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مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

لم يسبق أن عاش المغرب 
أزمات دبلوماسية في تدبير 

عالقاته مع بعض الدول 
كما عاشها في زمن وزير 

الشؤون الخارجية والتعاون 
اإلفريقي والمغاربة المقيمين 

بالخارج، ناصر بوريطة، األمر الذي 
يمكن أن ينعكس بشكل سلبي 

على اإلنجازات الدبلوماسية 
المحسوبة والمحفوظة للملك 

محمد السادس، آخرها نيل 
االعتراف األمريكي بمغربية 

الصحراء، وقبلها عودة المغرب 
لالتحاد اإلفريقي، وقد تدخل 

الملك محمد السادس 
ليعطي األوامر لوزارتي 

الداخلية والخارجية، مؤخرا، 
كي يضع النقط على 

الحروف، بإعادة القاصرين 
من المغاربة العالقين فوق 

التراب اإلسباني، إلى أرض 
الوطن، لتفادي استغالل 

الملف ضد المغرب..

التفاصيل  يف  ركن  »حتت األضواء«

بوريطة،  نــاصــر  اخلــارجــيــة  وزيـــر  استنجد 
األوروبية،  العواصم  إحدى  يف  أوروبي  بخبير 
فتح  بإعادة  متعلقة  مقترحات  عن  للبحث 
وأوروبــا،  املغرب  بني  والبحري  اجلوي  املجال 
على  الـــعـــادة  جـــرت  الـــذي  اخلــبــيــر  أن  غــيــر 

استشارته، طلب مهلة إلعداد املقترحات)..(.
يذكر أن املصالح احلكومية ارتبكت كثيرا يف اتخاذ 
ابتداًء من منتصف  إعادة فتح احلدود اجلوية  قرار 
مع  الدبلوماسية  األزمة  نتيجة  اجلاري،  يونيو  شهر 

بعض البلدان، مثل إسبانيا وأملانيا..

صانع األزمات
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الضائعةبين السطور الحقيقة  التـوّكل عـلى بوريـطة.. 
بكـاء عـلى األطـالل

عندما أغضب بنبركة الفرنسيين 
وأبعد االستقالليـين عن الحكم 228
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تحليل إخباري
األخطاء الكبرى لتقرير لجنة 

التنموي النموذج  14 ملف
أبرز أزمات المغرب وإسبانيا 

بسبب زعماء البوليساريو 6
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1563 من 03 إلى 09 يونيو 2021

»سفير« إسرائيل 
لم يجد شقة 

في الرباط

الرباط. األسبوع

سيناريو  فــي  حصل  كما 
ــي  ــم »الـــــســـــفـــــارة ف ــلـ ــيـ فـ
مصادر  كشفت  العمارة«)..(، 
مكتب  مسؤول  أن  إعالمية، 
فشل  اإلسرائيلي،  االتــصــال 
سكنية  ــق  شــق ــاد  إيـــجـ فـــي 

لبعثته في العاصمة الرباط.
وقالت املصادر، أن مبعوث 
إسرائيل وجد صعوبة كبيرة 
الرياض،  بحي  كراء شقة  في 
حيث رفض أصحاب اإلقامات 
الــســكــنــيــة إقـــامـــة املــبــعــوث 
أن  كما  معهم،  اإلسرائيلي 
أصحاب الشقق رفضوا كراء 

منازلهم ألفراد بعثته.
ــالك الــشــقــق  ــ ورفــــــض مـ
كراء  العاصمة  في  الفاخرة 
اإلسرائيلية،  للبعثة  شققهم 
ــعــدم الـــدخـــول في  تــفــاديــا ل
مــشــاكــل مــع الــقــاطــنــن في 

املــجــاورة،  املساكن 
ولـــــــتـــــــفـــــــادي 
ــدات  ــيـ ــقـ ــعـ ــتـ الـ
التي  ــة  ــي األمــن
تــحــل محل  ــد  ق

السفير.

بقلــم               الطيب العلوي

التوّكل على بوريطة.. 
بكاء على األطالل

نــقــف عندها  بــأحــداث  تــاريــخــنــا  ــج  ع لــطــالــمــا 
بــاســتــمــرار، لــالطــالع عــلــى مــكــامــن األمــــــور)...(، 
السعدين،  عهد  إلى  الذاكرة  بنا  تعود  املــرة،  وهذه 
»امللوك  أو  املخازن«  »وادي  معركة  إلى  وبحذافيره 
الكبير«.. أسماء ملعركة واحدة،  »القصر  أو  الثالثة«، 
وكل يسميها حسب معتقداته)...(، لتبقى ألقاًبا ليوم 
واحد، من أيام إله واحد)...(، حن انتصر فيها أهل 
اإلسالم باسم ما كان يسمى باملغرب األقصى، بعد أن 
تطور األمر من نزاع على السلطة، بن كل من محمد 
البرتغال،  مع  حــرب  إلــى  امللك،  عبد  وعمه  املتوكل 
بقيادة امللك سيباستيان، ملا قاده طموحه إلى القيام 
انطالقا  املغرب  على  السيطرة  قصد  صليبية  بحملة 
راحــت مملكة  مــا  لكن ســرعــان  ــه)...(،  مــن شــواطــئ
سيباستيان أدراج الرياح، وسقط في املعركة مقتوال، 

هو وجنوده.
هكذا بينت معركة القصر الكبير، ملن قبلنا، وستذكر 
ملن بعدنا، كيف أدت إلى القضاء على األطماع أينما كان 
تموقعها)...(، وكيف جاءت كرد فعل ومنطقي)...( من 
املغرب  مّكن  اإليبيرية)...(، مما  النوايا  على  املغرب 
آنذاك من استرجاع مكانته الدولية، كما أصبحت له 

شهرة عاملية، وهيبة وسط الدول األوروبية.
إلى  الثالثة«  »امللوك  معركة  فمنذ  ِلّيام«..  »دارت 
ض »ذباب الفايسبوك«  اآلن، كل شيء تغير، حيث عوَّ
والسيوف  الــرمــاح  وقايضت  املـــعـــارك)...(،  جنود 
الشرق،  وفي  الكمبيوتر،  و»فئران«  التحكم  لوحات 
اسُتبدلت الدولة العثمانية بالجزائر.. وكأن كل شيء 
ألهمت بعد  التي  الدروس، نفسها  إال  »مسخو رّبي«، 
»أنــوال«،  في  ومعركته  الخطابي  الكريم  عبد  قرون، 
للحسن  أوحت  كما  اإلسبان،  املغاربة  فيها  التي هزم 
الثاني، بمختلف الخطط والحيل السياسية ملواجهة 
الذي بدأ يستفحل مباشرة بعد  »التعنت« اإلسباني، 
عن  اإليبيرية  اململكة  امتنعت  ملا  املغرب،  استقالل 
إفني وباقي  الخروج من عدة مدن، كطرفاية وسيدي 
)ولي  املناطق الصحراوية، مما دفع بالحسن الثاني 
للقوات  فوجا  شخصيا،  ترأسه  إلى  آنــذاك(،  العهد 
حتى  طرفاية،  إلــى  متوجها  كلميم،  من  املسلحة، 
بالعلم  مطيحًا  املكان،  عن  في  لإلسبان  محاصرته 
اإلسباني، رافعا للراية املغربية، مما دفع اإلسبان إلى 
واملستلهمة  املغرب،  تاريخ  من  واألحداث  »اإلفــراغ«، 

من سياق معركة »امللوك الثالثة«، كثيرة ومتعددة..
باب  من  تفيدنا  قد  املاضي،  انتصارات  أن  وبما 
ال  كان  فقد  اليوم،  نجاحات  تحقيق  في  الخبرة)...( 
بد من النبش في العوامل التي ساعدت املغاربة إذن، 
خاصة  الباهر،  املخازن«  »وادي  نصر  تحقيق  على 
اقتصاديا  منهارا  املعركة،  قبيل  كــان  املغرب  وأن 
الطاحنة،  األهلية  الحروب  بسبب  وعسكريا،  وأمنيا 
وسرعان ما يتبن تاريخيا، أن املغاربة إن انتصروا، 
فقد يرجع األمر إلى دور السلطان عبد امللك السعدي 
خالل  من  املغاربة،  لصالح  املعركة  في حسم  وأخيه، 
في  اكتسباها  التي  العسكرية  خبراتهما  توظيف 
الحروب العديدة التي شاركا فيها، سواء ضد الجيش 
بينما  املتوكل،  أخيهما، محمد  ابن  أو ضد  العثماني 
على السلطان  الضوء  تسلط  أخرى  تاريخية  مصادر 
هذا  كان  املعركة..  لهذه  فعلي  كقائد  املنصور،  أحمد 

في الرابع من غشت 1578.
لم  النصر،  في  املغرب  وِحكم  ــدروس  ف تــم..  ومــن 
ُوزراء  وال  حكومات،  رؤســاء  ال  ــدا،  أب فيها  يتدخل 
تدخل   - مرة  كل  في   - هناك  يكون  وإنما  الخارجية، 
مباشر لسالطينهم وزعمائهم وملوكهم.. وما نعيشه 
معه  ينفع  لن  الشمالية،  الجارة  مع  أزمات  من  اليوم 
البكاء على  بالبيانات، وال  »التراشق«  في  االستمرار 
بّلة، ولن يؤدي  األطالل)...(، الذي لن يزيد الطن إال 
»العْديان« بأسماء مستعارة، واستشفائهم  إال لعالج 

الحقيقية.. بأسمائهم 
تدخل مغربي وشيك، وعلى أعلى مستوى.. »ال بّد مّنو«.

الرباط. األسبوع

في  البارزين  القيادين  عن  يصدر  لم 
الوالية  النشيطن خالل  االستقالل،  حزب 
بخصوص  مــوقــف  أي  الــســابــقــة)..(، 
عن  وال  االنــتــخــابــات،  فــي  مشاركتهما 
حــزب  ــل  ــ داخ الــســيــاســي  مستقبلهما 
االســـتـــقـــالل، ولــكــنــهــمــا فــضــال خــوض 
الجامعي،  البحث  بــاب  من  االنتخابات 
عنوان  تحت  جديدا  مؤلفا  أصــدرا  حيث 
للعمليات  الــقــانــونــيــة  املــســاطــر  ــيــل  »دل
املستجدات  آخــر  ضــوء  فــي  االنتخابية 
التشريعية«، يضم بن دفتيه كل ما يتعلق 
سواء  املغرب،  في  االنتخابية  بالعمليات 

تعلق األمر باملساطر أو بالقوانن.
األستاذ  الكيحل،  الــقــادر  عبد  من  كل 
والدكتور  بسال،  الحقوق  بكلية  الجامعي 
عادل بن حمزة، الباحث في علم السياسة، 

جامعي  أستاذ  الزكزوتي  عادل  والدكتور 
التحق  والــذي  بمكناس،  الحقوق  بكلية 
))إن  قالوا:  املـــؤلـــف،  ــذا  هـ فــي  بــهــمــا 
كل  فــي  ــارزة  بـ محطة  تعد  االنــتــخــابــات 
اختبارا مهما  تعتبر  بل  ديمقراطي،  نظام 
الحكومات  حرصت  لذلك  للديمقراطية، 
على  السياسية،  والتنظيمات  والبرملانات 
قواعد  وضــع  على  توجهاتها،  اختالف 
االنتخابي،  للتباري  واضــحــة  قانونية 
بحيث تكون هذه القواعد مراجع مشتركة 
ــوء احــتــرامــهــا  ــي ضـ لــلــمــتــنــافــســن، وفـ
والتقيد بتنفيذها، يتم تحديد مدى نزاهة 
بهذه  التقيد  لكن  االنتخابات،  وتنافسية 
دقيقة  معرفة  يفترض  القانونية  القواعد 
واملسطرية،  اإلجرائية  وبجوانبها  بها 
باليسيرة  ليست  املهمة  ــذه  ه أن  غير 
واقع  ظل  في  خاصة  للجميع،  بالنسبة 
التي  القانونية  النصوص  وتشتت  تعدد 
إلى  املغرب، إضافة  في  االنتخابات  تؤطر 
بصفة  تلحقها  التي  املتعددة  التعديالت 
انتخابي،  استحقاق  كل  ومــع  مستمرة 

ما  بكل  بها  اإلحــاطــة  مهمة  ُيعقد  مما 
بشكل  وتدقيق  ضبط  من  ذلــك  يستلزمه 
وباقي  واملترشحات  املترشحن  يجنب 
االنتخابية،  العمليات  فــي  املساهمن 
الــوقــوع فــي أخــطــاء أو تــجــاوزات تمس 

بنزاهة وشفافية االنتخابات((.
األحكام  على  باالطالع  الباحثون،  ويرى 
)املجلس  الدستورية  املحكمة  عن  الصادرة 
في  اإلداريــة  واملحاكم  سابقا(  الدستوري 
األحكام  من  ))كثيرا  أن  االنتخابية،  املادة 
االنتخابية،  العمليات  ببطالن  تتعلق  التي 
تستند بشكل واضح على خروقات قانونية 
االنتخابية،  العملية  جوهر  تمس  ال  قــد 
لكنها تخالف كثيرا من الشكليات واملساطر 
التي جاءت صريحة في مختلف النصوص 
وأن  االنتخابات،  تخص  التي  القانونية 
الحالة،  هذه  في  االنتخابات  بإعادة  الحكم 
والزمن  العمومية  للموارد  هــدرا  يعتبر 
أن  لو  تــجــاوزه  باإلمكان  كــان  السياسي، 
املترشحات واملترشحن توفرت لهم املعرفة 

الكافية((. القانونية 

كاريكاتير  األسبوع

alousboue.ma

هل لجأ أقطاب حزب االستقالل إلى الكتابة ؟ 

هل يسعى إلياس العماري لهدم 
البيت الداخلي لـ»البام« ؟

ّ

الرباط. األسبوع

مطلعة،  مــصــادر  كــشــفــت 
الـــتـــي  ــل  ــ ــاك ــشــ ــ امل أن 

ــزب  ــ يـــعـــيـــشـــهـــا حـ
واملعاصرة،  األصــالــة 
ــب  ــســب ــا، ب ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
ــات  ــاق ــشــق كـــثـــرة االن
ــات  ــ ــ ــدع ــ ــ ــص ــ ــ ــت ــ ــ وال

ــرجــع  الـــداخـــلـــيـــة، ت
ــاألســـاس إلـــى وجـــود  بـ

ــاس  ــي ــة إلل ــع ــاب جـــهـــات ت
إلفــشــال  تسعى  الــعــمــاري 

عبد  الحالي،  العام  األمن  به  يقوم  الذي  العمل 
اللطيف وهبي.

يعاني  وهبي  أن  املصادر،  نفس  وأفــادت 
عدة ضغوطات من طرف تيار إلياس العماري 
داخل الحزب، الذي يقوده ابن خالته، محمد 
الحموتي، إلى جانب العربي املحارشي، الذي 
العماري  إللياس  الوفي  الصديق  يعد 
وصوله  قبل  ورفيقه  »البام«  داخل 

لألمانة العامة للحزب.
أن  ذاتــهــا،  املــصــادر  وتضيف 
ممتدة  يـــده  ــت  ــ الزال الــعــمــاري 
للحزب رغم تواجده بإسبانيا، 
بعض  لفرض  يسعى  حيث 
ــتــخــبــن  األســــمــــاء واملــن
االنتخابات  في  للمشاركة 

املقبلة بشعار »الجرار«.

الكيحل وعادل بنحمزة 
يدخالن االنتخابات 

من باب البحث 
الجامعي 

غوفرينالعماري

الزكزوتيبنحمزةالكيحل
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كـواليـس األخبــار

الرباط. األسبوع

رأسهم  وعــلــى  الــــوزراء،  بعض  ــر  أم غــريــب 
رئيسهم سعد الدين العثماني، هذا األخير ورط 
نفسه في »كارثة دبلوماسية« أمام العالم، بعدما 
ليعلن  له)...(،  ليست  اختصاصات  على  تطاول 
مناطق  ستشمل  اإلفريقي«  »األسد  مناورات  أن 
األخيرة  تغريدته  لتتحول  الجنوبية،  األقاليم 
األمريكية،  املغربية  العالقات  على  تشويش  إلى 
وزاد الطني بلة عندما قام بحذف التغريدة دون 
في  البنتاغون،  قال  باملقابل  إضافية،  شروحات 
إليها،  العسكرية املشار  ))املناورات  أن  له  بيان 
القنيطرة  قاعدة  من  معينة  مواقع  في  ستجرى 
بن  تدريب  ومجمع  طانطان  إلى  شماال  الجوية 
جرير جنوبا((.. فكانت لتغريدة العثماني نتائج 

عكسية.
ال  املوقف،  تقدير  في  الحكومة  رئيس  تسرع 
تصرفات  إال  والحدة،  السرعة  حيث  من  يوازيه 
الذي  بوريطة،  ناصر  الخارجية،  الشؤون  وزير 
بالغات  بــإصــدار  األخــيــرة  الفترة  فــي  اشتهر 
»صدامية« تجاه عدد من الدول، وبلغة بعيدة عن 

املعهود، فبمقابل حصول  الدبلوماسي  األسلوب 
األمريكية،  املتحدة  الــواليــات  ثقة  على  املغرب 
الترابية،  الوحدة  كشريك، وكداعم أساسي مللف 
املشاكل  دائرة  »البوريطية«  الدبلوماسية  دخلت 
مع عدة دول، آخرها األزمة مع إسبانيا، وإذا كان 
املنطق والعقل والقانون ال يعطي للجار الشمالي 
االنفصالية،  امليليشيات  زعيم  استقبال  حق 
إبراهيم غالي، فوق ترابها بدعوى العالج، دون 
تنسيق مع املغرب، فقد كان الفتا لالنتباه، صدور 
بالغ أول عن وزارة الخارجية، تبعته تصريحات 
اإلسبانية،  اإلعـــالم  لوسائل  بوريطة  لناصر 
مزورة  بهوية  غالي  استقبال  حدث  من  جعلت 
أزمة  لــبــوادر  أساسا  اإلسباني،  الــتــراب  فــوق 
دبلوماسية، حيث قال بوريطة أنه يتساءل عما 
بعالقاتها  التضحية  تريد  إسبانيا  كانت  إذا 

بوريطة  قال  اللغة،  وبنفس  الرباط،  مع 
األولى:  تصريحاته  من  أسبوع  بعد 
))إن قرار السلطات اإلسبانية بعدم 
إبالغ نظيرتها املغربية بقدوم زعيم 
ليس  البوليساريو،  ميليشيات 

هو  وإنما  بسيط،  إغفال  مجرد 
اإلصرار،  سبق  على  يقوم  عمل 
وهو خيار إرادي وقرار سيادي 
علما  املــغــرب  أخــذ  إلسبانيا، 
منه  وسيستخلص  بــه،  كامال 

كل التبعات..((، وقد أصبحت األجواء مشحونة 
بني املغرب والرباط، إلى درجة أن سفيرة املغرب 
باسم  بالرد  تكلفت  بنيعيش،  كريمة  مدريد،  في 
الخارجية  وزيــرة  على  املغربية،  الدبلوماسية 
اليا،  غونزاليس  ))أرانشا  أن  قائلة،  اإلسبانية 
األوروبــي  واالتحاد  الخارجية  الشؤون  وزيــرة 
وقائع  تقديم  واصــلــت  اإلسبانية،  والــتــعــاون 
مالئمة((،  غير  تعليقات  وإصـــدار  مغلوطة، 
األسف  عن  نعبر  أن  إال  يمكن  ))ال  أنه  مضيفة 
التي  والعصبية  ولالنفعال  البئيس  للطابع 
للسفيرة  أعطى  من  التصريحات((..  رافقت هذه 
بنيعيش حق الرد على الحكومة، أليس هذا األمر 
األقل  على  أو  الحكومة،  رئيس  اختصاص  من 

وزير الخارجية؟ سؤال يطرح نفسه.
املهاجرين غير  املئات من  قام  بني هذا وذاك.. 
سبتة  مع  الحدود  اقتحام  بمحاولة  الشرعيني 
إسبانيا  أمــام  املــجــال  فتح  مــا  وهــو  املحتلة، 
بينما  األوروبي،  االتحاد  أمام  التباكي  ملواصلة 
أن  قبل  تصعيدها،  املغربية  الخارجية  واصلت 
السادس،  محمد  للملك  »الوقائي«  التدخل  يأتي 
على  بالعمل  الــفــوريــة،  ــره،  ــ أوام أعــطــى  الـــذي 
تمكنوا  الذين  املغاربة،  القاصرين  استرجاع 
ثبوتية،  وثائق  دون  األوروبي  التراب  ولوج  من 
لكل  وجهت  التي  األوامــر  وهي  مرافقني،  ودون 
أن  يعني  ما  والداخلية،  الخارجية  وزارتــي  من 
رصد  بعد  األمور  لتصحيح  جاء  امللكي  التدخل 
نزوح  إزاء  املناسب  الفعل  برد  القيام  في  تأخر 
ــو األمـــر الـــذي حــاولــت بعض  املــهــاجــريــن، وه

األطراف األوروبية استغالله ضد املغرب.
لكن  ــي،  ــ األوروبـ لــالتــحــاد  إسبانيا  تنتمي 
كوحدة  معها  تعاملت  بــوريــطــة  دبلوماسية 
مرافعات  تقديم  من  اإلسبان  مكن  ما  مفصولة، 
املغرب،  لطروحات  مضادة 
في الكواليس، وهو ما قد 
عكسية  نتائج  له  تكون 
فيما بعد.. خاصة وأن 
»تظاهرت«  إسبانيا 
ــذ مــــا طــلــب  ــي ــف ــن ــت ب
تقديم  تم  حيث  منها، 
للمثول  غالي  إبراهيم 
بطريقة  القضاء،  أمام 
شــكــلــيــة، وتــم 

السماح له بمغادرة البالد بكل حرية فيما بعد دون 
إجراءات تذكر.. باملقابل، قالت وزارة بوريطة، في 
استشراف ألزمة أكبر: ))إنه إذا كانت األزمة بني 
املغرب وإسبانيا ال يمكن أن تنتهي بدون مثول 
املدعو غالي أمام القضاء، فإنها ال يمكن أن تحل 
بمجرد االستماع إليه.. إن االنتظارات املشروعة 
للمغرب تتجاوز ذلك((، وتساءلت وزارة الشؤون 
الخارجية في هذا الصدد: ))كيف يمكن للمغرب 
بإسبانيا؟  أخرى  مرة  يثق  أن  السياق  هذا  في 
كيف سنعرف أن إسبانيا لن تتآمر من جديد مع 
حقا  يعول  أن  للمغرب  يمكن  هل  اململكة؟  أعداء 
على إسبانيا كي ال تتصرف من وراء ظهره؟ كيف 
هذا  من  جسيم  خطأ  بعد  الثقة  استعادة  يمكن 
يتوفر  التي  املوثوقية  ضمانات  هي  ما  القبيل؟ 
يحيل  هذا  الواقع،  في  اآلن؟  حتى  املغرب  عليها 
الذي  ما  التالي:  األســاســي  الــســؤال  طــرح  إلــى 
يطرح  الذي  والسؤال  ؟((..  حقا  إسبانيا  تريده 
نفسه في هذا الصدد: متى كانت إسبانيا تتحرك 
أو  الخفاء  في  سواء  الوطنية،  القضية  لصالح 

العلن ؟
بوريطة  يستخدمها  التي  الصدامية  اللغة 
التي  املحبرة  حــول  الــســؤال  تطرح  بالغته،  في 
تنتمي  ال  اللغة  مثل هذه  وأن  منها؟ خاصة  يكتب 
أن  علما  املغربية،  للدبلوماسية  العريقة  للمدرسة 
املحبرة  نفس  استعمل  الشاب،  الخارجية  وزيــر 
أعلن،  أن  أملانيا، حيث سبق  مع  األزمة  تدبير  في 
رئيس  الخارجية وليس  )وزير  مباشر  بشكل غير 
التواصل  أشكال  كل  ))تعليق  عن  الحكومة(، 
وبأي  الــحــاالت،  جميع  في  والتعاون  والتفاعل 
بالرباط،  األملانية  السفارة  مع  األشكال،  من  شكل 
السياسية  واملؤسسات  األملانية  التعاون  وهيئات 
التابعة لها((، وجاء في مراسلة موقعة باسمه، أن 
ما  حول  عميقة  تفاهمات  بسوء  عالقة  له  ))األمر 

يخص قضايا أساسية للمملكة املغربية((.
مفهوما  أملانيا  وجــه  في  التصعيد  كــان  وإذا 
لغة  فإن  الترابية،  للوحدة  املعادي  دورها  بسبب 
املجال  لكون  مفهومة،  غير  تبقى  بوريطة  بيانات 
يملك  وحــده  وهــو  للملك،  محفوظ  الدبلوماسي 
وإذا  الخارجية،  املغرب  عالقات  لتحديد  الحق 
مــا جــاء في  قــد أخـــذوا علما عبر  املــغــاربــة  كــان 
الثالثاء  يوم  والداخلية،  الخارجية  وزارتي  بالغ 
املغربية  ))السلطات  أن  أكــد  والـــذي  املــاضــي، 
املناسب،  الوقت  في  تقدم،  أن  في  بالحق  تحتفظ 
الردود املناسبة على اتهامات الحكومة اإلسبانية 
القرارات  من  واحــدا  فإن  لها((..  أساس  ال  التي 
باعتباره  نفسه،  بوريطة  الوزير  مصير  يهم  قد 
الدبلوماسية  باألزمات  اسمه  ارتبط  الذي  الوزير 
والبالغات الصدامية.. أما املنجزات الدبلوماسية 
عبر  السادس،  محمد  امللك  حققه  ما  فهي  الكبرى، 

فريق من كبار الدبلوماسيني واألطر الكفؤة.

ما خفي

بنموسى يقترح على المغاربة انتظار 
النموذج التنموي إلى سنة 2035

العثماني  الدين  سعد  عالقة  ما 
يصدر  حتى  امللكي  الجيش  بــقــرارات 
عــنــه تــصــريــح طـــائـــش، عــلــى مــوقــع 
»تويتر«، يعلن فيه أن مناورات »األسد 
ــي الــصــحــراء  ــي« ســتــجــرى ف ــق ــري اإلف
بمغربية  أمــريــكــا  ــراف  ــت الع تكريسا 
األمــور  أن  الــواقــع،  بينما  الصحراء، 
الجيش  اخــتــصــاص  ــن  م الــعــســكــريــة 
وكانت  العامة..  الحرب  أركان  ورئيس 
يعنيه،  ال  فيما  العثماني  تدخل  تكلفة 
ينفي  البنتاغون  من  بالغ  صــدور  هي 
املذكورة  العسكرية  املــنــاورات  تنظيم 
»اختفاء«  مع  بالتزامن  الصحراء،  في 

تغريدة رئيس الحكومة.

بعدها..  مــا  ــإشــارة  ل يكون  قد 
ــارة هــي حــضــور الــوزيــر األول  واإلشــ
ــي جولة  ــس جــطــو، ف ــ ــســابــق، إدري ال
املشاورات التي أطلقتها لجنة النموذج 
مــخــرجــات  ــرح  شـ لتعميم  الــتــنــمــوي 
ــأحــزاب الــوطــنــيــة، حيث  تــقــريــرهــا ل
إلـــى جانب  الــحــضــور  واصـــل جــطــو 
لم  أنه  رغم  اللقاءات،  كل  في  بنموسى 
يعد رئيسا للمجلس األعلى للحسابات، 
بها عضوية  اكتسب  التي  الصفة  وهي 

اللجنة في وقت سابق.

الحسن  املــلــك  مــؤنــس  ابــن  دخل 
في  الحسنية،  الخزانة  مدير  الثاني، 
نسبت  بعدما  كــبــرى،  غضبة  دائـــرة 
تصرفات  »التقارير«،  بعض  في  إليه 
امللكية،  املخطوطات  بتدبير  عالقة  لها 
أخـــــرى)..(، وكــانــت خرجة  ــاء  وأشــي
في  ساهمت  قد  محسوبة  غير  إعالمية 
تعقيد وضعيته، بسبب ما تضمنته من 
اإلشــارات  عن  فضال  خاطئة،  معطيات 

الغير مفهومة)..(.
     

هل يعلم وزير الداخلية، أن عائلة 
ألرض  العائد  عباس،  مــوالي  املرحوم 
الوطن تلبية لنداء امللك الحسن الثاني 
شبح  تواجه  رحيم«،  غفور  الوطن  »إن 
املحكمة  قــرار  إثــر  الشارع  في  رميهم 
التي حكمت عليهم ضد وزارة الداخلية، 
مع  للتعامل  نــمــوذج  ــذا  وه ــراغ؟  ــاإلف ب
الوطن  عائالت صحراوية عائدة ألرض 
أبوهم  كــان  بعدما  التهميش،  تعاني 
وقدم  الداخلية  بــوزارة  ملحقا  عامال 
مكافأته،  تتم  أن  وبدل  للدولة،  خدمات 
بعد  بالرباط،  للتشريد  أسرته  تعرضت 
يتجاوز  ال  زهيدا  معاشا  لهم  ترك  أن 
1720 درهما، حسب ما ظهر في شريط 

فيديو البنته التي تبكي بالدموع ؟

عادت طائرة جزائرية بخفي حنني، 
صباح يوم الثالثاء املاضي، بعد إقالعها 
بطوش«،  »ابن  السترجاع  الجزائر  من 
وهي نفسها الطائرة الرئاسية للرئيس 
تبون، ولكنها اضطرت للعودة من حيث 
والتسرع،  التنسيق  غياب  بسبب  أتت، 
صغيرة  بــطــائــرة  تعويضها  تــم  ــد  وق
زعيم  لتهريب  استئجارها  تم  بعد  فيما 
الصحافة،  مواجهة  من  البوليساريو 

التي حجت للمطار اإلسباني.

يواصل مغاربة العالم خلق املفاجأة 
تجاوزت  بعدما  ــا«،  ــورون »ك زمــن  فــي 
املقيمني  للمغاربة  املالية  التحويالت 
برسم  ــم  درهـ مــلــيــار   28.8 بــالــخــارج 
السنة،  هذه  من  األولى  األربعة  األشهر 
الفترة  خالل  درهم  مليار   19.84 مقابل 
وكانت  املــاضــيــة،  السنة  مــن  نفسها 
بخالف  ارتفعت  قد  الجالية  تحويالت 
تراجعها  توقعت  التي  التكهنات  كل 

بسبب جائحة »كورونا«.

تحت األضواء

الدبلوماسية الصدامية 
تهدد مستقبل وزير الخارجية 

ناصر بوريطة.. 

صانع األزمات  
ناصر بوريطة

بنيعيش



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

التي راكمها في خزانته عبر مساره اإلعالمي 
منذ ما يزيد عن 60 سنة، تنشرها »األسبوع« 

بانتظام ضمن هذا الركن.
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1563 من 03 إلى 09 يونيو 2021

صور تنشر   ألول  مرة

األمير موالي عبد الله في 
أقصى يسار الصورة، يتابع كلمة 

ترحيب الملك الحسن الثاني 
بشاه إيران.

أقدم برلماني  
فـي المغـرب يتـرشح 
2021 النتخابات 

الرباط. األسبوع 

التشريعية  االنتخابات  تعرف  أن  املنتظر  من 
السياسيني  قيدوم  حضور  املقبلة،  والجماعية 
عن  كمرشح  الــراضــي،  الواحد  عبد  االشتراكيني 
في  القصيبية  وجماعة  سليمان،  سيدي  دائـــرة 

االنتخابات املحلية.
وأكدت عدة مصادر، أن ترشح الراضي أمر مؤكد، 
املنطقة،  في  كبيرة  بشعبية  يحظى  وأنــه  خاصة 
سواء لدى املنتخبني أو املواطنني على صعيد عمالة 
املنافسة تحتدم على  سيدي سليمان، مما سيجعل 

املقعدين الثاني والثالث.
وانتخب الراضي نائبا برملانيا 
وأعيد   ،1963 سنة  مــرة  أول 
ــات  والي ــدة  ع خــال  انتخابه 

 ،1984-1977 تشريعية: 
و1993- و1993-1984، 

و2002-1997،   ،1997
و2007-2002، 
و2011-2007، 
 2016 -2011 و

و2021-2016.

الشامي يقصف الحوار االجتماعي بين الحكومة والنقابات 

فقدان الثقة في الوسطاء االجتماعيين

الرباط. األسبوع

واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  انتقد 
للحوار االجتماعي  الحكومة  والبيئي مقاربة 
مع النقابات وغياب الثقة بني الطرفني، وذلك 
»نحو جيل جديد  عنوان  له يحمل  تقرير  في 
أرضية  بــاملــغــرب:  االجتماعي  الــحــوار  مــن 

للنقاش«.
االجتماعية  املؤشرات  أن  املجلس  ويــرى 
ورغــم  مــرضــيــة،  غــيــر  تبقى  واالقــتــصــاديــة 
املجهودات التي قام بها املغرب في السنوات 
األخيرة لتحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية، 
فإن املؤشرات االجتماعية واالقتصادية تشهد 
واالجتماعي،  االقتصادي  العجز  استمرار 

حسب مؤشرات سنة 2019.
األطراف  الثقة بني  فقدان  أن  التقرير  وأكد 

أهم  من  يعتبر  والحكومة(،  )النقابات 
أسباب تعثر الحوار االجتماعي، مبرزا 
أن إشكالية الثقة تتجاوز حدود عالم 
مجتمعية  قضية  لكونها  الشغل، 
بشكل  أسبابها  تحليل  إلى  تحتاج 
أوسع وتظافر جهود كافة مؤسسات 

ــة،  ــاعــي ــم الــتــنــشــئــة االجــت
مختلف  ومــســاهــمــة 

الــــفــــعــــالــــيــــات 
الحية  ــوى  ــقـ والـ
بنائها  ــادة  ــ إلعـ
في  وترسيخها 
قيم  منظومة 

املجتمع.
وأوضــــح 
املــجــلــس، 

ــذي يــتــرأســه أحــمــد رضـــى الــشــامــي، أن  الـ
فقط  يعتمد  املغرب  في  االجتماعي  الحوار 
مطالبا  األجــور،  في  الــزيــادة  موضوع  على 
بأن  الحوار  مواضيع  توسيع  على  بالعمل 
يتناول قضايا وتحديات أخرى، مثل التكوين 
ومحاربة البطالة وتشجيع مشاركة املرأة في 
مجال العمل، وتكريس املساواة بني الجنسني 
ومردودية  املقاوالت،  وتنافسية  العمل،  في 
وأثار  االستثمار،  واستقطاب  العام،  املرفق 
البيئة  وقــضــايــا  الــرقــمــيــة  التكنولوجيا 

ومستقبل الشغل.
اجتماعي  إقرار حوار  على ضرورة  وشدد 
أو  العمومية  القطاعات  في  ســواء  قطاعي، 
اجتماعي  حوار  غياب  منتقدا  الخصوصية، 
محلي وجهوي، مما ال يساير خيار الجهوية 
وأن  خاصة  املغرب،  اختاره  الــذي  املتقدمة 
بالجهات  الــجــديــدة  التنظيمية  الــقــوانــني 
تأسيس  على  تنص  والجماعات  والعماالت 
خال  من  املوسع،  الحوار  من  نوع 
اســتــشــاريــة  هــيــئــات  تشكيل 
بــمــشــاركــة املــجــتــمــع املــدنــي 
ــفــاعــلــني االقــتــصــاديــني  وال
للنظر في القضايا الجهوية 

واملحلية.
وأشار التقرير إلى فئات 
واسعة من املشتغلني 
مـــســـتـــبـــعـــدة 
ــن الـــحـــوار  ــ م
االجــتــمــاعــي 
لها  ولــيــس 
تمثيل في 
الــحــوار 

الفاحي،  كالقطاع  األطــراف،  ثاثي  الوطني 
الحرفيني  وقطاع  جدا،  الصغيرة  واملقاوالت 
إلى  داعيا  املنظم،  غير  والقطاع  واملهنيني، 
النقابات في  النظر في مسألة تمثيلية  إعادة 
النقابات  مشاركة  ألن  االجتماعي،  الحوار 
متدنية  بنسبة  مطبوعة  تبقى  تمثيلية  األكثر 
وظهور  املنتمني  غير  أعــداد  تنامي  ظل  في 

التنسيقيات.
كما تطرق املجلس االقتصادي واالجتماعي 
املتعلق   29.19 رقم  القانون  والبيئي ملشروع 
بني  والخاف  الجدل  أثــار  الــذي  بالنقابات 
أن  قال  حيث  والحكومة،  النقابية  املركزيات 
املشروع لم يحسم في عدد من القضايا املهمة، 
مثل مدة االنتدابات الخاصة باملسؤوليات في 
النقابي،  االنتماء  واستمرار  سنوات،  أربع 

وتحمل املسؤولية في حالة التقاعد.
شروط  تخفيف  أهمية  على  املجلس  وأكد 
ــراءات  ــ واإلج النقابية  املنظمات  تأسيس 
هو  األصــل  ليكون  التأسيس،  بهذا  املتعلقة 
التعاون  إمكانية  وفتح  النقابية،  الحرية 
داعيا  املنظمات،  بني  املالي  والدعم  الدولي 
ديباجة  في  الدولية  االتفاقيات  إدراج  إلــى 
املشروع وتشجيع التعاون الدولي، ألنه يقوي 
والتفاوضية  واالقتراحية  التنظيمية  القدرة 

والتعاقدية.
ــددا من  لــم يوضح ع املــشــروع  أن  وتــابــع 
ــادة  امل فــي  املناصفة  مسألة  منها  األمـــور، 
في  باملسؤوليات  الخاصة  ــدة  امل حصر   ،8
تحديد  عــددهــا،  تحديد  دون  ســنــوات  ــع  أرب
فتح  باملسؤوليات،  الخاصة  االنتدابات  عدد 
األجهزة  إلــى  للولوج  الشباب  أمــام  املجال 
التداولية لتجديد النخب، والحسم في تحمل 
وإقصاء  للمتقاعدين،  بالنسبة  املسؤوليات 
األجانب من مواقع املسؤولية النقابية يتنافى 

مع املعايير الدولية. الشامي

13مليارا بين البرلمانيين توزيع 

الرباط. األسبوع 

بمجلس  االقتصادية  والتنمية  املالية  لجنة  صــادقــت 
النواب، على قانون يقضي بتصفية نظام املعاشات ألعضاء 
للمستشارين  سنتيم  مليار   13 لتمنح  املستشارين،  مجلس 
الذين سيحصلون على مساهماتهم في الصندوق، باإلضافة 

إلى ثاثة مايير من املال العام.
وفريق  والتنمية،  العدالة  حزب  لفريق  انتقادات  ووجهت 
بعدما  التصويت،  عن  امتنع  ــذي  ال واملعاصرة،  األصــالــة 
القانون وتحويل مساهمات  لتعديل  قدم مقترحات  أن  سبق 
الدولة بـ 3 مايير صوب الصندوق الوطني ملواجهة جائحة 
»كورونا«، حيث كشفت الجلسة عن تواطؤ بني األحزاب من 
أجل تحقيق املصالح الشخصية لزمائهم في الغرفة الثانية.
وعرفت الجلسة عدة غيابات )13 عضوا من البيجيدي، و11 
من  و5  االستقالي،  الفريق  من  و5  واملعاصرة،  األصالة  من 
الفريق الدستوري(، بينما حضر فقط 9 أعضاء مما مهد لهم 
الذي  الطريق للتصويت على قانون توزيع أموال الصندوق، 

عارضه ثاثة أعضاء فقط.
ويأتي قرار إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس 
لم  املعاشات،  لهاته  املدبر  الصندوق  أن  رغم  املستشارين، 
مجلس  أعضاء  معاشات  نظام  غــرار  على  عجز  أي  يسجل 
إجراء  املستشارين  مجلس  طلب  أن  سبق  بحيث  النواب، 
رصيده  أن  كشفت  الصندوق،  وضعية  حول  تقنية  دراســة 

يكفي لسداد معاشات املستشارين إلى سنة 2023.

استضافة إسبانيا لـ»ابن بطوش« تثير سخط عائالت الشهداء المغاربة
بوطيب الفياللي. األسبوع

ألسر  املغربية  الجمعية  ــدرت  أصـ
الصحراء  ــرى  وأس ومفقودي  شهداء 
عبرت  اللهجة،  شديد  بيانا  املغربية 
الحكومة  لتصرفات  أسفها  عن  خاله 
األعراف،  كل  تجاوزت  التي  اإلسبانية، 
ــل املــصــالــح والــعــاقــات  وتــنــاســت ك
التاريخية التي جمعت وتجمع إسبانيا 
للجاد  استضافتها  عند  ــرب،  ــغ وامل
إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، 
مقبولة  غير  بطريقة  و  العاج  بدعوى 
بتواطئ  تزوير هويته  إلى  إشارة  )في 
ومخابراتها(،  الجزائر  جنراالت  مع 

بأنها  وصفها  تم  التي  الطريقة  وهي 
اإلنتاجات  في  حتى  تستعمل  تعد  لم 
أكد  الــذي  البيان،  يقول  السينمائية، 
التي  بالتجاوزات  معنية  الجمعية  أن 
في  البوليساريو،  مسؤولو  ارتكبها 
املغاربة  الجنود  شــهــداء  إلــى  إشـــارة 
املغربية،  الصحراء  عن  دافعوا  الذين 
املغربي  العاهل  أيام  استرجاعها  منذ 
الراحل امللك الحسن الثاني  رحمة هلل 
املدنيني  األســرى  إلى  باإلضافة  عليه، 
أشكال  كل  تحملوا  الذين  والعسكريني 
البوليساريو  مسؤولي  لدى  التعذيب 
الذي  البيان،  وصف  حسب  املجرمني، 
كرونولوجيا  الجمعية  خاله  ــارت  أث
ــدى الــقــضــاء اإلســبــانــي،  تــرافــعــهــا لـ
بضرورة  ســنــوات،  منذ  ومطالباتها 
بتلك  املتهمني  القادة  أولئك  محاكمة 

الجرائم، لكن دون جدوى.
شــهــداء  ألســـر  املــغــربــيــة  الجمعية 
املغربية،  الصحراء  وأسرى  ومفقودي 
بتحمل  اإلسبانية،  الحكومة  طالبوا 
مــســؤولــيــتــهــا الــتــاريــخــيــة فـــي هــذه 
قبل  القاتل  القضية، وتصحيح خطئها 
إدخال  بعدم  طالبت  كما  األوان،  فوات 

االتحاد األوروبي في هذه الورطة.
نفس الجمعية، طالبت أيضا القضاء 
أمــام  مسؤوليته  بتحمل  اإلســبــانــي 
املحاكم  أمــام  املــرفــوعــة  القضايا  كــل 
الوهمي،  الكيان  رئيس  ضد  اإلسبانية 
لم  كما  وجهه،  في  الحدود  إغــاق  مع 
يفت الجمعية كذلك، مطالبة الجمعيات 
بأن  اإلسبانيني،  واإلعـــام  الحقوقية 
الذي  امللف  هــذا  في  بدورهما  يقوما 

أساء لصورة الدولة اإلسبانية.

الراضي



منتخبون يلجؤون إلى بيع 
األمالك الجماعية قبل الرحيل

الرباط. األسبوع

الصفقات  جميع  إيــقــاف  الداخلية  وزارة  ــررت  ق
الجماعية، سواء  واملمتلكات  العقارات  بيع  وعمليات 
حيث  التفويتات،  عبر  أو  العروض  بطلبات  املتعلقة 
الجهات  بمختلف  والعمال  للوالة  تعليمات  أعطت 

بالتصدي ألي عملية من هذا النوع.
بقيام  علمت  بعدما  الداخلية،  وزارة  تحرك  وجاء 
قرب  مع  بمحاوالت،  والوسطاء  السماسرة  بعض 
التابعة  األراضــي  أجود  تفويت  املقبلة،  االنتخابات 
لألمالك الجماعية ملنعشني عقاريني وللمقربني، خارج 

املساطر القانونية.
ــوالة والــعــمــال  ــ ــة جــمــيــع الـ ــي ــداخــل ــت ال ــ وأوصـ
ملنع  والتدخل  بالحزم  الترابية،  باإلدارة  واملسؤولني 

أي عمليات مشبوهة، وتأجيل جميع 
طلبات العروض إلى ما بعد إجراء 

االنتخابات.
وزارة  ــرة  ــ ــذك ــ م ــــاءت  وجـــ
بعض  قــيــام  بعد  الــداخــلــيــة، 
إلدراج  بمحاوالت  املنتخبني 
ــارات لــألمــالك  ــقـ تــفــويــت عـ
دورات  ــي  ــ ف الــجــمــاعــيــة 
تغطية  ــوى  ــدع ب ــس،  املــجــال
العجز املالي الذي تعرفه هذه 

الجماعة أو تلك.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

كـواليـس األخبــار
5 العدد: 1563 من 03 إلى 09 يونيو 2021

مذكرة وزارة الداخلية تكشف المستور
حزب إسباني يطلق شرارة الفتنة الدينية

 فـي سبتـة المـحتلة
الرباط. األسبوع

بعد اإلعالن من طرف زعيم حزب »فوكس« 
اليميني اإلسباني، عن تنظيم تجمهر خطابي 
بمدينة سبتة املحتلة، قام باإلدالء بتصريحاته 
قبيل قدومه إلى الثغر املحتل قال فيها، أنه »ال 
ركبهم  على  يركعون  أناسا  إسبانيا  في  يريد 
بالغصب خمس مرات في اليوم باتجاه مكة«.. 
الحزب  ورائها  منها  التي هدف  العبارة  هذه 
واملسلمني،  اإلسالم  ومهاجمة  سب  املتطرف 
دون  املحتلة،  بسبتة  املتواجدين  وخاصة 
باملغاربة  األمر سيدفع  هذا  أن  إلى  ينتبه  أن 
من  العديد  جانبهم  وإلــى  باملدينة  املقيمني 
تنظيم  إلى  للعنصرية،  الرافضني  املسيحيني 
وقفة احتجاجية يوم اإلثنني 24 ماي 2021، 
الحزب  زعيم  فيه  نــزل  الــذي  الفندق  أمــام 
تصريحاته  على  ردا  املدينة،  وسط  املذكور 
الذين  واملسلمني  اإلســـالم  تجاه  العدائية 
»أفريكا«  ساحة  على  كبير  بشكل  تــوافــدوا 
تنديدا بهذه التصريحات وبغيرها، الصادرة 
حسب  نفسانيا،  مريض  حزبي  مسؤول  عن 
حقده  عن  واملعبرة  السبتاويني،  من  العديد 

الدفني تجاه اإلسالم واملسلمني.
من  قــدم  الــذي  الحزب  زعيم  غاية  وكانت 
إسبانيا إللقاء خطاب أمام مناصريه، بسبب 
أحداث الهجرة التي عرفتها سبتة في اآلونة 
اآلالف  لكن  مغاربة،  األخيرة من طرف شباب 
تصدوا  املحتل  بالثغر  املغاربة  املسلمني  من 
ورشقوه  االحتجاجية  الوقفة  هــذه  فــي  لــه 
بالفرار،  ليلوذ  والبيض  بالحجارة  وأنصاره 

بني  مــواجــهــة  ــى  إل الــوقــفــة  تحولت  بحيث 
حشدهم  تم  الذين  األمن  ورجال  املتظاهرين 
لذلك  الحماية  لتقديم  اإلسبانية  املــدن  من 
الــرصــاص  واستعملوا  الــحــزبــي،  الــزعــيــم 
هاجموا  الذين  املحتجني  لتفريق  املطاطي 
املياه  وبقنينات  بــالــحــجــارة  األمـــن  قـــوات 
شغب  أحــداث  املدينة  شهدت  كما  والبيض، 
املمتلكات  وإتالف  األزبال  لحاويات  وإحراق 

العامة بمعظم الشوارع.
عن  باملدينة  األحزاب  من  العديد  وخرجت 
صمتها، بسبب التهجم على الدين اإلسالمي 
وعلى املسلمني من طرف حزب »فوكس«، وتم 
عقد اجتماع مع عمدة املدينة من أجل دراسة 
املكونات  مختلف  بــني  املــتــوتــرة  األوضـــاع 
العدائية،  التصريحات  هذه  بسبب  باملدينة 

كما تم إصدار بيان مشترك تتوفر »األسبوع« 
الحزب  طــرف  مــن  موقع  منه،  نسخة  على 
املشكلة  واألحــزاب  لألغلبية  املمثل  الشعبي 
لهذه  املسبب  »فوكس«  باستثناء  للمعارضة، 

الفتنة بني أتباعه وبني املسلمني.
وأكد البيان على ضرورة احترام الديانات 
اإلســـالم  وهـــي  بــاملــديــنــة،  تمثيلية  ــر  ــث األك
وذلك  والهندوسية،  واليهودية  واملسيحية 
عبر التصدي لألعمال العنصرية التي تسيء 

لساكنة سبتة.
التصريحات  البيان  نفس  استنكر  كما 
املسعورة تجاه املسلمني من طرف زعيم حزب 
»فوكس«، الذي كان سببا في تأجيج األوضاع 
بسبتة السليبة وإقحام الشرطة في املواجهة 

بني سكانها.  
لفتيت

الرباط. األسبوع
 

قال امحند العنصر، األمني العام لحزب الحركة 
الدين  بسعد  جمعه  ــذي  ال اللقاء  أن  الشعبية، 
والتنمية،  العدالة  لحزب  العام  األمني  العثماني، 
لوفاء  وتجسيدا  العالقات،  احترام  إطار  في  يأتي 
الحركة الشعبية لجميع حلفائها، والذي سيبقى..

بعض  لنبذ  جــاء  الــلــقــاء  أن  العنصر،  ــد  وأكـ
املغالطات التي تشكك في عمل الحكومة وحصيلتها 
التي ستبرز املجهودات التي بذلت، مشيرا إلى أن 
النقاش تناول كيفية توظيف اإليجابيات املسجلة 

في العمل الحكومي لكي يعرفها املغاربة.
وكشف بالغ الحزبني، أن اللقاء تطرق للتطورات 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ببالدنا، وما 
كافة  ملجابهة  جماعية  وطنية  تعبئة  من  تقتضيه 
التحديات، وخاصة في ظل التداعيات التي خلفتها 

الجائحة.
الــعــدالــة  حـــزب  إلـــى  العنصر  ــارة  ــ زي ــي  ــأت وت
الذي  للعثماني،  املعنوي  الدعم  لتقديم  والتنمية، 
واملعارضة  األغلبية  أحزاب  بقية  من  عزلة  يعيش 
بعد تصويت حزبه ضد قانون االستعمال املشروع 

للقنب الهندي.

العثماني العنصر يساند 

الرباط. األسبوع

الثالثاء  يوم  البيضاء،  الــدار  مدينة  شهدت 
خالد  الراحل  للصحافي  مهيبة  جنازة  املاضي، 
الحقل  مــن  شخصيات  بحضور  الــجــامــعــي، 
السياسي والثقافي والحقوقي، والذي رحل عن 
عمر ناهز 75 عاما، بعد تدهور حالته الصحية 

ومعاناة طويلة مع املرض.
ويعد الجامعي من أعمدة الصحافة املغربية، 

حيث بصم على مسار مهني متميز، وتقلد عدة 
أبرزها رئيس تحرير جريدة  مسؤوليات مهمة، 
»لوبنيون«، كما ساهم في ميالد تجارب إعالمية 

أخرى.
وينتمي خالد الجامعي لعائلة استقاللية منذ 
الجامعية  دراسته  تلقى  حيث  االستقالل،  فجر 
سنة  بالرباط  اآلداب  بكلية  العليا  والدراسات 
1968، ثم انتقل للعمل في ديوان وزير الثقافة، 
1973، لكنه فضل االنتقال  الفاسي، سنة  محمد 
هيئة  في  والعمل  »لوبنيون«  بجريدة  للعمل 

التحرير.
وتمكن الجامعي من اكتساب تجربة كبيرة من 
خالل عمله مع محمد برادة الذي عرفه بمواقفه 
السياسية الصلبة، ليصبح من أبرز الشخصيات 
اإلعالمية باملغرب، من خالل مقاالته وتحليالته 

العميقة لألحداث الوطنية والدولية.
»متهم حتى  وترك الجامعي مذكراته بعنوان 
تثبت إدانته«، يروي حكاية اعتقاله ملدة 6 أشهر 
بسبب مواقفه السياسية، واقترابه من أبراهام 
كانت  كما  اللعبي،  اللطيف  وعبد  السرفاتي 

عن  مدافعة  مواقف  للراحل 
والصحافة،  التعبير  حرية 
ــا العــتــقــال  ــ ــا دومـ ــضـ رافـ

ومناصرا  الصحافيني، 
واملدافعني  للحقوقيني 

عن حقوق اإلنسان.
إليه  وإنا  للـه  إنا 

راجعون.

الجامــعي خــالد  رحــيل 

افتحاص مختبرات األدوية ومدى عالقتها بمديرية األدوية 

الرباط. األسبوع

االستطالعية  البرملانية  اللجنة  تقوم 
بزيارة  األدويــة،  مديرية  بافتحاص  املكلفة 
في  املتواجدة  املختبرات  من  مجموعة  إلى 

الدار البيضاء وبرشيد وضواحي الرباط.
للجنة،  االستطالعية  الــزيــارات  وتهدف 
للوقوف على عمل أهم املختبرات والشركات 
األدوية  وتسويق  تصنيع  في  املتخصصة 
باململكة، ومدى احترامها للقوانني املؤطرة، 
بني  عالقة  وجــود  إمكانية  حــول  وأيــضــا 
الصحة  لـــوزارة  التابعة  األدويـــة  مديرية 

والشركات املتخصصة في األدوية.
ــلــجــنــة املـــذكـــورة،  ــل زيـــــارة ال ــشــم وت

 ،»GSK« ــبــر  مــخــت  ،»PHI«مـــخـــتـــبـــر
ضواحي  العودة  عني  بمنطقة  املتواجدين 
 »LAPROPHAN« ومختبر  ــاط،  ــرب ال

.»BOTTU«و
وزارة  مع  خــالف  على  اللجنة  أن  يذكر 
وجدتها  التي  الصعوبات  بسبب  الصحة 
واملعطيات  املعلومات  على  الحصول  في 
املتعلقة بالرخص والصفقات داخل مديرية 

األدوية حول املستلزمات الطبية.

منيب تتهم األحزاب بالتورط في الريع السياسي

الرباط. األسبوع

منيب،  نــبــيــلــة  ــت  ــال ق
لحزب  الــعــامــة  األمــيــنــة 

االشتراكي املوحد، 
األحـــــــزاب  أن 
الـــســـيـــاســـيـــة 
عن  مــســؤولــة 

السياسي  الريع  في  تواطئها 
عـــوض الـــدفـــاع عن 
املواطنني  مصالح 
ــات،  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ واملـ
وقــــــــبــــــــلــــــــت 
بــالــتــكــنــوقــراط، 
تشارك  التي  وهــي 
ــي الــحــكــومــات  فـ
ــة  ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ املـ
مــــن مــوقــع 
الحكومة أو 

املعارضة.
ندوة  خالل  منيب،  وأضافت 
هناك  بــأن  اليسار،  لفيدرالية 
رغم  ظلت صامدة  جادة  أحزابا 
استقطاب النظام لبعض نخبها، 
نفسها  تأهيل  على  تعمل  وهي 
وتوحيد صفوفها ضمن التأهيل 
السياسي  للحقل  ــروري  ــض ال
ــوصــول  والــحــقــل الــحــزبــي وال
وأحــزاب  حقيقية،  تعددية  إلى 

مستقلة بمشاريع مجتمعية.

لجنة  تشكيل  أن  واعــتــبــرت 
تعبير  هو  التنموي  للنموذج 
ــنــظــام، واملــقــاربــة  عــن فــشــل ال
املستوى  على  اعتمدها  التي 
من  االستقالل،  منذ  السياسي 
اللعبة  وفــســاد  السلط  مــركــزة 
السياسية، وجعل األحزاب عند 
التكنوقراط  وتسييد  الطلب 
لنظام  االنتقال  إمكانية  وإفشال 
امللكية  بصيغة  ديــمــقــراطــيــة 

البرملانية.
منيب
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خالل أول أزمة تضرب العالقات المغربية اإلسبانية، بعد 
عودة الملكية إلى إسبانيا، وبعد المسيرة الخضراء، 

شخص الملك الراحل الحسن الثاني حال العالقات بين 
البلدين، أثناء ندوة صحفية عقدها بإفران يوم 21 شتنبر 

1980، قائال: ))إن العالقات اإلسبانية ال تستقر منذ 
القديم على حال، حتى في فترات تألقها، فإذا كانت 

تمة خارطة تحكي في مبناها ومعناها أحوال الجو، 
لكانت هي خارطة العالقات المغربية اإلسبانية، وذلك 

من يوم توجه طارق بن زياد لفتح الجبل الذي أصبح 
يحمل اسمه، وتلك الحال بين مد وجزر إلى يومنا 

هذا، فلم يا ترى؟ إنه التطابق في الطباع والود 
المتين، ثم ربما هناك نوع من مثلث مشؤوم يحيط بنا 
ويدفعنا إلى أن نتنازع ألتفه األسباب، وكنت أعتقد أن 
إسبانيا والمغرب بعد توقيعهما على »اتفاق مدريد«، 

سيدخالن مرحلة تعاون أخوي موضوعي، مرحلة 
مشاركة بناءة، إال أن هذا االتفاق األمثل لم يكن 

مسترسال كما كنت أتمناه، وكما كان يتمنى الملك 
خوان كارلوس نفسه، وكأنما هناك جهات ال هم لها 

إال عوق االتفاق بيننا((.

املغرب  سفير  أعــطــاه  الــوصــف  نفس 
السابق بإسبانيا خالل حكومة ثاباتيرو، 
سنة،  ثالثني  من  أكثر  بعد  عزيمان،  عمر 
حيث صرح خالل ندوة بعنوان »مستقبل 
والرهانات  اإلسبانية  املغربية  العالقات 
الذاكرة  مركز  نظمها  التي  املتوسطية« 
فاتح  في  بالرباط  واملستقبل  املشتركة 
املــغــرب  ــات  ــالقـ ))عـ أن   ،2011 نــونــبــر 
فيها  وتتحكم  ومعقدة  فريدة  وإسبانيا 
عن  نتحدث  وعندما  سهلة،  غير  معادالت 
طبيعة  ذات  نجدها  فإننا  العالقات،  هذه 
فيها  تختلط  عــالقــات  فهي  متناقضة، 
الصداقة والتقارب مع الصراع والتباعد، 
ويمتزج فيها التعاون بالحذر والتوجس.. 
بني  الــعــالقــات  يحكم  ــذي  الـ الــتــنــاقــض 
في  يــؤدي  طــارق،  جبل  مضيق  مملكتي 

وعدم  الرؤية  في  عجز  إلى  املطاف  نهاية 
القدرة على قراءة واضحة للمستقبل، وهو 
ما يؤدي إلى غلبة التدبير اليومي لألمور 
بشكل ترقيعي يغيب الرؤية االستراتيجية 
في  الــظــرفــيــة  ــألمــور  ل تحكما  ــفــرض  وي
التعاون  يجعل  بشكل  الثنائية  العالقات 
بشكل  البلدين  ويعيد  للصراع،  رديــفــا 
سيزيفي إلى نقطة البداية دون قدرة منها 
تمكنها  التي  النوعية  بالقفزة  القيام  على 
والعمل  النهائية  السرعة  إلى  املــرور  من 

على االشتغال وفق منطق جديد((.
خبرا  رجــالن  أعطاه  الــذي  الوصف  إن 
وكانت  بل  كثيرا،  البلدين  بني  العالقات 
مجاال  يــدع  ال  بما  يثبت  األكــبــر،  همهما 
للشك، أن العالقات بني البلدين معقدة عبر 
دخلت   ،1975 سنة  منذ  أنه  إال  تاريخها، 

معادلة جديدة في العالقات بني اململكتني، 
ولعل  املغربية،  الصحراء  بقضية  تتعلق 
األزمة الحالية هي بفعل قضية الصحراء 
أوال وأخيرا، فقد خلف دخول زعيم جبهة 
اإلسبانية،  األراضــي  إلــى  البوليساريو 
بني  ــة  أزم الــعــالج،  قصد  سرية  بطريقة 

البلدين. 
ــذا املــلــف،  ــالل هـ ونــســتــعــرض مــن خـ
قــادة  بفعل  البلدين  بــني  ــات  ــ األزم ــم  أه
محمد  املــلــك  عهد  ــالل  خ البوليساريو 
مــرحــلــة رئيس  الـــســـادس، وخــصــوصــا 
الوزراء خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو 
)2004-2011(، الذي عرفت مرحلة حكمه 
أقوى العالقات بني املغرب وإسبانيا، وهو 
املغربية  الصحافة  تسميه  كانت  ــذي  ال

بـ»صديق املغرب«.

حكومة خوسيه ثاباتيرو.. 

من الثقة في 
إنهاء نزاع الصحراء 

خالل شهور إلى 
استقبال زعيم جبهة 

البوليساريو

منذ  املغربية  الصحراء  قضية  أصبحت 
بداية عهد امللك محمد السادس هي املقياس 

مسار  تــحــديــد  ــي  ف واألخـــيـــر  األول 
بني  امليادين  مختلف  فــي  العالقات 

أبرز أزمات المغرب وإسبانيا
بسبب زعماء البوليساريو 

خالل حكم الملك محمد السادس
 رئيس الحكومة اإلسبانية ثباتيرو خالل استقباله من طرف الملك محمد السادس بالدارالبيضاء )2004(
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من  ذلك  على  أدل  وليس  وإسبانيا،  املغرب 
أن املستشار امللكي، الطيب الفاسي الفهري، 
اإلسبان  الصحافيني  أمام  يتردد  ال  أصبح 
في وصف امللف بأنه ترمومتر العالقات بني 

البلدين.
ــي الــجــارة  ــر، أي ف ــ وفـــي الــجــانــب اآلخ
الشمالية، كانت البالد على موعد مع تغيير 
تشريعية  انتخابات  جــرت  حيث  جـــذري، 
سنة 2004، كان من أبرز نتائجها اإلطاحة 
بخوسي ماريا أثنار، رئيس وزراء إسبانيا 
كان  األخير  هذا  العصور،  مر  على  األشهر 
بكونه  املغربية  الصحافة  يوصف من طرف 
»الرجل الذي يكره املغرب«.. فقد حدثت في 
عهد واليته إحدى أكبر املشاكل بني املغرب 
سنة  ليلى  جــزيــرة  ــة  أزم وهــي  وإسبانيا، 
نشوب  إلى  تؤدي  أن  كادت  والتي   ،2002

نزاع مسلح بني البلدين.
حول  السادس  محمد  امللك  ذكــرى  وحــول 
سألته  حكمه،  ومرحلة  أثنار  ماريا  خوسي 
الواسعة  اإلسبانية  باييس«  »إل  صحيفة 
من  واحـــدة  ــالل  خ  ،2005 سنة  االنــتــشــار 
يحتفظ  كان  إذا  ما  حول  النادرة  الحوارات 
بذكرى طيبة حول خوسي ماريا أثنار، فأجاب 
األمر  سيكون  ذلك،  قول  يمكنني  ))ال  امللك: 
تبسيطيا جدا.. فكل منا يعمل لصالح بلده، 
فصحيح أنه كان من املمكن أن تكون العالقات 
أفضل، وصحيح أنني ال أحتفظ بذكرى طيبة، 
لقد أتيحت لي فرصة اللقاء به قبل النزاع الذي 
أن عالقاتنا  وأقر  إسبانيا،  وبني  بيننا  باعد 
ألقى  ذلك  بعد  وما حدث  كفاية،  عادية  كانت 
بظالله على هذه العالقات. لقد أصبت بخيبة 

أمل النعدام الثقة إزاء املغرب((.
لتأخذ  جديدة  حكومة  صعدت  وعندما 
وهي  »املونكلوا«،  قصر  في  األمــور  بزمام 
رودريغيز  لويس  خوسيه  ترأسها  التي 
االشتراكي  العمال  حــزب  زعيم  ثباتيرو 
األوســاط  في  كبير  تفاؤل  ســاد  اإلسباني، 
ستأخذ  البلدين  بني  العالقات  بأن  املغربية 
الحال،  بطبيعة  إيجابي  وهو  آخر،  مجرى 
محمد  امللك  الصحيفة  نفس  سألت  فعندما 
السادس عن الفرق بني حكومة خوسي ماريا 
أثنار والحكومة الجديدة في إسبانيا، أجاب 
عاهل البالد: ))ألخص ذلك في كلمة واحدة: 
وحكومته  ثباتيرو  األول  فالوزير  الثقة، 
وشريك  كمخاطب  املغرب  جدية  في  يثقان 

وجار، وفي الوقت الراهن، تجدد االحترام 
املتبادل بيننا((.

ورغم التفاؤل الكبير الذي ساد الجانب 
مهمة  أن  إال  اإلسباني،  ونظيره  املغربي 
الحكومة الجديدة اإلسبانية لم تكن سهلة 
بتاتا، حيث أن حزب ثباتيرو لم يتمكن من 
بمقاعد  التشريعية  االنتخابات  في  الفوز 
بالحكم  له  تسمح  أن  شأنها  من  برملانية 
منفردا، فقد كان مجبرا على التحالف مع 
األحــزاب  وبعض  املــوحــد،  اليسار  حــزب 
الصحراء  قضية  إزاء  املتشددة  القومية 
مجملها  في  كانت  أنها  حيث  املغربية، 

تدافع عن جبهة البوليساريو.
اليسار  أحزاب  تشكله  أن  يمكن  ما  كان 
الحكومة  داخــل  مشاكل  من  إسبانيا  في 
قلق  محط  املغربية،  الصحراء  قضية  إزاء 
بل  باملغرب،  السياسية  لألوساط  بالنسبة 
فقد  الدوائر،  أعلى  مستوى  على  وأيضا 
سألت نفس الصحيفة امللك محمد السادس، 
السؤال التالي: »مع مجيء حكومة جديدة 
الدبلوماسية  عــدلــت  ــل،  ــري أب شــهــر  فــي 
الصحراء..  نزاع  إزاء  مقاربتها  اإلسبانية 
الــجــديــدة؟«،  املقاربة  فــي هــذه  رأيــكــم  مــا 
فأجاب امللك: ))أود أن أقول، بادئ ذي بدء، 
الضغينة  من  نوعا  هناك  بأن  أعرف  أنني 
داخل بعض األوساط السياسية اإلسبانية 
بشأن قضية الصحراء، رغم أن هذا الجزء 
الترابي - ويجب أن أؤكد ذلك - قد استرجع 

في عام 1975 بصفة شرعية وسلمية((.

إعطاء  على  ثباتيرو  عمل  فقد  ذلك،  ورغم 
وأعــد  بــل  ــدا،  جــدي نفسا  الــصــحــراء  ملف 
عمرت  التي  القضية  لحل  جديدا  مقترحا 
ــاس، وخــالل أول  عــقــودا، وعلى هــذا األسـ
 ،2004 عام  أبريل  في  املغرب  إلى  له  رحلة 
حيث كان املغرب أول محطة خارجية لرئيس 
من  ثباتيرو  خرج  الجديد،  إسبانيا  وزراء 
قصر »املونكلوا« في طريقه إلى املغرب وهو 
على ثقة تامة بأنه على مقدرة من إنهاء هذا 
أخبر  حيث  فقط،  شهور  غضون  في  امللف 
الوفد املرافق له أنه سيحل قضية الصحراء 
في غضون شهور، وكانت الخطة التي أعدها 
للدفع بامللف إلى األمام هي دفع األطراف إلى 
املغرب  على جمع  عازما  كان  الحوار، حيث 
والجزائر وفرنسا على طاولة واحدة، وعادة 
ما توصف هذه الخطة بأنها من وحي وزير 

خارجيته ميغيل أنخيل موراتينوس.
إال أنه رغم الحماس الكبير الذي كان يعم 

الجانب اإلسباني، فإنه على صعيد الجانب 
املوقف،  سيد  هو  التفاؤل  يكن  لم  املغربي، 
املغربي  الخارجية  وزيــر  سمع  ما  فبمجرد 
األزمة  بحل  ثباتيرو  بتعهد  بنعيسى  محمد 
التي عمرت ما يقارب 30 سنة، في ظرف ستة 
في  املغربي  الخارجية  وزيــر  همس  أشهر، 
أذن وزير الخارجية اإلسباني ميغيل أنخيل 

موراتينوس، بأن الخطة تعتبر »مجازفة«. 
كان املسئول املغربي على حق في وصف 
وزيــر  ــروع  فبعد شـ بــاملــجــازفــة،  املـــبـــادرة 
الخارجية اإلسباني في مسعاه، وخصوصا 
مع  مــتــوازنــة  سياسة  نهج  حـــاول  عندما 
ــانــت تــربــطــهــا عــالقــات  ــتــي ك ــر ال ــجــزائ ال
إسبانيا،  مع  مهمة  وسياسية  اقتصادية 
املغرب  بني  رباعي  لقاء  عقد  اقترح  وعندما 
والجزائر وإسبانيا وفرنسا، انكسرت خطته 
للمقترح،  الجزائري  الرفض  صخرة  على 
إضافة إلى نظرتها بعني الريبة إلى التقارب 

السياسي الذي أصبح يطبع موقف إسبانيا 
من قضية الصحراء.

رؤيــة  اإلسباني  الخارجية  ــر  وزي شــرح 
مدريد ثباتيرو لقضية الصحراء خالل لقاء 
صحفي مع جريدة »الشرق األوسط«، يوم 15 
أكتوبر 2004، بقوله: ))الحكومة اإلسبانية 
تسميته  يمكن  مما  الخروج  تريد  الحالية 
بـ»الحياد السلبي« من خالل التزام إيجابي 
النزاع  لهذا  حل  وعن  السالم،  عن  بالبحث 
ما  سنة،   30 حوالي  فبعد  أمده،  طال  الذي 
زالت الوضعية في املنطقة بدون حل نهائي، 
وفي هذا السياق، أصبحت لدينا مسؤولية 
التقريب بني وجهات نظر أطراف النزاع، من 
أجل إيجاد حل لصالح الصحراويني ولصالح 
ولصالح  املــغــاربــيــة،  وللمنطقة  ــغــرب،  امل
واملجموعة  ــي،  األوروبـ واالتــحــاد  إسبانيا 
الدولية أيضا، وأعتقد أننا مؤهلني لبذل كل 
للنزاع...  حل  إليجاد  الدبلوماسية  الجهود 
وفي سياق هذه املجهودات، أعتقد أنه يجب 
الحوار  تكثيف  أجل  قوية من  بإرادة  العمل 
ومعرفة مواقف هذا الطرف وذاك، وكل ذلك 
في إطار األمم املتحدة، ألنه يجب أال ننكر أن 
الدور الرئيسي يعود في النهاية لهيئة األمم 
املتحدة، ونحن كبلد مهتم باملوضوع ولديه 
ماض في املنطقة من خالل الروابط الوثيقة 
التي كانت لديه مع الصحراء الغربية وتلك 
املغرب  دول  سائر  ومع  املغرب  مع  القائمة 
العربي، كل ذلك يفرض علينا التحلي بإرادة 
وتوفير الدعم والتشجيع من أجل إيجاد حل 
للنزاع.. نريد أن يكون ملدريد وباريس موقف 
مشترك يتم التعبير عنه سواء في الرباط أو 
أو نيويورك، بنفس اإليقاع ونفس  الجزائر 

القناعة والغاية((.
الــذي  النظير  املنقطع  الحماس  ورغـــم 
قضية  بخصوص  ثباتيرو  حكومة  أظهرته 
مكانه،  يــراوح  ظل  امللف  أن  إال  الصحراء، 
وبعض  املوحد  اليسار  فعالية  مدى  وظهر 
الذين  الحكومة، وهم  في  املشاركة  األحزاب 
ثباتيرو،  لحكومة  حقيقية  مشكلة  شكلوا 
الصحراء مسألة  أن قضية  يظهر  بدأ  حيث 
رأي عام في إسبانيا، وأن املدافع عنها األول 
التي ظلت ترسل دعما  اليسار  هو مكونات 

ماديا إلى تندوف.
ومن أجل ترضية هذا املكون من الحكومة، 
وقامت  لضغوطه،  ثباتيرو  حكومة  رضخت 
البوليساريو،  جبهة  تــجــاه  قــويــة  بلفتة 

في  تمثلت  للمغرب،  قوية  وضــربــة 

))عالقات المغرب وإسبانيا فريدة ومعقدة وتتحكم 
فيها معادالت غير سهلة، وعندما نتحدث عن هذه 

العالقات، فإننا نجدها ذات طبيعة متناقضة، فهي 
عالقات تختلط فيها الصداقة والتقارب مع الصراع 
والتباعد، ويمتزج فيها التعاون بالحذر والتوجس.. 
التناقض الذي يحكم العالقات بين 

مملكتي مضيق جبل طارق، يؤدي 
في نهاية المطاف إلى عجز في 
الرؤية وعدم القدرة على قراءة 

واضحة للمستقبل، وهو ما يؤدي 
إلى غلبة التدبير اليومي لألمور بشكل 

ترقيعي يغيب الرؤية االستراتيجية 
ويفرض تحكما لألمور الظرفية في 

العالقات الثنائية بشكل يجعل التعاون 
رديفا للصراع، ويعيد البلدين بشكل 

سيزيفي إلى نقطة البداية دون قدرة 
منها على القيام بالقفزة النوعية 

التي تمكنها من المرور إلى السرعة 
النهائية والعمل على االشتغال وفق 

منطق جديد(( عزيمان

 وقفة احتجاجية سابقة بكاتلونيا نظمها مغاربة ردا على مناورات البوليساريو في الكركرات
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إقدام رئيس الوزراء اإلسباني على استقبال 
 26 يــوم  العزيز  عبد  محمد  الجبهة  زعيم 
حكومة  رئيس  أول  ليكون   ..2004 نونبر 
كان  بعدما  الخطوة،  بهذه  يقوم  إسبانية 
حماسه منقطع النظير في البداية بالدفع في 

اتجاه حل هذا امللف.
ورغم أن املسؤول األول اإلسباني حاول 
طريق  عــن  ــحــادث،  ال أهمية  مــن  التقليل 
الحزب،  مقر  في  الجبهة  زعيم  استقبال 
وليس في املقر الرسمي للحكومة اإلسبانية، 
على اعتبار أنه الكاتب العام للحزب وليس 
رئيس وزراء إسبانيا، وكذلك على اعتبار أن 
محمد عبد العزيز زعيم لحركة سياسية فقط 
الذات..  قائمة  دولة  لحكومة  رئيسا  وليس 
بالفشل  عليه  حكم  اللقاء  هذا  تحجيم  إن 
حركة  مسعى  أن  اعتبار  على  أصله،  من 
البوليساريو كان يركز أساسا ويطمح إلى 
لقاء رسمي، غير أن تباثيرو ناور في هذه 
جديدة  دبلوماسية  أزمة  من  خوفا  املسألة 

مع املغرب.
اإلسبانية  الحكومة  أن  ظهر  فقد  وهكذا.. 
التي كانت متحمسة في البداية لطرح مبادرة 
جديدة في قضية الصحراء املغربية، أصبحت 
مرغمة تحت ضغط اليسار اإلسباني املشارك 
الحبلني  على  اللعب  على  الحكومة،  فــي 
زار  عندما   ،2004 صيف  ففي  واملــنــاورة.. 
وزير الخارجية اإلسباني موراتينوس مدينة 
أصيلة، لحضور فعاليات املهرجان الثقافي، 
وزيــر  بنعيسى  محمد  عليه  يشرف  ــذي  ال
ومن  ذلك  مع  وباملوازاة  املغربي،  الخارجية 
أجل خلق نوع من التوازن، أرسل في نفس 
اليوم كاتب الدولة في الخارجية، بيرناردينو 

ليون، إلى مخيمات تندوف.
روغم سياسة ترضية جميع األطراف التي 
إال  امللف،  هذا  في  إسبانيا  تلعبها  أصبحت 
أول  كانتا  والجزائر  البوليساريو  جبهة  أن 
من أبدوا غضبهم عالنية من إسبانيا عندما 
الجبهة  ممثل  البوخاري،  أحمد  املسمى  قال 
االنفصالية باألمم املتحدة آنذاك: ))لقد وصلنا 
إلى خالصة مفادها أن إسبانيا ال يمكنها أن 
والقناعة  تلعبه،  أن  أردنا  الذي  الدور  تلعب 
التي تكونت لدينا هي أن إسبانيا قررت لعب 
الورقة املغربية، لقد فهمنا أنه علينا محاولة 
لعب الورقة الفرنسية واألمريكية، ألننا بلغنا 

نهاية الطريق: إسبانيا لن تفعل شيئا((.

أميناتو حيدر.. 
من نكرة إلى أزمة 

بين البلدين

كــان   ،2009 نــونــبــر مــن ســنــة  ــي شــهــر  ف
يستقبل  العيون  بمدينة  األول  الحسن  مطار 
الوافدين من مختلف دول العالم بشكل عادي، 
لها  اليوم واقعة كان  أنه حدثت في ذلك  غير 
ما بعدها، وخصوصا على مستوى العالقات 
مصالح  أمام  توقفت  فقد  اإلسبانية.  املغربية 
عقدها  في  امرأة  باملطار،  والشرطة  الجمارك 
في  الروتينية  اإلجــراءات  في  وبدأت  الرابع، 
هذه  وكانت  الشخصية،  معطياتها  تسجيل 
املرأة هي أميناتو حيدر، التي لم يكن يعرفها 
أحد، وخالل عملية  أي  قبل  من  بها  أو سمع 
جنسيتها  تدوين  رفضت  معطياتها،  تسجيل 
»املغربية« في استمارة الدخول، وعلى خالف 
ذلك، كتبت أنها متوجهة إلى العيون عاصمة 

ما أسمتها بـ»الصحراء الغربية«.
واملثير في األمر، أنه كان برفقتها إعالميان 
إسبانيان قدما معها من جزر الكناري، لتغطية 
املــخــابــرات  ــراج  ــ وإخ تأليف  مــن  مسرحية 
تعاملت  املغربية  السلطات  لكن  الجزائرية، 
بذكاء مع هذه املسرحية وأجهضتها بطريقة 
بطريقة  أميناتو  أقــوال  سجلت  بعدما  فنية، 

بجنسيتها  اعترافها  عدم  وأثبتت  قانونية، 
الوطنية  الوثائق  كل  منها  وسحبت  املغربية 
وأعادتها من حيث أتت، مع العلم أنها كانت 
الواليات  إلى  قادتها  للتو من رحلة  قد عادت 
في  الجزائرية  السفارة  مع  بتنسيق  املتحدة 
دعم  على  الحصول  من  وتمكينها  واشنطن، 
جمعيات أمريكية ذات صلة باللوبي الجزائري 

املناهض للوحدة الترابية املغربية.
النثروتي  جزيرة  إلى  حيدر  أميناتو  عادت 
اإلسبانية، دون جواز سفرها املغربي، ودخلت 
ماكينة  بدأت  وهكذا  الطعام،  عن  إضراب  في 
أميناتو  وأصــبــحــت  الــــدوران،  فــي  ــالم  اإلعـ
بفضل  يوما،  أحد  بها  يسمع  لم  التي  حيدر 
التغطية اإلعالمية اإلسبانية أوال واملخابرات 
الجزائرية في رمشة عني، شخصية مشهورة، 
ــن طـــرف جــيــش من  ــة إلـــى دعــمــهــا م إضــاف
الجمعيات والبلديات اإلسبانية التي تحركها 
املشاعر أكثر من الوعي السياسي والتاريخي 

بامللف.
التي  القضية  هذه  من  تضرر  من  أول  كان 
إسبانيا،  هي  أزمة،  مستوى  إلى  ترقى  بدأت 
فعلى الفور، حاول وزير الخارجية اإلسباني 
إلى  األمر  به  األمر في مهده، ووصل  احتواء 
عرض الجنسية اإلسبانية على أميناتو حيدر 
لها  يتيح  الــذي  السفر  جــواز  من  لتمكينها 
العودة إلى العيون، ورغم أن وزير الخارجية 
اإلسباني موراتينوس، كان يعلم جيدا أن هذا 
كدخول  سيفهم  ألنه  للمغرب،  مزعج  املقترح 
سمحت  حال  في  إسبانية،  بحماية  للعيون 
السلطات املغربية لها بالدخول، ألن في األمر 
إشارة سياسية مزعجة جدا، غير أن أميناتو 
التي  السياسية  حساباتها  لها  كانت  حيدر 
جعلتها ترفض مقترح موراتينوس الذي طار 
املرأة،  ))ماذا تريد هذه  صوابه وعلق قائال: 

فجواز السفر مجرد وثيقة سفر((.

الخارجية  فيه  كانت  ــذي  ال الــوقــت  وفــي 
لألزمة،  حل  عن  البحث  في  غارقة  اإلسبانية 
وزارة  طريق  عن  ليس  أيضا،  املغرب  تحرك 
الخارجية، بل عن طريق األحزاب السياسية، 
األصالة  حزب  طريق  عن  مبادرة  أول  فكانت 
الشيخ  العام،  أمينه  أرسل  الذي  واملعاصرة 
عن  املــســؤولــة  للقاء  مــدريــد  ــى  إل هلل،  بيد 
االشــتــراكــي  للحزب  الــخــارجــيــة  الــعــالقــات 
اإلسباني، إيلينا فالنسيانو، في مقر الحزب 

املركزي.
ــان تــصــرف املــغــرب ذكــيــا فــي هذه  ــد ك وق
إسماع  إلى  خاللها  من  سعى  فقد  الخطوة، 
الوحدويني  الصحراويني  صــوت  إسبانيا 
املسؤولة  خرجت  اللقاء،  وبعد  القضية،  في 
االشتراكي  للحزب  الخارجية  العالقات  عن 
ال  ))إســبــانــيــا  بــالــحــرف:  لتقول  اإلســبــانــي 
هذا،  بموقفه  معها  املغرب  يفعله  ما  تستحق 
ما  كل  خطر  موضع  يضعون  بذلك  فاملغاربة 

تحقق في العالقات منذ عام 2004((.
بعد  طويال،  تعمر  لم  ــة  األزم هــذه  أن  غير 
تدخل الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في 
القضية، وقدم نصائح للمغرب من أجل إيجاد 
حل سريع لقضية حيدر بعدما فشلت إسبانيا 
في حلحلة هذه األزمة العابرة، خصوصا وأن 
اململكة اإليبيرية لم تكن ترغب في اإلقدام على 
إجراء من شأنه أن يغضب املغرب، خاصة وأن 
اإلسباني  العاهل  زيارة  خلفتها  التي  األزمة 
إلى سبتة املحتلة، لم تكن قد مرت عليها سوى 

سنتان.
وفي يوم 17 دجنبر 2009، أفاد بالغ لوزارة 
الداخلية املغربية، أن أميناتو حيدر ولجت إلى 
اإلجراءات  استكملت  أن  بعد  الوطني  التراب 
املعتادة لدى مصالح الشرطة والجمارك بمطار 
الحسن األول بالعيون، وأوضحت الوزارة في 
أن  لألنباء،  العربي  املغرب  وكالة  نقلته  بالغ 

))عودة أميناتو حيدر إلى املغرب جاءت بعد 
النداءات املتجددة على الخصوص، لعدد من 
العتبارات  إيجاد،  قصد  الصديقة،  البلدان 
التي وضعت نفسها  للحالة  إنسانية، مخرج 
نونبر   13 في  رفضت  أن  بعد  بإرادتها،  فيها 
بها  الجاري  القانونية  اإلجــراءات  استكمال 

العمل للولوج إلى التراب املغربي((.
وأشار املصدر ذاته، إلى أن ))املغرب الذي 
يظل متشبثا باحترام حقوق اإلنسان، يجدد 
من  سبب  ألي  يتسامح،  لن  أنه  على  التأكيد 
القوانني  تطبيق  في  خرق  أي  مع  األسباب، 
التراب  مجموع  على  العمل  بها  الــجــاري 
الوطني، ومن باب أولي عندما يكون مرتكبو 
ضد  اململكة  أعــداء  مع  يتآمرون  الخرق  هذا 

املصالح الوطنية((.
على منت  قد وصلت  أميناتو حيدر  وكانت 
الكناري  جزر  من  قادمة  خاصة  طبية  طائرة 
من  استقبالها  تم  حيث  العيون،  مطار  إلى 
بشكل  وقامت  أسرتها،  ــراد  أف بعض  طــرف 
وعبأت  املطار،  إلى  الدخول  بإجراءات  عادي 
إلى  »تدخل  أنها  إلى  تشير  دخول  استمارة 
قادها  سيارة  في  املطار  غــادرت  ثم  املغرب« 

خالها الشيخ محمد بوصولة.
باريس  أن  بريس«،  »فرانس  وكالة  وكشفت 
تدخلت في النهاية لحلحلة الوضع على ما يبدو، 
املغربية،  الخارجية  وزارة  أكدت  ومن جانبها، 
بلدان صديقة وشريكة  لبى طلب  ))املغرب  أن 
بشأن عودة أميناتو حيدر إلى العيون((، بيد 
أنه يبقى حازما لجهة ))االحترام التام للقانون 
وعلى  استثناء  بال  الجميع،  قبل  من  املغربي 

كامل التراب الوطني((.
ثباتيرو  حــكــومــة  شــهــدت  فــقــد  وهـــكـــذا.. 
لقضية  حلول  إيجاد  على  عازمة  كانت  التي 
املغرب  مع  الصراع  من  محطتني  الصحراء، 

بسبب قادة جبهة البوليساريو.

كانت أميناتو حيدر قد وصلت على متن طائرة طبية خاصة قادمة من جزر الكناري 
إلى مطار العيون، حيث تم استقبالها من طرف بعض أفراد أسرتها، وقامت بشكل 

عادي بإجراءات الدخول إلى المطار، وعبأت استمارة دخول تشير إلى أنها »تدخل إلى 
المغرب« ثم غادرت المطار في سيارة قادها خالها الشيخ محمد بوصولة.

وكشفت وكالة »فرانس بريس«، أن باريس تدخلت في النهاية لحلحلة الوضع على ما 
يبدو، ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية المغربية، أن ))المغرب لبى طلب بلدان صديقة 

وشريكة بشأن عودة أميناتو حيدر إلى العيون((، بيد أنه يبقى حازما لجهة ))االحترام 
التام للقانون المغربي من قبل الجميع، بال استثناء وعلى كامل التراب الوطني((.

أميناتو حيدر
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كواليس صحراوية
العدد: 1563 من 03 إلى 09 يونيو 2021

حقوقيون يعلنون فتح حركات تسخينية تسبق االنتخابات في الصحراء
باب المالحظة المستقلة 

لالنتـخابـات
أكادير. األسبوع 

 

  

الجهوية  اللجنة  رئيس  الشارف،  محمد  أكد 
على  مــاســة،  ســوس  بجهة  ــســان  اإلن لحقوق 
اللجنة  أعضاء  عنه  أبان  الذي  الجاد  االنخراط 
املنجز  العمل  بأهمية  مذكرا  التنصيب،  منذ 
ظروف  من  »كــورونــا«  جائحة  فرضته  ما  رغــم 
استثنائية في العالم وفي املغرب، والتي تناولها 
والذي   ،2020 لسنة  للمجلس  السنوي  التقرير 
اإلنسان  حقوق  لحالة  تقييما  اعتباره  يمكن 

باملغرب وأثار جائحة »كوفيد« عليها.
العادي  اجتماعها  عقدت  قد  اللجنة  وكانت 
الثاني يوم الجمعة 28 ماي 2021 بمدينة أكادير، 
حيث تمت املصادقة على توقيع اتفاقيات شراكة 
للتربية  الجهوية  األكاديمية  من  كل  مع  وتعاون 
والتكوين بجهة سوس ماسة، وجامعة ابن زهر 
وهيئة املحامني لدى محاكم االستئناف بأكادير 

وكلميم والعيون.
وشدد رئيس اللجنة على أن املالحظة املستقلة 
الرئيسية  املهام  إحــدى  ستكون  لالنتخابات، 
على  تراهن  أنها  كما  املقبلة،  الفترة  في  للجنة 
انخراط أعضائها وشركائها في عملية املالحظة 
الحقوقية  وبخلفياتها  بأهميتها  والتحسيس 

وأسسها القانونية.

تقــرير ســري يطــيح بمــسؤول كبــير فــي إقــليم طانــطان

سويسرا تلتحق بنادي القنصليات في الجنوب
أكادير. األسبوع

 

  

ــد الــســفــيــر الــســويــســري  ــ أك
باملغرب، غيوم شورر، أن افتتاح 
باملغرب  شرفية  قنصلية  ثالث 
تدخل ضمن قناعة سويسرا بقوة 

العالقات التي تربطنا مع املغرب. 
وأعلن السفير عن افتتاح قنصلية 
التي  بأكادير،  لسويسرا  شرفية 
تعتبر شريان االقتصاد بالجهات 
إقالعا  حاليا  وتعرف  الجنوبية 
حقيقيا أدهش زوارها من أوروبا 
امللكية  األوراش  وهي  والعالم، 
جهة  عاصمة  وجــه  غيرت  التي 
سوس ماسة ويقودها بكل حكمة 

وتبصر وحزم، أحمد حجي والي 
جهة أكادير واملدير العام السابق 

لوكالة الجنوب.
ــة  ــســري ــســوي الـــخـــارجـــيـــة ال
العالقات  فــي  الخبيرة  عينت 
كقنصل  ــر،  أول روبرتا  الدولية، 
بتقوية  مكلفة  لسويسرا  شرفي 
والثقافية  االقتصادية  العالقات 
واالجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 

مهام  لتسهيل  الــبــلــديــن،  ــني  ب
سيختارون  الذين  السويسريني 
وجــهــة جــنــوب املــغــرب، ســواء 

للسياحة أو لالستثمار.
وتزامن افتتاح هذه القنصلية 
بالقرب  تمغارت  في  املتواجدة 
من أكادير، مع االحتفال بالذكرى 
الدبلوماسي  للتواجد  املائوية 

السويسري باملغرب.

طانطان. األسبوع 
 

  

عبد  تعيني  عــلــى  قليلة  ــامــا  أي
منصب  فــي  ــي  ــشــاذل ال الــلــطــيــف 
للمتوفى  إقليم طانطان خلفا  عامل 
نزل  حتى  الخالقي،  عبد  الحسن 
لعمالة  العام  الكاتب  إعفاء  قــرار 
من  جــاد،  مصطفى  طانطان  إقليم 
مهامه، وتعيني باشا املدينة، أحمد 
حساين الصنهاجي خلفا له، نتيجة 

الجديد،  العامل  من  »سري«  تقرير 
للمفتشية  تابعة  لجنة  بقدوم  سّرع 
ــوزارة  ب الترابية  لـــإدارة  العامة 
اختصار  واملــعــروفــة  الــداخــلــيــة، 
بـــــــــ»IGAT«، ملــديــنــة طــانــطــان، 
التي  االخـــتـــالالت  عــلــى  لــلــوقــوف 
املــبــادرة  مشاريع  بعض  عرفتها 
باإلقليم،  البشرية  للتنمية  الوطنية 
ــون مـــن بـــني أهــم  ــك والـــتـــي قـــد ت
الداخلية،  ــرارات  ق وراء  األسباب 
جاد  مصطفى  أن  من  الرغم  على 

معروف بجديته.

عبد اهلل جداد. العيون
 

  

لحزب  التنفيذية  اللجنة  عضو  يتأخر  لم 
االستقالل منسق الجهات الجنوبية الثالث، 
تأكدت  أن  بعد  كثيرا  الرشيد،  ولد  حمدي 
ورئيس  البرملاني  النائب  مغادرة  رسميا 
واملفتش  لعروسي  أحــمــد  ســيــدي  جماعة 
حمد  االستقالل،  لحزب  السابق  اإلقليمي 

طرف  من  واستقباله  لـ»امليزان«،  الشيكر 
الوطني  التجمع  رئيس  أخنوش  عزيز 
الرشيد خبر  أعلن ولد  لألحرار، حتى 

مدينة  لبرملاني  الرسمي  االلتحاق 
السمارة، الزبير حبدي بحزب عالل 
معلومة  ــى  إل بــاإلضــافــة  الــفــاســي، 

بوسعيد، رئيسة جماعة حوزة، 
وتقديمه للمهندس إبراهيم 

السمارة،  ابن  الشريف 
يعد من شباب  الذي 

الحاملني  التغيير 
تنموي  ملــشــروع 
ــى  ــل مـــبـــنـــي ع

الواقعية.

تعيشه  ما  يؤمله  أنه  الرشيد،  ولد  وقــال 
بأهل  تليق  ال  مساكن  فــي  الفئات  بعض 
واعتبر  »الربيب«،  مخيم  وخاصة  السمارة، 
مكسبا  تشكل  السياسية  الوجوه  هذه  أن 
تنزيل  فــي  حــظــوظــه  ــعــزز  وســت ــحــزب،  ــل ل
إقالع  ولتحقيق  التنموي،  للنهوض  رؤيته 
الساكنة،  تطلعات  مع  يتماشى  اقتصادي 
السمارة  بأن  توحي  التحركات  هذه  أن  غير 
في  مسبوقة  غير  انتخابية  فصوال  ستعيش 
الشيخ  محمد  الدكتور  ترشح  منذ  تاريخها 

بيد هلل.

وأبى حزب التقدم واالشتراكية الذي تتزعمه 
في العيون القيادية الصحراوية كجمولة بنت 
بالقيادي  اآلخر صفوفه  هو  يعزز  أن  إال  أبي، 
رسميا  أعلن  الــذي  هلل،  معطى  علي  الشاب 
حسن  اختار  فيما  »الكتاب«،  بحزب  التحاقه 
الدرهم تغيير حزبه األصلي االتحاد االشتراكي 
في  ترشحه  معلنا  لألحرار،  الوطني  بالتجمع 
إقليم بوجدور، وهو الحالة الفريدة في املغرب 
بسيدي  بدء  مختلفة  أقاليم  في  ترشح  الــذي 
وأخيرا  والداخلة  واملرسى  والعيون  إفني 
سيواجه  سياسية  مــغــامــرة  فــي  بــوجــدور، 
مثل  كبرى  سياسية  أقطاب  فيها 
ــادي  ــي ــق ــدا وال ــدبـ الـ عــبــد هلل 
البرملاني  النائب  االستقاللي، 
أبا عبد العزيز، والحركي خيا، 
البرملان،  في  األسبق  النائب 
والـــشـــاب أحـــمـــد خـــيـــار عن 
يقود  فيما  واملعاصرة،  األصالة 
أحــمــد بــيــتــان الــحــزب 
الحر  املغربي 
ببوجدور.

ولد الرشيدالدبدابيد الله

الشارف

انتقادات ألقدم مدير 
جهوي في وزارة 

الفالحة

كلميم. األسبوع 
 

  

تعالت أصوات الفالحني وبلغت إلى 
علم وزير الفالحة عزيز أخنوش، حول 
ما اعتبر حالة استثناء، تتعلق باملدير 
كلميم  بجهة  الفالحة  لوزارة  الجهوي 
خانة  في  يصنف  بات  الذي  وادنــون، 
»الخالدين في املناصب«، حيث اليزال 
العمومية  اإلدارة  هــذه  شــؤون  يدير 
ألزيد من 25 سنة، متجاوزا بذلك مدة 
في  عليها  املنصوص  سنوات  ــع  أرب

حكامة التدبير ومناصب املسؤولية.
هذه  رأس  على  املسؤول  هذا  بقاء 
اإلدارة التي تعنى بالفالحة والفالحني، 
وزيــر  مساءلة  ــى  إل باملتتبعني  ــع  دف
الــفــالحــة، عــن سر 
بهذا  االحتفاظ 
املسؤول الذي 
يــــــعــــــد مـــن 
في  الخالدين 
مــنــاصــبــهــم 
دون أن تشمله 
حركة التغيير.

أخنوش

الداخلة. األسبوع
 

  

إلدارة  العامة  املندوبية  نظمت 
السجون وإعادة اإلدماج، بتنسيق 
قافلة حول  فعاليات جمعوية،  مع 
السجون،  إلى  املغربية  الصحراء 
على  الــضــوء  تسليط  ــار  إطـ فــي 
السجنية  املؤسسات  نزالء  تشبث 
بالوحدة الترابية للمغرب، منذ 31 
الجاري،  نونبر   6 غاية  إلى  ماي 

الوطنية..  »القضية  شعار:  تحت 
انتماء واعتزاز«.

هذه  أن  املندوبية،  وأوضحت 
برامجها  إطار  في  تندرج  القافلة 
النزالء  لتأهيل  والرامية  املتجددة 
املجتمع  داخـــل  اإلدمـــاج  ــادة  إلعـ
بداخلهم. الوطنية  الروح   وتنمية 
الختامي  الحفل  تنظيم  وسيتم 
املحلي  بالسجن  القافلة،  لهذه 
ذكــرت  حــيــث  ــة،  ــداخــل ال بمدينة 
املندوبية بأن هذا الحفل سيتزامن 
بالذكرى  املغاربة  احتفاالت  مع 
ــخــضــراء. ال لــلــمــســيــرة   46  الــــ 

نزالء المؤسسة السجنية متشبثون 
الترابية بالوحدة 

جديد حمى االنتخابات بكلميم

كلميم. األسبوع 
 

الصحراء  باب  كلميم  تعيش 
هي األخرى على صفيح ساخن 
التحاق  فبعد  االنتخابات،  قبل 
ورجــل  بوعيدة  الرحيم  عبد 
األعمال سالم املجيدري بحزب 
الصيدالني  ــرر  ق االســتــقــالل، 
عـــبـــد الــــرحــــمــــان غـــيـــات، 
ــة  ــال ــزب األص ــح االلــتــحــاق ب
ــو مــا أشعل  واملــعــاصــرة، وه
االنتخابية  التسخينات  حمى 
التشويق  من  نوعا  وسيخلق 
بــني الــســيــاســيــني الــذيــن لم 

يفهموا سر صمت عبد الوهاب 
بالفقيه، الذي يبدو أنه يشتغل 
في سرية كبيرة مخافة إفشال 
مــخــطــطــاتــه لــالســتــحــقــاقــات 

املقبلة.
األغلبية  ــزاب  أحـ وتستعد 
مرشحيها  إلعــالن  واملعارضة 
لــالنــتــخــابــات الــقــادمــة بــعــد 
ــة  ــاســي ــســي الـــتـــوافـــقـــات ال
ــن الــفــاعــلــني  ــع الــعــديــد مـ مـ
أخرى  والجمعويني وفصائل 
متوقعة،  غير  مفاجئات  تحمل 
قد تكون من بينها الدعوة إلى 
للتصويت  الواسعة  املشاركة 
ــزوف  ــع ال يــمــنــح  أن  مــخــافــة 

شرعية لألحزاب التقليدية.
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محكمة،  ألي  يجوز  أنه  العاملي،  القضائي  باالختصاص  يقصد 
بموجب القواعد القانونية الدولية املعمول بها منذ زمن طويل، أن 
تمارس والية قضائية عاملية على الجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، 
القسري،  واالختفاء  والتعذيب،  واسع،  نطاق  على  املنظم  كالقتل 
واالحتجاز التعسفي، والتهجير القسري ألسباب سياسية، وتتمثل 
للقضاء  العاملي  الجنائي  االختصاص  النعقاد  األساسية  الشروط 
لالختصاص  الوطني  القانون  تبني  أولهما،  في شرطني:  الوطني، 
تدخل  التي  لألعمال  الوطني  التجريم  وثانيهما،  العاملي،  الجنائي 

في نطاق االختصاص العاملي.
للقضاء  أصيل  اختصاص  هو  العاملي  الجنائي  االختصاص 
التي  للدولة  الداخلي  التشريع  في  سنده  يجد  الوطني،  الجنائي 
تبنيها  بعد  للدولة  القانوني  النظام  من  جزء  بوصفه  إليها  ينتمي 
االلتزام الدولي بمالحقة مرتكبي الجرائم الدولية، واتخاذ التدابير 
الجرائم،  تلك  على  القضائية  واليتها  إلنشاء  الالزمة  التشريعية 
القواعد  إحدى  باعتباره  العاملي،  االختصاص  يميز  ما  فإن  ولذلك، 
التي يحددها القانون الجنائي الدولي، أنه قاعدة من قواعد القانون 
ارتكبت  جرائم  على  لتطبق  الداخلي  املحيط  من  تخرج  الداخلي، 
االجتهاد  إطار  في  باالستناد  وذلك  الخارجي،  الحيز  في  بالكامل 

القضائي، إلى قواعد العرف الدولي.
فيه  أصبحت  الــذي  الوقت  في  يأتي  املوضوع  هذا  اختيار  إن 
املنتظم  طرف  من  دوليا  مطلبا  العقاب  من  اإلفالت  مكافحة  عوملة 
الدولي وكل املنظمات الحقوقية، وكذا النقاش القانوني حول مدى 

مشروعية اعتقال ومحاكمة إبراهيم غالي بإسبانيا.
لتبرير  الحدود  أبعد  إلى  الدولي  القضائي  االجتهاد  ذهب  لقد 
الحق في اعتقال كل املتورطني واملنتهكني لقواعد القانون الدولي، 
اعتمد  العاملي،  الوطنية النعقاد االختصاص  النصوص  ففي غياب 
الفقه على قواعد العرف الدولي التي تجرم الجرائم ضد اإلنسانية 
وجرائم اإلبادة، ألنها جرائم تمس الضمير العاملي وتنتهك الكرامة 
الدولية، لذلك يعتبر الحق في املساءلة من اختصاص كل املحاكم. 

وفيما يلي، عرض لقضية اعتمد فيها القضاء اإلسباني والقاضي 
الجالدين  أحــد  ملحاكمة  الــدولــي  الــعــرف  قــواعــد  على  غــارســون، 
قضاة  إلى  أحوجنا  وما  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  في  املتورطون 

في جرأة وشجاعة هذا القاضي:
قضية سيلينجو:

تبدأ وقائع هذه القضية، عندما قرر الضابط األرجنتيني أدولفو 
 1997 عــام  إسبانيا  إلــى  السفر  طواعية،  سيلينجو،  فرانسيكو 
أمام السلطات اإلسبانية للشهادة في ما يتعلق باألنشطة  واملثول 
السلطة  تولت  التي  العسكرية  املجموعة  ارتكبتها  التي  اإلجرامية 

في األرجنتني في الفترة من مارس 1976 إلى دجنبر 1983. 
وأوضح سيلينجو دوره في نظام القمع، بل أوضح أيضا األساس 
في  اإلقليمي  مركزه  كان  الذي  النظام،  هذا  عليه  ينهض  كان  الذي 
مدرسة  وهي  أيريس،  بيونس  في  العسكرية  امليكانيكية  املدرسة 
امليكانيكا البحرية التي تحولت إلى مركز للتعذيب، حيث عذب وقتل 
آالف األشخاص على سند أنهم »هدامون«، وهو ما يعد خروجا عن 
القانون وامتهانا لحياة اإلنسان وكرامته، وبعد أن أدلى بشهادته، 

أمره القاضي غارسون بتسليم جواز سفره كإجراء احتياطي. 
املحكمة  أمــام  القرار  هــذا  سيلينجو  استأنف  ذلــك،  إثــر  وعلى 
وقضت  اإلسباني،  للقانون  وفقا  املختصة  اإلسبانية  الدستورية 
قاضي  دعــا  ما  وهــو  املستأنف،  الحكم  بإلغاء  األخيرة  املحكمة 

التحقيق غارسون إلى إصدار أمر بحبس سيلينجو احتياطيا. 
اإلسبانية  العليا  املحكمة  أصــدرت   ،2004 عام  نونبر   15 وفي 
2004 باختصاص املحكمة الوطنية بنظر  1362 لسنة  قرارها رقم 
سيلينجو  واملتهِم  والتعذيب  واإلرهــاب  الجماعية  اإلبــادة  جرائم 
واحد،  وصف  في  الجرائم  هذه  اختزل  االتهام  أن  إال  بارتكابها، 
وتتعلق  األرجنتني،  في  اإلنسانية  ضد  جرائم  بارتكاب  فاتهمه 
في  شخصا   30 خاللهما  ألقي  موت  رحلتي  في  مشاركته  بواقعة 
فعالة  مشاركة  لسيلينجو  وكانت  تخديرهم،  بعد  طائرة  من  البحر 
في هذه األفعال، بل أشير إلى أنه في إحدى املرات، نجا بأعجوبة 
من خارج الطائرة وهو يدفع أحد الضحايا إلى الخارج في الهواء.
بنظر  املحكمة  اختصاص  تقرير  إلى  التحقيق  قاضي  استند  وقد 
الدعوى إلى معيارين: األول، هو وجود املتهم في إقليم الدولة اإلسبانية 
الثاني،  أما املعيار  العاملي املقيد(،  أقر مبدأ االختصاص  )وبذلك فقد 
العمل  ضحايا  بني  من  كانوا  إسبانيني  مواطنني  أن  على  اعتمد  فقد 
جزء  سيلينجو  جرائم  شكلت  والتي  األرجنتينية  للسلطات  اإلجرامي 
إسبانيني  مواطنني  وجود  ثبوت  عدم  من  الرغم  )على  منها  ونصيبا 
بني ضحايا الجرائم التي ارتكبها سيلينجو تحديدا(، وقضت املحكمة 

اإلسبانية في 19 أبريل 2005 بحبسه 640 سنة.
نهاية  وضعت  قد  تكون  املحكمة،  أصدرته  الذي  الحكم  وبذلك 
للحصانة التي ظل يتمتع بها الضابط األرجنتيني السابق، أدولفو 
جرائم  ارتكب  ــذي  وال عاما،  ثالثني  قرابة  سيلينجو  فرانسيكو 
وتعد   ،)1983-1976( العسكري  الدكتاتوري  الحكم  تحت  خطيرة 
على  حكما  إسبانية  محكمة  فيها  تصدر  قضية  أول  القضية  هذه 
أجنبي في جرائم ضد اإلنسانية ارتكبت في الخارج تأسيسا على 

القانون الدولي العرفي الذي يعاقب على هذه الجرائم.
يتحلوا  حتى  القضاة  لكل  األهمية  بالغ  درس  هي  القضية  هذه 
بالشجاعة والجرأة لفتح تحقيقات ضد كل املتورطني في انتهاكات 
القانون الدولي اإلنساني.. فهل يفعلها القضاء اإلسباني مرة ثانية 
إليه  املنسوبة  التهم  حقه  في  ثبتت  إذا  غالي  إبراهيم  قضية  في 

واملتعلقة بارتكابه جرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة.

اختبـار لجـرأة القـضاء 
اإلسـبانـي

صونا للتاريخ املغربي بمختلف روافده ودعم إعماله 
هيئة  لتوصيات  تفعيال  التعليمية  واملقررات  باملناهج 
رؤيــة  إطــار  فــي  الصلة  ذات  واملصالحة«  »اإلنــصــاف 
كان  ما  وبني  حينه  في  املمكن  بني  تميز  استراتيجية 
ولوجستيكية  أكاديمية  تدابير  من  اتخاذه  الــالزم  من 
مؤخرا،  بالرباط  اململكة  أكاديمية  تم بمقر  ضرورية، 
إطالق »وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ املغربي 
املجلس  نظمه  حفل  خــالل  ــك  وذل ــده«،  ــ رواف بمختلف 

الوطني لحقوق اإلنسان.
تاريخ  فــي  نوعها  مــن  األولـــى  املــبــادرة  هــذه  وتــأتــي 
املشهد  يعيشه  الـــذي  الــتــطــور  ملــســار  املغرب، تجسيدا 
الحقوقي ببالدنا، واملساهمة في بناء مغرب املستقبل )كما 
فعلية  وانغراس  الديمقراطي  البناء  تعزيز  عبر  به(  نحلم 
جديدة من أجل تكريس حقوق اإلنسان في الدولة واملجتمع.
وليست  مجتمعية  ظــاهــرة  باعتبارها  والـــذاكـــرة 
)املقاربة  وثقافي  وسياسي  بيولوجي  إرث  مــجــرد 
السوسيولوجية للذاكرة انطالقا من هالفباكس ومرورا 
بجاك لوغوف وبيير نورا... إلخ (، رغم فردانيتها، فهي 
ذات طبيعة مشتركة، ومن ثم فهي جمعية، وذلك حينما 

يذكرنا بها املجتمع املحيط بنا.
لـ»وحدة  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  إطالق  إن 
بمختلف  املغربي  بالتاريخ  والنهوض  الذاكرة  حفظ 
الجمعية«  لـ»الذاكرة  فعلي وحقيقي  تبني  روافده«، هو 
واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  براديغمات  أهم  كأحد 
التذكر  هما:  التذكر،  أنماط  من  نمطني  بني  يميز  الذي 
الحقيقة  في  للحق  تفعيال  الجمعي،  والتذكر  الفردي، 

للمادة  الذاكرة، وذلك احتراما وتطبيقا  وواجب 
69 من النظام الداخلي الجديد للمجلس، وضمان 
»اإلنصاف  هيئة  متابعة  لجنة  أشغال  تفعيل 
الصلة  ذات  التوصيات  بخصوص  واملصالحة« 
شهده  )ملا  بالتاريخ  واالهتمام  الذاكرة  بحفظ 

هذا امللف من جمود وتعثر في السابق(.
وتأتي هذه املقاربة الجديدة للمجلس، العتماد 
خالل  من  االنتهاكات،  ملاضي  موضوعية  قراءة 
الذاكرة  مجالي  في  والـــدؤوب  الرصني  العمل 
نظرا  اإلنسان،  بحقوق  عالقتهما  في  والتاريخ، 
لحاجتنا لبناء صورة شاملة ومتعددة ومتفاعلة 
األبعاد )سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية 
وفكريا  أكاديميا  تتطلب جهدا  والتي  وثقافية(، 
ومناهج بحثية مختلفة ومقاربات علمية ضامنة 
مستويات  على  لإلعمال  والقابلة  للموضوعية، 

الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
نؤمن  )الـــذي  املستقبل  مغرب  تحصني  إن 
بـــه( مـــن تـــكـــرار مـــا حـــدث فـــي املـــاضـــي من 
»اإلنصاف  لهيئة  تكريم  هو  جسيمة،  انتهاكات 
واملــصــالــحــة«، وعــلــى رأســهــا الــراحــل إدريــس 
بمجهودات  واسعة  إشادة  هو  وأيضا  بنزكري، 
برئاسة  ــســان  اإلن لحقوق  الــوطــنــي  املجلس 

األستاذة أمينة بوعياش.
فهنيئا لنا جميعا بهذا اإلنجاز التاريخي

»دولة  تقدمها  جديدة  رسالة 
ــة الــتــعــبــيــر«  ــريـ األنــــــوار وحـ
ــة  ــتــعــددي ــن ال لــلــمــنــافــحــني عـ
والذين  واللغوية،  الهوياتية 
عنهم  لتنافح  إليها  يلجؤون 
دولهم  »يعقوبية«  مواجهة  في 
ــدال  وأنــظــمــتــهــم.. فــبــعــد جـ
عرفه  ومــؤســســاتــي  إعــالمــي 
الفرنسي،  العمومي  النقاش 
ــوري  ــدســت ــدخــل املــجــلــس ال ت
ــرفـــض مـــشـــروع الـــقـــانـــون  لـ
التراثية  بـ»الحماية  املتعلق 
لــلــغــات الــجــهــويــة والــعــنــايــة 
النائب  اقترحه  املشروع  بها«، 

وسمي  مــوالك  بــول  بروتاني،  منطقة  عن 
باسمه، واعتمد من طرف البرملان في أبريل 
املاضي، واعتبر األول من نوعه منذ عقود.

مجموعة  على  القانون  مشروع  ينص 
من األحكام تخص حماية اللغات الجهوية 
وتغيير قانون »توبون« املتعلق باستخدام 
أحكامه  بعض  لتحديد  الفرنسية  اللغة 
للدولة  املسؤولية  يحمل  كما  وإجراءاته، 
في تعليم هذه اللغات وحمايتها والعناية 
املصالح  في  واستعمالها  ودعمها  بها 
العامة واإلدارة وعلى املباني والشوارع...
قد  الجديد«  »القانون  أن  من  وبالرغم 
قانونية  مؤسسة  أعلى  طــرف  من  رفــض 
استطاع  أنــه  إال  البلد،  فــي  ودســتــوريــة 
في  اللغة  دور  على  جــديــد  مــن  التأكيد 
الدولة  ودور  الوطنية  السيادة  صيانة 
متعدد  لشعب  اللغوي  األمــن  حماية  في 
ففرنسا  والجهات..  واألعراق  االنتماءات 
التي يتحدث سكانها ما ال يقل عن 14 لغة 
التماهي  على  قرون  منذ  حرصت  محلية، 
حيث  واللغوية،  الوطنية  الوحدتني  بني 
منعت اللهجات من ولوج فضاءات التعليم 
بل  الرسمية،  والدوائر  واإلدارة  واإلعالم 
داخلي  بقانون  تتذرع  الرسمية  فرنسا  إن 
تعليم  يحظر  نابليون  زمــن  مــن  ورثــتــه 
على  لتصر  املحلية،  اللغات  واستعمال 
تنكرها لقانون أوروبي جامع يفرض على 

الدول األعضاء تشجيع اللغات املحلية.
اللغات  حــول  الــدائــر  النقاش  أن  كما 
األنــوار  فرنسا  أن  كذلك  يؤكد  الجهوية 
والتي  املتعددة،  بالحريات  تتغنى  التي 
الهوياتية  للتعددية  حامية  نفسها  تقدم 

عــنــدنــا، وتــوظــف مــن أجل 
ــك مــنــابــرهــا اإلعــالمــيــة  ذلـ
ووكالءها الثقافيني ورسلها 
املبشرين، بل إن »العديد من 
الدفاع  نخبها يشاركون في 
هي  املــغــربــيــة«،  اللغة  عــن 
تصر  التي  فرنسا  نفسها 
على جعل الوحدة الهوياتية 
لوحدتها  رئــيــســا  مــدخــال 
الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة، 
فاالهتمام بالثقافات املحلية 
ال  الجهوية  والــتــعــبــيــرات 
نخبتها  عــرف  فــي  يتنافى 
املشتركة  اللغة  سيادة  مع 
والخطاب  واإلدارة  واإلعــالم  التعليم  في 
الــروائــي  ــك  ذل عــن  يعبر  كما  الــرســمــي، 
2011م(،  )ت  دوتـــور  ــون  ج الــفــرنــســي، 
عن  ــدفــاع  ال لجمعية  رئيسا  ــان  ك الـــذي 
السلطات  على  ))يجب  الفرنسية:  اللغة 
كبرى  تطهير  بعملية  تقوم  أن  الفرنسية 
وتفرض غرامة 20 فرنكا فرنسيا على كل 
األصل...  فرنسية  غير  عبارات  يوظف  من 
ــذه الــفــواحــش  ــإن مــثــل هـ ــة، فـ ــم ــن ث ومـ
الناس  يصبح  وال  طويال  تعمر  لن  سوف 
ويستعملونها((..  يسمعونها  األسوياء 
بالجانب  ترتبط  ال  عرفهم  في  فالفاحشة 
إلى  ذلك  تتعدى  بل  واألخــالقــي،  القيمي 
باالنحراف  مرتبطا  تعريفها  ليغدو  اللغة 

عن قواعد اللغة الرسمية.
إن هذا اإلصرار الفرنسي، الذي يتماهى 
يؤكد  األوروبية،  التجارب  من  العديد  مع 

أن وجود لغة جامعة هو املدخل الطبيعي 
الهوياتي  التشظي  منطق  من  للخروج 
الذي يهدد النسيج االجتماعي والوطني، 
يتنافى  ال  متعددة  ولهجات  لغات  فوجود 
تكون  التي  الجامعة  املشتركة  اللغة  مع 
يشير  إذ  واملستقبل،  السيادة  عــنــوان 
أن  إلى  اللغوي  بالشأن  املهتمني  بعض 
عن  يقل  ال  مثال  أملانيا  في  اللهجات  عدد 
رئيسية  لهجة   16 بينها  من  لهجة،   50
نظام  على  منها  لهجة  كل  تقوم  كبيرة، 
وطريقة  خاصة  بقواعد  مستقل  لغوي 
متميزة في الكالم، لكن »األملانية القياسية 
ظلت لغة البلد الرسمية التي ال تزاحمها 
أي لغة أخرى، وكل من يطلب تعلم اللغة 
تعلم  املعاهد  كل  يجد  أملانيا  في  األملانية 

لغة واحدة هي األملانية الرسمية«.
النموذج  لوسم  البعض  ينتفض  قــد 
اللغوية  السياسة  مساوئ  بكل  الفرنسي 
األحادية، لكنه حني املنافحة عن اللهجات 
باريس  نخبة  غير  يجد  لــن  املــغــربــيــة، 
قاموس  مــن  التعددية  تــريــاق  لتمنحه 
االســتــدالل  ويمكن  ــوار،  ــ واألن الــحــريــات 
به  يؤتى  الــذي  حجاج،  كلود  باللساني 
املغربية،  للغة  للتنظير  األنــوار  بالد  من 
مساس  أي  يــرفــض  ــه  عــودت حــني  لكنه 
بوضع اللغة الفرنسية باعتبار ذلك يهدد 
أن  األكيد،  ليبقى  اإلنسانية،  الحضارة 
أهمية هذا النموذج تكمن في جعل اللغة 
الهوية  محور  هي  والجامعة  املشتركة 
الوطنية وعنوان السيادة.. هذا هو األهم 

والباقي تفاصيل.

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والذاكرة الجمعية 

نافذة للرأي

»اليعقوبية« الفرنسية تنبعث من رمادها

ذ. هشام الشرقاوي* 

المصطفى 
المريزق*

د. فؤاد 
بوعلي

*رئيس المركز المغربي للسالم والقانون

*مؤسس »الطريق الرابع«

فرنسا التي تتغنى بالحريات المتعددة، وتقدم نفسها 

حامية للتعددية الهوياتية عندنا، وتوظف من أجل ذلك 

منابرها اإلعالمية ووكالءها الثقافيين ورسلها المبشرين، 
بل إن »العديد من نخبها يشاركون في الدفاع عن اللغة 

المغربية«، هي نفسها تصر على جعل الوحدة الهوياتية 
مدخال رئيسا لوحدتها السياسية والقانونية، فاالهتمام 

بالثقافات المحلية والتعبيرات الجهوية ال يتنافى في 
عرف نخبتها مع سيادة اللغة المشتركة في التعليم 

واإلعالم واإلدارة والخطاب الرسمي
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املغاربة  املهاجرين  من  العديد  يتساءل 
في الديار األوروبية عن مسألة فتح الحدود 
ــدول األوروبــيــة،  ــواء مع عــدد من ال واألجـ
خاصة وأن املغرب يقوم تدريجيا بتخفيف 
اإلجراءات االحترازية خالل فصل الصيف، 
واالقــتــصــادي  السياحي  النشاط  إلعـــادة 
لعدة قطاعات حيوية، لكن فتح الحدود مع 
ظل  في  مؤكد  غير  يظل  الشمالية  الجارة 
البلدين، وعدم جدية  استمرار الخالف بني 

مدريد لحل املشاكل العالقة.
الدول  في  القاطنني  املغاربة  من  فالكثير 
للوطن،  الــعــودة  فــي  يرغبون  ــة  ــي األوروب
في  حرموا  بعدما  وذويــهــم  أهلهم  ولقاء 
»كورونا«،  جائحة  بسبب  املاضية  السنة 
الرحالت  تعليق  بسبب  املغرب  دخول  من 
وإغالق املطارات األوروبية.. فهل تستجيب 
الحكومة لطلب الجالية املغربية؟ وهل تعد 
على  للضغط  جديدة  ورقة  »مرحبا«  عملية 
إسبانيا؟ وما هي الحلول املمكنة لتعويض 

عملية عبور املغاربة القاطنني بالخارج؟
اإلجــراءات  من  التخفيف  املغرب  يعتزم 
إعادة  مع  املتشددة،  والقرارات  االحترازية 
تنظيم الرحالت الجوية مع عدد من البلدان 
ــة واآلســيــويــة، وخــاصــة فــي ظل  ــي األوروب
استقرار الوضع الوبائي املتحكم فيه، لكن 
السيما  كبيرة،  املغاربة  انتظارات  تبقى 
ينتظرون  والــذيــن  ــا،  أوروبـ في  القاطنني 
العطلة  وقضاء  الدخول  ألجل  الحدود  فتح 
آلية  عن  يبحثون  آخرون  بينما  الصيفية، 
عالقني  ظلوا  بعدما  املغرب  من  للخروج 
رمضان  شهر  قبل  األجــواء  إغــالق  بسبب 

املنصرم.
مسألة  فإن  املصادر،  من  العديد  وحسب 
الجوية  الرحالت  واستئناف  الحدود  فتح 
مطروحة بقوة على طاولة الحكومة، خاصة 
إلنعاش  واستراتيجية  مخططا  هناك  وأن 
ــذه فتح  الــقــطــاع الــســيــاحــي، مــن خــالل ه
الباب أمام السياح األوروبيني واآلسيويني 
إال  الجوية،  الرحالت  عبر  العالم  ومغاربة 
أن عملية »مرحبا« تعد هي البوابة املفضلة 
ولدى  املغربية،  الجالية  أفــراد  من  للعديد 

الكثير من السياح الفرنسيني واإلسبان.

تضرر إسباني 

تنظمها  التي  »مرحبا«  عملية  تعطي 
إلحداث  كبيرة  فرصة  املغربية،  السلطات 
ــصــادي كــبــيــر إلســبــانــيــا،  ــت ــتــعــاش اق ان
العبور،  مناطق  مستوى  على  خصوصا 
وطريفة  وموتريل  الخضراء  الجزيرة  مثل 
وأمليريا، بحيث تستفيد املوانئ اإلسبانية 

بشكل كبيرة من حركية املهاجرين املغاربة، 
الشيء الذي يخلق حركة تجارية لوكاالت 
ببيع  املرتبطة  الخدمات  األسفار وشركات 

التذاكر والحجوزات.
ــدت املـــوانـــئ االســبــانــيــة خــالل  ــه وش
ــي)2020( انــتــكــاســة  ــ ــاضـ ــ الــصــيــف املـ
القطاعات،  من  العديد  شملت  اقتصادية 
بسبب عدم تنظيم عملية »مرحبا« من كال 
التي  الصحية  الظروف  بسبب  البلدين، 
فرضها انتشار فيروس »كوفيد 19«، وهو 
لتنظيم  اإليبيرية،  اململكة  حاجة  يؤكد  ما 
العملية خالل هذه السنة، إلحداث انتعاش 
والجنوب  األندلس  منطقة  في  اقتصادي 
الدبلوماسية  ــة  ــ األزم لــكــن  ــي،  ــان اإلســب
تــواطــؤ  بسبب  الــبــلــديــن،  بــني  الــحــالــيــة 
إسبانيا مع الجزائر في قضية دخول زعيم 
املغرب  تدفع  قد  ألراضيها،  البوليساريو 
إللغاء العملية أو تنظيمها مع بلدان أخرى 

مثل فرنسا وإيطاليا.
فعملية »مرحبا« تعد ورقة مهمة في يد 
إسبانيا،  بها على حكومة  للضغط  املغرب 
بسبب  محلية  انــتــقــادات  تــواجــه  الــتــي 
باإلضافة  الصعبة،  االقتصادية  األوضاع 
تأثير  له  يكون  قد  العملية  إلغاء  أن  إلى 
سلبي على الشركات في الجنوب اإلسباني 
أكد  حيث  تجاريا،  جمودا  تعاني  والتي 
رئيس ميناء الجزيرة الخضراء، جيراردو 
الندالوس، في تصريح سابق، على أهمية 
تنظيم عملية العبور بني املغرب وإسبانيا 
األشخاص  من  كبير  عدد  على  وتأثيرها 
ضرورة  إلى  داعيا  بــالده،  في  والشركات 
تنظيم عملية هذه السنة، حتى لو كان ذلك 

تحت تدابير وإجراءات احترازية.

أسئلة معلقة 

ســواء  املــغــاربــة،  مــن  العديد  يتساءل 
القاطنني بالخارج أو العالقني في الداخل، 
السلطات  ستعتمدها  التي  الكيفية  عن 
وقضاء  للمغرب  بالدخول  لهم  للسماح 
العطلة الصيفية مع أهلهم وذويهم، خاصة 
تعجيزية  شروط  حول  يدور  الحديث  وأن 
منها فرض  واألطفال،  األسر  على  وصعبة 
للتأكد  الفنادق  في  الصحي  للحجر  فترة 
من الخلو التام من فيروس »كورونا«، مما 
تكفيهم  ال  كثيرة  أمــواال  األســر  يكلف  قد 
وأن  خاصة  األهل،  وزيارة  العطلة  لقضاء 
ظروفا  يعانون  املهاجرين  من  الغالبية 
العديد  وتوقف  الجائحة  بسبب  صحية 
في  والشركات  االقتصادية  األنشطة  من 

أوروبا.

الراغبني  املغاربة  الطلبة  من  الكثير 
وطنهم  في  الصيفية  العطلة  قضاء  في 
حرمتهم  بعدما  للوطن،  نهائيا  العودة  أو 
زيــارة  مــن  املاضية  السنة  فــي  الــظــروف 
هل  منهم:  الكثير  يــتــســاءل  عــائــالتــهــم، 
باب  أمامهم  املغربية  السلطات  ستفتح 
للمغرب، خاصة وأن هناك توجها  العودة 
خالل  الدول  بني  القيود  لتخفيف  أوروبيا 
واملطارات  األجــواء  وفتح  الصيف،  فصل 

أمام املسافرين.
املجيد  عبد  يــقــول  الــســيــاق،  ــذا  ه فــي 
إيطاليا،  فــي  مغربي  مهاجر  الــفــرجــي، 
السلطات  تجاه  كبيرا  استياء  هناك  أن 
أي  العبور،  عملية  تنظيم  بشأن  املغربية 
في  عدمها  مــن  الــحــدود  فتح  بخصوص 
وجه عدد من الرحالت املغلقة انطالقا من 
تم  »لو  متسائال  العالم،  عبر  عديدة  بلدان 
إلزامية  هناك  ستكون  هل  العبور،  تنظيم 
كما  عدمه  من  أيام  عشر  ملدة  فندق  حجز 
الدخول  بروتوكول  في  حاليا  حاصل  هو 
من  مهاجرين  تــجــارب  بحسب  للمغرب، 
الوزيرة  داعيا  أخــرى؟«،  أوروبية  بلدان 
إلى  الجالية،  املكلفة بشؤون  الوافي  نزهة 
العالم، من  والتواصل مع مغاربة  التحرك 
الراغبني  للمواطنني  األمور  توضيح  أجل 

في الدخول للوطن.
مشتاقة  »الناس  أن  الفرجي،  وأضــاف 
املعطى  هــذا  استغالل  يجب  وال  للبالد 
من  فــنــادق  فــي  الصحي  الحجر  لــفــرض 
املهاجر  جيب  حساب  على  نجوم  أربعة 
املهلوك، وال يمكن تشجيع العودة بإجراء 
املهاجرين،  لجيوب  ابتزازا  البعض  يراه 

فقط لترويج الحركة السياحية«.
فرنسا،  في  يقيم  مغربي  مهاجر  محمد، 
قصد  للمغرب  أسرته  رفقة  العودة  يريد 
استثمار  في  يفكر  وأيضا  العطلة،  قضاء 
آفاقا  فيه  ــرى  ي مــشــروع  لخلق  ــه  ــوال أم
جــديــدة، وخــاصــة فــي ظــل تـــأزم الوضع 
الجائحة،  بسبب  أوروبــا  في  االقتصادي 
»مرحبا«  عملية  مصير  عن  بدوره  تساءل 
الكثير  لدى  املفضلة  البوابة  تعتبر  التي 
التي  األســر  خاصة  الخارج،  مغاربة  من 
لديها أطفال صغار ومستلزمات وحاجيات 

مرتبطة بهم.
ويأمل محمد بدوره، أن تقوم السلطات 
مع  »مــرحــبــا«  عملية  بتنظيم  املغربية 
تسهيالت  ووضـــع  فرنسا  أو  إسبانيا 
وأبنائها  األســر  متناول  في  تكون  حتى 
لكي يسمح لهم بدخول وطنهم في ظروف 
العالم  مغاربة  حرمان  أن  معتبرا  مالئمة، 
نفسية  أزمة  سيخلق  للوطن  الدخول  من 

لألطفال الصغار وكبار السن الذين حرموا 
من التواصل مع أهلهم منذ عامني.

انتقادات للحكومة 

تنتقد  املغربية  الفعاليات  من  الكثير 
املغربية  الجالية  لشؤون  الحكومة  تدبير 
في الخارج، سواء القضية املتعلقة بالتبادل 
الــعــقــارات  حــول  واملــعــلــومــات  الضريبي 
مسألة  جانب  إلــى  املغرب،  في  املــوجــودة 
أو  العالقني،  املغاربة  أمــام  الــحــدود  فتح 
املهاجرين للدخول للمغرب لزيارة عائالتهم 
وممتلكاتهم،  مشاريعهم  على  االطــالع  أو 
السيما في ظل تنامي مافيا العقار وظاهرة 
املهاجرين  وأراضــي  عقارات  على  السطو 

املغاربة والتي وصلت للمحاكم.
الحمود،  لطيفة  البرملانية  انتقدت  وقد 
عجز الحكومة عن اتخاذ قرار لفتح الحدود 
على  بــالــخــارج،  املقيمني  املــغــاربــة  أمـــام 
عملية  موعد  اقــتــراب  من  قليلة  أيــام  بعد 
وعملية  الحدود  فتح  أن  معتبرة  »مرحبا«، 
واتفاقية  األمــوات  جثامني  ونقل  العبور 

تبادل املعلومات، تشغل مغاربة العالم.
خبر  عن  يبحثون  الجميع  أن  وأكــدت 
ببارقة  ومتشبثون  العبور  عملية  حول 
الصيف،  عطلة  فــي  األهــل  ملعانقة  أمــل 
الحدود  فتح  عن  رسمي  لقرار  أثر  ال  لكن 
للسماح بدخول هؤالء املواطنني لوطنهم، 
أجوبة  تنتظر  مازالت  أنها  إلى  مشيرة 
املتعلقة  البرملانية  األسئلة  حول  رسمية 
عملية  العالم،  ملغاربة  الساعة  بقضايا 
اتفاقية  وإشكاالت  الحدود،  وفتح  العبور 

التبادل اآللي للمعلومات.
الحكومة  ملـــاذا  ــحــمــود:  ال ــت  وتــســاءل
وخــروج  لــدخــول  خطة  تدبير  عــن  عــاجــزة 
مواطنيها من مغاربة العالم إبان الجائحة 
العلم  مع  محددة،  وشــروط  ضوابط  وفــق 
منعت  العالم  في  حكومة  هناك  ليست  أنه 
ولوج  من  الخارج  في  املقيمني  مواطنيها 
ترابها أو تركتهم عالقني في دول الغير كما 

فعلت حكومة العثماني؟
الناشط  ريــان،  جمال  وجــه  جهته،  من 
ــة إلـــى ناصر  ــنــدا، رســال ــي هــول املــقــيــم ف
فتح  بخصوص  الخارجية،  وزير  بوريطة، 
وأن  خاصة  العالم،  مغاربة  أمــام  الحدود 
املبكر  االستعداد  إلى  تحتاج  السفر  عملية 
الشركة  من  املوافقة  ونيل  التذاكر  وحجز 
املهاجرون  فيها  يشتغل  التي  املؤسسة  أو 

املغاربة.
الحدود  فتح  على ضــرورة  ريــان  وشــدد 
لوطنهم،  بالدخول  العالم  ملغاربة  والسماح 

املتعلقة  ــة  اإلداري إجراءاتهم  إنجاز  قصد 
أن  قبل  والعقارات،  البنكية  بالحسابات 
تبادل  اتفاقية  تنفيذ  في  الحكومة  تشرع 
 ،2019 يونيو   25 يوم  املوقعة  املعلومات 
املغاربة  املهاجرين  من  اآلالف  أن  مضيفا 
ممتلكاتهم  عــلــى  ــالع  ــ االط ــي  ف يــرغــبــون 
يصبحوا  ال  لكي  البنكية،  وحساباتهم 
تطبيق  عند  اإلقامة  بلدان  مع  مشاكل  في 

املعاهدة.
الحكومة  تعمل  أن  ضــرورة  على  وأكــد 
ــبــريــة والــبــحــريــة  عــلــى فــتــح الـــحـــدود ال
فيها  يتمكن  لكي  لشهرين،  ولو  والجوية، 
على  االطمئنان  مــن  املغاربة  املــهــاجــرون 
وتسوية  وممتلكاتهم،  البنكية  أرصدتهم 
مشيرا  للمشاكل،  تجنبا  اإلداريـــة  األمــور 
مضاعفات  في  تسببت  األمور  هذه  أن  إلى 
نفسية صحية وشكوك للعديد من املغاربة.

سيناريوهات ممكنة
 

والحلول  ــراءات  اإلجـ من  العديد  هناك 
ألجل  الحكومة  تضعها  أن  يمكن  الــتــي 
تسهيل عملية دخول مغاربة الخارج للبالد، 
خاصة في ظل وجود وسائل ومعدات وآلية 
واملختبرات،  والتحاليل  الصحية،  للمراقبة 
الــوافــديــن  ســالمــة  تــؤكــد  أن  يمكن  الــتــي 
من  الحدود  فتح  وبالتالي،  واملسافرين، 
بالدخول  الجالية  ألفــراد  للسماح  جديد 

ألرض الوطن.
وكـــشـــف الـــبـــروفـــيـــســـور عـــز الــديــن 
عن  العلمية،  اللجنة  عضو  اإلبراهيمي، 
الحدود  فتح  إلعادة  املمكنة  السيناريوهات 
أمام الراغبني في دخول املغرب خالل فصل 
إبقاء  رفضه  عــن  معبرا  املقبل،  الصيف 
الحدود مغلقة إلى ما ال نهاية على مغاربة 
عليهم  صعب  أمــر  ألنــه  ولعامني،  العالم 

وعلى أهلهم.
تطوير  يمكن  ــه  أن اإلبــراهــيــمــي،  وقـــال 
مسافر  كل  كان  إذا  ما  وتثبت  تبرز  شهادة 
قد تلقى لقاحا مضادا لـ»كورونا«، أو أجرى 
أر«  »بي سي  الفيروس  عن  للكشف  فحصا 
بما يضمن صالحية الشهادة 48 ساعة قبل 

الوصول إلى الوجهة.
واقترح أن يعتمد املغرب على وثيقة رقمية 
تمكن من إبراز رمز »كيو آر« على شاشة هاتف 
املسافر أو جهازه اللوحي، أو وثيقة مطبوعة 
على الورق، أو تصميم شهادة توصل القارئ 
دون  بـ»كوفيد«  املتعلقة  املسافر  بيانات  إلى 
قدرة  مؤكدا  الشخصية،  بمعلوماته  املساس 
السلطات املغربية على إصدار وثيقة تثق بها 

جميع دول املعمور.

الزال مغاربة العالم ينتظرون قرار الحكومة 
بخصوص عملية »مرحبا« المخصصة لتنقل الجالية 

المغربية عبر إسبانيا خالل الصيف المقبل، غير 
أن مشكل األزمة السياسية والدبلوماسية بين 
البلدين يخيم على عملية العبور التي تنطلق 

ابتداء من 15 يونيو من كل سنة، لكن لحد اآلن، لم 
تبرز أي بوادر تفيد تنظيم هذه العملية المتعلقة 
بتنقل ماليين المهاجرين المغاربة لقضاء العطلة 

بوطنهم.

هل يعرقل الخالف 
إسـبــانيا  مــع 

موسم عبور 
الجـالـية؟

الرباط. األسبوع



شهادات من

الرواد
الجيراري يوثق  األستاذ عباس  ألفه  من كتاب 
الثقافي  العالم  اكتشاف  رحلة  في  السفر  لذاكرة 
وعنونه   ،1981 سنة  األمريكية  املتحدة  للواليات 
األمريكية«  املتحدة  الواليات  في  يوما  بـ»ثالثون 
طبعة 2018، نقتطف من الصفحة 220 هذه الفقرة: 
هو  وكما  مرافقي،  ذكــر  كما  هــارفــارد  ))جامعة 
يرجع  إذ  أمريكا،  في  جامعة  أقدم  تعتبر  معروف، 
تاريخها إلى نحو 250 عاما خلت، وهي في نفس 
أمريكا.. فهي حرة ورأس  أغنى جامعة في  الوقت 
والسبب  دوالر،  املليار  ونصف  بمليار  يقدر  مالها 
في ذلك، أن التبرعات كثيرة وخاصة من خريجيها 

الذين أصبحوا أغنياء(( انتهى.
جامعة  ومتع  املغربي،  األدب  عميد  عمر  أطال هلل 
محمد الخامس بحظ جامعة »هارفارد« التي ازدهرت 

بفضل خريجيها الذين أصبحوا بفضلها أغنياء. 

عثرنا يف بيان البرمجة الثالثية مليزانية 
 2020  ،2019 سنوات  برسم  العاصمة  جماعة 
الطارئة  لـ»النفقات  خــاص  بند  على  و2021، 
مبعدل  االحتياطية«  واملخصصات  واملختلفة 
ــا أن هــذه  ــوالـــي 12 مـــلـــيـــارا لــكــل ســـنـــة، ومبــ حـ
»كــورونــا« وكــوارثــهــا  ــوارئ  البرمجة صــادفــت طـ
على الساكنة والتجار والصناع واخلدماتيني، 
ــارئ مـــن حـــوالـــي 24  فــكــم خــصــص لــهــذا الـــطـ
 2020 مليارا من النفقات الطارئة عن سنتي 

و2021 ملساعدة املتضررين؟

 هل من حقنا أن نحلم - يف االنتخابات 
القادمة - بإنصاف عاصمة الثقافة والسياسة 
مستوى  يف  مبرشحني  اإلنــســانــي،  ــراث  ــت وال
سنوات  يف  ثقافة،  بدون  الرباط  إبان  الــرواد 
انتخب  عــنــدمــا  والــتــســعــيــنــات،  الــثــمــانــيــنــات 
الرباطيون رؤساء مقاطعات من رجال الدولة 
السنوسي،  الدين  بدر  املرحوم  الوزير  أمثال 
للمهندسني يف  مــدرســة  أكــبــر  ســابــق  ومــديــر 
إفــريــقــيــا، الــدكــتــور حــمــزة الــكــتــانــي، ورئيس 
اجلامعة العتيدة محمد اخلامس األستاذ عبد 
احلفيظ بوطالب.. فهل يتحقق هذا احللم يف 

عاصمة الثقافة اإلفريقية ؟

بالقرب من مسجد مولينة، تقع عيادة 
وإرشــاداتــه  بنصائحه  مشهور  نفساني  طبيب 
ولـــو صاحبها فــاجــأه رئــيــس احلــكــومــة بــزيــارة 
لــطــلــب الـــنـــصـــح واإلرشـــــــــاد وهـــــو عـــلـــى وشـــك 
بعد شرف  واحلزبية،  احلكومية  مهامه  إمتــام 
واســتــشــاره هل  الــظــروف،  أصعب  قيادتهما يف 
يغامر بالترشح لوالية ثانية، أم يقتفي خطى 
حسن  ومــن  الفاسي؟  عباس  األسبق  الرئيس 
ــو نــفــســه رئــيــس  ــــظ، فــصــاحــب الـــعـــيـــادة هـ احلـ

احلكومة احلالي.

اكتشاف دواء - معجزة لعالج أخطر 
األمراض، عايناه على مريض يف حالة متقدمة 
من مرض خطير، نصح أطباء املصحة الذين 
جسده،  يف  اخلبيثة  األورام  تغلغل  اكتشفوا 
زوجته، بإعادته إلى املنزل، فلن يعيش أكثر من 
أسبوع وحملته الزوجة إلى قريته البعيدة عن 
الرباط ولم تخبره بنوع املرض وال بخطورته.. 
وزيــارة  طفولته  وذكريات  عائلته  أفــراد  وبني 
5 سنوات  إلى  الدراسة، امتد األسبوع  أتراب 
وحركاته،  جسده  املعجزة  الــدواء  فيها  أنعش 
لها:  قالوا  أطباءه  الزوجة  استفسرت  وعندما 

إنه الدواء اجلديد، دواء الدفء العائلي.  

العدد: 1563 من 03 إلى 09 يونيو 122021

الرباط ياحسرة

بحلم  مفتونة  مــنــا  األقــلــيــة  كــانــت  إذا 
عن  والجاه  واملــال  السلطة  مربع  اختراق 
الساحقة  األغلبية  فإن  االنتخابات،  طريق 
مــن املــواطــنــن تــخــوض مــعــارك مــن أجل 
أجل  ومــن  الــوبــاء،  زمــن  فــي  العيش  لقمة 
وقلصت  قفزت  التي  األبناء  نفقات  توفير 
لدراسة  املطلوب  لتوفر  املصاريف،  كل  من 
من  اآلالف  مئات  الرباط  وفي  األكباد  فلذات 
الطلبة والتالميذ في اختبار اجتياز صراط 
وما  ناجحن  ستفرز  التي  االمــتــحــانــات، 
ينتظرهم من محن، وراسبن مكررين لفرصة 

ثانية، ومفصولن أمام بوابة املجهول..
من  كــان  الثقافة،  عاصمة  وفــي  مبدئيا، 
التي  الغاية  تفعيل  به،  واملسلم  املفروض 
بداية  فــي   »18 »لجنة  ألجلها  تأسست 
والتي  الحالي،  الجماعي  املجلس  تكوين 
التعويضات  روح  بدون  ميتة ألنها  ازدادت 
يعفي  ال  وهذا  إقبارها،  فتم  واالمتيازات، 
مقامها  القيام  من  الجماعة  مجلس  مكتب 
كثب  عن  وتتبع  يلزم،  ما  واتخاذ  للسهر 
الجامعية  ــات  ــحــان ــت االم كـــل  ــات  مــجــري
التي ستحدد مصير  واالبتدائية  والثانوية 
بــدءا  الرباطين،  أبــنــاء  مــن  اآلالف  مئات 

إلى  االبتدائية  املرحلة  فــي  البراعم  مــن 
وبينهم  الجامعي،  القطب  في  الراشدين 
مهددين  سيكونون  التالميذ  مــن  اآلالف 
سيبحثون  ــرون  وآخـ ــدراســة،  ال بمغادرة 
توافق  بمؤسسات  لاللتحاق  يرشدهم  عمن 
ولم  واملعرفية،  البيداغوجية  ميوالتهم 
واالجتماعية  الثقافية  اللجنة  تكليف  ال 
والطلبة  ــاء  اآلبـ ملساعدة  أبــوابــهــا  بفتح 
الستكمال  إمــا  وإرشــادهــم،  توجيههم  في 
مباريات  بفرص  إلخبارهم  أو  الــدراســة، 
الشغل،  لفرص  أو  عليا  بمدارس  االلتحاق 
أن  نعلم  ونحن  املنح..  على  الحصول  أو 
الجامعة  مع  مكتوبة  شراكة  لها  الجماعة 
بالتدخل  اتفاقيات مع عواصم تسمح  ولها 
جامعية  مــقــاعــد  ــن  م لــالســتــفــادة  لــديــهــا 
أسر  ومن  بميزة،  البكالوريا  حملة  لفائدة 

متواضعة.
وضع جد صعب تعيشه العائالت الرباطية 
التعليم  في  أبناؤها  التي  سواء  األيــام،  هذه 
الخاص أو في التعليم العمومي، كلها تعيش 
ينامون  ال  منتخبونا  وحتى  أعصابها..  على 
في  يــفــكــرون  الليالي  يقضون  فهم  أيــضــا، 

االنتخابات واملناصب وإحصاء املنافع.

صراط االمتحانات.. أكبر هاجس للرباطيين

ثالثة أشهر من الترقب..

من سيكون الرابح في االنتخابات.. المؤدون للضرائب أم المنتخبون ؟

أسـرار
العاصمة

طــالــت  غــضــبــة  بعضهما  عــلــى  غــاضــبــتــان  جـــارتـــان  أختان 
واســتــطــالــت.. حــتــى نــســي جيلنا هــنــا يف الـــربـــاط الــعــاصــمــة، 
أن لــنــا جـــيـــرانـــا وإخــــوانــــا يف شــــرق املــمــلــكــة عــاصــمــتــهــم هــي 
والبحر  الشرقية  الصحراء  معهم  ونتقاسم  اجلــزائــر،  مدينة 
األبــيــض املــتــوســط، ويف تلك الــصــحــراء - إن كنتم تــذكــرون - 
للفتنة  اتقاء  جليراننا  عليها  وتنازلنا  مغربية  كانت  مدينة 
والــتــفــرقــة وحــفــاظــا عــلــى قــداســة األخــــوة، الــشــيء الـــذي كــان 
استثناء مع إخواننا، يف حني استرجعنا إقليم الشمال إال من 
إفني  كسيدي  جنوبية  ومدنا  متفرقة،  ونقط  ومليلية  سبتة 
أمام ضعف  االسترجاع  استكمال  وتأجل  وطانطان،  وطرفاية 
إمكانيات اململكة التي خرجت من اجلهاد األصغر باستقالل 
وبــحــرا،  بـــرا  رقــعــة ضيقة  مــحــاصــرة يف  نفسها  لتجد  مــبــتــور، 
وليتسلط عليها املكلفون بإلهائها باحلركات الثورية القتسام 
تلك الرقعة بدكتاتورية املؤامرات واالنقالبات حتت »مصيدة« 

الدميقراطية.
ومــع ذلــك، ووســط أمـــواج املــعــارضــني اجلائعني مــن احلكم 
والثروة، استأنفت اململكة حترير صحرائها التي كانت جرداء 
والكإل  املاء  املغربي مجرد رحالة يبحث عن  وإنسانها  قاحلة، 
ــرروا قــبــلــه مبسيرة  لــعــائــلــتــه وقــطــيــع إبــلــه، فــحــرره الــذيــن حتــ
أبهرت العالم بالتنظيم والهدف واالنضباط، يف تلك الساعة 
تلك  لتحويل  مغربية  مقبلة  بطفرة  املستقبليات  علماء  تنبأ 
الصحراء إلى قطب اقتصادي سينافس من هم وراء احلدود 
املياه األطلسية، فكان ما كان من صنع  شرقا وجنوبا وداخــل 
آلة اشتركت يف صنعها املهددة مصاحلها يف استمرار هيمنتها 

وجبروتها على املنطقة خلدمة الذين وكلوها من أجل ذلك.
الرباط، منطقة سكنية  العاصمة  ففي حي حسان هنا يف 
سميت كــل شــوارعــهــا بــأســمــاء مــدن مغربية مــثــل: ســال، وادي 
زم، الــقــصــيــبــة، قــصــر الــســوق املــهــديــة وتـــنـــدوف... إلـــخ، وهــذه 
التسميات أقرها املجلس البلدي لسنة 1970، ونحن نعلم من 
الكرمي  وعبد  فــرج  إبراهيم  الوطنيني  مثل  فيه  أعضاء  كانوا 
الفلوس وغيرهم.. فلم يقرروا إطالق اسم مدينة تندوف على 
شارع يف دائرة خاصة بشوارع من اململكة إال حلكمة يعلمونها 
ظهرت  عــنــدمــا  معاملها  ستتضح  احلــكــمــة  هــذه  اهلل..  رحــمــهــم 
املتضررين  بالنيابة عن  للعرقلة  املصطنعة«  الصنعة  »بضاعة 
 ،1975 سنة  منذ  مسترجع  إلقليم  البني  بالتقدم  واحملرجني 
وسلموهم مدينة كانت مغربية هي تندوف، ملغاربة أقاموا فيها 
ويراودهم حلم االنفصال عن الوطن األم حتت وصاية معينة. 
ــدود واســتــعــمــال  ــ فــالــعــالــم تــغــيــر، ويــتــجــه إلـــى إلـــغـــاء احلـ
الرقمنة وأشياء أخرى.. بينما األختان الغاضبتان، تعرضت 
إحداهما إلى تكالب واعتداء وتآمر وابتزاز من طرف أجانب، 
فلم يحركوا يف األخت األخرى ال غيرة على الدين وال على 
تربي  وهكذا  املظلومة..  أختها  ملساندة  اجلــوار  وال  اللغتني 
أبناءها )ليس كلهم( على احلقد والكراهية ونبذ جيرانها.

اجلزائر  إلى  العاصمة  الرباط  من  فرسالتنا  لذلك، 
ــا«: لــنــتــقــوى مبــنــاعــة احتــادنــا  الــعــاصــمــة ملــا بــعــد »كــــورونــ
وتــــآزرنــــا ومــســانــدتــنــا لــبــعــضــنــا الــبــعــض ضـــد »األوبـــئـــة 

احملتملة« مستقبال.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

العاصمتان الرباط 
والجزائر لما بعد 

»كورونا«

أرشيف

الرباط

صورة تجمع 6 علماء 
كبار وإن كان لهم 

رحمهم اهلل إشعاع 
كبير يف علوم الفقه 

والدين يف الرباط، 
فإنهم كانوا يحظون 
باحترام وثقة جميع 
املغاربة إبان القرن 

الرابع عشر هجري.
نتذكرهم ملا أسدوه 

من خدمات للمملكة، 
ونبتهل إلى اهلل أن 

يسكنهم فسيح جناته 
وهم املرحومون العلماء: 

محمد بن العربي 
العلوي، وعبد الرحمان 

بن زيدان والطيب 
العقبي، واملفضل 
غريط، وأبو شعيب 

الدكالي، ومحمد عبد 
الحي الكتاني. 

للصدح  العاصمة  في  هنا  الوقت  حان  ربما 
بما يخالج سكانها عن جدوى االنتخابات، وكل 
من يعنيهم األمر، تحت تصرفهم عند الحاجة، 
جميع املعطيات املتعلقة بعملياتها، من تقييد 
ونسبة  الصناديق  عبر  وتصويت  اللوائح  في 
السكان  نشارك  ذلك،  ومع  املتدنية،  املشاركة 
هموم البحث عن جواب شافي ومقنع للمؤدين 
االنتخابات،  من  املستفيدين  عن  للضرائب 
ترشح  التي  األحــزاب  أم  املواطنون،  هم  هل 
وسياساتها  برامجها  لتنزيل  عنها  ينوب  من 
العامة، أم املنتخبون حراس مداخيل الضرائب 
املكلفون  الجماعية،  املمتلكات  على  والوكالء 

بتبسيط املساطر وتحقيق االزدهار؟
فال ننكر خدمات الجماعة في جمع األزبال، 
تكلفها  نجحد  وال  ضريبة،  أداء  بمقابل  ولكن 
وإصالح  األغــراس  وسقي  العمومية  باإلنارة 
املاء  استهالك  بفواتير  فنتوصل  الطرقات، 
ونصف  املياه  مجاري  واستعمال  والكهرباء 
الشركة  بها  تمطرنا  وضرائب  رسوم  مبالغها 
التطرق  دون  بــذلــك..  البلدية  كلفتها  التي 
لعشرات املاليير من القيمة املضافة املفروضة 
ورســوم  واملــعــامــالت  السلع  جــل  فــي  علينا 
هي  الجماعة  أن  فصحيح  واملــهــن..  األربــاح 
تلك املاليير وأيضا منتخبوها،  املستفيدة من 

بــالــتــعــويــضــات واالمــتــيــازات والــســلــطــات، 
هي  مستفيدة  ــزاب  األحـ أن  كذلك  وصحيح 
االستحقاقات  لكل  املالي  الدعم  من  األخــرى 
ومن املناصب التي تؤول إلى منخرطيها، ومن 
نفوذها في القطاعات التي يسيرها أعضاؤها، 
وحظوتهم  املنتخبن  عالم  إلى  يدخلنا  وهذا 
املفتوحة  واألبـــواب  وامتيازاتهم  ونفوذهم 
دواليب  في  املسموعة  والكلمة  وجوههم  في 

اإلدارة.
وكلهم  الناخبون،  ومنهم  الرباطيون  أمــا 
االنــتــخــاب  ــح  ــوائ ل ــي  ف ــارا  ــي اخــت مسجلن 
وإجــبــاريــا فــي قــوائــم الــضــرائــب والــرســوم 
يعطون  فهم  يستفيدون؟  ماذا  فمن  والتلقيح، 
اإلنـــذارات  يــأخــذون ســوى  بــدون حساب وال 
احترام  عدم  على  أو  والكهرباء،  املــاء  بقطع 
وقتها  فــي  ــرســوم  وال الــضــرائــب  أداء  آجــال 
بالرغم من »خرق« أجل تنمية وازدهار معيشة 

املواطنن من املنتخبن.
والصورة املرفقة هي لنموذج طرقات في مدخل 
إنجازها  في  منتخبوها  بــرع  آسيوية  عاصمة 
لتنزيل  فقط  فيستعدون  عندنا،  أمــا  وتنزيلها، 
الجديد،  معها  تحمل  أن  نتمنى  التي  االنتخابات 
على  املحافظة  بأمانة  الرباطين  لوعي  اعتبارا 

إرث األجداد وصونه من العبث واالستغالل. 
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كأس العرب لكرة القدم داخل القاعة

أسود األطلس يكتسحون الفراعنة بأرض الكنانة
أسبوعيات كريم إدبهي

املدرب السينغالي ديمبا يحدث ثورة في الفتح
الصباح
بثالثية  خاسر  وهــو  ثــورة  من  آش  يهديكم،  اهلل 

نظيفة مع وجدة ويف ملعبه؟ 

فريقي ساذج 
بنشيخة، مدرب الدفاع الحسني الجديدي

عاش من عرف قدره...

لعبنا بشجاعة
الدريدب، مدرب تطوان بعد مباراة الجديدة
حتى هاذي زوينة، راكم غير العبني ماشي محاربني.

أيت الحاج يثير اهتمامي
الناخب الوطني خاليلوزيتش
باراكا من الهضرة اخلاوية، عطينا منتخب منسجم...

مازلت أتعلم
اإلسماعيلي، مدرب نهضة الزمامرة
الثاني. للقسم  الفريق  ما غادي تعلم حتى يطيح 

لست راضيا على النتائج، ولكني فخور بما تحقق 
في التنظيم

فيصل العرايشي، رئيس اللجنة األولمبية
املغاربة باغيني النتائج لالفتخار بها، أما التنظيم 

.les traiteurs فهو من اختصاص

واجهنا خصما قويا
نغيز، مدرب مولودية الجزائر

البيضاء؟ الدار  بالتأهيل من  ما بقاش سنعود 

ارتكبنا أخطاء ساذجة
روكي، المدرب المؤقت لشباب المحمدية

فاألخطاء... كتراكموا  وانتوما  طلعتوا  ملي 

الطرد أثر علينا
التونسي جبال، مدرب المغرب الفاسي

بال طرد، راكم ما كاينينش.

خزينة الوداد تنتعش بمبلغ 960 مليون سنتيم
األخبار

اللي مقابلني. الشي  هاد 

مولودية وجدة يقطع 1700 كلم عبر الحافلة
جرائد
نهضة  على  أســفــي  مــن  بانتصار  ويــعــود  بــرافــو، 

الزمامرة...

0 مصر 

4المغرب

شاءت  حيث  نفسه،  يعيد  التاريخ  وكــأن   ...
القدم  لكرة  املغربي  املنتخب  يلتقي  أن  األقــدار 
داخل القاعة مرة أخرى بنظيره املصري، بأرض 
لكأس  الخامسة  للنسخة  املنظم  البلد  الكنانة، 

العرب، والتي انتهت بتتويج مغربي مستحق.
بمدينة  التقيا  أن  لهما  سبق  معا  املنتخبان 
العيون قبل سنة ونصف، في نهاية كأس إفريقيا 
بخماسية  املغاربة  لصالح  انتهت  والتي  لألمم، 

نظيفة.
خارج  لعبه  من  وبالرغم  الوطني،  املنتخب 
امليدان، وضد البلد املنظم، لم يتأثر بهذا العامل، 
بل اكتسح كل املنتخبات التي واجهها، وبحصص 
ثقيلة، ليؤكد بذلك زعامته على الصعيد اإلفريقي 
والعربي، بعد أن ضمن كذلك مقعده في نهائيات 
كأس العالم التي ستحتضنها ليتوانيا في شهر 

شتنبر القادم.
ستظل  بــالــقــاهــرة،  مصطفى«  »حــســن  قــاعــة 
شاهدة على هذه النهاية التاريخية، التي عرفت 
هزيمة مذلة ملنتخب الفراعنة على أرضه، والذي 
مناسبتني،  في  البطولة  بهذه  فــاز  أن  له  سبق 
قوة  أمام  واستسلم  الواقع،  لألمر  رضخ  أنه  إال 
وعزيمة املنتخب الوطني الذي لقنه درسا كبيرا 

لن ينساه.
الغير  اإلنجاز  بهذا  يكتفوا  لم  القاعة  أســود 
الفردية،  الجوائز  بكل  كذلك  فازوا  بل  مسبوق، 

بعد أن تم اختيار أنس العيان كأحسن العب في 
لهذه  هدافا  أشرف سعود  وزميله  البطولة،  هذه 

النسخة، ورضا الخياري كأحسن حارس.
الوطنية،  القدم  لكرة  وتاريخي  جديد  تتويج 
للمحليني  إفريقيا  كــأس  بطولة  إلــى  ينضاف 
الذي فاز به منتخبنا في شهر يناير األخير، في 

بكأس  الرياضي  ــوداد  ال من  كل  تتويج  انتظار 
عصبة األبطال لألندية، وفريق الرجاء الرياضي 

بكأس االتحاد اإلفريقي.
القدم  لكرة  واالنتصارات  األلقاب  من  فمزيدا 
األخيرة  السنوات  في  أصبحت  التي  املغربية 

سيدة الكرة اإلفريقية والعربية.

زيــــاش:حديث الصورة حكيـــم 
 »تامغرابيت« في القلب

نهائيات كأس إفريقيا للكرة الشاطئيةهذا الخبر

بعد احتالله المرتبة الثالثة

حتى ال نحمل منتخبنا أكثر من طاقته
املنتخب  ــوج  تـ مــنــتــظــرا،  ــان  كـ كــمــا 
ببطولة  الشاطئية  للكرة  السينغالي 
بعد  ببلده،  أقيمت  التي  لألمم  إفريقيا 
انتصاره في مباراة النهاية على منتخب 
ليفوز  لواحد،  أهداف  بأربعة  املوزمبيق 

للمرة السادسة بهذه املسابقة.
الثالثة،  املرتبة  احتل  املغربي  املنتخب 
بحصة  أوغندا  منتخب  على  فــوزه  بعد 
مع  مقارنة  مشرفة،  مرتبة  وهي   )3-5(
منها  يعاني  التي  اإلكراهات  من  العديد 
الناخب الوطني مصطفى الحداوي، الذي 
من  جبار  وبمجهود  خرافي،  بعمل  يقوم 

أجل البحث عن العبني في املستوى.
صحيح أن الجامعة امللكية املغربية 
ــل اإلمــكــانــات  لــكــرة الــقــدم، تــوفــر ك
اإلشكال  لكن  املنتخب،  لهذا  املطلوبة 
وطنية  بطولة  انــعــدام  هــو  الكبير، 
البلدان  اللعبة على غرار جميع  لهذه 
في  تشارك  التي  واإلفريقية  العاملية 

البطوالت القارية، والعاملية.
املغربي  املنتخب  فوصول 
إفريقيا  ــأس  ك نهائيات  ــى  إل

ــه  ذات ــد  ح ــي  ف يعتبر  ــم،  ــألم ل
إنجازا كبيرا، ولم يكن سهل املنال.

االستعصاء،  هــذا  مــن  فبالرغم 
وجــود  عــدم  أي 
للكبار،  بطولة 
الـــشـــبـــان،  أو 
فـــــقـــــد وصـــــل 

إلى  املنتخب  هــذا 
 2015( مرات  أربع  النهائيات 

 2016 وفي  الخامس(  املركز  احتل 
و2018 و2021 احتل املرتبة الثالثة.

مصطفى  الوطني  فاإلطار  لألمانة، 
وسعه  في  ما  بكل  يقوم  الــحــداوي، 
يرجع  التي  الرياضة،  بهذه  للرقي 
باملغرب،  ظــهــورهــا  فــي  الفضل  لــه 
املستحيل،  منه  نطلب  أن  يجب  فال 

من  أكثر  املنتخب  هذا  من  نطلب  أو 
والبحث  تشجيعه،  علينا  بل  طاقته، 
عن الحلول الناجعة للفوز باأللقاب، 
خلق  على  األندية  بإرغام  وذلك 
على  الشاطئية  للكرة  فــروع 
غرار ما قامت به في السنوات 
ظهور  عرفت  التي  األخيرة، 
النسوية  الوطنية  البطولة 
لكرة القدم، وخلق منتخبات 
وطــنــيــة فـــي جــمــيــع فــئــات 
ما  سرعان  حيث  العمرية، 
ثمارها  الفكرة  هذه  أعطت 
منتخباتنا  وأصــبــحــت 
قاريا  تنافس  النسوية 

ودوليا.
املنتخب  ــى  عــل فــمــهــال 
ــي، وكـــفـــى مــن  ــئـ ــاطـ ــشـ الـ
والهدامة  التافهة  االنتقادات 

لكل مكونات هذا املنتخب.

الحداوي

وديتان لألسود استعدادا إلقصائيات المونديال

لكرة  الوطني  املنتخب  يخوض 
القدم، يوم الثالثاء 8 يونيو الجاري، 

ــة ضــد  ــ ــ مــــبــــاراة ودي
منتخب غانا، على أن 
ثانية  مباراة  يجري 
نفس  مـــن   12 يـــوم 
منتخب  ضد  الشهر، 

بــوركــيــنــافــاســو، 
اســــــتــــــعــــــدادا 
إلقـــصـــائـــيـــات 
كـــــأس الـــعـــالـــم 
ستنطلق  ــتــي  ال
شتنبر  شهر  في 

القادم.
الـــــنـــــاخـــــب 
الــــــوطــــــنــــــي، 
ــي  ــ ــنـ ــ ــوسـ ــ ــبـ ــ الـ
خــالــيــلــوزيــتــش، 

عادته  عــن  يتخل  لــم 
على  ــه  ــرافـ إشـ مــنــذ 
التقنية  الــعــارضــة 
الــوطــنــي،  للمنتخب 

العبني  على  واملناداة  التغيير  وهي 
جدد لـ»التجربة« ونحن على مشارف 

انطالق إقصائيات املونديال.
هذه  في  اعتمد  الوطني  الناخب 
العبني   6 على  الالئحة 
املغربي،  الدوري  من 
أبـــــرزهـــــم مـــدافـــع 
أيوب  املتألق،  الــوداد 
يعيش  الــذي  العملود، 
أحسن أحواله، بعد أن أصبح 
تشكيلة  فــي  أساسيا  العبا 
كما  البنزرتي،  الوداد  مدرب 
عــودة  الالئحة  هــذه  عرفت 
الــحــارس الـــــودادي رضــا 
غياب  بــعــد  الــتــكــنــاوتــي 
لـــيـــجـــاور كل  طـــويـــل، 
جــبــران،  يحيى  مــن 
أيــــوب الــكــعــبــي، 
الزنيتي،  وأنس 
وســـــفـــــيـــــان 
رحـــيـــمـــي، 
كــمــمــثــلــني 

عن البطولة الوطنية.
وغير  غامضة،  البوسني وألسباب 
لالعب  ــدعــوة  ال يــوجــه  لــم  مقبولة، 

نصير  املـــتـــألـــق  أجـــاكـــس 
يستحق  ــذي  ال املـــزراوي، 
املجموعة  داخــل  مكانته 
مازال  باملقابل  الوطنية، 
ــصــرا عــلــى املـــنـــاداة  م
ــى الـــالعـــب أشـــرف  عــل
عنه  تغيب  الــذي  لزعر، 

ــة ملـــدة  ــســي ــاف ــن ــت ال
كما  طـــويـــلـــة، 

ــه  ــق ــري ف أن 
واتــــفــــورد 
اإلنجليزي 
ــد  ــ ــائ ــ ــع ــ ال
قسم  إلـــى 
ــواء،  األضــ
ــره  ــ ــعـ ــ أشـ
ــحــث  ــب ــال ب
ــن فــريــق  عـ
جــــــديــــــد، 

حضور  هي  الكبرى،  املفاجأة  لتبقى 
اإلنجليزي،  بارك  كوينز  وسط  العب 
نفسا  سيعطي  الــذي  شاعر،  إلياس 

جديدا لوسط الهجوم.
وبوركينافاسو،  غانا  وديتا 
ستعتبران محكا جيدا للمنتخب 
يقنع  لم  مــازال  ــذي  ال الوطني 
بسبب  املـــغـــربـــي،  ــجــمــهــور  ال
يعرفها  التي  الكبيرة  التغييرات 

خالل كل معسكر تدريبي.
أن  هو  نتمناه،  ما  كل 
املنتخب  هــذا  يصل 
ــى االنـــســـجـــام  ــ إلـ
ملواجهة  املطلوب، 
ــات  ــاق ــحــق االســت
القادمة بكل ثقة، 
الهدف  لتحقيق 
وهو  املنشود، 
ــى  الــتــأهــل إل
قطر  مونديال 

.2022

شاعر

العملود

المناداة على العملود وشاعر، وغياب غير مفهوم لمزراوي

وصانع  املــغــربــي  ــي  ــدول ال ــدا  ب  ...
سعيدا  اإلنجليزي،  تشيلسي  ألعاب 
على  املغربية  الراية  بحمل  ومزهوا 
بكأس  اللندني  فريقه  فوز  بعد  كتفه، 
حساب  على  لألندية  األبطال  عصبة 

مانشستر سيتي بهدف لصفر.
ــه األملــانــي  ــدرب ــن أن م فــبــالــرغــم م
كرسي  في  به  احتفظ  توخيل  طوماس 
ــوال املـــبـــاراة، ألســبــاب  االحــتــيــاط طـ
كبير  وبشكل  ساهم  زياش  فإن  تقنية، 

في وصول فريقه إلى النهائي.
يفوز  مغربي  ثالث  يعتبر  زياش  حكيم 
أشرف  مواطنه  بعد  املهمة  الكأس  بهذه 
حكيمي )2018( ومنير الحدادي )2015(.
العبنا  فيه  نــرى  ــذي  ال الوقت  ففي 
الوطني، نالحظ  بالعلم  األنيق مفتخرا 
كذلك في هذه الصورة، العب مانشستر 
سيتي، الجزائري رياض محرز، مطأطأ 
وظهوره  فريقه  هزيمة  بعد  ــرأس،  الـ

بمستوى باهت.
الذين  لنا بسفرائنا الشباب،  فهنيئا 
يرفعون رايتنا عاليا في جميع املحافل 

واملنتديات الدولية.



ذهبت جل التعليقات في الصحافة إلى االحتفاء بالتقرير 
الصادر عن لجنة النموذج التنموي التي يترأسها شكيب 

بنموسى، عقب رفع نتائج عملها إلى الملك محمد 
السادس، لكن بعض المحللين المعروفين باطالعهم على 
المطبخ الحكومي والسياسي، نبهوا إلى بعض »نقائص« 

التقرير، رغم أن أصحابه باتوا يروجون لهذه األوراق 
كمنقذة للمغرب من الضياع، بل إن غياب وضوح الرؤية 

جعل أولى مؤشرات التعاطي مع التقرير، تذهب في 
اتجاه استغالله سياسيا، بدل تنزيله، كما أن سفير المغرب 

بباريس، بنموسى، لم يكن ليتوقف عند إنجاز المهمة 
المطلوبة منه، بل إنه يواصل الدعاية للتقرير، بينما 

الوقت هو وقت اإلنجاز.
وتبقى إحدى أكبر عيوب التقرير، هي تحديده لسنة 2035 

كسنة اإلنجاز، دون أن يتم تحديد أسباب اختيار هذا الموعد 
على أرض الواقع، ودون تحديد »الميكانيزمات« المضبوطة 

لتحقيق األهداف، فضال عن الحشو الكبير الذي تضمنه 
التقرير من خالل التشخيص)...(.

تحليل  إخباري

العدد: 1563 من 03 إلى 09 يونيو 2021 14

إعداد : سعيد الريحاني

شكيب بنموسى

األخطاء 
الكبرى 

لجنة  لتقرير 
النموذج 
التنموي

واملحلل  الجامعي  األستاذ  يقول 
محمد  ــروف،  ــ ــع ــ امل االقـــتـــصـــادي 
حركات: ))إن تقرير لجنة النموذج 
التنموي تميز بعدم االستجابة بما 
مضامني  ملختلف  الــكــفــايــة  فــيــه 
التحمالت«،  »كــنــاش  ومتطلبات 
الــشــائــعــة عند  الــتــســمــيــة  وفـــق 
الخطاب  سطرها  وكما  الخبراء، 
امللكي بكل حذافيرها )التحمالت(، 
بالتحلي  اللجنة،  بطلب  والقاضية 
ترفع  وأن  وموضوعية،  تجرد  بكل 
قاسية  كانت  ولو  للملك الحقيقة، 
بالشجاعة  تتحلى  وأن  مؤملة،  أو 
الحلول((  اقــتــراح  فــي  واالبــتــكــار 

حسب قوله.
وهـــو خبير  حــركــات،  ــاف  وأضــ

دبلوماسي وأحد أساتذة االقتصاد 
في جامعة محمد الخامس بالرباط، 
غياب  في  تتمثل  ثانية،  مالحظة 
الدولية  التجارب  إلــى  االستناد 
في  والفضلى  املقارنة والناجحة 
تحقيق التنمية اإلنسانية الشاملة، 
وكــوريــا  سنغافورة  تجربة  مثل 
والــتــايــوان.. وأســبــاب  الجنوبية 
والدروس  عامليا،  نجاحها وتألقها 
املستنتجة من ذلك في بناء نموذج 
يقول:  خلدون  فابن  وعملي،  مثالي 

»بأضدادها تعرف األشياء«.
أما املالحظات األخرى، فتتلخص، 

حسب نفس املصدر في:  
الــنــظــريــة  ــة  املــرجــعــي غــيــاب   -
ــة  ــ ــي ــ ــج ــ ــي ــ ــرات ــ ــت ــ ــواس ــ ــي ــ ــج ــ وال

األسئلة  ــرح  ط واالقــتــصــاديــة فــي 
الكبرى واملخاطر املحدقة بالبالد في 
التنموي  براديغمات النموذج  بناء 
قوية  تنموية  عقيدة  وبناء  املثالي، 
تستند إلى املعرفة العلمية العميقة 
في بلورة املشروع املجتمعي، فكرا 
اقتصاد  مالمح  )بــزوغ  وممارسة 

الصالح العام والحياة(.
ــوم  ــه ــف م ــار  ــمـ ــثـ ــتـ اسـ عـــــدم   -
املجتمع  لتعبئة  الحلم املغربي 
ــي  ــم ف ــحــل ــذا ال ــ ــق هـ ــي ــحــق ــي ت ــ ف
واإلنساني  االستراتيجي  عمقه 
واإلفريقي  والــحــضــاري، الــدولــي 
تمجيد  عبر  والعربي،  واملغاربي 
واالستحقاق  واإلنتاج  العمل  قيم 
حساب سلوكيات  على  والكفاءة 

وعقليات الريع.
في  املتمثلة  املنهجية  املعيقات   -
الربط الجدلي  وعدم  األفكار  تشتت 
بني املكونات وغياب التركيب.. مما 
محفز  وغير  ركيكا  التقرير  جعل 
على القراءة، وغير قادر على إعطاء 

خريطة طريق واضحة املعالم.
ــر  ــري ــق ــت ال ــار  ــمـ ــثـ ــتـ ــدم اسـ عـ  -
املسؤولية  لربط  الفاضلة  للدائرة 
هيئات  بــاملــســاءلــة وبــمــعــيــقــات 
الحكامة وتعددها، وكلفة اشتغالها 
في  ــة  ــدول ال مالية  على  الباهظة 
وأي  األداء  فــي  نجاعة  غــيــاب أي 
تنامي  مواجهة  في  تذكر  مردودية 
التوظيف  في  والزبونية  الفساد 

وتــضــارب  األمـــوال  وتهريب 

أقوى قراءة 
لتقرير شكيب 

بنموسى
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ــوب الـــســـوق  ــ ــي ــ ــح وع ــالـ ــصـ املـ
واالحتكار.

)املديونية  طــرح االســتــدانــة   -
التنمية  تمويل  الخارجية( في 
كونها جزء  بدل  الحل  من  كجزء 
لحمولتها  اعتبارا  املشكلة  مــن 
املقبلة  األجــيــال  عــلــى  الثقيلة 
التضريب  عــلــى  الــتــركــيــز  ــدل  بـ
والثروة، من  للفالحة  التصاعدي 
ــي  ــائ ــي إصــالح جــب ــن ــب خــــالل ت
وترشيد  الداخلية  املوارد  وتعبئة 
الداخلية  النفقات وتقوية املراقبة 

على املال العام.
مــفــهــوم  اســـتـــثـــمـــار  عـــــدم   -
الداخلية  اإلجــمــالــيــة  الــســعــادة 
ــد املـــغـــاربـــة املـــتـــدنـــيـــة  ــ ــن ــ ع
كمي  ــيــل  ــيــا واعــتــمــاد تــحــل دول
الــدخــل  تــضــاعــف  فـــي   )PIB(
في  16000 دوالر  ــي  ف الــفــردي 
مقاربة  2035 في غياب  سنة  أفق 

نوعية..
لــلــتــجــارب  ــطــرق  ــت ال ــاب  ــي - غ
ــدبــلــومــاســيــة  واملـــمـــارســـات ال
والثقافية  والعلمية  االقتصادية 
ــة واألدبــــيــــة، وضــعــف  ــي ــن ــف وال
املنظمات  فــي  املغربي  التموقع 
الدولية واإلقليمية ودورها البارز 
في ترسيخ نموذج تنموي جديد، 

والترافع حوله استنادا إلى أجندة 
ــدة  وأجــن  2030 املــتــحــدة  ــم  ــ األم

االتحاد اإلفريقي 2063.
السيناريوهات  تحديد  ــدم  ع  -
املحتملة في إدارة املخاطر في غياب 
أجندة خاصة حول القضاء النهائي 
العقليات  وتغيير  ــة،  ــي األم على 
ــاء الــصــالبــة والــصــمــود في  ــن وب
العميقة  التصدعات  لرأب  املجتمع، 
بفعل  ــصــاد  ــت االق ــت  ــاب أص ــتــي  ال
19« وما نتج عنها  »كوفيد  جائحة 
املدقع  الفقر  بني  فــادح  تفاوت  من 
قيم  الفاحش، عبر ترسيخ  والثراء 
الوساطة والقضاء  ودعم  التضامن 
اإلدارة  ــل  ــ داخ الـــنـــزاعـــات  عــلــى 
ال تفشل  لكي  املغربي،  واملجتمع 

البالد ويذهب ريحها.

انتقد  مــن  وحـــده  حــركــات  ليس 
التنموي،  النموذج  لجنة  تقرير 
التي  االنتقادات  النظر عن  وبغض 
ــوات  األص طــرف  مــن  إليه  وجهت 
أقــوى  إحــدى  تبقى  الراديكالية، 
االنتقادات املوجهة بهدوء للتقرير، 
الرسمي  الناطق  عن  صدر  ما  هي 
الحسن  الحكومة،  باسم  السابق 
العالي،  التعليم  أستاذ  عبيابة، 
نشيد  أن  أوال  ))البــد  ــال:  ق حيث 
على  امللك  بجاللة  كبيرة  إشـــادة 
النموذج  مشروع  باقتراح  مبادرته 
لجنة  وتعيني  الجديد،  التنموي 
خاصة من خيرة الخبراء من مختلف 
لإلشراف  والتخصصات  املشارب 
ليجيب على مطالب  على صياغته، 
احتياجاتهم،  ويلبي  املواطنني، 

اختيار  ألن  املستقبل،  ويستشرف 
الكبرى  االستراتيجية  التوجهات 
هو من اختصاص امللك املنصوص 
الدستور  49 من  الفصل  عليها في 
الخاص باملجلس الوزاري، كما أن 
النموذج  ملشروع  جاللته  اقتراح 
فراغا  ليمأل  جاء  الجديد،  التنموي 
الحلول  ــراح  ــت اق فــي  وخــصــاصــا 
من  واملقبولة  الفعالة  واملــبــادرات 
التي  األحزاب  برامج  ألن  الجميع، 
ألن  ترقى  ال  تتبناها،  أو  تقترحها 

تكون نماذج للتنمية((.
في  مالحظاته  بدأ  املصدر،  نفس 
ورقة مخصصة لقراءة التقرير، من 
االسم، حيث يقول: ))على مستوى 
التسمية، قدم املشروع باسم تقرير 
للتنمية  مخطط  باسم  يقدم  ولــم 
كخطة  يقدم  ولــم   ،)2035( لفترة 
عام  أفق  في  للتنمية  استراتيجية 
2035، ويبدو أن سبب تسميته 
إلى كون  بالتقرير، راجع 
املحتوى يمثل أكثر من 
50 % في التشخيص 
والزيارات  واالستماع 
يكون  وقــد  امليدانية، 
ــة  ــي ــم ــس ــت ســـبـــب ال
مـــــأخـــــوذا مــن 
ــر  ــريـ ــقـ ــتـ الـ
الـــــــذي 
أعـــده 
البنك 

في  »املغرب  عنوان  تحت  الدولي 
جاللة  أن  العلم  مع   ،»2040 أفــق 
أثناء  السامي،  خطابه  فــي  امللك 
الدورة األولى من السنة التشريعية 
الثالثة يوم 12 أكتوبر 2018، طلب 
مشروع  تقديم  اللجنة،  مــن  فيه 
وليس  الجديد،  التنموي  النموذج 
تحديد  إن  مخططا..  أو  تــقــريــرا 
مشروع  لتنزيل  الزمنية  الفترة 
أفق  في  الجديد  التنموي  النموذج 
سنة 2035، لم يذكر التقرير أسبابا 
مقنعة الختيارها، في حني أن البنك 
عن  تقريره  فــي  حــدد  قــد  ــدولــي  ال
 ،2040 سنة  أفق  في  املدة  املغرب 
على  مبنية  ــخ  ــواري ــت ال هـــذه  ألن 
في  مؤثرة  ودولية  محلية  معطيات 
مجال التنمية في املستقبل(( يقول 

عبيابة.
»مركز  رئيس  وهو  املصدر،  نفس 
واألبحاث  للدراسات  بطوطة  ابن 
))عنوان  أن  قال  االستراتيجية«، 
»تحرير  يــلــي:  كما  جــاء  التقرير 
لتسريع  الثقة  واستعادة  الطاقات 
الــرفــاه  وتحقيق  الــتــقــدم  ــرة  ــي وت
غير  طويل  عنوان  وهو  للجميع«، 
محدد ألهداف املرحلة، في حني أن 
عنوانا  اختار  الدولي  البنك  تقرير 
للتقرير عن املغرب: »االستثمار في 
الرأسمال الالمادي لتسريع اإلقالع 
االقــتــصــادي«، وهــو عــنــوان أكثر 
تحديدا وتفهما للوضع االقتصادي 
الخدمات  القتصاد  املؤهل  املغربي 
الصناعات  وتصدير  اللوجستية، 
باملغرب  تستوطن  التي  التحويلية 
املناسبة،  الــشــروط  توفير  بحكم 
والــطــائــرات  الــســيــارات  كصناعة 
ــا يــرتــبــط بــهــا مــن صــنــاعــات  ومـ
مكملة، وهي صناعات كلها تتطلب 
رأسماال بشريا مؤهال، وقد اخترت 
البنك  تقارير  لكون  املقارنة،  هذه 
الدولي معتمدة دوليا وتؤخذ بعني 
االعتبار في مجال التعاون الدولي 
الدولية  املالية  املــؤســســات  ومــع 
كما  املــغــرب،  معها  يتعامل  التي 
باهتمام  يتابع  الدولي  البنك  أن 
لكون  وذلك  التقرير،  هذا  مخرجات 
املغرب يتعامل مع البنك الدولي في 

مجاالت مختلفة((.
ــم يشر  ))ل يــؤكــد:  املــصــدر  نفس 
من  مهما  جــزء  أن  إلــى  الــتــقــريــر 
التنموي  النموذج  مشروع  محاور 
الجديد قد سبق تقديمه قبل تقديم 
املحاور  هــذه  أن  بد  وال  املــشــروع، 
محاور  من  أساسيا  جزء  ستكون 
مثل  الجديد،  التنموي  النموذج 
وهو  الصحية،  التغطية  تعميم 
وقانون  ضخم،  اجتماعي  مشروع 
سيطبق  الـــذي  للتعليم  ــار  ــ اإلط
الركيزة  وهــو  املقبلة،  السنة  في 

األساسية للمشروع، وكان البد 

بعدم  تميز  التنموي  النموذج  لجنة  تقرير  ))إن 
مضامين  لمختلف  الكفاية  فيه  االستجابة بما 
التسمية  وفق  التحمالت«،  »كناش  ومتطلبات 
الخطاب  سطرها  وكما  الخبراء،  عند  الشائعة 

الملكي بكل حذافيرها )التحمالت(، والقاضية 
بطلب اللجنة، بالتحلي بكل تجرد وموضوعية، 
وأن ترفع للملك الحقيقة، ولو كانت قاسية 
أو مؤلمة، وأن تتحلى بالشجاعة واالبتكار 

في اقتراح الحلول((

محمد حركات: تقرير ركيك وغير واضح المعالم 
الحسن عبيابة: تقرير شكيب بنموسى أغفل الجانب السياسي 

حركات

))عنوان التقرير جاء كما يلي: »حترير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع 
وترية التقدم وحتقيق الرفاه للجميع«، وهو عنوان طويل غري حمدد 

ألهداف املرحلة، يف حني أن تقرير البنك الدويل اختار عنوانا للتقرير 
عن املغرب: »االستثمار يف الرأسمال الالمادي لتسريع اإلقالع 

االقتصادي«، وهو عنوان أكرث حتديدا وتفهما للوضع االقتصادي 
املغربي املؤهل القتصاد اخلدمات اللوجستية، وتصدير الصناعات 
التحويلية التي تستوطن باملغرب بحكم توفري الشروط 

املناسبة، كصناعة السيارات والطائرات وما يرتبط 
بها من صناعات مكملة، وهي صناعات كلها تتطلب 

رأسماال بشريا مؤهال، وقد اخرتت هذه املقارنة، 
لكون تقارير البنك الدويل معتمدة دوليا وتؤخذ 

بعني االعتبار يف جمال التعاون الدويل ومع 
املؤسسات املالية الدولية التي يتعامل 

معها املغرب، كما أن البنك الدويل يتابع 
باهتمام خمرجات هذا التقرير، وذلك 

لكون املغرب يتعامل مع البنك الدويل 
يف جماالت خمتلفة(( عبيابة
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من إبداء الرأي في هذه املحاور أو 
تدعيمها في التقرير، حتى ال يكون 
هناك تعارض بني هذه اإلصالحات 
الكبرى، كما أن الجهوية كمصطلح 
العناوين  مــن  خلت  وكمضمون، 
الرئيسية ومن املحاور املهمة، رغم 
بعض اإلشارات إليها، لكنها تبقى 
قوية  ومؤسسة  دستوريا  اختيارا 
بعد  وخصوصا  املحلية،  للتنمية 
املصادقة على الالمركزية، في حني 
املغرب  عن  الدولي  البنك  تقرير  أن 
 ،2040 آلفاق سنة  تحليله  في  ركز 
على التحوالت التي يعرفها املغرب 
الديمغرافي  التحول  بخصوص 
في  للمجتمع  الحضرية  والتنمية 
وارتفاع  املوسعة،  الجهوية  إطار 
في  للسكان  التعليمي  املستوى 
طلب  امللك  جاللة  ألن  الجهات،  كل 
من  يحد  جديدا  تنمويا  مشروعا 
الفوارق بني الفئات ومن التفاوتات 
العدالة  تحقيق  وعلى  املجالية، 

االجتماعية((.
ــا«  هــل كــانــت تــداعــيــات »كــورون
النموذج  لجنة  تقرير  في  حاضرة 
عــلــى لسان  ــواب  ــج ال الــتــنــمــوي؟ 
مؤامرة  ضحية  كان  الذي  عبيابة، 
السابق،  في  حكومية  أطــراف  بني 
تستحضر  لم  اللجنة  ))إن  يقول: 
بما يكفي تداعيات وباء »كوفيد 19« 
واملستقبلية،  الحالية  االقتصادية 
ــث حــتــمــت ظـــــروف الــحــجــر  ــي ح
الــصــحــي عــلــى فــئــات كــبــيــرة من 
القطاعات،  العديد من  العاملني في 
املهيكلة  غير  القطاعات  وخصوصا 
على  املواطنون  فيها  يعيش  التي 
مدخولهم اليومي، فقدان نسبة من 
2020 من  مداخيلهم، وتعتبر سنة 
أسوء السنوات لالقتصاد املغربي، 
حيث لم يتجاوز معدل النمو نسبة 
1 %، وحسب معطيات هذه السنة 
فإن  نصفها،  مضى  التي   ،)2021(
النمو لن يتجاوز 1.5 % في حدود 
قصوى، مما يعني أن تنزيل مشروع 
رهني  الجديد  التنموي  النموذج 
السنوي  االقتصادي  النمو  برفع 
إلى 6 % كحد أدني، مما يؤكد أن 
كافية  فترة  تكون  لن   2035 سنة 
الجديد،  التنموي  النموذج  لتنزيل 
غير  تبقى  التمويل  آليات  أن  كما 
مضمونة،  غير  وأحيانا  واضحة، 
تنزيل  عملية  تكلفة  الرتفاع  نظرا 
فإن  ولإلشارة،  الجديد،  النموذج 
ــيــة واإلقــلــيــمــيــة،  ــدول الــتــقــاريــر ال
الصحة  منظمة  تقارير  فيها  بما 
بأن  تؤكد   ،2021 لسنة  العاملية 
وباء كورونا الزال مستمرا، والزال 
بإنتاج  الوباء  هذا  يواجه  العالم 
اللقاحات، وتعتبر السنوات املقبلة 
حالة  في  العالم  سكان  تلقيح  فترة 
وتوزيعها  كاف  بشكل  اللقاح  توفر 
العالم،  سكان  على  عــادال  توزيعا 
حتى  منهم   %  80 تلقيح  أجل  من 
كانت  كما  الطبيعية  الحياة  تعود 
تداعيات  أما  العالم،  مستوى  على 
التقارير  فتذكر  االقتصادية،  الوباء 
التي  الفترة  هي   ،2035 فترة  بأن 
إلى  االقتصادية  الحياة  فيها  تعود 

ــكــن تــقــريــر  ــا، ل ــي ــامل طــبــيــعــتــهــا ع
ــنــمــوذج الــتــنــمــوي الــجــديــد لم  ال
يتحدث عن كيفية التعامل مع هذه 
الوضعية الوبائية محليا وإقليميا 
توقع  مع  املستقبل،  في  ودولــيــا، 
ألي  تحسبا  مختلفة  سيناريوهات 

مفاجأة((.
الــنــمــوذج  مــشــروع  تــقــريــر  إن 
في  أحيانا  قاسيا  كــان  التنموي 
من  تحقق  فيما  أحــكــام  إصـــدار 
تنمية، وفي بعض مجاالت الحرية، 
في حني أن البنك الدولي في تقريره 
اعترف بأن ))املغرب قد حقق خالل 
املاضية،  عشر  الخمسة  السنوات 
على  سواء  إنكاره،  يمكن  ال  تقدما 
واالجتماعي،  االقتصادي  الصعيد 
الفردية  الحريات  مستوى  على  أو 
والسياسية،  املدنية  والــحــقــوق 
مسار  بإطالق  للمغرب  سمح  مما 
جنوب  ببلدان  االقتصادي  اللحاق 

أوروبا: إسبانيا وفرنسا وإيطاليا 
والبرتغال، ليصبح في أفق الجيل 
للنفط  منتج  غير  بلد  أول  القادم، 
إلــى  ينضم  إفــريــقــيــا  شــمــال  ــي  ف
الدخل  ذات  الوسيطة  الدول  نادي 

املرتفع((..
كثير  فــي  الــتــقــريــر  صــيــاغــة  إن 
من  املزيد  إلى  تحتاج  فقراته،  من 
يطغى  ألنــه  والتوضيح،  الــشــرح 
والتوجه  التقني  الجانب  عليها 
التكنوقراطي، والتقرير فيه تشابه 
عدد من املخرجات مع تقارير سابقة 
تقرير  مثل  عمومية،  ملؤسسات 
واالجتماعي،  االقتصادي  املجلس 
ــة الــســامــيــة  ــي ــدوب ــن وتــقــاريــر امل
املغرب،  بنك  وتقارير  للتخطيط، 
التناقض،  بعض  نجد  وأحــيــانــا 
النموذج  تقرير  فإن  الحقيقة،  وفي 
التنموي الجديد يحتاج إلى املزيد 
والتوضيح  والنقاش  الدراسة  من 

ليصبح وثيقة يأخذ منها الجميع.
القوية،  املالحظات  إحدى  وتبقى 
عبيابة،  تعليق  من  فقرات  حسب 
هي إشارته إلى الجانب السياسي، 
السياسي  الجانب  أن  تقول  حيث 
ــه الــتــقــريــر،  ــل ــي أغــف ــؤســســات امل
املؤسسات  سلبيات  عن  وتحدث 
يجب  عما  يتحدث  ولم  السياسية، 
ومن  املستقبل،  فــي  بــه  تقوم  أن 
السياسية،  الحكومات  أن  املؤكد 
ستنزل  التي  هي  للدستور،  ووفقا 
أو  كليا  الــتــقــريــر  هــذا  مــضــامــني 
جزئيا، في املرحلة املقبلة، وأعتقد 
مرنة  أن ضمان حكومات سياسية 
املرحلة  تحدي  ركوب  على  وقادرة 
واالقتصادية  السياسية  بحمولتها 
اجتهادا  يستدعي  واالجتماعية، 
ــة من  ــ ــدول ــ ــمــكــن ال ــا ي ــوريـ ــتـ دسـ
ويحقق  املكتسبات  على  الحفاظ 

الطموحات.

إن صياغة التقرير في كثير من فقراته، تحتاج إلى المزيد من 
الشرح والتوضيح، ألنه يطغى عليها الجانب التقني والتوجه 

التكنوقراطي، والتقرير فيه تشابه عدد من المخرجات مع تقارير 
سابقة لمؤسسات عمومية، مثل تقرير المجلس االقتصادي 

واالجتماعي، وتقارير المندوبية السامية للتخطيط، وتقارير بنك 
المغرب، وأحيانا نجد بعض التناقض، وفي الحقيقة، فإن تقرير 

النموذج التنموي الجديد يحتاج إلى المزيد من الدراسة والنقاش 
والتوضيح ليصبح وثيقة يأخذ منها الجميع.
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ربورتاج

المحـتــلة سـبــتة  مـن  كــواليــس 

فــي خــطــوة جــد خــطــيــرة، تــطــرح عدة 
بخلق  إسبانيا  قامت  استفهام،  عالمات 
إسرائيلي  مشروع  وكأنه  يبدو  مشروع 
عز  في  االستيطان، هكذا..  بقضية  يتعلق 
ومدريد،  الرباط  بني  الدبلوماسية  األزمة 
طرف  من  خطير  جد  تصعيد  إطــار  وفــي 
تحويل  حول  اإلسبانية  الخارجية  وزارة 
كل من مدينتي سبتة ومليلية السليبتني، 

إلى ثكنة عسكرية.
مدريد  لــدى  املغرب  سفيرة  ردت  وقــد 
ــرة  ــوزي ــل ــح الــخــطــيــر ل ــصــري ــت ــول ال حــ
باالتحاد  الدفع  تحاول  التي  اإلسبانية، 
الـــدخـــول عــلــى الخط  األوروبـــــي ألجـــل 
إسبانيا،  اقترفته  دبلوماسي  بسبب خطأ 
جبهة  زعيم  استقطاب  إلى  عمدت  عندما 
البوليساريو، وهو موضوع شبهة بسبب 
أطفاال  وتجنيده  إرهابية  ملجازر  ارتكابه 
واإللقاء  السالح  حمل  أجل  من  قاصرين 

بهم في عمليات القتال.
من  كــان  التي  الجرائم  هــذه  كل  ورغــم 
املفروض على حكومة مدريد أن تقف إلى 
جانب العدالة املستقلة، التخاذ اإلجراءات 
اإلنسانية  ضــد  سفاح  حــق  فــي  الــالزمــة 
ــإن حكومة  ــال إبــراهــيــم غــالــي، ف واألطــف

مدريد االشتراكية، قامت بالترخيص عبر 
بتنفيذ  للقيام  املحتلة،  بسبتة  مندوبيتها 
هذا املشروع االستيطاني، وذلك لبناء 90 
وهو  كوملنار«،  »لوما  بحي  سكنية  إقامة 
»باب  الحدودي  املعبر  على  املطل  الحي 
سبتة«، وذلك من أجل سياسة توفير سكن 
لعدة  معاناتهم  بعد  املدينة  لسكان  الئق 

سنوات مع أزمة السكن.
ظــروف  مــن  املدينة  تشهده  مــا  ورغــم 

أثر  مما  وسياحيا،  اقتصاديا  متأزمة  جد 
عليها وعلى سكانها منذ بداية أزمة إغالق 
عملية  وجــه  في  املاضي  العام  الــحــدود 
مدريد  سياسة  أن  إال  البضائع،  تهريب 
عدة  بناء  عبر  املدينة،  تعبئة  نحو  تتجه 
وحدات سكنية، من أجل استقطاب املزيد 
هذا  ويشمل  املدينة،  إلعمار  اإلسبان  من 
املشروع أيضا بناء 91 غرفة تخزين و104 

مواقف للسيارات و9 مواقع تجارية.

التحقيق مع عناصر الجيش 
اإلسباني بتهمة االعتداء 

المهاجرين على 
انتشرت  التي  الفضيحة  بعد 
خصوصا  واســــع،  ــطــاق  ن عــلــى 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
والتي فضحتها هواتف املواطنني 
عناصر  العــتــداءات  وثقوا  الذين 
مهاجرين  على  اإلسباني  الجيش 
مشهد  فــي  املحتلة،  سبتة  نحو 
أقل ما يقال عنه أنه غير إنساني، 
اتفاقية حماية حقوق  كما يضرب 
عليها  ــت  صــادق الــتــي  اإلنــســان 

إسبانيا بعرض الحائط.
نشرها،  تم  التي  الصور  هــذه 
أثـــارت اســتــنــكــارات عــارمــة من 
األمر  الدولي،  العام  الــرأي  طرف 
غير  املنظمات  ببعض  دفع  الــذي 
 Fundación وهي  الحكومية،  
 Coordinadora deو  Raíces
معززة  لتقديم شكايات   ،Barrios
بصور بواسطة فريق من املحامني 
الهجرة،  مجال  في  املتخصصني 
ضد جنود إسبان قاموا باالعتداء 
على املهاجرين، خصوصا األطفال 
بالعبور  قاموا  الذين  القاصرين 
يوم  صــبــاح  سباحة  سبتة  ــى  إل
اإلثنني 17 ماي من السنة الجارية، 
لدى  العام  باملدعي  دفع  األمر  هذا 
في  تحقيق  بفتح  سبتة،  محكمة 
العديد  هوية  وتحديد  املوضوع 
تدخلوا  الــذيــن  العسكريني  مــن 
الحدودي  »تراخال«  شاطئ  على 

لالستجواب.
ــوع« مــن  ــ ــ ــب ــ ــ ــمـــت »األس ــلـ وعـ
املدعي  أن  الخاصة،  مصادرها 
مع  املرفقة  الــصــور  ــال  أح الــعــام 
»رويـــتـــرز«،  ملختبر  الــشــكــايــات 

ــدم  ــن صــحــتــهــا وعـ لــلــتــحــقــق مـ
هذا  في  عليها  لالستناد  فبركتها 

التحقيق.
وقد أوضحت مصادر من مكتب 
األول  الهدف  أن  األحــداث،  نيابة 
عمليات  كانت  إذا  ما  التحقق  هو 
تمت  قد  هاته،  القاصرين  إعــادة 
نفسها،  الــحــدود  عــلــى  بالفعل 
تماما،  القانون  يحظره  أمر  وهو 
ــم أضـــافـــوا، بــأنــه ســيــكــون من  ث
كان  إذا  مــا  التحقق  ــضــروري  ال
الذين  الشرطة  ضباط  أو  الجنود 
قاموا  قد  الطريقة،  بهذه  تدخلوا 
بذلك بناء على أوامر أو تصرفوا 
ــقــاء أنــفــســهــم فـــي حــالــة  مـــن تــل

االرتباك األولية.
ما  أن  األحـــداث،  نيابة  ــدرك  وت
حدث في سبتة ومليلية املحتلتني، 
كان »وضعا استثنائيا تماما«، بل 
إنه كان وضعا »فوضويا«، ويجب 
إذا كان الجنود  التحقق ما  أيضا 
تمكنوا  الذين  الشرطة  ضباط  أو 
هاته،  اإلعــادة  عمليات  تنفيذ  من 
فيه  »تم  سياق  في  ذلك  فعلوا  قد 

الخلط بني كبار السن والقصر«.
نشرتها  التي  املعلومات  وحسب 
 ،»Cadena SER« القناة اإلذاعية
لويس  خوسيه  العام،  املدعي  فإن 
العامة  القيادة  من  طلب  بويرتا، 
تقديم  املــحــتــلــة،  بسبتة  للجيش 
التي  البروتوكوالت  شروحات حول 
الجيش  تلقى  وهل  اتباعها،  يجب 
أوامر  اإلجراء،  الذي تدخل في هذا 

لهذا الغرض؟

إطالق مشروع استيطان في سبتة بالتزامن مع األزمة 

هيئات حقوقية 
وحزبية تنتفض 

في وجه الحكومة 
اإلسبانية 

ــت عـــــــدة أحـــــــزاب  ــ ــرجـ ــ خـ
وحقوقيني  سابقني  وسياسيني 
ــلــني مــهــتــمــني بــالــشــأن  ومــحــل
الدولي بإسبانيا، خالل األسبوع 
ونظموا  بتصريحات  املــاضــي، 
تحمل  بــعــضــهــا  ــرات،  ــاهـ ــظـ تـ
تعرفها  التي  ــة  األزم مسؤولية 
مطالبني  الــجــارتــان،  اململكتان 
بإعادة  سانشيز،  بيدرو  حكومة 
النظر في سياستها الدبلوماسية 
تجاه املغرب الذي يعتبر الشريك 

األساسي والصديق املتعاون.
وأمنيون  وعسكريون  خبراء 
بدورهم،  خرجوا  متقاعدون، 
ــة في  ــدي ــدي ــن بــتــصــريــحــات ت
اإلسبانية، ضد  اإلعالم  وسائل 
الحالية،  اإلسبانية  الحكومة 
حكومة  أســوء  أنها  معتبرين 
اإلسباني،  التاريخ  فــي  مــرت 
ــع في  ــذريـ بــســبــب فــشــلــهــا الـ
ــة الــتــي  ــ ــواء هـــذه األزمـ ــتـ احـ
الصديقان،  البلدان  بها  يمر 
استقالتها،  بتقديم  وطالبوها 
ــر الـــذي  ــوت ــت إلخـــمـــاد هـــذا ال
ــون  ــن ــواط ــه امل ســيــتــضــرر مــن
كــبــيــر كما  بــشــكــل  ــان  ــبـ اإلسـ
األمني  املجالني  على  سيؤثر 
في  ومستنكرين  واالقتصادي، 
صبت  التي  التصريحات  نفس 
في موضوع موحد، وهو إعادة 
أقرب  في  مجاريها  إلى  األمــور 
ــاط ومــدريــد،  ــرب اآلجـــال بــني ال
ــامــت بــه هــذه  ــذي ق ــ الــعــمــل ال
زعيم  استقبال  مــن  الحكومة 
السبب  كان  والذي  االنفصاليني 
ــي نـــشـــوب هــذه  ــســي فـ ــي ــرئ ال
وحليفها  إسبانيا  بني  األزمــة 
له  كــان  والــذي  االستراتيجي، 
دور فعال، وخصوصا في املجال 
األمني الذي كان يهدد إسبانيا، 
ــومــات  حـــيـــث زودهـــــــا بــمــعــل
قادتها  استباقية  استخباراتية 
إرهابية  خاليا  عدة  تفكيك  إلى 

موالية لتنظيم »داعش«.

ــدة ســبــتــة  ــمـ اجـــتـــمـــع عـ
املاضي،  األسبوع  املحتلة، 
ــات  ــانـ ــديـ ــي الـ ــل ــث ــم ــع م ــ م
وذلــك  باملدينة،  املــتــواجــدة 
ــيــة املــواجــهــة  ــف عــلــى خــل
لها  تعرض  التي  الشرسة 
اإلسالم واملسلمون من طرف 
املتطرف  اليميني  الــحــزب 
العام  أمينه  عبر  »فوكس«، 

األسبوع  باملدينة  حل  الذي 
املاضي.

عن  املــســؤول  تصريحات 
آالف  حركت  املذكور،  الحزب 
املجنسني  ــواء  سـ املسلمني 
ــم، لــالنــتــفــاضــة في  ــره ــي وغ
وقفة  عبر  الحزب  هــذا  وجــه 
بالنجاح،  كللت  احتجاجية 
من  العديد  تحركت  وبسببها 

األحزاب باملدينة إلى جانبهم 
ــرى،  ــ ــي الـــديـــانـــات األخ ــاق ب
ــتــضــامــن مـــع املــســلــمــني  ــل ل
ــار الــتــصــريــحــات  ــك ــن واســت
»فــوكــس«،  لــحــزب  العدائية 
الالفتات  بعض  نشر  تم  كما 
نقشت عليها رموز الديانات.

خــوان  سبتة  عــمــدة  وأكـــد 
االجتماع:  هذا  فيفاس، خالل 
عن  للدفاع  الــوحــدة  ))نــريــد 
ــدون  تــعــايــش ســبــتــة، ألنـــه ب
لها  لــيــس  ــعــايــش، ســبــتــة  ت
بأعمال  ندد  كما  مستقبل((، 
املدينة  شهدتها  التي  العنف 
ــجــوم عــلــى املــقــدســات  ــه وال

الدينية.
املتحدث،  نفس  طالب  كما 
وعدم  سبتة  بساكنة  بالرفق 
عنصرية  حملة  في  إقحامها 
النار  وإشعال  الديانات،  ضد 
وتركها  املدينة  ساكنة  بــني 
تعيش على وقع أعمال العنف 

والعنصرية.

محاولة تطويق األزمة الدينية في سبتة

أوضاع مزرية يعيشها المهاجرون القاصرون في مركز اإليواء
إسبانيا  بني  املوقعة  االتفاقية  بسبب 
تتعلق  ــتــي  وال ــي،  ــ األوروبـ واالتــحــاد 
إلى  القاصرين  املهاجرين  إعــادة  بعدم 
بالبلدان  إدماجهم  إعادة  بل  أوطانهم، 
املتواجدين بها، وهذا األمر ألزم حكومة 
ورعاية  باحتضان  املحتلة  سبتة  مدينة 
باملدينة، رغم  800 طفل قاصر  أكثر من 
أنها تعاني أزمة حادة تتعلق خصوصا 
باملوارد الغذائية وغياب املالجئ الكافية 
إليواء هذا الكم الهائل من األطفال الذين 
األسابيع  خالل  سباحة  للمدينة  دخلوا 

األخيرة.
ولقد اجتمع عمدة مدينة سبتة خوان 
املسؤول  مع  املاضي،  األسبوع  فيفاس، 
»سامو«  األحمر  الصليب  منظمة  عن 
بنفس املدينة، وأيضا مع ممثل مؤسسة 
ــال، وذلــك  »وايـــت كـــروز« إلنــقــاذ األطــف
اإلجــراءات  واتخاذ  التنسيق  أجل  من 
الناشئة  ــحــدود  ال أزمـــة  مــواجــهــة  فــي 
هذا  ركــز  بحيث  ومــدريــد،  الــربــاط  بني 

لحوالي  حلول  إيجاد  على  االجتماع 
من  وذلــك   ،800 أصل  من  قاصرا   250
أجل إيوائهم وتقديم املساعدة والرعاية 

»سانتا  ملعب  تخصيص  تم  حيث  لهم، 
باألسرة،  وتجهيزه  للرياضة،  إميليا« 
الخاصة  الــصــورة  فــي  ظاهر  هــو  كما 

بـــ»األســبــوع«، ورغــم ذلــك، فــإن حكومة 
مواردها  في  بعجز  تقر  املحتلة  سبتة 
ألكثر  الالزمة  الرعاية  لتقديم  املحدودة 
إليها  ــدمــوا  ق قــاصــر  الجـــئ   800 مــن 
والتي  جماعية  زحــف  موجة  آخــر  في 
اكتفت  حيث  مؤخرا،  املدينة  شهدتها 
ظل  فيما  طفال   250 بإيواء  الحكومة 
العديد متشردين في الشوارع يعيشون 
املغاربة  لهم  يقدمها  مساعدات  على 

القاطنون هناك.
الحكومة  سبتة  حــكــومــة  وتــنــاشــد 
نقل  فــي  املساعدة  أجــل  مــن  املــركــزيــة، 
هؤالء القاصرين إلى إسبانيا وتوزيعهم 
التخفيف من  يتم  املدن حتى  باقي  على 
الضغط على سبتة، غير أن هذا األمر لم 

يحسم فيه بعد.
املعيشة  ظروف  قساوة  فإن  وهكذا.. 
واملستقبل الغامض، يبقي مصير هؤالء 
قرر  بعضهم  وأن  مــجــهــوال،  ــال  األطــف

العودة إلى دفء أسرته باملغرب.

إعداد: زهير البوحاطي
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إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

ــة مــن  ــاربــ ــغــ شـــن شــــبــــاب مــ
ــانــــي مبـــديـــنـــة ســبــتــة  ــبــ أصــــــل إســ
احملــتــلــة، هــجــومــا عــلــى الــشــبــاب 
والــقــاصــريــن املــهــاجــريــن الــذيــن 
حاولوا الدخول لسبتة يف األيام 
الــقــلــيــلــة املــاضــيــة، حــيــث تــعــرض 
بعضهم لطلقات نارية وللسرقة، 
والــــبــــعــــض اآلخــــــــر العــــــتــــــداءات 
وصـــفـــت بــاخلــطــيــرة نــقــلــوا على 
إثرها للمستشفى من أجل تلقي 
بعض  فتحت  باملقابل،  الــعــاج.. 
إليواء  منازلها  السبتاوية  األسر 
وتقدمي  املــهــاجــريــن،  مــن  العديد 

املساعدات لهم.

ــن  ــري ــشــه مــــا يــــقــــارب ال
ومـــراقـــبـــة ارتــــــداء الــكــمــامــات 
من  العديد  كــان  حيث  مخففة، 
املغاربة يتجولون بدونها ودون أي 
إحراج، كما لم يسجل أي فرض 
ضبطية  محاضر  وإجناز  غرامة 
املصالح  بعض  عدا  ما  بشأنها، 
الوافدين  تلزم  التي  واملؤسسات 
من  العديد  يف  بارتدائها  عليها 

املدن الشمالية.
إال أنه خالل األسبوع املاضي، 
فــوجــئ الــعــديــد مــن املــواطــنــن 
أمنية  بحمالت  الشمال،  بجهة 
ــاص  ــخـ ــط األشـ ــبـ مـــوســـعـــة وضـ
الذين ال يرتدون الكمامة وإجناز 
تأدية  أو  املــوضــوع  يف  محاضر 
غــرامــة قــدرهــا 300 درهـــم، يف 
الكمامات،  إلزامية  عودة إلجراء 
عالمات  من  العديد  يطرح  مما 
االستفهام بعدما تنفس املواطنون 

الصعداء بالتخلي عنها.

رش مبيدات الحشرات في الوديان عوض تنظيفها يغضب التطوانيـين
البعوض  انتشار  فصل  بداية  مع 
خصوصا،  وتــطــوان  الشمال  بمدن 
من  وخوفا  وخطير،  كبير  وبشكل 
ظاهرة  بسبب  الساكنة  انــتــفــاض 
خصوصا  »الـــنـــامـــوس«  ــشــار  ــت ان
بمجاري املياه والوديان وبرك املياه 
الرئيسي  السبب  هي  التي  الراكدة 
فــي انــتــشــار الــبــعــوض الـــذي صار 
منازلهم،  ــل  داخ املواطنني  يــزاحــم 
الذين  املواطنني،  من  العديد  حسب 
انتشار  ذرعا من  أنهم ضاقوا  أكدوا 
ــبــعــوض والــحــشــرات الــضــارة،  ال
وصار يؤرقهم ويحرمهم من نومهم، 
القضاء  عملية  أن  إلــى  مشيرين 
عليها لم تتم بعد، مما جعل أعدادها 

تتزايد، خصوصا بضفاف الوديان.
البعوض  انــتــشــار  أصــبــح  وقـــد 
بأعداد كبيرة، مصدر إزعاج ومعاناة 
الصغار  األطفال  وخاصة  للجميع، 
الــحــرارة وحلول  ارتــفــاع درجــة  مع 

املساء.
ــد مــن الــســكــان،  ــعــدي وحــســب ال
نقص  إلى  يرجع  االنتشار  هذا  فإن 

املياه  مــجــاري  نظافة  فــي  ــح  واضـ
النفايات  تتكاثر  حيث  ــان،  ــودي وال
بها، وبالتالي تشكل مصدر انجذاب 
بشكل  وانتشارها  الحشرات  لهذه 

كبير أيضا.
وقامت الجماعة الترابية لتطوان، 
األســبــوع املــاضــي، بــإرســال بعض 
املــبــيــدات  ــل رش  مـــن أجـ ــعــمــال  ال
ــان  ــوديـ ــعــض الـ ــي ب ــة فـ ــحــشــري ال
بالنفايات  املمتلئة  املياه  ومجاري 
خالل  الــصــورة،  في  ظاهر  هو  كما 
البيئة  على  للحفاظ  سطرته  برنامج 
والصحة العامة في انتقاض واضح 
عليها  والــحــفــاظ  البيئة  ــشــروط  ل
باألماكن  النفايات  انتشار  بسبب 
التي يتم رشها بهذه املبيدات عوض 
العديد  حسب  وتهييئها،  تنظيفها 
من املواطنني الذين انتقدوا الطريقة 
العشوائية التي تشتغل بها الجماعة 

وقسم حفظ الصحة بتطوان.
املختصني،  مــن  العديد  وحــســب 
طريقة  أحسن  أن  على  أكــدوا  الذين 
للقضاء على البعوض تبدأ بالقضاء 

على البيض في بؤر تكاثر الحشرات، 
وذلك من خالل وضع األدوية واملواد 
ــة، وأمــاكــن  ــ الــكــيــمــاويــة فــي األوديـ
الصرف  ملــيــاه  النهائية  املــصــبــات 
الصحي، وذلك من أجل التخلص من 
هذه الحشرات املقلقة والتي أصبحت 

معاناة  مــن  عمق  حقيقيا  هاجسا 
من  العديد  طالب  حيث  الشماليني، 
بالتدخل  املعنية،  الجهات  املواطنني 
العاجل من أجل تنظيف وتهيئة هذه 
اتخاذ  قبل  املياه  ومجاري  الوديان 
األدويــة. ورش  الوقائية   اإلجــراءات 

الشواطئ  فتح  طنجة،  بجهة  السلطات  قررت 
فــي وجــه املــواطــنــني بــشــروط وقــيــود مــحــددة، 
أصيلة،  عامل  طنجة  جهة  ــي  وال أصــدر  حيث 
املوسم  بداية  عن  خالله  من  يعلن  عامليا  قرارا 
من  ابتداًء  طنجة  في  الشواطئ  وفتح  الصيفي 
من   ،2021 شتنبر   15 بيوم  وانتهاء  يونيو   1
هذا  يحدد  كما  واالســتــجــمــام،  السباحة  أجــل 
فيها  بالسباحة  املسموح  الــشــواطــئ  الــقــرار 
على  تتوفر  والتي  الحراسة،  تحت  هي  والتي 
وسالمة  أمن  لضمان  وذلك  الضرورية،  الشروط 
نفس  حسب  املمنوعة،  والشواطئ  املصطافني، 

القرار.

شاطئ  طنجة،  شاطئ  من:  بكل  األمر  ويتعلق 
ملــريــســات، شــاطــئ جبيال،  مــاالبــاطــا، شــاطــئ 
شاطئ بالقاسم، شاطئ أشقار )عروس البحر(، 
يتعلق  وفيما  مرقالة،  وشاطئ  الشمس،  شاطئ 
أنه  الــقــرار،  نفس  ذكــر  فقد  أصيلة،  بشواطئ 
شاطئ  وهو  واحد  شاطئ  في  بالسباحة  يسمح 
بالسباحة  اكزنانية  لساكنة  ليسمح  أصيلة، 
الغابة  وشاطئ  قاسم،  سيدي  شاطئ  من  بكل 

الدبلوماسية، وشاطئ هوارة.
كذلك في شواطئ  بالسباحة  الوالية  وسمحت 
وشاطئ  تاهدارت،  شاطئ  منها  بريش،  اقواس 
بمنح  الــقــرار  ليختم  األزرق،  وشاطئ  بريش، 

الرميالت  شاطئ  الشمالي،  الساحل  ساكنة 
وشاطئ سيدي مغيث.

وتطوان  العرائش  بشواطئ  يتعلق  وفيما 
تخضع  ال  فإنها  ومارتيل،  الفنيدق  ـ  واملضيق 
على  مفتوحة  فهي  الــحــراســة،  أو  للمراقبة 
إجراءات  أي  دون  العموم  وجه  في  مصراعيها 
من  بالعديد  دفع  ما  وهذا  الوقاية،  أو  للسالمة 
التي  املعايير  حول  للتساؤل  بطنجة،  املواطنني 
اعتمدتها والية طنجة لتخصيص أوقات محددة 
البعض  ومنع  الشواطئ  بعض  من  لالستفادة 
منها في الوقت الذي ال تخضع فيه شواطئ باقي 

املدن الشمالية ألية قيود أو شروط. 

افتتاح بعض الشواطئ في طنجة بشروط محددة

سوق السبت أوالد النمة

غط الكبير
 

  

النمة  أوالد  السبت  سوق  ساكنة  تعيش 
إقليم الفقيه بن صالح، طيلة هذه األيام تحت 
حرائق  جــراء  املتطايرة  األدخنة  من  غيوم 
روائح  عنها  تنتج  باملدينة،  النفايات  مطرح 
أمراضا  بذلك  مسببة  األنــوف،  تزكم  كريهة 
خطيرة كالربو وضيق التنفس والحساسية.
سوق  ساكنة  تعيشها  ال  املعاناة  هذه  إن 
لتشمل  املدينة  تتعدى  بــل  فــقــط،  السبت 
الترابية  كالجماعة  املــجــاورة،  الجماعات 
بن  عيسى  سيدي  جماعة  بورحمون،  أوالد 
علي، والجماعة الترابية أوالد ازمام، معاناة 
الجهات  من  مبادرة  أي  غياب  في  مستمرة 
املحلية  السلطات  تــدخــل  اللهم  املعنية، 
عامل  رأسهم  وعلى  املدنية  الوقاية  ورجال 
النيران،  هذه  إلخماد  يتدخل  الذي  اإلقليم، 
بتوفير مجموعة من اآلليات ومضخات املاء. 
تعيشها  التي  املــعــانــاة  هــذه  كــل  وأمـــام 
لقطاع  الشركة  تدبير  سوء  جــراء  الساكنة 
من  لها  املقدمة  األموال  من  بالرغم  النظافة، 
طرف املجلس الجماعي لسوق السبت أوالد 
النمة والتي تبلغ قيمتها املالية حوالي 934 
سبع  امتداد  وعلى  سنويا،  سنتيم  مليون 
رقم  الشركة  مع  املبرم  للعقد  طبقا  سنوات 

 2014/  06/15 تاريخ  من  يبتدئ   2014/01

إلى حدود 15/ 06/ 2021، بالنسبة للساكنة، 
جميع  على  عجاف  سنوات  سبع  فتعتبرها 
الروائح  مستوى  على  ســواء  املستويات، 
الكريهة املنبعثة من مطرح النفايات، أو على 
النفايات  بجمع  املتعلقة  الخدمات  مستوى 
الــيــدوي  الكنس  عمليات  وكـــذا  املــنــزلــيــة، 
ــطــرق والـــشـــوارع واألمــاكــن  لــأرصــفــة وال
املتعلقة  الخدمات  جودة  وغياب  العمومية، 
الحاويات  وغياب  املنزلية،  النفايات  بجمع 

الجماعة،  تراب  جميع  يغطي  الذي  بالشكل 
والتي تصدر  الحاويات  غياب غسل  وأيضا 
مما يشكل مصدر  كريهة،  روائح  كذلك  عنها 
تكوين  إعــادة  في  ويساهم  ملواقعها  تلوث 
التدهور  وبالتالي،  السوداء،  النقط  وتكاثر 
متهالكة  حاويات  نقول  بالجماعة،  البيئي 
مما  األزبال،  منها عصارة  تتسرب  ومثقوبة 
وازديــاد  املجال  جمالية  تدهور  في  يساهم 
نسبة التلوث، زد على ذلك النقص الكبير في 
جوانبها،  وتنظيف  الحاويات  غسل  عملية 
املكلفة،  الشركة  بها  قامت  وإن  العملية  هذه 

الوتيرة  تحترم  وال  فعال  بشكل  تتم  ال  فهي 
أن  كما  التحمالت،  دفتر  في  عليها  املتفق 
الغسل يتم بدون استعمال املواد التنظيفية 

املنصوص عليها في العقد. 
بتقرير  تــوجــت  الـــتـــجـــاوزات  ــذه  هـ كــل 
 2019 بتاريخ  للحسابات  الجهوي  للمجلس 
تدبير  لها  املفوض  الشركة  إثرها  على  أدت 
ناهزت  مالية  غرامة  باملدينة،  النظافة  قطاع 

100 مليون سنتيم.

وعليه، فإن الرأي املحلي ومختلف فعاليات 
ويقظة  ترقب  حالة  في  هم  املدني،  املجتمع 
خصوصا مع انتهاء العقد املبرم مع الشركة 
صفقة  وإجـــراء   ،2021 يونيو  شهر  خــالل 
الجديدة  النظافة  لقطاع  املفوض  التدبير 
 ،2021/06  /08 بتاريخ  ستجري  والــتــي 
صفقة  لها  ستؤول  التي  الشركة  يطالبون 
التدبير املفوض، بالحرص على الحفاظ على 
يفوق  لساكنة  وسليما  نقيا  العام  الفضاء 

عددها 64 ألف نسمة.. 
العجاف  السنوات  ستستمر  ترى  يا  فهل 
بل  التغيير،  رفــضــت  الــتــي  املــديــنــة  بــهــذه 
أم  املستويات،  جميع  على  تغييرها  رفضوا 
قطاع  لتدبير  الطائلة  األموال  استنزاف  أن 
خدمات  أمــام  السائد  هــو  يبقى  النظافة 
متدنية لهذه الشركات؟ وهل سيتم القطع مع 
الحرائق الناجمة عن مطرح النفايات، أم أنه 
سيتم ضخ دماء جديدة تنعش األمل في بيئة 

نقية وسليمة ؟ 

صورة لحرق نفايات مطرح سوق السبت أوالد النمة
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كواليس جهوية

أصبح اخلروج من املنزل ليال بحي 
عليها  يــقــدم  ال  بأكادير مغامرة  الــســالم 
عــلــيــهــم  ــمـــت  ــتـ حـ مـــــن  أو  األشـــــــــــداء  إال 
ــروف ذلـــــك، وخـــاصـــة بــزنــقــة 390،  ــظــ الــ
أبطالها  حكايات  السكان  يسجل  حيث 
باألسلحة  ومدججون  املخدرات  مدمنو 
اجلهاز  دخــول  عــدم  مستغلني  البيضاء، 
ــدروب لـــيـــال، تــاركــا  ــ ــ ــذه الـ ــى هــ ــي إلــ ــنـ األمـ
احلـــريـــة الـــتـــامـــة لــلــمــجــرمــني ومــدمــنــي 
املــخــدرات يــجــوبــون املــكــان طــوال وعرضا 
ما  وغــالــبــا  للساكنة،  ضــوضــاء  محدثني 
تــتــم مـــشـــاجـــرات بــســبــب أو بــــدون ســبــب، 
لذلك، فقد حان الوقت لتعزيز األمن يف 
ليترأس  شجاع،  قائد  وتنصيب  املنطقة 
حــمــالتــهــم ضــد اإلجــــرام الـــذي استأسد 

باحلي املذكور. 

نــجــت جــهــة ســـوس مــاســة مــؤخــرا، 
ــك بــعــد إبــطــال  ــ ــة، وذل ــب مـــن مـــجـــزرة رهــي
مصادر  حسب  خطيرة،  إرهابية  مخططات 
باشرتها  التي  األبــحــاث  أن  قالت  محلية، 
انتمائهما  يف  املشتبه  مع  »البسيج«  عناصر 
مخططات  كشف  عن  أسفرت  لـــ»داعــش«، 
وضع  بني  تنوعت  إرهابية،  وسيناريوهات 
واالغــتــيــال  الــســيــارات،  مبقابض  الــســمــوم 
وإضـــرام  وســيــوف،  بسواطير  باالستعانة 
استعمال  وكــذا  فالحية،  ضيعات  يف  النار 
وعناصر  الــســيــاح  واســتــهــداف  متفجرات 
وسرقة  سياسيني  ــادة  وقـ واجلــيــش  األمـــن 
ن(  )أ.  املوقوفان  وحــدد  النارية،  األسلحة 
و)ي. ب(، اللذان ألقي عليهما القبض، يوم 
أوالد  ملول وجماعة  بأيت  املاضي،  الثالثاء 
جغرافية  رقعة  تارودانت،  ضواحي  برحيل 
اإلجرامية،  عملياتهما  مجمل  لتنفيذ  أولية 
بجهة سوس ماسة، وخاصة أكادير، مركزها 

االقتصادي والسياحي.

هذه  تقضاو«..  مابغيتوش  »واش 

هــي الــعــبــارة الــتــي يــواجــه بها الــوافــدون 
ضد  للتلقيح  بــإنــزكــان  الشباب  دار  ملقر 
فـــيـــروس »كــــورونــــا«، وهــــي عـــبـــارة صـــدرت 
عـــن أحـــدهـــم هـــنـــاك وهــــو يــنــفــث دخـــان 
ســيــجــارتــه يف وجــوهــهــم غــيــر مــبــال مبا 
يسببه لهم من ضــرر، متحديا يف نفس 
والتدابير  واإلجـــراءات  القوانني  الوقت 

الصحية.

احملكمة  ومرتفقو  احملــامــون  صفق 
باحملكمة،  للمسؤول  بــإنــزكــان،  االبتدائية 
زيارات  تنظيم  على  تعيينه  منذ  دأب  الذي 
أداء  سير  ملراقبة  املكاتب،  لبعض  مفاجئة 
املــوظــفــني، وخــصــوصــا مــن يقضي أوقــات 
يقومون  كعمل  املكاتب  بني  التنقل  يف  عمله 
به)..(، واملتغيبني منهم خاصة أولئك الذين 
نهاية  بعطلة  ليجمعوه  اجلمعة  يوم  يتغيبون 
أن  على  قوية  إشــارة  هذه  وكانت  األسبوع، 
الرجل فعال عاقد العزم على القيام بواجبه 
الــقــوانــني  وتطبيق  ــرام  احــت عــلــى  والــســهــر 

اإلدارية)..(.

ــعــــروف بــدجــلــه  ــال مــ ــ يــتــواجــد دجــ
ــان وقـــد  ــزكــ ــام يف إنــ ــعــ لــــدى اخلـــــاص والــ
ســبــق لــــ»األســـبـــوع« أن تــطــرقــت إلــيــه يف 
ــــق، حـــيـــث تـــقـــصـــده الـــعـــديـــد  ــابـ ــ عــــــدد سـ
مــن الــنــســاء والــعــوانــس، الــلــواتــي يؤمن 
ــدة ذهـــبـــت  ــيــ ــــن ســ بـــخـــزعـــبـــالتـــه، وكــــــم مـ
ضــحــيــة هــــذا املـــشـــعـــوذ الـــــذي ال يــعــرف 
فالسلطات  إذن،  »التشهد«..  تالوة  حتى 
احمللية مطالبة بالتحرك   حملاربة هذه 
الظاهرة، خصوصا بعد أن بدأت تنتشر 

يف أماكن أخرى باملدينة.    

العدد: 1563 من 03 إلى 09 يونيو 2021

داء
أص

ســـوسية

مراكش

تصدع »البام« بجهة مراكش وبداية الصراع بين نرجس والباكوري

أسواق كلفت الماليـين وتحولت القنيطرة 
 إلى أماكن مهجورة

األسبوع
   

تعيش ساكنة منطقة إمسوان بمدينة أكادير، 
خوفا كبيرا بسبب نشاط عصابة متخصصة في 
بعمليات  تقوم  والفيالت،  املنازل  على  السطو 
سرقة متكررة، الشيء الذي قض مضجع السكان. 
هــذه  ــراد  ــ أف فـــإن  مطلعة،  مــصــادر  وحــســب 
الناس،  مساكن  باقتحام  يقومون  العصابة 
إلكترونية  ــزة  أجــه مــن  املــحــتــويــات  ــة  وســرق
غياب  يستغلون  حيث  ــاث،  ــ وأث وتــجــهــيــزات 
السطو  بعملية  للقيام  بيوتهم،  عــن  السكان 

وسرقة املحتويات الثمينة.
العصابة  أفــراد  أن  املصادر،  نفس  وتضيف 
أو  خــاصــة،  بطرق  األبـــواب  بتكسير  يقومون 
الدخول من النوافذ، حيث ارتفعت حاالت السرقة 
املتضررين  ــع  دف مما  ــرة،  األخــي الفترة  خــالل 
للتوجه إلى مصالح الدرك امللكي لوضع شكايات 

في املوضوع في انتظار توقيف الجناة.
املختصة  املصالح  بتدخل  السكان  ويطالب 
السرقة،  املتورطني في عمليات  من أجل توقيف 
ووضع حد لنشاط هذه العصابة اإلجرامية التي 
عدد  ارتفاع  بسبب  جحيم،  إلى  حياتهم  حولت 

املنازل التي تعرضت للسرقة والسطو.
الدرك  رجال  قلة  من  إمسوان  منطقة  وتعاني 
وتغطية جميع  تأمني  معه  يصعب  الذي  الشيء 
تطالب  حيث  تامري،  لجماعة  الترابي  النفوذ 
الساكنة بتعزيز املوارد البشرية، حتى تستطيع 

القيام بتأمني املنطقة الواسعة.

عصابة متخصصة في سرقة 
المنازل والفيالت تخلق 

األسبوعالرعب في المواطنين
   

بالقنيطرة  املهيكل  غير  القطاع  يعيش 
أزمة كبيرة، بسبب سوء التسيير والتدبير 
وصرف املال العام في تشييد أسواق لجمع 
أن  غير  ــفــراشــة«،  و»ال املتجولني  الباعة 
العكس هو الحاصل، حيث أن مشاريع هذه 
األسواق فشلت ولم تحقق الهدف املتوخى 

منها لتنظيم التجار.
مغلقة  األســـواق  وهـــذه  ســنــوات  فمنذ 
وتتعرض للتخريب وال تلقى أي اهتمام من 
إذ  الجماعي،  املجلس  على  املسؤولني  قبل 
الزالت العديد من هذه األسواق في وضعية 
مزرية مثل سوق »عالل بن عبد هلل«، وسوق 
وسوق  الرياضي،  املركب  قــرب  »الــوفــاء« 
»الــشــاطــو«، سوق  ســوق  ــرامــي«،  ال »بير 
السبت وسوق »املجموعات« )الباطيمات(.
يعيش  القنيطرة  في  التجاري  فالقطاع 

جل  فشل  نتيجة  وعشوائية،  فوضى 
املــشــاريــع الــتــي كــانــت تــرمــي إلى 
املتجولني،  الباعة  وتنظيم  هيكلة 
من  واضحا  فشال  تسجل  والتي 
خالل الركود االقتصادي والتجاري 
ــزران،  أن بئر  محالت  تعرفه  الــذي 

التجارب  من  بالعديد  دفع  مما 
ــى جــانــب سوق  لــإغــالق، إل
أنجز  الـــذي  عــرفــة«  »أوالد 
من أجل جمع أزيد من 500 
تاجر وحرفي، إال أن غالبية 

املحالت الزالت مغلقة.
ــاع يـــبـــرز  ــ ــط ــ ــق ــ ــال ــ ف

مدينة  تعيشه  ــذي  الـ والــخــلــل  الــضــعــف 
األســواق  تنظيم  مستوى  على  القنيطرة 
أشرفت  التي  الجمعيات  أن  إذ  التجارية، 
املتجولني،  الباعة  وتنظيم  إحصاء  على 
انحرفت وتحولت إلى أداة سياسية لخدمة 
على  املحالت  وتــوزيــع  األشــخــاص  بعض 
بالتجارة،  لهم  عالقة  ال  الناس  من  الكثير 
والتجار  الحرفيني  مــن  العديد  وإقــصــاء 
املدينة  شوارع  في  يتجولون  الزالوا  الذي 

ملمارسة أنشطتهم.
فقد فشلت مقاربة األسواق بسبب األماكن 
دراســة  بــدون  جــاءت  والتي  املالئمة  غير 
املستفيدين  دفــع  الــذي  الشيء  تقييم،  أو 
املدينة،  شــوارع  واحــتــالل  البقاء  لرفض 
وخلق  السير  حركة  أمــام  الطرقات  وقطع 
السلطات  أعني  أمام  والفوضى  الضجيج 
املحلية واملنتخبة، مما يؤكد فشل املشاريع 
البلدي ألجل تسوية  املجلس  أنجزها  التي 
أن  حيث  املهيكل،  غير  الــقــطــاع  نشطاء 
األسواق التي صرفت عليها املاليني الزالت 

مغلقة ولم تقدم أي حلول لهذه اإلشكالية.
مقاربة  يتطلب  امللف  فهذا  لــذلــك، 
املغلقة  املحالت  سحب  عبر  جديدة، 
من األشخاص الذين ال يستغلونها، 
ومنحها ملن يستحق، وفتح لوائح 
ــادة  ــ وإع للمستفيدين  جـــديـــدة 
النموذجية  األســواق  تنظيم 
والنهوض بها، وتوفير 
الضرورية  املــرافــق 
واإلمــــكــــانــــيــــات، 
هذه  تصبح  حتى 
األســــــــواق فــعــال 

نموذجية.

 األسبوع
   

أسفي  ــراكــش  م جــهــة  تــعــرف 
منتخبي  صــفــوف  فــي  تــصــدعــا 
بسبب  واملـــعـــاصـــرة  ــة  ــالـ األصـ
صراعات بني أقطاب الحزب على 
األمني  دخل  حيث  الجهة،  صعيد 
ورئيس  ــجــرار«،  ـــ»ال ل الجهوي 
صــراع  فــي  العني  رأس  جماعة 
قــرروا  حزبه،  من  منتخبني  مع 
البرملاني  نرجس،  حميد  مساندة 
الجهة  ملجلس  السابق  والرئيس 
اللطيف  عــبــد  ــع  م ــه  صــراع ــي  ف

وهبي األمني العام للحزب.
الباكوري  السالم  عبد  ودخــل 
املنتخبني  بعض  مع  صــراع  في 
التي  الجماعة  ملجلس  املنتمني 
ــرر قــطــع خــدمــات  ــ ــا، وق ــرأســه ي
كل  نــوابــه،  على  النقال  الهاتف 

من الطيب اخليفي النائب األول، 
النائب  البندقي  الكبير  وعــبــد 
ترتبط  الجماعة  أن  رغم  الرابع، 
الشركات  إحدى  مع  شراكة  بعقد 
بقطاع االتصاالت منذ سنة 2015.

وفوجئ العضوان بقرار رئيس 
الهاتف  خدمات  قطع  الجماعة 
في  دورهما  رغم  عنهما،  النقال 
بشهادة  املحلي،  الشأن  تدبير 
لجوء  أن  يــؤكــد  مما  الساكنة، 

للحزب  الجهوي  الــعــام  األمـــني 
إطار  في  يدخل  األساليب،  لهذه 
تصفية الحسابات، بعدما وصف 
بحميد  التحقوا  الذين  املنتخبني 
لفظهم  الذين  بالفاشلني  نرجس، 

الحزب.
املنتخبني  الباكوري  واعتبر 
وقرروا  حوله  من  انفضوا  الذين 
فقدوا  أنهم  بنرجس،  االلتحاق 
شفقة  عــن  ويبحثون  مقاعدهم 
اآلخرون  يتهمه  بينما  األحــزاب، 
على  الحزبي  بالقرار  باالنفراد 

صعيد الجهة.
مكونات  بني  الــصــراع  وخلق 
ــة واملــعــاصــرة في  حــزب األصــال
مشاكل  ــي،  أســف ــراكــش  م جــهــة 
الجماعات  مستوى  على  كثيرة 
الشيء  الحزب،  يترأسها  التي 
الــــذي يــنــذر بــحــصــول هــجــرة 
االنتخابات،  قــرب  مــع  جماعية 
وانضمام العديد من املستشارين 

ألحزاب أخرى.

نرجسالباكوري

أكادير

  انتحار غامض لنادل مقهىخريبكة

سعيد الهوداني
   

املقاومة  شــارع  قــرب  لبريك  حي  استفاق 
شاب  انتحار  خبر  وقع  على  خريبكة،  بمدينة 

في عقده الثالث متزوج وله ابن.
يعمل  الهالك  فإن  مقربة،  مصادر  وحسب 
ــادال بــمــقــهــى، يــعــانــي مــن حــني آلخــر مــن  ــ ن

اليوم  صباح  استيقظ  نفسية،  اضطرابات 
الذي وضع فيه حدا لحياته، وطلب من صديقه 
في  ووضــع  مريض،  ألنــه  عمله  في  تعويضه 
هاتفه  تاركا  بيته  من  وخرج  دراهم   10 جيبه 
دون أن يصطحب معه ولده كعادته رغم طلب 
متجها  أجرة،  سيارة  واستقل  لذلك،  الزوجة 
شجرة  تسلق  حــيــث  الــجــمــعــة،  ســوق  نــحــو 
عملية  على جدعها حبال، وأثناء  أثبت  طويلة 
االنتحار، انفلت الحبل وسقط الهالك من أعلى 
باصطدامها  جسمه  أعضاء  فتأثرت  الشجرة، 
بجدوع األشجار، مما يفسر وجود الجثة على 

األرض ووجود رضوض في أماكن متفرقة من 
جسمه.

وحسب شهادات أصدقاء له كانوا يجالسونه 
باملقهى، فإن الهالك كان إنسانا خلوقا وكتوما، 
وعالقته جيدة مع جميع مرتادي املقهى التي 
يجلس فيها مع ابنه الوحيد، بل إنه كان نادال 

في وقت سابق باملقهى ذاتها.
الشرطة  رجال  هرع  بالحادث،  علمهم  وفور 
ورجال الوقاية املدنية إلى مكان الحادث، وتم 
أجل  من  األموات  مستودع  الهالك  جثة  إيداع 

للتشريح. إخضاعها 

الرباح
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كواليس جهوية
القبض على عصابة 

من الدار البيضاء 
في سيدي بنور

األسبوع
 

  

 ألقت الفرقة الليلية للشرطة القضائية 
التابعة للمنطقة اإلقليمية بسيدي بنور، 
القبض صباح يوم السبت املاضي، على 
عصابة إجرامية خطيرة مكونة من أربعة 
البيضاء،  الـــدار  مــن  قــادمــن  أشــخــاص 
ومبحوث  القضائية  السوابق  ذوي  من 
عنهم من طرف الشرطة القضائية بالدار 

البيضاء بموجب مذكرات بحث وطنية.
هــؤالء  أن  محلية،  مــصــادر  وأفـــادت 
بنور،  بسيدي  املــوقــوفــن  األشــخــاص 
خطيرة  ــة  ــي إجــرام عــصــابــة  ــكــونــون  ي
وتتراوح  البيضاء،  الدار  بمدينة  تنشط 
24 و30 سنة، وهم من  أعمارهم ما بن 
أن  لهم  سبق  القضائية  السوابق  ذوي 
البيضاء،  بالدار  إجرامية  أعماال  نفذوا 
والضرب  واالغتصاب  السرقة  مجال  في 
األبيض،  السالح  باستعمال  والــجــرح 
ومبحوث عنهم من طرف عناصر الشرطة 
بمقتضى  البيضاء  بــالــدار  القضائية 
إلقاء  تــم  ــد  وق وطــنــيــة،  بحث  مــذكــرات 
بإخبارية  التوصل  بعد  عليهم  القبض 
املدينة  تفيد بوجود أشخاص غرباء عن 
بنور،  سيدي  وأزقــة  بشوارع  يتجولون 
باملدينة،  اإلجرامية  أعمالهم  تنفيذ  قبل 
وذلك بفعل يقظة املصالح األمنية الليلية 

املداومة.      
النظرية  للحراسة  إخضاعهم  تم  وقد 
النيابة  لتعليمات  تنفيذا  48 ساعة  ملدة 
بسيدي  االبتدائية  باملحكمة  العامة 
ــنــور، لــالســتــمــاع إلـــى أقــوالــهــم قبل  ب
بتهم  أنــظــار املــحــكــمــة  عــلــى  عــرضــهــم 
في  مختصة  إجرامية  عصابة  تكوين 
ــداء عــلــى املــواطــنــن  ــتـ الــســرقــة واالعـ
بالسالح األبيض، وتناول املخدرات، في 
حن ال زال البحث جاريا على الشخص 
مدينة  إلــى  استقدمهم  الــذي  الخامس 
سيدي بنور للقيام بأعمالهم اإلجرامية.

العدد: 1563 من 03 إلى 09 يونيو 2021

سيدي بنور

سطات

خرق التدابير الصحية يسائل دور عامل عمالة سطات

نور الدين هراوي
 

  

التجاري  املــرفــق  يعيشها  عــارمــة  فــوضــى 
والــذي  األيـــام،  هــذه  واالقــتــصــادي  والخدماتي 
تحول إلى منطقة معزولة وغير معنية بالقرارات 
التي  الوبائية  اإلقليمية  اللجنة  عن  الصادرة 

يترأسها إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات.
تخفيف  عــن  الــحــكــومــة  ــالن  إعـ ومــنــذ  فقبل 
إجراءات الحجر الصحي وتمديد توقيت اإلغالق 
الليلي والتجول إلى حدود الساعة الحادية عشر 
وما  الصحية  الطوارئ  حالة  استمرار  مع  ليال، 
مجموعة  ظلت  احترازية،  تدابير  من  تقتضيه 
بسطات،  االقتصادي  الطابع  ذات  املحالت  من 
به،  املسموح  القانوني  التوقيت  خارج  تشتغل 
منتصف  أحيانا  تتجاوز  متأخرة  ــات  أوق إلــى 
املحدد،  الزمن  تجاهل  أو  غفلة  في  وذلك  الليل، 
مع  التفاعل  أو  القانون  لتطبيق  يتدخل  من  وال 
القرارات الصادرة عن عمالة سطات، رغم مرور 
بجانب  ــطــوارئ  ال ــراءات  إجــ مراقبة  ــات  دوريـ

يطرح  مما  لهم،  وتجاهلها  الخروقات  أصحاب 
أكثر من عالمة استفهام حول ظاهرة التمييز في 
التجارية  املرافق  مختلف  بن  القانون  تطبيق 

باملدينة.
هذا، وينتظر أن تتخذ عمالة سطات في شخص 
صارمة  ــرارات  ق األول،  الترابية  السلطة  رجل 

التجار  من  للقانون  املخالفن  حق  في  ورادعــة 
إلى حد توجيه  أولى  وغيرهم، تصل في خطوة 
واإلغالق  البشع  االستغالل  من  واملنع  إنذارات 
النهائي  املؤقت، تتبعه خطوات أخرى كاإلغالق 
االقتصادية  األنشطة  ممارسة  رخص  وسحب 

املنصوص عليها في دفتر التحمالت.

فاس

األسبوع
 

  

ــم األمـــوال  ــرائ تــنــظــر غــرفــة ج
االستئناف  بمحكمة  االبتدائية 
بفاس، في قضية تتعلق باختالس 
وتبديد أموال عمومية، يتابع فيها 
عن  الحاج  أوطــاط  جماعة  رئيس 
رئيس  جانب  إلى  األحــرار،  حزب 
ــن الــعــدالــة  ــران ع ــك ــوف جــمــاعــة ب

والتنمية، ومنتخبن آخرين.
تأجيل  املحكمة  هيئة  وقـــررت 
أوطـــاط  جــمــاعــة  رئــيــس  متابعة 
وموظفن،  منتخبن  رفقة  الحاج 
في  الــحــالــي،  يونيو  أواخـــر  ــى  إل
للمناقشة  املــلــف  ــداد  إعـ انتظار 
تأجيل  تـــم  بــعــدمــا  ــداول،  ــ ــت ــ وال
املاضية،  الجلسة  خالل  املناقشة 
املتهمن  دفـــاع  مــن  بطلب  وذلـــك 
ألجل إعداد الدفوعات والتدخالت.

ومن املرتقب عقد جلسة محاكمة 
املنتمي  بوفكران  جماعة  رئيس 

منتخبن  وأربعة  لـ»البيجيدي« 
من  الثالث  األسبوع  في  آخرين، 
قررت  حيث  الجاري،  يونيو  شهر 
العامة متابعتهم في حالة  النيابة 
سراح مقابل كفاالت مالية متفاوتة 
قاضي  عند  البحث  مرحلة  خالل 

التحقيق.
بعدما  املحاكمة  تأخير  ويأتي 
أدلى دفاع رئيس جماعة بوفكران 
ــادة طــبــيــة تــثــبــت مــرضــه  ــه ــش ب
رغم  جراحية،  لعملية  ــراءه  وإجـ
والشهود  املتهمن  بقية  حضور 

والطرف املدني.
االســتــئــنــاف  محكمة  ــرف  ــع وت
ــات  ــف ــل ــن امل ــ ــد م ــديـ ــعـ ــاس الـ ــفـ بـ
بالجماعات  املتعلقة  والقضايا 
واملرتبطة  املنتخبة،  واملجالس 
الشيء  عمومية،  أموال  باختالس 
التساؤالت  الكثير من  الذي يطرح 
قرب  مع  خاصة  املواطنن،  لــدى 
إمكانية  املحلية، حول  االنتخابات 
املتورطن  املنتخبن  بعض  ترشح 
في ملفات فساد من جديد والبقاء 

على رأس الجماعات.

 محاكمة منتخبين وموظفين بتهمة تبديد أموال عمومية

أخبارأزمـــــــــــــور

فــــــــي إطــــــــــــــار االســــــــــتــــــــــعــــــــــداد 
لــاســتــحــقــاقــات االنـــتـــخـــابـــيـــة املــقــبــلــة 
التي ستعرف استقطابات بني مختلف 
مدينة  يف  السياسية  احلزبية  الهيئات 
أزمــــــــــور، الـــتـــحـــق زكـــــريـــــاء الـــســـمـــالـــي 
للترشح  االشـــتـــراكـــي،  ــاد  ــ االحتـ بــحــزب 
ــــال االنـــتـــخـــابـــات  بـــشـــعـــار »الــــــــــوردة« خـ
املقبلة، حيث لم تفلح محاوالت حزب 
ــزاب أخــرى يف  األصــالــة واملــعــاصــرة وأحـ

استقطابه.
فــإن ترشح  وحــســب مــصــادر مطلعة، 
الــســمــالــي بــاســم االحتــــاد االشــتــراكــي 
ــة  ــاسـ ــرئـ ــيــــة لـ ــلــ ــلــــحــــزب األفــــضــ ــنــــح لــ ميــ
املــجــلــس الــبــلــدي، لــكــن هــنــاك تــخــوف 
من إقدام السمالي على بيع ممتلكات 

البلدية وتفويت أخرى، مثل ما حصل 
ــرم مــنــه  ــ ــوق الـــثـــاثـــاء الــــــذي حـ ــ مــــع سـ
فـــقـــراء املــديــنــة، كــمــا مت تــفــويــت مــركــز 
الــبــاشــا وغــيــرهــا من  االســتــقــبــال، ودار 
التي  وممتلكاتها  املــديــنــة  يف  األمـــاك 
تنتظر تدخل القضاء بشأنها وهو أمل 

األزموريني جميعا.

مرأى  أمام  حتصل  بيئية  جريمة 
موالي  حديقة  بحق  وترتكب  املواطنني 
لم يعرف  إذ  أزمور(،  إسماعيل )وسط 
الترفيهية  األلعاب  لصاحب  من رخص 
فوق  لأللعاب  املتنقلة  محطته  إلقامة 
األعشاب وأزهار احلديقة، حتى دمرت 
عن آخرها وتعطلت إنارتها أمام أعني 

املدينة  وزوار  واملنتخبني  السلطات 
حديقة  يحمي  فمن  املواطنني،  وعموم 

موالي إسماعيل من هذا العبث؟

مركز  وأشغال  سنوات،  ثاث  منذ 
القاضي املقيم بأزمور الزالت مستمرة، 
والزالـــــــت عــمــلــيــات الـــبـــنـــاء واإلصـــــاح 
تـــســـيـــر بــــبــــطء شــــديــــد، الــــشــــيء الــــذي 
يــزيــد مــن مــعــانــاة الــقــضــاة واملتقاضني 
ــن يـــنـــتـــظـــرون يف الـــــعـــــراء حتــت  ــ ــذيـ ــ الـ
رصيف  وعلى  الشمس  وأشعة  األمطار 
شـــارع مــحــمــد اخلـــامـــس، أمـــا احملــامــني 
املــجــاورة  املقهى  يف  أوقــاتــهــم  فيقضون 
إيجاد  يتطلب  ممــا  السكنية،  للعمارة 
حـــل ســـريـــع مـــن طــــرف الـــوزيـــر محمد 

بنعبد القادر.

ــة املــجــلــس الــبــلــدي  ــ ــربــت والي اقــت
بأغلبيته  انــتــدابــهــا،  نــهــايــة  مــن  ألزمـــور 
غير  أو  منه  اجلادين  ســواء  ومعارضته، 
»اجلادين«.. لكن ماذا أجنز املجلس، وما 
واآلفــاق..  التطلعات  وأيــن  املستجد،  هو 
حصيلة  حــول  مــطــروحــة  عــديــدة  أسئلة 
والية املجلس البلدي احلالي بحاجة إلى 

أجوبة؟

أعلن الطاهر شاكر الرئيس السابق 
عن  الدميقراطي  الوطني  احلزب  لفريق 
 ،2021 شــتــنــبــر  انـــتـــخـــابـــات  مــشــاركــتــه يف 
الــبــارزيــن  البرملانيني  كــان شــاكــر مــن  وقــد 
املــعــروفــة  مــرافــعــاتــه  مــن خــال  باملنطقة، 
ــام ملتمس  أيــ ــنـــواب خـــال  الـ يف مــجــلــس 
منافسة  ترشحه  سيشكل  ورمبــا  الرقابة، 

يف  احلزبية  األســمــاء  مختلف  بني  كبيرة 
املنطقة.

الحاج عبد اهلل رضى يعد أول بائع 
للجرائد يف مدينة أزمور، يعاني يف صمت 
بسبب املرض، وهو يف حاجة اللتفاتة من 
فالرجل  لتكرميه،  املدينة  جمعيات  طرف 
يستحق التفاتة للخدمات التي قدمها على 
واملثقفني،  والطلبة  للتالميذ  السنني،  مر 
يبيع  ــذي  ال الوحيد  الشخص  كــان  حيث 
اجلرائد واملجالت الوطنية والدولية، مثل 
مجلة »املشاهد« للراحل مصطفى العلوي، 
و»لوبينيون«  »املوعد«،  ومجلة  و»احملــرر«، 
وغيرها، فهل من بادرة يف حق احلاج عبد 

اهلل شفاه اهلل.

اتهامات بدعم »الفساد وممارسات المفسدين« بقطاع الصحة
ميدلت

األسبوع
 

  

الوطنية  للنقابة  الوطني  املكتب  استنكر 
للصحة ما أسماه »املمارسات السافرة ملندوب 
الصحة بإقليم ميدلت«، وندد بـ»خرق القانون 
وترهيب  النقابية  الحريات  ومحاوالت ضرب 

املناضلن وتحدي تعليمات الوزارة«.
للكونفدرالية  الــتــابــع  املــكــتــب  ــف  ووصـ
الديمقراطية للشغل، تعامل املندوب اإلقليمي 
من  عهد  فلول  من  بائدة  بـ»أساليب  للصحة 
التدبير الفاسد، وإرث خبيث وجب على وزير 
الصحة إزالته، بإقالته ومحاسبته على عمله 

على خلق القالقل«.
ممارسات  »تشجب  النقابة أنها  وقالت 
التي  الصحية  الشغيلة  حــق  فــي  املــنــدوب 
املسؤول  استهتار  جراء  من  األمرين،  تعاني 

وسوء تدبيره، وتصرفاته التي تنم عن حقد 
دفن ملهنيي الصحة واملناضلن الصادقن«.

ــداده لـــإنـــزال  ــعـ ــتـ ــب اسـ ــت ــك ــن امل ــلـ وأعـ
واالحتجاج  ميدلت،  إقليم  في  باملناضلن 
الصحة  لقطاع  تدبيره  حــول  املندوب  على 
الصحة  وزيــر  داعيا  اإلقليم،  مستوى  على 
باإلقليم  يحدث  ما  تفاصيل  على  للوقوف 
واالستهتار  الصحية  للمنظومة  تدمير  من 
واالستخفاف  بالعاملن  والتنكيل  بالقوانن 

أيت الطالببمعاناة املواطنن.

شكيب جالل



تزنيت

الجماعات الترابية 
تفشل في محاربة 

الحشرة القرمزية
 األسبوع

معاناة  والضواحي  تزنيت  ساكنة  تعيش 
كبيرة جراء انتشار الحشرة القرمزية وسط 
حقول الصبار واألشجار، مما كبد الفالحني 
السيما  كبيرة،  مادية  خسائر  واملــزارعــني 
الفالحي  الشأن  عن  املسؤولني  اعتراف  بعد 
هذه  على  القضاء  عمليات  بفشل  واملحلي 

الحشرة الغريبة.
تزنيت  عــمــالــة  بمقر  اجــتــمــاع  وانــعــقــد 
الجماعات  ــاء  ورؤس العام  الكاتب  حضره 
واملنظمات  لــلــفــالحــة،  اإلقــلــيــمــي  واملــديــر 
املهنية الفالحية، حيث أكد املتدخلون خالل 
في  باملبيدات  الرش  عملية  فشل  على  اللقاء 
كبدت  التي  القرمزية  الحشرة  على  القضاء 
املواطنني خسائر كبيرة وقضت على عشرات 

الهكتارات.
ــار  األث مــن  تخوفهم  املتدخلون  ــدى  وأبـ
السلبية للمبيدات التي يتم رشها، وإلحاقها 
املــثــمــرة مثل األركـــان  بــاألشــجــار  ــرارا  أضــ
قد  الذي  الشيء  النحل،  وخاليا  والفواكه، 
بإيقاف  مطالبني  أخــرى،  كارثة  في  يتسبب 
إجراءات  عن  والبحث  املبيدات  رش  عملية 
دمرتها  التي  املحاصيل  حــرق  مثل  أخــرى 

الحشرة أو اقتالع الصبار املتضرر.
الوضع  استمرار  من  السكان  ويتخوف 
مجهولة  القرمزية  الحشرة  انتشار  وتزايد 
في  الصبار  تدمير  إلى  أدت  والتي  املصدر، 
من  وغيرها  إفني  وســيــدي  ســوس  منطقة 
ناجعة،  في غياب حلول  الجهة،  في  املناطق 
قد  الساكنة،  حسب  املبيدات  استخدام  ألن 

يضر بأنشطة فالحية أخرى.
إلى  الجماعية  املــجــالــس  وخــلــص رؤســاء 
محاربة  خطة  واجهت  ومشاكل  عقبات  وجود 
الحشرة القرمزية، في ظل قلة اإلمكانيات املادية 
واللوجستيكية، الشيء الذي يضع املنطقة أمام 
يمكن  أية حلول  غياب  في  بيئية حقيقية  كارثة 

أن تنقذ صبار املنطقة من االنقراض.
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كواليس جهوية

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

الملياردير الصغير يقود ميركاتو االنتقال السياسي من حزب »الجرار«
 إلى حزب »الحمامة« بجهة الشرق

واملعاصرة  ــة  األصــال حــزب  عــرف 
بجهة الشرق، هجرة جماعية ألعضائه 
لألحرار،  الوطني  التجمع  حزب  إلى 
الصغير،  امللياردير هشام  فتح  بعدما 
»الحمامة«  حــزب  إلــى  االنتقال  بــاب 
واحدة  االستقاالت  لتتوالى  سابقا، 

تلو األخرى داخل »الجرار«. 
امللتحقني بشكل رسمي،  وكان آخر 
الشرق،  بجهة  »الحمامة«  بصفوف 
حزب  عن  البرملاني  توتو،  مصطفى 
جــرادة،  بمدينة  واملعاصرة  األصالة 
وذلك بعد تطور الخالفات داخل حزب 
في  االلتحاق  هذا  وتم  »التراكتور«، 

العدل  ــر  وزي ــار،  أوجـ محمد  حضرة 
للحزب  الجهوي  واملنسق  السابق، 
هشام  جــانــب  إلـــى  الــشــرق،  بجهة 

الصغير.
رئيس  الصغير،  هــشــام  ويعتبر 
مجلس عمالة وجدة أنجاد، والقيادي 
األصالة  حــزب  صفوف  فــي  السابق 
بحزب  حديثا  امللتحق  واملــعــاصــرة، 
التجمع الوطني األحرار، قائد الهجرة 
بجهة  الجماعات  لرؤساء  الجماعية 
الشرق من أحزاب األصالة واملعاصرة 
واالتــحــاد االشــتــراكــي واالســتــقــالل 
إلــى جانب  ــوري،  ــدســت ال واالتــحــاد 

ورجــال  األعــيــان  مــن  مجموعة 
األعمال نحو حزب »الحمامة«. 

من  عــددا  أن  بالذكر،  وجدير 
منتخبي الناظور باسم حزب 

واملعاصرة،  األصالة 
ــوا أيــضــا  ــتــحــق ال

التجمع  بسفينة 
ــي  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
ــرار،  ــ ــألحـ ــ لـ
ــون  ــ ــك ــ ــي ــ ل
ــك  ــ ــ ــذل ــ ــ ب
حــــــــزب 

استقطب  قد  »الحمامة« 

الكبار  املنتخبني  أغلب 
ــام« فــي الــشــرق،  ــب ـــ»ال ل
بمصطفى  صفوفه  وأكمل 
ــو، الـــذي كــان  ــوت ت
قريب  عهد  إلى 
يــــــوصــــــف 
ــرب  ــقـ ــاملـ بـ
من  جـــدا 
ــاج  ــ ــ »ح

البام«.

الحي الصناعي بتاوريرت..  جعجعة بدون طحين 
بعد مرور سنني خلت، تم الحديث عن إنشاء الحي 
البطالة  تقليص  في  ليساهم  بتاوريرت،  الصناعي 
يعتبر  حيث  املدينة،  لشباب  الشغل  مناصب  وتوفير 
لكل  واالقتصاد  التنمية  عجلة  محرك  الصناعي  الحي 
على  الجماعية  واملجالس  العمال  تعاقب  ورغم  مدينة، 
تسيير شؤون املدينة، ال يزال هذا املشروع في غياهب 

الجب إلى حدود اللحظة.  
الحي  فإن  محلية،  إعالمية  مصادر  ذكرته  ما  ووفق 
الصناعي يشغل مساحة تقدر بـ 72 هكتارا، ومع ذلك 

إلى  املدينة  بتنمية  الدفع  مستوى  إلى  بعد  يرق  »لم 

»احتالله من  إلى  األمام«، مضيفة أن سبب ذلك يرجع 
طرف لوبيات نافذة« ال تربطها أي صلة بالصناعة، مما 
تسبب في إحداث خلل في وظيفة هذا املرفق العمومي.
وكــشــفــت املــصــادر ذاتــهــا، أن أغــلــب املــســاحــات 
الشاسعة التي تم تفويتها والتي كان من املفترض أن 
يحولها أصحابها إلى مشاريع لتشغيل آالف الشباب، 
تحولت إلى مجرد أراضي فارغة محاطة بسياج توظف 
وبيعه  تقسيمه  تم  ما  ومنها  صناعية،  غير  ألغــراض 

لتتحول إلى مجمع سكني. 
املدني،  املجتمع  اعتبر بعض نشطاء  ومن جهته، 
عدم قدرة املجلس الجماعي على نشر مخرجات كناش 
ألجل  املتكررة  املطالب  رغم  العام،  للرأي  التحمالت 
يرجع  تشوبه،  التي  الخروقات  على  والوقوف  ذلك، 
والتي  املدينة،  داخــل  نفوذ  لها  لوبيات  تجدر  إلى 
تملك نسبة كبيرة من األصوات االنتخابية، وتضعه 
زمــام  تولى  مجلس  رئيس  كــل  ضــد  ضغط  كــورقــة 
املتشعب. امللف  هذا  في  الخوض  وحاول   التسيير 

موظفو المحكمة 
االبتدائية ببركان 

يطالبون بتحسين 
ظروف عملهم 

االبتدائية  املحكمة  موظفو  احتج 
ــواء  ــنــضــوون تــحــت ل بــبــركــان، وامل
على  للشغل،  الديمقراطية  الفيدرالية 
يشتغلون  التي  الصعبة  الــظــروف 

فيها داخل املحكمة االبتدائية. 
وشــــــــارك فــــي هــــــذه الـــوقـــفـــة 
االحتجاجية، أعضاء املكتب الجهوي 
ــشــارة  لــجــهــة الـــشـــرق، وحــمــلــوا ال
احتجاجا  متتاليني،  يومني  الحمراء 
ــي املـــوارد  ــول ف ــه عــلــى الــنــقــص امل

البشرية. 
املكتب  ــن  ع بـــالغ صـــادر  ووفـــق 
للعدل  الديمقراطية  للنقابة  املحلي 
بــبــركــان، فـــإن هـــذه الــوقــفــة جــاءت 
الظروف  إلى  املسؤولني  انتباه  للفت 
الصعبة التي تشتغل فيها هذه الفئة. 
بتوفير  املــحــتــجــون  طــالــب  كــمــا 
مكاتب مناسبة ومؤهلة لصون وحفظ 
باملحكمة  واملوظفني  املوظفات  كرامة 
جناح  وخاصة  ببركان،  االبتدائية 
استكمال  وكــذلــك  الــعــامــة،  النيابة 
أشـــغـــال بــنــايــة املـــركـــز الــقــضــائــي 
بأحفير، ناهيك عن مطالبتهم الجهات 
لطلبات  بــاالســتــجــابــة  ــة  ــؤول ــس امل

االنتقال من وإلى هذه املحكمة.

مستشارون يطالبون بلجنة تفتيش للتحقيق
 فـي المطـرح العمـومي

الدروة

 أرباب سيارات األجرة يحتجون وجمعيات تتبرأ منهمالجديدة

األسبوع
   

الحجم  مــن  األجـــرة  ســيــارات  قطاع  يعيش 
الفوضى  إيقاع  على  الجديدة،  بمدينة  الصغير 
وباتت  املــســؤولــني،  أعــني  ــام  أم والعشوائية 
الذين  املهنيني  تؤرق  للقطاع  املعيقة  املشاكل 
واالستجابة  العمل،  ظروف  بتحسني  يطالبون 

للمطالب التي يطالب بها السائقون.
لعدم  الشديد  استنكارهم  عن  املهنيون  وعبر 

املنظمة  املتخذة  بــالــقــرارات  العمالة  الــتــزام 
واللون  العداد  بتفعيل  االلتزام  وعدم  للقطاع، 
الثقة  رخــص  وسيولة  العاملي،  للقرار  طبقا 
املعايير  احـــتـــرام  وعـــدم  املــهــنــيــني  وعــطــالــة 

والشروط.
وعدم  الــحــوار  بــاب  إلغــالق  استغربوا  كما 
إشراك الحرفيني في أمور تنظيم القطاع، وصد 
األبواب أمام التمثيليات من طرف عامل اإلقليم 
تمسكهم  مؤكدين  املــتــكــررة،  املــراســالت  رغــم 
بحقهم التخاذ كافة األشكال النضالية من أجل 
ورفع  الصغيرة  األجرة  سيارات  بقطاع  الرقي 

الضرر الذي يعانون منه.

النقابي  ــحــاد  االت مكتب  تــبــرأ  جهته،  مــن 
الصغيرة،  األجرة  سيارات  لقطاع  والجمعوي 
االحتجاجات  نقابية، من  هيئة   13 يضم  الذي 
أن  معتبرا  الــســائــقــني،  بعض  نظمها  الــتــي 
عامل  وأن  الصحة،  من  لها  أساس  ال  أسبابها 
عدة  النقابي  االتحاد  مع  عقد  الجديدة  عمالة 
ألجل  تعليماته  وأعطى  واجتماعات،  لقاءات 

تنظيم القطاع وتوحيده.
ــاد الــنــقــابــي والــجــمــعــوي عن  ــح وعــبــر االت
العامل  بها  يقوم  التي  للمجهودات  ارتياحه 
من  للتعاون  استعداده  معلنا  القطاع،  لصالح 

أجل النهوض بهذا باملجال.

 األسبوع

ــن  ــة م ــ ــوع ــ ــم ــجــ ــ ــب م ــ ــالـ ــ طـ
رئيس  الجماعيني  املستشارين 
املــجــلــس الــجــمــاعــي لــلــدروة، 
املتمثل  طلبهم  على  باملصادقة 
تابعة  تفتيش  لجنة  إيفاد  في 
للتحقيق  الــداخــلــيــة  ــوزارة  ــ لـ
الــتــي تحصل  ــخــروقــات  ال فــي 
لجمع  الــعــمــومــي  ــطــرح  امل ــي  ف

النفايات.
رفضا  املستشارون  وواجـــه 
الذي  الجماعة  رئيس  قبل  من 
تدخل  ال  الــقــضــيــة  أن  يعتبر 
ضمن اختصاصات وصالحيات 
92 من  املـــادة  املــجــلــس، وفــق 
للجماعات،  التنظيمي  القانون 
يعتبرون  الجماعة  أعضاء  لكن 

للتهرب  محاولة  الرئيس  جواب 
للمطالبة  املجلس  دورة  عقد  من 
للتحقيق  تفتيش  لجنة  بإرسال 
صناعية  نــفــايــات  وجـــود  ــي  ف
تابعة  غير  شاحنات  تحملها 

للجماعة.
ــد املـــســـتـــشـــارون أن  ــؤكـ ويـ
للجماعات  التنظيمي  القانون 
التدخل  ــرورة  ضــ عــلــى  يــشــدد 
بالتدبير  املتعلقة  األمـــور  فــي 
وحماية  والــنــظــافــة  الــصــحــي 
بــضــرورة  متمسكني  الــبــيــئــة، 
فتح تحقيق وبحث بعد توقيف 
شاحنتني غير تابعتني للجماعة، 
تم  صناعية  بنفايات  محملتني 
رميها في املطرح العمومي، مما 
يشكل خطرا على البيئة وصحة 

الناس.
وأبـــــــــدى املـــســـتـــشـــارون 
ــن عـــدم تــجــاوب  اســتــيــاءهــم م
رئيس الجماعة ملطلبهم، خاصة 

الدفاع  هي  املجلس  مهمة  وأن 
والتصدي  الساكنة  صحة  عن 
بصحة  تــمــس  خـــروقـــات  ألي 

وســالمــة املــواطــنــني، وضــرورة 
تدبير مطرح النفايات وفق دفتر 

التحمالت.

الصغير
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النموذج التنموي الجديد.. هل هو إعالن عن فشل تجربة في الحكم ؟

رغم ذا وذاك..
 أحبك يا وطني

 عزيز الفاطمي

 عذرا يا وطني
 هجرتك يا وطني يف السر والعلن

 هجرتك قسرا ال اختيارا
 أنت أدرى مني بدوافع هجرتي

ركبت قوارب املوت بال تردد

  عذرا يا وطني
 سبحت واستحضرت الشهادة

 ارمتيت سابحا يف أعماق البحر
 قد أبلغ طوق النجاة ناجيا

 عذرا يا وطني
 قد أنتشل جثة هامدة

 ملفوفة بكيس أسود من البالستيك
  قد تتلقفني احليتان إلى حني أبعث

  ذلك يوم احلساب املوعود

 عذرا يا وطني
 ال تلمني على هجرتي

 اسأل من تعاقب على حكومتنا
حكومة حتكمنا

بداية، يمكن القول أن ما توصلت إليه اللجنة 
الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، من نتائج، 
وما اقترحته من توصيات، يمكن اعتباره ذكاء 
الشكر  كل  يستحق  ومــقــدرا،  معتبرا  جماعيا 
والثناء، فهو عمل بناء، مؤطر وبشكل أساسي، 
خطاب  مرجعيني:  ملكيني  بخطابني  األقل،  على 
لسنة  والشعب،  امللك  ثــورة  وخطاب  العرش 
أن  البداية،  منذ  امللك  جاللة  أراد  2019، حيث 
تكون مهمة اللجنة ثالثية، تقويمية، استباقية، 
واستشرافية، وكذلك ذات طابع استشاري - ال 
محل  تحل  أن  األحــوال  من  حــال  بــأي  يمكنها 
الحكومة أو محل أي سلطة أو مؤسسة أخرى- 
لجنة تقدم االقتراحات، وتعتمد على املكتسبات 
والصحة  كالتعليم  القطاعات،  مــن  عــدد  فــي 

والفالحة واالستثمار والنظام الضريبي...
مالمح  تقديم  في  اللجنة  وفقت  حد  أي  فإلى 
امللك، وخاصة  أراده  تنموي شامل كما  إصالح 

في شقه االقتصادي )وهو موضوعنا(؟
جاء  كما  الجديد،  التنموي  النموذج  ينطلق 
في التقرير، من مؤهالت وإمكانيات، استغاللها 
سيمكن  املطلوب  الــوجــه  على  واستثمارها 
بالدنا، بدون شك، من تحقيق اإلقالع االقتصادي 
املنشود، وبلوغها مصاف الدول الصاعدة، ولم 

ال التموقع في خانة كبار هذا العالم. 
إليها  أشار  التي  واملؤهالت  اإلمكانيات  إن 
الهامة  النسبية  املــزايــا  مــن  تعتبر  التقرير، 
أو  اقــتــصــادي  نمو  أي  لتحقيق  واألســاســيــة 
الوقت  فــي  ومستدامة، لكنها  دامــجــة  تنمية 
توفير  من  بد  فال  لوحدها،  كافية  غير  نفسه، 
أن  كما  جانبها،  إلــى  أخــرى  تنافسية  مــزايــا 
أو  جديدة  ليست  واإلمكانيات  املؤهالت  هذه 
ذلك،  ومع  دائما موجودة،  كانت  وإنما  طارئة، 
لم نستطع تحقيق التنمية املنشودة، فما الذي 
املرحلة  وخالل  اليوم  سيجعلها تحقق التنمية 
اقتصادي  عنصر  تدخل  إذا  إال  اللهم  القادمة؟ 
الحالية  االقتصادية  الــدورة  خارج  من  جديد، 
ضيقة  الحالية،  طبيعتها  على  تعتبر  )والتي 

كاكتشاف  جــدا(،  ومــحــدودة 
ثروة طبيعية جديدة، من غاز 
أو نفط أو ذهب، أو الوصول 
إلى تكنولوجيا  مثال، محليا، 
ــر صعب  ــ أم )وهــــو  ــة  ــي عــال
اعتبارا  اعــتــقــادي  فــي  جــدا 
للمعطيات الوطنية الحالية(، 
أجنبية  استثمارات  جلب  أو 
مباشرة وغير مباشرة مكثفة 

نحو بالدنا.
الخاص  القطاع  تقوية  إن 
كما  مساهمته  مــن  ــرفــع  وال
خالل  من  التقرير،  في  جــاء 

أمامه،  والصعوبات  العراقيل  جميع  إزالـــة 
يتوقف،  لم  وتحفيزه،  ومساندته  دعمه  وكذلك 
منذ  األقل  )على  اليوم  حتى  مستمرا  يزال  وال 
أن  دون  من  املاضي(  القرن  ثمانينيات  بداية 
يحقق األهداف املتوخاة منه، ألن املشكل هيكلي 
البنية  في  أساسي  بشكل  ويتمثل  جدا،  ومعقد 
قطاعنا  عليها  يوجد  التي  والتقليدية  الهشة 
هذه  مقاوالتنا..  أغلب  عليها  وتوجد  الخاص 
على  االنغالق  تفضل  زالــت  ال  التي  املــقــاوالت 
على  التقليدي  التسيير  وتفضل  االنــفــتــاح، 

اعتماد طرق تدبير حديثة ومتطورة.
يدعو  والـــذي  ــة،  ــدول ال ــدور  ب يتعلق  وفيما 
دولة  خالل  من  له،  االعتبار  إعادة  إلى  التقرير 
الــدولــة  الــقــويــة،  هنا بالدولة  )يقصد  قــويــة 
وإليها  الــقــرارات  منها  تنطلق  التي  املركزية 
تعود( دولة حامية وناظمة، في وقت نحن فيه 
»دولة تنموية« ال تكون  إلى  أكثر  اليوم بحاجة 

حارسة وال تدخلية.
هذا، يمكن  ــة«  ــدول ال »دور  فــي  الحسم  إن 
خيار  وأهم  بل  مركزية،  تنموية  قضية  اعتباره 

استراتيجي على اإلطالق.
ومن القضايا الجوهرية األخرى، التي لم يتم 
الحسم فيها وإعطاء حلول بشأنها، بشكل مباشر 
أحيانا  اللجنة  أسهبت  وإن  وصريح،  واضــح 

فـــي تــشــخــيــصــهــا والــتــذكــيــر 
سبيل  على  نــذكــر  ببعضها، 
الريع،  اقتصاد  فقط:  املــثــال 
االحتكار  املهيكل،  غير  القطاع 
ــار الـــقـــلـــة، جـــدوى  ــكـ ــتـ واحـ
املباشر،  األجنبي  االستثمار 
املختلفة مع  الشراكات  تقييم 
الـــــــدول ومـــــع الــتــكــتــالت، 
)الداخلية  املديونية  وخطر 
والخارجية(، وفي هذا اإلطار، 
وعلى  نفسه،  التقرير  نجد 
يعمل  متوقعا،  كــان  ما  عكس 
املديونية،  هــذه  تكريس  على 
النموذج  تمويل  في  يقترح  ما  بني  من  ويقترح 
التنموي الجديد،  التوجه نحو سوق الرساميل 
األجنبي  االستثمار  أو  املباشرة  أو القروض 
كلها  مختلفة )وهي  إبرام شراكات  أو  املباشر، 
أي  دون  من  ومجربة(  تقليدية  تمويلية  آليات  
لتمويل  بالنسبة  كبير، سواء  اجتهاد  أو  إبداع 
االستثمار  تمويل  أو  االجتماعية  الحماية 
إصالح  وكذلك  األساسية،  التحتية  البنى  في 
النظام الضريبي، وخاصة ما تعلق منه بتنزيل 
أو  للجبايات،  الوطنية  املــنــاظــرة  مخرجات 
الضريبية،  االقتراحات  بعض  بمآل  تعلق  ما 
على  والضريبة  مثال،  الثروة  على  كالضريبة 
األنشطة  على  والــضــرائــب  البيئي،  التلوث 
اإللكترونية  والــتــجــارة  والفنية  الرياضية 
في  العمل  عن  الناتجة  األرباح  على  والضريبة 
بشكل  االفتراضي  العالم  وفي  الرقمي  املجال 

عام.
بعني  أخذ  قد  العام،  التقرير  هذا  أن  شك  ال 
املختلفة  وتــداعــيــاتــهــا  الــجــائــحــة  ــار  ــب االعــت
وتوقع مستقبال، احتمال كوارث وأزمات أخرى 
أن  به  حريا  فكان  الجائحة،  هذه  مثل  متكررة، 
يركز على أولوية وضرورة تبني »استراتيجية 
إلى  دعوته  جانب  إلى  ــذات«،  ال على  االعتماد 
في  واالندماج  الخارج  على  االنفتاح  من  مزيد 

التصدير، ألن  العاملي، والتوجه نحو  االقتصاد 
قضيتان  هما  الدوائي،  واألمن  الغذائي  األمن 
من  أكثر  الــيــوم  ومركزيتان  استراتيجيتان 
تقديم  اللجنة  على  كــان  كما  مضى،  وقــت  أي 
وأكثر  ومقبول  منطقي  معقول،  توقعات  سقف 
عقالنية فيما يتعلق ببعض األرقام واملؤشرات 
إلى  الجديد  التنموي  النموذج  سيسعى  التي 

تحقيقها، خالل الخمسة عشر سنة املقبلة.
طريق  خارطة  يشكل  أن  التقرير،  لهذا  يمكن 
وعرضا متماسكا  وشاملة،  ناضجة  حقيقية، 
ومتكامال )بمثابة أرضية صلبة( يطرح للتداول 
والنقاش العمومي، من أجل تجويده وتطويره 
قبل اعتماده بشكل نهائي، والشروع في تنزيله 

على أرض الواقع.
 لقد تضمن التقرير عددا من العبارات القوية 
التي حاولت ترجمة جانب من اإلحساس العام 
املغاربة،  من  واسعة  شرائح  به  تشعر  الــذي 
الثقة في  الثقة، غياب  أبرزها عبارة غياب  لعل 
اإلدارة، وفــي  وفي  املؤسسات،  وفي  املستقبل، 
في  وحتى  واالقتصادية،  السياسية  النخب 
بشكل  تساهم  ال  التي  امليسورة  الفئات  بعض 

كاف في املجهود التنموي لبالدنا.
بني  الذي  التقرير  اعتبار  يمكن  الختام،  وفي 
أيدينا، بمثابة إعالن صريح من اللجنة الخاصة 
قوس  عن إغالق  الجديد،  التنموي  بالنموذج 
امتد ملا يناهز عشر سنوات، كما يمكن اعتباره 
في  تجربة  بفشل  رسمي«  »شبه  اعترافا  كذلك 
الحكم، وفي تدبير الشأن العام الوطني، وخاصة 
عندما يتحدث التقرير ومنذ البداية، عن: الفشل 
2011، غياب أجوبة  في تنزيل مضامني دستور 
شاملة ومندمجة في مجالي التنمية االقتصادية 
غير  سياسية  دينامية  وتواجد  واالجتماعية، 
اإلصالحات  مسار  تعطيل  في  ساهمت  مالئمة، 
وتــعــطــيــل عــجــلــة الــنــمــو وتــــردي الــخــدمــات 
العمومية، ولذلك تطالب اللجنة اليوم، بضرورة 
في  املقترحة  اإلصالحات  لكل  السياسي  السند 

النموذج التنموي الجديد.

د. رضوان زهرو

***** 

***** 

***** 

كان  ومللكه،  لبلده  أبي محبا  كان 
معتزا مبغربيته، مؤمنا مبغربية 
أقاليمنا الصحراوية، غيورا على 

مدينته وجدة.
دار  يف  »الــــشــــعــــب  وتــــــــرك  ذهـــــــب 

غفلون«.
كان أبي وسيبقى مثلي األعلى.

أشـــكـــر جــمــيــع مـــن آزرنـــــا يف هــذه 
احملنة وشاركنا يف بكائنا وحزننا 

على فقيدنا.
أفــراد  جميع  الشكر  جزيل  أشكر 
عائلة  وأشكر  »األســبــوع«،  جريدة 

العزاوي، الدكالي، ملني، والزين.
أبي وأصدقاءه، أشكر  أشكر قراء 
وأعتز بأخي يسري، الذي اعتنى 

بأبي طيلة مرضه إلى آخر يوم.
رحم اهلل أبي، وثبته عند السؤال 

وأسكنه فسيح جناته.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

بشرى الدراجي

ماذا لو كانت مجالسنا المحلية في مستوى
 هـذه التـطلعـات ؟

عثمان محمود 

الظفر  على  املتنافسة  أحزابنا  أن  لو  مــاذا 
وضعت  ذاك،  أو  املحلي  املجلس  هذا  بتسيير 
تضبطها  واقــعــيــة،  ــا  ــداف وأه عملية  بــرامــج 
األرقام، وتحددها التواريخ، ويترجمها التنفيذ 
فيلمس  الواقع،  أرض  على  واملسؤول  الجاد 
كانت  ولو  حتى  بأول،  أوال  نتائجها  املواطن 
وامليزانيات  قليلة،  والغايات  األهداف  هاتيك 

املرصودة لها، في حدود اإلمكانيات املتاحة؟
مجالسنا  أعــضــاء  نــوايــا  صدقت  لــو  ــاذا  م
ــعــام داخــل  املــحــلــيــة، فــي خــدمــة الــصــالــح ال
الشريف،  التنافس  وحضر  القرية،  أو  املدينة 
والتسابق الحثيث من أجل تحمل تبعات هذا 

التكليف ال التشريف؟
ماذا لو قام أعضاء املعارضة داخل مجالسنا 
املحلية، بدور الرقيب اليقظ الذي يطرح البديل 
األمثل املعزز بالنسب العالية للنجاح والتفوق 
بدل التفنن في القيام بدور املعارضة الجامدة 
التي ال تتقن إال عملية العرقلة املبطئة لكل سير 
عادي، والواقفة باملرصاد لكل ما من شأنه أن 
أو  للمدينة  العام  الصالح  خدمة  في  يساهم 

القرية؟
توفير  إلى  املحلية  مجالسنا  سعت  لو  ماذا 
األجواء املالئمة لعمل املوظفني الساهرين على 
خدمة املواطنني، فنظمت أوقات عملهم أحسن 
تنظيم، ووزعت املهام حسب األوليات، ووفرت 
وعملت  املواطنني،  ألولئك  االستقبال  أماكن 
والتسويف  التماطل  ضروب  كل  محاربة  على 

تعامل  أثــنــاء  ــدم  ق مــوطــئ  لها  تجد  ال  حتى 
املوظفني مع طالبي الخدمات؟

ماذا لو سهرت مجالسنا املحلية على تنفيذ 
االنتخابية  ــدورة  ال خالل  املسطرة  املشاريع 
من  الساكنة  تستفيد  حتى  وســاق،  قدم  على 
متزامن،  وبشكل  اآلجــال،  أقرب  في  خدماتها 
للمشاريع  واألسبقية  األهمية  تعطي  أن  ال 
التي  تلك  حساب  على  الكمالية  الصبغة  ذات 
والغاية  امللحة،  الضرورة  مواصفات  تحمل 

املستعجلة؟
ماذا لو خصصت مجالسنا املحلية منصات 
رقمية، هدفها تمكني الساكنة من االطالع على 
واملحطات  االجتماعات،  ونتائج  املستجدات، 
التي عبرتها املشاريع واإلنجازات، هذا فضال 
يحتاج  مما  ذلك  إلى  وما  اإلعالنات  نشر  عن 
إلى إخبار سكان املدينة أو القرية به، فوسائل 
في  اليوم حاضرة  باتت  الرقمية  التكنولوجيا 

حياتهم بشكل ملموس؟
ماذا لو أن مجالسنا املحلية بعملها الدؤوب، 
مدننا  داخل  العام  للشأن  املسؤول  وتسييرها 
جهوية  إلــى  السالك  الطريق  مهدت  وقــرانــا، 
والتآزر بني  التكامل  كنفها  ناجحة، يسود في 

املناطق التي تشكل خريطتها املترامية؟
ماذا لو أن مجالسنا املحلية كانت مثاال حيا 
أن  األوحــد  همها  التي  الفعالة  للديمقراطية 
يخدم الشعب نفسه بنفسه، في ظل اإلمكانيات 
بعيدا عن  املناسبة،  الظروف  املتاحة، وحسب 
كل التجاذبات السياسية، واملناكفات الحزبية 
التي تسمع خاللها الجعجعة املدوية، وال يرى 

في كنفها القليل واليسير من الطحني؟
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اتحاد المحامين العرب: رأس حكومي على جسد محامي 
زيارة إلى أطالل 

الذكريات
بندريس عمراوي الطيب

 كلما تأملت خفايا املاضي
تهاجمني جيوش األسى واألزمات 
وكلما عدت لتفحص بعض امللفات

ترحل بي إلى أطالل الذكريات
حيث السؤال بدون جواب

بني حب وشوق وحنني
يالحقني نعيم البسمات

وبني نار وعذاب وأنني
يطاردني جحيم اخلياالت 

مخطئ ال أبالي بالصواب
غرها ملا رأتني أسبح

يف بحر التحمل والتضحيات
وظنت أنني فارقت كآبتي

وعدت لزمان املكرمات
إنها أخطأت يف العد واحلساب
جرعتني كأس ذل يف هجرها 

فانهار ما بنينا يف حلظات
تركتني يف حيرة ورموش

العني تشيعها يف حلقات
كيف أنسى مرارة العذاب؟

كبر الهول وولى مرتعبا
من شدائد وأهوال السنوات
شمعة حبي انطفأت وسراج

يأسي أذكاه لهيب األمسيات
حني ال تنفع همسات العتاب

طالت ليالي احلزن وكانت 
أشد اسودادا من الظلمات

وسالت دموع العني وضاعت
كل األماني يف عاصفة اآلهات

كغروب النور يف أفق الضباب

فيها  بما  العربية،  واملنظمات  االتحادات  كل 
البرملانات العربية  الدول العربية واتحاد  جامعة 
في  دور  أي  لها  ليس  العرب،  املحامني  واتحاد 
نحو  فمنذ  العرب،  املواطنني  مصالح  عن  الدفاع 
قرن من الزمان ومشاريع الوحدة العربية تتعرض 
التفتيت  من  واملــزيــد  بل  واالنكفاء،  لإلجهاض 
القطرية،  وتكريس  والتجزئة  الداخلية  والحروب 
وتنتقل املشاريع الوحدوية بني الدول العربية من 
فشل إلى فشل.. حتى أصبح الفشل والهزيمة هو 
القاسم املشترك لجميع األفكار الوحدوية، وصار 
أي  عن  الحديث  عند  مسبقا  معروفا  املصير  هذا 

مشروع وحدوي عربي جديد.
املحامني  اتحاد  الجتماع   2015 دورة  أحيطت 
العرب، والتي انعقدت في أكادير،  بكامل أسباب 
لقاء  ودورة  سياحية  دورة  منها  لتجعل  الفشل، 
وأكل وشرب في الفنادق الفخمة أكثر منها دورة 
العربية  لألمة  مفيدة  توصيات  وإصــدار  نقاش 
وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكان اجتماع 
االتحاد،  هذا  فشل  مدى  عن  يعبر  بــدوره  وجــدة 
وهو  االقتصاد،  موضوع  مناقشة  اختار  حيث 
تجاهلوا  إذ  املحامني،  هموم  عن  بعيد  موضوع 
مناقشة مشاكل املهنة التي تزداد تأزما وخطورة، 
الفلسطينية واحتالل  وتجاهلوا مناقشة القضية 
القدس، فلقد اعترف عبد اللطيف بوعشرين، أمني 
عام االتحاد سابقا، أنه حينما تسلم مهمته داخل 
اتحاد املحامني العرب كأمني العام، وجد الوضع 
فاالتحاد  القلبية،  السكتة  من  يقترب  كارثيا، 
كان  بوعشرين،  اللطيف  عبد  إفادة  دائما، حسب 
»عبارة عن إدارة مشلولة، فاقد للهوية، لجانه غير 
مفعلة، وبال إطار مرجعي.. لقد كنا أمام فراغ تام« 

يقول بوعشرين.
أكــاديــر..  دورة  ــق  راف أنــه  يبدو  الــوضــع  هــذا 
للعيان  بدا  ولقد  املشلولة،  واإلدارة  األزمة  وضع 
حينما أسقط من جدول الدورة، أحد أهم ندواتها، 
مصر  ــثــورات:  ال بعد  العربية  الدساتير  ــدوة  ن
النهاية  في  التعديالت،  بعد  واملغرب  وتونس 

لــدورة  حضر  مــن  كــل  يستشفه  إحــســاس  هناك 
اجتماع  من  شكل  أنها  العرب،  املحامني  اتحاد 
املحامني  نقباء  توكيل  تم  العربية  الدول  جامعة 
عن  نيابة  للحضور  الجامعة  أعضاء  ملجموعة 
»الحكام العرب«.. هذا هو حال العرب ومنظماتهم 
الفخمة  الفنادق  في  مرة  كل  يجتمعون  الفاشلة، 
والبذخ  البطون  ومــلء  والشرب  األكــل  أجــل  من 
والترف، وتبادل االتهامات في الوقت الذي توجد 
دموية  حــروب  حالة  في  العربية  الشعوب  فيه 

وباء  زادهــا  خطيرة  ــراض  وأم ومجاعة  وتمزق 
»كورونا« تأزما وتعقيدا.

البلدان  في  الطويلة  العنف  ملسيرة  املتتبع  إن 
العربية وما نقله لنا التاريخ عن مسلسالت القتل 
والدسائس،  واملــؤامــرات  واالغــتــيــاالت  والــذبــح 
شهوة  مبعثها  االقتتال  ظاهرة  أن  يالحظ  سوف 
السلطة  كرسي  على  للجلوس  جامحة  بشرية 
والعباد،  البالد  مصير  في  والتحكم  والسيطرة 
وما ينطبق على الحكام العرب ينطبق كذلك على 
املحامني  اتحاد  مثل  العربية،  املنظمات  رؤســاء 
هذه  رأس  على  البقاء  إلى  يسعون  الذين  العرب 
نفوذهم  ويستعملون  حياتهم،  طــوال  املنظمات 
ــى الــرئــاســة، وما  املــالــي واملــهــنــي لــلــوصــول إل
مضايقات  من  العربية  الدول  في  اليوم  نشاهده 
واعتقاالت  بمهامهم،  القيام  في  املحامني  لــدور 
لشخصيات  واغــتــيــاالت  للصحفيني،  تعسفية 
اإلنسان،  لحقوق  خطيرة  وانتهاكات  معارضة 
ما  والتعبير..  ــرأي  ال ــداء  إب في  الحق  وخاصة 
الوطن  في  الديمقراطية  غياب  على  دليل  إال  هو 
العربي، إذ كان يجب على اتحاد املحامني العرب 
التي  املهنية  الشجاعة  أعضائه  لدى  كانت  إذا 
املحامني  نقيب  أمثال  العظام  النقباء  في  عرفت 
هذه  مناقشة  زغــلــول،  سعد  الزعيم  مصر،  فــي 
بكل شجاعة بحضور  املزرية  الحقوقية  األوضاع 
محامني مناضلني ونشطاء حقوقيني، لكن االتحاد 
بهموم  لهم  عالقة  ال  من  يستضيف   - كعادته   -
في  املحاماة  مهنة  وبمشاكل  العربية،  الشعوب 
أشكاال  املحاماة  مهنة  فيه  تعرف  الــذي  الوقت 

عديدة من املضايقات وقمع لحرية الرأي.
ما  العرب  املحامني  اتحاد  أن  بالذكر،  والجدير 
هو إال نسخة من جامعة الدول العربية الفاشلة، 
ال ننتظر منه حل مشاكل مهنة املحاماة، وأعتقد 
أن اتحاد املحامني العرب هو رأس حكومي على 

جسد محامي. 

ذ. حسوني قدور بن موسى*

*محامي بهيأة وجدة

انتظارات المواطن المغربي..  أية آفاق ألي مستقبل ؟
خاصة  لجنة  ــســادس  ال محمد  املــلــك  عــني 
تتكون من مجموعة من رجاالت الدولة، وبعض 
املغاربة،  األطر  وكبار  واملثقفني،  األخصائيني 
تنموي  نموذج  إنجاز  والخارج، ألجل  بالداخل 
اعتمادا على العمل امليداني واالحتكاك املباشر 
قامت  وفعال،  املغربي،  املجتمع  مكونات  بكل 
ولقاءات  اتصاالت  بعدة  ملباشرة عملها  اللجنة 
ودراسات.. لتخلص في األخير إلى وضع تقرير 
في  للملك  تقديمه  تم  التنمية  لنموذج  نهائي 

األسبوع املاضي.
النموذج  لجنة  بعمل  املغاربة خيرا  استبشر 
اللجنة  أعضاء  اطالع  وبعد  واآلن،  التنموي، 
عن كثب على أحوال البالد والعباد، وتقديمها 
لتقرير عملها للملك محمد السادس، نتمنى أن 
يتم تفعيل ما تم التوصل إليه على أرض الواقع، 
جميع  على  مؤهالت  عدة  الحمد،  ولـله  فلبلدنا 
األصعدة قصد إنجاح عملية اإلقالع االقتصادي 
قفزة  وتحقيق  بل  واالجتماعي،  والسياسي 
بالطبقة  لالهتمام  األوان  آن  نوعية،  حضارية 
لكل  التنمية وسبب  قاطرة  التي هي  املتوسطة 
الهشة  بالطبقات  العناية  وكذا  ورفاهية،  رقي 
بسبب  والفساد  الريع  القتصاد  حد  وضع  مع 
املغربي  فــاملــواطــن  والــزبــونــيــة،  املحسوبية 
الفعلية،  السياسية  اإلرادة  لتفعيل  متعطش 
بطرق  والكسب  االغتناء  سبل  كل  مع  والقطع 
القدير أن  العلي  غير مشروعة، وأرجو من هلل 
يتم االهتمام بالخصوص بفئة املسنني الفقراء 
الكامل  الــدعــم  يستحقون  الــذيــن  واملــســاكــني 
للحصول على تعويضات شهرية عائلية، وكذا 
التمدرس  بربط  الشباب  فئة  وسط  األمل  زرع 
التغطية  ننتظر  الزلنا  ونحن  الشغل،  بسوق 
اإلنتاجية  القطاعات  كل  وانــخــراط  الصحية 
الكريم  التقاعد لضمان العيش  والخدماتية في 

للمواطن واملواطنة عند كبر السن..
اململكة  وسفير  السابق  للوزير  نقول  ثــم 
املكلف  بنموسى،  شكيب  بباريس،  املغربية 
بمعية  التنموي  النموذج  لجنة  تقرير  بإنجاز 

عمله  بأن  املوقرة،  مجموعته 
مستقل عن أي جهة، سواء من 
الحكومية  املؤسسات  داخل 
والشعب  خــارجــهــا،  مــن  أو 
قادة  مكوناته،  بكل  املغربي 
وجماعات،  ــرادا  أف وقواعد، 
وبشغف  كــثــب  ــن  ع يتتبع 
كبير، كل األعمال والخطوات 
عرض  بعد  وأملنا  دقة،  بكل 
امللك،  على  النهائي  التقرير 
كبيرة  بسرعة  يمروا  أن  هو 
تبذير  ــدون  ــ وبـ وبــحــكــمــة، 
فعلية  إرادة  إلى  العام  للمال 

وسياسة تنموية حقيقية، فبالدنا بعملهم هذا، 
إسالمي  حــضــاري  ــالع  إلق مناسب  موعد  مــع 
تقلد  أنــه  السفير  فليعلم  األصــعــدة،  كل  على 
كل  ومن  املؤمنني،  أمير  من  كبيرة  بثقة  أمانة 
استثناء،  بدون  املغاربة  واملواطنات  املواطنني 
مغربنا  وازدهـــار  ورفاهية  رقــي  قصد  للعمل 
العزيز، ونسأل هلل أن يوفقه ملا يحب ويرضاه، 
فيها  وقانون  دولة حق  نريدها  املغاربة  ونحن 
الكل متساوي، بال محسوبية وال زبونية، نريد 
ويقوم  بكرامة  الحقوق  بكل  يتمتع  مواطنا 
قويا  مغربا  نريد  بمواطنة صادقة،  بالواجبات 
وباألخص  مواطنيه،  ويعز  بمغربيته  يعتز 
الفئة الفقيرة من املسنني، فالبد من تعويضات 

عائلية لهم كما أشرنا إلى ذلك.
وتبقى أحسن طريقة للحصول على السيولة 
املستقبلية  للمشاريع  املــنــاســب  والتمويل 
التنموي،  النموذج  لهذا  الكبرى  واألوراش 
هي  األوفــيــاء،  املخلصني  املواطنني  نظر  في 
املنهوب  املــال  أصحاب  على  الضرائب  فرض 
كذلك،  والجدد  االستقالل(  فجر  )منذ  القدامى 
املعلومات  لديها  املختصة  الــدولــة  فأجهزة 
الكافية والعلم الشافي على كل صغيرة وكبيرة 
وها  الــبــالد،  وخــيــرات  لــثــروات  الناهبني  عن 
لك  أين  »من  سياسة  لتفعيل  آن  قد  األوان  هو 

هكذا  للخونة«..  و»ال  هــذا؟«، 
وطنية  مصالحة  خلق  يمكن 
بــني الــنــاهــب واملــنــهــوب له، 
والكل يعيش بالرزق املشروك 
بيننا في هذه األرض املباركة 
السعيدة، ال غالب وال مغلوب، 
واآلبــاء  األجــداد  قــال  وقديما 
حتى  تزيان  )ما  هلل:  رحمهم 
نعاودوا ندمصوا الكارطة من 
جديد«، رحم هلل من مات من 
نــاس الــغــيــوان، وشــافــى هلل 
»كلشي  وحفظهم:  الــبــاقــني 
انتهى  ماليه«،  واحنا  ديالنا 
لنكون  هلل  فمع  تستفتيان..  فيه  الــذي  األمــر 
متقابلني  سرر  على  هلل  بحول  جميعا  إخوانا 
يوم ال ينفع ال مال وال بنون إال من أتى هلل بقلب 

سليم، بمعنى ليس بناهب ملال الغير.
نظرنا  نحن  ما  إذا  التعبير،  في  وبكل صدق 
إلى عدد األحزاب السياسية املغربية بكل أطرها 
البشرية  وقواعدها وشبيباتها، وكل مكوناتها 
النسبة  أن  سنجد  ومتعاطفني،  مناضلني  من 
األمــني،  البلد  هــذا  سكان  مع  مقارنة  املائوية 
ملحة  رغبة  ولدينا  مخزية،  بل  ضئيلة،  جد 
يتم  أن  في  مستقلني،  أو  منتمني،  ال  كمواطنني 
تشكيل حكومة تكنوقراطية تناسب فيها حقيبة 
يخص  فيما  واختصاصه  تكوينه  ــر  وزي كــل 
على  نقترح  بينما  إليه،  املسندة  الــوزارة  نوع 
أو  كبيرين  قطبني  تشكيل  السياسية  األحزاب 
ثالثة، ويسند إليها تسيير الجماعات والجهات 
لألحزاب  يمكن  وهكذا  نزيهة..  انتخابات  بعد 
لعب دور املراقبة واملعارضة البناءة مع اقتراح 
االستقالل  فجر  فمنذ  الحكومة،  على  برامج 
تفشي  بسبب  كثيرة  تعثرات  نعاني  ونحن 
واقضي  صاحبي  »باك  والزبونية  املحسوبية 
ليا نقضي ليك«، عادة الحزب السياسي مدرسة 
وحسن  برشد  والتسيير  للحكم  رجاالت  تكون 
وهــذا  العليا،  املصلحة  تغليب  مــع  التدبير 

األحــزاب  لــدى  تماما  منعدم  الشديد،  لألسف 
التقاط  نتمنى  لــذلــك،  املغربية،  السياسية 
إلقصاء  املميزين  الدولة  رجــاالت  من  اإلشــارة 
بقبة  الكبيرة  السياسية  اللعبة  من  السياسيني 
السياسي  امليدان  لهم  نترك  وهكذا  البرملان، 
والصالة  وكفى  والقروية  املدنية  بالجماعات 

والسالم على املصطفى.
األحــزاب  أمــام  ليس  ــرا،  آخ وليس  وأخــيــرا 
تتبع  بعد  واحد  خيار  إال  املغربية  السياسية 
وبعد  التنموي،  للنموذج  امللكية  اللجنة  عمل 
كل  تبني  وهو  أال  أعضائها،  مع  جلسات  عدة 
وتضمينها  اللجنة  تقرير  في  ــواردة  ال النقط 
ضمان  وألجل  املقبل،  االنتخابي  البرنامج  في 
حزب،  كل  على  املفروض  من  يبقى  مثمر،  عمل 
الوسائل  كل  ومنظريه  ملؤطريه  يخصص  أن 
النقط  كل  تنزيل  إمكانية  لتدارس  والتقنيات 
وكل  الحكم،  سنوات  خالل  الواقع  أرض  على 
ما  بني  التنسيق  إطــار  في  يدخل  العمل  هــذا 
هو سياسي محض، من وحي برامج األحزاب، 
املغربي  للمجتمع  ميداني  دراســـي  هــو  ومــا 
من  اللجنة  استخلصته  والذي  متطلباته  وكل 
العمل  من  املغربي خالل شهور  املجتمع  صلب 
العميق،  املغرب  شريان  في  املضني، والغوص 
لألحزاب  األخيرة  الفرصة  هي  هذه  بأن  وأظن 
السياسية املغربية لتصلح ما أفسدته وإلعادة 
الثقة للناخب املغربي، وهي طريقة تفعيل عمل 
ثم  منثورا،  هباء  عملها  يذهب  ال  لكي  اللجنة 
وتــزويــد  املــدنــي،  املجتمع  ــراك  إشـ يجب  ــه  إن
أنواعها،  بكل  الوطنية  اإلعالمية  الوسائل 
اإللكترونية  والصحف  والبصرية  السمعية 
التي  الورقية، باملعلومات  والجرائد  املتنوعة 
الظروف  وكل  النقط،  هذه  تنزيل  كيفية  تخص 
التي  والعقبات  واملعيقات  لذلك  املصاحبة 
تعترض سبيل تفعيل نقط وبنود تقرير اللجنة 

امللكية، والذي نتمنى بأن تتبناه األحزاب.

ذ. الحسن العبد

إن المتتبع لمسيرة العنف الطويلة 
في البلدان العربية وما نقله 

لنا التاريخ عن مسلسالت القتل 
والذبح واالغتياالت والمؤامرات 

والدسائس، سوف يالحظ أن ظاهرة 
االقتتال مبعثها شهوة بشرية 

جامحة للجلوس على كرسي 
السلطة والسيطرة والتحكم في 

مصير البالد والعباد
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سباق على
األسماء الوازنة 

السياسية  األحـــزاب  بعض  شرعت 
وازنــة،  أسماء  وتزكية  استقطاب  في 
أحزاب  على  الطريق  قطع  بهدف  وذلك 
انتخابية  ــر  دوائ ربــح  وضمان  أخــرى 
لتغطية  أخـــرى  أســمــاء  عــن  والبحث 
تمكن  حيث  واملناطق،  الجهات  معظم 
من  لــأحــرار  الوطني  التجمع  حــزب 
لدخول  الوازنة  األسماء  بعض  اختيار 
تزكية  بعد  املقبلة،  االنتخابات  غمار 
املنسق  القباح،  محمد  األعمال  رجــل 
الجهوي للحزب بجهة مراكش، لتمثيل 
البرملانية  االنتخابات  في  »الحمامة« 
املقبلة بإقليم الحوز، كما حظي الحاج 
الحركة  في  السابق  البرملاني  السيمو، 
الشعبية ورئيس جماعة القصر الكبير، 
على  لتوفره  نظرا  أخــنــوش،  بتزكية 

ومن  الشمال،  منطقة  في  قوية  عالقات 
حزب  تمكن  التي  أيضا  األسماء  بني 
االتــحــادي  استقطابها،  مــن  األحـــرار 
السابق حسن الدرهم، الذي حصل على 
بوجدور،  بدائرة  للترشح  األحرار  دعم 
خوضه  عــدم  عن  أخبار  راجــت  بعدما 
لالنتخابات بسبب قضية بلدية املرسى 

التي يتابع فيها لدى القضاء.
وتوجد أسماء أخرى وازنة التحقت 
بــودرار،  محمد  منها  األحــرار،  بحزب 
واملعاصرة  األصالة  فريق حزب  رئيس 
املهاجري  وهشام  النواب،  مجلس  في 
البرملاني املثير للجدل، إلى جانب عبد 
اتحاد  نــادي  رئيس  أبرشان،  الحميد 
اإلقليمي،  املــجــلــس  ــس  ــي ورئ طنجة 
الصغير،  هــشــام  الــعــقــاري  واملنعش 
بوهدود،  محمد  التجمعي  والقيادي 
في  للحزب  مرشحا  يكون  أن  املرتقب 

بإقليم تارودانت.
ــدوره شــرع في  حــزب االســتــقــالل بـ
تزكية بعض الوجوه الوازنة، من بينها 
السابق  الرئيس  بوعيدة،  الرحيم  عبد 

لجهة كلميم، والوزير التجمعي السابق 
محمد عبو، الذي سيخوض االنتخابات 
املقبلة بشعار »امليزان« بدائرة تاونات، 
من  الذي  األزرق  الدين  نور  جانب  إلى 
في  الحزب  باسم  يترشح  أن  املنتظر 
األحرار،  حزب  غادر  بعدما  مدينة سال 
املجيد  عبد  يــكــون  أن  املــرتــقــب  ــن  وم
مرشحا  الفاسي،  عباس  نجل  الفاسي، 
للحزب في العاصمة الرباط، كما يتوفر 
الساحة  في  قوية  أسماء  على  الحزب 
وعائلته  الرشيد  ولد  مثل  االنتخابية، 
في الصحراء، وعبد الصمد قيوح الذي 
من املنتظر أن يكون مرشح الحزب في 
الدين مضيان،  نور  إلى جانب  أكادير، 
برملاني دائرة الحسيمة، وعبد اللطيف 
البركة  نزار  بتزكية  الذي حظي  أبدوح 
في مراكش، والبرملاني محمد الحمامي، 
الذي سيدخل بألوان الحزب في طنجة.
األصــالــة  حــزب  يسعى  جهته،  مــن 
قوي  بشكل  ــزال  اإلنـ إلــى  واملــعــاصــرة 
تزكية  عبر  املقبلة،  االنتخابات  خالل 
واستقطاب  لديه  البارزة  األسماء  أبرز 

لتزكية  الحزب  يستعد  حيث  آخرين، 
رجل األعمال فوزي الشعبي بالقنيطرة، 
بمدينة  العبدي  رشيد  الفريق  ورئيس 
سال، بينما قد يترشح املهدي بنسعيد، 
لكرة  املنصور  يعقوب  اتحاد  رئيس 
ــاط، كــمــا مــنــح الــحــزب  ــرب ــال ــدم ب ــق ال
الشرق  جهة  لرئيس  مــجــددة  تزكية 
متابعته  رغــم  البعيوي،  النبي  عبد 
اللبار ورجل  قضائيا، إلى جانب عزيز 
يعقوب،  بموالي  بلمقدم  األعمال حسن 
تازة،  بإقليم  املسعودي  الواحد  وعبد 
ومحمد  بـــوزان،  ملحارشي  والــعــربــي 
الناصيري  وسعيد  بتطوان،  أحنني 
الــوداد  نــادي  رئيس  البيضاء،  بالدار 
الباكوري  السالم  وعبد  البيضاوي، 
اللطيف  عبد  أمــا  الرحامنة،  بإقليم 
فهناك  للحزب،  الــعــام  ــني  األم وهــبــي، 
فــي مدينة  تــرشــحــه  ــرات حـــول  ــؤش م

تارودانت.
ــي،  ــراك ــزب االتـــحـــاد االشــت ــا حـ أمـ
حضوره  لتأكيد  اآلخـــر  هــو  فيسعى 
ــالل االســتــحــقــاقــات الــبــرملــانــيــة  ــ خ

تزكية  خــالل  من  املقبلة،  والجماعية 
أسماء وازنة مثل إدريس الراضي الذي 
مغادرته  بعد  لالتحاد  االنضمام  قــرر 
املهدي  وتزكية  الــدســتــوري،  للحزب 
الفاطمي لخوض االنتخابات البرملانية 
األعمال  رجل  جانب  إلى  الجديدة،  في 
املعروف بمدينة  الحرفي  الرحمان  عبد 

القنيطرة.
الشعبية،  الحركة  لحزب  وبالنسبة 
البارزة،  األسماء  تزكية بعض  قرر  فقد 
مثل البرملاني الطاهر شاكر في سيدي 
الداخلية  وزيــر  حصاد  ومحمد  بنور، 
جانب  إلــى  تزنيت،  بمدينة  السابق 
الصخيرات،  بعمالة  بــوشــارب  نزهة 
سال،  فــي  السنتيسي  إدريـــس  وربــمــا 
ومحمد أوزين في خنيفرة، بينما يظل 
ترشيح محمد مبديع، املساند من طرف 
يلفه  املقبلة،  االنتخابات  في  العنصر 
في  معه  التحقيق  بسبب  الغموض 

قضية صفقات عمومية.
والتنمية،  العدالة  حــزب  أمــا 
نفس  على  يركز  أن  املرتقب  فمن 

إعداد: خالد الغازي 

بدأت  المقبلة،  والتشريعية  الجماعية  االنتخابات  اقتراب  مع 
األسماء  تختار  والمدن  الجهات  مختلف  في  السياسية  األحزاب 
البوادي والقرى،  الذي يتحكمون في  الكبار  السياسية واألعيان 
من أجل تحقيق أكبر عدد من المقاعد في االنتخابات التشريعية 
األغلبية  ــزاب  أح بين  قوي  سباق  في  المقبلة،  والجماعية 
والمعارضة، خاصة في ظل معيار القاسم االنتخابي الذي فتح 
الدوائر  جميع  لتغطية  السياسية  األحزاب  معظم  أمام  الباب 

االنتخابية لحصد مقاعد إضافية.
فالمرشحون الكبار يعدون الورقة الرابحة لألحزاب التقليدية في 
جامعيون،  أساتذة  أو  أعمال  رجال  أو  سياسيون  منهم  المدن، 
في  األراضي  ومالك  األعيان  على  األحزاب  هذه  تعتمد  بينما 

المناطق القروية، التي تعرف اتباع الشخص وليس الحزب، لهذا 
شرعت أحزاب المعارضة في استقطاب األعيان في جل األقاليم 

والجهات بهدف تعزيز حضورها وخلق التوازن.
فقد اشتد سباق األحزاب السياسية نحو تزكية أسماء وازنة في العديد 
من المناطق، بهدف تحقيق أكبر نسبة من األصوات والظفر بعدد من 
المقاعد خالل االنتخابات المقبلة، خاصة وأن فئة عريضة من الناخبين 
المرشحون  هم  فمن  الحزب،  برنامج  إلى  وليس  الشخص  إلى  تميل 
في  األعيان  األحزاب  تفضل  ولماذا  المقبلة؟  االنتخابات  في  الكبار 
بالقيادات  أم  الحزبية،  بالبرامج  مرتبطة  االنتخابات  وهل  االنتخابات؟ 

السياسية والمرشحين الكبار؟

المرشحون 
الكـــــبار 

للتسخينات 
االنتخابية 
2021

األحزاب تتهافت على األعيان
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الــبــارزة فــي األمــانــة العامة  األســمــاء 
القادر  وعبد  كيران  بن  مثل  للحزب، 
عــمــارة بــســا، وعــبــد الــعــالــي حامي 
الدين بالرباط، وإدريس األزمي بفاس، 
واملقرئ أبو زيد بالجديدة، وسعد الدين 
العمراني  وسليمان  بأكادير،  العثماني 
بخريبكة، أو في املجلس الوطني، لكن 
تعرفه  الــذي  الداخلي  الغضب  بسبب 
ــض بعض  يتم رف قــد  الــحــزب  قــواعــد 
األسماء املوجودة في الحكومة، بسبب 
القوانني  من  العديد  حــول  الخافات 

التي تم التصويت عليها.

األعيان.. الورقة 
الرابحة

التقليدية  السياسية  األحزاب  تعتمد 
شخصيات  باعتبارهم  األعــيــان  على 
وعائلي  اجتماعي  برأسمال  معروفة 
اإلدارة  بني  وصل  وقناة  واقتصادي، 
والناس داخل مجال نفوذها، حيث بات 
الفئة  هذه  على  متزايدا  األحزاب  طلب 
قوي  لضمان حضور  وذلك  السياسية، 
املقبلة،  االنتخابية  االستحقاقات  في 
لهذا أطلقت جل األحزاب حملة واسعة 
وضمان  األعيان  فئة  استقطاب  ألجل 
باعتبارهم  منهم  عــدد  أكبر  ترشيح 
منافسة  في  والقوية  الرابحة  الورقة 

مرشحي حزب العدالة والتنمية.
في هذا اإلطار، يرى غسان األمراني، 
السياسية،  العلوم  وأســتــاذ  الباحث 
مع  طبيعية  هي  االستقطاب  مسألة  أن 
ألن  االنتخابية،  االستحقاقات  اقتراب 
الترشيحات  عن  تبحث  ــزاب  األح جل 
وأن  السيما  مفارقة،  ــذه  وه الفردية 
املغرب  في  املعتمد  االنتخابي  النظام 
هو نظام الئحي، لكن مع اعتماد القاسم 
املسجلني،  ــاس  أسـ على  االنــتــخــابــي 
تحولت املسألة من الائحة إلى حظوظ 
املرشح األول فيها، وبالتالي، أصبحنا 

الذي  الفردي،  االقتراع  نعتمد  وكأننا 
إما  املــرشــح،  خصائص  على  يعتمد 
أعمال،  ورجــال  األعيان  من  يكون  أن 
يقدم  أو  معينة  لقبيلة  ينتمي  أن  أو 
األحزاب  تنافس  يفسر  وهذا  خدمات، 
استقطاب  على  ــرة  األخــي ــة  اآلونـ فــي 
بعض  آخر  بمعنى  األشخاص،  هؤالء 
أو  برملانيني  نوابا  الشخصيات، سواء 
األخيرة،  الوالية  في  جماعات  رؤســاء 
يتم التنافس على استقطابهم ومنحهم 

التزكية للترشح.
األحــزاب  كل  أن  املتحدث،  وأوضــح 
مبني  املغرب  في  اآلن  الرهان  أن  تعلم 
التصويت  مــن  أكــثــر  الشخص  على 
السياسي، ألن هذا األخير شهد تراجعا 
األخيرتني  الــواليــتــني  فــي  خصوصا 
انحصار  فهناك  »البيجيدي«،  بقيادة 
البرنامج  على  التصويت  يسمى  بما 
هويته،  أو  حــزب  على  التصويت  أو 
وبالتالي، للظفر بمقعد وجب أن ترشح 
شخصا تكون له مكانة وقدرة اجتماعية 
السياسي  فالتصويت  وإال  مالية،  أو 
مضيفا  طبيعية،  مسألة  وهي  ينحصر 
أن االنتخابات في املغرب أصبحت محط 
تنافس ما بني قطبني، القطب اإلسامي 
الدين  وتعبئة  الدين  على  يعتمد  الذي 
ثاني  وقطب  بالدين،  عاقة  له  ما  وكل 
املسألة  بينما  املــال،  وتعبئة  املال  هو 
في  كبيرا  انحصارا  تشهد  النضالية 
األحزاب  كل  أن  بحيث  األخيرة،  اآلونة 
على  تتنافس  اليسار،  إلى  اليمني  من 
ماليا  مرموقة  شخصيات  استقطاب 
الحزب،  باسم  مقعد  ألخذ  قدرة  لديها 
سلبية،  كلها  الــتــبــعــات  وبــالــتــالــي، 
داخــل  املناضل  مستوى  على  ســواء 
الحزب، لكونه يفقد قيمته عندما تحني 
على  الترتيبات  بينما  االنــتــخــابــات، 
شخصيات  مع  تقام  القيادة  مستوى 
يجعل  ما  وهذا  بالحزب،  لها  عاقة  ال 
الحملة  في  منخرطني  غير  املناضلني 
االنتخابية، مما ينعكس على املشاركة 

االنتخابات  في  متدنية  ستكون  التي 
املقبلة.

لزعر،  املنعم   عبد  يؤكد  جهته   من 
ــون  ــان ــق ــم الــســيــاســة وال أســـتـــاذ عــل
الخامس  محمد  بجامعة  الدستوري 
من  حلقة  أو  مرحلة  كل  أن  بالرباط، 
تولد  االنــتــخــابــي  املسلسل  حــلــقــات 
الصراعات  وهذه  وصراعات،  تفاعات 
وأهداف  برهانات  ترتبط  والتفاعات 
اختبار  فعملية  مختلفة،  سياسية 
كانت  السباق،  فرسان  أو  املرشحني 
بموجات  لصراع  موضوعا  ومــازالــت 
الحزبية،  األطراف  بني  متباينة  طاقية 
بتباين  يرتبط  الــصــراع  هــذا  وتباين 
فبالنسبة  ــات،  ــانـ ــرهـ الـ ــاف  ــتـ واخـ
رهان  لتحقيق  تطمح  التي  لــأحــزاب 
عن  بالبحث  تقوم  االنتخابات،  تصدر 
التي  واملائمة  املناسبة  البروفايات 
االستقطاب  فحرب  الرهان،  هذا  تخدم 
التي  األحــزاب  بني  هي  حاليا  الدائرة 
االنتخابات،  تصدر  رهان  في  تستثمر 
من قبيل حزب التجمع الوطني ألحرار 
ــزب األصــالــة  ــزب االســتــقــال وحـ وحـ

واملعاصرة.
اختيار  عملية  أن  لزعر،  ويضيف 
ــي عــمــلــيــة مــرتــبــطــة  املـــرشـــحـــني هـ
ــات على  ــان ــره ــات، وهـــذه ال ــان ــره ب
مستوى عملية التشريح، تفرز نتيجة 
أو  عينة  هــنــاك  أن  وهـــي  أســاســيــة 
»ميزة  لها  املرشحني  من  بروفايات 
خاصة«، وهناك عينة أخرى لها »عيب 
الراغبة  السياسية  فاألحزاب  خاص«، 
في تصدر االنتخابات، أو في تحسني 
دائما  والتمثيلي،  السياسي  موقعها 
تبحث عن تلك العينات أو البروفايات 
التي تملك ميزة خاصة، بمعنى ميزة 
املستوى  على  وخــاصــة  تنافسية، 
االنتخابي وتتفادى البروفايات التي 
تفتقر لتلك امليزة )املناضلني والنساء 
هذه  أن  مبرزا  املثال(،  السبيل  على 
رساميل  تملك  أن  يــجــب  الــعــيــنــات 

مــالــيــة ورمـــزيـــة قــــادرة عــلــى حسم 
املادية،  )املــوارد  االنتخابي  الصراع 
االقتدار  الزبونية،  العاقات  السمعة، 
وهنا  العاقات...(،  شبكة  الشعبي، 
قبيل  من  البروفايات  من  عدد  تبرز 
البرملانيني ورؤساء الجماعات ورجال 
والعائات  واألعــيــان  واألعــمــال  املــال 
هــذه  فجميع  ــكــبــرى،  ال السياسية 
املسيطرين  خانة  تدخل ضمن  الفئات 
العمل  يجيدون  مثا  فاألعيان  رمزيا، 
أن  حني  في  القرب«،  بـ»استراتيجية 
العمل  يجيدون  واألعمال  املال  رجال 
ما  وهــو  الــســوق«،  بـ»استراتيجية 
من  غيرهم  عــن  يــمــتــازون  يجعلهم 
كبيرة  حظوظهم  وتكون  املتنافسني 
باالنتخابات، خاصة عندما  الفوز  في 

يكون التصويت غير سياسي.

»الميركاتو« 
السياسي والتحايل  
يكثر الترحال السياسي مع اقتراب 
والجماعية  التشريعية  االنتخابات 
الوجوه  بعض  تبحث  حيث  املقبلة، 
فرصة  عــن  والسياسية  البرملانية 
انتخابية  تــزكــيــة  عــلــى  لــلــحــصــول 
االستحقاقات  حلول  قبل  مضمونة، 
شهدت  إذ  املقعد،  فقدان  من  وخوفا 
ــة  ــالـ بــعــض األحـــــــزاب مــثــل األصـ
ــعــاصــرة واالتـــحـــاد الــدســتــوري  وامل
من  للعديد  كبيرة  هجرة  واالستقال، 
الفترة  خال  واملنتخبني  البرملانيني 
أخــرى،  تزكيات  عن  بحثا  الحالية، 
تفاديا للوقوع في املمنوع، خاصة وأن 
القانون التنظيمي لأحزاب يقول أنه 
))ال يجوز ألي شخص أن ينخرط في 
أكثر من حزب سياسي في آن واحد((.
مسألة  أن  األمراني،  األستاذ  ويرى 
الــتــرحــال واضــحــة ومــمــنــوعــة، لكن 
آخر،  بمعنى  عليها  التحايل  يتم  اآلن 

فبالرغم من كون القانون يمنع ترحال 
االنتخابات  في  انتصر  برملاني  نائب 
إال  آخر،  حزب  إلى  معني  حزب  بلون 
ما  يتم  القانون  هذا  على  التحايل  أن 
الحكومة،  واليــة  نهاية  في  أننا  دام 
استقطاب  يحاول  كل حزب  وبالتالي، 
لحزب  تابعني  كانوا  برملانيني  نواب 
السياسي  الــهــدف  أن  بحيث  آخـــر، 
وربطه  باملقاعد  الظفر  وهــو  واضــح 
الجديد،  االنتخابي  القانون  بمسألة 
العملية  فــردنــة  على  يساعد  الـــذي 
سياق  في  الذهاب  وليس  االنتخابية 

التصويت السياسي. 
لدى  محطة  أهم  تظل  فاالنتخابات 
السياسية،  ــزاب  ــ واألحـ املــواطــنــني 
»عادة  لزعر:  املنعم  عبد  يقول  حيث 
بكونها  االنتخابات  توصيف  يتم  ما 
سباق  من  سياسية  نسخة  عن  عبارة 
تمنح  التي  لأهمية  بالنظر  الخيل، 
»محركي  بــاعــتــبــارهــم  للمرشحني، 
الزاوية  وحجر  االنتخابية،  اللعبة 
مشيرا  وتعبيراتها«،  رهاناتها  في 
يمر  االنــتــخــابــي  املسلسل  أن  إلـــى 
على  ومتصلة  منفصلة  حلقات  عبر 
على  ومتحركة  الــرهــانــات  مستوى 
مستوى الحقل الطاقي الذي يوجهها، 
اللوائح  إعداد  مرحلة  تنتهي  فعندما 
ــداد  إع مرحلة  تنطلق  االنتخابية، 
هذه  تنتهي  وعندما  الترشيح،  لوائح 
وعندما  الحملة،  مرحلة  تبدأ  املرحلة، 
مرحلة  تبدأ  الحملة،  مرحلة  تنتهي 

التصويت.

لزعر:
األحزاب التي تطمح 

لتحقيق رهان 
تصدر االنتخابات، 

تقوم بالبحث عن 
البروفايالت المناسبة 

والمالئمة التي 
تخدم هذا الرهان

حصاد

عبو

بوهدود

المهاجريالصغير

القباج

الفاسي

بنسعيداألزرقشاكر

لمحارشيالسيمو حامي الدين

بودرار

بوعيدةاألزمي الدرهم

أوزينالراضي

ولد الرشيد

األمراني:
المسألة الترحال 

واضحة وممنوعة، لكن 
اآلن يتم التحايل عليها 

بمعنى آخر، فبالرغم 
من كون القانون يمنع 

ترحال نائب برلماني 
انتصر في االنتخابات 
بلون حزب معين إلى 

حزب آخر، إال أن التحايل 
على هذا القانون يتم ما 
دام أننا في نهاية والية 

الحكومة
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  ثقافة
العدد: 1563 من 03 إلى 09 يونيو 2021

الخطاب واألثر في جامعة 
الحسن الثاني بالبيضاء 

السرديات  مختبر  ينظم 
اآلداب  لــكــلــيــة  الــتــابــع 
ــة  ــي ــســان ــوم اإلن ــلـ ــعـ والـ
الحسن  جامعة  بنمسيك 
البيضاء،  بالدار  الثاني 
يونيو   3 الخميس  يومه 
ــســاعــة  ال عــلــى   2021
نــدوة  مــســاء،  السابعة 
أكـــاديـــمـــيـــة بــعــنــوان: 
قراءة  واألثــر،  »الخطاب 
في كتاب الناظم السردي 
وبناتها«  الــســيــرة  فــي 
ــي. ــت ــدي ــج ــت ــزار ال ــ ــن ــ  ل
الندوة  هذه  في  يشارك 
ــة  ــي ــرئ ــة امل ــري ــاظ ــن ــت ال
تقنية  ــر  عــب ــعــد  ب عـــن 
من  كل  ميت«،  »غوغل 
األستاذة جليلة طريطر، 

ــال بــنــدحــمــان،  ــاذ جــم ــتـ واألسـ
وتنسق أشغالها األستاذة فاتحة الطايب.

أعالم التصوف من المغرب والمشرق

اإليسيسكو تفتح باب الترشيح لجائزة »بيان« لإلبداع 
التعبيري باللغة العربية 2021 »ملتقى الشعر 

ــم والتشكيل«  في تطوان ــال ــع ــة ال ــظــم ــن ــحــت م ــت ف
والعلوم  للتربية  اإلســامــي 
باب  )إيسيسكو(،  والثقافة 
الــتــرشــح لــجــائــزتــهــا »بــيــان« 
باللغة  الــتــعــبــيــري  لـــإبـــداع 
الثانية  دورتــهــا  فــي  العربية 
مــبــادرات  ضمن   ،2021 لعام 
العربية  للغة  اإليسيسكو  مركز 

للناطقني بغيرها.
»بــيــان«  جــائــزة  منح  ويــتــم 
ــل فئة  ــن ك لــثــاثــة فــائــزيــن م
للطاب،  العمرية  الفئات  من 
والفتيات،  والفتيان  )األطفال، 
كل  يحصل  حيث  والشباب(، 
ــن فــئــة الــشــبــاب على  فــائــز م
فئة  ومن  أمريكي،  دوالر  ألفي 
ألف  على  والفتيات  الفتيان 

األطفال  فئة  ومن  وخمسمائة، 
على ألف دوالر.

تحفيز  إلى  الجائزة  وتهدف 
اإلبداع واإلنتاج باللغة العربية 

العربية  الــلــغــة  ــاب  طـ ــدى  لـ
الــنــاطــقــني بــغــيــرهــا، وإبـــراز 
وتحقيق  العربية،  اللغة  عاملية 
التكامل بني البعدين التعليمي 

التنمية  وتحفيز  والثقافي، 
من  اللغوية  للمهارات  الذاتية 
خال الكتابة اإلبداعية واإللقاء 

التعبيري.
إلقاء  هو  املسابقة  ومجال 
عبر  الطالب  ينجزه  تعبيري 
مخرجا  قصير  فيديو  مقطع 
مستندا  إبداعيا،  فنيا  إخراجا 
العربية  باللغة  إلى نص حرره 
أو  نثر،  أو  )شعر،  الفصيحة 
مقال، أو قصة قصيرة(، ويجب 
املترشحة  األعمال  تتناول  أن 
ــع  ــدى املــوضــوعــات األربـ إحــ
الجائحة،  بعد  التعلم  التالية: 
ــاج،  ــع الــوقــايــة خــيــر مـــن ال
التنوع الثقافي، والتكنولوجيا 

واملستقبل.

»متاهة العيش« في »مرايا الروح«
املغربية  الفنانة  تعرض 
الفنية  أعمالها  لحلو،  رجاء 
ــي مــعــرض فـــردي جــديــد،  ف
الفني  الـــــرواق  يستقبله 
 Living( آرت«   4 »ليفينغ 
ــدار  الـ بــمــديــنــة   )4 ART
الثالث  حدود  إلى  البيضاء، 

من شهر يوليوز املقبل.
اللوحات املعروضة للفنانة 
التعبيرية  من  تسير  رجــاء، 
التجريد  إلــى  املعالم،  بينة 
اإلنسان،  فيه  ينصهر  الــذي 

واألقدار،  وفضاؤه،  وسعيه، 
كما  لحلو،  رجــاء  عالم  ألن 
ــظــهــره إحــــدى لــوحــاتــهــا  ت
املعروضة، هو عالم اإلنسان، 
كل  حقيقته:  على  مكشوفا 
توازن  ال  سبيله،  في  يسعى 
مركز،  ال  البصر،  إليه  ينشد 
في  منغمس  إنــســان  فــقــط 
اليومية،  تطلعاته  تحقيق 
أو  جيرانه،  إلى  ينظر  قلما 
العيش،  تجربة  في  إخوانه 
ولو أن منتهاه وآخره واحد.

للتضامن  املــغــربــيــة  الجمعية  ــت  دأبـ
اإلســامــي عــلــى نــشــر الــثــقــافــة الــجــادة 
وهكذا  الغنية،  النافعة  املفيدة  والكتب 
قيما  كتابا  مــؤخــرا  الجمعية  ــدرت  أصـ
املغرب  مــن  التصوف  »أعـــام  بــعــنــوان: 
العشاب،  الصمد  عبد  للدكتور  واملشرق« 
وقام بإعداد وتنسيق مواده األستاذ عبد 

الرحيم بن سامة.
ويهتم هذا املؤلف بالتعريف بالصوفي 
مشيش  بن  السام  عبد  مــوالي  الكبير 
اإلمـــام  وتــلــمــيــذه  املشيشية  ــه  وصــات
الشاذلية،  الطريقة  مؤسس  الشاذلي 
وثانيهما  اإلسامي،  العالم  عمت  التي 
الدين  شرف  الشهير،  الصوفي  الشاعر 
صلى  الرسول  مدح  الــذي  البوصيري، 
»البردة  قصيدته:  في  وسلم  عليه  هلل 
والهمزية« إلى جانب عدة قصائد أخرى 
ــادحــون  وامل الــصــوفــيــون  بها  يتغنى 
تجد  فــا  ديــنــيــة،  مناسبات  ــدة  ع فــي 
فيه  ورددت  إال  الرباني  للذكر  مجلسا 
الدين  شرف  الصوفي  الشاعر  قصائد 

البوصيري وال سيما »البردة والهمزية«.
قيمة  دراســة  الكتاب  هذا  يضم  كما 
وهامة لألستاذ عال الفاسي تنشر في 
»التصوف  عنوان:  تحت  املؤلف  هذا 
بمناسبة  وذلك  املغرب«،  في  اإلسامي 

الذكرى 46 لوفاته رحمه هلل.
ضمن  الـــكـــتـــاب  ــذا  ــ ه ــدور  ــ صـ إن 
للتضامن  املغربية  »الجمعية  مطبوعات 
بالرباط  األمان«  »دار  ونشر  اإلسامي« 
يمر  الــتــي  العويصة  الفترة  هــذه  فــي 
»كورونا«،  جائحة  بسبب  العالم  منها 
هلل  بعبادة  اإلنسان  يذكر  أن  شأنه  ملن 
والتبتل إليه، ومدح رسوله الكريم سيدنا 
خال  من  والسام،  الصاة  عليه  محمد 
للبوصيري  والهمزية«  »البردة  قصيدة 
أحمد  الشعراء  ألمير  الــبــردة«  و»نــهــج 
الرائعة  قصيدته  استوحى  الذي  شوقي، 

من »البردة والهمزية«.
فهذا الكتاب جمع بني دفتيه من املقاالت 
واألشعار ما يفيد القارئ والباحث املهتم 

بالتصوف. 

بشراكة  ستنظم،  أنها  تطوان،  في  الشعر  دار  أعلنت 
من  الثانية  الدورة  الجميلة،  للفنون  الوطني  املعهد  مع 
»ملتقى الشعر والتشكيل« في رواق املكي مغارة بمدينة 

تطوان.
وحسب املنظمني، فإن هذا امللتقى يجمع بني الشعراء 
بمشاركة  املغرب،  في  التشكيلي  الفن  ونقاد  والفنانني 
وعز  العوفي  وبوجمعة  أزغــاي  وعزيز  الزكاري  شفيق 
الصغير  الزهراء  وفاطمة  الشاعر  وحسن  بوركة  الدين 
وأحمد مجيدو، كما يشهد اللقاء تقديم عرض أدائي بني 
الدورة  تحمل  بينما  والتشكيل،  الشعر  وبني  املشاركني 
اسم املكي مغارة، أحد رواد ومؤسسي الدرس التشكيلي 

في املغرب.
ووفق باغ لدار الشعر في تطوان، فإنه »من الصعب 
من  ألنــه  والتشكيل،  الشعر  بني  العاقة  عن  الحديث 
الصعب أكثر الحديث عن الفرق بينهما«، إذ لم ينفصل 
الشعر عن التشكيل يوما، وقد تواصا دوما عبر الثقافات 
والحضارات.. »إنه لقاء بني البصري والشعري، والقول 
والشكل، واألداء واإللقاء، والدال ومعناه، واللون وماه«، 

يقول الباغ.



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
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تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ساعة اإلفالس السياسي

»ملف سري في  السابقني  املعتقلني  من  واحد  طالب 

الساسي،  الزعيم  الدين  نور  وهو  الــزاز«،  كريم 

املكلف  الدولة  وزيــر  وجــه  في  الحدود  بإغالق 

خلفية  على  الرميد،  مصطفى  اإلنسان  بحقوق 

شكاية سبق أن تقدم بها أمام الوكيل العام ملحكمة 

الوطنية  الفرقة  على  وأحيلت  بالرباط  االستئناف 

نسخة  وجه  كما  البيضاء،  بالدار  القضائية  للشرطة 

من الطلب إلى رئيس املجلس األعلى للسلطة القضائية 

حيث   ،2015 سنة  إلى  الحكاية  وتعود  العدل.  ووزيــر 

»يدعي« الساسي أنه قدم معطيات خطيرة لوزير العدل 

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

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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بإفالس حزب العدالة 

والتنمية، الذي يتهدده 

خطر السقوط خالل االنتخابات 

التشريعية المقبلة، بعد تورطه 

في تناقضات سافرة بين 

خطابه السياسي وممارسته 

العملية، تكون الحياة 

السياسية قد دارت دورتها 

المعهودة، لتكريس األعطاب 

الحزبية في مشهد سياسي 

يكرر نفسه، حيث تموت كل 

األحزاب في حضن السلطة(..).

إنها ساعة اإلفالس السياسي، 

حيث ال عروض سياسية 

واضحة رغم أننا في عز الزمن 

االنتخابي، وقد انطلقت 

الحمالت االنتخابية مبكرا، حيث 

ينتظر أن تلعب نفس التشكيلة 

الحزبية النهائيات االنتخابية 

بنفس الممارسات، التي تقوم 

على مبدأ »القسمة«، وال 

سبيل للخروج من عنق الزجاجة 

إال بانخراط مكثف للمواطنين 

في العملية االنتخابية، 

عندها ستكون الساعة قابلة 

لـ»التحقيق«، واألحزاب قابلة 

للتغيير..
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زازات اجلزائر يف منطقة »العرجة« 
بالتزامن مع استف

النخيل  ت 
واحا ترك  على  مغاربة  فالحني  إرغام  د 

بع

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

أن  حيث  املــيــاه،  لورقة  املغرب  حتريك 
عن  صــادر 

املــ

احلسن  عهد  من  املوروثة  ه 
سياست يف  املغرب  ر 

استمرا

ض األودية 
ي إلى قطع بع

ء السدود، سيؤد
الثاني، يف بنا

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

للعطش  بكاملها  مــدن  ض 
تعر عــن  يتحدثون  اجلــزائــريــني 

»بناء  بأن  الساخرين  بعض  وعلق  املغربي،  التصرف  نتيجة 

من  اجلزائرية  االجتماعي  التواصل  مواقع  سيمنع  السدود 

ن املنطقة 
ل إلى اجلزائر عبر وديا

ت املغرب تص
القول بأن نفايا

مم املتحدة)..(.
الشرقية«، وهو ما كان موضوع شكايات لأل
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ني السطور«
تفاصيل أخرى  يف  ركن  »ب

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah

  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

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

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC

اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة
 من توصيل التحويل  مصحوبا  بهذه القسيمة، عبر البريد

 أو عبر البريد اإللكتروني:
)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.ma

لنور الدين الرياحي

طرائف  لبعض  مــوضــوع  بتخصيص  أساتذتي  أحــد  بــادرنــي 
هذه  أن  العدالة، بحكم  ــرة  وأس واملحامني  والقاضيات  القضاة 
ما يعتريها  القضاء واملحاكم مع  تبقى حكرا على مجامع  الطرائف 
من واجب التحفظ، وتموت مع أصحابها، في حني أنها وقائع يجب 
أن توثق وتحتفظ بها الذاكرة القضائية، ألن أسرة العدل هي أسرة 
طرائف  من  البشرية  العوائد  فيه  تنعدم  الذي  البيت  بذلك  ليست 

وأحداث تضحك بعض األحيان وتبكي أحيانا أخرى.
وقد رجعت بي ذاكرتي إلى أيام التحاقنا األولى باملحاكم مباشرة 
من الكلية واملعهد ونحن ننظر إلى أصحاب البدل الذين كنا نعتبرهم 
وقد  ونتساءل  وهيبتهم،  وقارهم  بكل  املنصات  في  أناسا  باألمس 
يتمازحون وأصحاب  البشر  مثل  بشر  هم  فعال  منهم، هل  أصبحنا 

نكتة وجلساء أدب وفكر وقانون؟
في سبعينات القرن املاضي، وخصوصا في املحاكم الكبرى بعد 
من  مخضرما  جيال  شهدت  الستينات،  أواسط  وتعريبها  مغربتها 
القضاة، فقهاء وأدباء مزدوجي اللغة وكبار السن، كان لهم الفضل 
أصول  تلقننا  ثانية  جامعة  أمام  فعال  وكنا  وتأطيرنا،  تكويننا  في 
املرافعات ودراسة امللفات وإجراء األبحاث وقراءة املحاضر وتفسير 
حلقة  إلى  ودخلنا  الكليات  أساتذة  حلقة  من  فخرجنا  القوانني، 

أساتذة املحاكم والنقابات.
كانوا  الذين  األســاتــذة  هــؤالء  إلــى  شباب،  ونحن  ننظر،  وكنا 
الذين  ونحن  عاصم  ابــن  وتحفة  النحو،  دروس  حتى  يعلموننا 
أنستنا كلية الحقوق بعض مبادئ اللغة العربية التي درسوها هم 
من  وكان  الشريف،  األزهر  أو  يوسف،  ابن  أو  القرويني  جامعة  في 
له  يدين  أن  إال  محامي  أو  قاضي  ألي  يمكن  ال  لنا  زميل  جملتهم 

باحترام شديد..
القامة جميل املالمح رغم كبر سنه، نظرة عينيه  فقد كان قصير 
على  زميل  أي  إصرار  بعد  إال  األرض  من  ترتفع  ال  التي  الضيقتني 
قائال:  »واخيارت«  مبتسما  إليه  فيرفعها  نفسه،  وتقديم  السالم 
ويكررها مرات متعددة ويحدق النظر ثم يطرقه إلى األرض.. يلبس 
ربطات  أما  القاتمة،  وألوانه  على كالسيكيته  يحافظ  لباسا عصريا 
املكتب  في  يقاسمه  ومن  »عشيره«  نسميه  كنا  من  فيختارها  عنقه، 

كما كانت أم كلثوم تختار ربطات عنق القصبجي.
ومحفظة  أنيق  القضاة، بجلباب  كعادة  يأتي  الجمعة،  ويــوم 
كبيرة، وينزل من سيارته »رونو 4«، وهي سيارة كل القضاة الذين 
التحقوا بسلك القضاء من التعليم آنذاك، ويتجه بخطى سريعة في 

أدراج محكمة الدار البيضاء األولى والتي كانت تجمع كل املحاكم.
يقاسمه  أصبح  آخر  قاضي  طرف  من  محجور  شبه  أصبح  لكنه 
وحتى  االستئناف،  ومحكمة  االبتدائية  املحكمة  في  ورافقه  املكتب 

محكمة النقض التي تقاعدا فيها.
ولم تخل أي محكمة من نوادر وطرائف هذين القاضيني، فالقاضي 
الوقور، أكبر سنا ورجال متدينا وال يغشى األماكن العمومية ووو.. 
وظله عكس ذلك في اللباس والطبع والتفتح على العالم الخارجي، 
أن تراهما االثنني ال يتفارقان  إال  وعدة عادات أخرى، وال يمكن لك 

حتى في النزهة، ولعل هذه املرة سوف نطلب رفقتهما.
تعليم  أســـالك  فــي  كبيرة  ــدة  م قضى  رجــال  ــوقــور  ال الــقــاضــي  ــان  ك
بعد  رؤســاءه  أصبحوا  الذين  القضاة  من  مجموعة  إن  البكالوريا، بل 
ذلك، كانوا من جملة تالمذته وكانوا يفتخرون بذلك أيما افتخار، لدرجة 
في  معه  يختلفون  عندما  وجههم  في  يثور  األحيان  بعض  في  كان  أنه 
املداوالت فيردون عليه: أستاذنا، لقد كنت في الفصل أما اليوم فنحن في 
نقطة  نقطتكم  لو  خطئي،  الخطأ  بالقول:  إليهم  فيتوجه  املــداوالت،  قاعة 
أو أصواتا مثل صوتي،  لي  اليوم رؤساء  ملا كنتم بجانبي  في مستواكم 
جميلة  بابتسامة  عنهم  فيصفح  به،  تبركا  رأســه  ويقبلون  فيضحكون 
ونظرة عابرة، وكان من أولئك األتقياء الذين تلني قلوبهم لذكر هلل وتفيض 

أعينهم بالدمع من خشيته.

طرائف الق�ضاة 
واملحامني

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات
العدد: 1563 من 03 إلى 09 يونيو 2021

الزعيمي  مريم  املغربية  الفنانة  خضعت 
لتعديالت تجميلية من طرف طبيبة مختصة، 
فاطمة  الراحلة  بالكاتبة  تشبيهها  أجل  من 
يحمل  جديد  سينمائي  فيلم  في  املرنيسي، 
عنوان »فاطمة سلطانة ال تنسى«، وهو العمل 
الرحمان  عبد  املــخــرج  توقيع  يحمل  ــذي  ال
الفيلم  بطولة  مريم  تجسد  حيث  ــتــازي،  ال

بجانب ثلة من الفنانني املغاربة واألجانب.
الفيلم،  تصوير  ــل  أج قــد  ــازي  ــت ال وكـــان 
يعتزم  كان  حيث  »كــورونــا«،  جائحة  بسبب 
الفارطة  السنة  ــى  األولـ مــشــاهــده  تصوير 

األوضــاع  أن  إال  زاكـــورة،  بمدينة 
دون  حالت  البالد،  عاشتها  التي 

تحقيق ذلك.
املرنيسي،  أفكار  أن  ومعلوم 
الكاتبات  أشهر  من  واحدة  وهي 
ــت تــثــيــر جــدال  ــان ــات، ك ــي ــغــرب امل
للمحظورات  لتعرضها  واسعا 

التي  والدينية  االجتماعية 
إثبات  أمام  عائقا  اعتبرتها 

وتحررها  لذاتها  املـــرأة 
من هيمنة املجتمع.

الرباط تحتضن مهرجان 
السينما واإلعاقة 

حياة الكاتبة المغربية فاطمة المرنيسي 
في فيلم جديد من بطولة مريم الزعيمي

التلميذة المغربية آية تفوز بلقب 
»ملكة الرياضيات اإلفريقية« لعام 2021

عشر  الــرابــعــة  الـــدورة  »أنــديــفــيــلــم«،  جمعية  تنظم 
السينما   - »أنديفيلم  السنوي  السينمائي  ملهرجانها 
واإلعاقة« بصيغة تجمع بني الحضوري والرقمي، وذلك 
من 17 إلى 19 يونيو 2021، حيث اختارت لهذه الدورة 
السينمائيني  بأعني  التعلم  »اضطرابات  تيمة  الجديدة 

الشباب«.
التظاهرة  هذه  فإن  للمهرجان،  الفني  املدير  وحسب 
تروم »إبراز أهمية الفن السابع والثقافة كعوامل أساسية 
املجتمع،  في  إعاقة  وضعية  في  األشــخــاص  دمــج  في 

وكذلك في الحقل الثقافي 
ــارســة اإلبــداعــيــة،  ــم وامل
وسيلة  السينما  وجعل 
ــرجــة  ــف مـــن وســـائـــل ال
وأيضا  أوال،  والتوعية 
وإبـــراز  للدمج  وسيلة 
قــــــــــدرات ومــــواهــــب 
وضعية  في  األشخاص 
فضال  ــا،  ــي ــان ث ــة  ــاقـ إعـ
عـــن تــوعــيــة الــهــيــئــات 
ومــنــظــمــات املــجــتــمــع، 
الصعيد  عــلــى  ــواء  ســ
ــي،  ــدول ال أو  الــوطــنــي 
بضرورة االهتمام بهذه 
املجتمع  من  الشريحة 
ســيــنــمــائــيــا وثــقــافــيــا 
وفـــنـــيـــا، والـــســـعـــي 

لدمجها في املجتمع«.

املغربية،  التلميذة  ــازت  ف
»ملكة  بلقب  ــرجــوط،  أك ــة  آي
ــة«،  ــي ــق ــري الــريــاضــيــات اإلف
ــة  ــي ــدال ــي ــى امل ــل ــت ع وحــصــل
إلـــى جانب  أيــضــا  الــذهــبــيــة 
انتزع  الــذي  املغربي،  الفريق 
هـــذه الــســنــة الـــصـــدارة في 
اإلفريقية  الرياضيات  أوملبياد 

لسنة 2021.
وتــنــحــدر آيـــة الــبــالــغــة من 
بني  مدينة  من  سنة،   16 العمر 
ــذ صــغــرهــا وهــي  ــن ــالل، وم ــ م
مولعة بالرياضيات وال تترك أي 
املسابقات  في  للمشاركة  فرصة 

الرياضية.
الفريق املغربي املكون  وحقق 

ذكور،  و3  إناث   3 تالميذ،   6 من 
ــانــوي، وكــلــهــم من  ــث بــأقــســام ال
املغربية،  العمومية  ــدرســة  امل
نجاحا باهرا في املباراة الدولية 
دورتها  في  بإفريقيا  للرياضيات 
بعد  عن  تنظيمها  تم  التي   ،28
مايو  و24   23 ــام  أي تونس  في 
بــلــدا   11 بــمــشــاركــة  ــصــرم  ــن امل

إفريقيا.
ــي  ــرب ــغ ــق امل ــريـ ــفـ وتــــــوج الـ
بميداليتني ذهبيتني و4 فضيات، 
األولى  املرتبة  انتزاع  وتمكن من 
متفوقا  نقطة   178 بــمــجــمــوع 
الثانية  إفــريــقــيــا  عــلــى جــنــوب 
بمعدل 151 نقطة، وتونس بـ 113 

نقطة.
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للمهدي  األولــى  مقابلتي  تكن  لم 
مـــرام،  ذات  وال  مشجعة  بنبركة 
زيارة  األولى  بالدرجة  كانت  ولكنها 
التي  الشخصية  لهذه  استكشاف 
كان اسمها يهز املغرب، ولهذا املكتب 
ورغم  اآلفــاق،  شهرته  أطبقت  الــذي 
استقبلني  التي  املتأخرة  الساعة 
مليئة،  االنتظار  قاعات  كانت  فيها، 
إلّي  يشير  وآخــر  تلفون  بني  وكــان 
طول  واقفا  كان  أنه  رغم  بالجلوس 
مقابلتي  من  غايته  أن  إال  الــوقــت، 
اإلعجاب  من  قليل  في  ملفوفة  كانت 
صحفي  شاب  يقدر  وهل  والتهديد، 
نــقــاش مع  ــي  مــبــتــدئ أن يــدخــل ف
تنحني  کــاملــهــدي،  قــويــة  شخصية 
املسؤولني  قامات  التلفونية  ألوامره 
زالت مجموعات مسلحة  الكبار، وال 
تأتمر  املغرب  نواحي  مختلف  في 
لألمن  الــعــام  املــديــر  بينما  بــأمــره، 
ينتظر  ــزاوي،  األغـ محمد  الوطني، 
املديرين  سائر  مثل  التعليمات،  منه 
اآلخرين، إال أنه في مقابالت أخرى، 
ــل بعض  ــاب ــق م يــعــطــيــنــي  أصــبــح 
لتمتني  الفرص  من  مزيدا  اإلعجاب، 
أفهم  وكنت  معه،  الصداقة  أواصــر 
بصعوبة، تلك األفكار الغامضة التي 
في  تؤثر  أن  ويريدها  بها،  يخصني 
مقاالتي وتحقيقاتي، فقد كان الرجل 
الوطني،  املجلس  في  مهامه  طــوال 
أكبر  جمع  الكبير،  ملشروعه  يخطط 
والحية،  الشابة  الطاقات  من  عدد 
ــحــزب الـــذي كـــان هــو أحــد  ضــد ال
يمهد  كــان  عنه،  الكبار  املسؤولني 
الهالة  من  االستقالل  حزب  لتجريد 
استقالل  بها  أحاطه  التي  الكبرى 
األثــنــاء،  تلك  فــي  ولكنها،  املــغــرب، 
كانت غاية ال تتكامل صورتها إال في 

ذهن املهدي بنبركة وحده.
وهـــكـــذا يــمــكــن تــصــنــيــف حــزب 
الــالئــحــة  رأس  عــلــى  االســتــقــالل 
كل  له  تكن  التي  لألجهزة  الطويلة 
كراهية، وتضمر له كل شر، وعندما 
الوطني  االتــحــاد  انتفاضة  أعــلــن 
 ،1959 يناير  في  الشعبية،  للقوات 
على  حريصا  كــان  مــن  فقط  عرفت 
ووصفهم  بــمــحــضــري،  انــتــقــادهــم 

بأقبح األوصاف.
الئحة  بـــإصـــدار  أوعـــز  وعــنــدمــا 
كل  ضمت  بالخونة،  أسماهم  مــن 

مع  املتعاونني  وكــبــار  اإلقطاعيني 
من  بتجريدهم  وطالب  االستعمار، 
مباشر  صراع  في  دخل  ممتلكاتهم، 
ينظرون  كانوا  الذين  الفرنسيني  مع 
بعني العطف إلى حلفائهم السابقني، 
كان  الذين  الفرنسيون  يتحمل  ولم 
في  متواجدا  زال  ال  منهم  كبير  عدد 
املغرب على رأس مصالح كبرى، هذه 
خطا  ووضــعــوا  القاسية،  الضربة 
بنبركة،  املــهــدي  اســم  تحت  أحــمــر 
ــشــروع، وربــمــا وخــزوا  صــاحــب امل
التي  املعتدلة  العناصر  تلك  بعنف 
كانوا ينتظرون منها أن تكون كبيرة 
باملغرب،  األحــداث  سير  في  التأثير 
التي كان يسير بها  لوال أن السرعة 
طريقها  في  داســت  بنبركة،  املهدي 
مبارك  ــرحــوم  امل الــرئــيــس  حكومة 
البكاي، وهو الذي كان يحمل العصا 

بني  معتدل  خــط  فــي  ــوســط،  ال مــن 
البطيء  والسير  السياسي،  التطرف 

املتفق عليه في »إیكس لیبان«.
االستقالل  حزب  يحقق  أن  وقبل 
منسجمة  حكومة  ويشكل  غايته 
أحمد  الــحــاج  برئاسة  استقاللية 
بالفريج، تبنی امللك محمد الخامس 
بنفسه ضمان الحقوق الشعبية على 
بالعهد  سمي  ما  وأصدر  التساوي، 
أن  إال   ،1958 ماي  ثامن  في  امللكي 
محور  يشكل  بقي  بنبركة  املهدي 
تحمل  أن  بعد  السياسي  النشاط 
الحكومية،  املسؤولية  ثقل  الحزب 
أول  الــوحــدة  طريق  مشروع  وكــان 
التجنيد  بوتقة  في  صهرت  تجربة 
)حوالي  الشباب  من  كال  الوطني، 
والقوات  شــاب(،  ألف  عشر  خمسة 
التنظيمية،  واألطر  امللكية،  املسلحة 

في إطار عملية توحيد شمالي املغرب 
كان  جبلي  طــريــق  عبر  وجنوبيه 
إنجازه  هو  بنبركة،  املهدي  مشروع 
الرئاسة  وتحت  الشباب،  بسواعد 
الخامس،  محمد  للملك  الشرفية 
والتسيير الفعلي لولي العهد األمير 
املهدي  عــني  فيما  الحسن،  ــوالي  م
بنبركة كاتبا عاما للمشروع، وبذلك 
يد  في  ويــدا  يوميا  يشتغل  أصبح 
للبالد،  املقبل  وامللك  العهد  ولي  مع 
وكانا بلباس »األوراش« ال يتوقفان 
ــاب،  ــشــب عـــن زيـــــارة مــخــيــمــات ال
الخيام،  تحت  الــوجــبــات  وتــنــاول 
بنبركة  املهدي  استجوبت  وعندما 
مجلتي  من  عشر  الثالث  العدد  في 
»املشاهد« عن مغزى مشروع طريق 
هي  الفكرة  ))إن  لي:  قال  الوحدة، 
امللك  جاللة  رسمها  خلطة  نتيجة 

يطالب  األخير،  العرش  خطاب  يف 
املــواطــنــن  جميع  بتجنيد  فيها 
يف  ويظهر  االستقالل،  صرح  لبناء 
جاللة  وجهه  الــذي  ــنــداء،  ال هــذا 
امللك لبناء الطريق، تطابق املشروع 
لفكرة كانت تخامرنا ونحن ما نزال 
يف فترة الكفاح إلعادة وحدة األمة، 
يطالب  مدني  نظام  شبه  بتنظيم 
ــرار اخلــدمــة  بــه كــل شــاب عــلــى غـ

العسكرية اإلجبارية((.
واإليجابية  لالمتثال  آخر  نموذج 
أسهم  حينما  بنبركة،  املهدي  قدمه 
قواعد  إرســـاء  فــي  وافـــر  بنصيب 
الوحدة املستقبلية للمغرب العربي، 
)أبريل  طنجة،  مؤتمر  أعقاب  وفي 
بنبركة  املـــهـــدي  اخــتــيــر   )1958
متألف  ــد  وفـ ــي  ف لــلــمــغــرب  مــمــثــال 
ــاس، مــنــدوبــا عن  ــب ــرحــات ع ــن ف م

األدغم،  والباهي  الجزائرية،  الثورة 
التونسي،  الــدســتــور  حــزب  عضو 
الرئيس  إلى  املؤتمر  رسالة  لتقديم 
ليبيا  ومــلــك  بــورقــيــبــة،  الــحــبــيــب 
قام  أيضا،  الفترة  نفس  في  آنــذاك، 
ملصر  رسمية  بزيارة  بنبركة  املهدي 
عبد  جمال  الرئيس  مع  فيها  تقابل 
أحد  بصفته  استقبله  الذي  الناصر 
ولكنه  املــغــربــي،  االســتــقــالل  بــنــاة 
جعل  ــوقــت،  ال نفس  فــي  استقبال 
املهدي  تصنف  اإلمبريالية  القوات 
االختيارات  ذات  العناصر  بني  من 
آخر  أحمر  خطا  فـــزادت  الــثــوريــة، 
لدى  صفحته  وزادت  اسمه،  تحت 
في  الفرنسيني  بمصالح  املعنيني 
هذه  تكن  ولــم  تــســويــدا،  ــرب،  ــغ امل
الصفحة في حاجة إلى زيارة كهاته 
سبق  فقد  بنبركة،  املهدي  لتصنيف 

له أن دخل في صراع مع املسؤولني 
عن املخيم السنوي في »تیومليلني« 
قرب مدينة أزرو باألطلس املتوسط، 
حيث كان بعض الرهبان الفرنسيني 
اتــصــاالت  على  ــاء  ــق اإلب يــحــاولــون 
وال  واملغرب،  الكنيسة  بني  روحية 
أبناء  أو  البربريني،  األوالد  إال  تقبل 
أثار  مما  باملغرب،  القبائل  أقطاب 
حفيظة الكنيسة على املهدي بنبركة 
الذي هدد بإغالق املخيم سنة 1958، 
رصيدا  بنبركة  للمهدي  نجد  وهكذا 
الوطني  التصرف  مجال  في  حافال 
امللكية،  االختيارات  مع  املتماشي 
اإلجماعية  الخطة  مــع  واملــتــوافــق 
ملكي  مسلم،  عــربــي  مــغــرب  لبناء 
ودستوري.. ولو أضيفت هذه الفترة 
ظل  فــي  املــمــارســة  مــن  التاريخية 
املشروعية بجانب ولي عهد املغرب، 

الذي كان بدوره متحمال ملسؤوليات 
جسام في بناء املغرب املستقل، لتبني 
مقدار االستئناس بني املهدي بنبركة 
والحكم في املغرب، ذلك االستئناس 
عني  عندما   ،1942 سنة  بــدأ  ــذي  ال
العهد  لولي  للرياضيات  أســتــاذا 
األمير موالي الحسن، ومرورا بسنة 
1943، حيث قدم لعاهل املغرب، امللك 
حول  تقرير  أول  الخامس،  محمد 
ذلك  باملغرب،  املرأة  تعليم  إمكانيات 
املغرب  العاهل  أتبعه  الذي  التقرير 
فتح  والتقدمي،  التاريخي  بقراره 
ونبذ  املـــرأة،  ــام  أم التعليم  أبــواب 
التي  للطقوس  األميرة عائشة  ابنته 

تحول دون تقدم املرأة. 
بني  ــكــســرت  ان حــلــقــة  أول  لــكــن 
في  املسؤولني  وبني  بنبركة  املهدي 
إدارة  من  طرده  قرار  كانت  املغرب، 
جريدة »االستقالل«، بعد أن أعلن أن 
))املقاومة املغربية، وجيش التحرير 
جماهيري  تــرکــیب  هما  املــغــربــي، 
وقفا  وليسا  الشعب،  عامة  من  عام 
ورغــم  ــالل((،  ــق ــت االس حــزب  على 
ــى ســدت في وجه  أن األبــواب األول
فإن  حزبه،  طرف  من  بنبركة  املهدي 
عالقاته مع الدولة ككل، بقيت قائمة، 
تحاك  أصبحت  التي  ــرات  ــؤام وامل

ضده بقيت محجبة.
العمل  إطار  ويقينا منه، وثقة في 
وتماشيا  املــغــرب،  فــي  السياسي 
تعدد  في  الديمقراطية  الخطة  مع 
الديمقراطية،  وممارسة  األحـــزاب 
أعلن في 25 يناير 1959 عن تأسيس 
الشعبية،  للقوات  الوطني  االتحاد 
كان  الـــذي  ــقــالب  االن بــذلــك  محققا 
والذي  خطبه،  كل  في  عنه  يتحدث 
والتقارير  املجالس  في  يفسر  كان 
ورويدا  ومخيفة،  مختلفة  تفسيرات 
يفسر  بنبركة  املهدي  أخــذ  رويـــدا، 
مدلول االنقالب، وفي تطوان، صرح 
تجمع  أمــام   ،1958 يوليوز   31 يوم 
لحزب االستقالل بقوله: ))ينبغي أن 
يتكون لدى جميع العاملن، الشعور 
باحلاجة إلى تنظیم انقالب داخل 
سيجعلنا  الشعور  هذا  ألن  احلزب، 
هذا  حتقيق  طريق  يف  بأننا  ندرك 

االنقالب((..
والحقيقة املجردة، هي أن مصاعب 
املهدي بنبركة لم تبدأ إال عندما نظم 
وال  االستقالل،  حــزب  على  انقالبه 
القول بأن حركته كانت حركة  يمكن 
فقد  املغربي،  للحكم  مقنعة  معارضة 
االستقالل،  حزب  أن  األيــام  أظهرت 
مع  تام  اتفاق  على  يكن  لم  املنقسم، 
العاهل  ســارع  فقد  امللكي،  القصر 
املغربي إلى تكليف عبد هلل إبراهيم، 
بنبركة،  املهدي  حركة  مع  املتعاطف 
وبــذلــك،  وطنية،  حكومة  لتشكيل 
أمنياته،  إحدى  بنبركة  املهدي  حقق 
ــالل عن  ــق ــزب االســت ــعــد حـ حــني أب

الحكم، وملدة طويلة.
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القضية التي بقيت ماثلة كالطود، من جيل الستينات إلى اليوم.
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 يف خزانته الغنية، وهو الذي عاش ما قبل االختطاف، وعايش ظروفه، وتعايش مع األحداث التي أحاطت به، وجمع ىلع مدى 60 سنة، 
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