
سري

مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
تقرير  صياغة  جلنة  ــرار  أس من  كثير  تكشف  لم 
طرحه  سؤال  األسرار،  بني  ومن  التنموي،  النموذج 
للملك،  املرفوع  التقرير  تقدمي  خالل  سابق  وزير 
لم  املناسبة  لكن  وحزبه،  نفسه  خالله  من  أحرج 
تكن تسمح بالرد على هذا الوزير الذي نسي نفسه.
كبرى  غضبة  من  جنا  بنموسى  شكيب  أن  يذكر 
كبير  تأخر  بعد  للتقرير،  النهائية  الصيغة  قبول  بعد 
وهو  »تنويه«،  إلى  الغضبة  لتتحول  ــاز،  اإلجن موعد  يف 
نهاية  رغــم  اللجنة،  عمر  متديد  يترجمه  الــذي  األمــر 
التعريف  تروم  بأنشطة  القيام  خالل  من  األساسي،  عملها 

بتقريرها لألحزاب واملؤسسات املعنية.   

الضائعةملف الحقيقة  هل استخدمت الحكومة اإلسبانية
حق النقض أمام القضاء اإلسباني؟

غـول المخابـرات وبنـبركة 
الجزائـرية  والثـورة  628

تحليل إخباري
كيف اعترفت مناورات »األسد 

اإلفريقي« بمغربية الصحراء  14 تحت األضواء
مؤشرات تحول أزمة إسبانيا 
إلى أزمة مع االتحاد اإلفريقي 3

أعداء الوطن الحقيقيون
لم يعد باإلمكان تجاهل الضربات المنسقة والعشوائية الصادرة عن بعض الجهات، تجاه المغرب، سواء تعلق األمر 

بأعداء الوحدة الترابية، أو بأعداء المؤسسات الوطنية، والعيار الذي ال يصيب يقوي المغرب في المواجهات الالحقة..
من مؤامرة إبراهيم غالي، وإسبانيا والجزائر، وصوال إلى مواقع التواصل االجتماعي، والصحافة المنحازة، يحاول 

المغرب تجنب كافة أشكال الضغط في الوقت الذي يعرف فيه انطالقة جديدة لمشروعه التنموي، والرأسمال الحقيقي 
لهذه المواجهة، هم المواطنون الذين يجب أن يقتنعوا بدقة المرحلة.
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ربورتاج

متابعاتكواليس

حوار األسبوع

نقمة خرق الدستور
تالحق جواز السفر الصحي

جهل البرمان 
المغربي 

يهدد 
مستقبل 

العالقة مـع 
البرلمان 

األوروبي 

معضلة 
األحزاب 

بين  المغربية 
الدعم  ماليـير 

و»موالـــين 
الشــكارة«

التفاصيل  يف  ركن  »بني السطور«

المهدي بنسعيد 
القيادي الشاب 

في »البام« يصرح:  

الريع الحزبي 
ال يقتصر على 

»الكوطا«

لمرابط

حجيب
غالي

سانشيز

تبون

حيدر

المومني زوما

أديب 5



2

كـواليـس األخبــار
العدد: 1564 من 10 إلى 16 يونيو 2021

الرباط. األسبوع

االستقالل،  لحزب  العام  األمني  البركة،  نزار  أكد 
تحالف  أي  أن  املعارضة،  مكونات  مع  نــدوة  خالل 
أن  معتبرا  مــوحــد،  برنامج  على  بــاالتــفــاق  رهــني 
واألصالة  )االستقالل،  الثالثة  األحــزاب  يجمع  ما 
واملعاصرة، والتقدم واالشتراكية( هو تنسيق يمهد 

إلى التحالف.
األحــزاب  بــني  التحالف  أن  الــبــركــة،  وأوضـــح 
برنامجاتية،  أرضية  على  التوافق  يتطلب  الثالثة 
ال  ولكن  بالتحالف،  وعــود  إعطاء  إمكانية  وعلى 
حصل  بما  مستدال  بعد،  فيما  بها  االلتزام  يمكن 
للكتلة الديمقراطية في حكومة عبد اإلله بن كيران.
كيران  بن  حكومة  جــاءت  »حــني  البركة:  وقــال 
أو تخرج  الكتلة مجتمعة،  أن تدخل أحزاب  اتفقنا 
لالستقالل  كان  لكن  املنطق،  هو  هذا  للمعارضة.. 
والتقدم واالشتراكية رأي آخر، أي ضرورة إنجاح 
رفض  بينما  الــدســتــور،  بعد  مــا  حكومة  تجربة 

االتحاد االشتراكي التواجد فيها«.

الرباط. األسبوع

الوطني  التجمع  حزب  رئيس  أخنوش  عزيز  دعا 
لألحرار، إلى إحداث صندوق لتفعيل الطابع الرسمي 
خطاب  في  امللكية  التعليمات  مع  تماشيا  لألمازيغية، 

أجدير، وتحقيق طابع الدسترة في دستور 2011.
ــوز حــزبــه برئاسة  ــه فــي حــالــة ف وأكـــد أخــنــوش أن
لتفعيل  صندوق  إحداث  على  سيعمل  املقبلة،  الحكومة 
الطابع الرسمي لألمازيغية، وتمويله من ميزانية الدولة 
انطالقا من  مليار درهم سنويا،   1 لـ  مالية تصل  بقيمة 
تفعيل  على  عزيمته  يؤكد  »الحزب  وقال:   ،2025 سنة 
هذا  الواقع،  أرض  على  لألمازيغية  الرسمي  الطابع 
املشروع يستلزم موارد مالية، لهذا نقترح اعتماد مبلغ 
سنة  كل  تدريجيا  فيه  والزيادة   ،2022 سنة  من  بداية 

للوصول إلى مليار درهم في سنة 2025«.
ــح أخــنــوش، أن الــعــديــد مــن املــواطــنــني ال  وأوضـ
في  صعوبة  ويجدون  باألمازيغية،  ســوى  يتكلمون 
بد  ال  لذلك  العمومية،  اإلدارات  في  أغراضهم  قضاء 
مع  التواصل  لتسهيل  املادية  اإلمكانيات  توفير  من 

املواطنني وتوفير الخدمات باللغة األمازيغية.

في انتظار إدماج الكفاءات في البرلمان 

جهـل البرلـمان المغـربي يهـدد مسـتقبل العالقــة مـع الـبـرلمـان األوروبـي 

كاريكاتير  األسبوع

alousboue.ma

البركة ينفي التحالف
 مع المعارضة 

أخنوش يقترح إحداث 
صندوق لألمازيغية

في  »األســبــوع«  جــريــدة  نشرت  أن  بعد  مــبــاشــرة 
بوريطة،  ناصر  للسيد  صورة  غالفها،  في  األخير،  عددها 
وزيرنا في الخارجية، مصحوبة بمقال داخلي تحت عنوان 
»ناصر بوريطة، صانع األزمات«، وبعد أن واكب املوضوع 
مجموعة من املعارضني واملنابر األجنبية املعادية للمغرب، 
»الشرور« من جديد،  الذين رأوا في الحدث فرصة إليقاظ 
عبر  االنتقادات،  من  مجموعة  جريدتنا  تلقت  ما  سرعان 
لحملة  التحضير  حد  اقتربت  والتي  خاصة،  األنترنيت 

هادفة ملقاطعة الجريدة.
ــرد، أو عــدم الــتــجــاوب مع  ورغــم أن أســلــوب عــدم الـ
تعلمتها  التي  املــبــادئ  ــى  أول بــني  مــن  كــان  االنــتــقــادات، 
تنفرد  التي  والــفــتــيــة)...(،  املتواضعة  تجربتي  خــالل 
هاتان  والِعظامي)...(،  الِعصامي  بني  الجمع  بخاصية 
بجانبهما  معروفتني  تكونان  ما  عــادة  اللتان  الكلمتان 
حشر  حد  األمر  يصل  وملا  أنه،  إال  واملتباعد)...(،  املضاد 
جريدتنا، من طرف اآلالف، ومن الشباب خاصة، في خانة 
أن  إلى  تلميح  العدو«، في  »عميل  أو منزلة  الوطن،  أعداء 
»األسبوع« تخدم مصالح أطراف أخرى غير تلك امللتحمة 
املــرة،  هــذه  والتجاوب  الــرد  أن  جريدتنا  رأت  باملغرب، 

وبصفة استثنائية)...(، أصبح أمرا ضروريا.
»جيل  غير  لهم  آخر  لقب  ال  الذين  الشباب،  ُأذّكــر  أوال، 
لألسف،  كبيرة،  ــة  دراي لهم  ليست  والذين  األنترنيت«، 
أو  أب  من  كبيرهم  كــان  ملا  أنــه  الــقــريــب)...(،  بماضيهم 
جد، يدخل البيت يوم الجمعة، حامال في يده اليمنى قفة 
»املُقِدَية«، من فواكه وخضر وسكر وزيت، كانت »األسبوع 

املطوية  األوراق  مــن  »الــكــمــشــة«  تلك  هــي  الصحفي« 
عيون  عن  إياها  حاجبا  األيسر،  إبطه  تحت  واملختبئة 
بحملها  له،  جريدة  ال  من  جريدة  فيها  واجدا  ــاّرة)...(،  امل

لجميع حقائق املغاربة ومسؤوليهم.
كما أنبههم إلى أن »األسبوع الصحفي« ليست صفحة 
على »الفايسبوك«، وال قناة على »اليوتيوب«، وال حسابا 
على »تويتر« تم فتحه من طرف شخص واحد، وفي ظرف 
خمسة دقائق بواسطة عنوان إلكتروني، وإنما هي مؤسسة 
ومشروع  الستينات،  منتصف  منذ  الذات  قائمة  إعالمية، 
»مدرسة  بــدايــة  مــع   ،1958 سنة  منذ  لــه  التحضير  بــدأ 
بتشجيع  »املشاهد«،  مجلة  وتجربة  العلوي«  مصطفى 
من السلطان محمد الخامس، مدرسة يدخلها وينهل منها 
كتب  ومثقفون،  وباحثون  جامعيون،  وأساتذة  مفكرون، 
على صفحاتها كبار الرجال، الئحتهم طويلة وعلى رأسهم 
عبد الكريم الخطابي.. هذه التجربة الصحفية التي عانت 
وحتى  واملضايقات،  املحاكمات  من  قرن  نصف  من  ألزيد 
 15 من  أكثر  انتهت بضم  التصفية،  االختطاف ومحاوالت 
صحيفة، آخرها »األسبوع«، والتي لم تساهم الواحدة تلو 
في  كانت  وإنما  فحسب،  العام  الــّرأي  تنوير  في  األخــرى 
خدمة الجميع وبشكل آني، ُمشّكلة صالت وصل بني مغرب 
الراحل  مسيرها  أن  بمعنى  »التحت«،  ومغرب  »الفوق« 
مصطفى العلوي، كان يستقبل املواطنني، البسطاء منهم، 
مكتبه  في  صباح،  كل  الحقوق،  ومهضومي  والضعفاء، 
يفتح  كي  ذلك،  ويدّون  ملشاكلهم،  ويستمع  املتواضع)...(، 
مباشرة بعد وجبة الغذاء من نفس اليوم، صالونات بيته 
في السويسي، بالشاي والقهوة، لكبار هذا البلد، من أمراء 

وعسكر  وضباط  أقاليم،  وعمال  أحزاب،  ورؤساء  ووزراء 
من  الصباح  في  سمعه  عما  مساءلتهم  قصد  وجنراالت، 
ذاك،  أو  املوضوع  لهذا  تحريره  قبل  املواطنني،  شكاوى 
خدمة للوطن.. كان هذا، كل صباح وكل مساء، وكل شهر 

)ما عدا شهر غشت(، وملدة ناهزت الستني سنة.
إذا  فــإنــه  املــاضــي،  بحيثيات  عليكم  نطيل  ال  ــي  وك
صحافة  إلى  ذكــرت،  ما  نوعية  من  اإلعــالم  ميدان  تحول 
نوعية  على  للضحك  أساسا  الهادفة  »امليكروتروتوار«، 
ألكبر  املنابر  بعض  حصد  قصد  الحديث،  في  املغاربة 
»األسبوع  جريدتكم  ففريق  »الجيمات«،  من  ممكن  عدد 
املهنة،  نزاهة  على  للحفاظ  الصمود،  حاول  الصحفي«، 
حتى بعد فقدانه ملؤسسه مباشرة قبل أزمة »كورونا«، مما 
زاد من صعوبة مهمة حمل هذه الرسالة اإلعالمية من جيل 
لجيل، وعمل جاهدا على ذلك، كي يصمد هذا اإلرث الثقيل، 
استأنفت  التي  املنابر  أولى  من  كانت  »األسبوع«  وكون 
الطبع والتوزيع مباشرة بعد الترخيص للجرائد بالصدور 
دليل  وهذا خير  املاضي،  العام  الصحي،  الحجر  رفع  بعد 
وقت  في  اإلعالمية،  املؤسسة  هذه  وموضوعية  قوة  على 
امتنعت فيه معظم العناوين الورقية عن الصدور، وليومنا 

هذا، لسبب من األسباب)...(. 
صانع  »بوريطة  غــالف  عن  االستفسار  إطــار  في  أمــا 
على  يكون  أن  موادنا،  يتصفح  من  في  فاملعتاد  األزمات«، 
وخاصياتنا  للمواضيع،  معالجتنا  زوايا  بمختلف  دراية 
بقدر  واملُجتنبة  األخــرى،  املنابر  عن  املختلفة  النقد،  في 
ما  الربيع  »شاف  أصحاب  إلى  لالنضمام  املستطاع)...( 
شاف الحافة«، موجهة األصابع كل مرة ال صوب شخص 

بالذات رغم تسميته، وإنما صوب ما يجب معالجته، وملن 
فحسب)...(،  والعناوين  بالصور  يكتفي  وال  يــقــرأ)...( 
املــادة  أن  ــســطــور)...(،  ال بــني  مما  استنتج  مــا  ســرعــان 
تنتقد  لم  الــوطــن)...(،  على  الغيرة  باب  ومن  املنشورة، 
نالت  التي  إنجازاته  وال  كشخص،  بوريطة  ناصر  السيد 
األساليب  بعض  فقط  وإنما  واألجانب،  املغاربة  اعتراف 
األخيرة، التي ربما تكون هي التي أيقظت عداوة البعض 
نفسه،  وجد  املغرب  ألن  قريبة،  هدنة  أمل  في  بلدنا،  نحو 
في خالف  ذكرهم،  املذكور  العدد  مقدمة غالف  كما سبقت 
مع بلدين أوروبيني في آن واحد، و»الكذب على هلل حرام«، 
هذا يشكل فعال أزمة لنا، خصوصا وأن الدول األوروبية، 
تبقى أحب من أحب، وكره من كره، أوراقا يستنشق املغرب 

هواءها في عدة قطاعات.
فـ»األسبوع الصحفي« إذن، بعيدة كل البعد عن معاداة 
غالي،  إبراهيم  إال  الحقيقيون  الوطن  أعداء  وما  الوطن، 
فيها)...(،  ُيدفن  لن  بالتأكيد  والذي  الرحامنة،  ابن منطقة 
لكل  املسممة  البوليساريو،  أفــعــى  حــيــدر،  وأميناتو 
املجيد  وعبد  الحقوقي«،  »النشاط  قناع  وراء  شــيء)...(، 
تبون، بعدائه املستفز واملتطور مع مرور األيام)...( ُتجاه 
قياسي،  وقت  وفي  بوتفليقة،  من  خطف  والــذي  املغرب، 
مؤخرا  انضم  الذي  ملرابط،  وعلي  اللدود«،  »الجار  لقب 
بالعادي  التواصل،  مواقع  على  بتدويناته  التشكيلة،  إلى 
أو  مناسبة  فجوة  فيها  رأى  فرصة  كل  منتهزا  والبادي، 
املومني،  وزكريا  املغرب،  صورة  لخدش  مناسبة«،  »غير 
بطل العالم »الغير أوملبي«، الذي استهدف وجوه رجاالت 
منافسيه  اســتــهــداف  ــوض  ع كــيــديــة،  بــشــكــاوى  ــة  ــدول ال
سانشيز،  وبــيــدرو  ــك)...(،  ــذل ك فعال  كــان  إن  األوملبيني، 
ملا   ،2011 سنة  املغرب  نحو  وجهه  الذي  املسموم  بسهمه 
املعهد  ملنظمة  ممثال  لالنتخابات،  مراقب  بصفة  جاءنا 
أن  سنوات،  عشر  بعد  تبني  والذي  الدولية،  الديمقراطي 
كيسه)...(،  في  بالوحيد  يكن  لم  املسموم«  »السهم  ذلك 
ضد  للتحريض  بــبــرلــني)...(،  املحتمي  حجيب،  ومحمد 

اململكة املغربية ومؤسساتها.. و»الكمالة فراسكم«...

بقلــم               الطيب العلوي

رد وجـيز.. 
على هامش غالف بوريطة

الرباط. األسبوع

لم يجد البرملان املغربي حال آخر غير 
دفع الرئيس الحبيب املالكي إلى خروج 
بخصوصه،  التقديرات  تفاوتت  إعالمي، 
الذي  ــي،  األوروبـ البرملان  مواجهة  في 
قضية  مناقشة  أعماله،  جدول  في  أدرج 
سبتة  نحو  مغاربة«  مهاجرين  »نــزوح 
على  املتداولة  الصور  أكدته  املحتلة، 
نطاق واسع بالتزامن مع األزمة املغربية 

اإلسبانية.
مع  ــة  األزم أن  املالكي  يقول  وبينما 
مصادر  نبهت  صرفة«،  »ثنائية  إسبانيا 
»األسبوع« إلى الخلل املسكوت عنه داخل 

الكفاءات  غياب  وهو  املغربي،  البرملان 
بـ»الدبلوماسية  املكلفة  اللجان  داخــل 
لجانا  هــنــاك  أن  حــيــث  ــبــرملــانــيــة«،  ال
كبيرة  وتحالفات  والتعاون،  للصداقة 
في  كــبــيــرا  دورا  تلعب  أن  بإمكانها 
غياب  أن  غير  املغربية،  املواقف  شــرح 
دون  عائقا  يقف  أعضائها  لدى  الكفاءة 
النتائج املرضية، وهو ما  التواصل إلى 
تغييره،  على  العمل  في  الشروع  ينبغي 
املقبلة،  االنتخابات  خالل  من  اآلن،  منذ 
لتولي  دبلوماسية«  »كفاءات  بترشيح 
هذه املناصب الحساسة، التي يحتاجها 

املغرب في معاركه الدبلوماسية..
ــرب عن  ــ ــكــي قــد أع ــان الــحــبــيــب املــال ــ وك
»اندهاشه« و»خيبة أمله« عقب إدراج مشروع 
قرار بالبرملان األوروبي حول »توظيف مزعوم 
في  املغربية«  السلطات  طرف  من  للقاصرين 

أزمة الهجرة إلى سبتة.

في تصريحات صحفية،  املالكي  وأكد 
أن هذه املبادرة »تندرج في إطار محاوالت 
لصرف االنتباه عن أزمة سياسية ثنائية 
مضيفا  وإسبانيا«،  املغرب  بني  خالصة 
األزمة  هذه  فإن  الجميع،  يعلم  »كما  أنه 
بدخول  وإنما  بالهجرة،  مرتبطة  ليست 
اإلسبانية،  العدالة  أمام  متابع  شخص 
ضحايا  ضد  جسيمة  جرائم  الرتكابه 

إسبان، بطريقة احتيالية«.
من  »إنه  النواب:  رئيس مجلس  وقال 
وال  الهجرة،  توظيف قضية  أن  الواضح 
سيما قضية القاصرين غير املرفوقني في 
إلى  تهدف  بمناورة  أشبه  السياق،  هذا 
ثنائية«،  أزمة  على  أوروبي  بعد  إضفاء 
مــعــربــا عــن أســفــه »الســتــغــالل واقــعــة 
استثنائية وإقحامها في شراكة يضطلع 

الحبيب المالكي خالل ندوة صحفية للرد على االتحاد األوروبي فيها املغرب بدور نموذجي«.
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كـواليـس األخبــار

الرباط. األسبوع

رسالة  اإلفريقي  املــدنــي  املجتمع  وجــه 
شديدة اللهجة لرئيس الحكومة اإلسبانية، 
ــة  األزمـ خلفية  عــلــى  ســانــشــيــز،  بــيــدرو 
املغرب،  مع  فيها  تورط  التي  الدبلوماسية 
عقب استقبال زعيم ميليشيا البوليساريو، 
اإلجراء،  هذا  خالل  فـ))من  غالي،  إبراهيم 
مصالح  ضد  فقط  ليس  حكومتك  تصرفت 
اململكة  وشريكتها  الجنوبية  جــارتــهــا 
الشعب  مصالح  أيضا ضد  ولكن  املغربية، 
وجميع  واإلسباني  والجزائري  املغربي 
اإلفريقي((..  واالتــحــاد  إفريقيا،  شعوب 
اإلفريقي  املــدنــي  املجتمع  خــاطــب  هــكــذا 
رئيس الحكومة اإلسبانية، قبل أن يضيف 
هذا  بوصول  السماح  بأن  التفاصيل،  في 
يعتبر  دبلوماسي،  سفر  بجواز  الشخص 

انتهاكا لقوانني الهجرة األوروبية.
الدبلوماسي  وقعها  املــذكــورة  الرسالة 
اإلفريقية،  الــشــؤون  في  الخبير  املغربي 
مغرب  »منظمة  رئيس  الكتاني،  نجيب 
 30 فــي  تنشط  التي   )OMA( إفريقيا« 
الحكومة  لرئيس  أيضا  قالت  إفريقيا،  بلدا 
ــدا في  ــم ــة: ))لـــقـــد أدخـــلـــت ع ــي ــان اإلســب
ميليشيا  زعيم  شنغن  ومنطقة  منطقتك 
جيرانك  أحد  بالسالح  تهاجم  انفصالية 
أن  قبل  أساسي((،  بشكل  االستراتيجيني 
الحرية في  األوروبي  أن لالتحاد  إلى  تنبه 
الخرق،  هــذا  إزاء  املناسب  القرار  اتخاذ 
اإلسبانية  الحكومة  أن  نــعــرف  ))نــحــن 
مبادئ  في  خطير  بشكل  فشلت  الحالية 
تحدثت  هكذا  وأسسها((..  الجوار  حسن 

املنظمة املذكورة.
ــورة، والـــتـــي تــنــفــرد  ــ ــذك ــ الـــرســـالـــة امل
تضمنت  منها،  مقاطع  بنشر  »األســبــوع« 
حيث  اإلسبانية،  للحكومة  كبيرا  عتابا 
يقول أصحابها، الذين طرحوا أسئلة قوية: 
املمنوح  اإلذن  من  حكومتكم،  موقف  ))إن 
يمثل  تسلله،  إلى  االنفصالي  الزعيم  لهذا 
إنه  بل  إفريقي،  مدني  كمجتمع  لنا  تحديا 
أنه  حتى  املراقبني..  كل  ويفاجئ  يفاجئنا 

اإلسبانية  السياسية  األحـــزاب  يفاجئ 
يطالب  الذي   )PP( الشعبي  الحزب  مثل 
غارسيا  تيودورو  السيد  صوت  خالل  من 
رئيسة  باستقالة  العام،  األمني  إيغاسون، 
من  غــونــزالــيــس..  أرانــشــا  الدبلوماسية 
ما  اإلفريقي،  املدني  املجتمع  نحن  جانبنا، 
التي عملت  الحقيقية  الدوافع  زلنا ال نفهم 
هي  هل  حكومتك،  وموقف  موقفك  لصالح 
التعويضات  جيواستراتيجية؟  دوافـــع 
من  عليها  الــحــصــول  ــم  ت ــتــي  ال ــيــة  املــال
الجنراالت الجزائريني؟ الحنني إلى املاضي 
استقرار  لزعزعة  عملية  االســتــعــمــاري؟ 
والنظام  الــتــاريــخ؟  مــن  االنتقام  املــغــرب؟ 
الغاز  وملكيته؟  املــغــرب  فــي  السياسي 

الجزائري؟((.
رئيس  إفريقيا«،  »مغرب  منظمة  واتهمت 
الحكومة اإلسبانية، باالنحياز ضد مصالح 
التصرف  خــالل  فمن  الجزائري،  الجيش 
بهذه الطريقة ضد الشعب الجزائري وضد 
أسس  تنكر  فإنك  والسلمية،  املدنية  ثورته 
اإلسباني  االشتراكي  العمال  حزب  حزبك، 
الدفاع  هو  يكون  أن  املفترض   ،)PSOE(
عن مصالح الشعب وضد الرجال والنساء 
أسبوع  كل  الجزائر  في  يتظاهرون  الذين 
مدنية  بدولة  ويطالبون  أسبوعا،   28 ملدة 
الديمقراطية،  من  وبمزيد  الجيش،  وليس 
الحرية،  من  ومزيد  الكرامة،  من  ومزيد 

حسب الرسالة.
حكومتكم  لعبت  ))لقد  الرئيس:  سيدي 
املغرب  بــني  الــعــالقــات  فــي  شنيعا  دورا 
نار  على  الزيت  صب  خالل  من  والجزائر 
يحترم  هادئ وصاعد  مغرب  بني  العالقات 
مارقة  ودولـــة  الــجــوار،  وحسن  املواثيق 
تحكمها طبقة عسكرية تتنمر على شعبها.. 
لقد لعبت حكومتكم لعبتها من خالل إعاقة 
تنمية املغرب العربي واتحاد املغرب العربي 
)AMU(، وهو مكون أساسي للمجموعات 
االقتصادية اإلقليمية )RECs( التي ينوي 
تنفيذ  اإلفريقي االعتماد عليها في  االتحاد 
جميع برامجه، بما في ذلك منطقة التجارة 
 ،ZLECA اإلفــريــقــيــة،  الــقــاريــة  ــحــرة  ال
 ..2021 1 يناير  والتي أصبحت سارية في 
أنكم  ــف،  ــوق امل هـــذا  خـــالل  مــن  نستنتج 
اإلفريقي  االتــحــاد  ــة  رؤي بإعاقة  تقومون 

التي تتمثل بشكل خاص في تسريع عملية 
التكامل في إفريقيا، وتعزيز تمكني البلدان 
والتعامل  العاملي،  االقتصاد  في  اإلفريقية 
واالقــتــصــاديــة  االجتماعية  املــشــاكــل  مــع 
السالم  وتعزيز  املــتــعــددة..  والسياسية 
والحكم  والديمقراطية  واالستقرار  واألمن 

الرشيد وحقوق اإلنسان((.
وقد كانت إحدى أقوى تنبيهات املجتمع 
التي  الرسالة  هذه  عبر  اإلفريقي،  املدني 
أشرف عليها نجيب الكتاني، هي التساؤل 
الحكومة  لرئيس  يقول  والــذي  املــطــروح 
الحكومة،  رئــيــس  ))ســيــدي  اإلســبــانــيــة: 
رد  سيكون  أو  كان  مــاذا  الـــوزراء:  معالي 
واملؤسسات  اإلسبانية،  الحكومة  فعل 
مسؤوال  الدولة  استقبلت  إذا  اإلسبانية، 
الكتالونية  للجمهورية  كرئيس  كاتالونيا 
ماذا سيكون  الرعاية؟  له  وقدمت  املستقلة، 
الدولة  هذه  استوعبت  إذا  موقف حكومتك 
أراضيها،  على  والباسكيني  الكاتالونيني 
ضد  القتال  ووسائل  اإلقامة  لهم  وقدمت 

إسبانيا؟((.
ويبقى الجزء الخطير في رسالة املجتمع 
املدني اإلفريقي إلى إسبانيا، والذي ينتظر 
هو  اإلفريقي،  االتــحــاد  مع  ــة  أزم حصول 
إلدراك  اإلفريقية  الشعوب  لجميع  دعوتها 
الذي  والسلبي  الضار  »الــدور  سمته  ما 
تخريب  فــي  اإلسبانية  الحكومة  لعبته 
الحكومات  ندعو  كما  إفريقيا«،  مصالح 
اإلفريقية إلى أن تكون على دراية باألضرار 
هذا  مثل  فيها  يتسبب  قد  التي  الجانبية 
القرار من قبل الحكومة اإلسبانية الحالية 
مطالب  عن  فضال  إفريقيا..  مصلحة  في 
إلى  اإلفريقي  الشعب  دعــوة  منها  أخــرى، 
تروج  التي  اإلسبانية  الدولة  إلى  االنتباه 
تحاربه  بينما  حدودها  خــارج  لالنفصال 
اعتبار  إلى  الدعوة  عن  فضال  الداخل،  في 
البلد  باعتبارها  مستعمرة،  دولة  إسبانيا 
األراضي  استعمار  يواصل  الذي  الوحيد 
والجزر  ومليلية  سبتة  )مدن  إفريقيا  في 
إيل  باديس،  إيــل  برسيل،  إيــل  املــجــاورة: 
بإعادة  نطالب  والتي  ملوية(  جزر  النكور، 
والتي  عليها،  املغربية  اململكة  ســيــادة 
لطاملا ارتبطت بها بصرف النظر عن قوس 

التاريخ االستعماري، تقول الرسالة.

ما خفي

المجتمع المدني اإلفريقي 
يدين إسبانيا بسبب عدائها للمغرب 

إلى  بوشارب  الــوزيــرة  جاءت 
»الــدراســات«..  حقل  من  الحكومة 
الـــيـــوم هـــي سبب  ــات  ــ ــدراس ــ وال
رئاسة  وبني  بينها  مستتر  خالف 
الــحــكــومــة، حــيــث تــقــول مــصــادر 
املعنية  الـــوزيـــرة  أن  مــطــلــعــة، 
ووشايات  تقارير  موضوع  كانت 
الجدل حول بعض  حكومية خلقت 
عن  يصدر  لــم  بينما  ــات،  ــدراس ال
بهذا  توضيح  أي  املعنية  الوزيرة 

الخصوص.

عن  ــاط  ــ األوس بــعــض  تتحدث 
جرعة  تقديم  في  الشروع  إمكانية 
تلقوا  ــذيــن  ال للمواطنني  ثــالــثــة 
في  »كورونا«،  فيروس  اللقاح ضد 
النقاش  هذا  أن  غير  الدول،  بعض 
ولم  ــرب،  ــغ امل فــي  بعد  يــطــرح  ــم  ل
أي  الصحة  وزارة  مسؤولو  يقدم 

تفسيرات عن ذلك..

الــعــاصــمــة  ــط  وســ حديث  ال 
بشكل  قدم  مواطن  عن  إال  الرباط 
بركن  وقــام  الفنادق،  ألحــد  عــادي 
قهوته،  لــشــرب  وصــعــد  ســيــارتــه، 
بانتحاره  الجميع  يفاجئ  أن  قبل 
كان  ورقة  تالوة  بعد  السطح،  من 
بعض  ويــقــول  يـــده،  فــي  يحملها 
أدى  باألمر  املعني  أن  املواطنني، 

ثمن القهوة قبل انتحاره..

أحيى نزار البركة، األمني العام 
في  بمهاجمته  االستقالل،  لحزب 
من  لكل  مؤخرا،  عقد  حزبي  لقاء 
عبد الواحد الفاسي وحميد شباط، 
الفاسي  آل  بــني  القديم  الــصــراع 
وبداية  شباط،  أنصار  ومجموعة 
يرافق  الــذي  السجال  من  املعركة 
تزكية العمدة السابق ملدينة فاس، 
مقعده  الستعادة  جديدة  بتزكية 
العدالة  حزب  مواجهة  في  القديم 

والتنمية.

الـــســـؤال الـــــــذي طـــرحـــه 
تفاعلوا  الذين  »الفايسبوكيون« 
لثالثة  مـــروع  مقتل  حـــادث  ــع  م
فيديو  إنجاز  بصدد  كانوا  شبان 
كليب للمغنيني املحظيني في الدار 
إجراءات  بخرق  يتعلق  البيضاء، 
التي  والجهة  الصحي،  الحجر 
في  العمل  هذا  بتصوير  سمحت 
غــيــاب ظـــروف الــســالمــة الــالزمــة 
ــاز مــثــل هــذه  ــج ــق إن ــراف ــتــي ت ال

األعمال)..(.

عجز مجلس النواب خالل هذه 
تسوية  عــن  التشريعية،  الــواليــة 
الزالت  التي  القوانني  من  العديد 
خالفات  بسبب  خزانته،  في  عالقة 
مشروع  أهمها  األغلبية،  داخــل 
القانون الجنائي، وقانون املسطرة 
اإلثراء  قانون  ومشروع  الجنائية، 
قانون  ومــشــروع  ــشــروع،  امل غير 
أحد  هو  الدستورية  بعدم  الدفع 
للحقوق  الضامنة  القوانني  أهــم 
للمحكمة  يخول  والذي  والحريات، 
الدستورية صالحية البت في الدفع 
بعدم  األطــراف  أحد  من  يثار  الذي 
من  تطبيقه  يراد  قانون  دستورية 
شأنه املساس بالحقوق والحريات 

التي يضمنها الدستور.

تحت األضواء

مؤشرات تحول أزمة إسبانيا 
إلى أزمة مع االتحاد 

اإلفريقي 

رئيس الحكومة اإلسبانية بيدرو سانشيز



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: 1564 من 10 إلى 16 يونيو 2021

صور تنشر   ألول  مرة

الراحل الحسن الثاني رفقة 
أعضاء الحكومة لسنة 1977 

برئاسة أحمد عصمان.

تقرير برلماني يرصد  
اختالالت خطيرة 

بقطاع الصحة 
الرباط. األسبوع 

املكلفة  العمل  ملجموعة  برملاني  تقرير  كشف 
االختالالت  من  العديد  عن  الصحية،  باملنظومة 
عقبة  تقف  والتي  الصحي،  القطاع  يعيشها  التي 
أمام تحقيق األهداف الرامية إلى تطوير الخدمات 

الطبية والنهوض باملجال.
ترقى  ال  الصحية  الخدمات  أن  التقرير  وأبــرز 
البنيات  ضعف  بسبب  املــواطــنــن  لطموحات 
املستشفيات  في  االستقبال  وظــروف  التحتية، 
التي تعرف مشاكل كثيرة، والخصاص الكبير في 
التجهيزات واملعدات الطبية بسبب تقادم بعضها، 
وأثمنة  العالج  تكاليف  ارتــفــاع  إلــى  باإلضافة 
املساواة  غياب  عن  التقرير  تحدث  كما  األدويــة، 
بن املستفيدين من التغطية اإلجبارية عن املرض، 
نسبة  أن  حيث  والــخــاص،  العام  القطاعن  بن 
املستفيدين  تفوق  العام  القطاع  من  املستفيدين 
من القطاع الخاص، مما يكرس عدم املساواة في 

االستفادة من الخدمات والعالج.
وأكد أن هناك ضعفا في املوارد والشراكة بن 
الصحي،  املجال  في  والخاص  العام  القطاعن 
باإلضافة  املجال،  في  الستثمار  الجاذبية  وغياب 
وتفاوت  الطبية،  واملعدات  األجهزة  ارتفاع  إلى 
مما  الصحي،  املجال  في  الجهوي  اإلنفاق  حجم 
يعرقل تطوير الخدمات أمام املواطنن واملواطنات.
الذي  الكبير  النقص  أيضا،  التقرير  وتناول 

عدد  أن  حيث  البشرية،  ــوارد  امل تعرفه 
فقط  يبلغ  العام  القطاع  في  األطباء 
9021 طبيبا، بينما عدد األطباء في 
 ،14622 لـ  يصل  الخاص  القطاع 

في  تمييز  ــى  إل بــاإلضــافــة 
الصحية  األطـــر  ــع  ــوزي ت

يــعــرف  إذ  ــاء،  ــ ــب ــ واألط
ــحــضــري  املـــجـــال ال

 7980 ــد  ــ ــواجـ ــ تـ
في  بينما  طبيبا، 
القروي  املجال 
 1041 هـــنـــاك 

طبيبا.

أول خالف بين المجلس األعلى للحسابات ورئيس الحكومة
مهام العدوي تحرج العثماني

الرباط. األسبوع

شـــرعـــت زيـــنـــب الـــــعـــــدوي، رئــيــســة 
ــابـــات، فــي  ــلـــحـــسـ ــى لـ ــ ــل ــ ــلـــس األع املـــجـ

ــاء بـــعـــض الـــــــوزراء  ــ ــدع ــ ــت فــي اســ
للمثول  العثماني،  حكومة 
إليهم  واالســتــمــاع  أمــامــهــا 
القرارات  حول مجموعة من 
بتدبير  املتعلقة  واألمـــور 

قطاعاتهم الوزارية.
على  ــدوي  ــعـ الـ ــدت  ــ وأكـ
ــة مــالــيــة  ــب ــراق ضـــــرورة م

ــات  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
الــــــوزاريــــــة، 
ــاريـــع  واملـــشـ
والـــبـــرامـــج 
رحيل  قبل 
الــــــوزراء 
الحالين، 
ــرب  مـــع ق
ــاء  ــهـ ــتـ انـ

الوالية الحكومية واقتراب موعد االنتخابات 
جعل  الـــذي  الــشــيء  املقبلة،  التشريعية 
العديد  يطلق  للحسابات  األعلى  املجلس 
املؤسسات  من  العديد  في  االفتحاصات  من 

والقطاعات.
ــرار الــعــدوي، خــالف مع  وقــد نتج عــن ق
العثماني،  الــديــن  سعد  الحكومة  رئيس 
املجلس  تعين  فيه  يطلب  كتابا  نشر  حيث 

من  رسمي  ملخاطب  للحسابات  األعلى 
بن املسؤولن التابعن له، أو مدير 

بن  وصــل  صلة  يكون  مركزي 
املجلس وبن القطاع الوزاري، 
ــادي إحـــراج  ــف وذلـــك بــهــدف ت
الوزراء بعد استدعائهم من قبل 

زينب العدوي.
العثماني  وحــاول 
ــذا  ــ ــن خـــــــالل ه ــ ــ م
املوجه  املــنــشــور، 
ألعـــــــــضـــــــــاء 

الـــحـــكـــومـــة 
ــس  ــلـ ــجـ واملـ

االســتــدعــاءات  فرملة  للحسابات،  األعــلــى 
وزراء  ــى  إل املجلس  رئيسة  مــن  املوجهة 
في  داعيا  الحالية،  املرحلة  خالل  الحكومة 
التواصل  إلى تعزيز  الوزراء،  الوقت نفسه، 
ليقوم بدوره  مع املجلس األعلى للحسابات 
التسيير  ومراقبة  بالتدقيق  يتعلق  فيما 

واستعمال املال العام.
وأكد رئيس الحكومة على أن املجلس 
االختصاصات  من  عددا  يمارس 
من بينها التدقيق والبحث في 
العمومية  األجــهــزة  حسابات 
ــي يــقــدمــهــا املــحــاســبــون  ــت ال
البرامج  وتقييم  العموميون، 
ومراقبة  العمومية،  واملشاريع 

استعمال األموال العمومية.
زينب  أن  إلــى  يشار 
الـــــعـــــدوي وجـــهـــت 
اســـتـــدعـــاء لـــوزيـــر 
االقــتــصــاد واملــالــيــة، 
بنشعبون،  مــحــمــد 
ــمــثــول أمــامــهــا  ــل ل
وزراء  جانب  إلــى 
أثار  مما  آخرين، 

استياءهم.

بوصوف يدعو لتحريك الدبلوماسية الدينية إدانة جديدة لمحمد 
مبـــديع

الرباط. األسبوع

أصدر املجلس الجهوي للحسابات بجهة بني مالل 
رئيس  مبديع،  محمد  حق  في  األخير  قــراره  خنيفرة، 
في  االشتباه  حول  بنصالح،  للفقيه  الجماعي  املجلس 
للمجلس  تسييره  فترة  خالل  مالية  اختالالت  ارتكابه 
البلدي، وأصدر في حقه غرامة مالية قدرها 72 مليون 
سنتيم، كما أصدر املجلس الجهوي للحسابات، غرامة 
سنتيم،  مالين   3 قدرها  بالجماعة  موظف  حق  في 
وقضى بتغريم مستشار جماعي بعشرة مالين سنتيم.
امللك  وكيل  قرر  بعدما  الغرامات،  هذه  وتأتي 
السابق  الوزير  بمتابعة  الجهوي،  املجلس  لدى 
ومكاتب  بصفقات  تتعلق  بملفات  مبديع،  محمد 
عليها  حصلت  صفقات  بينها  مــن  الــدراســات، 

شخصيات توبعت بتهم الفساد.
متابعا  الزال  مبديع  أن  إلــى  يشار 
الفرقة  على  معروض  آخــر  ملف  في 
تحت  القضائية،  للشرطة  الوطنية 
بمحكمة  الـــعـــام  ــل  ــي ــوك ال ــراف  ــ إشـ

البيضاء،  بــالــدار  االســتــئــنــاف 
بخروقات  تتعلق  تهم  حول 
صفقات  ــي  ف ــاوزات  ــجـ وتـ

عمومية، وخروقات مالية.

العثمانيالعدوي

أيت الطالب

مبديع

الرباط. األسبوع

املغربية  الجالية  ملجلس  العام  األمن  قال 
بالخارج، عبد هلل بوصوف، أن تنزيل أي شكل 
من أشكال الدبلوماسية الناجحة، يحتاج إلى 
الفاعلن إلنجاح  معرفة علمية من طرف كافة 
االستراتيجيات املوضوعة وتحقيق أهدافها، 
إلى عدم وجود تأسيس نظري مفصل  منبها 
جديدا  فرعا  باعتبارها  الدينية  للدبلوماسية 
الحديثة والتي تدخل  الدبلوماسية  من فروع 

في إطار عام للقوة الناعمة.
علمية  محاضرة  خــالل  بوصوف  وتوقف 
يوم  بفاس  الشريعة  كلية  رحــاب  في  ألقاها 
ــي، حـــول مــوضــوع »آفـــاق  ــاض األربـــعـــاء امل
من  مجموعة  عند  الدينية«،  الدبلوماسية 
أهمية  تظهر  الــتــي  الــتــاريــخــيــة  املــحــطــات 
اإلسالمي،  التاريخ  في  الدينية  الدبلوماسية 
والــثــقــافــات،  ــان  ــ األدي بــن  التقريب  بــهــدف 
مع  العالقات  في  املكتسبات  بعض  وتحقيق 
املحوري  الــدور  إلــى  وصــوال  أخــرى،  أقطار 
منذ  املغربية  ــة  ــدول ال بــه  اضطلعت  الـــذي 
تأسيسها في هذا املجال من خالل مجموعة 
أسهمت  التي  املغربية  الشخصيات  مــن 
عبر  العالم  من  املغربية  الثقافة  تقريب  في 

األزهري  العالم  مثل  الدينية،  الدبلوماسية 
النهضة  فــي  ســاهــم  الـــذي  الــعــطــار،  حسن 
القضاء  مارس  الذي  بطوطة  وابن  املصرية، 
في الهند، إضافة إلى محمد بن حسن الوزان، 
للجيواستراتيجيا في  أول كتاب  الذي وضع 

التاريخ هو »وصف إفريقيا«.
فاس  مدينة  أن  ــار،  اإلط هــذا  في  وأضــاف 
تلعب  كانت  القروين،  جامعة  تحتضن  التي 
أوال  الدينية،  الدبلوماسية  في  كبيرة  أدوارا 
باستقبالها لطلبة من كافة األقطار ومنهم غير 

املسلمن، إضافة إلى تحقيق إشعاع عاملي 
للمغرب ولنموذجه الديني والثقافي.
وحول املبادرات املغربية الحديثة 
الدبلوماسية  إطار  في  تدخل  التي 
امللك محمد  الدينية والتي أطلقها 
املغربي  النموذج  لدعم  السادس، 

الدين  صـــورة  وتصحيح 
أدرج  اآلخـــــــر،  عـــنـــد 
ملجلس  الــعــام  األمـــن 
ــة املــغــربــيــة  ــي ــجــال ال
بـــالـــخـــارج، عـــددا 
مــن الــنــمــاذج، مثل 
مؤسسة  تأسيس 
الــســادس  محمد 
األفارقة  للعلماء 

ــودة  ــ ــوجـ ــ املـ
أكثر من  في 
ثـــــــالثـــــــن 

ــى،  ــل ــة، وكــــذا املــجــلــس الــعــلــمــي األع ــ دولـ
ومعهد  املغاربة،  للعلماء  األوروبي  واملجلس 
واملرشدين  األئمة  لتكوين  السادس  محمد 
الطلبة  من  املئات  الذي يستقبل  واملرشدات، 
فرانسيس  البابا  فيه  قال  والــذي  األجانب، 
هذا  »يزور  إنه  للمملكة،  زيارته  الثاني خالل 
املكان الذي يتكون فيه أئمة املستقبل«، وهو 
املتسم  املغربي  النموذج  عن  الدفاع  من  نوع 

بالوسطية واالعتدال.
النموذج  إلى مميزات  كما تطرق بوصوف 
وتجربة  خبرة  على  يتوفر  الــذي  املغربي 
قــرون،  ملــدة  إفريقيا  وفــي  األندلس  في 
وبــالــتــالــي، يــمــكــنــه اإلجـــابـــة عن 
معتبرا  ــطــروحــة،  امل اإلشــكــالــيــات 
اختيارات  على  مبني  نــمــوذج  أنــه 
عليها،  ومتوافق  متجذرة  مجتمعية 
مما  سياسية،  ــرارات  ق وليست 
املتدخل،  حسب  يــزكــي، 
املؤمنن،  إمارة  شرعية 
أساسيا  قطبا  ويجعلها 
ــة  ــي ــاس ــوم ــل ــدب ــي ال ــ ف
ــديــنــيــة واإلشـــعـــاع  ال
الثقافي خارج الحدود 
كمرجعية  الوطنية 
دينية روحية وليس 
سياسية  كسلطة 
شؤون  في  تتدخل 

باقي الدول. بوصوف



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

متابعات
5 العدد: 1564 من 10 إلى 16 يونيو 2021

هبة 36 مليارا
  

قدمت الحكومة ميزانية مهمة لتمويل الحمالت 
 36 بحوالي  والجماعية،  البرملانية  االنتخابية 
على  مــوزعــة  املحطة،  هــذه  لتمويل  سنتيم  مليار 
والجهوية،  الجماعية  انتخابية:  استحقاقات  ثالث 

ومجلسي النواب واملستشارين.
املخصصة  املساهمات  أن  الحكومة،  قرار  وكشف 
لالنتخابات البرملانية ملجلس النواب هي 160 مليون 
لتمويل  املخصصة  امليزانية  أما  مليار(،   16( درهم 
انتخابات مجلس املستشارين، فتصل إلى 20 مليون 
درهم، منها 12 مليونا لألحزاب و8 ماليني للنقابات، 
لالنتخابات  درهم  مليون   180 القرار  بينما خصص 

الجماعية والجهوية )مليار و800 مليون(.
نسبة  على  الكبرى  الثمانية  األحــزاب  وتحصل 
مع  مقارنة  العمومية،  الــدعــم  ميزانية  مــن  مهمة 
األحزاب املتوسطة والصغيرة، وذلك حسب مجموع 
التشريعية  األصوات املحصل عليها في االنتخابات 
الحزبية  األنشطة  معيار  إلى  باإلضافة  والجماعية، 
وبتأطير  والشباب  بالنساء  املتعلقة  والتظاهرات 
املواطنني، والدورات التكوينية واللقاءات الجهوية، 
واملتوسطة  الصغيرة  األحــزاب  تظل  باملقابل،  لكن 
ال  إليها  املقدم  الدعم  ألن  مالية،  إكراهات  من  تعاني 
الدوائر  وتغطية  ومكاتب  فروع  فتح  على  يساعدها 

االنتخابية.
في  األولى  األحــزاب  فإن  مطلعة،  مصادر  وحسب 
 10 بني  ما  يتراوح  دعم  على  ستحصل  االنتخابات 
األحــزاب  أمــا  ــم،  دره مليون   20 إلــى  درهــم  ماليني 
املتوسطة فتحصل على 3 إلى 6 ماليني درهم، فيما 
مليون  أقل من  الصغيرة على  األحزاب  بقية  تحصل 
هذا  لكن  املترشحني،  ودعم  الحمالت،  لتمويل  درهم 
الدعم سيكون مقسما على دفعتني، وذلك حتى تظهر 

نتائج األحزاب في االستحقاقات االنتخابية املقبلة.

انعدام الشفافية
خالل  للحسابات  األعلى  املجلس  تقرير  كشف 
في  واختالالت  مالحظات،  عدة  عن  املاضية،  السنة 
أموال  صرف  وطريقة  لألحزاب،  املالية  الحسابات 
تقم  لم  سياسية  أحزابا  أن  مبرزا  العمومي،  الدعم 

 13 قدرها  والتي  الخزينة  إلى  الدعم  مبالغ  بإرجاع 
إطار  في  لها  املمنوح  بالدعم  تتعلق  درهــم،  مليون 
االستحقاقات االنتخابية السابقة، أو املتعلقة بالدعم 
السنوي لسنتي 2017 و2019، حيث أن هذه املبالغ 
التي  األموال  منها  املستحق،  غير  الدعم  بني  تتوزع 
لتمويل  الدولة  مساهمة  من  الحزب  عليها  حصل 
النتائج  وفق  العائدة  واملبالغ  االنتخابية،  الحمالت 

املحصل عليها في االستحقاق االنتخابي.
بتنزيل  تقم  لم  بــارزة  أحزابا  أن  التقرير  وكشف 
العامة  للخزينة  إرجاعها  الــواجــب  الــدعــم  مبالغ 
جبهة  االســتــقــالل،  )حــزب  ــة  املــوازن مستوى  على 
الحركة  حزب  األحــرار،  حزب  الديمقراطية،  القوى 
والفضيلة،  النهضة  حزب  االجتماعية،  الديمقراطية 
أحزابا  أن  إلى  مشيرا  والعدالة...(،  الحرية  حزب 
بها  املدلى  املحاسبية  املعطيات  كافة  تقدم  لم  أخرى 
للمجلس، رغم أنها قامت بأداء عدة نفقات مالية نقدا.
اختالالت  وجــود  عن  كشف  أن  للمجلس  وسبق 
لــألحــزاب  السنوية  الحسابات  تقرير  فــي  مالية 
 15 وصلت  األحــزاب  ومصاريف   ،2019 سنة  برسم 
إلى  مشيرا  مالحظات،  عدة  تضمنت  سنتيم،  مليار 
أن بعض األحزاب لم تقم بإرجاع مبالغ الدعم التي 
املمنوح  بالدعم  مرتبطة  مليون،  و300  مليار  قدرها 
لسنتي  السنوي  والدعم  السابقة  االنتخابات  برسم 

2017 و2019.
املبالغ  بإرجاع  األحزاب،  األعلى  املجلس  وأوصى 
واملتعلقة  لها،  املمنوح  الدعم  من  املستحقة  غير 
السلطات  داعيا  السابقة،  االنتخابية  باالستحقاقات 
الحكومية املختصة إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة في 
حق األحزاب التي لم تقم باإلجراء القانوني، وحصر 
أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم 
تغطية  في  للمساهمة  لألحزاب  املمنوح  العمومي 

مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.

المتبرعون و»أصحاب الشكارة«
السياسية  األحزاب  أمام  التنظيمي  القانون  يفتح 
والهبات،  االنــخــراط  من  املالية،  مــواردهــا  توسيع 
هذا  يسمح  حيث  العينية،  أو  النقدية  والتبرعات 
القانون ألصحاب »الشكارة« واألعيان بتمويل حزبهم 
على  تتوفر  التقليدية  األحــزاب  يجعل  مما  باألموال، 
األعمال  ورجــال  األعيان  بفضل  مهمة،  مالية  مــوارد 
الذين تعمل على ضمهم في مختلف الجهات واألقاليم.

املحلل  بوفريوى،  سعيد  يقول  السياق،  هذا  في 
القاضي  بجامعة  العالي  التعليم  وأستاذ  السياسي 
ألحزاب  تحتاج  ديمقراطية  أي  أن  بمراكش،  عياض 
مالية،  موارد  من  لها  بد  ال  قوية  أحزاب  وأي  قوية، 
األحزاب  هذه  تشتغل  ولكي  واضحة،  معادلة  وهذه 
تحتاج ملوارد مالية، ومعروف أن التمويل الخارجي 
وأمنها،  لــلــدولــة  بالنسبة  ومــخــاطــر  سلبيات  لــه 

وللعملية السياسية والقرار داخل كل دولة.
جدا  قديمة  الشكارة  أصحاب  ظاهرة  ان  وأوضح 
حلت  كلما  املغربي،  االنتخابي  بالنظام  ولصيقة 
األحزاب  وقانون  املــال،  أصحاب  يظهر  االنتخابات 
األحزاب  ومكن  باملتبرعني،  يسمى  ما  خلق  الجديد 
أو  خــواص  متبرعني  من  املــال  على  تحصل  أن  من 
متعاطفني مع الحزب أو أعضاء فيه، وحدد لهم سقفا 
الذي  املال  أو  السياسي  املال  مسألة  لتفادي  معينا، 
يؤدي إلى فساد أو شراء أصوات، حيث أن املشرع 
حاول أن يؤطر هذا التبرع مثل النموذج في أملانيا، 
الذي سمح لكل متبرع التبرع لحزبه في حدود سقف 
3300 أورو فقط، مشيرا إلى أن هناك بعض الثغرات 
التشريعية،  الساحة  فــي  استدراكها  يجب  التي 
العمومي  املالي  والدعم  السياسي  التمويل  وتنظيم 
لألحزاب، عبر قانون خاص وليس ضمن فقرات فقط 
في قانون األحزاب السياسية، ألن له أهمية ودور في 
شفافية الحياة السياسية في املغرب، وبالتالي، ال بد 

له من نص قانوني مستقل.
فالكثير من األحزاب تعتمد في املحطات االنتخابية 
وأصــحــاب  واملــتــبــرعــني،  األعــيــان  مساهمات  على 
االنتخابية،  الــدوائــر  بعض  تمويل  قصد  الشكارة 
والبحث عن مقاعد تمكنها من الوصول الى البرملان 
حيث  اإلقليمية،  املجالس  أو  الجماعية  املجالس  أو 
أصحاب  حــول  الحالية  الفترة  في  السباق  يشتد 
مع  املتعاطفني  الكبار  األعمال  رجال  أو  »الشكارة« 

الحزب.

غموض حول الدعم 
الحق  للدولة  أن  بوفريوى،  سعيد  األستاذ  يقول 
في تمويل األحزاب من الجانب النظري، لكن املؤسف 
عن  كشفت  للحسابات  األعلى  املجلس  تقارير  أن 
األحــزاب  امتثال  وعــدم  املــالحــظــات  مــن  مجموعة 
للكشف عن الحساب وتمويالت الحمالت االنتخابية 
مصداقية  مدى  حول  أسئلة  يطرح  مما  للمرشحني، 

ولوج  قبل  النموذج  إعطائها  ومــدى  األحــزاب  هذه 
كشف  عليهم  حيث  الوزارية،  للمسؤولية  مرشحيها 
معتبرا  بالحمالت،  املتعلقة  واملصاريف  الحسابات 
أن الدعم ال بد منه بغض النظر عن املعايير والدفعات 
وطريقة توزيعه، إذ يلعب دورا في خلق جو املنافسة 

والتنافس  بني األحزاب حول االنتخابات.
وأكد أن هناك مجموعة من التجارب الدولية رائدة 
في الدعم املالي العمومي لألحزاب السياسية، والتي 
على املغرب أن يستفيد منها، ألن الطريقة التي نسير 
بها ليست واضحة بالشكل الكافي وغير متحكم فيها 
املالي  الدعم  املسألة  تترك  وبالتالي،  كبير،  بشكل 
العمومي يشوبها الكثير من الغموض والتساؤالت، 
والتجربة  واإلسبانية  التونسية  بالتجربة  مستدال 
بمسألة  مشروط  املالي  الدعم  تقدم  التي  األملانية 
الشفافية، بحيث تمنح الدفعة األولى وال تأخذ الدفعة 
املتعلق  الحساب  كشف  األحزاب  تقدم  حتى  الثانية 
بالدفعة األولى، وأحيانا يكون الدعم مرتبطا بأهداف 
واملبادرات  وللشباب،  للمرأة،  السياسي  الدعم  مثل 
الثقافية، واأليام الدراسية، تكون في الصالح العام، 
كل هذه تكون معايير لتوزيع الدعم العمومي حتى ال 

يكون الدعم شكال من أشكال الريع.
بشكل  إما  الدعم  لتوزيع  نماذج  هناك  أن  وكشف 
النسبية  طريقة  عبر  أو  األحــزاب،  جميع  بني  عادل 
التي تشترط عددا من األصوات التي يجب أن يحصل 
عليها الحزب لكي يستفيد من الدعم العمومي، حتى 
النشأة،  وحديثة  الصغرى  األحــزاب  هدف  يكون  ال 
بعض  تشترط  إذ  فقط،  املالي  الدعم  على  الحصول 
من  باملائة   5 أو  باملائة   3 في  ــى  األدن الحد  ــدول  ال
املقاعد  من  عدد  أو  للحزب،  عنها  املعبر  األصــوات 
خالل  من  أو  املوجودة،  النسب  حسب  البرملان  في 
معايير تسمح لألحزاب الصغرى بإمكانية االنخراط 
في اللعبة السياسية عن طريق الدعم العمومي، وال 
يكون الدعم هدفا من أجل خلق حزب معني أو تنظيم 

سياسي جديد.
دعما  تتلقى  السياسية  األحـــزاب  أن  وتــابــع، 
والتأطير،  املــقــرات  مسألة  في  يساعدها  سنويا 
نتكلم  وبالتالي،  االنتخابات،  فترة  في  دعم  وهناك 
مهمة  نفقات  على  أو  ومبالغ،  مهمة  ميزانية  عن 
كونها  املواطن،  نظر  من وجهة  تبريرها  يجب  جدا 
طرف  من  بالرقابة  تحظى  أن  يجب  عمومية  أمواال 
ويجب  للحسابات،  األعلى  املجلس  مثل  مؤسسات 

أن تخضع للمحاسبة واملراقبة.

قررت الحكومة تخصيص ميزانية مهمة لتمويل الحمالت االنتخابية لألحزاب 
السياسية من المالية العمومية، كما تفعل خالل كل محطة انتخابية، رغم 

أن العديد من المواطنين يعتبرون أن هذا التمويل غير مقبول، لكون األحزاب 
تعتمد على األعيان وأصحاب »الشكارة«، الذين ال يحتاجون ألموال األحزاب 

للقيام بحمالتهم، لكن األحزاب تعتبر االنتخابات فرصة لزيادة المداخيل 
المالية وتنويع المصادر، سواء من خالل الدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية، أو 

من مساهمات األعيان وكبار المنتخبين في تمويل الحزب.
وتعد االستحقاقات المقبلة، فرصة مواتية لبعض األحزاب لجني الماليين من 

التزكيات االنتخابية، أو من الممولين المتعاطفين مع الحزب، الشيء الذي 
يجعل الهاجس المالي يسبق السباق االنتخابي، حيث أن الموارد المالية 

بالنسبة لقيادات األحزاب مهمة ألجل تغطية غالبية الدوائر والتواجد في كل 
المناطق واألقاليم، بهدف الخروج بحصيلة مهمة من النتائج أو تحقيق مقاعد 

تحفظ ماء الوجه أو تسمح بدخول اللعبة.
فاألحزاب الكبيرة تظل هي المستفيدة األولى من المالية العمومية التي 

تخصصها الحكومة مقارنة مع األحزاب الصغيرة التي تظل إمكانياتها المادية 
محدودة، مقارنة مع اإلمكانيات المتنوعة التي تتوفر عليها األحزاب الكبرى، والتي 

تحصل على مساهمات من قبل البرلمانيين ومن قبل رجال األعمال المنتمين 
للحزب.. فهل تستحق األحزاب الدعم العمومي للمشاركة في االنتخابات؟

إعداد: خالد الغازي 

أوصى المجلس األعلى 
األحزاب، بإرجاع المبالغ 

غير المستحقة من 
الدعم الممنوح 
لها، والمتعلقة 

باالستحقاقات 
السابقة،  االنتخابية 

داعيا السلطات 
المختصة  الحكومية 
إلى اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة في حق 
األحزاب التي لم تقم 

باإلجراء القانوني معضلة األحزاب المغربية بين ماليير الدعم 
الشــكارة« و»موالـــين 
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ملف األسبوع

أعد الملف: سعد الحمري

عندما كشف أمر وجود المدعو إبراهيم غالي فوق 
التراب اإلسباني لتلقي العالج بجواز سفر مزور وباسم 

مزور، طرحت العديد من الجوانب، منها األزمة في 
العالقات بين البلدين على عدة أصعدة، غير أن الجدل 

الذي دار كثيرا، هو حول ضرورة محاكمة إبراهيم غالي 
على اعتبار أنه مجرم حرب، وفي خضم هذه األحداث، 
خرجت العديد من األقالم لتقارن حالة إبراهيم غالي 

بقضية مشابهة طرحت أمام القضاء اإلسباني سنة 1998، 
وهي قضية بينوشيه.

بيد أن العديد ممن تناولوا الموضوع، أغفلوا جانبا 

مهما، وهو أن القانون اإلسباني، في هذا الباب وهو 
مبدأ كونية القضاء اإلسباني، قد تم تغييره وحل محله 

قانون جديد، وهو الذي أصبح معموال به حاليا.
لذلك، نسعى من خالل هذا الملف إلى إبراز أهم 

المحطات والصدمات التي تعرض لها القضاء اإلسباني، 
وخصوصا ما يتعلق بمبدأ كونية القضاء، حتى أجبر 

البرلمان اإلسباني على تغييره، كما نعمل على تناول 
الصيغة القانونية التي أفرج بها عن زعيم جبهة 

البوليساريو.

قضية بينوشيه.. 
أول ورطة للقضاء 

اإلسباني

الستقاللية  حقيقي  امتحان  أول  كان 
في  كونيته،  ومبدأ  اإلسباني  القضاء 
أصــدر  عندما   ،1998 سنة  مــن  أكتوبر 
باعتقال  تقضي  مذكرة  التحقيق  قاضي 
الدكتاتور  السابق،  الشيلي  الرئيس 
يتعالج  كــان  ــذي  ال بينوشيه،  أوغستو 
وتسليمه  بلندن،  املصحات  إحــدى  في 

في  معه  التحقيق  أجل  من  إسبانيا  إلى 
مجموعة من املعطيات املتراكمة لديه منذ 
بداية التحقيق في سنة 1996، في شكاوى 
رفعتها مجموعة من الجمعيات اإلسبانية 
والتشيلية، بشأن انتهاك حقوق اإلنسان 
أكثر  باختفاء  األمــر  ويتعلق  عهده،  في 
من 80 إسبانيا، من بينهم دبلوماسي تم 

اغتياله في سنة 1976.
وبما أن الرئيس الشيلي السابق، كانت 
لديه عالقات معقدة ومتداخلة مع العديد 
من القوى العظمى، وعلى رأسها الواليات 
االنقالب  دعمت  التي  األمريكية،  املتحدة 
ضد   ،1973 شتنبر   11 فــي  قـــاده  الـــذي 
نظام الوحدة الشعبية الذي كان يتزعمه 
التي  بريطانيا  وكذلك  أليندي،  سالفادور 
سنة  األرجنتني  ضد  حربها  في  دعمها 

اإلسبانية  الحكومة  إلى  إضافة   ،1982
لعقد   1998 سنة  تستعد  كــانــت  الــتــي 
التي  وهــي  األمريكية،  اإليبيرية  القمة 
اإلجراء  إلى  االرتياح  تنظر بعني  تكن  لم 
الذي أقدم عليه قاضي التحقيق، ألنه قد 
يمس باملصالح االقتصادية بني الدولتني، 
اإليبيرية  بالقمة  يقترن  وأنــه  خاصة 
األمريكية التي كانت منعقدة في البرتغال. 
اإلسباني  التحقيق  قاضي  مذكرة  إن 
املوجهة إلى السلطات البريطانية، جعلت 
املطرقة  بني  نفسها  تجد  األخــيــرة  هــذه 
القضاء،  استقالل  مطرقة  والــســنــدان: 
اإلنسان.  حقوق  حول  خطابها  وسندان 
املحافظني  بعض  ناهض  فقد  وهــكــذا.. 
ــرة  ــوزي ال بينهم  ومـــن  بــريــطــانــيــا،  ــي  ف
األولى السابقة مارغريت تاتشر، اعتقال 

قدمها  التي  للخدمات  اعتبارا  بينوشيه، 
في  األرجنتني  في حربها ضد  لبريطانيا 
سنة 1982، واملعروفة بحرب »مالفيناس« 
أو »املالوين«، األمر الذي سهل العالقات 
ــذا الـــدكـــتـــاتـــور واملـــســـؤولـــني  ــ ــني ه بـ
تسليم  فإن  هؤالء،  وحسب  البريطانيني، 
سيؤثر  اإلسبانية  العدالة  إلى  بينوشيه 
بريطانيا  بني  املتميزة  العالقات  على 

والشيلي.
وإذا كانت هذه القضية قد وضعت في 
وإسبانيا  وبريطانيا  الشيلي  املواجهة 
دوال  فإن  مباشر،  بشكل  معنية  كأطراف 
الدكتاتور  محاكمة  تحبذ  ال  كانت  أخرى 
السابق بينوشيه، وفي مقدمتها الواليات 

والتي  تسانده،  ظلت  التي  املتحدة 
ستكشف  محاكمته  أن  من  تخوفت 

أبرز أزمات المغرب وإسبانيا
بسبب زعماء البوليساريو 

خالل حكم الملك محمد السادس
المحكمة العليا في إسبانيا

هل استخدمت الحكومة اإلسبانية
 حق النقض أمام القضاء اإلسباني 

على هامش 
قضية المدعو 
إبراهيم غالي
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عن كثير من أسرار العالقات املتميزة بني 
مخابرات البلدين.

ــرت الــســلــطــات  ــ ــك، فــقــد أق ــ ــم ذل ــ ورغ
بشرعية   ،1999 مارس  في  البريطانية، 
أن  غير  اإلســبــانــي،  القضاء  اتــهــامــات 
الدولتني اتفقتا على السماح له بالعودة 
إلى بلده في سنة 2000، بذريعة »دوافع 
ملبدأ  فشل  أول  شكل  ما  وهو  إنسانية«، 
فشل  عندما  اإلسباني  القضاء  كونية 
وتداخل  املحاكمة،  إلى  بينوشيه  في جر 

السياسي والقضائي في النازلة.

الصدام القضائي 
مع إسرائيل 

وتعهد إسبانيا 
بمراجعة مفهوم 

كونية القضاء

وخالل  املحرجة،  الحادثة  هــذه  بعد 
القضاء  يسبب  لم  كاملة،  سنوات  عشر 
اإلسباني أي مشاكل لحكومة بالده، غير 
الحكومة  وجــدت   ،2009 سنة  في  أنــه 
اإلسبانية، التي تمثل السلطة التنفيذية 
جديدة  مواجهة  في  نفسها  البلد،  في 
قاضي  قرر  فقد  القضائية..  السلطة  مع 
التحقيق  مواصلة  الوطنية  املحكمة 
ــوى مــرفــوعــة ضــد مــســؤولــني  ــ فــي دع
في  تورطهم  فيها  يحتمل  إسرائيليني 
الرغم  جرائم ضد اإلنسانية، وذلك على 
النيابة العامة اإلسبانية وقف  من طلب 

الدعوى.
قصف  إلى  الواقعة،  تفاصيل  وتعود 
جيش االحتالل اإلسرائيلي لحي التفاح 
أسفر  مما   ،2002 عــام  غــزة  قطاع  في 
العسكري  الجناح  قائد  استشهاد  عن 
»حماس«  اإلسالمية  املقاومة  حركة  في 
آخرين  شخصا  و14  شــحــادة،  صــالح 

بينهم أطفال.
اإلسباني  القاضي  أصــدر  وتفصيال، 
فرناندو أندرو، قرارا بمواصلة التحقيق 
إسرائيليني  مسؤولني  ضد  دعــوى  في 
وأثــار  غــزة،  في  التفاح  حي  قصف  في 
القاضي، بقبوله محاكمة سبعة من القادة 
اإلسرائيليني  والعسكريني  السياسيني 
بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ضجة كبرى 
وسخطا عارما في األوساط اإلسرائيلية.
لقد جعل هذا الوضع وزارتي الخارجية 
والـــعـــدل اإلســرائــيــلــيــتــني، تــبــاشــران 
مجموعة  تجنيد  أجــل  من  االتــصــاالت، 
القانون  ــال  ورج السياسيني  كبار  من 
إلجهاض  عموما،  وأوروبــا  إسبانيا  في 
ــغــاء املــحــاكــمــة، وبعد  ــرار وإل ــق ــذا ال ه
اتصاالت مكثفة بني املسؤولني اإلسبان 
الخارجية  وزيرة  أعلنت  واإلسرائيليني، 
أن نظيرها  ليفني،  اإلسرائيلية، تسيبي 
موراتينوس،  أنخيل  ميغيل  اإلسباني 
أبلغها أن إسبانيا ستقلص كثيرا سلطة 
املحاكم الوطنية بعد الشروع في تحقيق 

بشأن جرائم حرب اقترفتها إسرائيل.
وفي ذات السياق، قالت نفس املتحدثة، 
أنها سمعت من وزير الخارجية اإلسباني 
تشريعاتها  تغيير  قررت  ))إسبانيا  أن 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــواليـــة الــقــضــائــيــة 
سيمنع  ذلــك  أن  إلــى  الفتة  العاملية((، 
القانوني  النظام  استخدام  ــاءة  ))إسـ
احتمال  إلــى  إشــارة  في  اإلســبــانــي((، 
إسرائيليني  مسؤولني  محاكمة  وقــف 
ليفني  وقالت  اإلسبانية،  املحاكم  أمــام 
أيضا ضمن نفس التصريح: ))أعتقد أن 

األمل  ويحدوني  جدا،  مهمة  أخبار  هذه 
في أن الدول األخرى في أوروبا ستفعل 
الشيء نفسه((، وبعد ذلك، أعلنت وزارة 
مواد  تنقل  قد  أنها  اإلسرائيلية  العدل 
االحتالل  جيش  قصف  بقضية  تتعلق 
غزة  قطاع  في  التفاح  لحي  اإلسرائيلي 

عام 2002 إلى السلطات اإلسبانية.

األزمة مع الصين.. 
المسمار األخير 

في مفهوم 
كونية القضاء 

اإلسباني

كونية  مبدأ  أن  ــق  األف في  يظهر  بــدأ 
حرجا  يسبب  إســبــانــيــا  ــي  ف الــقــضــاء 
صراع  في  ويدخلها  التنفيذية  للسلطة 
وأن  القضائية، خاصة  السلطة  مع  دائم 
العظمى  بالقوة  ليست  اإليبيرية  اململكة 
كلمتها  فرض  يمكنها  التي  العالم،  في 
أثناء متابعة بعض األشخاص، والضغط 
على بلدانهم من أجل تسليمهم، أو فرض 

عقوبات اقتصادية وسياسية عليهم.
واضـــح، خالل  ــك بشكل  ذل ــرز  ب ــد  وق
للقادة اإلسرائيليني، غير  التهمة  توجيه 
أقدم  أكثر، هو عندما  الوضع  أزم  ما  أن 
اإلسبانية،  الوطنية  املحكمة  من  قاض 
على  جنائية،  هيئة  أعلى  تعتبر  التي 
باعتقال  يقضي   2014 سنة  أمر  إصدار 
زمني،  جيانغ  السابق،  الصيني  الرئيس 
وأربعة مسؤولني سابقني، بتهمة اإلبادة 
أمر  كما  التبت،  إقليم  فــي  الجماعية 
القاضي من خالل نفس القرار، بالقبض 
على رئيس الوزراء الصيني السابق، لي 
بنغ، وثالثة مسؤولني آخرين في الحزب 
الجماعية  اإلبـــادة  بتهمة  الشيوعي، 
والتعذيب  اإلنــســانــيــة،  ضــد  ــم  وجــرائ
واإلرهاب ضد شعب التبت في ثمانينيات 

وتسعينيات القرن املاضي.
مذكرات  اإلسباني  القاضي  وأصــدر 
الصينيني  املسؤولني  حق  في  اعتقال 
ــه  أوردت مــا  بحسب  »األنــتــربــول«،  عبر 

اعتبرت  بعدما  محلية،  إعــالم  وسائل 
املحكمة الوطنية اإلسبانية، أن الشكاية 
لجنة  املاضي،  نونبر  في  رفعتها  التي 
اختصاصها  مبررة  مقبولة،  التبت،  دعم 
بالتحقيق في قضية أحد املشتكني، وهو 
الحامل  انغشن،  ثوبتني  املنفي،  التبتي 
محكمة  أي  وبــأن  اإلسبانية،  للجنسية 
صينية لم تفتح تحقيقا حول هذه املزاعم.
مرور  ليمر  يكن  لم  القرار  هذا  أن  غير 
السلطات  لدى  انزعاجا  أثار  فقد  الكرام، 
الصينية، األمر الذي جعل املتحدث باسم 
وزارة الشؤون الخارجية الصينية، هونغ 

اإلسبانية  الحكومة  أبلغ  أنه  يعلن  لي، 
ــاضــه الــشــديــديــن،  ــع ــت انــزعــاجــه وام
للمؤسسات  ــة  ــصــارم ال ومــعــارضــتــه 
اإلسبانية التي تتجاهل موقف الصني من 
قضية التبت، وأضاف املسؤول الصيني، 
قبيل استدعاء السفير اإلسباني املعتمد 
لدى بكني، لتقديم توضيحات بشأن هذه 
تأخذ  أن  فــي  تأمل  ــالده  ب أن  القضية، 
السلطات اإلسبانية االنشغاالت الصينية 
على محمل الجد، وأن ال تبادر إلى شيء 
من شأنه أن يضر بهذا البلد أو يؤثر على 

العالقات بني الصني وإسبانيا.
ــة الــتــي خلقها  وبـــاملـــوازاة مــع األزمـ
مع  ــالده  ب لحكومة  اإلسباني  القضاء 
السياسية  األوســاط  كانت  فقد  الصني، 
في إسبانيا تعمل على تقويض السلطة 
اإلسباني  القاضي  قرار  فقبل  القضائية، 
بــخــصــوص الــصــني بــأســبــوعــني، كــان 
الحزب  طرحه  قد  قانون  مشروع  هناك 
الشعبي اإلسباني، يوم 23 يناير 2014، 
اإلسبان،  النواب  مجلس  أعضاء  أمــام 
الكوني املطبق  لتقويض مفهوم القضاء 
الشعبي،  الحزب  كان  وقد  إسبانيا،  في 
في  املطلقة  األغلبية  على  يتوفر  الــذي 
املشروع،  البرملان، يسعى من خالل هذا 
التي  الحاالت  وبــوضــوح،  تحديد،  إلــى 
فيها  التحقيق  اإلسبانية  للعدالة  يمكن 

في الجرائم املرتكبة خارج البالد.
تقدم  التي  املقترحات  أهم  ضمن  ومن 
بها، أنه ))ال تقبل الشكايات إال إذا كان 
تاريخ  عند  إسبانيا  مواطنا  الضحية 
إمكانية  إلى  إضافة  الجريمة،  ارتكاب 
مجلس  قبل  من  النقض  حق  استخدام 
الوزراء ألسباب تتعلق باملصلحة العامة 
للبالد((، كما أشار مشروع القانون إلى 
العدالة مجراها  تأخذ  أن  ))ال يمكن  أنه 
إال إذا كان اإلجراء يستهدف إسبانيا، أو 
في  إسبانية  جنسية  من  الضحية  كانت 

الوقت الذي وقعت فيه النازلة((.
في  ضالتها  إسبانيا  وجــدت  وهكذا 
باإلسراع  الصيني،  املــأزق  من  الخروج 
على  بسرعة  القانون  في عرض مشروع 
وفي  فعال،  اإلسباني،  الــنــواب  مجلس 
أقل من ثالثة أسابيع، تم عرض مشروع 
القانون على مجلس النواب، الذي صادق 
عليه في جلسة عمومية في أواخر فبراير 

من سنة 2014.

الرئيس الجزائري يزور غالي بعد مؤامرة إسبانيا

بالموازاة مع األزمة التي خلقها 
القضاء اإلسباني لحكومة بالده 
مع الصين، فقد كانت األوساط 

السياسية في إسبانيا تعمل 
على تقويض السلطة القضائية، 

فقبل قرار القاضي اإلسباني 
بخصوص الصين بأسبوعين، كان 

هناك مشروع قانون قد طرحه 
الحزب الشعبي اإلسباني، يوم 

23 يناير 2014، أمام أعضاء 
مجلس النواب اإلسبان، لتقويض 
مفهوم القضاء الكوني المطبق 

في إسبانيا، وقد كان الحزب 
الشعبي، الذي يتوفر على 

األغلبية المطلقة في البرلمان، 
يسعى من خالل هذا المشروع، 

إلى تحديد، وبوضوح، الحاالت 
التي يمكن للعدالة اإلسبانية 

التحقيق فيها في الجرائم 
المرتكبة خارج البالد
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وصادق املجلس، الذي يتوفر به الحزب 
 178 بـ  املطلقة،  األغلبية  على  الشعبي 
صوتا مقابل 136 على هذا القانون، وهو 
من  عــدد  حفظ  أمــام  الطريق  مهد  الــذي 
الشكاوى املرفوعة أمام املحكمة الوطنية 
من  إسبانيا  تخلصت  وبهذا  اإلسبانية، 
دائما،  صداعا  لها  تسبب  ظلت  مشكلة 
وأزمات دبلوماسية مع العديد من الدول، 

وهي السلطة القضائية. 

أزمة قضائية 
مع مصر ما زالت 

معلقة..

ذات  إلســبــانــيــا  مشكلة  أول  ظــهــرت 
كونية  قــانــون  إلــغــاء  بعد  قضائي  بعد 
العالقات  كانت  فقد  مع مصر،  القضائية، 
بسبب  جــدا  هــادئــة  اإلسبانية  املصرية 
أنه  غير  البلدين،  بني  الجغرافي  البعد 
أثارت   ،2019 سنة  من  شتنبر  شهر  في 
املمثل  بطلها  الفيديوهات،  من  سلسلة 
واملقاول املصري محمد علي، الذي استقر 
ببرشلونة، والتي اتهم من خاللها الرئيس 
من  وعدد  السيسي،  الفتاح  عبد  املصري 
بالفساد،  املــصــري،  الجيش  ــادة  ق كبار 
انتشارها  بعد  كبيرا  جــدال  أثــارت  وقــد 
على نطاق واسع، كما صرح محمد علي، 
تلقى  وأنه  إسبانيا،  إلى  مصر  غادر  أنه 
تهديدات من املخابرات املصرية، وأكد أن 
سبب مغادرته إلى إسبانيا، هو أن الجيش 

مستحقات  لــه  يسدد  لــم 
مالية بقيمة نحو 10 

ماليني دوالر. 
وعلى الرغم من 
االدعــاءات،  هذه 
محمد  يقدم  لم 
أي  ــي  ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
تثبت  وثــائــق 
صــحــة كــالمــه، 
ــرر ذلــك بأن  وب

الـــجـــيـــش 

في  تتحكم  التي  هي  املعنية،  واألجهزة 
لم  أنــه  ــال  وق واملستندات،  األوراق  كــل 
هذه  كــل  عــن  يتحدث  أن  يستطيع  يكن 
األمور أثناء وجوده داخل مصر، ألنه كان 

سيتعرض إما للسجن أو القتل.
فــي يـــوم 14 مــن نــفــس الــشــهــر، علق 
السيسي  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس 
ادعاءات محمد علي دون ذكر اسمه  على 
خطير،  كــالم  بأنها  ووصفها  صــراحــة، 
وقال إن أحدا ال يستطيع زعزعة الثقة بني 
القوات املسلحة املصرية وقائدها األعلى 
للبالد،  كرئيس  أنه  مؤكدا  الشعب،  وبني 
شريف وأمني ومخلص، لكن السيسي أكد 
من  علي،  محمد  كــالم  في  جــاء  ما  بعض 
مناطق  في  جديدة  رئاسية  قصور  بناء 
مختلفة، مؤكدا أنه سيستمر في ذلك، 
يبني  وإنما  لنفسه  يبني  ))ال  ألنــه 

دولة جديدة((، حسب قوله.
قام محمد علي بالرد على خطاب 
السيسي في فيديو بثه من مدينة 
إلى  املصريني  فيه  دعا  برشلونة، 
املصرية  املحافظات  في  التجمهر 
ضد السيسي، لكي يعبر فيه الشعب 
املصري عن رفضه الستمرار السيسي 
عليه  السيسي  قائال:))إن  الحكم  في 
من  أكثر  الوسم  حقق  إذا  الرحيل 
وقد  تغريدة((،  مليون   30
من  أكثر  الوسم  تخطى 
أقل  في  تغريدة  مليون 

من 24 ساعة.
علي  محمد  دعا  وقد 
النزول  إلى  املصريني 
إلى الشوارع يوم 20 
2019، إلعالن  شتنبر 
رفــضــهــم الســتــمــرار 
عبد الفتاح السيسي 
كما  الــحــكــم،  ــي  فـ
ــب وزيـــر  ــال أنـــه ط
الـــدفـــاع املــصــري 
السيسي  بــعــزل 
واعــــتــــقــــالــــه 
إلرادة  استجابة 
والقــت  الشعب، 
دعوة محمد علي 
كبيرة،  استجابة 
ــوع من  ــم ــزل ج ــن ف
مباراة  بعد  املصريني 
والزمالك،  األهــلــي  لفريقي 
بالقاهرة،  التحرير  مــيــدان  ــى  إل
إلعــالن  املــحــافــظــات،  وفــي بعض 
رفضهم لحكم السيسي، وذكر مركز 
حقوقي أنه تلقى بالغات بالقبض 
على 45 شخصا، في مدن القاهرة، 

واملحلة  دمــيــاط،  دمنهور،  اإلسكندرية، 
الــكــبــرى، خـــالل الــتــظــاهــرات، فــي حني 
وتجددت  ذلك،  أضعاف  عيان  شاهد  ذكر 
السويس،  في  الثاني  لليوم  املظاهرات 
ليلية،  تظاهرة  األمــن  قــوات  فضت  حيث 

وقامت بالقبض على 50 من املتظاهرين.
لقد دفع هذا األمر وزارة العدل املصرية، 
اإلسباني،  القضاء  إلى  طلب  توجيه  إلى 
من أجل تسليم محمد علي بتهمة تبييض 
األموال، ونصت مذكرة االعتقال والتسليم 
على ثالثة جرائم مالية، منها بيع منازل ما 
بني سنتي 2006 و2018، وعدم التصريح 
ألف   485 بحوالي  الــضــرائــب  ملصلحة 
نفسها  الفترة  في  أموال  وتبييض  يورو، 

تقدر بحوالي 200 ألف يورو. 
وتشير مذكرة القضاء املصري إلى عدم 
وجود عامل سياسي وراء طلب التسليم، 
كما ألحت على أن االتهامات ال تقود إلى 
إخضاعه  سيتم  بل  ــدام،  اإلع حكم  تنفيذ 
رفــض  لــتــفــادي  ــك  وذلـ عــادلــة،  ملحاكمة 
القضاء اإلسباني للطلب، غير أن القضاء 
السلطات  إلى  بتسليمه  يقم  لم  اإلسباني 
احترازي،  إجراء  أي  يتخذ  ولم  املصرية، 
حيث لم يحجز جواز محمد علي، وخرجت 
لتقول  الحكومة،  بدل  اإلسبانية  الجرائد 
القضاء  مذكرة  تنفيذ  الصعب  من  ))إنــه 
ســنــوات،  يتطلب  قــد  ــك  ذل ألن  املــصــري، 
محمد  سفر  جــواز  مصادرة  عدم  أن  كما 
يغادر  تركه  إلمكانية  تفسيرا  أعطى  علي، 
ورطة  إسبانيا  تتجنب  وبذلك  البالد((.. 

قضائية جديدة.

فرار ملك إسبانيا 
المتنحي عن 

الحكم خارج البالد.. 
ضربة جديدة 

الستقاللية 
القضاء اإلسباني

ــاء اإلســـبـــانـــي تــحــديــا  ــض ــق واجــــه ال
ــرة الخــتــبــار مــدى قوته  ــذه املـ ــر، وهـ آخـ
بداية سنة  في  أعلن  عندما  واستقالليته، 
2020 عن بدء تحقيق أعلنت عنه املحكمة 
العليا اإلسبانية، حول احتمال تورط امللك 
املتنحي، خوان كارلوس، في قضية فساد 
في  السرعة  فائق  قطار  بتشييد  مرتبطة 

السعودية.

إلى  أنها تسعى  العليا،  وقالت املحكمة 
باملشروع  كارلوس  خــوان  عالقة  تحديد 
أي   ،2014 عــام  تنحيه  بعد  الــســعــودي 
ضد  حصانته  فيها  فقد  التي  الفترة  في 
ــت شــركــات  ــان املــالحــقــة الــقــانــونــيــة، وك
سكة  خط  إنشاء  بعقد  فازت  قد  إسبانية 
حديد تربط بني مكة واملدينة، تبلغ قيمته 
تورط  التحقيق  يورو، وشمل  6.7 ماليير 
املسئولون  ويشتبه  سويسرية،  مصارف 
امللك  بــاحــتــفــاظ  الــفــســاد،  مكافحة  فــي 
السابق ببعض األموال في سويسرا دون 
اإلعالن عنها، وأجرى القضاء السويسري 
تحقيقا في السياق ذاته، وقالت الحكومة 
اإلسبانية أنها لن تتدخل في التحقيق وأن 

الجميع يتساوى أمام القضاء.
غــيــر أن مـــا أعــلــنــت عــنــه الــحــكــومــة 
بعدما  وذلك  تبدد،  ما  سرعان  اإلسبانية، 
إلى  متوجها  البالد  السابق  امللك  غــادر 
لكن  املــتــحــدة،  العربية  ــارات  ــ اإلم دولـــة 
ابنه  وبــني  بينه  تــوافــق  بعد  حــدث  ذلــك 
ورئيس  السادس،  فيليبي  الحالي،  امللك 
الحكومة بيدرو سانشيز، ورغم فرار امللك 
املدعي  أن  إال  البالد،  خارج  إلى  السابق 
إلى  امللف  يحرك  لم  إسبانيا  في  العام 
حدود اللحظة، واليوم يأمل امللك السابق 
أن تستدعيه املحكمة العليا لالستماع إليه 
عذر  له  يكون  حتى  ضريبية  قضايا  في 
من  خائف  أنه  وأعلن  بلده،  إلى  للرجوع 
أن تكون اإلمارات هي مكانه األخير الذي 
سيموت فيه.. ومازال إلى اآلن لم توجه له 

الدعوة.

قضية زعيم 
البوليساريو 

إبراهيم غالي.. 
تحصيل حاصل في 

مشاكل القضاء 
اإلسباني

اإلسبانية  املغربية  األزمــة  وقعت  عندما 
زعـــيـــم جبهة  كــــان  ــي  ــتـ والـ األخــــيــــرة، 
البوليساريو أحد أسبابها، كان األمر يبدو 
يجب  ال  وعليه،  حاصل،  تحصيل  مجرد 
مقارنة حالة إبراهيم غالي أو »ابن بطوش« 
أن  ذلــك   ،1998 سنة  في  بينوشيه  بحالة 
الفرق بينهما هو إلغاء مبدأ كونية القضاء 

اإلسباني في سنة 2014.
ينص صراحة  الجديد  القانون  أن  ورغم 
في  اإلسبانية  املحاكم  نظر  اقتصار  على 
يحمل  مــن  فيها  تــعــرض  الــتــي  ــحــاالت  ال
جنسية إسبانية النتهاكات جسيمة لحقوق 
على  ينطبق  الــذي  الوضع  وهو  اإلنسان، 
الضحايا  أن  حيث  غالي،  إبراهيم  املدعو 
يحملون  الـــدعـــوة،  ــعــوا ضـــده  رف ــن  ــذي ال
الجنسية اإلسبانية، إال أن الجديد في األمر، 
هو أن القانون الجديد منح لرئيس الوزراء 
باملصلحة  تتعلق  ألســبــاب  النقض،  حــق 
الحكومة  ــرار  ق كــان  فهل  للبالد..  العليا 
قد  غالي  املدعو  سبيل  بإخالء  اإلسبانية 
تطلب لجوء رئيس الوزراء إلى حق النقض 
للبالد؟  العليا  باملصلحة  تتعلق  ألسباب 
وهل من مصالح إسبانيا العليا عدم متابعة 

إبراهيم غالي؟
إذن، يستنتج من قرار الحكومة اإلسبانية، 
البوليساريو  زعيم جبهة  أن  أعلنت  عندما 
سيغادر  عالجه،  مرحلة  يستكمل  عندما 
العليا  املصالح  من  رأت  فعال  أنها  البالد، 

للبالد إخالء سبيله.

ظهرت أول مشكلة إلسبانيا ذات بعد قضائي بعد إلغاء 
قانون كونية القضائية، مع مصر، فقد كانت العالقات 

المصرية اإلسبانية هادئة جدا بسبب البعد الجغرافي بين 
البلدين، غير أنه في شهر شتنبر من سنة 2019، أثارت 

سلسلة من الفيديوهات، بطلها الممثل والمقاول المصري 
محمد علي، الذي استقر ببرشلونة، والتي اتهم من 

خاللها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعدد من 
كبار قادة الجيش المصري، بالفساد، وقد أثارت جدال كبيرا 
بعد انتشارها على نطاق واسع. كما صرح محمد علي، أنه 
غادر مصر إلى إسبانيا، وأنه تلقى تهديدات من المخابرات 

المصرية، وأكد أن سبب مغادرته إلى إسبانيا، هو أن الجيش 
لم يسدد له مستحقات مالية بقيمة نحو 10 ماليين دوالر.

السيسي
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العدد: 1564 من 10 إلى 16 يونيو 2021

»التراكتور« يحل بالصحراء للمشاركة في الحصاد السياسي
منع الصفقات وطلبات 

العروض إلى ما بعد 
االنتخابات
العيون. األسبوع

 
 

  
على  الداخلية،  وزارة  عن  تعليمات صادرة  أكدت 
بعد  ما  إلــى  والصفقات  الــعــروض  طلبات  إيقاف 
االنتخابات، وجهت إلى الوالة والعمال واملسؤولني 
ــى ضــرورة  إل الجميع  ودعــت  الــتــرابــيــة،  ــاإلدارة  ــ ب
إجراء  بعد  ما  إلى  العروض  طلبات  جميع  تأجيل 
الصفقات  عن  اإلعالن  عدم  إلى  إضافة  االنتخابات، 
الخاصة ببيع العقارات واملمتلكات الجماعية، سواء 
التفويتات، حيث  عبر  أو  العروض  بطلبات  املتعلقة 
الجهات،  بمختلف  والعمال  للوالة  تعليمات  أعطت 

للتصدي ألي عملية من هذا النوع.
التدخل  ضــرورة  على  الداخلية  وزارة  وشــددت 
وإيقاف  السياق،  هذا  في  عملیات مشبوهة  أي  ملنع 
العقارات واملمتلكات  جميع الصفقات وعمليات بيع 
الجماعية، حتى ال يجري استغاللها سياسيا تزامنا 

مع اقتراب موعد االنتخابات.
ومن خالل تعليمات جديدة، دعت وزارة الداخلية 
والعمال،  الجهات  والة  من  الترابية  اإلدارة  ممثلي 
إلى الشروع في التحضير لالستحقاقات االنتخابية 
البشرية  اإلمكانيات  كل  توفير  على  والعمل  املقبلة، 
الظروف وتتيح  لكي تمر في أحسن  واللوجستيكية 
مراکز  باعتماد  ــك  وذل فيها،  املساهمة  للناخبني 

للتصويت قريبة منهم وفي فضاءات عمومية.

العيون تتصدر لوائح المرشحين المتحانات الباكالوريا مهندسون يطالبون 
بحق الشغل

الداخلة. األسبوع 
 

  
ــى من  األولـ تــكــون هــي  قــد  فــي سابقة 
رفع  الجنوبية،  األقــالــيــم  فــي  نوعها 
خمسة عشر مهندسا من مدينة الداخلة، 
لـ»تنسيقية السالم للمهندسني  ينتمون 
املعطلني«، الفتة ديباجية للجهات التي 
لــوزارة  التابعة  القطاعات  من  تعتبر 
الداخلة، من أجل إيجاد حل عاجل يرفع 
املهندسني  والعطالة على  البطالة  حالة 
الطب  هندسة  من  كل  في  املتخصصني 
وهندسة  املدنية،  والهندسة  الحيوي، 
الفالحية،  والــهــنــدســة  املــعــلــومــيــات، 
ــطــاقــة،  وهــنــدســة الــبــيــئــة واملــــاء وال

والهندسة الصناعية.
عن  مبدئي،  بشكل  املهندسون  وعبر 
مع  والــتــواصــل  الــحــوار  فــي  رغبتهم 
املسؤولني، وخاصة والي جهة الداخلة 
يعتبر  الذي  بنعمر،  ملني  الذهب،  وادي 
النموذج  ومشاريع  أوراش  مهندس 
بأطر  االستعانة  يتطلب  الذي  التنموي 
املهندسني  فحالة  متخصصة،  مغربية 
الذين ينحدرون من الصحراء تدعو إلى 
التي  الشركات  عقود  في  النظر  إعــادة 
من املفروض أن تفتح أبواب العمل في 

وجه الطاقات املحلية.

عبد اهلل جداد. العيون
 

  
حل موسم الحصاد، وبدأت دكاكني األحزاب 
بمدينة  حل  وقد  بيتها،  وترمم  أبوابها  تفتح 
زعيم  بها  ــام  ق مكوكية  جــولــة  فــي  الــعــيــون، 
رفقة  وهبي  اللطيف  عبد  »التراكتور«  حزب 
العيون  ملدن  للحزب،  الوطني  املجلس  رئيسة 
ضرب  الذي  الزلزال  بعد  والداخلة،  والسمارة 
انضمام  ــالن  إعـ ــراء  جـ بــالــســمــارة،  ــحــزب  ال
االستقالل  حزب  إلى  حبدي  الزبير  البرملاني 

رفقة عدد من األعضاء.
واختار وهبي أن يرد على إنزال ولد الرشيد 
سالم  محمد  تزكية  بإعالنه  الــســمــارة،  فــي 
الجماني، لخوض استحقاقات البرملان بمدينة 
للترشح  اإلدريــســي  صالح  وتزكية  العيون، 
للبرملان بدائرة السمارة، وتزكية عبد هلل دبدا 
بيالت  فيصل  تزكية  وأيضا  بوجدور،  بإقليم 
األصالة  حزب  يكون  وبذلك  طرفاية،  إقليم  عن 
املرشح  عمله  فريق  عن  كشف  قد  واملعاصرة 
الساقية  العيون  بجهة   2021 الستحقاقات 

الحمراء.
وأعلن وهبي بالداخلة، عن ترشيح محمد 
بوبكر لالنتخابات البرملانية املقرر تنظيمها 
8 شتنبر املقبل، بدائرة أوسرد، فيما لم  في 

يحسم في اسم مرشحه بدائرة وادي الذهب، 
في  أسماء،  ثالثة  في  الئحة  تم حصر  حيث 
االتفاق  سيتم  من  اختيار  يتم  أن  انتظار 

عليه.
ونفى املستشار البرملاني بالداخلة، امبارك 
ترشحه  حول  الرائجة  الشائعات  كل  حمية، 
الداخلة  لجهة  الفالحية  الغرفة  لرئاسة 
وقال:  دريكة،  أم  دائــرة  عبر  الذهب،  وادي 
االنتخابية  اللوائح  في  مسجل  غير  »إنني 
اختارت  فيما  الدائرة«،  لهذه  الفالحة  لغرفة 

أحزاب العدالة والتنمية واالستقالل والتقدم 
واالتحاد  االشتراكي  واالتحاد  واالشتراكية 
الدستوري، وباقي األحزاب األخرى، سياسة 
باستثناء  األخيرة إلعالن مرشحيها  الدقيقة 
سيدخل  ــذي  ال لــأحــرار،  الوطني  التجمع 
مسبوق  غير  تحد  في  القادمة  االنتخابات 
الجماني،  بــقــيــادة  الشعبية  الــحــركــة  مــع 
حول  ينجا،  الخطاط  بقيادة  واالستقالل 
واملجلسني  والجهة  بالبلدية  سيفوز  مــن 

اإلقليميني لوادي الذهب وأوسرد.  

العيون. األسبوع
 

  
األكاديمية  مــديــر  الحنصالي،  امــبــارك  أشــرف 
الساقية  بالعيون  والتكوين  للتربية  الجهوية 
الحمراء، بشكل شخصي، وتتبع كل صغيرة وكبيرة 
والعمومية،  الحرة  الباكالوريا  امتحانات  تخص 
التام  بــاالحــتــرام  تميز  قياسيا  رقما  بلغت  التي 

الوقائية. للتدابير 
من  بمجموعة  لقائه  ــالل  خ الحنصالي  وأكـــد 
متدربي أطر الدعم االجتماعي باملركز الجهوي ملهن 

التربية والتكوين بالعيون فوج السنة الحالية، على 
على  واالنفتاح  املسؤولية  وتشارك  التكوين  أهمية 
وتقدم  تطوير  مفتاح  تعتبر  التي  املقترحات  كافة 
مهام ووظيفة أطر الدعم االجتماعي املتعلقة أساسا 
باقي  مع  وتقاطعاته  ومهامه  الجديد،  اإلطار  بهذا 

املتدخلني.
وأصر مدير أكاديمية العيون، على وجوب العمل 
املهام  الجميع، بتوصيف  والتقيد الصارم من طرف 
واالختصاصات املنوطة بأطر الدعم االجتماعي دون 

غيرها من املهام اإلدارية األخرى.
البشير  ــح  أوض الباكالوريا،  امتحانات  وعــن 
التالميذ  عدد  أن  للتعليم،  اإلقليمي  املدير  التوبالي، 
لم يتجاوز العشرة في كل قاعة امتحان، خالفا ملا تم 

التالميذ  أن عدد  إلى  املاضية، وأشار  السنة  إقراره 
السنة  هذه  امتحانات  اجتازوا  الذين  املتمدرسني 
تعداد  بلغ  فيما  تلميذا،   777 بلغ  العلمي،  بالقطب 

فئة األحرار 1258 مترشحا ومترشحة.
والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديمية  وأفــادت 
مترشحة   13.642 أن  الحمراء،  الساقية  للعيون 
برسم  الباكالوريا  امتحانات  اجتازوا  ومترشحا 
حيث  الــجــهــة،  صعيد  عــلــى   2021 يــونــيــو  دورة 
األكبر  العدد  بالعيون  اإلقليمية  املديرية  تصدرت 
املديرية  تلتها   ،5754 مجموعه  بما  املترشحني  من 
اإلقليمية  املديرية  ثم   ،1652 بـ  بالسمارة  اإلقليمية 
اإلقليمية  املــديــريــة  وأخــيــرا   ،1017 بـــ  بــبــوجــدور 

بطرفاية بـ 271 تلميذا.

يسعى حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى 
تعزيز تواجده التنظيمي بالصحراء استعدادا 

لالستحقاقات المقبلة، ومنذ أول وآخر مستشار 
برلماني له بطرفاية، أمنينو محمد الحسن، لم 

يستطع حزب »الزيتونة« أن يصمد في هذه 
المدينة، وهو ما جعل األمين العام للحزب، 

المصطفى بنعلي، يزكي ترشح محمد فاضل 
البكاي، األمين اإلقليمي، بإقليم العيون، بحضور 

سعيد التامك، عضو األمانة العامة للجبهة، فيما 
اختار امبارك البربوشي الذي سبق أن ترشح باسم 

حزب »الفيل« أن ينضم لـ»الميزان«.

تلكس  من   الصـحراء

طانطان. األسبوع
 

  
بني  العسيرة  املفاوضات  من  كامل  أسبوع 
قطبي الصحراء بطانطان، بولون السالك، برملاني 
ورئيس املجلس اإلقليمي وأحد أعيان قبيلة أيت 
قبيلة  أعيان  أحــد  الوعبان،  وإبراهيم  لحسن، 
يكوت ورئيس جماعة ملسيد، والتي قاد جزء منها 
الجنوبية  الجهات  منسق  الرشيد،  ولد  حمدي 

الثالث بعد أن اختار سياسة »التشاور املباشر« 
فاسحا املجال أمام القطبني الصحراويني التخاذ 
»امليزان«،  حزب  مظلة  تحت  بشأنه  سيتفقان  ما 
ومنهم  القياديني  بعض  تدخل  بعد  األمر  ليستقر 
الوعبان  تنازل  إلى  الوعبان،  فراح ونافع  املهدي 
وهذا  بولون،  لصالح  البرملان  في  ترشحه  عن 
انتخابات  في  الوعبان  األخير وفريقه سيدعمون 
مجلس املستشارين، وبذلك يحقق الحزب توازنا 
كبيرا بطانطان في االستحقاقات املقبلة، محافظا 
مواجهة  في  االستقاللية  األسرة  على جمع شمل 
ــوردة«  و»الـ ــام«  ــب و»ال »البيجيدي«  مــع  حــارقــة 

و»الحمامة« و»الكتاب« وباقي األحزاب.

حزب االستقالل يختار »الوحدة« في النزال 
بطانطان االنتخابي 

العيون. األسبوع 
 

  
بعد غياب فرضته جائحة »كورونا«، عاد والي 
اللقاءات  لترأس  الحمراء  الساقية  العيون  جهة 
الهامة مع عمال أقاليم الجهة )طرفاية والسمارة 

بانشغاالت  يتعلق  ــا  م ــل  ك ــي  ف ــدور(،  ــوجـ وبـ
وضعية  حول  اجتماع  في  دعا  حيث  املواطنني، 
السالمة الطرقية داخل وخارج املحيط الحضري 
التقائية  تعزيز  ضــرورة  إلــى  دعــا  الجهة،  في 
لكسب  املؤسساتيني  الــفــرقــاء  كــافــة  تــدخــالت 
السائقني  الطرقية، صونا ألرواح  السالمة  رهان 
التي  واألهمية  عموما،  الطريق  ومستعملي 
بالنظر  الطرقية،  السالمة  موضوع  يكتسيها 

وكلفتها  السير  لــحــوادث  السلبية  األثــار  إلــى 
الجماعية  التوعية  إلى  داعيا  الضخمة،  املالية 
القانون  احــتــرام  أجــل  مــن  الــطــرق  ملستخدمي 

ووضع حد للسلوكيات املتهورة.
ولد  حمدي  الجهوي،  املجلس  رئيس  أبــرز  فيما 
الرشيد، أهمية عدم تبديد الجهود الرامية إلى تحسني 
مؤشرات السالمة الطرقية من خالل سلوكيات متهورة 
ثمار  جني  ــرورة  وضـ الــطــريــق،  مستعملي  لبعض 

واملمارسات  السلوكيات  التكنولوجية إلشاعة  الطفرة 
الفضلى املحصنة للسير على الطرق.

العيون،  جماعة  ممثل  تــوقــف  جهته  ــن  وم
الجماعة  تبذلها  التي  الجهود  على  عرضه  في 
والتي  الطرقية،  السالمة  مــؤشــرات  لتحسني 
أجملها في تثبيت 400 حاجز شمل 26 مؤسسة 
في  املــحــدودبــات  وضــع  إلــى  إضافة  تعليمية، 

الشوارع التي تعرف نشاطا حركيا كبيرا.

السالمة الطرقية تعيد والي العيون إلى الواجهة
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وهم  ليلهم  العالم  مغاربة  معظم  قــضــى 
ــذي ســقــط فــوق  ــبــاغ الـ ــوز ال يــحــاولــون فــك رمـ
في  الفرحة  الباغ  ينشر  أن  وعــوض  رؤوسهم.. 
الترقب  مــن  عصيبة  مرحلة  بإنهاء  أوســاطــهــم 
والحيرة، فقد زادهم حيرة على أخرى، إذ أن مئات 
أنحاء  كل  من  تتقاطر  واالستفسارات  األسئلة 
بلد  مائة  من  أكثر  في  يقيمون  فاملغاربة  املعمور، 
ومواطن..  مواطنة  مايني  خمسة  عددهم  ويفوق 
تواصا  املواطنني  من  الفئة  هــذه  تستحق  أفــا 
وغير  واضحة  باغات  إصدار  طريق  عن  حقيقيا 
مبهمة، بل وملغومة أحيانا؟ هل كان من الصعب 
التعقيد،  عن  بعيدة  مبسطة  بلغة  الباغ  صياغة 
واستعمال جمل مركزة وواضحة، واجتناب اللعب 
تم  قد  أنه  الباغ يدل في صيغته على  باملفردات؟ 

تدبيجه على عجل.
استشارة  تمت  هل  أخــرى،  مرة  نتساءل  وهنا 
العالم  بمغاربة  تعنى  التي  واملؤسسات  الهيئات 
والتقنية،  العلمية  اللجنة  وهل  الصدد؟  هذا  في 
تضم  بادنا،  في  الوباء  حالة  برصد  تقوم  التي 
اإلدالء  يستطيعون  العالم  مغاربة  عن  ممثلني 
اإلجـــراءات  يخص  مــا  فــي  ومواقفهم  بــآرائــهــم 
وتدبير  للحدود  االستثنائي  للفتح  والتدابير 
تم عرض  الجائحة؟ وهل  في ظل  »مرحبا«  عملية 
االجتماعي  التواصل  في  خبراء  على  الباغ  نص 

لكي يتداركوا ما يزدحم به من خلط والتباس؟
و/أو  تلقيح  بطاقة   –  A املنطقة  ألصحاب   -
أم  التلقيح،  بطاقة  تعني  هل  ر..  س  ب  اختبار 
الباغ  من  فهمنا  نحن  معا؟  االثنني  أم  االختبار، 
أنه أحد االثنني، ولكن مسؤولة لإلعام في الوزارة 
غردت عبر »تويتر« بخاف ذلك، وما هذه الصيغة 
إذا  اللهم  )أو(؟  وإما  )و(  إما  )و/أو(؟  العجيبة 

كان األمر يتعلق بأحجية!؟
استثنائية  تراخيص   –  B منطقة  - ألصحاب 
التراخيص؟  هذه  هي  ما  الوطن..  أرض  لولوج 

هلل أعلم.
ملدة  الصحي  الحجر   –  B املنطقة  ألصحاب   -

عشرة أيام.. في الفندق أو في املنزل؟ هلل أعلم.
جرعتي  تلقوا  الذين   –  B املنطقة  ألصحاب   -
وهل  التلقيح؟  ببطاقة  سيفعلون  مــاذا  اللقاح، 

الحجر منطقي في هذه الحالة؟
- الذين تلقوا التلقيح قبل أربعة عشر يوما، ال 
»كوفيد«  اإلعفاء من استصدار اختبار  يستحقون 
تقوم  بل  العاملية؟  الصحة  كما تنص عليه منظمة 
في  لهم  السريعة  باالختبارات  املغربية  السلطات 
املوانئ واملطارات على حسابها؟ وهو فعل منطقي 

وبديهي.
فقط  الوطنية  الشركات  اعتمد  الباغ  هل   -
الجوية  بالرحات  للقيام  و»العربية«  »الرام« 
االستثنائية، أم أنه سمح للشركات األخرى بدخول 
غمار املنافسة الشريفة؟ ملاذا ال يتم التواصل بهذا 
الجالية  أبناء  من  العديد  وأن  خاصة  الــشــأن، 
نقل  شركة  من  أكثر  في  حجوزات  على  يتوفرون 

جوي خاصة؟
للسنة  البحرية  النقط  صيغة  يعتمد  الباغ   -
وقت  لها  ليس  الحكومة  أن  يعني  املــاضــيــة.. 
لهذه  البحري  العبور  موانئ  لجرد  معكم  تضيعه 
السنة  وابحثوا عن باغات  أمركم  دبروا  السنة.. 
بمينائي  يتعلق  األمر  بأن  تفهمون  لعلكم  املاضية 
ال  ملــاذا  لكن  اإليطالية..  وجنوة  الفرنسية  سيت 
ال  وملاذا  املوانئ؟  هذه  عن  بوضوح  اإلفصاح  يتم 
)مارسيليا  فرنسا  في  أخرى  موانئ  اعتماد  يتم 
مثا( وجبل طارق والبرتغال من تنظيم الرحات 

البحرية؟
كان مغاربة العالم، وهم يطالعون سطور الباغ 
ارتفع  بعدما  البيضاء،  الراية  يرفعون  املبهم، 
باغا  ينتظرون  اآلن  وهم  معظمهم،  لدى  الضغط 
اإلخباري  الباغ  ألغاز ورموز  لفك  ثانيا  تفسيريا 

األول!؟

بالغ حكومي 
مبـــــني  «

للمجهول«

النخب  تجديد  ضــرورة  حول  املتكررة  النداءات  رغــم 
املتغيرات  ظل  في  الشابة، وخاصة  النخبة  أمام  الباب  وفتح 
حنكة  من  ذلك  يحتاجه  وما  محيطه  مع  املغرب  يعرفها  التي 
لألحزاب  املخصص  الدعم  رفع  ورغــم  كفاءة،  ذات  سياسية 
وذلك وفق  درهــم،   500.000 300.000 إلـــى  من  السياسية 
أجل  من  جاء  الذي   07.21 رقم  التنظيمي  القانون  مقتضيات 
سنوي  دعــم  صــرف  مع   29.11 رقــم  القانون  وتتميم  تغيير 
إضافي لفائدة األحزاب السياسية، وذلك بتخصيص جزء من 
هذه املبالغ للدراسات واألبحاث التي تنجز لفائدتها من طرف 
والتحليل واالبتكار  تطوير التفكير  بهدف  املؤهلة  الكفاءات 

في املجاالت املرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي.
وفي  التاريخية،  بشرعيتها  القديمة  النخبة  تشبث  ظل  في  لكن 
ظل تزكية »مول الشكارة« الذي »يصول ويجول« من حزب إلى آخر 
داخل  شبابه  الشباب  يفني  حني  في  الحزب،  تزكية  على  حاصا 

تنظيمه السياسي، ليأتي »مول الشكارة« ويقوم بأخذها »باردة«.
إن أخطر شيء على العمل السياسي باملغرب، هو وجود »مول 
الشكارة« وعدم وضع شروط تحد من عملية الترحال السياسي، 
السياسي  للشأن  املتتبع  يعد  ولم  بالنابل  الحابل  اختلط  حتى 
والتقدميني  واليساريني  اإلســامــيــني  بــني  مــا  يفرق  باملغرب 
والجنوبيني والشماليني... وهكذا أصبح مشهدنا الحزبي اليوم.

الشهور  خال  عليه  ستمر  الذي   ،2011 دستور  قطع  فلقد 
عملية  مع  )قطع(  صــدوره،  على  سنوات   10 املقبلة  القليلة 
الحزبي  املشهد  تبخس  كانت  والتي  السياسي  الترحال 
املنتخبني  بعض  أمام  الطريق  قطع  خال  من  وذلك  باملغرب، 
ــال بــدايــة الــواليــة  الــذيــن يــغــيــرون انــتــمــاءهــم الــحــزبــي خ

التشريعية أو عند منتصفها.
لكن رغم ذلك، فإنه الزال بعض البرملانيني يحاولون تبخيس 
تقديم  عن  إعانهم  من خال  وذلك  باملغرب،  السياسي  العمل 
استقاالتهم من األحزاب التي فازوا بها في االنتخابات، وهو 
املنتخبني  من  مجموعة  قام  حيث  اليوم،  نشاهده  الذي  األمر 

بمجلسي البرملان بتقديم استقاالتهم، وذلك بعد شهور قليلة من 
انتهاء الوالية التشريعية، وهو ما سيفقدهم صفتهم البرملانية، 
أنه  على  ينص  الــذي  اململكة،  دستور  من   61 للفصل  تطبيقا 
عن  تخلى  من  كل  املجلسني،  أحد  في  عضو  صفة  من  »يجرد 
لم يحدد  الفصل  باسمه..«، هذا  الذي ترشح  السياسي  انتمائه 
فترة التجريد، هل في البداية أم املنتصف أم النهاية، فهو جاء 
الوالية  نهاية  فترة  يستغل  البعض  جعل  ما  وهو  عام،  بشكل 
التشريعية وليس بدايتها أو منتصفها، وذلك حتى يحافظ على 
الداخلية  األنظمة  عليه  نصت  الذي  األمر  نفس  وهو  منصبه، 
ملجلسي البرملان بدون أي شروط، ما عدا أن يكون هذا التخلي 
من  الطرد  ألن  الحزب،  من  طردا  وليس  العضو،  إرادة  بمحض 

الحزب يبقيه في منصبه البرملاني.
املدة  وكذلك  باألمر،  املعني  العضو  تخلي  من  التأكد  أن  حتى 
أكثر  إلى  تصل  قد  الدستورية  املحكمة  قــرار  فيها  يصدر  التي 
أو املستشارين(  )النواب  من شهر، ما بني دعوة مكتب املجلس 
بالتأكد من واقعة التخلي، وذلك عبر دعوة العضو املعني باألمر 
التي يحيل  املدة  15 يوما، وما بني  لتأكيد ذلك كتابة داخل أجل 
أجل  من  الدستورية  املحكمة  إلى  األمر  البرملان  مجلسي  رؤساء 
النظر في واقعة التخلي ومدى مطابقتها للمقتضيات الدستورية.
هذه  ملثل  حدا  تضع  التي  الدستورية  الشروط  غياب  فأمام 
السلوكيات، أصبحت املمارسة االنتخابية باملغرب مجرد »لعبة« 
على مصالحهم  فقط  املحافظة  يريدون  الذين  البعض  من طرف 
الشخصية، وليس مصالح املواطنني، األمر الذي ساهم كذلك في 
العملية  السياسية، هذه  األحزاب  الفكرية عند  املرجعية  تراجع 

تسمى في علم السياسة بـ»االنتهازية السياسية«. 
الذي ترشحوا  السياسي  بأن اإلطار  فإذا كان هؤالء يبررون 
غياب  ــك  وكــذل مــبــادئــه،  وعــن  مرجعتيه  عــن  خــرج  بــاســمــه، 
استقالتهم،  تقديم  إلى  دفعتهم  التي  هي  الداخلية  الديمقراطية 
عند  أي  البداية،  منذ  الحزبي  التنظيم  مغادرة  تتم  لم  فلماذا 
فوزهم، أو عند منتصف الوالية التشريعية وليس عند انتهائها؟

ــو اآلخـــــر، تــتــوغــل  ــل يـــومـــا ت
القيادة الجزائرية في مسار الخطايا 
السياسية مع املغرب.. قلت الخطايا 
السياسية ولم أقل الدبلوماسية، ألن 
القيادة  وعند  الجزائر  في  املغرب 
هّم  ولنقل  داخلي،  شأن  العسكرية، 
فحضور  يومية.  ومشغلة  داخــلــي 
الشأن املغربي في اإلعام الجزائري 
في  الجنراالت  انشغاالت  عن  املعبر 
وإن  سخيفة  يومية  الزمة  الجزائر، 
كانت في بعض الحاالت ال تخلو من 
الضحك  تنتج  ال  وهي  حتى  طرافة، 

الذي تولده الطرائف.
تعكسه  بــمــا  ــي  ــف ــت ســأك كــنــت 
تفاهات  من  الجزائر  في  الصحافة 

غير  الجزائرية..  القيادة  الجنراالت  انشغاالت 
أن رئيس الجزائر عبد املجيد تبون أهداني عبر 
إليه  مجلة لوبوان« الفرنسية، ما يعزز ما ذهبت 
تلو اآلخر  الجزائرية تتوغل يوما  القيادة  أن  في 
في الخطايا السياسية تجاه املغرب، وفي العمق 
أنها  تفترض  التي  خطاياها  إذ  الجزائر..  تجاه 
نفسها،  بالجزائر  تضر  هي  إنما  باملغرب،  تضر 
البلد،  وتقدم  تطوير  إلــى  منصرف  املغرب  ألن 
وحقق في ذلك إنجازات هامة، بل وباهرة. فاملغرب 
لتعاون  وممكنات  ومنصات  مجاالت  بذلك،  يوفر 
تفرغت  بينما  أوال،  الجزائر  منه  يفيد  مغاربي 
ومشاكسة  ومعاكسة  ملعاداة  الجزائرية  القيادة 
والبترولية،  الغازية  ثروتها،  كل  لتحرق  املغرب، 
في ما ال يعود على الباد بفائدة، حتى أن الجزائر 
من  تعاني  واألولــويــات،  األساسات  وفي  اليوم، 
في  وتخلف  ونــواقــص  وهشاشات  خصاصات 
في  السياسي،  النظام  عامة  في  الديمقراطية، 
الشغل، في الصحة، في تهيئة املدن، في السكن، 
في الكهرباء، في املاء الصالح للشرب، في توفير 
في  حقا  إنها  إلخ..  األساسية…  الغذائية  املواد 

وضع مؤلم.
قاله  مــا  ألن  املــقــال،  فــقــرات  ترتيب  أراجـــع  لــم 
الرئيس الجزائري ليس إال تاوة ملضامني صحافة 
الجنراالت، وقد كدت أشك أن املتحدث هو الرئيس.. 
رئيس جمعية ممكن، رئيس حزب ممكن، وإن كان 
»يوتوبر«  ومستوى  اختصاص  إلى  أقرب  الكام 

يهمه فقط تحقيق »البوز«. 
مع  الجزائر  حدود  يفتح  لن  بأنه  يقول  الرجل 
إلى  للهروب  فجة  يوميا«.. محاولة  يهاجمها  »بلد 
النظام  هو  يوميا،  الجزائر  يهاجم  فالذي  األمام، 
الجزائري نفسه، بدليل الحراك الشعبي املتواصل 
النظام، فقط  أسبوعيا ولسنوات واملطالب برحيل 

وال غير، بالحق في الحياة الكريمة، 
ذلك الحراك الشعبي الذي أدى إلى 
من  املائة  في   76 من  أزيــد  عــزوف 
الناخبني الجزائريني عن التصويت 
وأدى  ــي،  ــحــال ال ــور  ــدســت ال عــلــى 
املائة  في   60 من  أزيد  عزوف  إلى 
االقتراع  في  املشاركة  عن  هم  من 
الفاقد  الــنــظــام  إنـــه  الــرئــاســي.. 
يهاجم  والــذي  الشعبية،  للشرعية 
يوميا شعب الجزائر، ويوميا يزيد 
للمغرب،  العداء  إظهار  في  حماسه 
االنفصالية..  للشرذمة  باحتضانه 
على  يحركها  يمولها،  يسلحها، 
هواه، ويمعن في كشف ذلك للعالم 
حني  رئيسها  مع  مؤخرا  فعل  كما 
سربه إلى إسبانيا كأي مجند في جهاز مخابرات، 
للتمويه،  مفبركة  جزائرية  وهوية  سفر  بجواز 
أن  للعالم  وكشفت  العملية،  »باخت«  ما  سرعان 
البوليساريو ما هي إال ملحقة من ملحقات أجهزة 

الدولة الجزائرية.
التعاطي  في  املغرب  وملك  املغرب  نجاحات 
ــع تــحــديــات الــتــنــمــيــة، وفـــي صــون  الــيــومــي م
الفعالية  وفي  الوطني،  التراب  وحدة  مكتسبات 
النظام  حنق  أثـــارت  املغربية..  الدبلوماسية 
الجزائري برؤوسه ومرؤوسيه وضمنهم الرئيس 

نفسه، والصحافة املوجهة. 
ملك  عن  ليتحدث  نفسه..  سيادته  يتمالك،  لم 
لقد  دولة.  رئاسة  املغرب بصفاقة تحط من موقع 
وهو  امللك،  تجاهل  أنه  الغضب  فــورة  به  بلغت 
ما  بكل  الرئاسة،  إلى  وصوله  منذ  أحاطه  الذي 
يليق أن يصدر عن ملك محترم.. هنأه حني أعلن 
فوزه بالرئاسة، ثم وجه له، رسميا وعلنيا، نداء 
وتوقيته،  ومستواه  محاوره  بلده  تحدد  للحوار 
للعاج،  أملانيا  إلــى  نقل  حني  الشفاء  له  تمنى 
عن  له  معبرا  له  أبــرق  الجزائر،  إلى  عاد  وحني 
لدولة  امللوك  سليل  امللك،  إنه  بشفائه..  سعادته 
12 قرنا، ملك أعده للملك،  أصلها يعود ألزيد من 
هو  الحكم،  أعــام  من  علم  ملك  وعمليا،  علميا 
الحسن الثاني الفذ والفاعل في عصره، الحاضر 
الرئيس  كان  وحني  الجزائر.  تاريخ  في  بكثافة 
عبر  الــجــزائــر  فــي  الحكم  ــر  دوائـ ــى  إل يتسرب 
املشاركة في حكومات فاشلة، وحتى فاسدة )كما 
كان  الحني،  ذلك  في  رؤسائها(،  محاكمة  أثبتت 
تنموي،  بمشروع  املغرب  يقود  السادس  محمد 
إصاحي وحداثي، بروية، وبحكمة بتدرج.. إنها 
املفاصل  متعددة  تاريخي  بمخطط  ملكية  رؤيــة 
نوعية  وتحوالت  تاريخية  منجزات  والحوامل، 

بعض  هذه  أمامه،  وجدها  التي  القضايا  كل  في 
»رعاية  تفاصيل:  وال  ترتيب  ــدون  وب عناوينها 
»رعاية  واملصالحة«،  اإلنصاف  هيئة  مهمة  نجاح 
في  التقدم  لفائدة  وإخراجها  األسرة  مدونة  إقرار 
حقوق املرأة«، »إطاق مسار تمتني الهوية املغربية 
اللغوي والثقافي، من  بإخراج مكونها األمازيغي، 
الحقل  »إصــاح  لعقود«،  طاله  ــذي  ال التهميش 
استقال  »إرســـاء  الــتــنــويــر«،  بحقنات  الديني 
القضاء بروافع قانونية«، »الرفع من فعالية العمل 
الحزبي عبر قانون حديث«، »تكريس الديمقراطية 
انتخاب  انتظام  عبر  للدولة،  استراتيجيا  اختيارا 
تطوير  قوانينها«،  وتطوير  التمثيلية  املؤسسات 
على  يثبتها  جــديــد«  بــقــانــون  الصحافة  حــريــة 
السمعي- الفضاء  »تحرير  متينة،  مهنية  روافــع 
دستورية  حكامة  هيئات  »إحـــداث  الــبــصــري«، 
لقطاعات أفقية وعمودية، تؤمن التدخل املجتمعي 
األمنية  الحكامة  »تفعيل  العام«،  الشأن  تدبير  في 
مواجهة  وفــي  االجتماعي  االستقرار  في  كفاعل 
»إنشاء  دولــيــا،  مرجعا  أضحت  وقــد  اإلرهـــاب«، 
في  منارة  أضحى  الذي  املتوسط«،  طنجة  ميناء 
وهي  الحديدية«  السكك  تحديث  »رعاية  املتوسط، 
»املبادرة في تطوير اإلنتاج  اليوم األرقى إفريقيا، 
التكوين  »تطوير  املتجددة«،  للطاقات  املغربي 
وجــهــويــا«،  قطاعيا  مــجــاالتــه  وتــوســيــع  املهني 
روافع  وهي  البشرية«..  التنمية  مبادرة  »إطــاق 
االقتصاد  تطوير  من  مكنت  واجتماعية  اقتصادية 
على  املغربية  الصناعة  انفتاح  ومــن  املغربي، 
صناعة  نوع  من  املستوى  عالية  حيوية  قطاعات 

الطيران وصناعة السيارات.
إنه امللك، سيادة الرئيس، الذي اقترح على شعبه 
دستورا جديدا، غير وجدد هندسة وهياكل سلطة 
سلطة  الديمقراطية  املؤسسات  وكــرس  الــدولــة، 
دستورية،  ملكية  تدبرها  دولة  حكامة  في  فعلية 
املائة  74 في  الدستور مشاركة حوالي  ذلك  وحاز 
من الناخبني، صوت لصالحه أزيد من 98 في املائة، 
االحتضان  بقوة  نفسه  امللك  على  يعود  تصويت 
إضافة  توجهاته،  على  واملصادقة  له  الشعبي 
وشرعيته  للمؤمنني،  كأمير  الدينية  شرعيته  إلى 
الوطنية املكتسبة من صيانته لوحدة الوطن، وهو 
بكل هذه الشرعيات، بادر إلى اقتراح الحكم الذاتي 
الجزائرية  املنازعة  لوقف  املغربية،  الصحراء  في 
ومن  املغاربة،  كل  أجل  ومن  املغربي  الحق  حول 
آفاق  على  الجزائرية  املغربية  العاقات  فتح  أجل 
تعاون مغاربي مثمر تذهب فيه ثروات البلدين إلى 
ما يفيد الشعبني في تنميتهما وتقدمهما، أي إلى 
أيها  ينفعك  فلن  الزبد  أما  األرض..  في  يمكث  ما 

الرئيس.. هذا إذا لم يضرك.

مــول الشــكارة

نافذة للرأي

الرئيــس  المفتــون

لطيفة الحمود

هشام 
عميري

طالع السعود 
األطلسي
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* أستاذ باحث

على  سنوات  خمس  مـــرور  بعد 
املتعلق  التنظيمي  الــقــانــون  صـــدور 
القضائية،  للسلطة  األعلى  باملجلس 
وزيرها  شخص  فــي  الحكومة  قدمت 
العامة  املفتشية  قانون  مشروع  للعدل، 
قصد  البرملان،  إلى  القضائية  للشؤون 
املصادقة عليه، وذلك عمال بأحكام املادة 
للسلطة  التنظيمي  القانون  مــن   53
))يتوفر  فيه:  جــاء  والـــذي  القضائية 
للشؤون  عامة  مفتشية  على  املجلس 
تأليفها  ــقــانــون  ال يــحــدد  القضائية 
تنظيمها  ــد  ــواع وق واخــتــصــاصــاتــهــا 

وحقوق وواجبات أعضائها.
ويــشــرف عــلــى املــفــتــشــيــة الــعــامــة 
يعني  عام  مفتش  القضائية،  للشؤون 
الدرجة  بظهير من بني ثالثة قضاة من 
الرئيس  مــن  بــاقــتــراح  االستثنائية، 
املنتدب للمجلس، بعد استشارة أعضاء 
قابلة  ــوات  ســن خــمــس  ملـــدة  املــجــلــس 
يمكن  أنــه  غير  واحـــدة،  مــرة  للتجديد 

وضع حد لهذا التعيني قبل ذلك((.
وجاء في املادة 54 من نفس القانون: 
املجلس  بــني  مشتركة  هيئة  ))تــحــدث 
والوزارة املكلفة بالعدل تتولى التنسيق 
في مجال اإلدارة القضائية وتعمل تحت 
والوزير  املجلس  رئيس  من  كل  إشراف 
ال  بما  يخصه،  فيما  كل  بالعدل،  املكلف 

يتنافى واستقالل السلطة القضائية.
ــذكـــورة  ــف الــهــيــئــة املـ ــي ــأل ــدد ت ويـــحـ
للرئيس  مشترك  بقرار  واختصاصاتها 
بالعدل،  املكلف  والوزير  للمجلس  املنتدب 
وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية...((.
وورد في املادة 110 من نفس القانون، 
للسلطة  األعلى  املجلس  ))يتلقى  أنــه 
القضائية، تقارير حول وضعية القضاة 
تقارير  سيما  وال  الــعــدالــة،  ومنظومة 
النقض  ملحكمة  األول  الرئيس  من  كل 
محكمة  لـــدى  للملك  ــام  ــع ال والــوكــيــل 
الجنائية  السياسة  تنفيذ  حول  النقض 
الوزير  وتقرير  العامة،  النيابة  وسير 
اإلدارة  وأداء  سير  حول  بالعدل  املكلف 
وبرامج  منجزاتها  وحصيلة  القضائية 
القضائية  املهن  وضعيات  وكذا  عملها، 
لــلــشــؤون  الــعــامــة  املفتشية  وتــقــريــر 
العامة  الوضعية  بخصوص  القضائية 
لــهــؤالء،  الــجــيــدة  والــحــكــامــة  للقضاة 

واملنصوص عليها في الدستور((.
مــواد  تحليل  فــي  الـــشـــروع  ــل  ــب وق
مشروع قانون املفتشية العامة للشؤون 
مادة   36 على  يشتمل  الــذي  القضائية 
الذي أعدته  ومذكرة تقديم هذا املشروع 
بإيجاز  نتطرق  أن  علينا  العدل،  وزارة 
بخصوص  مطبقا  كان  الذي  النظام  إلى 
املفتشية العامة لوزارة العدل.. فقد جاء 
 298.385 12 من املرسوم رقم  في املادة 
واملحدد   ،1998 يونيو   23 في  الصادر 

العدل،  وزارة  وتنظيم  الختصاصات 
السلطة  تحت  تقوم  العامة  املفتشية  أن 
املباشرة لوزير العدل، بالتفتيش املستمر 
باملحاكم وفقا للشروط املنصوص عليها 
في الظهير رقم 1/74/338 املؤرخ في 15 
القضائي  التنظيم  بشأن   ،1974 يوليوز 
التابعة  املصالح  تفتيش  وكذا  للمملكة، 

لوزارة العدل.
ويقصد بتفتيش املحاكم، حسب نفس 
بصفة  املحاكم  وتسيير  تقييم  الظهير، 
لها  التابعة  املصالح  وتسيير  خاصة، 
تأدية  وكيفية  املستعملة،  والتنظيمات 
وفق  لعملهم  الضبط  وكتاب  موظفيها 
يمكن  أنه  أوضح  الذي  املذكور،  الظهير 
لوزير العدل، الذي حل محله اآلن رئيس 
أن  القضائية،  للسلطة  األعلى  املجلس 
املجلس  من  قضاة  عدة  أو  قاضيا  يعني 
للسلطة  األعـــلـــى  ــس  ــجــل )امل األعـــلـــى 
يــزاولــون  ممن  أو  حاليا(،  القضائية 
عملهم باإلدارة املركزية بالوزارة، للقيام 
األعلى  املجلس  غير  املحاكم،  بتفتيش 
أو  محله(  حلت  التي  النقض  )محكمة 

للبحث في وقائع محددة.
عامة  سلطة  على  املفتشون  ويتوفر 
ويمكنهم  واملراقبة،  والتحقيق  للتحري 
القضاة  اســتــدعــاء  الــخــصــوص،  على 
إليهم  واالســتــمــاع  املــحــاكــم  ومــوظــفــي 
املفيدة،  الوثائق  جميع  على  واالطــالع 
تتعلق  الــتــحــريــات  كــانــت  إذا  أنــه  إال 
من  يكون  أن  بد  ال  املفتش  فإن  بقاضي، 
نفس الدرجة أو أعلى منها، وأن تقارير 
التفتيش ترسل حاال إلى وزير العدل مع 

التفتيش. تضمينها ملستنتجات 
العدل،  لوزير  القانون  هذا  خول  وقد 
عائالتهم،  وأعضاء  القضاة،  ثروة  تتبع 
ــه بــعــد مــوافــقــة املجلس  ل حــيــث يــحــق 
بواسطة  القضاة  ثروة  يقدر  أن  األعلى، 

التفتيش.
ويستشف مما سبق، أن دور املفتشية 
بدور  تقوم  العدل،  وزير  ظل  في  العامة 
طريق  عــن  والــقــضــاة  املحاكم  مراقبة 
العدل،  وزير  بها  يتوصل  التي  التقارير 
ما  وفق  تعليماته  بشأنها  يصدر  حيث 

ينص عليه الظهير السالف الذكر.

ما هو الجديد في 
مشروع المفتشية 

العامة للشؤون 
القضائية الحالي ؟

لقد تأخر تقديم الحكومة لهذا املشروع 
وزارة  بني  التشاور  وبعد  سنوات،  لعدة 
العدل التي أعدت قانون املفتشية العامة 
األعلى  واملــجــلــس  القضائية  لــلــشــؤون 
النيابة  ــاســة  ورئ القضائية  للسلطة 

الجمعيات  على  إحالته  وبعد  العامة، 
املهنية للقضاة من أجل إبداء مالحظاتها 
بشأنه، ها هو مشروع القانون يرى النور 
مختلفة  واختصاصات  جديدة  بمضامني 
عليها  التي نص  االختصاصات  تلك  غير 
 23 في  ــؤرخ  امل  298.385 رقــم  املــرســوم 

يونيو 1998.
يقول وزير العدل محمد بنعبد القادر، 
املفتشية  قــانــون  مــشــروع  إعـــداد  أن 
في  يندرج  القضائية  للشؤون  العامة 
األساسية  البنيات  استكمال  سياق 
وتمكينها  باملغرب،  القضائية  للسلطة 
بضمان  الكفيلة  القانونية  اآلليات  من 
النزاهة والشفافية والحكامة والنجاعة 

في تدبير املرفق القضائي.
املذكرة  وفق  املشروع،  نص  ويهدف 
تعزيز  ــى  إل الــعــدل،  لــوزيــر  التقديمية 
باعتباره  القضاء،  في  واملصداقية  الثقة 
والقانون،  الحق  لدولة  املنيع  الحصن 

والرافعة األساسية للتنمية.
ــون عــلــى 36  ــان ــق ــذا ال ويــحــتــوي هـ
أحكام  كاآلتي:  موزعة  ذكرنا  كما  مــادة 
القضائية،  املفتشية  تــألــيــف  ــة،  ــام ع
التفتيش  العامة،  املفتشية  اختصاصات 
التفتيش  للمحاكم،  املركزي  القضائي 
األبحاث  للمحاكم،  الالمركزي  القضائي 
ــات،  ــواجــب ــتــحــريــات، الــحــقــوق وال وال

ومقتضيات ختامية.

تأليف المفتشية 
العامة للشؤون 

القضائية

مفتش  من  القضائية  املفتشية  تتألف 
مساعدين  ومفتشني  ــه  ل ــائــب  ون عــام 
العام  املفتش  تعيني  ويتم  وموظفني، 
قضاة  ثــالثــة  بــني  مــن  شــريــف  بظهير 
من  باقتراح  االستثنائية،  الدرجة  من 
القضائية  للسلطة  املنتدب  الرئيس 

وذلك  املجلس،  أعضاء  استشارة  بعد 
مرة  للتجديد  قابلة  سنوات  خمس  ملدة 
لهذا  حد  وضع  يمكن  أنه  غير  واحــدة، 

التعيني قبل انصرام هذه املدة.
مهمة  الــعــامــة  املــفــتــشــيــة  ــى  ــول ــت ت
ملحاكم  ــزي  ــرك امل الــقــضــائــي  التفتيش 
وتتبع  عامة(،  ونيابة  )رئاسة  اململكة 
التفتيش القضائي الالمركزي واإلشراف 
الشكايات  ومعالجة  ــه  ودراســت عليه، 
املنتدب،  الرئيس  عليها  يحيلها  التي 
وضعية  حول  وتقارير  دراســات  وإعــداد 
يمكنها  كما  العدالة،  ومنظومة  القضاة 
شأن  في  والتحريات  باألبحاث  تقوم  أن 
كل  قبل  من  للمجلس  املرفوعة  التقارير 
يمكن  كما  مهددا،  استقالله  اعتبر  قاض 
الرئيس  موافقة  بعد   - العامة  للمفتشية 
التفتيش  هــيــأة  وقــفــت  كلما  املــنــتــدب- 
بمناسبة قيامها بتفتيش إحدى املحاكم، 
قضاة  من  لقاض  منسوب  إخــالل  على 
األحكام أو قضاة النيابة العامة، أن تقوم 
باألبحاث والتحريات الالزمة باملكان، مع 
إشعار املجلس ورئيس النيابة العامة إذا 
وقد  العامة،  النيابة  بقضاة  األمر  تعلق 
يكون الخلل املنسوب إلى القاضي محل 
متابعة تأديبية، فإن األبحاث والتحريات 
األقل  اثنني على  بواسطة مفتشني  تكون 
يعينهما املفتش العام من درجة تفوق أو 

توازي درجة املعني بالبحث.
ــص املـــشـــروع صــالحــيــات  ويــمــنــح ن
بالبحث  املكلفني  للمفتشني  واســعــة 
على  الحصول  بينها  من  والتحريات، 
واملؤسسات  الدولة  إدارة  من  معلومات 
فيها  بما  الخاصة،  واملؤسسات  العامة 
االتصال،  وشركات  البنكية  املؤسسات 
بمناسبة  املفتشني  مواجهة  يمكن  وال 
القيام بمهامهم بالسر املهني، سواء من 
العامة  الدولة أو املؤسسات  إدارة  طرف 
موجها  التفتيش  كان  إذا  الخاصة،  أو 
اإلدارة  مسؤولي  إلى  العام  املفتش  من 
يوجهه  طلب  على  بناء  املؤسسات  أو 
أو  اإلدارة  مسؤولي  إلى  العام  املفتش 
ملف  على  االطالع  وللمفتشني  املؤسسة، 
يجوز  كما  بالتفتيش،  املعني  القاضي 
للقاضي االطالع على ملفه ملعرفة ما هو 
الشيء املتابع من أجله ليجيب عن التهم 
املنجزة  التقارير  ،وعلى  إليه  املوجهة 
من لدن املسؤولني  القضائيني - رؤساء 
ووكالء امللك - بخصوص سلوكه وأدائه 
التي يرونها  الوثائق  ملهامه، وعلى كافة 
أخذ  مع  والتحريات،  األبحاث  في  مفيدة 
القاضي  إلــى  واالســتــمــاع  منها،  نسخ 
ــرون ضـــرورة  ــى كــل مــن يـ املــعــنــي، وإلـ
املعلومات  من  والتحقق  إليه،  االستماع 

املحصل عليها بكافة الوسائل املتاحة.
وقضاة  ونائبه  العام  املفتش  ويلتزم 
إفشاء  بعدم  العامة،  املفتشية  وموظفو 

املعلومات والوثائق التي يطلعون عليها 
هذا  ويبقى  ملهامهم،  مزاولة  بمناسبة 
االلتزام قائما ولو بعد انتهاء مدة عملهم 

باملفتشية العامة تحت طائلة املساءلة.
والوثائق  املعلومات  إفشاء  ويعتبر 
لغير  سريتها  على  املحافظة  يجب  التي 
األجهزة املعنية بها، إفشاء للسر املهني.
وال يجوز إسناد مهمة تفتيش محكمة 
قبل  بها  فعليا  اشتغل  أن  سبق  ملفتش 

مضي ثالث سنوات.

المفتشية العامة 
للشؤون القضائية 

وثروة القضاة

املتعلق  القانون  من   107 املادة  نصت 
القضائية  للسلطة  األعــلــى  باملجلس 
املنتدب  الرئيس  ))يكلف  يلي:  ما  على 
للمجلس، بتتبع ثروة القضاة، ويحق له 
أن  املجلس،  أعضاء  موافقة  بعد  دائما، 
وأوالدهم  وأزواجهم  القضاة  ثروة  يقدر 

بواسطة التفتيش.  
متابعة  مــوضــوع  يــكــون  أن  ويمكن 
ثروته  ــادة  زي ثبتت  قــاض  كل  تأديبية، 
تبريرها  يستطيع  ال  ملحوظة  ــادة  زيـ

بصورة معقولة((.
وتشير املادة 12 من مشروع القانون، 
الذي نحن بصدد تقييمه، إلى أنه ))يمكن 
أن  القضائية،  للشؤون  العامة  للمفتشية 
تطلع على التصريح باملمتلكات الخاصة 
بالقضاة وأزواجهم وأوالدهم، وذلك بناء 
املنتدب  الرئيس  من  وتكليف  أمر  على 
القضائية،  للسلطة  األعــلــى  للمجلس 
ينسب  ما  كل  على  املفتشية  تطلع  كما 
عملي،  أو  مــادي  خلل  من  القضاة  إلــى 
لدن  من  حوله  املنجزة  التقارير  وعلى 
املسؤولني القضائيني بخصوص سلوكه 
املادي وأدائه ملهامه، وعلى كافة الوثائق 
مع  والــتــحــريــات،  األبــحــاث  فــي  املقيدة 
كل  وإلى  املعني،  القاضي  إلى  االستماع 
من هو جدير باالستماع إليه حول ما هو 
أفعال  هي  هل  أفعال  من  إليه  منسوب 

حقيقية أم مجرد ادعاءات وأقوال((. 
العامة  املفتشية  قــانــون  مــشــروع  إن 
والتصويت  بصدوره  القضائية،  للشؤون 
البنيات  بــه  تستكمل  الــبــرملــان،  فــي  عليه 
ببالدنا،  القضائية  للسلطة  األســاســيــة 
لضمان  القانونية  اآلليات  من  وتمكينها 
والنجاعة  والحكامة  والشفافية  النزاهة 
واالنتظارات  القضائي،  املرفق  تدبير  في 
في  واملصداقية  الثقة  لتعزيز  منه  الكبرى 
لدولة  املنيع  الحصن  باعتباره  القضاء، 
الحق والقانون، والرافعة األساسية للتنمية 

التي يوليها عاهل البالد عناية خاصة.

مشروع قانون المفتشية العامة للشؤون القضائية

ذ.عبد الرحيم بن سالمة

نزاهة واستقامة القضاة تحت المجهر

بنعبد القادر: 
إعداد مشروع قانون 

العامة  المفتشية 
للشؤون القضائية 

يندرج في سياق 
استكمال البنيات 

األساسية للسلطة 
بالمغرب،  القضائية 

وتمكينها من اآلليات 
الكفيلة  القانونية 

بضمان النزاهة 
والشفافية والحكامة 

والنجاعة في تدبير 
المرفق القضائي.



شهادات من

الرواد
ابن  الجامعي محمد  األستاذ  قيمة من  شهادة 
عبد  املرحوم  تكريم  مداخلة  في  جــاءت  شقرون، 
كتاب  في  ودونــت   ،1995 سنة  هلل،  بنعبد  العزيز 
»ازدواجية األصالة والتحديث: تكريم األستاذ عبد 
ملخصها:  هذا   ،67 الصفحة  هلل«  بنعبد  العزيز 
واالقتباس  النقل  إلــى  األستاذ  يلجأ  قد  ))نعم، 
واملهتمني  الباحثني  ــوال  أق وبسط  واالستشهاد 
بصفة  اإلســامــيــة  العربية  الــحــضــارة  بــشــؤون 
وأعني  أخص،  بوجه  املغربية  والحضارة  عامة، 
واإلثنوغرافيني  واملستشرقني  املستعربني  بهم 
والتجار  والــســفــراء  والــرحــالــة  واإلثنولوجيني 
عنهم  يروي  قد  واملتجولني،  والسياح  واملغامرين 
أو  الظاهرة  هذه  بشأن  وآرائهم  أفكارهم  بعض 
والخبير  مؤلفاتهم  من  الكبير  الــدارس  وهو  تلك، 

بعقليتهم واملتمكن من لغتهم.
يترجمها  وقد  نقا  األقــوال  هذه  ينقل  قد  نعم.. 
تضحي  شكلية  ترجمة  ال  تفسيرية  أمينة  ترجمة 
والصياغة  باألسلوب  تبالي  وال  والفكرة،  باملعنى 

الفنية(( انتهى.

االنـــتـــخـــابـــات، ســيــشــرع يف  بــعــد  مباشرة 
»كورونا«  فيروس  ضد  والشباب  األطفال  تلقيح 
ــانــــوي  ــثــ ــعــــي والــ ــامــ ــون الـــــدخـــــول اجلــ ــكــ حـــتـــى يــ
واالبـــتـــدائـــي املــقــبــل مــحــصــنــا مـــن الـــوبـــاء، ومــن 
غاية  إلى  بأسبوع  الدخول  ذلك  تأجيل  املتوقع 
انـــتـــهـــاء الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة، الـــتـــي ســتــجــرى 
التحالفات  لتنطلق  الــقــادم،  شتنبر   8 بــتــاريــخ 
احلــزبــيــة لــتــكــويــن احلــكــومــة ورئـــاســـات الــبــرملــان 
ومجالس املدن والقرى والغرف املهنية، يف زمن 
مغاير لسابقه ومحصن من أوبئة استعد لها كل 
املغاربة باحلصانة التلقيحية املضادة لألوهام.   

حسان،  بحي  العربي  املــغــرب  شــارع  يف 
ويف   ،1943 سنة  وشيدت  خلدون،  ابن  ثانوية 
الرباط شخصية حتمل نفس االسم، كان رئيس 
الوطن،  بأرض  مؤخرا  التحق  وسفيرا  مقاطعة 
يف أجل يسمح له بالترشح يف االنتخابات وعينه 
أن  »العادة«  رئاسة اجلماعة.. إمنا جرت  على 
ــى احلــزب  تـــؤول هــذه الــرئــاســة منذ عــقــود إل
احلال  عليه  هو  كما  احلكومة  برئاسة  الفائز 
أم  الرئاستني،  سيسترجع  حزبه  فهل  اليوم.. 
سيضيع االثنتني ومعهما طموح هذا الشخص؟ 

القطب  وفــاة  السنتان على  مــرت حــوالــي 
مؤسس  السنوسي،  الدين  بدر  األسبق  والوزير 
 )1992-1983( الــيــوســفــيــة  مــقــاطــعــة  ــيـــس  ورئـ
اجلماعة  مقر  مثل  عمالقة  مشاريع  وصاحب 
ــن والــــقــــاعــــة املـــغـــطـــاة  ــســ ومـــلـــعـــب مـــــــوالي احلــ
»العيساوي« واملسبح، وغيرها من املشاريع، وقد 
اإلفريقية،  للمدن  عاما  أمينا  اهلل  رحمه  كــان 
ومـــديـــرا لــلــديــوان املــلــكــي ووزيـــــرا وســفــيــرا، ثم 
مــنــقــذا لــعــطــالــة الــشــبــاب بــتــشــيــيــده مــعــمــال يف 

نفس املقاطعة المتصاص البطالة. 
مــجــلــس هـــذه املــقــاطــعــة - مــع األســــف - لم 

ينصفه بتسمية شارع أو مرفق باسمه.  

ــعــاصــمــة ســتــفــاجــئ  ال االنــتــخــابــات يف 
والنتائج،  باملضمون   - شك  دون   - الرباطيني 
املستوى  إلى  املدينة  وجه  بتغيير  يشهد  فالكل 
الراقي، ويستحيل أن ال يواكب ذلك انقالبا يف 
مدينتهم،  رقي  مع  يتماشى  الناخبني  عقليات 
واجلماعة  الرئاسة  صديقي  الرئيس  فليغادر 
أمواجا  متخر  سفينة  قاد  بعدما  بشرف،  معا 
كما  مشاكسة..  معارضة  مرارة  وجترع  عاتية، 
فتح  الذي  ولعلو،  فتح اهلل  قبله سلفه  جترعها 
إسبانيا  ملك  بزيارة  للرباط..  العاملية  أبــواب 

ملقر اجلماعة.  

العدد: 1564 من 10 إلى 16 يونيو 122021

الرباط ياحسرة

واملواقف  املشترك  التاريخ  من  صفحات 
على  للحفاظ  الــقــويــة  واإلرادة  املــشــرفــة، 
األجـــداد  شــيــدهــا  متينة  ــة  أخــوي ــات  عــاق
األحفاد..  عليها  ويحافظ  ــاء،  اآلب ورسخها 
ونختصر هذه العاقات في مرحلة جد ظاملة 
من  الثمانينات  خــال  القاهريون  واجهها 
فعاشوا  نظيرها،  قل  بعزيمة  املاضي  القرن 
من  مفروضة  تــذكــرون،  كنتم  إن  املقاطعة 

جهات وهجوم إعامي تحريضي.
العاصمة  ممثل  التقى  املرحلة،  تلك  وفي 
األستاذ  القاهرة،  العاصمة  ممثل  مع  الرباط 
العواصم  مكتب  اجتماع  في  الخولي،  محمد 
سنة  صنعاء  اليمنية  بالعاصمة  اإلسامية 
الرباط  طلب  عن  ودافــع  ساند  حيث   ،1985
منظمة  ــى  إل الــصــحــراويــة  املـــدن  النضمام 
العواصم واملدن اإلسامية.. وعندما التمس 
املنظمة  هذه  مؤتمر  احتضان  القاهرة  ممثل 
لسان  ــربــاط  ال كــانــت  املــوالــيــة،  السنة  فــي 
القاهرة في إقناع الوفود، ومنهم املقاطعون.. 
وكان ترافع عاصمة اململكة يرتكز على جهاد 
باد الكنانة في نصرة وعزة اإلسام، وأدوار 

علمائها األبرار في نشر الدين الحنيف.
الرباط  ممثل  وفــوجــئ  املــوافــقــة،  وتمت 
بعد  القاهرة  ممثل  له  مكتوبة سلمها  بدعوة 
فكانت  القاهرة،  لزيارة  صنعاء،  في  يومني، 

على  املصرية  الصحافة  عملت  التي  الزيارة 
تغطيتها، وخطط لها استقبال رفيع وسيارة 
مع  املحادثات  وعند  الجمهورية،  رئاسة  من 
املحافظ، اللواء صبري يوسف أبو طالب، تم 
القاهرة واالحتفال  مع  الرباط  توأمة  اقتراح 
العام  املؤتمر  انعقاد  موعد  في  بمراسيمها 
 25 بــتــاريــخ  اإلســامــيــة  ــدن  واملـ للعواصم 
كان  الـــزوال،  وفــي  صباحا،   ،1986 شتنبر 
والقاهرة  الرباط  وتآخي  بتوأمة  االحتفاء 
الوالي  الرباط  وفد  ترأسه  استثنائية  بصفة 
حوالي  وبــعــد  بنشمسي..  عمر  ــرحــوم  امل
الذي صادف   ،1987 يوليوز   8 بتاريخ  سنة، 
بالرباط  حل  الشباب،  عيد  الوقت  ذلك  في 
لتأكيد  الشقيقة  من  رسمي  ووفــد  املحافظ 
ذكرنا  شــديــد،  وباختصار  الــتــآخــي..  هــذا 
بني  الامشروطة  وباملؤازرة  اآلباء  بـ»بناء« 
العاصمتني، ونرجو من األحفاد اعتماد هذا 
الرصيد الستكمال أمنيات األجداد، فنحن في 
املصرية،  العاصمة  في  إخواننا  إلى  حاجة 
وتـــواقـــون لــتــكــون وجــهــتــنــا املــفــضــلــة في 
وتفعيل  الرباط،  أخت  القاهرة  هي  أسفارنا، 
وبأثمنة  املتبادلة  بالسياحة  األخــوة  هــذه 
يعززها  لعاقات  انطاقة  نريدها  تفضيلية 

األحفاد بما أوصى به األجداد واآلباء.

وفاء لعهد األخوة بين عاصمتي مصر والمغرب
تسهيل التنقل بين القاهريـين والرباطيين 

بعـد »كـورونا«

»الفتنة الكبرى« على خيرات الرباط

أسـرار
العاصمة

دبلوماسيتها  جناعة  على  اململكة  برهنت  لطالما 
وذكاء حتركاتها، وفرملة املتربصني املبتزين لثرواتها، 
لـــذلـــك، فــإنــنــا نــتــوقــع هـــدنـــة مــؤقــتــة مـــن املــغــتــصــبــني 
بــديــال  يـــضـــعـــون  ريـــثـــمـــا  املــتــخــنــدقــني وراء احلـــــــدود، 
السالفة بأخرى مخصصة حصريا للدول  للمناورات 
أجهزتها  ومهارة  لقوة  حساب،  ألف  لها  يحسب  التي 
األمنية، ولضبط حتركات من يستغل بعض اجلمعيات 
مشبوهة  حقوقية  وأهـــداف  بــراقــة  بتسميات  املسماة 
واملظاهرات  واالختطاف  والسجن  القمع  يف  محددة 
وحتى االغتصاب والتجارة يف املمنوعات، وكلما تورط 
من  محميني  أنهم  يظنون  »عمالء«  بشبهة  أشخاص 
كرامة  على  الدوس  فيستبيحون  اخلارجية،  احلماية 
وعـــرض أبــنــائــنــا وبــنــاتــنــا وأغــلــبــهــم كــادحــني، ويف ذلــك 
القضائي  جــهــازه  وبتدخل  الــوطــن،  كــرامــة  على  دوس 
للنظر يف قضية مرفوعة عليه، وهنا يلجأ احملميون 
بــنــفــوذهــم وتــكــيــيــف وحتــويــر  إلـــى »حــمــاتــهــم« للتأثير 
امللف من »اجلنائي« إلى »السياسي«، ولنا شهود على 
انتداب محامني من اخلارج، يعلم اهلل من أدى أتعابهم 
اجلرائد  لبعض  بالغ  اهتمام  على  تنقالتهم  ونفقات 
األجــنــبــيــة بــاملــوضــوع، وهــي الــتــي نــشــر كــل ســطــر فيها 
هذا  هل  الرباطيون،  يتساءل  وهنا  يكلف..  ما  يكلف 
اإلنسان..  باملال حلماية حقوق  والتضحية  االهتمام 
الــعــالج،  مــن  مــحــرومــون  مــرضــى  وأمـــام مستشفياتنا 
استهالك  فواتير  أوجــاع  شــدة  من  يبكي  كله  والشعب 
ــــالء مــنــتــوجــات بـــحـــره املــتــوســط  ــاء والـــكـــهـــربـــاء وغـ ــ املـ
الشغل...  مــن حقوق  وحــرمــانــه  األطــلــســي،  ومحيطه 
له  التي يضمنها  الدستورية  فهذه هي احلقوق  إلــخ، 
بكل  التعليم  مآسي  على  الغبار  ننفض  وال  القانون، 

درجاته، والذي أضحى فقط للقادرين على الدفع.
بصبر  حتلت  فاململكة  املــوضــوع،  صلب  إلــى  ونصل 
أيوب يف كل املصائب التي تصيب غير »احملميني« من 
مواطنيها، فتولت الدفاع عنهم لضمان حقوقهم أوال 
باسترجاع خيرات  وثانيا  اخلــارج،  »سموم«  مبحاصرة 

الوطن ملواطنيه..
وكما أسلفنا، سنمر من هدنة مؤقتة لتوحي بتغير 
يحاولون  وقد  املتربصني،  على  الضغط  استراتيجية 
اختراق انتخاباتنا كما عايناها يف عدة بلدان مهمة، 
بينها  ومــن  قراراتها  واستقالل  وموقعها  باقتصادها 
ــا، مـــن ســيــكــون املــخــتــرقــون احملــتــمــلــون؟  املــمــلــكــة، إمنــ

ولصالح من ؟

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

هل يغامر 
الخارج باختراق 

انتخاباتنا ؟

أرشيف

يف التسعينات، غادرنا إلى دار البقاء الرباط
الفقيه الجليل عبد الحميد بنحساين، 
وكان مشهورا بترتيل القرآن بطريقة 
فريدة، وكان أيضا من خريجي املدرسة 

املغربية لإلدارات العمومية، ليجمع بين 
الفقهين: الديني واإلداري، وكان رحمه اهلل 
متطوعا بافتتاح كل مراسيم توأمة الرباط 

مع العواصم األخرى، من سنة 1984 إلى 
1992، بآيات بينات من الذكر الحكيم.

نتذكره ونترحم ىلع روحه الزكية. 

مفتونون  األمـــر  يعنيهم  مــن 
»الفتنة  إنــهــا  بــاالنــتــخــابــات.. 
ــي تــتــكــرر كـــل 6  ــت ــرى« ال ــب ــك ال
املحلية  لاستحقاقات  سنوات 
وكاهما  للوطنية،  سنوات  و5 
للتربع  يفتحان  واسعان  بابان 
والتصرف  السلطة  عــرش  على 
والــشــهــرة وقضاء  املــايــيــر  فــي 
مصير  فــي  والتقرير  الحاجات 
الباد والعباد.. و»يا حسرة« في 
العاصمة القلب النابض للمملكة.
ــنــاخــبــني  وســـيـــكـــون عــلــى ال
أعضاء خمس  انتخاب  الرباطيني 
الجماعة  ومــجــلــس  مــقــاطــعــات 
النواب،  ومجلس  الجهة  ومجلس 
تكوين  املحليني  املنتخبني  وعلى 
تكتمل  وهنا  مجالسهم،  مكاتب 
يستعصي  التي  الكبرى«  »الفتنة 
»البوجاديني«  على  شيفرتها  فك 
ــا تــعــلــمــون،  ــم فـــي الــحــرفــة، وك
اآلونــة  في  تحولت  فاالنتخابات 
مهنة  ال  مــن  مهنة  ــى  إل األخــيــرة 
لاسترزاق و»القفز«  له، ومصدرا 
واالمــتــيــازات  التعويضات  على 
وزمائهم  هم  دام  ما  »القانونية« 
ممولون  واملــواطــنــون  يشرعون 

أو  آلرائهم  اعتبار  وال  للضرائب، 
 6 كل  واحدة  مرة  إال  ماحظاتهم 
ثم  سلطاتهم  يسلمونهم  سنوات، 
هذه  وأهم  األرض،  في  ينتشرون 
تفرز  التي  الجماعية  السلطات: 
ومجلس  العمالة  مجلس  أعضاء 
املستشارين وتتصرف في حوالي 
انتدابها،  مدة  طيلة  مليار   700
شؤون  وتدبير  بلدية،  وممتلكات 
وثقافية  واقتصادية  اجتماعية 
على  وتلكأنا  خارجية،  وعاقات 

وأنتم  الصحية  األمـــور  إضــافــة 
وعالجت  واجهت  كيف  تعلمون 
ــا«، ومــنــهــا، وبا  وبـــاء »كـــورونـ
في  بــه  تــقــوم  مــا  تقّيمون  شــك، 
لن  التي  األخــرى،  االختصاصات 
بها  تكلف  إذا  إال  ــدا  أب تستقيم 
اختصاصيون،  وعندما تؤول إلى 
فبالطبع  االختصاص،  أهل  غير 
تصبح داء فتاكا بدال من دواء. داء 
ناخبني  الجميع:  ويصيب  ينتشر 
مقيمني..  ــب  ــان وأج ومــواطــنــني 

التي  الكبرى  الفتنة  نخمد  فكيف 
إلــى  تــصــويــبــهــا  علينا  ــفــرض  ت
قدسية  من  لها  ما  بكل  انتخابات 
والتقرير  والتسيير  التمثيل 
وخدمة املواطنني، وتحمل األمانة 
والذود عن العاصمة؟ وصدق أهل 
األمانة  الخليج عندما سموا اسم 
العاصمة  وأمني  عندنا،  للجماعة 
أن  فإما  هنا..  الجماعة  لرئيس 
ــون أمــيــنــا مــخــلــصــا صــادقــا  ــك ي
كذابا  محتاال  خائنا  وإما  وكفؤا، 
في مؤهاته، وفي هذه الحالة يتم 

إعفاؤه وربما محاكمته.
وألول  ــيــوم،  ال استفدنا  وإذا 
لقاح  بجرعتي  حياتنا،  في  مــرة 
لتقوية مناعتنا، فلصد كل األوبئة 
الفتاكة، فهل يوجد وباء أفتك من 
اململكة  عاصمة  مستقبل  تسليم 
ما  بكل  للبطش  املؤهلني  غير  إلى 

حققه املشروع امللكي؟
إلى  إذن،  رباطي  كل  فليتحول 
»أمني« على رباطه ويمنح سلطاته 
يرعاها  مثله،  أمني  إلى  وأمواله 
سمعتها  على  ويحافظ  وينميها 
وتــاريــخــهــا وأمــجــادهــا، ويــزرع 

أمانته لتعم اململكة.    
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عدد  يتضمن 
شـــهـــر يــونــيــو 
ــة  ــلـ ــجـ مــــــن املـ
ــة  ــ ــي ــاضــ ــ ــري ــ ال
ــة  ــ ــري ــ ــه ــ ــش ــ ال
ــة«،  ــولـ ــطـ ــبـ »الـ
ــد مــن  ــ ــدي ــ ــع ــ ال
ــع  ــ ــيـ ــ ــواضـ ــ املـ
ــي شــكــلــت  ــتـ الـ
الساعة،  حديث 
املنتخب  كفوز 
لكرة  املــغــربــي 
املصغرة  القدم 
ــة  ــولـ ــطـ ــبـ ــالـ بـ
التي  العربية، 
احــتــضــنــتــهــا 
الـــــقـــــاهـــــرة 
مــــــــؤخــــــــرا، 

البلد  فيها  بما  العربية،  املنتخبات  من  للعديد  واكتساحه 
املنظم مصر.

التأهل  في  والرجاء  الــوداد  حظوظ  العدد  يتضمن  كما 
إلى نهائيي كأس عصبة األبطال و»الكاف«، وتحقيق شامل 
عن البطولة العربية للمنتخبات التي ستحتضنها قطر في 
الوطنية  األخبار  من  العديد  إلى  باإلضافة  القادم،  دجنبر 

والدولية.

عدد جديد من مجلة 
»البطولة«

يا معشر »لكوايرية« خذوا العبرة من الترابي

أسبوعيات كريم إدبهي

مركب األمير موالي عبد هلل يشبه ملعب باييرن ميونيخ
التونسي الشابي، مدرب الرجاء

النعاس! الشيطان، وفيق من  نعل 

قرار إلغاء الجامعة ملعسكر املحليني أرغم املدرب عموتة 
على استدعاء العبي القسم الثاني...

جرائد
مازال  العرب  كأس  يربح  بغا  اللي  بالناقص،  دار  غير  كون 

بعيد...

فتحي جمال يحجر على مدرب الشبان عبوب
الصباح

باراكا من الفتنة، عبوب ماشي قاصر أو أحمق؟

)إناث( تنتهي  الداخلة  املراكشي ورجاء  الكوكب  مباراة 
بمخفر الشرطة

الصباح
لعبوا فاحلمام؟ واقيال  هاذوا 

الناخب الوطني وحيد يحتاج قلما أحمر
المنتخب

أما أنت، راه خصاك مقلمة ديال األقالم احلمراء.

نسعى لتأمني عيش كريم لالعبني بعد اعتزالهم
لقجع، رئيس جامعة كرة القدم

أكثرهم ميوتون يف صمت.

لجنة  إلى  برشيد  رئيس يوسفية  التطواني يجر  املغرب 
األخالقيات

الصباح
الفاسدين.. بعض  ينخرها  كرتنا  مازالت  لألسف 

أهدينا الفوز التحاد طنجة
الصحابي، مدرب سريع وادي زم

هاد الشي اللي قدرتي عليه، إيوا اهلل يخلف عليك.

درست األهلي جيدا
بنعلي، مدرب نهضة براكن

ربحتيهم. عليها  درستي؟  آش 

أذرفت الدموع عند استدعائي للمنتخب املغربي
إلياس شاعر، الوافد الجديد على المنتخب

الدموع كاع؟ ال إله إال اهلل...

التطواني،  املغرب  مدافع  مؤخرا  غــادر 
ــدى  ــي، إحـ ــرابـ ــتـ ــلـــوق، يـــوســـف الـ ــخـ الـ
األمــراض  فــي  املتخصصة  املستشفيات 
لتخدير  تعرضه  بعد  والعصبية،  العقلية 
قوي )بفعل فاعل( نتج عنه فقدانه للوعي، 
أزعجت  كبيرة،  عصبية  نوبة  في  ودخوله 
التي  بالشرطة،  اتصلوا  الــذيــن  جيرانه 
التي  الهستيرية  بالحالة  وفوجئت  جاءت 
بالنيابة  دفع  مما  الالعب،  هذا  عليها  كان 
مستشفى  إلى  بسرعة  تحويله  إلى  العامة 

األمراض النفسية، حيث يتابع عالجه.
للمحققني  أكدت  الترابي،  الالعب  عائلة 
بأنه تعرض لتخدير، وسرقة دفتر شيكاته، 

وأمواله، وبطاقته البنكية.
لحد كتابة هذه السطور، مازالت الشرطة 
الغريبة  الواقعة  هــذه  أسباب  عن  تبحث 

التي ذهب ضحيتها هذا الشاب.
إنذار  املؤملة، تعتبر بمثابة  الحادثة  هذه 
قوي لكل العبينا، املطالبني بضبط أنفسهم، 
واالبتعاد عن رفقاء السوء، وعن كل األشياء 
الكروي  ومستقبلهم  حياتهم  تعرض  التي 

للخطر.
بدايتهم  فــي  العــبــيــنــا  ــرى  نـ لــأســف، 
البعد  كل  بعيدة  بأفعال  يقومون  الكروية، 
على  كإدمانهم  الرياضية،  األخـــالق  عــن 
بدون  يدمرهم،  الذي  والسهر،  »الشيشا« 
لالعب  الرياضي  العمر  بأن  يستوعبوا  أن 
قصير جدا، وعليهم أن يستغلوا تلك الفترة 
لضمان  فيها،  يــمــارســون  التي  الزمنية 

مستقبلهم ومستقبل عائالتهم.
كرة  العبي  معظم  أن  نعرف  كلنا 
القدم يأتون من وسط فقير، وأغلبهم 
أمامهم  يعد  ولم  دراسته،  يتمم  لم 

سوى لعب كرة القدم من أجل 
ضمان لقمة العيش ألسرة 

غالب  فــي  تــتــكــون 
 5 من  األحيان 
ومــا فــوق من 
ــاص  ــخــ األشــ

عن  الــعــاطــلــني 
العمل.

ــك، نـــرى  ــ ــذل ــ ــف ك ــأسـ لـ
بــعــض األقـــــالم »تــنــفــخ« 

منهم،  أكبر  بألقاب  فيهم 
املايسترو،  أو  كالنجم 
أصبح  الالعب  هذا  أو 
وهو  املاليير،  يساوي 
ــع املــعــاش  ــواق فــي ال
على  حتى  يتوفر  ال 
من  للتنقل  وسيلة 
إلى  البئيس  منزله 

امللعب.
فالالعب، وبسبب 
الثقافي  مــســتــواه 

ــواضــع،  ــت امل
ــان  ــرعـ سـ
يظن  مــا 
بـــــأنـــــه 

أصبح فعال نجما وستتهافت عليه أكبر 
حاجة  في  يعد  ولم  العاملية،  األندية 
التفكير  أو  اليومية،  التداريب  إلــى 
للوصول  مجهوداته  مضاعفة  فــي 
الالعبني،  كــل  وحــلــم  حلمه،  ــى  إل
أسرته  إلنقاذ  االحتراف،  وهو 

الغارقة في الفقر.
ربما  ــرابــي،  ــت ال يــوســف 
أو  ــدة،  ــيـ ــكـ ملـ ــرض  ــعـ تـ
طرف  من  مدبر  لعمل 
فــاأليــام  محيطه، 
ــة  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ
ســتــكــشــف، 
وال شك، عن 
املــجــرمــني 

ســبــبــا فــي الـــذيـــن كــانــوا 
برنامج  خريج  الــالعــب  هــذا  محنة 
احتضنه  والــذي  الــذهــبــي«،  »الــقــدم 
ينتقل  أن  قبل  الرياضي  الوداد  فريق 
املغربية،  ــرق  ــف ال ــن  م الــعــديــد  إلـــى 
الرباطي،  الفتح  امللكي،  كالجيش 
بــركــان،  نهضة  القنيطري،  ــادي  ــن ال

واملغرب التطواني.
نتمنى من العبينا الشباب أن يأخذوا 
الدروس والعبر مما تعرض له الترابي، 
األشياء  كل  عن  ويبتعدوا  يحتاطوا  وأن 
فرقهم  وسمعة  سمعتهم،  ستلطخ  التي 

وعائالتهم.

...

غـزو تونـسي للمـغرب الفـاسيواهلل عيب
املسير  املــكــتــب  يكتف  ــم  ل
بجلب  الفاسي،  املغرب  لفريق 
الكروي  واملوسم  مدرب  رابع 
سرعان  بــل  بعد،  ينته  لــم 
مــا اســتــســلــم لــلــمــدرب 
التونسي فتحي جبال، 
طلباته  لكل  ورضـــخ 
حيث  فيها،  املــبــالــغ 
األخير  ــذا  ه أغـــرق 
ــق بــأطــر  ــ ــري ــ ــف ــ ال
ــي  ــت تــونــســيــة ال
ــت بــعــض  ــوضــ ــ ع

األطر الفاسية. 
فتحي  املــــــدرب 
جــــــبــــــال، أصـــبـــح 
املهمة  هــذه  فــي  يساعده 

مواطنه  لــلــعــادة«،  »الــخــارقــة 
أول،  كمساعد  سلطان  بن  بدر 
كمساعد  زعــالنــي  وشــكــري 
ثـــانـــي، وأنـــيـــس بـــن مــقــداد 
على حساب  للحراس،  كمدرب 
للفريق،  الــســابــق  ــارس  ــح ال

كاسي.
فبعد االستغناء عن خدمات 
الــذي  جريندو  اللطيف  عبد 
القسم  إلى  الفريق  مع  صعد 
األول، وتعويضه باألرجنتيني 
غــامــونــدي الـــذي ســرعــان ما 
ابن  محله  ليحل  إقالته،  تمت 
الفريق عزيز السليماني، الذي 
مقارنة  مرضية  نتائج  حقق 
مع األرجنتيني، ها هو فتحي 

املغرب  سفينة  يــقــود  جــبــال 
الــفــاســي اآليــلــة لــلــغــرق، ولم 

يقدم بعد أي شيء يذكر.
ولأسف،  »املــاص«  فمشكل 
وســوء  التسيير  ــي  ف يكمن 
العارضة  في  وليس  التدبير، 
لن  الفاسي  فاملغرب  التقنية، 
أزمــاتــه  مــن  بسهولة  يــخــرج 
مــــادام الـــصـــراع والــحــروب 
الباردة تهيمن على هذا الفريق 
الذي كان في يوم من األيام من 
بل  الوطنية،  األنــديــة  أقـــوى 
الفقري  الــعــمــود  يشكل  ــان  ك
فاز  الــذي  الوطني  للمنتخب 
سنة  إفريقي  لقب  وآخر  بأول 

1976 من القرن املاضي.

التونسي
فتحي

جبال

إصدارات

في  »اإللــتــراس  كــتــاب  بعد 
ــذي لــقــي صــدى  ــ ــغـــرب« ال املـ
واملحبني،  الجمهور  لدى  طيبا 
وخــاصــة بــمــديــنــة االنــبــعــاث 
ــدر الــكــاتــب  ــ ــر(، أص ــ ــادي ــ )أك
ثانيا  مؤلفا  بورحيم،  حسن 
فريق  لتاريخ  خالله  من  يؤرخ 
الكبير  حسنية أكادير، والدور 
فترة  في  رجاالته  لعبه  الــذي 
ساهموا  ــن  ــذي وال املــقــاومــة، 
بالسالح،  الوطن  تحرير  في 

وبالدعم املادي.
وبشكل  ــمــد،  اعــت ــكــاتــب  ال

كبير، على العديد من الوثائق 
على  ساعدته  التي  التاريخية، 
فترات  على  ــواء  األضــ إلــقــاء 

مهمة من تاريخ هذا النادي.
الكاتب  هذا  من  طيبة  بادرة 
ــاب، الـــــذي ســيــســاهــم  ــشــ ــ ال
إغناء  فــي  شــك،  وال  بمؤلفه، 
املغربية  الرياضية  الخزينة 
الكتب  هــذه  ملثل  تفتقر  التي 
أن  شأنها  مــن  الــتــي  املهمة، 
بتاريخ  الجديد  الجيل  تعرف 

الرياضة الوطنية في بلدهم.

المقاومة«  »فريق 
لحسن بورحيم

تحذير وتنبيه

يوسف
الترابي

تهنئة

خلود في بيت أشرف روماني
أشرف  الشاب  فــراش  ازدان 
ــالء  ــه جن ــ ــت ــ ــي وزوج ــ ــان ــ روم
جميلة  بطفلة  الــعــشــابــي، 
اختارا لها من األسماء، خلود، 
أسرة  والسرور  الفرحة  لتمأل 

العائلتني.
السعيدة،  املناسبة  وبهذه 
إلى  التهاني  بأطيب  نتقدم 
صديقنا  ــى  ــ وإل ــني،  ــزوجـ الـ
ــي، جد  ــ ــان ــ عـــزالـــديـــن روم
ــذي  الــطــفــلــة الــرائــعــة، والـ
حفيدتان،  لــديــه  أصبحت 

ابنة هــمــا  ومــالك  خلود، 
أنور  ــودادي  ال

روماني.

حياة  خــلــود  للطفلة  نتمنى 
العمر والسعادة بني  طيبة وطول 
لعائلتي  والديها، وهنيئا  أحضان 
ــي بــهــذه  ــاب ــش ــع رومـــانـــي وال

الطفلة الرائعة.



نجح الجيش الملكي المغربي، بقيادة القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة، من جديد في استقبال 
واحتضان أضخم مناورة عسكرية في القارة اإلفريقية، ويتعلق األمر بمناورات »األسد اإلفريقي« التي 

تستمر إلى غاية 18 يونيو الجاري، كما أن الزوبعة التي أثارتها بعض األطراف السياسية انطالقا من 
إسبانيا، لم يكن لها أي أثر على أرض التمرين، حيث تم استقبال ما يناهز 8 آالف جندي من 9 دول، إضافة 
إلى حلف شمال األطلسي »الناتو«، دون أدنى صعوبة، ودون مشاكل تنظيمية أو لوجستيكية، ما يعكس 

قوة المغرب التنظيمية، وكثير من الدول التي تظهر في وسائل اإلعالم، بوصفها عدوة للمغرب، ال 
تستطيع ضمان نجاح حتى يوم واحد من دورة بهذا الحجم الضخم..
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إعداد : سعيد الريحاني

جانب من مناورات »األسد اإلفريقي« وشعار الدورة الذي يؤكد االعتراف بمغربية الصحراء 

املــغــربــي ال  املــلــكــي  الــجــيــش  ألن 
فقد  التفاصيل،  أدق  فــي  يتساهل 
دارمــي،  دوكــور  الجنرال  تكليف  تم 
بلخير فاروق، قائد املنطقة الجنوبية 
بإعطاء  امللكية،  املسلحة  للقوات 
وملن  الكبير،  الــحــدث  هــذا  انطالقة 
القائد  نفسه  فهو  بلخير،  يعرف  ال 
تحرير  عملية  قــاد  ــذي  ال العسكري 
البوليساريو،  من  »الكركرات«  معبر 

بنجاح منقطع النظير، وملن ال تكفيهم 
اإلشارة، تكفيهم قراءة ما بني سطور 
الكلمة التي تالها بلخير عند انطالق 
))لقد بلغ هذا  املناورات، حيث قال: 
النضج  من  درجة  بال شك،  التدريب، 
التعاون  عالقات  متانة  على  تشهد 
))من  أنه  وأضــاف  جيوشنا((،  بني 
التحوالت  أن  على  التأكيد  املناسب 
معها  تحمل  العاملية،  الجيوسياسية 

والتحديات  التهديدات  من  مجموعة 
الذي  العسكري،  العمل  تختبر  التي 
الجنسيات  متعدد  يكون  أن  يجب 
أفضل  فهم  ــل  أج مــن  فــأكــثــر،  أكــثــر 
مواجهة  في  واإلكــراهــات  للطوارئ 
تتطلب  والتي  املختلطة،  التهديدات 

أساليب عمل غير مألوفة((.
املغرب إذن، منخرط في الحسابات 
قال  ــك  ذل ألجــل  للجيوش،  العاملية 

للمتطلبات  ))لالستجابة  أنه  بلخير 
العسكري  بالعمل  املتعلقة  الراهنة 
ــضــروري  املــشــتــرك، أضــحــى مــن ال
تطوير العمل املشترك بني الجيوش، 
القوات  يكون ضمن  أن  يجب  والذي 
ــو ما  مــتــعــددة الــجــنــســيــات((.. وه
روهلينغ،  أندرو  الجنرال  إليه  ذهب 
ــي  ــك ــري ــش األم ــجــي نـــائـــب قـــائـــد ال

قال  ــذي  ال وإفريقيا،  بــأوروبــا 

الصور التي أخفاها خصوم المغرب 

كيف اعترفت مناورات »األسد اإلفريقي« 
الصحراء إخباريتحليل بمغربية 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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أكبر  ــي  ه ــي  ــق ــري اإلف ــد  ــ ))األسـ أن 
تدريبات عسكرية أمريكية في القارة 
طورنا  ))لقد  وأضاف:  اإلفريقية((، 
لجميع  جيدا  تدريبا  سيوفر  تمرينا 
صحة  على  الحفاظ  مع  املشاركني، 
أن  إلى  مشيرا  الجميع((،  وسالمة 
))األسد اإلفريقي يقدم تدريبا يتسم 
والجاهزية((،  والدينامية  بالواقعية 
تحسني  على  سنعمل  ))معا  وقــال: 
متعدد  والــتــعــاون  املشترك  العمل 
متينة  روابــط  خلق  مع  الجنسيات، 

بني القوات املسلحة املشاركة((.
دون الحديث عن اتفاقيات التعاون 
العسكري املوقعة بني املغرب وأمريكا، 
حضرها  الــتــي  الكلمات  ــذه  ه فكل 
أقوى قادة الجيوش في العالم، كانت 
للفخر،  تدعو  صورة  تضم  قاعة  في 
للجيش  األعلى  القائد  صــورة  وهي 
امللك  العامة،  الحرب  أركان  ورئيس 
أعداء  إن صدمة  بل  السادس،  محمد 
املغرب، ستكون كبيرة عندما يعرفون 

جرت  اإلفريقي«  »األسد  مناورات  أن 
بشعارات تعترف بمغربية الصحراء، 
ــوهــم«،  ـــ»ال وبــخــرائــط ال تــعــتــرف ب
الشاردة  اإلعالمية  الدعاية  وحدها 
املغرب،  ضد  الحمالت  تشن  كانت 
الــذي  التحفظ«  »واجـــب  مستغلة 
العالم،  جيوش  كافة  عمل  به  يتميز 
من تم، لم يكن مقبوال بالنسبة لكثير 
الحكومة  رئيس  دخول  املغاربة،  من 
على  للتعليق  العثماني،  الدين  سعد 
ــد اإلفــريــقــي«، ألنه  ــاورات »األسـ ــن م
وال  بذلك،  للقيام  الصفة  لديه  ليست 
فضال  العسكرية،  باألسرار  له  عالقة 
للموضوع  سيعطي  تدخله  كون  عن 
بعدا سياسيا، والسياسة ال مكان لها 

في الجيش..
وبعيدا عن شرود رئيس الحكومة، 
فقد صدر بالغ ألركان الحرب العامة 
للقوات املسلحة امللكية، وهي الجهة 
»األســد  مــنــاورات  يضع  املختصة، 
البالغ  وهو  سياقها،  في  اإلفريقي« 

التعليمات  على  ))بناء  يقول:  الذي 
السامية لصاحب الجاللة امللك محمد 
السادس، القائد األعلى ورئيس أركان 
الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية، 
األمريكية  املغربية  التدريبات  تنظم 
 »2021 اإلفريقي  »األســد  املشتركة 
من 7 إلى 18 يونيو بمناطق أكادير، 
تيفنيت، طانطان، املحبس، تافراوت، 
إلى  باإلضافة  والقنيطرة،  جرير  بن 
واململكة  األمريكية  املتحدة  الواليات 
السابعة  النسخة  ستشهد  املغربية، 
التمرين، مشاركة بريطانيا  عشر من 
والسنغال  وتونس  وكندا  والبرازيل 
وهولندا وإيطاليا، فضال عن الحلف 
من  عسكريني  ومراقبني  األطلسي، 
إفريقيا  تمثل  ــة  دول ثالثني  حوالي 
تحدث  هكذا  وأمريكا((..  وأوروبــا 
)املصدر:  لتفسيره  مجال  وال  البالغ 

بالغ ألركان الحرب العامة(.
ولــيــســت الـــواليـــات املــتــحــدة 
تشارك  التي  وحدها  األمريكية 
في هذه املناورات، بل هناك دول 
الصحافة،  عنها  تحدثت  أخــرى 
فـ: ))باإلضافة إلى الواليات املتحدة 
تشهد  املغربية،  واململكة  األمريكية 
هــذا  مــن  عــشــر  الــســابــعــة  النسخة 
بريطانيا  من  كل  مشاركة  التمرين، 
والسنغال  وتونس  وكندا  والبرازيل 
وهولندا وإيطاليا، فضال عن الحلف 
من  عسكريني  ومراقبني  األطلسي، 
إفريقيا  تمثل  ــة  دول ثالثني  حوالي 
التمرين  هــذا  وأمــريــكــا..  ــا  ــ وأوروب
التدريبات  أهم  بني  من  يعتبر  الذي 
ــه أهـــداف  ــي الــعــالــم، ل املــشــتــركــة ف
متعددة، أبرزها تعزيز قدرات املناورة 
قابلية  وتعزيز  املشاركة،  للوحدات 

المغرب يحل محل إسبانيا في مناورات »األسد 
اإلفريقي«.. فهل يحل محلها في »الناتو« ؟

دون الحديث عن اتفاقيات التعاون العسكري 
الموقعة بين المغرب وأمريكا، فكل هذه الكلمات 
التي حضرها أقوى قادة الجيوش في العالم، كانت 

في قاعة تضم صورة تدعو للفخر، وهي صورة 
القائد األعلى للجيش ورئيس أركان الحرب العامة، 

الملك محمد السادس، بل إن صدمة أعداء المغرب، 
ستكون كبيرة عندما يعرفون أن مناورات »األسد 

اإلفريقي« جرت بشعارات تعترف بمغربية الصحراء، 
وبخرائط ال تعترف بـ»الوهم«

بعيدا عن شرود رئيس 
احلكومة، فقد صدر بالغ 

ألركان احلرب العامة 
للقوات املسلحة امللكية، 

وهي اجلهة اخملتصة، 
يضع مناورات »األسد 

اإلفريقي« يف سياقها، 
وهو البالغ الذي يقول: 

))بناء على التعليمات 
السامية لصاحب اجلاللة 
امللك حممد السادس، 

القائد األعلى ورئيس 
أركان احلرب العامة 

للقوات املسلحة امللكية، 
تنظم التدريبات املغربية 

األمريكية املشرتكة 
»األسد اإلفريقي 2021« 

من 7 إىل 18 يونيو مبناطق 
أكادير، تيفنيت، طانطان، 

احملبس، تافراوت، بن جرير 
والقنيطرة، باإلضافة إىل 

الواليات املتحدة األمريكية 
واململكة املغربية، 

ستشهد النسخة السابعة 
عشر من التمرين، مشاركة 

بريطانيا والربازيل وكندا 
وتونس والسنغال وهولندا 

وإيطاليا، فضال عن احللف 
األطلسي، ومراقبني 

عسكريني من حوايل ثالثني 
دولة متثل إفريقيا وأوروبا 

وأمريكا((.. هكذا حتدث 
البالغ وال جمال لتفسريه 

)املصدر: بالغ ألركان 
احلرب العامة(.
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في  املشاركني  بني  البيني  التشغيل 
املشتركة  العمليات  وتنفيذ  تخطيط 
يبتغي  كــمــا  الــتــحــالــف،  ــار  إطـ ــي  ف
تحقيق   ،»2021 اإلفريقي  »األســـد 
التكتيكات  صعيد  عــلــى  اإلتــقــان 
وتطوير  واإلجــــراءات،  والتقنيات 
وتدريب  السيبراني،  الدفاع  مهارات 
العمليات  إجراء  الجوي على  املكون 
بالوقود  والتزويد  والدعم  القتالية، 
مجال  فــي  التعاون  وتعزيز  ــوا،  ج
التدريبات  وإجــراء  البحري،  األمــن 
التكتيكات  مــجــال  فــي  الــبــحــريــة 
والحرب التقليدية(( )املصدر: موقع 

هسبريس/ 6 يونيو 2021(.
ويبقى الجديد هذه السنة، هو عدم 
حضور إسبانيا في مناورات »األسد 
إبراهيم  طريق  أن  حيث  اإلفريقي«، 
املباشرة،  نتائجها  مــن  كــان  غالي 
 ،2021 مناورات  من  إسبانيا  إقصاء 
ــه عـــدة وســائــل  ــا تــطــرقــت ل وهـــو م
عن  إسبانيا  ))تغيب  فقالت:  إعالم 
املشاركة في نسخة »األسد األفريقي« 
ومنذ  ــت  دأبـ أن  بــعــد  ــام،  ــع ال لــهــذا 
التدريبات  حــضــور  على  ســنــوات، 
املغرب،  في  تجرى  التي  الضخمة 
وزارة  فيه  عــزت  ــذي  ال الوقت  وفــي 
أسباب  إلــى  ذلــك  اإلسبانية  الدفاع 
أن  إسبانية  صحف  أكـــدت  مالية، 
املشاركة  عدم  وراء  الحقيقي  السبب 
فــي مـــنـــاورات هـــذه الــســنــة، يعود 
أراضي  على  منها  تنظيم جزء  لقرار 
الصحراء املغربية، وهو ما قد يسبب 
اعترافا  مشاكل ملدريد، ويفهم بكونه 
بسيادة املغرب على كامل الصحراء، 
في املقابل، أكد منتدى »فار ماروك«، 
»األسد  ملناورات  املنظمة  القوات  أن 
عدم  قــررت  السنة،  لهذه  اإلفريقي« 
بهذا  اإلســبــانــيــة  الــقــوات  ــراك  إشــ
التي  لألزمة  نظرا  الضخم،  التمرين 
متم  منذ  املغرب  مع  مدريد  خلقتها 
سكاي  )املــصــدر:  املــاضــي((  أبريل 

نيوز عربية / 1 يونيو(.
األمريكي  املغربي  التنسيق  إذن.. 
وهذا  إسبانيا،  إقصاء  إلى  أفضى 
عدم  مبرر  ألن  األرجــح،  هو  السبب 
إسبانيا  أعلنته  الـــذي  املــشــاركــة 
يمكن  ال  مالية،  بأسباب  واملرتبط 
ــجــار  ال وأن  خـــاصـــة  ــه،  ــق ــصــدي ت
إقصائها  الشمالية حاولت تعويض 
»األســد  مــنــاورات  في  املشاركة  من 
خاصة،  مناورات  بتنظيم  اإلفريقي« 
كـــان لــهــا صـــدى اســـتـــفـــزازي في 
وسائل اإلعالم، فـ))دائما وفي إطار 
إجراءات غياب الثقة، قامت البحرية 
األيـــام،  ــذه  ه اإلســبــانــيــة  الحربية 
»تويتر«  عبر  فيديو  شريط  بنشر 
ودعم  مــنــاورات  يشبه  ما  يتضمن 
في  العسكري  لتواجدها  لوجيستي 
جزيرة الحسيمة أو »النكور«، وهي 
300 متر عن  بـ  تبعد  التي  الجزيرة 
الريف  في  الحسيمة  مدينة  ساحل 
فترة  املغربي، وتحتلها إسبانيا منذ 

طويلة.
البحرية  أرسلت  األزمــة،  عز  وفي 
حربية  سفينة  أيام،  منذ  اإلسبانية 
للدعم اللوجيستي والحربي وطائرة 
»شينوك«، وكتبت  نوع  مروحية من 

املحافظة:  سي«  بي  »أ  مثل  صحف 
»البحرية الحربية تستعرض قوتها 
شمال  في  السيادية  الصخور  في 
»أوكــي  صحيفة  وكتبت  إفريقيا«، 
الحربية  »البحرية  أن  ــو«،  ــاري دي
إرســال  أرادت  الفيديو،  بنشرها 
الصخور  إسبانية  حــول  خــطــاب 
بينما  الحسيمة«،  صخرة  ومنها 
منذ  ســي«  بــي  »أ  صحيفة  كتبت 
أيـــام، وعـــلـــق مـــوقـــع رقـــمـــي في 
وأخبار  بشؤون  يهتم  »الفايسبوك« 
الجيش املغربي وينفرد بأخبار هامة 
بما  للجيش(  رسمي  غير  )مــوقــع 
خبر  كبير،  باشمئزاز  »تلقينا  يلي: 
بمناورات  اإلسباني  الجيش  قيام 
املحتلة  الجزر  بسواحل  عسكرية 
بالقرب من مدينة الحسيمة املغربية 
التواجد  دعــم  حملة  مسمى  تحت 
إسبانيا  إفريقيا..  بشمال  اإلسباني 
خط  بــلــوغ  الــطــرق  بشتى  تــحــاول 
املغرب،  مع  عالقاتها  في  الالعودة 
وستكون الضحية الوحيدة لذلك«(( 
يونيو   6 العربي/  القدس  )املصدر: 

.)2021
إســبــانــيــا  واصــلــت  إذن،  ــذا  هــك
تصرفاتها االستفزازية، وقد كان من 
مناورات  من  إقصائها  ذلك،  نتائج 
»األسد اإلفريقي«، وهي بذلك تواصل 
سبق  ــد  وق بنفسها،  نفسها  ــزل  ع

نفس  من  إنـــذارا  وجــه  أن  للمغرب 
لم  لكنها  اإلسبانية،  للجارة  النوع 
يكفي  اإلنـــذار،  هــذا  ولفهم  تتعظ، 
عن  املعلقني  بعض  كتبه  ما  ــراءة  ق
البحر  إلى  زيــاد«  »عــودة طــارق بن 
األبيض املتوسط.. ))فقد صعد اسم 
واجهة  إلــى  التاريخي  القائد  هــذا 
تحركت  أن  بعد  جديد،  من  األحداث 
املتوسط  األبيض  البحر  عرض  في 
املغربية،  البحرية  أيقونات  إحدى 
بن  »طــارق  بفرقاطة  األمــر  ويتعلق 
التي  الفرقاطة  وهــي   ،»613 ــاد  زي
جانب  إلــى  متميزا  مكانا  حجزت 
الصواريخ  ذات  األمريكية  املدمرة 
ــر«  ــورت إســب إس  »يـــو  املــوجــهــة، 
ــة، الــتــي عــرفــت بــإطــالق  ــاك ــت ــف ال
وحاملة  ــاهــوك«،  »طــوم ــخ  صــواري
»يو  العمالقة  األمريكية  الطائرات 
التي  أيزنهاور«،  دي  إسدوايت  إس 
 1000 يناهز  ما  تشغل  أن  يمكنها 
املجموعة  إلــى  بــاإلضــافــة  عــامــل، 
وطائرات  مدمرات  من  لها  املرافقة 
الــذكــر،  سالفة  العملية  حــربــيــة.. 
مغربية،  فرقاطة  فيها  شاركت  التي 
من  أوال  كبير،  باهتمام  استأثرت 
حيث التسمية، فقد سميت املناورات 
»مصافحة البرق 2021«، وهي بذلك 
التوقيع  تم  ملا  عمليا  ترسيخا  تعد 
املشترك  الدفاع  اتفاقيات  من  عليه 
املتحدة  ــات  ــواليـ والـ ــرب  ــغ امل ــني  ب

الحديث  يمكن  ال  وطبعا  األمريكية، 
عن تحرك أمريكي بهذا الحجم دون 
الحديث عن توجس القوى األوروبية 
من هذا الحدث، السيما وأن املغرب 
اختار املشاركة بفرقاطة لها رمزيتها 
طارق  اســم  فذكر  االســم،  حيث  من 
مياه  بتحريك  كفيل  وحده  زياد  ابن 
ورياح البحر األبيض املتوسط نحو 
هناك  طارق..  جبل  ونحو  إسبانيا، 
ليسمعوا خطبة  الجنود  حيث وقف 
باسمه،  الجبل  سمي  الذي  قائدهم 
»أيها  الشهيرة:  قولته  يقول  وهو 
الناس، أين املفر؟ البحر من ورائكم 
واهلل  لكم  وليس  أمامكم،  والعدو 
أنكم  واعلموا  والصبر..  الصدق  إال 
األيتام  من  َأْضَيُع  الجزيرة  هذه  في 
ــام«.. فــكــانــت تلك  ــئ ــل فــي مــأدبــة ال
املنسية«..((  األندلس  »قصة  بداية 
مــارس   18  / هسبريس  )املــصــدر: 

.)2021
مــنــاورة »األســـد اإلفــريــقــي« إذن، 
تــكــرس نــجــاح الــجــيــش املــغــربــي، 
بالقدر الذي كرست به شرود الدولة 
نفس  سلك  اختارت  التي  اإلسبانية 
منذ  الجزائر  سلكته  الــذي  الطريق 
سنوات، ولم تعد منه إال بخفي حنني، 
وها هو املغرب يعوض إسبانيا في 
فماذا  اإلفريقي«..  »األسد  مناورات 
في  ليعوضها  دورته  الزمان  دار  لو 

حلف »الناتو« ؟

هكذا إذن، واصلت إسبانيا تصرفاتها االستفزازية، وقد كان من نتائج 
ذلك، إقصائها من مناورات »األسد اإلفريقي«، وهي بذلك تواصل عزل 
نفسها بنفسها، وقد سبق للمغرب أن وجه إنذارا من نفس النوع للجارة 

اإلسبانية، لكنها لم تتعظ، ولفهم هذا اإلنذار، يكفي قراءة ما كتبه 
بعض المعلقين عن »عودة طارق بن زياد« إلى البحر األبيض المتوسط..

الجنرال بلخير خالل إطالق مناورات »األسد اإلفريقي«



خرق دستوري 
ــزهــاري،  ال محمد  الحقوقي  يــقــول 
ضربا  يشكل  األخير  الحكومي  القرار  أن 
التنقل  لحرية  الضامن  الدستوري  للمبدأ 
الفصل  الفقرة األخيرة من  والذي ورد في 
تنص  والتي  الحالي،  الدستور  من   24
على أن »حرية التنقل عبر التراب الوطني 
والعودة  منه،  والخروج  فيه،  واالستقرار 
القانون«،  وفــق  للجميع  مضمونة  إليه، 
من   12 املــادة  مــن  األولــى  الفقرة  وكــذلــك 
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية 
والذي   ،1966 في دجنبر  الصادر  واملدنية 
والتي   ،1979 سنة  املغرب  عليه  صــادق 
نحو  على  يوجد  فرد  »لكل  أنه  على  تنص 
حرية  حــق  لــه  ــا،  م إقليم  داخــل  قانوني 

التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته«.
وأضاف املتحدث، أن »هذا يندرج طبعا 
ما  ملرحلة  يعد  الــذي  الدولي  السياق  في 
بعد الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها، 
وهو قرار تتسارع الدول في إعالنه لتنظيم 
ضمنها  ومن  وإليها،  منها  العبور  عملية 
املــغــرب طــبــعــا، وقــد يــكــون ذلــك مقبوال 
يبقى  لكن  الـــدول،  عبر  للتنقل  بالنسبة 
تعسفيا بشكل كبير في حالة تطبيقه على 

التنقل داخل الوطن، لعدد من األسباب«.
أوال  األســـبـــاب:  مــن  مجموعة  ــرز  ــ وأب
الفئات  كل  تشمل  لم  التلقيح  عملية  أن 
عند  أنــه  يعني  مما  اآلن،  لحد  العمرية 
أو  إنسانية،  لحاالت  االضطراري  السفر 
األفــراد  من  العديد  سيواجه  استعجالية 
في  كبيرة  صعوبة  الواحدة  األسرة  داخل 
على  يتوفر  منهم  البعض  كان  إذا  السفر، 
يتوفرون  ال  واآلخـــرون  الصحي  الــجــواز 
يشملها  لم  التي  أعمارهم  بسبب  عليه 
سيسمح  ــف  ــي »ك مــتــســائــال:  الــتــلــقــيــح، 
العطلة  موسم  على  مقبلون  ونحن  إذن، 
آباءهم  األبــنــاء  يرافق  أن  واالصــطــيــاف، 

إلى  بــعــد؟  يلقحوا  ــم  ل وهــم  السفر  فــي 
يتوفرون  ال  املواطنني  من  عددا  أن  جانب 
تلقيحهم  يتم  لم  أو  الوطنية  البطاقة  على 
ألسباب صحية.. كيف سيتم التعامل معهم 

في هذه الحالة؟«

تمييز بين المغاربة
 

يرى العديد من املواطنني أن تعميم قرار 
املغربية،  املدن  سائر  في  اللقاح«  »جــواز 
لهم  السماح  ألجل  املواطنني  على  وفرضه 
بكل  والسفر  أخــرى  مــدن  إلــى  باالنتقال 
زيارة  أو  الصيفية،  العطلة  لقضاء  حرية 
أو  مهنية  أمور  لقضاء  أو  والعائلة  األهل 
إدارية، يعد تمييزا واضحا بني املواطنني، 

وضربا ملبدأ املساواة بني الناس.
يعتبر الحقوقي الزهاري، أن هذا القرار 
املواطنني،  بني  واضحا  تمييزا  سيكرس 
بني  بالتنقل  منهم  لجزء  سيسمح  حيث 
املدن وخالل كل األوقات حتى بعد الساعة 
ذكرت  ممن  وآخــرون  ليال،  عشر  الحادية 
وخاضعني  مقيدين  سيبقون  ســابــقــا، 
الصحية  الـــطـــوارئ  ــانــون  ق ملقتضيات 
والقرارات التنظيمية املفسرة له واملنتجة 

ألثاره القانونية.
تتزامن  الصيف  مــواســم  أن  وأوضـــح 
املهجر  في  املغاربة  املواطنني  عــودة  مع 
سيطرح  مــا  وهــو  العائلية،  ــزيــارات  ــل ل
صعوبات أكبر، وسيزيد من معاناة هؤالء 
بعد أن حرموا من الزيارات السنة املاضية 
بسبب الجائحة، وهو األمر الذي يتناقض 
مع ما تضمنته الفقرة الرابعة من التعليق 
العام رقم 27 املرتبط باملادة 12 من العهد 
السياسية  بالحقوق  الــخــاص  ــي  ــدول ال
يجوز  »ال  أنــه  على  نصت  التي  واملدنية 
إلى  الدخول  حق  من  تعسفا  أحد  حرمان 
املواطنني  من  العديد  أن  بمعنى  بلده«، 
وطنهم  دخـــول  مــن  سيمنعون  املــغــاربــة 

املغرب.

من  بنكي  وإطــار  مواطن  الخالق،  عبد 
لجواز  رفضه  عــن  عبر  الــعــيــون،  مدينة 
فلقد  التلقيح،  لجواز  »ال  قائال:  اللقاح 
ألنه  والشعوب،  الدول  من  العديد  رفضته 
حق  من  ويحد  وتمييزيا  عنصريا  يعتبر 
التجوال والتنقل التي يضمنها الدستور، 
إجــبــاريــة جــواز  رفــض  أجــل  مــن  جميعا 
»العديد  أثناء السفر«، مضيفا أن  التلقيح 
عرفت  الديمقراطية  ــدول  ال برملانات  من 
مدى  حــول  وانقسامات  حــادة  نقاشات 
الجواز  حمل  إجبارية  وشرعية  دستورية 
وعنصريا  تمييزيا  يعتبر  ألنه  الصحي، 

ويحرم اإلنسان من حقه الطبيعي«.
فاروق، شاب ناشط في مواقع التواصل 
االجتماعي، يقول أن »جواز التلقيح خرق 
للحريات..  وتقييد  الــدولــيــة  للمواثيق 
من  مواطنة  أو  مواطن  أي  منع  يمكن  ال 
التجوال بعد الحادية عشر ليال، أو التنقل 
بني املدن أو مغادرة التراب الوطني بداعي 
مشيرا  التلقيح«،  جواز  على  التوفر  عدم 
إلى أن الحكومة تصر منذ انتشار جائحة 
اتــخــاذه،  تــم  قــرار  أول  ومنذ  ــا«  ــورون »ك
)تصر( على خرق أسمى قانون في البالد، 
والحريات  الحقوق  انتهاك  في  وتمعن 
انطالقا من القانون املنظم لحالة الطوارئ 
جواز  »تخربيقة  إلــى  وصــوال  الصحية، 

التلقيح«.

تناقض بين الطوارئ والجواز
قانون  مع  تزامنا  اللقاح  جــواز  يأتي 
 10 غاية  إلــى  تمديده  تم  الــذي  الــطــوارئ 
يوليوز القادم، حيث أن هذا القانون يلزم 
واملطاعم  واملــقــاهــي  املــشــاريــع  أصــحــاب 
ليال،  عشر  الحادية  الساعة  على  باإلغالق 
ال  اللقاح  لــجــواز  الحاملني  يجعل  مما 
أي  وجود  لعدم  ليال  الخروج  يستطيعون 
مرافق أو منشآت تستقبلهم، لكون ساعات 

العمل محددة من قبل السلطات.

على  يفرض  أيضا  الــطــوارئ  فقانون 
غيرهم،  أو  امللقحني  ســواء  املــواطــنــني، 
وارتــداء  الوقائية  ــاإلجــراءات  ب االلــتــزام 
تساؤالت  يطرح  وهذا  والتباعد،  الكمامة 
على  ــان  ــ ك إذا  ــاح  ــق ــل ال فــعــالــيــة  ــول  حــ
االلــتــزام  مواصلة  امللقحني  األشــخــاص 
معرضني  لكونهم  االحترازية،  بالشروط 
التقارير  وأن  خاصة  للفيروس،  بدورهم 
تعرض  عن  كشفت  األجنبية  والــدراســات 
اآلالف من األشخاص امللقحني لـ»كورونا«، 
وهذا  الفيروس،  من  متحورة  سالالت  أو 
املــلــقــحــني قد  يـــدل عــلــى أن األشــخــاص 
مدن  إلــى  ــعــدوى  وال الــفــيــروس  يحملون 
في ظل تضارب  الوباء،  وينشرون  أخرى، 
املناعة  على  حصولهم  عدم  حول  التقارير 

املطلوبة.

الجواز يعرقل السياحة الداخلية
العالم  مغاربة  مــن  العديد  يتساءل 
املقبلني على دخول املغرب، خالل الشهر 
الصيف  عطلة  قضاء  أجل  من  الحالي، 
مع العائلة، عن الجدوى من وضع جواز 
اللقاح في فترة العطلة الصيفية، ودخول 
املهجر  في  القاطنني  املغاربة  املهاجرين 
وزيارة  والسفر  التجول  يريدون  والذي 

العديد من املدن املغربية.
فاآلالف من مغاربة العالم يرغبون في 
الفترة  خالل  واالستجمام  املغرب  زيارة 
مستوى  تراجع  بعد  خاصة  الصيفية، 
حيث  الــوطــنــي،  الصعيد  على  الــوبــاء 
والعاملني  املهنيني  من  العديد  يتمنى 
ــارة  زي تشكل  أن  السياحة  قــطــاع  فــي 
االقتصاد  إلنعاش  فرصة  املهجر  مغاربة 
التي  للفنادق  الروح  وإعادة  السياحي، 
غياب  بسبب  وأزمة،  فترة جفاف  عاشت 

السياح وانعدام السياحة الداخلية.
الشباب  فئة  يحرم  ســوف  فــالــجــواز 
ــال، خــالل  ــ ــف ــ ــر املــغــربــيــة واألط ــ واألسـ

مختلف  إلى  السفر  من  املدرسية  العطلة 
املوسم  بعد  االستجمام  ألجل  الوجهات 
السنة، خاصة  العمل خالل  أو  الدراسي 
في  حرموا  املواطنني  من  الغالبية  وأن 
والــخــروج  السفر  مــن  املاضية  السنة 

بسبب القيود وشروط السفر.

فرنسا ال تعترف بلقاح 
»سينوفارم« 

أفادت تقارير أن األشخاص الذين تلقوا 
لقاح »سينوفارم« الصيني، و»سبوتنيك« 
أجل  من  لشروط  سيخضعون  الروسي، 

الدخول إلى التراب الفرنسي.
للشؤون  الفرنسي  الدولة  وزير  وأكد 
لن  فرنسا  أن  بــون،  كليمان  األوروبــيــة، 
حصولها  بعد  إال  اللقاحات  هــذه  تقبل 
األوروبية،  الوكالة  من  الترخيص  على 
بلقاح  امللقحني  األشخاص  أن  يؤكد  مما 
»سينوفارم« الصيني الذي تعتمده وزارة 

الصحة، غير معترف بهم، وبالتالي، فإن 
سيحملونه  الذي  الصحي  السفر  جواز 
ــون عــلــى هـــؤالء  ــك ــول، وســي ــب ــق غــيــر م
قبل   pcr الختبار  الخضوع  األشخاص 
الفرنسي،  التراب  بدخول  لهم  السماح 
السفر  في  الراغبني  املواطنني  يضع  مما 
إلى أوروبا وامللقحني بلقاح »سينوفارم«، 

أمام املجهول.
مــن جــهــة أخــــرى، تــتــجــه اإلمــــارات 
امللقحني  األشخاص  إلعطاء  والبحرين 
بلقاح »سينوفارم« الصيني، جرعة ثالثة 
األملاني،  األمريكي-  »فــايــزر«  لقاح  من 
ــدأت أبــوظــبــي فــي اســتــخــدام  ــ حــيــث ب
ثالثة  كجرعة  بيونتيك«  »فــايــزر  لقاح 
»سينوفارم«  بلقاح  املطعمني  لألشخاص 
أن  اكتشاف  تم  بعدما  مــاي،  شهر  منذ 
اللقاح الصيني لم يكّون أجساما مضادة 

كافية لدى بعض من تلقوا التطعيم.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

  ربورتاج
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نقمة خرق الدستور
 تالحق جواز السفر الصحي

أصدرت الحكومة المغربية وثيقة »جواز اللقاح« لفائدة األشخاص 
الذين تلقوا جرعتين من لقاح »كورونا«، حيث قالت أن »جواز التلقيح 

يعد وثيقة رسمية، آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، تسمح 
لحاملها، دون الحاجة إلى الحصول على وثيقة إضافية، بالتجوال في جميع أنحاء 

المغرب دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليال، وكذا السفر إلى الخارج«.
وأضافت الحكومة أن »جواز التلقيح« يحتوي على رمز االستجابة السريعة 

)code QR( يمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في 
شكل قابل للطباعة أو في صورة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي، 
ويمكن أيضا سحبه من السلطات التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح 

الخاص بالشخص المعني.
وقد جاء هذا القرار بتوصية من اللجنة العلمية، وذلك العتماد شهادة رقمية 

للسماح لألشخاص الذين استفادوا من الجرعتين بالسفر. 
قرار الحكومة هذا، خلق ضجة كبيرة لدى الرأي العام الوطني وانتقادات 

لها، لكون هذا الجواز يخلق تمييزا بين المواطنين المغاربة، ويحرمهم من 
حقوقهم المدنية في التنقل بحرية، والعمل، وقضاء األغراض اإلدارية في 

المحاكم أو المستشفيات أو اإلدارات العمومية. 
فقد طرح هذا اإلجراء تساؤالت لدى المواطنين حول مصير العديد من الفئات 

العمرية، والذين يعانون من أمراض مزمنة، والذين تم إعفاؤهم من أخذ 
اللقاح، أو المتخوفين من األثار الصحية له على المدى البعيد، خاصة وأن 
جميع التقارير تؤكد أن الملقح بدوره معرض للفيروس مثل بقية الناس.

الرباط. األسبوع 

يأتي جواز اللقاح تزامنا 
مع قانون الطوارئ الذي 
تم تمديده إلى غاية 10 
يوليوز القادم، حيث أن 

هذا القانون يلزم أصحاب 
والمقاهي  المشاريع 

والمطاعم باإلغالق على 
الساعة الحادية عشر ليال، 

مما يجعل الحاملين لجواز 
اللقاح ال يستطيعون الخروج 
ليال لعدم وجود أي مرافق أو 

منشآت تستقبلهم، لكون 
ساعات العمل محددة من 

قبل السلطات.
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كواليس جهوية
       

ما يجري  

ويدور

مخلفات ثقيلة للمجلس الجماعي بعد نهاية واليته في مراكش في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

فــي الــوقــت الـــــذي ادعـــــت فــيــه 
وزيرة الدفاع اإلسبانية، ضعف امليزانية 
التي يقوم  املناورات  ملشاركة جيشها يف 
ــا وبــعــض  ــكـ ــريـ بـــهـــا كـــل مـــن املـــغـــرب وأمـ
ــدول اإلفــريــقــيــة، فـــإن الـــواقـــع يكذب  الــ
اإلســبــانــيــة،  الـــدفـــاع  وزارة  تــصــريــحــات 
ــبـــب قـــيـــامـــهـــا بـــتـــنـــظـــيـــم مـــــنـــــاورات  ــسـ بـ
وتــدريــبــات عــســكــريــة بــجــزيــرة »الــنــكــور« 
ــعـــة عــلــى بــعــد حــوالــي  احملــتــلــة، والـــواقـ
املغربية،  السواحل  متر فقط من   300
ــي اخلـــطـــة الـــتـــي اعــتــبــرهــا الــعــديــد  وهــ
مــن املــراقــبــن »أعــمــاال اســتــفــزازيــة ضد 

املغرب«.
ــا بــــهــــذه األعــــمــــال  ــيــ ــانــ ــبــ وتـــــريـــــد إســ
ــن أجـــــل الـــرضـــوخ  ــرب مــ ــغــ اســــتــــفــــزاز املــ
لــســيــاســتــهــا الـــتـــي وصــفــتــهــا املــعــارضــة 
مع  الــعــداء  وأن  بـ»الفاشلة،  اإلسبانية 

املغرب غير مقبول«.

ــم حــشــد رؤســــــاء األقـــســـام  ــ رغ
الــدورة  إجنــاح  أجــل  مــن  واجلمعيات 
الترابية لتطوان،  للجماعة  االستثنائية 
وبعدما أحس باخلطر احملذق به، ألغى 
املعارضة  تشبثت  الــتــي  ــدورة  الـ هــذه 
ــت عامل  واألغــلــبــيــة بــهــا، كــمــا راســل
بتفعيل  تطالبه  املــوضــوع،  يف  تــطــوان 

الدورة التي ألغاها رئيس اجلماعة.

ــارم يـــســـود يف صــفــوف  ــ اســـتـــيـــاء عـ
ــاه  نـــاقـــلـــي الـــبـــضـــائـــع املـــغـــربـــيـــة يف اجتــ
إســبــانــيــا خــــال هــــذه األيـــــــام، وحــســب 
ــــرس  ــادر »األســـــــــبـــــــــوع«، فـــــــإن احلــ ــ ــصــ ــ مــ
األمن  عــزز  بــاحلــدود،  اإلسباني  املدني 
احلــــــــــدودي الــــــــذي صــــــار هــــــذه األيــــــام 
معمق  بشكل  التفتيش  بعملية  يــقــوم 
ــنـــات، هــذا  ومــســتــفــز لــســائــقــي الـــشـــاحـ
األمــــر لـــم يــكــن مـــن قــبــل حــتــى دخــلــت 
إسبانيا يف أزمة مع املغرب.. فهل يكون 

رد وزير اخلارجية املغربي باملثل؟

تحويل سبتة المحتلة إلى منطلق للدعاية االنتخابية اإلسبانية
زعيم  عقدها  صحفية  ــدوة  ن في 
الليبرالي،  املحافظ  الشعبي  الحزب 
املاضي،  األسبوع  كــاســادو،  بابلو 
سبتة  مدينة  وسط  العام  بالشارع 
ووزيرة  سبتة  عمدة  رفقة  املحتلة، 
لنفس  ــمــيــن  ــت ــن وامل الــســيــاحــة، 
تحويل  على ضــرورة  أكــد  الــحــزب، 
إلى وحدة  ومليلية،  املدينتن سبتة 
ومنطقة  اقتصادية،  استراتيجية 
وتصدير  بــالــتــجــارة  خــاصــة  حــرة 
األوروبــيــة،  الـــدول  نحو  البضائع 
إلى  املــركــزيــة  الحكومة  ــا  دع كما 
على  الــضــرائــب  تخفيض  ضـــرورة 
تجار املدينة من أجل االستمرار في 

إنعاش اقتصاد املدينتن.
الشعبي  ــحــزب  ال زعــيــم  ــدد  وشـ
ضــرورة  على  الليبرالي،  املحافظ 
تخفيض فواتير املاء والكهرباء على 

ضمان  أجــل  مــن  املدينتن،  سكان 
وكذلك  فيهما،  العيش  اســتــمــرار 
التجارة  على  الــضــرائــب  تخفيف 
أجل  من  عامة،  بصفة  واملــقــاوالت 
اقتصادية  قوة  إلى  املدينة  تحويل 
تعتمد  الــحــرة  للتجارة  ومنطقة 
الشغل  فــرص  وتوفر  نفسها  على 
التأشيرة  فــرض  وكذلك  لسكانها، 
للمدن  ــن  املــجــاوري الــســكــان  عــلــى 
املحتلة، بعدما كانوا معفين منها.

بناء  على  املتحدث،  ذات  ــد  وأك
والشرطة  للجيش  املرافق  من  مزيد 
ــهــم بـــاملـــعـــدات والـــدعـــم  ــت ــقــوي وت
ــل الــقــيــام  الــلــوجــســتــيــكــي مــن أجـ

بمهامهم.
وتحولت مدينة سبتة هذه األيام، 
إلى محج للعديد من زعماء األحزاب 
املعارضة من أجل استغالل األوضاع 

في  لصالحهم  املحتل  الثغر  بهذا 
هاجموا  بعدما  املقبلة،  االنتخابات 
بعدما  خصوصا  الحالية،  الحكومة 

املــغــرب  ــع  م تعاملها  ــي  ف فشلت 
وشريك  لصديق  فقدانها  وبالتالي 

استراتيجي.

املحدثة  املــحــاكــم  ببنايات  الــعــيــوب  مسلسل 
حيث  مــتــواصــال،  الزال  الــشــمــال،  بجهة  مــؤخــرا 
االبتدائية  املوظفون واملرتفقون ملقر املحكمة  عاش 
 ،2021 يونيو   2 األربعاء  يوم  بطنجة،  الجديدة 
حالة من الذعر والرعب، بعدما سمعوا نداء إلخالء 
املحكمة ومغادرتها بشكل عاجل دون ذكر األسباب، 
كبيرة  وتشققات  تصدعات  أن  بعد  فيما  ليتضح 
ظهرت  املــذكــورة،  باملحكمة  التنفيذي  بالقسم 

بهروب  عجل  مما  الجدران،  في  فجأة 
من  خــوفــا  باملحكمة  املــتــواجــديــن 

سقوطها فوق رؤوسهم.
املعنية  الجهات  تدخلت  وقد 
من  املحكمة  ــالء  إخـ أجـــل  مــن 
موظفن  من  بها  املتواجدين 

إلى  ومــحــامــن ومــرتــفــقــن، 
حن تقييم املخاطر.

مقر  ــإن  ــ ف ولــــإشــــارة، 

من  مؤخرا  تدشينه  تم  بطنجة،  االبتدائية  املحكمة 
طرف وزير العدل، وذلك بعد سنوات من العمل في 
املقر القديم الكائن بالحي اإلداري في وسط املدينة.
االبــتــدائــيــة  للمحكمة  ســبــق  كــمــا 
ــعــهــد، أن  ــطــوان، الــحــديــثــة ال ــت ل
ــســرب املـــيـــاه بــداخــل  ــدت ت شــه
إتــالف  إلــى  أدى  مــمــا  مكاتبها 
دفع  الذي  الشيء  امللفات،  بعض 
بنفس  املختصة  العامة  بالنيابة 
تحقيق  فتح  ــى  إل املحكمة، 
املياه  تسرب  مــوضــوع  فــي 
للمحكمة  الجديدة  بالبناية 
في  وتسببت  االبتدائية، 
ــرار، حيث  ــ األضـ بــعــض 
العدل  وزارة  خــرجــت 
خالل  من  صمتها  عن 
بالغ توضيحي، تؤكد 

للمحكمة  الجديدة  البناية  »تشييد  أن  خالله  من 
االبتدائية بتطوان تم وفق معايير السالمة املعمول 
»األمر  أن  مضيفة  الكبرى«،  املشاريع  كل  في  بها 
يتعلق بتسرب للماء من إحدى قنوات املاء الصالح 
للشرب في أحد مرافق البناية الجديدة«، مبرزة أنه 
»تأكد ملصالحها، بعد املعاينات التي تم القيام بها، 

أنها  يبدو  إتــالف  حالة  في  صنابير  ثالثة  وجــود 
يوجد  »ال  أنه  على  مشددة  عمدية«،  بكيفية  تمت 
أي خلل في قنوات املياه، سواء الخاصة بالصرف 

الصحي أو املاء الصالح للشرب«.
بطنجة،  الجديدة  االبتدائية  املحكمة  مقر  فهل 
صفوف  في  والــرعــب  الهلع  من  حالة  خلق  الــذي 
املرتفقن واملوظفن بسبب هذه التشققات، مطابق 
ملقتضيات دفتر التحمالت واملعايير التقنية املعمول 
بها، ويندرج ضمن معايير السالمة املعمول بها في 

كل املشاريع الكبرى يا وزير العدل ؟

ما هذا يا وزير العدل ؟
إخالء محكمة بعد شكوك حول وجود مخاطر

مراكش

عزيز الفاطمي 
   

ملن  بحاجة  املــراكــشــيــة  ــرة  ــذاك ال ليست 
يذكرها بالسنوات العجاف من تدبير الشأن 
املحلي، ومن بن الصور الراسخة باألذهان، 
»مراكش  مشروع  أشغال  من  مجموعة  تعثر 
الحاضرة املتجددة« وبرنامج »تثمن املدينة 
العتيقة«، وكالهما خصص لهما غالف مالي 

مهم جدا..
وحسب ذوي االختصاص، فأغلب ما أنجز 
قيمة  مع   ينسجم  ال  املشروعن  هذين  من 
الغالف املالي املخصص لكل شطر من أشطر 
أماكن  على  التركيز  يتم  حيث  البرنامجن، 
زيارة  واألخــرى  الفينة  بن  تعرف  محددة.. 
تفقدية من طرف جهة مسؤولة، لذلك يستمر 
املحطة  افتتاح  موعد  تأخير  عن  التساؤل 
املحطة  مصير  ــن  وع الــجــديــدة،  الطرقية 
إغفال  دون  دكالة،  بباب  الحالية  الطرقية 
الحديث عن معاناة أصحاب »براريك« حتى 
ال  والذين  املستعملة،  الكتب  سوق  نقول  ال 
زالوا ينتظرون نزول قرار يضع حدا ملسلسل 
يقال  ما  أقــل  ظــروف  في  االشتغال  معاناة 
كرامة  تراعي  وال  مناسبة  غير  كونها  عنها، 

التاجر والقارئ على السواء.

ركن  قطاع  على  نعرج  آخــر،  سياق  وفــي 
قطاع  بنوعيها،  والـــدراجـــات  الــســيــارات 
القوية  االنتقادات  من  موجة  مؤخرا  يعيش 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  مختلف  عبر 
الالقانوني  واالستغالل  بالفوضى  واملنددة 
على  مهمة  أرباحا  يدر  الذي  القطاع،  لهذا 
املنتفعن من  فلك  املحظوظن والدائرين في 
مراكن السيارات ومواقف الدراجات بنوعيها 
ويبقى  الضريبية،  املحاسبة  عــن  بعيدا 
موقف الجهات املعنية السلبي مشجعا على 
من  تبتدئ  التي  الظاهرة،  هــذه  استفحال 
لتنتهي بحارس  العمومية  السمسرة  مرحلة 
السيارات أو »مول السترة الصفراء«، وبن 

الــذي  بالصفقة  الفائز  يوجد  وذاك،  هــذا 
وثالث،  ثاني  مستغل  ــى  إل ببيعها  يقوم 
القانونية  الضوابط  خارج  ذواليك..  وهكذا 
في  إلى املضاربة  يــؤدي  مما  بها،  املعمول 
وبالتالي،  مرحلة،  كــل  عند  الصفقة  ثمن 
يصبح ثمنها يفوق بكثير السعر املنصوص 
األماكن  املتعلقة بكراء  املحاضر  في  عليه 
العمومية املخصصة لهذا الغرض من طرف 
املساحة  تجاوز  عن  أما  الجماعي،  املجلس 

املحددة لالستغالل، فحدث وال حرج..
ــال ال يــقــل أهــمــيــة عن  ــج لــنــمــر إلـــى م
لم  الذي  بالنظافة،  بقطاع  سابقيه، واملتعلق 
فرغم  الترقيعية،  السياسة  مع  قطيعة  يضع 

عقود  فسخ  على  الجماعي  املجلس  ــدام  إق
النظافة، ومنهم  شركات  ببعض  ارتباطه 
جديد  اســم  تحت  جــديــدة  بصفقة  ــاز  ف مــن 
وعقد بغالف مالي دسم ودفتر تحمالت على 
أشهر،   5 من  أزيد  مرور  ورغم  املقاس)...(، 
فاملالحظة األساسية هي أن يقع شبه إجماع 
مضافة  قيمة  ال  أنــه  على  املراكشين  بــن 
ماضية  خدماتها  إن  بــل  الــشــركــات،  لهذه 
ــشــوارع واالزقـــة  فــي الــتــراجــع، ألن جــل ال
ــت إلــى مــطــارح لــأزبــال،  ــحــول ــدروب ت وال
حــددت  التي  الكنس  مــدة  تقليص  نتيجة 
كاملة كما  األسبوع  أيام  بدل  أيام  ثالثة  في 
االستمرار  مع  السابق،  في  به  معموال  كان 
القديمة  اآللــيــات  واستعمال  في استغالل 
في  الـــرديء،  النوع  من  األزبـــال  وحــاويــات 
بعض  تصريحات  فيه  نسمع  الــذي  الوقت 
عن ضمان  الجماعين يتحدثون  املسؤولن 
ــات وتــتــبــع األشـــغـــال عبر  ــخــدم ــودة ال جــ
تقنية »جي بي إس«، ورفع مبلغ االستثمار.. 
الشأن  متتبعي  بعض  الكالم وصفه  هــذا 
بذكاء  بأنه »استهتار واستخفاف  املحلي 
املواطنن، وكالم فضفاض يكذبه واقع قطاع 
ملن  الحاجة  أمــس  فــي  هــو  ــذي  ال النظافة، 
املجلس  سيترك  الشديد،  ولأسف  ينظفه«.. 
الجماعي الحالي، الذي يقوده حزب العدالة 
إرثا تقيال من املشاكل واملعادالت  والتنمية، 

املعلقة تحت شعار »فكها يا من وحلتيها«.

بنعبد القادر
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كواليس جهوية

ــداء الــتــحــضــيــر لــانــتــخــابــات  أصــ
ــلـــت الــــــرأي  ــعـ اجلـــمـــاعـــيـــة الــــقــــادمــــة جـ
ــت مـــلـــول،  ــ الــــعــــام يف عـــمـــالـــة إنــــزكــــان أيـ
يتساءل: هل العامل احلالي وضع خطة 
معينة لفك كل العاقات املنسوجة بني 
ــال الــســلــطــة وبــعــض الــوجــوه  بــعــض رجــ
الــنــافــذة، وخــاصــة بــإنــزكــان وأيــت ملول، 
دون استثناء كبار التجار الذين يلعبون 
دورا هــامــا يف هـــذا اإلقــلــيــم مـــن خــال 
الــضــغــط واســتــمــالــة الــســاكــنــة مبــقــابــل 

مادي طبعا؟     
 

ــر والـــغـــش  ــ ــزجـ ــ تــغــط مـــصـــلـــحـــة الـ
ــة ومـــــراقـــــبـــــة  ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ واملـــــصـــــلـــــحـــــة الـ
املـــأكـــوالت بـــإنـــزكـــان، يف ســـبـــات عــمــيــق، 
لذلك،  املستهلك،  صحة  يهدد  مــا  وهــو 
ــؤكــــد لـــلـــمـــســـؤولـــني بـــاملـــركـــز الــصــحــي  نــ
صحة  أن  احملــلــيــة،  وللسلطات  الــبــلــدي 

املواطن أمانة يف أعناقهم.

ــذه األيـــــــام لــعــبــة الــقــط  ــ ــادت هـ عــ
والفأر إلى شوارع إنزكان، حيث يختفي 
ــراء« عــنــد  ــفــ ــرات الــــصــ ــتــ ــســ ــاب »الــ ــحــ أصــ
ظهور عون السلطة الذي أرغمهم على 
الــتــعــريــف  بــطــاقــة  بــنــســخــة مـــن  اإلدالء 
يعود  املــســاء،  حــلــول  ومبــجــرد  الوطنية، 
هــذا الــعــون ألخــذ نصيبه مــن املــدخــول 
الــيــومــي مــن حـــراس مــواقــف الــســيــارات، 
والــذيــن اعــتــادوا على هــذه احلالة التي 
األمــور  تــعــود  أن  قبل  يومية  يعتبرونها 
حلــالــتــهــا الــطــبــيــعــيــة، حـــيـــث يــتــعــايــش 

القط والفأر.

ــة، أن  ــعـ ــلـ ــادر مـــطـ ــ ــصـ ــ ــن مـ ــ عــلــم مـ
الـــذي يسيره  الــبــلــدي إلنــزكــان  املجلس 
ــة والــتــنــمــيــة، متـــاطـــل يف  ــعـــدالـ حــــزب الـ
مالية  مستحقات  صــرف  على  التوقيع 
لـــفـــائـــدة بــعــض املــــقــــاوالت، الـــتـــي أنــهــت 
تكلفتها  وتقدر  األشغال،  من  مجموعة 
بالتماطل  فــوجــئــت  أنــهــا  إال  بــاملــايــني، 
وقالت  املجلس،  طــرف  من  املفهوم  غير 
هــاتــه  مــــن  ــبـــعـــض  الـ أن  املـــــصـــــادر،  ذات 
املــقــاوالت تعيش وضــعــا مــالــيــا مــتــأزمــا، 
بـــســـبـــب مـــطـــالـــبـــة املـــــزوديـــــن واملـــمـــونـــني 
على  تعيش  جعلها  مما  مبستحقاتهم، 

حافة اإلفاس.

أدانــــــــت احملــــكــــمــــة االبــــتــــدائــــيــــة 
مبدينة  شرطة  مقدم  مــؤخــرا،  بإنزكان، 
بــيــوكــرى، بــثــمــانــيــة أشــهــر حــبــســا نــافــدا 
بعد  درهــم،   5000 وغرامة مالية قدرها 
اتهامه باالحتيال، مع الصائر واإلجبار 
يف األدنى، مع براءته من تهمة النصب. 
وذلــــك بــعــدمــا تــوصــلــت مــصــالــح األمـــن 
مواطنني،  ثاثة  مــن  بشكاية  ببيوكرى 
بتعريضهم  املــعــنــي  الــشــرطــي  يــتــهــمــون 
لــلــنــصــب واالحـــتـــيـــال، بــعــدمــا أوهــمــهــم 
قريبة  مواعيد  توفير  باستطاعته  بأنه 
إلجنـــــاز الــبــطــاقــة الــوطــنــيــة لــلــتــعــريــف 

اإللكترونية مقابل مبالغ مالية.

المتاجرة يف عرق الكادحني تتخذ 
أشـــكـــاال مـــتـــعـــددة يف أيــــت مـــلـــول، ذلــك 
ــاب الــعــمــل يــجــبــرون  أن الــعــديــد مــن أربــ
عمل  عقود  إمضاء  على  مستخدميهم 
أن  رغــم  واحــدا،  ال تتجاوز مدتها شهرا 
عديدة،  لشهور  يشتغل  يظل  املستخدم 
وهــــــذه وســـيـــلـــة لــلــتــنــصــل مــــن احلـــقـــوق 
العمال طبقا  بها  أن يتمتع  التي يجب 

ملقتضيات قانون الشغل.

العدد: 1564 من 10 إلى 16 يونيو 2021

داء
أص

ســـوسية

مريرت

أين هي مدرسة »أيت عمي علي - بولوحوش« ؟

أعوان سلطة يتورطون في تجاوزات بالجملة   سطات 

شجيع محمد
   

يــتــذكــر  ــام  ــعـ الـ الـــــرأي  زال  ال 
ــدرســة حــي أيــت  ــشــروع بــنــاء م م
بمدينة  بــولــوحــوش   - علي  عمي 
مريرت عمالة إقليم خنيفرة، والذي 
خــصــصــت لـــه مــســاحــة شــاســعــة 
علي،  عمي  أيت  حي  مستوى  على 
لغرض  ميزانية  له  خصصت  كما 
بداية  كانت  حيث  مدرسة،  تشييد 
حفر  ــم  وت  ،2005 سنة  األشــغــال 
األساس وبناء السور، واستبشرت 
املؤسسة  هذه  ببناء  خيرا  الساكنة 
التعليمية، نظرا لقربها من األحياء 
قطع  عناء  لتخفيف  وكــذا  املعنية، 
مو  أيت  مدارس  إلى  مسافة طويلة 
ومدرسة النصر، في مختلف فصول 
السنة، وكذا تجنب أخطار الطريق. 
التربية  وزارة  مصالح  وكانت 

ــدوب  ــن الــوطــنــيــة فـــي شــخــص امل
ــة،  ــوصــي ــوزارة ال ــ ــل ــ ــي ل ــم ــي ــل اإلق
ــجــمــاعــة الــتــرابــيــة  ــح ال ــصــال وم
صرحت  قــد  املتدخلني،  ومختلف 
املدرسة  بناء  إتــمــام  أشــغــال  بــأن 
وسيبدأ   ،2006 سنة  أواخر  سيتم 
أول موسم دراسي سنة 2007، لكن 

منحى  األمــور  ستأخذ  ما  سرعان 
بدون  األشغال  توقفت  حيث  آخر، 
على  التكتم  وتــم  السبب،  معرفة 
األمر، وال شيء تحقق، والزال آباء 
األميال  يقطعون  التالميذ  وأمهات 
في  دراستهم  أبناؤهم  يتابع  لكي 
مو(  )أيــت  الوافي  محمد  مدرسة 

املدينة(،  )مركز  النصر  ومدرسة 
وبعد  الطريق  أخطار  إلى  إضافة 
الجوية  ــوال  األحـ وســوء  املسافة 
تتواجد  حيث  الشتاء،  فصل  خالل 
أطفال  ثــالثــة  فيها  يــوجــد  عائلة 
من  زاد  مما  دراســتــهــم،  يتابعون 
معاناة األسر، علما أن جل األحياء 
حي  عــدا  مــا  مـــدارس  على  تتوفر 
بولوحوش،  وحي  علي  عمي  أيت 
نائية  قرى  في  يتواجدان  وكأنهما 

ومعزولة.
ليبقى السؤال املطروح: ملاذا هذا 
مدرسة  بناء  تجاه  املطبق  الصمت 
من  بولوحوش   - علي  عمي  أيــت 
ووزارة  الترابية  الجماعة  طــرف 
عن  واملسؤولني  الوطنية  التربية 
ولجنة  املحلي  العام  الشأن  تسيير 
املدرسة  تحولت  أن  بعد  التتبع، 
للنفايات  مجمع  املــزعــومــة إلــى 
ــا رأي وزيــر  ــال؟ وم ــرم وأكـــوام ال
الداخلية  ووزيــر  الوطنية  التربية 

في املوضوع ؟

المحكمة اإلدارية تقرر 
عزل رئيس جماعة 

الحوافات

األسبوع
 

  

حكما  بالرباط،  اإلداريــة  املحكمة  أصــدرت 
حيث  الحوافات،  جماعة  رئيس  بعزل  يقضي 
بتطبيق  قــاســم  ســيــدي  إقليم  عــامــل  طالبت 
القانون في حق عبد النبي العيدودي وتجريده 

من عضوية املجلس الجماعي.
عمالة  إلــى  املحكمة  من  مراسلة  ووجهت 
من  الصادر  القرار  تنفيذ  ألجل  قاسم،  سيدي 
تجريد  حكم  يؤيد  الــذي  االستئناف،  محكمة 
رئيس الجماعة الترابية الحوافات من عضوية 
أدانت محكمة جرائم  أن  املجلس، بعدما سبق 
األموال بالرباط العيدودي، بسبب التالعب في 
أموال خصصت لدعم إحدى الجمعيات املدنية، 

واختالس وتبديد أموال عمومية والتزوير.
رئــيــس جماعة  مــحــاكــمــة  ــوار  ــ أط ــت  ــان وك
ــوزارة  ب املوظف  الــحــوافــات، 
ــاف، قــد كــشــفــت عن  ــ ــ األوق
منها  الخروقات،  من  العديد 
صرف مبالغ مالية ملهرجان 
الطالبة«،  »دار  ميزانية  من 
وتوزيع منح على 16 فريقا 
رياضيا، ومنح  للجمعيات، 
الشهود  تصريحات  أن  إال 
الرئيس  محاضر  تفند 
ــة تـــوزيـــع  ــألـ ــسـ ومـ

املبالغ املالية.

سيدي قاسم

برشيد

نور الدين هراوي
 

  

تجارية  محالت  وأصحاب  مواطنون  أصبح 
و»فــراشــة«  متجولون  وبــاعــة  وخدماتية 

يفاجئون بأسلوب من البلطجة يمارسها 
لم  إذ  »املقدمني«،  من  النافذين  بعض 
األساسية  ــم  ــ وأدوارهـ مهامهم  تعد 

تــقــتــصــر عــلــى جــمــع املــعــلــومــات 
األجهزة  ومساعدة  واإلخبار 

ــجــاوزات  ــت ــد ال عــلــى رصـ
ــط الـــتـــحـــركـــات  ــ ــب وضــ
ــط  الـــســـكـــانـــيـــة، وضــب
الــحــركــات اإلســالمــويــة 
بــاألحــيــاء واملــســاجــد.. 
بل فاقت أدوارهم سلوك 
ــة في  ــي ــن األجـــهـــزة األم

حيث  بالعباد،  التنكيل  من  الرصاص  سنوات 
يوميا  يشكو  عموما،  واملواطن  التاجر  أصبح 
غض  مقابل  بعضهم)...(  ونــزوات  غزوات  من 
الــطــرف عنهم مــن أجــل خــرق قــانــون اإلغــالق 
في  االستمرار  أجل  من  قانونا،  املحدد  الليلي 
بطرق  الليل  من  معينة  أوقــات  إلــى  تجارتهم 
تحايلية، عالوة على التنكيل بسلع بعض 
السجن  في  أحيانا  والزج  »الفراشة« 
وفي ردهات املحاكم بكل من سولت له 
أمام غطرسة  الدفاع عن نفسه  نفسه 

وجبروت بعض أعوان السلطة..
وأمام هذا العبث الالفت لالنتباه، 
باستمرار  املتكررة  والشكايات 
للجهات املعنية، والتي لألسف 
العام:  الرأي  يتساءل  تهملها، 
إلــــى مــتــى ســيــبــقــى هــذا 
واستغالل  يتكرر  التسلط 
تقوى  ــذي  ال منصبهم 

في زمن الجائحة؟

و  تعليقصــورة

الصورة لمنزل على حافة االنهيار 
في كل لحظة، يتواجد بزنقة 

أسفي بإنزكان، مما يشكل خطرا 
على المارة والسكان بالخصوص.. 

فهل تبادر الجهات المعنية التخاذ 
التدابير الالزمة قبل فوات األوان؟

لفتيت

العيدودي

استقاالت من االتحاد االشتراكي 

األسبوع
 

  

لحزب  املحلية  القيادات  من  مجموعة  قــررت 
استقاالت  تقديم  ببرشيد،  االشتراكي  االتــحــاد 
املقبلة،  االنتخابية  االستحقاقات  قبل  جماعية 
إلى وجود شلل تنظيمي وتراجعات  مرجعني ذلك 

يعيشها الحزب على الصعيد اإلقليمي.
املسؤولية  الــغــاضــبــون  ــون  ــحــادي االت وحــمــل 
التسيير  سياسة  بسبب  محليا،  الحزب  ملسؤولي 

والتدبير، وغياب التواصل والحوار، الشيء الذي 
دفعهم ملغادرة الحزب وطرق أبواب أحزاب أخرى 

بحثا عن التزكيات وآفاق جديدة.
اتحادية  أسماء  أن  محلية،  مصادر  وكشفت 
قدموا  حريز،  وأوالد  الشاوية  منطقة  في  بــارزة 
استقاالتهم بدورهم إلى املكاتب املحلية، من بينهم 
برشيد وسطات،  بإقليمي  ترابية  رؤساء جماعات 

ولديهم مناصب محلية ووطنية داخل الحزب.
بجماعات  مستشارون  املستقيلني،  أبــرز  ومن 
سعيد،  أوالد  الجنوبية،  املــزامــزة  مخلوق،  بني 
أوالد اشبانة، وأعضاء في الفروع املحلية للحزب، 
الفرقاء  بــني  محلية  صــراعــات  وجــود  يبرز  مما 

االشتراكيني مع قرب موعد االنتخابات املقبلة.
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كواليس جهوية
احتقان بعد تفويت 

أراضي ساللية 
لزراعة »الفوكا« 

األسبوع
 

  

ضواحي  الساللية  الجماعات  تعيش 
احتقانا  الغرب،  وجهة  بوسلهام  مــوالي 
كبيرا، بسبب قيام مديرية الشؤون القروية 
وكراء  بتوزيع  الداخلية،  لــوزارة  التابعة 
االستثمار  ألجــل  خصبة  ساللية  أراضــي 
الحقوق  ذوي  يــطــالــب  حــيــث  الــفــالحــي، 
بإلغاء كل التفويتات التي تمت في ظروف 

غامضة.
من  استيائهم  عن  املنطقة  شباب  وعبر 
الشؤون  مديرية  تنهجه  ــذي  ال اإلقــصــاء 
فيما  وخــاصــة  مطالبهم،  تجاه  القروية 
التعاونيات  ومــشــاريــع  ببرامج  يتعلق 
هذه  أن  بدعوى  أراضيهم،  في  لالستثمار 
اإلمكانيات  على  تتوفر  ال  التعاونيات 
الفالحي  املشروع  إلنجاز  والتقنية  املالية 
قبول  يتم  بينما  الساللية،  األرض  فــوق 
الخاصة  الشركات  تقدمها  التي  الطلبات 

التي تنال عقود الكراء.
الساللية  الــجــمــاعــات  ســكــان  ويحمل 
املــســؤولــيــة الــكــامــلــة ملــديــريــة الــشــؤون 
اإلقصاء  بمنهجية  تتعامل  التي  القروية، 
املتواضعة  املشاريع  تجاه  والــالمــبــاالة 
إعطاء  وتفضل  الساللية،  الجماعة  ألبناء 
النفوذ  وذوي  املـــال  ألصــحــاب  ــة  ــوي األول
املئات  وتفويت  أراضيهم،  فوق  لالستثمار 
مناطق موالي بوسلهام  في  الهكتارات  من 
الغرب  جهة  وفــي  لحمر،  محمد  وسيدي 
التي  »الفوكا«  فاكهة  زراعة  بهدف  عموما، 

تحقق مداخيل مالية مهمة.
الساللية،  الجماعة  ساكنة  وتطالب 
ــوضــع حـــد ملــســألــة الــتــفــويــتــات الــتــي  ب
الجماعة  شباب  ومنح  باملنطقة،  تحصل 
في  لالستثمار  الــفــرصــة  والــتــعــاونــيــات 
الفالحية  املشاريع  وتشجيع  أراضيهم، 
الصعيد  على  شغل  ــرص  ف خلق  بــهــدف 
تعيش  التي  البطالة  ومكافحة  املحلي، 

عليها غالبية الجماعات الساللية.

العدد: 1564 من 10 إلى 16 يونيو 2021

القنيطرة

زاكورة

ضيعات »الدالح« تستنزف المياه في غياب وكالة الحوض المائي

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

السلطات المغربية تمنح مساعدات 
مادية لمزارعي »العرجة« 

منح  املغربية  السلطات  قـــررت 
مزارعي منطقة العرجة بإقليم فكيك، 
مساعدات مادية لجبر الضرر الناتج 
أراضيهم  على  الجزائر  استيالء  عن 
ــارس  م شــهــر  منتصف  الــفــالحــيــة 

املاضي.
تشاورية  جهوية  لقاءات  وعقب 
مع والي جهة الشرق وعامل وباشا 
إقليم فكيك، واملدير الجهوي لوزارة 
والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة 
توصل  والغابات،  واملياه  القروية 
بتقديم  يقضي  اتفاق  إلى  الطرفان 
الفالحني  لهؤالء  مالية  مساعدات 
حسب  قيمتها  تختلف  املتضررين، 

نوعية وعدد أشجار النخيل.

ــا كــشــف عــنــه فــالحــون  ووفـــق م
تصريح  في  »العرجة«  منطقة  من 
ــإن االتــفــاق الـــذي جرى  إعــالمــي، ف
بينهم وبني السلطات املغربية، حدد 
باألراضي  املزارعني  تعويض  قيمة 
من  نخلة  كــل  فــقــدان  عــن  السقوية 
درهم،   8000 مبلغ  في  »أزيزا«  نوع 
لنخيل  بالنسبة  درهم   5000 ومبلغ 
تحديد  تم  كما  غــراس«،  »بوفقوص 

نخلة  كــل  عــن  درهــم   4000 مبالغ 
درهم  و2500  »بوفقوص«،  نوع  من 
»العصيان«، وتعويض  عن كل نخلة 
أنــواع  عن  باقي  عن   2500 بمبلغ 
األشجار املزروعة بواحة »العرجة«.

ــي الــبــوريــة، فقد  أمــا عــن األراضـ

تقرر منح الفالحني املتضررين أرضا 
هكتار   200 مساحتها  تبلغ  زراعية 
لغرسها بالنخيل، كما كشف املصدر 
ومساعدات  بمنح  يتعلق  االتفاق  أن 

وليس تعويضا.
»العرجة«  منطقة  فالحو  ورحــب 
بمخرجات اللقاءات التشاورية التي 
الشرق  جهة  بوالي  ممثليهم  جمعت 
الــفــالحــة  وزارة  عــن  ــني  ــســؤول وم
زالوا  ال  أنهم  إال  البحري،  والصيد 

على  تنفيذها  ــراءات  إجـ ينتظرون 
أرض الواقع قريبا.

الجزائر  ــدام  إقـ أن  ــى  إل ويــشــار 
بالعرجة  زراعية  أراضــي  ضم  على 
واعتبارها »جزائرية«، كان موضوع 
ألحقية  اعتبارا  بفكيك،  احتجاجات 
ــي  األراض هــذه  فــي  العرجة  أهــالــي 
طالبوا  حيث  جد،  عن  أبا  املتوارثة 
العاجل  بالتدخل  املغربية  السلطات 

إلنصافهم والعمل على تعويضهم.

أرباب المقاهي بوجدة يستعرضون  مشاكل اإلغالق الليلي
عقدت الجمعية املهنية ألرباب املقاهي بوجدة، 
والصناعة  التجارة  غرفة  بمقر  تواصليا  لقاء 
والخدمات جهة الشرق، مع أرباب املقاهي بذات 

املدينة.
التي  واملعيقات  املشاكل  حول  اللقاء  وتمحور 
أصبحت تعترض القطاع وأرباب املقاهي في ظل 
التطورات األخيرة التي عرفها املغرب، مع ظهور 

وتفشي فيروس »كورونا«.
وفي هذا السياق، أكد خرشوش لخضر، رئيس 
أن  بــوجــدة،  املقاهي  ألربـــاب  املهنية  الجمعية 

التي  القرارات  نتيجة  كبير  بشكل  تضرر  القطاع 
اتخذتها الجهات الحكومية الرامية باألساس إلى 

اإلغالق.
تقم  لم  الحكومة  أن  ــه،  ذات املتحدث  وأضــاف 
كبيرا  عددا  يشغل  الذي  القطاع  تجاه  يجب  بما 
من املستخدمني، ولم تقدم أي التفاتة بالرغم من 

الرسائل والطلبات املقدمة في هذا الشأن.
أرباب  من  العديد  أكد  فقد  أخــرى،  جهة  ومن 
الذي  األخير  اإلغالق  الحكومة خالل  أن  املقاهي، 
رمضان  شهر  مع  تزامن  والذي  عليهم  فرضه  تم 

أداء  تــجــاه  بــه  صــرحــت  بما  تلتزم  لــم  األبـــرك، 
الذي  األمــر  للمستخدمني،  الشهرية  الواجبات 

أدخل العديد منا في اإلفالس.
للجمعية،  العام  الكاتب  أشــار  الختام،  وفــي 
تدعم  بأن  كبير  بشكل  ملزمة  اليوم  الحكومة  أن 
كيف  متسائال:  وأضاف  املقاهي،  أرباب  وتساند 
ظــروف  فــي  املقهى  صــاحــب  يشتغل  أن  يعقل 
وطاقة استيعابية 50 في املائة التزاما بالتدابير 
صاحب  يبقى  حني  في  االحترازية،  واإلجــراءات 

املقهى ملزما بأداء الضريبة 100 في املائة ؟

وليمة غذاء 
تقود منتخبين 
برلمانيين إلى 

االعتقال بجرسيف 
بمدينة  املــحــلــيــة  الــســلــطــة  أقـــدمـــت 
تشتم  غــذاء  وليمة  فض  على  جرسيف، 
سابقة  انتخابية  حملة  رائــحــة  منها 
البرملانيني،  النواب  أحد  بمنزل  ألوانها 
املتخذة  االحترازية  للتدابير  مراعاة  دون 

للتصدي لفيروس »كورونا«.
تدخلت  فقد  املتداولة،  املعطيات  ووفق 
االبتدائية  باملحكمة  الــعــامــة  النيابة 
متابعة  وقررت  املوضوع،  في  بجرسيف 
على  التوفر  دون  املــذكــور  املــنــزل  مالك 
ترخيص من السلطات املختصة، في حالة 
وأمرت  الحفل،  مسير  شأن  شأنه  سراح، 

باالستماع إليهما في محضر رسمي.
وتعود تفاصيل الحادث، حسب مصادر 
موثوقة من عني املكان، إلى أن الحفل كان 
جرسيف،  دائرة  عن  برملانيا  نائبا  يضم 
ورئيس لجنة املالية بمجلس جهة الشرق 
وبعض  واملعاصرة،  األصالة  حــزب  عن 
الجماعات  من  لعدد  املنتمني  املنتخبني 
أوالد  هوارة  بجماعة  وخاصة  الترابية، 
رحو، التي تعيش هذه األيام على صفيح 
السابق  الرئيس  عــزل  بسبب  ســاخــن، 
من  عــدد  إلــى  باإلضافة  آخــر،  وتنصيب 
من  تعتبر  وأخــرى  العامة  الشخصيات 

أعيان املدينة واإلقليم.
بمدينة  املحلي  العام  الــرأي  وينتظر 
عن  الكشف  الشرقية،  والجهة  جرسيف، 
على  أصبح  الذي  الحادث  هذا  مالبسات 

لسان جل ساكنة اإلقليم والجهة.

األسبوع
 

  

ووجهت  الخطر  ناقوس  مدنية  فعاليات  دقت 
زاكورة،  إقليم  في  الوصية  الجهات  إلى  نــداءات 
التي  للشرب،  الصالحة  املياه  ألزمة  حل  إليجاد 
البطيخ  زراعــة  تنامي  بسبب  املنطقة،  تعيشها 
ألجل  ساللية  أراضي  وتفويت  )الــدالح(،  األحمر 
النوع  هذا  في  الفالحي  االستثمار  وتسهيل  ذلك، 

الزراعي الذي يهدد البشر والحجر.
وزارة  بزاكورة،  البيئة  أصدقاء  جمعية  ودعت 
الفالحة، إلى وقف تراخيص زراعة البطيخ األحمر، 
بسبب استنزافه للفرشة املائية الباطنية، والبحث 
عن وسائل بديلة ومقاربة فالحية مستدامة تحافظ 

على الثروة املائية ومندمجة مع الواحات. 
وخانقة  كبيرة  مياه  أزمة  زاكورة  إقليم  ويعيش 
أن  ســبــق  الــوطــنــي،  الصعيد  عــلــى  لــهــا  مثيل  ال 
لكن  متفاوتة،  فترات  في  لالحتجاج  السكان  دفعت 
السلطات نهجت مقاربة أمنية واعتقلت منهم بعض 
األشخاص، إال أن الخطر يهدد املنطقة عموما بسبب 

النقص املهول في الفرشة املائية الباطنية وتراجع 
والنشاطات  الزراعة  يقتل  قد  مما  املائي،  املخزون 

الفالحية األخرى خالل السنوات املقبلة.
زراعة  استمرار  فإن  فاعلني جمعويني،  وحسب 
كبير،  بشكل  املياه  واستنزاف  األحمر  البطيخ 

سيؤدي إلى تدهور املوارد املائية خالل السنوات 
املوارد  بمراقبة  مكلفة  مؤسسة  غياب  في  املقبلة، 
الحوض  وكالة  مواكبة  وعدم  اإلقليم،  في  املائية 
املائي ملا يحصل للمياه الباطنية في املناطق التي 

تعرف أنشطة فالحية واسعة.

سيدي بوزيد تنامي ظاهرة بناء األكشاك أمام أعين المجلس
األسبوع

 

  

منطقة  في  جديدة  أكشاك  بناء  ظاهرة  تــزايــدت 
الجديدة،  إلقليم  التابعة  السياحية  بوزيد  سيدي 
الغابة  وقــرب  البحر  على  املطلة  الجهة  في  خاصة 
الناس  جعل  مما  املدينة،  وسط  الرئيسي  والشارع 
املجلس  سماح  حــول  عريضة  تــســاؤالت  يطرحون 

خالل  األكشاك  من  املجموعة  هذه  بإحداث  الجماعي 
هذه الظرفية مع اقتراب موعد االنتخابات.

العمرانية  بالجمالية  األكشاك  هــذه  أضــرت  وقــد 
على  للشوارع  الحضرية  بالصورة  ومست  للمدينة 
صعيد سيدي بوزيد، كما أقدم بعض أصحاب الفيالت 
تجارية،  محالت  إلى  السيارات  مرائب  تحويل  على 
مما زاد من تغيير املظهر العمراني، في غياب سلطة 
لهذه  التراخيص  منح  كيفية  حول  وغموض  املراقبة 

الدكاكني واألكشاك املنتشرة بشكل كبير.
ملسطرة  يخضع  األكــشــاك  ــداث  إح أن  ومعلوم 

قانونية تشرف عليها لجنة من املجلس الجماعي، 
الحصول  في  الراغبني  طلبات  في  بالبت  تقوم 
الجهة  حول  تساؤالت  يطرح  مما  تراخيص،  على 
عبد  موالي  بجماعة  التراخيص  هذه  تمنح  التي 
بعض  استفادة  ظل  في  قانونية،  هي  وهــل  هلل، 
االستحقاقات  موعد  قبل  املحظوظني  األشخاص 

املقبلة. االنتخابية 
فهل تحولت األكشاك والتراخيص ألوراق انتخابية 
يتم توظيفها ألهداف ومصالح شخصية، على حساب 

صورة عمران املدينة وامللك العام ؟



أكادير

المجلس األعلى 
للحسابات يدين رئيس 

جماعة أكادير ونوابه

 األسبوع

األعـــلـــى  املـــجـــلـــس  ــاة  ــضـ قـ أدان 
كال  مــاســة،  ســوس  بجهة  للحسابات 
ألكادير  الحضرية  الجماعة  رئيس  من 
صالح املالوكي، ونواب له في املجلس، 
وطالبهم بإعادة املاليني من املال العام 

إلى الخزينة العامة.
نوابه  من  وأربعة  املالوكي  وخضع 
للتحقيق من قبل قضاة املجلس األعلى 
لعدة ساعات من التحقيق، حيث طالب 
 200 بإعادة  الجماعة  رئيس  املجلس 
ألف درهم، وأحد نوابه بـ 20 ألف درهم 

ونائب آخر بـ 3 آالف درهم.
قطاع  بتدبير  تتعلق  تقارير  وكشفت 
واملحاسبة،  املالية  والعمليات  التعمير 
عن وجود عدة خروقات واختالالت في 
وتجاوزات  الجماعة،  وتدبير  تسيير 
العمليات  شابت  قانونية  ومخالفات 
املالية واملحاسبة، من املبالغة في أموال 
تعويضات التنقل وعدم توضيح أسباب 
استخالص  فــي  والتقاعس  صرفها، 
املنافسة  بمبدأ  واإلخالل  عامة،  أموال 
في الصفقات العمومية، والتقاعس في 
الدفاع عن حقوق الجماعة أمام املحاكم.
ــإدارة  ل العامة  املفتشية  ورصــدت 
74 خــرقــا داخــل  ــي  الــتــرابــيــة، حــوال
رئيس  فيها  يتابع  الحضري،  املجلس 
املالوكي،  صالح  والبرملاني  الجماعة 
واملمتلكات  بالتعمير  املكلف  ونائبه 
الشؤون  رئيس  ونائب  بلفقيه،  محمد 
ومنتخبني  بــوكــبــيــر،  محمد  املــالــيــة 
الحكم  استئناف  قــرروا  حيث  آخرين، 

الصادر في حقهم.
للمجلس  التحقيق  لقاضي  وسبق 
إلى  استمع  أن  للحسابات،  األعــلــى 
ينتمون  أشــخــاص  وخمسة  املالوكي 
وثالثة  والتنمية،  العدالة  حــزب  إلــى 
ــن، حــيــث  ــ ــري ــ مــوظــفــني آخ
الجماعة  ــيــس  رئ رفـــض 
لـ»البيجيدي«،  املنتمي 
رفقة  إليه  املوجهة  التهم 
بنتائج  واملتعلقة  نوابه، 
الــتــقــاريــر الــتــي رصــدت 
التعمير  قطاع  في  خروقات 
خالل سنتي 2016 
وتقرير  و2017، 
ــات  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
ــذي  املــالــيــة ال
رصـــــــــــــــــد 
ــالالت  ــ ــت ــ اخ
وتجاوزات.
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كواليس جهوية

ضاية الرومي تتعرض لجريمة بيئية وسط صمت المسؤولين
الخميسات

اعتقال موظفين بالجماعة وتطورات قد مكناس
تطيح بأسماء مقربة من بوانو

و  تعليقصــورة

معالم أثرية في مزبلة التاريخ

يف مشهد يربك جميع املواطنني 
ــنـــة مـــارتـــيـــل  ــلـــى مـــديـ ــديــــن عـ ــوافــ ــتــ واملــ
الــتــابــعــة لــعــمــالــة املــضــيــق ـ الــفــنــيــدق، 
مدافع أثرية مرمية كما هو ظاهر يف 
بإحدى  بـ»األسبوع«،  اخلاصة  الصورة 
ــل،  ــيـ ــارتـ ــبــــرج مـ احلـــــدائـــــق احملـــــاذيـــــة لــ
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة عـــلـــى الــضــفــة  ــمـ ــلـ ــعـ املـ
ــيـــل وقــلــعــة  ــارتـ مـ ملـــصـــب واد  ــيـــســـرى  الـ
مــارتــيــل أو بــرجــهــا، وهـــو أحـــد املــعــالــم 

الشاهدة على تاريخ املدينة، فقد أمر ببنائه 
الريفي  اهلل  عبد  بــن  علي  بــن  أحمد  الباشا 
حاكم تطوان سنة 1132هـ/ 1719م، حيث قام 
ببناء هذا البناء العظيم الباشا أبو العباس 
أحمد بن علي الريفي.. لكن املسؤولني عليه 
هذه األيام صاروا يتخلصون من هذه املعالم 
برميها يف شوارع وأزقة مارتيل وكأن األمر ال 
يعنيهم يف املجال التاريخي قبل االقتصادي 

من أجل صيانته واحلفاظ عليه.

األسبوع
 

  

مدينة  قــرب  الــرومــي  ضاية  بحيرة  عرفت 
نفوق  في  تتمثل  غريبة  ظاهرة  الخميسات، 
مشاهدتها  تمت  التي  األسماك،  من  كبير  عدد 
وزوار  الساكنة  قلق  أثــار  مما  املياه،  خــارج 

املنطقة.
من  غضبهم  جمعويون  نشطاء  وأبـــدى 
كبير  عدد  نفوق  بعد  الغريبة،  الظاهرة  هذه 
وطنية،  ثــروة  تعتبر  بحيرة  من  األسماء  من 
معتبرين ذلك جريمة بيئية تتطلب فتح تحقيق 
قصد  الظاهرة،  لهذه  املؤدية  األسباب  حول 
تعد  البحيرة  وأن  املسؤوليات، خاصة  تحديد 
متنفسا طبيعيا في املنطقة تستقبل اآلالف من 

الزوار سنويا من املواطنني واألجانب.
وتداول النشطاء قضية التلوث البيئي الذي 
التواصل  مواقع  في  الــرومــي،  ضاية  تعرفه 
الحراسة  غياب  عن  متسائلني  االجتماعي، 
الطبيعية،  البحيرات  لهذه  بالنسبة  واملراقبة 
يقوم  التي  السلبية  السلوكات  من  لحمايتها 

بها بعض الناس والتي تسبب ضررا للبيئة.
وتعد ضاية الرومي من أهم البحيرات حيث 
تمتد على مساحة 87 هكتارا، وتعتبر منتجعا 
املنطقة  لشباب  ومتنفسا  سياحيا،  طبيعيا 

خالل فترة الصيف، لكنها ال تحظى باالهتمام 
املنتخبة  الجهات  قبل  من  الالزمة  والعناية 
واملسؤولة، بحيث تحولت إلى بحيرة »املوت« 

بسبب غرق بعض الشباب فيها.

األسبوع
 

  

شهدت مدينة مكناس مؤخرا متابعة مجموعة من 
املوظفني بالجماعة الحضرية ومدير املصالح ومقاول 

كان مستشارا جماعيا قبل أن يطاله قرار العزل.
وقد تم استدعاء املوظفني الخمسة من قبل الفرقة 
إحالتهم  قبل  إليهم،  لالستماع  الجهوية  القضائية 
بمحكمة  األمــوال  بجرائم  املكلف  العام  الوكيل  على 

االستئناف بفاس.
العام  الوكيل  قــرر  فقد  مطلعة،  مصادر  وحسب 

حالة  في  واملقاول  املوظفني  متابعة 
بتهم  تــورطــهــم  بــعــد  ــال،  ــق اعــت
واختالالت  باختالسات  تتعلق 
رصدتها لجن تفتيش في مبالغ 
مليون   200 ــت  وصــل مــالــيــة 

سنتيم.
وجاءت هذه االعتقاالت بناء 

القضائي  التحقيق  نتائج  على 
الذي أجري مع 
توفي  موظف 
بـــالـــســـجـــن، 
اعتقاله  ــم  ت
ــي الــســنــة  ــ ف
ــة  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ املـ
بــــتــــهــــمــــة 

بحيث  مكناس،  جماعة  من  عمومية  أموال  اختالس 
من املرتقب أن تعرف هذه القضية تطورات أخرى وأن 

تطيح بأسماء بارزة بمدينة مكناس.
موظفني  مع  البحث  تعميق  يتم  أن  املرتقب  ومن 
مستشارين  إلى  واالستماع  مكناس  جماعة  في  كبار 
املوظف  زوجــة  طالب  بعدما  وخــاصــة  ومنتخبني، 
كافة  مــع  والتحقيق  املــلــف،  بفتح  األول  املــوقــوف 
بوانو،  هلل  عبد  الجماعة  رئيس  متهمة  املوظفني، 

بحماية املقربني منه في قسم املوارد املالية.
بوانو،  هلل  عبد  الحضري  املجلس  لرئيس  وسبق 
من  جماعيني  موظفني  أربعة  بإعفاء  قرارا  أصدر  أن 
بينهم موظفة، يعملون بقسم املوارد الجبائية، بعدما 
رصدت لجن التفتيش العامة مجموعة من الخروقات 

املالية وسوء التدبير.
من  العديد  ملكناس  الحضرية  الجماعة  وتعرف 
تتساءل  الساكنة  جعلت  والتي  املثيرة،  القضايا 
ــل نــجــح املــجــلــس الــجــمــاعــي الــحــالــي خــالل  ه
تفويت  قضية  تفجرت  بعدما  خاصة  واليته، 

بعض  وقيام  خاصة،  لشركة  ومنشآت  مركبات 
أبنائهم  توظيف  ألجل  بتدخالت  املستشارين 

املفوض، فـــي شــركــة  بالتدبير  مكلفة 
ــي وتــورط  ــني ف ــ ــف ــ ــوظ ــ م

مـــــصـــــالـــــح 
الجبايات في 
اخــتــالســات 

مالية.

جر تجار للقضاء بعد 
فشل تجربة األسواق 

النموذجية

األسبوع
 

  

بعد فشل تجربة األسواق النموذجة وعدم 
ــة  اإلداري وشرطتها  البلدية  املصالح  قــدرة 
النظام  فــرض  على  املحلية،  والــســلــطــات 
محيط  في  املتجولني  الباعة  على  والقضاء 
األسواق، نجح مجلس بلدية الجديدة في جر 
بلدية  أسواق  ثالثة  حوالي  من  املستفيدين 
الكراء  واجبات  ألداء  املحاكم،  ردهــات  إلى 
التجارية  محالتهم  خاللها  ظلت  سنوات  عن 
مضطرين  أنفسهم  بعضهم  ووجــد  مغلقة، 
كسب  من  يمكنهم  بنشاط  نشاطهم  لتغيير 

قوتهم اليومي.
بلدية  مصالح  أن  ــر،  األمـ فــي  والــغــريــب 
الجديدة متورطة في التقصير، ليس فقط في 
بتحرير  األسواق  تجربة  إنجاح  على  السهر 
مقصرة  بل  املتجولني،  الباعة  من  محيطها 
املحالت  مستغلي  تبليغ  عــدم  فــي  أيــضــا 
من  معقولة  فترة  وإنذارهم بعد  التجارية 

التأخير في تسديد واجبات الكراء.
القضائية  باملتابعات  املعنيني  بني  ومن 
االحتياجات  ذوي  من  أشخاص  الغيابية، 
وبقيت  املنية  وافتهم  تجار  وورثة  الخاصة، 
من  استفادوا  وعاطلون  مغلقة،  دكاكينهم 
املحالت في إطار ما عرف وقتها بالتعويض 

عن البطالة والتشغيل الذاتي.
االستغالل  رخص  من  املستفيدين  بعض 
موضوع  أنهم  اكتشفوا  البلدية،  باألسواق 
متأخرات  لتسديد  حقهم  في  صــادرة  أحكام 
الكراء وأخرى بالزيادة في السومة الكرائية، 
في  التأخير  عــن  ثالثة كجزاءات  وأحــكــام 
لم  كما  بها،  تبليغهم  يتم  لم  أحكام  تنفيذ 
أمام  للمثول  املحاكمات  تبليغهم بموعد  يتم 
هيئة الحكم ولضمان املحاكمة العادلة، أقلها 
األسواق  على  الخبرة  إجراء  لطلب  تقديمهم 

وطبيعة وحجم نشاطها.
أنه  املحلي،  للشأن  املتتبعني  بعض  ويرى 
الجديدة  بلدية  مجلس  تحريك  طريقة  في 
للمتابعات القضائية دون التبليغ بمواعيدها 
ومضمونها، تحايل وتدليس مقصود لتغييب 
املعنيني وتغييب الحقيقة املرة لتدبير الشأن 
املحلي، الستغالل القضاء واستصدار أحكام 
تدبير  ســوء  من  املتضررين  حق  في  غيابة 

وتسيير األسواق في املدينة.

الجديدة

العدوي بوانو
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المنبر الحر
العدد: 1564 من 10 إلى 16 يونيو 2021

عندما تلعب االنتهازية السياسية بمصير الشعب 

يا نفسي كوني 
 راضـــــية

 عزيز الفاطمي

 نفسي

 رجائي ال جتاريني مجرى أحالمي

 حتى ال أعيش تائها وسط أهلي وأناسي

 عقليني إن خبل عقلي وشل عن التفكير

 شديني إليك إن اشتد بأسي

 نفسي

  أنت خزانة همي وأفراحي
 اعذريني إن كنت عليك قاسي

 قد تكوني لي معاتبة ولوامة

 ولن أتضرع بالهموم واملآسي

 نفسي

 منك أستمد قوتي وتوازني

    لعلي ألسوأ األسرار ناسي
  أنت كينونتي ودرع كبريائي

  كفي عني عناء كوابيسي

 نفسي

 وإن ضاق احلال وطفح الكيل

 ال أرد باملكيالني حتى إن فاض كأسي

  قيني اجلوائح وطفراتها منها لربي أشتكي

بك تتقوى مناعتي وحواسي

»الغاية تبرر الوسيلة«.. هذا املبدأ الذي 
السياسي  والفيلسوف  املفكر  ميكيافيلي،  تبناه 
اإليطالي في القرن 16، والذي درسناه في العلوم 
السياسية بكلية الحقوق، كان بالنسبة لنا كطلبة 
مرور  بعد  لكن  فلسفية،  أفكار  مجرد  جامعيني، 
الزمن واحتكاكنا بالسياسة والسياسيني، الحظنا 
أن هذا املبدأ يستخدم فعال في الحياة السياسية، 
عندنا في املغرب، منذ بداية االستقالل إلى يومنا 
هذا، واعتبرت هذه القاعدة هي االنطالقة األولى 
انتهازي،  سياسي  زعيم  كل  منها  ينطلق  التي 
له  لتبرر  ويتبناها  عينه  نصب  يضعها  حيث 
الفساد األخالقي والنهب والسلب والسرقة حتى 
وهذا  والقوة،  العنف  استخدام  إلى  ذلك  أدى  لو 
االنتخابات  في  الواقع  أرض  على  نشاهده  ما 
البرملانية والجماعية، حيث يظهر فيها املرشحون 
الخوف  لــزرع  وعظمتهم  قوتهم  االنــتــهــازيــون 
السيطرة  أجل  من  املواطنني  نفوس  في  والرعب 
على السلطة واملال، ويعتقد أنه فعل ذلك من أجل 
إلى  تؤدي  الوسيلة  هذه  بينما  العامة،  املصلحة 
الدمار والقتل والتفكك والفساد.. فتصبح الدولة 
تتخبط في الفوضى بعيدة عن النظام الذي يحفظ 
فكيف  املجتمع،  في  واالستقرار  ــان  واألم األمــن 
األمن  تسلب  قاعدة  على  تقوم  أن  عصرية  لدولة 
املفسدين  لهؤالء  فتبرر  املواطنني،  من  واألمــان 
واالنتهازيني وقطاع الطرق نهب خيرات وثروات 
االنتهازية  السياسة  استخدام  طريق  عن  البالد 
الحياة  مــجــاالت  جميع  فــي  الــديــن  واســتــغــالل 
يرافق  ما  مع  الثقافية،  واالجتماعية  السياسية 
يحاول  كل من  القمعية ضد  اآللة  ذلك من تشديد 
تغيير هذه القاعدة االنتهازية التي يستفيد منها 

املفسدون.
الغاية  أصحاب  من  فئة  توجد  املقابل،  وفــي 
السليمة  الوسائل  عن  يبحثون  الذين  النبيلة 
الصحيحة واملفيدة للشعب، هم دائما في معركة 
للشعب  الخير  تحمل  ال  التي  الخبيثة  الفئة  مع 

واملجتمع.
تعتبر عملية صناعة القرار السياسي من أبرز 
سياسي،  نظام  أي  بها  يقوم  التي  املهام  وأخطر 
من  كثير  انصهار  حصيلة  أنــهــا  اعتبار  على 
األمر  يقتصر  وال  بأكمله،  النظام  أركان  تفاعالت 
التنفيذية فقط، وإنما ضروري جدا  على السلطة 

فسح املجال لدور النقابات واملجتمع املدني.
محل  السياسي  الــقــرار  صنع  عملية  تعتبر 
اهتمام علمي في الدراسات السياسية بمجاالتها 
املختلفة وفروعها املتباينة، ولم يعد تحليل عملية 
القرارات  على  مقتصرا  السياسي  القرار  صنع 
التي  القرارات  إلى  امتد  بل  الدولة،  الداخلية في 
ولذلك  الخـارجي،  النطاق  في  الدولة  تتخذها 
أضحى التمييز بني ما يسمى قرارا داخليا وبني 
ما يسمى بقرار خارجي أمرا هاما، كما أن دراسة 
عملية صنع القرار السياسي تعد مدخال مهما في 
فهم طبيعة النظم السياسية في جميع دول العالم 
خاصة،  بصفة  الثالث  العالم  ودول  عامة،  بصفة 
تكشف  السياسي  القرار  صنع  عملية  فتحليل 
العالم  في  الحاكمة  األنظمة  ديمقراطية  مدى  عن 
والتوجهات  األنظمة  هذه  تطور  ودرجة  الثالث، 
األشخاص  هم  ومن  الحاكمة،  للنخبة  األساسية 
وكيف  السياسية؟  العملية  علـى  املسـيطرون 
السياسية  الــقــرارات  خــالل  من  الدولة  يديرون 
املختلفة ولصالح مـن؟ وأساليب هؤالء في صنع 

واتخاذ القرارات؟
وقد خلصت الدراسات إلى نتيجة مهمة تتركز 
صنع  في  املشاركني  دائــرة  اتسعت  كلما  أنه  في 
القرار السياسي من حيث عدد األفراد ومن حيث 
أدوار املؤسسات الدستورية الفعلية، كلما يكشف 
السياسي  النظام  أداء  في  تطور حقيقي  عن  ذلك 
نحو الديمقراطية، وبالتالي، فإن احتمال النجاح 
إصــدار  فــي  الفشل  احتماالت  مــن  أكبر  يصبح 
القرارات السياسية، فالقرارات كما يعرفها ديفيد 
إيستون، هي »بمثابـة مخرجات النظام السياسي 
التوزيع  خاللها  من  يتم  والتي  شكله،  كان  أيا 

السلطوي للقيم«.
إن األحزاب السياسية في املغرب، منذ االستقالل، 
هي معدة أصال لالستيالء على الحكومة والبرملان 
املواطنني  فئات  بعض  بمشاركة  انتهازية  بوسائل 
الذين يبيعون أصواتهم بثمن رخيص لالنتهازيني 
مقابل الدقيق والسكر والزيت.. لكن يتبني أن أغلبية 
يبرز  وهنا  االنتخابات،  في  يشاركون  ال  املواطنني 
خيوط  بكل  يمسك  الــذي  التحكمي  الشخص  دور 
صنع القرار السياسي دون مشاركة الشعب، ولذلك 
اتسم القرار السياسي بقدر كبير من الشخصانية 
غلف  وإن  املركزية  بالديمقراطية  عرف  ملا  تطبيقا 
من  قــدرا  يكتسب  حتى  مؤسساتي  بطابع  القرار 
الشرعية، وهنا يأتي دور زعماء األحزاب االنتهازية 
واللجوء إلى األساليب امليكيافيلية ملباركة القرارات 
السياسية، من أجل توزيع املنافع كشكل من أشكال 
الترضية السياسية وكسب الدعم واملساندة، فلكل 
أن  نالحظ  لذلك  بالطبع،  شياطينه  سياسي  نظام 
بعض الوجوه االنتهازية ظلت جاثمة على السلطة 

منذ فجر االستقالل.
إن املفهوم العام والبسيط للمشاركة السياسية 
في  معينا  دورا  يــؤدي  أن  في  املواطن  حق  هو 
عملية صنع القرار السياسي في أوسع معانيها، 
في  مواطن  كل  حق  تعني  معانيها،  أضيق  وفي 
عقب  والضبط  بالتقويم  القرارات  تلك  يراقب  أن 
صموئيل  عند  تعني  وهي  الحاكم،  من  صدورها 
الذي  النشاط  ذلــك  نيلسون،  وجــون  هنتكتون، 
في  التأثير  بقصد  العاديون  املواطنون  به  يقوم 
االنتهازيني  أن  إال  الحكومة،  قــرار  صنع  عملية 
املواطنني  تــدويــخ  عمليات  فــي  املتخصصني 
الجماعات  ضــد  يقفون  والــشــعــارات  بــالــوعــود 
الضاغطة التي تسعى إلى مشاركة املواطنني في 
االنتهازيني  فإن  لهذا،  السياسية،  القرارات  صنع 
واملنافقني هم أخطر بكثير من النظام االستبدادي. 

ذ. حسوني قدور بن موسى 

***** 

*محامي بهيأة وجدة

محمد سبولي 

جبارا  مجهودا  الدولة  بذلت 
»كورونا«  جائحة  أثار  مواجهة  في 
على االقتصاد الوطني وعلى املقاولة 
متوسطة  أو  كانت  املغربية، صغيرة 
أو كبيرة، ومن بني التدابير الحميدة 
فــي هــذا املــجــال، قــرار اإلعــفــاء من 
عن  والذعائر  والــزيــادات  الغرامات 
ورغم  الضرائب،  أداء  في  التأخير 
أنه  إال  ونجاعته،  القرار  هذا  جدية 
كبيرة،  أهمية  ذات  نتيجة  يحقق  لم 

وذلك نظرا لألسباب التالية:
على  اقتصر  اإلجــراء  هذا  كون   )1

سنوات ما قبل 2020.
في  جــاء  التدبير  هــذا  كــون   )2

»كــورونــا« جاثمة  أثــار  الزالــت  فترة 
واألشخاص  املقاوالت  أنفاس  على 
يستفيدوا  لم  وكونهم  والشركات، 
وذلك  كبير،  بشكل  التدبير  هذا  من 
للسيولة،  تفتقد  املقاوالت  معظم  ألن 
هذا  ضعف  عنه  ترتب  الذي  الشيء 

اإلجراء.
قد خطا خطوات  املغرب  أن  وحيث 
االحترازية  التدابير  مجال  في  كبيرة 
 »19 ملواجهة تداعيات جائحة »كوفيد 
وحيث  االقــتــصــادي،  املستوى  على 
بداية  تعرف  لم  املــقــاوالت  معظم  أن 
فترة  مــنــذ  إال  اقــتــصــادي  انــتــعــاش 
تلتمس  ــذي  ال الــشــيء  جــدا،  قصيرة 
املسؤولني  من  املغربية  املقاولة  معه 
التدابير، أن يستجيبوا لهذا  عن هذه 
فترة  تمديد  على  ويعملوا  امللتمس 
الغرامات  من  اإلعفاء  من  االستفادة 
إلى  التأخير  عن  والزيادات  والذعائر 
إضافة  مــع  الــجــاريــة،  السنة  نهاية 
السنة  هذه  وأن  خاصة   ،2020 سنة 

املقاوالت  جل  فيها  تضررت  التي  هي 
بعض  أن  وحيث  متفاوتة،  بدرجات 
ــقــطــاعــات كــالــســيــاحــة والــفــنــدقــة  ال
الحفالت  ومنظمي  واملطاعم  واملقاهي 
والصناع  ــراح  األف قاعات  وأصحاب 
الــتــقــلــيــديــني والــحــرفــيــني والــتــجــار 
باإلضافة  القطاعات،  بهذه  املرتبطني 
ــى قــطــاع الــنــقــل.. الــكــل فــي بداية  إل
الفئات  هذه  تحرم  ال  وحتى  التعافي، 
من هذا التدبير الجيد الذي يأمل الكل 
إعادة استمراره إلى غاية نهاية السنة 
الجارية، حتى تكون نتائجه إيجابية، 
العامة  للخزينة  بالنسبة  ســـواء 
ــد مــن جملة  ــذا واح املــقــاولــة، وه أو 
الجديد،  التنموي  النموذج  ــداف  أه
بناء عالقة  إلى  باألساس  الذي يهدف 
الضرائب،  وإدارة  امللزم  بني  جديدة 
أساسها تشارك وتعاون وتفاهم لبناء 
باألشخاص  القوية  املواطنة  مغرب 
يعمل  كما  واملــقــاوالت،  واملؤسسات 

على ذلك امللك محمد السادس. 

المغربية  المقاولة 
تستــغـــيث 

ُيداِوي العقَل عقٌل آخر

بعيد،  الــزمــن  ــد  ــ واحــ فــــي 
كانت واحد القرية مشهورة بواحد 
من  األب  بلغ  ُكّلما  قبيحة:  العادة 
على  ولــدو  تايهزو  عتيا،  العمر 
كــتــافــو، ويــطــلــع بــيــه فــوق واحــد 
به  يرمي  ثم  بــزاف،  عالي  الجبل 
لحال  ويرجع  مجهول!  مصير  في 

سبيلو.
على  مواظبني  القرية  أهل  بقاو 
لواحد  حتى  الشنيع،  العمل  هاذ 
ديالو  األب  االبن  واحد  هز  النهار، 
به  وقصد  كتافو،  على  العادة  كما 
غادي  ــن  االب وبينما  املــوت،  جبل 
بشكل  الضحك  في  األب  شرع  به، 
ــن أن  ــاالب هــســتــيــري، مــمــا دفـــع ب
ــاه،  ّب ويحط  املسير،  عــن  يتوقف 
سبب  عــن  متعجبا  استفسره  ثــم 
ــو عـــارف أن  ــب وهـ ــري ضــحــكــه امل

مصيرو املوت.
بللي  ليه  وقــال  ــاه،  ّب عليه  زرب 
أنا  حتى  لّيا  جرات  الواقعة  نفس 
نهار كنت هاز جّدك، واليوم رجعْت 
غدا  وبالتالي،  مــهــزوز،  اللي  أنــا 
وإيال  الحفيد،  يهزك  غادي  بدورك 
بقينا على هاذ الحال مغيبني العقل 
العادة  بهاذ  ومتمسكني  والعاطفة، 
مصيري  يــكــون  غـــادي  الخبيثة، 
نفس  الحفيد،  ومصير  ومصيرك 

هاذ النهاية املشينة.
رّق قلب االبن، وتحركت عواطفه 
هاذ  مع  القطع  فقررا  والــده،  تجاه 
أن  على  اتفقا  ثم  السيئة،  العادة 
وهناك  مهجور،  كهف  إلــى  يلجئا 
عمره،  من  تبقى  ما  الوالد  يقضي 
االبن  يــزوره  األنظار،  عن  مختبئا 
من  يكفيه  بما  يـــزوُدوا  بــاش  ســرا 
املؤونة، إلى أن يفعل هلل ما يشاء..

مـــرت األعــــوام والــســنــني حتى 
وكان  ومجاعة،  قحط  القوم  أصاب 
الكهف  في  ــده  وال زار  كلما  االبــن 
ــاس،  ــن يــحــكــي لـــه عـــن أحــــوال ال
بقاو  وما  الوقت،  خيابْت  وكيفاش 
الشيخ  َفَدّل  ماياكلو!  الناس جبرو 
البرية  النباتات  من  نوع  على  ابنه 
زمان  كانو  استعمالها،  وطريقة 
الظروف  هاذ  بحال  في  تيزرعوها 
الغراض،  بها  وتايقضيْو  القاسية، 

ريثما تنزل رحمة هلل..
قاصدا  الكهف  من  الولد  خــرج 
تايجمع  كان  طريقو،  وفي  القرية، 
شواري  في  ويحطها  النبتة،  ذيك 
الحمولة  كــمــالت  حتى  الــحــمــار، 
أخبر  وصــولــه،  وفـــوَر  املناسبة.. 
النبتة،  بعجائب  القرية  أهل  الولد 
ــجــوار،  ال مــن  لجمعها  فــخــرجــوا 
وكـــالْو  ــوا،  ــ زرع مــا  منها  زرعـــوا 
طعامهم  فكانت  كــالْو،  اللي  منها 
ُكرَبتُهم،  أن فرج هلل  إلى  وشرابهم 
عهدها،  إلى سابق  األمــور  وعــادت 
الناس  يخبر  أن  البار  الولد  فقرر 
بسر نجاتهم، شرط يعطيْوه األمان، 

ليه واللي عزيز عليه!
أن  علموا  حينما  الناس  فوجئ 
اإلبقاء على حياة شخص واحد من 
باملوت  عليه  محكوما  كان  القرية، 
قد  السيئة،  العادة  حسب  املحقق 
القرية  ألهــل  الحياة  معه  تحققت 
بأجمعهم، فكانت نتيجة استحضار 
قتل  مع  للقطع  قويا  مبررا  العقل 

شيوخ تلك القرية منذ ذلك الوقت.
إيـَوايَّا«  العقل  »إيـرَوا  العبرة: 
إلى  األمــازيــغــيــة  مــن  وترجمتها 
العقَل  »ُيَداوي  العربية، تقدر تكون 

عقٌل آخر« وللـه في خلقه شؤون.

الطيب آيت أباه 

تعتبر عملية صناعة القرار 
السياسي من أبرز وأخطر 

المهام التي يقوم بها أي 
نظام سياسي، على اعتبار 

أنها حصيلة انصهار كثير من 
تفاعالت أركان النظام بأكمله، 
وال يقتصر األمر على السلطة 
التنفيذية فقط، وإنما ضروري 
جدا فسح المجال لدورالنقابات 

والمجتمع المدني.

خطا المغرب خطوات كبيرة 
في مجال التدابير االحترازية 

لمواجهة تداعيات جائحة 
»كوفيد 19« على المستوى 
االقتصادي، وحيث أن معظم 

المقاوالت لم تعرف بداية 
انتعاش اقتصادي إال منذ 

فترة قصيرة جدا
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العالقات المغربية اإلسبانية بين المد والجزر
األخيرة،  األسابيع  في  بالدنا  شــهــدت 
وطننا  أن  ذلك  عليها،  تحسد  ال  مؤملة  أحداثا 
من  من الخلف  سياسية  لطعنة  تعرض  الغالي 
عالقات  عدة  بها  تربطنا  التي  إسبانيا،  الجارة 
على جميع األصعدة، منذ غابر العهود واألزمان، 
واستقبال  التعنت اإلسباني  بسبب  ذلــك  تــم 
مجرم  هو  ــذي  ال البوليساريو،  عصابة  زعيم 
من  كبير  عــدد  وتدفق  خطير،  وإرهــابــي  حــرب، 
القوارب  عبر  الشرعيني  غير  األفارقة  املهاجرين 
املغربي بكل مكوناته  مستغلني اشتغال الشعب 
بهذه القضية، ثم اقتحام جماعي ألطفال املغرب 
وشبابه ملدينة سبتة املغتصبة، وبكل حزم وعزم 
في القول والعمل، لن تجد اململكة املغربية أفضل 
العالقات  توتر  تعرف  التي  املناسبة  هذه  من 
باسترداد  املطالبة  في  الجارتني  اململكتني  بني 
والجزر  وسبتة  مليلية  املحتلة،  املغربية  الثغور 
اإلسباني، وقد  الغاشم  املستعمر  الجعفرية، من 
آن األوان لطرح هذا امللف على الجهات املختصة 
واملسؤولة دوليا، ملا لنا من املشروعية في قضية 

استكمال وحدتنا  الترابية.
على أية حال، فنحن، إن شاء هلل، عما قريب 
هذه  فقط  ليس  هلل،  بأمر  سنسترد  محالة  ال 
األراضي املغتصبة واملحتلة من لدن إسبانيا، بل 
اإليبيرية  املوريسكية  الجهة  كل  في  سيفتح هلل 
هلل  بقوة  سننزل  ذلــك،  من  واألكثر  األندلسية، 
الكاثوليك،  معقل  رومــا  بمدينة  بعدها،  أكبر، 
ترى  عيون  لها  العارفني  فقلوب  جميال،  فصبرا 
ما ال يراه الناظرون، والبشرى لكل مؤمن تقي، ال 
تحزن أخي املغربي الكريم، يا مسلم يا عبد هلل، 
كاملة  ربانية  هلل بحضارة  شاء  إن  آت  فالفتح 
وبعزة  للجميع،  هلل  برحمة  إنسانية  إسالمية 
والعمران  بالتمكني  املــؤمــنــني،  املستضعفني 
إله  بال  بحول هلل،  الدارين  في  لنسعد  الرباني، 
ومغربنا  التوحيد،  وأصل  العلم  منتهى  هلل  إال 
وطننا روحي فداه ومن يدس حقوقه يذق رداه، 
على  هلل  شــاء  إن  قــادمــون  بالـله  الوعد  فأهل 
كل  من  وكهول  شباب  بنا  سيلتحق  األبـــواب، 
عرفوا  ملا  واألقطار  واألمم  والديانات  األجناس 
ال  ــرار  األش املتجبرين  املتكبرين  إال  الحق  من 

مكان لهم بيننا.
الجارة  الذي يخص تسلط  وفي هذا املضمار 
املغربي  للمفكر  قــرأت  أن  لي  سبق  اإليبيرية، 

القصر  باسم  الرسمي  الناطق  أوريـــد،  حسن 
مناصب  عدة  كذلك  تقلد  والــذي  سابقا،  امللكي 
قــيــاديــة وعــلــيــا ســامــيــة بــالــبــالد، إلـــى جانب 
والدولية،  الوطنية  بالقضايا  الكبرى  اهتماماته 
واملتنوعة،  املثمرة  وكتابته  مداخالته  كل  في 
والتحليل  بالدرس  فيه  تناول  كتابا  له  قــرأت 
في  الجارة إسبانيا  الكبيرة مع  املغاربة  معاناة 
القرون السابقة، وباألخص املغاربة املوريسكيني 
األندلسيني الذين تعرضوا لكل أنواع املعامالت 
اإلسبان،  الحكام  قبل  من  البربرية  الوحشية 
الكاتب  تطرق  حيث  املسيحية،  الكنيسة  وكذا 
والطرد  والتقتيل  والتشريد  التنكيل  أنواع  لكل 
من األندلس بكل وحشية وببطش شديد، ولسنا 

في  دروســا  إسبانيا  دولــة  تعطينا  ألن  بحاجة 
أجدادنا  ــرار،  األحـ فاملغاربة  اإلنــســان،  حقوق 
بقمة  لهم  تشهد  آثــارا  وراءهــم  خلفوا  ــرار،  األب
وبكل  اإليــبــيــريــة،  اململكة  قلب  فــي  التحضر 
الجهات في بالد »دون كيشوط«، ليعلم اإلسبان 
بأننا  ــة،  ــي األوروب الغربية  الـــدول  كــل  ومعهم 
ولنسعد  األندلس،  لنسترد  مبني  بفتح  قادمون 
الّداري  تميم  البشرية جمعاء، عن  معنا  وتسعد 
رضي هلل عنه قال: قال رسول هلل صلى هلل عليه 
وسلم: ))لَيْبُلغن هذا األمر ما بلغ اللَّيل والنَّهار، 
وال يترك هلل بيت َمَدٍر وال َوَبٍر إالَّ أدخله هلل هذا 
به  ُيِعزُّ هلل  ا  ِعّزً َذليٍل،  ِبُذلِّ  أو  َعِزيٍز  ِبِعزِّ  الدِّين، 
إن  الكفر((، سترفرف  به  ُيِذلُّ هلل  وُذاّلً  اإلسالم، 

شاء هلل معالم العز والشرف.
بأن  برمته  الدولي  املجتمع  ليعلم  األوان  آن 
يكون  ولن  العجوز،  للقارة  دركيا  ليس  املغرب 
للمملكة  الشمالية  الحدود  حراسة  أي  كذلك، 
ألوروبا  خاللها  ومن  إسبانيا،  لصالح  املغربية 
تدفق  حماية  على  مرغمني  ولسنا  برمتها، 
األخرى،  البلدان  الشرعيني نحو  املهاجرين غير 
جنوب  إفريقيا  دول  من  أو  بالدنا  من  ســواء 
حكوميني  بمسؤولني  يليق  ال  إنه  ثم  الصحراء، 
وغير  فضفاضة،  بخطابات  التصريح  غربيني 
في  السياسة  ألخالقيات  ومنضبطة  مسؤولة 
بالدنا  وسيادة  بكرامة  تمس  الدولية،  العالقات 
لحقوق  الدولية  املواثيق  تحترم  التي  اآلمنة 
اإلنسان، وتعامل املهاجرين الوافدين على بالدنا 
بروح ديمقراطية، وبترحاب إنساني كبير، ولدى 
عرضها  قريبا  سيتم  مستعجلة  ملفات  املغرب 
والحقوقية،  الــدولــيــة  املنظمات  أنــظــار  على 
واملحاكم  املــتــحــدة  ــم  األمـ منظمة  ــاألخــص  وب
املدينتني  استرجاع  وهي  أال  املختصة،  الدولية 
املغتصبتني مليلية وسبتة من املستعمر الغاشم 
سيتم  كما  الجعفرية،  الجزر  ومعهما  اإلسباني، 
دولة  طرف  من  طارق  جبل  احتالل  قضية  طرح 
بريطانيا العظمى، إلى جانب املناطق املغتصبة 
الشرقية  الجهة  في  الجزائر  دولة  من  واملحتلة 
واحد  كرجل  حان للقيام  قد  الوقت  ألن  للمملكة، 
الحسن  الراحل  امللك  قال  كما  وانتظام،  بنظام 
الثاني، والعمل بكل قوة بشعار: »مغربنا وطننا 
روحي فداه ومن يدس حقوقه يذق رداه، دمي له، 

روحي له...«.

ذ. الحسن العبد

طــــفــــل ذاكــــرة  ــي قــبــل وبعد  ــرت مـــا بــقــي عــالــقــا فــي ذاك
إبراهيم وعمي  1952: عمي  العام لسنة  اإلضراب 
احميدو، ولحظة عناق والدي داخل السجن، وكيف 
االستقالل،  السجن،  كلمات  حياتنا  في  دخلت 

»السيجيتي«، اإلضراب، املقاومة، واليمني. 
معلمات  إحــدى   ،1952 دجنبر  ثامن  أحــداث 
على  تاريخية  وشهادة  املغربي،  الشعب  نضال 
عنها  كتبت  الوطنية،  بقضيته  ووعيه  نضجه 
األحداث  وقائع  تناولت  ودراســات  أبحاث  عدة 
بتفاصيلها، سواء ما تعلق منها بقرار اإلضراب 
ما  أو  حشاد،  فرحات  اغتيال  على  االحتجاجي 
التعبئة  وجــو  وتسارعها  أحـــداث  مــن  تخلله 
كانت  التي  العالية  الوطنية  ــروح  وال الشاملة 

سائدة آنذاك.  
تكتمل  الطفل  أن  النفس،  يقول أخصائيو علم 
شخصيته عند تمام السادسة، وذكريات الصغر 
من صور وأحداث شأنها شأن التعلم في الصغر 
فمازلت  الحجر،  على  النقش  منزلة  ينزل  الذي 
»الصودا«  بمعمل  آلخر  حني  من  التحاقنا  أذكر 
في إحدى أزقة حي »كراج عالل« الذي كان يديره 
بعض  لنختلس  مكتبه  إلى  فنتسلل  أترابي،  عم 
على  املفتوح  القمطر  فــي  املبعثرة  الفرنكات 
الدوام، ثم نتوجه جريا إلى سينما »امللكي«، كما 
آنية  الرمزية وهي عبارة عن  الهدية  أذكر  الزلت 
عنها،  ينفصل  أن  دون  غطاؤها  يفتح  فضة  من 
ال  املشط  كأسنان  متراصة  سجائر  منه  فتخرج 
التدخني  حظر  إلى  ترمز  وكأنها  تبغا  تحتوي 
الذي فرضه الوطنيون آنذاك، ويشرع الراوي في 
التي  جدتي،  إلحاح  بعد  فيقر  المع،  بورق  لفها 
تمة  بأن  األســرار،  معقل  البنها  بالنسبة  كانت 
قبل  من  النقابيني  املسؤولني  لبعض  استقبال 
وستقدم  األحباس،  درب  قصر  في  البالد  عاهل 
الرمزية،  الهدية  املناسبة  هــذه  فــي  لجاللته 
الوطنية  النقابة  شرعية  إعالن  مناسبة  ولعلها 
رغم أنف القوى االستعمارية، والزلت أذكر تقاطر 
احتل  من  منهم  وخاصة  ــدار،  ال على  الوافدين 
والسياسي  النقابي  العمل  في  الصدارة  مكان 

واملسلح غداة االستقالل. 
ومن ذكريات الطفولة أيضا، 
لوالدي،  الشبه مطلق  الغياب 
أن  دون  نستيقظ صباحا  كنا 
نراه وننام وهو ال يزال خارج 
البيت، بحيث لم يكن برفقتنا 
األسبوع  نهاية  عطلة  في  إال 
ولبعض الساعات فقط، وحني 
الشغل،  يجيبنا:  نسأله  كنا 
وكنت أتساءل مع نفسي: هل 
من الضروري أن يشتغل األب 
حاجيات  لتسديد  نهار  ليل 
في  والـــدي  كــان  لقد  البيت؟ 

طفولتي طيف خيال لن أنسى يوم اعتقاله.
التبغ  معمل  ــاب  ــ أرب نــظــر  ــي  ف ــدي  ــ وال كـــان 
االحتفاظ  في  ترغب  ال  اإلدارة  وكانت  مشاغبا، 
نفيه  ــررت  ق الحماية،  سلطة  من  وبإيعاز  بــه، 
في  البيت  متاع  جمعنا  قد  وكنا  طنجة،  إلــى 
تنقصنا  ال  للرحيل،  استعدادا  ضخمة  صناديق 
املشؤومة،  الليلة  تلك  وفي  السفر،  جــوازات  إال 
كل  مــن  صياح  إثــر  على  مذعورين  استيقظنا 
جانب، فهرعنا صوب الضجيج في رأس الدرب، 
يصارع  اليدين،  مكبل  النوم،  بلباس  بأبي  فإذا 
مجموعة من الغرباء وهم يدخلونه بالقوة داخل 
سيارة »الجيب«، يصيح أحد الجيران »البوليس 
بالسيارة  التعلق  تحاول  وجدتي  املرابط«..  داو 
التي انطلقت بسرعة جنونية، فضرب أحد رجال 
قوة  بفعل  فتدحرجت  برجله  صدرها  البوليس 
عاهة  لديها  تكونت  سقوطها،  إثر  وعلى  الركلة، 

مستديمة في عمودها الفقري.
أما الذكرى الخامسة، فهي حني زيارتي لوالدي 
كنت  اختفائه:  من  أشهر  ستة  بعد  السجن،  في 
محملون  وأطفال  نساء  كلهم  الزائرين،  أصغر 
غريبا  مكانا  ندخل  بالحراس،  ومحاطون  باملؤن 

يمتدان  حديد  مــن  )شــبــاكــان 

الــســقــف  ــى  ــ إلـ األرض  ــن  ــ م
حارس  بداخله  ممر  يفصلهما 
ركن  من  ويعود  يغدو  سجني 
تدخله  ال  مــكــان  ــر(،  آخــ إلـــى 
صغيران  )مصباحان  الشمس 
من  آتيا  باهتا  شعاعا  يطلقان 
صمت  البعيد(،  السقف  أعلى 
وفجأة،  طويل،  انتظار  رهيب، 
ــاب حــديــدي  ــر بـ ــدي نــســمــع ه
ــرى،  ــ يــفــتــح مــن الــجــهــة األخ
من  غفير  الــبــاب  مــن  فيخرج 
خلف  األعناق  تشرئب  البشر، 
أمي  تنادي  جانب،  كل  من  صياح  القضبان.. 
جدتي،  أما  اللحية«،  عامل  راه،  »راه،  بجانبي: 
فتصرخ آ ولدي.. ها حنا.. يتسلق أخي الشباك 
يريد  وكأنه  شديدين  وانفعال  بقوة  الحديدي 
اّبا  اّبـــا..  يصرخ:  وهــو  أحضانه  في  االرتــمــاء 
عالش عملتي اللحية؟ فيروي لنا والدي، أنه كان 
أثار  بسبب  وجهه  حالقة  عن  لإلمساك  مضطرا 
الذي  والضرب  اللكمات  خلفتها  التي  الجروح 
فترة  طيلة  البنادق  رؤوس  بواسطة  يتلقاه  كان 
الضجيج  من  خليط  املكان  يمأل  االستنطاق.. 
والصياح.. حوارات مرموزة وأصوات متداخلة، 
يتكلم  فرنسي  وهو  الحارس،  من  والدتي  تطلب 
أبي،  لتقبيل  بالدخول  لي  يسمح  بأن  الدارجة، 
تضعف عاطفة الحارس ويفتح النافذة املوجودة 
ويضمني  والــدي  فيأخذني  السجناء،  جهة  في 
وأرتمي  لحيته  أقبل  دمعا،  تبرقان  وعيناه  إليه 
إليه،  ويخيل  تغمرني،  والسعادة  أحضانه  بني 
حيث  من  سأصاحبه  أنني  سعادتي،  فــرط  من 

جاء، لكن الزيارة انتهت وأنا التحقت بأهلي.  
والتي  األخيرة  ليست  وهي  األخــرى  الذكرى 
تكررت طيلة مدة االعتقال، أنني كنت ألعب بباب 

الدار، فإذا بسيارتني سوداوين تقفان بالتناوب 
والثانية  إبراهيم  لعمي  إحداهما  املنزل،  بباب 
املؤن،  يحملون  رجال  يرافقهما  احميدو،  لعمي 
على  متكئا  رجليه  إحــدى  إبراهيم  عمي  يجر 
يناديني:  شفتيه،  تفارق  ال  والسيجارة  عصاه 
»أجي آولدي، اطلع قل لهم عمي إبراهيم جا..«، 
كلهم  األشخاص  هؤالء  أن  بعد  فيما  علمت  وقد 
الكبير  املــقــاوم  رأســهــم  على  كــبــار  مــقــاومــون 
احميدو  املعروف  واملقاوم  الروداني  إبراهيم 

الوطني.
هذه بعض ذكريات الصغر، أما عن الصفحات 
املجيدة من الكفاح الوطني، فقد روى لي والدي 
في  الوطني  العمل  ميالد  وخاصة  منها،  بعضا 
إحدى جهات الدار البيضاء التي كان لها صيت 
الوطنية:  الحركة  مسار  على  كبيرين  وتأثير 
من  مجموعة  نحن  انتقلنا   ،1933 سنة  ))فــي 
توسيع  أجــل  من  التبغ  آالت  يراقبون  العمال 
عماال  فوجدنا  والتجاري،  الصناعي  نشاطها 
تقنية  أكثر  كانوا  بجانبنا،  يعملون  فرنسيني 
قليلي العدد، كانوا يحدثوننا عن شؤون النقابة 
فيطلبون أن نجتمع معهم، كانت فرصة للتعرف 
على هذا التنظيم األجنبي والتعرف على بعضنا 
اهتماماتنا  في  ــرأي  ال وتبادل  املغاربة،  نحن 
ووضعيتنا، خاصة وأن اإلدارة لم تكن تعاكسنا 
مادام األمر يتعلق بوضعية العمال، خاصة وأن 
النقابيني الفرنسيني كانوا يفتحون لنا مكاتبهم 
من  وبالرغم  »الرفاقة«،  بدعوى  النقابة  مقر  في 
حليفة  »س.ج.ت«  )نقابة  املتطرف  اتجاهها 
الدورية  االجتماعات  كانت  الشيوعي(  الحزب 
والعمل  النقابي  التكوين  فــرص  لنا  تتيح 

الجماعي من حيث العدد((.
يعلل  الوطنية«،  »الــصــحــوة  ذكــريــات  وعــن 
وبعد  أصولها  واستيعاب  انبعاثها  الراوي سر 
في  الدفينة  الرغبة  هو  قوامها  بأن  معانيها، 
تحرير البالد والعباد، ونكران الذات والتضحية 

بالنفس واملال من أجل حب الوطن.

ذ. عبد الصمد المرابط

* محامي بهيئة الرباط  

أطول مما يتخيل العمر.. ! 
معلقا  رأســـه  وجـــد  فـــجـــأة 
بحبل بني أغصان الشجرة وعيناه 
جاحظتان إلى السماء.. كان جسده 
يرتعد ويترنح في األنشوطة التي 
تطيش بعنقه بني الحياة واملوت.. 
وكانت في تلك اللحظة تنهش 
القاتلة  الطعنات  جوانيته صور 
أثــالم  فــي  عميقا  تــوغــل  الــتــي 
أخــرى  غــدر  وطعنات  صـــدره.. 

تنغرس عميقا في الظهر.
في  ليس  مع جسده..  موعد  آخر  في  فجرا  مضى 
نفسه غير ما تراكم من دبابيس الكالم، وما انغرس 
في قلبه من نبال اإلهانة، لذلك كانت الشجرة اليتيمة 
أمامه تبدو في يوم القيامة ذاك، مثل نقطة الخالص 

من مأساة بطعم فاكهة ممهورة بالحنظل.
ال أحد منهم فكر يوما في توشيح صدره ولو بزر 
اعتراف كم كان هو جديرا به.. وال أحد فكر يوما في 
كل  غرست  التي  الصلدة،  الشقية..  اليد  تلك  تقبيل 
هذه األزهار املصفوفة بعناية في حديقة البيت، وال 
أحد رأى حبيبات العرق التي تلمع على هامته مثل 

نجمات مزهوة بأنوفها املعقوفة بالنخوة.
لشهقته  تسمعنا  بعيد  من  شتوي..  مساء  ذات 

األخيرة تأتينا مثل تلويحة الوداع..
البيت  ألفينا  الغائم،  األرجواني  املساء  ذلك  في 
كانت  وحزينة،  ملغزة  كثيرة..  بأصوات  مغمورا 
تستبد برؤوسنا، ورغم ذلك، لم نركن متدثرين بحزننا 
في زاوية النحيب، بل هرولنا إليه حاملني توسالتنا 
بالبقاء ألجل حياة أطول مما يتخيل العمر.. أسرعت 
إليه بخطوات حثيثة لعلني أستطيع تفكيك أنشوطة 
دامية  بندوب  املشوب  عنقه  حــول  امللتف  الحبل 
بوصيته  إلي  توحي  إيماءة  أو  بكلمة  منه  وأضفر 
قبر  في  الضغينة  أيــادي  به  تلقي  أن  قبل  األخيرة 

غريب تحت شجرة الزيتون اليتيمة. 
ألفيت  مني،  غفلة  لحظة  في  العاثر..  لحظي  يا 
جسده مسجى وملفوفا في كفن ناصع البياض.. كما 
الوالدة..  منذ  له  قد جهزوه  كانوا  الكفن  ذلك  أن  لو 
وتعجل  صبره  استنفذ  ربما  أنــه  لحظتها  خمنت 
الساعة التي سيتطهر فيها بماء العزة وهو يعانق 
مكر  من  األبد  إلى  ليستريح  قوي  بعشق  األنشوطة 

طعناتهم.

عبده حقي

آن األوان ليعلم المجتمع الدولي 
برمته بأن المغرب ليس دركيا 

للقارة العجوز، ولن يكون كذلك، 
أي حراسة الحدود الشمالية 

للمملكة المغربية لصالح إسبانيا، 
ومن خاللها ألوروبا برمتها، ولسنا 

مرغمين على حماية تدفق 
المهاجرين غير الشرعيين نحو 

البلدان األخرى، سواء من بالدنا أو 
من دول إفريقيا جنوب الصحراء
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ارتبط اسمكم كشاب بمنظمة 
رابطة الشباب الديمقراطي، كيف 

دبرتم عالقتكم داخل الحزب مع 
تيار الشباب المرتبط بظهور حزب 

األصالة والمعاصرة؟

مجموعة من الشباب انخرطوا في الرابطة 
لكل  لـــ»حــركــة  ــا  إم ــداد  امــت أنــهــا  معتقدين 
الديمقراطيني«، أو لحزب األصالة واملعاصرة، 
وقد كان النقاش وقتها حول إمكانية استمرار 
الحركة في العمل بعد تأسيس الحزب أو ال، 
مع  مقارنة  تأخر  الشبيبة  تأسيس  أن  علما 
حول  نقاش  هناك  كان  وقد  الحزب،  تأسيس 
هل  عــدمــه،  مــن  الشبيبة  تأسيس  إمكانية 
نحتاج لهذا اإلطار بينما نحن نؤمن بتشبيب 
في  كنت  وقد  عامة،  بصفة  السياسي  الشأن 
البداية ضد تأسيسها بطريقة تقليدية، وكنت 
أعتبر أن األفضل هو انخراط الشباب داخل 
ومكاتب  وطني  مجلس  من  الحزب  هياكل 
تبقى  ال  وأن  السياسي،  واملكتب  جهوية 

الشبيبة كملحقة..
 2007 بــني  مــا  الفترة  عــن  هنا  نتحدث 
 2009 سنة  أصبحت  قــد  وكــنــت  و2010، 
الحزب،  داخل  وطني  مجلس  عضو  كأصغر 

من  فــكــان  الــســيــاســيــة،  املــغــامــرة  لتنطلق 
شباب  بعض  معي  ينخرط  أن  الطبيعي 
آخرون  بينما فضل  العمل،  هذا  في  الرابطة 
االختيار  وهو  أخــرى،  تنظيمات  في  البقاء 

الذي احترمناه داخل الرابطة آنذاك. 

تزامن دخولكم للعمل السياسي 
في البداية، مع ظهور مؤشرات 

حراك اجتماعي سنة 2011، من 
خالل حركة 20 فبراير، كيف عشت 

هذه التجربة؟

عشت  وقد  سنتان،  وقتها  الحزب  عمر  كان 
التجربتني من منطلقني متناقضني، أوال، فاألمر 
بالحقوق  يطالب  شبابي  بحراك  يتعلق  كان 
ما  ــل  وك السياسي،  العمل  على  واالنــفــتــاح 
كرامة  احترام  هو  مؤسساتيا  به  نطالب  كنا 
وقتها  تأسس  واملعاصرة  واألصالة  املواطنني، 
ملواكبة هذه املطالب، حيث ال يجب أن ننسى أن 
التي تبناها الحزب، هي وثيقة  إحدى األسس 
»اإلنصاف واملصالحة« التي تتضمن كل ما كان 
فإننا  الثانية،  النقطة  أما  الشباب،  به  يطالب 
األصالة  على حزب  املفبرك«  »الهجوم  نفهم  لم 

واملعاصرة من داخل حركة 20 فبراير..

هناك من يقول بأن حركة 20 
فبراير كانت في جزء منها ضد 

حزب األصالة والمعاصرة؟

وهــذا  مفبرك،  بهجوم  فقط  يتعلق  األمــر 
للحركة،  السياسي  بالشق  فقط  مرتبط  األمر 
الذين  الشباب  من  مجموعة  هناك  كانت  فقد 
كانت  بينما  عفوي،  بشكل  بالحركة  التحقوا 
واستغلت  الخرجات،  استعملت  أقلية  هناك 
لضرب  الدول،  مجموعة  في  اإلقليمي  الوضع 

حزب األصالة واملعاصرة..
األصالة  حــزب  جانبا،  األشــخــاص  لنترك 
ال  التأسيس،  حديث  وقتها  كان  واملعاصرة 
يتجاوز وجوده سنتان، ومن تم، لم تكن هناك 
مقبوال  يكن  ولــم  فعليا،  ملحاسبته  إمكانية 
التحقوا  ــاآلالف  ب يعدون  مواطنني  مهاجمة 
طــوعــي،  بشكل  فــيــه  ــخــرطــوا  وان بــالــحــزب 
السياسية..  املشاركة  في  رغبة  لهم  وكانت 
سياسي  استغالل  عملية  أمام  يجعلنا  وهذا 
عمري  كان  املثال،  سبيل  على  أنا  للموضوع، 
مواجهة  في  نفسي  وأجــد  سنة،   26 وقتها 
اتهامات ثقيلة ضد الحزب، هل هذا يعقل؟ هل 
يعقل أن نحاسب شابا بتهم ترجع للسبعينات 

بينما لم أكن موجودا وقتها؟

ال يمكن لمن 
حكموا منذ 

الثمانينات أن 
يجدوا الحلول 

لسنة 2021 

أنت من الشباب الذين دخلوا 
للبرلمان عن طريق »الكوطا«، 
وقد تجدد النقاش أخيرا حول 

هذا الموضوع بين من يرى فيها 
أداة سياسية، وبين من يرى أنها 

مجرد ريع سياسي.. ماذا تقول 
لمن سيعتبرونك مستفيدا 

من الريع؟

الريع الحزبي 
ال يقتصر على 

»الكوطا«

إسبانيا مطالبة أكثر من غيرها 
باالعتراف بمغربية الصحراء

ارتبط اسم المهدي بنسعيد، القيادي الشاب 
في حزب األصالة والمعاصرة، بتجربته داخل 

رابطة الشباب الديمقراطي، التي وقفت 
وراء مبادرة صناعة أكبر علم وطني في 

الصحراء المغربية، غير أنه منذ ذلك الوقت 
إلى اليوم، جرت تقلبات كثيرة في الساحة 

السياسية الوطنية، أبرزها ظهور حركة 20 
فبراير، التي عرفت في جزء منها بمهاجمة 

حزب »البام«، لكن بنسعيد يقول أن ما 
حصل كان »استغالال سياسيا« للحركة من 
طرف أقلية نظمت هجوما »مفبركا« على 

الحزب، كيف يمكن محاسبتي وأنا شاب 
عن أخطاء من السبعينات، وأنا شاب اختار 
العمل السياسي المؤسساتي من داخل 

»البام«؟ هكذا يتساءل نفس المتحدث الذي 
مر من تجربة »الكوطا« داخل البرلمان، وقال 
إن »الريع الحزبي« ال يقتصر على »الكوطا«، 

لكن إذا أردنا الحديث عن الريع، فإننا يجب أن 
نتحدث عنه بصفة عامة، وليس »الكوطا« 

فحسب، لماذا تتكرر نفس الوجوه في 
المكاتب السياسية لألحزاب؟ لماذا يحضر 

نفس األمناء العامين في بعض المكاتب 
السياسية منذ الثمانينات؟ يتساءل المهدي.

وأخيرا، وأخذا بعين االعتبار تجربته السابقة 
كرئيس للجنة الخارجية والدفاع الوطني 

داخل البرلمان المغربي، يقول المهدي 
معلقا على األزمة مع إسبانيا، بأن هذه األخيرة 

مطالبة أكثر من غيرها باالعتراف بمغربية 
الصحراء، ألنها احتلت المغرب وخرجت منه، 
ولم تكن هناك جبهة البوليساريو، كما أكد 

المهدي أن بعض الدول األوروبية »تحتقر 
المغرب« وتعتبره فريقا في القسم الثاني، 

وال يمكنه إبداء رأيه الخاص..

المهدي بنسعيد القيادي 
الشاب في »البام« يصرح:  

حاوره: سعيد الريحاني
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داخــل  الــشــبــاب  عــن وجـــود  دافــعــنــا  عندما 
كنا   ،2011 سنة  البرملان  فيها  بما  املؤسسات، 
يكون  أن  والنساء،  للشباب  بالنسبة  نطالب 
واليتني،  أو  والية  خالل  من  انتقاليا  األمر  هذا 
لكي يفهم املواطنون التأثير اإليجابي للشابات 
والشباب في البرملان.. وفعال، ساهمت املجموعة 
داخل  دينامية  خلق  في  الشباب  من  األولــى 
االنتماء  عن  النظر  وبغض  البرملان،  مؤسسة 
أصبح  الــذي  طــارق،  حسن  كــان  فقد  الحزبي، 
اليوم سفيرا، وكان هناك شباب أصبحوا وزراء 
إلى  باإلضافة  التشغيل،  وزير  منهم  بعد،  فيما 
فعاليات أخرى، منها العميد السكوري، واملحلل 
السياسي املعروف الشرقاوي الروداني، وسمير 
أي  اليازغي..  وعلي  املزواري،  واملهدي  بلفقيه، 
الذين  الشباب  من  مجموعة  عن  نتحدث  أننا 

فرضوا وجودهم داخل البرملان..

لماذا تراجعت هذه الدينامية؟

أنا أعتقد أن تجربة 2011 كانت ناجحة، ويكفي 
لكن  حاليا،  الشباب  هؤالء  مسار  إلى  ننظر  أن 
الحديث عن التراجع هو سؤال ينبغي أن يطرح 
على األحزاب، حيث لم تتم مواصلة العملية كما 
اختيار  الالزم  من  فكان   ،2016 سنة  بعد  يجب 
الساحة،  في  إيجابي  تأثير  لهم  يكون  شباب 
ينطبق  ال  األمــر  وهــذا  »املحاباة«،  عبر  وليس 
على الشباب فقط، بل على النساء كذلك، بحيث 
والوجود  السياسي  الوجود  بني  التمييز  يجب 
ــزاب  األح كانت  فلو  لــأشــخــاص..  االنتخابي 

لواكبت  السياسي،  بالذكاء  السياسية تتمتع 
مقاومة  هناك  أن  نالحظ  ألننا  العملية،  هذه 
تستعمل الشعبوية للقول أن »الكوطا« تعتبر 
ريعا، لكن إذا أردنا الحديث عن الريع، فيجب 
أن نتحدث عنه بصفة عامة، وليس »الكوطا« 
املكاتب  في  الوجوه  نفس  تتكرر  ملاذا  فقط.. 
نفس  يحضر  ملـــاذا  ــزاب؟  ــأح ل السياسية 
األمناء العامني في بعض املكاتب السياسية 

منذ الثمانينات؟
خــطــابــات جــاللــة املــلــك تــدفــع في 

جديدة  حلول  نحو  الدفع  اتجاه 
وبالتالي،  املطروحة،  لإلشكاليات 
ال يمكن االستمرار في جلب أناس 
منذ  التسيير  فــي  تجربة  لهم 
الحلول  يعطونا  كي  الثمانينات، 

فيها  بما   ،2021 سنة  اليوم 
مشاكل الشباب والتشغيل، 

سنة  منذ  اعتقدنا  لهذا 
ــود  وجـ أن   ،2011

ــاب فــي  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ
كفيل  الـــبـــرملـــان 
الحياة  بتحريك 

السياسية.. 

المغرب دولة 
تحظى باالحترام 

لمجهودها من 
الناحية األمنية 

واالجتماعية 

وأنت شاب تم اختيارك لتصبح 
رئيسا للجنة الخارجية والدفاع 

الوطني داخل البرلمان المغربي، 
ما الذي أهل شابا في بداية 

مشواره السياسي لترؤس لجنة 
كبيرة من هذا النوع؟

قبل ترؤس هذه اللجنة، كنت عضوا فيها، 
نساهم  أن  نحاول  وكنا  الحضور،  ــم  ودائ
الحقيقية  الــصــورة  إظــهــار  فــي  بطريقتنا 
للمغرب، ألن مجموعة من الدول »كتحكروا«، 
وخاصة بعض الدول األوروبية التي مازالت 

تعتبرنا مثل فريق في القسم الثاني، يمكن 
إلعطاء  األهلية  لــه  وليست  عليه،  الحكم 
بينما نحن  القضايا،  من  في مجموعة  رأيه 
كبيرا  دورا  يلعب  املغرب  أن  اليوم  نعتبر 
واإلقليمي  القاري  املستوى  على  ومحترما 
وفي  والهجرة  األمن  مجاالت  في  والدولي، 
مجموعة من املجاالت األخرى، حيث يضرب 
اإلفريقية،  الدول  بعض  مع  مقارنة  املثل  به 
للمغرب  تنظر  التي  إفريقيا  جنوب  مثل 
فرغم  الداخلي،  األمــن  تجربة  في  بإعجاب 
أن  إال  التحتية،  البنيات  في  هناك  التطور 
املغرب يبقى أحسن من الناحية االجتماعية 
هذا  في  التجول  يمكن  ال  حيث  واألمنية، 

البلد دون حراسة خاصة..  

يعيش المغرب اليوم أزمة 
دبلوماسية مع إسبانيا، ما هو 

تقييمك للدور المغربي حتى اآلن؟

طرف  من  ارتكب  الخطأ  أن  أعتقد  أنا 
إسبانيا، وهو خطأ سياسي، حيث ال يمكن 
أن نطلب املثالية من املغرب، فيما يتعلق 
ومساعدات  األمنية  املعلومات  بتقديم 
شريك  ــأول  ك واالســتــمــرار  الهجرة،  فــي 
الوقت  نفس  وفي  التجاري،  التبادل  في 
لها  بنقطة  يتعلق  فيما  معه  أزمة  افتعال 
للشعب  بالنسبة  عاطفي  هو  بما  ارتباط 
في  مسؤول  استقبال  يتم  حيث  املغربي، 
بدعوى  املغرب،  إخبار  دون  البوليساريو 

هــذه  تظهر  ألـــم  إنــســانــيــة«..  »دواعــــي 
كان  لقد  اليوم؟  إال  اإلنسانية  الــدواعــي 
اإلقدام  قبل  املغرب  مع  التشاور  باإلمكان 
على ذلك، ألن هذا الشخص متابع قضائيا 
من لدن القضاء اإلسباني، لذلك فهذا األمر 
ألنه  املــغــرب،  مــع  للعالقات  خيانة  يعد 
مماثل  بفعل  يقوم  أن  األخير  هذا  بإمكان 
أو  الكاتاالنيني  االنفصاليني  الستخدام 
احترام  دائما  فضل  املغرب  لكن  الباسك، 
أن  يجب  ما  وهــو  إسبانيا،  مع  عالقته 

يستمر..

تقول وزارة الخارجية المغربية، 
أن الخالف مع إسبانيا أعمق من 

قضية استقبال إبراهيم غالي، 
ماذا تقصد في نظرك؟

إذا ذهبنا أبعد من ذلك، فإن إسبانيا مطالبة 
باالعتراف بمغربية الصحراء، قبل أن تعترف 
أنها  وتعرف  امللف،  تعرف  ألنها  أمريكا،  بها 
احتلت املغرب وخرجت، ولم يكن هناك وجود 
مطالبة  إسبانيا  أن  أعتقد  أنا  للبوليساريو، 
باالعتراف بمغربية الصحراء أكثر من غيرها، 
االنفصالية  بالقضايا  وعــي  لهم  واإلســبــان 
أكثر من البلدان األخرى، وإذا أرادوا مساعدة 
أنفسهم أوال، فعليهم أن ال يدعموا االنفصال 
االنفصال  دعم  يمكن  ال  ألنه  أخرى،  دول  في 

خارجيا، ومحاربته داخليا..

اجتماع سابق للمكتب السياسي لحزب األصالة والمعاصرة

من محاربة اإلسالميين إلى »الوسط« 
حزب األصالة والمعاصرة انتقل من 

أمين عام يقول أن الهدف هو محاربة 
اإلسالميين، إلى أمين عام يقول »لم 

نأت لمحاربة اإلسالميين«، ما هو 
الفرق؟

لم  »البام«،  في  انخرطنا  عندما  أننا  أعتقد 
قيم  عن  للدفاع  بل   ،»y« أو   »x« ملحاربة  نأت 
ومشروع مجتمعي معني، وقد سميناه باألصالة 
ما  بني  »الوسط«  عن  نبحث  ألننا  واملعاصرة، 
من  جزء  سمينا  لهذا  واشتراكي،  ليبرالي  هو 
وأخذنا  االجتماعية،  بالديمقراطية  املشروع 
على  لتطبيقه  الليبرالية  في  ما  أحسن 
كــنــا ضد  لــهــذا  ــع..  ــواقـ الـ أرض 

»ليبرالية« القطاع الصحي..
ــات،  األوق من  وقــت  في  ربما 
هذا  خصم  أن  القيادة  اعتبرت 

مصطلحات  استعمال  تم  لهذا  اإلسالميون،  هم  املشروع 
هذا  وهبي،  اللطيف  عبد  العام  األمني  فسر  وقد  سياسية، 
فإننا  االجتماعية،  بالديمقراطية  نقول  عندما  ألننا  األمر، 
من  وهذا  املثال،  سبيل  على  الفردية  الحريات  عن  نتحدث 
شأنه إغضاب حزب محافظ، لكن ما تبني هو أن هذا الحزب 
والزالت  منه،  يتخوف  كان  ما  على  حافظ  نفسه،  املحافظ 

الحانات مفتوحة..
والفوارق  الفقر،  الحقيقي، هو  املغرب  أن خصم  أعتقد  أنا 
االجتماعية، ونعتقد أن توجه حزبنا في الوسط، هو الذي من 
شأنه إخراج املغرب من األزمة التي يعيشها، ليس وحده، بل 
العالم كله يعيش أزمة، لذلك ال يمكن لليبراليني الذين حكموا 
30 سنة، أن يقولوا أن الحل عندهم وحدهم، كما ال  أزيد من 
يمكن لالشتراكيني قول ذلك.. نحن نقول ليست الدولة وحدها 
وحــده،  السوق  وليس  مسؤوليتها،  تتحمل  أن  يجب  التي 
التي  األزمة  لتفادي  محترم«  »وسط  هناك  يكون  أن  يجب  بل 

يعيشها العالم، واملغرب جزء منه..

الهجوم على األصالة والمعاصرة من خالل حركة
 20 فبراير كان مفبركا من طرف أقلية صغيرة

األمين العام لـ »البام« وهبي الذي عرف بقربه من بن كيران

نحن نعتبر اليوم أن المغرب 
يلعب دورا كبيرا ومحترما على 

المستوى القاري واإلقليمي 
والدولي، في مجاالت األمن 
والهجرة وفي مجموعة من 

المجاالت األخرى، حيث يضرب 
به المثل مقارنة مع بعض الدول 

اإلفريقية، مثل جنوب إفريقيا 
التي تنظر للمغرب بإعجاب 

في تجربة األمن الداخلي، فرغم 
التطور هناك في البنيات 

التحتية، إال أن المغرب يبقى 
أحسن من الناحية االجتماعية 

واألمنية، حيث ال يمكن التجول 
في هذا البلد دون حراسة 

خاصة..  
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العرض المسرحي الجديد »شاطارا« يحط 
الرحال بالمسرح الوطني محمد الخامس

فتح  ــادة  ــ ــ إع ــرار  ــ قـ ــد  ــع ب
السينما  وقــاعــات  املــســارح 
حــددت  الثقافية،  ــز  ــراك وامل
فــرقــة ثــفــســويــن لــلــمــســرح 
 18 الجمعة  يوم  بالحسيمة، 
يونيو 2021، كتاريخ لتقديم 
العمل  مــن  عــروضــهــا  أول 

املسرحي »شاطارا«. 
هي  التي  املسرحية  هذه 
الفرقة  بــن  شــراكــة  ثــمــرة 
محمد  الــوطــنــي  ــســرح  وامل
ــخــامــس خـــال املــوســم  ال
إال   ،2020/2019 املسرحي 
حالت  الجائحة  ظروف  أن 
مــوعــده  فــي  تقديمه  دون 
تعتزم  والـــيـــوم  املـــحـــدد، 
تقديمه في عدد من  الفرقة 
كخطوة  الوطنية  املسارح 
الفرقة  عملت  حيث  أولــى، 

الوطني  باملسرح  األول  عرضها  برمجة  على 
عروض  تواريخ  وبرمجة  سابقا،  املذكور  التاريخ  خال  الخامس  محمد 

أخرى في مدن مختلفة.

الذاكرة والتراث الثقافي بالشاوية يستحضر 
المقاومة الشعبية في امزاب - أوالد امحمد

مؤسسة المتاحف تزيد من إشعاعها الثقافي بتبرعات جديدة

»السينما للجميع« 
في سيدي قاسم 

ــة الـــنـــادي  ــي ــع ــنـــت جــم ــلـ أعـ
أنها  قاسم،  سيدي  السينمائي 
 21 لـــلـــدورة  التحضير  بــصــدد 
للفيلم  قــاســم  ســيــدي  ملــهــرجــان 
ــر، واملـــزمـــع  ــصــي ــق املـــغـــربـــي ال
إلى   12 من  الفترة  في  تنظيمها 
شعار:  تحت   ،2021 نونبر   15

للجميع«. »السينما 
سيتزاوج  التي  ــدورة  الـ هــذه 
في  بالرقمي  الــحــضــوري  فيها 
البروتوكول  به  يسمح  ما  حدود 
املغرب،  في  به  املعمول  الصحي 
مع العلم أن دورة السنة املاضية، 
اجتياح  بسبب  ألغيت  قد  كانت 

فيروس »كورونا«.

بعد ملتقيات »الذاكرة والتراث 
الثقافي بالشاوية«، والتي عقدها 
من  وعـــدد  ــات  ــســردي ال مختبر 
 1995 الشركاء، منذ شهر مارس 
بكل من الدار البيضاء واملحمدية 
واملذاكرة/  بنداود  وأوالد سيدي 
خلوق  وبني  والزيايدة  الكارة 
يعقد  يخلف،  وبــنــي  ومــديــونــة 
اآلداب  بكلية  السرديات  مختبر 
الثاني  الحسن  جامعة  بنمسيك 
مع  بتنسيق  البيضاء،  بــالــدار 
بسطات  األول  الحسن  جامعة 
والعلوم  والفنون  اللغات  وكلية 
وبشراكة  بسطات،  اإلنسانية 
مكارطو/  الترابية  الجماعة  مع 
أوالد امحمد، وعدد من جمعيات 
الرابع  امللتقى  املدني،  املجتمع 
الثقافي  والتراث  للذاكرة  عشر 

بالشاوية في موضوع: »املقاومة 
أوالد   - اْمــــزاب  ــي  ف الشعبية 
اْمحّمد«، وذلك بجماعة مكارطو، 
 2021 يونيو   26 السبت  يــوم 
وجامعين  مــؤرخــن  بــحــضــور 
وثقافات  تــاريــخ  فــي  وبــاحــثــن 

املنطقة وعدد من الضيوف.
فرصة  اللقاء  هــذا  وسيكون 
للعطاء  العليا  القيم  الستحضار 
ــي فــتــرة حــرجــة من  الــوطــنــي ف
تكريم  سيتم  كما  املغرب،  تاريخ 
ترسيخ  في  أسهمت  شخصيات 
بداياتها  في  الشعبية  املقاومة 
1907، ثم الحقا في  املبكرة سنة 
شخصيات  الوطنية،  املقاومة 
بوعبيد  بن  محمد  رأسها  على 
منصور  بــن  واألحــمــر  املحمدي 

املذكوري.

ّْْ

ــة الــــذكــــرى الـــعـــاشـــرة  ــاســب ــن ــم ب
الوطنية  املؤسسة  تلقت  لتأسيسها، 
عن  عــبــارة  »سخية«  هبة  للمتاحف، 
لرسامن  الفنية  األعمال  من  مجموعة 
مغاربة كبار، تبرع بها الخليل بلكنش.

هذه  فــإن  للمؤسسة،  بــاغ  وحسب 
على  »عــربــونــا  تــعــد  السخية  الــهــبــة 
به  تــقــوم  الـــذي  العمل  تــجــاه  الــثــقــة« 
التي  للمتاحف،  الوطنية  املؤسسة 
أجل  من  أنشطتها  تضاعف  فتئت  ما 
على  املغربي  الثقافي  اإلشعاع  تعزيز 
أنها  كما  والدولي،  الوطني  املستوين 
في  الفنون  لرعاة  املهم  الــدور  تظهر 

إثراء رصيد املتاحف الوطنية.
وتــتــكــون هـــذه الــهــبــة مــن أعــمــال 
38 رساما مرموقا، من بينهم  لـ  فنية 
وحميدي،  ــاوي،  ــرب ــغ وال املليحي، 
وبنشفاج،  والقاسمي،  وبلكاهية، 

مــزيــان،  ــم  ــري وم ــال،  طـ والشعيبية 
الرباطي،  علي  وبــن  أكــزنــاي،  ومليكة 
وميلود  وبنيوسف،  ماجوريل،  وجــاك 
علوي،  وياسمينة  وميلودي،  لبيض، 
والكاوي،  بينبن،  وماحي  وحساني، 
وبنداحمان،  وأفيال،  بنبوشتة،  وأمينة 
ــري، وبــامــن،  ــري ــح ــري، وال ــ ــوردي ــ وال
وسعد  وبوجمعاوي،  سيسي،  وسولي 
والوزاني،  اإلدريسي،  ومحمد  حساني، 

وبرهيس، واألطراش، وبناني وفخر.
وأشار املصدر ذاته إلى أن هذه الهبة 
الجديدة، تنضاف إلى تلك التي منحتها 
كل من أكاديمية اململكة املغربية ووزارة 
للمتاحف،  الوطنية  للمؤسسة  الثقافة 
وهو ما سيمكن متحف محمد السادس 
التوفر  من  واملعاصر،  الحديث  للفن 
على مجموعات فنية كبرى ترسم مسار 

تاريخ الفن املغربي.

الرباط تحتضن المهرجان الدولي لوثائقي حقوق اإلنسان
املــهــرجــان  إدارة  ــنــت  أعــل
ــي حــقــوق  ــق ــائ ــوث الـــدولـــي ل
اإلنسان، عن انتهاء التحضير 
للدورة التاسعة التي ستنعقد 
يونيو  و27  و26   25 ــام  أيـ
شعار:  تحت  بالرباط،   2021

»السينما لغتنا املشتركة«.
ــارى األفــــــام  ــ ــب ــ ــت ــ ــت وســ
جوائز،  ثاثة  على  املشاركة 
للفيلم  املهرجان  جائزة  وهي 
وجائزة  الطويل،  الوثائقي 
الوثائقي،  للفيلم  املهرجان 

وجائزة لجنة التحكيم.

ــى أن  ــجــدر اإلشـــــارة إلـ ت
املرشحة  الوثائقية  األفــام 
تتناول  الــتــي  هــي  للقبول، 
ــان،  ــمــات حــقــوق اإلنـــسـ ــي ت
والتغيير االجتماعي وقضايا 
ــة والـــذاكـــرة  ــي ــراط ــق ــم ــدي ال
التعبير  وحــريــة  واملــواطــنــة 
والحريات  الثقافي  والتنوع 
باهتمام  وستحظى  الفردية، 
تدافع  الــتــي  األفـــام  خـــاص، 
عـــن الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات 
وتساند  ــراد،  ــأف ل األســاســيــة 
قضايا األقليات وحماية حقوق 

االختاف  حق  على  وتؤكد  والاجئن،  املهاجرين 
بن  العاقات  في  والتسامح  الحوار  أهمية  وتبرز 

الشعوب والثقافات.. 
التعريف  ــى  إل املــهــرجــان،  هــذا  تنظيم  ويــهــدف 
كــأداة  وتوظيفه  ووظــائــفــه،  الــوثــائــقــي  بالفيلم 
املهتمن  مع  والتجارب  الخبرات  وتبادل  للتواصل 
واقتسام  واإلخـــراج،  والسينما  التمثيل  بمجال 
االهتمام  وتشجيع  املوضوع  في  التفكير  انشغاالت 
ثقافة  وتــوظــيــف  الــبــصــريــة،  السمعية  بالثقافة 
بالفيلم  يرتبط  وما  عام،  بشكل  والصوت  الصورة 
بشكل خاص كأداة للتربية والحوار، واملساهمة في 
الوثائقية  لأفام  والترويج  باإلبداعات  التعريف 

ونشرها ودعمها وتشجيعها.



سري

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

  

مـدير النشر:
الطيب العلوي

مصطفى العلوي المؤسس:

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

تحت األضواء

ملف العدد

تحليل إخباري

الضائعة الحقيقة 

بمحاولة اغتيال دبلوماسي مغربياتهام مسؤول مخابراتي جزائري 

التقارب العربي اإلسرائيلي ؟هل كان الحسن الثاني وراء فكرة

سباق في انتخابات 2021 مؤشرات استعمال شباط كأرنب 

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

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

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

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

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

اأعداء امللك وال�شعب

تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ملف العدد

تحت األضواء

الضائعة الحقيقة 

تحليل إخباري

عندما طالبت األحزاب بتحكيم

 الملك الحسن الثاني

حمو وبوكرين وحبيبي.. جنراالت 

تورطوا في الخيانة العظمى

عائد من اإلعدام يحكي عن قتل 

عمر بنجلون وإعدام ثـابت

إعالم البوليساريو يبكي على وهن 

الجزائر وضعف إسبانيا أمام المغرب 

28
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8
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تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ساعة اإلفالس السياسي

»ملف سري في  السابقني  املعتقلني  من  واحد  طالب 

الساسي،  الزعيم  الدين  نور  وهو  الــزاز«،  كريم 

املكلف  الدولة  وزيــر  وجــه  في  الحدود  بإغالق 

خلفية  على  الرميد،  مصطفى  اإلنسان  بحقوق 

شكاية سبق أن تقدم بها أمام الوكيل العام ملحكمة 

الوطنية  الفرقة  على  وأحيلت  بالرباط  االستئناف 

نسخة  وجه  كما  البيضاء،  بالدار  القضائية  للشرطة 

من الطلب إلى رئيس املجلس األعلى للسلطة القضائية 

حيث   ،2015 سنة  إلى  الحكاية  وتعود  العدل.  ووزيــر 

»يدعي« الساسي أنه قدم معطيات خطيرة لوزير العدل 

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

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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بإفالس حزب العدالة 

والتنمية، الذي يتهدده 

خطر السقوط خالل االنتخابات 

التشريعية المقبلة، بعد تورطه 

في تناقضات سافرة بين 

خطابه السياسي وممارسته 

العملية، تكون الحياة 

السياسية قد دارت دورتها 

المعهودة، لتكريس األعطاب 

الحزبية في مشهد سياسي 

يكرر نفسه، حيث تموت كل 

األحزاب في حضن السلطة(..).

إنها ساعة اإلفالس السياسي، 

حيث ال عروض سياسية 

واضحة رغم أننا في عز الزمن 

االنتخابي، وقد انطلقت 

الحمالت االنتخابية مبكرا، حيث 

ينتظر أن تلعب نفس التشكيلة 

الحزبية النهائيات االنتخابية 

بنفس الممارسات، التي تقوم 

على مبدأ »القسمة«، وال 

سبيل للخروج من عنق الزجاجة 

إال بانخراط مكثف للمواطنين 

في العملية االنتخابية، 

عندها ستكون الساعة قابلة 

لـ»التحقيق«، واألحزاب قابلة 

للتغيير..
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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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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

كان زميلي معروفا عليه غض البصر حتى عن الرجال فما 
واملحاميات  للقاضيات  حرجا  يشكل  ذلك  وكان  بالنساء،  بالك 
عند  وجوههن  إلى  ينظر  أن  منه  يطلنب  كن  اللواتي  واملوظفات 
ذلك،  تقتضي  اإلقناع  العمل، ألن ضرورة  أو  املداوالت  في  الكالم 
ردا صريحا  عليهن  بالرد  ليقوم  به  نكاية  الطلب  في  يمعنن  وكن 
تنقلب فيه املداوالت إلى ضحكات تسمع من خارج القاعات، كتلك 
املكتب  في  قانونية  التي جاءت عنده الستشارة  الشابة  الجميلة 
وهي تلقي عليه بالسؤال وهو يفتيها دون أن ينظر إليها، وهي 
تمعن في االقتراب منه من أجل استفزازه وهو يفتي وعينه في 
إلى الضرب على كتفه، فما كان  بلغ بها االستفزاز  األرض حتى 
الذي  العطر  هذا  من  تخجلني  أال  وجهها:  في  يصيح  أن  إال  منه 
تستعملني، وهذا املاكياج وهذا اللباس املثير؟ ولم تتجرئني على 
ضربي على كتفي؟ فقالت له: ولكن أستاذي، أنت بمثابة أبي وأنا 
أفعل معك كما أفعل مع والدي، والدك لم يحسن تربيتك من عنده 
مثلك ال يرسلها إلى العمل بل يرسلها إلى بيت الزوجية رد عليها، 
فقالت: طيب أستاذ، إذن أنت تعيرني بعنوستي، ومن هو سيء 
إلي  تنظر  أنت  إذن  فعقبت:  بمثلك؟ سألها،  الذي سيتزوج  الحظ 
وتدعي غض البصر، فقال: أنا ال أنظر إليك، ولكني أتعجب كيف 
مكتبي  في  جالس  وأنا  كتفي  على  تضربي  أن  الوقاحة  بك  تبلغ 
أن  منك  أطلب  مكتبي؟  حاشية  على  املريبة  الوقفة  هذه  وتقفني 
فورا..  وتنسحبني  الفتوى  كتابة  وتكملي  كرسيك  إلى  ترجعي 

أعوذ باللـه من فتنتكم.
لم تكن الزميلة محتاجة إلى فتوى أو استشارة في ملف، وإنما 
كانت محترمة متزوجة، ولكنها عصرية املظهر وكل ذلك كان بناء 
موقف  خلق  من  البد  ألنه  لرغبته،  وتحقيقا  مرافقه  من  أمر  على 

ليستمتع بردود صديقه ولو بافتعال أي شيء.
الفاضل  ألستاذنا  شكرت  ــة،  ورق على  الفتوى  كتابة  وبعد 
تركته شبه مفتوح  الذي  املكتب  باب  السخاء بوقته والزميل في 
ليسمع كل ما يجري، فيكاد يسقط من الضحك.. وقد مثلت الدور 

أيما تمثيل.
أشكرك أستاذي الفاضل، لكن أريد أن أجازيك على صنيع عملك.
أنا غير محتاج لجزاء إال من هلل وعيناه في األرض، هذا واجب 
بلباس  اإلتيان  عليك  فتوى،  تريدين  املقبلة عندما  املرة  في  ولكن 

محتشم وااللتزام بمكانك.
لكن من ال يشكر الناس ال يشكر هلل.

وأنا أحترمك والبد أن أجازيك، فأنت مثل أبي.
املكتب،  باب  واقفلي  تفضلي  لجزاء،  غير محتاج  إني  لك  قلت 

لقد أزعجتني بما فيه الكفاية وضيعت لي وقت تحرير امللفات.
على  وهو  رأسه  بتقبيل  وهمت  الجليل،  أستاذي  بد  ال  لكن، 
واألستاذ  عنه  صدها  ويحاول  صوته  بأعلى  ليصيح  الكرسي 
وما  لــك  مــا  لــه:  يقول  وهــو  بالدخول  يتظاهر  املقلب  صاحب 

لألستاذة املحترمة ؟ 
على  أنادي  سوف  وإال  املكتب  مغادرة  فضلك  من  منها  اطلب 

العون من أجل إرغامها.
زميلها  رأس  تقبيل  تريد  فقط  إنها  القوارير،  تعامل  هكذا  ما 

الذي هو بمثابة والدها، لم تفعل شرا؟
إلى  بشكاية  وهددته  بالغضب  الحسناء  زميلتنا  وتظاهرت 

الرئيس.
فوتي الرايس لديك جيه، أنت قليلة الحياء.

وكاد الجميع يسمع صياحه وقد خرجت تاركة موضوعا شيقا 
لزميلها صاحب املقالب، ملناقشته مع رفيق عمله وصديقه، وذلك 
كاف بالنسبة إليه.. لكن كان هذا فقط الجزء األول من املقلب، أما 

الجزء الثاني، فسوف ينفذه زوجها الزميل كذلك.

طرائف الق�ضاة 
واملحامني

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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منـوعـات
العدد: 1564 من 10 إلى 16 يونيو 2021

أول فيلم مغربي يتنافس على 
جوائـز مهرجـان »كـان«

ألول مرة في تاريخ السينما املغربية، 
الجديد  الــروائــي  الفيلم  يتنافس 
»عّلي صوتك«  نبيل عيوش  للمخرج 
على   )Casablanca Beats(
ملهرجان  الذهبية  السعفة  جائزة 

»كان« السينمائي لسنة 2021.
ــي،  ــروائ ال الفيلم  ويــحــكــي 
الذي تم تصويره بحي سيدي 
البيضاء،  الـــدار  فــي  مــومــن 
واقع العديد من فناني الهيب 
املغرب،  في  الشباب  الهوب 
وذلك من خالل قصة الشاب 
»أنـــــس«، مــغــنــي الـــراب 
يعمل  ــذي  ــ ال الــســابــق، 
بمركز ثقافي في الحي.. 
فبتشجيع من معلمهم 
سيجد  الـــجـــديـــد، 
شباب املركز طريقة 

للتعبير من خالل هذا اللون الفني.
وعبر نبيل عيوش عن سعادته بقرار 
الرسمية  املسابقة  في  الفيلم  اختيار 
ال  لحظات  »إنها  قائال:  للمهرجان، 
تنسى، وهي بمثابة اعتراف باملجهود 
واملمثلني  العمل  طاقم  لجميع  الكبير 
إلنصاف  كبيرا  جهدا  بــذلــوا  الــذيــن 
أن  وأرى  واملغرب،  املغربية  السينما 

رسالة الفيلم وجدت صداها«.
ــي  ــة فــيــلــم »عــّل ــشــارك وتــعــتــبــر م
كتابته  على  أشــرف  ــذي  ال صــوتــك«، 
مريم  زوجته  جانب  إلى  عيوش  نبيل 
مغربي  لفيلم  مشاركة  أول  توزاني، 
في  الذهبية  السعفة  على  يتنافس 
ملخرجني  أفالم  جانب  إلى  املهرجان، 
ــار، ويــس أنــدرســون،  مثل جــاك أوديـ
وبول  فرهادي،  أصغر  موريتي،  ناني 

فيرهوفن.

بعد غياب 18 سنة

»كوكو شانيل« تعيد 
شريهان إلى خشبة المسرح

والتلفزيون،  والسينما  املسرح  عن  الغياب  من  سنة   18 بعد 
عرض  عن  باإلعالن  الواجهة،  إلى  شريهان  املصرية  الفنانة  عادت 

مسرحيتها »كوكو شانيل«.
»كوكو  مسرحية  تعرض  أن  املتوقع  من  وكــان 

للتلفزيون  تصويرها  جرى  التي  شانيل«، 
املاضي  العام  بداية  في   ،2019 عــام  في 
)2020(، لوال أن جائحة »كورونا« حالت 

دون ذلك.
تستعد  املسرحية،  هذه  جانب  إلى 
الــعــروض  مــن  ــدد  ع لتقديم  شريهان 
أثرت  نسائية  املصورة عن شخصيات 

واملغنية  املمثلة  بينهن  من  التاريخ،  في 
ورابعة  مــونــرو،  مــارلــني  األمريكية 

العدوية، وأنديرا غاندي، وغيرهن.
ــد شـــريـــهـــان مـــن أهــم  ــعـ وتـ

حيث  املصريات،  الفنانات 
ــا الــفــنــيــة  ــه ــات بـــــدأت حــي
من  الرابعة  ســن  فــي  وهــي 

وعملت  عــمــرهــا، 
فـــــي املـــســـرح 

ــا  ــم ــن ــســي وال
والتلفزيون.

 »ستريت آرت إينسايد« 
لفن الشارع يزين الرباط

فعالية  »هــبــة«،  مــؤســســة  تنظم 
إينسايد«، معرضا غير  آرت  »ستريت 

نمطي يقام في سلم املؤسسة بالرباط، 
وذلك إلى غاية 15 يوليوز املقبل.

هذا  فــإن  للمؤسسة،  بــالغ  ــق  ووف
املعرض الفني يركز على فن الشارع، 
والفن املعاصر بامتياز، لإلشادة بهذا 
باعتباره  والحضري،  الحديث  الفن 
الفنان  عن  للتعبير  حقيقية  وسيلة 
لوحته  بحجم  مقيدا  يعد  لــم  الــذي 
واأللـــوان  الــقــوام  يستكشف  والـــذي 

والتقنيات واألبعاد.
لدى  سيكون  أنه  البالغ،  وأضــاف 
أربعة رسامي جدارية، تفويض مطلق 
إلى  املؤدي  السلم  داخل  عمل  إلنشاء 

بالفنان  األمر  ويتعلق  »هبة«،  مختبر 
والرسام املغربي وفنان الشارع مهدي 
الزموري، والفنان إد نور، والتشكيلي 
أيوب  والفنان  بودينا  رضــا  الشاب 

باسيك.
املــعــرض  أن  املــؤســســة  وأبــــرزت 
بحكم  الشارع،  فن  ألن  الزوال،  سريع 
الــزوال،  سريعة  طبيعة  له  التعريف، 
ــة فــنــيــة مــعــاصــرة تــرى  ــي حــرك وهـ
وفوري..  سريع  فن  أنها  على  نفسها 
وتجدد  نفسها،  اخــتــراع  تعيد  إنها 
لوحة  على  الفنان  ويــرســم  نفسها، 
والتي  الوقت،  بمرور  استهالكها  يتم 
إعــادة  أو  فيها  النظر  إعـــادة  يمكن 

استثمارها.
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الضائعةالحقيقة
العدد: 1564 من 10 إلى 16 يونيو 2021

إلى  وصــلــت  حــن  متعبا  كــنــت 
أوطيالت مدينة نيس  أحد  غرفتي في 
عشرمن  الــثــالــث  مــســاء  الفرنسية، 
بالقطار  رحلة  بعد   ،1960 مايو  شهر 
ــاريــس إلـــى نــيــس، حــيــث كنت  مــن ب
في  وحيد،  كمغربي  للحضور،  مدعوا 
ألصدقاء  الفرنسية  »الجمعية  نــدوة 
تأخذني  النوم  غفوة  وكادت  الحرية«، 
حن سمعت صوتا في الغرفة املجاورة 
إنها  بعدها  عــرفــت  مرتفعا،  يتكلم 
الدارجة املغربية، وحاولت االستسالم 
للنوم مرة أخرى لوال أن مكاملة الغرفة 
املجاورة طالت والصوت زاد ارتفاعا، 
ألنبه  فضولي،  بكل  مستنجدا  فقمت 
وقت  الوقت  بأن  املجاور  املغربي  هذا 
الــجــيــران،  يــزعــج  حدیثه  وأن  نـــوم، 
طرقات  املجاورة  الغرفة  باب  وطرقت 
واملهدي  يفتح،  بالباب  وإذا  خفيفة 
مع  يفتح  القصيرة،  بقامته  بنبركة 
ويصليني  جاحظتن،  عينن  الباب، 
بزخم من األسئلة، لم تتوقف إال عندما 
عرف أني جئت لندوة هو نفسه مدعو 

إليها. 
حضرها  الــتــي  الجلسات  ــاء  ــن وأث
مختلف  من  والسياسة  الفكر  أقطاب 
كان  املــتــوســط،  األبــيــض  البحر  دول 
املهدي بنبركة يتألق بتدخالته ويتكلم 
املتوسط  األبيض  البحر  دول  باسم 
وهو  وليبيا،  ومصر  املتغيبة، الجزائر 
غير  آخر  مدلوال  الحرية  أعطى  الــذي 
البحر  هــذا  شمالي  املتوفرة  الحرية 

واملنعدمة في جنوبيه، وفي شرقيه.
نظمت  التي  العشاء  حفلة  وأثناء 
مساء اليوم األول، على شاطئ البحر، 
معزولة  ــدة  ــائ م إلـــى  ــاه  ــ وإي جلست 
ثالث  شخص  بها  التحق  ما  سرعان 
يحمل مقعده ويقرض حضوره، وألقى 
إال  معناها  يفهم  ال  نظرة  املهدي  علي 
الرجل  وجلس  بينهم،  فيما  املغاربة 
»افــنــيــر«.. ــا  أن نفسه  مقدما  الثالث 
عميد كلية العلوم السياسية في حيفا، 
الحوار..  في  وراغــب  إذن،  إسرائيلي 
العشاء،  مــدة  طــول  الــحــوار  واستمر 
إسرائيل  بأن  اقتناع  خالله  لنا  حصل 
تتوفر على ساسة إيجابين وواقعين، 
للمهدي  يقدم  اإلسرائيلي  كان  وعندما 
اسمه  تحمل  بــطــاقــة  ــي،  ولـ بنبركة 
وعنوانه، كان لسانه يلهج بالرغبة في 
إلسرائيل،  بدعوتنا  سعيدا  يكون  أن 

ــرد الــنــظــرة إلى  وعــنــدمــا ســارعــت ب
ويقول:  يعتذر،  به  فوجئت  املهدي، 
ــدعــوة، ثــم ينظر  ربــمــا ألــبــي هــذه ال
يا مصطفى، فال  أنت  ))أما  قائال:  إلي 
الصحفي  إن  الدعوة،  ترفض  ملاذا  أرى 
والصحافة  ويسمع،  يرى  بأن  مطالب 

فوق املواقف((. 
كنت  وبينما  الــثــانــي،  الــيــوم  ــي  وف
على  بنبركة  املــهــدي  بجانب  أمــشــي 
دیزانكلي«،  »البروموناد  شــارع  طول 
ونزلنا  يمينا  بنبركة  املــهــدي  مــال 
على  بصعوبة  ماشين  الشاطئ  إلــى 
دعوة  عن  متحدثن  الصلبة  األحجار 
بمبدأ  يقنعني  املهدي  وكــان  األمــس، 
بأن  مؤمنا  كان  لقد  املفتوح.  الحوار 
كل  إلــى  الــوصــول  الــحــوار هو طريق 
نتيجة  هو  الرفض  أن  ويرى  الحلول، 
االستعمار  فينا  خلقه  نقص  ملــركــب 
وجهات  وتــتــفــرق  الــصــالت  لتنقطع 
النظر، وتوسع الحديث ليشمل املغرب 

حينما  املعهودة،  واملشاكل  والصحافة 
أن  لــوال  الفندق،  نحو  يسارا  رجعنا 
املهدي اتجه نحو أزقة مرتفعة، يمشي 
إلى  خاللها،  سألته  وسرعة  بعصبية 
أين نحن سائرون؟ وكان جوابه سريعا 
»زید.. زيد« يعني، تقدم تقدم،  موجزا: 
وقلت له: إلى أين، إن الليل مقبل، فقال 
لــي مــا لــم أنسه ولــن أنــســاه: ))أنــت 
الصحافيون؟  يكون  أهكذا  صحفي؟ 
وتعرف  دائما،  تبحث  أن  عليك  يجب 
وطالت  وســتــری((،  اتبعني  املــزيــد.. 
عن  بــحــثــا  ــهــا  أن وفــهــمــت  مسيرتنا 
يبحث  ))وعـــمـــاذا  لــه:  فقلت  ــيء،  شـ
))أال تعرف  فأجابني:  الصحفيون؟(( 
لحظتها  نــيــس؟((  يف  هنا  يسكن  من 
كان  لقد  أنه على صواب..  فقط، عرفت 
يبحث عن شخص هام يسكن املنطقة، 
صحفيا  نصرا  سأحقق  فعال  وكنت 

كبيرا برؤيته، فقلت له: »بنعرفة؟«. 
بنعرفة،  رؤية  يريد  املهدي  كان  لقد 
العميل الذي نصبه الفرنسيون سلطانا 
الحرية  رمــز  نفي  بعد  املــغــرب،  على 
الخامس،  محمد  املــلــك  واالســتــقــالل 
تلك  أنه يسكن في  املهدي يعرف  وكان 
يوميا،  رجليه  على  ويتجول  املنطقة، 

نكلمه؟  هل  وجــدنــاه،  وإذا  لــه:  وقلت 
فأجابني: إذا وجدناه، سنضحك عليه. 
بنعرفة، وال ضحكنا عليه،  ولم نجد 
عديدة  زيارات  في  أحرص  كنت  وإنما 
بنفس  القيام  على  الــيــوم،  ــك  ذل بعد 
لم  ولكني  بنعرفة،  أرى  علني  الجولة، 
تزوج  أنه  أن سمعت  إلى  أبــدا،  أجــده 
من بنت مغربية كان أبوها أحد رجال 
لطرده  السالح،  حملوا  الذين  املقاومة 

من املغرب. 
في منتصف أبريل 1961، شدت رحال 
الصحافة العاملية إلى إيفيان، غير بعيد 
لحضور  بسويسرا،  جنيف  مدينة  من 
التحرير  جبهة  وفــد  بن  املفاوضات 
الفرنسية،  والــحــكــومــة  الــجــزائــريــة 
بشكل  مشددة  األمن  إجــراءات  وكانت 
الصحافيون  كان  فقد  الوصف..  يفوق 
ويتنقلون  في جنيف،  جميعا يسكنون 
شبه  أو  لحضور  بفرنسا  إیفیان  إلى 
وقبل  املفاوضات،  لجلسات  الحضور 

الصحافيون  كان  إیفیان،  إلى  الدخول 
املتواجدة  القصور  أحد  في  يتوقفون 
فــي املــنــطــقــة الــســويــســريــة، والــتــي 
ينزل  كان  وبها  سعودي،  أمير  يملكها 
يتوجه  وبينما  ــري،  ــجــزائ ال ــد  ــوف ال
بالطائرة  املــفــاوضــون  الــجــزائــريــون 
في  املفاوضات  مقر  إلــى  الهليكوبتر 
نتوجه  الصحافين  نحن  كنا  إيفيان، 
الحدود  لحراس  ونقدم  بالسيارات، 
الحكومة  عن  الصادرة  االعتماد  بطاقة 
ممضاة  الجزائر،  لجمهورية  املؤقتة 
من طرف املكلف باإلعالم، رضی مالك، 
وفي املساء، نعود إلى جنيف لحضور 
والحقيقة،  اليومية،  الصحفية  الندوة 
أننا لم نكن نعرف شيئا عما يجري في 
إلى جنيف  إيفيان، وكنا نعود بسرعة 

لنسمع الجديد..
ــنــدوة  ال ــي جــنــيــف، عــرفــنــا أن  وفـ
سيعقدها  أمنية،  وألسباب  الصحفية، 
شاشة  على  ولكن  الجزائري،  الطرف 
على  يظهر  فــاملــتــحــدث  سينمائية، 
يستجوبونه.. والصحفيون  الشاشة 
االحتياط،  ومنتهی  الحرص،  منتهی 
الــطــرف  ســيــقــدمــه  ــان  ــي ب أول  ــان  ــ وك
الجزائري، حاظيا باهتمام فوق العادة، 

كل  واشرأبت  القاعة،  تزاحمت  حيث 
الشاشة  على  ظهر  وبغتة،  األعــنــاق، 
حجم  على  مكبرا  بلقاسم،  کریم  وجه 
صوته  وانطلق  السينمائية،  الشاشة 
من مكبرات الصوت، وكانت أول جملة 
قالها باللغة الفرنسية: ))أيها اإلخوان، 
إلــيــكــم((.  يتحدث  بنبركة  املــهــدي 
رد  سيكون  ماذا  املتصورون  فليتصور 
العاملية،  الصحافة  رجــال  عند  الفعل 
ولست مبالغا إذا قلت إني رأيت بعض 
لنقل  محالتهم  يــغــادرون  الصحفين 
الخبر قبل االستماع ملا سيقوله املهدي 
بنبركة،  املهدي  قاله  ما  أمــا  بنبركة، 
في  الجديد  للفصل  مقدمة  إال  يكن  فلم 
حياته، والذي نقله من مرحلة مصارعة 
حزب سياسي مغربي، وخوض معركة 
العاملي،  الصراع  صعيد  إلى  محلية، 
عبر  التهم،  الــذي  املخيف  الغول  ذلك 
النادي  رواد  أغلب  واألجيال،  السنن 

الدولي للمغامرات السياسية. 

وإذا كانت مفاوضات إیفیان، نفسها، 
ليست في الحقيقة إال حلقة من صراع 
حاد بن الجنرال دوكول، وبن جيشه 
إطار  في  الجزائر  في  عليه  تمرد  الذي 
سلسلة مؤامرات ابتدأت منذ 16 شتنبر 
 22 يوم  بالضبط  آخرها  وكان   ،1959
أبريل 1961، ثالثة أسابيع فقط قبل أن 
يقف املهدي بنبركة متحدثا باسم جبهة 
جبهة  ومتحديا  الجزائرية،  التحرير 
التمرد  أقطاب  الفرنسين،  الجنراالت 
بحياة  يــودي  أن  كاد  الــذي  العسكري 
دوكول،  الجنرال  نفسه،  فرنسا  محرر 
ساالن، جوهو،  الجنراالت:  كاد  أن  بعد 
دولة  إقامة  يعلنوا  أن  وزيللير،  شال، 
فرنسا  فرنسا، وبالضبط،  عن  منفصلة 
القوات  كانت  وإذا  الجزائر،  في  ثانية 
في  شكلت  قد  الفرنسية  االستعمارية 
الجزائري،  التحرير  جيش  مواجهة 
عـــصـــابـــات تــســمــى »األووايــــیــــس« 
کامتدادلعصابات »اليد الحمراء« التي 
الوطنين  لتصفية  باملغرب،  تشكلت 
املــغــاربــة، واملــتــعــاطــفــن مــعــهــم من 
تكوين  كان  وإذا  األحــرار،  الفرنسين 
ــذه الــتــمــردات،  هـــذه الــعــصــابــات وهـ
عسكريا محضا، مؤطرا بكبار الضباط 

حــروب  خــاضــوا  ــن  ــذي ال الفرنسين 
العاملية  الــحــرب  وقبلها  الفيتنام، 
والسفك  القتل  على  وتربوا  الثانية، 
وتونس،  والجزائر  املغرب  في  والذبح 
الجيش  هذا  بقايا  أن  نعرف  كنا  وإذا 
في  مــتــواجــدة  زالـــت  ال  وقتها  كــانــت 
املغرب املستقل، حالة في وضع قواعد 
الجزائرية،  الــحــدود  مــن  بعيدة  غير 
لتكوين  مــــدارس  شــكــل  فــي  وحــالــة 
شكل  فــي  وحـــاالت  املــغــربــي،  الجيش 
عمالء وخبراء وزمالء مغاربة يعملون 
الزي  غيروا  أن  بعد  املغربي،  بالجيش 
العسكري  بالزي  الفرنسي  العسكري 
من  وال  السهل  من  يكن  ولم  املغربي، 
املنتظر، أن يغيروا عقلية تكوينهم، وال 
واألحــداث،  للظروف  معاملتهم  طريقة 
وال نظرتهم إلى زعيم مغربي أسهم في 
هم  فيها  كانوا  وضعية  خريطة  تغيير 
جيش  بأكبر  محمين  أسيادا  وآباؤهم 
وأعظم دولة، إذا كان هذا هو الوصف 
كل  في  كانت  التي  للتشكيالت  املوجز 
متحركا،  عنصرا  أمامها  تجد  حاالتها 
داخليا وخارجيا، اسمه املهدي بنبركة، 
اتضح نوع املعاملة التي سيلقاها هذا 
بقايا  عبر  داخليا،  املغربي،  السياسي 
ومخلفات التواجد الفرنسي، وخارجيا 
عــبــر األجـــهـــزة الــقــمــعــيــة اإلرهــابــيــة 
املــهــدي  ــان  كـ بينما  االســتــعــمــاريــة، 
جرده  الــلــزوم،  فــوق  بحماس  مدفوعا 
والحيطة،  واإليجابية  الواقعية  من 
إلى متاهات لم يكن هو أول ضحاياها، 

مثلما لم یكن آخرها. 
لهذا  مهد  قد  بنبركة،  املهدي  وكــان 
ــراع مع  ــريء، فــي صــ ــجـ الـــدخـــول الـ
بتقرير  الفرنسي،  الجيش  جبابرة 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  أمــام  قدمه 
اآلسيوية  اإلفريقية  الشعوب  تضامن 
العاشر  في  ببيروت  اجتماعها  خالل 
بدعم  فيه  استنجد   ،1960 نونبر  من 
لطرد  ــة،  ــوي اآلســي اإلفــريــقــيــة  ــدول  ــ ال
منددا  الجزائر،  من  الفرنسي  الوجود 
املتبقي  الفرنسي  العسكري  بالتواجد 
اآلن  مهمتنا  ))إن  وقــال:  املغرب،  في 
التصريحات  مرحلة  من  االنتقال  هي 
جند  ــيــوم  وال ــال،  ــم األع مرحلة  ــى  إل
العربي  املغرب  أقطار  شعب  أخرى  مرة 
 ،1955 إلى   1953 من  كان  كما  موحدا 
اجلهاز  ضــد  املسلح  للكفاح  جبهة  يف 
االستعماري((، ولم يترك الفرصة تمر 
الداخلية  للقوات  عدائه  تجديد  دون 
االستقالل  حــزب  مــع  تقاسمت  الــتــي 
تحمل املسؤولية الحكومية في املغرب، 
القصر،  مع  تحالفه  في  بذلك  طاعنا 
تعامله  في  تجسد  الذي  التحالف  ذلك 
تحت قبة املجلس الوطني االستشاري، 
فربط أعداءه وأعداء الثورة الجزائرية، 
وعداءه لالحتالل الفرنسي، وللمصالح 
االستقالل،  بعد  املغرب  في  بقيت  التي 
ــام نــفــس الــلــجــنــة: ))ولــكــن  ــال أمـ وقـ
وأهداف  االستعمارية،  املصالح  تالقي 
اجلديد،  املقنع  االستعمار  سياسة 
لدى  احلــكــم  ــى  إل الــوصــول  تلهف  مــع 
عناصر محلية نصف إقطاعية، ولدى 
للشعب،  املعادية  الكبيرة  البورجوازية 
األجنبية،  الشركات  سماسرة  ولــدى 
آخــر،  اجتــاه  يف  تتطور  األمـــور  جعل 
وبعض  القادة  بعض  تسلط  أدى  وقد 
املرتبطني بهذه املصالح املختلفة، على 
جتميد  إلى  الوطنية،  احلركات  قيادة 
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قضية املهدي بنبركة بقيت سّرًا غامضًا رغم انقراض ما يقارب ستة عقود ىلع اختفاء هذا السياسي الكبير،
 ولكن اختطاف بعض املسؤولين املباشرين، أسهم يف إرسال بعض األضواء ىلع جوانب مظلمة، مما كشف عن نوعية أجواء)...( 

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

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