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صرخة من
جبال األطلس..

االفتتاحية

بحرقة شديدة ومرارة بطعم حياة القسوة
يف الشتاء والصيف ،يخاطب خمسيني من
نواحي "ميسور" ،بعد اهتزاز األرض من
حوله ،صحايف "تيلكيل عريب" و ُيساءله" :يال
حنا من املغرب قولها لينا ..يال مايش من
املغرب قولها لينا ...ويال كنا من الوحوش
قولها لينا منوتو وما نبقاوش يف هذه الدنيا!".
حقّ له أن يتساءل ،بكل األىس الجاثم عىل
قلبه ،ليقول "نحن هنا يف يد الله ،يال جات
فيك يش كارثة ما كينش اليل يجيب ليك
الخبار .يوم رضب الزلزال خفنا عىل والدنا،
يال تجرح ليك غري واحد فيهم شحال خاصك
باش توصل للدوار وتجيب باش داويهم ،هاد
اليش يال لقيتي الدوا"!
مشاكل "املغرب العميق" ال حرص لها ،وتزداد
عمقا كلام حلت به كارثة طبيعية ،من قبيل
هزة أرضية أو فيضان ،ألن الهشاشة تتع ّرى
أمام الجميع كلام كانت الظروف "مواتية"
لتنكشف األمور وتربز وجهها البشع.
إذا كان املغاربة يحتاجون جميعا إىل أن
تنعكس عليهم مبارشة آثار التنمية ،فإن
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مغاربة البوادي والجبال النائية من حقهم
أيضا أن يكونوا يف صلب اهتامم السلطات
العمومية ،وليس فقط بشكل مناسبايت،
اقتضاه حادث عارض.
إنه حق أصيل من حقوق اإلنسان
االقتصادية واالجتامعية من شأن تحقيقه
أن يجعل البالد تخرج من إيقاع السري

المغرب يسير بسرعتين؛ واحدة
في "المغرب النافع" تليق بالعصر،
وأخرى ال قبل لها باألولى تهم
"المغرب غير النافع".
برسعتني؛ رسعة يف "املغرب النافع" تليق
بالعرص ،ورسعة ال قبل لها باألوىل تهم
"املغرب غري النافع" ،يف تقسيم يظن
البعض أن الدهر عفا عنه مع انجالء عهد
الحاميةn .

عدالة

الرشوة الكبيرة..

بعد أن جرى تأجيل الجلسة األوىل من
محاكمة مدير الوكالة الحرضية ملراكش
املتابع بتهمة االرتشاء ،بعدما ضبط
متلبسا بتلقي مبلغ مايل نقدي قدره 50
مليون سنتيم ،وتسلم شيك بقيمة 886
مليون سنتيم ،من طرف منعش عقاري،
كان السبب يف اإليقاع به عرب شكاية
لوكيل امللك ،ظهرت معطيات جديدة يف
أكرب قضية فساد مايل تنظر فيها محاكم
الجنايات باملغرب يف الفرتة األخرية.
عبد الرحيم سموكني

غي مدير الوكالة الحرضية ملراكش ،املعتقل
ّ
عىل ذمة قضية ارتشاء كبرية ،والذي تجري
محاكمته يف االبتدائية الجنائية باملدينة
الحمراء ،اسرتاتيجية دفاعه ،من خالل اتباع
سياسة "األرض املحروقة" ،عرب الزج باسم
رجل أعامل فرنيس شهري ،يعترب أحد األثرياء
الكبار يف بالد األنوار ،يف دفاعه عن نفسه
أمام املحققني.

اسم ثري فرنسي في القضية

أفادت مصادر اطلعت عىل سري البحث
الذي أرشف عليه قايض التحقيق أن مدير
الوكالة الحرضية وزوجته املتابعة يف حالة
رساح ،واملتهمة بتوفري غطاء لزوجها من
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كنز حقيقي تم
العثور عليه لدى
مدير الوكالة
الحضرية
لمراكش.

أجل تلقي رشوة تقدر بـ 13مليون درهم،
كشفا أن املشتيك الرئييس كان قد اقرتح
عليهام أن يجري تحويل املبلغ املايل باألورو
إىل الخارج ،وذلك عن طريق خلق رشكة
يف دولة ،غري فرنسا ،تتوفر عىل امتيازات
رضيبية كبرية.
وحسب املصدر ذاته ،فإن املحققني عرثوا،
خالل مداهمتهم لـ"فيال" املتهم ،إضافة
إىل مبالغ مالية نقدية ومجوهرات مرصعة
مثينة ،عىل توكيل قضايئ من املشتيك لصالح
زوجة مدير الوكالة الحرضية.

وحسب املصادر ذاتها ،فإن الزوجة املتهمة،
التي متلك رشكة لالستشارات التي كان
باسمها الشيك السمني ذو الـ 886مليون
سنتيم ،الذي ضبط املدير متلبسا بتسلمه
يوم الكمني الذي نصب له يف شهر يوليوز
املنرصم ،أفادت ،خالل التحقيق معها،
بأن الوكالة التي أنجزتها للمشتيك ،والتي
قالت إنه كان ممثال ورشيكا لرجل األعامل
الفرنيس (د.د) ،كانت بإيعاز من املشتيك؛
إذ أشار عليها بإنشاء رشكة خارج املغرب
يف مالذ رضيبي ،حتى يجري تحويل املبلغ

عدالة

بـ"فيلتني" يف كل من الرباط ومراكش،
وهو ما يكشف نيته يف "حرق" أي راشني
مفرتضني ،من خالل الوصول إىل هويات
املشرتين عرب األرقام التسلسلية لكل بضاعة
عىل حدة.

ابتزاز بأسلوب "خذ وهات"

كشفت مصادر "تيلكيل عريب" أن الرشوة
كانت نتيجة عملية ابتزاز متشابكة ،استعمل
فيها املدير سلطات أحد أصدقائه املهندسني
املعامريني ،وأنه لجأ إىل أسلوب "خذ
وهات" ،من أجل إجبار املشتيك عىل دفع
مبلغ مليون أورو و 300ألف أورو ،إن أراد
البدء يف الرشوع يف مرشوعه العقار ،عىل
البقعة األرضية البالغة مساحتها  20هكتارا،
والتي تدخل فيها املدير للعثور عىل مشرت.
ورصح املشتيك بأن مدير الوكالة الحرضية
فرض عليه التعاقد مع مهندس عقاري
بعينه ،وهو املتابع يف حالة رساح ،لإلرشاف
عىل مرشوعني عقارين ،وأنه ملا رغب يف
مدير الوكالة
الحضرية لمراكش خاصة وأنه سبق لها أن تعاقدت مع
املايل لقاء "الخدمة" التي تقدمها رشكتها
الحصول عىل تراخيص البناء ،اتصل مبدير
يتبع
سياسة "األرض سلسلتي مساحات كربى هنا يف املغرب،
أخربها
للمشتيك .وقالت املتهمة إن املشتيك
الوكالة الحرضية وأخربه باألمر ،وأن املدير
المحروقة".
غي مقره
تتعلق بتوفري خدمات صحية لهذه املتاجر ،أخربه بأنه سيسلمه جميع الرتاخيص
أن رشيكه الفرنيس سبق له أن ّ
الرضيبي من فرنسا إىل سويرسا ،وأن فريق
وهو املعطى الذي مل يأت عىل ذكره الطرفان التي سيحتاجها ،كام سريخص له ،استثناء،
محاميه قادر عىل إنجاز عقد يسمح لهام
(الزوج والزوجة) ،خالل التحقيق التمهيدي ،ببناء مساحات أخرى غري قانونية داخل
إذ أرصا عىل أن رشكة الزوجة كانت تربطها
بتجنب دفع الرضائب نظري هذه الخدمة،
الورش ،مقابل تسليمه مبلغ مليون و200
فقط عالقة تقديم استشارة عقارية لرشكة
خاصة وأن املبلغ يبقى كبريا ويتجاوز مليون
ألف أورو كرشوة ،وأن املدير طلب منه
املشتيك.
و 200ألف أورو.
تحويل هذا املبلغ إىل الحساب البنيك
وحسب مصادر "تيلكيل عريب" ،فإن مدير
ويأيت ذكر مستثمر فرنيس ،وهو صاحب
الخاص بزوجته بفرنسا بحكم أنها تتوفر
الوكالة الحرضية ملراكش ،املتهم الرئيس
أشهر عالمة تجارية مفضلة لدى الفرنسيني،
عىل الجنسية الفرنسية ،وأنه ،باملوازاة مع
يف القضية ،كان قد رصح للمحققني ،يف
عىل غرار كون املتهمني الرئيسني :مدير
ذلك ،تعرض مرشوع عقاري ثان له لبعض
الوكالة الحرضية وزوجته ،يتوفران بدورهام
البداية ،أن بإمكانهم الوصول إىل من اشرتى العراقيل املتمثلة يف خروج لجنة إىل مكان
عىل الجنسية الفرنسية.
الساعات واملجوهرات الثمينة التي حجزت املرشوع مدعية معاينتها لبعض مخالفات
ويأيت ذكر مستثمر فرنيس من األثرياء ألول
البناء ،وأنه ملا تقىص يف األمر اتضح له بأن
مرة خالل التحقيق الثاين ،عكس التحقيق
املهندس املعامري الذي تعاقد معه بتوصية
التمهيدي ،خاصة وأنه ،خالل االستامع إليها
من املدير نفسه ،هو الذي تقدم بشكاية
الرشوة كانت نتيجة عملية ابتزاز
من طرف قايض التحقيق ،كشفت الزوجة
ضده بالرغم من أنه متعاقد معه.
كانت
املتهمة أن بداية تعرفها عىل املشتيك،
املشتيك كشف أثناء االستامع إليه من
متشابكة ،استعمل فيها المدير سلطات
عن طريق زوجها ،ثم من خالل اقرتاح
طرف قايض التحقيق ،بأنه عندما استفرس
أحد أصدقائه المهندسين المعماريين.
املشتيك أن يقدمها لرشيكه الفرنيس عىل
املهندس املعامري عن السبب يف شكايته،
أساس تعاقد مع سلسلة متاجره الكربى،
أخربه هذا األخري أنه ال يد له يف األمر
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عدالة

وأن مدير الوكالة هو الذي نزل بثقله
لعرقلة تتمة املرشوعني ،وأنه أشار عليه
باالتصال مبدير الوكالة من أجل عدم عرقلة
املرشوعني.
وحسب املصدر ذاته ،فإن املتهم الرئييس يف
القضية نفى كل التهم املوجهة إليه ،رغم أن
محارض الرشطة تشري إىل أنه ،خالل عملية
ضبطه متلبسا ،حاول الفرار من قبضة
رجال الرشطة ،وأنه لوال محارصته بسيارتني
للرشطة من األمام والخلف ،لكان فر هاربا،
وأنه لجأ إىل صدم سيارة الرشطة وإلحاق
أرضار مادية كبرية بها ،يوم الكمني.
وحسب املصدر ذاته ،فإن استنتاجات قايض
التحقيق تؤكد تورط مدير الوكالة الحرضية،
حيث أن عنارص الرشطة ضبطت مبلغ 50
مليون سنتيم ،وهو املبلغ الذي جرى نسخه
يف وقت سابق ،بعد تنسيق بني املشتيك
والنيابة العامة ،كام جرى ضبط الشيك ذاته،
الذي جرى نسخه أيضا.
وحسب املصدر ذاته ،فإن ما يورط املتهم
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التالعب في العقار
بمراكش أساس
مجال المتهم.

خالل مرحلة التحقيق اإلعدادي ،بأن هذا
بشكل قوي ،هو بهتان ادعاءاته املتعلقة
بكون الشيك واملبلغ املايل يدخالن يف إطار االقرتاح ال عالقة له باقتناء العقار ألنها أمور
ليست من اختصاص رشكتها.
أتعاب لخدمة قدمتها رشكة زوجته ،وهي
املصدر ذاته قال إن هذا التباين يف
أيضا متابعة يف حالة رساح ،وأن التحقيق
كشف أن ادعاءات املدير وزوجته ال أساس ترصيحات زوجة املتهم ،دحض بشكل كبري
لها من الصحة ،إذ أن رشكة الزوجة مل تقدم طرح الدفاع عن نفسه وأضعف موقف
أي خدمات لفائدة رشكة املشتيك ،بدليل أن املتهم حول املبلغ املايل املسجل يف الشيك
العقدة التي يتشبث بها املتهم ،هي مجرد واملبلغ النقدي املحجوز يف السيارة يوم
اإليقاع به ،إذ أن وثيقة أو عقد االقرتاح
اقرتاح وال تحمل توقيع املشتيك ،بحيث
تحمل فقط توقيع زوجته ،وأكرث من ذلك أن والفاتورة تحمل تاريخ  7يوليوز  ،2019بينام
من بني الخدمات املقرتحة هي نصائح خالل العقار جرى رشاؤه قبل هذا التاريخ ،وهو
عمليات االقتناء ،والحال أن املتهمة رصحت ما يؤكد صورية هذه الوثائق.
يشار إىل أن مدير الوكالة الحرضية مبراكش
اعتقل متلبسا ،شهر يوليوز ،متلبسا بتلقي
شيك مببلغ  886مليون سنتيم ،ومبلغ نقدي
قدره  50مليون سنتيم ،من منعش عقاري،
المتهم صرح للمحققين أن بإمكانهم
كان السبب يف نصب الكمني له ،بعد أن
الوصول إلى من اشترى الساعات
تقدم بشكاية مبارشة إىل رئيس النيابة
والمجوهرات الثمينة التي حجزت لديه.
العامة ،مفادها تعرضه لالبتزاز وعرقلة
مشاريعه العقارية يف املدينة الحمراءn .

تشريع

يدخل القانون الخاص بالتأمني عىل عواقب الوقائع الكارثية يف فاتح يناير من العام املقبل ،وهو
تأمني سيصح إجباريا يستفيد منه من يتوفرون عىل عقود تأمني ،بينام يتكفل "صندوق التضامن ضد
الوقائع الكارثية" مبن ال يتوفرون عىل تأمني.
تيلكيل عربي

كيف التعرف على الواقعة
الكارثية؟

يعترب واقعة كارثية ،وفقا لنص القانون
،110-14املتعلق بإحداث نظام لتغطية
عواقب الوقائع الكارثية والذي يغري
ويتمم القانون رقم  17.99املتعلق مبدونة
التأمينات ،كل حادث تنجم عنه أرضار
مبارشة يف املغرب ،يرجع السبب الحاسم
فيه إىل فعل القوة غري العادية لعامل
طبيعي أو إىل الفعل العنيف لإلنسان.

مواصفات الواقعة الكارثية

يشكل عامل القوة غري العادية لعامل طبيعي
واقعة كارثية؛ إذا تبني توفره عىل املواصفات
التالية:
 أن تتوفر يف وقوع الحادث املسبب له رشطالفجائية أو عدم إمكانية التوقع ،يشرتط أن
ال متكن التدابري االعتيادية املتخذة من تفادي
هذا الحادث أو تعرث اتخاذ هذه التدابري؛
 أن تشكل آثاره املدمرة خطورة شديدةبالنسبةللعموم.
ويعد الفعل العنيف لإلنسان واقعة كارثية
إذا كان:
 يشكل فعال إرهابيا؛ أو نتيجة مبارشة لوقوع فنت أو حركات شعبيةعندما تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة
للعموم.
تعد يف حكم األرضار الناجمة عن الواقعة
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من مخلفات الزلزال
الذي ضرب منطقة
الحسيمة.

الكارثية ،األرضار املرتتبة مبارشة عىل أعامل
وتدابري اإلغاثة واإلنقاذ واستتباب األمن إذا
كانت هذه األعامل والتدابري مرتبطة بهذه
الواقعة.
غري أن املرشع استثنى من نطاق تطبيق هذا
النظام األرضار أو الخسائر املرتتبة عن:
 استعامل املواد أو األسلحة الكياموية أوالبيولوجية أو الجرثومية أو اإلشعاعية أو
النووية؛
 الحرب األهلية أو الحرب الخارجية أو أعاملالعدوان املشابهة وذلك سواء أكانت الحرب
معلنة أم ال؛
 -جرمية إلكرتونية.

يعلن عن حدوث الواقعة الكارثية بعد
استطالع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية
املحدثة مبوجب املادة  9من القانون .110-14
ويتم هذا اإلعالن مبوجب قرار إداري يحدد
عىل الخصوص املناطق املنكوبة وتاريخ ومدة
الواقعة الكارثية موضوع اإلعالن السالف
الذكر ،وينرش يف الجريدة الرسمية داخل أجل
ال يتعدى ثالثة أشهر ،ابتداء من تاريخ حدوث
الواقعةالكارثية.
ويرتتب عىل نرش القرار اإلداري ،بصفة
حرصية ،انطالق:
 عملية تسجيل الضحايا يف سجل اإلحصاء،كام هو منصوص عليه يف القانون؛
 تفعيل الضامن ضد عواقب الوقائع الكارثية؛ عملية منح التعويضات من طرف صندوقالتضامن ضد الوقائع الكارثية املحدث مبوجب
املادة  15من القانون .110-14

كيف التكفل باألشخاص
المتضررين؟

أوال ،األشخاص املستفيدين من التغطية يف
إطار عقود التأمني التي وسعها القانون لتشمل
الكوارثالطبيعية.
أقر املرشع بأن تشمل جميع عقود التأمني
بشكل أوتوماتييك وإجباري ضامنا ضد عواقب
الوقائع الكارثية ،ابتداء من  1يناير .2020

تشريع

ويتعلق األمر بجميع عقود التأمني التالية:
 عقود التأمني التي تغطي األرضار الالحقةباألموال؛
 عقود التأمني التي تغطي املسؤولية املدنيةالتي ميكن أن تثار بسبب األرضار البدنية أو
املادية الالحقة باألغيار والتي تسببت فيها
عربة برية ذات محرك ،املنصوص عليها يف
املادة 120من القانون  99-17املتعلق مبدونة
التأمني .يتعلق األمر باملسؤولية املدنية
للسيارات؛
 عقود التأمني ،غري تلك املنصوص عليهايف البند  2أعاله ،والتي تغطي املسؤولية
املدنية التي ميكن أن تثار بسبب األرضار
البدنية الالحقة باألغيار ،غري مأموري املؤمن
له ،املوجودين باألماكن املنصوص عليها يف
العقود املذكورة .وبالتايل ،فإن جميع عقود
التأمني السالفة الذكر ستخضع لنسبة إضافية
لألقساط نتيجة توسيعها االجباري لتغطية
عواقب الوقائع الكارثية.
يهدف هذا اإللزام ،الذي يهم جميع املؤمنني
الذين يتوفرون عىل تأمينات لضامن األرضار
الالحقة باألموال واملمتلكات ،أو املسؤولية
املدنية للسيارات ،أو املسؤولية املدنية عن
األرضار البدنية ،إىل متكني املواطنني املغاربة
والفاعلني االقتصاديني ،سواء األشخاص الذاتيني
أو املعنويني ،من مواجهة الوقائع الكارثية
كالزالزل والسيول والفيضانات وتسونامي
واألفعال العنيفة لإلنسان التي تشكل فعال
إرهابيا أو الفنت والحركات الشعبية.
ويتطلع املرشوع عرب هذا اإلدماج اإلجباري،
إىل تغطية أكرب عدد من األشخاص (سواء
الذاتيني أو املعنويني) برسم عواقب الوقائع
الكارثية وخاصة األرضار البدنية و/أو املادية
لهم شخصيا ولذوي الحقوق.
وسيتم تحديد قسط التأمني اإلضايف املطبق
عىل عقود التأمني السالفة الذكر يف  31دجنرب
 2019مع تطبيق فعيل للنظام يف  1يناير
 ،2020وذلك بصدور مرسوم بتنفيذه من
طرف وزير االقتصاد واملالية ،وسيشمل جميع
عقود التأمني املكتتبة أو التي سيتم تجديدها
ابتداء من هذا التاريخ.
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سيتم تمويل صندوق
التضامن عبر رسم
شبه ضريبي يسمى
"رسم التضامن ضد
الوقائع الكارثية".

ثانيا ،األشخاص الذين ال يتوفرون عىل تغطية الشغل وعقود التأمني عىل الحياة أو املعاشات
العمرية املكتتبة من طرف أشخاص ليس لهم
بعقود التأمني املنصوص عليها يف القانون.
موطن وال إقامة دامئة باملغرب ،وجميع عقود
نصت املادة  15من القانون  ،110-14عىل
إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام التأمني األخرى عندما يكون الخطر واقعا
تحت تسمية "صندوق التضامن ضد الوقائع بالخارج أو مرتبطا مبؤسسة صناعية أو تجارية
أو فالحية تقع بالخارج.
الكارثية" ،يخضع لوصاية الدولة ويتمتع
باالستقالل املايل.
اإلطار القانوني للتأمين على
ويخضع صندوق التضامن للمراقبة املالية
الكوارث
للدولة املطبقة عىل املقاوالت العمومية،
شكل الطابع اإلجباري لتغطية عواقب الوقائع
ويهدف عىل الخصوص إىل تعويض ضحايا
الكارثية ،موضوع القانون  110-14املتعلق
الوقائع الكارثية ،الذين ال يتوفرون عىل
بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية
تغطية أخرى ضد عواقب هذه الواقعة
والذي يغري ويتمم القانون رقم  17.99املتعلق
الكارثية.
مبدونةالتأمينات.
وسيتم متويل صندوق التضامن عرب رسم
نرش النص العريب للقانون  110-14يف الطبعة
شبه رضيبي يسمى "رسم التضامن ضد
العامة للجريدة الرسمية الصادرة تحت عدد
الوقائعالكارثية".
وحدد معدل الرسم مبرسوم صادر عن رئيس  6502بتاريخ  30ذي الحجة  1437املوافق
ليوم  22شتنرب  ،2016يف انتظار نرش الرتسانة
الحكومة يف نسبة  1يف املائة من األقساط
التنظيمية التي سترسي عىل تطبيق مقتضيات
أو األقساط اإلضافية أو االشرتاكات املؤداة
مبوجب عقود التأمني الخاضعة للرضيبة عىل القانون .110-14
وخالل سنة  ،2019تم نرش املرسوم التطبيقي
عقود التأمني باستثناء التأمني عن حوادث
(مرسوم رقم  )785-18-2الصادر عن رئيس
الحكومة يف يوم  29أبريل  ،2019ثم نرش
القرار الوزاري (القرار رقم  )19-900الصادر
يدخل القانون الخاص بالتأمين على
عن وزير الداخلية بتاريخ  30أبريل 2019
عواقب الوقائع الكارثية حيز التنفيذ
التي تحدد منوذج سجل إحصاء ضحايا الوقائع
في فاتح يناير من العام المقبل.
الكارثية وشكليات تسجيل الضحايا يف هذا
السجلn .

ربورطاج

صرخة من جبال األطلس..

أحد وجوه دوار
"بوسالمة" بنواحي
"ميسور".

"يال حنا من املغرب قولها لينا ..يال مايش من املغرب قولها لينا ...ويال كنا من الوحوش قولها لينا منوتو
وما نبقاوش يف هذه الدنيا" .كانت هذه رصخة خمسيني من دوار"بوسالمة" نواحي "ميسور" جنوب
رشق املغرب ،حيث تقطن املئات من األرس عىل سفح جبل اهتز بفعل الزلزال الذي رضب املنطقة .هزات
حولت حياتها إىل خوف وفزع وهروب من خطر املوت تحت أتربة منازل آيلة للسقوط ،نحو "عشش"
نصبوها من الحصري والبالستيك ال تقيهم حتى لسعة الربد القارس.
أحمد مدياني
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ربورطاج

الهزات الزلزالية املتتالية فرضت عىل أرس
ساكنة الدوار انتفضوا بسبب ما وصفوه
"بوسالمة" مغادرة بيوتهم املشيدة عىل سفح
بـ"الوعود الكاذبة" من السلطات ،ليقرروا
"المواشي فزعت وهربت بعدما
الجبل ،والتي تعرضت ألرضار بليغة وشقوق
التصعيد بحثاً عن لفت انتباه أصحاب الحل
ظاهرة عىل الجدران واألسقف.
والعقد يف املنطقة ،وذلك بتنظيم مسرية عىل
دمرت الهزة الحواضر التقليدية التي
يونس زوزو ،شيخ طاعن يف السن من الرحل
األقدام نحو مدينة ميدلت ،ثم قطع الطريق
نحبسها داخلها".
الذين يعيشون باملنطقة .عىل جانب الطريق
عىل قافلة طبية زارتهم بعد الزلزال ومنعها
نحو دوار "بوسالمة" ،كان يجلس فوق حجر
من مغادرة الدوار قبل زيارة املسؤولني له
وتقييم األرضار ملساعدتهم وتعويضهم ،وأخرياً
ويلوح بعكازه ،توقف "تيلكيل عريب" بالقرب
و"الجبص" وجني نبتة "أزير" ،فض ًال عام
منه ،ليطلب بأدب إيصاله إىل وجهتنا رغبة
يجود به أبناء املنطقة الذين هجروها
احتجاز رئيس الدائرة وقائد باملنطقة جاءا
منه يف أداء صالة الجمعة مبسجد الدوار ،وما
للبحث عن لقمة العيش.
ملحاولة "تحرير" من كانوا ضمن القافلة،
عىل طول الطريق نحو الدوار ،تظهر مخلفات إن صعد السيارة حتى رشع يف رسد ما عاشه
ليتحوال بدورهام إىل ورقة ضغط يف يد
رفقة أرسته من خوف وفزع بسبب الزلزال،
ما فعلته الطبيعة ،مسالك غمرتها سيول
املترضرين" .تيلكيل عريب" شد الرحال إىل
األودية وقناطر هوت ،ما يفرض سلك ممرات بالقول" :اهتزت أركان الخيم التي نقطنها،
الدوار ،لينقل تفاصيل معاناة املئات من
واضطررنا للخروج منها رغم الربد الشديد
جانبية ملواصلة السري نحو الوجهة.
املغاربة الذين يأكلهم الصرب عىل وعود مل
الذي تعرفه املنطقة خالل هذا الفصل،
املنطقة عرفت بدورها هزات قوية بفعل
ترتجم عىل أرض الواقع.
املوايش فزعت وهربت بعدما دمرت الهزة
الزلزال الذي رضب املنطقة يوم األحد 17
الحوارض التقليدية التي نحبسها داخلها".
نونرب الجاري ،ويقول سكان دوار "بوسالمة"
تحالف قسوة الطبيعة والحاجة
زوزو اعتاد أن يشد الرحال من حيث يقطن
يف شهاداتهم لـ"تيلكيل عريب" ،إنهم أحسوا
يف مكان قيص من أرض اململكة ،عىل
ً
ً
بالهزة األوىل قرابة الساعة التاسعة صباحا ثم إىل دوار بوسالمة مشيا عىل األقدام ،واملسافة
سفوح الجبال املمتدة ما بني إقليمي
هزة ثانية قرابة الساعة الحادية عرش وهزت املقدرة بني املوضعني تفوق الـ 10كيلومرتات،
ميدلت وميسور ،تنتصب املئات من املنازل
وأمل كل من هم مثله مرور مركبة أو عابر
ثالثة قرابة الساعة الثالثة بعد الزوال ،من
بدوار "بوسالمة" .هنا تعيش األرس عىل
بعض التصدعات
سبيل يقلهم لقضاء أغراضهم ،هذا الوضع
عائدات من يشتغلون يف مقالع "الغاسول" التي خلفتها الهزة نفس اليوم.
األخيرة.
بحسب الشيخ ضاعف معانتهم" ،نحن هنا
يف يد الله ،يال جات فيك يش كارثة ما كينش
يل يجيب ليك الخبار ،يوم رضب الزلزال خفنا
عىل والدنا ،يال تجرح ليك غري واحد فيهم
شحال خاصك باش توصل للدوار وتجيب
باش داويهم ،هاد اليش يال لقيت الدوا".
يف كل شرب من هذه الرقعة تتلمس تحالف
قسوة الظروف الطبيعية والحاجة ،حتى
الطريق التي شيدت حديثاً مل تسلم بعض
مقاطعها ،خاصة القناطر املشيدة عىل مسار
األودية ،وعاين "تيلكيل عريب" ترضر عدد
منها ،بل هوت إحدى القناطر الرئيسية كلها.

التدخل "حدو دوار برتات"

ملاذا انتفضت ساكنة املنطقة بعد الزلزال؟
وملاذا صعدت من احتجاجاتها رغم ما تابعه
املغاربة من تدخل ملصالح وزارة الداخلية؟
أمل تشملهم املساعدات التي تناقلتها الصور؟
الجواب عىل لسان نسوة دوار "بوسالمة"
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ربورطاج

الاليئ فتحن البيوت لـ"تيلكيل عريب" من أجل
معاينة األرضار.
زينب ،إحدى السيدات اللوايت يقطن
بالدوار ،قالت ،يف شهادتها ،من داخل
منزل أرستها اآليل للسقوط ،إن "لجنة
زارت دوارهم بعد املسرية التي نظموها
مشياً عىل األقدام نحو ميدلت ،ومنعتها
السلطات بعد قطع نحو  9كيلومرتات ،لكن
غادرت اللجنة محملة بالصور والفيديوهات
والشهادات التي تنقل معاناتهم ،دون أن
يتبع ذلك أي تدخل".
ً
منزل أرسة زينب مل يعد صالحا للسكن،
وكل دقيقة داخله تشكل تهديداً لحياتهم.
األثاث املتواضع الذي ميلكونه مكدس يف
غرفة واحدة مل تترضر بشكل كبري" .هذا كل
ما منلك ،خفنا من ضياعه تحت الركام ال
قدر الله إن انهار البيت ،وكل ليلة نخرج إىل
الخيمة التي نصبنا من الحصري والبالستيك
لقضاء الليل".
سيدة أخرى من الدوار ألحت عىل زيارة
منزلها بدورها ،وكان بيتها من بني  11منزالً
دخلهم "تيلكيل عريب" ،وكلها ترضرت بفعل
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قنطرة تهدمت
بسبب السيول
األخيرة التي شهدتها
المنطقة.

الزلزال .السيدة الستينية اشتكت فقرها وعدم قرب منزل الرجل "عشة" أخرى من
قدرتها عىل مواجهة ما خلفته الهزات األرضية" ،العشش" التي لجأت إليها أرس الدوار،
خاصة وأن زوجها يعاين من املرض ،ما فرض "عشة" كام جاء عىل لسانه نصبت باالستعانة
عىل أوالده نقله إىل مدينة ميسور واكرتاء
بأكياس يستعملونها يف جني الزيتون،
منزل له .تقول السيدة قبالة "عشة" ،أعمدتها يتكدسون داخلها ليال بحثا عن الدفء
قطع خشبية وضعت فوقها أجزاء من الحصري وخوفنا من انهيار بيتهم فوق رؤسهم.
والبالستيك وفراشها أغطية ،باإلضافة إىل
قطعتني من "البونج"؛ "هنا نقيض ليلنا ،وعدنا تصعيد بدون نتيجة
يوم األحد  17نونرب الجاري رضب الزلزال
املسؤولون بإرسال املساعدات ،بغينا عىل
األقل غري الخيم فني نعسو ،عونونا راه قهرنا املنطقة ،ليبدأ الحديث عن إنزال مساعدات
إىل املترضرين والخائفني من الهزات
املرض والربد".
االرتدادية ،عدم وصول املساعدات إىل
وباالنتقال إىل منزل آخر ،يطل من سطحه
منطقة دوار "بوسالمة" دفع الساكنة لتنظيم
رجل خمسيني ممسكا بـ"بالة" ،يتكرر
ً
مسرية مشيا عىل األقدام مطلبها هو فصل
نفس املشاهد :شقوق وأرضار تهدد ركائز
دوارهم عن عاملة ميسور وإلحاقها بعاملة
املنزل ،ويحاول مالكه حني زيارته تقوية
دعائم السقف باألتربة .وضع دفعه للتعبري ميدلت ،وكلهم يجمعون عىل أن املسؤولني
بغضب عن غياب املساعدات التي وعدهم يف العاملة الثانية قاموا بواجبهم تجاه
املسؤولون بها ،ورصخ يف شهادته لـ"تيلكيل الدواوير التي تقع تحت سلطة ترابها ،مسرية
تم إيقافها عند حدود دوار "برتات" ،وعاد
عريب" بالقول" :إال حنا من املغرب قولها
لينا إال مايش من املغرب قولها لنا ...وإال كنا املحتجون أدراجهم عىل أمل وفاء املسؤولني
من الوحوش قولها لينا منوتو وما نبقاوش يف بوعدهم.
انتظرت ساكنة املنطقة طيلة يومي االثنني
هذه الدنيا".

ربورطاج

أن حياتهم يف خطر تحت أسقف منازلهم،
ولجؤوا لخيم نصبوها بأنفسهم تفتقر ملا
يقيهم الربد القارس يف املنطقة ،ومع توايل
الوعود دون تحقيقها عىل أرض الواقع
قاموا بالتصعيد ،طبعا هذا السلوك خطأ ال
ميكن تربيره ،لكن يف نفس الوقت شعورهم
بالتخيل عنهم أغضبهم".
قطع الطريق أمام القافلة الطبيبة واحتجاز
كل من رئيس الدائرة والقائد ،انتهى حسب
عبد اللطيف أحنوش بسبب تعاطف أهل
الدوار مع ممرضة حامل كانت ضمن أطقم
القافلة الطبية ،هذه األخرية تعرضت بسبب
الخوف والضغط لوعكة صحية ،وعندما
عاين املحتجون أمام سيارات القافلة وضعها
الصحي قرروا فتح الطريق.

أمام كل هذا ..هل تغير الوضع؟

والثالثاء وصول املساعدات ،لكن صباح
يوم األربعاء  20نونرب الجاري وصلت قافلة
طبية إىل الدوار ،لتقرر ساكنته تحويلها لورقة
تفاوض بعد رفض االستفادة من خدماتها
وقطع طريق العودة أمام طاقمها إىل حني
قدوم املسؤولني يف العاملة التي يتبعون له.
تصعيد ارتفع بقرار ساكنة الدوار احتجاز
رئيس دائرة "القصايب" وقائد دائرة "ويزرت".
عبد اللطيف أحنوش ،إطار يف وزارة الصحة
مبندوبية ميسور ،وأحد أبناء دوار "بوسالمة"،
صادف وجوده بالدوار يوم احتجاز أطقم
القافلة الطبية ،يروي لـ"تيلكيل عريب"
تفاصيل ما وقع وكيف انتهى التصعيد
الذي حاول أن يلعب فيه دور الوسيط بني
املسؤولني يف قطاعي الصحة والداخلية وبني
أبناءمنطقته.
ويقول اإلطار الصحي أحنوش ،يف حديثه
لـ"تيلكيل عريب"" :صباح يوم األربعاء املايض
تلقيت اتصاال من اإلخوة يف النقابة التي
أنتمي إليها ،يطلبون التدخل واملساعدة يف
فتح الطريق أمام أطقم قافلة طبية دخلت
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سيدة من ساكنة
المنطقة تتحسر على
سوء أحوال دوارها.

اتصل املوقع مبصدر من السلطات املحلية
باملنطقة ،فاعترب أن مواقف الساكنة من
التصعيد كانت متباينة ،ورد غضبهم إىل
الدوار ورفض ساكنته خروجها قبل استفادتهم الخوف فقط ألنهم مل يسبقوا أن عايشوا من
من املساعدات جراء األرضار التي لحقت بهم قبل زلزاال بهذه القوة.
ومبنازلهم بسبب الهزات األرضية".
وأضاف املصدر ذاته أن األرضار التي لحقت
ويضيف املتحدث ذاته أن "القافلة كانت
باملنازل كانت عبارة عن شقوق فقط،
تضم مندوب الصحة باإلقليم وطبيبني و6
رافضاً ،يف الوقت ذاته ،إعطاء نتائج تقييمها،
ممرضني وسائقني" .أحنوش وصف املهمة
وشدد عىل أن اللجنة التي زارت منازل دوار
التي أوكلت إليه بالصعبة ،ومل يستطع حسب "بوسالمة" وكانت تضم يف عضوتها مهندساً
شهادته اقناع الساكنة بأن ترصفهم "خاطئ" هي املخول لها تقييم خطورة الوضع من
وال يجب أن "يتهوروا تجاه أناس ال مسؤولية عدمه .وبخصوص تأخر وصول املساعدات
لهم يف ما يعانون".
إىل الدوار ،خاصة منها األغطية والخيام،
التصعيد من طرف ساكنة الدوار ،تواصل
اكتفى املصدر ذاته بالقول" :ال يحق لنا
من طرف ساكنة "بوسالمة" ،ويفرس اإلطار
الخوض يف هذا األمر أو اإلدالء بأي ترصيح".
الصحي ذلك بـ"غياب الثقة بينهم وبني
"تيلكيل عريب" باملنطقة يوم الجمعة 22
املسؤولني" ،ويضيف" :يوم منعت املسرية
نونرب الجاري ،أي بعد خمسة أيام عىل
من االستمرار نحو ميدلت وعدوهم بأن
الهزات األرضية ،وواقع الحال هو أن املنازل
تصل املساعدات يف حدود  48ساعة ،لكن ال ال تزال تحمل آثار الزلزال ،والساكنة تلجأ كل
يشء تحقق ،لذلك عندما وصل رئيس الدائرة ليلة لـ"العشش" التي نصبت خوفا من املوت
وقائد دوار "ويزرت" قرر الساكنة منعهام
تحت أنقاض بيوت آيلة للسقوط ،وأنباء تبثها
من مغادرة الدوار ،املترضرون أعلنوا أنهم
مديرية األرصاد الجوية بأن األيام القادمة
ليسوا يف حاجة للرعاية الصحية اآلن وإن
تحمل األمطار والثلوج واستمرار انخفاض
كانوا يفتقدونها عىل طول السنة ،هم يرون
درجات الحرارةn .

حوار

الداودي:

يف هذا الحوار يتحدث
لحسن الداودي ،الوزير
املنتدب السابق لدى
رئيس الحكومة املكلف
بالشؤون العامة والحكامة
عن مغادرته للحكومة ،كام
يتطرق لقضية تسقيف أرباح
رشكات املحروقات ،وعالقة
حزب العدالة والتنمية بحزب
األصالة واملعارصة والتجمع
الوطني لألحرار.

هل كان التعديل الحكومي متوقعا
بالنسبة لك؟
مل يكن متوقعا فقط ،بل كان مطلوبا،
وأعتقد أنه جاء متأخرا ،ويف حدود علمي،
أن رئيس الحكومة كان قد بدأ التفكري يف
التعديل الحكومي ،لكن جاء التدخل املليك
ليعجل به.

حاوره الشرقي لحرش

رغم تقدميك الستقالتك من الحكومة ،إال أنك واحد من الدروج ،اللهم متيش براسك مرفوع".
مل تغادرها إال بعد اجراء تعديل حكومي.
أنا مل آت ليك أكون يف الحكومة ،أو أكون
ما الذي حال دون مغادرتك للحكومة بعد
وزيرا ،أنا أدافع عن مرشوع ،والدفاع عن
استقالتك؟
هذا املرشوع ال يقتيض بالرضورة أن أكون
لن أقدم كافة املعطيات ،ألن دوري ينحرص
وزيرا .البعض يظن أننا نريد الوزارة من أجل
يف تقديم استقالتي ،وفق القانون ،وميكن أن املال ،أقول لك "حنا خارسين" ،كام أن البعض
تقبل وميكن أن ترفض .عموما ،أنا قدمت
كتب أن الداودي يريد االستفادة من التقاعد
استقالتي من الحكومة ،وحينام بدأ التحضري الوزاري ،أقول الداودي لن يطلب التقاعد
إلجراء تعديل حكومي قلت لهم "اعطني
الوزاري ،فليطمنئ الجميع.
حريتي اطلق يديا ...إنني أعطيت ما استبقيت
شيئا" ،وقد قلت هذا ألنني أعرف أنه ال ميكن هل تلقيت جوابا عند تقديم استقالتك؟
أن تظل دوما يف املسؤولية الحكومية" ،صايف عدم الجواب هو جواب عىل عدم قبول
باراكا الش غادي نتسنا حتى يكركبني يش
االستقالة.
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لحسن الداودي،
الوزير المنتدب
السابق لدى رئيس
الحكومة المكلف
بالشؤون العامة
والحكامة.

هل فتح رئيس الحكومة موضوع التعديل
مع أحزاب األغلبية قبل التدخل املليك؟
الحمد لله أن التعديل جاء بتدخل مليك،
وإال وقعت مشاكل كبرية ،ولكن مبا أن
التعديل كان مطلبا ملكيا ،فقد كان األمر
سهال بالنسبة لرئيس الحكومة ،ومل يكن
مجربا عىل االستشارة يف كل يشء مع
األحزاب ،بل أصبح األمر بينه وبني جاللة
امللك ،مام سهل املأمورية.
أال ترى بأن التعديل الحكومي كان عىل
حساب حزب العدالة والتنمية ،الذي غادر
عدد من قادته البارزين الحكومة؟
حزب العدالة والتنمية مل يأت من أجل
املناصب ،بل جاء لخدمة البلد ،وسواء كنا
نتوفر عىل  10وزراء أو  ،5فنحن من يقود
الحكومة ،ورئيس الحكومة هو من يوجه...
تقودون الحكومة ،لكن الوزارات
االسرتاتيجية ليست بيدكم؟

حوار

إذا أصبح مثل "البام" سيصبح التحالف
معه خط أحمر ،لكن هم مل يرصحوا يوما
أنهم يريدون محاربة العدالة والتنمية ،بل
يريدون التعاون ،ومن حقهم أن يتنافسوا
معنا ،هذا يشء عادي.

ليس هذا هو املشكل ،هذا منطق
التحالفات ،ألن الحزب الذي يشكل
الحكومة هو من "يصرب" ،ألنه هو من
يطلب منهم التواجد معه يف الحكومة ،وإال
فلامذا سيكونون معه.
هذا هو الواقع "يال دريت الحسابات يقول
لك أنا ما العبش ،وك ّون األغلبية بوحدك،
هذه هي السياسة".
كيف تلقيت خروج حزب التقدم
واالشرتاكية من الحكومة؟
نتأسف لخروجهم ،ولكن تلك حريتهم،
وأعتقد أن الحوار معهم سيستمر.
كيف تنظر ملستقبل هذا الحوار؟
يجب أن يستمر الحوار مع حزب التقدم
واالشرتاكية ،ومع جميع األحزاب ،باستثناء
الصنف الذي تأسس من أجل محاربة
العدالة والتنمية ،لكن هذا الصنف يتملل
اآلن ،فهناك توجه داخله يدعو لالشتغال مع
العدالة والتنمية ،وإذا ما أخذ هذا التوجه
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الداودي قال إنه لم
يأت لكي يكون في
الحكومة.

دعنا ننتقل إىل الحديث عن بعض امللفات
التي اشتغلتم عليها ،خالل فرتة تواجدكم
يف الحكومة ،والتي من بينها قضية تسقيف
أرباح املحروقات .أين وصل هذا امللف؟
رئيس الحكومة الزال يشتغل عىل املوضوع،
لكن دعني أرشح هذا األمر حتى يفهمه
الناس .فقبل تحرير أسعار املحروقات ،كان
ربح الرشكات يرتاوح ما بني  60و 70سنتيم
يف اللرت ،أما عندما تم تحريره فقد عمدت
بعض الرشكات إىل زيادة أزيد من درهم
يف هامش الربح؛ ما يعني أن هامش الربح
أصبح قريبا من درهمني يف اللرت ،وهذا األمر
مل يكن مقبوال ،لكن الحكومة "ماكان عندها
ما دّير ألنها مرتبطة بالقانون".
وبناء عىل ذلك ،بدأنا نتكلم عن التسقيف،
زمام األمور داخل حزب األصالة واملعارصة
ودخلنا يف حوار مع الرشكات ،ونتيجة ذلك
سيصبح حزبا عاديا.
عملوا عىل تخفيض هامش الربح ،إذ عوضا
عن زيادة  1,13درهام هناك من قام بزيادة
إذن أنت مع التحالف مع "البام"؟
ما بني  6و 10سنتيم ،مقارنة مع ما كان
يف تحلييل الخاص ،أرى أن "البام" يضم
عليه األمر سنة .2015
توجهني؛ أحدهام هدفه محاربة العدالة
حينام اتفقت مع الرشكات ،قدمت االتفاق
والتنمية ،وآخر يريد التعاون معنا ،وإذا
لرئيس الحكومة ،فسألني :كم سريبح
أصبح "البام" حزبا عاديا ويتقدم بربنامج
املواطنون إذا قمنا بالتسقيف اليوم ،فأكدت
للمواطنني كباقي األحزاب ،فاألمر انتهى
له أنهم سريبحون ما بني  6و 10سنتيامت
بالنسبةإلينا.
يف اللرت ،فقال يل "هذا ضعيف جدا ،ومن
الصعب أن نعلنه للمواطنني" ،كام طلب
نفهم من كالمك أن "البام" مل يعد خطا
من وزير املالية دراسة إمكانية التأمني
أحمر بالنسبة لكم؟
ضد مخاطر ارتفاع أسعار البرتول ،حتى ال
الخط األحمر بالنسبة لنا هو التوجه الذي
يرتفع مثنه كلام ارتفعت األسعار يف السوق
يريد محاربتنا ،أما إذا أصبح "البام" حزبا
الدولية ،لكن هذا األمر مل يكن ممكنا ،ألن
عاديا فال مشكل يف التحالف معه.
الرشكات هي من تقوم برشاء البرتول ،مام
الزلتم ترون يف جزء من "البام" خطا أحمر ،جعل رئيس الحكومة يشتغل مجددا عىل
لكن البعض يرى أن التجمع الوطني لألحرار التسقيف ،خاصة بعدما عمدت الرشكات
إىل الزيادة يف األسعار بطريقة غري معقولة
سيكون نسخة جديدة من "البام" ،هل
مرة أخرى.
ستعتربونه أيضا خطا أحمر؟

حوار

هناك من يتحدث عن وجود اتفاق مسبق
بني الرشكات لرفع األسعار؟
ما يهمنا هو تحديد هامش الربح ،نحن
نعرف كم يربحون.
ما صحة ربح الرشكات لـ 17مليار درهم
عىل حساب املواطنني؟
هذا كالم فارغ ،صحيح أنه ربحوا ،لكنهم
قاموا بذلك يف إطار القانون ،وما ربحوه
ال ميكننا اسرتجاعه ،فـ"اليل باع باع ،واليل
عنده أسهم خذا فلوسو ،وخلصو عليهم
الرضيبة".
إن املشكل يف القانون ،الذي مل يكن يسمح
للحكومة بالتدخل ،صحيح أن ما قامت به
الرشكات غري معقول من الناحية األخالقية،
لكنها مل تخرق القانون.

"بما أن التعديل الحكومي كان
مطلبا ملكيا ،فقد كان األمر سهال
بالنسبة لرئيس الحكومة".
يف نظرك من كان وراء حملة املقاطعة؟
حملة املقاطعة حملة حقيقية ،لكن من قام
بها؟ الله أعلم ،ال أحد يعرف.
أليست شكال احتجاجيا جديدا ورصخة ضد
الجشع؟
هذه األشكال من االحتجاجات كانت
دوما ،واآلن أخذت تتسع بفضل اإلعالم
الجديد ،كام أن طموح املجتمع أصبح يفوق
اإلمكانيات .يتحدث البعض عىل أن املغرب
غني ،والحقيقة ليست كذلك ،فاملغرب ينتج
سنويا  1100مليار درهم ،وإذا قمنا بتقسيمها
عىل  35مليون مغريب ،فإن الدخل الشهري
لن يتجاوز  2619درهام ،أما يف قطر ،فاألمر
يصل إىل  10ماليني شهريا ،فيام يصل يف

أليس من واجب الحكومة التدخل لحامية
املواطن؟
القانون ال يسمح.
ما الذي منعكم من إعادة النظر يف
الرتسانة القانونية حتى تتمكنوا من
التدخل؟
لقد تذاكرنا مع الربملان يف هذا األمر ،حتى
يتم منح الحكومة امكانيات التدخل ،لكن
هذا األمر قد يؤدي إىل هروب املستثمرين.
إن أي مستثمر أجنبي يريد االستثامر
يف املغرب يطرح سؤاال حول ما إذا كان
سيحقق ربحا أم ال؟ وإذا وجد أنه سيحقق
ربحا أكرث يف دولة أخرى فسيتوجه لها
دون تردد.
إذن هناك مشكل حقيقي ،ال ميكن أن
تشجع االستثامر واملنافسة وتقف ضد
تحقيق الرشكات لألرباح .وأؤكد لك أن
بعض الرشكات أوقفت استثامراتها يف
املغرب مبارشة بعد حديثنا عن تسقيف
هامش الربح ،لكننا فضلنا املواطن عىل
االستثامر ،فعىل سبيل املثال ،هناك رشكة
كانت تسعى الستثامر أكرث من مليار درهم،
وأوقفته بعد الحديث عن التسقيف.
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الداودي يحتج ضد
مقاطعة "سنترال".

إسبانيا إىل  3مليون ،وقس عىل ذلك ،إذن
هل سنصنف املغرب ضمن الدول الغنية؟
املغرب فقري ،لكنه يقوم بأشياء تتجاوز دوال
أغنى منه ،فاملغرب هو األول عىل مستوى
املوانئ يف إفريقيا والطرق السيارة وخطوط
السكك الحديدية ،رغم املوارد الضعيفة،
والفساد ..إذن ،ال يجب أن نقارن املغرب
بأوروبا ،لكن هذا ال يعني أن يكون هذا
طموح املغاربة.
كيف تنظر لتحركات حزب التجمع الوطني
لألحرار والتي ال تخلو من انتقادكم؟
من األفضل أن نجد أمامنا منافسني أقوياء،
أنا ليس لدي أي مشكل يف أن يكون
التجمع قويا ،وإال مع من سنتنافس؟ هل
سنبقى نتحرك لوحدنا؟" ،املشكل يف اليل
ماتيتحركش" .نريد أن تتحمل جميع األحزاب
مسؤوليتها يف تأطري املواطنني ،وإال فإن
األحزاب ستكون يف واد والشارع يف واد آخر.
هل ما زلتم تطمحون لتصدر االنتخابات؟
"وشكون غادي يجي اللول"؟

حوار

منافسوكم يزعمون ذلك ،خاصة التجمع
الوطني لألحرار الذي يسعى ألن يحتل
املرتبة األوىل .كيف ترون ذلك؟
من الصعب أن تجعل محركا يسري برسعة
 40كلم يف الساعة برسعة  200كلم يف
الساعة" ،مع األسف ما كاينش موطور
صحيح ،حنا بغينا األحزاب تكون قوية باش
تستوعباملواطنني".
كيف تنظرون للنقاش الدائر حول
الحريات الفردية؟
ال يهمني ما يقال ،نحن دميقراطيون،
وعىل من يريد تغيري القانون أن يرتشح
لالنتخابات ويحصل عىل األغلبية ،أو
نذهب الستفتاء.
هؤالء الذين يتحدثون عن الحريات
الفردية ماذا ميثلون يف املجتمع؟ عليهم
أن يرتشحوا لالنتخابات حتى يحوزوا عىل
رشعية املجتمع ،وآنذاك سأحرتمهم "ونقول
ليهم الغالب الله".
هناك مؤسسات رسمية تدعم هذا
التوجه ،املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
عىل سبيل املثال...
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الداودي كان من أبرز

عليهم أن يرتشحوا بدون غطاء حزب
العدالة والتنمية ،من له رأي خارج سياق
الحزب ميكنه الذهاب إلطار آخر.

المغادرين للحكومة سواء كانت رسمية أو غري رسمية ،ماذا متثل
في صيغتها المعدلة .يف املجتمع؟ املؤسسات الرسمية تضم أفرادا،
وهؤالء األفراد ماذا ميثلون يف الشارع؟ إنهم
ال ميثلون شيئا ،وإذا اعتقدوا أن لهم وزنا ،فام
ما هي األشياء التي كنت تريد تحقيقها
عليهم سوى أن يرتشحوا يف االنتخابات.
إن القوانني تعد للمجتمعات ،وحينام يقبل قبل مغادرة الحكومة ومل تستطع؟
املجتمع تغيري هذه القوانني سأقبل أنا أيضا .تسقيف أرباح رشكات املحروقات ،ودعم
استعامل الطاقة الشمسية يف استخراج مياه
اآلبار ،ليك يتسنى لنا رفع الدعم عن الغاز.
الدميقراطية ليست فرض إرادة األغلبية
فقط ،وإمنا ضامن حقوق األقلية أيضا،
قلتم إنكم ال تنوون الحصول عىل التقاعد
أليس كذلك؟
الوزاري ،فامذا عن تعويض نهاية الخدمة؟
ضامن حقوق األقلية يف ما ال يتعارض مع
توجه املجتمع ،أما إذا تعارضوا مع املجتمع ،يجب أن تعرف أوال أن أجرة الوزير هي
 25ألف درهم ،أما الباقي فهو تعويضات،
فام عليهم سوى تغيريه.
ومن تم فإن الوزراء الذين غادروا الحكومة
حصلوا عىل أجرة  10أشهر؛ أي  25ألف
هناك أفراد من حزبكم يدعمون هذا
درهم ،لكن ملاذا يحصل الوزراء عىل هذا
التوجه .ما رأيكم؟
التعويض؟
هناك تربير منطقي لهذا األمر ،وهو أنك إذا
بدأت العمل لحسابك الخاص فور مغادرتك
"هناك مشكل حقيقي ،ال يمكن أن
للمنصب الحكومي ،هناك من سيعتقد أنك
تشجع االستثمار والمنافسة وتقف
مازلت وزيرا ،وقد تستغل صفتك السابقة،
ضد تحقيق الشركات لألرباح".
إذن يجب أن تنتظر بعض الوقت حتى
يتعود الناس أنك مل تعد وزيراn .

دراسة

المغاربة والسياقة..

كشفت دراسة علمية حول سلوك
املغاربة يف قيادة السيارات عن أرقام
مثرية ،تتعلق بعاداتهم وقناعاتهم املتعلقة
بالسالمة الطرقية وأيضا بالخروقات التي
يرتكبونها ،وهو ما ينعكس عىل حصيلة
القتىل والجرحى بسبب حوادث السري،
والصادم هو أن  97يف املائة من السائقني
املغاربة يرون يف أنفسهم سائقني مهرة.
تيل كيل عربي

كشفت دراسة أنجزت برشاكة بني رشكة الطرق
السيارة باملغرب ومؤسسة "فينيس أوطوروت"
عن سلوك أرعن ألغلب السائقني املغاربة ،إذ
أن أرقام حوادث السري بالبالد ال تعكس حجم
الثقة بالنفس الزائد لدى املغاربة ،بل متيط
اللثام باألرقام عن سلوكهم يف القيادة.
وقالت الدراسة إن  56يف املائة من السائقني
املغاربة يتجاوزون الرسعة القانونية ،وأن 27
يف املائة ترى يف عدم الرتكيز أثناء القيادة أحد
األسباب الرئيسية يف وقوع حوادث السري،
وأن من بني أسباب تشتيت تركيزهم هناك
الهواتف النقالة واستعامل تقنية تحديد املواقع
واستعامل السامعات املرتبطة بتقنية "بلوتوث".
كام أظهرت الدراسة ذاتها أن من بني األسباب
الكامنة وراء وقوع حوادث السري هناك
قلة النوم أثناء القيادة ،وخاصة عىل الطرق
الرسيعة؛ إذ يعترب  %39من السائقني املغاربة
النعاس أحد األسباب الرئيسية للحوادث املميتة
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عىل الطرق الرسيعة .وقال  %28من السائقني
املغاربة إنه سبق لهم أن شعروا بالفعل
بالنوم لبضع ثوانٍ أثناء القيادة .وأكرث من
 %50يعرتفون بأنهم شعروا بالفعل بالتعب
الشديد ولكنهم ما زالوا يقودون السيارة .كام
اعرتف  %37ممن شملهم االستطالع بأنهم ال
يحرتمون مسافات األمان.
أما أثناء السياقة ،فيقر  %38من املستطلعني
أنهم ال يبلغوا السائقني اآلخرين عن تخطيهم
أو تغيري االتجاه يف الطريق الرسيع ،ويدرك
 %42من السائقني املغاربة أنهم يقودون
سياراتهم يف املمر األوسط حتى وإن كان
املسار األمين خاليا.

واألنىك ،حسب نتائج االستطالع أن %28

منهم يقرون بالسري عىل رشيط التوقف
الخاص بالطوارئ ،يف حني أن هذا الجزء
مخصص حرصيا يف للحاالت الطارئة كام أنه
مخصص لإلغاثة.
الدراسة تطرقت لسلوك السائقني مع
بعضهم؛ إذ قال  %88يف املائة إنهم يخافون
من السلوك العدواين لسائقني آخرين يف
الطريق ،كام أنهم غالبا ما ينتقدون سلوك
بعضهم؛ إذ يستخدم  %66نعتا سلبيا واحدا
عىل األقل يف وصف سلوك سائق آخر عىل
الطريق ،كام أن  50يف املائة سبق لهم أن
وجهوا سبا وقذفا لسائقني آخرينn .

