
  

سري

انتهى عمليا صراع مندوب املياه والغابات، 
احلايف، مع أصحاب الوقت)..(، فبعدما جنح 
يف وقت سابق يف البقاء يف منصبه، لم يعد 
لاللتحاق  اإلشارة  إال  ينتظرون  املوظفون 
قانون  إخــراج  بعد  اجلــديــدة،  باملنظومة 
والغابات«  للمياه  الوطنية  »الوكالة  إحــداث 

بدل املندوبية.
منذ  ظهرت  قد  املندوبية  إعدام  مؤشرات  وكانت 
عامني تقريبا، بظهور الرغبة يف تعيني وزير مسؤول 
عن هذا القطاع، لكن التجاذبات أدت إلى إعطاء قوة 

أكبر لـ»قطاع الفالحة«. مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

النزوح الجماعي نحو سبتة تحت األضواء
يحرج المغرب أمام العالم هل يخدم أكبر تقارب بين السنة والشيعة تحليل إخباري3

القضية الفلسطينية والقضية الوطنية ؟ 14

تقريربين السطور المغـاربة.. أيها 
 هـل أنتـم حّقـا أغبـياء ؟

الوزير السابق عبد الكريم إبنو عتيق 
يقرأ المستقبل مع بايدن 224
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مغالطات هواري بومدين في القدس

الفلسطينية القضية  استغالل 
 في قضية الصحراء المغربية

ملف العدد6

ً

سلسلة أسرار تنشر ألول مرة.. عن
بنبركة المهدي 
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1561 من 20 إلى 26 ماي 2021

تدوينة غير 
حقوقية لوزير 
حقوق اإلنسان

الرباط. األسبوع

الــرمــيــد،  مصطفى  تــلــقــى 
بحقوق  املكلف  الدولة  وزيــر 
ــة،  ــان، انــتــقــادات الذع ــس اإلن
يوجه  بتعليق  خــرج  بعدما 
قائال:  إلسبانيا،  تحذيرا  فيه 
يطلق  أن  لــلــمــغــرب  ــحــق  »ي

رجله«.
حقوقيون  نــشــطــاء  ــال  وقـ
الرميد  ــر  ــوزي ال »تعليق  أن 
حقوق  عن  كمسؤول  يورطه 
ــط بني  ــ ــان، حــيــث رب ــســ ــ اإلن
ــة الــتــي  ــي ــســان ــاة اإلن ــأسـ املـ
املغربية  الطفولة  عاشتها 
الدبلوماسي  الضغط  وبــني 
على  املــغــربــي  والــســيــاســي 

إسبانيا«.
الرميد:  تدوينة  في  وجــاء 
تفعل،  لم  إسبانيا  وأن  »أمــا 
أن  املغرب  حق  من  كــان  فقد 
إسبانيا  لتعرف  رجله،  يمد 
أجل  من  املغرب  معاناة  حجم 
ذلــك،  وثــمــن  ــجــوار،  ال حسن 

أيـــضـــا أن  وتـــعـــرف 
ثــمــن االســتــهــانــة 

غالي  بــاملــغــرب 
فتراجع  جــدا، 
نــــفــــســــهــــا 
وســيــاســتــهــا 

وعالقاتها«.

بقلــم               الطيب العلوي

المغاربة.. أيها 
 هل أنتم حّقا أغبياء ؟

الساعة  على   ،1998 سنة  من  فبراير  الرابع  في 
في  جالسني  املغاربة  كان  مساء،  دقيقة  و59  السابعة 
العشاء،  ِبيُهم«، يحضرون وجبة  َما  ْعِليُهم  »َما  بيوتهم، 
الخشبية  الشكل،  املكعبة  الكاثودية،  تلفازهم  وشاشات 
لة وُمبرمجة على القناة املغربية األولى، قبل  املظهر، ُمَشغَّ
أن ُتَسّمى باألولى، من لدن أطول معّمر في تاريخها)...(، 
مشهور  إلشهار  بالضبط  الدقيقة  تلك  في  البث  وكــان 
ملسحوق غسيل املالبس، كانت تنهيه كل مرة سيدة مسّنة 
بجملتها الشهيرة: »آش بيتي تشوف فيه لوسخ؟«.. وملا 
دقت الثامنة، واصلت القناة اإلرسال بالنشرة الرئيسية، 
دنيال،  فتيحة  املذيعة  طرف  من  اليوم  ذلك  في  املقدَّمة 
التلفاز  استهلتها ببالغ جعل كل رب أسرة يرفع صوت 
ويأمر أطفاله بالسكوت)...(، والجديد وقتها، كان إطالق 
في  مسبوقة  غير  سياسية  لتجربة  الثاني  الحسن  امللك 
اليسارية  املعارضة  مع  باتفاقه  املعاصر،  املغرب  تاريخ 
قيادة  مسؤولية  وإسناد  الحكومة،  في  املشاركة  على 
خصما  اللحظة،  تلك  حتى  ُيعّد  كــان  لرجل  الحكومة 
الذي  اليوسفي،  الرحمان  عبد  السيد  للدولة،  تاريخيا 

سنخلد األسبوع املقبل الذكرى األولى لرحيله.
عريضة  آماال  أطلقت  قد  كانت  الخطوة  هذه  أن  أكيد 
لتسريع دمقرطة الدولة، مهيئة في نفس الوقت األجواء 
ما  لكن  العهد،  ولي  إلى  للسلطة  سلس  انتقال  لضمان 
التي  املــبــادرة،  هــذه  أن  هو  أيضا،  التاريخ  سيسجله 
كانت آخر قرار هام في حياة الحسن الثاني، رأى فيها 
نظرهم،  وُبعد  للمغاربة بدهائهم  منه  اعترافا  املهتمون 

واطالعهم العميق على األمور)...(. 
وقفزة التناوب التوافقي هاته، لم تكن وحدها من بني 
املغاربة ومدى  التي كشفت عن نضج  املحطات املضيئة 
وعيهم، بل كانت هناك أحداث قبلها وبعدها، من ملحمة 
املستعمر،  مخططات  انهيار  إلى  أدت  التي  مثال،   1956
إلى دستور 2011، الذي حّول البالد إلى أول نظام ملكي 
دستوري في العالم العربي.. حدثان فيهما ما يكفي من 
املغاربة قد يحملون  أن  املؤكدة على  البراهني والدالالت 

كل الصفات)...( إاّل الغباء.
في  يشك  من  بيننا  زال  ما  يبدو،  ما  وعلى  أنــه  إال 
يأتيك رجل يحمل  ملا  قوله  يمكن  ما  كل  ذلــك)...(، وهذا 
نعت أغنى رجل في املغرب، صاحب الرتبة 15 إفريقيا في 
الغنى، »آسيدي هلل يزيدو لكان يستهل«، والذي كشفت 
مجلة »فوربس« عن تزايد في ثروته بقيمة ملياري دوالر، 
على  منظمة  بندوة  يأتينا  »كــورونــا«)...(،  أزمة  عز  في 
جميع  بميكروفونات  مشحونة  بطاولة  اجتماع،  شكل 
املستطيل  تصفيفها  ُيوحي  وكراسي  اإلعالمية،  املنابر 
بمجلس حكومي أو ما يشبه ذلك)...(، ليصرح أمام املأل 

دا كل من ينفي ذلك باملتابعة. أنه ال يملك شيئا، مهدِّ
ماليير  الثالثة  صاحب  املواطن،  أخي  يأتيك  فلما 
الحاسبة  آلتك  التي  السومة  دوالر،  املليار  ونصف 
ستكون عاجزة عن العرض الكامل ألرقام ما يعادلها 
بالحرف:  لك  ويؤكد  بالسنتيم،  فباألحرى  بالدرهم، 
مع  مهّني  شركة،  ال  باطو،  ال  فيرمة،  ال  عندي  ما  »أنــا 
راسي«، فال مرادف لكل هذا سوى الضحك على الذقون، 
أو التشكيك في إدراك املغاربة بخبايا األمور وما يجري 
عز  في  خداعهم  أقــول  ال  كي  إقناعهم،  محاوال  ويــدور، 
العزيز)...( في  »العواشر«.. لعّل وعسى يفوز هذا األخ 
التي ال نعرف  الحكومة،  القادمة، ورئاسة  االستحقاقات 
لحد اآلن بأي ذراع ينوي تسييرها، ما دامت اليد اليمنى 
مشغولة برسم صورة مغرب »أخضر«، والُيسرى منهمكة 

في بيع املحروقات، الراسمة لفضاء »أسود«.
وكما  أظــن،  ال  أغبياء؟  حّقًا  املغاربة  أيها  أنتم  فهل 
ذكرت، سبق أن وطد لكم الزمان هذا في أكثر من مناسبة.
الشعب  أن  على  منكم  وكحجة  إذن،  عليكم  يبقى  ما 
املثِبتة  إجابتكم،  تدوين  إال  غفلون)...(،  دار  في  يعد  لم 
من  الثامن  يوم  االقتراع  في صناديق  ورميها  لِفطنتكم، 

شتنبر املقبل.

الرباط. األسبوع

اتصاال  أن  ــصــادر،  امل بعض  كشفت 
»التراكتور«  لحزب  العام  األمني  أجراه 
ــرا، مع  ــؤخـ عــبــد الــلــطــيــف وهـــبـــي، مـ
عن  فيه  عبر  الشعبية،  الحركة  قيادة 
يجريها  التي  االتصاالت  من  امتعاضه 
»باميني«  برملانيني  مع  »السنبلة«  حزب 

لكن  استقطابهم،  قصد  منه  غاضبني 
قيادة الحركة الشعبية عبرت لوهبي عن 
لزعيم  وأكدت  االتصاالت،  بهذه  تمسكها 
حركيون  هــم  ــؤالء  ه أغلب  أن  ــبــام«  »ال
سابقا، وأن التحاقهم بالحركة هو عودة 

لبيتهم األصلي.
تأكد  قد  أنه  املصادر،  نفس  وأضافت 
ــن حــزب  رســمــيــا انــتــقــال بــرملــانــيــات م
الحركة  حزب  إلى  واملعاصرة  األصالة 
القيادي  قادها  مفاوضات  بعد  الشعبية، 

برملانيات  مــع  ــن،  أوزيـ محمد  الحركي 
املحسوبات  سابقا،  الوطنية  الالئحة 
على تيار إلياس العماري، ويتعلق األمر 
بدرون  وغيثة  العزاوي  ابتسام  من  بكل 

ومريم أوحساة، وغيرهن.
ــســود حـــزب األصــالــة واملــعــاصــرة  وي
احــتــقــان شــديــد وإحــبــاط كــبــيــر، جــراء 
فشل  »بــامــيــون«  قــيــاديــون  يعتبره  مــا 
حــزب  تــأهــيــل  فــي  وهــبــي  اللطيف  عــبــد 
»التراكتور« لخوض االستحقاقات املقبلة.

كاريكاتير  األسبوع

alousboue.ma

وهبي
العزاوي

ً

أنصار إلياس العماري 
البيت األصلي يشعل الحرب بين وهبي والعنصر

يلتحقون بحزب 
الشعبية الحركة 

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون 
وفاة آخر قيدومي كتاب »األسبوع« 

إال  قوة  وال  حول  وال  أكبر،  اهلل  أكبر،  »اهلل 
ودع  الكلمات  بهذه  العظيم..«،  العلي  بــاهلل 
الصحايف  الكاتب  »األســبــوع«،  كتاب  قيدوم 
يف  حرص  أن  بعد  قــراءه،  الدراجي،  احلسني 
غفلون«،  دار  يف  الشعب  يبقى  ال  »حتى  ركنه 
قراءته  تقدمي  على  املــاضــي،  الــعــدد  ضمن 
الكلمات  هذه  لتظل  »كورونا«،  لوباء  اخلاصة 
اجلريدة  صفحات  على  الراحل  كتبه  ما  آخر 

الشعبية األولى يف املغرب.
مع  ملوعده  وفيا  الدراجي  احلسني  ظل 
قرائه طيلة حياته، كما ظل وفيا ملدرسة 
مصطفى  الــراحــل  الصحفيني  ــدوم  ــي ق
ــرص عــلــى نشر  ــن خـــال احلـ الــعــلــوي، م
ويعتبر  »األســبــوع«،  جريدة  عبر  أفكاره 
الذين رحلوا  آخر قيدومي كتابها  الراحل 

إلى دار البقاء.
تتقدم  ــة،  ــم ــي األل املــنــاســبــة  ــذه  ــه وب
ــدق  ــازي وأصـ ــع ــت ــر ال ــأح »األســـبـــوع« ب

وطه  نبيل  الراحل،  أبناء  إلى  املواساة، 
عائلته  ــراد  أف وكافة  ويسري،  وبشرى 
بأحر  تتقدم  كما  والكبيرة،  الصغيرة 
هاشمي،  الدراجي،  عائات  إلى  التعازي 

بنزكري، إدريسي..
الرميدإنا هلل وإنا إليه راجعون.
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كـواليـس األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع

الحكومي،  االستهتار  تسبب 
جماعي  نـــزوح  أكــبــر  تنظيم  فــي 
نــحــو سبتة  لــلــهــجــرة  ملــرشــحــن 
السلطات،  من  غفلة  في  املحتلة 

كبح  تستطع  لــم  الــتــي 
جماح الحشود الهائجة 
بالليل  انطلقت  الــتــي 
نحو »الحدود الوهمية« 
لتتسابق  وبــحــرا،  بــرا 
الدولية  األنباء  وكاالت 
املتخصصة  واملــواقــع 
للمغرب،   اإلســـاءة  في 
ــور  ــ ــل صـ ــ ــقـ ــ ــي نـ ــ ــ فـ
فــضــائــحــيــة لــشــبــاب 
ــن مــغــاربــة  ــري ــاص وق
ــب، كـــانـــوا  ــ ــانـ ــ وأجـ
يـــتـــجـــهـــون بــشــكــل 
الضفة  نحو  جنوني 

األخرى.
ــوع من  ــنـ الـ ــذا  ــ ه
ــجــرة ســبــق أن  ــه ال
الصحافة  له  نبهت 
الــوطــنــيــة، وعــلــى 
ــدة  ــريـ رأســــهــــا جـ
)انظر  »األســبــوع« 
صــــــــــورة غــــاف 
ــه(،  ــت ــق الـــعـــدد رف
ــذرت من  ــ حــيــث ح
خطير،  سيناريو 
على  ــداده  ــ إع يتم 
األنترنيت،  مواقع 

تأخذ  لم  الصحافة  تنبيهات  لكن 
ــن طــرف  ــى مــحــمــل الـــجـــد مـ ــل ع
»األسبوع«:  الحكومة، حيث كتبت 
وفي  الحظر،  استمرار  ظل  ))فــي 
الجائحة،  تداعيات  استمرار  ظل 
ظاهرة  عن  مؤخرا  الحديث  عــاد 
والجديد  الــبــحــر،  عبر  الــهــجــرة 
التقنيات  وفرته  ما  املرة، هو  هذه 
من  »الــحــراكــة«،  لجيل  الحديثة 
خرائط وصور كفيلة بتنظيم خطط 
ذاتية للهجرة السرية)...(، وهو ما 
يفرض دق ناقوس الخطر في ظل 
»اإلرشــادات«  لهذه  مكثف  انتشار 

على مواقع التواصل االجتماعي.. 
يبقى  الحجر  في ظل  الهجرة  حلم 
مخاطرة، وظاهرة مسيئة للمغرب، 
نــاقــوس  دق  ــرورة  ــ ض يعني  ــا  م
بكافة  الظاهرة  ومواجهة  الخطر، 
ــا الـــشـــروع في  ــه ــل، أول ــوســائ ال
بعد  مباشرة  الحواجز  تخفيف 
في  املــبــارك،  رمضان  شهر  نهاية 
نهائي((  بشكل  معالجتها  انتظار 

)تفاصيل عدد 6 ماي 2021(.
البيوت  ــي  ف االعــتــكــاف  ))إن 
الذي  الصحي،  الحجر  عن  الناتج 
والــجــيــوب)...(،  األوضـــاع  ر  َحجَّ
نحو  ــجــه  ــت ت الـــعـــقـــول  ــل  ــعـ وجـ
عن  تبتعد  واألفكار  ــداع)...(،  اإلبـ
بتخصيص  املــوت،  تجار  شبكات 
آخر،  نــوع  من  لشبكة  أكبر  وقــت 
أعطت  الــتــي  األنــتــرنــيــت،  شبكة 
جديدا  أسلوبا  السرية  للهجرة 
خصوصا  فــريــدة،  بحيل  ــدوره،  بـ
ــن »بــن  ــ وأنــهــا مــجــانــيــة(( )رك

السطور«/ نفس العدد(.
الدولية،  اإلعام  وسائل  وكانت 
بن  ربطت  قد  للمغرب،  املعادية 
وبن  مفترضن،  مهاجرين  نزوح 
استقبال  إزاء  مغربية  فعل  ردة 
البوليساريو  لــزعــيــم  إســبــانــيــا 
إبــراهــيــم غــالــي فــي رحــلــة عاج 
أن  قبل  مـــزورة،  بهوية  طويلة، 
الــتــي وصلت  الــعــاقــات  تــتــوتــر 
مؤخرا إلى حد استدعاء السفيرة 
املغربية في إسبانيا. 

ــي،  ــانـ اإلعـــــام األملـ
))الــســلــطــات  أن  قـــال 
يبلغ  التي  سبتة،  في 
 85 نحو  سكانها  عــدد 
فوجئت  نــســمــة،  ألـــف 
ــن..  ــاجــري ــه بــتــدفــق امل
املغربية  الشرطة  ولكن 
ال  كــان  فيما  تتدخل  لم 
شخص   2700 عن  يقل 
ــد ســـبـــحـــوا مــســافــة  ــ ق
كــيــلــومــتــريــن تــقــريــبــا، 
وسائل  ــرت  ذكـ حسبما 
اإلعــــــــام اإلســـبـــانـــيـــة 
متحدث  وقال  واملغربية، 
ــد الــحــكــومــة  ــ بـــاســـم وف
اإلسبانية في جيب سبتة، 
أن نحو ثاثة آالف مغربي 
قانوني  غير  بشكل  دخلوا 
إلى الجيب يوم اإلثنن((، 
أنهم  املــتــحــدث،  وأضـــاف 
سبتة  إلــــى  ))وصــــلــــوا 
حوالي  بينهم  وأن  سباحة 
ألـــف قـــاصـــر..((، وقــالــت 
اإلسبانية  الداخلية  وزارة 
ستزيد  أنها  لها،  بيان  في 
املنطقة،  في  األمني  الوجود 
اتفقا  ))البلدين  أن  وأوضــحــت 
تعيد  أن  على  األخيرة  اآلونــة  في 
شخص  أي  املغرب  إلــى  إسبانيا 
البحر  طــريــق  عــن  سبتة  يــدخــل 
ــي، وفــســرت  ــون ــان بــشــكــل غــيــر ق
العبور  اإلسبانية  اإلعام  وسائل 
سبتة  إلى  للمهاجرين  الجماعي 
على أنه مؤشر على استياء املغرب 
غالي  إبراهيم  بسبب  إسبانيا  من 

زعيم جبهة البوليساريو..((.
املــغــرب  حــكــومــة  تتفاعل  ولـــم 
بشكل طارئ مع الحادث املؤسف، 

ليبقى الباب مشرعا أمام املتتبعن 
ــتــتــبــع تــعــلــيــقــات  املــســتــائــن ل
والحزبية،  الوطنية،  الصحافة 
حيث كتب عبد الحميد الجماهري، 
عن صحيفة »االتحاد االشتراكي«: 
))من األكيد أن الساسل البشرية 
الراغبة في فتح ثغرة في السياج 
ــي حــول  ــائ األمــنــي الــتــرابــي وامل
وتهز  تؤملنا  السليبتن،  املدينتن 
كياننا، وال يمكن للعجز اإلسباني 
للمهاجرين،  الكبير  التدفق  أمــام 
الــهــزة  يــواســيــنــا عــن عــمــق  أن 
ونحن  تطالعنا  الــتــي  النفسية 
بمابس  أطفالنا  من  صفا  نشاهد 
صيفية أو نصف عراة، يتوجهون 
أسبوع  نهاية  في  الحدود،  نحو 
أن  كما  املعلق..  التمدرس  يليها 
لم  وإن  حتى  ــة،  دول ليس  املغرب 
يأمر بها ولم تسؤه، لكن من حقه 
مجهوده  يقدروا  أن  جيرانه  على 

لحمايتهم من بؤس العالم..((.
نـــزوح جماعي  مــن  حــدث  مــا  إن 
ملواطنن مغاربة نحو سبتة املحتلة، 
عامات  ويــطــرح  مفهوم  غير  ــر  أم
استفهام كثيرة، وعميقة.. كيف أمكن 
والنساء  املــغــاربــة  الشباب  آلالف 
واحد  توقيت  على  االتفاق  واألطفال 
حصل  هــل  سبتة؟  نحو  للمغادرة 
ــن الــحــشــود عــلــى موعد  ــاق ب ــف ات
قوات  غياب  يفسر  بماذا  االنطاقة؟ 
املعتادة  مواقعها  عن  املغربية  األمن 
املدينة  نحو  الــنــزوح  بداية  لحظة 

السليبة؟
باألزمة  يتعلق  األمر  أن  الواضح 
بن  الــعــاقــات  عليها  تــوجــد  الــتــي 
استضافة  بعد  ومــدريــد،  ــاط  ــرب ال
جبهة  لرئيس  اإلسبانية  السلطات 
بعد  االنــفــصــالــيــة،  الــبــولــيــســاريــو 
تتمثل  إجرامية  عملية  في  املساهمة 
وزيرة  واضطرار  الهوية،  تزوير  في 
الخارجية تبرير ما حدث بـ»الدواعي 
وبعد  الحالة،  هذه  وفي  اإلنسانية«، 
للمصالح  مــدريــد  إســــاءة  ــوت  ــب ث
املغربية، من حق الرباط التحلل من 
أي مسؤولية تتعلق بأمن واستقرار 
الجارة اإليبيرية.. هكذا علقت جريدة 
»العلم« لسان حال حزب االستقال، 
في ركن »حديث اليوم«، للقيادي في 

الحزب عبد هلل البقالي. 

النزوح الجماعي نحو سبتة 
يحرج المغرب أمام العالم

السيناريو الخطير الذي حذرت منه »األسبوع« 

  

سري
خرجة  لكن  كبير،  فرق  واخليال  الواقع  بني 

ابن »بينبني« تضمنت معطيات غير صحيحة 

حول قصة »مؤنس امللك« الذي مت الترويج له 

كان  بينما  الثاني،  احلسن  للملك  كـ»جليس« 
مؤنسا، باعتراف العائلة نفسها)..(. 

ال  الــذي  املستشار  وقصة  الــكــاوي  الباشا  وبــني 

سؤال  يطرح  عليه)..(،  واملغضوب  الرشوة،  يقبض 

باخلزانة  ملكلف  األخير  اإلعامي  اخلروج  من  الغاية 

جتاه  فعل  برد  يتعلق  األمر  كان  إذا  وعما  احلسنية، 
احلاصلني على الثقة الكبرى)..(. مـدير النشر:

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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تحت األضواء

ملف األسبوع

حوار األسبوع

الداخلية تنتـقل من محـاربـة 

زراعة »الكيف« إلى الدفاع عنه

تفاصيل صناعة ملك 
المستقبل

نبــيل بنعــبد اهلل يطــالب 
بنفـس سـياسي جـديد

3

6
24

األدوار االستخباراتية التي ساهمت تحليل إخباري

في صعود نجم الحموشي والمنصوري
14

التفاصيل  يف  ركن  »بني السطور«

استمرار  ظل  وفي  الحظر،  استمرار  ظل  في 

تداعيات الجائحة، عاد الحديث مؤخرا عن ظاهرة 

ما  هو  المرة،  هذه  والجديد  البحر،  عبر  الهجرة 

وفرته التقنيات الحديثة لجيل »الحراكة«، من خرائط وصور 

ما  وهو  السرية(..)،  للهجرة  ذاتية  خطط  بتنظيم  كفيلة 

لهذه  مكثف  انتشار  ظل  في  الخطر  ناقوس  دق  يفرض 

»اإلرشادات« على مواقع التواصل االجتماعي..

وظاهرة  مخاطرة،  يبقى  الحجر،  ظل  في  الهجرة  حلم 

الخطر،  ناقوس  دق  ضرورة  يعني  ما  للمغرب،  مسيئة 

ومواجهة الظاهرة بكافة الوسائل، أولها الشروع في 

تخفيف الحواجز مباشرة بعد نهاية شهر رمضان المبارك، 

في انتظار معالجتها بشكل نهائي(..).

الهجرة في ظل الحجر 

غالف العدد الذي نبهت فيه »األسبوع« للخطر الداهم 

حشود المهاجرين تتجه نحو سبتة المحتلة 

مــواطــن  تعين  ــة  ــع واق ــارت  أث
فرنسي لإلشراف على ورش الحماية 
تمت  ما  حسب  باملغرب،  االجتماعية 
الــدعــايــة لــــه)..(، جــدال كــبــيــرا في 
والدبلوماسية،  السياسية  األوساط 
الغضب  نفس  تكرس  واقــعــة  وهــي 
النموذج  لجنة  خلفته  الذي  السائد 
إلى  تميل  التي  الجديد،  التنموي 
التصورات الفرنسية بحكم انتماءات 

أعضائها.
 

شاحنة  تــوقــيــف  ــة  ــع واق عرت 
الجاهزة  املابس  بأطنان من  محملة 
القادمة من موريتانيا والتي  املهربة 
ضواحي  بيبي  بسيدي  توقيفها  تم 
في  يتجلى  خطيرا  واقــعــا  أكــاديــر، 
املاين،  من  الدولة  خزينة  حرمان 
تنخر  التي  التهريب  مافيا  بطلتها 
أن  يعقل  فكيف  الوطني..  االقتصاد 
كيلومتر  ألف  أزيد من  تقطع شاحنة 
أنظار  تلفت  أن  دون  الطريق  مــن 
املرابطة  والدركية  األمنية  املصالح 
بعشرات السدود القضائية وبأوراق 

مزيفة؟

عن  إال  سا  مدينة  في  ال حديث 
على  ملحسوبات  الفضفاض  التعامل 
هذه  االجتماعي..  الضمان  مؤسسة 
الحماية  في  املتخصصة  املؤسسة 
بعضهن  تكلف  ال  حيث  االجتماعية، 
التعامل  لكيفية  جهد  أدنى  أنفسهن 
واملــحــتــاجــن)...(،  السن  كبار  مــع 

وخاصة في وكالة سا الجديدة.

الحشود  انطاق  بتاتا  يعقل  ال 
املحتلة  سبتة  اتجاه  في  البشرية 
غير  استعراضية،  هجرة  أجــل  من 
أو  قبلي،  تنسيق  دون  مضمونة، 
هذه  مطالبون  واملحققون  تواصل، 
على  يقع  مــا  ــى  إل بااللتفات  املـــرة 
ألن  االجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع 
الدعاية ملشروع الهجرة بهذا الشكل، 

انطلقت من األنترنيت)...(.

تشبث  ســبــب  يــعــرف  ــد  أح ال 
بتدبير  الخاصة  العلمية  اللجنة 
تصب  بمقترحات  »كورونا«  جائحة 
في اتجاه تخفيف الحجر عند حدود 
علما  ليا،  عشر  الحادية  الساعة 
إضافية،  بساعة  يعمل  املــغــرب  أن 
اللجنة  توصيات  منتقدو  ويتساءل 
فــيــروس  كـــان  إذا  عــمــا  ــورة،  ــذكـ املـ
ينتقل  وال  بالليل  ينتقل  »كــورونــا« 
ــوارع  ــش بــالــنــهــار، حــيــث تــغــص ال

والشواطئ واألسواق بالحشود ؟

أعلن مقربون من فرحات مهني، 
رئيس حركة »املاك« )حركة استقال 
في  االنفصالية  الــقــبــائــل(  منطقة 
منطقة القبائل بالجزائر، أن الشرطة 
يــوم  بــاعــتــقــالــه،  قــامــت  الفرنسية 
الحبس  في  موجود  وأنــه  الثاثاء، 
النظرية  ــحــراســة  ال تــدابــيــر  رهـــن 
في   17 بالدائرة  الشرطة  مركز  في 
وكانت  باريس،  الفرنسية  العاصمة 
املذكورة  الحركة  اتهمت  قد  الجزائر 
واملغرب  فرنسا  مــن  أمـــوال  بتلقي 
سبب  أن  غــيــر  ــل،  ــي ــرائ إس وحــتــى 

االعتقال ظل غامضا)...(.



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.
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1561 من 20 إلى 26 ماي 2021

صور تنشر   ألول  مرة

الراحل الحسن الثاني 
أثناء تسليم ظهير تكليف 

للجنرال الدليمي، الذي 
سحب بساط النفوذ من 

أوفقير تحت أنظار الجنرال 
موالي حفيظ.

معارضون لساجد 
يطرقون أبواب القضاء

الرباط. األسبوع

 قرر عدد من أعضاء املجلس الوطني لحزب االتحاد 
العام  ــن  األم قضائية ضــد  ــوى  دع رفــع  الــدســتــوري 

للحزب، محمد ساجد.
ويشتكي أعضاء الحزب من تجاهل ساجد ملطالبهم، 
وعدم عقده للمجلس الوطني منذ أربع سنوات، وذلك 

وفق القانون األساسي والداخلي للحزب.
وأكد األعضاء الغاضبون على ضرورة عقد املجلس 
الوطني للحزب على األقل مرة في السنة، أو كلما دعت 
أو  الداخلية  الحزب  قضايا  مناقشة  ألجل  الضرورة، 

الوطنية.
حزبهم  رئيس  الوطني  املجلس  أعضاء  وطالب 
الوطني  املجلس  مؤتمر  عقد  ــضــرورة  ب ســاجــد، 
قبل  جديد  عام  أمن  انتخاب  أجل  من  لـ»الحصان«، 

التشريعية  االستحقاقات  مــوعــد 
ــدة  املـ أن  مــعــتــبــريــن  ــة،  ــل ــب ــق امل
رأس  على  لساجد  القانونية 

الحزب انتهت في أبريل 2019.
ــاد  ــحـ ويــعــيــش حــــزب االتـ
داخلية  انقسامات  الدستوري 
الذين  القيادين،  مختلف  بن 

على  االنـــقـــاب  قـــــرروا 
تيار  ساجد وتكوين 

لإلطاحة  معارض 
بـــه قــبــل مــوعــد 

االنتخابات.

حرب اقتصادية بين المغرب وتركيا 

الحكـومة تسـارع إلخـراج قانـون غـسيل األمـوال
 

الرباط. األسبوع

والتشريع  العدل  لجنة  عادت 
ــراءة  ــقـ ــواب لـ ــ ــن ــ بــمــجــلــس ال
 43.05 رقم  القانون  ومناقشة 
املتعلق بمكافحة غسيل األموال، 
املــصــادقــة عليه  تــمــت  بــعــدمــا 

باإلجماع منذ شهر.
وبــالــرغــم مـــن الــخــافــات 
الــعــدل  لجنة  ــي  ف الــداخــلــيــة 

من  مجموعة  ــول  ح والــتــشــريــع 
مشروع  يتضمنها  التي  املـــواد 
محمد  الــوزيــر  أن  إال  الــقــانــون، 
في  لتمريره  يسعى  القادر  بنعبد 

الوالية الحالية، رغم املطالب التي 
تنادي بإدراج بعض التعديات.

لجنة  تصادق  أن  املرتقب  ومن 
على  ــع  ــشــري ــت وال الـــعـــدل 
الثانية،  للمرة  القانون 
عليه  ــت  ــقـ وافـ ــا  ــدم ــع ب
بمجلس  العدل  لجنة 
املستشارين، وأدخلت 

عليه تعديات. 
ــروع  ــشـ ويـــنـــص مـ
إحــداث  على  الــقــانــون 
ــم  لـــجـــنـــة تـــحـــمـــل اسـ
»اللجنة الوطنية املكلفة 

األمــن  مجلس  ــرارات  قـ بتطبيق 
الصلة  ذات  املتحدة  لألمم  التابع 
وسيعهد  وتمويله«،  بــاإلرهــاب 
تطبيق  ــى  عــل بــالــســهــر  ــيــهــا  إل
لقرارات  تنفيذا  املالية  العقوبات 

مجلس األمن.
تعزيز  إلــى  القانون  ويسعى 
املتعلقة  الــقــانــونــيــة  املــنــظــومــة 
وتمويل  األموال  غسيل  بمكافحة 
اإلرهـــــاب، وكـــذا مــاءمــتــهــا مع 
املعايير الدولية املعتمدة في هذا 
العمل  مجموعة  طرف  من  الباب، 

املالي »غافي«.

الرباط. األسبوع

التركية  الــبــضــائــع  خلقت 
اقتصادية  مشكلة  املتنوعة 
الوطنية  الشركات  لدى  كبيرة 
واملــحــلــيــة، بــعــدمــا غـــزت هــذه 
ــجــات جــمــيــع األســــواق  ــت ــن امل

كبير،  بــشــكــل  الــوطــنــيــة 
إلى  املــغــرب  دفــع  مما 
مــراجــعــة االتــفــاقــيــة 
للتبادل  الــتــجــاريــة 
البلدين  ــن  ب الــحــر 
وفــــــــــرض رســــــوم 

جمركية جديدة.
ــم تــعــديــل  ــد تـ ــ وق
بموجب  االتــفــاقــيــة 
يسمح  جديد  قانون 

وفــرض  اســتــثــنــائــي،  بتدبير  للمغرب 
سنوات  خمس  ــدة  مل جمركية  رســوم 
التركية،  الصناعية  املنتجات  على 
الجمركية  الرسوم  قيمة  رفع  مع 
بهدف  وذلك  املائة،  في   90 إلى 
املغربية  املــنــتــجــات  حــمــايــة 

املحلية من املنافسة القوية.
في  املوقع  االتــفــاق  وينص 
الرباط على ضرورة 
اللجنة  انــعــقــاد 
كل  املــشــتــركــة 
أشهر  ثــاثــة 
نهاية  قــبــل 

فترة الخمس سنوات، مع إمكانية تجديد 
وذلك  إضافية،  سنوات  لخمس  الفترة 
بناء على توافق بن اللجنة املشتركة بن 

البلدين.
وتقول املادة السابعة عشر من االتفاق، 
ــراءات  إجـ اتــخــاذ  للطرفن  »يمكن  ــه  أن
والتي  مــحــدودة،  ملــدة  املؤقتة  التقويم 
املــادة  مقتضيات  تطبيق  مــن  تستثنى 
الرسوم  في  زيــادة  شكل  على  الرابعة، 
الناشئة  بالصناعات  تتعلق  الجمركية«، 
أو بعض الصناعات التي في طور إعادة 

هيكلتها.
الــشــركــات  ــضــررت  ت ســنــوات،  فمنذ 
قطاع  ــي  ف الــعــامــلــة  املحلية  الــوطــنــيــة 
النسيج، واملنتجات الغذائية بشكل كبير، 
التركية  للمنتوجات  الكبير  الغزو  نتيجة 
التي تمكنت من اكتساح السوق الوطنية، 
الشركات  أرباب  لدى  كبيرة  أزمة  وخلقت 
في  العمال  من  املئات  تسريح  إلى  وأدت 

عدة قطاعات صناعية. العلمي

ساجد

حزب إسباني يدعو
 إلـى التنسـيق مـع المغـرب

الرباط. األسبوع

اإلسباني  الشعبي  الــحــزب  زعيم  كــاســادو،  بابلو  دعــا 
املغرب  مع  التقارب  ضــرورة  إلى  بــاده  حكومة  املعارض، 

والتنسيق األمني معه بشكل عاجل.
الرسمي  حسابه  في  تغريدة  في  ذلــك  كــاســادو  كتب  و 
بـ»غزو«  »تويتر«، محما مدريد مسؤولية ما وصفه  بموقع 

املهاجرين ملدينة سبتة املحتلة.
حكومة  رئيس  مع  للتو  تحدثت  »لقد  كــاســادو:  وقــال 
تعاني  التي  الخطيرة  الهجرة  ــة  أزم في  لدعمه  سبتة 
تضمن  أن  اإلسبانية  الحكومة  على  يجب  مدينتنا..  منها 
لعودة  املغرب  الفور سامة حدودنا، وأن تنسق مع  على 

املهاجرين إلى بادهم«.

خلو السجون 
من »كورونا« 

يفتح أبواب زيارة 
المعتقلين

الرباط. األسبوع

إلدارة  الــعــامــة  املــنــدوبــيــة  قـــررت 
السجون وإعادة اإلدماج، فتح أبواب 
الزيارات  أمام  السجنية  املؤسسات 
العائلية بصفة استثنائية وملدة شهر، 
وذلك بعد التطور اإليجابي للوضعية 
الوبائية على مستوى جميع الجهات 
السجنية  املؤسسات  وخلو  باململكة 

من أي إصابات بفيروس »كورونا«.
وقال باغ املندوبية أن املؤسسات 
جميع  منح  على  ستعمل  السجنية 
التسهيات الازمة لنزالئها لاتصال 
بعائاتهم، من أجل إخبارهم باملوعد 
ــادة مـــن الـــزيـــارة  ــف ــاســت املـــحـــدد ل

العائلية.
فــي إطــار الجهود  ــه  أن وأضــافــت 
السجناء  حماية  أجــل  من  املبذولة 
واملوظفن،  السجنية  واملؤسسات 
فقد قامت املندوبية باتخاذ مجموعة 
واالحترازية  الوقائية  اإلجراءات  من 
من  املــؤســســات  تحصن  أجـــل  مــن 

انتشار »كورونا«.

معتقلـون مغـاربة فـي الجـزائر
الرباط. األسبوع

في  محتجزين  شباب  عائات  من  عــدة  نظمت 
وقفة  الشرقية،  الجارة  سلطات  طرف  من  الجزائر 
صامتة أمام قنصلية الجزائر بمدينة وجدة، وذلك 

بدون  املعتقلن  أبنائهم  سراح  بإطاق  للمطالبة 
ارتكابهم ألي جريمة أو جناية.

هذه  إن  املعتقلن:  الشباب  أحــد  ــدة  وال وقالت 
الحرية  في  ذويهم  حق  عن  للدفاع  تأتي  الوقفة 
احتجازهم  أن  معتبرة  الوطن،  ألرض  وإرجاعهم 
سبب،  بــدون  أشهر   7 لبعضهم  فاقت  زمنية  ملدد 
مؤكدة  شــرعــي،  وغير  قانوني  غير  اعتقال  هــو 
لم  شابا،  ثاثن  زهــاء  عددهم  البالغ  أبناءهم  أن 

وأمن  بسامة  تمس  أفعال  أو  جريمة  أي  يرتكبوا 
الشعب والدولة الجزائرية.

من جهته، أبرز كمال، وهو صديق ألحد الشباب 
املحتجزين بالجزائر، أن ظروف احتجاز أصدقائه 
يعانون  حيث  جــدا،  سيئة  وهــران  مدينة  بسجن 
الرعاية  في  ونقص  واالعتقال،  التغذية  سوء  من 
الجزائرية  السلطات  إلى  نداءه  واالهتمام، موجها 

بترحيل أصدقائه إلى وطنهم في أقرب وقت.
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متابعات

أعضاء بصالحيات جديدة

للهيئة  الجديد  الــقــانــون  حــدد 
ــزاهــة والــوقــايــة  ــن ــل ــة ل ــي ــوطــن ال
الذين  أعــضــاءهــا،  الــرشــوة،  مــن 
عضوا  و12  الرئيس  من  يتكونون 
ذات  من شخصيات  اختيارهم  يتم 
التجربة والكفاءة املهنية ومشهود 
حيث  والنزاهة،  باالستقامة  لهم 
سيتم تعيني أعضاء مجلس الهيئة 
قابلة  سنوات  خمس  ملدة  الوطنية 

للتجديد مرة واحدة.
أعضاء  أربــعــة  تعيني  وسيتم 
بمرسوم،  وأربعة  شريف،  بظهير 
تعيينهم  يتم  أعضاء  أربعة  بينما 
النواب  مجلسي  رئيسي  قبل  من 
تتم مراعاة  أن  واملستشارين، على 
والنساء،  الــرجــال  بــني  املناصفة 
طبقا ألحكام الفصل 19 من الدستور 

في تعيني أعضاء املجلس.
للهيئة  الــجــديــد  الــقــانــون  منح 
ــزاهــة والــوقــايــة  ــن ــل ــة ل ــي ــوطــن ال
التدخل  صــاحــيــة  الــرشــوة،  مــن 
التي  الفساد  لــحــاالت  والتصدي 
تصل إليها، سواء بالقيام بالبحث 
أخرى  جهة  تكليف  أو  والتحري 
بالتحقيق في األفعال أو املعطيات 
تــوصــلــت  الــتــي  ــات  ــوم ــل ــع امل أو 
ــرارات الــازمــة  ــق بــهــا، واتــخــاذ ال
على  بناء  القانونية  ــراءات  واإلجـ

النتائج املحصل عليها.

مأمورو الهيئة 
)المحققون(

ــون  ــانـ ــقـ ــروع الـ ــ ــش ــ أعـــطـــى م
املوظفني  أي  الهيئة،  لـ»مأموري« 
ــحــث،  ــب ــحــري وال ــت ــال املــكــلــفــني ب
واسعة  ومهام  متعددة  صاحيات 
في  الحق  منها  مهامهم،  لتسهيل 
دخول جميع اإلدارات واملؤسسات 
الترابية،  والجماعات  العمومية، 
القانون  أشخاص  باقي  ومقرات 
واملرافق  املحاكم  باستثناء  العام، 
بالدفاع  املكلفة  ــإدارات  ل التابعة 
ــي واألمـــــــن الـــداخـــلـــي  ــنـ ــوطـ الـ
ــضــا الــحــق في  ــي، وأي ــارج ــخ وال
لألشخاص  املهنية  املحات  دخول 
واملقرات  واالعتباريني،  الذاتيني 
االجتماعية لألشخاص االعتباريني 
ــخــاص،  الــخــاضــعــني لــلــقــانــون ال
ضباط  أو  ضابط  مشاركة  شريطة 
األبحاث  فــي  القضائية  الشرطة 

ــي يــتــم الــقــيــام  ــت ــات ال ــحــري ــت وال
امللك  وكيل  إشعار  يتم  حيث  بها، 
اإلجــراءات  اتخاذ  قصد  املختص 
ــقــانــون  الـــازمـــة، كــمــا يــمــنــح ال
على  االطــاع  حق  الهيئة  ملوظفي 
واملالية  اإلداريـــة  الوثائق  جميع 
البحث  تفيد  التي  واملحاسباتية 

والتحري.
إنجاز  الهيئة  ملــأمــوري  ويمكن 
محاضر وتقارير بعد عملية البحث 
والتحقيق حول املخالفات اإلدارية 
ــول جــنــح الــفــســاد  ــ ــة وح ــي ــال وامل
الــقــوة  تسخير  طــلــب  ويمكنهم 
إذ  مهامهم،  لتسهيل  العمومية 
تعتبر املحاضر املنجزة من طرفهم 
أن  إلى  بها  الوثوق  ويجب  مهمة 

وسيلة  بــأي  يخالفها  مــا  يثبت 
يعطي  فيما  اإلثــبــات،  وسائل  من 
املختصة  العامة  للنيابة  القانون 
ــحــث تــكــمــيــلــي بــواســطــة  ــح ب ــت ف
البحث  لتعميق  القضائية  الشرطة 

في امللف. 
بتعيني  الهيئة  رئــيــس  ويــقــوم 
تجربتهم  عــلــى  بــنــاء  املــأمــوريــن 
لهم  مشهود  املهنية،  وخبرتهم 
وتتوفر  واالســتــقــامــة،  بــالــكــفــاءة 
عليها  املنصوص  الــشــروط  فيهم 
ــي الــنــظــام األســـاســـي الــخــاص  ف
يساعدهم  حيث  البشرية،  باملوارد 
الشكايات  حول  عملهم  تنظيم  في 
بها،  يتوصلون  التي  واملعلومات 

والقيام بأعمال البحث والتحري.

تعديالت في أجهزة الهيئة

مجموعة  الجديد  القانون  قــدم 
واالختصاصات  التعديات  مــن 
وذلــك  الهيئة،  بأجهزة  املتعلقة 
ــع  ــوزي وت الــعــمــل  تنظيم  ــهــدف  ب

االختصاصات، حيث سيتم إحداث 
الهيئة مكونة  لجنة دائمة بمجلس 
ستكون  نواب  وثاثة  الرئيس  من 
والقضايا  امللفات  بدراسة  مكلفة 
املعروضة  الفساد  بحاالت  املتعلقة 
املنجزة  املحاضر  على  بناء  عليها 
ذات  واملــعــلــومــات  واملــســتــنــدات 
القرارات  اتخاذ  قبل  بها،  الصلة 
التي تراها مناسبة باسم املجلس، 
واالستنتاجات  الخاصات  وإحالة 
بتحريك  املــكــلــفــة  الــجــهــات  ــى  إلـ

مسطرة املتابعات.
الرئيس  الجديد،  القانون  ويمنع 
ونوابه من ممارسة أي نشاط مهني 
ووضعهم  القطاع،  في  تجاري  أو 
في حالة إلحاق إذا كانوا موظفني 

السابق  القانون  بينما  عموميني، 
كـــان يــنــص عــلــى تــوقــف أعــضــاء 
الهيئة أثناء عملهم عن ممارسة أي 
نشاط مهني أو تجاري في القطاع 
في  مشاركتهم  وتوقيف  الخاص، 
الخاصة  املنشآت  وتسيير  تدبير 

أو العمومية الهادفة للربح.

طريقة التبليغ عن الفساد

مفهوم  الــقــانــون  مــشــروع  حــدد 
صياغة  إعادة  على  وعمل  الفساد، 
بهدف  ــه،  ب املتعلقة  املقتضيات 
ليشمل  تــعــريــفــه  نــطــاق  تــوســيــع 
العمومية  األمــوال  تبديد  جريمة 
بـــدل حــصــر مــفــهــوم الــفــســاد في 
النفوذ  واستغال  الرشوة  جرائم 
واالختاس والغدر كما ينص على 
لهذا  للهيئة،  الحالي  القانون  ذلك 
يشمل  الفساد  مفهوم  أصبح  فقد 
التي  واملالية  اإلداريــة  املخالفات 
تشكل تصرفات وسلوكات منحرفة 
وتتناقض  العام  الصالح  تحترم  ال 

مع القواعد املهنية ومبدأ الحكامة 
والشفافية والنزاهة.

لكل  الــحــق  الــقــانــون  منح  ــد  وق
أو  إدارة  فــي  مــوظــف  أو  مــواطــن 
مؤسسة عمومية، الحق في التبليغ 
»يمكن  عن الفساد، حيث يقول أنه 
وكذا  اعتباري،  أو  ذاتــي  لشخص 
اإلدارات،  رؤســاء  من  رئيس  ألي 
وألي موظف، توفرت لديه معطيات 
أو  قرائن  أو  موثوقة  معلومات  أو 
حجج تثبت وقوع حالة من حاالت 
رئيس  علم  إلى  تبليغها  الفساد، 

الهيأة«.
شخص  لكل  القانون  أعطى  كما 
ذاتي أو اعتباري متضرر أو يمكن 
أن  الفساد،  حاالت  من  يتضرر  أن 

عن  أو  شخصية  بشكاية  يبعث 
الهيئة،  رئيس  إلــى  نائبه  طريق 
ــي قــبــولــهــا أن  بــحــيــث يــشــتــرط ف
للتوقيع  وحاملة  مكتوبة  تكون 
مع  املشتكي  أو  للمبلغ  الشخصي 
أو  الجهة  وتحدد  الكامل،  اسمه 
الشخص وتتضمن جميع البيانات 
بجميع  ومرفوقة  بهويته،  املتعلقة 
والوثائق  واملعلومات  املستندات 
إذا توفرت، أو كل حجة من شأنها 
إثبات حالة الفساد. كما يشترط أال 
على  معروضة  الفساد  حالة  تكون 
حكم  بشأنها  صــدر  أو  الــقــضــاء، 

قضائي.

اإلثراء غير مشروع والهيئة 

املغرب  أن  تقارير  عــدة  كشفت 
 70 بني  ما  متأخرة  مراتب  يحتل 
و80 في التصنيف العاملي ملحاربة 
الرشوة، مما يؤكد أن هذه الظاهرة 
املجتمع، حيث  في  منتشرة  الزالت 
يرى الكثير من الناس أن الحكومة 

التي  الظاهرة  محاربة  عن  عاجزة 
تسير في تزايد، بينما يرى آخرون 

أن مقياس الفساد ثابت.
املغاربة  مــن  الكثير  ويــتــســاءل 
ــراء  اإلث قــانــون  تجميد  سبب  عــن 
وعدم  البرملان،  في  املشروع  غير 
خروجه للوجود موازاة مع خروج 
ملكافحة  الوطنية  الهيئة  قــانــون 
الرشوة، الشيء الذي يطرح الكثير 
من التساؤالت حول جدية الحكومة 
الحالية في التصدي للفساد ولنهب 
املال العام، خاصة وأن ظاهرة نهب 
املال العام على مستوى الجماعات 
املنتخبة  واملـــجـــالـــس  املــحــلــيــة 
ارتفعت في السنوات األخيرة، وما 
يؤكد ذلك هي التقارير التي فجرها 
املجلس األعلى للحسابات وكشفت 
املال  واختاس  الفساد  تغول  عن 

العام في العديد من املجاالت.
ــذا الـــســـيـــاق، اعــتــبــرت  ــ ــي ه فـ
املــال  لحماية  املغربية  الجمعية 
تخلت  الحالية  الحكومة  أن  العام، 
املعلن  والبرامج  النوايا  كل  عن 
الفساد  مكافحة  بخصوص  عنها 
بينها االستراتيجية  والرشوة، من 
-2015 الفساد  ملكافحة  الوطنية 
2025، التي خصصت لها ميزانية 
على  أثر  لها  يكون  أن  دون  مهمة 
الحكومة  أن  مؤكدة  الواقع،  أرض 
الفساد  للوبيات  رهينة  أصبحت 
اإلرادة  وأن  والـــرشـــوة،  ــع  ــري وال
الفساد  ملواجهة  لديها  السياسية 

غير متوفرة لحدود اآلن.
إخــراج  أن  الجمعية  واعتبرت 
الوطنية  للهيئة  املنظم  القانون 
الــرشــوة  مــن  والــوقــايــة  للنزاهة 
ومــحــاربــتــهــا مــهــم بــعــد انــتــظــار 
طويل، وهو القانون الذي وسع من 
ويتطلع  الهيئة،  ومهام  صاحيات 
اإلمكانيات  كل  من  تمكينها  إلــى 
محذرة  بأدوارها،  للقيام  واملــوارد 
من خطورة استمرار الفساد ونهب 
على  الريع  وسياسة  العام  ــال  امل
األوضاع االقتصادية واالجتماعية، 
الفوارق  اتساع  إلى  تؤدي  والتي 
وارتــفــاع  واملجالية  االجتماعية 

منسوب االحتقان االجتماعي.
غير  اإلثـــراء  بتجريم  وطالبت 
سياسة  مــع  ــقــطــع  وال املـــشـــروع 
والتساهل  الــعــقــاب  مــن  اإلفـــات 
في  النظر  وإعــادة  املفسدين،  مع 
الذي  باملمتلكات  التصريح  قانون 
إمكانية  ويوفر  أثر،  ذي  غير  يبقى 
ــراء غير  ــ اســتــمــرار الــفــســاد واإلث

املشروع.

أصبحت الهيئة الوطنية 
للنزاهة والوقاية من 

الرشوة مؤسسة قائمة 
بذاتها، بعدما نشرت 

األمانة العامة للحكومة 
القانون المتعلق بها 

في الجريدة الرسمية، 
والذي يؤطر عملها ويبرز 
صالحياتها ومجال عملها، 

ويفتح الباب أمام تعيين 
أعضائها وتحديد مجال 

اختصاصها.
إعداد: خالد الغازي

يحتل المغرب مراتب متأخرة ما بين 70 و80 في التصنيف 
العالمي لمحاربة الرشوة، مما يؤكد أن هذه الظاهرة الزالت 

منتشرة في المجتمع، حيث يرى الكثير من الناس أن 
الحكومة عاجزة عن محاربة الظاهرة التي تسير في تزايد، بينما 

يرى آخرون أن مقياس الفساد ثابت.

هل ينجح المغرب في القضاء على 
الرشوة بقانون جديد ؟
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األيــام  هــذه  فلسطين  على  الصهيوني  الــعــدوان  يكن  لــم 
ليمر مـــرور الــكــرام دون مــحــاولــة اســتــغــال ذلــك مــن أجل 
تصفية بعض الحسابات السياسية بين بعض الدول العربية 
حاولت  التي  الجزائر،  ضمنها  ومن  بينها،  فيما  المتنازعة 

توظيف هذا التصعيد.
فقد شن اإلعام الجزائري، وبعض الصحافيين الجزائريين 
العربية،  الفضائية  المحطات  كبريات  في  يعملون  الذين 
والذين يتوفرون على عدد كبير من المتابعين في الفضاء 
األزرق أو على »تويتر«، هاجموا قويا المغرب على خلفية 
إعانه في نهاية السنة الماضية عن استئناف عاقاته مع 

التي تعمل  األولى  المرة  ليست  أن هذه  إسرائيل، والحال 
في  الفلسطينية  القضية  اســتــغــال  على  الــجــزائــر  فيها 

الصراع بين البلدين.
بــدايــة مشكلة قضية  عــن  بعيد  الــتــاريــخ وغير  إلــى  بــالــعــودة 
القضية  الــجــزائــر  استغلت   ،1978 ســنــة  وبــالــضــبــط  الــصــحــراء، 
الفلسطينية، لتبرر قطيعتها مع المغرب، وتنفرد »األسبوع« 
بنشر ثاثة رسائل حول هذا الحدث: األولى من الحسن الثاني 
إلــى الــرئــيــس الــجــزائــري هـــواري بــومــديــن، والــثــانــيــة جــواب 
الرئيس بومدين، بينما الثالثة فكانت بيان حقيقة من وزارة 

اإلعام المغربية حول مغالطات الرئيس الجزائري.

تشابه الوضع بين 
األمس واليوم في 
القضية الفلسطينية

سلوك  تغير  الخضراء،  املسيرة  بعد 
عدة  فــي  املــغــرب  بخصوص  الــجــزائــر 
قضايا، وشمل ذلك حتى ما يدخل ضمن 
األعراف الدبلوماسية، من التهنئة بعيد 
االستقالل والذكريات واألعياد الوطنية، 
وهو   ،1975 نونبر   18 يوم  حلول  فمع 
ذكرى استقالل املغرب، لم يبعث هواري 
تهنئة  ببرقية  الثاني  للحسن  بومدين 
بعيد االستقالل في سابقة من نوعها، بل 
وملا بعث له الحسن الثاني برقية تهنئة 
في  الجزائرية  الثورة  انطالق  بمناسبة 
أجابه  السنة،  نفس  مــن  نونبر  فاتح 
بومدين في برقية من أربعة أسطر، وهذا 

خارج عما هو متعارف عليه في األعراف 
الدبلوماسية بني دول الجوار. 

السلوك  هــذا  فــي  الجزائر  استمرت 
سنة  من  تبقى  ما  طيلة  »الدبلوماسي« 
جديد،  مستجد  حصل  أن  إلــى   ،1975
داخل  إلى  جزائرية  عناصر  تسلل  وهو 
 ،1976 يناير  أواخــر  املغربية  األراضــي 
»أمغالة«،  معركة  وقوع  إلى  أدت  والتي 
دفع هذا األمر العاهل املغربي إلى بعث 
الجزائري،  الرئيس  إلى  احتجاج  رسالة 
يوم 15 فبراير 1976، وانتظر امللك ومعه 
على  بومدين  هواري  من  جوابا  املغرب 
أن هذا األخير رد بطريقة  الرسالة، غير 
غير تقليدية ومبتكرة إلى حد كبير، فبعد 
وصل  االنــتــظــار،  مــن  يوما  عشر  اثني 
العاصمة  في  اإلعالن  كان  وقد  الجواب، 
الجزائر عن قيام ما سمي بـ»الجمهورية 
يعرف  ما  أو  الديمقراطية«  الصحراوية 

بالبوليساريو، يوم 27 فبراير 1976.

الخضراء  املسيرة  أفرزت  فقد  وهكذا.. 
الجزائرية:  املغربية  العالقات  أمرين في 
لسياسة  الجزائر  بنهج  يتعلق  األول 
الغربية،  جارتها  مع  جديدة  دبلوماسية 
بمناسبة  ولــو  اململكة  تهنئ  لــم  حيث 
رسالة  على  ولو  تجبها  لم  كما  رسمية، 
فهي حدوث قطيعة  الثانية،  أما  واحدة، 
بني البلدين، حيث سحب املغرب سفيره 

من الجزائر وكذلك فعلت هذه األخيرة.
باملوازاة مع ما كان يجري في الصحراء 
املغربية، كان الوضع في الشرق األوسط 
مماثال، حيث وقع يوم 9 نونبر من عام 
أعلن  فقد  بعده،  ما  له  كان  حدث   1977
الرئيس املصري محمد أنور السادات عن 
القدس، بل وإلى  إلى  للذهاب  استعداده 
الكنيست اإلسرائيلي، وقال: ))ستدهش 
اآلن  أقــول  تسمعني  عندما  إســرائــيــل 
أمامكم إنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم، 

إلى الكنيست ذاته، ومناقشتهم((.

تنفيذ  في  املصري  الرئيس  يتأخر  لم 
ما أعلن عنه، فقد حطت طائرته الخاصة 
20 نونبر بإسرائيل، وهو التاريخ  يوم 
وصلى  األضحى،  عيد  يوم  وافق  الذي 
وبينما  الشريف،  بالقدس  العيد  صالة 
رفضهم  عن  العرب  الــقــادة  بعض  عبر 
لهذه الفكرة، أيد الحسن الثاني مساعي 
الرئيس املصري عالنية، فبعد أيام قليلة 
من خطاب الرئيس املصري أمام مجلس 
الشعب، استقبل املغرب اجتماعا لوزراء 
العدل العرب، ألقى الحسن الثاني كلمة 
افتتاحية للمؤتمر عبر خاللها عن تأييده 

ودعمه ملبادرة الرئيس املصري.
وفي اليوم الذي حل فيه أنور السادات 
برر  بالكنيست،  كلمته  وألقى  بإسرائيل 
بأنه  املغربي للصحافة املصرية  العاهل 
الرئيس املصري، ألنه وجد  دعم مبادرة 

منعطفا  تشكل  أن  شأنها  من  أن 
إسرائيل،  على  خطيرا  تاريخيا 

استغالل القضية الفلسطينية في قضية 
المغربية الصحراء 

غالي

مغالطات هواري بومدين في القدس
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إلى إسرائيل  الرئيس املصري  ألن سفر 
مبادرته،  على  الرد  على  مجبرة  جعلها 
فإن كان الرد إيجابيا فذلك جيد، حسب 
تصريحه، وإن كان سلبيا حكم التاريخ 

على إسرائيل نهائيا. 

اعتداء جزائري على 
المغرب ورسالة احتجاج 

من الملك الحسن 
الثاني

بني  الدبلوماسية  القطيعة  استمرت 
ــع حدث  ــى أن وق املــغــرب والــجــزائــر إل
البلدين  بني  تتحرك  الراكدة  املياه  جعل 
قوات  هاجمت  عندما  وذلــك  جديد،  من 
وفاتح  شتنبر   30 بــني  مــا  جــزائــريــة 
أكتوبر 1978، موقعني مغربيني بحاسي 
تلمسي، وهي املنطقة التي تدخل ضمن 
الحدود املغربية بمقتضى معاهدة 1972 
فقام  والــجــزائــر،  املــغــرب  بــني  املوقعة 
الحسن الثاني بعد ذلك مباشرة، بإرسال 
الرئيس  إلى  مباشرة  احتجاج  رسالة 
الجزائري هواري بومدين رغم القطيعة 
في  جــاء  الــدولــتــني،  بــني  الدبلوماسية 
بداية الرسالة ما يلي: ))سيدي الرئيس، 
لكم كان بودي أن أستأنف االتصال بكم 
ونخطط  التصالح  عن  لنتحدث  مباشرة 
لألسف،  أجدني مضطرا،  ولكن  للسالم، 
إلى أن اتصل بكم اليوم ال لهذه الغاية، 
فخامتكم  لـــدى  بــشــدة  ألحــتــج  ــا  ــم وإن
على  وقــع  ــذي  ال االعــتــداء  في موضوع 
30 شتنبر وفاتح أكتوبر  بالدي ما بني 
1978((، ثم مر امللك ضمن الرسالة إلى 
االعتداء  بأن  الجزائري  الرئيس  تذكير 
الذي وقع إنما هو خرق ملعاهدة الحدود 
املوقعة سنة 1972، حيث أكد له ما يلي: 
))إن املعاهدة التي تحدد الحدود القائمة 
ووقعت،  وضعت  والجزائر  املغرب  بني 
سنة  حكومتينا  طرف  من  تعلمون،  كما 
1972، بينما كان رؤساء دول قمة منظمة 
بالرباط،  مجتمعني  اإلفريقية  الوحدة 
أمام  الحدث  هــذا  على  شهودا  قائمني 

القارة اإلفريقية.
لقد قام املغرب من جهته، باحترام هذه 
املعاهدة احتراما كليا رغم أنه لم يصادق 
عليها بعد، وأنتم من جانبكم نشرتموها 
للجمهورية  الــرســمــيــة  الــجــريــدة  ــي  ف
الجزائرية بتاريخ 15 يونيو 1973، وهي 
خريطة  على  األولــى  مادتها  في  تستند 
مركالة، واألماكن التي استهدفت للعدوان 
الجزائري والتي تسمى حاسي تلمسي، 
واآلخر  كلم   5 بعد  على  أحدهما  يوجد 
على بعد 15 كلم داخل هذه الحدود التي 
اعترفتم بها كما اعترفنا بها نحن وكما 

اعترفت بها جميع دول العالم((.
نفس  ضمن  املغربي  العاهل  وعــبــر 
الذي  للهجوم  استغرابه  عن  الرسالة 
قامت به القوات الجزائرية، على اعتبار 
يستجيب  ال  به  قامت  ــذي  ال العمل  أن 
للتعقل وال للمنطق، واعتبر أن مثل هذه 
التحركات إذا لم تكن تدل بوضوح على 
أنها تسعى إلى توسيع هوة النزاع بني 
أي  عن  تكون  ما  أبعد  فإنها  البلدين، 
دولة  بصفتها  الجزائر،  أن  على  تعبير 
الحدود  تخترق  ال  التزاماتها،  تحترم 

املسلم بها لجيرانها.
الجزائري  الرئيس  على  امللك  طرح  ثم 
التساؤل عن هدف الجزائر من وراء هذه 
االستفزازات املوجهة ضد املغرب، وعبر 
في ختام رسالته عن ))إنني آلمل بجوابكم 
ضميركم  ينهض  أن  الرسالة،  هذه  عن 

كمواطن من املغرب الكبير، فيحافظ على 
ما تبقى من جوارنا وانتمائنا إلى نفس 
وما  القارة  نفس  وإلى  الروحية  األسرة 

يمكن أن يخدم ذلك((.

هكذا استغل هواري 
بومدين القضية 

الفلسطينية لتبرير 
القطيعة بين المغرب 

والجزائر

دامت  قطيعة  بعد  املغرب،  أن  شك  ال 
سنتني كاملتني، كان يأمل أن تقدم جارته 
الشرقية جوابا كافيا عن األسباب التي 
التراب  داخــل  مواقع  ملهاجمة  دفعتها 
املغربي، وفعال، أرسل الرئيس الجزائري 
هواري بومدين رسالة جوابية إلى امللك 
بعد  أي  أكتوبر،   6 يوم  الثاني  الحسن 

أربعة أيام.
كباقي  تكن  لم  الرسالة  هــذه  أن  غير 
الجزائري  الرئيس  ربط  فقد  الرسائل، 
بني  الدبلوماسية  القطيعة  أســبــاب 
قضية  غير  أخــرى  عوامل  إلى  البلدين 
أن  ــح  أوض حيث  املغربية،  الصحراء 
العائق األكبر الذي يحول دون استئناف 
العالقات، هو تباين مواقف البلدين من 
القضية الفلسطينية، فقد جاء في مطلع 
))اسمحوا  للملك:  التي وجهها  رسالته 
أعــرب عن  أن  ذلــك،  لي، وأنــا متأكد من 
العلنية  الدبلوماسية  أن  مــن  أســفــي 
الدبلوماسية  اليوم تحل محل  أصبحت 
التقليدية، ولذا فإنني أود أنا أيضا كما 
تمنيتم ذلك، أن أستأنف االتصال املباشر 
معكم حيث أن الحوار املباشر أفضل ال 
محالة، ولكن هل يعقل ذلك بعد املواقف 
القضية  شأن  في  منا  كل  اتخذها  التي 
بالنسبة  وامــتــداداتــهــا  الفلسطينية 
للشرق األوسط واألمة العربية؟((، وبعد 
ذلك، مر لإلجابة عن الرسالة التي وجهها 
أن  بداية  أكد  حيث  املغربي،  نظيره  له 
املفتعل  الــنــزاع  في  لها  دخــل  ال  ــالده  ب
فإنها  ذلك،  ورغم  املغربية،  بالصحراء 
ستعمل على العمل من أجل البحث عن 
الجزائر  ))إن  قال:  عندما  للصراع،  حل 

ستسعى ومع ذلك، فإنه بإمكاني أن أؤكد 
لن تتخلى عن أي جهد  الجزائر  أن  لكم 
من أجل تقديم مساهمتها املتواضعة في 
البحث عن سالم عادل بني املتخاصمني 
الصحراء  في  حاليا  الجاري  النزاع  في 
مع  أخــرى  مرة  أالحــظ  وإنني  الغربية، 
األسف، من خالل رسالتكم، أن التأكيدات 
الجزائر  ضد  االتهامات  وأن  قطعية، 

خطيرة للغاية((.
الرئيس  اعتبر  الرسالة،  نفس  وضمن 
الجزائري أن التهم املغربية املوجهة ضد 
القوات الجزائرية، هدفها تشويه سمعة 
))لقد  الجيش الوطني الجزائري وقال: 
اندهاشي  ذلك  يثير  أن  املمكن  من  كان 
لوال مفعول العادة والحصانة التي تنم 

عنها، ومع ذلك، فإنه بودي أن أمتنع عن 
املزعومة  املتكررة  االنتهاكات  أن  الظن 
الجيش  طــرف  مــن  املغربية  لــلــحــدود 
سوى  تستهدف  ال  الشعبي  الوطني 
ومهما  بالدي،  مبيت ضد  عدوان  تبرير 
ينم  املسعى  هذا  مثل  فإن  أمر،  من  يكن 
الــرأي  مغالطة  في  مكشوفة  إرادة  عن 
حول  والدولي  واإلفريقي  العربي  العام 
طبيعة النزاع الذي يحزن منطقتنا، ومع 
رفع  من  وأنا،  تمكنا، جاللتكم  فقد  ذلك، 
إلى  سنوات  عشر  طيلة  بلدينا  سياسة 
لشعبينا  الطبيعية  التطلعات  مستوى 
أقوى  روابط  تعلمون،  كما  لهما  اللذين 
حتمية  مجرد  عن  الناجمة  املطالبة  من 
الجوار املباشر((، ثم تطرق ضمن نفس 
التعاون  بمرحلة  التذكير  إلى  الرسالة 
»اتفاقية  بعد  البلدان  فيها  دخل  التي 
إفران«، حيث قال: ))لقد عرفت منطقتنا 
في تلك الفترة عهدا من االزدهار تمكنا 
والعربية،  املحلية  املحن  نتيجة  فيه، 
في  فعلية،  وبصورة  معا  املساهمة  من 
العربي،  والعالم  قارتنا  شعوب  تحرير 
وفي النهوض بالعالم الثالث في املجال 
كانت  السياسة  هــذه  مثل  إن  الــدولــي. 
الجوار  وحسن  األخوة  روح  تستوجب 
إفران،  معاهدة  كرستها  التي  والتعاون 
التي نريد هنا أن نؤكد من جديد تعلقنا 
الراسخ بها.. فهذا الثالوث يعتمد أساسا 
على السالم الذي هو بدون شك بالنسبة 
عن  ينفصل  ال  لي،  وبالنسبة  لجاللتكم 

العدالة وعن حرية الشعوب((.
بومدين ضمن  هواري  الرئيس  وتابع 
من  بــالده  موقف  شــرح  رسالته،  نفس 
مرة  ألول  خلط  حيث  الصحراء،  أزمــة 
الحدود  واتفاقية   1972 اتفاقية  بــني 
في  قال  حيث  االستعمار،  عن  املوروثة 
اتفاقيات  فعال  أتت  ))لقد  الصدد:  هذا 
اتخذها  التي  الرسمية  والصيغة   1972
اإلفريقي  املستوى  على  عليها  التوقيع 
واملستوى الدولي، لتجاوز ما اتفقنا معا 
وأحداثا  تارة،  عابرة  أحداثا  نسميه  أن 
تأكيد  أجل  ومن  أخــرى.  تــارة  تاريخية 
السياسة،  هذه  صواب  في  إيماننا  قوة 
على  باملصادقة  بنا  يتعلق  فيما  عجلنا 

اتفاقيات الرباط بجانبيها االثنني: 

 الرئيس المصري األسبق أنور السادات خالل زيارته الشهيرة إلسرائيل عام 1977

بالموازاة مع ما كان يجري 
في الصحراء المغربية، 
كان الوضع في الشرق 

األوسط مماثال، حيث وقع 
يوم 9 نونبر من عام 1977 

حدث كان له ما بعده، فقد 
أعلن الرئيس المصري 

محمد أنور السادات 
عن استعداده للذهاب 
إلى القدس، بل وإلى 

الكنيست اإلسرائيلي، 
وقال: ))ستدهش إسرائيل 

عندما تسمعني أقول 
اآلن أمامكم إنني مستعد 

أن أذهب إلى بيتهم، 
إلى الكنيست ذاته، 

ومناقشتهم((.
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ووضع  رسمية،  بصورة  التعاون  إقامة 
الحدود بني الجزائر واملغرب.

صفحة  شك  بــدون  كتب  فقد  وهكذا.. 
بالحدود  املساس  عدم  كرست  تاريخية 
التي وجدت في بداية االستقالل، والتي 
بلدينا،  شعبي  الوقت  نفس  في  جعلت 
يتفاديان  القادمة،  واألجيال  الجيل  هذا 
املآسي  وحتى  واألزمــات،  التفاهم  سوء 
التي يمكن دائما وقوعها والتي ال يمكن 

التنبؤ بعواقبها.
رفقة  صاغته  الذي  التقدير  وراء  فمن 
العالقات  فإن  السالح،  وإخــوة  الكفاح 
مع  الشخصية  والــروابــط  شعبينا  بني 
الثقة  تغذيها  دائــمــا  كــانــت  جاللتكم 
أي  املجاملة،  تشوبها  ال  التي  والنزاهة 
والرياء  اللبس  من  يخلو  شيء  كل  أن 
فإنه  ــك،  ذل ومــع  للشبهات،  والتعرض 
بالرغم من كل ما قيل وكتب، فإن مسعانا 
يتميز بالتمسك بروح ومضمون »معاهدة 
نفس  وفي   ،»1972 و»اتفاقيات  إفــران« 
الوقت، بمبدأ حق تقرير مصير الشعب 
الجزائر  انفكت  ما  ــذي  ال الصحراوي 
عنه  تدافع  وموريتانيا،  املغرب  بمعية 
أو  الجهوية  الهيئات  مستوى  على 
لهذه  نتنكر  أن  يمكننا  ال  إنه  الدولية، 
عبقريتها شعبنا  في  املتأصل  السياسة 

وتاريخه مهما كان الثمن.
وبما أن األمر يتعلق بالتزامات رئيس 
دولة إزاء شعبه وبلده، فإن جاللتكم تعلم 
أن أحداثا بالغة الخطورة قد برهنت على 
وعلى  املناسبات،  كل  في  رباطة جأشنا 
أجل  من  جهد  أي  ندخر  أال  على  عزمنا 
حفظ شعبينا وقارتنا وعائلتنا الروحية 
محفوفة  حتما  تكون  محنة  ويــالت  من 
حان  فقد  العواقب،  ووخيمة  باألخطار، 
الوقت لنقول من جديد وبصورة علنية، 
أنه ال يوجد أي نزاع ثنائي بني الجزائر 
واملغرب، وأنه على شعبينا والعالم كله 

أن يعرفوا ذلك((.
الجزائر  أن  عن  كالمه  بومدين  وتابع 
دولة مبادئ وليست دولة مصالح قائال: 
بني  االختيار  الصعب  من  أنه  ))حقيقة 
املــبــادئ..  وسياسة  املصالح  سياسة 
كثيرا  فإنها  بالجزائر،  يتعلق  فيما  أما 
مصالحها  حــســاب  على  ــارت  اخــت مــا 
الخاصة سياسة املبادئ التي بدونها لم 
يكن الشعب الجزائري ما هو عليه وما 
يجب أن يكون. إن التزامنا إزاء تخليص 
الشعوب من االستعمار في إفريقيا وفي 
يتغير،  لم  الالتينية،  أمريكا  وفي  آسيا 

وال ننوي تغييره((.
الحسن  للملك  أكد  وفي ختام رسالته، 
الثاني، أن الجيش الجزائري ملتزم بعدم 
))إنكم  قــال:  حيث  املغرب  في  التدخل 
تتحدثون اليوم عن أحداث داخل حدودكم 
والتي  بها  اعترفنا  التي   ،1972 لسنة 
واملجموعة  إفريقيا  أيضا  بها  اعترفت 
باسم  لجاللتكم  أؤكــد  إنني  الــدولــيــة. 
موجودة  ستبقى  التي  الوثيقة  الروابط 
لم  جزائري  جندي  أي  أن  شعبينا،  بني 
يجتز الحدود الوطنية بما فيها تلك التي 

وقعت عليها سنة 1972.
رسميا  أعلنت  فقد  حــال،  كــل  وعلى 
أمام  أشهر  بضعة  تتجاوز  لم  مدة  منذ 
القوات  أن  الوطني،  الشعبي  املجلس 
أي  في  تتدخل  لن  الجزائرية  املسلحة 
حدودنا،  وراء  فيما  الحاالت  من  حالة 
على  اليقظ  الحارس  باعتبارها  وأنها 
سيادتنا الوطنية وعلى وحدتنا الترابية، 
ستحرص على رد كل هجوم ضد بالدنا، 
إن هذا الخط لم يتغير بعد ويبقى على كل 
الغربية وامتدادات  حال نزاع الصحراء 

ــذي ما  كــفــاح الــشــعــب الــصــحــراوي الـ
الدولية  املجموعة  مــع  نؤمن  انفككنا 
من  له  تأييدنا  يكن  لم  والذي  بشرعيته 
ال  سياسية  قضية  فهناك  الدولة،  أسرار 

يمكن حلها في نظرنا إال سياسيا.
اغتصاب  تدينون  مثلنا  كنتم  فــإذا 
األراضي بالقوة وترفضون سياسة األمر 
الواقع وتؤمنون بحق الشعوب صغيرة 
أو كبيرة في الوجود، فإننا نكون معا في 
إذا كانت تلك  صف واحد لندخل قارتنا 
إلى  بلدينا،  األقــل  وعلى  اآلخرين  رغبة 
الطريق الوحيد الذي يجدر بهم، أال وهو 
طريق الوحدة في إطار احترام الفوارق 

واملؤسسات واالختيارات.
ليست  املهمة  هــذه  مثل  أن  حقيقة 
الجهد  تتجاوز  هــي  هــل  ولكن  سهلة، 
النزيه واملتظافر للرجال الذين يوجدون 
االستقالل  الذي صنع  الجيل  رأس  على 
أما  املغرب؟  وفي  الجزائر  في  الوطني 
االعتقاد  في  أستمر  أن  بودي  فإنه  أنا، 
من  لكم  أؤكد  أن  بودي  وأنه  بحكمتكم، 
جديد أمام اهلل إيماني الراسخ في بناء 
عن  محالة،  ال  مبتغاه  سيحقق  مغرب 
طريق الحوار واحترام األفكار وليس عن 

طريق الخصام واحترام األسلحة((.

بيان حقيقة من وزارة 
اإلعالم المغربية على 

محاولة ربط الرئيس 
الجزائري قضية الصحراء 

بالقضية الفلسطينية

بيان  املغربية  اإلعالم  وزارة  أصدرت 
املالحظات  مــن  عــددا  ضمنته  حقيقة 
الرئيس  رسالة  أثارتها  التي  األساسية 
الجزائري في نفس اليوم الذي بعث فيه 
التي  الرسالة  أن  اعتبار  على  رسالته، 
عن خطاب  بومدين  هــواري  بها  أجــاب 
تقديم  تستدعي  الثاني  الحسن  امللك 

مالحظات أساسية:
تساءل  بومدين  الرئيس  أن  أوال:   -
ربط  معقوال  يزال  ال  هل  رسالته  ضمن 
والجزائر  املغرب  بني  املباشر  االتصال 
لتصفية الجو السياسي بمنطقة املغرب 
التي  األخــيــرة  املــواقــف  بعد  العربي 
اتخذها الطرفان كل فيما يخصه بشأن 
الــوزارة  وأكــدت  الفلسطينية؟  القضية 
وضع  بومدين  الجزائري  الرئيس  أن 

والجزائر  املغرب  وكــأن  التساؤل  هذا 
يفصل بينهما جدار سميك في موضوع 
القضية الفلسطينية، ويجعل حوارهما 
في قضية التوتر بمنطقة املغرب العربي 

ال يمر حتما إال بطريق مسدود.
الــوزارة  ذكــرت  البيان،  نفس  وضمن 
املغربية أن موقف املغرب واضح بشأن 
متشبث  ــه  وأن الفلسطينية،  القضية 
بالرباط  العربية  القمة  مؤتمر  بقرارات 
الذي انعقد سنة 1974، وهي القمة التي 
فتحت الباب على عكس مقررات مؤتمر 
القائم  السالم  1967 ملبادرات  الخرطوم 
األخضر  الــنــور  وأعــطــت  الــعــدل،  على 
للعمل على تسوية شاملة ملشكل النزاع 
العربي اإلسرائيلي على أساس إنصاف 
وأكــدت  املــشــروعــة،  العربية  الحقوق 
لم يحد قط عن هذه  املغرب  أن  الوزارة 
الخطة على عكس الجزائر، التي اعتبرت 
أن لها الحق في االلتزام بالرفض، وهو 
أقلية من دول الجامعة  موقف تأخذ به 
نفس  في  أغلبها  يزال  ال  التي  العربية 
موقف املغرب وفاء لقرارات قمة الرباط، 
السالم  إرادة  أن  البيان،  نفس  وأضاف 
بمعالجة  يؤمن  تجعله  للمغرب  التي 
التوتر السائد في املنطقة بروح إيجابية 
املواقف  في  اختالف  أي  عليها  يؤثر  ال 

مهما كان بالنسبة للقضية العربية.
اإلعالم  وزارة  بيان  في  جاء  ثانيا:   -
الجزائري  الرئيس  رسالة  أن  املغربية، 
بـ»معاهدة إفران«  تؤكد تمسك الجزائر 
أوفــاق  وهــي   ،»1972 سنة  وبـــ»أوفــاق 
للتسوية  ــارا  إطـ الحقيقة  فــي  تشكل 
وتضع  الــحــدود،  لــخــالفــات  الشاملة 
لــتــجــاوزهــا فــي إطـــار تعاون  األســـس 
ــوزارة  ال وأوضحت  شامل،  اقتصادي 
تلقى  ــغــرب  امل أن  الــبــيــان،  خـــالل  مــن 
والتأكيدات  الضمانات  جميع  ــذاك  آن
استكمال  في  بمساندته  الجزائر  من 
بقي  مــا  واســتــعــادة  الترابية  وحــدتــه 
طليعتها  وفــي  املغتصبة  أجــزائــه  من 
تنكرت  ))فلماذا  املغربية،  الصحراء 
الذي  ومــا  ملوقفها؟  هــذا  بعد  الجزائر 
تتنافى  أخرى  بشعارات  تلوح  جعلها 
التي  وهي  الوطني  التراب  وحــدة  مع 
على  وموريتانيا  املغرب  عــزم  باركت 
نواذيبو  مؤتمر  في  الصحراء  تحرير 
التي صرح  وهي  لقاءات؟  من  تاله  وما 
االتفاق  يبارك  بأنه  الرباط  في  رئيسها 
املغربي املوريتاني، وأنه ليس للجزائر 

مطمع في الصحراء وال فوق أرضها وال 
تحتها(( على حد تعبيره هو نفسه.

ــالم  اإلع وزارة  بــيــان  عبر  ثــالــثــا:   -
حكومة  املــغــرب،  سعادة  عن  املغربية 
وشعبا، أن يرى رسالة الرئيس بومدين 
الجزائري،  املغربي  بالتعاون  تشيد 
لفائدة  خير  من  املاضي  في  حققه  وما 
الــرســالــة  تــلــك  يطبع  وأن  الــشــعــبــني، 
لذلك  كان،  الذي  العهد  ذلك  إلى  الحنني 
يسود التعاون عالقات البلدين في عهد 

تميز بالتفاهم وتظافر الجهود.
هذه  بخصوص  الــبــيــان  أضـــاف  ثــم 
النقطة: )).. إال أنه من حقنا أن نتساءل: 
هل يتفق هذا التعاون مع طرد الجزائر 
ألربعني ألفا من املواطنني املغاربة كانوا 
الجزائريني  إخوانهم  مع  يتساكنون 
فوق أرض الجزائر منذ مدة، لذنب واحد 
الذي  الوقت  في  هذا  مغاربة؟  أنهم  هو 
يأوي فيه املغرب جالية جزائرية وفيرة 
العدد ويمكنها من وسائل العيش فوق 
أرضه، بل إنه يعامل الجزائريني معاملة 
التي  الصادقة  األخــوة  روح  تشخص 
الشقيق،  الجزائر  نحو شعب  يضمرها 
تنظيم  مــع  الــتــعــاون  هــذا  يتفق  وهــل 
ملهاجمة  بالعتاد  وتجهيزها  العصابات 
باألبرياء  والفتك  داره،  عقر  في  املغرب 
ال  الجزائر  إن  وترابهم،  أرضهم  فــوق 
تكتفي بذلك، إنها تبعث بفصائل جيشها 
الذي  املغربي  التراب  ملهاجمة  النظامي 
لنفسها  الجزائر  من  حتى  فيه  نزاع  ال 
الرئيس  يقول  التي  األوفــاق،  بمقتضى 

بومدين أنه متشبث بها((.
وبالنسبة للنقطة الرابعة، أكد البيان 
الجزائري  الرئيس  مع  املغرب  أن  على 
يحل  أن  يجب  الصحراء  مشكل  أن  في 
بوسائل سياسية، غير أن البيان صرح 
والحالة  الجزائري  الرئيس  على  أنــه 
هذه، أن يختار بني الوسائل السياسية 
وبني وسائل التشجيع على االعتداء، بل 
منطقيا  ذلك  في  ليكون  فيه  واملساهمة 

مع نفسه ووفيا لتصوراته.
وأخيرا، وضح ذات البيان، أن املغرب 
وساطة  لكل  وقابل  الحوار  على  منفتح 
مثل  املغرب  ملك  أن  إال  بها،  ومرحب 
الرئيس الجزائري، له مبادئه ومتشبث 
اختياراته  في  األولوية  ويعطيها  بها 
ــادئ،  ــب ــدس هـــذه امل ــ الــســيــاســيــة، وأق
الوطني  ترابه  وحــدة  عن  الــدفــاع  هي 

وسيادته.

أصدرت وزارة اإلعالم المغربية بيان حقيقة ضمنته عددا من المالحظات 
األساسية التي أثارتها رسالة الرئيس الجزائري في نفس اليوم الذي 

بعث فيه رسالته، على اعتبار أن الرسالة التي أجاب بها هواري بومدين 
عن خطاب الملك الحسن الثاني تستدعي تقديم مالحظات أساسية، منها 

أن الرئيس بومدين تساءل ضمن رسالته هل ال يزال معقوال ربط االتصال 
المباشر بين المغرب والجزائر لتصفية الجو السياسي بمنطقة المغرب 

العربي بعد المواقف األخيرة التي اتخذها الطرفان كل فيما يخصه بشأن 
القضية الفلسطينية؟ وأكدت الوزارة أن الرئيس الجزائري بومدين وضع 

هذا التساؤل وكأن المغرب والجزائر يفصل بينهما جدار سميك في موضوع 
القضية الفلسطينية، ويجعل حوارهما في قضية التوتر بمنطقة المغرب 

العربي ال يمر حتما إال بطريق مسدود...
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كواليس صحراوية
العدد: 1561 من 20 إلى 26 ماي 2021

»قربلة« في المخابرات الجزائرية بعد ضربة 
المغــربية المخابــرات 

عبد اهلل جداد. العيون
 

  
يوما بعد يوم تزيد األحداث من تفاقم وضع 
البوليساريو،  جبهة  زعيم  غالي  إبراهيم 
الذي دخل إسبانيا بهوية مزورة تحت اسم 
»محمد بنبطوش«، عبر طائرة عسكرية طبية 

جزائرية، هبطت يوم 
املاضي  أبريل   18
ــدة  ــ ــاعـ ــ ــي قـ ــ ــ فـ
ــة  ــ ــط ــســ ــ ــرق ســ
الــعــســكــريــة، 
بأنه  يعني  مــا 
ــل بــجــواز  وصـ
ــاري  ــ ــر س ــفـ سـ
وإال  املــفــعــول، 

لكان قد تم 

رفضه على الحدود.
أنه  اإلسبانية،  »الرازون«  صحيفة  وقالت 
غالي  إبراهيم  للعدالة  املطلوب  دخول  ))منذ 
وأن  خاصة  املشاكل،  بــدأت  الطريقة،  بهذه 
إلى  غالي  رافــق  الــذي  الــجــزائــري  الطبيب 
املركز الصحي، يتوفر هو اآلخر على تصريح 

باملرور، صادر باسم مستعار((.
السلطات  أن  على  الصحيفة،  ــددت  وشـ
وجــود  إخــفــاء  فــي  تــرغــب  كــانــت  اإلسبانية 

غــالــي ومــرافــقــيــه فــي إســبــانــيــا، حيث 
استخدمت  الــتــي  السلطات  عــولــت 
لن  العملية  أن  هوية جزائرية مزيفة، 
»الرازون«  ــارت  وأش أحــد،  يالحظها 
إلى أن ))الذين نظموا هذه العملية 
الــفــوضــويــة، الــضــخــمــة، وضــعــوا 

املحكمة  بــاب  على  غــالــي  إبــراهــيــم 
الــوطــنــيــة، حــيــث تــنــتــظــره شــكــايــات 

لجرائم ال تقل خطورة، مثل التعذيب 
واغتصاب  الجماعية  واإلبـــادة 

واالختطاف((،  املراهقني 
فيما تحدثت مصادر 
إعالمية مقربة من 
األمنية  األجهزة 
عن  الجزائرية، 
))جـــهـــاز  أن 
ــابـــرات  املـــخـ
الــجــزائــري 
ــش  ــ ــي ــ ــع ــ ي

تحت صدمة الضربة القوية التي وجهتها له 
»غالي  بملف  يعرف  فيما  املغربية  املخابرات 
املخابرات  جهاز  ضباط  يسعى  حيث  غيت«، 
الجزائري إلى محاولة تحديد الجهة املسربة 

ملعلومات فضيحة »غالي غيت« املشبوهة((.
جهاز  أن  مخابراتية  معلومات  أكدت  وقد 
يجري  الــجــزائــريــة،  الخارجية  املــخــابــرات 
تحقيقا داخليا معمقا وبحثا شامال وجلسات 
عن  للبحث  ملوظفني،  واستجواب  استماع 
خبر  بتسريب  قام  مفترض  جاسوس 
نقل زعيم البوليساريو إبراهيم غالي 
نحو إسبانيا، خاصة وأن املخابرات 
عليها  االطالع  في  نجحت  املغربية 
باملعلومة  وتخريبها بعد توصلها 

من مصادر غير مصرح عنها.
تسببت  ــتــي  ال الــقــضــيــة  هـــذه 
مــكــري  الـــديـــن  نـــور  إذالل  فـــي 
الجزائرية،  واملخابرات 
كـــان مـــن املــفــتــرض 
ــة  ــري س ــل  ــظـ تـ أن 
غالي  يتمكن  حتى 
ــن االســـتـــفـــادة  مـ
طبي  عـــالج  مـــن 
مــتــطــور والـــذي 
تــســتــطــيــع  ال 
املــســتــشــفــيــات 
ــة  ــريـ ــزائـ ــجـ الـ

توفيره.

 الجيش الملكي يلغي 
احتفاالته بسبب »كورونا«

العيون. األسبوع 
 

  
االحتفاالت  عن  اإلحجام  تم  »كــورونــا«،  بسبب 
امللكية  املسلحة  القوات  بها  تقوم  التي  الكبرى 
واألمن الوطني كل سنة بذكرى تأسيسها، واكتفى 
معه  حمل  الـــذي  امللكي  بــاألمــر  امللكي  الجيش 
للقوات  العالية  املهنية  على  شاهدة  ستظل  سنة 
املاضي،  نونبر  في  سطرت  التي  امللكية،  املسلحة 
الوحدة  ألعداء  التصدي  مالحم  من  جديدة  ملحمة 
واستقراره،  الوطن  أمن  وصون  للمملكة  الترابية 
لــوضــع حد  االحــتــرافــي  تدخلها  مــن خــالل  وذلــك 
املنطقة  في  البوليساريو  ميليشيات  الستفزازات 
العازلة بالكركرات، وتأمني حركة السير عبر املعبر 

الحدودي، بعد أسابيع من اإلغالق.
التدخل  هذا  مكن  كيف  »العيون«  قناة  وكشفت 
العسكري، الذي تم بطريقة سلمية ودون احتكاك أو 
محمد  امللك  لتعليمات  تنفيذا  املدنيني،  ألمن  تهديد 
السادس، القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة 
إعــادة  من  مكن(  )كيف  امللكية،  املسلحة  للقوات 
»الكركرات«  التنقل التجاري واملدني بمعبر  حركية 
أجبرت  أن  بعد  بموريتانيا،  املغرب  يربط  الــذي 
على  البوليساريو  عناصر  امللكية  املسلحة  القوات 

الفرار دون تسجيل أية أضرار بشرية.
األمــن  تــدخــالت  ونــجــاعــة  أداء  تطوير  وشــكــل 
إشــادة  »الديستي« موضع  جهاز  ومعه  الوطني 
في  لدوره  اعتبارا  واسعة،  ودولية  وطنية  إعالمية 
إعادة استتباب األمن ودرء املخاطر التي كانت تهدد 
آمنا مستقرا بفضل  بلدا  استقرار املغرب، وجعلته 
رؤية مدير األمن الحموشي، الذي قام بتحديث دور 

الشرطة وجعلها في خدمة الشعب.

قطع المساعدات اإلنسانية عن نشطاء معارضين للبوليساريو
العيون. األسبوع

 

  
لجأت جبهة البوليساريو للقصاص من الناشطة 
املعارضة، ملعدلة زروگ، نتيجة مواقفها من وضعية 
وانخراطها  تندوف،  مخيمات  في  اإلنسان  حقوق 
مستشفى  أمـــام  سلمية  احتجاجية  وقــفــات  فــي 
ملطالبة  غالي  إبراهيم  فيه  يرقد  الذي  »لوغرونيو« 

السلطات اإلسبانية باعتقاله.
انتقامي،  إجراء  في  البوليساريو،  وأقدمت جبهة 
على معاقبة عائلة ملعدلة زروگ، على مواقف ابنتهم 
املعارضة، حيث عمدت إلى قطع املساعدات اإلنسانية 
املــقــدمــة مــن طـــرف املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــشــؤون 
محاولة  في  وذلــك  تندوف،  مخيمات  في  الالجئني 
لصدها  والتدخل  الناشطة  ذوي  على  للضغط  منها 
بمحاسبة  للمطالبة  امللحوظ  نشاطها  مواصلة  عن 
عن  املسؤولني  وقيادييها  البوليساريو  جبهة  زعيم 
املرتكبة في حق الصحراويني  االنتهاكات الجسيمة 

للعدالة  وتقديمهم  ســواء،  حد  على  واملوريتانيني 
ليعاقبوا على جرائمهم في حق اإلنسانية.

الــبــارزة  ــوجــوه  ال إحـــدى  زروگ،  ملعدلة  وتــعــد 
قادت  حيث  البوليساريو،  جبهة  لقيادة  املعارضة 
عن  املــســؤولــني  بتقديم  للمطالبة  شــرســة  حملة 
سطوة  فترة  إبان  بجثته  والتمثيل  والدها  اغتيال 
وهي  والثمانينات،  السبعينات  في  البوليساريو 
السطوة التي تسببت في جرح عميق لدى املئات من 
العائالت التي فقدت أفرادا من أسرها وضمنهم من 

لم يعثر على قبره إلى حدود اللحظة.

 طانطان. األسبوع
 

  
البحري  الصيد  مــنــدوب  ــد  أك
ــوســف فــنــون، أن  بــطــانــطــان، ي
سنة  األسماك  من  املفرغة  الكمية 
على  ــوزعــت  ت بــاملــيــنــاء،   2020
الساحلي  للصيد  طــن  ــف  أل  96
والصيد التقليدي، و11 ألفا و900 
وذلك  البحار،  بأعالي  للصيد  طن 
و46  ألــف  بلغت  إجمالية  بقيمة 
مليون   526 منها  درهــم،  مليون 
الصيد  ــات  ــرغ ــف م قــيــمــة  ــم  ــ دره

و520  والــتــقــلــيــدي،  الــســاحــلــي 
للصيد  بالنسبة  درهـــم  مليون 

بأعالي البحار.
ــاء طـــانـــطـــان  ــنـ ــيـ ــم مـ ــضــ ــ وي
مركب   700 من  أزيــد  »الوطية«، 
للصيد  مركبا   426 منها  وقــارب، 
للصيد  قاربا  و247  الساحلي، 
ألعالي  مركبا  و46  التقليدي، 
وحــدات  عــدد  بلغ  فيما  البحار، 
تــحــويــل املــنــتــوجــات الــبــحــريــة 

بامليناء، 18 وحدة.
شغل  مناصب  القطاع  ويوفر 
مهمة بإقليم طانطان وجهة كلميم 
عددها  بلغ  فقد  كــكــل،  ــون  ــ وادن
حوالي 15 ألف منصب شغل منها 
11 ألف بحارا، كما يخلق 37 ألف 

منصب شغل مباشر وغير مباشر.
ويعد ميناء طانطان من بني أهم 
باملغرب  البحري  الصيد  موانئ 
األقــالــيــم  صعيد  عــلــى  والــثــالــث 
الداخلة  بعد  للمملكة  الجنوبية 
والعيون، ويساهم بشكل كبير في 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
عموما،  ــون  ــ وادن كلميم  بجهة 

وإقليم طانطان بشكل خاص.
املنشأة  تدبير هذه  في  ويعتمد 
عبر  الحديثة  التكنولوجيات  على 
التتبع  من  يمكن  معلوماتي  نظام 
املنتجات،  بــيــع  لعملية  اآلنـــي 
للمنتجات،  ــة  ــي اآلل واملــعــالــجــة 
والــفــصــل بــني تــدفــق األشــخــاص 

واملنتجات.

تطورات فضيحة إبراهيم غالي

غاليالمنصوري

مسؤول إيطالي يدعو 
األوروبيين إلى االعتراف 

بمغربية الصحراء

العيون. األسبوع
 

  
اإليطالية،  ليفري  مدينة  عمدة  بعث 
ــة وغـــيـــر مــشــفــرة  ــحـ بـــرســـالـــة واضـ
بخصوص  األوروبـــيـــني،  للمسؤولني 
الــصــراع  ــن  م املــفــهــوم  غــيــر  موقفهم 

املفتعل حول مغربية الصحراء.
على  ــه  أن كــوبــوال،  رافاييلي  وأكـــد 
االعتراف  األوروبــي  واالتحاد  إيطاليا 
الواليات  فعلت  كما  الصحراء  بمغربية 
القرار  أن  معتبرا  األمريكية،  املتحدة 
ظل  فــي  تـــام  بشكل  شــرعــيــا  ســيــكــون 
منطقة  بني  املوثقة  التاريخية  الروابط 

الصحراء والعرش العلوي.
ــه زار  وقـــال املــســؤول اإليــطــالــي أن
على  ــف  ووق الــداخــلــة،  مدينة  بنفسه 
ظل  في  املنطقة  عرفته  ــذي  ال التطور 
االعتراف  أن  املغربية، مضيفا  السيادة 
سيمكن  الصحراء،  بمغربية  األوروبــي 
بعد  أكبر  تنمية  تحقيق  من  املنطقة 
ستعمل  فهل  الصراع..  غيوم  انقشاع 
إيطاليا التي تتوفر على جالية مغربية 
دبلوماسية  تمثيلية  فتح  على  قياسية، 

باألقاليم الجنوبية للمملكة.

حصيـلة مـداخيل الصـيد بطانـطان

كلميم. األسبوع
 

  
بجهة  العلنية  التسخينات  بــدأت 
اإلعالن  بعد  مباشرة  وادنــون  كلميم 
رســمــيــا عــن تـــواريـــخ االنــتــخــابــات 
والجهوية  والجماعية  التشريعية 
مصادقة  بعد  واحــد،  يوم  في  املقررة 

مؤخرا  املنعقد  الحكومي  املجلس 
على  العثماني،  الدين  سعد  برئاسة 
بتواريخ  املتعلقة  املراسيم  مشاريع 
املــقــررة  االنتخابية  االستحقاقات 
قــررت  حيث  الــجــاريــة،  السنة  خــالل 
بشكل نهائي إجراءها في يوم واحد، 
سماسرة  على  الطريق  سيقطع  مما 

االنتخابات.

تقرر  الحكومي،  املــرســوم  ووفــق 
الــنــواب  مجلس  انــتــخــابــات  تنظيم 
ــات والــجــمــاعــات  ــجــه ــس ال ــجــال وم
 ،2021 شتنبر   8 ــوم  ي واملــقــاطــعــات 
 2021 غــشــت   6 فـــي  وســتــســبــقــهــا 
بينما  املهنية،  الــغــرف  انــتــخــابــات 
العماالت  مجالس  انتخابات  ستجرى 
وأخــيــرا  شتنبر،   21 فــي  واألقــالــيــم 

انتخابات مجلس املستشارين.
ــات  ــخــاب ــت وعـــــادة مـــا تــنــظــم االن
بشكل  ــة  ــجــمــاعــي وال الــتــشــريــعــيــة 
منفصل، لكن تزامنها في العام نفسه 
مع حالة الطوارئ الصحية والتدابير 
االحترازية االستثنائية التي فرضتها 
فرضت  عوامل  ــا«..  ــورون »ك جائحة 
واحــد  يــوم  فــي  مجتمعة  تنظيمها 

العام  بــاالقــتــراع  تجرى  باعتبارها 
الناخبني،  كل  له  يدعى  الذي  املباشر 
أرانــب  للعلن  يخرج  أن  ينتظر  فيما 
الجنوبية  الجهات  كافة  في  السباق 
فيه  يجري  الــذي  الوقت  في  الثالث، 
وفــرز  الــلــوائــح  ــداد  إعـ بشكل ســري 
ستعرف  التي  الدوائر  في  املرشحني 
الستمالة  حقيقية  معركة  األخرى  هي 
وفاق«،  »عاق  أنه  يبدو  الذي  املواطن 
وملن  أين  اإلدراك  تمام  يدرك  وأصبح 

سيمنح صوته.

عودة ظاهرة أرانب سباق االنتخابات في الصحراء
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الـــرأي
العدد: 1561 من 20 إلى 26 ماي 2021

يبدو أن سياسة الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون، أكثر تطرفا 
عــداوة  ألشــد  إنــه  بل  بوتفليقة،  العزيز  عبد  السابق  الرئيس  من 
بعد  البلدين ستعرف،  بني  الثنائية  العالقات  أن  نعتقد  كنا  للمغرب. 
ذهاب نظام بوتفليقة الذي حكم طيلة 20 سنة، انفراجا، لكن ما حصل 
هو العكس، فمنذ وصوله إلى الرئاسة، عمل الرئيس تبون على الرفع 

من درجة التوتر مع املغرب.
إلى  تهنئة  برقية  بعث  السادس  امللك محمد  أن  من  الرغم  وعلى 
الجزائرية،  للجمهورية  رئيسا  انتخابه  بمناسبة  تبون  املجيد  عبد 
مجددا دعوته إلى فتح صفحة جديدة في العالقات بني البلدين، ثم 
للمسيرة   43 الذكرى  بمناسبة  خطاب  في   ،2018 نونبر  في  أعلن 
جارته  مع  وصريح  مباشر  لحوار  مستعد  املغرب  أن  الخضراء، 
الشرقية لتجاوز الخالفات الظرفية واملوضوعية، التي تعيق تطور 
العالقات بني الدولتني، فإن الرئيس الجزائري والفريق الذي يعمل 

معه، أغلقا باب الحوار وفضال الرفع من منسوب التوتر. 
اإلفريقي،  االتحاد  داخل  لها  نهاية  ال  بتحركات  تقوم  فالجزائر 
إخراج  ومحاولة  املغرب  ضد  اإلفريقية  الدول  من  مجموعة  لتأليب 
ملف الصحراء من املسؤولية الحصرية لألمم املتحدة، ودفع مجلس 
أنها تحاول  كما  قرارات بشأنها،  اتخاذ  إلى  اإلفريقي  السلم واألمن 
تربطها  التي  االستراتيجية  املشاريع  إلفشال  نيجيريا  على  التأثير 
باملغرب، وال سيما خط الغاز نيجيريا-املغرب، وإنشاء مصنع إلنتاج 

األسمدة في نيجيريا.
بهذا الخصوص، قام صبري بوقادوم، وزير الخارجية الجزائري، 
بزيارة لعدد من الدول اإلفريقية، منها نيجيريا، حيث التقى الرئيس 
محمدو بوخاري، وجيفري أونياما، وزير الشؤون الخارجية، وبحث 
معهما سلسلة ملفات سياسية واقتصادية وإقليمية، من بينها ملف 
بزيارة  املاضي،  يناير  و26   25 يومي  بوقادوم،  قام  كما  الصحراء، 
اتجاه  في  الدفع  أهدافها،  أبرز  من  كان  الديمقراطية،  الكونغو  إلى 
ملتابعة  اإلفريقية  اآللية  أعمال  جــدول  على  الصحراء  نــزاع  إدراج 
نواكشوط  قمة  في  إحداثها  تم  التي  »الترويكا«،  الصحراء  قضية 
قرار  من  للتخلص  الجزائر  من  في محاولة   ،2018 يوليوز  1 و2  في 
قمة نواكشوط أو تعديله، في اتجاه أال تبقى معالجة ملف الصحراء 

حصرا بيد األمم املتحدة.
البوليساريو،  جبهة  من  عناصر  بتحريض  الجزائر  قامت  كما 
به  والدفع  املغرب  الستفزاز  »الكركرات«،  معبر  عبر  املــرور  لعرقلة 
أراضيهم  من  مغاربة  فالحني  بإخالء  وقامت  حــرب،  في  للدخول 
 80 من  أزيد  منذ  يستغلونها  كانوا  فكيك،  بإقليم  »العرجة«  بمنطقة 
نهائي  تبون، مؤخرا، بوضع حد  املجيد  الرئيس عبد  أمر  كما  سنة، 
للعالقات التعاقدية بني شركات جزائرية وما سماها »كيانات أجنبية 

معادية للجزائر«، ويقصد بها الشركات واملؤسسات املغربية. 
طرف  من  املدعومة  الجزائرية  الصحافة  تواصل  جانبها،  من 
العسكر، على مدار السنوات األخيرة، توجيه بوصلتها نحو املغرب، 
وأسلوب  تحريضية  خطابات  باستعمال  ممنهجة،  حملة  سياق  في 
السب والقذف وكل أنواع اإلساءة ونشر فيديوهات مفبركة لإلساءة 
صارت  الصحافة  هذه  أن  درجــة  إلى  ملكه،  ولشخص  املغرب  إلى 
الداخلية  الجزائر ومشاكله  أكثر من حديثها عن  اململكة  تتحدث عن 

التي يتخبط فيها منذ اندالع االضطرابات االجتماعية.
غير  اجتماعيا  غليانا  تعيش  الجزائر  أن  إلى  اإلشــارة  وتجدر 
حيث   ،2019 فبراير  شهر  الشعبي  الحراك  انطالق  منذ  مسبوق 
البالد،  االجتماعية في مختلف مناطق  االحتجاجات  تتصاعد وتيرة 
املستفحلة  واالجتماعية  االقتصادية  األزمــة  خيوط  تشابك  ظل  في 
للمجتمع،  املتنامية  االحتياجات  تلبية  القيادة عن  البالد، وعجز  في 
امتدت  والسكن،  الشغل  أزمــة  على  تسلط  األضــواء  كانت  فبعدما 
القدرة  وتراجع  األسعار  ارتفاع  بسبب  املعيشة،  غالء  إلى  العدوى 
الشرائية للسكان وندرة بعض السلع الغذائية في األسواق، وتراجع 

الخدمات العمومية وأزمة السيولة املالية.
ترفع  سياسية  احتجاجات  إلــى  االجتماعي  االحتقان  وتحول 
البالد، وتصر  إقامة نظام ديمقراطي حقيقي في  إلى  شعارات تدعو 
التي  املحاوالت  ترفض  فيما  النظام،  ورحيل  الشامل  التغيير  على 
تقوم بها السلطة إلنهاء االحتجاجات من خالل إطالق الوعود بإجراء 

انتخابات، أو ما يسمى »خريطة الطريق« االنتخابية.
وملواجهة هذه االحتجاجات، تعمد السلطات إلى اعتقال املتظاهرين 
العليا  املفوضية  دفع  ما  النافذ،  بالسجن  ومحاكمتهم  والصحافيني 
إلى  الجزائرية  السلطات  لدعوة  املتحدة،  األمم  في  اإلنسان  لحقوق 
ووضع  السلمية،  التظاهرات  لتفريق  العنف  الستخدام  فوري  وقف 
مارسوا حقهم  الذين  األشخاص  التعسفية واحتجاز  لالعتقاالت  حد 

في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
الجزائري  النظام  انهيار  نتوقع  تجعلنا  مؤشرات  كلها  وهــذه 
القائم، واندالع الفوضى في البالد في ظل أزمة سياسية واقتصادية 
أمام  كثيرا  يطول  لن  العسكر  حكم  ألن  األبعاد،  متعددة  واجتماعية 
دولة  وبناء  والعدالة  الحرية  إلى  التواق  الجزائري  املجتمع  نضج 
بعيدا  املدني،  والحكم  الدستورية  املؤسسات  على  تقوم  ديمقراطية 

عن سلطة وتوجيه املؤسسة العسكرية.
لكن، رغم ما تسبب فيه النظام الجزائري للمغرب من عداء وأضرار، 
ضد  للبوليساريو  ودعمه  رعايته  بسبب  سنة،  أربعني  من  أكثر  منذ 
والدولية،  اإلقليمية  املنظمات  داخل  عليه  والتآمر  الترابية،  الوحدة 
الفوضى  وتعم  النظام  هذا  ينهار  أن  صالحه  في  ليس  املغرب  فإن 
في الجزائر، مع ما يحمل ذلك من تهديدات أمنية للمنطقة املغاربية 
في  املنطقة  إليها شعوب  تتطلع  التي  الكبير  املغرب  وحدة  وتعطيل 

إطار تكامل اقتصادي.
انتقال ديمقراطي  الوقت أن تخطو الجزائر خطوة نحو  لقد حان 
الدولة، وأن  أركان  الفوضى وانهيار  بعيدا عن  السلطة،  سلمي على 
تتراجع مؤسسة العسكر إلى الوراء، إلتاحة الحكم للمدنيني، حينئذ، 
قد تفتح صفحة جديدة للعالقات املغربية الجزائرية لتجاوز الخالفات 

الظرفية واملوضوعية التي تعيق تطور العالقات بني البلدين.

* أستاذ بكلية احلقوق بالرباط وباملعهد العالي لإلعالم واالتصال

دولـــة الجزائـــر.. 
 عــلى المحـــك

الجزائر،  خارجية  وزيــر  تدوينة  الفتة  كانت 
مضمون  تحريف  إلى  فيها  عمد  والتي  بوقادوم، 
املتحدة  ــات  ــوالي ال خــارجــيــة  وزيـــر  مــع  مكاملته 
نزاع  معه  ناقش  أنه  فيها  ادعى  التي  األمريكية، 
األعــراف  يناقض  بشكل  »الــغــربــيــة«  الــصــحــراء 
تدوينة  لتخرج  عملها،  وأخالقيات  الدبلوماسية 
الخارجية األمريكية وبيان سفارة الواليات املتحدة 
املواضيع  طبيعة  لتوضيح  بالجزائر،  األمريكية 
الساحل  منطقة  وكانت  بينهما،  نوقشت  التي 
واحدة من هذه املواضيع، هذه املنطقة التي زيفها 
الصحراء  ملنطقة  ليحولها  الجزائر  خارجية  وزير 
كما زيف نظامه هوية إبراهيم غالي ليضمن إفالته 
من العقاب، وهو توضيح جاء ليقطع الطريق على 
على  التشويش  حــاول  ــذي  ال الجزائري  النظام 
التي  األمريكية،  املتحدة  بالواليات  املغرب  عالقة 
حقيقية  شراكة  تكريس  نحو  بهدوء  قدما  تمضي 
يتداخل فيها السالم باملنطقة باألمن، بدعم الحكم 
الذاتي، وبمحاربة اإلرهاب.. هذا ما كشفته املكاملة 
الخارجية األمريكي مع نظيره  التي أجراها وزير 
األخير  هــذا  حضور  قبيل  تأتي  والتي  املغربي 
للشؤون  األمريكية  اللجنة  مع  الهام  لالجتماع 
العامة اإلسرائيلية »أيباك« في 6 ماي املقبل، حيث 
سيكون األمر عبارة عن حوار سيجرى بني مختلف 
القضايا  مختلف  تناقش  أن  ينتظر  التي  األطراف 
اإلقليمية والوطنية املشتركة من  ذات االهتمامات 
الكبير  املغرب  ودور  األوســط  الشرق  في  السالم 
فيه، إلى القضايا الحيوية التي تهم املغرب، على 
االقتصادية  والرهانات  الوطنية،  القضية  رأسها 

املشتركة في املنطقة.
األساسية  واملحددات  املعطيات  بعض  تساهم 
األمريكية  اإلدارة  بني  هــادئ  تراكم  تكريس  في 
بخطوة  خطوة  تتقدم  والتي  واملغرب،  الجديدة 
أجل  من  علني  غير  بعضه  يكون  قد  دائم  وبحوار 
حولها  تثار  قد  التي  املواقف  مختلف  توضيح 
فــي ظــل صـــدور بعض  بعض األســئــلــة، خــاصــة 
دفع  تحاول  دقيقة  غير  تكون  قد  التي  التقارير 
املغرب التخاذ موقف انفعالي، وهو ما ظل املغرب 
باملقابل  ويفضح  فيه،  الوقوع  يتفادى  دبلوماسيا 
خارجية  وزير  تدوينة  آخرها  املناورات،  هذه  كل 
الجزائر، الذي أراد التشويش على االتصال الذي 
بعد  جاءت  والتي  وبوريطة،  بلينكن  بني  سيجرى 
الذي  األمريكية  الخارجية  توضيح  من  واحد  يوم 
من  كل  وعلى  بــوقــادوم  على  فيها  الطريق  قطع 
بني  العالقة  في  توتر  أي  إحــداث  على  يراهنون 

البلدين.
فما الذي دار بني بوريطة وبلينكن؟

املكاملة التي جرت، جاءت أوال بعد أيام قليلة من 
قدمت  التي  التقنية،  املغلقة  األمن  مجلس  جلسة 

والسياسي  امليداني  التقدم  حــول  إحاطة  فيها 
ــدول  ال الــصــحــراء ودعـــم مختلف  بــنــزاع  عــالقــة 
األعضاء الخمسة عشر بمجلس األمن لألمني العام 
لألمم املتحدة، ملجهوداته التي تهدف إلحداث تقدم 
ملتزما  املغرب  ظل  التي  السياسية  العملية  في 
بها، ودعمه في تعيني مبعوث جديد للمنطقة بعد 
تعثر تعيني كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
الروماني األسبق، بيتري رومان، ووزير الخارجية 
اعترضت  حيث  أمادو،  لويس  السابق،  البرتغالي 
ال  ألنها  تعيينهما،  ورفــضــت  الــجــزائــر  عليهما 
املباحثات  استئناف  لفكرة  الرضى  بعني  تنظر 
األمريكي  املــوقــف  ظــل  فــي  خــاصــة  السياسية، 
الجديد من النزاع، وهو ما جعل اإلدارة األمريكية 
جديد  مبعوث  تعيني  على  العمل  بضرورة  تقتنع 
هذا  في  كطرف جدي  إليه  تنظر  ألنها  املغرب،  مع 
قدما سياسيا  للمضي  الرهان عليه  النزاع ويمكن 
أصبح  الــذي  الجزائري  النظام  عكس  امللف  في 
بعد انهيار دعايته اإلعالمية القوية التي خاضها 
إلقناع املنتظم الدولي بانهيار املسلسل السياسي 

وعودة املنطقة للنزاع املسلح.
بالتأكيد  تكتف  لم  بوريطة،  مع  بلينكن  مكاملة 
على العمل مع املغرب لتعيني مبعوث جديد، حسب 
أمريكية موثوقة، بل اتجهت نحو  تقارير إعالمية 
تغيير  أي  هناك  ليس  أنه  على  األخير  هذا  تأكيد 
الصحراء،  مغربية  تجاه  األمريكي  املوقف  في 
الداعم  املوقف  عن  تراجع  أي  هناك  يكون  ولــن 
القضايا  إن  القول  يمكن  بل  الصحراء،  ملغربية 
التي تضمنها بيان وزارة الخارجية األمريكية، قد 
باعتباره  املوقف  هذا  لتكريس  قوية  أرضية  تكون 
بغض  األمريكية  اإلدارة  داخل  استراتيجيا  موقفا 
أرضية مرتبطة، حسب  الحاكم،  الحزب  النظر عن 

مضمون املكاملة بـ:
- قضايا »السلم واألمن واالزدهار في املنطقة«، 
بالدور  األمــريــكــي  الخارجية  وزيــر  أشــاد  حيث 
احتضن  الذي  الليبي  النزاع  في  للمغرب  الحاسم 

تقريب  واستطاع  الليبي-الليبي  الحوار  املغرب 
املتصارعة،  األطــراف  مختلف  بني  النظر  وجهات 
الساحل،  في  املغربي  الــدور  على  الوزير  أكد  كما 
هذا الساحل الذي يعيش وضعا مقلقا تتزايد حدته 
بتنامي التهديدات اإلرهابية وتحوله لبؤرة خطيرة 
الــدور  على  بلينكن  وتأكيد  ككل،  املنطقة  تهدد 
بالدور  اعتراف  هو  الساحل  في  للمغرب  الحاسم 
الحضور  وأهمية  اإلرهــاب  محاربة  في  املغربي 
محاربة  في  الرائدة  الخمس  الدول  ضمن  املغربي 
وهنا  املنطقة،  فــي  استقرار  وعنصر  اإلرهـــاب، 
الساحل،  في  الوضع  مع  الصحراء  نزاع  يتداخل 
باعتباره واحدا من النزاعات التي حولت مخيمات 
بالعنصر  خاصة  لإلرهاب  داعمة  لخلفية  تندوف 
واإلحــبــاط  الــيــأس  حالة  تــزايــد  ظــل  فــي  البشري 

داخلها، حسب تقارير أممية رسمية.
ــادة بــاإلصــالحــات  ــ - فــي املــكــاملــة، تــمــت اإلش
العاهل  بها  قــام  التي  املؤسساتية  السياسية 
املغربي محمد السادس منذ اعتالئه العرش، حيث 
كان الفتا أن تتضمن املكاملة، حسب بيان الخارجية 
أن  االعتبار  بعني  أخذا  اإلشــارة،  هذه  األمريكية، 
املغرب ظل يقوم بإصالحاته الحقوقية والسياسية 
بفضل إرادته الداخلية الحرة، ولم تكن ناتجة عن 
ضغط خارجي كما هو الحال في عدة بلدان، وهو 
اإلصالحات  بهذه  التنويه  إلــى  بلينكن  دفــع  ما 
املغرب، وتشجيعه على االستمرار  والتنويه بملك 
محمد  يقوده  الذي  اإلصالحي  املسلسل  هذا  في 
السادس، مشيدا بجو االستثمار الذي خلقه املغرب 
مشجعا  املتجددة،  الطاقات  مستوى  على  خاصة 
املغرب على »املساعدة في تعزيز النمو االقتصادي 
األخضر بإفريقيا والتنمية في إفريقيا«، مما يبرز 
رؤية أمريكا بشأن الدور املغربي إفريقيا، بصفته 
القارة،  هذه  نحو  والسياسي  االقتصادي  املدخل 
ويجعل رهان الواليات املتحدة على املغرب في هذا 

الباب، رهانا كبيرا ويقوي من الشراكة بينهما.
توقيت  مهم،  جد  توقيت  في  جــاءت  املكاملة   -
تتحدث  كانت  التي  التكهنات  كل  عن  فيه  أجــاب 
لتغلق  البلدين،  بني  العالقة  في  أزمــة  وجــود  عن 
تغيير  احتمال  حــول  السيناريوهات  بــاب  بذلك 
املتحدة ملوقفها تجاه مغربية الصحراء،  الواليات 
ألن  ملراجعته،  مجال  ال  ثابتا  موقفا  أصبح  الذي 
املنطقة  في  املغرب  أهمية  تعي  األمريكية  اإلدارة 
لم  ــرار  ق أنــه  جيدا  وتعي  مستويات،  عــدة  على 
الذي  التاريخي  الدور  بفعل  كان  بل  معزوال،  يكن 
للمغرب في السالم بالشرق األوسط،  قائما  مازال 
السادس،  محمد  يقودها  التي  الدبلوماسية  وقوة 
مما جعلها توقع إعالنا للسالم ثالثيا تكون جزء 
املغرب  بني  ثنائيا  وليس  تفاهماته،  ومــن  منه 

وإسرائيل.

اإلسالمية  املدينة  في  أساسيا  مرفقا  املسجد  يعتبر 
منذ كانت وإلى اليوم، ومعلما حضاريا وثقافيا، اجتهد 
هندسته  في  ــداع  واإلب إقامته،  في  والشعوب  الزعماء 
الدولة  »أجهزة  من  وجهازا  قناة  باعتباره  وزخرفته، 
و…  واألسرة  واملدرسة  فهو  )بورديو(،  اإليديولوجية« 
مؤسسات تربية وتهذيب للمواطنني، واإلدماج الطوعي 

في املنظومة االجتماعية والثقافية.
لهذه األهمية الحيوية والوجودية، يتم الحرص على 
في  السكنية  للتجمعات  األساسية  البنيات  جعله ضمن 
وتجهيزه  تشييده  إلى  الجماعة  تهرع  واملــدن،  القرى 
واإلنفاق عليه، حيث يبادر األفراد إلى إخراجه للوجود، 
ونبل  الفعل،  بقدسية  إيمانا  استمراريته،  ضمان  وكذا 
املهمة، وطمعا في الجزاء األخروي املتمثل في »بيت في 

الجنة«.. لهذا يختارون له أحسن البقاع وأظهرها لعابري السبيل.
في   - نوى  ما  امرئ  ولكل   - واألعيان  الوجهاء  ويتنافس  يتطاول  كما 
إظهار السبق في العناية باملسجد، كما يظهر أهل الورع والصالح السبق 
في إعماره، وبهما معا يتحقق العمران املادي واملعنوي للمسجد، وبسبب 
هذا اإلشراف الشعبي عليه، كان ساحة وميدانا ملمارسة السلطة لفاقديها 
وقد  يخب،  وما  يجب  ما  تقرير  في  والقيادة  الزعامة  وإبراز  مجالها،  في 
تصل أحيانا إلى امتالك ناصية اإلمام في إقامة الصالة أو تأخيرها، وهو 
ما جعل منه في فترة زمنية، مطية وجسرا للحشد الجماهيري، والكسب 

االنتخابي.
للتدبير  املسجد  إخــضــاع  سيتم  االســتــقــالل،  على  املــغــرب  بحصول 
للمحسنني  هامش  ترك  مع  العامة،  املرافق  باقي  غــرار  على  الحكومي 
ومصاريف  عبء  وتحمل  الشأن،  هذا  في  الحكومة  تسده  لم  ما  سد  في 
حيث   ،1985-1981 الرباعي  املخطط  في  بارز  بشكل  ذلك  تجلى  تشييده، 
سـ«يشغل املسجد أهمية كبرى في املخططات الحكومية، تكون على األقل 
)سليم  الشباب«  دار  أو  املستشفى  أو  للمدرسة  املخصصة  لتلك  مماثلة 
نفسيا  التربوية:  العناية  عبء  تتقاسم  املؤسسات  هذه  فكل  احميمنات(، 
األوقاف  لوزارة  أوكلت  التي  املهمة  وهي  للمواطن،  واجتماعيا  وصحيا 
اختصاصاتها،   ،1976 أبريل   12 ظهير  حدد  الذي  اإلسالمية،  والشؤون 
واملتمثلة أساسا في »العمل على رفع مستوى رعايانا املسلمني والنهوض 

للقيام بتبعات هذا العصر، وتحصينهم وحمايتهم  بهم 
وهي  الحنيف«،  الدين  ملبادئ  املخالفة  املعتقدات  من 
املسجد  قناة  عبر  ــوزارة  ال بها  ستضطلع  التي  املهمة 
أوال، ثم املؤسسات التعليمية ثانيا، عندما أسند لوزارة 
األوقاف تدبير الشأن التعليمي حينا من الزمن، وأيضا 
ثقافية وازنة،  القوي في مؤسسات  من خالل حضورها 
للثقافة  األعلى  املجلس  السينمائي،  الوطني  كاملركز 
لدى  االستشارية  واللجنة  للثقافة،  الجهوية  واملجالس 

املركز الوطني للتراث املخطوط.
على  بجديدة  ليست  والثقافية  التعليمية  واملهمة 
تعليمية  منارة  واملسجد  النبوي  العهد  فمنذ  املسجد، 
يشهدها  كان  التي  العلم  فحلقات  تعبدية،  قبلة  هو  كما 
األخيرة،  العلم، ورفعا من شأن  تقل عددا عن حلقات  ال 
اختار الرسول )ص( الجلوس فيها، دون أن ينقص ذلك من شأن األخرى 
على  »الحفاظ  بمهمة  باالضطالع  األوقاف  وزارة  تعمل  فمن خالله  شيئا، 
املالكي،  املذهب  وحدة  على  والحفاظ  العقيدة،  وسالمة  اإلسالمية  القيم 
إلى  إضافة  اململكة…  أنحاء  جميع  في  الدينية  الشعائر  إقامة  وضمان 
 ،)1993 نونبر  )ظهير  الديني«  املجال  في  والدراسات  والتأطير  التكوين 

وهي كما نالحظ، مهام تعليمية مدرسية.
تاريخه  كثيرة  أحيان  في  يغطي  قد  للمساجد،  العلمي  التاريخ  إن 
ويتبادر  إال  تذكر  تكاد  ال  واألزهر،  والزيتونة  القرويني  فجامع  التعبدي، 
العلمي قبل أي شيء آخر، وهو ما جعل املستشرق  الذهن إشعاعها  إلى 
دولفان، يعتبر »القرويني أول مدرسة في الدنيا«.. فكل من استهواه طلب 
العلم، واستولى على لبه إكسير املعرفة، إال وشد الرحال إليها، في زمن لم 
يكن يعال على كعبها أي من الجامعات املعروفة اليوم، وسيرا على الدرب 
نفسه، جعلت الحركة الوطنية املغربية من املساجد معاهد للتعليم املعرفي 
املغاربة  أدى  الحر، وقد  بالتعليم  كان يسمى  ما  في  السياسي،  والتكوين 
والوقاية  املغربية،  الثقافية  الهوية  للحفاظ على  مقابله تضحيات جسام، 
الرسمية،  املدارس  تزرعها  كانت  التي  والعقدية،  الفكرية  االنحرافات  من 
الفرنسية واإلسبانية، كما كانت املساجد الحاضن الذي يربي على الوحدة 
وعدم التفرقة بني املسلمني، وهذا ما أينع ثمار »قراءة اللطيف« جماعيا، 

أمازيغ وعرب، ملواجهة الظهير البربري العنصري.

األفق االستراتيجي بين المغرب وأمريكا

نوفل البعمري 

نافذة للرأي

تدبير المسجد بين األسلوب الرسمي والشعبي

الزكري عبد الرؤوف

خالد الشرقاوي السموني*
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للنقـاش
العدد: 1561 من 20 إلى 26 ماي 2021

تضمنه  جــديــد  مقتضى  أبـــرز 
مــشــروع الــقــانــون الــجــنــائــي، هو 
ــراء غــيــر املــشــروع،  ــ تــجــريــم اإلثـ
مكافحة  منظومة  تــعــزيــز  بــهــدف 
في  ــراء  اإلث هذا  ويتجلى  الفساد، 
الـــزيـــادة الــكــبــيــرة وغــيــر املــبــررة 
املــلــزم  للشخص  ــة  ــي ــال امل لــلــذمــة 
أو  للممتلكات  اإلجباري  بالتصريح 
الخاضعني  القاصرين  أوالده  ذمة 
دخله  مصادر  مع  مقارنة  للتصريح 
إثبات  استطاعته  دون  املــشــروع 
ــادة،  ــزي ال لتلك  املــشــروع  املــصــدر 
باملمتلكات  التصريح  أن  العلم  مع 
لها  يخضع  واملنقولة،  العقارية 
يمارسون  الــذيــن  امللزمني  جميع 

مسؤوليات عمومية أو انتخابية.
ويوجه امللزم تصريحه اإلجباري 
األعلى  املجلس  ــى  إل باملمتلكات 
تغيير  أي  وقع  وكلما  للحسابات، 
زوجــه  أو  بــاألمــر  املعني  ذمــة  فــي 
اإلخبار  عليه  القاصرين،  أوالده  أو 

بذلك في أقرب أجل ممكن.
ــى  ــلـ ــس األعـ ــلـ ــجـ وقــــضــــاة املـ
ممارسة  قبل  عليهم،  للحسابات 
يصرحوا  أن  مــرة،  ألول  مهامهم 

بممتلكاتهم العقارية واملنقولة.
من   184 ــادة  ــ امل تــنــص  ــذا  ــك وه
اآلتي:  على  املالية  املحاكم  مدونة 
))يجب على كل قاض، قبل تعيينه، 
أن يصرح كتابة بشرفه، بما يملكه 
يملكه  وبما  منقولة،  وقيم  عقار  من 

منها زوجه وأوالده القاصرون((.
ينتميان  معا  الزوجان  كان  وإذا 
يدلي  أن  يجب  املالية،  املحاكم  إلى 
على  بتصريحه  منهما  واحــد  كل 
التصريح  األب  يقدم  وأن  انفراد، 

وكل  القاصرين،  بــاألوالد  املتعلق 
املالية  الوضعية  على  يطرأ  تغيير 
يقدم  أن  يــجــب  بــاألمــر،  للمعني 
إضافي  تصريح  الحال  في  بشأنه 

طبق نفس الشروط.
والغاية من التصريح باملمتلكات، 
تتجلى في بيان اإلثراء في الزيادة 
املالية  للذمة  املبررة  غير  الكبيرة 
ــلــشــخــص املـــلـــزم بــالــتــصــريــح  ل
زوجه  ذمة  أو  للممتلكات  اإلجباري 

وأوالده القاصرين.
وينص مشروع القانون الجنائي 
لجريمة  مرتكبا  ))يعد  أنــه:  على 
ويعاقب  املـــشـــروع  غــيــر  ــراء  ــ اإلثـ
مليون  إلى  درهم  ألف  مائة  بغرامة 
بالتصريح  ملزم  شخص  كل  درهم، 
ذلك  ويهم  باملمتلكات((،  اإلجباري 
معينا  أو  كان  منتخبا  شخص  كل 
فـــي مــهــمــة ويـــمـــارس مــســؤولــيــة 

عمومية. 
اإلثــراء  أن  إلــى  ــارة  اإلش وتجدر 
بـــا ســبــب، نـــص عــلــيــه املــشــرع 
مشروع  قبل  املــدنــي  القانون  فــي 
القانون الجنائي رقم 10.16 الحالي 
قانون  نص  فقد  عديدة،  بسنوات 
االلتزامات والعقود الصادر في 12 
غشت 1913 في فصوله من 66 إلى 
76، على أحكام ومقتضيات اإلثراء 
بدون سبب أو دون وجه حق، لكن 
الــذي  الجنائي  القانون  مــشــروع 
إصاح  نطاق  في  البرملان  إلى  قدم 
غير  اإلثراء  جرم  العدالة،  منظومة 
وكانت  سبب،  ــدون  ب أو  املــشــروع 
الفساد  محاربة  ــك،  ذل مــن  الغاية 
ــاء غــيــر املــشــروع  ــن ــي واالغــت ــال امل

وحماية املال العام.
غير أن مشروع القانون الجنائي 
رقم 10.16 أحالته الحكومة السابقة 
يونيو  فــي  ــواب  ــن ال مجلس  على 
2016، وهو يقضي بتغيير وتتميم 
لكنه  الجنائي،  القانون  مجموعة 
العدل والتشريع  بقي حبيس لجنة 
النواب،  بمجلس  اإلنسان  وحقوق 
البرملانيني  بــني  خــافــات  بسبب 
الجديدة،  مقتضياته  بعض  حــول 
وكانت الحكومة السابقة قد أحالت 
في  النواب  مجلس  على  املشروع 
دراسته  مسار  لكن   ،2016 يونيو 
والتصويت عليه عرف تعثرا كبيرا 
مكونات  بني  التوافق  غياب  بسبب 

مضامينه،  حــول  ــى  األولـ الــغــرفــة 
املتعلقة  تلك  الــخــصــوص  وعــلــى 

بتجريم اإلثراء غير املشروع.
القانون  هذا  ملشروع  حصل  وقد 
ما حصل ملقترح قانون تقدم به حزب 
السبعينات  فترة  فــي  االســتــقــال 
اختار له شعار »من أين لك هذا؟«، 
حول نفس الغاية، أي »اإلثراء غير 
وبقي  النور  ير  لم  لكنه  املشروع«، 

في رفوف البرملان.
فمشروع هذا القانون الذي وراءه 
وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان 
مصطفى  البرملان،  مع  والعاقات 
األخير  هذا  بشأنه  أصــدر  الرميد، 
مذكرة توضيحية مؤخرا قال فيها: 
ماطلت  النيابية  الفرق  بعض  ))إن 
في إتمام مسطرته التشريعية، مما 
التشريعية  الوالية  انتهاء  إلى  أدى 

السابقة دون املصادقة عليه((.
مذكرته،  ضمن  الرميد  وأوضــح 
أكتوبر  دورة  اختتام  ))عشية  أنه 
من السنة التشريعية الحالية، بادر 
بموجب  ــواب،  ــن ال مجلس  رئــيــس 
فبراير   9 بتاريخ  املؤرخة  رسالته 
علما  الحكومة  إحاطة  إلى   ،2021
العدل  لجنة  مكتب  أعضاء  برغبة 
اإليجابي  التفاعل  في  والتشريع 
تاريخ  تحديد  بشأن  اقتراحهم  مع 
للتصويت على مشروع القانون((، 
))بالنظر  قائا:  الوزير  وأضــاف 
الحالية  التشريعية  الوالية  لكون 
على وشك االنتهاء، فإنه يتعني بذل 
املجهود الازم في إطار ما يقتضيه 
الحكومة  تعاون وثيق بني  ذلك من 
ــرملــان، وتــفــاعــل إيــجــابــي مع  ــب وال
إلتمام  الفاعلني  مختلف  تطلعات 
الـــدراســـة والــتــصــويــت عــلــى هــذا 
الــدورة  اختتام  قبل  الهام  النص 
على  حرصا  الحالية،  التشريعية 
وتحقيقا  الدستور  أحكام  تنفيذ 
للمصلحة الوطنية وتعزيز للحقوق 

والحريات.
ــق مجلس  ــوف ي لـــم  ــة  ــي حــال وفـ
النهائية  املــصــادقــة  فــي  ــواب  ــن ال
األهمية  البالغ  املشروع  هذا  على 
التشريعية  ــة  ــوالي ال نــهــايــة  قــبــل 
مشاريع  إلــى  سينضاف  الحالية، 
قوانني تنظيمية عمرت في البرملان 

لسنوات طويلة دون أن تخرج إلى 
حيز الوجود.

املشروع  هذا  يرى  أن  نأمل  لكن 
الــنــور، ألنــه جــاء بعدد من  الــهــام 
يسمى  ما  بينها  من  املقتضيات، 
العقوبات البديلة في إطار الضغط 
ومعالجة  والسجون  املحاكم  على 
من  االحتياطي  االعــتــقــال  أشــكــال 
الجديدة  البدائل  هذه  فرض  خال 
تجريم  بعقوبة  وجــاء  للعقوبات، 
وكذلك  بالبشر،  واالتجار  التعذيب 
حوالي  إلى  اإلعدام  عقوبة  تقليص 

النصف(( يقول الوزير.
كما أن مقتضيات تعديل مشروع 
كبير  ارتباط  لها  الجنائي  القانون 
بــالــنــقــاش الــعــمــومــي، وبــاألزمــة 
الفساد  وبــمــحــاربــة  االقــتــصــاديــة 
وبتفعيل  للثروة،  العادل  والتوزيع 
باملحاسبة  املسؤولية  ربــط  مبدأ 
التي ينص عليها الدستور، وتجريم 
باعتباره  ســبــب،  بـــدون  اإلثــــراء 
مشروع  بــه  جــاء  جــديــدا  مقتضى 
تداعيات  له  ستكون  القانون  هذا 
وسيكون  العام،  املــال  حماية  على 
املــمــارســات  كــل  ردع  على  ــر  أث لــه 
هذا  شأن  من  كما  املشروعة،  غير 
الــقــانــون، مــمــارســة الــرقــابــة على 
عموما  الدولة  وموظفي  مسؤولي 
منهم  البعض  يــدخــل  قــد  ــذيــن  وال
من  معني  على مستوى  اإلدارة  إلى 
له  تصبح  قــادر  وبــقــدرة  املعيشة، 
أن  املستحيل  من  عليه  تظهر  ثروة 
تكون من مصدر غير مصدر اإلدارة 

التي يعمل بها.
ــقــانــون من  ال هـــذا  مــشــروع  إن 
في  ــة  الــدول مقاربة  تدعيم  شــأنــه 
والتقليص  الفساد  محاربة  إطــار 
من مجموعة من االختاالت الكبرى 
املرتبطة باستغال النفوذ والفساد 
تنخران  آفــتــان  وهــمــا  ــوة،  ــرش وال
باإلضافة  املغربية،  اإلدارة  جسم 
إلى محاربة جريمة غسيل األموال.

القانون  هــذا  فــإن  وباختصار، 
الجنائي الجديد، إذا خرج إلى حيز 
الردع  طابع  له  فسيكون  الوجود، 
األفعال  وسائل  جميع  وزجر  العام 

الجرمية.

ينص مشروع القانون 
الجنائي على جرائم 

جديدة، من بينها 
تجريم االختفاء 

القسري، وتجريم 
تهريب المهاجرين، 

وتجريم استفادة الغير 
بسوء نية من الجرائم 

المتعلقة  المالية 
باالختالس والغدر 

والرشوة واستغالل 
النفوذ، وتجريم 

اإلبادة، باإلضافة إلى 
جرائم ضد اإلنسانية 

وجرائم الحرب.

بين المصادقة والتأجيل

د. عبد الرحيم بن سالمة*

ينص مشروع القانون 
الجنائي على أنه: ))يعد 

مرتكبا لجريمة اإلثراء غير 
المشروع ويعاقب بغرامة 

مائة ألف درهم إلى 
مليون درهم، كل شخص 
ملزم بالتصريح اإلجباري 

بالممتلكات((، ويهم 
ذلك كل شخص منتخبا 

كان أو معينا في مهمة 
ويمارس مسؤولية 

عمومية.

إلى متى سيظل مشروع القانون الجنائي 
الجديد متعثرا بمجلس النواب ؟

* أستاذ باحث 

في حالة لم يوفق مجلس النواب في المصادقة 
النهائية على هذا المشروع البالغ األهمية قبل 
نهاية الوالية التشريعية الحالية، سينضاف إلى 
مشاريع قوانين تنظيمية عمرت في البرلمان 
لسنوات طويلة دون أن تخرج إلى حيز الوجود.



شهادات من

الرواد
محمد  األستاذ  القاضي  الرائد  من  شهادة 
ليديدي، أطال هلل عمره، ألقاها في أعمال الندوة 
أحمد  بــن  محمد  القاضي  للعالمة  التكريمية 
قبل  )أي   2001 11 ماي  بتاريخ  حكم رحمه هلل، 
تنصيب  لطقوس  فقرة  منها  نقتطف  سنة(،   20
األستاذ  لسان  على  الرباط  في  الشرعي  القاضي 
القضاة  آخر  بني  من  ))وكــان  قال:  حيث  ليديدي، 
إذ  خاصة،  لطقوس  يخضع  تنصيبهم  كان  الذين 
»البراح« أن تنصيب  كان الناس يعلمون بواسطة 
األعظم  بالجامع  سيتم  الجديد  الشرعي  القاضي 
ويعّرف  الناس  لعموم  فيقدم  العصر،  صالة  بعد 
به، فأجل من عادة نتأسف على تركها، ألنها تذكير 
املحمدية  الرسالة  بداية  في  القضاء  مجلس  بأن 
كان يعقد في املسجد، وأن ممارسة القضاء عبادة، 
القضاء  واليــة  أن  على  يؤكد  التقليد  هذا  أن  كما 
هي تفويض ملهمة من مهام الوالية، إذ أن القاضي 
منفذ للشرع باألحكام له نيابة عن اإلمام، فكل هذا 
)املصدر:  انتهى  القضاء((  رسالة  لجالل  تجسيد 

كتاب »وفاء العلماء« ص: 46(. 

 1992 أكــادميــي أجنــز سنة  في بحث 
حـــــول مــــوضــــوع أشــــجــــار الـــبـــلـــوط املــنــتــشــرة 
بــالــضــواحــي واملــمــتــدة داخـــل املـــدار احلــضــري 
انقراض  للعاصمة، يستنتج منه حتذير من 
هذه األشجار مع حلول سنة 2025، واستدل 
عــلــى ذلــــك بــانــخــفــاض مــســاحــتــهــا مـــن سنة 
1951 إلى 1972 بـ 62 %، ثم إلى 45 % عام 

60000 هكتار  1992، مما قلص املساحة من 

سنة 1952 إلى 10000 هكتار عام 1992، وهذه 
األشجار موجودة بتراب مقاطعة السويسي.

بجانب الضريح الشريف، ميتد شارع 
وشــارع  اليزيدي«،  »محمد  املــرحــوم  املــقــاوم 
االسم  نفس  يحمل  شارع  منه  يتفرع  النخيل 
علمنا،  يف  الـــذي  لكن  ــيــزيــدي«،  ال »محمد 
اليزيدي  عائلة  أن  ــاط،  ــرب ال تــاريــخ  حسب 
الــربــاطــيــة أجنــبــت مــقــاومــن، هــمــا محمد 
يف  اسمه  شــارع  يحمل  األخير  هذا  وأحمد، 
أخيه،  باسم  شــارع  بجانب  حسان  مقاطعة 
الرياض  أكــدال  مقاطعة  اكتشفت  إذا  اللهم 
واجلماعة شخصية أخرى بنفس اسم املقاوم 
موقع على وثيقة املطالبة باالستقالل: محمد 

اليزيدي رحمه اهلل.

ــات تـــــردد حــــول أصــل  ــايـ ــكـ ال تـــزال احلـ
ونستند  رقــراق،  بأبي  العدوتني  وادي  تسمية 
املرحوم عبد  أكادميي يف شخص  إلى مصدر 
التسمية  يــربــط  الــــذي  اهلل،  بــنــعــبــد  الــعــزيــز 
بقبيلة ركراكة، وكانت يف تامسنا على امتداد 
رقــــراق،  أبـــي  وادي  إلـــى  الــربــيــع  أم  وادي  مــن 
اسم هذا  إلى استخالص  بالبعض  مما حدا 
الوادي »ركراكة« أو »رقراقة«، حسب األكادميي 
الــربــاطــي، ويــســتــدل على ذلــك بــدفــن الولية 

»لال ركراكة« على ضفة الوادي.

العكاري،  بحومة  بركاش  زنقة  في 
االنتباه  تثير  مسكونة  غير  عتيقة  دار  توجد 
بوضعيتها املهملة حتى صارت »خربة« مهددة 
يعرض  أن  وقت، مما ميكن  أي  باالنهيار يف 
ال  ما  إلــى  واملــارة  اجليران  وممتلكات  حياة 
ما  وهذا  عادية  ليست  فالدار  عقباه،  حتمد 
كبر وترعرع  نهتم بحالتها، فهي مكان  جعلنا 
للحكومة،  سابق  ورئيس  سياسي  زعيم  فيه 
ومبا أنه من احملافظن على التقاليد، فعليه 
بالترميم  ــن«  ــدي ــوال ال »بــركــة  رعــايــة  واجـــب 
اآليلة  البنايات  قــانــون  واحــتــرام  واإلصـــالح 

للسقوط.

العدد: 1561 من 20 إلى 26 ماي 122021

الرباط ياحسرة

الربـاط أعـــــــالم 

االنتخابات  أنظمة  فــي  الجديد  ننتظر  كنا 
الشعب  غضب  براكني  في  الغرق  من  إلنقاذها 
فــإذا  ــواقــع،  ال ــر  األم فــرض  لــم يعد يقبل  ــذي  ال
العصر،  يواكب  نظاما  للدراسة  تزهر  بالثقافة 
الجامعية  السنة  من  ابتداء  البكالوريوس،  نظام 
املقبلة، وبمواد ووحدات دراسية جديدة وملدة 4 
البكالوريوس  سلك  وتقوية   ،3 من  بدال  سنوات 
املعرفية  الــوحــدة  على  تتركز  رصــيــدا   240 بـــ 
ووحدات في الكفايات الحياتية والذاتية واللغات 

األجنبية واالنفتاح املتخصص والعام واملؤطر.
غضون  في  النظام  بهذا  العمل  انطالق  ومع 
شهر شتنبر القادم، سيكون الناخبون قد نصبوا 
والحكومية  والبرملانية  الجماعية  املجالس 
ذلك  فــي  بما  اململكة،  وحكم  لتسيير  واملهنية 
لتحلق  العلم  روح  فيها  تجددت  التي  الجامعات 

بها في عالم املعرفة على املستوى العاملي. 
وكان من املفروض، ملواكبة هذا التحول العلمي، 
أن يسبقه تحول آخر في نظام االنتخابات، حتى 
يفرز منتخبني في مستوى املرحلة املنتظرة، وها 
الدراسة  غبار  عنها  تنفض  الثقافة  عاصمة  هي 

طموحات  تحقق  لن  التي  الحالية،  الجامعية 
في  مكانا  لها  تجد  ولن  »كورونا«  بعد  ما  جيل 
لهذا  سيبرمجون  الــذيــن  فأما  الجديد،  العالم 
والخدمات  الحياة  وتطوير  الشغل  آفاق  الجيل 
ــارئ، فهم مــن كــوكــب آخــر ما  ومــواجــهــة كــل طـ
البالي  النمط  على  محافظني  ــا«،  ــورون »ك قبل 
حتى  وربما  املتجاوزة،  بطقوسها  لالنتخابات 
»انتحرت«  التي  باملطبوعات  املرتقبة،  بحمالتها 
أمام التقدم امللفت لتقنيات التواصل االجتماعي، 
ــاضــي،  ــي أصــبــحــت مــن امل ــت وبــالــتــجــمــعــات ال
»الكاسكيطات«  وتوزيع  والخطابات  وبالوعود 
وعلى  باملناشير  للطواف  املــوزعــني  وتشغيل 
العباد  شؤون  لتدبير  »املغوار«  املرشح  أكتافهم 
األمــر،  يهمهم  مــن  فعلى  الثقافة..  عاصمة  فــي 
التفاتة  أرادوا  هم  إن  الجامعة  استنباط مشروع 
قــادمــون  بأنهم  إليهم  وإشـــارة  املــواطــنــني  مــن 
و»االعوجاجات«  الفلتات  كل  لتصحيح  بالتغيير 
تتساوى  حتى  الــســابــقــون،  فيها  تـــورط  الــتــي 
الجامعة بعلمها وتقدمها مع الجماعة بسياستها 

وتدبيرها لشؤون عاصمة الثقافة.  

نظام جديد للبكالوريوس
الجامعة تـتفوق على الجماعة بحسن التدبـير

مستقبل الرباط بين أيدي الرباطيين

إما يسلمونه لـ»وكالء« بشروط أو يتركونه للمجهول
سيقرر  اآلن،  من  قليلة  أشهر  بعد 
ربــاطــي  نــاخــب  ألـــف   300 ــي  حــوال
لناخبي  الرسمية  القائمة  في  مسجل 
في  ممثليهم  اختيار  في  العاصمة، 
الالئحة  هذه  التشريعية،  املؤسسات 
قبل  تخضع  أن  املــفــروض  من  التي 
معمقة،  مــراجــعــة  ــى  إل االنــتــخــابــات 
أوال لــحــذف الــذيــن غـــادروا الــربــاط 
من سكان  لكونهم  إما  رسمية،  بصفة 
الآليلة  واملنازل  القصديرية  الدواوير 
الضواحي،  إلــى  وانتقلوا  للسقوط 
األمـــوات،  عــلــى  للتشطيب  وثــانــيــا 
املدينة، مما  الذين هاجروا من  وعلى 
نصف  إلــى  الناخبني  عــدد  سيقلص 
وثالثا،  ناخب،  ألف   150 أي  العدد، 
عبر  التسجيل  في  الراغبني  إضافة 
تقنية جديدة على غرار تقنية تسجيل 
 ،»19 »كوفيد  فيروس  ضد  امللقحني 
به  يتصل   17-18 رقم  مثال  باعتماد 
املرشح لحمل صفة ناخب وإدخال رقم 
الحاسوب  ليتكلف  الوطنية،  بطاقته 
يسكن  التي  املقاطعة  في  بتسجيله 
تسجيله  بــرقــم  ــه  ــات ــواف وم فــيــهــا، 
فعملية  ــوع،  املـــوضـ ــي  ف وإشـــهـــاد 
التلقيح نجحت ألن الحاسوب ال يفهم 

بشفافية  وتعامل  »التخلويض« 
امللقحون  كــان  وإذا  وديمقراطية، 
ــن الــبــالــغــني، فــإنــهــم أيــضــا من  م
عبر  ووطنهم  مدينتهم  في  املقررين 
وما  االنتخابية،  العملية  ممارسة 
بطريقة  ولكن  التقييد،  عليهم سوى 
وإنسانيتهم  كرامتهم  تضمن  ذكية 
التي  بالطريقة  وليس  وحقوقهم 
»قتلها« وباء »كورونا«، عادة سيئة 
حرجة  مواقف  في  املواطن  تجعل 

االنتخابات  من  الغاية  فيها  تهان 
من  بأنها سلطة الختيار  يقال  التي 
أي  يجد  ال  أن  ويمكن  سيحكمون، 
فإنه  وجد،  وإذا  املوظفني،  من  أحد 
الذي سيقرر  الناخب  وهو   - يشعر 
ــك بسوء  - وكــأنــه فــي صــراط، وذل
االستقبال وعذاب البحث عن موقف 
لركن السيارة أو »طوبيس« مباشر 
نرّغب  التقييد، فهل هكذا  إلى مكان 
املواطنني في التسجيل في اللوائح 

االنتخابية؟ ثم هل يتم اعتماد تطبيق 
تحت الرقم 18-17 ليعيد لالنتخابات 
ــه مـــن بــيــنــنــا نحن  ــهــا؟ ألنـ ــت رســال
ويهلل  سريا  يرفضه  من  الناخبني 
له جهرا.. ونحن اقترحنا إجراء مثل 
هذا ونأمل أن يطبق عاجال أو آجال.

السؤال  يبقى  ذلــك،  انتظار  وفي 
الرباطيون  سيسلم  ملــن  املــطــروح: 
التسليم،  وقبل  ومملكتهم؟  رباطهم 
الناخب  بــني  ــروط  ش وضــع  ينبغي 
واملنتخب، الذي هو الوكيل والحاكم 
املستفيد  واملتصرف واملقرر، وأيضا 
واالمتيازات  والضرائب  الوكالة  من 
اقتراح  عليه  لذلك  إلخ،  والسلطة... 
ورد  الــنــاخــب  وبـــني  بينه  الــرابــط 
تمنع  ثبوتية  بوثيقة  إليه  االعتبار 
يعنيه  ال  فيما  الخوض  من  املنتخب 

وال يخدم مصالح الناخبني.
واالنتكاسات  والجذب  الشد  وهذا 
انتخابية  محطات  في  عشناها  التي 
نطالب  جعلتنا  التي  هــي  عــديــدة، 
خاص  بقانون  العاصمة  بتمتيع 
االرتجالية وسوء  يكفل حمايتها من 

تدبير مرافقها وشؤون قاطنيها.

أسـرار
العاصمة

رئيس احلكومة يستمد سلطاته مباشرة من شرعية 
بــكــل أطيافها،  لــأمــة  املــمــثــل األســمــى  تعيينه مــن طــرف 
بنسبة  حــزبــه  االنــتــخــابــات  عبر  منها  زكــت طائفة  والــتــي 
بوأته الصف األول أمــام أحــزاب أخــرى، وما دام الدستور 
لم يحدد هذه النسبة، فإن للمملكة حكما يحكم مبيزان 
وهي  األطــيــاف،  باقي  وبــني  املنتخبة  الفئة  اإلنصاف بني 
أنواع وأشكال تفوق بكثير تلك الفئة التي تظهر مرة كل 
6 سنوات لتوزيع املناصب، بينما األغلبية الساحقة  5 أو 
لأمة حتترم قرار احلكم، لثقتها يف من أودعته بيعتها، 
كأمة  صفتها  استغالل  أو  عليها  النصب  مــن  حلمايتها 

جتمعها البيعة وتفرقها االنتخابات.
ورئيس احلكومة يعينه صاحب البيعة خلدمة الشعب، 
به  مراقبة احلكم مبا يسمح  البرملان حتت  مع  والتشاور 
الـــدســـتـــور، وهـــكـــذا عـــني الــرئــيــس احلـــالـــي بــعــد الــرئــيــس 
الـــذي جنــح يف أدوار و»انـــهـــزم« يف أخــــرى، منها  الــســابــق، 
املسؤولية  وبني  الناخبة،  والكتلة  األمــة  بني  متييزه  عدم 
الرئيس  فخلفه  وغيرها،  الدولة  شــؤون  وبــني  والعاطفة، 
املنتشر يف احلي  املــر«  »الليمون  الــذي ذاق مــرارة  احلالي 
الــلــيــمــون(، فــكــان أمينا  الـــذي يحتضن مقر حــزبــه )حــي 
الثالثة،  املرتبة  إلــى  تــدحــرج  احلزبية  القمة  ومــن  عــامــا، 
فــصــمــد واســـتـــعـــان مبــنــاعــة تــكــويــنــه يف الـــطـــب الــنــفــســي، 
حسرته  مــقــدار  نعلم  وال  اجلــديــد..  وضــعــه  مــع  ليتأقلم 
لــو لم  الـــذي  رئــيــس احلــكــومــة  وهــو يهنئ خلفه مبنصب 
»يتدحرج« من األمانة العامة، لكان هو الرئيس وكان من 
نصيبه فقط املنصب الوزاري الثالث بعد الرئاسة ووزارة 
زادتــه هذه  الدولة، وبعد شهور فقط، يفقد منصبه، وما 
ما  حسب  مكتفيا،  وتواضعا  زهــدا  إال  املتتالية  اللطمات 
كان يظهر يف التلفزيون، بعمله كرئيس لبروتوكول أمينه 
يعود  ثــم  ويقدمهم  ســيــاراتــهــم  مــن  زواره  يستقبل  الــعــام، 
بهم، ثم تأتي من جديد املفاجأة غير املنتظرة من احلكم 
ــة، ويــخــتــاره رئــيــســا  ــ الــنــزيــه احملـــافـــظ عــلــى مــصــالــح األمـ
أصلحت  التي  البيعة  حكمة  األمــة  لتكتشف  للحكومة، 
عطب االنتخابات ولو ضمنيا، وواجهت بكل ذكاء مناورات 
أيدي حكومة  أمتنا يف  الذي يسيل لعابه لرهن  اخلــارج، 
الرئيس احلالي،  كان  وإذا  »الدميقراطية«،  باسم  ضعيفة 
وهو يختلف كليا عن الرئيس السابق، زاهدا يف املناصب، 
املجال  ليفسح  الرئاسة،  مع  بالفراق  نــادى  الرحيل  فــإن 
وهــذه  املقبلة،  املفاجأة  حــدث  يشكل  رمبــا  لرئيس الحــق، 
هي نعمة امللكية، كالذي حدث مع الرئيس احلالي، فكان 
لنا رئــيــس ســابــق ولــنــا رئــيــس حــالــي، وســيــكــون لنا رئيس 
ــة، أي خدمتها  ــ ــؤون األمـ ــق، لــلــســهــر عــلــى تــســيــيــر شــ الحــ
وليس متثيلها، وهذه هي احلكمة من تعيني ملك البالد 

لرؤساء احلكومات.  

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

الحكمة من تعيين 
الملك لرئيس 

الحكومة

صورة من حفل تكريم الهرم اإلعالمي األستاذ محمد بنددوش، وكان أطال 
اهلل عمره يف زمن تحرير الصحراء، مديرا إلذاعة طرفاية )صوت هذا التحرير 

حوالي سنة 1974( ففكرت يف نضاله املناضلة سلمى بناني ورافقته 
من الرباط إلى طرفاية لالحتفاء بأمجاد عمله بمجال اإلعالم، بحضور عامل 

اإلقليم وجماهير املدينة، وكان ذلك منذ 3 سنوات تقريبا.
أطال اهلل عمر األستاذ بنددوش وشكرا للمناضلة »ماما سلمى« الوفية 

لروح النضال حتى يف أزمة الوباء. 
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األسبوع الرياضي
العدد: 1561 من 20 إلى 26 ماي 2021

ربع نهائي كأس عصبة األبطال: 

بعد المهزلة التحكيمية في غياب »الفار«

الوداد ومهمة البحث عن ورقة التأهل
يوم  الرياضي  الــوداد  فريق  يخوض 
الساعة  على  الــجــاري  مــاي   22 السبت 
الرياضي  باملركب  الــزوال،  بعد  السادسة 
ضد  ــاب  ــ اإلي ــاراة  ــب م الــخــامــس،  محمد 
بشق  اكتفى،  ــذي  ال الــجــزائــر،  مولودية 
في   )1  -  1( اإليجابي  بالتعادل  األنفس، 

مباراة الذهاب.
مباراة الذهاب التي أجريت بالعاصمة 
الجزائرية، كان بطلها وكما العادة، الحكم 
ألغى  ــذي  ال تيسيما،  بامالك  اإلثيوبي 
هدفا مشروعا للودادي وليد الكارتي في 
املوجود  الشرود،  بداعي  األولى،  الجولة 
للجدل،  املثير  الحكم  هذا  ذهن  في  فقط 
هدفا صحيحا  ألغى  أن  له  سبق  والــذي 
في  متواجدا  كان  حينما  الالعب  لنفس 
غرفة »الفار« خالل نهائي عصبة األبطال 
الذي  املعلوم  اللقاء  في  رادس،  بملعب 
التونسي،  الترجي  ضد  ــوداد  ال خاضه 
الفريق  احتجاجات  من  عنه  ترتب  وما 
املغربي الذي لجأ آنذاك إلى كل الهيئات 

التحكيمية بدون جدوى.
هذا االحتجاج الصارم دفع باملسؤولني 
عن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم، إلى اتخاذ 
ملعب  في  البطولة  هذه  نهائي  لعب  قرار 
األندية  مجاملة  ظاهرة  من  للحد  محايد، 
التي تلعب في بلدها، بعد فضيحة رادس 
التي تتبعها العالم الكروي بأسره، والتي 
»الــكــاف«،  جبني  على  عــار  وصمة  كانت 
الذي وقف مشلوال أمام مكائد التونسيني.
نفس  يعيد  اإلثيوبي  الحكم  هو  وهــا 
السيناريو، وهذه املرة حكما للوسط، فهو 
للكارتي،  الجميل  الهدف  بإلغاء  يكتف  لم 
سدا  وقف  حينما  عنيدا،  خصما  كان  بل 
التي  الوداديني،  هجمات  كل  أمام  منيعا 
كما  العشوائية،  بصافراته  يكسرها  كان 
أنه لم يحميهم من خشونة العبي مولودية 
األخير  في  استسلموا  الذين  الجزائر، 

لواقعية وضغط الوداديني.

بإمكانه  كان  الرياضي،  ــوداد  ال فريق 
حسم هذه املباراة لصالحه، وتسجيل أكثر 
من هدف، لوال العارضة وتسرع مهاجميه 
من جهة، وظلم اإلثيوبي تيسيما الذي كان 

بطل هذه املباراة من جهة أخرى.
العديد من وسائل اإلعالم العربية 
ملعب  مهزلة  عن  تحدثت  والدولية، 
»5 يوليوز«، وعن هذا الحكم الذي أصبح 

مختصا في منع كل أهداف الوداد، كما 

السابق،  الجزائري  الدولي  الالعب  أن 
رفيق صايفي، كان صريحا خالل تحليله 
قنوات  استوديوهات  من  املباراة  لهذه 
»بني سبور« القطرية، حيث أكد بصريح 

الوداد  اإلثيوبي ظلم  الحكم  أن  العبارة، 
لالعب  عليه  غبار  ال  هدفا  رفض  حينما 
لقرار  الفظيع  الخطأ  مؤكدا  الكارتي، 
بامالك تيسيما، الذي كان عليه احتساب 
ــي الــجــزائــري  ــدول ــهــدف، وأضـــاف ال ال

السابق، أن غياب »الفار« أثر بشكل كبير 
والذي  الضعيف،  التحكيمي  األداء  على 

ذهب ضحيته فريق الوداد مرة أخرى.
عن  املسؤولون  فيه  سقط  شنيع  خطأ 
العديد  إلــى  ينضاف  اإلفريقي،  االتحاد 
من األخطاء الكبيرة التي ارتكبوها، وهو 
كأس  نهائي  ربع  دور  في  »الفار«  غياب 
عصبة األبــطــال، هــذا الــغــيــاب، كــان في 
صالح الحكم اإلثيوبي الذي فعل ما شاء، 
وحرم ممثل املغرب من هدف مشروع، ومن 
انتصار كبير كان في املتناول، لكن الوداد 
الرياضي لم يقف مكتوف األيدي، بل وجه 
رسالة احتجاجية لـ»الكاف«، املطالب أكثر 
وإبعاد  بيته  بتنظيف  أي وقت مضى  من 
عاثوا  والذين  املعروفني،  األشخاص  كل 

فسادا في هذا الجهاز.
على العموم، فالفريق األحمر سيعوض 
في  كبير  بانتصار  التعادل، وال شك،  هذا 
إلى  التأهل  أحقية  ليؤكد  اإليــاب،  مباراة 
نصف النهاية، ولم ال إلى النهاية، والفوز 
مثل  إلى  يحتاج  أن  بدون  البطولة  بهذه 

هؤالء الحكام.
عاد  اإلفريقي،  االتحاد  كــأس  وبرسم 
إيجابي  بتعادل  الرياضي  الرجاء  فريق 
فريق  واجــه  حينما  إفريقيا،  جنوب  من 

أورالندو بيراتس )1-1(.
الخروج  بإمكانه  كان  األخضر  الفريق 
الذي  الكيني،  الحكم  ظلم  لوال  بانتصار 

حرمه من ضربة جزاء.
الــفــوز في  ــادر على  ــرجــاء قـ فــريــق ال
وفي  املحتمل،  من  حيث  ــاب،  اإلي مباراة 
حالة انتصاره، أن يواجه فريق بيراميدز 
على  نظيفة  برباعية  املنتصر  املصري، 
الفريقني  بــأن  علما  النيجيري،  إنييمبا 
تمكن  مؤخرا، حيث  التقيا  أن  لهما  سبق 
ذهابا  االنتصار  من  البيضاوي  الفريق 

وإيابا على املصريني.

أسبوعيات كريم إدبهي

حزين لهذه النتيجة وهلل غالب
لسعد الشابي، مدرب الرجاء بعد التعادل ضد الفتح

اهلل غالب، هادشي اللي قدرتي عليه؟

فتحي جبال أنهى ترتيباته لتدريب املغرب الفاسي
المنتخب

جمال. فتحي  غير  كنعرفوا  حنا 

املدرب الشابي يتحمل مسؤولية إبعادي
محسن متولي، عميد الرجاء الرياضي

كْيَقلَّب؟! الشابي عالش  هاذ 

تمرد صامت بالرجاء
الصباح

هي دابا الصمت عالمة الرضى، أو التمرد؟

شيبا مرشح لخالفة املدرب السكيتوي
جرائد

بأي ثمن؟

متولي ممنوع من الفريق األول حتى إشعار آخر
المساء

باراكا من الفتنة، مالو آش دار؟

املدرب بنهاشم راضي على تعادل شباب املحمدية 
أمام الفتح

مواقع
بعد  خصوصا  راضيش،  ما  منا  أيت  الرئيس  لكن 

الوداد. الرباعية ضد 

املدرب الدميعي يعقد مستقبل الكوكب املراكشي
صحف
والدميعي  مدة،  منذ  ضاع  املراكشي  الكوكب 

ال ذنب له.

للمغرب  مــدربــا  يستمر  لــن  السليماني 
الفاسي

الجامعي، رئيس الفريق
شوف مع غوارديوال واّل مورينيو!

صحفية  نـــدوة  يعقد  الــفــاســي  املــغــرب 
لإلعالن عن بديل غاموندي

مواقع
الندوات اخلاوية، قابلوا فريقكم... باراكا من 

ضيعنا فوزا في املتناول
مدرب الوداد البنزرتي، بعد التعادل مع الجيش
طنجة  ــاد  ــ احت عــلــى  الــفــوز  ضــيــعــتــوا  ــم  ــ راك

ومولودية وجدة وشباب احملمدية.

انتبهوا إلى ما يحدث في بطولة الهواة قبل فوات األوان
هذا الخبر

1
1

مولودية الجزائر

الوداد

واهلل عيب

أوســاط  فــي  األخــيــرة  ــة  اآلونـ فــي  الحديث  كثر   ...
الذي  متولي،  محسن  العميد  عن  الرجاوي،  الجمهور 
كالوا له العديد من االتهامات ظلما وعدوانا، حني رفض، 
استعداده  وعدم  العمادة،  شارة  حمل  ادعائهم،  حسب 

لتنفيذ ضربة جزاء.
الجمهور الرجاوي، أو البعض منه، ذاكرتهم قصيرة 
جدا، حيث سرعان ما نسوا أو تناسوا العطاءات الكبيرة 
لهذا الالعب ألكثر من عقد من الزمن، دون الحديث عن 
عودته إلى فريقه األم بدون شروط، بعد تجربة احترافية 
له بقطر، في الوقت الذي انهالت عليه العروض من بعض 

األندية الخليجية، لكنه فضل الفريق الذي ترعرع فيه.
اللغط،  هــذا  كل  متولي  محسن  يستحق  هل  تــرى، 
إلى  األحــيــان  بعض  فــي  تحولت  الــتــي  ــادات  ــق ــت واالن
أقصي  قد  الرجاء  فريق  كان  إذا  ذنبه  وما  وقذف؟  سب 

بالضربات الترجيحية؟
الجيش  ضد  بالضبط،  املــبــاراة  هــذه  إلــى  عدنا  إذا 
متولي  فمحسن  العرش،  كأس  نهاية  ربع  برسم  امللكي 
الزم كرسي االحتياط طيلة التسعني دقيقة، وهذا يبقى 
في  به  زج  الذي  الشابي،  لسعد  التونسي  املدرب  خيار 

الدقائق األخيرة من الشوط اإلضافي الثاني.

فإذا كان الجمهور قد استشاط غضبا بعد اإلقصاء، 
ل املسؤولية لهذا الالعب. فمن العيب أن يحمِّ

أما عن شارة العمادة، فقد كان على الحارس الزنيتي 
أن يحتفظ بها، واملباراة على وشك االنتهاء، فال داعي 
حجمها،  من  أكثر  الحادثة  هــذه  وإعطاء  للبوليميك، 
مستعدا  يكن  لم  فالالعب  الجزاء،  ضربة  وبخصوص 
الذي  التركيز  تتطلب  التي  املهمة،  بهذه  للقيام  ذهنيا 
افتقده بعد االحتفاظ به ملدة طويلة في كرسي االحتياط. 
فمباشرة بعد هذا اإلقصاء، تم إبعاد محسن متولي في 
املغرب  من  كل  ضد  الفريق  خاضهما  اللتني  املباراتني 
الفاسي والفتح الرباطي، وأيضا حرمانه من السفر مع 

زمالئه إلى جنوب إفريقيا.
السبب الحقيقي لكل هذه املعاناة والحرب النفسية 
التي أصبح يعيشها هذا الالعب، الذي كان باألمس 
القريب يقام له وال يقعد، هو أنه أصبح أكبر من بعض 

املسيرين، الذين أرادوا التخلص منه بكل الوسائل.
قبله  من  عاشه  حاليا،  متولي  محسن  يعيشه  ما 

العديد من الالعبني )أبناء الفريق(.
ربما ال يتذكر هذا الجيل املدرب الجزائري الخلوق مزيان 
إيغيل، الذي درب الفريق في بداية التسعينات، وبالضبط 

حيث   ،94-93 مــوســم  ــي  ف
املسير  املكتب  استخدمه 
العديد  ــاد  ــع وإب ملــحــاربــة 
ــار،  ــب ــك ــن الــالعــبــني ال مـ
مسالك،  خالد  كالتيجاني، 
عــبــد الــرحــيــم حــمــراوي، 
لغريسي، خاليف والحارس 

عزمي،  خليل  آنــذاك،  الدولي 
التوفيق  هــذا  ضحية  ذهــب  ــذي  ال
الذي أثر عليه مع املنتخب الوطني 

خالل مونديال 1994 بأمريكا.
وكأن التاريخ يعيد نفسه مع هذا 

املدرب املغمور، الذي أعطيت له الورقة 
من   )La carte blanche( البيضاء 

وعلى  الــالعــبــني  بعض  »تصفية«  أجــل 
رأسهم متولي، وسيليه بدون شك، الحافيظي 

الحديث  نفسه  له  سولت  من  وكل  والشاكير، 
بــجــرأة أمـــام بعض ضــعــاف الــنــفــوس، الــذيــن ال 

تهمهم مصلحة الفريق بقدر ما يهمهم التباهي أمام 
امليكروفونات والكاميرات.

حتى ال نظلم العميد متولي..

»طاحت الصمعة علقوا محسن«!!

هدف الكارتي 
ضد الترجي

متولي

هدف الكارتي ضد مولودية الجزائر

خطـــير جــدا..

مالعبنا  عن  غابت  غريبة  ظاهرة 
خالل  بقوة  عــادت  السبعينات،  منذ 

األسابيع األخيرة.
العنف  فــي  تتمثل  الظاهرة  هــذه 
بطولة  في  الكروية  غزا مالعبنا  الذي 

الهواة.
فبعد االعتداء الشنيع الذي تعرض 
بوعدية خالل  الشاب رضى  الحكم  له 
وفــاق  فــريــق  الــتــي جمعت  املــبــاراة 
بطولة  زواغــة، ضمن  ورجــاء  تاونات 
فاس  لعصبة  املمتاز  الشرفي  القسم 
أحداث  من  عنها  ترتب  وما  مكناس، 
دامية شهدها هذا اللقاء، عرفت مباراة 
قدس  وفريق  ألزرو  الرياضي  النادي 

الــجــاري،  مــاي   8 السبت  يــوم  تـــازة، 
معها  اضطر  دامــيــة،  شغب  ــداث  أحـ
قبل  املباراة  نهاية  إعالن  إلى  الحكم 

األوان.
األحــداث،  لهذه  الرئيسي  السبب 
بأعداد  الجماهير  اقتحام  هــو  كــان 
بالرغم  بــأزرو،  البلدي  للملعب  كبيرة 
الجهات  عن  الــصــادر  املنع  ــرار  ق من 
املسؤولة بسبب اإلجراءات االحترازية 

ملكافحة تفشي وباء »كورونا«.
ــرد العــب  ــى طـ الــحــكــم اضــطــر إلـ
اللذين  تـــازة،  قــدس  ــدرب  م ومساعد 
دخال في مشادات كالمية مع الجمهور 
سرعان ما تطورت إلى تشابك باأليدي.

من  يسلموا  لم  األمن  رجال  وحتى 
هيجان وشغب فريق قدس تازة، الذين 
مخافر  إحدى  في  املطاف  بهم  انتهى 

األمن بمدينة أزرو.
أحداث شغب أخرى عرفتها بطولة 
الهواة )القسم املمتاز(، حيث تعرض 
خطيرة  العتداءات  القاسمي  االتحاد 
من طرف العبي ومدرب فريق مولودية 
الداخلة، والتي ذهب ضحيتها الالعب 
تعرض إلصابة  الذي  الــداودي،  أيوب 
املستشفى  إلى  نقله  استدعت  بليغة 
نال  كما  الداخلة،  بمدينة  اإلقليمي 
الضرب  من  نصيبهم  زمالئه  معظم 
تعرض  املباراة  حكم  حتى  والرفس، 

عدواني  وسلوك  رهيبة،  لضغوطات 
اضطر من خالله إلى االنحياز للفريق 

املضيف الذي انتصر بهدفني لصفر.
فإذا كانت الجامعة امللكية املغربية 
الظروف  جميع  وفرت  قد  القدم  لكرة 
ــات،  ــدرجـ ــة مـــن مــالعــب ومـ ــم ــالئ امل
من  تعاني  كانت  التي  الهواة،  ألقسام 
لتضرب  الوقت  حــان  فقد  التهميش، 
بقوة على أيدي كل املتسببني في هذه 
إلى  بنا  تعود  التي  الدامية،  األحداث 
كرة  تشرف  ال  والتي  خلت،  سنوات 
القدم الوطنية التي أصبحت نموذجا 
القارية  ــاط  األوسـ ــل  داخ بــه  يحتذى 

والدولية.

"الكاو" لالعبي اتحاد 
سيدي قاسم



))ال نريد أن يكون وضع إيران صعبا، بالعكس، نريد إليران 
أن تنمو وأن تكون لدينا مصالح فيها ولديها مصالح في 

المملكة العربية السعودية، لدفع المنطقة والعالم للنمو 
واالزدهار((.. هذا الكالم ليس كالما قاله ناشط سعودي 

على مواقع التواصل االجتماعي، بل هي عبارات صدرت 
مؤخرا على لسان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 

الذي تابعه المتتبعون باندهاش وهو يقول، أن إيران دولة 
جارة لبالده، وأن ما تسعى له السعودية هو عالقة طيبة 

ومميزة معها بما يخدم مصالح البلدين، مشيرا إلى أن بالده 
تسعى مع شركائها إلى حل ما وصفها باإلشكاليات القائمة 

مع طهران حول بعض المواضيع.
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إعداد : سعيد الريحاني

الرئيس اإليراني حسن روحاني ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي

التصريح  هــذا  يــتــصــور  كــان  مــن 
الدبلوماسية،  الناحية  من  اللطيف 
الشرق  في  عداوة  الخصوم  أشد  بني 
حد  إلى  األمر وصل  إن  بل  األوســط، 
إيران،  طرف  من  بمثلها،  التحية  رد 
حيث قال محمود واعظي، مدير مكتب 
الرئيس اإليراني، في تصريح أدلى به 
مؤخرا: ))لقد أعلنا دوما خالل األعوام 
املاضية، أننا مستعدون للتعاطي مع 

زلنا  وما  السعودية،  الجارة  الدولة 
سياق  في  املوقف  هــذا  على  ثابتني 
التعاون  وتقوية  التوتر  عن  االبتعاد 
وأضاف  الحوار((،  أجواء  وتوسيع 
واعظي: ))تطوير العالقات بني إيران 
املنطقة،  مصالح  يخدم  والسعودية 
على  التغلب  في  يسهم  أن  وبإمكانه 
غير  والتحديات  التوترات  من  الكثير 
الضرورية(( )املصدر: عدة وكاالت(.

مـــن يــســمــع هـــذه الــتــصــريــحــات، 
وأن  بــد  ال  اآلن،  حــتــى  الــشــكــلــيــة، 
يندهش، ألن البلدين هما قطبا الرحى 
السنة  حــرب  هــي  كبيرة،  حــرب  فــي 
دائما  ــوجــدان  ي ــذان  ــل ال والــشــيــعــة، 
النظر  وبغض  نقيض،  طرفي  على 
ثمانينات  في  املباشر  االصطدام  عن 
القرن املاضي، فإن إيران والسعودية 
حرب  فــي  مباشر  بشكل  اصطدمتا 

»عاصفة الحزم«  اليمن، بل إن عملية 
كانت  بن سلمان،  أطلقها محمد  التي 
بني  مباشر  غير  الصــطــدام  عنوانا 
إيران والسعودية، والسنة والشيعة.

ــزم«، وهي  ــح وتــعــرف »عــاصــفــة ال
يلي:  كما  اليمن،  في  السعودية  حرب 
الذي  االســم  هو  الحزم«  ))»عاصفة 

السعودية  اململكة  استخدمته 
ــى )بـــني 25  ــ ــي الــفــتــرة األول ف

ص

إخباريتحليل 

هل يخدم أكبر تقارب بين السنة والشيعة 
القضية الفلسطينية والقضية الوطنية ؟

حسابات جديدة بين السعودية وإيران

ّ



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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من   )2015 عــام  أبــريــل  و21  ــارس  م
ــذي قــادتــه  ــ ــدخــل الــعــســكــري ال ــت ال
هــادي  منصور  نظام  شرعية  لدعم 
النشاط  فــإن  ولــإشــارة،  اليمن،  في 
غارات  في  أساسا  املتمثل  العسكري 
جــويــة ضــد جــمــاعــة »أنــصــار هلل« 
وعلي  إليــران،  املوالية  )الحوثيون( 
معهم  املــتــحــالــف  ــح  صــال هلل  عــبــد 
شنها  والتي  لــه،  املوالية  والــقــوات 
تــحــالــف عــربــي يــتــكــون رســمــيــا من 
املسلحة  القوات  وبقيادة  دول  عشرة 
العربي  التحالف  ضــم  السعودية، 
إلى  رسميا  اليمنية  الشرعية  لدعم 
رئيسية  مشاركات  السعودية،  جانب 
املتحدة  العربية  اإلمارات  من  كل  من 
والكويت وقطر والبحرين والسودان، 
طرف  من  محدودة  رمزية  ومشاركات 
فيما  واملغرب ومصر..  األردن  من  كل 
العمليات  على  السعودية  أطلقت 
اسم   ،2015 أبــريــل   21 لـــ  الــاحــقــة 
عملية »إعادة األمل«. بدأت العمليات 
بتوقيت  صباحا  الثانية  الساعة  في 
السعودية من يوم الخميس 5 جمادى 
 ،2015 مارس   26  / 1436هـــ  الثانية 
الجوية  القوات  قامت  عندما  وذلــك 
امللكية السعودية بقصف جوي كثيف 
جماعة  ملسلحي  التابعة  املواقع  على 
»أنصار هلل« املوالية إليران، والقوات 
اليمن..  في  صالح  هلل  لعبد  التابعة 
الــحــزم«  »عــاصــفــة  عملية  ــاءت  ــ وج
به  تقدم  طلب  بعد  ــل«  األم ــادة  و»إعـ

منصور  ربــه  عبد  اليمني  الرئيس 
هادي لخادم الحرمني الشريفني، امللك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من 
املتزايد  اإليراني  النفوذ  إيقاف  أجل 
جماعة  فــي  واملــتــمــثــل  الــيــمــن  فــي 
الحوثيني الذين بدأوا هجوما واسعا 
للباد،  الجنوبية  املحافظات  على 
على  االستياء  وشك  على  وأصبحوا 

مدينة عدن(( )املصدر: وكاالت(.
كل من السعودية وإيران طرفان في 
حرب كبيرة، لكن التصريحات األخيرة 
املتتبعني  جعلت  الــبــلــديــن،  ــادة  ــق ل
التقارب  هذا  دوافــع  بشأن  يخمنون 
ــم اإلجــمــاع  ــؤخــرا، ورغـ الــحــاصــل م
العربية  اململكة  بني  الصلح  أن  على 
اإليرانية  والجمهورية  السعودية 
للنزاعات  قاصمة  ضــربــة  سيشكل 
بالشرق  دولة  من  أكثر  في  املشتعلة 
حدة  من  كثيرا  وسيخفف  األوســط، 
التقاطب الشيعي-السني، )رغم ذلك( 
يبقى السؤال مطروحا: هل سيتحقق 
على  الجلوس  وهل  فعا؟  التصالح 
طاولة التفاوض سيكون الحل الوحيد 
ملصالحة من خاضا حروبا بالوكالة؟

تصالح  عن  الــدولــي  ــام  اإلع يقول 
إيران والسعودية، وهو تصالح جديد 
بعد التصالح مع قطر، أنه انفراج في 
العاقات الخليجية، حيث بات اإلعام 
الدولي يقول: ))إن محمد بن سلمان 
تصالح مع قطر، وتبادل رسائل ودية 
مع تركيا، واآلن هناك غزل متبادل مع 
السعودي،  العهد  ولي  ويظهر  إيران، 

مع  العاقة  مــن  جــديــدة  مرحلة  فــي 
عنوانها  اإلقليمية،  والقوى  جيرانه 
املصالح  عن  والبحث  التوتر  تقليل 
يتعلق  املــرة  هــذه  فاألمر  املشتركة، 
طرفي  على  وقفتا  إساميتني  بقوتني 
نقيض وتبادال عبارات العداء، ودارت 
من  أكثر  في  بالوكالة  حروب  بينهما 
بلد، ما يجعل إمكانية الصلح بينهما 
يعود  إذ  الكرام،  مــرور  يمر  ال  حدثا 
الديني  التوجه  إلى  الكبير  الخاف 
اإلســام  تتزعم  سعودية  مملكة  بني 
تتزعم  إيرانية  وجمهورية  السني 
ــام الــشــيــعــي، خــصــوصــا منذ  اإلســ
نمط  نشر  الستراتيجية  اتباعهما 
كما  منهما،  كل  في  السائد  التدين 
مؤخرا،  مرة  من  أكثر  الطرفان  احتك 
منذ أحداث الربيع العربي، إلى الدعم 
وما  الحوثيني،  للمتمردين  اإليراني 
إيرانيا  تشجيعا  السعودية  تعتبره 
الخليج،  ــي  ف الشيعية  لــلــحــركــات 
اتــهــام طهران  الــتــوتــر حــد  ووصـــل 
أداء  مــن  اإليــرانــيــني  بمنع  للرياض 
فريضة الحج، لذلك هناك من يرى أن 
بسبب  صعب،  الدولتني  بني  الصلح 
)املصدر:  العميقة((  الخافات  هذه 

موقع »دويتشه فيله« األملاني(.
على امليدان، هناك حرب في اليمن، 
توجه  وجود  تؤكد  التصريحات  لكن 
الــعــمــق، ال يمكن  فــي  جــديــد، ولــكــن 
إبعاد البلدين عن التوجهات الدينية، 
التصنيف  من  تخليصهما  خال  من 
بعض  ــات  ب حيث  الــســائــد،  الديني 

املتتبعني يعتبرون أن »إيران ال تمثل 
السنة«،  تمثل  ال  والسعودية  الشيعة 
إيرانية  فارسية  توجهاتها  فـ))إيران 
الشيعي  املــذهــب  تستخدم  شيعية 
الشيعية  األقــلــيــات  لتأييد  ذريــعــة 
املضطهدة في الدول العربية املنضوية 
تحت لواء حكومات دكتاتورية سنية، 
الشيعية  ــة  ــوجــي ــول ــدي اإلي بــســبــب 
هي  إيران  أن  منهم  ظنا  وتوجهاتها 
املنقذ لشيعة العالم واملنقذ للمسلمني 
فارسية  توجهاتها  إيران  بينما  كافة، 
الشيعي  الدين  عباءة  مرتدية  بحتة 
يفرق  ال  الشيعي  املذهب  أن  وتدعي 
نطرح  ولكن  والعربي،  األعجمي  بني 
ــواز  األحـ عـــرب  الزال  ــاذا  ملـ ــؤال:  ســ
الشيعة في إيران يطالبون باالنفصال 
اإليرانية  الحكومة  وملاذا  إيران؟  عن 
وتضطهدهم؟  وتعتقلهم  تاحقهم 
وما داموا هم شيعة عرب من أصول 
مكان  ال  أنه  دليل  فهذا  فارسية،  غير 
إيــران،  في  إيرانيني  الغير  للشيعة 
وهذه الدولة خاضت حربا دموية مع 
لم  لثمان سنوات  نظام صدام حسني 
املحافظات  تتوقف خالها عن قصف 
ترحم  ولــم  الــجــنــوب  فــي  الشيعية 
الشيعة في الجنوب، وفي عام 1991، 
الشيعية  االنتفاضة  قــامــت  عندما 
صدام  نظام  ضد  العراق  جنوب  في 
حسني، لم تتلق الشيعة املنتفضة أي 
أن  رغم  إيران،  من  دعم  أو  مساعدات 

اإليرانية  الشيعية  امليليشيات 

مشهد من مشاهد القصف اإلسرائيلي العنيف لغزة.. هل تتوحد السعودية وإيران في رد الفعل ؟

السعودية وإيران طرفان يف 
حرب كبرية، لكن التصريحات 
األخرية لقادة البلدين، جعلت 

املتتبعني يخمنون بشأن 
دوافع هذا التقارب احلاصل 

مؤخرا، ورغم اإلجماع على أن 
الصلح بني اململكة العربية 

السعودية واجلمهورية 
اإليرانية سيشكل ضربة 

قاصمة للنزاعات املشتعلة 
يف أكرث من دولة بالشرق 

األوسط، وسيخفف كثريا 
من حدة التقاطب الشيعي-

السني، )رغم ذلك( يبقى 
السؤال مطروحا: هل 

سيتحقق التصالح فعال؟ وهل 
اجللوس على طاولة التفاوض 

سيكون احلل الوحيد ملصاحلة 
من خاضا حروبا بالوكالة؟

هل تـتفق السعودية وإيران على موقف 
موحـد إزاء إسرائـيل ؟

بالتزامن مع الهجوم على غزة
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في  موجودة  اإليرانية  واملخابرات 
ولكن  والعمارة،  البصرة  محافظتي 
على  وأمريكا  اتفقت مع صدام  إيران 
على  ــاء  ــق واإلب آنـــذاك  إسقاطه  عــدم 
ال  وسياسية  إقليمية  ملصالح  نظامه 
الخليفة  من  يتخذون  والشيعة  غير.. 
آل  وفاطمة  والحسني  والحسن  علي 
معصومني  كأئمة  وذريــتــهــم  البيت 
الدين،  يوم  آخر  إلى  طاعتهم  يجب 
املنقذ  املنتظر  املهدي  اإلمــام  وتبنوا 
ــام الــســاعــة، بــيــنــمــا ظل  ــي حــتــى ق
السعوديون والفكر الوهابي ضد هذا 
علي  الخليفة  ذريــة  باتباع  التوجه، 
محمد  أصول  أن  العلم  مع  وفاطمة، 
بن عبد هلل وعلي بن أبي طالب وأبو 
بكر الصديق وعمر وعثمان ومعاوية 
ومروان بن الحكم وعمرو بن العاص 
مـــن مــكــة واملــديــنــة آنـــــذاك، أرض 
اليوم. والسعودية  آنــذاك   الحجاز 
الخليفة علي أو فاطمة أو الحسني أو 
من  ليس  أو..  أو  العباس  أو  الحسن 
أصول عراقية أو من أصول بالد ما بني 
سومرية  أصول  من  وليس  النهرين، 
السعوديني  أن  فاملفروض  إطــالقــا، 
من  وواليــاتــهــم  بطاعتهم  أولــى  هــم 
بكر  نظر:  )وجهة  مثال..((  العراقيني 

بكري/ الحوار املتمدن(.
يطرح  اإليديولوجيا،  عن  وبعيدا 
ــؤال: هـــل يــســاهــم الــتــقــارب  ــسـ الـ
مشكل  حل  في  اإليراني  السعودي 
نشرت  فقد  الفلسطينية،  القضية 
مجلة »ذي أتالنتك« مقاال للصحفية 
»كارنيغي  معهد  ــي  ف والــبــاحــثــة 
فيه:  قالت  غــطــاس،  كيم  للسالم«، 
))إن الحشود في طهران هتفت في 
وغدا  ــران،  إي اليوم   ،1979 فبراير 
ــارة  زي خــالل  ــك  ذل وكـــان  فلسطني، 
عرفات  ياسر  الفلسطيني  الزعيم 
آلية هلل الخميني، بعد أيام فقط من 
نجاح الثورة اإليرانية، وكان عرفات 
إيران  تــزور  أجنبية  شخصية  أول 

بعد سقوط نظام الشاه.
الخميني  نجاح  كان  له،  بالنسبة 
فقد  الفلسطينية،  للقضية  انتصارا 
الثوار  تدريب  في  مقاتلوه  ساعد 
اإليرانيني في لبنان، وكان يأمل أنه، 
قريبا  سيكون  الخميني،  بمساعدة 
فلسطينية..  دولة  إلقامة  طريقه  في 
إيران  تواصل  عاما،  أربعني  وبعد 
الفلسطينية  بالقضية  التلويح 
ــا املــنــاهــضــة  ــه ــتــدعــيــم مــؤهــالت ل
في  قوتها  واستعراض  لإلمبريالية 
املدافع  بأنها  متظاهرة  املنطقة، 
الفلسطينيني،  الوحيد عن  الحقيقي 
ذلك  فإن  طهران،  نظر  وجهة  ومن 
العربية  لــلــدول  كنقيض  يظهرها 

الــتــي وقــعــت اتــفــاقــات ســـالم مع 
ــارات،  واإلمـ مصر  مثل  إســرائــيــل، 
السعودية،  مثل  منها،  التقرب  أو 
إدارة  على  فإنه يجب  السبب،  لهذا 
أن  بايدن،  جو  األمريكي  الرئيس 
 - اإلسرائيلي  الصراع  إلــى  تنظر 
الفلسطيني على أنه جزء من اللغز 
إحياء  إلــى  تسعى  بينما  ــع  األوس
الصفقة النووية مع إيران، ألن هذه 
طهران((  تراها  التي  الطريقة  هي 
 /  »21 ــي  ــرب »ع مــوقــع  )املـــصـــدر: 

الثالثاء 18 ماي 2021(.
يمكن أن يلخص هذا التصور جزء 
السعودية  العالقات  انعكاسات  من 
الفلسطينية،  القضية  اإليرانية على 
إلى  ــر  األث يمتد  أن  يمكن  هل  لكن 
شأن  شأنها  فالسعودية،  املغرب، 
بدعمها  مــعــروفــة  الــخــلــيــج،  دول 
وكذلك  املغربية،  الترابية  للوحدة 
املشارك  للمغرب،  بالنسبة  الشأن 
»عاصفة الحزم«، بخالف  في عملية 
تورطه  تأكد  الــذي  ــران،  إيـ محور 
بل  للبوليساريو،  الدعم  تقديم  في 
ناصر  املغربي  الخارجية  وزير  إن 
ــت ســابــق:  ــال فــي وقـ ــطــة، قـ ــوري ب
عبر  وأمنه  املغرب  هــددت  ــران  ))إي
ومدها  البوليساريو،  لجبهة  دعمها 
لشن  مقاتليها  وتــدريــب  بالسالح 
هجمات على األراضي املغربية((.. 

ــران  إي تصالح  أن  الــقــول  يمكن 

عدة  يحل  أن  يمكن  والــســعــوديــة 
مشاكل على أرض الواقع، بما فيها 
أكبر القضايا العربية، لكننا اآلن ال 
مجال  وال  الكالم  مستوى  في  زلنا 
إسرائيل  تــواصــل  حيث  لــأفــعــال، 
دهـــس الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي غـــزة، 
وتواصل جبهة البوليساريو الدفاع 
مستفيدة  الوهمية،  جمهوريتها  عن 

من دعم املحور املعادي للمغرب.
إيــران  مصالحة  عن  الحديث  إن 
عن  فصلها  يمكن  ال  والــســعــوديــة 
أخرى  بمصالحة  بدأ  الذي  السياق 
أن  سبق  العال«  »قمة  لكن  قطر،  مع 
إيران،  وهو  املشترك،  العدو  حددت 
أن  »األســبــوع«  لجريدة  سبق  لذلك 
الخليجية  املصالحة  أن  على  أكدت 
وتحديد  اليمن،  بأزمة  يتعلق  فيما 
يمكن  ال  ــران(،  )إيـ املشترك  العدو 
في  يحدث  عما  بمعزل  إليها  النظر 
القضية الوطنية، فقد سبق للمغرب 
أن وجه اتهامات إليران بتورطها في 
توسيع  أجل  من  البوليساريو  دعم 
وغرب  شمال  منطقة  في  هيمنتها 
إفريقيا، السيما البلدان الواقعة على 
أن  إلى  مشيرا  األطلسية،  الواجهة 
األمر يتعلق هنا بواجهة لـ»الهجوم 
إفريقيا«،  في  طهران  تشنه  ــذي  ال
وقال وزير الخارجية ناصر بوريطة 
دولــيــة،  ــاالت  ــوك ل تصريحاته  فــي 
استخدام  فــي  ترغب  ــران  ــ ))إي أن 

النزاع  للبوليساريو لتحويل  دعمها 
والجبهة  الــجــزائــر  بــني  اإلقليمي 
من  واملغرب  جهة،  من  االنفصالية 
من  تمكنها  وسيلة  إلى  ثانية،  جهة 
وغرب  شمال  في  هيمنتها  توسيع 
الواقعة  الــدول  وخــاصــة  إفريقيا، 
واعتبر  ــي((،  ــس ــل األط بــالــســاحــل 
ليست  ))البوليساريو  أن  الوزير 
إليران  عدواني  نهج  من  سوى جزء 
تجاه شمال وغرب إفريقيا((، وسواء 
تعلق األمر بقطر أو السعودية، فإن 
لصالح  محسوب  الخليجي  املوقف 
أن  غرابة  ال  لذلك  الوطنية،  القضية 
بيانات  فــي  املــغــرب  تأييد  يحضر 
مجلس التعاون الخليجي، آخرها ما 
صدر عن »قمة العال«، حيث ))أكدت 
األمانة العامة ملجلس التعاون لدول 
الخليج العربي، خالل اختتام أعمال 
للمجلس  واألربعني  الحادية  الدورة 
األعـــلـــى ملــجــلــس الــتــعــاون )قــمــة 
الصباح(  والشيخ  قابوس  السلطان 
على  السعودية،  العال  مدينة  فــي 
بني  االستراتيجية  الشراكة  أهمية 
الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول 
البيان  ووجــه  املغربية،  واململكة 
لــدول  األعــلــى  للمجلس  الختامي 
ــاون الــخــلــيــجــي،  ــعـ ــتـ ــس الـ ــجــل م
الجهود  تكثيف  بضرورة  توجيهاته 
التي  املشترك  العمل  خطط  لتنفيذ 
الشراكة  إطار  في  عليها  االتفاق  تم 
مجلس  دول  بــني  االســتــراتــيــجــيــة 
التعاون الخليجي واململكة املغربية، 
بيانه،  في  األعــلــى،  املجلس  وجــدد 
تأكيده على مواقفه وقراراته الثابتة 
ــغــرب ووحـــدة  ــادة امل ــي دعـــم ســي ف
أراضيه، معربا عن تأييده لإلجراءات 
حرية  إلرساء  اململكة  اتخذتها  التي 
التنقل املدني والتجاري في املنطقة 
الصحراء  فــي  للكركرات  الــعــازلــة 
 5 هسبريس/  )املصدر:  املغربية(( 

يناير2021(.

اليمن بمنظور كاريكاتوري بين إيران والسعودية

يمكن أن يلخص هذا التصور جزء من انعكاسات العالقات السعودية اإليرانية 
على القضية الفلسطينية، لكن هل يمكن أن يمتد األثر إلى المغرب، فالسعودية، 

شأنها شأن دول الخليج، معروفة بدعمها للوحدة الترابية المغربية، وكذلك 
الشأن بالنسبة للمغرب، المشارك في عملية »عاصفة الحزم«، بخالف محور إيران، 

الذي تأكد تورطه في تقديم الدعم للبوليساريو
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ربورتاج

جـــــاءت الـــســـاعـــة اإلضــافــيــة 
الثانية  ــادة  املـ ملقتضيات  طبقا 
 2.18.855 ــم  ــ رق املـــرســـوم  ــن  مـ
 26(  1440 صفر   16 في  الصادر 
بالساعة  املتعلق   ،)2018 أكتوبر 
خلقت  لكنها  للمملكة،  القانونية 
جدال واسعا منذ اعتمادها من قبل 
أخرج  الذي  القادر،  بنعبد  الوزير 
ليفاجأ  الــبــرق،  بسرعة  مرسوما 
اإلضافية،  الساعة  بفرض  املغاربة 
بساعة  البعض  يسميها  مــا  أو 
»رونو«، التي أدت إلى احتجاجات 
ورفض  التعليمية  املؤسسات  في 
إلى  بالحكومة  دفــع  مما  شعبي، 
ــة في  ــدراسـ مــراجــعــة تــوقــيــت الـ

التعليمية. املؤسسات 
اإلضافية  الساعة  شكلت  فقد 
املواطنني،  من  العديد  أمام  عائقا 
ــون في  ــن يــعــمــل ــذيـ ــة الـ ــاصـ وخـ
ــاص،  ــخـ ــام والـ ــعـ ــني الـ ــاع ــط ــق ال
والطلبة  التالميذ  إلــى  باإلضافة 
عبر  بحيث  واملهنيني،  والتجار 
هذا  من  استيائهم  عن  الكثيرون 
عليهم  يــفــرض  الـــذي  الــتــوقــيــت 
الطبيعية،  حياتهم  نمط  تبديل 
ــد مـــن الـــعـــادات  ــعــدي وتــغــيــيــر ال
الــذي  الــشــيء  اليومية،  ــور  واألمـ
الساعة  هذه  يصف  البعض  جعل 
والعصبي«،  النفسي  بـ»العذاب 
لــكــون أضـــرارهـــا الــجــســمــانــيــة 
متعددة ومختلفة، مقارنة مع األثار 

اإليجابية التي يراها آخرون.

 أضرار نفسية واضطرابات

أن  الباحثني  مــن  الكثير  ــرى  ي
وخيمة  عواقب  اإلضافية  للساعة 
إلى  تــؤدي  لكونها  اإلنسان،  على 
واضطرابات  نفسية  اضطرابات 
خاصة  شخص،  كل  عند  عصبية 
في األيــام األولــى، مما يــؤدي إلى 
اضطرابات في النوم نتيجة العبث 
بما يسمى الساعة القانونية، لكون 
كل إنسان له ساعته البيولوجية في 
واالستيقاظ،  النوم  أوقات  تنظيم 
الساعة  فــي  التغيير  أن  بحيث 

الصحة  على  مباشر  بشكل  يؤثر 
النفسية والجسدية.

تيل رونيبرج، مسؤول في معهد 
لجامعة  الــتــابــع  النفسي  الــطــب 
ميونيخ، يقول أن »اعتماد التوقيت 
يــؤدي  كله  الــعــام  خــالل  الصيفي 
ذلك  وبـــرر  هــائــلــة«،  مشاكل  ــى  إل
الصيفي  بالتوقيت  »العيش  بأن 
احتمال  مــن  يــزيــد  السنة  طـــوال 
إصابة اإلنسان بالسكر واالكتئاب، 
أي  والذاكرة«،  النوم  واضطرابات 
أكثر  سيصبحون  »األوروبيني  أن 

بدانة وأكثر غباء وأسوأ مزاجا«.
الجمعية  من  الباحثون  وينصح 
ــحــاث وطـــب الــنــوم،  األملــانــيــة ألب
لـ»التوقيت  دائــم  بشكل  بالعودة 
الطبيعي«، حيث قال ألفريد فياتر، 
التوقيت  »إن  الجمعية:  رئــيــس 
العادي يتوافق مع الظروف املثلى 
ــراعــي مــؤثــرات  واألنــســب بــمــا ي
إيــقــاع  عــلــى  الطبيعية  ــضــوء  ال
أن  مضيفا  واالستيقاظ«،  اليقظة 
تضر  أن  يمكن  اإلضافية  الساعة 
وتجعلنا  وانتباهنا،  بتركيزنا 
نرتكب أخطاء أكثر في املدرسة أو 
وقوع  على  كذلك  وتساعد  العمل، 
النوم  ألهمية  نــظــرا  الـــحـــوادث، 
من  العديد  وأن  خاصة  بالليل، 
بالليل  النوم  أن  تؤكد  الدراسات 
ال يعوضه النوم بالنهار، من حيث 

الجودة.
هذه  فــإن  املختصني،  وحــســب 
النوم  قلة  بسبب  االضــطــرابــات 
من  ــراض،  ــ أعـ ــدة  عـ ــي  ف تتسبب 
التركيز،  ــدم  وع الــصــداع،  بينها 
الوظائف  أداء  على  القدرة  وعــدم 
بالتعب  واإلحساس  النهار،  خالل 
طيلة  النوم  في  والرغبة  الشديد، 
النهار، بحيث »إذا استمر االختالل 
إلى  يــؤدي  أن  يمكن  طويلة،  مــدة 
الجسمانية،  الحالة  على  أضــرار 
والسكري  البدانة  أمراض  ويخلف 

والقلب واألوعية«.
وحسب الباحثني، فعندما يصبح 
يتأخر  الجسم  فإن  أطــول،  النهار 
»امليالتونني«  هــرمــون  إفـــراز  فــي 

يؤدي  قد  مما  النوم،  يحفز  الــذي 
النوم  إلــى  اإلنــســان  حاجة  بعدم 
ولكن يضطر إلى االستيقاظ مبكرا، 
مرور  مع  باإلضافة  يهدد  ما  وهذا 
الوقت، بنقص في النوم، لهذا فقد 
الساعة  أن  إلى  املختصون  خلص 
مشاكل  معها  تجلب  اإلضــافــيــة 
اضطرابات  أهمها  للناس،  كثيرة 

النوم وما يترتب عنها.

»ساعة في الجحيم«

ــع  ــشــطــاء مــواق ــن ن الــكــثــيــر مـ
عن  عبروا  االجتماعي  التواصل 
الحكومة  استمرار  من  استنكارهم 
طيلة  اإلضافية  الساعة  فرض  في 
السنة، وعدم التراجع عنها رغم أن 
للجميع،  بالنسبة  كثيرة  مشاكلها 
بحيث أبدى الناشط عمر الشرقاوي 
»املشؤومة«  الساعة  من  انزعاجه 
الحكومة مع خروج  التي فرضتها 
إصدار  إلى  داعيا  رمضان،  شهر 
ــرار  ق ــن  م يخفف  حــكــومــي  قـــرار 
حق  ويــرفــع  الليلي،  التنقل  منع 
منتصف  أو  ليال   11 إلى  التجول 
النفسية  الظروف  أن  الليل، مؤكدا 
للناس  واالقتصادية  واالجتماعية 
سنة  بعد  االنهيار  على  أشــرفــت 

عصيبة وضغوطات كثيرة.
بدورها، عبرت البرملانية ابتسام 
للساعة  معارضتها  عن  العزاوي، 
عليها  تعتمد  ــتــي  ال ــة  ــي اإلضــاف
من  أكثر  سلبياتها  ألن  الحكومة 
إيجابياتها، مطالبة بإعداد دراسة 
الالزم  باتخاذ  دقيقة تسمح  علمية 

من اإلجراءات.
واألطباء  املواطنني  من  الكثير 
انــتــقــدوا اســتــمــرار هـــذا الــقــرار 
حيث  الــحــكــومــة،  مــن  الالشعبي 
بوحديش  حسن  الــدكــتــور  يــقــول 
)طــبــيــب ونـــاشـــط فـــي مــواقــع 
زيادة  أن  االجتماعي(،  التواصل 
ساعة في التوقيت لها أثار صحية 
على  وجــســديــة  ونفسية  سلبية 
علميا،  وموثقة  مثبتة  اإلنــســان 
تستشر  لم  الحكومة  أن  معتبرا 

على  اإلقدام  قبل  واألطباء  العلماء 
هذه الزيادة.

مطلب انتخابي

عن  املــغــاربــة  مــن  الــعــديــد  عبر 
ــتــصــويــت في  ــل ل ــم  ــعـــدادهـ ــتـ اسـ
الحزب،  على  املقبلة  االنتخابات 
الساعة  إلغاء  على  سيقدم  الــذي 
والعودة  نهائي  بشكل  اإلضافية 

إلى التوقيت القانوني.
ــد الــعــديــد مــن املــواطــنــني،  وأكـ
على  للتصويت  مستعدون  أنهم 
إلنهاء  حال  سيقدم  ــذي  ال الحزب 
الجديدة،  الساعة  مع  معاناتهم 
هذه  بتسوية  ــزاب  األحـ مطالبني 
ارتباكا  تخلق  الــتــي  اإلشكالية 
حياتهم  فــي  الــنــاس  ــدى  ل كبيرا 
على  وتؤثر  والدراسية،  اليومية 
ــي لــأطــفــال  ــدراسـ الــتــحــصــيــل الـ
في  تركيزهم  وتبعثر  الــصــغــار، 
املدارس بسبب عدم استفادتهم من 
طالب  لهذا  طبيعي،  بشكل  النوم 
بتبني  األحــزاب،  النشطاء  بعض 
في  اإلضافية  الساعة  إلغاء  قضية 

البرامج االنتخابية املقبلة.
فاعل  ــس،  ــون ي ــول  ــق ي ــدوره،  ــ بـ
ــوي، أنـــه عــلــى الــحــكــومــة  ــع جــم
وإلغاء  للشعب  اإلنصات  املقبلة 
الــســاعــة الـــالقـــانـــونـــيـــة، الــتــي 
النفسية  الضغوطات  مــن  تــزيــد 
التي  واالقتصادية  واالجتماعية 
معتبرا  املواطنون،  فيها  يتخبط 
منتخبة  غير  الحالية  الحكومة  أن 
تسير عكس  ألنها  الشعب  قبل  من 
التعذيب  مــن  وتــزيــد  تــوجــهــاتــه، 
للمواطنني بسبب الساعة  النفسي 

»املشؤومة«.
الساعة  جعل  املغاربة  قرر  فقد 
خالل  انتخابية  ــة  ورق اإلضافية 
بغية  ــة،  ــل ــب املــق ــات  ــاق ــحــق االســت
الــوصــول إلــى حــل إلنــهــاء جحيم 
املعاناة التي تعيشها األسر بسبب 
تنعكس  التي  الساعة  هذه  فرض 
املغاربة  وأداء  مستوى  على  سلبا 

في حياتهم.

استعمال الساعة اإلضافية 
انتخابية  كورقة 

ينصح الباحثون من 
اجلمعية األملانية 

ألبحاث وطب النوم، 
بالعودة بشكل دائم 

لـ»التوقيت الطبيعي«، 
حيث قال ألفريد فياتر، 

رئيس اجلمعية: 
»إن التوقيت العادي 
يتوافق مع الظروف 

املثلى واألنسب مبا 
يراعي مؤثرات الضوء 
الطبيعية على إيقاع 

اليقظة واالستيقاظ«، 
مضيفا أن الساعة 
اإلضافية ميكن أن 

تضر برتكيزنا وانتباهنا، 
وجتعلنا نرتكب أخطاء 

أكرث يف املدرسة أو 
العمل، وتساعد كذلك 

على وقوع احلوادث، 
نظرا ألهمية النوم 
بالليل، خاصة وأن 

العديد من الدراسات 
تؤكد أن النوم بالليل ال 
يعوضه النوم بالنهار، 

من حيث اجلودة.

عاد الجدل من جديد بسبب عودة عودة »ساعة الجحيم«
الساعة اإلضافية لدى المواطنين، 

والتي تخلق مشاكل متعددة 
لدى الكثير من الناس، خاصة بالنسبة للتالميذ 
واألطفال، باإلضافة إلى العاملين في القطاع 

الخاص، حيث تكثر االنتقادات والمطالب من قبل 
شريحة عريضة من الناس إلزالة هذه الساعة 

والعودة إلى الساعة القانونية.
فقد شكل شهر رمضان مناسبة للناس للتأقلم 
مع حياتهم الطبيعية بفضل الساعة القانونية، 
التي يعتبرها المواطنون هي الساعة الصحية 

التي تالئم حياتهم، بينما إضافة ساعة على 
توقيت غرينيتش يتسبب للكثيرين في مشاكل 

صحية ونفسية ومعاناة كبيرة، بسبب قلة النوم 
وصعوبة االستيقاظ باكرا، حيث ارتفعت بعض 

األصوات في الفترة األخيرة مطالبة األحزاب 
السياسية التي ستتولى قيادة الحكومة المقبلة، 

بمراجعة قانون الساعة اإلضافية.
فالكثير من الناس يتساءلون عن الجدوى من 

الساعة اإلضافية، هل فعال تساعد في توفير 
الطاقة أو الوقت للمغاربة؟ بينما يرى آخرون أن 

الساعة الحكومية تحتاج لدراسة مستقلة لتوضيح 
أخطارها وأضرارها على صحة الناس أيضا.

بنعبد القادر

الرباط. األسبوع
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غمـوض يـلف الوضـعية القانـونية ألسـواق مكـناس في المدن
مكناس

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

ــعــــرائــــش هـــذه  تــعــيــش ســـاكـــنـــة الــ
األيام، على وقع أزمة كبيرة، بسبب غياب 
وســـائـــل الــنــقــل الــعــمــومــي )احلـــافـــات(، 
ســبــب أزمــــة يف املـــواصـــات لــلــعــديــد من 
صعوبة  الساكنة  جتــد  حيث  املــواطــنــن، 
لــقــضــاء  أو  لــلــعــمــل  ســــــواء  الـــتـــنـــقـــل  يف 

أغراض أخرى.
املجتمع  هيئات  مــن  العديد  ووجــهــت 
ــي،  ــاضــ ــة، األســـــبـــــوع املــ ــنــ ــاملــــديــ ــي بــ ــ ــدنـ ــ املـ
ــى عـــامـــل اإلقـــلـــيـــم، يــطــالــبــون  ــة إلــ ــالـ رسـ
احلضري  النقل  حــافــات  بتوفير  فيها 
النقل  بوسائل  أحيائها  وربــط  باملدينة، 

لتخفيف معاناة املواطنن.

تحركات مشبوهة لبعض املنتخبني 
ــام، مــن أجـــل تعبئة  ــ بــتــطــوان هـــذه األي
حيث  االنتخابية،  حلمالتهم  املواطنني 
امليدانية  واخلــرجــات  بالزيارات  بــدؤوا 
ــام الــســاكــنــة بعد  مــن أجــل الــظــهــور أمـ
أربع  من  ألكثر  »جحورهم«  يف  االختباء 
سنوات، كما بدأت هذه األيام اتصاالت 
من  االنــتــخــابــات،  سماسرة  مــع  مكثفة 
لصالح  املواطنني  وحشد  ضمان  أجــل 
بعض األحزاب التي فقدت مصداقيتها، 
الثقة  إعادة  الطرق  بشتى  حتاول  لكنها 
لــلــمــواطــنــني مــن أجـــل الــتــصــويــت على 

مرشحيها يف االستحقاقات القادمة.

خــرج الــعــديــد مـــن املــواطــنــن بعد 
تطوان،  مبدينة  املاضية  اجلمعة  صــاة 
لــلــتــضــامــن مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
والــتــنــديــد بـــاملـــجـــازر الــتــي تــرتــكــبــهــا آلــة 
ــق أطـــفـــال  ــ الـــقـــتـــل الـــصـــهـــيـــونـــيـــة يف حـ
ونــســاء وشــيــوخ غـــزة، وردد املــشــاركــون يف 
الــوقــفــة شــعــارات مــســانــدة حلــق الشعب 
القضية  ودعــم  املقاومة  يف  الفلسطيني 
وطنية،  قضية  باعتبارها  الفلسطينية 
الرسمية  األنظمة  صمت  تدين  وأخــرى 
العربية وتواطأها مع الكيان الصهيوني 
املستمر يف طغيانه جتاه الشعب األعزل.

البناء العشوائي فوق الوديان يعجل بزيارة لجنة مركزية لتطوان

أحزاب األغلبية والمعارضة تتحالف ضد حزب »المصباح«
ــع ســنــوات على  ــ ــرور أرب ــ بــعــد م
ــزب االســتــقــال  تــحــالــف كــل مــن حـ
واألصالة واملعاصرة مع حزب العدالة 
والتنمية في رئاسة الجماعة الترابية 
هذه  على  الواجب  من  كان  لتطوان، 
ــا داخـــل  ــودهـ ــزاب فـــرض وجـ ــ ــ األح
القرارات  ومناقشة  الجماعي  املجلس 
ومعارضته  الرئيس  عــن  ــصــادرة  ال
لها  كان  التي  امللفات  من  العديد  في 
وساكنتها،  املدينة  على  سلبي  أثــر 
الوراء وكذلك صمت  إلى  لكنها ركنت 
الوطني  كالتجمع  املعارضة،  األحزاب 
عما  االشتراكي،  واالتــحــاد  لــأحــرار 
املدينة من فوضى وعشوائية  تعيشه 

في جميع القطاعات واملرافق.
ــطــوان صمت  وســجــلــت ســاكــنــة ت
ــة أو  ــف ــواء املــتــحــال ــ األحـــــــزاب، سـ
دور  غياب  أســف،  وبكل  املــعــارضــة، 
ــان من  ــي كـ ــت ــعــال لــلــمــعــارضــة، ال ف
مواقفها  تسجيل  عليها  املــفــروض 

املدينة  لصالح  وأمــانــة  صــدق  بكل 
ومنع  صوتها  وتوحيد  وساكنتها، 
ــيــة  ــة واالرتــجــال ــردي ــف الـــقـــرارات ال
حسب  الجماعة،  رئاسة  عن  الصادرة 
التي  األحزاب،  أصدرته  الذي  البيان، 
»التنسيق  اسم  نفسها  على  أطلقت 
ــام األســبــوع  ــع ــرأي ال ــل ــاعــي« ل ــرب ال
ماي   7 يوم  اجتمعت  والتي  املاضي، 
دورة  مجريات  تقييم  بهدف   2021
أبريل االستثنائية، وكذلك رسم معالم 

املستقبل. 
ــة  ــعـ ــت األحــــــــزاب األربـ ــمـ ــهـ واتـ
الحزبي،  وفــريــقــه  الجماعة  رئــيــس 
ـــ»االســتــبــداد واالنـــفـــراد بــالــقــرار،  ب
لخدمة  الجماعي  للعمل  واستغالهم 

أغراض حزبية ضيقة«.
»حزب  أن  األحــزاب،  ذات  وأضافت 
ــة والــتــنــمــيــة يــعــيــش عــزلــة  ــدال ــع ال
ــة  الزدواجــي نــظــرا  قــاتــلــة،  سياسية 
خطابه السياسي أوال، وثانيا، ألفعاله 

الــبــعــيــدة عــن الــتــدبــيــر الــتــشــاركــي، 
ما  وهــذا  والتعدد،  باآلخر  واإليمان 
سبب ملدينة تطوان وساكنتها الوضع 
ــذي وصــلــت إلــيــه بفعل  الــكــارثــي الـ
وعدم  للرئيس،  العشوائية  السياسة 
ومشاكلها  الساكنة  بهموم  انشغاله 

وتطلعاتها«. وطموحاتها 
بهذا  الذي خرج  الرباعي  التنسيق 
منذ  ألربع سنوات  غيابه  بعد  البيان، 
ساكنة  يعد  ــرة،  ــي األخ االنــتــخــابــات 
بأنه سيشكل تحالفا قويا من  تطوان 
كذلك  وعاهدهم  املدينة،  إنقاذ  أجــل 
لحزب  الــكــارثــي  لـ»التدبير  ببديل 
العدالة والتنمية«، وذلك إلرجاع الثقة 
وكل  الجماعي،  للعمل  واملصداقية 
مشاركة  أجل  من  البيان،  هذا، حسب 

الساكنة في االستحقاقات القادمة.
هذا  املواطنني  من  العديد  واعتبر 
انتخابية  حملة  بمثابة  أنه  البيان، 
عن  يعلنوا  لم  حيث  ألوانها،  سابقة 

كانت  حــني  عامني  أو  عــام  قبل  هــذا 
الحاجة  أمس  في  وساكنتها  تطوان 

إليهم.
فإنه  بالقانون،  العارفني  وحسب 
البيان،  هذا  مثل  إصــدار  عن  عوضا 
ــان مــن األفــضــل لــهــؤالء األعــضــاء،  ك
اللجوء  املعارضة،  أو  األغلبية  سواء 
70 التي تنص على »ملتمس«  للمادة 
بتقديم  الــرئــيــس  مطالبة  أجــل  مــن 
استقالته، أي »االستقالة االختيارية«، 
االستجابة  الرئيس  رفض  حالة  وفي 
في  لهم  يمكن  املجلس،  أعضاء  لثلثي 
أرباع  ثاثة  وبموافقة  ثانية  مرحلة 
للعامل  طلب  تقديم  األعضاء،   )4/3(
ــة  اإلداري املحكمة  على  األمــر  إلحالة 
ــس فـــي غــضــون  ــي ــرئ ــزل ال ــ قــصــد ع
شــهــر، وفـــي هـــذه الــحــالــة يــتــم حل 
جديد  مكتب  وينتخب  املجلس  مكتب 
 71 املادة  مقتضيات  حسب  للمجلس 

من القانون التنظيمي رقم 113.14.

عرفتها  التي  األخــيــرة  الفيضانات  بسبب 
العديد من األحياء الشعبية بتطوان، والتي كان 
املياه  مجاري  فوق  البناء  هو  الرئيسي  سببها 
األمطار  مياه  منع  مما  الوديان،  مجاري  وفوق 
هذا  لها،  املخصصة  املسالك  من  تسلك  أن  من 
تكبدتها  فادحة  خسائر  في  تسبب  الذي  األمر 
غالبية ساكنة تطوان، حيث غمرت املياه بعض 
وجرفت  والطرقات  الــشــوارع  وأغلقت  املنازل 

معها بعض األثاث والسيارات.
فتح  أجل  من  املعنية  الجهات  غياب  وبسبب 
القانونية  األثار  وترتيب  املوضوع  في  تحقيق 
في  تــورطــه  تبث  مــن  كــل  ومحاسبة  ذلــك،  عــن 
ممنوعة  أماكن  في  العشوائي  البناء  انتشار 
مجاري  ضمنها  من  القوانني،  بجميع  البناء 
مادية  ــرار  أض في  التسبب  وبالتالي،  املــيــاه، 
في  باتوا  الذين  املواطنني  من  للعديد  ومعنوية 
جهة،  أي  تتحرك  ولــم  الليلة،  تلك  في  العراء 
حيث  والبرملانيني،  املنتخبني  أو  السلطة  سواء 
الذين وقفوا وقفة رجل  عوضهم شباب األحياء 
واحد في إنقاذ األرواح وفتح املسالك الطرقية، 

مصادرها  من  »األســبــوع«  علمت  هــذا  كل  بعد 
لجنة  أوفـــدت  الداخلية  وزارة  أن  الــخــاصــة، 
اإلدارية  امللحقة  إلى  املاضي،  األسبوع  مركزية، 
وتدقيق  مراجعة  أجــل  مــن  بــتــطــوان،  سمسة 
مجموعة من امللفات، خصوصا املتعلقة بالبناء، 
للبناء  حيث تعرف هذه املنطقة انتشارا مخيفا 
كما هو  واد سمسة  منها  الوديان  فوق مجاري 

ظاهر في الصورة من الفيضانات املاضية.
امللحقة  هذه  قائد  أن  املصادر،  ذات  وتضيف 
ألحد  العشوائي  البناء  انتشار  مسؤولية  حمل 
التضحية  اللجنة، من أجل  أمام  السلطة  أعوان 
جد  تطورات  يعرف  قد  الذي  امللف  هذا  في  به 
على  الترامي  ظاهرة  استمرت  ما  إذا  خطيرة 

امللك العمومي والبناء العشوائي.
للملحقة  اللجنة  هــذه  زيـــارة  خلفت  وقــد 
التي  الساكنة  نفوس  في  ارتياحا  املــذكــورة، 
أجل  من  عليها  آمالها  معلقة  بعملها،  رحبت 
وقف هذا العبث كما وصفوه، والحد من انتشار 
التي تشوه جمالية  السلبية  املعمارية  الظواهر 

»الحمامة البيضاء«.

محسن األكرمين
 

  

السوداء«  »العلبة  في  تنبش  حني 
بأحداث  امتأت  قد  تجدها  بمكناس، 
وتحمل  ــا،  ــ أرض التنمية  أســقــطــت 
الخشونة  فــي  مرتبة  غير  مــدونــات 
التنمية  فعوائق  املتتالية،  واألعطاب 
وليدة  ليست  اإلسماعيلية  بالعاصمة 
اللحظة، بل لها مستويات من العوائق 
والتراكمات حد مطارح النفايات التي 
وضبطي  وقائي  تدوير  بدون  تعيش 

بالحكامة.
تلك  تدوير  كيفية  عن  نتساءل  قد 
العوائق القديمة ألجل انطاقة سوية 
يده  مّرغ  من  يقبل  ال  قد  لكن  للتنمية، 
الفصل  بــهــذا  مكناس  مــســاوئ  فــي 
فتح  على  نقدر  لن  أننا  كما  الفاضح، 
تنفجر  قد  ألنها  السوداء،  العلبة  تلك 
عن  الكشف  يمكن  لكن  الــوجــوه،  في 
والباقية  القديمة  االختاالت  بعض 

باالمتداد والنسيان.
الجيدة  الحكامة  غياب  حقا  إنــه 

مكناس  منه  تعاني  والــذي  باملدينة، 
جملة وتفصيا، فالتاريخ غير البعيد 
كان يعول  التي  الشراكة  بتلك  يذكرنا 
امللك  الحد من احتال  بأهداف  عليها 
الباعة  قبل  من  القانوني  غير  العام 
توطني  في  املساهمة  وكذا  )الحفرة(، 
مجموعة من الباعة في أسواق مجهزة 
من  وتنظيمه،  القطاع  هيكلة  بهدف 
تلك  وكانت  الفوضى،  من  الحد  أجل 
االتفاقية  بنود  محور  هي  العملية 
التي تمت بني مجلس جماعة مكناس 
بلكورة  بــكــر  أبـــو  ــاســة  رئ عــهــد  ــي  ف
أساسا  تقوم  والتي  معروفة،  وشركة 
من  ملجموعة  املفوض  التدبير  على 
سعيد،  )سيدي  النموذجية  األسواق 
ــة، عني  ــروك ــب ــة، ســهــب م ــي ــزرهــون ال
قد  والعدد  )القنطرة/املنار((  الشبيك 

يقارب العشرة أسواق.
جماعة  مجلس  معمري  أحد  يحكي 
على  كــان  التدبير  هــذا  أن  مكناس، 
لتلك  املذكورة  الشركة  تهيئة  أساس 
بالكهرباء  والتزويد  بالبناء  األسواق 
مجلس  فــيــمــا  ــراف،  ــ ــ واإلشـ ــاء  ــ واملـ
العقاري  الوعاء  يقدم  مكناس  جماعة 
من  الشركة  وتستفيد  والتصاميم، 
األســــواق،  تــلــك  مــن   %  30 حــصــة 

 %  70 فيما  مطلقا،  فيها  وتتصرف 
الباقية يتم استغالها من قبل الشركة 
استرجاعها  ليتم  سنوات،  عشر  ملدة 
العقد لسلطة مجلس  انتهاء مدة  عند 

جماعة مكناس.
التعاقد  هـــذا  عــلــى  الــتــوقــيــع  ــم  ت
وسوء  قانونية  هفوات  من  فيه  بما 
يهم  عــقــد  وهـــو  وتــنــظــيــر،  تخطيط 
مكناس  أحــبــاس  أرض  مــن  أجـــزاء 
ــة( كــمــا كــشــف لنا  ــروك ــب )ســهــب م

لكن  مكناس،  جماعة  مجلس  »معمر« 

أصبح  املنتخبة،  املجالس  بتعاقب 
عنه،  املسكوت  صيغة  من  امللف  هذا 
فرغم أن التواريخ املرسومة )البداية 
تكون  ال  ــد  وق معلومة،  والــنــهــايــة( 
معلومة كخطأ قانوني، فإن هذا امللف 
لم يفتح لحد اآلن في جلسات مجلس 
في  مــحــددة  بنقطة  مكناس  جماعة 
جدول أعماله، وال نعلم أسباب تجنب 

الخوض فيه عانية.
فتح  فــي  قلت  كما  نتسرع  ال  قــد 
بمكناس  الــســوداء«  »العلبة  ملفات 

ونطلق أحكاما جاهزة، فنحن نبتغي 
والحكامة  الحقيقة  وجه  عن  البحث 
الحكامة  وعن  املسؤوليات،  وترتيب 
الجماعة  نتساءل: هل ضيعت خزينة 
انتهاء  بعد  األســـواق  تلك  مداخيل 
أمس  فــي  ــي  وه سنني  العشر  ــدة  م
مدة  انتهت  حقا  هل  إليها؟  الحاجة 
أم تم تمديدها بدون  العشر سنوات، 
هذه  هل  العمومية؟  املجلس  جلسة 
بتحديد  تم  قد  التعاقد  أو  الشراكة 
أن  أم  10 سنوات،  في  استغاله  مدة 
االستغال بقي مفتوحا ودون تحديد 
الكفيلة  اآلليات  هي  ما  لنهايته؟  زمن 
سلطتها  مكناس  جماعة  باسترجاع 
تلك  تدخل  هــل  ــواق؟  األسـ تلك  على 
األسواق ضمن إحصاء )زمام تريكة( 
ترقيم  تم  هل  ال؟  أم  مكناس  جماعة 
تلك الدكاكني ضمن ممتلكات الجماعة 
إدراج  املجلس  مكتب  رفض  ملا  ال؟  أم 
يوم  جلسة  أعمال  جــدول  في  نقطة 
الشركة  ملف  تهم   2021/05/06
أوقــاف  مندوبية  رأي  ومــا  املعنية؟ 
مبروكة«  »سهب  كان حقا  إن  مكناس 

ضمن املمتلكات الحبسية؟
عنها  اإلجــابــة  وأخـــرى،  أسئلة  هــي 
كفيلة بتحسني تطبيق الحكامة بمكناس.
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كواليس جهوية

بربوع  اجلماعية  املجالس  أغلب  سارعت 
املــمــلــكــة، إلــــى تـــقـــدمي حــصــيــلــتــهــا خــــال الــفــتــرة 
نهايتها،  على  أشرفت  والتي  احلالية  االنتدابية 
يف  وذلــك  لبيوكرى،  اجلماعي  املجلس  باستثناء 
جتسيد رائع ملقولة »فاقد الشيء ال يعطيه« أو ال 
تنتظر منه أي شيء، وهذا ما وقف عليه املواطن 
الشتوكي على أرض الواقع من غياب للتجهيزات 
احلضرية  التهيئة  تصميم  وحتــيــن  األســاســيــة، 
إجنــاز،  دون  الزمن  مــرور عقود من  بعد  للمدينة 
فــضــا عــن متــديــد شــبــكــة الــصــرف الــصــحــي إلــى 
ــاد حل  ــذا إيـــجـ ــ األحـــيـــاء الــنــاقــصــة الــتــجــهــيــز وكـ
حملــطــة مــعــاجلــة املــيــاه الــعــادمــة املــتــواجــدة وســط 
بإحلاح  الشتوكيون  ويتساءل  بالسكان،  آهل  حي 
كــبــيــر عــن مــصــيــر شــبــكــة اإلنــــارة الــعــمــومــيــة التي 
كما  يذكر،  أي جتديد  دون   2003 إلــى سنة  تعود 
الــتــي تربط  الــدائــريــة  الــطــريــق  ينتظرون متــريــر 
املـــديـــنـــة مبــحــيــطــهــا.. هــذا غــيــظ مـــن فــيــض مــا 
تــعــانــيــه ســاكــنــة بـــيـــوكـــرى، يف جتـــاهـــل الــســلــطــات 

اإلقليمية لألمور أو تفعيل مساطر الرقابة. 

لصفقة املرابد  »األسبوع«  تطرقت  بعدما 
منهمك  إنزكان  بلدية  مجلس  أن  علمنا  بإنزكان، 
إلحدى الصفقات)..(  الترتيبات  آخر  وضع  يف 
بكل  استأثر  الذي  العقاري  املنعش  منها  يستفيد 
صفقات اإلقليم.. فهل تبادر اجلهات املعنية إلى 
التحقيق يف الصفقات املزمع عقدها مستقبال ؟ 

ــاء  ــعــ اهـــتـــزت مـــديـــنـــة تـــيـــزنـــيـــت يـــــوم األربــ
وكالة  املاضي، لوقع عملية سطو هوليودية على 
ــوال، مــن طـــرف ملثمن كــانــوا قد  ــ لــتــحــويــل األمـ
دخـــلـــوا لــلــوكــالــة مــدجــجــن بــالــســيــوف، ومتــكــنــوا 
مــن الــســطــو عــلــى وكــالــة لــتــحــويــل األمــــوال بحي 
لــيــراك بــعــدمــا قــامــوا بــاالعــتــداء عــلــى مستخدم 
بــالــوكــالــة والــســطــو عــلــى مــبــلــغ مــالــي مــهــم قــدر 
بحوالي 30.000 درهم قبل أن يلوذوا بالفرار إلى 
أن  قالت  وجهة مجهولة، حسب مصادر مطلعة، 
املصالح األمنية استنفرت عناصرها بعد علمها 
والتقنية  القضائية  الشرطة  والزالــت  بالواقعة، 
إلى هوية اجلناة، بعدما  الزمن، للوصول  تسارع 
مت فــتــح حتــقــيــق يف املـــوضـــوع بــأمــر مــن الــنــيــابــة 

العامة املختصة.

من  بسلسلة  أكـــاديـــر  مــديــنــة  ســتــتــعــزز 
املشاريع املدرجة ضمن برنامج التنمية احلضرية 
أنظار  أمام  وقع  والــذي   ،2024-2020 ألكادير 
امللك محمد السادس خالل زيارته للمدينة شهر 
2020، وتشرف وزارة األوقاف والشؤون  فبراير 
اإلسالمية على إحداث أكبر مسجد باملدينة بحي 
السالم، بتكلفة إجمالية بلغت 45581878 درهم، 
 2000 مــن  أزيـــد  تستوعب  أن  يرتقب  وبسعة 
الدراسات  انطلقت  كما  مصلية،  و900  مصلي 
 ،BHNS األول حلافالت  بإجناز اخلط  املتعلقة 
والذي سيمتد على طول 15.5 كيلومتر، رابطا ما 
بني املركب املينائي ألكادير، وحي باشوية تيكوين، 
باحلي  مــرورا  بها،  احمليطة  الصناعية  واملناطق 

اإلداري ملدينة االنبعاث.

ــة  ــيــ ــوالئــ ــر املـــصـــلـــحـــة الــ ــاصــ ــنــ تــمــكــنــت عــ
أكــــاديــــر، بتنسيق  الــقــضــائــيــة مبــديــنــة  لــلــشــرطــة 
املرتبطة  بــاجلــرائــم  املكلفة  املــركــزيــة  الــفــرقــة  مــع 
توقيف  مــن  مــؤخــرا،  احلــديــثــة،  بالتكنولوجيات 
شــخــص )32 ســنــة( تــبــدو عــلــيــه عـــامـــات مــرض 
نفسي، وذلك لاشتباه يف تورطه يف نشر محتوى 
عــنــيــف بــواســطــة األنــظــمــة املــعــلــومــاتــيــة يتضمن 
تــهــديــدا بــارتــكــاب أفــعــال إجــرامــيــة، وأوضـــح بــاغ 
لــلــمــديــريــة الــعــامــة لــألمــن الــوطــنــي، أن مصالح 
األمـــن كــانــت قــد بــاشــرت مجموعة مــن األبــحــاث 
تتضمن  تغريدة  ضــوء  على  التقنية  والتحريات 
بعثة  رئيسة  وتهديدا يف مواجهة  محتوى عنيفا 
ــا أســـفـــر عن  دبــلــومــاســيــة مــعــتــمــدة بـــاملـــغـــرب، ممـ
مبنطقة  وتــوقــيــفــه  فــيــه  املشتبه  هــويــة  تشخيص 

تيكوين بضواحي أكادير.

العدد: 1561 من 20 إلى 26 ماي 2021

داء
أص

ســـوسية

سطات

القضاء يحبط محاولة استيالء مافيا العقار على ممتلكات مؤسسة خيرية

الصويـرة تحـصل عـلى شهـادة »التمـيز«  الصويرة 
في الحفر وتشويه الشوارع واألزقة 

حفيظ صادق
   

ــن ذهـــبـــت الــــثــــروة.. فال  ــ أي
تجارة  وال  صناعة  وال  جامعة 
أن  موجع  هو  كم  سياحة..  وال 
ــة أصــبــحــت تــعــيــش في  ــن ــدي امل
في  تعيش  والساكنة  الــظــالم، 
كل  أنــظــار  ــام  أم الغرباء  قائمة 
كل  أن  وجعا،  واألشــد  مسؤول، 
وبداخله  الرضى  يتصنع  واحد 

ألم وحرقة؟
مدينة الصويرة في الثمانينات 
تشكيلية  بلوحة  أشــبــه  كــانــت 
فماذا  وزوارهــا،  سكانها  تسحر 
ــل خــمــس ســنــوات حتى  يــقــع ك
أصبح شعار الصويرة هو الهدم 

والحفر واألتربة واإلصالح؟
املال  تبذير  ســوى  نشاهد  لم 
الساكنة،  دور  هــو  الــعــام ومــا 
في  يــروج  بما  علم  على  هي  هل 

االجتماعات والكواليس؟
لم  بشأنها  املتعاقد  فاألشغال 
التقنية  املواصفات  وفق  تنجز 
مطابقة  ــدم  وعـ عليها،  املتفق 
املنصوص  للمواصفات  األشغال 

عليها في دفتر التحمالت.
عدة  تكلمت  اإلطــار،  هذا  وفي 
ــة وكــذلــك  ــي مــنــابــر رقــمــيــة وورق
املجتمع املدني والساكنة وبعض 
املشرفني  أن  أكــدوا  املتضررين، 
مطالبون  اإلصــالح  عملية  على 
بإعادة  وأيضا  املعنيني،  بإشراك 
ــالح  ــة اإلصــ ــق ــظــر فـــي طــري ــن ال
الشروع  عبر  األولويات  وتحديد 
بالبنايات األكثر تضررا وتهالكا، 
من  تذمره  عن  بعضهم  عبر  كما 
ترقى  ال  التي  اإلصـــالح  طريقة 
إلى تطلعات الساكنة بسبب عدم 
هذه  بانهيار  يهدد  ما  متانتها، 

البنايات من جديد.

الصويرة  مدينة  عرفت  وقــد 
املنازل  لبعض  متتالية  انهيارات 
والدور السكنية باملدينة العتيقة 
يطرح  مــا  ــوات،  ســن ثــالث  منذ 
السؤال حول البرامج املخصصة 
العتيقة  املدينة  تأهيل  إلعـــادة 
لها،  املرصودة  املالية  واألغلفة 
مليون   300 حــوالــي  والبالغة 

درهم، وكذا طرق اإلنجاز.
 2019 سنة  األشــغــال  بــدايــة 
 ..2023 سنة  األشغال  ونهاية 
باملدينة  األشــغــال  تنتهي  متى 
ــل  ــيــقــة الـــصـــويـــرة؟ وه ــعــت ال
جديد  مــن  ــال  األشــغ ستبتدئ 

بداية سنة 2024؟

طاطا

فضيحة دعم هزيل 
في زمن الجائحة

نور الدين هراوي 
   

على  السطو  ظاهرة  تفشي  بعد 
بشكل  ســطــات  بإقليم  املمتلكات 
»حيتان  طــرف  من  ومخيف  رهيب 
األخيرة،  السنوات  خــالل  العقار« 
آخر  الجهات،  بعض  مــع  بتواطئ 
وبــطــرق  املمنهج  الــســطــو  ظــاهــرة 
أثارت  والتي  القانون  على  تحايلية 
موضع  وكانت  عارمة،  موجة غضب 
مؤخرا  حصل  ما  كثيرة،  انتقادات 
اإلســالمــيــة  الــخــيــريــة  بالجمعية 
مافيا  أقـــدمـــت  عــنــدمــا  ــســطــات،  ب
خطيرة تتكون من مهاجرين بالديار 
العقار،  سماسرة  وبعض  األوروبية 
واالحتيال  النصب  في  درايــة  لهم 
ممتلكات  وأهم  بعض  على  بالسطو 
املؤسسة املذكورة باستعمال وثائق 
مزورة على أساس أن بعض الهبات 
والتي  للجمعية  املسلمة  العقارية 
األسر  املالية  مداخيلها  من  تقتات 
التنفيذي  املكتب  بها  ويدبر  املعوزة 
الــغــذائــيــة  الــحــاجــيــات  للجمعية 
وكسوتهم  ــتــام  واألي العجزة  لــدار 

التي  الــخــدمــات  وكـــل  وأفــرشــتــهــم 
العقار  ملافيا  ترجع  يحتاجونها، 
ــى ردهــات  الــتــي وصــلــت مــؤخــرا إل
هذا  فــي  الحسم  أجــل  مــن  املحاكم 

امللف.
وحــســب مــصــادر مــطــلــعــة، فقد 
بسطات،  الــعــقــار  مــافــيــا  ــت  حــاول
تتكون  ــارة  ــم ع عــلــى  ــحــواذ  االســت
واملحالت  الطوابق  من  العديد  من 
بها  تــمــارس  وقيسارية  التجارية 
وتــعــود  والـــحـــرف،  املــهــن  مختلف 
ــدوق املــؤســســة  ــصــن مــداخــيــلــهــا ل

مختلف  بها  تمول  والتي  الخيرية، 
االجتماعية  وخدماتها  أنشطتها 
املستفيدة،  املعوزة  للفئات  املعتمدة 

وذلك باستعمال وثائق مزورة.
وبعدما استفحل أمر مافيا العقار 
ــفــروع  ــتــي أصــبــحــت مــتــعــددة ال ال
واالستحواذ  النصب  فــي  وتنشط 
على ممتلكات وعقارات الغير بطرق 
املحلي  العام  الرأي  ينتظر  تحايلية، 
أن يــدخــل مــشــروع قــانــون األمــالك 
الجماعات  العقارية والتابع ملختلف 
الترابية حيز التنفيذ، بعد املصادقة 

الحكومي،  باملجلس  مؤخرا  عليه 
التشريعية  النصوص  بعض  أن  إذ 
مجملها  في  ترجع  لألمالك  املنظمة 
ــة، وأصــبــحــت  ــاي ــحــم إلـــى عــهــد ال
تعديل  من  سيجعل  مما  متجاوزة، 
هـــذا الــقــانــون لــحــمــايــة األمـــالك 
لحماية  إضافية  ضمانات  العقارية، 

الحقوق املحتملة للغير.
املحكمة  أن  إلى  اإلشــارة  وتجدر 
املختصة في ملفات العقار بسطات، 
ــراد هــذه  ــ ــرا عــلــى أف ــؤخ حــكــمــت م
مالية  وغرامات  بكفاالت  العصابة 
عناصر  أربعة  ضمنهم  من  ثقيلة، 
الخامس  والعنصر  مليونا،   20 بـ 
محامي  ومــتــابــعــة  مــاليــني،   3 بـــ 
مكلف  ســطــات  بــإقــلــيــم  مــشــهــور 
الثقيل  امللف  هذا  يزال  وال  بامللف، 
يزال  وال  القضائية،  املتابعة  قيد 
جمعيات  مــن  السطاتي،  املجتمع 
وقفات  ينظمون  وحقوقية،  مدنية 
املحاكم،  أمام  باستمرار  احتجاجية 
الذين  والتجار  الضحايا  ويؤازرون 
سلفا  العقار  مافيا  عليهم  حكمت 
امللف  هــذا  بقايا  من  وهــم  بــاإلفــراغ 
وتفصيال  جملة  تضامنوا  الــذيــن 
نفس  تضيف  الجمعية،  مكتب  مع 

املصادر.

اعتقال مبحوث عنهم بالتزامن مع عيد الفطر سيدي بنور

عزيز العبريدي
   

بنور،  سيدي  بسرية  امللكي  الــدرك  عناصر  شنت 
بتنسيق مع مراكزها املتواجدة داخل النفوذ الترابي 
وثاني  أول  النطاق  واسعة  تمشيطية  حملة  لإلقليم، 
من  على مجموعة  الجاري،  ماي  و14   13 العيد،  أيام 
والذين  العدالة  من  الفارين  العدلية  السوابق  ذوي 
عدة  فــي  وطنية  بحث  مــذكــرات  حقهم  فــي  ــدرت  ص

مناطق.

أكدت  ما  حسب  العملية،  هذه  أسفرت  وقد 
 6 اعتقال  عــن  ـــ»األســبــوع«،  ل عليمة  مــصــادر 
حقهم  فــي  صـــدرت  أن  سبق  عنهم  مبحوث 
من  مختلفة  مناطق  في  وطنية  بحث  مذكرات 
إقليم  داخــل  مناطق  بعدة  يقطنون  املــغــرب، 
هالل،  بني  عمران،  أوالد  وهــي:  بنور  سيدي 
كما  وبوحمام،  العونات،  أربــعــاء  الزمامرة، 
و15  الحياة،  ماء  مسكر  من  لترا   30 حجز  تم 
لالستهالك  موجهة  املخدرات  من  كيلوغراما 
املــحــرمــات،  لنقل  خــاصــة  ــارة  وســي املــحــلــي، 
ومجموعة من األسلحة البيضاء املستعملة في 

عمليات السرقة والنهب.
النظرية   وتم وضع الجميع تحت الحراسة 

طرف  مــن  التمهيدي  للبحث  إخضاعهم  قصد 
الضابطة القضائية للدرك امللكي بسيدي بنور، قبل 
عرضهم على أنظار وكيل امللك باملحكمة االبتدائية 

بسيدي بنور.
بنور  بسيدي  امللكي  الدرك  سرية  فإن  لإلشارة، 
الحملة  هذه  إنجاح  أجل  من  العيد  يومي  اختارت 
التمشيطية الواسعة، نظرا لقدوم مجموعة من ذوي 
مع  الدينية  املناسبة  هذه  لقضاء  العدلية  السوابق 
تكون  األمنية  الخطة  هذه  جعل  ما  وهو  أسرهم، 
هذه  لنشاط  حد  لوضع  أهدافها،  وتحقق  ناجعة 
املحرمات  في  تتاجر  التي  الخطيرة  العصابات 
السالح  باستعمال  والنهب  السرقة  بأعمال  وتقوم 

األبيض، أو تقوم بسرقة األبقار واملواشي. 

فضيلي عمي
   

توصل بعض أصحاب املقاهي بطاطا 
بقفة دعم ال يتجاوز ثمنها 90 درهما بعد 
الحكومي  القرار  إثر  اإلغــالق  من  شهر 
والقاضي  رمــضــان،  شهر  قبل  املتخذ 
الفضيل  الشهر  طيلة  املقاهي  بإغالق 

بداية من الساعة الثامنة مساء.  
وغصت وسائل التواصل االجتماعي 
املقاهي،  ألصحاب  املقدم  للدعم  بصور 
وهو عبارة عن مواد غذائية لم يتجاوز 
استنكار  أثــار  مما  درهما،   90 ثمنها 
ــتــواصــل  ال مـــواقـــع  رواد  ــة  وســخــري
وحنق  استهجان  أثار  كما  االجتماعي، 

وغضب أصحاب املقاهي.
هذا الدعم  »إن  قائال:  أحدهم  وصرح 
الظلم  ــى  إل ينضاف  واملــهــني  الــهــزيــل 
له بعد شهر من اإلغالق  الذي تعرضنا 
من  أزيــد  بعد  السابق  الهزيل  والدعم 
خالل  الصحي  الحجر  من  أشهر  ثالثة 
بسببه  عانينا  والــذي  املاضية،  السنة 

نحن وأسرنا«. 
وأضاف نفس املتضرر: »احتقار وأي 

احتقار هذا؟«.  



20

كواليس جهوية

الفوضى وغياب النظام 
في المستشفى 

اإلقليمي للجديدة 

األسبوع
 

  

محمد  اإلقليمي  املستشفى  يعيش 
فوضى  الــجــديــدة،  بمدينة  الــخــامــس 
املستعجالت  قسمي  في  مسبوقة  غير 
وطول  النظام  غياب  بسبب  والـــوالدة، 
االستقبال،  باحة  في  املواطنني  انتظار 
يشبه سوقا  ما  إلى  القسم  تحول  حيث 

عشوائيا أو محطة طرقية.
من  يــعــانــون  املــرضــى  مــن  فالكثير 
النظام  وغــيــاب  اإلدارة  تدبير  ســوء 
راحــة  يقلق  الـــذي  الضجيج،  وكــثــرة 
سيارات  دخول  إلى  باإلضافة  النزالء، 
املرتفقني إلى املكان املخصص لسيارات 
األمن  لرجال  تــام  غياب  في  اإلســعــاف 
يجد  كــمــا  املـــرفـــق،  لتنظيم  ــخــاص  ال
في  كبيرة  صعوبة  الــزوار  من  الكثير 
بسبب  الطبية،  الخدمات  إلى  الوصول 
وتداخل  والفوضى  ــادات  اإلرشـ غياب 
العشوائية  ــرة  ــث وك االخــتــصــاصــات 
نفسه  الغريب  يجد  حيث  والفوضى، 
الوصول  أجل  من  حقيقية  معاناة  أمام 
الفحوصات  ــراء  إجـ أو  الطبيب  ــى  إل

الالزمة.
كلف  الذي  االستشفائي  املركز  فهذا 
وتم  مليارا،   40 فاقت  ميزانية  الدولة 
افتتاحه سنة 2013، لكي يكون مؤسسة 
ساكنة  تطلعات  مستوى  فــي  صحية 
يعرف  املستشفى  هذا  واإلقليم،  املدينة 
األخيرة  السنوات  في  كبيرا  تراجعا 
التسيير  وغياب  التدبير  سوء  بسبب 
كثرة  إلى  راجع  وذلك  الناجع،  اإلداري 
املشاكل التي تتطلب مراجعة ومعالجة، 
العمومية،  اإلنارة  توفير  ضرورة  منها 
ووضـــــع حـــد لــفــوضــى الـــســـيـــارات 
املستشفى  باحة  تقتحم  التي  والعربات 

وتــخــلــق الــفــوضــى 
ــج،  ــ ــي ــ ــج ــ ــض ــ وال
ثــــــم مــصــلــحــة 
االســــتــــقــــبــــال 
واملــســتــعــجــالت 
ــاج  ــحــت ــي ت ــ ــت ــ ال

الخدمات  لتسهيل 
أمــــــــام املـــرضـــى 

واملرتفقني.

العدد: 1561 من 20 إلى 26 ماي 2021

الجديدة
بني مالل

الزالت مساجد 
منطقة حمرية بمدينة 

مكناس مغلقة، إما بسبب 
األشغال المتباطئة أو 

بسبب إجراءات الطوارئ 
الصحية، الشيء الذي 
جعل السكان يعبرون 
عن استغرابهم لهذا 
القرار الذي ال يهتم 

لحاجة الناس للمساجد 
قرب مقار سكناهم، 

كما عبروا عن استيائهم 
من صمت مندوبية وزارة 

األوقاف غير المبرر 
لتوضيح األمور للساكنة، 

حول موعد افتتاح مساجد 
حمرية، التي أغلقت منذ 

أشهر، ورغم االنتهاء 
من األشغال في البعض 

منها مثل مسجد طرفاية 
الذي يوجد وسط حمرية، 

إال أن قرار إعادة فتحه 
الزال معلقا إلى أجل غير 

مسمى.

تلــــكس

أرباب المقاهي والمطاعم يهددون بالتصعيد واالحتجاج

أخبارأزمـــــــــــــور

ــي غـــيـــاب  ــ ــاضـ ــ ــرف األســـــبـــــوع املـ عــ
ــد الــوطــنــيــة يف مــديــنــة أزمــــور  ــرائــ اجلــ
ــع »األســـــــبـــــــوع« وبـــاقـــي  ــ ــوزيـ ــ فـــيـــمـــا مت تـ
اجلرائد يف كل أكشاك ومكتبات مدينة 
اجلديدة منذ يوم العيد، وتشكل أزمور 
االستثناء من حيث توزيع الصحف، إذ 
املناسبات، سواء  القراء يف  يحرم منها 
سلوك  يف  وذلــك  الوطنية،  أو  الدينية 
غــامــض وغــريــب ال يــعــرف مــن املــســؤول 
عنه، هل هي شركة التوزيع، أم أصحاب 
األكـــشـــاك واملـــكـــتـــبـــات؟ لـــهـــذا أصــبــحــت 
الــــضــــرورة تــســتــدعــي إيـــجـــاد حـــل لــهــذا 
ــــذي يــحــصــل يف الــكــثــيــر من  الــعــبــث الـ

األحيان.

بــعــض األشـــخـــاص يــســعــون فقط 
لتخريب كل ما هو جميل يف هذه احلياة، 
شيء  لكل  ــاءة  اإلســ هــو  الــوحــيــد  وهمهم 
يتسببون  ــتــي  ال ــرار  ــ األضـ مـــراعـــاة  دون 
التصرفات  هذه  بني  ومن  لآلخرين،  فيها 
مألوفة  أصبحت  مؤملة  مشاهد  املشينة، 
ــور،  ــأزم ب الــربــيــع  أم  وادي  كــورنــيــش  يف 
حــيــث يــعــمــد بــعــض مــنــعــدمــي الــضــمــيــر 
الزاجل  احلمام  واصطياد  االعــتــداء  إلــى 
إلى  العودة  طريق  يف  املدينة  يعبر  عندما 
يكون  ما  وعــادة  منها،  انطلق  التي  املــدن 
هــذا احلــمــام يف ســبــاق ملــســافــات طويلة 
يقوم  حيث  مختصة،  جمعيات  تستعمله 
إلى  وصوله  عند  احلمام  باصطياد  هؤالء 

األواني  باستعمال  وذلك  الكورنيش،  سور 
يلجأ  الذي  العطشان  احلمام  الستقطاب 
دون مراعاة  األواني،  تلك  املاء من  لشرب 

أصحابه واجلمعيات التي تعتني به.

تضاربا  املنتخبة  املجالس  تعيش 
فــيــمــا  والــــــتــــــراشــــــق  االخـــــتـــــصـــــاصـــــات  يف 
وحماية  للعناية  التنسيق  وغــيــاب  بينها، 
املــمــتــلــكــات الــعــامــة واحلـــدائـــق والــســاحــات 
واملـــاعـــب الــريــاضــيــة واإلنـــــارة الــعــمــومــيــة، 
املنفعة  ذات  واملنشآت  الضوئية  واإلشــارات 
املنتخبة  املجالس  هــذه  أن  بحيث  العامة، 
تصرف على هذه املشاريع واملرافق املايير 
ــم، لــكــن بــاملــقــابــل تــعــجــز عــن  ــ ــدراهـ ــ مـــن الـ

حــمــايــتــهــا وإحـــــــداث حـــــراس ملـــراقـــبـــة هــذه 
التي  العمومية، وخاصة احلدائق  املنشآت 

تتعرض للتخريب واإلتاف.

مدينة  يف  الــوطــنــي  ــن  ــ األم الزال 
مقرا  ضيق  سكني  محل  من  يتخذ  أزمــور 
ــة، حــيــث يتم  ــت ــؤق لــلــمــفــوضــيــة بــصــفــة م
أن  العلم  مع  صعبة،  ظروف  يف  االشتغال 
أو  حكومية  مؤسسات  على  تتوفر  املدينة 
ومستغنى  مهجورة  للبلدية  تابعة  بنايات 
بصفة  ــو  ول استغاللها  يجب  ــان  ك عنها، 
مــؤقــتــة حــتــى يــتــم افــتــتــاح املــقــر اجلــديــد 
ــشــرطــة بـــأزمـــور، ومـــن بني  ملــفــوضــيــة ال
القاضي  مبنى  يوجد  املهجورة،  املؤسسات 

امللحقة  احلــســن،  ــوالي  مـ ــشــارع  ب املــقــيــم 
للملحقة  القدمي  واملقر  الثانية،  اإلداريــة 
اإلدارية األولى بحي األمل، باإلضافة إلى 
مبنى امللقحة اإلدارية الثانية بشارع محمد 

اخلامس. 

عقليا  املــخــتــلــن  ظـــاهـــرة  انتشرت 
من مختلف األعمار يف مدينة أزمور خال 
ــيـــرة، وأصــبــحــوا يــجــوبــون كل  الــفــتــرة األخـ
الشوارع واألزقة، ويضايقون املارة ويعتدون 
عــلــيــهــم، ويــشــكــلــون خــطــرا عــلــى األطــفــال 
والــشــيــوخ، ممــا يــســتــدعــي تــدخــل اجلــهــات 
اجتماعية  مــراكــز  إلـــى  لنقلهم  املــســؤولــة 

مختصة.

األسبوع
 

  

املقاهي،  ألربـــاب  الجهوية  الجمعية  خاضت 
للتحسيس  احتجاجية،  ووقفات  نضالية  محطات 
وما  القطاع  يعيشها  التي  املــزريــة  بالوضعية 
يتطلبه من تدخل ألجل رفع الضرر واملعاناة التي 
يعاني منها أرباب املقاهي، بعد اإلغالق اإلجباري 
املنصرم،  رمضان  شهر  خالل  عليهم  فرض  الذي 
وما ترتب عنه من خسائر مادية وديون ومصاريف 

متراكمة.
املقاهي  ألربــاب  الوطنية  الجمعية  واستنكرت 
واملطاعم باملغرب/ فرع بني مالل، تجاهل الحكومة 
تــروم  جــديــة  نية  ألي  إبــدائــهــا  وعـــدم  ملطالبهم 
»كورونا«  جائحة  أثــار  من  تخفف  حلول  إيجاد 
وخوض  بالتصعيد  وهددت  القطاع،  مهنيي  على 
ذلك  وغير  قطاعية  وإضرابات  احتجاجية  وقفات 
في  النظر  حــني  ــى  إل االحتجاجية  األشــكــال  مــن 

وضعيتهم.
مسؤولية  للجمعية،  اإلقليمي  الفرع  ويحمل 
القطاع،  فيها  يتخبط  التي  املــزريــة  الوضعية 
املرحلة  تدبير  قدرتها على  للحكومة، بسبب عدم 

خالل  اإلغــالق  فــرض  لتداعيات  تقديرها  وعــدم 
وأن  خاصة  بديل،  أي  طــرح  دون  رمضان  شهر 
احترازية  تدابير  اتخاذ  تتطلب  الحالية  الظروف 
تخفيف  من  تمكن  موازية  واجتماعية  اقتصادية 
اإلغالق،  نتيجة  املهني  تحته  يرزح  الذي  العبء 

أو تقليص مدة العمل.
ظروفا  املقاهي  أصحاب  من  العديد  ويعيش 

والجبايات  الكرائية  السومة  بسبب  صعبة  مادية 
يضع  مما  الجماعات،  تفرضها  التي  الضريبية 
من  ومعاناة  كبيرة  إكــراهــات  أمــام  منهم  الكثير 
الشيء  واملصاريف،  االلتزامات  هذه  تسديد  أجل 
الحكومة  مطالبني  أصواتهم  يرفعون  الذي جعلهم 
بالوفاء بوعودها وتسوية املشاكل التي عانى وال 

زال يعاني منها القطاع خالل الجائحة.

 األسبوع
 

  

الجهات  قيام  البيضاويون  ينتظر 
انطالقة  بإعطاء  واملسؤولة،  املنتخبة 
العمومية،  املراحيض  من  االستفادة 
املجلس،  من  طائلة  ميزانية  كلفت  التي 
مجهولة،  ألسباب  مغلقة  الزالت  والتي 
مــمــا خــلــق احــتــقــانــا لـــدى املــواطــنــني 
واملواطنات، الذين عبروا عن استيائهم 

توجد  أصبحت  الــتــي  الوضعية  مــن 
عليها هذه املرافق الحيوية.

ــتــي تم  فــاملــراحــيــض الــعــمــومــيــة ال
وساحة  ماريشال  ساحة  في  تشييدها 
الراشدي، تعرف انتشارا كبيرا لألزبال 
وهو  كريهة،  روائح  وانبعاث  بجنباتها 
الناس،  استياء  يثير  الذي أصبح  األمر 
هذه  افتتاح  ألجل  إرادة  غياب  ظل  في 
وأصبحت  املاليني،  كلفت  التي  املرافق 
الذين  بعض  قبل  من  للتخريب  عرضة 
البيولوجية  حاجتهم  لقضاء  يلجئون 

بجانبها.
عن  املواطنني  من  العديد  ويتساءل 

مراحيض  وتشييد  بناء  من  الجدوى 
دون  العمومية  امليزانية  من  عمومية 
البيضاوية،  الساكنة  منها  تستفيد  أن 
التي هي في حاجة ماسة للعشرات من 
املراحيض بشكل مستعجل، خاصة وأن 
العالم،  في  الحضرية  ــدن  امل تصنيف 
أو  معارض  استضافة  على  وحصولها 
وجود  بضرورة  رهني  دولية،  مؤتمرات 
تعد  التي  العمومية،  املراحيض  وتوفر 

أيضا فضاءات مهمة لجلب السياح.
الحضرية  املــجــالــس  ــن  م فالكثير 
بتوفير  مهتمة  غير  املغربية  املــدن  في 
املراحيض العمومية، التي أصبحت من 
املرافق الضرورية والتي يجب أن تكون 
العمومية،  والــحــدائــق  الساحات  فــي 
الدول  مثل  الرئيسية  الشوارع  وقــرب 
ــن الــخــدمــات  املــتــقــدمــة، حــيــث تــعــد م
األساسية مثل النقل والنظافة واإلنارة.

العمومية  املراحيض  مشروع  وخلق 
بمدينة الدار البيضاء الكثير من النقاش 
لشركة  املشروع  تفويت  بعد  والجدل، 
التنمية املحلية سنة 2018، التي طلبت 
إنشاء 100 مرحاض عمومي، بمبلغ 50 
الذي  الواحد،  للمرحاض  مليون سنتيم 
العاصمة  سكان  وغضب  استياء  أثــار 

االقتصادية.

الدار البيضاء البيضاويون يطالبون بفتح المراحيض 
الماليــين  التي كلفــت 

أيت الطالب



تارودانت

تارودانت تغرق 
في النفايات 

األسبوع

انتشار  مــن  تــارودانــت  مدينة  ســكــان  يعاني 
االنتشار  وكــذا  مكان،  كل  في  والنفايات  األزبــال 
الغياب  للكالب الضالة ليال ونهارا، في ظل  املهول 
الهامشية  األزقة  للنظافة على مستوى بعض  التام 

وبجانب بعض املؤسسات التعليمية.
ليال  األنــوف  تزكم  التي  الروائح  انتشرت  فقد 
وكلها  وهناك،  هنا  النفايات  حرق  عملية  بسبب 
جعل  مما  املواطن،  ضحيتها  يقع  ترقيعية  حلول 
امتعاضهم  عن  يعبرون  التجار  وبعض  السكان 
الرمي  للنفايات وظهور نقاط  الواسع  من االنتشار 
حول  الذي  الشيء  األحياء،  بعض  في  العشوائية 
بحدوث  تنذر  عمومية  مطارح  إلى  املدارس  جنبات 

كارثة بيئية وصحية خطيرة.
االتهامات،  الجماعي  املجلس  أعضاء  ويتبادل 
السكان  بسلوكات  وينددون  الظاهرة،  هذه  بسبب 
فئة  تلجأ  لدى بعضهم، حيث  للوعي  تام  في غياب 
بينما  أماكن عشوائية،  في  القمامة  رمي  إلى  منهم 
يحمل السكان املسؤولية للمجالس، بسبب انتشار 
التي  املدينة  أحياء  بعض  في  والنفايات  األوساخ 

تعاني التهميش.
تضارب  ظل  وفي  القاتم،  الوضع  هذا  وبسبب 
اآلراء وغياب حلول ردعية، أصبح من الالزم القيام 
طرف  من  للساكنة  وتحسيسية  توعوية  بحمالت 
في  تساهم  أن  يمكن  املــدنــي،  املجتمع  جمعيات 
معالجة الظاهرة، وخاصة مع اقتراب فصل الصيف 
للفيروسات،  الناقلة  الحشرات  انتشار  يعرف  الذي 

وأيضا انتشار الكالب الضالة والجرذان.
ملعالجة  املنتخبة  الجهات  تدخل  انتظار  وفي 
يومية،  معاناة  تعيش  الساكنة  تظل  املشاكل،  هذه 
الضرر  لرفع  التدخل  بــضــرورة  املطالب  وتـــزداد 
املدينة،  تعرفها  التي  النفايات  لفوضى  ووضع حد 
حاويات  عــدد  ــادة  وزي الجهود  تكثيف  عبر  وذلــك 
األزبال، ودوريات شاحنات النظافة بهدف التخفيف 

من معاناة السكان.
عدة  من  مقلقا  وضعا  تعيش  تارودانت  فمدينة 
نواحي، بسبب تعثر مسار التنمية، وغياب مشاريع 
وذلك  باملدينة،  اإلقالع  على  قادرة  محلية  وبرامج 
راجع للتسيير الفاشل واإلنجازات التي ال تنعكس 
على أرض الواقع، وتبقى انتظارات الساكنة كبيرة 

ومؤجلة إلى حني االنتخابات املحلية املقبلة.
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كواليس جهوية

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

بركان تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني 

تطورات قضية »العرجة« في اجتماع مع والي جهة الشرق 
سليمان  أوالد  الساللية  الجماعة  رحبت 
بفكيك، بمخرجات اللقاء الذي جمع أعضاءها 
واملدير  الجامعي،  معاذ  الشرق،  جهة  بوالي 

الجهوي للفالحة محمد بوسفول.
ووفق بيان ألعضاء الجماعة، فإنهم حضروا 
عامل  الشرق  جهة  والــي  إليه  دعــا  الجتماع 
عمالة وجدة أنكاد، من أجل استكمال سلسلة 
املحلية  السلطات  مع  التشاورية  اللقاءات 
»العرجة«، كما  مــوضــوع  حــول  واإلقليمية 
وباشا  فكيك،   - بوعرفة  إقليم  عامل  حضره 
ــوزارة  ل الجهوي  املدير  ــذا  وك فكيك،  مدينة 
القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة 
واملياه والغابات، إضافة إلى رؤساء املصالح 

الخارجية للوزارات ذات الصلة واالختصاص 
باملوضوع.

بكلمة  اللقاء  هــذا  الجهة  ــي  وال واستهل 
مــؤكــدا على  املــوضــوع،  فيها جــوانــب  شــرح 
امللك  يوليه  الذي  الكبير  واالهتمام  »العطف 
أصدر  والــذي  القضية،  لهذه  السادس  محمد 
املناسبة  اإلجــراءات  جميع  التخاذ  تعليماته 
واالستثنائية للتخفيف من معاناة املتضررين 
ليقدم  الصادقة«،  وطنيتهم  على  لهم  إنصافا 
على إثره املدير الجهوي للفالحة عرضا شامال 
نقطتني  فــي  تلخصت  الــدعــم،  صيغ  ملقترح 
استصالح  ــه:  ذات املصدر  حسب  أساسيتني 
إنشاء  قصد  »العرجة«  من  تبقى  مما  أراضي 

الحقوق  ذوي  لفائدة  مندمج  فالحي  مشروع 
سليمان،  أوالد  لقصر  الساللية  الجماعة  من 
)وليس تعويضا(،  وكذا مساعدة ودعم مادي 
الفردية،  الضيعات  مستغلي  من  للمتضررين 

بعد أخذ رأيهم في املوضوع.
وشدد أعضاء الجماعة الساللية، في ختام 
 ،2021 ماي   12 األربعاء  يوم  الصادر  بيانهم 
الجهوية،  السلطات  ملقترحات  تثمينهم  على 
الجهة،  ــي  ــوال ل الــجــزيــل  الــشــكــر  مــوجــهــني 
وللمدير  واملحلية،  اإلقليمية  وللسلطات 
قريب  من  ساهم  من  ولكل  للفالحة،  الجهوي 
أو من بعيد في التخفيف من أثار أزمة العرجة 

على الفالحني. 

الشباب  من  مجموعة  نظم 
ــركــان  ــني بــمــديــنــة ب ــصــل وامل
وقفة  املاضية،  الجمعة  يــوم 
ــا مع  ــة تــضــامــن احــتــجــاجــي
رغــم  الفلسطيني،  الــشــعــب 
العمومية  السلطات  محاوالت 

منع هذه الوقفة.
ــخــطــوة  وجــــــاءت هــــذه ال
ــن ســاكــنــة  ــة مـ ــجــاجــي االحــت
بركان، للتعبير عن رفضهم ملا 
املحتلة،  فلسطني  بدولة  يقع 
التي  باملجزرة  كذلك  وللتنديد 

طرف  من  غــزة  بقطاع  وقعت 
الصهيوني،  االحــتــالل  قــوات 
الذي يشن حاليا حربا شرسة 

على الشعب الفلسطيني.
شعارات  املحتجون  ورفــع 
ــع لــلــشــعــب  ــقـ ــن مــــا يـ ــ ــدي ــ ت
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مــحــمــلــني 
للحكام  الكاملة  املسؤولية 
العرب الذين ال يحركون ساكنا 
املرتكبة  املــجــزرة  ــذه  ه إزاء 
الفلسطيني  الشعب  حق  في 

البريء، وفق تعبيرهم.

طلبة جماعة بوغافر يعتصمون 
أمام عمالة الناظور

التخصصات  املتعددة  الكلية  طلبة  من  مجموعة  نظم 
بسلوان، املنحدرين من جماعة بني بوغافر الساحلية، أمام 
أسموه  ما  ضد  جزئيا  اعتصاما  الناظور،  إقليم  عمالة  مقر 
تعنت نائب رئيس جماعتهم والبرملاني عن اإلقليم، واملتمثل 
الخاص بهم دون أسباب وجيهة، ملدة تزيد  النقل  في وقف 

عن ثالثة أسابيع.
وشهد الشكل االحتجاجي تنزيال أمنيا حال دون وصول الطلبة 
االحتجاج  احتواء  تم  بحيث  الناظور،  إقليم  عمالة  مقر  باب  إلى 

الطالبي بسالسل بشرية أمنية مكونة من مختلف األجهزة.
إيصال  بغية  اعتصامهم،  نفذوا  أنهم  إلى  الطلبة  وأشار 
رسالتهم للمسؤول األول باإلقليم، عامل عمالة الناظور، من 
فيها منتخب بجماعتهم، في  إيجاد حل ملشكلة تسبب  أجل 
في  املتمثل  املنتخبني  لدور  الحائط  بعرض  واضح  ضرب 

خدمة املواطنني والصالح العام.
وفي السياق نفسه، سبق أن نظم طلبة بني بوغافر، يوم 
بني  ازغنغان،  بطلبة  مؤازرين  املنصرم،  أبريل   4 الخميس 
شيكر، وفرخانة، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الناظور، 
الجامعي،  النقل  لحافلة  ــالزم  ال الدعم  بتوفير  للمطالبة 
الجماعة،  لرئيس  األول  النائب  أبــرشــان،  محمد  متهمني 

بحرمان جمعيتهم من الدعم العمومي.
ورفـع الطلبة املحتجون شعارات غاضبة منددين بالواقع 
الدعم  توفير  عدم  نتيجة  يعانون تحت وطأته،  الذي  املزري 
الدراسية  ما يهدد مسيرتهم  الجامعي،  النقل  لحافلة  الالزم 
توفر  عدم  ظل  في  الدراسي  مستقبلهم  على  سلبا  وينعكس 
التخصصات  املتعددة  الكلية  إلى  للتنقل  املناسبة  الظروف 
بسلوان، كما نددوا بما وصفوه بـ»املمارسات الشاذة والغريبة 
استعمال  في  واملجسدة  أبــرشــان،  محمد  يمارسها  التي 
املرافق  من  بمجموعة  التالعب  خــالل  من  وذلــك  السلطة، 
العمومية العائدة مللك الجماعة والتي من أهمها مرفق النقل 
إال تعنتا وطغيانا«، يضيف املحتجون.  الجامعي، ال لشيء 

سكان سال يبحثون عن العمدة المعتصم ويتساءلون:
أيــن المشــاريع التنمــوية ؟

سال

األسبوع

تعيش مدينة سال تهميشا كبيرا منذ تولي العمدة 
حيث  الحضرية،  الجماعة  رئاسة  املعتصم،  جامع 
وعدت  التي  والتأهيلية  التنموية  املشاريع  تغيب 
الساكنة في حال تولت مسؤولية  األغلبية  بها فرق 

الثانية  العدوة  الزالت  إذ  املدينة،  مجلس  تدبير 
للعاصمة الرباط على حالها وكأنها بادية في 

قالب مدينة، تعاني العديد من املشاكل على 
صعيد البنيات التحتية واملرافق الحيوية، 
في  الثقافية،  واملــراكــز  الشباب  دور  من 
املكتب  ألعضاء  برنامج  ألي  تــام  غياب 

ــي،  ــحــال ــي ال ــاع ــجــم ال
ــوض بــوضــع  ــه ــن ــل ل

املدينة التي تتخبط 
فــــــي اإلجــــــــــرام 
والتسول واألزبال 

في كل مكان.
ــد  ــديـ ــعـ ــالـ فـ

ــاء  ــن األحــي م

كثيرة  مشاكل  في  تتخبط  سال  بمدينة  الشعبية 
سواء داخل األزقة التي تنتشر فيها الحفر واألزبال 
أصبحت  بها  املحيطة  الشوارع  بينما  واألتــربــة، 
أو  إصالح  ألي  لم تخضع  لكونها  مزرية،  حالة  في 
»تزفيت« منذ سنوات، منها الشوارع املتواجدة في 
االنبعاث،  حي  املفضل،  الشيخ  حي  الحمرا،  الدار 
الحي اإلضافي، وحي الرحمة، حيث يركز مسؤولو 
من  القريبة  الرئيسية  الشوارع  على  فقط  الجماعة 
واملقاطعات،  فقط،  ــة  اإلداري املقرات  ومن  العمالة 
بينما يتم إقصاء الشوارع التي تتواجد داخل 
في  إدراجــهــا  وعــدم  الشعبية،  األحــيــاء 

أجندتها.
ويتساءل السكان عن السياسة التي 
الغائبون  الجماعة،  مسؤولو  ينهجها 
وخاصة  الناس،  مشاكل  عن  كليا 
ــذي أصــبــح  ــ ــة، ال ــن ــدي ــدة امل ــم ع
وقضايا  بــشــؤون  فقط  مهتما 
ــة، ونــســي  ــوم ــك ــح وبـــرامـــج ال
سال  ساكنة  وحاجيات  شــؤون 
يصلح  لكي  انتخبته  الــتــي 
التي  واملشاكل  االختالالت 
املــديــنــة،  فيها  تتخبط 
ــوء تــدبــيــر  ــ بــســبــب س

الذين  الــســابــقــني،  ــاء  ــرؤس ال عهد  ــالل  خ املجلس 
اهتموا فقط بإنجاز مشاريعهم الخاصة من شركات 

وضيعات دواجن.
تام  غياب  هو  السالوي،  املواطن  لدى  فاملالحظ 
للمنتخبني واملستشارين املقربني من املعتصم، الذين 
ال يعرفهم سكان األحياء الشعبية، إال فئة قليلة منهم 
االجتماعي  التواصل  مواقع  في  فقط  تنشط  التي 
التي  املحتشمة  املنجزات  لبعض  الترويج  ألجــل 
يقومون بها في معاقلهم االنتخابية أو في املقاطعات 
التابعة لهم، بينما منتخبون آخرون اختفوا كليا من 
األحياء التي منحتهم أصواتها، وقرروا االنتقال إلى 
ظروفهم  تحسنت  بعدما  راقية  بأحياء  شقق سكنية 

االجتماعية واملادية.
خارج  تعيش  سال  ومدينة  السنني  عشرات  منذ 
التنمية رغم امليزانيات الضخمة والبرامج التأهيلية 
أي  تــرى  ال  الساكنة  أن  إال  لها،  الترويج  تم  التي 
األحياء  قرب  خاصة  الواقع،  أرض  على  منجزات 
دائرة  املناطق خارج  إذ تظل هذه  فيها،  تقطن  التي 
ينتظرون  الذين  املدينة،  مجلس  مسؤولي  اهتمام 
قرب موعد االنتخابات للنزول إلى األحياء بحثا عن 
في  البحث  عليهم  يفرض  الواجب  بينما  األصوات، 
التي  واملشاكل  األحياء  فيها  تتخبط  التي  املشاكل 

يعاني منها السكان خالل جائحة »كورونا«. المعتصم

األسبوع

األغلبية  من  وأعضاء  املعارضة  لدى  غضب  يسود 
أكادير  لعمالة  التابعة  تغازوت،  جماعة  مجلس  في 
أشغال  املستشارين  من  عــدد  قاطع  حيث  إداوتــنــان، 
دواويــر  عــدة  برمجة  عــدم  بسبب  متتاليتني،  دورتــني 
الدواوير  كباقي  االستفادة  في  املــذكــورة  بالجماعة 
األخرى من الربط املنزلي بشبكة املاء الصالح للشرب.

إقصاء عدة  الغاضبني على  املجلس  أعضاء  واحتج 
دواوير من حقهم في املاء الشروب، بعدما قامت الجماعة 

املستفيدة  الــدواويــر  بأسماء  الئحة  بوضع  القروية 
الشيء  ماسة،  سوس  جهة  مجلس  لدى  البرنامج  من 
املشروع،  من  االستفادة  من  ــر  دواوي عدة  حرم  الــذي 
الضيقة  السياسية  بالحسابات  مرتبطة  تظل  ألسباب 
املحرومة،  الدواوير  بني  ومن  االنتخابية،  والصراعات 
أيت الرامي، أيت أحماد، أيت بوعود، تشديرت، إخوزا، 

اشرينب، تاكويت، أيت داود، تمرسيتني، وأوسكرمت.
ويتساءل الناس عن سبب إقصاء هذه الدواوير من 
تقع  أنها  رغم  للشرب،  الصالح  باملاء  التزود  مشروع 
املستفيدة  املناطق  الذي سيزود  املائي  الصهريج  قرب 
بالربط املنزلي، مما يطرح عدة عالمات استفهام حول 
هذا اإلقصاء املمنهج في حق املئات من األسر، خاصة 
الوطني  املكتب  بتزويد  قامت  التي  هي  الجماعة  وأن 

بأسماء الدواوير املبرمجة في املشروع.

وحملت املعارضة وبعض مستشاري األغلبية، منهم 
اإلقصاء،  هذا  في  الكاملة  املسؤولية  للرئيس،  نائبان 
بسبب  لتغازوت،  الجماعي  للمجلس  املسير  للمكتب 
البرنامج  من  املحرومة  الــدواويــر  أسماء  إدراج  عدم 
للشرب،  الصالح  املاء  بشبكة  املنزلي  بالربط  املتعلق 
في  حقها  مــن  نسمة   2500 مــن  أزيـــد  سيحرم  مما 

االستفادة من هذه املادة الحيوية. 
للماء  املنزلي  الربط  برنامج  على  املصادقة  وتمت 
الصالح للشرب وبناء صهريج كبير لتوزيع املاء، من قبل 
بحيث  والجهوية،  واإلقليمية  املحلية  املنتخبة  املجالس 
سنتيم،  مليون  ثالثني  بحصة  اإلقليمي  املجلس  سيساهم 
الصهريج  لبناء  مليون سنتيم   100 بـ  القروية  والجماعة 
املائي، بينما سيتحمل املجلس الجهوي تمويل كل تكاليف 

عمليات الربط املنزلي التي أسندت لشركة خاصة.

انقسام في مجلس تغازوت بعد حرمان عدة دواوير من الماء الشروبأكادير
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المنبر الحر
العدد: 1561 من 20 إلى 26 ماي 2021

الحروب الدموية بين المسلمين سبب احتالل القدس
ليس ثمة قضية معاصرة من قضايا الشعوب 
من  أشد ظلما وقساوة  املستعمرة واملضطهدة 
بني  صراع  مجرد  ليست  فهي  فلسطني،  قضية 
وأقلية  مظلومة  أكثرية  بني  أو  والباطل  الحق 
ظاملة، بل هي صراع ذي خصوصية استثنائية، 
صهيونية  حركة  ضد  صراع  طابع  حملت  فقد 
لتطرد  العالم  أنحاء  شتى  من  جــاءت  عاملية 
شعبا أصيال من أرضه وتقتل ما تبقى من هذا 
ليحل  رؤوسهم  على  بيوتهم  وتدمر  الشعب، 
محلهم صهاينة غرباء على األرض الفلسطينية 
للقاعدة  تطبيقا  الفلسطينيني  وجود  يرفضون 
»أنا  تقول:  والتي  بيغن  مناحيم  التي وضعها 

أقتل فلسطيني إذن أنا موجود«.
فمنذ املؤتمر الصهيوني السادس عام 1903 
وتأييده  قبوله  عــن  هــرتــزل  تــيــودور  وإعـــالن 
القتراح بريطانيا بإقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطني، منذ ذلك التاريخ والشعب الفلسطيني 
والتشرد،  والتقتيل  اإلبــادة  أنــواع  كل  يواجه 
من  حتى  والخيانة  والدسائس  واملــؤامــرات 
 1948 العرب أنفسهم، ومنذ نكبة فلسطني عام 
مدن  في مختلف  رهيبة  رافقها من مجازر  وما 
ياسني«  »دير  مذبحة  أشهرها  فلسطني،  وقرى 
العصابات  بها  قــامــت   ،1948 أبــريــل   9 فــي 
 250 ذبح  عن  وأسفرت  الصهيونية  اإلرهابية 
والنساء  ــال  األطــف مــن  معظمهم  فلسطينيا 
الفلسطينيني  الــســكــان  لــتــرويــع  والــشــيــوخ، 
ــى الــهــجــرة خـــارج بــالدهــم وتــرك  ودفــعــهــم إل
بيوتهم، وبالفعل كانت هذه حرب تطهير عرقي 
الكبير في هروب السكان العرب  كان لها األثر 
من فلسطني، ومن األمور الخطيرة التي حدثت 
التي  الخبيثة  الخطة  هي  العربية،  الدول  في 
رسمها جهاز املخابرات اإلسرائيلي »املوساد«، 
األحـــداث والقالقل  عــن  املــســؤول  ــان  ك الـــذي 
إلى  املنتمني  اليهود  واضطهاد  واالضطرابات 
شمال  دول  ومنها  العربية  الــدول  مــن  كثير 
الهجرة  إلى  ودفعهم  ترهيبهم،  قصد  إفريقيا، 
لتعمير فلسطني، ليحلوا محل املواطنني العرب 
يسمى  ما  وهــذا  املهجرين،  األرض  أصحاب 
قام  »املــوســاد«  أن  كما  املعاكسة«،  »الهجرة 
اليهود  اضطهاد  طريق  عن  شيطانية  بأعمال 
تنتبه  ولم  الهدف،  لنفس  أوروبــا  في  املقيمني 

الدول العربية إلى هذه الخطة الصهيونية.
البالد  في  والعلماء  واملثقفني  املفكرين  إن 
تاريخ  أن  يعلمون  اليهود،  ومنهم  األوروبية، 
مليء  دمـــوي  ــخ  ــاري ت هــو  املسلمني  ــرب  ــع ال
الحكم  على  والصراعات  املأساوية  باألحداث 

وحب النساء والثروة واملال 
والفساد  املجون  وانتشار 
والعبث  واللهو  والخالعة 
ــان هــذا  ــ ــب الـــــذات، وك وحـ
ــحــراف  هــو الــســبــب فــي ان
ــس،  ــدلـ ــي األنـ ــمــني فـ املــســل
الضعف  وجــودهــم  فاعترى 
وخف  الــفــن  بهم  وعصفت 
ــي عــنــدهــم،  ــن ــدي الـــــوازع ال
بعض  عن  بالتخلي  فبدأوا 
األخـــالق والــتــأثــر بــأخــالق 
وعلى  عنهم  غريبة  وعــادات 
جعل  الذي  األمر  مجتمعهم، 

االضمحالل  في  تأخذ  اإلسالمية  شخصيتهم 
يسري فيها الضعف.

الحروب  التاريخ اإلسالمي سلسلة من  شهد 
ومعارك  املسلمني  بني  فيما  واالقتتال  الدامية 
في  هــذا  يومنا  إلــى  مستمرة  زالــت  ال  طاحنة 
الدول  من  وغيرها  واليمن،  وسوريا  العراق 
جسدية  وتــصــفــيــات  اإلســالمــيــة،  الــعــربــيــة 
من  ذلــك  يرافق  ومــا  السياسيني  للمعارضني 
نهب لثروات الشعوب والسرقة وتبذير األموال 

في بناء القصور والبذخ والترف واللهو...  
وقتل  مسلمني،  أيــدي  على  عثمان  قتل  لقد 

ثم  مسلمني،  أيــدي  على  علي 
قتل الحسني وقطع رأسه على 
الحسن  وقــتــل  مسلمني،  ــد  ي
مسموما مغدورا بيد مسلمني، 
املبشرين  ــن  م ــان  ــن اث ــتــل  وق
على  والزبير(  )طلحة  بالجنة 
معركة  فـــي  مــســلــمــني  ــدي  ــ أي
في  وعائشة  علي  طرفها  كان 
موقعة »الجمل«، قتل مسلمون 
معركة  فــي  مسلمني  يــد  على 
في  ومعاوية  علي  طرفها  كان 
»صفني«، قتل مسلمون  موقعة 
ــد مــســلــمــني فـــي مــعــركــة  ــي ب
موقعة  معركة  في  وأتباعه  علي  طرفها  كــان 
في  مسلمني  يد  على  مسلمون  قتل  »نهروان«، 
فيها  وذبح  ويزيد  الحسني  طرفها  كان  معركة 
73 من عائلة رسول هلل بيد مسلمني في معركة 
األمويني  حكم  على  املدينة  أهل  ثورة  »إخماد« 
من  شخص   700 وقتل  الحسني،  ملقتل  غضبا 
12 ألفا من قوات  املهاجرين واألنصار على يد 
الجيش األموي املسلم في معركة »الحرة« التي 
ولم  عقبة،  بن  مسلم  فيها  األمويني  جيش  قاد 
الكفار على اإلساءة للمسجد  يتجرأ اليهود أو 
النبوي، لكن فعلها قائد جيش يزيد بن معاوية 

إسطبل  إلى  ليال  لثالث  املسجد  حول  عندما 
للحمير والخيول فتبولوا فيه، في خالفة هشام 
العابدين  زين  بن  زيد  يقتل  لم  امللك،  عبد  بن 
على  عاريا  صلبوه  بل  فحسب،  الحسني  بن 
والتاريخ  أحرقوه  ثم  أيام  ألربعة  دمشق  باب 
بني  فيما  واملؤامرات  بالقتل  حافل  اإلسالمي 

العرب املسلمني.
العربية  الدول  في  هذا  يومنا  إلى  وتستمر 
ــؤامــرات  اإلســالمــيــة الــحــروب واالقــتــتــال وامل
ونشوب  الشعوب،  ثروات  ونهب  والدسائس، 
بني  فيما  الــحــدود  وإغـــالق  إقليمية  نــزاعــات 
فيه  نشاهد  الــذي  الوقت  في  العربية  ــدول  ال
الدول األوروبية، التي ليست إسالمية، موحدة 
التي ال  27 دولة في كل املجاالت، وأمريكا  في 
وال  والية،   50 في  باإلسالم، موحدة  لها  عالقة 
تقدم الحكومات في هذه الدول على أي خطوة 
واستشارة  استفتاء  بعد  إال  سياسي  عمل  أو 
أرادت  عندما  بريطانيا  فعلت  كما  شعوبها 
ــي، في حني أن  االتــحــاد األوروبـ الــخــروج من 
لرأي  اهتمام  أي  يعيرون  ال  العرب  الحكام 

شعوبهم.
إن تاريخ ميالد الواليات املتحدة األمريكية ال 
يتعدى 3 قرون ونصف، في حني أن تاريخ ميالد 
األمة اإلسالمية فاق الـ 14 قرنا، وعدد املسلمني 
مليار و500 مليون مسلم، وعدد سكان الوطن 
نسمة،  مليون   400 الـ  من  يقرب  ما  العربي 
فقط،  نسمة  ماليني   8 اليهود  عدد  أن  في حني 
في  ومتفقون  متحدون  الغلبة  فهم  ذلك،  ورغم 

كل شيء.
ملؤامرة  كان حكماء صهيون يخططون  هكذا 
بأن  فهمهم  أســاس  على  فلسطني  اغتصاب 
فيما  دمــوي  تــاريــخ  املسلمني  الــعــرب  تــاريــخ 
على  والدليل  متقاتلون،  متفرقون  وهم  بينهم، 
ذلك، ما نراه اليوم من تشتيت وتفرقة وحروب 
تحرير  يمكن  فكيف  العربية،  الدول  بني  دموية 
من  فمنهم  الحالة؟  هذه  على  والعرب  القدس 
يتعامل  من  ومنهم  علنا  التطبيع  اتفاقية  أبرم 

مع إسرائيل في الخفاء.   
كانت جولدا مائير )رئيسة وزراء إسرائيل بني 
سنة 1969 و1974( تدرك جيدا أن العرب متفرقني 
سنة  فقالت  شــيء،  فعل  على  يقدرون  ال  مشتتني 
1967: ))عندما أحرقت القدس لم أنم طوال الليل، 
إسرائيل  إلى  سينزحون  العرب  أن  أعتقد  كنت 
وفي  البحر،  في  لرمينا  الخليج  إلى  املحيط  من 
الصباح لم يقع أي شيء، فتأكدت حينئذ أن العرب 

نائمون ال يستطيعون فعل شيء((.

من أوقد النار؟ ومن استفاد 
مـن الجـريمة ؟

الساحلي عبد الحق

إن املستفيد األكبر من الربيع العربي، هو الذي استطاع 
فرضت،  التي  باللغة  املكونة  األدمغة  من  عجزه  يغطي  أن 
كلغة املال واألعمال والتجارة العاملية »اإلنجليزية« والذي 
من  منقذها  أنه  متظاهرا  السوري  الشعب  زبدة  استقبل 
دون  إال خطة الستقطابها  ليس  الحقيقة  في  الهالك، وهو 

أن يساهم في تكوينها.
في نظري، الدهاء األملاني بدأت تظهر مالمحه، وما هي إال 
بضعة أيام حتى يبسط سيطرته على العالم من جديد، وهذه 

املرة ليس بقوة النيران ولكن بقوة أنوار العقل، وهلل أعلم.
اللهم احفظنا من هدوء املياه الراكدة والبراكني النائمة، 
ألن الغول األملاني الذي عبر عن أنانيته منذ القدم، يريد أن 
يسترجع قوته باستغالل سذاجة القوى التي تظن نفسها 

هي العظمى.
إلى  الوصول  أجــل  من  يخططون  األملــان  أن  أظــن  إنــي 
الثروات مستبدلني القوة املكلفة باستدراج أجود األدمغة 

بأبخس سعر.
األلــغــاز  جــل  فكت  الــتــي  البوليسية  الــقــاعــدة  وتبقى 
املوقف،  سيدة  هي  الجريمة؟  من  املستفيد  من  والجرائم، 

وفي القريب ستصبح موضوع الساعة.
فهل فطنا لوحدنا بخطط أملانيا الجهنمية، أم أن هناك 

من ساعد على فتح أعني الساهرين على أمننا ؟
هذا ما أظنه وهلل أعلم.

ترتــــعــش إســرائــيل 
صدقتها  حماقة  إنها  بل  غلطة،  مجرد  تكن  لم 
فأصابت مخها بجلطة، تباهت قبل وقوعها محطة 
بني  مهدد  وكيانها  إال  تستيقظ  ولم  محطة،  بعد 
من  استبداد  قصة  وغطرستها  واللحظة،  اللحظة 
أصبح مصدرها في أسوإ ورطة، يستنجد أوروبا 
لبؤة  فقط  أيــام  قبل  كانت  من  لحماية  الوقوف 
أمس  في  الثقة  وهيهات  قطة،  مجرد  فأصبحت 
تفرعنت فيه من اتخذت الدنيا مالذ بّطة، ال تدري 
متى  مالكها  لها  يابسة  تحتها  فيه  السابحة  أن 
بالحق  موزعة  به  املشبهة  ليعيد  التقط،  لها  ثار 
والقانون بني سالف مراحل التيه املستحق بعدما 
جبني  على  باملدون  موسى  النبي  عليها  غضب 

الزمان إلى يوم ستار الفناء على الوجود هبط.
عني  قــرة  القدير،  العلي  مــن  مــبــارك  األقــصــى 
عبر  الشمس  مقامهم  على  طلعت  مهما  املسلمني 
القيوم  الحي  لطاعة  عبادة  مكان  العالم،  أمصار 
لن  برواده  األذى  ألحق  من  واإلكرام،  الجالل  ذي 
اآلخرة، مسجد  قبل  الدنيا  في  العقاب  ينجى من 
في قدس عاصمة فلسطني بكل أحيائها أحب من 
إسرائيل  أصاب  ما  والدليل  كره،  من  وكره  أحب 
لقطع  املـــرة،  هــذه  ستمتد  مشاكل  مــن  املحتلة 
الفلسطينية  األمة  على  وعدوانها  استفزازاتها 
إلى  غزة  من  املسافرة  الصواريخ  وما  الشريفة، 
تجاوزها  بعد  األرض  تلك  في  الجنوب  أقصى 
تل أبيب سوى بداية ملا سيأتي بعدها )وقريبا( 
من جنوب لبنان، وبعدها من إيران، وبعدها من 
طاملا  عربية  دوال  وآخرها  املسلمة،  آسيا  دول 

اإلسالم  أن  إسرائيل  لتري  الساعة  مثل  تمنت 
فوق الظلم والقهر وقتل النفوس البريئة بغير 
العدوان  وليس  والسالم  التسامح  دين  حق، 
الضعفاء  حقوق  على  واالستيالء  والقسوة 
على  صبر  الــذي  اإلســالم  والنار،  الغدر  بقوة 
فلسطني  أن  ليفهموا  يكفي،  بما  اإلسرائيليني 
معها،  الــوقــوف  يقضي  ــواجــب  وال حــق  على 
فلن  التطبيع،  طمع  ولتؤجل  سيكون،  وهكذا 
تجد من املطبِّعة معها إال ما يوقفها عند حدها، 
ذبح  ــة  رؤي حد  بها  يصل  ال  التطبيع  دام  ما 
وتضع  الفلسطينيني  ونساء  ألطفال  إسرائيل 

ضمائرها في ثالجة.
قدره  عرف  يقينا  األنظار،  عن  توارى  عباس 
من  خطواته  في  يتحكم  من  قرر  حيث  وجلس 
قرر، ممن لم يجد عن طاعته أي مفر، لكن مقاومة 
ليتحدث  التاريخ  تاركة  تهتم،  لن  العزة  غزة 
عنها مادام سكان الضفة خرجوا في مظاهرات 
لها أكثر من معنى، واحدة منها أرغمت نتنياهو 
على أن يولول بحدوث حرب داخلية تضاف ملا 
تقوم به غزة بكل فصائلها املقاومة من تضحيات 
تقودها هذه املرة للنصر املبني، ما دامت حاملة 
عربدة  ملواجهة  املسلول،  القدس  سيف  شعار 
أمن  بمجلس  الدنيا  ملكوا  أنهم  ظنوا  صهاينة 
هيأة أممها املتحدة، والقيادة األمريكية ومعظم 
هزيمة  إلى  أنهم  علما  الغربي،  جناحها  دول 
مختلف،  األمر  األقصى  مع  إذ  سائرون،  مؤكدة 

من انحاز لنصرته نصره هلل.  

مصطفى منيغ

ذ. حسوني قدور بن موسى
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المنبر الحر
العدد: 1561 من 20 إلى 26 ماي 2021

 – العالقات الثنائية المغربية 
اإلسبانية.. إلى أين ؟

رضوان جخا

العديد من عالمات االستفهام،  إن ما تقوم به إسبانيا ضد املغرب يطرح 
ألن  أجوبة،  تتطلب  ال  التي  االستنكارية  األسئلة  من  العديد  يطرح  كما 
الشمالية..  الجارة  تنهجها  التي  بمكيالني  الكيل  سياسة  عن  كشف  الواقع 
زعيم  يستقبل  بأن  اإليجابي  بالحياد  رؤوسنا  يصدع  كان  ملن  يعقل  فكيف 
البوليساريو بأراضيه وبهوية مزورة »بنبطوش« في ضرب صارخ للقانون 
وللمواثيق الدولية؟ هل إسبانيا مستعدة بتصرفاتها هذه للتضحية بشريك 
حركة  زعيم  باعتقال  يطالبون  أشهر  قبل  اإلسبان  كان  ملاذا  استراتيجي؟ 
من  ومتهم  بل  انفصالية،  زعيم حركة  يستقبلون  واآلن  كاتالونيا  انفصاليي 
طرف قضاء إسبانيا نفسه بجرائم حرب واغتصاب؟ ملاذا هذا الكيل بمكيالني؟ 
نعم، إنها مواقف غير مفهومة، إنه انفصام صارخ ال غبار عليه، ما قامت به 
الجارة إسبانيا عبر اعترافها بشكل رسمي بإدخالها لزعيم الكيان الوهمي 
وبطريقة سرية تحت ذريعة التداوي بأحد مستشفياتها، في المباالة واضحة 
للقضاء اإلسباني الذي قبل عدة شكايات بخصوص جرائم حرب واتهامات 
البوليساريو ما  اتهم بها زعيم  التي  الجماعية  باالغتصاب والقتل واإلبادة 
ملنعطف  تجاوزته  بل  ذلك،  عند  األمور  تقف  ولم  و1986،   1976 بني سنوات 
خطير من خالل اتفاق سري بني الجارة الشرقية والشمالية تم خالله إدخال 
مزورة،  بهوية  إسباني  ملستشفى  غالي،  إبراهيم  عفوا  بنبطوش«  »محمد 
لتعبر بذلك إسبانيا عن تضارب صارخ في مواقفها وادعائها بتبني الحياد، 

وهل األسباب اإلنسانية تستدعي الدخول بهوية مزورة؟
تقديم سبب موضوعي  على  إسبانيا  معه  تقدر  لم  املواقف  في  إنه تخبط 
وزير  استغرب  الــصــدد،  هــذا  وفــي  املغربية،  الخارجية  الستفسار  واحــد 
الخارجية ناصر بوريطة، خالل حوار مع وكالة األنباء اإلسبانية »إيفي« من 
مواقف الجارة الشمالية، و»هل ترغب في التضحية بالعالقات الثنائية بني 

البلدين بسبب ملف زعيم البوليساريو إبراهيم غالي؟«.
غير  خطوة  يعتبر  املغربية  للمملكة  الشمالية  الجارة  به  تقوم  ما  إن 
لن  املتناسقة،  وال  واضحة  الغير  فمواقفها  مصالحها،  تخدم  لن  محسوبة 
الجيوسياسي  القطب  املغرب:  مع  الشرخ  من  املزيد  إلى  سوى  بها  تؤدي 
اإلسبانية،   - املغربية  القمة  تأجيل  هي  الشرخ  هذا  بوادر  وأولى  اإلفريقي، 
كما ال يمكن إغفال الدور الكبير جدا الذي يقوم به املغرب بخصوص محاربة 
الهجرة غير النظامية في املنطقة، والعالقات التجارية الضخمة بني البلدين، 
إضافة إلى التنسيق األمني بينهما، لكن مواصلة هذه املمارسات اإلسبانية 
قد تعصف بالعالقات الثنائية مع املغرب، مما سيشكل خسارة كبيرة للجارة 
ما  وهذا  األوان،  فوات  قبل  أوراقها  ترتيب  إلعــادة  يدعوها  ما  الشمالية، 
أكده بالغ وزارة الخارجية املغربية الذي صدر مؤخرا والذي أكد في إحدى 
يغذيها  مشتركة  مسؤولية  الثنائية  الشراكة  على  »الحفاظ  أن  على  فقراته، 
االلتزام املستمر بحماية الثقة املتبادلة والحفاظ على التعاون املثمر وحماية 

املصالح االستراتيجية للبلدين«.
وتجدر اإلشارة إلى أن زعيم البوليساريو هو موضوع عدة شكايات بتهم 
توقيفه سنة  الجماعية، بحيث صدرت مذكرة  االغتصاب والتعذيب واإلبادة 
2008 من قبل إحدى املحاكم اإلسبانية، وفي سنة 2013، وجهت إليه املحاكم 
اإلسبانية الئحة اتهامات طويلة على غرار جريمة االغتصاب في حق خديجتو 
محمود سنة 2010، هذا باإلضافة إلى شكاية بريكة التي تم قبولها بإحدى 
املحاكم اإلسبانية خالل شهر أبريل املنصرم، إذ تالحق غالي تهم اختطاف 
للتعذيب في سجون  أشهر تعرض خاللها  لقرابة خمسة   2009 بريكة سنة 
تطالب  التي  املدني  املجتمع  مناشدات  نسيان  دون  هذا  تندوف،  مخيمات 
التي  الدولية  اإلنسان  حقوق  ومواثيق  مبادئ  بتنزيل  اإلسبانية  السلطات 
الجمعية  الجماعية على غرار مناشدات  االغتصاب واإلبادة  تناهض جرائم 
الصحراوية للدفاع عن حقوق اإلنسان )ASADEHD( التي جددت طلبها 
الفوري  باالعتقال  للمطالبة  بيدراز  سانتياغو  الوطنية  املحكمة  قاضي  لدى 
اإلرهــاب  لضحايا  الكنارية  الجمعية  مطالب  ذلك  على  زد  الجبهة،  لزعيم 
املغربية اإلسبانية«  للصداقة  »الروطاري  )L’Acavite( ومناشدات جمعية 
2007 من طرف املحكمة الوطنية وهي  التي تم قبول إحدى شكاياتها سنة 
أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، كما شهدت بعض املناطق اإلسبانية مظاهرات 
الذي  املستشفى  أمام  وأخرى  وليريدا،  برشلونة  تاراغونا،  ملغاربة  حاشدة 
تهمة  إليها  لتنضاف  لوغرونيو،  بمدينة  املتواجد  »بنبطوش«  إليه  أدخل 
الدخول لألراضي اإلسبانية بهوية مزورة وأمام أنظار سلطاتها في تجاوز 
تضارب  وبعد  األمر،  انكشف  حينما  لكن  الدولية،  للمواثيق  وتحدي  خطير 
باسم  املتحدث  عبر  اليقني،  الخبر  تأكد  وهناك،  هنا  األخبار  من  الكثير 
املحكمة اإلسبانية العليا والذي أعلن أن زعيم جبهة بوليساريو االنفصالية 

تم استدعاؤه للمثول أمام القضاء اإلسباني في الفاتح من يونيو املقبل. 
لم يشهد ردة فعل قوية لدى دول االتحاد  بالرغم من فداحته،  إن ما وقع 
األوروبي جراء هذا الخرف القانوني الواضح والفاضح ونهج سياسة اآلذان 
وحقوق  الدولية  املواثيق  احترام  تدعي  دول  من  غريب  موقف  في  الصماء 
البرملاني  النائب  غرار  على  الشجاعة  املواقف  بعض  باستثناء  اإلنسان، 
األوروبي أتيال آرا كوفاكس، الذي أثار انتباه االتحاد األوروبي إلى فضيحة 
»بصفتي مواطنا  قال:  إذ  مزورة،  بهوية  البوليساريو إلسبانيا  زعيم  دخول 
سيء  ملجرم  تسمح  أن  اإلسبانية  للحكومة  يمكن  كيف  أتساءل  أوروبــيــا، 

السمعة بدخول أوروبا؟«.
كبير  حد  إلى  مفاجأة  ليست  مؤخرا  ومواقفها  إسبانيا  تصرفات  إن 
ملجموعة  أساسا  راجــع  فذلك  ــداث،  األح كرونولوجيا  بتحليل  قمنا  إذا 
الواليات  اعتراف  أهمها  الشمالية،  الجارة  أزعجت  التي  املستجدات  من 
املناورات  ذلك  على  زد  الصحراء،  على  املغرب  بسيادة  األمريكية  املتحدة 
استفزازا  إسبانيا  اعتبرتها  التي  الكناري،  جزر  قرب  األمريكية  املغربية 
أن فتح ملف سبتة ومليلية املحتلتني يزعج كثيرا اإلسبان كلما  لها، كما 
بدأت بوادر له إال والجارة الشمالية تستنكر وتشجب، وهذا يوضح بشكل 
وقطبا  يخيفهم،  بعبعا  تشكل  املغربية  اململكة  أن  بامللموس  ويؤكد  جلي 
شتى  في  تأثيره  قوة  على  داال  ومؤشرا  ومغاربيا،  قاريا  جيوسياسيا 

املجاالت، دبلوماسيا، واقتصادية وسياسيا. * محامي بهيئة الرباط

الدار البيضاء: أزمة تخطيط عميقة تسائلنا
ديموغرافي  قطب  أكبر  البيضاء  الدار 
ما  ــي  ف تتحكم  للمملكة،  ــصــادي  ــت واق
يناهز 70 % من املبادالت التجارية التي 
وتحتضن  الوطني  التراب  كل  عبر  تمر 
وتستحوذ  الكبرى  املقاوالت  من   %  69
ــروض  ــق وال الـــودائـــع  ــن  م  %  63 عــلــى 
إنــجــازات  املدينة  حققت  وقــد  البنكية، 
عدد  على  األخيرين  العقدين  خالل  كبيرة 
أسئلة متعددة  هناك  لكن  املستويات،  من 
تبقى مطروحة حول واقع ومستقبل هذه 

املدينة االقتصادية األولى للمملكة.
لذاتها،  أزمة  لم تعد في  البيضاء  الدار 
بل تشكل كذلك أزمة لكل االقتصاد الوطني، 
وأساسا  متعددة،  مشاكل  تعيش  فاملدينة 
بحكامتها  مرتبطا  كبيرا  مشكال  تعرف 
التي أصبحت متجاوزة، لذلك، أعتقد أنها 
أصبحت اليوم تسير في إطار قيادة ذاتية 
 ،)auto pilotage( فيها  متحكم  غير 
الواقع  تجاوز  خــالل  من  يظهر  ما  وهــو 
الحضري  التخطيط  وأدوات  آليات  لكل 
املتداولة، وهي األدوات التي لم تعد قادرة 

على مجاراة إيقاعها وال حاجياتها.
الوكالة الحضرية للمدينة، والتي كانت 
نشأت  حيث  املجال،  هذا  في  تجربة  أول 
من   35 من  أزيــد  أي  الثمانينات،  وســط 
الوضع  لنا  أنتج  الذي  الحضري  التدبير 
باإلمكان  كــان  الـــذي  الــحــالــي  الــكــارثــي 

الوصول إليه من دون هذه املؤسسة.
صورة جوية للمدينة وضواحيها تظهر 
تعيشها  التي  العمرانية  الكارثة  حجم 
التي تكفي  البيضاء، وهي الصورة  الدار 
أي  تعرف  تكن  لم  املدينة  أن  لنستنتج 
التعمير  وأن  مسبق،  حضري  تخطيط 
التخطيط  وليس  املسبق  الفعل  يحكمه 
التجمعات  زرنا عن كثب  إذا  أما  املسبق، 

الحضرية املحيطة باملدينة )تيط مليل أو 
مديونة مثال(، فال نعرف هل نحن بصدد 
الكل  منطقة صناعية..  أو  مدينة  أو  قرية 
سكانية  تجمعات  مهترئة،  طرق  مختلط، 
فالحية،  ضيعات  تتخللها  عشوائية 
مختلفة،  أحجام  من  صناعية  ووحــدات 
الــقــرويــة  فيها  تختلط  نــقــل  ووســائــل 

والحضرية..
صناعي  قطب  أكبر  هي  البيضاء  الدار 
للصناعة  ــاعــدة  ق أكــبــر  عــلــى  بــتــوفــرهــا 
باململكة، لكن مجرد صورة جوية تظهر أن 
الصناعية  الوحدات  من   %  60 من  أكثر 
بشكل  الصناعية  املناطق  خارج  مشتتة 
بحثا  املدينة  وضواحي  بداخل  عشوائي 
االستقرار،  أجل  من  وجد  أينما  عقار  عن 
التام  الغياب  يؤكد  الــذي  الوضع  وهــو 
بالقطب  الصناعية  للمجاالت  مخطط  ألي 
الصناعة  وأن  للمملكة،  األول  االقتصادي 
في  قدم  موطئ  عن  لها  تبحث  التي  هي 
أي مكان كان، وهو نموذج فريد من نوعه 

عامليا.
كيف ستتطور الصناعة باملدينة، وكيف 

وكيف  عــاملــيــا،  حضريا  قطبا  سنخلق 
ظل  في  الخارجية  االستثمارات  سنجلب 
هذا الوضع املتردي الذي يسائلنا جميعا؟
عدد من البنيات التحتية االستراتيجية 
يضعف  ما  وهو  التعمير،  عليها  ترامى 
يتعلق  هنا  األمـــر  التنموية،  ــا  ــ أدواره
البيضاء  للدار  الدولي  وباملطار  بامليناء 
الذي يالحقه التعمير، واملدارات الحضرية 
املتعددة املكلفة التي هي األخرى يالحقها 
املناطق  عــن  الــحــديــث  دون  التعمير، 
جلها  أصبحت  التي  القليلة  الصناعية 
لكل  إضافة  السكنية،  بالتجمعات  محاطة 
هذا، الزالت املدينة لم تتمكن من التخلص 
من التجمعات الصفيحية القديمة، كما لم 
الحضري،  النقل  أزمة  معالجة  من  تتمكن 
رغم  مستعصي  شبه  أصــبــح  فاملشكل 
بها  قامت  التي  الكبيرة  االستثمارات 
الدولة، وهي األزمة التي تؤثر بشكل كبير 

على األداء االقتصادي للمدينة.
أصبح  املدينة  تعرفه  الـــذي  الــوضــع 
فاملخططات  ككل،  وللبلد  لتنميتها،  معيقا 
بل  املرجوة،  النتائج  تعط  لم  الحضرية 
مدينة  تعميريا،  مكبلة  مدينة  لنا  أنتجت 
تنافسية  ذات  تكون  أن  عليها  يصعب 

عاملية.
عن  نتساءل  أن  البــد  هــذا،  كل  ظل  في 
للدار  الحضرية  للوكالة  الجديدة  األدوار 
البيضاء، ودور مؤسسة الوالي ومختلف 
أدوات  فعالية  ــن  وع باملدينة،  العمال 
التخطيط املستعملة باملدينة، وعن جودة 
املدينة  أصبحت  وكيف  التخطيط،  هــذا 
تتجاوز الجميع وتفرض إيقاعها الخاص 

بها على الجميع ؟

د. إدريس الفينة

الحركة  عن  قــرأت  ما  كل  في  أجــد  لم 
ــي الــفــتــرة االســتــعــمــاريــة،  الــنــقــابــيــة ف
مكان  وال  جذورها،  عن  دراسة  أو  بحثا 
منذ  تأسيسها،  من  الغاية  وال  ميالدها 
في  الـــرودانـــي  إبــراهــيــم  بيت  كــان  أن 
نهاية الثالثينات من القرن املاضي مقرا 
ليتحول  والحرفيون  العمال  فيه  يجتمع 
في منتصف األربعينات إلى مأوى ومقر 
للقادة النقابيني والسياسيني دون إثارة 
فضول املعمرين، ال أجد، بكل أسف، في 
كل ما كتب في هذا الصدد، أين تأسست 
ومن  تأسست؟  وكيف  النقابية؟  الحركة 
إلى  النقابي  تــحــول  وكــيــف  أســســهــا؟ 
العامل  أصبح  وكيف  سياسي؟  مناضل 

مقاوما؟ وهل أجريت أبحاث ودراسات تركزت على عناصر 
ظروف الزمان ومكان األحداث النقابية والسياسية؟

يكتب  وحــني  نفسه،  عن  يتحدث  السياسي،  يكتب  حني 
تواريخ  حداثة  رغم  واملستندات  الوثائق  في  يبحث  املؤرخ 
األحداث.. أال تجدر مقارنة املؤرخ الذي يرغب في استقصاء 
ما حدث بضابط الشرطة القضائية الذي ينزل بكل ثقله إلى 
فيقوم  املعلومات  كالصحفي  ليجمع  وقــع،  ما  وقــوع  مكان 
حكمه،  إصدار  قبل  شأنها  في  بالتحقيق  العادل  كالقاضي 
ليصبح مرجعا تاريخيا من شأنه على األقل أن يرد االعتبار 
لرجال ضحوا بوقتهم ومالهم وحريتهم، وبالتالي، بمستقبل 

أبنائهم وبحياتهم فداء للوطن؟
بعد أن كان التنظيم والتأطير في بيت إبراهيم الروداني، 
تحول - كما أسلفت - إلى مقر للقيادة النقابية والسياسية، 
في حي  غرباء  لتواجد  املعمر  فضول  إثارة  عدم  وعن سبب 
إنزال  ))وقت  الروداني:  إبراهيم  نجل  أحمد  يروي  شعبي، 
الثانية،  العاملية  الحرب  في  البيضاء  الدار  في  األمريكيني 
التي  العمارات  إحدى  في  عمل  مقر  إيزنهاور  للرئيس  كان 
في  والدي  فيها  يشتغل  كان  التي  املجزرة  من  قريبة  كانت 
ربط  الخامس،  لكار«، وهو حاليا شارع محمد  دو  »بوليفار 
فكانوا  الجنود،  من  حراسه  ببعض  صداقة  عالقة  والــدي 
لبناني،  أصل  من  منهم  اثنان  وكــان  البيت،  في  يزورونه 
واحد منهم كان يدعى سعيد، بحيث كنت ترى من حني آلخر 
الشيء  منزلنا،  بباب  ليال  واقفة  أمريكية  »جيب«  سيارة 
الذي كان يفزع الفرنسيني، وهذه العالقة طبعا ال عالقة لها 
كانت  بل  بها،  علم  على  يكونوا  لم  واألمريكيون  باملقاومة، 
وأمريكيني،  مغاربة  بني  ال  مسلمني  عرب  بني  صداقة  مجرد 
الكلمة  في  ما  بكل  مأوى  إلى  إبراهيم  بيت  تحول  أن  وبعد 

والسياسيني،  النقابيني  للقادة  معنى،  من 
الذي  الصديق  بن  املحجوب  منهم  وخاصة 
الذي  بوعزة  بن  والطيب  مكناس،  من  أتى 
اليوسفي  الرحمان  وعبد  جــرادة،  من  أتى 
الذي أتى من الرباط، والذي كان يستضيفه 
وغيرهم،  الوطني،  احميدو  آلخر  حني  من 
بالعمال  لالجتماع  تتسع  الدار  تعد  لم  وملا 
املعروف  العبدي  امحمد  عبر  والحرفيني، 
شارك  أن  له  سبق  والــذي   بـ»الشارجان«، 
في الحرب الهند الصينية، والذي سيصبح 
فيما بعد أحد رموز املقاومة، عن استعداده 
بدرب  الكائن  بيته  في  االجتماعات  لعقد 
كاد  الذي  االجتماعات  أحد  وعن  الفقراء((، 
املرابط:  محمد  يروي  بالجميع،  يعصف  أن 
في  كنت  أنني  باملخاطر،  املشوبة  األيام  تلك  ذكريات  ))من 
)الشرجان(، وأخبئ تحت إبطي ما  إلى دار امحمد  طريقي 
دار  في  فوجدته  الحزب،  مذكرات  من  نسخة  مائتي  يناهز 
أحد  الدار  باب  على  وجدت  حيث  البناء،  في  لعامل  أخرى 
أفراد الجماعة وأخبرني أن الجماعة غيرت مكان اجتماعنا 
من دار الشارجان إلى دار العامل في البناء بعد تبليغ أحد 
العمالء بمقر اجتماعنا، كان يجلس إلى جانب دكان تجاري 
في  وبــدأت  الجديد،  االجتماع  مقر  إلى  فانتقلنا  للوقود، 
تقديم توطئة لالجتماع بقليل من املواعظ وبعض األحاديث 
أنا  النبوية، ثم انتقلت إلى قراءة النشرة الحزبية، وبينما 
أن  البّناء وأخبرتنا  العامل  ابنة  النشرة، دخلت علينا  أقرأ 
البوليس قد دخل البيت وحاصروا املكان، فطلبت حينها أن 
يحاول تغفيل الشرطة، وفعال، ذهب إلى بيته عبر السطوح 
فاتهموه  مجيئهم،  عن سبب  واستفسرهم  الباب  لهم  وفتح 
بفعل االستقالل )انتما كالديرو االستكالل هنا؟(، فأبدى لهم 
للتفتيش إن رغبوا في ذلك، وملا تأكدوا من عدم  استعداده 
وجود أي شخص انصرفوا، ثم عاد عندنا ملتابعة االجتماع، 
فوزعت عليهم املناشير قصد توزيعها من جانب آخر، وكنت 
أعود بعد االجتماعات إلى دار إبراهيم الروداني، وقد جاء 
بمهمة:  كلفت  لجنة  كل  اللجن  من  عددا  فيه  أسسنا  وقت 
إعــداد  العمالء،  بعض  خطوات  تتبع  املنشورات،  توزيع 
لوائح املعمرين وأذنابهم... واستمرت تعبئة الطبقة العاملة 
الزعيم  اغتيال  إثــر  على  التضامني  اإلضـــراب  حني  إلــى 
النقابي التونسي فرحات حشاد في 8 ديسمبر 1952، وهو 
العكسي  العد  تاريخ  بمثابة  نظري،  في  يعد،  الذي  الحدث 

لعهد الحماية((.
 

تاريخ الحركة النقابية

الرئيس األمريكي إيزنهاور في الدار البيضاء

ذ. عبد الصمد المرابط*
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تقرير
العدد: 1561 من 20 إلى 26 ماي 2021

األولوية للقضايا 
الداخلية 

طــرف  مــن  اعــتــبــرت  مناسبة  فــي   
حدثا  األمــريــكــي  لــلــشــأن  املتتبعني 
سياسيا بامتياز،  الرئيس بايدن، وأمام 
الكونغريس،  التشريعية  املؤسسة 
ومجلس  ــواب  ــن ال مجلس  بغرفتيه 
األبيض  البيت  ساكن  ألقى  الشيوخ، 
األمريكية  لألمة  موجه  خطاب  أول 
مرور  بمناسبة   2021 أبريل   28 يوم 
الحكم،  إلــى  وصوله  على  يــوم  مائة 
البرملان،  رئيستي  أنظار  تحت  وذلــك 
وكماال  بلوسي  نانسي  الديمقراطيتني 
سابقة  بــاملــنــاســبــة  ــي  وهـ هـــاريـــس، 
الواليات  تاريخ  في  بامتياز  نسائية 
امرأتان  أن تترأس  املتحدة األمريكية، 
دفع  مما  التشريعيتني،  املؤسستني 
ــكــي إلـــى اإلشـــارة  بــالــرئــيــس األمــري
استثناء  تعتبر  اللحظة  هذه  أن  إلى 
الحزب  إلى  الفضل  فيه  يعود  أمريكيا 
مكانة  ــرأة  امل بــوأ  الــذي  الديمقراطي 
في  الفعلية  املساهمة  على  تساعدها 

صناعة القرارات الحاسمة في البالد.
جعل   »19 »كوفيد  جائحة  مواجهة 
منها بايدن معركة لكسب رهان عطف 
األمريكيني، معتبرا أن األزمة الصحية 
اللوجستيكية  القدرة  أظهرت  مناسبة 
ووجه  األمريكية،  للدولة  والتدبيرية 
للجمهوريني  صريحا  خطابا  كذلك 
توافقات  إيجاد  ضــرورة  على  يحثهم 
ــن أجـــل املــصــادقــة عــلــى الــقــوانــني  م
بالهجرة،  املتعلقة  كتلك  األساسية 
وحذر في خطابه أمام الكونغريس من 
أن العالم ال يمكنه أن ينتظر الواليات 

املتحدة األمريكية طويال..
فاملنافسة، حسب بايدن، شرسة، في 
يمر  واكتسابها،  الصني،  إلى  اإلشارة 
املقبلة،  األجــيــال  في  االستثمار  عبر 
وقد دافع عن فكرة حسن إعادة توزيع 
االقــتــصــادي،  االنــتــعــاش  مكتسبات 
األمريكيني  من   %  1 أن  على  مركزا 
األغنياء مطالبون بتأدية ما أطلق عليه 
وأشــار  الحقة«،  »الضريبة  مصطلح 
كذلك إلى أن اإلصالحات الكبرى التي 
ينوي القيام بها خالل واليته الحالية، 
وهي في حد ذاتها رسالة إلى الخارج، 
في  يشكك  قــولــه،  حسب  بـــدأ،  الـــذي 
تعرضت  التي  األمريكية  الديمقراطية 
إلى خدش في صورتها على املستوى 
الكوني في 6 يناير 2021، بعد الهجوم 

على مقر »الكابيتول«.
سنة  قبل  الزمن  يصارع  بايدن  جو 
التي  االنتخابات  موعد  أي   ،2022
الواليات  في  الرئيس  واليــة  تتوسط 
ال  ــه  وأن السيما  األمريكية،  املتحدة 
معلنا  مريحة،  أغلبية  على  يتوفر 
التأخر  ملواجهة  طموح  برنامج  عن 
والتربية  الصحة  مجال  في  الحاصل 
مالي  بغالف  ــك  وذل الفقر،  ومحاربة 
هذا  دوالر،  مليار   1800 ــى  إل يصل 
البرنامج يتضمن تعميم خلق مدارس 
العمومي األولي، سن برنامج  التعليم 
العمل  عن  بالتوقف  يسمح  فيدرالي 
دعم  ثــم  املـــرض،  بسبب  عنه  املـــؤدى 
في  سنتني  ــدة  مل التسجيل  مجانية 
عليها  يطلق  الــتــي  ــرب  ــق ال جــامــعــة 
 »Community Colleges«
معينة  ــروط  شـ أو  ضــمــانــات  ــدون  بـ
تقديم  إلــى  باإلضافة  املــادي،  للدخل 
الجامعات  في  السيما  للطلبة،  منح 
املعروفة تاريخيا بحضور قوي للطلبة 

رفضه  على  أكد  كما  األفروأمريكيني، 
خلق نظام فيدرالي للتغطية الصحية، 
لألمريكيني  مجال  بفتح  وعده  مجددا 
ــا«  ــام ــن »مــشــروع أوب لــالســتــفــادة م
املستوى  وعلى  الصحية،  للتغطية 
من  الضرائب  برفع  وعد  االقتصادي، 
برنامج  لتمويل   %  28 إلــى   %  21
التحتية  البنيات  في  االستثمارات 
ومواكبة حاجيات الفئات املتقدمة في 
السن، وكذا شرائح ذوي االحتياجات 
إلى  يصل  بمبلغ  ذلــك  كــل  الخاصة، 
الــســؤال  لــكــن  دوالر،  مــلــيــار   2300
الرئيس  قدرة  مدى  هو  هنا،  املطروح 
اإلصالحات  هــذه  تمرير  على  بايدن 
غياب  ظل  في  االجتماعي  العمق  ذات 
أغلبية مريحة مع وجود انقسام داخل 
االنتخابات  بعد  األمريكي  املجتمع 

الرئاسية األخيرة ؟

القضايا الكونية 
الكبرى بين 

االنتظارية وضغط 
الحلفاء 

هل تستطيع واشنطن االستمرار في 
الكونية  التعقيدات  مع  التعاطي  عدم 
الحالية، تاركة، حسب املتتبعني، فراغا 
أخرى،  قوى  تستغله  قد  استراتيجيا 

على رأسها الصني؟
يحبذون  األمريكيني  جــل  أن  أكيد 
الصحية  لــألزمــة  ــة  ــويـ األولـ إعــطــاء 
االقتصادية  بالقضايا  االهتمام  مــع 
الرئيس  أن  من  بالرغم  واالجتماعية، 
على  ــح  أل انتخابه،  وبــمــجــرد  بــايــدن 
أوال«  »أمــريــكــا  صفحة  طــي  ضـــرورة 

متشبثا  ترامب،  سلفه  بها  نادى  التي 
بشعار »أمريكا عائدة«، لذلك، يجب أال 
ننسى أن جو بايدن ترأس في السابق 
بمجلس  الخارجية  العالقات  لجنة 
ــكــي، ومـــن تـــم، فهو  الــشــيــوخ األمــري
والحضور  التفاعل  أهمية  جيدا  يعي 
عن  دفــاعــا  الكبرى  امللفات  قلب  فــي 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  مصالح 
ــاءت  ــى جـ ــ ــ ــعــض املــــبــــادرات األول ب
خالل  مــن  الــوعــي  هــذا  مــع  منسجمة 
دور  لها  كان  وازنة  شخصيات  تعيني 
مع  النووية  املفاوضات  في  محوري 
إيران سنة 2015، مثل ويندي شيرمان 
كمسؤولة   )Wendy Sherman(
كوالن  أو  الخارجية،  وزارة  في  ثانية 
ثالث  كمسؤول   )Colin Kahl( كال 

بوزارة الدفاع األمريكية.
البيت  ــأن  ب هــنــا،  ــراف  ــت االع يجب 
األبيض وجد نفسه أمام خريطة دولية 
بنية  تخترق  اتجاهات  بثالث  تتميز 

حلفاء واشنطن:
باالرتباط  ملتزم  األول،  االتجاه   -
القوي بالواليات املتحدة األمريكية، ال 
يتوفر على بدائل قادرة على إيجاد نوع 
مثل  املحتملة  للتهديدات  الحماية  من 
حالة اليابان أو بولونيا، هذه األخيرة 
»باتريوت«  نظام  اقتناء  إلــى  ــادرت  ب
لتقوية  دوالر،  ماليير   5 بـ  األمريكي 
 32 إلى  باإلضافة  الجوية،  دفاعاتها 
هي  طوكيو   ،»35 »ف  نوع  من  طائرة 
أمريكية  أسلحة  على  حصلت  األخرى 
لتجديد ترسانتها الدفاعية، على رأس 
من  حربية  طائرة   105 املعدات  هــذه 
أكبر  باملناسبة  وهــي   ،»35 »ف  نــوع 
من  لها  الترخيص  تم  أمريكية  صفقة 
طرف البنتاغون لصالح دولة أجنبية.

- االتجاه الثاني، يسعى إلى البحث 

عن نوع من االستقاللية االستراتيجية 
لبعض  تحسبا  نسبي،  بشكل  ــو  ول
الفترات التي تفضل الواليات املتحدة 
الداخلية  ملشاكلها  التفرغ  األمريكية 
بالصعوبات  االهتمام  حساب  على 
املقاربة  هذه  حلفاءها..  تعترض  التي 
تبنتها في السنوات األخيرة أستراليا، 
جيوشها  هيكلة  إعـــادة  قــررت  التي 
تحالفها  استمرار  على  الحرص  مع 
انطلق  والذي  واشنطن  مع  التاريخي 
على  وافقت  فكامبيرا   ،1951 منذ سنة 
التي  العسكرية  ميزانيتها  من  الرفع 
وصلت إلى 30 مليار دوالر، أي 2 % 

من الناتج الداخلي الخام األسترالي.
تركيا،  تــقــوده  الثالث،  االتــجــاه   -
هــذه األخــيــرة قــررت أخــذ مسافة من 
األمريكية  املتحدة  الواليات  حليفتها 
في السنوات األخيرة، وذلك باالنفتاح 
ــو عـــن طـــريـــق شـــراء  ــك ــوس ــى م ــل ع
أو   ،»S 400« الروسية  الصواريخ 
مع  جسور  فتح  مع  بكني،  من  التقرب 
بايدن  وصول  أن  من  بالرغم  طهران، 
إلى البيت األبيض أعاد الدفء ملنظمة 
إبان  تعرضت  التي  األطلسي،  الحلف 
حكم ترامب لضربة قوية أدخلت الشك 

في أوساط حلفاء واشنطن.

بعض الملفات 
العالقة والمعقدة 

هناك ملفات عديدة معقدة تظل عالقة 
إلى يومنا هذا، نذكر منها توتر العالقات 
مرحلة  تجتاز  التي  األمريكية  الروسية 
القرن  ثمانينيات  منذ  تعرفها  لم  صعبة 

بقوة  العودة  أن  فمعلوم  املاضي، 

إعداد: عبد الكريم إبنوعتيق* 

بايدن بين صعوبة االنتظارات الداخلية 
وتعقيدات الملفات الخارجية العالقة

الوزير السابق عبد الكريم إبنو عتيق يعلق على السياسة األمريكية:
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هو  كونيا،  الكبرى  األحداث  إلى مسرح 
اختيار تبناه الرئيس بوتني منذ وصوله 
بالتواجد  بدأ   ،1999 سنة  السلطة  إلى 
أي  القريب،  روسيا  محيط  في  والتأثير 
سابقا،  السوفياتي  االتحاد  امتدادات 
ــرى مست  ــب ك بــإصــاحــات  ــى  ــه ــت وان
منذ  بــدأت  والتي  العسكرية  املؤسسة 
األوكرانية  األزمة  أن  غير   ،2000 سنة 
من  عنها  ترتب  ومــا   2014 مــارس  في 
ضم منطقة القرم، عمق األزمة الروسية 
األمريكية، أضف إلى هذا تدخل موسكو 
كورقة  واستعمالها  السورية  األزمة  في 
األوســط  الــشــرق  منطقة  فــي  للتموقع 
كفاعل رئيسي، ثم املساهمة في إضعاف 
مثل  التقليدين  بحلفائها  أمريكا  عاقة 
تركيا، مع خلق ظروف للتقارب مع بكني 
الدفاع،  قطاع  تهم  مجاالت حساسة  في 
ومن   ،2018 سنة  واشنطن  دفــع  مما 
السنوي،  االستراتيجي  التقرير  خال 
»املنافس  خانة  في  روسيا  وضــع  إلــى 

االستراتيجي«.
أن  االخــتــصــاص  أهــل  ــرى  ي حاليا، 
إمكانية إعادة الثقة للعاقات األمريكية 
أنها  نقل  لم  إن  جدا  ضعيفة  الروسية 
بورنس  وليام  أن  بدليل  منعدمة،  شبه 
جهاز  مــديــر   )William Burns(
 ،»CIA« األمريكية  املركزية  املخابرات 
واملتمكن  بـــايـــدن،  طـــرف  ــن  م املــعــني 
الــروســي،  امللف  بتفاصيل  والــعــارف 
املتحدة  للواليات  سفيرا  اشتغل  إذ 
 2005 بــني  مــا  بموسكو  األمــريــكــيــة 
نحو  »الطريق  أن  إلى  أشــار  و2008، 
يتحول  لــن  بالعقبات،  مليء  روســيــا 
للعبور«،  قــابــل  مسلك  ــى  إل بسهولة 
ويبقى ملف االتحاد األوروبي هو اآلخر 
حاضرا بقوة، فالعاقات مع بروكسيل 
ــدة إبـــان حكم  ــدي ــزات ع ــه تــعــرضــت ل
إيمان  له  بايدن  الرئيس  لكن  ترامب، 
قوي بأن الشراكة والتعاون مع أوروبا 
التفوق  لــدعــم  الحقيقي  املــدخــل  هــو 
األمريكي، وهو الذي بدأ واليته بخطاب 
أن  على  التأكيد  خــال  مــن  الطمأنة 
خياراته املستقبلية سترتكز على  الدفع 
بالعاقات املتعددة األطراف، ثم إعانه 
باريس«  »اتفاق  إلــى  واشنطن  عــودة 
حول املناخ، مع إلغاء مسطرة انسحاب 
العاملية،  الصحة  منظمة  من  أمريكا 
إلى  الــعــودة  في  رغبته  ــك،  ذل على  زد 
االتفاق النووي مع طهران، وبالرغم من 
انتظارات  فإن  القوية،  اإلشــارات  هذه 
قائمة،  ــت  ــازال م ــي  ــ األوروبـ ــاد  ــح االت
فالحروب التجارية التي دشنها ترامب 
لم تتغير إلى حد كتابة  ضد بروكسيل 
الجمركية  الرسوم  مثل  السطور،  هذه 
األملــنــيــوم  أو  الــحــديــد  عــلــى  املطبقة 
ــذي  ــخــاف املــعــقــد ال ــي، أو ال ــ األوربـ
واملتمثل  الطيران  صناعة  قطاع  يمس 
»بوينغ«  بــني  الشرسة  املنافسة  فــي 
ــم تــخــوف األوســـاط  ــــاص«، ث ــرب ــ و»إي
من  األوروبــي  االتحاد  في  االقتصادية 
على  التوقيع  عدم  بفكرة  بايدن  تشبث 
القبلي  التفكير  دون  تجاري  اتفاق  أي 
الفئات  شــرائــح  مصالح  حماية  فــي 
هذا،  على  زد  األمريكيني،  من  الوسطى 
انــزعــاج صــنــاع الــقــرار فــي الــواليــات 
املتحدة األمريكية من االتفاق املوقع بني 
دجنبر  في  والصني  األوروبــي  االتحاد 
2020 حول االستثمارات، قبل وصول 
الرئيس بايدن للحكم، بالرغم من إدراك 
األوربيني للتوافق الحاصل بني مختلف 
كانوا  ديمقراطيني  األمريكيني،  الفرقاء 
مواجهة  ضرورة  حول  جمهوريني،  أو 
ونقصد  لواشنطن،  الرئيسي  املنافس 

به الصني.

ــف الــثــالــث، فــيــتــمــثــل في  ــل أمـــا امل
فاملتتبعون  الصيني،  التفوق  عــقــدة 
األمريكية  العاقات  فــي  واملختصون 
الصينية يؤكدون على وجود أزمة معقدة 
بني البلدين لم تعرفها العاقات الثنائية 
هنا  التذكير  يجب   ،1970 سنة  منذ 
البيت  إلى  ترامب  وصول  بمجرد  بأنه 
صناع  خطاب  لهجة  تغيرت  األبيض، 
القرار في أمريكا تجاه الصني لدرجة أن 
التقرير االستراتيجي الصادر سنة 2017 
استعمل، وألول مرة، مصطلح »املنافس 
االستراتيجي«، وعلى نفس املنوال، سار 
التقدم  اعتبر  الــذي   2018 سنة  تقرير 
اقتصادي«  »عـــدوان  بمثابة  الصيني 
 ،)Agression Economique(

األمريكية  املتحدة  ــواليــات  ال يهدد  ال 
وفي  العالم،  اقتصاديات  كل  بل  فقط، 
قام  تــرامــب،  لــواليــة  األخــيــرة  الشهور 
البيت األبيض بمبادرات تهديدية تجاه 
املوجهة  العقوبات  منها  نذكر  الصني، 
املكتب  داخـــل  املــســؤولــني  بعض  ضــد 
السياسي للحزب الشيوعي الصيني، أو 
الجهاز  عن  املسؤولة  ضد  املتخذة  تلك 
بعدها  الم،  كاري  بهونكونغ،  التنفيذي 
الشركات  على بعض  عقوبات  فرض  تم 
بقربها  واشنطن  تتهمها  التي  الصينية 
الصينية، وذلك  العسكرية  من املؤسسة 
الئحة  من  منها  ثاثة  على  بالتشطيب 

بورصة نيويورك.
القيام بمعاقبة  رد فعل بكني كان هو 
بــالــتــزامــن مع  أمــريــكــيــا  28 مــســؤوال 
بينهم  مــن  ــدن،  ــاي ب الــرئــيــس  تنصيب 
مايك بومبيو،  السابق،  الخارجية  وزير 
املــســؤولــني  تــصــريــحــات  أن  ومــعــلــوم 
في  مستمرة  الزالــت  الكبار  األمريكيني 
من  العاشر  ففي  التصعيد،  مقاربة  نهج 
عن  بايدن  الرئيس  عبر  املاضي،  فبراير 
إرادته في تطوير استراتيجية عسكرية 
التي  ــصــني  ال فــي مــواجــهــة  صــارمــة 
حسب  األخيرة،  السنوات  في  تحولت 
خصم  إلى  اقتصادي  منافس  من  رأيه، 
عن  األول  املسؤول  بدوره  استراتيجي، 
أوستان«،  »ليود  الجنرال  البنتاغون، 
من خال  معقدة  إشكالية  الصني  اعتبر 
بني  الــتــوازن  من  نــوع  إيجاد  صعوبة 
املنافسة  اختيار  أو  التعاون  ضــرورة 
الشرسة أو احتمال املواجهة، مع وجود 
وعي عند مهندسي السياسة الخارجية 
حلف  إيجاد  استحالة  على  األمريكية 
سيبقى  بحيث  بكني،  ملواجهة  منسجم 

التنسيق أو التقارب بني بعض الفاعلني 
والــواليــات  امللف  هــذا  فــي  األساسيني 
لبعض  حبيسا  األمــريــكــيــة،  املــتــحــدة 

القضايا املوضوعاتية.
وفــي  الــحــالــيــة،  األمــريــكــيــة  اإلدارة 
برمجت  بــكــني،  نبض  لجس  مــحــاولــة 
بوالية   2021 مارس   18 في  ثنائيا  لقاء 
األمريكي  الــوفــد  عــرف  حيث  أالســكــا، 
عليه  متعارف  هو  عما  مختلفة  تركيبة 
وزير  جانب  إلــى  ضم  بحيث  قبل،  من 
األمن  مستشار  األمريكي،  الخارجية 
القومي كمنسق بني مختلف املؤسسات 
صلة  لها  التي  األمريكية  الحكومية 
الصينية،  األمريكية  العاقات  بملف 
مباشرة  للحديث  فرصة  كان  اللقاء  هذا 

الحقيقي  واملـــســـؤول  املــهــنــدس  إلـــى 
الصينية،  الــخــارجــيــة  السياسة  عــن 
السياسي  املكتب  عضو  جيشي،  يونغ 
واملسؤول عن لجنة العاقات الخارجية 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، يجب 
االجتماع جاء  أن هذا  إلى  هنا  اإلشارة 
في سياق خاص، أي مباشرة بعد القمة 
رؤســاء  مــن  بكل  بــايــدن  جمعت  الــتــي 
بعد  وكذلك  وأستراليا،  والهند  اليابان 
ووزير  بلينكن،  الخارجية،  وزير  زيارة 
اليابان  كــل مــن  ــى  إل ــدفــاع أوســتــني  ال
مستشار  اتصال  ثم  الجنوبية،  وكوريا 
فان،  سولي  األمريكي،  القومي  األمــن 
وبريطانيا  فرنسا  من  كل  في  بزمائه 

وأملانيا.
وفيما يخص امللف الرابع، املاحظون 
التعقيدات  الئحة  رأس  على  يعتبرونه 
املطروحة في تدبير العاقات الخارجية 
امللف  إنه  األمريكية،  املتحدة  للواليات 
اإليراني، فمنذ سنة 2010، طهران ركزت 
محورين  على  الخارجية  سياستها  في 
بالبرنامج  يــرتــبــط  األول  أســاســني: 
رهــان  لكسب  كــورقــة ضــغــط  ــووي  ــن ال
املواجهة مع الواليات املتحدة األمريكية 
فيتعلق  الثاني،  املحور  أما  وحلفائها، 
الصراعات  في  إليران  القوي  بالحضور 
خريطة  فــي  تتحكم  الــتــي  اإلقليمية 
امللف  إلى  وبالعودة  مسارها،  هندسة 
النووي اإليراني، فقد تم بعد مفاوضات 
في   ،2015 يوليوز  في  التوقيع  طويلة 
فيينا بالنمسا، على اتفاق سمي في ما 
األمن  مجلس  أعضاء  أي  بـــ»1+5«،  بعد 
املفاجأة  فكانت  أملانيا،  إلى  باإلضافة 
االتفاق  هــذا  من  واشنطن  خــروج  هي 
بشكل أحادي في ماي 2018، مما شكل 

االتحاد  السيما  أمريكا،  لحلفاء  صدمة 
منهجية  تغيرت  ــك،  ذل بعد  ــي،  األوروبـ
إيران، السيما منذ ماي 2019، من خال 
الهجوم على مجموعة من ناقات النفط، 
العربية املتحدة وفي  في مياه اإلمارات 
بحر عمان، ثم إسقاط طائرات »الدرون« 
أمريكية، بل تضاعف التصعيد اإليراني 
في نفس السنة عندما تعرضت املنشأة 
بواسطة  لهجوم  السعودية  البترولية 
الحوثيني  حــركــة  تبنته  ــصــواريــخ  ال
بــالــيــمــن، طـــهـــران تــنــطــلــق مـــن حجة 
النووي  االتــفــاق  بمضامني  التزامها 
عشرة  أن  بدليل  و2018،   2016 بني  ما 
النووية،  للطاقة  الدولية  للوكالة  تقارير 
البداية  في  اعتقدت  إيــران  ذلــك،  أكــدت 
خلق  على  قــادر  ــي  األوروب االتحاد  بأن 
نوع من التوازن لصالحها في صراعها 
العكس  أن  غير  األمريكية،  الواليات  مع 
الحصار  استمر  حيث  الذي حصل،  هو 
إلى  أدى  مما  إيــران  على  االقتصادي 
الداخلي  فالناتج  تام،  اقتصادي  انهيار 
الخام اإليراني انخفض بـ 5.4 % سنة 

أن  كما   ،2019 سنة   %  7.6 وبـ   2018
 ،2018 % سنة   31 إلى  التضخم وصل 
تقارير  حسب   ،2019 سنة   % و41 

صندوق النقد الدولي.
من هنا، يرى البعض أن العودة إلى 
 2015 اتفاق  حــول  املفاوضات  طاولة 
الصعوبات،  مــن  مجموعة  تعترضه 
أهمها رفض القادة في طهران التفاوض 
من جديد على مضامني االتفاق السابق، 
برنامج  توقيف  رفضهم  إلى  باإلضافة 
أو  الباليستية،  الــصــواريــخ  تطوير 
توقيف  أو  ســوريــا،  ــن  م االنــســحــاب 
السيما  املــنــطــقــة،  ــي  ف حلفائهم  دعـــم 
»الجهاد  وحركة  بلبنان،  هلل«  »حــزب 
فاالتجاه  لذلك،  بفلسطني،  اإلســامــي« 
واشنطن  بأن  يعتقد  إيران  في  املتشدد 
بل  طهران،  مع  التفاوض  إلى  تسعى  ال 
تأثيرها  لتقليص  إضعافها  إلى  تهدف 
مع  تقاربها  بعد  السيما  الجيوإقليمي، 

كل من الصني وروسيا وتركيا.

من يتحكم في 
هندسة السياسة 

الخارجية 
األمريكية في 

عهد الرئيس 
بايدن؟

صناعة  دواليب  في  متأنية  ــراءة  ق
القرارات املتعلقة بالسياسة الخارجية 
استمرار  فرضية  تــؤكــد  األمــريــكــيــة، 
في  أوباما  السابق  الرئيس  مقاربة 
على  الكونية،  القضايا  مع  التعاطي 

األقل على املدى القريب، ما يدعم هذا 
الحالي  القيادي  الطاقم  هو  املعطى، 
املحيط بالرئيس بايدن، بدءا من كاتب 
بلينكن  أنطوني  الخارجية  في  الدولة 
)58 سنة(، الذي اشتغل بجانب بايدن 
للرئيس  نائبا  األخير  هــذا  كــان  يــوم 
غرينفيلد  طــومــاس  لــيــنــدا  أوبــامــا، 
املتحدة  الواليات  ممثلة  سنة(،   68(
سابقا،  املــتــحــدة  بــاألمــم  األمــريــكــيــة 
بليبيريا،  لبلدها  سفيرة  اشتغلت 
كاتبة  مسؤولية  ذلــك  بعد  تحملت 
قبل  اإلفريقية  بالشؤون  مكلفة  الدولة 
أن يتم إبعادها من طرف ترامب سنة 
سنة(،   44( سيليفان  جــاك   ،2017
اشتغل  الــقــومــي،  ــن  األمـ مستشار 
ــرة الــخــارجــيــة هــيــاري  ــ بــجــانــب وزي
ســنــة(،   77( كــيــري  جـــون  كلينتون، 
الرئاسية  لانتخابات  سابق  مرشح 
الخارجية  في  دولة  كاتب   ،2004 سنة 
الرئيسي  واملفاوض  أوباما،  حكم  إبان 
 ،2015 سنة  إيران  مع  النووي  لاتفاق 
»اتفاق  إنجاح  في  فعال  بشكل  ساهم 
 47( تي  كاترين  املناخ،  حول  باريس« 
سنة(، من أصول تايوانية، ابنة مهاجر 
شاركت  الصينية،  اللغة  بطاقة  تتكلم 
ما  الصني  مع  التجارية  املفاوضات  في 
مختصة  محامية  و2014،   2007 بني 
 51( في القضايا التجارية، أفريل هيني 
الوطنية،  االستخبارات  مديرة  سنة(، 
في  املنصب  هذا  إلى  تصل  امــرأة  أول 
األمريكية،  املتحدة  ــات  ــوالي ال تــاريــخ 
مدير  ــة(،  ســن  64( ــس  ــورن ب ويــلــيــام 
األمريكية  للمخابرات  املركزي  الجهاز 
املتحدة  للواليات  »السيا«، سفير سابق 
الدولة  كاتب  نائب  بروسيا،  األمريكية 
 2008 بــني  مــا  سابقا  الخارجية  فــي 
مراحل  في  اشتغل  مخضرم   ، و2011 
معا،  والديمقراطيني  الجمهوريني  حكم 
أوستني لوييدي )67 سنة(، كاتب دولة 
في الدفاع، جنرال ينتمي لساح املشاة 
إلى  يصل  أمريكي  أفرو  أول  األمريكي، 
و2016   2003 بــني  مــا  املنصب،  هــذا 
املركزية  القيادة  داخل  مسؤولية  تحمل 
للجيوش األمريكية، ويندي شيرمان )71 
سنة(، نائبة كاتب الدولة في الخارجية، 
سابقة  ودبلوماسية  جامعية  أستاذة 
كانت تنتمي للفريق املفاوض مع إيران 
 ،2015 سنة  كيري  جون  إشــراف  تحت 
مكلف  سنة(،   66( جونسون  دوغــاس 
بمهمة داخل الحلف األطلسي، وفيكتوريا 
نيوالند )59 سنة(، كانت مكلفة إبان فترة 
الرئيس أوباما بمتابعة األزمة األوكرانية، 
وزارة  باسم  ناطقة  مسؤولية  تحملت  كما 
كلينتون،  لهياري  ومستشارة  الخارجية 
ثم سمانطا بوير )50 سنة(، مديرة وكالة 
التعاون األمريكية، صحفية وممثلة سابقة 
املتحدة  لألمم  األمريكية  املتحدة  للواليات 
باهتمامها  مــعــروفــة  أوبــامــا،  عهد  فــي 

بقضايا حقوق اإلنسان.
الفريق  مــســارات  في  متأنية  قــراءة 
التريث  تفسر  بايدن،  بالرئيس  املحيط 
الــحــذر مــع الــخــوف مــن مــواقــف أو 
التفوق  انتخابيا  تضعف  قد  خطوات 
على  للديمقراطيني  والــهــش  النسبي 
حساب الجمهوريني، مما يقوي احتمال 
التوجهات  ضمن  الحالي  الرئيس  بقاء 
على  أوباما  مسار  حكمت  التي  الكبرى 
األمريكية  الخارجية  السياسة  مستوى 
)السابقتني(  متتاليتني  واليتني  خال 
مــع الــحــفــاظ عــلــى بــعــض الــتــوازنــات 
للواليات  األساسيني  الحلفاء  لصالح 
املتحدة األمريكية، والتي أقرها ودعمها 
قضية  بينها  ومن  ترامب،  دونالد  سلفه 
املغربية،  للمملكة  الترابية  الــوحــدة 
بايدن  الرئيس  أن  هي  ذلك،  في  حجتنا 
لم يعني إلى يومنا هذا سفراء في بعض 

الدول الحليفة.
*وزير سابق
عضو مركز الدراسات 
الدبلوماسية واالستراتيجية 
بباريس

إبنو عتيق: بايدن لن ينسى المصالح 
أمـريكا لحـلفاء  االستراتيـجية 

قراءة متأنية في مسارات الفريق المحيط بالرئيس 
بايدن، تفسر التريث الحذر مع الخوف من مواقف أو 

خطوات قد تضعف انتخابيا التفوق النسبي والهش 
للديمقراطيين على حساب الجمهوريين، مما يقوي 
احتمال بقاء الرئيس الحالي ضمن التوجهات الكبرى 

التي حكمت مسار أوباما على مستوى السياسة 
الخارجية األمريكية خالل واليتين متتاليتين )السابقتين( 

مع الحفاظ على بعض التوازنات لصالح الحلفاء 
األساسيين للواليات المتحدة األمريكية، والتي أقرها 

ودعمها سلفه دونالد ترامب، ومن بينها قضية الوحدة 
الترابية للمملكة المغربية، حجتنا في ذلك، هي أن 

الرئيس بايدن لم يعين إلى يومنا هذا سفراء في 
بعض الدول الحليفة.
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  ثقافة
العدد: 1561 من 20 إلى 26 ماي 2021

التربية الموسيقية دعامة 
لتجويد الحياة المدرسية وتشجيع 

اإلبداع الفردي
للتربية  الجهوية  األكاديمية  أعلنت 
عن  تافياللت،  درعــة  لجهة  والتكوين 
لتمثيل  املؤهلة  التالميذية  اإلنتاجات 
الوطنية  التصفيات  فــي  األكاديمية 
الوطني  للمهرجان  الثانية  لــلــدورة 

والتربية. للموسيقى 
وحــســب األكــاديــمــيــة، فــإن هذه 
ستمثل  الــتــالمــيــذيــة  ــات  ــاج ــت اإلن
الوطنية  التصفيات  فــي  الــجــهــة 
املــهــرجــان  ــن  م الــثــانــيــة  للنسخة 
)عن  والتربية  للموسيقى  الوطني 
األكاديمية  ستنظمها  والتي  بعد(، 
لجهة  والتكوين  للتربية  الجهوية 
ماي  و22   21 يومي  آسفي  مراكش 
»التربية  شــعــار:  تحت  ــاري،  ــج ال
الحياة  لتجويد  دعامة  املوسيقية 

املدرسية وتشجيع اإلبداع الفردي«.
درعــة  جهة  أكاديمية  وسيمثل 
تافياللت أربعة تالميذ ينتمون لعدد 
املتواجدة  التربوية  املؤسسات  من 

في إقليمي الراشيدية وورزازات.
ــاف نــفــس املــصــدر، أن هــذه  وأضــ
املبادرة تأتي تنفيذا ملقتضيات القانون 
إرســـاء  ســيــاق  وفـــي   ،51-17 اإلطـــار 
مدرسة مواطنة عادلة ودامجة، وأيضا 
األسس  أهم  من  الفنية  التربية  لكون 
شخصية  وبناء  نمو  في  تساهم  التي 
في  تندرج  كما  واملتعلمني،  املتعلمات 
للتشبيك  املرجعي  اإلطار  تنفيذ  سياق 
الثقافية  املــجــاالت  فــي  املوضوعاتي 
األكاديميات  بني  واإلبداعية  والفنية 

الجهوية للتربية والتكوين.

الحياة الثقافية واالجتماعية بالرباط خالل القرن العشرين
صدر مؤخرا عن منشورات جمعية 
كتيب  املستديمة،  للتنمية  الفتح  رباط 
الثقافية  »الــحــيــاة  بــعــنــوان  جــديــد 
خالل  الــربــاط  بمدينة  واالجتماعية 
وتجليات  مالمح  العشرين..  القرن 
مصطفى  ــه  ــصــاحــب ل مــخــتــصــرة« 

الجوهري.
صدر  الـــذي  الكتاب  هــذا  ويعتبر 
ويقع   ،»2 الفتح  ربــاط  »دفاتر  ضمن 
الصغير،  القطع  من  صفحة   78 في 
أساسا،  الضوء،  يلقي  توثيقيا  عمال 
والفكرية  العلمية  املحطات  أهم  على 
والــفــنــيــة والــديــنــيــة واالجــتــمــاعــيــة 

للعاصمة خالل القرن املاضي.
وفـــي تــقــديــم هـــذا املــؤلــف، أشــار 
رئيس جمعية رباط الفتح، عبد الكريم 
القيم  الكتاب  ــذا  »ه أن  إلــى  بناني، 
املؤلفات  الهائل من  الكم  إلى  ينضاف 
الصادرة في العقود األخيرة عن مدينة 
وافر  بقسط  ساهمت  أصيلة  عريقة 
والثقافة  املغربي  الفكر  تأسيس  في 

العريقة والحديثة باملغرب«.
وأبرز بناني أن مؤلف الكتاب خبر 
املغربي  الحضاري  التراث  موضوع 
والتراث  العموم،  وجه  على  والثقافة 
الرباطي على وجه الخصوص، مضيفا 
أنه سلك في كتابته لإلصدار الجديد، 
الطرق البحثية املتعارف عليها علميا، 

نابعة من  ذاتية  إليها طاقة  و»يضيف 
عشقه للمدينة«.

الجوهري  ذكر مصطفى  من جانبه، 
في استهالله للمؤلف، أن »القصد من 
بجوانب  التعريف  هو  الكراسة  هذه 
ــاط،  ــرب الــحــيــاة الــثــقــافــيــة ملــديــنــة ال
مبرزا  االجتماعية«،  معاملها  ــراز  وإب
مدينة  ملائوية  »اعترافا  تشكل  أنها 
من  نخبة  نشطها  واجتماعية  ثقافية 
واألدباء  والفقهاء  واملفكرين  العلماء 
ــكــتــاب  ــني وال ــان ــن ــف واملـــؤرخـــني وال
رسموا  ممن  املــبــدعــني،  والــشــعــراء 
في  عميقة  ثقافية  مـــدارات  للمدينة 

مظاهرها ومحطاتها وموضوعاتها«.
مؤلفه  فــي  تطرق  أنــه  إلــى  وأشـــار 
املــضــيــئــة مما  ــات  ــض ــوم ال لــبــعــض 
وحصاد،  رصيد  راكمته املدينة من 
إلى  حولها  ودولــيــا،  ووطنيا  محليا 
موشومة  وحضارية  ثقافية  مدينة 
باالهتمام  جــديــرة  حداثية  بمالمح 
واإلثارة، مضيفا أن تجلياتها »ظهرت 
متباينة  زوايا  تتوزعه  دائم  تألق  في 
حية  تزال صورتها  ما  وظاهرة  خفية 
قرأ  أو  ذكرياتها  عــاش  مــن  كــل  بــني 
إنتاجها  فــي  ســاهــم  أو  تفاصيلها، 

وإثراء ذاكرتها«.

مهرجان تطوان لسينما المتوسط يتحدى تعنت »كورونا«
كشفت إدارة مهرجان تطوان لسينما 
األفــالم  عن  املتوسط،  األبيض  البحر 
الرسميتني  املسابقتني  في  املشاركة 
واألشرطة  الطويلة  باألفالم  الخاصتني 
الوثائقية، كما أعلنت عن تشكيلة لجان 
والعشرين  السادسة  للدورة  التحكيم 

للمهرجان.
بالغ  فــي  املــهــرجــان  إدارة  وقــالــت 
تعنت  بسبب  ــررت،  »ق أنها  صحافي، 
األزمة  وتفاقم  فيروس كورونا  جائحة 
الشركاء  مع  التشاور  وبعد  الصحية، 
وتنظيم  االستسالم  عدم  األساسيني، 

الدورة 26 من املهرجان بشكل افتراضي، اعتمادا على ما 
توفره املنصات الرقمية من إمكانات تواصلية، وذلك في الفترة 

املمتدة من 4 إلى 10 يونيو 2021«.

أنها  املــهــرجــان  مؤسسة  وأوضــحــت 
الدورة،  هذه  برمجة  تقليص  إلى  ستعمد 
الرئيسية،  بــالــفــقــرات  ــاظ  ــف االحــت ــع  م
الطويلة  الــروائــيــة  األفـــالم  مسابقة  أي 
وبرنامج  الوثائقية،  األفــالم  ومسابقة 
السينمائية  للصحافة  الدولية  الفيدرالية 
ستعرض  أنها  مضيفة   ،)FIPRICI(
منصة  عبر  احترافية  شــروط  في  األفــالم 
لعشاق  يمكن  »festival Scope« حيث 
الــعــروض  متابعة  واملهتمني  السينما 

االفتراضية.
حول  نــدوة  املهرجان،  برنامج  ويضم 
أم  حــدود  التشكيلي:  والــفــن  »السينما 
في  املساهمة  للمهرجانات  يمكن  »كيف  حول  ولقاء  مسامية«، 

عودة السينما«. 

إصدار جديد 
نداء ليس مني 

ــى  نــــــزل إلـ
املـــكـــتـــبـــات 
ــوان  ــ ــ ــديـ ــ ــ الـ
الـــــــورقـــــــي 
الثامن: »نداء 
ــيــس مــنــي«  ل
لـــلـــشـــاعـــر 
املــــغــــربــــي 
أحــــــــمــــــــد 
بــنــمــيــمــون، 
فــــي طــبــعــة 
أنـــــيـــــقـــــة 
ــا  ــن ــضــم ــت م
اثــــنــــتــــني 
وعـــشـــريـــن 
ــدة،  ــ ــي ــصــ ــ ق

يتفاعل بعض شعره فيها مع معطيات اللحظة 
الريف« و»من  »لي بيت في  الراهنة، مثل قصيدة 
أكون؟«، وبعضه اآلخر مع  أسئلة الوجود والروح 
التالشي«  »قصيدة  مثل  الواسعة،  الحياة  ورؤى 
الذات  يستبطن  الثالث  وبعضه  هــذا«،  تقل  و»ال 
»حيرة  قصائد  مثل  الــروح،  أعماق  في  ويغوص 

العاشق« و»فناء«..
عميقتني  بكلمتني  للديوان  الناشر  قــدم  وقــد 
أ.د. مصطفى  الشاعر  من  لكل  الغالف،  ظهر  على 

الشليح والشاعر الدكتور عبد الجبار العلمي. 

 ،»Sup Com’Art« ومدرسة »Langues du Sud« تنظم دار النشر
جميع  وجه  في  املفتوحة  البيضاء«،  بالدار  الشارع  »فنون  مسابقة 

الفنانني املغاربة املهتمني بفنون الشارع.
الترشح  في  يرغب  فنان  لكل  يمكن  فإنه  للمنظمني،  بــالغ  وحسب 
الجاري،  ماي   22 غاية  إلى  الترشيح، وذلك  أن يحضر ملف  للمسابقة، 
 15 50 فنانا من بني املترشحني في غضون  أنه سيتم اختيار  مضيفني 

يونيو املقبل.
وأشارت الجهة املنظمة إلى أن الفائزين في املسابقة سيستفيدون من 
التدريب املجاني الذي تقدمه مدرسة »Art’Com Sup«، وسيشاركون 

في رسم العديد من الجداريات في الدار البيضاء.

50 مشاركا في »فنون الشارع بالدار البيضاء«



سري

لم يسفر املجلس الوزاري، املنعقد مؤخرا، عن 
أي تعيينات جديدة فيما يخص الئحة الوالة 
وتقول  تعيينهم،  املزمع  والسفراء  والعمال 
مصادر مطلعة، أن الئحة كبيرة من املقترحات 
أسماء  وجـــود  تبني  بعدما  لــلــرفــض،  تعرضت 
»مدسوسة« لشخصيات لها عالقات وقرابات عائلية 
واملؤسسات  السياسية  ــزاب  األحـ رؤســـاء  بعض  مــع 
ترشيح  مــن  البعض  يخجل  لــم  حيث  العمومية، 
للملك من أجل التأشير عليها.أبنائهم لتولي مسؤوليات جديدة يف لوائح مرفوعة 

  

مـدير النشر:
الطيب العلوي

مصطفى العلوي المؤسس:

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

تحت األضواء

ملف العدد

تحليل إخباري

الضائعة الحقيقة 

بمحاولة اغتيال دبلوماسي مغربياتهام مسؤول مخابراتي جزائري 

التقارب العربي اإلسرائيلي ؟هل كان الحسن الثاني وراء فكرة

سباق في انتخابات 2021 مؤشرات استعمال شباط كأرنب 

الكولونيل عبابو دون »بنج«معجزة استخراج رصاصة من عنق 
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العسكر يفسد الود بــين شعبين شقيقين

»نعم« لألخوة مع الشعب الجزائري، لكن »ال« للقرارات 
إلى  العسكر  تحول  أن  بعد  الجزائريين،  باسم  الصادرة 
المغربية إلخفاء  السيادة  تتطاول على رموز  »شبيحة« 
الداخلية، باستعمال أساليب منحطة إعالميا، وصلت إلى حد  العيوب 
التهجم على المغاربة وملكهم محمد السادس، في برنامج منحط)..( 
تنزيل  العسكر في  بعد أن شرع  الجنراالت،  ينهل فقراته من محبرة 
ابتداء  مخطط لالستيالء على اكفة المؤسسات المدنية في الجزائر، 

من محيط الرئيس وصوال إلى المؤسسات الوطنية، حتى لو تطلب األمر 
العودة للمتقاعدين القدامى)..(، وقد فرض على المؤسسات الجزائرية في 
األسابيع األخيرة التحرك ضد المغرب، وضد إرادة الجزائريين، ليطرح السؤال عن 
خلفيات تحرك قادة الجيش الجزائري بهذا الشلك، وفي هذا التوقيت)..(. 

إنهم  المغاربة..  يعرفها  التي  الجزائر  ليست هي  العموم، فهذه  على 
بإعالم  العالم،  عن  بعيدة  معزول،  حكم  تحت  معزولة  جزيرة  يصنعون 

وهمي.. ألم يقل العرب قديما »ما هكذا تورد اإلبل« ؟

اأعداء امللك وال�شعب

تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ملف العدد

تحت األضواء

الضائعة الحقيقة 

تحليل إخباري

عندما طالبت األحزاب بتحكيم

 الملك الحسن الثاني

حمو وبوكرين وحبيبي.. جنراالت 

تورطوا في الخيانة العظمى

عائد من اإلعدام يحكي عن قتل 

عمر بنجلون وإعدام ثـابت

إعالم البوليساريو يبكي على وهن 

الجزائر وضعف إسبانيا أمام المغرب 

28

14

8
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تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ساعة اإلفالس السياسي

»ملف سري في  السابقني  املعتقلني  من  واحد  طالب 

الساسي،  الزعيم  الدين  نور  وهو  الــزاز«،  كريم 

املكلف  الدولة  وزيــر  وجــه  في  الحدود  بإغالق 

خلفية  على  الرميد،  مصطفى  اإلنسان  بحقوق 

شكاية سبق أن تقدم بها أمام الوكيل العام ملحكمة 

الوطنية  الفرقة  على  وأحيلت  بالرباط  االستئناف 

نسخة  وجه  كما  البيضاء،  بالدار  القضائية  للشرطة 

من الطلب إلى رئيس املجلس األعلى للسلطة القضائية 

حيث   ،2015 سنة  إلى  الحكاية  وتعود  العدل.  ووزيــر 

»يدعي« الساسي أنه قدم معطيات خطيرة لوزير العدل 

السابق الرميد، تتعلق باستقرار وأمن البالد)..(. مـدير النشر:

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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بإفالس حزب العدالة 

والتنمية، الذي يتهدده 

خطر السقوط خالل االنتخابات 

التشريعية المقبلة، بعد تورطه 

في تناقضات سافرة بين 

خطابه السياسي وممارسته 

العملية، تكون الحياة 

السياسية قد دارت دورتها 

المعهودة، لتكريس األعطاب 

الحزبية في مشهد سياسي 

يكرر نفسه، حيث تموت كل 

األحزاب في حضن السلطة(..).

إنها ساعة اإلفالس السياسي، 

حيث ال عروض سياسية 

واضحة رغم أننا في عز الزمن 

االنتخابي، وقد انطلقت 

الحمالت االنتخابية مبكرا، حيث 

ينتظر أن تلعب نفس التشكيلة 

الحزبية النهائيات االنتخابية 

بنفس الممارسات، التي تقوم 

على مبدأ »القسمة«، وال 

سبيل للخروج من عنق الزجاجة 

إال بانخراط مكثف للمواطنين 

في العملية االنتخابية، 

عندها ستكون الساعة قابلة 

لـ»التحقيق«، واألحزاب قابلة 

للتغيير..
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سري

زازات اجلزائر يف منطقة »العرجة« 
بالتزامن مع استف

النخيل  ت 
واحا ترك  على  مغاربة  فالحني  إرغام  د 

بع

بعض  تتحدث  فكيك)..(،  قرب  يرعونها  كانوا 
التي 

أن  حيث  املــيــاه،  لورقة  املغرب  حتريك 
عن  صــادر 

املــ

احلسن  عهد  من  املوروثة  ه 
سياست يف  املغرب  ر 

استمرا

ض األودية 
ي إلى قطع بع

ء السدود، سيؤد
الثاني، يف بنا

بعض  أصبح  ذلــك،  من  وأكثر  اجلــزائــر،  يف  تصب  كانت 
التي 

للعطش  بكاملها  مــدن  ض 
تعر عــن  يتحدثون  اجلــزائــريــني 

»بناء  بأن  الساخرين  بعض  وعلق  املغربي،  التصرف  نتيجة 

من  اجلزائرية  االجتماعي  التواصل  مواقع  سيمنع  السدود 

ن املنطقة 
ل إلى اجلزائر عبر وديا

ت املغرب تص
القول بأن نفايا

مم املتحدة)..(.
الشرقية«، وهو ما كان موضوع شكايات لأل

شر:
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تفاصيل أخرى  يف  ركن  »ب

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 ليلة 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

وأنا أحاور سارة برنار.. قدم لي األستاذ إدريس الضحاك، كتابه 
األخير »املاء والقانون«، وخصني بتقديم إهداء لي ولزوجتي، فقلت 
له: اسمح لي أستاذي الجليل أن أعلق تقديمكم في مكتبي وأتركه 
فيها  تعلمت  مدرسة  من  وتقدير  إجــازة  شهادة  وحفدتي  ألوالدي 
وعلى  علي  بفضلها  اعتراف  عربون  زالت  وال  مياهها  من  وشربت 

تكوين شخصيتي ومداركي.
النزهة،  هذه  في  عليها  برنار  سارة  مني  وغارت  حسدتني  وقد 
ألنها لو كتبت لها الحياة واطلعت على هذا اإلهداء من عالم ومفكر 
الذي ترجم  املياه بهذا املؤلف  وقاضي استطاع اإلبحار في محيط 

إلى العربية والفرنسية واإلنجليزية.
بظواهر  والتعريف  وإحصائيات  بمعلومات  اإلتيان  واستطعتم 
طبيعية كتلك التي تعتبر بأن الكرة األرضية التي تبعد عن الشمس 
بـ 150 مليون كلم وأنه لو زاد هذا البعد أو نقص بـ 2 %، لتجمد كل 
من في األرض في الحالة األولى والحترقت الكرة األرضية في الحالة 
بالبشر،  ورأفتها  اإللهية  الحكمة  مظاهر  من  مظهر  وهي  الثانية، 
واعتبرتم أن الكرة األرضية كرة مائية، يمثل املاء العذب فيها 3 % 
ابن وحفيد فالح،  للماء، واعتبرت نفسي وأنا  العاملي  من املخزون 
ربي منذ  بها  التي جاد علي  النسبة  املحظوظني من هذه  أنني من 
وقت  في  ترشيدها  على  عملي  له، هو  أول حمد  وكان  أربعني سنة 
كان فيه ترشيد املياه مكلفا جدا، واعتبرتم أن ما تبقى من 3/2 من 
استغاللها  يتم  أن  دون  والجنوبي  الشمالي  بالقطبني  املياه  هذه 
في  وأخرى  الحراري،  االحتباس  بسبب  الجليد  ذوبان  حالة  رغم 
الرواسب املجمدة واملياه املحبوسة في األعماق الكبيرة كالصحراء 
الكبرى بإفريقيا مثال، واعتبرت الدول العربية من أفقر املجموعات 
أن مساحتها  رغم   ،%  1 تتعدى حصتها مجتمعة  ال  إذ  العالم،  في 
أن  إلى  وخلصتم  األرضية،  الكرة  مساحة  إجمالي  من   %  4 تكون 
أنها  إذ  الحمد،  وللـه  إفريقيا،  شمال  في  حاال  أحسن  تبقى  بالدنا 

تنعم بحوالي 14 نهرا..
وسمعتني سارة برنار، وقالت: بل 15 نهرا.. ألم تكتب عن معلمك 

دون إرادته بأنه »نهر عظيم« منذ عقد من الزمن؟
فعال، كانت مالحظتها صائبة.

لألخرى،  الواحدة  تجرك  التي  الصفحات  قراءة  في  واسترسلت 
مياه؟  أزمة  العالم  لثراء معلوماتها وعمق تساؤالتها: هل سيعرف 
لوجود  نظرا  و»نعم«،  عددية،  أزمة  لغياب  نظرا  »ال«،  هي  اإلجابة 
ما  معدل  أن   ،2008 سنة  اليونيسكو  أعلنت  حيث  توزيع،  سوء 
يملكه الفرد من حجم املياه على مستوى العالم هو 1800 متر مكعب 
يستهلك منها 800 متر مكعب كمعدل عام، في حني تظل 1000 متر 
% من املوارد   60 10 دول على  مكعب دون استعمال، إذ تستحوذ 
املائية العاملية، كما أن هذا الالعدل يوجد داخل دولة واحدة، وبني 

منطقة وأخرى.
الدولي وبالقواعد  القانون  بمبادئ  واملؤلف بصفة عامة، يعرف 
كما   ،1914 ظهير  خالل  من  الفرنسيون  بها  اعترف  التي  العرفية 
التي  القانونية  وبالقواعد   ،2016 لسنة  املاء  قانون  بها  يعترف 
وباالتفاقية  املشتركة،  الدولية  املجاري  أو  واألحواض  املياه  تحكم 
وخاصة  املنبع،  دول  طرف  من  توقع  لم  التي   1997 لسنة  اليتيمة 

الدول الغنية باملاء.
وكذا  ودوليا،  وطنيا  املاء  موارد  عن  ملحة  يعطي  القيم  فالكتاب 
النزاعات  من  ونماذج  واستعماله،  تدبيره  تنظم  التي  القوانني 
وكذلك  املياه،  أزمة  على  جيدة  بحكامة  التغلب  في  بالدنا  وآمــال 
ونهاية  واملناخ،  للماء  األعلى  املجلس  من  الجديدة  اآلليات  تفعيل 
وتحلية  العادمة  املياه  استعمال  وتقنني  املندمجة  التهيئة  بمخطط 
مياه البحر، وهي أوراش كبرى بدأها امللك الراحل الحسن الثاني، 
يكون  حتى  السادس،  محمد  امللك  عليها  ويحرص  السدود،  باني 
وقلة  املناخية  التغيرات  أثار  محاربة  موضوع  في  نموذجا  املغرب 
التي  الكبيرة  األوراش  ضمن  من  ورش  وهو  املطرية،  التساقطات 

تشهدها بالدنا في مختلف املجاالت.

نقطة ماء.. بني فيكتور 
هيجو واإدري�س ال�ضحاك 
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مريم باكوش: 

افتحوا المسارح »بغينا نخدمو«

تحصد  التي  األغاني  عن  بعيدا 
جمهوره،  طرف  من  كبيرا  نجاحا 
أصبحت أزياء الفنان املغربي سعد 
ملجرد، والتي تحمل توقيع املصمم 
حسن حجاج، تحظى بإقبال كبير، 
بعدما أصبحت تعرض في كبريات 
أمريكا،  منها  دول  بعدة  املعارض 
حيث أصبحت تنافس أزياء أشهر 

النجوم العامليني.
»نيويوركر«،  صحيفة  وقــالــت 
في  ستعرض  حــجــاج  أعــمــال  أن 

ــى غــايــة 29  ــارض إلـ ــعـ ــد املـ أحــ
أغلب  وتستقي  الـــجـــاري،  مـــاي 
املغربي  الــواقــع  مــن  مضامينها 
اليوم،  إلى  السبعينات  فترة  منذ 
وأثواب  ألوان  على  تعتمد  والتي 
وصناديق  مميزة  وإكسسوارات 
ــاس  ــي ــة وأك ــازي ــغ املــشــروبــات ال
الدقيق وعلب الشاي، ثم الدراجات 
اعتمد  التي  كتلك  القديمة  النارية 
كليب  فــيــديــو  ــي  ف ملــجــرد  عليها 

أغنيته »املعلم«.

أزياء لمجرد 
تنافس 

أشهر النجوم 
العالميـين

مريم  املــغــربــيــة  املمثلة  علقت 
التي  املــظــاهــرات  عــلــى  ــوش،  ــاك ب
شارك فيها آالف املغاربة للتعبير عن 
مشيرة  الفلسطينيني،  مع  تضامنهم 
في منشور تقاسمته مع متابعيها على 
أصبح  املنع  أن  إلــى  »اإلنستغرام«، 
ــســارح واملــهــرجــانــات  يــطــال فــقــط امل
على  السينما،  ودور  والحفالت 
لم  املتظاهرين  أن  مــن  ــرغــم  ال

يحترموا اإلجراءات الوقائية.
نداءها  ووجهت مريم باكوش 
إنصاف  أجل  املسؤولني، من  إلى 

أهل الفن قائلة: »طلقوا لينا املسارح، 
األعـــراس  الــحــفــالت،  السينما،  دور 
يراعي  وتوقيت  بأعداد  واملهرجانات 
الوقاية من الجائحة«، لتنهي حديثها 
»بغينا  عــبــارة  يحمل  بـــ»هــاشــتــاغ« 

نخدمو«.
يــنــتــظــرون  ــن  ــفـ الـ أهــــل  والزال 
أنشطتهم  الستئناف  الــفــرج  ســاعــة 
ــرض أعــمــالــهــم في  ــ املــســرحــيــة، وع
في  واملشاركة  السينمائية،  القاعات 
تم  التي  الفنية  والحفالت  التظاهرات 

منع تنظيمها ألزيد من سنة.

طليق سميرة سعيد:

 الديفا شخصية محترمة جدا
لقاءاته  إحدى  خالل  مهنا،  هاني  املصري  املوسيقار  أكد 
اإلعالمية، أنه لم يقصد التشهير بالفنانة سميرة سعيد عقب 
تصريحاته األخيرة التي تتعلق بتواجدهما في غرفة واحدة 
موضحا  املتحدة،  بالواليات  لهما  حفل  خالل  الطالق  بعد 
التزما  وأنهما  سيء،  بشكل  صياغتها  تمت  تصريحاته  أن 

ــال  ــصـ ــفـ ــاالنـ خالل تواجدهما في غرفة واحدة، بـ
كانت وأشــار إلى  املغربية،  الديفا  أن 

ــة  ــق الــزواج، وأن صــدي فترة  قبل  له 
التواصل ما زال مستمرا 

معها.
مهنا:  هاني  وأضــاف 
كبير  التزام  هناك  »كــان 
ــي وبــــني ســمــيــرة  ــن ــي ب
أنها  ــرزا  ــب م ســعــيــد«، 
ــة  ــت »شــخــصــي ــ ــان ــ ك
مــلــتــزمــة ومــحــتــرمــة 
جدا«، موضحا: »كنا 
وقاعدين  منفصلني 
في غرفة واحدة في 
ومكنتش  أمريكا، 
أقدر أقول للمتعهد 
 2 في  نرغب  أننا 
سويت في الفندق 
ــل الـــســـفـــر  ــ ــب ــ ق

بيومني«.
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هناك أحداث تصنع الرجال، وهناك 
وعندما  األحـــداث،  يصنعون  ــال  رج
لصنع  الرجال  مع  األحــداث  تجتمع 
قبيل  مــن  يكون  ــك  ذل ــإن  ف مــا،  حــدث 
قضية  ليست  الــتــي  االســتــثــنــاءات 
بنبركة،  املهدي  املغربي  السياسي 
هذا  اسم  بقي  لذلك  منها،  واحدة  إال 
السياسية  باألحاديث  مقترنا  الرجل 
العالم  في  ال  والــدراســات،  واألبحاث 
وسط  كل  في  وإنما  وحــده،  العربي 

يهتم بقضايا العالم الثالث.
وهي  بنبركة،  املهدي  قضية  لكن 
تــيــارات   ،1965 ســنــة  مــنــذ  تــصــارع 
أن  تكاد  التاريخ،  غياهب  في  الغرق 
ذكرها  ليبقى  الحقيقة،  معها  تأخذ 
والشك،  بالريبة  مشوبا  األفواه  على 
ولقد  التأويالت.  في  للتوسع  متيحا 
ومتجددة،  عديدة  فــرص  لي  أتاحت 
وبإصرار ال منتٍه، سماع وجهات نظر 
وأطــروحــات  بل  جــازمــة،  تكون  تكاد 
تختلف شكال  الدرجات،  على مختلف 
وتتفق جوهرا، منطلقة كلها من معني 
القيل والقال الذي ال ينضب، ومتوقفة 
كفة  يــرجــح  ــذي  الـ الــشــك  عند  كلها 

اليقني.
وعبر  ــوال،  ط سنوات  مــدى  وعلى 
التنقالت التي سنحت لي بها ظروف 
التي  واملؤتمرات  الصحفية،  مهنتي 
وحــول  فيها،  أسهمت  أو  تتبعتها 
يحلو  حيث  والسهر،  السمر  موائد 
أن  خصوصا،   - الــعــرب  نحن   - لنا 
يتعذر  ما  املوائد،  جنبات  على  نلقي 
منصات  ــام  أم عنه  اإلفــصــاح  علينا 
الخطابة، وموائد االجتماعات، وكلما 
املغاربة،  أو  املغرب  عن  الحديث  درج 
إال وأقحم الحديث عن املهدي بنبركة، 
الــجــرح  ــي  ف الــســكــني  يــقــحــم  مثلما 
يندمل،  لم  الذي  الجرح  ذلك  الغائر، 
ــذار  األع أجــد  ولكنني  السنني،  رغــم 
إلى  الخليج  مــن  عــربــي،  مهتم  لكل 
الصواب،  منتهی  فشكوكهم  املحيط، 
أوحي  ما  بألسنتهم  يقولون  ألنهم 
من  طويلة  سنوات  عبر  قلوبهم،  إلى 
الصمت، لم يصدر خاللها كتاب واحد 
العربية  للقارئة  يقدم  العربية،  باللغة 
العربي، عناصر، ولو أولية،  والقارئ 
في  يلقى  ما  إال  والتفكير،  للتمحيص 
وما  وشعارات،  خطب  من  التجمعات 
عناصر  من  اإلعالمية  الغيبة  تتيحه 
مجانية يلقى بها في سوق املزايدات.

التأرجح  موضوع  في  فصلت  لقد 
جانبا  فتركت  والعاطفة،  الفكر  بني 
ــع جيل  ــه مـ ــاســم ــق أت ــت  ــن عــطــفــا ك
االستقالل، في تقدير الرجل الذي كان 
النموذج  فيه  يــرى  مغربي  شــاب  كل 
املتحرك،  النشيط  للسياسي  املتنور 
جانبا  وتــركــت  املــتــمــرس،  الصريح 
بنبركة علي شخصيا،  املهدي  أفضال 
الــذي  هــو  بأنه  لــه  مدينا  زلــت  ال  إذ 
وكــان  الصحافة،  مهنة  فــي  بــي  زج 
ويغضب  األولـــى،  مقاالتي  يصحح 
مجلتي  فــي  فــوجــئ  كلما  ويــزمــجــر 
عليه،  يطلع  لم  بموضوع  »املشاهد« 

على  الحقائق  هذه  اقتصار  وفضلت 
ــي تــقــديــم ملف  الــجــانــب الــفــكــري ف
املوضوعية  املقاييس  في  محصور 

بني  منحصر  والــكــتــابــة،  للصحافة 
ألني  واملصداقية،  الواقعية  هالتي 
التي  العواطف  بأن  من جهة،  متيقن، 
العربي،  واقعنا  خراب  أساس  كانت 
ما،  هدف  إلى  ما  يوما  بنا  تصل  لن 
بحساسية  مقيد  أخــرى،  جهة  ومــن 
هذا املوضوع، ألنها ال تسمح ألي كان 
بترجیح كفة دون األخرى، أو محاولة 
التاريخ  يمسك  مــســار  فــي  التأثير 

بأطرافه كلها.
مشروع  أحقق  أن  مفروضا  ــان  ك
نشر هذه السلسلة من الحقائق، غداة 
املحكمة  عن  النهائية  األحكام  صدور 
جــوان  مــن  الخامس  فــي  الفرنسية، 
الكبرى،  العربية  الهزيمة  يوم   ،1967

بدوري  اليوم  لكنت  فعلت،  كنت  ولو 
الفرنسيني  املؤلفني  كباقي   - منهزما 
ــن كــتــبــوا عــشــرات الــكــتــب عن  ــذي ال
التي  الــعــنــاصــر  ــام  ــ أم  - الــقــضــيــة 
أصبحت على مدى ثمان عشرة سنة، 

واضحة املعالم جلية الخلفيات. 
الذي  التريث  ذلك  للظروف  وأشكر 
شد بمعصمي وأنا أنزل أدراج محكمة 
بوثائق  محمال  الباريسية،  »الســني« 

لم  جزئيات  على  مطلعا  املحاكمتني، 
الصحفيني،  زمالئي  كل  عليها  يطلع 
االضطالع  فرصة  لي  أتيحت  أن  بعد 
جلسات  خـــالل  الــتــرجــمــان  بمهمة 
كانت  أخرى  الثانية. حقيقة  املحاكمة 
مصيرية في تريثي، وفي تأخير هذه 

العرب،  يقول  كما  أنه،  األوراق، وهي 
مرغم أخاك ال بطل، فمنذ سنة صدور 
يد  كانت   ،1972 سنة  إلــى  األحــكــام، 
املسؤول األساسي في قضية بنبركة، 
مطلوقة في رقابنا.. ومن يستطيع أن 
ويقول  السبع  أمــام  قوته  يستجمع 
لكن  السبع«؟  یا سيدي  ننت  »فمك  له: 
وعــال،  جــل  األكــبــر،  املنصف  مشيئة 
الكلمة  وتترك  السماء،  عدالة  تنفذ 

األخيرة للحق، والحكم للتاريخ. 
الساعة  تمام  في  الحكاية  تبتدئ 
دقيقة  عشر  وخمسة  عشر  الثانية 
تم   ،1965 أكتوبر   29 يوم  زوال  من 
الكبير،  املغربي  السياسي  اختطاف 
االتحاد  حزب  زعيم  بنبركة،  املهدي 
وكان  الشعبية،  للقوات  االشتراكي 

وقتها قبل انقسامه »االتحاد الوطني 
العام  واألمـــني  الشعبية«،  للقوات 
الذي  الثالث،  القارات  ملؤتمر  املؤقت 
سنة  بداية  في  ينعقد  أن  مقررا  كان 

1966، بهافانا عاصمة کوبا.

يعيشها  كان  التي  للظروف  ونظرا 
املغرب، من توتر بني قوات املعارضة، 
وحكومة الرباط، فإن ضخامة العملية 
التي تمت في واحد من أكبر شوارع 
االتهام  أصابع  باريس، حولت  مدينة 
تولت  بينما  املغرب،  اتجاه  في  كلها 
تضخيم  الفرنسية  اإلعـــالم  أجــهــزة 
الحدث وتحجيمه على مقاس الكرامة 

الفرنسية املهانة على أيدي املغاربة.
وكان وزير الداخلية الفرنسي، أول 
من انقاد وراء أذيال الشرف الفرنسي، 
بــعــد مـــرور خمسة  فــأعــلــن رســمــيــا 
االختطاف،  حــادث  على  يوما  عشر 
تشارك  لــم  الفرنسية  الشرطة  بــأن 
عملية  فــي  بعيد  وال مـــن  قــريــب  مــن 
لم  بنبركة  املهدي  أن  االختطاف، رغم 
يركب السيارة التي اختطفته إال بعد 
الشرطة  أن تحقق من هوية ضابطي 
الرسمية  اللوحة  ومــن  الفرنسيني، 
الفرنسية  الشرطة  ملكية  تؤكد  التي 
للسيارة التي ركبها عن طيب خاطر، 
في  أمــعــن  ــداث  ــ األح تسلسل  ولــكــن 
األمــام،  إلــى  الهروب  عملية  تكريس 
لم يستطع  إخفاء لخلفيات وجزئيات 
صمودا،  أمامها  الديكولي  النظام 

محرر  يــقــوده  بكامله  نظام  فانهار 
ينهار  كما  دوكــول،  الجنرال  فرنسا، 

القصر املشيد من ورق اللعب.
أن  بــعــد،  فيما  ــام  األيـ أثبتت  لقد 
اتــصــاالت ســريــة كــانــت تــجــري في 
وبني  امللكي  القصر  بني  فرانكفورت، 
ــؤرة  ــدي بــنــبــركــة، بــعــيــدا عــن ب ــه امل
ولم  باريس،  في  الفرنسية  املخابرات 
املغرب  داخلية  ــر  وزی أوفقير،  يكن 
مع  الحكم  يتقاسم  أن  يقبل  آنـــذاك، 
املهدي  كــان  ــذي  ال املــعــارض  الحزب 
في  أوفقير  ودخــل  زعيمه.  بنبركة 
سباق مع الزمن، للحيلولة دون رجوع 
الزعيم املغربي، وسیری القارئ، كيف 
أحد  وهو  بباريس،  املغرب  سفير  أن 
يتوجه  كان  وصهره،  للملك  املقربني 

لالجتماع  فــرانــكــفــورت  ــى  إل خلسة 
املخابرات  ولــكــن  بنبركة،  باملهدي 
خــطــواتــه،  تتبع  كــانــت  الــفــرنــســيــة 
مع  السفير  اجتمع  وعندما  وهكذا، 
بنبركة في فرانكفورت، يوم األحد 25 
املخابرات  ضابط  طار   ،1965 أبريل 
أنطوان  أوفقير،  مع  باالتصال  املكلف 
بيته  في  بأوفقير،  واجتمع  لوبيز، 
أسبوعني  مايو،  ثامن  يوم  بالرباط، 
باالتصاالت  أوفقير  إلخبار  بعد،  من 
حقائق  وهــي  ظهره،  خلف  الجارية 
بعد،  فيما  سنة  عشر  خمسة  ظهرت 
لـ»لوبيز«،  املباشر  الرئيس  نشرها 
للمخابرات،  السابعة  الشعبة  رئیس 
ضخم عن  كتاب  في  فانفيل«،  »لوروا 

مختلف أنشطته صدر بعنوان »جهاز 
املخابرات، الشعبة السابعة«، أوضح 
الفرنسية  العدالة  عن  أخفاه  ما  فيه 
خاللهما  كـــان  مــحــاكــمــتــني  طــــوال 
في  أخــيــرا  اعــتــرف  ولكنه  معتقال، 
اختطاف  قبل  طويال  ))زمنا  كتابه: 
باريس  يف  بيته  كان  بنبركة،  املهدي 
بناء  وذلــك  انــقــطــاع،  بــدون  مراقبا 
على أوامر صادرة عن اجلنرال دوكول 
زعيم  كان   ،1959 سنة  فمنذ  نفسه، 
بنبركة،  املهدي  املغربية،  املعارضة 
هدفا أساسيا لنشاطنا.. وهكذا كانت 
سيدة  بها،  يسكن  التي  العمارة  بوابة 
مهمة  لنا  تسهل  مبصاحلنا،  موظفة 
وكــان  ــا،  أردنـ متى  لشقته  الــدخــول 

تلفونه دائما حتت رقابتنا. 
بأسفاره  معروف  بنبركة  أن  وحيث 
الشعبة  رئــيــس  يــقــول   - املــتــعــددة 
فإن   - الفرنسية  للمخابرات  السابعة 
يخبروننا  املطارات،  جميع  يف  رجالنا 
بكل حتركاته، وأينما ترك حقيبته، 
سواء يف ممرات الشحن قبل الطائرة، 
فإنها  املــؤقــت،  العبور  ممــرات  يف  أو 
لنا  كــان  ــي«،  ــ »أورل مطار  ويف  تفتح، 
سيارات  إحدى  داخل  مجهز  مختبر 
التي  الوثائق  فحص  يتولى  املطار، 
مندوبنا  أما  بنبركة،  املهدي  بحقيبة 
مبطار  ــف  ــوظ امل ــز«،  ــي ــوب »ل املــمــتــاز 
أساسيا  دورا  لعب  الذي  وهو  »أورلي«، 
يف اختطاف املهدي بنبركة، فقد كان 
ملرافقة  مــرات،  عدة  طريف  من  مكلفا 
جانب  إلى  مجاملة،  بنبركة،  املهدي 
قصد  طويال  ليناقشه  مقصف،  أو 
التي  بحقائبه  االهتمام  عن  شغله 
األثناء،  تلك  يف  فتحها  نتولى  كنا 

وتصوير وثائقها.
هذا  يف  ملقتدر  »لوبيز«  خبيرنا  إن 
كلف  ملن  ميكن  وال  املــهــام،  من  النوع 
أحاديثه  مــن  يتخلص  أن  بشغله، 
بلسانه،  يلفك  وعندما  الطويلة، 

فإنه يصعب عليك التخلص منه((.
ــرات  ــاب ــخ ــى امل ــدا عــل ــديـ ــيــس جـ ل
يــحــاك  ــان  ــ ك ــا  مـ إذن،  ــفــرنــســيــة  ال
بإمكانها  وكــان  بنبركة،  ضد املهدي 
له  نصبه  ــذي  الـ الــفــخ  مــن  حمايته 
أوفقير، وكلف مجموعة من الفرنسيني 

العملية.  بتنفيذ 
أنه  كثيرا،  الفرنسيون  ردد  ولقد 
كان من الصعب عليهم مضايقة وزير 
داخلية دولة صديقة، ولكن هذا الحبل 
من الكذب القصير، سرعان ما انقطع.
الكولونيل،  رئــيــس  قطعه  ولــقــد 
ــوروا فــانــفــيــل«، ونــائــب املــديــر  ــ »لـ

الفرنسية،  املخابرات  لجهاز  العام 
صرح  عندما  »بومون«،  الكولونيل 
يدع  ال  بما  األولـــى  املحاكمة  ــام  أم
يعمل  كان  أوفقير  أن  للشك،  مجاال 
إفساد  في  رغبة  الخاص،  لحسابه 
بنبركة  املهدي  بني  االتصال  مخطط 
ــر. فــقــد قـــال الــكــولــونــيــل  ــص ــق وال
املــهــدي  نتعقب  ــا  ــن ))ك »بـــومـــون«: 

بنبركة، وكنا نتعقب متعقبيه، وعلى 
خطني متوازيني، كنا نطلق شباكنا يف 
اجتاهني: اجتاه أبحاث القصر امللكي، 

واجتاه أبحاث أوفقير((.
أفلت  الثمني  الصيد  أن  ويظهر 
تنني  فكي  بني  ليسقط  الشبكتني،  من 
رهــيــب، تــربــى هــو أيــضــا فــي بــؤرة 
تحجبها  التي  الفرنسية  املخابرات 
عنا، بقذارتها وعنفها، وإرهابها، هذه 
الحضارة  ألمجاد  الخالبة  املظاهر 

األوروبية.
وأي مثالية تضاهي »نبل« صحفي 
الحصول على سبق  فرنسي استطاع 
أحد  اعترافات  في  متمثل  صحفي، 
اختطاف  في  املشاركني  اإلرهابيني 
للصحفي  بها  أدلــى  بنبركة،  املهدي 
قبل وقوع االختطاف بثالثة أسابيع؟ 
بالصور،  وزيـــن  املــوضــوع  وصــفــف 
جعلته  الصحفي  ولــكــن »مــثــالــيــة« 
إلى  أسابيع  ثالثة  باملوضوع  يحتفظ 

أن تم تنفيذ االختطاف.

الزعيم االتحادي وصراع المخابرات العالميةالحلقة األولى

املهدي بنربكة.. للحقيقة والتاريخ

يتبع

قضية املهدي بنبركة بقيت سّرًا غامضًا رغم انقراض ما يقارب ستة عقود ىلع اختفاء هذا السياسي الكبير،
 ولكن اختطاف بعض املسؤولين املباشرين، أسهم يف إرسال بعض األضواء ىلع جوانب مظلمة، مما كشف عن نوعية أجواء)...( 

القضية التي بقيت ماثلة كالطود، من جيل الستينات إلى اليوم.
والسلسلة التي تنشرها لكم »األسبوع« اليوم وبشكل حصري، ُمستخرجة من أوراق تركها مؤسس جريدتنا مصطفى العلوي،

 يف خزانته الغنية، وهو الذي عاش ما قبل االختطاف، وعايش ظروفه، وتعايش مع األحداث التي أحاطت به، وجمع ىلع مدى 60 سنة، 
ما يكفي من البيانات والصور، والوثائق واملراجع، وهي األوراق نفسها التي نقدمها لكم وللتاريخ، ضمن حلقات »الحقيقة الضائعة«.
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 صورة تاريخية للزعيم 
االتحادي بنبركة ويظهر 

فيها صديقه القيدوم 
الراحل مصطفى العلوي


