابوي بلغت أزيد من 6 آالف 
في  الهكتارات  مئات  إلى  باإلضافة  هكتار، 

أقاليم وزان وتازة وتطوان.
من  العديد  الغابوية  الــحــرائــق  تطرح 
التساؤالت حول غياب استراتيجية وطنية 
املواطنني  وتحسيس  الــغــابــات  ملــراقــبــة 
بضرورة حماية الغطاء الغابوي إلى جانب 
املياه  مندوبية  به  تقوم  كانت  الذي  الدور 
وتعويضها  إقبارها  تــم  التي  والــغــابــات 

بوكالة وطنية للمياه والغابات.
فقد عرفت سنة 2021 حوالي 435 حريقا 
حوالي  بلغت  مــتــضــررة  مساحة  خلفت 
3064 هكتارا، حيث سجلت انخفاضا على 
املحروقة  واملساحة  الحرائق  عدد  مستوى 
بنسبة 45 في املائة مقارنة مع سنة 2020، 
بعدما  تضررا  األكثر  الشمال  جهة  وتعتبر 
من  املائة  في   27 بنسبة  حريقا   117 عرفت 

إجمالي الحرائق على الصعيد الوطني.
فيراشني،  يونس  قال  السياق،  هذا  في 
للكونفدرالية  التنفيذي  املكتب  عضو 
التي  الحرائق  أن  للشغل،  الديمقراطية 
فقدان  فــي  تسببت  الشمال،  فــي  حصلت 
رزقهم،  ومصدر  ملنازلهم  املواطنني  آالف 
لكون أغلبهم فالحني ومزارعني، إلى جانب 
الثروة  له  تعرضت  ــذي  ال الكبير  الضرر 
البيئي  الجانب  على  ذلك  وتأثير  الغابوية 
تحقيق  في  الغابة  تلعبه  الذي  للدور  نظرا 
الكارثة  هذه  جاءت  وقد  الطبيعي،  التوازن 
وارتفاع  مــزري،  اجتماعي  سياق  ظل  في 
األسعار في كل املواد الغذائية واملحروقات، 
لديها  تكون  أن  الحكومة  من  يتطلب  مما 
للتكفل  االجتماعي،  للوضع  شاملة  مقاربة 
باملتضررين من الحرائق الغابوية وحماية 

القدرة الشرائية للمواطنني بشكل عام.

لديه  تكون  أن  يجب  املغرب  أن  وأوضح 
الكوارث  كل  مع  للتعاطي  شاملة  مقاربة 
لألسف،  لكن  نوعها،  كان  كيفما  الطبيعية 
تنظم  طبيعية،  ــة  ــارث ك أي  ــدوث  حـ عــنــد 
يتم  فترة  وبعد  ومقاربات،  وندوات  لقاءات 
نسيان هذه الكوارث رغم أن الحرائق تكثر 
التعامل  يفرض  مما  الصيف،  فصل  فــي 
الكوارث  كافة  مع  وطنية  عمل  خطة  وفق 
الطبيعية، مثل الفيضانات التي تحدث في 
من  العديد  وتخلف  املناطق  من  مجموعة 
خالل  املالحظ  أن  إلى  مشيرا  املتضررين، 
استراتيجية  غياب   الوقائع،  هذه  حدوث 
وطنية في هذا املجال، وعدم وجود مقاربة 
أمنية واجتماعية مع ضحايا هذه الكوارث، 
حيث  اللوجستيكية،  املعدات  إلى  إضافة 
التعاطي معها بشكل عشوائي وزمني  يتم 
خالل الفترة التي تحصل فيها هذه الكارثة 

وينسى املوضوع بعد فترة.

أين صندوق الكوارث ؟

عن  املــواطــنــني  ــن  م الكثير  ويــتــســاءل 
الذي  الطبيعية،  الكوارث  صندوق  مصير 
برئاسة  السابقة  الحكومة  بإحداثه  قامت 
من  جــزء  تخصيص  تــم  حيث  العثماني، 
هذا  لتمويل  الــســيــارات  تــأمــني  ضريبة 
املتضررين  تــعــويــض  بــهــدف  الــصــنــدوق 
واملــنــشــآت  التحتية  الــبــنــيــات  ــالح  وإصــ
وفي  الطبيعية،  ــكــوارث  ال مــن  املتضررة 
تدخل  أن  فيراشني،  أوضــح  السياق،  هذا 
لتعويض  ــا  ــروريـ ضـ ــح  أصــب الــحــكــومــة 
الحرائق من خالل صندوق  من  املتضررين 
الحكومة  أنشأته  الذي  الطبيعية  الكوارث 
ــول دائــمــة  ــبــحــث عــن حــل ــة، وال ــق ــســاب ال
الناس  أن  مــبــرزا  املتضررين،  لتعويض 
مــن خالل  ــكــوارث  ال فــي صــنــدوق  تساهم 
أو  السيارات  عن  التأمني  واجبات  تسديد 
يذهب  حيث  التأمني،  أشكال  من  شكل  أي 
لهذا الصندوق، وبالتالي، يجب  جزء مالي 

تفعيله لتعويض املواطنني.
وبــالــنــســبــة لــتــحــويــل مــنــدوبــيــة املــيــاه 
والغابات إلى وكالة وطنية خاصة بالقطاع، 
تغيير  في  ليس  اإلشكال  أن  فيراشني  قال 
املؤسسات  بعض  هناك  وإنما  املؤسسات، 
التي  املــاء  إشكالية  مثل  بعملها،  تقوم  ال 
سنوات  منذ  التي  املاء  وزارة  عجز  كشفت 
مما  الواقع،  أرض  على  عمل  أي  تنجز  لم 
للماء، مشددا  كبيرة  أزمة  في  اليوم  جعلنا 
تقوم  ال  كل مؤسسة  على ضرورة محاسبة 

بدورها، ومحاسبة كل مقصر في عمله.

من جهته، قال حميد عدة، رئيس جمعية 
بعمل  األطر تقوم  أن  الغابويني،  التقنيني 
من  الغابوي  امللك  تحفيظ  أجــل  من  كبير 
من  تمكنت  حيث  األراضــي،  تحفيظ  خالل 
بعدما  هكتار  ألف  و700  ماليني   6 تحفيظ 
 15 يتعدى  ال  املحفظ  الغابوي  امللك  كــان 
وأوضح:  االستعمار،  عهد  في  هكتار  ألف 
ينل  لــم  لكنه  للقطاع،  كبير  إنــجــاز  ــذا  »ه
بعد  الحكومة  قبل  من  مكافأة  أو  تنويها 
املصالح  قبل  بذل من  الذي  الكبير  املجهود 
عقاري  وعـــاء  توفير  أجــل  مــن  الغابوية 
األجيال  ولفائدة  ومحفظ للمجتمع  مؤمن 
الطبيعية  »الحرائق  ــاف:  وأض القادمة«، 
غالبا  تسجل  الغابات  فــي  تحصل  التي 
التحريات  بعد  مجهول  ضد  املحاضر  في 
والبحث الذي تقوم به املصالح املختصة«، 
العرائش  في  وقعت  التي  »الحرائق  وأن 
فيه،  مشتبه  شخص  توقيف  عرفت  مؤخرا 
تحت  التحقيقات  استكمال  انتظار  فــي 
سجلت  بينما  الــعــامــة،  النيابة  ــراف  إشـ
إلى  الحرائق األخرى ضد مجهول« مشيرا 
الصعيد  على  تحصل  التي  أن الــحــرائــق 
3 آالف إلى  الوطني تخلف خسائر تقدر بـ 
األقل  النسبة  وهي  سنويا،  هكتار  آالف   6
على صعيد منطقة البحر األبيض املتوسط.
والغابات  املياه  إدارة  فإن  عدة،  وحسب 
على  الحفاظ  أجــل  مــن  بمجهودات  تقوم 
تنظيم  خـــالل  مـــن  الـــغـــابـــوي،  ــوج  ــت ــن امل
السلطات  مع  ولقاءات  تحسيسية  عمليات 
من  املواطنني  لتوعية  املــدنــي  واملجتمع 
األسباب  جميع  وتجنب  الحرائق  خطورة 
الشرطة  بدور  تقوم  أنها  كما  لذلك،  املؤدية 
الثروة  على  املحافظة  أجــل  من  الغابوية 
تنموي  بدور  والقيام  وحمايتها،  الغابوية 
األشجار  على  الحفاظ  في  للمساهمة  تقني 
واملنشآت  املائية  واألحـــواض  والطرقات 

العمرانية، ومكافحة الحرائق. 
وحـــول أســبــاب الــحــرائــق، قــال سعيد 
شكري، خبير في البيئة والتنمية املستدامة 
صحفي،  تصريح  في  املناخية،  والتغيرات 
اندالع  وراء  الغالب  في  بشرية  أسبابا  أن 
النيران في عدد من الغابات بشمال املغرب، 
حدة  من  فاقمت  املناخية  التغيرات  لكن 
تصنيف  يمكن  أنه  وأضاف  الحرائق،  هذه 
أسباب  صنفني:  إلى  الحرائق  هذه  أسباب 
الحدوث،  نادرة  الواقع  في  وهي  طبيعية، 
من  املائة  في   5 من  أقــل  تشكل  أنها  كما 
بشرية،  وأسباب  الحرائق،  اندالع  أسباب 
مسؤولة،  غير  سلوكيات  عن  ناتجة  وهي 
والمباالة وعدم تقدير لألخطار هو من وراء 
إيقاد  السجائر،  )أعقاب  املمارسات  بعض 
الغابات، إحراق الغطاء  النار للطبخ داخل 

الغابوي لحيازة األراضي(.

سياسة  عـــارضـــوا  الــذيــن  ــل  كـ
أخـــنـــوش فـــي مــجــال املـــحـــروقـــات، 
فهل  اللعبة..  خــارج  أنفسهم  وجــدوا 
من سيتم  بنعلي ضمن  الوزيرة  تكون 
»فــيــراج«  أقـــرب  فــي  بهم  التضحية 

بدعوى اإلساءة ملجهودات األغلبية ؟

في  يــصــدر  أن  ــمــرتــقــب  ال ــن  مـ
مسبوق  غير  موقف  املقبلة،  األسابيع 
أن  ينتظر  حيث  الصحراء،  قضية  من 
غير  حركية  السياسي  الدخول  يشهد 
للتطبيع  املعارضني  أن  رغم  مسبوقة، 
بتنظيم  حضورهم  تسجيل  حــاولــوا 
أركان  رئيس  لزيارة  معارضة  وقفات 
زمن  في  للمغرب،  اإلسرائيلي  الجيش 
الغرب  محور  بني  الصراع  فيه  يشتد 

و»الناتو« وروسيا)..(.

يشهدها  مسبوقة  غير  دينامية 
الحقل اإلعالمي.. فبينما دعا نور الدين 
املغربية  الفيدرالية  رئــيــس  مفتاح 
هياكل  تجديد  إلى  الصحف،  لناشري 
املجلس الوطني للصحافة بعد انتهاء 
واليته)..(، قال عبد هلل البقالي رئيس 
النقابة الوطنية للصحافة املغربية، أن 
الصحافة،  بطاقة  على  يتوفر  ال  »من 
ــي يــســلــمــهــا املــجــلــس الــوطــنــي  ــت ال
لصفة  منتحال  يعتبر  لــلــصــحــافــة، 

ينظمها القانون«.

انــتــبــهــوا لــعــقــاراتــكــم، فــقــد يتم 
األبناك  أحد  طرف  من  عليها  السطو 
بدعوى  صغيرة  سلفة  لكم  يقدم  الذي 
مراكمة الفوائد بعد التأخر في األداء.. 
فقد وجد مدين لشركة »صوفاك«، أخذ 
سنتني  على  ماليني   7 بمبلغ  قرضا 
مليونا،   14 أصبحت  أنها  األصل،  في 
استصدر حكما  البنك  أن  اكتشف  كما 
احتياطي)..(،  بحجز  ضــده  غيابيا 
في  والخطير  ــد)..(،  ــوائ ــف ال ليجني 
األداء،  يقبل  يعد  لم  البنك  أن  األمــر، 
للتسوية  صيغة  إيجاد  في  ويماطل 
وباستعمال  وآجــي«،  »سير  بطريقة 
أشخاص  من طرف  االستفزاز  أسلوب 
ويرفضون  تهديدية،  لغة  يستعملون 
بدعوى  مــبــرر،  دون  الجدولة  إعـــادة 
ضرورة توفير ربع مبلغ السلف، ليس 
السلف األصلي، بل ربع ما تم جمعه، 
فما هذا يا بنك املغرب، وما هذا قضاة 

اململكة)..( ؟

»وزير خارجية«  يسمى  ما  تصدر 
البوليساريو، محمد سالم ولد السالك، 
ابنه  تدشني  بعد  الصحف  عناوين 
مصحة جديدة في اإلكوادور، لتنضاف 

إلى املصحة التي يمتلكها في بنما.
للدفاع  الصحراوية  الجمعية  وتتهم 
عن حقوق اإلنسان، املعارضة للجبهة، 
املصحة  إنشاء  بتمويل  السالك،  ولد 
ــة املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة  ــواســط ب
تندوف  مخيمات  لسكان  املخصصة 

ومن أموال جزائرية.

ــر الــتــشــغــيــل يــونــس  ــ قــــال وزي
بفتح  قامت  الـــوزارة  أن  الــســكــوري، 
تحقيق حول االختالالت التي تداولتها 
بخصوص  اإلعــــالم  ــل  ــائ وس بــعــض 
فقد  أوضح،  وبلغة  »أوراش«،  برنامج 
البرنامج  أولى مؤشرات فساد  ظهرت 
املذكور، بعد أن تم بيع عقود شغل عن 

طريق السماسرة.

تحت
األضواء

أين اختفى صندوق الكوارث الطبيعية 
الــذي جــاءت به حكــومة العثــماني ؟
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كـواليـس  األخبــار

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

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

صور تنشر   ألول  مرة

الملك الحسن الثاني والزعيم حرمة ولد بابانا وكان 
رئيسا لحزب األغلبية، نموذجا لما كان سيكون عليه 

المغرب في إطار الوحدة مع موريتانيا.

مجد العالقات المغربية الموريتانية

هل تـتحول مصائب الحرائق إلى فوائد عند مافيا العقار ومزارعي »الحشيش« ؟
الرباط. األسبوع

حرائق  للمملكة  الشمالية  املناطق  تشهد  لم 
والتي  األخيرة،  الفترة  في  شهدتها  التي  مثل 
ووصلت  األراضـــي  من  الهكتارات  على  أتــت 
التي  الشمالية  الرياح  بسبب  املدن  داخل  إلى 
إلى  النيران  ساهمت بشكل مباشر في وصول 
الغابات حتى وصلت إلى داخل مدينة العرائش 
هذه  من  متضرر  أكبر  اعتبارها  يمكن  التي 
تدخل  رغم  تحصى  ال  خسائر  مسببة  الكارثة، 
والقوات  امللكي  والدرك  العسكرية  القوات  كل 
وتسخير  املدنية،  الوقاية  ورجــال  املساعدة 
طائرات مخصصة إلطفاء الحرائق، إال أن ذلك 
الحرائق،  رقعة  توسع  من  الحد  في  يفلح  لم 
بني  النيران  نقلت  التي  الرياح  سرعة  بسبب 
الغابات التي تتوزع بني كل من مدينة العرائش 
من  العديد  ظل  حيث  ووزان،  الكبير  والقصر 
النيران  التهمت  بعدما  العراء  في  املواطنني 

منازلهم.
أن  وزان  مسؤولي  خلد  في  يــدور  يكن  فلم 
الدواوير  من  العديد  في  شبت  التي  النيران 
زومــي  جماعتي  بــني  أمــزيــز  بجبل  واملــداشــر 
من  أكثر  على  الحريق  أتى  حيث  ومقريصات، 
400 هكتار، ستنتقل بسرعة البرق إلى املناطق 
الحانوت  ــج  وف فــتــراس  دوار  بــني  ــجــاورة  امل
بجماعة عني بيضاء بإقليم عمالة وزان، بسبب 
غياب الدراسة املتعلقة بأحوال الطقس وخبراء 
في مجال الحرائق الذين قد يساهمون في إرشاد 
الصحيحة  القرارات  التخاذ  املعنية  الجهات 

ورغم  النيران،  ومحاصرة  السيطرة  أجل  من 
أنها  إال  الحرائق،  إخماد  أجل  من  التدخالت 
تنتقل بسرعة البرق بسبب الرياح القوية التي 
دورات  غياب  وألن  الشمالية،  املناطق  تعرفها 
تكوينية في مواجهة الحرائق التي توجب على 
الجهات املعنية القيام بها في كل فترة، وكذلك 
هذه  مثل  مواجهة  أجل  من  امليدانية  الــدورات 
الظواهر، كل هذا ساهم في عجز السلطات عن 

إخماد الحرائق التي تزداد مع مرور األيام.
جانبها  وإلى  العرائش  ساكنة  عاشت  وقد 
بسبب  أسود،  أسبوعا  الكبير،  القصر  ساكنة 

انتشار النيران التي خلفت خسائر جد كبيرة 
في األراضي الفالحية واملنازل رغم التدخالت 
لكن  عليها،  التغلب  أجل  من  األطــراف  كل  من 
في  أسرع  بشكل  تنتقل  جعلتها  الرياح  سرعة 
كل من غابة »بوجديان«، و»الساحل - املنزلة«، 
وغابة »اليبيكا«، ودمرت أكثر من 880 هكتارا، 
بدورها  املــجــاورة  ــدن  امل بعض  شهدت  فيما 
منازلهم  من  املواطنني  أخرجت  مماثلة  حرائق 

خوفا على أرواحهم.
هذا، ووصل عدد الحرائق املشتعلة بجهة 
7، ويتعلق األمر بكل من حريق  الشمال إلى 

ومقريصات،  زومــي  بجماعتي  وزان  إقليم 
حيث أتى على 190 هكتارا، وحريق الصميعة 
إقليم شفشاون،  أقشور  تازة، وحريق  بإقليم 
تطوان،  بإقليم  الحبيب  جبل  حريق  وآخرها 
وتسببت  هكتارا،   20 مــن  أكثر  دمــر  ــذي  ال
الجبلية،  املناطق  عرفتها  التي  الحرائق 
املواطنني  منازل  في  كبيرة  جد  خسائر  في 
واملاشية وغيرها من الخسائر، كما أن العديد 
من هذه املناطق ال زالت عملية إخماد النيران 

فيها مستمرة.
أربــع  العملية  ــذه  ه فــي  استعملت  ــد  وق
»توربو تراش«،  »كانادير« وطائرات  طائرات 
واملئات من األشخاص املتطوعني إلى جانب 
املدنية  الــوقــايــة  ــال  ورجـ املسلحة  الــقــوات 
والدرك امللكي، وذلك من أجل احتواء النيران، 
في  توجد خسائر  أنه  املصادر  وتقول بعض 

األرواح.
كما أن طائرة من نوع »كانادير« املخصصة 
إلطفاء الحرائق، تعرضت لعطب يوم السبت 
املاضي، أدى بها إلى السقوط بجماعة جبل 
يتم  ــم  ول تــطــوان،  إلقليم  التابعة  الحبيب 

اإلعالن عن الحالة الصحية لربان الطائرة.
املناطق  مــن  العديد  الــنــيــران  دمــرت  لقد 
حيث  »الكيف«،  بزراعة  تتميز  التي  القروية 
تحولت العديد من الغابات إلى أراضي شبه 
والنباتات،  األشجار  احترقت  بعدما  قاحلة 
لتكون  ــي  األراض هــذه  قد يهيئ  األمــر  وهــذا 
حيث  الهندي،  القنب  وزراعة  للبناء  صالحة 
هذه  مثل  األشــخــاص  مــن  الــعــديــد  يستغل 
األراضــي  على  الترامي  أجل  من  املناسبات 

املحروقة وتحويلها إلى ملك خاص.  

تصفية صندوق 
تقاعد مجلس 
المستشارين 

الرباط. األسبوع
  

تقاعد  معاش  خلقها  التي  الضجة  بعد 
السابقة،  الحكومة  عهد  خالل  البرملانيني 
االقتصادية  والتنمية  املالية  لجنة  صادقت 
قانون  مقترح  على  املستشارين،  بمجلس 
يقضي بإلغاء وتصفية معاشات البرملانيني.
تصفية  على  الــقــانــون،  مقترح  وينص 
املستشارين  على  النظام  احتياطي  رصيد 
اشتراكاتهم  توقفت  الذين  أو  املنخرطني 
من خالل صرف مجموع مبالغ اشتراكاتهم 
التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون 

حيز التطبيق.
وسيتم توزيع الرصيد املالي املتبقي على 
املستفيدين، كل حسب النسبة التي يمثلها 
التي صرفت  املعاشات  من مجموع  معاشه 
في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز 

التنفيذ.
ويقول القانون أنه في حالة وفاة املنخرط 
أو املستفيد خالل الوالية التشريعية الجارية 
دون  التنفيذ،  حيز  القانون  هذا  دخول  بعد 
هذه  فإن  املحتسبة،  املبالغ  من  يستفيد  أن 

املبالغ تؤدى لذوي الحقوق.
املكلفة  املؤسسة  على  القانون  ويشدد 
بتسيير نظام املعاشات إلنجاز تقرير حول 
املتعلقة  املعاشات  تصفية  عملية  نتائج 
وتوجيه  املستشارين،  مجلس  بأعضاء 
داخل  باملالية  املكلف  الوزير  إلى  التقرير 
تاريخ  من  ابتداء  يوما   30 يتعدى  ال  أجل 

االنتهاء من عملية تصفية هذا النظام.

   

تقـرير برلمـاني يكشــف فشـل برنــامج »انطالقــة« 
الرباط. األسبوع

البرامج  أن  برملاني  تقرير  كشف 
ــل ضمن  ــدخ ت ــي  ــت ال واملـــشـــاريـــع 
يطبعها  القطاعية،  االستراتيجيات 
التشتت وضعف التنسيق أو غيابه، 
الجهود  تشتت  إلـــى  ــؤدي  يـ مــمــا 
واملوارد، إذ أن بعض البرامج التي 
تستهدف الشباب مثل »انطالقة« ال 
يشرك فيها القطاع الحكومي املكلف 
املتدخل  كونه  من  بالرغم  بالشباب، 

الرئيسي واملسؤول عن هذه الفئة.
ــة  ــوع ــم ــج ــر امل ــريـ ــقـ وأبــــــــرز تـ
السياسات  لتقييم  املوضوعاتية 
العمومية حول الشباب، االختالالت 
التي حصلت في برنامج »انطالقة« 

السابقة  الحكومة  أطلقته  الــذي 
املشاريع  حاملي  الــشــبــاب  لــدعــم 
ــتــهــم، حــيــث ســجــلــت أن  ومــواكــب
ــات الــطــلــبــات  ــف ــل االســتــجــابــة مل
املشاريع  نوعية  تراعي  ال  املقدمة 

نسبة  أن  إلى  مشيرة  واستدامتها، 
الطلبات  على  واملوافقة  االستجابة 
تحظى  املنخفض  التمويل  ذات 
من  بكثير  أكثر  واملوافقة  باألهمية 
ملفات املشاريع التي تتطلب تمويال 

أثر  ذات  كانت  وإن  نسبيا  أعلى 
شغل  مناصب  وستوفر  اقتصادي 
الجهات،  مستوى  على  للشباب 
ونجاعة  فعالية  من  يحد  ما  وهــو 

هذا البرنامج.
أن ضعف  التقرير،  ذات  وأوضح 
الشباب في املهارات اللغوية وعدم 
إلى  يـــؤدي  منها  الجيد  التمكن 
الشباب  مــن  عريضة  فئة  حــرمــان 
املتاحة  االقتصادية  الــفــرص  مــن 
قطاع  مثل  الــخــاص،  القطاع  فــي 
»األوفشورينغ،  الخدمات  ترحيل 
اللوجستيك«، كما سجل التقرير أن 
بالجهات  الشباب  من  كبيرة  نسبة 
غير  مهني  توجيه  مــن  يشتكون 
تنفيذ  نسبة  يجعل  مما  صــائــب، 
وفعالية البرامج العمومية املوجهة 

للشباب ضعيفة.

العلوي
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كـواليـس  األخبــار

الرباط. األسبوع 

ــور الــديــن مــفــتــاح، رئيس  ــد ن أك
ــة املــغــربــيــة لــنــاشــري  ــي ــدرال ــي ــف ال
مــال  بــنــي  منطقة  أن  الــصــحــف، 
هائلة،  بإمكانيات  تزخر  خنيفرة 
إعام  بدون  منقوصة  لكنها ستبقى 
أن   - أســف  بكل   - مسجا  قـــوي، 
ربوع  عبر  الجهوي  اإلعام  أعطاب 
الجهة  هذه  في  نفسها  هي  اململكة 
تقود  التي  املـــوارد  شح  حيث  من 
مستوى  على  سواء  الهشاشة،  إلى 
على  أو  االقـــتـــصـــادي  ــوذج  ــم ــن ال
وااللــتــزام  املهني  األداء  مستوى 

األخاقي.
حضورها  الفيدرالية  ــززت  وعـ

بتأسيس فرع جديد بجهة بني مال 
املخطاري،  محمد  برئاسة  خنيفرة 
املصطفى  خلفاوي،  نعيمة  من  وكل 
أبو الخير، ومحمد الحطابي كنواب 

للرئيس.
ــل املــجــتــمــعــون بــفــخــر  ــجـ وسـ
ناشرون  بها  يقوم  التي  املجهودات 
ــدون دائـــمـــا في  ــوجـ مــســتــقــلــون يـ
الواجهة  على  األمامية  الصفوف 
في  ورمــزهــم  والرقابية  اإلخبارية 
الحجام،  محمد  ــراحــل  ال الــجــهــة، 
للفيدرالية  التنفيذي  املكتب  عضو 
ومثال االلتزام والتواضع قيد حياته 

التي كانت زاخرة بالقيم النبيلة.
ــا نــاشــرو الــصــحــف، وهــم  ــ ودع
يكرمون الراحل محمد الحجام، إلى 
طرف  مــن  حياته  دروس  استلهام 
زمائه من مكونات املجلس الوطني 

للصحافة، حيث يواصلون بناء هذه 
ديمقراطي  بشكل  الفتية  املؤسسة 
تشكيل  إلـــى  داعــــن  وقـــانـــونـــي، 
على  لإلشراف  عاجل  بشكل  لجنة 
انتخابات املجلس الوطني للصحافة 
مع  القانونية  واليته  ستنتهي  الذي 
مشيرين  املقبل،  شتنبر  شهر  نهاية 
إلى أن أعضاء الفيدرالية لن يكونوا 
غير  تأجيل  أو  تمديد  بأي  معنين 
مبرر أو تعديل في أي قانون يتنافى 
للتنظيم  الديمقراطي  األســاس  مع 
الفصل  في  عليه  املنصوص  الذاتي 

28 من الدستور.
املغربية  الفيدرالية  بيان  وحسب 
مطالبها  ــإن  ف الصحف،  لناشري 
املناخ  تحسن  في  تكمن  املشروعة 
الصحافية،  للمقاولة  االقتصادي 
للموارد  املادية  األوضاع  وتحسن 

القيم  على  الحرص  مع  البشرية، 
املهنة  عليها  تقوم  التي  النبيلة 

والتي أساسها احترام القانون.
وفي األخير، دعت الفيدرالية إلى 
التشرذم  ونبذ  الصفوف  توحيد 
بــــاإلرادة  مسلحة  جــبــهــة  ــق  وخــل
الديمقراطي،  والــحــس  الــصــادقــة 
والــتــوافــق مــن أجــل اجــتــيــاز هذه 
بشكل  الصعبة  االنتقالية  املرحلة 

يعيد الثقة في وسائل اإلعام ويعزز 
مصداقية التنظيمات املهنية، وعلى 
ممدودة،  أيادينا  تبقى  األسس  هذه 

يقول البيان.
إلى  الفيدرالية  تنتقل  أن  وينتظر 
جهة الداخلة وادي الذهب، لعقد أول 
وتنظيم  الفيدرالي،  للمجلس  دورة 
والعمق  املــغــرب  حــول  هامة  ــدوة  ن

اإلفريقي.

فيدرالـية الناشـرين تعـزز صفوفـها بفـرع جـديد

تفاصيل انضمام روسيا لمشروع أنبوب الغاز 
الموجـه ألوروبـا المغـربي  النيـجـيـري 
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االنضمام  مــن  روســيــا  تمكنت 
ملشروع أنبوب الغاز الذي ينجزه 
املغرب بتعاون مع دولة نيجيريا، 
أوروبا،  إلى  بهدف تصدير غازها 
في خطوة مهمة جاءت عقب إقدام 
ــاق األنــبــوب  الــجــزائــر عــلــى إغـ

املغاربي املتجه نحو إسبانيا.
لسفير  ــحــات  ــصــري ت ــق  ــ ووفـ
هلل  عبد  موسكو،  فــي  نيجيريا 
الشركة  أصبحت  فقد  شيخو، 
الروسية املتحدة للمعادن »أومك«، 
الرئيسين  املستثمرين  أبــرز  من 
ــد،  ــدي ــج فـــي أنـــبـــوب الـــغـــاز ال
من  روســيــا  أصبحت  وبالتالي، 
في  الرئيسين  املستثمرين  بن 
النيجيري  الغاز  أنابيب  بناء خط 

املغربي.
فإن  املحللن،  بعض  وحــســب 
ــة شـــركـــات روســـيـــا في  ــشــارك م
املغربي  النيجيري  الغاز  مشروع 

وسياسية،  اقتصادية  أبعاد  له 
الــروســي  النفوذ  ــدى  م وتكشف 
املستوى  على  السمراء  القارة  في 
االقتصادي والسياسي في منطقة 
دفع  مما  والــصــحــراء،  الساحل 

بعض البلدان األوروبية للمطالبة 
بقبول الشروط الروسية في أزمة 
التأثير  عن  واالبتعاد  أوكرانيا 
السياسية  القرارات  في  األمريكي 
تراجع  ظل  في  خاصة  األوروبية، 

وتراجع  األعضاء  الدول  اقتصاد 
قيمة األورو.

الشركات  مشاركة  وضعت  وقد 
ــاز  ــغ ــوب ال ــبـ ــي أنـ الـــروســـيـــة فـ
الــنــيــجــيــري املــغــربــي، الــنــظــام 
ضيقة،  زاويــــة  فــي  الــجــزائــري 
الغاز  أنــبــوب  بقطع  ــام  ق بعدما 
املتجه صوب إسبانيا عبر اململكة 
املــغــربــيــة، مــمــا يــكــشــف ضعف 
وجعلها  الجزائرية  الدبلوماسية 
الروسية-اإلفريقية  الدائرة  خارج 
التي  املغربية  الدبلوماسية  عكس 
تمكنت من نسج مصالح وعاقات 
اإلفريقية  والــــدول  ــا  روســي ــع  م

واألوروبية.
ــح مـــشـــروع الــغــاز  وقـــد أصــب
سيعبر  الــذي  املغربي  النيجيري 
يحظى  إلفريقيا،  الغربي  الساحل 
باهتمام كبير من قبل دول االتحاد 
مشروعا  فيه  ترى  التي  األوروبي 
ــن الــطــاقــي  ــ مــهــمــا لــتــوفــيــر األم
ظل  في  خاصة  األوروبية،  للقارة 
أمريكا  تفرضها  التي  العقوبات 

على الغاز الروسي.

يــــؤكد  بنسعــــيد 
على ضرورة رفع مستوى 
النقاش السياسي 

لفتيت ينجح في تمرير قانون لمنع االسترزاق من العمل الخيري
الرباط. األسبوع

حصل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، 
الــنــواب  مجلس  أعــضــاء  مصادقة  على 
عمليات  تنظيم  قــانــون  مــشــروع  على 
وتوزيع  املواطنن  من  التبرعات  جمع 
املساعدات ألغراض خيرية، وذلك لوضع 

حــد لــظــاهــرة الــنــصــب واالحــتــيــال 
جمع  عبر  الــخــيــري  العمل  فــي 

واستغال  الناس  من  تبرعات 
الحاالت  بعض  ومآسي  فقر 

مواقع  في  بحمات  للقيام 
التواصل االجتماعي.

وصادق على مشروع 
قدمه  ــذي  ــ ال ــون  ــان ــق ال
ــة 99  ــي ــداخــل ــر ال ــ وزي
مقابل  برملانيا  نائبا 
ــاع مــجــمــوعــة  ــنـ ــتـ امـ
والتنمية،  ــة  ــدال ــع ال
التي ترى أن املشروع 
جمع  عمليات  يقيد 
قبل  ــن  م الــتــبــرعــات 

إلى  ماسة  حاجة  في  ستكون  التي  الجمعيات 
مجال  ويــعــقــد  عملها  سيعرقل  مــا  تــرخــيــص، 

التضامن في املجتمع.
أن هــذا  ــة  ــي ــداخــل ال ــر  ــ ــد وزي ــ وأك
املشروع يتضمن حلوال جديدة تساير 
كما  ببادنا،  املجتمعية  التطورات 
تتماشى مع التكنولوجيا العصرية، 
مع ما يقتضيه كل ذلك من تشجيع 
وعقلنة  وترشيد  والتطوع  للتبرع 
املساطر،  وتبسيط  تدبير  وحسن 
برؤية  جــاء  القانون  هــذا  أن  مبرزا 
جديدة تسعى لتشجيع العمل الخيري 
مردوديته  من  يرفع  بشكل  وتنظيمه 
وفعاليته، من خال تبني قواعد حكامة 
ضمان  على  أســاســا  مبنية  جيدة 
تــوزيــع  عملية  ــي  ف الــشــفــافــيــة 
املساعدات،  وتوزيع  التبرعات 
يسعى  الــقــانــون  أن  وأوضـــح 
إلى تفعيل دور وسائل الدولة 
بشكل  واملراقبة  التتبع  في 
يحافظ على البعد اإلنساني 
ويضمن  العمليات  لــهــذه 
لخدمة  تــوجــيــهــهــا  عـــدم 
أهداف مشبوهة، مؤكدا أن 

القانون يضع جميع عمليات جمع التبرعات تحت 
مسطرة الترخيص املسبق من اإلدارة كيفما كانت 
التقليدية  سواء  الدعوة،  في  املستعملة  الوسيلة 

عبر »البراح« أو عبر األنترنيت.
هذا، ويرتكز مشروع القانون على عدة مبادئ، 
من  التبرعات  جمع  من  الغاية  تحديد  مبدأ  منها 
إنجاز  تمويل  هما:  حصرين  هدفن  في  العموم 
أو  اجتماعية  صبغة  ذات  مشاريع  أو  أنشطة 
أو  املساعدات  وتقديم  تضامنية،  أو  إنسانية 
أو  احتياج  وضعية  فــي  لألشخاص  اإلعــانــات 
حصر  في  املتمثل  الثاني،  املبدأ  ثم  استغاثة، 
القيام بعمليات دعوة العموم للتبرع في جمعيات 

املجتمع املدني دون غيرها.
النص  لهذا  القانونية  الفصول  تحمل  كما 
الجمع  عمليات  ملــراقــبــة  ــحــورا  م التشريعي 
بصفة  لإلدارة  الصاحية  إعطاء  تروم  والتوزيع 
ترابيا  املختصة  املحلية  اإلدارية  والسلطة  عامة 
مراحل  جميع  ومــراقــبــة  لتتبع  خــاصــة  بصفة 
عمليات جمع التبرعات من العموم، وكذا عمليات 
املنظمة  الجهة  إلزام  يتم  كما  املساعدات،  توزيع 
بتقرير  اإلدارة  بموافاة  التبرعات  جمع  لعملية 
مفصل حول سير العملية، واملعلومات التي تثبت 
تخصيص مجموع األموال املتبرع بها للغرض أو 

األغراض املعلن عنها.

الرباط. األسبوع

الشباب  وزير  بنسعيد،  املهدي  دعا 
من  الرفع  إلــى  والــتــواصــل،  والثقافة 
السياسي  النقاش  حضور  مستوى 
العمومية، ألنه سيؤدي  القنوات  داخل 
إلى الرفع من مستوى الثقة والوضوح 
وسيرفع  واملواطنن،  السياسين  بن 
ــام داخــل  ــع ــن مــســتــوى الــنــقــاش ال م
املــجــتــمــع، ويــجــعــل حــضــور األخــبــار 

الزائفة أقل بكثير.
األساسية  املبادئ  أن  الوزير  وأكــد 
قنوات  تقدمها  التي  العمومية  للخدمة 
يؤطرها  والخاص،  العمومي  القطب 
التزامات  يحدد  الذي  التحمات  دفتر 
تعلق منها  ما  القنوات، سواء  مختلف 
بالسياسة العامة، أو اإلنتاج والبرمجة، 
مضيفا أن كل التوجهات االستراتيجية 
ــي تــقــدمــهــا الــقــنــوات  ــت لــلــخــدمــات ال
التعددية  احترام  تتضمن  العمومية 
حضور  وضمان  واملدنية،  السياسية 
مع  ــرأي،  ــ وال الفكر  تــيــارات  مختلف 
واملنظمات  السياسية  األحزاب  إشراك 
وفق  املدني  واملجتمع  املهنية  النقابية 
العليا  الهيئة  تحددها  التي  الضوابط 

لاتصال السمعي البصري.
سنة  حصيلة  عن  بنسعيد  وكشف 
2021، حيث بثت القناة »األولى« مثا 
بن  ما  يمتد  برنامج   100 ُيــقــارب  ما 
الفاعل  حظي  وقد  دقيقة،   90 إلى   26
إجمالي  من   %  60 بحصة  السياسي 
جانب  إلى  الحوارية،  البرامج  ضيوف 
األحــزاب  ألنشطة  اليومي  الحضور 

السياسية في نشرات األخبار.
ــر، قـــال الــوزيــر  وفـــي مــوضــوع آخـ
عجلة  تحريك  على  تعمل  الـــوزارة  أن 

ــثــقــافــي  ــاد ال ــصـ ــتـ االقـ
استئناف  خـــال  مــن 
التظاهرات  مختلف 
الثقافية التي توقفت 
ــا، وتــطــويــر  ــق ســاب
الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
الـــشـــبـــاب  ودور 

الثقافية  واملراكز 
أبوابها،  وفتح 
سهرات  لتنظيم 
ثقافية  وبرامج 
وســيــنــمــائــيــة 

وعــــــــروض 
مسرحية.

بنسعيدلفتيت
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ملف  األسبوع

وساطات سابقة مهدت 
الطريق لتصبح المملكة 

المغربية وسيطا معتمدا 
على الصعيد الدولي

قــيــادة  فــي  ــارز  بـ دور  للمغرب  كــان 
النزاعات  حل  أجل  من  الوساطة  جهود 
وخصوصا  العالم،  من  مناطق  عدة  في 
لالتحاد  عودته  قبل  وذلك  إفريقيا،  في 
النزاعات  حل  في  ساهم  فقد  اإلفريقي.. 
مانو،  نهر  بلدان  بني  القارة  غــرب  في 
وتدخل من أجل حل األزمة املؤسساتية 
بني  ما  غينيا  عرفتها  التي  الخطيرة 
على  عمل  كما  و2010،   2009 سنة 
بيساو  بغينيا  تستقر  األوضــاع  جعل 
وفي الكوت ديفوار أيضا، وبفضل هذه 
أساسيا  عضوا  املغرب  أصبح  الجهود، 
السالم  حفظ  عمليات  فــي  ــا  وضــروري

واالستقرار بإفريقيا.
ــود املــمــلــكــة على  ــم تــتــوقــف جــه ولـ
فقط،  اإلفريقية  البلدان  في  الوساطة 
ــى مــحــاولــة التدخل  إل ــك  تــعــدت ذل بــل 
األوسط،  الشرق  منطقة  في  والوساطة 

الخليج  لدول  الدبلوماسية  األزمة  خالل 
5 يونيو  ــوم  الــتــي وقــعــت ي مــع قــطــر، 
السعودية  من  كل  قررت  عندما   ،2017
املتحدة  العربية  ــارات  واإلم والبحرين 
وجزر  اليمن،  حكومة  وتبعتها  ومصر، 
العالقات  قطع  القمر،  وجزر  املالديف، 

الدبلوماسية مع دولة قطر. 
وبعد يوم واحد من نشوب هذه األزمة، 
امللك محمد السادس جميع أطراف  دعا 
النفس  »ضبط  إلــى  الخليجية  األزمــة 
التخفيف  أجل  من  بالحكمة«  والتحلي 
من التوتر، وفق ما جاء في بيان لوزارة 

الخارجية املغربية.
فإن  الخارجية،  بيان  نفس  وحسب 
ــراف  الــعــاهــل املــغــربــي طــلــب مــن األطـ
الخليجية تسوية األسباب التي أدت إلى 
املشكلة بشكل نهائي، وذلك انسجاما مع 
مجلس  داخل  سائدة  ظلت  التي  الروح 
أن  املغربية  الخارجية  وأكدت  التعاون، 
حل  أجل  من  للوساطة  مستعدة  الرباط 

»أزمة الخليج«.
املغربية  أن اململكة  البيان  وأوضــح 
في  الخليج  بدول  قوية  عالقات  تربطها 
الجغرافي،  بعدها  رغم  املجاالت  كافة 
أنها معنية بشكل وثيق  ))تشعر  لكنها 
بهذه األزمة، وتفضل حيادا بّناًء ال يمكن 
السلبية  املالحظة  خانة  في  يضعها  أن 

ملنزلق مقلق بني دول شقيقة((، كما أفاد 
أبدت  ))إذا  أنه  الخارجية  وزارة  بيان 
مستعد  املغرب  فــإن  الرغبة،  األطــراف 
تشجيع  أجــل  من  حميدة  مساع  لبذل 
عدم  أساس  على  وشامل  صريح  حوار 
التدخل في الشؤون الداخلية، ومحاربة 
والوضوح  واإلرهــاب،  الديني  التطرف 

في املواقف والوفاء بااللتزامات((.
ــن األمـــل في  وعــّبــرت الــخــارجــيــة ع
الفضيل  رمــضــان  شهر  ))يــشــّكــل  أن 
والتوافق  التضامن  لروح  إلهام  عامل 
الخالفات  تجاوز  أجــل  من  الــضــروري 
التعاون  مجلس  يكون  حتى  الحالية، 
اإلقليمي  للتعاون  نموذجا  الخليجي 
املــشــتــرك((،  العربي  للعمل  ومحركا 
وهكذا ظل املغرب في موقف الحياد من 
محاوالت  عدة  بذل  وحاول  األزمة،  هذه 
عقدت  أن  إلـــى  املــصــالــحــة،  أجـــل  ــن  م
بعد  بينها  الصلح  املتنازعة  األطــراف 

سنوات من القطيعة. 
شيئا  مكانها  تأخذ  اململكة  بدأت  وقد 
فشيئا كوسيط موثوق، حيث تجلى ذلك 
خالل األزمة الليبية، عندما رعت الحوار 
بني األطراف املتنازعة في عدة مناسبات 
ليبيا  في  املتنازعة  الجهات  أن  حتى 
دون  املغرب  في  الحوار  على  تلح  كانت 

غيره من البلدان.

توقع مراكز أبحاث دولية 
أن يلعب المغرب دورا 

في المفاوضات بين 
حركة »حماس« وإسرائيل 

بعد عدوان ماي 2021

ــد اإلعـــــالن الــثــالثــي الــقــاضــي  ــع ب
األمريكية  املتحدة  الواليات  باعتراف 
بمغربية الصحراء مقابل تطبيع املغرب 
عالقاته مع إسرائيل، راهن كثيرون على 
الشرق  في  دورا مهما  اململكة  تلعب  أن 
ــك بسبب وجــود روابــط  ــط، وذل األوسـ
للثقافة  مــتــجــذرة  وثقافية  تاريخية 
املغربية وسط اليهود، خاصة وأن امللك 
اتصال  في  قال  قد  كان  السادس  محمد 
الفلسطيني محمود  الرئيس  هاتفي مع 
التطبيع  إعــالن  بعد  مباشرة  عباس، 
من  العاشر  في  أبيب  وتل  الرباط  بني 
دجنبر 2020، أن ))املغرب يضع دائما 
قضية  مرتبة  في  الفلسطينية  القضية 
))عمل  أن  على  وشــدد  الــصــحــراء((، 

مغربية  ترسيخ  أجل  من  املغرب 
اليوم  ال  أبدا،  يكون  لن  الصحراء 

استعمل مصطلح »المغرب الشريك المهم والموثوق« 
واأللمانية  اإلسبانية  المغربية  األزمـــة  ــال  خ بقوة 
وبعدها، واليوم، بدأ مصطلح جديد يشق طريقه لوصف 
بـ»الوسيط  الدولية  والمحافل  األروقــة  في  المملكة 
سابقة  تجارب  من  المملكة  راكمته  ما  بعد  خاصة  الموثوق«،  المعتمد 
نجاح  أن  غير  الليبي،  الملف  آخرها  اإلفريقية،  بالقارة  نزاعات  عدة  في 
الوساطة المغربية جنبا إلى جنب مع القوة األولى في العالم، الواليات 

المتحدة األمريكية، في فتح معبر »اللنبي« )جسر الملك حسين( الرابط 
بين األردن وفلسطين والذي كانت تعارض السلطات اإلسرائيلية فتحه، 
أهم  على  الضوء  تسليط  الملف  هذا  يحاول  آخر،  بعدا  للمسألة  أعطى 
لحل  الوساطة  آلية  بتفعيل  المغرب  نادى  وكيف  المغربية،  الوساطات 
النزاعات الدولية في عالم ما بعد »كوفيد 19«، وكيف توقعت مراكز أبحاث 
بين فلسطين وإسرائيل، وهل  المفاوضات  المملكة دورا في  أن تلعب 

يلعب المغرب دورا أكبر في العملية السياسية في الشرق األوسط ؟

سعد الحمريأعد الملف: 

كيف أصبح المغرب وسيطا موثوقا 
في أزمات الشرق األوسط
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ملف  األسبوع
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نضال  حــســاب  على  املستقبل،  فــي  وال 
حقوقه  نيل  أجل  من  الفلسطيني  الشعب 
سيواصل  أنــه  إلــى  مشيرا  املشروعة((، 
عــادل  ســام  إقـــرار  فــي  البناء  انخراطه 

ودائم بمنطقة الشرق األوسط.
على  األخير  اإلسرائيلي  العدوان  وبعد 
سلطات  أرادت  عندما  انطلق  والذي  غزة، 
بالقدس،  الشيخ جراح  االحتال ضم حي 
الحديث  بـــدأ   ،2021 مـــاي  شــهــر  خـــال 
اململكة  دور  حــول  األبحاث  مراكز  داخــل 
مفاوضات  أي  فــي  متقدم  دور  لعب  فــي 
ــل.. فقد  ــي بــن حــركــة »حــمــاس« وإســرائ
طرف  مــن  نــشــرت  بحثية  ورقـــة  صـــدرت 
األدنى«،  الشرق  »معهد واشنطن لسياسة 
أبراهام،  اتفاقات  توقيع  ))بعد  أنه  تقول 
املساعد  دور  يلعب  أن  للمغرب  يمكن 
حماس  حركة  بن  املفاوضات  مسار  في 
على  مشددة  وإسرائيل((،  الفلسطينية 
أحدث  أحد  شّكلت  األخيرة  ))الحرب  أن 
قائم  صــراع  في  ضــراوة  األكثر  الفصول 
اإلسرائيلين  بن  عاما   60 من  أكثر  منذ 
والفلسطينين((، واعتبرت الورقة ذاتها، 
اشتاتو،  محمد  الــدكــتــور  أعــدهــا  الــتــي 
والتطرف  ــاب  اإلره في  الباحث  األستاذ 
وسياسات الشرق األوسط، أن املواجهات 
األخــيــرة بــن »حــمــاس« وإســرائــيــل هي 
توقيع  بعد  نوعها  مــن  األولــى  الحادثة 

»اتفاقات أبراهام« عام 2020.
قولها  البحثية  ــة  ــورق ال واســتــطــردت 
الفلسطينين  بن  األخير  االقتتال  بــأن 
أهمية  على  الضوء  سّلط  واإلسرائيلين 
أن  علما  مستدام،  دولتن  لحل  التوصل 
املشاركن في االتفاقات، على غرار املغرب، 
كبيرة  مــســاهــمــات  لتقديم  مــســتــعــدون 

لتحقيق هذه الغاية.
هدوء  فبعد  ذاتــهــا،  الــورقــة  وحسب 
األخيرة  الحرب  أعقاب  في  العاصفة 
املغرب  نّصب  »حماس«،  على  إلسرائيل 
بدور  تضطلع  قد  فاعلة  كجهة  نفسه 
مستقبلية  مــفــاوضــات  أي  فــي  فــعــال 
ظل  في  وحتى  والحركة،  إسرائيل  بن 
سعي املغرب إلى تطبيق بنود »اتفاقات 
أبراهام« من دون تردد، قد تبقى العناصر 
الــروابــط  الــبــاد توفر  فــي  اإلســامــيــة 
الضرورية لجعل املغرب وسيطا موثوقا 
وإسرائيل. »حــمــاس«  حركة  مــن   لكل 
ــعــد تــراجــع وتــيــرة الـــصـــراع بن  وب
املكتب  رئيس  زار  وإسرائيل،  »حماس« 
إسماعيل  »حماس«،  لحركة  السياسي 
من  العديد  جانب  إلــى  املغرب،  هنية، 
الدول الشرق أوسطية، للقاء سياسين 
والتنمية،  العدالة  حــزب  مــن  مغاربة 
املغربي،  البرملان  كان يهيمن على  الذي 

رئيس  مــع  مــحــادثــات  هنية  وأجـــرى 
بصفته  العثماني  الدين  سعد  ــوزراء  ال
أحــزاب  استقبلته  كما  الــحــزب،  رئيس 
بـــ»انــتــصــاره  مرحبة  أخـــرى  سياسية 

الساحق« على إسرائيل.
متعددة  املغرب  عاقة  تكون  أن  ))يمكن 
األوجه مع كل من إسرائيل وحركة »حماس« 
تجري  وعندما  وعليه،  للسام،  مفيدة  أداة 
الصعبة  التفاصيل  حول  مفاوضات  مصر 
و»حماس«،  إسرائيل  بن  األســرى  لتبادل 
نصف  مــن  يقرب  مــا  لدفع  وتستعد قطر 
سيحاول  غــزة،  إعمار  إلعــادة  دوالر  مليار 
املسؤولون املغاربة إقناع الحركة بالجلوس 
خطوات  واتــخــاذ  املفاوضات  طاولة  إلــى 
أولية نحو احتمال تطبيق حل الدولتن((، 
اإللكتروني  املوقع  )املصدر:  الورقة  تورد 

هسبريس بتاريخ 3 غشت 2021(.

 

دعوة ناصر بوريطة بداية 
هذه السنة إلى إعطاء 
الوساطة دورا أكبر في 

حل النزاعات

لم يتوقف األمر عند ورقة بحثية تتحدث 
الوسيط  دور  املغرب  لعب  إمكانية  عن 
وزير  شارك  بل  وفلسطن،  إسرائيل  بن 
واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية 
مطلع  بوريطة،  ناصر  بالخارج،  املقيمن 
اجــتــمــاع وزاري  فــي  الــحــالــيــة،  الــســنــة 
الوساطة  أصــدقــاء  ملجموعة  بنيويورك 

التابعة لألمم املتحدة.

وقد صرح بوريطة في كلمة له خال هذا 
 2022 فبراير  شهر  نظم  الذي  االجتماع، 
وفنلندا،  لتركيا  املشتركة  الرئاسة  تحت 
الفريدة  الشرعية  من  الرغم  ))على  أنه 
التي تمنحها األمم املتحدة للوسطاء، فإن 
األطــراف  محل  يحلوا  أن  يمكن  ال  هــؤالء 
الحقيقية املعنية بحاالت النزاع((، وشدد 
في هذا السياق، على أن ))هذه األطراف 
مسؤوليتها  تتحمل  أن  يجب  الحقيقية 
و))بدون  النزاع((،  أمد  وإطالة  في خلق 
إرادة سياسية حقيقية لدى هذه األطراف، 
املنال،  بعيد  سيظل  الوساطة  نجاح  فإن 
بل مستحيل التحقيق((، يضيف بوريطة.
الخارجية  وزير  أكد  املناسبة،  وبهذه 
الشرعية  حماية  ))يتعن  أنه  املغربي، 
قيادة عمليات  املتحدة في  لألمم  الفريدة 
انتشار  تزايد  من  والوساطة  التسهيل 
األحــوال،  أحسن  وفــي  التي،  املــبــادرات 
وفي  املــتــحــدة،  األمــم  عمليات  تضعف 
أسوأ األحوال، تقوض فرص النجاح((، 
))تماشيا  أنــه  إلــى  بوريطة  أشــار  كما 
الجالة  لصاحب  السامية  الــرؤيــة  مع 
امللك محمد السادس، انخرط املغرب في 
في  بما  الوساطة،  مبادرات  من  العديد 
منطقة  وفي  مانو،  نهر  منطقة  في  ذلك 
ــط، وفي  ــي الــشــرق األوسـ الــســاحــل، وف
الثابت  التزامه  ذلك  في  يحدوه  ليبيا، 
واقتناعه  للنزاعات  السلمية  بالتسوية 

الدبلوماسية((. بقيمة 
ــغــرب على  امل ــرار  إصــ أكـــد  أن  وبــعــد 
الهندسة  في  الوساطة  تعزيز  ضــرورة 
املتحدة،  لألمم  واألمــن  للسام  الحالية 
أنها  أثبتت  الوساطة  أن  بوريطة  أبــرز 
وقوع  دون  الحيلولة  في  »مهمة«  آلية 
ــات، كــمــا أثــبــتــت قــدرتــهــا على  ــزاع ــن ال

العميقة  الــتــحــوالت  مــع  التكيف 

يتعين حماية الشرعية الفريدة لألمم املتحدة يف قيادة عمليات التسهيل والوساطة من 
تزايد انتشار املبادرات التي، ويف أحسن األحوال، تضعف عمليات األمم املتحدة، ويف أسوأ 
األحوال، تقوض فرص النجاح، وتماشيا مع الرؤية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد 

السادس، انخرط املغرب يف العديد من مبادرات الوساطة، بما يف ذلك يف منطقة نهر 
مانو، ويف منطقة الساحل، ويف الشرق األوسط، ويف ليبيا، يحدوه يف ذلك التزامه 

الثابت بالتسوية السلمية للنزاعات واقتناعه بقيمة الدبلوماسية.
ناصر بوريطة

بينما يؤدي عجز الخارجية الجزائرية عن صناعة مجد دبلوماسي، إلى اضطرار قصر املرادية 
لتبني اإلجراءات السهلة والتي تزيد من عزلة بالد من حجم الجزائر عن محيطها وعمقها اإلقليميين، 

وتزكي العداوات كعقيدة لسياسييها الذين يرون يف أنفسهم نخبا عسكرية مبدعة داخل نظام 
شمولي يرفض الحوار ويضيع فرص السالم، ويسارع إلى فتاوى إغالق املعابر والقنوات كي يفرض 
منطق الحرب الباردة اقتصاديا ضد مصالحه قبل مصالح جيرانه.. وسط هذا االضطراب العضال للنظام 

الجزائري الذي يكرس أزمة الكوادر والتي جعلت هذا الوطن يفقد وزنه االستراتيجي، نالحظ بأن الرباط تكرس 
تموقعها كقوة سالم - دبلوماسي داخل مراكز الثقل والتأثير الدولية، وتصنع لنفسها شخصية دبلوماسية 

وسياسية تطاول بها أعناق الكبار، وهي تستغل أنصاف الفرص لتضغط ىلع الدولة العبرية كي تتنازل 
للفلسطينيين وتقبل بفتح معبر »اللنبي« الذي يسمى كذلك »معبر امللك حسين«.

»الصحراء ويكليكس«، الموقع المحسوب على البوليساريو

إجتماع مجموعة أصدقاء الوساطة 
التابعة لألمم المتحدة في شهر فبراير 

2022 برئاسة وزيري خارجية فنلندا 
)هافيتو( وتركيا  )أوغلو(

بوريطة
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ملف  األسبوع

ما  عالم  في  ))إنــه  وقــال:  النزاعات،  في 
الوساطة  ستكتسب   ،19  - كوفيد  بعد 
أهمية متزايدة كلما زاد حجم التحديات 
أن  مضيفا  تعقيدا((،  أكثر  وأصبحت 
للوقاية  املختلفة  املراحل  بني  ))الحدود 
وتسويتها  وتــدبــيــرهــا  ــنــزاعــات  ال مــن 
التي  اللحظة  في  باستمرار  ستتقلص 
النزاعات مظهرا أكثر تعقيدا  تأخذ فيها 

ومتعدد األبعاد((.
تتوفر  املتحدة  األمــم  أن  أيضا  وأبــرز 
على رأسمال »هائل« في مجال الوساطة، 
ــي هــذا  ــرب، ف ــغ مــشــيــرا إلـــى تــنــويــه امل
األممي  العام  األمــني  بمبادرة  الــصــدد، 
تسلط  والــتــي  املــشــتــرك«،  »برنامجنا 
األمم  قــدرة  تعزيز  ضــرورة  على  الضوء 
كما  النزاعات،  وتدبير  منع  في  املتحدة 
التملك  أن  على  املغربي  املسؤول  شدد 
هو  وتسويتها  النزاعات  ملنع  الوطني 
وساطة  عملية  أي  في  أساسي«  »مبدأ 
كما تشهد على ذلك األزمة الليبية، وقال: 
))دون أي أجندة خفية، فإن النهج الذي 
باستمرار، هو ضمان  املغرب  يدافع عنه 
ممارسة األطراف الليبية للتملك الوطني 
على  التأكيد  مــع  السياسية،  للعملية 
املتحدة  لألمم  الحميدة  املساعي  أهمية 

من أجل تعزيز تقارب املواقف((.
وســجــل وزيـــر الــشــؤون الــخــارجــيــة 
املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون 
القرن  خــال  الــوســاطــة  أن  بــالــخــارج، 
الحادي والعشرين يجب أن تكون قادرة 
عــلــى االعــتــمــاد عــلــى تــحــالــفــات الــدول 
الدفع  على  بالعمل  امللتزمة  األعــضــاء 
للدبلوماسية  ــأداة  ك الوساطة  بأجندة 
إلى  أشار  السياق،  هذا  وفي  الوقائية، 
تشكل  الوساطة  أصدقاء  ))مجموعة  أن 
املمارسات  أفضل  لتقاسم  صلبة  منصة 
والدفاع عن مركزية األمم املتحدة وتعزيز 

الرؤية املشتركة ملستقبل الوساطة((.

قراءة في الوساطة 
المغربية من طرف 

موقع محسوب على 
البوليساريو

على  العالم  كــان  االجتماع،  هــذا  بعد 
أولويات  من  غّير  مهم  حــدث  مع  موعد 
الــروســيــة  ــحــرب  ال الــعــالــم، وهـــو  دول 
دول  مختلف  جهود  وانكبت  األوكرانية، 
العالم على محاولة الوساطة بني روسيا 
وأوكرانيا، في حني أغفلت مناطق أخرى، 
فتح  إعادة  عن  أعلن  إنذار،  ودون سابق 
معبر »اللنبي« بوساطة مغربية أمريكية، 
تزامنا مع زيارة الرئيس األمريكي ملنطقة 

الشرق األوسط.
في هذا الصدد، نشر املوقع اإللكتروني 
البوليساريو  جبهة  عــلــى  املــحــســوب 
يوليوز   16 يوم  ويكليكس«،  »الصحراء 
2022، مقاال بعنوان: »من معبر الكركرات 
قوتها  تكرس  الرباط  اللنبي..  معبر  إلى 
الدبلوماسية وتتموقع بني القوى الكبرى 
وبينما   ..(( فيه:  جاء  ســام«،  كوسيط 
عن  الجزائرية  الخارجية  عجز  ــؤدي  ي
اضطرار  إلى  دبلوماسي،  مجد  صناعة 
السهلة  اإلجــراءات  لتبني  املرادية  قصر 
ــاد مــن حجم  والــتــي تــزيــد مــن عــزلــة ب
الجزائر عن محيطها وعمقها اإلقليميني، 
لسياسييها  كعقيدة  الــعــداوات  وتزكي 
عسكرية  نخبا  أنفسهم  في  يرون  الذين 

مــبــدعــة داخـــل نــظــام شــمــولــي يرفض 
ويسارع  السام،  فرص  ويضيع  الحوار 
كي  والقنوات  املعابر  إغاق  فتاوى  إلى 
اقتصاديا  الباردة  الحرب  منطق  يفرض 
جيرانه..  مصالح  قبل  مصالحه  ضــد 
للنظام  العضال  االضــطــراب  هــذا  وســط 
الــكــوادر  ــة  ــذي يكرس أزم ال الــجــزائــري 
وزنــه  يفقد  الــوطــن  هــذا  جعلت  والــتــي 
االستراتيجي، ناحظ بأن الرباط تكرس 
- دبلوماسي داخل  تموقعها كقوة سام 
وتصنع  الدولية،  والتأثير  الثقل  مراكز 
وسياسية  دبلوماسية  شخصية  لنفسها 
تستغل  وهي  الكبار،  أعناق  بها  تطاول 
الدولة  على  لتضغط  الــفــرص  أنــصــاف 
وتقبل  للفلسطينيني  تتنازل  كي  العبرية 
بفتح معبر »العقيد اللنبي« الذي يسمى 

كذلك »معبر امللك حسني«((.
ــال دائـــمـــا، فإنه  ــق امل نــفــس  وحــســب 
جو  األمريكي  الرئيس  وصــل  إن  ))مــا 
موافقته  وإبــدائــه  أبيب  تل  إلــى  بايدن 
من  تضمنه  ومــا  الــقــدس«  ــان  »إع على 
األنباء  وكــاالت  صدحت  حتى  تفاصيل، 
لوزيرة  تصريحا  نشرت  التي  العاملية 
ميراف ميخائيل،  اإلسرائيلية،  النقل 
املشتركة  الوساطة  نجاح  خبر  تؤكد 
للمغرب وأمريكا في إقناع اإلسرائيليني 
واألردنيني بإعادة فتح املعبر الذي يربط 
األردنية  والحدود  الغربية  الضفة  بني 
العاصمة عمان، وفك الحصار  إلى عمق 
الوزيرة  أكدت  حيث  الفلسطينيني،  على 
جرت  أشهر،  عدة  منذ  أنه  اإلسرائيلية 
أمريكيني  مسؤولني  مع  سرية  مباحثات 

من  وأردنــيــني،  وفلسطينيني  ومغاربة 
أجل تحقيق فتح معبر »العقيد اللنبي«، 
وكأن  الحسني«  »امللك  بجسر  الشهير 
نجاح املغرب في افتكاك مواقف لصالحه 
في أزمة معبر »الكركرات« دون أن يطلق 
دوليا  له صيتا  جعلت  واحدة،  رصاصة 
به  تستعني  مطلبا  تجربته  وأصبحت 
ــك أن  ــفــات((، ذل أمــريــكــا فــي أعــقــد املــل
األمريكية   - املغربية  الوساطة  ))نجاح 
الدبلوماسية  ــاط  ــرب ال قــوة  مــن  يــزيــد 
املستوى  على  جديدة  مكاسب  ويمنحها 
وساطة  أنها  األول،  لسببني:  الــدولــي، 
القوة  مع  فيها  وتتشارك  تقليدية،  غير 
العاقات  أن  وتؤكد  العالم،  في  األولــى 
املغربية - األمريكية في أحسن أحوالها، 
وقصر  األصفر بالرابوني  البيت  وأن 
الخاف  على  الرهان  في  أخفقا  املرادية 
بني البيت األبيض والرباط غداة انتهاء 
الثاني،  والسبب  ترامب،  دونالد  عهدة 
أن خضوع إسرائيل للضغوط األمريكية 
تأثير  لها  الرباط  بأن  أظهر  واملغربية 
وأن  العبري،  السيادي  القرار  على  قوي 
الرباط وهي  أبيب استجابت ملطالب  تل 
إسرائيل  يفيد  لن  املعبر  فتح  بأن  تعلم 
الفلسطينيني  ما سيفيد  بقدر  األردن  وال 
ويرفع عنهم العزلة والحصار، ويمنحهم 
إسرائيل،  مع  الصراع  في  أكبر  هوامش 
ــذا، أن إســرائــيــل  ــ واألكـــثـــر مــن كــل ه
لها  واستجابت  الوساطة  لهذه  خضعت 
قبل  األمريكي  الرئيس  بأن  علمها  رغم 
املشاركة  رفضت  التي  الــربــاط،  بشرط 
حل  أمريكا  تتبنى  أن  قبل  الوساطة  في 

نفس  يضيف  عليه((،  وتدافع  الدولتني 
))حــدث  بالتالي:  يختم  أن  قبل  املقال 
العاملني  عن  حجب  اللنبي«  »معبر  فتح 
العربي والدولي تفاصيل زيارة الرئيس 
األمريكي إلى إسرائيل ونتائجها، وخلق 
جوا من التفاؤل بني األطراف التي رأت 
في فتح املعبر خطوة مهمة نحو السام 
الصراع، خصوصا  الشامل والعادل في 
وأن إسرائيل تحججت بالوباء من أجل 
مطلق  بشكل  ورفــضــت  املعبر،  إغــاق 
من  األخير  التصعيد  بعد  فتحه  مناقشة 
تنظر  إسرائيل  وكانت  »حماس«،  حركة 
فتحه  قضية  في  وترى  بقلق  املعبر  إلى 
وترفض  األمنية،  الهواجس  من  مزيدا 
الحياة  بإعادة  الفلسطينية  املطالب  كل 
لكن  وجــزئــي،  مــؤقــت  ــو بشكل  ول إلــيــه 
تامة،  سرية  وفــي  إنـــذار،  سابق  ودون 
النظر،  وجهات  وتقاربت  االتفاق  حصل 
أو  صحفي  أي  يتمكن  لم  أنه  والغريب 
كشف  من  دولي  استخباراتي  جهاز  أي 
والتي  األطـــراف،  بني  الوساطة  خيوط 
األمريكي  والرئيس  املغرب  ملك  يقودها 
حلحلة  إلــى  وأفضت  شخصي،  بشكل 
الشعب  عــلــى  الــحــصــار  ــك  وفـ األزمــــة 

الفلسطيني بالضفة الغربية((.
حلحلة  فـــي  املـــغـــرب  نــجــاح  فــبــعــد 
في  آخــر  دورا  يلعب  هــل  املــلــف..  هــذا 
فلسطني  بني  السياسية  العملية  دفــع 
وإسرائيل؟ وهل ستكون له أدوار أخرى 
التصعيد  ظل  في  ــط  األوس الشرق  في 
واململكة  أمــريــكــا  بــني  ــرؤى  الـ وتــبــاعــد 

العربية السعودية ؟

بعد اإلعالن الثالثي القاضي باعتراف الواليات املتحدة األمريكية بمغربية الصحراء مقابل 
تطبيع املغرب عالقاته مع إسرائيل، راهن كثيرون ىلع أن تلعب اململكة دورا مهما يف 

الشرق األوسط، بسبب وجود روابط تاريخية وثقافية متجذرة للثقافة املغربية وسط 
اليهود، خاصة وأن امللك محمد السادس كان قد قال يف اتصال هاتفي مع الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس، مباشرة بعد إعالن التطبيع بين الرباط وتل أبيب، أن ))املغرب 
يضع دائما القضية الفلسطينية يف مرتبة قضية الصحراء، وعمل املغرب من أجل 

ترسيخ مغربية الصحراء، لن يكون أبدا، ال اليوم وال يف املستقبل، ىلع حساب 
نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه املشروعة((..

جو بايدن في زيارته 

األخيرة إلسرائيل
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كواليس  صحراوية

 

التسامح دبلوماسية 
الداخلة. األسبوع

الدبلوماسية  يقظة  تتأكد  يــوم  بعد  يــومــا 
البرملانية املغربية التي نهجت أسلوبا جديدا في 
منطلق  من  العالم  برملانات  مختلف  مع  تعاملها 
والتي  السادس،  محمد  للملك  الواضحة  الرؤية 
املزدوجة  أو  الغامضة  املواقف  ألصحاب  أكــدت 
أنها لن تقوم بأي خطوة اقتصادية أو تجارية ال 
النواب  ما شجع مجلسي  الصحراء، وهو  تشمل 
بغرفتيه إلى تبني موقف صارم، ونجح في دعوة 
األسبوع  وفي  العيون مؤخرا،  إلى  األنديز  برملان 
والــربــاط  الــداخــلــة  مدينتا  احتضنت  املــاضــي، 
في  والسالم  للتسامح  الدولي  البرملان  أشغال 
دورته العاشرة، في الفترة ما بني 13 و15 يوليوز 
الجاري، تم خالل هذه الدورة التي عرفت مشاركة 
أزيد من 80 برملانيا يمثلون مختلف برملانات دول 
العالم، بحث عدد من املواضيع املرتبطة بالتسامح 
وعقد  ختامي،  ببيان  أشغالها  وتوجت  والسالم، 
والسالم  للتسامح  الدولي  البرملان  ملكتب  اجتماع 
التي  الداخلية  اللجان  اجتماعات  جانب  إلــى 
تعنى بـ: تعزيز السالم، املرأة والشباب، الشؤون 
الخارجية، التنمية املستدامة، الشؤون القانونية، 

ومكافحة اإلرهاب.
 ويعتبر البرملان الدولي للتسامح والسالم أبرز 
البرملانات الدولية املختصة في نشر قيم التسامح 
للمجلس  التابعة  الهيئات  أهــم  ومــن  والــســالم، 
العاملي للتسامح والسالم الذي هو منظمة دولية 
ونشر  السامية  اإلنسانية  املبادئ  بترسيخ  تعنى 
قيم التسامح والسالم بني الشعوب والدول وفق 

توجهات ومبادئ األمم املتحدة.

هل يغيب المغرب عن أكبر تجمع كشفي بالمغرب العربي ؟
ضرورة تدخل الوزارة لمواجهة لوبي الخصوم

عبد اهلل جداد. العيون

تتخوف عدة أوساط من غياب املغرب وعدم 
املغربية،  للكشفية  الوطنية  الجامعة  قــدرة 
والعشرين  الواحد  »اللقاء  في  املشاركة  على 
ستحتضنه  الذي  العرب«  والدليالت  للجوالة 
من  األخير  األسبوع  في  التونسية  العاصمة 
الحضور  تأكد  أن  بعد  الجاري،  يوليوز  شهر 
القوي للجزائر وليبيا وجميع الدول العربية 

بما فيها موريتانيا.
رد  وال  أفق  ال  السطور،  هذه  كتابة  ولحد 
الذي  املغرب  الشباب حول مشاركة  وزير  من 
الدول  أعالم  بني  من  املغربي  العلم  يغيب  قد 
العربي  العالم  خريطة  امتداد  على  العربية 
واملتضمنة  العربية  املنظمة  أقرتها  التي 
املجال  يفتح  قد  غياب  الصحراوية..  لألقاليم 
ــراك شــبــاب مــا تسميها  الــجــزائــر إلشـ أمــام 
الذي  الوقت  في  الصحراوية«  »الجمهورية 
صعوبة  العيون  مدينة  من  شباب  فيه  وجد 
وتكاليف  السفر  تــذاكــر  على  الحصول  فــي 
هوة  يعمق  أن  يمكن  غياب  وهــو  املشاركة، 
التونسية  الكشافة  تجمع  التي  العالقات 

لوصاية  تخضع  التي  املغربية  بنظيرتها 
في  املسؤولية  تتحمل  التي  الشباب،  وزارة 
حالة غياب املغرب عن لقاء تونس، والجامعة 
رئاستها  يتولى  املغربية  للكشفية  الوطنية 
مكتب  ويديرها  رشيد  موالي  األمير  الفعلية 

ستتدارك  فهل  كشفية..  منظمات  ثــالث  من 
العلم  غياب  خطورة  أخنوش  عزيز  حكومة 
تجمع  أكبر  في  املغربية  واملشاركة  الوطني 
21 و29  ما بني  بتونس  ينظم  كشفي شبابي 

يوليوز الجاري ؟

الداخلة. األسبوع
  

العامة«  »األمانة  تسمى  ما  اعترفت 
للتنظيم السياسي لجبهة البوليساريو، 
بيان  خــاطــري أدوه، فــي  يرأسها  التي 
رئيس  سيارة  سرقة  بواقعة  صحفي، 
مخابرات الجبهة التي جرت باملخيمات، 
ــا يـــؤكـــد انــتــشــار الــفــوضــى  ــو مـ ــ وه
أشــهــر..  ــدة  ع منذ  تــنــدوف  بمخيمات 
بني  النار  إطــالق  تبادل  حــوادث  فبعد 
والهجمات  عصابات تهريب املخدرات 
الشرطة،  مقرات  على  املتكررة  املسلحة 
ــورة في  ــذكـ ــارة املـ ــســي ــة ال تــمــت ســرق

واضحة النهار.
من  مــوجــة  العملية  هـــذه  وأثــــارت 
الذين  املخيمات،  سكان  بني  التساؤالت 
تتمكن  ولم  سالمتهم،  على  قلقهم  أبدوا 
البوليساريو من العثور على املسؤولني 
ــرغــم من  ــعــة، وعــلــى ال ــواق عــن هــذه ال
تعاقب هذه الهجمات وحجمها، لم تبلغ 
للجناة  اعتقاالت  أي  عن  البوليساريو 

املزعومني.
الجزائري  الجيش  يكتفي  جهته،  من 
اهتمامه  يركز  أن  مفضال  الوضع  بمراقبة 
على مالحقة املنقبني عن الذهب، وال سيما 
مع  الــحــدود  على  يعملون  الــذيــن  أولــئــك 
موريتانيا أو في مخيم »الداخلة«، ومالحقة 

مهربي زيت املائدة أيضا.

تعتـــرف بوقـــوع انفـــالت أمـــني البوليســـاريو 

إدراج حوض واد نون 
ضمن قائمة التراث 

العـــالـــمي
كلميم. األسبوع

لقاء  مؤخرا،  كلميم،  مدينة  احتضنت 
حوض  إدراج  حول  وتواصليا  تشاوريا 
التراث  على الئحة  أثري  كموقع  نون  واد 
العاملي لدى منظمة األمم املتحدة للتربية 

والعلوم والثقافة )اليونسكو(.
الذي  اللقاء،  هذا  من  الهدف  كان  وقد 
بشراكة  املغربية  اململكة  أكاديمية  نظمته 
مع جهة كلميم وادنون، إلى دراسة إدراج 
اليونسكو  قائمة  على  وادنـــون  حــوض 

للتراث العاملي.
مجال  فــي  خبيران  اللقاء  هــذا  وأطــر 
املغربية،  اململكة  أكاديمية  يمثالن  التراث 
أستاذ  ناعمي،  بمصطفى  األمــر  ويتعلق 
باحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 
الوطني  باملعهد  باحث  سكونتي،  وأحمد 
ــراث، خــبــيــر لــدى  ــ ــت ــ لــعــلــوم اآلثــــار وال

اليونسكو في ميدان التراث الثقافي.
وأكد ناعمي في تصريح لوكالة املغرب 
يندرج  اللقاء  هــذا  أن  لألنباء،  العربي 
حوض  مــواقــع  إدراج  عملية  إطـــار  فــي 
العاملي  التراث  منظومة  ضمن  ــون  وادن
يهدف  املــشــروع  ــذا  ه ألن  لليونيسكو، 
التنمية  ملفهوم  نوعية  نقلة  إعطاء  إلــى 

االجتماعية واالقتصادية باملنطقة.
من جهته، أكد سكونتي، أن هذا اللقاء 
الجدوى  دراســة  إعــداد  إطــار  في  يندرج 
الخاصة بإعداد ملف إدراج مواقع حوض 
العاملي  ــراث  ــت ال قائمة  ضمن  ــون  ــ وادن
هو  اللقاء  هــذا  أن  مضيفا  لليونيسكو، 
مناسبة للتعريف بمفهوم التراث العاملي.

من جانبها، وفي كلمة باملناسبة، أبرزت 
نائبة رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، 
وادنون  كلميم  جهة  أن  املزليقي،  فاطمة 
تسعى من خالل مشروع تصنيف حوض 
لليونيسكو،  العاملي  التراث  وانون ضمن 
الثقافي  إلى املساهمة في تثمني املوروث 
في  ووضعه  للمنطقة،  واملتنوع  الغني 
ثقافي  كمؤهل  التنمية  مسلسل  صلب 
وسياحي يستمد روحه من هوية املنطقة 

ــون  ــربــط وادنـ وخــصــوصــيــاتــهــا، وي
باعتبارها  وتاريخها  بماضيها 
ملتقى الثقافات وحلقة وصل بني 

شمال املغرب وجنوبه.

الهجرة السرية تثقل كاهل مدينة العيون

العيون. األسبوع

العيون  إقليم  في  خاصة  معطيات  كشفت 
غير  الهجرة  ظــاهــرة  مــن  الحد  مــوضــوع  فــي 
التي  البشر  في  االتجار  ومحاربة  الشرعية 
تباشرها سلطات العيون، عن توقيف ما يقارب 
خصوصا  السرية،  للهجرة  مرشح  آالف  ستة 
كبير  تدفق عدد  الذي شهد  العام  ثلث هذا  في 
من املهاجرين من بلدان الجوار بعد أن مهدت 

الجزائر الطرق ملهربي البشر عبر الصحراء.
عملياتها  ــة  ــي ــن األم الــســلــطــات  وكــثــفــت 
وضواحيها،  املدينة  أحياء  داخل  وتدخالتها 
من  املعدات  من  العديد  حجز  عن  أسفر  مما 
وأجهزة  املطاطية  والقوارب  املحركات  قبيل 

التوجيه.
املهاجرين  من  موقوف  آالف   6 ضمن  ومن 
من املرشحني املحتملني للهجرة غير النظامية 
الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة من إفريقيا 
سيناريو  منهم  العديد  كرر  الصحراء،  جنوب 

العودة للعيون بعد ترحيله مرات عديدة.

مدير جديد لشركة 
بالـــعيــــون »الرام« 

العيون. األسبوع 

رحــالت  عــلــى  كبير  ضــغــط 
»الرام«  من وإلى العيون جعل 
الحصول على تذكرة السفر من 
من  بالرغم  املستحيالت  سابع 
إضافة ثالث رحالت أسبوعية، 
أجل  ومــن  كافية،  غير  لكنها 
ــاســب في  ــن ــع الـــرجـــل امل وضـ
املدير  أقــدم  املــنــاســب،  املــكــان 
العام للخطوط امللكية املغربية، 
حميد بنعدو، على تعيني جمال 
جديدا  جهويا  مديرا  حريشي 

الصحراوية، والذي  باألقاليم 
الكفاءات  أهــم  بني  من  يعتبر 
خبرة  واكتسب  تمرست  التي 
جعل  مما  وإفريقيا،  بالجزائر 
امللكية  الخطوط  شركاء  كافة 
والداخلة  بالعيون  املغربية 
يثمنون هذا التغيير وينشدون 
املجالس  بني  الوثيق  التعاون 
املــنــتــخــبــة والـــشـــركـــة الــتــي 
حاجيات  تغطية  إلــى  تسعى 
املباشرة  الرحالت  زبنائها من 
بني العيون والرباط والبيضاء 
عن  فضال  وأكــاديــر،  ومراكش 
إمكانية فتح خط جديد مباشر 

بني باريس والعيون.

تعيين ليلى داهي ممثلة للشباب اإلفريقي

العيون. األسبوع 

داهي  أحمد  املرحوم  والدها  خطوات  على 
في  تدرجوا  الذين  الصحراويني  أبــرز  أحــد 
التجمع  حزب  إلى  ومنه  االستقاللي  البيت 
مهام  شغل  ــذي  وال لــألحــرار،  الوطني 
التقليدية  للصناعة  الجهوي  املدير 
نجلته  تسير  األجل،  يتوفاه  أن  قبل 
البرملانية  النائبة  داهـــي،  ليلى 
العاصمة  من  لتعود  الصحراوية 
الجنوب إفريقية جوهانسبورغ، 
لتجمع  ــســة  ــي رئ بــمــنــصــب 
اإلفريقي  بالبرملان  الشباب 
العادية  الـــدورة  إطــار  فــي 

املؤسسة  لهذه  الخامسة  التشريعية  للوالية 
املنعقدة مؤخرا بجوهانسبورغ، وحظيت بنت 
األول  الحسن  بمطار  متميز  باستقبال  داهي 
الفعاليات  من  مجموعة  طــرف  من  بالعيون 

الشبابية. السياسية 
حزب  عــن  النائبة  ــي،  داهـ ليلى  وعــبــرت 
العيون  بجهة  ــألحــرار  ل الــوطــنــي  التجمع 
التي  بالثقة  اعتزازها  عن  الحمراء،  الساقية 
وضعها فيها النواب األفارقة لتمثيل الشباب 
أنها  إلى  اإلفريقية، مشيرة  في هذه املؤسسة 
املهمة  بهذه  القيام  فــي  جهد  أي  تدخر  لــن 
أنها  وأضــافــت  وجــه،  أحسن  على  الصعبة 
في جميع  الشباب  على خدمة مصالح  عازمة 
إفريقيا  عن  صورة  وإعطاء  اإلفريقية  البلدان 
وطموح  إرادة  مع  تماشيا  ومتطورة  طموحة 

اململكة املغربية. داهي



العدد: 1616 من 22 إلى 28 يوليوز 102022

متـابعات

االستعراض 
العسكري والتحكم 
في األوضاع الداخلية

ــراض  ــعـ ــتـ ــر هـــــذا االسـ ــب ــت ــع ي
العسكري األول من نوعه منذ آخر 
استعراض شهدته الجزائر في عيد 
الثورة في نونبر 1989، مما يضفي 
عــلــى مــظــاهــر هـــذا االســتــعــراض 
بــعــدا ســيــاســيــا، حــيــث يــأتــي في 
الــداخــل  فــي  الفــتــة  متغيرات  ظــل 
الشعبي  الــحــراك  بعد  الجزائري 
مسار  فــرض  في  السلطة  ونجاح 
والتجديد  بـ»التصحيح  تصفه  ما 
استكمال  وبــعــد  املــؤســســاتــي«، 
بالبالد،  االنتخابية  االستحقاقات 
كما يأتي هذا االستعراض في ظل 
للجيش  أكبر  بتمركز  تتسم  مرحلة 
يبرز  إذ  ــي،  ــداخــل ال املــشــهــد  ــي  ف
العسكرية  للمؤسسة  طاغ  حضور 
الرسمي،  السياسي  الخطاب  في 
الحكومية  ــالم  اإلعـ وســائــل  ــي  وف
تصفه  ما  ضمن  الحكومية،  وغير 

بـ»تكريس  العسكرية  الــقــيــادات 
رابطة جيش - أمة«، باإلضافة إلى 
توازي تنظيم هذا االستعراض مع 
حقبة  نهاية  عن  الرسمي  اإلعــالن 
استنزفت  التي  ــاب  اإلره محاربة 
للبالد  واألمني  العسكري  املجهود 

في العقود الثالثة املاضية.

االستعراض 
العسكري واالنتصار 
على الحراك المسلح

كانت 1989 آخر سنة شاهد فيها 
الجزائريون استعراضات للجيش 
التطورات  البالد  تداهم  أن  قبل 
إقرار  بعد  املتالحقة،  السياسية 
وما  السياسية  التعددية  دستور 
بني  الشارع  في  توترات  من  تاله 
وبــروز  ــني،  ــي واإلســالم السلطة 
الذي  السياسي  العنف  مظاهر 
أدخل البالد في أزمة أمنية دامية 
بعد توقيف املسار االنتخابي في 
يناير 1992، وتوجيه كل املجهود 

اإلرهاب  محاربة  نحو  العسكري 
وهكذا  املسلحة،  والــجــمــاعــات 
الــجــزائــري أكبر  الــنــظــام  واجـــه 
الصعيد  على  البالد  يهدد  خطر 
الــداخــلــي، مــن خــالل دخــولــه في 
مسلحة  حركات  مع  طاحنة  حرب 
لجأت إلى مختلف أساليب العنف 
من  املدني  والتخويف  العسكري 
استهداف  إلى  العصابات  حرب 
والعسكرية  السياسية  الــرمــوز 
والثقافية للنظام، مما دفع النظام 
من  مجموعة  بقيادة  الجزائري، 
الجنراالت العسكريني، خالد نزار 
إلى  شنقريحة،  ــذا  وك وتوفيق، 
العمل على القضاء على تحركات 
الــتــي شككت  الــجــمــاعــات  هـــذه 
واستباحت  النظام  شرعية  في 
مخطط  ــالل  ــ خ ــن  مـ ــه  ــت ــاوم ــق م
بتصفية  انــتــهــى  اســتــئــصــالــي 
هذه  وأعضاء  قياديي  من  العديد 
الجماعات الجهادية، وهكذا كشف 
بيان لوزارة الدفاع الوطني، سنة 
لتعليمات  ))تنفيذا  أنه   ،2020
الوطني  للجيش  العليا  القيادة 
تعزيز  إلــى  والــرامــيــة  الشعبي، 
واالســتــعــداد  واليقظة  الجهود 

الــدائــم، بــغــرض الــتــصــدي لكل 
محاوالت املساس بأمن واستقرار 
سيادتها،  عــن  والــــذود  ــالد  ــب ال
بني  إرهابيا   37 تحييد  تم  فقد 
ومــن  عليهم  ومــقــبــوض  قــتــلــى 
إلى  للجيش،  أنفسهم  سلموا 
دعم  عناصر   108 توقيف  جانب 
موضحا  اإلرهابية((،  للجماعات 
بنتائج  تميزت   2020 ))سنة  أن 
مــعــتــبــرة فـــي مــجــال مــكــافــحــة 
واملتاجرة  والتهريب  اإلرهـــاب 
والجريمة  واملخدرات  باألسلحة 
القضاء  خالل  من  وذلك  املنظمة، 
وتوقيف عدد كبير من اإلرهابيني، 
وتدمير  دعم،  خاليا  عدة  وتفكيك 
عدد معتبر من املخابئ التي كانت 
الجماعات  طــرف  مــن  ُتستعمل 
أعلنت  حــني  فــي  اإلرهــابــيــة((، 
وزارة الدفاع برئاسة الفريق أول 
شنقريحة، في بيان لها أن ))سنة 
2021 ستكون حاسمة في اجتثاث 
للوزارة  بيان  أكد  حيث  اإلرهاب، 
بأنها  تيبازة،  عملية  على  تعليقا 
التي   2021 سنة  بداية  مع  تأتي 
أبناء  بإرادة وتضحيات  ستكون، 
الجيش الوطني الشعبي، حاسمة 

في القضاء على الفلول اإلرهابية، 
وتؤكد مجددا حرص وعزم قواتنا 
األمن  على  الحفاظ  على  املسلحة 
الوطن((،  ربوع  عبر  واالستقرار 
الجنرال  ترؤس  فإن  وبالتالي، 
بشكل  لالستعراض  شنقريحة 
مرتديا  الشرفية  باملنصة  الفت 
ــعــســكــريــة بــخــالف  الــبــذلــة ال
الذي بدا جلوسه  الرئيس تبون 
الرغم  على  باهتا  املنصة  بنفس 
من أنه هو القائد األعلى للقوات 
عكس  قد  الجزائرية،  املسلحة 
املؤسسة  تحكم  على  التأكيد 
األمني  الوضع  في  العسكرية 
النتصارها  وتتويجا  بالبالد، 
عــلــى الـــجـــمـــاعـــات املــســلــحــة 
فبقدر  سلطتها،  على  املتمردة 
ــذا االســتــعــراض  مــا يــحــمــل هـ
باملناسبة  تليق  أبعادا احتفالية 
ــه يــتــضــمــن في  ــإن الــثــوريــة، ف
جزائرية  رسائل  نفسه  السياق 
عن  اإلعـــالن  ضمنها  واضــحــة، 
اإلرهــاب  مكافحة  حقبة  نهاية 
خطة  نجاح  بعد  نهائي،  بشكل 
التي أطلقها  »اجتثاث اإلرهاب« 

الجيش في أكتوبر 2016.

بين التحديات الداخلية والخارجية

أولى النظام الجزائري اهتماما خاصا لالستعراض 
العسكري الذي نظم يوم الثالثاء 5 يوليوز 2022 
تجلى  وقد  البالد،  الستقالل   60 الذكرى  بمناسبة 
التي  اللوجستيكية  االستعدادات  خالل  من  ذلك 
سبقت تنظيم هذا االستعراض أو من خالل ضخامة 
التساؤل  يثير  التي عرضت، مما  العسكرية  املعدات 
عن الخلفيات السياسية التي تكمن وراء تنظيم هذا 
بالنسبة  دقيقة  سياسية  ظرفية  يف  االستعراض 

زال  ما  الذي  الداخلي  املستوى  ىلع  سواء  للبالد، 
أو  متواصل،  سياسي  حراك  تداعيات  مع  يتفاعل 
بتداعيات  يتميز  الــذي  اإلقليمي  املستوى  ىلع 
بلغ حد قطع  الذي  توتر سياسي، سواء مع املغرب 
العمل  وتوقيف  الثنائية  الدبلوماسية  العالقات 
مع  السياسي  التجاذب  أو  للغاز،  املغاربي  باألنبوب 
بنود  ببعض  العمل  توقيف  حد  بلغ  والذي  إسبانيا 

اتفاقية »حسن الجوار« التي تجمع بين البلدين.

خلفيات أقوى استعراض عسكري 
الجـــزائر تاريـــخ  فـــي 

 : بقــــــــلم
شقير محمد 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
11 العدد: 1616 من 22 إلى 28 يوليوز 2022

متـابعات

االستعراض 
العسكري واحتواء 

الحراك السياسي

ــراض  ــع ــت االس ــذا  ــ ه أن  يــبــدو 
ألول  تنظيمه  تم  الــذي  العسكري 
النظام،  33 سنة من عمر  مرة بعد 
التأكيد  باألساس  يستهدف  كــان 
الشعبي  ــحــراك  ال ــواء  احــت على 
في  الجزائر  مدن  في  اشتعل  الذي 
بسبب  األخيرة  الخمس  السنوات 
العاملية  البترول  أسعار  تراجع 
السلم  استقرار  على  أثــرت  التي 
الجمود  وتداعيات  االجتماعي، 
السياسي الذي عرفه النظام بسبب 
الراحل  الجزائري  الرئيس  مرض 
وتطاحن  بوتفليقة  العزيز  عبد 
األجنحة داخل املؤسسة العسكرية 
قايد  والجنرال  مدين  الجنرال  بني 
بسيطرة  انــتــهــت  ــتــي  وال صــالــح 
اإلعــان  يتم  أن  قبل  األخير  هــذا 
بالجنرال  وتعويضه  وفــاتــه  عــن 
قائدا  وزيــرا  عني  الذي  شنقريحة 
فإذا  وبالتالي،  املسلحة،  للقوات 
في  العسكري  االســتــعــراض  كــان 
بعد  مباشرة  نظم  قد   1989 سنة 
 1988 لسنة  الشعبية  املظاهرات 
بواسطة  عليها  القضاء  تم  والتي 
ــة على  ــ املــســلــحــة، دالل ــقـــوات  الـ
سيطرة قيادة املؤسسة العسكرية 
الشعبية  االنتفاضات  هــذه  على 
الجزائري،  الشارع  في  والتحكم 
 2022 يــولــيــوز   5 فــاســتــعــراض 
السياسية  الداللة  نفس  يكتسي 
احتواء  على  التأكيد  خــال  مــن 
التي  الشعبي  الحراك  مظاهرات 
السنوات  طيلة  النظام  أزعجت 
بسبب  تتراجع  أن  قبل  السابقة 
الحراك  لهذا  منظمة  قيادة  غياب 
»كورونا«،  أزمة  تداعيات  وبسبب 
أســعــار  ــاع  ــف ارت بسبب  وأيــضــا 
املحروقات نتيجة تداعيات تعافي 
ــصــاد الــعــاملــي وتــداعــيــات  ــت االق
الحرب الروسية األوكرانية، لذلك، 
العسكرية  املؤسسة  قيادة  عملت 
على ترسيخ هذه الداللة من خال 
لتنظيم  االستعدادات  كل  اتخاذ 
ــذا االســتــعــراض الــعــســكــري،  هـ
ــر عـــدد من  ــب وضـــمـــان حــشــد أك
الجماهير من خال توفير وسائل 
النقل الجماعي املختلفة )حافات 
لنقل  وبـــاملـــجـــان،  ــارات(،  ــ ــط ــ وق
متابعة  فــي  الــراغــبــني  املــواطــنــني 
بكل  نقاط محددة  في  االستعراض 
وإيابا،  ذهابا  العاصمة،  بلديات 
حيث نشرت والية العاصمة جدوال 
منها  تنطلق  التي  النقاط  يوضح 
ومواعيد  املتابعني،  نقل  حافات 
توفير  تم  كما  القطارات،  انطاق 
الكافية  بالكميات  الــشــرب  مياه 
وتوفير  ــعــراض،  االســت ملتابعي 
في  الكافي  بالعدد  املياه  دورات 
تجنيد  إلى  باإلضافة  املكان،  عني 
لتأطير  املدني  املجتمع  فعاليات 
راحتهم  على  والسهر  املواطنني 
وسمحت  االســـتـــعـــراض،  أثــنــاء 
غفير  جمهور  بحضور  السلطات 
االستعراض  مسار  جنبات  على 
كامل  تأمني  فرض  بعد  العسكري 
على املنطقة، التي أغلقت في وجه 

قناة  انتبهت  وقــد  املـــرور،  حركة 
املعطى،  هذا  إلى  اليوم«  »روسيا 
حيث ركزت على املشاركة الشعبية 
والـــحـــضـــور الــشــعــبــي الــكــبــيــر 
))آالف  فيها:  فجاء  لاستعراض 
ستينية  يــشــهــدون  الــجــزائــريــني 
بأضخم عرض عسكري  االستقال 
منذ 33 عاما، فعلى امتداد الطريق 
جامع  بمحاذاة   ،11 رقــم  الوطني 
الجزائر نحو حي مختار زرهوني 
من  اآلالف  تـــابـــع  ــة،  ــدي ــحــم ــامل ب
العسكري  االستعراض  املواطنني 
ــوارع  لــلــجــيــش، حــيــث تــشــهــد شـ
العاصمة أكبر وأضخم استعراض 
الوطني  الجيش  وقوات  لوحدات 
إطار  في  االستقال  منذ  الشعبي 
انتزاع  لذكرى  املخلدة  االحتفاالت 

السيادة الوطنية((.

االستعراض 
العسكري ومواجهة 

التحديات اإلقليمية

نظم هذا االستعراض العسكري 
يتميز  متوتر  إقليمي  سياق  في 
السياسية  ــخــافــات  ال بتفاقم 
والتي  املــغــرب  مــع  والعسكرية 
الدبلوماسية  القطيعة  حد  بلغت 
الحدود  على  العسكري  والحشد 
تحركات  وتــزايــد  البلدين،  بــني 

ــة بــالــدول  ــطــرف ــت الـــحـــركـــات امل
ــر،  ــجــزائ ــجــنــوب ال املــحــاذيــة ل
اإلقليمية  القوى  إلــى  باإلضافة 
هذا  ولعل  ليبيا،  فــي  املتدخلة 
إلى  الجزائرية  بالقيادة  دفع  ما 
االقتناع بأن الرد على هذا الوضع 
يتطلب استعراض القوة العسكرية 
من  ــجــزائــر  ال تملكه  ــا  م ــار  إلظــه
قــوي  وجــيــش  مسلحة  تــرســانــة 
النظام  إقــدام  بعد  خاصة  ومنظم، 
تعديل  على   2020 الجزائري سنة 
بعض بنود إطارها الدستوري في 
الجزائري  للجيش  يسمح  اتجاه 
بالقيام بعمل عسكري خارج الباد، 
ومن تم عملت الحكومة على اقتطاع 
جزء من مبلغ 30 مليون أورو )32 
مليون دوالر(، املخصص لاحتفال 
لتغطية  االستقال،  عيد  بستينية 
عسكري  استعراض  أكبر  نفقات 
مستغلة  الــجــزائــر،  تعرفه  ضخم 
الباد  عائدات  في  الافت  االرتفاع 
نتيجة ارتفاع أسعار النفط العاملية 
الروسية- الحرب  تداعيات  بسبب 

األوكرانية.

االستعراض 
العسكري وإظهار 
القتالية الجاهزية 

هــذا  تنظيم  أن  الـــواضـــح  ــن  م
غير  ــري  ــســك ــع ال ــراض  ــعـ ــتـ االسـ
ــن 33  ــد مـ ــ ــذ أزيـ ــن املـــســـبـــوق، م
أهــداف  بــني  مــن  يرمي  كــان  سنة، 
الجاهزية  إظــهــار  ــى  إل منظميه، 
اآلن  لحد  يثبت  لم  لجيش  القتالية 
ضمان  ــي  ف إال  الــقــتــالــي  تــمــرســه 
األمــن الــداخــلــي واالنــتــصــار على 
حني  في  داخلية،  مسلحة  حركات 
خوضه  مستوى  على  بهزائم  مني 
تمثلت  نظامية  عسكرية  لحروب 
ــرب »الـــرمـــال«  بـــاألســـاس فــي حـ
فإن  وبالتالي،  »أمغاال«،  ومعركتي 
بمقتضى  للجزائر  الجديد  التوجه 
التعديل الدستوري الذي يسمح له 
باالشتراك في حروب خارج الباد، 
فرضت أن يستغل هذا االستعراض 
القتالية  الجاهزية  مستوى  إلظهار 

التي يتوفر عليها الجيش.
وهكذا عكس االستعراض الضخم 
تشكيلة  خــال  من  الجاهزية  هــذه 
الوحدات العسكرية املشاركة، حيث 
من  وحدات  إظهار  العرض  تضمن 
بمختلف  املــعــصــرنــة  الــدبــابــات 
ومنصات  اإلسناد  وآليات  األنواع 

ــات  ــرب ــة وع ــي ــع ــدف ــخ وامل ــواريـ صـ
قتالية، باإلضافة إلى تشكيل جوي 
من  أنــواع  عدة  من  يتكون  وبحري 
والفرقاطات،  والسفن  الطائرات 
التنسيق  على  التركيز  عكس  كما 
العسكرية  الــوحــدات  مختلف  بني 
ــري  ــوي وبـ ــال إنـــــزال جــ ــن خــ مـ
ــحــري ضــخــم، والــتــركــيــز على  وب
قوات  مختلف  بني  التام  التفاعل 
البرية،  الشعبي،  الوطني  الجيش 
إلى  باإلضافة  والجوية،  البحرية، 
اإلقليم،  عن  الجوي  الدفاع  قــوات 
من  الغرض  وكان  الوطني،  والدرك 
إقليمية  ألطــراف  رسائل  بعث  ذلك 
الجيش  بأن  املغرب،  رأسها  وعلى 
قــدرات  يمتلك   أصبح  الجزائري 
قتالية تمكنه من مواجهة أي تهديد 
ومصدره،  نوعه  كان  مهما  خارجي 
للرد  الــدولــة  بجاهزية  والتلويح 
القومي  بأمنها  مساس  أي  على 
التحالف  بعد  خاصة  والحيوي، 
الثاثي  االستراتيجي  العسكري 
ــات  ــواليـ املـــبـــرم بـــني املـــغـــرب والـ
املتحدة األمريكية وإسرائيل والتي 

مهددا  الجزائرية  القيادة  اعتبرته 
للتسرب  وقناة  الخارجي  ألمنها 
ولعل  املنطقة،  ــى  إل اإلســرائــيــلــي 
التي  اإلفريقي«  »األســد  مــنــاورات 
بمنطقة  عملياتها  بــعــض  جـــرت 
الجزائرية،  الحدود  على  املحبس 
العسكرية  الــقــيــادة  ــدى  ل رســخــت 
ــذا  ــن خــــال ه ضــــــرورة الـــــرد مـ

االستعراض.

االستعراض 
العسكري والكشف 

عن الترسانة 
المتطورة العسكرية 

يبدو أن قيادة الجيش الجزائري 
في  عاليا  السقف  رفــع  ــررت  ق قــد 
إطار  في  التسلح  نحو  تسابقها 
غريمها  مع  االستعراضية  حربها 
هذا  خــال  عملت  حيث  اإلقليمي، 
كــل ما  االســتــعــراض على إخـــراج 
كما  متطورة،  أسلحة  مــن  لديها 
تشكياتها  الــقــوات  استعرضت 
طــائــرات   6 بطلعات  العسكرية 
تــدريــب قــاعــدي، وطــائــرات أخــرى 
بينها »نمر ل - 39«، و»ياك - 130«، 
الحضور  وتــابــع   ،»130  - و»س 
أيضا تنفيذ طياري القوات الجوية 
لطائرتني  بالوقود  التزود  لعملية 
ــن طــرف  ــن نـــوع »ســـوخـــوي« م م

»إليوشن«  نوع  من  تموين  طائرة 
وفي  مقاتلة،  ــرات  طــائ بمرافقة 
تم  الــجــوي،  االســتــعــراض  نهاية 
طائرات  رباعية  من  تشكيل  عرض 
للقصف،  طائرتان  تتقدمه  مقاتلة 
لإلنزال  املجال  فتح  ذلك  إثر  على 
املظلي لتشكيلة من الفريق الوطني 
ــور  ذك املــظــلــي  للقفز  الــعــســكــري 
وإناث، وبخصوص منظومة الدفاع 
استعراض  تم  فقد  الصاروخية، 
جو   - أرض  الروسية  الصواريخ 
املــنــظــومــة  وكــــذا   ،»400 »إس 
املعروفة  »إسكندر«  الصاروخية 
ــات  ــاذف وق ــرنــني«،  ــق ال »ذو  بــاســم 
»سولنتسبيك«  املــدفــعــي  اللهب 
الــحــارقــة«،  بـ»الشمس  وامللقبة 
البحرية  قوتها  استعرضت  كما 
غواصة  عرض  خال  من  املتطورة 
»الثقب األسود«، وسفينتي القيادة 
وكاسحات  الــفــرقــاطــات،  وبــعــض 
وسفن  تدريبية  وســفــن  ــام،  ــغ األل
أما  ــاذ،  ــق واإلن للبحث  مخصصة 
فقد  املدرعات،  ساح  يخص  فيما 
معصرنة  دبابات  الجزائر  عرضت 

وآليات إسناد وعربات لنقل املشاة 
صواريخ،  إطــاق  بمنصة  ــزودة  م
باإلضافة إلى عربات قتالية مدولبة 
مزودة بمنصات صواريخ وعربات 
ــطــاع قــتــالــيــة، وشــاحــنــات  اســت
مــضــادة  ثنائية  بــمــدافــع  مـــزودة 
ذاتية  قتالية  وعــربــات  للطائرات 
وعربات  للطائرات  مضادة  الحركة 
صواريخ  بمنظومة  مزودة  قتالية 
أرض - جو متوسطة املدى... ليتم 
سالم  منظومة  عــرض  ذلــك  إثــر 
الجسور  لنصب  ودبابات  اقتحام 
ومحطات  الطرقات  لفتح  وعربات 
ــابــات  ودب املــهــام  مــتــعــددة  رادار 
الــتــصــلــيــح واإلخــــــاء وعــربــات 
إسعاف وجر مدرعة، قبل أن تدخل 
مسطحة  شاحنات  االســتــعــراض 
رباعية وسداسية الدفع وشاحنات 
التصليح  بمهام  للقيام  مخصصة 
وتصليح  ــة،  ــام ــع ال واملــيــكــانــيــك 

الدبابات واإلخاء والجر.
كل  عــن  الكشف  أن  يبدو  لــذلــك، 
املتطورة  العسكرية  الترسانة  هذه 
ــراض،  ــعـ ــتـ مـــن خــــال هــــذا االسـ
التكنولوجيا  على  الــرد  يستهدف 
في  املغرب  اقتناها  التي  العسكرية 
التوتر  درجــة  من  التصعيد  إطــار 
املستوى  على  ســواء  البلدين،  بني 
أو  االقــتــصــادي  أو  الــدبــلــومــاســي 
بخاف  إذ  العسكري،  أو  اإلعامي 
2004 التي قرر فيها الرئيس  سنة 
الراحل عبد العزيز بوتفليقة، إلغاء 
للقوات  عسكري  استعراض  تنظيم 
ثورة  خمسينية  بمناسبة  املسلحة 
في  برغبته  ذلــك  مــبــررا  التحرير، 
ولئا  املــغــرب،  مــع  التوتر  خفض 
موجه  قــوة  استعراض  بأنه  ُيفهم 
التقدير  تــوجــه  فقد  ــاط،  ــرب ال ضــد 
هذه  الجزائرية  للسلطة  السياسي 
 ،2004 عام  تقرر  ما  بخاف  املــرة 
إذ لم يقتصر األمر على تنظيم أكبر 
امتد  بل  فقط،  عسكري  استعراض 
ذلك إلى الرغبة في استعراض أحدث 
األسلحة التي يتوفر عليها الجيش، 
في  الجزائري  النظام  قوة  إلظهار 
على  سلبا  ينعكس  قد  مما  املنطقة 
الدولة  إلى  الدولية  النظرة  طبيعة 
الجزائرية، فبغض النظر عن املظاهر 
ضمنها  اسُتحدث  التي  االحتفالية 
هناك  فإن  العسكري،  االستعراض 
كثير  قبل  من  تطرح  جدية  مخاوف 
ذلك  يعّرض  أن  بشأن  املراقبني  من 
املسلطة  الجزائر ملزيد من األضواء 
بشأن  األخــيــرة،  الفترة  في  عليها 
ــاد  وازدي العسكرية  قوتها  تنامي 
وشرائها  التسّلح،  على  نفقاتها 
املدى،  بعيدة  صاروخية  منظومات 
واألسلحة  الغواصات  من  وترسانة 
الحديثة،  والطائرات  اإللكترونية 
أن  االستعراض  هذا  شأن  من  كما 
الجزائر  اندفاع  عن  انطباعا  يعطي 
نحو مزيد من عسكرة الخافات في 
املنطقة في ظل التوتر القائم بينها 
الحضور  ــد  ــزاي وت ــرب،  ــغ امل وبــني 
توقيع  بعد  املنطقة  في  اإلسرائيلي 
الرباط على اتفاقية تعاون عسكري 
أبيب، وهو ما يعني  وأمني مع تل 
ضمن  الــجــزائــري  الجيش  وضــع 
دائرة الرصد الغربية واإلسرائيلية، 
الوقت  فــي  يصنف  ــه  وأن سيما  ال 
إفريقيا  فــي  الثالث  بأنه  الحالي 
والجنوب  املصري  الجيشني  بعد 
فاير  »غلوبال  موقع  إفريقي، حسب 

باور« لعام 2022.

1989 قد نظم مباشرة بعد املظاهرات  إذا كان االستعراض العسكري يف سنة 
داللة  املسلحة،  القوات  بواسطة  عليها  القضاء  تم  والتي   1988 لسنة  الشعبية 
ىلع سيطرة قيادة املؤسسة العسكرية ىلع هذه االنتفاضات الشعبية والتحكم 
يف الشارع الجزائري، فاستعراض 5 يوليوز 2022 يكتسي نفس الداللة السياسية، 
النظام  أزعجت  التي  الشعبي  الحراك  مظاهرات  احتواء  ىلع  التأكيد  خالل  من 
طيلة السنوات السابقة قبل أن تتراجع بسبب غياب قيادة منظمة لهذا الحراك، 
نتيجة  املحروقات  أسعار  ارتفاع  بسبب  وأيضا  »كورونا«،  أزمة  تداعيات  وبسبب 

تداعيات التعايف االقتصاد العاملي وتداعيات الحرب الروسية األوكرانية..



المقاطعات الوفية لـ»العادات البالية«
ماضيها أحسن من حاضرها، حيث 
العاصمة  هي  وهــا  نضالها،  توقف 
املؤطرة من 5 مقاطعات، أفاض عليها 
ــوار،  األن تجهيزات  امللكي  املشروع 
من  بالعديد  أحيائها  على  وأغـــدق 
خانة  مــن  قــفــزت  حتى  اإلصــاحــات 
والشقية  واملتسخة  املهمشة  املــدن 
الشهرة  ذات  العواصم  مصاف  إلى 
مرافقها  وأناقة  بنظافتها  العاملية، 
أن  املمكن  من  فهل  إنسانها..  وثقافة 
مضافة«؟  »قيمة  مقاطعاتها  تعطيها 
الجواب: نعم، فحسب القانون املنظم 
ما   235 املادة  لخصت  لصاحياتها، 
كل  »تقديم  كالتالي:  تقديمه  يجب 
التي من شأنها داخل حدود  األعمال 
وتحسني  السكن  إنــعــاش  املقاطعة 
البيئة«،  وحماية  الحياة  مستوى 
و»تحسن«  »تنعش«  أن  لها  فكيف 
عن  وتنقب  تبحث  ربما  نفسها  وهي 
اإلنعاش،  في  متخصصني  منعشني 
على  للمقبلني  إال  يــوصــف  ال  الــذي 
الــتــي عليها  الــحــالــة  املـــوت، وهــي 
»شهية«  فــقــدان  جـــراء  مقاطعاتنا 
التي  املختلفة  التظاهرات  تنظيم 
بما  النفوس  على  خــاص  سحر  لها 
القائد  يرحم  وهلل  نفس،  كل  يائم 
سلطة  رجل  أشهر  بركاش،  مصطفى 
في العاصمة خال فترة السبعينات، 

والذي كان له تواصل دائم مع الساكنة 
وممثليها وجمعياتها، فكان ينظم كل 
وموسيقيا  ثقافيا  نشاطا  أشهر   3
بمعهد  االستعانة  في  ويبدع  وفنيا، 
العتيقة  املدينة  داخــل  رشيد  مــوالي 
املوسيقى  بأنغام  الرباطيني  لتمتيع 
واإلنشاد على منصة في قلب حديقة 
نحاسية  بــفــرقــة  ويــتــصــل  حــســان، 
منضوية تحت لواء التعاون الوطني، 
تجوب  موسيقية  بــجــوالت  للقيام 
يوما   15 ــدة  ومل املقاطعة،  ــراب  ت كل 
واملوسيقى  والرياضة  الثقافة  من 
واملسابقات بني املدارس والثانويات، 

على  الربيع«  »مهرجان  لها:  جعل 
بنزهة  العمومية  الحديقة  خشبة 
كانت  الوقت  ذلك  في  إلخ،  حسان... 
املقاطعة  رئيس  اختصاصات  للقائد 
حتى  لسلطاته  تحولت  إن  ما  الــذي 
دافئة  األحضان  في  وتركها  عانقها 
ما  منها  االستثناءات،  بعض  في  إال 
»مهرجان  مثل:  العاملية  إلــى  دخــل 
الرباط« من ابتكار مجلس العمالة في 
التسعينات، وإحياء »ليالي رمضان« 
ــات الـــربـــاط في  ــاع ــم بــمــخــتــلــف ج
في  رياضية  ومباريات  الثمانينات، 
املقاطعات،  بعض  طرف  من  األحياء 

مجالس  مع  األنشطة  عهد  فانتهى 
وقياد زمان.

عاصمة  ــربــاط  ال تــوجــت  إن  ــا  وم
ومثقفيها،  أبنائها  بفضل  للثقافة 
واعــــتــــراف الـــعـــاملـــني اإلســـامـــي 
التي  النيرة  بثقافتها  واإلفــريــقــي 
مبادرات  غابت  حتى  عاملية،  أضحت 
ــى عــاتــقــهــا  مــجــالــســهــا، الــتــي عــل
التظاهرات  حركة  قيادة  وواجبها 
مقاطعة،  كــل  قاطني  ثقافة  حسب 
بمدينتها  حــســان  مقاطعة  فمثا 
أنشطة  أنماط  توافقها  ال  العتيقة 
ينطبق  وهــذا  أخـــرى،  مقاطعة  مــن 
فبماذا  الــخــمــس..  املقاطعات  على 
داخل  سكانها  املقاطعات  سـ»تنعش 
املادة  ذلك  على  نصت  كما  حدودها« 
حــدود  »داخـــل  فــي  وتمعنوا  235؟ 
مستوى  »تحسني  ــا  أم املــقــاطــعــة«، 
أوجاعها،  فإننا نعفيها من  الحياة«، 
وإذا حققت فقط عملية »اإلنعاش ولو 
بالتظاهرات« فهي معفية من الباقي.
ينحصر  ال  دورهـــا  فــاملــقــاطــعــات 
ــذي هو  ــ ــاز الـــوثـــائـــق الـ ــجـ ــي إنـ فـ
اجتهادات  في  بل  موظفيها،  شغل 
منتخبيها بإجراء عمليات »اإلنعاش« 
اليوم  نعيشه  ما  أما  و»التحسني«، 
مقبولة  تعد  لم  بالية«  »عــادات  فهو 

في سنة 2022.

العدد: 1616 من 22 إلى 28 يوليوز 122022

الربـاط  ياحسرة

شهادات من
الرواد

الكريم  عبد  املرحوم  الوطنية  رائــد  من  شهادة 
 11 بتاريخ  زوجته  إلى  خطاب  في  دونها  الفلوس، 
مارس 1953 وهو معتقل في سجون املنفى السحيق 
أيتها  السجني  ))نفسية  منه:  فقرة  هذه  بالصحراء، 
يغضب  فهو  غريبة،  شاذة  نفسية  العزيزة،  الجليلة 
ويرضى بدون سبب، وينشرح صدره ويضيق ألتفه 
وينزوي  يبتئس  فقد  التقلب،  سريع  وهو  الحوادث، 
عديدة،  مرات  واحدة  في ساعة  وينبسط  ينشرح  ثم 
فإنك  البريد،  فيه  يصل  الذي  لليوم  شوقه  أشد  وما 
تجدينه يشرئب بعنقه متطلعا إلى كل قادم عله يكون 
لخفقات  صدى  يكون  شيئا  أو  رسالة  إليه  حمل  قد 

قلوب تنبض بحبه وتتحرق شوقا إليه(( انتهى.
لطيفة  األستاذة  زوجته  إلى  الكلمات  هذه  كاتب 
رئيسا  السبعينات  في  كان  أطال هلل عمرها هو من 

ملجلس بلدية الرباط، تغمده هلل برحمته.
املرجع: كتاب »مشاهد من تاريخ الجهاد الوطني« 

ص: 284.  

ــكـــام الـــتـــي تــثــقــل كـــاهـــل مــجــالــس  األحـ
الـــربـــاط بــالــغــرامــات وبــاملــايــيــر عــلــى دعـــاوى 
تــكــون دائــمــا ضــدهــا بالرغم مــن وجــود »طــوق 
ــادة 268 -  جنـــاة« يف الــقــانــون اجلــمــاعــي يف املـ
ــر الــداخــلــيــة  شــق الـــنـــزاعـــات، الــتــي تــكــلــف وزيــ
بــتــعــيــن وكــيــل قــضــائــي لــلــجــمــاعــات الــتــرابــيــة 
يتولى املساعدة القانونية للجماعات، ويؤهل 
العاصمة  يف  وعندنا  احملكمة،  أمــام  للترافع 
»يا حسرة« تعاقدت تلك املجالس مع »خبراء« 
ــدة  ــاعــ ــســ ــلــــت »املــ ــاهــ مـــقـــابـــل تـــعـــويـــضـــات وجتــ

القانونية«، ألنها غنية بـ»فلوس« الرباطين.

ــى متتيع  عــل األعـــضـــاء  ــعــض  ب ــتـــج  احـ
وتلفونات  بسيارات  العمالة  موظفي  بعض 
وتــعــويــضــات مــن مــالــيــة اجلــمــاعــة، وبــعــد 
فعال  املــوظــفــن  هـــؤالء  أن  تــأكــد  التقصي، 
وامتيازاتهم  وتعويضاتهم  أجورهم  يتقاضون 
داخل  عملهم  بينما  اجلماعية  امليزانية  من 
حيثيات  يف  البحث  وبعد  العمالة،  مقرات 
أنهم يف  املوضوع - حسب اجتهادنا - تبن 
من   111 املــادة  دامــت  ما  سليم  إداري  وضع 
القانون تلزم اجلماعة بوضع املوارد البشرية 
مبا  للقيام  العامل  إشارة  رهن  والتجهيزات 

نصت عليه تلك املادة. 

املكي  محمد  املــرحــوم  الوطني  اهلل  رحم 
الزعيم  الرباطي الذي تزعم رفقة  الناصري، 
ــالــــق الـــطـــريـــس،  الـــوطـــنـــي املــــرحــــوم عـــبـــد اخلــ
الــتــوقــيــع عــلــى وثــيــقــة املــطــالــبــة بــاســتــقــال 
املـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة لـــلـــمـــغـــرب بــــتــــاريــــخ 14 
توجه  وثيقة  أول  بذلك  فكانت   ،1943 فبراير 
تلتها  ثم  العبودية،  من  لانعتاق  للمستعمر 
 1944 يناير   11 املؤرخة يف  الوثيقة  ذلــك  بعد 
املـــعـــروفـــة، وبـــذلـــك تــكــون لــلــمــمــلــكــة وثــيــقــتــان 
واجلــنــوب،  الــشــمــال  بــاالســتــقــال:  للمطالبة 

دون أن ننسى مسيرة حترير الصحراء.

نعتذر على »حشر« هذه املعلومة يف هذا 
تقترحه  أن  ميكن  وما  ألهميتها  نظرا  الركن 
التقنين  من  املئات  لتشغيل  مالية  موارد  من 
لو دبر جمع األزبال بطريقة احترافية يتوخى 
كاملعمول  الشغل  وتوفير  والربح  التنظيم  منها 
به خارج حدودنا، فالرباط تنتج يوميا حوالي 
2200 طن من األزبال، ويرتفع هذا العدد إلى 
األضحى،  عيد  يف  يوميا  طن   5000 حوالي 
»وفية« العتبار  الساعة ظلت اجلماعة  وحلد 
منها  التخلص  يجب  »عالة«  مجرد  النفايات 

بينما هي كنز ثمن. 

وهو  الشباب،  عيد  من  شهر  بعد  على  ونحن 
الحالية،  املنتخبة  املجالس  انتداب  في  األول 
احــتــفــاالتــه  ــي  ف مــغــايــرا  ســيــكــون  ــك  ودون ش
الشباب  وزارة  عهد  في  السابقة  األعــيــاد  عن 
ننتظر  لذلك،  السابقة،  واملجالس  والرياضة 
ومندوبياتها  والــثــقــافــة  الــشــبــاب  وزارة  مــن 
تضع  أن  ميزانياتها،  من  املمنوحة  والجمعيات 
املستمدة  الثقافة  بنكهة  االحتفاالت  خارطة  لها 
جذورها من العلم والبرمجة الهادفة املعبرة عن 
الهدايا  عن  الوقت  نفس  وفي  الشباب،  أفــراح 

املقدمة لهم.
وبما أن الشباب لهم عيد، ووزارة، ولجان في 
منها؟  يستفيدون  فماذا  العاصمة..  مجالس  كل 
الشباب تهتم وتناضل من أجل  فقد كانت لجان 
فرق  بعض  على  توزعها  الــكــرات  من  حصتها 
األحياء، وتنتزع لها بعض البدالت الرياضية ال 
تكفي حتى لفريقني وينتهي األمر، وهذه األكذوبة 
يمكن أن »تنطلي« على شباب األمس، أما شباب 
اليوم، فآخر اهتماماتهم هي تلك الكرات وما في 
املستقبل  لهم  حكمها، فهم يتفحصون ما يخفيه 
في مسارات العلم الجامعي، واألسفار، والشغل 
واملــشــاركــة في  الــدراســيــة،  العطل  فــي  املــؤقــت 
ومؤسسات  مقاوالت  بإحداث  الوطني  االقتصاد 
صناعية،  أحياء  بتوفير  شريكة  املجالس  تكون 
وتشييد عمارات سكنية اجتماعية للمقبلني على 
الشبابية  للمعلومات  أبناك  وإنشاء  الـــزواج، 
تــســاؤالتــهــم،  عــن  ــة  أجــوب فــي  ــل  األمـ تمنحهم 
االنتخابات  فــي  شبابنا  استغلت  ــاألحــزاب  ف

تلميع  في  بهم  وغامرت  الشباب،  لوائح  بمبرر 
بهم  وفاوضت  العليا،  للمناصب  اقتراحاتها 
عالم  لولوج  »فرصة«  قــروض  صناديق  إلنشاء 
الصفوف  في  وجعلتهم  و»البزنس«،  التشغيل 
األمامية كـ»أدرع نجاة« النتزاع ما يمكن انتزاعه 
ألوان  بكل  تلونوا  الذين  الشباب  هــؤالء  باسم 
شريفة،  عيش  لقمة  يــجــدون  لعلهم  األحـــزاب 
سلب  بعد  وحدتهم  ــى  إل ــم  أدراجــه فــيــعــودون 
أنهم  حتى  أخـــرى،  لجهات  ومنحها  حقوقهم 
يئسوا من الوعود التي تتبخر بعد كل انتخابات. 
أحــزاب  ظهور  قبل  الكابوس  هــذا  كــان  وقــد 
إلى  »األحــجــار«  وسلمت  باملحتالني  جــاهــرت 
خانت  إذا  مسؤولياتها  وعلى  لرجمها  الشعب 
آليات  من  جوفها  فراغ  عن  وبرهنت  التزاماتها 
تبتكر الحلول لتسعد بها األشقياء الذين يتزايد 
عددهم مع كل نهاية سنة دراسية جامعية، ولن 
والجماعي  الحكومي  فشلها  اآلن  من  نحملها 
أمامها  فالحكومة  العاصمة،  في  هنا  األقل  على 
يا  أحسن  »تستاهلوا  لتدشني  حقيقية  »فرصة« 
شباب الرباط«، بنيل ما لم ينالوه من الحاكمني 
السابقني، الذين لعبوا معهم الكرة واستمر هذا 
اللعب طيلة عقود.. فهل ستنهيه الصافرة املذوبة 
وزارة  عهد  في  بالكرات  التحرك  حصة  لنهاية 
لــوزارة  وتترك  وهمومهم،  ومشاكلهم  الشباب 
الرياضة اللعب بـ»األلعاب«؟ وهل ستحدو لجان 
وتتخلى  حدوها  الثمانية  مجالسنا  في  الشباب 
الكرات  بـ»تخدير  الشباب  تدبير شؤون هذا  عن 

والعتاد الرياضي«؟  

أسـرارما دور لجان الشباب في مجالس العاصمة ؟
العاصمة

دراســـيـــة  ســنــة  ــاب  بــ أغـــلـــق  ــي  ــدراســ الــ الموسم 
لــلــولــوج إلـــى أخــــرى بــعــد عــطــلــة ســـرعـــان مـــا تتبخر 
كــســابــقــاتــهــا، نـــظـــرا لـــفـــراغ جــوفــهــا مـــن أي ضــابــط 
يضبط ما يف داخلها مما يبقيها تقاوم هذا التبخر.. 
بأوجاعها  يحس  ال  مضنية  دراسية  سنة  بعد  عطلة 
ــّرأ الــتــعــلــيــم من  إال املــجــاهــدون فــيــهــا، وصــــدق مــن بــ
»مهنة« تصادف باحثا عن شغل، وإمنا التعليم رسالة 
جتـــاوزت الــهــدف الــتــربــوي لتسمو إلــى اإلنــســانــي من 
أجل حتضير األجيال للقيام بالواجب نحو الوطن.

يف األيــــام املــاضــيــة، نــظــمــت كــلــيــة اآلداب والــعــلــوم 
اإلنــســانــيــة حــفــل تــكــرمي لــقــامــة مـــن عــلــمــائــهــا وفـــاء 
علم  مــادة  تدريس  يف  وعبقريته  لتضحياته  وعرفانا 
ــادرة من  ــبـ الــنــفــس - الــشــغــل، هـــو مــؤســســهــا، وهـــي مـ
العارفن بقيمة العلماء الباحثن، ولكنها داخلية بن 
العلماء يف غياب من يبرمجون ميزانيات مجالسهم 
والــتــتــويــج والتهاني  الــتــكــرمي واالســتــقــبــال  حلــفــات 
قاعات جماعية  تقام يف   - كلها  تكن  لم  إن   - وجلها 
ويــحــضــرهــا مــدعــوون مــن طـــرف رؤســائــهــا يتقدمهم 
نوابهم واألعضاء ورؤساء األقسام واملصالح وغيرهم، 
ــح: حــفــل عــائــلــي ملــنــتــســبــي املــجــالــس،  ــ وبـــعـــبـــارة أوضــ
ــون احلـــلـــويـــات  ــذوقــ ــتــ يـــهـــنـــئـــون بــعــضــهــم الـــبـــعـــض ويــ
حتت  املعدنية  املياه  مع  والقهوة  والــشــاي  والعصائر 
تصرفهم على حساب الرباطين الذين على عاتقهم 
واجب تقدمي الشكر ألساتذة أبنائهم، فهم ال تسمح 
لهم الظروف بذلك، وكم سيبتهجون لو نابت عنهم 
احتفالية  لـــقـــاءات  بتحضير  الــقــيــام  يف  مــجــالــســهــم 
ضيوفها عمداء ومدراء وأساتذة املؤسسات التعليمية 
بدون مشروبات وال مأكوالت، ولكن بخطاب اعتراف 
بــأمــجــاد أبــطــال هيئة الــتــدريــس الــتــي حتــتــرق لتنير 
إلى  املغادرين  ولتكرمي  الرباطية،  لألجيال  الطريق 
ــــازم لــلــمــرضــى مــنــهــم،  الــتــقــاعــد، وتـــقـــدمي الـــدعـــم الـ
وإطاق بعض أسماء الراحلن من تلك الهيئة على 
وقــبــل هــذا وذاك، لتأكيد  الــشــوارع،  أو  املــرافــق  بعض 
رسالة  مشعل  العاصمة حلملة  تكنه  الذي  االحترام 

العرفان وهم شموع تذوب لتوضح الرؤيا لألجيال.
السيكولوجيا  رائـــد  الــعــالــم  تــكــرمي  وصــف  قلنا يف 
العلمية، بأنها مبادرة داخلية من زمائه وشخصيات 
أن تكون من صنع مجالسنا  وكــان األجــدر  أكادميية، 
للعاملن  الثقافة  عاصمة  العاصمة،  باسم  املنتخبة 
العلم  اإلسامي واإلفريقي، فتحية تقدير إلى رسل 
واملعرفة أينما وجدوا يف اجلامعة أو سلك الثانوي أو 
االبتدائي، وعطلة إن شاء اهلل موفقة بدعوات اآلباء 

واألمهات املقدرين لتضحياتهم.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

هيئة التدريس.. 
أبطال بدون 

أمجاد

صورة التقطت يف مناسبة عيد الشباب 
سنة 1992 للمغفور له امللك الحسن 

الثاني، يتقبل تهاني الشابة الرباطية 
سلمى بناني، التي عادت من االستقبال 
امللكي ببذرة أنبتت أول جامعة ملكية 

مغربية للرياضات الوثيرية يف اململكة، 
وبعد 30 سنة من النضال والتضحية، 

قادتها رئيستها إلى العاملية وجعلت 
من شبابها أبطاال ينافسون عمالقة هذه 

الرياضة الراقية، فأصبحت تلك البذرة 
شجرة تثمر ميداليات للوطن.
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األسبوع  الرياضي

العدد: 1616 من 22 إلى 28 يوليوز 2022

أسبوعيات كريم إدبهي

بعد التصريح األخير والصارم لرئيس الجامعة السيد فوزي لقجع

ماالنغو مراتو ما بغاتوش يرجع للرجاء
البدراوي رئيس الرجاء

شوف مع نسيبتو!

أيت منا ميهد لزلزال بشباب احملمدية
الصباح

باراكا من الفتنة وتعمار الشوارج.

القضاء  إلى  خاليلوزيتش  يجر  حجي  مصطفى 
بسبب القذف والسب

جرائد
كون »دعيتيه« فالبوسنة ومشيتو بجوج.

أرغب يف االستمرار مع املغرب الفاسي ولو باملجان
المدرب التونسي بنسلطان

سمعو آدياولنا ديال 20 مليون لفوق، الرخا وجبة.

تتويجه  بعد  مالي  مببلغ  الـــوداد  يكافئ  لقجع 
بالدوري االحترايف

موقع 360
آش هاذ التخربيق؟ راه اجلامعة هي التي أعطت للوداد 

منحتها املنطقية وليس لقجع.

ليس سهال النجاح كمدرب يف املغرب
بورجي العب الوداد السابق

سير إلجنلترا أو هولندا.

»كورونا« تضرب طاقم خاليلوزيتش
الصباح

أما هو »راس الصخرة« ما َصْورات منو والو.

العبون يهربون للسعودية فابور
الصباح

»حتى ُمْش ما تيهرب من دار العرس«

الفاسي  للمغرب  معسكرا  يقترح  التونسي  املدرب 
يف تونس

مواقع
على قلة املعسكرات فاملغرب..

سوء التنظيم يحرج مسؤولي »وهران 2022«
مواقع
أش داهم لشي تنظيم، يتكفاو غير مع طوابير احلليب.

هل سيتـابع خاليـلوزيتش المونديال من منزله ؟

بسرعة

 ،2021 نــونــبــر  فــي  تــأســيــســهــا  بــعــد 
سطات  البيضاء  الدار  جهة  عصبة  تنظم 
23 و24 يوليوز الجاري  للسباحة، يومي 
الخامس  محمد  بمركب  األوملبي  باملسبح 
بالبيضاء، الذي يديره بمهنية واحترافية، 
نسخة  أول  البوجنوني،  بنعيسى  السيد 
جميع  بمشاركة  الجهوية  البطولة  من 
الجمعيات املنضوية تحت لوائها: الوداد، 
الــجــديــدي،  الحسني  ــاع  ــدف ال الـــرجـــاء، 
االتــحــاد الــريــاضــي، نـــادي الــجــمــارك أم 
الربيع، الجرف األصفر، نور سيتي سيدي 

مومن، األمل الجديدي...
كبيرة  فــرصــة  البطولة  هــذه  وتعتبر 
لجميع املتنافسني من أجل الفوز بأول لقب 
البيضاء  الدار  جهة  عصبة  إشراف  تحت 
منذ  حيويا  نشاطا  تعرف  التي  سطات، 
عراقي  الحسيني  عابد  السيد  تولى  أن 
رئاستها، حيث يعمل مع مكتبه  الطموح 
مالية  موارد  عن  والبحث  تطويرها  على 
العمل  وكذلك  الجمعيات،  جميع  لتحفيز 
على البحث عن املواهب الشابة في الجهة 

من أجل تطعيم املنتخبات الوطنية.

عراقي الحسيني العابد رئيس عصبة جهة الدار البيضاء سطات للسباحة

السيد  املغربية،  امللكية  الجامعة  رئيس  قطع 
صرح  حينما  باليقني،  الــشــك  لقجع،  فـــوزي 
نهائيات  انطالق  حفل  خالل  اإلعــالم  لوسائل 
يحتضنها  التي  ــاث(  )إن لألمم  إفريقيا  كأس 
مستقبل  حــول  النهائي  الــقــرار  بــأن  املــغــرب، 
خاليلوزيتش  البوسني  الــوطــنــي  الــنــاخــب 
القادم  في  للجامعة  املديري  املكتب  سيتخذه 
املغربي  الجمهور  على  أنه  مضيفا  األيــام،  من 
أن يطمئن على الفريق الوطني خالل املونديال، 
التي  العناصر  أحسن  على  يتوفر  وأنه  خاصة 

تلعب في أقوى األندية األوروبية.
رئيس الجامعة أكد كذلك، وبلغة »الكوايرية«، 
أنه كان في معظم األحيان غير متفق مع العديد 
من القرارات التقنية التي يتخذها خاليلوزيتش، 
الذي لم يقو على االعتماد لحد اآلن على تشكيلة 
رؤيتها،  على  املغربي  الجمهور  يتعود  رسمية 
على  املــدرب  اعتماد  عــدم  من  انزعاجه  مبديا 
املــبــاراة  خــالل  بــوفــال  سفيان  املتألق  الــالعــب 
والتي  الديمقراطية،  الكونغو  ضد  الفاصلة 
للمرة  املونديال  إلى  األسود  تأهل  ورقة  منحت 

السادسة في تاريخهم.
تعتبر  لقجع  فوزي  السيد  تصريحات  ربما 

يهمه  ملن  وواضحة  مباشرة  رسالة  بمثابة 
على  أيامه  بأن  خاليلوزيتش،  أي  األمر، 

رأس اإلدارة التقنية للمنتخب أصبحت 
الذي  السيناريو  ليعيد نفس  معدودة، 
الكوت  منتخبي  مــن  كــل  مــع  عاشه 
من  حرم  حينما  واليابان،  ديفوار 
العالم  كــأس  لنهائيات  قيادتهما 
ــه  ــات ــدام ــط بــســبــب تــعــنــتــه واص
وهذا  الفريق،  ركائز  مع  املجانية 
أخرى  مرة  إقالته  في  سيساهم  ما 

في  مــنــزلــه  مــن  ــال  املــونــدي ليتابع 
البوسنة أو فرنسا. 

نطرحه  أن  يــجــب  الـــذي  الـــســـؤال 
من  هو:  البوسني  املــدرب  إقالة  حالة  في 

سيكون البديل ونحن على بعد أشهر قليلة من 
انطالق املونديال؟ 

ال الركراكي وال عموتة؟
وواقعيني  منطقيني  نكون  وحتى  بصراحة، 
الجامعة أن تبحث عن مدرب  أنفسنا، على  مع 
أجنبي بكاريزما قوية، وبتجربة كبيرة بإمكانه 

أن يكون املدرب املناسب في املكان املناسب.
سيقول البعض ملاذا هذا التحامل على األطر 
تدريب  على  قدرتها  عن  أبانت  التي  الوطنية 

املنتخب املغربي؟
لألطر  احتقار  أو  تحامل  أي  هناك  ليس 
لنا  تسمح  ال  الحالية  الظروف  لكن  الوطنية، 

باملغامرة بها.
بالبطولة  فازا  والركراكي  أن عموتة  صحيح 

ــال مع  ــط الــوطــنــيــة، وعــصــبــة األب
لكن  الرياضي،  الـــوداد 

ــب  ــ ــ ــدريـ ــ ــ تـ

ــب  ــخـ ــتـ ــنـ املـ
املغربي شيء آخر.

ــة لــلــحــســني  ــســب ــن ــال ب
كذلك  فــاز  ــذي  الـ عموتة 
بـ»الشان« 2021، الحظنا 
كيف تعامل خالل نهائي 
وارتباكه  العرب،  كــأس 
ونرفزته املبالغ فيها في 
كما  االحــتــيــاط،  كرسي 
أنه ال يستطيع التواصل 
على  محترفني  العبني  مع 
أعلى مستوى، خاصة وأننا 

الالعبني  مع  تتماشى  لن  التي  عقليته  نعرف 
للمنتخب. الحاليني 

بالنسبة للمدرب الشاب وليد الركراكي، فهو 
اآلخر حقق نتائج جد إيجابية منذ دخوله عالم 
التدريب، حيث منح لفريق الفتح الرباطي أول 
البطولة  إلى  وانتقل  تاريخه،  في  للبطولة  لقب 
القطرية ليفوز مع نادي الدحيل بدوري النجوم، 
ثنائية  ليحقق  الوطن  أرض  إلى  يعود  أن  قبل 

البطولة وعصبة األبطال مع الوداد الرياضي.
لتدريب  مناسب  »بروفايل«  يملك  الركراكي  وليد 
تجربة  خـــاض  ــه  وأنـ خــاصــة  املــغــربــي،  املنتخب 
احترافية مع العديد من األندية في فرنسا وإسبانيا، 
كما يتوفر على تكوين أكاديمي على أعلى مستوى، 
الــالعــبــني بفضل حسن  مــن  قــربــه  ــى  إل بــاإلضــافــة 
هذه  كل  من  وبالرغم  لكن  يجيده،  الــذي  التواصل 
املميزات، ما زال الوقت لم يحن بعد لتكليفه بمهمة 

تدريب املنتخب املغربي، على األقل في املونديال.

ترى ما هو الحل؟
الحل، وكما قلت، هو املدرب األجنبي، وبما أننا 
نجحوا  الذين  وألطرها  الفرنسية  للمدرسة  نميل 
تأهيلهم  في  املغربية  املنتخبات  مع  كبير  حد  إلى 
إلى املونديال، كالراحل هنري ميشال في مونديال 
معه  وصلنا  الذي  رونار،  هيرفي  ومواطنه   ،1998
 2018 بروسيا  األخيرة  العالم  كأس  نهائيات  إلى 
بعد عشرين سنة من الغياب، كما نجح مؤخرا في 
تأهيل املنتخب السعودي إلى مونديال قطر 2022.
الفرنسي  ــار  اإلط من  أحسن  نجد  لن  ربما 
بهذه  يــقــوم  أن  بإمكانه  الـــذي  بـــالن،  ــوران  لـ
املهمة، نظرا لتجربته الطويلة كعميد للمنتخب 
وكمدرب   ،1998 العالم  بكأس  الفائز  الفرنسي 
القوية،  األندية  من  وللعديد  الديكة  ملنتخب 

كبوردو، مارسيليا وباريس سان جيرمان.
هذا مجرد اقتراح وللمسؤولني واسع النظر 

في اختيار رجل املرحلة. بالن

)2022 القــــــوى )يوجــــــين  العالــــــم أللعــــــاب  بطولــــــة 

البقالي يمنح المغرب ذهبية 3000 متر موانع
البطل  فــاز  منتظرا،  كــان  كما   ...
ــي  ــرب ــغ األوملــــبــــي امل
ــي  ــال ــق ــب ســـفـــيـــان ال
ذهبية  ميدالية  بأول 
 3000 ســبــاق  فــي 
ــع  ــ ــوان ــ ــر م ــ ــت ــ م
ــالل بــطــولــة  ــ خ
أللعاب  العالم 
التي  الــقــوى، 
ــهــا  تــحــتــضــن
الــــــــواليــــــــات 

املتحدة األمريكية »يوجني 2022«.
جاءت  واملتألق  الكبير  بطلنا  ذهبية 
بعد تحقيقه في فجر يوم الثالثاء األخير، 
منافسه  متحديا   8.25.13 لتوقيت: 
الذي  جيرما،  الميشا  اإلثيوبي  القوي، 
لينال   )8.26.01( الثاني  املركز  احتل 
الكيني  فــاز  بينما  الفضية،  امليدالية 
بامليدالية  كــيــبــروتــو  كونسيسلوس 
الثالثة  املرتبة  احتالله  بعد  النحاسية، 

بتوقيت: 8.27.92.
الفائز  البقالي  سفيان  فإن  للتذكير، 

وأثناء   2021 طوكيو  أوملبياد  بذهبية 
فاز  السابقتني،  البطولتني  في  مشاركته 
وبامليدالية   ،2017 لندن  دورة  بفضية 
بالدوحة،  العالم  بطولة  البرونزية خالل 
تاريخه،  فــي  مــرة  وألول  يفوز  أن  قبل 
العالم  بطولة  فــي  الذهبية  بامليدالية 

»يوجني 2022«.
ألعاب  لرياضة  تتويج  آخــر  ويرجع 
 ،2005 لسنة  الذهبية،  بامليدالية  القوى 
غريب  جواد  املغربي  العداء  فاز  أن  بعد 
بذهبية املاراتون في مونديال هيلسنكي.

كأس إفريقيا لألمم إناث

بعد التأهل لكأس العالم وإلى نهائي كأس إفريقيا

اللبؤات على مرمى حجر من تحطيم كل األرقام
للسيدات  الوطني  املنتخب  حقق 
بعد  مسبوق،  غير  تاريخيا  إنــجــازا 
تأهله ألول مرة في تاريخه لنهاية كأس 

إفريقيا لألمم التي يحتضنها املغرب.
ورقــة  كسب  ــى  إل ينضاف  إنــجــاز 
العالم،  كــأس  نهائيات  إلــى  التأهيل 
ليكون بذلك أول منتخب عربي يحقق 

هذا الحلم.
جاء  النهاية  إلى  اللبؤات  وصــول 
النيجيري  املــنــتــخــب  حــســاب  عــلــى 
أحسن  حاليا  يعتبر  ــذي  ال العتيد، 
تجربته  بــفــضــل  ــقــي  ــري إف منتخب 
الطويلة، وتمثيله للقارة اإلفريقية في 
املونديال خالل العديد من املناسبات، 
عزيمتهن  وبــفــضــل  ــؤات  ــب ــل ال لــكــن 
الجماهير  إسعاد  على  وإصــرارهــن 
انطالق  منذ  ساندتهن  التي  املغربية 
هذه البطولة، خاصة في هذه املباراة 
التاريخية التي تميزت بحضور غفير 
بمركب األمير موالي عبد هلل بالرباط،  
45 ألف متفرج( كان له أثر  )أكثر من 
كبير عليهن لتتمكن في نهاية املطاف 

مباراة  بعد  النهائي  إلى  العبور  من 
اإليجابي  بالتعادل  انتهت  مشوقة 
)1-1(، ليحتكم الفريقان إلى األشواط 
الترجيحية  والــضــربــات  اإلضــافــيــة، 
للبؤات  والتأهل  الفوز  أعطت  التي 

يوم  النهائي  في  سيواجهن  اللواتي 
التاسعة  الــســاعــة  على  السبت  غــد 
عبد هلل،  األمير موالي  بمركب  مساء، 

منتخب جنوب إفريقيا.
حظ سعيد للبؤات األطلس.

سباحة.. أنشطة ومنافسات عصبة جهة 
الدار البيضاء سطات في حلتها الجديدة
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هل تتسبب مصفاة »السامير« 
الحكــــومة ؟ فـــي سقـــوط 

االنتقال  وزيــرة  موقف  تغير  ملــاذا 
الطاقي والتنمية املستدامة بني األمس 
هاته  حكومية  أغلبية  وأي  واليوم؟ 
ونحن نقرأ في املواقع أن ))الوزيرة 
مشكل  سيناريوهات  تــدرس  بنعلي 
عبر  يهاجمها  وأخنوش  »السامير« 
بعض  إن  بل  منه((،  مقربة  جرائد 
مواجهة  في  الوزيرة  دعمت  املواقع 
))على  وقالت:  »الحملة«،  سمته  ما 
هذه  أمام  تصمد  أن  بنعلي  الوزيرة 
الحملة التي يقودها أصدقاء أخنوش 
آالف  مع  تجاوبت  أنها  ضدها ملجرد 
الدعوات التي تطالب بإعادة تشغيل 
املصفاة، ما سيمكن املغرب من جني 
حرمان  وبــالــتــالــي،  كــثــيــرة،  مغانم 
القطاع  على  تسيطر  التي  الشركات 
الــدراهــم..  مــن  باملاليير  أربـــاح  مــن 
األزمة  عز  في  بنعلي  تصريح  ويأتي 
التي يعيشها رئيس الحكومة بسبب 
بالرحيل  يطالبه  الــذي  »الهاشتاغ« 

بالوعود  إخالله  نتيجة  املنصب،  عن 
في  الفاحش  واالرتفاع  االنتخابية، 
ــواد  أســعــار املــحــروقــات، وبــاقــي امل
املصالح  تضارب  ووضع  األساسية، 
رئيسا  بصفته  فــيــه  يــوجــد  الـــذي 
نفس  فــي  أعــمــال  ورجـــل  للحكومة 

.)gil 24 الوقت(( )املصدر: موقع
إن  قالت  اإلعالمية  املصادر  نفس 
بنعلي تعاقب بسبب قولها للحقيقة، 
أن  سابق  وقت  في  صرحت  أن  بعد 
يكفي  ال  البترولية  املــواد  مخزون 
املعايير  بينما  يوما،   26 ملدة  سوى 
ستني  فــي  املــخــزون  تحدد  الدولية 

يوما.
»السامير«  محطة  تتحول  قد  هكذا 
إلى أحد أسباب انفراط عقد األغلبية 
تنتمي  بنعلي  فالوزيرة  الحالية، 
»الــبــام«  وزراء  وبعض  لـــ»الــبــام«، 
تنامي  مــع  ــم  رؤوســه يتحسسون 
الحكومة  لتعديل  السيناريوهات 

الحالية في أي وقت، لكن ما هو الحل 
وملاذا  »السامير«؟  ملحطة  بالنسبة 
باالستغالل  رهينا  امللف  هــذا  ظــل 

السياسي؟
»السامير«  ملصفاة  بالنسبة  الحل 
النقاشات  كــل  طــي  ويمكن  ســهــل، 
هذا  ترفض  الحكومة  لكن  بتأميمها، 
بدل  الشارع  مواجهة  وتفضل  الحل 
إذن،  يعني  فماذا  بتنزيله،  التسريع 
مقترح  لكل  الحكومي  الرفض  هــذا 
أو  »السامير«،  شركة  بتأميم  يتعلق 
املــحــروقــات)..(؟  ســوق  في  التدخل 
نقابية،  فعاليات  ))اعــتــبــرت  فقد 
مصفاة  تأميم  الحكومة  رفــض  أن 
منذ  االشتغال  عن  املتوقفة  املحمدية 
شهر غشت 2015، يفوت على املغرب 
الطاقية ووقف غالء  تأمني حاجياته 
يعرفها  الــتــي  املــحــروقــات  أســعــار 
أوضح  الــصــدد،  هــذا  وفــي  العالم.. 
العام  الــكــاتــب  اليماني،  الحسني 

البترول  لصناعات  الوطنية  للنقابة 
والغاز الطبيعي، أن رفض الحكومة 
القانونني املذكورين، يفوت  ملقترحي 
الفرصة على املغرب إلعادة  تشغيل 
البترول  لتخزين  سواء  »السامير«، 
أسعار  تنظيم  وإعــادة  تكريره،  أو 
املحروقات والحد من الغالء الحالي، 
وأضاف أن هذا األمر قد يفهم منه أنه 
تنتصر  الحكومة  بأن  أخرى  رسالة 
على  وتشجع  حاليا،  القائم  للواقع 
املزيد من ضرب االحتياطات األمنية 
بذلك  وهي  املجال،  هذا  في  للمغرب 
املفتوحة  األسعار  هذه  على  تشجع 
ال  التي  االحتماالت  كل  على  اليوم 
إطــار  فــي  أيــن ستصل  إلــى  نـــدري 
هو  مصدره  الذي  العاملي  االصطدام 
والغاز،  البترول  وأساسا  الطاقة، 
مقترح  رفــض  أن  اليماني،  وسجل 

القانونني املذكورين، إلى جانب 
تفويت  من  عنه  الحديث  تم  ما 

ــرة االنــتــقــال الــطــاقــي والــتــنــمــيــة  ــوزـي ســبــق لـ
على  المحسوبة  بنعلي،  ليلى  المستدامة، 
األمن  بأن  قالت  أن  والمعاصرة،  األصالة  حزب 
الطاقي للمغرب ليس في حاجة إلى مصفاة 
لتنفي ما صرحت  الوزيرة نفسها عادت مؤخرا  لكن  »السامير«، 
به سابقا، قائلة بأنه ))لم يسبق لها أن صرحت بأن المغرب ليس 

الــوزيــرة  إن  بــل  الــبــتــرول((،  لتكرير  المحطة  إلــى هــذه  فــي حاجة 
المستدامة  والتنمية  الطاقي  االنتقال  ))وزارة  أن  قالت  بنعلي 
إليجاد  واالقتصادية  التقنية  السيناريوهات  مختلف  حاليا  تدرس 
الحلول المناسبة أخذا بعين االعتبار مصالح الدولة واليد العاملة 
وسيتم  »الســامــيــر«،  مصفاة  تــوجــد  حيث  المحمدية  وســاكــنــة 

اإلعالن عن نتائجها في أقرب وقت ممكن((.

سعيد الريحاني إعــداد :

األبعاد الخطيرة لخرجات الوزيرة بنعلي 

إخباريتحليل 
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مصادرة  يعد  البالد،  على  للفرصة 
القوانني  تشريع  في  الــنــواب  لحق 
التي تخدم مصالح املغاربة، ويكرس 
من  جــدوى  ال  أنه  يقولون  من  دعــاة 
)املصدر:  والــبــرملــان..((  الحكومة 

موقع هسبريس/ 4 مارس 2022(.
واملسألة ال تقف عند هذا الحد، فقد 
نبهت  أن  »األسبوع«  لجريدة  سبق 
ــى الــتــواطــؤ الــحــاصــل بــني نــزار  إل
البركة وعبد اللطيف وهبي وحكومة 
مغربية  شركة  أحسن  ضد  أخنوش 
ــدد 28  ــوع / ع )الســامــيــر( )األســب
إعادة  وأن  سيما  ال   ،)2022 أبريل 
»السامير« كان ضمن  تشغيل محطة 
املطالب التي عبر عنها كل من حزب 
االستقالل وحزب األصالة واملعاصرة 
امللف  لكن  االنتخابية،  الحملة  إبان 
طوي مباشرة بعد نيل حصتهما من 

الحكومية. الكعكة 
وملاذا  املقترحات؟  هذه  مصير  ما 
سكت نزار البركة بمجرد نيله نصيبه 
جانب  ــى  إل الحكومية  الكعكة  مــن 
عزيز أخنوش في التجربة الحكومية 
شركة  أنصار  من  املكونة  الحالية، 
اآلخر،  الحليف  أن  طاملا  »السامير« 
وهو عبد اللطيف وهبي، األمني العام 
لحزب األصالة واملعاصرة، كان بدوره 
أحد الداعني إلى إعادة تشغيل محطة 
»الســامــيــر«، بــل إن فــريــق األصــالــة 
واملعاصرة بمجلس املستشارين كان 
يعتبر صفقة تفويت الشركة املذكورة 

من  بكثير  محاطة  فاشلة  »صفقة 
الشبهات« )تفاصيل أكثر: األسبوع/ 

عدد 28 أبريل 2022(.
أكثر من ذلك، فقد جعل حزب األصالة 

محطة  تشغيل  ــادة  إعـ واملــعــاصــرة 
»السامير« واحدا من عناوين حملته 
الدخول  إلى  قادته  التي  االنتخابية 
الصحافة  وكتبت  الــحــكــومــة،  فــي 

ــة  ــزب األصــال ــي: ))وعــــد حـ ــل مــا ي
االنتخابي  برنامجه  في  واملعاصرة 
االنتخابية  باالستحقاقات  الخاص 
على  بالعمل   ،2021 شتنبر   8 ليوم 
»السامير«  مصفاة  تشغيل  إعـــادة 
للمغرب،  الــطــاقــي  ــن  األمـ وضــمــان 
إحــداث  على  العمل  إلــى  باإلضافة 
هيئة رقابية تضبط مجال املحروقات 
الحزب  وأضاف  االحتكار،  ومحاربة 
فــي بــرنــامــجــه مــقــتــضــيــات أخــرى 
فـ))فيما  املــحــروقــات،  قطاع  حــول 
أجل  ومن  املحروقات،  بقطاع  يتعلق 
اقترح  للقطاع،  ومقنن  ناجع  تدبير 
حــزب األصــالــة واملــعــاصــرة تطوير 
من  البديل،  للوقود  العام  العرض 
ــغــاز  خـــالل الـــوقـــود الــعــضــوي وال
املسال  الطبيعي  والغاز  الطبيعي 
وغــاز  املضغوط  الطبيعي  والــغــاز 
ــدروجــني، زيـــادة  ــي ــه ــان وال ــروب ــب ال
النقل  تــطــويــر شــبــكــات  دعـــم  عــلــى 
ــكــتــرونــي )صــنــاعــة  الــعــمــومــي اإلل
كما  الحضري..(،  النقل  السيارات، 
ذاتــه،  االنتخابي  البرنامج  يقترح 
»السامير«  مصفاة  تشغيل  إعـــادة 
والتخزين  التكرير  نشاط  لتأمني 
الطاقي  االستقالل  لتقوية  باملغرب 
تنظيمية  هــيــئــة  ــق  وخــل ــا،  ــالدن ــب ل
مسـؤولة  للهيدروكاربورات  جديدة 
ومحاربة  الربح  هوامش  تقنني  عن 

ــاالت االحــتــكــار(( )املــصــدر:  ح
موقع العمق/ 30 غشت 2021(.

لماذا تغير موقف وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية 
المستدامة بين األمس واليوم؟ وأي أغلبية حكومية هاته 

ونحن نقرأ في المواقع أن ))الوزيرة بنعلي تدرس سيناريوهات 
مشكل »السامير« وأخنوش يهاجمها عبر جرائد مقربة منه((، 

بل إن بعض المواقع دعمت الوزيرة في مواجهة ما سمته 
»الحملة«، وقالت: ))على الوزيرة بنعلي أن تصمد أمام هذه 

الحملة التي يقودها أصدقاء أخنوش ضدها لمجرد أنها تجاوبت 
مع آالف الدعوات التي تطالب بإعادة تشغيل المصفاة..

بنعلي
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تحليل  إخباري

يتجه  العالم،  دول  بخالف  املغرب 
»الســامــيــر«،  مصفاة  عــن  للتخلي 
أخــرى  عربية  دول  توجهت  بينما 
تكرير  مصافي  في  االستثمار  نحو 
مع  بــشــراكــة  الحكومية  الــبــتــرول 
توفير  أجــل  مــن  الــخــاص،  القطاع 
االحتياجات الداخلية من املحروقات 
)الغازوال، البنزين، وقود الطائرات، 
وغيرها(، حيث تساهم هذه املصافي 
60 في املائة من  في توفير أكثر من 
خاصة  الداخلية،  السوق  متطلبات 
وذلك  واألردن،  والسودان  مصر  في 
بها  قامت  التي  االستثمارات  بفضل 
تكرير  قطاع  في  السابقة  الحكومات 
وحافظت  النفط  ومشتقات  البترول 
القطاع  مع  بشراكة  الــدولــة  عليها 

الخاص.
األقطار  ملنظمة  دراســـة  وحسب 
»أوابك«،  للبترول  املصدرة  العربية 
فــإن صــنــاعــة الــتــكــريــر فــي الــدول 
في  مهمة  تطورات  شهدت  العربية 
الــعــقــود املــاضــيــة فــي ظــل ارتــفــاع 
في  النفطية  املشتقات  على  الطلب 
وقــود  خــاصــة  املحلية،  ــواق  ــ األس
وذلك  والبنزين،  والغازوال  النقل، 
نتيجة النهضة االقتصادية وتنامي 
عدد من وسائل املواصالت في الدول 
إنشاء  قطاع  أن  مضيفة  العربية، 
مصافي النفط كان الهدف منه تلبية 
حاجة السوق املحلية لكل دولة، وفي 
بعض الحاالت، كانت الحكومة تلجأ 
في مناطق  إنشاء عدة مصافي  إلى 
متفرقة داخل الدولة الواحدة، وذلك 
املناطق من  تلك  تلبية حاجة  بهدف 
تكاليف  وتفادي  النفطية  املنتجات 

النقل.
الحسني  يقول  السياق،  هــذا  في 
اليماني، خبير في الطاقة والبترول، 
في  املوجودة  املصافي  ))جميع  أن 
للحكومة،  مملوكة  غالبيتها  العالم 
أو أنها تعمل بشراكة بني القطاعني 
العام والخاص، لهذا فالدول ملزمة 
بالتوفر على هذه املنشآت الحيوية 
من أجل توفير االحتياجات الداخلية 
واقتصادها((،  لشعوبها  بالنسبة 
البترولية  ))الطاقة  أن  إلى  مشيرا 
مفاصل  ثالثة  عبر  تأمينها  يجب 
أساسية: املفصل األول، عبر التوفر 
على املادة الخام التي يجب إنتاجها 
في البالد، و املفصل الثاني، املرور 
ــرول، واملــفــصــل  ــت ــب ــى تــكــريــر ال إلـ
النفطية،  املنتجات  تخزين  الثالث، 
الطاقي  األمــن  تحقيق  ألجــل  وذلــك 
إنشاء  تم  اإلطــار،  هذا  وفي  للبالد، 
بني  شراكة  عبر  »السامير«  مصفاة 

الدولة ومستثمر أجنبي((.
أن  الــيــمــانــي،  الخبير  ــاف  وأضــ
))جميع الدول تمتلك مصافي، سواء 
كانت منتجة للبترول أو غير منتجة، 
األوروبية  البلدان  ذلك  على  كمثال 
التكرير،  مصافي  على  تتوفر  التي 
ألنها تعتبر منشآت أساسية لتأمني 
اليوم  العالم  وأن  خاصة  الطاقة، 
ــادة  امل فــي  كبيرا  خصاصا  يــعــرف 
املــادة  في  آخــر  وخصاصا  األولــيــة 
الصافية بسبب تراجع االستثمارات 
إلى  أدى  مما  التكرير،  قطاع  فــي 
تكرير  غالء  ثم  الخام،  النفط  غالء 
))املغرب  مادة البترول(( مؤكدا أن 

اليوم يستورد ما بني 45 إلى 50 في 
املائة من منتجات البترول من الدول 
البحر  في  واملتواجدة  املنتجة  غير 
األبيض املتوسط، بمعنى أن البلدان 
التكريرية  بالصناعة  تهتم  التي 
مالية  وعائدات  مضافة  قيمة  تحقق 
على  وتحافظ  لها،  بالنسبة  مهمة 
شــراء  ــالل  خ مــن  الصعبة  العملة 
الصافية،  املادة  عوض  الخام  املادة 
بينما نجد املغرب يصرف 30 مليار 
الستيراد  الصعبة  العملة  من  درهم 
شراء  كلفة  تعادل  وهي  الــغــازوال، 

القمح سنويا((.
الــدول  استراتيجية  وبخصوص 
والتي  الطاقة،  مجال  في  العربية 
نقدمها على سبيل املثال، قال الحسني 
90 مليون  اليماني، أن مصر بلد الـ 
تتطلب  ســوق  على  تتوفر  نسمة، 
استهالكا كبيرا للطاقة، لذلك عملت 
الدولة على تأمني االستهالك املحلي 
خالل  مــن  البترولية،  الطاقة  مــن 
أو  املصافي  وبناء  التكرير  سياسة 
التخزين، وهذا ما كان املغرب يقوم 
به سابقا من إنتاج منتجات بترولية 
كانت  التي  »السامير«  مصفاة  من 

تزود دوال أخرى في إفريقيا جنوب 
النفط  على  ربما  تتوفر  الصحراء 
مسألة  التكرير  قطاع  ألن  الــخــام، 
احتياطي  على  للحفاظ  أساسية 
املــادة  شــراء  عند  الصعبة  العملة 
اقتصادية  فوائد  تحقيق  ثم  الخام، 

ومالية وتنموية في أي بالد.
فمصر مثال، تتوفر على 8 مصافي: 
مصفاة »مسطرد« في القاهرة تنتج 
مصفاة  يوميا،  برميل  ــف  أل  160
برميل  ــف  أل  100 تنتج  ــدور«  ــي »م
ألف   80 »العامرية«  مصفاة  يوميا، 
برميل يوميا، مصفاة »أسيوط« 90 
»طنطا«  مصفاة  يوميا،  برميل  ألف 
مصفاة  يــومــيــا،  بــرمــيــل  ألـــف   52
يوميا،  برميل  ألــف   16 »الــنــصــر« 
برميل  ألف   60 السويس  ومصفاة 
»اإلسكندرية  مصفاة  ثــم  يــومــيــا، 

املكس« بـ 14 ألف برميل يوميا.
أربــعــة  فلديها  الـــســـودان،  أمـــا 
)مصفاة  البترول  لتكرير  مصافي 
تسودان،  بور  مصفاة  الخرطوم، 
ــو جـــابـــرة، مــصــفــاة  ــ ــاة أب مــصــف
االحتياجات  توفر  حيث  األبيض(، 
النفطية،  املــواد  من  للبالد  املحلية 
ــة  ــوم ــحــك ــا ال ــوردهـ ــتـ ــي تـــسـ ــتـ الـ

وبعض  السعودية  من  السودانية 
بلدان الخليج.

عمان،  سلطنة  تمتلك  جهتها،  من 
منظمة  فــي  الــعــضــو  غــيــر  الــبــلــد 
في  األولـــى  مصفاتني:  ــك«  ــي »األوب
منطقة »مينا الفحل« )قدرة إنتاجية 
يوميا(،  برميل  آالف   105 بحوالي 
تنتج  »صحار«  منطقة  في  والثانية 
وتحقق  يــومــيــا،  برميل  ــف  أل  116
كافة  إنتاج  في  فائضا  املصفاتان 
الفائض  تصريف  ويتم  املنتجات، 
ــواق  ــ ــى األسـ ــ ــر إل ــصــدي ــت ــر ال ــب ع

الخارجية.
وغير بعيد عنا، تتوفر تونس على 
شركة »الستير« لصناعات التكرير، 
مقرها بوالية بنزرت، وهي مؤسسة 
عمومية تشرف منذ سنة 1999 على 
التونسية  السوق  حاجيات  توريد 
حيث  البترولية،  املنتوجات  مــن 
املحلية  املصفاة  إنتاج  طاقة  تبلغ 
فيما  سنويا،  برميل  مليون   1.7
الصغير  املغاربي  البلد  هذا  يتجه 
املصفاة،  في  توسعات  إجراء  نحو 
السنوي  إنتاجها  يبلغ  أن  من أجل 

2.3 مليون برميل.

المغرب بخالف دول العالم، يتجه للتخلي عن مصفاة »السامير«، بينما توجهت 
دول عربية أخرى نحو االستثمار في مصافي تكرير البترول الحكومية بشراكة 

مع القطاع الخاص، من أجل توفير االحتياجات الداخلية من المحروقات )الغازوال، 
البنزين، وقود الطائرات، وغيرها(، حيث تساهم هذه المصافي في توفير أكثر 

من 60 في المائة من متطلبات السوق الداخلية، وذلك بفضل االستثمارات 
التي قامت بها الحكومات السابقة في قطاع تكرير البترول ومشتقات النفط 

وحافظت عليها الدولة بشراكة مع القطاع الخاص. 

متظاهرون يطالبون بإعادة فتح مصفاة »السامير«



ومالمـــح  الفلسطيـــنية  القضـــية 
السياسـة األمريكـية في الشـرق األوسـط

الــدول  وضعت  الخمسينات  فمنذ 
ــا أمــريــكــا  ــهـ ــة وعـــلـــى رأسـ ــي ــرب ــغ ال
تواكب  أمنية  ترتيبات  وبريطانيا، 
األوسط،  الشرق  منطقة  في  مصالحها 
لكنها  عسكرية،  أحالف  شكل  اتخذت 
رغم  رافضة  شعبية  بقوى  اصطدمت 
للقضية  خائنة  عربية  أنظمة  تحالف 
وما  العربية،  وللوحدة  الفلسطينية 
في  شعبي  رفــض  من  اليوم  نشاهده 
وبــاقــي  وســوريــا  والــيــمــن  فلسطني 
للسياسة  العربية  الدول  في  الشعوب 
السيطرة  إلـــى  الــرامــيــة  األمــريــكــيــة 
واملــقــصــود  بكاملها،  املنطقة  عــلــى 
املنطقة  فــي  األمــريــكــي  الــتــواجــد  مــن 
الخليج  دول  على  الطوق  ضــرب  هو 
ــران والـــعـــراق والــيــمــن،  ــ وخــاصــة إي
املنطقة،  في  دور  أي  لعب  من  ملنعها 
ثابتة  حقيقة  عنها  تغيب  أمريكا  لكن 
وسرقة  املنطقة  دول  حصار  أن  وهي 
مكلفا،  سيكون  البترولية  خيراتها 
دول  من  كثير  في  تدخالتها  أن  حيث 
ومادية  بشرية  خسائر  كلفتها  العالم 
حقوقية  منظمات  واجهتها  جسيمة 
وشعبية في العالم وفي أمريكا نفسها 

للتدخل  رافــضــة  قوية  باحتجاجات 
أثناء  وقــع  كما  األمريكي  العسكري 
الرئيس  ــدام  وإع العراق  في  التدخل 
تبرر  أمريكا  وكــانــت  حسني،  ــدام  ص
بمنعه  العراق  في  العسكري  تدخلها 
من امتالك األسلحة النووية ومحاربة 
التدخل  أن ذلك  الحقيقة  لكن  اإلرهاب، 
العراق  قـــدرات  إضــعــاف  بهدف  كــان 
أمن  وحماية  واالقتصادية  العسكرية 
وضع  إلى  يهدف  كان  كما  إسرائيل، 
اليد على ثروة العراق النفطية الهائلة 
ــي شــركــات نفط  ــرف مــســؤول مــن طـ
مجموعة  بينها  مــن  كبيرة  أمريكية 
نائب  كان  التي  النفطية«  »هاليبرتون 
الرئيس األمريكي ديك تشيني، يتولى 
وزارة  أن  ذلك،  على  والدليل  إدارتها، 
النفط  شركة  منحت  األمريكية  الدفاع 
األمريكية عقدين مختلفني: األول بسبع 
التحتية  البنى  إلعادة  دوالر  مليارات 
باملنتجات  والتزويد  العراقية  النفطية 
والثاني  العراق،  في  املكررة  النفطية 
لتقديم دعم لوجستي للقوات األمريكية 
الوسطى  وآسيا  األوســط  الشرق  في 
أكدت  كما  دوالر،  مليارات   8.6 بقيمة 
وثائق سرية حكومية بريطانية وجود 
ومؤسسات  شركات  بني  قوية  عالقة 
ــعــراق،  ال غـــزو  عملية  وبـــني  نفطية 
وقالت أن خططا الستغالل االحتياطي 
مناقشتها  تــمــت  الــعــراقــي  النفطي 
كبريات  بني  حكوميني  مسؤولني  بني 
وخاصة  العاملية،  النفطية  الشركات 
قبل  »شــال«  شركة  منها  البريطانية 
عام من تاريخ غزو العراق، وهذا يدل 
على أن التخطيط للغزو العسكري كان 
الكبرى،  البترول  شركات  بمشاركة 
الشركات  أن  سرية  وثــائــق  وكشفت 
من  حصتها  لها  ستكون  البريطانية 
االحتياطات العراقية الهائلة من النفط 
التزامها سياسيا، وذلك  والغاز مقابل 
ستقوم  الــذي  الــدور  على  لها  مكافأة 
النظام  إلسقاط  عسكريا  بريطانيا  به 
بأفالم  تذكرنا  العملية  وهذه  العراقي، 
»رعاة البقر« الذين يتفقون على سرقة 
ونهب مؤسسة بنكية القتسام الغنيمة 
األســف،  مــع  ــعــدوان،  ال وهــذا  بينهم، 
شارك فيه بعض الحكام العرب اعتقادا 
يهدد  الرئيس صدام حسني  بأن  منهم 
مطلع  وفي  املنطقة،  في  والسلم  األمن 
جــورج  الرئيس  أعلن   ،2003 يناير 
بوش أن بالده جاهزة وعلى استعداد 
إذا رفض  العراق  للتدخل في  عسكريا 
الشامل  الــدمــار  أسلحة  نــزع  الــعــراق 
أمريكا  تكون  وبــذلــك  يملكها،  التي 
العراق  على  عدوانها  في  خدعت  قد 
هذا  لغزو  استخدمتها  دولــة  عشرين 
املعارضة  قوى  إلى  باإلضافة  البلد، 

بكردستان التابعة للحزبني الرئيسيني 
والتنظيمات  العراقية  »البشمركة« 
الشيعية  واألحــزاب  باملهجر،  املقيمة 
في  تعيش  وشــخــصــيــات  ــة،  ــالجــئ ال
أوروبــا. كل هذا من أجل حبك خيوط 
على  الشرعية  إلضفاء  الغزو  عملية 
عملية عسكرية غير شرعية تم تنفيذها 
الغزو  لكن  األمن،  مجلس  موافقة  دون 
على  قــام  ــذي  ال األمريكي  العسكري 
أساس أن العراق يهدد دول املنطقة عن 
طريق أسلحة الدمار الشامل، ما هو إال 
أمريكا  سيطرة  هدفها  وخدعة  ذريعة 
والغاز  النفط  منابع  على  وحلفائها 
العراقي، وأمريكا التي اتهمت العراق 
نفسها  هــي  نــوويــة  أسلحة  بــإنــتــاج 
النووية  أسلحتها  طــورت  دولــة  أول 
املدى  بعيدة  األسلحة  إيصال  وأنظمة 
نووية  تجربة   1000 من  أكثر  وأجرت 
دوالر  تريليون   8.75 من  أكثر  وأنفقت 
واستعملت  النووية،  األسلحة  لتطوير 
طريق  عن  عديدة  دوال  ودمرت  العنف 
التدخل العسكري في كوبا وغواتيماال 
وأفغانستان  وكامبوديا  والدومينكان 
وهايتي،  وروانــدا  والصومال  وليبيا 
ودوال أخرى ذات سيادة، وكان التدخل 
بتأييد  العراق  العسكري األمريكي في 
الخليجية  العربية  ــدول  ال بعض  من 
من   7 للمادة  خالفا  ألمريكا  التابعة 
تسمح  الــتــي  املــتــحــدة  األمـــم  ميثاق 
باتخاذ تدابير زجرية كلما وقع تهديد 

لألمن والسلم الدوليني.
فأمريكا التي اتهمت العراق بامتالك 
أسلحة الدمار الشامل هي نفسها التي 
70000 رأس نووي منذ سنة  أنتجت 
1945 استعدادا لهجوم نووي محتمل، 
شمال  حلف  قـــوات  فــإن  وللتذكير، 
الحرب  أثناء  أمريكا،  بقيادة  األطلسي 
القصف  استخدمت  الثانية،  العاملية 
ذهب  واملــدنــيــني  املـــدن  على  الــجــوي 
ونصف  مليونني  مــن  أكــثــر  ضحيته 
رهيبة  مجازر  وارتكبت  قتيل،  املليون 
بشعة  حــرب  وجرائم  اإلنسانية  ضد 
وقتل األسرى في أملانيا واليابان، ولم 
يتم التحقيق فيها إلى يومنا هذا، وقد 
»معركة  كتاب  مثل  دراســـات  أكدتها 
أمريكا  وكانت  داي«،  دي-  نورماندي 
تنظر إلى أسرى الحرب على أنهم غير 
آدميني، وبلغ عدد قتلى جرائم الحرب 
لدى  واملوثقة  أمريكا  ارتكبتها  التي 
»ماي  مجزرة  ضمنها  من  البنتاغون 
ماي« في الفيتنام الجنوبية، 504347 
واألطفال  النساء  من  أغلبهم  مدني 
السالح  استخدمت  حيث  ــاء،  ــري األب
البرتقالي  الكيماوي  والرش  النووي 
وحــرق  لتدمير  واألخــضــر  واألزرق 

وإتالف البشر والحقول والقرى.  

أشهر  الفلسطينية  القضية  وتعتبر 
فيها  لعبت  الــتــي  الــقــضــايــا  ــرز  ــ وأب
والــدول  األمريكية  املتحدة  الــواليــات 
اإلنسان  حقوق  متزعمة  ــة  ــي األوروب
إذ  خبيثا،  شيطانيا  دورا  العالم،  في 
من  بأكمله  شعب  اقتالع  في  ساهمت 
التاريخ  فــي  ــرة  م ألول  ربــمــا  أرضـــه 
صهيوني  كيان  محله  ليحل  الحديث، 
جميع  من  فلسطني  أرض  على  تهافت 
الحركة  لدعوة  امتثاال  العالم  أنحاء 
التوسعية  العنصرية  الصهيونية 
هيرتزل،  تــيــودور  مؤسسها  بزعامة 

املهندس واألب الروحي للصهيونية.
 ،1948 عــام  املتحدة  األمــم  فبميالد 
ساندت أمريكا الصهاينة على احتالل 
فلسطني  مــن  كبيرة  ــزاء  وأجـ الــقــدس 
فيها،  لليهود  مــزعــوم  حــق  بــدعــوى 
وبعثت الجمعية العامة لألمم املتحدة 
السكان  رأي  الستطالع  خاصة  لجنة 
أمريكا  من  وبضغط  املوقف،  لتقدير 
وضعت الحركة الصهيونية ما يسمى 
إلى  فلسطني  لتقسيم  أكثرية«  بـ»خطة 
وتدويل  يهودية  ــة  ودول عربية  دولــة 
إسرائيل  إدانــة  ورغــم  القدس،  مدينة 
ــن  ــي مــجــلــس األم ــرات ف ــ ــرات امل ــش ع
وآالف املرات في لجان الهدنة، بسبب 
الشعب  ضد  املستمر  العدوان  أعمال 
الفلسطيني، إال أن األمم املتحدة دوما 
اإلسرائيلي،  العدوان  إدانة  عن  تعجز 
وظلت أمريكا تدعم إسرائيل وتساندها 
إلى  واقتصاديا  وسياسيا  عسكريا 

يومنا هذا..
الــغــربــيــة  ــــدول  الـ أن  نــنــســى  وال 
اإلنسان  حقوق  إعــالن  أصــدرت  التي 
التي احتلت  1789، هي  واملواطن عام 
مصر بقيادة نابليون، وقسموا الوطن 
العربي إلى دويالت مصطنعة صغيرة 
ولتسهيل  العربية  القدرات  إلضعاف 
عملية نهب وسرقة خيراتها الطبيعية 
كذلك  ننسى  وال  والغاز،  النفط  أهمها 
أصدرت  التي  املتحدة  األمم  هيئة  أن 
ــالن الــعــاملــي لــحــقــوق اإلنــســان  ــ اإلع
إسرائيل  بدولة  اعترفت   ،1948 عــام 
في  الفلسطيني  الشعب  حق  وأنكرت 
اليوم  تتزعم  التي  وأمريكا  الوجود، 
الدفاع عن أوكرانيا التي كانت حقيقة 
هي  السوفياتي،  االتــحــاد  مــن  جــزء 
 5 الصهيوني  بالكيان  اعترفت  التي 
في  إسرائيل  قيام  إعــالن  بعد  دقائق 
14 ماي 1948، وكانت سببا في النكبة 
منتهكة بذلك العرف الدولي بخصوص 
وأمريكا  الجديدة،  بالدول  االعتراف 
لحق  روسيا  استعمال  أزعجها  التي 
»الفيتو« داخل مجلس األمن، هي التي 
املرات  عشرات  الحق  هذا  استعملت 
لعرقلة قراراته الصادرة ضد إسرائيل، 

كما ظهر تواطؤها مع إسرائيل عندما 
صدور   1948 مــارس   19 في  عارضت 
اتخاذ  يتضمن  األمن  مجلس  عن  قرار 
حقوق  لضمان  التنفيذية  اإلجــراءات 
سياسة  ضــد  الفلسطيني  الــشــعــب 
 ،1967 يونيو   5 حرب  أثناء  التوسع 
فأعلنت أمريكا عن مساندتها إلسرائيل 
تبدأ  لكي  األخضر  الضوء  وأعطتها 
أمام  كلينتون  الرئيس  وقــال  الحرب 
أكتوبر   27 في  اإلسرائيلي  الكنيست 
وأمريكا  رحلتنا  هي  »رحلتكم   :1994

إلى جانبكم اآلن وعلى الدوام«. 
وتقوم السياسة األمريكية في منطقة 
الشرق األوسط والخليج العربي، على 
لعب  من  عربية  ــة  دول أي  ومنع  عــزل 
حتى  عسكري،  أو  سياسي  دور  أي 
والبقاء  املتفوقة  هي  إسرائيل  تبقى 
اتفاقية  حسب  املرسومة  الحدود  على 
»سايكس بيكو« املشؤومة التي قسمت 
دويالت مصطنعة،  إلى  العربي  الوطن 
ــا وســيــاســيــا  ــري ــســك إلضــعــافــهــا ع
مرتعا  ــا  دوم وإلبقائها  واقتصاديا، 
للشركات األمريكية واألوروبية، وكانت 
إسرائيل - منذ نشأتها - تسعى بشتى 
عالقات  تقيم  كــي  والــوســائــل  السبل 
واإلسالمية،  العربية  الدول  مع  علنية 
أجل  من  بل  التعاون،  أجــل  من  ليس 
سياسيا  عليها  والسيطرة  احتوائها 
التغيرات  ذلك  في  مستغلة  واقتصاديا 
توقيع  بعد  والعاملية، خاصة  اإلقليمية 
مصر واألردن التفاقيتي »كامب ديفيد« 
 ،1994 عام  عربة«  و»وادي   1977 عام 
ومما شجع إسرائيل على التطبيع هو 
دول  وصــراع  مركزية،  أنظمة  تساقط 
جعلها  الذي  األمر  إيــران،  مع  الخليج 
في  هــي  دبــلــومــاســيــة  ــمــارا  ث تحصد 
الحقيقة اتفاقات تطبيع مع بعض دول 
زيارة  تأتي  االتجاه  هذا  وفي  الخليج، 
جو بايدن إلى املنطقة العربية، لتثبيت 
أقدام أمريكا في املنطقة بعد اهتزازات 
العالقات  على  سلبي  أثــر  لها  كــان 
تسعى  ال  وهي  الخليجية،  األمريكية 
والدفاع  ديمقراطية  أنظمة  إقامة  إلى 
من  بل  تزعم،  كما  اإلنسان  حقوق  عن 
أجل حماية مصالح أمريكا االقتصادية 
برعاية إسرائيل، حارسها  والسياسية 
الرئيس  وظــل  العربية،  املنطقة  فــي 
السابق دونالد ترامب يدافع عن اململكة 
استمرار  عن  تساءل  لكنه  السعودية 
أمريكا في الدفاع عن النفط السعودي 
اآلسيوية  ــدول  وال للصني  يباع  الــذي 
التفكير  وبدأ  وأوروبا،  ألمريكا  وليس 
في إعادة النظر في األموال التي تنفق 
والجنود الذين تذهب أرواحهم للدفاع 
القيم  مع  تتوافق  ال  دينية  مملكة  عن 

األمريكية.  

منذ نكبة 1948 والسياسة 
األمريكية في الشرق األوسط 

تقوم على مبدأ مساندة 
إسرائيل ودعمها عسكريا 

وسياسيا واقتصاديا، وهي 
واثقة من أنها قادرة على 

السيطرة على الوضع الحالي 
الذي تسيطر فيه إسرائيل على 

األراضي الفلسطينية واحتواء 
الدول المجاورة عن طريق 

التطبيع، كما أن سقوط االتحاد 
السوفياتي وانهيار الكتلة 

الشرقية أبرز سيطرة أمريكا 
وانفرادها بزعامة العالم، األمر 

الذي أتاح لها فرصة التدخل 
العسكري في العديد من الدول 

في أمريكا الالتينية وآسيا 
وإفريقيا، للحفاظ على مصالحها 

والسياسية  االستراتيجية 
واالقتصادية، وفي هذا االتجاه، 
تأتي زيارة الرئيس األمريكي جو 

بايدن إلى المنطقة بعد فترة من 
الجمود، ومحاولة منها السترجاع 

زعامتها لقطب النظام العالمي 
األوحد وهي التي كانت زعيمة 

االئتالف الدولي المنتصر في 
حرب الخليج، لحماية مصالحها 

المرتبطة بالنفط وضمان وصول 
إمداداته إلى الدول الصناعية 

المتقدمة من دون انقطاع، 
خاصة في ظل الحرب الروسية 

األوكرانية التي تسببت في أزمة 
الطاقة والغذاء..

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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ما يجري  
ويدور

 في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

ــدة عن  ــؤكـ تــســريــبــات غــيــر مـ
ــدال،  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة تـــنـــقـــيـــات واسـ ــ ــركـ ــ حـ
وإحـــالـــة عــلــى املــجــلــس الــتــأديــبــي 
تربك حسابات العديد من رجال 
الــســلــطــة بــجــهــة الــشــمــال، حيث 
وال  األنــظــار  بعضهم عن  اختفى 
يف  عملهم  مقرات  أقدامهم  تطأ 
انــتــظــار الــائــحــة الــتــي لــم تفرج 
لكن  بــعــد،  الــداخــلــيــة  وزارة  عنها 
العديد  النتشار  الباب  فتح  هــذا 
مــــن الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة بــســبــب 
ــؤولــــن عــن  ــســ تــــراجــــع هـــــــؤالء املــ

تأدية مهامهم.

ــكــــي الــــعــــديــــد مــن  ــ ــت ــشــ ــ ي
حافالت  عدد  قلة  من  املواطنني 
حيث  بــتــطــوان،  العمومي  النقل 
محطات  يف  لساعات  ينتظرون 
تتأخر  الــتــي  ــالت،  تــوقــف احلــاف
األخير  يف  لتأتي  موعدها،  عــن 
تتوقف،  وال  آخــرهــا  عــن  ممتلئة 
ممــا يــطــرح الــتــســاؤل حـــول دور 
التابعة  واملــراقــبــة  التتبع  جلــنــة 
لتطوان،  احلــضــريــة  للجماعات 
ــروض عــلــيــهــا  ــ ــف ــ ــن امل ــ ــي م ــ ــت ــ وال
اخلروج للميدان من أجل مراقبة 
من  للساكنة  املقدمة  اخلــدمــات 
تدبير  لها  املفوض  الشركة  طرف 

قطاع النقل العمومي.

يسجل غياب مستمر لرئيس 
اجلــــمــــاعــــة الـــتـــرابـــيـــة اخلــمــيــس 
الفحص  لعمالة  التابعة  أجنــرة 
أجنــــرة، ممـــا يــعــطــل الــعــديــد من 
الساكنة  بها  تتقدم  التي  امللفات 

للجماعة من أجل النظر فيها.

تعثر مشاريع تأهيل المدينة العتيقة بسال

اختـناق مروري وأزمة نقل في عمالتي تطوان والمضيق - الفنيدق
عملية  من  ونصف  سنتني  بعد 
وكان  العالم  عرفها  التي  اإلغــاق 
الحدود  قائمة إغاق  املغرب ضمن 
املــدن  بــني  التنقل  ومنع  خارجيا 
فيروس  انــتــشــار  بسبب  داخــلــيــا 
خنق  في  تسببت  التي  »كورونا«، 
من  يتمكنوا  لــم  الــذيــن  املــغــاربــة 
االستمتاع بعطلتهم الصيفية خال 
اآلالف  املاضيتني، يستعد  السنتني 
من املغاربة داخل املغرب وخارجه، 
من  الشمالية  املــدن  نحو  للتوجه 
واالستمتاع  عطلتهم  قضاء  أجــل 
احتالها،  رغم  الجميلة  بشواطئها 
الذين  »البلطجية«  طرف  من  ســواء 
من  االستغال  رخص  من  استفادوا 
طرف الجماعات، أو أصحاب اإلقامات 

يسيجون  بدورهم  والذين  السكنية 
املواطنني  ويحرمون  الشواطئ  هذه 
زيادة  خاص،  ملك  أنها  بدعوة  منها 
على هذا، بدأت كل من عمالتي تطوان 
هذه  تشهدان  الفنيدق،  ـ  واملضيق 
األيام، أزمة خانقة في مجال النقل 
بسبب قلة حافات النقل العمومي، 
التي يتم ملؤها من نقطة االنطاق 
الــوقــوف  عــن  لتمتنع  بالفنيدق، 
على  املمتدة  الحافات  بمحطات 
من   16 رقم  الدائرية  الطريق  طول 
يظل  حيث  تــطــوان،  إلــى  الفنيدق 
في  بالطريق  عالقون  املواطنون 
انتظار وسائل النقل العمومي، مما 
الفرص  مستغلي  من  بالعديد  دفع 
للرفع من تسعيرة سيارات األجرة، 

من  محددة  تسعيرة  وجود  لعدم 
وكل  املــســؤولــة،  الجهات  طــرف 
خاصة  تسعيرة  يخصص  سائق 
موسم  في  االستفادة  أجل  من  به 
الصيف الذي يعرف حركة دؤوبة، 
وجني أرباح إضافية على حساب 
ــذيــن يــدخــلــون في  املــواطــنــني ال
إلى  الوصول  أجل  من  صراعات 
وسائل النقل لتقلهم إلى وجهتهم، 
مما يجعل كبار السن ضحية هذه 
ناهيك  والعشوائية،  الفوضى 
الغذائية،  املواد  ثمن  ارتفاع  عن 
الدكاكني  أصحاب  يستغل  حيث 
هذا  الخفيفة  األكـــات  ومــحــات 
املوسم، للرفع من أرباحهم وكأنك 

في أوروبا وليس شمال املغرب.

السلطات  صمت  ســاهــم  ــد  وق
هذه  وتزايد  انتشار  في  املعنية 
الظواهر السلبية التي تؤثر على 
تعتمد  الــذي  السياحي  املــجــال 
كاملضيق  الساحلية  املــدن  عليه 
غياب  بسبب  ومارتيل،  والفنيدق 
التابعة  ــواء  سـ ــة،  ــب املــراق لــجــن 
أجل  مــن  الجماعة،  أو  للعمالة 
املــواد  األســعــار ومــراقــبــة  ضبط 
واملنتهية  ــفــاســدة  ال الــغــذائــيــة 
ــي يــتــم إخــفــاء  ــت الــصــاحــيــة ال
بيعها  وإعـــــــادة  صــاحــيــتــهــا 
هذه  يقصدون  الذين  للمواطنني 
بعطلة  االستمتاع  أجل  من  املدن 
أنفسهم  يجدون  لكنهم  الصيف، 

أمام جحيم ال يطاق.

ظاهرة المختلين عقليا تفسد أجواء الصيف في الشمال
انتشارا  الشمالية  املــدن  من  العديد  تعرف 
مخيفا للمختلني عقليا والذين يجوبون الشوارع 
حيث  املواطنني،  سامة  مهددين  وعرضا  طوال 
تصدر منهم أفعال غير محسوبة العواقب تكون 
في بعض األحيان بالضرب والرشق بالحجارة، 
يتعرضون  املتشردين  هؤالء  من  العديد  أن  كما 
املراهقني، وبعضهم  العتداءات من طرف بعض 
التي  ــة  ــزري امل ــروف  ــظ ال بسبب  حتفه  يلقى 

يعيشونها في الشوارع.
وبسبب تزايد هذه الظاهرة التي صارت تقلق 
الذين  األجانب  أو  املغاربة  ســواء  املواطنني، 
السياحة،  أجــل  من  الشمالية  املــدن  يقصدون 
تجاه  ــا  ودوره املعنية  الجهات  غياب  وأيضا 
من  العديد  أن  كما  املواطنني،  من  الفئة  هــذه 
مستشفيات األمراض العقلية ال تستقبلهم، مما 
املختلني  عدد  زيــادة  في  مباشر  بشكل  يساهم 
)بهذا  الشوارع،  في  النفسيني  واملرضى  عقليا 
بالجماعة  عضو  نــائــب  تــقــدم  الــخــصــوص(، 
اإلقليم  عامل  إلــى  بشكاية  ــوزان،  لـ الترابية 

على  األســبــوع  )تــتــوفــر 
يطالبه  مــنــهــا(  نــســخــة 
العاجل  بالتدخل  فيها 
املفروض  الحصار  لرفع 
بسبب  الــســاكــنــة  عــلــى 
املختلني  هــؤالء  انتشار 
ــى  واعــــتــــدائــــهــــم عــل
املــواطــنــني بــالــشــوارع، 
حيث يقول في رسالته، 
تـــدخـــل  غــــيــــاب  أن 
الجهات املعنية زاد من 
استفحال هذه الظاهرة 
التي تشكل خطرا على 

حياة وسامة املواطنني، 
التدخل  أجل  من  اإلقليم  عامل  يناشد  ولهذا 

يقلق  الذي  املوضوع  لهذا  حد  لوضع  العاجل 
ساكنة املنطقة.

هذا، ويطالب العديد من املواطنني الجهات 

ــى  ــلـ ــة وعـ ــ ــي ــ ــن ــ ــع ــ امل
وزارة  ــم  ــ ــهـ ــ رأسـ
ووزارة  ــة  ــح ــص ال
بالتدخل  الداخلية، 
ــن أجــل  الــعــاجــل مـ
املراقبة  لجن  إيــفــاد 
لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
باألمراض  املختصة 
تعرف  التي  العقلية، 
وعشوائية  خــروقــات 
ــاب األدويــــــــة  ــ ــيـ ــ وغـ
ــة بـــهـــؤالء  ــايـ ــنـ ــعـ والـ
توجد  كــمــا  املـــرضـــى، 
بــعــض املــســتــشــفــيــات 
تمتنع  الشمال  بجهة 
مما  اســتــقــبــالــهــم،  عــن 
يدفع بالسلطة املعنية إلى االمتناع عن جمعهم 
يدخل  ال  التي  املستشفيات  لهذه  وتوجيههم 

إليها إال من له قريب أو وسيط)..(. 

أزمور

األسبــوع

العتيقة  املدينة  تأهيل  عملية  زالت  ال 
عملية  تأخر  بسبب  تعثرا  تعرف  لسا 
كانت  ــتــي  ال ــات  ــاحـ واإلصـ الــتــرمــيــم 
تعرفها، مما وضع منتخبني ومسؤولني 
الرباط  جهة  والــي  مع  حرج  وضع  في 

سا.
إلــى  تنبيها  الـــواليـــة  وجــهــت  ــد  وقـ
تأهيل  مشروع  على  املشرفة  الجهات 
في  اإلســراع  أجل  من  العتيقة،  املدينة 
منذ سنوات، خاصة  املبرمجة  املشاريع 
واملعماري  التاريخي  بالتراث  املتعلقة 
واألسوار القديمة واألبواب، وغيرها من 
املرافق العمومية داخل املدينة القديمة.

اليعقوبي  محمد  للوالي  سبق  كما 
العتيقة  املــديــنــة  ــى  إل ــارة  ــزي ب ــام  ق أن 
بعض  تعرفه  الذي  التأخير  على  ووقف 
املشاريع، وأعطى توجيهات وماحظات 
على  العمل  بــضــرورة  املسؤولني  إلــى 
املشاريع  استكمال  فــي  قــدمــا  املــضــي 
وأن  خاصة  إنجازها،  وتيرة  وتسريع 
أن  املــفــروض  مــن  كــان  البرامج  بعض 

تنتهي في السنة املاضية.
جمعيات  وجهت  أخــرى،  جهة  ومــن 

املنتخبني  إلى  انتقادات  املدني  املجتمع 
تباطؤ  بسبب  املحليني،  واملــســؤولــني 
واملتعلقة  العتيقة،  املدينة  تأهيل  عملية 
باملباني القديمة األثرية واألزقة وتجديد 
والنهوض  الصحي،  الــصــرف  قــنــوات 
وفق  وذلك  والطرقات،  التحتية  بالبنية 
امللك  أمام  وقعت  التي  التأهيل  اتفاقية 
ترميم  إلــى  تهدف  والتي   ،2018 سنة 
ترميم  عبر  القديمة  املدينة  وتأهيل 

الكبرى  واألبـــواب  واألبـــراج  ــوار  األسـ
وفق  العمومية  واملساحات  والنافورات 
إلى   2019 من  املمتد  التأهيل  برنامج 
2023، والذي يرتكز على أربعة محاور 
تهيئة  التحتية،  البنية  تأهيل  رئيسية: 
واألزقــة،  والشوارع  السيارات  مواقف 
والساحات،  العمومية  الحدائق  تهيئة 
باملاء  الخاصة  الربط  شبكات  وتأهيل 

والتطهير والكهرباء.

اختفاء غامض لتجهيزات وآالت 
موسيقية من مركب ثقافي بأزمور

شكيب جالل

بالرغم من املجهودات املبذولة ألجل النهوض باملركب 
قام  وبعدما  أزمور،  بمدينة  العروي«  هلل  »عبد  الثقافي 
رئيس املجلس البلدي بتوفير تجهيزات وآالت موسيقية 
للمركب خال واليته السابقة، لفائدة شباب املدينة إلبراز 
فيهم  بمن  الجميع  فوجئ  والثقافية،  الفنية  مواهبهم 
مبالغ  عليها  صرفت  التي  اآلالت  هذه  باختفاء  الرئيس 

كبيرة من مالية املجلس البلدي.
بالشأن  النهوض  أجــل  من  تبذل  التي  الجهود  فكل 
بأشخاص  تصطدم  ــور،  أزم مدينة  في  والفني  الثقافي 
لها  عاقة  ال  مشينة  بسلوكات  يقومون  الضمير  عديمي 
ومؤلفات  كتب  تعرضت  أن  سبق  حيث  الثقافية،  بالقيم 
البلدية  لخزانة  أهداها  العروي  هلل  عبد  املغربي  للمفكر 
كبيرة  استفهام  عامة  يطرح  مما  للسرقة،   1994 سنة 
عما يقع، وكيف يعقل أن يتحول فنان أو فاعل في املجال 
أن  رغم  املوسيقية،  اآلالت  أو  للكتب  سارق  إلى  الثقافي 
الجماعية  االستفادة  هو  املعدات  هذه  توفير  من  الغرض 

للشباب والجمعيات واملنشطني؟
الفعاليات عن استيائها من  العديد من  وقد عبرت 
الثقافي، بسبب  املركب  عليها  التي أصبح  الوضعية 
ثقافية  مؤسسة  سرقة  في  واملتمثلة  املشينة  األعمال 
شباب  لفائدة  والتأطير  للتعلم  فضاء  توفر  عمومية 

وأطفال املؤسسات التعليمية.
أما رئيس املجلس البلدي، فقد رفض - في تصريح 
صحفي - اتهام أي طرف بخصوص اختفاء تجهيزات 
بمعدات  تجهيزه  بإعادة  وعد  لكنه  الثقافي،  املركب 
باملدينة،  الثقافي  النشاط  استمرارية  أخرى، لضمان 
التجهيزات  وحماية  املراقبة  تشديد  يتطلب  مما 
واملعدات التي يتوفر عليها املركب الثقافي »عبد هلل 

العروي« من السرقة والضياع.

سال
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كواليس  جهوية

إقصاء جمعيات من االستفادة من برنامج »أوراش«
القنيطرة

بجهة  السدود  تنذر مؤشرات مخزون 
ســــوس مـــاســـة بـــالـــكـــارثـــة، إذ وصـــلـــت كــمــيــة 
ــاه املـــخـــزنـــة يف الــــســــدود املــــوزعــــة عــلــى  ــيــ املــ
ــايـــة يـــوم  ــي لــلــجــهــة، إلــــى غـ ــرابـ ــتـ املـــجـــال الـ
 13.7 بلغت  مـــلء  نسبة  املــاضــي،  اخلــمــيــس 
يف املـــائـــة، وحــســب تــقــريــر لــوكــالــة احلــوض 
املــائــي لــســوس مــاســة، فــإن احلــجــم احلالي 
لــســد املــخــتــار الــســوســي وســد أولـــوز بإقليم 
8.3 ماليني  الــتــوالــي:  بلغا على  تــارودانــت، 
متر مكعب بنسبة ملء تصل 21.1 يف املائة، 
يف   21.8 بنسبة  مكعب  مــتــر  مــلــيــون  و19.4 
ــوالي عــبــد اهلل  ــ ــد مـ ــائــــة، فــيــمــا ســجــل سـ املــ
متر  مليون   14.5 إداوتــنــان،  أكــاديــر  بعمالة 

مكعب بنسبة ملء 16 يف املائة.

ضــبــط رئــيــس جــمــاعــة بــإقــلــيــم طاطا 
الــريــاضــيــات يف  وهــو يغش يف امــتــحــانــات 
الباكالوريا  المتحانات  االستدراكية  الدورة 
من  التأهيلية،  اجلديدة  الثانوية  يف  أحــرار 
على  بالسهر  املكلفة  املراقبة  جلنة  طــرف 
وقامت  القاعة  داخــل  االمتحانات  مراقبة 
ومبقتضى  الغش،  حالة  يف  محضر  بتحرير 
يف  الــغــش  بــزجــر  املتعلق   02.13 الــقــانــون 
يف  التأديبية  العقوبات  تتراوح  االمتحانات، 
الغش  مبمارسة  متلبسا  ضبط  من  كل  حق 
يف االمتحانات، من منح نقطة 0 يف اختبار 
وإلغاء  الغش  التي متت فيها ممارسة  املادة 
نقط جميع مواد الدورة املعنية إلى اإلقصاء 
دراسيتني  سنتني  ملدة  االمتحان  اجتياز  من 

متتاليتني.

ــة الــيــســار  ــيـ ــيـــدرالـ طــالــب مــنــتــخــبــو فـ
بــاملــجــلــس اجلــمــاعــي ألكــاديــر، بــافــتــحــاص 
ــة،  ــريـ ــاريــــع بــــرنــــامــــج الـــتـــنـــمـــيـــة احلـــضـ مــــشــ
مــســتــنــديــن يف ذلـــك عــلــى الــتــكــلــفــة املــالــيــة 
يجب  والتي  املشاريع،  هذه  الكبيرة إلجنــاز 
وشــددوا  آليات احلكامة،  إرســاء  يقابلها  أن 
املتعلق  مطلبهم  مع  التفاعل  ضــرورة  على 
ــن مـــحـــاضـــر فـــتـــح األظــــرفــــة  ــ ــكـــشـــف عـ ــالـ بـ
عن  والــكــشــف  األشــغــال  بصفقات  املتعلقة 
تصاميم إجناز األشغال ووثائق احلسومات 
املــشــاريــع قــبــل تسلمها،  افــتــحــاص  ونــتــائــج 
ــتـــي تـــفـــوق قــيــمــتــهــا 5  عـــلـــى األقـــــل تـــلـــك الـ

ماليني درهم.

أقدم شخص كان يف حالة غير طبيعية، 
على إضرام النار يف جسده أمام مركز الدرك 
باها،  أيت  اشتوكة  إقليم  عميرة  بأيت  امللكي 
وحسب مصادر محلية، فإن الشخص املذكور 
)خــطــاف(،  الــســري  الــنــقــل  يف  يشتغل  كـــان 
التي  سيارته  الدركية  املصالح  حجزت  حيث 
وأودعتها  القانونية،  الوثائق  على  تتوفر  ال 
باحملجز اجلماعي، فحضر أمام مركز الدرك 
البنزين على جسده وأشعل فيه  وقام بسكب 
النار، ليتدخل أحد الدركيني الذي قام رفقة 
زمالئه بلفه بغطاء، وإنقاذه من موت محقق، 
ومت نقله بعدما أصيب بحروق متفاوتة صوب 
املستشفى اجلهوي احلسن الثاني قصد تلقي 

العالج.

قــامــت جلــنــة إقــلــيــمــيــة ملـــراقـــبـــة املــــواد 
الغذائية واألسعار مبير اللفت بقيادة الباشا، 
بــــجــــوالت افـــتـــحـــاص لـــلـــمـــحـــالت الـــتـــجـــاريـــة 
ــواد الــغــذائــيــة ومـــدد  ــ قــصــد مــراقــبــة جــــودة املـ
إلـــى األســـعـــار املقترحة  صــالحــيــتــهــا، إضــافــة 
ــواد  ــ ــرفـــت حـــجـــز مــجــمــوعــة مــــن املـ لــلــبــيــع، عـ
الــفــاســدة بــأحــد املــتــاجــر مبــركــز مــيــر اللفت، 
وهــي مــنــتــوجــات األلــبــان ومــشــتــقــاتــه، كــمــا مت 
السلع  ملراقبة  باألمر  املعنيني  وتنبيه  نقلها 
املعروضة للبيع والتأكيد على ضرورة احترام 
ــار  ــعـ شـــــروط الـــســـالمـــة الــصــحــيــة وكـــــذا األسـ

للمواد. القانونية 

داء
أص

ســـوسية

أزيالل

مكناس

األسبــوع

ــان الــجــمــاعــة  ــ ــك ــ ــم س ــظـ نـ
أزيــال،  إقليم  ــى  واول القروية 
على  سيرا  احتجاجية  مسيرة 
قلعة  مدينة  اتجاه  في  ــدام  األق
العزلة  فك  أجل  من  السراغنة، 
عنهم وإيجاد حل للمشاكل التي 
يعانون منها، مطالبني بإصاح 
تعينيت  بني  الرابطة  الطريق 
املــحــدة،  ودوار  ــت،  ــشــواري وت
لهم  الوحيد  املنفذ  تعتبر  التي 
الصحي  املــركــز  إلــى  للوصول 

واملدرسة.
املسؤولني،  الساكنة  ودعــت 
مدرسي  نقل  وسيلة  توفير  إلى 
ــم وتــامــيــذ  ــه ــائ ــن لـــفـــائـــدة أب
الذين  التعليمية  املــؤســســات 
من  كيلومترات  ثاث  يقطعون 
ما  املدرسة،  إلى  الوصول  أجل 
في  خاصة  عليهم  خطرا  يشكل 
بسبب  ــرد  ــب وال الــشــتــاء  فصل 
األمطار  جــراء  الطريق  انقطاع 
والـــســـيـــول، مــطــالــبــني أيــضــا 
للشرب  الصالح  ــاء  امل بتوفير 
ــز املــركــز  ــي ــجــه وإصــــــاح وت
الصحي الذي يفتقد للتجهيزات 

واملعدات الطبية الازمة.
تمسكهم  الـــســـكـــان  وأكـــــد 
املتمثلة  املشروعة  بمطالبهم 
في  طرقية  مسالك  توفير  فــي 
تعليمية  ــات  وخــدم املــســتــوى 
وطـــبـــيـــة، واملــــــاء، ألنـــهـــا من 
الحياة  في  الازمة  الضروريات 
إلى  املسؤولني  داعني  اليومية، 
واالستجابة  معهم  حــوار  فتح 

ملطالبهم.
إلى  ــداء  ن املحتجون  ــه  ووج
التدخل  أجل  من  اإلقليم  عامل 
االجتماعية  املطالب  لتحقيق 
ــان أمـــام  ــســك الــتــي تــجــعــل ال
من  كبيرة  وصعوبات  إكراهات 
الصالحة  باملياه  الــتــزود  أجــل 

للشرب.

مسيرة احتجاجية 
مشيا على األقدام 
نحو قلعة السراغنة

رجال سلطة ورؤساء جماعات ضمن 
بفــاس العــقار  مافــيا 

 األسبــوع

أسفرت تحريات الشرطة القضائية بوالية فاس 
عن توقيف العديد من املتورطني في قضية مافيا 
العقار بجماعة كيكو إقليم بوملان، والذين وجهت 
واستعماله  رسمي  محرر  بتزوير  تتعلق  تهم  لهم 

واستغال النفوذ.
وقامت الشرطة القضائية بإحالة املوقوفني على 
االستئناف  بمحكمة  للملك  العام  الوكيل  أنظار 
بفاس، بعد استكمال التحقيق معهم لتتم إحالتهم 
منهم   20 متابعة  قرر  الذي  التحقيق  قاضي  على 
في حالة اعتقال، وأمر بإيداعهم سجن بوركايز من 
وموظفني  الداخلية،  وزارة  في  مسؤولني  ضمنهم 

عموميني، ومنتخبني سابقني وحاليني.
سلطة  رجــا  القضية  هــذه  ملف  فــي  ويتابع 
قائد  منصب  شغل  أحدهما  سابقان(  )قــائــدان 

قائد بكيكو،  إلى منصب  بقيادة بوملان، باإلضافة 
ورئيسي الجماعة سابقا ينتميان إلى حزب العدالة 
في  مقيمني  وعدلني  الشعبية،  والحركة  والتنمية 
الجموع  ألراضي  نواب   6 إلى  باإلضافة  بوملان، 
الحضرية  بالوكالة  تقنيني  وثاثة مقدمني وثاثة 

لفاس، وتقنيني يعمان بالجماعة القروية.
السالية  األراضي  نائبي  على  اإلفراج  تم  وقد 
سراح  حالة  في  متابعتهم  بعد  السلطة  وأعــوان 
واحــد،  لكل  درهــم  ألــف   20 قدرها  مالية  بكفالة 
يوليوز   27 يوم  الجلسة  تاريخ  تحديد  تم  بينما 

الجاري.
مدينة  تهز  التي  الثانية  القضية  هذه  وتعتبر 
فاس في مجال العقار، بعد سقوط شبكة البرملاني 
أخرى  عقارية  قضية  في  وشركائه  الفايق  رشيد 
إلى  جماعية  سالية  أراضـــي  بتحويل  تتعلق 
بقع  إلى  بتحويلها  والترخيص  سكنية  تجزئات 
جعل  مما  شقيقه،  يرأسها  مقاولة  لفائدة  أرضية 

النيابة العامة تقرر متابعة املتورطني.

األسبــوع

عن  إال  الــقــنــيــطــرة  مــديــنــة  فــي  ــث  حــدي ال 
»أوراش«  برنامج  من  املستفيدة  الجمعيات 
وخاصة  املشروع،  هذا  من  استفادتها  وكيفية 
ــع بعض  ــات م ــاق ــتــي تــتــوفــر عــلــى ع تــلــك ال

املنتخبني في املجالس.
ــإن بــرنــامــج  وحــســب مـــصـــادر مــحــلــيــة، فـ
االستفادة  عملية  في  اختاالت  شهد  »أوراش« 
حني  في  جادة،  مدنية  جمعيات  استبعاد  بعد 
استفادت جمعيات مقربة من بعض املنتخبني، 
ــذي هو  وخــاصــة فــي املــجــلــس اإلقــلــيــمــي، الـ
اللجنة  به  تقوم  الذي  العمل  على  اطاع  على 

اإلقليمية املشرفة على البرنامج.
بإعادة  املحلية  الجمعيات  بعض  وتطالب 
مراجعة لوائح الجمعيات املستفيدة من »أوراش«، 
وتمكني جمعيات األحياء وشبابها من االستفادة 
إلى  تحويله  وعــدم  الوطني،  البرنامج  هذا  من 
»وزيعة« في أيدي االنتهازيني واملسترزقني الذين 

يبحثون عن مصالحهم الشخصية فقط.

بعد  تحقيق  بفتح  الــعــمــالــة  قــامــت  وقـــد 
تعرضوا  مواطنني  مــن  بشكايات  توصلها 
للنصب واالحتيال من قبل سماسرة ووسطاء 
عمل  عقود  على  الحصول  مقابل  لجمعيات 
حيث  »أوراش«،  برنامج  إطـــار  فــي  مؤقتة 

على  كبيرة  ضجة  الــشــكــايــات  هــذه  خلقت 
األشخاص  أحد  تورط  بسبب  املحلي  الصعيد 
الراغبني  على  النصب  في  لجمعية،  ينتمي 
في الحصول على وظيفة في دور الشباب أو 

العمل االجتماعي.

فاس

السكوري

 األسبــوع

األصالة  هي  أحــزاب  ثاثة  قررت 
واالتحاد  واالستقال  واملعاصرة 
ــوري، دعـــم مــرشــحــة حــزب  ــدســت ال
صوفيا  لألحرار،  الوطني  التجمع 
الطاهيري، في االنتخابات البرملانية 

الجزئية بعمالة مكناس.
مواقع  فــي  انــتــقــادات  وُوجــهــت 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي لــألحــزاب  ال
الثاثة التي دعمت مرشحة األحرار 
منافس  شخص  أي  تزكية  ورفضت 
ــات الــجــزئــيــة،  ــخــاب ــت لــهــا فــي االن
الديمقراطية  مبادئ  من  والتنصل 
التي تنص على التعددية واملنافسة 
العملية  األحزاب في  السياسية بني 

االنتخابية.
األحزاب  باغ  أن  نشطاء  واعتبر 
املسؤولية  من  تنصل  فيه  الثاثة 
بهذه  املــرتــبــطــة  الــســاكــنــة  ــجــاه  ت

األحزاب، خاصة وأنها التزمت بدعم 
أو شرط  قيد  مرشحة األحرار بدون 
مرشح  أي  تقديم  عدم  طائلة  تحت 
بيان  خـــارج  ــر  آخ مــرشــح  ــم  دع أو 
ممثل  عليه  يوقع  لم  الذي  التحالف 

حزب األحرار.
ــا الــطــاهــيــري  ــي وتــســعــى صــوف
الــطــاهــري  ــدر  بـ شقيقها  لــخــافــة 
النائب السابق، الذي ألغت املحكمة 
عــدم  بسبب  مــقــعــده  الــدســتــوريــة 
أهليته للترشح لوجوده في وضعية 
شخصية  بصفة  قضائية  تصفية 
بناء على حكم من املحكمة التجارية 

في قضية تتعلق به.
إلى  الرباعي  التحالف  ويهدف 
قــطــع الــطــريــق عــلــى مــرشــح حــزب 
املنافس  لكونه  والتنمية،  العدالة 
ويحظى  األحــرار،  ملرشحة  الوحيد 
بــدعــم عبد اإللـــه بــن كــيــران الــذي 
يجب  الجزئية  االنتخابات  أن  أكد 
لرفض  واضــحــة  تــكــون صـــورة  أن 

املغاربة لقرارات الحكومة.

قد  الدستورية  املحكمة  وكانت 
انتخابات  بتنظيم  ــرارا  ق أصــدرت 
أن  بعد  مكناس  دائــرة  في  جزئية 
الطاهيري  البرملاني  مقعد  ألغت 
وفق مقتضيات املادة 91 من القانون 
التنظيمي املتعلق بمجلس النواب.

تحالف أربعة أحزاب في مواجهة 
والـــتـنمية  العــدالـة  مرشــح 

الطاهري
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إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

عاجزا  بزايو  القرب  مستشفى  يــزال  ال 
املدينة، ومناطق  تلبية حاجيات ساكنة  عن 
يلبي  أن  اآلن  إلى حد  ولم يستطع  الجوار، 
معاناة  مــن  ويخفف  مرتفقيه  حــاجــيــات 

املواطنني مع قطاع الصحة.
القرب في غياب  ويتجلى فشل مستشفى 
من  للعديد  وافتقاده  واملمرضني،  األطباء 
املواد الطبية وشبه الطبية، حيث إن الكثير 
وسائل  تجد  ال  املستعجلة  الــحــاالت  مــن 
إلى  املرضى  أهل  معه  يضطر  مما  التدخل، 

بالناظور،  اإلقليمي  املستشفى  صوب  نقله 
وهو ما يزيد من حجم املعاناة. 

املنطقة،  أبناء  بعض  به  صرح  ما  ووفق 
يليق  لتدبير  يفتقد  القرب  مستشفى  فــإن 
بحجم هذه املؤسسة وأدوارها، وهذا مرده 
ذات  أن  كما  للمستشفى،  مدير  غياب  إلى 
إلى  حاجة  في  املرفق  أن  يعتقد  الشخص 
العدد الكافي من األطر الطبية والتمريضية 
أن  اآلخــر  البعض  يــرى  بينما  ــة،  ــ واإلداري
األمر يزداد سوء في ظل قدوم أبناء الجالية 

تتزايد  املستشفى  على  الوافدين  ــادة  وزي
معها معاناة الساكنة، خاصة مع ما يالحظ 
وغيابها  الطبية  األطر  لبعض  استهتار  من 
عن  ناهيك  املستعجالت،  قسم  عن  املتكرر 

سوء تعاملها مع عدد من الحاالت. 
من جهتهم، استغرب بعض أفراد الجالية 
من عدم تدخل مسؤولي قطاع الصحة على 
واملركزي،  والجهوي  اإلقليمي،  املستوى 
لفرض نوع من الرقابة على عمل املستشفى 

وردع كل مستهتر بصحة الناس.

بمدينة  عديدة  أحياء  تشتكي 
املتكرر  االنقطاع  من  السعيدية 
ــشــرب، مما  ــل ل ــح  ــصــال ال لــلــمــاء 
وفق  جحيم،  إلــى  حياتهم  حــول 
املشكل  هــذا  دفــع  وقــد  تعبيرهم، 
املدينة  على  الوافدين  من  العديد 
الساحلية للعودة إلى مدنهم رفقة 
عليهم  استحال  بعدما  أســرهــم، 
فيها،  ــوث  ــك وامل العطلة  قــضــاء 

نتيجة الغياب املستمر للماء. 
وحــســب مــا صــرح بــه صاحب 
بمدينة  للكراء  مخصصة  منازل 
املدينة  ساكنة  ــإن  ف السعيدية، 
بــفــارغ  الــصــيــف  مــوســم  تنتظر 
العجلة  تحريك  أجــل  من  الصبر 
التام  الغياب  أن  إال  االقتصادية، 
عن  لإلحجام  بالزبائن  دفع  للماء 
مدن  إلى  ومغادرتها  املنازل  كراء 

سبب  مــا  وهــو  أخـــرى،  ساحلية 
مطالبا  كبيرة،  مادية  خسائر  له 
فورا  بالتدخل  املعنية  الجهات 
إليجاد حلول ناجعة لهذا املشكل. 
وفي هذا السياق، وضح بعض 
ــضــررة من  ــت ســكــان األحـــيـــاء امل
الوطني  املكتب  أن  املــاء،  انقطاع 
ــاء هو  ــرب ــه ــك ــاء وال ــ ــع امل ــوزي ــت ل
كون  املوضوع،  هذا  عن  املسؤول 
ال  األحياء  لهذه  التحتية  البنية 
تسمح بضخ صبيب مرتفع وقوي، 
مما يتسبب في انقطاع املاء بشكل 
كلي، وفي بعض املرات على مدار 
اليوم، مضيفني أن السكان طرقوا 
املشكل،  هذا  لحل  األبــواب  جميع 
مؤكدين أن مسؤولي مكتب توزيع 
املاء والكهرباء يرفضون الجلوس 

مع ممثلي الساكنة للحوار. 

مـــــواقـــــع  مـــــــــتـــــــــداول يف  ــع  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ مـ أثـــــــــــــار 
الوضع  عــن  يتحدث  االجتماعي  الــتــواصــل 
ــورات مــديــنــة  ــ ــافـ ــ الـــكـــارثـــي الــــــذي تــعــيــشــه نـ
ــبـــرت عــن  ــتـــي عـ وجــــــدة، غـــضـــب الـــســـاكـــنـــة الـ
اشمئزازها مما وصلت إليه مدينة األلفية، 
ــــن أجـــل  ــيــــر مـ ــرفــــت عـــلـــيـــهـــا املــــايــ ــتــــي صــ الــ
 الــنــهــوض بــهــا كــعــاصــمــة لــلــجــهــة الــشــرقــيــة.

ووفق ما تداوله الفيديو، فإن مجموعة من 
ساحات مدينة وجدة لم تعد تسر الناظرين 
وال توحي بأن املدينة سبق وشملتها عملية 
إنشاء  نتائجها  ومن  التهيئة،  إلعــادة  كبيرة 
هذه النافورات لتضفي جمالية على املدينة 
وفضاءاتها العامة، وتنعش املواطنني الذين 
وحيدة  كمتنفسات  الساحات  هــذه  يــرتــادون 

أمام غياب فضاءات ميكن اللجوء إليها. 
ــواقـــع الــتــواصــل  وعـــلـــق بــعــض نــشــطــاء مـ
االجتماعي، بالقول أن »وضع املدينة يزداد 
ــيـــس اجلــديــد  ســــوء يـــومـــا بــعــد آخـــــر، والـــرئـ
ــاء  لــلــجــمــاعــة مــحــمــد عـــــــزاوي، عــلــيــه الـــوفـ
بالتزاماته إلصاح الوضع السابق«، وأيضا 
ــلـــس جــهــة  ــاعـــة وجـــــــدة ومـــجـ ــمـ ــلـــس جـ »مـــجـ
تهمهم  ال  لفلوس  على  غير  يقلبو  الــشــرق، 
مــديــنــة وجــــــدة، شــــوف غــيــر طـــريـــق عــامــرة 
حـــفـــاري عـــاد الـــنـــافـــورات«، كــمــا أن أكــثــر ما 
لــأزبــال  الكبير  االنــتــشــار  الساكنة،  يغضب 
ــاذورات وســـط هـــذه الـــنـــافـــورات، فيما  ــ ــقـ ــ والـ
احلشرات  جتلب  ملستنقعات  بعضها  حتــول 
وهـــو ما  بــهــا،  والــبــعــوض للساكنة احملــيــطــة 
عبر عنه أحدهم قائا: »للي خصك تعرفو 
يف هــذه األيــام، هــذا النافورات تطرح روائــح 
كريهة.. يجب على السيد رئيس املجلس أن 
يحل هاد املشكل، مع العلم من سنني وهذا 

املشكل مطروح«. 

إلى متى سيظل مستشفى القرب بزايو خارج الخدمة ؟

سطات

كواليس  جهوية

بالسعــيدية للمــاء  متكــرر  انقطــاع 

السيبة.. بارون مخدرات يعرض حياة دركي للخطر بسطات
نورالدين هراوي

ليتصدر  ســطــات  إقــلــيــم  ــاد  عـ
مستوى  على  اإلجرامية  األحداث 
قياسي،  في ظرف  البوادي  بعض 
تــقــع هــذه  ــدف أن  ــص ال ــاء  ــش وت
االنتحاري  الطابع  ذات  الجرائم 
أصال  مرتبطة  وهي  بعضها،  في 
معظمها  ــدرات  ــخــ ــ امل ــارة  ــج ــت ب
عاصمة  وقرى  بوادي  في  تسجل 
السنة  هــذه  فــخــالل  ــة..  ــشــاوي ال
الــرأي  االنــتــحــارات  جرائم  هــزت 
»قيصر«  القروية  بالجماعة  العام 
شباب  أبطالها  متوالي  بشكل 
الشرعية  غير  الهجرة  في  فشلوا 
)الديار  املفقود«  »الفردوس  إلى 
الدنيا  بهم  فضاقت  األوروبــيــة(، 
ولــم يــجــدوا مــن حــل إال تــنــاول 
املـــخـــدرات، وشنق  مــن  جــرعــات 
ــت بعض  ــداولـ تـ كــمــا  أنــفــســهــم 
مقربة  وعلى  اإلخبارية،  املواقع 
ببضع  املـــذكـــورة  الــجــمــاعــة  مــن 
أخرى  جريمة  هزت  كيلومترات، 
الوسط »الفايسبوكي«، وقعت بعد 
بجماعة  مباشرة  األضحى  عيد 
أن  كــادت  القروية،  ياكرين  بني  
سحله   بعد  ــي  درك بحياة  ــودي  ت
مخدرات  عصابة  حاولت  عندما 
و»الــزراوط«  بالسيوف  مدججة 
بـ)م(  ملقب  مخدرات  بــارون  فك 
دورية  قبضة  من  إليها،  ينتمي 

بعد  أفـــراد   3 مــن  تــتــكــون  درك 
عدة  مــوضــوع  وهــو  محاصرته 
مــذكــرات بــحــث وطــنــيــة، حيث 
وجهت ألحد أفراد الدرك  طعنات 
أصيب  األبيض  بالسالح  قوية 
خطيرة  بــإصــابــات  إثــرهــا  على 
على مستوى الرأس والرقبة، في 
لوال  متعمد،  قتل  محاولة  إطــار 
واإلسعافات  اإللهية،  األلــطــاف 
األولية التي قدمت له ونقله على 
املستشفى  ــى  إل الــســرعــة  ــه  وج
الثاني بسطات  اإلقليمي الحسن 
لكان قد لقي حتفه، وهو اآلن في 
لعالج  ويخضع  حرجة  وضعية 

ابن  الجامعي  خاص باملستشفى 
رشد  بالدار البيضاء.

تفاعل  ــخــصــوص،  ال ــذا  ــه وب
املـــواطـــنـــني على  مـــن  ــد  ــدي ــع ال
أخبار  مع  العنكبوتية  الشبكة 
هذه الجرائم التي أصبحت تميز 
البادية السطاتية، والتي أصلها 
في الغالب تجارة املخدرات، حيث 
أجمعت أغلب التعليقات على أنه 
مع تركيز املجالس املنتخبة على 
وتغييبها  الخاصة،  مصالحها 
االستثمار  عن  البحث  لسياسة 
يمكن  فال  الشغل،  فرص  وتوفير 
االنتظار سوى األسوأ في القادم 

بعض  اعتبر  بينما  األيـــام،  من 
التساهل  أن  »الفايسبوكيني« 
تــجــارة  عـــن  الـــطـــرف  أو غـــض 
املمنوعات، تتحول مع األيام إلى 
»سيبة« وانفالت أمني، وبالتالي، 
الجريمة، حيث  ارتفاع في معدل 
خلصت التعليقات الواردة أيضا 
إلى  العنكبوتية،  الشبكة  على 
واملــدرســة  األســريــة  التربية  أن 
البرامج  وتنفيد  األســـاس،  هي 
الواقع  أرض  على  االنتخابية 
هي  استباقية  أمنية  خطة  مــع 
نسبة  تخفيض  ــي  ف الــفــيــصــل 

الجريمة.

انقطاعات متكررة للكهرباء 
والماء في برشيد

األسبــوع

تدخل ضمن  التي  الدواوير  عبرت ساكنة 
برشيد،  ملدينة  التابعة  الحضرية  املناطق 
للتيار  املستمر  االنقطاع  من  استيائها  عن 
الكهربائي، الشيء الذي جعل عدة أسر تجد 
األضحية،  لحوم  تخزين  في  بالغة  صعوبة 

في ظل االرتفاع اليومي لدرجات الحرارة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مشكل انقطاع 
الكبير  الضغط  إلى  يرجع  الكهربائي  التيار 
املحول  ضعف  إلى  باإلضافة  الشبكة،  على 
تغطية  على  قادر  غير  أصبح  الذي  الرئيسي 
جميع املناطق بسبب االستهالك املرتفع، إلى 
بها  يقوم  التي  التيار  سرقة  ظاهرة  جانب 
فيه  تدفع  الذي  الوقت  في  األشخاص  بعض 

بقية األسر الثمن جراء االنقطاع املفاجئ.
األحياء  بعض  تعرف  أخرى،  ناحية  ومن 
الصالحة  املياه  انقطاع  مشكل  املدينة  في 
تستطيع  حتى  إنــذار  سابق  دون  للشرب 
الستعمالها  املــيــاه  بعض  تخزين  األســـر 
أخرى  أحياء  تعاني  بينما  الحاجة،  وقــت 
أوقــات  خــالل  خاصة  الصبيب  ضعف  مــن 
الذروة والتي تعرف ارتفاع درجات الحرارة 

واإلقبال املتزايد على املاء.
وقد حمل بعض السكان املسؤولية للمكتب 
للشرب،  الصالح  واملــاء  للكهرباء  الوطني 
مدى  بمراقبة  املطالب  الجماعي  وللمجلس 
وضرورة  التحمالت،  لدفتر  املكتب  احترام 
الصالحة  املــيــاه  توفير  بضمان  الــتــزامــه 

للشرب على مستوى جميع األحياء.
ــع، عــبــر الــعــديــد من  ــوض ــام هـــذا ال ــ وأم
االنقطاعات  مــن  غضبهم  عــن  املــواطــنــني 
املسؤولة  الجهات  مطالبني  للمياه،  املتكررة 
املاء  مشكل  ومعالجة  الضرر  لرفع  بالتدخل 

الذي تغير طعمه وأصبح مثل مياه البحر.

برشيد

وجدة التي ال نريد!
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المحكمة االبتدائية تصادر أمالك مسؤولي 
»الديالــيز« مــركـــز 

كواليس  جهوية

أوطاط الحاج

فوضى الترامي 
األراضـــــــي  على 

الساللية أمام أعين 
المحلية  السلطات 

األسبــوع 

ــعــــرف مـــنـــطـــقـــة أوطــــــــاط احلـــــــاج إقــلــيــم  تــ
األراضي  الترامي على  بوملان، تفشي ظاهرة 
الساللية من قبل أشخاص نافذين ولوبيات 
ال عـــالقـــة لـــهـــم بـــاجلـــمـــاعـــة الـــســـاللـــيـــة، ممــا 
دفــع بــاملــتــضــرريــن إلــى الــدخــول يف صــراعــات 
وتنافس من أجل احلصول على قطع أرضية 
ــارج مــســطــرة الـــتـــوزيـــع، بــعــدمــا قـــام بعض  خــ
الــغــربــاء بــاالســتــيــالء عــلــى مــســاحــات مهمة 
أمام أعني السلطات احمللية بقيادة تانديت.

وقـــام بــعــض األشـــخـــاص بــاحــتــالل أراضـــي 
ساللية تابعة لذوي احلقوق وإقامة ضيعات 
فــوقــهــا وتــســيــيــج مــســاحــات شــاســعــة، ووضـــع 
حدود باألحجار إلبعاد ذوي احلقوق، ما أدى 
املستغلني  بني  ونزاعات  نشوب صراعات  إلى 
ــمـــني لـــلـــجـــمـــاعـــة الـــســـاللـــيـــة، يف ظــل  ــتـ ــنـ واملـ
غــيــاب الــســلــطــة وعـــدم جتــاوبــهــا مــع مطالب 

السالليني.
ويــطــالــب ســكــان جــمــاعــة تــانــديــت بتعيني 
نواب األراضي الساللية يف أسرع وقت، قصد 
واالستغالل  والــنــزاعــات  للفوضى  حــد  وضــع 
الضوابط  خــارج  اجلموع  العشوائي ألراضــي 
إلى  القانونية، حيث عمد بعض األشخاص 
الترامي على ملعب لكرة القدم وحتويله إلى 
ضيعة فالحية بعدما كان املتنفس الرياضي 

الوحيد لشباب املنطقة.
ــلـــى ضــــــــرورة مـــراجـــعـــة  وشـــــــدد الـــســـكـــان عـ
الــلــوائــح والــتــعــرضــات والــتــدقــيــق يف أســمــاء 
ذوي احلقوق، بعدما تبني أن هناك أشخاصا 
مسجلني بدون أرقام بطائق وطنية، وإسقاط 
األســـــمـــــاء الـــغـــيـــر مــنــتــمــيــة إلــــــى اجلـــمـــاعـــة 
الــســاللــيــة والــتــعــامــل بـــحـــزم مـــع الــشــكــايــات 

والطعون املقدمة من قبل ذوي احلقوق.
إلى  باللجوء  تانديت  قيادة  سكان  ويهدد 

عــامــل اإلقــلــيــم، لكشف 
ــيــــالء  ــتــ فــــوضــــى االســ
عــــــــلــــــــى األراضـــــــــــــــــــي 
الــســاللــيــة، والــعــمــل 
على تنظيم احلدود 
بني الدواوير وتعيني 
ــواب والــتــقــســيــم  ــ ــنـ ــ الـ
الــقــانــونــي لــأراضــي 

حتــــــت إشــــــــراف 
السلطات.

خنيفرة

 األسبــوع

ــهـــت فــعــالــيــات جــمــعــويــة  وجـ
ــي جــهــة ســوس  ــ شــكــايــة إلـــى وال
الحضرية،  الجماعة  ورئيس  ماسة 
حي  ساكنة  من  بتوقيعات  مرفوقة 
في  النظر  بإعادة  للمطالبة  السالم، 
»سيرك«  املمنوح إلنشاء  الترخيص 
وفضاء لأللعاب أمام حديقة الحي.

عن  الجمعوية  الفعاليات  وعبرت 

الحي  وسط  السيرك  إلقامة  رفضها 
السكني، ألنه سوف يتسبب في خلق 
األلعاب  بسبب  وضوضاء  ضجيج 
واألنشطة املرتبطة به، معتبرين أن 
بحث الجماعة الحضرية عن املوارد 
فضاءات  إقــامــة  خــالل  مــن  املالية 
لأللعاب والترفيه، ال يجب أن يكون 

على حساب راحة الساكنة.
وطالب السكان السلطات املحلية 
الترخيص  ــغــاء  ــإل ب واملــنــتــخــبــة، 
إلى  وترحيله  للسيرك،  املــمــنــوح 
وعن  السكان  عن  بعيدا  آخر  فضاء 

ــام الــقــريــب مــن حي  ــع الــطــريــق ال
كبيرا  ازدحاما  يعرف  الذي  السالم 
الوالي  من  ملتمسني  يومي،  بشكل 
قد  ــذي  ال الــضــرر  لرفع  يتدخل  أن 
الضجيج  بسبب  السيرك  يسببه 
وغــيــره مــن الــظــواهــر الــتــي تقلق 

راحتهم.
استياءهم  مــواطــنــون  ــدى  ــ وأب
الحضرية  الجماعة  مجلس  مــن 
على  وافــقــوا  الــذيــن  واملنتخبني، 
سكني،  حي  وســط  السيرك  إقامة 
املنحرفني  انتشار  من  يزيد  قد  مما 

والفوضى ويساهم في خلق الباعة 
املتجولني وغيرهم، مطالبني بإيجاد 

حل والتفاعل مع شكاية السكان.
وحــســب بــعــض الــســكــان، فــإن 
ــدن يخضع  ــي املـ ــامــة ســيــرك ف إق
لــضــوابــط وشـــروط فــي أوروبـــا، 
بالقرب  يكون  أن  يجب  ال  بحيث 
من السكان واملنازل حتى ال يزعج 
الذين  واملرضى  والتالميذ  األطفال 
يعانون من أمراض مزمنة، معتبرا 
غير  البلدي  املجلس  به  قام  ما  أن 

مقبول ويجب مراجعته.

مواطنون يحتجون على الجماعة بسبب الترخيص لـ»سيرك«

منتخبون بإنزكان مهددون بالعزل من مهامهم

أكادير

إنزكان

 األسبــوع

بأحكام  بخنيفرة  االبتدائية  املحكمة  قضت 
ملف  في  متابعني  متهما   11 حق  في  مختلفة 
سنة   17 وزعـــت  حيث  ــدم،  الـ تصفية  مــركــز 
وأربعة أشهر حبسا نافذا و18 شهرا موقوفة 

التنفيذ في حقهم.
السابق  الرئيس  القضائية،  الهيئة  وأدانــت 
املــال  وأمـــني  نــافــذة،  ســنــوات  بخمس  للمركز 
على  حكمت  بينما  ســنــوات،  بــثــالث  السابق 
ونصف،  بسنة  ومقتصد  بسنتني،  ممرضة 
التنفيذ،  موقوفة  بسنة  طبيب  على  وحكمت 

وأشخاص آخرين بعشرة أشهر سجنا نافذا.
األمــوال  جميع  مصادرة  املحكمة  قــررت  كما 
لفائدة  للمتهمني  البنكية  الحسابات  املودعة في 
العقارات  جميع  ومــصــادرة  العامة،  الخزينة 
وأسهم الشركات واملقاوالت واألصول التجارية، 
إدارة  لفائدة  للمتهمني  اململوكة  األسهم  وجميع 
الفترة ما بني  أمالك الدولة، خاصة املحددة في 

2017 إلى غاية صدور الحكم.
تصفية  مركز  مسؤولي  متابعة  وجـــاءت 
حصلت  مالية  تالعبات  »شبهات  بسبب  الدم 
بهيئات  دفعت  والتي  املركز«،  حسابات  في 
وتنظيم  االحتجاج  إلــى  وجمعوية  حقوقية 

للمطالبة  املــركــز  أمـــام  احتجاجية  وقــفــات 
اختفاء  تبني  بعدما  املــســؤولــني  بمحاكمة 
على  اقتناؤها  تم  التي  التجهيزات  من  كمية 
حيث  اإلقليم،  داخل  وتوزيعها  املركز  حساب 
تم الوصول إلى بعضها داخل إحدى العيادات 

الطبية.
تالعبات  »حــصــول  عــن  القضية  وكشفت 
داخل  والتجهيزات  والفواتير  األمـــوال  في 
املركز«، و»عدم رعاية املرضى« و»احتجاجات 
عن  الحديث  ظل  في  خاصة  املستخدمني«، 

تحقيق املركز ملداخيل مالية تصل ملليار و400 
مليون سنويا من خالل التبرعات واملنح التي 
للتنمية  الوطنية  املبادرة  من  عليها  يحصل 

البشرية، واملجالس املنتخبة.
القضائية،  التحقيقات  خالل  من  تبني  وقد 
الجمعية  بها  تقوم  كانت  تالعبات  وجــود 
املسيرة للمركز في ملفات املرضى والتحمالت 
على  الحصول  طريق  عن  للمنخرطني،  الطبية 
صندوق  من  املركز  لفائدة  مالية  تعويضات 
»الكنوبس« مقابل حصص عالج غير حقيقية.

زاكورة

العطش يخرج ساكنة جماعة قروية بزاكورة لالحتجاج
األسبــوع

جماعة  سكان  من  العشرات  خرج 
الشارع  إلى  زاكــورة  بإقليم  النقوب 
بسبب  املسؤولني  على  لالحتجاج 
التي  للشرب  الــصــالــح  املـــاء  أزمـــة 
تهدد حياتهم مع االرتفاع الكبير في 

درجات الحرارة.
وعــبــر الــســكــان عــن تــذمــرهــم من 
السلطات  تقدمها  الــتــي  الــوعــود 
والـــجـــهـــات املـــســـؤولـــة واملــجــلــس 
ــخــصــوص مــعــالــجــة  ــي ب ــاع ــم ــج ال

اليومية  املعاناة  رغم  املاء،  إشكالية 
وصعوبة  الــعــطــش  جـــراء  لــلــنــاس 

الحصول على صهاريج مائية.
نــدرة  أن  املحتجني  بعض  وأكـــد 
الناس،  بحياة  تودي  أن  يمكن  املاء 
املفرطة  ــحــرارة  ال ظــل  فــي  سيما  ال 
املياه،  على  الطلب  فيها  يتزايد  التي 
وتزايد السكان بسبب عودة الجالية 

بالخارج.
ويحاول بعض السكان البحث عن 
الصالحة  املياه  لتوفير  أخرى  حلول 
تحاليل  إجــراء  عملية  لكن  للشرب، 
املتبعة تقف عقبة أمامهم،  واملساطر 
عبر  العامل  قــرار  تنفيذ  انتظار  في 
توزيع صهاريج متنقلة على السكان.

ــب الــســاكــنــة الــســلــطــات  ــال ــط وت
والبحث  بالتدخل  واملحلية  اإلقليمية 
تعيشها  التي  األزمــة،  لهذه  حل  عن 
بسبب  أسابيع  عــدة  منذ  الساكنة 
ــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب،  ــي غــيــاب امل
حفر  أجــل  من  السلطات  مناشدين 
أجل  مــن  وتجهيزها  جــديــدة  آبـــار 
خالل  املائية،  ــوارد  امل بعض  توفير 

هذه الظرفية الصعبة.
وتعرف العديد من املناطق القروية 
القريبة من إقليم زاكورة ندرة كبيرة 
حيث  للشرب،  الصالحة  املياه  في 
قروية  مناطق  عــدة  لساكنة  سبق 
مسيرات  فــي  خــرجــت  أن  وجبلية 

احتجاجية بسبب أزمة املاء.

لفتيت

 األسبــوع

الجماعي  املجلس  أعــضــاء  مــن  عــدد  يستغل 
تدخل  التي  التجارية  املحالت  بعض  إلنــزكــان 
قانونيا  خرقا  يعد  مما  املجلس،  ممتلكات  ضمن 
وسقوطا في تضارب املصالح رغم مذكرة وزارة 

الداخلية التي حذرت من هذه األفعال.

املستشارين  من  عددا  املدينة  عامل  راسل  وقد 
حول  الستفسارهم  الحضرية،  الجماعة  فــي 
املــحــالت  هـــذه  بــهــا  يستغلون  الــتــي  الصيغة 
التجارية التابعة ملمتلكات الجماعة بعدما توصل 
الشأن  بهذا  املجلس  أعضاء  أحــد  من  بشكاية 
تربطهم  مستشارين   9 بـ  األمــر  ويتعلق  حــول، 
الجماعة،  ملكية  في  تجارية  محالت  كــراء  عالقة 
إلى جانب عضو يستفيد من بقعتني أرضيتني من 

األمالك الجماعية.

مطالبا  الجماعي  املجلس  رئيس  يصبح  وبهذا 
الذين يخالفون  املنتخبني،  باتخاذ موقف في حق 
عالقة  وجــود  تمنع  التي  القانونية،  املقتضيات 
تعاقدية بني أعضاء املجلس والجماعة واملقاطعات 
مهددين  األعضاء  هؤالء  يجعل  مما  لها،  التابعة 
بالعزل من قبل عامل اإلقليم، الذي من املنتظر أن 
يتخذ قرارا في حقهم في حالة ما إذا استمروا في 
مسطرة  تقديم  عبر  الجماعة،  ممتلكات  استغالل 

العزل عن طريق املحكمة اإلدارية.
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أي مستقبل اقتصادي للصحافة الورقية ؟
عــــــرفــــــت الـــصـــحـــف فــي 
مدى  على  مهوال  تراجعا  العالم 
املاضية،  العشرين  الــســنــوات 
من  مــصــدر  كــل  انخفض  حيث 
من  كبير،  بشكل  دخلها  مصادر 
واالشتراكات  األكشاك  مبيعات 
ذلك  أدى  ــد  وق ــات،  ــان اإلع ــى  إل
إلى إفاس العديد من مؤسسات 
الصحف السيارة في جل الدول، 
الواليات  في  املثال  سبيل  وعلى 
املتحدة األمريكية، الرائد العاملي 
في صناعة اإلعام، قامت كل من 

»واشنطن بوست« و»نيويورك تايمز« و»وول 
الصحفيني  مئات  بفصل  جورنال«،  ستريت 
لتخفيض  منها  مــحــاولــة  ــي  ف واملــوظــفــني 
التغييرات  هذه  تكن  لم  ذلك  ورغم  التكاليف، 
األربــاح  بعض  الســتــعــادة  كافية  الهيكلية 
مثا  تايمز«  »نيويورك  عرفت  إذ  املشجعة، 
انخفاضا في األرباح السنوية بنسبة 26 %.
الصحف  هذه  تنشط  التي  القوى  باتت  لقد 
 - رأيي  في   - الحقيقي  السبب  أن  غير  معقدة، 
نموذج  وفق  املنظم  الصحفي  العمل  أن  هو 
عندما  جــدا  مربحا  كــان  نــاجــح،  اقتصادي 
كانت الصحف الورقية هي الوسيلة الوحيدة 
كانت  أخرى  جهة  من  لكنها  األخبار،  ملصادر 
في  والهشاشة  الضعف  مــن  حــالــة  تعيش 
مواجهة كل أشكال املنافسة الراهنة والقادمة 

في املستقبل.
إن األخبار واملعلومات باعتبارهما منتوجا 
ميزتان  لهما  كانت  إعاميا،  »استهاكيا« 
أخبارا  كونهما  أوال،  مهمتان:  اقتصاديتان 
نشرها  بمجرد  أنه  يعني  مما  بها،  موثوقا 
اطمئنان  بكل  توظيفها  شخص  ألي  يمكن 
املراسلني  تكاليف  كانت  إذا  ثانيا،  ووثــوق، 
بقيت  فقد  املعلومات وتوزيعها،  لجمع  مكلفة 
كثافة  عن  النظر  بغض  التكاليف  نفس  هي 

املعلومات التي يتم إنتاجها.
وقبل أن يصبح التلفزيون مصدرا منتظما 
كانت  الــجــمــهــور،  لــدى  املختلفة  لــأخــبــار 
بسبب  ثغرة  مــن  تعاني  الورقية  الصحف 
في  األخبار،  لعجلة  املرافقة  املواكبة  عامل 
حني أنه إذا لم يكن باستطاعة الصحف منع 
أحد منافسيها كاملذياع والتلفزيون، من نشر 

بيوم  تأخرها  فــإن  عاجل،  خبر 
الخبر  نفس  نشر  في  فقط  واحد 
املنافس  لهذا  كافيا  ربحا  يكون 
الصحف  حــســاب  على  ذاك  أو 

الورقية.
ذلــك، ونــظــرا ألن  عــاوة على 
ــون هي  ــك ــع ت ــوزي ــت تــكــالــيــف ال
كثافة  عن  النظر  بغض  نفسها 
ــشــورة فــي كل  ــن املــعــلــومــات امل
نزوع  هناك  يظهر  فقد  صفحة، 
تنشئ  أن  بمجرد  االحتكار  نحو 
كما  للتوزيع،  شبكة  ما  صحيفة 
تكون للتكاليف الثابتة لتوزيع املعلومات أثار 
وسيلة  الصحف  تصبح  أخرى، حيث  جانبية 
ألن  املبوبة،  اإلعــانــات  لتوزيع  جــدا  فعالة 
تكلفة إدراجها في الصحيفة تكون منخفضة، 
اإلعانات  تضمني  أصبح  ذلــك،  غــرار  وعلى 
اإلضافية  التكلفة  ألن  نظرا  جدا،  مربحا  أمرا 
تزال  وال  جــدا،  منخفضة  تكون  لتضمينها 
% من   80 اإلعانات املبوبة واملجزأة تشكل 

عائدات صناعة الصحف.
تغيير  إلى  األنترنيت  دور  تعاظم  أدى  لقد 
يعد  ــم  ول تماما،  االقــتــصــادي  الــوضــع  هــذا 
املستفيدين  أكبر  تكون  أن  الصحف  بإمكان 
تنشر  أن  بمجرد  حيث  األخــبــار،  نشر  مــن 
لشبكات  يمكن  جــديــدا  خــبــرا  مــا  صحيفة 
بسرعة  التحرك  واملدونني  األخــرى  األخبار 
لتغطية نفس الخبر، وبالتالي، انتقال الكثير 
الورقيني  الشاق للصحفيني  العمل  أرباح  من 

واملراسلني إلى العبني جدد في امليدان.
ــن ذلـــك، أصــبــح الــتــعــامــل مع  وفــضــا ع
من  فاعلية  أكثر  بشكل  املبوبة  اإلعــانــات 
بدأ  حيث  األنترنيت،  عبر  الخدمات  خــال 
طريق شبكات  عن  ينجذبون  الصحف  معلنو 
ــتــي وعــدت  األنــتــرنــيــت وال اإلعــانــات عبر 
إلى  أدى  مما  املحتوى،  إعانات  باستهداف 
في  ــرادات  ــ واإلي الــتــداول  مــن  كــل  انخفاض 
التوزيع  انخفض  فقد  األخــيــرة..  السنوات 
التسعينيات،  منتصف  منذ  الثلث  من  بأكثر 
بينما انخفضت عائدات اإلعانات لكل تداول 
العشر املاضية،  % في السنوات   20 بنسبة 
الصناعة  أن  هــي  مــؤخــرا  النتيجة  وكــانــت 
إيراداتها  في  انخفاضا  شهدت  الصحفية 

بمقدار النصف.
ومما ال شك فيه، أن العمل الصحفي املهني 
طوفان  بسبب  ملحوظا  تراجعا  اآلن  يعرف 
أكثر  املهتمة  املتاحة لجميع األطراف  األخبار 
من  األنترنيت  مّكنت  إذ  مضى،  وقت  أي  من 
حد  إلى  املواطن«  بـ»صحافة  يسمى  ما  خلق 
أن  كما  قبل،  فيما  مستحيا  أمــرا  كــان  أنــه 
األنترنيت لعبت دورا هاما في إلغاء الوساطة 
استبدال  تم  الصناعات، حيث  العديد من  في 
إلكترونية  بمواقع  واملكتبات  األسفار  وكاالت 
الواقع  ونفس  الوسطاء،  أشكال  جميع  ألغت 
حدث في عالم األخبار، حيث يقوم الكثير من 
ليقرأوا  الناس  من  العديد  بجلب  الصحفيني 
أعمالهم بصرف النظر عن فضاء نشرها، لهذا 
السبب نرى كيف تعرض بعض املواقع صورا 
في  بــارز،  بشكل  املشهورين  األعمدة  لكتاب 
عريقة  في صحيفة  الثانوية  األعمدة  أن  حني 

صغيرة جدا.
تشعر  األخبار  شركات صناعة  باتت  لذلك، 
بالقلق، ألن معدل الوقت الذي يقضيه القارئ 
أي  في  إخباري  إلكتروني  موقع  ألي  الزائر 
قراءة  في  يقضيه  قد  ما  ُخُمس  فقط  يوم، هو 
مستهلكي  فإن  وبالتالي،  الورقية،  الصحيفة 
بل  الــورقــة،  يختارون  يــعــودوا  لــم  األخــبــار 
إخباري  رقمي  فضاء  أي  إلى  يتنقلون  إنهم 
أو  يريدونها  التي  املعلومات  فيه  يجدون 
لتوفر  ونظرا  يتابعونهم،  الذين  الصحفيني 
إمكانية الوصول إلى األخبار من مكان العمل 
في  القراء  يقضي  فقد  املحمولة،  واألجهزة 
اليوم  األخبار  قــراءة  في  أطول  وقتا  الواقع 
سنوات،  عشر  قبل  يقضونه  كانوا  مما  أكثر 
اإلعــانــات  استهداف  لتفوق  أيضا  ونــظــرا 
الورقية،  باملساحة  مقارنة  األنترنيت  على 
من  اإلجمالية  اإلعانات  عائدات  ترتفع  فقد 
أن  املحتمل  من  أنه  من  الرغم  على  األخبار 
بدال  املراسلني  إلى  الفوائد  من  الكثير  تذهب 

من الصحف.
من  كثيرا  للخوف  داعي  ال  األسباب،  لهذه 
شكلها  أن  يقينا  الورقية،  الصحافة  اختفاء 
سيتغير جذريا خال السنوات القليلة املقبلة، 
النتيجة  تكون  أن  املحتمل  مــن  وبالتالي، 

محتوى غنيا ومتاحا لعدد أكبر من القراء.

هل يكفي راتب الموظف في زمن الغالء ؟

ــرار ــ ــوار وجــهــة لــلــصــوص واألش ــ ــا أس مــديــنــة ب
واألســرار  اخلبايا  من  الكثير  ميلك  منها  املهاجر 
ــواب الــفــرار ــ ــن أب ــن املــواجــهــة بـــاب م ــروب م ــه ال
ــار؟ ــع ــزي وال ــاخل كــيــف يــفــر والـــفـــرار مــحــاط ب
مدينة با جدار ال توفر لسكانها أسباب االستقرار
مدينة يحلق يف سمائها اخلوف والرعب بالليل والنهار
واألخــطــار ــوال  ــ األه ــواع  أنـ بكل  مــهــدد  ساكنها 
ــرار ــ ــر واألض ــذع ــادر ال ــص تــتــوالــد يف أزقــتــهــا م
واإلعمار للبناء  صاحلة  غير  أســوار  با  مدينة 
واالنتشار للراحة  مفتقرا  يظل  فيها  املقيم 
اإلعصار محركات  من  بالكثير  تزخر  أحياؤها 
واالنتحار لليأس  يــقــود  اكتئاب  فيها  العيش 
الــديــار جميع  وحتــمــي  تــصــون  املــديــنــة  أســـوار 
ــار ــخ ــت ــان والـــعـــز واالف ــاألمـ وزائـــرهـــا يــحــس بـ
خصوصا إذا كان الساهر على شؤونها من األخيار
ــرار ــ األب مــرافــقــة  تــســعــده  بحبها  مــتــيــم  ــل  وكـ
والصغار للكبار  فاضلة  مدينة  ستصبح  مادامت 

مدينة تحت المجهر

بندريس عمراوي الطيب

عبده حقي

املهنة،  أو  العمل  أو  الوظيفة 
في  الشخص  دور  أو  مساهمة  هي 
شغل  خال  من  وذلك  بناء املجتمع، 
أكثر  وبــشــكــل  مــنــتــظــم،  نــشــاط  أو 
معني  نشاط  هي  فالوظيفة  تحديدا، 
وغالبا  وبدنيا،  عقليا  جهدا  يتطلب 
مقابل  منتظم  بشكل  تنفيذه  يتم  ما 
أو  ماليا  أجـــرا  يسمى  مـــادي  أجــر 
راتبا، وللوظيفة معنيني اثنني: معنى 
املسندة  املــهــام  على  يحيل  إداري 
املوكولة  واالختصاصات  للموظف 
إليه، ومعنى مالي يحيل على منصب 
مقابل  له  كحق  املوظف  لفائدة  مالي 
في  ــإدارة  لـ يقدمها  التي  الخدمة 

تحقيقها للمصلحة العامة.
للموظف  حــقــا  ــرة  ــ األج وتعتبر 
البعض،  يظن  كما  امتيازا،  وليست 
األساسي  الراتب  من  أصا  وتتكون 
ــضــات واملـــنـــح املــحــدثــة  ــعــوي ــت وال
التشريعية،  النصوص  بمقتضى 
وكل قطاع له أجرة شهرية مخصصة 
الــدولــة، واملــغــرب، بصفة  من طــرف 
املهني،  املسار  بنظام  يأخذ  خاصة، 
وجه  على  التوظيف  به  يقصد  الذي 
التدرج  أجل  من  واالستمرار  الدوام 
الوضعية  وتحسني  مهني  إطار  في 
وللجانب  للموظف،  واملالية  اإلدارية 
أهمية  املالية،  الحقوق  أو  املــالــي، 

ــاة االجــتــمــاعــيــة  ــحــي بــالــغــة فـــي ال
االطمئنان  له  تحقق  حيث  للموظف، 
من  لذلك،  املعيشي،  مستقبله  على 
اليوم، نحن معشر  أن نتساءل  حقنا 
ــات واملــوظــفــني  ــوظــف املــوظــفــني وامل
كل  ومعنا  واملتقاعدات،  املتقاعدين 
العاملة  والــيــد  والشغيلة  األجـــراء 
النشيطة، في ظل غاء املعيشة الذي 
وفظيع:  مهول  بشكل  بادنا  تشهده 
العمال  وأتــعــاب  املوظف  أجــرة  هل 
الحياة  ملتطلبات  لاستجابة  كافية 
والتحوالت  التقلبات  مع  الباهظة 
الجوهرية التي يشهدها العالم؟ وهل 
واحدة اليوم  وظيفة  أو  واحد  شغل 
كاف للعيش الكريم بتحقيق االكتفاء 
سلم  لضمان  السبيل  وكيف  الذاتي؟ 

اجتماعي؟
كغيرها   - ببادنا  توجد  بالطبع، 
كبار  إلـــى  ــة  إضــاف  - ــدان  ــل ــب ال ــن  م
والحل  القرار،  أصحاب  املسؤولني 
وأطــر  بـــارزة  شخصيات  والــعــقــد، 
املناصب  ــي  ف تعيينها  يــتــم  عليا 
كل  وفي  اململكة،  إدارات  بكل  العليا 
عن  هنا  نتساءل  ال  ونحن  الجهات، 
وكيفيات  وشروط  واملعايير  املبادئ 
األجور  عن  حتى  وال  فيها،  التعيني 
املرتبطة  واالمتيازات  والتعويضات 
 - وعليهم  علينا  يمسك  هلل   - بها 
بقدر ما نتساءل عن الوضعية املالية 

املوظفني  مــن  الــســاحــقــة  لأغلبية 
في  املدرجني  واملتقاعدين  النشيطني 
اليومية  ومعاناتهم  الدنيا،  الساليم 

في زمن الغاء..
يرى بعض املواطنني من الطبقتني 
املتوسطة والفقيرة الكادحة، واللتني 
السنني  فــي  كبير  بشكل  تــضــررتــا 
ــأن الــتــواصــل والــحــوار  ــرة، ب األخــي
واملنتخبني  اإلداريــني  املسؤولني  مع 
الدولة،  أجهزة  تجسد  حاكمة  كسلط 
هو السبيل إلنهاء األزمة االجتماعية 
ــا،  بــادن تعيشها  ــتــي  ال الــخــانــقــة 
الطبقات،  بكل  كثيرا  أملــت  والــتــي 
حيث  املــوظــفــني،  صــغــار  فيها  بما 
يمكننا الجلوس في شخص الهيئات 
املدنية  والجمعيات  الجادة  النقابية 
كممثلني  واالجتماعية،  الحقوقية 
ــة  ــ اإلداري السلطتني  مــع  للشعب، 
األعمال،  أربــاب  وممثلي  واملنتخبة 
)أصحاب الشكارة، هلل يزيدهم( بمن 
الذين  املسؤولني  من  العديد  فيهم 
راكــمــوا عــدة ثـــروات بــدون موجب 
ما  شعار  تحت  ذلك  ويتم  حــق)..(، 
قصد  والـــحـــوار،  الــتــعــاون  ُيسمى 
املجتمعي،  السام  وبناء  التفاهم 
إيجابي  بعمل  االجتماعي،  والسلم 
السياسي  الوضع  لتجاوز  ومثمر 
ــذ فــي الــتــدهــور  واالجــتــمــاعــي اآلخـ
فيه  تضمحل  وخطير  مدهش  بشكل 

ويغيب  يوميا،  الشرائية  الــقــدرات 
الطبقات  لكل  الكريم  العيش  معها 
املتوسطة  الطبقة  ومعها،  السفلى، 
قال  كما  أيضا  هــي  تــضــررت  التي 
وزير العدل، والتي ال يجب أن ينسى 
كل مسؤول ومسؤولة،  الوزير ومعه 
للمجتمع،  النابض  القلب  هي  بأنها 
واملحرك األساسي لعجلة االقتصاد.. 
ــن يــحــدث الـــتـــوازنـــات، إن  فــهــي م
هــي عــاشــت بــكــرامــة عــاشــت معها 
اضمحل  وإن  املجتمع،  شرائح  كل 
مكونات  كل  على  ذلك  انعكس  حالها 
هو  ليس  الناجع  والحل  املجتمع، 
شغل وظيفتني، نظرا للتعب الجسدي 
اليد  مد  وليس  النفسي،  واإلرهـــاق 
وعزة  الوجه،  لدم  حفظا  بالسعاية 
الظروف،  هذه  ظل  في  لكن  النفس، 
املناسب  الحل  يكون  هاته،  والحالة 
هو تنازل الكبار )املرفهني بزاف( عن 
والتي  بــزاف«،  »املعيقة  االمتيازات 
من  التنصل  وعدم  رائحتها،  فاحت 
للدولة  املستحقة  الــضــرائــب  أداء 
كنظام ذا سيادة وهيبة يتساوى فيه 
مواقعهم  بذلك  مستغلني  الجميع، 
الــتــي ال  املــســؤولــيــة،  على كــراســي 
تدوم ألحد، وال القتصاد الريع، ونعم 
إلشراك الجميع في الكعكة، كما قالت 
»كلشي  الــغــيــوان:  ــاس  ن مجموعة 

ديالنا واحنا ماليه«.

ذ. الحسن العبد

يرى بعض 
املواطنين من الطبقتين 

املتوسطة والفقيرة 
الكادحة، واللتين تضررتا 
بشكل كبير يف السنين 

األخيرة، بأن التواصل والحوار 
مع املسؤولين اإلداريين 

واملنتخبين كسلط حاكمة 
تجسد أجهزة الدولة، 

هو السبيل إلنهاء األزمة 
االجتماعية الخانقة التي 

تعيشها بالدنا، والتي أملت 
كثيرا بكل الطبقات، بما 

فيها صغار املوظفين.



قـــراءة فـــي زيـــارة الرئـــيس األمريـــكي 
بايـــدن للسعـــودية جـــو 

رسالة للمغاربة..
أكتب للمغاربة أينما 
وحيثما  ــدون  ــوجـ يـ
الوطن  عــن  وجـــدوا، 
واألرض،  اإلنـــســـان 
ــب عـــن بــــرازخ  ــتـ أكـ
الحل  وأهـــل  ــتــرف  ال
أسباب  وعن  والعقد، 
البؤس وهّم الحياة.. 
ــن  ــوط ــن ال أكـــتـــب عـ
هواءه  نتقاسم  الذي 
ضريبية،  رســوم  بال 
ــن ال  ــ ــن وط أكــتــب عـ
من  االستفادة  عدالة  على  فيه  القبض  نقدر 

ثرواته باإلنصاف واملساواة.
السياسية  الــســيــطــرة  كـــراســـي  كـــل  عـــن 
وضد  أكتب،  واألرزاق  الــرقــاب  في  والتحكم 
وحقوق  القيم  عن  والريع،  الفساد  أشكال  كل 
القيم  بئر  جفاف  عن  أكتب  والــوطــن،  العباد 
قبل  الــتــفــاوتــات  وطــن  فــي  العناية  وأخـــالق 
أكتب عن عوزنا في  الجفاف والعطش،  موسم 
تجديد قيم ُتوازي التحوالت االجتماعية، وعن 
املكر  طوفان  مع  باملوازاة  الخير  رؤية  نكوص 
تحويل  عن  أكتب  والشر.  والفساد  والخداع 
يوصف  ماضي  إلى  واألخالقية  السليمة  املُثل 
بتسويق  التحديث  صفقات  وعن  بالرجعية، 
محتويات  وطمس  الهجينة،  التفاهة  ثقافة 

الثقافة امللتزمة.
عبر  بالعدل  ويوحدنا  يسكنني،  الذي  الوطن 
بفخر  عنه  أكتب  الذي  هو  بطاقة،  رقم  تسلسل 
وبال مشوشات من نخبة الفكر الخاملة، وال من 
الشكليني  اللغويني  من  وال  املتشائمني،  النقاد 
في النحو الكلي وسياسة الرفع والنصب والجر 
هو  النفعية..  الثقافة  ردهــات  داخــل  والراحة 
أنبتت  طفيلية  مشاتل  فيه  وزعت  الذي  الوطن 
واالحتيال  والنصب  واالنتهازية  الوصولية 
بصيغة  فيه  ُصنعت  ــذي  ال الــوطــن  والــفــســاد، 
واملمتهن  بالسياسة،  املستبد  للمجهول،  املبني 
مواطنيه  كل  ينصف  لم  الــذي  الوطن  هو  لها، 

بالعدل واملساواة والحق في حياة الكرامة.
بال  يتحركون  مــن  يــا  جميعا  إليكم  أكتب 
الوطن  أرض  على  االجتماعية  العدالة  إسناد 
زحام  وســط  بتلف  يتحركون  من  يا  الطيبة، 
أنت  إليك  أكتب  الغالء،  واحتكار  »الحكرة« 
مغرب  فــي  واملــؤنــث  باملذكر  ونحن  ــر،  واآلخـ
عن  أكتب  والدانية،  القصية  وهوامشه  العمق 
تبقى  الكتابات  فكل  الحياة،  تعب  عرق  رائحة 
يتيمة بثوب نظافة كفن حدوث موت املستقبل، 
قسوة  معقوفات  إلى  تستكني  الكتابات  وكل 
ما  البديل،  السياسي  التفكير  وتوتر  الحياة 

بعد هذه الحكومة..
حني أكتب، تنطلق الذات بالتعبير عن بعض 
تبحث  الريشة  وتبدأ  الحياة،  َكْرب  متنفسات 
القانون  وحماية  والعدالة،  الكرامة  مداد  عن 
تنكسر  قد  لكنها  بالبدء،  الشعبية  القاعدة  من 
فسد  ا  عمَّ أناملي  وبــني  عيوني،  أمــام  لزوما 
التغيير ضمن  إدارة  آليات  بناء  تفكير  وُيفسد 

استمرارية االستقرار االجتماعي.
أكتب عن املواطن البسيط حد الروعة، وعن 
الواحدة  اليد  رؤوس  على  مــعــدودة  مطالب 

)كرامة، عدالة، حرية، إنصاف، حكامة(.
بتعليم  نفسه  يمني  الذي  املواطن  عن  أكتب 
الفرص  وتكافؤ  اإلنصاف  رؤية  وفق  عمومي 
نيل  في  العدل  يرى  الــذي  املواطن  والجودة، 
املواطن  عن  وأكتب  الصحية باملجان،  الرعاية 
واملــخــدوم،  املفبرك  اإلحــســان  يقبل  ال  الــذي 
مطارح  وسط  إنسانيته  تمرغت  الذي  املواطن 
أكتب  القمامة،  في  والنبش  بالهبش  األزبــال 
سلم  بداية  بلوغ  إلى  يطمح  الذي  املواطن  عن 

الكرامة في املعاملة واملساواة.
خلق  بـــوابـــات  ــن  ع جميعا  إلــيــكــم  أكــتــب 
الشعب  مكونات  كل  بني  توافقية  مصالحة 
الضرر  جبر  عن  أكتب  واملشتركة،  املتفردة 
والعوز  والفقر  البؤس  موائد  عن  والتعويض 

لغالبية الشعب. 
في  وهم  والفكر  الكتاب  لجهابذة  أكتب  لن 
أكتب  ولن  متكئني،  األرائــك  على  منتجعاتهم 
الغربية  املناهج  ومسقطي  التقليديني  للنقاد 
ذوي  من  للشكليني  أكتب  ولن  النقل،  بأمانة 
الرفع  بني  الكلمة  قياس  في  فهم  الكلي  النحو 
والجر والنصب ملتصقون، وال زالوا مع إخوة 
كان وليس يمارسون ثقافة »أبا هند فال تعجل 
املدح  في  االنطباعيني  عن  أكتب  لن  علينا«، 
والتكريم، بل أكتب عن حياة مواطنني في وطن 

يتسع للجميع.   

يبدو أن السياسة الدولية التي سادت بعد الحرب العاملية 
انتهاء الحرب  الثانية، وما تالها من تحوالت جيوسياسية بعد 
وما  االقتصادية،  السياسة  في  الواحد  وظهور القطب  الباردة، 
العالم يشترك في استهالك  اقتصادية جعلت  تبع ذلك من عوملة 
كل  االستهالكية،  الصناعية  املنتوجات  ومعظم  والغذاء  الطاقة 
جديدة  دولية  سياسات  تشكيل  نحو  تتغير  بدأت  األحداث  هذه 
مبنية على موازين القوى االقتصادية بدل القوى العسكرية، كما 
لها  التي  الدول  من  وغيرها  سوريا،  بوابة  من  روسيا  عودة  أن 
جديدة،  دولية  سياسات  تشكل  وجود  تؤكد  مشتركة،  مصلحة 
لكن الجديد في هذا املوضوع، هو أن القوى االقتصادية لم تعد 
أصبحت  وإنما   ،G7 الكبرى  الصناعية  الــدول  على  مقتصرة 
وقد ظهر  والغذاء،  الطاقة  تملك مصادر  التي  الدول  في  تتجسد 

ذلك جليا في األثار االقتصادية التي ظهرت أثناء الحرب الروسية األوكرانية، 
وبالتالي، نجد أن دول االتحاد األوروبي مجتمعة أصبحت تحت رحمة روسيا، 
الستيراد الغاز، وتقوم بحرب عسكرية غير مباشرة ضدها، كما أن العالم أصبح 
 G7 مهددا باألمن الغذائي بعد توقف صادرات القمح من أوكرانيا، بل إن دول
الغاز  بديال عن  أو  الحرب، ولم يجدوا حال  بداية هذه  اجتمعت عدة مرات منذ 
خارج  تصبح  الدولية  االقتصادية  السياسية  التحكم  عملية  مما جعل  الروسي، 
هنا  وسأعطي  األمريكية،  املتحدة  الواليات  وخارج  ألوروبا،  الجغرافية  الحدود 
الدولية  االقتصادية  السياسات  في  تتحكم  أصبحت  عربية  لدولة  واضحا  مثاال 
إنتاج  حاليا  بإمكانها  التي  السعودية،  العربية  اململكة  وهي  بقوة،  فيها  وتؤثر 
نحو 13 مليون برميل فأكثر، وهي الدولة الوحيدة التي تتحكم في سعر البترول 
من خالل التحكم في زيادة إنتاجه أو تحفيظه حسب ما تراه مناسبا ملصالحها، 
علما أنها كانت تقوم بدور التوازن في األسواق الدولية بخصوص أسعار النفط، 
من  العديد  نمو  في  يتحكم  الذي  االقتصادي  النفوذ  هذا  تكن تستخدم  لم  لكنها 
بلدان العالم، منها دول االتحاد األوروبي والواليات املتحدة، ودول كثيرة أخرى، 
كانت  واملناسبات،  املحطات  من  كثير  في  السعودية  تجاه  أمريكا  لكن سياسات 
الداخلية  لسياساتها  السعودية  تغيير  وبمجرد  السعودية،  ونفوذ  قوة  تتجاهل 
محمد  عهده  وولي  سلمان  امللك  عهد  في  للنفط  دولة مصدرة  كأكبر  والخارجية 
بن سلمان، جعل العديد من دول العالم تغير سياستها تجاه اململكة السعودية، 
من  السعودية  على  األمريكية  الهجومات  رغم  املتحدة  الواليات  رأسها  وعلى 
القرار  أن صناع  ويبدو حاليا  فلكهم،  في  يدور  ومن  الديمقراطيني  حزب  طرف 
السعودية قوة  أن  العالم،  التي يعرفها  الدولية  اقتنعوا بعد األحداث  األمريكان 
من  العديد  اقتصادات  نمو  في  وتتحكم  الدولية،  القوى  من  وجزء  اقتصادية، 

الدراسات  أكدتها  حقيقة  وهذه  كله،  للعالم  يكن  لم  إن  العالم  دول 
واألرقام والتصريحات قبل قدوم الرئيس األمريكي جو بايدن إلى 
السعودية، وبالرغم من االنتقادات التي واجهتها السعودية من قبل 
بعض الدول األوروبية والواليات املتحدة، ومن بعض دول الشرق 
األوسط وتحديدا من تركيا، إال أن الجميع يهرول اآلن نحو إعادة 
العالقات مع السعودية، التي ال شك أنها خرجت قوية ومتماسكة 
التي تتبعها في جميع  داخليا بفضل الحكمة والسياسة الجديدة 
التي  واالقتصادية  السياسية  اإلصالحات  وخصوصا  املجاالت، 
اتبعها ولي العهد محمد بن سلمان، والتي كانت ضرورية لضبط 

األمن واالستقرار في دولة تنتج أكبر كمية للطاقة في العالم. 
لقد كان الحديث عن زيارة رئيس الواليات املتحدة إلى السعودية 
شبه مستحيل قبل أربع سنوات، لكن اآلن، أصبحت الزيارة مهمة 

ليس للسعودية فقط، وإنما مهمة كذلك ألمريكا أكثر.
وتأتي زيارة جو بايدن إلى السعودية في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر منها 
العالم، وفي ظل حرب فرضت على أوروبا من قبل روسيا بدون معرفة تاريخ انتهائها، 
وما يمكن أن تصل إليه، وحسب التحليالت، فإن هذه املرة ستكون الواليات املتحدة 
الرفع من  العكس، حيث  ستطلب  السعودية، وليس  التي ستطلب من  األمريكية هي 
إنتاج النفط، وستطلب من السعودية االنخراط في تحقيق السلم في السعودية وفق 
االتفاقيات املبرمة، أما السعودية فستطلب احترامها لسياستها الداخلية والخارجية، 
ألنه بفضل اإلصالحات التي تمت، أصبح االقتصاد السعودي يتطور بسرعة، ويتوسع 
السعودي، ويبدو  للشباب  النفط، ويوفر فرص عمل  إنتاج  في مجاالت أخرى خارج 
الدول  وبعض  األمريكية  املتحدة  الواليات  مع  الجيدة  عالقتها  من  بالرغم  الدولة  أن 
الغربية، إال أنها وسعت عالقتها مع دول الشرق مثل الصني وروسيا والهند، ويمكن 
أن نعود في قراءتنا لهذه األحداث ملا بدأنا به، وهو إعادة توزيع القوى االقتصادية 
في  لتحكمها  القوى،  هذه  من  جزء  أصبحت  والسعودية  جيواقتصاديا،  العالم  في 

موارد الطاقة. 
ولإلشارة، فقد أدركت السعودية أن الواليات املتحدة األمريكية تبني صراعات 
دول  مما جعل  فيها،  الحسم  دون  فوضى  في  املنطقة  وتترك  األوسط،  الشرق  في 
إبرام  إلى  بها  أدى  مما  قليلة،  إيجابية  ونتائج  كبيرة،  خسائر  تتكبد  الخليج 
اتفاقيات عسكرية مع دول أخرى، وتبقى زيارة الرئيس األمريكي للسعودية حدثا 
أن  ويمكن  السواء،  على  املتحدة  والواليات  للسعودية  بالنسبة  جديدا  تاريخيا 
تخلق تعاونا جديدا برؤية استراتيجية مشتركة ملصلحة البلدين في أفق تحوالت 

اقتصادية وجيوسياسية ال تخلو من صعوبات ومخاطر.

المـنبر  الــحر
العدد: 1616 من 22 إلى 28 يوليوز 2022
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د. حسن عبيابة *

* وزير سابق وأستاذ التعليم العالي

محسن األكرمين

    

هو  املغرب  بنك  أن  إلى  بداية  اإلشــارة  من  بد  ال 
الالزمة«،  االستشارة  ولتقديم  للمراقبة  مستقلة  »هيئة 
حول  واملــالحــظــات  ــؤشــرات  وامل املعطيات  يقدم  فهو 
كما  بالدنا،  في  واملالي  والنقدي  االقتصادي  الوضع 
العامة  وللميزانية  النقدية  للسياسة  رؤيته  يقدم  أنه 
والنظام البنكي، أما الحكومة فهي التي تتخذ القرارات 
يحتاج  ما  وهو  املناسبة،  العمومية  السياسات  وترسم 
عن  بعيدا  املوضوعية  ــى  وإل الــالزمــة  الشجاعة  إلــى 
كما  الكالم،  وكثرة  الخشب  ولغة  واملجاملة  السياسوية 
شيء  كل  قبل  الوطن  مصلحة  استحضار  إلى  يحتاج 

ووضعها فوق كل اعتبار.
السياقات،  حسب  تختلف  املــغــرب  بنك  تــوقــعــات 
ــة، فــهــذه الــتــوقــعــات تــأتــي الــيــوم - على  ــ ورغـــم األزم
العموم - مطمئنة وغير مقلقة، وأقل ما يقال عنها أنها 
الظرفية  إلى  بالنظر  وذلك  الواقع،  عن  ما  شيئا  بعيدة 
االقتصادية والوطنية والدولية الخاصة جدا، وتتقارب 
توقعات  مع  كبير  إلى حد  وتتماهى  بل  التوقعات،  هذه 
الحكومة واملندوبية السامية للتخطيط، لكن االختالفات 
احتساب  طريقة  إلى  ربما  ترجع  وقد  جدا  طفيفة  تبقى 
العلم  مع  واملعدالت،  للمؤشرات  املؤسسات  من هذه  كل 
العلمية  املنهجية  التوقعات،  هذه  تحكم  أن  يجب  أنه 
وذات  الصحيحة  املعطيات  تقديم  ألن  فقط،  والعلمية 
عمومية  سياسات  عنها  ستنتج  شــك  ال  املصداقية 
وتحقيقا  الوطني  لالقتصاد  خدمة  وناجعة  مناسبة 
السيناريو  تعتمد  أن  يجب  والحكومة  والتنمية،  للنمو 
األسوأ عند تقديمها للمؤشرات وعند تحديدها لألهداف 
ال  حتى  والسياسات،  واملشاريع  للبرامج  وتسطيرها 
سياساتها  وتغيير  املالية  قوانينها  لتعديل  تضطر 
في  تصل  وال  الواقع  إلى  أقرب  ميزانيتها  تبقى  وحتى 
مرحلة من مراحل تنفيذها إلى وضعية األزمة، التي قد 

تجبرها على االقتراض في منتصف الطريق.

كيف تكون المؤشرات إيجابية؟
خاللها  مــن  يظهر  التي  هــي  اإليجابية  املــؤشــرات 
والنفقات  املوارد  )من حيث  امليزانية  توازن  في  التحكم 
االقتصادية  التوازنات  في  كذلك  والتحكم  العمومية( 
نسبة  امليزانية،  عجز  نسبة  النمو،  )مــعــدل  الكبرى 
امليزان  حالة  الصعبة،  العملة  من  االحتياطي  التضخم، 

ــحــســاب الــجــاري ملــيــزان  ــتــجــاري وال ال
تكلفة  بأي  التساؤل:  لنطرح  املدفوعات(، 
التوازنات؟ وعلى حساب  في  التحكم  يتم 
في  التحكم  ألن  مــاذا؟  حساب  وعلى  من؟ 
معدل  في  والتحكم  مثال  امليزانية  عجز 
ــإجــراءات  الــتــضــخــم، غــالــبــا مــا يــكــون ب
مثل  شعبية،  وغــيــر  تقشفية  ــرارات  ــ وق
تخفيض  والــتــرقــيــات،  األجـــور  تجميد 
االستثمارات والنفقات االجتماعية، فرض 
تكاليف جديدة، اإلضرار بالطبقة الوسطى 
املس  واملتوسطة،  الصغرى  وباملقاوالت 

بالقدرة الشرائية... إلخ.
يتم  أال  يجب  االقتصادية  التوازنات  على  فالحفاظ 
على حساب التوازنات االجتماعية والسلم االجتماعي.

إن النموذج االقتصادي لطاملا اعتمد وبشكل أساسي، 
التحكم  يصعب  مداخيل  وعلى  وأنشطة  قطاعات  على 
املغاربة  وتحويالت  الفالحي،  الناتج  خاصة  فيها، 
ومداخيل  السياحة،  ومــداخــيــل  بــالــخــارج،  املقيمني 
أو  األنــشــطــة  لــهــذه  تعثر  وأي  وغــيــرهــا،  الــصــادرات 
معدل  على  سلبا  سيؤثر  املداخيل،  هذه  في  انخفاض 

النمو االقتصادي.

ما هو الحل ؟
الحل هو ما قامت به بالدنا عندما اعتمدت نموذجا 
فنحن  الحالي،  النموذج  عن  مختلفا  آخــر  اقتصاديا 
الظرفية  ننتظر  وأحيانا  تمطر،  حتى  السماء  ننتظر 
عند شركائنا  تتحسن، وخاصة  أن  العاملية  االقتصادية 
نحتاج  اليوم  تحديدا(،  األوروبي  )االتحاد  األساسيني 
هناك  كانت  إذا  التنموية  االستراتيجية  تغيير  إلــى 
بالفعل استراتيجية، ولو أني أرى أن هناك فقط كوكتيال 
مجملها  في  التي  والقرارات  والتدابير  اإلجــراءات  من 
تبقى متناثرة غير منسجمة وال مترابطة وال متناسقة. 
قبل سنوات، كانت األمور أكثر وضوحا، وكان بإمكاننا 
أن نميز بني االستراتيجيات والسياسات، فنختار مثال 
بني الليبرالية وتدخل الدولة بني القطاع العام والقطاع 
الخاص، بني استراتيجية إحالل الواردات واستراتيجية 

تشجيع الصادرات واستراتيجية الصناعات املصنعة.
تعمل  التي  التنموية  االستراتيجية  طبيعة  ما  لكن، 

قطاع  وهــي  الفالحة،  نعم  بالدنا؟  بها 
بقضية  مرتبط  واستراتيجي  تنموي 
ــغــذائــي،  ــاء الـــذاتـــي واألمــــن ال ــف ــت االك
القرار  وباستقاللية  الوطنية  وبالسيادة 
السياسي، بينما االقتصاديات اليوم في 
تخلق  التي  الصناعة  نحو  تتجه  العالم 
ذات  والصناعة  العالية  املضافة  القيمة 
العالية  والتكنولوجية  التقنية  الكثافة 
العاملية،  األسواق  في  تنافسية  واألقوى 
الطائرات  وصناعة  الــدفــاع  كصناعة 
حيث  وغيرها،  الصيدالنية  والصناعة 
الجديد  االقتصاد  نحو  العالم  يتجه 
اقتصاد  ونحو  الرقمي،  واالقتصاد  الرمزي  واالقتصاد 
الخدمات، وهنا تكمن التنافسية ويكمن مستقبل الدول.
السنوات  خــالل  بــاملــغــرب  االقــتــصــادي  النمو  إن 
 ،%  3 معدل  الظروف  أحسن  في  يتجاوز  لم  األخيرة، 
وهو معدل يبقى جيدا على العموم بالنظر إلى التراجع 
الذي يسجله الناتج الفالحي، وبالرغم من تحسن بعض 
املعدنية  والصناعات  )البناء  الفالحية  غير  األنشطة 

واألنشطة التجارية(.
طرف  من  للمغرب  تقدير  اليوم  هناك  أن  صحيح 
املؤسسات الدولية مقارنة مع عدة دول، رغم الظرفية 
منها،  يمر  التي  الصعبة  واالجتماعية  االقتصادية 
تكلفة  وبأقل  بنجاح  تجاوزها  يمكن  ظرفية  وهــي 
العامة  السياسة  ونجاعة  امللك،  جاللة  حكمة  بفضل 
التوازنات  تحقيق  لكن  املغربي،  الشعب  ونضج 
واالجتماعية(  واالقتصادية  )السياسية  الكبرى 
مهمة ليست سهلة، فالحكومة تجتهد، تصيب أحيانا 
اقتصادي  نموذج  غياب  في  كثيرة  أحيانا  وتخطئ 
املعالم،  واضح  مجتمعي  ومشروع  مغربي،  وتنموي 
واالختيارات،  األولــويــات  بتحديد  مطالبة  أنها  إال 
يكون  التي  تلك  وخاصة  والبرامج،  املشاريع  وكذا 
وعلى  التشغيل  وعلى  النمو  على  مباشر  تأثير  لها 
البيئة )البيئة التي ال زالت لم تأخذ حقها كما يجب 
في السياسات العمومية(، ونحن نعلم أن إمكانياتنا 
لكن  الــوقــت،  نفس  في  كثيرة  وحاجياتنا  ضعيفة 
االختيارات  عقلنة  في  يمكن  الحالة  هذه  في  الواجب 

وترشيد املوارد والنفقات.

الفرق بين الواقع ومعطيات بنك المغرب خطاب األزمة

د. رضوان زهرو
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ربــورتاج

في  الراغبة  الجمعيات  تواجه  التي  والمشاكل  اإلكراهات  من  العديد  وقع  على  السنة  لهذه  التخييم  موسم  انطلق 
أن  إال  الصغرى،  والمدن  الجبلية  والمناطق  القرى  أطفال  تأطير  أجــل  من  للتخييم،  وفــضــاءات  مقرات  على  الحصول 
المعايير والشروط التي حددتها وزارة الشباب والثقافة ساهمت في إقصاء العديد من الجمعيات التي كانت تشارك 
التربوية  األطر  قلة  وكذا  المالية،  والموارد  التمويل  وقلة  »كورونا«  فجائحة  الماضية،  السنوات  خالل  المخيمات  في 

والجمعوية وغياب الفروع، كلها عوامل جعلت هذه الجمعيات خارج دائرة االستفادة من برنامج التخييم.

انــتــقــادات  ــدة  ع وجــهــت  لقد 
والجامعة  الشباب  وزارة  إلى 
بخصوص  للتخييم،  الوطنية 
الجمعيات  والئحة  »الكوطا« 
املستفيدة من برنامج التخييم، 
املجالي  التوزيع  غياب  ظل  في 
ــن املـــدن الــكــبــرى  املــنــصــف ب
ــدن الــصــغــرى، حــيــث ظل  ــ وامل
الرباط   - البيضاء  الدار  محور 
الكبيرة  الحصة  على  يستولي 
القريبة  التخييم  مــقــرات  مــن 
بينما  الشاطئية،  املناطق  من 
ــعــض الــجــمــعــيــات  ــدت ب ــ وجـ
الجبلية  املناطق  في  املحلية 
مضطرة  نفسها  والــقــرويــة 
الجبلية  املناطق  في  للتخييم 
األطفال  نفس  بها  يقطن  التي 

املستفيدين.
الوطني  الــبــرنــامــج  ويــأتــي 
الحالي  املوسم  خالل  للتخييم 
في ظل عدة إكراهات وصعوبات 
بعد  املشاركة  الجمعيات  أمام 
لثالث  امتد  اضطراري  توقف 
األطفال  خاللها  حــرم  سنوات 
مراكز  من  الجمعيات  وسائر 
برنامج  عــودة  لكن  املخيمات، 
لم  السنة  هذه  خالل  التخييم 
قبل  من  املنتظر  بالشكل  يكن 

الذين  ــدان،  ــي امل فــي  الفاعلن 
الوطني  البرنامج  أن  يـــرون 
أن  املفروض  من  كان  للتخييم 
الجارية  السنة  بداية  ينطلق 
دورات  تــنــظــيــم  خــــالل  مـــن 
وإصالح  للمؤطرين،  تكوينية 
وتنظيم  الــتــخــيــيــم،  مـــقـــرات 
مبكر  وإحصاء  جهوية  لقاءات 
لــلــجــمــعــيــات والـــشـــراكـــة مع 
تستفيد  حتى  التعليم  قطاع 
التجهيزات  مــن  الجمعيات 
عليها  تتوفر  التي  والداخليات 

بعض املؤسسات التعليمية.
ــذا الـــســـيـــاق، يــقــول  ــ ــي ه فـ
الجامعة  عضو  ملوك،  عدنان 
وعــضــو  للتخييم  الــوطــنــيــة 
أن  الثقافي،  التعاون  بجمعية 

جائحة  بعد  التخييم  عـــودة 
»كـــورونـــا« رافــقــتــه إكــراهــات 
عدم  أبــرزهــا  مــن  ــدا،  ج كبيرة 
ظلت  الــتــي  املخيمات  تهيئة 
مغلقة لثالث سنوات ولم تفتح 
إلى  الـــطـــوارئ،  حــالــة  بسبب 
تكوينية  دورات  غياب  جانب 
وبالتالي،  التربوي،  للتنشيط 
املنشطن  من  قليلة  فئة  هناك 
تأطير  في  للمشاركة  التربوين 
بعد  سيما  ال  املخيمات،  أطفال 
الذي  الجديد  املرسوم  صــدور 
وعمل  املخيمات  خدمات  يقنن 
املرحلة  تزامن  ثم  املنشطن، 
األولى من التخييم مع مناسبة 
املوسم  ونهاية  األضحى  عيد 
االمتحانات  وفترة  الــدراســي 

لتالميذ  بالنسبة  االستدراكية 
صعوبة  خلق  مما  الباكالوريا، 
التخييم  ــراج  إخــ ــي  ف كــبــيــرة 
ــا في  ــم ــشــكــل املـــعـــتـــاد ك ــال ب

السنوات قبل الجائحة.
وأوضــــــح نــفــس املـــصـــدر، 
التي  اإلكـــراهـــات  بــن  مــن  أن 
عدد  تقليل  الجمعيات،  واجهت 
ألف طفل   200 املستفيدين من 
قبل »كورونا« إلى 90 ألف طفل 
خالل املوسم الحالي، مما خلق 
مسؤولي  لــدى  كبيرا  ارتباكا 
أو  الوطنية  سواء  الجمعيات، 
املحلية، حيث كانت الجمعيات 
املحلية تخرج للتخييم بحوالي 
ال  اآلن  لــكــن  مــســتــفــيــدا،   70
مع  طفال   20 تــجــاوز  يمكنها 

واالشتراك  التنسيق  ضــرورة 
مع 6 جمعيات أخرى في تدبير 
والتربوية،  اإلداريــة  الشؤون 
مما قد يخلق ارتباكا بن األطر 
بسبب  الجمعيات  ومسؤولي 
إلى  مشيرا  االنسجام،  غياب 
على  األطفال  عــدد  تقليص  أن 
ألف،   90 إلى  الوطني  الصعيد 
القرى  أطفال  من  الكثير  يحرم 
الحضرية  املدن  في  أو  النائية 
التخييم  مــن  ــفــادة  االســت مــن 
وهو  دستوري،  حق  هو  الــذي 
اآلباء  مع  الجمعيات  يحرج  ما 

واألولياء.
من جهته، قال خالد الداودي، 
تربوي  ــار  وإط جمعية  رئيس 
ــودة  عـ أن  ــي،  ــفـ أسـ بــمــديــنــة 
قبل  من  مهمة  خطوة  التخييم 
بعد  والثقافة،  الشباب  وزارة 
توقف اضطراري توقفت 
خالله جميع األنشطة 
باملخيمات  املرتبطة 
ــواء  الــصــيــفــيــة، سـ
التكوينية  ــدورات  ال
ــاءات  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ أو 
ــم أن  والـــنـــدوات، رغ
ــاك مــســتــجــدات  ــن ه

خالل هذا 

ضعف الوزارة وقلة األطر

ئـــــــحة  جا
»كورونا« 

تقـتـل موسم 
لتــخـيــيم  ا

خالد الــغازي إعــداد :

املشكل هذه السنة يكمن يف عدم فتح جميع مراكز التخييم، ألنها 
غير مهيأة الستقبال األطفال، زد ىلع ذلك قلة األطر بسبب ظروف العمل، 

مما انعكس ىلع الئحة الجمعيات واألطفال املستفيدين، فبعدما كانت 
الالئحة يف سنة 2008 تضم 100 و200 و300 طفل، تقلصت إلى 54 فقط، 
ما فرض ىلع الجمعيات تكوين ائتالف فيما بينها يف إطار مجموعات من 

أجل الحصول ىلع مركز التخييم. 
فتيحة بوهوش

عدنان ملوك
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ربــورتاج

األطفال  قلة  في  تكمن  املوسم 
الفضاءات  وقلة  املستفيدين 
ــرات عـــلـــى الــصــعــيــد  ــ ــقـ ــ واملـ
هذا  يؤثر  أال  متمنيا  الوطني، 
وتنظيم  املردودية  على  النقص 
العديد  وأن  خاصة  املخيمات، 
لإلصالح  تخضع  املنشآت  من 

أو للبناء.

ت  جمعـــــــيا
في خانة االنتظار 

فإن  املــصــادر،  بعض  حسب 
التي  الجمعيات  مــن  الــعــديــد 
التخييم  ــجــال  م فـــي  تــنــشــط 
خالل كل موسم، وجدت نفسها 
للحصول  لالنتظار  مضطرة 
للتخييم  فــضــاء  أو  مقر  على 
بعدما تقدمت بطلب إلى الوزارة 
األمر  اإللكترونية،  البوابة  عبر 
كبيرا وسط  استياء  الذي خلق 
وأولياء  الجمعويني  الفاعلني 

األطفال الذي يريدون االستفادة 
من املراحل األولى من التخييم 
حتى يتمكن أطفالهم من العودة 
ــدخــول  ــى مــنــازلــهــم قــبــل ال إلـ

املدرسي املقبل.
قــال عدنان  الــصــدد،  هــذا  في 
الوصية  الــــوزارة  أن  ــوك،  مــل
الحصص  إعــطــاء  فــي  تــأخــرت 
لــلــجــمــعــيــات، فــي ظــل وجــود 
الجمعيات  من  أصناف  أربعة 
ــيــة وجــهــويــة  )مــحــلــيــة ووطــن
بعض  جعل  مما  ومختلفة(، 
الــجــمــعــيــات تــجــد صــعــوبــات 
مكان  على  الحصول  في  كبيرة 
التخييم، ولحد اآلن لم تتوصل 
املكان  وال  بالحصص  جمعيات 
تبذلها  التي  املجهودات  رغــم 
الجامعة الوطنية للتخييم التي 
تقوم بدور كبير لضبط وتأمني 
الجمعيات،  لفائدة  التوطني 
معايير  هناك  أن  إلــى  مشيرا 
برنامج  من  لالستفادة  محددة 
للجمعيات،  بالنسبة  التخييم 
ــة والــعــمــل في  ــي ــدم مــنــهــا األق
امليدان ثالث سنوات، وضرورة 
الوطنية  الجامعة  االنخراط في 
للتخييم، والتوفر على مؤطرين 
وحاصلني  كفاءة  ذوي  تربويني 
على شواهد في مجال التنشيط 

التربوي.
جمعيات  أن  ملوك،  وأضــاف 
مطالبة  اليوم  املدني  املجتمع 
التحدي والتعاون  بحمل شعار 
الوطنية  والجامعة  الوزارة  مع 
هذه  إنجاح  أجل  من  للتخييم 
الفترة التي تعد فترة انتقالية، 
في انتظار موسم التخييم خالل 
السنة املقبلة، لكي يكون توزيع 
آخر وحصص أخرى، مبرزا أن 
الهدف من املشاركة في التخييم 
هذه السنة هو إعادة إحياء هذا 
النشاط من جديد واالستمرارية 
بسبب  اضــطــراري  توقف  بعد 
أثرت  التي  »كــورونــا«  جائحة 
لذلك،  القطاعات،  جميع  على 
ــه الــتــعــاون  ــي ــجــمــيــع عــل ــال ف
واالنـــخـــراط مــن أجـــل إنــجــاح 

املرحلة بعراقيلها ومشاكلها.

ضعـــــــف
 التوزيع المجالي 

التربوية  األطر  بعض  أفادت 
أن العديد من مراكز وفضاءات 
ــيــا  ــخــضــع حــال ــم ت ــي ــخــي ــت ال
تفتح منذ  لم  لكونها  لإلصالح، 
ثالث سنوات، وهناك فضاءات 
تستقبل  كانت  بــاملــرة  أغلقت 
فصل  في  األطفال  وآالف  مئات 
الصيف، منها مخيمات شاطئية 
ــوزارة  ال أن  مؤكدين  وجبلية، 
ــدأت فــي تــرمــيــم واالهــتــمــام  بـ
واالصطياف  التخييم  بمراكز 
من  العديد  حرم  مما  متأخرة، 
الجمعيات من االستفادة منها، 
يتواجد  بعضها  وأن  خاصة 
الباردة  الساحلية  املناطق  في 
فــي حــني تشهد مــراكــز أخــرى 
حرارة  الداخلية،  املناطق  في 

مفرطة.

وحــــســــب مــــلــــوك عــضــو 
للتخييم،  الوطنية  الجامعة 
التخييم  مراكز  من  العديد  فإن 
اإلصــالحــات  بسبب  تفتح  لــم 
هناك  بينما  فيها،  الــجــاريــة 
بشكل  إغــالقــهــا  تــم  مخيمات 
آالف   3 تستقبل  كانت  نهائي 
غياب  هو  املالحظ  لكن  طفل، 
املخيمات  بني  املجالية  العدالة 
حيث  والجبلية،  الشاطئية 
يحظى  أن  األجــــدر  مــن  ــان  كـ
بفرصة  الجبلية  املناطق  أبناء 
للتخييم في املناطق الشاطئية، 
مشكال  خــلــق  ــذي  ــ ال الـــشـــيء 
فــي الــتــوزيــع والــتــوطــني بني 
الجمعيات، وهذا املشكل راجع 
لتأخر الوزارة في إصالح هذه 
االنطالقة  جعل  مما  املخيمات، 

خالل املوسم الحالي متعثرة.
ــداودي،  الـ خالد  أكــد  بـــدوره 
على ضرورة أن تأخذ املخيمات 
ــار  ــب ــت ــني االع ــع الــصــيــفــيــة ب
بالنسبة  املــجــالــي  ــع  ــوزي ــت ال
للجهات، خاصة بني الفضاءات 
والــجــبــلــيــة حتى  الــشــاطــئــيــة 
الجبلية  املناطق  أطفال  يتمكن 
والــقــرويــة مــن االســتــفــادة من 
التخييم في املناطق الساحلية، 
أن  مضيفا  صحيح،  والعكس 
صعوبة  وجــدت  جمعيات  عدة 
ــول على  ــص ــح ال فـــي  ــرة  ــي ــب ك
بسبب  واالستفادة  الحصص 
البوابة  في  املحددة  الشروط 
والتي  للمخيمات،  اإللكترونية 
تهدف إلى ضبط العملية، إال أن 
تتوفر  ال  الجمعيات  من  العديد 
التي  والــشــروط  املعايير  على 

حددتها الوزارة.
أن  إلى  املتحدث  ذات  وأشار 

تنشط  التي  الجمعيات  أغلبية 
متمركزة  التخييم  قطاع  فــي 
ــاط - الـــدار  ــربـ فـــي مــثــلــث الـ
حيث  مـــراكـــش،   - الــبــيــضــاء 
جمعيات  الجهات  هــذه  تضم 
ــة وجــهــويــة  ــي ــن مــحــلــيــة ووط
مختلفة،  أخـــرى  وجــمــعــيــات 
املجالي  التوزيع  يتطلب  مما 
عبر  األخــرى  الجهات  وإشــراك 
»الكوطا«، وتشجيع الجمعيات 
العملية  فــي  االنــخــراط  عــلــى 
تغطية  تتم  حتى  وتصنيفها 
إلــى  ــا  داعــي الــجــهــات،  جميع 
موسم  فــي  الجميع  مــشــاركــة 
ــواء املــجــالــس  ــ الــتــخــيــيــم، س

املنتخبة أو القطاع الخاص أو 
التخييم  ألن  السياحة،  قطاع 
عجلة  ــحــريــك  ت فـــي  يــســاهــم 
االقتصادية  والــحــركــة  النقل 
والسياحية على صعيد اململكة.

مشـــــــكل
 تشبـيك الجمعيات 

مسؤولي  مــن  الــعــديــد  وجــد 
مجال  في  النشيطة  الجمعيات 
مضطرين  أنفسهم  التخييم، 
في  أخرى  جمعيات  مع  للعمل 
معها،  والتنسيق  املخيم  نفس 
الشيء الذي يخلق مشكال كبيرا 
يكمن في تدبير األمور اإلدارية 
التربوية  والــشــؤون  باملخيم 
قالت  حيث  اليومية،  والبرامج 
فتيحة بوهوش )رئيسة جمعية 
بالقنيطرة(  الطيبي  سيدي  في 
في هذا السياق، أنها اضطرت 
ــرى  أخ جــمــعــيــات  ــع  م للعمل 
والتنسيق معها من أجل دخول 
املخيم، معتبرة أن هذه املسألة 
صعبة بسبب مخاوف من عدم 
على  التوافق  وعدم  االنسجام 
قرارات إدارية داخل املخيم في 
ظل االكراهات األخرى املتعددة 
التخييم  موسم  رافــقــت  التي 
خالل السنة الحالية، من بينها 
األضحى  عيد  فترة  مع  تزامنه 

وقلة الفضاءات.
أنها  املتحدثة،  نفس  وقالت 
التخييم  مــجــال  ــي  ف تشتغل 
املشكل  لــكــن  ــة،  ســن  13 مــنــذ 
ــذه الــســنــة يــكــمــن فــي عــدم  هـ
التخييم،  مــراكــز  جميع  فتح 

الستقبال  مــهــيــأة  غــيــر  ألنــهــا 
األطفال، زد على ذلك قلة األطر 
الــعــمــل، مما  ــروف  ــ بــســبــب ظ
الجمعيات  الئحة  على  انعكس 
فبعدما  املستفيدين،  واألطفال 
 2008 سنة  في  الالئحة  كانت 
طفل،  و300  و200   100 تضم 
ما  ــط،  ــق ف  54 إلـــى  تــقــلــصــت 
تكوين  الجمعيات  على  فرض 
إطار  في  بينها  فيما  ائتالف 
الحصول  أجل  من  مجموعات 
وأضافت:  التخييم،  مركز  على 
اإلكــراهــات  من  العديد  »هناك 
ــالل هــذا  ــدى الــجــمــعــيــات خـ لـ
املوسم، فمساهمة اآلباء رمزية 

توفير  ــحــاول  ت والــجــمــعــيــات 
املالية من أجل تحمل  السيولة 
املؤطرين  ومصاريف  تكاليف 
وغياب  األمـــور،  مــن  وغــيــرهــا 
عن  الــقــرويــة  املــنــاطــق  فتيات 
األســر  رفــض  بسبب  التخييم 
للمخيمات، رغم  بناتهن  إرسال 
أنهن أكثر تنظيما والتزاما من 

األطفال«.

ء  غــــــــال
وسائل النقل

ــار جــمــعــوي في  وهــيــب، إطـ
ذوي  على  ــإلشــراف  ل جمعية 
االحــتــيــاجــات الــخــاصــة، أكــد 
وقلة  اإلمــكــانــيــات  ضــعــف  أن 
املشاكل  من  هي  املالية  املوارد 
الجمعيات  منها  تعاني  التي 
التخييم،  مجال  في  الناشطة 
ــل غـــالء تــذاكــر  ــي ظ خــاصــة ف
ارتــفــعــت بشكل  الــتــي  الــنــقــل 
الحالي،  املوسم  خالل  قياسي 
إلى  الرباط  من  رحلة  أن  حيث 
الحسيمة تكلف كل طفل وإطار 
كانت  بعدما  درهــم   400 مبلغ 
 150 فــي  مــحــددة  السابق  فــي 
الجمعية  أن  مضيفا  درهــمــا، 
مسؤولة عن توفير النقل لألطر 
بعملية  ستقوم  التي  التربوية 
املخيم،  فــي  األطــفــال  تنشيط 
أبواب  الجمعية  تطرق  ولذلك 
من  واملقاوالت  املجالس  بعض 
أجل توفير سيولة مالية لتحمل 
ثمن  ارتفع  بعدما  النقل  تكلفة 
التذكرة من 80 درهما إلى 250 

درهما للشخص الواحد.

املوسم  خــالل  فالجمعيات 
املصدر،  نفس  حسب  الحالي، 
آباء  مساهمات  جمع  تحاول 
الــتــوازن  تحقق  لكي  األطــفــال 
املالي، وتوفر بعض املصاريف، 
بتوفير  قامت  ــوزارة  الـ بينما 
التغذية واألكل بالنسبة لألطفال 
واألطر داخل املخيمات بشراكة 
للتخييم،  الوطنية  الجامعة  مع 
يأتي  السنة  هذه  التخييم  ألن 
جعلت  صعبة  ظرفية  ظــل  فــي 
عدة  تواجه  الجمعيات  بعض 
أجل  من  وصعوبات  إكراهات 
االنخراط في البرنامج الوطني 

للتخييم.

وزارة الشباب تأخرت 
يف إعطاء الحصص 

للجمعيات، يف ظل 
وجود أربعة أصناف 

من الجمعيات )محلية 
ووطنية وجهوية 

ومختلفة(، مما جعل 
بعض الجمعيات تجد 

صعوبات كبيرة يف 
الحصول ىلع مكان 
التخييم، ولحد اآلن 
لم تتوصل جمعيات 
بالحصص وال املكان 

رغم املجهودات 
التي تبذلها الجامعة 

للتخييم  الوطنية 
التي تقوم بدور 

كبير لضبط وتأمين 
التوطين لفائدة 

الجمعيات.

عدنان ملوك

أغلبية الجمعيات التي تنشط يف قطاع التخييم متمركزة 
يف مثلث الرباط - الدار البيضاء - مراكش، حيث تضم هذه 
الجهات جمعيات محلية ووطنية وجهوية وجمعيات أخرى 

مختلفة، مما يتطلب التوزيع املجالي وإشراك الجهات األخرى 
عبر »الكوطا«، وتشجيع الجمعيات ىلع االنخراط يف العملية 

وتصنيفها حتى تتم تغطية جميع الجهات.
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  ثقـافة

العدد: 1616 من 22 إلى 28 يوليوز 2022

  

جـدار - فن الشــارع يعود للــرباط 
الفترة  خالل  الرباط  مدينة  تنظم 
يوليوز  و31   21 بــن  مــا  املــمــتــدة 
من  الــســابــعــة  النسخة  الـــجـــاري، 

مهرجان جدار- فن الشارع. 
برنامجا  ستعرف  ــدورة  الـ هــذه 
األنشطة  من  العديد  وتنظيم  غنيا 
عبر  بلدان   7 من  فنانا   12 بمشاركة 
بمختلف  جداريات   9 ورسم  العالم، 
جماعي،  وجـــدار  الــربــاط،  أنــحــاء 
)طباعة  سيريغرافيا  ورشة  وتنظيم 

الشاشة(، ومعرض فني.
ــادة، سيعرف  ــع ال جــرت  وكــمــا 
املــهــرجــان مــشــاركــة الــعــديــد من 
الفنية،  بأعمالها  املتميزة  األسماء 
أونــر،  إد  مــن:  بكل  األمــر  ويتعلق 
ورضى بودينة، وتيما، وبوغراف، 
ومانولو ميسا، وجوراس دوريس، 
وبــانــطــونــيــو، وبـــرايـــن بــيــونــغ، 
وتوون، حيث َيعد جدار- مهرجان 

عبر  بالسفر  جمهوره  الشارع  فن 
فنان،  كل  ريشة  خالل  من  بلدان   7
والسنغال،  املــغــرب  بــن  مــا  وذلـــك 
واليابان،  كندا  ثم  بالبرتغال  مرورا 
وجمهورية  إسبانيا  ــى  إل وصــوال 
سنكتشف  أننا  والــواقــع،  التشيك، 
املعروفة،  غير  األماكن  من  العديد 
الرموز  من  محيط  في  وسنغوص 

واألشكال واأللوان.
ويرفض مهرجان جدار - فن الشارع 
لفن  بامتياز  ترويجية  أداة  ُيعد  الذي 
الصاعدة،  املــواهــب  خنق  الــشــارع، 
من  مجموعة  دعوة  سنويا  يتم  لذلك، 
اكتشاف  أجــل  من  الشابة  املــواهــب 
أحد  إشــراف  تحت  الجداريات  عالم 
األسماء الوازنة في املجال، وسيكون 
تحت  السنة  هذه  املشترك«  »الجدار 
عبيد  أيــوب  املغربي  الفنان  إشــراف 

.NORMAL املشهور بـ

»إعادة إحياء المسرح« في الدار البيضاء
بعد غياب سنتين بسبب »كورونا«..

 »ثويزا« يعود من جديد
أعلنت مؤسسة املهرجان املتوسطي للثقافة 
األمازيغية مبدينة طنجة، عن عودة مهرجان 
»ثويزا« يف دورته السادسة عشر، خالل الفترة 
2022، حتت  يــولــيــوز   31 إلـــى   28 املــمــتــدة مــن 
زال على هــذه األرض مــا يستحق  »مــا  شــعــار: 
دام لسنتني بسبب  توقف  بعد  وذلــك  احلياة«، 
جائحة  فرضتها  التي  االحترازية  اإلجــراءات 

»كورونا«. 
ويعتبر مهرجان »ثويزا«، الذي ينظم بشكل 
دوري ومنتظم منذ سنة 2005، فضاء مفتوحا 
واملثقفني  املفكرين  من  نخبة  سنويا  يستقبل 
والفنانني من داخل املغرب ومن خارجه، وقد 
تــوقــف لــلــظــروف االضــطــراريــة الــتــي فرضتها 
السنة،  هــذه  نسخة  ستعرف  حيث  اجلــائــحــة، 
الــتــي تــنــظــم بــتــزامــن مـــع احــتــفــاالت الــشــعــب 
املغربي بعيد العرش املجيد، تنظيم مجموعة 
مــن الـــنـــدوات الــثــقــافــيــة والــلــقــاءات الــفــكــريــة، 
الــبــارزة، من  األســمــاء  مــن  مبشاركة مجموعة 
املـــغـــرب، ومـــن الــبــلــدان املــغــاربــيــة، مــع اإلبــقــاء 
على الفقرة اخلاصة التي دأبت املؤسسة منذ 
الكاتب  أدب  إفرادها لتخليد  2007 على  سنة 

العاملي، ابن مدينة البوغاز، محمد شكري. 
نشير إلى أن مهرجان »ثويزا«، الذي اختار 
ــه، خـــلـــق فــــضــــاءات لــاللــتــقــاء  ــتـ مـــنـــذ انـــطـــالقـ
واحلوار بني رواده وبني أعالم الفكر والثقافة 
ــوم الــفــن، يــضــرب مــواعــيــد يــومــيــة بقاعة  وجنـ
ومبنصة  )بويرتو(،  »األمنية«  بفندق  الندوات 
»بــاب املــرســى«، وذلــك خــالل أيــام 29 و30 و31 

يوليوز 2022.

مهرجان وليلي الدولي لموسيقى العالم التقليدية 

المغربي هشام المودن يبلغ القائمة 
القصيـرة لـ»جائـزة الرافـدين« 

والعلوم  اآلداب  كلية  تحتضن 
الحسن  جامعة  بنمسيك  اإلنسانية 
ــدورة  ال البيضاء،  بــالــدار  الثاني 
للمسرح  الدولي  املهرجان  من   34
الجامعي للدار البيضاء، في الفترة 
يوليوز   28 إلــى   23 مــن  املــمــتــدة 
الجاري، تحت شعار: »إعادة إحياء 

املسرح«.
دورة هذه السنة ستعرف مشاركة 
دول صديقة  من عدة  متميزة  دولية 
آسيا:  من  القارات،  من كل  وشقيقة 
البنغالديش،  الجنوبية،  كــوريــا 
ــا:  ــ ــ ــن أوروب ــ وأنـــدونـــيـــســـيـــا، وم

وإسبانيا،  إيطاليا،  أملانيا، 
الكاميرون،  إفريقيا:  ومــن 
ــال، ومـــن الــعــالــم  ــغ ــســن وال
ــس، مــصــر،  ــونـ الـــعـــربـــي: تـ
أمريكا  ومن  عمان،  وسلطنة 
الــجــنــوبــيــة: األوروغــــــواي 
واملكسيك، باإلضافة للواليات 

املتحدة األمريكية واملغرب.
الدولي  املهرجان  ويأتي 
لــلــدار  الــجــامــعــي  للمسرح 
كل  »الفيتيك«،  البيضاء، 

دؤوب  لعمل  تتويجا  سنة، 
واملبدعن  للطلبة  السنة  طيلة 

فضاء  إنه  العالم..  أقطار  كل  من 
وتبادل  والتأطير  والتكوين  للقاء 

يمثل  والخبرات،  التجارب 
بذلك وجه املغرب في العالم 
من أقصاه إلى أقصاه، وجه 
والخلق،  بــاإلبــداع  مشرق 
االنفتاح  في  راقي  ونموذج 
بن  والتعايش  والتسامح 
كما  والديانات،  الثقافات 
أساسية  دعامة  يعتبر  أنه 
ــة  ــاســي ــوم ــل ــتــنــشــيــط دب ل
مــوازيــة  جامعية  ثقافية 
باملغرب  التعريف  هدفها 
وبــمــخــتــلــف مــظــاهــر نــمــوه 

وتقدمه في كل املجاالت.

القصيرة«  »القصة  صنف  فــي 
القاص  بلغ  »جزع وحبور«،  بكتاب 
القائمة  ــودن  ــ امل هــشــام  املــغــربــي 
القصيرة لـ»جائزة الرافدين للكتاب 

األول«.
ووفق تصريح له إلحدى املواقع، 
فريد  شعور  ))غمرني  املــودن:  قال 
وأنا أحتفي ببلوغ القائمة القصيرة 
األول  للكتاب  الــرافــديــن  لــجــائــزة 
القصصية  بمجموعتي  بالعراق 
أنــه:  مضيفا  وحـــبـــور«((،  »جـــزع 
))لطاملا كان حلمي أن يحلق قلمي 
أفق  إلى  بتونفيت  القفار  من سماء 
أرض  إلى  والعاملي،  العربي  األدب 

املتنبي((.
املــودن:  قال  السياق،  ذات  وفي 
ــل هـــذا  ــ ــت كـــثـــيـــرا ألجـ ــيـ ــقـ ))شـ
الليالي..  عناء  تحملت  الوصول.. 
بالنسبة  الكتابة  الجفون..  تعب 
تفاصيل  فــي  إلــّي شــيء ضـــروري 
شأن  ــك  ذل فــي  شأنها  يومياتي.. 
يأتي  أن  لزاما  كان  لذلك  الــقــراءة، 

هذا النجاح((. 

يؤكد  ــي،  األدب أفقه  وبخصوص 
املـــودن أنــه عــلــى مــشــارف إتــمــام 
روايته، وهي عبارة عن سيرة ذاتية 
أيضا مجموعة  في جزأين، ويجهز 

قصصية عن قريته تونفيت.
له  سبق  املودن  هشام  أن  ويذكر 
أغلبها  في مسابقات عديدة  فاز  أن 

خارج الوطن.

ــشــبــاب  ال وزارة  ــنــظــم  ت
قطاع   / والتواصل  والثقافة 
مجلس  مع  بشراكة  الثقافة، 
وبتعاون  مكناس،  فاس  جهة 
مكناس،  عمالة  مجلس  مــع 
وجماعة  مــكــنــاس،  جــمــاعــة 
مهرجان  الستينية،  املشور 
ملوسيقى  الـــدولـــي  ولــيــلــي 
باملوقع  التقليدية،  العالم 
ــي ومــديــنــة  ــل ــي ــري ول ــ ــ األث
 24  ،23  ،22 أيــام  مكناس، 

و25 يوليوز الجاري.   
التظاهرة،  هــذه  وتندرج 
املهرجانات  سلسلة  ضمن 

الشباب  وزارة  تنظمها  التي 
قطاع   / والتواصل  والثقافة 
إطار  في  شركائها  مع  الثقافة 
إلى  الرامية  استراتيجيتها 
الثقافي  املوروث  على  الحفاظ 
والفني، وحماية ذخائر التراث 
تجلياته  مختلف  في  الالمادي 
وتعزيز  والتعبيرية،  اإلبداعية 
ودعم اإلبداع الفني، واالنفتاح 
خالل  من  العالم  ثقافات  على 
حضاري  بعد  ذي  فني  حــوار 
وجمالي، وخلق جسور للتالقح 
بن املاضي والحاضر من أجل 

استشراف املستقبل.

وفي هذا اإلطار، يعتبر مهرجان وليلي من 
املهرجانات التي ترتبط بموقع أثري وتاريخي 
املواقع  مهرجانات  شأن  ذلك  في  شأنه  قديم، 
ومهرجان  جرش،  كمهرجان  الكبرى،  األثرية 

قرطاج.. 
فعاليات  بتنظيم  كذلك  الدورة  هذه  وتتميز 
بموقع  للمهرجان  الرسمي  االفتتاح  حفل 
وليلي األثري، من خالل مجموعة من العروض 
موقع  عــن  وثائقي  شــريــط  كــعــرض  الفنية، 
بالدورة،  خاص  استعراضي  وإبــداع  وليلي، 
عنوان:  تحت  استعراضية  لوحة  تجسده 
لرقصة  فني  وعــرض  وليلي«،  بألوان  »ليلة 
»تسكوين« كتراث عاملي غير مادي، وبمشاركة 

دول صديقة كالسينغال وإسبانيا.



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
األسبوعية رقم 1 ف

م
ه

را
 د

 

ن
لثم

  ا
■

ن  
سو

م�
خل

وا
ة  

بع
�سا

ال
ة 

سن
ل�

■ ا
  1

44
3  

ألولى
ى ا

ماد
 ج

4 -
ثاني 

ع ال
ربي

 27
لـ 

ق 
واف

امل
  20

21
بر 

جن
9 د

س 
مي

خل
ى ا

3 إل
عة  

جلم
ن ا

■ م
 15

84
د: 

د
لع

■  ا
  

5

ww
w.

alo
us

bo
ue

.m
a

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

1976، كنا في كلية الحقوق وكان هناك صوت  في بداية سنة 
عالية  فوق منصة  من  آت  الكلية  من طلبة  املئات  إليه  مبحوح يستمع 
بكاتدرائية حديقة الجامعة العربية البيضاوية، من جسد نحيف وأنيق 
وشعر بدأ يغزو الشيب مفرقه، ونحن نستمع إلى ذلك الصوت الذي كان 
صدى أعمدة الكاتدرائية يردده بجودة غير عالية أحيانا، ولكنها عميقة 
في األفكار واملعاني.. إنه األستاذ عبد الرحمان القادري يرى ذلكم الكم 
على  يقول  ما  والكل يسجل  على حصته  املتوافدين  الطلبة  من  الهائل 
كراسته، كان يرتجل كل شيء حتى قفشاته التي كان يطلقها كلما بدأ 
املئات من الطلبة يحّكون أرجلهم على األرض احتجاجا على سرعته في 
اإللقاء والتي كانت تنساب على املسامع كسيل متدفق من املعلومات، 
وكان الطلبة عند عدم فهمهم للمضامني الدستورية للجمهورية الرابعة 
تشكيلة  أو  مونتيسكيو،  أقــوال  من  لقولة  أو  فرنسا،  في  والخامسة 
البرملان اإلنجليزي الذي كان أستاذنا معجبا به، فيسكت قليال ثم يقول: 
 la culture c’est »إن الثقافة هي ما يتبقى عندما ننسى كل شـيء«
أو  ce qui reste quand on a tout oublié، إلدوارد هيريوت، 
عندما يقول وهو املعجب بالجنرال دوغول وجعلنا نعجب به كذلك، أن 
»مدرسة القيادة هي الثقافة العامة«، بمعنى احتفظوا بما راق لكم مما 

أقول واحتفظوا بثقافتكم العامة.
وإدوارد هيريوت، الذي كان أستاذنا معجبا به، ولد في فرنسا يوم 
5 يوليوز 1872، وشغل منصب عمدة ليون من سنة 1905 حتى وفاته، 
ملعارضته  بأملانيا،  املنفى  في  كان  عندما   1945-1940 لفترة وجيزة  إال 
أعماله  وكانت  كبيرا،  وطنيا  بعدا  أعطاه  ما  وهــو  »فيشي«،  نظام 
األساتذة  بني  من  كان  الذي  القادري،  األستاذ  إعجاب  السياسية محط 
ساكنة  كانت  كما  والتقدير  االحترام  من  الكثير  الطلبة  لهم  يكن  الذين 
أسباب،  املشهورة، لعدة  القولة  صاحب  هيريوت  إلدوارد  تكنه  ليون 
والفرنسية،  العربية  باللغتني  مادته  في  املتني  الرجل  تكوين  بينها  من 
وبفصاحة كبيرة رغم أن صوته لم يكن يسعفه من كثرة إصابته بالبحة 

التي ألفها طلبته وهي دليل على كثرة عطائه.
بنفسه  الطلبة  أوراق  يصحح  أن  املهني،  لضميره  إرضــاء  يصر  وكان 
املهمة  هذه  يسند  وال  الشفوي،  في  بنفسه  ويمتحنهم  الكتابية  املواد  في 
الذين كانوا في السبعينات ال يقلون حرصا عنه على  لألساتذة املساعدين 
إعطاء النقطة ملن يستحقها، وكان الطلبة يعرفون ذلك مسبقا ألن اختبارات 
أستاذهم في نهاية السنة سوف تكون عسيرة، وبأنه كان يتعمد طرح أسئلة 
في الثقافة السياسية العامة ليعلم هل كان الطالب يحضر كل املحاضرات، 
أم أنه كان يراهن باملصطلح الطالبي الذي كان يشكل كذلك ثقافة عامة، فإذا 
كنت تراهن أو تقامر في الدروس فاعلم مسبقا أنك ستعيد السنة، وكان من 
الحيل التي كنت أعمد إليها ألتدارك سرعة محاضراته التي كان في بعض 
األحيان يجعلها تستمر أربع ساعات بني طلبة العلوم السياسية والقانونية 
واالقتصادية مجموعني، لندرة األساتذة آنذاك، أن اشتريت مسجلة صغيرة 
كانت  التي  اإللكترونية  الوسائل  أقصى  وهي  محمولة  »فيليبس«  نوع  من 
االستماع  أو  محاضرة  تسجيل  في  بها  يستعني  أن  طالب  استطاعة  في 
إلى املوسيقى، وكنا من شغف الحب الذي نكنه ألستاذنا، أننا ننتظره في 
يجيب  وهو  إال  يفارقنا  وال  املواضيع  بعض  عن  لنسأله  املحاضرة  نهاية 
أنا فال بد من  أما  البيضاء،  الدار  »دعوني، فأنتم تسكنون في  حتى يقول: 
الذهاب إلى محطة الساتيام ألصل إلى الرباط ثم سال املدينة التي أحبها«، 
وكم كان يحلو لي االستماع إلى محاضراته، وإلى مرافعات األستاذ التبر، 
والتي كنت كذلك أسجلها وأستمتع بها مرافعة وأنا قاضي للنيابة العامة، 
الدار  النقيب األستاذ حسي ومجلس هيئة  وأثناء فترة تكوينية طلب مني 
البيضاء، االستماع إلى مرافعة املرحوم ذ. محمد التبر بصوته، فأخرجتها 
لهم وأعجب الجميع بذلك، والحقيقة، أنها وسائل تقليدية كنا نستعملها في 
التكوين العملي كطلبة أو قضاة أو محامني، وكم تبدو ذات قيمة بعد مرور 

الوقت أو بعد افتقادنا ألصحابها.
وفي فرنسا وبعض الدول املتقدمة، كانوا ينشرون املرافعات على أسطوانات 
الذي  املحامي  فينيانكور،  جون  كمرافعات  باهظة،  بأثمنة  وتباع  كاملوسيقى 
ترشح لرئاسة فرنسا ضد الجنرال دوغول، وجاك أزورني، وخطابات تشرشل 
في مجلس العموم البريطاني، أما اليوم، فقد سهلت األنترنيت التسجيل صورة 

وصوتا، لكن ال يقع استغاللها إيجابيا إال نادرا.

الثقافة هي 
ما يتبقى عندما 
ننسى كل شيء

يتـــبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات

العدد: 1616 من 22 إلى 28 يوليوز 2022

أرملة الراحل حميدو 
بنمسعود تحول 
بيته إلى متحف 

ساخـــنة مذكرات 

1

الـــبحر« تنظـــم »مـــهرجان  مدينـــة آســـفي 

وجهت اإلعالمية السعودية لجني عمران، رسالة 
شكر للمغاربة أعربت فيها عن حبها لهم وللمملكة 
بحسابها  لها  منشور  أحدث  عبر  وذلك  املغربية، 
الرسمي على »إنستغرام«، وعمدت إلى نشر صورة 
جاء  بتعليق  أرفقتها  املغربي  التقليدي  بالزي  لها 
فيه: »تحية حب وتقدير واحترام ألهل املغرب اللي 
غمروني بكرمهم وروعة ضيافتهم ورقي تعاملهم«، 
وتابعت لجني: »أبدا ما حسيت نفسي غريبة، وفي 
كل مرة أزور فيها مدينة جديدة، أكسب معرفة ناس 
طيبة وأحب البلد أكثر وأكثر، هلل يحفظ لكم هالبلد 

الجميلة من كل شر ويزيدها عز وعمار وسالم«.
كانت  عــمــران  لجني  أن  ــى  إل اإلشـــارة  وتــجــدر 
ــام عيد  قــد قــدمــت إلــى مــديــنــة طــنــجــة، ثــانــي أيـ
أجمل  تقاسم  على  حرصت  كما  املبارك،  األضحى 

عبر  متابعيها  الزيارة مع  هــذه  لحظات  ــوى  وأق
بموقع  الرسمي  حسابها  على  الستوري  خاصية 
إلى  الــزيــارة  خــالل ذات  وخضعت  »إنستغرام«، 
في  املــغــربــي،  التقليدي  بــالــزي  تصوير  جلسة 
»العمارية«  صعدت  كما  املغربي،  العرس  أجــواء 
»النݣافة«  وأهازيج  املراكشية  الدقة  إيقاعات  على 

ومساعداتها.
يشار إلى أن لجني من أشد املعجبات بالقفطان 
ارتدائها  على  تحرص  التي  املغربية،  واألزيـــاء 
ــالل بــعــض املــنــاســبــات  بــبــرامــجــهــا وأيــضــا خـ
املعجبات  أشد  من  أنها  كما  واألعياد،  والحفالت 
باملطبخ املغربي، الذي تحرص بني الفينة واألخرى 
طباختها  تعدها  التي  أطباقه  بعض  تقاسم  على 

املغربية.

السعودية 
لجين عمران 
توجه رسالة 

للمغاربة 

وبــمــبــادرة  الــفــنــي،  ملــســاره  تكريما 
املغربي  املمثل  بيت  تحول  أرملته،  من 
بنمسعود،  حميدو  الــراحــل،  والعاملي 
إلى متحف بمدينة الرباط، ويحمل اسم 
»مشروع متحف حميدو«، يضم مالبسه 
ومسرحياته  أفالمه  وملصقات  وصوره 
وأعماله التلفزيونية، وما يرتبط بحياته 

ومسيرته الفنية الطويلة.
ومن املقرر أن يفتتح متحف حميدو السنة 
ــاعــات  ــالث ق ــ ــث ســيــضــم ث ــة، حــي ــل ــب ــق امل
وهي: »اللة  الشهيرة  أفالمه  من  مستلهمة 
املــوت«،  الحب،  حبي« و»الحياة، 
يعد  إذ   ،Le convoi de la peurو
واألعمال  باإلنجازات  اعترافا  املتحف 
مسيرته  فــي  بنمسعود  قدمها  الــتــي 
بالرباط،  إطالقه  اختيار  الفنية، وتــم 
تربط  كانت  التي  القوية  العالقة  بحكم 

حميدو بهذا املكان بالرغم من هجرته.

ــة آســفــي  ــن تــســتــضــيــف مــدي
مهرجان  مــن  الثالثة  النسخة 
»مهرجان   ،2022 »سافيمير« 
من  املمتدة  الفترة  في  البحر«، 
 ،2022 يــولــيــوز   26 إلـــى   22
مناسبة  املهرجان  يشكل  حيث 
الساحلية  للهوية  مخصصة 

لإلقليم.
ــجــهــات  ــل وحـــســـب بـــــالغ ل
هدفه  املــهــرجــان  فــإن  املنظمة، 
عبر  وجماله  بالبحر  االحتفال 
لقاء ثلة من الشخصيات يمثلون 
عوالم االقتصاد والفن، والثقافة 

نهج  في  واملجتمع،  واملوسيقى 
يمثل أرواح البحر املتعددة.

املهرجان  ويستهدف  هـــذا، 
ــك الـــهـــواة  ــ ــذل ــ املــهــنــيــني وك
ــنـــني،  ــحــمــســني واملـــواطـ ــت وامل
دوليني  شــركــاء  إلــى  باإلضافة 
والخاص،  العام  القطاعني  من 
بأنفسهم  التعريف  هو  والهدف 
ــوع أشــكــال  ــن ــار ثـــراء وت إلظــه
التعبير الثقافي والفني املتعلقة 
أيضا  يتم  كما  البحري،  بالعالم 
تــســلــيــط الــضــوء عــلــى جــمــال 

سواحلنا وعواملها تحت املاء.
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الضائعةالحقيقة
العدد: 1616 من 22 إلى 28 يوليوز 2022

بعد الحجج الثابتة على تورط 
املغرب في ملف اختفاء وقتل الزعيم 
 29( بنبركة  املهدي  الكبير  التقدمي 
التي  السنون  كانت   ،)1965 أكتوبر 
ــذا الــحــدث الــفــاصــل  ــرت عــلــى هـ مـ
إلثبات  كافية  والباطل،  الحق  بني 
بأجهزتها  الفرنسية  الدولة  تــورط 
ومثقلة  وبــولــيــســهــا،  وحــكــومــتــهــا 
املتحدة  الواليات  اتهام  في  الحجج 
أصــدرت  التي  وهــي  ومخابراتها، 
»السيا« الحكم بإعدام  وقتها منظمة 
التي  الفترة  تلك  في  بنبركة..  املهدي 
تحالف فيها مع فيديل كاسترو رئيس 
ــذي صــفــع اإلمــبــراطــوريــة  ــا، الـ كــوب
حادثة  فــي  وجهها  على  األمريكية 
1963، حني أوقف األسطول الروسي 
أساطيل الرئيس جون كندي من غزو 
محمال  بنبركة  املهدي  وجــاء  كوبا، 
بأقطاب األنظمة اإلفريقية واآلسيوية، 
ملساندة الثورات الحمراء في أمريكا 

الجنوبية.
ــك كــتــب أقـــطـــاب الــصــحــافــة  ــذل ك
ــوت مــديــر  ــ ــعــد م اإلســرائــيــلــيــة، ب
)املوساد(  اإلسرائيلية  املخابرات 
التحقيقات  أن  كيمحي،  املــســمــى 
واملتخصصة   1991 سنة  املنشورة 
فــي الــتــاريــخ الــســري لـــ»املــوســاد«، 
املهدي  اغتيال  فــي  كيمحي  تــورط 
كيمحي  أوفقير من  بعد طلب  بنبركة 
مساعدة املغرب في اعتقال املعارض 
الحجج  من  يكفي  ما  وهو  املغربي، 
التي  اإلسرائيلية  األجــهــزة  إلدانـــة 
األمــريــكــيــة  الــســيــا«  استعملتها« 

الستدراج وقتل املهدي بنبركة.
ــدور  ــل ــون تــلــمــيــحــي ل ــك فــهــل ي
االختطاف  عملية  في  الجزائري 
مجرد مزايدة سياسية لالنتقام من 
ضرب  في  للجزائر  الحالي  الــدور 
خصوصا  املــغــرب،  على  الخناق 
ــرارات  ــق ال كــل  فــي  ــشــارك  امل وأن 
بنبركة،  اختطاف  يوم  الجزائرية 

كان هو عبد العزيز بوتفليقة؟
ُيلقي  أن  األخــالق  من  ليس  طبعا، 
عواهن  على  ترهات  مغربي  صحفي 
دولة جارة دون أن يكون متمكنا من 
بوتفليقة،  فالسيد  إثــبــات،  عناصر 
الــذكــي..  الجزائرية  الــدولــة  رئيس 
السابق  رئيسه  كان  التفكير،  والحاد 
وهـــو يحضر  ــن،  ــومــدي ب الـــهـــواري 

كبير  بنبلة،  أحــمــد  على  لالنقالب 
كان  له  آخر  مستشار  على  االعتماد 
بومدين  للرئيس  بالنسبة  يحتل 
بها  يحظى  كــان  التي  املكانة  نفس 
ويتعلق  بوتفليقة،  الــعــزيــز  عــبــد 
والخبير  والوزير،  باملستشار  األمر 
اإلعالمي الجزائري الكبير)..(، الذي 
بنبركة  املهدي  اختطاف  وقــت  كــان 
محيي  املستشار  هــو  بــاريــس  فــي 
العالقة  كشف  الذي  عميمور،  الدين 
الجزائرية  األجهزة  بني  الدفينة)...( 

وقضية اختطاف املهدي بنبركة.
وفي سرده لفترة حالكة 
ــات  ــعــالق ــخ ال ــاريـ ــن تـ مـ
قال  املصرية،  الجزائرية 
عميمور بأن أياد أجنبية 
وراءها،  كانت  التي  هي 
احتفال  يـــوم  ــي  ف فــتــم 
الثورة املصرية بعيدها 
 23 يـــــوم  الـــوطـــنـــي 
نسف   ،1964 يوليوز 
الــبــاخــرة املــصــريــة 
ــة«  ــ ــدريـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ »اإلسـ
عنابة  مــيــنــاء  فـــي 

بالجزائر.
الكاتب  ويساير 
الــحــدث  عميمور 
ــه  ــ ــي أن ــكـ ــحـ ــيـ لـ
ــي مــلــف  ــ ــم ط ــ ت
ــار،  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ االنـ
أن  ويـــــؤكـــــد 
منذ  أحـــد  أي 
ذلـــك الــتــاريــخ 
لــــــم يـــعـــرف 
الـــحـــقـــيـــقـــة، 
لـــــيـــــحـــــدث 
انــفــجــار آخــر 
ــي مــنــطــقــة  ــ ف
فرج،  سيدي 
في  ويتعمق 
الــفــاعــلــني 
لـــيـــكـــتـــب 
بالغة:  بدقة 
قيل  ))لقد 
ــرادا  ــ أفـ أن 
ــك  ــل مــــــن ت
املــجــمــوعــة 
كــــــــانــــــــت 
مـــــورطـــــة 
قــضــيــة  يف 

اغتيال املهدي بنبركة على األراضي 
ــة(( )كـــتـــاب »هــــواري  ــي ــس ــرن ــف ال

بومدين«، محيي الدين عميمور(.
الرئيس  مستشار  يلمح  فكيف 
الهواري بومدين في أحداث تسلسلت 
بعد سنة 1964، إذن جرت في 1965، 
املجموعة  تلك  من  أفراد  تواجد  إلى 
مورطني في قضية اختطاف بنبركة؟

وطبعا.. هذه أول مرة يتم التلميح 
مورطة  جزائرية  عناصر  وجود  إلى 
في اختطاف املهدي بنبركة من طرف 

مستشار للرئيس بومدين..
التعاون  وأمــام  ميكيافيليا)...(، 
مدير  بني  وقتها  كان  الذي  الحميمي 
والدليمي،  درايــا،  الجزائري،  األمن 
مدير األمن املغربي نيابة عن أوفقير.
فقد تكون األجهزة املغربية نجحت 
من  الجزائري  الدعم  استقطاب  في 
أجل تنفيذ حكم اإلعدام الذي أصدره 
الزعيم  حــق  فــي  املــغــربــي  الــقــضــاء 
جهة  من  يحقق  إعدام  وهو  بنبركة، 

ــا جــزائــريــة مــن أجل  ــداف ــرى أه أخـ
الحسن  املغربي  امللك  سمعة  إفساد 
أعطى  قد  جيشه  كان  الــذي  الثاني، 
صفعة للجيش الجزائري في حاسي 

بيضا، سنتني من قبل.
ــوم 29  ــه ي ــع، هــو أن ــواق ولــكــن ال
بنبركة  اختطاف  يوم   ،1965 أكتوبر 
في باريس، كان مدير األمن املغربي، 
الــجــنــرال الــدلــيــمــي، مــتــواجــدا في 
الجزائر، ومنها - تؤكد جميع األخبار 
أن   - املنشورة  والكتب  والوثائق 

من  توجه  ــر الدليمي  ــجــزائ ال

إلــى بــاريــس رأســـا، لــلــدخــول على 
بوشسيش،  بيت  في  بنبركة  املهدي 
ذلك  عشية  فيه  محتجزا  كــان  الــذي 
اليوم.. فماذا كان يعمل في الجزائر؟ 
الجزائري  األمن  مدير  رافقه  وكيف 
على  ليركبه  الــجــزائــر،  مــطــار  ــى  إل
طائرة متوجهة إلى باريس في نفس 

اليوم الذي اختطف فيه بنبركة؟
الثقيل  ــوزن  الـ مــن  وثيقة  هــنــاك 
نصب  الـــذي  الــفــخ  حقيقة  تــوضــح 
الجزائرية  الحكومة  ودور  لبنبركة، 
ــه.. كــتــبــهــا وأمـــضـــاهـــا مــديــر  ــيـ فـ
املــخــابــرات الــفــرنــســيــة الــجــنــرال 
جاكيي، وترد فيها عبارات تفيد بأن 
بنبركة، أثناء محاوالت امللك الحسن 
الــثــانــي اســتــقــطــابــه لــلــرجــوع إلــى 
باجلزائر،  متواجدا  ))كــان  املغرب، 
إذا سمحت له احلكومة  وسيبقى بها 
أوفقير  وكان  بذلك)...(،  اجلزائرية 
سيقترح،  بنبلة  الرئيس  أن  يعتقد 
طرد  احلسن،  بامللك  اجتماعه  بعد 

شيء  على  احلصول  مقابل  بنبركة 
الجنرال  رسالة  )اقــرأ  آخـــر)...((( 

جاكيي(.
في  وبنبركة  بنبلة..  مع  أوفقير 
بباريس  يلتحق  والدليمي  الجزائر، 
شيء  ــه  إن بنبركة..  اختطاف  بعد 

يفوق املؤامرة ويتعداها.
ونحن نذكر املهدي بنبركة في هذه 
كل  تكرس  التي  األليمة،  املناسبة 
للقوات  القديم  التحالف  جزئياتها 
اآلنية،  املصالح  وذوي  اإلمبريالية 
قتل  زمن  في  بنبركة  املهدي  الغتيال 
فيه العشرات من أقطاب 
الــحــركــات 
 ، لتحررية ا
أن  دون 
في  نتوسع 
الــتــحــالــف 
الـــــجـــــديـــــد 
ألصـــــــدقـــــــاء 
بنبركة،  املهدي 
الــذيــن تــنــازلــوا 
البحث  وعــن  عنه 
وباعوا  ملفه،  في 
في  ليدخلوا  الطرح 
صمت مطبق مع من 
بقي من منفذي عملية 

الخطف.. والقتل.
وليس  القتل..  أقول 
كان  إذا  ألنــه  االغتيال، 
ــال  ــخــي ــن ال ــ ــا م ــربـ ضـ
ــا تــوســع الــكــثــيــر من  م
من  ترويجه  في  الكتاب 
ــوهــات مــدفــوعــة  ــاري ــن ســي
تمزيق  قــبــيــل  ــن  م الــثــمــن، 
بخنجر  بنبركة  املهدي  جسم 
صهريج  في  وتذويبه  أوفقير، 
رأسه  وإحضار  بالرباط،  الكلور 
الحسن  للملك  لتقديمه  في صحن 

الثاني.
الحسن  ــك  ــل امل ــرف  ــع ي والــــذي 
الذين  وحتى  املعرفة،  حق  الثاني 
يمكنهم  ال  االتــهــام،  كبير  يتهمونه 
غيثة،  لزوجته  املهدي  رسالة  تكذيب 
رغبة  هناك  بأن  فيها  يخبرها  والتي 
ينكر  املغرب، وال  إلى  لرجوعه  ملكية 
أحد أن الجنرال أوفقير كان متعرضا 
كان  وإن  قـــواه،  بكل  املخطط  لهذا 
املجموعة  بــه  تشهد  الــذي  الــواقــع 
للدليمي  مرافقة  كانت  التي  املغربية 
 29 عشية  باريس  إلى  وصوله  يوم 
التي  أوفقير  وزبانية   ،1965 أكتوبر 
باريس  إلــى  الوصول  أثناء  رافقته 
والذين   ،1965 أكتوبر   30 صباح 
الخوف  خلف  متمترسني  زالـــوا  ال 
يجدوا  لم  الضمير،  وعقاب  والسرية 
منظم  بها  تحلى  الــتــي  الشجاعة 
لوبيز«،  »أنطوان  االختطاف،  عملية 
أوفقير  بخليفة  تلفونيا  اتصل  الذي 
والقبطان  بلعالم  الفقيه  الرباط،  في 
بن سليمان، ليخبرهم بأن بنبركة قد 

تم اختطافه.
»باري  »لوبيز« صرح مؤكدا ملجلة 
ماتش« ما يؤكده قتلة املهدي بنبركة 
»دوبـــاي«  للمغرب..  هــربــوا  الــذيــن 
باملهدي  احتفظوا  الذين  و»باليس«، 
ـــ»أورمـــوا«،  بـ بوشسيش  فيال  فــي 
الدليمي،  الــجــنــرال  وصــل  وعندما 
املغربي  الــحــقــنــات  صــاحــب  ــان  وكـ
املهدي  حقن  قد  باملمرض،  املعروف 
وصول  انتظار  في  مسكنة  بحقنات 

الدليمي  فوصل  أوفقير،  أو  الدليمي 
القصر  فــي  ــان  ك أوفــقــيــر  ألن  أوال، 
باريس  إلــى  ووصــل  بــفــاس،  امللكي 
وكان   ،1965 أكتوبر   30 يوم  عشية 
صباح  بــاريــس  غـــادر  قــد  الدليمي 
االحتادي  أكد  ))ولقد  اليوم،  نفس 
أن املستشار إدريس  محمد احلبابي، 
ــان زوال  ــرح لــه بــأنــه ك الــســاوي ص
احلسن  مع  مجتمعا  االختطاف  يوم 
أوفقير  فــدخــل  فـــاس،  يف  الــثــانــي 
مذعورا ومتوترا وهمس يف أذن امللك 
يونيو   27 عدد  )الحياة.  باخلبر(( 

.)2008
قبل  ــات  م قــد  املــهــدي  ــان  ك إذن.. 
ــا كــيــف؟ فكل  ــر، أمـ ــي ــق ــول أوف وصــ
بنبركة  أن  توضح  املؤكدة  القرائن 
وقف  داخال،  الدليمي  شاهد  أن  بعد 
الفرنسيني  أحـــد  فــضــربــه  خــائــفــا، 
على  بضربة  »لوني«،  ولعله  العتاة، 

قفاه كانت هي القاضية.
أورحــو،  املغربي  الكاتب  يكون  وقد 
ــثــانــي في  ــاب الــحــســن ال ــت صــاحــب ك
األخرى  الطريقة  إلى  أقرب  هو  اآلخرة، 
ملوت بنبركة، والذي روى على لسانه في 
اآلخرة أنه قال: ))لقد حقنني املمرض 
املعروف بحقنة.. لم أفق منها  الساوي 

إلى أن وجدت نفسي يف اآلخرة((.
»لوبيز« حكى ملجلة »باري ماتش« 
- حسب رواية الصحفي بيير توكوا، 
نقل  بنبركة  املــهــدي  مــوت  بعد  أنــه 
كان  الذي  البيت  من  بعيد  غير  ودفن 
معتقال فيه، بحي »أورموا« غير بعيد 
املنطقة  وهي  »بــوزاس«،  بحيرة  من 
سكنية  منطقة  اليوم  أصبحت  التي 

راقية تسمى »إيفري«.
أطروحة واحدة تؤكد هذا املصير.. 
ألنه  ملاذا؟  كبرى،  مصداقية  وتعطيه 
الحسن  امللك  أن  املؤكد  من  كان  إذا 
املجموعة  تعرف  كما  يعرف..  الثاني 
للجنرال  مرافقة  كانت  التي  املغربية 
الدليمي يوم 29 أكتوبر 1965، والتي 
متواجدين  أعضائها  من  عدد  زال  ال 
فإن  املوت،  القوت وينتظرون  يأكلون 
الحسن الثاني الذي يعرف موقع دفن 
جثة املهدي بنبركة هو الذي أمر في 
سنة 1984 ببناء مسجد مغربي فوق 
بنبركة،  املهدي  فيه  دفن  الذي  املوقع 
من  املسجد  ذلــك  بناء  على  وصــرف 
ال  الذي  املسجد  وهو  الخاص،  ماله 
مسجد  ويسمى  اآلن  إلى  قائما  زال 

»إيفري كوركورون«.
يترحم  أن  يــريــد  ــن  م ــل  ك وعــلــى 
أن  ــة،  ــرك ــب ــن ب ــدي  ــهـ املـ روح  ــى  ــل ع
ــوجــه لــصــالة  ــت ــه وي ــارت ــب ســي ــرك ي
الثاني  الحسن  مسجد  في  ركعتني 
تسمى  التي  املنطقة  فــي  املــتــواجــد 
 la mosquée d’Eury بالفرنسية 

.Courcouronnes
قتل  حضروا  الذين  املغاربة  أمــا 
أو  دفــنــه)...(  في  وشاركوا  املهدي، 
الفرنسي  الضابط  ذكر  كما  إحراقه 
))رجال  أن  أكد  الذي  فلوري،  جورج 
الدرك الفرنسيني وجدوا يف املنطقة 
قطعة  على  الرماد  من  كبيرا  ركاما 
من الثوب وقطعة من اجللد، لم يكن 
للحمض  حتليل  إجناز  ممكنا  وقتها 
 13 االشتراكي.  )االتحاد  النووي(( 
أكتوبر 2009(، لذلك قال بعضهم إنه 
لن يعثر أحد على جثمانه.. هلل وحده 
وبيال..  ــذا  أخ سيأخذهم  ــذي  ال هــو 
قريبا في الدنيا، أو بعيدا في اآلخرة.

واملناضل   الزعيم  اغتيال  جريمة  عن  حلقة   50 من  أكثر  من  املكونة  السلسلة  هذه  تابعوا  الذين  األوفياء  قراءنا  لعل 
السياسي املهدي بنبركة، ال زالوا متعطشين ملعرفة املزيد عن هذه القضية التي لم تتكفل 60 سنة بفك لغزها، خصوصا 

وأن األدوار اختلطت بين املخابرات الفرنسية واملخابرات األمريكية، و»املوساد«، وخرج املغرب منها باتهام ثقيل.
املنشورة سنة  الضائعة  العلوي حقيقته  الراحل مصطفى  جريدتنا  خصص مؤسس  ذكره،  ما سبق  بكل  ارتباطا  لكن 
2010، إضافة جديدة تتهم الجزائر يف القضية نفسها.. قضية اغتيال املهدي بنبركة، التي تنشرها »األسبوع« يف هذا 

العدد إلحاطة املوضوع من كل جوانبه، وتنهي هذه السلسلة التي ال زالت األيام لم تفك لغزها بعد.

بقلـم
مصطفى العلوي

اجلـزائر كمتـهمة يف ق�ضـية املهـدي بنـربكةاألخيرةالحلـقــة

رسالة مدير املخابرات الفرنسية الجنرال جاكيي 
لقاضي التحقيق الفرنسي يخبره فيها بدور الرئيس 

الجزائري بنبلة يف مصير املهدي بنبركة


