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المغرب يراهن على تحالفات جديدة 
داخـل االتحـاد األوروبـي
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التفاصيل  يف  ركن  »بني السطور«

خبايا لقاء التسع والعشرين ثانية

سري

مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

يف األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965 كاملة  وثقة  أكثر،  مصداقية  إلعطاء 
الرسمي.. مت وضع خطة فوق مكتب  اخلطاب 
امللك، وهي عبارة عن مشروع »حملة تطهيرية« 
تنتظر  النظيفة«،  »األيــادي  اسم  حتت  كبيرة 
تفعيل  خاللها  من  وسيفرض  األخــضــر،  الضوء 
املنتخبني  مــن  كبير  عـــدد  مــواجــهــة  يف  املــســاءلــة 
التي  املشاريع  أول  من  املشروع  هذا  ويعد  واملسؤولني، 
سيساهم يف السهر عليها، املجلس األعلى للحسابات، 

الذي باتت تترأسه الوالية زينب العدوي.   
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1565 من 17 إلى 23 يونيو 2021

اإلعالم اإلسباني 
يتفاعل مع جريدة 

»األسبوع« 

الرباط. األسبوع

ــدى غــاف  ــردد صـ ــ ت
ــوع«  ــبـ جـــريـــدة »األسـ
ــي في  ــاضـ املـ ــدد  ــع ــل ل
كبير،  بشكل  إسبانيا 
عليه  ــت  ــن ب أن  ــد  ــع ب
إسبانية  إعام  وسائل 
بسبب  مــقــاالت،  عـــدة 
ــه لـــرئـــيـــس  ــ ــ ــارت ــ ــ إش
الــحــكــومــة اإلســبــانــي 
كـــواحـــد مـــن أعــــداء 

املغرب الحقيقيني.
ــف  الـــــغـــــاف وصــ
مــــن طـــــرف اإلعـــــام 
غاف  بأنه  اإلسباني، 
قوي من طرف الجريدة 
ــشــارا في  ــت األكــثــر ان
خلف  قد  وكان  املغرب، 
جدال كبيرا على مواقع 
االجتماعي،  التواصل 
وردود  التفاعل  بسبب 
موضوع  حول  الفعل.. 
الحقيقيني  ــداء  ــ »األعـ

للمغرب«.

 

بقلــم               الطيب العلوي

خبايا »صمت«
التسع والعشرين ثانية

والعشرين  التسع  مقطع  أن  أحد  على  يخفى  ال 
»املهزلة«، قد شكل مادة دسمة  بلقاء  ُسّمي  أو ما  ثانية، 
للسخرية من رئيس الحكومة اإلسبانية بيدرو سانشيز، 
الذي ظهر أمام عدسات كاميرات العالم)...( وهو يحاول 
مهروال »سرقة« بعض الحديث مع الرئيس األمريكي جو 
الذي  األخير  ببروكسيل، هذا  »الناتو«  بايدن، بممر مقر 
عناء  نفسه  يكلف  لم  بل  لسانشيز،  اهتمام  أي  ُيعر  لم 

الوقوف، وال حتى النظر في وجهه)...(.
فإذا كانت اإلدارة اإليبيرية قد أذاعت في وقت سابق، 
وجود لقاء بني رئيس الحكومة اإلسبانية وبايدن بإحدى 
الرئيس  صمت  فــإن  األطلسي،  الشمال  حلف  قــاعــات 
األمريكي على طول مشي األروقة)...(، يكمن فيه الجواب 
لم  األبيض  البيت  أعمال  جــدول  بــأن  واملــحــرج،  األول 
يتضمن ال موعدا مع سانشيز، وال هم يحزنون، وحتى لو 
تم األخذ بعني االعتبار محاوالت بعض املنابر اإلسبانية، 
الطرفني،  بني  الرسمي  غير  اللقاء  سيناريو  »تصحيح« 
قصد الحد من ِحّدة الوضع، فإن ما لخصه رئيس بلدية 
قائا:  تعليق،  كل  عن  غنيا  يبقى  أمليدا،  مدريد، خوسيه 
6 أشهر، لم يرفع فيها جو بايدن الهاتف للتحدث  »بعد 

مع سانشيز، في 29 ثانية، أرسله إلى حال سبيله«.
هذه الجملة الساخرة، والتي أضحكت حشد حاضري 
وجبة اإلفطار التي نظمها منتدى االقتصاد الجديد، في 
مغربي  بها  يتلفظ  لم  املهزلة«،  »لقاء  من  املوالي  اليوم 
لحسن الحظ)...(، وإنما واحد من أهلهم)...(، وأصوات 
الضحك التي تعالت عقب السخرية، ليست ملغاربة، وإنما 
بابلو كاسادو، زعيم  ملواطني سانشيز)...(، ومن بينهم 
الحزب الشعبي، وإيزابيل أيوسو، رئيسة منطقة مدريد، 
باإلضافة إلى عدد من ممثلي وسائل اإلعام.. اإلسبانية.
وإذا كان »السي« بايدن قد جر إسبانيا بسلوكه هذا، 
مرغوب  الغير  السياسي  املخاض  أشكال  شكل من  إلى 
فيه)...(، فإنه يكون قد أصاب أيضا بصمته، في التعبير 
عن أشياء أخرى ملن يهمهم األمر)...(، ال تتجلى بالتأكيد 
وصوله  منذ  الطرفني  بني  لقاء  أول  تحية  عن  الــرد  في 
في  مدريد  دور  عن  التعبير  عن  وال  األبيض،  البيت  إلى 
التحالف األطلسي، وال بشأن قضايا املناخ، وال عن قضية 
السابق  الرئيس  فرض  تبعات  مناقشة  عن  وال  الهجرة، 
اإلسبانية)...(،  املنتجات  على  جمركية  تعريفة  ترامب 
والجغرافيا،  للتاريخ  بصمته  املكان  ترك  وكأنه  وإنما، 
للرد نيابة عنه، في أوج الخاف الدبلوماسي بني املغرب 
وعن  املغربية،  الصحراء  نــزاع  مسألة  حول  وإسبانيا 
الخارجية،  في  اإلسبانية  الوزيرة  اليا،  أرانشا  مداخلة 
قبل  قليلة  أياما  اإلسباني،  البرملان  أمام  والتي صرحت 
الصحراء  نزاع  من  إسبانيا  »موقف  بأن  »املهزلة«،  لقاء 
لم يتغير مع هذه الحكومة االئتافية التي يقودها بيدرو 

سانشيز، ولن يتغير في املستقبل«.
من  كل  عن  أيضا  إجابة  إذن،  بايدن  سكوت  في  كان 
سنة  في  استعمرت  سبتة  أن  على  التاريخي،  السؤال 
عن  لإلسبان  تنازلت  التي  البرتغال،  طرف  من  1415م 
سببه  ــذاك  آن كــان  االستعمار  وأن   ،1668 سنة  املدينة 
ملنع  وعسكري،  استراتيجي  الــوحــيــد)...(،  ــذره«  و»عـ
فقط)...(،  أخرى  مرة  األندلس  إلى  العودة  من  املسلمني 
كسب  حــوارات  في  سندخل  وإال  صالحا  يعد  لم  سبب 
امللكية بالتقادم التي ال مخرج لها)...(، والتي قد يخرج 
فيها املغرب صائبا في جميع األحوال)...(، وفيما يخص 
مليلية، فثواني صمت بايدن قد تكون بالتأكيد، قد ذكرت 
أول  كانت  أنها  املدينة،  لهذه  املحتلة  اإلسبانية  القوات 
من تمرد على الحكومة اليسارية في مدريد أثناء الحرب 
واستمرت   1936 عام  اندلعت  التي  اإلسبانية  األهلية 

لثاث سنوات)...(.
أيضا،  الصمت مذكرا  فيه  كان  الجغرافي،  والسؤال 
عن  كيلومترا   50 عن  يقل  ال  بما  تبعد  مليلية  بــأن 
تموقعها  يبقى  سبتة  وأن  اإلسبانية)...(،  السواحل 
في املغرب منذ مايني السنني، بسبب نظرية »تكتونية 
ذلك  لها  اختارت  التي  القارات،  وزحزحة  الصفائح« 
ومــراكــش)...(،  فاس  مدينة  حال  حالها  املــوقــع)...(، 
وإذا كان عدد من العلماء املغاربة، والعائات املغربية 
يكن  لــم  ذلــك  فــإن  »السبتي«،  اســم  تحمل  العريقة، 

بمحض الصدفة..

كاريكاتير  األسبوع

alousboue.ma

أطباء يعترضون على قانون الطب

الرباط. األسبوع

لألطباء،  الوطنية  الهيئة  عــبــرت 
رقم  قانون  مشروع  من  انزعاجها  عن 

13.13 املتعلق بممارسة مهنة الطب، 
صادق  التي  الصيغة  أن  معتبرة 
عليها املجلس الحكومي مختلفة 
عن الصيغة التي عرضت عليها 

في سنة 2019.
وشددت الهيئة على ضرورة 
إخــضــاع األطـــبـــاء األجــانــب 
ملــســألــة مــعــادلــة الــدبــلــوم أو 
الشهادة، لكون إعفائهم يطرح 

العلمية  بالقيمة  أساسا  تتعلق  إشكاالت  عدة 
من  املسلمة  والشواهد  الدبلومات  من  لعدد 

بعض الدول.
من  إقــصــاءهــا  الهيئة  واســتــغــربــت 
حول  ومقترحاتها  ماحظاتها  إبــداء 
وزارة  أعدته  الــذي  القانون،  مشروع 
متسائلة  ــادي،  ــ أحـ بشكل  الــصــحــة 
الذي  الطبيب  أن  يعقل  كيف 
ال  دائــمــة  بصفة  يــمــارس 
ترخيص،  ــى  إل يحتاج 
فقط  ــصــار  ــت االق ــم  ــت وي
جدول  في  تسجيله  على 
الطبيب  بينما  الهيئة، 
ــعــمــل  الــــــذي يـــريـــد ال
بكيفية مؤقتة يطلب منه 
الحصول على ترخيص ؟

ترامب.. الرئيس الذي اعترف بمغربية الصحراء
يهـاجم الـدول األوروبـية 

الرباط. األسبوع

ــس األمــريــكــي  ــي ــرئ لـــم يــتــوقــف ال
دخل  ــذي  ال تــرامــب،  دونــالــد  السابق 
التاريخ املغربي بعد اعترافه بمغربية 
سواء  الجدل،  ــارة  إث عن  الصحراء، 
وجديد  خارجها،  أو  أمريكا  ــل  داخ
القوي  تعليقه  هو  املــرة،  هذه  ترامب 
الرئيس  بني  انعقد  الذي  اللقاء  على 
األمريكي  والرئيس  ماكرون  الفرنسي 
قمة مجموعة  بايدن، على هامش  جو 

السبع التي انعقدت في بريطانيا.
ــرون  ــاك ــان م ــ ــرامـــب: ))كـ ــال تـ ــ وق
ــن الــقــادة اآلخــريــن من  ــعــديــد م وال
أوروبــا،  سائر  وفي  فرنسا،  في  قبله 
لم  كما  املتحدة،  الــواليــات  يخدعون 
غير  لقد عوملنا بشكل  يحدث سابقا، 
عادل للغاية بصفقات تجارية مروعة، 

كما أنفقنا كثيرا للدفاع عنهم((.
السابق،  األمريكي  الرئيس  واعتبر 
من  تستفيد  فرنسا،  مثل  ))الدول  أن 
الواليات املتحدة، لهذا السبب بالطبع 
يحبون بايدن، ألنه سيسمح لهم اآلن 
في  القديمة  أساليبهم  إلى  بالعودة 

النصب((.
نفس املصدر قال: ))إن هذه البلدان 
الواليات  حساب  على  تغتني  سوف 
حتى  املاضي،  في  فعلت  كما  املتحدة 

مع  فإني  أنا،  أما  تغيير،  إجــراء  يتم 
كنت  ))إذا  وأضــاف:  أوال((،  أمريكا 
أيضا  فسأفضل  ــدول،  ال لهذه  زعيما 

بايدن على الرئيس ترامب((.
لقاء  خال  رحب،  قد  ماكرون  وكان 

جمعه مع نظيره األمريكي، أثناء قمة 
مقاطعة  في  الجارية  السبع  مجموعة 
كورنوال البريطانية، بعودة الواليات 
الحر،  للعالم  متعاون  كزعيم  املتحدة 

بعد انتخاب بايدن رئيسا للباد.

آيت الطالب

ترامب
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كـواليـس األخبــار

الرباط. األسبوع

تعترف  أوروبــا  تكن  لم   ،1984 عام  في 
والتي  بشأنها،  النزاع  يقوم  التي  باملدن 
وصفتها في بالغ لها آنذاك، باملدن ما وراء 
البحار واملناطق الخارجة عن حدود أوروبا، 
هذا  وأن  األوروبي،  للنظام  ال تخضع  بأنها 
تسوية  تتم  حتى  بها  يعترف  ال  األخــيــر 
في  تخضع  قانوني  نطاق  في  وضعيتها 
لكن  إليها،  املنتمية  للدول  املطلقة  سيادتها 
املدن ما وراء البحر والتي توجد في العديد 
امتنع  وإسبانيا،  فرنسا  منها  ــدول،  ال من 
االتحاد األوروبي عن االعتراف بها، لكونها 
خضوعها  رغم  أخرى  دول  تراب  في  توجد 
الذي  األمر  هذا  لها،  املستعمر  البلد  لحكم 
بهذه  االعــتــراف  عــن  يمتنع  االتــحــاد  جعل 
والعملة  بالقوانني  بالتقيد  لها  املدن وسمح 
األوروبية دون حصولها على الدعم املمنوح 
إسبانيا  صــارت  لذلك  األوروبــيــة،  لــلــدول 
والصخور  جزر  عدة  على  سيادتها  تفرض 
تلك  خصوصا  لها،  تابعة  أنها  تزعم  التي 
وعلى  إفريقيا،  شمال  بسواحل  املوجودة 
هذه  تسير  حيث  ومليلية،  سبتة  رأســهــا 
املناطق مباشرة من قبل الحكومة اإلسبانية، 
على عكس بقية البالد، ولهذا السبب، ولعدم 
االعتراف بها من طرف االتحاد، ظلت تحت 
سيادة البلد املستعمر لها، تم منحها العمل 
الوحيد  الحل  كــان  ــذي  ال الــذاتــي  بالحكم 
معاهدات  في  مدرجة  ليست  لكونها  لها، 
االتحاد األوروبي، على الرغم من أن االتحاد 
األوروبي يعترف بالسيادة اإلسبانية عليها 
كأراضي إسبانية، وبالتالي، ال يعترف بأنها 

داخل النطاق األوروبي.
االتحاد  يعترف  ال  التي  املدن  ضمن  ومن 
تقع  ــتــي  وال عليها  بــالــســيــادة  األوروبــــي 
بالقطب  وأراضــــي  الــفــرنــســي  بــالــجــنــوب 
أراضــي  أديلي،  أراضــي  تشمل  الجنوبي، 
فرنسا،  بها  تطالب  التي  الجنوبي  القطب 
الجنوبي  القطب  من  الجزء  فإن  ذلك،  ومع 
غير معترف به دوليا، وقد عقدت فرنسا عدة 
لقاءات وتظاهرات من أجل ضم هذه املناطق 
لالتحاد األوروبي، أي ممارسة السيادة على 
رفض  ذلك  أن  إال  الجنوبية،  القطبية  القارة 
من طرف االتحاد األوروبي الذي يعتبر تلك 

أو  بلدا  »أنتاركتيكا«  في  املتواجدة  املناطق 
إقليما ما وراء البحار في االتحاد األوروبي، 
سبتة  مثل  مثلها  به  االعتراف  يتم  ال  ولهذا 
وراء  تتواجد  التي  الجزر  وبعض  ومليلية 

البحار.
مدينة  فيها  عرفت  التي  األيــام  هذه  لكن 
لدفع  كفيلة  كانت  املهاجرين،  تدفق  سبتة 
على  تضغط  بأن  لسبتة،  املستقلة  الحكومة 
األوروبي  االتحاد  إقحام  أجل  من  إسبانيا 
املدن  هــذه  أن  معتبرة  املــوضــوع،  هــذا  في 
ــذا مــا أكــده  بــاب أوروبـــا، وه املحتلة هــي 
األوروبي،  االتحاد  مقر  داخل  إسبان  نواب 
مهددين هذا األخير بالفوضى في حالة عدم 
تتقيد  هي  والتي  الوهمية  للحدود  دعمهم 
بالنظام األوروبي تحت سيادة إسبانيا دون 
األيام،  هذه  لكن  االتحاد،  من  بها  االعتراف 
يــتــداول  ــان، صــار  اإلســب الــنــواب  وبسبب 
دون  ألوروبا  كباب  ومليلية  سبتة  موضوع 
اعتراف رسمي من طرف االتحاد األوروبي، 
يؤكد  صريح  قانوني  نص  أي  غياب  وفــي 
نقطة  إلــى  املحتالن  املعبران  تحول  ــك،  ذل

حدودية ألوروبا.
فاالتحاد األوروبي الذي ال يعترف بالعديد 
بشأنها،  قائما  النزاع  الزال  التي  املدن  من 
انساق هذه األيام وراء األكاذيب التي تلقي 
بها إسبانيا شماال ويمينا، من أجل التغطية 
الجبهة  دعــم  في  املتجلية  فضائحها  على 
لالنفصاليني  األول  الداعم  البوليساريو، 
الـــهـــاربـــني مـــن مــخــيــمــات الــــذل والــعــار 
على  الهجوم  أجل  من  بإسبانيا،  والالجئني 
مقرات البعثة الدبلوماسية املغربية والعبث 
السلطات  طرف  من  تدخل  أي  دون  بعلمها 
املعنية، وآخرها استقبال زعيم هذه الجبهة 
كان  حيث  العالج،  أجل  من  مــزورة  بوثائق 
من املفروض على االتحاد األوروبي، التدخل 
الشخص  لهذا  السماح  من  إسبانيا  ملنع 
بالتواجد على ترابها بوثائق مزورة، والذي 
عن  ناهيك  ــي،  ــ األوروب الــتــراب  ضمن  هــو 
واستغالل  اإلنسانية  ضد  لجرائم  ارتكابه 
أطفال صغار وتجنيدهم من أجل القتال، كما 
أن هذا األمر يوضح تواطؤ جميع املنظمات 
التي تهتم باألطفال الذين يواجهون مصيرا 
مجهوال بني األلغام، مما فضح بجالء صمت 

االتحاد األوروبي تجاه هذا املوضوع.
 ،1981 سنة  ففي  املــوضــوع،  إلــى  وعــودة 
املادة  تنفيذ  ومليلية،  سبتة  بلديتا  طلبت 

اإلسباني،  الدستور  من  الخامسة  االنتقالية 
والتي تنص على ما يلي: ))يمكن أن تصبح 
مدينتا سبتة ومليلية مجتمعات ذاتية الحكم 
الخاصة  البلدية  املجالس  ذلــك  قــررت  إذا 
األغلبية  تعتمدها  اتفاقية  طريق  عن  بها، 
املطلقة ألعضائها ومصرح بها بذلك من قبل 
البرملان، عن طريق قانون أساسي، بالشروط 
لكن،   ..))144 املــادة  في  عليها  املنصوص 
إصــدار  يتم  لم  املغربي،  الضغط  وبسبب 
حتى  ومليلية  لسبتة  الذاتي  الحكم  قوانني 
املــادة  تطبيق  يتم  لــم  حيث   ،1995 الــعــام 
مطلقا، وخالل سنة 1995، تم تمكني املدينتني 
بالحكم الذاتي وأصبحت هذه املدن في نفس 
الوقت مستقلة عن إسبانيا وتتمتع بمجلس 
حكومي مصغر وبرملان ووزراء، ماعدا وزراء 
والخارجية  الداخلية  وزراء  وهم  السيادة، 

والعدل والدفاع.
كما أن جمارك سبتة ومليلية غير معترف 
أن  حيث  ــي،  األوروب االتحاد  طرف  من  بهم 
املنطقة  ليستا جزء من  السليبتني  املدينتني 
الجمركية لالتحاد األوروبي، وبالتالي، فهما 

تعتبران مناطق أجنبية ألغراض جمركية.
ومليلية  سبتة  مــن  البضائع  أن  ورغــم 
تخضع  ال  اإلسبانية،  األراضـــي  بقية  إلــى 
حالة خروجها  في  أنها  إال  الجمارك،  لنظام 
الجمارك،  لنظام  تخضع  ــدن،  امل باقي  إلــى 
األوروبي  االتحاد  أن  على  دليل  خير  وهذا 
له،  تابعة  كمدن  ومليلية  بسبتة  يعترف  ال 
بوجود  رسميا  يعترف  ال  أيضا  واملــغــرب 
ولكن  ومليلية،  سبتة  في  جمركية  منطقة 
مجرد نقطة تفتيش ملرور الناس عبر جمارك 

معبر »تراخال«.
كما أنه من الصعب الحصول على الوثائق 
بالشكل  لتداولها  البضائع  وأصل  التجارية 
ومن  ومليلية،  وسبتة  املغرب  بني  الصحيح 
الواضح أن نفس الشيء يحدث في االتجاه 
الجزيرة  شبه  بــني  فالشحنات  املعاكس، 
تخضع  ال  الكناري،  وجــزر  البليار  وجــزر 
نفس  لها  يكون  حيث  األوروبية،  للجمارك 

االعتبار مثلها مثل سبتة ومليلية.
ــة املــجــلــس )املــفــوضــيــة  ــح ــب الئ ــس وح
تعريف  بشأن   ،2001/82 رقم  األوروبــيــة( 
وأساليب  األصــلــيــة«  »املــنــتــجــات  مفهوم 
املنطقة  بني  التجارة  في  اإلداري  التعاون 
ظلتا  ومليلية  سبتة  من  كال  فإن  الجمركية، 

خارجتني عن نطاق هذه االتفاقية.

ما خفي

مــصــادر  ــدة  ــ ع تــشــيــر  بينما 
ــى إقـــبـــال غــيــر مــســبــوق على  إلـ
تخفيض  بعد  املغربية  الطائرات 
تهدف  ملكية  بتوجيهات  الثمن 
توقفت  العالم،  مغاربة  إلنصاف 
في  العمل  عــن  خليجية  طــائــرات 
غفلة من الجميع، ويبدو أن خالفا 
وفــرض  املسافرين،  تصنيف  فــي 
على  الصحي  الحجر  ــراءات  ــ إج
الخليج،  من  القادمني  املواطنني 
الذي يأتي  كان وراء هذا الخالف، 
في وقت تدعم فيه الدول الخليجية 
في  الصحراء  قضية  فــي  املــغــرب 

املحافل الدولية)..(.

حـــروف  ــر  ــظــه ت مــــرة  ألول 
»تيفناغ« على قمصان الالعبني في 
مالعب كرة القدم الوطنية، واحتفت 
كتابة  بعد  أمازيغية  فعاليات  عدة 
»تيفناغ«  بحروف  الالعبني  أسماء 
حسنية  فريق  العبي  قمصان  على 
مع  األخيرة  مباراته  خالل  أكادير 

فريق الوداد البيضاوي.

ــة  ــادر إعــالمــي ــصـ ــارت مـ أشـ
إلـــى فــتــح املـــجـــال أمــــام دخـــول 
عبر  للمغرب  معارضني  نشطاء 
حيث  الــخــارج،  من  »اليوتيوب«، 
بكل  يتجول  منهم  ــد  واح شوهد 
املغربية،  املـــدن  أكــبــر  فــي  حــريــة 
ــســؤال حــول مصير  مــا يــطــرح ال
ينتقد  التي  فيديوهاته  مضامني 

فيها مؤسسات رسمية)..(.

الجزائرية  السلطات  اتهمت 
الفرنسية،  أفــريــك«  »جــون  مجلة 
للجزائر«،  معادية  »جهات  بخدمة 
إن  فيه  تقول  تقريرا  نشرت  بعدما 
شنقريحة،  سعيد  الجيش  قــائــد 
في مهمة سرية  باريس  إلى  حضر 
منطقة  في  األمني  الوضع  لبحث 
املرات  إحدى  هذه  وتعد  الساحل، 
الجيش  التي يصطدم فيها  القليلة 

الجزائري مع اإلعالم الفرنسي.

يواصل شكيب بنموسى، رئيس 
تمديد  التنموي،  النموذج  لجنة 
عمر لجنته، وآخر اللقاءات كان هو 
النموذج  لشرح  عقده  الذي  اللقاء 
ألعـــضـــاء الــســلــك الــدبــلــومــاســي 
بالرباط، لكن بعض السفراء غابوا 
بهذه  تتعلق  لحسابات  اللقاء،  عن 

املرحلة)..(.

إحدى  من  جزء  تعرض  بعدما 
أمسا  بجماعة  املتواجدة  الغابات 
لعملية  تــطــوان،  لعمالة  التابعة 
االتهام  أصابع  توجيه  تم  إحراق، 
إلـــى شــخــص مـــشـــبـــوه)..(، لكن 
ــكــان، تطالب  امل مــصــادر مــن عــني 
بالتحقيق في طريقة إعداد محضر 
العامة،  النيابة  وبتحريك  النازلة، 
مواجهة  في  الــحــال،  اقتضى  إذا 

املتسترين على املوضوع)..(.

تحت األضواء

كواليس  الخطة اإلسبانية 
احــتالل  لشرعــنة 

وملـيليـة سبتـة 



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: 1565 من 17 إلى 23 يونيو 2021

صور تنشر   ألول  مرة

الروابط مع إفريقيا ليست وليدة اليوم.. 
الصورة لزيارة وفد وزاري مغربي لعاصمة 

مالي، باماكو، ويظهر الدكتور الخطيب 
والقطب عالل الفاسي محاطا باألخوين، 

محمد بنهيمة، والطيب بنهيمة.

الرباط. األسبوع 

لحزب  التنفيذية  اللجنة  أن  مطلعة،  مصادر  أفــادت 
العام  األمني  شباط،  حميد  تزكية  عدم  قررت  االستقالل 
السابق، لخوض االستحقاقات االنتخابية القادمة بمدينة 
حسن  تزكية  على  أجمعت  الحزب  قيادات  وأن  فــاس، 
االنتخابات  في  للمشاركة  العمراوي،  وعــالل  الشهبي 

التشريعية املقبلة عن دائرتي فاس.
على  دليل  الشهبي  تزكية  فإن  املصادر،  ذات  وحسب 
دعمه  عن  عبر  ــذي  ال شباط،  حميد  عن  الحزب  تخلي 
حصوله  مقابل  فاس،  في  الفاسي  املجيد  عبد  لترشيح 
للوصول  الجماعية  االنتخابات  في  الحزب  دعــم  على 

لكرسي العمدة.
من جهة أخرى، أفادت نفس املصادر، أن شباط يتجه 
األيام  خالل  الشعبية،  الحركة  لحزب  انضمامه  إلعالن 
املقبلة، بعدما نال موافقة مبدئية من زعيم الحزب امحند 
العنصر، حيث أفضى االتفاق إلى إمكانية مشاركته في 

االستحقاقات الجماعية املقبلة بشعار »السنبلة«.
وقالت املصادر: »إن قرار شباط باالنضمام إلى حزب 
الحركة الشعبية، كان خيارا واردا منذ عودته إلى املغرب، 
السيما بعدما وجد صعوبات كبيرة في فرض نفسه داخل 

اللجنة التنفيذية لحزب االستقالل«.
لإلشارة، فقد اتخذت اللجنة التنفيذية لحزب االستقالل 
قرارا يقضي بحل جميع فروع ومكاتب الحزب في عمالة 

فاس، وقررت تعيني لجنة مؤقتة 
اللجنة  ــراف  ــ إش تــحــت 
على  تشرف  التنفيذية 
تدبير شؤون الحزب 
ــوم بــتــدبــيــر  ــ ــق ــ وت
االنتخابية  املحطة 

املقبلة.

الصحراء ليست إقليما منفصال وليست قضية تصفية استعمار
عمر هالل في مرافعة تاريخية

الرباط. األسبوع

األمم  لدى  املغرب  سفير  هــالل،  عمر  كشف 
املــتــحــدة، الــعــديــد مــن الــنــقــاط الــتــي تنسف 
يقومون  والتي  االنفصاليني  ورواية  خطابات 
بالترويج لها، بخصوص مسألة تقرير املصير 

في الصحراء املغربية.
بمقر   24 اللجنة  أمام  هالل،  عمر  وأوضــح 
اإلثنني  يوم  املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية 
ضمن  عليها  املنصوص  املعايير  أن  املاضي، 
القرارات الدولية للحق في تقرير املصير، تقول 
جغرافيا  منفصال  يكون  أن  يجب  اإلقليم  أن 
ومتميزا إثنيا أو ثقافيا عن البلد الذي يتولى 
ال  املؤسسة  ــقــرارات  ال وهــذه  شــؤونــه،  إدارة 

تنطبق على الصحراء املغربية.
األساسية  النقاط  من  مجموعة  هالل  وأبرز 
حول  والجزائر  البوليساريو  رواية  تفند  التي 

تقرير املصير، من أهمها أن:
عن  جغرافيا  منفصلة  ليست  الصحراء   -
للمملكة،  طبيعي  ــداد  ــت ام هــي  بــل  ــرب،  ــغ امل
لحلو  وبــيــر  والــداخــلــة  والــســمــارة  فالعيون 
بسيدي  ترابيا  ترتبط  والكركرات،  وتيفاريتي، 
من  أخــرى  ومناطق  وطرفاية  وكلميم،  إفني، 
اململكة.. هذه املدن ليست منفصلة ال ببحر وال 

بنهر وال بآالف الكيلومترات.
- املكونات القبلية واإلثنية لجهة الصحراء 
في  املــوجــودة  املكونات  نفس  هــي  املغربية، 
والداخلة  العيون  في  فالقبائل  اململكة،  شمال 
بل  وطرفاية،  إفني  سيدي  قبائل  نفسها  هي 
الرحل  عيش  لنمط  وبالنظر  ذلــك،  من  وأكثر 
املعتمد، يمكن العثور على امتداد هذه القبائل 

في البلدان املجاورة.

بالدين  يدينون  املغربية  الصحراء  سكان   -
نفسه الذي يدين به سكان سائر أنحاء اململكة 
وهو اإلسالم، كما أن الدعاء للملك أمير املؤمنني 
من  طويلة  فترة  قبل  يتم  كــان  املساجد  فــي 
العيون  في  سواء  اإلسباني،  االحتالل  وصول 

أو الداخلة أو فاس أو مراكش أو الرباط.
هما  الحسانية  واللهجة  العربية  اللغة   -
في  بهما  التحدث  يتم  اللتان  األم  اللغتان 

العيون والداخلة كما في طانطان والزاك.
بني  مشترك  تراث  هي  الحسانية  الثقافة   -
مناطق الصحراء ومناطق شمال اململكة، إذ يتم 
االحتفاء بها وحمايتها باعتبارها تراثا وطنيا 

في جميع أنحاء املغرب.
الــصــحــراء  ))إن  ــالل:  هـ السفير  ــال  وقـ
كما  استعمار  تصفية  قضية  ليست  املغربية 
في  حــق  مــوضــوع  وليست  البعض،  يزعم 
تقرير املصير، وال حتى ما يسمى بإقليم غير 

مستقل((، داعيا أعضاء اللجنة 24 للجمعية 
مقارنة  إجــراء  إلــى  املتحدة،  لألمم  العامة 
واألراضــي  املغربية  الصحراء  بني  بسيطة 
أنه  ليدركوا  أعضائها،  أجندة  على  املدرجة 
ال يوجد أي وجه للتشابه مع حاالت »األقاليم 

غير املستقلة« الـ 16.
على  أراضيه  وحدة  استيعاد  املغرب  وتابع 
متفاوض  دولية  اتفاقات  خــالل  ومــن  مراحل 
االستعمارية..  الــقــوى  مختلف  مــع  بشأنها 
وهكذا، وبعد حصوله على استقالله عن فرنسا 
في  املغرب  دخل   ،1956 عام  واسترجاع طنجة 
مفاوضات مع إسبانيا، وفقا لقرارات الجمعية 
استرجاع  إلى  أدى  مما  املتحدة،  لألمم  العامة 
اململكة،  جنوب  في  الواقعة  للمناطق  تدريجي 
عام  إفني  وسيدي   ،1958 عــام  طرفاية  وهــي 
1969، وأخيرا الساقية الحمراء ووادي الذهب 

في 14 نونبر 1975 وفقا لـ»اتفاقية مدريد«.

عمق إفريقي

العنصرشباط

الرميد يشهر ورقة استقالة 
جديدة في وجه إخوانه 

الرباط. األسبوع

لحزب  العامة  األمانة  أكدت 
تمسكها  والتنمية،  الــعــدالــة 
ضمن  الرميد  مصطفى  ببقاء 
في  رغبته  إبــداء  رغم  الهيئة، 

اعتزال العمل السياسي.
املصادر،  بعض  واستبعدت 
عودة الرميد إلى األمانة العامة 
لـ »البيجيدي«، رغم االتصاالت 
التي تلقاها من قيادات ووزراء 
قــراره  ــن، مــوضــحــة أن  آخــري
يهدف لعدم تحمل أي مسؤولية 
في الحملة االنتخابية للحزب، 
لوعكة  تــعــرض  وأنـــه  خــاصــة 
صــحــيــة جــعــلــتــه يــبــتــعــد عن 

اجتماعات الحكومة.
وأضافت نفس املصادر، أن 

اإلنسان  حقوق  وزير  الرميد 
ــان،  ــرمل ــب والـــعـــالقـــات مـــع ال
الواجهة  عن  االبتعاد  يفضل 
أي  فــي  طــرفــا  يــكــون  ال  حتى 
ــة مع  ــاســي مـــفـــاوضـــات ســي
األحزاب إذا تصدر »املصباح« 
أن  إلــى  مشيرة  االنتخابات، 
بينه وبني  هناك عدة خالفات 
العثماني من جهة، وأيضا مع 
بعض أعضاء الفريق النيابي 
ــون  ــان ــا »مـــشـــروع ق ــجــره ف
و»الــقــاســم  الــهــنــدي«  القنب 

االنتخابي«.
وقامت بعض قيادات حزب 
إلى  بزيارة  والتنمية  العدالة 
أشهر  الـــذي  ــد،  ــي ــرم ال بــيــت 
في  مــرة  مــن  أكثر  استقالته 
وقت سابق، من أجل حثه على 
الحزبي،  عمله  في  االستمرار 
بـــارزة  مكانته  أن  معتبرة 

وستظل كبيرة داخل الحزب.

قضاة غاضبون 
من الوزير بنعبد القادر 

الرباط. األسبوع

تأخير  املغرب  نادي قضاة  انتقد 
لفائدة  املخولة  التعويضات  صرف 
القضاة، والتي نص عليها مرسوم 

وزاري صدر في 19 مارس 2020.
وجه  أن  القضاة  لنادي  وسبق 
بخصوص  العدل  وزير  إلى  رسالة 
املوضوع، طالب فيها باإلسراع في 
قانونا  باعتباره  املــرســوم،  تنفيذ 
إنفاذه  الحكومة  على  ويجب  ملزما 

وتنفيذه.
نادي  أعضاء  من  العديد  وعبر 

لعدم  غضبهم،  عن  املغرب  قضاة 
بعد  املالية  بالتعويضات  توصلهم 
ــد مــن ســنــة ونــصــف، وسجل  أزيـ
النادي عدة مالحظات حول مرسوم 
املقاربة  إعمال  عدم  منها  القانون، 

التشاركية في إعداده وإصداره، 
وعــدم  التعويضات،  ــة  وهــزال
اإلضافية  املهام  لكل  شمولها 

التي يقوم بها القضاة.
املغرب  نادي قضاة  وطالب 
القانون  مــرســوم  بمراجعة 

النادي،  مالحظات  وفق 
ــهــا إلــى  ــي أرســل ــت ال
رئـــيـــس الــحــكــومــة 
وتوصل بها الوزير 

بنعبد القادر.

هل يلتحق شباط 
بالحركة الشعبية ؟

حكومة مدريد تدعم قطاع النقل بعد الخسارة المادية في األزمة مع المغرب

الرباط. األسبوع

عملية  من  إسبانيا  باستثناء  املتعلق  املغربي  القرار  شكل 
الشمالية،  للجارة  موجعة  ضربة   ،2021 لسنة  »مرحبا« 
حيث سبب لها ذلك في أزمة خانقة، سواء خالل السنة 
املاضية أو هذه السنة، ولهذا قررت الحكومة اإلسبانية 
433.9 مليونا بني على القطاعات  املوافقة على توزيع 

املتضررة من عملية النقل العام مع املغرب.
رقم  اإلسباني  امللكي  املرسوم  وحسب 
2021-08-08، الذي أقره مجلس الوزراء 
يوم اإلثنني املاضي، التزمت السلطة 
تعويضات  بمنح  التنفيذية 
للمتضررين من قرار استمرار 
إغالق الحدود، ووصل معدل 

من  الخطوة  هذه  جاءت  وقد  املائة،  في   40 إلى  التعويضات 
املراكب  وأرباب  األسفار  وكاالت  لحق  الذي  الضرر  أجل جبر 
وكل من يشتغل في هذا امليدان، والذين وصل عددهم حوالي 

273 متضررا من قرار إغالق الحدود.
مرسوم  صدور  بعد  اإلسبانية،  الحكومة  قامت  أن  وسبق 
واملتعلق   ،2020 غشت   4 بتاريخ   2020/27 امللكي  القانون 
مجلس  موافقة  على  يحصل  لــم  حيث  القطاع،  هــذا  بدعم 
هؤالء،  لتعويض  إحداث صندوق  املاضي،  العام  الكونغريس 
في  املالية  وزارة  شرعت  السنة،  هذه  املالية  وزارة  أن  غير 
تكون  وبهذا  تعويضهم،  أجل  من  املتضررين  هؤالء  إحصاء 
إسبانيا قد تكبدت خسائر فادحة بسبب القرار املغربي املتعلق 
من  والهدف  الشمالية،  الجارة  مع  الحدود  إغالق  باستمرار 
هذا الدعم، هو تعويض االنخفاض في الدخل الذي تعاني منه 
خدمات النقل في الكيانات املحلية نتيجة تقييد الحركات، وإن 
كانت الحكومة اإلسبانية أرجعت السبب الرئيسي إلى تفشي 
إسبانيا  تجاه  املغربية  السياسة  أن  إال  »كورونا«،  فيروس 

تكذب ذلك جملة وتفصيال.
بنعبد القادر

هالل



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

كـواليـس األخبــار
5 العدد: 1565 من 17 إلى 23 يونيو 2021

اتهام وزيرة األسرة 
بعدم احترام المعطيات 

للمغاربة  الشخصية 

ميالد »حركة تصحيحية« إلسقاط نبيلة منيب

الرباط. األسبوع

وجوها  أن  مطلعة،  مــصــادر  قــالــت 
سياسية داخل حزب االشتراكي املوحد، 
واملجلس  السياسي  املكتب  إلى  تنتمي 
سياسي  تيار  تأسيس  تعتزم  الوطني، 
يــقــوده محمد  الــحــزب  ــل  ــد داخــ جــدي

الساسي ومحمد مجاهد.
وأضافت املصادر ذاتها، أن هذا التيار 
وطنية  قيادات  بتأييد  يحظى  الجديد 
مختلف  فــي  لــلــحــزب  ومحلية  ــرى  أخـ
الوحدة  من  يتخذ  وأنــه  خاصة  ــدن،  امل
ظل  في  للمرحلة،  شعارا  والديمقراطية 
يعرفها  التي  والــخــافــات  الــصــراعــات 
أهمها  من  اليسار،  وفيدرالية  الحزب 

مسألة االندماج بني األحزاب الثاثة.
منيب،  نبيلة  العامة،  األمينة  وتعيش 

وهو  الجديد«،  »األفق  تيار  مع  خافات 
إلى  الوصول  في  ساندها  الذي  التيار 
ــذي يقوده  الــعــامــة والـ ــة  قــيــادة األمــان
تقرر  جعلها  مما  والــســاســي،  مجاهد 
العودة إلى تيار »اليسار املواطن« الذي 

تنتمي إليه.

حزب  داخــل  كبيرة  خافات  وتسود 
من  عدد  دعوة  بعد  املوحد،  االشتراكي 
لفك  املحلية  الفروع  وأعضاء  املناضلني 
االرتباط مع فيدرالية اليسار، واملشاركة 
لتفادي  مستقل  بشكل  االنتخابات  في 

هيمنة األحزاب األخرى.

الرباط. األسبوع

الطابع  ذات  املعطيات  لحماية  الوطنية  اللجنة  وجهت 
الشخصي، مراسلة إلى وزيرة األسرة والتضامن والتنمية 
املعطيات  إلى احترام  االجتماعية، جميلة املصلي، تدعوها 
حيث  الــوزارة،  مع  يتعاملون  الذين  للمواطنني  الشخصية 
السغروشني،  عمر  الوطنية،  اللجنة  رئيس  أنذر  أن  سبق 
الطابع  ذات  املعطيات  لحماية  مراسات،  عدة  في  الوزيرة، 
الشخصي، وتطبيق مقتضيات القانون 08.09، في الوزارة 

واملؤسسات التابعة لها.
املــوارد  تهم  التي  املعطيات  بحماية  اللجنة  وطالبت 
البشرية، والزوار، وعدم التجسس على املوظفني والوافدين 
جانب  إلى  املراقبة،  كاميرات  خال  من  ــوزارة  ال مقر  على 
االحتياجات  ذوي  بملفات  املتعلقة  املعلومات  حماية 
الخاصة، والتي تتضمن معطيات صحية وطبية وشخصية.
ودعت اللجنة إلى تعيني ممثل عن الوزارة للتنسيق معها 
الطابع  ذات  املعطيات  معالجة  يضمن  برنامج  وضع  قصد 

في  خاصة  الــقــانــون،  مــع  الشخصي 
ظــل وجــود اخــتــاالت فــي معالجة 
للمواطنني،  الشخصية  املعطيات 
منها نقل تلك املعلومات عبر »تدبير 
املستضيف  البلد  إلــى  الكوكيز« 

للموقع اإللكتروني بفرنسا.
الوطنية  اللجنة  رئــيــس  وحـــذر 
الطابع  ذات  املــعــطــيــات  لــحــمــايــة 

واألسرة  التضامن  وزارة  الشخصي، 
التجاوزات،  هــذه  في  االستمرار  من 
وفق  الازمة  اإلجــراءات  اتخاذ  وعــدم 

مقتضيات القانون.
المصلي

مستشار عمارة يتخلى عن حزب العدالة والتنمية

الرباط. األسبوع

أيتونة،  أحمد  التحق   
لحزب  السابق  البرملاني 
ــة والــتــنــمــيــة  ــدالـ ــعـ الـ
ومستشار الوزير عبد 
القادر اعمارة، بحزب 
الشعبية،  الحركة 

رفقة  صــورة  فــي  ظهر  بعدما 
الوزيرة نزهة بوشارب.

القيادات  من  أيتونة  ويعد 
الــــبــــارزة لـــحـــزب الــعــدالــة 
مدينة شفشاون،  في  والتنمية 
منصب  شغل  أن  سبق  حيث 
في  للحزب  اإلقليمي  الكاتب 

املدينة.
االنتخابات  أيتونة  وخاض 
وكيا   ،2016 سنة  البرملانية 
لــائــحــة »املــصــبــاح« بــدائــرة 

في  تعثر  ــه  أن إال  شــفــشــاون، 
جعله  مما  للبرملان،  الوصول 
ــال إلـــى حــزب  ــق ــت يــفــضــل االن

الحركة.
ــة  ــدال ــع ــزب ال ــ ــش ح ــي ــع وي
والتنمية موجة من االستقاالت 
مدن  في  وخاصة  الشمال،  في 
الكبير، طنجة، تطوان،  القصر 
قد  مما  والعرائش،  شفشاون، 
يكلف الحزب خسارة كبيرة في 

االنتخابات املقبلة.

مجلس النواب يقنن 
القنب  استعمال 

الهندي بشكل رسمي
الرباط. األسبوع

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية يوم 
الثاثاء املاضي، باألغلبية على مشروع القانون 
الهندي،  للقنب  املشروعة  باالستعماالت  املتعلق 
بعد القراءة الثانية لبنوده، حيث صادق عيه 61 
العدالة  فريق  من  نائبا   25 عارضه  بينما  نائبا 

والتنمية.
كافة  إخضاع  إلــى  الجديد  القانون  ويسعى 
وتحويل  وتصنيع  بــزراعــة  املتعلقة  األنشطة 

وتصدير القنب الهندي للترخيص.
وحسب القانون، ستقوم وزارة الداخلية بخلق 
للقنب  املجاورة  األنشطة  لتقنني  وطنية  وكالة 
لها  التي يسمح  األقاليم  الهندي، وسيتم تحديد 
بزراعة القنب بمرسوم، في إطار األغراض الطبية 

والصيدلية والصناعية.
لإلشارة، فقد انتقدت عدة فرق برملانية وأحزاب 
بالخروج  والتنمية  العدالة  حزب  قيام  سياسية، 
القنب  تقنني  ضرورة  على  الوطني  اإلجماع  من 
الهندي، وفسح املجال أمام املزارعني لاستفادة 

من مداخيله في إطار مشروع.

كارثـة التعـليم األولـي في تقـرير برلمـاني

طلبة يرفضون االستمرار 
في الدراسة عن بعد

الرباط. األسبوع

كــشــف تــقــريــر أنـــجـــزتـــه املــجــمــوعــة 
السياسات  بتقييم  املكلفة  املوضوعاتية 
النواب، عن واقع مزري  العمومية بمجلس 
جل  أن  إذ  ــروي،  ــق ال الــعــالــم  فــي  للتعليم 
الحجرات الدراسية ال تتوفر على التجهيزات 
من  ــي  األول للتعليم  املخصصة  واملعايير 

أثاث مدرسي وأركان تربوية 
تعليمية،  ــل  ــائـ ووسـ

ــاب املـــرافـــق  ــ ــي ــ وغ

الصحية املائمة لألطفال.
وأبرز التقرير عدم تجهيز األقسام املدمجة 
في التعليم األولي في الجماعات القروية، إذ 
الجودة  معايير  تراعي  ال  البنايات  هذه  أن 
مستوى  على  وال  الفضاءات  مستوى  على 
إلى  الصحية،  والسامة  التربوية  الوسائل 
املراكز  عن  الدراسية  الحجرات  بعد  جانب 
وانعدام وسائل  الصغار،  لألطفال  السكنية 
النقل وصعوبة الوصول إليها خال الشتاء.
أقسام  مــاءمــة  ــدم  ع التقرير  ــح  وأوضـ
ــال  الــتــعــلــيــم األولــــي لــخــصــوصــيــة األطــف
مع  تتناسب  لكي  تأهيلها  وعــدم  الصغار، 
األولي،  للتعليم  التربوي  الفضاء  معايير 
وكأنها  البناية  على وضعية  الحفاظ  تم  إذ 

تستقبل أطفال التعليم االبتدائي.
على  تفاوت  وجود  أيضا  التقرير  ورصد 
أن  حيث  األولــي،  التعليم  مجانية  مستوى 
الجمعيات التي لم تتوصل بالدعم املالي من 
استخاص  إلى  تضطر  املسؤولة،  الجهات 
التاميذ  ــاء  ــي أول مــن  الــشــهــري  ــواجــب  ال
التسيير وأجرة املربيات، كما  لتغطية كلفة 
املقدم  الدعم  في  تفاوت  وجــود  إلــى  أشــار 
للجمعيات، حيث أن الدعم املالي املقدم من 
درهم سنويا  ألف   24 لـ  األكاديميات يصل 
للقسم الواحد، بينما الدعم املقدم من طرف 
وبعض  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة 
سنويا  درهم  ألف   55 إلى  يصل  املجالس، 

للقسم الواحد.

الرباط. األسبوع

الحسن  معهد  طلبة  عــبــر 
عن  والبيطرة،  للزراعة  الثاني 
الــوزارة  العتماد  استنكارهم 
الوصية التعليم عن بعد، رغم 
تخفيف اإلجراءات في العديد 
والسماح  الــقــطــاعــات،  مــن 
دور  وفــتــح  بــالــتــجــمــعــات 
ــات  ــاعـ ــقـ ــا والـ ــم ــن ــســي ال

الرياضية واملسابح.
وزيــر  الطلبة  وطــالــب 
أخنوش  عزيز  الفاحة 
العالي  التعليم  ووزيــر 

استفادتهم من  بالتدخل لضمان  أمزازي،  سعيد 
األهداف  مع  يتماشى  قرب،  عن  الجيد  التكوين 
لتدعيم  ترمي  التي  الوطنية  واالستراتيجية 
وتطوير كفاءات القطاع الفاحي وإعطاء مكانة 

مميزة للرأسمال البشري.
نمط  أن  والبيطرة،  الــزراعــة  طلبة  ــح  وأوض
الدراسة عن بعد ال يتطرق إال للجانب النظري، 
قبل  لهم  املتبقي  الضيق  الوقت  عامل  ظل  في 
الوضع  إصاح  ضرورة  على  مؤكدين  التخرج، 
لجائحة  السلبية  ــار  األثـ وتــجــاوز  التعليمي 
والتعهد  املسؤولية  بكل  التحلي  مع  »كورونا«، 

بالتقيد بكافة اإلجراءات الصحية.
التعليم  بــاعــتــمــاد  املــعــهــد  طــلــبــة  وطــالــب 
ومستعجلة،  صــارمــة  ــال  ــآج وب ــحــضــوري،  ال
مستنكرين تجاهل املسؤولني منذ بداية املوسم 
الدراسي، ونهج التعليم عند بعد ألزيد من سنة 

ونصف دون مراعاة خصوصية التكوين. أمزازي

اعمارة
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ال حديث يف وسائل اإلعالم الوطنية مؤخرا إال عن األزمة 
الدبلوماسية بين املغرب وإسبانيا التي تسعى جاهدة إلى 

جعلها أزمة مغربية أوروبية وليست مغربية إسبانية، وكذلك 
األمر يف الجارة الشمالية، حيث ال تتوقف اآللة اإلعالمية 

يف الخوض يف هذا املوضوع، أما داخل االتحاد األوروبي 
نفسه، فال حديث يطغى ىلع إعالمه إال عن دولتين 

تشكالن استثناء داخل هذا التكتل القاري، املكون من 27 
دولة، وهما املجر وبولونيا، فالدولتان معا تشكالن جبهة 

موحدة داخل االتحاد األوروبي، وتتصارعان مع باقي األعضاء 
الخمس والعشرين، وكما هو معلوم، فإن املجر حطمت الرقم 

القياسي يف استعمال حق النقض »الفيتو« العتراض قرارات 
املجلس األوروبي التي تدين بعض الدول خارج االتحاد.

واملالحظ أنه خالل املرحلة التي بدأت فيها األخبار 
تتناسل بشأن سعي إسبانيا إلى إقحام االتحاد األوروبي 

يف أزمتها مع املغرب، عملت الدبلوماسية املغربية بحركة 
ودينامية نشيطة، يف اتجاه كل من املجر وبولونيا، من 

أجل التصدي للمناورات اإلسبانية، غير أن مسعى إسبانيا 
خاب عندما لم تنجح يف تمرير مقترح القرار إلى املجلس 

األوروبي، وتم االكتفاء فقط بطرحه ىلع البرملان األوروبي، 
الذي غير صيغة القرار الغير ملزم من اإلدانة إلى الرفض.

يف هذا امللف نتطرق إلى مدى إمكانية رهان املغرب ىلع 
»فيتو« املجر وبولونيا داخل االتحاد األوروبي ملواجهة 

املناورات اإلسبانية.

دالالت التحركات 
الدبلوماسية 

المغربية األخيرة

ال يبدو أن تقوية العالقات بني املغرب 
وكل من املجر وبولونيا في هذه الظرفية 
الحساسة، من قبيل الصدفة، بل من أجل 
العضوين  الدولتني  مــع  تحالف  خلق 
إعالن  فمنذ  ــي،  األوروبـ االتــحــاد  داخــل 
الواليات املتحدة األمريكية عن اعترافها 
صحرائه،  كامل  على  املغرب  بسيادة 
البولونية  الشركات  من  العديد  أعلنت 
عزمها على االستثمار في جهة الداخلة، 
إلى  بــرلــني  دعـــوة  مــع  بالتزامن  وذلـــك 

ملناقشة  املتحدة  األمم  في  اجتماع  عقد 
الوضع في الصحراء املغربية احتجاجا 
معلوم  وكما هو  األمريكي،   القرار  على 
تاريخيا، فإن بولونيا تعتبر عدو أملانيا 
اعتبارا  األوروبــي،  االتحاد  في  اللدود 

للماضي االستعماري ألملانيا.
البولونية،  الــشــركــات  إعـــالن  ومــنــذ 
دينامية  البلدين  بني  العالقات  شهدت 
قوية، كان آخرها لقاء سفير املغرب في 
 26 يوم  عثمون،  الرحيم  عبد  وارســو، 
عن  بولونيني  بممثلني  املنصرم،  مــاي 
املغربية«  البولونية  الصداقة  »مجموعة 
في مجلس الشيوخ بجمهورية بولونيا، 

لتقييم العالقات املمتازة بني البلدين.
ــطــرق املـــشـــاركـــون، فـــي هــذا  وقـــد ت
في  االقتصادية  لــأوضــاع  االجــتــمــاع، 
وحملة  الصحية،  ــة  ــ واألزم الــبــلــديــن، 
الدبلوماسية،  األمــور  وكذلك  التلقيح، 

وخــالل نفس االجــتــمــاع، رحــب كــل من 
مجلس  في  الصداقة  مجموعة  رئيسة 
رئيس  ونائب  سيكوال،  جوانا  الشيوخ، 
مجموعة  ورئيس  الصداقة،  مجموعة 
ملجلس  البرملانية  الجمعية  في   »EPP«
)رحــبــوا(  بوسيج،  ألكسندر  ــا،  أوروبـ
اململكة  ــني  ب ــات  ــعــالق ال بديناميكية 
أبرز  كما  بولونيا،  وجمهورية  املغربية 
االجتماع  خالل  الشيوخ،  مجلس  نواب 
ذاته، بشكل خاص، االهتمام الكبير الذي 
أبدته شركات بلدهم بإمكانية االستثمار 
على  وخصوصا  املغربي،  السوق  في 

مستوى األقاليم الجنوبية للمملكة. 
ومن جانبه، أعرب السفير املغربي، عن 
واالهتمام  ثقتهم  على  لضيوفه،  شكره 
مشيرا  للمغرب،  يبدونه  الذي  الخاص 
النجاح جاء نتيجة سلسلة  إلى أن هذا 
التي عقدت على مدى عدة  اللقاءات  من 

أجل  مــن  بولونية  شــركــات  مــع  أشــهــر 
االستثمار في املغرب، كما ناقش السفير 
ــرص التي  ــف املــغــربــي مــع ضــيــوفــه، ال
في  ستستثمر  التي  الشركات  ستنالها 
من  ستستفيد  أنها  إلى  إضافة  املغرب، 
املوقع الجغرافي للمملكة، ومكانتها في 
استثماراتها  لتوسيع  اإلفريقية،  القارة 

على املستوى القاري.
وهو  الــثــانــي،  البلد  بخصوص  ــا  أم
املجر، العضو في االتحاد األوروبي، فقد 
املغربية،  الدبلوماسية  رئيس  استقبل 
نظيره  يونيو،   9 يــوم  بوريطة،  ناصر 
يوم واحد  قبل  املجري،  الخارجية  وزير 
من مناقشة وتصويت البرملان األوروبي 
به  تقدمت  ــذي  ال الــقــرار  مــشــروع  على 
إسبانيا من أجل إدانة املغرب، بخصوص 

استغالل القاصرين في ملف الهجرة.
وعلى هامش املحادثات التي قام 

بعد األزمة مع إسبانيا

عثمون سفير المغرب بوارسو في اجتماع مع »لجنة الصداقة المغربية البولونية«

المغرب يراهن على تحالفات جديدة 
داخـل االتحـاد األوروبـي



بولونيا ماثيوس مورافيسكي،  وزراء  رئيسا  تعهد 
موحدة  جبهة  بــإعــان  أوربـــان،  فيكتور  وهنغاريا 
والتمسك بحق النقض ضد ميزانية االتحاد األوروبي 

»كوفيد  وباء  لمواجهة  الضخم  وصندوقه 
19«، ووقعا إعالنا مشتركا يتعهدان 

بــأن تــدعــم كــل دولــة موقف  فيه 
ــراض عــلــى  ــ ــتـ ــ ــرى فــــي االعـ ــ ــ األخـ
األوروبـــي  لاتحاد  اإلنــفــاق  خطة 
ربط صرف  االتحاد في  إذا استمر 
أموال االتحاد بالتزام الدول األعضاء 

بسيادة القانون

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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في  بوريطة،  ناصر  أعلن  الطرفان،  بها 
املؤتمر الصحفي بالرباط، أن ))إسبانيا 
تحاول إقحام االتحاد األوروبي في امللف 
بهدف  النظامية،  غير  الهجرة  باب  من 
الحقيقية  األســبــاب  عــن  النظر  صــرف 
لجذور الخالف بني البلدين((، وأوضح 
بني  وثــنــائــيــة  سياسية  ــة  ــ ))األزمـ أن 
البلدين وليست مع االتحاد األوروبي((، 
مؤكدا على أن ))عالقات املغرب باالتحاد 

األوروبي جيدة((.
فيه برملان  ــذي صــوت  ال الــيــوم  وفــي 
القرار،  مشروع  على  األوروبــي  االتحاد 
التي  الزيارة  حول  ختامي  بالغ  صدر 
وكان  املجري،  الخارجية  وزير  بها  قام 
أبرز ما جاء في البالغ: إعالن املجر عن 
تجديد دعمها ملخطط الحكم الذاتي الذي 
تم تقديمه إلى األمني العام لألمم املتحدة 
التنمية  ولجهود   ،2007 أبريل   11 في 
التي يبذلها املغرب في املنطقة، وللجهود 
الحصري  ــراف  ــ اإلشـ تــحــت  ــة  ــذول ــب امل
حل  إلى  التوصل  بهدف  املتحدة،  لألمم 
ومستدام  وعملي  ــعــي  وواق سياسي 

لقضية الصحراء قائم على التوافق.
من  صريحا  ردا  النقطة  هذه  وتعتبر 
اإلسباني،  الــقــرار  مشروع  على  املجر 
محاولة  األولــى،  صيغته  في  جاء  الذي 
أجل  من  ــي  األوروب االتحاد  برملان  لجر 
تبني موقف موحد من قضية الصحراء 

املغربية.
وأبرز نفس اإلعالن املشترك، أن املغرب 
وهنغاريا أكدا دورهما اإليجابي والبناء 
في الحفاظ على االستقرار واألمن والسلم 
التزامهما  عن  عبرا  كما  إقليميهما،  في 
السلمية  بالتسوية  وكذا  املبادئ،  بهذه 
الترابية  الــوحــدة  واحــتــرام  للنزاعات 
وسيادة الدول.. وفي هذا جواب مباشر 
برملان  لجعل  اإلسبانية  املساعي  عن 
االتحاد األوروبي يتبنى قرارا يعتبر أن 
سبتة ومليلية جزء من التراب األوروبي 

وحدود التكتل القاري مع إفريقيا.
خارطة  وضــع  على  الــوزيــران  واتفق 
االســتــثــمــارات  تشمل  ثنائية  طــريــق 
على  وأكــدا  اقتصادي،  منتدى  وتنظيم 
على  البلدين  لترشيحات  املتبادل  الدعم 

صعيد الهيئات واملنظمات الدولية.

هل يستفيد 
المغرب من 

الجبهة الموحدة 
بين هنغاريا 

وبولونيا 
داخل االتحاد 

األوروبي؟

ليس من الصدفة أن تشهد هذه 
األيام حركية بني املغرب وكل 

وهنغاريا،  بولونيا  من 
تشكالن  فالدولتان 

داخــل  تحالفا 
االتــــــحــــــاد 
األوروبـــــــي، 
أن  ــدو  ــ ــب ــ وي
أراد  املــغــرب 
ــالل  ــ مــــــن خ
ذلـــــك، بــنــاء 
تـــحـــالـــفـــات 
جـــــــديـــــــدة 
داخــل أروقــة 

االتحاد األوروبي.
بدأ التحالف بني البلدين، عندما تعهدا 
على تشكيل جبهة موحدة ضد املصادقة 
خالل  األوروبـــي  االتحاد  ميزانية  على 
التعافي  ميزانية  على  التصويت  عملية 
ــر سنة  ــ ــا« أواخ ــورونـ ــروس »كـ ــي مــن ف
الدولتان  واجهت  أن  بعد  وذلك   ،2020
في  ــراف  أط قبل  من  واسعة  انتقادات 
بالتدخل  واتهامها  األوروبـــي  االتحاد 
حرية  من  والحد  القضاء  استقالل  في 
األوروبــي  االتحاد  اقترح  فقد  اإلعــالم.. 
 1.8 البالغة  االتحاد  ميزانية  تربط  آلية 
تريليون يورو، والتي تشمل 750 مليار 
»كــورونــا«،  فيروس  من  للتعافي  يــورو 
لسيادة  أعــضــائــه  احــتــرام  بــضــرورة 
االمتثال  مجاالت  ذلك  ويشمل  القانون، 
اإلنسان  وحــقــوق  الديمقراطية  للقيم 

واستقالل القضاء.
ومباشرة بعد ذلك، تعهد رئيسا وزراء 
بولونيا ماثيوس مورافيسكي، وهنغاريا 
موحدة  جبهة  بإعالن  ــان،  أورب فيكتور 
ميزانية  ضد  النقض  بحق  والتمسك 
الضخم  وصندوقه  األوروبـــي  االتــحــاد 
ملواجهة وباء »كوفيد 19«، ووقعا إعالنا 
مشتركا يتعهدان فيه بأن تدعم كل دولة 
موقف األخرى في االعتراض على خطة 
استمر  إذا  األوروبـــي  لالتحاد  اإلنفاق 
االتحاد  أمــوال  صرف  ربط  في  االتحاد 
بالتزام الدول األعضاء بسيادة القانون.

وهنغاريا،  بولونيا  من  كل  واعتبرت 
تربط  التي  األوروبـــي  االتحاد  آلية  أن 
للدول األعضاء  املالية  املساعدات  تقديم 
من  القانون،  سيادة  احترام  بضرورة 
التكتل  بــإخــراج  ))تخاطر  أن  شأنها 
ــاره((، فــضــال عن  ــي عــن مـــسـ ــ األوروبـ
التقى  ثــم  تفكيكه((،  فــي  ))التسبب 
بودابست،  في  البلدين  وزراء  رئيسا 
سبل  ملناقشة   ،2020 دجــنــبــر  شــهــر 
بالتخلي  األوروبــي  االتحاد  قادة  إقناع 
مشترك،  بــيــان  ففي  ــة..  ــي اآلل ــذه  ه عــن 
تفرض  أن  شأنها  من  آلية  ))أي  رفضا 
عقوبات مالية على الدول األعضاء لخرق 
نص  حد  على  الديمقراطية((  املعايير 

البلدين  باستخدام  ذلك  وتــوج  البيان، 
االتحاد  آلية  »الفيتو« ضد  النقض  حق 
األوروبــي، مما أوقف وشل بشكل الفت 
ضخ  بتنفيذ  الخاصة  اإلجــراءات  تقدم 
امليزانية الكاملة وحزمة اإلنقاذ املخطط 
استمرت  بينما   ،2020 يناير  في  لها 
إصرارهما  فــي  وبــودابــيــســت  ــو  وارسـ
على التمسك بحق النقض ضد ميزانية 
فيروس  ملــواجــهــة  األوروبــــي  ــحــاد  االت
األوروبيون  املسؤولون  وأكد  »كورونا«، 
بالتزام  االتحاد  أمــوال  صــرف  ربــط  أن 
ال  أمر  القانون،  بسيادة  األعضاء  الدول 
األوروبــي،  االتحاد  هدد  كما  فيه،  جدال 
خطة  مــن  وبولونيا  املجر  باستبعاد 

التمويل األوروبية.
األوروبيون  عمل  السياق،  هذا  وفي 
على زيادة الضغط على هاتني الدولتني، 
حــيــث تــعــتــقــدان أن ))آلـــيـــة االتــحــاد 
املساعدات  تقديم  تربط  التي  األوروبــي 
احترام  بضرورة  األعضاء  للدول  املالية 
تخاطر  أن  شأنها  من  القانون،  سيادة 
التكتل األوروبي عن مساره((،  بإخراج 

فضال عن ))التسبب في تفكيكه((.
وتقول حكومتا أوربان ومورافيسكي، 
عاملية  رؤية  لديهما  ألن  ُتعاَقبان،  أنهما 
السائد  التيار  إلى  بالنظر  تحفظا  أكثر 
أن  إلــى  وأشــارتــا  الغربية،  أوروبــا  في 
قبل  من  انتخبا  حكومتيهما  ))رئيسا 
شعوبهما في انتخابات ديمقراطية، وأن 
الديمقراطي،  أي اتهامات بالسلوك غير 

باطلة((.
االتحاد  قادة  أكد  اآلخر،  الجانب  ومن 
اآللية  عن  يتخلوا  لن  أنهم  ــي  األوروبـ
باحترام سيادة  التمويل  بربط  الخاصة 
))يمكنهم  القانون، ومع ذلك، أكدوا أنه 
بأن  ضمانات  وهنغاريا  بولونيا  إعطاء 
تنفيذها سيكون محدودا((، وقال مفوض 
يوهانس  األوروبــي،  باالتحاد  امليزانية 
ينبغي ألحد  ))ال  في وقت سابق:  هان، 
أن يخشى أي شيء.. وإذا لم تنجح هذه 
القادة  بعض  اقترح  فقد  االستراتيجية، 
أن تتحد الدول األخرى معا لتمرير حزمة 
مساعدات فيروس كورونا على األقل((، 

األوروبي مؤخرا من  كما حذر املسؤول 
أن ))وارسو وبودابيست ال يمكنهما أن 

تمنعاننا من مساعدة مواطنينا((.
الدولة  وزيــر  أكد  املضمار،  هذا  وفي 
كليمون  األوروبية،  للشؤون  الفرنسي 
لم  إذا  يناير،  شهر  ))بحلول  أنه  بون، 
باآللية،  وبولونيا  املجر  حكومتا  تقبل 
فسيتم تنفيذ توزيع أموال خطة التعافي 

بني الدول الـ 25 األخرى((.
املستوى،  رفيع  دبلوماسي  حذر  كما 
تكون  قد  ــي  األوروبـ ))االتــحــاد  أن  من 
لديه خطة بديلة إذا استمرت بودابيست 
ووارسو في عرقلة إجراءات تنفيذ الخطة 
الوقت  في  مؤكدا  األوروبــيــة((،  املالية 
الخمس  األعــضــاء  ))الـــدول  أن  نفسه 
والعشرين األخرى، يمكنها اعتماد خطة 
 750 في  املحددة  االقتصادي  التعافي 

مليارا بدون املجر وبولونيا((.
من جانبه، قال وزير خارجية هنغاريا، 
على  ))ليست  بــالده  أن  سيارتو،  بيتر 
النقض،  حــق  عــن  للتراجع  اســتــعــداد 
بمكان  الــصــعــوبــة  ــن  ــ ))م وأضـــــاف: 
استخالص موقف أوروبي في الشؤون 
من  هي  معطيات  على  بناء  الخارجية 
))كل  قبيل الخيال العلمي((، موضحا: 
ما يمكنني قوله، هو أن املوقف املجري 
مر  على  يتغير  لــم  وهــو  جــديــدا،  ليس 
استخدام  ربــط  نرفض  لذلك  السنني، 
العام،  املــال  األوروبـــي،  االتحاد  مــوارد 
وال  معروفة  غير  سياسية  باعتبارات 

محددة((.
من جهته، يقول رئيس وزراء بولونيا، 
هذه  ))تشكل  مورافيسكي:  ماتيوس 
تماسك  على  للغاية  خطر  مصدر  اآللية 
بتفكك  يهدد  ســيء  حــل  إنها  أوروبـــا، 
أن  إلى  ولفت  املستقبل((،  في  ــا  أوروب
في  استخدامها  يمكن  مماثلة  ))آليات 
املستقبل ضد دول أخرى، وبشأن قضايا 
حق  ))باستخدامنا  مضيفا  أخــرى((، 
النقض، نحن ندافع عن وحدة االتحاد((.

هل يراهن 
المغرب على 

»فيتو« هنغاريا 
داخل االتحاد 

األوروبي؟
 

ــل يــومــني مـــن زيـــــارة وزيـــر  ــب ق
الخارجية الهنغاري للمغرب، كانت 
السياسي  املشهد  تتصدر  بــالده 
ــل االتـــحـــاد األوروبــــــي، ففي  داخــ
وزير  دعــا  الــجــاري،  يونيو   7 يــوم 
ماس،  هايكو  األملــانــي،  الخارجية 
االتحاد األوروبي، إلى إزالة إمكانية 
لكل  املتاح  النقض  حق  استخدام 
األعضاء  ــدول  ال من  دولــة 
داخل االتحاد األوربي، 
حتى ال تعود أوروبا 
»رهــيــنــة« مــن حيث 
قدرتها، على العمل.
ــاس في  وقـــال م
صحافي  مؤتمر 
))لم  برلني:  في 
يعد بإمكاننا أن 
ألنفسنا  نسمح 
ــون  ــكـ بـــــــأن نـ
أولئك  رهينة 

ــن  ــ ــذي ــ ال
مورافيسكيأوربان



كتب روته وسانشيز: ))إن حق النقض يحد من فعالية
المهمة((،    بالقضايا  يرتبط  شجب  أو  تبني   

وأضـــاف الــمــســؤوالن: ))نــريــد مــن الــدول 
األعضاء التحقيق فيما إذا كان يمكن إلغاء 
الموضوعات  بعض  فــي  النقض  حــق 
واالستعاضة عنه بقرار األغلبية، ألن 
الدول  أن  النظام يعني  إدخــال هذا 

ــاء لـــن تــكــون قـــــادرة بــعــد اآلن  ــضـ األعـ
األوروبــي  القرار  عرقلة  على 

بنفسها((
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األوروبية  الخارجية  السياسة  يشّلون 
يفعلون  من  النقض..  حق  باستخدام 
ذلك يهددون على املدى الطويل إلى حد 
ما، تماسك أوروبا، لذلك أقول بصراحة: 
يجب إنهاء حق النقض حتى لو كان ذلك 
يعني أننا يمكن أن نخسر التصويت((.

الدولة  وزيــر  برغر  ميغيل  وجــه  كما 
األملاني في الشؤون الخارجية، انتقادات 
على  تغريدة  في  وكتب  للمجر،  الذعــة 
الخارجية  ))السياسة  أن  »تــويــتــر«، 
واألمنية املشتركة لالتحاد األوروبي، لن 
تنجح إذا كان من املمكن عرقلة املبادرات 
مجددا  عرقلت  ))املجر  وأن  املشتركة(، 
بيان االتحاد األوروبي حول هونغ كونغ. 
الشرق  حــول  كــان  أسابيع،  ثالثة  قبل 
واألمنية  الخارجية  السياسة  األوســط. 
أساس  على  تعمل  أن  يمكن  ال  املشتركة 
سياسة النقض. نحن بحاجة إلى نقاش 
جاد حول سبل إدارة االعتراض بما في 

ذلك التصويت بالغالبية املؤهلة((.
وقــد كانت أســبــاب هــذه االنــتــقــادات 
من  لقرار  املجر  عرقلة  بسبب  األملانية، 
االتحاد األوروبي يقضي بانتهاك الصني 
قواعد  احترام  وعــدم  اإلنسان،  لحقوق 
هونغ  بــه  تتمتع  ــذي  ال الــذاتــي  الحكم 
كونغ، حيث استخدمت فيه حق النقض 

»الفيتو« داخل االتحاد األوروبي.
ــى التي  ولــم تكن هــذه هي املــرة األول
»الفيتو«  حق  هنغاريا  فيها  تستخدم 
الخارجية  بالسياسة  يتعلق  فيما 
في  الثانية  املرة  بل  األوروبــي،  لالتحاد 
وزير  رفض  حيث  أسابيع،  ثالثة  ظرف 
تأييد  سيارتو،  بيتر  املجري  الخارجية 
وقف  إلى  دعا  ــي  األوروب لالتحاد  بيان 
اإلسرائيلي  العدوان  خالل  النار  إطالق 
األخير على غزة، على أساس أن املواقف 
حني  وذلــك  متوازنة«،  وغير  »منحازة 
الخارجية  للسياسة  األعلى  املمثل  دعا 
واألمنية في االتحاد األوروبي، جوزيف 
النار  فــوري إلطــالق  وقــف  إلــى  بوريل، 
املجر  رفضت  وفلسطني،  إسرائيل  بني 
تأييد   ،2021 مايو  من  عشر  الثامن  في 
إلى  فيه  دعــا  ــي  األوروبـ لالتحاد  بيان 
اإلسرائيليني  بــني  الــنــار  إطــالق  وقــف 
عرقلت  قد  تكون  وبذلك  والفلسطينيني، 

قرارا آخر لالتحاد األوروبي.
على  الهنغاري  الخارجية  وزير  وقال 

))لدي  باريس:  إلى  زيارته  هامش 
التصريحات  مع  شاملة  مشكلة 

األوروبية عن إسرائيل.. إنها ال 
في  وخصوصا  كثيرا،  تساعد 
تكون  حني  الراهنة،  الظروف 
ــى هذا  الــتــوتــرات شــديــدة إل
سيارتو  بيتر  وكــان  الــحــد((، 
نظراؤه  كــان  فيما  يــتــحــدث.. 
طـــارئ  شــكــل  فـــي  مجتمعني 

االتحاد،  خارجية  وزيــر  برعاية 
دعا  ــذي  ال بــوريــل،  جوزيف 

ــر االجــتــمــاع إلى  إث
))وقـــــف فـــوري 
لـــكـــل أعـــمـــال 
ــف بــني  ــنـ ــعـ الـ
إســــرائــــيــــل 

وفلسطني((.
ــل مــن  ــهـ فـ
إذا  املــمــكــن، 
ــت  ــ ــح ــ ــج ــ ن
ــا  ــي ــان إســب
تمرير  في 
ــرار ضد  ق
لح  ملصا ا
بية  ملغر ا
أمــــــــــام 
املــجــلــس 

طرف  مــن  عليه  للتصويت  ــي  ــ األوروب
هنغاريا  تعارضه  أن  األعضاء،  الــدول 
ــي،  األوروبـ »الفيتو«  حــق  باستعمال 
في  القياسي  الرقم  حطمت  التي  وهي 

استعماله؟

إمكانيات فشل 
الرهان المغربي 

على المجر

طالبت  التي  وحدها  أملانيا  تكن  لم 
بإلغاء حق »الفيتو« داخل دول االتحاد 
من  الــعــديــد  سبقتها  ــل  ب ــي،  ــ ــ األوروب
األصوات من داخل االتحاد، ففي مارس 
الهولندي،  الــوزراء  رئيس  دافع   ،2021
مارك روته، عن إلغاء جزئي لحق النقض 
عبر  ذلك  وجــاء  األوروبـــي،  االتحاد  في 
االشتراكي  زميله  بمعية  وجهها  رسالة 
رئيس  إلى  سانشيز،  بيدرو  اإلسباني، 

املجلس األوروبي، شارل ميشال.
وضمن الرسالة، كتب روته وسانشيز: 
))إن حق النقض يحد من فعالية تبني 
املهمة((،  بالقضايا  يرتبط  شجب  أو 
الدول  من  ))نريد  املسؤوالن:  وأضــاف 
يمكن  كان  إذا  فيما  التحقيق  األعضاء 
إلغاء حق النقض في بعض املوضوعات 
ألن  األغلبية،  بقرار  عنه  واالستعاضة 
ــدول  ال أن  يعني  الــنــظــام  ــذا  ه ــال  إدخـ
على  اآلن  بعد  قادرة  تكون  لن  األعضاء 

عرقلة القرار األوروبي بنفسها((.
الرئيس  قـــال   ،2016 فــبــرايــر  وفـــي 
قمة  خــالل  هولند،  فرانسوا  الفرنسي 
عن  حديثه  وأثناء  األوروبـــي،  لالتحاد 
قرار اململكة املتحدة الخروج من االتحاد 
أال يكون ألي دولة  ))ينبغي  األوروبــي: 
أال تعفي أي دولة  النقض.. ينبغي  حق 
والسلطة  العامة  القواعد  من  نفسها 
املحك  على  األوروبــي  فاالتحاد  العامة، 

وليس مجرد دولة واحدة من دوله((.
البرملان  وافــق   ،2018 سنة  وفي  بل، 
األوروبي على اتخاذ إجراء عقابي ضد 
املجر، لتهديدها للقيم األساسية لالتحاد 
األوروبي من خالل إسكات اإلعالم وعزل 
فيما  الفساد،  على  والتشجيع  القضاة 
أوربــان،  فيكتور  وزرائها،  رئيس  اتهم 
االتحاد بـ»االبتزاز«، لتغيير موقف بالده 

من الهجرة.
 12 يوم  األوروبــي  البرملان  فقد صوت 
إجــراء  تفعيل  لصالح   ،2018 شتنبر 
عقابي ضد املجر، وجاء التصويت على 
بالبرملان  النائبة  أعدته  تقرير  خلفية 
جوديت سارجنتيني، يتضمن بالتفصيل 
قائمة من األعمال التي تشكل ))مؤشرا 
واضحا على انتهاك خطير لقيم االتحاد 
))إن  وقالت سارجنتيني:  األوروبــي((، 
إسكات  على  تعمل  املجرية  الحكومة 
وتعزل  املستقلني،  واألكاديميني  اإلعالم 
ضد  حمالت  وتشن  املستقلني،  القضاة 
على  وتشجع  الحكومية،  غير  املنظمات 
الفساد((، وقد صوت 448 نائبا لصالح 
الحصول  يعني  ما   ،197 مقابل  املقترح 
واعتمد  الــالزمــة،  الثلثني  أغلبية  على 
التصويت على حزب الشعب األوروبي، 
ينتمي  الذي  الوسط،  يمني  إلى  املنتمي 
إليه حزب رئيس الوزراء املجري، فيكتور 
العقابية ضد  اإلجــراءات  أوربــان. وبدء 
اتفاقية  من  السابعة  املادة  املجر حسب 
بتجريدها  ينتهي  قد  األوروبي،  االتحاد 

في نهاية املطاف من حقوق التصويت.
ــات بني  ولــطــاملــا كــانــت هــنــاك خــالف
الهجرة،  حول  وبودابيست  بروكسيل 
طرف  مــن  املتخذ  ــرار  ــق ال أســـاس  لكن 
البرملان األوروبي، كان هو التقرير الذي 
ــذي  وال سارجنتيني،  جــوديــت  قدمته 
يتضمن بالتفصيل قائمة من اإلجراءات 
خطير  النتهاك  واضحا  ))خطرا  تمثل 
تعبير  حسب  ــي«،  األوروب االتحاد  لقيم 
السابعة  املــادة  تفعيل  وجــرى  النائبة، 
بسبب  بولونيا،  ضــد  اآلن  حتى  فقط 

للجدل،  املثيرة  القضائية  إصالحاتها 
لكن ذلك، أدى إلى تنازالت قليلة من قبل 

وارسو.
فيكتور  املجر،  وزراء  رئيس  أن  يذكر 
ــان قــد صــرح بعد ذلـــك، أن  ــان، ك ــ أورب
))حزب الشعب األوروبي منقسم بشأن 
الهجرة، لذلك يستخدم الرئيس الفرنسي 
وسيغتنم  الحزب،  لتدمير  ضعفنا  نقاط 

تلك النقطة وسيدق إسفينا بيننا((.
وانتقد أوربان أيضا البرملان األوروبي 
ــاب مــنــفــصــل، مــتــهــمــا إيـــاه  فـــي خــط
بـ»االبتزاز«، مضيفا أن ))الناخبني 
املجريني قرروا أن بالدهم لن تكون 

دولة مهاجرين((.
وهكذا.. فإن سعي املغرب إلى 
جديدة  تحالفات  وفتح  تنويع 
ــاد األوروبـــــي، قد  ــح ــل االت داخـ
الصعوبات  من  العديد  تواجهه 
الذين  الفاعلني  بسبب  املعقدة، 
يراهن  أن  املمكن  مــن  ــه  أن يــبــدو 
وهنغاريا،  بولونيا  وهما  عليهم، 
داخل  النقض  حق  لهما  أن  فصحيح 
املمكن  ــن  األوروبــــي، وم االتــحــاد 
يتخذه  ــرار  قـ أي  تعرقال  أن 
املجلس األوروبي في غير 
إال  املــغــرب،  مصلحة 
الحال يقول  أن واقع 
إن حق النقض الذي 
يتمتعان به كعضوين 
ــاد،  ــ ــح ــ داخــــــل االت
بفعل  مهددا  أصبح 
املطالبة  األصــوات 
والداعية  بإلغائه 
إلـــــــى اعـــتـــمـــاد 
فقط  ــتــصــويــت  ال
املصادقة  أجل  من 

على القرارات.
روتهسانشيز

في فبراير 2016، قال الرئيس 
الفرنسي فرانسوا هولند، 

خالل قمة لالتحاد األوروبي، 
وأثناء حديثه عن قرار المملكة 

المتحدة الخروج من االتحاد 
األوروبي: ))ينبغي أال يكون 

ألي دولة حق النقض.. ينبغي 
أال تعفي أي دولة نفسها 

من القواعد العامة والسلطة 
العامة، فاالتحاد األوروبي 

على المحك وليس مجرد دولة 
واحدة من دوله((.

بل، وفي سنة 2018، وافق 
البرلمان األوروبي على 

اتخاذ إجراء عقابي ضد المجر، 
لتهديدها للقيم األساسية 

لالتحاد األوروبي من خالل 
إسكات اإلعالم وعزل القضاة 

والتشجيع على الفساد، فيما 
اتهم رئيس وزرائها، فيكتور 

أوربان، االتحاد بـ»االبتزاز«، 
لتغيير موقف بالده من 

الهجرة.
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كواليس صحراوية
العدد: 1565 من 17 إلى 23 يونيو 2021

تفاقم الخالف بين المجلس اإلقليمي والمجلس
الجـماعـي لطـانطـان  

تأكيد إنجاز خط الغاز 
النيجيري المغربي 

العيون. األسبوع
 
 

عن  الحديث  البوليساريو  جبهة  تجنبت 
الغاز  أنبوب  خط  لبناء  نيجيريا  استعداد 
الذي يربطها باملغرب، حسب ما أعلنه املدير 
النيجيرية  الوطنية  البترول  ملؤسسة  العام 
الحكومة  أن  من  عثمان،  يوسف   ،)NNPC(
خط  لبناء  تستعد  النيجيرية  الفيدرالية 
وأنها  واملغرب،  نيجيريا  بني  الغاز  أنبوب 
الكبير  استكملت خطط تجسيد هذا املشروع 
خالل  ونيجيريا  املغرب  بني  اتفاق  بتوقيع 
والرئيس  السادس  محمد  امللك  ترأسه  حفل 
النيجيري محمد بوخاري، وسيمر عبر مسار 
وستستفيد  إفريقيا،  لغرب  الغاز  أنبوب  خط 

منه عدة دول في القارة.
هذه  بعض  أن  عثمان،  يوسف  وأوضـــح 
ضخ  سيتم  للغاز  حقول  على  تتوفر  الــدول 
ستستفيد  بينما  األنابيب،  خط  في  إنتاجها 
للغاز  املنتجة  غــيــر  ــرى  ــ األخ ــدول  ــ ال مــنــه 
ألغراض تنموية، وبالتالي، سيعزز االندماج 

االقتصادي اإلقليمي. 

ولد الرشيد يستقطب فعاليات جديده لحزب االستقالل شهادة في حق 
محمد األغضف
لمسيد. األسبوع

 

  
اشبيهن  الدكتور حمداتي  العالمة  ذكر 
مكلفا  كان  وأن  سبق  الذي  العينني،  ماء 
وصاحب  املــلــكــي،  ــوان  ــدي ال فــي  بمهمة 
»عقود اإلذعان«  الكتب من بينها  عشرات 
و»حقوق اإلنسان في اإلسالم« و»املصلحة 
الفقيد  ومكانة  بقيمة  )ذكــر(  املرسلة«، 
خالل  هلل،  رحمه  األغضف  محمد  ــداه  ال
حفل تأبينه، والذي سبق أن كان مراسال 
الفرنسية  والصحف  املجالت  من  لعدد 
مبرزا  الفرنسية،  األنباء  وكالة  بينها  من 
األبوي  والعطف  العالية  الراحل  وطنية 
الذي حظيت به أسرة الفقيد من لدن امللك. 
حمداتي  الــدكــتــور  شــهــادة 
املحطات  من  العديد  حول 
الكبرى للفقيد الداه محمد 
مصدر  تعتبر  األغــضــف، 
ــر لــرجــل  ــخ ــزاز وف ــتـ اعـ
سخر حياته لخدمة 

الوطن والعرش.

العيون. األسبوع
 

  
بمنطقة  الفاسي  عــالل  لحزب  سابقة  في 
االستقالل  لحزب  العام  األمني  أقدم  الريف، 
القيادات  الرشيد، وعدد من  ولد  رفقة حمدي 
الحزبية، بفتح صفحة جديدة مع أبناء شرق 
رئيس  املحامي  بانضمام  اململكة،  وشمال 

جماعة  ورئيس  للدريوش  اإلقليمي  املجلس 
عني الزوهرة، وعدد من املنتخبني، وغالبيتهم 
االستقالل،  حــزب  إلــى  العهد،  حــزب  تركوا 
الناظور  أقاليم  التواصلية  الزيارات  وشملت 

وتاوريرت ووجدة.
وقطع ولد الرشيد الشك باليقني مع قواعد 
وبعض املنتمني للحزب بكلميم، باللجوء إلى 
حل توافقي حسم في تزكيات وكالء اللوائح 
بجهة كلميم وادنون، حيث تمت تزكية كل من 
»امليزان«  الرحيم بوعيدة، وكيال لالئحة  عبد 
كلميم،  بــدائــرة  البرملانية  االنتخابات  فــي 

املجيدري  سالم  محمد  األعمال  ورجل 
وكيال لالئحة الحزب بجماعة كلميم، 

وكيل  في  الحسم  انتظار  في 
الئــحــة الــجــهــة، وهــو ما 
بني  الـــصـــراع  سيفتح 
ــطــاب االشــتــراكــيــني  أق
ــرار،  والــعــدالــة واألحـ
وبـــاقـــي األحـــــزاب 
عن  تكشف  لم  التي 

مرشحيها.

أوسرد. األسبوع
 

  
الــســيــاســة  ــل  ــ ــني أه ال حـــديـــث بـ
وزارة  بـــالغ  ــن  ع إال  ــات  ــخــاب ــت واالن
املركزية  اللجنة  لتنصيب  الداخلية 
اجتماعها  خــالل  االنتخابات  لتتبع 
ــر، والـــتـــي تــتــألــف مـــن وزيـــر  ــيـ األخـ
العامة،  النيابة  ورئــيــس  الداخلية 

محمد  امللك  وجهه  الذي  لألمر  تنفيذا 
ورئيس  الداخلية  وزير  إلى  السادس 
على  السهر  شأن  في  العامة  النيابة 
املقبلة،  االنتخابية  العمليات  سالمة 
قد  التي  املــمــارســات  لكل  والتصدي 

تسيء إليها. 
وأضاف بالغ الداخلية، أنه تم على 
الصعيد الترابي إحداث لجان إقليمية 
في  تضم  والتي  االنتخابات،  لتتبع 
مقاطعات،  وعمالة  وإقليم  عمالة  كل 
الوالي أو العامل والوكيل العام للملك 
أو وكيل امللك، وكذا لجان جهوية عهد 

إليها بمواكبة أشغال اللجان اإلقليمية 
على صعيد كل جهة من جهات اململكة.
للجنة  األســاســيــة  املهمة  وتتمثل 
املركزية واللجان اإلقليمية والجهوية، 
التدابير  اتخاذ  في  الــبــالغ،  يضيف 
واحــتــرام  بصيانة  الكفيلة  العملية 
وذلــك  االنتخابية،  العمليات  نــزاهــة 
مراحل  مختلف  سير  تتبع  خالل  من 
على  للحفاظ  املـــذكـــورة،  العمليات 
ما  لكل  حينه  في  والتصدي  سالمتها، 
قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في 
اإلعالن  غاية  إلى  االنتخابية  اللوائح 

أجهزة  وانتخاب  االقتراع  نتائج  عن 
الترابية  الجماعات  مجالس  وهياكل 

والغرف املهنية.
وبهدف تحصني املسلسل االنتخابي 
ــد يــمــس بـــإرادة  ــا ق ــل م ــن ك املــقــبــل م
الناخبات والناخبني واختيارهم الحر، 
فإن اللجان املذكورة ستعمل على تفعيل 
املخالفات  بضبط  الكفيلة  اإلجـــراءات 
بكيفية  االنتخابية  بالعمليات  املتصلة 
املعطيات  لديها  تــوفــرت  كلما  فــوريــة 
البحث  مسطرة  وتحريك  لذلك،  الالزمة 

أو املتابعة القضائية عند االقتضاء.

تنصيب لجنة تتبع االنتخابات يغطي على النقاشات االنتخابية

كلميم. األسبوع 
 

  
املجلس  رئــيــس  مجاهد،  يــونــس  شــدد 
املهني  الـــدور  على  للصحافة،  الوطني 
الكبير الذي يضطلع به اإلعالم الجهوي في 
الصحراء، خالل حفل تقديم جائزة وادنون 

نسختها  فــي  ــالم  ــ واإلع للصحافة 
واملنظمة  الوطنية،  األولى 

النقابة  ــرع  ف ــرف  ط مــن 
للصحافة  ــة  ــي ــوطــن ال
املــغــربــيــة بــكــلــمــيــم، 
مجلس  مـــن  وبـــدعـــم 

جهة كلميم واد نون 

والتي حملت اسم الراحل »الداه محمد األغضف«، 
الــكــفــاءات  »تثمني  شــعــار:  تحت  جـــاءت  والــتــي 
 اإلعالمية رهان أساسي للرقي باملهنة«.

وبــــــــــدوره، تـــطـــرق عـــبـــد هلل 
ــي، رئــيــس الــنــقــابــة  ــال ــق ــب ال
املغربية،  للصحافة  الوطنية 
لـــــألدوار األســاســيــة الــتــي 
بني  املنافسة  تتقوى  بفضلها 
اإلعــالم  ومهنيي  الصحفيني 
وكذلك  ــون،  وادنـ كلميم  بجهة 
لجوائز هذه املسابقة 

ستسلم  ــتــي  ال
لــلــمــتــوجــني 

لإلعالميني  حــافــزا  ستشكل  والــتــي  واملــتــوجــات 
واإلعالم،  الصحافة  ميدان  في  املشتغلني  ولجميع 
إيجابا  أكبر، وهو ما سينعكس  لبذل مجهود 
على  واإلعالميني  الصحفيني  عمل  على 

مستوى الجهة.
وأكد الحافظ محضار، رئيس فرع 
النقابة، أن لجنة التحكيم عملت على 
املتعلقة  املشاركات  أفضل  انتقاء 
بالجائزة الكبرى للصحافة واإلعالم 
للصحفيني  نــون  ــواد  لـ
املهنيني، والجائزة 
الـــــجـــــهـــــويـــــة 
لــلــصــحــفــيــني 
ــني،  ــيـ ــنـ ــهـ املـ
ــزة  ــ ــائـ ــ وجـ
املراسلني 

الصحافة  أندية  وجائزة  بالجهة،  الصحفيني 
النتائج  أسفرت  حيث  التعليمية،  باملؤسسات 
وادنـــون  بــجــائــزة  رشـــوق  خديجة  تتويج  عــن 
الكبرى للصحافة واإلعالم )قناة األولى(، وزينب 
»األمازيغية«،  قناة  من  الثانية  باملرتبة  االجبالي 
محمد  نصيب  من  كانت  التقديرية  والجائزة 
اسند، من قناة »العيون«، أما بخصوص جائزة 
الصحافيني املهنيني الجهوية، فقد احتل املرتبة 
السالمي  العزيز  عبد  من  كل  مناصفة  األولــى 
الثانية  املرتبة  على  حصل  فيما  وحي،  ومحمد 
أكليم،  صالح  محمد  مع  مناصفة  حمو  محمد 
واملنتسبني،  املــراســلــني  لــجــائــزة  وبالنسبة 
أوبليح،  كلثوم  عليها  تحصلت  األولى  فاملرتبة 
إسماعيل  من نصيب  فكانت  الثانية  املرتبة  أما 
على  الكوري  عالي  حصل  حني  في  الــجــراري، 

جائزة تشجيعية.

المجلس الوطني والنقابة يشيدان بصحافة الصحراء

الخالفات التي تعرقل التنمية

عبد اهلل جداد. طانطان
 

  
خالل  الــســالــك،  بــولــون  كشف 
اإلقليمي  املجلس  ــدورة  ل ترأسه 
املجلس  رفـــض  ــن  ع لــطــانــطــان، 
مع  التعامل  لطانطان  الجماعي 
ــام عامل  ــال أمـ ــر، وقـ هــذا األخــي
»املجلس  الجديد:  طانطان  إقليم 
وضع كافة آلياته وتجهيزاته رهن 
املواطنني،  لخدمة  البلدية  إشارة 
من  بنوع  تعامل  املجلس  أن  غير 
وهو  الــتــعــاون  وعـــدم  التجاهل 
مليون   50 ميزانية  على  املتوفر 
املجلس  يعتبر  املقابل،  في  درهم، 
اإلقــلــيــمــي لــطــانــطــان األضــعــف 
ميزانية، ورغم ذلك، قام بما يجب 

أن يقوم به«.

ــادق املــجــلــس بــاإلجــمــاع  ــ وص
في  املدرجة  العشرة  النقط  على 
ــب عامل  األعـــمـــال، وطــال ــدول  جـ
نقطة  لحسم  تدخله  بعد  اإلقليم 
أســبــاب تــعــثــر إنــجــاز مــشــروع 
للمركز  اإلقليمي  الفرع  مقر  بناء 
والتكوين  التربية  ملهن  الجهوي 

ــطــان، )طــالــبــه( بــإيــجــاد  ــطــان ب
والشروع  للمشروع  تقنية  بطائق 
فــي أجــــرأة اســتــغــالل الــفــضــاء 
أقنع  أن  بعد  املقترح،  التعليمي 
الوطنية  للتربية  اإلقليمي  املدير 
والتكوين املهني، أعضاء املجلس، 
املوجود  املركز  وفــائــدة  بجدوى 

باستثناء  الجهة  أقاليم  كافة  في 
طانطان.

حزب  مستشار  أسئلة  وفاقت 
رئــيــس الــحــكــومــة، نــقــط جــدول 
رئيس  عليها  رد  والتي  األعمال، 
بنفس  الــســالــك  بــولــون  املجلس 
خاللها  من  وحاول  الدبلوماسية، 
ــنــقــط عــلــى الـــحـــروف،  وضـــع ال
توضيحه  يــجــب  ــا  م وتــوضــيــح 
فشل  أسباب  حــول  العام  للرأي 

التنمية املحلية بطانطان.
املنتخبني  عــمــيــد  ــطــاع  واســت
بــولــون،  الــفــتــاح  عبد  املحليني، 
بجدوى  اإلقليم  عامل  يقنع  أن 
التعاون إلعداد مقبرة جديدة على 
مساحة 3 هكتارات بعد أن امتألت 
وتخلف  باملدينة،  القديمة  املقبرة 
والتجارة  الصناعة  وزارة  مندوب 
واقع  ــدارس  ت جلسة  حضور  عن 
املشاريع  عدد  وتطور  االستثمار 

باإلقليم.

األغضف

ولد الرشيد

البقاليمجاهد
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الـــرأي
العدد: 1565 من 17 إلى 23 يونيو 2021

تشكل االستحقاقات االنتخابية، خصوصا البرملانية 
حول  عميقة  نــقــاشــات  لفتح  أســاســيــة  مناسبة  منها، 
الحياة  جوانب  بمختلف  املتعلقة  العمومية  السياسات 
للمواطنني،  االقتصادية واالجتماعية والثقافية والحقوقية 
باختالف  السياسيون،  خاللها  يعمل  أن  يفترض  إذ 
نجاحاتها  وإبراز  املنتهية  التجربة  تقييم  على  مشاربهم، 
وذلك  عليه،  وأثرها  املواطن  واقع  من  انطالقا  وإخفاقاتها 
في  تمثل  جديدة،  عمل  واستراتيجيات  رؤى  تقديم  بهدف 
وتحقيق  والتقدم  للتطور  املقترحة  البدائل  طرف،  كل  نظر 

نتائج أفضل للوطن واملواطن.
املغرب  في  املقبلة  االنتخابية  االستحقاقات  تخرج  وال 
عن هذا اإلطار، بل إنها تقترن هذه السنة بحدثني مهمني: 
أولهما، كونها ستجمع في نفس اآلن بني مختلف املستويات 
كونها  وثانيهما،  واملحلية،  والجهوية  الوطنية  التمثيلية 
تتعلق  املــغــرب  عرفها  استثنائية  ظــروف  فــي  ستجرى 
العمومي  وبالنقاش  فرضتها،  التي  واملتغيرات  بالجائحة 
الذي نريد معرفة مدى قدرته على  التنموي  النموذج  حول 
االستجابة ملطامح املواطنني في التقدم والرقي والرفاهية، 
الــفــئــات والــتــيــارات  ــذي شــمــل جميع  الـ الــنــقــاش  وهـــو 
لتحيني  الجائحة،  بسبب  الوطنية، وخضع،  والحساسيات 

التصورات واملقاربات وإعادة ترتيب لألولويات.
النقاش  ــع  رف لــفــرص  يهيئ  األول  املُعطى  ــان  ك وإذا 
وتعميقه بحكم ما يطرحه على الهيئات الحزبية املتنافسة 
التكامل  شرط  تحقق  شاملة  مقترحات  تقديم  ضرورة  من 
فإن  وطني،  هو  وبما  بالجهوي  املحلي  تربط  وااللتقائية، 
املعطى الثاني، وفي نفس الوقت، يفرض التدقيق في ربط 
املدى،  وبعيد  متوسط  استراتيجي  هو  بما  مرحلي  هو  ما 
النموذج  جوهريتني:  مسألتني  بني  العالقة  يطرح  أنه  أي 
النقاش  هذا  أثير  وقد  الحكومي..  والبرنامج  التنموي، 
رئيس  أمام  الجديد  التنموي  النموذج  تقديم  بعد  مباشرة 
على  أشــر  ما  وهــو  ــزاب،  األحـ مختلف  وبحضور  الــدولــة 
انطالق مرحلة التداول والنقاش بخصوص مضامني تقرير 
حوله  اختلفت  الذي  التنموي  بالنموذج  الخاصة  اللجنة 

اآلراء.
مخرجات  ثمنوا  من  غالبية  أشاطر  كنت  وإن  شخصيا، 
عمل اللجنة والروح التي حاولت إسكانها في جسد نموذج 
بدفع  يقول  الذي  الطرح  مع  أتفق  ال  فإنني  جديد،  تنموي 
عليها  متوافق  صيغة  إيجاد  على  العمل  إلــى  األحـــزاب 
أن  أرى  إذ  الجديد،  التنموي  النموذج  لهذا  الكلي  للتبني 
في األمر مصادرة الستقاللية األحزاب السياسية، ومحاولة 
لدفعها في اتجاه حصر وتنميط برامجها االنتخابية ضمن 
تقديري،  في  يعتبر  ما  وهو  للجميع،  وملزم  واحد  تصور 
على  الحكومي،  والبرنامج  التنموي  النموذج  بني  خلطا 
حني  في  الوظيفة،  ونفس  املضمون  نفس  لهما  أن  اعتبار 
النموذج  مفهوم  أن  ذلك  تماما،  ذلك  عكس  األمر  حقيقة  أن 
التنموي يرتبط بهدف استراتيجي بعيد املدى نسبيا، فهو 
املجتمع  بناء  إلى  نصل  حتى  لتحقيقه  نسعى  بما  يتعلق 
العام، يتعلق  الحداثي، وهو كما يبني تقريره  الديمقراطي 
بخارطة طريق ترسم املعالم األساسية والخطوط العريضة 
من  شاملة،  تنموية  نهضة  لتحقيق  به  القيام  ينبغي  ملا 
وجودها  يرتبط  والتي  التقدم  ملعيقات  نقدي  تقييم  خالل 
الحديث، وبطبيعة  في الحاضر بتاريخ عملية بناء املغرب 
من  العديد  استحضار  يغفل  ال  النموذج  هذا  فإن  الحال، 
يستحضر  كما  والدولية،  واإلقليمية  الوطنية  السياقات 
حاجاتنا وقدراتنا الطبيعية والبشرية، وثقافتنا وتاريخنا 
وإكــراهــات  املجتمعية،  عالقاتنا  وإيجابيات  وسلبيات 
جميع  على  والتقدم  التطور  واتــجــاه  الدولية  العالقات 
األصعدة، ومن جهة أخرى، فإن تحقيق هذا التحول، يرتبط 
ضمن  واملختلفة  املتعددة  الدولة  مكونات  جميع  باندماج 
عريضة  خطوط  على  فيها  االتفاق  يتم  عامة  موحدة  رؤية 
واإلجــراءات  والتفاصيل  الجزئيات  في  االختالف  تلغي  ال 
األولــويــات،  بعض  ترتيب  وحتى  بل  املرحلية،  والخطط 
وهذا ما تجسده البرامج الحكومية التي يجب أن تتبارى 
فيها األحزاب وتبدع في بلورتها حتى تنسجم مع األهداف 

التنموية البعيدة، وتصل بنا إلى املغرب الذي نريد.
الجديد يحدد  التنموي  للنموذج  العام  التقرير  كان  فإذا 
بهذه  املرتبط  الحكومي  البرنامج  فإن   ،2035 ألهدافه سنة 
2026، ويطرح  االستحقاقات املقبلة، يشتغل في أفق سنة 
لهذا  بالتأسيس  والكفيلة  الضرورية  الخطط  السؤال حول 
النموذج التنموي وبداية تنزيله على مدى الخمس سنوات 
هادئ،  نقاش  أجواء  خلق  في  أحزابنا  تفلح  فهل  املقبلة.. 
الجديد  التنموي  النموذج  قضايا  بني  يدمج  وبناء  عميق 
وأهداف  واقعية  إجراءات  خالل  من  الحكومي  والبرنامج 
اإلمكان  االعتبار  بعني  تأخذ  عقالنية  وتطلعات  واضحة 
الدستوري وما ينتظرنا جميعا من استكمال ورش تنزيله، 
املزايدات  عن  وتبتعد  البالد،  وإمكانيات  املواطن  وظروف 
يجعل  الــذي  بالشكل  الفضفاضة  واألرقـــام  االنتخابوية 

املواطن يثق وينخرط في مسلسل بناء املغرب الذي نريد؟
هذا هو التحدي.. وفي هذا فليتنافس املتنافسون.

التنموي  النموذج 
والبرامج 
االنتخابية ال توجد عالقة تربط أو يمكن أن تربط بني األمير 

أن  سوى  بطوش،  ابن  وصديقنا  قراقوش  الدين  بهاء 
حكايات األول التي سجلها لنا كتاب »الفاشوش في حكم 
قراقوش« في القرن السادس الهجري، وحكايات الثاني، 
التي جرت أطوارها بني أرض جارين من جيراننا، تثير 
الضحك وقد تصلح متنا ملسرحية هزلية، ترفه عن الناس 

وتنسيهم كرب »كورونا«.
ولكن  الهزل،  تحتمل  وال  جدية  القضية  أن  صحيح 
الكثير من األحزان قد تجعل اإلنسان يغرق في الضحك، 
الغباوة  الفاشوش إلى  الكتاب املذكور، تشير كلمة  ففي 
والعته، ولعلنا نجد الكثير من مالمح هاتني الخاصيتني 

في فصول حكاية صديقنا ابن بطوش.
مؤسساتها  تحترم  ــذات،  ال قائمة  لدولة  يمكن  كيف 
منح  على  ُتقدم  أن  مواطنيها،  وهوية  تاريخها  وتحترم 
شخص ما هوية مزورة لدخول بالد أخرى تشكل الهجرة 
بكل  سابقة  هي  كوابيسها؟  أكبر  أحــد  الشرعية  غير 
بالتجسس  ال  يتعلق  ال  األمر  وأن  خصوصا  املقاييس، 
وال باألمن القومي، وإنما فقط بشخص ذاع خبر مرضه، 
بما  العالج،  في  حقه  في  يجادل  أن  كان  ألي  يمكن  وال 
في ذلك املغرب، غريمه األساسي والذي ال يعلم صاحبنا 
أنه أعلن، ومنذ مدة، التزامه بحقوق اإلنسان، »كما هي 
بما  رحيم«،  غفور  »الوطن  وأن  دوليا«  عليها  متعارف 
في ذلك ضحاياه أنفسهم، الذين إن طالبوا بشيء ضده 

فسيطالبون بالعدالة ال باالنتقام.
ما  بقدر  والدوران  اللف  هذا  كل  يتطلب  األمر  يكن  لم 
املغرب  بني  ثالثيا،  وتنسيقا  مسبقا  إخبارا  يتطلب  كان 
وجاريه، على أساس أن املسألة تهم حالة إنسانية ليس 
هوية  ملنح  األول  للجار  الالمشروط  التطوع  لكن  إال.. 

مزورة، والتستر غير املفهوم للثاني على الضيف وهويته 
نية وعن  ينمان عن حسن  بالخير، وال  ينبئان  املزورة، ال 
رغبة في الحفاظ على عالقات حسن الجوار، ذلك أن إدارة 
ما  األكمة  وراء  أن  تؤكد  بها،  تمت  التي  بالطريقة  األمور 
وراءها، وأن األمر يتعلق بتواطئ صريح للمس بمصالح 

املغرب وبمعاداة مقصودة لقضيته الترابية.
من املثير لالهتمام واالستغراب أيضا، أن أحد الجارين 
نفسه يعاني من توجهات انفصالية داخلية، تفجرت بشكل 
الدولة  لتتدخل  املاضية،  القليلة  الفترات  خالل  عنيف 
الفتنة  رؤوس  اعتقال  ويتم  سطوتها،  بكامل  املركزية 
وإحالتهم على املحاكمة، ال يقبل الجار أبدا املس بوحدة 
ترابه، فتلك مسألة ال تقبل أنصاف الحلول. لكن، وبالنظر 
إلى أننا في كتاب »الفاشوش«، فإن الجار املعني ال يجد 
لجاره،  الترابية  الوحدة  يهدد  من  استقبال  في  حرجا 
الذي  البلد  نفسه  هو  األخير  هذا  أن  متناسيا  أو  ناسيا 
قنصليته  ومنع  الكتاالنيني،  االنفصاليني  استقبال  رفض 

في اإلقليم املصر على االنفصال من أي تواصل معهم.
يسمو  التي  اللغة  وهي  املصالح،  بلغة  تحدثنا  وإذا 
وهي  الدولية،  العالقات  في  األصــوات  كل  على  صوتها 
التي تبني املواقف وتحدد األصدقاء والخصوم، كيف لبلد 
كما  اقتصاديا  يحتاجه  استراتيجي،  بشريك  يضحي  أن 
بطوش،  ابن  ليدعم  األهم،  هو  هذا  وربما  أمنيا،  يحتاجه 
الذي يشتري الوهم من عرابه، جارنا اآلخر، ويبيعه لحفنة 

من ضحايا أطروحات متجاوزة؟
لم ينتصر ابن بطوش، وال ننصحه أن يحلم بذلك، ولكنه 
»الفاشوش«..  كتاب  لفكاهة  جديدا  فصال  أضــاف  فقط 

أسدلوا الستار!

الجمعيات  تسيير  يجوز  هل 
ــرف قـــضـــاة غير  ــ ــن ط ــة مـ ــي املــهــن
ممارسني؟ سؤال طرح على الساحة 
ــرة،  ــي ــة األخ ــي اآلونــ الــقــضــائــيــة ف
فريقني،  إلى  اآلراء  حوله  واختلفت 
األنظمة  ــادامــت  م ــه  أن ــرى  ي فــريــق 
لم  املهنية  للجمعيات  األســاســيــة 
في  فاألصل  تنظمه،  ولم  ذلك  تمنع 
الصفة  دامت  وما  اإلباحة،  األشياء 
لصيقة  تبقى  الشرفية  القضائية 
بالسادة القضاة حتى بعد تقاعدهم، 
ما  هناك  وليس  ذلــك،  في  ضير  فال 
من  املهنية  الجمعيات  تسيير  يمنع 
طرف قضاة غير ممارسني، كالقضاة 
يستند  حني  في  مثال،  املتقاعدين 

طرح الفريق اآلخر، إلى النظام األساسي للقضاة، 
الذي منح الحق للقضاة املعينني فقط لالنخراط 
من   38 فاملادة  وإنشائها،  املهنية  الجمعيات  في 
ألحكام  ))تطبيقا  أنه  على  تنص  القانون  هذا 
الفقرة األولى من الفصل 12 والفقرة الثانية من 
111 من الدستور، يمكن للقضاة املعينني  الفصل 
طبقا ملقتضيات املادة 68 من القانون التنظيمي 
القضائية،  للسلطة  األعلى  باملجلس  املتعلق 
قانونية  بصفة  مؤسسة  جمعيات  في  االنخراط 
إلى تحقيق أهداف مشروعة، أو إنشاء  وتسعى 
تتعني  الحالتني،  كلتا  وفــي  مهنية،  جمعيات 
القضائية،  واألخالقيات  التحفظ  واجب  مراعاة 
القضاء،  واستقالل  التجرد  واجــب  واحــتــرام 
لحرمة  صــونــا  الــوقــار  صــفــات  على  والــحــفــاظ 

القضاء وأعرافه((.
القضاة  فإن  الجميع،  على  يخفى  ال  وكما 
القانون  مــن   68 الفصل  وحسب  املعينني، 
التنظيمي، هم ))القضاة الذين يوافق الجناب 
القضائي  السلك  في  تعيينهم  على  الشريف 

بظهير((.
املحكمة  ــرار  ق بكون  طرحهم  ــؤالء  ه ويــعــزز 
الدستورية، باعتباره جاء ملطابقة أحكام القانون 
يلي:  ما  إلى  حيثياته  في  أشــار  الدستور،  مع 
لعموم  يضمن  الدستور  كان  لئن  إنه،  ))وحيث 
حق   ،29 فصله  بموجب  واملواطنني،  املواطنات 
القضاة،  فإنه في ما يخص  الجمعيات،  تأسيس 
 111 الفصل  من  الثانية  الفقرة  بمقتضى  ميز 
من  وغيرها  املهنية  الجمعيات  بــني  املــذكــور، 

الجمعيات، إذ أباح للقضاة إنشاء 
جمعيات مهنية بما يتضمنه ذلك، 
بداهة، من تسيير هذه الجمعيات 
على  فيها  العضوية  تقتصر  التي 
لم  في حني  دون سواهم،  القضاة 
سائر  يخص  ما  في  لهم،  يخول 
حق  ســوى  ــرى،  األخـ الجمعيات 

االنخراط((.
ــرار املــحــكــمــة الــدســتــوريــة  ــق ف
الجمعيات  في  االنخراط  بني  ميز 
ومنح  املــهــنــيــة،  وغــيــر  املــهــنــيــة 
في  العضوية  حق  فقط  القضاة 
ــذه الــجــمــعــيــات املــهــنــيــة دون  هـ
قرار  حسب  يمكن،  فال  ســواهــم، 
املحكمة الدستورية، لغير القضاة 

االنخراط في الجمعيات املهنية.
لم  الدستورية  املحكمة  قرار  أن  قائل  يقول  قد 
يشر صراحة إلى منع تسيير الجمعيات املهنية 
القول  هذا  أن  إال  املتقاعدين،  القضاة  طرف  من 
أكد  القرار  أن  اعتبار  على  عليه،  مــردودا  يبقى 
املهنية  الجمعيات  في  العضوية  على عدم جواز 
مهنية،  جمعية  في  فاالنخراط  القضاة،  لغير 
فكيف  فقط،  القضاة  على  مقتصر  القرار،  حسب 
يستقيم تصور إسناد أمر تسيير هذه الجمعيات 

املهنية لغير القضاة؟
القضاة  من  مجموعة  حفيظة  يثير  قد  سؤال 
الذين قد يعتبرون أن في األمر إساءة إلى القاضي 
ومساسا بوضعيته االعتبارية، فهو يمنح حياته 
للمهنة، وبالتالي، القول بسلبه الصفة القضائية 
بعد تقاعده، هو مساس بشخصه ونكران للجميل 
في نهاية حياته.. إال أن الجواب نجده في النظام 
األساسي نفسه، الذي منع غير القضاة املعينني 
املهنية  الجمعيات  في  االنــخــراط  من  بظهير، 
الصفة  فقد  أسباب  نظم  الذي  وهو  وتأسيسها، 
القضائية، وجعل من التقاعد أحد هذه األسباب.
حينما  األساسي  النظام  من  الخامس  فالقسم 
نظم االنقطاع النهائي عن العمل، نص في املادة 
يفقدون  املتقاعدين  ))القضاة  أن  على  منه   103
باستثناء  الــقــانــون،  بقوة  القضائية  الصفة 
الشرفية  الصفة  املجلس  يمنحهم  الذين  القضاة 
طبقا للفصل 105، والذين لم يخول لهم القانون 
بالشرفية  مقترنة  إال  القضائية  الصفة  استعمال 

املمنوحة لهم((.

صفته  يفقد  القاضي  أن  في  صريح  فالنص 
أن  يمكن  ال  وأنـــه  تــقــاعــده،  بسبب  القضائية 
أن  والدليل  ذلــك،  بعد  القاضي  صفة  يستعمل 
القانون منع القضاة الشرفيني الذين قرر املجلس 
الصفة  استعمال  من  بقرار  الصفة  هذه  منحهم 
بالشرفية،  تقرن  أن  واشترط  مجردة،  القضائية 
وقياسا عليه، ال يمكن للقاضي املتقاعد استعمال 

الصفة القضائية إال مقترنة بـ»قاضي سابق«.
حصر  حينما  ــشــرع  امل أن  ــادي،  ــق ــت اع وفـــي 
القضاة  في  املهنية  الجمعيات  في  املنخرطني 
فقرتها  فــي   38 فــاملــادة  حكيما،  كــان  املعينني، 
إنشاء  فــي  الحق  ملمارسة  اشترطت  األخــيــرة، 
جمعية مهنية، مراعاة واجب التحفظ وأخالقيات 
املهنية، والحفاظ على صفات الوقار وصون حرمة 
القضاء وأعرافه، طبعا تحت طائلة املساءلة، التي 
ال يمكن تحقيقها في حالة إسناد تسيير الجمعية 
فالقاضي  املــمــارس،  القاضي  غير  إلــى  املهنية 
التأديبية  املساءلة  دائــرة  خــارج  يقع  املتقاعد 
رقابة  ال  وبالتالي،  القضائية،  الصفة  فقده  بفعل 
للمجلس األعلى للسلطة القضائية على عمله وهو 
خطئا  ارتكابه  حال  وفي  املهنية،  الجمعية  يسير 
التحفظ،  وبواجب  القضاء  بحرمة  ماسا  مهنيا 

يبقى في منأى عن العقوبة التأديبية.
كما أن إنشاء الجمعيات املهنية، في اعتقادي، 
غايته الدفاع عن حقوق القضاة املمارسني، الذين 
أثناء مزاولتهم مهامهم لتهديدات  قد يتعرضون 
فكان  حمايتهم،  تتطلب  إهانات  أو  هجومات  أو 
من حقهم االصطفاف في جمعيات هدفها الدفاع 
عنهم، وال يمكن أن نتصور مثال »جمعية للقضاة 
املتقاعدين«، وحتى إن وجدت، فال يمكن وصفها 
باملهنية، ألن الغايات ستختلف، وكذلك األهداف، 
وألن األساس الذي شرع من أجله حق القضاة في 
األمر  إن  بل  املهنية، سينعدم،  الجمعية  تأسيس 
قد يعطي انطباعا بعدم قدرة القضاة املمارسني 
عن  ــدفــاع  وال املهنية  جمعياتهم  تسيير  على 
من مسؤولية  تملصهم  أو  حقوقهم ومصالحهم، 

التسيير وما قد يترتب عنها.
لذلك، تجدني مع الرأي القائل، إنه مع وجود 
النص ال مجال لالجتهاد، ويبقى على الجمعيات 
أنظمتها  وتحيني  تعديل  على  العمل  املهنية 

األساسية ومطابقتها مع القوانني املنظمة.

قراقوش وابن بطوش

نافذة للرأي

هل هناك ما يمنع تسيير الجمعيات المهنية من طرف
قضــاة غــير ممارســين ؟

عبد الرحمن 
حداد*

عبد الله 
بنكيران* 

سناء زاهيد 

*باحث، جامعة موالي إسماعيل مكناس

*عضو نادي قضاة المغرب
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الشباب والسياسة 

45.3 باملائة، أي  أن  الدراسة  أفادت 
السياسة،  يمارسون  ال  مشاركا،   680
للشأن  ومتتبعون  مهتمون  لكنهم 
السياسي، فيما 28.2 باملائة، أي 423 
يمارسونها  ال  أنهم  أكـــدوا  مشاركا 
صرحوا  فقد  مشاركا،   398 أما  بتاتا، 
بأنهم يمارسون السياسة بنسبة تصل 

لـ 26.5 باملائة.
ــي  ــحــزب ــة لــانــتــمــاء ال ــســب ــن ــال وب
فقط  مشاركا   460 أكد  فقد  والسياسي، 
املغربية  السياسية  لألحزاب  انتماءهم 
 1040 نفى  بينما  باملائة،   30.7 بنسبة 
انــتــمــاءهــم ألي حزب  املــشــاركــن،  مــن 
مما  بــاملــائــة،   69.3 بنسبة  ســيــاســي 
امليدان  الكبير عن  الشباب  يؤكد عزوف 
من   864 حوالي  أن  حيث  السياسي، 
يتعاطفون  ال  بأنهم  قالوا  املستجوبن 
مع أي حزب، بنسبة 63.4 باملائة، بينما 
مع  متعاطفون  أنهم  شخصا   499 أكد 
 36.6 بنسبة  الوطنية  ــزاب  األحـ أحــد 

باملائة.
وحسب الدراسة، فإن أسباب العزوف 

الحزبي للشباب تختلف، حيث أن 44.7 
في  ثقتهم  لعدم  السبب  أرجعوا  باملائة 
من  باملائة   21.5 صرح  فيما  األحــزاب، 
املشاركن أنه ليس لديهم اهتمام أصا 
بالسياسة، بينما برر 21.2 باملائة أنهم 
قال  بينما  املناسب،  الحزب  يجدوا  لم 
الحزبي  انتمائهم  عدم  أن  باملائة،   12.7
بالعمل  للقيام  الــوقــت  النــعــدام  يرجع 

الحزبي والسياسي.

المستوى الدراسي 
للشباب

غالبية  أن  ــة،  ــدراس ال نفس  ــرزت  أبـ
املشاركن ينتمون إلى الوسط الحضري 
 1189 حوالي  أي  باملائة،   79.4 بنسبة 
في  املشاركن  عدد  بلغ  بينما  مشاركا، 
الوسط القروي حوالي 308 شخص، أي 

20.6 باملائة.
غالبية  أن  الـــدراســـة  ــت  ــحـ وأوضـ
تعليمية  مــســتــويــات  لــهــم  املــشــاركــن 
فيما  بــاملــائــة،   76.5 بنسبة  جامعية 
ثانوي  تعليمي  مستوى  لديهم   182
فلديهم  البقية،  أما  باملائة،   12 بنسبة 
ديبلوم تكوين مهني بنسبة 6,5 باملائة، 
ومستوى إعدادي بـ 4 باملائة، ومستوى 

ابتدائي بنسبة 0.7 باملائة.
باملائة   31.6 أن  ــدراســة  ال وكشفت 
الزالوا  الشباب،  املشاركن  من   )474(
 )333( باملائة   22.2 بينما  يــدرســون، 
 279 فيما  العام،  القطاع  في  يشتغلون 
الخاص  القطاع  في  يشتغلون  شخصا 
بنسبة 18.6 باملائة، و14 باملائة )211( ال 
149 شخصا  يمارسون أي مهنة، بينما 
 )56( باملائة  يزاولون مهنا حرة، و9.9 

يشتغلون في القطاع غير املهيكل.

انتظارات واحتياجات 
الشباب 

هــذه  خـــال  مــشــاركــا   1431 تــحــدث 
التطلعات  مــن  العديد  عــن  ــة،  ــدراس ال
ضرورة  أبرزها  املختلفة،  واالحتياجات 
دعـــم وتــحــفــيــز الــشــبــاب عــلــى إنــشــاء 

املقاوالت، ومواكبة املسار الدراسي.
املشاركن  من   511 حوالي  عبر  فقد 
والدعم،  للتوجيه  األولية  حاجتهم  عن 
قصد إنشاء مقاولة خاصة بهم، بنسبة 
فقد  مستجوبا،   450 أما  باملائة،   35.7
الدراسة  متابعة  في  رغبتهم  عن  عبروا 
أوال، بنسبة 31.4 باملائة، فيما أكد 422 
الوظيفة  لولوج  حاجتهم  على  مشاركا 
بينما  باملائة،   29.5 بنسبة  العمومية 
في  تكمن  رغبتهم  أن  مشاركا   48 قال 
الخاص  بالقطاع  عمل  ــرص  ف إيــجــاد 

بنسبة 3 باملائة.

 1147 أن  إلـــى  الـــدراســـة  وأشــــارت 
في  والعمل  العيش  يفضلون  مشاركا 
املغرب بنسبة 76.6 باملائة، بينما أبدى 
الهجرة  في  رغبتهم  فقط  شخصا   350
مما  باملائة،   23.4 بنسبة  الخارج  إلى 
يبرز أن غالبية الشباب يفضلون البقاء 
تحديات  ظل  في  وخاصة  بلدهم،  في 
عامل  على  الضوء  يسلط  مما  الهجرة، 
االستقرار والعمل بكرامة كعامل وشرط 
مهم من أجل ضمان عدم هجرة األدمغة 
بلدها  في  وبقائها  الخارج  إلى  الشابة 

وخدمته من الداخل.
هذه  في  املشارك  الشباب  غالبية  ودعا 
حيث  بإصاحات،  القيام  إلى  الدراسة، 
باإلصاح  طالبوا  املشاركن  من   580 أن 
 422 فيما  باملائة،   39 بنسبة  االجتماعي 
اإلصــاح  ضـــرورة  على  أكـــدوا  مشاركا 
بينما  باملائة،   28.4 بنسبة  االقتصادي 
القيام  ضــرورة  على  أكــدوا  شخصا   356
بنسبة  الباد  في  السياسي  بــاإلصــاح 
24 باملائة، و127 شخصا أعطوا األولوية 

لإلصاح الثقافي بنسبة 8 باملائة.

التعليم والصحة 
أولوية

في  الشباب  املشاركن  غالبية  أكــد 
والصحة  التعليم  قطاعي  أن  الدراسة، 
واإلصــاح  باألولوية  يحظيا  أن  يجب 
من   922 قــال  بحيث  الحكومات،  لــدى 
أولــى  يعد  التعليم  أن  املستجوبن، 
تخضع  أن  يــجــب  ــي  ــت ال ــطــاعــات  ــق ال
فيما  باملائة،   61.5 بنسبة  لــإلصــاح، 
الصحة  قطاع  أن  مشاركا   226 اعتبر 
 15 بنسبة  الثانية  املرتبة  فــي  يــأتــي 
فاختاروا  مشاركا،   200 أمــا  باملائة، 
التي  القطاعات  كأولى  التشغيل  قطاع 
 13.4 بنسبة  أن تخضع لإلصاح  يجب 

باملائة.
أولويات  عن  آخرون  مشاركون  وعبر 
الحكومة،  عليها  تركز  أن  يجب  أخــرى 
قطاع  اختاروا  مشاركا   64 بينهم  من 
و52  بــاملــائــة،   4.3 بنسبة  االقــتــصــاد 
بنسبة  العلمي  البحث  قطاع  اختاروا 
السكن  قطاع  اختاروا  و12  باملائة،   3.5
اختاروا  وآخــرون  باملائة،   0.8 بنسبة 
عشرة  اخــتــار  بينما  األمــيــة،  محاربة 
مشاركن قطاع الثقافة من بن القطاعات 
بنسبة  باإلصاح  تحظى  أن  يجب  التي 

0.7 باملائة.
أن  املستجوبن،  مــن  العديد  وأكــد 
إصاح  في  املساهمة  يمكنه  الشباب 
عن  مشاركا   642 قال  إذ  البلد،  أحوال 
في  واالنخراط  الجمعوي  العمل  طريق 
باملائة،   44.7 بنسبة  املدني  املجتمع 
عبر  اإلصــاح  اقترحوا  مشاركا  و497 
السياسي  والعمل  الحزبي  االنــخــراط 

اعتبروا  و180  باملائة،   36.6 بنسبة 
االحتجاج  عبر  يتحقق  ــاح  اإلصـ أن 
باملائة،   12.5 بنسبة  الشارع  ودينامية 
مساهمتهم  أن  فيرون  مشاركا،   74 أما 
بينما  واالنتظار،  التقرب  تتجاوز  لن 
التدوين  عبر  اإلصاح  باملائة   3 اقترح 

والوسائط االجتماعية.

التنمية واالستحقاقات 
االنتخابية 

من   606 اعــتــبــر  الـــبـــاب،  ــذا  هـ ــي  ف
باملائة(   40.6( املستجوبن،  الشباب 
أنهم غير راضن عن مسار التنمية التي 
421 شخصا  عبر  بينما  الباد،  تعرفها 
)28.2 باملائة( عن رضاهم مع تسجيل 
بينما  التنموي،  املسار  حول  ماحظات 
418 )28 باملائة( أنهم غير راضن  أكد 
 45 أبــدى  فيما  التنمية،  على  بشدة 
شخصا رضاهم الكبير ملا تحقق بنسبة 

3 في املائة.
وحــــــول ســــــؤال »هـــــل ســتــشــكــل 
االنتخابات القادمة تغييرا نحو تحقيق 
املشاركن  غالبية  اعتبر  فقد  التنمية؟«، 
 67.2 بــنــســبــة  ــردا  ــ ف  996 )حـــوالـــي 
االنتخابية  االستحقاقات  أن  باملائة(، 
لتحقيق  جديد  بــأي  تأتي  لن  املقبلة، 
تنمية الباد، بينما أجاب 487 شخصا 
محطة  تشكل  املقبلة  االنتخابات  بكون 
 32.8 بنسبة  التغيير،  تحقيق  نحو 

باملائة.
ــى كون  وأرجـــع املــشــاركــون ذلــك، إل
املطاف،  نهاية  في  السياسية  األحــزاب 
وبالتالي،  التدبير،  بــزمــام  تمسك  ال 
فالبرنامج الحكومي يبقى مجرد برنامج 
نفس  أن  ــرون،  آخـ ــال  ق بينما  شكلي، 
التجارب  وأن  تــعــاد،  السيناريوهات 
الفردية،  النزعة  على  دليل  السابقة 
أو  بشكل  ستؤثر  الخاصة  واملصلحة 

مشاركون  يرى  بينما  بآخر، 
قــضــاء  يـــريـــد  الـــكـــل  أن 
االهتمام  دون  مصالحه 

بمصالح املجتمع.
الـــدراســـة، فإن  ووفـــق 
املغربي  الــشــبــاب  ثلثي 

لـــديـــهـــم اتـــجـــاهـــات 
سلبية  وتخمينات 
االنتخابات  نحو 
املـــــقـــــبـــــلـــــة، 
ــرون  ــ ــب ــ ــت ــ ــع ــ وي
تشكل  لن  بأنها 
نحو  ــرا  ــي ــي ــغ ت
التنمية  تحقيق 
املـــــنـــــشـــــودة، 
ــؤشــر  وهــــــذا م
يستدعي  خطير، 

واألحـــزاب  ومؤسساتها  ــة  ــدول ال مــن 
املدني،  املجتمع  وفعاليات  السياسية 
وجميع الضمائر الحية بالبلد، استثمار 
وبن  بيننا  الفاصلة  الــوجــيــزة  املــدة 
الثقة  الشباب  إكساب  في  االنتخابات، 
األمل  وبعث  الطمأنة  على  والــحــرص 
تعطي  استراتيجية  وفق  املستقبل،  في 
في  الحقيقي  دورها  االنتخابية  للعملية 
التغيير والتداول على السلطة وإحقاق 

الديمقراطية.

تساؤالت وخالصات

كبيرة  نسبة  أن  إلى  الدراسة  خلصت 
من الشباب املغربي ال يثقون في األحزاب 
السياسية، منهم 63 باملائة ال يتعاطفون 
األحــزاب  من  يتطلب  مما  حــزب،  أي  مع 
تواصلية  آليات  ووضــع  عملها  تطوير 
للشباب،  الثقة  تعيد  جديدة  وتنظيمية 
حيث أن انعدام الثقة في األحزاب كافية 
عن  واالبتعاد  العزوف  مساحات  لزيادة 

أداء الواجب االنتخابي الوطني.
وبالرغم من أن ربع الشباب املشارك 
ممارسته  عــن  ــن  ــل أع الـــدراســـة،  فــي 
ــر عــبــر عن  لــلــســيــاســة، والـــربـــع اآلخــ
السياسية،  للشؤون  وتتبعه  اهتمامه 
الشباب  من  باملائة   54.7 قرابة  أن  أي 
بأخرى،  أو  بطريقة  السياسة  يمارس 
 14 لــكــون  يـــدق،  الخطر  نــاقــوس  لكن 
بــاملــائــة مــن الــشــبــاب مــا بــن 18 و25 
وهذا  يعملون،  وال  يــدرســون  ال  سنة، 
املغربي،  املجتمع  على  خطير  مؤشر 
هذه  أدوار  حــول  الــســؤال  يطرح  مما 
الفئة الشبابية داخل املجتمع؟ وملاذا لم 
توفر لها السياسات العمومية املتعاقبة 
النظامية  غير  الدراسة  ملتابعة  مجاالت 
تشجيعها  أو  املــهــنــي،  الــتــكــويــن  أو 
من  الفئة  هذه  لتظل  الحر؟  العمل  على 
الشباب املغربي ضمن خانة غير املفكر 

فيهم داخل املجتمع.
وأفادت الدراسة أن 30 باملائة فقط من 
لبعض  انتمائهم  أعلنوا عن  الشباب 
الهيئات الحزبية والسياسية، وهذا 
حول  كبيرا  تساؤال  يطرح  الرقم 
ال  ملاذا  املتبقية،  باملائة   70 غياب 
تثق في االنتماء الحزبي؟ وما هي 
جعلت  الــتــي  األســبــاب 
األحزاب، التي عددها 
تعجز  حـــزبـــا،   34
هذه  استقطاب  عن 
الواسعة  الشريحة 
مـــــن الـــشـــبـــاب 
للحقل  املــغــربــي 

السياسي؟

دراسة حول الشباب والسياسة

كشفت دراسة أجريت حول 
توجهات الشباب نحو العمل 

الحزبي واملشاركة السياسية 
بصفة عامة، وركزت ىلع 

استهداف فئة الشباب ما بين 18 
و40 سنة، بمجموع 1516 مشاركا 
ومشاركة، )كشفت( عن العديد 

من النقاط املهمة، أهمها غياب 
الثقة لدى غالبية الشباب تجاه 
السياسة واألحزاب واالنتخابات، 

إلى جانب صعوبة تحقيق االنتماء 
الحزبي واملساهمة يف اإلصالح، 

بسبب سيطرة النزعة الفردية 
واملصلحة الخاصة داخل املجال، 

وتحدث العديد من الشباب عن 
ضرورة إعطاء األولوية لقطاع 
التعليم والصحة والتشغيل 

لدى الحكومة، من أجل تحقيق 
التنمية يف البالد، لكون هذه 

القطاعات تظل أساسية ومهمة 
بالنسبة للمواطنين جميعا.

وشملت الدراسة مشاركة 586 
شخصا تتراوح أعمارهم بين 30 
و40 سنة، بنسبة 39.2 باملائة، 

و374 مشاركا من فئة 25 إلى 30 
سنة بنسبة 25 باملائة، و536 

مشاركا تتراوح أعمارهم بين 18 
و25 سنة بنسبة 35.8 باملائة.
وقد أعد الدراسة، مصطفى 

تاج، الكاتب العام للشبيبة 
املدرسية والباحث يف سلك 

الدكتوراه تخصص القانون العام 
والعلوم السياسية، تحت عنوان 

»اتجاهات الشباب املغربي 
نحو املشاركة السياسية يف 
أفق االستحقاقات االنتخابية 
املقبلة«، اعتمد فيها ىلع 

فئات عمرية متنوعة من الشباب، 
وجمع معلومات ميدانية أسفرت 

عن نتائج متباينة ومختلفة، 
ليقدم خالصة حول واقع الشباب 

املغربي والسياسة.

الرباط. األسبوع

            في المائة من الشباب
ال يصدقون األحزاب السياسية
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شهادات من

الرواد
بنسليمان،  جمال  الدكتور  فضيلة  ألقى 
الجراري«  »النادي  في  كلمة  باحث،  أستاذ 
الثقافة«،  وإصـــاح  اإلصـــاح  »ثقافة  حــول 
هذه  منها  نقتطف   ،2012 مارس   16 بتاريخ 
املثقفني  ألنصاف  صريح  ))نقد  الشهادة: 
أمعاءها،  وغسلوا  الــذاكــرة،  شّطبوا  الذين 
فْضح  ونالوا من شرف فحولتها وكبريائها.. 
الطيف،  ألــوان  بكل  الــصــراعــات  مــن  أللــوان 
جميعها  ــادت  ن وشــعــارات  شــعــارات،  رفعت 
واملعتقد،  واملشاريع  األطياف  اختاف  رغم 
االجتماعية  والعدالة  والحرية  بالديمقراطية 
والتكفير وضرورة التعبير.. لكنها لم ُتفّرخ إال 

الويات واألتراح والقروح والعدم(( انتهى.
الجيراري«  النادي  »مجالس  كتاب  املصدر: 

ص: 222.

تــتــوقــع الــــصــــالــــونــــات الــســيــاســيــة 
انــتــعــاش حـــزب بــعــدمــا الــتــحــق بــه بعض 
القياديني من أحزاب أخرى.. مما سيرفع 
رتبته  من  لـ»يرحل«  االنتخابية  بورصته 
احلــالــيــة)...( إلــى األولــى، التي تفتح له 
األبــــــواب لــتــشــكــيــل احلـــكـــومـــة املــقــبــلــة يف 
تــرأس  أن  لــه  سبق  بعدما   ،2021 خــريــف 
أن  ــواب.. نتمنى  ــنـ الـ احلــكــومــة ومــجــلــس 
تــكــون حــكــومــة بــخــاصــيــات جــديــدة تلبي 

انتظارات الشعب.

حكومة برجال ونساء دولة وليس 
بــاقــتــراح مــن »أصــحــابــهــم« يف األحـــزاب 
على  الداخلية  املشاكل  واتقاء  إلرضائهم 
قد  حــكــومــة مملكة  ــاءة..  ــف ــك ال حــســاب 
تتشكل من 3 أحزاب ومحايدين من عامة 
ــراع«  و»اخــت الوطنية  متيزهم  الــشــعــب، 
عدد  بأصغر  ونذكر  لــأزمــات..  احللول 
يف احلكومة كان سنة 1956 بـ 15 وزيرا، 
 41 بـ   1998 حكومة  يف  كان  عدد  وأكبر 

وزيرا و7 أحزاب.

نتخيله  املنتظر  احلــكــومــة  رئيس 
أو  ــارا«  ــ ــضــ ــ ــهــ ــ »مــ وال  ــا  ــ ــاديــ ــ عــ ــون  ــ ــكـ ــ يـ ــن  ــ لــ
مـــولـــعـــا بـــحـــب الـــظـــهـــور أو بــالــتــجــمــعــات 
ــات والــــبــــاغــــات احلـــزبـــيـــة  ــونــ ــروفــ ــكــ ــيــ واملــ
واملــــبــــارزة الــكــاريــكــاتــوريــة املــضــحــكــة بني 
ومواطنيه،  الوطن  عن  مسؤولة  مكونات 
ــكـــل الــــوطــــن ولــيــس  ــيــــس احلـــكـــومـــة لـ رئــ
ــادام أنــه  ــ ــه لــغــيــره مــ ــت لـ ــزب.. وال وقــ ــ حلــ
يــتــقــاضــى مــنــه أجــــرا كــامــا يف كــل شــهــر، 

فهو إذن يف خدمته ليل نهار. 

تتكرر  أن  يــروج، ميكن  ما  بخالف 
جتربة قيادة احلكومة من محايد كإدريس 
سنة  ــرا  وزي  39 من  شكلها  الــذي  جطو، 
مبا  أحــزاب   6 لـ  أغلبهم  ينتمي   ،2003

يف ذلك احلزب القائد احلكومي السابق 
استمر  ولكنه  الرئاسة  منه  الذي ضاعت 
إسناد  يف احلكومة.. فدستوريا ال ميكن 
الرئاسة إلى الرئيس من احلزب األغلبي 

ونتخيله اقتصاديا هادئا. 

العدد: 1565 من 17 إلى 23 يونيو 122021

الرباط ياحسرة

ــن سياسة  الــشــعــب ذرعـــا م ــاق  لــقــد ضـ
خططت  أن  لبعضها  سبق  وقــد  األحـــزاب.. 
األجنبية  الـــدراســـة  مــن  أبــنــائــه  لــحــرمــان 
العربية،  باللغة  التدريس  ليفرض  وضغطت 
العلوم  مــن  ينهلون  قاداتها  أبــنــاء  بينما 
وبرمجوا  املتحضر،  العالم  فــي  الرائجة 
»امللكية  على  بالتنصيص  الدستور  اختراق 
بإجبارية  لها  مــهــدوا  بعدما  البرملانية« 
الترشح لانتخابات واملناصب إال للحاصلني 
معهم  يكون  ال  حتى  تزكياتها  تأشيرات  على 
كل  في  يقرروا  أو  يتحكموا  وحتى  الشعب، 
بينهم  فيما  االنتخابات  وإجــراء  التعيينات، 
»اعطيني  إطــار  في  منهم  الحكومة  وتشكيل 
يؤدي  الشعب  بينما  املنافع  وتبادل  نعطيك« 
من عرق جبينه - ثمن فرجته - املايير لتمويل 
اليوم  لكنا  حلمهم،  حققوا  فلو  امليزانيات، 
الوصوليون  خربها  التي  األمــم  عــداد  في 
جندوا  الذين  للحكم،  املتعطشون  وقسمها 
فكنا  الفنت..  على  املدربة  ميليشياتهم  كل 
ــان  اســتــثــنــاء بــفــضــل نــبــاهــة شــعــبــنــا، وك
في  لينتصبوا  مقراتهم  يغادرون  العشرات 
إلغراء  البرملان  مقر  أمام  احتجاجية  وقفات 
الهدف  الشعب  كل  يعرف  بنضال  الشارع 
إلى  املهاترات  تلك  زادت  وما  االبتزاز،  منه: 
واملبتزين حتى ضاق  الشعب  هذا  بني  هوة 
الحكومة،  صبره فواجههم منذ تشكيل هذه 

بضرورة إشراك الكفاءات املحايدة، ونبههم 
باسمه،  يتكلمون  وال  يمثلون  ال  أنهم  إلى 
باالنتخابات  يهتم  ال  أغــلــبــه  فالشعب 
ونخبته في خنادق املوت تدافع عن الوطن 
لكل  املعرضة  الخطيرة  مهامها  مواقع  من 
الصحراء  في  يحصى  ال  وعددهم  األخطار 
والبحرية  البرية  الحدود  وفــي  والجبال 
الطرقات  وفــي  الجرائم  مستنقعات  وفــي 
من  األجواء  تأمني  وفي  املستشفيات  وفي 

االختراقات والدسائس... إلخ. 
وصبر  املـــنـــاورات،  لكل  تــصــدى  فالشعب 
قضاياه  ببيع  استغنوا  من  على  أيوب«  »صبر 
من  املزيد  على  للحصول  معاناته  وتسويق 
وقت  أي  من  أكثر  مؤها  فأضحى  االمتيازات، 
استغال  يرفض  ألنه  نفسه،  عن  للدفاع  مضى 
فقط  تمثل  فئات  من  وخيراته  وثرواته  موارده 
واألجور  املناصب  من  املستفيدين  منخرطيها 
الشعب  أبناء  بينما  والــدعــم..  والتعويضات 
جعلت عليهم غشاوة، فتخطاها ليهزم املنتحلني 

لصفته ويسترجع حقوقه بدون أوصياء.
عمق  من  أي  منه،  يريد حكومة  فالشعب 
والتهميش،  اإلهمال  نخرها  التي  نخبه 
متحررا  شعبها  يكون  أن  للمملكة  وشرف 
فهل  باسمه..  »يأكلون«  الذين  هيمنة  من 
ألغلبيته  وينتصر  األحــزاب  يهزم  الشعب 

الصامتة ؟

أسـرارمتى يهزم الشعب األحزاب ؟
العاصمة

وباء  الرباطيون من جتاوز مرحلة خطر  تمكن 
»كورونا«، ولم ينجوا بعد من تهديداته بالبطش الذي 
جترعنا مرارته طيلة 15 شهرا، واختبرنا يف مصداقية 
ــنـــا وامــتــثــالــنــا لــضــمــائــر وطــنــيــتــنــا عــنــدمــا يتهدد  إرادتـ
األمــــة طــــارئ كــيــفــمــا كــانــت مــاهــيــتــه.. فــــأول مـــرة يف 
شرس  وباء  لهجوم  اململكة  تتعرض  احلديث،  التاريخ 
منظومتها  ونــخــر  اقــتــصــادهــا  وشـــل  كــبــرى  دوال  قـــزم 
بالدعاية  املكسوة  نقط ضعفها  على  وعرى  الصحية، 
من  ــرم  وحـ إنــســانــهــا يف مسكنه،  الــفــضــفــاضــة، فحجر 
طقوسه الدينية والدنيوية، ومنع من عاداته املعتادة، 
وكـــنـــا نــحــن يف ممــلــكــة تــشــق طــريــقــهــا نــحــو الــعــاملــيــة 
بخطى ثابتة، نأمل الوصول إلى مصاف تلك البلدان، 
فاكتشفنا أن مكانتنا التي لم تنفخها الدعاية وظلت 
داخلها  الــتــي يف  باملناعة  قــويــة  أصلها، جــد  عــاديــة يف 
كلفه  مــن  طــرف  مــن  ورعــايــتــهــا  تكوينها  حيثيات  ويف 

الدستور بحماية الوطن والدفاع عن مواطنيه.
والــبــاقــي يف تــســيــيــر أمـــورنـــا الــعــاديــة املــوكــولــة إلــى 
انتخبناهم لتحسينها وترقيتها وحمايتها من  وكاء 
أي هجوم، فلن نكرر ما يعرفه اخلاص والعام عن دور 
األجهزة املنتخبة يف هذا املوضوع، فقط نستند على 
»سكانير«  مبثابة  كان  الــذي  التنموي  النموذج  تقرير 
وتشريح دقيق للبحث عن الداء املستعصي.. فأحاط 
الشعب بتشخيص معمق للحالة، وكشف عن األسباب 
واملــتــســبــبــني، ولـــم يــتــدخــل فــيــمــا ال يــعــنــيــه، بــل اخــتــار 
بــذكــاء خـــارق تــوقــيــت مــوعــد االنــتــخــابــات، للمكاشفة 
والناخبني  عامة  اجلماهير  ينبه  حتى  املطلوب،  عن 
خــاصــة واملــنــتــخــبــني املقبلني وأحــزابــهــم، إلـــى احلــالــة 
املزرية التي عليها تباروا إلنقاذ الشعب منها وتقدمي 

البديل إلسعاده ورخائه.
استأنس  التي  »الوردية«  املفردات  ونحن ندبج هذه 
بها الرباطيون يف كل حملة انتخابية، والتي يفاجئون 
بعدها بأيام، بوخز األشواك التي كانت مغلفة فقط 
األصــوات  الصطياد  كطعم  املستعملة  املفردات  بتلك 
على نــدرتــهــا، نــقــول لهم أن االنــتــخــابــات الــقــادمــة لن 
تكون أبدا كسابقاتها، والناخبون اليوم يتساءلون عن 
وحل مشاكلهم،  للرقي مبستواهم  فعا  هل  جدواها، 
أم فــقــط لــتــنــاوب األحـــــزاب عــلــيــنــا يف احلــكــم وجــمــع 
الضرائب وحتسني أوضاع قادتها ومقراتها ومساعدة 
مــنــخــرطــيــهــا، ممــا جــعــل الــنــاس تــشــك يف الــغــايــة من 
ــراء هــذه االنــتــخــابــات الــتــي ستكون حــاســمــة.. إما  إجـ
ستبقى  وإما  للمواطنني،  بالنسبة  نعمة  ستكون  أنها 

نقمة عليهم كما كانت.
إنها الفرصة األخيرة لأحزاب ؟

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

انتخاباتنا.. 
نعمة أم نقمة ؟

ضرورة تقنين الوعود االنتخابية

محاربة النصب االنتخابي بتدخل المجلس الدستوري
إلى متى والشعب تتاعب به الوعود االنتخابية؟ 
وللمزيد من إهانته واالستخفاف به، يتكرر في كل 
محطة تغيير الحاملني ومعارضيهم، وكأنها محطة 
لنزول وطلوع من يتناوب عليها بعد استراحة إما 
في الحكم أو في املعارضة، مادامت العودة مضمونة 
تمهدها حملة تنزف منها الوعود وتفيض بالكام 
األمطار  الصعوبات.. حتى  لكل  والحلول  املعسول 
أضحت بقدرة قادر هدفا بوفرتها أو شحها حسب 

البورصة االنتخابية. 
وقد حان الوقت لوصف املزايدات التي ال تستند 
للحصول  واالحتيال  بالنصب  مالي،  أي سند  على 
الستغال  الفادحة  والخيانة  الناخب،  ثقة  على 
حزبية،  أو  شخصية  مــآرب  تحقيق  فــي  صوته 
فيما  إال  استحقاق  كل  مع  املزايدات  هذه  وتتجدد 
تطعيمنا  في  السبب  كانت  التي  »كــورونــا«،  بعد 
نفس  في  فينا  عالج  الفتاكة  األوبئة  ضد  بلقاح 
الوعود  عن  غفوتنا  مباشرة  غير  بصفة  الوقت، 
الحكم  عــن  الباحثون  يستعد  التي  االنتخابية 
بها  إلغراقنا  والنفوذ،  واألموال  والجاه  والسلطة 
بدون ضمانات وال اعتراف بدستوريتها من طرف 

املجلس الدستوري.
وأغلبها  للشعب  وعـــودا  تقدم  ــزاب  األحـ فكل 
فقدت  حتى  ومــرات  مرات  الكرة  لتعاود  تنساها، 
استمرت  ذلـــك،  ــع  وم مصداقيتها،  االنــتــخــابــات 

الهيئات الحزبية في هرولتها لخنق آخر الشرايني 
في ذلك الجسم االنتخابي النحيل.

التزام  هي  والحملة  األمــس،  هو  ليس  واليوم 
إحالته  به،  العموم إلقناعنا  قبل عرضه على  يجب 
قبل  من  كعقد  لتسجيله  الدستوري  املجلس  على 
الحزب، لتنفيذه من طرف أي موقع: داخل الحكومة 
أو خارجها.. ويطلب من ذلك املجلس التصريح بأن 
على  وتشهده  اململكة  لدستور  مطابقة  التزاماتها 
تعاقدها مع ناخبيها لتطبيق ما التزمت به حسب 

جدول زمني مرافق للتعاقد.  
االنتخابية  الحملة  تتحول  أن  يجب  لــذلــك، 
حتى  والناخبني،  ــزاب  األح بني  واضــح  عقد  إلــى 
الذي  االنتخابي،  للنصب  حدا  العقد  هذا  يجعل 
عليهم،  املنصوب  إنصاف  فوجب  أمــره،  افتضح 
وفرض  املسؤوليات،  وتحديد  الــوعــود،  بتقنني 
في  املشاركة  لألحزاب  إلكترونية  مواقع  إحــداث 
عليها  صوتوا  الذين  مع  للتواصل  االستحقاقات 
والصورة  برامجها،  على  مستجد  بكل  إلفادتهم 
وظلت  قرن،  منذ  وشيدت  العاصمة،  ساحل  ملنارة 
املركبات  إلبعاد  مهامها  أداء  في  وفية  شامخة 
البحرية من املناطق الصخرية الخطيرة.. فيا ليت 
لو تعلمت منها أحزابنا شموخ النضال السياسي 
وما  بمقابل«..  السياسي  »العمل  في  تقزيمه  بدل 

بني النضال والعمل بمقابل، تاهت األحزاب.  

أرشيف الرباط

صورة لوفد الرباط بقيادة القطب 
املرحوم بدر الدين السنوسي، 
رئيس مقاطعة اليوسفية آنذاك، 

وبعضوية ممثل مقاطعة يعقوب 
املنصور، أحمد بالبايتة، وممثل 
مقاطعة حسان، ولم يكن يف 

ذلك الوقت سوى ثالث مقاطعات، 
والصورة من اجتماع العواصم 

اإلسالمية املنعقد يف تونس 
العاصمة يف سنة 1991. 
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األسبوع الرياضي
العدد: 1565 من 17 إلى 23 يونيو 2021

مستــوى باهــت ومستقــبل غامــض
أسبوعيات كريم إدبهي

أيت منا وجد حلوال للجامعة لكل مشاكل التحكيم
المنتخب

املشاكل ديال فرقتو. يحل غير 

فريق الرجاء يطالب املدرب فاخر بتقسيم ديونه
األخبار

واقيال راه ما عندوش مع »الديطاي«.

ألداء  اكــتــتــاب  بعملية  يــقــوم  أســفــي  أوملــبــيــك  فــريــق 
مستحقات الالعبني

األخبار
ماشي غير أسفي، راه كل شي وافقاتو »الصينية«.

هزيمتنا ضد الرجاء لم تكن طبيعية
مسؤول بنادي بيراميدز المصري

وإيابا... راه ماشي طبيعية، ربحوكم ذهابا 

يجب أن نقطع مع ثقافة تدخل املسير في التحكيم
فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم

املسيرين... الطينة من  بالفعل، ولكن حتى نطردوا هذه 

فضيحة تهز الترجي التونسي
واكالت

ومصائب.. فضائح  كلو  الترجي 

األرجنتيني غاموندي يبحث عن حل لنزاعه مع حسنية أكادير
الصباح

شد الصف مع اخلوت، شحال من واحد كينتظر...

لقب البطولة أهم من كأس الكونفدرالية
الشابي، مدرب الرجاء

مع من تشاورتي؟

علينا برمجة بطولة وطنية لكرة القدم الشاطئية
لقجع، رئيس جامعة كرة القدم

هذا هو احلل الوحيد إلقالع هذه الرياضة.

على هامش وديتي المنتخب المغربي استعدادا إلقصائيات كأس العالم )قطر 2022(

حضور قوي للدبلوماسية الرياضية المغربية على الساحة اإلفريقية

انتخاب كمال لحلو نائبا لرئيس جمعية اللجن الوطنية األولمبية اإلفريقية 
الرياضية  للدبلوماسية  جــديــد  انــتــصــار 
الوطنية، في شخص األستاذ كمال لحلو، الذي 
انتخب نائبا لدى رئاسة جمعية اللجن الوطنية 
األوملبية اإلفريقية، املسماة اختصارا »األكنوا«، 
وذلك على هامش الدورة 19 للمنظمة اإلفريقية، 

والتي احتضنتها العاصمة املصرية القاهرة.
املنصب  لهذا  لحلو  كمال  األستاذ  انتخاب 
الهام والحساس، يأتي ليؤكد بامللموس العودة 
والهيئات  املنظمات  لجميع  للمغرب  القوية 
السياسة  بفضل  الرياضية،  فيها  بما  القارية، 

الحكيمة التي يقودها ملك البالد، كما أن هذه 
شخصية  فيها  تتولى  التي  األولــى  املــرة  هي 
في  يعتبر  الذي  املنصب،  هذا  معروفة  مغربية 
خدم  الــذي  الرجل  لهذا  تتويجا  الوقت  نفس 
كما  قــرن،  مــن نصف  أكــثــر  مــدار  على  وطــنــه 
وطيدة  وعــالقــات  طيبة،  بسمعة  يحظى  أنــه 
للعديد  نظرا  عاملية،  رياضية  شخصيات  مع 
رئيس  كنائب  يتوالها،  التي  املسؤوليات  من 
ورئيس  املغربية،  األوملبية  الوطنية  اللجنة 
األوملبية  الوطنية  اللجن  داخل  التسويق  لجنة 

اإلفريقية »األكنوا«.
وقــد مثل املــغــرب فــي هــذا االجــتــمــاع، وفد 
رياضي هام، متكون من كمال لحلو نائب رئيس 
وبشرى  املغربية،  األوملبية  الوطنية  اللجنة 
الطائرة  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  رئيسة  حجيج 
وعضو لجنة املناصفة واملرأة بالهيئة األوملبية 
العام  الكاتب  إدماحما  اللطيف  وعبد  القارية، 
للجنة الوطنية األوملبية، كما عرف هذا املؤتمر 
اإلفريقية  األوملبية  اللجان  ممثلي  مشاركة 
والعديد من الضيوف من مختلف بلدان العالم، 

وعدد مهم من وزراء الرياضة األفارقة. السيد كمال لحلو يتوسط الوفد الذي مثل المغرب إلى جانب بعض المشاركين في االجتماع

ملتقى مارسيليا أللعاب القوىبسرعة

انتصار كبير للبطل العالمي سفيان البقالي
سفيان  املــغــربــي  الــبــطــل  حــقــق 
في  عاملي  توقيت  أســرع  البقالي، 
خــالل  ــع  ــوان م مــتــر   3000 ســبــاق 
واحتل  الــدولــي،  مارسيليا  ملتقى 
و8  دقائق   8 بتوقيت  األولى  املرتبة 

ثواني و54 جزء من املائة.
أللعاب  مارسيليا  ملتقى  ويعتبر 
لرياضة  كبير  حــدث  أول  ــقــوى،  ال
ألعاب القوى بعد تخفيف اإلجراءات 
فيه  شــارك  حيث   ،»19 »كوفيد  ضد 

أقوى العدائني العامليني.
يأمل  الــرائــع،  اإلنــجــاز  هــذا  بعد 
رقم  تحقيق  البقالي  سفيان  بطلنا 
بامللتقى  الجمعة  غدا  قياسي جديد، 

سيعرف  ــذي  وال بموناكو،  الدولي 
من  الــعــديــد  ــني  ب شــرســة  منافسة 
اإلثيوبي  أبرزهم  الكبار،  العدائني 
العالم  بطل  وصيف  جريما  الميشا 
في مونديال الدوحة، ومواطنه والي 

جيتنيت.
للتذكير، فإن سفيان البقالي يملك 
أفضل توقيت في هذا امللتقى، وهو 
من  جــزء  و15  ثانية   58 دقــائــق   7
أي  املدينة،  نفس  في  سجله  املائة، 

موناكو سنة 2018.
التوفيق،  العاملي  لبطلنا  نتمنى 
من أجل الفوز كذلك بذهبية أوملبياد 

طوكيو في شهر يوليوز القادم.

البطل المغربي والعالمي 
سفيان البقالي

ُمِصيَبٌة  َأَصاَبْتُهْم  ِإَذا  الَِّذيَن  اِبِريَن  الّصَ ِر  )َوَبّشِ
ِإلَْيِه َراِجُعوَن( ا  َوِإّنَ لِلَِّه  ا  ِإّنَ َقالُوا 

الله العظيم  صدق 
األســى  بــبــالــغ  تلقينا 
واحلـــــــــــــــــــزن الـــــعـــــمـــــيـــــق، 
ــبـــطـــل والــــــــدراج  وفـــــــاة الـ
ــابــــق، ابـــن  املـــغـــربـــي الــــســ
العتيق،  الــســلــطــان  درب 
بعد  بــلــقــايــد،  مصطفى 
مرض لم ميهله طويال، 
حيث أسلم الروح للباري 
مـــنـــتـــصـــف  يف  تـــــعـــــالـــــى 

األسبوع املاضي.
املــــــــرحــــــــوم كـــــــــان مـــن 
مـــن  األول  الــــــرعــــــيــــــل 
الدراجني املغاربة الذين 
عـــرفـــوا بـــهـــذه الــريــاضــة 
اجلــمــيــلــة، حــيــث شـــارك 
يف العديد من امللتقيات 

بجانب  متثيل،  خير  املغرب  ومثل  والــدولــيــة،  والقارية  الوطنية 
رفيق دربه وابن حيه، املرحوم محمد الكورش، وآخرين، كما سبق 
له أن شارك يف العديد من السباقات الدولية حينما كان مستقرا 

يف بلجيكا ويف فرنسا.
عـــرف الــراحــل بطيبوبته، وبــكــرمــه احلــامتــي، حــيــث لــم يكن 
يتأخر يوما على مساعدة أصدقائه، وكل من طرق بابه، بالرغم 
من قلة ذات اليد، إال أن عزة نفسه منعته من التوسل أو البكاء 
الــدراجــات.. كما كان منزله يف العقدين األخيرين  أمــام جامعة 
مبدينة بنسليمان »زاوية« لكل الفنانني والرياضيني، من مختلف 
األعمار، وعلى رأسهم املرحومان منصور حلريزي، عبد اهلل أزهر، 

محمد الصحراوي، والعديد من املوسيقيني واملسرحيني.
إلى  واملــواســاة  التعازي  بأحر  نتقدم  األليمة،  املناسبة  وبهذه 
زوجته الفنانة الكبيرة واملتميزة نعيمة سميح، وإلى ابنه شمس، 
وإلى جميع أفراد عائلته داخل وخارج الوطن، طالبني من الباري 

تعالى أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.
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ــوم، ومـــبـــاراة بعد  يــومــا بــعــد يـ
املغربي  الجمهور  أصبح  أخـــرى، 
خائفا أكثر من أي وقت مضى، على 
الــذي  الوطني،  املنتخب  مستقبل 
إلى  خاليلوزيتش  املـــدرب  يــقــوده 

الهاوية.
قرابة السنتني والرجل لم يخرج 
ومازال  العجيب،  مختبره  من  بعد 
علما  الــنــادرة،  الطيور  عن  يبحث 
بأنه يتوفر على ترسانة من الطيور 
واملواهب، التي تصول وتجول في 
ــة، والتي  ــي األنــديــة األوروب ــوى  أق
محمد  مركب  إلى  تصل  ما  سرعان 
السادس فاقدة كل تقنياتها، بسبب 
لـــ»املــدرب«  السيء  »الكوتشينغ« 
كبير  بشكل  فشل  الــذي  البوسني 
ومنسجم  قــوي  منتخب  خلق  فــي 
التي  املادية  اإلمكانات  من  بالرغم 
املغربية  امللكية  الجامعة  وضعتها 
إشارته، من طاقم  القدم، رهن  لكرة 
يعتبر  والذي  وإداري  وطبي  تقني 

أكبر طاقم في العالم.

ترى ماذا يريد هذا 
الرجل الغامض، الذي 

مازال يبحث عن 
السراب؟

منذ اعتزال املدافع األوسط املهدي 
في  الوطني  الناخب  فشل  بنعطية، 
قــام  حــيــث  ــر،  آخـ بــالعــب  تعويضه 

بتجريب أكثر من عشرة العبني، لكن 
دون جدوى.

الختيار  الكافي  الوقت  أعطيناه 
الخطط  كل  ورسم  التكتيكي،  النهج 
فشال  فشل  ولألسف،  لكنه  املمكنة، 
التقني  إفــالســه  ذريــعــا، وأبـــان عــن 
مع  التواصلي  وحتى  والتكتيكي، 

مجموعته.
وال  الفرنسية  يجيد  ال  فالرجل 
خالل  جيدا  والحظنا  اإلنجليزية، 
ــي مــعــســكــراتــه  ــور فـ ــصـ ــعــض الـ ب
ــواصــل مع  ــت ــة، كــيــف ي ــي ــب ــدري ــت ال
الــالعــبــني الــتــائــهــني، بــســبــب عــدم 
فهمهم ما يقول، وما يريد تمريره من 

رسائل...

ماذا لو خلقنا
لجنة تقنية؟

وحرق  االستعصاء،  هذا  كل  مع 
الجامعة  تفكر  ال  ــاذا  مل األعــصــاب، 
في  الــقــدم،  لكرة  املغربية  امللكية 
خلق لجنة تقنية، يكون من مهامها، 
لهذا  والتقني  املعنوي  الدعم  تقديم 

املدرب الذي فقد بوصلته؟
مليا  تفكر  أن  الــجــامــعــة  عــلــى 
االقــتــراح،  هــذا  في  جــدي،  وبشكل 
قبل فوات األوان وقبل أن نضيع كل 
شيء، بعد سنوات طويلة من العمل، 

من أجل العودة إلى الواجهة.
العبني  على  الحمد،  وللـه  نتوفر، 

يعطوا  أن  بإمكانهم  كبار  سابقني 
ثالثة  بــلــدهــم،  ملنتخب  اإلضــافــة 
منهم فازوا بالكرة الذهبية )فراس، 
أي  والرابع،  الزاكي(،  التيمومي، 
وراضــي  مقتنع  حــجــي،  مصطفى 
منذ  التقني  الطاقم  داخل  بمنصبه 
املنتخب،  على  الزاكي  بادو  إشراف 
مع  وحاليا  ــار،  رون هيرفي  وبعده 

خاليلوزيتش.

يمكن  ما  تنقذ  أن  الجامعة  على 
ألن  األوان،  ــوات  ــ ف قــبــل  إنـــقـــاذه 
بالخير  يبشر  ال  منتخبنا  مستقبل 
الذي  خاليلوزيتش،  البوسني  مع 
صالحا  يعد  ولم  متجاوزا،  أصبح 
ــذي  ال منتخبنا  عــلــى  لـــإشـــراف 
الفوز  وهي  مهمة  رهانات  تنتظره 
إلى  والتأهل  لألمم،  إفريقيا  بكأس 

مونديال قطر 2022.

خاليلوزيتش: 
يجب تنقية أجواء 

المنتخب...



صدق أوال تصدق، حزب االستقالل، الحزب العريق، الذي يمكن اعتبار فاس عاصمة تاريخية له، لم تعد له هياكل 
تنظيمية بالمدينة، بل إن اللجنة التنفيذية لحزب عالل الفاسي، اختارت عضوا سابقا في حزب العدالة والتنمية، لتكلفه 

بمهمة التنسيق وتدبير مرحلة االنتخابات، وجاء في بيان أشر عليه األمين العام نزار البركة، أن ))القرار جاء تطبيقا 
لمقتضيات النظام األساسي للحزب، وال سيما في مواده 30 و55 و61، ومقتضيات المواد 42 و60 من النظام الداخلي، 

وبعد االستماع لعرض تنظيمي تقدم به المنسق الجهوي للحزب بجهة فاس مكناس، حيث تم الوقوف على ما آلت 
إليه شؤون الحزب مؤخرا بهذه المدينة من تقهقر على مستوى التنظيمات المحلية، وتوتر وصراع دائمين بين األجهزة 

والقواعد، وبعد استنفاذ العديد من المحاوالت التي قامت بها قيادة الحزب منذ المؤتمر السابع عشر، من أجل 
المصالحة ورأب الصدع، والتي لم تنجح بفعل تعنت األطراف المعنية((.

تحليل  إخباري
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إعداد : سعيد الريحاني

بن كيران في أوج قوته التنظيمية قبل »عزله« حزبيا)...(

االستقالل  حــزب  بــالغ  يحدد  لــم 
املـــقـــصـــود بــــاألطــــراف املــعــنــيــة 
املتصارعة، لكن الحديث عن فاس ال 
يمكن أن يكون ذا معنى دون الحديث 
عن مصير العمدة السابق للمدينة، 
سبق  األخــيــر  ــذا  ه شــبــاط،  حميد 
العام  االتحاد  نقابة  تــرأس  أن  له 

للشغالني باملغرب، في نفس الوقت 
الذي ترأس فيه حزب االستقالل، ما 
يعكس قوته التنظيمية في وقت من 
»امليزان«  أمور  تدبير  لكن  األوقات، 
وبناء  بعيدا عن شباط،  يتم  اليوم، 

على توجيه من اللجنة التنفيذية.
ــالغ حــزب االســتــقــالل،  بــخــالف ب

فروع  ))حل  أن  شباط  حميد  يقول 
مؤثرا  سيكون  االســتــقــالل،  حــزب 
بقوة على نتائج االنتخابات((، بل 
ويضيف أن ))مدينة فاس تتعرض 
ملــؤامــرة داخـــل حــزب االســتــقــالل، 
عندنا  ما  تقول:  القيادات  فبعض 
))إذا  وزاد:  بــفــاس((،  نــديــرو  مــا 

فالحل  شباط،  مع  مشكل  لهم  كان 
أن  إلى  الجلوس معه((، منبها  هو 
))سؤال ترشحه لم يعد مهما، فمن 

كافة  حل  بعد  سينجح  ــذي  ال هــذا 
يقول  القواعد؟((  وتحطيم  الفروع 
 14 هسبريس/  )املــصــدر:  شــبــاط 

يونيو 2021(. 

هزيمة نجوم الشعبوية أمام العوائق التنظيمية 
إخباريتحليل 

منع بن كيران وشباط والعماري 
من الترشح لالنتخابات 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

تحليل  إخباري
15 العدد: 1565 من 17 إلى 23 يونيو 2021

شباط العمدة السابق لفاس رفقة العمدة إدريس األزمي

الــكــام، يتضح أن  مــن خــال هــذا 
النتيجة املتوقعة بعد حل الفروع، هي 
عدم تزكية حميد شباط لخوض النزال 
الطريق  قطع  يعني  كما  االنتخابي، 
اســتــرجــاع  عــلــى  للمنافسة  أمــامــه 
انتزعه  الذي  املدينة،  عمودية  كرسي 

في وقت سابق باكتساح)..(.
للتنافس  شــبــاط  تــزكــيــة  عـــدم  إن 
استمرار  فقط  يعني  ال  االنتخابي، 
وتيار  البركة  نزار  تيار  بني  الخاف 
واضحة  رغبة  يؤكد  ولكنه  شباط، 
للحزب في القطع مع املرحلة السابقة، 
»مــوســم  عليها  يــطــلــق  ــان  كـ ــي  ــت ال
مع  تزامن  الذي  الشعبوية«،  صعود 
نتائجه،  من  وكان  فبراير،   20 حركة 
حزب  قيادة  من  الفاسي  آل  سقوط 
عودتهم  في  الشروع  قبل  االستقال، 
التدريجية حاليا، ونزار البركة واحد 
املحللون  كتب  لذلك  الفاسي،  آل  من 
))طــرح  يلي:  ما  شباط  صعود  عن 
أمينا  شباط  الحميد  عبد  انتخاب 
عاما لحزب االستقال، أعرق األحزاب 
النزعة  في  مجددا  التفكير  املغربية، 

التي أصبحت  املتصاعدة،  الشعبوية 
السياسي  للخطاب  مميزا  أسلوبا 
األسلوب  هذا  استحوذ  وقد  املغربي، 
صعود  مع  السياسي  الخطاب  على 
العديد من الشعبويني مثل عبد اإلله 
بن كيران، رئيس الحكومة وأمني عام 
يعود  الذي  والتنمية،  العدالة  حزب 
لم  الشعبوية..  مقاربته  إلى  نجاحه 
يكن هذا األسلوب ليفرض نفسه بقوة 
الذين  التكنقراطيني،  نجم  أفول  لوال 
فبراير   20 مطالب  أمــام  انــدحــروا 
تغييرات  إدخـــال  أجــل  مــن  املــلــحــة 
السياسية  املــمــارســة  على  جــذريــة 
أدى  التغيير  هــذا  عموما.  املغربية 
بدوره إلى التعديل الدستوري، الذي 
يوليوز  فــي  االستفتاء  على  عــرض 
حدا  الجديد  الدستور  فوضع   ،2011
املشهد  على  التكنقراطيني  لهيمنة 
السياسي، وأعاد إلى األحزاب دورها 
ومع  الحكومي،  العمل  في  الرئيسي 
العقانيني،  السياسيني  دور  تراجع 
للشعبويني،  التقليديني  املنافسني 
في  ملحوظ  بشكل  الشعبويون  تقدم 

باقتراح  وبدأوا  السياسية،  الساحة 
خطاب بديل عن خطاب التكنقراطيني 
)املصدر:  التقليديني((  والسياسيني 
محمد جليد، كاتب ومترجم وصحافي 

مغربي/ نونبر 2012(.
الــتــيــار  مـــن  جـــزء  إذن..  شــبــاط 
مبهرة  نتائج  حقق  الــذي  الشعبوي 
في السياسة، غير أنه يصطدم اليوم 
الترشح،  من  تمنعه  تنظيمية  بعقبة 
العقبة  هذه  تكون  أن  املفارقات  ومن 
خارجه،  من  وليس  الحزب  داخل  من 
الحزبية  الديمقراطية  أخطر  ومــا 
عندما تفصل على املقاس، فقد تحول 
ــى رفض  ــم شــبــاط إل الــحــزب مــن دع
بل  قياسي،  وقت  في  التزكية  منحه 
حــاول  الــتــي  شــبــاط  تصريحات  إن 
في  رغبته  عن  التعبير  خالها  من 
على  تفسيرها  تم  للسياسة،  العودة 
ــحــزب، وقد  ــراج لــقــيــادة ال أنــهــا إحـ
تمرد  ))شباط  أن  الصحافة،  كتبت 
التنفيذية لحزب  اللجنة  قرارات  على 
شباط  أن  واملقصود،  االستقال((، 
ويؤكد  السكان  مع  تواصله  يواصل 
السؤال  لكن  لانتخابات،  ترشحه 
الذي يبقى مطروحا: إذا لم تتم تزكية 
االستقال،  حــزب  طــرف  مــن  شــبــاط 
باقي  من  تزكيته  على  سيجرؤ  فمن 

األحزاب)..(؟
ــدا من  ــ ــيــس ســـوى واحـ ــاط ل ــب ش
الشعبويني الذين أشهرت في وجههم 
حزب  إن  بــل  التنظيمية،  العقبات 
على  يعيش  نفسه،  والتنمية  العدالة 
عدة  داخلي بسبب رفض  غليان  وقع 
تزكية  إعــادة  موضوع  فتح  قياديني 
بن  اإللــه  عبد  السابق  العام  األمــني 
بينما  لانتخابات،  ليترشح  كيران، 
يتواصل سكوته، فـ))بينما لم يصدر 
عن عبد اإلله بن كيران، األمني العام 

والتنمية  الــعــدالــة  لــحــزب  السابق 
ــق، أي  ــســاب ورئــيــس الــحــكــومــة ال
ترشحه  إمكانية  يخص  فيما  موقف 
املقبلة،  التشريعية  لانتخابات 
كشفت  الــكــام،  عــن  امتناعه  وبعد 
بني  أزمــة  وجــود  عن  مطلعة  مصادر 
بني  اختافهم  بسبب  الحزب  ــادة  ق
يعتبر  مــن  ــني  وب لترشيحه،  مــؤيــد 
»تقاعده  ظل  في  متجاوزة  املسألة 
يتحول  أن  ينتظر  ــذي  ال اإلداري«، 
مطلعة  مصادر  سياسي..  تقاعد  إلى 
الخوض  يتجنب  كيران  بن  أن  أكدت 
ــي املــوضــوع رغـــم طـــرح الــســؤال  ف
عليه، غير أن خصومه يتخوفون من 
إمكانية عودته ملحاولة كسب شرعية 
دورها  لها  سيكون  جديدة  انتخابية 
في إعادة ترتيب أوراق حزب العدالة 

والتنمية من جديد..
يذكر أن بن كيران حقق نتائج 

إن عدم تزكية شباط للتنافس االنتخابي، ال يعني 
فقط استمرار الخالف بين تيار نزار البركة وتيار 

شباط، ولكنه يؤكد رغبة واضحة للحزب في القطع 
مع المرحلة السابقة، التي كان يطلق عليها 

»موسم صعود الشعبوية«، الذي تزامن مع حركة 
20 فبراير، وكان من نتائجه، سقوط آل الفاسي من 

قيادة حزب االستقالل، قبل الشروع في عودتهم 
التدريجية حاليا

شباط إذن.. جزء من 
التيار الشعبوي الذي 

حقق نتائج مبهرة 
يف السياسة، غري 
أنه يصطدم اليوم 

بعقبة تنظيمية 
متنعه من الرتشح، 
ومن املفارقات أن 

تكون هذه العقبة من 
داخل احلزب وليس 

من خارجه، وما أخطر 
الدميقراطية احلزبية 

عندما تفصل على 
املقاس، فقد حتول 

احلزب من دعم شباط 
إىل رفض منحه التزكية 

يف وقت قياسي، بل 
إن تصريحات شباط 

التي حاول من خاللها 
التعبري عن رغبته يف 
العودة للسياسة، مت 

تفسريها على أنها 
إحراج لقيادة احلزب
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له لالنتخابات  كبيرة في آخر ترشح 
لدائرة  اكتساحه  بعد  التشريعية 
غمار  لخوض  عودته  أن  غير  ســال، 
ــد، بــعــد تــرأســه  ــن جــدي الــتــجــربــة م
داخل  عدة  إشكاالت  تطرح  للحكومة، 
حزب العدالة والتنمية، بسبب تباين 
املواقف بينه وبني األمني العام للحزب 
الدين  الحالي، سعد  الحكومة  رئيس 
 / هسبريس  )املصدر:  العثماني(( 

الجمعة 28 ماي 2021(.
كيران  بن  عن  الحديث  يخرج  وال 
التنظيمية،  الــعــقــبــات  عــن  ــدوره  ــ ب
منذ  مــزروعــة  ظلت  الــتــي  ــام  ــغ واألل
الصراع الذي شهده الحزب بني تيار 
والذي  كيران،  بن  وتيار  االستوزار 
وانتهى  ــوكــاج«،  ــل ــب »ال إلـــى  وصـــل 
وهي  تنظيميا،  كيران«  بن  بـ«عزل 
إلى  متواصلة  ــت  الزال التي  العزلة 
القول  من  يمنع  ال  ذلك  ولكن  اليوم، 
بأن الرجل لعب دورا كبيرا في إحدى 
أهم مراحل الحياة السياسية لحزبه، 
»التماسيح  مقولة  صاحب  إنــه  بل 
والتي  تنسى،  ال  التي  والعفاريت« 
ما  مع  للصراع  عنوانه  تشكل  كانت 
وتردد صدى  العميقة،  الدولة  يسمى 
))فقد  دولية..  إعالم  وسائل  في  ذلك 
بظالله  العميقة  الدولة  مفهوم  أرخى 
عــلــى املــشــهــد الــســيــاســي املــغــربــي، 
الحكومة  رئيس  كالها  اتهامات  بعد 
السابق، عبد اإلله بن كيران، لجهات 
تتآمر  بــكــونــهــا  نـــافـــذة،  ســيــاســيــة 
وتسعى  حكومته،  على  وتــشــوش 
إلى إطاحتها، لكن من دون أن يحدد 
املتآمرة، ووجه  األطراف  هذه  أسماء 
اإلسالمي،  والتنمية  العدالة  حــزب 
الذي يقود الحكومة املغربية الحالية، 
قوة  ذات  سياسية  لجهات  اتهامات 
التحكم  على  تعمل  الدولة  في  ونفوذ 
السياسية  الحياة  على  والهيمنة 
بــالــبــالد.. وأفــــاد بــن كــيــران بــأن 
دون  تحول  التي  تلك  هي  التماسيح 
ثمار  من  املغربي  املواطن  استفادة 
مليارات  قبيل  من  الحكومة،  جهود 
الــدولــة  تخصصها  الــتــي  ــم  ــدراه ال
إلى  تصل  وال  االجتماعي،  للسكن 
بالوجه  الفقيرة  االجتماعية  الفئات 
الحديث  يتم  كان  هكذا  املطلوب((.. 
الصحافة،  مقاالت  في  كيران  بن  عن 
ماي   12  / الجديد  العربي  )املصدر: 

.)2014
أبــواب  على  كــيــران  بــن  كــان  وإذا 
من  يمنعه  ــد  ق تنظيمي،  »فــيــتــو« 

األمر  فإن  السياسية،  للحياة  العودة 
الزعيم  لخصمه  بالنسبة  أيضا  كذلك 
واملعاصرة..  األصالة  لحزب  السابق 
فبينما كان يقول إلياس العماري في 
ملحاربة  جئنا  ))لقد  خطاباته:  جل 
األصالة  حزب  أعلن  اإلسالميني((، 
واملــعــاصــرة عــن تــراجــعــه عــن هــذا 
الحزب  رئيس  لسان  على  الخطاب 
الذي  وهبي،  اللطيف  عبد  الجديد، 
ملحاربة  يــأت  لــم  ))حــزبــه  إن  يقول 
اإلسالميني، بل لتكريس الديمقراطية 
موردا  عليها((،  والحفاظ  وتقويتها 
املغرب  في  اإلســالمــي  ))الــحــزب  أن 
سيتطور كما تطورت األحزاب الدينية 
ديمقراطية  أحــزاب  إلــى  ــا  أوروب في 
تعلم  الديمقراطية  ألن  مسيحية، 

ممارسة الحكم((.
عهد  في  كذلك  األمر  يكن  لم  طبعا.. 
إلــيــاس الــعــمــاري، الـــذي تـــورط في 
بن  حكومة  إلسقاط  فاشلة  محاوالت 
سياسية،  على حسابات  بناء  كيران، 
من  تالحقه  ظلت  التي  التهمة  وهي 
العدالة  حــزب  فــي  خصومه  طــرف 

بوجود  يتشبثون  الذين  والتنمية، 
شباط  نسجها  انتخابية  ))مؤامرة 
)قبل  كيران  بن  إلسقاط  والعماري(( 
أمــام  جميعهم  الــيــوم  يسقطوا  أن 
حزب  وكتب  التنظيمية(،  العقبات 
سابق  وقــت  فــي  والتنمية  العدالة 
العماري،  إلياس  ))اعترف  يلي:  ما 
األمني العام لـ«البام«، أخيرا، بصحة 
خبر اللقاء الذي جمعه باألمني العام 
في  شباط،  حميد  االستقالل،  لحزب 
مباشرة  االشــتــراكــي،  االتــحــاد  مقر 
 7 ــتــراع  اق نتائج  عــن  ــالن  اإلعـ بعد 
العماري،  واضــطــر   ،2016 أكتوبر 
صحفية،  منابر  مع  خــاص  لقاء  في 
لقائه  خبر  صحة  نفيه  من  مدة  بعد 
التشريعية  االنتخابات  بعد  بشباط 
ــراف، ضمنيا،  ــت االع ــى  إل ــرة،  األخــي
له  وجهها  التي  االتهامات  بحقيقة 
تشكيل  نسف  محاوالت  حول  شباط 
التبرير  محاوالت  كل  رغم  الحكومة، 
األمام، وذلك من خالل  إلى  والهروب 
أكتوبر   7 بعد  شباط  أر  »لــم  قوله 
يتحدث  كــان  الــذي  واللقاء  نهائيا، 

عنه جرى في مقر االتحاد«! ويكشف 
بشباط  اللقاء  لواقعة  العماري  نفي 
التشريعية  االنتخابات  نتائج  بعد 
قليلة  ــام  أي بعد  والــعــودة  األخــيــرة، 
إلى االعتراف بحدوثها بمقر االتحاد 
األول  الكاتب  بحضور  االشتراكي، 
االرتباك  من  حالة  »الــوردة«،  لحزب 
الشديد التي دخل فيها العماري عقب 
االنتخابات  نتائج  أمل تصدره  خيبة 
التناقض  حــجــم  ومـــدى  األخـــيـــرة، 
الـــصـــارخ فــي الــتــصــريــحــات وفــي 
املواقف امللتبسة من تشكيل الحكومة 
مفاوضاتها  توجيه  فــي  والــتــدخــل 

و»صناعة« نتائجها.
وكان شباط قد أعلن في وقت سابق 
تعرضه للتهديد من قبل »البام« في 
قبل  أبــنــاءه،  تخص  عائلية  ملفات 
اللجنة  انــعــقــاد  خــالل  يكشف  أن 
يوم  االستقالل،  لحزب  التحضيرية 
الترتيبات  عــن  ــاضــي،  امل السبت 
األصالة  حزب  سلكها  التي  السرية 
واملعاصرة بعد نتائج االنتخابات 
كيران  بابن  لإلطاحة  التشريعية 
أن  مضيفا  الحكومة،  رئاسة  من 
رئاسة  على  يراهن  كــان  »الــبــام« 

لو  حتى  حصل،  مهما  الحكومة 
األخــيــرة((  املــرتــبــة  على  حصل 
العدالة  حــزب  مــوقــع  ــصــدر:  )امل

والتنمية/ 15 نونبر 2016(.
أو  بالعماري  األمـــر  تعلق  ســـواء 
يحول  ما  فإن  كيران،  بن  أو  شباط، 
العمل  ممارسة  مواصلة  وبني  بينهم 
تنظيمية  عــقــبــات  هــو  الــســيــاســي، 
استعملت  وربــمــا  أحــزابــهــم،  ــل  داخ
التي  األساليب  نفس  مواجهتهم  في 
عندما  خصومهم،  ضد  استعملوها 
اليوم  أن  غير  قوتهم،  أوج  في  كانوا 

ليس هم األمس)..(.

إلياس العماري رفقة رئيسة المجلس الوطني لحزب األصالة والمعاصرة المنصوري

إذا كان بن كيران على أبواب »فيتو« تنظيمي، قد يمنعه من العودة للحياة 
السياسية، فإن األمر كذلك أيضا بالنسبة لخصمه الزعيم السابق لحزب األصالة 

والمعاصرة.. فبينما كان يقول إلياس العماري في جل خطاباته: ))لقد جئنا 
لمحاربة اإلسالميين((، أعلن حزب األصالة والمعاصرة عن تراجعه عن هذا الخطاب 

على لسان رئيس الحزب الجديد، عبد اللطيف وهبي، الذي يقول إن ))حزبه لم 
يأت لمحاربة اإلسالميين، بل لتكريس الديمقراطية وتقويتها والحفاظ عليها((



إعداد: زهير البوحاطي

عاشتها  التي  األوضاع  بسبب 
األخــيــرة،  ــة  اآلونـ فــي  سبتة  مدينة 
من  املهاجرين  آالف  تدفق  نتيجة 
املحتل،  الــثــغــر  هــذا  نــحــو  املــغــرب 
باملدينة  األمني  الضعف  سبب  حيث 
ارتباكا في جميع املصالح السلطوية 
التي طلبت الدعم من مدريد، من أجل 
الجيش  وتــدخــل  ــحــدود،  ال حماية 
األمــن  قــوة  انتظار  فــي  إثــرهــا  على 
اليوم  في  حلت  والتي  إسبانيا  من 
الذي  األمــر  وهــو  باملدينة،  املــوالــي 
التي  بسبتة  األمني  الضعف  أظهر 
في  املــغــرب  على  حكومتها  تعتمد 
حماية الحدود، أعلنت وزارة الدفاع 
يونيو   7 اإلثــنــن  ــوم  ي اإلســبــانــي، 
الجاري، عن فتح باب وظائف جديدة 
في صفوف الجيش، حيث خصصت 
في  مكانا   3160 املعنية،  الـــوزارة 
املوافق  والبحرية  العسكرية  القوات 
256 وظيفة  2021، منها  العام  لهذا 
خاصة بالجيش والبحرية في سبتة.
هناك  األمــاكــن،  عــدد  إجمالي  من 
 256 منها  للجيش،  أمــاكــن   2210
تم  حيث  التحديد،  وجه  على  لسبتة 
توزيع هذه الوظائف على عدة ثكنات 
النحو  على  وهــي  بسبتة  عسكرية 
لـ»تيرسيو  عساكر   110 التالية: 
الــفــيــلــق«  ــن  مـ الــثــانــي  ألـــبـــا  دي 
 Tercio no 2 Duque de Alba
وحـــدة  de la Legión، وهــــــــي 
اإلسباني املتمركزة  تابعة للجيش 
الفيلق  ــن  م ــي  ــان ــث وال فــي ســبــتــة، 
النظامين  ملجموعة   80 )املــشــاة(، 
)املـــشـــاة(،   54 ــم  ــ رق ســبــتــة  ــي  فـ
الخاصة   3 رقم  »مونتيسا«  والفرقة 
بالفرسان، 27 جنديا لصالح رقم 30، 
وهو فوج مدفعي مختلط، و17 جنديا 
للمدفعية  و10  امليدانية،  للمدفعية 
املضادة للطائرات، و 14جنديا للواء 
مهندسن  و10   ،7 رقــم  املهندسن 

 »COMGECEU« مــقــر  لكتيبة 
وتلقينهم  الجند  بتجميع  الخاصة 
كما  الحربي،  املــجــال  فــي  الـــدروس 
بمقر  الخاصة   1 كتيبة  بها  يتواجد 

املوسيقى.
أجل  من  املجال  ــوزارة  ال وفتحت 
املواطنن  من  للعديد  الوظائف  هذه 
وكذلك  اإلسبانية،  املــدن  جميع  في 
شريطة  إســبــانــيــة،  الــغــيــر  ــدن  ــ امل
والذين  اإلسبانية،  باللغة  نطقهم 
و29   18 بــن  ــارهــم  ــم أع تـــتـــراوح 
قامت  فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة  عاما، 
البحرية اإلسبانية بتوفير عدد كبير 
من األماكن في السفن والوحدات في 
والتي  إلسبانيا،  الجنوبية  املنطقة 
مالقا،  فرناندو،  سان  قادس،  تشمل 

أيامونتي، وآخرها سبتة املحتلة.
وقد حددت الوزارة املذكورة األجل 
الوظيفة،  بهذه  املتطوعن  اللتحاق 
موعد  لطلب  النهائي  املوعد  وهــو 
يبدأ  االختيار،  عملية  في  املشاركة 
في  وينتهي  الجاري،  يونيو   8 من 
21 منه، من أجل إخضاعهم للشروط 

املجال، ومن  هــذا  في  بها  املعمول 
مراكز  املختارون  يدخل  أن  املتوقع 

التدريب في 8 نونبر 2021.
رقم  املعنية  الــــوزارة  ووضــعــت 
اإللكتروني،  البريد  وعنوان  الهاتف 
معلومات  على  الحصول  أجــل  من 
من  املهتمن  تمكن  تفصيال،  أكثر 
التابعة  التجنيد  بمنطقة  االتصال 
أجل  مــن  سبتة،  فــي  ــدفــاع  ال لــوفــد 

تسهيل عملية التسجيل.

عملية شبه 
إسرائيلية في 

مجال استقطاب 
مجندين خارج 

التراب اإلسباني
عملية  على  يقتصر  األمر  يعد  لم 
اإلسباني  الشباب  وتوظيف  تجنيد 
في مجال القوات املسلحة والبحرية 

املجال  هذا  صار  حيث  اإلسبانية، 
طرف  من  له  مثيل  ال  عزوفا  يعرف 
بعدما  اإلسبان،  الشباب  من  العديد 
في  حتفهم  يلقون  أقاربهم  شاهدوا 
في  خصوصا  الخارجية،  الحروب 
الدهشة  أخذت  حيث  العراق،  حرب 
إزاء  اإلسبان  املواطنن  من  الكثير 
في   ،2003 مارس   16 يوم  ما حدث 
بجزر  العسكرية  »ليخاس«  قاعدة 
األزوريس، فخالل قمة غير منتظرة، 
اإلسبانية  الحكومة  رئيس  شكل 
نظيريه  مــع  أثــنــار،  مــاريــا  خوسي 
بلير  طوني  واألمريكي،  البريطاني 
بـ»تحالف  سمي  ما  بوش،  وجورج 
نهائي  إنــذار  لتوجيه  املستعدين« 
األمن  وملجلس  العراقية  للحكومة 
إلى  أدى  ــذار  ــ اإلن ــذا  وهـ الــدولــي، 
اندالع الحرب التي كانت قد تقررت 

أسموه  تحالف  حرب  وهي  سابقا، 
ويرى  الدولية«،  الشرعية  »تحالف 

تكون  قــد  القمة  ــذه  ه أن  البعض 
صرح  قد  كان  كما  القاطع،  الدليل 
من  إسبانيا  »خــروج  عن  أثنار،  به 
زاوية التاريخ، لتلعب دورا أساسيا 
ــد«،  ــي جــدي ــظــام عــامل ــشــأة ن فــي ن
من  كبير  لعدد  وبالنسبة  أنــه  غير 
املــواطــنــن اإلســـبـــان، فـــإن وجــود 
»ثالثي  ضمن  اإلسباني  الرئيس 
التحول  على  يــؤكــد  ــس«،  ــ األزوريـ

الـــذي فــرضــه أثــنــار بــمــفــرده على 
للمملكة  الخارجية  السياسة  مسار 
اإليبيرية، وضد أغلبية الرأي العام، 
القوى  جميع  معارضة  من  بالرغم 
السياسية اإلسبانية ما عدا الحزب 
الحاكم، الحزب الشعبي طبعا، وقد 
استغرق  الذي  التحول  هذا  تسبب 
من  سنة   25 إتــالف  في  شهرا،   36

اتسمت  التي  الخارجية  السياسة 
ترتكز  كانت  والتي  بالديمقراطية، 
ــواســع الــنــطــاق،  ــاع ال ــم عــلــى اإلج
خــارجــيــة  ســيــاســة  محلها  لــتــحــل 
آرينال  سيليستينو  نعتها  مختلفة 
والتبعية  ــا  أوروب إزاء  بـ»القومية 
وهذا  األمريكية«،  املتحدة  للواليات 
ما سبب إلسبانيا التي كانت آنذاك 
الحربية،  العسكرية  للخبرة  تفتقر 
الجنود  فــي  ــادحــة،  ف خسائر  فــي 

دفع  مما  امليزانية،  وحتى  واملعدات 
العزوف  إلى  اإلسبان  من  بالعديد 
عن التجنيد أو العمل في سلكه، مما 
الذين  األجانب  أمــام  ــواب  األب فتح 
أجل  من  اإلسبانية،  باللغة  ينطقون 
السيادية،  الوظيفة  بهذه  اللتحاق 

منهم سكان أمريكا الالتينية. 
ــا شــبــهــه الــعــديــد من  وهــــذا مـ
بها  تقوم  التي  بالعملية  املراقبن، 
إسرائيل في استقطاب األجانب غير 
سلك  في  إدماجهم  أجل  من  العرب، 

خضوعهم  دون  والشرطة  الجيش 
للتداريب الالزمة املعمول بها، وهذا 
الذين  اإلسرائيلين،  لعزوف  راجع 
في  الكبيرة  املسؤوليات  يتحملون 
سلك  دخــول  عن  ويمتنعون  الدولة 
يتركون  حيث  والجيش،  الشرطة 
يتم  الذين  للمراهقن  املجال  هــذا 
األوروبــيــة  املـــدن  مــن  استقطابهم 
سواء  العرب،  غير  من  واألمريكية 

املجنسن أو غير املجنسن.

هل تسعى إسبانيا 
إلى تحويل سبتة 

ومليلية إلى 
قاعدة عسكرية ؟

هــذه  أن  فــي  اثــنــان  يختلف  ال 
إلى  إسبانيا  تسعى  التي  الخطوة 
مليلية  تحويل  مجال  في  تنفيذها 
إلى  الخصوص،  وجه  على  وسبتة 
أوضحته  ما  وهذا  عسكرية،  قاعدة 
باب  فتحت  حــن  الــدفــاع،  وزارة 
الترشيح في وجه اإلسبان وغيرهم 
من أجل االلتحاق بالقوات العسكرية 
املزيد  انتظار  في  والبحرية بسبتة، 
إليها  تسعى  التي  املفاجئات  من 
على  االستحواذ  أجل  من  إسبانيا 
التي  الطرق  بشتى  املدينتن  هاتن 

تراها الجارة الشمالية ممكنة.
ــي الــوقــت الـــذي تــحــرض فيه  وف
ضد  ــي  ــ األوروب ــحــاد  االت إسبانيا 
سبتة  لتحويل  هي  تسعى  املغرب، 
تامة،  سرية  في  عسكرية  ثكنة  إلى 
وبعيدا عن اإلعالم، من أجل إنجاح 

خططها في هذه املدينة.
املقبلة،  القليلة  األيــام  وستعرف 
املحتل،  الثغر  بهذا  عسكريا  إنزاال 
واستقراره،  أمنه  ضمان  أجــل  من 
هو  الذي  سبتة  مدينة  عمدة  حسب 
الضغط  أجل  من  مستمر  ظهور  في 
على الحكومة اإلسبانية، لدعمه في 
»الهجرة  يعتبره  مما  املدينة  حماية 

غير النظامية«.  

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

  ربورتاج

17 العدد: 1565 من 17 إلى 23 يونيو 2021

هل تعمل إسبانيا على تحويل
ال يختلف اثنان في أن  سبتة المحتلة إلى قاعدة عسكرية ؟

هذه الخطوة التي 
تسعى إسبانيا إلى 

تنفيذها في مجال تحويل 
مليلية وسبتة على وجه 

الخصوص، إلى قاعدة 
عسكرية، وهذا ما أوضحته 

وزارة الدفاع، حين فتحت 
باب الترشيح في وجه 

اإلسبان وغيرهم من 
أجل االلتحاق بالقوات 

والبحرية  العسكرية 
بسبتة، في انتظار المزيد 

من المفاجئات التي 
تسعى إليها إسبانيا 

من أجل االستحواذ على 
هاتين المدينتين بشتى 
الطرق التي تراها الجارة 

ممكنة الشمالية 

لم يعد األمر يقتصر على عملية تجنيد 
وتوظيف الشباب اإلسباني في مجال 
القوات المسلحة والبحرية اإلسبانية، 

حيث صار هذا المجال يعرف عزوفا ال مثيل 
له من طرف العديد من الشباب اإلسبان، 

بعدما شاهدوا أقاربهم يلقون حتفهم في 
الحروب الخارجية، خصوصا في حرب العراق
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كواليس جهوية
       

ما يجري  

ويدور

موقع »إيليغ« التاريخي في خطر.. فهل تتدخل وزارة الداخلية؟  في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

ــــت نـــــقـــــابـــــة  ــمـ ــ ــظـ ــ نـ
ــوم  ــ الـــــصـــــحـــــة، صـــــبـــــاح يـ
الثالثاء 8 يونيو اجلاري، 
وقــــــــفــــــــة احـــــتـــــجـــــاجـــــيـــــة 
بــاملــســتــشــفــى اإلقــلــيــمــي 
ســانــيــة الـــرمـــل بــتــطــوان، 
ــر املــســتــشــفــى  ــديــ ــد مــ ــ ضـ
الـــذي رفــع عــدة شكايات 
بــــــــالــــــــقــــــــابــــــــالت داخـــــــــــل 
ــم الـــــــــــــوالدة، بــســبــب  قــــســ
ارتــكــابــهــن ألخـــطـــاء تهم 
جــنــس املـــولـــود، حــيــث مت 
اســتــدعــائــهــن مـــن طــرف 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة بــنــفــس 
املــــــديــــــنــــــة. هـــــــــذا األمـــــــر 
اعتبرته النقابة »تصفية 
حــســابــات مــن طــرف هذا 
املدير« مع اقتراب موعد 

االنتخابات.

حـــمـــلـــة انــتــخــابــيــة 
التي  هي  ألوانها  سابقة 
جماعة  رئــيــس  بها  قــام 
سابقا وبرملاني عن دائرة 
ــام،  ــا قـ ــدم تـــطـــوان، عــن
املاضي،  األسبوع  خــال 
عبارة  مــســاعــدات  مبنح 
ــاء، من  ــن ــب ــل عـــن مــــواد ل
بعمالة  مسجد  بناء  أجل 
ــره  ــب ــوان، ممـــا اعــت ــطــ ــ ت
ــد مـــن املــواطــنــن  ــعــدي ال
سابقة  انتخابية  حملة 
استغال  عبر  ملوعدها 
أجــل  مـــن  الــعــبــادة  دور 
كسب أصوات املواطنن. 

االستعدادات لموسم الصيف تـتحول إلى حمالت انتخابية

تزنيت

بوطيب الفياللي 
   

النمو  عن مشروع تصميم  اإلعالن  شكل 
إيليغ،  ودوار  أوموسى  أحمد  سيدي  ملركز 
يونيو   23 يــوم  تزنيت،  إلقليم  التابعني 
الجماعة،  لهذه  إعالن سابق  الجاري، وفق 
ردود فعل قوية واستياء من طرف الساكنة 
املدنية  والفعاليات  للمنطقة،  واملنتمني 
والتاريخي،  الثقافي  بــالــتــراث  املهتمة 
سيهدد  ــشــروع  امل هــذا  أن  اعــتــبــار  عــلــى 
ــذي  ال »إيــلــيــغ«  ملــوقــع  الــتــاريــخــي  اإلرث 
املغرب،  تاريخ  تشكيل  في  بثقله  ساهم 
بعد  أو  قبل  منه، سواء  الحديث  خصوصا 
املوقع  فهذا  الشريفة،  العلوية  الدولة  قيام 
في  واملتمثلة  آنــذاك  اإلمــارات  أشهر  ضم 
ارتباطه  إلى  باإلضافة  السماللية،  اإلمارة 
املتمثل  التصوف،  وأقطاب  العلماء  بأشهر 
أحمد  سيدي  الشريف  الرباني  القطب  في 
هلل  رضــي  السماللي  الجزولي  أوموسى 

عنه، ولي تزروالت.
للبرملان  صــداه  وصــل  الــذي  الحدث  هــذا 
النيابية  املجموعة  طرحت  عندما  املغربي، 
موجها  كتابيا  ســؤاال  واالشتراكية  للتقدم 
في  والــريــاضــة،  والشباب  الثقافة  لــوزيــر 

شخص عائشة لبلق رئيسة املجموعة، التي 
أكدت في سؤالها على ضم صوت املجموعة 
النيابية إلى صوت الفعاليات املدنية املحلية 
التي تنتقد عدم إشراكها في صياغة التصور 
البعد  وتغييب  العموم،  ملالحظة  املعروض 
النظر  بإعادة  مطالبة  للمنطقة،  التاريخي 

أحمد  سيدي  لجماعة  النمو  تصميم  في 
أوموسى ودوار إيليغ، بغاية حماية التراث 
الرمزي الثقافي والتاريخي إليليغ القديمة.

ــوا في  ــرع ــون ش ــدارســ ــ الــبــاحــثــون وال
على  التأثير  تروم  الخطوات  من  مجموعة 
التي  املطالب  مــع  يتوافق  كــي  املــشــروع 

هذا  وفي  إليليغ،  التاريخي  املوقع  تحمي 
أستاذ  ياسني،  عزيز  الدكتور  أكد  الصدد، 
زهر  ابن  بجامعة  سوس  تاريخ  في  باحث 
التي  املواقع  أهم  من  »إيليغ«  أن  بأكادير، 
أنه  مضيفا  حمايته،  الجميع  على  يجب 
جميع  نادينا  الخطر،  استشعرنا  عندما 
واملنتخبني  كالباحثني  املعنية  الــفــئــات 
الشروع  على  أكد  كما  املغربي،  والبرملان 
في توقيع عريضة حماية املجال التاريخي 
طرف  من  إيليغ«،  »نــداء  اسم  تحت  إليليغ 
األمر،  بخطورة  منهم  استشعارا  الباحثني، 

وذلك قصد إرسالها للجهات املعنية.
السبت  يوم  أن  املتحدث،  نفس  وأضاف 
»إيليغ«  التاريخي  املوقع  سيكون  املقبل 
على موعد مع رحلة علمية مفتوحة للجميع.
االجتماعي  التواصل  شبكات  عجت  وقد 
املزمع  اإلجــراءات  ضد  االستنكار  بعبارات 
أوموسى  أحمد  سيدي  بجماعة  بها  القيام 
»إيليغ«  التاريخي  املــوقــع  تــهــدد  والــتــي 
املواقع  ضمن  إدراجــه  منتظرا  كــان  الــذي 
الجميع  ليفاجأ  وطنيا،  املرتبة  التاريخية 
ستستجيب  فهل  الغريب..  املشروع  بهذا 
والتدخل  العقل،  لنداء  املسؤولة  الجهات 
العاجل لحماية هذا املوقع وحماية الذاكرة 

التاريخية من زحف اإلسمنت ؟

بعد الجمود في جميع املرافق وغياب دور فعال 
الجماعات  اكتفت معظم  والتنمية، حيث  البناء  في 
بني  الداخلية  بالصراعات  الشمال،  بجهة  الترابية 
املعارضة واألغلبية، وبني الذين يريدون االستيالء 
على األقسام الحساسة داخل الجماعات، منها قسم 
التعمير، هذا األمر لم يترك املجال لبعض املنتخبني 
باألحياء  وخــصــوصــا  املــواطــنــني،  عند  لــلــخــروج 
الشعبية وشوارعها، بعدما كانت هذه األحياء هي 
محطتهم من أجل إلقاء خطاباتهم وتوزيع وعودهم 
ليومنا  املواطنني  آذان  في  يتردد  ظل صداها  التي 

هذا دون تحقيقها على أرض الواقع.
قيام  األيام،  هذه  الشماليني  من  العديد  ويالحظ 

في  سواء  املعدات،  بتسخير  الجماعات  من  العديد 
منطفئة  ظلت  التي  العمومية  اإلنارة  مجال صيانة 
من  الطرقات  جنبات  تنظيف  وكذلك  العام،  طول 
األعشاب الضارة ورش املبيدات وغيرها من أعمال 
الشمالية  املــدن  من  العديد  كانت  التي  الصيانة، 
طرف  من  تدخل  أي  دون  طويلة،  مدة  منذ  تفتقدها 
بحجة  األيـــام  هــذه  تحركت  التي  املجالس،  هــذه 
املنتخبني  هؤالء  وكأن  الصيف،  ملوسم  االستعداد 
مصالح  تهمهم  ال  الــعــام،  الشأن  يسيرون  الذين 
املستوى  إلــى  بمدنهم  الرقي  أجــل  من  املواطنني 
املنشود في مجال التنمية وتحسني البنية التحتية، 
الصيف  موسم  ينتظرون  الشماليون  صار  حيث 

الستقبال  تتزين  مدنهم  جــدران  مشاهدة  أجل  من 
غياب  في  املغربية،  املدن  باقي  من  عليها  الوافدين 
تام للبنية التحتية التي مجرد زخات مطرية تعريها 

وتفضح هشاشتها.
ليس  أنه  الشمال،  سكان  من  العديد  واعتبر 
مدنهم  وتنمية  وصيانة  تنظيف  في  الحق  لهم 
الصيف  فصل  حلول  عند  السنة،  في  مرة  سوى 
املجالس  اتضح من خالل تحركات  ما  فقط، هذا 
الجماعية في هذه الفترة، فيما اعتبر العديد من 
عبارة  أنها  املجالس،  هذه  تحركات  املواطنني 
تمهيدا  ألوانــهــا  سابقة  انتخابية  حمالت  عن 

النتخابات شتنبر املقبل. 

املواطنني  من  املئات  استنكار  رغم 
طرف  من  الشواطئ  تفويت  لظاهرة 
املضيق  لعمالة  التابعة  الجماعات 
مختصة  لعصابات  مارتيل،  الفنيدق 
املظالت  وفرض  املواطنني  ابتزاز  في 
على  إلزامية  شبه  بطريقة  والكراسي 
في  محرجة  وبتصرفات  املصطافني، 
وجه األسر التي تقصد هذه الشواطئ 
من أجل االستجمام، حيث يتم احتالل 
املظالت  بواسطة  بكاملها  الشواطئ 
مــســاحــات  تـــرك  دون  والـــكـــراســـي 

للمواطنني باملجان.
في كل فصل صيف، يلتهم االحتالل 
الفنيدق،  ـ  املضيق  عمالة  شواطئ 
املظالت  بواسطة  أشخاص  طرف  من 
من  املصطافني  ويمنعون  والكراسي، 
بعد  إال  الشاطئ  رمال  فوق  الجلوس 
 50 إلــى   30 من  مالية  مبالغ  تأدية 

درهما.
ــشــواطــئ  ــذه ال ــ ــان ســـكـــان ه ــ وكـ
من  الــعــديــد  جانبهم  ــى  وإلـ ســابــقــا 
أجل  مــن  يقصدونها  الــذيــن  ــزوار  الـ
يفاجئون  البحر،  بمياه  االستمتاع 

من  يمنعونهم  املــنــحــرفــني  ــهــؤالء  ب
بمقابل  إال  الشواطئ  هذه  استعمال 
مادي، حيث كانوا يعتبرون أن هؤالء 
األشــخــاص يــقــدمــون عــلــى احــتــالل 
أنفسهم،  تلقاء  مــن  الشواطئ  هــذه 
عن  تتغاضى  املعنية  السلطات  وأن 
مساعي  صارت  حتى  املوضوع،  هذا 
فتارة  تتوقف،  ال  املسيطرين  هــؤالء 

عبر تهديد املصطافني الذين يمتنعون 
وأخرى  والكراسي،  املظالت  كراء  عن 
أمتعتهم  وســرقــة  عليهم  بــاالعــتــداء 

وغيرها من التصرفات غير املقبولة.
حصلت  والتقصي،  البحث  وبعد 
عن  عبارة  معلومات  على  »األسبوع« 

الجماعة  أن  تثبت  موسمية  رخصة 
عن  املسؤولة  هي  للمضيق  الترابية 

تعرفها  التي  والعشوائية  الفوضى 
ذلك  يؤكد  كما  لها،  التابعة  الشواطئ 
اإلعالن الصادر عن الجماعات التابعة 
الذين  العمالة، والذي يطلب من  لهذه 
يـــريـــدون االســتــفــادة مــن الــرخــص 
الصيفية لسنة 2021 من أجل احتالل 
طلباتهم  يــقــدمــوا  بــأن  الــشــواطــئ، 
وإلى  الساكنة  اعتبرته  مما  للجماعة، 
الذين  املواطنني  من  العديد  جانبها 
يقصدون هذه الشواطئ رفقة أسرهم، 
من  االستفادة  في  حقهم  على  اعتداء 
مضايقات  دون  العمومية  األمــاكــن 
عليها  يقدم  التي  االستفزازات  ودون 

من يحتلون هذه الشواطئ.
منح  خــالل  مــن  الجماعة  وتــهــدف 
إلى  الشواطئ،  هذه  وتفويت  رخص 
سواء  والــزوار،  املنطقة  ساكنة  منع 
من  أو  الشمالية  ــدن  املـ ــل  داخـ مــن 
إليها..  الولوج  حقهم  من  خارجها، 
الجهة،  وواليــة  العمالة  تتحرك  فهل 
العديد  وصفه  كما  العبث  هذا  لوقف 
التي  الشمال  بشواطئ  املواطنني  من 

تحولت إلى ملك خاص؟ 

جماعة المضيق تسهل  احتالل الشواطئ من طرف »المزعجين«
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تقول بعض األخبار أن عامل إقليم 
ــان أيــــت مـــلـــول، تـــدخـــل المــتــصــاص  ــزكــ إنــ
للفواكه،  ســوق اجلملة  أحــد جتــار  غضب 
متكينه  البلدية عن  رئيس  امتناع  خــال 
ــلـــه الــــتــــجــــاري مبـــقـــتـــضـــى حــكــم  مـــن مـــحـ
قضائي إداري، وقد استحسن هذا التاجر 
مــوقــف الــعــامــل لــوقــف احلــــرب الــشــعــواء 
وإقــنــاع املــســؤول الــبــلــدي بــضــرورة احــتــرام 
قــدســيــة األحـــكـــام الـــصـــادرة بــاســم جــالــة 
امللك.. ويظهر جليا أن انشغاالت املجلس 
ــاء مــصــاحلــهــم  ــقـــضـ ــان بـ ــزكــ ــإنــ ــبــــلــــدي بــ الــ
الشخصية جعل هؤالء ال يهتمون بتنفيذ 
األحــــكــــام، وحــســب مـــصـــادر مــطــلــعــة، فــإن 
رئيس البلدية مثل، يوم األربعاء املاضي، 
إليه  لاستماع  القضائية  الشرطة  أمــام 
بــشــأن تــهــمــة »حتــقــيــر مــقــرر قــضــائــي بعد 

مضي أزيد من ثاثة شهور عن إخباره«.

لك  أين  »من  سياسة  تفعيل  تم  لو 
وحقائق  أســرار  للعيان  النكشفت  هــذا« 
ــروات مــوظــفــي بلدية  ــث ب تــرتــبــط  رهــيــبــة 
التحقوا  هؤالء  أغلب  أن  فرغم  أكادير.. 
حتولوا  فإنهم  عــراة«،  »حفاة  مبناصبهم 
سحر  بفضل  أثــريــاء  إلــى  البصر  ملــح  يف 
املناصب التي يشغلونها، ويأتي يف طليعة 
الذي لهف  املناصب، ذلكم اجلشع  أثرياء 

أكثر من شقة وأكثر من قطعة أرضية.

الــســام  بــحــي  وال ســــام  ال ســلــم 
بأكادير، حيث ازدهرت »جتارة« املخدرات، 
ورغم أن جتار هذه املوبقات معروفني، إال 
أنــهــم يــتــمــتــعــون بــحــصــانــة لــم تــبــدد رغــم 
شكايات ساكنة الزنقة 930 بحي السام، 
وحــســب إفــــادة أحـــد الــســكــان، فـــإن حظر 
الــتــجــول يفرضه املــخــمــورون ابــتــداء من 
الــســاعــة الــثــامــنــة مــســاء، وعــلــق ضاحكا: 
»كأننا بالفلوجة أو كرباء.. مينع عليك 
ــاء وإال تــطــلــب  ــسـ ــــي مـ ــأزقــــة احلـ ــرور بــ ــ ــ املـ
منك األمر أن تتسلح بالعصي يف اجتاه 

منزلك«.

لالستثمار  اجلــهــوي  املــركــز  وقـــع 
سوس ماسة والتجاري وفا بنك، مؤخرا، 
تهدف  شــراكــة  اتفاقية  أكــاديــر،  مبدينة 
القطاع  مستوى  على  دينامية  خلق  إلــى 
صعيد  على  نسيجه  وتعزيز  الصناعي 
اجلهة، ترأس مراسيمها والي جهة سوس 
ــان،  ــن إداوت أكــاديــر  عــامــل عمالة  مــاســة، 
وتدخل يف إطار مخطط لتعزيز وتنشيط 
خــالل  مــن  اجلــهــوي  الــصــنــاعــي  النسيج 
وزارة  اعتمدته  الذي  املشاريع  بنك  نظام 
األخضر  واالقتصاد  والتجارة  الصناعة 
عن  صادر  بالغ  أورده  ما  وفق  والرقمي، 
هذه  أن  قال  لالستثمار،  اجلهوي  املركز 
االتفاقية تتوخى تنفيذ اإلجراءات املتعلقة 
بتعزيز ومواكبة االستثمار، والتشجيع على 

خلق املقاوالت على املستوى اجلهوي.

ــروع اخلــــــط الــســكــكــي  ــ ــشـ ــ يـــعـــرف مـ
فــــائــــق الـــســـرعـــة الــــــذي ســـيـــربـــط مــديــنــة 
أكـــاديـــر مبـــراكـــش، تـــطـــورات مــتــســارعــة مع 
ــرور األيـــــام، حــيــث أبــــدت شــركــة صينية  مــ
التحتية،  البنيات  رائدة يف مجال تشييد 
وبعثت  الضخم،  املــشــروع  بهذا  اهتمامها 
ــى رئـــيـــس احلـــكـــومـــة،  ــ ــة بـــشـــأنـــه إلـ ــالـ ــرسـ بـ
الرسالة  يف  الــشــركــة  وأجــمــلــت  العثماني، 
بتعبئة خبرات  يتعلق  مكامن قوتها فيما 
املهنيني يف هذا املجال، وذلك سعيا للفوز 
بصفقة إجناز خط »التي جي يف«، حسب 

مصادر محلية.

العدد: 1565 من 17 إلى 23 يونيو 2021
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الدار البيضاء

دفاع ضحايا »باب دارنا« يطالب بإحضار ممثلي األبناك للمحكمة

القنيطرة عمال »الكرامة« يحتجون على الرباح 
حريق بسوق شعبي 

يلتهم 900 محل تجاري

األسبوع
 

  

شب حريق مهول، األسبوع املاضي، بسوق 
 900 شعبي بمدينة زاكورة، أتى على حوالي 
محل تــجــاري وإتـــاف عــشــرات األطــنــان من 

السلع التي تحولت إلى رماد.
عن  بعيدة  خــاء  بمنطقة  السوق  ويوجد 
أرضية  مساحة  فوق  كلم،   2 بحوالي  املدينة 
6 هكتارات، في غياب تام ألي مرافق  لـ  تصل 
حيوية، مما جعل عملية إطفاء الحريق صعبة 

لعدم وجود املاء.
مسؤولي  لــدى  استنفارا  الحريق  وخلق 
حيث  املدنية،  والوقاية  والسلطات  العمالة 
حل عامل اإلقليم باملنطقة، للوقوف على عملية 
كبيرة  بصعوبة  تمت  والتي  الحريق،  إخماد 
أن يسفر عن  كاد  وتطلبت عدة ساعات، حيث 

ضحايا بسبب انفجار بعض قنينات الغاز.
وتم فتح تحقيق من قبل السلطات املختصة 
باملهول،  وصف  الذي  الحريق  أسباب  ملعرفة 
للتجار  كبيرة  مالية  خــســارة  فــي  وتسبب 
السكان  حــمــل  بينما  ــحــات،  امل ــاب  ــح وأص
قيامه  لــعــدم  الــجــمــاعــي  املــجــلــس  ملــســؤولــي 
حيث  واملاء،  املرافق  وتوفير  السوق  بتجهيز 
هامش  وعلى  مزرية  وضعية  في  السوق  ظل 

املدينة رغم اإلقبال الكبير للمواطنني عليه.
غضبهم  عـــن  املـــحـــات  أصـــحـــاب  ــر  ــب وع
واستيائهم بعدما تكبدوا خسائر مالية كبيرة، 
رماد،  إلى  الحريق  حولها  وسلع  بضائع  من 
محملني املسؤولية للسلطات واملنتخبني الذين 
سنوات،  عــدة  منذ  التجار  مطالب  تجاهلوا 

لتنظيم السوق وهيكلته.

زاكورة

الصويرة

األسبوع
 

  

البيضاء،  بالدار  االستئناف  محكمة  قــررت 
يونيو   26 غاية  إلى  دارنا«  »باب  تأجيل قضية 
دفــاع  هيئة  ملتمس  رفضت  بعدما  ــجــاري،  ال
الضحايا، التي طالبت باستدعاء ممثلي البنوك 
التي يتعامل معها املتهم الرئيسي في القضية، 

محمد الوردي ومختلس أموال الناس.
الضحايا  دفــاع  أن  املــصــادر،  بعض  ــدت  وأك
تتعامل  التي  األبناك  ممثلي  بحضور  متمسك 
الوهمي،  املشروع  عن  املسؤولة  الشركة  معها 
األموال  مصير  ومعرفة  إليهم  لاستماع  وذلك 
البنكي  الحساب  فــي  الضحايا  دفعها  التي 
األسر  وضعية  ــأزم  ت ظل  في  خاصة  للشركة، 
مدخراتهم  جميع  قــدمــوا  الــذيــن  واألشــخــاص 
توفي  من  منهم  سكن،  على  للحصول  وأموالهم 

وترك أبناءه بدون مأوى.
الجلسة،  بعد  الضحايا،  مــن  عــدد  وكشف 
عملية  بسبب  املزرية،  وظروفهم  معاناتهم  عن 
النصب التي تعرضوا لها منذ سنة 2019، والتي 
إلى  حياتهم  حول  مما  الدراهم،  مايني  كبدتهم 
أموالهم  استعمال  املتهم  يواصل  بينما  جحيم، 

في شركاته ومشاريعه، في انتظار قرار قضائي 
في  التي  ــوال  األم جميع  على  بالحجز  يقضي 

الشركات وتجميد أنشطته العقارية وغيرها.
ــك محمد  ــل امل ــدخــل  ت الــضــحــايــا  ويــلــتــمــس 
التي  أموالهم  واسترجاع  إلنصافهم  السادس، 
تتجاوز 70 مليار سنتيم، معبرين عن استيائهم 
في  تحصل  التي  النصب  عمليات  استمرار  من 
مجال العقار، في غياب إجراءات حكومية تحمي 
املواطنني من النصب وتقيد عمل شركات العقار 

في  الزبناء  أمــوال  وضع  أو  مالية،  بضمانات 
حساب لدى صندوق اإليداع والتدبير.

النصب  قضايا  من  درانا«  »باب  قضية  وتعد 
استغل  حيث  املغرب،  في  التي حصلت  الكبيرة 
املتهم محمد الوردي، اإلعام العمومي للترويج 
استخاص  من  مكنه  مما  الوهمي،  للمشروع 
يتابع  حيث  واملهاجرين،  املواطنني  من  املايير 
برفقة زوجته ومدير الشركة واملسؤول التجاري 

واملوثق، واملحاسب واملديرة التجارية.

األسبوع
 

  

للنقل  ــكــرامــة«  »ال عــمــال شــركــة  ــرج  خ
ــحــضــري، إلـــى االحــتــجــاج أمـــام مقر  ال
املجلس البلدي الذي يترأسه عزيز الرباح، 
وإدماجهم  العمل  إلى  بعودتهم  للمطالبة 
حلول  وفـــق  للشركة  الــنــشــاط  وإعــــادة 

معقولة.
تندد  شعارات  الغاضبون  العمال  وردد 
لقطاع  للقنيطرة  البلدي  املجلس  بتدبير 
ما  سنوات،  منذ  باملدنية  الحضري  النقل 
تسبب في تشريد العديد من العمال وخلق 

أزمة نقل للقنيطريني.
في  بحقهم  تمسكهم  على  العمال  وأكد 
ملسؤولي  املسؤولية  محملني  الشغل، 
»املــآســي  أســمــوه  عما  الــبــلــدي  املجلس 

بهم  لحقت  التي  واألسرية«  االجتماعية 
سنة  من  ألكثر  العمل  عن  توقفهم  جــراء 

ونصف.
وقال أحد العمال أن »الشركة تتوفر على 
يحتاج  والنشاط  حافات،  وعلى  أسطول 
عزيز  ورئيسه  البلدي  املجلس  موافقة  فقط 
الرباح من أجل استئناف العمل، والسماح 
للعمال بالعودة للشركة«، معتبرا أن »هناك 
تماطا من قبل املجلس البلدي مع مسؤولي 
الشركة للتخلص من العمال ذوي األقدمية، 

والذين يعانون منذ سنة«.
الــعــامــات،  إحـــدى  عــبــرت  جهتها،  مــن 
البلدي  املجلس  تجاهل  من  استيائها  عن 
بعد  البطالة،  مــع  ومعاناتهم  ملشاكلهم 
الحضري،  النقل  عرفها  الــتــي  املــشــاكــل 
مشيرة إلى أنها تشتغل منذ ثاثني سنة في 
ظروفا  تعاني  واليوم  بالقنيطرة،  الشركة 
اجتماعية صعبة بعد توقف الشركة وغياب 

حلول بديلة من قبل املجلس البلدي.

األسبوع
 

  

والجامعة  للصحة  الوطنية  النقابة  دعت 
إلى  الصويرة،  بمدينة  للصحة  الوطنية 

الجارية  االنتقاالت  في  تحقيق  فتح 
القروية  الصحية  املراكز  بعض  من 
اإلقليمي  االستشفائي  املركز  إلــى 
خارج  تحصل  والتي  العكس،  أو 
مــراعــاة  دون  االنتقالية  الــحــركــة 

األقدمية والكفاءة.
بيان  فــي  النقابتان  وانــتــقــدت 
لهما، عدم التزام املندوب اإلقليمي 

للصحة باملدينة بتنفيذ 
االتـــفـــاق، الــقــاضــي 

بإلغاء كل االنتقاالت 
وصفتاها  ــتــي  ال

ــة  ــوه ــشــب ـــ»امل ب
 » ئية ا لعشو ا و

وغــــــــيــــــــر 
القانونية، 
ــي  ــ ــت ــ وال
ــت  ــ ــان ــ ك

موضوع اتفاق مشترك يوم 20 ماي املاضي 
وإدارة  اإلقليمية  واملندوبية  النقابتني  بني 

املستشفى.
االنتقاالت  بإلغاء  النقابتان  وطالبت 
وإعــان  مــؤخــرا،  تمت  التي  والتعيينات 
من  عليها  لــلــتــبــاري  الــشــاغــرة  املــنــاصــب 
باعتماد  الصحية  األطــر  جميع  قبل 
الجميع،  بني  واملساواة  الشفافية 
لسلك  اســتــعــدادهــمــا  مــؤكــدتــان 
جميع الطرق القانونية واإلدارية 
من أجل الدفاع عن حق الجميع 
في املشاركة في املباريات حول 

هذه املناصب.
وقررت النقابتان خوض جميع 
والنضالية  االحتجاجية  األشكال 
ــاع  ــ ــدف ــ مــــن أجـــــل ال
ــر  ــ ــق األطـ ــ ــن حـ ــ عـ
ــادة  ــفـ ــتـ ــي االسـ ــ ف
مـــن االنـــتـــقـــاالت، 
ووضــــع شـــروط 
ــة  ــ ــي ــ ــوع ــوضــ ــ م
لــانــتــقــال وفــق 

القانون.

انتقاالت »مشبوهة« لألطر الصحية 

أيت الطالب
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كواليس جهوية
سكان حي صفيحي 

يرفضون الترحيل 
دون حلول رسمية

األسبوع
 

  

بمدينة  الصفيح  دور  ســكــان  يــرفــض 
شقق  إلى  ترحيلهم  السلطات  قرار  تمارة، 
سكنية، بشرط توفير عشرة ماليني سنتيم 

لالستفادة من السكن.
وسط  الصفيحي  الحي  سكان  ويعتبر 
عليهم  املعروضة  الشقق  أن  تمارة،  مدينة 
بقع  من  باالستفادة  مطالبني  الئقة،  غير 
بعدما  بهم  تليق  مــنــازل  لبناء  أرضــيــة 
فــي الحي  أربــعــني سنة  أزيــد مــن  قــضــوا 
قرار  الساكنة  ترفض  حيث  القصديري، 
الصخيرات،  مدينة  إلى  نقلها  السلطات 
ألن الغالبية من سكان الدوار يشتغلون في 
العاصمة الرباط أو لديهم التزامات مهنية 
أو مستخدمون في شركات، مطالبني بحل 

يراعي ظروفهم االجتماعية.
أنها  لــهــا،  بــيــان  فــي  الساكنة  وتــقــول 
إعادة  ملف  مع  سنوات  عدة  منذ  »تعاني 
انفرادية  سلطوية  بمعالجة  إسكانها، 
إشراكها  دون  واالرتجال،  اإلهمال  يطبعها 
االجتماعية  وضعيتها  بهشاشة  واالهتمام 

املعيشية«. وبمتطلباتها 
ــرار  »ق الصفيحي  الــحــي  ســكــان  وأدان 
بالتخلي  الحالي  تــمــارة  جماعة  مجلس 
العقاري  ــوعــاء  ال عــن  واملــتــهــور  امللتبس 
الذي تم نزع ملكيته منذ سنة 2005، وكان 
أحياء  قاطني  إســكــان  ــادة  إلعـ مخصصا 
تحقيق  بفتح  ويطالبون  بتمارة«،  الصفيح 
في امللف، وتسوية مشاكلهم وفق األقدمية، 
خاصة وأن هناك فئات دخلت على الخط من 
من  صكوك  بشراء  وقامت  االسترزاق  أجل 
أجل االستفادة من السكن واالتجار فيه رغم 
أنها لم يسبق أن كانت ضمن ساكنة الحي.

ماليني   10 فــرض  أن  السكان  ويعتبر 
يتماشى  وال  فيه،  مبالغ  مبلغ  هو  سنتيم 
مع الظروف االجتماعية لألسر التي تعاني 
بتسوية  يطالبون  إذ  والتهميش،  الفقر 
األمور عبر الحوار وتوفير بقع داخل تراب 

عمالة تمارة.

العدد: 1565 من 17 إلى 23 يونيو 2021

تمارة

بني مالل

الوالي يرفض عزل رئيس جماعة متابع أمام القضاء

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

حماة المال العام من وجدة: ال لتزكية 
المفسدين في االنتخابات المقبلة

للجمعية  الوطني  املكتب  نظم 
ــعــام،  املــغــربــيــة لــحــمــايــة املـــال ال
املواطنات  مــن  العشرات  بمعية 
بالعديد  مــدعــومــني  واملــواطــنــني، 
والسياسية  النقابية  اإلطارات  من 
احتجاجية  وقــفــة  والــجــمــعــويــة، 
مدينة  وســط  »الــحــمــام«  بساحة 

وجدة، نهاية األسبوع املاضي.
قوية  شعارات  املحتجون  ورفع 
ــدد بــالــفــســاد املــســتــشــري في  ــن ت
والجماعات  املؤسسات  من  العديد 
بفتح  ــوا  ــب طــال كــمــا  ــة،  ــي ــراب ــت ال
العامة  النيابة  طــرف  من  تحقيق 
ــات الــتــي  ــف ــل ــد مـــن امل ــدي ــع فـــي ال
شكاية،  مــوضــوع  ســابــقــا  كــانــت 

وخــصــوصــا الــقــضــيــة املــعــروفــة 
مجموعة  قدمت  حيث  بـ»البزرة«، 
والسياسية  النقابية  الهيئات  من 
إلــى رئيس  والــحــقــوقــيــة شــكــايــة 
اعتراف  بعد  وذلك  العامة،  النيابة 
عادية  دورة  في  جماعي،  مستشار 
العديد  بتلقي  الجماعة،  ملجلس 
أثناء  لــرشــاوي  املستشارين  مــن 

تفويتهم لتجزئة »البستان«.
وفي كلمة ألقاها أمام املحتجني، 
العزيز  عبد  خــاللــهــا،  مــن  طــالــب 
الجهوي  املكتب  عضو  داودي، 
املــال  لحماية  املغربية  للجمعية 
العام، بـ»وجوب تجريم اإلثراء غير 
العامة  الحياة  وبتخليق  املشروع، 

وشفافية  نزاهة  على  العمل  عبر 
باملبدأ  إعماال  العمومية،  الصفقات 
تكافؤ  عــلــى  املــبــنــي  ــوري  ــدســت ال
الفرص وعلى املنافسة املشروعة«، 
من  »كفى  قائال:  كلمته  اختتم  كما 
الفساد ونهب املال العام، ال لتزكية 

املفسدين في االنتخابات املقبلة«.
امللفات  من  العديد  أن  إلى  يشار 
القضاء،  على  معروضة  زالــت  ما 
تــم إصـــدار األحــكــام في  مــا  منها 

لجئوا  هؤالء  أن  إال  املتهمني،  حق 
تنفيذ  لتعطيل  فيها،  الطعن  إلــى 
على  املحاكمة،  إلعــادة  أو  األحكام 
هي  النقض  محكمة  أن  اعــتــبــار 
محكمة  ــيــس  ول قــانــون  محكمة 
املجلس  تقارير  أن  كما  املوضوع، 
كانت صادمة،  للحسابات  الجهوي 
املالي  الفساد  هــول  عــن  وكشفت 
واإلداري املستشري في العديد من 

املؤسسات والجماعات الترابية.

وكاالت تأجير السيارات تحتج على تجاهل الحكومة لمطالبها 
وقفة  السيارات  تأجير  وكــاالت  أربــاب  نظم 
للنقل  الجهوية  املندوبية  أمــام  احتجاجية 
بوجدة، رفعوا خاللها شعارات منددة بتجاهل 
الجهات الوصية على القطاع، ملطالبهم العادلة 

واملشروعة.
فوائد  نسب  بتخفيض  املحتجون  وطالب 
املؤسسات الدائنة، وإلغاء الضرائب املفروضة 
التبعات االقتصادية  إلى  بالنظر  املهنيني  على 
دفعت  والتي  ــا«،  »كــورون لجائحة  الوخيمة 

على  بناء  العمل  عن  التوقف  إلى  املهنيني  كل 
اإلجراءات االحترازية املواكبة لـ»كورونا« ملدة 
املؤسسات  ترحم  لم  ذلك،  ومع  طويلة،  زمنية 
التجهيز  وزارة  أو  املالية  وزارة  وال  الدائنة 
التي  التأمني  املهنيني، وحتى شركات  والنقل، 
أثقلت  الجائحة،  الوحيد من  الرابح  كانت هي 
تأخذ  ولــم  التأمني  بواجبات  املهنيني  كاهل 
بعني االعتبار الوضع املزري الذي يعيش على 
وفق  السيارات،  تأجير  وكاالت  أرباب  إيقاعه 

تعبير أرباب هذه الوكاالت.
أشكالهم  من  يصعدوا  بأن  املهنيون  وتوعد 
مدعمة  وطنية  وقفة  تنظيم  عبر  االحتجاجية، 
الطرقي  للنقل  النقابي  االتــحــاد  طــرف  مــن 

املنضوي تحت لواء االتحاد املغربي للشغل.
املنظمة  االحتجاجية  الوقفة  أن  إلى  يشار 
جابت  بالسيارات  بمسيرة  انتهت  بــوجــدة، 
وخلقت  األلفية،  ملدينة  الرئيسية  الــشــوارع 

ارتباكا في حركة السير والجوالن.

حزب العهد 
الديمقراطي 

يندمج رسميا مع 
حزب االستقالل

اندمج حزب العهد الديمقراطي، 
بشكل رسمي مع حزب االستقالل، 
العام  األمــني  بحضور  ذلك  وكــان 

لحزب »امليزان« نزار البركة.
وتــــم اإلعــــــالن عـــن انـــدمـــاج 
تواصلي  لــقــاء  خـــالل  الــحــزبــني 
األمني  نظمه  الــدريــوش،  بإقليم 
برنامج  البركة، ضمن  نزار  العام 
الترويج  إطــار  في  حزبية  زيــارة 
لحزبه  االنــتــخــابــي  لــلــبــرنــامــج 

بالجهة الشرقية.
وجدير بالذكر، أن حزب العهد 
الديمقراطي، تأسس سنة 2002، 
ويتقلد  الوزاني،  نجيب  يد  على 
حاليا،  الــعــامــة  أمــانــتــه  مهمة 
رئيس املجلس اإلقليمي للناظور 

عبد املنعم الفتاحي.

أزمور تشويـر في االتجـاه الخـاطئ

شكيب جالل
 

أزمور،  مدينة  مدخل  في  يوجد 
مدار طرقي رئيسي به لوحة تشير 
إلى كل االتجاهات، الدار البيضاء، 
الجديدة، أزمور، لكن هذه اللوحة 
تشير بشكل خاطئ إلى أن العبور 
يتم على اليسار عوض اليمني كما 

هو معلوم في التشوير الطرقي.
فاللوحة التي تحمل هذا الخطأ 
الفادح، تقع في ملتقى طرقي بارز، 
والجديدة،  أزمــور  زوار  منه  يمر 
السادس،  محمد  معرض  وزوار 
الدولي  املــعــرض  يحتضن  ــذي  ال
السياحي  املركب  ونــزالء  للفرس، 
»مازاغان«، وزوار الغولف امللكي.

فقد  ــصــادر،  امل بعض  وحــســب 
موالي  األمير  العهد  لولي  سبق 
الحسن، أن مر من هذا املدار خالل 

للفرس،  الدولي  للمعرض  زيارته 
كما أنه من املرجح أن يكون وزير 
مر  قد  اعمارة،  القادر  عبد  النقل 
املدخل  يعد  ألنه  املــدار،  نفس  من 
الرئيسي ألزمور لقربه من الطريق 

السيار.
لوحة  في  الواضح  الخطأ  فهذا 
ربما  املــهــنــدس  أن  يــبــرز  املـــدار، 
سكان  مقاس  على  اللوحة  صمم 
يستعملون  الــذيــن  بــريــطــانــيــا 
السيارات ذات املقود على اليمني.

 األسبوع
 

  

رئيس  ــزل  عـ قــضــيــة  مـــازالـــت 
ومنتخبني  ــرت  ــزي ــاك ت جــمــاعــة 
اكتشاف  بعد  غامضة،  آخــريــن، 
اختالالت مالية في تدبير املجلس 
مــمــا جــعــل بعض  ــي،  ــاع ــجــم ال
يتساءلون  والساكنة  املستشارين 
تطبيق  فــي  التأخير  سبب  عــن 
العزل والتوقيف من قبل  مسطرة 
رئيس  حق  في  الداخلية  وزارة 

الجماعة املذكور.
ــد وجــه  ــق ــرض، ف ــغـ ولـــهـــذا الـ
رسالة  حلماوي،  جــالل  املحامي 
إلى والي جهة بني مالل خنيفرة، 
يــطــالــبــه بــاتــخــاذ اإلجــــــراءات 
بصفته  لــه  املــخــولــة  القانونية 

الرئيس  لعزل  الوصية،  الجهة 
يبت  أن  إلى حني  معه،  واملتهمني 
الخطيرة«  »األفعال  في  القضاء 

املنسوبة إليهم.
وقال والي الجهة، أن ملف عزل 
أعــضــاء جماعة  وبــعــض  رئــيــس 
على  حاليا  معروض  تاكزيرت، 
هو  الحكم  وأن  القضاء،  أنظار 
الكفيل بإثبات التهم املوجهة إلى 
مشيرا  عدمه،  من  باألمر  املعنيني 
الحسم  انتظار  يتعني  أنــه  ــى  إل
النزاع من طرف  النهائي في هذا 
من  املختصة،  القضائية  الهيئة 
واتخاذ  املسؤوليات  تحديد  أجل 

اإلجراءات القانونية الالزمة.
ــحــامــي  مـــن جــهــتــه، قــــال امل
املذكور، أن رئيس املجلس ال زال 
املتابعة،  رغم  أفعاله  في  يتمادى 
في  الجماعة  سيارة  ويستعمل 
أصال  املتعلقة  للمحاكمة  التنقل 

بنهب وتبديد األموال العامة.

الفتاحي



الجديدة
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كواليس جهوية

مطالب بالتدخل لمحاربة انتشار األفاعي والعقارب
الراشيدية

مركز االستقبال التابع 
للشبيبة والرياضة بأزمور، 

والذي كان قبلة للرياضيين 
والفنانين واملثقفين 

واملفكرين، يف عهد وزير 
الشبيبة والرياضة الراحل 

عبد اللطيف السماللي 
والنائب البرملاني عن مدينة 

أزمور، لم يعد كما كان يف 
السابق.. مما يطرح العديد من 

التساؤالت حول منح املركز 
لجامعة املالكمة، التي لديها 

فضاءات أخرى يف العاصمة 
الرباط، بينما يحرم شباب 

أزمور من االستفادة من مركز 
االستقبال، الذي يعد الفضاء 

الرياضي والثقايف الوحيد 
يف املدينة ؟

غضب شعبي على أيت الطالب بسبب تدهور المستشفى اإلقليميأسفيتلــــكس

األسبوع
 

  

فصل  خــال  الــراشــيــديــة  إقليم  يــعــرف   
الحرارة،  درجة  في  كبيرا  ارتفاعا  الصيف، 
والعقارب  األفــاعــي  بانتشار  يسمح  مما 
القروية  املناطق  في  وخاصة  ملفت،  بشكل 
على  كبيرا  خطرا  تشكل  حيث  والجبال، 
الذين  الصغار  األطفال  وخاصة  املواطنني، 

يفضلون اللعب في فترة الذروة.
اإلصابات  حاالت  ترتفع  سنة،  كل  فخال 
في صفوف املواطنني بلدغات العقارب، التي 
تتكاثر خال هذه الفترة، رغم الحمات التي 
الزواحف  على  للقضاء  البعض  بها  يقوم 
السامة، إال أن املحاوالت تبقى محدودة من 

قبل السكان في غياب الجهات املختصة.
عدم  من  الراشيدية  إقليم  ويشتكي سكان 
بهذا  والقروية  الجماعية  املجالس  اهتمام 
الضرورية  اآللــيــات  توفير  وعــدم  الخطر، 
ملحاربة الحشرات الضارة واألفاعي السامة، 
بها  تقوم  التي  البدائية  الطرق  وأن  خاصة 
ال  واألفاعي  العقارب  محاربة  في  الساكنة 

تكفي للحد من خطورتها.
الجماعات  في  املتضررون  املواطنون  وأكد 
األفاعي  هذه  أن  للراشيدية،  التابعة  القروية 
توفير  الصحة،  وزارة  من  تتطلب  السامة 
الصحية  املــراكــز  بجميع  الكافية  األمــصــال 
أي  إلنقاذ  ــك  وذل اإلقليمية،  واملستشفيات 
مصاب في عني املكان، عوض أن تتفاقم صحته 

أو  الجهوية  املستشفيات  نحو  توجهه  أثناء 
من  يزيد  األمصال  غياب  أن  الجامعية، حيث 

معاناة ساكنة جهة درعة تافيالت.
من  استيائه  عــن  املــواطــنــني  أحــد  وعــبــر 
أي  فــي  تافيالت  ــة  درع جهة  انــخــراط  عــدم 
الضارة  الــحــشــرات  ملكافحة  استراتيجية 
والعقارب واألفاعي، وحماية ساكنة الدواوير 
محما  الــقــرويــة،  الجماعات  فــي  الــواقــعــة 
التي  واملجالس  للمنتخبني  أيضا  املسؤولية 
ال توفر أي إمكانيات أو مبيدات ملحاربة هذه 

الزواحف الخطيرة.
إقليم  فـــي  جــمــعــويــة  ــيــات  فــعــال ودقــــت 

فصل  حلول  مع  الخطر  ناقوس  الراشيدية، 
الصيف، الذي يعرف انتشار وتوالد العقارب 
تكثيف  يتطلب  مما  املنطقة،  في  واألفــاعــي 
املواطنني  سامة  وضمان  لحماية  الجهود 
ــان، حيث  ــوديـ ــار والـ ــه الــقــاطــنــني قــرب األن
األماكن  أفضل  تعتبر  التي  الحشائش  تكثر 

للزواحف السامة.
غياب  باإلقليم  الصحية  املــراكــز  وتعرف 
على  الناس  توعية  وعدم  واألمصال،  األدوية 
ظل  في  العقارب،  سموم  مع  التعامل  كيفية 
غياب دراسات تبني نوعية األفاعي املوجودة 

في الجهة لتخصيص اللقاح املضاد.

الوليـدية  سيدي بنور استئـناف األشغـال بطريـق 
عزيز العبريدي

 

بصفقة  الفائزة  املقاولة  مؤخرا  شرعت 
بني  الــرابــطــة   3430 ــم  رق الطريق  إنــجــاز 
بإقليم  الوليدية  وجماعة  الغربية  جماعة 
سيدي بنور، في عملها، بحيث ستقوم هذه 
املقاولة بتجهيز وتعبيد الطريق التي تقدر 
مسافتها بـ 24 كلم في مدة 8 أشهر، بغاف 

مالي يقدر بـ 32939962,83 درهما.

األشــغــال  أن  مطلعة،  مــصــادر  وأفـــادت 
انطلقت منذ ما يزيد عن األسبوع، من مدارة 
الطريق السيار بالقرب من دوار القليعة في 
تقدر  مسافة  على  الوليدية،  مدينة  اتجاه 
األشغال  تتجاوز  لن  إذ  كيلومترات،   10 بـ 
لكون  الواحد،  الشهر  الطرقي  املقطع  بهذا 
هذا املقطع عرف تقدما في األشغال في عهد 
املقاولة السابقة التي أصيبت باإلفاس، إذ 
تم تجهيزه وملئه بالتوفنة والكرافيط، ولم 

يبق سوى وضع طبقات الزفت.
وأضافت نفس املصادر، أنه بعد االنتهاء 
ستتحول  الــغــربــي،  الــطــرقــي  املقطع  مــن 

األشغال نحو املقطع الطرقي الشرقي املمتد 
الطريق  مـــدارة  مــن  كلم،   14 مسافة  على 
والذي  الغربية،  جماعة  مركز  نحو  السيار 
أشهر،   7 من  أكثر  األشغال  فيه  ستستغرق 
السابقة  املــقــاولــة  طــرف  مــن  حفره  تــم  إذ 
بوضع  الحالية  املقاولة  ستتكلف  حني  في 

طبقات التوفنة والكرافيط والزفت.
الطريق  هـــذه  تــكــون  أن  املنتظر  ومـــن 
مطلع  مع  السير  لحركة  جاهزة  اإلقليمية 
سنة 2022، بعدما كانت األشغال قد توقفت 
بها ملدة أكثر من سنة ونصف بسبب إفاس 

الشركة السابقة وعدم إتمامها لألشغال.

األسبوع
 

ــني عن  ــن ــواط ــد مــن امل ــعــدي عــبــر ال
استيائهم من تردي األوضاع الصحية 
في املستشفى اإلقليمي بمدينة آسفي، 
باإلهمال  تندد  قوية  شعارات  رافعني 
املــواطــن  يعيشه  ــذي  الـ والتهميش 

املسفيوي.
االحتجاجية  الوقفة  في  وشاركت 
جمعوية،  وفعاليات  حقوقية  هيئات 
الصحية  الــخــدمــات  بتدهور  مــنــددة 
الصحة  وزير  وتماطل  التدبير،  وسوء 
التي أطلقها خال  الوعود  في تحقيق 

زيارته للمدينة منذ مدة.
تطالب  شعارات  املشاركون  وردد 
الطبية  الخدمات  وتوفير  بتجويد 
ــة، مــنــهــا »الــشــعــب  ــن ــدي لــســكــان امل
»والدكـــم  ــد«،  جــدي مستشفى  يــريــد 
قتلتوهم«،  الشعب  ووالد  عالجتوهم 

»يا وزير حذاري كلنا أسفي«، و»هنا 
مستشفى املوت«.

ــق، عن  ــي ــوث ــه ال ــ ــرح عــبــد اإلل وصــ
الــوضــع  أن  ــحــقــوقــي،  ال الــتــنــســيــق 
بسبب  يتفاقم،  املدينة  فــي  الصحي 
تدهور الخدمات الصحية املقدمة وقلة 
إشكالية  جانب  إلــى  الصحية،  األطــر 
املواعيد الطويلة التي تزيد من معاناة 

املرضى وذويهم.
التخصصات  بعض  أن  إلى  وأشار 
تعرف تواجد طبيب واحد رغم اإلقبال 
»تدني  منتقدا  للمواطنني،  الكبير 
وتفشي  الغيابات  وكــثــرة  املنظومة 

ظاهرة الرشوة وسوء املعاملة«.
الكبير  عــبــد  ــرح  صـ ــه،  ــب جــان مـــن 
برخيس، الكاتب العام للمرصد املغربي 

يعرف  املستشفى  أن  اإلنسان،  لحقوق 
وأطباء  املداومني  لألطباء  تاما  غيابا 
يعمل  بينما  والتقنيني،  التخصصات 
أن  ــال  وق الشهر،  طيلة  واحــد  طبيب 
املرضى واملصابني في حوادث السير، 
ألخذ  مراكش  إلى  لانتقال  يضطرون 
العاج، بسبب تعطل واآلالت وأجهزة 
إصاحها،  وعدم  والتجهيزات  الكشف 
الذين  املواطنني  معاناة  من  يزيد  مما 
املوت  ويصارعون  األرض  يفترشون 

داخل املستشفى.
كبيرا  خصاصا  املستشفى  ويعرف 
في املوارد البشرية واألطر التقنية، إلى 
جانب غياب مستخدمي الشركة املكلفة 
بالتدبير املفوض، حيث يضطر املرضى 
لوحدهم  املستشفى  أقسام  بني  للتنقل 

رغم حالتهم الصحية املتدهورة.
الــســابــق  املـــديـــر  أن  ــى  ــ إل يــشــار 
الخامس،  محمد  اإلقليمي  للمستشفى 
أكتوبر  في  مهامه  من  استقالته  قدم 
أربعة  ملــدة  تسلمها  أن  بعد  املاضي، 
أشهر فقط، حيث ظل املستشفى بدون 

مدير لعدة أشهر.

غياب آلية المراقبة يغرق 
الجديدة في األزبال 

األسبوع
 

  

كارثة حقيقية، بسبب  الجديدة  مدينة  تعيش 
تراكم النفايات واألزبال وسط األحياء السكنية، 
وفي الشوارع، الشيء الذي خلق استياء كبيرا 
تام  شبه  غياب  ظل  في  املواطنني،  صفوف  في 

آللية املراقبة من قبل املجلس البلدي.
استنكارها  عــن  مدنية،  فعاليات  وعــبــرت 
لانتشار املهول لألزبال في العديد من األماكن 
املشني  السلوك  هــذا  مستنكرين  ــاء،  واألحــي
النفايات  برمي  يقومون  الذين  السكان  لبعض 
وفي  الــشــوارع  في  عشوائي،  بشكل  املنزلية 

قارعة الطريق ووسط املساحات الفارغة.
الظاهرة  هذه  أن  الفعاليات،  ذات  واعتبرت 
ولألحياء،  للمدينة  الحضرية  الصورة  تخدش 
واملقاهي،  املحات  ألصحاب  اإلزعاج  وتسبب 
عدم  بسبب  املقبلة،  األسابيع  في  تتفاقم  وقد 
أخــرى،  جهة  ومــن  جهة،  من  السكان  اهتمام 
قبل  من  واملراقبة  التتبع  آلية  غياب  نتيجة 

املجلس الجماعي.
هذه  محاربة  إلى  املدنية،  الفعاليات  ودعت 
كارثة  من  املدينة  وحماية  العشوائية  الظاهرة 
بيئية تهدد الجميع، بسبب سلوكيات فوضوية 
قوانني  بفرض  السكان، مطالبة  قبل بعض  من 
وغرامات على األشخاص الذين يقومون برمي 
األزبال بشكل عشوائي وسط الشوارع، وأكدت 
على ضرورة تحمل املجلس البلدي ملسؤوليته، 
شرطة  ــراج  وإخ البيئي،  القانون  فــرض  عبر 
البيئة والشرطة اإلدارية وسط املدينة، لتطبيق 
من  الشوارع  وتنظيف  والغرامات  املخالفات 

األزبال املتراكمة.
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المنبر الحر
العدد: 1565 من 17 إلى 23 يونيو 2021

هل سيصبح »الفايسبوك« مقبرتنا الرقمية الجماعية ؟
معهد  أجــراهــا  دراســـة  لتوقعات  وفــقــا 
تعريف  ملفات  عدد  فإن  لألنترنيت،  »أكسفورد« 
»الــفــايــســبــوك« لــألشــخــاص املــتــوفــن، سوف 
خالل  يعيشون  الذين  األشخاص  عدد  يتجاوز 

أقرب وقت ممكن خالل خمسن عاما.
امللفات  عدد  أن  جديدة،  دراســة  أظهرت  فقد 
على  حتفهم  لقوا  الذين  لألشخاص  الشخصية 
»الفايسبوك« قد يتجاوز عدد امللفات الشخصية 
لألشخاص األحياء في خمسن عاما فقط، وعلى 
هذا النحو، يمكن أن تصبح الشبكة االجتماعية 

الحارس لجزء كبير من ذاكرة البشرية.
على  املوتى  سيسيطر  األيـــام،  من  يــوم  في 
القادمة  »الفايسبوك« في غضون خمسن عاما 
يكون  أن  املحتمل  ومــن  ــك،  ذل قبل  يكن  لم  إن 
لألشخاص  الشخصية  امللفات  من  املزيد  هناك 
على  األحــيــاء  املستخدمن  من  أكثر  املتوفن 
على  نشرها  لدراسة  وفقا  االجتماعية،  الشبكة 
 27 في  لألنترنت  »أكسفورد«  معهد  األنترنيت 

أبريل الفارط.
الــبــاحــث فــي مختبر  ــارل أومــــان،  كـ يــقــول 
هذه  »إن  التقرير:  ومؤلف  الرقمية  األخالقيات 
علميا  إسقاطا  تقدم  التي  األولى  هي  الدراسة 
املستخدمن  تعريف  ملفات  لتطوير  دقيقا 
املتوفن«، كما قارن أومان بيانات األمم املتحدة 
العمرية  الفئة  حسب  الوفيات  معدالت  حــول 
الحصول  مــن  تمكن  الــتــي  بــاألرقــام  والــبــلــد 
إلنشاء  »الفايسبوك«  مستخدمي  على  عليها 

للتطور: سيناريوهن 
1( خصخصة ذاكرتنا املشتركة:

الدقيق  بالنمو  التنبؤ  على  قادرين  غير  إننا 
يبلغ  والذي  للمستخدمن،  اإلجمالي  العدد  في 
اختار  وقــد  عضو،  امللياري  يقرب  مــا  حاليا 
تخيل  البداية،  في  متطرفتن،  حالتن  الباحث 
أي أشخاص جدد مسجلن  لن يكون هناك  أنه 
هذه  وفي  أخرى،  مرة  االجتماعية  الشبكة  على 
الفرضية سيكون ما يقرب من 98 في املائة من 
نهاية  بحلول  ماتوا  قد  »الفايسبوك«  سكان 
القرن، وسيتجاوز عدد الوفيات عدد األشخاص 

األحياء بحلول عام 2070.
مأهولة  رقمية  مقبرة   )2
قبل  ــن  مـ ــســي  ــي رئ بــشــكــل 

اآلسيوين واألفارقة:
ــرى، إذا  ــ نــاحــيــة أخـ مـــن 
اســتــمــر »الــفــايــســبــوك« في 
جدد  مستخدمن  اكتساب 
)نمو  الحالي  املعدل  بنفس 
بنسبة 13 في املائة سنويا(، 
ــن يــكــون هــنــاك تـــوازن  ــل ف
واألفراد  األحياء  بن  القوى 
القرن  من  األول  العقد  حتى 
الــثــانــي والــعــشــريــن، عكس 

املوتى، سيكون هناك ما يقرب الخمس مليارات 
الشبكة  على  املتوفن  لألشخاص  تعريف  ملف 

االجتماعية.
مــن سيناريوهي  أيــا  بــأن  أومـــان  واعــتــرف 
الواقع  ألن  بــه،  مــوثــوق  غير  هــذيــن،  التطور 
وقال  النقيضن،  هذين  بن  ما  مكان  في  يكمن 
»إذا  أنه   ،»24 »فرانس  مع  مقابلة  في  الباحث 
أنه  فسأقول  مستنير،  تقدير  إجــراء  علّي  كان 
الشخصية  امللفات  من  املزيد  هناك  سيكون 
باملستخدمن  مــقــارنــة  املــتــوفــن  لــألشــخــاص 
 70 إلــى   60 خــالل  الفايسبوك  على  األحــيــاء 
أيضا  أدرك  البيانات،  تحليل  وأثناء  عاما«، 
بشكل  يسكنها  سوف  الرقمية  املقبرة  هذه  أن 
أساسي األفارقة واآلسيويون، وقال: »هذه هي 
القارات التي يكون فيها نمو عدد املستخدمن 
أكثر ديناميكية«، ووفقا لتقديراته، لن تظهر أي 
دولة أوروبية ضمن الدول العشر األكثر تمثيال.
له:  بالنسبة  مشكلة  الوحي  هــذا  أثــار  وقــد 
املوتى  لتكريم  الفايسبوك  إجــراءات  »حاليا، 
من  مستوحاة   - التذكارية  الصفحات  مثل   -
إلى  الفايسبوك  يحتاج  الغربية،  ــعــادات  ال
مراعاة حساسيات جميع الثقافات فيما يتعلق 
سيصبح  املستخدم  جسد  وأن  خاصة  باملوت، 
فهو  وبالتالي،  وآسيويا«،  أفريقيا  فأكثر  أكثر 
شيء،  أي  األمريكية  الشركة  تغير  أال  يخشى 

ألنه »مثل أي منظمة تجارية، 
اهتماما  أكثر  دائما  ستكون 
بــزبــنــائــهــا األكــثــر ربــحــيــة، 
يعني  هذا  الحالة،  هذه  وفي 
أو  أوروبــا  في  مستخدميها 

أمريكا الشمالية«.
ــن املــمــكــن  وبـــالـــتـــالـــي، مـ
»الفايسبوك«  يكون  أال  أيضا 
مــوجــودا فــي غــضــون بضع 
سنوات، أو أن أحد املنافسن 
اعترف  لذلك  أزالــه،  يكون  قد 
أن  الواضح  »من  بأنه  أومان 
توقعاتنا«،  كل  سيشوه  هذا 
عمله  في  للتشكيك  يدعو  ال  هذا  فإن  ذلك،  ومع 
التحليلي، ألنه، كما أكد: »إذا لم يكن الفايسبوك، 
فسيكون واحدا أو اثنن من عمالقة األنترنيت 
اآلخرين، ويبقى السؤال املركزي، حول مستقبل 

تراثنا الرقمي«.
»حــتــى اآلن، عمل  ــه  أن ــى  إل ــان  أومـ ــار  وأشـ
التي  األثـــار  على  أســاســي  بشكل  املــؤرخــون 
والرائعة،  القوية  الشخصيات  وراءهم  خلفتها 

الذين هم في النهاية من يكتبون التاريخ«.
الرسائل  جميع  »إن  الباحث:  نفس  ــال  وق
الصور  وحتى  واإلعجابات،  العائلية  والصور 
التي  املعلومات  من  مجموعة  تشكل  املشتركة، 
القادمة«،  لألجيال  وتاريخية  عاطفية  قيمة  لها 
أول  الهائل  األرشيف  هذا  يمثل  له،  وبالنسبة 
تاريخ  في  لعصر  حقا«  »ديمقراطي  أرشيف 

البشرية.
هذا  مفاتيح  »الفايسبوك«  يمتلك  ذلك،  ومع 
املورد، وهنا تكمن املشكلة، ألنه حسب أومان: 
البيانات  أصبحت  الرقمي،  العصر  هذا  »في 
التاريخية، وبشكل أوسع، الذاكرة البشرية، في 
أيدي عدد قليل من اإلمبراطوريات التكنولوجية 
التي تستجيب ملنطق البحث عن الربح قبل كل 

شيء«.
لقد أظهرت الفضائح، مثل فضائح »كومبريدج 
يتعلق  عندما  »الفايسبوك«  قيود  أناليتيك«، 

عن  فماذا  الشخصية..  البيانات  بحماية  األمر 
الحفاظ على كل هذه الذكريات والتجارب؟

املتوفن  املستخدمن  جميع  نشاط  تتبع  إن 
هي  املــوتــى  صفحات  أن  كما   ، أمــوال  يكلف 
ألن  االقــتــصــاديــة،  الناحية  مــن  ربحية  أقــل 
وإذا  عليها،  إعالنات  يضع  ال  »الفايسبوك« 
لــزيــادة  إزالــتــهــا  االجتماعية  الشبكة  قــررت 
»يــكــون مــن املــغــري أوال إزالــة  أربــاحــهــا، فقد 
قيمة  أقل  يقدمون  الذين  املتوفن  املستخدمن 
بملفات  أوال  يتعلق  قد  ما  وهــو  اقتصادية، 

األفارقة« كما حذر أومان.
البديل هو أن »الفايسبوك« يمكن أن يحاول 
األرشيف  هــذا  إلــى  بالوصول  الدخل  تحقيق 
االجتماعية  الشبكة  تمتلك  ــذي  وال الضخم، 
يصبح  »ســوف  ويقول:  عليه،  الحقوق  جميع 

التاريخ عندئذ سلعة«.
قد  للمستقبل،  املتشائمة  النظرة  هذه  في 
صغيرة  مبالغ  دفــع  ــى  إل املــؤرخــون  يضطر 
التي  التعليقات  أو  الــصــور  ــى  إل للوصول 
والتي  العربي،  الربيع  في  املشاركون  نشرها 
مركزيا،  دورا  »الفايسبوك«  خاللها  لعب 
الدراسة،  هذه  من  »الغرض  أومان:  قال  لذلك 
فيه  يفوق  الــذي  بالتاريخ  التنبؤ  فقط  ليس 
السياسين  دعــوة  بل  األحــيــاء،  املوتى  عــدد 
قسم  ذاكرة  خصخصة  مخاطر  من  لتحذيرهم 

كامل من البشرية«.
التنفيذي  الرئيس  زوكــربــيــرج،  ــارك  م يــود 
تبرع  الذي  »تويتر«،  محاكاة  لـ»الفايسبوك«، 
باألرشيف الرقمي لجميع تغريداته العامة إلى 
2010، ولكن  مكتبة الكونغريس األمريكي سنة 
املشرعون  فسيحتاج  »الفايسبوك«،  قاوم  إذا 
إلى محاولة إقناعه للسماح للمؤرخن أو أمناء 
املحفوظات أو أمناء املكتبات، بإدارة حفظ هذه 
أيضا  ضروري  فهو  أومان،  وحسب  البيانات، 
ألسباب سياسية، ألنه، كما الحظ جورج أورويل 
إلى  الوصول  في  »يتحكم   ،»1984« روايته  في 

ماضينا أيضا، من كيفية إدراكنا لحاضرنا«.

عبده حقي

دروس »كوفيد 19«

تأمــالت فــي مخلــفات جائــحة »كــورونـا«
ــادات  هـــذه مــجــرد تــأمــالت وإفـ
هوبكينز«  ــز  »جــون جــامــعــة  ــراء  خــب
ــات  ــول تــراجــع إصــاب األمــريــكــيــة حـ
خالل  العديدة  ووفياتها  ــا«  ــورون »ك
الخبراء  فهؤالء  عامليا،  األخيرة  الفترة 
يــتــســاءلــون هــل مــجــرد تــراجــع وبــاء 
تحن  استراحة  وقفة  يعتبر  »كورونا« 
فيها البشرية ملا آلفته من حياة وثيرة 
في  التفكير  فيها  تعيد  وقفة  نعيمة، 
الحياة  بأوضاع  تتعلق  كثيرة  أمــور 
الخاصة والعامة، على أمل أن تودعنا 
السنة  الفتاكة مع مطلع  الجائحة  هذه 
املقبلة، بعد أن غيرت الحياة مفهومها 
واجتماعيا  صحيا  جــذريــا،  تغييرا 
مختلف  في  الناس  ورؤيا  واقتصاديا 

القارات.
الجامعة  هذه  خبراء  يحلل  أن  وقبل 
19«، أفادت  »كوفيد  رأيهم حول مآسي 
الجامعة األمريكية الشهيرة، أن جائحة 
»كورونا« ارتفع إجمالي عدد اإلصابات 
بهذا الفيروس في العالم، أكثر من 3.5 
مالين وفاة، وبحسب بيانات الجامعة، 
ــات بــفــيــروس  ــابـ بــلــغ إجــمــالــي اإلصـ
 151.768.526 العالم  في  »كــورونــا« 

وإجمالي الوفيات 3.588.206 نسمة.
وتتصدر الواليات املتحدة األمريكية 
الوفيات  عــدد  حيث  من  ــدول  ال قائمة 
حالة   576728 ـــ  ب الــفــيــروس  ــراء  جـ
فيها  اإلصــابــات  إجمالي  وبلغ  ــاة،  وف
32.398.650 حالة، تليها البرازيل في 
الوفيات  عدد  حيث  من  الثانية  املرتبة 
بـ 406.437 حالة، وإجمالي اإلصابات 

الثالثة،  املرتبة  وفــي   ،14.725.975
بـ  الوفيات  بإجمالي  املكسيك  تأتي 
بـ  اإلصــابــات  وإجــمــالــي   ،216.907
في  الهند  تــأتــي  فيما   ،2.344.755
الوفيات  عدد  من حيث  الرابعة  املرتبة 
بـ  اإلصــابــات  وإجمالي   ،211.853 بـ 
الخامسة،  املرتبة  وفي   ،19.164.969
 ،127.782 وفيات  بإجمالي  بريطانيا 
 ،4.434.157 بـ  اإلصــابــات  وإجمالي 
وفيات  بإجمالي  إيطاليا  وســادســا 
بـ  ــات  ــابـ إصـ وإجــمــالــي   121.033
املــرتــبــة  فـــي  بــيــنــمــا   ،4.035.617
بإجمالي  ــا  روســي تــأتــي  الــســابــعــة، 
إصابات  وإجمالي   108.675 وفيات: 
الثامنة  املرتبة  ــي  وف  ،4.759.902
 104.867 بـ  الوفيات  فرنسا بمجموع 
 ،5.703.505 بـ  اإلصابات  وإجمالي 
فاحتلتها  التاسعة،  املرتبة  في  أما 
 83.111 وفـــيـــات  بــإجــمــالــي  ــا  ــي ــان أمل

تليها   ،3.410.821 إصابات  وإجمالي 
في املرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي 
إصابات  وإجــمــالــي   78.216 وفــيــات 

.3.524.077
ــدول  ال أكثر  فــي  الــوفــيــات  هــذه  إن 

»كورونا«،  جائحة  من  تضررا 
يرحلون  املتوفون  كان 

دون تشييع ومنظر 
التوابيت تنقلها 

ــات،  ــشــاحــن ال
بعض  وأن 
ــى  ــ ــ ــوت ــ ــ امل
يـــدفـــنـــون 
مقابر  فــي 
جــمــاعــيــة، 
حــــــتــــــى 
الـــــنـــــاس 

عن  تحدثوا 
ــة مــقــابــر  ــ ــ أزم
ــذه  ــ ــم هـ ــ ــضـ ــ تـ

الجثث التي تقدر 
باآلالف. 

ــوت كــانــت  ــ ــة املـ ــاع ــن ق
لكن  الشك،  مجرى  الناس  في  تجري 

الشك  أقرب من  »كورونا« جعلها  وباء 
إلى الحقيقة.

اإلنسان  أهمل  التي  الجائحة  هذه 
شغل  ال  حيث  ملماته،  كــل  بسببها 
غير  مرضه  يكون  ملن  فويل  ســواهــا، 
األيـــام، حيث ال يجد  هــذه  »كــورونــا« 
ربما  اإلصابات،  لكثرة  إليه  يلتفت  من 
وسنن  الكون  نظام  في  اعتبارات  هي 

الحياة لتصحيح غفلة اإلنسان.
لــقــد بــكــت الــحــيــاة مــرتــن: األولــى 
حينما خرج اإلنسان إلى فضاء الكون، 
ــود،  ــول امل وصـــاح  األنـــفـــاس  فكممت 
»كورونا«  وبــاء  تفشى  وقد  واألخــرى 
علوها  مــســار  فــي  والــحــيــاة 
فكان  وصخبها،  ولهوها 
هجوم وباء »كورونا«.
ــس هـــنـــاك  ــيـ لـ
قدر  من  محصن 
لكن  املــــــوت، 
في  اإلنسان 
نسي  غفلة، 
املـــوت  أن 
يهابه  الذي 
ــع  ــ ــو واق ــ ه
منه،  مفر  ال 
بسبب  وليس 
ــا«،  ــ ــورونـ ــ »كـ
لــكــن الــفــيــروس 
ــد  ــط أحــ ــ ــق ــ هـــــو ف
أسبابه، ونسي أن أصدق 
ما يقال عن املوت قول هلل 
تعالى: ))وما كان لنفس أن تموت إال 

بإذن هلل كتابا مؤجال...((.
واإلنسان في مأساة أخيه اإلنسان 
ويبقى  فــان  عليها  من  ))كــل  يقول: 
ــرام((..  ــ وجــه ربــك ذو الــجــالل واإلك
»هذا حال الدنيا«.. كلمات نخفف بها 
أحزاننا عن كل فقيد يرحل عن دنيانا، 
غير  دانية  ألنها  دنيا  سميت  فالدنيا 
عندما  الناس  ينكره  واملــوت  دائمة، 

وهو  غالبا،  حزنا  ويصمتون  يبكون 
مهما  إنسان  كل  ينتظر  الــذي  اليقن 
العمر، بل هو مآل من سبقونا  طال به 
املوت  قيل  وقديما  واألجيال،  األمم  من 
فـ»كورونا«  متعددة،  واألسباب  واحد 
وغيرها هي من أسباب املوت، فاإلنسان 
ال  البعض  إن  بل  ــوت،  امل ذكــر  يريد  ال 
على  مخلوق  كل  مصير  بأنه  يعترف 
بغتة  يأتي  املوت  البسيطة..  هذه  وجه 
يحيطون  من  أو  املتوفي  مشاورة  دون 

به من أهل وأحباب.
»جونز  جامعة  خبراء  يقول  وأخيرا 
لنكن متفائلن ال متشائمن  هوبكينز«: 
بأن الحياة ستعود لسالف عهدها، فبعد 
أن تعبت األرض من األحداث الجسام، 
وباء  انتشار  مع  تعبها  من  استراحت 
لقاح  ــا  ــورون »ك قيل  حتى  ــا«  ــورون »ك
لألرض من فيروس اإلنسان« الذي أساء 

لهذه األرض وخيراتها ومخلوقاتها.
إلى  يتطلعون  األمريكيون  فالخبراء 
عامليا  الــنــاس  حــيــاة  فــي  هــائــل  تغير 
وتــدريــجــيــا بــالــقــضــاء عــلــى فــيــروس 
التي  التلقيحات  بفضل  »كــورونــا«، 
وجــه  تغيير  ــي  ف وتــســاهــم  ســاهــمــت 
الحياة في العالم أمال في القضاء على 
بحلول   »19 »كوفيد  الفتاك  الفيروس 
الحياة  لتعود   ،2022 املقبل  الــعــام 
امليادين،  مختلف  فــي  طبيعتها  إلــى 

االجتماعية واالقتصادية وغيرها.

ذ. عبد الرحيم بن سالمة*

* أستاذ باحث
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المنبر الحر
العدد: 1565 من 17 إلى 23 يونيو 2021

ضوابط االستقالة من الحكومة.. 
من الرميد إلى المساري

املكلف  الــدولــة  ــر  وزي تلويح  خــلــق 
الــرمــيــد،  مصطفى  اإلنـــســـان،  بــحــقــوق 
بتقديم استقالته من الحكومة، في العديد 
كان  والتي  كبيرا  جدال  املناسبات،  من 
آخرها تقديمه لطلب إلى رئيس الحكومة 
فبراير   27 العثماني، يوم  الدين  سعد 
رئيس  من  فيه  التمس  والــذي  املاضي، 
وذلك  امللك،  إلى  استقالته  رفع  الحكومة 
راجع إلى الحالة الصحية التي كان يمر 
منها، قبل أن يقرر التراجع عن استقالته 
من  اتصاال  تلقى  بعدما  الحكومة  من 
بـ»استمراره  تمسكه  للرميد  أكد  امللك، 

في تحمل املسؤولية وأداء األمانة«.

التنظيم الدستوري 
الستقالة أعضاء الحكومة

أن  الحكومة  لرئيس  يحق  دســتــوريــا، 
من  أكثر  أو  عضو  إعفاء  امللك  من  يطلب 
على استقالتهم،  بناء  الحكومة،  أعضاء 
الفردية أو الجماعية، وذلك تطبيقا ملا نص 

عليه الفصل 47 من دستور 2011.
بتقديم  الحكومة  رئيس  قيام  حالة  وفي 
استقالته، فإنه يتم إعفاء الحكومة بكاملها، 
الحكومة  رئيس  إعفاء  للملك  يجوز  ال  لكن 
إعفاء  أو  استقالة  حالة  في  إال  منصبه  من 
كما  مهامهم،  من  الحكومة  أعضاء  جميع 
استشارة  بعد  منه،  بمبادرة  للملك،  يحق 
أكثر  أو  عضوا  يعفي  أن  الحكومة،  رئيس 
ولرئيس  مهامهم،  من  الحكومة  أعضاء  من 
الحكومة أن يطلب من امللك إعفاء عضو أو 

أكثر من أعضاء حكومته.
والــذي   ،47 الفصل  عليه  نــص  مــا  هــذا 
ــطــور الــحــيــاة  يــعــتــبــر مـــن مــســتــجــدات ت

دستور  بها  جاء  التي  باملغرب  الدستورية 
ينص  كــان  ما  عكس   ،2011 لسنة  اململكة 
للملك  الذي كان يعطي   ،1996 عليه دستور 
جميع الصالحيات فيما يخص إعفاء جميع 
أعضاء الحكومة بمن فيهم الوزير األول، من 
مهامهم، إذ نالحظ بأن دستور 1996 جاءت 
فيه عبارة: ))ويعفي الحكومة بمبادرة منه 
أو بناء على استقالتها((، وهو ما يتبني لنا 

الحالي،  الدستور  47 من  الفصل  من خالل 
 24 الذي جاء مخالفا ملا نص عليه الفصل 

من الدستور السابق.

استقالة الوزير زيان
 

الذين  الـــوزراء  من  ــان،  زي محمد  يعتبر 
قام  إذ  الحكومة،  مــن  استقالتهم  قــدمــوا 
الثانية،  القناة  بالطو  من  استقالته  بتقديم 

وذلك عام 1996.
حقوق  حقيبة  يحمل  ــان  ك الـــذي  زيـــان 
عبد  حكومة  من  استقالته  قــدم  اإلنــســان، 
اللطيف الفياللي الثانية، والتي امتدت من 
عام 1995 إلى 1997، بسبب ما اعتبره زيان 
إدريس  بها  يقوم  كان  التي  التطهير  حملة 
ما  وهــو  آنــذاك،  الداخلية  وزيــر  البصري 
استقالته  يقدم  زيان  محمد  املحامي  جعل 
من الحكومة التي كان يحمل فيها لون حزب 
االتحاد الدستوري، قبل أن يؤسس الحزب 
فيما  أصبح  والذي   ،2002 سنة  الليبرالي 

بعد يسمى بالحزب املغربي الحر.

استقالة الراحل 
العربي املساري 

ال زال كل من عاصر الراحل محمد العربي 
يتخلى  أن  األخير،  هذا  قرر  كيف  املساري، 
في  لإلعالم  كوزير  الــوزاريــة  حقيبته  عن 
اليوسفي  الرحمان  عبد  الــراحــل  حكومة 
سنة 1998، وأن يعود إلى مهنته كصحافي، 
وذلك بسبب مجموعة من املشاكل التي كان 
هذه  ــذاك،  آن املغربي  اإلعــالم  منها  يعاني 
املشاكل والعراقيل هي التي عجلت بتقديمه 

استقالته من وزارة اإلعالم.

هشام عميري

ليالي المعاناة والمتاعب

ــل األشــــــواق إلـــيـــك يــلــجــأ الــعــشــاق ــي ــا ل يـ
العناق يحلو  صفائك  يف  ــال  ــوص ال ليل  يــا 
اآلهات تتواصل  ظالمك  يف  التأمالت  ليل  يا 
ــك تــتــجــدد الــقــبــالت ــام ــا لــيــل الــلــقــاء أم ي
يا ليل االنشراح يف سكونك تتواجد األحالم
األوهـــام تــبــرز  ظلمتك  يف  األشــبــاح  ليل  يــا 
الدموع جتود  أطاللك  يف  الذكريات  ليل  يا 
الشموع تنتحر  ظلك  يف  ــداح  ــ األق ليل  يــا 
األحزان تتجدد  طولك  يف  احلرمان  ليلي  يا 
العصيان يتبدد  قيامك  يف  ــان  اإلمي ليل  يا 
القدر يختصر  ساعاتك  من  املساعي  ليل  يا 
السمر يضيع  ضبابك  يف  الغموض  ليل  يــا 
ــرار األس تتكاثر  عمقك  يف  اخلبايا  ليل  يا 
األفكار تتوالد  صمتك  يف  اإلبـــداع  ليل  يــا 
القمر يسبح  ــدارك  ــ م يف  الــنــجــوم  لــيــل  ــا  ي
السهر يتجدد  جمالك  مع  املشاعر  ليل  يا 
ــؤون ــك يف املــواعــيــد ش ــا لــيــل االنــتــظــار ل ي
ــك الــســكــون ــي ــت نــعــشــق ف ــم ــص ــل ال ــي ــا ل يـ
املقاصد تتحطم  شكوكك  يف  الظنون  ليل  يا 
القصائد أروع  تقدم  إليك  ــان  األحل ليل  يا 
ــت والـــهـــمـــوم أحـــالف ــ ــب أن ــاع ــت ــل امل ــي ــا ل يـ
كــيــف أرتـــاح مــعــك وبــيــنــي وبــيــنــك خــالف؟

بندريس عمراوي الطيب

من المسؤول عن هجرة بعض األطفال القاصرين المغاربة 
في الخارج وتشرد آخرين بداخل الوطن ؟

تعيش بالدنا - ولألسف الشديد - في 
وخطيرة  جديدة  ظاهرة  األخيرة،  السنني 
هجرة  وهــي  أال  الجميع،  بــال  ــؤرق  ت جــدا 
األجنبية،  الدول  صوب  القاصرين  األطفال 
بكثافة  وذلــك  بالخصوص،  منها  الغربية 
وفي  قبل،  من  نألفها  لم  النظير  منقطعة 
فيها  شرعية  غير  بطرق  تتم  مــا  الغالب 
بالبعض  تفضي  ما  وكثيرا  كبيرة،  مغامرة 
إلى املوت، أو إلى اإلصابة بعاهات خطيرة، 
فما هي يا ترى األسباب الحقيقية التي تدفع 
التراب  إلى مغادرة  القاصر املغربي  بالطفل 
الدول  صوب  شرعية  غير  بطريقة  الوطني، 
األجنبية؟ وما هي الحلول املقترحة للحد من 

هذه الظاهرة؟
هذه  عن  بآخر  أو  بشكل  مسؤولون  كلنا 
الهجرة لبعض أطفالنا، وعن تشرد البعض 
اآلخر: الدولة، واألسرة، واملدرسة واملجتمع 
بكل  الدولة  أن  ذلك  مكوناته،  بكل  املغربي 
القريب  باألمس  كانت  الحكومية،  قطاعاتها 
الــشــبــاب، واملــكــتــبــات وأمــاكــن  تــوفــر دور 
ملمارسة  باملجان  رياضية  ومالعب  ترفيهية، 
جمعيات  تؤطرها  التي  املتنوعة  األنشطة 
تــكــون وتــربــي الــشــبــاب، صــغــارا وكــبــارا، 
وتنمي قدراتهم الذاتية في مختلف املجاالت 
األسر  أمــا  والرياضية،  والثقافية  الفنية 
تقوم  فكانت  للتربية،  األول  هي الرحم  التي 
فقط  ليس  قيام،  أحسن  التربوي  بواجبها 
لكن  ووو....  واملالبس  التغذية  ألجل  النفقة 
بجد  اليومية  واملتابعة  الشاملة  بالرعاية 
وحزم، من األبوين معا، كل على شاكلته، أما 
املدرسة فكنا نقتصر على التعليم العمومي، 
سواء العصري أو األصيل، بحيث تحتضن 

كل  التعليمية  املؤسسات 
أبــنــاء وبــنــات الــوطــن، من 
كل التشكيالت االجتماعية، 
بينهم،  تمييز  أي  وبــدون 
بصفة  الطبقية  وبــغــيــاب 
ــا هو  ــم ــة، ولـــيـــس ك ــامـ عـ
تعليم  اآلن:  الــحــال  عليه 
تعليم  األجنبية،  بالبعثات 
عمومي  تعليم  خصوصي، 

وهدر مدرسي...
بكل أسف وحسرة، ينشأ 
في  اليوم  املغربي  الطفل 
بالواجب  تبالي  ال  أســرة 
الحاسم  الصارم  التربوي 

الذي  فيها مفشش، سواء  )كلشي  والسليم، 
ما  إال  فقيرة،  أو  أسرة ميسورة،  من  ينحدر 
رحم ربك من األبوين الحريصني على حسن 
املؤسسات  إن  والبنات، ثم  األبناء  تربية 
في  التدليس  من  نــوع  يشوبها  التعليمية 
التضحية،  وحــب  املهني،  الضمير  غياب 
الساعات  على  التركيز  ظاهرة  تفشي  فتجد 
لألسر،  ابتزاز  فيه  مستفز  بشكل  اإلضافية 
املراقبة  وضعف  العمل،  في  الجدية  وعــدم 
بدون  التعليم  على  واقتصار  والتوجيه، 
والدكاترة  العلماء  أغلب  أما  إلخ(،  تربية... 
ــشــرعــي، فــيــتــنــافــســون على  ــي الــعــلــم ال ف
واإلرشــاد  الوعظ  رسالة  تاركني  الكراسي 
بعدة  مضلني  ضالني  جهلة،  أئمة  أيدي  بني 
قنوات تلفزية ومواقع التواصل االجتماعي، 
بينما الساسة، فيتهافتون بشغف كبير على 
الشخصية  االمتيازات  لتحقيق  املناصب 
أتذكر  إال،  ليس  وذويــهــم  أســرهــم  ومـــآرب 

ــرى حــنــني،  ــ ــذك ــ ــل ــ ول
ــال  ــث ــى ســبــيــل امل ــل ع
عــنــدمــا  ــر،  ــص ــح ال ال 
نهاية  في  أطفاال  كنا 
ــات الـــقـــرن  ــنـ ــيـ ــتـ سـ
ــاس،  ــ ــف ــ املـــــاضـــــي ب
الشباب  دور  نقصد 
ــة،  ــي ــراق بــاألحــيــاء ال
أنواع  كل  من  فنتزود 
بل  والعلوم،  الفنون 
األســاتــذة  بعض  كــان 
األجـــالء، جــزاهــم هلل 
خـــيـــرا، يــتــطــوعــون 
دروس  إلعــــــطــــــاء 
النشاط  جانب  إلــى  باملجان،  خصوصية 
والــرســم  السينمائي  ــادي  ــن وال املسرحي 
وفي  اليوم،  أما  رمزية،  بأثمنة  والرحالت 
إليها،  أشرنا  التي  الــظــروف  هــذه  كل  ظل 
دعــم،  أي  دون  وحــيــدا  نفسه  الطفل  يجد 
)األســرة،  الكبار  من  التفاتة  أو  رحمة  أو 
الدولة، املدرسة، املجتمع(، وفي ظل انتشار 
التكنولوجيا  »السوشل ميديا« وكل وسائل 
جانب  إلى  وإيجابياتها،  بسلبياتها  املتاحة 
نحو  بالهجرة  قلبه  يتعلق  أخــرى،  عوامل 
واملصيبة،  الورطة  وهنا  املفقود،  الفردوس 
مرجعية  أو  فكرية  حمولة  أي  بــدون  فطفل 
وينغمس  البوصلة  يفقد  حضارية،  ثقافية 

في متاهات الغرب.
القلب بالهجرة.. ألن الطفل يتوهم  يتعلق 
فهو  قدومه،  وتنتظر  تنتظره  جنة  بوجود 
واملدرسة  واألجـــداد  ــاء  اآلب من  يكتسب  لم 
عن  تخلوا  ــن  ــذي وال والـــدولـــة،  واملجتمع 

ليحيى  وعلم  أدب  من  يكفيه  ما  الــواجــب، 
بهما بشرف وعزة، فيفقد البوصلة وينغمس 
فهم  على  يقدر  ال  فهو  الغرب،  مغريات  في 
ــظــرا لضعف  ن بــلــد االســتــقــبــال  ــارة  ــض ح
وكذا  املعرفية،  والحمولة  الفكرية  األدوات 
يتحضر  وهكذا  سنه،  صغر  بفعل  القابلية 
أحضان  في  ويرتمي  الغربية،  بـ»الشياطة« 
البوليس،  ــة  وزرواطـ واملفسدين،  الفساد 
يرتادون  الذين  واألفارقة  العرب  واسألوا 
الشهيرة  بباريس  »بــاربــيــص«  مقاطعة 
املثال، ليحدثوكم  سبيل  على  فرنسا،  في 
في  واستعمالهم  القاصرين،  استغالل  عن 
الجرائم، كالنشل وبيع املسروقات ومختلف 
»التمسخيط  أنــواع  وكل  املخدرات،  أنــواع 
أي  ببالدنا،  املشردين  عــن  أمــا  الــعــاملــي«، 
في  فهم  حرج،  وال  فحدث  الشوارع،  أطفال 
الذين  العازبات  األمهات  صنع  من  الغالب 
يضعون األطفال الرضع في القمامات، وكذا 
يتخلصون  الذين  األطفال  ودور  الحضانات 
ويرموا  األسباب،  من  لسبب  األطفال،  من 
إال  ــوة  ق وال  حــول  وال  ــشــوارع،  ال فــي  بهم 
إعادة  إال  أمامنا  ليس  العظيم،  العلي  بالـله 
سواء  املشردين،  املغاربة  األطفال  تكوين 
بالداخل أو بالخارج، معتمدين على التفاتة 
الوطن،  وبنات  أبناء  من  الفئة  لهذه  امللك 
منهم  البعض  ــاج  إدمـ وإعـــادة  إلدمــاجــهــم 
واملدرسة  األســرة  تنتجه  سليم  مجتمع  في 
واملسجد واملجتمع والدولة، بتعاون الجميع 
موقعه،  من  كل  األطراف،  كل  جهود  وتظافر 
وخاصة وسائل اإلعالم املتنوعة، ومعها كل 
النموذج  واملربيات  مستغلني نتائج  املربني 

التنموي للجنة امللكية.

دستوريا، يحق لرئيس الحكومة 
أن يطلب من الملك إعفاء عضو 
أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء 

على استقالتهم، الفردية أو 
الجماعية، وذلك تطبيقا لما نص 
عليه الفصل 47 من دستور 2011.

ذ. الحسن العبد
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تعليمات ملكية 
السادس  محمد  امللك  أن  امللكي  الديوان  أكد 
وكافة  املعنية،  السلطات  إلى  تعليماته  أصــدر 
تسهيل  على  للعمل  النقل،  مجال  في  املتدخلني 
مناسبة، حيث  بأثمنة  املغرب  إلى  الجالية  عودة 
شملت التعليمات امللكية كل املتدخلني في مجال 
امللكية  الخطوط  شركة  خاصة  الــجــوي،  النقل 
النقل  مستوى  على  الفاعلني  ومختلف  املغربية، 

البحري.
امللكية  التعليمات  أن  امللكي،  الديوان  وأوضح 
متناول  في  تكون  معقولة  أسعار  اعتماد  طلبت 
الرحالت،  من  الكافي  العدد  وتوفير  الجميع، 
زيــارة  من  بالخارج  املغربية  العائالت  لتمكني 
وطنها وصلة الرحم بأهلها وذويها، وخاصة في 
ظروف جائحة »كورونا«، بحيث تأتي هذه األوامر 
الجالية  بأبناء  السامية  امللكية  العناية  إطار  في 
املغربية املقيمة بالخارج، وتجسيدا لحرص امللك 

على استمرار ارتباطهم بوطنهم األم.
الفاعلني  كــل  الــســادس  محمد  امللك  ــا  ودع
السياحيني، سواء في مجال النقل أو اإلقامة، 
استقبال  قصد  الالزمة  التدابير  اتخاذ  إلى 
في  بالخارج،  املقيمني  املغربية  الجالية  أبناء 

أحسن الظروف وبأثمنة مالئمة.
السفارات  جميع  بتجنيد  امللك  أمــر  كما 
بــالــخــارج  للمملكة  الــعــامــة  والقنصليات 
جميع  وتسهيل  العملية،  هذه  في  واالنخراط 
من  املطلوبة  واإلداريــة  القنصلية  اإلجــراءات 
الراغبني  واألجانب  املغاربة  املواطنني  طرف 
ناجعة  بطريقة  والتجاوب  املغرب،  زيارة  في 

مع طلباتهم وانتظاراتهم.

ترحيب مغاربة 
العالم

بالخارج،  املغربية  الجالية  مجلس  أشــاد 
الدائم  التالحم  تعكس  التي  امللكية  باملبادرة 
بالخارج،  املغربية  الجالية  أفــراد  مع  للملك 
التي  الفئة  هذه  لقضايا  املستمرة  واملواكبة 
الجالية،  بمكانة خاصة، وقال مجلس  تحظى 
الدائم  بالحرص  ينوه  إنــه  املناسبة،  بهذه 
حقوق  حماية  على  الــســادس  محمد  للملك 
بالخارج،  املغربية  الجالية  أبناء  ومصالح 
التي  املتينة  األواصــر  وتقوية  كانوا،  أينما 

تربطهم بوطنهم األم.
تعليماته  أصــدر  امللك  بــأن  املجلس  وذكــر 

السامية للسلطات املعنية وكافة املتدخلني في 
مجال النقل، قصد العمل على تسهيل عودتهم 
إطار  في  وذلك  مناسبة،  بأثمنة  بالدهم  إلى 
جاللته  يوليها  فتئ  ما  التي  الكريمة  العناية 

ألبناء الجالية املغربية املقيمة بالخارج.
الجالية  رابطة  عبرت  السياق،  هــذا  وفــي 
»اعتزازها  عن  قطر،  بدولة  املقيمة  املغربية 
أوامــر  تضمنت  التي  امللكية  املــبــادرة  بهذه 
مجال  في  والفاعلني  املتدخلني  لكل  سامية 
النقل الجوي، وخاصة شركة الخطوط امللكية 
املغربية، بالحرص على اعتماد أسعار معقولة 
العدد  وتوفير  الجميع،  متناول  في  تكون 
الكافي من الرحالت، لتمكني العائالت املغربية 
الرحم  وصلة  وطنها،  زيـــارة  مــن  بالخارج 
جائحة  ظــروف  في  خاصة  وذويــهــا،  بأهلها 
الفاعلني  امللك  دعــوة  ثمنت  كما   ،»19 كوفيد 
السياحيني، سواء في مجال النقل أو اإلقامة، 
التخاذ التدابير الالزمة، قصد استقبال أبناء 
الجالية املغربية املقيمني بالخارج في أحسن 
هذه  أن  مؤكدة  مالئمة،  وبأثمنة  الــظــروف 
جاللة  فتئ  ما  التي  العناية  تجسد  االلتفاتة 

امللك يوليها للمغاربة املقيمني بالخارج.
من جهتها، رحبت غرفة التجارة البلجيكية 
لألسر  سيسمح  ــذي  ال بالقرار  املغربية،   –
املغربية املقيمة بالخارج بالعودة إلى الوطن 

سيما  ال  واألحباب،  األهــل  مع  الرحم  وصلة 
وباء  تفشي  منذ  الصعبة  الظروف  ظل  في 
»كورونا«، وذلك بفضل مجموعة من التدابير 
املــســاطــر اإلداريـــة  كــل  أيــضــا  الــتــي تسهل 
إلى  السفر  يمر  حتى  والصحية،  والجمركية 

املغرب في أجواء آمنة وسلسة ومرضية.
اإلعالن  بهذا  ترحيبها  عن  الهيئة  وعبرت 
للغاية«،  السخية  امللكية  »االلتفاتة  وبهذه 
امللك  الذي يوليه  الخاص  فضال عن االهتمام 
محمد السادس ألكثر من خمسة ماليني مغربي 

في الخارج منذ أكثر من عام«.

إشكالية الحجر 
الفندقي

لدى  كبيرة  إشكالية  الفندقي  الحجر  يشكل 
مختلف  في  املهاجرين  املغاربة  من  العديد 
يطرح  حيث  واآلسيوية،  األوروبية،  البلدان 
إشكاال لدى الطلبة القاطنني القادمني من دول 
سيكونون  حيث  والخليج،  الشرقية،  أوروبــا 
في  الصحي  الحجر  من  فترة  بقضاء  ملزمني 
كبيرة  إشكالية  يطرح  الذي  الشيء  الفنادق، 

لهم، السيما وأن جلهم ال يتوفرون على 

إعداد: خالد الغازي 

المغربية  الجالية  أفراد  أمام  الباب  السادس  محمد  الملك  قرار  فتح 
تماطلت  بعدما  الصيفية،  العطلة  لقضاء  بالخارج،  المقيمة 
حكومة العثماني في فتح عملية »مرحبا« وتأخرت كثيرا في فسح 
المجال أمام مغاربة أوروبا في دخول التراب الوطني، حيث جاءت 
أفراد  عبور  تؤمن  خاصة  ترتيبات  وضع  أجل  من  الملكية  التعليمات 

الجالية المغربية المقيمة بالخارج على متن البواخر.
وكشف الديوان الملكي في بالغ له، أن الترتيبات تتعلق بتسهيل 
العبور،  عملية  خالل  والصحية،  والجمركية،  ــة  اإلداري المساطر 
لضمان ظروف آمنة وسلسة أثناء السفر وخالل وصول المواطنين 
المهاجرين إلى إقامتهم، حيث سيتم االستمرار في العمل بباقي 
التي  والمساعدة،  باالستقبال  المتعلقة  األخرى  االعتيادية  التدابير 

تقوم بها مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وللطلبة  بالخارج،  المقيمة  المغربية  للجالية  انفراجا  القرار  شكل 

المغاربة الذين يدرسون في مختلف البلدان، حيث فسح أمامهم باب 
العودة لوطنهم وقضاء العطلة الصيفية مع عائالتهم وذويهم، 
بعدما خلقت الحكومة الغموض أمامهم في الفترة السابقة ولم 
تتجاوب مع المطالب، بحيث كانت »األسبوع« من الصحف الوطنية 
»مرحبا«  عملية  حول  وانتظاراتهم  الجالية  مطالب  إلثارة  السباقة 

من أجل السماح لهم بالعودة للوطن.
الكثير من المواطنين والتجار والفاعلين، عبروا عن سعادتهم بفتح 
المجال الجوي والبحري أمام عودة الجالية المغربية من الخارج ألرض 
سوف  فهل  تجاري،  رواج  لخلق  وأيضا  الرحم،  صلة  أجل  من  الوطن، 
ستحقق  هل  الوطني؟  االقتصاد  على  إيجابا  الدخول  هذا  ينعكس 
الجالية ارتفاعا ونموا للقطاع السياحي بعدما عاش الكساد؟ وهل 

قرار المغرب فيه إشارة إلى إسبانيا؟

عودة الجالية تفتح آمال إنعاش 
االقتصاد الوطني 

ما بعد صدور 
األوامر الملكية 
إلنصاف مغاربة 

العالم
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الحجر  تكاليف  لتحمل  املــاديــة  اإلمكانيات 
الفندقي.

الــظــروف  جعلته  مغربي  مــواطــن  حــســن، 
عالقا في تركيا منذ عدة أشهر، بسبب تعليق 
عبر  رمــضــان،  شهر  قبل  الجوية  الــرحــات 
والطيران  األجـــواء  فتح  بقرار  سعادته  عن 
قائا:  البلد،  إلى  للعودة  العالم  مغاربة  أمام 
بفتح  جــدا  سعداء  الناس  الــحــال،  »بطبيعة 
األجواء بعد انتظار طويل، العالقون هم أكثر 
رغم  الخارج،  في  املقيمني  الناس  من  سعادة 
في  واجهناها  التي  والتحديات  الصعوبات 
العديد من البلدان خاصة من الناحية املادية، 
صائب  قــرار  أنــه  إال  متأخر  القرار  أن  ورغــم 
العالقني،  خاصة  املواطنني،  لدى  الفرح  خلق 

السعداء باألثمنة املناسبة جدا«.
وصرح أن بعض األمور تحتاج إلى وضوح، 
والتي  الخارجية،  ــوزارة  ب املتعلقة  وخاصة 
تفرض على املغاربة القادمني من بلدان الئحة 
أيام،  لعشرة  الفندقي  للحجر  الخضوع  »ب« 
حيث أن بعض املواطنني يتواجدون حاليا في 
بلدان الئحة »أ«، لكنهم يحملون بطائق إقامة 
لبلدان الئحة »ب« مثل قطر وماليزيا وغيرها، 
متسائا، هل الشخص الذي وجد نفسه عالقا 
ملزم  أشهر،  لعدة  »أ«  قائمة  دول  إحــدى  في 

بقضاء الحجر الفندقي؟
لتوضيح  تحتاج  الــحــاالت  هــذه  أن  ــال  وق
وتسهيات من قبل مسؤولي وزارة الخارجية، 
األشــخــاص  بــإعــفــاء  الصحية،  والــســلــطــات 
من  والقادمني  »ب«  الئحة  دول  في  املقيمني 
خاصة  الصحي،  الحجر  من  »أ«  الئحة  بلدان 
وأن جلهم قضوا شهرا أو عدة أشهر في هذه 
الدول مثل تركيا، بعد توقيف املغرب للرحات 

الجوية.

»الرام« تعود 
لعادتها

فوجئ العديد من املغاربة القاطنني في الدول 
الرحات  أثمنة  في  كبير  بتغيير  األوروبية، 
الجوية التي سبق أن حددتها الشركة امللكية 
في  كانت  والتي  »الرام«،  الجوية  للخطوط 
متناول األفراد واألسر وتتراوح ما بني 1200 
درهم و2200 درهما، إال أنه بعد اإلقبال الكبير 
وتسجيل  الشركة،  موقع  على  الجالية  ألفراد 
حجز أزيد من 120 ألف تذكرة من طرف مغاربة 
العالم في يوم واحد، وقع ارتفاع صاروخي في 
الشيء  9 آالف،  إلى  8 آالف درهم  األثمنة من 

الذي أثار استياء العديد من مغاربة العالم.
فقد وضعت شركة »الرام« أثمنة مرتفعة عبر 
الجوية بني  الرحات  الرسمي، فمثا  موقعها 
باريس والدار البيضاء في بداية شهر يوليوز 
 11873 إلى  درهما   9248 من  تتراوح  املقبل، 
بني  الجوية  للرحات  بالنسبة  أمــا  درهــمــا، 
آالف   10 بلغت  فقد  البيضاء،  والدار  أبوظبي 
أثار استياء  الشيء  درهم،  ألف   21 إلى  درهم 
املواطنني، بعدما نشرت الشركة أثمنة محفزة 
القرار  عقب  العالم  ومغاربة  الجالية  ألفــراد 

امللكي.
فارتفاع أثمنة الشركة يتنافى مع تصريحات 
عبد الحميد عدو، املدير العام لشركة الخطوط 
الجوية، والتي قال فيها أن »البرنامج الجديد 
مضاعفة  جانب  إلى  املقاعد،  عدد  بتعزيز  قام 
جديدة،  جوية  خطوط  وزيــادة  الرحات  عدد 
العملية  إلنجاح  الوطنية  التعبئة  سياق  في 
األسعار  »إن  وأضاف:  أشهر«،  لثاثة  املمتدة 
الشركات  منافسة  إلــى  تسعى  االستثنائية 
الجوية األخرى البالغ عددها 44، ألن السوق 
أصبح يفرض قوانينه على الشركات«، مشيرا 
إلى أن الطلبة املغاربة سيستفيدون من األثمان 

نفسها، ألنهم يندرجون ضمن الجالية كذلك.
فرنسا  في  املغاربة  املهاجرين  أحد  وعبر 

»الرام« برفع أثمنة  عن غضبه من قيام شركة 
من  أكثر  إلى  الحالي،  األسبوع  خال  التذاكر 
منخفضة  أثمنة  روجت  بعدما  درهم،  آالف   9
في األسبوع املاضي، معتبرين أن هذا اإلجراء 
التزامات  ومع  امللكية،  التعليمات  مع  يتنافى 
بأثمنة  املقاعد  من  كبير  عدد  بتوفير  الشركة 
املقيمة  املغربية  الجالية  لفائدة  منخفضة 

بفرنسا وإيطاليا.

البرتغال 
تعوض إسبانيا 

عملية  إقــامــة  املغربية  السلطات  قـــررت 
املوانئ  إقصاء  بعد  البرتغال  مع  »مرحبا« 
اإلسبانية، والتي كانت تعود بالنفع والرواج 
وتخلق  اإلسباني،  الجنوب  على  االقتصادي 
األنــدلــس  منطقة  فــي  مهمة  مالية  مداخيل 

والجزيرة الخضراء، والفنادق وشركات النقل 
تصل، حسب التقارير، إلى 500 مليون يورو، 
حيث شكل هذا الخيار صفعة جديدة للحكومة 

اإلسبانية التي خرجت من حسابات الجالية.
التجهيز  وزارة  كشفت  السياق،  هذا  وفي 
ماحية  خــطــوط  فتح  قـــررت  أنــهــا  والــنــقــل، 
ميناء  من  البرتغالية  السلطات  مع  جديدة 
ميناء  اتجاه  في  للعبور  كميناء  »بورتيماو« 
طنجة املتوسط، حيث ستنضاف هذه الرحات 
بفرنسا  املبرمجة  للخطوط  الجديدة  البحرية 
وإيطاليا خال هذه السنة، بطاقة استيعابية 
أولية تصل إلى 20000 مسافر و5000 عربة 
على  إضافية  باخرة  تعبئة  وكــذا  أسبوعيا، 
 – املتوسط، وجنوة  – طنجة  خطي مرسيليا 
طنجة املتوسط، بطاقة استيعابية تبلغ 4000 

مسافر و1000 عربة أسبوعيا.
اإلجمالية  الطاقة  فــإن  ــوزارة،  ــ ال وحسب 
يفوق  ومــا  مسافر،   48000 حوالي  ستبلغ 
15000 عربة أسبوعيا، مما سيمكن من تغطية 

املرحلة املتوقعة للعبور، من 15 يونيو إلى 15 
شتنبر 2021، بحوالي 650 ألف مسافر و180 

ألف عربة.
وأكدت الوزارة، أن مديرية املاحة التجارية 
ستواصل اتصاالتها مع شركات النقل البحري، 
لحثها على توفير املزيد من الرحات البحرية، 
االستيعابية،  الطاقة  في  الزيادة  وبالتالي، 
ملواكبة الطلب على الرحات خال هذه الفترة، 
التقنية  املقتضيات  به  تسمح  ما  حسب  وذلك 

واملسطرية للموانئ والبواخر.

إنعاش االقتصاد 
الوطني 

املهاجرين  أفراد  دخول  يشكل  أن  املنتظر  من 
إنعاشا  الــعــالــم،  أنــحــاء  مختلف  مــن  املــغــاربــة 
تجارية  حركة  بخلق  ويسمح  الوطني  لاقتصاد 
الحياة  ويــعــيــد  املــغــربــيــة،  ــدن  املـ مختلف  فــي 
للسياحة الداخلية التي عرفت جمودا كبيرا خال 
األشهر املاضية، بسبب قرارات الحكومة وفرض 
في  اإلجــراءات  وتشديد  املدن  بني  التنقل  رخص 
املواطنني  املايني من  السياحية، مما حرم  املدن 

من االستمتاع بالعطلة خال الصيف املاضي.
التحويات  ــإن  ف اقتصادية،  تقارير  ووفــق 
األشهر  خــال  ارتفاعا  عرفت  للجالية  املالية 
الصرف،  مكتب  معطيات  كشفت  حيث  الفارطة، 
املاضي،  أبريل  نهاية  التحويات خال  قيمة  أن 
قدره  ارتفاعا  مسجلة  درهم،  مليار   28.83 بلغت 
45 باملائة عن السنة املاضية، بحيث يعتبر هذا 
تتراوح  كانت  إذ   ،2017 سنة  منذ  األعلى  الرقم 

التحويات ما بني 18 و21 مليار درهم.
املغربية  للجالية  املالية  التحويات  وتساهم 
في دعم األسر املغربية، ودعم رصيد بنك املغرب 
من العملة الصعبة، باإلضافة إلى خلق املهاجرين 
التي  املتوسطة  املشاريع  من  للعديد  املغاربة 
املدن  في  االقتصادية  العجلة  تحريك  في  تساهم 

املتوسطة والصغيرة.
األمني  بوصوف،  عبد هلل  أكد  اإلطار،  هذا  في 
العالم  مغاربة  عودة  أن  الجالية،  ملجلس  العام 
االجتماعية  الروابط  للمملكة ستساهم في عودة 
في  مضيفا  باملغرب،  أسرهم  مع  الجالية  ألبناء 
لقاء تلفزيوني، أن عودة مغاربة العالم ستساهم 
بعد  باململكة،  واالقتصاد  السياحة  انتعاش  في 

غيابهم ألكثر من سنة.
على  املهجر  مغاربة  وقع عودة  أن  إلى  وأشار 
كبير خال  أثر  له  االقتصادي، سيكون  املستوى 
هذه  حملته  مــا  أهــم  أن  مــبــرزا  الصيف،  فصل 
وربط  التضامن  روح  إذكاء  هو  امللكية،  االلتفاتة 

الصلة مع الوطن األم.

تخوفات من استغالل موسم عودة 
مغاربة العالم في المضاربة

ارتفاع ثمن التذكرة في موقع »الرام«

جدول األثمنة في خط تصاعدي بموقع »الرام«

ارتفاع ثمن التذكرة من أبو ظبي إلى الدارالبيضاء في يوليوز المقبل

فوجئ العديد من المغاربة 
القاطنين في الدول األوروبية، 
بتغيير كبير في أثمنة الرحالت 

الجوية التي سبق أن حددتها 
الشركة الملكية للخطوط 

الجوية »الرام«، والتي كانت في 
متناول األفراد واألسر وتتراوح ما 

بين 1200 درهم و2200 درهما، 
إال أنه بعد اإلقبال الكبير ألفراد 

الجالية على موقع الشركة، 
وتسجيل حجز أزيد من 120 ألف 
تذكرة من طرف مغاربة العالم 

في يوم واحد، وقع ارتفاع صاروخي 
في األثمنة من 8 آالف درهم إلى 

9 آالف، الشيء الذي أثار استياء 
العديد من مغاربة العالم.
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المعهد الثقافي اإليطالي بالرباط 
ينظم سفرا افتراضيا للمغاربة أقدم مهرجان بالمغرب يرجع للحياة بمراكش

تكريم صحراوي   لمكتب حقوق المؤلفين

ــرح  ــ ــ ــت ــ ــ ــق ــ ــ ي
الثقافي  املعهد 
ــي  ــ ــ ــال ــ ــ ــط ــ ــ اإلي
بـــالـــربـــاط، إلــى 
يونيو   25 غاية 
سفرا  ــجــاري،  ال
من  افــتــراضــيــا 
محطة،  عشرين 
ــاف  ــ ــ ــش ــ ــ ــت ــ ــ الك
املــــــنــــــاطــــــق 

اإليطالية.
ويتعلق األمر بمشروع أنجز بشراكة مع لجان الفيلم 
أبريل املنصرم، ويقترح  اإليطالية، وتم إطالقه في شهر 
التي  األفالم  من  منتقاة  سلسلة  املغربي  الجمهور  على 
والتاريخية  والحضرية  املعمارية  للعجائب  تعرض 

لجهات إيطاليا.
الحدث،  بهذا  الصلة  ذات  األفــالم  جميع  وستكون 
متوفرة من خالل عملية تسجيل في املنصة اإللكترونية 
 www.sharedvisions.it الغرض  لهذا  املخصصة 
أن  قبل  بالرباط،  اإليطالي  الثقافي  املعهد  صفحة  وعبر 
موقع  على  وقناته  املؤسساتي  موقعه  على  عرضها  يتم 

تنزيل الفيديوهات »اليوتيوب«.

بني  مراكش،  مدينة  تحتضن 
الدورة  املقبل،  غشت  و28   24
51 من املهرجان الوطني للفنون 
شعار  تحت  وذلــك  الشعبية، 

»أغاني وإيقاعات أبدية«.
وحسب بالغ للجهة املنظمة، 
ــيــة من  فـــإن الــنــســخــة الــحــال
بمبادرة  واملنظمة  املهرجان، 
الكبير،  األطــلــس  جمعية  مــن 
الثقافة  وزارة  مع  وبالتعاون 
ــة، عقب  ــاض ــري وال والــشــبــاب 
فرضتها  التي  الصحية  األزمة 
»كورونا«، تمثل أكثر من حملة 
الحمراء  للمدينة  ترويجية 
ولــلــتــراث الــثــقــافــي الــوطــنــي، 
حقيقيا  تــحــديــا  يــعــد  لــكــونــه 
فنون  أصالة  خالل  من  للزمان 
أكثر  تـــزال  ال  الــتــي  األجــــداد 

حيوية رغم مرور الزمان.
وأكد املنظمون على أن دورة 

بــمــرور  تحتفي  الــســنــة،  هــذه 
الفنون  على  سنة   50 من  أزيد 
جهات  جــمــيــع  ــي  ف الشعبية 
اململكة، حيث يتموقع املهرجان 
للحفاظ  حقيقي  ثقافي  كعمل 

على التراث املغربي.
إلــى أن هذا  الــبــالغ  وأشـــار 
سنويا  املــقــام  الفني،  الــحــدث 
بقصر البديع، كمعلمة تاريخية 
للقرن  تاريخها  يعود  عريقة 

ثقافيا  وعــيــا  يــســتــدعــي   ،16
قـــويـــا، حــيــث تــعــيــد الــفــنــون 
إلى  املتتبعني،  أذهان  الشعبية 
األمر  ويتعلق  االنتماء،  تجذر 
للتراث  عميقة  حقيقية  بثروة 
واألبعاد  الفنية  األوجه  املتعدد 

االجتماعية والروحية.
الوطني  املهرجان  ويــنــدرج 
يعد  الــذي  الشعبية،  للفنون 
أحدث  باملغرب،  مهرجان  أقدم 
1960، في إطار الدينامية  سنة 
وإنعاش  املحافظة  إلى  الهادفة 
ونقل التراث الالمادي باململكة، 
الشعبية  فــنــونــه  ــي  ف املــمــثــل 
ــى  ــق ــي ــوس والــتــقــلــيــديــة )امل
والرقص ومهن الفن واملنتجات 
هــذا  بجعل  ــك  وذلـ املــحــلــيــة(، 
للتعبير  أرضــيــة  ــرجــان  ــه امل

واللقاءات والتبادل.

أكثر من 15 دولة   تشارك 
في »الرباط كوميديا«

ــق  ــ ــل ــ أط
ــز  ــ ــ ــرك ــ ــ امل
املـــغـــربـــي 
ــادرات  ــبـ ملـ
الــتــنــمــيــة، 
يـــــــــــــــوم 
ــت  ــبـ ــسـ الـ
ــي،  ــاضـ املـ
الــنــســخــة 
من  الثانية 
املــهــرجــان 
الــــدولــــي 
لــلــفــيــلــم 
ــاط  ــ ــرب ــ »ال
كوميديا«، 
والـــــتـــــي 

ــر  ــم ــســت ســت
إلى غاية يوم 26 يونيو الجاري.

فهذا  للمنظمني،  بــالغ  فــي  ورد  مــا  ووفــق 
الحدث، وهو أول مهرجان سينمائي في إفريقيا 
للكوميديا،  والعالم اإلسالمي يخصص حصرا 

سيقام عبر األنترنيت بفعل جائحة »كورونا«.
تابعت  املهرجان  لجنة  أن  املصدر،  وأضاف 
274 عمال سينمائيا من 56 بلدا، قبل أن تنتقي 
أفالم  بلدا، وسبعة   15 تمثل  قصيرا  فيلما   24
املسابقة  في  للمشاركة  دول  ست  من  طويلة 
تنظيم  ستعرف  التي  ــدورة،  ال لهذه  الرسمية 
مع  لــقــاءات  عــن  فضال  الــفــقــرات،  مــن  العديد 

مخرجني وورشة للكتابة الكوميدية.
على  املشاركة  األفالم  عرض  فإن  ولإلشارة، 
مشاهدتها  باإلمكان  سيكون  املهرجان،  منصة 
في أي ساعة من اليوم على أي جهاز إلكتروني.

من  وفــنــانــني  جمعوية  فعاليات  كــرمــت 
املغربي  املكتب  أطــر  الجنوبية،  األقــالــيــم 
التي  للجهود  منهم  تقديرا  املؤلفني،  لحقوق 
الفنانني  بأوضاع  االرتقاء  أجل  من  بذلوها 
الحمالت  ــن  ع فــضــال  حــقــوقــهــم،  وحــمــايــة 
من  بعدد  املكتب  نظمها  التي  التحسيسية 

مدن الصحراء املغربية.
هذا  أن  الــشــرادي،  سعيد  الفنان  واعتبر 
الــذي  الــهــام  بالعمل  اعــتــراف  هــو  التكريم 
سبيل  فــي  ومــديــرتــه  املكتب  أطــر  بــه  يقوم 
وتمكينهم  للفنانني  املادية  األوضاع  تحسني 
حقوقهم  عن  التعويضات  من  االستفادة  من 
األدبية والحقوق املجاورة، وأوضح في كلمة 
املكتب  بمقر  نظم  تكريم  حفل  خالل  ألقاها 
جميع  أن  بالرباط،  املؤلفني  لحقوق  املغربي 
الذي  العمل  على  يثنون  املغاربة  الفنانني 
أنجزه املكتب في السنتني األخيرتني، والتي 

وكذا  الفنانني  على  اإليجابي  األثر  لها  كان 
املؤلفني واملوسيقيني.

وبهذه املناسبة، قدم أعضاء جمعية »منار 

التكريم  درع  الحساني«،  والطرب  للتراث 
واملوظفني  األطــر  عن  نيابة  املكتب،  ملديرة 

العاملني في هذه املؤسسة. 

ــار املــحــاضــرات  ــ ــي إطـ فـ
الحسن  لجامعة  املفتوحة 
شــعــيــب  ــي  ــق ــل ســي األول، 
بعنوان:  محاضرة  حليفي 
خياال  بوصفها  »الــشــاويــة 
 17 الخميس  يومه  ضائعا«، 
الساعة  على   2021 يونيو 
الحادية عشر صباحا، بمركز 
الحسن  جــامــعــة  ــنـــدوات  الـ

األول بسطات.
احتفاء  اللقاء،  هذا  ويأتي 

راكم  الــذي  حليفي،  بشعيب 
الــروايــة،  فــي  مهمة  تجربة 

الشاوية«،  »زمن  بينها:  من 
»مجازفات  الجنة«،  »رائحة 
البيزنطي«، وكتاب »سطات«، 
ثم »ال تنس ما تقول« الفائزة 
لسنة  للسرد  املغرب  بجائزة 
في  تجربة  راكم  كما   ،2020
واألكاديمي،  العلمي  البحث 
مؤلفاته  خـــالل  ــن  م ســـواء 

النقدية أو أبحاثه العلمية.

الشاوية بوصفها خياال ضائعا تدخل جامعة الحسن األول بسطات 



سري

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

  

مـدير النشر:
الطيب العلوي

مصطفى العلوي المؤسس:

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

تحت األضواء

ملف العدد

تحليل إخباري

الضائعة الحقيقة 

بمحاولة اغتيال دبلوماسي مغربياتهام مسؤول مخابراتي جزائري 

التقارب العربي اإلسرائيلي ؟هل كان الحسن الثاني وراء فكرة

سباق في انتخابات 2021 مؤشرات استعمال شباط كأرنب 

الكولونيل عبابو دون »بنج«معجزة استخراج رصاصة من عنق 

3

14

28

8

ن
ثم

ال
  
■
 1

9
6
5

م: 
عا

ت 
در

�ص
 ■

ن  
�صو

خلم
 وا

ة 
د�ص

�صا
  ال

نة
ل�ص

■ ا
 2

0
2
1

ر 
اي

رب
 ف

2
4

 -
 1

8
 لـ 

فق
ملوا

1 ا
4
4
2

ب  
رج

 1
2
 -

 6
 ■

 1
5
4
8

د: 
عد

 ال
■

w
w

w
.a

lo
u

s
b

o
u

e
.c

o
m

هم
را

  د
5

العسكر يفسد الود بــين شعبين شقيقين

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

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

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

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

اأعداء امللك وال�شعب

تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ملف العدد

تحت األضواء

الضائعة الحقيقة 

تحليل إخباري

عندما طالبت األحزاب بتحكيم

 الملك الحسن الثاني

حمو وبوكرين وحبيبي.. جنراالت 

تورطوا في الخيانة العظمى

عائد من اإلعدام يحكي عن قتل 

عمر بنجلون وإعدام ثـابت

إعالم البوليساريو يبكي على وهن 

الجزائر وضعف إسبانيا أمام المغرب 

28

14

8
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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

شر:
ر الن

مـدي

ب العلوي
الطي

س:
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ب المغربي في

سلو
األ

م.. ال أسمع«
ال أتكل

ى.. 
»ال أر

ني السطور«
تفاصيل أخرى  يف  ركن  »ب

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah

  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

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

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC

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

 أو عبر البريد اإللكتروني:
)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.ma

لنور الدين الرياحي

املقلب  صاحب  يتقاسمه  كــان  ــذي  ال املكتب  إلــى  زميلنا  حضر 
واألستاذ املحترم، وطلب منه ما إذا كان يعرفه، وكعادته لم يرد اإلذن له 
إليه بعد مضي  له بأنه زميل كذلك، فجاء  بالجلوس حتى بعد أن صرح 
أيام، ليعرض عليه حالة شخصية، فأذن له بالجلوس وهو ال ينظر إليه 
وطلب منه االختصار ألن لديه ملفات كثيرة أمامه، فقال له: أنا متزوج من 
زمالئها  أحد  نتيجة تصرف  انهيار عصبي  اآلن ضحية  لكم وهي  زميلة 
الذي كانت تعتبره بمثابة والدها وأساء معها التعامل وعيرها بالعنوسة 
املقلب  صاحب  اآلخر  والزميل  ولباسها،  سلوكها  في  القدح  من  وبوابل 
يرد: ال حول وال قوة إال بالـله، زوجتكم امرأة محترمة وطيبة، كيف تعامل 
بمثل هذه الطريقة من طرف زميل، يظهر أن بعض الزمالء قليلو التربية، 
واسترسل الزوج: واآلن نتيجة مرض زوجتي، فإنني جئت أستشيركم في 
رفع دعوى التعويض على املتسبب في االنهيار ومقاضاته عن ذلك، بينما 
املسؤولية  غرفة  يترأس  كان  وأنه  )خصوصا  ينصت  الوقور  األستاذ 
التعدد، بما أنها أصبحت  التقصيرية(، كما جئت أستشيركم في قضية 
مريضة وأنا محتاج ملن يقوم بواجبات البيت واألطفال، وصاحب املقلب 

يقول: من حقك رفع الدعوى ومن حقك التعدد إذا أجاز قيدومنا ذلك.
إلى  ملتفتا  أنت؟  االستشارة  تعطي  ملاذا  بالـله،  إال  قوة  وال  حول  ال 
جاء  الزميل  فأجابه:  ذلــك،  على  ويتأسى  يتدخل  الــذي  املقلب  صاحب 
في  مختص  أنك  على  زيادة  ذلك،  في  لك  دخل  فال  أنت  أما  يستشيرني، 
املادة التجارية وال تعرف من مدونة األسرة وال من املسؤولية التقصيرية 
االنهيار  فيما يخص  زوجتكم،  ولدي شافى هلل  يا  انظر  له:  فقال  شيئا، 
العصبي، أنصحك أن تذهب إلى من تسبب في ذلك وتبحث عن الحقيقة 
ربما النساء في بعض األحيان يتسترن على بعض األشياء، ولربما كان 

املعني باألمر ضحية ألقوالها.
ال، ال يا أستاذ، أنا متأكد من ذلك ومن صدقها، فكل ما في األمر أنها 

أرادت تقبيل رأس زميل لها بمثابة أبيها، فنهرها وعيرها.
وما هي حجتها في ذلك؟ 

زميل دخل إلى املكتب حضر الواقعة.
تطلع األستاذ بنظره إلى صاحب املقلب وقال له: لعلك أنت الذي تريد 

أن تشهد ضدي.
ومن كتم الشهادة يا أستاذ فهو آثم، أنا فعال حضرت نهاية الواقعة 
اإلمساك  فقط  تحاول  املسكينة  وهي  املحترمة  زميلتنا  تنهر  ووجدتك 

برأسك لتقبيله والتبرك منه.
وهل قالوا لك أن رأسي حجر أسود لتتبرك منه؟

يقاسمك  زميل  ضد  من؟  وضد  ــزور،  ال وشاهد  املتطفل  أيها  اسكت 
املكتب.. 

اسمع يا بني، الواقعة ليست بهذه الطريقة، إن تصرفي كان من أجل 
األبوة  باب  من  كانت  لها  ونصائحي  ابنتي  سن  في  فقط  زميلة  تأطير 

والزمالة.
طيب أستاذ، وفيما يخص التعدد؟ 

الفاحشة،  ولم تصبر وخفت  استمر مرضها  وإذا  لإلسالم،  إذا جئت 
بهذه  التعدد  أتجيز  املقلب:  صاحب  فتساءل  شرعا،  ذلك  لك  ممكن  فإنه 
الطريقة والسهولة، إذن سأخبر زوجتي التي تعتبرك خير مدافع عنها؟ 

ال عليك، ال طاعة ملخلوق في معصية خالق، أنا أنصح بما يرضي هلل 
أصبحت  بعدما  النار  إلى  فلتذهبا  وزوجتك،  أنت  أما  ضميري،  ويريح 

تريد الشهادة ضدي.
باحتشام  الزوج  من  املعذرة  وطلب  الوقور  أستاذنا  وجنتا  واحمرت 
ألن  ــزور،  ال شاهد  ذراع  متأبطا  املكتب  الــزوج  وغــادر  زلــة،  فعل  وكأنه 
تأسف  شــدة  من  األمــر  سيفضح  كــان  وضحكهما  تواجدهما  استمرار 
واعتذار زميلهم، خصوصا عندما طلب من الزوج فيما إذا كانت مساعدة 
مادية من طرفه من أجل تمريض الزوجة مقابل عدم التسرع في الزواج 
انهيارها أخطر من  بأن  الزوج تظاهر  لكن  به، كافية،  أفتى  الذي  الثاني 

االحتفاظ بها كزوجة، وبقي مصرا على موقفه.
فعال  كانت  إذا  فيما  ويفكر  رأسه  على  يده  واضعا  املسكني  وبقي   
الدعوى ستقام ضده، وفيما يكون قد تسبب في االنهيار العصبي لزميلة 

محترمة!

طرائف الق�ضاة 
واملحامني

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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منـوعـات
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أسطوانات موسيقية مغربية
 نادرة تعرض في »النهضة«

بالتزامن مع اليوم العاملي ملتاجر 
سينما  تستقبل  الــتــســجــيــالت، 
»النهضة« بالرباط، معرضا خاصا 
املغربية  املوسيقية  باألسطوانات 
في القرن 20، تحت عنوان: »سوق 
ورائــه  مــن  تهدف  األســطــوانــات«، 
أقراص  جامعي  لقاء  »تشجيع  إلى 
الفينيل، ومحبي املوسيقى«، حيث 
»ملشاهب«،  ألبومات  املعرض  يضم 
سميح،  نعيمة  الــغــيــوان«،  ــاس  »ن
عبدو  »أوسمان«،  ميكري،  اإلخوان 
و»جيل  فضول«  »بــوب  العماري، 

جياللة«.
بمجموعة  املعرض  هــذا  ويعّرف 

املغربية  املوسيقية  التعريفات  من 
مثل  االستقالل،  بعد  ما  مغرب  في 
في  املتخصصة  »تــكــادة«  مجموعة 
منذ  بها  عـــّرف  الــتــي  العيطة،  فــن 
وصـــوال   ،1972 ســنــة  تــأســيــســهــا 
العاملي  املــوســيــقــي  نجاحها  إلـــى 
ــا بــمــالــطــا، والـــواليـــات  ــروضــه وع
املتحدة األمريكية، وداكار، والخليج 

العربي، وتونس.
ومن بني التعريفات املعروضة، ما 
وصف  الذي  »فضول«  بالذكر  خص 
والذي  العبقري«،  الكلمات  بـ»كاتب 
يعد »املغربي املبحوث عنه األكبر في 

األسطوانات خالل العقد الراهن«. 

فنانون مغاربة يتنافسون 
على لقب أفضل فنان 

عربي 2021
على  مغربيات  فنانات  خمس  تتنافس 
 ،2021 لسنة  عربية  فنانة  أفضل  لقب 
وهن:  دور«،  »املوريكس  مسابقة  ضمن 
ــاء املــنــور، دنيا  ســمــيــرة ســعــيــد، أســم
تسكت،  وابتسام  رشيد،  سلمى  باطما، 
املغربية  الفنانة  جمهور  فوجئ  حني  في 
 8 الثالثاء  يوم  الخضر،  حنان  املعتزلة، 
يونيو 2021، بظهور اسمها ضمن قائمة 

املسابقة.
سعادته  ــن  ع حــنــان  جــمــهــور  وعــبــر 
يقوم  أن  يــرتــقــب  حــيــث  بــتــرشــيــحــهــا، 
حتى  لصالحها،  بالتصويت  محبوها 
فنانة  أفضل  لقب  على  حصولها  يكون 
الساحة  إلــى  لتعود  لها  دافعا  عربية، 

الفنية من جديد.

أما عن فئة الفنانني 
ــال،  ــرجــ ــ املـــغـــاربـــة ال

بني  محصور  فالتنافس 
أمير،  إيهاب  ملجرد،  سعد 

الدوزي، وحاتم إيدار.
سعد  للفنان  وســبــق 

حــصــد  أن  ــرد،  ــ ــج ــ مل
أغنية  جائزة أفضل 
الغناء  ونجم  عربية 
جماهيرية  األكـــثـــر 

ـــ 17  ــي الــنــســخــة الـ ف
متفوقا  لــلــمــســابــقــة، 
ــد مــن  ــديـ ــعـ عـــلـــى الـ
الــفــنــانــني املــغــاربــة 

والعرب.

»عائشة« تمثل المغرب
في مهرجان اإلسماعيلية

يمثل  نوري،  زكرياء  الشاب  املغربي  للمخرج  »عائشة«  فيلم 
لألفالم  اإلسماعيلية  ملهرجان   22 الــدورة  فعاليات  في  املغرب 
التسجيلية والقصيرة، املقامة في الفترة من 16 إلى 22 يونيو 

الجاري، ضمن مسابقة األفالم الروائية القصيرة.
دور  الراضي  نسرين  املمثلة  فيه  لعبت  الذي  الفيلم،  ويحكي 
الصقلي  نجاة  منهم  املمثلني،  من  العديد  جانب  إلى  البطولة 
وتوفيق املويني ورؤوف الصباحي، قصة فتاة تحاول مواجهة 
لها  العيش  لقمة  توفير  أجــل  مــن  وتكافح  الحياة  صعوبة 
الفراش  طريحة  ووالدتها 

بأية وسيلة.
توج  أن  للفيلم  وسبق 
عمل  أفـــضـــل  بـــجـــائـــزة 
مهرجان  فعاليات  ضمن 
للفيلم  »ميزوبوتاميا« 
السنة  بهولندا،  القصير 
املاضية، كما تم اختياره 
وإفريقيا  املغرب  لتمثيل 
والشرق األوسط في عدة 
مهرجانات دولية بالعديد 
النمسا  منها  الــدول،  من 
وإيـــرلـــنـــدا والــســويــد 
والــيــونــان واألرجــنــتــني، 
بعدها  الـــرحـــال  لــيــحــط 
فعاليات  ضمن  بالهند 

مهرجان »دارامشاال«.



28

الضائعةالحقيقة
العدد: 1565 من 17 إلى 23 يونيو 2021

بالقوات  بنبركة  املهدي  استهانة 

ال  كانت  التي  منها  ســواء  املواجهة، 
باغتيال  وتهدد  الجزائر  تحتل  زالت 
وتلك  نفسه،  الفرنسية  رئيس الدولة 
كليا،  املغرب  من  بعد  تخرج  لم  التي 
الصراع  حقيقة  آخر،  عامل  يزاوجها 
أكثر  أبعاد  ذا  كان  الذي  االستعماري 
كانت  بل  اقتصادية،  أو  سياسية  من 
املنطقة،  فــي  الفرنسيني  طــمــوحــات 
الدين  کسر  غایتها  دينية،  طموحات 
قد  عديدة  سنوات  تكن  ولم  اإلسالمي، 
به  أدلــى  الــذي  التصريح  على  مضت 
جورج  الفرنسي  االستعماري  القطب 
أن  أقبل  ولــن  أقبل  ال  ))إنــنــي  بيدو: 
ينتصر الهالل على الصليب((، فأجابه 
االستعمارية،  الحركة  فالسفة  أحــد 
ألكسندر ويرت، بقوله: ))وماذا يضرك 
بونيفاس  يف  ممثال  الصليب  يكون  أن 
للدار  الفرنسي  العسكري  احلاكم   -
يف  أو  املالية،  املصالح  يف  أو   - البيضاء 

الكالوي؟((.
بعد  املغرب  بونيفاس  غــادر  ولقد 
املالية  املــصــالــح  ولــكــن  االســتــقــالل، 
الفرنسية بقيت، كما بقي عدد كثير من 
رفضا  الكالوي  أيدت  التي  العناصر 
مصالحها،  عــن  ودفــاعــا  لالستقالل، 

وعن أراضيها وممتلكاتها. 
يترك  يكن  لم  بنبركة  املهدي  ولكن 
نفسه  تــصــنــيــف  دون  تــمــر  ــة  ــرص ف
املشروعية  جــانــب  إلـــى  ــجــاهــه،  وات
محمد  الــبــالد،  عــاهــل  ــي  ف املتمثلة 
ملكا  فيه  يــرى  كــان  ــذي  ال الخامس، 
للتيار  وقــائــدا  ومـــحـــررا،  وزعــيــمــا 
لالستعمار،  املــنــاهــض  ــحــرري،  ــت ال
بنبركة  املــهــدي  الــتــزام حــرص  وهــو 
الذي  الحزب  عقيدة  في  تثبيته  على 
االتــحــاد   ،1959 شتنبر  فــي  أســســه 
أعلن  وقد  الشعبية،  للقوات  الوطني 
في ديباجة میثاق الحزب عن االلتزام 
ــي: ))إقـــامـــة دميــقــراطــيــة  ــل بــمــا ي
املــواطــنــن  تضمن جلميع  واقــعــيــة 
على  سواء  بأنفسهم،  شؤونهم  تسيير 
دائرة  يف  احمللي،  أو  الوطني  الصعيد 
صاحب  رعاية  حتت  دستورية  ملكية 
اجلاللة امللك محمد اخلامس((، وهو 
بعثها  التي  البرقية  في  جــدده  والء 
الحسن  امللك  جاللة  الــبــالد،  لعاهل 

الثاني بعد توليه امللك. 

إذن،  كــان  بنبركة  املــهــدي  فــصــراع 
االستعمارية،  القوات  في  محصورا 
فقد  وبالتالي،  بها،  يحتمون  وفيمن 
للصراع  فاصال  حــدا  شخصه  وضــع 
ــني الـــقـــوات اإلمــبــريــالــيــة  الــعــاملــي ب
املتحالفة فيما بينها، والقوية عسكريا 
السياسية،  الطموحات  وبني  وماليا، 
الدول  لبعض  الثورية  واالختيارات 
واملعراة  باالستقالل،  العهد  حديثة 
االشتراكية  الــقــوات  من  دعــم  كل  من 
تؤكد  كبرى  مخاطرة  وهــي  العاملية، 
عنوانا  كانت  أنها  كلها  املعطيات 
بالقوة  بنبركة  ــهــدي  امل الســتــهــانــة 
املخابرات،  أجهزة  من  عامليا،  الفعالة 
السري،  والعنف  اإلمبريالي،  واللوبي 
حيث إنه، وهو الذي كان يقدر الواقع 
ألف  له  ويضرب  املغربي،  الداخلي 
مناوئيه  ــواجــه  ي يــكــن  ــم  ل حــســاب، 
ال  فكان  االستهانة،  بنفس  الداخليني 
على  يشدد  أن  دون  تمر  فرصة  يترك 
وفائه للملكية الدستورية، وبعد وفاة 
فبراير   26 في  الخامس،  محمد  امللك 
تعزية  بــرقــيــة  لبعث  ــارع  سـ  ،1961
الدخول  وإلى  الثاني  الحسن  للملك 
السرية  املحاوالت  ولكن  املغرب،  إلى 
لم  املغربي  بالعاهل  عالقاته  إلفساد 
املهدي  كان  محاوالت  وهي  تتوقف، 
العداوة  بتأكيد  عليها  يــرد  بنبركة 
للعناصر التي كانت تقوم بدور فعال 
يوما،  يثبت  فلم  الرسمي،  املحيط  في 
يسلم  بنبركة  املهدي  أن شوهد  مثال، 
أو يصافح الضباط العسكريني أمثال 
يترك  يكن  لم  بل  املذبوح،  أو  أوفقير، 
فرصة تمر دون أن يقلل من أهميتهم، 
وتجاه  تجاههم  الشك  أفكار  ويبذر 
الوحدة«  »طريق  وكانت  وطنيتهم، 
املشروع الذي كان فيه منسقا وكاتبا 
عاما، عبارة عن طريق وحدت شمالي 
من  زادت  ولكنها  وجنوبيه،  املغرب 
وضباط  املهدي  بني  الهوة  شساعة 
الجيش الذين كانوا آنذاك سامني في 
أهلها  التي  الدرجات  بحكم  رتبهم، 
الفرنسي  الجيشني  في  ماضيهم  لهم 
واإلسباني، وكانوا بجانبه مسؤولني 
والتموينية  التنظيمية  الخدمات  عن 

في مشروع »طريق الوحدة«. 
التقريبية  املــحــاوالت  كل  وفشلت 
الحفالت وال  تكن  ولم  االتجاهني،  بني 
املآدب لتسمح بالتوفيق بني السياسي 
الذكي، والضباط الضروريني لتأسيس 
لم  والذين  امللكية،  املسلحة  القوات 
أداء  فــي  منه  إخــالصــا  ــل  أق يكونوا 

مهامهم.
السنني،  عبر  األيـــام  أثبتت  ولقد 
مصداقية األسلوب الذي اتبعه العرش 
بتؤدة  األمـــور  معالجة  فــي  املغربي 
نوايا  مواجهة  فــي  ســـواء  ــزان،  ــ وات
املتطرفني،  العسكريني  أو  السياسيني 
خارجية،  عوامل  بحكم  املدفوعني  أو 
خروجا منطلقا من منظور الحدود، أو 
خروجا من منطلق االبتعاد عن معرفة 
الحقيقة املغربية، بينما لم يكن املهدي 
حتى  واألنــاة،  بالصبر  يتمتع  بنبركة 
يتمكن من قطف ثمار غرسه، أو يتمكن 
وتصليح  نــظــره،  بــعــد  تــصــديــق  مــن 

بعض مساراته.
الفوري  االستعجال  أن  والحقيقة، 
عند املهدي بنبركة، كان على الصعيد 
استعجاله  يسابق  باملغرب،  الداخلي 
على الصعيد الخارجي، وكما لم تغفر 

له القوات التي كان يناهضها داخليا، 
فإن القوات التي نصب من نفسه عدوا 
في  الباع  طويلة  كانت  خارجيا،  لها 
يكن  ولم  الجسدية،  التصفيات  مجال 
يهمها أن تضيف إلى الئحة ضحاياها 
لجثث  وال  جــديــدا،  اسما  الطويلة، 
من  أنه  إال  إضافيا..  جدثا  ضحاياها 
القوات  بني  التفريق  الفادح،  الخطأ 
الــتــي كــانــت مــتــواجــدة فــي املــغــرب، 
مناوئة للتيار التحرري، ومغتاظة من 
القوات  وبني  املستعجل،  االستقالل 
كانتا  فكالهما  العاملية،  اإلمبريالية 
السخط  هو  واحــد،  معني  من  تنهالن 
االســتــعــمــاري، وتــرضــعــان مــن ثدي 
وقد  السري،  العنف  جهاز  هو  واحد، 
والدالئل  الحجج  من  يكفي  ما  نشر 
أصبح  الــذي  السرجان  ذلــك  أن  على 
الذي  هو  أوفقير،  الكابتان  بعد  فيما 

عن  الفرنسية  املخابرات  ملنظمة  بلغ 
الخمسة،  الجزائريني  الزعماء  تواجد 
كانت  التي  الطائرة  بنبلة ورفاقه، في 
ستقلهم إلى تونس انطالقا من املغرب، 
في  اختطافهم  تم  حيث   ،1956 سنة 
الجزائر،  مطار  في  وإنزالهم  الجو، 
لها  ثــار  التي  القرصنة  عملية  وهــي 
امللك محمد الخامس، وشن على إثرها 
الحسن،  مـــوالي  األمــيــر  عــهــده  ــي  ول
املخابرات  ضد  صحفية  زوبعة  أكبر 
يعرف  واحد  أي  يكن  ولم  الفرنسية، 
وقتها أن عميال للمخابرات الفرنسية 
والــقــرار  املعرفة  موقع  فــي  يتواجد 
نظم  الــذي  الجهاز  وذلــك  املغرب،  في 
عملية القرصنة الجوية املذكورة سنة 
متشبثا  كان  الــذي  نفسه  هو   ،1956
بــالــوجــود الــفــرنــســي فــي الــجــزائــر، 
والذي لم يكن يحول بينه وبني تنفيذ 
خططه وتكريس بقائه في املنطقة أي 
دجنبر  رابــع  في  يتورع  فلم  حاجز، 

التونسي  الزعيم  اغتيال  عن   1952
 1955 يونيو   11 وفي  حشاد،  فرحات 
املؤيد  الفرنسي  الصحفي  اغتيال  عن 
لومیكر  باالستقالل،  املغرب  ملطالب 
عن   1958 شتنبر   19 وفــي  دوبـــروي، 
في  ليوبارد،  مارسيل  املسمى  اغتيال 
جنيف، ألنه كان يبيع األسلحة للثوار 
عن   ،1959 2مارس  وفي  الجزائريني، 
اغتيال البائع املزود للثورة الجزائرية 
 5 ــي  وف بوشير،  جـــورج  باألسلحة، 
السياسي  اغتيال  عن   1958 نونبر 
تونس،  في  الحسني،  أيت  الجزائري 

والالئحة طويلة..
سبق  قد  آخــر  إفريقي  زعيم  وكــان 
مناهضة  مجال  إلــى  بنبركة  املهدي 
ــس مــثــل املــهــدي  ــار، وأســ ــعــم االســت
بنبركة »االتحاد الشعبي للكاميرون«، 
فجر  الــذي  موميي،  ــد  روالن فیلیكس 

في  االشتراكي  الثوري  االختيار  فكرة 
االتحاد  إلــى  واتــجــه  إفريقيا،  وســط 
الدولة  هــذه  دعــم  طالبا  السوفياتي 
اإلفريقية  الشعوب  ملساندة  العظمى 
اإلمبريالي،  النفوذ  من  وتخليصها 
جنيف،  إلى  بنبركة  املهدي  مثل  ولجأ 
املخابرات  أجهزة  إليه  وجهت  حيث 
تعرف  أن  له  سبق  »عميال«  الفرنسية 
أمريكي  الكاميرون، كصحفي  في  عليه 
لفيليكس  السياسية  بالدعوة  معجب 
حيث  جنيف،  في  به  والتحق  موميي، 
أفخم  من  واحد  في  للعشاء  استدعاه 
املــطــاعــم يــســمــى »صــحــن الــفــضــة«، 
موميي  التقدمي  الزعيم  واستأنس 
بصديقه القديم، ویلیام بیشتيل، الذي 
من  سما  الطعام  في  لـ»صديقه«  دس 
ببطء،  يقتل  الذي  »الطاليوم«،  صنف 
وال ينفع فيه تدخل أي طبيب أو دواء، 
نونبر   4 في  اإلفريقي  الزعيم  ومــات 
املخابرات  أجهزة  تولت  فيما   ،1960

الــفــرنــســيــة تــغــيــيــر ســحــنــة وهــويــة 
يكن  لــم  الـــذي  األمــريــكــي،  الصحفي 
في  ضابطا  فرنسيا،  إال  الحقيقة  في 
كانت  سنه،  ولكبر  الفرنسي،  الجيش 
املخابرات الفرنسية تتباهى بتسميته، 

أكبر جواسيس العالم سنا.
بنبركة  املــهــدي  يــنــبــري  أن  وقــبــل 
ــغــول اإلمــبــريــالــي وسط  ملــصــارعــة ال
املقفرة، كان  اإلفريقية املوحشة  الغابة 
زعيم إفريقي آخر قد سبقه ملواجهة ذلك 
الغول في تلك األدغال، واسمه باتريس 
بنبركة  املــهــدي  مثل  ــان  ك لومومبا، 
الناصر،  عبد  جمال  بأفكار  متأثرا 
إلفريقيا،  الــثــوريــة  بــاآلفــاق  مقتنعا 
واثقا من املنظمات اإلقليمية والدولية، 
وعندما استقدم للكونغو، قوات أممية 
القوات  تحالفت  األزمــة،  تدويل  قصد 
وأســنــدت  والــفــرنــســيــة،  البلجيكية 
مهمة  مخابراتها،  مصالح  إلى  الثانية 
شهر  من  يــوم  وذات  الــرجــل،  تصفية 
باتريس  جثة  وجــدت   ،1961 فبراير 
اإلفريقية،  األدغال  في  مرمية  لومومبا 
األمــم  ــوات  ق مــن  ومسمع  ــرأى  م على 

املتحدة التي استنجد بها.
حقا، إن الزعامة مشتقة من املبادرة 
مواجهة  إلــى  والسبق  واملــخــاطــرة، 
التغيرات  ولكن  الخطرة،  املــواقــف 
التي طرأت على العالم منذ موت آخر 
دفعة من الزعماء، أعطت ما يكفي من 
الخطأ  من  الكثير  أن  على  البراهني 
»عفيونا«  كانت  التي  االختيارات  في 
نشوته  خــلــصــت  الــســتــيــنــات،  فــي 
فسيحا  املجال  وتركت  دعاته،  على 
الذين  الرؤساء  من  جديد  جيل  أمام 

يتشاءمون من لقب الزعامة.
ــدي بــنــبــركــة في  ــه ــار امل لــقــد اخــت
ــي الــجــزائــر،  ــام ف ــق آخـــر أيــامــه، امل
لحالة  التمهيد  وسائل  توفرت  حيث 
ولكن  املثلى،  غايته  يعتبرها  كــان 
جعله  الكبرى  بالقضايا  انشغاله 
دونها،  هو  بما  يستهني  أخــرى  مرة 
القاتل..  الخطأ  كان  بالضبط،  وهناك 
إلى  التصفية  أجــهــزة  بـــادرت  فلقد 
لتصفيته  العريضة  الخطوط  وضع 
الجزائر  شــوارع  وفــي  الجزائر،  في 
بنبركة  املـــهـــدي  كـــان  ــة،  ــعــاصــم ال
الثوريني،  املعجبني  بحماس  يستقبل 
كانت  التي  املجموعة  أنــظــار  تحت 
تخطط لتصفية الثوريني والتقدميني، 
ولتخريب االقتصاد الذي كان املهدي 
يطالع  وكان  نموذجيا،  يراه  بنبركة 
 ،1965 يــنــايــر  فـــي  ــصــحــف،  ال فـــي 
لتخريب  الفرنسية  املؤامرة  جزئیات 
الدينار  الجزائري، بتهريب  االقتصاد 
كتبت  كبرى  فضيحة  وهــي  املـــزور، 
الكثير،  العاملية  الصحافة  عنها 
ولكن املهدي بنبركة لم يكن على ما 
العصابة  أفراد  بأسماء  يهتم  يظهر، 
الحتاط  فعل،  كــان  ولــو  الفرنسية، 
الفيلم  بمشروع  جاءوه  عندما  منهم 
الذي طلبوا منه كتابة قصته، بينما 
لم يكن الفيلم إال تعبيرا عن املخطط 
املؤامرة، إذ لم يكن الشريط املبسط، 
ــر، أول  ــتــحــري ال لــحــركــة  املــجــســم 
االرهابي  له  يخطط  فیلم  مشروع 
الذي  الفيلسوف،  السفاك  فيكون، 
متعددة،  شخصيات  ينتحل  ــان  ك
املهدي  صدقها  التي  تلك  إحــداهــا 

بنبركة.. فكانت آخر غلطاته.
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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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أثناء تدشين أحد األوراش من طرف الملك الراحل محمد الخامس، واألمير
موالي الحسن ولي العهد آنذاك. المهدي بنبركة، وقد اتأك على كتف أوفقير.


