
سري

خلق وزير االتصال املوريتاني السابق، محمد 
الــداخــلــة، خــال نهاية  ــدث يف  ــن، احل ولــد أم
األمثلة  أسلوب  إلى  بلجوئه  املنصرم،  األسبوع 
املغاربي،  االحتاد  واقع  عن  للحديث  الشعبية 
بـــ»قــادة  الفلسطينية  القضية  شبه  حيث 
الكلب«، وهو ما دفعه إلى تقدمي شرح طويل ليفهم 
بأنه  إقناعهم  احلاضرون معنى كامه، وقد جنح يف 
»قادة  مثل  وأنها  للقضية،  إساءة  أي  يقصد  يكن  لم 
عن  باحلديث  اجلرة  إصاح  حاول  وعندما  احلصان«، 
توجد  موريتانيا  إن  قال  املوريتاني،  احلياد 

مثل املؤمن بن كافرين)..(.

الضائـعة الحقيـقة  وداعـا  لكل بدايـة نهاية..

  
 المؤسس:

مصطفى العلوي
مـدير النشر:

الطيب العلوي
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»الّلي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها«بين السطور 2

أقــــوى تفــاعل مـــع األزمــة
لرئيس مجلس المستشارين

أو ال نكون
ن نكــــــــــــو

متميزة  مكانة  المستشارين  مجلس  رئيس  يحتل 
يجعل  ما  المغربي،  السياسي  النظام  داخل 
تفاعله مع األحداث ذا قيمة كبيرة فما بالك في عز أزمة 
حالة  في  »الفايسبوكية«..  االحتجاجات  وتنامي  الغالء 
الرئيس النعم ميارة، لم يتردد في إعالن دعوته إلى ضرورة 
تخفيض أسعار المحروقات بثالثة دراهم على األقل، كما 

قال مرتديا قبعته النقابية: »نحن لم نوقع شيكا على بياض 
حزب  في  قوي  قيادي  باألمر  المعني  وألن  للحكومة«، 

االستقالل، الذي يقوده نزار البركة، نفى ميارة وجود أي خالف 
بين البركة وجناح ولد الرشيد، ورغم أنه مسؤول عن مؤسسة 

كبرى، لم يتردد في قول أن الدولة يجب أن تقوم بمجهود إلطفاء 
مسلسل  إيقاف  وبضرورة  والفقر،  بالهشاشة  المتعلقة  الحرائق 

سحق الطبقة المتوسطة، ألن األمر يهدد السلم االجتماعي..

ّ

حوار حصري

االنتخابات الجزئـية تحيي الصراع 
بين »البيجيدي« ووزارة الداخلية

تحت األضواء 4

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

28

التفاصيل  في  ركن  »حوار  العدد«



2

كـواليـس  األخبــار

العدد: 1617 من 29 يوليوز إلى 01 شتنبر 2022

بقلــم               الطيب العلوي

»الّلي ما خرج من الدنيا 
ما خرج من عقايبها«

لم يسبق ألحد أن انتبه إلى مقدار الشد والجذب 
على  األبــواب  إغــاق  بعد  إال  بدواخلنا  نعيشه  الــذي 
أنفسنا)...(، وال لقوة اليد على القلم لطمس كل موقف 
كنا أمامه متناقضني.. فكم من مّرة تناقضت أفكارنا مع 
أفعالنا؟ وكم من مّرة تعارضت مشاعرنا مع معتقداتنا 
الخاصة، حيث  تناقضاتنا  فيه  نرى  ال  غالبا  وقت  في 
لدى  التضارب  أوجه  األسهل ماحظة  دائما من  يكون 

اآلخرين)...(؟
وحتى من أفلح في الوعي.. سرعان ما وجد نفسه 
في دوامة ال بداية لها وال نهاية، بعد أن حاولت ذاته 
أحدهما  يغلب  أن  قبل  التناقضات  هذه  عن  اإلجابة 
اآلخر، وقبل أن يأتي من يشير بها إليه من جديد)...( 
معيدًا بذلك زعزعة الذات وكأن من أشار بذلك قديس 

ال يعيش التناقضات)...(.
أو  مشلولة  كانت  ســواء  السياسة،  يد  تبقى  ومــا 
فعاقة  البشرية،  النفوس  لعجني  تكميا  إال  مسؤولة، 
السياسة بالبشر أنتجت لحد اآلن الكثير من املفاهيم 
واألفكار، وما يجري ببادنا اليوم يجعلنا نستنتج أنه 
ال مفر لنا من هذه القاعدة، ومن َتّم فالتناقضات التي 
يومًا  تغزو  أن  إال  لها  يمكن  ال  مّنا،  واحد  كل  تسكن 
قرارات السلطة)...( ما دامت العاقة قائمة ومرشحة 
إاّل توترًا في ظل  تزيد  للتحول على نحو جذري، ولن 

العصر الرقمي وتغيراته.
الكل على علم بما يجري اآلن من حمات ساعية إلى 
رحيل رئيس الحكومة بعد أن شهدت الباد موجة غاء 
التعبير  إلى  املواطنني  العديد من  دفعت  غير مسبوقة 
إلى  االحتجاجي  بالخروج  ــواء  س ــه،  ل رفضهم  عــن 
الشارع، أو من خال املبادرات االفتراضية على مواقع 
التواصل االجتماعي، ليجد املواطن نفسه تحت سلطة 
تنفيذية لم يعد مرغوبا فيها على اإلطاق، وفي نفس 
الوقت، أمام معارضة ليس من متمنياته عودتها على 
اإلطاق، ومن تم، فما عدا امللك الذي يمنح له الدستور 
لم  الّدين،  سلطة واسعة كزعيم سياسي وحامي حمى 
يبق أحد، ال في الواقع وال في الخيال، مرغوبا فيه)...( 

لتسيير ما تبقى من أمور هذه األّمة.
ما وجه جديد  يوما  لو ظهر  كاين حد«، وحتى  »ما 
يبّشر بالخير.. فإن ما ال يبّشر بالخير هو ذلك التناقض 
الذي يفرض وجوده في نفوسنا، على األقل، وفي هذا 
وما  السياسية)...(  توجهاتنا  يخص  فيما  السياق، 
حصل مؤخرًا بعد أن شهدت مدينتا الحسيمة ومكناس 
لهذه  نيابية  مقاعد  لشغل  جزئية  تشريعية  انتخابات 
العديد استفتاًء جديدا على  الدوائر، والتي رأى فيها 
شرعية وشعبية حكومة عزيز أخنوش، لكون نتائجها 
كل  له)...(،  مساندة  باعتبارها  رسالة سياسية  تحمل 
الفئات  كل  لدن  من  واســع  شعبي  سخط  ظل  في  هذا 

االجتماعية تجاه الحكومة نفسها.
نقول  ال  كي  األفــكــار  بني  تناقضات  ثم  تناقضات 
تجعلنا  التي  هي  ربما  أمور  واألفعال..  األوهــام)...(، 
حصل  ما  كحال  بها،  لضربنا  العصى  للبعض  نسّلم 
العلمي،  الطالبي  رشيد  شن  أن  بعد  األسبوع،  هذا 
عضو املكتب السياسي لحزب التجمع الوطني لألحرار 
املغاربة  على  شرسًا  هجومًا  النواب،  مجلس  ورئيس 
تدبيرًا  يعتبرونه  ما  بسبب  أخنوش  برحيل  املطالبني 
األخيرة،  اآلونة  في  أزمات  من  الباد  به  تمر  ملا  سيئا 

واصفًا إياهم بـ»املرضى«.
والحكومة  »مريضا«،  املغربي  املواطن  كــان  فــإذا 
غاب  أن  بعد  الفرار)...(  بوادر  عليها  تظهر  أصبحت 
بمجلس  الشهرية  األسئلة  جلسة  عن  الحكومة  رئيس 
النواب، واملعارضة غير مرغوب في عودتها، فإلى أين 

تسير األمور؟
لم يبق لنا إال مواساة بعضنا البعض بالحنني إلى 
املاضي.. ليس ماضي آبائنا مع إدريس البصري، الذي 
سبق أن أقسم امللك لنب كيران أن املغرب لن يعود إلى 
عهده)...(، وإنما ماضي أجدادنا الذين لخصوا األمور 
في املثل القائل: »اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من 

عقايبها«.

ّ

رئيس دونيتسك 
يعاتب المغرب 

وإنجلترا
الرباط. األسبوع

صرح دينيس بوشيلني، رئيس 
لروسيا،  املوالي  دونيتسك،  إقليم 
من  رسالة  أي  يتلقوا  لم  بأنهم 
املغرب وال إنجلترا بشأن األجانب 
املغربي  باإلعدام، وهم  املحكومني 
والبريطانيني  سعدون  إبراهيم 

شون بينر وأيدن أسلني.
ــاف بــوشــيــلــني، رئــيــس  ــ وأضـ
املنفصلة  دونيتسك  جمهورية 
طرف  من  واملعلنة  أوكرانيا  عن 
املحكومني  عــائــات  أن  ــد،  واحــ
جمهورية  مع  تواصلت  الثاثة 
املحامني،  خــال  مــن  دونيتسك 
تلفزي  حديث  في  ورد  ما  حسب 
واملغرب  بريطانيا  »إن  فيه:  قال 
الحالة  عــن  حتى  يستفسرا  لــم 

الصحية لألسرى«.

الرباط. األسبوع

ــوس مــاســة، كريم  ــيــس جــهــة سـ مــنــح رئ
في  السابق  للقيادي  جديدة  صفقة  أشنكلي، 
حزب التجمع الوطني لألحرار، حسن بلخياط، 
لفائدة شركة »ساوثبريدج« )مكتب متخصص 
في الدراسات(، بقيمة مالية بلغت 591 مليون 

سنتيم، قصد إعداد برنامج تنمية الجهة.
وحــســب مــصــادر إعــامــيــة، فــقــد حصل 
بلخياط على الصفقة يوم 27 يونيو املاضي، 
بعد إبعاد خمس شركات منافسة بعد فحص 

ملفاتهم من الناحية التقنية.
التي  الثالثة  هي  الصفقة  هــذه  وتعتبر 
في  السابق  العضو  بلخياط  حسن  نالها 
صفقة  على  حصوله  بعد  السياسي،  املكتب 
مشابهة من مجلس جهة كلميم واد نون الذي 
مباركة  األحــرار،  حزب  في  القيادية  تترأسه 
للقيام  درهــم،  مليون   14.5 بقيمة  بوعيدة، 

ببرنامج التنمية وتتبع تنفيذه.
الزهراء  فاطمة  السياحة  لوزيرة  وسبق 
نفسه،  الــدراســات  مكتب  منحت  أن  عمور، 
أجل  من  سنتيم  مليون   390 بقيمة  صفقة 
إعداد دراسة وإطار قانوني يتعلق باالقتصاد 

التضامني.

مكتب بلخياط 
يهيمن على 

الصفقات 
العمومية 

بلخياط

الرباط. األسبوع

االتصال  ــر  وزي تحدث  ــادرة،  نـ بشجاعة 
محمد  الحالي  واملحامي  السابق  املوريتاني 
ولد أمني، عن مسار قضية الصحراء املغربية 

ودوره  املــحــايــد،  موريتانيا  ومــوقــف 
اإليجابي في كل قضايا حسن الجوار 
واستغرب  املــغــربــيــة،  اململكة  مــع 
في  املغربية  السلطات  اســتــمــرار 
املواطنني  على  الــتــأشــيــرة  فــرض 

املوريتانيني من أجل الدخول 
إلى أراضيه.

واعـــــــتـــــــبـــــــر 
ــاســي  ــوم ــل ــدب ال
والــــــروائــــــي 
ــي  ــان ــت ــوري امل
ــد ولـــد  ــحــم م
أن  أمـــــــــني، 
سماح املغرب 
إفريقية  لدول 

بدخول مواطنيها دون »فيزا«، مثا الجزائر، 
التأشيرة  تفرض  ال  التي  موريتانيا  عكس 
الحصول  ويمكن  املــغــاربــة،  على  املسبقة 
عامة  مــن  ــر  ــث أك يــضــع  ــطــار،  ــامل ب عليها 
منزعجا  املغرب  كان  »إذا  وقــال:  استفهام، 
بخصوص  املوريتانية  الحكومة  مواقف  من 
حيادها من قضية الصحراء، يجب عليه أن 
يكون أكثر انزعاجا من مواقف الجزائر 
التي يسمح ملواطنيها دخول التراب 

املغربي دون تأشيرة«.
مطالبه  أمــني  ولــد  محمد  ووجــه 
لــإعــام املــغــربــي واملــوريــتــانــي 
تنبيه  ــل  أج مــن  ــواء،  سـ حــد  على 
النقطة،  إلى هذه  البلدين  سلطات 
السياق  ذات  فــي  مستحضرا 
الـــقـــاســـم 
الجغرافي 
ملجتمع  وا
املــشــتــرك 
بــــــــــــأن 
»ســـكـــان 

الصحراء لهم أموات مدفونني في موريتانيا 
والعكس صحيح«، واسترسل: »في زمن حكم 
كانت  فرانكو(  )فترة  اإلسباني  االستعمار 
والعيون  الداخلة  بني  جوية  رحــات  هناك 
وبني املدن املوريتانية ولم تكن هناك تأشيرة 

إطاقا«.
املغاربي،  االتحاد  وبخصوص موقفه من 
الجزائر  السابق،  املوريتاني  الوزير  حمل 
فيها  يتخبط  التي  الوحدة  عدم  مسؤولية 
أن  معتبرا  بدايته،  منذ  املغاربي  االتحاد 
الجزائري  النظام  ينهجها  التي  السياسة 

هي التي تعرقل الوحدة املغاربية.
كما رد املحامي محمد ولد أمني على كل 
الشكوك التي تحوم حول العاقات الثنائية 
وأن  ومفيدة،  جيدة  واعتبرها  املغرب،  مع 
الدماء  بإراقة  كان  ألي  تسمح  ال  موريتانيا 

على ترابها.
التي  الندوة  أشغال  خال  ذلك  جاء  وقد 
في  مــؤخــرا  الناشرين  فيدرالية  نظمتها 
مدينة الداخلة تحت عنوان »في عالم ممزق 
بني الجوائح والحروب: ما الذي يعيق حلم 

االتحاد املغاربي؟«.

تهنئة 

وزير موريتـاني سابق يدعو إلى رفع التـأشـيرة نحو المغرب

ولد أمين

الرؤساء يقاطعون عمدتهم في الرباط

الرباط. األسبوع

مقاطعات  رؤســـاء  ثــاثــة  قــرر 
املكونة  الخمس  املقاطعات  من 
مقاطعة  الرباط،  مدينة  ملجلس 
أسماء  العاصمة  عمدة  اجتماع 
أغالو، والذي خصص ملناقشة 

ملف شركات النظافة.
العاصمة  عمدة  ووضعت 
بسبب  ورطــة  فــي  نفسها 
مع  خافات  في  دخولها 
األربع  املقاطعات  رؤساء 
بــعــدمــا قــــررت إقــصــاء 

االجتماع  حضور  من  حسان  مقاطعة  رئيس 
موضوع  حول  لتصريحاتها  انتقاده  بسبب 

املوظفني األشباح.
إبراهيم  من  كل  العمدة،  اجتماع  وقاطع 
ــس مــقــاطــعــة الــيــوســفــيــة،  ــي الــجــمــانــي رئ
السويسي،  مقاطعة  رئيس  واألطــرســي 
ــدال  ــيــس مــقــاطــعــة أكـ والـــبـــوزيـــدي رئ

الرياض.
خرجت  قد  أغالو  أسماء  وكانت 
لــلــجــدل على  بــتــصــريــحــات مــثــيــرة 
الصعيد الوطني، بعدما قالت أن 
من  أزيد  تضم  الرباط  »جماعة 
األشباح«،  املوظفني  من   2300
فعاليات  اعتبرته  الذي  الشيء 
التحالف،  في  مشاركة  حزبية 

مجانبا للصواب.

استراحة محارب
العادة، ستحتجب  جرت  كما 
جريدة »األسبوع« عن الصدور 
خـــال شــهــر غــشــت، وتــضــرب 
مع  جــديــدا  مــوعــدا  لقرائها 
املقبل،  شتنبر  شــهــر  ــة  ــداي ب
عطلة  لــلــجــمــيــع  مــتــمــنــيــة 

سعيدة.

أغاللو
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كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع

وزارة  ــن  ب والــخــاف  الــصــراع  يستمر 
عاد  الذي  والتنمية،  العدالة  وحزب  الداخلية 
وزارة  ليتهم  العامة،  أمانته  عبر  أخرى  مرة 
لفتيت باالنساخ عن واجب الحياد، واعتماد 
على  والتحامل  السياسية  الخصومة  قاموس 
الحزب، معربا عن استغرابه الشديد من إنكار 
عن  صدورها  في  يشتبه  لتصرفات  ــوزارة  ال
بعض رجال السلطة في وقت كان يفترض فتح 
املركزية  املصالح  طرف  من  مستعجل  تحقيق 

للوزارة.
أن  لـ»البيجيدي«  العامة  األمانة  واعتبرت 
الحسيمة  من  كل  في  الجزئية  »االنتخابات 
التي  الخروقات،  العديد من  ومكناس شابتها 
االنتخابية،  العملية  بسامة  املس  شأنها  من 
شبهة  في  الوقوع  درجــة  إلى  وصلت  والتي 
الدخيسة  بجماعة  التصويت  مكاتب  إغــراق 
لم  لناخبن  التصويت  بطائق  بآالف  بمكناس 
يدلوا بأصواتهم، وهو ما أفرز نسبة مشاركة 
فاقت  لاستغراب  ومثيرة  منطقية  غير  عالية 
72 % وانفردت بها هذه الجماعة دون غيرها، 
تبلغ  لم  العامة  املشاركة  نسبة  أن  العلم  مع 
الدائرة  مجموع  مستوى  على   %  7.6 سوى 

النيابة بمكناس.
وأضاف نفس املصدر، أن ما حصل في 
هذه الجماعة، لغز يحتاج إلى تحقيق جدي 
سنكون  وإال  عقاني  وتفسير  ومسؤول 
أمام تدخات فجة من   - »البيجيدي«  يقول   -
تنظيم  على  الساهرة  السلطة  ممثلي  طرف 
واملحاسبة  املساءلة  تستوجب  االنتخابات 
وهي  باملحاسبة،  املسؤولية  ربط  وتقتضي 
معطيات يمكن التأكد منها بمراجعة كاميرات 
التعليمية  املؤسسات  في  املثبتة  التصوير 
ــقــيــام  ــت، وال ــتــصــوي املــحــتــضــنــة ملـــراكـــز ال
التسرع،  عوض  الازمة  اإلداريــة  بالتحريات 
الضعيفة  املشاركة  نسبة  من  قلقه  عن  معبرا 
الجزئية  االنتخابات  في  سجلت  التي  جــدا 
الجدي  النقاش  يستدعي  ما  وهو  األخيرة، 
مختلف  طرف  من  مبادرات  واتخاذ  والعميق 
املواطنن  عــزوف  أسباب  ملعالجة  الفاعلن 
التي  السياسية  املشاركة  عن  واملــواطــنــات 
الخيار  لترسيخ  األساسية  الضمانة  تبقى 

الديمقراطي واالستقرار ببادنا.
وقالت أمانة »املصباح«: »كان أولى بوزارة 
الداخلية أن تشكر حزب العدالة والتنمية الذي 
العملية  في  مشاركا  امليدان  في  صامدا  ظل 
املتعارف  الديمقراطية  بقواعدها  االنتخابية 
وتواصا  وتأطيرا  للكفاءات  ترشيحا  عليها 
على  والشرعية  الجدية  يضفي  بما  ميدانيا 
الذي  الوقت  في  السياسي  التنافس  معنى 

بعدم  السياسية  الكائنات  بعض  فيه  تتشدق 
املشاركة في الحملة االنتخابية أصا«، مضيفة 
إلى  االنتباه  عليها  كان  الداخلية  »وزارة  أن 
االنتخابية،  املشاركة  لنسبة  الكبير  التدهور 
التمثيل  ملشروعية  الحقيقية  املرآة  أنها  علما 
العدالة  الوزارة حزب  اتهمت  التي  االنتخابي 
تعلم  أن  عليها  كما  بتبخيسها،  والتنمية 
حقيقية  غير  بأصوات  الصناديق  إغــراق  أن 
جماعة  في  مثبت  فضائحي  بشكل  حدث  كما 
الدخيسة بمكناس، ال يمكنه أن يغطي فظاعة 
التصويت  عن  املسبوق  غير  الناخبن  عزوف 
قتل  الخــتــيــار  طبيعية  نتيجة  يبقى  الـــذي 
البنية  وإضعاف  معانيها  وتبخيس  السياسة 
الحزبية وتمييع املشاركة السياسية والعملية 

االنتخابية«.
من جهة أخرى، أكدت األمانة العامة لحزب 
عن  املغاربة  ــزوف  ع أن  والتنمية،  العدالة 
الحكومة  اختيار  عن  جــواب  هو  التصويت 
والحزب الذي يقودها في االستهانة وتبخيس 
موجة  من  وتذمرهم  املواطنن  احتجاجات 
فيها منطق  التي تسبب  املسبوقة  الغاء غير 
الجشع  وسلوك  املصالح  وتضارب  االحتكار 

واالفتراس والجمع بن املال والسلطة.
»االنــزالق  أسمته  ما  عند  توقفت  أنها  كما 
وكالة  فيه  وقعت  ــذي  ال الخطير  واالنحياز 
البليغ  وانحرافها  لألنباء،  العربي  املغرب 
بالقانون  لها  املحددة  اإلخبارية  املهام  عن 
وتقمصها  رسمية،  أخبار  وكالة  باعتبارها 
التي  الشعبية  الحملة  على  التهجم  لوظيفة 
تستهدف تخفيض أسعار املحروقات، وتطالب 
وذلك  أخنوش،  عزيز  الحكومة  رئيس  برحيل 
من خال مقال تجاوزت فيه أخاقيات املهنة، 
املجانية  االتــهــامــات  مــن  مجموعة  وكــالــت 
واملتحيزة للمعارضة السياسية، وهو ما يطرح 
االنحدار  حــول  حقيقية  مخاوف  أخــرى  مــرة 
عدد  وانحراف  الوطني  اإلعام  يعيشه  الذي 
من املؤسسات اإلعامية عن وظائفها النبيلة، 
األمــر،  يهمها  التي  الجهات  من  ويستدعي 
بعد  خصوصا  الــقــانــون،  الحــتــرام  التدخل 
تغول املال السياسي وامتداداته املؤثرة على 

الصحافة واإلعام«.
واعتبرت أمانة حزب بن كيران، أن من حق 
الحزب وقياداته ومناضليه التعبير عن رأيهم 
وتسجيل ماحظاتهم حول الظروف التي مرت 
واجبها  من  وأن  االنتخابية،  العملية  فيها 
املنظومة  تعرفها  التي  االختاالت  إال  التنبيه 
األفــواه  تكميم  أسلوب  وترفض  االنتخابية، 
األحــزاب  فيه  يدخل  أن  البعض  يريد  التي 
السياسية، كما تعتبر أن »من وظائف الحزب 
أن يتواصل مع مناضليه  الذي يحترم نفسه، 
تحذر  مسؤولة  سياسية  بلغة  املواطنن  ومع 
الديمقراطية  تجربتنا  تهدد  التي  املخاطر  من 
الضرورية  باإلصاحات  واملطالبة  الفتية، 
املنظومة  إصــاح  رأسها  وعلى  لترسيخها، 

أمام  سائغة  لقمة  أصبحت  التي  االنتخابية 
لــإدارة،  السلبي  والحياد  السياسي  ــال  امل
تفتخر  حزبية  قيادات  نسمع  أصبحنا  حتى 
في  تشارك  أن  دون  االنتخابات  في  بنجاحها 

الحمات االنتخابية«.
لـ»البيجيدي«  العامة  األمــانــة  ــارت  وأشـ
للحديث  الداخلية  وزارة  باغ  عودة  أن  إلى 
يمتح  بقاموس  شتنبر   8 استحقاقات  عــن 
عن  بعيدا  السياسية  الخصومة  قاموس  من 
بالتحقيق  االكتفاء  نطاق  وفي  الحياد  واجب 
االنتخابات  عرفته  ما  بخصوص  والتوضيح 
الجزئية، يؤكد ما عبرت عنه مؤسسات الحزب 
من رفض لنتائج هذه االنتخابات ولكل أشكال 
الشعبية،  واإلرادة  االنتخابية  العملية  إفساد 
إنكار  في  الداخلية  وزارة  »تسرع«  مستغربة 
تصرفات يشتبه في صدورها عن بعض رجال 
تحقيق  فتح  يستوجب  كان  ما  وهو  السلطة، 
للتأكد  املركزية  مستعجل من طرف مصالحها 
من االدعاءات املوثقة في حق مسؤولن ترابين 
درج بعضهم على التحالف مع بعض األعيان 
الحزب  أن  وأكدت  الناخبن،  بإرادة  للتاعب 
بالحق  الصدح  في  بواجبه  القيام  سيواصل 
ومسؤولية  حرية  بكل  موافقه  عن  والتعبير 
لبادنا  الديمقراطية  املكتسبات  يعزز  بما 
واالنتخابات  الديمقراطي  االختيار  ويرسخ 
املواطنن  إرادة  تحترم  التي  والنزيهة  الحرة 
االستقرار  ويدعم  في وطنهم  ثقتهم  يعزز  بما 

ويعلي مكانة املغرب ويكرس تميزه.
من جهتها، نفت وزارة الداخلية نفيا قاطعا 
التي  املقبولة«  وغير  املغرضة  »االدعـــاءات 
السياسية  األحـــزاب  أحــد  قيادة  لها  روجــت 
الجزئية  التشريعية  االنتخابات  في  املشاركة 
في مصداقية«  للضرب  »محاولة  في  األخيرة، 
الترويج  خال  من  االنتخابية  العملية  هذه 
لكون »التصويت كان بتوجيه من بعض رجال 
األحــزاب  أحــد  قيادة  »إن  وقالت:  السلطة«، 
االنتخابات  فــي  شــاركــت  التي  السياسية، 
التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليوز 
في  ــضــرب  ال مــحــاولــة  إلـــى  عــمــدت   ،2022
خال  من  االنتخابية  العملية  هذه  مصداقية 
من  تدعي  املغالطات  من  ملجموعة  الترويج 
بعض  من  بتوجيه  كان  التصويت  أن  خالها 
قدحية  بنعوت  إياهم  ناعتة  السلطة،  رجــال 
الرزين،  السياسي  الخطاب  بمستوى  تليق  ال 
الذي من املفروض أن يتحلى به أمن عام حزب 
غير  االدعــاءات  »هذه  أن  وأضافت  سياسي«، 
املحطة  هذه  إفساد  هو  منها  الهدف  املقبولة، 
بشكل  مجرياتها  في  والتشكيك  االنتخابية 
السياسي  الخط  غرار  على  ومقصود،  ممنهج 
الذي تبناه الحزب املعني خال االستحقاقات 
مستغربة   ،»2021 شتنبر   8 ليوم  االنتخابية 
السلطة  رجــال  على  اإلخفاق  شماعة  تعليق 
هذه  إنجاح  في  وطنية  بكل  ساهموا  الذين 

االستحقاقات االنتخابية الجزئية.

ــوش املــايــيــر على  ــن خــســر أخ
عدة  واستقدم  التواصلية  سياسته 
أطر لذلك، لكن ماحظة بسيطة تكشف 
ال  الحكومة  رئيس  فصفحة  الخلل.. 
تهتم أبدا باألحداث املؤملة والكوارث 
بعض  فــي  تحصل  التي  الطبيعية 
مسيري  غــرار  على  اململكة،  مناطق 
عبر  الــحــكــومــات  رؤســـاء  صفحات 
صفحة  على  املشرفن  إن  بل  العالم، 
أخنوش وضعوه في وضعية حرجة، 
مع  الصفحة  تضامن  ــدم  ع بسبب 
عند  أو  الطبيعية  الكوارث  ضحايا 

رحيل بعض املشاهير.

يقول املثل املغربي: »اللي شافهم 
لحيتو«..  يوجد  لصاحبو..  كيحسنو 
املنتدب  الوزير  لقجع  فوزي  هو  وها 
لقاء  خال  يقول  بامليزانية،  املكلف 
االقتصادية  والتنمية  املالية  بلجنة 
الحكومة  رئيس  أن  النواب،  بمجلس 
لفرض  مقترح  على  موافقته  ــدى  أب
ــاء  ــي ــى األغــن ــدة عــل ــديـ ــرائـــب جـ ضـ
تحقق  ــتــي  ال الــكــبــرى  ــات  ــشــرك وال

أرباحا كثيرة)..(.

كشف تقرير منتدى »فورساتن« 
تــــــورط شــبــكــة تــتــصــل بــجــبــهــة 
قادتها  على  تسهل  البوليساريو 
والدخول  الخارج  في  منازل  شــراء 
كبريات  من  عدد  في  مائوية  بنسب 
البورصات  في  واملضاربة  الشركات 
وبنما  إسبانيا  من  كل  في  العاملية 
والجزائر،  وموريتانيا  واإلكـــوادور 
ومنهم ما يسمونه »وزير الخارجية«، 
50 مليار  الذي يحوز ممتلكات فاقت 
وبنما  إسبانيا  في  جزائري  سنتيم 

واإلكوادور..

حرائق  مــع  فني  تفاعل  أقـــوى 
نجاة  الفنانة  عنه  عبرت  العرائش 
في  املشاركة  عدم  قررت  التي  عتابو، 
للثقافة  الدولي  العرائش  مهرجان 
للمنظمن:  وقالت  والتراث،  والفنون 
»أخبركم بأنني لن أشارك في مهرجان 
وهلل  احتراماتي  كامل  العرائش..مع 
بردا  اجعلها  اللهم  معاكم..  يكون 

وساما.. قلبي معكم«.

أزمــة  على  سنة   20 ــرور  م بعد 
صحيفة  نــشــرت  ــى«،  ــل ــي »ل ــرة  جــزي
حــول  تــقــريــرا  اإلســبــانــيــة،   NIUS
بعد  البلدين  بــن  الجديد  التقارب 
بمقترح  سانشيز  حكومة  اعــتــراف 
الحكم الذاتي املغربي، وقالت: »كانت 
تورا  أو  املحتلة  ليلى  جزيرة  أزمــة 
منذ  البلدين  تاريخ  في  توترا  أكثر 
الفترة االستعمارية، وكادت أن تؤدي 
البلدين  بن  عسكرية  مواجهة  إلــى 
بحرية  مغربية  قــوات  نزلت  عندما 
املغربي«،و»بعد  العلم  ورفعت  وبرية 
ــذه  ــى ه ــل ــة ع ــن ــن س ــري ــش ــرور ع ــ مـ
الحادثة، التزال حدود سبتة ومليلية 
ــن ضغوط  م تــعــانــي  )املــحــتــلــتــن( 
اإلسبانية  السيادة  وتظل  الهجرة 
الجزر  إلى  إضافة  املغرب  شمال  في 
ذات  حسب  اليقن«،  عــدم  حالة  في 

الجريدة.

تحت
األضواء

بالغات صدامية 
بين اإلدارة 

واألحزاب

تحـيـــي  الجزئـــية  االنتخــــابات 
الصراع بين »البيجيدي« ووزارة الداخلية



عيد العرش املجيد

مبناسبة الذكرى الثالثة والعرشين لعيد العرش املجيد يتقدم املدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة 
العقارية واملسح العقاري والخرائطية أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أطر ومستخدمي الوكالة 

بأحر التهاين وأسمى آيات الوالء واإلخالص لرمز األمة وموحدها
صاحب الجاللة امللك محمد السادس أيده الله ونرصه

وأن يحفظه يف ويل عهده صاحب السمو املليك األمري موالي الحسن
 وصاحبة السمو املليك األمرية اللة خديجة

وأن يشد أزره يف صاحب السمو املليك األمري موالي رشيد
وأن يحفظ سائر أفراد األرسة العلوية الرشيفة.

 ويجددون بهذه املناسبة الغالية والءهم الخالص وتشبثهم الدائم بأهذاب
العرش العلوي املجيد

الواكلة الوطنية لملحافظة العقارية
واملسح العقاري واخلرائطية

Agence Nationale de la Conservation Foncière,
du Cadastre et de la Cartographie



العدد: 1617 من 29 يوليوز إلى 01 شتنبر 62022

كـواليـس  األخبــار

تمويل جديد 
لألحزاب المغربية

الرباط. األسبوع
  

أصدرت الحكومة مرسوما جديدا يحدد 
لألحزاب  املمنوح  الــدعــم  تــوزيــع  كيفية 
بعدما  عليه  املصادقة  وتمت  السياسية، 
ــرار مجلس  ــق ل تــابــعــت دراســـتـــه طــبــقــا 
الحكومة املنعقد بتاريخ 23 يونيو 2022، 
ويتعلق األمر باألحكام التنظيمية املتعلقة 
في  ــواردة  الـ امللكية  التعليمات  بتنفيذ 
ممثلي  أمام  السادس  محمد  امللك  خطاب 
التشريعية  السنة  افتتاح  بمناسبة  األمة 
السابق،  النيابي  االنــتــداب  من  الثالثة 
الدعم  شــأن  في   ،2018 أكتوبر   12 يــوم 
السياسية،  لألحزاب  املمنوح  العمومي 
تبلغ  حصة  تخصيص  على  ينص  والذي 
للدعم  اإلجمالية  املبالغ  من  املائة  في   50
ــزاب  األحـ تدبير  مــصــاريــف  تغطية  فــي 
املائة  في   30 تبلغ  وحصة  السياسية، 
تغطية  في  للمساهمة  الدعم تخصص  من 
الوطنية  املــؤتــمــرات  تنظيم  مــصــاريــف 
العادية لألحزاب السياسية، ومنحة تبلغ 
20 في املائة في شكل دعم سنوي إضافي 

يخصص لتغطية املصاريف.
على  السياسية  األحــــزاب  وتــحــصــل 
الذي  الدعم  خالل  من  العمومي  التمويل 
مرة  ويكون  لها،  الداخلية  وزارة  تقدمه 
واحدة كل سنة، كما تقدم الدولة مساعدة 
االنتخابات  فــتــرة  فــي  ــألحــزاب  ل مالية 
املجلس  ملراقبة  الحمالت، تخضع  لتمويل 

األعلى للحسابات.
السادس  محمد  امللك  دعــا  أن  وسبق 
لألحزاب  العمومي  الدعم  من  الرفع  إلى 
لفائدة  منه  جزء  تخصيص  مع  املغربية، 
الكفاءات التي توظفها في مجاالت التفكير 
والتحليل واالبتكار، وذلك بغية تعزيز دور 
املواطنات  تأطير  في  السياسي  الفاعل 

واملواطنني وتكوينهم السياسي.

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

رئيس الصين شوان الي يف زيارة 
للمغرب، يستقبل من طرف الوزير األول 

املغربي أحمد باحنيني.

الرئيس الصيني وباحنيني

بـالغ يكشـف نـوايا »البـام« لتشـتيت األغلبـية
الرباط. األسبوع

حــزب  بـــالغ  فـــإن  مطلعة،  مــصــادر  حــســب 
من  الكثير  يطرح  األخير  واملعاصرة  األصالة 
املكتب  نوايا  حول  الشكوك  ويثير  التساؤالت 
إلى  يسعى  كــان  إذا  ما  لـــ»الــبــام«  السياسي 
الداخل  مــن  األغلبية  على  ضغوطات  فــرض 
ملكونات  املستمر  الصمت  ظل  في  وزعزعتها، 
مواقع  في  العام  الرأي  مطالب  تجاه  األغلبية 
تخفيض  بخصوص  االجتماعي  الــتــواصــل 

أسعار املحروقات.
وأكدت ذات املصادر، أن خروج بالغ األصالة 
يعتبر  بالذات،  التوقيت  هذا  في  واملعاصرة 
تتخذه  ــذي  ال السياسي  الصمت  من  هروبا 
املــحــروقــات،  مــوضــوع  بخصوص  الحكومة 
بنعلي،  ليلى  الــوزيــرة  عن  للدفاع  فعل  ورد 
الــرأي  مواجهة  في  لوحدها  أصبحت  التي 
أزمة  البرملانية والنقابية بحل  العام واملطالب 

املحروقات في ظل عدم تجاوب الحكومة.
بني  موجة غضب  »الــبــام«  بــالغ  خلق  وقــد 
قيادات التجمع الوطني لألحرار، بسبب املوقف 
في  الحليف  السياسي  املكتب  اتخذه  ــذي  ال
الحكومة، خاصة فيما يتعلق بمطالب تخفيض 
استهدفت  التي  بالحملة  وربطها  األســعــار 

رئيس الحزب والحكومة عزيز أخنوش.
حزب  قيادات  أن  نفسها،  املصادر  واعتبرت 
األصالة واملعاصرة تضغط من خالل قرار املكتب 
السياسي على الحكومة، للقيام بإجراءات عاجلة 

واملواد  املحروقات  أسعار  ارتفاع  ملعالجة مشكل 
الغذائية، وذلك من خالل دعوة مكونات األغلبية 
لعقد اجتماع في املوضوع، مؤكدة أن األمني العام 
لحزب األصالة واملعاصرة، عبد اللطيف وهبي، 
السياسي  املكتب  ملنح  الحضور  عــدم  فضل 

االستقاللية في اتخاذ القرار.
األصالة  لحزب  السياسي  املكتب  خرج  وقد 
الجميع،  استغراب  ــار  أث ببالغ  واملــعــاصــرة 
بعدما دعا األغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع 
والــقــدرة  املــحــروقــات  أســعــار  أزمـــة  ملناقشة 
الحمالت  أن  واعتبر  للمغاربة،  الشرائية 

بشكل  عبرت  األســعــار،  بتخفيض  املطالبة 
إلى  مشيرا  األزمة،  من  تضررها  عن  حضاري 
مختلف  تضمن  االقتصادية  لجنته  تقرير  أن 
االقتصادي  الوضع  يعرفها  التي  الصعوبات 
بعض  على  ــالع  واالط الوطني،  واالجتماعي 

االقتراحات العملية للتخفيف من حدة األزمة.
هذا، وقامت قيادات الحزب بنشر مقتطفات 
حساباتها  فــي  السياسي  املكتب  ــالغ  ب مــن 
للتبرؤ  كخطوة  االجتماعي  التواصل  بمواقع 
الحكومة  تتبعها  التي  الصمت  سياسة  من 

بخصوص ملف املحروقات.

لفتيت

الخطاط يحمل الجزائر مسؤولية تمزيق االتحاد المغاربي

الرباط. األسبوع

رئيس  ينجا،  الخطاط  قــال 
الــذهــب،  وادي  الــداخــلــة  جهة 
حول  املغاربية  الــنــدوة  خــالل 
بني  ممزق  عالم  »في  موضوع: 
الذي  ما  والــحــروب:  الجوائح 
املغاربي؟«،  االتحاد  حلم  يعيق 
واملــنــظــمــة بــمــديــنــة الــداخــلــة 
 2022/07/23 الــســبــت  يـــوم 
املغربية  الفيدرالية  طــرف  من 
»املغرب  الصحف،  أن  لناشري 
تنموي  بــرنــامــج  عــلــى  يــعــمــل 
لكل  تام  بإشراك  وذلك  متكامل، 
أن  مؤكدا  املجتمع«،  مكونات 
العون  يد  يمد  ما  دائما  املغرب 
الجزائر،  الجارة  إلى  واالنفتاح 

ال  األخــيــرة  ــذه  ه تعنت  أن  إال 
ــخــالفــات  ــب ال ــذوي ــت يــســمــح ب
قضية  إلى  إشارة  في  املفتعلة، 
ــصــحــراء املــغــربــيــة، والــتــي  ال

- حجر  قوله  على حد   - تعتبر 
ــام مــشــروع اتــحــاد  عــثــرة أمـ
وأردف  العربي،  املغرب  دول 
من  صــرفــه  يتم  مــا  أن  قــائــال 

أموال طائلة لو تم استثمارها 
ــدول  ــ ــني ال بــشــكــل مـــوحـــد بـ
املنتمية للمغرب العربي، لكان 
على  دخال  األعلى  مواطنوها 

مستوى القارة.
بنفس  الــخــطــاط  ــاف  وأضــ
املناسبة، أن ساكنة الصحراء 
ــا تسجل  م ــا  ــم دائ املــغــربــيــة 
ــت  حـــضـــورهـــا بـــشـــكـــل الفـ
مواسم  خــالل  عالية  وبنسب 
االنـــتـــخـــابـــات، مـــا يــعــطــي 
الصحراويني  بــأن  االنطباع 
مقتنعون بفكرة الحكم الذاتي، 
صنعتها  الــتــي  الــفــكــرة  وأن 
ــنــجــح رغــم  ــر لـــم ت ــزائـ ــجـ الـ
والتي  املتواصلة،  محاوالتها 
التحام  عــدم  في  سببا  كانت 
شكل  في  العربي  املغرب  دول 

اتحاد منسجم وقوي.

ارتفاع نسبة التضخم 
ينــذر بمستقــــبل غامـــض

الرباط. األسبوع 

واملالية،  االقتصاد  وزيرة  قالت 
نادية فتاح العلوي، خالل تقديمها 
لعرض أمام البرملانيني حول تنفيذ 
الستة  األشهر  في   2022 ميزانية 
متوسط  أن  الــســنــة،  مــن  األولـــى 

النصف  خالل  التضخم  مستوى 
بلغ   ،2022 سنة  مــن  األول 

في   7.8( املــائــة  فــي   5.1
املائة تضخم غذائي و3.4 
غير  تضخم  ــة  ــائ امل ــي  ف

غـــذائـــي(، وأوضــحــت 
التضخم  معدل  أن 

 0.9 من  انتقل 
فــي املــائــة في 
النصف األول 
ــام  ــعـ مــــن الـ
ــي  ــ ــ ــاض ــ ــ امل
 5.1 إلــــــى 
ــي املــائــة  ف

خالل الفترة نفسها من هذا العام، 
املواد  أسعار  ارتفاع  نتيجة  وذلك 
عوض  املائة  في   7.8 بـ  الغذائية 
ناقص 0.1 في املائة السنة املاضية. 
وحسب الوزيرة، فإن أسعار املواد 
املائة  في   3.4 بـ  ارتفعت  الغذائية 
الفترة  خالل  املائة  في   1.5 مقابل 

نفسها من العام املاضي.
وأشارت العلوي إلى أن التضخم 
من املتوقع أن يتجاوز معدل 
سنة  خالل  املائة  في   5.3
في   1.4 مــقــابــل   2022

املائة خالل 2021.
الحكومة  وتــوقــعــت 
مـــعـــدل  أن  ســـابـــقـــا 
إلى  يصل  قد  التضخم 
خــالل  ــة  ــائ امل ــي  ف  1.2
ــون  ــان ــق ــا ل ــ ــدادهـ ــ إعـ
 ،2022 لسنة  املالية 
التوقع  تعدل  أن  قبل 
األسعار  ارتفاع  نتيجة 
والحرب  الجفاف  جراء 

الروسية األوكرانية. العلوي

الخطاط

وهبيأخنوشالبركة
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كواليس  صحراوية

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

كـواليـس  األخبــار

العدد: 1617 من 29 يوليوز إلى 01 شتنبر 2022

ارتفاع درجات الحرارة يصعب مهام األمن الوطني 
الرباط. األسبوع

ــحــامــي محمد  الــحــقــوقــي وامل ــنــاشــط  ال ــال  قـ
الوطني يجب  العامة لألمن  اإلدارة  أن  الغلوسي، 
في  الشرطة  ونساء  رجال  إلى وضعية  تلتفت  أن 
التي  املغربية  املــدن  من  وغيرها  مراكش  مدينة 
وأضــاف:  ــدا،  ج مرتفعة  حـــرارة  درجـــات  تعرف 
يقفون  الشرطة  سلك  إلى  ينتمون  ونساء  »رجال 
طول النهار في مدارات الطرق وغيرها من األماكن 
حرارة  في  يشتغلون  وهم  العمومية  بالشوارع 
رسمي  وزي  وبلباس  يتحملها  أن  للمرء  يمكن  ال 
يرفع من لهيب الحرارة، لذلك على اإلدارة العامة 
هذه  مواجهة  كيفية  في  تفكر  أن  الوطني  لألمن 
املادية  باألوضاع  االهتمام  عن  فضال  الوضعية، 
وتوفير  وتحفيزهم  ورجالها  لنسائها  واملعنوية 
الحد األدنى من شروط العمل، ألداء مهامهم على 

الوجه املطلوب«.
أصبح  الحار  الطقس  أن  الغلوسي،  وأوضــح 
التفكير  من  بد  ال  لذلك  بذاته،  قائما  معطى  اليوم 
الخاصة  الوضعيات  بعض  مواجهة  كيفية  في 
تقدم  التي  العمومية  املرافق  ببعض  واملتعلقة 

لتوفير  والتدخل  للمرتفقني،  عمومية  خدمات 
شروط دنيا للعمل أمام موجة حرارة مرتفعة جدا، 
إلى معاناة املحامني والقضاة واملواطنني  وأشار 
هوائية،  مكيفات  على  تتوفر  ال  التي  املحاكم  في 

التي  بمراكش،  دكالة  بباب  الزجرية  املحكمة  مثل 
لتوفير  بالتدخل  مطالبا  التبريد،  ملكيفات  تفتقد 
الحرارة   موجة  مواجهة  في  للعمل  دنيا  شــروط 

الجد املرتفعة.

مطالب بمنح هيئة ضبط 
الكهرباء مهمة ضبط 

أسعار المحروقات
الرباط. األسبوع

البرملانيني،  مــن  مجموعة  اقــتــرح 
صالحية  الكهرباء  ضبط  هيئة  منح 
والغاز  املــحــروقــات  قطاعات  مراقبة 
مجلس  ملساعدة  وذلك  والهيدروجني، 
األسعار، وتحقيق  املنافسة على ضبط 
التوازن والشفافية في قطاع املحروقات 
تلقى  وأنـــه  خــاصــة  ثــانــيــة،  مــن جهة 
غياب  ظل  في  االنتقادات  من  العديد 

الدولة لضبط أسعاره.
واعتبر بعض النواب أن إحالة قطاع 
الكهرباء  ضبط  هيئة  على  املحروقات 
التي تتوفر على كفاءات وأطر، سيكون 
على  الضغط  لتخفيف  الحلول  أحــد 
الوطني،  االقتصاد  وعلى  املواطنني 
االستثمار  تحفيز  على  وسيساعد 
وجعل  الشركات  بني  منافسة  وخلق 

األسعار في متناول املستهلك.
الكهرباء ضعفا  هيئة ضبط  وتعرف 
يتعدى  ال  حيث  البشرية،  ــوارد  امل في 
موظفا   25 ســوى  بها  املوظفني  عــدد 
وموظفة، مما دفع بالنواب إلى املطالبة 
بزيادة األطر وامليزانية التي ال تتجاوز 

3 ماليير سنتيم.

برضاش

الرباط. األسبوع

والتنمية  املالية  لجنة  شكلت 
االقتصادية بمجلس النواب، لجنة 
استطالعية  بمهمة  للقيام  مؤقتة 
ملادة  املمنوح  الدعم  على  للوقوف 

وتخزين  استيراد  وطرق  الدقيق، 
وتحويل الحبوب إلى دقيق.

الــنــواب  مجلس  مكتب  ــرر  وقـ
ــذي  تــأجــيــل الــبــت فــي الــطــلــب ال
قصد  املــالــيــة  لجنة  ــه  ب تــقــدمــت 
االستطالعية  املهمة  على  املوافقة 
النقاط  تحديد  حني  إلى  املؤقتة، 

األساسية املؤطرة لطلبها.

االشتراكي  الفريق  تقدم  وقــد 
املالية  لجنة  رئيس  ــى  إل بطلب 
أجل  من  االقتصادية،  والتنمية 
الوقوف  قصد  املهمة  بهذه  القيام 
على شروط الدعم الذي تخصصه 
الحكومة ملادة الدقيق، خاصة في 
على  الحبوب  أسعار  ارتفاع  ظل 

الصعيد الوطني.

ــزاب املــعــارضــة قد  وكــانــت أحـ
ــر  وجــهــت عـــدة أســئــلــة إلـــى وزي
الفالحة والصيد البحري، من أجل 
الغذائي  االحتياط  نسبة  توضيح 
من القمح، خاصة في ظل النقص 
الدولية  ــواق  األســ تعرفه  الـــذي 
الروسية  بسبب توقف الصادرات 

واألوكرانية.

تأسيس هيئة استطالعية لمراقبة تخزين الدقيق والحبوب

   

جائحة اإلفالس تضرب قطاع 
السيــــارات كــــراء 

مساءلة وزير العدل حول النظام األساسي لكتاب الضبط

الرباط. األسبوع

باملغرب،  السيارات  كراء  في  مختصة  شركة  آالف   3 تعرضت 
الناتجة عن جائحة  املالية  األزمة  من  لإلفالس، بسبب تضررها 
7 آالف شركة أخرى  »كورونا« وتبعاتها، بينما أضحت حوالي 

مهددة باإلغالق.
كراء  قطاع  أن  لشرف،  شفيقة  البرملانية  النائبة  واعتبرت 
 contrat( »وتأجير السيارات تعرض لإلقصاء من »عقد البرنامج
programme( املسطر من طرف لجنة اليقظة إلنقاذ القطاعات 
املتضررة من تداعيات الجائحة، مضيفة أن هذه هي املرة الثالثة 
ملهنيي  االستثنائي  الدعم  من  الفئة  هذه  إقصاء  فيها  يتم  التي 
النقل، وقالت في سؤال لوزير النقل، أن نشاط هذا القطاع مرتبط 
بقطاع النقل السياحي عامة، وأنه منذ أزيد من سنتني، لم يعد 
احترام  باملغرب  السيارات  كــراء  أربــاب  من  مجموعة  بإمكان 
التزاماتهم البنكية واملالية واالجتماعية والضريبية، مشيرة إلى 
أن عائالت شردت ومسيري شركات سجنوا وآخرين تم الحجز 

على  سياراتهم.
هذا، وأصدرت فيدرالية شركات النقل السياحي بالغا تطالب 
الذين  الشركات  ألربــاب  مهني  دعم  بتخصيص  الحكومة  فيه 
املخصص  املهني  بالدعم  يتوصلوا  ولم  صعبة  ظروفا  يعانون 

للعاملني في قطاع النقل.

الرباط. األسبوع

فاطمة  البرملانية  النائبة  تساءلت 
اليسار(،  فيدرالية  )تحالف  التامني 
تــعــتــزم وزارة  الــتــي  اإلجـــــراءات  عــن 
العدل اتخاذها من أجل تعديل القانون 
التي  الضبط،  كتابة  لهيئة  األساسي 
أصبحت تمارس مهاما قضائية وإدارية 
العدل  وزيــر  لسلطة  وتخضع  ومالية 
وقالت  القضائية،  السلطة  ومسؤولي 
الــعــدل،  وزيـــر  ــى  إل كتابي  فــي ســـؤال 
ملهام  الضبط  كتابة  هيئة  ممارسة  أن 
يستتبع  ومــالــيــة،  وإداريــــة  قضائية 
السلطة  خضوعها معا لسلطة ومراقبة 
الوزير  داعية  والقضائية،  التنفيذية 
بمناسبة تعديل القانون األساسي، إلى 
إضافة درجة إلى كل إطار، وحذف السلم 
كتاب  إطـــار  مــن  ــســادس  وال الخامس 
ــة،  املــردودي عــن  والتعويض  الضبط، 
الجتياز  املطلوبة  السنوات  وتحديد 

سنوات،  أربع  في  املهنية  االمتحانات 
سنوات،  ثمان  في  باألقدمية  واالختيار 
وأيضا رفع »الكوطا« إلى 40 في املائة 
وتحديد 31 دجنبر من كل سنة الحتساب 
لالمتحانات  الــقــانــونــي  الحصيص 
املهنية، خاصة وأن موظفي هيئة كتابة 
 ،403 املرسوم  من  مستاؤون  الضبط 

تضيف ذات البرملانية.

وطالبت التامني بالرفع من تعويضات 
ــاف فئة  ــصـ ــاص، وإنـ ــخـ الـ ــحــســاب  ال
املهندسني في إطار املرسوم 500، وكذلك 
ضمن  والــقــيــم  الــســلــوك  مــدونــة  تقنني 
الضبط  كتابة  لهيئة  األساسي  النظام 
مقتضيات  مع  األخير  هذا  يتالءم  حتى 
قرار املحكمة الدستورية 19/89 وقانون 

التنظيم القضائي للمملكة.

مدريد تعتمد إجراءات جديدة في قانون الهجرة

الرباط. األسبوع

باعتماد  ــد  ــدري م حــكــومــة  قــامــت 
ــهـــدف إلــى  إجــــــــراءات جـــديـــدة تـ
بتسوية  املتعلقة  املساطر  تسهيل 
الشرعيني،  غير  املهاجرين  أوضــاع 
والالجئني، وذلك بعد مصادقتها على 
»اإلقامة  اســم  تحت  قانون  مشروع 

عبر التدريب«.
االجتماعي  ــاج  اإلدمـ ــر  وزي وكشف 
اسكريفا،  لويس  خوسي  والــهــجــرة، 
للغاية،  ومهم  طموح  القانون  هذا  أن 
الهجرة  نظام  في  ثورة  لكونه سيحدث 
بكامله، ويشجع على الهجرة القانونية 

واملنظمة.
وأفادت مصادر إعالمية، أن مشروع 
شخص  ألي  يسمح  الجديد  القانون 
ملدة سنتني،  إسبانيا  في  يقيم  أجنبي 

بشرط  اإلقامة  وثائق  على  يحصل  أن 
نشاط  فــي  منظما  تدريبا  يتلقى  أن 

اقتصادي يحتاج لليد العاملة.
اعتماد  اإلسبانية  الحكومة  وقررت 
ارتفاع  ظل  في  الجديد  القانون  هذا 
املجتمع  ــدى  لـ الــشــيــخــوخــة  نــســبــة 
اإلسباني، وتزايد موجات الهجرة غير 
القانون  هــذا  يهدف  حيث  الشرعية، 
وإدمــاج  الظاهرة  هــذه  من  الحد  إلــى 

املهاجرين في املجتمع اإلسباني.

التامنيوهبي
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ملف  األسبوع

تنافس أمريكي روسي 
متجدد على النفوذ 

في إفريقيا

ــجــدات على  مــســت مـــؤخـــرا  ظــهــرت 
كل  مكانة  بخصوص  اإلفريقية  الساحة 
جليا  بــدى  حيث  وأمريكا،  روسيا  من 
القوتني  بني  حقيقيا  صراعا  هناك  أن 
القارة  في  النفوذ  أجــل  من  العظميني 
في  الوساطة  أجل  من  وكذلك  السمراء، 
املبعوث  يقوم  حيث  النهضة،  سد  ملف 
األمــريــكــي فــي الــقــرن اإلفــريــقــي، مايك 
هامر، في هذا األسبوع، بزيارة عمل إلى 
فيما  وإثيوبيا،  واإلمارات  مصر  من  كل 
سيرجي  الروسي  الخارجية  وزير  يقوم 
من مصر  كل  إلى  عمل  بزيارة  الفــروف، 
علق  وقد  وأوغندا،  وإثيوبيا  والكونغو 
زيارة  على  الروسي  »سبوتنيك«  موقع 
منافسة  بكونها  األمــريــكــي،  املبعوث 
أمريكية على النفوذ مع روسيا في ضوء 
الحبوب  بنقص  الــزيــارة  مناطق  تأثر 

الروسية  العسكرية  العملية  عن  الناتج 
الخاصة لحماية إقليم دونباس.

ملستشار  تعليقا  ذاته  املوقع  وأضاف 
ــق، نائب  ــري املــصــري األســب ــر الـ وزيـ
املياه،  لبحوث  القومي  املركز  رئيس 
من  قال  القوصي،  الدين  الدكتور ضياء 
أمريكية  تحركات  ))هــنــاك  أن  خالله 
وزير  بها  يقوم  روسية  تحركات  وهناك 
علم  على  الجميع  أن  تؤكد  الخارجية، 
نقطة  كل  إلى  فقط  تحتاج  ال  مصر  بأن 
مياه من حصتها في النيل، بل إن خصم 
وجودية  مسألة  يعد  واحــد  مكعب  متر 
بالنسبة لها، وأنها لن تتوانى في اتخاذ 
ما تراه من تحركات ناعمة أو خشنة فيما 
املحافظة  سبيل  في  األمــر  بهذا  يتعلق 
))إن  القوصي:  على وجودها((، وتابع 
القرن  الروسية في  التحركات األمريكية 
فيه  الذي تمر  الوقت  تأتي في  اإلفريقي 
تشمل  شديدة  داخلية  بضائقة  إثيوبيا 
كل مناحي الحياة، وهذا يقودنا إلى أن 
هناك بعض التدخالت قد تكون من أجل 
الحرص على مصالح املصريني وأخرى 
التفكك  مــن  إثيوبيا  إلنــقــاذ  تــكــون  قــد 

واالنهيار((.

المغرب بين قمة 
أمريكية-إفريقية وقمة 

روسية-إفريقية

القائمة بني  في ظل هذه الصراعات 
هذه  املغرب  كان  العظميني،  القوتني 
األمريكي،  الطرف  مع  ظاهريا  املــرة 
بمراكش،  املؤتمرات  حيث نظم بقصر 
األعــمــال  لقمة   14 الــــدورة  ــال  أشــغ
األمريكية-اإلفريقية، التي نظمت تحت 
الجاللة  لصاحب  السامية  الرعاية 
مع  بشراكة  ــســادس،  ال محمد  امللك 
بإفريقيا«،  املعني  الشركات  »مجلس 
بــمــشــاركــة وفـــد حــكــومــي أمــريــكــي 
قــرار  وصــنــاع  أفــارقــة  ووزراء  هــام، 
األمريكية  الــشــركــات  أكــبــر  يمثلون 
األعمال  وأوساط  الجنسيات،  متعددة 
القمة  هذه  تدارست  حيث  اإلفريقية، 
ــي نــظــمــت تــحــت شــعــار: »بــنــاء  ــت ال
القضايا  املستقبل معا«، مجموعة من 
الحاسمة التي لها تأثير على العالقات 

املتحدة  ــات  ــوالي ال بــني  االقــتــصــاديــة 
فرص  وتعزيز  وإفريقيا،  األمريكية 
الواليات  بني  واالستثمارات  األعمال 
وتعزيز  اإلفريقية،  والـــدول  املتحدة 

الشراكات وفق مقاربة رابح-رابح.
مسؤولني  القمة مشاركة  وعــرفــت 
ــة،  ــي ــك ــري ــة األم ــوم ــحــك ــي ال كـــبـــار فـ
إفريقيا  بــلــدا   50 ــن  م ــني  ومــســؤول
بينهم 6 وزراء خارجية وأزيد من 20 
القطاعات  مختلف  من  إفريقيا  وزيرا 
الحكومية  والـــوكـــاالت  الحكومية، 
وصناديق  واإلفــريــقــيــة،  األمــريــكــيــة 
واملنظمات  والــتــقــاعــد،  االســتــثــمــار 
العدد  بلغ  إذ  واإلقليمية،  الــدولــيــة 
املؤتمر  هذا  في  للمشاركني  اإلجمالي 
الخاص  القطاع  يمثل  مشارك   1500
األمريكي واإلفريقي نسبة 80 في املائة 
40 في  النساء  بينهم، كما شكلت  من 

املائة من العدد اإلجمالي للمشاركني.
ومن بني نتائج هذه القمة التي عرفت 
مشاركة 450 فاعال اقتصاديا أمريكيا 
أند  »فايزر« و»فيزا« و»بروكتر  بينهم 

و»كــوكــا  و»شــيــفــرون«  غامبل« 
إلى  باإلضافة  و»غوغل«،  كوال« 

حركية  الماضي،  األسبوع  من  بداية  إفريقيا  شهدت 
األمريكية،  المتحدة  الــواليــات  مــن  كــل  بين  كبيرة 
وزير  يقوم  فبينما  االتحادية..  روسيا  األولى  وعدوتها 
من  كال  تشمل  إفريقيا  في  بجولة  الروسي  الخارجية 
الكونغو وأوغندا، إضافة إلى إثيوبيا، نظمت الواليات المتحدة األمريكية 
إضافة  بالمغرب،  األمريكية-اإلفريقية  األعمال  لقمة   14 الدورة  أشغال 

إلى  اإلفريقي،  للقرن  الخاص  األمريكي  المبعوث  بها  يقوم  زيارة  إلى 
كل من مصر وإثيوبيا، وبين صراع القوتين الكبريين، نجد المغرب بينهما، 
والذي في الوقت الذي احتضن فيه أشغال القمة اإلفريقية-األمريكية، 
استمر في ربط عالقات قوية مع روسيا االتحادية، آخرها مشاركة روسيا 
في تمويل أنبوب الغاز النيجيري-المغربي، وهذا الملف يحاول الخوض 

في وضعية المغرب بين قطبي القوة في العالم وداللة ذلك.

سعد الحمريأعد الملف: 

المغـرب
 بين حسابات روسيا 

وحسابات أمريكا

بوتينبايدن
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كبرى،  إفريقية  استثمارية  مجموعات 
اتصال   5000 ربط  عن  أسفرت  أنها 
االتفاقيات  من  العديد  وتوقيع  أعمال 
االقتصاديني  الفاعلني  بني  التجارية 

املشاركني في هذا املؤتمر.
األمريكية- القمة  أن  إلــى  ويــشــار 
رئيس  نائبة  إعــان  عرفت  اإلفريقية 
عن  هاريس،  كاماال  املتحدة،  الواليات 
املتحدة-إفريقيا  الواليات  قــادة  قمة 
والتي  بواشنطن،  املقبل  دجنبر  في 
ستناقش التحديات التي تتعلق باألمن 
)املصدر:  املناخي.  والتغير  الغذائي 

هسبريس/ 23 يوليوز 2022(.
روسيا  قامت  الــســيــاق،  ذات  وفــي 
األمريكية،  للمبادرة  مماثلة  بمبادرة 
لكن دون إشراك املغرب، حيث قام وزير 
الفروف،  الروسي، سيرجي  الخارجية 
وزراء  مع  بمحادثات  يوليوز،   8 يوم 
لاتحاد  التابعة  الترويكا  خارجية 
والكونغو  مصر  وهـــي:  اإلفــريــقــي، 
وأعلن  إفريقيا،  وجنوب  الديمقراطية 
املقبلة  الروسية-اإلفريقية  القمة  أن 
دولة  أراضي  على   2022 عام  ستعقد 
على  اتفقنا  ))لــقــد  وقـــال:  إفريقية، 
بدء  تتيح  مناسبة  مقترحات  ــداد  إع
العمل على جدول أعمال القمة املقبلة، 
التي من املقرر أن تبدأ في عام 2022 

كما قلت((.
الروسي  الخارجية  وزير  ))نظم  ثم 
ومن  مصر  من  كل  إلى  جديدة  زيــارة 
الكونغو إلى أوغندا ثم إثيوبيا، بداية 
من هذا األسبوع، وفيما علقت وسائل 
بأنها  الزيارة  هذه  على  غربية  إعام 
موسكو  عــاقــات  تعزيز  ــى  إل تــهــدف 
إلى  االنضمام  ترفض  التي  القارة  مع 
الغربية على  التنديد والعقوبات  ركب 
ألوكرانيا((  غزوها  بسبب  موسكو 
 25 رويترز/  مع  يورونيوز  )املصدر: 

يوليوز 2022(.
رئيس  بــيــكــانــوف  أنــدريــه  صـــرح 
»روسيا  لقناة  الروس  الدبلوماسيني 
ــة وزيـــر  ــولـ ))جـ أن  ــا  ــائ ق ــوم«  ــيـ الـ
الــخــارجــيــة الــروســي إلـــى الــبــلــدان 
اإلفريقية تأتي في إطار التحضير لقمة 
روسية-إفريقية بعد األولى في مدينة 
أن  إلى  إضافة   ،2019 سنة  سوتشي 
الواليات  تحميل  هو  الثاني  الهدف 
مسؤولية  والغرب  األمريكية  املتحدة 
إلى  الــروســي  القمح  تصدير  توقف 

إفريقيا((.
املغرب  حضور  املؤكد  من  كان  فإذا 
املزمع  األمريكية-اإلفريقية  القمة  في 
السنة..  نهاية  واشنطن  في  عقدها 
الروسية- القمة  املغرب  يحضر  فهل 
املعسكر  خيار  تبنى  أنه  أم  اإلفريقية، 
األمريكي؟ خاصة وأن القمة األمريكية-
وتحت  بــاملــغــرب،  نظمت  اإلفــريــقــيــة 
الجالة  لصاحب  السامية  الرعاية 
جولة  أن  كما  السادس،  محمد  امللك 

إفريقيا  إلى  الروسي  الخارجية  وزير 
هذا  معنى  فهل  املــغــرب..  تشمل  لــم 
تغييب املغرب من األجندة الروسية ؟

األمريكية- القمة  تنظيم  املقرر  ومن 
السنة  من  دجنبر  شهر  في  اإلفريقية 
تاريخ  عن  يعلن  لم  في حني  الجارية، 
انعقاد القمة الروسية-اإلفريقية.. فهل 
من املمكن تنظيمهما في نفس التاريخ 
التي  القوة  هي  من  إظهار  أجــل  من 

تحظى بدعم األفارقة؟ 
من جهة أخرى، بات من الواضح أن 
الشركاء  تنويع  سياسة  يتبع  املغرب 
مؤخرا  أعــطــى  فقد  االقــتــصــاديــني.. 
محمد  مدينة  لبناء  الفعلية  االنطاقة 
مع  بشراكة  تيك«  »طنجة  الــســادس 
الصني، وهو املشروع الذي تم االتفاق 
الحكومة  مع   2016 سنة  منذ  عليه 
الصينية، كما أنه ال يخفي شراكته مع 
روسيا، ومن ضمن مظاهرها مؤخرا، 
ملشروع  االنضمام  من  روسيا  تمكن 
املغرب  ينجزه  الـــذي  الــغــاز  أنــبــوب 

بتعاون مع دولة نيجيريا.
الواليات  بني  املنافسة  تقوم  وفيما 
املتحدة األمريكية وروسيا على النفوذ 

فرنسا  دخلت  اإلفريقية،  الــقــارة  في 
الرئيس  بدأ  الخط، حيث  على  مؤخرا 
زيــارة  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي 
الكاميرون وبينني وغينيا  إلى كل من 
بيساو، إال أنه يبدو أن فرنسا أصبحت 
ذلك  إفريقيا،  داخل  فيها  مرغوب  غير 
أنه في عشية زيارة الرئيس الفرنسي 
أحزاب  تجمع  طالب  الكاميرون،  إلى 
إيمانويل  في الكاميرون،  سياسية 
فرنسا  بجرائم  بـ»االعتراف  ماكرون 
االستعمارية«، وضمن هذا الشأن، قال 
»الحركة  أعضاء  أحد  كــووه،  بيديمو 
الجديد  االستقال  أجل  من  اإلفريقية 
صحفي  مؤتمر  خال  والديمقراطية« 
في مدينة دواال: ))لدينا نزاع تاريخي 
هو  ماكرون  ليس وصول  فرنسا..  مع 
الذي يثير املشكلة، نحن نغتنم الفرصة 
لتوعية الكاميرونيني على املشكلة مع 
فرنسا، من خال عرض جميع جرائم 
فرنسا على الطاولة وتسويتها بشكل 
نهائي إذا أردنا أن تكون لدينا عاقة 
الصحفي،  املؤتمر  وخال  سلمية((، 
آخر  دونــغــمــو، عضو  فــاالنــتــان  ــا  دع
الفرنسي  الرئيس  الحركة،  هــذه  في 

فرنسا  بــجــرائــم  ))االعـــتـــراف  إلـــى 
االستعمارية مثلما بدأت فرنسا تفعل 
 /24 فرانس  )املصدر:  الجزائر((  في 

25 يوليوز 2022(.

المغرب وروسيا خالل 
األزمة األوكرانية.. 

تطورات بين المد والجزر

العاقات بني  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
خال  ــل  األق على   - وروســيــا  املغرب 
سنة 2022 - شهدت عملية مد وجزر.. 
الحرب  من  حياده  املغرب  أظهر  فقد 
الصراع  ومــن  األوكــرانــيــة،  الروسية 
منذ  عامة،  بصفة  الروسي  األمريكي 
بأي  املشاركة  عدم  اململكة  فضلت  أن 
السنة،  هذه  من  مارس   4 يوم  موقف 
األمــم  بمقر  التصويت  جلسة  خــال 
أمريكي  ــرار  ق مشروع  على  املتحدة 
ــروســي  ــتــدخــل ال يــقــضــي بـــإدانـــة ال
الحيز  تــرك  خــال  من  أوكــرانــيــا،  في 
املخصص للتصويت فارغا، إلى جانب 
وبوركينافاسو،  أذربــيــجــان،  من  كل 
والكاميرون، وإثيوبيا، وغينيا، وغينيا 
وتركمنستان،  والــطــوغــو،  بــيــســاو، 
أكدت  ثم  وفنزويا،  وأوزباكستان، 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزارة 
بالخارج،  املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي 
مشاركة  ــدم  ))ع أن  لها،  بــاغ  ضمن 
موضوع  يــكــون  أن  يمكن  ال  املــغــرب 
املبدئي  موقفه  بخصوص  تأويل  أي 
روسيا  فيدرالية  بني  بالوضع  املتعلق 

أن  الباغ  وأبــرز  وأوكــرانــيــا((، 

بينما تقوم املنافسة بين الواليات املتحدة األمريكية وروسيا ىلع النفوذ يف القارة 

اإلفريقية، دخلت فرنسا مؤخرا ىلع الخط، وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة 

إلى كل من الكاميرون وبينين وغينيا بيساو، إال أنه يبدو أن فرنسا أصبحت غير مرغوب 

فيها داخل إفريقيا، ذلك أنه يف عشية زيارة الرئيس الفرنسي إلى الكاميرون، طالب تجمع أحزاب 

سياسية يف الكاميرون، إيمانويل ماكرون بـ»االعتراف بجرائم فرنسا االستعمارية«.

إذا كان من املؤكد حضور املغرب يف القمة األمريكية-اإلفريقية املزمع عقدها 
يف واشنطن نهاية السنة.. فهل يحضر املغرب القمة الروسية-اإلفريقية، أم أنه تبنى 

خيار املعسكر األمريكي؟ خاصة وأن القمة األمريكية-اإلفريقية نظمت باملغرب، وتحت الرعاية 
السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، كما أن جولة وزير الخارجية الروسي إلى إفريقيا 

لم تشمل املغرب.. فهل معنى هذا تغييب املغرب من األجندة الروسية ؟

زيارة الفروف ألوغندا
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ملف  األسبوع

متابعة،  تواصل  املغربية  ))اململكة 
بني  الــوضــع  تطور  وانــشــغــال،  بقلق 
ــة روســـيـــا((،  ــي ــدرال ــي أوكــرانــيــا وف
عن  أعــرب  ))املــغــرب  أن  إلــى  مشيرا 
الذي  العسكري  التصعيد  إزاء  أسفه 
اليوم،  حــدود  إلى  األســف،  مع  خلف، 
والذي  الجرحى،  وآالف  القتلى  مئات 
للجانبني،  إنسانية  معاناة  في  تسبب 
باإلضافة إلى أن هذا الوضع ينعكس 
املنطقة  ودول  السكان  مجموع  على 
املغربية  اململكة  وجــددت  وغيرها((، 
الــوحــدة  بــاحــتــرام  ــقــوي  ال تشبثها 
الوطنية  والوحدة  والسيادة  الترابية 
األمــم  ــي  ف ــاء  ــض األع ــدول  ــ ال لجميع 

املتحدة.
ــوازاة مــع املــوقــف مــن األزمــة  ــامل وب
املغرب  ــان  ك ــة،  ــي ــران األوك الــروســيــة 
الستضافة  يحضر  الوقت  نفس  في 
األمريكية-اإلفريقية  ــال  ــم األع قمة 
وزيــر  استضاف  حيث  مــراكــش،  فــي 
املديرة  بــوريــطــة،  ناصر  الخارجية 
في  الــشــركــات  لـ»مجلس  التنفيذية 
من  ابتداء  ليسر،  فلوريزيل  إفريقيا«، 
وأكــدت  السنة،  هــذه  مــن  ــارس  م  20
سيعمل  ))املجلس  أن  األخيرة  هــذه 
لضمان  املغرب  مع  جنب  إلــى  جنبا 
نجاح النسخة املقبلة من قمة األعمال 
عقدها  املــقــرر  األمريكية-اإلفريقية 
مراكش  بمدينة  املقبل  يوليوز  فــي 

املغربية((.
كما قالت ليسر، عقب محادثاتها مع 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزيــر 
بالخارج:  املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي 
والقطاع  الحكومة  مــع  ))سنعمل 
الخاص في املغرب، على ضمان نجاح 
التي  األمريكية-اإلفريقية  األعمال  قمة 
إلى   19 مــن  الــفــتــرة  ــال  خ ستنعقد 
أنه  وأضــافــت  املقبل((،  يوليوز   22
))سيتم تنظيم العديد من اللقاءات مع 
الحكومة والقطاع الخاص في املغرب 
من  املرجوة  األهــداف  تحقيق  لضمان 

القمة((.
يوازن  املغرب  أن  يتضح  هنا،  إلى 

بني أمريكا وروسيا.
ــل من  ــك، شــهــد ك غــيــر أنـــه بــعــد ذلـ
دبلوماسية  حركة  والجزائر  املغرب 
نشيطة قادتها كل من أمريكا وروسيا، 
الخارجية  وزير  نائبة  زيــارة  من  بدء 
الخارجية  وزيــر  وزيـــارة  األمريكية، 
إعان  والتي تاها  للبلدين،  األمريكي 
الحكم  ملبادرة  تأييدها  عن  إسبانيا 
هذا  عند  األمــر  يتوقف  ولــم  الــذاتــي، 
الحد، فبالتزامن مع النشاط األمريكي 
بادرت  والجزائر،  املغرب  في  امللحوظ 
في  مكثف  بنشاط  القيام  إلى  روسيا 
الخارجية  وزير  زيارة  قبيل  الجزائر 
وقد  والجزائر،  املغرب  إلى  األمريكي 
عسكري  ــد  وف الشرقية  الــجــارة  زار 
مدير  بقيادة  املستوى  رفيع  روســي 
املصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري 
بني  ما  شوفاييف،  ديمتري  والتقني، 
22 و25 مارس املاضي، أي قبيل أيام 
فقط من زيارة وزير الخارجية األمريكي 
أنطوني بلينكن للبلد الشمال إفريقي، 
الجيش  أركــــان  ــد  ــائ ق واســتــقــبــلــهــم 
السعيد شنقريحة،  الفريق  الجزائري، 
الجزائرية:  الدفاع  لوزارة  بيان  وقال 
ضباط  بحضور  جــرى  اللقاء  ))إن 
الجيش  أركـــان  مــن  ــداء  ــم ــويــة وع أل
الــدفــاع  ووزارة  الشعبي  الــوطــنــي 
بالجزائر،  روسيا  وسفير  الوطني، 

وكذلك أعضاء الوفد الروسي((.
الــتــطــورات،  هــذه  عــن  تمخض  لقد 
وروســيــا..  املغرب  بني  تباعد  ظهور 
دعمها  ــن  ع إســبــانــيــا  إعـــان  فــبــعــد 
بها  تقدم  التي  الذاتي  الحكم  ملبادرة 
املاضي،  مــارس  شهر  خــال  املــغــرب، 
الجزائر،  في  الروسي  السفير  خرج 
إيغور بيليايف، بأول تصريح مستفز 
قبل  من  استضافته  خــال  للمغرب، 
ــة، حيث  ــري ــجــزائ ــار« ال ــه ــن قــنــاة »ال
تغيير  تستغرب  ــا  ))روســي أن  ــال  ق
))باده  أن  املوقف اإلسباني((، وأكد 
املغرب  بــني  السلمية  الحلول  تدعم 
))إن  كامه:  وتابع  والبوليساريو((، 
مسؤولية  تتحمل  تاريخيا،  إسبانيا، 
الصحراوي«  »الشعب  تجاه  خاصة 
ــت مــســتــعــمــرتــهــا((،  ــان بــصــفــتــهــا ك
عشرات  ومنذ  أنــه  ))كــمــا  ــاف:  وأضـ
تؤيد  اإلسبانية  والحكومات  السنني 
ــصــحــراوي«، ولكن  ال »الــشــعــب  حــق 
نتيجة ضغوطات من بعض األطراف، 

تغيرت مواقفها((.
الجزائر  بني  العاقات  شهدت  وقــد 
 - التصريحات  هــذه  بعد   - وروســيــا 
في  وزيادة  البلدين،  بني  قويا  تنسيقا 
روسيا،  وبني  بينها  االتصاالت  وتيرة 
الهاتفية  املكاملة  معاملها  أبــرز  وكــان 
ــروســي  ــي جــمــعــت الــرئــيــســني ال ــت ال
فاديمير بوتني والجزائري عبد املجيد 
رد  بأي  يقم  لم  املغرب  أن  غير  تبون، 

السفير  تصريحات  على  رسمي  فعل 
الروسي بالجزائر.

التصريحات،  هــذه  مع  وبالتزامن 
والــتــقــارب الــجــزائــري الــروســي، قام 
إشــارات  تحمان  بخطوتني  املــغــرب 
باملشاركة  األمـــر  ويتعلق  لــروســيــا، 
لدعم  الدولي  العسكري  املؤتمر  في 
أوكرانيا، الذي عقد في القاعدة الجوية 
األمريكية في أملانيا »رامشتاين«، حيث 
لوديي،  اللطيف  عبد  فيه  املغرب  مثل 
الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  الوزير 
وهي  الوطني،  الدفاع  بــإدارة  املكلف 
الخطوة التي اعتبرت أنها محاولة من 
وروسيا،  املغرب  بني  لإليقاع  أمريكا 
هناك  أن  الــرؤيــة،  ــوح  وض مــن  وزاد 
تحوال في موقف املغرب قادم ال محالة، 
لروسيا،  معاكسا  يكون  أن  شأنه  من 
مراكش  مدينة  احتضنت  عندما  وهو 
مؤتمرا للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم 
املغرب  نجاح  جانب  فإلى  »داعــش«.. 
في ربط االنفصال باإلرهاب في إشارة 
تضمن  البوليساريو،  لجبهة  واضحة 
إشــارات  للمؤتمر  الختامي  البيان 
بدعم  وتتهمها  روســيــا،  تدين  قوية 
اإلفريقي..  الساحل  دول  في  اإلرهــاب 
ما  الختامي  البيان  ضمن  جــاء  فقد 
يلي: ))أشار الوزراء بقلق إلى انتشار 
الفاعلة،  الحكومية  غير  الــجــهــات 
االنفصالية،  الحركات  ذلــك  فــي  بما 
وانتشار الشركات العسكرية الخاصة 

االستقرار  تزعزع  والتي  إفريقيا  في 
للدول  الضعف  مــن  مــزيــدا  وتــحــدث 
اإلفريقية، وذلك من شأنه أن يخدم في 
وغيره  »داعش«  تنظيم  املطاف  نهاية 
والعنيفة  اإلرهــابــيــة  املنظمات  مــن 

املتطرفة((.
السفير  عــاد  ذلــك،  مــع  وبــاملــوازاة 
باده  أن  ليؤكد  بالجزائر  الــروســي 
تقرير  دعم  في  الجزائر  مع  منسجمة 
مصير ما أسماه »الشعب الصحراوي« 
والشعب الفلسطيني، األمر الذي جعل 
الرئيس الروسي بعد هذه التصريحات 
بيومني، يقدم على إقالته ويعني مكانه 

سفير باده في املغرب.
ــارك وزيـــر  ــ ــر، ش ــ ــب آخ ــان ومـــن ج
بوريطة،  ناصر  املغربي  الخارجية 
مؤتمر  فــي  ــاضــي،  امل مــاي   28 يــوم 
اإلفريقي  لاتحاد  االستثنائية  القمة 
والتغيرات  ــاب  اإلرهـ مكافحة  حــول 
ــة لــلــحــكــومــات في  ــوري ــدســت غــيــر ال
أن  اململكة،  كلمة  في  وأكــد  إفريقيا، 
لتصبح  تتطور  ــاب  اإلره ))منظومة 
ــاب  ــ ــل مـــؤكـــدة بـــني اإلره صــلــة وصـ
بأن  وذكــر  والجريمة((،  واالنفصال 
لهزيمة  العاملي  التحالف  ))مؤتمر 
إلى  االنتباه  ــار  أث »داعـــش«،  تنظيم 
يشر  لم  أنــه  غير  الــتــحــوالت((،  هــذه 
الشركات  إلى  األشكال  من  شكل  بأي 
العسكرية الخاصة ودورها في تغذية 

اإلرهاب في إفريقيا. 

يف ظل هذه الصراعات القائمة بين القوتين العظميين، كان 
املغرب هذه املرة ظاهريا مع الطرف األمريكي، حيث نظم بقصر املؤتمرات 
بمراكش، أشغال الدورة 14 لقمة األعمال األمريكية-اإلفريقية، التي نظمت تحت 
الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، بشراكة مع »مجلس 

الشركات املعني بإفريقيا«، بمشاركة وفد حكومي أمريكي هام، ووزراء 
أفارقة وصناع قرار يمثلون أكبر الشركات األمريكية متعددة الجنسيات...
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خـــاص
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لقد رفضت تنسيقية النقابات املهنية 
مشروع  تمرير  به  تم  ــذي  ال األســلــوب 
القانون املتعلق باملكتب املغربي لحقوق 
وطريقة  املــجــاورة،  والحقوق  املؤلف 
والــتــواصــل،  الــشــبــاب  وزارة  تعامل 
بمجلسيه،  البرملان  في  األغلبية  ونواب 
مع املهنيني، بعد التصويت على مشروع 
أي  االعتبار  بعني  األخذ  دون  القانون 
تعديالت تهم تجويد القانون ومالءمته 
ــدأي  ــب ومل ــة  ــوري ــدســت ال للمقتضيات 
املنصوص  والديمقراطية  االستقاللية 
الدستور،  من   26 الفصل  في  عليهما 
وغير  تحكيمية  مقاربة  إلــى  والــنــزوح 
في  العددية  األغلبية  تعتمد  ديمقراطية 

تمرير قانون يستصغر الفن والثقافة.
القانون  أن هذا  التنسيقية  واعتبرت 
القرارات الخاصة باملجال في يد  يضع 
في  اإلفراط  من خالل  الوصية،  الوزارة 
للمكتب  اإلداري  باملجلس  التعيينات 
غياب  مقابل  املؤلف  لحقوق  املغربي 
تعطي  التي  االنتخاب،  عملية  وتقليص 
التمثيلية في هذه  للهيئات املهنية حق 

املؤسسة الوطنية.
القانون  على  املصادقة  من  بالرغم 
املتعلق باملكتب املغربي لحقوق املؤلف 
مجلسي  فــي  املـــجـــاورة،  ــوق  ــحــق وال
زال  ال  أنــه  إال  واملستشارين،  النواب 
الذين  املهنيني،  بني  واسعا  جدال  يثير 
يتساءلون عن مصير ذوي الحقوق في 
ظل استمرار تحكم الوزارة في املجلس 

اإلداري للمكتب ومداخيله.
املرصد  رئيس  ــام،  اإلمـ سعيد  يــرى 
املغربية  األغــنــيــة  ملــبــدعــي  الــوطــنــي 
»مشروع  أن  املؤلفني،  حقوق  وحماية 
هذا القانون قدمه الوزير دون استشارة 
املعنيني باألمر، الفنانني املنخرطني في 
املكتب املغربي لحقوق املؤلف، مما دفع 
لقائه،  لطلب  املــبــادرة  ألخــذ  بالهيئات 
لكنه لم يستجب لطلب االجتماع أو فتح 
وقرر  القانون،  مسودة  ملناقشة  حــوار 
املضي في قراراته بشكل انفرادي دون 
مشيرا  املهنيني«،  جميع  إلى  االستماع 
مسودة  على  حصلت  »الهيئات  أن  إلى 
اللجوء  وقررت  عليه  واطلعت  املشروع 
إبــراز  أجــل  من  البرملانية  الفرق  إلــى 
املالحظات واملقترحات التي ال تتماشى 

مع حقوق الفنانني ومطالبهم«.
الفنانني  ــن  م  400« أن  ــاف  ــ وأض
الجامعيني  واألســـاتـــذة  والــخــبــراء 
وأجمعوا  ــي،  دراسـ يــوم  فــي  شــاركــوا 
على أن مشروع القانون يتضمن الكثير 
والقانونية،  الدستورية  الهفوات  من 
خاصة  دوليا،  املغرب  لصورة  ويسيء 
العالم  في  التأليف  حقوق  قوانني  وأن 
ال  دولــيــة  ومقاييس  ملعايير  تخضع 
أن  أبــرزهــا  مــن  منها،  الــخــروج  يجب 

إدارة املكتب تنتخب من طرف الفنانني 
عبر  وليس  املكتب،  فــي  واملنخرطني 
الوزير  قبل  مــن  إدارة  مجلس  تعيني 
أن  معتبرا  ــقــطــاع«،  ال عــلــى  الــوصــي 
»املكتب املغربي لحقوق املؤلف يجب أن 
يتمتع باالستقاللية بعيدا عن السياسة 
ومنطق التعيني برؤية سياسية«، وقال 
سياسي  منصب  لديه  »الوزير  أيضا: 
اليوم  يكون  أن  يمكن  حياد،  له  وليس 
ينفذ  مــديــرا  يعني  اشــتــراكــيــا  وزيـــرا 
بعده  ويأتي  املكتب،  داخــل  سياسته 
ــر يــعــفــي املــديــر  ــزب آخـ ــر مــن حـ ــ وزي
ينتمي  آخر  مديرا  ويضع  االشتراكي 
يخضعون  الفنانني  يجعل  مما  لحزبه، 
للتجاذبات السياسية التي نبهنا إليها، 
ألن املكاتب في العالم تعتمد على مبدئي 

واالستقاللية«. الديمقراطية 

حديثة  اإلمــــام  ســعــيــد  ــطــرد  واســت
يمنح  الجديد  القانون  »إن  بالقول: 
املكتب  فــي  التحكم  صالحية  للوزير 
إدارة،  ومجلس  مدير  تعيني  خالل  من 
ويصبح خصما وحكما وطرفا في نفس 
واملنخرطني  الفنانني  مما يضع  الوقت، 
الــتــي ستكون  الــــوزارة  فــي مــواجــهــة 
نفس  وفي  املكتب  تسيير  عن  مسؤولة 
مشيرا  النزاعات«،  في  الفصل  الوقت 
أن  ــرون  ي والفنانني  املهنيني  أن  إلــى 
يسير  من  واختيار  انتخاب  حقهم  من 
تشرف  ــوزارة  ال بينما  املغربي  املكتب 

على التحكيم.

استمرار وصاية الوزارة
 

لم  »الفنانني  أن  اإلمـــام  سعيد  قــال 
املغربي  املكتب  تاريخ  في  لهم  يسبق 

على  أشـــرفـــوا  أن  املـــؤلـــف،  لــحــقــوق 
مجلسه،  تعيني  أو  املكتب،  هذا  تسيير 
تقوم  من  هي  الوصية  الـــوزارة  لكون 
بتعيني املديرة أو اإلدارة، املسؤولة عن 
التي كانت سائدة من قبل«،  الخروقات 
كانت  املصالح  تــضــارب  »حــاالت  وأن 
والفنانني  السابقة،  الــوزارات  عهد  في 
ليس لهم أي دخل فيما يتعلق بالتوزيع 
واملداخيل التي يتوصل بها املكتب من 
اإلذاعات أو التلفزة أو فنادق أو مطاعم 

تستغل أغاني الفنانني«،
وتساءل عن الجهات التي ستستفيد 
التي  والثقافية  الفنية  املشاريع  من 
أمــوال  مــن  بها  القيام  الــوزيــر  يعتزم 
ــتــاج أم  املــكــتــب، هــل هــي شــركــات اإلن
الفنانني األجانب؟ رافضا صرف أموال 
يعيشون ظروفا  الذي  املغاربة  الفنانني 
من  والتظاهرات  األجانب  على  صعبة 
املؤلف،  لحقوق  املغربي  املكتب  أموال 
ومعبرا عن أسفه لتصويت النواب على 

هذا القانون باإلجماع.

قانون خارج المعايير الدولية
 

العام  األمــني  ضــرمــام،  الرحيم  عبد 
وشغيلة  املغاربة  املسرحيني  لنقابة 
 11 »إن  قـــال:  والــتــلــفــزيــون،  السينما 
هيئة ترفض صيغة القانون رقم 25.19 
املتعلق باملكتب املغربي لحقوق املؤلف 
مجموعة  بسبب  املــجــاورة،  والحقوق 
القانون  هذا  أن  أولها  االعتبارات،  من 
على  الثقافة  وزارة  هيمنة  ليكرس  جاء 
لتمثيلية  مراعاة  دون  املركزية  اإلدارة 
واملهنيني،  الفنانني  من  الحقوق  ذوي 
رغم تقديم النقابات والهيئات ملجموعة 
ــم يــأخــذ بها  ــتــي ل ــن املــقــتــرحــات ال م
على  اشتغلت  الــتــي  اللجنة  قبل  مــن 
التنسيقيات  »عقدت  وأضــاف:  امللف«، 
الحكومية  األغلبية  فــرق  مــع  لــقــاءات 
حول  الــنــواب،  مجلس  في  واملعارضة 
مشروع القانون وقبول املقترحات التي 
الحقوق  ذوي  تمثيلية  حق  بينها  من 
الهيئة  تسيير  في  واملشاركة  بالثلثني، 
ــتــي تــشــرف عــلــى املــكــتــب املــغــربــي  ال
رقابة  جهاز  وتعيني  املــؤلــف،  لحقوق 
العام  املــال  في  اختالالت  حصول  عند 
أن  واعتبر  الحقوق«،  ذوي  أمــوال  أو 
انتكاسة  يشكل  القانون  هذا  مشروع 
في  الثقافية  للحقوق  كبيرا  وتراجعا 
تنظيم  هو  املكتب  دور  لكون  املغرب، 
صرف  فــي  الحقوق  ذوي  مــع  العالقة 
مسألة  أهمل  والــقــانــون  املستحقات، 
التمثيلية  وحــق  الثقافية  الــحــقــوق 
ملجموعة من ذوي الحقوق، مما جعله ال 
هل  متسائال:  الدولية،  املواثيق  يواكب 

بمنطق  الثقافة  وزارة  تشتغل  أن  يعقل 
التعيينات في الهيئة التي تشرف على 
مهنية  وخلق جمعيات  الوزارة،  تسيير 
الوالءات  بمنطق  معينة  انتدابات  تفرز 

والقرابة؟

التحكم الحزبي والسياسي
الــوزيــر  تصريحات  ضــرمــام  انتقد 
الفنية  التنسيقيات  فيها  وصف  التي 
على  السيطرة  يحاول  الذي  بـ»اللوبي« 
معتبرا  املؤلف،  لحقوق  املغربي  املكتب 
والواقع  للصواب  مجانبة  »أشياء  أنها 
حيث  سنوات،  منذ  املكتب  عرفه  الذي 
الوصية  الـــوزارة  لسلطة  يخضع  ظل 
على  أشرفت  ملديرة  تعيينها  خالل  من 
لذوي  يسبق  ولم  سنوات،  منذ  تدبيره 
املكتب  تسيير  في  شاركوا  أن  الحقوق 
ــه،  إدارت مجلس  في  ممثلني  كانوا  أو 
وإذا كانت هناك خروقات يمكن اللجوء 
إلى املجلس األعلى للحسابات ملحاسبة 
»الهيئة  وقال:  بالقوانني«،  أخل  من  كل 
تخضع  أصبحت  املكتب  عن  املسؤولة 
الفني  واملجال  السياسية،  للتجاذبات 
في املغرب في غنى عن هذه التجاذبات 
أمام  الفني  والقطاع  تنجح،  لم  التي 
تحديات كبيرة وملفات كبرى تستحق 
من  للرفع  املجهودات  من  املزيد  بذل 
للمملكة،  والحضارية  الثقافية  القيم 
والــحــيــاة  الــتــنــمــيــة  نعتبر  ــحــن  ون
باملغرب  للنهوض  واجهة  الثقافية 
»القانون  أن  إلــى  مشيرا  الحديث«، 
تشاركية  بمقاربة  يشتغل  ال  عندما 
فلن  واملهنيني،  الفاعلة  الهيئات  مــع 
وستبقى  منه،  املرجوة  األهداف  يحقق 
والفريق  الوزير  يتحملها  املسؤولية 
القانون  هذا  إخــراج  على  أشرف  الذي 
الثغرات«،  من  مجموعة  يتضمن  الذي 
تحكيم  طلبت  »التنسيقية  وأضـــاف: 
الفرق  طريق  عن  الدستورية  املحكمة 
البرملانية، لكن تمت العرقلة عبر مسطرة 
اآلجال لكي يمرر الوزير القانون بالرغم 
املهنيني  مــن   800 حــوالــي  رفــض  مــن 
وعبروا  الدراسي  اللقاء  الذين حضروا 

عن رفضهم للمشروع«.

أربع نقاط لدى التنسيقية
املهنية  النقابات  تنسيقية  حــددت 
بخصوص  أساسية  نقاط  أربع  الفنية 
باملكتب  املتعلق  لــلــقــانــون  رفــضــهــا 
والحقوق  املــؤلــف  لحقوق  املــغــربــي 
املجاورة: 1( عدم األخذ بعني االعتبار 
القانون  تجويد  تهم  تــعــديــالت  أي 
الدستورية  للمقتضيات  ومــالءمــتــه 

والديمقراطية  االستقاللية  وملبدأي 
ــي الــفــصــل  املــنــصــوص عــلــيــهــمــا فـ
الدستور،  مــن  والعشرين  الــســادس 
والالديمقراطية،  التحكمية  واملقاربة 
تمرير  بها  تم  التي  العددية  واألغلبية 
الخاصة  القرارات  كل  وضع  القانون، 
باملجال في يد الوزارة. 2( االختالالت 
املغربي  املكتب  عرفها  التي  السابقة 
اســتــحــواذ  نتيجة  ــف  ــؤل امل لــحــقــوق 
ــقــطــاع،  ــة عــلــى ال ــوصــي الــــــوزارة ال
من  السياسي  للضغط  وخضوعها 
قبل أصحاب املصالح، سواء من فئات 
قبل  من  أو  الحقوق  ذوي  من  معينة 
بعض املستغلني، وهو األمر الذي كان 
الــوزارة  باضطالع  تفاديه  املمكن  من 
ومعها مؤسسات أخرى للدولة، بمهمة 
والتدبير  والحكامة  والرقابة  اإلشراف 
الوصية  الوزارة   )3 القانون.  بموجب 
على  تشرف  كانت  التي  الوحيدة  هي 
املسؤولة  وهي  املؤلف،  حقوق  قطاع 
عن أي خلل فيه خالل الفترة السابقة، 
وهـــو األمـــر الـــذي يــكــرســه مــشــروع 
تأسيس جمعيات   )4 القانون الجديد. 
الحقوق  ذوي  من  صنف  لكل  مهنية 
رؤسائها  منح  أجل  من  املكتب،  خارج 
ومنحها  اإلداري  املجلس  عضوية 
اعتمادا، يعني استحواذ الوزارة الكلي 
يتناقض  الــذي  الشيء  املجلس،  على 
مع املادة 2 من ظهير الحريات العامة، 
القانون  املفروض أن ينص  والتي من 
واالكــتــفــاء  تأسيسها  إمكانية  على 
بــانــتــخــابــات داخــلــيــة مــن قــبــل ذوي 

الحقوق املسجلني باملكتب.

القانون الذي فتح 
أبواب الصراع بين 

الوزير بنسعيد 
والفــــــــــنانين 
والمبـــــــدعين 

مكتب حقوق التأليف

بعدما صادق مجلس 
النواب ىلع مشروع 

القانون رقم 25.19 املتعلق 
باملكتب املغربي لحقوق 

املؤلف والحقوق املجاورة، 
خرجت هيئات نقابية 

منددة بهذا القانون لكونه 
- يف نظرها - غير دستوري 

للديمقراطية  ويفتقر 
ولتجاهله  واالستقاللية، 

العديد من التعديالت 
واملقترحات الداعية إلى 

استقاللية املكتب عن 
الوزارة الوصية.

ــانـــون  ــقـ مــــشــــروع الـ
المغربي  بالمكتب  المتعلق 
لـــحـــقـــوق الـــمـــؤلـــف قــدمــه 
ــارة  ــــشــ ــت اســ دون  الــــــوزـيـــــر 
الــفــنــانــيــن الــمــنــخــرطــيــن في 
بالهيئات  دفع  مما  المكتب، 
ــه لـــمـــنـــاقـــشـــة  ــ ــائ ــقــ ــ إلــــــــى ل
لم  لكنه  الــقــانــون،  مــســودة 
في  المضي  وقــرر  يستجب، 
قــــراراتــــه بــشــكــل انـــفـــرادي 
جميع  إلـــى  االســتــمــاع  دون 

المهنيين.

تـــرفـــض  ــــة  ــئ ــ ــي هــ  11
صــيــغــة الـــقـــانـــون الــمــتــعــلــق 
لحقوق  المغربي  بالمكتب 
ليكرس  جـــاء  ألنـــه  الــمــؤلــف، 
على  الثقافة  وزارة  هيمنة 
اإلدارة المركزية دون مراعاة 
من  الحقوق  ذوي  لتمثيلية 

والمهنيين. الفنانين 

سعيد اإلمام

عبد الرحيم ضرمام

بنسعيد

خالد الــغازي إعــداد :



في العاصمة »يا حسرة«

األحـزاب الحـاكمة شـاردة عن خـدمة الرباطيــين

العدد: 1617 من 29 يوليوز إلى 01 شتنبر 122022

الربـاط  ياحسرة

شهادات من
الرواد

»الشهادة  جــريــدة  نــشــرت   ،1988 نونبر   28 فــي 
محمد  امللك  له  للمغفور  خاصا  حديثا  املسيحية« 
الفقرة  هــذه  منه  اخترنا  روحــه،  هلل  قــدس  الخامس 
العقائد  بني  والتعايش  التسامح  روح  على  الدالة 
الدينية منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا، حيث قال رحمه 
يساعد  أن  وآمــل  وانقضى،  املاضي  ولى  ))لقد  هلل: 
وتهدئة  واألحقاد  املحن  إطفاء  على  الزمان  انصرام 
كل  يــدرك  عقيدتان  واملسيحية  واإلســام  الخواطر، 
منهما أهمية التسامح، وهذا التسامح هو نفسه الذي 
سيجعلنا أفرادا محررين من الخوف وفقدان الثقة في 
السنوات املقبلة، وللشعب املغربي فضيلة كبرى وهي 
وهو  ينفذ،  ال  رأسمال  له  أن  كما  الحقد،  من  تخلصه 

كرمه واعترافه بجميل املحسن إليه(( انتهى.
املرجع: كتاب »حياة بطل التحرير محمد الخامس« 
الجيراري  هلل  عبد  املــؤرخ  للعامة   478 الصفحة: 

رحمه هلل.  

تتعلق  الرباطي،  للشباب  ملكية  هدية 
متعددة  الــســادس  محمد  جــامــعــة  تشييد  بـــ: 
الــتــخــصــصــات الــتــقــنــيــة عــالــيــة الــتــكــويــن يف 
ــاالت االقــــتــــصــــاد واحلــــكــــامــــة والـــعـــلـــوم  ــ ــجـ ــ مـ
ــيــــة والـــعـــلـــوم  ــات الــــدولــ ــاقــ ــعــ الـــســـيـــاســـيـــة والــ
والتدبير،  والفندقة  واالجتماعية  السلوكية 
وكــلــيــة جـــديـــدة لــلــحــكــامــة ومــــدرســــة خــاصــة 
للمقاوالت يف مجال الذكاء االصطناعي هي 
للغات،  ومركز  اململكة،  يف  نوعها  من  األولــى 
ومراكز متعددة  الرقمي،  للتعليم  ومختبرات 

الرياضات مع إقامة فندقية.

األنثرولوجي  للعالم  علمية  نــدوة  في 
الدكتور عبد اهلل حمودي، األستاذ بجامعة 
على  األضـــواء  سلط  األمريكية،  برنستون 
الــلــونــي للمدن  الــتــراث  ــرورة »صــيــانــة  ضــ
بناياتها  كانت  »الرباط  بأن  وذكر  املغربية« 
األبيض  بلونني:  تتزين  العتيق  احلي  داخل 
ــال: »نــحــن نــتــجــول داخــل  ــ واألخـــضـــر«، وق
ذلــــك«.. فهل  إلـــى  ــاه  ــب ــت االن دون  األلــــوان 
حتافظ مدينة التراث اإلنساني على هذين 

اللونني يف املدينة القدمية؟   

بــأمــر مـــكـــتـــوب، أمـــــرت رئــيــســة الــبــلــديــة 
ـــ »الـــتـــقـــيـــد  ــ ــــت إمــــرتــــهــــا، بـ ــل املــــوظــــفــــن حتـ ــ كـ
بالتعامل مع املرتفقن باحترام وباالبتسامة 
حتـــت طــائــلــة فــــرض عــقــوبــة غــرامــيــة مــالــيــة 
سياسة  تطبيق  إلــى  ونبهتهم  للمخالفن«، 
و»مراقبة  بلديتها«  مرافق  كل  يف  »االبتسامة 
صـــارمـــة خلــدمــة املـــواطـــن بـــصـــدق، وإعــطــائــه 
شعورا بالسكينة واألجواء الودية«، والرئيسة 
ــة الـــعـــاصـــمـــة  ــلــــديــ ــة بــ ــيــــســ ــة هـــــي رئــ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ املـ

الفليبينية.

هـــل لــلــيــهــود الــربــاطــيــني أوقــــاف يف 
الرباط؟ فمع إحداث تنظيم جديد للطائفة 
اليهودية املغربية، واعتمادا على ما جاء يف 
الكرمي  عبد  الدكتور  الكبير  للمؤرخ  كتاب 
فــإن   ،28 الصفحة  الــفــتــح«  »ربـــاط  كـــرمي 
مالح  ببناء  أمر  الوقت  ذلك  يف  »السلطان 
جديد بحومة وقاصة« )حي املالح احلالي(، 
الالزمة  األرض  ماله اخلاص  من  و»اشترى 
للمشروع وحبسها على اليهود«، ودون شك، 
وزارة  مــســجــل يف ســجــالت  ــف  ــوق ال ــذا  هـ
أنظار  على  مطروح  ملف  وهــذا  األوقـــاف، 

املقبلة.  »الطائفة« 

بجنوب  منطقة  في  العصيان  حركة  نتذكر 
اململكة على إثر طرد االستعمار منها واعترافه 
الحسنية  جذورها  إلى  وعودتها  باستقالها 
بإشراف من األمم املتحدة، ومنتديات قضائية 
هذه  الوقت  ذلك  في  فبرزت  دولية،  وسياسية 
الحركة األقلية من مغاربة من الصحراء جددوا 
من  لتخليصهم  وابــتــهــجــوا  للملك  بيعتهم 
املستعمر وانتمائهم إلى وطن مملكة عريقة في 
التاريخ، هم صانعوه بجهادهم وانتسابهم آلل 

البيت.
واحتضنت الجارة »يا حسرة« في ذلك الوقت 
من  مجموعة  املــاضــي،  الــقــرن  سبعينات  مــن 
املعارضني لعودة الصحراء إلى حظيرة اململكة 
املغربية، وهي مجموعة غررت باملئات ووجدت 
من يحتضنها ويستضيفها على أراضيه، وكنا 
شاكرين لعله يقوم بما يفرضه عليه حق الجوار 
بإصاح ذات البني بني اململكة وأبنائها، وهذا 
من  الشقيق  القطر  مــســؤولــو  بــه  أوحـــى  مــا 
في  وتدخاتهم  الصحفية  تصريحاتهم  خال 
ومنها  تعرفونها،  والبقية  الدولية،  املنتديات 
80 مليون مغاربي  الحدود البرية املغلقة على 
 80 والــديــن،  والتاريخ  الــدم  روابــط  تجمعهم 
الروابط، ومئات  مليون نسمة حرموا من هذه 
لجارتنا  تابعة  أرض  من  اتخذوا  األشخاص 

وهم  ومغالطاتهم،  بمناوراتهم  للقيام  مقرا 
اململكة  ــراب  ت خــارج  ولــدوا  جلهم  أشــخــاص 
املحررة  القبائل  شيوخ  لهم  شفع  من  ومنهم 
أمورها  يدبرون  ومنها  بقبائلهم،  فالتحقوا 
الفعليون  الحاكمون  هم  شؤونها  ويسيرون 
عن  واملــدافــعــون  مستقبلها  فــي  واملـــقـــررون 
مغربيتها في املحافل الدبلوماسية والحقوقية.
بعد  تجد  لــم  مغاربي  مليون   80 وحــقــوق 
يكابدونه  بما  لتندد  دولية  حقوقية  منظمات 
جراء حرمانهم من تبادل الزيارات فيما بينهم 
إليهم  80 مليونا ينضاف  البرية،  عبر الطريق 
بشرق  األخـــرى  املغاربية  الــبــلــدان  مواطنو 
وجنوب املتحكم في اإلغاق، مما يمنع التواصل 
وباألخص  الكبير،  املغرب  في  املغاربيني  بني 
ظلت  عائات  وتربطهما  والجزائر  اململكة  في 
بني  القطيعة  كابوس  بنهاية  تحلم  عقود  منذ 
فلماذا  بينهما،  املشكل  أبدا  يكن  فلم  شعبني، 
يعاقبان على فعل لم يفعلوه؟ ظاهريا ورسميا 
يقال أنه ال عاقة للحدود بالنازحني املغتربني 
لهذا  لجارتنا،  تابعة  منطقة  في  بهم  املغرر 
من  والجزائر،  املغرب  بني  الحدود  فتح  وجب 
أجل صلة الرحم، فا يعقل وال يقبل أي فكر ما 
يروج عن سبب اإلغاق والجفاء، ألن املتضرر 

منه هما الشعبان املغربي والجزائري.

أسـرار80 مليون مغاربي محرومون من صلة الرحم
العاصمة

ــاك شــــيــــراك، عـــمـــدة الــعــاصــمــة  ــ كــان الــــراحــــل جـ
ــتـــدع تــأســيــس  ــد ابـ ــاريـــس يف الــســبــعــيــنــات، قـ الــفــرنــســيــة بـ
بالفرنسية«،  كليا  أو  جزئيا  الناطقة  العواصم  »منظمة 
وجنــــح بـــذلـــك يف خــلــق قــــوة مـــؤثـــرة لــصــنــع أو الــتــمــهــيــد 
لــلــقــرارات الــدولــيــة مــن جــهــة، ومـــن جــهــة ثــانــيــة، توحيد 
توجهات شعوب ال يجمعها سوى النطق بلغة موليير ولو 
جزئيا عن طريق عمداء عواصمها، وهم كما نعرف خزان 

من النساء والرجال املؤثرين يف بلدانهم.
وإسرائيل،  املغربية  اململكة  عاقات  تطور  نتابع  ونحن 
وإن كــانــت هـــذه الــعــاقــات تتموقع بــحــذر شــديــد وبــدهــاء 
سياسي لإلفات من أفخاخ منصوبة يف طريقها من طرف 
األعــــداء وبــعــض األصـــدقـــاء، فــإنــهــمــا لــم يهبطا بــعــد من 
سماء السياسة الرسمية إلى أرض الشعبن إلشراكهما يف 
الرباط  يف  هنا  تتبعنا  وقد  الشعوب،  دبلوماسية  تنشيط 
معبر  فتح  إلعـــادة  إسرائيل  لــدى  امللكية  الوساطة  نتائج 
»الــلــنــبــي« )جــســر املــلــك احلـــســـن(، واالســتــجــابــة الــفــوريــة 
الفلسطيني  الشعب  مصلحة  يخدم  مما  الوساطة  لهذه 
الدبلوماسية  بالدرجة األولى، وهذه ثمرة ربط العاقات 
بـــن الــبــلــديــن، والـــتـــي لـــن تــكــون إال بـــدايـــة لــتــقــريــب لغة 
الفلسطينين  بــن  والــتــعــاون  والــســام  والتساكن  احلـــوار 
واإلسرائيلين حتت إشراف »جلنة القدس« التي يتحمل 

أعباءها أمير املؤمنن امللك محمد السادس.
الشعبية  الــدبــلــومــاســيــة  لــهــا  تــضــيــف  أن  فـــمـــاذا ميــكــن 
القانون  حسب   - املــؤهــلــة  الــربــاط  جماعة  تتبناها  الــتــي 
إحــداث  اقــتــراح  للمجلس  ميكن  ملمارستها؟   - اجلــمــاعــي 
منظمة للعواصم الناطقة جزئيا أو كليا باللغة العربية، 
ورمبا تكون األكبر بعدد املنخرطن الناطقن بلغة القرآن 
ــج، ومـــراســـيـــم الـــدفـــن يف  ــ ــان الـــصـــاة واحلـ ــ ــؤدون بــهــا أركـ ــ يـ
وعرب  وفيها مسلمون  الرباط،  إلى  أبيب  تل  من  عواصم 
ودكار، وغيرها، إضافة  أباد  وإسام  إلى جاكارتا  إسرائيل، 
املنظمة  تلتئم يف  وقــد  بــيــروت،  الــعــرب يف  إلــى املسيحين 
املــقــتــرحــة ديـــانـــة الــتــوحــيــد الــســمــاويــة مـــن طـــرف الــذيــن 

يجمعهم لسان العربية. 
مــــبــــادرة نــقــتــرحــهــا عـــلـــى رئـــيـــســـة املـــجـــلـــس اجلــمــاعــي 
يف  وتنطلق  شأنها  يف  وتستشير  تدرسها  لعلها  لــلــربــاط، 
تنفيذها كتعبير عن شكر وامتنان سكان عاصمة الثقافة 
على تلبية الوساطة امللكية من دولة إسرائيل، ولن يكون 
االقتراح مقبوال من اجلميع وال مرفوضا، وسيحدث رجة 
الثقافية  القامة  مــن  الــذي سيعلم  واخلـــارج،  الــداخــل  يف 
يف  التغيير  قــررت  مجلسها  رئيسة  شجاعة  أن  للعاصمة 
املــمــارســة اجلــمــاعــيــة بــانــتــهــاج الــعــمــل الــراقــي حــتــى يكون 
العالم  ثقافة  إبـــراز  على  مؤمتنة  عاصمة  رقــي  مكانة  يف 
ملتقى  بأنها  أجمع  للعالم  وتعلن  واإلفريقي،  اإلسامي 
اجلــادة  االقــتــراحــات  ومنبع  واآلراء،  والثقافات  الــديــانــات 

خلدمة السلم عبر العالم.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

رواد  الرباط

هل يتم تأسيس 
منظمة للعواصم 

الناطقة جزئيا 
أو كليا بالعربية ؟

صورة من حفل ال نقول إلطفاء شمعة أذابت 36 سنة من 
نضال »رباط الفتح«، ولكن إلنارة شمعة جديدة برقم 37 سنة، 

لتضيء الساحة الثقافية التي أشعلها جنودها يتوسطهم 
النقيب األستاذ عبد الكريم بناني، لالستمرار يف النضال 

الثقايف ملدينة هي اليوم عاصمة ثقافة العاملين اإلسالمي 
واإلفريقي.. هذا الحفل كان بداية الشهر املنصرم واقتصر ىلع 

»الكومندو« حارس الثقافة يف منبتها. 

حاكما؟  تــكــون  أن  معنى  مــا 
ــد بــني  ــائـ ــو سـ ــ ــا ه ــ ــاف م ــخـ بـ
حياتنا،  في  املقررين  الحاكمني 
والضابط  املتحكم  هو  فالحاكم 
الرباطيني،  مشاكل  حلول  ألزرار 
بل والواقي منها قبل انفجارها، 
له  صغير  أو  كبير  مشكل  وأي 
أعــراضــه قــبــل أن يــقــع، وهــذه 
للحاكم  تلقن  أن  يجب  قــاعــدة 
ــن طـــرف حــزبــه حــتــى يجنب  م
يقع  ما  تداعيات  عليه  املصوتني 
مقابل  منه  كواجب  مشاكل  من 
ــرســوم  تــرســانــة الــضــرائــب وال
التي يتوصل بها من طرف الذين 

وثقوا في كفاءته لينوب عنهم.
 / املشاكل  أن  املــؤســف  ومــن 
املواطنني  على  تتهاطل  الكوارث 
وجيش  ضــروس،  حــرب  وكأنها 
األمــوال،  بساح:  الحاكمني  من 
البشرية  واملـــــوارد  ــاد،  ــت ــع وال
للدفاع  إشارتهم  رهن  املوضوعة 
مرعوبني  وحمايته،  الشعب  عن 
االلتزامات  ضياع  مــن  خائفني 
الحكم،  في  سطوتهم  تؤكد  التي 
»احــتــقــار«  ــجــدون ســـوى  ي وال 
تحمل  على  بإجبارهم  املواطنني 
وإلزامهم  الكارثة  مع  والتعايش 

مؤشر  أكبر  وهذا  ثمنها،  بــأداء 
الحاكمني  وفشل  تقاعس  على 
في التدبير املعقلن، ودليل أيضا 
ألي  القبلي  الرصد  غياب  على 

هجوم على سامة الناس.
تجد  لــم  الحاكمة  ــاألحــزاب  ف
في  عضاتها  استعراض  سوى 
ضلوع  كــســرت  اســتــعــراضــات 
ــا، الــتــي أوهــمــتــنــا  ــه ــات ــق ســاب
طابية  منظمات  على  بتوفرها 
وحكامية،  وهندسية،  وطبية 

املنتخبني  وبــعــض  وصيدلية، 
جمعيات  ــي  ف تــحــلــقــوا  ــن  ــذي ال
ممولة من عرق جبني املواطنني، 
االمتيازات..  من  املزيد  الغتراف 
املكونات  هــذه  مــردوديــة  فأين 
كالفطر  تنبت  التي  املوسمية 
ــارج املــؤســســات  ــ ــون خ ــك ــت وت
الرسمية التي تحكمها أحزابها 
لتفتح لها قناة من قنوات الريع 
األحزاب  بني  منهجية  إطار  في 
ــي هــنــا..  ـــ»أعــطــن مــشــهــورة ب

الدفاع  تأمني  مع  هناك«  أعطيك 
عن هذه الخيرات حتى ال تهرب 
بـــ»تــخــراج  ولــو  قبضتها  مــن 
»األعــداء«،  ومهاجمة  العينني« 
جمعت  منها،  بعضا  وتذكرون 
اململكة  خارج  ونظمت  عظامها 
تظاهرات - قيل ملناضليها هناك 
من أطر عليا وطلبة جامعيني - 
الغارقة  وهــي  مشاكلهم،  لحل 
والبطالة  الــوبــاء،  تداعيات  في 
الشعب،  وغضب  املياه،  ونــدرة 
ــق، وتــدهــور  ــحــرائ ــغــاء وال وال
ــدرة الــشــرائــيــة، وفــشــل بل  ــق ال
وإفاس مجالسها على األقل في 
العاصمة، ففوق رؤوسنا سحابة 
تحمد  ال  بما  تنذر  املشاكل  من 
عقباه، مشاكل تحتاج إلى حلول 
أن  وقبل  وقت  أقــرب  في  ناجعة 

تهطل علينا بأوخم العواقب.
ومحليا  وطنيا  حاكمة  أحزاب 
وليس  األعمال  لتصريف  وكأنها 
فشلت  أحــزاب  يلزم،  ما  التخاذ 
االنتخابية،  وعودها  تنزيل  في 
في  أشــهــر   10 ضيعت  أحـــزاب 
الرباطيني،  خدمة  عن  الــشــرود 
أحزاب نسيت أنها تحكم عاصمة 

الثقافة واملثقفني. 



نقولقالوا

و

13

األسبوع  الرياضي

العدد: 1617 من 29 يوليوز إلى 01 شتنبر 2022

أسبوعيات كريم إدبهي

إلى  التأهل  فرحة  املغاربة  يشارك  خاليلوزيتش 
نهائي كأس إفريقيا للسيدات

مواقع
عالش ما قدرتيش دير بحالهم؟ وّل املهم هو املشاركة...

الوداد يشعل امليركاتو بقوة...
األخبار

ــاب مــانــي  ــوارج« بـــحـــال إيـــلـــى جــ ــ ــشـ ــ ــن تــعــمــار »الـ بــــاراكــــا مـ
ورونالدو.

العب الرجاء احلداد على أبواب احتاد اتواركة
المنتخب

غير يدق الباب ويدخل...

لن أسمح للسماسرة بالتالعب بشباب احملمدية
أيت منا، الرئيس السابق أو الحالي للشباب

واش أنت ما زال ما باغي متشي بحالك؟

اجلميع يف راحة إال نهضة بركان
مدرب بركان، الكونغولي إيبينغي

زيد معاك حتى الوداد واقيال!

املـــدرب بــادو الــزاكــي يحدث ثــورة داخــل احتــاد 
طنجة

األخبار
ثورة كاع؟ يا ربي السالمة.

مستقبل رونالدو بني يدي صديقته جورجينا
وكاالت

»اهلل يعز حلكام«...

مفلسون ويشترون العبني.. هذا جنون
ناغلسمان مدرب باييرن ميونيخ عن برشلونة

بحال أكثرية الفرق عندنا فالبطولة.

تونسيني  لضم  يسعى  الشابي  التونسي  ــدرب  امل
للدفاع اجلديدي

جرائد
من األحسن يهز الفرقة كلها ويديها تلعب فتونس

الرجاء يفتح صفحة جديدة مع جنومه
الوداد يرفض إهدار مبالغ مالية كبيرة على جنوم 

امليركاتو
األخبار

عندنا،  مــن جنــوم  أش  شــويــة  معانا  زيـــروا  يهديكم..  اهلل 
النجوم عند أصحاب الفلوس أما حنا غير »ْمَقْصرين«.

لـ»لبــؤات األطــلس« شكــرا 

على هامش المشاركة المتميزة للمنتخب النسوي 
في نهائيات كأس إفريقيا لألمم

المغرب يسير بسرعة و»الكابرانات« ينبحونوهللا عيب
وبـــدون خجل،  ــدون حــيــاء  بـ
ــروق«  ــشــ ــ ــاة »ال ــنـ هــاجــمــت قـ
الرسمية  الناطقة  الجزائرية، 
العجزة«،  »الــكــابــرانــات  باسم 
نظمه  الــذي  األســطــوري  الحفل 
ــي بــاملــغــرب،  ــق ــري االتـــحـــاد اإلف
القنوات  كل  به  أشــادت  ــذي  وال
ــل اإلعـــــام الــعــاملــيــة،  ــائـ ووسـ
حلوا  الذين  الضيوف  وجميع 
أرجاء  جميع  من  اململكة  بأرض 

العالم.
وصفت  هاته  »الصرف«  قناة 
تعلم  وهــي  بالجنائزي  الحفل 
الــجــزائــري  الــشــعــب  أن  جــيــدا 
يعيش  أمــــره  ــى  عــل ــوب  ــل ــغ امل
شظف  بسبب  يوم،  كل  الجنائز 
التي  اليومية  واملعاناة  العيش، 
لساعات  وقوفه  جراء  يتكبدها، 
في طوابير طويلة من أجل اقتناء 
املمزوج  الحليب  مــن  لتر  ربــع 
باملاء غير الصالح للشرب، دون 
الحديث عن ندرة املواد الغذائية 
والــزيــت  كالخضر  األســاســيــة، 
الذي يعيش  الوقت  والخبز، في 
فيه »جنراالت« الصالونات الذين 

ما زالوا يعانون من عقدة املغرب 
في  املــرارة  جنوده  جرعهم  الذي 
)يعيشون(  »الـــرمـــال«،  حـــرب 
كل  باعوا  أن  بعد  الرفاهية  في 
فيما  واقتسموها  البلد  خيرات 

بينهم.
لم تكتف  البئيسة  القناة  هذه 
بهذه االدعاءات، بل إنها انتقدت 
كذلك حصول الاعب السنغالي 

ساديو ماني على جائزة أفضل 
أن  متجاهلة  إفريقيا،  في  العب 
نجم لفربول السابق الذي انتقل 
فاز  باييرن ميونيخ  إلى  مؤخرا 
وتأهل  لــأمــم،  إفريقيا  بكأس 
على  العالم،  كأس  نهائيات  إلى 
رياض  املدللة  »دميتهم«  عكس 
ــرج وكــعــادتــه  ــذي خـ ــ مــحــرز ال
ــاوي الـــوفـــاض عــلــى غـــرار  ــ خ

منتخبهم ومدربهم.
إليه  ــت  آل ملــا  كثيرا  نتأسف 
الشرقية  الجارة  في  األوضــاع 
ترى  وهي  الدموع  تــذرف  التي 
القمة،  فــي  وريــاضــتــه  املــغــرب 
فاز  الــريــاضــي  ــوداد  ــ ال ففريق 
لأندية،  األبطال  عصبة  بكأس 
ــاز بــكــأس  ــ ــان ف ــركـ ــهــضــة بـ ون
واملنتخب  اإلفــريــقــي،  االتــحــاد 
تأها  والنساء  للرجال  الوطني 
ــأس الــعــالــم،  ــى نــهــائــيــات كـ إلـ
ملنتخبنا  بالنسبة  الشأن  وكذلك 
17 ســنــة، بــاإلضــافــة  ــن  ألقـــل م
»الفوتسال«،  منتخب  تألق  إلى 
لكرة  الوطني  املنتخب  وتأهل 
ــد إلـــى املـــونـــديـــال، وفـــوز  ــي ال
للتيكواندو  الوطني  املنتخب 
ببطولة إفريقيا، وتأهل املنتخب 
اإللكترونية  لألعاب  الوطني 
وحتى  العالم،  كأس  لنهائيات 
تجاوزناكم  الطبخ  مباريات  في 
ــاء«، نــاهــيــك عــن  ــ ــؤسـ ــ يـــا »بـ

الدبلوماسية... انتصاراتنا 
فاملغرب يسير بسرعة البراق، 

و»الكابرانات« ينبحون.

مســــــــــتور.. للتأمل هاشـــــــــم 
من مجد ميالن اإليطالي إلى نهضة الزمامرة

املغربي  الجمهور  استغرب 
الذي يتابع كل كبيرة وصغيرة 
ــة في  ــارب ــغ تــهــم الــاعــبــن امل
املغربي  الاعب  انتقال  املهجر، 
والعشرين  األربــع  ذي  الشاب 
ربــيــعــا، هــاشــم مــســتــور، إلــى 
إحدى  الزمامرة،  نهضة  فريق 
بطولة  في  تنشط  التي  الفرق 
القسم الوطني الثاني املغربي.

استغراب كان في محله، ألن 
هذا الاعب املوهوب كان يعتبر 
أمل كرة القدم الوطنية، خاصة 
وأنه تلقى تكوينه في أكاديمية 
اإليــطــالــي،  مــيــان  ــادي أس  نـ
لم  وهــو  قميصه  حمل  الـــذي 
يتجاوز 16 سنة، ولعب بجانب 
ولأسف،  لكن  عاملين،  نجوم 
ليضطر  نجمه،  أفل  ما  سرعان 
إلى  إلعارته  اإليطالي  الفريق 
األوروبية  األندية  من  العديد 
كمالقا  مــســتــواه،  الســتــرجــاع 

زفولة  بيك  وفريق  اإلسباني، 
الهولندي، لينتقل بعد ذلك إلى 
في  ليعود  اليونانية،  البطولة 
نهاية املطاف إلى فريق ريجينا 
ــف لم  ــأس ــكــن ل اإليـــطـــالـــي، ل
مرحلة  ليدخل  أداؤه،  يتحسن 

البطالة.
ــاب في  ــش ــي ل ــ ــار درامـ ــس م

كل  له  تفاجأت  العمر،  مقتبل 
الدولية،  الرياضية  الصحف 
لضياع  أسفها  عن  عبرت  التي 
بإمكانها  كــان  ثمينة  جوهرة 
للكرة  الكثير  الشيء  تعطي  أن 

العاملية بشكل عام.
الاعب  لهذا  املؤلم  املصير 
بليغا  درســا  يعتبر  املــوهــوب، 

يربحون  الــذيــن  ــه،  ــران أق لكل 
ــة مــبــكــرا،  ــل ــائ ــط األمــــــوال ال
ــم رهــيــب  ــال ــون فـــي ع ــل ــدخ وي
وغريب عليهم، حيث يلتف بهم 
بن  ويصبحوا  السوء،  رفقاء 
سهلة  لعبة  وضحاها  عشية 
املافيات  أيـــادي  فــي  ومسلية 

واألشرار.
سعيدا  حظا  لهاشم  نتمنى 
الــزمــامــرة،  نهضة  فــريــق  مــع 
إليه  بالنسبة  سيكون  الـــذي 
أجل  من  قوية  انطاقة  نقطة 
ولم  جديد،  من  وتألقه  توهجه 
الفرق  ألقوى  مجددا  العودة  ال 
الوطني  وللمنتخب  األوروبية، 
 2015 ــام  ع معه  خــاض  الـــذي 
مباراة  أول  سنة،   17 وعمره 
برسم  الليبي  املنتخب  ضد  له 
إفريقيا  أمــم  كــأس  إقصائيات 
الناخب  إشــراف  تحت   ،2017

الوطني السابق بادو الزاكي.

... توقف قطار املنتخب املغربي للسيدات في 
املرة،  لهن هذه  تبتسم  لم  التي  النهاية،  محطة 
الفوز  بعد أن تمكن منتخب جنوب إفريقيا من 

عليهن بهدفن لهدف واحد.
اللواتي  األطلس،  للبؤات  رائع  من  أكثر  مسار 
أبهرن العالم بأسره بقتاليتهن، وبإصرارهن على 
التي  املنافسة،  هذه  في  نقطة  أبعد  إلى  الذهاب 

عرفت مستوى جيدا لكل املنتخبات املشاركة.
منتخب  أول  يعتبر  الذي  السيدات  منتخب 
التي  العالم  كأس  نهائيات  إلى  يتأهل  عربي 
أستراليا  من  كل  القادمة  السنة  ستحتضنها 
ونيوزياندا، نال احترام وحب جميع املغاربة، 
حج  حيث  نــادرة،  جماهيرية  بمتابعة  وحظي 
مباراة  في  هلل  عبد  مــوالي  األمير  مركب  إلى 
النهاية أكثر من 50 ألف متفرج، وفي النصف 

قرابة 45 ألف متفرج.
املغاربة  جميع  رؤوس  رفــع  رائــع  منتخب 
ونال تهنئة ملكية، ستكون بمثابة تحدي جديد 

لهن في القادم من املنافسات.
فهنيئا مرة أخرى للبؤات األطلس.

ومستور بقميص أس ميالن اإليطاليمستور يحمل شعار نهضة الزمامرة

خــــلــــدت عـــائـــلـــة املـــــقـــــاوم حلــســن 
الــصــاطــة، مــؤخــرا، الــذكــرى األولـــى 
لــوفــاتــه يف جــو مــن اخلــشــوع، حيث 
اســتــعــرضــت خــصــال املـــرحـــوم وحبه 
ــذي ضـــحـــى يف  ــ ــنـــه، الــ الــكــبــيــر لـــوطـ
سبيله بعد أن قضى مدة طويلة يف 
الفرنسي،  املستعمر  غياهب سجون 
الذي أزعجته بسالة املرحوم حلسن 
الـــصـــاطـــة بــــن صــــالــــح الـــــزاكـــــوري، 
ــدى أوســـــــاط املـــقـــاومـــة  ــ املــــعــــروف لـ
الــوطــنــيــة وجــيــش الــتــحــريــر، حيث 
كــــان عــضــوا فــعــال ونــشــيــطــا داخـــل 

العمليات  مــن  بــالــعــديــد  قــامــت  الــتــي  الـــســـوداء«  »الــيــد  منظمة 
النتحارية من أجل محاربة املستعمرين، واخلونة الذين باعوا 

وطنهم من أجل بعض المتيازات.
إلى  والقلبية  تعازينا احلارة  األولــى، جندد  ذكراه  ومبناسبة 
زوجــتــه ورفــيــقــة دربـــه يف احلــيــاة ويف الــكــفــاح، احلــاجــة دامــيــة 
العولة أطال اهلل عمرها، وإلى ابنه، الصديق العزيز، األستاذ 
البيضاء،  الــدار  بهيئة  والعضو  احملــامــي  الصاطة،  الـــرزاق  عبد 
الــبــاري  وأحـــفـــاده، طالبني  إخــوانــه  فاطمة وجميع  أخــتــه  وإلـــى 
تعالى أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

...
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ن  نكــــــــــــو
أو ال نكون

الناطقة  »العلم«،  جريدة  نقلت 
عنكم  االســـتـــقـــال،  حـــزب  ــم  ــاس ب
من  احلد  إلى  تدعون  بأنكم  قولكم 
كيف  األسعار،  وضبط  الغاء  موجة 
نفهم هذه الدعوة وأنتم تعتبرون يف 

نفس الوقت طرفا حكوميا؟
قبل أن أعتبر نفسي طرفا حكوميا، 
ككاتب  ومهمتي  نقابي،  طــرف  فأنا 
عام لالتحاد العام للشغالني باملغرب، 
األساسية،  مسؤولياتي  من  تجعل 
الشارع  نبض  عن  التعبير  فقط  ليس 
املغربي، بل التعبير عن نبض الشغيلة 
أننا  أعتقد  به..  تحس  وما  املغربية 
لالقتصاد  الحرجة  املرحلة  هذه  في 

تفرض  العاملية،  واألزمـــة  الوطني 
مسؤوليته،  يتحمل  أن  الجميع  على 
اتفاق  على  وقعنا  كنقابة،  ونــحــن 
شيكا  نوقع  لم  لكننا  الحكومة،  مع 
من  هو  التوقيع  وهــذا  بياض،  على 
السلم  لدعم  الوطنية  املسؤولية  باب 
االجــتــمــاعــي، لكن مــع هــذه املــوجــة، 
ونحذرها  الحكومة  ننبه  أن  يجب 
ــة االقــتــصــاديــة  ــ مــن تــداعــيــات األزم
للمواطنات  الــيــومــي  املعيش  على 
اليومي  املعيش  هــذا  واملــواطــنــني.. 
جعل  ما  الجفاف،  بفعل  أوال  تضرر 
الغذائية  املسألة  على  انعكاسات  له 
وتضرر  املغرب،  في  الغذائي  واألمن 

أيضا بفعل املحروقات، التي ارتفعت 
ارتفاعات صاروخية جعلت املواطنني 
يتعلق  فيما  بلهيبها، خاصة  يكتوون 
نتكلم  ال  فنحن  االستهالكية،  باملواد 
عن الترف وإنما عن املواد األساسية 
الــدولــة،  تحميها  أن  يفترض  التي 
نطلب  كما  والدقيق..  السكر  خاصة 
للسوق  حماية  هناك  تكون  أن  أيضا 
وللمواطن املغربي من التالعبات ومن 
واالحتكار..  املضاربة  أشكال  جميع 
اللحظة  هذه  في  الحكومة  أن  أعتقد 
املواطنني،  من  قريبة  تكون  أن  يجب 
والفقيرة  الهشة  الطبقات  وباألخص 

في املغرب..

هناك تخوف من األزمة 
ويجب تقديم دعم مباشر 

للفئات الهشة
هناك  ــل  ه ملــــاذا،  )مــقــاطــعــا( 

تخوف من شيء ما؟
استمرار  ألن  تخوف،  هناك  نعم 
األزمة ملدة طويلة، وذلك ما ال نتمناه، 
تم  التي  املتوسطة  الطبقة  سيجر 
الجميع،  تضحيات  بفضل  تشكيلها 

سيتقلص  كــمــا  ــر،  ــق ــف ال إلـــى 

يحتل رئيس مجلس المستشارين مكانة متميزة 
يجعل  مــا  المغربي،  السياسي  النظام  داخـــل 
ذا قيمة كبيرة.. في حالة  األحــداث  تفاعله مع 
الرئيس النعم ميارة، لم يتردد في إعالن دعوته 
الضريبة،  إلغاء  بوابة  من  المحروقات  أسعار  تخفيض  ضرورة  إلى 
أن  »الشغيلة«،  نبض  مع  يتفاعل  وهو  قال  النقابي،  وبشجاعة 
التي  الــدولــة  وأن  للحكومة،  بياض  على  شيكا  توقع  لم  نقابته 
وغيرها  العرائش  نــواحــي  الحرائق  إلطــفــاء  كبير  بمجهود  قامت 
المتعلقة  الحرائق  إلطــفــاء  بمجهود  تقوم  أن  يجب  الــمــدن..  مــن 
أبعد من ذلك عبر مطالبته  إلى  إنه ذهب  بالهشاشة والفقر، بل 

بتقديم دعم مباشر للطبقات الهشة، وللنساء في البوادي..
مسؤوال  باعتباره  النقابية  مهمته  بين  تعارض  أي  ميارة  يرى  ال 
مسؤوليته  وبين  بالمغرب،  للشغالين  العام  االتحاد  نقابة  عن 

ورئيس  االستقالل،  حــزب  في  تنفيذية  لجنة  كعضو  السياسية 
عــلــى طــرف  مــحــســوب  أنـــه  ورغـــم  الــثــانــيــة،  التشريعية  لــلــغــرفــة 
الحكومة  في  االستقالل  حزب  وجود  أن  يقول  أنه  إال  حكومي، 
داخــل  مؤثرين  نكون  أن  ))فــإمــا  فيها..  توجهاته  بــوجــود  مرتبط 
التحالف الحكومي ونفرض ما نريد فيما يخص التوجهات العامة، 

وإما ال داعي ألن نكون((.. هكذا تحدث ميارة.
بين  ينفي ميارة وجــود أي خــالف  في حــواره مع »األســبــوع«، 
جناح ولد الرشيد واألخ األمين العام نزار البركة، ويعتبر أن النقابة 
الفقري للحزب وليست مجرد ذراع)..(، وال يمكن  العمود  بمثابة 
عهد  فــي  كــان  اجتماعي  حــوار  أنجح  أن  يعتبر  كما  عنه،  فصلها 
التي  األخــيــرة  العشرية  بــخــالف  الــفــاســي،  عــبــاس  األول  الــوزيــر 
إن  يقول  الذي  ميارة،  حسب  المتوسطة،  الطبقة  فيها  سحقت 

أزمة الطبقة المتوسطة بدأت مع حكومة العدالة والتنمية.

سعيد الريحاني حاوره :

ـــوار
ح

ـــري
حص

أقوى خروج إعالمي لرئيس مجلس 

المستشارين في ظل األزمة:

يجب إطفاء 
المتعلقة  الحرائق 
والفقر رئيس مجلس المستشارينبالهشاشة 

النعم ميارة
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تهديد  وبالتالي،  التنمية،  مستوى 
يهددنا  وهــذا  االجتماعي،  السلم 

جميعا..
املتوسطة  الطبقة  جر  خطر  إذن، 
إلى مستوى أقل هو خطر حقيقي بدأ 
اتخذت  التي  السابقة،  الحكومة  مع 
بعض اإلجراءات التي تضررت منها 
كنا  نحن  كبير..  بشكل  الطبقة  هذه 
نعتقد أن حصول مواطن مغربي على 
يجعله  كأجر،  درهــم  ألــف   11 أو   10
الذي  لكن  املتوسطة،  الطبقة  ضمن 
هذا  على  يحصل  من  أن  هو  حصل، 
في  الفقر..  حافة  على  يوجد  املبلغ 
للناس  سنقول  مــاذا  الــحــالــة،  هــذه 
في  درهم   800 على  يحصلون  الذين 
نقول  لذلك  املثال،  على سبيل  الشهر 
إن تفكير الحكومة، ومن أجل مصلحة 
القبعات،  عن  النظر  وبغض  الوطن، 
ونحن  معارضة،  أو  أغلبية  ســواء 
الحكومة،  مع  شركاء  أنفسنا  نعتبر 
ينصح  أن  الشريك  على  يجب  حيث 
العام  املجلس  في  قلت  وكما  شريكه، 
دعم  هناك  يكون  أن  يجب  )للنقابة(، 
مباشر للطبقات الهشة، وللنساء في 
الحطب،  يجدن  ال  اللواتي  البوادي، 
وال يجدن املاء في هذا الحر، يجب أن 
يكون هناك دعم مادي مباشر لهؤالء، 
كبير  بمجهود  الــدولــة  قامت  وكما 
العرائش  نواحي  الحرائق  إلطفاء 
تقوم  أن  يجب  املـــدن،  مــن  وغيرها 
املتعلقة  الحرائق  إلطفاء  بمجهود 
بالهشاشة والفقر في هذه الفترة، كما 
نتمنى أن يغيثنا هلل باملطر في القادم 
من األيام، ليكون هناك موسم فالحي 
في  للمواطنني  انتعاشة  يخلق  جيد، 
تكون  ال  وحتى  ــقــرى،  وال ــبــوادي  ال
هنالك أزمات مثل الهجرة ومخلفاتها 

على األمن واالستقرار..

ــنـــاك تــنــاقــض بني  ــيـــس هـ ألـ
واملــســؤولــيــة  النقابية  املــســؤولــيــة 

السياسية؟
هذا السؤال يطرح دائما، ألم يكن هذا 
املجلس )يقصد مجلس املستشارين( 
ما  أحــزاب؟  مسيرا من طرف رؤســاء 
هــو وجــه الــتــعــارض؟ هــذه مؤسسة 
دستورية،  ضــوابــط  لها  دســتــوريــة 
ليست لها عالقة ال بالعمل النقابي وال 
بعد  لدي  أنا  ثانيا،  الحزبي،  بالعمل 
لحزب  أنتمي  أنني  حيث  من  حزبي 
للشغالني  العام  واالتحاد  االستقالل 
ــغــرب، الـــذي يــســمــونــه الـــذراع  ــامل ب
أننا  رغم  االستقالل،  لحزب  النقابي 
الفقري  العمود  نحن  بل  ذراعا،  لسنا 
داخل حزب االستقالل، ألنه يمكنك أن 
تمشي بدون ذراع وال يمكن أن تمشي 
بدون عمود فقري، فالنقابة هي القوة 
عبر  االستقالل  حزب  داخــل  الناعمة 

التاريخ..

الجمع بين النقابي 
والسياسي ال يعني 

الوصول إلى المعارضة 
والسياسي  النقابي  بني  اجلمع 
يف  جتــريــبــهــا  مت  أن  ســبــق  ــة  ــف وص
الــســنــوات األخــيــرة، داخــل احلــزب 
وهي الوصفة التي غالبا ما تنتهي به 

يف املعارضة )خروج حزب االستقالل 
ــاط(،  ــب ــة يف عــهــد ش ــارض ــع ــى امل إلـ

واالبتعاد عن الوصفة احلكومية؟
في مراحل سابقة، السي عبد الرزاق 
التنفيذية  اللجنة  عضو  كان  أفيالل 
لحزب االستقالل خالل ثالث واليات، 
يجب أن نذكر ذلك.. وثانيا، ال أعتقد 
ــقــالل إلــى  أن خـــروج حـــزب االســت
املعارضة كان في ارتباط مع شخص 
بغليان  مرتبطا  كــان  إنــه  بل  معني، 
داخل حزب االستقالل، الذي لم يكن 
املقاصة  بصندوق  املــس  مع  متفقا 
أحــمــرا،  خــطــا  نعتبره  كــنــا  الـــذي 
الحكومة،  من  الخروج  كــان  ولهذا 
يريد  كــيــران  بــن  الــســي  ــان  ك حيث 
نتفق  ولــم  املقاصة  صندوق  إلغاء 
التفريق  يريد  من  أن  أعتقد  معه.. 
العام  واالتحاد  االستقالل  حزب  بني 
مصلحة  يعرف  ال  باملغرب  للشغالني 
االتحاد  مصلحة  يعرف  وال  الحزب 
ثانية،  جهة  ومــن  للشغالني،  العام 
في  حاضرون  دائما  النقابيون  كان 
االستقالل،  لحزب  التنفيذية  اللجنة 
الذي  الــدويــري  محمد  السي  منهم 
كان عضوا مؤسسا للنقابة وظل هو 
املشرف على االتحاد العام للشغالني 
القول  يمكن  وعموما،  عقود،  طيلة 
النقابي  الجانب  فصل  يمكن  ال  أنه 
حزب  داخــل  السياسي  الجانب  عن 
عمال  هناك  وأن  خاصة  االستقالل، 
استقاللية  يلغي  ال  لكنه  متكامال، 
رهينني  نــكــون  ــن  ول فلم  قــراراتــنــا، 
أو  داخل  الحزبية  القيادة  بقرارات 
يتذكرون  واملغاربة  الحكومة،  خارج 
عباس  لحكومة  القوية  املعارضة  أن 
الــفــاســي مــارســهــا االتــحــاد الــعــام 
آنذاك  كنت  وقد  باملغرب،  للشغالني 
عضو املكتب التنفيذي لالتحاد العام 
الحوار  جوالت  وحضرت  للشغالني، 
االجتماعي وقتها، وأعتقد أن أحسن 
الفاسي،  عباس  عهد  في  كان  اتفاق 
االتحاد  به  قــام  الــذي  ــدور  ال بفضل 

العام للشغالني باملغرب.

نزار البركة هو الذي 
تكلف باختيار وزراء 

حزب االستقالل 
قيادتكم  بــأن  يــقــول  مــن  هــنــاك 
بروز  إلى  أدت  التي  هي  النقابي  للعمل 
خالل  االستقالل  حزب  داخل  خالفات 
محاولة  هناك  وأن  األخــيــرة،  الفترة 
احلزب،  داخل  آخر  ترتيب  خللق  منكم 

هل هذا صحيح ؟
فنحن  ترتيب،  أي  هناك  ليس  أبــدا، 
متفقون داخل اللجنة التنفيذية على دعم 
األخ نزار البركة، هذا من جهة، ومن جهة 
اللجنة  داخل  مختلفة  آراء  هناك  ثانية، 
التنفيذية، وقد اتفقنا على مجموعة من 
التعديالت تهم النظام األساسي للحزب، 
االستثنائي  املؤتمر  على  سنعرضها 
يرفضها،  أو  بها  يقبل  أن  يمكن  الــذي 
وليست هناك أي طموحات شخصية في 

ذلك، ألي شخص..

ــة  ــن ــج ــل ال يف  ــو  ــضـ عـ أنـــــك  مبــــا 
نتساءل  االستقالل،  حلزب  التنفيذية 
حيار  مثل  أسماء  مثال  يعرف  كان  عمن 
وعــبــد اجلــلــيــل ومــــزور، ومـــع ذلـــك مت 

اقتراحهم كوزراء باسم احلزب؟
للتاريخ، األمني العام للحزب هو الذي 
اعتبرت  بأسماء  وأتــى  يتفاوض،  كــان 
القول  يمكن  ال  وحاليا،  مقبولة،  أنها 
تدبير  هــذا  استقالليني،  ليسوا  أنهم 
على  الحكم  فرصة  للتاريخ  نترك  مرحلة 
أنه  أعتقد  وال  االختيارات،  هذه  نجاعة 
هذه  مثل  نطرح  أن  الحزب  صالح  في 
هو  ما  واقــعــا..  أصبحت  التي  األمــور 
االستقالل  حــزب  تــواجــد  هــو  أســاســي 
ــدى قــدرتــه على  ــل الــحــكــومــة، ومـ داخـ
أنا  الحكومي،  التحالف  داخل  التأثير 
كعضو لجنة تنفيذية، ال يمكن أن أسمح 
الحكومة،  داخل  مؤثرين  غير  نكون  بأن 
التحالف  داخل  مؤثرين  نكون  أن  فإما 

الحكومي، ونفرض ما نريد فيما يخص 
ألن  داعــي  ال  وإمــا  العامة،  التوجهات 
كل  أن  نــرى  الساعة  لحد  نحن  نكون.. 
توجهات حزب االستقالل موجودة داخل 
الحكومة، وهذا أساسي واألسماء ليست 
االنتخابي  البرنامج  املهم هل  مهمة، بل 
داخل  موجود  املغاربة  به  وعدنا  الذي 

الحكومة؟ وهو فعال موجود..

يمكن تخفيض أسعار 
المحروقات بثالثة دراهم 
الزيادة  بــأن  سيقول  من  هناك 
من  جــزء  ليست  احملــروقــات  أسعار  يف 
يتحمل  ملاذا  إذن،  احلكومي،  البرنامج 

حزب االستقالل وزرها؟
ــم، يــتــحــمــلــهــا، ألنـــه جـــزء من  ــع ن
يجب  الحكومي  والتضامن  الحكومة 
املواقف  وفــي  البرملان  في  يكون  أن 
معني  وزيـــر  يقوله  ــا  وم الحكومية، 
أن  يجب  وال  أطــرافــهــا،  جميع  يلزم 
هي  مسؤوليته..  من  طرف  أي  يتهرب 
هل  ولكن  الزيادة،  وضع  عن  مسؤولة 
ال،  أم  الزيادة  قرار  اتخذت  التي  هي 
هذا حديث آخر، يتحدث فيه كل واحد 

من منظوره..
النظر،  فــي وجــهــات  هــنــاك خــالف 
الرسمي  املوقف  هو  يهمنا،  ما  أن  إال 
بدرهم،  التخفيض  تم  حيث  للحكومة 

نحن نطالب بتخفيض أكثر..

هل تدافعون عن تخفيض أسعار 
احملروقات داخل احلكومة؟

تخفيض،  هناك  يكون  أن  يجب  نعم 
يجب  األســعــار،  ارتــفــاع  استمر  وإذا 
التخفيض  نــحــو  رأســـا  نــتــوجــه  أن 
هو  الحقيقي  والتخفيض  الحقيقي، 
حذف الضريبة والتقليص من حجمها 
لكي تصبح ضريبة مرجعية، ومحددة، 

وهو ما سيمكن من حذف أكثر من 
ثالثة دراهم.

ميارة رفقة األمين العام نزار البركة
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ــذا املــقــتــرح إلــى  هــل رفــعــتــم هـ
احلكومة؟

للشغالني  عــام  كاتحاد  نحن  نعم، 
باملغرب، دافعنا عن ذلك وقلناها لرئيس 
سيكون  دائما،  وسنقولها  الحكومة 
»ما  ولكن  الدولة،  ملداخيل  هناك ضرر 
أن  أعتقد  أنني  رغم  منديرو«،  عندنا 
الشهر القادم سيحمل انخفاضا جديدا 
لألسعار.. أنا لدي قناعة أن ما يجري 
من تحركات دولية كفيل بتطويق األزمة 
الثقة  وسيعيد  الروسية،  األوكرانية 
املنتوجات  خاصة  العاملية،  لألسواق 
الطاقية، واملواد األساسية التي عرفت 
زيادات كبيرة، نحن مهددون بأن يكون 
املقبلة  أشهر   4 خــال  القمح  عندنا 
نساعد  أن  يجب  اإلطار،  هذا  في  فقط، 
في  املضاربات  مواجهة  على  الحكومة 
مثا  فالطماطم  االستهاكية،  ــواد  امل
 1.20 بـــ  الــفــاح  عند  تباع  أن  يمكن 
السوق  إلى  تصل  لكنها  للكيلوغرام، 
7 دراهم، كيف يحصل ذلك؟ فمسار  بـ 
وأن  مضبوطا  يكون  أن  يجب  السلع 

نحارب التاعبات..

حزب  أكبر  أن  الــقــول  ميكن  أال 
ــات«  ــارب ــض ــزب امل ــ يف املــغــرب هــو »ح
اجلميع،  على  نفسه  يــفــرض  الـــذي 
الشعب  وال  مــرتــاحــة،  احلكومة  فــا 

يستفيد منها؟
األمر  هذا  تقنني  ويجب  حرب  هذه 
هناك  أن  األزمة  أظهرت  فقد  تدريجيا، 
عما كبيرا ينتظرنا في ساسل البيع 
لها  الحكومة  أن  وأعتقد  والتوزيع، 

مشروع تشتغل عليه في هذا اإلطار.

ال أؤمن بالحسابات 
الوهمية والمغاربة أحرار 

ــن الــنــتــائــج املــبــاشــرة  ــن ب ــان م كـ
الرتفاع األسعار، انتشار دعوات ومطالب 
ــل االجــتــمــاعــي  ــواص ــت ــع ال ــواق عــبــر م

بإسقاط احلكومة، ورئيسها، ما رأيكم؟
تجري  التي  بالحوارات  أؤمــن  ال  أنــا 
أؤمــن  بــل  معروفني،  غير  أشــخــاص  بــني 
بأن تكون هناك باغات أحزاب سياسية، 
معينة  بــأمــور  تطالب  نقابية  وبــاغــات 
وتعطي البدائل.. لكن مع ذلك، يمكن القول 
أن املغاربة أحرار، وقد وصلنا إلى درجة 
من الحرية والديمقراطية تعطي للمغاربة 
املغاربة  أقصد  يشاؤون..  ما  لقول  الحق 
التي تؤجج  الوهمية«  »الحسابات  وليس 
األوضاع لغايات أخرى وليس الغاء فقط.. 
االقتراع  من صناديق  جاءت  حكومة  هذه 
ألن  االقتراع،  عبر صناديق  إال  تزول  ولن 
جالة امللك، منذ اعتائه العرش العلوي، 
لم يتدخل في الشأن الديمقراطي، والحزب 

الفائز هو الذي يحكم..
أحترم وجهة نظر هؤالء، لكن النتائج 
مثا،  ومكناس  الحسيمة  في  الجزئية 
أعــطــت بــأن الــتــحــالــف الــحــكــومــي هو 

املوجود على أرض الواقع.

تنامي  بــن  املــفــارقــة  تــقــرأ  كيف 
التواصل  مــواقــع  على  االحــتــجــاجــات 
لغة  باستعمال  والتهديد  االجتماعي 
باحلوار  املسؤولن  تشبث  مقابل  الشارع 

عبر املؤسسات؟
املــســؤول  بــل إن  ــة،  ــارق ــف م لــيــســت 
من  ينطلق  يتحدث،  عندما  الحكومي 

في  مثا  ونحن  الحكومية،  مسؤوليته 
ونناضل  نــدافــع  املستشارين  مجلس 
إلى  الشارع  من  الحديث  نقل  أجل  من 
نزايد  أن  املؤسسات، وبالتالي، ال يجب 
»مقصحني«  املغاربة  نعم  املغاربة،  على 
داخلية  عوامل  بني  يــتــراوح  والسبب 
وعوامل خارجية، نحن لسنا بلدا غنيا، 
التي  البشرية  الــقــدرات  في  الغنى  بل 
يجب أن تتطور، ولهذا أعتقد أننا لسنا 
على  الزيت  صب  من  للمزيد  حاجة  في 
التضامن  إلى  في حاجة  بل نحن  النار، 
والتآزر، ولنكون واضحني، نحن خرجنا 
للتو من أزمة حقيقية، وأزمة رأي وحيد 
كطبقة  ونحن  سنوات،  عشر  ملدة  ساد 
ال  لذلك  ذلك،  ثمن  أدينا  مغربية،  شغيلة 

نريد تكرار نفس التجربة.

أنتم حتيلون على الفترة السابقة 
ــتــي حتــمــل فــيــهــا املــســؤولــيــة حــزب  ال

والتنمية؟ العدالة 
فخال  للجميع،  احترامي  مع  نعم، 
املتوسطة  الطبقة  تضررت  الفترة  هذه 

تجربة  من  خرجنا  فنحن  كبير،  بشكل 
الديمقراطية،  الناحية  مــن  بها  نعتز 
الطبقة  سحق  تم  األثــر،  جانب  في  لكن 
املتوسطة في العشرية السابقة، والدليل 
اتفاق  هناك سوى  يكن  لم  أنه  ذلك  على 
وحيد حول الحوار االجتماعي لم يوقع 
ومع  العثماني،  حكومة  نهاية  مع  إال 
اإلنــجــازات  مــن  بمجموعة  أنــوه  ذلــك، 
الصحراء  وأهل  للحكومة،  تحسب  التي 
ماشي  النار  في  يدو  »اللي  أن  يقولون 

بحال اللي يدو فاملاء«.

الخلوة اجتماع سري 
بتسريبات مشوهة 

أثارت خلوة الهرهورة جدال كبيرا 
يف الساحة اإلعامية بعد تداول أخبار 
ذكر فيها اسم حمدي ولد الرشيد ونزار 
البركة وميارة.. ملاذا اللجوء إلى أسلوب 

اخللوة بعيدا عن املناضلن؟
الجنة  كانت الجتماع  الخلوة  أوال، 
سرية  واجــتــمــاعــاتــهــا  الــتــنــفــيــذيــة، 
أي  على  ويمنع  ــاغ،  ب عنها  يصدر 
اللجنة  من  كلمة  أي  تسريب  عضو 

التنفيذية..

خرج  املــوضــوع  ولكن  )مقاطعا( 
للعلن؟

نــعــم خـــرج مــشــوهــا، ألن مــا جــرى 
حقيقي  تطبيق  فقط  هــو  الخلوة  فــي 
للحزب،  ــر  األخــي املــؤتــمــر  ملــخــرجــات 
مؤتمر  إلى  بالحاجة  فيه  قلنا  والــذي 
القوانني  ملراجعة  وكــذا  استثنائي، 
األمر،  في  ما  وكل  للحزب،  األساسية 
ستعرض  مقترحات  هناك  كانت  أنــه 
على املؤتمر االستثنائي الذي يمكنه أن 

يوافق عليها أو يرفضها..

ولكن، ملاذا مت إلصاق تهمة محاولة 
إبعاد البرملانين بكم؟

عضو   1200 ــأن  ب متفق  الجميع 
كبير  عــدد  هــو  الوطني  املجلس  فــي 
الجميع  اتــفــق  ــد  وق تقليصه،  يجب 
ال  إذ   ،700 أو   600 نتجاوز  أال  على 
لدى  الرقم  بهذا  وطني  مجلس  يوجد 
ال  ــك،  ذل عن  فضا  مغربي،  حــزب  أي 
عضو..   1200 بـ  قرار  يتخذ  أن  يمكن 
وإذا أردنا تقليص العدد فمن الطبيعي 
»الصفات«  ذوي  إلى  األنظار  تتجه  أن 
)األعضاء بالصفة(.. اليوم وقع االختيار 
يمكن  لكن  واملفتشني،  البرملانيني  على 
للمجلس الوطني أن يتخذ قرارات أخرى.

بينكم  خاف  لوجود  الترويج  مت 
ــن رئــيــس الــفــريــق الــبــرملــانــي، نور  وب

الدين مضيان؟
ال، ليس لي خاف معه، هو دافع عن 
األخير  في  التزم  ولكنه  نظره،  وجهة 

بقرار اللجنة التنفيذية.

الدين  نور  لعودة  قراءتك  هي  ما 
ــبــرملــان بــعــد فـــوزه يف  مــضــيــان إلـــى ال

االنتخابات اجلزئية؟
هذا يعبر عن ثقة املواطنني في حزب 
إلى  باإلضافة  نجح  فقد  االســتــقــال، 
مضيان، األخ محمد شفيق في مديونة، 
وقبلهما نجح السي اغبالو في خنيفرة.

ثالث شخصيات 

نزار البركةحمدي ولد الرشيد عبد اإلله بن كيران 

رجــل مــغــربــي وطــنــي قــاد 
عليه  مـــا  وأدى  الــحــكــومــة 
كرئيس  ــره  ــظ ن ــة  ــه وج مـــن 
يقوم  حاليا  وهــو  للحكومة، 
وأعتقد  املعارضة،  في  بدوره 

أن دور املعارضة مهم جدا..

ديالي،  الروحي  واألب  عمي،  ولد 
يخدم وطنه في مجموعة من األمور، 
ويخدم املغرب عبر مجهود كبير في 
ومن  عليه،  يشكر  الجنوبية  األقاليم 
أسهمت  التي  القليلة  الشخصيات 
كثيرا في تنمية األقاليم الجنوبية..

يكون  أن  قبل  نـــزار،  األخ 
صديقي،  فــهــو  عــامــا  أمــيــنــا 
أعتقد  أمــور،  عــدة  تقاسمنا 
أنه بنباهته ورزانته يجب أن 
الحقيقية داخل  يحل املشاكل 

حزب االستقال..
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متـابعات

انتزاع  على  حرصنا  بــقــدر 
وأسرنا،  ألنفسنا  املدنية  الحقوق 
أمن  حماية  واجبات  كذلك  علينا 
كل  عن  والــدفــاع  بلدنا،  وسالمة 
شــبــر مــن أراضــيــنــا والــتــصــدي 
هذا  زعزعة  إلــى  يسعى  من  لكل 
الـــذي ينعم  ــرار  ــق األمـــن واالســت
نناضل  ما  وبقدر  املغاربة،  فيه 
الفساد  محاربة  أجل  من  ونكافح 
الجسم  ــل  داخـ مــن  واملــفــســديــن 
نوفر  أن  كذلك  علينا  املــغــربــي، 
املفسدين  لــصــد  جــهــودهــا  مــن 
املغرب،  خــارج  من  واملتربصني 
وفضح  مخططاتهم  بــإجــهــاض 
أكاذيبهم، وذلك من خالل إحداث 
مراصد ومنصات للترافع من أجل 
املغاربة  وكل  الترابية،  الوحدة 
داخل  األولــى  لقضيتهم  سفراء 
يمكن  وال  الوطن،  أرض  وخــارج 
ألي تعبئة أن تنجح بدون ترسيخ 
تفاصيل  لكل  وشامل  تام  اقتناع 
ال  حتى  الترابية  الــوحــدة  ملف 
نبقى مجرد ببغاوات وأبواق نردد 
ما يصلنا من تصريحات وبالغات 
دون  الرسمية  األنشطة  ومتابعة 
في  لــالجــتــهــادات  املــجــال  فسح 

املغاربة  فكل  والتنقيب،  البحث 
مغربية  الصحراء  بأن  مقتنعون 
نظرهم  في  يبقى  الذاتي  والحكم 
حال سياسيا إلرضاء الرأي العام 
التي  الحقيقة  ألن  فقط،  الدولي 
يجب أن يعلمها الكل، أنه ال دولة 
العالم  فــي  أو  املــغــرب  بمحيط 
بصحرائه  املغرب  يهنأ  أن  تقبل 
أنه  كما  ثرواتها،  من  ويستفيد 
بإحداث  تقبل  العالم  في  دولة  ال 
تغييرات  تــفــرض  جــديــدة  دولـــة 

جديدة.  
ــرار  اإلق يجب  التي  فالحقيقة 
بها، أننا لم نبادر إلى االستفادة 
الذي  الوطني،  ــالم  اإلع دور  من 
أحقية  عــلــى  رواده  ــل  ك يجمع 
املغرب في صحرائه، في التوعية 
توظيفه  فــي  وال  والتحسيس، 
كسالح للهجوم، أو كدرع للتصدي 
األجنبية  اإلعالمية  للمناورات 
مستمر  بــشــكــل  تــشــتــغــل  ــي  ــت ال
فاإلعالم  مدروسة،  أجندات  وفق 
الوطني ال يتناول ملف الصحراء 
التوضيح  أو  ــرد  ال أجــل  مــن  إال 
كل  داخــل  أنــه  علما  التبليغ،  أو 
من  طــاقــم  هــنــاك  إعــالمــي  منبر 

ومعهم  املتخصصني  الصحافيني 
إذ  رأي،  وكتاب  وباحثني  أساتذة 
دورا  ــؤدي  ي أن  منبر  ألي  يمكن 
وخصوصا  القضية،  فــي  فعاال 
آفاق  فتح  ــذي  ال البديل  ــالم  اإلع
الدولي،  املستوى  على  التواصل 
تجد  أن  النفس،  في  يحز  ما  لكن 
الخوض  يتجنبون  صحافيني 
لعدم  ليس  الــصــحــراء  ملف  فــي 
املعرفية،  قدراتهم  أو  كفاءاتهم 
أو ممنوعون  بل ألنهم متخوفون 
بتعليمات، وفي الوقت ذاته، تجد 
أو  الصحافيني  بعض  هناك  أن 
تلقوا  متمكنني،  الغير  الباحثني 
امللف،  فــي  الــخــوض  تــأشــيــرات 
والتحرير  التحاور  في  ففشلوا 

واملواجهة في عدة مناسبات. 
ــواضــح  ــل الــقــصــور ال فــفــي ظ
الحزبي  التأطير  مستوى  على 
املباشر  والــتــواصــل  والــنــقــابــي 
هو  اإلعـــالم  يبقى  املــواطــن،  مــع 
بإمكانه  الــذي  الوحيد  الجسر 
ظل  وفي  املواطن،  مع  التواصل 
ــي بــخــطــورة  إحـــســـاس اإلعـــالمـ
الخوض في امللف وتجنب البحث 
فإن  تامة،  بحرية  واالستقصاء 

امللف،  بمسار  يعلم  لن  املواطن 
داخــل  يــشــاع  ملــا  عــرضــة  ويبقى 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي  ــع ال ــواق م
األجنبية  اإللكترونية  واملــواقــع 
ــا قــد نــحــصــل على  ــن لــدرجــة أن
ومسؤولني  منابر  من  معلومات 
من خارج املغرب، وغالبا ما تكون 
لها  أريد  بما  ممزوجة  معلومات 
من طرف مسوقها من أجل ضرب 

أحقية املغرب في صحرائه.  

تواطؤ اإلعالم 
الدولي 

بني  الوطني  اإلعـــالم  كــان  إذا 
مطرقة االحتكار وسندان التخوف 
فإن  محسوبة،  غير  مبادرات  من 
يلتزم  الـــدولـــي  ــالم  ــ اإلع معظم 
الصحراء  قضية  تجاه  الصمت 
الفينة  بــني  ــادر  ــب وت املــغــربــيــة، 
اإلعالمية  املنابر  بعض  واألخرى 
إلى تناول امللف بطرق ال تمت ألي 
الصحافي  األجــنــاس  مــن  جنس 

ــر تــهــاجــم  ــاب ــن ــي م ــ ــة، وه ــصــل ب
النظام  من  بتعليمات  إما  املغرب 
من  بتعليمات  أو  ــري،  ــجــزائ ال
ال  الغربية  الــدول  لوبيات  بعض 
تريد للمغرب أن ينعم باالستقرار 
)إسبانيا، أمريكا، جنوب إفريقيا، 
تلك  فتهجمات  وطبعا  فرنسا...(، 
املنابر ال تجد من يصدها من داخل 
الوطن، ألن معظم اإلعالم املغربي 
امللف،  تفاصيل  بكل  ملم  غير 
والصحافيني،  الحقوقيني  وألن 
وامللمني بامللف، غير مأذون لهم. 

على  االنفتاح  أزمــة  ورثنا  لقد 
غير  جعلتنا  ــي  ــدول ال الصعيد 
فــاعــلــني دولــيــا عــلــى املــســتــوى 
لعب  مستوى  وعلى  السياسي 
دور »السفير املغربي« والتعريف 
العادلة، فقديما، منعت  بقضايانا 
الكوادر والكفاءات من البحث عن 
خارج  والتألق  واإلبـــداع  العمل 
ــد، هو  ــ املـــغـــرب، والــســبــب واح
خوف النظام املغربي السابق من 
الكفاءات ومعارضتها  هروب تلك 
فتحت  مثال،  مصر  والحظوا  له.. 

املجال منذ عقود للمصريني 
من أجل التألق عامليا وكانت 

ال يمكن بأي حال من األحوال أن تبقى املجتمعات 
والحزبية  والسياسية  واإلعالمية  والحقوقية  املدنية 
املغاربة،  واملبدعين  املثقفين  ومعهم  والتعليمية 
مصطفين كمتفرجين فوق مدرجات حلبات ومنصات 
الرسمية  األجهزة  تقوده  الذي  الدبلوماسي  الترافع 
معارك  واالنفصاليين..  والخونة  الخصوم  ضد  للبالد 
الرسمية  الخارجية  الدبلوماسية  تخوضها  ضارية 
تحركات طفيفة  فيه  نلمس  الذي  الوقت  للبالد يف 
ومخجلة للدبلوماسية املوازية بال تنسيق وال تنظيم 
وال تخطيط يمكن من التأثيث لقوة دبلوماسية موازية 

ضاربة، وال نريد دبلوماسية موازية تكتفي بالتصفيق 
الدبلوماسية  وإنجازات  ملكاسب  والتثمين  والتهليل 
أن  نريد  ولكننا  البالد،  ملك  يقودها  التي  الرسمية 
ينهض هؤالء وأولئك من سباتهم وخمولهم، وإحداث 
وحزبية  وإعالمية  وحقوقية  مدنية  دبلوماسيات 
وتنسيقيات  شبكات  وإحداث  وتعليمية،  وسياسية 
لدعم  ومخططات  برامج  ووضع  الدبلوماسيات  لتلك 
مقدمتها  ويف  الكبرى،  املغربية  اململكة  قضايا 
باألقاليم  املفتعل  والنزاع  الترابية  الوحدة  قضية 

الجنوبية.

ماذا تخسر قضية الصحراء 
فـي غـياب اإلعــالم

بقــــــــلم: 
بوشعيب حمراوي
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متـابعات

على  منهم  عدد  حصول  النتيجة 
مراكز ومواقع مهمة عربيا وقاريا 
ــارت عــلــى دربــهــا  ــ ودولـــيـــا، وس
ولبنان،  كــســوريــا،  أخـــرى  دول 
والعراق.. قبل انحطاط أنظمتها، 
إطــاق  بعد  أنــه  حاليا  ونــاحــظ 
ومنحه  املــغــربــي  للفكر  الــعــنــان 
فرص اإلبداع والتألق خارج أرض 
تلك  ثمار  نجني  بــدأنــا  الــوطــن، 
موقعا  للمغرب  ونصنع  الكفاءات 

متميزا على الصعيد العاملي.

عدم استغالل 
شهادات ضحايا 

الجسيمة  االنتهاكات 
لحقوق اإلنسان

ــادات  ــغــال شــه لـــم يــتــم اســت
عنهم  ــرج  ــفـ املـ ــن  مـ مــجــمــوعــة 
جبهة  ســجــون  مــن  ــعــائــديــن  ال
البوليساريو، بشكل جيد، ومنهم 
ــم يــتــم عقد  ــيــون ل جــنــود ومــدن
أجل  من  إليهم  استماع  جلسات 
املعلومات،  أدق  على  الحصول 
املهتمني  كـــل  ــوة  ــ دع تــتــم  ولـــم 
ودوليا  وطنيا  الصحراء  بملف 
للقائهم.. هؤالء الذين عذبوا وتم 
قرن  ربع  تفوق  ملدد  بهم  التنكيل 
العار  سجون  داخــل  الــزمــن  مــن 
وتعويضهم  بهم  االهتمام  عوض 
ــذاب )حــيــث  ــعـ عـــن ســـنـــوات الـ
وشبح  الشاقة  واألعمال  الجوع 
اإلعدام الذي كان ياحقهم في كل 
يبحثون  أنفسهم  دقيقة(، وجدوا 
لهم  والتعويض  اإلنــصــاف  عــن 
وألسرهم وال زال بعضهم يطالب 
جــدوى،  دون  لــكــن  بــاإلنــصــاف، 
ولديهم أسماء وصفات الجادين 
وقائع  وحــضــروا  الــجــزائــريــني، 
الذين  أســمــاء  ولديهم  اإلعـــدام، 
التعذيب،  ماتوا تحت  أو  أعدموا 
وحقوقية  طبية  هيئات  حــاوروا 

دولية داخل السجون.. 

عدم الخوض في 
تفاصيل أعظم مسيرة 

ــم تــكــن املــســيــرة الــخــضــراء  ل
لها  تجند  ملكية  مــبــادرة  مجرد 
مدني  وإطــار  مشارك  ألــف   420
ألــف   350 ضمنهم  وعــســكــري، 
مختلف  مــن  ومتطوع  متطوعة 
شهر  طيلة  اململكة  وقــرى  مــدن 
وسيلة  مجرد  تكن  ــم  ول كــامــل.. 
املستعمر  لــطــرد  فــقــط  عبقرية 
املغربية  الصحراء  من  اإلسباني 
واحــدة وال  دم  قطرة  إراقــة  بدون 
ــرة..  ــدمـ ــحــة مـ ــال أســل ــم ــع اســت
ثاثيا  ساحا  اعتمدت  مسيرة 
الوطني،  العلم  )الــقــرآن،  فريدا 
الثاني(،  الحسن  امللك  صــورة 
مفتوحة  رسالة  مجرد  تكن  ولــم 
مستعدون  املغاربة  أن  للتأكيد 
الترابية  وحــدتــهــم  عــن  لــلــدفــاع 
أرضهم  ــراب  ت ــدود  ح وتحصني 
ولم  الشريفة،  وهويتهم  الطيبة 
مجانية  وعبرا  دروســا  فقط  تكن 
النضال  في  العالم  شعوب  لكل 

ــدام والــصــبــر،  ــ ــتــاحــم واإلقـ وال
وتقدير  بإعجاب  مراحلها  تابعوا 
على مدى ثاثني يوما، وأصيبوا 
مهمتها..  نجاح  بعد  بالذهول 
العشرين  ــقــرن  ال مسيرة  إنــهــا 
ستبقى  ــي  ــت ال الـــقـــرون،  وكـــل 
والعالم  املغرب  تاريخ  في  خالدة 
وذاك..  هذا  من  وأكثر  املعاصر، 
فــقــد كــانــت املــســيــرة الــخــضــراء 
يريد  ملن  وشافيا  شاما  تدريبا 
ذوي  ــصــاف  وإن الــحــق  تحقيق 
الحقوق بطرق سلمية استفاد من 
املشاركون  ومناهجها  دروسها 
األجانب  واملتطوعون  املغاربة 
كما  املــشــروعــة،  قضيتنا  ألجــل 
ألفا من األطر املدنية   70 استفاد 
والعسكرية التي كلفت باإلشراف 
ــات املــســيــرة،  ــى كـــل حــاجــي عــل

مــرورا  القبلي،  اإلعـــداد  من  بــدء 
املشاركني  لوائح  في  بالتسجيل 
وانطاق املسيرة ومراحل التنقل 
والشاحنات  القطارات  منت  على 
بمخيمات  ــواء  واإلي والحافات، 
طرفاية وطانطان وباقي املخيمات 
الحدود  بعبور  ونهاية  املتأخرة، 
األراضــي  واســتــرجــاع  الوهمية 
املحتلة، والعودة إلى الديار بفوز 

عظيم..     
الحديث  تكرار  نعيد  ال  وحتى 
عن مكاسب ودروس وعبر املسيرة 
ذكــرى  حلت  فكلما  الــخــضــراء، 
السادس من نونبر، كان ال بد أن 
هذا  أعماق  في  إعاميا  نغوص 
البارز  والعاملي  املغربي  الحدث 
للحديث  ونعرج  واالستثنائي، 
عن تفاصيل وعمق ما ميز وأثث 
واكبها  وما  الخضراء،  املسيرة 
وصمود  وإكــراهــات  مشاكل  من 
البواسل  عــن  الحديث  بــشــري.. 
املتطوعني  املدنيني  صفوف  في 
وغيرهم من أفواج مختلفة مدنية 
لحمايتهم  ــدت  جــن وعــســكــريــة 
كل  فــي  ورعايتهم  ومواكبتهم 
والحديث  وسكناتهم،  حركاتهم 

والبشرية  املــاديــة  الوسائل  عن 
أمن  أجل  من  تعبئتها  تمت  التي 
كل  وتوفير  املتطوعني،  وسامة 
ما يلزم من أجل الصحة والتغذية 
املشاركني  لكل  والنقل  واإليــواء 

)أطر ومتطوعني(.

تحرير ملف الصحراء 
هو السبيل لتحرير 

الصحراء

الترابية،  املغرب  وحــدة  لدعم 
ــاء تــحــريــر الــصــحــراء  ــه فـــإن إن
ملف  تحرير  يــفــرض  املغربية 
وتحرير  املــغــربــيــة،  الــصــحــراء 

الجزر  وبــاقــي  ومليلية  سبتة 
تحرير  كــذلــك  يــفــرض  املحتلة 
ملفها، يعني تحرير ملف الوحدة 
الترابية كاما بجعل كل املغاربة 
ــودا ومـــحـــامـــني وســـفـــراء  ــنـ جـ
يدافعون ليس فقط بقلوبهم وكل 
ولن  بعقولهم،  ولكن  جوارحهم، 
يتسنى لهم ذلك إال بتمكينهم من 
واإلقناع  والدفاع  الترافع  آليات 

واألدلة والقرائن الازمة.  
يؤكد  املغربية  الصحراء  فملف 
التي  الكبيرة  الثقة  بامللموس 
في  املــغــربــي  الــشــعــب  يضعها 
أن  ويؤكد  مكوناتها،  بكل  الدولة 
الدولة خاطئة في طرق معالجتها 
الدفاع  في  إشراكه  بعدم  للملف 
ــوحــدة  ال ــن  وعـ عــنــه  الحقيقي 
الشمالي  بشقيها  كاملة  الترابية 
والجنوبي، لذلك، وجب فك قيود 
والدعم  املساهمة  في  الراغبني 
كل حسب  املواطنني  كل  بإشراك 
معي،  وتخيلوا  املعرفية،  قدراته 
االقتناع  تــمــام  مقتنع  مــواطــن 
ومستعد  الــصــحــراء  بمغربية 
ال  أنــه  علما  أجلها،  من  للموت 
الصحراء،  ملف  في  شيئا  يفقه 
مسار  عن  معلومة  أي  تصله  وال 

امللف.. مواطن بإمكانه أن يكون 
خير سفير وطنيا ودوليا من أجل 
ينقصه  وال  بقضيتنا،  التعريف 
سوى الحقائق واملعلومات التي 
وطنية،  روح  بكل  نشرها  يمكنه 
مهامها  مؤسسات  خلق  وجــب 
ــل املـــغـــاربـــة مــحــامــني  جــعــل كـ
واملواجهة،  الترافع  على  قادرين 
يمكن  واملــواجــهــة  الــتــرافــع  ألن 
أي  وفي  مكان  أي  في  يكون  أن 
املقاهي  وحــني، جــلــســات  زمــن 
العامة  ــفــضــاءات  وال ــازل  ــن وامل
تكون  أن  يمكنها  ــخــاصــة  وال
وجعل  الحقائق،  لنشر  منابر 
كل مغربي يكتسب آليات الدفاع 
الخارج  ومغاربة  صحرائه،  عن 
ورافعة  حية  املجتمعات  حيث 
الدفاع  بإمكانهم  تغيير،  كل  في 

منطلق  من  األولــى  قضيتهم  عن 
تجعل  ومعلومات  حقائق  نشر 

محاوريهم يقتنعون. 

إحداث وتفعيل 
الدبلوماسية 

اإلعالمية
 

ال بد إذن، من دعم الدبلوماسية 
الرسمية التي يقودها امللك محمد 
وزير  ميدانيا  ويديرها  السادس، 
إعامية  بدبلوماسية  الخارجية 
على  إذن،  وجــب  ومتينة،  قوية 
أن  للصحافة  الوطني  املجلس 
وطني  مــرصــد  تــأســيــس  ــود  ــق ي
يضم  الترابية  الوحدة  لسفراء 
اإلعامية  التلوينات  مختلف 
الجمعيات  ــى  ــل وع ــة،  ــي ــوطــن ال
تضيف  أن  الصحفية  والنقابات 
بــنــودا  ــي  ــداخــل ال نظامها  إلـــى 
مراكز  أو  لجن  بــإحــداث  خاصة 
الـــوحـــدة  لــســفــراء  ــة  ــديـ أنـ أو 
تفتح  أن  الدولة  وعلى  الترابية، 

تبقي  وأن  الترابية  الوحدة  ملف 
الصحفيني  مع  الدائم  تواصلها 
أو  كبيرة  بكل  إباغهم  أجل  من 
الوحدة  ملف  بخصوص  صغيرة 

الترابية.   
فما لم يوفق في إنجازه مسؤول 
مــواطــن  مــجــرد  يحققه  فــقــد  ــا  م
إال  يحقق  ال  هــذا  وطبعا  عــادي.. 
لخوض  ودفــعــه  اإلعـــام  بتحرير 
الدفاع عن ملف الصحراء،  معركة 
انتهاكات  عن  الكشف  فيها  بما 
تعرفها  الــتــي  اإلنــســان  حــقــوق 
املحتلة من طرف  املغربية  املنطقة 
واملمنوحة  ــدوف(  ــن )ت الــجــزائــر 
لعصابات البوليساريو، فالوطنية 
املغاربة  كــل  يــكــون  أن  تقتضي 
مقدمة  وفي  بلدهم  لقضايا  سفراء 
القضايا الوحدة الترابية للمملكة.

ضرورة إحداث مرصد 
وطني للصحافة يضم 
حقوقيين وإعالميين 

وباحثين سياسيين 

والتأطير  الــتــعــريــف  أجـــل  مــن 
بملف  والــتــحــســيــس  والــتــوعــيــة 
ودوليا،  وطنيا  الترابية  الوحدة 
بات ضروريا إحداث مرصد وطني 
للصحافة يضم حقوقيني وإعاميني 
بتنظيم  وذلك  سياسيني،  وباحثني 
ــل وخــارج  نـــدوات ولــقــاءات داخـ
املغرب، وتشكيل ترسانة من األطر 
القادرة على التواصل واإلقناع من 
أجل محو تلك املغالطات واألكاذيب 
التي يروجها خصوم الباد، وفرض 
املعنيني  كــل  مــع  اجتماعات  عقد 
الصحراء  ملف  على  واملــشــرفــني 
نحو  والــدفــع  الترابية،  والــوحــدة 
إجراء تعديات وتغييرات في طرق 
أكثر  واالنفتاح  للملف،  معالجتهم 
الــوحــدة  ألن  املــواطــنــني،  كــل  على 
األولــى  البلد  قضية  هي  الترابية 
ويجب على كل املغاربة أن يتنفسوا 

بكل حيثياتها. 

دور اإلعالم 
في التعريف 

بالثقافة والتراث 

أن  ناحظ  األخيرة،  اآلونــة  في 
إلى  امتد  الشقيقة  الجارة  خبث 
من  محاولة  في  املغربي  التراث 
تاريخ  لترسيخ  البائد  نظامها 
على  معتمدا  وهــمــي،  ومــاضــي 
يميز  ما  كل  على  السطو  عمليات 
وظهرت  وتراثيا،  ثقافيا  املغرب 
من  مجموعة  الجزائر  لدى  فجأة 
املؤرخني املزيفني تم استئجارهم 
من أجل السطو على التراث املادي 
مقدمة  وفي  للمغاربة،  واملعنوي 
والعصابات  القراصنة  هـــؤالء 

إعاميون جزائريون. 
من  ردود  ال  ــف،  ــأسـ لـ ــن  ــك ل
وال  املغربي،  اإلعــامــي  الجانب 
مما  مـــوازيـــة،  دبــلــومــاســيــة  أي 
اإلعام  أداء  قصور  بجاء  يبرز 
عن  والدفاع  الترافع  في  الوطني 
املغرب وتراثه ووحدته الترابية.  

بقدر حرصنا ىلع انتزاع الحقوق املدنية ألنفسنا وأسرنا، علينا كذلك واجبات 
لكل من يسعى  والتصدي  أراضينا  والدفاع عن كل شبر من  بلدنا،  أمن وسالمة  حماية 
إلى زعزعة هذا األمن واالستقرار الذي ينعم فيه املغاربة، وبقدر ما نناضل ونكافح من 
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ما يجري  
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 في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

من  البالستيكية  القنينات  جمع 
املــســتــشــفــيــات واملــصــحــات اخلــاصــة 
بــداخــلــهــا يشكل  املـــيـــاه  بــيــع  وإعـــــادة 
وهــذا  املــواطــنــن،  على صحة  خــطــرا 
انتقل  الــذي  املواطنن  ألحد  حدث  ما 
إليه مرض بسبب شرائه قنينة ماء من 
املياه  يجلبون  الذين  األشــخــاص  أحــد 
فبعدما  بالشوارع،  وبيعها  املنابع  من 
أجريت له الفحوصات الطبية تأكد أنه 

مصاب بفيروس انتقل إليه.
املواطنن  من  العديد  يطالب  ولهذا 
إخراج  ملنع  بالتدخل  املعنية،  اجلهات 
العبوات  ضمنها  من  املستعملة  املــواد 
الطبية  املراكز  داخل  من  البالستيكية 
على صحة  حفاظا  استعمالها،  وإعادة 

وسالمة املواطنن.

عـــادت احلـــرائـــق مـــن جــديــد إلــى 
يوم  النيران  واشتعلت  العرائش،  إقليم 
السبت املاضي مبنطقة »صخرة القط« 
تتواجد  حيث  الكبير  القصر  ضواحي 
ــازل، كـــمـــا انــتــقــلــت  ــ ــنـ ــ الـــعـــشـــرات مــــن املـ

النيران إلى منطقة »أهل السريف«.
ــذا، ولـــم متـــر عــلــى احلـــريـــق األول  هــ
الـــذي خــلــف خسائر  أيـــام  ســوى بضعة 
فـــادحـــة بــســبــب وصـــولـــه لــلــمــنــازل، كما 
أيــام  أن عملية إطــفــائــه اســتــمــرت عــدة 

بسبب سرعة انتشار النيران.

الشمال  شواطئ  يقصد  من  كــل 
ــات فــرضــتــهــا  ــابـ ــه عـــصـ ــ ــام ــ يـــجـــد أم
ــن عــبــر  ــنـ ــواطـ ــات عــلــى املـ ــاعـ ــمـ اجلـ
الــتــرخــيــص لــهــم بــاســتــغــالل املــلــك 
أمام  نفسه  املواطن  يجد  كما  البحري، 
ومستغلي  اخلــاصــة  اإلقــامــات  حــراس 
يف  يدخل  يجعله  مما  الشواطئ،  هذه 
على  املسيطرين  الطرفن  بن  مواجهة 

الشواطئ بدون موجب حق.  

المجلس البلدي لسطات يقصي الجمعيات غير الموالية له 
التشـــاورية اللقـــاءات  مـــن 

الحكومة اإلسبانية تنهي العمل باألسالك الشائكة 
ــدة هــيــئــات  ــ ــت ع ــدخــل ــا ت ــدم ــع ب
بسبب  ودولية،  إسبانية  حقوقية، 
طول  على  الشائكة  األســاك  وجــود 
مدينة  بني  الفاصل  الحدودي  املعبر 
سبتة املحتلة وباقي التراب املغربي، 
اإلسبانية  السلطات  نصبتها  والتي 
ــع عــمــلــيــة الــهــجــرة  ــن ــل م ــ ــن أج مـ
والتقليص منها من طرف مهاجرين 
أفارقة جنوب الصحراء، الذين كانوا 
تسببت  التي  األساك  هذه  ضحايا 
لهم في إصابات بالغة ووفيات خال 
عملية االقتحام والتسلل عبر املعبر، 
اإلسباني،  ــوزراء  الـ مجلس  ــق  ووف

املــوضــوع،  فــي  شكايات  عــدة  بعد 
تمت املصداقة على هذا القرار الذي 
اإلسبانية  الحكومة  ميزانية  كلف 
وزارة  وشــرعــت  أورو،  مليون   48
هذا  على  االشتغال  فــي  الداخلية 
انتهت  2019، واآلن  امللف منذ سنة 
الصورة  في  ظاهر  هو  كما  األشغال 
تم  حيث  ــوع«،  ــب ـــ»األس ب الــخــاصــة 
بجدار  الشائكة  األســاك  تعويض 
تفادي  لها  يتسنى  حتى  الفوالذ  من 
الحقوقية  الهيئات  مع  االصــطــدام 
تكون  بعضها  حوادث  وقوع  بسبب 

مأساوية.

هل فشلت جماعات الفحص أنجرة في تنمية المنطقة ؟
بسبب غياب دور بعض الجماعات التابعة 
العزلة  فك  في  أنجرة،  الفحص  إقليم  لعمالة 
ورفع التهميش عن املنطقة وإصاح ما يمكن 
العديد  لها، خرجت  التنمية  وجلب  إصاحه 
املحلية عن صمتها مستنكرة  الجمعيات  من 

ونــزلــوا  مناطقهم،  تعرفه  الـــذي  الــجــمــود 
الجماعة  بـــدور  القيام  أجــل  مــن  للميدان 
وتهيئة  العزلة  وفــك  األحــيــاء  تنظيف  فــي 
الصورة  في  ظاهر  هو  كما  الطرقية  املسالك 
اغزيلش  ــدشــر  وم ــراء  حــم عــني  قــريــة  ــن  م
الترابية  للجماعة  التابعني 
يحرج  األمر  وهذا  ملوسة، 
الساكنة  أمــام  املنتخبني 
وتاحظ  الحــظــت  الــتــي 
الساحة  عــن  غيابهم 
ــذ ســـنـــوات ومــن  مــن
على  تعاقبهم  خال 
الجماعات  رئاسة 

الترابية.
وتــــــعــــــرف 
القصر  منطقة 
الصغير إلى 
الــخــمــيــس 
ــرة  ــ ــج ــ أن
تهميشا 

الذين  املنتخبني  بعض  طرف  من  مقصودا 
نهار  ليل  ويتجولون  جماعتهم  يتركون 
إقليمهم( بواسطة  )أي خارج  بإقليم تطوان 
ما  وهــذا  الجماعات،  ومحروقات  سيارات 
جماعاتهم  أوضاع  تفقد  عن  بعيدين  ُيبقيهم 
التي  املدني  املجتمع  جمعيات  محلهم  لتحل 
وإزالــة  الطرقية  املسالك  تهيئة  على  تعمل 
التي  األعمال  من  وغيرها  الضارة  األعشاب 

هي من اختصاص الجماعة.
بعض  أن  املواطنني  مــن  العديد  ويــقــول 
الطرق  تهيئة  على  تعمل  باإلقليم  الجماعات 
تبقى  فيما  املنتخبة،  املجالس  من  للمقربني 
ــارج نطاق  بــعــض الـــدواويـــر واملــداشــر خـ
لحسابات  سكانها  مــن  انتقاما  التغطية 
إقليم  عامل  ويناشدون  ضيقة،  سياسوية 
لرفع  الــتــدخــل  ــل  أج مــن  ــجــرة،  أن الفحص 
الحصار عن العديد من الدواوير التي تعاني 
من التهميش واإلقصاء منذ سنوات، حيث لم 
توزيعها  يتم  التي  التنمية  يصلها حقها من 
في  يــدور  ومن  املنتخبني  من  املقربني  على 

فلكهم.

سطات 

نورالدين هراوي

أوقــات  من  الشاوية  عاصمة  تمر 
مختلف  على  بظالها  أرخت  عصيبة 
أهمية  لها  التي  الحيوية  القطاعات 
الغذائي  األمـــن  توفير  فــي  قــصــوى 
وفـــرص الــشــغــل وتــنــشــيــط الـــدورة 
االقتصادية، كقطاع الفاحة، وقطاعي 
بكل  والسياحة  والخدمات  التجارة 
الــظــروف  ساهمت  كما  مكوناتها، 
املتسم  الجاف  املوسم  لهذا  املناخية 
بقلة التساقطات وندرة املياه، في تأزيم 
وضعيته  من  وفاقمت  العام،  الوضع 
وارتفاعها  األســعــار  غــاء  تداعيات 
ارتفعت  الـــذي  الــوقــت  فــي  املــتــزايــد 
عبر  السطاتي  املجتمع  مطالب  فيه 
بتوفير  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
جلب  على  واالنكباب  الشغل  فــرص 
االستثمار، وإحياء املنطقة الصناعية 
ملفات  وحل  طوال،  لسنوات  املجمدة 
حارقة ناجمة عن إرث مجالس فاشلة 
االنتخابية،  بوعودها  نكثت  متعاقبة 
وتــمــاطــلــت فــي االســتــجــابــة ألدنــى 
افتقاد  آخــرهــا  السكانية،  املطالب 

وسكانيا  عمرانيا  املمتدة  املدينة 
أفقيا وعموديا، ملسابح، حيث أصبح 
فصل  كل  يلجؤون  وشبابها  أطفالها 
الــســدود مــن أجل  ــرب  أق إلــى  صيف 
السباحة، حيث يلقى بعضهم حتفهم 
كل  تشهد  وحيث  أوحالها،  في  غرقا 
من  مزعجة  وأرقــام  إحصائيات  سنة 
الشعبية،  األحياء  من  جلهم  الغرقى 
اللهم املسبح البلدي الوحيد باملدينة، 
ولكنه مستغل لسنوات من طرف أحد 
املستثمرين بأثمنة مرتفعة ال تتماشى 
الهامشية  ــاء  األحــي أســر  دخــل  مــع 

مجلس  يكلف  لــم  حيث  والشعبية، 
بلدية سطات نفسه عناء إعادة النظر 
استثنائية  دورة  وعقد  املوضوع  في 
لفرض دفتر تحمات على هذا املسبح 
معقولة  وأثمنة  تبسيطية  بإجراءات 
وتراعي  املعوزة  األسر  تراعي جيوب 
حاليا،  املتأزمة  االقتصادية  الظرفية 
تعبير  وفــق  القانون،  فــوق  أحــد  وال 

العديد من نشطاء »الفايسبوك«.
ينتظر  ــان  كـ الـــصـــدد،  ــذا  هـ ــي  وفـ
 8 النــتــخــابــات  الــبــلــدي  املجلس  مــن 
مخطط  وضع  على  ينكب  أن  شتنبر، 

األزمة  تداعيات  لتصحيح  استعجالي 
على  املدينة  تشهدها  التي  التنموية 
إعــداد  يحمل  وأن  مستويات،  عــدة 
-2022( التنموي  عمله  بــرنــامــج 
ــورش  ال ــات..  »ســط شــعــار:   )2027
جامعة  مدينة  أجــل  مــن  املــفــتــوح«، 
والطموحات  التطلعات  لكل  ومانعة 
مفتوحة  وأوراش  بمشاريع  واألحام 
القطاعات  مختلف  فــي  ومستمرة 
للبنيات  دائــم  تأهيل  من  واملجاالت، 
الترفيه  فــضــاءات  وخلق  التحتية، 
والتنشيط  والتسوق  واالستمتاع، 
ــدون تــوقــف،  ــ ــدار الــســنــة وب عــلــى مـ
لتشجيع  ــال  ــم األع مــنــاخ  وتحسني 
االســتــثــمــار وجــلــبــه، وخــلــق فــرص 
الشغل والنمو، والتنمية في األنشطة 
والسياحية  والخدماتية  التجارية 
والــريــاضــيــة والــثــقــافــيــة، إلـــى غير 
التنموية،  والبرامج  األفكار  من  ذلك 
يمرر  الحالي  البلدي  باملجلس  فــإذا 
مع  مسي«  »حسي  تشاركيا  برنامجا 
بعض الجمعيات املوالية له في إطار 
قيل  تشاورية،  ولــقــاءات  اجتماعات 
الجمعيات  ومقترحات  أفكار  أخذ  أنه 
املنتقاة على مقاسه مع إقصاء ممنهج 
تنشيط  فــرق  أو  األخــرى  للجمعيات 

األحياء املغضوب عليهم بلغة نشطاء 
النفس  يمنون  الذين  »الفيسبوك«، 
التشاورية  اللقاءات  هــذه  تحل  بــأن 
التهرب الضريبي، وتداعيات  معضلة 
ــار، وتــوفــيــر فــرص  ــعـ ارتـــفـــاع األسـ
جرا  وهلم  العاطل،  للشباب  الشغل 
تتخبط  التي  واملشاكل  املعضات  من 
يوميا،  منها  وتعاني  الساكنة  فيها 
اللقاءات  كل متتبعي هذه  يتمنى  كما 
تامة  سرية  في  املجلس  مررها  التي 
والتي  الترابية،  السلطة  مع  بتواطؤ 
- لألسف - لم تقم بدورها ولم تستدع 
لها إال من حبذت من الجمعيات، علما 
أرشيف  على  تتوفر  املقاطعات  أن 
أن  )يتمنون(  الجمعيات،  وعناوين 
»الدينامو«  دور  اللقاءات  هذه  تلعب 
من  تحولها  وأن  لسطات،  املــنــذور 
تجرها  بعربات  قروية  عادية  مدينة 
في  استثنائية  مدينة  إلــى  ــدواب  الـ
الكبرى  املــدن  مصاف  وفي  شيء  كل 
التجارية  واملراكز  للشركات  حاضنة 
للخدمات  ومــلــتــقــى  والــصــنــاعــيــة، 
ــكــبــرى،  ــة ال ــجــاري ــت والـــعـــامـــات ال
التنموي،  الزمن  لهدر  لقاءات  وليس 
نفس  يوضح  طحني،  بــا  وجعجعة 

املصدر.
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المــلكي  بالتــدخل  المتــالشيات يطــالبون  تجــار 
لالستفادة من محالت سوق الصالحين

سال

أثــيــر جــدل واســــع بــإنــزكــان بــعــد تـــداول 
ــو بـــــارز  ــخــــصــــوص اســـــتـــــفـــــادة عــــضــ أنـــــبـــــاء بــ
الترابية من محل جتاري سجله  باجلماعة 
العضو  أن  األمــر،  والغريب يف  زوجته،  باسم 
املذكور يتبجح باملظلة التي توفر له احلماية 
ــو مـــن ضــمــن املــســتــفــيــديــن  ــلــــزوم وهــ ــت الــ وقــ
مــن أحـــد احملـــات الــتــجــاريــة بــســوق اجلملة 
ــذي هـــو مـــن ممــتــلــكــات املــجــلــس  بـــإنـــزكـــان، الــ
اجلــمــاعــي، وقــد سجله يف اســم زوجــتــه، مما 

يعد خرقا للقانون. 
وزارة  بالرغم من صــدور مذكرة  هــذا  يقع 
الغير  األفعال  التي حتد من هذه  الداخلية 
القانونية.. فهل سنسمع يف قادم األيام بفتح 
وتطبيق  الوصية  حتقيق من طرف اجلهات 

مسطرة العزل يف حق العضو املذكور؟ 

حل بأكادير، مؤخرا، وفد أمريكي يقوده 
رئيس غرف التجارة للسود األمريكيني، رون 
للمغرب  عمل  زيــارة  إطار  يف  وذلك  بوسبي، 
الزيارة  هــذه  جــاءت  وقــد  يومني،  استغرقت 
أكادير  التحضير لالحتفال مبدينة  يف سياق 
كضيف شرف »يوم املغرب 2023« بالعاصمة 
بزيارة  الوفد  قام  واشنطن، حيث  األمريكية 
اشتوكة  بإقليم  البحر  مياه  حتلية  محطة 
ــوس مــاســة،  ــت بــاهــا، و»تــكــنــوبــارك« سـ أيـ
محطة  وكذا  اجلامعي،  االستشفائي  واملركز 
بغرض  أوفـــال،  أكــاديــر  وقصبة  تيليفيريك 
االطالع على املؤهالت االقتصادية والفرص 
سوس  جهة  بها  تــزخــر  الــتــي  االســتــثــمــاريــة 

ماسة. 

كشفت مصادر إعامية متطابقة، أن 
عناصر الدرك امللكي قامت بتوقيف شخص 
يـــنـــحـــدر مــــن مـــديـــنـــة تـــزنـــيـــت، عـــلـــى خــلــفــيــة 
النيران التي شبت يف غابة أغري املطلة على 
مدينة دمــنــات، يــوم األربــعــاء املــاضــي، ووفقا 
ــــدرك املــلــكــي  ــذات املـــصـــادر، فـــإن عــنــاصــر الـ لــ
باندالع  إشعارها  فــور  املــذكــورة  بالغابة  حلت 
النيران يف مساحات شاسعة، وعندما قامت 
بتمشيط املكان وجدت أن الشخص املنحدر 
ــن زوار  ــن تـــزنـــيـــت، والـــــــذي يـــرجـــح أنـــــه مــ مــ
املــنــطــقــة، هــو مــن تسبب يف انــــدالع احلــريــق 

املذكور.

حياته  قيد  يشتغل  كان  توفي شخص 
اعميرة  بأيت  )خــطــاف(  الــســري  النقل  يف 
ــا، يــوم اخلــمــيــس  ــاه إقــلــيــم اشــتــوكــة أيـــت ب
املاضي باملركز االستشفائي اجلهوي احلسن 
جنمت  بليغة  بحروق  متأثرا  بأكادير،  الثاني 
األسبوع  نهاية  جسده  يف  النار  إضرامه  عن 
ــاضــي، وقـــد كـــان الــهــالــك يف حــالــة غير  امل
يف  النار  إضــرام  على  أقدم  عندما  طبيعية، 
بعدما حجزت  ــدرك  الـ مــركــز  أمـــام  جــســده 
تتوفر  الــتــي ال  الــدركــيــة ســيــارتــه  املــصــالــح 
باحملجز  وإيداعها  القانونية،  الوثائق  على 

اجلماعي )الفوريان(.

يجمع  الـــذي  الــنــقــابــي  عقد التنسيق 
الوطنية  للجامعة  اإلقليمي  املكتب  من  كا 
للنقابة  اإلقليمي  واملــكــتــب  الصحة  لقطاع 
املــســتــقــلــة ألطـــبـــاء الــقــطــاع الـــعـــام بــإنــزكــان، 
ــيـــس 21  ــمـ ــوم اخلـ ــ ــا اســـتـــثـــنـــائـــيـــا يــ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
يــولــيــوز اجلــــاري، خــصــص لـــتـــدارس املــشــاكــل 
ــة مـــديـــر املــســتــشــفــى  ــهـ املـــطـــروحـــة يف مـــواجـ
اإلقــلــيــمــي بـــإنـــزكـــان، واســتــنــكــر الــتــنــســيــق يف 
»التضييق  بيان صادر بهذا الشأن ما أسماه 
مدير  طــرف  من  النقابي  العمل  حرية  على 
النقابيني  املناضلني  واستهداف  املستشفى، 
بفبركة ملفات وهمية ضدهم«، الفتا إلى أن 
عــدم  نتيجة  اتــخــذ منحى خــطــيــرا  »الــوضــع 
تعاطي اجلهات الوصية على القطاع جهويا 
ــع مختلف  الــــازمــــة مـ بـــاجلـــديـــة  ــا،  ــزيـ ــركـ ومـ

املطالب املشروعة وامللفات املطروحة«.

داء
أص

ســـوسية

سيدي بنور

األسبــوع

بنور  سيدي  مدينة  شباب  زال  ال 
مالعب  مــشــروع  خــروج  ينتظرون 
القرب، إلى حيز الوجود، والذي تمت 
مستوى  على   2019 سنة  برمجته 
لإلقليم،  التابعة  الترابية  الجماعات 
عمران،  أوالد  الوليدية،  كجماعة 
بوساكن،  أوالد  الغنادرة،  الجابرية، 
وسانية  العونات،  سبيطة،  أوالد 
الجماعات  ــن  م وغــيــرهــا  بــركــيــك، 
أن  املرتقب  من  كان  حيث  الترابية، 
يتم إنجاز 17 ملعبا رياضيا للقرب.

ويتساءل شباب املنطقة والفاعلون 
الرياضيون والجمعويون، عن سبب 
تعرفه  الذي  والتباطؤ  التأخير  هذا 
اإلجراءات اإلدارية والتقنية واملالية 
املتعلقة بهذا املشروع املتميز، الذي 
اإلقليمية  املــديــريــة  عليه  تــشــرف 
والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزارة 
املجلس  مـــع  ــة  ــشــراك ب ــم،  ــي ــل ــاإلق ب
اإلقــلــيــمــي لــلــعــمــالــة والــجــمــاعــات 
قطاع  انــفــصــال  أن  إال  الــتــرابــيــة، 
الرياضة عن وزارة الشباب وإلحاقه 
من  الكثير  طــرح  التعليم،  بـــوزارة 
الصعوبات والتساؤالت حول مصير 
وخروجها  القرب  مالعب  مشروع 

لحيز التنفيذ.
ــرب رهــن  ــق فــمــشــروع مــالعــب ال
بتحويل ملفه الذي ال زال في حوزة 
الشباب  لــوزارة  اإلقليمية  املديرية 
والثقافة، إلى مديرية وزارة التربية 
التنسيق  أو  والرياضة،  الوطنية 
تسهيل  أجـــل  ــن  م الــقــطــاعــن  ــن  ب
خاصة  املـــشـــروع،  ــجــاز  إن عملية 
في  الشباب  مــن  كثيرة  فئات  وأن 
الجماعات القروية باإلقليم محرومة 
والتربوية  الرياضة  األنشطة  من 

وغيرها.

الغموض يلف 
مصير مالعب القرب 

بسيدي بنور

تفاقم مشاكل السير والجوالن في فاس
 األسبــوع

أضحت شوارع مدينة فاس تشهد ازدحاما كبيرا واختناقا 
مروريا حول حياة املواطنن والسائقن إلى جحيم، خاصة 
في أوقات الذروة، بالرغم من الجهود التي تقوم بها شرطة 
السير على مستوى املدارات الطرقية لتخفيف الضغط على 

الشوارع التي تعرف حركة سير كثيفة.
صعيد  على  والجوالن  السير  تدبير  مجال  ويعرف 
جماعة فاس مشاكل كثيرة، مثل العديد من املدن الكبرى، 
وتحديد  الطرقي  التشوير  عن  مسؤول  املجلس  لكون 
محطات الوقوف على املستوى الترابي للمدينة، الشيء 
الذي يتطلب مقاربة ناجعة وإصالحات لتوسيع الشوارع 
الرئيسية وسط املدينة لتسهيل حركة السير والجوالن، 
أبرز الشوارع مثل شارعي محمد الخامس  حيث تشهد 
الكرامة،  السالم،  شــوارع  جانب  إلى  امللكي،  والجيش 

من  استعمالها  بسبب  كبيرا  مروريا  اختناقا  واألطلس، 
األجرة  سيارات  أصحاب  سواء  السائقن،  جميع  طرف 
منها  العبور  يجعل  مما  الخاصة،  العربات  أصحاب  أو 

مستحيال في بعض األوقات.
النقل  مشاكل  تفاقم  مــن  تزيد  التي  املظاهر  ومــن 
على  املتجولن  الباعة  انتشار  املرورية،  واالختناقات 
عرقلة  في  يتسبب  مما  طرقية،  محاور  عــدة  مستوى 
املرور، الشيء الذي يتطلب تدخل جميع الجهات املعنية 
لتحرير الشوارع من العربات املجرورة وتنظيمها داخل 

أسواق نموذجية.
سوداء  نقاط  إلى  تحولت  فاس  شــوارع  من  فالعديد 
يسعى جميع سائقي سيارات األجرة وغيرهم، لتجنبها، 
والــزوار  السياح  وتوافد  الصيفية  العطلة  في  خاصة 
على املدينة، حيث يرى البعض أن الحل يكمن في إقامة 
وفتح شوارع  الشوارع،  وتوسيع  أرضية،  تحت  ممرات 
الكبرى مثل مدارة  املدارات  فرعية لتخفيف الضغط عن 

عن السمن، والعمالة والكرة األرضية.

األسبــوع

املتالشيات  وباعة  »الفراشة«  عشرات  وجد 
بـ»جوطية« سوق الصالحن القديمة، أنفسهم 
التجارية  املحالت  من  االستفادة  دائرة  خارج 
مؤخرا  تدشينه  تــم  الـــذي  الجديد  للسوق 
ملعاناة  حد  لوضع  ــك  وذل ملكية،  بتعليمات 
قرب  »الــدوار«  في  املتجولن  والباعة  التجار 

حي الشيخ املفضل.
على  املحلية  السلطات  أشــرفــت  وبعدما 
توزيع املحالت التجارية على أصحاب املحالت 
التجارية،  األنشطة  مختلف  في  القصديرية، 
أصبح باعة املتالشيات في »الجوطية« القديمة 
من  محرومن  شخصا،   60 عددهم  والبالغ 
ودون  مجهولة  السوق ألسباب  من  االستفادة 
مبررات واضحة من قبل سلطات العمالة، التي 
سبق أن توصلت بالئحة أسماء هؤالء الباعة، 
من ضمنهم أشخاص قضوا أزيد من 30 سنة 
و40 سنة في »الجوطية«، ومن بينهم من أخذ 

مكان والده لكنه وجد نفسه مطرودا.
حقنا  »من  أن  املتجولن  الباعة  أحد  وقال 
والجوطية،  ساعة  سوق  في  متجولن  كباعة 
السوق  في  وليس  املشروع،  من  نستفيد  أن 
الكاريان،  قــرب  الرحمة  حي  في  النموذجي 

نحن من الناس األوائل الذين كانوا يمارسون 
عشرات  منذ  الصالحن  ســوق  في  التجارة 
الشيخ  حي  إلى  السوق  انتقال  قبل  السنن 
لهذا  للزرق،  آخر  مصدر  لدينا  ليس  املفضل، 

نطالب بحقنا في االستفادة«.
املتالشيات  »تجار  أن  آخــر  شخص  وأكــد 
متواجدون في سوق الصالحن منذ 40 سنة، 
وتم  التجاري،  النشاط  هــذا  يمارسون  وهــم 
إحصاؤهم وتقديم الئحة أسمائهم إلى سلطات 

في  االستفادة  من  تمكينهم  أجل  من  العمالة 
بإقصائهم  فوجئوا  لكنهم  املــشــروع،  ــار  إط

وإلحاقهم بحي الرحمة وهي منطقة بعيدة«.
الصالحن  سوق  »جوطية«  باعة  ويطالب 
لهم  حلول  إيجاد  أجــل  من  امللكي  بالتدخل 
الصالحن  ســـوق  مــحــالت  ــن  م لــالســتــفــادة 
من  استفادوا  الذين  الطيور  تجار  غرار  على 
املشروع رغم أنهم لم يكونوا يملكون محالت 

تجارية به قبل اإلصالح.

فاس

الجديدة

األسبــوع

يشتكي زوار إقليم الجديدة من ظاهرة احتالل الشواطئ 
والذين  القانون  عن  الخارجن  األشخاص  بعض  قبل  من 
قاموا باالستيالء على امللك العمومي دون أي ترخيص من 
العمومية  الساحات  على  والترامي  البلدي،  املجلس  قبل 

وتحويلها إلى مواقف للسيارات بشكل فوضوي.
ويعيش شاطئ الحوزية فوضى وتسيبا ال نظير له من 
حيث  بـ»الحراس«،  أنفسهم  أسموا  ممن  مجموعة  طرف 
قاموا باحتالل فضاءاته العمومية وتحويلها إلى مواقف 
كما  الجماعي،  املجلس  قبل  من  ترخيص  دون  للسيارات 
يقومون بفرض إتاوات على املواطنن ومطالبتهم بتأدية 

مبالغ تتراوح ما بن 5 إلى 15 درهما بالقوة والتهديد.
املواطنن  مــن  العديد  دفــع  الــفــوضــوي  الــوضــع  هــذا 
عن  املحلية  السلطات  صمت  سبب  عن  للتساؤل  والزوار 
اليومي  واالبتزاز  الشاطئ  في  الحاصلة  الفوضى  هذه 
السلطة  أعــوان  أعن  أمــام  املواطنون  له  يتعرض  الــذي 
وبعلم املنتخبن، خاصة وأن املداخيل التي يجنيها هؤالء 
مبلغ  أي  على  الجماعة  خزينة  منها  تحصل  ال  الحراس 

يربط  للسيارات  موقف  ألي  كراء  عقد  وجود  عدم  ظل  في 
الحراس مع املجلس البلدي.

ومن املفروض أن تتدخل السلطات املحلية املتمثلة في 
هذه  من  املواطنن  لحماية  الدرك،  ومصالح  املنطقة  قائد 
امللك  على  الترامي  في  الحاصلة  والفوضى  االبــتــزازات 
القانوني،  اإلطــار  خــارج  أمــوال  واستخالص  العمومي 
خصوصا وأن الظاهرة امتدت إلى احتالل رمال الشاطئ 
من  تمكنوا  الذين  الشمسية  املظالت  أصحاب  قبل  من 
مساحة  وترك  بينهم،  فيما  العمومية  الفضاءات  تقسيم 
والشرطة  السلطات  غياب  في  للمواطنن  فقط  ضيقة 

اإلدارية التابعة للمجلس البلدي لتحرير امللك العام.

»احتالل« شاطئ الحوزية وفرض إتاوات 
المصطافـــين  عــلى 
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كواليس  جهوية

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

شراكة  اتفاقية  توقيع  الشرق  جهة  شهدت 
من  العديد  إنجاز  إلى  ترمي  الوالية،  بمقر 
املتعلقة  تلك  أهمها  واملــشــاريــع،  األوراش 
الصناعية  التحتية  البنيات  وبناء  بتأسيس 
الشرق،  جهة  وعماالت  أقاليم  مستوى  على 
ــر الــصــنــاعــة  ــ ــزور وزي ــ ــاض م ــ بــحــضــور ري
والتجارة، وعبد النبي بعيوي رئيس الجهة، 
أكد  حيث  االقتصاديني،  الفاعلني  من  وعــدد 
الوزير أن هذه االتفاقية من شأنها أن تجعل 
وقاطرة  متميزا،  صناعيا  قطبا  الشرق  جهة 

تتوفر  ملا  نظرا  والدولية،  العاملية  للتنمية 
عليه من مؤهالت ومميزات. 

ويحدد اإلطار العام لالتفاقية، إنجاز وبناء 
أقطاب صناعية متميزة في العديد من األقاليم 
 307 بحوالي  تقدر  إجمالية  مساحة  على 
مليون   712 قدرها  مالية  بتكلفة  هكتارات، 
درهم، وسيعمل على خلق مناصب شغل مهمة 

تقدر بأزيد من 8000 منصب شغل. 
من جهته، قال عبد النبي بعيوي، أن مجلس 
وتوفير  االستثمار  قطاع  يضع  الشرق  جهة 

أولوياته  الجهة ضمن  لشباب  مناصب شغل 
اليومية، مضيفا، أن املجلس وبتنسيق مع كل 
املصالح  مقدمتهم  وفي  واملتدخلني،  األطراف 
الوالئية، يسعى إلى تحقيق املبتغى والهدف 
على  التغلب  إلى  باألساس  الرامي  املنشود 
من  عدد  أكبر  جلب  خالل  من  البطالة  مشكل 
لها  سيكون  التي  للجهة،  االستثمار  فرص 
ميناء  مــشــروع  ــالق  إط بعد  ــر  زاه مستقبل 
الناظور الذي يعد من أهم املشاريع التنموية 

التي تعرفها الجهة. 

القانونية  العلوم  كلية  شهدت 
واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة 
بــوجــدة  األول  محمد  بــجــامــعــة 
ــات  ــالغ ــب ــا ب ــقـ ــرا، تـــراشـ ــ ــؤخ ــ م
الحقوق  كلية  عمادة  بني  كتابية 
إجــراء  تــاريــخ  حــول  وأساتذتها 
الربيعية  ــدورة  ــ الـ امــتــحــانــات 
 ،2022-2021 الجامعي  للموسم 
حيث شهدت حالة استثنائية غير 
األول،  محمد  بجامعة  مسبوقة 
ــذة  األســات مقاطعة  ــي  ف تمثلت 

الربيعية.  لالمتحانات 
وحسب بالغ صادر عن مجلس 
 18 تاريخ  تحديد  تم  فإنه  الكلية، 
ــمــوعــد إلجــراء  يــولــيــوز 2022 ك
الربيعية  ــدورة  ــ الـ امــتــحــانــات 
ممثلي  تــخــلــف  ــم  رغـ الــعــاديــة، 
فــي املجلس  األعــضــاء  األســاتــذة 
ــحــضــور لــلــمــرة الــثــانــيــة  عـــن ال

تمت  أنه  مضيفا،  التوالي،  على 
بمن  بالنيابة  العميد  قرار  تزكية 
األساتذة  دعوة  مع  تزامنا  حضر، 
األساتذة  لنقابة  املحلي  للمكتب 
هذا  تدخل  وبالفعل  التدخل،  إلى 
املطلق  الرفض  إلى  ودعا  األخير، 
بالنيابة،  العميد  المــتــحــانــات 
بقرار  لــإدارة  رسمي  إعــالم  دون 

املقاطعة أو اإلضراب. 
األساتذة  أعلن  أخرى،  من جهة 
وقت  في  لالمتحانات  املقاطعون 
لبرمجة  رفــضــهــم  عـــن  ســـابـــق، 
العميد  حددها  التي  االمتحانات 
قــرار  أن  مــعــتــبــريــن  بــالــنــيــابــة، 
برمجتها تم من جانب واحد ومن 
جهة غير مخول لها ذلك، وشددوا 
إلى مجلس  الرجوع  على ضرورة 
الكلية الجهة املخول لها باإلعالن 
عــن بــرمــجــة االمــتــحــانــات، وفــق 

تعبيرهم. 
ويشار إلى أنه أمام هذا الوضع 
االمــتــحــانــات  تبقى  املــتــشــنــج، 
في  مسمى  غير  أجل  إلى  معلقة 

ليبقى  بــوجــدة،  الــحــقــوق  كلية 
وال  أمرهم،  من  حيرة  في  الطلبة 
سيما الطلبة القادمني من مناطق 

ومدن بعيدة.

فشل محمد عزاوي، رئيس مجلس 
ــدة، يف ضـــمـــان الــنــصــاب  ــ جــمــاعــة وجــ
التوالي  على  الثانية  للمرة  القانوني 
ــان من  لـــلـــدورة االســتــثــنــائــيــة الـــتـــي كــ
املـــقـــرر عــقــدهــا بـــدايـــة هـــذا األســـبـــوع، 
ــلــــب أعــــضــــاء مــجــلــس  ــيـــث غـــــاب أغــ حـ
املدينة عن هذه الدورة، إذ لم يحضرها 
أغلبهم   ،61 16 عضوا من أصل  سوى 
مـــن حـــزب األصـــالـــة واملـــعـــاصـــرة، وهــو 
وتأجيلها  رفعها  إلى  الرئيس  دفع  ما 
إلى يوم اجلمعة املقبل، حيث ستعقد 
لزوما وفق القانون التنظيمي املتعلق 

باجلماعات مبن حضر. 
ــادت هــذه الــواقــعــة إلــى األذهــان  وأعـ
ــدورات يف واليـــة املجلس  ــ الـ مــجــريــات 
السابق، حيث كان يعقد أغلب دوراته 
ــن حـــضـــر حـــتـــى ســـمـــي بـــ»مــجــلــس  مبــ
مــن حــضــر«، عــلــى اعــتــبــار أن الرئيس 
السابق كان يفشل يف ضمان النصاب 
الـــقـــانـــونـــي لــعــقــد الــــــــدورات يف أولــــى 

جلساتها. 
أن حــــالــــة مــن  ــر،  ــ ــذكـ ــ ــالـ ــ بـ وجـــــديـــــر 
الــــغــــضــــب تـــــســـــود وســــــــط األغـــلـــبـــيـــة 
املسيرة، وبخاصة وسط أعضاء حزب 
لألحرار(،  الوطني  )التجمع  الرئيس 
يف  العشوائية  عنه  يقولون  ما  بسبب 
التسيير وتهميش األعضاء واالنفراد 

بالقرارات.

مزور يطلق مشاريع تنموية في الجهة الشرقية 

اشتوكة أيت باها

فوضى في كلية الحقوق بوجدة 

جماعات ترابية تتوفر على سدود وال يصلها الماء 
 األسبــوع

ــن الــجــمــاعــات  تــعــرف الــعــديــد م
اشتوكة  إلقليم  التابعة  الترابية 
في  كبيرا  خصاصا  بــاهــا  أيــت 
الذي جعل  املائية، الشيء  املوارد 
كبيرة  صعوبات  تواجه  الساكنة 

الصالحة  باملياه  التزود  أجل  من 
للشرب.

وتعالت بعض األصوات 
ــة  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ املـ

ــطــات  ــســل ــل ل
ــوزارة  ــ ــ والـ
الـــوصـــيـــة، 
بــــــوضــــــع 
حــــــلــــــول 

بني  الــعــادل  والــتــوزيــع  املــاء  لتوفير  عاجلة 
التي  خاصة  الترابية،  الجماعات  ساكنة 
أرضها  فــوق  ســدود  تواجد  تعرف 
تظل  لكنها  للمعالجة،  ومحطات 
خارج دائرة االستفادة منها، مما 
لتمكني هذه  عادلة  مقاربة  يتطلب 
الجماعات من حصتها من املوارد 

املائية الواقعة في منطقتها.
الحسني  وجه  السياق،  هذا  في 
سؤاال  املنطقة،  من  برملاني  أزوكــاغ 
البركة،  نزار  التجهيز واملاء  إلى وزير 
تعرفها  التي  الوضعية  أن  فيه  ــال  ق
ــة حــرجــة  ــي ــراب ــت ــاعــات ال ــجــم ال
ودقــيــقــة بــســبــب تــراجــع 
التي  املائية  الواردات 
في   85 بـ  انخفضت 
ضعف  بسبب  املائة 
املطرية  التساقطات 
وتــــراجــــع نــســبــة 

كلم  ألف   14 من  تقلصت مساحتها  التي  الثلوج 
املياه  أن  مضيفا  مربع،  كلم  آالف   5 إلى  مربع 
الجوفية تطرح بدورها مشكال كبيرا أمام تراجع 
ثالثة  إلى  مترين  بواقع  االستنزاف  نسبتها حد 

أمتار في السنة، وزيادة نسبة امللوحة.
ــود  ــن مـــدى وج ــدر ع ــص وتـــســـاءل ذات امل
الحكومة  قبل  من  ومستعمل  عملي  برنامج 
الجماعات  لساكنة  املائي  اإلنصاف  لتحقيق 
تحلية  ومحطات  السدود  توجد  التي  الترابية 
محطة  أن  موضحا  ترابها،  فوق  البحر  مياه 
أيت  اشتوكة  منطقة  في  املتواجدة  التحلية 
تزود  »إنشادن«،  جماعة  في  تقع  والتي  باها، 
تأمني  على  وتعمل  باملاء  املــجــاورة  األقاليم 
تحتضن  التي  الجماعة  لكن  املياه،  مصادر 
من  تستفيد  ال  املجاورة،  والجماعات  املشروع 
مياه املحطة، وأشار إلى أن السلطات اإلقليمية 
أثار  لتخفيف  بمجهودات  تقوم  والجماعات 

الخصاص املائي الذي يهدد املنطقة.

هل يتحول مجلس 
جماعة وجدة إلى 

»مجلس بمن حضر« ؟

تلــــكس

تشتكي ساكنة دوار »عين 
عتيق« بحي العكاري بالرباط، 

من إقصائها من حق االستفادة 
من السكن الالئق ضمن برنامج 

إعادة اإليواء في إطار »مدن 
بدون صفيح«، وتطالب بتدخل 

وزير الداخلية من أجل استعادة 
حقها في االستفادة من 

السكن، بعدما تعرضت لإلقصاء 
خالل اإلحصاء المتعلق بإعادة 

إسكان األسر القاطنة في 
الدوار سنة 2015.

مخاوف من اندالع حرائق في واحات النخيل بالراشيدية  الراشيدية

األسبــوع

إلقليم  التابعة  املناطق  تــعــرف 
تافياللت،  درعــة  وجهة  الراشيدية 
ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة 
لم تشهدها مناطق الجنوب الشرقي 
من قبل، مما أثار مخاوف الناس من 
اندالع الحرائق في واحات النخيل.

التابعة  املناطق  بعض  وتعرف 

ما  ــراوح  ــت ت ــرارة  حـ درجـــة  للجهة 
النهار،  في  درجــة   50 إلى   46 بني 
ــراء املــجــال  مــمــا جــعــل بــعــض خــب
موجة  تأثير  من  يــحــذرون  البيئي 
النخيل  واحــات  على  الحرارة  هذه 
بشكل  النيران  فيها  تشتعل  التي 
مصالح  على  يحتم  مما  مفاجئ 
التدخل  والسلطات  املدنية  الوقاية 

إلخمادها.
كبيرة  خطورة  الحرائق  وتشكل 
تعتبر  التي  الواحات  مستقبل  على 

ثروة وطنية نادرة، نظرا ملساهمتها 
بجهة  املحلي  االقتصاد  إنعاش  في 
درعة تافياللت وتوفير نشاط زراعي 
يتطلب  الذي  األمر  الساكنة،  لفائدة 
حمالت تحسيسية وتوعوية من قبل 
أجل  من  املدني  واملجتمع  السلطات 
الحقيقية  باألسباب  السكان  توعية 
الحد  وكيفية  الحرائق  حدوث  وراء 

منها.
من  جمعوية  فعاليات  وتطالب 
بفتح  الــراشــيــديــة،  إقليم  سلطات 

التي  األســبــاب  ملــعــرفــة  تحقيقات 
إلى  داعية  الحرائق،  هذه  وراء  تقف 
تحسيسية  إعالمية  بحمالت  القيام 
حث  أجل  من  التلفزية  القنوات  عبر 
التي  األسباب  تجنب  على  املواطنني 
تؤدي إلى اندالع الحرائق في واحات 

الجنوب الشرقي، وحتى الغابات.
فإن  اإلحصائيات،  بعض  وحسب 
عدد الحرائق التي وقعت في واحات 
الجنوب الشرقي منذ بداية الصيف 
إال  حريقا،  عشرين  بلغت  الحالي، 

تشكل  ذلك  ومع  محدودة  تظل  أنها 
في  الــواحــات  مستقبل  على  خطرا 

املنطقة.
ــذا الـــخـــصـــوص، أطــلــقــت  ــهـ وبـ
نداء  وإعالمية  جمعوية  فعاليات 
وعريضة موجهة إلى وزارة الفالحة 
لالهتمام  العمومية،  والسلطات 
بـــواحـــات الــنــخــيــل فـــي الــجــنــوب 
تعيش  الــتــي  للمملكة،  الــشــرقــي 
إدراجــهــا  بسبب  مــزريــة  وضــعــيــة 

ضمن مشروع »املخطط األخضر«.

البركة
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فكرة مدن حقوق اإلنسان 
إحدى  هي  التمدين  عملية 
في  املنتشرة  العاملية  الــظــواهــر 
حيث  والعشرين،  الحادي  القرن 
ــر مــن نصف  ــث يــعــيــش الــيــوم أك
حضرية،  مناطق  في  العالم  سكان 
املتوقع  من   ،2030 عام  وبحلول 
أن يرتفع هذا الرقم إلى 60 %، إذ 
يترافق التوسع الحضري السريع 
ــاء  ــور املــزيــد مــن األحــي مــع ظــه
األشخاص  عدد  ــادة  وزي الفقيرة، 
الذين يعيشون في ظروف محفوفة 
التفاوتات  ــاع  ــف وارت باملخاطر، 

خالل  مــن  لكن،  ــســاواة،  امل ــدم  وع االجتماعية 
وتعزيزها،  وحمايتها  اإلنسان  حقوق  احترام 
يمكن أن يتحول التمدين إلى عامل إيجابي، مما 

يساهم في تحسني حياة غالبية سكان العالم.
»مدن حقوق اإلنسان« الفرد في مركز  تضع 
املشاركة  في  سكانها  يساهم  بحيث  الصدارة، 
أن تؤثر  التي من شأنها  القرارات  في صناعة 
على حياتهم، ال سيما املستضعفني واملهمشني 
ألن  اإلنسان،  حقوق  مبادئ  وفق  وذلك  منهم، 
هي  بل  فقط،  إسمنتية  بــنــاءات  ليست  املــدن 
تتأثر  األســاس،  بالدرجة  إنسانية  فضاءات 
موضوعا  تكون  التي  والقرارات  بالسياسات 
يستحضروا  أن  القرار  صناع  على  لذلك،  لها، 
املبادئ  القرار،  اتخاذ  مستويات  مختلف  في 
ــان، من  ــسـ ــرى املــحــايــثــة لــحــقــوق اإلنـ ــب ــك ال
اإلنسانية،  الكرامة  وحفظ  املــســاواة،  قبيل 

واالستدامة البيئية.
اإلنــســان«  حــقــوق  »مـــدن  فــكــرة  لقد ظهرت 
مع  املاضي  القرن  من  التسعينات  أواخــر  في 
حركة  وهي  اإلنسان،  لحقوق  العاملية  الحركة 
الفاعلني  مــن  الكثير  وجــهــود  يقظة  تعكس 
على  اإلنساني  الــشــرط  لتحسني  والنشطاء 
املستوى املحلي، ذلك أن الهدف من التركيز على 

بالدرجة  يروم  املحلية  السياقات 
األولى تعزيز الحقوق االقتصادية 
ألنها  والثقافية،  واالجتماعية 
تــؤثــر عــلــى حــيــاة ســكــان املــدن، 
التمتع  على  قدرتهم  في  وتؤثر 
والسياسية،  املدنية  بالحقوق 
الحقوقيون  الــفــاعــلــون  ويــصــف 
االنسان«  حقوق  »مدن  والنشطاء 
الحضرية  الفضاءات  تلك  بأنها 
التي يشارك سكانها ومؤسساتها 
املحلية،  وسلطاتها  املنتخبة 
حقوق  ربط  في  املشترك  التفكير 

اإلنسان بحياتهم اليومية.
كما تم تعميق مفهوم »مدن حقوق اإلنسان« 
بكوريا  غوانغجو  بمدينة   2019 سنة  فــي 
أجل  من  »مدن  مبادرة  ضمن  وذلك  الجنوبية، 
حقوق اإلنسان«، إذ وصفت هذه املدن بكونها 
وسياسية  اجتماعية  وعملية  محليا  »مجتمعا 
في سياق محلي تلعب فيه حقوق اإلنسان دورا 
توجيهية«،  ومبادئ  قيما  باعتبارها  رئيسا 
في  أيضا  اإلنسان«  حقوق  »مدن  فكرة  وتأتي 
سياق جهود طويلة للدفاع عن حقوق اإلنسان 
وتعزيزها، ال سيما في سياق ارتفاع مستويات 
الالمركزية والحكم الذاتي في الكثير من بقاع 
املالية  األزمـــات  انتشار  عــن  فضال  الــعــالــم، 

واالقتصادية والتدهور البيئي املستمر.
وتعتبر مدينة غوانغجو الكورية مثاال رائعا 
فقد شرعت في  اإلنسان..  لترسيخ مدن حقوق 
تنفيذ مبادئ حقوق اإلنسان منذ عّدة سنوات، 
بما في ذلك تعيني أمني للمظالم يحقق في مظالم 
كما  اإلدارية،  الصلة بالعمليات  ذات  املواطنني 
لحقوق  ــالن  إع بــإصــدار  فيينا  مدينة  قامت 
مفوض  واليــة  وأنشأت  بها،  خــاص  اإلنسان 
اإلنسان  حقوق  من  وجعلت  اإلنسان،  لحقوق 
على  املحلية. عالوة  وقوانينها  أعمالها  محور 

البلجيكية،  نوف  ال  لوفان  مدينة  اعتمدت  ذلك، 
في  اإلنسان  لحقوق  العاملية  األجندة  ميثاق 
على  اإلنسان«  »حقوق  اسم  وأطلقت  املدينة، 
بعض شوارع ومعالم املدينة، ونظمت مهرجان 
بحقوق  النهوض  أجل  من  الحرية«  »أصــوات 

اإلنسان وتحسيس األطفال بقيمها.
والسياسات  القرارات  تعزير  في  التفكير  إن 
التي تطال املدن، بمبادئ حقوق اإلنسان، يأتي 
مختلف  في  التمدين  ظاهرة  ارتفاع  سياق  في 
املتحدة  األمــم  صندوق  فوفق  املعمور،  دول 
للسكان، سيعيش أكثر من نصف سكان العالم 
2030، وهو ما سيطرح  في املدن بحلول سنة 
ما  في  سيما  ال  اإلنسان،  على  كبيرة  تحديات 
والفقر،  واملجالية  االجتماعية  بالعدالة  يرتبط 
اإلنسان  حقوق  مبادئ  ترسيخ  يبقى  لذلك، 
االجتماعية،  الــفــوارق  مشكلة  ملعالجة  مهما 
فضاءات  باعتبارها  املــدن  في  النظر  ــادة  وإع
أمكنة  وليس  والتمكني،  واالندماج  للمساواة 

للفقر والالعدالة والتدهور البيئي.
اإلنسان  حقوق  تعد  سبق،  مــا  على  بناء 
الحضري  بالتوسع  للنهوض  مهمة  أرضية 
املستدام وتطويره، وهذا يتطلب عملية شاملة 
تعزز املساواة وتكافح التمييز بجميع أشكاله، 
من  تعمل  مدن  من  واملجتمعات  األفراد  وتمكن 
أمام  الفرص  لتكافؤ  كفضاءات  اإلنسان  أجل 
في  يعيشوا  أن  للناس  يمكن  بحيث  الجميع، 
حقوق  »مــدن  على  لذلك،  وكرامة،  وســالم  أمن 
ــادئ املــســاواة  اإلنـــســـان« أن تــقــوم عــلــى مــب
باعتبارها  واملساءلة  والشفافية  واملشاركة 
وصنع  اتخاذ  لعملية  ومؤطرة  موجهة  مبادئ 
القرار املحلي، وذلك من أجل اعتماد سياسات 
والعمل  املــنــافــســة،  ال  الــتــعــاون  على  قائمة 
املصلحة  ال  العامة  املصلحة  أجــل  مــن  معا 
الشخصية، ومعالجة األسباب الجذرية للعنف 

واالضطرابات االجتماعية. 

الفرق بين الواقع ومعطيات بنك المغرب

األيــام  هــذه  تناسلت  الضالة  الكالب 
تراها  املركز،  بلدة تغازوت  وتكاثرت في 
تتمشى فرادى ومثنى وجماعات.. وكالب 
أخرى تراها مستلقية وسط الساحة)...( 
أو قريبا من مقر الجماعة تنتظر أكياسا 
بحثا  بـ»نهشها«  تقوم  كي  بالستيكية 
يعكر  أو  يزعجها  أحــد  ال  تأكله..  عما 
صفو مزاجها، فحقوق الكالب طغت على 
حقوق البشر.. وأعضاء املجلس القروي 
ليسوا معنيني  أو  »نيام«  يبدون وكأنهم 
األطفال  حيوات  أن  رغم  الشأن..  بهذا 
في  مهددة  باتت  خاص،  بشكل  الصغار 

أي لحظة.

هل هي حقوق 
؟ الكــــــــــــالب 

املودن حميد

محمد ضريف

عجز  بــالدنــا  فــي  امليزانية  عــجــز 
ما  خاصة  املوارد،  قلة  بسبب  هيكلي، 
وارتفاع  الجبائية  بالعائدات  يتعلق 
ــور، نــفــقــات  ــ ــ ــة األج ــل ــفــقــات )كــت ــن ال
رغم  املــقــاصــة(  تكاليف  االستثمار، 
الدعم  رفع  بعد  التكاليف  تقليص هذه 
أن  ولو  األساسية،  املــواد  بعض  على 
اليوم  يصطدم  التكاليف  هذه  تراجع 
السوق  تعرفها  التي  التضخم  بحالة 
من  بالرغم  الطاقية  للمواد  العاملية 
االرتفاع الطفيف في عائدات الضرائب 
بفضل التضخم وبفضل املجهود الذي 
مجال  فــي  الــوصــي  القطاع  بــه  يقوم 
هل  األسئلة:  تطرح  وهنا  التحصيل، 
اتخاذ  في  تسرعت  السابقة  الحكومة 
لم  أنها  أم  املــواد،  بعض  تحرير  قرار 
أن  وبما  املناسب؟  الوقت  في  تتخذه 
األسعار هي في ارتفاع منذ اتخاذ ذلك 
القرار، أال يعتبر هذا سوء تدبير للمال 
وهل  تقدير؟  األقل سوء  على  أو  العام 
أجري أي تقييم للوقوف على حصيلة 
اعتماد هذا النظام؟ وهل هناك وسائل 
ــر نــجــاعــة غير  ــث ــرى أك وآلـــيـــات أخــ

التحرير؟
والــدراســة،  للتحليل  أسئلة  كلها 
الفترة  اليوم  نتجاوز  لم  أننا  وأعتقد 
2022 ستكون صعبة  العصيبة وسنة 
على  األصعب  السنة  بل ستكون  جدا، 
تكاليف  ارتفاع  اعتبار  على  اإلطــالق 
التجاري،  املــيــزان  وعــجــز  املــقــاصــة، 
وخصاص  الجاري،  الحساب  وعجز 

حاد في االحتياطات الخارجية.
ــطــلــب  ــي ال ــ ــاض ف ــفـ ــخـ ــاك انـ ــنـ هـ
ــو انــخــفــاض  ــ ــروض، وه ــ ــق ــ ــى ال ــل ع
بالنشاط  يضر  كما  بالبنوك  يضر 
فوائد  توزع  البنوك  ألن  االقتصادي، 
دون أن تحصل في املقابل على أخرى، 
فائدة  بمعدالت  ــقــروض  ال تـــوزع  أو 

أو  الخطورة  تكمن  وهنا  منخفضة، 
املجازفة، يضاف إلى ذلك ارتفاع معدل 
الصعوبات  بسبب  املعلقة  القروض 
القطاعات، خاصة  تعرفها بعض  التي 
وكــذا  التصدير،  نحو  املوجهة  تلك 
العائالت وعجزهم  بسبب تعثر بعض 
تجميد  كثيرة:  ألسباب  التسديد  عن 
األجور، ارتفاع األسعار، إغالق بعض 
يأتي  من  العمال..  وتسريح  املقاوالت 
نسبة  على  باإلبقاء  املغرب  بنك  قرار 
مستواها  فــي  ــزامــي  اإلل االحتياطي 
الرئيسي  الفائدة  بمعدل  واالحتفاظ 
هدف  مع  انسجاما  وذلك   ،%  1.5 في 
استقرار األسعار على املديني القصير 
توفير  هــو  الــهــدف  إذن،  واملــتــوســط. 
املتوفرة  املعطيات  أن  علما  السيولة، 
إمكانية  إلــى  تشير  املغرب  بنك  لــدى 
املوجه  البنكي، وخاصة  االئتمان  نمو 
خالل  االقــتــصــادي  النشاط  لتمويل 
السيولة  هــذه  لــكــن،  املقبلة،  السنة 
املالية  املضاربة  إلــى  تدفع  أال  يجب 
أن  املــغــرب  بنك  وعــلــى  والــعــقــاريــة، 
هذه  ستأخذها  التي  الوجهات  يتتبع 
السيولة، التي يجب أن تخصص كذلك 
لتمويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
حسب معايير وشروط شفافة ومحفزة.
ماذا عن صندوق  أخرى،  ومن جهة 
املغرب  بنك  والي  به  وعد  الذي  الدعم 
في لقاءات سابقة؟ وهو صندوق لدعم 
قروض  منح  على  وتشجيعها  البنوك 
ــن دون  مــضــمــونــة وطــويــلــة األمـــد م
العقاري  لإلنعاش  املوجهة  القروض 
الذي  الصندوق  فهذا  الحرة،  وللمهن 
لم ير النور بعد ومن املنتظر أن يمول 
من طرف كل من الحكومة وبنك املغرب 
ــدوق ضــمــان الــودائــع وبــنــوك  وصــن

عاملية، وخاصة البنك الدولي.
فــمــن مــســؤولــيــة بــنــك املــغــرب 

السهر على استقرار األسعار، ومراقبة 
التضخم  األقــل  )على  التضخم  حالة 
املغرب  بنك  يحتفظ  وحني  النقدي(، 
رئيسي،  فائدة  كمعدل   %  1.5 بنسبة 
يرى  الجميع،  يــراه  ال  مــا  يــرى  فهو 
تضخمية  ضغوط  أية  هناك  ليس  بأن 
الطبيعة  ذات  األقـــل  عــلــى  كــبــيــرة، 
ناتج  آخر  تضخما  هناك  ألن  النقدية، 
حالة  وعن  اإلنتاج  تكاليف  ارتفاع  عن 
العاملية(،  والسوق  والطلب  العرض 
وتيرة  استقرار  يضمن  القرار  وبذلك 
نمو  ــرة  ــي ووت الــنــقــديــة  الكتلة  نــمــو 
على  إيجابا  ينعكس  مما  الــقــروض، 
دائما  ليس  ولكن  التضخم،  مستوى 
في  التضخم  ألن  النمو،  مستوى  على 
ودافعا  إيجابيا  يكون  األحيان  بعض 
لألسعار  العام  االرتــفــاع  ألن  للنمو، 
ــرفــع مــن الــطــاقــات  ــؤدي إلــى ال ــد يـ ق
كما  الشغل،  فرص  ويخلق  اإلنتاجية، 
إضافية،  مداخيل  إنتاج  إلــى  ــؤدى  ي
وترتفع  كذلك،  يرتفع  العام  والطلب 
معه وتيرة النشاط االقتصادي ونسبة 

النمو االقتصادي.
التضخم،  من  تخشى  البنوك  لكن 
يعنيه  مــمــا  يــعــنــي  الــتــضــخــم  ألن 
على  الطلب  وفي  االدخــار  في  نقص 

الــقــروض، وفــي مــعــدالت الــفــائــدة، 
السيولة،  يأتي خطر نقص  هنا  ومن 
زالت  ال  التضخم  نسب  املغرب،  وفي 
العديد  مع  مقارنة  اآلن  لحد  مقبولة 
في  ــه  أن يعني  ال  الـــدول، وهــذا  مــن 
السنوات القادمة ستبقى الحالة كما 
مستويات  على  يتوقف  فاألمر  هي، 
خاصة  العاملية،  السوق  في  األسعار 
والطاقية،  ــة  ــي األول املـــواد  أســعــار 
صندوق  إصالح  على  كذلك  ويتوقف 
وباستقرار  بالدعم  وعالقته  املقاصة 
الحكومة  ستختار  وهنا  األســعــار، 
امليزانية،  فــي  العجز  أو  التضخم 
وسيؤدي  التضخم،  ينخفض  وقــد 
والحكومة  العجز،  تفاقم  إلــى  ذلــك 
إما أن تتحمل الضغط التضخمي أو 
يتحمله املواطن، وهنا تكمن املفارقة، 
كذلك  مرتبط  التضخم  في  فالتحكم 
هذا  واستقرار  الدرهم،  صرف  بسعر 
السعر مقابل األورو والدوالر )80 % 

باألورو وحوالي 20 % بالدوالر(.
يساهم  الدرهم  سعر  استقرار  إن 
كذلك في تقليص الضغط التضخمي، 
في  هناك  ليس  الجميع،  يعلم  وكما 
سعر  تحديد  في  كاملة  حرية  املغرب 
مباشر  غير  تقنني  بل  الدرهم،  صرف 
فالسعر  تأطير،  هناك  األقــل  على  أو 
والطلب  ــرض  ــع ال حــســب  يــحــدد  ال 
ــكــن، هــل نــحــن الــيــوم  الــتــلــقــائــي، ل
مستعدون لتحرير سعر صرف الدرهم 
تحريرا حقيقيا من دون أن يؤثر ذلك 
املاكرو-اقتصادية،  التوازنات  على 
التجاري  امليزان  في  التوازن  خاصة 
والحساب الجاري؟ سؤال يحتاج إلى 
جواب من الحكومة، ألن أي ارتفاع في 
انخفاض  يعني  الدرهم  صرف  سعر 
ــصــادرات،  ال وغـــالء  الــــواردات  ثمن 
للدولة  الدولية  بالتنافسية  يضر  مما 

التجاري  العجز  ويفاقم  واملقاوالت، 
ــؤدي إلــى  وعــجــز املــيــزانــيــة، مــمــا يـ
إلى  وبالتالي  التمويل،  إلى  الحاجة 
وتبقى  الخارجية،  املديونية  تفاقم 
سعر  الرتــفــاع  الــوحــيــدة  اإليجابية 
هي  الدولية،  العمالت  مقابل  الصرف 

انخفاض نسبة التضخم. 
يستقر  أن  ــرب  ــغ امل بــنــك  يــتــوقــع 
الصعبة  الــعــمــلــة  ــن  م االحــتــيــاطــي 
أن  بمعنى  ــر،  أشــه  4 ــي  حــوال ــي  ف
املغرب  لبنك  الخارجية  املــوجــودات 
تمثل 4 أشهر من الواردات من السلع 
اإلجـــراءات  هي  ما  لكن  والخدمات، 
اآلن  لحد  الحكومة  بها  قامت  التي 
من  االحتياطي  هذا  لتحسني وضعية 
التي  الوسيلة  غير  الصعبة  العملة 
وترهن  للدولة  السيادي  القرار  ترهن 
وهي  القادمة،  األجيال  مستقبل  كذلك 
الوسيلة  )وهي  الخارجي  االقتراض 
الدين  أن  علما  والسهلة(،  التقليدية 
املغرب  في  اليوم  يقارب  الخارجي 
70 % من الناتج الداخلي اإلجمالي، 
يمكن  نسبة  أقصى  باملناسبة  وهــي 
املغرب  يبقى  حتى  إليها،  الوصول 
ويبقى  وباملصداقية  بالثقة  يحظى 
مع  وخاصة  الدولية،  اللتزاماته  وفيا 

صندوق النقد الدولي؟
اقتصادية  ظرفية  هناك  صحيح 
بالدنا:  منها  تمر  جدا  صعبة  ومالية 
املــقــاوالت،  تنافسية  ضعف  بطالة، 
تراجع  الــعــدالــة،  منظومة  فــي  ــة  أزم
الصحة...  قطاع  وفــي  التعليم،  في 
قليل  وفعل  كثير  كالم  هناك  باملقابل، 
لذلك،  األزمة،  تدبير  في  الحكامة  عن 
أن تحكمه  األوضاع يجب  فتشخيص 
الحقيقة  وقول  والعلمية  املوضوعية 
البالد  مصلحة  فيه  ملا  كانت  كيفما 

والعباد.

د. رضوان زهرو

2خطاب األزمة

انتهى
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من  العديد  في  لإلهمال  تتعرض  التي  العمومية  والفضاءات  المنشآت  من  البلدية  المسابح  تعتبر 
الجماعات الترابية، أو تظل حكرا على طبقة معينة، وذلك بسبب األثمنة التي تكون فوق القدرة الشرائية 
للمواطنين، وخاصة األسر محدودة الدخل والتي تسعى الستفادة أطفالها من هذه المرافق في ظل 

ارتفاع درجات الحرارة التي تعرفها العديد من المدن.

ــح  ــابـ ــسـ ــن املـ ــ ــات مـ ــ ــئـ ــ املـ
املدن  من  العديد  في  البلدية 
مغلقة  الترابية  والجماعات 
فشل  بسبب  ســنــوات،  مــنــذ 
املجالس املنتخبة في تدبيرها 
وكرائها أو تفويتها لجمعيات 
محلية لإلشراف عليها وإعادة 
إحيائها، مما يحرم اآلالف من 
االستفادة  من  الفقيرة  األســر 
في  العمومية  املرافق  هذه  من 
الصيف،  حــرارة  ارتــفــاع  ظــل 
للترفيه  فـــضـــاءات  وغــيــاب 
الــقــريــة، وقد  أو  املــديــنــة  فــي 
التي  املسابح  بعض  شهدت 
مدن  في  مؤخرا  افتتاحها  تم 
فـــاس، مــكــنــاس، بــنــي مــال، 
إقباال كبيرا لألطفال والشباب 
فرصة  ــن  ع يــبــحــثــون  ــن  ــذي ال

للترفيه.
ــجــمــاعــات  ــن ال الـــعـــديـــد مـ
الترابية واملجالس عجزت عن 
التابعة  املسابح  أبــواب  فتح 
ــصــل الــصــيــف  ــال ف ــ ــا خ ــه ل
التساؤل  يطرح  مما  الحالي، 
بعضها  »فشل«  أسباب  حول 
خال  املرافق  هذه  تدبير  في 
وأن  سيما  ال  الحالية،  السنة 
هذه املرافق كلفت موارد مالية 

أن  إال  تشييدها،  خال  مهمة 
مفهوم  غير  إغاقها  استمرار 
أخرى  مجالس  نجاح  ظل  في 
في إعادة فتح املسابح البلدية 
بشراكة مع القطاع الخاص أو 

وزارة الشباب.
ــاق، قــال  ــيـ ــسـ فـــي هــــذا الـ
ملسبح  سابق  مسير  عبيس، 
املسابح  تدبير  أن  عمومي، 
ــرف بــعــض الــصــعــوبــات  ــع ي
بسبب  الحالية،  الفترة  خال 
ــاء وتــراجــع منسوب  امل ــة  أزم
يضع  مما  املــائــيــة،  الــفــرشــة 
املــجــالــس والــجــمــاعــات أمــام 
إلى  إضافة  متعددة،  إكراهات 
البشرية وغياب  املوارد  غياب 
بعض  أن  مضيفا  الصيانة، 

كــراء  إلــى  تلجأ  الــجــمــاعــات 
لتفادي  لها  التابعة  املسابح 
املالية  والتكاليف  املصاريف 
هذه  تتطلبها  التي  الباهظة 

املرافق العمومية.
أن  املــصــدر،  نفس  وأوضــح 
تعيشها  التي  املائية  ــة  األزم
ــاطــق تــزيــد  ــن ــد مــن امل ــعــدي ال
املسابح  وضعية  تفاقم  مــن 
التي تتطلب عملية  العمومية، 
الصيانة والتنظيف والتجهيز 
واملحركات حتى تكون جاهزة 
والشباب،  األطفال  الستقبال 
التذاكر  أثمنة  أن  إلى  مشيرا 
ــس  ــجــال ــا امل ــي تــضــعــه ــتـ الـ
العموم ال توازي  أمام  البلدية 
لها  تخضع  التي  املصاريف 

محددة،  معايير  وفق  املسابح 
ــس  ــجــال امل بــعــض  أن  كــمــا 
املسابح  هذه  تفوت  أصبحت 
التنمية  شركات  إلى  البلدية 
املحلية بتنسيق مع السلطات، 
قصد  الشباب  وزارة  إلــى  أو 
وتدبيرها  تسييرها  حسن 
من  العديد  لكون  السنة،  طيلة 
األطر  على  تتوفر  ال  املجالس 
هذه  على  لــإلشــراف  التقنية 

املسابح.
من جانبه، قال لوكيلي زهير، 
املسابح  أن  مستشار جماعي، 
البلدية فضاءات مهمة للترفيه 
واألطفال  للمواطنني  بالنسبة 
ــي ظــل ارتــفــاع  خــصــوصــا، ف
ــرارة، خــاصــة  ــ ــح ــ ــات ال ــ درجـ

ــدن غــيــر الــشــاطــئــيــة،  ــ ــي امل ف
على  خصاصا  تعرف  والتي 
والفضاءات  املرافق  مستوى 
فتح  أن  معتبرا  الترفيهية، 
العموم  هذه املسابح في وجه 
فصل  خــال  ضرورية  مسألة 
يكمن  املشكل  لكن  الصيف، 
لدى  املالية  املــوارد  غياب  في 
وإعــادة  لصيانة  الجماعات 

تشغيل املسابح من جديد.
فإن  املــصــدر،  ذات  وحسب 
في  البلدية  املــســابــح  غــيــاب 
الترابية  الــجــمــاعــات  بعض 
ــع بــاألطــفــال  ــدف ــة، ي ــي ــائ ــن وال
في  والسباحة  املجازفة  إلــى 
الوديان  مثل  خطيرة  أماكن 
ــبــحــيــرات، أو  والـــســـدود وال
مما  صالحة،  غير  مــيــاه  فــي 
يتسبب في حدوث حاالت غرق 
للعديد من القاصرين الذين ال 
يبالون بخطورة هذه األماكن، 
تعمل  أن  ضرورة  على  مؤكدا 
على  ــتــرابــيــة  ال الــجــمــاعــات 
العمومية  املسابح  هذه  توفير 
إليها  الولوج  عملية  وتسهل 
التي  الغرق  حــوادث  لتفادي 

الصغار  لألطفال  تحصل 
في األودية.

المسابح البلدية.. نموذج لتجارب فاشلة

خالد الــغازي إعــداد :

تفتقر العديد من الجماعات الترابية إلى األطر الالزمة لإلشراف 
ىلع املرافق واملنشآت التابعة لها، مما يدفعها إلى تفويت 

املسابح واملالعب إلى شركات خاصة أو جمعيات، لكن يف الكثير 
من األحيان تلجأ هذه املجالس إلى خيار اإلغالق، وبالتالي، حرمان 

املواطنين من االستفادة من هذه الفضاءات الترفيهية.
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ضعف التسيير 
والموارد البشرية

الجماعات  من  العديد  تفتقر 
ــى األطـــر الــازمــة  الــتــرابــيــة إل
لإلشراف على املرافق واملنشآت 
إلى  يدفعها  مما  لها،  التابعة 
إلى  واملاعب  املسابح  تفويت 
جمعيات،  أو  خاصة  شــركــات 
لكن في الكثير من األحيان تلجأ 
هذه املجالس إلى خيار اإلغاق، 
وبالتالي، حرمان املواطنني من 
الفضاءات  هذه  من  االستفادة 

الترفيهية.
في هذا الصدد، يؤكد لوكيلي، 
أن الجماعات الترابية بإمكانها 
أو  الــكــراء  عملية  إلــى  اللجوء 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة شــراكــة مع 
جمعيات  أو  خــاصــة،  شــركــات 
فتح  إلعــادة  ورياضية،  ثقافية 
الراغبني  أمـــام  املسابح  هــذه 
منها، وذلك وفق  االستفادة  في 
مضبوطة  ومــعــايــيــر  ــروط  شــ
ودفتر تحمات يحدد الواجبات 
وطرق التسيير حتى يتم تدبير 
الصحيح  بالشكل  املرفق  هــذا 
واملساهمة في خلق فرص شغل 

وفضاءات للترفيه.
ــرى يــوســف،  ــه، يـ ــب مــن جــان
إشكالية  أن  جماعي،  موظف 
تدبير املسابح البلدية تكمن في 
والتسييري،  التدبيري  الجانب 
تتوفر  ال  الجماعات  أن  حيث 
الكافية  البشرية  ــوارد  امل على 
هــذه  تسيير  عــلــى  لـــإلشـــراف 
من  العديد  أن  حيث  املــرافــق، 
على  إحالتهم  تتم  املــوظــفــني 
التقاعد دون تعويضهم بآخرين 
املرافق  تدبير  على  لــإلشــراف 

مشيرا  املسابح،  أو  الجماعية 
إلى أن الجماعات أمام إكراهات 
ــذه املــرافــق،  لــفــتــح أبــــواب هـ
املتعلقة  اإلجـــراءات  بينها  من 
بصفقة الكراء التي تتطلب مدة 
شهر، أو اإلشراف املباشر عبر 
االستعانة بأطر الجماعة، وهذا 

ما ال تتوفر عليه.

مسابح مغلقة..
  

 - سليمان  بن  مدينة  تتوفر 
مثا - على ثاثة مسابح تابعة 
الساكنة  لكن  البلدي،  للمجلس 
منها  االستفادة  من  محرومة 
بسبب فشل املجلس في تسيير 
السنوات  خال  املسابح  هذه 
املــاضــيــة، وعـــدم قــدرتــه على 
أبوابها  وفتح  أمورها  تدبير 
أمام الساكنة، رغم أنها تتوفر 
مهمة  استيعابية  طاقة  على 
فضاء  تــوفــيــر  عــلــى  ــادرة  ــ وقـ

ترفيهي ألبناء املدينة.
ومن أهم املسابح التي تتوفر 

مسبح  ســلــيــمــان،  ــن  ب عليها 
املركز السوسيو-رياضي بحي 
لــامــريــم، واملــســبــح األوملــبــي 
واملسبح  املغطاة،  القاعة  قرب 
ــرب الــبــاشــويــة، إال  الــبــلــدي ق
ال  املدينة  وأطــفــال  شباب  أن 
يجدون أمامهم سوى االنتظار 
املدن  مسابح  إلــى  التنقل  أو 
أو  املنصورية  فــي  املــجــاورة 
فرصة  عــن  للبحث  بوزنيقة، 
لاستجمام، ألن املسبح البلدي 
عدة سنوات  منذ  مغلقا  زال  ال 
التي  املــيــزانــيــة  ــن  م بــالــرغــم 
من  اإلقليمي  املجلس  صرفها 
وافتتاحه  تهيئته  إعــادة  أجل 
بطء  لكن  الــعــمــوم،  وجــه  فــي 
املشروع  مــع  املجلس  تفاعل 
في  تتأخر  تدبيره  جعل صفقة 

تتكفل  لشركة  كــرائــه  انتظار 
باإلشراف عليه.

على  فــتــتــوفــر  وزان،  أمـــا 
املتنفس  يعتبر  وحيد  مسبح 
لساكنة  بالنسبة  الرئيسي 
فصل  فــي  خصوصا  املــديــنــة، 
اإلقبال  يكثر  ــذي  ال الصيف، 
لــشــروط  يفتقد  لكنه  عــلــيــه، 
والــجــودة  والسامة  الصحة 
بالنسبة  ــة  ــي غــال ــه  ــت ــن ــم وأث
في  بنشطاء  دفع  مما  لألطفال، 
االجتماعي،  التواصل  مواقع 
إلى املطالبة ببناء مسبح كبير 
ويجنب  الجميع،  يستوعب 
األطفال والشباب خطر التوجه 
إلـــى الـــوديـــان والــبــحــيــرات 
التي  األمــاكــن  أو  والسقايات 

تشكل خطرا على حياتهم.
ويــعــيــش املــســبــح الــبــلــدي 
مزرية  حالة  بــوجــدة  الوحيد 
طاله  ــذي  الـ ــال  ــم اإله نتيجة 
ــا ظل  ــدم ــع ــذ ســـنـــوات، ب ــن م
للساكنة  الــوحــيــد  املــتــنــفــس 
التي  األسر  وخاصة  الوجدية، 
ال تستطيع حجز مكان لها في 
التابعة  أو  الخاصة  املسابح 

بسبب  السياحية  للفضاءات 
20 درهما،  األثمنة التي تفوق 
بإغاق  الجميع  فوجئ  بحيث 
دون   2019 سنة  فــي  املسبح 
تقف  التي  األســبــاب  توضيح 
يعتقد  بينما  القرار،  ذلك  وراء 
إلى  يعود  السبب  أن  البعض 
يربط  الذي  الكراء  عقد  انتهاء 
الجماعة الحضرية مع الشركة 

املشرفة عليه.
شباب  يتساءل  الناظور،  في 
ــخ افــتــتــاح  ــاري ــن ت املــديــنــة ع
ــدي الــــذي ظل  ــل ــب املــســبــح ال
وجه  في  7 سنوات  ملدة  مغلقا 
تم  التي  املــدة  وهــي  الجميع، 
فيها بناء هذا الفضاء، ما يعني 
العموم  وجه  في  يفتح  لم  أنه 
تدشينه،  مــنــذ  ــخــواص  ال أو 

خاصة وأنه مجهز وال تنقصه 
األوســاخ  تنقية  عملية  ســوى 
مهما  تــركــه  عـــن  ــاتــجــة  ــن ال
دفع  مما  السنوات،  هذه  طيلة 
الشبابية  الفعاليات  ببعض 
املرفق  هذا  بفتح  املطالبة  إلى 
املدينة  وأن  خاصة  العمومي، 
قبل  مــن  كبيرا  إقــبــاال  تــعــرف 
الجالية املقيمة بالخارج خال 
تفتقد  لكنها  الصيف،  فصل 

للمسابح الخاصة.

غياب المراقبة

ــح الــبــلــديــة  ــاب ــس ــعــض امل ب
ــد من  ــدي ــع املـــوجـــودة فـــي ال
أو  اإلنقاذ  لرجال  تفتقد  املدن 
للحراسة، مما يجعل السباحة 
فيها مجازفة بالنسبة لألطفال 
السباحة،  يتقنون  ال  الــذيــن 
عاتق  على  املسؤولية  ويضع 
املجالس املنتخبة التي تشرف 
أو  املــرافــق  ــذه  ه تدبير  على 

الشركات املكلفة.

الفاعلني  بعض  ــرى  ي لــهــذا 
املــســابــح  أن  ــجــمــعــويــني،  ال
للشروط  تخضع  ال  البلدية 
واملطلوبة  املحددة،  واملعايير 
فيما يتعلق بالنظافة والشروط 
ــة املــيــاه،  ــاف ــظ الــصــحــيــة ون
من  الكافي  العدد  وتخصيص 
املنقذين واألطر ملراقبة األطفال 
بعض  أن  بحيث  والــشــبــاب، 
تلتزم  فقط من  القليلة  املسابح 
بالشروط املطلوبة، بينما تظل 
الجماعات  من  العديد  مسابح 
خارج الشروط الصحية بسبب 
في  يؤدي  مما  املراقبة،  غياب 

النهاية إلى إغاقها.
البلدي  املسبح  شهد  وقــد 
األسبوع  خال  زاكــورة  ملدينة 
في  لطفل  غــرق  حالة  الجاري 

النيابة  جــعــل  مــمــا   ،14 ســن 
في  تحقيق  فتح  تقرر  العامة 
الطفل  تعرض  بعدما  الحادثة، 
البلدي  املسبح  داخــل  للغرق 
دون أن ينتبه إليه أحد، قبل أن 
تظهر جثته وسط مياه املسبح 

وسط ذهول األطفال والزوار.

تكاليف مهمة 

الواقع  الــربــاط  مسبح  يعد 
من  املنصور  يعقوب  بمقاطعة 
الصعيد  على  املسابح  أكبر 
مساحة  على  يمتد  اإلفريقي، 
ويتوفر  مــربــع  متر  ألــف   17
مختلفة  مسابح  أربــعــة  على 
ملختلف  مخصصة  األحــجــام 
جانب  إلــى  العمرية،  الفئات 
للمابس  ومستودعات  مرافق 
الغذائية  املواد  لبيع  ومحات 
والدراجات،  للسيارات  ومرآب 
حيث يلقى إقباال كبيرا من قبل 
األخرى،  واملدن  الرباط  ساكنة 
االستراتيجي  موقعه  بفضل 
ــع بـــمـــحـــاذاة الــبــحــر،  ــواقـ الـ
في  التي  املناسبة  واألثــمــنــة 

متناول جميع األسر.
فـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول 
املسبح،  إدارة  فــي  مــســؤول 
ميزانية  تتطلب  املسابح  أن 
أجل  من  باهظة  وتكلفة  مهمة 
املعدات  وصيانة  املاء  معالجة 
بها،  يشتغل  التي  واألجــهــزة 
الحراسة  توفير  إلى  باإلضافة 
ــم عــمــلــيــة الـــدخـــول  ــظــي ــن وت
والــخــروج واملــراقــبــة، ورجــال 
ــال  ــة األطــف ــب ــراق ــاذ، وم ــقـ اإلنـ
الصغار، مشيرا إلى أن املسبح 
 8 إلى  7 آالف  يستقبل ما بني 
ويوفر  يوميا  شخص  آالف 
الثقافي  للتنشيط  فــضــاءات 
لفائدة  واملسابقات  والرياضي 
التي  األطــر  خال  من  األطفال 

تشرف عليه.
املـــســـؤول  ذات  ــف  ــضــي وي
الــربــاط  مسبح  أن  اإلداري، 
بالنسبة  مهما  فــضــاء  يــوفــر 
العاصمة  في  القاطنة  لألسر 
والنواحي، والتي لديها 3 أو 5 
أطفال وال تستطيع السفر إلى 
إلى  تلجأ  لهذا  أخــرى،  مدينة 
أبنائها  لتمكني  الكبير  املسبح 
يوم  وقــضــاء  االستجمام  مــن 
ظــروف  فــي  املسبح  فــي  كامل 
أمنية  حراسة  تحت  مناسبة 
إلى  مشيرا  متنوعة،  وأنشطة 
قبلة ألطفال  أصبح  املسبح  أن 
املخيمات الذين يأتون من مدن 

بعيدة للترفيه والسباحة.
فإن  ــصــدر،  امل ذات  وحــســب 
بالعاصمة  الــكــبــيــر  املــســبــح 
ومهم  ناجح  مــشــروع  الــربــاط 
مدن  في  تجربته  تعميم  ويجب 
فتح  فــي  يساهم  ــه  ألن أخـــرى، 
فضاءات لألطفال، وفي متناول 
جميع األسر من جميع الطبقات 
االجتماعية من الناحية املادية، 
األسر  لتمكني  فضاء  أنــه  كما 
في  العطلة  قضاء  من  الفقيرة 

ظروف مناسبة.

بعض املسابح 
البلدية املوجودة 

يف العديد من 
املدن تفتقد لرجال 
اإلنقاذ أو للحراسة، 
مما يجعل السباحة 

فيها مجازفة بالنسبة 
لألطفال الذين ال 

يتقنون السباحة، 
مما يضع املسؤولية 
ىلع عاتق املجالس 

املنتخبة التي تشرف 
ىلع تدبير هذه 

املرافق أو الشركات 
املكلفة.

غياب املسابح البلدية يف بعض الجماعات الترابية والنائية، يدفع 

باألطفال إلى املجازفة والسباحة يف أماكن خطيرة مثل الوديان 

والسدود والبحيرات، أو يف مياه غير صالحة، مما يتسبب يف حدوث 

حاالت غرق للعديد من القاصرين الذين ال يبالون بخطورة هذه األماكن.
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  ثقـافة

العدد: 1617 من 29 يوليوز إلى 01 شتنبر 2022

  

دليل السالمة الرقمية في عملية 
التعلــيم  عــن  بــعد 

املنافذ  على  االعتماد  تنامي  مع 
التعليمية  العملية  في  الرقمية 
الظروف  مع  خصوصا  التعلمية، 
»كورونا«  جائحة  فرضتها  التي 
ــاق  ــم إط ــاط الــتــعــلــم، ت ــم ــي أن ف

ــوي من  ــربـ تـ دلـــيـــل 
من  مجموعة  طــرف 
الفاعلة  املؤسسات 
التعليم،  مجال  في 
مخاطر  من  للوقاية 
ــت، وذلــك  ــي ــرن ــت األن
ــار مــشــروع  ــ فــي إط
»وقــــــايــــــة-نــــــت« 
املديرية  مع  بتعاون 
ــوزارة  ــ اإلقــلــيــمــيــة ل

ــة  ــي ــرب ــت ال
الــوطــنــيــة 
لتعليم  وا
األولـــــــي 
والرياضة 

ــاس،  ــنـ ــكـ ــمـ بـ
ــت إشـــــراف  ــحـ تـ

جــمــعــيــة »الـــفـــكـــر 
الــســلــيــم لــلــتــنــمــيــة« ومــؤســســة 
ــار  إط ــي  ف الــكــنــديــة   SecDev
وذلك  املغرب«،  »سامات  برنامج 
الــدراســات  نتائج  على  اعتمادا 

فهم  واستهدفت  إطاقها  تم  التي 
املدرسني  تواجه  التي  الصعوبات 
واملتمدرسني في عملية التعلم عن 

بعد.
ويأتي هذا الدليل بمجموعة من 
ــادات  واإلرش النصائح 
املخاطر  هــذه  لتفادي 
الــعــديــدة، املــتــنــوعــة 
مــا بــني مــا هــو تقني 
ونـــفـــســـي، وجــســدي 
التعريف  مــع  ــك،  ــذل ك
والقوانني  بأنواعها 
الـــــــتـــــــي تـــحـــمـــي 
ــني فــي  ــدمـ ــخـ ــتـ ــسـ املـ

الفضاء الرقمي.
بالذكر،  وجدير 
بــرنــامــج  أن 
»ســـامـــات« 
على  يعمل 
ــم  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ
التقني  الدعم 
ــول  ــارات ح ــ ــش ــ ــت ــ واالس
حــمــايــة مــســتــخــدمــي األنــتــرنــيــت 
ــة، مــع  ــيـ ــمـ ــرقـ ــن املـــخـــاطـــر الـ ــ م
ــة  ــم ــة دائ ــي ــوع ــاق حـــمـــات ت ــ إطـ
الوعي  لــزيــادة  تكوينية  ودورات 
لألنترنيت. اآلمـــن   بــاالســتــعــمــال 

إسبانيا ضيف شرف المهرجان الدولي للسينما والتراث 

»ريمالد« تصدر مؤلف:
الذكرى الحادية عشر 

للدستور  المغربي
ــإدارة  ــ ــ ــة لـ ــيـ ــربـ ــغـ ــة املـ ــلـ صـــــدر عــــن املـــجـ
مؤلف   ،)REMALD( والتنمية  احمللية 
الــســاعــة«،  »مــواضــيــع  سلسلة  يف  جماعي 
ــــاالت ذات  ــقـ ــ ــن املـ يــتــضــمــن مـــجـــمـــوعـــة مــ
يف  ومركزة  مختلفة  الدستوري،  الطابع 

مضامينها.
ويـــقـــع هــــذا الـــعـــدد، الــــذي ســـاهـــم فيه 
ثــلــة مـــن األســــاتــــذة الـــبـــاحـــثـــن، يف 976 

مقسمة  صــفــحــة 
بــشــكــل مــنــهــجــي 
ومــــــــتــــــــكــــــــامــــــــل، 
مبناسبة  وذلــــك 
 11 الـــــــــــــذكـــــــــــــرى 
لــــــــــلــــــــــدســــــــــتــــــــــور 
ــــي، حــيــث  ــربـ ــ ــغـ ــ املـ
يــضــم مــجــمــوعــة 
مــــــــــن املــــــــقــــــــاالت 
الـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــيـــــــــة 
العربية  باللغتن 
وقام  والفرنسية، 

ــرا  ــديـ بــتــنــســيــقــه مـ
احمللية  لــإدارة  املغربية  املجلة 

ــتــــور أحــــمــــد بــوعــشــيــق  ــنـــمـــيـــة، الــــدكــ ــتـ والـ
والدكتور محمد بنيحيى.

بعد غياب بسبب الجائحة.. طنجة تنظم المهرجان الوطني للفيلم 

»متحف السيرة النبوية« يفتتح أبوابه في الرباط
ضمن فعاليات االحتفاء بـ»الرباط 
من  اإلســامــيــة«،  للثقافة  عاصمة 
املرتقب أن يفتتح بالعاصمة الرباط 
من  ابتداء  النبوية،  للسيرة  متحف 
8 شتنبر 2022، بمقر منظمة العالم 
اإلسامي للتربية والعلوم والثقافة 

)إيسيسكو(.
وهذه هي املرة األولى التي ينتقل 
املنورة  املدينة  خارج  املعرض  فيها 
وينظم  السعودية،  العربية  باململكة 
بشراكة بني »اإليسيسكو« والرابطة 
العالم  ورابــطــة  للعلماء  املحمدية 

اإلسامي، تحت الرعاية امللكية.
ووفـــق بـــاغ لـــ»اإليــســيــســكــو«، 
يعنى  التفاعلي  »املتحف  هذا  فإن 
في  ممثلة  اإلســام  رسالة  بتقديم 
العدل والسام والرحمة والتسامح 
على  اعتمادا  واالعتدال،  والتعايش 
الشريفة  والسنة  الكريم  الــقــرآن 
والــتــاريــخ اإلســامــي، وهــو مــزود 
التي  الحديثة  التقنيات  بــأحــدث 
السيرة  أبعاد  يعيش  الزائر  تجعل 
النبوية واملشاهد واآلثار التاريخية 

وكأنه في قلب الحدث«.
الرقمي  املعرض  هذا  وسينقسم 
التفاعلي إلى 19 قسما: »قسم النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  »قسم  تـــراه«،  كأنك  ملسو هيلع هللا ىلص 

الحياة  محطات  »قسم  معه«،  كأنك 
ــنــبــوي«،  ــة«، »املــتــحــف ال ــوي ــب ــن ال
البيت«،  »آل  »الفضائل والشمائل«، 
ــع  ــروائ »الــحــجــرة الــشــريــفــة«، »ال
والبدائع من حب وذوق واحترام«، 
التي حل  »البلدان  »املرأة والطفل«، 
بها النبي ملسو هيلع هللا ىلص«، »روائع السنة وفنون 
عبر  املغرب  »علماء  العربي«،  الخط 
القرآن  خدمة  في  ودورهــم  التاريخ 
»مكة  والعمرة«،  »الحج  والسنة«، 
»عمارة  املنورة«،  »املدينة  املكرمة«، 
»وثيقة  الــتــاريــخ«،  عبر  الحرمني 

ثم  السينما«،  املكرمة«، و»قسم  مكة 
»قسم اإلصدارات والتحف والهدايا 

التذكارية«.
ــدد الــشــاشــات  ــصــل عـ ــذا، وي ــ ه
هــذا  ــي  ف املــســتــخــدمــة  التفاعلية 
ــعــرض  ت شـــاشـــة   50 ــرض  ــ ــع ــ امل
ــات الــعــربــيــة  ــغ ــل ــال ــا ب ــواه ــت ــح م
واإلنجليزية والفرنسية، كما يعتمد 
التصوير  قبيل  من  تقنيات  املتحف 
االفتراضي  والــواقــع  التجسيمي 
العرض  وشاشات  املعزز  والواقع 

ثاثي األبعاد.

بسبب  لسنتني  تأجيله  بعد 
املركز  سينظم  »كورونا«،  جائحة 
السينمائي املغربي في الفترة من 
16 إلى 24 شتنبر املقبل، فعاليات 
الوطني  للمهرجان   22 ــدورة  الـ

للفيلم بمدينة طنجة.
وحــســب بـــاغ لــلــمــركــز، فــإن 
ستقام  التي  الدورة،  هذه  برنامج 
في التزام تام باإلجراءات الوقائية 
والتدابير االحترازية الجاري بها 
مسابقات  ثــاث  يتضمن  العمل، 
الروائية  لألفام  أوالها  تخصص 
الطويلة، واملسابقة الثانية لألفام 
واملسابقة  القصيرة،  الــروائــيــة 
الثالثة لألفام الوثائقية الطويلة، 
هذه  في  تشارك  أنــه  إلــى  مشيرا 

منذ  املنتجة  األفـــام  املسابقات 
التي  للمهرجان  األخيرة  الــدورة 
ــن 28  انــعــقــدت خـــال الــفــتــرة م

فبراير إلى 7 مارس 2020.
الــدورة،  برنامج  سيتخلل  كما 
سيوفر  ــذي  الـ الــفــيــلــم«،  ــوق  »سـ
التوزيع  مواضيع  ملناقشة  فضاء 
واالســـتـــغـــال الــســيــنــمــائــي في 
الجديدة  واألشكال  الرقمنة  عصر 
ــاءات  ــق لــلــعــرض والــتــوزيــع، ول
تهم  مــواضــيــع  ملناقشة  مهنية 
وآفــاق  الوطنية  السينما  ــع  واق
تقديم  إلــى  باإلضافة  تطويرها، 
لسنتي  السينمائية  الحصيلة 
أخرى  وأنشطة  و2021،   2020

موازية.

ــيــة  ــن ــف تــنــظــم الــجــمــعــيــة ال
بميدلت،  والبيئية  والثقافية 
للمهرجان  الــخــامــســة  ــدورة  ــ ال
في  والــتــراث،  للسينما  الدولي 
غشت  و14   10 بني  ما  الفترة 

برمجتها  وستعرف  املقبل، 
ومتنوعا  خصبا  برنامجا 
كضيف  إسبانيا  بحضور 

شـــرف، وذلـــك بــاملــوازاة 
باليوم  االحــتــفــال  مــع 

الوطني للمهاجر.
ــذه  وســـتـــفـــتـــتـــح هـ

ــرض لــلــفــيــلــم  ــعـ الــــــــدورة بـ
السادس..  »محمد  الوثائقي 
»املسيرة  وفيلم  املغرب«،  دينامية 

ــراء«  ــضــ ــخــ ــ ج ال للمخر
املــغــربــي 
ــاب  ــشــ ــ ال
يـــــوســـــف 
كأفام  بريطل 
ــا،  ــورامـ ــانـ ــبـ الـ
كــمــا ســتــتــخــلــل 
فـــعـــالـــيـــات هـــذه 
علمية  نــدوة  النسخة، 

ــراث والــهــويــة في  ــت فــي مــوضــوع: »ال
مهن  في  أكاديمية  وورشات  السينما«، 
الصناعة السينمائية، ثم رواق للصالون 
الدولي للفن املعاصر، بمشاركة إبداعات 
ستنطلق  والتي  مختلفة  جنسيات  من 
غاية  ــى  إل وتستمر  غشت  ثــامــن  ــوم  ي

الرابع عشر من نفس الشهر.
عن  التعريف  سيتم  املناسبة،  وبهذه 
املتميز  والامادي  املادي  بالتراث  قرب 
باملنطقة من خال كرنفال تراثي يجوب 
ــة، وســتــشــارك  ــن ــدي ــط امل شــــوارع وسـ

جمعيات وتعاونيات في إخراجه.



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

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

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

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

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

الدليمي في قضية بنبركةالفرق بين دور أوفقير ودور  28
تحت األضواء

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

سري

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

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

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

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

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

مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

تحليل إخباري

الحكومة تراكـم األخطـاء يهدد مستقبل  رئيس  14
ملف

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

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

مصطفى العلوي

اللطيف سري عبد  اجلديد،  العدل  وزير  يفرق  هل 

والعمل  الــســيــاســي  الــنــشــاط  ــن  ب ــي،  ــب وه

احلكومي يف حكومة جاللة امللك؟ فقد صرح 

ملتمس  إعداد  بصدد  بأنه  التلفزيون  على 

يجعل  األمر  وهذا  الريف،  معتقلي  عن  للعفو 

القضية أمام أحد أمرين، إما أن هناك توجها نحو 

الوزارة،  من  أكبر  ملكي،  بقرار  مرتبط  وهو  العفو، 

أو أن الوزير رمى بالكرة يف ملعب املؤسسة امللكية، ما 

يجعل هذا التصريح مبثابة »اللعب«. مـدير النشر:

الطيب العلوي

  

كـوفــيد  19

تحليل إخباري
أطــروحة نهــاية 

والبوليساريو   الجزائر 
14

تحت األضواء
أكبر تقرير رسمي يكشف

 اختالالت التعليم الخاص بالمغرب
5

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

الضائعة الحقيقة 
البحث محاضر 

بنبــركة فــي قضــية 
28

ملف العدد

 الرابحون والخاسرون من »مشروع« 

الحرب بين المغرب والجزائر
6

من وزير األوقاف إلى طبيب اللقاح

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

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

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

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

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

2

4
كواليس األخبار

األخبار كواليس 
الباحث بنحمزة يحدد 6 أهداف 

أول تحرك تشريعي كيف فشلت الجزائر 

»االحتـيــال« فـي 

على مجلس األمن
تقـبر  الحكـومـة 

مكافـحة  مشـروع 
الـفساد

ملف

عندما تسبب وزير التربية الوطنية 

196
س 5

23 مـار
فـي أحـداث 

6

ت األضواء
تح

ألول مـــرة.. مؤسسة عمومية 

س األعلى للحسابات
تنتقد المجل

5

س:
 المؤس

ى العلوي
مصطف

سري

والدعاية  الكهربائية)..(  الصناعات  بني 

املشاريع  جــل  فشلت  الــكــاذبــة،  الدبلوماسية 

جر  استطاع  ألعاب«  »صانع  وراءهــا  وقف  التي 

يجني  كي  باملاليير  قــروض  إلــى  دولية  أبناك 

الرؤية  سيحجب  مشاريعه  أحد  وكان  املاليني)..(، 

حالت  العليا  التدخالت  لكن  سال،  جهة  من  البحر  عن 

باألمر  املعني  أن  غير  النوع،  هذا  من  مشروع  بناء  دون 

إن  ويقولون  السيادة،  وزارات  بإحدى  التربص  يواصل 

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

مـدي

ب العلوي
الطي

  

ي المغرب منذ  1965
األسبوعية رقم 1 ف
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الضائعة الحقيقة 

الخــالف  أســرار 

بين أوفقير والدليمي
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السنة شكيب بنموسىشخصية 

ل العدد
التفاصيل داخ

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها صباح صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah
  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

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

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة

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

)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.ma

لنور الدين  الرياحي

توديع  على  سنة   14 فقط  مرور  بعد  أنه  الذكريات،  غرابة  من 
امللك  له  املغفور  طرف  من  وتعييني  الحقوق  بكلية  القادري  األستاذ 
االنتخابية  العمليات  لتتبع  اإلقليمية  للجنة  كرئيس  الثاني  الحسن 
بعمالة سال سنة 1992، تلقيت كتابا مذيال باسم األستاذ عبد الرحمان 
بهذه  االشتراكي  االتحاد  حزب  عن  برملانيا  مرشحا  بصفته  القادري 
الدائرة، وقد تمكن من الفوز ألول مرة، لكن القدر لم يسعفه ولم يسعف 
التدريس  في  املتميزة  الكفاءة  هذه  من  االستفادة  املغربي  البرملان 
واملمارسة، ذلك أن يد املنون امتدت إليه بعد فوزه بقليل، لكن دروسه ال 
زالت منقوشة في فكرنا وال ضير في ذلك، فإن الهوس بالثقافة العامة 
يبقى كذلك، فأكثر ما يستهوي أي منكب عليها هو هذه االختيارات في 
والتي  التدريس،  أو  املرافعات  في  أو  عادة،  إليها  نلجأ  التي  الكتابة 
فكرنا دون غيرها،  تبقى راسخة في  ملاذا  ندري  نتلقاها وال  أو  نلقنها 
فمثال، قرأنا عن امرأة سياسية إنجليزية، هي مارغريت تاتشر، عندما 
ذهبت إلى طبيب األسنان وأعاد تقويم أسنانها، وعندما استمعت إلى 
أنها  الحظت  وخطبها،  أحاديثها  تسجيالت  وإلى  صوتها  تسجيالت 
تتكلم بسرعة كما كان يقع ألستاذنا، فراحت تتكلم ببطء ووضوح، حتى 
أصبحت خطاباتها تدرس في معاهد الصوتيات كنموذج رفيع لجمال 
اللغات لو  العربية نبرة أرق من كل  للغة  النبرة والفصاحة، وأظن أن 
استطعنا أن نستمتع بجماليتها كما نسمع شعراءها أمثال نزار قباني 

واملهدي الجواهري واألخطل الصغير وغيرهم.
ويذكر أن السياسيني األمريكان ال يكتفون باختيار سياسييهم فقط، 
بل إنهم يهتمون كذلك بألوان مالبسهم.. فقد كان اللون البنفسجي أرقى 
األلوان وأعقدها، والذي كانت تتميز به فساتني هذه السياسية الصلبة، 
يرى  األملاني شبينغلر،  الفيلسوف  أن  العلم  قوة واحتراما، مع  لتزداد 
أن اللون البنفسجي هو مقياس الحضارة، وكذلك من جملة ما يسري 
على أن »الثقافة هي ما يتبقى عندما ننسى كل شيء«، ما سبق أن قرأنا 
العظماء، املستر ويلسون، عندما مات غيظا ملا  النقاد  بخصوص أحد 
كتبه  من  أرباحه  نسبة  على  باألداء  األمريكية  الضرائب  إدارة  طالبته 
ومحاضراته بينما املمثلة مارلني مونرو - مثال - لم تدفع دوالرا واحدا 
عن ماليني الدوالرات التي كسبت، فهل ألن جمال هذه املرأة كان كافيا 

لطي سجالت مفتشي الضرائب واالستمتاع بوجهها؟
فقد  وإلهامهم..  العباقرة  عن  يحكون  ما  العامة،  الثقافة  من  وكذلك 
كان القوم في سوالف العصور ينسبون اإللهام إلى الجن حتى أن كلمة 
عبقري في اللغة العربية هي من »عبقر«، وهو وادي يزعمون أن الجن 
الجن يوسوس  من  تابعا  له  أن  يتوهم  كان  كل شاعر  أن  تسكنه حتى 

له بما يقول.
ومن جملة ما أورد العرب في ثقافتهم التي تبقى عندما ننسى كل 
شيء، أنهم سبقوا قواعد اإلتيكيت عند الغرب، إذ من العيب أن تسأل 
أي امرأة عن سنها، وكانوا تجاوزا يدعون املرأة التي تقدمت في السن: 
»نصفا«، أي أنها بلغت نصف العمر، وفي مقاطعة يوركشير بإنجلترا، 
آنسة  الرابعة  باملرتبة  ففازت  الفتيات  أرشق  الختيار  مسابقة  أقيمت 
بلغت مائة وأربع سنوات من عمرها، وفازت جدة إنجليزية في الثالثة 
والسبعني على جميع املتسابقات من صبايا وزوجات شابات في عرض 
ثوب  ألجمل  األولى  الجائزة  قيمة  جنيه  مائة  وربحت  الخريف،  أزياء 
في العرض، وكان من »الجرسيه« )jersey( الرمادي املنقط باألسود، 
في  زوجــة  والثالثة  عشر،  الثامنة  في  فتاة  الثانية  الفائزة  وكانت 
في  الثمانني  في  امرأة  فازت  األوروبية،  املماليك  بعض  وفي  الثالثني، 

مسابقة السيقان.
 ويقول أبو األسود الدؤلي:

 أبى القلب إال أم عمرو وحبها 
                             عجوزا ومن يعشق عجوزا يفند  

أي أن املرأة كالسجادة تزيد رونقا ومالحة وجدة وصقاال على مر 
األعوام، وهي ثقافة تؤكدها وال تنسيها القولة املشهورة: »جمال املرأة 
يزهر ويذبل بجمال قلب الرجل الذي يحبها« وقد قال فيكتور هوجو: 
»قد يكتب الرجل عن الحب كتابا.. ومع ذلك ال يستطيع أن يعبر عنه، 
ولكن كلمة عن الحب من املرأة تكفي لذلك كله«، وهذه كذلك من الثقافة 

الغير منسية.

الثقافة هي 
ما يتبقى عندما 
ننسى كل شيء

انتهى

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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المصرية نيرمين 
تترجم األغاني 

للغة اإلشارة

ساخـــنة مذكرات 

2

السينما والدبلوماسية الموازية في إفران وأزرو

ميتافزيكس«  »آرت  مــدرســة  صنفت 
ملجرد  سعد  الفنان  أغنية  بالفن،  للعالج 
رمضان  شهر  في  أصدرها  التي  »التوبة« 
متكامل  سيكولوجي  فني  كعمل  املنصرم، 

العناصر.
املصرية،  التشكيلية  الفنانة  وأوضحت 
ــس، مــؤســســة مــدرســة »آرت  ــادي ــاء ي وفـ
متكاملة  »التوبة«  أغنية  أن  ميتافزيكس«، 
العناصر الفنية، من آالت موسيقية ولحن 
املستوى،  عالي  صوتي  وأداء  وكلمات 
مشيرة إلى أن األغنية تبدأ بعزف للجيتار 
تهدئة،  بموجات  القلب  يهيئ  متميز  بأداء 

التي  الــكــلــمــات  لــســمــاع  للعقل  ــداد  ــ وإع
متناغم  بصوت  الوترية  ــة  اآلل صاحبت 

وموجات التوازن في العقل اإلنساني.
أن  إلــى  املصرية  الفنانة  أشــارت  كما 
للفنان سعد  »التوبة«  أغنية  في  ما  أجمل 
للفنان  الصوتية  الطبقة  نقاء  هو  ملجرد، 
ونوتة  حــرف  بكل  العالي  اإلحساس  مع 

موسيقية حتى آخر كلمة فيها.
الجمهور،  يلقبه  كما  »املعلم«  ودأب 
شهر  خالل  الدينية  األغاني  إصــدار  على 
رمضان، حيث أطلق السنة املاضية أغنية 

حملت عنوان »نادي يا هلل«.

مواقع  على  فيديوهات  انتشرت 
ملدربة  مؤخرا،  االجتماعي،  التواصل 
كميل،  نيرمني  املصرية  الصم  لغة 
أصالة  املطربة  أغنية  تترجم  وهــي 
»غلبان« إلى إشارات لغة الصم، ونال 
من  فيه  ملا  الكثيرين  إعجاب  الفيديو 
قد  وسلسة  بسيطة  وطريقة  عفوية 
تشعر عند مشاهدته بالرغبة في تعلم 

لغة اإلشارة.
ترجمتها  سبب  أن  نيرمني  وقالت 
إلى رغبتها في  األغاني، يعود  بعض 
بالصمم  املصابني  األشخاص  إفهام 
التي  الغنائية  األعمال  بعض  معاني 
قامت  أنــهــا  إلــى  مشيرة  تعجبها، 
سابقا بتصوير مقطع فيديو لها وهي 
نانسي  الفنانة  أغنية  معاني  تترجم 
إلى  مصري«  إنت  سألتك  »لو  عجرم 

لغة اإلشارة. 

والعشرين  الثالثة  الدورة  فعاليات  إطار  في 
املرتقب  القصير،  للفيلم  العاملي  األرز  ملهرجان 
و28   25 بني  املمتدة  الفترة  خــالل  تنظيمها 
مدير  قال  وإفران،  أزرو  بمدينتي   2022 غشت 
الثقافة  على  ترتكز  الدورة  ))هذه  أن  املهرجان 
بالقضايا  االهتمام  إلى  تهدف  التي  الناعمة 
الــصــحــراء  قضية  مقدمتها  ــي  ف الــوطــنــيــة، 
املغربية، من خالل تسليط األضواء عليها عبر 
»تندوف«،  منها  املغربية  األفالم  من  مجموعة 
»قصة مكلومني«، »األقسام األحمر«، و»املسيرة 
الخضراء« وغيرها، وكذا الترويج لألفالم التي 

حقوق  وقضايا  السياحية،  التنمية  إلى  تهدف 
املواضيع  هــذه  وستناقش  واملـــرأة،  اإلنــســان، 

في املنتدى الفكري بحضور نقاد سينمائيني 
ومنتجي أفالم الباحثني((.

وستعرف دورة هذه السنة من مهرجان 
الــوجــوه  مــن  مجموعة  تكريم  األرز، 
ومن  املــغــرب  داخـــل  مــن  السينمائية 
خارجه، باإلضافة إلى تنظيم مسابقتني: 
لألفالم  الذهبي«  »األرز  مسابقة  األولى 

السيناريو، وكذا  لكتابة  والثانية  العاملية، 
مختبرات تكوينية مثل »املاستر كالس«.

تصنيف أغنية سعد لمجرد ضمن 
األغاني الصالحة لعالج بعض المرضى
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األيــام  تلك  جميلة  حلوة  ))كــانــت 
على  نصطف  أطــفــاال  فيها  كنا  التي 
ــوارع، ونــحــمــل األعـــام  جــنــبــات الـــشـ
الوطنية وعلى أكتافنا شارات األحزاب 
ــى شــفــاهــنــا أنــاشــيــد  املــخــتــلــفــة، وعــل
وقد  هذا  جيلنا  هو  وها  الوطن،  حب 
البلى،  مامح  محياه  على  الزمن  خط 
وأصبحنا نرى أطفال األمس وقد نثرت 
الكهولة،  غبار  رؤوسهم  على  السنون 
كانوا  الذين  أولئك  عود  انكسر  بينما 
مثلنا  أسماؤهم  وكانت  املسيرة  أعــام 
رأسه  الشيب  غطى  من  فمنهم  العليا، 

ومنهم من غطاه التراب كله..((.
ــي الـــزمـــن.. ظل  مــثــل رجـــل عــابــر ف
مصطفى  الصحافيني،  قيدوم  الراحل 
ضمن  باحثا  الــواقــع  يصف  العلوي، 
إلى  الضائعة  الحقيقة  عن  الركن  هذا 
 ،2019 دجنبر   28 يوم  املنية  وافته  أن 
يتزامن مع عيد  الذي  اليوم  وهو نفس 

ميالده.
الــراحــل  يصفه  كـــان  كــمــا  الــواقــع 
»الحقيقة  عمود  عبر  العلوي  مصطفى 
الضائعة« الذي كان عمره أطول من عمر 
صاحبه، قبل أن يصل اليوم إلى حلقته 
قوله:  عبر  يلخصه  الذي  هو  األخيرة، 
اجليلني..  بني  حدة  الشساعة  ))زادت 
ــت  ــمـ ــات وازدحـ ــافـ ــدت املـــسـ ــاع ــب ــت ف
وتغيرت  املـــدن  وتــوســعــت  الــطــرقــات، 
الفكرية  احلــواجــز  وزالــت  املقاييس، 
واملادية واالجتماعية، وأصبح القنطار 
ــرا، واالبــتــســامــات  ــب ــر ش ــت ــرا، وامل ــش ع
بامليزان، واحلب واإلخاص بالقيراط، 
الغربة،  وانــتــشــرت  املــصــالــح،  وعــمــت 
وأصبحنا غير ما كنا.. لقد ولى اجليل 
واحلشمة  والبركة  اخلير  ومعه  املاضي 
أجل  من  الكفاح  جيل  وأقبل  والوقار.. 
جيل  واملتاعب،  املصاعب  جيل  احلياة، 
آباؤنا يستعيذون بها  ميارس حياة كان 
ذلك،  ــم  ورغ الرجيم..  الشيطان  من 
استمرارا  إال  اجلــديــد  اجليل  فليس 
وليس  للمستقبل  وممــهــدا  للماضي 
االرتباط..  سلسلة  نكسر  أن  حقنا  من 
وتــخــلــف آبــائــنــا عــن الــقــيــام بــواجــب 
أمرنا هو جناية  اطاعنا على حقيقة 
يف حقنا، ولم جنن على أحد.. فهل من 
آباءنا  ونحرم  اجلناية  جندد  أن  حقنا 
ماضينا  وندفن  حقيقتنا  معرفة  من 

وحاضرنا يف بؤرة النسيان؟((.
لم ُيكتب ملصطفى العلوي أن يعيش 
في زمن الجائحة، وربما لم يكن ليعيش 
املغربية  الحكومة  ــدرت  أصـ أن  بعد 
أن  بدعوى  الجرائد  طبع  بوقف  قــرارا 
في  سيساهم  الورقية  الجرائد  تــداول 
بينما   ،»19 »كوفيد  فيروس  انتشار 
استمر تداول األوراق املالية وهي أكثر 
عرضة للفيروس من الجرائد، وها هي 
آخر  اليوم  تعيش  الورقية  الصحافة 
يعيش  فربما  يـــدري..  ــن  وم أيــامــهــا، 
العامني  خالل  أيامهم  آخر  الصحفيون 
املــقــبــلــني، بــعــد أن فــضــل املــواطــنــون 
اإلقامة في العالم االفتراضي، واالكتفاء 
بما يقدمه من وجبات وخيارات رقمية 

ال تسمن وال تغني من جوع..
لكن  الــضــائــعــة«،  »الحقيقة  توقفت 
هو  فها  بيننا،  حية  ــت  زال ال  ــدروس  الـ
ــوي يــصــف الــواقــع  ــل ــع مــصــطــفــى ال
قائال:  يتغير(  لم  )والــواقــع  الحزبي 
ــزب املــرحــوم عال  ــان ح ))عــنــدمــا ك
بطائق  تــوزيــع  على  يعتمد  الفاسي 
التشاركية لتمويل هذا احلزب  احلزب 
الذي  البورجوازي)...(،  االستقالي 
زمان  على  يتأسى  ــام  األي هــذه  أصبح 
أصبح  وقد  شباط..  الدراجات  مصلح 
ــزار..  نـ للسي  الــرطــبــة  األنــامــل  ــني  ب
املهدي  حلــزب  العليا  املكانة  وتبقى 
حــســرة«،  »يــا  ــادي  ــ االحت بنبركة، 
الذي يعتبر يف الوقت احلاضر أتعس 
حــاال مــن جــده حــزب االســتــقــال، 
اجلــدد)…(  أقطابه  أحد  قال  حتى 
واالشتراكية  التقدمية  أن  ورغــم 
علي  املرحوم  القطب  مسيرة  واكبت 
ليس  املــبــادئ  هــذه  إرث  فــإن  يعطة، 

كان  ومثلما  مبــكــان،  السهولة  مــن 
إدريس  أيدي  على  أثقل  اإلرث  هذا 
ال  ألنــه  اهلل،  بنعبد  ونبيل  االشــكــر، 
نضال بدون سجن)…( وال جتربة بدون 
لساح  املجربني  مأساة  وهــي  معاناة، 
مطربة  أمــثــال  والــثــوريــة،  التقدمية 
االســم  ووارث  منيب،  نبيلة  زمــانــهــا 
األقطاب  عيب  فإن  بافريج،  املخيف 
اجلدد، أنهم استأنسوا برطوبة أفرشة 
معاناة  عوضت  التي  املعروفة،  املاركات 
تازمامرت، مثلما  املقري« وظلمات  »دار 
الصديق  بــن  احملــجــوب  ثـــروات  أنست 
النقابات  نضال  ــرازق  ال عبد  ومحمد 
ليعيش  واملــنــاضــلــني،  الــعــمــال  وجــهــاد 
يظن  الذي  اإلسامي،  احلزب  أقطاب 
وأنه  والتنمية  العدالة  يف  األول  أنــه 
الهيمنة  عرش  على  يتربع  أن  استطاع 
»العدل  سلفه  أنقاض  على  الدينية، 
اإلسام  بتعاليم  ليعمل  واإلحسان«، 
البقرة: »... إن اهلل  الذي قال يف سورة 
ى  أنَّ قالوا  ملكا  طالوت  لكم  بعث  قد 
بامللك  أحق  ونحن  علينا  ُملك  له  يكون 
االجتماعية  ترتيبتهم  ولكن  منه...«، 
اخلفية،  واالتصاالتية  والسياسية 
ســورة  يف  ــرآن  ــق ال قــال  كما  جعلتهم 

الــنــســاء: »مــذبــذبــني بــني ذلــك ال 
إلى هؤالء«..  إلى هؤالء وال 

عن  سائا  تسألوا  وال 
الشعبي  احلــــزب 
ــذي  ــ ــي ال ــ ــرك ــ احل
ــن  ــس أســـســـه احل
الــثــانــي ألغــراض 
ــة عــلــيــا  ــي ــاس ــي س
الدكتور  بــقــيــادة 
اخلـــــــطـــــــيـــــــب 

واحملــــــجــــــوبــــــي 
أحــــــــــرضــــــــــان، 
ــه الــزعــيــم  ــرث ــي ل

ــي)…(  ــونـ ــرعـ ــفـ الـ
جعل  وقد  العنصر، 

مــــن هـــــذا احلــــزب 
من  كيلوهات  مجرد 

وزن  بها  يتمم  الصرف، 
الغش  كل من تعود على 

يف امليزان((.
الحزبي،  الواقع  هو  هذا 

وال مجال للعودة إلى ما كتبه 
ــراحــل عــن حـــزب األصــالــة  ال
الواقع  واملعاصرة)...(، ولكن 
األخيرة  سنواته  في  الحزبي 
ــرة،  ــب ــق ــى امل ــ ــرب إل ــ ــان أقـ ــ ك
الواقع  يف  املقابر  أن  ))رغـــم 

اللصوص  بقبور  حتى  مليئة 
واالنــتــهــازيــني((،  والنصابني 
يظهر  كان  الذي  العلوي،  يقول 
فـــي عـــز قــوتــه وهـــو فـــي عز 
ضعفه، مرات كثيرة، لكن الذين 
يعرفون  من  هم  فقط  عاشروه 
يكتب  كان  الذي  الرجل  حقيقة 
داخل غرفة  لجريدته من  املواد 

اإلنعاش مرات عديدة.
ــة  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ ــت »الـ ــ ــف ــ ــوق ــ ت
الــضــائــعــة«، لــكــن زمــنــهــا لم 
تتوقف  لم  والــدروس  يتوقف، 
عن  ــل  ــراحـ الـ كــتــب  أن  بــعــد 

وعن  املظلوم«،  امللك  الثاني  »الحسن 
ظلم املحيط وظلم الشعب)...(، كما ال 
الضائعة«  »الحقيقة  ركن  تذكر  يمكن 
على  العلوي  تعليق  طريقة  تذكر  دون 
بعض األحداث الساخنة، ونأخذ املثال 
من تعليقه على تقاعد رئيس الحكومة 
))إشكالية  كتب:  حيث  كــيــران،  بــن 
رئــيــس  أو  األول،  ــر  ــوزيـ الـ تــقــاعــد 
بالتأكيد،  جديدة  ظاهرة  احلكومة، 
عهد  يف  األول  ــر  ــوزي ال منصب  ألن 
السنوات  مدى  وعلى  الثاني،  احلسن 
كانت  احلكم،  يف  قضاها  التي  الطوال 
حاجة  ال  أقطاب  يف  محصورة  تكاد 
رؤساء  فيه  كان  زمان  بالتقاعد،  لهم 

الرحيم  وعــبــد  بــافــريــج،  احلــكــومــة: 
واحلسن  إبراهيم،  اهلل  وعبد  بوعبيد، 
التقاعد،  ــذون  ــأخ ي ال  نفسه،  الــثــانــي 
اهلل  عبد  تقاعد  عن  نشر  ما  أن  ليتأكد 
أما  سياسي،  تلويح  مجرد  إبــراهــيــم 
من  احلكومات  دخلوا  الذين  الرؤساء 
وعلى  الــســيــاســيــة،  ــزاب  ــ األح بــوابــة 
امللك  صديق  عصمان،  أحمد  رأسهم 
 ،1972 وصهره، وكان وزيرا أوال يف سنة 
ثم وزيرا أوال يف 1977، ورمبا كان الكام 
يعتبر  التقاعد  تعويض  عن  حقه  يف 
تنقيصا من قيمته، مثلما أن عز الدين 

وكان  بطبيعته  البورجوازي  العراقي، 
العراقي  وأحمد   ،1986 سنة  يف  رئيسا 
لم  مثلما   ،1969 سنة  يف  كذلك  قبله 
حاجة  يف  جطو  إدريــس  الرئيس  يكن 

للتقاعد طبعا((.
العائلة  من  املقرب  املحامي  وحتى 
 ،1979 سنة  الحكومة  رئيس  امللكية 
ليس  نقابيا،  وكــان  بوعبيد،  املعطي 
حكاية  وهــذه  تقاعد،  إلــى  حاجة  في 
وزيرا  كان  الذي  الفياللي  اللطيف  عبد 
التعديل،  وبعد   ،1994 في حكومة  أوال 
عاد وزيرا أوال في 1995، ثم وزيرا أوال 
الذي  فهو  ذلك،  ورغم   ،1997 سنة  في 
أقيل  أن  بعد  أنــه  مذكراته  في  كشف 

اليوسفي،  الرحمان  لعبد  املهمة  لترك 
سنة  في  التناوب  حكومة  أسس  الذي 
األول  الوزير  عن  معروفا  بقي   ،1998
أنه  الفياللي،  اللطيف  عبد  املغوبش، 
جعلته  الثاني  الحسن  مع  أزمة  اجتاز 
استدعاه  عندما  مــرة  الزمن  يصارح 
))وبالرغم  مذكراته:  في  ويكتب  امللك، 
من اشمئزازي، عدت إلى العمل بجانب 
كان  إقالته،  بعد  أنه  ويحكي  امللك((، 
مع  ليسكن  وذهـــب  أمتعته  جمع  قــد 
زوجته »آن« في بيتها بباريس، ليكتب 
))حملت  ــرى:  أخـ ــرة  م ــا)...(  غــاضــب
مع  ــس،  ــاري ب ــى  إل وتــوجــهــت  حقائبي 
بثانوية  يدرسان  كانا  اللذين  ولــدّي 
الفترة  هذه  إن  أقول:  وأنا  »لوكانال«، 
انتهت، وأنه لم تعد لي عاقة بالدولة 
البحث  فــي  ليشرع  املــغــربــيــة)…(((، 
فيكتب:  بــه،  ليتعيش  ربما  عمل،  عن 
))بدأت يف البحث عن عمل مبساعدة 
بعض أصدقائي، وكان من بينهم الوزير 
شغل  لقبول  مالرو«،  »أندري  الفرنسي 
ــدر: ركــن  ــصـ بــشــركــة »شــــــال«(( )املـ

الحقيقة الضائعة/ 21 مارس 2019(.
إذن،  تقاعد  فا   ..(( الراحل  يقول 
هذا  وأن  خصوصا  يحزنون،  هــم  وال 
قبيلتنا  ــن  م فــيــالــي..  الـــوزيـــر، 
ــن  ــذي ــن ال ــح ــرة)…(، ن ــ ــدغـ ــ مـ
من  الكثير  مع  اسمنا  يتطابق 
دائما  كــانــوا  الــذيــن  ــا  أجــدادن
ذلك  ومــن  ال..  ال..  يقولون 
فــيــاال..((،  تعبير  انطلق 
كان  الــعــلــوي  أن  ــع  ــواق وال
نعم  يقول  جيدا،  منصتا 
في كثير من األحيان رغم 

أنه فياللي األصل..
عاشت  إذن،  هــكــذا 
الضائعة،  الحقيقة 
وقـــد  ال  وكـــيـــف 
صاحبها  ــاش  عـ
ــواة األولـــى  ــنـ الـ
التالحم  لخروج 
بـــــني الـــشـــعـــب 
واملــلــكــيــة إلــى 
الــــــــــشــــــــــارع، 
ــى  ــ ــي ــ ــح ــ ـــ))»ي ــ ف
تعبير  ــك«..  ــ ــل ــ امل
مرتبط  عندنا  سائد 
نبراسا  كان  كما  بحاضرنا 
به  الهتاف  لكن  ماضينا،  يف 
ألول  اجلماهير،  ألسنة  على 
يف  كبيرة  أبعاد  ذا  كان  مــرة، 
طويلة  وذيول  املغرب،  تاريخ 

يف تاريخ االستعمار..
جملة  بــواســطــة  والتعبير 
حياة  يف  مــرة  ألول  كلمة،  أو 
الــشــعــب،  ــاة  ــي ح أو  ــان،  ــسـ اإلنـ
رمبا  بــل  ــا،  ــادي ع حــدثــا  ليس 
اإلنسان  ذلك  ذكرياته  الزمت 
حياته.  طــول  الشعب  ذلــك  أو 
عندما   ،1934 مايو  ثامن  ففي 
املــلــك«..  »يحيى  الشعب  قــال 
ألول  شــاب  يقول  مثلما  قالها 
»أحبك«..  كلمة  حياته  يف  مرة 
فلماذا قالها بأسلوب آخر، قال: 
يحيا امللك؟ وملاذا زودها معقبا: 

»تسقط فرنسا؟
ــاب واضـــحـــة.. واألجـــوبـــة  ــبـ األسـ

بسيطة..
عنفوان  يف   ،1934 مايو  ثامن  يف  إنه 
ويف  األزمــات،  عز  يف  الوطني،  التفجر 
الوطن  كــان  عندما  األحـــداث،  خضم 
الوطنية  الفكرة  يبلور  حماسا  املتقد 
محمد  انــبــرى  وعلنا،  ســرا  وينشرها 
متبنيا  ــداث  األحـ خضم  يف  اخلــامــس 
قــرارا  فكان  املصيرية،  احلــركــة  هــذه 
احلركة  تاريخ  يف  املرامي  بعيد  خطيرا 

الوطنية.
احلتمي  التجاوب  بوادر  ظهرت  لقد 
 ،1933 نونبر   18 يف  وشعبه  امللك  بني 

حني بادرت اجلماهير لاحتفال بعيد 
تاحم  فيها  يتجلى  كمناسبة  العرش 
ــن أجـــل الــتــحــرر  ــرش بــالــشــعــب م ــع ال
واستعدادا  احلماية،  مــن  والتخلص 

ملسيرة كبرى يف طريق شاق طويل..
مايو  ــع  رابـ ويف  أشــهــر،  ستة  وبــعــد 
رسمية  بزيارة  القيام  امللك  قرر   ،1934
منها  انطلقت  التي  فــاس،  مدينة  إلى 
جعل  ممــا  الــوطــنــيــة،  احلــركــة  شعلة 
عنايتها  كل  توجه  الفرنسية  احلماية 
باهتمامها  وتخصها  املدينة،  هذه  إلى 

الكبير.
إلى  اخلامس  محمد  العاهل  ووصــل 
إلى  اجلماهير  ونــزلــت  فـــاس،  مدينة 
بعاهلها  لترحب  مــرة،  ألول  الــشــوارع 
ولتهتف: »يحيا امللك.. تسقط فرنسا«، 
االستعمار،  عن  غريبا  كان  تعبير  وهو 
أسماع  على  كالصاعقة  ــزل  ن وحـــدث 
اإلقامة العامة، وكان التجاوب بني امللك 
أن  الــزيــارة  كــادت  حتى  سريعا  وشعبه 

تتحول إلى ثورة ضد االحتال.
»يحيا  بترديد  اجلماهير  تكتف  ولم 
أخـــذوا  ــل  ب فــرنــســا«،  تسقط  املــلــك.. 
ومشوا  ومــزقــوهــا  الفرنسية  ــام  األعـ
الفرنسي  احلاكم  مقر  وهاجموا  عليها 
املدينة  باشا  وأراد  باألحجار،  وضربوه 
ومثلما  بــاحلــجــارة،  فضربوه  التدخل 
صاحت اجلماهير ألول مرة »يحيا امللك« 
اجلديد  أسلوبه  املغربي  العاهل  ابتدع 
مرة  فــأول  اجلماهير،  مع  التجاوب  يف 
األمن،  حــراس  إلى  بيديه  أشــار   أيضا، 
الذين كانوا مينعون الناس من االقتراب 
وأشار  الناس..  منع  عن  يكفوا  أن  إليه، 

إلى احلراس أن يبتعدوا..
املــلــك  بـــني  ــاب  ــج ح إذن،  يــبــق  لـــم 
ــت  ومت الــتــفــاهــم،  ومت  ــب..  ــعـ ــشـ والـ
كانت  الــيــوم  ــك  ذلـ يف  ــة،  ــاب ــج ــت االس
حقيقة  أصبحت  قد  الوطنية  احلركة 
نشرت   ،1934 مــايــو   11 ويف  ثــابــتــة. 
جــريــدة »عــمــل الــشــعــب«، ربــورتــاجــا 
فاس،  ملدينة  العاهل  زيــارة  عن  كاما 
مينعها،  قرارا  العامة  اإلقامة  فأصدرت 
كما قررت احلماية الدخول يف مرحلة 
حسبانها،  يف  تكن  لم  جديدة  مجابهة 
احلركة  دخلت  أيضا  الوقت  نفس  ويف 
التنظيم  من  جديدا  عهدا  الوطنية 
كتابات  )املـــصـــدر:  ــعـــداد((  ــتـ واالسـ

مصطفى العلوي(.
من الحركة الوطنية، إلى العالقة مع 
واملهام  األحــداث،  أغوار  وسبر  امللوك، 
مصطفى  كـــان  ــة،  ــي ــدول وال الــوطــنــيــة 
للصحافة،  سلطان  بمثابة  الــعــلــوي 
والحكم  الحكم،  عالمات  من  وعالمة 
ملوك، وكتب  ثالثة  أن عايش  بعد  لـله، 
دار  إلى  يرحل  أن  قبل  معهم،  مذكراته 
مصطفى  أستاذنا  هلل  رحمك  البقاء، 

العلوي، وإنا لـله وإنا إليه راجعون.
وإذا كانت لكل بداية نهاية، فـ»الحقيقة 
ونهايتها  املألوف،  عن  الضائعة« خرجت 
إلنجاز  بــدايــة  هــي  الصفحة  هــذه  على 
مشروع كتاب ضخم سيضم كل حلقاتها، 
والذي سيصدر قريبا إن شاء هلل، تكريما 
الذي  العلوي،  مصطفى  الراحل  لقائدها 
بعث عبرها رسائل مشفرة لكبار مسؤولي 
الذين  الغافلني،  وللسياسيني  البلد،  هذا 
عدد  صــدر  كلما  فرائصهم  ترتعد  كانت 
ــر اســمــهــم، وفضح  جــديــد خــوفــا مــن ذك
»الحقيقة  أطاحت  أن  بعد  تجاوزاتهم، 
حكومات  فــي  رؤوس  بعدة  الضائعة« 
القوي  الــرجــل  رأســهــم  وعلى  متعاقبة، 
ووزير الداخلية األسبق إدريس البصري، 
بالوزير  الضائعة«  »الحقيقة  لقبته  الذي 
القاضية  الضربة  هي  فكانت  املغبون.. 

التي مهدت لإلطاحة به.
يتم  أن  تستحق  األحـــداث  هــذه  كــل 
هذا  فــانــتــظــروا  كــتــاب،  فــي  تدوينها 
»الحقيقة الضائعة«  املؤلف حتى تبقى 

حية بيننا.
وعطلة  ــاء..  ــي األوف لقرائنا  فشكرا 

سعيدة.

عاشت »الحقيقة الضائعة« أكثر من سنتين بعد وفاة صاحبها مصطفى العلوي، وها هي اليوم تودعنا من صفحتها التي  
بما قد يحصل يف  وتنبأت)...(  املاضي  التي وقعت يف  الساخنة  أحداثها  ببعض  قراءها  يذكر  أن  »األسبوع«  اختار طاقم 

املستقبل، مما جعلها تحتل مكانة كبرى من بين األعمدة األكثر انتشارا يف تاريخ املغرب املعاصر ىلع مدى 50 سنة.

لكـــل بدايــــة نهـــاية

وداعـــــــا
الحقيقة 
الضائـعة

وع �ب �س م ال�أ ا�سق �س


