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تحليل إخباري

الضائعة الحقيقة 

هل يجر الصراع بين روسيا وأمريكا 
المغرب إلى صدام عسكري؟

محاولة اغتيال
الفــــاســي  عــــالل 

14

28

تحت األضواء

ملف العدد

»حماس« تخطب ود 
خصوم قضية الصحراء  

التدخالت األمريكية في األزمات 
بين المغرب وإسبانيا

3
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سري

مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

احلضور األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965 ــك  ذل يسجل  املــغــرب  يعد  لــم 
امللتقيات الدولية أللعاب القوى،  الكبير يف 
مغربيني  عداءين  لكن  العدو،  رياضة  يف 
سالليم  تسلق  مواصلة  يف  جنحا  سابقني، 
بعد  والرياضة،  الشباب  قطاع  داخل  الترقية 
من  متصرف  درجة  من  الترقي  يف  كليهما  جنح  أن 
األولى  الدرجة  إلى   )11 )السلم  الثانية  الدرجة 
صالح  مــن  بكل  األمــر  ويتعلق  الــســلــم(،  )خـــارج 

حيسو وهشام الكروج.   

لم تكتمل الصورة بعد لقراءة المؤشرات االنتخابية، وتحديد الوجوه واألحزاب التي يمكن أن تفوز بهذا االستحقاق 
خالل شهر شتنبر المقبل، وتبقى لعبة الحظ وحدها هي التي يمكن أن تحسم الصراع السياسي بين كل من 
التجمع الوطني لألحرار وحزب االستقالل.. هذا األخير يمكنه خلط جميع  حزب العدالة والتنمية ومنافسيه األقوياء، 

األوراق إذا لم يسقط بسبب الحرب الداخلية بين األمين العام السابق حميد شباط واألمين العام الحالي نزار البركة.

التفاصيل يف ركن »متابعات« 

استحقاقات
ْْانت و زهرك َ َ



2

كـواليـس األخبــار
العدد: 1567 من 01 إلى 07 يوليوز 2021

تصـــالح 
المهاجري 

ووهـبي 

الرباط. األسبوع

ــادات  ــي ــة ق ــاط نــجــحــت وس
ثني  في  واملعاصرة  األصالة 
املهاجري  هــشــام  الــبــرملــانــي 
وتحقيق  الحزب،  مغادرة  عن 
مصالحة مع األمني العام، عبد 

اللطيف وهبي.
العائلية  الوساطة  ولعبت 
بني  الــخــاف  طــي  فــي  دورا 
ــادات  ــي ــاجــري وق ــه هــشــام امل
ــاصــرة، حيث  ــع وامل األصــالــة 
ــه املــهــاجــري  ــ كـــان لــعــبــد اإلل
وسعيد  البرملاني،  املستشار 
املــهــاجــري رئــيــس املــجــلــس 
في  دورا  لشيشاوة،  اإلقليمي 
للترشح بشعار  إعادة شقيقهم 
االستحقاقات  في  »التراكتور« 

املقبلة. التشريعية 
وأجـــريـــت املــصــالــحــة في 
قميزة  حميد  البرملاني  منزل 
ــش، بــحــضــور األمــني  ــراك ــم ب
وهبي،  اللطيف  عبد  الــعــام 
املنصوري،  الزهراء  وفاطمة 
واخــشــيــشــن، وعــبــد الــســام 

الباكوري، املنسق الجهوي.

 

بقلــم               الطيب العلوي

»يا المزوق من بّرا.. 
آش خبارك من الداخل«

فابدأ أوال بترتيب فراشك  العالم،  ))إذا أردت تغيير 

كل صباح، في بعض األحيان، يمكن لألشياء البسيطة التي 
ننجزها، أن تصبح أكثر فاعلية وتأثيرا((..

في  السابق  العمليات  قائد  أقــوال  بعض  هــذه  كانت 
في  جــاءت  ماكريفني،  هــاري  ويليام  األمريكية،  البحرية 
أمام طاب جامعة تكساس خال حفل  ألقاها  التي  الكلمة 
إلى  البسيط  التدخل  هذا  ليتحول   ،2014 عام  تخرجهم 
املستوى  على  وتأثيرا  إلهامًا  الخطابات  أكثر  من  واحد 
العاملي، إلى حد تأليف كتاب باسم »رتب فراشك«، الصادر 
التجارب  من  مجموعة  يحمل  والــذي  سنوات،  ثاث  بعد 
امتدت  والتي  املذكور،  القائد  ملسيرة  والــدروس  الحياتية 
ألزيد من 35 سنة: من ضرورة قبول الفشل)...(، إلى أهمية 
عدم االستسام، ليصبح هذا الكتاب من املراجع األساسية 

واملتاحة لكل من يرغب في تطوير نمط حياته.
كانت  إذا  ماكريفني،  األدميرال  نصائح  أن  املؤكد  فمن 
مع  أيضا  اقتباساتها  تتوافق  فقد  الــفــرد،  على  تنطبق 
مجموعة من األشخاص، ومن تم األمم والدول والشعوب، 
بالشكل  األمــريــكــي  العسكري  فـــراش  ترتيب  ــان  ك وإذا 
الصحيح، لم يكن أمرًا يستحق اإلطراء، فإن منهجيته تذكر 
املغاربة بعبارة »يا ملزوق من بّرا.. آش خبارك من الداخل«.
بالتشبث  املُتَّهمة  منيب،  نبيلة  كانت  إذا  دائما،  ومغربيا 
بكرسي رئاسة الحزب االشتراكي املوحد)...(، خال تدخلها 
ر األخير، لشرح - من بني عدة شروحات - مشروعها  املصوَّ
بن  طــارق  ســرج  امتطاء  في  الــطــمــوح)...(،  في  املبالغ 
فلسفتها  بنت  قد  ومليلية،  سبتة  السترجاع  زيــاد)...(، 
قد  فتكون  األمريكي،  العسكر  منهجية  على  الخطاب  في 
أصابت برؤيتها الواقعية، على األقل في الشق الثاني من 
انطاقا  الوطنية،  القضية  يخص  فيما  أطروحتها)...(، 
باملتحضر،  املسمى  العالم  دول  بعض  أن  استنتاج  من 
إرثا  تظنه  ما  بسبب  استعمارية،  بعني  ترانا  زالــت  ال 
تاريخيا نفسيا)...(، ومن تم، إذا كان قد اتضح اآلن، أن 
على  أساسا  يرتكز  صار  الخارجية  سياسته  في  املغرب 
ألنه  تتبلور..  لن  فاألمور  قوته،  لبناء  الثاثي  التحالف 
حسب نظرية »ترتيب الفراش«، لكي تكون كل دولة قوية 
الداخلية  والقوة  داخليا،  قوية  تكون  أن  بد  ال  خارجيا، 
تلزم بدورها  الزمن،  من  الجديد  العقد  هذا  في  للبلدان 
»ترتيب األوراق«، الذي تستلزم وصفته مقادير مهمة من 

التحليل املستدام في شموليته، وإشراك جميع  مكونات 
الكفاءات، وبشكل غير مناسباتي)...(.

كمهمة  فراشه  بترتيب  شيئا..  يجني  قد  املرء  كان  وإذا 
أولى في يومه، ولو كان مجرد هيكل من الفوالذ)...(، فدولة 
كل  يراجع  أن  دون  الخارجية  صورتها  تلمع  لن  كاملغرب 
واحد نفسه، قبل نية تشكيل مجموعة من األفراد، ُيسّمون 

باملغاربة، لقاطرة واحدة صانعة ملصير الوطن.
لكن لسوء الحظ، يبقى كل هذا من جانب الخيال، ما دام 
حصلت  التي  كتلك  طرائف  فيه  تقع  السعيد  البلد  هذا  أن 
صباح اإلثنني املاضي، بعد نزول الرحلة الجوية للخطوط 
البيضاء،  والــدار  نيويورك  بني  الرابطة  املغربية،  امللكية 
متسخة  الجد  الحالة  إلى  املضيف،  الزبناء  أحد  نبه  مّلا 
وبصوت  املأل  أمــام  املضيف  ليجيبه  الطائرة،  ملراحيض 

مرتفع: »وانت راه مبارك اللي وصلتي«.. 
ويبقى مشروع القاطرة من عالم الغيب أيضا، ما دام 
التوظيف قائما)...( لرجال أمن، كذاك الذي أصبح معروفا 
بـ»العلوي«، الذي ال يتجاوز عمره الثاثني سنة، والذي 
فرض جبروته وسلطويته في غضون أسابيع قليلة)...(، 
بإيقاف عباد هلل كل يوم، بعد أيامهم الشاقة في العمل، 
الدستور  شــارع  في  الخاص  دستوره  عليهم  ويفرض 
من  الفاشلة)...(،  املراوغات  بعض  بعد  والذي  بالرباط، 
وهلل   - هواتفهم  محتوى  مراقبة  السائقني  على  فرضه 
و»زيــد  ــراءات،  اإلجـ من  االنتهاء  عند   - سبب  ألي  يعلم 
حول  وحومه  به،  الخاصة  الجديدة  املساطر  من  وزيد« 
السيارات بالعرض البطيء بحثا عن »جوا منجل«.. وما 
أكثر أمثال هؤالء الرجال في هذه الشوارع األكثر أمانا 
في العاصمة)...(، في الوقت الذي ينقرض فيه األمن في 
الدوائر البعيدة عن األنظار)...(، بالرغم من كونها األكثر 

إجراما، وسرقة، وذبحا، وفتكا باألرواح.

كاريكاتير  األسبوع

alousboue.ma

ّ

الرباط. األسبوع

ــجــدل مــن جــديــد حـــول مصير  تــجــدد ال
أنطوني  دعــا  أن  بعد  داعـــش«،  »مــغــاربــة 

املتحدة  الــواليــات  خارجية  وزيــر  بلينكن، 
مواطنيها  إعـــادة  ــى  إل الـــدول  األمريكية، 
كانوا  والــذيــن  التوتر،  بمناطق  العالقني 
وقد  »داعـــش«،  اإلرهــابــي  التنظيم  ضمن 
ــاع الــــوزاري  ــم ــت ــال االج ــك خـ حــصــل ذلـ
للتحالف الدولي املناهض لتنظيم »داعش«، 
ناصر  مشاركة  عرف  الذي  االجتماع  وهو 
والدعوة  املغربي،  الخارجية  وزير  بوريطة، 
إشكال  لحل  بداية  بمثابة  محللون  اعتبرها 

املغاربة العالقني ببؤر التوتر.
املــغــربــي،  ــواب  ــنـ الـ مــجــلــس  أن  ــر  ــذك ي
من  ــواردة  ال املعطيات  مع  تفاعل  أن  سبق 
لجنة  تشكيل  ــال  خ مــن  الــتــوتــر  مناطق 
املغاربة  أوضاع  لبحث  استطاعية  نيابية 
عبد  انتخاب  ــم  وت ــراق،  ــع وال ســوريــا  فــي 
اللطيف وهبي، األمني العام لحزب األصالة 
واملعاصرة، رئيسا لها، وسليمان العمراني 
جائحة  أن  غير  مقررا،  والتنمية(  )العدالة 
»كورونا« حالت دون تحقيق أي نتائج تذكر 

لحد اآلن.
على  نقلت  أن  لـــ»األســبــوع«  سبق  وقــد 
لسان التنسيقية الوطنية لعائات املعتقلني 
والــعــراق،  سوريا  في  املغاربة  والعالقني 
امللك  تدخل  يناشدن  مغربيات  عدة  حكاية 
إلى  إعــادتــهــن  أجــل  مــن  ــســادس،  ال محمد 
نحن   ..(( يــقــلــن:  حــيــث  ــرب،  ــغ امل بــلــدهــن 

سوريا  قــوات  لــدى  املحتجزات  املغربيات 
ووطنيا  إنسانيا  نداء  نوجه  الديمقراطية، 
أن  أجل  من  املغرب،  ملك  الجالة  لصاحب 
طفولة  من  إنقاذه  تبقى  ما  إلنقاذ  يتدخل 
ونعترف  نقر  إنا  الجالة:  أبنائنا.. صاحب 
بخطئنا الفادح، وإنا نادمات أشد الندم على 
ما فعلناه بأنفسنا وأبنائنا، لهذا نرجو من 
هذه  من  النتشالنا  العون  يد  مد  جالتكم 
ووطننا  وبلدنا  ألرضنا  وإعادتنا  البؤرة 
فا  الوضع،  فظاعة  قلنا عن  مهما  الحبيب، 
من  سنوات  كاملة،  الحقيقة  إيصال  يمكن 
قرارات متهورة  أبنائنا ضاعت بسبب  عمر 
على  نكن  لم  امللك:  اآلبــاء.. جالة  نحن  منا 
املستوى املطلوب من األبوة، فإنا نرجوك أن 
ليكونوا  العطوف عليهم وعلينا  تكون األب 

خير عون وسند لوطنهم وبلدهم..((.

الرباح يقاضي خصومه على مواقع التواصل االجتماعي

أمريكا تحرك ملف »مغاربة داعش«

المهاجري

الرباط. األسبوع

والتنمية  العدالة  لحزب  املحلية  الكتابة  أكدت 
بعض  ضد  قضائية  دعوى  رفع  القنيطرة،  بمدينة 
األشخاص الذين أفرطوا في السب والشتم وتوجيه 

االتهامات عبر وسائل التواصل االجتماعي.
وأضافت الكتابة املحلية عدم تساهلها مستقبا 
واألخاقية،  القانونية  الحدود  تجاوز  من  كل  مع 
االدعــاءات  وإيقاف  لردعهم  القضاء  إلى  باللجوء 
الكاذبة، معتبرة أن »السكوت عن عدد من الخرجات 
والتدوينات، شجع بعض األشخاص على التطاول 

على الحزب وقيادته املحلية وأعضائه«.
وطالبت الكتابة املحلية لـ»البيجيدي« بالقنيطرة، 

األشخاص الذين تتهمهم، بتقديم الدالئل والحجج 
»الشائعات  كل  على  القضاء،  وأمــام  العام  للرأي 

واألكاذيب التي يروجون لها«.
ــن »مــوجــة  ــن الـــربـــاح، م واشــتــكــى مــقــربــون م
شبكات  على  والهجوم  الشديدة  االنتقادات  من 
وفيديوهات  منشورات  عبر  االجتماعي،  التواصل 

استهدفت أعضاء الحزب ومنجزاته«.

الرباح

بوريطة 
وبلينكن
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مـــــــا
خـفـي

اإلعـــام  يــنــاقــش  مـــرة  ألول 
األمريكي »افتراضا« إمكانية تخلي 
الــرئــيــس جــو بــايــدن عــن منصب 
كماال  نــائــبــتــه  لــصــالــح  ــاســة  ــرئ ال
هاريس، ألسباب صحية أو غيرها.. 
غير أن األمر ال يتعدى كونه »تقريرا 
وسائل  بعض  أن  رغم  افتراضيا«، 
االحتماالت  ــى  إل تطرقت  ــام  اإلعـ

املمكنة بعد ذلك.

إسبانيا  اعــتــرفــت  أن  سبق 
املغرب،  جانب  إلى  أمريكا  بوقوف 
خال محاولة جر االتحاد األوروبي 
لكنها  اململكة،  ضد  موقف  التخاذ 
املرة األولى التي تؤكد فيها بعض 
أمريكية  تحذيرات  املصادر، صدور 
تنبه  القومي،  األمن  إدارة  لدن  من 
مع  األزمــة  استمرار  خطورة  إلــى 

املغرب.
 

سيسجل التاريخ عن الحكومة 
بالقوة  تــدخــلــت  أنــهــا  الــحــالــيــة، 
األربعاء  يــوم  صبيحة  العمومية 
املاضي، إلخاء مقر لجمعية أطفال 
االحتياجات  وذوي  والبكم،  الصم 
مجلس  قــرار  على  بناء  الخاصة، 
احتج  وعــنــدمــا  ــر،  ــاديـ أكـ مــديــنــة 
املحتجون، قالوا لهم إن أمر اإلفراغ 

جاء من »فوق«.
 

قام مركز األبحاث االجتماعية 
اإلســـبـــانـــي، بــعــمــلــيــة اســتــطــاع 
الرأي، تم اإلعان عنه يوم الجمعة 
أن نصف  نتائجه،  املاضية، وكانت 
سبتة  أن  عــلــى  أكــــدوا  اإلســـبـــان 
أو  عشرين  غــضــون  فــي  ومليلية 
ستصبحان  سنة،  وعشرين  خمس 
االستطاع  هذا  وجاء  مغربيتني.. 
األخيرة  الدبلوماسية  األزمــة  بعد 
يعتقد  حيث  ومــدريــد،  الرباط  بني 
تسليم  سيتم  أنه  املائة،  في   20.3
سبتة ومليلية إلى املغرب خال 25 

سنة.

خالد  االتــحــادي  القيادي  عاد 
جديد  من  حضوره  ليسجل  عليوة، 
مع  بالتزامن  السياسي  املشهد  في 
»إن  قال:  حيث  االنتخابات،  حمى 
الدولة القوية يجب أن تكون مصدرا 
عن  مختلفة  تكون  حتى  لإلصاح، 
»هناك  الدولة املاضية«، مضيفا أن 
وهي  األسفل  من  تأتي  إصاحات 
األعلى«،  من  تأتي  وأخرى  بنيوية، 
وقد كان الفتا احتضان االتحاديني 
لقاء  فــي  كبيرة  بحفاوة  لعليوة 

تشاوري..
 

طبية  مــصــادر  عــدة  تحركت 
املتحور  الوباء  خطورة  إلى  لتنبه 
الجديد، وبينما لم يصدر عن وزارة 
بخصوص  ــواصــل  ت أي  الــصــحــة 
مـــواصـــفـــات ســـالـــة »كـــورونـــا« 
من  التحذير  باستثناء  الجديدة، 
مصادر  حــذرت  الوبائية،  النكسة 
األمــاكــن  عــلــى  ــال  ــب اإلق مــن  طبية 
املتحور  الــوبــاء  لكون  املــزدحــمــة، 
تظهر  وال  مباشرة  الرئتني  يهاجم 
بعد  إال  حامله  على  ــراض  أعـ أي 

تمكنه من املصاب..

املحترم،  الحكومة  رئيس  ))السيد 
ــاس«  ــة »حــم لــقــد قــمــتــم بـــدعـــوة حــرك
كانت  وقد  املغرب،  لزيارة  الفلسطينية 
وحيث  الــحــزب..  باسم  رسميا  الدعوة 
العدالة والتنمية  إنني لم أصوت لحزب 
وال أظنني سأفعل ذلك مستقبا، وحيث 
إنني غير مقتنع ال بمشروعكم املجتمعي 
بمشروع  وال  السياسي  بــأدائــكــم  وال 
الزيارة في إطارها  »حماس«، فلو بقيت 
معنيا  نفسي  ألعتبر  أكــن  لم  الحزبي، 
ونتائجها،  وبحيثياتها  بها  مباشرة 
االقــتــراع  صــنــاديــق  حملتكم  ــد  وق ــا  أم
لوفد  استقبالكم  فإن  للحكومة،  لرئاسة 
»حماس« ولو في جزء منه بهذه الصفة، 
أمامنا،  املساءلة  موضع  فــي  يضعكم 
املغاربة  جميع  تجاه  مسؤولون  ألنكم 
وحساسيتهم  قــنــاعــاتــهــم  بمختلف 
ال  منهم  وكثير  والثقافية،  السياسية 
مشروعها  وال  »حماس«  أفكار  تمثلهم 
ممثا  »حماس«  تعتبر  وال  السياسي، 
للشعب الفلسطيني برمته، وهي بالفعل 
من  واسعا  طيفا  هناك  أن  كما  تمثله،  ال 
حساسيات  تمثلهم  الذين  الفلسطينيني 
سقف  تحت  تجتمع  أخـــرى  سياسية 
املمثل  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني((..
رسالة  من  مقتطف  هي  أعاه،  الفقرة 
الوطني  املرصد  رئيس  رفعها  مفتوحة 
للعدالة االجتماعية إلى رئيس الحكومة، 
مع  اتفاقه  عــدم  عــن  خاله  مــن  ويعبر 
للمغرب من حيث  »حماس«  زيارة حركة 
في  بل ويضيف  رافقتها،  التي  الطقوس 
رسالته لرئيس الحكومة، والتي حصلت 
»األسبوع« على نسخة منها: ))ال يخفى 
عليكم )موجها كامه لرئيس الحكومة(، 
القضية  يعتبرون  جميعا  املغاربة  أن 
منتصف  منذ  وطنية  قضية  الفلسطينية 
القرن املاضي، كما يعتبر املغرب الرسمي 
القضية قضية وطنية منذ نصف قرن، 
أي قبل 1988، سنة تأسيس »حماس« 
الجماعة  تأسيس  سنة   1977 وقبل 
اإلسامية التي تنحدرون منها، وقبل 
العدالة  حــزب  تأسيس  سنة   1992
هذه  على  وبــنــاء  ولــذلــك،  والتنمية، 
سياسيا  مطالبون  فأنتم  املعطيات، 

بعني  ــك  ذل بأخذ  وتاريخيا  ومعنويا 
أن  على  نختلف  ال  طبعا،  االعتبار.. 

استقبال »حماس« بالحفاوة 
والــزخــم اإلعــامــي الــذي 
شيئا  يــعــتــبــر  بــه  تــمــت 
البحث  سياق  في  جيدا 

ذلك  ولكن  الفلسطينية،  للقضية  عن حل 
قد  مــبــادرات  بواسطة  يتم  أن  يجب  ال 
الفلسطيني،  الصف  شــق  فــي  تتسبب 
كما ال يجدر بنا تفصيل موقفنا الوطني 
إيديولوجية  خلفية  وفــق  القضية  من 
في  إقصائية  الستراتيجية  تتحول  قد 
بالتالي،  وتبرر  األخــرى،  الفصائل  حق 
مجموعة  في  برمتها  القضية  اختزال 
ولذلك  بعينها،  إيديولوجية  أو  سياسية 
السيد رئيس الحكومة، وحتى ال تتحول 
رهان  مجرد  إلى  الفلسطينية  القضية 
انتخابي، ومن باب املسؤولية التاريخية 
لــضــرورة  ــظــرا  ون تتحملونها،  الــتــي 
من  املغربي  املوقف  توازن  على  الحفاظ 
املنبر،  هذا  من  نطالبكم  فإننا  القضية، 
بتوجيه دعوة على نفس املستوى ملمثلي 
األخرى  الفلسطينية  الوطنية  الفصائل 
والترحيب  الحفاوة  بنفس  واستقبالها 
واالستماع إلى مقاربتها للمرحلة بنفس 

االهتمام((.
املصطفى كرين، نموذج لفاعل حقوقي 
»منظمة  إزاء  ــازم  ــال ب الــقــيــام  ينتظر 
حاولت  التي  الفلسطينية«  التحرير 
ويقول  الزيارة،  هذه  عن  بنفسها  النأي 
))»حــمــاس«  أن  الفلسطينيني،  بعض 
ــل الــشــرعــي  ــمــث ــا امل ــه ــأن تــصــرفــت وك
وبينما  غير صحيح((،  وهذا  لفلسطني، 
الزيارة،  هــذه  تداعيات  املغرب  يعيش 
بعدد  جوالتها  »حماس«  حركة  تواصل 
من الدول، لتكون آخر لقاءاتها هي لقاء 
رئيس مكتبها السياسي  إسماعيل هنية، 
مع حسن نصر هلل أمني عام »حزب هلل« 

اللبناني.
فقد  هلل«،  ــزب  ــ »حـ بـــيـــان  وحـــســـب 
وإسماعيل  هلل  نصر  حسن  استعرض 
هنية، ))الحرب الفلسطينية اإلسرائيلية 
األخيرة، وأسبابها ومجرياتها 
فلسطينيا  ونــتــائــجــهــا  
ــا  ــي ــام وعـــربـــيـــا وإس
يمكن   مــمــا  ودولـــيـــا، 
املقاومة  في فلسطني، 
ــور  ــحـ ــا مـ ــ ــه ــ ــع ــ وم
املقاومة في املنطقة، 
ــنـــاء عــلــى  ــبـ مـــن الـ
الكبير،  النصر  هذا 
وتنظيم  وتوظيف 
كـــــــل 

الطاقات والقدرات من أجل الوصول إلى 
وأوضح  والنهائي((،  الحاسم  النصر 
في  اللقاء  في  البحث  ))تــم  أنه  البيان 
هلل«  »حــزب  بني  القائمة  العاقة  عمق 
هذا  في  األساسي  وموقعها  و»حماس«، 

املحور، وفي هذه املعركة الحاسمة((.
»حــمــاس«  ــة  الــقــول إن حــرك يــمــكــن 
اســتــطــاعــت حــشــد بــعــض الــتــعــاطــف 
الشعبي معها من خال زيارتها للمغرب، 
لكن حساباتها ال تتوافق بالضرورة مع 
اتهم  أن  سبق  املغرب  أن  حيث  املغرب، 
إن  بل  البوليساريو،  بدعم  هلل«  »حزب 
وزير الخارجية ناصر بوريطة، سبق أن 
قال بأن ))قرار قطع العاقات مع طهران 
طريق  عن  ــران  إي تــورط  على  ردا  صــدر 
»حزب هلل« في تحالف مع البوليساريو 
العليا،  ومصالحه  املغرب  أمن  يستهدف 
دامغة((،  وبناء على حجج  منذ سنتني، 
»حزب هلل«  بدأ  ))قد  قال  الوزير  إن  بل 
وكــوادر  أسلحة  وأرســـل  بالثأر  يــهــدد 
عناصر  لتدريب  تندوف  إلــى  عسكرية 
العصابات  حرب  على  البوليساريو  من 
وتحضير  ــدوز  ــان ــوم ك ــرق  فـ وتــكــويــن 
مؤكدا  املــغــرب((،  ضد  عدائية  عمليات 
 »11 9« و»سام  »سام  ))إرسال صواريخ 
أخيرا إلى عناصر الجبهة االنفصالية((.
»حــمــاس«  إعـــان والء حــركــة  لــيــس 
لـ»حزب هلل« وحده هو ما يثير االنتباه 
رغبتها  أعلنت  إنها  بل  تحركاتها،  في 
خال  ذلك  جاء  وقد  الجزائر،  زيارة  في 
سامي  الحركة،  في  القيادي  جمع  لقاء 
لدى  الجزائري  السفير  مع  زهــري،  أبو 
سفارته  مقر  في  عجابي،  مــراد  تركيا، 
حسابه  عبر  زهــري،  أبــو  وقــال  بأنقرة، 
على »تويتر«: ))زرنا اليوم مقر السفارة 
الجزائرية بأنقرة، وكان اللقاء مع سعادة 
السفير مراد عجابي حميما((، وأضاف: 
بعد  الفلسطينية  األوضــاع  ))تناولنا 
ــرة  ــة األخــي ــرك ــع ــف الـــقـــدس« )امل »ســي

غــزة  فــي  الفلسطينية  الــفــصــائــل  بــني 
وإسرائيل(((، وتابع أبو زهري: ))أكدنا 
»حماس«  حركة  قيادة  زيــارة  طلب  على 
لدول  جولتها  ضمن  الشقيقة  للجزائر 
املنطقة، وتعبيرا عن العاقات التاريخية 
بني الشعبني الفلسطيني والجزائري((.. 
إلى  ينضاف  »الحماسي«  التحرك  وهذا 
تحركات أخرى تجمع حركة »حماس« مع 

خصوم الدبلوماسية املغربية.

تحت
األضواء

بعد إعالن والئها لـ»حزب الله« وطلب زيارة الجزائر 

حركة »حماس« تخطب 
ود خصوم قضية 

المغربية   الصحراء 

إسماعيل هنية في ضيافة حسن نصر الله 

كرين



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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صور تنشر   ألول  مرة

القطب االستقاللي الراحل بوستة 
والقطب االتحادي اليازغي، ويف 

اإلطار صورة الزعيم عالل الفاسي.

هل تخلى حزب العدالة والتنمية عن حامي الدين ؟

جدل حول 20 مليارا
 في حزب االستقالل

الرباط. األسبوع 

االستقالل،  لحزب  التنفيذية  اللجنة  في  أعضاء  دعا 
االفتحاص  تقرير  ملف  بفتح  البركة،  نــزار  العام  األمــن 
املالي مليزانية الحزب خالل عهد حميد شباط عندما تولى 

رئاسة »امليزان«.
عن  بالكشف  البركة،  ــزار  ن اللجنة  أعــضــاء  ويطالب 
التقرير »األسود« الذي أنجزه خبير محلف بتعليمات من 
قيادة  عن  شباط  رحيل  بعد  بالرباط،  االبتدائية  املحكمة 

حزب االستقالل.
اللجنة  على  املــلــف  بــعــرض  شــبــاط  خــصــوم  ويطالب 
الوطنية للمراقبة املالية املعينة من طرف املجلس الوطني، 
والتي تعد الجهاز الداخلي الفتحاص مالية الحزب، وذلك 
االنقسام بن  الذي يسعى لخلق  ردا على تحركات شباط 

تنظيمات الحزب بفاس.
االفتحاص  تقرير  من  املسربة  املعطيات  بعض  وحسب 
واملصاريف  املداخيل  فمبالغ  الــحــزب،  مليزانية  املالي 
الدعم  تتضمن  سنتيم،  مليار   20 بلغت  شباط،  عهد  في 
الخاصة بمجلس  االنتخابية  الحمالت  العمومي، وتمويل 
املستشارين سنة 2015، وكذلك ملجلس النواب سنة 2016.

أخيرا.. الحكومة تهتم بالبحث العلمي 

الرباط. األسبوع

قررت الحكومة إحداث مجلس وطني للبحث 
االستراتيجية  تتبع  بمهمة  مكلف  العلمي 

واالبتكار  والتقني  العلمي  للبحث  الوطنية 
وتنسيق السياسات بن مختلف املتدخلن في 
املندوبية  تركيبته،  في  وسيضم  املجال،  هذا 
والغابات،  املياه  وقطاع  للتخطيط،  السامية 

واالتحاد العام ملقاوالت املغرب.
ــي إطــار  ــي تــأســيــس هـــذا املــجــلــس ف ــأت وي
وطني  نظام  إرساء  أجل  من  الالزمة  التدابير 
التنسيق  يحقق  مندمج،  ومجالي  مؤسساتي 

البحث  في مجال  الفاعلن  األمثل بن مختلف 
املوارد  ترشيد  في  ويساهم  والتقني،  العلمي 

وتقاسم الخبرات قصد الرفع من املردودية.
وينسجم هذا املشروع مع توصيات النموذج 
بهيكلة  املتعلقة  تلك  خاصة  الجديد،  التنموي 
منظومة البحث العلمي واالبتكار بهدف كسب 
واملحلية  الوطنية  التنموية  التحديات  رهان 

واإلقليمية.

اتهام الوزير العلمي 
بالكذب على المغاربة

الرباط. األسبوع 

اإلنتاجية  للهيئات  الدولية  املنظمة  موقع  أفاد 
في مجال السيارات )oica(، بأن املغرب لم ينتج 
ألفا   221 سوى   )2020( املاضية  السنة  خالل 
و299 سيارة، و360 ألفا و110 سيارات في سنة 

.2019
قدمها  التي  املعطيات  مع  األرقام  وتتنافى هذه 
خالل  العلمي،  حفيظ  والصناعة  التجارة  وزيــر 
جلسة مجلس النواب في األسبوع املنصرم، والتي 
السيارات  اإلنتاجية لصناعة  القدرة  أن  فيها  قال 
منحت  السنة،  في  سيارة  ألــف   700 لـ  وصلت 
املغرب مكانا له ضمن ثالث دول األكثر إنتاجا من 

حيث السيارات في العالم خلف الهند والصن.
وحسب موقع املنظمة الدولية لصناعة السيارات 
إحصائيات  في  واملتخصصة  املاضية،  السنة 
الدول  من  العديد  فإن  للسيارات،  الدولي  اإلنتاج 
سجلت قدرة إنتاجية أكثر من املغرب خالل السنة 
املاضية، مثل اليابان بـ 6 مالين سيارة، إيطاليا 

لف بـ 451 ألف سيارة، بريطانيا بـ 920  أ
سيارة، فرنسا بـ 927 ألفا، وكوريا 

الجنوبية بـ 321 ألف سيارة.
من  املطروح:  السؤال  ويبقى 
بهذه  العلمي  الوزير  جــاء  أيــن 

ــام واإلحــصــائــيــات  ــ األرق
سيارة(،  ألــف   700(

لها  وجــود  ال  التي 
املنظمة  موقع  في 

الدولية ؟

الرباط. األسبوع

قررت غرفة الجنايات التابعة 
ــاف بــفــاس،  ــن ــئ ملــحــكــمــة االســت
القيادي  محاكمة  جلسة  تأجيل 
في حزب العدالة والتنمية، عبد 
 23 إلــى  الــديــن،  حامي  العالي 
نونبر املقبل، للحكم في القضية.
ــاء  ــالث ــث ــت جــلــســة ال ــرفـ وعـ
العدالة  قيادات  غياب  املاضي 
عليه  كان  ما  بخالف  والتنمية، 
كان  عندما  السابق،  في  الوضع 
نسلمهم  »لــن  يقول:  كيران  بن 
أخانا حامي الدين«، حيث كانت 
ملؤازرة  البارزة  الوجوه  تحضر 
كيران  بــن  مثل  الــديــن،  حــامــي 

واألزمي والعمراني.
بتهمة  الدين  حامي  ويتابع 
العمد  الــقــتــل  ــي  ف »املــســاهــمــة 
والترصد«  ــرار  اإلصـ سبق  مــع 
الجيد  أيــت  اليساري  للطالب 
القرن  تسعينات  خالل  بنعيسى 

املاضي.
الجلسات  ــوار  ــ أط وشــهــدت 
إنــزاال  بدايتها،  منذ  السابقة 
العامة  األمانة  لقيادات  كبيرا 
عن  غيابهم  لكن  لـ»البيجيدي«، 
عدم  على  يدل  املاضية  الجلسة 
إثارة  في  الحزب  قيادات  رغبة 
وإعطاء  أكبر،  بشكل  القضية 

خصومهم الفرصة.
العينن  مــاء  أمينة  وعلقت 
حسابها  ــي  ف املــحــاكــمــة  عــلــى 
»جلسة  قائلة:  »الفيسبوكي« 
محاكمة  مسلسل  فــي  جــديــدة 

عبد  املــنــاضــل  األخ  األســـتـــاذ 
التضامن  الدين،  حامي  العالي 

أسرته  ومع  معه  ومتجدد  ثابت 
في مواجهة الظلم الواقع عليه«.

العلمي

تعويضات سمينة للوزراء عن نهاية الخدمة
الرباط. األسبوع

حكومة  وزراء  يتوصل  أن  املنتظر  من 
جانب  إلى  سمينة،  بتعويضات  العثماني 

الحصول على تقاعد مريح مدى الحياة.
وسيكون الوزراء محظوظن بالحصول 
مليون   60 قيمتها  مالية  تعويضات  على 
سنتيم مكافأة لهم على مهامهم الحكومية.
أن  على   ،1975 أبــريــل  ظهير  وينص 
انتهاء  عند  يتقاضون  الحكومة  وزراء 

عشرة  يعادل  خاصا  تعويضا  خدمتهم 
املكافأة  هذه  وستمنح  العمل،  من  أشهر 
مخرجا  الحكومة  وزراء  لبعض  املالية 
انخرط  بعدما  البنكية،  القروض  لسداد 
وشقق  فيالت  لشراء  قروض  في  بعضهم 

فاخرة بأحياء راقية.

الرباط. األسبوع

ــذة في  ــاف ــن تــعــتــزم املــــرأة ال
حليمة  الشعبية،  الحركة  حزب 

العسالي، قيادة الئحة الحزب في 
االنتخابات  مدينة خنيفرة خالل 
كوكيلة  املــقــبــلــة  الــتــشــريــعــيــة 

لالئحة.
فإن  مطلعة،  مصادر  وحسب 
خوض  على  وافــقــت  العسالي 
املقبلة،  التشريعية  االنتخابات 

وشعبيتها  حــضــورهــا  لتأكيد 
داخل املدينة، وقطع الطريق على 
املتربصن، حسب قول املصدر.  

داخل  النافذة  املــرأة  وفضلت 
في  املشاركة  أحرضان«،  »حزب 
عوض  البرملانية  االستحقاقات 
النسائية،  الالئحة  في  الحضور 

بهدف النزول للميدان والتواصل 
مع الناس.

وسبق للعسالي أن شاركت في 
االنتخابات الجزئية لسنة 2019، 
حول مقعد بمجلس املستشارين، 
أمام  العبور  في  فشلت  أنها  إال 
مرشح حزب االتحاد الدستوري.

الحركيون يعولون على ترشح المرأة الحديدية

العسالي



فتح الباب لألطباء األجانب من 
أجل ممارسة المهنة بالمغرب

الرباط. األسبوع

املاضي،  الــثــاثــاء  جلسة  فــي  ــنــواب،  ال مجلس  صــادق 
يقضي  الــذي   33.21 رقــم  القانون  مشروع  على  باإلجماع 
مهنة  بمزاولة  املتعلق   131.13 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير 

الطب.
عليه خال  املصادقة  تمت  الذي  القانون  ويهدف مشروع 
هذه الجلسة، التي ترأسها الحبيب املالكي، لوضع تحفيزات 
جديدة لضمان استقطاب أكثر لألطباء األجانب، وكذا األطباء 
إرساء  على  ينص  بالخارج، حيث  للمهنة  املزاولني  املغاربة 
تتمثل  األطــبــاء،  لهؤالء  أكثر  استقطاب  لضمان  إجــراءات 
الوطنية  الهيئة  بجدول  التقييد  شرط  على  االقتصار  في 
الحق  عليه،  الحصول  فور  يخول  الذي  واألطباء،  للطبيبات 
كأساس  الهيئة  بجدول  التقييد  واعتماد  املهنة،  مزاولة  في 
الشروط  وفق  التسجيل  بطاقة  األجنبي  الطبيب  لتسليم 

القانونية املتعلقة بدخول وإقامة األجانب باململكة.
املزاولني ملهنة الطب  القانون لألطباء املغاربة  كما أعطى 
بالخارج، فرصة للرجوع للعمل باملغرب، من خال االستغناء 
من  عليه  املحصل  الدبلوم  أو  الشهادة  معادلة  شــرط  عن 
التجربة  أن  اعتبار  على  الوطني،  للدبلوم  أجنبية  مؤسسة 
املهنية امليدانية املكتسبة ببلدان املهجر من شأنها أن تغني 
عن كل شرط ملعادلة الشواهد أو الدبلومات املحصل عليها.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

كـواليـس األخبــار
5 العدد: 1567 من 01 إلى 07 يوليوز 2021

انفجار تحالف اليسار قبل االنتخابات
الرباط. األسبوع

حــزب  ــل  داخـ ــة  أزمـ منيب  نبيلة  فــجــرت 
اليسار،  فيدرالية  وضمن  املوحد  االشتراكي 
الجميع،  فاجأت  خطوة  على  أقدمت  بعدما 
فيدرالية  مــن  االنــســحــاب  لــقــرار  باتخاذها 
األحــزاب  أوراق  بعثرت  خطوة  في  اليسار، 
ــادات  ــي ــل ق ــ ــة، وخــلــقــت ضــجــة داخ ــاث ــث ال
الفيدرالية على بعد شهرين من االستحقاقات 

االنتخابية املقبلة.
قــررت  منيب  أن  ــصــادر،  امل بعض  وقــالــت 
بني  املشترك  االتفاق  من  توقيع حزبها  سحب 
األحزاب الثاثة )االشتراكي املوحد، والطليعة 
لخوض  الــوطــنــي(،  واملؤتمر  الديمقراطي، 
املقبلة،  والتشريعية  الجماعية  االنتخابات 
حيث توجهت إلى مقر وزارة الداخلية وقامت 

بسحب توقيع حزبها من االتفاق املشترك.
قررت  منيب  أن  املصادر،  نفس  وأوضحت 
لقائها  بعد  اليسار،  فيدرالية  من  االنسحاب 
وعبد  بوطوالة  علي  من  كل  األحزاب،  بأمناء 
بــروز خافات  بعد  وذلــك  الــعــزيــز،  الــســام 
التزكيات  حــول  الفيدرالية  في  الرفاق  بني 
الفيدرالية  قيادات  عبرت  إذ  والترشيحات، 

املحسوبة  غير  الخطوة  هذه  من  عن غضبها 
من قبل الرفاق في اليسار االشتراكي املوحد، 
مؤكدة أن القرار الذي اتخذته األمينة العامة 
ينسف كل ما تحقق خال السنوات املاضية 
مشروع  ويضرب  اليسار،  فيدرالية  داخــل 
ــزاب الــثــاثــة فــي حزب  ــاج بــني األحــ ــدم االن

يساري واحد.
عبر  الشناوي،  مصطفى  البرملاني  وعبر 
حسابه الرسمي بموقع التواصل االجتماعي 
فيدرالية  بمشروع  تمسكه  عن  »فايسبوك«، 
»الرسالة«،  لرمز  نشره  خــال  من  اليسار، 
مؤكدا تمسكه بالتحالف الذي يجمع األحزاب 
الثاثة، في رد مباشر على قرار نبيلة منيب، 
داخــل  القياديني  مــن  مجموعة  أبـــدت  كما 
االشتراكي املوحد رفضهم االنسحاب، ويتعلق 
وعمر  الساسي ومحمد مجاهد  بمحمد  األمر 
يعارضون  وآخرين  حفيظ،  ومحمد  بافريج، 

ما قامت به رئيسة الحزب.
تعرف  واألقــالــيــم  الــجــهــات  مــن  فالعديد 
للترشح  الرفاق  بني  التزكيات  حول  خافات 
باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، أدت إلى 
تفجير الوضع وبروز صراعات على مستوى 
بسبب  والفروع،  الجهوية  واملكاتب  القواعد 
الدوائر  في  التحكم  في  منيب  ــاق  رف رغبة 
املدن  أبرز  ومن  الكبرى،  املدن  في  األساسية 
في  الــرفــاق  بــني  الــخــاف  فيها  وقــع  التي 

تم  أن  بعد  فــاس،  مدينة  اليسار،  فيدرالية 
دون  منيب  حزب  من  الائحة  وكيل  اختيار 
موافقة بقية الشركاء، الذين طالبوا بترشيح 
مرشح لحزب الطليعة، سبق أن حقق أزيد من 
2016، كما تعد  3 آالف صوت في انتخابات 
الخاف  البيضاء سطات من نقط  الدار  جهة 
باسم  للترشح  التزكيات  حسم  مستوى  على 
فيدرالية اليسار، إذ تريد نبيلة منيب الترشح 
املؤتمر  قيادة  لكن  الجهوية،  الائحة  ضمن 
إحدى  بترشيح  تطالب  االتــحــادي  الوطني 

لـــهـــا، الوجوه النسائية التابعة 
على  خاف  برز  كما 

مــســتــوى دائـــرة 
الـــربـــاط حــول 
عمر  تــزكــيــة 
ــون،  ــلـ ــجـ ــنـ بـ
ــن األمـــني  ــ اب
العام الراحل 
لـــــــحـــــــزب 

الطليعة.

منيب

حكومة إسبانيا تصفع الحزب الشعبي في سبتة المحتلة 

الرباط. األسبوع

تحركات متواصلة وخرجات إعامية مستمرة 
والفرق  املحتلة  سبتة  مدينة  مسؤولي  بــني 
املعارضة بمدريد، من أجل الضغط على االتحاد 
على سكان  »شنغن«  تأشيرة  لفرض  األوروبــي، 
الشمالية املجاورة لسبتة ومليلية،  املدن  بعض 
التأشيرة،  هذه  من  معفيني  سكانها  كان  والتي 
الولوج  من  يمكنهم  املغربي  السفر  جواز  فقط 

للمدينتني املحتلتني.
سبتة،  مدينة  لعمدة  مشبوهة  تحركات  لكن 
الشعبي  لــلــحــزب  املــنــتــمــي  فــيــفــاس،  ــوان  خــ
إلى  الدخول  تأشيرة  فرض  أجل  من  املعارض، 
املدينة، مسخرا في ذلك أقاما مأجورة تستفيد 
على  تعمل  والتي  املستقلة،  حكومته  دعم  من 
الترويج ملوضوع فرض التأشيرة دون االعتماد 
على مصادر رسمية حكومية، الشيء الذي خلق 
الشمال،  العام بجهة  الرأي  لدى  القلق  جوا من 
بني  واســـع  نــطــاق  على  الخبر  ــذا  ه نقل  ــم  وت

الجرائد املغربية.
في هذا  العمل  بها  الجاري  القوانني  وحسب 
املدن  ساكنة  على  التأشيرة  فرض  فإن  املجال، 

ومارتيل  الفنيدق  ـ  كاملضيق  لسبتة،  املجاورة 
مليلية،  ملدينة  املجاورة  املدن  وكذلك  وتطوان، 
خرقا  يعد  وغــيــرهــا،  والحسيمة  كــالــنــاظــور 
بحيث  والــربــاط،  مدريد  بني  املبرمة  لاتفاقية 
ومليلية  سبتة  إلــى  بالولوج  لهم  يسمح  كــان 
الحاجة  دون  السفر  جواز  على  فقط  باالعتماد 
نظرا  قانونية،  ملساطر  يخضع  التأشيرة،  إلى 
املغرب  بني  الشأن  هــذا  في  املبرمة  لاتفاقية 
أو  لتصريحات حكومة سبتة  وليس  وإسبانيا، 

املعارضة اإلسبانية.
هذا  فــي  التدخل  ــا  ألوروبـ يحق  ال  أنــه  كما 
املوضوع، ألن التأشيرة التي تمنح لباقي سكان 
املدن املغربية تقتصر على سبتة، وال يسمح لهم 
خارجة  تعتبر  حيث  إسبانيا،  إلى  بها  الدخول 
يسمح  الوقت،  نفس  في  »شنغن«،  منطقة  عن 
املدن  إلــى  بالدخول  »شنغن«  على  للحاصلني 

املحتلة وأوروبا.
ــرة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة  ــ ــم تــتــأخــر وزي ولـ
اإلسبانية، أرانتشا غونزاليس اليا، كثيرا حتى 
نفت في ندوة صحافية يوم الثاثاء املاضي، ما 
فيما  وتفصيا  جملة  سبتة  مدينة  عمدة  يدعيه 
الشمال  سكان  على  التأشيرة  بفرض  يتعلق 
الراغبني في الولوج إلى املدينتني بصفة خاصة.
وتــطــرقــت الـــوزيـــرة، لــعــدة مــواضــيــع خال 
موضوع  ضمنها  من  الصحافية،  الندوة  ذات 

الصحراء املغربية، ونفت كذلك أن يكون رئيس 
الحكومة اإلسبانية قد فتح هذا املوضوع خال 

اجتماعه األخير ببعض أعضاء حلف »الناتو«.
هذه  اإلسبان  املواطنني  من  العديد  واعتبر 
حكومة  على  صريح  رد  بمثابة  التصريحات، 
تشكل  التي  الشعبي،  للحزب  املنتمية  سبتة 
اإلسباني،  الحكومي  باملجلس  املعارضة  أغلبية 
من  مسعورة  حملة  األيــام  هذه  تخوض  والتي 
»شنغن«،  منطقة  إلى  ومليلية  سبتة  ضم  أجل 
ضاربة بذلك جميع القوانني الجاري بها العمل 

في هذا املجال بعرض الحائط.
ــال الــحــمــات التي  ــن خـ ويــظــهــر جــلــيــا م
الليبرالي،  املحافظ  الشعبي  الحزب  بها  يقوم 
واالدعاءات الواهية بخصوص فرض التأشيرة 
لدى  مصداقيته  يفقد  أنه  الشمال،  سكان  على 
ووعوده  تصريحاته  بسبب  اإلسبان،  املواطنني 
استقطاب  في  تساهم  أنها  يظن  التي  الكاذبة 
أجل  من  جانبه،  إلى  املواطنني  من  عريضة  فئة 
االنتخابات  في  السياسية  الساحة  اكتساح 
الحكومة  على  الضغط  ممارسة  وكذلك  املقبلة، 
العمالي،  االشتراكي  للحزب  املنتمية  املركزية 
وذلك من أجل الدفع باالتحاد األوروبي للموافقة 
على فرض تأشيرة »شنغن« على املدن املحتلة، 

رغم أنه ال يعترف بها.

تــــتــــقــــدم 
عـــــــائـــــــلـــــــة 
ــي  ــ ــان ــ ــي ــ ــك ــ ال
التعازي  بأحر 
ــأخ احملــتــرم،  ل
عبد  ــد  ــي ــس ال
بوحميد  اهلل 
وإخـــوانـــه، يف 
ــاة والــدهــم  وفـ
عــــــيــــــســــــى 
ــد،  ــيـ ــمـ ــوحـ بـ
السمعة  ذي 

الطيبة بشهادة اجلميع.
الواسعة  برحمته  الفقيد  اهلل  تغمد 
الصديقني  ــع  م جــنــاتــه  فسيح  وأســكــنــه 
الصبر  ذويه  وألهم  والصاحلني،  والشهداء 

والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

اْرِجِعي  ُة  الُْمْطَمِئّنَ ْفُس  الّنَ ُتَها  َأّيَ َيا   (
ِعَباِدي  َفاْدُخلِي ِفي  ًة  َمْرِضّيَ َرّبِِك َراِضَيًة  ِإلَى 

الله العظيم. َجّنَِتي ( صدق  َواْدُخلِي 

أسباب عدم مشاركة المغرب في مؤتمر 
ليــبيا حــول  برلــين 

 الرباط. األسبوع

الخارجية  ــر  وزيـ بــوريــطــة،  نــاصــر  قـــال 
عدم  أسباب  بخصوص  اإلفريقي،  والتعاون 

لتحقيق  برلني  مؤتمر  في  املغرب  مشاركة 
لم  املغرب  دور  أن  ليبيا،  في  االستقرار 
مبرزا  معه،  ينتهي  ولن  برلني  مع  يبدأ 
أن املغرب كان منخرطا منذ البداية في 

هذا امللف وال يغير دوره وال يزداد أو 
ينقص.

له  كــان  املغرب  أن  وأكــد 
استدعائه  عدم  من  موقف 

برلني  مؤتمر  لحضور 
املوقف  وهـــذا  األول، 
يتم  لكي  عنه  يعبر  لم 
استدعاؤه مرة ثانية، 

في  كانت  التي  املقاربة  على  للتأكيد  جاء  بل 
البداية، والتي أدت إلى عدم استدعاء اململكة 

في املرة األولى، وهي مقاربة خاطئة. 
ــســؤال حـــول عــدم  ــك، بـــأن ال ــح ذلـ وأوضــ
وتم  األول  برلني  مؤتمر  في  املغرب  استدعاء 
استدعاؤه في مؤتمر برلني الثاني، يجب أن 
يوجه إلى اآلخرين ملعرفة ماذا تغير حتى 
يتم استدعاؤه؟ وهل هناك اعتبارات 

معينة، أم كان هناك خطأ؟
في  املغرب  بأن  الوزير  وتابع 
املؤسسات  كل  مع  دائم  تواصل 
الليبية، بما فيها مجلس النواب، 
في  أساسية  مؤسسة  باعتباره 
لانتخابات  التحضير  مسار 
ــة، الـــبـــرملـــانـــيـــة  ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ الـ
ستمكن  والتي  والرئاسية، 
ــخــاب  ــت ــيــني مـــن ان ــب ــي ــل ال

مؤسسات تمثلهم.

و  تعليقصــورة

وزير التعليم ال يعلم
ــرام اإلجـــــــراءات  ــتــ ــكـــون احــ ــكـــذا يـ هـ
ــد اجلــــســــدي  ــاعــ ــبــ ــتــ ــة والــ ــيــ ــائــ ــوقــ الــ
ــر  ــ ــات عـــنـــد وزيـ ــامــ ــمــ ــكــ وارتــــــــــــداء الــ
ــتــــكــــويــــن  ــة والــ ــيــ ــنــ ــوطــ ــة الــ ــيــ ــربــ ــتــ الــ
الــعــالــي والبحث  والــتــعــلــيــم  املــهــنــي 
العلمي، والذي من املفروض عليه 
وضعتها  التي  بــاإلجــراءات  التقيد 
الطلبة  تــعــريــض  ــدم  وعــ احلــكــومــة 
البكالوريا  شــهــادة  على  احلــائــزيــن 
الوزير  استقبلهم  والذين  للخطر، 
املــاضــي.. كما هو  مبكتبه األســبــوع 

ظاهر يف الصورة.
بوريطة

ُِّ
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ظهر واضحا فشل »الورقة األوروبية« التي لوحت بها مدريد 
من أجل تجاوز األزمة الحالية مع املغرب، وتعمل إسبانيا 
جاهدة، هذه املرة، ىلع الرهان ىلع الوساطة األمريكية 

إلخماد »النيران املشتعلة مع الرباط« بسبب قضية الصحراء 
املغربية.. لكن واشنطن تبدي تريثا بشأن طبيعة هذه 

الوساطة التي تطلبها إسبانيا، فاألخيرة تحاول استغالل 

ورقة الهجرة السرية للضغط ىلع املغرب.
وقد تعددت املحاوالت اإلسبانية من أجل طلب وساطة 

أمريكية يف هذا امللف، ولعل أشهرها اللقاء املهزلة بين 
رئيس الوزراء اإلسباني والرئيس األمريكي يف الطريق إلى 
املقر املركزي لحلف »الناتو«، ثم محادثات وزيرة الخارجية 
اإلسبانية مع وزير الخارجية األمريكي حول قضية الصحراء.

مؤخرا، قام وزير األمن الداخلي األمريكي، 
إسبانيا،  إلى  بزيارة  مايوركاس،  أليخاندرو 
إدارة  في  مسؤول  فيها  يزور  مرة  أول  وهي 
املسؤول  والتقى  اإليبيرية،  اململكة  بايدن 
األمريكي مع نظيره اإلسباني فرناندو جراندي 
من  آخرين،  حكوميني  ومسؤولني  مارالسكا، 
الثنائية  العالقات  أهمية  تأكيد  »إعــادة  أجل 

وتعميق العمل على األولويات املشتركة«.
ــة، إلـــى أن  ــي ــان ــارت مـــصـــادر إســب ــ ــ وأش
الداخلي  األمن  وزير  بأن  أبلغت  ))واشنطن 
التهديدات  اإلسباني،  نظيره  مع  سيعالج 
األمنية املشتركة، بما في ذلك التطرف العنيف 
قضايا  عــن  فضال  اإللكترونية،  والــجــرائــم 
أهم  ــن  ))م أن  مــؤكــدة  والتنقل((،  الهجرة 
القضايا التي يجب تناولها في اللقاء، العالقة 
والرسوم  العسكرية،  والقواعد  املغرب،  مع 

الجمركية((.
في  اإلسبانية  »الراثون«  ذكرت جريدة  وقد 
أهم  املنصرم،  يونيو   26 السبت  يوم  عددها 
))إسبانيا  بأن  وقال  الزيارة،  هذه  حملته  ما 

املخاطر  بشأن  أمريكا  من  تحذيرات  تلقت 
األزمة  استمرت  إذا  تواجهها  التي  األمنية 
تبدي  أمريكا  أن  إذن،  واضح  املغرب((..  مع 
كما  املوضوع،  هذا  في  الوساطة  من  تحفظا 

أنها تنتصر للمغرب.
والــحــال، أن هــذه ليست هي املــرة األولــى 
وساطة  طلب  على  إسبانيا  فيها  تعمل  التي 
املغرب،  مع  خالفاتها  حل  أجل  من  أمريكية 
من  سنة  سبعني  في  امللف  هذا  يغوص  لذلك 
بني  النزاعات  حل  في  األمريكية  التدخالت 

املغرب وإسبانيا.

عندما حاول الجنرال 
فرانكو إقناع 

الواليات المتحدة 
األمريكية بتقسيم 

المغرب

الرامية  اإلسبانية  املخططات  تهدأ  لم 
من  فسيفساء  ــى  إل املــغــرب  تقسيم  ــى  إل
الدويالت الصغيرة يوما، وهناك مثال قوي 
وعندما  املغرب،  استقالل  فقبل  ذلك،  على 
التي  الفرنسية  املغربية  املفاوضات  بدأت 
انتهت باستقالل بالدنا، رأت إسبانيا التي 
والصحراء  الشمالية  املنطقة  تحتل  كانت 
املغربية، أن االستقالل الذي سيحصل عليه 
املغرب لم ولن يكون في مصلحة إسبانيا، 
الدكتاتور  إذ كان ذلك يمثل فقدان مصالح 
في املنطقة الشمالية واملغرب بصفة عامة.

فرانكو  نظام  التجأ  األساس،  هذا  وعلى 
وروج   ،1955 نونبر  في  مرتجلة  إلى خطة 
لها على نطاق واسع، وهي استقالل املنطقة 
إسبانيا  تستعمرها  كانت  التي  الشمالية 
عن املنطقة الجنوبية التي كانت تستعمرها 
السلطاني  الخليفة  يكون  وأن  فرنسا، 
على  امللك  هو  املهدي،  بن  الحسن  مــوالي 
الحكومة  تتألف  وأن  الشمالية،  املنطقة 
الوطنية باملنطقة، وعلى  من رجال الحركة 

رأسهم عبد الخالق الطريس، إال أنه حصل 
الوطنية  الحركة  رجال  كل  بني  تام  إجماع 
السلطاني  والخليفة  الشمالية،  باملنطقة 
موالي الحسن بن املهدي على رفض تقسيم 
املغرب، وذلك عندما علموا باألمر في بداية 
بالوحدة  تماما  وتشبثوا   ،1956 يناير 

الوطنية.
فرانكو  الجنرال  سعي  مع  ــوازاة  ــامل وب
باملنطقة  الوطنية  الحركة  قادة  إقناع  إلى 
الشمالية، عمل على إضفاء طابع دولي على 
من  العديد  إقناع  سرا  حاول  حيث  خطته، 
القوى العظمى بمخططه، ولعب على ثنائية 
املعسكرين  بــني  حينها  القائم  الــصــراع 
من  السوفياتي  االتحاد  بزعامة  الشرقي 
املتحدة  الواليات  بزعامة  والغربي  جهة، 

األمريكية.
ولقد كشفت بعض الوثائق األمريكية التي 
رفع عنها طابع السرية مؤخرا، عن الفكرة 

التي كان فرانكو يحاول أن يقنع بها 
إذ جمع  األمريكية،  املتحدة  الواليات 

سانشيز خالل اللقاء القصير)...( الذي جمعه ببايدن على هامش قمة زعماء حلف األطلسي

التدخالت األمريكية في األزمات
بين المغرب وإسبانيا

70 سنة من الوساطة 
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الخارجية  وزيــر  مساعد  وبــن  بينه  لقاء 
بمدريد،   1955 نونبر   5 يــوم  األمــريــكــي، 
وأثــنــاء االجــتــمــاع، حـــاول إقــنــاع نظيره 
كبيرا  خطئا  ارتكبت  فرنسا  بأن  األمريكي 
في املغرب، وأغفلت صد املد الشيوعي الذي 
كان يتغلغل في اململكة، حسب زعمه، وأكد 
له أنه ))إذا حصل املغرب على االستقالل، 
تحت  سيقعون  الجبال  في  األمــازيــغ  فــإن 
ستكون  واملدن  الشيوعية،  السيطرة  تأثير 
منه  إشــارة  في  حظا((  األكثر  ــدي  أي في 
املد  من  محصنة  الشمالية  املنطقة  أن  إلى 
املنطقة  عــن  استقاللها  وأن  الشيوعي، 
مفيدا  سيكون  السلطانية  أو  الجنوبية 
الشمالية  املنطقة  أن  اعتبار  على  ألمريكا، 
للحماية  خاضعة  كانت  التي  املغرب  من 
حيث  استراتيجي،  موقع  لها  اإلسبانية 
األبيض  للبحر  الجنوبي  املدخل  تراقب 

املتوسط.
في  فشلت  فرانكو  خطة  فإن  ذلك،  ورغم 
املهدي  بــن  الحسن  ــوالي  م األمــيــر  إقــنــاع 
إلى  إضــافــة  الوطنية،  الحركة  وزعــمــاء 
الواليات املتحدة األمريكية، التي لم تعرها 
اهتماما، وفضلت استقالل املغرب ووحدته، 
وبذلك انتهت أول محاولة إسبانية لتقسيم 
املغرب إلى فسيفساء من اإلمارات الصغيرة 

املتناحرة.

وزير الخارجية 
األمريكي لوزير 

الخارجية اإلسباني: 
»يمكن للعالم أن 

يعيش من دون 
دولة في الصحراء، 
وال أتوقع مستقبال 
عظيما لهذا الكيان 
في حال استقالله«

املغرب الستكمال وحدته  في إطار سعي 
باملساعي  ارتــبــاط  في  ودائــمــا  الترابية، 
ملف  طرحت  وعندما  لتقسيمه،  اإلسبانية 
العدل  محكمة  على  املغربية  الــصــحــراء 
منعطفا  تدخل  القضية  ــدأت  وب الدولية، 
مفادها  أخبار  تــروج  أصبحت  حاسما.. 
املطالبة  فــي  املــغــرب  ستدعم  أمريكا  أن 
»الواشنطن  صحيفة  أن  حتى  بصحرائه، 
خبرا  ذكــرت  االنتشار،  الواسعة  بوست« 
يؤكد أن أمريكا ستدعم املغرب في املطالبة 
املسئولن  أزعج  األمر  لكن هذا  بصحرائه، 

اإلسبان.
األمريكي  الخارجية  وزيــر  قــام  وعندما 
ما  املنطقة،  إلى  بزيارة  كيسنجر،  هنري 
املغرب  من  لكل   ،1974 أكتوبر  و15   9 بن 
املعنية  الــدول  أي  وإسبانيا،  والجزائر 
إسبانيا  بــزيــارة  بــدأ  الصحراء،  بقضية 
أوال، حيث التقى وزير الخارجية اإلسباني 
آنذاك، بيدرو كورثينا، يوم 9 أكتوبر 1974.
فتح جزء من األرشيف األمريكي مؤخرا، 
بن  الجلسة  تلك  خــالل  دار  عما  وكشف 
رئيسي دبلوماسية البلدين، وهذا جزء من 
الحوار الذي أوضح قلق اإلسبان من موقف 
أمريكا الجديد، حيث أخذ الكلمة كورثينا، 
في  ودخــل  أوال،  اإلسباني  ــوزراء  ال رئيس 

املوضوع بدون مقدمات.
ــن هــذا  ــم نــتــحــدث ع كــورثــيــنــا: نــحــن ل
أمريكا  موقف  )أي  واشنطن  في  املوضوع 
أنه  لنا  أعربت  وقد  الصحراء(،  قضية  من 
لكم عالقات جيدة مع كل من الرباط ومدريد، 
من  محايد  موقف  على  لتحافظ  كنت  لذلك 
موقفكم،  نفهم  لــم  فنحن  القضية،  هــذه 

ولقد فوجئنا جدا عندما نقرأ في صحيفة 
املتحدة  الواليات  أن  بوست«  »الواشنطن 
املغرب  بن  املباشر  التفاهم  تؤيد  كانت 

وإسبانيا من أجل منح الصحراء للمغرب.
وهذا  الخبر،  هذا  أقرأ  لم  أنا  كيسنجر: 

مجرد هراء.
)يعني  أمــس  ــوم  ي ــك  ذل ــان  ك كورثينا: 
»الواشنطن  جريدة  في  الخبر  نشر  تاريخ 

بوست«(.
من  الكثير  يحمل  )وبتعبير  كيسنجر: 
االستهزاء(.. أنا لم أقرأ صحيفة »الواشنطن 
وقسم  الرياضة  قسم  باستثناء  بوست« 
يمكنني  متزوج  أنني  بما  اآلن،  ــاء،  األزيـ

قراءة قسم األزياء دون خوف. 
)في قضية  أن سياستنا  وأحيطكم علما 
الصحراء( هي ما قلت لك، ما هي سياسة 
البعثة  )يعني  هناك  البعثة  رئيس  نائب 
أنا  الحقيقة  إلى الصحراء(، في  األمريكية 
البعثة  رئيس  نائب  فعله  الذي  ما  أعلم  ال 
الخبر  تسريبه  بخصوص  )هـــذا  هــنــاك 
أمريكا  موقف  حــول  األمريكية  للصحافة 
القادمة،  املرة  في  ولكنه  القضية،  هذه  من 
وإذا  أبعد،  مسافة  أخذ  بعد  ذلك  سيفعل 
قضية  عن  به  لنخبركم  شــيء  لدينا  كــان 
)يعني  مباشرة  به  فسأخبركم  الصحراء، 
هذه  من  أمريكا  موقف  بشأن  أي شيء  أن 

وزير  تصريح  طريق  عن  سيكون  القضية 
الخارجية وليس شخصا آخر(.

البعثة  رئــيــس  نــائــب  كـــون  سيسكو: 
األمريكية في الصحراء.

كيسنجر: ماذا قال؟
من  يكن  لم  أنه  االنطباع  أعطى  ريفيرو: 
الذي يتحدث عنه هو  إذا كان  الواضح ما 
أمريكا  موقف  )يعني  الخارجية  وزير  عن 

الرسمي من القضية(، أم آراء شخصية؟
كيسنجر: ما قلته لك هو سياستنا )يعني 
مصلحة  لدينا  وليست  الحياد(،  موقف 
خاصة حول مستقبل الصحراء، وكما قلت 
لك سرا، إنه وكما في العلوم السياسية، ال 
وأشعر  عظيما،  الصحراء  مستقبل  يبدو 
فولتا  أو  بيساو  غينيا  طريقة  بنفس  أنها 
أوطانها  عــن  استقلت  )كــيــانــات  العليا 
املتحدة  األمم  على  عالة  تعيش  وأصبحت 
كما  اإلنسانية(،  املساعدات  على  وتعيش 
أن العالم يمكن أن يعيش دون صحراء. وال 
يمكن أن تكون من الدول التي تقدم مساهمة 

كبيرة للعالم في حال استقاللها. 
أن  ينبغي  ال  ــال،  ح أي  على  كورثينا: 
تستخدم ضد اآلخرين )يعني عدم استخدام 

قضية الصحراء ضد إسبانيا(.
ممزوجة  ــة  ــاب دع )وبــــروح  كيسنجر: 
مرحلة  هناك  كانت  االستهزاء(  من  بنظرة 

توجد  أين  فيها  أعرف  أكن  لم  حياتي  في 
الصحراء اإلسبانية، وقد كنت سعيدا كما 

أنا اليوم.
كورثينا: قبل أن يتم اكتشاف الفوسفاط.
كيسنجر: إذا كنتم تريدون فعل شيء مع 
أن  يجب  ال  ولكن  جيد،  فهذا  املغرب،  ملك 

يكون مصدر قلق أمريكي.
كورثينا: ما وضحته لي هو أكثر من كاف 
قضية  من  أمريكا  موقف  توضيح  )يعني 
أن  أريــد  ولكن  الحياد(،  وهــو  الصحراء، 
أوضح أننا سوف نبذل جهدا للتوصل إلى 
من  نقدم  أن  ليس  ولكن  املغرب،  مع  اتفاق 
جانبنا مائة في املائة، فنحن مستعدون أن 

نفعل شيئا.
كيسنجر: مثل ماذا؟

الحديث،  في  عامة  طريقة  هذه  كورثينا: 
علينا أن نجلس حول الطاولة والتحدث عن 

ذلك.
ال  أنــا  معكم،  التفاوض  بعد  كيسنجر: 
أعتقد أنك تعطي األشياء بسرعة، هذا هو 

انطباعي.
روح  أحــب  أنــا  تعلمون،  كما  كورثينا: 
هناك  )وكــان  بها  تتمتعون  التي  الدعابة 
تلميح من الوزير اإلسباني لكسينجر حول 

سبب زيارته إلى املغرب(.
إلى  ذاهــب  أنــا  السبب  أوال،  كيسنجر: 
القمة  ألن  ونظرا  الجزائر،  بسبب  الرباط 
أعتقد  أكن  لم  الرباط،  في  ستعقد  العربية 
إلى  الذهاب  دون  الجزائر  إلــى  أذهــب  أن 
الجزائر  إلــى  ذاهــب  أنــا  وثانيا،  الــربــاط. 
ألننا في حاجة إلى بومدين ملساعدتنا في 
ولذلك  العرب،  والقومين  سوريا  قضية 
علينا أال نفعل شيئا مع إسبانيا، وإذا كنا 
القضية،  بشأن  سياستنا  نغير  أن  نريد 
بنفسي،  بذلك  فسأخبرك  مستحيل،  وهو 
وأؤكد أننا لن نغير سياستنا بشأن قضية 

الصحراء الغربية.

اجتماع أمريكي 
في إسبانيا أكد 
أن بومدين فقد 

شعبيته عند 
الجزائريين بسبب 

تبذير أموالهم 
على البوليساريو

 

الخضراء  تكد تمر سنة على املسيرة  لم 
حرب  في  املغرب  مع  الجزائر  دخلت  حتى 
ميليشيات  الجزائر  مولت  حيث  بالوكالة، 
البوليساريو لتنغص على املغرب استكمال 
في  الدخول  وبالتالي،  الترابية،  وحدته 
ومستنزفة  األمــد  طويلة  عصابات  حــرب 
قضية  كانت  وملا  االقتصادية،  الناحية  من 
العظمى  للقوى  بالنسبة  تشكل  الصحراء 
نقطة صراع خطيرة وهامة، من شأنها قلب 
الخريطة السياسية في شمال إفريقيا، فقد 
كان هناك اهتمام كبير بمستقبلها.. ومازال.
من سنة  أقل  وبعد  األســاس،  هذا  وعلى 
وبداية  لصحرائه،  املغرب  استرجاع  من 
خلفها  ومــن  البوليساريو  مع  املواجهة 
والــرأي،  االهتمام،  ذوو  اجتمع  الجزائر، 
لوضع  األمريكان،  من  النافذة،  والبصيرة 
خالصة لقضية الصحراء، وبالتالي، وضع 
تصور دقيق ملستقبلها وما يمكن أن تؤول 
إليه األمور في املستقبل البعيد، وماذا على 

األمريكان فعله. 
والوثيقة التي نستعرضها في هذا امللف، 
وهي   ،1976 شتنبر   6 إلى  تاريخها  يعود 
عبارة عن رسالة من سفير أمريكا بإسبانيا 

إلـــى وزيـــر الــخــارجــيــة األمــريــكــي، 

في إطار سعي المغرب الستكمال وحدته الترابية، ودائما 
في ارتباط بالمساعي اإلسبانية لتقسيمه، وعندما طرحت 

ملف الصحراء المغربية على محكمة العدل الدولية، 
وبدأت القضية تدخل منعطفا حاسما.. أصبحت تروج أخبار 
مفادها أن أمريكا ستدعم المغرب في المطالبة بصحرائه، 

حتى أن صحيفة »الواشنطن بوست« الواسعة االنتشار، 
ذكرت خبرا يؤكد أن أمريكا ستدعم المغرب في المطالبة 

بصحرائه، لكن هذا األمر أزعج المسئولين اإلسبان.

موالي الحسن بن المهديالجنرال فرانكو
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عبارة  وهي  مدريد«  »مشاورات  وعنوانها 
عن تقرير حول مشاورات دارت بني كل من 
أثرتون،  األمريكية،  الخارجية  وزير  مساعد 
وهو املكلف بملف الصحراء، وسفراء أمريكا 
انصبت  وقــد  والــجــزائــر،  املــغــرب  مــن  بكل 
الصحراء  قضية  حــول  املـــشـــاورات  هــذه 
األرشيف  هو  الوثيقة  وأصــل  ومستقبلها، 
فورد،  جيرالد  األمريكي  بالرئيس  الخاص 
الرسمية  الــوثــائــق  ضمن  منشورة  وهــي 
هذه  أهمية  وتبرز  األمريكية،  للخارجية 
األمريكي  السفير  قاله  ما  من خالل  الوثيقة 
حيث  مطلعها،  في  ــالده  ب خارجية  لوزير 
قال له بالحرف: ))عليك وعلى اآلخرين، أن 

تهتموا بخالصات هذه املشاورات((.
أن  املشاورات،  هذه  خالل  األمريكان  رأى 
إمكانيات تسوية النزاع غير واردة في تلك 
األساسية  األطــراف  من  أحد  ال  ألن  املرحلة، 
هذه  في  تنازالت  لتقديم  استعداد  حالة  في 
الطرفني أن يكون  القضية، وال يقدر أي من 
قوة لفرض تسوية على اآلخر، كما جاء في 
دولي  قبول  وجــود  عــدم  أن  التقرير،  نفس 
يجبر  قد  الطويل،  املدى  على  للبوليساريو 
الــرئــيــس الــجــزائــري بــومــديــن، فــي نهاية 
على  القائمة  سياسته  تغيير  على  املطاف، 

دعم البوليساريو.
وذكر أصحاب التقرير، أن بومدين أصبح ال 
يتمتع بتأييد شعبي كبير في الجزائر بسبب 
للبوليساريو،  واملحتضنة  الداعمة  سياسته 
من  التي  املوارد  تحويل  في  تسببت  والتي 
االقتصادية  التنمية  في  تسخر  أن  املمكن 

واالجتماعية إلى تمويل البوليساريو.
وأشار نفس املصدر إلى أن تغيير بومدين 
سيكون  للبوليساريو،  الداعمة  لسياسته 
املتوسط،  أو  القريب  املــدى  على  مستبعدا 

ولكن من املمكن على املدى البعيد.

حل أول أزمة بين 
المغرب وإسبانيا 

بعد المسيرة 
الخضراء.. كان 

بتدخل أمريكي

املسيرة  بعد  البلدين  بني  أزمة  أول  كانت 
الخضراء، هي تلك التي بدأت سنة 1979 ولم 
في  أمريكي  تدخل  بعد   ،1980 سنة  إال  تنته 
إلى  األزمــة،  نشوب  سبب  ويعود  املوضوع، 
ومليلية،  سبتة  باسترجاع  املغرب  مطالبة 
بينما كانت إسبانيا تعلم جيدا أن حل األزمة 
إال  يحصل  أن  يمكن  ال  املغرب  وبــني  بينها 
أمريكي، وعلى هذا األساس، حاولت  بتدخل 
جاهدة طيلة سنة 1980، أن تقنع أمريكا بمدى 

خطورة األزمة بينها وبني اململكة املغربية.
لذلك، بدأت التحركات اإلسبانية في اتجاه 
قام  عندما   ،1980 فبراير  شهر  خالل  أمريكا 
العاهل اإلسباني خوان كارلوس األول، رفقة 
إلى  رسمية  بزيارة  صوفيا،  امللكة  زوجته 
اجتماعا  وعقدا  األمريكية،  املتحدة  الواليات 

مغلقا مع الرئيس األمريكي جيمي كارتر.
ولم يمر وقت طويل على زيارة ملك إسبانيا 
إلى أمريكا، حتى قام الرئيس األمريكي بزيارة 
إلى إسبانيا في يونيو 1980، وعقد لقاء مغلقا 
مع الوزير األول اإلسباني يوم 25 يونيو، وقد 
أرسل السفير األمريكي بإسبانيا إلى السفير 
األمريكي بالبرتغال، رسالة أخبره فيها ما دار 

في ذلك اللقاء.
من خالل محضر االجتماع الذي كشفت عنه 
الخارجية األمريكية، تبني وجود بعض النقط 
اإلسبانية  الخارجية  السياسة  في  الثابتة 
بقضية  يتعلق  ما  وخصوصا  املغرب،  تجاه 
أوضح  االجتماع،  فأثناء  املــغــرب،  تسليح 
الوزير األول اإلسباني، أنه كان سعيدا عندما 
اجتماعهما  خالل  األمريكي  الرئيس  من  علم 

أسلحة  تقديم  تعتزم  أمريكا  أن  بواشنطن، 
عن  للدفاع  فقط  كافية  بكمية  ولكن  للمغرب، 
ولكن  والتفاوض،  للثقة  القوة  ومنحه  نفسه 
في  عسكري  نصر  لتحقيق  يكفي  بما  ليس 

الصحراء املغربية.
في  تقف  إسبانيا  أن  الوزير،  نفس  وأكــد 
الصحراء  قضية  بخصوص  صعب  موقف 
استرجاع  يريد  املغرب  أن  حيث  املغربية، 
كامل أقاليمه الجنوبية، ويريد من إسبانيا أن 
من  الجزائر  تريد  الوقت،  نفس  وفي  تدعمه، 

إسبانيا أن تدعم البوليساريو كذلك.
وبخصوص قضية سبتة ومليلية، فقد قال 
الحكومة  لدى  ))إنه  اإلسباني:  األول  الوزير 
مستعد  املــغــرب  ــأن  ب انطباعا  اإلســبــانــيــة 
ملمارسة الضغط على سبتة ومليلية، ملحاولة 
وأكد  املــفــاوضــات((،  على  إسبانيا  إجبار 
يؤكد  أن  فيمكنه  بذلك،  املغرب  قام  ))إذا  أنه 
للرئيس األمريكي أن إسبانيا سترد بعنف((، 
حيث أوضح له أن ))إسبانيا أدركت أنه من 
الصعب الدفاع عن الجيبني الصغيرين، لذلك، 
هجومية((،  إجراءات  اتخاذ  عليها  سيتعني 
هذا  ملثل  جاهزة  كانت  الخطط  ))إن  وتابع: 
إلى  أبــدا  يضطر  أال  صلى  لكنه  ــراء،  ــ اإلج

تنفيذها((.
وهنا تدخل الرئيس األمريكي وقال له: ))إن 
اإلسباني:  الوزير  فرد  الحرب((،  يعني  ذلك 
وفــدا  ))إن  أيــضــا:  ــال  وقـ ))بــالــضــبــط((، 
مفاوضات  إلجــراء  يونيو   26 يوم  سيغادر 
أن تنجح  أمله في  املغرب((، وأعرب عن  مع 
باستمرار  يسمح  اتفاق  إلــى  التوصل  في 

العالقات الطبيعية بعد 30 يونيو.
وحسب ما جاء في محضر االجتماع، فقد 
سأل الرئيس األمريكي سفير بالده بإسبانيا، 
عما يمكن القيام به، فاقترح السفير أنه ))في 
الوزير  كما وصفها  الوضع«  »خطورة  ضوء 
إلى  أشــار  الــذي  واإلجــراء  اإلسباني،  األول 
األفضل  من  سيكون  التــخــاذه،  مستعد  أنــه 
ثم  الثاني((،  الحسن  للملك  النصيحة  تقديم 
الرئيس األمريكي ملحاوره اإلسباني،  أوضح 
أنه ))ربما يمكن ألمريكا أن تتدخل من أجل 
إخبار ملك املغرب باملخاوف اإلسبانية، وبأنه 
من وجهة نظر أمريكا، فإن أي هجوم مغربي 
خطيرا  أمــرا  سيكون  ومليلية،  سبتة  ضد 
للغاية، ولن تنظر إليه الواليات املتحدة بشكل 

إيجابي((.
وفي يوم 30 يونيو 1980، اتفق الجانبان، 
املغربي واإلسباني، على حل املشكل بينهما، 

بعد تدخل الواليات املتحدة األمريكية.

تدخل أمريكا 
في حل أزمة جزيرة 

ليلى سنة 2002 
بعد طلب إسباني

كانت هذه األزمة واحدة من أقوى األزمات 
بني البلدين، ولم يقو أي طرف على التوسط 
من أجل حلها إال الواليات املتحدة األمريكية، 
الخارجية  فــي  ــة  ــدول ال كــاتــب  تــدخــل  فقد 
األمريكية، كولن باول في هذه القضية، ولم 
يتدخل بفعل طلب مغربي، بل بعدما اتصلت 
اإلسبانية،  الخارجية  وزيرة  بالثيو  آنا  به 

طالبة منه التدخل.
محمد  املغربي  الخارجية  وزيـــر  علق 
قائال:  األمريكي  التدخل  على  بنعيسى، 
))املغرب لم يطلب أبدا وساطة األمريكيني، 
بل اإلسبان هم من اتصلوا بهم، لقد أرادوا 
علينا  لتمارس  بواشنطن،  االحتماء  وقتها 
مع  بعالقاتنا  لــإضــرار  وأيضا  ضغوطا 
وشرحنا  األمــريــكــيــة،  املتحدة  ــات  ــوالي ال
تفاهة  تفهموا  الــذيــن  لألمريكيني  األمــر 
املوضوع، وكان أول اتصال لي بهم بمعية 
في  الدولة  كاتب  الفهري،  الفاسي  الطيب 
مارغريت  السفيرة  شخص  في  الخارجية، 
نظرنا  وجهة  معرفة  أرادت  التي  توتويلر، 

حول املوضوع((.
أروقة  داخــل  حملته  املغرب  بدأ  فعندما 
ابتداء  إسبانيا،  ضد  ــي  األوروبـ االتــحــاد 
وزير  كان  وعندما   ،2002 يوليوز   20 من 
بباريس،  بنعيسى  املــغــربــي  الخارجية 
أجل  من  بروكسيل  إلى  للذهاب  ويستعد 
إكمال حملته اإلعالمية والدبلوماسية داخل 
االتحاد األوروبي، اتصل به وزير الخارجية 
سيغادرون  اإلسبان  أن  وأخبره  األمريكي، 

الجزيرة، وطلب منه التحدث مع امللك.
الوزير  بها  قام  واتصاالت  تنسيق  بعد 
بنعيسى، من أجل ترتيب اتصال هاتفي بني 
امللك ووزير الخارجية األمريكي، عقد اجتماع 
جمع امللك محمد السادس ووزير الخارجية 
عن  األمريكي  الخارجية  ووزيــر  املغربي 
أخبر  األخير  هــذا  الفيديو،  تقنية  طريق 
اإلسبان  الجنود  أن  السادس،  محمد  امللك 
ساعة،  نصف  بعد  الجزيرة  ســيــغــادرون 

يذهب  أال  وهي  الشروط،  بعض  لهم  وأن 
من  بروكسيل  إلى  املغربي  الخارجية  وزير 
والشرط  الدبلوماسية،  حملته  إكمال  أجل 
الثاني، أن تأتي وزيرة الخارجية اإلسبانية 
إلى املغرب يوم 22 يوليوز.. وهكذا تمكنت 
في  البلدين  بني  األزمــة  إنهاء  من  أمريكا 
ستكون  فهل  تدخلها..  بعد  وجيز  ظــرف 
نهاية األزمة الحالية بني اململكتني اإليبيرية 

واملغربية، بتدخل أمريكي ؟

اللقاء الذي جمع بين بومدين وكيسنجر سنة 1974 في الجزائر، وفي الوسط الرئيس السابق بوتفليقة

أكد نفس الوزير، أن إسبانيا 
تقف في موقف صعب 

بخصوص قضية الصحراء 
المغربية، حيث أن المغرب 

يريد استرجاع كامل أقاليمه 
الجنوبية، ويريد من إسبانيا أن 

تدعمه، وفي نفس الوقت، 
تريد الجزائر من إسبانيا أن 
تدعم البوليساريو كذلك.

وبخصوص قضية سبتة 
ومليلية، فقد قال الوزير 

األول اإلسباني: ))إنه لدى 
الحكومة اإلسبانية انطباعا 

بأن المغرب مستعد لممارسة 
الضغط على سبتة ومليلية، 

لمحاولة إجبار إسبانيا على 
المفاوضات((، وأكد أنه ))إذا 
قام المغرب بذلك، فيمكنه 

أن يؤكد للرئيس األمريكي أن 
إسبانيا سترد بعنف((، حيث 

أوضح له أن ))إسبانيا أدركت 
أنه من الصعب الدفاع عن 
الجيبين الصغيرين، لذلك، 

سيتعين عليها اتخاذ إجراءات 
هجومية((، وتابع: ))إن الخطط 
كانت جاهزة لمثل هذا اإلجراء، 
لكنه صلى أال يضطر أبدا إلى 

تنفيذها((
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كواليس صحراوية
العدد: 1567 من 01 إلى 07 يوليوز 2021

دول عربية وخليجية أخرى تدعم قضية الصحراء المغربية
تعيين مسؤولة كندية 

المناطق  لمراقبة 
العـازلـة
العيون. األسبوع

 
 

ســتــيــوارت،  كــولــن  الــكــنــدي  غـــادر  أن  بعد 
مدينة  »املينورسو«  بعثة  عن  األممي  املسؤول 
للبعثة  كرئيس  واليته  انتهاء  بعد  العيون، 
على  الــعــازلــة  املناطق  مراقبة  على  العاملة 
طرف  من  تعيينه  تم  حيث  الصحراء،  حــدود 
منذ  غوتيريس  أنطونيو  األممي،  العام  األمن 
تفيد  بولدوك،  كيم  للكندية  خلفا   ،2017 سنة 
واعتمادا  املتحدة،  األمم  من  القادمة  املعطيات 
على بوابتها اإللكترونية، بأن مسؤولي املنظمة 
ستيوارت،  سيخلف  الــذي  االســم  في  حسموا 

وســيــتــم تــعــيــن خــبــيــرة الــنــزاعــات 
الكندية  والــوســاطــة  الــدولــيــة 

بشكل  سبيهار،  إلــيــزابــيــت 
رسمي.

ــل إلـــيـــزابـــيـــت  ــغـ ــشـ وتـ
منصب  ــيــا  حــال ســبــيــهــار 
لألمن  الخاصة  املبعوثة 
األمم  قوة  ورئيسة  العام، 
الــســام  لحفظ  املــتــحــدة 
بقبرص منذ سنة 2016، 

زميلها  تخلف  حيث 
الكندي كذلك كولن 

ستيوارت.

الحقوقية التربوي للمنظومة  التأصيل 

العيون. األسبوع 
 
 

الدول  لبعض  جديد  تكتيكي  سياسي  تحول 
السعودية  العربية  اململكة  وخاصة  العربية 
تؤيد  التي  والكويت،  عمان  وسلطنة  واليمن 
ولم  املغربية،  الــصــحــراء  قضية  فــي  املــغــرب 
األردنية  واململكة  اإلمــارات  بدولة  بعد  تلتحق 
الهاشمية، اللتان افتتحتا قنصليتيهما بالعيون 
عاصمة الصحراء املغربية، وتجلى التحول في 
الزيارة امليدانية التي قادت الوفد الدبلوماسي 
والعيون  الذهب  وادي  الداخلة  لجهتي  الكبير 
تصريحات  من  رافقها  وما  الحمراء،  الساقية 
بن  هلل  عبد  السعودي  للسفير  وشجاعة  قوية 
أكد على أهمية ما تعرفه  الذي  الغريري،  سعد 
به  تنعم  وما  أوراش،  من  املغربية  الصحراء 
حركية  من  رآه  ملا  منبهرا  وأمن،  استقرار  من 
الصناعية  بالوحدات  العاملة  اليد  تشغيل  في 
وما  بالعيون،  »فوسبوكراع«  ومنجم  بالداخلة 
املغرب والسعودية،  القوية بن  العاقات  يميز 
الهاشمية  األردنية  اململكة  سفير  اعتبر  فيما 
في املغرب، حازم الخطيب التميمي، أن زيارته 
تأتي في سياق االطاع  للعيون،  الثانية  للمرة 
وأن  بالجهتن،  واالستثمار  األعمال  مناخ  على 
ما رآه يعتبر مفخرة ليس للصحراء فقط، وإنما 

للمغرب ككل.
املتحدة  العربية  اإلمـــارات  سفير  وكشف 
قرب  عن  الظاهري،  سعيد  العصري  بالرباط، 

اإلماراتين  األعمال  رجال  من  هام  وفد  زيــارة 
جهة  تنظمه  منتدى  في  للمشاركة  للعيون، 
امللك،  رعاية  تحت  الحمراء  الساقية  العيون 
كبرى  مــشــاريــع  ــشــاء  إن أمـــام  ــاب  ــب ال لفتح 
بالصحراء من تمويل إماراتي، وهي أول دولة 
تفعل حضورها الدبلوماسي بشكل قوي، ومن 
سفير  البرعمي،  محمد  بن  سعيد  ثمن  جانبه، 
سلطنة عمان باملغرب، مظاهر النمو والتعايش 
االقتصادية  املنشآت  لكل  زياراته  رآه في  الذي 
اتخاذ  على  فعا  يشجع  مما  واالجتماعية، 
الخطاط  من  كل  وكان  املستقبل،  في  خطوات 
عرضا  قدما  قــد  الرشيد  ــد  ول وحــمــدي  ينجا 
االقتصادية  بالتنمية  املتعلقة  املعطيات  حول 
عقد  وفــق  املنجزة  واملــشــاريــع  واالجتماعية 
النموذج  برنامج  أوراش  وكذلك  البرنامج، 
التنموي للجهتن، كما استقبل الوفد من طرف 

كل من والي جهة الداخلة ووالي جهة العيون.
الدبلوماسية،  الزيارة  هذه  وراء  من  وكان 
ــك، رئــيــس املــؤســســة  ــابـ ــد الــعــاطــي حـ ــب ع
الجانب  على  يــراهــن  الـــذي  الدبلوماسية، 
الكثير  لديها  التي  العربية  للدول  االقتصادي 
املجال  أما  املغرب،  من  تكسبه  أن  يمكن  مما 
والتعقل  بالحكمة  يتمتع  فاملغرب  السياسي، 

كقطب عربي وإفريقي بامتياز.
ممثلتان  واألردن  ــارات  ــ اإلمـ كــانــت  وإذا 
سيبقى  الرهان  فإن  بالعيون،  بقنصليتيهما 
السعودية،  العربية  اململكة  على  مفتوحا 
القواسم  من  الكثير  املغرب  مع  تجمعها  التي 
املشتركة، إلعان افتتاح قنصليتها بإحدى مدن 
الصحراء قبل دول عربية وخليجية أخرى من 
بينها قطر، ال سيما وأن السعودية تؤيد مقترح 

الحكم الذاتي كحل نهائي لقضية الصحراء.

بعد فراغ هيكلي في 
حزب االتحاد الدستوري، أقدم 

األمين العام، محمد ساجد، 
على تعيين علي معطى اهلل، 

الذي أعلن التحاقه رسميا 
بحزب »الحصان« كمنسق 

جهوي بجهة العيون 
الساقية الحمراء، وسيتولى 

تغطية مختلف الجماعات، 
شأنه في ذلك شأن حزب 
عرشان الذي فتح مقره 

الرئيسي بشارع مكة.

تلكس  من   الصـحراء

سبيهار

عبد اهلل جداد. كلميم 
 
 

القيادي  الرشيد  ولــد  حمدي  قطع 
فيما  باليقن،  الشك  االستقال  بحزب 
بجهة  »امليزان«  لوائح  يتعلق بوكاء 
القادمة،  لانتخابات  ــون  وادن كلميم 
بأكادير  عقد  لــقــاء  على  بــنــاء  فتقرر 
حضره أبا حازم طالب بويا واملجيدري 
بوعيدة،  الرحيم  وعبد  سالم  محمد 
وسامة هوين، وإبراهيم حيدرا، تزكية 
بوفوس،  فهدي  الدين  املستثمر صاح 

وكيل الئحة جهة كلميم وادنون.

وســيــكــون عــبــد الــرحــيــم بــوعــيــدة، 
ــال  ــق ــحــق بـــحـــزب االســت ــت ــذي ال ــ الـ
لألحرار،  الوطني  التجمع  من  قادما 
البرملانية،  االنتخابات  وكيا لائحة 
ــال محمد  ــم ــادة رجـــل األع ــي ــد ق ــأك وت
كلميم،  جماعة  لائحة  ملجيدري  سالم 
حيدرا  إبراهيم  الجماعي  واملستشار 
اإلقليمي  املجلس  الئــحــة  رأس  على 

لكلميم.
ــان مـــرشـــحـــي حـــزب  ــ ــ ــاء إع ــ ــ وج
مــن اإلشــاعــات  ليحد  الــفــاســي،  عــال 
الكواليس،  في  تروج  التي  والتكهنات 
وليحسم بشكل قاطع في خيارات حزب 
با  سيمنح،  توافقي  بشكل  االستقال 
مكونات  باقي  مع  قوية  تنافسية  شك، 

املشهد السياسي الحزبي بكلميم.

حمدي ولد الرشيد يعلن عن كتيـبته بجهة كلميم

السمارة. األسبوع 
 
 

السمارة،  ساكنة  أصاب  الذي  الهلع  بعد 
جراء سماع تفجير بعض العبوات والقنابل 
التي تعود لحقبة الحرب بن املغرب وجبهة 
األمــر  أن  بعد  فيما  تبن  البوليساريو، 
يتعلق بإقدام فرقة الهندسة التابعة للقوات 

القنابل  هذه  تفجير  على  امللكية،  املسلحة 
نهاية األسبوع املاضي، بحضور أعضاء من 
وادي  بمنطقة  »املينورسو«  األممية  البعثة 
بحوالي  السمارة  عن  تبعد  التي  الفرس، 
حيث  للمدينة،  الغربي  بالشمال  كلم   16
تسجيل  وتــم  انفجارات  ثــاث  دوي  سمع 
أبــواق  لها  ــت  روج ــدخــان، حيث  ال أعــمــدة 
للعناصر  هجوم  أنها  على  البوليساريو 
لكن  به،  وأشــادت  املنطقة  على  االنفصالية 
سرعان ما تم تكذيبه من طرف شهود عيان.

تفكيك عبوات ناسفة في السمارة

العيون. األسبوع 
 
 

التوجيه  ــي  ف للبحث  الــبــيــرونــي  ــق  ــري »ف ــار  اخــت
والتكوين  التربية  ملهن  الجهوي  باملركز  والتقويم« 
للمنظومة  الــتــربــوي  »التأصيل  مــوضــوع  بالعيون، 
حقوقي  لقاء  محور  التعليمية«،  باملؤسسات  الحقوقية 
لجهة  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  مع  بالتنسيق 

املساعد  املدير  خاله  قدم  الحمراء،  الساقية  العيون 
والجوانب  العريضة  الخطوط  سيدي،  األشكل  األستاذ 
املؤسساتية للحقوق باملؤسسات التعليمية، مستحضرا 
هذه  تامس  أســس  مــن  اإلطـــار  القانون  بــه  يزخر  مــا 

الجوانب.
تسيير اللقاء، كان من طرف املكون باملركز، الديحاني، 
وقاربت مداخلة األستاذ املكون ورئيس »فريق البيروني 
بشكل  الحقوقية  املسألة  باملركز،  والتقويم«  للتوجيه 
التربية والتكوين، خصوصا باملؤسسات  عام في قطاع 

التعليمية.

العيون. األسبوع 
 
 

البوليساريو  لجبهة  جديدة  صفعة 
العربي  البرملان  جدد  بعدما  والجزائر، 

أصــدره  الــذي  للقرار  القاطع  رفضه 
البرملان األوروبي بخصوص سياسات 
املغرب تجاه قضية الهجرة، مؤكدا أن 
انتقادات  من  تضمنه  وما  القرار  هذا 
لها من  أســاس  ال  واتــهــامــات  واهــيــة 
وتسييسا  ابـــتـــزازا  يمثل  الــصــحــة، 

في  املغربية  اململكة  لجهود  مرفوضا 
مواجهة مشكلة الهجرة غير املشروعة.
قرار  في  العربي  البرملان  واستنكر 
أصدره عقب جلسة طارئة يوم السبت 
القاهرة،  املصرية  بالعاصمة  املاضي، 
الــبــرملــان األوروبـــي،  قـــرار  الـــرد على 

في  نفسه  إقحام  على  وإصراره  تدخله 
املغربية  اململكتن  بــن  ثنائية  أزمــة 
ــة، يــمــكــن حــلــهــا بــالــطــرق  ــي ــان واإلســب
الثنائي  ــفــاوض  ــت وال الــدبــلــومــاســيــة 

املباشر بن الدولتن.
التي  الحثيثة  بالجهود  أشــاد  كما 

مكافحة  فــي  املغربية  اململكة  تبذلها 
تنطلق  والتي  الشرعية،  غير  الهجرة 
وتوجيهات  قوية،  سياسية  إرادة  من 
مــبــاشــرة مــن صــاحــب الــجــالــة، امللك 
لحل  رائـــدا  بوصفه  الــســادس،  محمد 

إشكاليات الهجرة في إفريقيا.

البرلمان العربي يصفع البوليساريو
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الـــرأي
العدد: 1567 من 01 إلى 07 يوليوز 2021

النقاش  استمر  20 سنة،  منذ حوالي 
وأرباب  والحكومة  النقابية  املركزيات  بني 
األربعة  االتفاقات  تضمنته  ما  وهو  العمل، 
 30  ،2000 أبريل   23  ،1996 غشت  )فاتح 
وبعد   ،)2011 أبــريــل  و26   ،2003 أبــريــل 
املجلس  فــي  تــم  ــذي  ال املستفيض  النقاش 
للضمان  ــي  ــوطــن ال لــلــصــنــدوق  اإلداري 
في  تم  بغرفتيه،  البرملان  وفــي  االجتماعي 
 03-14 رقــم  القانون  على  التوافق  األخير 
بعد تقديم تنازالت كبيرة من طرف املركزيات 
ولو  القانون  إخراج هذا  أجل  النقابية من 
بشكله املتواضع كخطوة أولى في انتظار 
تنزيله  بعد  املوالية  السنوات  في  تعديله 
به في  العمل  بدأ  الواقع، حيث  على أرض 
الفصل  تضمن  والذي   2014 دجنبر  شهر 
عن  التعويض  يخول  يلي:  ما  املكرر   46
يستوفي  الــذي  له  للمؤمن  الشغل  فقدان 

الشروط التالية:
ـ أن يكون قد فقد شغله بكيفية الإرادية.
للتأمني  فترة  على  توفره  يثبت  أن  ـ 
عن  تقل  ال  االجتماعي  الضمان  بنظام 
780 يوما خالل السنوات الثالث السابقة 
يوما   260 منها  الشغل،  فقدان  لتاريخ 
لهذا  السابقة  شهرا  عشر  اإلثني  خــالل 

التاريخ.
الوطني  الصندوق  توقعات  وحسب 
للضمان االجتماعي، كان منتظرا أن يصل 
السنة،  في   34000 إلى  املستفيدين  عدد 
غير أن الصعوبات التي اتضحت من خالل 
الواقع،  أرض  على  القانون  هــذا  تنزيل 
أبانت أن عدد الطلبات لم يتجاوز 21322 
2015، ولم يستحق االستفادة  خالل سنة 
 ،7831 إال  القانون،  العدد، حسب  هذا  من 
الحكومة  التزمت  به،  العمل  بداية  وعند 
على  موزعة  درهــم  مليون   500 بتقديم 
مليون   250 قدمت  حيث  سنوات،  ثــالث 
أن  على   2015 لسنة  ماي  شهر  في  درهم 
تقدم 125 مليون درهم في السنة املوالية، 
تليها،  التي  السنة  في  مليونا   125 ثم 
عدة  تواجهه  القانون  هــذا  أن  ويالحظ 
عراقيل منذ بداية العمل به، إذ في الوقت 
من  يستفيد  أن  على  القانون  ينص  الذي 
إرادته،  دون  فقد شغله  من  كل  التعويض 
ذلــك،  عكس  ــواقــع  ال أرض  على  يــالحــظ 
للضمان  الوطني  الصندوق  إدارة  لكون 
املطبوع  حسب  املشغل،  تلزم  االجتماعي 
بكون  بأن يصرح  الغاية،  لهذه  املخصص 
تم فصله ألسباب  فقد شغله  الذي  العامل 
خارجة عن إرادته، في حني يعتبر املشغل 
بـــأن تــأشــيــرتــه عــلــى هـــذا املــطــبــوع هي 
املعني  العامل  بطرد  قام  بكونه  اعتراف 
مما  قــانــونــيــة،  وغــيــر  تعسفية  بكيفية 
يجعل نسبة كبيرة من املشغلني يرفضون 
التأشير على هذا املطبوع، وهو ما يؤدي 
من  العمال  من  كبيرة  نسبة  حرمان  إلى 
هي  الشغل  مفتشيات  أن  كما  الحق،  هذا 
أحقية  يثبت  بما  اإلدالء  ترفض  األخــرى 
الحق،  هــذا  مــن  االســتــفــادة  فــي  العمال 
وزارة  طرف  من  التدخل  يتطلب  ما  وهو 
التشغيل والشؤون االجتماعية، لتصحيح 
القانون  هذا  سيكون  وإال  الوضعية  هذه 

قد ولد ميتا.
شهر  في  املقال  هذا  كتبت  ملحوظة: 
الوضع  زال  وال   ،2016 سنة  من  أبريل 
أي  يحدث  أن  دون  عليه  كــان  مــا  على 
من  كــان  حني  في  املــوضــوع،  في  تغيير 
الواجب إجراء بعض التعديالت التقنية 
يتم  لكي  به،  العمل  بداية  بعد  مباشرة 
جاء  التي  الشروط  ظل  في  ولو  تطبيقه 
هو  ما  على  الوضع  سيستمر  فهل  بها، 
القانون  تطبيق  في  يشرع  أن  إلى  عليه 
رقم 09.21 املتعلق بالحماية االجتماعية 

في هذا املجال سنة 2025.

القانون 
الذي ولد 

ميــــتا

ألمير الشعراء أحمد شوقي، رحمه هلل، بيت شعري شهير يقول فيه: 
لو  كان سيقول  تراه  ماذا  الصحف..  الزمان  هذا  وآية  آية/  زمان مضى  لكل 
عاش بني ظهرانينا اليوم، أمام ما نراه يتواتر وينثال أمامنا كشالل منهمر 

من الكتابات الورقية واإللكترونية، ومن املسموعات واملرئيات وسواها؟
اإلبداعي  الزخم  هذا  أمــام  حيارى  ســواء  حد  على  والقراء  الكتاب  يقف 
الهائل، والخضم اإلعالمي والصحافي والثقافي املتعدد واملتنوع، الذي تميز 
به هذا الزمان، ويطبع هذا العصر، من كثرة الصحف ووفرة الجرائد وتعدد 
املجالت، ناهيك عن ثمرات املطابع التي تقذف لنا كل يوم عشرات العناوين 
في مختلف امليادين واملواضيع.. هذا الكم الكبير من املنشورات، واملطبوعات، 
والكتب، واملقاالت، والبحوث والدراسات، واألطروحات واملؤلفات، والتحاليل 
من  وسواها  واإللكترونية(،  )الورقية  والتحقيقات  والحوارات  والتعليقات 
أشكال الكتابة، والنشر، أصبحت تمأل علينا حياتنا اليوم، وتغص بها رفوف 
مكتباتنا وأرصفة مدننا، وجدران مواقع التواصل االجتماعية املختلفة التي 

أصبحت من مميزات وعالمات هذا العصر الذي نعيشه.
بناء على ما سبق، تنبثق أمامنا إشكالية مثيرة كانت باستمرار، في الوقت 
واملبدعني  والقراء،  والباحثني  الكتاب  حديث  ومصر،  عصر  كل  وفي  الراهن 
والنقاد، واإلعالميني والصحافيني والناشرين واملوزعني في مختلف اللقاءات 

العالم  في  الثقافية  واملجالت  الجرائد  صفحات  وعلى  بل  األدبية،  واملنتديات  واملحافل 
تدور حول  غزير، وهي  مداد  أجلها  ومن  وبها  لها  اإلشكالية سال  هذه  العربي وخارجه. 
التساؤل التالي: هل كل ما يكتب صالح للنشر؟ وهل كل ما ينشر صالح للقراءة؟ وهل كل 
ما يكتب وينشر يقرأ؟ وكتابنا الشباب، وغير الشباب، هل يكتبون أكثر مما يقرؤون؟ ثم 
أخيرا وليس آخرا.. في ظل الكتابات الوافرة التي تفتقر إلى عناصر النضج، جدير بنا أن 

نتساءل اليوم: هل نعيش حقا أزمة قراءة، أم أزمة نشر، أم أزمة كتابة وإبداع؟
مختلف  ويراود  واآلخر،  الوقت  بني  بإلحاح  ويتوالى  يتكرر  فتئ  ما  التساؤل  فهذا 
األوساط األدبية والثقافية واإلبداعية والصحافية في كل وقت وحني، ويرى البعض أن 
هذا التساؤل غالبا ما يطرح على وجه الخصوص حول هؤالء الذين مازالوا يخطون 
الكتابة  النشر، فعالم  القراءة والكتابة واإلبداع، ثم بعد ذلك  العتبات األولى في عالم 
أو  يرمون  الجدد  الكتاب  أن بعض  له، وفي منظور هؤالء  قرار  زاخر، ال قعر وال  بحر 
آللئه  وعن  وصدفاته،  درره  عن  باحثني  أعماقه،  في  ويغوصون  لججه  فوق  يرتمون 
ونفائسه، قبل إجادة فن السباحة والعوم..! وقد تصعب أو تستعصي عليهم فيما بعد، 
العودة بسالم إلى بر األمان، بل إنهم قد يصبحون بعد ذلك عرضة للمحاسبة واملتابعة 

من طرف القراء والنقاد على حد سواء.
بعض  من طرف  »الكتاب«  من  الجديدة  األجيال  بعض  إلى  السياق  هذا  في  لوم  يوجه 

أو  رغبتهم  نتيجة  يقرؤون،  مما  أكثر  يكتبون  ربما  بأنهم  فينعتونهم  النقاد، 
هوسهم في الكتابة والنشر املبكرين.. فهل تعاني أجيالنا الحاضرة كذلك من 
هذه اآلفة مثلما عانت منها أجيال أدبية سابقة؟ أي هل تعاني هذه األجيال 
حقا من صعوبات في نشر إبداعاتها، وذيوعها وإيصالها إلى القراء؟ وبتعبير 
إبداع  أزمة  من  يعانون  هم  أم  نشر،  أزمة  من  الكتاب  هؤالء  يعاني  هل  أدق: 
حقيقية، أم من أزمة قراءة وخصاص في االطالع والتحصيل؟ واملقصود هنا 
والكاتبات،  الكتاب  هؤالء  بعض  تراود  التي  امللحة  الرغبة  هي  األزمة،  بهذه 

وتدفعهم إلى االستعجال في عملية الكتابة والنشر املتسرعني.
الكتابة كياسة، وسياسة، وفن، وصنعة وتحمل ومواظبة ومثابرة ومواكبة 
الكثير  يتوفر  ال  وقد  وعطاء،  وإبداع  ومعاناة  خلق  ذلك  بعد  هي  ثم  وتتبع، 
على  املبكرة  عطاءاتهم  أو  اإلبداعية،  حياتهم  بداية  في  الجدد  الكتاب  من 
العهد  الذين مازالوا حديثي  أن يتسلح بها هؤالء  التي ينبغي  هذه الصفات 

بخوض غمار تجربة الكتابة واإلبداع.
خاصة  بالفعل،  قائمة  الواسع،  بمفهومها  األزمة  هذه  أن  في  أحد  يرتاب  ال 
النضج  عناصر  ولديهن  لديهم  اكتملت  ممن  واملبدعات  املبدعني  بعض  لدى 
الفني، وتوفرت عندهم وعندهن مؤهالت النشر، ومع ذلك ما فتئ هؤالء وأولئك 
تخامر  والتخوفات  الشكوك  انفكت  وما  نشر حقيقية،  أزمة  ويواجهون  يعانون 
مختلف الجهات التي تعنى بالنشر، وتسويق الكتاب وترويجه وتوزيعه في مختلف بالد هلل 

الواسعة، في مساندتهم، وترتاب في تقديم الدعم لهم لتحقيق أحالمهم، أو بلوغ مآربهم.
قد  وهو  املبكرين،  والذيوع  الشهرة  نحو  السعي  سريع  واالندفاع،  الحماسة  دائم  الشباب 
يجعل من ذلك معيارا أو مقياسا ملعرفة نفسه من خالل بواكير عطاءاته وإنتاجاته األولى، وقد 
يفوت بعضهم أن العبرة ليست في »الكم الكثير املهلهل« الذي ينتجه أو يقدمه هذا الكاتب أو 
ذاك من أي نوع، بل إن العبرة الحقيقية تكمن في »النوع القليل الجيد« الذي تجود به قريحة 
ُصقع من  كل  في  األدبي  الخلق  تاريخ  في  لها  ذلك ال حصر  ذاك، واألمثلة على  أو  الكاتب  هذا 
أصقاع املعمور، فكم من كاتب يصادفنا أثناء قراءاتنا املختلفة، ويحتل في أنفسنا مكانة أثيرة، 
ومنزلة مرموقة لعمل واحد جيد من أعماله أو عملني بّذ بهما سواه من كتاب عصره. ومعروف 
الثالثمائة صفحة،  تتجاوز  األدبية ال  إبداعاته  أن مجموع  رولفو،  املكسيكي خوان  الكاتب  عن 
من  سنة  »مائة  عنه صاحب  قال  النظير،  منقطعة  نجاحات  اإلبداعية  كتاباته  حققت  ذلك  ومع 
العزلة«، الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز: »إن هذه الصفحات اإلبداعية، على قلتها، ارتقت 
املُجيد  املصري  كاتبنا  على  بآخر  أو  بشكل  هذا  وينطبق  سوفوكليس«،  مصاف  إلى  برولفو 
الراحل يحيى حقي كذلك، كما ينطبق على مبدعني آخرين من مختلف الجنسيات، في حني أننا 
اهتماماتهم،  مجاالت  وتنوعت  كتبهم،  وتعددت  تآليفهم،  كثرت  ممن  غيرهم  كثيرين  كتابا  نجد 

ولكننا مع ذلك، قد ال نجني من وراء »غزارتهم« هذه طائال يذكر.

اإلملام بكل  اآلن  لحد  نستطع  لم  ربما 
الطريق  يطرحها  الــتــي  ــار  ــك األف جــوانــب 
تواجهنا  صعوبات  هناك  أن  مادام  الرابع، 
الواقع،  أرض  على  تطبيقها  مستوى  على 
بحكم استمرار مخلفات التجارب السياسية 
تهالكها إلى  بعد  تحولت  التي  والثقافية 
وتحرم  تحلل  وقــيــم »أخــالقــيــة«،  مثالية 
بنائها  مرتكزات  مع  تتماشى  ال  فكرة  أي 
الثقافي..  وقاعها  الكالسيكي  اإليديولوجي 
بالجانب  تــؤمــن  مــمــارســة  ــل  ك وتــضــايــق 
ربط  كل  وتعارض  املشاكل،  العملي وحل 
وتعتبر  عليها،  املترتبة  بالنتائج  للممارسة 
تتمسك  ثابتة  معتقدات  إيديولوجيتها 
التطور  متناسية  تاريخية،  كشرعية  بها 
الــتــاريــخــي واالجــتــمــاعــي والــبــيــولــوجــي 
الثقافي  التنوع  محتقرة  املجتمع،  ملكونات 

والخبرة والتجربة.
إن الطريق الرابع هو طريق املمكن، يؤمن 

بالعيش املشترك على األرض بدل تقديس الكتب واملجلدات 
وأقوال املشاهير، ذلك أن بالدنا اليوم في حاجة إلى إنقاذ 
االجتماعي  االستبعاد  السفلى« من  »الحاشية  مغاربة 

والهشاشة ومن الالمساواة في التنمية.
واألداء  السلوك  من  قواعد  هو  الــرابــع  وألن الــطــريــق 
من  ويطرح  كمقياس،  التجربة  بصيرورة  يعترف  العملي، 
جديد تطلعه إلى املستقبل، فإنه يذكر بأفكاره من جديد في 

هذه املرحلة املفصلية من واقعنا: 

1( على المستوى العام:
باعتباره   ،2011 دستور  روح  استحضار  ضــرورة   •
لتحقيق  والحريات،  للحقوق  الضامن  األمثل  الدستور 
البناء الشامل وترسيخ دولة الحق والقانون واملؤسسات.

• الحرص على املزيد من اليقظة والحذر لحماية الوحدة 
الوطنية والسلم االجتماعي.

مغرب  بناء  وتعزيز  املشترك  العيش  بقيم  التشبث   •
معاصر يتسع للجميع، في إطار من السلم واملحبة واإلخاء، 
وخطاب  واإلرهــاب،  والتطرف  العنف  أنواع  مختلف  ضد 

الكراهية.
واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  أســس  ــاء  إرسـ  •

كمنظومة متكاملة البناء لتعجيل بناء مغرب املستقبل.
• بلورة سياسات وبرامج عمومية، اجتماعية، ومواطنة.
يتجاوز  تعددي،  تشاركي  ديمقراطي  تخطيط  وضع   •

ثغرات التخطيطات والسياسات األحادية السابقة.
املدنية  اإلنـــســـان  ــوق  وحــق الــديــمــقــراطــيــة  تــعــزيــز   •
والبيئية  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية 

والفئوية واملوضوعاتية، والنهوض بها.
• حماية حقوق اإلنسان في التشريع واملمارسة وتنفيذ 

كل توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة.
االستراتيجيات  كل  في  النوع  مقاربة  اعتماد  وجوب   •

الوطنية والقطاعية.
• الحرص على ضمان الحق في الحصول على املعلومة 
واملــؤشــرات  واإلحصائية  النوعية  املعطيات  وتقاسم 

القياسية واملرجعية.

االقــتــصــادي  المستوى  على   )2
والتنموي:

ــمـــوذج  ــل نـ ــزيـ ــنـ تـ ــى  ــلـ عـ ــل  ــمـ ــعـ الـ  •
ببعد  االجــتــمــاعــي  ــمــوي  ــن ــت املــشــروع ال
على  قائم  وثقافي،  إيكولوجي  اقتصادي، 
واإلبــداع  العلمي  البحث  فــي  االستثمار 
ــاالت، ملــواجــهــة  ــجـ واالبــتــكــار فــي كــل املـ

التحديات الكبرى التي تلوح في األفق.
التوجه  تغيير  أجـــل  ــن  م التعبئة   •
العالقة  ومــراجــعــة  الــحــالــي  االقــتــصــادي 
ــي  وف وودس«،  »بـــريـــتـــون  ــاك  ــنـ أبـ ــع  مـ
الــذي  ــي  ــدول ال النقد  صــنــدوق  طليعتها 
املعايير  تخدم  ال  التي  توجيهاته  يفرض 
حتى  وال  عليها،  املنصوص  اإليكولوجية 

االجتماعية منها.
اقتصادي  تــوجــه  اعــتــمــاد  ــرورة  ضـ  •
املجتمع  مصالح  يخدم  وطني  سياسي 

راهنا ومستقبال. والبيئة، 
• العودة إلى إنعاش االستثمار الوطني في إطار من 
عمومية  مشاريع  إلنجاز  الخالقة  واملبادرة  التخطيط 

منتجة ودامجة في كل الجهات.
واملنعش  واملنتج  الــخــاص  االستثمار  تشجيع   •

لالقتصاد املحلي والجهوي والوطني.
كل  فــي  اإليكولوجي  البعد  استحضار  ضـــرورة   •

مخططات ومشاريع النموذج التنموي املرتقب.
واإليكولوجية  العائلية  الفالحة  بتشجيع  املطالبة   •

والسياحة اإليكولوجية والجبلية.
• االنتصار لحسن التدبير وترشيد النفقات العمومية، 

وإعادة النظر في تعدد املهام واألجور.
وتجريم  الــبــالد،  لــثــروات  الــعــادل  التوزيع  تقنني   •

االحتكار.
• القضاء على التفاوت االجتماعي بني مغاربة »الحاشية 

السفلى« ومغاربة الجهات الغنية واملدن الكبرى.
• الدفاع عن الحق الكامل والكلي في العدالة االجتماعية.
ونبذ  الفرص  وتكافؤ  املساواة  تحقيق  على  العمل   •

التمييز بني الجنسني.
• اإلسراع في تفعيل دمقرطة التعليم والصحة.

في  الشطط  وتجريم  السلطة،  دمقرطة  تعجيل   •
استعمالها.

• تخليق الحياة العامة.
واالقتصادي،  السياسي  املجال  عن  الدين  استبعاد   •
تفاديا ملختلف أنواع االستغالل التي تتفرع عن توظيفه.
الوطنية  الكفاءات  الوطني ودعم  االقتصاد  • تشجيع 
التي أبانت عن كفاءة عالية في مواجهة خطر الجائحة.

حليفا  الــدولــي  النقد  صــنــدوق  اعتبار  عــن  الكف   •
رئيسيا للنهوض باالقتصاد الوطني.

السوق  لتحريك  جديدة  آليات  ابتكار  إلى  التوجه   •
وتوفير السيولة للمستهلكني.

• تشجيع التنمية املحلية ودعم التعاونيات الصغرى 
وجمعيات االقتصاد التضامني واالجتماعي.

الدائمة  الضريبية  اإلعــفــاءات  سياسة  مع  القطع   •
والغير املنتجة )القطاع العقاري نموذجا(.

والتملص  التهرب  لتجريم  زجرية  قوانني  فــرض   •
كل  وتمكني  الــخــارج،  إلــى  العملة  وتهريب  الضريبي 
املؤسسات واإلدارات ومفتشية الضرائب من اإلمكانيات 

املادية والبشرية للقيام بواجبها على أحسن وجه.
األسرة  دخل  على  باالعتماد  املواطنة  ضريبة  سن   •
النفقات  احتساب  مع  الضريبي،  لالحتساب  كقاعدة 
في  وانخراط  وتطبيب  تمدرس  من  لألسر  االجتماعية 
واملنظمات  والرياضية  الثقافية  واألنــديــة  الجمعيات 

التطوعية واإلنسانية واالجتماعية.
.)Impôt sur la fortune( فرض الضريبة على الثروة •
.)Impôt sur l’héritage( فرض الضريبة على اإلرث •

واملضاربة  العتمة  واقتصاد  الريع  اقتصاد  • محاربة 
واالحتكار.

املضافة  القيمة  على  الضريبة  أسعار  تجميع   •
 .)TVA(

الواسع  باالستهالك  املتعلق  األدنى  السعر  خفض   •
)خاصة في املجال الصحي واالجتماعي(.

وتقنني  الــكــبــرى،  ــاوالت  ــق وامل الــشــركــات  تضريب   •
بدفتر تحمالت واضح يشمل  الجبائية وربطها  النفقات 

خلق فرص الشغل وخلق القيمة املضافة.
• دعم التجارة اإللكترونية واالقتصاد الرقمي وربطه 
باالقتصاد التقليدي من أجل التنمية املستدامة، وفعلية 

التتبع والشفافية.
القرب وتجميع كل أنواع ضرائبه في  • دعم اقتصاد 

»مساهمة مهنية واحدة«
.)Contribution professionnelle unique(

• خلق فرص الشغل املثمر واملنتج، وملء الخصاص 
في القطاعات االجتماعية من يد عاملة وموظفني من أجل 

تجويد العمل والخدمات.
الناشئة،  املقاوالت  بدعم  وطني خاص  بنك  إحداث   •
واملدارس  واملعاهد  الجامعات  من  الخريجني  ومقاوالت 

العليا، خصوصا في مجال التقنيات الحديثة.
غير  االقتصاد  بـ»إدماج  خاص  وطني  بنك  إحداث   •
الداخلي  الناتج  من  املائة  في   20 يمثل  الذي  املهيكل« 
البيانات  من  واالستفادة  الوطني،  االقتصاد  في  الخام 
املباشر  ــدعــم  ال عمليات  وفــرتــهــا  الــتــي  واملــعــطــيــات 
للمأجورين في ظل جائحة »كورونا«، ومحاربة ومعاقبة 

لوبيات وسماسرة هذا القطاع.
عبر  واملواطنني  للمواطنات  الشرائية  القدرة  دعم   •
نصف  وأداء  املاء  فاتورة  أداء  من  منهم  الفقراء  إعفاء 

فاتورة الكهرباء.
اإلبــداع  على  وتحفيزهم  الشباب  طاقات  تحرير   •

واإلنتاج بعد تكوينهم وتأطيرهم.
• محاربة الرشوة والزبونية واملحسوبية وربط كل أنواع 
العقاب،  من  اإلفــالت  وعدم  واملحاسبة  بالتتبع  املسؤولية 
لحماية االقتصاد الوطني، واسترجاع الثقة في املؤسسات.
• عدم تحميل املواطنات واملواطنني أي أعباء إضافية.
في  العالم  مغاربة  بمساهمة  الفعلي  االعــتــراف   •
املؤسسات  مختلف  في  وإشراكهم  الوطني،  االقتصاد 

الوطنية والجهوية واملحلية.

هل كل ما يكتب صالح للنشر ؟

نافذة للرأي

نحــو طريــق رابــع

المريزق 
المصطفى*

عبد الرحيم الرماح محمد محمد 
الخطابي

 * مؤسس الطريق الرابع
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 * أستاذ باحث 

األخالقيات القضائية

 :602 الصفحة  الشرعية«،  »األحــكــام  مجلة  في  جــاء 
))أدب القاضي هو التزام األمور التي ندبها الشرع لبسط 
الحدود  على  واملحافظة  امليل،  وترك  الظلم،  ودفع  العدل 

الشرعية، والجري على ما جاء في السنة النبوية((.
رقم  التنظيمي  القانون  من   44 املــادة  في  وجــاء 
والصادر  للقضاة  األساسي  بالنظام  املتعلق   106.13
في 24 مارس 2016: ))يلتزم القاضي باحترام املبادئ 
والقواعد الواردة في مدونة األخالقيات القضائية، كما 
يحرص على احترام تقاليد القضاء وأعرافه واملحافظة 

عليها((.

أهمية القضاء وقدسيته

وحياتها،  وسعادتها  األمم  لقيام  الزم  أمر  القضاء 
الخصومات،  من  والحد  الظالم،  وردع  املظلوم  لنصرة 
أيدي  على  والضرب  مستحقيها  إلى  الحقوق  وأداء 
في  والنظام  األمــن  يسود  كي  واملفسدين،  العابثني 

املجتمع، فيأمن كل فرد فيه على 
وماله وعرضه، وحريته،  نفسه 
فتنهض  والنماء،  الرخاء  ليعم 
ــران،  ــم ــع األمــــم ويــتــحــقــق ال
يصلحهم  ملا  الناس  ويتفرغ 
عزيزة  الظلم  ألن  ودنيا،  دينا 

في النفوس.
أنصف  »لــو  قيل  فقديما، 
ــم بــعــضــا  ــعــضــه ــاس ب ــ ــن ــ ال
الستراح قضاتهم«، والقضاء 
ــاء والـــرســـل،  ــي ــب مــهــنــة األن
الصالة  عليه  محمد  وسيدنا 
في  قــاضــي  أول  والـــســـالم 

اإلسالم. 
اإلنسان  أن  املعلوم  ومن 
ومجاله  القضاء  محور  هو 
ــاط  ــن الـــحـــي الـــفـــاعـــل، وم
القاضي  وأهلية  أحكامه، 
ــتـــي تــتــطــلــب في  هـــي الـ
والتصرفات  العقود  جميع 
ــقــانــونــيــة، بــمــعــنــى أن  ال
يكون القاضي أهال ملزاولة 

مهامه القضائية.
فالقضاء كما سبق القول، منصب مقدس وحساس، 
الناس  بحقوق  لتعلقها  ودقــيــقــة  حيوية  ومــهــامــه 
وحريتهم، إضافة إلى حقوق هلل تعالى وحقوق رسوله 

صلى هلل عليه وسلم. 

القضاء والحضارة

تطورت  وكلما  قضائها،  برقي  يقاس  األمة  رقي  إن 
األمة في مدارج الرقي والحضارة، أصبحت فكرة الحق 

والعدل لديها سائدة وكلمة القانون هي العليا.
على  مطمئنا  فيه  الفرد  يكون  ال  ــذي  ال واملجتمع 
يكون  أن  يمكن  ال  القانون،  ظل  في  حياته  مقومات 
املــادي،  الكسب  وسائل  لديه  بلغت  مهما  متحضرا 
على  القائمني  واالستقرار  االطمئنان  وليدة  فالحضارة 

العدل، وال عدل بدون قضاء.
وفي عصرنا هذا، نجد سيادة القضاء وقدسيته تسير 
فحينما  وازدهارها،  الحضارة  تقدم  مع  جنب  إلى  جنبا 
ويحترم،  القضاء  يــقــدس  وتــتــقــدم،  الــحــضــارة  تــزدهــر 

واألمثلة على ذلك كثيرة في الدول املتقدمة حضاريا. 

والتاريخ العربي اإلسالمي حافل بعديد 
كانت  التي  الــعــدالــة  على  الــشــواهــد  مــن 
والصغير،  الكبير  على  سلطانها  تبسط 
ــراء  واألمـ الخلفاء  على  حكمها  وينفذ 
في  العدل  فكرة  تأصلت  الذين  والـــوالة، 
لسان  على  تأتي  العدالة  وكانت  نفوسهم، 
نظام  في  األسمى  املركز  لهم  كــان  قضاة 

الخالفة اإلسالمية.
فمن القاضي وهو اإلنسان الحي، تشع 
صماء  نصوص  هو  الــذي  القانون  عدالة 
تلتمس  القاضي  وبحكم  سوداء،  وسطور 
وبقول  املجتمع،  وعــدالــة  األفـــراد  حقوق 
من  واملظلوم  الضعيف  يتحصن  القاضي 

تعسف القوي الظالم..
من  األفــراد  ينشدها  التي  العدالة  إن 

القاضي  طريق  عن  تأتي  إنما  منازعاتهم،  في  القانون 
وحده من عمله وحده وضميره وحده.

القلب  ويحيي  املحكمة  قاعة  يدخل  فاملواطن حينما 
يحيي  إنما  فهو  القاضي،  هو  الذي  للعدالة،  النابض 
اإلرادة التي ينطق بهذا هذا القاضي وهي إرادة الحق 

والعدل.
الـــقـــضـــاء  ــرام  ــ ــتـ ــ احـ إن 
من  الهالة  بهذه  وإحاطته 
والتقدير،  واإلجــالل  اإلكبار 
عارضة،  رغبة  مجرد  ليس 
وإنما هو ضرورة اجتماعية 
يكن  لم  إذا  الفرد  ألن  كبرى، 
ونفسه  مــالــه  على  مطمئنا 
ــاة  ــي ــح ــإن ال ــ وحـــريـــتـــه، فـ
الشقاء،  منتهى  فــي  تصبح 
الذي  املجتمع  فإن  وبالتالي، 
هـــو مــجــمــوعــة مـــن األفــــراد 
تسوده الفوضى والظلم، وفي 
واإلنــســان  عظيم،  ضــرر  ــك  ذل
مجموعة  من  مركب  بطبيعته 
السيئة،  الغريزية  الصفات  من 
ــحــســد والــطــمــع  كــالــحــقــد وال
واألنـــانـــيـــة وحـــب الــســيــطــرة 
فإذا  ذلك..  شابه  وما  والتسلط 
لم تكن هناك سلطة تحد من هذه 
األفراد  عالقات  وتنظم  الصفات 
املجتمع  فإن  البعض،  ببعضهم 

يصبح فاسدا.
الحق  إيصال  جميل  هو  وكم 

إلى صاحبه وإنقاذ املظلوم وإغاثة امللهوف.
إال  يتحقق  لن  مصداقيته  ودعم  القضاء  في  الثقة  إن 
عن طريق ترسيخ القيم واألخالقيات القضائية الرفيعة، 
القضائي  الجسم  مكونات  لدى  القويم  السلوك  وسيادة 
برمته، مع ضرورة االلتزام والتقيد بها من طرف القضاة 
في حياتهم املهنية وسلوكهم الشخصي بما يحافظ على 

هيبة القاضي وحرمة مهنة القضاء وقدسيتها.   

مدونة األخالقيات القضائية

تطبيقها  وآليات  القضائية  األخالقيات  مبادئ  إن 
مراكزهم  اختالف  على  القضاة  ستمكن  ومواكبتها، 
واجباتهم  أكبر  معرفة  من  ومهامهم،  ومسؤولياتهم 
املدونة  هذه  فبفضل  وأخالقيا،  مهنيا  بها  امللتزمني 
لالطالع  واملتقاضني  للقضاة  الباب  األخالقية، سيفتح 
ألخالقيات  ومعروفة  واضحة  معايير  على  والتعرف 
وتدعيم  الثقة  بناء  أجل  من  واملحاماة  القضاء  مهنة 

صورة الجهاز القضائي وتحسني فعاليته ونجاعته.
يواجهها  التي  واإلكراهات  الصعوبات  استحضار  إن 

من  هــو  الــعــالــم،  دول  عبر  الــيــوم  القضاة 
العدل  ميزان  وفق  القضايا  في  الفصل  أجل 
والقانون، في ظل تعقد عملية إنتاج العدالة 
وأثار  والشركاء،  املتدخلني  وتعدد  الحقة، 
لوسائل  املتسارع  والتطور  العوملة  تداعيات 
التواصل  وشبكات  والتكنولوجيا  االتصال 
ــذا مــن أجـــل وضـــع إطــار  االجــتــمــاعــي، وكـ
قانوني للجنة األخالقيات القضائية وتحديد 

اختصاصاتها وطريقة اشتغالها.

القاضي واألخالقيات 
القضائية

القضائية  ــيــات  األخــالق مــدونــة  نــصــت 
أهمها  بها،  يتحلى  أن  القاضي  على  التي  املبادئ  على 

باختصار:
القضائية:  ملهامه  ممارسته  في  القاضي  استقالل   )1
على القاضي أن يمارس مهمته القضائية دون الخضوع 
ألي ضغط أو تلقي أي أمر أو تعليمات من أي جهة كانت، 
ما عدا ضميره املهني والتزامه بالتطبيق العادل للقانون 

ولقواعد العدالة واإلنصاف املتعارف عليها دوليا. 
وتجرد  بحياد  يقصد  وحــيــاده:  القاضي  تجرد   )2
القاضي، أداءه ملهامه القضائية طبقا للوقائع املعروضة 

عليه وفقا للقانون، دون أي تحيز أو محاباة.
3( املساواة: يقصد باملساواة، االمتناع عن كل أشكال 
التمييز كيفما كانت، فمبدأ املساواة يعتبر رمز العدالة، 
دون  املساواة  قدم  على  املتقاضني  مع  القاضي  فيتعامل 
أو  الثقافة  أو  املعتقد  أو  اللون  أو  الجنس  تمييز بسبب 

االنتماء االجتماعي أو املهني.
سلوك  أي  عن  االبتعاد  بالنزاهة،  يقصد  النزاهة:   )4
مشني، ورفض كل إغراء مادي أو معنوي يؤثر على عمل 

القاضي ويسيء لسمعته وللسلطة القضائية.
واالجتهاد،  بالكفاءة  يقصد  واالجتهاد:  الكفاءة   )5
القضائي  واالجــتــهــاد  القانونية  املستجدات  مواكبة 
والحرص على ضمان جودة األحكام والقرارات القضائية.
على  للحفاظ  ضروريان  أمران  واالجتهاد  الكفاءة  إن 
الخدمة  تجويد  ضمان  أجل  من  العدالة  في  املجتمع  ثقة 

القضائية. 
بالشجاعة  يقصد  األدبــيــة:  والشجاعة  الــجــرأة   )6
القانونية  القناعات  عن  التعبير  على  القدرة  األدبــيــة، 
على  القدرة  بالجرأة  ويقصد  بشجاعة  عنها  والــدفــاع 
الحسم وعدم التردد في اتخاذ القرار املالئم املستمد من 

الحق والقانون.
في  القاضي  حــرص  بالتحفظ،  يقصد  التحفظ:   )7
آراء  إبداء  االتزان والرصانة وعدم  سلوكه وتعبيره على 
ومواقف من شأنها املساس بثقة املتقاضني في استقالل 
وحياد القاضي، وذلك مهما كانت وسائل االتصال ومواقع 
الدستوري  بالحق  اإلخــالل  دون  املستخدمة  التواصل 
للقضاة في التعبير عن رأيهم وفق التعليمات القانونية.

التصرف  باللباقة،  يقصد  املظاهر:  وحسن  اللباقة   )8
بالقيم  التزامه  خالله  من  القاضي  يجسد  الذي  السليم 
الحميدة،  بالخصال  والتحلي  التعامل  وآداب  اإلنسانية 
وإظهار االحترام املتبادل بينه وبني املسؤولني القضائيني، 
وزمالئه القضاة، ومساعدي القضاء واملتقاضني، ويقصد 
بحسن املظهر، الحرص على الظهور الدائم بمظهر الئق.

مهنة المحاماة 
واألخالقيات القضائية

مشابهة  األحــوال،  من  كثير  في  املحامي  رسالة  إن 
الحفاظ  وفي  العدالة،  كفة  ترجيح  في  القاضي  لرسالة 

على أفقية ذلك الخط الذي يشده القاضي بيده، ويحميه 
محامي أمني في جرأة وصراحة وإخالص.

الــتــي عــرفــتــهــا مختلف  املــهــنــة  ــاة هــي  ــحــام وامل
عبر  عديدة  مستويات  وعلى  البشرية  الحضارات 
بالدور  الحضارات  اعترفت جميع هذه  تاريخها، وقد 
الــتــوازن  تحقيق  فــي  تلعبه  ــذي  ال والــهــام  الحيوي 
أساسية  كدعامة  السياسي،  واالستقرار  االجتماعي 

ملجتمع يطمح للتنمية والتقدم واالزدهار.
الذي  العمل  طبيعة  وبكم  حقيقتها،  في  واملحاماة 
قبل  لكنها  فحسب،  مهنة  الواقع  في  ليست  يبلورها، 
هذا وذاك، هي رسالة لخدمة العدالة وحقوق اإلنسان 
من  ركنا  تعتبر  فهي  تم،  ومن  األساسية،  وحرياته 
ال  بغيره  والــذي  لزومياتها  من  والزم  العدالة  أركــان 
تستطيع العدالة أن تقوم بالدور الواجب الذي عليها 

أن تقوم به في تحقيق العدالة ذاتها.
امللقاة  واألمانة  واحدة  واملسؤولية  واحد  والعمل 
على عاتق كل من الدفاع والقضاء واحدة ومشتركة.. 
فال محاماة بدون قضاء، وال قضاء بدون دفاع، إال أن 
مهمة الدفاع قد تكون أشف، ولذلك، فاالحترام املتبادل 
أمكن  ما  بينهما  والتضامن  والــدفــاع،  القضاء  بني 
بينهما  العالقة  توأم  هو  وإقــراره،  العدل  توخي  في 
التي على عاتقهما  للرسالة واألمانة  أدائهما  ومصدر 

في مجال العدل وتحقيق العدالة.
فاملحاماة والقضاء توأمان ال ينفصالن ولن ينفصال، 
البعض،  ذلك  إلى  ذهب  كما  والقاضي  املحامي  إن  بل 
بينهما مصاهرة فكرية وقانونية، فكالهما نهل من نفس 
تعلم  وكالهما  الثقافة،  بنفس  وتزود  القانوني  املنبع 

القانون ويدور في فلكه بغية إظهار الحقيقة.
وعلى املحامي أن يتمس باالحترام الواجب للقضاء 
ممارسة  عن  واالمتناع  وكرامته،  تعزيزه  عن  والدفاع 
القضاء وضمانا  استقالل  ملبدأ  نفاذا  عليه،  تأثير  أي 

للحقوق املادية واملعنوية للقضاة.
فاملحاماة مهنة حرة ومستقلة، وال أدل على ذلك من 
أن معظم دساتير العالم قد تضمنت نصوصا صريحة 
عن السلطة القضائية، إال أنها لم تسلك نفس املسار 
جهازا  تشكل  ال  األخيرة  هذه  ألن  للمحاماة،  بالنسبة 
األعــراف  هو  استقاللها،  يكفل  الــذي  وألن  للسلطة، 

والتقاليد والعمل الذي يؤديه املحامون.
لعمل  وحيوي  عام  شرط  هو  املحاماة  واستقالل 
الرسالة،  وألداء  املهنة،  ملمارسة  منه  والبد  املحامني، 
جهة  أو  سلطة  أي  مــن  تــدخــل  ألي  مشروعية  فــال 
النقابات  كيفما كان نوعها أو شكلها في صميم عمل 
في  لرسالته  أدائــه  من  يتمكن  حتى  املحامي،  وعمل 
والجماعية  الفردية  للحقوق  الفعلي  الضمان  إطــار 

والحريات األساسية لإلنسان. 
ومن مظاهر استقالل املحاماة، حصانتها، والحصانة 
أن يتوفر الدفاع، وهو يمارس مهنته، على كل الضمانات 
تام  مأمن  في  يكون  أن  أجل  من  والعملية  التشريعية 
هذه  تنشئ  أال  على  القانون،  ظل  في  عمله  يزاول  وهو 
أو  الناس،  من  غيره  دون  للمحامي  امتيازا  الحصانة 
أحد  قال  كما  هي  بل  القضاء،  شأن  من  للنيل  رخصة 
تكون  أن  الحصانة  من  املقصود  »ليس  املغاربة  النقباء 
أو  القانون،  بالخروج عن  لهم  للمحامني يسمح  امتيازا 
رخصة للطعن في القضاء، بل املقصود أن يكون املحامي 

في جلسة األحكام مطمئنا قويا وهو يؤدي واجبه«. 
املحامي  فنزاهة  نزيها،  يكون  أن  املحامي  وعلى 
تفرض عليه أن يعطي الدليل في كل آن وحني، بحرصه 
الشديد على كرامته، سواء على مستوى املمارسة أو 

على مستوى الحياة الخاصة به.
تلك هي موضوعات كتاب: »آداب وأخالقيات مهنة 
املدن  في  باملكتبات  يوجد  الذي  واملحاماة«  القضاء 

املغربية.

خالل األسبوع املاضي، 
عقدت رئاسة النيابة العامة 

واملجلس األىلع للسلطة 
القضائية، ندوة باملعهد 
العالي للقضاء، بمشاركة 

نخبة من األساتذة القضاة، 
تدارسوا خاللها املوضوعات 

التي تناولتها مدونة 
األخالقيات القضائية.

وقد تزامنت هذه الندوة 
العلمية مع صدور كتاب 

بعنوان: »آداب وأخالقيات 
مهنة القضاء ومهنة 

املحاماة«، لكاتب هذا 
البحث، األستاذ عبد الرحيم 

بن سالمة، ونظرا ألهمية 
املوضوعات التي تناولها 
هذا املؤلف، نقدم للقارئ 

ملخصا عنها.

د. عبد الرحيم 
بن سالمة

آداب وأخالقيات مهنة القضاء والمحاماة
قراءة في مؤلف



شهادات من

الرواد
يناير   29 بتاريخ  العلمية  الندوة  في أعمال 
2003 بالقاعة الكبرى للوالية، تكريما للمناضل 
تليت  هلل،  رحمه  الراضي  ابن  محمد  األستاذ 
األستاذ  املرحوم  وصفه  للذي  شعرية  قصائد 
اململكة،  أكاديمية  عضو  التازي،  الهادي  عبد 
الغزير  إلنتاجه  ــربــاط«،  ال مصابيح  ـــ))»أحــد  ب
الذي أحدث صحوة ثقافية عامة وصحوة شعرية 
خاصة إلى درجة أنه نظم قصيدة ليحفز أعضاء 
)النادي الجراري( على  إليه  النادي الذي ينتمي 
املشاركة واإلبداع ويقول رحمه هلل في مطلعها:

وإن تزد ترتيب االنــخــراط            في منتدى فطاحل الرباط
ممن جعلوا العلم لهم شعارا         واتخذوا الشعر لهم دثارا(( انتهى.
التذكير  بملخصها  قصدنا  طويلة،  والقصيدة 
بأنشطة »فطاحل الرباط« الثقافية في نادي أسس منذ 

90 سنة، تنير مصابيحه كل أسبوع عاصمة الثقافة.
الــتــازي  الــهــادي  ــاذان عبد  ــت هلل األس ورحــم 

ومحمد ابن الراضي وأسكنهما فسيح جناته.

ابتداء من سنة 1995، زودت جماعة 
من  بنخبة  احلكومية  املناصب  العاصمة 
حمزة  األســاتــذة:  وهم  احملليني  املنتخبني 
زيــان،  محمد  بنعمر،  الدين  نــور  الكتاني، 
املرحوم  ولعلو،  اهلل  فتح  اليازغي،  محمد 
ــالــــد عـــلـــيـــوة، ســعــيــد  مـــحـــمـــد بـــــوزوبـــــع، خــ
أولباشا، وعبد احلميد عواد... كما ارتقى 
والــيــان عــامــان على الــربــاط إلــى منصب 
وزيــــر الــداخــلــيــة هــمــا: املـــرحـــوم مصطفى 
الساهل، وعبد الوايف لفتيت.. فهل تستمر 

الرباط يف عطائها خلدمة اململكة؟

عدد  تأسيس   2002 سنة  سجلت 
 8 بـــ  الــربــاط  ــزاب هنا يف  كبير مــن األحـ
الليبرالي  احلريات،  رابطة  هي:  أحــزاب 
ــاد الـــشـــعـــب، الــعــهــد  ــهـ اإلصــــاحــــي، جـ
التنمية،  أجل  من  املواطن  الدميقراطي، 
واإلنصاف،  والتجديد  والتنمية،  والبيئة 
األحزاب  إلى  املوحد، إضافة  واالشتراكي 
يف  كلها  فــهــل  وبــعــدهــا..  قبلها  األخـــرى 
النهائي  الوصل  يؤكدها  قانونية  وضعية 
وجلها  بالتجديد،  أو  بالتأسيس  للتصريح 
يطعن  ال  حتى  االنتخابات،  يف  ستشارك 

يف قانونيتها؟

ــعــــد شــــهــــر، وقــــــــبــــــــل احلــــمــــلــــة  ــ ب
ــل املـــنـــتـــخـــبـــني  ــ ــزم كــ ــلــ ــيــ االنــــتــــخــــابــــيــــة، ســ
املــســتــفــيــديــن مـــن تــلــفــونــات »فـــابـــور« ومــن 
وتسليمها  بإعادتها  اهلل«،  »جابها  سيارات 
ــن اســـتـــعـــمـــالـــهـــا.. إمنـــــا يــنــبــغــي  ــكــــف عــ والــ
ضــبــطــهــا مبــحــاضــر مــعــايــنــة احلـــالـــة الــتــي 
عــلــيــهــا، ومــطــابــقــتــهــا مـــع الــنــفــقــات الــتــي 
صــرفــت عــلــيــهــا لــلــصــيــانــة مبــئــات املــايــني 
والبطاريات،  والعجات  الغيار  قطع  على 

والتأكد من عدم استبدالها. 

االستقال،  بعد   26 رقم  الحكومة 
اليوسفي،  الرحمان  عبد  املرحوم  وترأسها 
تلتها   ،)1998( وزيــــرا   41 فــيــهــا  ــارك  شــ
وزيرا، وهي   33 بـ   27 رقم  الثانية  حكومته 
التي سهرت على إجراء االنتخابات املوالية، 
بسيط،  جـــد  بـــفـــارق  حـــزبـــان  فــتــصــدرهــا 
وتشكلت منهما ومن أحزاب أخرى احلكومة 
األســتــاذ  هــو  مــحــايــدة،  بــرئــاســة شخصية 

إدريس جطو ومشاركة وزراء محايدين.

العدد: 1567 من 01 إلى 07 يوليوز 122021

الرباط ياحسرة

سياسيا  دخــوال  سندخل  القريب،  فــي 
فترة  بعد  الرباطيون  سيصنعه  مسؤوال 
تجرعهم علقم وباء »كورونا« الشرس الذي 
تربص بنا ملدة 15 شهرا، اكتشفنا فيها أن 
اململكة بني أياد مجندة لحمايتها وساهرة 
وتعرفون  مواطنيها،  وصحة  أمنها  على 
إن   - املاضية  االنتخابات  فقبل  الباقي.. 
خطاب  عبر  املنقذ  حذرنا   - تذكرون  كنتم 
بقوة  والالمباالة  االستخفاف  من  رسمي 
الصالحني  باختيار  ونصحنا  أصواتنا، 
املؤمنني بقدسية الوطن، ونبهنا إلى أنه لن 
تقبل منا أي شكاية إذا أخطأنا االختيار، 
صدرت  النصيحة،   / التحذير  هذا  وقبل 
الكبار،  املسؤولني  من  عدد  بإقالة  بالغات 
مسؤولية  أي  لهم  تسند  لن  بأنه  مؤكدة 
مقتضيات  حــســب  املــنــقــذ  فــيــهــا  يــعــني 

الدستور.
فــكــان مــا كـــان، وطـــردوا مــن املناصب 
ورقت  أحزابهم  فاحتضنتهم  الحكومية، 
من بينهم في مناصب املسؤولية الحزبية 
في  الترشح  تزكيات  وزادتهم  ترقى..  من 
مضمونة،  ــر  دوائ في  انتخابية  مناصب 
البرملاني  التسيير  دواليب  في  وبعدها 
نختار  من  ونحن  والجماعي  والجهوي 

من  نخجل  أن  لنا  يحق  أفال  أعضاءها.. 
خيانتنا لضمائرنا.. ونحن نصبح ونمسي 
وهل  واملفسدين؟  الفاسدين  لحن  على 
يستحق منا الوطن الرحيم هذا الجحود؟

مــرتــني..  الجحر  فــي  يــلــدغ  ال  فاملؤمن 
زلنا  ال  فهل  ــرات..  وم مــرات  لدغنا  ونحن 
مؤمنني، أم أن املخدر الذي بداخلنا باغته 
كابوسه؟  من  ونجانا  منه  فطهرنا  اللقاح 
سيادتها  احترام  فرضت  عظيمة  فمملكة 
من  عدد  مواطنو  يحلم  الــدول،  أكبر  على 
الدول باالنتماء إليها، بينما نحن نتالعب 
من  إلنــقــاذنــا  املنقذ  الناصح  نسمع  وال 

أنفسنا األمارة بالسوء.
محميا  سياسيا  دخوال  قلنا  البداية،  في 
نمنح  أن  بشرط  انتظارنا،  في  وباء  أي  من 
صوتنا ملن يستحقه، ومن األفضل أن نختار 
أو  وحملته  حزبا  وليس  كفؤة  شخصية 
التي  البيئة  إلى  انتمائه  خطاباته وضرورة 
ترشح فيها بالسكنى مع أبنائه، ونتمنى أن 
لعاصمة  منا  تزكية  فعل،  إلى  القول  يتحول 
نتائج  بعد  املرشح  بإنسانها  عظيمة  مملكة 
االنتخابات، ليكون قدوة لباقي بني اإلنسان 
ويصون  يأويه  الــذي  الوطن  عن  املسؤول 

كرامته ويحقق أمنه.   

أسـرارالعاصمة تستعد لدخول سياسي محمي من الوباء
العاصمة

عــاصــمــة  بـــالـــربـــاط  حـــل   ،1987 2 مــارس  يف 
»املــســيــرة اخلــضــراء«، وفــد بــرئــاســة »شــيــخ« عاصمة 
ــاء  ــ ــريـ ــ ــونـــــس اخلــــــضــــــراء )رئـــــيـــــس الــــبــــلــــديــــة( زكـ ــ تـ
على  التوقيع  مراسيم  يف  للمشاركة  بنمصطفى، 
وثيقة التآخي بني العاصمتني، وحلضور احتفاالت 

عيد العرش آنذاك وكان يصادف 3 مارس.
ويف 18 من نفس الشهر، لبى الرباطيون دعوة من 
زمائهم التونسيني، لتأكيد هذه التوأمة بالتوقيع 
الفيحاء  بالعاصمة  تونسي  ميثاقها يف حفل  على 
تـــونـــس، بــقــيــادة رئــيــس املــجــلــس اجلــمــاعــي، حــمــزة 
الكتاني، مصحوبا ببعض أعضاء مجالس الرباط، 
وكانت املفاجأة السارة باستضافة الرئيس الرباطي 
الرئاسي، ليحظى بشرف استقباله من  القصر  يف 

طرف املجاهد األكبر احلبيب بورقيبة رحمه اهلل.
العادي،  ولكن غير  األمــور عادية،  كانت  إلى هنا 
بهما  الــلــذيــن عبر  الكبيرين  واالحــتــرام  هــو احلــب 
الفقيد عن مشاعره نحو مملكة رفيقه يف الكفاح، 
ووارث سره  ثــراه،  اهلل  امللك محمد اخلامس طيب 
كبير،  وبتأثر  وصفه(،  )هكذا  احلسن«  امللك  »ابني 
خاطب الدكتور الكتاني مبا معناه: »بلغ إلى ابني، 
جالة امللك، اشتياقي الكبير لرؤية واحتضان ولي 
العهد سيدي محمد«.. ورحم اهلل املجاهد بورقيبة 
الذي نشر أبوته من تونس إلى اململكة، وبعد عودة 
رئـــيـــس املــجــلــس اجلــمــاعــي ووفـــــده إلــــى الــعــاصــمــة 
ــربـــاط، بــلــغــت الــرســالــة الــشــفــهــيــة إلـــى وجــهــتــهــا،  الـ
وبــعــد أســبــوع، تــوجــه ولــي العهد آنـــذاك إلــى تونس 

اخلضراء، قصر قرطاج، لزيارة »عمه«.
العاصمتني،  بــني  الــقــائــم حاليا  الــتــجــاوب  فــهــذا 
املشترك بني األجــداد  النضال  له جــذور يف أعماق 
ــاء الــذيــن حــافــظــوا عــلــى هــذا  املــكــافــحــني وبـــني اآلبــ
كأمانة  األحفاد  منهم  تسلمه  الــذي  املقدس  اإلرث 
من منقذينا من االستعمار، وعلينا واجب احلفاظ 
عليها وزرعها يف عقول األجيال احلالية والاحقة 

حتى ال تنقطع أواصر روح اإلخاء بني الشعبني.
فــمــن جــهــتــنــا، هــنــا يف الـــربـــاط، وعــلــى بــعــد أمــتــار 
ــدار لــنــكــولــن، ينطلق  ــ ــن الـــســـفـــارة الــتــونــســيــة ومــ مـ
شـــارع تــونــس، وأيـــن؟ إلــى الــضــريــح الــشــريــف محمد 
اخلامس، وشــارع آخر له داللته ورمزيته، ألنه على 
اسم مدينة مسقط رأس املجاهد األكبر وفيها ووري 
جــثــمــانــه الـــثـــرى، مــديــنــة املــونــاســتــيــر، ويــربــط شــارع 
وغــانــدي،  الذهبي  املنصور  بشارعي  الثاني  احلسن 

والسام على أهل تونس اخلضراء.   

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

من عاصمة 
المسيرة الخضراء 
إلى تونس الخضراء

بعد 6 سنوات من النقد الشفهي

الرباطيون سيقررون »كتابيا« ورسميا في مستقبلهم 

أرشيف الرباط

صورة للراحل عبد الحكيم ملين، 
وكان يف ستينات القرن املاضي رئيس 
مصلحة النقل باألمانة العامة للحكومة، 
وخبيرا يف جغرافية الدول التي تبعث 

بموظفيها التقنيين للقيام بمهام 
معينة يف إطار املساعدة التقنية، 

فكان رحمه اهلل يؤمن عودتهم لقضاء 
عطلهم أو االلتحاق نهائيا ببلدانهم، 

وتقاعد منذ سنين إلى أن وافاه األجل 
منذ 5 شهور تغمده اهلل بواسع رحمته 

وأسكنه فسيح جناته.  

الرباطيني  سلطات  وتعود  أسابيع 
الحكومي  املستوى  على  إن  إليهم، 
النواب،  مجلس  انتخابات  بوابة  من 
والجماعة  املقاطعات  مجالس  من  أو 
محليني،  حكاما  تفرز  التي  والجهة، 
نختلف  ــة  ــرحــل م بـــذلـــك  فــتــنــتــهــي 
حيث  مــن  كمواطنني  تقييمها  فــي 
»يلتئم«  بينما  منها،  انتظاراتنا 
الذريع  الفشل  على  الحكومة  إجماع 
في  املؤسسات  تلك  به  منيت  ــذي  ال
شاهد  وخير  منها..  املنتظر  تحقيق 
نفسها  ــزاب  األحـ الفشل،  هــذا  على 
الحكومة  ــرت  وســي حكمتنا  الــتــي 
وجهتنا،  وجماعاتنا  ومقاطعاتنا 
بعد  االنتخابية  الحملة  وانتظروا 
االتــهــامــات  على  لتتفرجوا  ــام..  ــ أي
ما  الفساد  أنـــواع  وكــل  والفضائح 
خفي منه وما ظهر من أحزاب تسلخ 
بعضها البعض باالتهامات بالتملص 
والتباكي  األخطاء،  مسؤوليات  من 
املسؤولية  اآلخــر  وتحميل  والنواح 
الستدرار العطف كما جرت به العادة.
ستكون   2021 انتخابات  أن  غير 
حقبة  نهاية  ستكون  كما  مصيرية، 
عهد  في  والدخول  اإليديولوجيات 

تؤمن  ال  الــتــي  العلمية  الرقمنة 
قضى  فلقد  الفكرية،  بالكفاءة  إال 
االنتقاد  في  سنوات   6 الرباطيون 
وكنا معهم، انتقاد منتخبني وكأنهم 
بمناقشاتهم  الحجري  العصر  من 
الصفقات  ــرام  وإب الشراكات  حول 
التوقيعات  وتوزيع  والتوظيفات 
خصوصا  األقسام،  بتدبير  للتكلف 
ــي الــتــعــمــيــر  مــنــهــا املــخــتــصــة فـ
في  وبرعوا  والتجهيز،  واالقتصاد 

باملداخيل  يهتموا  ــم  ول النفقات 
االجتهاد  من  بدال  ضرائبنا  من  إال 
حتى  استثمارات..  من  خلقها  في 
باملشاريع  اململكة  عاصمة  هلل  متع 
السقوط  من  أنقذتها  التي  امللكية، 
في ما ال تحمد عقباه.. وتم تصحيح 
بند  بــإضــافــة  الجماعي  الــقــانــون 
خاص للعاصمة ويكلف عاملها بكل 
مما  ــة،  اإلداري بشرطتها  يتعلق  ما 
القادمة،  سيتيح للمجالس املنتخبة 

ــاب واالنـــشـــغـــال بــشــؤون  ــب ــك االن
واالقتصادية  االجتماعية  الساكنة 
واقتراح ما يهمها ويشغل بالها.  

ــن »فـــراق«  ــوات م ــن فــبــعــد 6 س
تعود  األصلي،  ملصدرها  السلطات 
)املواطنني(،  أصحابها  حضن  إلى 
عندهم  ساعة   12 سوى  تمكث  ولن 
في  املقبل  شتنبر   8 يــوم  ليقرروا 
مصالحهم  و»حــــراس«  وكــالئــهــم 
وأمالكها،  وخيراتها  ومدينتهم 
تزويد  إمــا  سيتولى  مــن  ومنهم 
الحكومة بمتطلباتهم، وإما بتعزيز 
حماية العاصمة بقانون خاص بها.
من  ذكيا  ابتكارا  رفقته  وندرج 
لتأمني  إفريقية  عاصمة  منتخبي 
التنقل داخل مركزها فقط حتى ال 
الكبيرة  الحافالت  أسطول  يعرقل 
التلوث  من  ووقايته  فيه  السير 
بحمولة  األنيقة  العربات  مادامت 
نارية  دراجة  تقودها  أشخاص   8
تذاكر  ثمن  في  حتى  اقتصادية 
واجــب  نصف  بحوالي  ركوبها 
يفاجئنا  فهل  الحافلة..  استعمال 
هذه  بمثل  املنتظرون  منتخبونا 

االبتكارات ؟
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المغربية األندية 
أسبوعيات كريم إدبهي على الواجهة اإلفـريقـية

رؤساء أندية يستعدون ملباراة االنتخابات
الصباح

حقيقتهم. على  بانوا  هوما  ها 

أشكر الالعبني رغم الهزيمة
بنشريفة، المدرب المساعد للوداد

من نهار جيتي وأنت غير كتشكر..

14 العبا من أوملبيك أسفي يحصلون على البكالوريا
119 العبا من الفتح الرباطي يحصلون على نفس الشهادة
جرائد
جهل  يواجهون  كيف  سيعرفون  األقل  على  جدا،  رائع 

املسيرين. بعض  وجبروت 

مدرب الوداد البنزرتي يكلف وكيال مصريا للتفاوض مع الزمالك
واكالت

ها هو غادي »ْيَطْج« ويهرب عاودتاني.

»ال أفهم ماذا يجري في بركان«
بنعلي، مدرب نهضة براكن
راه عمرك ما فهمتي شي حاجة، قبل ما جتي لبركان...

محلل أداء العبي األسود ينصح خاليلوزيتش بإشراك 
سايس وأكرد في الدفاع

جرائد
»ملن تعاود زابورك يا داوود«.. راه املدرب عزيز عليه 

»االختبارات«.

أوملبياد  في  املغرب  يمثلون  ورياضية  رياضيا   44
طوكيو

مواقع
ــال مــن مــيــدالــيــة  ــح ــن ش ــك مـــزيـــان، ول

يجيبوا؟ غاديني 

السماح ألكثر من 60 ألف متفرج لحضور 
نصف نهائي اليورو في ملعب ويمبلي

بالغ الحكومة اإلنجليزية
ساللة  على  كيقلبوا  واقيال  ــادوا  ه

»دلتا«.

الوداد يودع والرجاء يمر إلى النهائي

الرياضي  الوداد  قطار  توقف  وأخيرا   ...
عصبة  كأس  نهاية  نصف  محطة  يف 
برعونة،  ضيع  أن  بعد  لألندية،  األبطال 
بإمكانه  كــان  حيث  تعوض،  ال  فرصة 
ولعب  تشيفز  كايزر  أمام  بسهولة  الفوز 
مباراة النهاية يف ملعبه، بمركب محمد 
الجميع  صدم  ولألسف،  لكن  الخامس، 

بهذا اإلقصاء املفاجئ.
تمكن  اإلفريقي،  االتحاد  كأس  ويف 
فريق الرجاء الرياضي، وبعد جهد جهيد، 
من إقصاء فريق بيراميدز املصري العنيد، 

والتأهل إلى النهائي.

إياب نصف نهائي كأس عصبة األبطال
البنزرتي 

يقصي الوداد

لــــم يــســتــطــع 
ــق الـــــوداد  ــريـ فـ
الــريــاضــي الــذي 

كـــــان مــــن أكــبــر 
ــلــفــوز  ــني ل ــحـ ــرشـ املـ
ــة  ــب ــص ــأس ع ــ ــكـ ــ بـ
األبطال، من تجاوز 
ــمــة الــتــي  ــهــزي ال
مـــنـــي بـــهـــا فــي 
الذهاب  مباراة 
داره  ــقـــر  بـــعـ
أمـــام   )1-0(
ــزر  ــاي فـــريـــق ك
الجنوب  تشيفز 
مكتفيا  إفريقي، 
بــــالــــتــــعــــادل 
الــســلــبــي، رغــم 
ســــيــــطــــرتــــه 
لكنه  املــطــلــقــة، 
نهاية  في  عجز 

انتصارا  ليضيع  التسجيل،  عن  املطاف، 
كان في املتناول.

مدرب الوداد، التونسي فوزي البنزرتي، 
والغير  املــر،  اإلقصاء  هذا  في  سببا  كان 
استنفاذ  على  ــراره  إصـ بسبب  مقبول، 
التعب  أنهكهم  الذين  العبيه،  طاقات  كل 
كثرة  مــن  والــبــدنــي  النفسي  ــاق  ــ واإلره
املباريات، بالرغم من توفره على »جوقة« 

من الالعبني.
بركان  نهضة  يهزم  أن  وقبل  البنزرتي، 
على  يعتمد  أن  عليه  كان  الثاني،  بالفريق 
هذه املجموعة ضد نهضة الزمامرة، ليريح 
أن  بإمكانه  كان  الــذي  األساسي،  الفريق 
يتفوق على فريق كايزر تشيفز في مباراة 
ذهب  التي  اختياراته  سوء  لوال  الذهاب، 
لم  الــذي  ــودادي،  ــ ال الجمهور  ضحيتها 
بالرغم  النافذة  من  الخروج  هذا  يستسغ 
عليها  يتوفر  التي  البشرية  اإلمكانات  من 
هذا املدرب، الذي انتهت صالحيته، وعلى 
التفكير في جلب مدرب  الفريق، منذ اآلن، 
قادر على استغالل إمكانيات تلك الترسانة 

من الالعبني.
أن  األحمر  الفريق  على  العموم،  على 
للتركيز  اإلقصاء،  هذا  بسرعة  ينسى 
على البطولة التي يحتل صدارتها، 

وعلى كأس العرش الذي وصل 
ويأمل  النصف،  دور  ــى  إل
فوز  الـــودادي  الجمهور 
الذي  اللقب  بهذا  فريقهم 

غاب عنه ملدة 20 سنة.

كأس االتحاد اإلفريقي
فريق الرجاء يفلت

من كمين المصريين

خــــاض فـــريـــق الـــرجـــاء 
بتعادل  العائد  الــريــاضــي، 

سلبي من القاهرة في مباراة الذهاب ضد 
نهاية  نصف  برسم  املصري  بيراميدز 
اإلياب  مباراة  )خــاض(  »الكاف«،  كأس 
تأتيه  مفاجأة  لكل  تفاديا  كبيرة،  بحيطة 

من هذا الخصم الصعب املراس.
القانوني  وقتها  في  انتهت  املــبــاراة 
الفريقان  ليحتكم  السلبي،  بالتعادل 
ابتسمت  التي  الترجيحية،  للضربات 
كان  حيث  املنافسة،  هــذه  فــي  ملمثلنا 
الفريق األخضر قاب قوسني أو أدنى من 
الحارس  وبراعة  شجاعة  لوال  اإلقصاء، 
الزنيتي، الذي يرجع له الفضل في تأهل 
في  سيواجه  حيث  النهائي،  إلى  فريقه 
القبائل  شبيبة  فريق  مغاربي،  ديربي 

الجزائري، املنتصر في مباراة 
نصف النهاية على فريق 
كـــوتـــون الــكــامــيــرونــي 

بثالثية نظيفة.
ــق  ــي ــوف ــت ــى ال ــن ــم ــت ن
الذي  األخضر،  للفريق 
عودنا على الصمود، 
الكأس  بهذه  ليعود 
كوتونو  مدينة  من 

عاصمة البينني.

واهلل عيب

... لم ينتظر رضوان العاللي كثيرا، ليخرج 
أمام املأل لنشر حقده الدفني، في إحدى قنوات 
فريقه  ضد  الشعبوية،  االجتماعي  التواصل 
األم الوداد الرياضي، الذي كان وراء »شهرته«. 
لم نقل الالعب الودادي، ألنه حرام أن يكون 
هذا الشخص ودادي أصيل، يعرف ما له وما 
عليه، لكن ولألسف، مجرد »بوق« متالشي، ال 

يعرف ما يقول، وما الذي يريده.
السب  يكيل  وهو  سنوات،  ومنذ  العاللي، 
مسيرين،  من  ــوداد،  ال فعاليات  لكل  والشتم 

لعب  وزمـــالء  حاليني،  والعــبــني  ومحبني، 
بجانبهم، والويل لكل من انتقده، أو طلب 

منه التوقف عن استفزازاته، وسفاهته.
دور  مــن  أقــصــي  الـــوداد  أن  صحيح 
وكانت  األبــطــال،  عصبة  نهاية  نصف 
املدرب  يتحملها  تقنية،  أخطاء  هناك 
التونسي، فمن حقه ولو كان يتوفر على 

واألخالق،  اللياقة  بعض 
بكل  ــاقــشــهــا  ــن ي أن 

موضوعية.
ــيـــس  لـــــكـــــن لـ

أن  ــه  ــقـ حـ مــــن 
املــدرب  يصف 

ــســي  ــون ــت ال
تي  ر لبنز ا
بـــأقـــبـــح 
ــوت  ــع ــن ال
وكـــــأنـــــه 

ــر  ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ يـ
السيرة  على 

مهما  ــذي  ال ــدرب،  املـ لهذا  املتميزة  الذاتية 
اختلفنا معه، فتاريخه وألقابه يتحدثون عنه.

والكالم  السب  يكيل  أن  املقبول  من  فليس 
الــنــاصــري،  سعيد  ــوداد  ــ ال لرئيس  الــنــابــي 
ــره مــن كــره،  ــذي يبقى، أحــب مــن أحــب وك ال
األندية  أقوى  من  يعتبر  كبير،  لفريق  رئيسا 
يكون  فمن  والعربي،  اإلفريقي  الصعيد  على 
عن  الرئيس  يسائل  حق  وبأي  العاللي،  هذا 
جنوب  إلى  الوداد  فريق  بعثة  مع  سفره  عدم 

إفريقيا؟ 
بطل  الــســبــب  عـــرف  إذا  لــكــن 

العجب.
أن  أراد  ــي  ــالل ــع ال الــســيــد 
يحول الفريق إلى بقرة حلوب، 
لطلباته  الجميع  يخضع  وأن 
ونزواته، وإال فمصيرهم سيكون 

السب والقذف.
الالعب  هــذا  أعطى  مــاذا  تــرى، 
لــفــريــق الــــوداد، كــمــا قــال له 
الــعــديــد مــن األشــخــاص، 
ــك فــي  ــ ــد ذلـ ــ ــا أكـ ــمـ وكـ
كم  العدوانية؟  خرجته 
وكم  به؟  فاز  لقب  من 
عليه  نــودي  مــرة  من 

الوطني؟ للمنتخب 
لعب  ــيء..  ــ شـ ال 
كــغــيــره لــســنــوات 
مــحــســوبــة عــلــى 
األصــابــع،  رؤوس 
املسيرين  وعـــذب 

املتكررة،  وابتزازاته  وبكائه،  بمشاكله  آنذاك 
عن  ناهيك  أخــرى،  وأشــيــاء  اللعب،  برفضه 

مشاكله املتكررة مع كل املدربني.
الزاكي،  بادو  املدرب  مع  نتذكر خالفه  فكلنا 
الذي كان يعتبره كأخ صغير له، لكنه ولألسف، 
الذي  الزاكي  النتقاد  للعلن  عليه، وخرج  تمرد 
االجتماعي  وضعه  بسبب  عليه،  يعطف  كان 

الهش، لكن إذا أكرمت اللئيم.....
الدين  نصر  للوداد  السابق  الرئيس  وحتى 
الشخص،  لم يسلم من سلوك هذا  الدوباللي، 
الرديء  االستفزازي  مسلسله  إن  بل  وقصته، 
مع الدوباللي مازال عالقا في أذهان الوداديني، 

وال داعي لنذكره به.
الالعب الفذ، وابن الفريق الحقيقي، ال ينشر 
ألغــراض  ــأل،  امل ــام  أم فريقه  ومشاكل  غسيل 

حقيرة وكأن الفريق جمعية خيرية.
طوال سنوات وعقود، لم نر في حياتنا العبا 
بأقدح  وينعته  فريقه  ويهدد  لينتقد  يخرج 

األوصاف.
في  تضيعها  التي  الطويلة  الساعات  فكل 
سب الوداد واستفزازه، كان عليك أن تستغلها 
يعبر فعال عن  الذي  املنحط،  لتطوير مستواك 

شخصيتك املهتزة واملريضة.
عليك، أن تأخذ العبرة من العبني كبار أعطوا 
الشيء الكثير لهذا الفريق، وفازوا بالعديد من 
بل  بصمت،  عنه  ورحلوا  والبطوالت،  األلقاب 
واحترام،  وشغف  حب  بكل  يتابعونه  مازالوا 
فاقد  ولــألســف،  لكن،  خير،  كل  له  ويتمنون 

الشيء ال يعطيه.

هذا إلى العب الوداد السابق رضوان العاللي

الوداد ليس جمعية خيرية، وخط أحمر أمام االبتزاز
زياد في بيت 

المحجوبي

احملــجــوبــي  مــحــمــد  فــــراش  ازدان 
رائــع  كانوني، بطفل  وزوجــتــه مــرمي 

اختارا له من األسماء »زياد«.
نتقدم  السعيدة،  املناسبة  وبهذه 
بـــــأحـــــر الــــتــــهــــانــــي إلــــــــى الـــــزوجـــــن 
األول  ملولودهما  متمنن  الشابن، 
»زياد« حياة سعيدة، مليئة باألفراح 
واملسرات يف كنف والديه، وأن يصبح 
ــام، وبــعــد الــدراســة،  يف يـــوم مــن األيــ
ــرار  ــ ــى غــ ــلــ ــدم عــ ــ ــقــ ــ ــرة الــ ــ ــكـ ــ ــا لـ ــ ــبـ ــ العـ
والـــده، املــعــروف لدى 
األوساط الكروية 
مبـــــــــــــديـــــــــــــنـــــــــــــة 
بـــــــوزنـــــــيـــــــقـــــــة 
بـ»السيمو«.

الزنيتي 
فرحة بطل ...

الكعبي.. 
حينما الينفع 

الندم

العاللي



بلغ الصراع بين الواليات المتحدة األمريكية وروسيا العظمى 
أوجه، مع والية جو بايدن، لذلك يحاول كل طرف إظهار قوته 

من خالل المناورات العسكرية وحشد العتاد، كل حسب حساباته، 
وآخر هذه المناورات هي مناورات »نسيم البحر«، التي قادتها 

الواليات المتحدة األمريكية في البحر األسود، قرب روسيا.
ما أبعد روسيا عن المغرب، لكن المغرب كان مشاركا في 

مناورات »نسيم البحر«، ما يعني أن التحالف العسكري المغربي 
األمريكي يمضي في طريق التفعيل على أرض الواقع، بالتزامن 

مع اعتراف الواليات المتحدة األمريكية بمغربية الصحراء، 
وليست هذه هي المرة األولى التي يشارك فيها المغرب في 

مناورات عسكرية إلى جانب أمريكا، فـ))بعد أيام على مناورات 
»األسد اإلفريقي«، عادت القوات المغربية لخوض غمار المران 

العسكري بعيدا عن األراضي الوطنية هذه المرة، إذ انتقلت 
صوب منطقة البحر األسود للمشاركة في مناورات »نسيم 

البحر« الضخمة بقيادة الواليات المتحدة األمريكية، وتشارك 
أربع دول عربية، هي المغرب واإلمارات وتونس ومصر، إلى 

جانب 28 دولة أخرى، في هذه المناورات بمنطقة البحر األسود، 
وتوصف بأنها األكبر من نوعها في المنطقة منذ عام 1997، 
ويشكل التواجد المغربي في هذه المناورات البحرية، تحديا 

آخر على مستوى التوازنات االستراتيجية، خصوصا في غياب 
المارد الروسي والزيارات المتوالية التي يقوم بها العسكر 
الجزائري إلى العاصمة موسكو تفاعال مع مناورات »األسد 

اإلفريقي« الماضية(( )المصدر: هسبريس /  28 يونيو 2021(.

تحليل  إخباري

العدد: 1567 من 01 إلى 07 يوليوز 2021 14

إعداد : سعيد الريحاني

لقطة من مناورات »األسد اإلفريقي« التي احتضنها المغرب 

املغرب إذن، يواصل حساباته مع 
الجزائر  تحاول  باملقابل،  أمريكا، 
الروسية،  الحسابات  على  املراهنة 
الجزائر  حاولت  الصدد،  هذا  وفي 
تــأكــيــد حــضــورهــا عــلــى حــســاب 

لألمن  التاسع  املؤتمر  في  املغرب، 
العاصمة  احتضنته  الذي  الدولي 
ــانــت تلك  ــام، وك ــ مــوســكــو قــبــل أي
من  أكثر  حشد  في  روسية  طريقة 
على  للرد  عسكرية،  شخصية   600

حلف »الناتو«.
ال  الجزائر  وألن  الصدد،  هذا  في 
»األســد  مــنــاورات  في  لها  حضور 
شأن  ذلــك  فــي  شأنها  اإلفــريــقــي«، 
إسبانيا، فقد أوكلت مهمة مهاجمة 

قائد  إلــى  املؤتمر  هــذا  في  املغرب 
سعيد  الفريق  الجزائري،  الجيش 
))أوردت  وهــكــذا  شــنــقــريــحــة.. 
الخطوط  الجزائرية،  األنباء  وكالة 

الــعــريــضــة لــلــخــطــاب الـــذي 

إخباريتحليل 

هل يجر الصراع بين روسيا وأمريكا المغرب 

إلى صدام عسكري 
مع خصوم الصحراء ؟ 

ما بعد التقارب 
العسكري اإلسباني 

الجزائري 
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يونيو   24 الخميس  يــوم  ألــقــاه، 
هذا  فــي  املــشــاركــن  أمـــام   ،2021
لبيان صحفي صادر  وفقا  املؤتمر، 
الــجــزائــريــة،  الــدفــاع  وزارة  ــن  ع
بوضوح  شنقريحة  سعيد  أظهر 
السياسية  املوضوعات  خالل  من 
ــي تــمــت  ــتـ والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـ
مؤسسات  جميع  أن  مناقشتها، 
الجمهورية  رئــاســة  مــن  ــة،  ــدول ال
البرملان  إلى الحكومة، بما في ذلك 
العالقات  يحكم  الــذي  والدستور 
بينهما، ليست سوى أدوات في يد 
الطغمة العسكرية.. الجنرال البالغ 
يعاني  والــذي  عاما   76 العمر  من 
ــراض، أعــطــى املــثــال  ــ مــن عـــدة أم
الطغمة  تكنها  التي  الكراهية  على 
العسكرية الجزائرية الحاكمة، تجاه 
املغرب، من خالل تكرار األسطوانة 
املشروخة املوروثة من عهد هواري 
الصحراء  إن  قائال:  وأكد  بومدين، 
في  مستعمرة  آخــر  هــي  الغربية 
تقرير  إلى  شعبها  يطمح  إفريقيا 
في  أكدت  وقد  حرية،  بكل  مصيره 
العديد من املرات، على أن تصرفات 
األقاليم  إللــحــاق  الــهــادفــة  املحتل 
الــصــحــراويــة بــالــقــوة، مــع طمس 
في  اإلنسان  حقوق  احترام  مفهوم 
ميثاق  مع  تتنافى  املحتلة،  األقاليم 
األمم املتحدة، والقانون التأسيسي 
ــذي تعد  ــ ال ــالتــحــاد اإلفــريــقــي،  ل
الصحراوية  العربية  الجمهورية 
الديمقراطية عضوا مؤسسا فيه(( 
يونيو   25  /360 موقع  )املصدر: 

.)2021
سعيد  ــحــات  ــصــري ت تــشــكــل  ال 
الدولي  األمن  مؤتمر  في  شنقريحة 
هو  األهم  ألن  حدث،  أي  بموسكو، 
تصريحات الكبار، والكبير في هذا 
املؤتمر هو الرئيس فالديمير بوتن، 
ألمريكا،  كالمه  يوجه  كــان  الــذي 
شمال  حلف  اقــتــراب  ))إن  قائال: 
األطلسي )الناتو( من حدود بالده، 
روسيا((،  ألمن  بالنسبة  مقلق  أمر 
أوكرانيا  ضــم  أن  بوتن  واعتبر 
بالنسبة  ــر«  ــم أح »خــطــا  يــشــكــل 
ستبذل  بــالده  أن  مؤكدا  ملوسكو، 
السالم  لضمان  جهودها  قصارى 
واألمن مع جميع الشركاء الدولين 
املعنين، وأضاف بوتن: ))موسكو 

شراكة  عالقات  بناء  على  حريصة 
وفتح قنوات االتصال والحوار مع 
املجتمع  في  الفاعلة  البلدان  جميع 
))استعداد  عن  وأعرب  الدولي((، 
املشكالت  حل  في  للمشاركة  بالده 
العاملية واإلقليمية على حد سواء، 
السياسية  عبر استخدام األساليب 
))محاولة  نافيا  والدبلوماسية((، 
الدول  على  إرادتها  فرض  موسكو 

األخرى(( )املصدر: عدة وكاالت(.
التحركات  من  قلق  إذن،  بوتن 
األمريكية  والتحركات  األمريكية، 
انتقلت في ظرف أيام من مناورات 
»األســـد اإلفــريــقــي« إلــى مــنــاورات 
األسود،  البحر  في  البحر«،  »نسيم 
عــلــى أطــــراف روســـيـــا، وملــعــرفــة 
والصراع  األمريكي،  التحرك  حجم 
يمكن  وأمريكا،  روسيا  بن  الخفي 
»نسيم  قراءة ما كتب عن مناورات 
املقابل  ــروســي  ال والـــرد  الــبــحــر« 
البحر«  »نسيم  فـ))مناورات  لها.. 
تنظمها الواليات املتحدة وأوكرانيا 
بمشاركة 30 دولة في البحر األسود 
املقابل،  فــي  ــا،  ــي أوكــران وجــنــوب 
البحر  في  مناورات  روسيا  أطلقت 
املتوسط وكشفت عن نجاح تجربة 
جديد  باليستي  ــاروخ  صـ إطـــالق 
هذه  على  وتشرف  للقارات،  عابر 
 ،1997 العام  منذ  األكبر  املناورات 
واألوكرانية،  األمريكية  البحريتان 
يوليوز  من  العاشر  حتى  وتستمر 
املقبل، ويشارك فيها 5 آالف جندي 
و32 سفينة و40 طائرة و18 فريق 
وتشارك  بلدا،   32 من  كوماندوز 
أربـــعـــة بـــلـــدان عــربــيــة فـــي هــذه 
ــارات  ــاورات، هــي مصر واإلمـ ــن امل
العربية املتحدة واملغرب وتونس.. 
البحر  »نسيم  تــدريــبــات  وتــأتــي 
2021« في أعقاب تصاعد التوترات 
بن حلف شمال األطلسي وموسكو، 
أنها  املاضي  األسبوع  قالت  التي 
وأسقطت  تحذيرية،  طلقات  أطلقت 
حربية  سفينة  مــســار  فــي  قنابل 
مياه  ــن  م إلخــراجــهــا  بــريــطــانــيــة 
جزيرة  شبه  قبالة  األســود  البحر 
الخارجية  وزارة  واستدعت  القرم، 
البريطانية  السفيرة  الــروســيــة، 
برونيرت،  ديــبــورا  موسكو،  لــدى 
بسبب  احتجاج  مذكرة  وسلمتها 

بريطانية  حربية  سفينة  انتهاك 
للحدود الروسية في البحر األسود، 
البريطاني،  ــوزراء  ال رئيس  ولكن 
ادعــاءات  نفى  جونسون،  بوريس 
حربية  سفينة  بانتهاك  روســيــا 
البحر  في  لحدودها  لبالده  تابعة 
السفينة  أن  على  مشددا  األســود، 
البريطانية أبحرت بطريقة قانونية 
داخل املياه األوكرانية.. في املقابل، 

ذكرت الوكالة الروسية لألنباء 

هل يتجه العالم نحو حرب عالمية ثالثة ؟ 

إحصائيات عن مناورات »البحر األسود« )المصدر: وكالة »سبوتنيك«(

ال تشكل تصريحات سعيد شنقريحة في مؤتمر األمن الدولي بموسكو، 
أي حدث، ألن األهم هو تصريحات الكبار، والكبير في هذا المؤتمر 
هو الرئيس فالديمير بوتين، الذي كان يوجه كالمه ألمريكا، قائال: 

))إن اقتراب حلف شمال األطلسي )الناتو( من حدود بالده، أمر مقلق 
بالنسبة ألمن روسيا((، واعتبر بوتين أن ضم أوكرانيا يشكل »خطا أحمر« 

بالنسبة لموسكو، مؤكدا أن بالده ستبذل قصارى جهودها لضمان 
السالم واألمن مع جميع الشركاء الدوليين المعنيين
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نقال  املاضي،  اإلثنني  يوم  »تاس«، 
أن  الــدفــاع،  قطاع  فــي  مصدر  عــن 
روسيا أجرت بنجاح تجربة إطالق 
عابر  جــديــد  باليستي  ــاروخ  صــ
»بليسيتسك«  مركز  مــن  للقارات 
البالد..  غربي  شمال  في  الفضائي 
كذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
أجرت  الروسية  البحرية  سفن  أن 
ــبــحــر األبــيــض  مـــنـــاورات فـــي ال
سفن   5 فيها  شــاركــت  املــتــوســط، 
هجوما  خاللها  وصــدت  حربية، 
ــوزارة  ال وذكــرت  افتراضي،  لعدو 
)في بيان لها(، أنه خالل الطلعات 
ــم إجـــراء  الــجــويــة الــتــدريــبــيــة، ت
فحص للمعدات في ظروف مناخية 
صعبة، بما في ذلك درجات الحرارة 
فوق  الطويلة  والرحالت  املرتفعة، 

املاء.
صدت  فقد  البيان،  لنفس  ووفقا 
التابعة  الــخــمــســة  الــســفــن  ــرق  فـ
ذلك  فــي  بما  الــروســيــة،  للبحرية 
ــخ مــوســكــو«  ــواريـ ــصـ »طـــــراد الـ
إيسن«  ــرال  »األدمــي والفرقاطتان 
مــاكــاروف«، هجوم  و»األدمـــيـــرال 
افــتــراضــي، وأجــريــت أيضا  عــدو 
الجوي،  الــدفــاع  لقوات  تدريبات 
لـ»التصدي  خاص  اهتمام  وأولــي 
والطائرات  واملروحيات  للطائرات 
ــراضــي«((  ــت املــســيــرة لــلــعــدو االف
 28  / »الجزيرة«  موقع  )املصدر: 

يونيو 2021(.
بني  مــفــتــرضــة  حـــرب  إذن  هـــي 
واألمريكي،  الــروســي  العمالقني: 
لآلخر  التحذيرات  يوجه  وكالهما 
وبحكم  لــكــن،  حــســابــاتــه..  حسب 
مــشــاركــة املــغــرب فــي مــنــاورات 
خصوم  وارتــمــاء  البحر«  »نسيم 
املغرب في مناورات مضادة، حيث 
مناورات  في  إسبانيا  تشارك  لم 
التوتر  بسبب  اإلفريقي«  »األســد 
املغرب  لعب  وحــيــث  املــغــرب،  مــع 
هذا  عن  إبعادها  في  كبيرا  دورا 
وكذلك  الكبير،  العسكري  الحدث 
ظل  وفي  للجزائر،  بالنسبة  الشأن 
هذه  بــني  الدبلوماسي  التصعيد 
البلدان، فإن األمر قد يرخي بظالله 
من  ذلــك  يحمله  مع  املنطقة،  على 
في  العسكري  لالصطدام  إمكانيات 

أي لحظة..
األزمــة  استمرار  مع  وبالتزامن 

كتب  وإســـبـــانـــيـــا،  ــرب  ــغـ املـ بـــني 
ــواف  ــأن ط ــري بـ ــزائ ــج ــالم ال ــ اإلع
في  يرسو  اإلسباني  البحار  أعالي 
الجزائر، وكتبت جريدة »الشروق« 
هذا  عن  العسكري،  للنظام  املوالية 
الــطــواف الــعــســكــري)..(: ))رســى 
بميناء الجزائر، يوم أمس اإلثنني، 
اإلسباني  البحار«  »أعالي  طواف 
  »EPSP TORNADO-P44«
توقف  في  األطلسي،  شمال  لحلف 
ــام، وقــالــت وزارة  يـــدوم ثــالثــة أيـ
لها  بيان  في  الجزائرية،  الــدفــاع 
الــزيــارة  إن  ــخــصــوص:  ال ــذا  ــه ب
العسكري  التعاون  إطار  في  تأتي 
الجزائري املشترك مع حلف شمال 
األطلسي، وأوضحت أنه خالل هذا 
»أعالي  طــواف  قائد  قام  التوقف، 
البحار« اإلسباني، مرفوقا بملحقي 
الدفاع اإلسباني واإليطالي، بزيارة 
البحرية  الواجهة  لقائد  مجاملة 
بالناحية  الــوســطــى  الــجــزائــريــة 

العسكرية األولى، وأشارت الوزارة 
الطواف  »توقف  أن  إلى  الجزائرية 
التعاون  عــالقــات  لتعزيز  يــهــدف 
قواتنا  بــني  الــعــســكــري  الــثــنــائــي 
األطلسي،  شمال  وحلف  البحرية 
فيه  تشهد  ــت  وق فــي  ــك  ذل ويــأتــي 
واملغرب  إسبانيا  بــني  الــعــالقــات 
األخيرة((  الفترة  في  كبيرا  توترا 

)املصدر: الشروق الجزائرية(.
العالم  يعيشه  ــذي  ال التوتر  إن 
ــدة،  الـــيـــوم، فـــرض تــكــتــالت جــدي
تخفى  تعد  لم  جديدة،  وحسابات 
ــات  ــراعـ عــلــى املــتــتــبــعــني.. ))صـ
وتكتالت في مناطق كثيرة من العالم 
هو  هذا  ثالثة..  عاملية  لحرب  تقود 
الوضع الدولي اآلن، وهو ما كشفت 
عنه خريطة الصراعات الدولية بني 
القوى املختلفة في أوروبا وأمريكا، 
ــرة  ــرة األخــي ــت ــف ــدت ال حــيــث شــه
تراشقا باأللفاظ وتهديدات مباشرة 
ــا وروســيــا مــن جانب،  بــني أوروبـ

شنته  ــذي  ال الهجوم  على  ــالوة  ع
مجموعة الدول السبع الكبرى على 
التراشق  ذلك،  إلى  أضف  الصني، 
األمريكية  والــعــقــوبــات  املستمر 
التوتر  على  عــالوة  روســيــا،  على 
وهو  وروسيا،  أوروبا  بني  الشديد 
للسفراء  متبادل  طرد  إلى  أدى  ما 
الذي  الوقت  في  والدبلوماسيني، 
من  أوروبا  بني  العالقة  فيه  دخلت 
آخر  جانب  من  وبريطانيا  جانب، 
في حالة من عدم االستقرار بسبب 
إلى ذلك،  »بريكست«، أضف  قانون 
التوتر الحادث بني الصني وأمريكا 
الطرفني  املستمرة بني  والتهديدات 
التجارية..  الحرب  اشتعال  في ظل 
املتتبعني  مــن  الكثير  ــرى  ي حيث 
وروسيا  أمريكا  بــني  العالقة  أن 
خطيرة  جد  مرحلة  إلى  وصلت  قد 
خاصة  املتبادلة،  العقوبات  بسبب 
من الجانب األمريكي، وهي الحالة 
التي يخشى معها الطرفان الوصول 
»صفر«، وهو ما يعني  النقطة  إلى 
املواجهة العسكرية املباشرة، لذلك، 
اللقاء  يجري  أن  املنطقي  من  كان 
بني الرئيسني جو بايدن وفالديمير 
من  بدال  األوضــاع  لتهدئة  بوتني، 
هذا  فصول  آخر  ولعل  املواجهة، 
أصــدره  ما  الدولتني،  بني  التوتر 
قد  بأنه  تحذير  من  األبيض  البيت 
يتخذ إجراءات إضافية ضد روسيا 
ــا،  ــي حـــال اعــتــبــر ذلـــك ضــروري ف
وصــول  يــريــد  ال  ــه  أن ــى  إل مشيرا 
)املصدر:  الحد((  هذا  إلى  األمور 

تقرير »صوت األمة«(.

لقاء عسكري جزائري روسي

إن التوتر الذي يعيشه العالم اليوم، فرض تكتالت جديدة، 
وحسابات جديدة، لم تعد تخفى على المتتبعين.. ))صراعات 

وتكتالت في مناطق كثيرة من العالم تقود لحرب عالمية 
ثالثة.. هذا هو الوضع الدولي اآلن، وهو ما كشفت عنه 

خريطة الصراعات الدولية بين القوى المختلفة في أوروبا 
وأمريكا، حيث شهدت الفترة األخيرة تراشقا باأللفاظ 

وتهديدات مباشرة بين أوروبا وروسيا من جانب، عالوة 
على الهجوم الذي شنته مجموعة الدول السبع الكبرى 

على الصين، أضف إلى ذلك، التراشق المستمر والعقوبات 
األمريكية على روسيا



قانون سري
خاص  أساسي  نظام  اعتماد  الحكومة  قررت 
بمهنيي الصحة، تزامنا مع مشروع تنزيل ورش 
القانون  هذا  أعدت  حيث  االجتماعية،  الحماية 
ال  بالصحة  والعاملني  األطــر  لجعل   39.21 رقم 
للوظيفة  األساسي  النظام  أحكام  عليهم  تطبق 
العمومية. لكن عدة فعاليات وهيئات ترى أن هذا 
العديد من  الغموض وال يوضح  القانون يشوبه 
املمرضني  بمستقبل  املتعلقة  واألشياء  املعطيات 

والتقنيني واملساعدين واإلداريني.
مشروع  أن  يعتبرون  الفاعلني  من  فالعديد 
الصحية  األطر  يحمي  أن  يجب  الجديد  القانون 
ويعطيها ضمانات، وال يضرب املكتسبات املحققة 
إذ  وغيرها،  النقابية  والحرية  املهنية  والحقوق 
أن هناك مخاوف من تقييد هذا القانون ملختلف 
نظام  ــى  إل الــقــطــاع  وتــحــويــل  الصحية،  املــهــن 
للتعاقد، الذي فجر أزمة في قطاع التعليم وخلق 
رفضا شعبيا في صفوف املهنيني، ألنه ال يصب 

في حماية التعليم العمومي.
الكاتب  جعا،  يؤكد مصطفى  السياق،  هذا  في 
وتقنيي  للممرضني  املستقلة  للنقابة  الــعــام 
العمومية  الوظيفة  قانون  مشروع  أن  الصحة، 
على  ــاطــاع  ل نــقــابــة  ألي  يــقــدم  ــم  ل الصحية 
تكتم  يوجد  إذ  عليها،  يحتوي  التي  املعطيات 
في  الفرنسي  القانون  نموذج  مثل  وهو  عليه، 
لم  النقابة  أن  إلــى  مشيرا  العريضة،  خطوطه 
تحصل على تفاصيل املشروع رغم مراسلة وزارة 

الصحة في هذا الشأن.
املستقلة  للنقابة  ــعــام  ال الــكــاتــب  وأوضـــح 
بتوزيع  سيقوم  الجديد  القانون  أن  للمرضني، 
واملمرضني  واألطباء  اإلداريني  من  املوظفني  فئة 
واألعوان والتقنيني، على فئات كبيرة ومتنوعة، 
ضمن  سيشتغلون  الذين  الجهويني  واملوظفني 
هذه  أن  مــبــرزا  الجهوية،  الصحية  ــوكــاالت  ال
على  التوظيف  في  الحق  لها  سيكون  الوكاالت 
طريقة  التعاقد، إلى جانب إحداث تغيير في نظام 
تطبيقه،  الــوزارة  تعتزم  والذي  املتحرك  األجرة 
زيادة  سيمنح  والذي  والعمل،  املردودية  حسب 

نظام  تبديل  ثم  اإلنتاجية،  حسب  الرواتب  في 
بساعات  املتعلق  الحراسة  مستوى  على  العمل 

املداومة )12 ساعة، 36 ساعة(.
وأكد جعا على أن املهنيني متخوفني من بنود 
املشروع القانون الجديد، في ظل غياب التفاصيل 
واملعلومة حوله، السيما في ظل الحديث عن وجود 
العمل  مثل  املشروع،  هذا  يمسها  قد  مكتسبات 
فضا  اإلضــراب،  ممارسة  في  والحق  النقابي، 
مستقبا،  تمس  قد  التي  األشياء  من  العديد  عن 
واستمرار  واملعلومة  الشفافية  غياب  أن  معتبرا 
التكتم على القانون، يثير مخاوف املوظفني حول 

كونه يسير نحو خوصصة القطاع.
املكتب  عضو  العوين،  عــادل  حذر  جهته،  من 
إعادة  من  للصحة،  الوطنية  للجامعة  الوطني 
بالوظيفة  الــخــاص   33.86 قــانــون  استنساخ 
يخرج  والــذي  بفرنسا،  االستشفائية  العمومية 
من  الصحي  الــقــطــاع  على  الــوصــيــة  الــــوزارة 
مقابل  في  الشغل،  مناصب  إحــداث  مسؤولية 

تفويت هذه املهمة ملؤسسات ترابية جهوية.
الصحة  وزارة  إشــراك  عــدم  العوين  وانتقد 
بالقطاع،  الخاصة  القوانني  إعداد  في  للمهنيني 
حول  رأيها  ألخذ  النقابات،  مراسلة  باستثناء 
الشغيلة  حرمان  من  محذرا  الصحية،  الوظيفة 
املتعلق  الجديد  القانون  في  النقابي  حقها  من 

بمهنيي الصحة.

تكريس التعاقد
ملقاربة  رفضها  عن  عبرت  الهيئات  من  العديد 
النظام  على  املرتقب  للتعديل  األحادية  الحكومة 
النظام  من  بإخراجهم  الصحة  ملهنيي  األساسي 
األساسي للوظيفة العمومية، حيث أكدت اللجنة 
األسنان  وجراحي  والصيادلة  لألطباء  الوطنية 
بدورها على ضرورة  للصحة  الوطنية  بالجامعة 
إطاق حوار حقيقي قبل أي تعديل في النظام من 

أجل صون حقوق األطر الصحية.
املنضوية  للصحة،  الوطنية  الجامعة  وقالت 
تحت لواء االتحاد املغربي للشغل، بأن ما روجت 
الصحية،  العمومية  الوظيفة  حول  الحكومة  له 
االجتماعيني  الشركاء  مع  حقيقي  حوار  دون  تم 

والفاعلني  واملؤسسات  والهيئات  الجهات  وكافة 
من  تمريره  لـ»محاولة  رفضها  مؤكدة  املعنيني، 
االستثنائية، وفي  الظرفية  جانب واحد في هذه 
آخر الوالية التشريعية، تحت غطاء تنزيل ورش 
ذلك  يحمله  ومــا  االجتماعية،  الحماية  تعميم 
والصيادلة  األطباء  مستقبل  يرهن  غموض  من 

وجراحي األسنان«.
»أي نظام أساسي جديد  وأوضحت الهيئة أن 
الضمانات  كل  يصون  أن  يجب  الصحية،  لألطـر 
وجراحي  والصيادلة  لألطباء  املكفولة  الحالية 
وخصوصيات  يتاءم  بما  ويعززها  األســنــان، 
وحجم  بها  يضطلعون  الــتــي  املــهــام  وطبيعة 
ويضمن  تواجههم،  التي  واملخاطر  التحديات 
إقرار تعويضات إضافية تضمن العدالة األجرية، 
العطالة  من  والحماية  الوظيفي  األمن  يكفل  وأن 

ومن الخوف من فقدان الشغل«.
لطلبة  الوطنية  التنسيقية  رفضت  بــدورهــا، 
التمريضية  للمهن  العليا  املعاهد  وخريجي 
بالتعاقد  التوظيف  أشكال  كل  الصحة،  وتقنيات 
من  الوصية  الــوزارة  محذرة  الصحة،  قطاع  في 
النظام الوظيفي خارج أساك الوظيفة العمومية.
التعاقد  ملخطط  رفضها  التنسيقية  وأكــدت 
للصحة  الــجــهــويــة  املـــديـــريـــات  ــض  ــوي ــع وت
عن  متسائلة  للصحة،  الجهوية  بــالــوكــاالت 
مضامني القانون الذي سيخرج الفئة من النظام 
مخطط  استنساخ  من خال  للوظيفة  األساسي 

التعاقد في قطاع الصحة.

غياب المقاربة 
التشاركية

وما  الصحية  للوظيفة  األساسي  القانون  إن 
يظل  وتحفيزات،  فوائد  من  ــوزارة  ال له  روجــت 
مبهما بالنسبة للعاملني في القطاع، في ظل غياب 
الحوار االجتماعي والقطاعي، حيث دعت بعض 
طرح  في  التريث  إلى  املعنية،  الوزارة  األصوات 
االختصاص  ذوي  إلــى  وإرجــاعــه  املشروع  هــذا 
وكل  اجتماعيني  وشركاء  صحيني،  مهنيني  من 
للحفاظ  ودراسته  مناقشته  أجل  من  املتدخلني، 

على حقوق الجميع.
الديمقراطية  للمنظمة  الوطني  املكتب  وأكــد 
مشروع  بها  أعد  التي  للطريقة  رفضه  للصحة، 
وتتميم  بتغيير  يقضي  الــذي   ،33.21 قــانــون 
تم  والذي  الطب  مهنة  بمزاولة  املتعلق  القانون 
عرضه أمام لجنة القطاعات االجتماعية بمجلس 
االجتماعيني  الشركاء  على  عرضه  دون  النواب 

واملهنيني واألطر الصحية.
املــؤســســات  تغييب  املــكــتــب  نــفــس  وانــتــقــد 
اململكة،  دستور  عليها  ينص  التي  التشاركية 
بقطاع  املهنية  والنقابات  الهيئات  وخــاصــة 
الصحة، وكليات الطب والصيدلة ومعاهد تكوين 
الترابية  والجماعات  الصحة  وتقنيي  املمرضني 
املدني،  واملجتمع  املحلية  والسلطات  والجهات 
الجهوية  العمق  فــي  يمس  املــشــروع  باعتبار 

املتقدمة في إطار الامركزية اإلدارية.
واعتبر املكتب أن تمرير مشروع قانون إصاح 
وفي  املتسرعة  الطريقة  بهذه  الصحية  املنظومة 
الجائحة، فضا عن  ظرفية استثنائية بتداعيات 
املجال  فتح  الحكومية، ودون  الوالية  نهاية  قرب 
واملجتمع  واالقتصاديني  االجتماعيني  للشركاء 
نصوصه،  في  ــرأي  ال وإبــداء  ملناقشته  املدني، 
الترقيعية  املمارسات  نفس  اعتماد  إلى  يعيدنا 
إلى  وستؤدي  الشركاء،  بإجماع  تحظى  ال  التي 
وهدر  الصحية  للمنظومة  الجديدة  الهيكلة  فشل 

اإلمكانيات.
ألطباء  املستقلة  النقابة  استنكرت  بــدورهــا، 
الوظيفة  مشروع  تفاصيل  إخفاء  العام،  القطاع 
الصحية العمومية، مشددة على ضرورة اعتماد 
وصياغة  إعداد  مراحل  كل  في  تشاركية  مقاربة 
الدستور  لتنصيص  تنفيذا  القانون،  مشروع 
في  التشاركية  املــقــاربــة  تفعيل  على  املغربي 
للسياسات  والتقييم  والتنفيذ  والتفعيل  اإلعداد 

العمومية.
وحذرت النقابة من أي توجه لصياغة أو تنزيل 
تضمني  ضــرورة  على  مؤكدة  للمشروع،  أحــادي 
النظام األساسي للوظيفة الصحية العمومية لكل 
يتضمنها  التي  واملكتسبات  األساسية  الحقوق 
الحالي،  العمومية  للوظيفة  األساسي  النظام 
الحالية  املكتسبات  بحماية  أيــضــا  مطالبة 
الصحي  العرض  وتعزيز  الصحية،  للمنظومة 
كافية  بأعداد  الخصاص  سد  يخص  فيما  سواء 

وتوفير املعدات الطبية في كل مؤسسة.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

ربورتـاج
17 العدد: 1567 من 01 إلى 07 يوليوز 2021

اتهـام وزارة الصـحة بإعـداد قـانون سـري

شبح التعاقد يخيم على القطاع الصحي 
تعتزم الحكومة تمرير مشروع قانون جديد يحمل الرقم 
39.21، ينص على عدم تطبيق النظام األساسي العام 

للوظيفة العمومية على مهنيي الصحة، على غرار رجال 
القضاء والعسكريين وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية، 

حيث تقول الحكومة أن مشروع هذا القانون، يأتي 
لمواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية بالمغرب، 

وذلك من خالل تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع 
العام، لكنه مع ذلك، يطرح الكثير من عالمات االستفهام 

حول مضامينه؟
ويسعى مشروع القانون إلى تحسين العرض الصحي 

العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية، ويهدف 
إلى إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام 

إلى الفئات التي ال تخضع ألحكام الظهير الشريف رقم 
1.58.008، وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص 

بهم بموجب نص تشريعي، يحدد على الخصوص، االلتزامات 
المهنية لهذه الفئات والحقوق التي تستفيد منها.. 

فهل يحمل المشروع طموحات وانتظارات 
األطر الصحية والتمريضية، أم أن المشروع 

يسعى لفرض نظام التعاقد في القطاع 
الصحي بأسلوب آخر؟ وكيف ترى الهيئات 

المهنية هذا المشروع؟

الرباط. األسبوع

قررت الحكومة 
اعتماد نظام 

أساسي خاص 
بمهنيي الصحة، 

تزامنا مع مشروع 
تنزيل ورش الحماية 

االجتماعية، حيث 
أعدت هذا القانون 

رقم 39.21 لجعل 
األطر والعاملين 

بالصحة ال تطبق 
عليهم أحكام 

النظام األساسي 
للوظيفة 
العمومية

أيت الطالب
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كواليس جهوية
       

ما يجري  

ويدور

مجلس مقاطعة المدينة بين غياب النصاب القانوني وترحال الرئيس في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

لــلــمــجــلــس  األخــــــيــــــرة  الــــــــــــدورة  شهدت 
اجلــمــاعــي لــتــطــوان، واملــتــزامــنــة مــع اقــتــراب موعد 
االنتخابات، حتولها إلى حلبة مصارعة ومشاحنة 
واملعارضة،  األغلبية  بني  لفظية،  ومعارك  وتالسن 
البعض  لبعضهم  ثقيلة  اتهامات  تبادل  متبادلني 
تعانيه  مــا  مناقشة  عــوض  للقضاء،  الــلــجــوء  دون 
وإقــصــاء  تهميش  مــن  الشعبية  وأحــيــائــهــا  تــطــوان 
العمومية  ــارة  واإلنــ التحتية  البنية  غــيــاب  بسبب 
وغـــيـــرهـــا، حــيــث أن هــنــاك أحـــيـــاء ال زالــــت تــعــانــي 
تدخل  أي  دون  األخــيــرة  الفيضانات  مخلفات  من 
ــلـــس الـــــــذي يـــفـــضـــل اخلـــــــوض يف  مــــن طـــــرف املـــجـ
الصراعات احلزبية فقط، وهذا ما اعتبره العديد 
أجل  من  الطرفني،  بني  مسرحية  التطوانيني  من 
الضحك على الساكنة منذ زمن، دون التوصل إلى 

نتيجة تصب يف مصلحة املدينة وساكنتها. 

املغاربة  املهاجرين  جمعية  استنكرت 
التي تأسست سنة 2003 واملتواجد مقرها مبالقا 
مدريد  حكومة  مــنــدوبــة  تصريحات  اإلســبــانــيــة، 
املاضي،  األسبوع  ماتيوس،  سلفادورا  سبتة،  يف 
تقدمي  احملتلة، عدم  من ساكنة سبتة  حيث طلبت 
املساعدات أو إعطاء الطعام للمهاجرين املتجولني 
أبــواب  على  يــتــواجــدون  والــذيــن  املدينة،  بــشــوارع 

محالت »السوبر ماركت« واملطاعم وغيرها.
أن  على  اإلسبانية  املغربية  اجلمعية  وتــؤكــد 
اآلالف  بسبتة  يوجد  أنه  هي  احلقيقية  »املشكلة 
إمكانية  دون  الشوارع  يف  املشردين  املهاجرين  من 
يعيشون  وأنهم  لهم،  احلكومية  املساعدة  تقدمي 

فقط على مساعدة الساكنة من تغذية ومالبس«.

ــاء يف مــلــفــات  ــ ــرؤســ ــ ــعـــض الــ رغــم تـــــــورط بـ
التعمير ومنح رخص  الفساد، خصوصا يف مجال 
الــبــنــاء االنـــفـــراديـــة الــتــي تــشــوه جــمــاعــتــهــم بسبب 
كعدم  بها،  املعمول  للضوابط  الغير خاضع  البناء 
الــوكــالــة احلــضــريــة، وتــدخــل السلطة عبر  ــراك  إشـ
رؤســاء اجلماعات بجهة  دعــاوي قضائية ضد  رفع 
الــشــمــال، حــيــث قــضــت احملــكــمــة اإلداريـــــة ببطالن 
أثــار،  العديد مــن قــراراتــهــم، ومــا سينتج عنها مــن 
الـــذي تــؤكــد بعض األلــســنــة الــعــارفــة بــالــقــانــون، أن 
الــرخــص،  يــعــرض املستفيدين مــن تلك  قــد  األمــر 
إلـــى الـــهـــدم، )رغـــم ذلــــك(، يستعد هـــؤالء خلــوض 

غمار االنتخابات وكأن شيئا لم يقع. 

مراكش

الصيف،  فــصــل  ــول  دخـ وقــبــل  ــادة،  ــ ع
بتنظيف  للقيام  الجهات  جميع  تتحرك 
املدينة والسهر على تزيني شوارعها، حتى 
عليها  الوافدين  الشمال  عروس  تستقبل 
من الزوار املغاربة والسياح األجانب على 
حد سواء، غير أن مدينة البوغاز تحولت 
هذه األيام إلى مطارح لرمي النفايات في 
املنزلية  النفايات  ســواء  املناطق،  بعض 
في  ظــاهــر  هــو  كما  الــبــنــاء  مخلفات  أو 
الصورة من حي »كورزيانة« الذي تشتكي 
األماكن  وغياب  األزبال  تراكم  من  ساكنته 

والحاويات املخصصة لها.
تراجع  املواطنني،  من  العديد  ويسجل 
خدمات الشركتني الجديدتني املفوض لهما 
بتدبير قطاع النظافة، هذا التراجع بعضه 
لعمالها،  املستمرة  باإلضرابات  متعلق 

والبعض اآلخر متعلق بفشل الشركتني في 
وهذا  التحمالت،  دفتر  واحترام  مهامهما  تأدية 
كان له حيز كبير في أن يصبح تراكم األزبال في 

أحياء وشوارع مدينة طنجة، ظاهرة تهدد صحة 
وكذلك  األطفال،  وخصوصا  املواطنني،  وسالمة 
انتشار الحشرات والذباب جراء تراكم النفايات 

املعهود  واالرتفاع  الصيف  فصل  بداية  مع 
خطورة  من  يزيد  مما  الحرارة،  درجة  في 
الوضع وقد يسبب في كارثة بيئية، ناهيك 
عن انتشار روائح كريهة منبعثة من األزبال 

تزكم األنوف وتفسد راحة الساكنة.
ــد مـــن املـــواطـــنـــني، أن  ــدي ــع ويـــقـــول ال
على  تــتــوفــران  ال  املعنيتني  الــشــركــتــني 
أو  الــضــروريــة،  اللوجستيكية  املــعــدات 
دفتر  حسب  الكافية  الحاويات  توفير  في 
بينهما  املفوض  التدبير  وعقد  التحمالت 

وبني الجماعة الترابية لطنجة.
مسؤولية  املواطنني  من  العديد  ويحمل 
النظافة، لبلدية طنجة، بسبب إهمالها لهذا 
الساكنة  معاناة  في  يتسبب  الذي  القطاع 
الجميع،  ــال  بـ ــؤرق  ــ ت مشكلة  ــح  ــب وأص
باملدينة  السياحة  قطاع  على  سلبا  وتؤثر 
عليها  تجتمع  التي  النفايات  تراكم  بسبب 
ستصلح  فهل  الضالة..  والحيوانات  الحشرات 

السلطة املحلية ما أفسدته الجماعة ؟  

ــزاب  ــ ــة ألح ــواصــل ــت تــحــركــات م
وعلى  السليبة،  بسبتة  سياسية 
»كابالس«،  االشتراكي  حزب  رأسها 
علي،  محمد  املحامي  يرأسه  ــذي  ال
بعدما فشلت هذه األحزاب في إقحام 
القائمة  األزمة  في  األوروبي  االتحاد 
بني الرباط ومدريد بداية من املوقف 
املغربية،  الصحراء  ضد  اإلسباني 
الجبهة  زعيم  باستقبال  وانــتــهــاء 

االنفصالية.
ــزاب تــتــحــرك من  ــ ــي األحـ ــا ه وهـ
أوراقها من أجل  لتلعب أخير  جديد، 
السادس،  فيليبي  امللك  على  الضغط 
بــزيــارة ملــديــنــة سبتة  يــقــوم  حــتــى 
زعيم  قدم  إذ  القادم،  شتنبر   2 يوم 
الحكومة  يقود  الذي  املذكور،  الحزب 
بسبتة  املعارضة  ويتزعم  اإلسبانية 

أجل  من  ملتمس  بتقديم  ومليلية، 
إصدار دعوة رسمية للملك اإلسباني 
سبتة  ملدينة  رسمية  بزيارة  للقيام 
املشاركة  أجــل  مــن  وذلـــك  املحتلة، 
الذي  سبتة«  بـ»يوم  االحتفاالت  في 
يصادف 2 شتنبر 2021، وهو اليوم 
الذي تنازلت فيه البرتغال عن مدينة 

سبتة سنة 1415.
االشتراكي  الحزب  زعيم  ويدعي 
فقدت  سبتة  ساكنة  أن  الــعــمــالــي، 
الحكومية  املؤسسات  في  املصداقية 
اإلسبانية، بسبب فشلها في التعامل 
خصوصا  ــن،  ــاجــري ــه امل ــة  ــ أزم مــع 
املدينة  ــوا  دخــل ــذيــن  ال الــقــاصــريــن 
األمر  هذا  املاضي،  ماي  شهر  خالل 
املستويات  جميع  على  ضعفا  أظهر 
سواء  القطاعات،  من  العديد  وفــي 

طائلة  أمواال  تتلقى  التي  الحكومية 
الــذي  األمـــر  غيرها،  أو  مــدريــد  مــن 
املساعدة  يد  لتقديم  باملواطنني  دفع 
غياب  ظــل  فــي  املهاجرين،  ــواء  وإيـ
مما  سبتة،  حكومة  لدى  املسؤولية 
خلق سخطا وقلقا لدى ساكنة سبتة 
املحتلة، وبالتالي، يمكن لألحزاب أن 
تفقد مصداقيتها، ولهذا فهي تسابق 
املواطنني  ثقة  كسب  أجل  من  الزمن 
املدينة  لــزيــارة  امللك  استدعاء  عبر 

املحتلة، ومن أجل الحفاظ على أمنها 
وضمان طمأنينة سكانها.

وقد قام امللك اإلسباني خالل األيام 
املناطق  لجميع  بــزيــارات  املاضية، 
الترحم على  الحكم، من أجل  الذاتية 
ضحايا »كوفيد 19«، ودعم سكان هذه 
املناطق باستثناء سبتة ومليلية، مما 
يدل على أن فيليبي السادس يتجنب 
امللف  هذا  في  املغرب  مع  املواجهة 

املتعلق باملدن املتنازع عليها.

سياسيون يضغطون على الملكية 
في إسبانيا لزيارة مدينة سبتة

عزيز الفاطمي
 

  

يفشل  التوالي،  على  الثالثة  للمرة 
بمراكش،  املــديــنــة  مقاطعة  مجلس 
عقد  في  بنسليمان،  يونس  برئاسة 
هذا  عمر  من  األخيرة  العادية  الدورة 
والدتــه،  منذ  للجدل  املثير  املجلس 
خالفا ملا صرح به الرئيس، أن الدورة 
املقبلة ستنعقد بمن حضر، مما خلف 
الباب  وفــتــح  مــتــفــاوتــة،  فعل  ردود 
التصريح  لهذا  القانونية  للقراءات 
املقرر  مــن  كــان  إذ  قانونيته؟  ــدى  وم
نقطة  ــع  ــ أرب املــجــلــس  يـــتـــدارس  أن 
 )1 ــدورة:  ال أعمال  جــدول  في  مدرجة 
من  املتبقية  االعتمادات  برمجة  إعادة 
مراكش  ملقاطعة  اإلجمالي  املخصص 
اطالع   )2  .2020 سنة  برسم  املدينة 
املنصة  دور  على  املقاطعة  مجلس 
املساطر  وتسريع  تطوير  في  الرقمية 
البناء  بــرخــص  املتعلقة  ــة  ــ اإلداريـ
اإلصـــالح.  ورخـــص  السكن  ورخـــص 
تقدم  على  املقاطعة  مجلس  اطالع   )3

الفنا في  تهيئة ساحة جامع  دراسات 
العتيقة،  املدينة  تثمني  برنامج  إطار 
إلى  املوضوع  في  توصية  ــداء  إب مع 
اطالع  واألخيرة،   )4 املشرفة.  الجهة 
التي  املشاريع  على  املقاطعة  مجلس 
املقاطعة  بــتــراب  اإلنــجــاز  إطـــار  فــي 
إطار  في   ،2022-2020 الفترة  برسم 
حيث  العتيقة،  املدينة  تثمني  برنامج 
جدول  في  املدرجة  النقطة  هذه  بقيت 

إلى  معلقة  الــعــاديــة  الـــدورة  أعــمــال 
النصاب  فيه  يتحقق  قد  الحق،  تاريخ 
عدم  بسبب  أخــرى،  مــرة  التأجيل  أو 
اكتمال النصاب القانوني، وشهد يوم 
الدورة تحركات غير عادية واتصاالت 
مكثفة هنا وهناك.. ليتضح جليا قرار 
مجموعة  طــرف  من  الـــدورة  مقاطعة 
وعددهم  الحاضرين  املستشارين  من 
 6 منهم  مستشارا،   39 أصــل  من   18

ورقــة  على  بالتوقيع  قــامــوا  أعــضــاء 
وجهة  إلى  القاعة  وغــادروا  الحضور 
أخرى.. فيما فضل بعض املستشارين، 
رغم  املقاطعة  بناية  خــارج  التجمع 
طرف  من  املبذولة  الحميدة  املساعي 

بعض موظفي املقاطعة دون جدوى.
يفاجئ  لم  الــذي  املوقف  هذا  وبعد 
بني  املراكشي،  املحلي  الشأن  متتبعي 
النصاب  اكتمال  عــدم  أن  يعتبر  مــن 
تصفية  إلــى  يرجع  للدورة  القانوني 
رسائل  وتوجيه  القديمة  الحسابات  
املقاطعة  مجلس  لرئيس  مشفرة  غير 
بمسؤولياته  يستقوي  كـــان  ــذي  الـ
األول  النائب  برملاني،  )نائب  املتعددة 
مقاطعة  ــس  ــي ورئ مـــراكـــش،  لــعــمــدة 
األدوار  يحتكر  جعله  مما  املــديــنــة( 
هذا  يرجع  آخر  رأي  وبني  البطولية، 
متشنجة  الجد  ــواء  األج إلــى  الوضع 
للرئيس  الوالئية  املسيرة  رافقت  التي 
ــه مـــن طـــرف مــعــارضــيــه   ــام ــه مـــع ات
حاجته  دون  ــة  ــرادي ــف االن ــه  ــرارات ــق ب
مما  املقاطعة،  مجلس  ألغلبية  للرجوع 
أحدث هوة عميقة بني الرئاسة وأغلب 
أنفسهم  يعتبرون  الذين  املستشارين 
دور  يلعبوا  أن  رافــضــني  مهمشني 

»كومبارس«، والدليل على ذلك، مقاطع 
منصات  عــبــر  مــتــداولــة  فــيــديــوهــات 
التواصل االجتماعي، لبعض األصوات 
هذا  )بعد  املجلس،  داخــل  املعارضة 
مقاطعة  ــب  ــرائ غ ــن  م فـــإن  املــوقــف( 
املنصرم،  يونيو  لشهر  العادية  الدورة 
أن سبعة مستشارين من حزب العدالة 
والتنمية، إخوان الرئيس في السابق، 
بمن فيهم نائبان لرئيس املقاطعة، هم 
للدورة،  املقاطعة  ضمن الئحة األسماء 
حيث ذهب بعض املحللني إلى التعليق 
بأنه  األمـــس«  ــوان  ــ »إخ مــوقــف  على 
الرئيس  خرجات  إلى  باألساس  يعود 
لحزبه  الالذعة  وانتقاداته  اإلعالمية 
هو  وكما  والتنمية،  العدالة  السابق 
يونس  التحق  فقد  رسميا،  عنه  معلن 
املدينة،  مقاطعة  رئيس  بنسليمان، 
لــألحــرار،  الــوطــنــي  التجمع  بــحــزب 
حالة  فــي  املراكشي  الــشــارع  ويبقى 
التالي:  السؤال  عن  اإلجابة  انتظار 
هل سيحقق هذا الرجل ما تم تحقيقه 
من  سبق  مــا  فــي  مبهرة  نتائج  مــن 
أنها نهاية لطموحاته  أم  استحقاقات، 
املهتمني  بــعــض  حــســب  الــســيــاســيــة 

بالشأن املحلي املراكشي ؟

بنسليمان

تراجع مستوى النظافة   داخل أحياء طنجة



األسبوع

   

حزب  ريشتر(  سلم  )على  قوي  زلــزال  ضرب 
خالل  بنور،  سيدي  بإقليم  واملعاصرة  األصالة 
األسبوع املنصرم، تمخض عنه تقديم مجموعة 
يسيرون  كانوا  الجماعيني،  املستشارين  من 
ويتوفرون  الترابية  الجماعية  املجالس  بعض 
توجيهها  تم  جماعية  استقالة  األغلبية،  على 
العام  األمــني  وهبي،  اللطيف  عبد  إلى  كتابيا 
التي  الحقيقية  األسباب  توضيح  دون  للحزب 

كانت وراء هذه االستقاالت.
في  الــقــوي  ــزال  ــزل ال هــذا  تجليات  وظــهــرت 
الزمامرة  لدائرة  التابعة  الترابية  الجماعات 
مجالس  تسيرها  كانت  والتي  خاصة،  بصفة 
جماعة  سيما  ال  »الـــجـــرار«،  لــحــزب  تــابــعــة 
أوالد  وجماعة  الزمامرة،  وجماعة  الغنادرة، 

وجماعة  الغربية،  وجماعة  سبيطة، 
تلتحق  أن  انتظار  في  الوليدية، 
بهؤالء  أخرى  جماعية  مجالس 
وهبي،  حــزب  على  املتمردين 
قدم  األخير  هــذا  أن  العلم  مع 
برملانيني اثنني وهما بوشعيب 

مخداد،  الغني  وعبد  عمار 
مقاعد  أربعة  مجموع  من 
لهذا  مخصصة  برملانية 
اإلقليم، في حني يقتسم 
كل  اآلخرين  املقعدين 
الخلفي  مصطفى  من 

العدالة  حــزب  عــن 
وعبد  والتنمية، 

القادر قنديل عن 
التجمع  حــزب 

الوطني لألحرار.
الجماعية  االستقاالت  هــذه  فــإن  وبالتالي، 
حــزب  نــحــو  جــمــاعــي  ــروب  هـ قــريــبــا  سيليها 
االســـتـــقـــالل، بــحــيــث ســيــتــرشــح هــــؤالء في 
بشعار  الــقــادمــة  االنتخابية  االســتــحــقــاقــات 
»امليزان«، بحيث تم وضع خطة مدروسة للقيام 
وتنظيم  األصالة،  حزب  من  جماعية  باستقاالت 
اتحاد  لتكوين  االستقالل،  نحو  جماعي  هروب 
قوي يضم املستشارين الجماعيني االستقالليني، 
االنتخابات  في  واليابس  األخضر  بهدف حصد 

القادمة.
عدد  حفيظة  القوي  االستنفار  هذا  أثار  وقد 
السياسي  والعمل  املحلي  للشأن  املتتبعني  من 
يتساءلون  ما جعلهم  وهو  بنور،  بإقليم سيدي 
عن أسباب هذا التمرد، مع العلم أن حصيلة حزب 
األصالة واملعاصرة كانت متميزة في االنتخابات 
بمقعدين  ظفره  خالل  من  األخيرة،  البرملانية 
هذا  وهــل  مقاعد،  أربــعــة  أصــل  مــن  برملانيني 
االستقاالت  هذه  لتقديم  مناسب  الزمني  الوقت 
في الوقت التي يفصلنا حوالي شهر ونصف عن 
ونصف  وشهرين  املهنية،  الغرف  انتخابات 
والجهوية  الجماعية  االنتخابات  عــن 
 20 ــادة  امل وأن  خصوصا  والبرملانية، 
املغربية  السياسية  األحزاب  قانون  من 
تقول: »ال يمكن لعضو في أحد مجلسي 
الجماعات  مجالس  في  أو  البرملان، 
املهنية،  الغرف  في  أو  الترابية، 
ــاء  ــم ــت ــن االن الــتــخــلــي عـ
لــلــحــزب الــســيــاســي 
باسمه  ترشح  الــذي 
تحت  لالنتخابات، 
ــة تــجــريــده  ــل طــائ
ــه  ــت مــــن عــضــوي
ــي املــجــالــس  ــ ف
الــــغــــرف  أو 

املذكورة«.
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كواليس جهوية

الــتــلــقــيــح بــحــي الــكــويــرة  مــركــز  يعيش 
ــأكـــاديـــر، عــلــى إيـــقـــاع احــتــجــاجــات عـــارمـــة يف  بـ
على  التلقيح،  عملية  من  املستفيدين  أوســاط 
ــاوزات«  ــ خــلــفــيــة تــســجــيــل مـــا ســمــاه هــــؤالء »جتــ
أو  األولـــى  اجلــرعــة  مــن  املستفيدين  انتقاء  يف 
لـــ»كــورونــا«، ويشهد  املــضــاد  الــلــقــاح  الثانية مــن 
ــا واكــتــظــاظــا شــديــديــن بسبب  ــامــ املـــركـــز ازدحــ
أدى  الـــذي  ــر  األمـ للمرتفقني،  الكثيف  الــعــدد 
ــى إثــــارة غــضــب املــواطــنــني املــســتــفــيــديــن من  إلـ
لالحتجاج  يلجؤون  وجعلهم  التلقيح،  عملية 
ــارات مـــنـــددة بــالــســلــوكــيــات املــســجــلــة  ــعـ ورفــــع شـ
ــز، وطـــالـــب احملـــتـــجـــون الــســلــطــات  ــركــ بـــــذات املــ
األوضــاع  معاينة  أجــل  من  بالتدخل  الصحية، 
ــور، والــقــطــع  ــذكــ يف مـــركـــز الــتــلــقــيــح بـــاحلـــي املــ
مــع مــا يــشــهــده مــن ممـــارســـات تــســيء للحملة 
ــذا لـــأهـــداف املــســطــرة  الــوطــنــيــة لــلــتــلــقــيــح، وكــ
عدد  أكبر  تلقيح  يف  أســاســا  تتمثل  والــتــي  لها، 
من املواطنني اعتمادا على مبدأ املساواة بحس 

وطني مسؤول.

استغرب العديد من املواطنني بإنزكان، 
بها  املتوصل  التلقيح  لوائح  يف  إدراجهم  لعدم 
لدى السلطات احمللية، وشكك الكثير منهم يف 
تلقيهم  بعد  خصوصا  اللوائح،  هذه  مصداقية 
إلى  تدعوهم   ،1717 الرقم  من  نصية  رسائل 
زيارة مركز التلقيح املشار إليه يف الرسالة من 
أجل أخذ اجلرعة األولى، ليفاجئوا باملسؤولني 
غير  أســمــاءهــم  أن  يخبرونهم  العملية  عــن 
االنتظار  وأن عليهم  التلقيح،  لوائح  مدرجة يف 
مزيدا من الوقت إلى حني إدراجها يف القوائم 
تلقوا  أنهم  منهم  العديد  ويقول  بها،  املتوصل 
يونيو  بداية شهر  منذ   1717 الرقم  من  رسائل 

اجلاري، وأنهم والزالوا ينتظرون.. 

ــراء الـــفـــيـــالت والــشــقــق  ــ يــعــرف قـــطـــاع كـ
املفروشة بأكادير عاصمة سوس، فوضى عارمة 
ومــشــاكــل ال حــصــر لــهــا، نتيجة الــعــشــوائــيــة يف 
السائح  حتديد األثمان، وغياب حماية حقوق 
والسمسرة  املــضــاربــات  واســتــفــحــال  املستهلك، 
غير القانونية، واستغالل ارتفاع الطلب للرفع 
ــان الــتــي تــصــل إلــــى أرقـــــام خــيــالــيــة،  ــمـ مـــن األثـ
وسط إكراهات غياب املراقبة، والتهرب من أداء 
الضرائب ومستحقات الدولة، ووقوف اللوبيات 
املستفيدة يف وجه كل محاولة لتنظيم وهيكلة 
القطاع، وقال أحد املتتبعني للشأن احمللي، أن 
ما قامت به مصالح وزارة الداخلية من اقتراح 
ــرح املــلــف  ــ ــر حتـــمـــالت تــنــظــم املــــجــــال، وطـ ــاتـ دفـ
اجلماعية،  املجالس  بـــدورات  كنقطة  ــه  إلدراجـ
واملــســتــثــمــر يف  للمستهلك  كــثــيــرة  مــنــافــع  فــيــه 
تتم حماية  الدولة، حيث  وكــذا خزينة  املجال، 
املــســتــهــلــك مـــن االســتــغــالل وأداء أثــمــنــة كـــراء 
يف الــســوق الــســوداء، دون احلــصــول على عقود 

قانونية وال فواتير تضمن األداء.

بكرم  اجلميلة  املــديــنــة  إنــزكــان،  تعيش 
أهــلــهــا وضــيــافــتــهــم، أقـــصـــى درجـــــات اإلقـــصـــاء 
والتهميش بشكل خلف معاناة يومية للسكان، 
الذين وضعوا ثقتهم يف أشخاص لكي يدافعوا 
أقل  اآلن،  ما حتقق حلد  لكن  عن مصاحلهم، 
بكثير من طموحات اإلنزاكانيني الذين أغرقوا 
يف  القليل  إال  منها  يتحقق  لــم  التي  بــالــوعــود 
الـــذي تــقــوم فــيــه الــســلــطــات اإلقليمية  الــوقــت 
الــشــيء على  مبــجــهــودات جــبــارة حفاظا بعض 
السكان  بعض  فــإن  العبوس،  املدينة  وجــه  مــاء 
أولئك  طــرف  مــن  تقصير  بأنه  األمــر  يفسرون 
الذين يوزعون الوعود والعهود خالل حمالتهم 

االنتخابية؟

الـــرأي  ومــعــهــم  الــشــأن احملــلــي  متتبعو 
العام بتراب عمالة اشتوكة أيت باها، يتحسرون 
العامل السابق، امغوز، بعد أن أصبح  أيام  عن 
الوضع باملنطقة ال يزداد إال سوءا، بعدما بات 
التهميش والالمباالة هي حظ الساكنة، وذلك 
اتخاذ  املنتخبة يف  الهيئات  بسبب عدم إشراك 

القرارات وتدبير الشأن احمللي.
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قدماء العسكريين يحتجون بسبب األوضاع االجتماعية 

الزمامرة زلزال يضرب حزب »الجرار« 
بإقليم سيدي بنور  النقل السري بفاس 

يثير غضب الساكنة 

األسبوع
 

  

آفة  بفاس  السري  النقل  ظاهرة  أصبحت 
بسبب  املواطنني،  على  خطرا  تشكل  عويصة 
وعــدم  املــفــرطــة  للسرعة  »الــخــطــافــة«  لــجــوء 

احترامهم للراجلني ولعالمات التشوير.
مع  مــثــال،  املــســيــرة  حــي  ساكنة  وتــعــانــي 
انتشار أصحاب النقل السري، الذين يهددون 
السرعة  بسبب  ــال  واألطــف املــواطــنــني  حياة 
أجل  من  مركباتهم  بها  يقودون  التي  املفرطة 
وجهاتهم،  إلى  ممكن  وقت  أقل  في  الوصول 
السري  النقل  سيارات  سائقي  أن  العلم  مع 
وأمام  النهار  واضحة  في  يشتغلون  أصبحوا 
األمــن،  ــال  رج وبعض  السلطة  أعـــوان  أعــني 
ومنهم من بسطوا هيمنتهم على ساحة فارغة 
الركاب، حيث  كمحطة الستقطاب  الحي  وسط 
يشتغلون في ظروف تشكل خطرا على الساكنة 

وال يحترمون شروط السالمة والوقاية.
فإن  الــحــي،  ساكنة  مــن  مــصــادر  وحــســب 
التي  الظاهرة  هــذه  عن  تتغاضى  السلطات 
وتفتح  املواطنني،  حياة  على  خطرا  تشكل 
للعمل  والغرباء  املنحرفني  بعض  أمام  املجال 
بنقل  لهم  يسمح  حيث  الــســري،  النقل  فــي 
التي  العمومي  النقل  أزمة  ظل  في  املواطنني 

تعاني منها املدينة.
سيارات  سائقي  شكايات  مــن  وبالرغم 
حول  والصغير  الكبير  الحجم  من  األجــرة 
ظاهرة النقل السري في أحياء فاس، إال أن 
الجهات املسؤولة لم تتحرك للحد من نشاط 
في  يتحكمون  أصبحوا  الذين  »الخطافة« 
وال  حسيب  بدون  الشعبية  األحياء  شوارع 

رقيب.

فاس

األسبوع
 

  

خرج عشرات قدماء العسكريني 
مــالل  ببني  ــل،  ــ األرامـ ــنــســاء  وال
املندوبية  مقر  أمــام  لالحتجاج 
الثاني  الحسن  ملؤسسة  الجهوية 
واملحاربني،  العسكريني  لقدماء 
االجتماعية  ــاع  ــاألوض ب تــنــديــدا 

املزرية التي تعيشها أسرهم.
ــب املــحــتــجــون الــجــهــات  ــال وط
بالعمل  املؤسسة،  في  املسؤولة 
واالهتمام  أوضاعهم  على تحسني 
املتعلقة  القوانني  ومراجعة  بهم، 
قصد  العسكرية  املعاشات  بنظام 
التي تظل هزيلة  رواتبهم  تحسني 

مقارنة مع عدة قطاعات أخرى.
وردد قدماء العسكريني شعارات 

امللكي  بالتدخل  تطالب  ــداءات  ون
ــروف  ــني ظـ ــس ــح ــم وت ــه ــاف ــص إلن
خدمات  قــدمــوا  بعدما  عيشهم، 
كبيرة للوطن، جعل بعضهم يعاني 
وأوضــاع  مستديمة  عــاهــات  مــن 

صحية صعبة.
بتوفير  الــفــئــة  هـــذه  وتــطــالــب 
والتعويضات  الصحية  التغطية 
والعجز،  املــرض  عــن  األســاســيــة 
ــة  ــن مــعــاشــات ورعــاي والـــرفـــع م
العاهات  وذوي  الحرب،  معطوبي 
واالهتمام  واألرامــل،  املستديمة، 
ــني مـــن أبــنــاء  ــاق ــع بــوضــعــيــة امل

العسكريني القدامى.
الشهداء  ــل  أرامـ جــل  وتعيش 
من  منهن  مدقعا،  فقرا  العسكريني 
تعاني أوضاعا صحية صعبة في 
مادي،  تعويض  أو  دعم  أي  غياب 
معاش  على  بالحصول  ويطالنب 
تعويضات  ومنحهن  ــن  أزواجــه
فئة  وأن  خــاصــة  أبــنــائــهــن،  عــن 

تعويضات  يتقاضني  منهن  كبيرة 
غير  وهي  درهم،  األلف  تتجاوز  ال 

املنزل  كــراء  سومة  لتلبية  كافية 
ومتطلبات الحياة اليومية.

األسبوع 
 

  

ــســوق األســبــوعــي أربــعــاء  ــجــزرة ال تــوجــد م
اإلهمال  بسبب  مزرية،  وضعية  في  اعتاب  أيــت 
والتقصير، بسبب غياب املراقبة من قبل املسؤولني 

على الشأن املحلي بهذه الجماعة الترابية.

عامل  إلى  رسالة  جماعي،  مستشار  ووجه 
البيطرية،  املراقبة  »غياب  فيها  يؤكد  اإلقليم، 
مما يترك املجال مفتوحا أمام الجزارين للقيام 
حيث  املواطنني«،  بصحة  تضر  قد  بخروقات 
وتفتقد  كارثية  وضعية  في  توجد  املجزرة  أن 

لشروط النظافة والسالمة الصحية.
استطالعية  لجنة  بتعيني  املستشار  وطالب 
لــزيــارة املــجــزرة والــوقــوف على االخــتــالالت 
العامة،  الصحة  تمس  والتي  فيها،  املوجودة 

شروط  وتوفير  وضعيتها  تسوية  إلى  داعيا 
توصيات  وفــق  مالئمة  ــروف  ظـ فــي  العمل 
واملنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  املكتب 

الغذائية.
ويحمل القانون التنظيمي رقم 113-14 املتعلق 
واملكتب  املجلس  رئيس  الترابية،  بالجماعات 
الصحية  الرقابة  مهمة  الجماعي،  الصحي 
والنظافة وحماية البيئة، واختصاصات واسعة 

داخل تراب الجماعة.

مجـزرة سـوق األربعـاء في وضـعية مـزريةأزيالل

وهبي



20

كواليس جهوية

احتجاج ساكنة أيت 
ملول بسبب مصانع 

ملوثة للبيئة 

األسبوع

   

بمدينة  »أركانة«  حي  ساكنة  خرجت   
لالحتجاج  املاضي،  األسبوع  ملول،  أيت 
اإلسفلت  إلنتاج  ملعامل  الترخيص  على 

وإنتاج أسمدة األسماك.
التام  رفضهم  عــن  املحتجون  وعــبــر 
البيئة وتسبب  التي تلوث  لهذه املصانع، 
تحترم  وال  لــلــســكــان،  صحية  أضــــرارا 

البيئية. املعايير 
من  استيائه  عــن  السكان  أحــد  وعبر 
والعمالة  الجماعة  مــســؤولــي  تجاهل 
خطر  يتهددها  التي  الساكنة،  ملطالب 
صحي حقيقي، نتيجة عدم احترام بعض 
ملعايير  الصناعي  الــحــي  فــي  املــصــانــع 
البيئة والسالمة، مضيفا أن أصحاب هذه 
تمارس  تراخيص  على  حصلوا  املعامل 

أنشطة صناعية تلوث الهواء.
)أركــانــة،  أحياء  عــدة  ساكنة  وتعيش 
وتينمل...(،  الــعــربــي،  املــغــرب  توهمو، 
الكريهة  الروائح  بسبب  حقيقية،  معاناة 
يوم،  كل  املصانع  تنتجها  التي  الغازية 
وباألخص املصنع املنتج ألسمدة األسماك.

أسلوب  إلى  اللجوء  الساكنة  وقــررت 
األبواب  جميع  طرقت  بعدما  االحتجاج، 
مراسالت  عدة  توجيه  ورغم  القانونية، 
املعنية،  للجهات  املوضوع  في  وعرائض 
قبل  من  استجابة  أي  تتلق  لم  أنها  إال 
املحلي  الــشــأن  تدبير  عــن  املــســؤولــن 
بمدينة أيت ملول، خاصة املجلس البلدي 

ووزارة البيئة.

العدد: 1567 من 01 إلى 07 يوليوز 2021

أيت ملول  سطات 

مجلس زينب العدوي يفتحص جامعة الحسن األول بسطات

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

حرب البالغات تندلع بين حزبي العدالة والتنمية واالستقالل 
والتنمية  الــعــدالــة  فــريــق  حمل 
بمجلس جماعة وجدة، مسؤولية ما 
األغلبية  إلى  الجماعة  إليه  وصلت 
االنسجام  غياب  بسبب  املسيرة، 
منذ  بينها  فيما  التوافق  وانعدام 
تشكيل املجلس الجماعي في دورته 
األولى سنة 2015، وإلى غاية دورته 
األخيرة املنعقدة شهر يونيو 2021.
ــن فريق  ــيــان صـــادر ع ب ووفـــق 
جماعة  والتنمية بمجلس  العدالة 
دأب  »املصباح«  حــزب  فــإن  وجــدة، 
 –2015 االنــتــدابــيــة  الفترة  طيلة 
كبيرة  جــهــود  ــذل  بـ عــلــى   ،2021
مصالح  عن  الدفاع  في  ومسؤولة 
ــع من  ــراف ــت ســاكــنــة الــجــمــاعــة وال
»شارك  الحزب  أن  مضيفا  أجلها، 
القضايا  على  ــداول  ــت ال فــي  بــقــوة 
في  سواء  املجلس،  على  املعروضة 
الـــدورات  فــي  أو  الــدائــمــة  اللجان 

موقعه  من  واالستثنائية  العادية 
كمعارضة«.

التراجع  إلى  ذاته  البيان  وأشار 
الجماعية،  املرافق  ملداخيل  املهول 
عن  البحث  وعــدم  اإلهــمــال  نتيجة 
وخاصة  لتنميتها،  جـــادة  حــلــول 
للخضر  الجملة  ســـوق  مــداخــيــل 
وسوق  الطرقية  واملحطة  والفواكه 
ــة إلـــى انــعــدام  ــاإلضــاف الــســمــك، ب
الفوائض املالية السنوية الحقيقية، 
املشاريع  على  سلبا  انعكس  مما 

بالجماعة. التنموية 
هجومه  »البيجيدي«  ــل  وواصـ
وجدة،  جماعة  مجلس  رئيس  على 
البنية  ــردي  ت مسؤولية  بتحميله 
تسييره  وســوء  للمدينة  التحتية 
الدفاع  وعدم  العمومي  النقل  ملرفق 
مواجهة  في  الجماعة  مصالح  عن 
ــردي خــدمــات الــشــركــة املــفــوض  تـ

في  تسبب  مما  القطاع،  تدبير  لها 
جانب  إلى  للساكنة،  يومية  معاناة 
عدم  نتيجة  تنموية  رؤيـــة  غــيــاب 
إنجاز برنامج عمل الجماعة، حسب 

ذات البيان.
احــجــيــرة  ــر  ــم ع رد  ــه،  ــت جــه ــن  مـ
على  وجـــدة،  جماعة  مجلس  رئيس 
أصحابه  معتبرا  »البيجيدي«،  بيان 
ازداوجــيــة  و»ذوو  بـ»املتناقضن« 
غياب  انــتــقــدوا  حيث  املعايير،  فــي 
األغلبية  مــكــونــات  ــع  م ــســجــام  االن
انعدام  متناسن  للمجلس،  املسيرة 
يقودها  التي  الحكومة  في  االنسجام 
العام  وأمينه  والتنمية  العدالة  حزب 
سعد الدين العثماني، بل وحتى داخل 
حزبهم وفريقهم في املجلس البلدي«.

ــاعـــه عن  ــرة دفـ وواصـــــل حــجــي
يترأسه،  الـــذي  املجلس  مــكــونــات 
مستشاري  بيان  أن  إلى  باإلشارة 

انتخابية  »حملة  هو  »املصباح«، 
سياسية  ومزايدات  ألوانها،  سابقة 
االنتقادات  أن  مضيفا  رخيصة«، 
العدالة  فريق  بيان  بها  جاء  التي 
والتنمية، هي انتقادات تنطبق على 
جميع املجالس الترابية التي تعيش 
بما  واإلشكاليات،  اإلكراهات  نفس 
الحزب  نفس  فيها مجالس يسيرها 

بأغلبية مطلقة.
باألساس  راجع  ذلك  أن  وأوضح 
للمجلس،  مــيــزانــيــة  ــاب  ــي غ ــى  إلـ
الدعم  »غياب  سماه  ما  إلــى  وكــذا 
حيث  والجهة،  للمدينة  الحكومي 
أنه منذ قدوم حكومة البيجيدي، لم 
نتحصل على دعم مثلما كان الحال 
لها،  السابقة  الحكومات  في  عليه 
وهو ما أدى إلى تراجع في البنيات 
املهيكلة  الكبرى  التحتية واملشاريع 

باملدينة«.

األولى  الرتبة  الشرق  احتلت جهة 
على  مــتــقــدمــة  الــبــطــالــة  نسبة  ــي  ف
برسم  سجلت  حيث  الجهات،  باقي 
على  بطالة  معدل  أعلى   2020 سنة 
 ،%  20.7 الوطني بحوالي  املستوى 

مقابل 11.9 % كمعدل وطني.
مديرية  أنجزتها  ــة  دراسـ ووفـــق 
بوزارة  املالية  والتوقعات  الدراسات 
اإلدارة،  وإصــالح  واملالية  االقتصاد 
فإن جهة الشرق تتميز بوجود نسبة 
املهيكلة  غير  العاملة  اليد  من  كبيرة 
في العمل غير الفالحي على املستوى 

مستوى  سجلت  حــيــث  ــجــهــوي،  ال
مقارنة  البطالة  معدل  فــي  مرتفعا 

باملستوى الوطني.
أكبر  أن  ــى  إل ــدراســة  ال وأشـــارت 
في  سجلت  التي  تلك  هي  خــســارة، 
الجهة الشرقية للمملكة، والتي فقدت 
عدد  في  املضافة  قيمتها  من   %  9.8
أن  مضيفة  الرئيسية،  القطاعات  من 
والصيد  والغابات  الفالحة  »قطاع 
 2.2 خسر  الــشــرق،  بجهة  البحري 
نقطة مائوية، أي ما يناهز 1.18 مليار 
مليار   1.08 بـ  النقل  قطاع  ثم  درهم، 

درهم،  مليون   644 بـ  والتجارة  درهم، 
والفنادق واملطاعم بـ 497 مليون درهم، 
املقدمة  والخدمات  والــكــراء  والعقار 

إضافة  درهم،  مليون   491 بـ  للشركات 
واملعدنية  امليكانيكية  الصناعات  إلى 

والكهربائية بـ 350 مليون درهم.

حزب »الوردة« 
يجلب مائة عضو 

من حزب االستقالل 
دفعة واحدة 

ــحــاد  ــزب االت اســتــقــطــب حـ
الشعبية  للقوات  االشتراكي 
ــضــو من  ــدة، مـــائـــة ع ــوجــ ــ ب
وضمهم  االستقاللية  الشبيبة 
استغل  أن  بــعــد  صــفــه،  إلــى 
صــراعــهــم املــبــاشــر مــع عمر 
الجهوي  املنسق  احــجــيــرة، 
ــزان«، لــيــقــرروا  ــيـ لــحــزب »املـ
األخير،  هــذا  سفينة  مــغــادرة 

متجهن إلى حزب »الوردة«.
عنه  ــت  ــحــدث ت ــا  مـ ــق  ــ  ووفـ
حزب  فــإن  إعالمية،  مــصــادر 
أعينه  نصب  وضع  ــوردة«  »ال
واستغل  »املــيــزان«،  شبيبة 
ــركــة األمــن  ــب ــزار ال ــ ــدوم ن ــ ق
الجهة  إلى  لالستقالل،  العام 
النزاع  فتيل  ليشعل  الشرقية، 
فــيــمــا بــيــنــهــم، ويــســعــى من 
حزب  فرملة  إلــى  ــك،  ذل خــالل 
االستحقاقات  في  االستقالل 
أجل  مــن  املقبلة  االنتخابية 
وأخذ  احجيرة  بعمر  اإلطاحة 

مكانه، حسب املصادر ذاتها.
الشبيبة  أن  بالذكر،  وجدير 
أعلنت  قد  بوجدة  االستقاللية 
ــت ســابــق، عــن تقديم  فــي وق
وذلك  الحزب،  من  استقالتها 
وصفته  مــا  على  احتجاجا 
بـــ»إقــصــائــهــا وإبــعــادهــا عن 

املشاركة السياسية«.

نورالدين هراوي

   

مصادر  مــن  »األســبــوع«  علمت 
مطلعة، أن فريقا من قضاة املجلس 
مؤخرا  شــرع  للحسابات،  األعلى 
في افتحاص جامعة الحسن األول 
الــذي  االفــتــحــاص،  هــذا  بسطات، 
في  إليه  تطرقت  أن  للجريدة  سبق 
عدد سابق تحت عنوان »تجاوزات 
األول  الحسن  جامعة  في  بالجملة 

بسطات«.
وحسب نفس املصادر، فإن عملية 
االفتحاص والتدقيق ستشمل عددا 
موضوع  كانت  التي  امللفات  من 
اإلداري  املستوى  تهم  شكايات 
ملف  أبرزها  والقانوني،  واملالي 

املتكررة  والسفريات  الــشــراكــات 
للخارج على حساب البحث العلمي، 
وكذا ملف األموال املتحصل عليها 

املستمر  التكوين  ــات  واجــب مــن 
ــرق صــرفــهــا، وخــاصــة خــالل  وطـ
للجامعة،  السابقة  الرئاسة  فترة 

عالوة على مجموعة من الصفقات 
وشركات  الجامعة  بن  التعاقدية 
األغــراض،  هــذه  أجــل  من  أنشئت 
املستمر  التكوين  صفقة  وغــرض 
بالخصوص والتي كان يدفع فيها 
الفرد الواحد حوالي 50.300 درهم 
املاستر،  على  الحصول  أجــل  من 
املوظف  أو  املستخدم  بها  ويترقى 
في شركته أو وظيفته، وهي رسوم 
لها، تضيف  قانوني  ال سند  أصال 

نفس املصادر.
وتجدر اإلشارة إلى أن الجامعة 
األعلى  للمجلس  سبق  املــذكــورة 
للحسابات في عهد رئيسه السابق، 
حقها  في  أصدر  أن  جطو،  إدريس 
تقريرا سنة 2018، ورصد مجموعة 
ــة  إداري وفضائح  االخــتــالالت  مــن 
املسالك  بفتح  يتعلق  فيما  ومالية، 

الخاصة بالتكوين املستمر.

الجديدة

الجهة الشرقية تحتل الرتبة األولى في البطالة 

توقيف عصابة متخصصة في تهريب المخدرات

األسبوع

   

بمدينة  اإلقليمية  األمنية  املصالح  قامت 
عناصر  وفرتها  معلومات  على  بناء  الجديدة، 
»الديستي«، بإيقاف ثالثة أشخاص معهم سيدة 
لالشتباه  سنة،  و34   26 بن  أعمارهم  تتراوح 
ــرويــج املــخــدرات  فــي تــورطــهــم فــي حــيــازة وت

واألقراص املهلوسة.
األداء  بمحطة  الشبكة  عناصر  توقيف  وتم 
بالطريق السيار بمدخل املدينة، بعد وصولهم 
على منت سيارة خفيفة، حيث تمكنت الشرطة 
 630 على  بحوزتهم  العثور  مــن  القضائية 
مخدر  من  كيلوغرامات  وأربع  مخدرا،  قرصا 
إلى  باإلضافة  الكوكاين،  من  وكمية  الشيرا، 
للدموع،  املسيل  الغاز  وبخاخ  بيضاء  أسلحة 

ومبالغ مالية.
بها  قامت  التي  التنقيط  عمليات  وكشفت 

أفــراد  أحــد  أن  البيانات،  قاعدة  في  الشرطة 
الــعــصــابــة مــبــحــوث عــنــه، ويــشــكــل مــوضــوع 
صــادرة  الوطني  الصعيد  على  بحث  مذكرات 
وسيدي  والبيضاء  أزمور  من  امللكي  الدرك  من 
ترويج  قضايا  في  تورطه  في  لالشتباه  بنور، 

املخدرات.
مع  تحقيقا  القضائية  الــشــرطــة  وفــتــحــت 
املحتملة  االمتدادات  باقي  لتحديد  املوقوفن، 
خالل  تقدمهم  أن  قبل  ولنشاطها،  للشبكة 

األسبوع الحالي، إلى القضاء ليقول كلمته.
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كواليس جهوية

موظفون غاضبون بعد إلغاء نتائج امتحان الكفاءة
اليوسفية

خنيفرة

الصخيرات

 سبعون عائلة مهددة 
بالتشرد من منازلها 

األسبوع

   

طالبت الحركة املغربية لحقوق اإلنسان 
الفساد،  ومحاربة  العام  املــال  وحماية 
والحكومة،  الداخلية  وزارة  مسؤولي 
»كارثة إنسانية« وشيكة  بالتدخل إليقاف 
عشرات  بتشريد  األمر  ويتعلق  الوقوع، 

األشخاص من منازلهم.
فإن  الحقوقي،  ــار  اإلطـ هــذا  وحــســب 
باإلفراغ  مهددون  شخص   400 من  أزيد 
التي  الفالحية  األرض  ومن  منازلهم  من 
قضائي  حكم  على  بناء  فيها،  يشتغلون 
خالية  األرض  وكأن  عبابو  ورثة  لصالح 
على  الحكم  ينص  حيث  الــســكــان،  مــن 
وليس  الــفــالحــيــة  األرض  مــن  ــراغ  ــ اإلف
إبراهيم  أوالد  دوار  في  الواقعة  املنازل 

جماعة أم عزة.
وأوضح بأنه توصل بعدة شكايات من 
سبعني عائلة تشتغل في األرض الفالحية 
التي مساحتها 288 هكتارا، تضم مساكن 
كرائية  عالقة  إطار  في  وماشية  وأغراس 
الفالحية  األرض  أن  مبرزا  سنة،   80 ملدة 
على  السكان  قبل  من  لإلصالح  خضعت 
مدى أربعة عقود بعدما كانت غير صالحة 

للفالحة.
األسر  أن  الحقوقية،  الحركة  ــرزت  وأب
التي تسكن في األرض منذ عهد االستعمار 
األرض  تنمية  في  كبيرة  بجهود  وقامت 
واالستثمار فيها من جد إلى حفيد، وجدت 
وتحت  والضياع،  بالتشرد  مهددة  نفسها 
مأساة  سيخلق  مما  كبيرة،  ضغوطات 
قاموا  التي  املنازل  إفراغ  تم  إذا  إنسانية 

ببنائها من مالهم الخاص.
في  تحقيق  بفتح  الــحــركــة  وطــالــبــت 
منه  تعاني  الذي  الضرر  لرفع  املوضوع، 
من  السكان  وتمكني  املعنية،  العائالت 
على  والــحــفــاظ  االجتماعي  االســتــقــرار 
أن  معتبرة  ومساكنهم،  الفالحية  حياتهم 
طردهم من املنطقة سيؤدي إلى تشريدهم 
وخلق مشاكل اجتماعية ملئات املواطنني.

إلى  متعددة  رسائل  الحركة  ووجهت 
ووزير  الحكومة  ورئاسة  امللكي  الديوان 
ــي جــهــة الــربــاط سال  ــ ــيــة، ووال الــداخــل
الصخيرات  عمالة  وعــامــل  القنيطرة، 
والقيام  العاجل  التدخل  أجل  من  تمارة، 
التنفيذ،  قرار  إليقاف  الالزمة  باإلجراءات 

تفاديا لحدوث كارثة إنسانية.

األسبوع

   

التابعة  »الكنتور«  جماعة  موظفو  عبر 
لعمالة اليوسفية، عن غضبهم تجاه مسؤولي 
نتائج  إلغاء  ــرار  ق بعد  الجماعي،  املجلس 
الخاص  املهنية،  للكفاءة  الكتابي  االمتحان 
الثالثة  الــدرجــة  مــن  ــني  اإلداريـ باملساعدين 
عن  الكشف  دون  التقنيني،  واملــســاعــديــن 

األسباب املعتمدة التخاذ قرار اإللغاء.
فـــإن جميع  مــطــلــعــة،  مـــصـــادر  وحــســب 
استغربوا  بالجماعة،  واملستخدمني  املوظفني 
لقرار املجلس الجماعي، الذي يمس حقوقهم 
واجتياز  الترقية  لهم  تخول  التي  األساسية، 
دفعهم  مما  الداخلية،  املهنية  االختبارات 
عدة  بمشاركة  احتجاجية  وقــفــة  لتنظيم 
مسؤولي  على  احتجاجا  نقابية،  فعاليات 
االختبار  نتائج  بإلغاء  قاموا  الذين  الجماعة 

املهني.
وقد خلف هذا القرار صدمة كبيرة للموظفني 
املهنية  الكفاءة  بنتائج  تمسكهم  أكدوا  الذين 

مختلف  خــوض  عزمهم  مؤكدين  والترقية، 
الجماعة  تستجيب  حتى  النضالية  األشكال 
الكفاءة  امتحان  نتائج  باعتماد  ملطالبهم 
املهنية، الذي طال انتظاره منذ عدة سنوات.

مجلس  من  مقربة  مصادر  قالت  باملقابل، 

بأجندات  مرتبطة  االنتقادات  أن  الجماعة، 
الـــذي يسعى  املــوظــفــني،  انــتــخــابــيــة ألحـــد 
معتبرة  املجلس،  ضــد  املوظفني  لتحريض 
إشاعات  مجرد  هو  له  الترويج  يتم  ما  أن 

واتهامات ال أساس لها من الصحة.

هيئة حقوقية تستنكر فوضى التسيـير العام والتضييق

األسبوع
 

  

اإلنسان  لحقوق  املغربية  الهيئة  استنكرت 
»حالة الجمود التي تعرفها مدينة  ما أسمته 
املنتخبة  املــجــالــس  فشل  ظــل  فــي  خنيفرة 
هدر  في  وتورطهم  املحلي  الشأن  تدبير  في 
الفقر  دائرة  اتساع  إلى  أدى  العام، مما  املال 
االقتصادية  الحقوق  من  والهشاشة، وغيرها 

واالجتماعية والثقافية للساكنة«.
وضعية  »تراجع  عن  الهيئة  ذات  وكشفت 
ــوق اإلنـــســـان عــلــى مــســتــوى اإلقــلــيــم،  حــق
في  واإلقليمية  املحلية  السلطات  واستمرار 
التعاطي مع األشكال النضالية واالحتجاجية 
واملنع،  القمع  تعتمد  التي  األمنية  باملقاربة 
ومصادرة الحق في التظاهر السلمي والحق 
في حرية التعبير والرأي، مستنكرة املتابعات 
من  مجموعة  تــزال  وال  طالت  التي  الكيدية 

الحقوقيني«. النشطاء 

بخنيفرة،  للهيئة  اإلقليمي  الفرع  وأعلن 
الوقفات  التنظيم  فــي  بالحق  تمسكه  عــن 
القيام  وصل  على  والحصول  االحتجاجية، 
سافرا  وخــرقــا  »تحديا  ذلــك  معتبرا  بــذلــك، 
الفصل  خــصــوصــا  ــون،  ــان ــق ال ملــقــتــضــيــات 
تأسيس  لحق  املنظم  القانون  من  الخامس 
»ســيــاســة املنع  ــأن  بـ الــجــمــعــيــات«، وقـــال 
والتضييق لن توقف النضاالت التي تخوضها 
الهيئة املغربية لحقوق اإلنسان وفروعها من 
االجتماعية  والعدالة  والكرامة  الحرية  أجل 
بـ»وضع  وطالب  اإلنسان«،  حقوق  واحترام 
في  الحق  وضمان  بالقانون  لالستهتار  حد 
التنظيم والتجمع وحرية تأسيس الجمعيات 
أصيلة  حقوق  باعتبارها  هياكلها،  وتجديد 
وفق  عليها«،  اإلجهاز  أو  لها  التنكر  يمكن  ال 

تعبير الهيئة الحقوقية املذكورة.
اجتماعية  مشاكل  خنيفرة  مدينة  وتعيش 
متعددة نتج عنها انتشار البطالة وغياب آفاق 
الهجرة  إلى  املدينة  شباب  دفع  مما  للتنمية، 
ومستقبل  شغل  عن  بحثا  أخــرى،  مدن  إلى 
أفضل، إلى جانب مشاكل اقتصادية في غياب 

املدينة،  وتطوير  للنهوض  وبرامج  مشاريع 
املنتخبة  املجالس  من  العديد  تعاقب  رغــم 

واملسؤولني.

ساكنة  طرف  من  املطروح  السؤال  ويظل 
خنيفرة: متى تحظى عروس األطلس باهتمام 

الحكومة مثل املدن األخرى ؟

مواطنون يستنكرون هيمنة حراس السيارات على الشواطئ أكادير

األسبوع
 

  

ــن املــواطــنــني  عــبــر الــعــديــد م
للحالة  استنكارهم  عن  بأكادير، 
املدينة  شــواطــئ  تعرفها  الــتــي 
ــهــا بــســبــب تــصــرفــات  ــواحــي ون
قاموا  الذين  السيارات،  حــراس 
باالستيالء على مداخل الشواطئ 
والساحة املحيطة بها املخصصة 

لركن السيارات.
حراس  أن  مواطنون،  وأوضح 
يفرضون  أصبحوا  الــســيــارات 
السماح  مقابل  دراهــم   10 إلى   5
ــارة، خــاصــة على  ــي ــس ال ــركــن  ب
وإيــمــي   25 ــئ  مــســتــوى شــواط
األماكن  أن  رغم  وأغــروض،  ودار 
ــارات  ــســي ــن ال ــرك املــخــصــصــة ل

عشوائية وغير مجهزة.

تجاوزات  من  املتضررون  وأكد 
حراس هاته املراكن، أنه مع حلول 
الــصــيــف، يــشــرع بعض  فــصــل 
األفراد في السيطرة والتحكم في 

الغاب،  قانون  وفرض  الشواطئ 
وحرمان املصطافني من االستفادة 
من موقف السيارات بالثمن الذي 
حيث  الجماعية،  املجالس  تحدده 

يقومون  الــســيــارات  حـــراس  أن 
بعض  فــي  تصل  أثمنة  بــفــرض 
ــا ألجــل  15 درهــم ــان إلـــى  ــي األح
للسيارة  مــكــان  على  الــحــصــول 
العديد منهم يمارس هذا  رغم أن 

النشاط بشكل غير قانوني.
املواطنني  مــن  الــعــديــد  ويــقــع 
كالمية  ومـــشـــادات  شــجــار  ــي  ف
يستخدمون  الــذي  الــحــراس  مع 
والشتم  والسب  النابية  األلفاظ 
ــي حــق أصــحــاب الــســيــارات،  ف
مستغلني  األثمنة  تلك  ويفرضون 
املجالس  تــتــركــه  ــذي  الـ ــراغ  ــف ال
أثمنة  تقنني  بــعــدم  الجماعية 
مواقف السيارات في الشواطئ.

وتطالب ساكنة عاصمة سوس 
والجهات  السلطات  وضواحيها 
حد  لوضع  بالتدخل  الــوصــيــة، 
ملثل هذه األساليب، وتمكينهم من 
وامللك  الشواطئ  من  االستفادة 

العام بأثمنة مقبولة.



22

المنبر الحر
العدد: 1567 من 01 إلى 07 يوليوز 2021

 رفيقي الطائر
 عزيز الفاطمي

 َيا َطاِئر َأَتقبل ِبي َرِفيًقا
 نطير إَلى ُأُفٍق ِبَل فوارق

 نقتسم العش ولقمة اْلَعْيش
 نبتعد َعن الفواجع والضوائق
ْشَجار َنْبِني عرشا    ِبَأْعَلى اْلَ

َداِئق َلم نسمد أْزَهار اْلَ  ِبالسَّ
 بصحبتي َحلق وزقزق ِبَل ُقُيود
 وبرفقتك َأْمُقت َنَقَلت البيادق

ِريق  َهّيا َيا َرِفيِقي الطائر ُنِغير الطَّ
 َنْحو َفَضاء َفاض ِمْن ُكلِّ ِذي َسَواِبق

ٌد َداِخل اْلَقَفص  َأْنت سجني ُمَتَمرِّ
 َوَأَنا ُحرٌّ َطِليق َل ُأِطيُق َطْقَطَقة الرائق

َقاء  َدْعَنا   نلهو منرح ِف َيْوِم اللِّ
 َنعد الزغاريد َبَدل َطَلَقات الَبناِدق

ِة والتعايش اْلَتَقْيَنا بَّ َ   َعَلى اْلَ

َقاِئق ْسَرار َواْلَ  قد نفترق َعَلى ِحْفِظ اْلَ

»هجرة  اللغة،  ومعاجم  قواميس  عدة  في  تجد 
أنها  أســاس  العقول« على  األدمــغــة« أو »هــجــرة 
على هجرة العلماء واملتخصصني  مصطلح يطلق 
طلبا  آخــر،  إلــى  بلد  من  العلم  ــروع  ف مختلف  في 
لرواتب أعلى أو التماسا ألحوال معيشية أو فكرية 
من البلدان  األدمغة  هجرة  تكون  ما  وعادة  أفضل، 
من  كانوا  وســواء  املتقدمة،  النامية إلى البلدان 
كبيرة  تعد خسارة  فهجرتهم  أو شبابا،  السن  كبار 
في  مجهودات  عدة  بذلت  التي  األصلية  لبلدانهم 

إعدادهم وتكوينهم طوال فترات الدراسة.
كما  األدمــغــة،  هجرة  مصطلح  يطلق  ما  ــادة  وع
العلماء،  انتقال  عملية  على  الدارسني،  بعض  يراه 
املهارات،  وأصحاب  واملتخصصني،  والــكــفــاءات، 
االقتصادية  األحــوال  ذات  البلدان  من  واملوهوبني 
واملعيشية املحدودة إلى البلدان املتقدمة، بحثا عن 
ذلك، وبيئة  إلى  أشرنا  كما  أفضل،  ظروف معيشية 
سياسية واجتماعية أكثر استقرارا، والوصول إلى 
أجل  من  هذا  كل  املتقدمة،  التكنولوجية  األنظمة 
تحصيل فرص عمل أفضل برواتب أعلى، وبالتالي، 
تركز  ما  وعادة  أفضل،  حياة  نوعية  على  الحصول 
الثالث  األساسية  الركائز  على  املستقبلة  ــدول  ال
ويرى  البقاء«،  الكسب،  »التعلم،  الناجحة:  للهجرة 
يطلق  كما  أو  األدمغة  هجرة  بأن  آخــرون  باحثون 
شأنا  البشري،  املال  رأس  بهجرة  أكاديميا  عليها 
مقلقا على النطاق الدولي، وذلك لتأثيرها سلبا على 
مالها  رأس  لهجرة  تعرضت  التي  البلدان  أحــوال 

البشري إلى الخارج.
وفي هذا اإلطار، يؤكد كثير من الخبراء والدارسني، 
بأن املغرب كغيره من الدول التي تشهد هذا النزيف 
منها  لتستفيد  البشرية  طاقاته  يخسر  الطالبي، 
دول أخرى، فاآلالف من الكفاءات املغربية، وبخاصة 
والباقون  ــخــارج،  ال ــى  إل تــغــادر  الــشــبــاب،  خــيــرة 
واملغادرة...  والهجرة  للرحيل  الفرصة  عن  يبحثون 
ولسان حالهم يقول: »لم نختر الدول املستقبلة لنا، 

لكنها هي من اختارتنا«، فالدول الغربية، وباألخص كندا والواليات 
شبابنا  خيرة  تختار  األوروبية،  الــدول  وبعض  األمريكية  املتحدة 
بصفة  للبقاء  املتطلبات  وكل  الرغيد،  العيش  شروط  كل  لهم  وتوفر 

نهائية بها وعدم التفكير في الرجوع إلى بلدانهم األصلية.
األطر  من  والهجرة  الرحيل  اخــتــاروا  ممن  البعض  يذهب  كما 
باحثني  لديه  املغرب  بأن  القول  إلى  علمية،  مجاالت  عدة  في  العليا 
أجرهم  أن  إال  عالية،  كفاءات  ذوي  وأطباء  ومهندسني  ومخترعني 

الدولة  لسياسة  راجــع  وهــذا  ضعيف،  جد  املــادي 
املغادرة،  اختاروا  لذلك  قيمة،  أي  تعطيهم  ال  التي 
هو  الوحيد  هدفها  األدمغة  تصبح  لهم  وبالنسبة 
تستقبلها  التي  األخـــرى  البلدان  نحو  الهجرة 
بعناية فائقة وتكريم عال، فيتم تفريغ املجتمع من 
الكفاءات العليا ويتزعزع النمو االقتصادي للبالد.

هذه  في  األكبر  الخاسر  التعبير،  في  صدق  بكل 
التي  املهاجرة  األدمغة  أسر  هم  املخيفة،  الظاهرة 
تكابد لبعد فلذات األكباد عنها، والبالد برمتها التي 
هائلة  كثروة  البشرية  خيراتها  استغالل  تحسن  لم 
على  األطر  هذه  تقدم  بذلك  وهي  الوطن،  رقي  ألجل 
ومناعة،  قوة  لتزداد  الغنية،  للدول  ذهب  من  طبق 
بينما الدول املصدرة لهاته الكفاءات في أشد الحاجة 
الفقر  مع  املتأزمة  أوضاعها  من  إلخراجها  إليها 

والتخلف والفساد، كما يقول الكثير من الباحثني.
ألم يئن األوان لصياغة قوانني جديدة تكرم بها 
العز،  املغاربة بعيش  املواطنني واملواطنات  بالدنا 
لنحافظ على خيرة شبابنا ونضع حدا لهذا النزيف 
الطالبي املستمر؟ ألم تفكر لجنة النموذج التنموي 
بالدرس  وتناولها  بجدية  القضية  هذه  طرح  في 
هجرة  لظاهرة  ناجعة  حلول  إليجاد  والتحليل، 

األدمغة قصد بناء صرح الوطن الغالي؟
وزير  اعتبر  ــة،  األم نــواب  أمــام  له  تصريح  في 
العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية 
سعيد أمزازي، في رده عن إحدى األسئلة بمجلس 
»هذه  الكفاءات، أن  املستشارين، بخصوص هجرة 
ألنه  املهاجرة،  املغربية  بالكفاءات  للتنويه  مناسبة 
طرف  من  بكثرة  عليهم  إقبال  هناك  الحمد،  وللـه 
كآباء  لكننا  وآسيا...«،  وأمريكا  األوروبية  الدول 
وأمهات، ال نرغب في ذهاب أبنائنا وبناتنا بعيدا 
أيام، كما يقال، كلما  عنا، فالحياة قصيرة والدنيا 
األسرة  دفء  لهم  نريد  بعضك،  ذهب  يومك  ذهب 

ودفء الوطن.
املغربية  األسر  أن تظافر جهود  فيه،  مما ال شك 
من  فعلية  سياسية  بإرادة  املغربي  املجتمع  مكونات  وكل  واملدرسة، 
هذا  كل  األوفــيــاء،  الدولة  رجــاالت  من  إيجابي  وتدخل  املسؤولني، 
بتوفير  وذلك  واملخيفة،  الرهيبة  الظاهرة  هذه  من  يحد  أن  من شأنه 
ظل  في  بكرامة  الرغيد  للعيش  واملستلزمات  واألحكام  الشروط  كل 
تزخر  الحمد،  ولـله  فبالدنا  والقانون،  الحق  بدولة  الحقة  املساواة 
بموقع جغرافي استراتيجي وبخيرات متنوعة كثروة لنعيش جميعا، 

كبارا وصغارا، حياة أفضل، وهلل ولي التوفيق.

ذ. الحسن العبد

خيرة الشباب يغادروننا.. إلى أين ؟ 
المهلة االسترحامية 

أو نظرة الميسرة 

تعليق على قرار استعجالي
 

ذ. عبد الواحد بن مسعود

تطبيق  لسوء  بالنسبة 
ــانــون  ق مـــن   243 ــفــصــل  ال
أشار  والعقود،  االلتزامات 

في  املشرع  أن  عليه،  املدعى 
الفصل املذكور، نص على شروط قبول الدعوى 
في  وجاء  االسترحامية،  املهلة  بطلب  املتعلقة 
الفقرة الثانية من ذلك الفصل ما يلي: )).. ومع 
ملركز  منهم  مراعاة  مع  للقضاة،  يسوغ  ذلــك، 
نطاق  في  السلطة  هذه  استعمال  ومع  املدين، 
وأن  للوفاء،  معتدلة  آجاال  يمنحوه  أن  ضيق، 
األشياء  إبقاء  مع  املطالبة،  إجــراءات  يوقفوا 

على حالها((.
يستفاد من صياغة هذا النص، أن املشرع ذكر 
خرجت  الحال  ونازلة  املطالبة،  إجــراءات  وقف 
ولو  التنفيذ  مرحلة  ودخلت  املطالبة  مرحلة  من 
املشرع  ويتكلم  العمومية،  الــقــوة  باستعمال 
بعمل  القيام  وليس  األداء،  أي  الوفاء،  عن  أيضا 
تكون  املطالبة  وإجــراءات  عمل،  عن  االمتناع  أو 
أمام محكمة املوضوع وليس أمام محكمة قاضي 
األشياء  إبقاء  على  املشرع  وأكــد  املستعجالت، 
القانونية  باملراكز  املساس  عدم  أي  حالها،  على 

التي نتجت عن الحكم املطلوب تنفيذه.
طلب  دعوى  قبول  شروط  لبيان  تعرض  ولقد 
املهلة االسترحامية، الدكتور محمد السماحي في 
»نظام التنفيذ املعجل لألحكام املدنية في  كتابه: 
القانون املغربي«، وشرح تلك الشروط بالتفصيل 

ابتداء من الصفحة 364، كالتالي:
للسلطة  الضيق  الــنــطــاق  األول:  الــشــرط   -

القضائية في منح املهل االسترحامية.
والتأكد  املدين  مركز  مراعاة  الثاني:  الشرط   -

من ضائقته املالية.
تكون  أن  أي  املعتدل،  األجل  الثالث:  الشرط   -

املُهلة ملدة معقولة رعيا لحجية الحكم.
ــق بــاملــهــلــة  ــعــل ــت ــن الـــنـــص امل ــاد مـ ــف ــت ــس وي

االسترحامية:
كلمة  استعمال  بدليل  إمكانية،  مجرد  أنها   )1
»يتعني«،  أو  »يجب«  مصطلح  وليس  »يسوغ« 
منح  طلب  قبول  على  مجبر  غير  فالقاضي  لذلك 

تلك املهلة.
املادي  املركز  وخاصة  املدين،  مركز  دراسة   )2

والضائقة التي يعاني منها.
ضيق  نطاق  في  اإلمكانية  تلك  استعمال   )3
من  الدائن  يتضرر  ال  حتى  فيها  التوسع  وعدم 

جهة، ويتعذر تنفيذ حكم نهائي من جهة أخرى.
4( أن يكون أجل املهلة أجال معتدال ومعقوال، 
مبدأ  عن  والخروج  التحيز  أو  باملبالغة  يتسم  ال 

حياد القاضي.
أثناء  املدين  من طرف  املهلة  طلب  يقدم  أن   )5
أمام  الدعوى  سير  أثناء  أي  القضائية،  املطالبة 
انتهاء  مرحلة  أثناء  وليس  املــوضــوع  محكمة 
مسطرة املطالبة والدخول في مرحلة التنفيذ، أي 

تنفيذ حكم نهائي حاز الدرجة القطعية.
املهلة  بمنح  حكمه  تبرير  في  القاضي  وعلى 
كافيا،  تعليال  الحكم  ذلك  يعلل  أن  االسترحامية، 
تلك  منح  شــروط  على  الدعوى  توفر  يبرز  وأن 
تأخير  وكون  املدين  مركز  بيان  وخاصة  املهلة، 

التنفيذ ال يلحق ضررا بالدائن.
ولذلك، فإن املحكمة أساءت تطبيق الفصل 243 من 
قانون االلتزامات والعقود، وجعلت النص القانوني 
الذي يطبق على االلتزام بالوفاء، يطبق أيضا على 
القيام بعمل،  االمتناع عن  أو  بالقيام بعمل  االلتزام 
ونظرية امليسرة تتعلق بتأخير الوفاء بالتزام مادي 
يتعلق  التزام  بتنفيذ  تتعلق  وال  إنسانية  لظروف 
بعمل أو باالمتناع عن عمل، كما تتعلق هذه النظرية 
فنظرة  عسرة  ذو  كان  ))وإن  املعسر،  املدين  بحالة 
له  عالقة  ال  باإلفراغ  حكم  وتنفيذ  ميسرة((،  إلى 

بحالة اليسر أو املعسر.

2

* من هيئة المحامين بالرباط

قد نتعلم فن الكتابة من الضعف
من  نـــتـــعـــلـــم  ــد  ــ قـ
ــع  ــف فــــن وجـ ــعـ ــضـ الـ
الحقيقة،  وألــم  الكتابة 
ــضــعــف  ال يـــكـــون  أن 
الحسيب  الرقيب  بصفة 
حتى  حــروفــنــا،  ــى  عــل
الرفع  بــني  زاغـــت  وإن 
والنصب، فمرحبا ونعم 
وال  التركيب  اخــتــالف 
املطلقة،  الحقيقة  نمتلك 
من  نــتــنــاول  ــن  ل لكننا 
ــرة حبة  ــات ــدك ال حــبــات 
ألف  ثم  )ال  لرأينا  منوم 
ال(، ولن تبيت متابعتنا 

بؤس  تلبس  مدينة  ألنشطة  اتساعا  إال 
فقط،  البهرجة  صورة  وتسوق  الضعف 
صورة بال أثر نوعي وال إشعاع شمولي، 
سوى  »يخصنا  وال  بخير  املدينة  وكأن 

النظر في وجهكم الكريم«. 
ولن  نخفيها  لــن  التي  الحقيقة  هــي 
كنا(  مــا  )أيـــن  حــضــورهــا  فــي  نختفي 
والتبرئة  التصحيحية  واملتابعة  للفضح 
الجودة  ميزة  بال  يمرر  ما  من  الجماعية 
وال  الكتابة  فن  نقتحم  قد  والجاذبية. 
وكراسي  والهدايا  العطايا  حرير  نلبس 
ومن  ذلك،  على  شاهد  والتاريخ  الظل.. 
الضعف قد نتعلم مداواة الحروف والعلل 
ونثور في وجهه بالتمهل والتأني )وتلك 

األيام نداولها بني الناس...(.
بإسهال  الضعف  يشدنا  قــد  الــيــوم، 
بالتعويم،  األوراق  وتشتيت  املالحظة، 
والــقــصــف املــوضــعــي، ورمـــي اإلخــفــاق 

ننبطح  لــن  لكننا  قــدمــا، 
ونجاري  بالتعب  أرضــا 
ــنــة  ــســكــي الـــضـــعـــف وال
مزيان«..  »كلشي  ونقول 
مع  نتساهل  ــن  ل ــيــوم  ال
ملن  نلجأ  ــن  ول ضعفنا، 
ــدكــتــور  يــحــمــل صــفــة ال
بــمــبــررات  عــنــه  للكشف 
واهية من زمن عمل ليس 
البصرية،  أو  الكوفية 
الضعف  مع  نتسامح  لن 
جسم  فـــي  ــشــري  ــســت امل
أين  ودوالــيــبــهــا  املدينة 
ما حل وارتحل.. سنتابع 
له  وسنفتش  املريح،  بالتأني  الضعف 
بالبتر،  املوجعة  الحادة  الزوايا  تلك  عن 
دواء  كآخر  الكي  نار  تجريب  بنهاية  أو 
عطاءات  ضعف  صناعة  على  يــداوم  ملن 

مدينة.
كل الكتابات املوضوعية ال تحمل تلك 
الخلفية املتعلقة باألسياد وال باملناصب 
الكتابة  كل  العلمية..  بالكراسي  وال 
وتصيبه  الضعف  تربك  قــد  املضمرة 
بالوهن حد اإلسهال املميت، وقد ال يقدر 
الكتابة  كل  وقوفا،  سيره  متابعة  على 
وتحطيم  الــحــر  لــلــرأي  وفــيــة  ستبقى 
بقبة ضريح  املستشري  الضعف  تمثال 
املدينة.. هي حروفي التي ال تنقاد نحو 
والهرولة  األحــالف  وصناعة  البهرجة 
قد  التي  الــحــروف  هــي  املنافع،  نحو 
عنكبوت  بلغة  مستغيثا  ضعفنا  تخرج 

الفرزدق وحلل جرير.
يتبع

محسن األكرمين 

يؤكد كثير من الخبراء 
والدارسين، بأن المغرب 
كغيره من الدول التي 

تشهد هذا النزيف الطالبي، 
يخسر طاقاته البشرية 

لتستفيد منها دول أخرى، 
فاآلالف من الكفاءات 

المغربية، وبخاصة خيرة 
الشباب، تغادر إلى الخارج، 

والباقون يبحثون عن 
الفرصة للرحيل والهجرة 

والمغادرة.. ولسان حالهم 
يقول: »لم نختر الدول 

المستقبلة لنا،لكنها هي 
من اختارتنا«.
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واملستغلني  املتزمتني  من  الكثير  إن 
الكثيرة  ــروايــات  ال فــي  مــا  يجعلون  للدين 
الخلفاء  مــرتــزقــة  تناقلها  أو  ألفها  الــتــي 
والــســاطــني مــن رجــال الــديــن، هــو املرجع 
الوحيد في حياتنا االقتصادية واالجتماعية 
القرآن  منه  الكثير  ناقض  وإن  والسياسية 
أو  البعض،  بعضها  الــروايــات  ناقضت  أو 
ألحكام  منافيا  ومتواتر  منقول  هو  ما  كان 
ذلك  اإلنسانية،  والفطرة  واملنطق  العقل 
واملسيئة  املؤسفة  الظاهرة  هــذه  بــروز  أن 
األساسي  دافعه  كان  اإلسام،  وجوهر  لروح 
على  واالستياء  السياسة  هو  التاريخي، 
تلك  فإن  ولذلك،  الدين،  طريق  عن  السلطة 
ودعمت  الطغاة  الحكام  خدمت  الوضعية 
حكمهم الظالم، وقدمت لهم األسانيد الدينية 
الظلم  فــي  للتمادي  الشرعية  واملــبــررات 
والقمع واضطهاد واستغال عباد هلل، وذلك 
واستفرادهم  أمية  بني  سالة  حكم  بدء  منذ 
أيامنا  إلى  الوضعية ممتدة  بالسلطة، وهذه 
هذا  في  وتشتد  الجهود  تتعاظم  حيث  هذه، 
املجال، بجعل الدين سبيا ممهدا ومضمونا 
للوصول إلى السلطة وكراسي الحكم وجمع 
املال والحصول على الجاه، وعن طريق الدين 
كوسيلة رئيسية ذات فعالية من أجل تثبيت 
الباد  على  كليا  واالستحواذ  الحكم  دعائم 
وسيلة  الدين  استخدام  طريق  عن  والعباد 

فعالة لتدويخ الناس بأفكار شيطانية. 
من  أول  سفيان،  أبي  بن  معاوية  كان  لقد 
ودهــاء  بذكاء  الدين  ورجــال  الدين  استغل 
ومنهجية، وذلك إلضفاء الشرعية على حكمه 
وعلى  واملال،  واملكر  بالحرب  اغتصبه  الذي 
من  أمية  بني  أسرته  وحكم  يزيد  ابنه  حكم 
محنكا  سياسيا  معاوية  كان  فقد  بعدهما، 
األمر  مع  يتعامل  كان  ولذلك  النظر،  وبعيد 
وهذا  شمولي،  استراتيجي  منظور  من  كله 
كان أمرا غير معتاد في تلك األزمنة القديمة.. 
وهكذا فقد أصبح )تلقائيا( قدوة ملن أتوا من 

بعده من حكام املسلمني من 
باستثناء  أمية  بني  خلفاء 
بـــن عبد  ــر  عــم الــخــلــيــفــة 
بني  خلفاء  ومــن  العزيز، 
ساطني  ــن  ومـ ــاس،  ــب ــع ال
من  وغــيــرهــم  عــثــمــان،  آل 
الذين  الجائرين  الحكام 
الدين،  باسم  الباد  حكموا 
وال زال الدين قدوة للحكام 
لقد  الــحــالــي،  عصرنا  فــي 
أساء معاوية بذلك كله إلى 
الــديــن إســـاءة مــزدوجــة.. 
لخدمة  الدين  استخدم  فقد 
أطــمــاعــه الــســيــاســيــة في 

انتزاع الحكم وتثبيته من بعده، هذا من جهة، 
ومن جهة ثانية، أساء إلى الدين بإبعاده عن 
صفائه  وبتلويث  األصيلة،  وروحــه  جوهره 
البدع  وإحــداث  داخله  من  الشكوك  وخلق 
بدعة  وأبشعها،  البدع  تلك  أخطر  ولعل  فيه، 
اعتماد التوريث أساسا لنقل السلطة بدال من 

مبدأ الشورى.
إن ظاهرة استغال الدين ال زالت موجودة 
يتعلق  فيما   خاصة  املغربي،  مجتمعنا  في 
بطريقة تعاطي األحزاب السياسية مع الدين، 
ذلك أن عاقة املجتمعات العربية واإلسامية 
أكثر  امتداد  وعلى  اإلسامي  بالدين  عامة، 
»نفعية«  عاقة  زالت  وال  كانت  قرنا،   14 من 
و»مصلحية« و»استغالية«، سواء من طرف 
التي  األنظمة الحاكمة أو من طرف األحزاب 
والتي  إسامية«،  »أحــزابــا  نفسها  تسمي 
السياسة تحت مظلة دينية من أجل  تمارس 
ومقاصده  أهــدافــه  غير  في  الدين  توظيف 
والصراعات  واالقتصاد  السياسة  سوق  في 
توظيف  أول  فــكــان  والطائفية،  املذهبية 
طلبا  املصاحف  رفع  مشهد  للدين،  سياسي 
ومعاوية،  علي  بني  الــصــراع  في  للتحكيم 
شعارهم  الخوارج  ويرفع  ذلك  بعد  ليتطور 

»ال حكم إال حكم هلل« غطاًء 
شرعية  لرفضهم  شــرعــيــا 
وتأصل  علي،  اإلمــام  خافة 
التوظيف واستمر على  هذا 
وبني  أمية  بني  خلفاء  يد 
إلى  عثمان،  وبني  العباس 
على  الخافة  نظام  سقوط 
لكن   ،1923 عام  أتاتورك  يد 
مستمر  الديني«  »التسييس 
في مجتمعنا إلى يومنا هذا.. 
لقد استثمر خلفاء املسلمني 
حكمهم  توطيد  فــي  الــديــن 
الشرعية  الصفة  وإســبــاغ 
عليه، بهدف إخضاع الرعية 
عبر  السياسيني  املعارضني  وقمع  لسلطتهم 
استتباع »املؤسسة الدينية« وتقريب مشايخ 
وشرعنوا  أفتوا  الذين  الساطني،  و»علماء« 
ال  التي  والتصرفات  السياسات  من  كثيرا 
استغلت  وقد  الشرعية،  األهــداف  مع  تتفق 
قمع  في  الدينية  الفتاوى  الحاكمة  األنظمة 
الساحة  من  السياسيني  املعارضني  وتصفية 
اإلســامــي،  الــتــاريــخ  مــر  على  السياسية 
طاعة  عن  والخروج  بالبغي  ظلما  واتهامهم 
إمارة املؤمنني وإثارة الثورات والفنت وشق 
التوظيف  ــذا  ه واســتــمــر  املسلمني،  عصا 
هذا،  يومنا  إلى  للدين  امليكيافيلي  النفعي 
إلى  املحيط  من  العربية  األنظمة  يد  على 
وبني  بينها  خطيرة  تحالفات  عبر  الخليج، 
النفعية  السياسة  تمارس  دينية  جماعات 
املغفلني  املــواطــنــني  ــوات  أصـ كسب  بــهــدف 
مقابل  في  لهم  املنافسة  األخرى  القوى  ضد 
ومعنويا  ماديا  وتمكينها  لها  السلطات  دعم 

وإعاميا.
الدين  بني  العاقة  أن  فيه،  شك  ال  ومما 
املواضيع  ــم  أه إحـــدى  تعتبر  والسياسة 
في  الــعــامــلــني  املــفــكــريــن  بــال  تشغل  الــتــي 
احتدم  وقــد  والسياسي،  الديني  املجالني 

التام  الفصل  إلــى  داعية  فئة  بني  الخاف 
العلمانيون،  وهــم  والسياسة  الــديــن  بــني 
الشريعة  تطبيق  ــى  إل تــدعــو  أخـــرى  وفــئــة 
على  وتؤكد  السياسي،  النظام  في  الدينية 
املصدر  هــي  الشريعة  تــكــون  أن  ضـــرورة 
الــدولــة  فــي  والــتــشــريــع  للحكم  األســاســي 
 وهـــم »الــســلــفــيــون« أو »األصـــولـــيـــون«.  
وكان لتطبيق العلمانية في دول الغرب، أثر 
وترسيخ  السياسي  النظام  تحديث  في  كبير 
الحريات  وإشــاعــة  الوطنية  الــدولــة  أســس 
الدينية على مختلف أشكالها،  إال أن تطبيق 
إلحاديا،  الدول أخذ بعدا  العلمانية في هذه 
الازم  التأثير  الدينية  للعقائد  يعد  لم  حيث 
في املجتمع، خصوصا لجهة تهذيب األخاق 
الناس،  بني  للتعامل  إنسانية  قواعد  وفرض 
الربح  هو  لإلنسان  األساسي  الهم  فأصبح 
واملال، ولم تعد تؤثر فيه العقيدة الدينية، حتى 
أسطورة  بالـله  اإليمان  يعتبر  بات  البعض  أن 
ولى زمانها، لكن إذا نظرنا إلى واقع الحال في 
الدول التي تطبق الشريعة الدينية، فإن الوضع 
العلمانية،  الــدول  من  حاال  أفضل  ليس  هناك 
للشريعة،  ُمطِبقة  نفسها  تعتبر  التي  فاألنظمة 
وإن ساهمت في ترسيخ بعض املبادئ الدينية 
الحريات  أنها قمعت  إال  السامية في املجتمع، 
واستغلت  الدين،  باسم  والجماعية  الفردية 
من  معني  نمط  فرض  أجل  من  الدين  سلطان 
الحياة في الباد، ووقفت في وجه كل محاولة 
فضا  هذا  السياسي،  النظام  وإصاح  لتغيير 
عن انتشار ظاهرة الفساد والرشوة واستغال  
الخمور  وبيع  املخدرات  في  واالتجار  النفوذ 
على  العلمانية  ال  االنتخابات.. إذن،  وتزوير 
الشريعة  تطبيق  الحل، وال  الغربي هي  النمط 
هو  الشرقي  اإلساموي  النمط  على  الدينية 

الحل أيضا.
يتبع 

حسوني قدور بن موسى

املغرب  في  العرش  أن  المعلوم  من 
يوقعها  بيعة  إثــر  جديد  ملك  إلــى  ينتقل 
املخزن  رجــال  وكــبــار  واألشـــراف  العلماء 
الشرعية  البيعة،  تمثل  حيث  القوم،  وعلية 
أنه  العلم  مع  العرش  انتقال  الوحيدة قصد 
لم تخرج بيعة محمد بن عرفة في شهر غشت 
1953 عن القاعدة، لدرجة جرى فيها احترام 
بويع  عرفة  بن  أن  علما  برمتها،  التقاليد 
حيث  الشكلية،  الناحية  من  شرعية  مبايعة 
بويع سلطانا يوم 15 غشت 1953 بمراكش، 
وهي البيعة التي وقعها أغلب العلماء تحت 
الضغط وموظفو املخزن، بيد أنه قليلون هم 
بيعة  القاطع  رفضهم  أعلنوا  الذين  العلماء 

العربي  بن  الجديد، وفي طليعتهم، شيخ اإلسام، محمد  امللك 
العلوي، الذي لم يتوقف عند هذا الحد، بل حرم الخروج على 
السلطان محمد بن يوسف، رافضا التوقيع على بيعة بن عرفة 

وأفتى بقتله شرعا.
التوقيع، نزع عمامته من فوق  ويحكى أنه حينما طلب منه 
رأسه قائا: »هل بعد أن شاب شعري أقوم بتوقيع ما أعتبره 
أوقع  لن  العبث، وأخون ملكي وبادي؟  غير جدي وضربا من 
الفرنسية  العامة  اإلقامة  قررت  إثرها  يدي«،  قطعتم  ولو  حتى 

إلى  سفري  وخال  تزنيت،  إلى  نفيه  باملغرب، 
كان  الــذي  املنزل  زرت   ،1985 سنة  تزنيت 
كهدية  الكتب  بعض  وضعت  حيث  يقطنه، 

في خزانة »دار الكتاب«.
محمد  دخل   ،1955 نونبر   17 يوم  ففي 
العرش،  قاعة  إلى  العلوي،  العربي  بن 

بحضور  الباد  لعاهل  قال  حيث 
حسن  السيد  الــحــاجــب، 

بــنــيــعــيــش وســيــدي 
الــــوالــــد 

سابقا  )قاضي  العلوي  الطيب  بن  محمد 
الشرعي  االســتــئــنــاف  رئــيــس  ثــم  بــالــربــاط 
ملك  أصبحت  ــيــوم  ال ــوالي،  ــ »م بطنجة(: 
النفي، حيث كان يكتب معظم  املغرب بسبب 
جلستم  أنكم  واألجانب،  املغاربة  املؤرخني 
فأجابه  فرنسا«،  بفضل  املغرب  عرش  على 
محمد الخامس: »كم من نقمة في طيها نعمة«، 
وأخبره أنه قبل املنفى ببضعة شهور، توصل 
برسالة من اإلقامة العامة تفرض عليه ظهيرا 
يلقب به عبد الحي الكتاني، »شيخ اإلسام« 
جملة  بالرفض  الجواب  فكان  املغرب،  في 
وتفصيا، فشيخ اإلسام الوحيد في الباد، 
هو محمد بن العربي العلوي، الرئيس السابق باملجلس األعلى 
لاستئناف الشرعي وقاضي القضاة باملغرب، فرد عليه محمد 
بن العربي العلوي »في علم«، والبد من التذكير بأن محمد بن 
فترة  في  التاج  وزير  الضروري  من  أضحى  العلوي،  العربي 

تمرد عدي وبيهي.
وخاصة القول، هكذا تكون همة الرجال، ودفن جثمان شيخ 
بتافيالت،  العلوي  العربي  بن  محمد  الحمد،  شيبة  اإلسام، 
مهد أجداده الكرام وقطب السلفية، وقد اشتهر بدماثة أخاقه، 
الحق  نطق  في  جريئا  رجا  كان  أنه  لدرجة  خاص  نبوغ  وله 
وهو الذي لطاملا كان يردد اآلية القرآنية الكريمة ))ال تظلمون 
النخاع  حتى  غيورا  وطنيا  كان  أنه  وأكيد  تظلمون((،  وال 
على وطنه املغرب، مع العلم كان يرتجل الدرس أمام محمد 
حول  قدر  ليلة  كل  في  بالرباط  العامر  بالقصر  الخامس 
القرآن وعلومه وعلم الفلك، وكانت له دراية واسعة في ما 
وراء الطبيعة، وكان جمهور غفير يتتبع الدرس بواسطة 

اإلذاعة.
الذي  املحبوب،  اإلســام  شيخ  حق  في  شهادتي  فهذه 
أعرفه معرفة تامة، وكنت سعيدا في دردشة معه في إقامته 
الفقيد  تعالى  هلل  رحم  مراسة.  هضبة  بحي  بالرباط، 
الشريف  العاملني  رب  وأســكــن  الــواســعــة،  برحمته 

األصيل فسيح جناته آمني.

أزمة جمال

اجلمال،  قيمة  حتدد  وأســرار  خبايا  صــورة  لكل 
قيل  وقد  املجال،  هذا  يف  شافيا  رأيا  أملك  ال  وأنا 

يف األمثال:
»القرد يف عني أمه غزال«..

فالقمر كان يوما هالل، هذا واقع وليس خيال
أبحث يف دنيا الصبايا والنساء عن األنوثة والدالل

ماذا جرى، هل يحاولن أن يتشبهن بالرجال؟
شعر قصير وصوت خشن ونهد مجرد أطالل

إنه إخالل مبظهر اجلمال ومترد على مظاهر احلالل
أمام عاصفة تطور حتركه أنامل الضالل

أمتنى من كل قلبي أن أتوفق يف حتليل هذا املقال
وأن يكون ما تعكسه الصورة يف كل األحوال

مجرد أزمة جمال.. 

بندريس عمراوي الطيب

شهادة تقدير ووقار في حق شيخ اإلسالم

علي العلوي

الخلط بين السياسة والدين يفسدهما معا

* محامي بهيأة وجدة 

1

بن العربي العلوي
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يشهد حزب االستقالل حراكا داخليا وشدا وجذبا بين تيار شباط 
التنفيذية  اللجنة  في  أعضاء  وبين  معه،  والمتعاطفين 
السياسية،  الساحة  من  إزاحته  في  الراغبين  لـ»الميزان«، 
السابقة  تدبيره  منهجية  بسبب  الحزب  مع  مساره  وإنهاء 
عندما كان أمينا عاما للحزب، وقيامه بتهميش قيادات بارزة 

وأعضاء اللجنة التنفيذية.

استعدادا  تحضيرية  بمرحلة  حاليا  االستقالل  حزب  ويمر 
لالستحقاقات االنتخابية المقبلة، لكن تخلي الحزب عن 
مدينة فاس العاصمة العلمية ومهد الحزب، جعل العديد 
سيتخلى  هل  التساؤل:  يطرحون  المتعاطفين  من 

الحزب عن فاس لفائدة حزب العدالة والتنمية؟

التنفيذية  اللجنة  ــن  ب ــخــاف  ال كــشــف 
لاستقال وتيار شباط عن وجود فراغ للحزب 
التي  القاعدة  أن  تبن  حيث  فاس،  مدينة  في 
يتوفر عليها الحزب واملتعاطفن، أغلبهم يتبع 
تيار عمدة املدينة السابق، مما يطرح إشكاال 
املناضلن  إقناع  تحاول  التي  للقيادة  كبيرا 

بضرورة التخلي عن دعم شباط.
البركة،  نــزار  أمــام  التحديات  من  فالعديد 
األمن العام الحالي، الساعي لتحقيق الريادة 
تسوية  عليه  لكن  املقبلة،  االستحقاقات  في 
التنفيذية،  اللجنة  الخاف بن بعض أعضاء 
الجهوية،  والفروع  اإلقليمية  املكاتب  ولدى 
قادمن  مرشحن  تزكية  ظــل  فــي  وخــاصــة 
بمطالب  االهتمام  وعــدم  أخــرى،  أحــزاب  من 

بضرورة  تطالب  التي  والقواعد  املناضلن 
انتقاء  فــي  الداخلية  الديمقراطية  اعتماد 

املرشحن.
يقول املحلل السياسي عبد الصمد بلكبير، 
أن التناقضات املوجودة داخل األحزاب ليست 
صراعات حزبية - حزبية، بل صراعات أجهزة 
الدولة، كل واحد يريد التحكم أكثر في الباد 
لكي يتحكم أكثر، ولهذا يجب عليه أخذ مواقع 
في البرملان واملجالس البلدية والغرف املهنية 
فالصراعات  ولذلك  لألحزاب،  الدخول  وعليه 
التي تعيشها األحزاب هي انعكاس صراعات 
لها  طبقة  كل  أن  مبرزا  الدولة،  إدارات  داخل 
فيها،  التي  الفئات  حسب  حزبان  أو  حــزب 
تعكس  األحزاب  داخل  فالصراعات  وبالتالي، 

الصراعات داخل املجتمع.
شيء  وهــذا  مفتوح..  اللعب  أن  وأوضــح 
على  بل  املجتمع،  على صعيد  وليس  إيجابي 
اإلدارية،  السلطة  في  املتحكمة  القوة  صعيد 
الدور  سيلعب  امللك  املطاف،  آخر  في  طبعا 
الــوالءات  مــوزع  االستقال  وحــزب  الحاسم، 
الذي  وشباط  امللكي،  القصر  على  ومحسوب 
محسوب  أنــه  معروف  سابق،  بانقاب  قــام 

سابقا على الداخلية.  
كــانــت معه  وأوضـــح أن شــبــاط، ســابــقــا، 
»القوة« التي أرادت صعوده لحزب االستقال 
ضخمة،  مالية  وموارد  نقابة  له  كانت  عندما 
منه،  تستفيد  التي  البورجوازية  معه  وكانت 
لكنها حاليا ربطت الصلة مع أطراف جديدة، 

البقاء  يريد  وشباط  كثيرا،  الشروط  وتغيرت 
يستعمله  عليه،  يراهن  والــذي  الصورة،  في 
للضغط من أجل تحقيق مكاسب داخل حزب 

االستقال.
والتنمية  العدالة  حزب  أن  بلكبير  واعتبر 
أن  ويمكن  ــرى،  ــ وأخ دينية  بــطــرق  تغلغل 
إلى  االضطرار  بــدون  الدولة  حاجيات  يلبي 
شباط، ألن الدولة ال تريد التخلي عن العدالة 
والتنمية، ألنه مفيد لها ال محليا وال سياسيا، 
وال يمكن أن تتركه يتغول وال يجب أن يموت 
أن  مؤكدا  إليه،  حاجة  في  ألنها  ينقسم،  أو 
املواقع  أن  الجميع، حيث  املخزن تسع  مائدة 

هي التي تتغير، وعلى الجميع املشاركة 
في العملية.

إعداد: خالد الغازي

هل تؤدي الحرب
 بين شباط ونزار البركة 

لسقوط حزب 
االستقالل ؟

شباط
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قلب  الصراع
 

في  عريقة  مكانة  ذات  فاس  مدينة  تعتبر 
القيادة  منبع  لكونها  االستقالل،  تاريخ حزب 
أن  إال  الوطنية،  والحركة  للحزب  التاريخية 
قررت  البركة،  نزار  برئاسة  الحالية  القيادة 
العلمية  بالعاصمة  الحزب  فروع  جميع  حل 
مؤقتة  تنظيمية  إجــراءات  واعتماد  للمملكة، 
تحت إشراف اللجنة التنفيذية لتدبير شؤون 
بعدما  وخاصة  الترشيحات،  ومسألة  الحزب 
أعلن حميد شباط، أحد أبرز وجوه االستقالل، 
رغبته في الترشح خالل االستحقاقات املقبلة 

بشعار »امليزان«.
فقد خلقت عودة شباط إلى الواجهة، صراعا 
بني املناضلني االستقالليني داخل املدينة، مما 
فروع  لحل  للتدخل  التنفيذية  اللجنة  دفــع 
الحزب بفاس، مبررة ذلك بتقهقر الحزب على 
مستوى التنظيمات املحلية واحتدام الصراع 
بني األجهزة والقواعد، وفشل محاوالت قيادة 
املتصارعة  األطــراف  بني  للمصالحة  الحزب 

على الصعيد املحلي.
كشفت  التنفيذية،  اللجنة  قـــرار  وعــقــب 
معطيات أن األمني العام نزار البركة قام بزيارة 
العديد  مع  اجتماعا  وعقد  العلمية،  للعاصمة 
وتاونات  بفاس  البارزة  املحلية  الوجوه  من 
وبوملان، لم يحضره شباط، تمت خالله تزكية 
التجمعي  الوزير  مثل  الوازنة  األسماء  بعض 
السابق محمد عبو، الذي سيترشح بتاونات، 
وتزكية  غفساي،  بدائرة  الطاهري  واملفضل 
ترشح  ودعم  يعقوب،  موالي  بدائرة  العيدي 
الشمالية، وعالل  فاس  بدائرة  الشهبي  حسن 
العمراوي بدائرة فاس الجنوبية، وعبد املولى 

الحرشي بدائرة بوملان.
اللجنة  ــرار  ــق ل رفــضــه  أعــلــن شــبــاط  وقـــد 
بمدينة  الحزب  فــروع  جميع  بحل  التنفيذية 
»العبث«  أسماه  ما  وقــف  إلــى  داعيا  ــاس،  ف
والتنمية،  العدالة  حزب  سوى  يخدم  ال  الذي 
بعدما كانت الفرصة مواتية لحزب االستقالل 
للعودة بقوة إلى املشهد االنتخابي بالعاصمة 

العلمية.
شباط  دفعت  للحزب،  العليا  القيادة  خطوة 
الشعبية،  الحركة  قيادة  مع  مفاوضات  ليفتح 
االستحقاقات  في  »السنبلة«  باسم  للترشح 
حسب  مــنــه،  محاولة  تبقى  لكنها  املقبلة، 
لفتح  التنفيذية  اللجنة  مراقبني، للضغط على 
باب الحوار معه، ألن انتقاله إلى حزب آخر قد 
يؤثر سلبا على أداء التنظيم السياسي للحزب 
العدالة  لــحــزب  الطريق  ويسهل  باملدينة، 

والتنمية الراغب في الظفر بالعمودية.

حركة  داخل الحزب  
األمني  االستقالل،  حزب  من  أعضاء  راسل 
الوطني  املجلس  ورئيس  البركة  نــزار  العام 
للحزب، احتجاجا على ما وصفوه بـ»مخالفات 
الداخلي  النظامني  ضد قانون األحزاب وروح 
»التعسف  رافــضــني  لحزبهم«،  واألســاســي 
واألنظمة  القانون  استعمال  فــي  والشطط 
الحزب  ومؤسسات  مهام  تعطيل  في  املتجلية 
وأجهزته الوطنية والجهوية واملحلية، وتبرير 

ذلك بتعليالت غير موضوعية«.
التواصل  مواقع  في  لعريضة  الترويج  وتم 
ورئيس  العام  لألمني  نداء  تحمل  االجتماعي 
على  احتجاجا  لـ»امليزان«،  الوطني  املجلس 
»التعسف والشطط في استعمال  اعتبروه  ما 
»تعطيل  فــي  املتجلية  واألنــظــمــة«  الــقــانــون 
الوطنية  وأجهزته  الحزب  ومؤسسات  مهام 
بتعليالت  ذلك  وتبرير  واملحلية،  والجهوية 

غير موضوعية«.
ووجه أصحاب العريضة النداء أيضا، إلى 
يتحملون  »الذين  التنفيذية،  اللجنة  أعضاء 
القرارات  كل  عن  جماعية  بصفة  املسؤولية 
ونظامي  السياسية  األحزاب  لقانون  املخالفة 
أن  معتبرين  والداخلي«،  األساسي  الحزب 
اآلن،  لحد  تحسن،  لم  االستقاللية  »القيادة 
تدبير العديد من املحطات منذ اختتام أشغال 
املستوى  على  وخاصة  للحزب،  العام  املؤتمر 
التنظيمي، الذي عرف اختالالت كثيرة وسيادة 

مبدأ الوالءات الضيقة على املصلحة العليا«، 
حسب ما جاء في وثيقة النداء »املجهولة«.

وفق  »يهدفون  أنهم  النداء،  أصحاب  وأكد 
ما جاء في الوثيقة نفسها، إلى »الحفاظ على 
العبث  ــوان  أل كل  من  وقيمه  الحزب  ثوابت 
أن  جازمني  املفروض«،  والجبروت  والتسلط 
الضرورية،  بالشراسة  ستكون  »معركتهم 
ألنها معركة القيم واملبادئ ضد املال والفساد 

والتسلط، وذبح الديمقراطية«.
قيادة  على  املتمردين  األعضاء  بيان  وأشار 
باتت  الحزب  قيادة  غاية  أن  إلى  االستقالل، 
تتلخص في البحث عن موقع انتخابي متقدم 
وبأي وسيلة كانت، مما خلف احتقانا داخليا 
بات  مما  واملدن،  واألقاليم  الجهات  أغلب  في 
واألخطاء  التجاوزات  كل  تصحيح  يتطلب 
حــوار  بفتح  مطالبني  املرتكبة،  القانونية 
الحزب  وأطــر  قواعد  كل  مع  موسع  مباشر 
القانونية،  التنظيمية  املؤسسات  إطــار  في 
ومجالس  واإلقليمية  الجهوية  املجالس  وهي 

الفروع.

الصراع ينتقل  للشبيبة 
عن  فاس  مدينة  شباب  من  مجموعة  أعلن 
االستقاللي«،  الشباب  »تنسيقية  تأسيس 
عن  أسفر  مما  االستقاللية،  الشبيبة  رحم  من 
صراع داخل شبيبة الحزب، حيث جاءت هذه 
التنسيقية في ظل االحتقان الذي تعيشه فروع 
بني  الصراع  ظل  وفي  فــاس،  بمدينة  الحزب 

تيار شباط واللجنة التنفيذية لـ»امليزان«.
االستقاللي  الشباب  تنسيقية  وانضمت 
القرارات  املعارضة، حيث استنكرت  تيار  إلى 

األخيرة للجنة التنفيذية للحزب القاضية بحل 
جميع فروع الحزب، والتنظيمات املوازية لها، 
املهنية  االنتخابات  لتدبير  شخص  وتعيني 
هذه  أن  معتبرة  والتشريعية،  والجماعية 

القرارات »ارتجالية«.
وعبرت التنسيقية عن رفضها ملحاولة أحد 
بفاس  التضحية  التنفيذية،  اللجنة  أعضاء 
األمني  داعية  معينة،  لجهة  ومناضليها خدمة 
العام وحكماء الحزب إلى إلغاء القرار حفاظا 
ووقف  ووحدتهم،  االستقالليني  لحمة  على 
االستقاالت  نزيف  إلى  أدت  التي  املمارسات 

بكل فروع الحزب بمختلف املدن.
الشبيبة  منظمة  اعــتــبــرت  جهتها،  مــن 
االستقاللية، أن »تنسيقية الشباب االستقاللي 
الوجود  إلــى  خرجت  والــتــي  ــاس«  ف بمدينة 
حل  االستقالل  حزب  قيادة  قرار  بعد  مؤخرا 
فاس،  بعمالة  الحزب  وتنظيمات  فروع  جميع 
لقطع الطريق على ترشيح حميد شباط، بأنها 
قررت  أنها  وأضــافــت  قانوني«،  غير  ــار  »إط
وأمني  الصافي  أيوب  من  كل  عضوية  تجميد 
والحسني  املركزية،  اللجنة  عضوي  الكوهن، 
فوزي  الحي  وعبد  أغــداوش  وحمزة  الناجي 
الوطني،  املجلس  أعضاء  السيوري،  وسناء 
معطيات  على  استنادا  جاء  القرار  أن  مبرزة 
باسم  االجتماعي  التواصل  بمواقع  منشورة 
»تنسيقية  عليه  يطلق  قانوني  غير  إطـــار 

الشباب االستقاللي بمدينة فاس«.
أحالت  أنها  االستقاللية  الشبيبة  وقالت 
ملف أيوب الصافي وأمني الكوهن على لجنة 
من  العاشر  للفصل  طبقا  واملتابعة،  التحكيم 
في  للبت  ــك  وذل للحزب،  الداخلي  القانون 
وخرقهم  التنظيمية  بمهامهم  »إخاللهم  شأن 

ملضامني القانون األساسي والداخلي«.

تصدع  في مدن أخرى
استقاالت  واألقاليم  املــدن  بعض  شهدت 
ومغادرات لبعض مناضلي حزب االستقالل، 
األمــر  هــذا  وضــع  حيث  غامضة،  ألســبــاب 
الحزب في موقف صعب مع قرب االنتخابات 
املقبلة، وهو األمر الذي يهدد بإفراع الحزب 
في  التنظيمية  وقوته  القديمة  قواعده  من 

بعض األقاليم واملدن.
محامني  سبعة  قــدم  إنــزكــان،  عمالة  ففي 
املحامني  رابطة  من  استقالتهم  استقالليني 
االستقالليني ومن التنظيم السياسي للحزب، 
حسب نص رسالة استقالة جماعية وجهوها 
أيت  في  بينما  البركة،  نــزار  العام  لألمني 
ملول، استقال العشرات من شباب وشابات 
الحزب، احتجاجا على أسلوب تدبير شؤون 
وقد  املستويات،  كافة  وعلى  إقليميا  الحزب 
من  عضوا   20 من  أزيد  استقالة  هذا  سبق 
وأعضاء  التحضيرية  اللجنة  أعضاء  بينهم 

املجلس الوطني للشبيبة االستقاللية.
قياديان محليان،  استقال  تارودانت،  وفي 
الشبيبة  فـــرع  كــاتــب  مــامــا  ــادي  ــه ال عــبــد 
االستقاللية، وياسني بيقندران، الذي التحق 
لالئحة  كوكيل  االشتراكي  االتحاد  بحزب 
كما  املقبلة،  االنتخابات  في  إنزكان  بدائرة 
تلقى حزب االستقالل بجماعة سيدي موسى 
بعد  موجعة،  ضربة  تايمة،  أوالد  دائـــرة 
الوطني  التجمع  بحزب  أعضاء   8 التحاق 
»الحمامة«  باسم  الترشح  لألحرار، من أجل 

في االستحقاقات املقبلة.
منظمة  أعضاء  قدم  الشرقية،  الجهة  وفي 
استقالتهم  بوجدة،  االستقاللية  الشبيبة 
ــد  )أزي جماعي  بشكل  الــحــزب  هياكل  مــن 
األمني  زيــارة  مع  بالتزامن  عضوا(   70 من 
تم  بعدما  وذلــك  للمنطقة،  للحزب  الــعــام 
االستحقاقات  من  الشبيبة  أعضاء  إقصاء 
االنتخابية املقبلة، بالرغم من الترويج لفكرة 
دعم الشباب لالنخراط في العمل السياسي، 
وفي مدينة تاونات، قدم كاتب فرع الشبيبة 
وكاتبة  الـــوارتـــي،  يــوســف  االســتــقــاللــيــة، 
استقالتهما  الــوردي،  أنيسة  الحزب،  فرع 
عدم  بسبب  التنظيمية،  الهياكل  كــل  مــن 
واملناضلني  الفاعلني  لكل  واإلنصات  إشراك 

الحزبيني.

أعلن مجموعة من شباب مدينة فاس عن تأسيس »تنسيقية الشباب االستقاللي«، 
من رحم الشبيبة االستقاللية، مما أسفر عن صراع داخل شبيبة الحزب، حيث جاءت هذه 

التنسيقية في ظل االحتقان الذي تعيشه فروع الحزب بمدينة فاس، وفي ظل الصراع 
بين تيار شباط واللجنة التنفيذية لـ»الميزان«.

خلقت عودة شباط إلى الواجهة، صراعا بين المناضلين 
االستقالليين داخل المدينة، مما دفع اللجنة التنفيذية 

للتدخل لحل فروع الحزب بفاس، مبررة ذلك بتقهقر الحزب 
على مستوى التنظيمات المحلية واحتدام الصراع بين 

األجهزة والقواعد، وفشل محاوالت قيادة الحزب للمصالحة 
بين األطراف المتصارعة على الصعيد المحلي
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توج املؤتمر الدائم للقطاع 
لبلدان  الــبــصــري  السمعي 
الــبــحــر األبــيــض املــتــوســط 
الوطنية  الشركة  )كوبيام(، 
بجائزة  والتلفزة،  لــإذاعــة 
أحسن تقرير إخباري للتبادل 
Prix ERN- املتوسطي 
دورتها  في   Med 2021

الــخــامــســة، الــتــي 
خــال  خصصت 
هذه السنة لتيمة 
»اإلعام والعلوم: 

أهــمــيــة املــعــلــومــات 
الدقيقة في 
مــواجــهــة 
ــار  ــبـ األخـ
الزائفة«، 
وموضوع 

األخبار  محاربة   :19 »كوفيد 
الزائفة«.

الوطنية  الشركة  ورشحت 
ــزة لــهــذه  ــف ــل ــت لـــإذاعـــة وال
تتنافس  ــي  ــت ال الـــجـــائـــزة، 
حــولــهــا الــهــيــئــات األعــضــاء 

فـــي الــتــبــادل املــتــوســطــي، 
حول  األخبار  ملديرية  تقريرا 
في  الزائفة  األخبار  »محاربة 
 ،»)19 )كوفيد  الــوبــاء  زمــن 
مريم  الصحفية  إنــجــاز  مــن 
ــور حــمــزة  ــصـ ــري واملـ ــزك ــن ب
يوسف  واملــوضــب  السايح 
املـــزيـــانـــي، حــيــث تــطــرق 
ــوع إلـــى ظــاهــرة  ــوضـ املـ
ــد األخـــبـــار  ــزايـ تـ
ــي  ــة ف ــ ــفـ ــ ــزائـ ــ الـ
زمـــن الــجــائــحــة، 
نفسية  على  وخطرها 
ــان  ــ ــسـ ــ اإلنـ
ر  واستقرا
املــجــتــمــع، 
مـــن خــال 
تـــســـلـــيـــط 

ــوء  ــ ــضـ ــ ــادرة الـ ــب عــلــى م
إعــامــيــة وجــمــعــويــة جــادة 
ملحاربة األخبار الزائفة، وهي 
تطرق  كما  »تحقق«،  منصة 
ــار  إلـــى عــقــوبــة نــشــر األخــب

الزائفة.

تتويج الشركة الوطنية لإلذاعة 
والتلفزة بجائزة »أحسن تقرير 
إخباري للتبادل المتوسطي«

بالناظور،  التخصصات  متعددة  الكلية  مع  بشراكة 
األولــى  النسخة  بــوجــدة،  األول  محمد  جامعة  تنظم 
والتثمني  البيولوجي  التنوع  في  »البحث  نــدوة  من 
الصيدالني والطبي لنبتة القنب الهندي ساتيفا«، وذلك 

يوم 10 يوليوز املقبل، بالناظور.
الجمعية  مع  بشراكة  املنعقد  اللقاء،  هــذا  ويهدف 

إلى  الهندي،  القنب  الستعماالت  االستشارية  املغربية 
تجارب،  ومختبرات  علميني  وباحثني  خبراء  التئام 
اآلليات  في  للتفكير  قــرار،  وصناع  طبيني  وممارسني 
القنب  نبتة  حول  واملعرفة  بالعلم  بالنهوض  الكفيلة 
ــورد  امل لــهــذا  اإليــجــابــي  االســتــغــال  وكيفية  الــهــنــدي، 

الطبيعي.

التثمين الصيدالني والطبي لنبتة القنب الهندي 
في جامعة وجدة

الـدكتـــور الـكثـــيري سفــيـرا للـثقــافــة بـالـــمجان
نعمان  »ناجي  مؤسسة  أصــدرت 
أنه  مفاده  بيانا  باملجان«،  للثقافة 
مصطفى  الــدكــتــور  تــعــيــني  جـــرى 
لقدماء  السامي  املــنــدوب  الكثيري، 
التحرير  جيش  وأعضاء  املقاومني 
ــي املــغــرب، ســفــيــرا فـــوق الــعــادة  ف
تتويجا  وذلـــك  ــاملــجــان،  ب للثقافة 

التربية والتعليم  ملسيرته املميزة في 
مؤلفاته  ملجموع  وأيضا  األكاديمي، 
وأنشطته املختلفة في الخدمة العامة 

باملغرب وخارجه.
للتذكير، فإن الدكتور الكثيري عمل 
الكليات  من  عدد  في  جامعيا  أستاذا 
خبيرا  واختير  باملغرب،  واملعاهد 

الدولي،  النقد  بصندوق  مستشارا 
اإلداريــة  للعلوم  العربية  وباملنظمة 
للتنمية  العربية  املنظمة  )حاليا 
اإلدارية لجامعة الدول العربية(، وكذا 
الصناعية  للتنمية  العربية  باملنظمة 
والتعدين، وباملركز اإلفريقي للتكوين 
كما  التنمية،  إدارة  فــي  والبحوث 

التحاد  الــعــام  ــني  األم منصب  شغل 
وكان  لاقتصاديني،  العربي  املغرب 
املغاربة،  االقتصاديني  جمعية  رئيس 
ملنظمات  الوطنية  للشبكة  ورئيسا 
واملواطنة،  الترابية  الــوحــدة  دعــم 
الحالي  التنفيذي  املكتب  عضو  وهو 

للمؤتمر القومي العربي ببيروت.

إصدارات

المرأة في السينما المغربية خلف وأمام
 الكاميرا لحسن نرايس

والكاتب  اإلعــامــي  الــزمــيــل  أصـــدر 
جديدا  مؤلفا  نرايس،  حسن  الصحفي 
في  الكبير  ودورهــا  املغربية  املــرأة  عن 
السينما الوطنية خلف وأمام الكاميرا.

املتميز،  الكتاب  هذا  بتقديم  قام  وقد 
األديبة والناقدة املغربية، ناهد صاح، 
التي شدها لهذا الكتاب أمران متميزان، 
ما  ينقب بشكل  أنه  »أولهما  تقول:  كما 
والثاني  املغربية،  السينما  تاريخ  في 
وكصانع،  كموضوع  املرأة  على  تركيزه 
القديم  ينبش  إجــمــاال  ــه  أن يعني،  مــا 
بأسلوب  املعاصر  الحديث  إلى  ليصل 

املشاكسة واملجادلة  ال يخلو من بعض 
التي ال تفقده مرونته...«.

ــن الــحــي  ولــلــكــاتــب الــصــحــفــي، ابـ
العديد  الــبــيــضــاء،  ــدار  ــال ب املــحــمــدي 
والفن  الثقافة  عالم  في  املؤلفات  من 
»الضحك واآلخر:  أبرزها:  واملسرح من 
الفرنسية«،  الفكاهة  في  العربي  صورة 
عاش  أنــه  )علما  باريسية«  »محطات 
الفرنسية(،  العاصمة  في  طويلة  لفترة 
»أســـمـــاء مــغــربــيــة«، »مـــــاذا يــقــول 
السينمائيون املغاربة؟«، »بني الصحافة 

والسينما«، و»بحال الضحك«.

يف  ــاء  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ الـ دار  إلـــــــى  ــل  ــقــ ــتــ انــ
األسبوع املاضي، عن عمر 81 سنة، 
املــتــقــاعــد محمد رحــول،  األســتــاذ 
أخ الفنان التشكيلي املعروف عبد 
الــرحــمــان رحـــول، واملــديــر السابق 
بالدار  التشكيلية  الفنون  ملدرسة 

البيضاء.
نتقدم  األليمة،  املناسبة  وبهذه 
وبناته  أبنائه  إلــى  الــتــعــازي  بأحر 
وجميع أفراد عائلته، طالبني من 
فسيح  يسكنه  أن  تــعــالــى،  الــبــاري 
الــصــبــر  ذويــــــه  يــلــهــم  وأن  جـــنـــاتـــه 

والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.



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 

3

14

28

8

ن
ثم

ال
  
■
 1

9
6
5

م: 
عا

ت 
در

�ص
 ■

ن  
�صو

خلم
 وا

ة 
د�ص

�صا
  ال

نة
ل�ص

■ ا
 2

0
2
1

ر 
اي

رب
 ف

2
4

 -
 1

8
 لـ 

فق
ملوا

1 ا
4
4
2

ب  
رج

 1
2
 -

 6
 ■

 1
5
4
8

د: 
عد

 ال
■

w
w

w
.a

lo
u

s
b

o
u

e
.c

o
m

هم
را

  د
5

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

5

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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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

رائعا  مؤلفا  هانت،  م.  مورتون  الكبير،  النفساني  العالم  ألــف 
وعميقا يتناول مشاكل الحب والزواج والصداقات والعالقات بني الرجل 
التي تجمع بني  العصية  العالقة  القرن املاضي، وناقش هذه  واملرأة في 
الرجل واملرأة، بصراحة كبيرة ونصائح مهمة تمكن املطلع على الكتاب 
أن يجعل منها ثقافة للنجاح في هذه العالقة، ألنه ال يكفي أن تكون رجال 
الجنسني،  كال  في  والقوة  الضعف  نقط  على  تتعرف  أن  دون  امــرأة  أو 

وبالتالي العيش في تناغم مع النفس أوال، ثم الغير ثانيا.
وقد اهتمت األمم املتحضرة بهذا الجانب، ألنه ال يمكن ألي حضارة أن 
تنشأ وإنسانها معتل ببعض األمراض التي يمكن أن تكون نواة لهدم قيم 
املجتمع والقضاء عليه، بل الوبال بخسائر مادية وتعثر في التقدم، لذلك 
تشغيل  على  اإلقدام  عدم  إلى  الجنسية،  املتعددة  الشركات  بعض  تلجأ 
إطار مسؤول إال بعد إخضاعه لفحص نفسي، وما اإلجراءات التي يقوم 
بها املسؤول واملسماة »entretien« أو »إجراء مقابلة« قبل قبول املرشح 
ملنصب فيها، إال ملعرفة نفسية هذا املسؤول حتى ال تتحول تصرفاته إلى 
إليه، ومن  الذي تنوي الشركة إسناد تدبيره  القطاع  خسائر مادية على 
الطرائف، أن إحدى الشركات تتشدد حتى في معرفة برجه الفلكي، وقد 
أصبحت األبراج الصينية املعروفة بإنشاء نظرة على شخصية اإلنسان 
إذا كان هناك خطر  وطباعه يعمل بنظرياتها حتى يعرف املسؤول فيما 
األبراج في  إنسان حكمت عليه  إلى  الشركة من إسناد مسؤوليتها  على 
للخطر، وهي بصفة عامة احتراز  بالفشل وإن تعرض مصالحها  الغيب 

رأس املال على تجنب الخسارات.
وقد حكت لي إحدى الصديقات، أنها أحبت شابا في سنها تتوفر فيه 
وملا  ومحافظة،  غنية  أسرة  من  تفضلها شابة جميلة  التي  املعطيات  كل 
رجل  كان  الذي  والدها  من  لخطبتها  املثقف  الغني  الوسيم  الشاب  تقدم 
رفضا  رفض  دهشتها،  وأمام  ابنته،  يد  طلب  مقابلة  معه  أجرى  أعمال، 
باتا قبول الشاب الذي ال يمكن أن ترفضه أي مقبلة على الزواج، لتوفر 
املتشدد،  األب  قرار  نتيجة  باكتئاب  تصاب  أن  فكادت  فيه،  املعطيات  كل 
وطلبت منه تبرير قرار رفضه ألنها تعلم بأن خطيبها يكاد يبلغ الكمال، 
وقد كاد أن يغمى عليها من الضحك ملا برر لها والدها بأن نظرات عينيه 
رغم جمالهما الذي أوقعها في حبه، غير عادية لم يرتح لها قلب الوالد، 
اللواتي  من  الجميلة  الشابة  تلك  تكن  ولم  التعليل،  بهذا  واستخفت 

ينتظرن طويال ليتقدم إلى والدها الشباب لطلب يدها.
لم  وإن  عينيه  بنظرات  والدها  اقتنع  آخر،  شاب  من  تزوجت  وفعال، 
لكن  هنية...  عيشة  وعاشت  معه  وأنجبت  حبيبها السابق  جمال  تبلغ 
خطيبها  زوجــة  وجــدت  عندما  سنني،  بضع  بعد  قوية  كانت  مفاجأتها 
السابق وهي تشتكي من تصرفاته التي لم تطقها، وكانت املفاجأة أكبر، 
بأن دمرت حياتها وحياة أطفالها وانتهت بإصابته بمرض عقلي وإيداعه 
اعتبرته  له عما  إلى والدها تعتذر  العقلية، فرجعت  مستشفى لألمراض 

تعسفا في حقها وتخوفا عليها وعلى ثروته في وقت من األوقات.
وقلت لها أن والدها كان يحبها ويخاف عليها وال يمكن لنظرة وحدس 
وإحساس املحب أن تخطئ، لذلك جنبها هلل مآسي كانت مكتوبة عليها 
في  قريب  أو  أب  من  حرمها هلل  ربما  أخرى،  شابة  األسف  مع  وأوقعت 
تصرفات  في  نادر  شيء  وهي  العني  لنظرات  تحليل  إجراء  استطاعته 

اإلنسان.
بمدى  الثقافات،  أنواع  جميع  في  الحضارية  النهضة  ارتبطت  لذلك، 
أقل  تكوينا  وتكوينه  اإلنسان،  عند  النفسي  بالجانب  التحسيس  إشاعة 
ما يمكن أن نصفه به أنه »متوازن«، لذلك ال نعجب من أن اإلنسان يقوم 
ببعض التصرفات في بيته أو عمله عندما يختلي مع نفسه، فيشار إليه 
أو فشال،  تقليال نجاحا  أو  إعجابا  إما  الغير،  عادي من طرف  غير  بأنه 
عنها،  أو سكوت  انتقاد تصرفات  عليهم،  انغالق  أو  الناس  على  انفتاح 
الحياة  في  الباطن،  العقل  أو  الالوعي  في  املكبوتة  للرغبات  تصعيد 
الخاصة أو العامة، فنقول مع أنفسنا أن ذلك اإلنسان مريض نفسانيا أو 
يعاني من عقد أو يلزمه الذهاب لعيادة نفسية للعالج، ولكن أحيانا تلزم 
الحشمة أو الخشية األدبية، حيث يكون هذا اإلنسان إما صديقا أو زوجا 
أو رئيسا في العمل أو زميال فيه أو عضوا في أسرة أو صاحب فضل، أو 

حتى عدوا.. فال تفهم التصرفات اإلنسانية.

ع�صر احلب

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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منـوعـات
العدد: 1567 من 01 إلى 07 يوليوز 2021

المغربية  الفنانة 
عكرود   تطير 

بـ»قصر نظر« 
إلى سويسرا

فــيــلــم »قــصــر نــظــر« ملــخــرجــتــه ســنــاء عــكــرود، 
الدولي  للمهرجان  الرسمية  املسابقة  يف  يــشــارك 
بلوزان  عشر  اخلامسة  دورته  يف  اإلفريقية  للسينما 

السويسرية.
املسابقة  يف  فيلمها  اختيار  خبر  عكرود  وشاركت 
متابعي  مــع  تقاسمته  منشور  يف  قائلة  الرسمية، 
»قصر  فيلم  ))يواصل  »اإلنستغرام«:  على  حسابها 

يف  اخــتــيــاره  مت  حيث  السينمائية،  رحلته  نــظــر« 
الدولي  للمهرجان   15 للدورة  الرسمية  املسابقة 

سعيدة  بسويسرا..  بلوزان  اإلفريقية  للسينما 
تواصل  »فاطم«  أن  وسعيدة  الفيلم  باختيار 

رحلتها بفخر وثبات((.
من  كــل  الفيلم،  هــذا  بطولة  ويجسد 
ــدل، فــاطــمــة بــوجــو،  الــفــنــانــة قـــدس جــن

ــدر، نبيل  ــي ــن ال مــحــمــد عــيــاد، حــمــيــد 
قصة  ويــروي  عكرود،  وسناء  عاطف، 
السادس،  شهرها  يف  »فاطم« احلامل 

والتي تضطر إلى مغادرة قريتها الكائنة 
يف أعالي اجلبال للبحث عن نظارات لشيخ 

القرية، ألنه الشخص الوحيد الذي ميكنه قراءة 
الرسائل املبعوثة من قبل أفراد أسرهم الذين ذهبوا 
للعمل يف املدن، وأثناء رحلتها تواجهها عراقيل وتفقد 

جنينها يف مظاهرة يف املدينة.

نعمان لحلو يهرب 
من الواقع إلى 

الحلم
إهـــمـــال املـــســـؤولـــن عـــن الــقــطــاع 
الــفــنــي لــلــمــغــنــيــن واملــوســيــقــيــن يف 
ــذي يــصــادف 21  عــيــدهــم الــعــاملــي الـ
املوسيقار  دفــع  ســنــة،  كــل  مــن  يونيو 
نعمان حللو إلى كتابة منشور تقاسمه 
»الفايسبوكي«  حسابه  متابعي  مــع 
ــوم املــوســيــقــى  ــة يـ ــاســب قــائــا: ))مبــن
من  يصادف 21 يونيو  والــذي  العاملي 
كل سنة، استقبلت وزارة الثقافة لفيفا 
مــن الــفــنــانــن واملــبــدعــن يف مــيــدان 
الوزير  السيد  وشكرهم  املوسيقى، 
على  حفاظ  من  به،  يقومون  ما  على 
هدايا  وقدمت  للباد،  الفنية  الهوية 
ودروع للرواد والشباب، كما مت اختيار 
تقدير  على  احلائزة  الفنية  األعمال 
وختم  للموسيقى((،  الوطني  املجلس 
قائا: ))موازاة مع ذلك، متت تسمية 

التسجيل  استوديوهات  أحد 
بالعاصمة بـ»استوديو 
عـــــبـــــد الــــــقــــــادر 
الــراشــدي«، وذلــك 
الفنانن  بــحــضــور 
وعــائــلــة املــوســيــقــار 
ــم  الـــــــــــراحـــــــــــل، ثـ
اســتــيــقــظــت فــجــأة، 

هذا  يكن  ــم  ول
حلما  ســــوى 

جميا((.

الفنانة الفرنسية »ديامس« تختار االستقرار في مراكش
ــة  ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ اخــــــــــتــــــــــارت   
ــة، مــيــانــي  ــزل ــة املــعــت ــســي ــفــرن ال
جـــورجـــيـــاد، الـــشـــهـــيـــرة بــلــقــب 
مبدينة  االســتــقــرار  »ديـــامـــس«، 
بعدما  نــهــائــيــة،  بــصــفــة  ــراكــش  م
انتهت من وضع الترتيبات األخيرة 
على »الفيا« التي اقتنتها مؤخرا، 
الفنانن  مــن  العديد  مثل  مثلها 

ــيـــن والـــشـــخـــصـــيـــات  ــسـ ــرنـ ــفـ الـ
املغرب  اختاروا  الذين  السياسية، 
بلدا للعيش واالستقرار، خصوصا 
ــارودانــت،  وت مــراكــش  مدينتي  يف 
ميتر  الكونغولي  الفنان  بينهم  من 
غيمس، فيتا، املصمم العاملي إيف 
الفرنسي  والرئيس  لـــوران،  ســان 

الراحل جاك شيراك.
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كان عالل الفاسي، زعيم حزب 
ــداف  ــدا مــن األهـ ــقــالل، واحــ االســت
الحمراء«،  »اليد  ملنظمة  األساسية 
في  التعمق  ولكن  »سديك«،  وجهاز 
الجهاز  هــذا  رسمه  ــذي  ال املخطط 
يدعو  املــغــربــي،  الــزعــيــم  لتصفية 
الكاتبة  تقول  التفكير.  من  للكثير 
الكبير  اإلرهابي  ابنة  أتيا،  نيكول 
»مذكرات أبي  »جواتيا«، في كتابها 
أتيا« أن »جواتيا« ))كلف من طرف 
منظمة  طريق  عن  »سديك«  جهاز 
ميزانيتها  لها  كانت  أخــرى  فرعية 
عالل  الزعيم  باغتيال  اخلــاصــة، 
الفاسي، وقد أسندت هذه املهمة إلى 
و»أنطوان  »جواتيا«،  رجال:  ثالثة 
وال  باليس«((،  ــان  و»ج نوتيني«، 
اسم  ذكر  بعد  القوس،  إقفال  من  بد 
كان  الذي  الرجل  باليس، وهو  جان 
له دور أساسي في اختطاف املهدي 
فعندما  وحـــده،  يكن  ولــم  بنبركة، 
وصل جواتيا إلى طنجة، في طريقه 
إلى تطوان الغتيال الزعيم املغربي، 
لجهاز  االتــصــال  رجــل  على  تعرف 
»ســديــك«، الــذي فتح لــه األبـــواب، 
عليه،  بالحرص  مكلف  أنــه  وبلغه 
تنفيذ  بعد  املــغــرب  مــن  وإخــراجــه 
لوبيز«،  »أنــطــوان  وهــو  العملية، 
مثلما  طنجة،  بمطار  رئيسا  وكــان 
بنبركة،  اختطاف  عملية  أثناء  كان 
في  ورئيسا  لها،  الرئيسي  املحرك 

مطار »أورلي«.
ــالن األســـاســـيـــان فــي  ــرجـ ــالـ فـ
الفاسي،  عــالل  اغــتــيــال  مــحــاولــة 
في  األساسيان  إذن، الرجالن  هما 
وهما  بنبركة،  املــهــدي  اختطاف 
ملنظمة  عميالن  الحالتني،  كلتا  في 
ــديـــك«، ســـواء قــبــل اســتــقــالل  »سـ
ميزة  ــت  ــان وك ــعــده،  ب أو  ــغــرب  امل
و»جان  لـ»جواتیا«  املرافق  الرجل 
باليس«، هي أنه كان أعرج، وهكذا 
الفرنسية  املخابرات  منظمة  كانت 
نــوتــيــنــي«،  ــوان  ــطـ »أنـ تستعمل 
لخبرته العسكرية، فقد سبق أن فقد 
الثانية،  العاملية  الحرب  في  ساقه 
االصطناعية  رجــلــه  ولــصــالحــيــة 
يحشوها  ــان  ك فقد  الخشب،  مــن 
ألغى  وقد  واألسلحة،  باملتفجرات 

»جواتيا« مقامه في طنجة، وسفره 
قادس  مدينة  إلى  وتوجه  لتطوان، 
أن  بعد  بإسبانيا،  كاتالونيا  في 
عالل  بــأن  أخبرته  برقية  وصلته 
الفاسي يتواجد هناك، ولكنه تقابل 
في كاتالونيا مع الرسام »سالفاتور 
الفاسي،  بعالل  لقائه  بــدل  ــي«  دال

فعاد أدراجه لطنجة ثم تطوان. 
»بــالــيــس«  تلقى  ــطــوان،  ت وفــي 
أخبارا تفيد بأنه يجب اغتيال عالل 
الفاسي ومعه رجالن آخران، لم يرد 
»جواتيا«،  مذكرات  في  اسماهما 
فقد  وحدهما،  يغتاال  لم  ولكنهما 
اغتيل بدلهما أربعة رجال، فقد وضع 

سيارة  في  قنبلة  اإلرهابي  الثالثي 
في  انفجرت  املغربيني،  السياسيني 
ثم  السيارة،  ركبا  ثانيني  رجلني 
بالنزل  اإلرهــابــي  الثالثي  التحق 
املغربيان،  فيه  يقطن  ــان  ك الــذي 
))ولقد  البنته:  »جواتيا«  ويحكي 
صعدنا إلى غرفتهما، وأطلقنا أربع 
وكــان  األمـــر((،  وانتهى  عــيــارات، 
الزعيم عالل الفاسي يسكن في نزل 
»دیرسا تطوان« الذي يملكه الثري 
املغربي محمد أبو العيش، في قلب 
»جواتيا«  ويقول  تــطــوان،  مدينة 
وضع  الذي  هو  باليس«  »جان  أن 
التي  االجتماعات  قاعة  في  القنبلة 
ولكن  الفاسي،  كان سيدخلها عالل 
فتم  الحقيبة،  للنزل، اكتشف  عامال 

إبطال مفعولها. 
مرفوقا  لطنجة  رجــوعــه  وعــنــد 
ــة، حكى  ــي ــل ــعــم ال ــي  فـ ــكــه  بــشــري
عن  للمسؤول  قصته  »جــواتــيــا« 

طنجة  فــي  الــرئــيــســيــة  املــنــظــمــة 
الهمجية  ولكن  لوبيز(،  )أنطوان 
ــا«  ــيـ ــان »لـــوبـــيـــز« و»أتـ ــ الـــتـــي ك
الشرطة  جعلت  بــهــا،  يتصرفان 
الدولية تلقي عليهم القبض جمیعا 
حقائبهم  مشحونة  طنجة،  بمطار 
اعتقال  وتــم  بالسالح،  وأمتعتهم 
هرب  بينما  و»جواتيا«،  »لوبيز« 
املنظمة  اتصلت  وقتها  اآلخـــران. 
في  بمراسلها  »سديك«  الرئيسية 
طنجة، مندوب منظمة »السي. آي. 
بـــراون«،  »جيمي-  املسمى  إي«، 
ــهــمــا أو  لــتــرتــيــب عــمــلــيــة هــروب
وفعال،  السجن..  مــن  إخراجهما 

ليستأنفا  اإلرهابيني،  إخــراج  تم 
نــشــاطــهــمــا، كــمــا تـــم اســتــرجــاع 
رفيقه  مـــع  لــيــلــتــقــي  »بـــالـــيـــس«، 
»لوبيز« في عملية اختطاف املهدي 
بعد،  فيما  سنوات  عشر  بنبركة، 
املشاركة  عن  »جواتيا«  تغيب  وقد 
كان  بنبركة، ألنه  املهدي  في عملية 
في السجن، إثر اشتراكه في عملية 
سنة  الــجــزائــريــة  العملة  تهريب 
فيها  يعتقل  لم  عملية  وهي   ،1964
أمــوال  يهرب  كــان  ألنــه  »جواتيا« 
الجزائر  من  الفرنسيني  املعمرين 
ألنه  اعتقل  ولكنه  االستقالل،  بعد 
كان يستولي على تلك األموال، وال 
كانوا  الذين  ألصحابها  يسلمها 

ينتظرونها في التراب الفرنسي. 
مــثــلــمــا أجــمــعــت كـــل وثــائــق 
بنبركة،  املهدي  مختطفي  محاكمة 
الدور  ثبوت  على  والثانية،  األولى 
ــي لــلــمــســمــى »أنـــطـــوان  ــاسـ األسـ

باليس«،  »جــان  واملسمی  لوبيز«، 
وصدر الحكم في حقهما ال من أجل 
مشاركتهما في محاولة اغتيال عالل 
الفاسي، وإنما في عملية اختطاف 
الكتب  كــل  فــإن  بنبركة،  املــهــدي 
ومجالت،  صحف  من  واملنشورات، 
ــن قضية  تــتــحــدث ع كــانــت وهـــي 
ــروح  ال أن  على  مجمعة  بنبركة، 
اختطاف  لعملية  واملــدبــر  املفكر 
الكولونيل  كان هو  بنبركة،  املهدي 
الثالث  الشخص  وهو  »ميرسيي«، 
عالل  اغتيال  محاولة  يجمع  الذي 
الفاسي إلى عملية اختطاف املهدي 
بنبركة، وهي مصادفة ال عالقة لها 

متعلق  األمر  إن  بل  أبدا،  بالغرابة 
بمجرد استمرار للمخطط الجهنمي 
»ســديــك«،  منظمة  رســمــتــه  ــذي  الـ
وإنما ذاكرة الشعوب قصيرة، لذلك 
تفصل  التي  سنوات  العشر  كانت 
الفاسي  عـــالل  اغــتــيــال  مــحــاولــة 
بنبركة،  املهدي  اختطاف  بعملية 
الحدثني،  بني  الصلة  لقطع  كافية 
الفرنسية  الحكومة  رئيس  أن  إال 
ــورج  جـ الــرئــيــس   ،1966 ــة  ســن
أن  إال  ــى  أب بــعــد،  فيما  بومبيدو 
الذاكرة  ويحرك  الصلة،  تلك  يجدد 
وللمهتمني،  للشعوب  الــنــاســيــة 
للضجة  تــحــلــيــلــه  مـــجـــال  ــي  ــ وف
الــتــي أحــدثــهــا اخــتــطــاف املــهــدي 
بومبيدو  الــرئــيــس  ــال  ق بنبركة، 
الفرنسي  الوطني  املجلس  ــام  أم
ما   ،1966 مايو  سادس  جلسة  في 
ملدة  ))إنــه  تعليق:  كل  عن  يغني 
جهاز  اضطر  عاما،  عشر  خمسة 

نحو  بالظروف،  مدفوعا  »سديك« 
التخصص يف األمور االستعمارية، 
والهند  السوداء،  إفريقيا  يف  سواء 
وكذا  وتونس،  واملغرب  الصينية، 
اجلزائر حيث طالت احلرب، ويجب 
الــواقــع،  بــاألمــر  نقبل  أن  علينا 
وخصوصا فيما يتعلق بنشاطه يف 
السنوات األخيرة، حيث كان جهاز 
يقبل  ألن  مؤهل  غير  »ســدیك« 
الناجتة  الظروف  حسب  يتأقلم  أو 
عن اتفاقية »إيفيان«، بعد أن كان 
حرب  يف  »ســديــك«  ــر  وأط أعضاء 
فلم  اجلزائري،  التحرير  جبهة  مع 
يكن بإمكانهم أن يقبلوا باستقالل 

اجلزائر((.
على  بومبيدو  الرئيس  وحرص 
التذكير بفترة الخمسة عشر عاما، 
السري  الــنــشــاط  رقــعــة  وتــحــديــد 
عرفته  ما  ضمنيا  يؤكد  للمنظمة 
واغــتــيــاالت،  ــداث  أحـ مــن  املنطقة 
ــاف«  ــكـ ــر »الـ ــم ــؤت ــد م ــع ــواء ب ــ سـ
بتونس، حيث اتخذت منظمة »اليد 
قبل  أو  النهائي،  شكلها  الحمراء« 
في  كانت االغتياالت  حيث  ــك،  ذل
املعمرين  إلرادة  خاضعة  املنطقة 
ــروج  ــؤكــد خ الــفــرنــســيــني، کــمــا ي
نــفــوذ  أو  ــة  ــب ــراق م عـــن  املــنــظــمــة 
في  ســـواء  الفرنسية،  الحكومة 
عاما  عشر  الخمسة  مرحلة  بداية 
كانت  أنها  بدليل  أواخرها،  في  أو 
املتعاطفني  الفرنسيني  حتى  تغتال 
املغربية،  الوطنية  القضية  مــع 
اغتالت  التي  هــي  املنظمة  فهذه 
»لومیكر  الفرنسي  األعــمــال  رجــل 
ــدار  ــ ــي شـــــوارع ال دوبـــــــروي« فـ
 ،1955 جــوان   11 ــوم  ي البيضاء، 
كانت  بريس«  »ماروك  جريدته  ألن 
املغاربة،  الوطنيني  مع  تتعاطف 
املغاربة  الوطنيني  اغتيال  وكذلك 
السبتي،  والطاهر  السالوي  عمر 
وأحمد الديوري، وغيرهم من الذين 
بمعرفة  سكناهم  مواقع  تسمح  لم 
أسمائهم أو نشرها، كما أن املحاكم 
الفرنسية التي كانت تتولى الحكم 
كانت  املــغــاربــة،  الــفــدائــيــني  على 
»اليد  منظمة  خبراء  بأوامر  تأتمر 
الحمراء«، على الصعيد املحلي في 
وتونس،  والجزائر  املغرب  من  كل 
العامة،  السياسة  صعيد  على  أما 
فقد كانت منظمة »سديك« تتصرف 

عبر أجهزتها املختلفة. 
املختلفة،  األجهزة  توسعت  ولقد 
عرفت  حتى  األســمــاء،  ــددت  ــع وت
الفوضى  من  مرحلة  نفسها  فرنسا 
فيما  وتقاتلوا  القتلة،  فيها  تكاثر 
بينهم، رغم ارتباطهم بجهاز واحد، 
»ســديــك«،  أقــطــاب  ــد  ــا أح مما دع
»كاي«، الذي كانت  ضابط الشرطة 
له هو أيضا ذراع طويلة في قضية 
اختطاف بنبركة، دعا في كتاب له، 
إلى وضع حد لهذه الفوضى وقال: 
جــهــازا  نــؤســس  أن  علينا  ))كـــان 
بــران  و«  ت.  »ب.  اســمــه  إضــافــيــا 
لتنسيق  أوركانيزاسيون«،  تروست 

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

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

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

تنــشر 
ألول مرة

بقلـم

مصطفى العلوي

الراحل مصطفى العلوي
رفقة عالل الفاسي

مثلما أجمعت كل وثائق محاكمة مختطفي المهدي بنبركة، األولى والثانية، 
على ثبوت الدور األساسي للمسمى »أنطوان لوبيز«، والمسمى »جان 

باليس«، وصدر الحكم في حقهما ال من أجل مشاركتهما في محاولة اغتيال 
عالل الفاسي، وإنما في عملية اختطاف المهدي بنبركة، فإن كل الكتب 

والمنشورات، من صحف ومجالت، كانت وهي تتحدث عن قضية بنبركة، مجمعة 
على أن الروح المفكر والمدبر لعملية اختطاف المهدي بنبركة، كان هو 

الكولونيل »ميرسيي«


