
تداعيات الخسارة في انتخابات 
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الجواهري يشرح المقصود 
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مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

خالل األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965 الهمة،  عالي  فؤاد  املستشار  حضور  شكل 
للملك  التنموي  النموذج  جلنة  تقرير  تقدمي 
التي  الكاذبة  للدعاية  ضربة  الــســادس،  محمد 
ومن  واجلزائر  البوليساريو  إعالم  وسائل  تزعمتها 

يسير يف فلكهما.
حضور  مع  الهمة،  املستشار  حول  السؤال  جتدد  وقد 
وفد من حركة »حماس« للمغرب، يتقدمه إسماعيل هنية، 
بدعوة من حزب العدالة والتنمية، لكن عدم لقاء املستشار 
يف  واالستقبال  الرميد  مصطفى  بلقاء  واالكتفاء  األول، 

»دار الضيافة«، يجعل الزيارة غير قابلة للتأويل)...(.   

انتقلت »السياسة« إلى عفو الله، بعدما فشلت جل محاوالت اإلصالح، وتحريك األحزاب السياسية، فطيلة السنين األخيرة، حاول 
المغرب إنعاش الحياة الحزبية بإعالن تجربة التناوب التوافقي، وقبله تم االتفاق حول ميثاق للعمل المشترك، وها هو النموذج 
التنموي يفرض االتفاق على »ميثاق تنموي«، ولكن جل األحزاب شرعت في التحضير لالنتخابات بنفس الوسائل القديمة، وانتقلت 

من إعالن محاربة الفساد إلى التعايش معه.. لتكون النتيجة، هي »موت السياسة« داخل البرلمان بعد صراع طويل مع »المرض«.

الموت السياسي  

6التفاصيل  داخل ملف العدد ص

أول رد فعل سياسي ضد 
زينب العدوي

أحزاب تدعو لتعليق عمل 
قضاة المجلس األعلى 

للحسابات

والي بنك المغرب يشهر 
»ورقة السيادة الوطنية« 

في وجه إسبانيا

كواليس األخبار4
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1566 من 24 إلى 30 يونيو 2021

شواطئ غير 
صـالحـة 
الرباط. األسبوع

البيئة،  قطاع  تقرير  كشف 
 55 أن   ،2021 سنة  بــرســم 
 29 محطة رصد موزعة على 
باملائة،   12 بنسبة  شاطئا 
الجودة  ملعايير  مطابقة  غير 

امليكروبيولوجية.
ــر، فــإن  ــري ــق ــت وحــســب ال
صالحة،  الغير  الــشــواطــئ 
طنجة  ــات  ــه ــج ب ــز  ــمــرك ــت ت
البيضاء  ــدار  ــ وال ــوان،  ــط ت
ــاط ســا  ــ ــربـ ــ ــات، والـ ــ ــط ســ
سبب  أن  مــبــرزا  القنيطرة، 
هذا التدهور يرجع إلى تأثير 
ــاه الــعــادمــة وحــمــوالت  ــي امل

مجاري املياه.
فــفــي جــهــة الــربــاط سا 
الشواطئ  تتوزع  القنيطرة، 
غــيــر املــطــابــقــة ملــعــايــيــر 
عمالة  من  كل  على  الجودة 
وعمالة  )شاطئ سا(،  سا 
الــربــاط )شــاطــئ الــربــاط(، 
تمارة  الصخيرات  وعمالة 
وفال  العابد  وسيد  )تمارة 
أمــا  ــق(،  ــي ــت ع وعـــن  دور 
املطابقة  غــيــر  ــشــواطــئ  ال
جهة  فــي  ــجــودة  ال ملعايير 
الــــدار الــبــيــضــاء ســطــات، 
فـــتـــتـــواجـــد بــإقــلــيــم بــن 
دافيد(،  )الصنوبر  سليمان 
البيضاء  الــــدار  ــة  وعــمــال
ــكــبــرى، وزنــاتــة  )زنــاتــة ال
سيدي  والنحلة  الصغرى، 
الــبــرنــوصــي، والــنــحــلــة 
ــع، والــشــهــديــة،  عـــن ســب
بإقليم  ــم  ث والــســعــادة(، 

النواصر )واد مرزك(. 

 

بقلــم               الطيب العلوي

هل ستنتهي »الرام« 
باإلخالل بتوجيهات الملك ؟

مباشرة بعد بيان يوم األحد 13 يونيو الجاري، 
تعليمات  عن  واملعِلن  امللكي،  الــديــوان  عن  الصادر 
املتدخلن في مجال  املعنية، وكل  السلطات  إلى  امللك 
النقل  على مستوى  الفاعلن  الجوي، ومختلف  النقل 
بأثمنة  الجالية  عودة  تسهيل  على  للعمل  البحري، 
الخطوط  ســارعــت  الجميع،  مــتــنــاول  فــي  معقولة 
امللكية املغربية إلى التجاوب في نفس اليوم)...( مع 
التوجيهات امللكية، باإلعان عن إطاقها ملنظومة من 
اإلجراءات، واألسعار »الغير مسبوقة«، من 15 يونيو 
إلى 30 شتنبر 2021، قرارات أثلجت الصدور وغيرت 
غير  وحماس  حركة  إلــى  كــمــا أدت  الــوجــهــات)...(، 
عادين في القنصليات املغربية الكائنة في شتى مدن 
العالم، لطلب البطاقات الوطنية وجوازات السفر، ما 
إلى  للسفر  بالخارج،  املقيمة  الجالية  تأهب  على  يدل 

أرض الوطن، حتى ملن لم يكن ينوي ذلك)...(.
في  يعتبرون  زالـــوا،  ومــا  كــانــوا،  املغاربة  أن  إال 
امللك  عن  يصدر  ما  كل  أن  ومخياتهم)...(،  عاداتهم 
أو  ظهير  بمثابة  هي  وتعليمات..  وأقــوال  خطب  من 
مرسوم، ويرون فيها قرارات حكيمة وثابتة في الزمان 
واملكان، ما دامت لم تلغ من طرف صاحبها فقط، والذي 
يعد أعلى سلطة بالباد، وهذا االعتقاد الراسخ، ناتج 
كانت  التي  الساطن،  لقرارات  التاريخي  البعد  عن 
جلها مستمدة من الثقافة اإلسامية والتي تعكس في 
التي  والثقافية  التاريخية  التجارب  األحيان،  غالب 
السياسية،  النخب  لها  وتطلعت  األمــم،  منها  مــرت 
مما منحها منذ زمن الساطن، قوة »التأثير بالذات، 
ودمــج،  تنظيم  وأداة  ــاء«،  واألشــي األشــخــاص  على 
استطاع بفضلها كل من الفقهاء والصلحاء فيما قبل، 
تطبيق ونشر  الحاضر،  وقتنا  في  املعنية  والسلطات 
بسهولة،  الناس  عامة  ويستوعبها  يتقبلها  أحكام 

بفضل توافقها بشكل عام مع ثقافتهم وتمثاتهم.
معرفة  في  يتجلى  املعلق  السؤال  يبقى  تم،  ومن 
يوم  امللكي  الديوان  عن  الصادر  القرار  كان  إذا  ما 
عدة  إطاق  إلى  فعا  أدى  والذي  الجاري،  يونيو   13
قويا،  مؤسسات مغربية، عمومية وخاصة، استنفارا 
أبناء  عودة  بتسهيل  املتعلقة  للتوجيهات  لاستجابة 
الوطن،  أرض  إلى  بالخارج  املقيمة  املغربية  الجالية 
القرارات  باقي  غرار  على  ثابتا،  طابعا  فعا  يكتسي 
السامية، التي تأتينا أحيانا في شكل مرسوم صادر 
مهاما  الدستور،  بمقتضى  يمارس  الــذي  امللك،  عن 
وأن  خصوصا  الوقت،  ذات  في  وتنفيذية  تشريعية 
لم  الجالية،  حق  في  الصادر  األخير  األصلي  البيان 
العملية)...(،  صاحية  لنهاية  محددا  تاريخا  يضع 
»املعقولة«  األســعــار  اعتماد  سيبقى  فهل  تــم،  ومــن 
لعمليات  األقل  على  أو  السنة،  أشهر  لباقي  صالحا 
»مرحبا« للسنوات املوالية، لتمكن العائات املغربية 
بالخارج من زيارة وطنها وصلة الرحم بأهلها وذويها، 
أم  عليه)...(،  هي  مما  أهم  شرائية  بقدرة  وتزويدها 
امللكية  الخطوط  لشركة  ستبقى  األخيرة  الكلمة  أن 
تاريخ  ولنفسها)...(،  بنفسها  حددت  التي  املغربية، 
انتهاء العرض في حدود 30 شتنبر، لتعود لعروضها 
العديد  الستنكار  سنة  كل  تجرها  التي  »املعهودة«، 
التي  الصاروخية  األثمنة  بسبب  العالم،  مغاربة  من 
تجعل ميزانية قضاء العطلة باملغرب شبه مستحيلة، 
ما يدفع آالف املهاجرين كل سنة، إلى إلغاء السفر إلى 
الوطن األم، وتخصيص أقل من ذلك لزيارة بلد آخر، 
أفراد،  عدة  من  املتكونة  للعائات  بالنسبة  خصوصا 
لقانون  واملعيقات،  اإلجراءات  كل  بعد  تخضع  والتي 

»زيد املا زيد الدݣيݣ«.

كاريكاتير  األسبوع

alousboue.ma

الرباط. األسبوع

اللطيف  عبد  االقتصادي  القطب  قــال 
السيادة  وضــع  يجب  ــه  إن الــجــواهــري، 
فوق  للمملكة  الترابية  والوحدة  الوطنية 
كل اعتبار، وذلك في سياق رده عن سؤال 
املغربية  اإلسبانية  األزمة  تداعيات  حول 
ــادالت  ــب عــلــى الــنــشــاط االقــتــصــادي وامل

التجارية بن البلدين.

لقاء  فــي  املــغــرب،  بنك  والـــي  ــح  وأوضـ
فعله  ما  إلى  ننظر  أن  »يجب  أنه  بعد،  عن 
املغرب، السيما في مجالي مكافحة اإلرهاب 
ــوال،  األمـ تبييض  ومــحــاربــة  والــهــجــرة، 
ألوروبا  بل  إلسبانيا،  بالنسبة  فقط  ليس 
بكاملها«.. وحكى نفس املصدر للصحافين، 
عن تجربته القديمة في الكويت، حيث قال: 
التي  الكويت،  بدولة  مناظرة  في  كنت  »ملا 
لفلسطينين  باحتضانها  معروفة  كانت 
متطرفن في تلك الفترة، التقيت بصحافين 
رؤيــتــي على هامش  يـــودون  كــانــوا  عــرب 

للغرب  بالعمالة  اتهمونا  وقــد  الحدث، 
وشرحت  األمريكية،  املتحدة  وللواليات 
لهم بأنه لدينا مشكل أيضا.. جميع الدول 
وإذا  املغرب..  إال  الصحراء  على  حصلت 
من  ضروريا  الشيطان  مع  التحالف  كان 

أجل ضمان سيادتي، سأتحالف معه«.
»أنا  بوضوح:  ليؤكد  الجواهري  وعاد 
رأيي  حسب  ولكن  السياسة،  أمــارس  ال 
أتحالف  أن  األمــر  ــزم  ل إذا  الشخصي، 
على  بلدي  سيادة  أجل  من  الشيطان  مع 

أرضه، فسأتحالف معه«.

ضربة جديدة من الحموشي لـ»داعش« 
الرباط. األسبوع

التابعة  األمــنــيــة  املــصــالــح  تمكنت 
من  القضائية،  لألبحاث  املركزي  للمكتب 

أشخاص  أربعة  من  مكونة  خلية  تفكيك 
سنة،  و28   22 بن  ما  أعمارهم  تتراوح 

إلى تنظيم  باالنتماء  فيهم  مشتبه 
»داعش«.

وتم تفكيك الخلية في جماعة 
مدينة  ضواحي  الزوين  سيدي 
عملية  ــال  خــ مـــن  ــش،  ــراكـ مـ
أمــنــيــة مــنــســقــة، حــيــث كــان 
باغ  حسب  الخلية،  أعضاء 
ــي املـــراحـــل  »الـــبـــســـيـــج«، فـ
قتل  عمليات  لــبــدء  األخــيــرة 
قادة  أوامر  وتنفيذ  وتخريب، 

تنظيم »الدولة في العراق والشام«.
القضائية،  لألبحاث  املركزي  املكتب  وأوضح 
والتتبع  امليداني  البحث  عمليات  أن 
معطيات  تجميع  من  مكنت  التقني، 
دقيقة حول املشروع اإلرهابي لزعيم 
تنفيذ  على  يراهن  كان  الذي  الخلية، 
ــداف  ــــش« لــضــرب أه ــدات »داع أجــن
ومشاريع داخل اململكة، من خال نسج 
زعيم الخلية عاقة مع قيادي في 
صفوف تنظيم »داعش« يحمل 
ويقيم  أجنبية  دولــة  جنسية 
والــذي  الوطن،  أرض  خــارج 
االلتحاق  بضرورة  له  أوعز 
التابعة  القتال  بمعسكرات 
التدريب  بغرض  للتنظيم 
املتفجرات  صناعة  على 
ــاء األهــــــــداف  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وانـ

اإلرهابية.

الجواهري يشرح المقصود 
بـ»التحالف مع الشيطان« 

والي بنك المغرب يشهر 
»ورقة السيادة الوطنية« 

في وجه إسبانيا

الحموشي

الجواهري



نسجل حضوري

باش غدا ْنعبَّر على صوتي

#هاذي فرصتي

التسجيل في اللوائح االنتخابية 2021

www.listeselectorales.ma

كـل أيـام األسبــوع إلـى غايــة 01 يوليوز
ميكنكم التسجيل بسهولة عرب املوقع

مكاتب التسجيل مفتوحة

انسخوا الرمز من أجل التسجيل
أو التأكد من تسجيلكم



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: 1566 من 24 إلى 30 يونيو 2021

صور تنشر   ألول  مرة

وزير الثقافة الحاج امحمد باحنيني، 
يوشح صدر الشاعر العراقي الكبير 

املهدي الجواهري، وقد وقف خلفهما 
األمير موالي الحسن بن املهدي والقطب 

الثقايف األستاذ عبد الكبير الفاسي.

أحزاب تدعو لتعليق عمل قضاة المجلس األعلى للحسابات
أول رد فعل سياسي ضد زينب العدوي

رئيس النيابة العامة يحذر
 من التالعب في القوائم االنتخابية 

الرباط. األسبوع

ــحــســن الـــداكـــي،  ــد ال ــ أك
ــس الــنــيــابــة الــعــامــة،  ــي رئ
القيد  عملية  أهمية  على 
االنتخابية،  الــلــوائــح  فــي 
تسمح  التي  هي  باعتبارها 
لكل مواطن بممارسة حقوقه 
تحقق  بــعــد  االنــتــخــابــيــة، 
الجهات املكلفة، من توفر كل 
الكتساب  املطلوبة  الشروط 
ــذا الــحــق مــن عــدمــه لدى  ه

املعنيني باألمر.
النيابة  ــس  ــي رئ ــه  ــ ووج
الـــعـــامـــة، دوريـــــــة حـــول 
بمناسبة  املرتكبة  املخالفات 
ــل فــي  ــي ــج ــس ــت ــة ال ــي ــل ــم ع
ذكر  االنتخابية،  الــلــوائــح 
 57.11 رقم  بـ»القانون  فيها 
املتعلق باللوائح االنتخابية 
االستفتاء  وعمليات  العامة 

االتصال  وسائل  واستعمال 
السمعي البصري العمومية 
االنتخابية  الحمالت  خالل 
واالســتــفــتــائــيــة كــمــا وقــع 
ــذي  وال وتتميمه،  تغييره 
األفعال  من  مجموعة  جــرم 
في  القيد  بمناسبة  املرتكبة 
وذلك  االنتخابية،  اللوائح 
من أجل الحفاظ على سالمة 
اللوائح  في  القيد  وقانونية 

االنتخابية«.
بضرورة  الداكي  وأوصى 
لكل  التصدي  على  الحرص 
بمناسبة  املرتكبة  املخالفات 
القيد في اللوائح االنتخابية 
بالحزم والصرامة الالزمني، 
ــاذ كــافــة الــتــدابــيــر  ــخ ــات ب
بــردع  الكفيلة  الــقــانــونــيــة 
لسالمة  ضمانا  املخالفني 
ــات االنــتــخــابــيــة  ــي ــل ــم ــع ال
وذلــك  نــزاهــتــهــا،  وتحقيق 
عملية  تشكله  ملــا  اعــتــبــارا 
تأثير  من  اللوائح  في  القيد 
العمليات  باقي  سير  على 

االنتخابية.

قانون جديد يعفي الجماعات 
من أداء الرسوم والضرائب

الرباط. األسبوع

مشروع  النواب  مجلس  يــدرس 
ــالك  قـــانـــون يــتــعــلــق بــنــظــام األمـ
العقارية للجماعات الترابية، والذي 
أداء  من  الجماعات  إلعفاء  يهدف 
واملستحقات  والضرائب  الرسوم 

عن العمليات العقارية.
قانون،  املــشــروع  هــذا  ويعتبر 
أو  التفويت  يقبل  العام ال  امللك  أن 
بالتقادم،  تملكه  أو  عليه  الحجز 
وال يمكن أن يكون موضوع حقوق 
عينية عقارية أو أية حقوق أخرى، 
وخاصة الحق في األصل التجاري.

للجماعات  الــقــانــون  ويعطي 
ــت أمــالكــهــا  ــوي ــف ــي ت الـــحـــق فـ
حالة  فــي  بالتراضي  الــخــاصــة 
عام،  لنفع  يهدف  مشروع  إنجاز 
وتفويت املحالت السكنية لفائدة 
كراءهم  يثبتون  الذين  املكترين 
لهذه املحالت بصفة منتظمة ملدة 

ال تقل عن 15 سنة.
ــاعــات  ــجــم وتــشــمــل أمـــــالك ال
ســواء  الــعــقــارات  جميع  الترابية 
املباشر  لالستعمال  املخصصة 
املرفق  لتسيير  أو  العموم،  قبل  من 
املساحات  الطرق،  مثل  العمومي، 
األلعاب،  ميادين  العامة،  الخضراء 
للتظاهرات،  املخصصة  الساحات 
املخصصة  العمومية  والتجهيزات 
والــثــقــافــي  اإلداري  لــالســتــعــمــال 

والرياضي واالجتماعي.

دروس مجلس النواب 
بين وهبي والعلمي 

مغـاربة العـالم ينـعشون خـزينة الـدولة بالـعملة الصـعبة

الرباط. األسبوع

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن 
العالم،  ملغاربة  واملتزايدة  املنتظمة  التحويالت 

تعتبر ثاني مصدر للعملة األجنبية، وذلك 
خالل جلسة مجلس املستشارين 

في البرملان.
ــح الــعــثــمــانــي، أن  ــ وأوض
عرفت  املــالــيــة  الــتــحــويــالت 
ارتفاعا   ،2020 سنة  خــالل 

بـ 5 في املائة، حيث بلغت 
تلك التحويالت حوالي 68 

مليار درهم، أي ما يمثل 
6.5 في املائة من الناتج 
الداخلي الخام، مقابل 

64.9 مليار درهم خالل سنة 2019، وهو املبلغ 
نفسه املسجل أيضا سنة 2018.

وأضاف أن التحويالت املالية للمغاربة 
املقيمني بالخارج بلغت 28.8 مليار درهم 
برسم األشهر األربعة األولى لسنة 2021، 
الفترة  خــالل  درهــم  مليار   19.84 مقابل 
بارتفاع  أي  املاضية،  السنة  من  نفسها 
نهاية  مع  مقارنة  املائة  في   45.3 وصــل 

شهر أبريل 2020.
أهمية  على  العثماني  وأكــد 
التي  املالية  التحويالت  هــذه 
تدعم بشكل كبير رصيد البالد 
شكلت  إذ  األجنبي،  النقد  من 
التحويالت برسم سنة 2020 
حوالي 20 % من احتياطي 
ما  بلغ  الذي  األجنبي  النقد 
يقارب الـ 320 مليار درهم.

الرباط. األسبوع

ــاول بـــعـــض األحــــــزاب  ــ ــح ــ ت
املجلس  مهام  توقيف  السياسية 
األعـــلـــى لــلــحــســابــات مـــع قــرب 
والجهوية  الجماعية  االنتخابات 
عمليات  ــاألخـــص  وبـ املــقــبــلــة، 
على  بها  يقوم  التي  االفتحاص 
املنتخبة  ــس  ــجــال امل مــســتــوى 
والجماعات، والتي تحرج رؤساء 
الجماعات الذين يسعون للترشح 
في االنتخابات القادمة ونيل ثقة 

السكان.
وشددت زينب العدوي، رئيسة 

للحسابات،  ــى  ــل األع املــجــلــس 
ــمــاعــات مـــع قــضــاة  خـــالل اجــت
افتحاص  مواصلة  على  املجلس، 
املنتخبة،  واملجالس  الجماعات 

بغية  تــقــاريــر حــولــهــا  وإعــــداد 
السنوي  التقرير  فــي  إدراجــهــا 

النهائي.
املجالس  ــدوي  ــع ال وطــالــبــت 

بإحالة  للحسابات،  الجهوية 
اختالالت  تعرف  التي  امللفات 
ذات  وتجاوزات  ــة،  وإداري مالية 
طــابــع جــنــائــي، عــلــى الــقــضــاء، 
مــؤكــدة عــلــى أهــمــيــة اســتــمــرار 

املجلس األعلى في عمله.
يقوم  التي  الــزيــارات  وتشكل 
للجماعات  املجلس  قضاة  بها 
على  كبيرا  ضغطا  الــتــرابــيــة، 
الذين  الكبار  الجماعات  رؤســاء 
أحزابهم  وتأييد  بتزكية  يحظون 
ــي االســتــحــقــاقــات  لــلــمــشــاركــة ف
املقبلة، إذ أن عمليات االفتحاص 
ــة واإلداريـــــة  ــي ــال واملـــراقـــبـــة امل
تضعهم في »قفص االتهام« أمام 
إلى  الجماعة  وسكان  الناخبني 

حني خروج تقرير املجلس.

العدوي

الرباط. األسبوع 

انتقد عبد اللطيف وهبي تدبير قطاع السيارات من 
نجاح  في  الفضل  أن  معتبرا  العثماني،  حكومة  قبل 
القطاع يعود للوزير األول األسبق، إدريس جطو، وبأن 

الحكومة لم تحقق مناصب شغل في املجال.
وقال وهبي: »إذا أردنا التكلم عن مناصب الشغل، 
السي  مسجل،  شحال  االجتماعي  الضمان  نشوفو 
املشروع  هاذ  دار  اللي  هو  بالخير،  يذكرو  هلل  جطو 
ديال السيارات، والسي جطو هو اللي وضع التصور 

ديالو، وميبقاش شي واحد يعطينا الدروس«.
مجلس  فــي  وهــبــي  تصريحات  العلمي  ورفـــض 
قيمته  أصبحت  السيارات  قطاع  بأن  وقــال  النواب، 
عدد  أن  مبرزا  درهــم،  مليار   3150 عن  تزيد  املضافة 
العاملني  االجتماعي  الضمان  صندوق  في  املسجلني 

في قطاع السيارات، بلغ 665 ألف مسجل.
بعدم  وهــبــي،  العلمي  وطــالــب 

الكذب على املغاربة وقال: »راه 
ديــال  شــويــة  خاصكم  ــازال  مـ
على  تكذبو  ــاش  ب ــدروس،  ــ ال
املغاربة وتقولوا بأن مناصب 
والــلــي  مكينينش،  الــشــغــل 
ــال  وإي كــنــجــاوبــوه  كيتهجم 
وريونا  أجيو  تبنيو  قدرتو 

آش كتعرفو ديرو، لحد اآلن 
الهضرة  إال  مشفناشاي 
مكينش  الخاوي  والخوا 

شي حاجة أخرى«.
»البيجيدي« يجرد نائبا برلمانيا من منصبه

الرباط. األسبوع

طلب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس 
رسالة  فــي  اإلبراهيمي،  مصطفى  ــنــواب،  ال
املالكي،  الحبيب  النواب،  مجلس  رئيس  إلى 
تجريد النائب البرملاني يونس بنسليمان، من 

عضوية املجلس.

على ضرورة  رسالته،  في  اإلبراهيمي  وأكد 
أجل  من  الدستورية،  املحكمة  رئيس  مراسلة 
صفته  من  مراكش،  دائــرة  عن  النائب  تجريد 
البرملانية، بعدما قدم استقالته من الحزب في 

السنة املاضية.
ضد  والتنمية  العدالة  فريق  تحرك  وجــاء 
البرملاني يونس بنسليمان، بسبب تصريحاته 
أثارت  والتي  السابق،  حزبه  فيها  انتقد  التي 
الفريق  وأعضاء  »البيجيدي«  قيادات  غضب 

النيابي للحزب.
بنسليمان

وهبي

العثماني



تحت األضواء

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

كـواليـس األخبــار
5 العدد: 1566 من 24 إلى 30 يونيو 2021

ما خفي

وجود  مطلعة  مصادر  كشفت 
تحركات على مستوى الحقل اإلعالمي 
إعالمية،  منابر  خمسة  حوالي  لشراء 
لتكوين  والفرنسية،  بالعربية  ناطقة 
ذلك  ويأتي  جديدة،  إعالمية  مجموعة 
إعالمية  مشاريع  إطالق  مع  بالتزامن 

أخرى قريبا.

املغربية  األزمـــة  مــع  بالتزامن 
الحكومة  رئــيــس  أعــلــن  اإلســبــانــيــة، 
قبول  عن  سانشيز،  بيدرو  اإلسبانية 
عفو  بــإصــدار  الــعــدل  وزارة  مقترح 
جزئي عن الزعماء الكتاالنيني املتهمني 
االنفصال، ووافق عليه أعضاء  بتزعم 
الحكومة باإلجماع، وألغى قرار العفو 
الزعماء  عن  السجن  عقوبات  الجزئي 
إدارة  وسوء  العصيان  بتهم  املدانني 
عدم  عقوبة  يلِغ  لم  ولكنه  العام،  املال 
لعدد  العامة  املناصب  لتولي  أهليتهم 
إلى  متهم  من  يختلف  السنوات  من 
الصادر ضده،  الحكم  كل حسب  آخر، 
كما أن قرار العفو »قابل للتراجع عنه« 
»ارتكاب  إلى  إذا عاد املستفيدون منه 
تتراوح  مدد  أخرى خالل  مرة  الجرم« 

من ثالث إلى ست سنوات.

»األمــيــر  إال  لــلــجــزائــر  تاريخ  ال 
ــد اخــتــار بعض  عــبــد الـــقـــادر«، وقـ
التاريخ،  هذا  في  الطعن  السياسيني 
من خالل الدعاية لكونه »باع الجزائر 
للفرنسيني«، حسب ما أكده السياسي 
يستمد  الذي  حمودة،  آيت  الدين  نور 
ــاوم  ــق ــه نــجــل امل ــون شــرعــيــتــه مـــن ك
اعميروش، هذا األخير قال إن التاريخ 
القادر  عبد  األمير  يصنف  الرسمي 
»مؤسس  فيعتبره  قــومــيــا«،  »بــطــال 
مقام  إلى  ويرفعه  الجزائرية«،  الدولة 
يتردد  بينما  التقديس..  إلــى  ــرب  أق
غير  والتاريخ  الخاصة  املجالس  في 
الرسمي، أن األمير كان ماسونيا، وأنه 
اختار فرنسا على الجزائر عندما كان 
مازال  واملوضوع  يختار)..(،  أن  عليه 

يثير الكثير من الجدل.

أسماء  في  تقريبا  الجدل  حسم 
سيخوضون  الــذيــن  الشباب  بعض 
غمار االنتخابات التشريعية في دائرة 
الرباط، التي تعتبر من »دوائر املوت«، 
قد شهدت  العاصمة  دوائر  كانت  وإذا 
باألمس صراعا بني الزعماء الحزبيني، 
فإنها اليوم ستشهد مواجهة بني أبناء 
الشابني املهدي  الزعماء، والبداية من 
بنسعيد عن حزب األصالة واملعاصرة، 
االتحاديني  زعيم  نجل  لشكر  وحسن 

إدريس لشكر.

مؤتمر »برلني 2« الذي تخصصه 
أملانيا ملحاولة معالجة األزمة الليبية، 
أكدت  التي  التسريبات  بعض  سبقته 
حضور املغرب وغياب إسبانيا، وكان 
»تغييب املغرب« عن النسخة األولى قد 
قلل من فرص نجاح الوساطة األملانية، 
عمال  يعتبر  الصخيرات«  »اتفاق  ألن 
األزمة  أطراف  لكافة  بالنسبة  مرجعيا 

الليبية)...(.

غــيــاب  وفــــي  خـــافـــت،  بشلك 
بعض  جـــددت  حـــزب،  أي  مــعــارضــة 
بإبعاد  مطالبها  الحقوقية،  األصوات 
على  اإلشـــراف  عن  الداخلية  وزارة 
االنتخابات، من خالل »لجنة مركزية« 
أن  غير  الداخلية،  وزيــر  يترأسها 
أي  يلق  لم  املستقلة«  »اللجنة  مطلب 

ترحيب يذكر)...(.

الرباط. األسبوع

املقاومة  حــركــة  رئــيــس  استقبال  أكــد 
الفلسطينية »حماس«، في املغرب، عدم تخلي 
املغرب عن القضية الفلسطينية، رغم اإلعالن 
حيث  إسرائيل،  مع  العالقات  استئناف  عن 
يرجح أن تلعب اململكة دورا أكبر في القضية، 
لكن استقبال الوفد املرافق إلسماعيل هنية من 
العثماني  الدين  سعد  الحكومة  رئيس  طرف 
إلى  بعدها  يوما  وانتقاله  إقامته،  مقر  في 
زيارة القيادي مصطفى الرميد، بعد التراجع 
عبد  للحزب  السابق  العام  األمني  زيــارة  عن 

اإلله بن كيران، خلف عدة تداعيات..
كيران  بــن  أن  مطلعة،  مــصــادر  وتــقــول 
الستقبال  الترتيبات  آخر  في  شرع  قد  كان 
إخباره  يتم  ولم  منزله،  في  هنية  إسماعيل 
إال  املنظمة  اللجنة  طرف  من  الزيارة  بإلغاء 
ذلك،  بعد  تسرب  ما  وكل  اللقاء،  قبل  لحظات 
الدولة  وزير  رفقة  هنية  إسماعيل  هو صورة 
أن  ليتأكد  الرميد،  اإلنسان مصطفى  وحقوق 
زيارة بن كيران تم تعويضها بزيارة الرميد، 
ولم يتم الكشف عن مصدر هذه التوجيهات، 

التي صدرت في آخر لحظة..
عن  نقلت  قــد  إعالمية  مــصــادر  وكــانــت 
مقرب من عبد اإلله بن كيران، أن هذا األخير 
أبدى انزعاجا كبيرا إلقصائه من طرف األمانة 
سطرته  الــذي  البرنامج  من  للحزب،  العامة 
رئيس  هنية  إلسماعيل  استقبالها  غـــداة 
اإلسالمية  املقاومة  لحركة  السياسي  املكتب 

»حماس«.
كيران  بن  أن  ذاتها،  املصادر  وأضافت 
مضى،  وقت  أي  من  أكثر  اليوم  مقتنعا  بات 
قد  ــس،  األم ــوان  إخ وبــني  بينه  العالقة  بــأن 
وأن  ــســدود،  امل الــبــاب  ــى  إل رسميا  وصــلــت 
القيادة الحالية للحزب لم تعد لديها أي رغبة 

في الحفاظ على حبل الود بينها وبينه..
كيران،  بن  أن  عينه،  املتحدث  وكشف 
نفسية  حالة  في  األخيرة  الفترة  خالل  دخل 
تهميشه  أياما عصيبة، جراء  سيئة، ويعيش 
من طرف قيادات الحزب، إضافة إلى معاناته 
مع متاعب صحية، اضطرته لالستعانة بعكاز 
من أجل مساعدته على املشي، حسب ما أورد 

.»le 12.ma« موقع
»حماس«  املقاومة  حركة  عن  وفد  زيارة 
اتــفــاق  تــوقــيــع  مــن  أســابــيــع  بــعــد  للمغرب 
مع  تزامن  إسرائيل،  مع  العالقات  استئناف 
حدث ال يخلو من داللة، من حيث كون زيارة 
التي  البرقية  مع  تزامنت  للمغرب،  »حماس« 

بينيت،  لنفتالي  السادس،  محمد  امللك  بعثها 
بدولة  ــلــوزراء  ل رئيسا  انتخابه  بمناسبة 
امللك:  قــول  البرقية  حملت  حيث  إسرائيل، 
حرص  لكم  ــد  ألؤك املناسبة،  هــذه  ))أغتنم 
الفاعل  دورها  مواصلة  على  املغربية  اململكة 
سالم  لخدمة  الهادفة  األخــيــرة  ومساعيها 
عادل ودائم في الشرق األوسط يضمن لكافة 
في  جنب،  إلى  جنبا  العيش  املنطقة  شعوب 

أمن واستقرار ووئام((.
وكان إسماعيل هنية قد حظي باستقبال 
كبير في املغرب، وببرنامج حافل، بعد دعوة 
والتنمية،  العدالة  حــزب  طــرف  من  تلقاها 
تمت  الزيارة  أن  يؤكدون  الضيوف  أن  رغم 
التقى  األول،  الــيــوم  ففي  ملكية،  بــرعــايــة 
أن  قبل  والتنمية  العدالة  حــزب  قــادة  هنية 
سعد  املغربية  الحكومة  رئــيــس  يستقبله 

بالرباط،  إقامته  مقر  في  العثماني،  الدين 
ويعقدا لقاء مشتركا، وتباحث هنية في اليوم 
النواب  مجلس  رئيس  من  كل  مع  الثاني، 
املالكي،  الحبيب  بالبرملان(،  األولى  )الغرفة 
الثانية  )الغرفة  املستشارين  مجلس  ورئيس 
بالبرملان(، حكيم بنشماس، بشأن التطورات 
أقام  الجمعة،  وليلة  الفلسطينية،  السياسية 
امللك محمد السادس مأدبة عشاء على شرف 
الضيافة  قصر  في  له،  املرافق  والوفد  هنية 

عــادة  مخصص  ــو  وه ــاط،  ــرب ال بالعاصمة 
وحضر  الكبار،  املغرب  ضيوف  الستضافة 
ممثلي  من  وعــدد  العثماني  من  كل  الحفل 
األحزاب والنقابات املغربية، وزار هنية وكالة 
»بيت مال القدس الشريف« في الرباط، وُقدم 
له شرح حول طبيعة عمل الوكالة ودورها في 

مدينة القدس الفلسطينية املحتلة.
ــد حــركــة »حــمــاس«  ــارة وف يــذكــر أن زيـ
للمغرب، كان دون توصيف، بني من اعتبرها 
ــك،  زيـــارة رســمــيــة، ومــن اعــتــبــرهــا غــيــر ذل
باملناسبة،  طرحت  التي  الــتــســاؤالت  ومــن 
الفلسطيني  السفير  بغياب  مرتبط  هو  ما 
الــصــدد، تساءل  هــذا  الــزيــارة، في  هــذه  عن 
الوطني  املــرصــد  رئــيــس  كــريــن،  املصطفى 
قائال:  السفير  للعدالة االجتماعية، عن غياب 
))رسميا، السفير يمثل دولة فلسطني والتي 

األحــوال،  جميع  فــي  منها  جــزء  غــزة  تعتبر 
عدم  يعتبر  هل  التالي:  السؤال  يبرز  ولذلك 
رسمي  شبه  استقبال  خــالل  السفير  ظهور 
الحكومة  رئيس  مع  التقى خالله  لوفد حماس 
النواب  مجلس  ورئيسي  االٔحـــزاب  ورٔوســـاء 
استقباله  يتم  وربما  املستشارين،  ومجلس 
مجرد  األمر  يعتبر  هل  الخارجية،  طرف   من 
خطأ بروتوكولي، أم أنه يعود لحالة االنقسام 
الشديدة التي تعرفها الساحة الفلسطينية؟((.

زيارة »حماس« تخلق 
أزمة داخل حزب 
والتنمية العدالة 

استقبال إسماعيل هنية من طرف رئيس الحكومة وفي اإلطار بن كيران

هنية بين بن كيران والرميد 

إسماعيل هنية في بيت مصطفى الرميد 
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بين األمس واليوم.. تشابه يف السياق وفرق كبير يف 
املطالب والتوجهات، تشابه يف السياق العام هو وضع 

املغرب اليوم باملقارنة مع سنة 1997، عندما جرت 
االنتخابات التشريعية التي أعطت حكومة عبد الرحمان 
اليوسفي، ووجه التشابه يكمن يف أن االنتخابات التي 

هي ىلع األبواب، تشكل منعطفا لدخول املغرب مرحلة 
جديدة، أي عالم ما بعد »كورونا« بتحدياته التي ال نعرفها 

لحد اآلن، أما انتخابات 1997، فقد كانت لحظة فارقة من 
أجل دخول القرن الحادي والعشرين وتحديات العوملة. 

أما الفرق بين هذه املرحلة وتلك، فإنه خالل التسعينيات، 
كان عصر األحزاب السياسية بامتياز، عندما كانت لها برامج 

واضحة وتنادي بمحاربة الفساد وتقترح آليات لتقويضه، 
أما أحزاب اليوم، فإن الدولة تحارب الفساد واألحزاب 

تسعى للحفاظ عليه.
يقترح هذا امللف الغوص يف بعض لحظات مرحلة الزمن 

الجميل ملغرب نهاية التسعينيات، وما واكب ذلك من 
توافقات بين الدولة واألحزاب السياسية التي انتهت 

بانتخابات 1997.

سنة 1996.. 

مسلسل من 
اإلصالحات 

والمكتسبات 
السياسية

التسعينيات  أواســط  مرحلة  توصف 
من القرن املاضي، بأنها األهم والحاسمة 
فقد  باملغرب،  السياسي  االنتقال  فــي 
مشاريع  شملت  كبيرة  دينامية  شهدت 
عدة، همت اإلصالحات الكبرى في املجال 
من  بمبادرة  ذلك  جاء  وقد  املؤسساتي، 

امللك الراحل الحسن الثاني، الذي أطلق 
مختلف  استقطبت  كــبــرى  ــشــاورات  م

الفاعلني واملتدخلني السياسيني. 
االتــحــادي  الزعيم  علق  ذلـــك،  وعــلــى 
عبد الرحمان اليوسفي، أحد املهندسني 
على  الديمقراطي  لالنتقال  الرئيسيني 
الظروف  ))إن  بــالــقــول:  املرحلة  هــذه 
الرهان  وصعوبة  بالدنا  تجتازها  التي 
أن  علينا  تفرض  كانت  حينها،  املطروح 
ألن  الشريفة،  القوى  جميع  على  ننفتح 
مكسب  تحقيق  فــي  ينحصر  ال  هدفنا 
لحزبنا أو لكتلتنا، بل لبالدنا ولشعبنا 
ــصــاف  واإلن التغيير  إلـــى  املــتــعــطــش 
واملتطلع إلى االهتمام بشؤونه الحيوية 

ومصالحه املصيرية((.
لقد أصبحت تلك املرحلة في الخطاب 
الرسمي الوطني تسمى بمرحلة الحوار 

والتراضي، على اعتبار أن امللك الحسن 
السياسية  القوى  كل  يدعو  كان  الثاني 
في  والدخول  املشاركة  إلى  البالد،  في 
الوطنية  القضايا  أمهات  حول  النقاش 
الكبرى، ما جعل امللك يصرح في خطاب 
11 أكتوبر 1996، بمناسبة افتتاح الدورة 
الرابعة  التشريعية  السنة  من  ــى  األول
بالتالي: ))في الخطب التي ألقينا آنفا، 
أي في الشهور املاضية، كنتم تسمعون 
هما  كلمتني،  على  ونــركــز  نــؤكــد  أنــنــا 
يمكن  ال  ألنه  ذلك  والتراضي،  الحوار، 
إذا  إال  التراضي  إلى  يصل  أن  لإلنسان 

كان الحوار((.
رسمي  خطاب  مجرد  األمــر  يكن  ولــم 
حول هذه املرحلة، بل كان ذلك على أرض 
1996 مجموعة  الواقع، فقد حملت سنة 
سابقة  فــي  والتوافقات  ــرارات  ــق ال مــن 

السياسي  املغرب  تاريخ  في  نوعها  من 
االستفتاء  أولها  كــان  االستقالل،  منذ 
الذي   ،1996 شتنبر   13 يوم  الدستوري 
االشتراكي  االتحاد  حــزب  عليه  صــوت 
الحزب  وهو  بـ»نعم«،  الشعبية  للقوات 
الذي كان يشكل أقوى حزب معارض في 

تلك الفترة.
تلك  خــالل  التوافقات  أهــم  بني  ومــن 
على  املغربي  البرملان  مصادقة  املرحلة، 
العديد من القوانني باإلجماع، فقد تمت 
النواب  مجلس  في  باإلجماع  املوافقة 
اللوائح  بمراجعة  املتعلق  القانون  على 
االنتخابية، وذلك بعد حصول التراضي 
الفرق  ومختلف  الحكومة  بني  بشأنه 
الثاني على  الحسن  امللك  النيابة، فعلق 
وهذا   ..(( بالقول:  النادر  اإلجماع  هذا 

عادة  كان  موضوع  حول  التوافق 

الـفـســاد
بين انتخابات 1997 

 2021 وانتخابات 
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يدل  فإنما  على شيء  دل  إن  مثار جدل، 
مختلف  ممثلي  بني  الثقة  حصول  على 
وعلى  والحكومة،  السياسية  املشارب 
استعداد هؤالء وأولئك لنهج هذا السبيل 

التوافقي الجديد((.
جرى  الــتــي  األخـــرى  القضايا  ــن  وم
حولها التوافق، والتي أوضحت انخراط 
الفاعلة في مسلسل اإلصالح  القوى  كل 
الشامل، هو »ميثاق الشرف« املوقع بني 
العامة  الكونفدرالية  ومكتب  الحكومة 
القواعد  وضع  والذي  املغرب،  ملقاوالت 
األعمال  لعالم  ينبغي  التي  األخالقية 
شبهات  كــل  لتجنب  إلــيــهــا  االمــتــثــال 

التدليس والغش.
التي  الكبرى  األســبــاب  من  كــان  وقــد 
يوقعان  الهيئة  وهــذه  الحكومة  جعلت 
على هذا امليثاق، هو ما جاء على لسان 
يوم  الــعــرش  خطاب  فــي  الــبــالد  عاهل 
الوقت  ففي   ..((  :1996 ــارس  م فاتح 
العوملة،  على  املغرب  فيه  ينفتح  الــذي 
وفي الوقت الذي يجب فيه على املقاولة 
الــدولــي،  التنافس  مواجهة  الوطنية 
بعض  تستمر  أن  النفس  في  يحز  كان 
شأن  مــن  ألن  الالشرعية،  املــمــارســات 
قبل  من  املبذولة  بالجهود  اإلضرار  ذلك 
التحديات  ملواجهة  واملــقــاولــة  الــدولــة 
أن تتعرض  املقبول  إذ من غير  القائمة، 
كل من الدولة واملقاولة الوطنية لألضرار 
التهريب  عن  الناجمة  واملعنوية  املادية 

أو املمارسات املخالفة للقانون((.
بني  التوافقات  على  األمر  يقتصر  ولم 
الحكومة وأطراف سياسية أو اقتصادية، 
الحكومة  بني  توافقات  أيضا  شمل  بل 
حيث  العمل،  أرباب  ومنظمة  والنقابات 
تم يوم فاتح غشت 1996، التوقيع على 
مجموعة من االتفاقات بني هذه األطراف 
ما  لحل  وإطــارا  ميثاقا  لتشكل  الثالثة، 
قد ينجم من مشاكل.. حيث علق العاهل 
املغربي على هذا االتفاق بالقول: ))هذه 
والواعدة  بالحكمة  املتشبعة  التجربة 
باملزيد من الثمار قل نظيرها في العالم، 
فقد أعانت على تقليص الفجوة املتمثلة 
الشغل،  عالم  مع  املــال  رأس  تجابه  في 
على  مبنية  مــمــارســة  محلها  وحــلــت 
اإلنــتــاج،  قــوى  مختلف  بــني  التضامن 
ليس  القوى  لهذه  سيمكن  ذلك،  وبفضل 
التنافسية،  رهان  ربح  أو  مواجهة  فقط 
ولكن سيمكنها أيضا من أن تقيم بينها 

آليات توزيعية لثمار النمو((.

تصريح مشترك 
بين السلطات 

العمومية 
واألحزاب 

السياسية

شهدت سنة 1996 كذلك وضع مجموعة 
لالستحقاقات  ــدادا  ــ إع املــشــاريــع  مــن 
االنتخابية الجماعية والتشريعية لسنة 
1997، لعل أهمها وضع مشروع مدونة 
كانت محل مشاورات  التي  االنتخابات، 
معمقة، باعتبارها أداة لتدوين وعصرنة 
املغربي  االنتخابي  التشريع  وتوحيد 
بمثابة  ــان  ك للمبادئ  بــإعــالن  املــتــوج 
ميثاق سياسي حقيقي ضابط ألخالقيات 

االنتخابات.
مشروع  احــتــاج  فقد  الحقيقة،  وفــي 
طويل  مسلسل  إلى  االنتخابات  مدونة 
مع  املعقدة  والنقاشات  املشاورات  من 

بدأ  حيث  السياسية،  األحــزاب  مختلف 
الحوار منذ أن تقدمت الحكومة للبرملان، 
قانون  بمشروع   ،1996 يونيو  شهر  في 
فكان  جديدة،  انتخابية  لوائح  لوضع 
إنــجــاح هــذا الـــورش وحــصــول توافق 
حوله بالنسبة للمؤسسة امللكية بمثابة 
الديمقراطي،  االنتقال  في  الفرس  مربط 
والعشرين  الواحد  القرن  إلى  والدخول 
بما له وما عليه، وما يوضح مدى حرص 
إنجاح هذا  امللك شخصيا على ضرورة 
قــال في إحــدى خطاباته:  أنــه  الــورش، 
يسمع  أن  أو  أسمع  أن  مللت  ))إنــنــي 
نزيهة،  تكن  لم  انتخاباته  أن  بلدنا  عن 
أو  مخلوطة  كانت  استشاراته  أن  أو 
الثاني  الحسن  حرص  كما  مشبوهة((، 
 11 يوم  البرملانية  الــدورة  افتتاح  خالل 
أكتوبر 1996، أمام أعضاء البرملان، على 
من  يقني  على  أخيرا  ))وكونوا  التأكيد 
وهيبتي  الشخصي  ثقلي  سأضع  أنني 
الدستورية،  وصالحياتي  الشخصية 
لتمر جميع االنتخابات املتوالية في هذا 
من  في جو  يكون  ما  أحسن  على  البلد، 

االستقامة والشفافية والنزاهة...((.
العمومية  السلطات  انكبت  وهــكــذا 
تهييئ  عــلــى  الــســيــاســيــة،  ــزاب  ــ واألحـ
األرضــيــة املــواتــيــة لــذلــك مــن نصوص 
توافق  إلى  الوصول  أجل  من  وآليات، 
إيجابي حول قضايا جوهرية، منها على 

الخصوص:
1( وضع لوائح انتخابية عامة جديدة 
تصحيحها،  فــي  الــحــاســوب  واعــتــمــاد 
واحــد  تسجيل  مــبــدأ  تطبيق  لضمان 
لناخب  واحــد  وصــوت  واحــدة  وبطاقة 
واحد، واالستمرار في العمل على إدخال 
حتى  عليها  الــضــروريــة  ــات  ــالح اإلص

تصفى نهائيا من كل الشوائب.
لالنتخابات  عامة  مدونة  تحضير   )2
مجموع  تهم  جديدة  ضمانات  تتضمن 
اللوائح  وضع  من  االنتخابي،  املسلسل 

إلى إعالن النتائج.
أو لجنة وطنية ذات  3( إحداث هيئة 
عليه  ينص  ملــا  طبقا  تقريرية  صبغة 
وذلك  لها،  املؤسس  الشريف  الظهير 
ولجان  االنتخابية  العمليات  لتتبع 
ويتم  عنها،  متفرعة  ومحلية  إقليمية 
تحديد تركيبها واختصاصاتها وكيفيات 
سيرها، بمقتضى نفس الظهير الشريف 
اللجان  هــذه  وتتكلف  لــهــا،  املــؤســس 
العمليات  سير  حسن  على  بالسهر 
القضايا  حل  في  واملساعدة  االنتخابية 
التي ستحال عليها بطريقة توافقية دون 
لألجهزة  املخولة  بالصالحيات  املساس 
وتزود  املختصة،  والقضائية  اإلداريــة 
للقيام  الالزمة  بالوسائل  اللجان  هذه 

بمهامها.
االتفاق على ميثاق أخالقي يحدد   )4
قواعد السلوك الواجب التقيد بها خالل 
الحملة االنتخابية واحترامها من جميع 

األطراف.
الراحل،  االتحادي  الزعيم  تطرق  وقد 
حزبه  ملوقف  اليوسفي،  الرحمان  عبد 
ــذا املـــوضـــوع فــي مــذكــراتــه  ــشــأن هـ ب
املــوســومــة بــعــنــوان »أحــاديــث فــي ما 
لهذا  أعطينا  ))لقد  قــال:  عندما  جــرى« 
داخل  عناية  من  يستحقه  ما  املوضوع 
عندما  حلفائنا،  مع  وبالتنسيق  حزبنا 
االنتخابية  اللوائح  إلغاء  بقرار  فوجئنا 
طبقا  لوائح جديدة  في  التسجيل  وفتح 
اعترضنا   ..92/12 قانون  ملقتضيات 
فـــورا عــلــى هـــذا األســـلـــوب املــتــســرع، 
بأن   ،1992 سابقة  على  بناء  وطالبنا، 
باالنتخابات  املتعلقة  النصوص  تعتمد 
بضمانات،  مدعم  تــوافــق  أســاس  على 
أن  لها  يسبق  لم  التسجيل  عمليات  ألن 
خضعت ألي مراقبة من أي نوع، وهكذا 
تم تعديل مشروع القانون املنظم لعمليات 
تشاورية  اجتماعات  ونظمت  التسجيل، 
الداخلية،  في  الدولة  ووزير  الكتلة  بني 

أسفرت عن تنصيب آليات معينة ملتابعة 
االنتخابية،  اللوائح  في  التسجيل  فترة 
منها لجنة تقنية على املستوى الوطني 
تفرعت  الداخلية  وزارة  فــي  تجتمع 
للمعلوميات،  عنها لجنة لإلعالم ولجنة 
سالمة  على  للسهر  إقليمية  لجن  ثــم 
التسجيل شبيهة باللجان اإلقليمية التي 
كانت متفرعة عن اللجنة الوطنية للسهر 
استحقاقات  في  االنتخابات  نزاهة  على 
هذه  لبعث  التجأنا  ولقد  و1993،   1992
وانطالق  الوقت  لضغط  نظرا  األجهزة، 

فترة التسجيل قبل أن تستعد لها.
الكتلة  تــقــدمــت  ــار،  ــ اإلطـ ــذا  هـ ــي  وفـ
يتعلق  قــانــون  بمقترح  الديمقراطية 
الجماعية ومراجعة  االنتخابات  بتنظيم 
العمليات  وإجــراء  االنتخابية،  اللوائح 
املرتكبة  املخالفات  ومعاقبة  االنتخابية 

بمناسبتها((.
وتوجت هذه املشاورات يوم 28 فبراير 
األحــزاب  مختلف  بــني  بتوافق   ،1997
السياسية والسلطات العمومية، وهو ما 
يعرف في األدبيات السياسية بـ»التوقيع 
السلطات  بــني  مشترك  تصريح  على 
الــعــمــومــيــة واألحـــــزاب الــســيــاســيــة«، 
أو  نقطتني  الــتــصــريــح  هـــذا  وتــضــمــن 

التزامني من الجانبني:
نص  في  جــاء  الحكومة،  طــرف  من   -
التصريح: ))تصرح حكومة جاللة امللك، 
بأنها تسهر على التطبيق السليم لجميع 
واإلجـــراءات  ــرارات  ــق ال وكــل  القوانني 
ستمنع  وأنها  بالتراضي،  عليها  املتفق 
أي  من  مشروع  غير  تدخل  كل  بصرامة 
استعمال  وستمنع  وسيلة،  بأي  إدارة 
السلطة والنفوذ الذي يستهدف املساس 
ولن  ونزاهتها،  االنتخابات  بسالمة 
بالسلطة  متالعب  كل  معاقبة  في  تتردد 
أو النفوذ أو أموال الدولة أو استعمال 
املال غير املشروع في التأثير على سالمة 

االنتخابات ونزاهتها((.

عرشانعصمان

الورديغي آيت يدر

بركةالعنصر

لم يقتصر األمر على التوافقات 
بين الحكومة وأطراف سياسية أو 

اقتصادية، بل شمل أيضا توافقات بين 
الحكومة والنقابات ومنظمة أرباب 

العمل، حيث تم يوم فاتح غشت 1996، 
التوقيع على مجموعة من االتفاقات 

بين هذه األطراف الثالثة، لتشكل ميثاقا 
وإطارا لحل ما قد ينجم من مشاكل.. 

حيث علق العاهل المغربي على هذا 
االتفاق بالقول: ))هذه التجربة المتشبعة 
بالحكمة والواعدة بالمزيد من الثمار قل 

نظيرها في العالم، فقد أعانت على 
تقليص الفجوة المتمثلة في تجابه 

رأس المال مع عالم الشغل، وحلت 
محلها ممارسة مبنية على التضامن 

بين مختلف قوى اإلنتاج، وبفضل 
ذلك، سيمكن لهذه القوى ليس فقط 
مواجهة أو ربح رهان التنافسية، ولكن 

سيمكنها أيضا من أن تقيم بينها آليات 
توزيعية لثمار النمو((.
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السياسية:  ــزاب  ــ األح جهة  ومــن   -
بأنها  السياسية  األحـــزاب  ))تــصــرح 
ــقــرارات  وال القوانني  جميع  ستحترم 
اتخذت  التي  االنتخابية  واإلجـــراءات 
وستعمل  الــحــكــومــة،  مــع  بــالــتــراضــي 
وأجهزتها  أعضائها  كل  تعبئ  أن  على 
التي  والخطب  ومنشوراتها  وصحفها 
حتى  االنــتــخــابــيــة،  الحملة  فــي  تلقى 
الحماس  االنتخابات في جو من  تجري 
الشعبي اإليجابي، وتؤكد هذه األحزاب 
الطعون  تستغل  بــأن  تسمح  لــن  أنها 
مصداقية  ــي  ف للتشكيك  الــقــضــائــيــة 
ستنوه  وبأنها  االنتخابية،  العمليات 
املؤسسات  وسالمة  االنتخابات  بنزاهة 
الناتجة عنها إذا طبقت جميع القوانني 
واإلجــراءات بصفة سليمة ونزيهة وفي 
السامية  للرغبة  تنفيذا  مطلقة،  شفافية 
نصره  الــثــانــي  الحسن  املــلــك  لجاللة 
الديمقراطية  املــؤســســات  ضــامــن  هلل 

ورائدها((.
وقد وقع على هذا التصريح املشترك، 
لالتحاد  املنتدب  الرئيس  نائب  من  كل 
ورئيس  بركة،  السالم  عبد  الدستوري 
التجمع الوطني لألحرار أحمد عصمان، 
االشــتــراكــي  لــالتــحــاد  األول  والــكــاتــب 
للقوات الشعبية عبد الرحمان اليوسفي، 
محند  الشعبية  للحركة  العام  واألمــني 
العنصر، واألمني العام للحركة الوطنية 
واألمني  أحرضان،  املحجوبي  الشعبية 
بوستة،  امحمد  االستقالل  لحزب  العام 
الوطني  للحزب  بالنيابة  العام  والكاتب 
واألمني  القادري،  هلل  عبد  الديمقراطي 
االجتماعية  الديمقراطية  للحركة  العام 
لحزب  العام  واألمــني  عرشان،  محمود 
واألمني  يعتة،  علي  واالشتراكية  التقدم 
الديمقراطي  االشتراكي  للحزب  العام 
ملنظمة  العام  واألمني  الورديغي،  عيسى 
محمد  الشعبي  الــديــمــقــراطــي  العمل 
بنسعيد أيت إيدر، وعن الحكومة، وزير 

الدولة وزير الداخلية إدريس البصري.
وقد تضمن التصريح املشترك »ملحق 
من  التزمت  األخــالقــي«،  امليثاق  قواعد 
التصريح  على  املوقعة  األحــزاب  خالله 

املشترك بستة قواعد وهي كالتالي:
على  بــحــزم  السهر  ــرورة  ضـ أوال:   -
العمل  بــه  ــجــاري  ال التشريع  تطبيق 
والذي يمنع بصفة خاصة على كل هيئة 
أن  لالنتخابات،  مــرشــح  أو  سياسية 
يتلقوا أو يتصرفوا في أموال أو إعانات 
غير  مصدرها  يكون  نوعها  كان  كيفما 

معروف أو غير مشروع.
- ثانيا: التزام املرشحني باالمتناع عن 
اللجوء إلى أي شكل من أشكال التمويل 
على  والعمل  املشروع،  غير  أو  السري 
االنتخابية  مصاريفهم  فــي  ــدال  االعــت
بمقتضى  سقفها  تحديد  يتم  والــتــي 

إجراء تنظيمي.
- ثالثا، التزام اإلدارة، وخاصة اإلدارة 
املحلية،  الجماعات  وإدارة  الترابية 
وضمان  احترام  على  والسهر  بالحياد 
املساواة واإلنصاف بني جميع األحزاب 

وجميع املرشحني.
السياسية  األحــزاب  التزام  رابعا،   -
ومرشحيها وكل من ترشح لالنتخابات، 
سلطات  أو  امتيازات  استعمال  بعدم 
عن  الــبــحــث  أو  عــمــومــيــة،  ــل  رســائ أو 
إدارات  موظفي  مساندة  أو  مساهمة 
الدولة والجماعات املحلية، أو استعمال 
الحملة  خـــالل  الــعــمــومــيــة  ــل  ــوســائ ال

االنتخابية.
- خامسا: أن استعمال وسائل اإلعالم 
ستفتح  واملسموعة،  املرئية  العمومية، 
والهيئات  السياسية  األحزاب  وجه  في 

النقابية واملهنية خالل الحمالت املتعلقة 
واملهنية  املحلية  العامة  باالنتخابات 
والتشريعية باملساواة واإلنصاف، وذلك 

طبقا ملقتضيات مدونة االنتخابات. 
على  ــون  ــع ــوق امل ــد  ــؤك ي ــا:  ــادسـ سـ  -
األخالقية  القواعد  باحترام  التزامهم 
يتضمنها  التي  القانونية  والضوابط 
إليها  واحتكامهم  الصحافة،  قــانــون 
وتقيدهم بها في صحفهم ومنشوراتهم 

وفي كل األحوال.

اختالالت 
وشبهات 

رغم التصريح 
المشترك

عدة  الوطنية  الكتلة  ألحــزاب  وجهت 
على  وافــقــت  بعدما  وذلـــك  انــتــقــادات، 
وقد  املشترك،  التصريح  على  التوقيع 
هذه  اليوسفي  الرحمان  عبد  استحضر 
))مــن  بــالــقــول:  عليها  وعلق  اللحظة 
وهناك،  هنا  تــرددت  التي  االنــتــقــادات 
مؤاخذتنا على توقيع التصريح املشترك، 
فماذا تضمن هذا التصريح الذي ووجهنا 

بنقد بسببه؟ أليس ما يلي:
ملا  وجــرد  امللكي،  بااللتزام  التذكير 
ــات. إن  ــي تــم إنــجــازه مــن نــصــوص وآل
االنتخابات  بنزاهة  ستنوه  ــزاب  األحـ
إذا  عنها  الناتجة  املؤسسات  وسالمة 
طبقت جميع القوانني واإلجراءات بصفة 
سليمة ونزيهة تنفيذا للرغبة السامية((.
أجل  من  بذلت  التي  املجهودات  ورغم 
لم  األمــر  أن  إال  لالنتخابات،  ــداد  اإلعـ
يخل من شوائب، وهو ما تطرق له عبد 
الرحمان اليوسفي في مذكراته حني قال: 
الواقع  أرض  على  ماذا حصل  لكن   ..((
يونيو   13 يــوم  وأثــنــاء  يونيو   13 قبل 
ذاك من سنة 1997؟ لقد كان أول موقف 
علني اتخذناه للتعبير عن انشغالنا أمام 
بعض املؤشرات التي لم تكن تبعث على 
أجري  لقاء  بمناسبة  تقييمنا  االرتياح، 
األولى  للبيانات  بمراكش،  املحامني  مع 
لتتبع  الوطنية  اللجنة  أصدرتها  التي 
االنتخابات، حيث تحفظنا على أسلوب 
االنتخابية  اللوائح  طال  الذي  التزكية 

والتقطيع.
بأسابيع،  الترشيحات  فترة  وقبل 
بعض  أن  غيرنا،  الحــظ  كما  الحظنا، 
ممثلي وأعوان السلطة، كانوا يوجهون 
آفاق  الترشيحات في  ويشجعون بعض 
الحصول على تشتيت معني لألصوات، 
ــجــمــاعــات إلــى  ــل مــجــالــس ال ــحــوي وت

فسيفساء ألغراض واضحة.

قبل يوم االقتراع بمدة وجيزة، فوجئنا 
الناخبني  بطاقات  من  فائض  بوجود 
العديد  فــي  األيـــادي  بعض  تتداولها 
باستغراب  واكتشفنا  ــيــم،  األقــال مــن 
صفرين  أو  صفر  بإضافة  صنعت  أنها 
بتغيير  أو  الوطنية،  البطاقة  رقم  إلى 
الناخب..  السم  املكونة  األحــرف  تنقيط 
يمكن  ال  »الفبركة«  هذه  أن  املرجح  من 
صالحية  لهم  من  طريق  عن  إال  تتم  أن 
طريق  عــن  الناخبني  تسجيالت  مسك 
تحقيق  بفتح  طالبنا  لقد  الحاسوب، 
إشراك  واقترحنا  الوطنية،  اللجنة  أمام 
بالطريقة  تبلغ  ولم  املعلوماتيني،  لجنة 
بالنسبة  املشكل  هذا  بها  سيحل  التي 

لالنتخابات القادمة.
ارتكبته  ــذي  الـ الــثــالــث  الــخــطــأ  أمـــا 
األيــدي،  مكتوفة  بقاؤها  فهو  اإلدارة، 
والضغط  املال  استعمال  أمام  متفرجة 
واســتــمــرار  الــنــاخــبــني،  على  والــعــنــف 
من  مقربة  على  االنتخابية  الحمالت 
انتهاكا  شكل  مما  التصويت،  مكاتب 
سافرا ملا التزمت به بمقتضى التصريح 
واملحاكمات،  املتابعات  أمــا  املشترك، 
واملواطنني  املناضلني  فقط  طالت  فقد 
ضميرهم  عليهم  أملى  الذين  الشرفاء 
املواطنة  قيم  عن  والدفاع  املنكر  تغيير 
بذلك  فاستحقوا  الديمقراطية،  وحرمة 
إخوانهم  وتــضــامــن  واحــتــرام  تقدير 

ومواطنيهم((.

بين األمس واليوم.. 
حزب العدالة 

والتنمية ينادي 
بعدم متابعة 

المنتخبين في 
قضايا الفساد

تنصيب  يونيو،   15 الثالثاء  يوم  تم 
اللجنة املركزية لتتبع االنتخابات خالل 
وزارة  بمقر  الغاية  لهذه  عقد  اجتماع 
تم  أنه  للوزارة  بالغ  وكشف  الداخلية، 
إحداث اللجنة املركزية لتتبع االنتخابات، 
ورئيس  الداخلية  وزير  من  تتألف  التي 
النيابة العامة، تنفيذا لألمر الذي وجهه 
امللك محمد السادس إلى وزير الداخلية 
السهر  شأن  في  العامة  النيابة  ورئيس 
على سالمة العمليات االنتخابية املقبلة 
والتصدي لكل املمارسات التي قد تسيء 

إليها.
وأفاد ذات املصدر، أنه تم على الصعيد 
لتتبع  إقليمية  لجان  إحــداث  الترابي، 
وإقليم  عمالة  كل  في  تضم  االنتخابات، 

العامل  أو  الــوالــي  مقاطعات،  وعمالة 
والوكيل العام للملك أو وكيل امللك، وكذا 
لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال 
اللجان اإلقليمية على صعيد كل جهة من 

جهات اململكة.
املهمة  أن  ــبـــالغ،  الـ ذات  وأضــــاف 
واللجان  املــركــزيــة  للجنة  األســاســيــة 
اتخاذ  في  تتمثل  والجهوية،  اإلقليمية 
بصيانة  الكفيلة  العملية  الــتــدابــيــر 
االنتخابية،  العمليات  نزاهة  واحترام 
مختلف  ســيــر  تتبع  خـــالل  مــن  ــك  وذلـ
مراحل العمليات املذكورة، للحفاظ على 
ما  لكل  حينه  في  والتصدي  سالمتها 
في  التسجيل  من  ابتداء  بها،  يمس  قد 
اللوائح االنتخابية إلى غاية اإلعالن عن 
نتائج االقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل 
والغرف  الترابية  الجماعات  مجالس 

املهنية.
وحده  والتنمية  العدالة  حزب  وكــان 
املنتخبني  متابعة  بتأجيل  نــادى  الــذي 
فقد  املقبلة،  االنتخابات  مرور  حني  إلى 
))بالتزامن  أنه  اإللكتروني،  موقعه  ذكر 
مع قرب االستحقاقات االنتخابية املقبلة، 
فإن الحزب يدعو إلى توقيف ما يقع في 
املتابعات  بعض  من  األخــيــرة  املرحلة 
الكيدية في حق عدد من املنتخبني، إلى 
االنتخابية  االستحقاقات  ــرور  م حــني 

املقبلة((.
نائب  العمراني،  سليمان  وأوضـــح 
األمـــني الــعــام لــحــزب »املــصــبــاح«، في 
اقترح  الحزب  أن   ،»pjd.ma«لـ تصريح 
اللجنة  تنصيب  خالل  يونيو،   14 يوم 
بحضور  االنتخابات،  لتتبع  املركزية 
املتابعات  تأخير  العامة،  النيابة  رئيس 
إلى حني مرور االستحقاقات االنتخابية 
املقبلة، وذلك بالنظر إلى أن هذه القضايا 
ومن جهة  من جهة،  التقادم،  يطالها  لن 
أخرى، ألن هذا األمر جرت به العادة في 

محطات سابقة.
الحزب،  ملوقع  دائما  العمراني  وذكر 
السياسية  األحــزاب  من  لعدد  سبق  أنه 
وضمنها العدالة والتنمية، أن أكدت في 
االنتخابات  بشأن  الترافعية  مذكراتها 
املقبلة، على ضرورة اإلشراف السياسي 
لــرئــيــس الــحــكــومــة عــلــى االنــتــخــابــات 
التي  للمنهجية  ترسيخا  ــة،  ــادم ــق ال
أن  مــبــرزا   ،2016 سنة  منذ  اعــتــمــدت 
))الجديد اليوم، هو أن اللجنة املركزية 
الداخلية  وزير  من  تتكون  لالنتخابات 
ورئيس النيابة العامة واألمناء العامني 

لألحزاب السياسية((.
عن  الحديث  يتم  أنــه  بالذكر،  جدير 
األيــام  فــي  كبرى  تطهير  حملة  إطــالق 
هناك  وأن  الــدولــة،  طــرف  مــن  القادمة 
ــك محمد  ــل امل مــكــتــب  عــلــى  ــا  ــشــروع م
تحارب  الدولة  أصبحت  فهل  السادس.. 
الفساد واألحزاب تسعى للحفاظ عليه ؟ 

كان حزب العدالة والتنمية وحده الذي نادى بتأجيل 
متابعة المنتخبين إلى حين مرور االنتخابات المقبلة، 
فقد ذكر موقعه اإللكتروني، أنه ))بالتزامن مع قرب 

االستحقاقات االنتخابية المقبلة، فإن الحزب يدعو إلى 
توقيف ما يقع في المرحلة األخيرة من بعض المتابعات 

الكيدية في حق عدد من المنتخبين، إلى حين مرور 
االستحقاقات االنتخابية المقبلة((.
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كواليس صحراوية
العدد: 1566 من 24 إلى 30 يونيو 2021

توقعات بمنع أسماء كبيرة من الترشح في الصحراء
إسبانيا »تـتودد« 

للمغرب بعد األزمة
العيون. األسبوع

 
 

سبحان مبدل األحوال كيف أن إسبانيا شعرت 
وبدأت  والصديق،  الجار  املغرب،  من  بخجلها 
وتعترف  الــربــاط،  مع  العالقات  لعودة  تتطلع 
األزمـــة بني  املــغــرب خــالل  مــع  أمريكا  بــوقــوف 
أرانشا  اإلسبانية،  الخارجية  ووزيرة  البلدين، 
غونزاليس اليا، أرسلت رسائل واضحة تتضمن 
بخصوص  مواقفها  مراجعة  في  إسبانيا  نية 
مع  الجدي  بالتعامل  وتتعهد  الصحراء،  نزاع 
الحل املغربي القاضي بمنح حكم ذاتي لألقاليم 

الصحراوية.
»الفوانغادريا«  جريدة  مع  مطول  حــوار  في 
الذائعة الصيت، اعترفت الوزيرة باملسؤولية عن 
األزمة بني بلدها واملغرب، رغم أنها بدت حذرة 
بموضوع  يتعلق  فيما  ومــتــرددة  اإلجــابــة،  في 
استقبال إبراهيم غالي فوق األراضي اإلسبانية.
املدة  تكون  أن  غونزاليس  أرانــشــا  وتمنت 
األخيرة عقب األزمة، كافية ألن يتم تجاوز األمر 
بني  املهمة  والشراكة  العليا  املصلحة  وتغليب 

البلدين.
ــرة حــائــرة وهــي تجيب عن  ــوزي ال وظــهــرت 
ضد  إسبانيا  استغلته  الذي  الهجرة  موضوع 
ــي  ــحــاد األوروبـ املــغــرب، واعــتــرفــت بــدعــم االت
إلسبانيا ضد اململكة املغربية، وهو أمر بديهي، 
املمزوجة  املـــرارة  مــن  بكثير  اعــتــرفــت  لكنها 
بالصدمة، بوقوف الواليات املتحدة األمريكية مع 
املغرب في أزمة الهجرة، رغم ما أسمته بالتوافق 
الدائم بني إسبانيا وأمريكا حول جل املواضيع، 
الوقوف  اختارت  أمريكا  لكن  الهجرة،  فيها  بما 

إلى جانب اململكة املغربية.
الوزيرة في األخير  ورضخت 
بأن  وصــرحــت  الــواقــع،  لألمر 
إسبانيا مستعدة للنظر بجدية 
املــغــرب،  يطرحه  حــل  أي  فــي 
ــى رســالــة  ــو مــا يــحــيــل إلـ وهـ
إلى  إسبانيا  مــن  طمأنة 
على  ويــؤشــر  املـــغـــرب، 
نوايا إسبانيا بمراجعة 
ــا مـــن نـــزاع  ــه ــف ــوق م
تأسيا  الــصــحــراء، 
املتحدة  بالواليات 

األمريكية.

إطـالق دعـم النقـل الجـوي انطـالقا من الـداخلة

عبد اهلل جداد. كلميم
 

  
املــنــتــخــبــني  ــني  بـ ال حـــديـــث 
ــني املـــحـــتـــمـــلـــني  ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ املـ
عن  إال  الــقــادمــة،  لالنتخابات 
القليلة  األيــــام  ستحمله  ــا  م
القادمة، والتي قد تفاجئ بعض 
بجنح  املــتــابــعــني  ــقــيــاديــني  ال
اململكة،  محاكم  لــدى  مختلفة 
حفاظا  الترشح،  مــن  بمنعهم 
االنتخابات،  ديمقراطية  على 
سياسية  أحــزاب  حسمت  فيما 
في تزكية مرشحيها لالنتخابات 
وادنــون،  كلميم  بجهة  القادمة 
محمد  األعمال  رجل  بينهم  من 
سالم ملجيدري، الذي حصل على 

لبلدية  االستقالل  حزب  تزكية 
فيما  للبرملان،  وبوعيدة  كلميم، 
الصحراوي محمد  القطب  أعلن 

لحزب  تأسيسه  عــن  أرجـــدال، 
»األمانة« الذي سبق أن جمع ما 
الطرق  أتباع  من   2200 يفوق 

دينية  أمسية  خــالل  الصوفية 
واحدة.

ــال  ــذا الـــخـــصـــوص، ق ــهـ وبـ
نقاشا  خــلــق  الـــذي  أرجـــــدال، 
سياسيا قويا في كلميم، أن هذا 
لالنتخابات،  يترشح  ال  التيار 
على  يــبــقــى  أن  يــفــضــل  ــه  ــ وأن
جميع  ــن  مـ ــدة  ــ ــ واح ــة  ــســاف م
ومعه  السياسيني،  ــاف  األطــي
األستاذ جمال بوغوثني، رئيس 

جمعية الخير لكفالة اليتيم. 
وتطالب ساكنة جماعات إقليم 
أفركط  تغمرت  أسرير  كلميم: 
وتكليت  وتــركــمــايــت  وفــاصــك 
والبرج، بفتح مركز الدرك امللكي 
بتراب هذه الجماعات، من أجل 
املواطنني،  من  اإلدارة  تقريب 
والسعي وراء حمايتهم وحماية 

ممتلكاتهم.

لفتيت

غونزاليس

نتائج امتحانات البكالوريا بين الكم والكيف

العيون. األسبوع 
 
 

الدورة  في  املتمدرسني  نجاح  نسبة  تعكس  لم 
العادية المتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2021، 
بأكاديمية جهة العيون الساقية الحمراء، حصولها 
حيث  اململكة،  أكاديميات  بني  متدنية  مرتبة  على 

أنها  ربــه،  عبد  لشكر  التربوي،  الخبير  قــال 
ما  أي  باملائة،   59.78 بلغت  نسبة  حققت 
يمثل زيادة بـ 0.97 نقطة مقارنة مع السنة 
املاضية، وهو ما يعني الصرامة والحكامة 
التالميذ.  بني  الفرص  وتكافؤ  والشفافية 
وأضاف عبد ربه، أن نسبة النتائج ال تقاس 

كيفي،  هو  بما  بل  كمي،  هو  بما 
نسبة  هــي  ــك  ذل على  والــدلــيــل 
امليزات املتحصل عليها والتي 
العليا  املدارس  بولوج  تسمح 
ــزراعــة  وال والــطــب  للهندسة 
أكد  فيما  والخارج،  بالداخل 

أن  العيون،  أكاديمية  مدير  الحنصالي،  امبارك 
حققوا  املتمدرسني  من  ومترشحا  مترشحة   2946
البكالوريا،  ونالوا شهادة  االمتحانات  في  النجاح 
1756 مترشحة من اإلناث بنسبة نجاح  من بينهم 
66.59 باملائة، فيما بلغ عدد الناجحني لدى  بلغت 
في   27.14 بلغت  نجاح  بنسبة   488 األحــرار  فئة 
املائة، مقابل 23.46 في املائة في نفس الدورة من 
لم  الحضور  نسبة  أن  إلى  مشيرا  املاضية،  السنة 

تتجاوز 54.53 في املائة لدى هذه الفئة.
وتصدرت املديرية اإلقليمية لطرفاية 
نسبة النجاح على املستوى الجهوي، 
بنسبة 77.19 باملائة، تلتها املديرية 
 64.33 بنسبة  السمارة  اإلقليمية 
العيون  اإلقليمية  فاملديرية  باملائة، 
املديرية  ثم  باملائة،   59.03 بنسبة 
بنسبة  بوجدور  اإلقليمية 
وبــلــغ  ــة،  ــائ ــامل ب  54.60
باالمتحان  معدل  أعلى 
املستوى  على  الوطني 

الجهوي 19.24.

قام مدير األكاديمية 
الجهوية للتربية والتكوين 

لجهة كلميم وادنون، 
بتكريم خاص للتلميذة سمياء 

الفضيل من ثانوية »باب 
الصحراء« التأهيلية بمديرية 
كلميم، والحاصلة على أعلى 
معدل بجهة كلميم وادنون 

)18.34( شعبة العلوم 
الفيزيائية خيار فرنسية، خالل 

الدورة العادية لالمتحان 
الوطني الموحد لنيل شهادة 

البكالوريا لسنة 2021، 
بمعية أسرتها والفريق 

اإلداري والتربوي الساهر على 
تأطيرها ومواكبتها، بحضور 

المدير اإلقليمي لكلميم.

تلكس  من   الصـحراء

الداخلة. األسبوع
 
 

مجلس  رئــيــس  الــخــطــاط،  ينجا  كــشــف 
الدعم  الذهب، عن حجم  الداخلة وادي  جهة 
املغربية  امللكية  الخطوط  لشركة  املخصص 
من  االستفادة  من  املواطنني  تمكني  أجل  من 
وصول  أن  واعتبر  الجوي،  النقل  خدمات 
العاصمة  تربط  مباشرة  جوية  رحلة  أول 
الفرنسية باريس بجوهرة األقاليم الجنوبية 
التي  نوعها  مــن  األولـــى  وهــي  للمملكة، 
أوروبية،  بحاضرة  املغربية  املدينة  تصل 

الــرحــالت  باستئناف  إيــذانــا  )اعــتــبــرهــا( 
املغربية  األجـــواء  فتح  وإعـــادة  الدولية 

األزمة  اإلغالق، بسبب  من  أشهر  بعد 
جائحة  عــن  الــنــاجــمــة  الــصــحــيــة 

فيروس »كورونا«.
ــة  ــداخــل ــزوار ال ــ ــص لـ ــص وخ
ــي  ــرأســه وال حــفــل اســتــقــبــال ت

مجلسها  ورئيس  الجهة 
ــني  ــب ــخ ــت ــن وامل
ورئـــــــيـــــــس 
املـــــجـــــلـــــس 
ــوي  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
لـــلـــســـيـــاحـــة، 
ــث أعــــرب  ــيـ حـ

املقيمة بالخارج،  الجالية املغربية  أفراد من 
على  السادس  محمد  للملك  امتنانهم  عن 
عــودة  بتسهيل  السامية  مــبــادرتــه 
بأسعار  بلدهم  إلى  العالم  مغاربة 

مناسبة.
وبعدما أشادوا بالظروف الجيدة 
املسبوقة  غير  الجوية  الرحلة  لهذه 
وبنجاعة اإلجراءات املتخذة في إطار 
 ،»2021 »مرحبا  عملية 
ــى أن  ــؤالء إلـ ــ ــار ه أشــ
امللكية  االلــتــفــاتــة 
تؤكد العناية التي 
امللك  بها  يخص 

مغاربة العالم.

دعوة المستثمرين الستغالل الفرص المتاحة في األقاليم الجنوبية
 

العيون. األسبوع
 
 

مدير  الجعيفر،  يفوت محمد  لــم 
بالعيون،  لالستثمار  الجهوي  املركز 
ورجال  املستثمرين  لدعوة  فرصة  أي 
األعمال املغاربة واألجانب، لالستفادة 

وتبسيط  التسهيالت  مختلف  مــن 
املساطر، بغية تحقيق قفزة جديدة في 
كالصيد  البحري،  االقتصاد  مجاالت 
وكذا  البحرية،  واألحياء  واألوراش 
تحلية مياه البحر والطاقات املتجددة.
املشاريع  حاملي  الجعيفري،  ودعا 
الحلول  انتهاز  إلــى  واملستثمرين، 
العمومية  السلطات  تقترحها  التي 
املركز  معطيات  بنك  من  واالستفادة 

ومختلف  ــمــار،  ــث ــالســت ل ــوي  ــه ــج ال
هيئاتهم  إحداث  بهدف  االستشارات، 
البشرية.  مواردها  وتأهيل  الخاصة 
الساقية  الــعــيــون  جــهــة  أن  ــرزا  ــب م
مشهود  »دينامية  بـ  تتميز  الحمراء، 
لها« في ما يخص إحداث املقاوالت من 
سنة  منذ  مقاولة   4000 إطالق  خالل 

.2015
»جهويات  مبادرة  موضوع  وشكل 

البنك  أطــلــقــهــا  ــتــي  ال االســتــثــمــار« 
فرصة  والداخلة،  بالعيون  الشعبي 
مــقــاوالت  إحـــداث  عــلــى أن  للتأكيد 
سهال  إجراء  أصبح  الجهتني  بهاتني 
للغاية، بفضل مواكبة آليات التمويل 

التي وضعتها السلطات العمومية.
وتــأتــي هــذه املـــبـــادرة، فــي إطــار 
امللكية  التوجيهات  تنزيل  مواصلة 
ــة املـــبـــادرات  ــب ــى مــواك ــة إلـ ــي ــرام ال

اململكة،  جهات  عموم  في  املقاوالتية 
للمواكبة  املندمج  البرنامج  وتنزيل 
 300 مواكبة  يتوخى  الــذي  »ريـــادة«، 
سنة  أفق  في  مشروع  وحامل  حاملة 
من  ــة  املــائ فــي   70 وتــمــويــل   ،2021
في  مواكبتها  تمت  الــتــي  املــشــاريــع 
تظاهرات  وتنظيم  واألقاليم،  العماالت 
في  املــقــاوالت  إنشاء  موضوع  حــول 

الجهة.

انتقل إلى عفو اهلل املشمول 
اعبيس،  اإللــه  عبد  برحمته 
وبـــهـــذه املــنــاســبــة األلــيــمــة، 
زهــرة،  الفقيد،  أرملة  تتقدم 
أمــن،  ومحمد  مــرمي  وأبنائه 
الدين  ونــور  حجيب  وإخــوتــه 
ــة وفــاطــمــة،  ــن ــي ونــعــيــمــة وأم
من  كــل  ــى  إل اجلــزيــل  بالشكر 
واساهم يف هذا املصاب اجللل. 

إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

ًة  َمْرِضّيَ َراِضَيًة  َرّبِِك  ِإلَى  اْرِجِعي  ُة  الُْمْطَمِئّنَ ْفُس  الّنَ ُتَها  َأّيَ َيا   (
الله العظيم. َجّنَِتي ( صدق  ِعَباِدي َواْدُخلِي  َفاْدُخلِي ِفي 

الخطاط

الحنصالي
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الـــرأي
العدد: 1566 من 24 إلى 30 يونيو 2021

حــزب  قـــيـــادات  ــدى  لـ سلبية  نــقــطــة  عـــشـــرون 
قاطرة  يكون  أن  عن  يعجز  جعلته  املوحد  االشتراكي 
أو  بالتحالف  ســواء  الديمقراطي،  اليسار  فيدرالية 
باالندماج، وجعلت االستعداد لالنتخابات املقبلة يجري 
أحابيل  ذلك  في  تكاملت  التنظيمية،  الظروف  أسوأ  في 
خفة  مع  املتالشية  وأحزابها  الوطنية  الحركة  موروث 
وأصبح  املشارب،  متعدد  والغرور  التنظيم  في  الهواية 
متوهمة  لكائنات  منبت  عن  عبارة  املوحد  االشتراكي 
بالقدرة على خلق كيانات كل كيان يتزعمه »سليطن في 

كويطن«.
من مظاهر األزمة التي تنخر حزب االشتراكي املوحد، 
والركوب  الوعود،  صدق  وغياب  الجدية،  انتفاء  اآلن، 
ودعم  واملناضلني،  املناضالت  لدى  الثقة  طــراوة  على 
األسف  مع  الجنسني  في  املنغرسة  الشرسة  الذكورية 

ضد طموح الشباب في التمكني والنساء في املساواة.
تتجلى هذه الظاهرة في غلبة بعض املتقاعدين على 
املوقع  هــذا  عن  النساء  تغيب  بينما  اللوائح،  وكــالء 
االنتخابي الذي كان مفترضا أن يميز اليسار ملا يّدعيه 
من  املائة  في   52 لنسبة  ودعــم  ومواطنة  مساواة  من 

الشعب املغربي.
االشتراكي  الحزب  في  املفككة  األغلبية  أن  تقديري 
ويمكن  ــة،  األزم هذه  عن  فترات  على  مسؤولة  املوحد 

تلخيصها فيما يلي:
للحزب  الرابع  املؤتمر  في  املرحلة  تدبير  أخطاء   )1

االشتراكي املوحد:
- توزيع املواقع القيادية،

- خرق مبدأ التصويت السري في املؤتمر،
 20 حركة  بعد  ما  لجيل  الصاعدة  الطاقة  تهميش   -

فبراير،
بعض  مع  والنساء،  للشباب  كاريكاتورية  تمثيلية   -

االستثناءات.
إضعاف  إلى  أدت  التي  املؤتمر  بعد  ما  أخطاء   )2

الحزب:
- لجنة تنظيمية وطنية مهترئة،

- تنسيقية ميتة للمجلس الوطني،
املالية  املراقبة  )لجنة  الحزب  مؤسسات  تجميد   -

ولجنة التحكيم(،
رئيسيتني  مؤسستني  بني  التواصل  وغياب  تفكك   -

)األمانة العامة والتمثيلية البرملانية(،
- إهمال تام للمنتخبني في الجماعات الترابية،

فيدرالية  في  التحالف  أجهزة  إلى  الصراع  تهريب   -
اليسار،

التناقضات  في  سلبيا  الفيدرالية  من  طرف  تدخل   -
الداخلية للحزب االشتراكي املوحد.

إلى  هروبها  في  املفككة  األغلبية  اتجهت  كما 
مقابل  مضض،  على  بالتيارات  العمل  إلى  األمــام، 
تقاسم  ســيــاق  ــي  ف مفكك  أغــلــبــي  تــيــار  تشكيل 
اليوم على التحضير  الذي انعكس  املواقع، الشيء 

لالنتخابات املقبلة فيما يلي:
1( العمل بالتيارات على مضض.

2( تشكيل تيار أغلبي مفكك في سياق تقاسم املواقع.
االنتخابات  لــوائــح  تشكيل  فــي  قاتلة  ســرعــة   )3

البرملانية والجماعات الترابية.
اللجان  انتخابات  بصدد  للتنسيق  تام  إهمال   )4

الثنائية.
الغرف  انتخابات  عن  تــام  وغياب  كلي  إهمال   )5

املهنية.
واالستقواء  األغلبية  مكونات  بني  شاملة  حرب   )6

بالفيدرالية لشق صفوف الحزب.
الهواية  منطق  تكشف  الرموز  بني  اليأس  7( حاالت 

في السياسة. 
إشاعة  عبر  الداخلية  وزارة  حبال  في  السقوط   )8
استحقاق ما بني 11 و14 عضوا للفيدرالية في البرملان.

9( املسؤولية بالتساوي بني رموز األغلبية عن تعفن 
الصراعات.

الذي  البئيس  التنظيمي  الوضع  تلخص  النقط  هذه 
وانتخابات   2016 أكتوبر   7 انتخابات  بني  ما  تشكل 

2021 على األبواب.
إن الدعوة إلى انفراج سياسي بإطالق سراح معتقلي 
قوة  االنتخابية وخلق  األجواء  الحراكات قصد تصفية 
مع  التصويت،  في  الواسعة  املواطنة  للمشاركة  دافعة 
متماسكة،  اقتراحية  قوة  اليسار  فيها  يملك  ال  األسف، 
كانت مفتاح الفعل السياسي املؤثر، لكن فاقد الشيء ال 

يعطيه )حل املشاكل التنظيمية(.
من  مديدة  مرحلة  إلى  الدخول  هي  اليوم،  النتيجة 
اإليجابية  الفعلية  املساهمة  بدل  السياسي  االنحدار 
في لم صفوف اليسار واالستعداد لالنتخابات املقبلة.. 
مرحلة العودة إلى مرض الطفولة اليساري عبر شيوخ 
وعلى  املــرض،  هذا  من  بريء  اليسار  وشباب  اليسار، 

نفسها جنت براقش..

»سليطن
 في كويطن«

تقرير  أن  ــدو  ــب ي ــقــــادي،  ــ ــت اعــ فــــي 
لم   ،2035 رؤيــة  للتنمية  الجديد  النموذج 
واملذكرات  العام،  التقرير  فصليه:  في  يعر 
النقل  ألزمة  يذكر  اهتمام  أي  املوضوعاتية، 
البحري املغربي.. إنه تزامنا مع قرار الحكومة 
بملياري  العالم  مغاربة  عبور  رســوم  بدعم 
برزت   ،»2021 »مرحبا  عملية  إطار  في  درهم 
وتناسلت  التقرير،  محدودية  مدى  بوضوح 
أسئلة عديدة حول هذا القطاع االستراتيجي 
في لوجستية النقل ومدى التناقض الحاصل 
الشركات  على  الحاتمي  الــكــرم  كلفة  بــني 
األوروبية وبني العجز الكبير ألسطول السفن 
املغربية لالستجابة للنقل البحري العاملي أو 

الطلب املحلي على السواء.
في  مالحظاتنا  بعض  نجمل  أن  ويمكن 

العناصر الجوهرية اآلتية: 
التي  الباهظة  املالية  والكلفة  الفاتورة   )1

الشركات  لفائدة  واملقدمة  الدولة  تتحملها 
العالم  مغاربة  لجعل  ــة  ــي األوروب املالحية 
توجيه  عبر  معقولة  أسعار  من  يستفيدون 
واإليــطــالــيــة  الفرنسية  بــاملــوانــئ  الــعــبــور 
وإعانتهم في غياب شركة وطنية واحدة للنقل 
الدولي على حساب ميزانية الدولة املتضررة 
 ،»19 »كوفيد  جائحة  تداعيات  بفعل  أصــال 
األجنبية  الشركات  على  يــدر  الــذي  الشيء 
الحسبان،  في  تكن  لم  استثنائية  مداخيل 
وطنجة  املحتلة  سبتة  بــني  مــا  الرحلة  ألن 
بثالثة  الــدعــم  قبل  تقدر  كانت  لشخصني، 
اإلضافية  النفقات  احتساب  بدون  أورو  آالف 
من  املبذولة  املالية  الجهود  وبفضل  للتنقل، 
لعائلة  العبور  كلفة  أصبحت  الدولة،  طرف 
 995 تفوق  ال  وســيــارة  أفــراد   4 من  مكونة 
أورو  و450  الطويلة  املسافات  لقطع  أورو 
حقا  ينبغي  ما  وهــذا  القصيرة،  للمسافات 
توفيره دائما ملغاربة العالم برا وبحرا وجوا.
أسباب  في  يكمن  الجوهري،  التساؤل   )2

تفكيك أسطول النقل البحري الوطني، لكي ال 
العميقة  األجنبية  للتبعية  بديال  اليوم  يكون 
الشركات  مــن  مجموعة  ــالس  إف أعــقــاب  فــي 
وما  »كوماناف«؟  شركة  وخوصصة  الوطنية 

مصير هذا القطاع في أفق سنة 2035؟
3( كيف يمكن تصور وضع األسطول اليوم 

 75 تغطي  سفينة   60 تمتلك  كانت  بالد  في 
األزمنة  في  الداخلية  الرحالت  من  املائة  في 

الذهبية للقطاع في السبعينات والثمانينات، 
و25 في املائة من التجارة الخارجية للبالد؟

القطاع  هذا  وضعية  قبول  ينبغي  هل   )4
الحيوي في بالد تطل على واجهتني بحريتني 
3500 كلم، منها أزيد من  ممتدتني على طول 
500 كلم على البحر األبيض املتوسط وما يقل 
األطلسي،  املحيط  على  كلم   3000 عن  بقليل 

لنقل آالف  وال تتوفر على أي سفينة مغربية 
األطنان  من  املاليني  وعشرات  العالم  مغاربة 
والنفط  والفحم  القمح  مثل  املنتجات،  من 
البالد  فيه  أنــجــزت  وقــت  فــي  والفوسفاط؟ 

مجموعة من املوانئ النموذجية الكبرى؟
البحري  األسطول  ومكانة  حمولة  هي  ما   )5

املغربي في عمقه اإلفريقي واملغاربي واملتوسطى؟
حكامة  إخــراج  يستطيع  الــذي  ذا  من   )6

الوجود في وقت بات  إلى  البحري  األسطول 
فيه هذا األسطول ال يراوح الدرجة الصفرية 
القاتلة  العطالة  عن  فضال  الدولي؟  نقله  في 
إلى  امــتــدت  وقــد  رواده  منها  يعاني  التي 
البحرية،  للدراسات  العالي  املعهد  خريجي 
العهد  في  للقطاع  الــبــارزة  الكبرى  املعلمة 
الذهبي؟ يعني ما يناهز تكوين 100 مهندس 
سنويا في تخصصات دقيقة عامة، يهاجرون 
الثمينة  مهاراتهم  من  لتستفيد  الخارج  إلى 

الشركات األجنبية؟

على  الغيورين  يجيب  ــذي  ال ذا  ومــن   )7

مصير  عن  اللجنة،  أعضاء  بني  من  القطاع 
ومآل األسطول البحري في أفق 2035؟ وملاذا 
املوضوعاتية  ومالحقه  العام  التقرير  سكت 
عن تشخيص أحوال هذا املرفق االستراتيجي 

في التنمية الشاملة ؟

مثل  ليست  الــتــربــوي  املــجــال  فــي  الــمــنــافــســة  إن 
املؤسسات  جميع  أن  ذلك  االقتصادي،  املجال  في  نظيرتها 
مواطن  تنشئة  وهو  موحد،  واحد  لهدف  تسعى  التربوية 
البلد،  لخدمة  تؤهله  ومعرفية،  قيمية  بمواصفات  مغربي 
ومعايير  مواصفات  اآلخــر..  وتقبل  بالهوية،  واالعــتــزاز 
إعادة  ينبغي  لذا  اإلطار،  القانون  بموجب  محددة  صارت 
حولت  التي  النجاح«  »نسبة  املسماة  البدعة  في  النظر 
إلى  التعليمية  واملؤسسات  جوفاء،  أرقــام  إلى  املتعلمني 
الذي  املتعلمني،  نجاح  نسبة  مالها  رأس  مقاوالت صغرى، 
واملحيط،  اإلعالم  في  صورتها  لتسويق  استثماره  تحاول 

وما هم الَكيف، وال الجوهر..
إنه من املقبول أن تتنافس فروع املقاولة في عدد زبنائها، 
املقاوالت  تتنافس  أن  املقبول  من  أنه  كما  أرباحها..  وفي 
املصلحة  تحكمه  تنافس  الــزبــنــاء،  إغـــراء  فــي  املختلفة 

في  يبذل قصارى جهده  العامل  إن  الربحية ألشخاص محددين، حيث 
وهذا  للمسؤول،  اعتماده  أوراق  لتقديم  ممكن،  وقت  أقل  في  اإلنتاج 
منافسيه،  لَيُبزَّ  االستثمارات  من  مزيد  في  ويفكر  أرباحه  يعد  األخير 
باإلجابة،  نسارع  التربوية؟  املنظومة  على  ذاته  املنطق  يصدق  فهل 
ال  الذي  املقاولة،  منطق  من  أكبر  التعليمية  املؤسسة  ألن  ال،  ونقول: 
يؤمن سوى بالربح املادي، غير أن الواقع التربوي خالف ذلك في كثير 
من مؤسساتنا التعليمية، إذ لم يعد الهاجس التربوي هو شغل األطر 
اإلدارية والتربوية، فقد صارت نسبة الناجحني هم الكثيرين، ومن ثم، 
على  قياسا  املدرسي،  الترحال  ظهر  وهكذا  الوسيلة،  تبرر  الغاية  فإن 
»مضمون«،  النجاح  ألن  أخرى  إلى  مؤسسات  من  السياسي،  الترحال 
وفقدت التقويمات مصداقيتها )اختبار واحد ألكثر من فوج/ اختبارات 
املعدالت...( ضاربة  في  التالعب  منزلية/  الختبارات  تتحول  محروسة 
اإلطار،  القانون  وفي  الوطني،  امليثاق  في  مرتكز  أهم  الحائط  بعرض 
املؤسسات  هــذه  مثل  تلقنها  قيم  أي  القيم،  بمدخل  األمــر  ويتعلق 
»الخطأ/  التعليم والتعلم، وهو  للناشئة؟ ناهيك عن وأد أهم مبدأ في 

الذكاءات، فال  الفارقية ونظرية  البيداغوجيا  أما  التعثر« 
على  كلهم  املتعلمون  يكون  أن  يعقل  فكيف  عنها،  تسل 
إن  املواد؟  جميع  في  أو  بعينها  مادة  في  واحد  مستوى 
املتعلمني ليسوا أرانب سباق، وليسوا بضاعة للمناقصة 
أو املزايدة، ونجاح أي متعلم، بصرف النظر عن مؤسسته 
أو مدينته، هو نجاح للمدرسة املغربية عموما، وهو ربح 
املغاربة  احتفى  كيف  رأينا  فقد  ككل،  للمجتمع  ومفخرة 
السالوي، ومريم  أمجون، ومنصف  بآية كرجوط، ومريم 
واالفتخار  االحتفاء  في  غضاضة  وجد  أحد  فال  شديد… 
مجتمعي  مــشــروع  املــدرســة  أن  هــذا  مــن  ويتبني  بهم، 
ينبغي صونها عن كل األساليب الدنيئة والرخيصة التي 
تحولت  التي  النجاح«  »نسبة  رأسها  وعلى  تستهدفها، 
إلى غاية في حد ذاتها، وإلى وسيلة للتنابز بني متعلمي 

املؤسسات التعليمية، وحتى أطرها أحيانا!!
أسس  على  قائما  فليكن  املؤسسات،  بني  تنافس  من  البد  كان  إذا 
سواء  العلمي،  والتحصيل  واالبتكار،  اإلبداع  تشجيع  ها  ُأسُّ تربوية، 
في اآلداب والعلوم اإلنسانية، أو العلوم الحقة، أو الرياضة، أو فنون 
االستقطاب  ذات  واملؤسسات  العليا  للمعاهد  الولوج  نسبة  أو  األداء، 
من  وسيلة  يكون  أن  يعدو  فال  النجاح«،  »نسبة  معيار  أما  املحدود، 
املدرسة مشروع مجتمعي،  ألن  أوال،  املغربية،  املدرسة  تخريب  وسائل 
سبيل  فعلى  الوطن،  يفيد  مواطن  تكوين  واحــد:  هدف  لها  وجميعها 
املثال، فمتعلم تخرج بتفوق هو ربح ألي منطقة سيشتغل بها، ثانيا، ال 
تصح املقارنة في ظل وجود الفوارق الصارخة بني املؤسسات، سواء 

من حيث العدد أو البنية املادية أو املحيط االجتماعي..
على ضوء ما سلف، إن وزارة التربية الوطنية واألجهزة التابعة لها، 
بعيدا  الوطن،  لخدمة  التنافسية  تشجع  بدائل  عن  البحث  إلى  مدعوة 
وعلى  مساوئه،  بعض  ذكر  على  جئنا  الذي  النجاح  نسبة  منطق  عن 
رأسها تفريخ متعلمني حاصلني على شهادات مفتقدين لكفايات تؤهلهم 

لالندماج في الحياة، بله سوق الشغل. 

أين »األسطول البحري« المغربي 

نافذة للرأي

هل يفقد التعليم مصداقيته بسبب االعتماد على »نسبة النجاح« ؟

 إبراهيم 
أكراف

أحمد الخمسي

محمد
 حراكت
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للنقـاش
العدد: 1566 من 24 إلى 30 يونيو 2021

ننطلق من فرضية أن تجربة 
التوظيف بالتعاقد غرضها 
الدفين هو الحصول على 

دعم المؤسسات الدولية، 
وأن الهدف من وراء هذا 

البرنامج ليس »اإلنصاف 
للجميع«  والتعليم 

و»القضاء على االكتظاظ«، 
بل هو إجراء تقشفي يتم 
تبريره باإلكراهات واألعباء 

المالية المرتفعة لقطاع 
التعليم على ميزانية 

الدولة، الشيء الذي يدفع 
الدولة إلى التخلص من 
هذا القطاع عبر تفويته 

للقطاع الخاص أو نقله إلى 
األكاديميات الجهوية.

نظام التعاقد في قطاع التربية والتكوين 
بين المعطيات الوطنية والتجارب الدولية

السياق والدواعي
نظام  داعي العتماد  أهم  يتمثل 
املغرب  رغــبــة  فــي  عموما،  التعاقد 
املتقدمة،  الـــدول  بــركــب  االلــتــحــاق 
في  النظر  إعــادة  يستدعي  أمر  وهو 
اعتماد  عبر  العمومية  السياسات 
وخاصة  اإلصــاحــات،  من  مجموعة 
تم  مــن  العمومية،  اإلدارة  إصـــاح 
وترشيد  عقلنة  إلــى  الــدعــوة  كانت 
البشرية  ــوارد  ــ املـ تــدبــيــر  وحــســن 
ــال مــبــاشــرة مــجــمــوعــة من  مــن خـ
ــاء على  ــض ــق ال ــل  مــث اإلجــــــــراءات، 
الرشوة،  محاربة  األشباح،  املوظفني 
التدبير باألهداف والنتائج، واعتماد 
كما  التشاركية،  الديمقراطية  مفاهيم 
املوسعة  الجهوية  عملية  إطــاق  تم 
جهويا،  التوظيف  جعل  على  والعمل 
تكاليف  على خفض  العمل  كذلك  وتم 
وتحسني  العمومية  اإلدارة  تشغيل 
التحكم  خــال  مــن  ــك  وذل فعاليتها، 
بشكل أفضل في عدد املوظفني وكتلة 
التدبير  خــدمــات  وتطوير  ــور،  األجـ
املفوض بشراكة مع القطاع الخاص.

ــدف هـــذه الــتــعــديــات، ومــن  ــه وت
ــى  ــد، إل ــاق ــع ــت ــاســة ال ضــمــنــهــا ســي
الخدمات  وحكامة  النفقات،  ترشيد 
العمومية.. فهي حسب الحكومة، تعد 
لتحقيق  اتباعها  املفترض  السبل  من 
اإلقاع االقتصادي، عبر بلوغ الوضع 
ــدول املــتــقــدمــة ذات  ــل ــتــصــادي ل االق
العقود  في  العالي  الدخل  متوسط 
في  دولــة  أول  يصبح  وأن  القادمة، 
وشــمــال  األوســــط  الــشــرق  منطقة 
إفريقيا غير منتجة للنفط، تنضم إلى 
هذه الدول، وجاء في تقرير املغرب في 
أفق سنة 2040، أن القطاع العمومي 
ويتميز  اإلنــتــاجــيــة،  فــي  يساهم  ال 
خاصة  األجــور،  لكتلة  كبير  بارتفاع 
وهو  والصحة،  التعليم  قطاعي  في 
ما حدا بالحكومة إلى تنزيل سياسة 
التربية  قطاع  في  املالية  الامركزية 
التوظيف  نظام  سلك  عبر  والتكوين، 
بتوصية   2016 سنة  منذ  بالتعاقد 
واستنادا  الدولي،  النقد  من صندوق 
الوطنية،  التقارير  من  مجموعة  إلى 
االستراتيجية  الرؤية  تقرير  سيما  ال 

.2030-2015

ــب الــتــقــشــفــي في  ــجــان ويـــبـــرز ال
التربية  قطاع  في  بالتعاقد  التوظيف 
والــتــكــويــن، مــن خــال مــقــارنــة عدد 
التعاقد  بــنــظــام  الــشــغــل  مــنــاصــب 
للتربية  الجهوية  األكاديميات  مع 
والتكوين مع املناصب املالية املحدثة، 
املخصصة  املالية  املناصب  وعــدد 
فخال  الوطنية،  التربية  لقطاع  منها 
إلى   2016 سنة  من  املمتدة  الفترة 
قوانني  أحدثت   ،2019 سنة  حــدود 
منصبا   94653 مجموعه  ما  املالية 
لقطاع   16454 منها  خصصت  ماليا، 
ملحوظ  تراجع  مع  الوطنية،  التربية 
ــدد مناصب  ــا ع أم املــنــاصــب،  لــهــذه 
األكاديميات  مــع  بالتعاقد  الشغل 
فقد  والــتــكــويــن،  للتربية  الجهوية 
وذلك  شغل،  منصب   70000 شكلت 

خال الفترة 2019-2016. 
القانون  مــن   10 ــادة  املـ وبحسب 
يتم  األكاديميات،  بــإحــداث  املتعلق 
هيئة  ــى  إل املنتمية  األطـــر  توظيف 
التدريس باألكاديمية بعد النجاح في 
حدود  في  األكاديمية  تنظمها  مباراة 
املناصب املالية املقيدة في ميزانيتها.
وارتبطت الامركزية املالية من جهة، 
الرامية  الوطنية  التقارير  بتوصيات 
األكاديميات  استقالية  تعزيز  ــى  إل
والحث على تنويع املصادر املالية، إلى 
وبارتفاع  بالتعاقد،  التوظيف  جانب 
كتلة األجور، ومن جهة أخرى، ارتبطت 

بتوصيات الدين الخارجي.

سؤال التداعيات 
االجتماعية 

لتوظيف  الــتــعــاقــد  ــامــج  بــرن إن 
باملغرب  خاصا  أمرا  ليس  األساتذة، 
إليه  سبقته  برنامج  هو  وإنما  فقط، 
سؤال  أن  غير  ــدول،  ال من  مجموعة 
فيها  يتم  التي  البيئة  وكذلك  التنزيل 
ردود  يثيران  البرنامج،  هــذا  ــزال  إن

أفعال متفاوتة.
البرنامج  هــذا  العتماد  كــان  فــإن 
والثقة  ــرار  ــق )االســت إيــجــابــي  وقــع 
الــدول  داخــل  النفسي(  واالطمئنان 
ــتــي تــتــســم بــالــوضــوح  املــتــقــدمــة ال
والشفافية  والــعــقــانــيــة  والــثــبــات 
القوانني،  واحــتــرام  والديمقراطية، 
إلى جانب وجود عقلية وثقافة مهيأة 

لتقبل النقد البناء والتقويم والرقابة 
وربط املسؤولية باملحاسبة، وطغيان 
املصلحة العامة، إضافة إلى االهتمام 
العمل،  وبتجويد  العلمي  بالبحث 
داخل  الرفض  يلقى  باملقابل،  فإنه 
بهشاشة  املتسمة  النامية  ــدول  الـ
وضعف  الــديــمــقــراطــيــة،  الــتــجــربــة 
الحكامة، وتغييب املقاربة التشاركية 

في تدبير الشأن العام.
املــقــارنــة  ــارب  ــج ــت ال ــت  ــان ك وإن 
تحصر  النامية  الـــدول  بعض  فــي 
غياب  في  التعاقد  برنامج  اختاالت 
وعدم  املتدني،  واألجر  املهني،  الدعم 
منتظم،  بشكل  األجر  على  الحصول 
فإن الواقع املغربي يخلو من مجموع 
ــاالت، حيث  ــتـ هـــذه املــظــاهــر واالخـ
بشكل  أجــره  على  املتعاقد  يحصل 
يتقاضى  ــه  أن كما  ومنتظم،  دوري 
إلى  إضافة  للموظف،  مساويا  أجرا 
ــادة مــن الــعــطــل، شــأنــه في  ــف االســت
ثم  القطاع،  موظفي  باقي  شأن  ذلك 
االنتقالية على  الحركة  االستفادة من 

صعيد الجهة.
األساسية  األنظمة  إلى  وبالرجوع 
ألطر األكاديميات، يمكن رصد مجموعة 
طالت  التي  واالمتيازات  الحقوق  من 
هذه الفئة، على رأسها الحق في األجرة 
لوضعيتهم،  املطابقة  والتعويضات 
الرخص  والتدريب،  التكوين  الترقية، 
اإلدارية واالستثنائية، وممارسة الحق 

النقابي.
وإن كانت هذه الفئة ترى في امتياز 
إجــراء  الجهوية  االنتقالية  الحركة 
القطاع  موظفي  وبني  بينهم  تمييزيا 
بحق  يتمتعون  ــن  ــذي وال املــرســمــني، 
املوضوعية  ــإن  ف الوطنية،  الحركة 
الــبــحــثــيــة الــخــاصــة بــمــعــالــجــة هــذا 
اإلجراء، تقتضي العودة إلى البدايات 
املوظفني  تعيني  كيفية  على  للوقوف 
خيار  لهم  يكن  لــم  حيث  الرسميني، 
ما  وغالبا  التوظيف،  منطقة  اختيار 
وبعيدة  نائية  بمناطق  يعينون  كانوا 
ما  عكس  على  سكناهم،  مقر  عن  جدا 
األكاديميات،  أطر  فئة  مع  اليوم  يقع 
يرغبون  التي  الجهة  يختارون  الذين 
في التعاقد معها، وبذلك يتحكمون في 

جغرافية التعيني بشكل مسبق.
الوضعيات  فــي  االخــتــاف  أن  كما 
السخط  دواعــي  أحــد  شكل  اإلداريـــة، 
األنظمة  أن  اعتبار  على  واالحتجاج، 

اقتصرت  األكاديميات،  ألطر  األساسية 
وهما:  فقط  اثنتني  وضعيتني  على 
ووضعية  بالعمل،  الــقــيــام  وضعية 
التوقيف املؤقت عن العمل، ولم تشملهم 
باقي الوضعيات التي متع بها املشرع 
خال  من  العمومي  املوظف  املغربي 
العمومية  للوظيفة  األساسي  القانون 
لسنة 1958 وهي: اإللحاق واالستيداع 
نرى،  أننا  اإلشارة، غير  والوضع رهن 
القيام  ــرورة  ضــ نــظــرنــا،  وجــهــة  مــن 
الوقوف  من  تمكننا  إحصائية  بدراسة 
التعليم  قطاع  في  املوظفني  نسبة  على 
الثاث،  الوضعيات  بهذه  املتمتعني 
حيث أن واقع الحال - ومن خال نظرة 
الوضعيات  )أي  أنها  يبدو   - أولية 
محدودة  استثناءات  تشكل  الثاث( 

جدا، واالستثناء ال يقاس عليه.  
هذه  أن  الحكومة  ترى  املقابل،  وفي 
أي  دون  ممتدة  بإضرابات  تقوم  الفئة 
سلبا  يؤثر  الــذي  الشيء  مبرر،  أو  داع 
من  واملتعلمني  املتعلمات  استفادة  في 
حصصهم الدراسية والتحصيل العلمي، 
املغربي  املــواطــن  ــداد  إع في  وبالتالي، 
الفئة  هذه  امتناع  إلى  إضافة  الصالح، 
بالتدريس،  املرتبطة  املــهــام  أداء  عــن 
ــائــج وحــضــور  ــت ــن مـــن قــبــيــل مــســك ال
االجتماعات، وعدم االنخراط في مختلف 

املجالس والجمعيات املدرسية.  
ويرجع مكمن الخلل في نظرنا، إلى 
نفس  داخل  األساتذة  من  فئتني  إفراز 

القطاع بينهما برزخ ال يبغيان:
- فئة األساتذة الذين ينطبق عليهم 
النظام األساسي ملوظفي وزارة التربية 
الوظيفة  إطار  في  واملدرجني  الوطنية 

العمومية.
أطر  املتعاقدين،  األســاتــذة  وفئة   -
النظام  إطار  املدرجني في  األكاديميات 
الجهوية  األكاديميات  ألطر  األساسي 

للتربية والتكوين.
االنتقال  يؤمن  رابط  جسر  فوجود 
وعلى  فيه  متحكم  بشكل  الفئتني  بني 
األمان ضد  بمثابة صمام  هو  مراحل، 
الضمان  كــذلــك  وهــو  االحــتــجــاجــات، 
الجزائري  السيناريو  تــكــرار  لــعــدم 
نظام  عن  تراجعا  اللذان  والكمبودي، 
التعاقد في التعليم وخضعا لألصوات 

املحتجة الرافضة لهذا النظام.
*متصرف تربوي بمديرية الحي الحسني

ذ. يونس شهيم*

إن كانت التجارب 
المقارنة في بعض 

الدول النامية تحصر 
اختالالت برنامج 

التعاقد في غياب 
الدعم المهني، 
واألجر المتدني، 

وعدم الحصول على 
األجر بشكل منتظم، 

فإن الواقع المغربي 
يخلو من مجموع 

هذه المظاهر 
واالختالالت، حيث 

يحصل المتعاقد على 
أجره بشكل دوري 
ومنتظم، كما أنه 

يتقاضى أجرا مساويا 
للموظف، إضافة 

إلى االستفادة من 
العطل، شأنه في 

ذلك شأن باقي 
موظفي القطاع، 
ثم االستفادة من 
الحركة االنتقالية 

على صعيد الجهة



شهادات من

الرواد
بنونة،  نجاة  الجامعية  األستاذة  من  شهادة 
للمجاهدة  تكريمية  ندوة  أعمال  في  بها  شاركت 
لال رقية األمرانية رحمها هلل، وجاءت في كتاب: 
وطنية  مناضلة  األمرانية:  رقية  لال  »املجاهدة 
لإلمام  شعرية  بأبيات  ميزتها   ،55 ص:  رائــدة« 
تحضرني  ))وهنا  فقالت:  هلل،  رحمه  الشافعي 
رقية  لال  كانت  الشافعي،  لإلمام  األبيات  بعض 

تحبها وترددها:
تذوب الجبال  لهم صم  وكادت  محمد     آلل  الدنيا  تزلزلت 
ولئن كان ذنبي حب آل محمد     فذلك الذنب ما عنه أتوب
أنزله القرآن  آل بيت رسول هلل حبكم     فرض من هلل في  يا 
يكفيكم من عظيم الفخر أنكم     من لم يصل عليكم ال صالة له((

 انتهى. 
أطال هلل عمر األستاذة نجاة بنونة.

ــرات حـــــــــرارة مــرتــفــعــة  ــ ــؤشــ ــ صــيــف مبــ
ستذوب حكومة ومجالس منتخبة، وستمنح 
اســتــجــمــامــا لــلــربــاطــيــن بــعــد مــعــانــاتــهــم مع 
ــع بــعــض املــنــتــخــبــن،  19«، وقــبــلــه مـ »كـــوفـــيـــد 
الذين لم ينضجوا بعد سياسيا، وهي فرصة 
ــدد ملـــقـــرات  ــ ــار »ســــكــــان« جـ ــيـ ــتـ لــلــحــســم يف اخـ
احلــكــومــة والــبــرملــان واملــقــاطــعــات واجلــمــاعــة 
ومجلس العمالة واجلهة، ويتوقع املالحظون 
السياسية  اخلريطة  سيغير  انتخابيا  زلــزاال 
بــهــبــوط عــقــابــي حلــزبــن إلــى ثــالثــة، وصــعــود 
حاليا،  األول  احلـــزب  مــع  متنافرين  حــزبــن 
ــثــــالثــــي قــــد يــجــمــعــهــا يف  ــر الــ ــافـ ــنـ ــتـ وهـــــــذا الـ

احلكومة دون غيرها. 

ــتــخــابــات  ــز يف االن ــائ ــف الــثــاثــي ال
احلكومة  رئيس  منه  يكون  قد  الذي  املقبلة، 
بحقائب  ومــشــارك  الــنــواب  مجلس  ورئــيــس 
مجلس  رئاسة  إضافة  إلى  سيسعى  وزاريــة، 
احملدودة  الوزارية  احلقائب  إلى  املستشارين 
الكفاءات  على  ستنصب  الرهانات  مادامت 
وباقتراح منها كاعتراف  من خارج األحزاب، 
بقوة احملايدين الذي يشكلون احلزب األغلبي 
يف اململكة، ومن يدري، رمبا ينبثق منهم حزب 

جديد يف املستقبل؟

لـــحـــد الــــــــيــــــــوم، تــــتــــســــابــــق األســــــمــــــاء 
»املــســتــهــلــكــة« إلــــى حــجــز مــقــاعــد الــتــرشــيــح 
لــالســتــحــقــاقــات املــقــبــلــة، ولــــم تــتــســرب بــعــد 
األســـمـــاء الــــوزاريــــة املـــشـــهـــود لــهــا بــالــوطــنــيــة 
املالحظن  وبعض  الــذات..  ونكران  والكفاءة 
الــثــقــيــل، مثل  الــعــيــار  يتمنون مــرشــحــن مــن 
مــنــتــخــبــي الــتــســعــيــنــات الـــذيـــن لـــم يــتــكــرروا.. 
ملــدرســة املهندسن  رئــيــس عميد ســابــق  فــكــان 
ــيــــادات ســيــاســيــة وإجنــــــازات  مبـــعـــارضـــة مـــن قــ
اجتهد يف متويلها.. وهذا الرئيس والقيادات 

أصبحوا وزراء فيما بعد.  

ــام مقر  ــ فــي قــلــب الــعــاصــمــة، وأم
تهامة  زنقة  ــة  زاوي يف  فندق  بناية  البرملان، 
 10 منذ  البناية  تسوير  مت  دمــشــق،  وزنــقــة 
ســنــوات ونــســوهــا بــحــواجــز نــصــبــت وســط 
على  الــســيــارات  وقـــوف  فمنعت  الــزنــقــتــن، 
الرصيفن احملتلن وعرقلت السير واجلوالن، 
الشارعن،  جتار  إفــاس  يف  بذلك  فتسببت 
حــررت،  الطرقات  وال  أصلحت  البناية  فا 
أمام  والسكان  التجار  هم  الضحايا  ليبقى 

تهاون املقاطعة واجلماعة والعمالة. 

العدد: 1566 من 24 إلى 30 يونيو 122021

الرباط ياحسرة

 ،1988 يوليوز  مــن  عشر  الثامن  فــي 
أعمال  رجال  من  املستوى  رفيع  وفد  حل 
للدراسات  مكاتب  ورؤســاء  برتغاليني، 
العاصمة  عمدة  يترأسهم  وسياسيني 
تآخي  مراسيم  ملباركة وحضور  لشبونة، 
وتوأمة عاصمتهم بعاصمة اململكة، وبعد 
بحماس  الــربــاطــيــون  فــوجــئ  التوقيع، 
مشاريع  في  لالستثمار  البرتغالي  الوفد 
يربط  ميناء  بناء  منها  الرباط،  في  كبرى 
خط  على  تــوجــدان  اللتني  العاصمتني 
بينهما  تفصل  وال  ومتقابلتني،  مستقيم 
سوى أميال بحرية يمكن للبواخر في ذلك 
فالعاصمة  ساعتني،  في  قطعها  الوقت 
بحدود  كمدنها  محاصرة  البرتغالية 
والسياحية،  التجارية  حركتها  تخنق 
االختناق  هذا  من  التحرر  إلى  وتسعى 

باالنفتاح على اململكة عبر عاصمتها.
وقدم البرتغاليون عروضا مغرية إلنشاء 
بمدينة  الرباط  تربط  للترامواي  خطوط 
في  معلوماتي  بنظام  وتجهيزها  تمارة، 
السير  في  والتحكم  لتنظيم  الوقت،  ذلك 
األرض،  تــحــت  أنــفــاق  مــن  ــوالن  ــجـ والـ
منها  نموذجا  وقدموا  قناطر،  وتشييد 

فوق بحر عاصمتهم.
املجلس  تقارير  ــى  إل الــعــودة  ويمكن 

عن  السلطات  إلــى  املرفوعة  الجماعي 
فتح  تجديد  ملحاولة  الوفدين،  محادثات 
يوما  يسيئوا  لم  جيران  مع  االتصاالت 

إلى مملكتنا.
من  طيران  ساعة  نصف  فقط  واليوم، 
زيارة  على  تشجع  لشبونة  إلى  الرباط 
األندلسيني،  من  آثار  كله  لبلد  الرباطيني 
االستقبال..  وحسن  الــكــرم  مــن  وأيــضــا 
عالقات  لتعزيز  نتمناها  متبادلة  سياحة 
الغبار عن تعاون يمكن  البلدين، ولنفض 
أن يعوض ذلك التعاون الذي استفاد منه 
ظهرهم  في  املغاربة  طعن  الــذي  الجار، 
الدولي  القانون  مقتضيات  على  وتحايل 
انتمائه  واستعمال  أعدائهم،  الحتضان 
وإهانتهم  وعزلهم  لضربهم  ــارة  ق إلــى 
أجمل  شيدوا  من  أحفاد  أنهم  يعلم  وهو 
زرعوا  من  هم  اقتصاده..  وبنوا  أقاليمه 
الحياة في مدينتني محتلتني على حساب 

اقتصاد اململكة.
وجهتنا  واخترنا  وجهته..  اختار  لقد 
ولغتنا،  ديننا  ودول  إفريقيا  ومعنا 
وتحررنا من الهيمنة واالستقواء والغدر، 
املقبل،  يوليوز   18 يصادف  أن  ونتمنى 
بالعاصمة  جديد  اتصال  استئناف  بداية 

لشبونة.

أسـرارتاريخ الخطوط الجوية والبحرية بين الرباط ولشبونة
العاصمة

مــكــانــهــا يف  الــعــالــم حلــجــز  عـــواصـــم  تتسابق 
الـــصـــفـــوف األمـــامـــيـــة لــتــقــنــيــة الــرقــمــنــة، حــتــى أن 
مــطــاعــمــهــا انـــخـــرطـــت يف هــــذه الــتــقــنــيــة لــتــطــويــر 
ــا تــكــون هـــذه اخلــدمــة مــحــدودة يف  خــدمــاتــهــا، ورمبـ
فــئــة مـــن الـــنـــاس دون أخــــرى، لــكــن اســتــهــدافــهــا لم 
يكن اعتباطيا أو صدفة، بل عن دراسة معمقة تهم 
متاما  الوسطية«  »عيشة  تعيش  أغلبيتها  شريحة 
والتي  الــربــاط،  يف  هنا  عندنا  الــصــاعــدة  كالطبقة 
الــهــادف إلــى  الــــدؤوب  شــيــدت »وســطــيــتــهــا« بعملها 
الوجبات  تناول  على  اإلقبال  وما  أوضاعها،  تغيير 
يف املطاعم، خصوصا أيام العطل، سواء يف األحياء 
الــربــاطــيــة أو يف الــضــواحــي، ســوى رســالــة مــن تلك 
الذي  التغيير  بهذا  األمر  يعنيهم  إلى من  الطبقة 

ارتضوه ألنفسهم حتى يواكبوا عصرهم.
اجلسم  لـ»تشريح«  تستعد  االنتخابات  هــي  وهــا 
ــؤر »الـــبـــراريـــك«  االنــتــخــابــي الــربــاطــي بــعــيــدا عـــن بـ
و»اجلـــوطـــيـــات« الــتــي أضــحــت مــن املـــاضـــي، وقــريــبــا 
هيكلة  لوضع  اليوم  من  املؤهل  الرقمنة  وطــن  من 
حـــكـــومـــيـــة حـــديـــثـــة ومـــجـــالـــس تــشــريــعــيــة وطــنــيــة 
وجهوية ومحلية تكون مبثابة قاطرة احلكومة إلى 
الوجهة الصحيحة، فهي اآلن ال رابط يربط بينها، 
مما عرضها للتشتت واالنشغال بالفتات وبهفوات 

بعضها البعض.
لقد فوجئنا بجائحة »كورونا« ولم نكن نتوقعها، 
وســنــفــاجــأ أيــضــا بــانــتــخــابــات ولــيــدة جــيــل حــداثــي، 
وهذه املرة نتوقع منه ثورة هادئة ومسؤولة للمرور 
بقناعة  عقالني  اخــتــيــار  إلــى  بــســالم  مطباتها  مــن 
ــــك لــاللــتــحــاق بـــركـــب الـــذيـــن ســبــقــونــا  فــكــريــة، وذلـ
يف الــتــقــدم بــالــتــكــنــولــوجــيــا والــصــنــاعــة واالقــتــصــاد 
والصحة.. وإقبار انتخاباتنا التقليدية التي ترتكز 
ــكـــالم لــالنــبــهــار بـــ»فــصــاحــتــه«  عــلــى الــشــخــصــنــة والـ
للعثور  منجد  إلــى  حتتاج  التي  املــخــدرة  ومفرداته 

على عالقتها مبصالح املواطنن ومصداقيتها.
فــجــيــل الــرقــمــنــة هــنــا يف الـــعـــاصـــمـــة، ويف بــاقــي 
املـــدن والــقــرى، هــو الـــذي سيحدد أول انــتــقــال من 
ــال املـــفـــبـــرك إلــى  ــنـــضـ الــتــخــلــف الـــدميـــقـــراطـــي والـ
ســاحــة لـــ»االقــتــتــال« والــتــنــافــس بــالــعــمــل واالبــتــكــار 
املــواطــنــن.. فلقد  كــل  الناجعة خلــدمــة  وبــاحلــلــول 
تعبنا مــن مــجــالــس يــبــيــع بــعــض أعــضــائــهــا الــوهــم 
لــلــمــواطــنــن، ويــبــرعــون فــقــط يف الــعــنــتــريــات ونشر 
غــســيــل بعضهم الــبــعــض، فــدفــنــاهــا مــع مــاضــيــنــا.. 
املرة، نقول  فعشرات االنتخابات مرت لكن يف هذه 
ونؤكد أننا بدأنا مع الدميقراطية املغربية وليست 

»احلزبية«. »الدميقراطية 

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

هل تذوب ثورة 
الرقمنة االنتخابات 

التقليدية ؟

مصلحة الرباط فوق الجميع

قدموا للعاصمة مخططاتكم وال تشغلونا بمشاكلكم..

أرشيف الرباط

صورة للعقيد والكاتب املؤرخ 
املرحوم محمد بركاش، الذي 

ألف كتبا بلغة موليير، فبلغ منها 
تاريخ وجهاد اململكة إلى العالم 

الغربي. نتذكره ونترحم ىلع 
روحه الطاهرة، وجزاه اهلل خيرا 
ىلع نضاله الثقايف للتعريف 

باململكة وبعاصمتها الرباط.

هي  ننتخبها  ــتــي  ال املــجــالــس 
ــاط والــربــاطــيــني  ــ ــرب ــ لــخــدمــة ال
تجهز  أموالنا  ومــن  بهم،  والــرقــي 
مناقشة  فــي  الستعمالها  وتــصــان 
رغبات  لترجمة  القرارات  وصياغة 
إلى  لتحويلها  وليس  املواطنني، 
الحزبية  الحسابات  لتصفية  أبواق 
وقــضــاء الـــشـــؤون الــشــخــصــيــة.. 
وهــم  الــعــاصــمــة،  منتخبي  فعلى 
 5 على  موزعني  300 عضو  حوالي 
6 سنوات  تقديم حساب  مقاطعات، 
أي  من  الجماعية،  املسؤولية  من 
بمشاكلكم  تشغلونا  فــال  مــوقــع، 
لم  فنحن  الكراسي،  على  وتسابقكم 
اخترناكم  بل  أجلها،  من  ننتخبكم 
بناء على وعودكم بتحقيق السعادة 
املحلية  اإلدارة  وتنزيل  للرباطيني 
أرض  على  خدمتهم  إلى  برجها  من 
تربتها  تتغير  لــم  أرض  ــع..  ــواق ال
دون  الخدماتي  العقم  تنتج  فظلت 
وجديدة  فعالة  »أســمــدة«  إضــافــة 

إلثبات جدوى التغيير.
منحناكم مقاعد برملانية ومجالس 
وجهوية  ومقاطعاتية  جماعية 

أهلتكم للتحكم في دواليب التسيير، 
وسلمناكم  الــشــعــب،  ــوال  أمـ ــي  وف
للقيام  والرسوم  الضرائب  واجبات 
بأدائها  التزمنا  بما وعدتم به، وقد 
فــي آجــالــهــا بــالــرغــم مــن اإلفــالس 
وصناعنا  تجارنا  على  زحف  الذي 
الفتاكة،  الجائحة  مع  وخدماتيينا 
ملواجهة  مستواكم  على  عرت  التي 
تدبيركم  محدودية  وعلى  الطوارئ، 

مطية  اتخذتموه  الذي  العام  للشأن 
السلطات  مجد  نحو  عليه  للركوب 
في  قط  تفكروا  ولــم  واالمــتــيــازات، 
االحتياط من الكوارث املباغتة، ولم 
تضعوا مسبقا تصورات ومخططات 
ملواجهة  قـــرارات  وبعدها  لإلنقاذ 
على  االنكباب  من  وبدال  مخلفاتها، 
األزمــات  لتجاوز  مشاريع  تقديم 
والثقافية،  واالقتصادية  الصحية 

مدافعهم  فوهات  بوضع  اهتموا 
ببعضهم  للتشهير  الــكــالمــيــة 
البعض، واالستقواء بتحالفات من 
هيئة  وال  لهشاشتها،  انهارت  اآلن 
تدبير  في  تقصيرها  عن  اعتذرت 
أزمــة »كــورونــا«، ســواء من داخل 
املجالس  من  أو خارجها  الحكومة 
على  حــلــوال  قــدمــت  وال  املحلية، 
والقادمة،  الحالية  للبطالة  مراحل 
املنتظرة  بــاألوضــاع  اهتمت  وال 
الجائحة..  بعد  ملــا  كثيرة  وهــي 
مبدعة  أدمغة  إلــى  نحتاج  فنحن 
الــدول  تضحك  أبــواق  إلــى  وليس 
إنتاج  في  منتخبوها  أبــدع  التي 
لرعاية  ووزارة  للسعادة  وزارة 
ــن... وفــي  ــدي ــاع ــق ــت املــســنــني وامل
مكلفون  للرؤساء  نــواب  بلدياتها 
واملظلومني  واملحتاجني  باملعاقني 
ونتمنى   - عندنا  أما  والعاطلني، 
أن ال يتكرروا - فيوجد نواب فقط 
لالمتيازات واألسفار وتوزيع املنح 
إلخ..  والتوظيفات...  والسيارات 
فهل سيكون 8 شتنبر املقبل بداية 

للمعقول ؟ 
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وداديـــون كـــلـــنا 
رجــــاويــــون أسبوعيات كريم إدبهيكـــلـــنا 

الفتح الرباطي »يعري« األوملبي
الصباح

شوية. حشموا  يعري؟ 

حدقة يدافع عن »الفار«...
جرائد

غير  الشيطان،  على  حتى  يــدافــع  حــدقــة 
فبالصتو. يخليوه 

لتسديد  »االكتتاب«  إلى  يلجأ  الرجاء  رئيس 
الرواتب واملنح

األخبار
ــرة هــاز  ــاذ الــســيــد دارهــــا حــرفــة، كــل مـ هـ

الصينية...

افضحوا من يتصل بكم...
لقجع للحاكم

والسماسرية، آش غادي يديروا معاهم؟

ضد  املنتخب  تشكيلة  يغير  خاليلوزيتش 
بوركينافاسو

صحف
اللي جا للمغرب وهو كيغير... من 

مليار   260 بقيمة  عربيا  األغلى  »األســـود« 
سنتيم

واكالت
260 مليار واملدرب مازال كيقلب على فريق.

وكأس  الكونفدرالية  كــأس  من  أهــم  البطولة 
العرب...

التونسي الشابي، مدرب الرجاء
ودابا أراك لفراجة، غير ربح شي حاجة.

»لحريك« يستنزف املواهب الرياضية املغربية
األخبار

»حتى قط ما كيهرب من دار العرس«.

البنزرتي ينتقد البرمجة والتحكيم
المساء

بسبب  هــو  يــنــتــقــدوا  ــادي  ــ غ ــي  ــل ال ــون  ــك ش
؟ اخلاطئة  اختياراته 

نصف نهائي كأس عصبة األبطال و»الكاف«

أولمبيك أسفي ضد المدرب السكيتوي

إخراج رديء وغبي للمكتب المسير
»إدارة«  بني  الحبل  مازال مسلسل شد   ...
عبد  السابق  ومدربه  أسفي  أوملبيك  فريق 
يعرف  ولم  متواصال،  السكيتوي،  الهادي 
كنا  التي  املنطقية  أو  السعيدة  النهاية  تلك 

ننتظرها.
السكيتوي،  الهادي  عبد  الخلوق  املــدرب 
ملدة  الــفــراش  طريح  الجميع،  يعرف  وكما 
بإجراء  أنهاها  صحية  وعكة  بعد  طويلة، 
العمود  مستوى  على  دقيقة  جراحية  عملية 

بالنجاح،  الحمد،  ولـله  كللت،  الفقري، 
طويلة،  ومدة  وقتا  تستلزم  لكنها 

مصاريف،  من  ذلــك  يتطلب  ومــا 
ــض طــبــي، مـــن أجــل  ــرويـ وتـ

استرجاع كل عافيته.
أسفي  أوملــبــيــك  فــريــق 
يمارس ضغطا رهيبا على 

فسخ  أجــل  مــن  السكيتوي 
مقترح  رفض  أن  بعد  عقده، 
يف  لم  الذي  املسير،  املكتب 

هذا  تجاه  التزاماته  بكل 
له  املدرب، بل أرسل 

طبيبا إلى مدينة 
ــر الــتــي  ــاديـ أكـ

يــقــطــن بــهــا، 
أن  أجل  من 

حسب  عنه،  نتج  مضادا  فحصا  له  يجري 
على  قادر  السكيتوي  أن  الطبيب،  ادعــاءات 

العودة إلى عمله..
املكتب املسير وبسرعة فائقة، عقد اجتماعا 
عاجال، وطلب من املدرب املثول أمام اللجنة 

التأديبية.
املسفيويون  يهدف  الرديء،  املسلسل  هذا 
من ورائه، إلى التخلص من املدرب بدون أن 
يؤدوا له مستحقاته، وفك االرتباط به مجانا، 
وفي نفس الوقت، تثبيت املدرب سعيد شيبا 
كمدرب رسمي، بعد أن تحايلوا على 
كمدرب  معه  وتــعــاقــدوا  القانون 
أنه هو املدرب  بالرغم من  تقني، 
الذي  بنعمر  وليس  الرسمي، 

يجلس في كرسي االحتياط.
املكتب  بإمكان  كان  هل  ترى، 
ــك أســفــي أن  ــي ــب املــســيــر ألومل
االستفزازات  هذه  مثل  يمارس 

والتالعبات مع مدرب أجنبي؟
املغربي  املدرب  ألن  ال،  لألسف 
مازال هو الحائط القصير 
الـــــــــذي يـــتـــخـــطـــاه 
بسهولة،  املسيرون 
وبــــــدون صـــداع 

الرأس.

واهلل عيب

السبت  يوم  الرياضي  الــوداد  فريق  يخوض 
شيفز  كــايــزر  ضــد  مصيرية  ــاراة  مــب ــادم،  ــق ال
إياب نصف نهاية كأس  إفريقي برسم  الجنوب 

عصبة األبطال اإلفريقية.
فريق كايزر شيفز عاد بانتصار 

خطفه  منتظر،  وغير  ثمني، 
الخامس،  محمد  مركب  من 
بسبب  جاء  لصفر،  بهدف 
ــارس  ــح ــل ــادح ل ــ ــ خـــطـــأ ف
التكناوتي، الذي أهدى كرة 
الخصم،  لالعبي  طائشة 

يرفضوا  ــم  ل ــن  ــذي ال
الــــــهــــــديــــــة، 
ــوا  ــ ــلـ ــ ــجـ ــ وسـ
السبق  هدف 
ــاع  ــام دف أمـ
ي  د ا د و

تائه.
ممثل 
املغرب 
ــي  ــ ــ فـ
هـــذه 

التركيز،  وغياب  العياء،  عليه  ظهر  املنافسة، 
في  أجراها  التي  املتراكمة  املباريات  بسبب 
مدربه  تعنت  كذلك،  زمني وجيز، وبسبب  ظرف 
التونسي فوزي البنزرتي، الذي كان بإمكانه أن 
االحتياطيني،  الالعبني  من  ترسانة  على  يعتمد 
إشارة  سوى  ينتظرون  ال  والذين  الجاهزين، 
صــغــيــرة مــن هــذا املـــدرب املــزاجــي، إلظــهــار 

استعدادهم للعب.
لن نتحدث كذلك عن البرمجة، وأشياء أخرى، 
مباراة  الرياضي  الوداد  فريق  أمام  مازالت  لكن 
ومــازال  ارتكبها،  التي  األخطاء  لتدارك  اإليــاب، 

املجربني،  العبيه  ــاوزوا بإمكان  ــجـ ــتـ يـ أن 
ملتواضع، هـــــذا الــفــريــق  ا

ــودوا من  ــع وي
إفريقيا  جــنــوب 
ــأهــل إلــى  ــت بـــورقـــة ال
املباراة النهائية، التي سيحتضنها 

املركب الرياضي محمد الخامس.
مستحيال  يكون  لن  التأهل  هذا 
الفريق األحمر عودنا على  مادام أن 

واثقون  ونحن  الكبرى،  املباريات  في  الشموخ 
بأنهم لن يخلفوا هذا املوعد.

من  ثمني  بتعادل  عــاد  الرياضي  الــرجــاء  فريق 
القاهرة، حيث واجه فريق بيراميدز املصري، برسم 
االتحاد  كأس  نهاية  نصف  ذهــاب 

اإلفريقي.
ــق الـــرجـــاء لــعــب بــذكــاء  ــري ف
ــاع امــتــصــاص  ــط كــبــيــر، واســت
لعبوا  الذين  املصريني  حماس 
هــذه املــبــاراة من أجــل رد 
هزيمتهم  بعد  االعتبار، 
ــد نـــفـــس الــفــريــق  ــ ض
دور  في  وإيابا  ذهابا 

املجموعات.
ــاء  ــ ــرج ــ ــق ال ــ ــري ــ ف
سيخوض  الرياضي، 
مباراة اإلياب بمركب 
ــد الـــخـــامـــس،  ــحــم م
تحقيق  في  أمل  وكله 
والوصول  االنتصار 
إلى النهائي، والفوز 

بهذا اللقب.
ــد  ــيـ ــعـ حــــــــظ سـ

للفريقني.

قبل السفر إلى جوهانسبورغ

الفريق »الثاني« للوداد يحرج البنزرتي
خاض فريق الوداد الرياضي، أول أمس الثالثاء، مباراة 

ضد النهضة البركانية برسم الجولة الثالثة والعشرين.
الذي  الضغط  البنزرتي، وبسبب  فوزي  التونسي  املدرب 
مورس عليه، بعد هزيمة الذهاب ضد كايزر شيفز، والتعادل 
إراحــة  على  مجبرا  كــان  الــزمــامــرة،  نهضة  ضد  السلبي 
ــاق،  واإلره التعب  من  عانوا  الذين  األساسيني  الالعبني 

وكثرة املباريات الوطنية والقارية.
الفريق »الثاني« الذي خاض هذه املباراة، كان في املوعد، 
هذا  دخل  الذي  بركان،  نهضة  بطولية ضد  مباراة  وخاض 
لرد  الفوز  على  عازم  وهو  األساسية،  عناصره  بكل  اللقاء 
سكة  إلى  الوقت  نفس  في  والعودة  الذهاب،  رباعية  دين 

االنتصارات.
ال  فرصة  املــبــاراة  هــذه  في  وجــدت  الــوداديــة  العناصر 

في  أحقيتها  إلظهار  تعوض، 
حيث  رسمي،  بشكل  اللعب 
فيهم  بمن  الالعبني،  كل  أبان 
السيودي،  عيسى  الحارس 
اللعب  يــســتــحــقــون  بــأنــهــم 

تمكنوا  حــيــث  كــأســاســيــني، 
البركاني  الفريق  على  الفوز  من 

كل  توقيع  من  لصفر،  بهدفني  القوي، 
املترجي،  وزهير  الشراشم،  منصف  من 

ليضربوا بذلك عصفورين بحجرة واحدة، 
وفي  ثمينة،  نقاط  ثالثة  وكسب  الفوز  أي 

نفس الوقت، الرد، بل إحراج مدربهم البنزرتي، 
الذي همشهم طيلة هذا املوسم.

البطولة العربية أللعاب القوى

المنتخب المغربي يتوج بطال 
31 ميدالية بحصيلة 

القوى،  أللعاب  املغربي  املنتخب  سيطر 
ــا، عــلــى الـــــدورة الــثــانــيــة  ــاثـ ــورا وإنـ ــ ذكـ
القوى  أللعاب  العربية  للبطولة  والعشرين 
و20   16 بني  ما  تونس  احتضنتها  التي 
منتخبنا  سيطر  حيث  ــاري،  ــج ال يونيو 
محتال  ميدالية،   31 وحصد  مطلقة،  سيطرة 
بذلك املرتبة األولى، موزعة على 10 ذهبيات 
متفوقا  نحاسية،  ميدالية  و12  فضيات  و9 
الذي  املنظم،  البلد  التونسي  املنتخب  على 
حل ثانيا بـ 16 ميدالية في املجموع، بينما 
ومنتخب  رابعا،  الجزائري  املنتخب  جاء 
الــبــحــريــن خــامــســا، واملــنــتــخــب املــصــري 

سادسا، والعراق سابعا.
نتائج جد مشجعة للمنتخب املغربي إناثا 
القوية،  العربية  املنافسة  هذه  في  وذكــورا، 
الكبير  القاعدي  العمل  لتكرس  جاءت  التي 
املغربية  امللكية  الجامعة  بــه  تقوم  ــذي  ال
ــوى، بــكــل مــكــونــاتــهــا، والــتــي  ــق ــعــاب ال ألل
من  أبطالنا،  ــام  أم إمكاناتها  كــل  وضعت 
أجل التألق والحصول على أحسن النتائج، 
التي  األوملبية  األلعاب  على  مقبلون  ونحن 
طوكيو  اليابانية  العاصمة  ستحتضنها 
خاللها  من  نأمل  والتي  القادم،  الشهر  في 

تحقيق أكبر عدد ممكن من امليداليات.

ُ

زهير المترجي 
مسجل الهدف 
الثاني للوداد

السكيتوي

البنزرتيالشابي

هذا الخبر



بدأ المسؤولون األلمان يلعبون ورقة أخرى في مسلسل الضغط على المغرب، الذي علق كافة أشكال 
التواصل مع المصالح األلمانية بالنظر إلى »سوء تفاهمات عميقة بين البلدين«، وآخرها ورقة تم لعبها 

في هذا الصدد، هي اإلعالن من جانب واحد عن توقيف ما يسمى بـ »مساعدات التعاون«، وهي تمويالت 
طالما طرحت بشأنها عدة عالمات استفهام..

تحليل  إخباري

العدد: 1566 من 24 إلى 30 يونيو 2021 14

إعداد : سعيد الريحاني

وزير الخارجية بوريطة رفقة أنجيال ميركل 

بــاب  ــاق  إغـ عــن  أملــانــيــا  تعلن  ــم  ل
الدولي  اإلعام  لكن  رسميا،  التعاون 
ــل إعـــام إســبــانــيــة،  ــن وســائ نــقــل ع
هذه  من  واحد  ويقول  املعلومة،  هذه 
التقارير: ))تخيم األزمة الدبلوماسية 
عاقاتها  الرباط  تعليق  أثارها  التي 
عــلــى مصير  األملــانــيــة،  بــالــســفــارة 

تخصصها  التي  الثنائية  املساعدات 
برلني، أكبر قوة في االتحاد األوروبي، 
ونقل  املــغــرب،  فــي  التنمية  لجهود 
تقرير لصحيفة »إلباييس«، أن توقيف 
التعاون يؤثر على  الجمعية األملانية 
التنمية  وبــنــك  الـــدولـــي،  لــلــتــعــاون 
وزارة  باسم  متحدث  وقــال  األملــانــي، 

إن  للصحيفة:  األملــانــيــة  الخارجية 
جميع عمليات برلني تقريبا في مجال 
بسياسة  تتأثر  والــتــعــاون  التنمية 
الــجــانــب، مضيفا  ــة  األحــادي املــغــرب 
تماما،  معلقة  املشروعات  بعض  أن 
 1400 من  جزء  مصير  األزمــة  وتعلق 
اإلنمائية  املساعدات  من  يورو  مليون 

والتعاون التي تخصصها أملانيا هذا 
)املصدر: تقرير قناة  العام للمغرب(( 

»الحرة« / 18 يونيو 2021(.
بنفس  املتداول  التقرير  يتوقف  ولم 
هذا  عند  نطاق واسع  على  املعلومات 
الحد، بل إن اإلعاميني أعادوا تدوير 

املغرب  أن  قبيل  من  معلومات، 

إخباريتحليل 

هل تفضح األزمة 
الدبلوماسية مع ألمانيا 

ملفات التمويل األجنبي ؟ 

مشاريع »القوة الناعمة«
تحت المجهر



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

تحليل  إخباري
15 العدد: 1566 من 24 إلى 30 يونيو 2021

الخوف من »الثورات الملونة« يزكي هواجس الخوف من التمويل األجنبي

وجهة  ثالث  إلــى   2019 سنة  تحول 
بعد  األملانية،  األجنبية  للتمويالت 
مصر وتونس، علما أن أملانيا بتعبير 
مسؤوليها، ال تدعم إال املشاريع التي 

»تروق لها«.
ذهبت  قد  التقارير  جل  كانت  وإذا 
ــط األزمــــة املــغــربــيــة  فــي اتــجــاه ربـ
في  السلبي  أملــانــيــا  بـــدور  األملــانــيــة 
الفضاء  توفير  وفي  الصحراء،  قضية 
لنشر أفكار مسيئة للمغرب، وتسريب 
فهذه  استخباراتية)...(،  معلومات 
فيها  تطرح  التي  األولـــى  املــرة  هــي 
باملشاريع  يتعلق  فيما  »مــشــاكــل« 
األملانية،  املنظمات  طرف  من  املمولة 
علما أن املشكل تم طرحه من الجانب 

األملاني..
وغالبا ما يطرح »التمويل األجنبي« 
ألنشطة املجتمع املدني، عدة هواجس 
على  فمصر  املــعــنــيــة،  ــبــلــدان  ال ــي  ف
على  تعيش  الزالـــت  ــال،  ــث امل سبيل 
بـ»القضية  عــرف  مــا  تداعيات  وقــع 
تعود  التي  القضية  وهي   ،»137 رقم 
عدد  اتــهــام  تــم  عندما   ،2011 لسنة 
والجمعيات  ))املنظمات  مــن  كبير 
الطبيعيني،  واألشخاص  والكيانات 
بتلقي تمويالت من االتحاد األوروبي 

بقيمة  األمريكية  املتحدة  والواليات 
مصري،  جنيه  املليار  ونصف  مليار 
دوالر  مليار  نصف  إلــى  بــاإلضــافــة 
الصفحة،  يتم طي  أن  قبل  أمريكي((، 

نتيجة عدم كفاية األدلة)...(.
وحدها،  العربية  البلدان  في  وليس 
تنظر  ال  الــــدول  ــن  م كــثــيــرا  إن  ــل  ب
من  كبيرة  أنشطة  لتنظيم  باطمئنان، 
التمويل  على  اعتمادا  الحجم  حيث 
أحاطت  الــصــدد،  هــذا  فــي  األجنبي، 
األجنبي  التمويل  روسيا،  مثل  دولة 
حيث  بعدة ضوابط،  العامة  لألنشطة 
الــذي  الــطــرف  على  يتوجب  ــات  ))بـ
عند  الجماهيرية،  الفعالية  ينظم 
الفعالية،  بدء  وقبل  املستندات  تقديم 
أن يشير إلى الحساب الذي يجب أن 
يحظر  كما  إليه،  األمــوال  تحويل  يتم 
تمويل األحداث العامة من قبل الدول 
األجــنــبــيــة واملــنــظــمــات واملــواطــنــني 
وكذلك  الجنسية،  عديمي  واألشخاص 
واألجانب  الربحية،  غير  املنظمات 
عاما،   16 عــن  أعــمــارهــم  تقل  الــذيــن 
واملــانــحــني املــجــهــولــني والــكــيــانــات 
عام  من  أقل  قبل  املسجلة  القانونية 
أو  ــوال  األم تحويل  تاريخ  من  واحــد 

املمتلكات األخرى((..

فيها  يتردد  ال  روسيا،  مثل  دولة  إن 
عما  الحديث  فــي  املسؤولني  بعض 
يسمى عمالء الخارج.. ))فبعد صدور 
 ،2012 ــام  ــخــارج ع ال قــانــون عــمــالء 
الحكومية  غير  املنظمات  ُيلزم  الــذي 
والتمويل  السياسي  النشاط  ذات 
الخارجي، أن تسجل باعتبارها عميال 
تدقيق  لعملية  تخضع  وأن  أجنبيا، 
رسمية لحساباتها وهياكلها اإلدارية، 
مــصــدر دخلها  عــن  اإلعـــالن  ــك  وكــذل
نشر  إلــى  باإلضافة  إدارتـــه،  ــرق  وط
أنشطتها،  حول  سنوي  نصف  تقرير 
فالديمير  الــروســي  الرئيس  أصـــدر 
بوتني، قانونا يحظر أنشطة املنظمات 
املرغوب  بغير  الدولة  تصنفها  التي 
به  ندد  الذي  الجديد،  القانون  فيها.. 
أنشطة  يعتبر  أن  يمكن  الحقوقيون، 
املنظمات غير الحكومية، األجنبية أو 
لألسس  تهديدا  تمثل  التي  الدولية، 
قدراتها  أو  الــروســيــة  الــدســتــوريــة 
فيها،  مرغوب  غير  واألمنية  الدفاعية 
حظر  صالحيات  السلطات  يمنح  مما 
موظفيها  ومالحقة  املعنية  املنظمات 
حتى  أو  الــبــالد  دخــول  مــن  ومنعهم 
ست  إلــى  تصل  قــد  لفترات  سجنهم 

سنوات إذا اقتضى األمر.

تم  حال  في  للسلطات،  أيضا  يمكن 
املرغوب  غير  قائمة  ضمن  إدراجــهــا 
غير  املنظمات  تلك  تمنع  أن  فيها، 
على  لها  فروع  إنشاء  من  الحكومية 
موادها  نشر  أو  الروسية  ــي  األراض
للمشاريع  تنفيذها  أو  اإلعــالمــيــة 
الحسابات  غلق  على  عالوة  الخاصة، 

املصرفية للهياكل املستهدفة..
ــون الــجــديــد،  ــان ــق ــذا، وُيـــلـــزم ال ــ ه
املنظمات الروسية التي تتلقى تمويال 
من منظمات غير مرغوب فيها، بتقديم 
جرد كامل لعملياتها وأنشطتها، بل إن 
ينتج عنه في حالة منح  القانون  هذا 
وضع  الدولية  أو  األجنبية  املنظمة 
»غير املرغوب بها«، أن يفرض غرامة 
 500 إلى   300 بني  ما  تتراوح  مالية 
6 سنوات  أو السجن ملدة  ألف روبل، 
في حق مدير املنظمة، وال يتم إعفاؤه 

في  إال  الجنائية  املسؤولية  من 

غالبا ما يطرح »التمويل األجنبي« ألنشطة المجتمع المدني، عدة 
هواجس في البلدان المعنية، فمصر على سبيل المثال، الزالت تعيش 

على وقع تداعيات ما عرف بـ»القضية رقم 137«، وهي القضية 
التي تعود لسنة 2011، عندما تم اتهام عدد كبير من ))المنظمات 

والجمعيات والكيانات واألشخاص الطبيعيين، بتلقي تمويالت من 
االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية بقيمة مليار ونصف 

المليار جنيه مصري، باإلضافة إلى نصف مليار دوالر أمريكي((، قبل أن 
يتم طي الصفحة، نتيجة عدم كفاية األدلة)...(.

ليس يف البلدان العربية 
وحدها، بل إن كثريا من 

الدول ال تنظر باطمئنان، 
لتنظيم أنشطة كبرية 

من حيث احلجم اعتمادا 
على التمويل األجنبي، 

يف هذا الصدد، أحاطت 
دولة مثل روسيا، التمويل 

األجنبي لألنشطة العامة 
بعدة ضوابط، حيث 

))بات يتوجب على الطرف 
الذي ينظم الفعالية 

اجلماهريية، عند تقدمي 
املستندات وقبل بدء 
الفعالية، أن يشري إىل 

احلساب الذي يجب أن 
يتم حتويل األموال إليه، 

كما يحظر متويل األحداث 
العامة من قبل الدول 

األجنبية واملنظمات 
واملواطنني واألشخاص 

عدميي اجلنسية، وكذلك 
املنظمات غري الربحية
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طوعا((  العمل  من  استقالته  حالة 
)املصدر: عدة وكاالت(.

طرحت  أن  يسبق  لــم  املــغــرب،  فــي 
لبعض  األجــنــبــي  التمويل  مشكلة 
قضائية،  كتحقيقات  الــجــمــعــيــات 
من  العملية  هذه  يقيد  ما  يوجد  وال 
لكن  اآلن،  حتى  العملية  الناحية 
إلى خطورة  أن نبهت  الحكومة سبق 
ــد كشف  ــق ــبــي، ))ف الــتــمــويــل األجــن
الدولة  أن  للحكومة،  الــعــام  األمــن 
مغربية  جمعية   962 تلقي  رصــدت 
مليون   113( درهـــم  مليار   12.5 لـــ 
الخارجية  الــتــمــويــات  مــن  يـــورو( 
ــس  إدري وحــســب   ،2006 سنة  منذ 
»جمعيات تجهل  فإن هناك  الضحاك، 
بتموياتها  التصريح  وقيمة  إلزامية 
تدخل  أخرى  و»جمعيات  األجنبية«، 
فيما  االكـــتـــراث«،  عــدم  خــانــة  ضمن 
»يرفض  الجمعيات  من  آخــر  صنف 
لوزير  وسبق  التصريح«،  واع  بشكل 
أن  حصاد،  محمد  املغربي  الداخلية 
أدلى بتصريحات أمام أعضاء مجلس 
»بعض  بــأن  فيها  قــال  املستشارين، 
الكيانات الدخيلة تقوم بخدمة أجندة 
خارجية في استغال ألجواء االنفتاح 
ــات الــســائــدة بــاملــغــرب«((  ــحــري وال

)املصدر: قصاصات نونبر 2014(.
العنان  إطــاق  ــدول  ال تخشى  ملــاذا 
للباد؟  بالدخول  األجنبية  للتمويات 
ــســؤال،  ال هـــذا  عــن  الــجــواب  يمكن 
التقارير  ببعض  اإلحــاطــة  خــال  من 
مباشر،  بشكل  تربط،  التي  اإلعامية 
بن األحداث التي شهدتها بعض الدول 
ونشاط  األجنبي  التمويل  ومــراكــز 
ال  ))إذ  البلدان،  تلك  في  الجمعيات 
حقوق  هيئات  دور  أحــد  على  يخفى 
املدني  املجتمع  ومنظمات  اإلنــســان 
غير الهادفة للربح، في ثورات الربيع 
وصفها  البعض  أن  لدرجة  العربي، 
بشيطان الثورات، واعتبر الحقوقين 
جواسيس  فيها  العاملن  والنشطاء 
بالقانون، فيما يرى البعض اآلخر، أن 
تلك الثورات وما صاحبها من مطالب، 
كانت بدوافع داخلية حركت الشعوب 
واحتجاجات  ــورات  ثـ فــي  لــلــخــروج 
جاء  املقابل،  وفــي  متوالية،  شعبية 
في العديد من الدراسات، أن دور تلك 
كان  والحركات  والهيئات  املنظمات 
الواليات  وأن  أساسيا،  وليس  ثانويا 
املنظمات  تلك  بعض  أنشأت  املتحدة 
في  أنظمة  مــن  للتخلص  والهيئات 
ظهرت  حيث  سلمي،  بشكل  املنطقة 
قبضة  اتخذت  التي  الحركات  بعض 
ــد أن هناك  لــهــا، مــا أك الــيــد شــعــارا 
محركا أساسيا واحدا لألحداث، مثل 
حركة »أوتبور« في صربيا عام 2000 
بالرئيس  اإلطاحة  في  تسببت  والتي 
سلوبودان ميلوزوفيتش، ومن ثم، تم 
بواسطة  صربيا  إلى  الثورة  تصدير 
اسمها  يترجم  التي  الحركة  »كمارا«، 
الوردية  الثورة  إلى  وبعدها  يكفي، 
2003.. ليبقى األمر  في جورجيا عام 
امللونة  الثورات  أسباب  حول  حائرا 
ومتطلبات  خارجية  تدخات  بن  ما 
صحيفة  تقرير/  )املصدر:  داخلية(( 

»الوطن« عدد 25 مارس 2016(.
يذكر أن املغرب دخل منذ مدة في حرب 
على التمويل األجنبي للجمعيات، بعد 

نشر  بدعوى  خيالية،  ألرقام  أن وصل 
سبق  الذي  الوقت  وفي  الديمقراطية، 
األمن  الضحاك،  إدريس  فيه  أعلن  أن 
األمانة  أن  للحكومة،  السابق  العام 
حول  املعطيات  مــن  تملك  ال  العامة 
ما  إال  للجمعيات  األجنبي  التمويل 
بشكل  نفسها  الجمعيات  به  تصرح 
الحكومي،  املسؤول  ذات  أكد  طوعي، 
أن األمانة العامة للحكومة تلقت خال 
 2015 يناير  فاتح  من  املمتدة  الفترة 
 881  ،2015 شتنبر  شهر  متم  ــى  إل
بشأن  جمعية   194 قبل  من  تصريحا 
استفادتها من مساعدات أجنبية بلغت 
مليار   26 يناهز  ما  اإلجمالية  قيمتها 
به  الذي تقوم  العمل  سنتيم.. فما هو 
غير  املبالغ  أن  علما  الجمعيات،  هذه 
آلية  توجد  ال  ألنه  كاملة،  بها  مصرح 

تشريعية لضبط ذلك؟
األجنبي  التمويل  فضيحة  وكانت 
قد الحقت في الفترة األخيرة، البرملان 
كانت  ــوع«  ــب و»األس نفسه،  املغربي 
تلقوا  برملانين  فضح  ــى  إل سباقة 
نشاطهم،  عــلــى  األجــنــبــي  الــتــمــويــل 
وسبق أن رفض فريق العدالة والتنمية 
الذي  الدعم  مقترح  النواب،  بمجلس 
تقدم به املعهد الديمقراطي األمريكي، 
الذي أسسته وزيرة الخارجية السابقة 
مادلن أولبرايت، علما أن حزب العدالة 
املعهد  هــذا  مع  عاقات  له  والتنمية 
حول  مــرات  عدة  مقره  في  واستقبله 
وال  الديمقراطي«،  »التحول  موضوع 
أخطأ  والتنمية  العدالة  حزب  أن  شك 
الذي  ــادي  امل الدعم  بن  التفريق  في 
وبن  ــزاب  األحـ قــانــون  مــع  يتعارض 

الدعم اللوجستي الذي يقبله)...(.
»ملفات  أن  القول  يمكن  إذن..  هكذا 
ــل األجـــنـــبـــي لــلــجــمــعــيــات  ــوي ــم ــت ال
ــة«، الــنــاشــطــة فــي املــجــال  ــي ــرب ــغ امل
الحقوقي أو التنموي، غالبا ما تطرح 
أن  غير  للجدل،  مثيرة  سياقات  في 

على  أملانيا  مع  التعاون  ملفات  طرح 
سبيل املثال، في ظل األزمة مع أملانيا، 
اإلساءة  في  األوروبي  االتحاد  وتورط 
للمغرب، قد يعجل بفتح ملفات ضخمة 
حول »التمويات األجنبية التي تصل 
وخاصة  منها،  والغاية  املغرب«،  إلى 

القادمة من بلدان أوروبية..
ــدة مــصــادر  وســبــق أن تــوقــعــت عـ
»التمويل  قضايا  في  مشاكل  حصول 
التحركات  مــع  وخــاصــة  األجــنــبــي«، 
آخرها  املجال،  هــذا  لضبط  املغربية 
فقد  الخارجية..  وزارة  عن  صــدر  ما 
املغربية،  الخارجية  وزارة  ))دعــت 
الــســفــارات األجــنــبــيــة واملــنــظــمــات 
وتقاليد  قواعد  احترام  إلى  الدولية، 
العمل الدبلوماسي، وتمرير أي اتفاق 
أو تمويل ملنظمة من منظمات املجتمع 

املدني، عبر القنوات الدبلوماسية..
الخارجية  الشؤون  وزارة  دعت  كما 
سرية  دوريــة  في  املغربية،  والتعاون 
الدبلوماسية  الهيئات  إلــى  موجهة 
املنظمات  ــروع  ف ــى  وإل والقنصلية، 
الدولية في املغرب، إلى احترام قواعد 
بقصد  الدبلوماسي  العمل  وتقاليد 
ملنظمات  منها  مــادي  دعم  أي  مراقبة 
ودعــت  املــغــرب،  فــي  املــدنــي  املجتمع 
ــوزارة من خال دوريــة صــادرة عن  ال
مديرية الشؤون القانونية واملعاهدات 
الدبلوماسية  الهيئات  ــوزارة،  الـ في 
ــروع  وفـ القنصلية  والــتــمــثــيــلــيــات 
ووكاالت  واإلقليمية  الدولية  املنظمات 
التعاون العاملة في املغرب، إلى احترام 
الدبلوماسي،  العمل  وتقاليد  قواعد 
القنوات  احترام  على  املعنين  وحثت 
اتفاق  كل  أن  وسجلت  الدبلوماسية، 
هذه  من  تمويل،  أو  عمل  برنامج  وكل 
غير  أو  حكومية  ملنظمات  الهيئات 
عبر  يمر  أن  يجب  مغربية  حكومية 
)املصدر:  الدبلوماسية((  القنوات 

»القدس العربي«/ 9 أبريل 2017(.

األمين العام السابق للحكومة إدريس الضحاك ووزير الداخلية السابق محمد حصاد.. سبق لهما أن فتحا ملف التمويل األجنبي للجمعيات 

يذكر أن المغرب دخل منذ 
مدة في حرب على التمويل 

األجنبي للجمعيات، بعد أن 
وصل ألرقام خيالية، بدعوى 

نشر الديمقراطية، وفي 
الوقت الذي سبق أن أعلن 

فيه إدريس الضحاك، األمين 
العام السابق للحكومة، أن 
األمانة العامة ال تملك من 

المعطيات حول التمويل 
األجنبي للجمعيات إال ما تصرح 

به الجمعيات نفسها بشكل 
طوعي، أكد ذات المسؤول 

الحكومي، أن األمانة العامة 
للحكومة تلقت خالل الفترة 

الممتدة من فاتح يناير 2015 
إلى متم شهر شتنبر 2015، 

881 تصريحا من قبل 194 
جمعية بشأن استفادتها 

من مساعدات أجنبية بلغت 
قيمتها اإلجمالية ما يناهز 
26 مليار سنتيم.. فما هو 

العمل الذي تقوم به هذه 
الجمعيات، علما أن المبالغ غير 

مصرح بها كاملة، ألنه ال توجد 
آلية تشريعية لضبط ذلك؟



خالل  النقابية  االنــتــخــابــات  شــكــلــت  لــقــد 
واستعراض،  ــزال  إن مصدر  الفارطة،  السنوات 
الوطني  االتحاد  والتنمية  العدالة  حزب  لنقابة 
إال أن السقوط  القطاعات،  العديد من  للشغل، في 
املفاجئ بعثر أوراق النقابة والحزب أيضا، وخلق 
الوطني  للمكتب  الداخلي  البيت  داخــل  تصدعا 
حول  الــتــســاؤالت  مــن  الــعــديــد  وطـــرح  للنقابة، 

مستقبل النقابة مع الحزب.
املتعلقة  ــرة  األخــي االنــتــخــابــات  ــرزت  أبـ فقد 
تقهقر  الحكومية،  القطاعات  العديد من  بموظفي 
الذي  للشغل  الوطني  لالتحاد  التابعة  النقابات 
في  والتنمية  العدالة  لحزب  امتدادا  يشكل  كان 
النتائج  أن  إال  والقطاعات،  املجاالت  من  العديد 
األخيرة تعكس املنحى التنازلي الذي يسير عليه 
الشعبية..  األوســاط  من  العديد  داخــل  الحزب 
»البيجيدي« مؤشرا على  نقابة  فهل يشكل فشل 
االنتخابية  االستحقاقات  في  شعبيته  تراجعه 
املقبلة، أم أنه يشكل بداية فك االرتباط بني العمل 

النقابي والسياسي؟

نكسة انتخابية لـ»اإلخوان«
حزب  تلقاها  التي  تلك  جــدا  موجعة  ضربة 
العدالة والتنمية يوم السبت املاضي، بعد الهزيمة 
النكراء التي مني بها ذراعه النقابي في انتخابات 
اللجان املتساوية األعضاء بقطاع التعليم، والتي 
300 ألف شخص، أظهرت أن  شارك فيها حوالي 
حصلت  التعليم  ملوظفي  الوطنية  الجامعة  نقابة 
في  كانت  مقعد   100 مقابل  فقط،  مقعدا   27 على 
فقدت  أنها  أي   ،2015 انتخابات  بعد  حوزتها 
إلى  الثانية  املرتبة  من  وانتقلت  مقعدا،   70 فوق 
املراتب 3 األخيرة، والتي تضعها جنبا إلى جنب 
والتي ال تحظى حتى  تمثيلية  األقل  النقابات  مع 

بفرصة املشاركة في الحوار االجتماعي.
مسؤولية  النقابة  أتباع  من  العديد  حمل  فقد 
حيث  العثماني،  حكومة  إلى  املدوية  السقطة  هذه 
تولي  أن  ساخن،  داخلي  نقاش  في  أعضاؤها  أكد 
رئاسة الحكومة أضر بشكل كبير بصورة النقابة، 
خاصة في ظل القرارات »الالشعبية« التي اتخذتها 
استهدفت  والتي  األخيرة،  السنوات  في  الحكومة 

التعليم واملوظفني والقطاع بصفة عامة.
واعتبر محللون أن هذه النتائج قد تكون مؤشرا 
على ما ينتظر العدالة والتنمية خالل االنتخابات 
تكرار  يستبعدوا  لم  إذ  والجماعية،  التشريعية 
»البيجيدي«  فقدان  متوقعني  السيناريو،  نفس 
بسبب  والجماعية  البرملانية  املقاعد  لعشرات 

التصويت العقابي لفئة من الناخبني.
وحول هذه النتائج، اعترفت القيادية في حزب 
العدالة والتنمية، أمينة ماء العينني، عضو املكتب 
الوطني للجامعة الوطني ملوظفي التعليم، بانهزام 
لنقابة  التابعة  التعليم  ملوظفي  الوطنية  الجامعة 

الحزب في االنتخابات الخاصة بقطاع التعليم.  
يجب  ما  »هذا  أن  العينني  ماء  أمينة  وأضافت 
ألن  رزينة،  قــراءة  وقراءته  التقاطه  الحزب  على 
فئة  داخــل  مــن  إرسالها  تــم  قــد  القوية  اإلشـــارة 
النضالية  الحزب  لقاعدة  القوي  العصب  تشكل 
واالنتخابية، ونقبل بهذا األمر، وأن نقيمه ونحلله 
هذه  في  الثبات  على  وبقدرة  نقص،  مركب  بدون 

اللحظة الصعبة لتجاوزها«.
السياسي  العمل  أن  العينني،  مــاء  واعتبرت 
واألعــصــاب  الطويل  النفس  يتطلب  والنقابي 
الحديدية والكثير من الثبات والقدرة على تحليل 
آليات االستهداف الخارجي دون إغفال االعتراف 
إلى  تحتاج  التنظيمات  أن  كما  الذاتية،  باألخطاء 
لحظات للفرز ومعرفة معادن الرجال والنساء من 

املناضالت واملناضلني.
ــن جــهــتــه، وصـــف املــحــلــل الــســيــاســي عمر  م
قطاع  في  »البيجيدي«  نقابة  هزيمة  الشرقاوي، 
العقابي«،  النكراء والتصويت  بـ»الهزيمة  التعليم 
ونساء  رجــال  من  عقاب  النتيجة  هذه  بأن  وقــال 
فرض  ــذي  ال كــيــران  بــن  حكومة  بسبب  التعليم 
تفرغ  بينما  بئيسا ملعاشه،  املوظف إصالحا  على 
ماليني   7 بـــ  استثنائي  معاش  مــن  لالستفادة 
سنتيم، وأضاف: إن تراجع نقابة العدالة والتنمية 
تمثيلية  األكثر  النقابات  الثانية ضمن  املرتبة  من 
إلى املرتبة الخامسة، من 98 مقعدا إلى 27 مقعدا 
عنوانها  جديدة  ومرحلة  نكراء،  هزيمة  تعتبر 
في  املتمثل  االنتخابي  لعمقه  »البيجيدي«  فقدان 

رجال التعليم.

مطالب بفك االرتباط
مع الحزب

خــالفــات  للشغل  الــوطــنــي  االتـــحـــاد  يــعــيــش 
التي  السلبية  النتائج  بعد  داخليا  واحتقانا 
حصدها في انتخابات ممثلي املوظفني في اللجان 
متساوية األعضاء، والتي أسفرت عن سقوط كبير 

لنقابة اإلسالميني في عدة قطاعات عمومية.
النقابة  داخل  املنخرطني  من  العديد  طالب  فقد 
بمحاكمة قيادة النقابة وبرحيل الكاتب العام عبد 
على  احتجاجا  استقالته،  وتقديم  الحلوطي  اإلله 
رحيل  منذ  الحزب  نقابة  شؤون  تدبير  في  فشله 
محمد يتيم، حيث شهدت تراجعا كبيرا في العديد 
األجــراء  ــدى  ول التعليم،  أبــرزهــا  القطاعات  من 
ونساء  رجال  جعل  الذي  الشيء  واملستخدمني، 
التعليم أيضا يطالبون الكاتب الوطني، عبد اإلله 
الدحماني، بتقديم استقالته بعد فشله في الحفاظ 

على مكانة النقابة.
العدالة  بحزب  االرتباط  فك  أن  آخــرون  ويرى   
النقابة  بــني  للفصل  ضـــرورة  أصبح  والتنمية 
التي  الحكومية،  ومخططاته  الحزب  وسياسة 
التي  والــقــوانــني  ــرارات  ــق ال مــن  العديد  شهدت 
من  العديد  فــي  املوظفني  ــاق  آف مــع  تتماشى  ال 

القطاعات الحكومية، مؤكدين أن الغضب الشعبي 
انعكس  للبالد،  والتنمية  العدالة  حزب  تدبير  من 
النقابة  يعتبرون  الذين  املوظفني  تصويت  على 
واملكتسبات  الذي ضرب حقوقهم  للحزب  امتدادا 

السابقة.
وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين املهني 
التربية  العلمي-قطاع  والبحث  العالي  والتعليم 
ممثلي  النتخابات  النهائية  النتائج  عن  الوطنية، 
األعضاء،  متساوية  اإلداريــة  اللجان  في  املوظفني 
 )UMT( للتعليم  الوطنية  الجامعة  حصلت  حيث 
للتعليم  الوطنية  والــنــقــابــة  مــقــعــدا،   121 على 
)CDT( على 120 مقعدا، والجامعة الحرة للتعليم 

الوطنية  والجامعة  مقعدا،   97 على   )UGTM(

النقابة  ونالت  مقعدا،   58 على   )FNE( للتعليم 
والجامعة  مقعدا،     )FDT( للتعليم  الوطنية 
مقعدا،      )UNTM( التعليم  ملوظفي  الوطنية 
ونقابة مفتشي التعليم 13 مقعدا، والنقابة الوطنية 
كان  فيما  مقاعد،      )SNESUP( العالي  للتعليم 

نصيب الئحة غير منتمية، مقعدا واحدا.

سقوط في القطاع 
الصحي 

ممثلي  النتخاب  النهائية  النتائج  أظــهــرت 
األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  في  املوظفني 
للشغل  املغربي  االتحاد  الصحة، تصدر  في قطاع 
في   24.8 وحوالي  مقعدا   124 على  بعد حصوله 

املائة من نسبة األصوات املعبر عنها.
للشغالني  العام  االتــحــاد  نقابة  تفلح  ولــم 
تأمني  في  االستقالل،  لحزب  التابعة  باملغرب، 
مجموع  من  املائة  في  و6  مقعدا،   30 ســوى 
األصوات، فيما حصلت نقابة االتحاد الوطني 
للشغل باملغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة 
والتنمية، على 28 مقعدا، ونسبة أصوات بلغت 
5.6 في املائة، متفوقة فقط على الئحتني بدون 
التي  للشغل،  الديمقراطية  واملنظمة  انتماء 
الالئحتان  نالت  فيما  مقاعد،   3 على  حصلت 
4 مقاعد ومقعد واحد على التوالي،  األخريان 
بينما شكلت النقابة املستقلة للممرضني التي 
وحلت  املفاجأة،  فقط،  أشهر   6 قبل  تأسست 
املائة  في  و14  مقعدا   70 بـ  الرابع  املركز  في 
عدد  نقابات  متجاوزة  األصــوات،  مجموع  من 
نتائج  حصدت  التي  السياسية  األحــزاب  من 
املستقلة  النقابة  تليها  القطاع،  في  مخيبة 
في  و13.2  مقعدا   66 بـ  العام  القطاع  ألطباء 

املائة من األصوات.
املــائــة،  فــي   69.63 بلغت  املــشــاركــة  نسبة 
الديمقراطية  الكونفدرالية  تراجع  وسجلت 
ونسبة  مقاعد   103 بـ  الثاني  للمركز  للشغل 
حلت  فيما  املــائــة،  فــي   20.6 بلغت  أصـــوات 
الفيدرالية الديمقراطية للشغل في املركز الثالث 
للممرضني  املستقلة  والنقابة  مقعدا،   71 بـ 

وتقنيي الصحة 70 مقعدا بنسبة 14 باملائة من 
بفارق  الرابعة  املرتبة  محتلة  املقاعد،  مجموع 

مقعد عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل.

خسارة في العدل 
وقطاعات أخرى

التابعة  للعدل،  الديمقراطية  النقابة  تصدرت 
للفيدرالية الديمقراطية للشغل، نتائج االنتخابات 
حزب  نقابة  على  متفوقة  مقاعد،   307 بـ  املهنية، 
لقطاع  الوطنية  )الجامعة  والتنمية  العدالة 
الوطني  االتحاد  لــواء  تحت  املنضوية  العدل( 
بنسبة  فقط  مقعدا   36 على  التي حصلت  للشغل 

9 باملائة.
التابعة  لــلــعــدل  الــوطــنــيــة  الــنــقــابــة  ــاءت  وجــ
املرتبة  في  للشغل  الديمقراطية  للكونفدرالية 
بينما  باملائة،   6.17 بنسبة  مقعدا   23 بـ  الثالثة 
للشغالني  العام  )االتحاد  االستقالل  نقابة  حلت 
فقط،  مقاعد  بثالثة  األخيرة  املرتبة  في  باملغرب( 

بينما حصل الالمنتمون على أربعة مقاعد.
املنضوية  للعدل  الديمقراطية  النقابة  وتمكنت 
من  للشغل  الديمقراطية  الفيدرالية  لــواء  تحت 
 373 من أصل  العدل  قطاع  في  مقاعد   306 جمع 

مقعدا، محققة فوزا كبيرا على بقية النقابات.
كما كشفت النتائج النهائية الخاصة بانتخاب 
املتساوية  اإلداريــة  اللجان  في  املوظفني  ممثلي 
واملالية،  االقتصاد  قطاع  في  املختصة  األعضاء، 
»البيجيدي« في الوصول للعتبة،  عن عجز نقابة 
التابعة  للمالية  الوطنية  الجامعة  بحيث حصلت 
من  مقاعد   10 على  للشغل،  الوطني  لالتحاد 
بينما  باملائة،   2.41 بنسبة  مقعدا   290 أصــل 
للمالية  الديمقراطية  الوطنية  النقابة  احتلت 
للشغل  املغربي  االتــحــاد  ــواء  ل تحت  املنضوية 
196 مقعدا  بـ  املرتبة األولى في هذه االنتخابات 
الثانية،  املرتبة  في  وجــاءت  باملائة،   67 بنسبة 
لواء  تحت  املنضوية  للمالية  الوطنية  النقابة 
مقعدا   72 بـ  للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية 

بنسبة 24.83 باملائة.
حلت  والرياضة،  والشباب  الثقافة  قطاع  وفي 
الجامعة الوطنية لقطاع الشباب املنضوية تحت 
األخيرة  املرتبة  في  للشغل  الوطني  االتحاد  لواء 
التابعة  النقابة  فقدت  حيث  فقط،  واحــد  بمقعد 
بعدما  القطاع  هذا  داخل  مكانتها  لإلسالميني، 
السنوات  خــالل  املوظفني  بتأييد  تحظى  كانت 
للشبيبة  الوطنية  النقابة  ــاءت  وجـ املــاضــيــة، 
الديمقراطية  للكونفدرالية  التابعة  والرياضة 
بينما  مقعدا،   39 بـ  ــى  األول املرتبة  في  للشغل 
حلت في املرتبة الثانية الجامعة الوطنية ملوظفي 
لالتحاد  املنتمية  والرياضة  الشبيبة  وأعــوان 
العام للشغالني بـ 38 مقعدا، فيما حل في املرتبة 
لواء  تحت  املنضوي  النقابي  االتحاد  الثالثة، 

االتحاد املغربي للشغل بـ 12 مقعدا.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

مع الحدث
17 العدد: 1566 من 24 إلى 30 يونيو 2021

تداعيات الخسارة في انتخابات قطاع التعليم والصحة والعدل

العدالة والتنمية يستبق االنتخابات 
نقابية بهزيمة 

فشل االتحاد الوطني للشغل، الذراع 
النقابي لحزب العدالة والتنمية، في 
تحقيق نتائج مرضية خالل االنتخابات 

المهنية للجان المتساوية األخيرة، 
والتي أجريت في قطاعات التعليم 

والصحة والعدل، وفي التدبير المفوض، 
حيث شكلت خسارة الجامعة الوطنية 

لموظفي التعليم، ضربة موجعة 
لنقابة الحزب خالل االستحقاقات األخيرة، 

ويرى المحللون والمتتبعون في هذه 
الخسارة مؤشرا على بداية تراجع شعبية 

اإلسالميين في المجتمع.

الرباط. األسبوع
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كواليس جهوية
       

ما يجري  

ويدور

أين الوزيرة وأين شعارات دعم الشباب ؟ في المدن

جماعة أكادير تقطع الكهرباء عن مقر مخصص للصم والبكم 

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

تسبق  حــســابــات  وتــصــفــيــة  صراعات 
ــا تـــعـــرفـــه اجلـــمـــاعـــة  ــات.. هـــــذا مــ ــابــ ــخــ ــتــ االنــ
ــوزان، حــيــث قــام رئــيــس اجلماعة  الــتــرابــيــة لــ
لنائبته،  تفويضه  بــإلــغــاء  املــاضــي،  األســبــوع 
ــا الـــعـــديـــد مــــن املـــوظـــفـــن  ــهـ ــفـ ألســــبــــاب وصـ
بـ»الغير مبررة وواهية«، وخرج حزب »اجلرار« 
ــيـــس اجلــمــاعــة  عـــن صــمــتــه يف مــهــاجــمــة رئـ
للتغطية  الــقــرارات  هــذه  مثل  اتخاذه  بسبب 
عن عجزه يف تدبير الشأن احمللي، كما أعلن 
نــفــس احلـــــزب عـــن اســـتـــنـــكـــاره لــاســتــهــداف 
الــرخــيــص لــلــنــائــبــة املــواظــبــة عــلــى ممــارســة 
الوقت  مهامها مبكتب مجلس اجلماعة، يف 
الذي تسعى فيه األنظمة والقوانن والقوى 
احلـــداثـــيـــة الـــدميـــقـــراطـــيـــة، إلــــى الـــرفـــع من 
متثيلية النساء لتحقيق املناصفة واملساواة، 
ــتــــهــــداف فـــضـــح بـــاملـــلـــمـــوس نــظــرة  ــذا االســ ــ هـ
وموقف الرئيس وحزبه األصولي لدور املرأة، 

حسب البيان.

شرطة  ــاب  ــي وغ الــفــوضــى  بسبب 
مدينة  ــوارع  شـ حتــولــت  ــوالن،  واجلــ السير 
طنجة إلى آلة حلصد األرواح، كما نتج عنه 
تزايد مخيف يف عدد حوادث السير، لذلك 
وعلى  املعنية،  اجلــهــات  الساكنة  تطالب 
العاجل  بالتدخل  طنجة،  أمن  والية  رأسها 
السير  حــوادث  لكثرة  حل  إيجاد  أجــل  من 

التي صارت تقلق مستعملي الطريق. 

ســـكـــان  مــــــن  الـــــعـــــديـــــد  يستغرب 
الـــشـــمـــال، الـــذيـــن يــتــقــدمــون بــشــكــايــات أو 
يـــرفـــعـــون تــظــلــمــاتــهــم لــلــمــصــالــح املــركــزيــة 
معاجلتها،  أو  فيها  حتقيق  فــتــح  أجــل  مــن 
كــيــف ال تــتــم تــســويــتــهــا، ســــواء عــبــر املــواقــع 
الــتــي وضــعــتــهــا الـــدولـــة لــتــلــقــي الــشــكــايــات، 
أو بــواســطــة الــبــريــد املــضــمــون وغــيــرهــا من 
الوسائل املتاحة، حيث تظل هذه الشكايات 
ــاالت دون  ــ حــبــيــســة الـــرفـــوف يف بــعــض احلــ
مــعــاجلــتــهــا أو الـــــرد عــلــى أصـــحـــابـــهـــا، ممــا 
مصداقية  عن  يتساءلون  املواطنن  يجعل 
أو  واجلهوية  ســواء احمللية  املؤسسات،  هــذه 

املركزية.   

وشهد شاهد من أهلها

المدعي العام الجديد يستنكر وضعية 
المحتلة القاصرين بسبتة  المهاجرين 

أكادير

اليمني  تــأديــتــه  عــلــى  يــمــض  ــم  ل
حتى  واحد،  يوم  سوى  الدستورية 
املدعي  إستيبان،  إدواردو  خــرج 
األحــداث  وقاضي  اإلسباني  العام 
املــكــلــف بــشــؤون الــقــاصــريــن، عن 
وصرح  املاضي،  األسبوع  صمته، 
لــوســائــل اإلعـــام اإلســبــانــيــة، عن 
باملهاجرين  تلحق  التي  الــكــارثــة 
القاصرين الذين يتم إيوائهم داخل 
ملكيته  تعود  للسلع  قديم  مخزن 
ألحد رجال األعمال اليهود باملدينة.

ــي  ــقــضــائ ــدد املــــســــؤول ال ــ ــ ون
ــروف الــســيــئــة  ــظـ ــالـ ــد، بـ ــديـ ــجـ الـ
ــن الــذيــن  ــاصــري ــق لــلــمــهــاجــريــن ال
إلى مدينة  كبيرة  بــأعــداد  وصلوا 
ماي  و18   17 املحتلة يومي  سبتة 

املنصرم، مؤكدا أن هؤالء القاصرين 
وحيث  له،  يرثى  وضعية  في  كانوا 
أن  يجب  مقلقة،  جد  أصبحت  أنها 
إلى  لنقلهم  املعنية  الجهات  تتدخل 
الظروف  فيها  تتوفر  لإليواء  مراكز 

املائمة.
ويــضــيــف نــفــس املــســؤول، أن 
القاصرين  لهؤالء  النفسية  الحالة 
على  إرغامهم  بسبب  سيئة  جــد 
وعدم  للسلع  مستودع  في  املكوث 
أنه  علما  بالخروج،  لهم  السماح 
وال  والتنزه،  الــخــروج  حقهم  من 
حالة  في  وكأنهم  حبسهم  يمكن 
من  يعانون  أنهم  كما  االعتقال، 
وسوء  االرتياح،  وعــدم  االكتظاظ 
الوسائل  مــن  وغيرها  التغذية، 

والعناية  كالنظافة  الــضــروريــة 
الطبية وغيرها.

 1000 مــن  يقرب  مــا  ويتواجد 
التي  الوضعية  هــذه  فــي  قــاصــر 
العامة  النيابة  ممثل  بها  صــرح 
مــنــددا بسوء  ــام،  ــ اإلع لــوســائــل 
هــؤالء  يعيشها  الــتــي  ــاع  األوضــ
األطــروحــة  يضرب  مما  األطــفــال، 
التي تتغنى بها إسبانيا في مجال 
بعد  العمق،  في  القاصرين  حقوق 

خروج مسؤول قضائي يفضح عن 
سكتت  ما  اإلعــام،  وسائل  طريق 
عنه املنظمات والهيئات الحقوقية، 
بالقاصرين  املهتمة  وخصوصا 
الذين امتنعت إسبانيا عن تسوية 
إعادتهم  أو  وإدماجهم  وضعيتهم 
استغلتهم  لكنها  ــرب،  ــغ امل إلــى 
كورقة والتشهير بهم في امللتقيات 
من  والدولية،  الوطنية  والندوات 

أجل الضغط على املغرب.  

تفاقم ظاهرة تشويه الشواطئ  لخدمة األغراض االنتخابية
تفاقمت بشواطئ إقليم عمالة تطوان، ظاهرة 
االستياء على امللك العمومي بترخيص منفرد 
من بعض رؤساء الجماعات القروية املتواجدة 
على  املسيطرين  لفائدة  الساحلي،  بالشريط 
الشاطئ، بإحضار طاوالت وكراسي باستيكية 
لكرائها، ومظات تتم زراعتها على مسافات ال 
الواحد، مانعني بذلك املصطافني  املتر  تتجاوز 
على  إلرغامهم  الشمسية،  مظاتهم  وضع  من 
استفزازية  أعــمــال  بواسطة  منهم  االكــتــراء 

وأخرى »بلطجية«. 
فإن  الجماعية،  بالقوانني  العارفني  وحسب 
استغال  أجل  من  تمنح  التي  التراخيص  هذه 
ال  ألنها  قانونية،  غير  العمومية  الشواطئ 

وال  البحري  العام  امللك  قانون  ملقتضيات  تخضع 
لقانون الساحل..

ــاز  ــي ــت ــح االم ــن ــى م ــل ــة ع ــم ــائ تـــراخـــيـــص ق
في  هــامــا  دورا  ستلعب  الــتــي  لـــ»الــعــصــابــات« 

عمليات  وتعتبر  االنتخابي،  الترويج  عمليات 
االنتخابي  االرتشاء  من  نوعا  املنفرد  الترخيص 
بالجماعات  الحراسة  على  املحسوبني  لفائدة 

املوجودة على الساحل.
من  كــل  شــواطــئ  تشويه  فعمليات  وهــكــذا.. 

الو  ووادي  وتمرنوت  وتمرابط  وأمسا  أزال 
املميزة  السمة  أصبحت  واملضيق،  ومارتيل 
بعض  ــاء  رؤسـ مــن  بمباركة  األمــاكــن  لتلك 
مصلحة  ســوى  تهمهم  ال  الذين  الجماعات 
بأولئك  مــدعــمــني  ــكــراســي  ال إلـــى  عــودتــهــم 
املحتلني الذين يعتقدون أنهم سادة الشواطئ 
يتوهمون  بذلك،  وأنهم  ذلك..  ينظم  قانون  ال 
الزوار  بإجبار  فيقومون  للشواطئ،  امتاكهم 
سواء من داخل مدن الشمال أو من خارجها، 

على الرضوخ لسلطتهم.
يطرحون  املواطنني  من  العديد  فإن  ولهذا، 
عدة تساؤالت من قبيل: كيف يفسد املنتخبون 
انتخابية،  ألغــراض  الشواطئ  تنظيم  عملية 
امللك  تحتل  »عصابات«  إشارة  رهن  ويضعونها 
حق  مــن  املــواطــنــني  وتــحــرم  الشاطئي  ــعــام  ال
العمومية  الشواطئ  في  واالستجمام  االستمتاع 
التي تتحول في كل صيف إلى شواطئ خاصة ؟

األسبوع
 

  

التيار  بقطع  ألكــاديــر  البلدي  املجلس  قــام 
مقر جمعية  عن  إنذار،  بدون سابق  الكهربائي 
للصم والبكم، يضم العديد من الطلبة والتاميذ 
الذين يخضعون للتأطير تحت إشراف جمعيات 

مدنية لعدة سنوات.
عارما  استياء  الجماعي  املجلس  قرار  وأثار 
الذين  والطلبة،  الجمعيات  مسؤولي  طرف  من 
الدراسية  لامتحانات  استعداداتهم  يباشرون 
التخصصات  مختلف  في  شهادات  نيل  قصد 

املهنية )الخياطة والحاقة وغيرها(.
من  غضبهم  عن  الطلبة  من  العديد  وعبر 
قرار مسؤولي املجلس بقطع التيار الكهربائي 
ووضعية  ظــروف  مــراعــاة  دون  املقر  وإخــاء 
هذا  من  يستفيدون  الذين  والتاميذ،  الطلبة 
الظواهر  عن  بعيدا  سنوات  عــدة  منذ  املركز 

السلبية في الشارع.

حكم  على  استنادا  جــاء  الــقــرار  أن  ــم  ورغ
قــرار  أن  إال  املحكمة،  مــن  ــصــادر  ال ــراغ  ــ اإلف
الجماعة ال يتماشى مع مصلحة الشباب الذين 
يستفيدون من الفضاء الجمعوي، في غياب أي 
الفقيرة  األسر  ألبناء  تمنح  أخرى  بديلة  حلول 

استمرارية التكوين.
وقالت فاعلة جمعوية تعمل باملركز، أن لديها 
عدة  منذ  بتأطيرهم  تقوم  وتلميذة،  تلميذا   70
إليه  للذهاب  آخر  مكان  لديهم  وليس  سنوات، 
أو فضاء ملواصلة التكوين، معتبرة أن الخروج 

من املركز حاليا سيضع األطفال والفتيات أمام 
مصير مجهول، ألنه ليس لهم أي مستقبل آخر 

إذا غادروا للشارع.
على  مقبلون  والطلبة  التاميذ  أن  وأضافت 
اجتياز االمتحانات اإلشهادية، وقرار الجماعة 
معاناتهم  من  يزيد  الكهربائي  التيار  بقطع 
ويخلق لهم صعوبة كبيرة خال استعداداتهم، 
بشكل  جــاء  الـــذي  الجماعة  قـــرار  مستنكرة 
أو فسح  الحالية  الظروف  مراعاة  دون  فجائي 

املجال أمام الطلبة الجتياز امتحاناتهم.
وعبرت طالبة عن غضبها من قرار الجماعة، 
الذي جاء بدون إشعار، بقطع التيار الكهربائي 
ومطالبة الجمعيات والطلبة والتاميذ بمغادرة 
مسؤولي  اهــتــمــام  ــدم  ع مستنكرة  الــفــضــاء، 
واألطفال  الطلبة  بمصير  واملنتخبني  الجماعة 
من  والتكوينات  الدروس  من  يستفيدون  الذين 

قبل النشطاء الجمعويني واألساتذة.
مصلحة  يخدم  ال  الحضرية  الجماعة  فقرار 
في  أوقاتهم  يقضون  الذين  والشابات  الشبان 
للتشرد  معرضني  أصبحوا  إنهم  حيث  املركز، 
والضياع بعد استخدام املجلس لحكم قضائي 
دون فتح أي حوار أو إعطاء أي بديل آخر لهم.

المصلي



األسبوع
 

  

تـــعـــرف غـــرفـــة الــصــنــاعــة 
والـــتـــجـــارة والـــخـــدمـــات 

العديد  الجديدة،  بإقليم 
املتعلقة  االخــتــاالت  من 
في  التسجيل  بعملية 
مما  االنتخابية،  اللوائح 
كثيرة  تــســاؤالت  يطرح 
حول مصداقية انتخابات 

االستحقاقات  في  الغرفة 
بعض  وأن  خاصة  القادمة، 

على  للحفاظ  تسعى  الجهات 
في  تتحكم  الــتــي  األســمــاء  نفس 

حسب  سنوات،  عدة  منذ  عملها  خريطة 
مصادر نقابية.

فقد حاولت بعض الجهات النقابية واملهنية 
والخدمات،  والصناعة  التجارة  قطاع  فــي 
في  بالتسجيل  واملــهــنــيــن  الــعــمــال  ــاع  ــن إق
بهدف  املهنية،  للغرف  االنتخابية  اللوائح 
حقيقية،  ديمقراطية  وتحقيق  تغيير  إحــداث 
العديد  وضــعــت  املتحكمة،  الجهات  أن  إال 
في  توجد  ال  وثائق  فرض  عبر  العراقيل،  من 
القانون، مثل شهادة العمل، وبطاقة التسجيل 
جعل  الــذي  الشيء  االجتماعي،  الضمان  في 
على  يحتجون  الطلبات  وأصحاب  املهنين 

هذه الشروط التي ال أساس لها.
وفوجئ العديد من املهنين برفض طلباتهم 
دون  الطلبات،  بدراسة  املكلفة  اللجنة  قبل  من 

بعدم  القرار  تبرير  تم  واضحة، حيث  مبررات 
في  عليها  املنصوص  الــشــروط  على  التوفر 
مدونة االنتخابات )الفصل 238، و227(، مما 
يطرح إشكالية كبيرة، خاصة بعد موافقة 
أخرى،  طلبات  على  اللجنة  نفس 
القانون  نفس  تطبيق  تم  فهل 
على األعضاء املنتخبن في 

هذه الغرفة؟
ــادر  ــصـ وأفـــــــــادت مـ
التي  اللجنة  أن  محلية، 
الطلبات  بإقصاء  تقوم 
أخــرى،  طلبات  وقــبــول 
منتخبن  عضوين  تضم 
يبرز  مما  صنف،  كل  عن 
وقبول  االنتقاء  عملية  أن 
الــطــلــبــات عــرفــت اخــتــاالت 
عريضة  فئة  حــق  فــي  ــصــاء  وإق
ممارسة  فــي  الــراغــبــن  املهنين،  مــن 
االستحقاقات  في  واملشاركة  الدستوري  حقهم 
منهم  العديد  جعل  مما  املقبلة،  االنتخابية 
الطعن  أجل  من  القضاء  إلى  اللجوء  في  يفكر 
به جهات  قامت  الذي  الطلبات  قرار رفض  في 
الصناعة  غرفة  في  التحكم  ملواصلة  تسعى 

والتجارة والخدمات.
وعبر األشخاص املتضررون عن احتجاجهم 
واستنكارهم للطريقة التي تعاملت بها اللجنة 
دون  التسجيل  طلبات  فــي  بالنظر  املكلفة 
وأن  خاصة  الجميع،  على  القانون  تطبيق 
مما  قبولها،  تم  املنتخبن  األعــضــاء  ملفات 
لإلشراف  لجنة مستقلة  تدخل وتعين  يتطلب 
امللفات  جميع  ومراجعة  الطلبات  دراسة  على 

املقدمة للغرفة.
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كواليس جهوية

يونيو   18 اجلمعة  يوم  مواطن،  قام 
اجلـــــــاري، بــتــولــيــد زوجـــتـــه داخـــــل ســيــارتــه 
احلسن  اجلهوي  املستشفى  أمــام  اخلاصة 
ــنـــة أكـــــاديـــــر، وذلــــــك بــعــدمــا  الـــثـــانـــي مبـــديـ
وقت  أن  بحجة  املستشفى  أطــر  »أخــرجــهــا 
والدتـــهـــا لــم يــحــن بــعــد، وأعــطــوهــا مــوعــدا 
بــعــد أربـــعـــة أيــــــام«، حــســب رئــيــســة جمعية 
السياسي  املكتب  وعــضــو  األطــفــال«  »أرض 
فاطمة  سابقا،  واالشتراكية  التقدم  حلزب 
الشعبي، التي أضافت: »لكن ما إن صعدت 
السيدة السيارة من أجل العودة إلى البيت، 
حتى بدأت تئن من شدة الوجع ولم يلتفت 
ــى اســتــنــجــاد زوجــهــا  إلــــى صـــراخـــهـــا وال إلــ
داخل  لتوليدها  أحد، فاضطر  أي  املسكني 
لوحده  يخرج  الوليد  بدأ  أن  بعد  السيارة، 

دون مساعدة وال تعقيم وال أي شيء«.

يــتــحــدث اإلنــزكــانــيــون عــن عــون 
سلطة كان منذ سنة طرد من الباب لكنه 
السكان  على  ليتسلط  النافذة،  من  عاد 
ما  ويفعل  القائد  باسم  يتكلم  والتجار، 
صار  أن  ــى  إل فعله..  يستطيع  يكن  لــم 
باملدينة  الــصــفــراء  الــســتــرات  أصــحــاب 

يتعوذون من رؤيته.

ــرافــــق الــصــحــيــة عــلــى  أثـــار غـــيـــاب املــ
طـــول الــشــريــط الــســاحــلــي شــمــال أكـــاديـــر، 
وشاطئ  وادار،  وإميــي  تــغــازوت  شاطئ  مثل 
يضطرون  الــذيــن  املصطافني  اســتــيــاء   ،25

ــاء حـــاجـــتـــهـــم  ــقــــضــ ــعــــض األحــــــيــــــان لــ يف بــ
ــاء، كــمــا تــغــيــب عن  ــ الــبــيــولــوجــيــة يف اخلــ
ذات الــشــواطــئ احلــمــامــات، وغــيــاب وسائل 
الــتــعــقــيــم الـــتـــي تــعــتــبــر ضــــــرورة مــلــحــة يف 
توفير  شأنها  من  إن  حيث  اجلائحة،  فترة 
احلماية من الفيروس واحلد من انتشاره، 
وخاصة يف ظل االزدحام الذي تعرفه هذه 
الشواطئ، وال يقف األمر عند هذا احلد، 
فــحــتــى حــــاويــــات األزبــــــــال شـــبـــه مــنــعــدمــة 
ــر، حـــيـــث تــتــراكــم  ــ ــاديـ ــ ــواطـــئ شـــمـــال أكـ بـــشـ
ــال أيــامــا طــويــلــة قــبــل أن يــقــوم بعض  األزبــ
يتركونها  أنــهــم  غــيــر  بجمعها،  املــتــطــوعــني 

مكومة يف أكياس كبيرة.

يــونــيــو   17 يـــوم اخلــمــيــس  انــعــقــد 
سوس  جلهة  الفالحية  بالغرفة  اجلـــاري 
وحتيني  تفعيل  مبوجبه  مت  اجتماع  ماسة، 
وآبــار  أثقاب  إجنــاز  حــول  شراكة  اتفاقية 
التابعة  املسقية  باألحواض  تعويضية  مائية 
املخصصة  املــيــاه  مستخدمي  جلمعيات 
ومتت  ماسة،  لسوس  الزراعية  لألغراض 
من  عدد  مناقشة  املذكور،  االجتماع  خالل 
النقط املهمة، أبرزها إدراج بعض جمعيات 
االتفاقية،  مــن  تستفد  لــم  الــتــي  السقي 
املترتبة  اإلتـــاوة  تخفيض  مناقشة  وكـــذا 
وكالة  قبل  من  السقي  مياه  استعمال  عن 

احلوض املائي لسوس ماسة.

املــعــروفــة  ــات  ــامـ اإلقـ إحــــدى  أصبحت 
ــاء  ــئــــن حتـــــت وطــــــــأة الــــوســــطــ بـــــأكـــــاديـــــر، تــ
الــعــقــاريــني الــغــيــر مــرخــصــني، حــيــث بـــرزت 
ظــاهــرة كـــراء الــشــقــق املــفــروشــة الــتــي تبدو 
يف ظــاهــرهــا نــشــاطــا جتــاريــا عــاديــا يهدف 
أصـــحـــابـــه إلـــــى تــنــمــيــة مـــــواردهـــــم املـــالـــيـــة 
بتقدميهم خدمات لزوار املدينة وضيوفها، 
غير أن احلقيقة عكس ذلك.. ووفق إفادات 
الشقق  تلك  بعض  حتــولــت  فقد  الــســكــان، 
عن  للباحثني  قبلة  وأصــبــحــت  ــار،  أوكــ إلــى 
املــتــعــة، وتـــتـــراوح أثــمــنــة تــأجــيــرهــا مـــا بني 
حسب  الــــواحــــد،  لــلــيــوم  درهــــم  و500   300

مساحة وموقع وجتهيزات الشقة وجنسية 
املستأجر.

العدد: 1566 من 24 إلى 30 يونيو 2021

داء
أص

ســـوسية

المحمدية

حديقة »الكولين« تسيل لعاب مافيا العقار بالمحمدية

الجديدة الجدل يرافق عملية التسجيل
في انتخابات غرفة التجارة والصناعة ارتفاع غير مسبوق 

في أسعار سيارات األجرة 
األسبوع

 

  

مكناس،  بمدنية  املواطنن  من  العديد  عبر 
أسعار  ارتــفــاع  استمرار  من  استيائهم  عن 
وأمام  قانوني،  سند  أي  دون  األجرة  سيارات 
أعن السلطات املكلفة بقطاع النقل الحضري.

أصحاب  بعض  أن  مــواطــنــون،  وأوضـــح 
تعريفة  ــرض  ف يــواصــلــون  ــرة  األجـ ســيــارات 
تتراوح  حيث  الناس،  على  الصحي  الحجر 
ودرهم  درهم  بن  قانونية  الغير  الزيادة  هذه 
ونصف للرحلة، بحجة تقليص عدد الركاب من 

ستة إلى أربعة أفراد.
وبالرغم من صدور قرار من العمالة برفع 
أصحاب  أن  إال  خمسة،  إلــى  الــركــاب  عــدد 
زيــادات  يفرضون  ــوا  الزال األجــرة  سيارات 
الركاب،  على  مباشر  بشكل  قانونية  غير 
بمصاريف  منهم  العديد  كاهل  أثقل  مما 
يومية إضافية، األمر الذي جعل الكثير منهم 
هربا  الحضري  النقل  حافات  إلى  يلجؤون 

من جشع السائقن.
عمالة  سلطات  عــن  قـــرار  أي  يــصــدر  ــم  ول
ــرى، إلجــبــار  ــ األخ ــدن  املـ بقية  مــثــل  مــكــنــاس 
سائقي سيارات األجرة على العودة إلى الثمن 
حيث  طبيعتها،  إلى  األمــور  وإعــادة  األصلي، 
سيارات  قبل  من  أيضا  الوضع  استغال  تم 
زيادة  فرضوا  الذين  الثاني،  الصنف  األجرة 
جديدة  تعريفة  بتحديد  أيضا،  قانونية  غير 
إلى  دراهــم  خمسة  من  للرحلة،  األدنــى  للحد 

سبعة دراهم دون أي قرار من السلطات.

مكناس

األسبوع
 

  

تعيش حديقة »الكولن« بمدينة املحمدية حالة 
مزرية منذ عشر سنوات، ولم تخضع ألي صيانة 
أو إصاح ملرافقها الحيوية، رغم أنها كانت قبلة 
للعديد من املواطنن، إذ تعرف انتشار األشواك 

واألعشاب الضارة ومختلف الحشرات.
جمعوية  فــعــالــيــات  لـــدى  تــخــوف  ــســود  وي
استمرار  من  املدنية،  في  حقوقين  ونشطاء 
إلى  يؤدي  قد  مما  الشكل،  بهذا  الحديقة  إهمال 
تسعى  أصبحت  التي  العقار،  ملافيا  تفويتها 
للترامي على املساحات الخضراء والحدائق من 

أجل بناء مشاريع سكنية.
ناقوس  املدنية  الفعاليات  بعض  ودقـــت 
االجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  عبر  الخطر 
لهذه  إهــمــالــه  مــن  الــبــلــدي  املجلس  مــحــذرة 
متنفسا  تعتبر  التي  الحيوية،  الــفــضــاءات 

بها  االهتمام  إلــى  داعية  للساكنة،  ضروريا 
حتى  وحراستها،  هيكلتها  وإعادة  وصيانتها 

ال تتحول إلى »صناديق سكنية«.
من  العميق  استيائها  عن  الفعاليات  وعبر 

في  الخضراء  املساحات  يطال  الــذي  التجاهل 
السابق  البلدي  املجلس  محملة  الزهور،  مدينة 
للحدائق  إهــمــال  مــن  يحصل  مــا  مــســؤولــيــة 

واملنشآت الرياضية.

تفاقم ظاهرة تشويه الشواطئ  لخدمة األغراض االنتخابية

و  تعليقصــورة

إصالح بطعم التخريب

الوكالة  التي أجنزتها  األشــغــال  إطــار  يف 
املــســتــقــلــة لـــتـــوزيـــع املــــــاء، والـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
حاجيات  وتلبية  العمومية  اخلــدمــة  حتسني 
ــدارس بــإنــزكــان رقـــم 156  املــواطــنــني بــشــارع املــ
)الــــصــــورة(، وبــعــد مــضــي أشــهــر عــلــى انــتــهــاء 
ــادة تــعــبــيــد  ــإعــ األشــــغــــال، لـــم تـــقـــم الـــشـــركـــة بــ
ــــرت مــســاحــة مــنــه بفعل  ــــذي دمـ الــرصــيــف الـ
حيث  الصحي،  الصرف  أنبوب  مترير  أشغال 

ــاق، نـــاهـــيـــك عــن  ــطــ أصـــبـــح املـــــــرور مـــنـــه ال يــ
عــرقــلــة حــركــة املـــــرور، وخـــاصـــة عــنــد ملتقى 
شـــارع املــــدارس وزنــقــة إميــــوزار، بــاإلضــافــة إلــى 
األضرار  وإحلــاق  للطريق  العام  املنظر  تشويه 
الطريق،  مستعملو  يطالب  لهذا  بالسيارات، 
اجلهة املسؤولة عن املشروع، بالتدخل السريع 
إلــى حالته  الــرصــيــف  الــوضــع وإعـــادة  ملعاجلة 

الطبيعية، حماية ملستعملي الطريق.
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كواليس جهوية
مذكرة شاردة تورط 

درك سيدي بنور 
مع النيابة العامة

محمد مفيد

   

بالرباط،  العامة  النيابة  رئيس  أحال 
ملحكمة  ــام  ــع ال الــوكــيــل  ــار  ــظ أن عــلــى 
سجني  شكاية  بالجديدة،  االستئناف 
ق(  )ن.  يدعى  باإلفراج،  العهد  حديث 
من ساكنة العونات، فوجئ أثناء تقدمه 
موضوع  أنه  الوطنية،  البطاقة  إلنجاز 
 7 تاريخ  إلى  ترجع  استنادية  مذكرة 
االستماع  جرى  أنه  مع   ،2017 أكتوبر 
إليه من قبل املركز الترابي لدرك سيدي 
وقــدم   ،2019 مــاي   18 بتاريخ  بــنــور، 
وأفرج  حبسية  عقوبة  وقضى  للعدالة 
وبالتالي،   ،2021 ماي   17 بتاريخ  عنه 
املذكرة،  إغفال  إلى  أدى  التقصير  فإن 
جسيما  مهنيا  خطئا  يمثل  مــا  وهــو 
يستوجب املساءلة اإلدارية والقضائية، 
الترابي  املركز  رئيس  أن  اعتبار  على 
القضائية  لــلــشــرطــة  ســامــي  ضــابــط 
العام،  الوكيل  لرقابة  أعماله  تخضع 
للقيادة  ــة  ــ اإلداري الــرقــابــة  عــن  فضال 

العليا للدرك امللكي.
كل  مساندة  طلب  قد  املشتكي  وكــان 
لحقوق  الوطني  املجلس  رئيسة  مــن 
لحقوق  املغربية  واملنظمة  اإلنــســان، 
اإلنــســان، وراســـل الــجــنــرال حــرامــو، 

ملتمسا فتح بحث لترتيب الجزاءات.

العدد: 1566 من 24 إلى 30 يونيو 2021

 سيدي بنور

سوق السبت أوالد النمة

استفادة برلماني سابق من ترخيص مثير للجدل

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

مرضى القصور الكلوي بعين بني مطهر يعانون األمرين

حزب االستقالل بجرسيف يعزز صفوفه بمنتخبين جدد 
ــقــالل  اســتــقــطــب حـــزب االســت
عــددا  جــرســيــف،  بإقليم  مــؤخــرا 
الترابية،  الجماعات  رؤســاء  من 
املستشارين  من  هام  عدد  ومعهم 
سابقة  قيادات  وكذا  الجماعيني، 
بعدة أحزاب على مستوى اإلقليم، 

خاصة حزب العدالة والتنمية. 
ــق األمـــــر عــلــى وجــه  ــل ــع ــت وي
بلقاسم  مــن  بــكــل  ــخــصــوص،  ال
الصباب،  جماعة  رئيس  يوسفي 
وبــوجــمــعــة الـــحـــدوتـــي، رئــيــس 

استاتي  ومحمد  صاكة،  جماعة 
ــجــة، وكـــذا  ــري ــس جــمــاعــة مل ــي رئ
بوريمة،  أوالد  جماعة  رئيسي 
إلى  إضــافــة  مزكيتام،  وجماعة 
عدد  ومعهم  بركني،  رئيس جماعة 
واملستشارين  املنتخبني  من  كبير 
الجماعيني بهذه الجماعات، وعدد 
السياسيني  الفاعلني  مــن  كبير 
بها، وتم اإلعالن عن هذه الهجرة 
خالل  رســمــي  بشكل  الجماعية 
حفل استقبال لألمني العام لحزب 

باملدينة  البركة  ــزار  ن ــزان«  ــي »امل
ذاتها.

املفتش  بــه  ــرح  مــا صـ ــق  ــ ووف
العيد  االستقالل،  لحزب  اإلقليمي 
إعالمية،  خــرجــة  فــي  الــكــرومــي، 
من  الكبير  الكم  هذا  التحاق  فإن 
واملنتخبني  الجماعات  ــاء  رؤسـ
واملـــســـتـــشـــاريـــن الــجــمــاعــيــني 
عن  واضــح  تعبير  هو  بالحزب، 
فيه،  وضعوها  التي  الثقة  مــدى 
التي  الهامة  املكانة  يوضح  كما 

يحظى بها »امليزان« بني الفاعلني 
السياسيني.

ــه،  ــ ــدث ذاتـ ــحـ ــتـ وأضـــــــاف املـ
تستدعي  ــة  ــراهــن ال ــفــتــرة  ال أن 
الجماهيرية  التعبئة  تكثيف 
املــشــاركــة  أجـــل  مــن  للمواطنني 
االنتخابية،  االستحقاقات  فــي 
بكل  اختياراتهم  عــن  والتعبير 
نزاهة واستقاللية، مبرزا أن حزب 
حقيقية  بفرص  يحظى  االستقالل 
ويستحق الفوز بهذه االنتخابات.

بني  بعني  الكلوي  القصور  مرضى  يعاني 
في  مرات  ثالث  إلى  مرتني  التنقل  من  مطهر، 
بالعوينات  اإلقليمي  املستشفى  إلى  األسبوع 
لهم،  املخصص  العالج  تلقي  أجل  من  جرادة، 

وخضوعهم لحصص التصفية. 
كيلومترا  خمسني  مسافة  املرضى  ويقطع 
بالعوينات  اإلقليمي  املستشفى  اتجاه  في 
لتلقي حصص  باإلضافة  األسبوع،  في  مرتني 

العالج التي تستغرق ساعات. 
ورغم أن جماعة عني بني مطهر توفر حافلة 
عالجها،  أماكن  إلى  املريضة  الحاالت  لتنقل 
إال أن هذا غير كاف، فالظرفية وعدد الحاالت 
مركز  إلنشاء  الجهود  تظافر  يتطلب  املتزايدة 
املرضى  تنقل  بدل  املدينة  في  الــدم  لتصفية 

قصد  ــرات  ــت ــوم ــل ــي ــك ال مــئــات 
العالج.

ــصــدد، صرح  وفــي هــذا ال
ــاء ابــهــالــيــل، فــاعــل  ــ ــري ــ زك
»األسبوع«  لجريدة  جمعوي 
قائال: »آن األوان إلنشاء مركز 
لتصفية الدم بعني بني مطهر 
الــقــصــور  مــرضــى  يستقبل 
بالجماعة  املقيمني  الكلوي 

لها،  ــاورة  ــج امل وبــالــجــمــاعــات 
خصوصا وأن الوعاء 

إلنشاء  العقاري 
صحية  مــراكــز 
بــــاألحــــيــــاء 

ــي، مــركــز حي  ــان ــزي ــز حــي ال ــرك )م
البساتني…( متوفر«. 

وتساءل املتحدث ذاته: إلى متى 
الشريحة؟  هــذه  معاناة  تستمر 
وزارة  تتجاوب  أن  يمكن  وكيف 
الجهوية  ومندوبيتها  الصحة 
حد  لوضع  بجرادة  واإلقليمية 
وأن  سيما  ال  ــاة،  ــان ــع امل لــهــذه 
بعد  تزداد يوما  املرضية  الحاالت 
يوم، فرغم الحلول التي تقدمها 
إال  املحلية،  السلطات 
عاجزة  تبقى  أنها 
عن حل املشكلة، 
 حسب تعبيره.

المنسق اإلقليمي 
لحزب »الحمامة« 

بوجدة يجتمع بأعضاء 
حزبه استعدادا 

لالنتخابات المقبلة
لحزب  اإلقليمي  املنسق  اســتــدعــى 
بوجدة، محمد  لألحرار  الوطني  التجمع 
و»حكماء  املناضلني  من  مجموعة  هوار، 
الترابية  الجماعات  ــاء  ورؤس الحزب« 
بإقليم وجدة، في حفل أقيم على شرفهم، 
البيت  لترتيب  منه  محاولة  في  ــك  وذل
الداخلي ووضع خريطة عمل لالنتخابات 
الجماعية والجهوية والبرملانية القادمة.
الترتيبات  إلى  هــوار  محمد  وتطرق 
املقبلة، كما دعا إلى تجنيد هياكل الحزب 
االنتخابية،  للمعركة  واإلقليمية  املحلية 
مؤكدا أن »لوائح الترشيح ستعطى فيها 
األولوية لقواعد الحزب ومنضاليه«، كما 
طالب الجميع بـ»االنخراط في الدينامية 
على  يشهدها  التي  للحزب،  الجديدة 
واإلقليمي  والجهوي  الوطني  املستوى 

واملحلي«.
قــدمــاء حزب  مــن  فئة  أن  ــى  إل يــشــار 
»الــحــمــامــة« بــوجــدة، عــبــروا فــي وقت 
من  إقصائهم  من  غضبهم  عن  سابق، 
اللقاء الذي عقده رئيس التجمع الوطني 
وجدة  بمدينة  أخنوش  عزيز  لألحرار، 
أي  رفضوا  كما  املاضي،  يونيو   7 يوم 
من  الحزب«  »مناضلي  لتهميش  محاولة 

قوائم الترشيح.

تارودانت

غط الكبير
 

  

القوانني  لجميع  صــارخ  تحد  في 
تسليم  في  بها  املعمول  واملساطر 
الجماعي  املجلس  أقــدم  الــرخــص، 
بإقليم  النمة  أوالد  السبت  لسوق 
من  غفلة  ــي  وف صــالــح،  بــن  الفقيه 
الجميع، بالترخيص ألحد البرملانيني 
رخصة  على  بالحصول  السابقني، 
الربط بالكهرباء لالقط هوائي إلحدى 
شركات االتصال فوق الطابق الرابع 
بشارع  اإلداري  بالحي  املــتــواجــد 

الحسن الثاني بنفس املدينة.  
البناية  أن  األمــر،  فــي  والخطير 
مشيد  الرابع،  الطابق  أو  املذكورة 
القانونية،  الضوابط  جميع  خــارج 
البناء  مجال  في  مخالفة  وموضوع 
محضر  من  عناصرها  املستخلصة 
الضابطة القضائية عدد 03/ 2020 
من  املنجز   ،2020/07/10 بتاريخ 
الثانية  اإلداريــة  امللحقة  قائد  طرف 
بالتجاوزات  علمه  فور  تحرك  الذي 
املتعلق   66/12 رقــم  للقانون  طبقا 
مجال  في  املخالفات  وزجر  بمراقبة 

تحرير  تم  حيث  والبناء،  التعمير 
املــذكــورة  البناية  مخالفة  محضر 
بتاريخ  ــه  أن مــنــه،  يستفاد  ــذي  والـ
2020/07/10، تمت معاينة مخالفة 
بناء  في  واملتمثلة  املخالف  حق  في 
على  الــحــصــول  دون  رابـــع  طــابــق 

رخصة من أجل ذلك.
وقد صدر في حق البناية املذكورة 
يقضي  واستئنافي،  ابتدائي  حكم 
3 ماليني سنتيم،  بـ  بتغريم املخالف 
الرابع املشيد  الطابق  مع هدم بناية 
خارج القانون، وبالرغم من كل هذا، 

فإن املجلس الجماعي تحدى الجميع 
املساطر  سلك  دون  الرخصة  ومنح 
تراخيص،  هكذا  فــي  بها  املعمول 
رفع  قد  كان  املجلس،  هذا  أن  علما 
منذ توليه مسؤولية تسيير الجماعة 
النمة  أوالد  السبت  لسوق  الترابية 
منح  يمكن  »ال  شعار:   ،2015 سنة 
موضوع  هــي  لبنايات  رخصة  أي 
أحكام  أو صادرة في حقها  مخالفة، 
من طرف محاكم اململكة، حتى تسوي 

القانونية«. وضعيتها 
األســئــلــة  مــن  مــجــمــوعــة  لتبقى 

الــيــوم؟  تغير  مــاذا  نفسها:  تــطــرح 
لهذا  الجماعي  املجلس  رخص  ملاذا 
الوعود  هي  ما  السابق؟  البرملاني 
الترخيص  أجــل  من  له  قدمت  التي 
القانونية وضدا  الضوابط  له خارج 
عن  املترتبة  املسؤوليات  جميع  على 
عن  الخارجة  التراخيص  هذه  مثل 
هذه  مثل  وأن  خصوصا  القانون.. 
التراخيص أسقطت رؤساء جماعات 
ونــوابــهــم، وبــرملــانــيــني يــســيــرون 
طريق  عن  ســواء  ترابية،  جماعات 
بعدد  القضائية  باملتابعة  أو  العزل 

من محاكم اململكة؟
املسئولة  الجهات  تتحرك  فهل 
النازلة،  فــي  بحث  إجــراء  أجــل  مــن 
ــمــارســات  ــذه امل ــه ــع حــد ل مــع وضـ
التعمير  مــجــال  فــي  ــجــاوزات  ــت وال
املسؤولية  ــط  ورب لــه،  والترخيص 
تنفيذ  على  والــحــرص  باملحاسبة، 
باسم  الــصــادرة  القضائية  األحكام 
جاللة امللك، ألنه ال قيمة لحق ال نفاذ 
دون  إصدار حكم  ما جدوى  وإال  له، 
أن يجد طريقه للتنفيذ، خصوصا إذا 
به؟  املقضي  الشيء  لقوة  حائزا  كان 
وكيف يمكن إنشاء حقوق أو مصالح 
القانون  لسلطان  قاعدة مخالفة  على 

وهيبة القضاء ؟ 

آيت الطالب

حقوقيون يطالبون بتوفير عدالة مائية للساكنة

األسبوع
 

  

مدينة  ــاء  أحــي ــن  م الــعــديــد  تــعــرف 
التي  الحالية  الفترة  خالل  تــارودانــت 

بشكل  الـــحـــرارة  ــة  درجـ فيها  تــرتــفــع 
للماء  مــتــكــررة  انــقــطــاعــات  قــيــاســي، 
من  زاد  الذي  الشيء  للشرب،  الصالح 
عن  تخرج  وجعلها  الساكنة  معاناة 

صمتها.
وعبر مواطنون عن استيائهم من عدم 
التجاوب مع شكاياتهم من قبل الجهات 
اإلقليمي  املكتب  جعل  مما  الوصية، 

اإلنــســان،  لحقوق  املــغــربــي  للمنتدى 
تعامل  مستنكرا  الــخــط،  على  يــدخــل 
التي  باملدينة،  املاء  أزمة  مع  املسؤولني 
يحدثها انقطاع هذه املادة الحيوية دون 

إشعار مسبق.
تضامنه  عن  الحقوقي  املكتب  وعبر 
مع ساكنة املدينة جراء ما تعيشه بسبب 
الصالح  للماء  املفاجئة  االنقطاعات 

عن  املسؤولني  صمت  ظل  في  للشرب، 
توضيحات  أي  تقديم  وعــدم  الــوضــع 
بخصوص هذه الظاهرة، ودعا السلطات 
في  املاء  انقطاع  أزمة  لحل  التدخل  إلى 
عدد من األحياء باملدينة، السيما في ظل 
خالل  الحرارة  لدرجات  الكبير  االرتفاع 
ضرورة  يتطلب  مما  الصيفية،  الفترة 

توفير املاء في البيوت.

بمقاربة  املــنــتــدى  مــكــتــب  وطــالــب 
عدالة  اعتماد  عبر  األزمة  لحل  شمولية 
مائية تعطي للساكنة حق االستفادة من 
مياه السدود املحيطة باملنطقة، وتأمني 
املــادة  بهذه  املنتظم  التزود  في  حقها 
تظافر  ضــرورة  على  مؤكدا  الحيوية، 
الجهود بني جميع القوى الحية، لتمكني 

الساكنة من املاء دون انقطاع.

َّ
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كواليس جهوية

حمالت انتخابية سابقة ألوانها بسطات تزكي
 حـرب المواقـع واإلشـاعات 

سطات
نقابة تهاجم عميدة 

كلية أسفي

نور الدين هراوي

   

دخل عدد من املنتخبني النافذين 
وسماسرتهم  الشكارة  وأصحاب 
بمدينة سطات، في سباق محموم 
ــن، لــعــقــد اجــتــمــاعــات  ــزمـ مـــع الـ
املحلية،  الساكنة  مــع  ــاءات  ــق ول
الجماعات  مستوى  على  ســواء 
القروية أو باملدينة، في إطار حملة 
وذلك  ألوانــهــا،  سابقة  انتخابية 
بهدف إقناع املواطنني بالتصويت 
لصالح أحزابهم خالل االنتخابات 

التشريعية والجماعية املقبلة.
فــإن  مطلعة،  مــصــادر  وحــســب 
بعض املنتخبني يستعينون بأعيان 
املنطقة، للتقرب من الساكنة ونسج 
الجمعويني  بــعــض  ــع  م ــات  ــالق ع
الــذيــن  األشــخــاص  أو  ــة،  ــزق ــرت امل
مكانة  أو  كبيرة  بشعبية  يحظون 
عبر  ــك  وذل السكان،  لــدى  متميزة 
املتاحة،  الطرق  بكل  استدراجهم 
ــتــي أزكــمــت  كــالــقــفــة الــغــذائــيــة ال
رمضان،  في شهر  األنوف  رائحتها 
تقدم  أصبحت  الــتــي  ــوعــود  ال أو 
السكان، كشراء  الفقيرة من  للطبقة 
ــم...  أوالده وكسوة  العيد  أضحية 

وهلم جرا من الوعود)..(.
التنموية  املشاريع  على  عالوة 
لها،  يــروجــون  أصــبــحــوا  الــتــي 
أقطاب صناعية ومناطق  كإحداث 

جمعيات  ــق  وخــل اســتــثــمــاريــة، 
والتسويق  الغرض  لهذا  الشباب 
لــهــا عــبــر قـــنـــوات الــتــواصــل 
االجتماعي، بهدف استدراج الكتلة 
السكان،  رضى  وكسب  الناخبة، 
نوم  فيه  ناموا  الــذي  الوقت  في 
ولم  سنوات،   5 ملدة  الكهف  أهل 
ينجزوا شيئا مما اعتبره البعض 
واستهتارا  الذقون  على  ضحكا 
وفي  واستبالده،  املواطن  بذكاء 
بعض  ممثلو  عقد  السياق،  هــذا 
مع  لــقــاءات  السياسية  األحـــزاب 
على  وخاصة  القروية،  الساكنة 
اإلقليم،  وجنوب  شمال  مستوى 
الـــوزن  مــن  منتخبون  حــضــرهــا 

الشكارة«،  »أصحاب  ومن  الثقيل 
بالجملة،  وعــودا  خاللها  وقدموا 
في  ملشاريع  إنجازهم  قبيل  من 
حـــال الــظــفــر بــاملــقــاعــد وكــســب 
األصوات في االنتخابات القادمة، 
للسكان  العيد  أضحية  شراء  إلى 
الفقراء كأبسط مطلب، بلغة نفس 
حربا  أن  أضافت،  التي  املصادر، 
هذه  تشتد  بدأت  الوطيس  حامية 
التي  األحـــزاب  بعض  بني  ــام  األي
خاصة  بالنجاح،  نفسها  تمني 
على مستوى جماعة سطات، وإلى 

من ستؤول رئاستها املقبلة..
فيه  يسوق  ــذي  ال الــوقــت  ففي 
يترأس  ــذي  الـ االســتــقــالل  حــزب 

املــجــلــس  أو  ــة  ــعــمــال ال مــجــلــس 
له  كانت  الــذي  هو  أنه  اإلقليمي، 
املشاريع  بعض  إطــالق  في  اليد 
املدينة،  على مستوى  واإلنجازات 
من إحداث ملالعب القرب ونافورات 
وأشــغــال  متقدمة،  بــمــواصــفــات 
وتبليطها  وشوارع  لطرق  توسعة 
حزب  يتشبث  إصالحها..  وإعادة 
البلدية،  يرأس  الذي  »البيجيدي« 
اإلنــجــازات  هــذه  ونسب  بإسناد 
إلى حصيلته، وأنها من مبادراته، 
حروب  عنه  ترتبت  الــذي  الشيء 
صداها  وصل  وباملكشوف  علنية 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  إلى 

استعملت فيها جميع األسلحة.

األسبوع

   

الوطنية  للنقابة  املحلي  املكتب  استنكر 
عمادة  ممارسات  أسفي،  بكلية  العالي  للتعليم 
الكلية، التي قامت باتخاذ قرارات أضرت ببعض 
األساتذة وحرمتهم من االنتماء إلى شعبهم دون 
سند قانوني، إلى جانب الوضعية الكارثية التي 
تعيشها الكلية منذ تعيني املسؤولة على رأسها.
بـ»غير  العميدة  قــرارات  النقابة  ووصفت 
للتجربة  افتقادها  تبني  والتي  الجامعية 
اإلداري  التسيير  فــي  ونــقــص  ــخــبــرة،  وال
الجامعة  رئاسة  داعية  الجيدة«،  والحكامة 
التسيير  في  للتكوين  برنامج  »وضــع  إلــى 
انعدام  جليا  ظهر  بعدما  وخاصة  بالجامعة، 
الكلية  لعميدة  والعلمية  التدبيرية  الحصيلة 
وعدم توفرها على رؤية استشرافية للتدبير«.
وطالبت النقابة بتوقف العميدة عن إصدار 
عن  والكف  األساتذة،  حق  في  االستفسارات 
إجــراءات  واتخاذ  الترسيم،  بعدم  تهديدهم 
طريقة  رافضة  املهني،  مسارهم  على  تؤثر  قد 
درهم  ألــف   40 وتخصيص  امليزانية  توزيع 

للتنقل في فترة الجائحة.
تقليص  على  العميدة  بعمل  النقابة  ونددت 
الحيز الزمني للحصص الدراسية دون مراعاة 
ومساهمتها  للطلبة،  املعرفي  التحصيل  جودة 
داعية  الجامعي،  الزمن  هدر  في  مباشر  بشكل 
بـ»التدخل  عياض  القاضي  جامعة  رئــاســة 
األساتذة  إلنصاف  وشامل  جذري  حل  ووضع 
ومشددة  الجامعي«،  التأهيل  نظام  ضحايا 
املادية  بالوضعية  النهوض  عــلــى »ضــرورة 
واملعنوية لألساتذة، وإقرار نظام أساسي عادل 

ومنصف ومحفز لهيئة األساتذة الباحثني«.

اإلطاحة بعصابة 
متخصصة في صناعة 

السيوف واألسلحة
األسبوع

 
  

القضائية  للشرطة  الوطنية  الفرقة  مصالح  قامت 
العامة،  املديرية  مصالح  مع  بتنسيق  فــاس،  بمدينة 
األسلحة  صناعة  فــي  متخصصة  عصابة  بتفكيك 
أشخاص  تسعة  مــن  مكونة  والــســيــوف،  البيضاء 
يمتهنون حرفة الحدادة، متورطون في صناعة وترويج 

أسلحة تشكل خطرا على أمن وسالمة املواطنني.
دقيقة  معطيات  وفق  فيهم،  املشتبه  توقيف  وتم 
حول استغاللهم لورشات خاصة بالحدادة في صناعة 
أسلحة بيضاء من مواد الحديد والصلب، وهي عبارة 
بهدف  الكبير،  الحجم  مــن  وســكــاكــني  ســيــوف  عــن 
قضايا  في  متورطني  فيهم  مشتبه  لفائدة  ترويجها 

االعتداءات الجسدية ونختلف األفعال اإلجرامية.
قامت املصالح  التي  التفتيش  وقد أسفرت عمليات 
في  بيضاء  أسلحة  حجز  عــن  بتنفيذها،  األمنية 
بوجيدة،  سيدي  بأحياء  ــورشــات،  ال مــن  مجموعة 
عوينات الحجاج، واملدينة القديمة، حيث تم حجز 21 
سيفا من الحجم الكبير، ومعدات تستعمل في تقطيع 

املعادن والحديد وتجهيزها ألنشطة إجرامية.
ويأتي توقيف هؤالء املشتبه بهم في إطار العمليات 
ملكافحة  والرامية  فــاس،  بمدينة  املتواصلة  األمنية 
الجريمة ومالحقة األشخاص املبحوث عنهم، وتوطيد 
واملواطنني،  املواطنات  عموم  لدى  باألمن  اإلحساس 
العامة  النيابة  إلــى  فيهم  املشتبه  تقديم  تم  حيث 

املختصة قبل عرضهم على القضاء ملحاكمتهم.
من  مكنت  أمنية  مؤخرا، حملة  فاس،  مدينة  وشهدت 
في  املتورطة  اإلجرامية  العصابات  من  مجموعة  تفكيك 
باألسلحة  والتهديد  بالعنف،  والسرقة  االبتزاز  عمليات 
تم  شخصا   41 املــوقــوفــني  عــدد  بلغ  حيث  البيضاء، 

للعدالة. تقديمهم 

مراكشفاس إطالق حمالت أمنية صارمة بجهة مراكش
عزيز الفاطمي

 
  

ال حديث يطغى بالشارع املراكشي وباقي 
السراغنة  قلعة  أسفي:  مراكش  جهة  مــدن 
واليوسفية  وشيشاوة  والحوز  والرحامنة 
الحملة  عن انطالق  وأسفي، إال  والصويرة 
مدير  دخيسي،  محمد  يقودها  التي  األمنية 
العامة  باملديرية  القضائية  الشرطة  مديرية 
بالفرقة  بأطر عليا  الوطني، مصحوبا  لألمن 
البيضاء،  بالدار  القضائية  للشرطة  الوطنية 
العناصر  مختلف  من  مكونة  كبيرة  وأعــداد 
نهاية  من  تقترب  حملة  األمنية..  والــرتــب 

إيجابية  حصيلة  مسجلة  األول،  شهرها 
املقاربة  وفــق  املرسومة  األهـــداف  حسب 
األمنية املتجددة التي ينهجها املدير العام 
الحموشي،  اللطيف  عبد  الوطني  لألمن 
حيث يتابع املواطنون عن كثب أخبار هذه  
املغايرة لسابقاها،  التطهيرية  الحمالت 
السوداء  النقط  تستهدف باألساس  والتي 
بسبب  املراكشيني،  مضاجع  تقض  التي 
ــة املــهــددة  ــال اإلجــرامــي ــم اســتــفــحــال األع
طرف  من  األشــخــاص  وممتلكات  لسالمة 
والخناجر،  بالسيوف  مدججة  عصابات 
تستهدف  األهداف  محددة  أخرى  وحمالت 
الذين  عنهم  املبحوث  توقيف  بــاألســاس 

تعذر الوصول إليهم لسبب من األسباب..
املرتفع  اإليــقــاع  مــســايــرة  أجـــل  ومـــن 

األمــن  مصالح  تــعــززت  األمــنــيــة،  للمقاربة 
مستحدثة  أمنية  بفرقة  مــؤخــرا،  بمراكش 
اإلجرامية  الشبكات  مكافحة  في  متخصصة 
ضمن  عنهم  املــبــحــوث  ــا  ــراده أف ومــالحــقــة 
األبحاث  ملباشرة  باإلضافة  الكبرى،  القضايا 
املرتبطة  العالقة  الجنائية  والتحقيقات 
تحمل  التي  الفرق  هذه  العصابات،  بأنشطة 
مع  بتنسيق  عملها  تباشر   ،BAG تسمية 
أجل  مــن  ــك  وذل الجنائي،  االستعالم  فرقة 
الخاصة  املفصلة  الدقيقة  املعلومات  توفير 
الكشف  مــع  عنهم  املــبــحــوث  بــاألشــخــاص 
املتجددة،  اإلجرامية  االستباقي لألساليب 
باالعتماد على وسائل ومعدات جد متطورة، 
وقد وقع اختيار اإلدارة العامة لألمن الوطني 
على العميد محمد فخري، رئيسا لهذه الفرق.

و  تعليقصــورة

إسدال الستار عن الموسم 
الدراسي بلوحات فنية

أسدل مركز التعليم األولي بنجلول بخريبكة، الستار عن املوسم 
الدراسي 2021/2020 بحفل سهر على تنزيله متمدرسو املركز، وهو 
على  التربوية  األطــر  التي حترص  املوازية  األنشطة  لسلسلة  تتويج 

تنزيلها وفق برنامج متكامل.
هـــذا املـــركـــز الــتــعــلــيــمــي، مت تــشــيــيــده ســنــة 2017 لــيــكــون ُمــركــبــا 
للفوسفاط  الــشــريــف  املــجــمــع  لــســيــاســات  تــفــعــيــا  لــلــقــرب،  تعليميا 
الرامية إلى االنفتاح على احمليط، يستفيد منه أزيد من 600 طفل، 
عمل مسيروه على جتهيزه مبختلف األدوات البيداغوجية والرقمية 
إطار  يف  يشتغل  حيث  سنهم،  يناسب  مبا  األطــفــال  بتعليم  الكفيلة 
األولـــي  بالتعليم  للنهوض  املــغــربــيــة  املــؤســســة  بــن  املــبــرمــة  الــشــراكــة 

واملجمع الشريف للفوسفاط، هدفه األسمى هو خلق فرص متكافئة 
وفق  االبتدائي،  السلك  لولوج  وتهيئتهم  املغاربة  أطفال  جميع  بن 
ــال وخــاصــة  ــفـ رؤيــــة بــيــداغــوجــيــة شــامــلــة تــســتــجــيــب حلــاجــيــات األطـ

املنحدرين من األوساط الفقيرة.
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إسماعيل  حاليا  بها  يقوم  التي  الــزيــارة  إن 
هــام،  فلسطيني  وفــد  رأس  على  لبالدنا  هنية، 
العدالة  حزب  من  بدعوة  تأتي  ظاهرها  في  هي 
امللك  من  بمباركة  شك  دون  من  لكنها  والتنمية، 

وانخراط قوى مدنية وحزبية وطنية.
إنها أكبر من مجرد زيارة حركة مقاومة إسالمية 
لحزب سياسي مغربي ذي مرجعية إسالمية، إنها 
املغرب  ــار مساعي  إط فــي  اعــتــقــادي،  فــي  تــأتــي، 
الحثيثة للرجوع وبقوة إلى ساحة الشرق األوسط 
تجاه  وبقوة  دائما  له  كان  الذي  بالدور  والقيام 
ملك  عهد  في  وخاصة  األوســـط،  الشرق  قضايا 
هلل  رحمة  الثاني  الحسن  وعبقري اسمه  عظيم 

عليه.
هو  تحديدا،  اليوم  املهمة  هــذه  سيسهل  ومــا 
املغرب  بني  جديد،  ومن  الطبيعية  العالقة  عودة 
وإسرائيل، وصعود جو بايدن إلى رئاسة الواليات 
الوقت  في  املتميزة  والعالقات  األمريكية،  املتحدة 

في  األمريكية  اإلدارة  اعتراف  بعد  وأمريكا،  املغرب  بني  الراهن 
وكذلك  الصحراء،  بمغربية  ترامب،  السابق دونالد  الرئيس  عهد 
األمريكية،  الخارجية  في  الدولة  كاتب  لبلينكن،  األخير  التصريح 
عند محادثته مع وزير الخارجية املغربي ناصر بوريطة، حول دور 
املساهمة  على  وقدرته  بل  استراتيجي، وريادته،  كشريك  املغرب 
وفلسطني  ليبيا  في  الدولية،  القضايا  من  عدد  حل  في  اإليجابية 

واليمن ومالي، وغيرها من بؤر التوتر في العالم.
في  مغربية  وساطة  النطالق  بداية  الــزيــارة  هــذه  تكون  وربما 
أكثر  لذلك  مؤهل  واملغرب  وإسرائيل،  فلسطني  بني  القريب،  األفق 
من أي وقت مضى، برعاية أكبر دولة في العالم، الواليات املتحدة 

األمريكية.
الهام  والوفد  هنية  إلسماعيل  الزيارة األخيرة  اعتبار  يمكن  ثم 
بل  نظرتها،  وتغيير  املغربية  اململكة  الستباق  محاولة  له،  املرافق 
وموقفها من حركة طاملا اعتبرتها أكثر من دولة، وأكثر من تكتل في 

التعامل  يجب  ال  إرهابية  منظمة  بكونها  العالم، 
معها أو إشراكها في أي حل للقضية الفلسطينية، 
مؤخرا،  املواقف  في  الخلخلة  من  نوع  بعد  وذلك 
ــحــاد  ــا واالت ــك ــري وخـــاص  مـــواقـــف كـــل مـــن أم
نحو  القريب  املستقبل  في  األوروبي، وتوجههما 
»حماس« بناء على عدد من  بالتعامل مع  القبول 
بدأت تعترف صراحة  التي  األخيرة  التصريحات 
بمركزية دورها في أي مفاوضات إليجاد أي حل 

للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في املستقبل.
ثم إن هذه الزيارة، يمكن اعتبارها كذلك جوابا 
في  ومباشرا  هادئا وحكيما وواضحا وصريحا، 
فتئت  ما  التي  الجزائر،  الشرقية  الجارة  اتجاه 
تتربص بنا، والتي أطلقت العنان مؤخرا ألذرعها 
جنراالت  بقيادة  للعصابة  التابعة  اإلعالمية 
املغرب  بني  عودة العالقة  بعد  )خاصة  العسكر 
وإســرائــيــل( فــي وصــف املــغــرب بكل األوصــاف 
الرسمي« و»راعي  كـ»املطبع  النعوت،  بكل  ونعته 
النعوت  من  وغيرها  الفلسطينية«  بالقضية  و»املضر  الصهيونية« 
نفسية  حالة  عن  تعبر  أنها  عنها  يقال  ما  أقل  التي  ــاف  واألوص
كما  »العصابة«  الجزائر،  في  العصابة  منها  تعاني  مزمنة  مرضية 
يحلو لجل الجزائريني في الداخل كما في الخارج أن يسموا دولتهم 

التي لم يبق لها أي شيء من مقومات الدولة كما هي معروفة.
فها هم قادة حركة املقاومة »حماس« يحلون اليوم ضيوفا مرحبا 
املتميز، ملكا  بــدوره  فيشيدون  الثاني،  بلدهم  املغرب  على  بهم 
وحكومة وشعبا، ويثنون أجمل وأبلغ ثناء على ملك املغرب رئيس 
»لجنة القدس«، والذي جعل من القضية الفلسطينية قضيته األولى 
كما  املغاربة،  لكل  بالنسبة  املقدسة  القضية  الوطنية،  كما قضيتنا 
يثنون على أيادي جاللته البيضاء والتي ال حد وال حصر لها، وفي 
الكثير من األحيان، من ماله الخاص، في كل فلسطني، وخاصة داخل 
القدس الشريف، وذلك من خالل الدور الذي يضطلع به جاللته عن 

طريق »بيت مال القدس الشريف«.

د. رضوان زهرو

ما وراء زيارة إسماعيل هنية للمغرب
المهلة االسترحامية 

أو نظرة الميسرة 

تعليق على قرار استعجالي
 

ذ. عبد الواحد بن مسعود

تاريخه  افتتاحي  بمقال 
ــدعــي  امل ــدم  ــ ق  ،2021  .....
لرئيس  مقاال  دفاعه،  بواسطة 

املحكمة التجارية بـ....  بصفته 
إلى منحه أجال  يرمي  املستعجلة،  لألمور  قاضيا 
بإفراغ  ليقوم   )délai de grâce( استرحاميا 
في  وذكر  مالكه،  من  اكتراه  قد  كان  تجاري  محل 
ذلك املقال أنه أشعر بإعالن عن تاريخ إفراغ محل 
اإلفــراغ  وأن  العمومية،  القوة  بواسطة  تجاري 
يتعلق بمحل تجاري يستغله كمطعم، وأن املطعم 
كان مغلقا منذ مدة، نظرا لظروف حالة الطوارئ 
اإلفــراغ  توقيت  إلى  إضافة  حاليا،  بها  املعمول 
املكتري  على  يستحيل  وبالتالي،   ،..... شهر  مع 
التجاري  األصل  نقل  وأن  املحل،  وإخالء  اإلفراغ 
منها  االلتزامات،  من  مجموعة  تصفية  يتطلب 
وتصفية  الضريبية،  بالديون  املتعلقة  اإلجراءات 
الضمان  صندوق  مع  ومشاكل  العمال،  حقوق 
املكتري  يكون  االعتبارات  لتلك  وأنه  االجتماعي، 
محقا في طلب أجل استرحامي كافي حتى يتسنى 
له القيام باملطلوب وإخالء املحل وتسليم املفاتيح 
والتمس  القانون،  وفق  التنفيذ  إجــراءات  ملأمور 
املدعي ضم امللف التنفيذي عدد ..... ومنحه أجال 
يتسنى  حتى  أشهر  ستة  عن  يقل  ال  استرحاميا 
وجعل  عناصره،  بجميع  التجاري  أصله  نقل  له 
املصاريف على من يحب، وكان املقال مرفقا فقط 
 ..... يــوم  العمومية  بالقوة  بــاإلفــراغ  باإلشعار 

2021، أي قبل موعد اإلفراغ بيوم واحد. 
املالحظة األولى على ما ورد في ذلك املقال، أن 
وتسييره  تجاري  أصل  بكراء  يتعلق  كان  األمــر 
مدونة  مــن   152 ــادة  املـ مقتضيات  ــق  وف الــحــر 
))يخضع  يلي:  مــا  على  تنص  التي  الــتــجــارة 
لألحكام التالية، بالرغم من كل شرط مخالف، كل 
مستغله  أو  التجاري  األصل  مالك  بمقتضاه  عقد 
تحت  يستغله  ملسير  بعضا  أو  كال  إكرائه  على 
التجاري  األصل  فمكتري  ولذلك،  مسؤوليته((، 
يملك  وال  مسؤوليته،  تحت  بتسييره  فقط  مكلف 
أي عنصر من عناصر األصل التجاري، حتى يمكن 
أو  باستحالة  االسترحامية  املهلة  طلب  تبرير  له 

صعوبة نقل األصل التجاري. 
من  املستفيد  عليه  املدعى  الطرف  دفــاع  وقــدم 
وعززها  والشكلية،  األولية  الدفوع  نهائي،  حكم 
بمذكرة كتابية، ومن أهم ما تمسك به، الدفع بعدم 
الطلب،  في  للبت  املستعجالت  قاضي  اختصاص 
النازلة،  هذه  في  االسترحامية  املهلة  طلب  وأن 
مخالف ملقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 243 
بنظرة  واملتعلقة  والعقود،  االلتزامات  قانون  من 

امليسرة وسوء فهمه وسوء تطبيقه.
بالنسبة للدفع بعدم اختصاص رئيس املحكمة 
املدعى  ذكر  الطلب،  في  للبت   ..... بـ  التجارية 
املهلة  بأن طلب  قال  فقهيا  اتجاها  أن هناك  عليه 
االسترحامية هو من اختصاص محكمة املوضوع، 
وتدرس  املهلة،  طلب  أسباب  في  تنظر  التي  فهي 
الوفاء  على  قدرته  ومــدى  املــاديــة،  املدين  حالة 
بالدين عندما يكون النزاع مطروحا على املحكمة، 
بــأداء  عليه  املدعى  على  الحكم  يطلب  واملدعي 
الدين العالق بذمته وتقاعس عن الوفاء بالتزامه، 

وكون طلب املهلة ال يلحق ضررا بالدائن.
أو  بعمل  بالقيام  يتعلق  التنفيذ  كان  إذا  أما 
املهلة  طلب  يقبل  فال  كاإلفراغ،  عمل  عن  االمتناع 
يتعلق  الحال  نازلة  في  والتنفيذ  االسترحامية، 
باإلفراغ، أي القيام بإخالء املحل املطلوب إفراغه، 
عليه  املحكوم  على  يتعذر  بدين  الــوفــاء  وليس 
الوفاء به لوقوعه في ضائقة مالية، والفقه يسير 
في هذا االتجاه، ألن الفصل املتعلق بطلب املهلة، 
مقتبس من القانون الفرنسي الذي جعل البت في 
الطلب من اختصاص محكمة املوضوع، وال يمكن 
لقاضي املستعجالت، وهو يصدر أوامر وقتية، أن 
يقف في وجه تنفيذ حكم انتهائي حاز قوة األمر 

املقضي به.
يتبع

1

* من هيئة المحامين بالرباط

األحزاب الساسية المغربية بين األمس واليوم
عاشت اململكة املغربية، ملكا وشعبا، 
من  ردحا  عصيبة  وسنينا  حالكة  فترات 
وتأثير  كبيرة  بشدة  قاست  بحيث  الزمن، 
االستعمار  إبان  املعاناة  من ضروب  بالغ 
الفرنسي واإلسباني لبالدنا، فذاقت بذلك 
املستعمرين  وتسلط  جــور  من  وكــابــدت 
املاضي،  القرن  من  األول  النصف  خالل 
لكن الشعب املغربي األبي، لم يقف مكتوف 
األيدي أمام هذا الغزو اإلمبريالي الغربي، 
بل إنه استنهض كل قواه وعقد العزم بكل 
حزم ملواجهة األعداء، بثقة كبيرة في هلل 

بالنصر، وهكذا كان..
عامة  مــن  عــامــة  مــقــاومــة  إذن،  هــي 
الــشــعــب املــغــربــي، ولــيــســت وقــفــا على 
املغربية  ــزاب  األح من  بذاته  معني  حــزب 
جهات  من  جهة  لكل  البعض،  يدعي  كما 
الحسن  الراحل  قال  كما  اململكة رجاالتها، 
بقليل،  االستقالل  الثاني رحمه هلل، وبعد 
عدة  تأسيس  على  األحــزاب  بعض  عملت 
حكومات، بينما ظلت أخرى في املعارضة، 
علما أن هذه األحزاب كلها كانت محصية 
الحال  عليه  هو  ملا  خالفا  األصابع،  بعدد 
السياسي اآلن من تفريخ يومي لألحزاب، 
إال أن ما كان يميز الحزب السياسي آنذاك، 
ومعهم  وقواعد،  قادة  أعضائه،  تشبع  هو 
وأخــالق  ــادئ  ــب وم بــأفــكــار  املتعاطفني، 
يمينيا  تكون  أن  فإما  عالية،  سياسية 
محافظا تنهل من تعاليم اإلسالم السمحة، 
تتماشى  أفكار  من  العصر  معطيات  ومن 
وخصوصيتنا،  وهويتنا  الدين  وتعاليم 
االتحاد  عاصمة  موسكو،  تقصد  أن  وإما 
املاركسية  بمبادئ  فتتشبع  السوفياتي، 
واالشتراكية  التاريخية  واملادية  اللينينية 
القوى  خدمة  إلــى  تدعو  التي  العاملية، 
املغربي  املجتمع  كــان  وقــد  الشعبية، 
هو  واملالحظ  ويسار،  يمني  إلى  منقسما 
باألحزاب  تسمى  ما  وقتها  تكن  لم  أنــه 
في  الدولة  رحم  من  ولدت  التي  ــة،  اإلداري

سبعينات القرن املاضي، وما بعدها.
وعلى أية حال، كانت اللعبة السياسية 
لدى هؤالء  واضحة جلية وبدون غموض 
وسبعينات  ستينات  ففي  أولئك..  وعند 
جيلي  يهم  ما  األقل  على  املاضي،  القرن 

يتميز  السياسي  الحزب  كان  شخصيا، 
ينهل  التي  وباإليديولوجية  بمبادئه، 
كنت  الحصر،  ال  املثال  سبيل  على  منها، 
تجد الصراع محتدما، وبشكل شرس بني 
محافظ  كحزب  جهة،  من  االستقالل  حزب 
ــي«، وحـــزب االتــحــاد االشــتــراكــي  »رجــع
أجنحته، ومن جهة  بكل  الشعبية  للقوات 
كان  »حــداثــي«،  تقدمي  كــحــزب  ــرى،  أخـ
كما  قسمني،  إلى  ينقسم  املغربي  املجتمع 
املتعلمة  الفئة  ذلك، وباألخص  إلى  أشرنا 
منه، إما من هؤالء، أو من أولئك، باإلضافة 
إلى املتعاطفني، ولكل حزب لسانه، فجريدة 
وجريدة  االستقالل،  حزب  لسان  »العلم« 
االشتراكي«  »االتحاد  وبعدها  »املحرر« 
وكانت  الشعبية،  الــقــوات  حــزب  لسان 
التأطير  فــي  مهمة  أدوار  األحـــزاب  لكل 
صــغــارا  أعــضــاءهــا  تتبنى  والــتــكــويــن، 
ولها مؤطرين ومنظرين ومثقفني  وكبارا، 
ومفكرين، وتشتغل على كل امللفات وتهتم 
أيما اهتمام بكل القضايا الساخنة بدون 
أنها  كما  والدولية،  الوطنية  استثناء، 
والفنية  الرياضية  األنشطة  كل  تمارس 
والثقافية واالجتماعية باملوازاة مع عملها 
تخلت  الشديد،  ولألسف  لكن،  السياسي، 
فاعلني  بفعل  األولى  املبادئ  عن  أحزابنا 
نفسها،  السياسية  األحـــزاب  صلب  مــن 
الوصوليني  مــن  للطموحني  بالنسبة 
»الشرية  خــارجــهــا  ومــن  ــني«،  ــزروبـ »املـ
تميع  وهــكــذا  ــط«..  ــوري ــت وال الكحل  فــي 
أحزاب  بخلق  ببالدنا،  العمل السياسي 

مثال  وأحسن  للداخلية،  موالية  سياسية 
اليوم  السياسي  العمل  إليه  آل  ما  على 
الوقت  هذا  وفي  ما نشهده،  باملغرب، هو 
بالذات، من تنازالت للحزب الحاكم عن كنه 
املغربي  الناخب  يصوت  ألم  مرجعيته.. 
املسلم على برنامج يحفظ له دينه ويحقق 
له ديمقراطية حقيقية في ظل دولة الحق 
الثقة  فقد  أن  بعد  الحزب  لهذا  والقانون 
اليوم،  أنــه  إال  وهلل..  بلى  األخـــرى؟  في 
وبفعل توالي وتتابع الخيبات والصدمات 
والسياسيني، أصبح  السياسة  من خذالن 
ديدن املواطن هو إنجاز الوعود من قبل أي 
مسؤول كان، ألجل الرقي والعيش الرغيد، 
بمبدأ للمواطن حقوق وعليه واجبات، في 
أفراد  كل  بني  املواطنة  في  املساواة  ظل 
الشعب، بال زبونية وال محسوبية، سواء 
ولم  التكنوقراط..  مــع  أو  ــزاب  األحـ مــع 
الحزب،  واجهة  تتصدر  اإلديولوجيا  تعد 
الدولية  املواثيق  بتفعيل  ينادي  فالكل 
املواطن، فظهرت  اإلنسان وكرامة  لحقوق 
القاموس  في  جديدة  مصطلحات  بذلك 
السياسي، وظهرت كذلك وجوه ال تمت بأية 
الثقافي،  واملجال  السياسي  للعمل  صلة 
رجال  يفضلون  السياسيني  القادة  ولعل 
الــشــكــارة، حتى ولو  األعــمــال، أصــحــاب 
واملنصب،  الكرسي  هو  املهم  الجهل،  عم 
عن  ــعــزوف  ال يفضلون  املــغــاربــة  أن  إال 
السياسية في ظل هذه املستجدات عوض 
ظل  وفي  السياسي،  العمل  في  االنخراط 
العميقة،  الجوهرية  التحوالت  هــذه  كل 
إن  غدا  مرحبا  نقول:  البديل،  غياب  وفي 
الجديدة،  املواطنة  بالحكومة  هلل  شــاء 
وإن غدا لناظره قريب، وفق هذه املعايير 
األخيرة املرتبطة بحقوق اإلنسان وبدولة 
الحق والقانون التي تتوخى خدمة البالد 
والعباد، بال عبيد وال أسياد، سياسية أو 
الطموح،  ببرنامجها  كانت،  تكنوقراطية 
أرض  على  التنموي  النموذج  تنزيل  مع 
الـــواقـــع، وبــالــطــبــع بــعــد تــعــديــلــه، لكي 
النقاد  الباحثون  اقترحه  ما  كل  يتضمن 
املغاربة مؤخرا من قراءات عميقة ومميزة 
بكل جرأة في القول في مختلف الصحف 

والجرائد الورقية واإللكترونية.

الحسن العبد
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المنبر الحر
العدد: 1566 من 24 إلى 30 يونيو 2021

أيام معدودة تنهي مسار ثاني رئيس 
الدستور   ،2011 دستور  عهد  في  حكومة 
عليه وصدوره  االستفتاء  على  استمر  الذي 
عشر   ،5964 عـــدد  الــرســمــيــة  بــالــجــريــدة 
االحتفال  هذا  أن  هنا،  والصدفة  سنوات، 
انتخابات  ثالث  إجـــراء  كذلك  سيصادف 
تشريعية، بعد االنتخابات البرملانية لعامي 
انتخابات  ثاني  إلى  إضافة  و2016،   2011
ترابية بعد االنتخابات الجماعية والجهوية 

لسنة 2015.
استفتاء  عــلــى  تــمــر  إذن،  ــوات  ســن  10
جاء  والــذي   ،2011 لسنة  اململكة  دستور 
فيما  خاصة  املستجدات،  مــن  بمجموعة 

يتعلق بالحقوق والحريات األساسية )الحق في الحصول على 
ألول  دسترة  وكذلك  العرائض...(،  تقديم  في  الحق  املعلومة، 
األول«  »الوزير  املعارضة، وتغيير منهجية تعيني  مرة لحقوق 
إلى  لون سياسي،  أو ذي  الحكومة من شخص مستقل  رئيس 
املتصدر النتخابات أعضاء  الحزب  الحكومة من  رئيس  تعيني 
منطوق  حسب  وذلك  نتائجها،  أساس  وعلى  النواب  مجلس 
47، وهي املنهجية الدستورية التي  الفقرة األولى من الفصل 
وسعد  كيران  بن  اإلله  عبد  من  كال  تعيينه  عند  امللك  اتبعها 
والتنمية  العدالة  حــزب  احتالل  إثــر  على  العثماني،  الدين 

للمرتبة األولى في كل من اقتراع 2011 و2016.
اختصاصات  من   2011 دستور  وسع  فقد  ذلك،  إلى  إضافة 
»رئيس  مصطلح  على  مــرة  وألول  نص  إذ  الحكومة،  رئيس 
تنص  كــانــت  الــتــي  السابقة  الــدســاتــيــر  عكس  الــحــكــومــة«، 
بها  جاء  التي  االختصاصات  هذه  لكن  األول«،  »الوزير  على 
التي  الفصول  فإن بعض  2011، والتي جاءت واسعة،  دستور 
الحكومة بأي  رئيس  يتقدم  »جامدة«، ولم  بقيت  عليها  نصت 
ذلك  كون  رغم  االنتظار«  »قاعة  من  إخراجها  أجل  من  مبادرة 
ممارسة  من  يمنعه  أحــد  وال  الدستورية،  اختصاصاته  من 
»رئيس  تلك الحقوق، سواء من طرف أول شخص يحمل اسم 
من  أو  كــيــران،  بــن  ــه  اإلل عبد   ،2011 دســتــور  فــي  الحكومة« 

الدين  سعد  للحكومة  الحالي  الرئيس  طرف 
عند  الــوقــوف  سنحاول  لــذلــك،  العثماني، 

الفصول التي ال تزال »جامدة«.
رئيس  يقم  لــم  ســنــوات،   10 مــدار  فعلى 
يتعلق  الــذي   ،48 الفصل  بتنزيل  الحكومة 
بطلب عقد جلسة ملجلس الوزراء، إضافة إلى 
رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك طلب تصويت 
وذلــك  ــواب،  ــن ال مجلس  ــدى  ل الثقة،  بمنح 
خاصة  الدستور،  من   103 للفصل  تطبيقا 
في ظل التجاذب بني املعارضة واألغلبية من 
جهة، وبني األحزاب املكونة للحكومة من جهة 
ثانية، كما أن رئيس الحكومة لم يقم بتطبيق 
الفصل 104 من الدستور، الذي يمنحه الحق 
في حل مجلس النواب، إضافة إلى ذلك، فإن رئيس الحكومة، 
وعلى مدار 10 سنوات، لم يقم بإحالة االتفاقيات الدولية على 
املحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور، وهو ما نص 

عليه الفصل 132 من دستور 2011.
من جهة أخرى، فإن رئيس الحكومة لم يقدم أي مبادرة من 
47 من الدستور، والذي كان قد طرح عدة  أجل تعديل الفصل 
إشكاليات دستورية، وهي اإلشكاليات التي يمكن أن تطرح من 
سمي  ما  في  وذلك  القادمة،  التشريعية  االنتخابات  في  جديد 
يمنحه  الدستور  وأن  خاصة  الحكومي«،  بـ«البلوكاج  آنــذاك 

الحق في ذلك، وفق منطوق الفصل 172.
إذن.. هي مجموعة من االختصاصات الواسعة التي جاء بها 
دستور 2011 لرئيس الحكومة، لكن هذا األخير لم يقم بتنزيلها، 
وخاصة بعض الفصول الدستورية، والتي كان من الضروري 
دستور  ظل  في  تشريعية  انتخابات  ثالث  حلول  قبل  تنزيلها 
2011، فرئيس الحكومة لم يقم بتنزيل تلك الفصول خوفا من 
تنعكس  قد  سياسية  معركة  في  حزبه  وإدخال  ذلك،  في  فشله 
على نتائجه في االنتخابات القادمة من جهة، ومن جهة أخرى، 
خوفا من االصطدام مع بعض املؤسسات الدستورية، لكن ذلك 
الدستورية  اختصاصاته  يمارس  أنه  دام  ما  مانعا..  يعتبر  ال 

بشكل صحيح. 

فصول العالقات

أصبحت للعالقات فصول: شتاء، ربيع، صيف، خريف
رغم القبالت والعناق أحس باالختناق، إنها حقيقة
من األعماق، لقد تطاول على صفاء الروابط النفاق
واختل توازن األخالق وتأثرت العالقات مع األحباب

واألصحاب واجليران بالضباب، فأصبح لها قناع ونقاب
إننا شوهنا صورة املشاعر والعواطف وأضعنا جمال

املناسبات واملواقف وطورنا أساليب اخلالفات
وتعمدنا حتطيم جسور الروابط، وزرعنا يف حقول 
النفوس بذور األنانيات، فارتوت مبطر شتاء عابر..

ويحل الربيع بأزهى اللحظات ويجود باإلشراق
حيث نبضات القلوب تعزف حلن احلنان، وبالدعاء 

والصلوات تصفو السماء لتطرد أسباب اخلالف والشقاق
وتهدي لسكة الوفاق حيث يتواصل العناق..

وها هو صيف العالقات يهاجم بحرارة طقسه وبجفاف
مناخه جمال الربيع واعتداله، ومع قدوم اخلريف

تتراجع العالقات وتشيخ بني بني البشر..
وكيف غاب عنا أن للعالقات بني الناس رباط ألفة

ومودة ورحمة وأصول..
قبل أن تصبح لها فصول..؟

لم يكن يوما ما في برنامجي السياحي 
»الشعب«  فندق  إلى  العودة  الجميل،  باملغرب 
مضي  بعد  وجـــدة،  مدينة  الــشــرق  بعاصمة 
عام  زيارته  على  والكمال  بالتمام  قرن  نصف 
أقدمت  يافعا  شابا  وقتئذ  زلت  ال  وأنا   ،1971
على ركوب مغامرة تلك الرحلة الطويلة الشاقة 
على  وجــدة  إلــى  بمكناس  رأســي  مسقط  مــن 
سبع  زهاء  أمضينا  إذ  حديدية،  سلحفاة  ظهر 
العاشرة  من  والقائظ  اململ  السفر  من  ساعات 

صباحا حتى الخامسة بعد الزوال.
هذا  من  يونيو  شهر  ــل  أوائ في  عــدت  حني 
الصابوني«  »حمام  زقــاق  إلــى   ،2021 العام 
أصناف  شتى  لبيع  ومتاجر  بدكاكني  املزدحم 
التقليدية  والتحف  واأللبسة  األثواب  وأنواع 
أعرج  وأنا  عارمة  دهشة  اعترتني  التذكارية، 
الضيق  الــدرب  نحو  يسارا  أنعطف  ثم  يمينا 
املحدود الذي يوجد به فندق »الشعب«، في تلك 
الشرق  إلى  بي  تدور  باألرض  شعرت  اللحظة 
وعقارب  الغرب  إلى  األزلــي  ترحالها  من  بدال 
تعصى  البلدية  مبنى  في  الشاهقة  الساعة 
قرن  نصف  بي  وترتد  األبدي  الفيزيقي  أمرها 

إلى مستهل السبعينات.
من  »الشعب«  فندق  معالم  كل  تغيرت  لقد 
حقبة  إلى  تعود  ربما  التي  التقليدية  هندسته 
جدا  حديثة  هندسة  إلى  الفرنسية،  الحماية 
املغربية  هويتها  ملسات  لبعض  تتنكر  أن  دون 
فتضاعف  الفندق،  هيكلة  تمت  وقد  األصيلة.. 
كانا  مما  أعلى  الطابقان  وارتفع  الغرف  عدد 
بتلفاز  االستقبال  مكتب  تجهيز  وتــم  عليه، 
ومما  و»الــويــفــي«،  ثابت  وهاتف  وحــاســوب 
مجهزة  باتت  الغرف  جميع  أن  فيه،  شك  ال 
الوسائل  من  وغيرها  وسرير  وصوان  بحمام 
السياحية  لــإقــامــة  ــة  ــالزم ال والــتــجــهــيــزات 

املريحة.
لعاصمة  زيارتي  على  مر  إذن،  قرن  نصف 
الــعــديــد من  ــزال  الــشــرق وجـــدة، حيث مــا تـ
لتنقش  ذاكرتي  ثنايا  في  كامنة  املاضي  صور 
ذراعيها  فاتحة  كــانــت  مدينة  هــويــة  عميقا 
شرق  من  الوافدين  ــزوار  ال لجميع  الرحبتني 
بطش  من  الهاربني  املغاربة  أو  الكبير  املغرب 
والالجئني  واملعارضة،  السلطة  بني  الصراع 

دولة  أوهام  إلى  بهم  املغرر 
الــجــمــهــوريــة فــي الــجــزائــر 
الشعبية  الــديــمــقــراطــيــة 
الــجــمــاهــيــريــة  خــدعــة  أو 
الشعبية  العربية  الليبية 
بقيادة  العظمى  االشتراكية 
معمر  ــد«  ــ ــول ــ »ال الــعــقــيــد 

القذافي.
ولــــم أكــــن ألعـــــود إلـــى 
في  البعيدة  الــرحــلــة  هــذه 
السبعينات  مطلع  ذاكـــرة 
اليوم  عليه  يصطلح  ــا  وم
السياسية  ــيـــات  األدبـ ــي  ف
الجمر  بسنوات  اليسارية 
ليلة  لــــوال  ــاص،  ــ ــرصـ ــ والـ
عشتها  التي  الشديد  الرعب 
الهيتشكوكية  بتفاصيلها 
ــهــا حتى  ل تــقــشــعــر  الــتــي 

أجساد املوتى.
فــبــيــنــمــا كــنــت وحــيــدا 
ــي الـــغـــرفـــة،  ــ مـــنـــعـــزال فـ
مذياع  بذبذبات  مستئنسا 
ــور« وأغــنــيــة  ــســت ــزي ــران »ت
للمغني  ــل«  ــويـ طـ ــي  ــل ــي »ل
وقتئذ،  »الهيبي«  الــشــاب 
يــونــس مــيــكــري، والــغــربــاء 
والباعة  السبيل  عابري  من 
ــني واملــشــبــوهــني  ــجــول ــت امل
كانوا قد عادوا من تطوافهم 
املنهكة  بأجسادهم  وألقوا 
على األسرة املترهلة، وشرع 
كــثــيــر مــنــهــم فــي مــحــاورة 
اليومي،  رزقــه  دراهــم  رنــني 
يعم  كهربائي  بانقطاع  إذا 
في  ليغرق  فــجــأة..  الفندق 
ظلمة عارمة وصمت مريب.. 
الكهرباء  انقطاع  تلت  ثــم 

على  قوية  جزمات  خطوات 
بجلبة  مــشــفــوعــة  ــج  ــي ــزل ال
ــوات عــالــيــة وصــارمــة  ــ وأص
ــردد مــن حــني آلخــر »جبدو  ت
أخــرجــوا  يعني  ــارط«،  ــك ــي ل

بطائق الهوية.
ــت لــلــوهــلــة األولـــى،  ــ أدرك
ــة  ــدوري ب يــتــعــلــق  ــر  ــ األم أن 
كــان  الــتــي  للشرطة  طــارئــة 
في  وقتئذ  مــتــداوال  صيتها 
كان  ما  املغربية،  املدن  جميع 
األوســاط  في  عليه  يصطلح 
جنيرال«  ـــ»الراف  ب الشعبية 
ــة االنــقــالبــيــة  ــحــاول بــعــد امل
العقيد  قــادهــا  التي  األولـــى 
املدرسة  من  انطالقا  عبابو 
الــعــســكــريــة بــأهــرمــومــو 
تلك  تــازة..  مدينة  بضاحية 
على  تــآمــرت  الــتــي  العملية 
أطــراف  عــدة  املاكر  تدبيرها 
كانت  والخارج،  الداخل  من 
مناوئة لسياسة امللك الحسن 

الثاني رحمه هلل.
في  الهلع  بي  استبد  لقد 
أدري  أعد  فلم  اللحظة،  تلك 
أي ردة فعل مناسبة لالنفالت 
والنجاة  البوليس  قبضة  من 
من اعتقال، أو ربما اختطاف 
أقبية  في  قسري  اختفاء  أو 
مغرب  السبعينات..  مغرب 
»تسكت  سياسته:  شعار  كان 

وال نغبرك..«.
أشعر  لم  غرة،  حني  وعلى 
إال وأنا أدس جسدي النحيل 
تحت السرير ثم أكتم أنفاسي 
كما لو أن يدا ما أطبقت بقوة 

على فمي.

مكثت أنتظر مصيري املجهول، بل لقد عظم 
السري  البوليس  رجال  سمعت  أن  بعد  هلعي 
يقتادون النزالء الذين لم يكونوا يتوفرون على 

بطاقات التعريف مثلي.
ــدا  روي رويـــدا  جلبتهم  خفت  دقــائــق،  بعد 
وانبعثت أضواء الكهرباء من جديد، ثم انسللت 
مثلما اندسست من تحت السرير، أطلقت زفيرا 
هلل  وحمدت  عميق  بشهيق  أعقبته  ثم  طويال 
على حظي من النجاة، تمددت وشغلت املذياع 
من جديد، ووجدت أن املغني يونس ميكري قد 
من  أخرى  حلقة  وكانت  الطويل،  بليله  اختفى 
»سيف بن ذي يزن«  املسلسل اإلذاعي الشهير 

تبث على أمواج إذاعة »هنا الرباط«..
هذا  في  وقعت  عجائبية  وحكايات  قصص 
الفرجة  ساحة  إلــى  منه  خرجت  أو  الفندق 
في  هو  نزيل  كل  حيث  الوهاب«،  عبد  »سيدي 

بالغرابة والبؤس  حد ذاته قصة حياة طافحة 
تمشي على قدمني.

ومن بني الحكايات الشعبية التي كان بطلها 
حكواتي صحراوي كان نزيال بفندق »الشعب«، 
حيث حكى لنا ذات سمر صيفي كيف استطاع 
يفجر  أن  السحرية،  بخوارقه  وليس  بذكائه 
اندهاش  أمام  الحلقة  وسط  املاء  من  ينبوعا 
حوله..  املتحلقني  السذج  املشاهدين  جمهور 
الشمس  طلوع  قبل  يــوم  ذات  استيقظ  لقد 
ودسها  باملاء  مملوءة  قربة  وحمل  جدا،  باكرا 
لدى  املألوفة  حلقته  وســط  التراب  تحت  من 
املعجبني به من جمهوره الخاص، ثم عاد بعد 

فعلته تلك إلى الفندق متسلال في خلسة.
وبعد  حلقته،  إلى  راح  اليوم،  نفس  مساء  في 
املتفرجني حوله، وحني  من  غفير  التأم جمهور  أن 
السحري  رهانه  مفاجأة  فجر  ذروته،  العرض  بلغ 
على  قـــادرة  الربانية  كرامته  أن  معلنا  أمامهم 
وبعد  الجماهير..  أعــني  أمــام  مــاء  ينبوع  تفجير 
ــدوران  وال اللفات  وعشرات  طويلة  تشويق  فترة 
خنجرا،  سلهامه  تحت  من  أخــرج  الحلقة،  حــول 
القربة  موضع  في  بقوة  غرسه  خاطفة  بضربة  ثم 
جمهور  صدق  لقد  أجــل،  مــاء..  فتفجرت  املندسة 
أمواال  عليه  درت  التي  املاكرة  معجزته  املتفرجني 
طائلة في تلك العشية، بل كثير منهم صدقوا مقالب 

مشعوذين محتالني أكثر سذاجة وسخافة.

عبده حقي

بندريس عمراوي الطيب

 10 سنوات على دستور »رئيس الحكومة« 

هشام عميري

»الشــعب«  فنــدق 
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شباط وقيادة 
االستقالل.. إلى أين ؟

داخليا  صــراعــا  االستقالل  حــزب  يعيش 
السابق  العام  األمني  شباط،  حميد  تيار  بني 
للحزب، واللجنة التنفيذية لـ»امليزان«، والتي 
في  الحزب  فــروع  جميع  حل  بقرار  خرجت 
الطريق على ترشح  مدينة فاس، بهدف قطع 
شباط لرئاسة عمودية فاس من جديد، السيما 
الحزب  قواعد  قبل  من  بتأييد  يحظى  وأنــه 

ومناضليه داخل العاصمة العلمية.
إجراءات  على  التنفيذية  اللجنة  واعتمدت 
تنظيمية مؤقتة، تشرف عليها لتدبير شؤون 
فيها  بما  املــحــلــي،  الصعيد  على  الــحــزب 
اإلشراف على كل األمور املتعلقة باالنتخابات 
املهنية،  ــرف  ــغ وال الــجــهــويــة،  الجماعية، 
املحلية  التنظيمات  هيكلة  إعــادة  تتم  حتى 

واإلقليمية وفق الضوابط.
تكليف  للحزب  التنفيذية  اللجنة  وفضلت 
حميد فتاح، املناضل السابق في »البيجيدي«، 
الفرع املحلي، ملتابعة  التنسيق داخل  بمهمة 

واالنتخابية  التنظيمية  والقضايا  القرارات 
اللجنة  من  وتسيير  ــراف  إش تحت  للحزب 

التنفيذية.
التنفيذية  اللجنة  قرار  أن  شباط  واعتبر 
لــلــحــزب غــيــر مــقــبــول ومـــرفـــوض، ويــحــول 
الحزب إلى إدارة تقوم على التعيينات، داعيا 
العامة  األمانة  وتقوية  الحزب  توحيد  إلى 
الحزب،  ومناضلي  القواعد  رغبة  واحترام 

الذين يحرصون على وحدته.
وانتقد شباط حل اللجنة التنفيذية لفروع 
األعضاء  آراء  احترام  وعدم  بفاس،  الحزب 
انتخبوا  الــذيــن  اإلقليمي  املــســتــوى  على 
يعيش  الحزب  أن  مضيفا  املحلية،  قيادتهم 
موازية،  جمعيات  وبدون  قوية  هياكل  بدون 
يمكن  ال  ولهذا  قوية،  نقابة  على  يتوفر  وال 

لحزب االستقالل أن يساير الركب.

والقيام  الحزب  قيادة  تحدي  شباط  وقرر 
األحــيــاء  ــن  م مجموعة  ــي  ف جـــوالت  بــعــدة 
توثيقها  على  وعمل  فاس،  داخل  واألســواق 
ــع الــتــواصــل  ــي مــواق بــالــصــور ونــشــرهــا ف
من  مــبــرزا  أتــبــاعــه،  بمساعدة  االجتماعي 
في  مــوجــودة  ــت  الزالـ شعبيته  أن  خاللها 
ــأن حــضــور حــزب  ــ ــي، وب ــاس ــف ــارع ال ــشـ الـ
أن  يمكن  ال  العلمية  بالعاصمة  االستقالل 

يكون دون وجوده.

التزكيات
تقسم »البام«

يعرف حزب األصالة واملعاصرة مع اقتراب 
خالفات  املقبلة  التشريعية  االنتخابات  موعد 
داخلية، بعد مغادرة أسماء وازنة للحزب خالل 
أخــرى،  بأحزاب  والتحاقها  املاضية  الفترة 
االنضمام  ــررت  ق التي  حـــازب،  ميلودة  مثل 
مع  خالفها  بسبب  االشتراكي،  االتحاد  لحزب 
قيادة الحزب، إلى جانب قيادات بارزة فضلت 

املهاجري،  الرحيل في صمت مثل هشام 
محمد الحمامي، محمد أبودرار وغيرهم.

الصراعات التي تهدد 
بتفجير األحزاب الوطنية 

قبل االنتخابات

بين التزكيات والخالف التنظيمي

االستحقاقات  موعد  قبل  ــزاب  األح من  العديد  تعيش 
االنتخابية المقبلة، صراعات داخلية، سواء داخل المكاتب 

السياسية أو بين قيادات وازنة، بسبب خالفات حول طريقة 
المكونات  بقية  إشراك  دون  للقيادة  االنفرادي  التسيير  أو  المرحلة،  تدبير 

بالنسبة  أو  الترشيحات،  بلجن  المتعلقة  سواء  المتخذة،  القرارات  في 
للتنسيقيات وفروع الحزب في العديد من الجهات واألقاليم.

وقد وضعت الصراعات داخل األحزاب الزعماء وأعضاء المكاتب السياسية 
أمام موجة من االنتقادات الداخلية، بسبب التحكم في أمور الحزب دون 
الترشيحات،  ومسألة  االنتخابات،  حول  األخرى  اآلراء  أمام  المجال  فسح 
والمناضلين  الكفاءات  ومصير  الموازية،  والتنظيمات  والتزكيات، 
األخرى  األمور  من  العديد  إلى  باإلضافة  والمناصفة،  والمناضالت 

المتعلقة باالنتخابات المحلية واللوائح النسوية الجهوية.
الخالفات  تشتد  التشريعية،  االستحقاقات  من  أشهر  ثالثة  بعد  فعلى 
تسود  حيث  والقاعدة،  القيادة  بين  سواء  السياسية،  األحزاب  داخل 

األحزاب  بها  تقوم  التي  االستقطاب  عمليات  ظل  في  حادة  خالفات 
لبعض األعيان ورجال األعمال، واألسماء المعروفة في المدن والقرى 
االستحقاقات  في  مضمونة  مقاعد  تحقيق  بهدف  أللوانها،  للترشح 
ولحقوق  الحزب  لقيم  مخالفا  ذلك  القاعدة  ترى  بينما  المقبلة، 

المناضلين والمناضالت، الذين ينتظرون المحطة االنتخابية إلحداث 
تغييرات على مستوى منطقتهم.

عدة  داخل  تصدع  وجود  عن  األحــداث،  من  العديد  كشفت  فقد 
قيادات  وبين  سياسية،  ومكاتب  برلمانيين  بين  سياسية،  أحزاب 
ورؤساء جماعات، مما يطرح عدة تساؤالت، هل تؤدي الصراعات 
المناضلون  يعلن  وهل  االنتخابات؟  قبل  األحزاب  تفجير  إلى 
في  األحزاب  مستقبل  هو  وما  الحزب؟  مرشحي  أمام  العصيان 

ظل الصراعات الداخلية؟

إعداد: خالد الغازي

وضعت الصراعات داخل األحزاب الزعماء وأعضاء المكاتب 
السياسية أمام موجة من االنتقادات الداخلية، بسبب التحكم 

في أمور الحزب دون فسح المجال أمام اآلراء األخرى حول 
االنتخابات، ومسألة الترشيحات، والتزكيات، والتنظيمات 

الموازية، ومصير الكفاءات والمناضلين والمناضالت والمناصفة، 
باإلضافة إلى العديد من األمور األخرى المتعلقة باالنتخابات 

المحلية واللوائح النسوية الجهوية.
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وحسب مصادر مطلعة، فإن بعض القيادات 
طريقة  على  راضية  غير  الحزب  في  الحالية 
واملكتب  الــقــيــادة  قبل  مــن  املــرحــلــة  تدبير 
السياسي للحزب، خاصة على مستوى اللجنة 
باختيار  تقوم  التي  لالنتخابات  الوطنية 
قواعد  مع  االستشارة  دون  اللوائح  وكــالء 
مستوى  على  املحليني  واملناضلني  الحزب 

املدن واألقاليم.
وخلقت أزمة قيادة الحزب مع حميد نرجس، 
للحزب  داخلية  أزمة  الهمة،  عالي  فؤاد  خال 
على مستوى منطقة مراكش الرحامنة، وعلى 
يعد  الرجل  لكون  الوطني،  املجلس  مستوى 
الحزب  مشعل  حملت  التي  الشخصيات  من 
منذ تأسيسه سنة 2008، وقدم خدمات كبيرة 
للحزب على صعيد جهة مراكش الحوز، ومع 
ذلك وجد نفسه خارج اهتمام القيادة الحالية.
»الجرار«  عرفها  التي  الخالفات  هي  كثيرة 
خالل األشهر املاضية، بداية من خالفات نواب 
حرمانهم  بسبب  العامة،  األمانة  مع  برملانيني 
كتابية،  أسئلة  وتوجيه  الحكومة  مساءلة  من 
إلى  الفريق،  اجتماعات  حضور  من  ومنعهم 
التزكيات  تدبير  طريقة  حول  خالفات  جانب 
داخل الحزب، بعد حرمان القيادي عزيز اللبار 
مكانه  الحجوبي  خديجة  وتزكية  الترشح  من 
جعله  الذي  الشيء  الشمالية،  فاس  دائرة  في 
يفكر في الرحيل عن الحزب واالنتقال إلى آخر.
خالفات  هناك  أن  املصادر،  بعض  وتقول 
أخرى بني العربي املحارشي والقيادة، بسبب 
تخلي الحزب عن تزكية العديد من املناضلني 
والقيادات الوازنة في منطقة الشمال، والتي 
ومعارضته  ــرى،  أخـ ــزاب  أحـ ــى  إل انتقلت 
قبل  من  والوكالء  املرشحني  اختيار  لطريقة 
اللجنة الوطنية لالنتخابات، السيما في ظل 
وأتباع  مناضلي  من  العديد  لدى  تخوفات 
استبعادهم  من  الشمال  مناطق  في  الحزب 

من االنتخابات املقبلة.

فيدرالية اليسار 
على صفيح ساخن 

خالفات  املــوحــد  االشــتــراكــي  حــزب  يعرف 
داخل املكتب السياسي للحزب، بسبب اختالف 
الرؤى حول تدبير املرحلة ما قبل االستحقاقات، 
فيدرالية  أقطاب  بني  صراعات  وجود  ظل  في 
املدن  في  الترشيحات  مسألة  حــول  اليسار 
منيب  أنصار  أن  حيث  واملتوسطة،  الكبرى 
يريدون فرض األمر الواقع والتحكم في لجنة 
املرحلة  أن  الحلفاء  يرى  بينما  الترشيحات، 
القواعد  مــع  والــتــشــاور  التنسيق  تتطلب 

والهيئات املحلية.
فمسألة االندماج خلقت خالفات بني مكونات 
ــل قــيــادات  فــيــدرالــيــة الــيــســار، وأيــضــا داخـ
االشتراكي املوحد، حيث يطالب البعض بوضع 
متفق  أرضية  وفق  االندماج  لتحقيق  تاريخ 
أي  وجــود  عــدم  كشف  النقاش  أن  إال  عليها، 
مؤشرات لتحقيق ذلك، حيث أن هناك من يريد 
بهدف  الحالية  املرحلة  االندماج خالل  تحقيق 
تشاركية،  بطريقة  لالستحقاقات  التحضير 
فيما آخرون يطالبون بتأجيل هذه املسالة إلى 

ما بعد االنتخابات التشريعية املقبلة.
التنفيذية  الهيئة  اجتماعات  إحدى  وشهدت 
لفيدرالية اليسار، خالل األيام املاضية، في املقر 
املركزي للحزب االشتراكي، مشادات كالمية بني 
األمينة العامة نبيلة منيب، وأحد أعضاء املكتب 
السياسي، أمام أعني أعضاء الفيدرالية املنتمني 
االشــتــراكــي،  الــديــمــقــراطــي  الطليعية  لــحــزب 

واملؤتمر الوطني االتحادي.
اختيار  مسألة  أن  الفيدرالية،  مكونات  وترى 
إلى  تسند  أن  يجب  واملــرشــحــات  املــرشــحــني 
وتوزيع  اختيار  حول  للتداول  املحلية  الهيئات 
وأيضا  وترتيبهم،  األحـــزاب  بــني  املرشحني 
عمالة  كل  مستوى  على  تنسيق  لجنة  إحــداث 
التشريعية  االنتخابات  لوائح  في  للبت  وإقليم، 

والجهوية.
بعض  ــالء  وكـ اخــتــيــار  مسألة  فــجــرت  وقــد 
اللوائح مثل )وكيل الئحة فاس( خالفات داخل 
االشتراكي  اختيار  بسبب  الفيدرالية،  مكونات 
املوحد لوكيل الالئحة بفاس الجنوبية دون أخذ 
واملؤتمر  الطليعة  حزبي  في  الشركاء  موافقة 
مكونات  باقي  جعل  الــذي  الــشــيء  الــوطــنــي، 

العلمية،  بالعاصمة  للفيدرالية  املحلية  اللجنة 
ترفض انفراد رفاق منيب بتعيني وكيل الالئحة 
وفرض األمر الواقع دون البت في الخالف على 

الصعيد املحلي والوطني.

ساجد والمعارضين.. 
إلى أين ؟

بــدوره  ــدســتــوري  ال ــحــاد  االت حــزب  يعيش 
واألمني  الحزب  مسؤولي  بني  داخلية  صراعات 
مرفوضا  أصــبــح  الـــذي  ســاجــد،  محمد  الــعــام 
بسبب  الــوطــنــي،  املجلس  مــكــونــات  قبل  مــن 
االنتخابات،  محطة  تدبير  في  وتحكمه  انفراده 
والهيئات  املحلية  املكونات  بقية  إشــراك  دون 
إلى  الرفاق  الذي دفع ببعض  والقواعد، الشيء 

رفع راية العصيان في وجه األمني العام.
حزبه،  داخل  كبيرة  معارضة  ساجد  ويواجه 
املتمثلة  للمطالب  االستجابة  رفضه  بسبب 
مسألة  ومناقشة  الوطني،  املجلس  عقد  فــي 
على  مشرفة  وطنية  لجنة  وتكوين  االنتخابات 
الهيئات  مع  بتنسيق  االستحقاقات  هذه  تدبير 
مكونات  ببعض  دفــع  الــذي  الــشــيء  املحلية، 
الــذي  املعارضة  تيار  إلــى  لالنضمام  الــحــزب 

يتزعمه الراضي.
ومناضالت  مناضلي  مــن  العديد  ويــرفــض 
في  العام  األمــني  تحكم  استمرار  »الحصان« 
شؤون الحزب، وتعيني املنسقني وتدبير مرحلة 
إشراك  دون  املركزي  املستوى  على  االنتخابات 
ديمقراطية  طريقة  وفق  والهيئات  الفروع  بقية 
داخلية، الشيء الذي دفع ببعض أعضاء املجلس 

الوطني للجوء إلى القضاء.
من جهة أخرى، تحاول بعض القيادات داخل 
وتلطيف  التوافق  تحقيق  الدستوري  االتحاد 
والقيادة  املعارضني  الحزب، بني  داخل  األجواء 
حتى تمر االستحقاقات االنتخابية املقبلة، لكون 
الحزب يواجه تحديات وإكراهات تتطلب تظافر 
نتائج  تحقيق  قصد  الصفوف  وتوحيد  الجهود 

مشرفة في االستحقاقات االنتخابية القادمة. 
القانونية  املـــدة  أن  املــعــارضــون،  ويعتبر 
الحزب،  رأس  على  ساجد،  محمد  العام  لألمني 
انتهت يوم 23 أبريل 2019، مما يستوجب عقد 
مؤتمر للمجلس الوطني من أجل انتخاب أمني 

املناضلني،  جميع  بني  عليه  متوافق  جديد  عام 
واملحلية  التشريعية  االنتخابات  حلول  قبل 

والجهوية املقبلة.

انشقاق في الحركة 
الشعبية 

جديد  حزب  ميالد  السياسية  الساحة  عرفت 
باسم »اتحاد الحركات الشعبية«، خرج من رحم 
على  رسمي  بشكل  وحصل  الشعبية،  الحركة 
املشاركة  األحزاب  بالئحة  ليلتحق  إيداع  وصل 

في االستحقاقات االنتخابية املقبلة.
بنجلون  الدين  عز  الجديد  الحزب  وأســس 
الحركة  حــزب  عــن  انشقاقه  بعد  الــتــويــمــي، 
اإلطار  هذا  تأسيس  من  تمكن  حيث  الشعبية، 
 340 توقيعات  على  حصوله  بعد  السياسي 
التأسيسي  للمؤتمر  عقده  انتظار  في  عضوا، 
االنتخابات  في  املشاركة  قبل  الحزب  وهيكلة 

القادمة.
اتحاد  يــتــرأس  كــان  ــذي  ال التويمي  وفضل 
»اتــحــاد  حــزب  تأسيس  الشعبية،  النقابات 
املكتب  من  إبــعــاده  بعد  الشعبية«،  الحركات 
ــة«، حــيــث قــرر  ــحــزب »الــســنــبــل الــســيــاســي ل
الذي  الشيء  آخر،  حزب  وتأسيس  االنسحاب 
نتج عنه خالفات داخل قيادات الحركة الشعبية 
التي عبرت عن غضبها إزاء تأسيس حزب جديد 

من صلبها.
الحركات  »اتحاد  أن  التويمي،  بنجلون  وأكد 
والقيم  للمبادئ  ــدادا  ــت ام يشكل  الشعبية« 
الشعبية،  الحركة  ملؤسسي  األصيلة  السياسية 
البكاي،  ومــبــارك  اليوسي،  الحسن  وخــاصــة 
هيمنة  واجهوا  الذين  أحرضان،  واملحجوبي 
حــزب  احــتــكــار  ــي  ف متمثال  الــواحــد  ــحــزب  ال

االستقالل للمشهد السياسي.
الشعبية  للحركة  العامة  األمــانــة  وتقدمت 
بدعوى قضائية ضد الحزب الجديد، للطعن في 
املحكمة  لدى  واسمه  الحزب  رمزية  استعمال 

اإلدارية، بغية إبطال عملية تأسيس الحزب.
على  بدوره،  الشعبية  الحركة  حزب  ويعيش 
القواعد  بني  املدن  من  العديد  في  خالفات  وقع 
واملناضلني، بسبب اإلنزال الذي تمارسه بعض 
على  واملركزي  السياسي  املكتب  في  القيادات 

في  مرشحني  الختيار  ــقــرى،  وال ــدن  امل صعيد 
يفكر في  البعض  الدوائر، مما جعل  العديد من 
عن  البحث  قصد  أخرى  أحــزاب  إلى  االنضمام 

التزكية.

سباق بين تيار 
بن كيران والعثماني 

حزب  شرع  املقبلة،  االنتخابات  اقتراب  مع 
العدالة والتنمية في انتقاء مرشحيه وفق عملية 
باتت  تــســاؤالت  عــدة  لكن  داخلية،  انتخابية 
مطروحة لدى املتتبعني واملتعاطفني مع الحزب، 
إخوان  بني  الداخلية  الخالفات  ظل  في  خاصة 
العثماني حول العديد من األمور، سواء املتعلقة 

بالحزب أو املرتبطة بتدبير شؤون الحكومة.
فقد كشفت االستقاالت التي أعلن عنها العديد 
عبد  غرار  على  الحزب  في  الكبار  القياديني  من 
مصطفى  ثم  ــي،  األزم ــس  وإدري كيران،  بن  اإللــه 
وخالفات  داخلية  صراعات  وجــود  عن  الرميد، 
العدالة  داخــل  والعثماني  كيران  بن  تيار  بني 
الحكومة  رئيس  تيار  تحكم  بسبب  والتنمية، 
والوزراء في قرارات األمانة العامة حول العديد 
أن  يؤكد  مما  والحزبية،  الوطنية  القضايا  من 
مرحلة االستعداد لالنتخابات قد تسفر عن وجود 
القواعد  مستوى  على  اإلخوان  بني  كبير  تنافس 
واملناضلني، سواء املوالني لتيار بن كيران وحركة 
الذي  العثماني  تيار  أو  والتوحيد«،  »اإلصــالح 

يعتبره الخصوم تيار التوافق واالعتدال.
والتنمية  الــعــدالــة  حــزب  داخــل  ــاألوضــاع  ف
طبعها خالل هذه السنة الشد والجذب، وليست 
االستحقاقات  تأتي  إذ  املاضية،  السنوات  مثل 
ــروف صــعــبــة، واحــتــقــان بــني الــقــواعــد  فــي ظـ
منتخبي  مــن  كبير  عــدد  ورحــيــل  واملناضلني، 
الحزب إلى أحزاب أخرى في العديد من املجالس 

الحضرية والقروية.
في  للحزب  املحلية  القيادات  من  العديد 
على  راضية  غير  واألقاليم  املــدن  من  العديد 
غير  أنه  يبدو  الذي  العثماني،  تدبير  طريقة 
املحلية  الفروع  مستوى  على  يقع  ملا  مهتم 
كيران،  بن  السابق  غريمه  عكس  والجهوية، 
الذي كان يهتم بمشاكل الفروع ويقوم ببعض 

الزيارات لدعم القواعد املحلية.

 كشفت العديد من األحداث، عن وجود تصدع داخل عدة أحزاب سياسية، بين برلمانيين 
ومكاتب سياسية، وبين قيادات ورؤساء جماعات، مما يطرح عدة تساؤالت، هل تؤدي 

الصراعات إلى تفجير األحزاب قبل االنتخابات؟ وهل يعلن المناضلون العصيان أمام 
مرشحي الحزب؟ وما هو مستقبل األحزاب في ظل الصراعات الداخلية؟
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مركز »أزيكو« وجامعة 
ابن زهر بأكادير يكرمان 

الدكتور المازوني

التراث الثقافي بالشاوية
ــة الــحــســن  ــع تـــفـــّردت جــام
من  البيضاء،  بــالــدار  الثاني 
الجامعية،  مؤسساتها  خــال 
ــي مــحــيــطــهــا  ــ ــراط ف ــخــ ــ ــاالن ــ ب
ملا  املتعددة،  ومجاالته  الشاوي 
ورأسمال  تنوع  من  به  يحفل 
ــاريــخــي، وفــي هــذا  بــشــري وت
السرديات  مختبر  انفتح  األفق، 
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
مع  وشراكة  بتنسيق  بنمسيك، 
ومجموعات  ومــســالــك  شــعــب 
وجمعيات،  ومؤسسات  بحث 
الشاوية  وفضاء  البادية  على 
ــا الــتــاريــخ واملــجــال  ــ مــن زواي
ــام  ــم ــل وعــبــر االهــت ــخــي ــت وامل
الشعبية  والثقافات  بالذاكرة 
والتراث الامادي، في ملتقيات 
في  املناطق  تلك  ساكنة  ُتشرك 
عن  الــغــبــار  تنفض  مــواضــيــع 
والحضارية،  الثقافية  هويتهم 
مختلف  من  الباحثني  وإسهام 
الــتــخــصــصــات واملـــعـــارف في 
اإلنسانية واالجتماعية،  العلوم 
أسست  مهمة  بحوثا  راكم  مما 
وعيا  ونشرت  ثقافية  لتقاليد 
البوادي  ساكنة  لدى  واهتماما 

وعدد من الجمعيات املحلية.
التجربة،  هــذه  أثــمــرت  وقــد 
تنسيقا  ــيــة  ــتــال ال املــؤلــفــات 

وإشرافا وتحريرا: 
1( الشاوية: التاريخ واملجال. 
دفاتر  سلسلة  البيضاء،  الــدار 
لجنة  مــنــشــورات  ــة.  ــشــاوي ال

الشاوية، املغرب. ط.-1 1997.
في  الوطنية  املــقــاومــة   )2
شعيب  تــنــســيــق  الـــشـــاويـــة. 
حليفي. الدار البيضاء، سلسلة 

ــة. مــنــشــورات  ــشــاوي ــر ال ــات دف
لــلــدراســات  تامسنا  مؤسسة 
ــة،  ــشــاوي واألبـــحـــاث حـــول ال

املغرب. ط.-1 1999.
ــصــدي  ــت وال ــرة  ــ ــذاك ــ امل  )3
الفرنسي.  لاستعمار  الشعبي 
ــدار الــبــيــضــاء، مــنــشــورات  ــ ال
لــلــدراســات  تامسنا  مؤسسة 
ــة،  ــشــاوي واألبـــحـــاث حـــول ال

املغرب. ط.-1 2001.
مــقــام  فـــي  عــربــي  ــن  ــ اب  )4

امللتقى  أشـــغـــال  الـــشـــاويـــة. 
مختبر  بإشراف  األول  الثقافي 
املديرية  منشورات  السرديات، 
ط1  بسطات،  للثقافة  اإلقليمية 
- 2018. الطبعة الثانية جامعة 

الحسن األول بسطات 2019. 
5( التراث الثقافي الامادي 
امللتقى  )أشــغــال  بالشاوية 
مختبر  ــراف  ــإش ب ــالــث(،  ــث ال
جامعة  منشورات  السرديات. 
الحسن األول بسطات الطبعة 
الطبعة   .2019  - ــى  ــ األولـ
اإلقليمية  املديرية  عن  الثانية 

بسطات 2019.
السوسيولوجيا  أسئلة   )6
الــقــرويــة فــي املــغــرب )أشــغــال 
خلوق(  ببني  الثاني  امللتقى 
الــســرديــات،  مختبر  بــإشــراف 
اإلقليمية  املديرية  منشورات 

للثقافة بسطات. ط1 - 2019.
املــادي  الثقافي  الــتــراث   )7
امللتقى  )أشــغــال  بــالــشــاويــة 
مختبر  ــراف  ــإشـ بـ ــع(،  ــ ــراب ــ ال
املديرية  منشورات  السرديات، 
الطبعة  بــســطــات  اإلقــلــيــمــيــة 

األولى - 2020. 

بوطيب الفياللي

ترسيخا لثقافة االعتراف وتفعيا ملبدأ »من لم يشكر 
للدراسات  »أزيكو«  مركز  نظم  هلل«،  يشكر  لم  الناس 
بتنسيق  االجتماعية  والعلوم  التاريخ  في  واألبحاث 
والعلوم  اآلداب  بكلية  والحضارة  التاريخ  شعبة  مع 
يوم  بأكادير،  زهــر  ابــن  لجامعة  التابعة  اإلنسانية 
الخميس 2021/6/17 بفضاء اإلنسانيات، حفل تكريم 
والحضارة  التاريخ  أستاذ  املازوني،  محمد  الدكتور 
تصل  ملــدة  عمله  فيها  مــارس  والتي  الكلية،  بنفس 
الطلبة،  من  أجيال  يديه  على  تتلمذت  سنة،   37 إلى 
حول  وإمكانياتهم  معارفهم  من صقل  خالها  تمكنوا 
الدينية عموما،  واملؤسسات  بالتصوف  يتعلق  ما  كل 
باعتبار الدكتور املازوني أحد أشهر خبراء هذا املجال 
بالجامعات املغربية والتي تشهد عليها كذلك إنتاجاته 
العلمية التي تزخر بها املكتبة املغربية، خصوصا ما 

تعلق بالتصوف ومدارسه ورواده.
الحفل كذلك شهد توزيع مختلف الهدايا والجوائز 
على املحتفى به سواء من طرف زمائه األساتذة، أو 
األساك:  بمختلف  طلبته  من  وكذا  الكلية،  عمادة  من 
إجازة وماستر ودكتوراه، وكذا من أصدقائه ومعارفه.
بني  الــوصــال  لتجديد  مناسبة  كــان  إذن،  الحفل 
لتبادل  مناسبة  كان  كما  القدماء،  وطلبتهم  األساتذة 
مشاريعه  املازوني حول  الدكتور  مع  الحديث  أطراف 

املستقبلية. العلمية 

ملتقى بلقصيري السينمائي يفتح باب المشاركة لطلبة المعاهد
الرابعة  الدورة  والسينما«،  للمسرح  »أنفاس  جمعية  تنظم 
 5 بني  ما  الفترة  في  السينمائي،  بلقصيري  مللتقى مشرع  عشر 

و7 غشت املقبل.
في  املشاركة  باب  فتح  عن  باملناسبة،  امللتقى  إدارة  وتعلن 
املسابقة الخاصة بأفام طلبة املعاهد السينمائية املنتجة حديثا 
ما بني سنتي 2019 و2020، لذا على الراغبني في املشاركة من 
طلبة املعاهد السينمائية، بعث نسخ من أفامهم قبل 30 يوليوز 
املقبل، على أال تتعدى مدة الشريط 15 دقيقة، وذلك على البريد 

.anfassmbk@gmail.com اإللكتروني للجمعية
األسماء  أحد  تكريم  ــدورة،  ال هذه  ستعرف  كما 
املغربية،  واملــســرحــيــة  والتلفزية  السينمائية 
اعترافا  بكر،  الدين  نــور  بالفنان  األمــر  ويتعلق 
فقرات  إلى  باإلضافة  الفنية،  وإبداعاته  بعطاءاته 
مجال  في  تكوينية  ورشات  تتضمن  متنوعة  فنية 
من  مجموعة  وعرض  واإلخراج،  السيناريو  كتابة 

األشرطة السينمائية للمحتفى به.

مجموعة القرض الفالحي للمغرب تحصل على اعتماد هيئتها 
»IMMOVERT PLACEMENT« للتوظيف الجماعي العقاري 

في إطار استراتيجيتها وتدبيرها الديناميكي 
القرض  مجموعة  حصلت  للعقارات،  واألمثل 
لها  هيئة  أول  اعتماد  على  للمغرب،  الفاحي 
العقاري  الجماعي  التوظيف  في  متخصصة 
طرف  من   »IMMOVERT PLACEMENT«

الهيئة املغربية لسوق الرساميل. 
وجاء الحصول على هذا االعتماد، عقب قيام 
بتأسيس  للمغرب  الفاحي  القرض  مجموعة 
وهيكلة أول هيئة للتوظيف الجماعي العقاري 
مراقبة  مجلس  مصادقة  بعد  وذلك  لها،  تابعة 

املجموعة بتاريخ 05 دجنبر 2019.
ــذه الــخــطــوة املــهــمــة، فــي إطــار  ــدرج ه ــن وت
مجموعة  قبل  مــن  املعتمدة  االستراتيجية 
بالتدبير  للمغرب فيما يتعلق  الفاحي  القرض 

لعقاراتها. الديناميكي 

ــى أن  ــصــدد، إل ــذا ال ــارة فــي ه تــجــدر اإلشــ
للتطورات  استباقا  لــهــا،  سبق  املجموعة 
التنظيمية، أن أطلقت عمليتني لتسنيد األصول 
بقيمة  و2015،   2013 سنتي  فــي  العقارية 

ناهزت مليار درهم.
خال  من  البنكية  املجموعة  تمكنت  وقــد 

إلى  اللجوء  من  العمليتني،  هاتني 
سوق الرساميل بأسعار فائدة جد 
تنافسية مع تحسني نسب املعدالت 
تدبير  ــرات  ــؤشـ ومـ االحـــتـــرازيـــة 

انخرطت  ــك،  ــذل وب الحصيلة، 
املجموعة البنكية، التي كانت 
أهمية  تــولــي  ــدوام  ــ ال عــلــى 
النشيط  للتدبير  خــاصــة 
في  الــعــقــاريــة،  ملحفظتها 

العقارية  أصولها  لتنشيط  مستمرة  مقاربة 
العقارية  األصــول  جعل  على  الحرص  بهدف 
تحقيق  في  األمثل  وبالشكل  باستمرار  تساهم 

األهداف االستراتيجية التي حددها البنك.
للتوظيف  ــى  ــ األول الــهــيــئــة  هـــذه  وتــتــخــذ 
األخضر،  للبنك  التابعة  العقاري  الجماعي 
شكل شركة توظيف عقاري، وتم إطاقها 
األصول  من  مجموعة  على  استنادا 
مكاتب  بنكية،  )وكــاالت  العقارية 
إجمالية  بقيمة  تكوين(  ومراكز 

تفوق 500 مليون درهم.
ــارة  ــ ــا تـــجـــدر اإلشـ ــم ك
املمتلكات  هــذه  أن  إلــى 
توجد  التي  العقارية، 
الــــيــــوم فــــي مــلــكــيــة 

سيتم  للمغرب،  الفاحي  الــقــرض  مجموعة 
مقابل  مؤسساتيني،  مستثمرين  إلى  تفويتها 
إبرام عقود كراء طويلة األمد مع البنك وفروعه.
وتتوخى هذه العملية تحسينا أكبر لنجاعة 
مع  للمجموعة  العقارية  املمتلكات  تدبير 
مشجع  جبائي  ونظام  مردودية  من  االستفادة 
في حالة تفويت املمتلكات العقارية إلى هيئات 

التوظيف الجماعي العقاري.
الفاحي  القرض  مجموعة  تطمح  وختاما، 
هيئات  محفظة  وتوسيع  ــراء  إث إلــى  للمغرب 
إطاق  خال  من  العقاري  الجماعي  التوظيف 
مشاريع أخرى، مؤكدة بذلك على األهمية التي 
يكتسيها التدبير الديناميكي لعقاراتها كمحور 
للموارد  األمثل  االستعمال  لتنمية  استراتيجي 

واملردودية.



سري

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

  

مـدير النشر:
الطيب العلوي

مصطفى العلوي المؤسس:

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

تحت األضواء

ملف العدد

تحليل إخباري

الضائعة الحقيقة 

بمحاولة اغتيال دبلوماسي مغربياتهام مسؤول مخابراتي جزائري 

التقارب العربي اإلسرائيلي ؟هل كان الحسن الثاني وراء فكرة

سباق في انتخابات 2021 مؤشرات استعمال شباط كأرنب 

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

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

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

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

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

اأعداء امللك وال�شعب

تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ملف العدد

تحت األضواء

الضائعة الحقيقة 

تحليل إخباري

عندما طالبت األحزاب بتحكيم

 الملك الحسن الثاني

حمو وبوكرين وحبيبي.. جنراالت 

تورطوا في الخيانة العظمى

عائد من اإلعدام يحكي عن قتل 

عمر بنجلون وإعدام ثـابت

إعالم البوليساريو يبكي على وهن 

الجزائر وضعف إسبانيا أمام المغرب 

28

14

8
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تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ساعة اإلفالس السياسي

»ملف سري في  السابقني  املعتقلني  من  واحد  طالب 

الساسي،  الزعيم  الدين  نور  وهو  الــزاز«،  كريم 

املكلف  الدولة  وزيــر  وجــه  في  الحدود  بإغالق 

خلفية  على  الرميد،  مصطفى  اإلنسان  بحقوق 

شكاية سبق أن تقدم بها أمام الوكيل العام ملحكمة 

الوطنية  الفرقة  على  وأحيلت  بالرباط  االستئناف 

نسخة  وجه  كما  البيضاء،  بالدار  القضائية  للشرطة 

من الطلب إلى رئيس املجلس األعلى للسلطة القضائية 

حيث   ،2015 سنة  إلى  الحكاية  وتعود  العدل.  ووزيــر 

»يدعي« الساسي أنه قدم معطيات خطيرة لوزير العدل 

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

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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بإفالس حزب العدالة 

والتنمية، الذي يتهدده 

خطر السقوط خالل االنتخابات 

التشريعية المقبلة، بعد تورطه 

في تناقضات سافرة بين 

خطابه السياسي وممارسته 

العملية، تكون الحياة 

السياسية قد دارت دورتها 

المعهودة، لتكريس األعطاب 

الحزبية في مشهد سياسي 

يكرر نفسه، حيث تموت كل 

األحزاب في حضن السلطة(..).

إنها ساعة اإلفالس السياسي، 

حيث ال عروض سياسية 

واضحة رغم أننا في عز الزمن 

االنتخابي، وقد انطلقت 

الحمالت االنتخابية مبكرا، حيث 

ينتظر أن تلعب نفس التشكيلة 

الحزبية النهائيات االنتخابية 

بنفس الممارسات، التي تقوم 

على مبدأ »القسمة«، وال 

سبيل للخروج من عنق الزجاجة 

إال بانخراط مكثف للمواطنين 

في العملية االنتخابية، 

عندها ستكون الساعة قابلة 

لـ»التحقيق«، واألحزاب قابلة 

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

النخيل  ت 
واحا ترك  على  مغاربة  فالحني  إرغام  د 

بع

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

أن  حيث  املــيــاه،  لورقة  املغرب  حتريك 
عن  صــادر 

املــ

احلسن  عهد  من  املوروثة  ه 
سياست يف  املغرب  ر 

استمرا

ض األودية 
ي إلى قطع بع

ء السدود، سيؤد
الثاني، يف بنا

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

للعطش  بكاملها  مــدن  ض 
تعر عــن  يتحدثون  اجلــزائــريــني 

»بناء  بأن  الساخرين  بعض  وعلق  املغربي،  التصرف  نتيجة 

من  اجلزائرية  االجتماعي  التواصل  مواقع  سيمنع  السدود 

ن املنطقة 
ل إلى اجلزائر عبر وديا

ت املغرب تص
القول بأن نفايا

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

شر:
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ى.. 
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ني السطور«
تفاصيل أخرى  يف  ركن  »ب

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah

  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

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

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC

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

 أو عبر البريد اإللكتروني:
)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.ma

لنور الدين الرياحي

زميل  إرسال  إلى  املقلب  بادر صاحب  الخطة،  في حبك  إمعانا   
نزل  ألنه  الفتوى،  عن صاحب  الترفيه  منه  يطلب  املكتب  إلى  وقور  آخر 
حالة  في  صاحبنا  ووجد  القسم  رئيس  فدخل  السماء  من  مشكل  عليه 
من الغم واألسى وقد وضع قلمه وملفاته جانبا وقبض على رأسه بكلتا 
يديه وهو يفكر، فسأله: ما بكم أستاذنا العزيز؟ ال شيء ال شيء سيدي 
ثم  )أجــابــه(،  بمعروف  اإلنسان  يقوم  أال  اليوم  األحسن  من  الرئيس، 
التعويض  دعوى  برفع  زوجها  وتهديد  الزميلة  مع  قصته  له  يسرد  بدأ 

واستعداد زميله للقيام بالشهادة ضده.
وفهم الرئيس بأن مقلبا ما من صنع الزميل مرة أخرى: في الحقيقة، 
السب  إن عبارات  ثم  رأسك،  تقبل  الزميلة  ترك  كان عليك  الخطأ خطئك، 
لبعض  العصبي  االنهيار  فعال  تسبب  عليها  أطلقتها  التي  والشتم 
اآلن  من  فإنني  هذا،  موقفكم  كان  إذا  صاحبنا:  فقال  الحس،  مرهفات 
الجلسة وال  يوم  بها  املنزل وأنطق  ملفاتي في  أحرر كل  فصاعدا سوف 
وذهب  حقيبته  وجمع  وشأني،  اتركوني  منهن..  أو  منكم  أحد  أي  أرى 
آش  التعليم  في  راسي  مع  هاني  كنت  يتمتم:  وهو  املحكمة  من  غاضبا 
جابني لهاذ النماذج، ورئيس القسم كادت تفضحه هو اآلخر ابتسامته، 
فقال له: هون عليك، سوف أرفع األمر إلى رئيس املحكمة ليتدخل ويجد 

حال لهذا املشكل العويص.
يردها  لم  التحية  حتى  حالة عصبية،  في  املكتب  من  زميلنا  وخرج 
على أي من القضاة أو املحامني، ألنه فقد األمل في الزمالة والصداقة 

وفي كل شيء..
االبتدائية  املحكمة  أمام  يركنها  كان  التي  سيارته  ركوب  أراد  وملا 
ويترك املفتاح لدى الحارس الذي يتكفل بركنها فيما بعد، وجد الباب 
اشتغاله،  في  صعوبة  وجد  لكنه  املحرك،  في  املفتاح  وأدخل  مفتوحا 
وبينما هو على هذه الحال، وقف رجل من املتقاضني عليه: سيدي إنك 
ركبت سيارتي وتهم بتحريكها لكنك إذا كنت تنوي الذهاب بها اذهب 
مع من هن راكبات في مقعدها الخلفي، أقصد زوجتي وابنتي، فالتفت 
القاضي ليجد امرأتني باملقعد الخلفي تضحكان وهو يأمرهما بالنزول 
منها، فأتى الحارس من بعيد يجري :أستاذ إنها ليست سيارتك، هذه 
ثانية،  مرة  محرج  موقف  في  نفسه  فوجد  املتقاضي،  لهذا  السيارة 
املنزل  في  ملفاته  بتحرير  والتزم  املكتب  إلى  يأتي  ال  أصبح  وبعدها 

والنطق بها في الجلسة.
فضاق األمر على رفيق مكتبه وأصبح ال يطيق الجلوس وال العمل 
وحده، وكان ال بد من التفكير في إرجاع األمور إلى نصابها دون كشف 
في  ووجداه  منزله  إلى  املقلب  وصاحب  القسم  رئيس  فذهب  الحقيقة، 
إلى عشاء  مرافقتهم  منه  فطلبا  العشاء،  املجاور يصلي صالة  املسجد 
في منزل أحد الزمالء الذي يؤكد على دعوته وكان ال يرد طلبا للزمالء 
تقدم  برهة،  وبعد  محبيه..  من  مجموعة  ووجــد  فرافقهم  هلل،  رحمه 
وربما  إليها  ينظر  ال  البيت، وهو طبعا  الزميلة صاحبة  لشكر  الزمالء 
تقديمه  ربما،  يتذكره  لم  الذي  البيت  صاحب  فتولى  شكلها،  يتذكر  ال 
العصبي  االنهيار  في  لك  تسبب  الذي  الفالني  األستاذ  هو  إنه  إليها: 
وأفتاني في التزوج من امرأة ثانية، فأحس بحرج شديد مرة أخرى، 
وسط ضحكات الزمالء والزميالت املتتالية، واحمر وجهه وطلب 
االعتذار منها، وقال لها وهو ال ينظر: حبذا لو تأتني إلى املحاكم 
تصبحن  كيف  انظرن  وقع،  ما  وقع  ملا  التقليدي  اللباس  بهذا 
جميالت ب ، فتدخل من جديد مرافقه: إنك تتغزل بهذه الطريقة 
أمامنا وتتحرش بمن قامت بإعداد العشاء وأكرمتنا في بيتها.. 
مرة تتشوف في األرض مرة تتقول عندي جاللة العني، مرة تنلقاوك 
تتميز بني القفطان واللباس والعطر.. شد معانا طريق وحدة، فقهقهت 
صاحب  فنهض  الجلسة؟  إلى  بالقفطان  نأتي  أن  تريد  وقالت:  الزميلة 
انهيار عصبي؟ فضحك  في  زميلتنا  توقع  أن  أخرى  مرة  أتريد  املقلب: 

الجميع واستراح أستاذنا الطيب من أزمة ضمير كادت تعصف به.
هكذا وجدنا القضاة واملحامني يضحكون بكل براءة وينصبون 
لبعضهم البعض مقالب بريئة وداخل منازلهم في أمسيات يذكر 
دون  الــورق  ولعب  والضحك  واملوسيقى  والشعر  األدب  فيها 

القانون واملساطر.

طرائف الق�ضاة 
واملحامني

يتبع
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الفنانـة نانـسي عجـرم تخـضع للتحقـيق
فـي جريمـة قـتل

شهدت قضية مقتل الشاب السوري، محمد 
الهاشم، زوج  فادي  الطبيب  يد  املوسى، على 
تطورات  عجرم،  نانسي  اللبنانية  الفنانة 
األضــواء  إلــى  القضية  عــادت  حيث  جديدة، 

مجددا، بعد هدوء طيلة األشهر املاضية.
األدلـــة  ــي  ف والــخــبــيــرة  املحققة  ــت  ــال وق
عبر  مقابلة  خالل  روب،  ولد  حال  الجنائية، 
على  يبث  ــذي  ال أونــاليــن«،  ــاس  »ن برنامج 
»RT Online«، أن جلسة تحقيق تمت مع 
يوم  عجرم،  نانسي  وزوجته  الهاشم  فادي 

الثالثاء 22 يونيو الجاري.
ــرة  املـ ــي  هـ ــذه  ــ ه أن  ــت  ــن ــي وب
التحقيق  فيها  يتم  التي  األولــى 
القتل،  جريمة  فــي  نانسي  مــع 
تعامال  تشهد  القضية  أن  موضحة 
وتراها  بدايتها،  منذ  بجدية وشفافية 
وليس  العمد«،  »القتل  نحو  تذهب 
يرى  كما  النفس«  عــن  ــاع  ــدف »ال

خــارج  حــدث  القتل  بــأن  مصرحة  البعض، 
ضمن  لكنه  عــجــرم،  نانسي  مــنــزل  ــدران  جـ

السور الخارجي.
وتابعت املحققة حال، أن هناك فيديو تمت 
االستعانة به كدليل على براءة فادي الهاشم، 
وهو ما لم يتم التأكد من صحته بعد، معقبة 

بأن خلف هذه الجريمة جرائم أخرى.
»على  بأنه  التصريح  وفسرت املحققة ذلك 
ما يبدو، أن الشاب السوري اطلع على بعض 
األمور، التي تسبب خطرا على فادي الهاشم 

وزوجته وعائلته وشركائه«.
تفاصيل  عن  الحديث  روب  ولد  ورفضت 
نتائج  تنتظر  ألنــهــا  الــتــصــريــحــات،  تــلــك 
»هناك  أن  على  األمر  مقتصرة  التحقيقات، 
معلومات ومستندات تم تقديمها للمحكمة«، 
التي  هي  »املستندات  تلك  أن  على  وشــددت 
الهاشم  فادي  استدعاء  املحكمة  عليها  بنت 

وزوجته للتحقيق«.

الفنانة الجزائرية وفاء 
أوجيت تختم ألبومها 

بأغنية مغربية 
أوجيت،  الجزائرية وفاء  الفنانة  أطلقت 
»اليوتيوب«  بموقع  الرسمية  قناتها  عبر 
فنيا  عمال  التحميل،  منصات  كل  وعبر 
ثالث  وهو  الحب«،  »قصة  بعنوان  مغربيا 
وآخر أغاني إصدارات امليني ألبوم »عطور 

.( Parfums du Maghreb) »املغرب
ــاء في  وتــعــامــلــت وفـ

كاتب  مــع  ــيــة  األغــن
محمد  ــات  ــم ــل ــك ال
املـــغـــربـــي، فــيــمــا 
عــــــــــادت مــهــمــة 

والتوزيع  التلحني 
لـ»سول آي«.

ــظــر أن  ــت ــن ــن امل ــ وم
ــاء  تــصــدر الــفــنــانــة وف
ــيـــت فـــي الــفــتــرة  أوجـ

ــوم  ــب أل أول  ــة،  ــل ــب ــق امل
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــحــمــل الـ ســي
ــن بــيــنــهــا  ــ املـــفـــاجـــآت م
مختلفة،  بلهجات  أغــانــي 
والــــذي تــعــامــلــت خــاللــه 
وكــتــاب  موسيقيني  مــع 
إسبانيا  مــن  وملحنني 

واملغرب والجزائر.

جيهان تفضح سر زواج عبد الحليم 
حافـظ من شقـيقتها

كشفت جيهان عبد املنعم، شقيقة الفنانة املصرية سعاد حسني، أن هذه األخيرة 
تزوجت من الفنان عبد الحليم حافظ ملدة 6 سنوات عرفيا، وهو الذي رشحها لفيلم 

»البنات والصيف« بعد فيلم »حسن ونعيمة«.
في وأكــــــدت  رفض  »العندليب  أن  املصرية،   »TEN« لقناة  تصريح  في 

ــار الــــــزواج من  ــهـ الـــبـــدايـــة إشـ
السندريال، كما أنه كان يغار 

عليها بشدة، وشعرت هي 
في  تسبب  ما  باإلهانة، 

انفصالهما«.
جيهان  ــارت  ــ وأش
ســـعـــاد  أن  إلــــــى 
حـــســـنـــي، عــنــدمــا 
ــت صــغــيــرة  ــ ــان ــ ك

الرحمن  عبد  رآهـــا 
الــخــمــيــســي، وكــانــت 

تـــشـــارك في  حــيــنــهــا 
بــرنــامــج »بــابــا شـــارو«، 
حصولها  فــي  ساهم  مــا 
»حسن  فيلم  بطولة  على 
ونعيمة«، أما »املسلسل 
ــذي قــدمــه مــمــدوح  الـ
يمت  ــال  فـ ــي،  ــث ــي ــل ال
حسني  سعاد  لواقع 

بأي صلة«.
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هــنــاك جــانــب هــام مــن الــواقــع 
العرب،  نحن  عندنا  مجهول  األوروبــي، 
يوحد  أنه  ميزاته  من  وجهالء،  مثقفني 
على  بهم  ويقف  والــجــهــالء،  املثقفني 
هذا  الجهل.  صعيد  هو  واحــد،  صعيد 
للقطعة  األخــرى  الجهة  هــو  الجانب، 
وضعنا  عاقنا  ولقد  البراقة،  املذهبة 
الـــحـــضـــاري، وثــقــافــتــنــا املــحــصــورة 
األمــر  لقبول  ورفــضــنــا  محيطنا،  فــي 
وخضوعنا  صحافتنا،  وتقوقع  الواقع، 
وعوامل  األجنبي،  لالستعمار  الطويل 
بالتعمق  االهتمام  عن  متعددة،  أخرى 
ــي،  األوروبـ الغربي  الكيان  واقــع  فــي 
وسائل  علينا  وانطلت  أغــواره،  وسبر 
عيوننا  وأعــشــت  والــتــزيــني،  التمويه 
وأصباغ  التكنولوجي  الكمال  أضــواء 
االنتباه  عن  فانشغلنا  املشعاع،  البريق 
القطعة  من  اآلخــر  الوجه  حقيقة  إلــى 
املذهبة البراقة، واقتعدنا بساط املهانة 
لعابنا  وســال  واالستسالم،  والقناعة 
عاجزين  فأصبحنا  املوعودة،  للملذات 
بنا،  امللصقة  الــتــهــم  دفـــع  عــن  حــتــى 
وانهالت علينا صفات الهمجية والسفك 
نشكل  وأصبحنا  واالفتضاض،  والقتل 
ال  الذي  العالم  هذا  في  القبيح  الجانب 
نستحق إال جانبه املظلم، بينما الجانب 
وأوسخ  أقبح  األوروبيني،  لدى  املستتر 
من أن يبرر أحقيتهم في االحترام الذي 
يؤهلوننا  ال  إنهم  حيث  عليهم،  نغدقه 

ألي درجة من االحترام مهما دنت.
ولقد كانت قضية املهدي بنبركة، على 
بلور  محكا  عاما،  عشرين  حوالي  مدى 
في  املتعفن  الجانب  ذلك  رويــدا،  رویــد 
وقد  خصوصا،  وفرنسا  عموما  أوروبا 
تكالبت في حق املهدي بنبركة، كل قوات 
املرحلة  في  كبيرا  تفوقا  سجلت  الشر، 
األولى لتمويه األمر الواقع، ولكن األيام 
عبر  زادت  عادة،  الجروح  تبلسم  التي 
ورهيبة،  خطيرة  ألدوار  تعرية  السنني، 
فيها  واستعمل  الدولي،  اإلرهاب  لعبها 
حقيقة  اآلن،  إلى  قائمة  زالت  ال  أجهزة 
اآلخــر  الــوجــه  لعفونة  مثبتة  قائمة 

للحضارة والتقدم الغربي.
استكناه  في  املطاف  بنا  طال  ومهما 
حقيقة اآللة الجهنمية التي كان املهدي 
املجلدات  فإن  ضحاياها،  أحد  بنبركة 
يسيرا  جزء  إال  تستوعب  لن  الضخمة 
قطب  أن  علما  الرهيب،  الكيان  هذا  من 
بنبركة،  باملهدي  يتعلق  فيما  الرحى 
كان هو جهاز التصفية الفرنسي، وهو 

أو  اإلسرائيلي  الجهاز  مع  باملقارنة 
األمريكي، ليس إال قطرة من بحر.

لیست خطورة الحروب، كبيرة كانت 
أو صغيرة، متجلية فقط فيما تخلفه من 
وال  وأيتام،  ضحايا  من  وخــراب،  دمار 
فيما تفرضه من تغييرات في املجتمعني 
املتحاربني، وإنما أخطر ما في مخلفات 
ما  إلى  وإضافة  رجالها،  هم  الحروب، 
سفك  من  الحروب  في  الرجال  يتعلمه 
سقوط  ومــن  وتخريب،  ونهب  وقــتــل، 
في املعنويات وترد في األخالق، فإنهم 
سواء  مجتمعهم،  على  عالة  يصبحون 
كان غالبا أو مغلوبا.. ولقد ورثت فرنسا 
في أعقاب الحرب العاملية الثانية، وفي 
القتلة  من  جيال  الجزائر،  حرب  أعقاب 
املفكرة  األدمــغــة  سارعت  والسفاكني، 
إلى سكب طاقاتها في بوتقة  الفرنسية 
تخدم مصلحة فرنسا، دون مراعاة مللف 

كل واحد وال لسوابقه.
تأسست   ،1945 دجــنــبــر   28 وفـــي 
الخارجية  لالستعالمات  منظمة  أول 
الجاسوسية  »مصلحة  الفرنسية، باسم 
أصبحت  التي  الجاسوسية«،  ومقاومة 
املوجز  بالتعبير  بعد،  فيما  معروفة 
ــك«، اتــخــذ مــقــره فـــي شـــارع  ــ ــدي »ســ

»مورتيي« غير بعيد من مسبح عمومي 
هناك  ــن  وم ــل«،  ــوري »ت مسبح  يسمى 
تعبير  »ســديــك«  مصلحة  على  أطــلــق 
إشــارة  )البــيــســني(،  املسبح  هــو  آخــر 
ــن تعذيب  ــز م ــرك ــي امل ــا يــقــع ف إلـــى م
الحمامات  في  للمستجوبني  وإغــراق 
على  املصلحة  هذه  غطت  وقد  النتنة، 
والذي  قبلها  قائما  كان  الــذي  الجهاز 
الوطني  الــتــراب  بحماية  مكلفا  ــان  ك
ط«  س.  »د.  باسم  املشهور  الفرنسي، 
في  عريقة  لالستعالمات  مصلحة  وهي 
وألحقت   1899 سنة  تأسست  إذ  القدم، 
للتجسس  الفرنسية،  الداخلية  بوزارة 
على السكان الفرنسيني، حماية لترابهم 
الداخليني  املخربني  أخطار  من  الوطني 
»سديك«،  تأسيس  وبعد  والخارجيني، 
حماية  مصلحة  مــع  يــتــعــاون  أصــبــح 
التراب الوطني وينسق معه انطالقا من 
الوزير  لنفوذ  األول  التشكيل  خضوع 
الثاني لوزير  التشكيل  األول، وخضوع 
إذن،  أقوى  »السديك«  ونفوذ  الداخلية، 
وأكبر من التشكيل املحلي، ولكن رئيس 
في  العاملني  الرجال  الحكومة يستعمل 

املصلحتني حسب هواه. 
وقد اختير أول مدير لجهاز »سديك«، 
هنري ريبيير، قبل أن تطلق له اليد في 
ملحرر  ثقة  کرجل  أوال  اختير  االختيار، 
فرنسا آنذاك، الجنرال دوكول، وكخريج 
ألصول  حافظ  الجاسوسية،  فلسفة  في 
الجاسوسية  عــن  الصيني  الــكــتــاب 
ــرون،  ق بخمسة  املسيح  قبل  املــؤلــف 
االستراتيجية«  ــذور  »ج عنوان  تحت 
وكانت  تزو،  سون  الصيني  للفيلسوف 
على  األول،  اليوم  منذ  معقودة،  النية 
أن يكون جهاز »سديك« عبارة عن دولة 

داخل الدولة. 
واختار ریبيير، في إطار سياسة اليد 
وأخبث  أقبح  من  آالف  عشرة  املطلقة، 
وأشحنهم  الفرنسي،  الجيش  عناصر 
ملفات، وأشنعهم سوابق، وجعلهم ذراع 
كانت  ملا  تحسبا  الضاربة،  املخابرات 
الحرب،  مخلفات  من  فرنسا  تنتظره 
إثر سنوات طويلة من االحتالل النازي 
الفرنسيني  من  طبقة  وخضوع  لفرنسا، 
األوراق،  واختالط  املحتل،  مع  للتعامل 
مع  هو  ملا  الواضحة  الرؤيا  وانــعــدام 

فرنسا أو ضدها.

للجهاز  ضخمة  ميزانية  وخصصت 
السري، الذي ال يعرف أي أحد أي شيء 
نزر  لعاب  وسال  تركيبته،  عن  وال  عنه 
والسياسيني  املثقفني  من  يسير  غير 
لالستعانة  الــعــســكــريــني،  والــضــبــاط 
لضمان  الــجــهــاز،  هــذا  مــع  بالتعاون 
واستلهام  املــصــادر،  مأمون  مستقبل 
القوة من االنتماء إلى املنظمة الرهيبة 
التي تعتبر نفسها فوق القانون. وبعد 
السريع،  التنظيم  مــن  قليلة  ســنــوات 
في  الغربي  الدفاع  تطور سياسة  وبعد 
الحجر  وضع  األطلسي،  الحلف  إطــار 
»سديك«  جهاز  بني  للتعاون  األساسي 
األمريكية  املــخــابــرات  منظمة  وبــني 
وعــني  إي«،  آي.  ــي.  »ســ ــورة  ــشــه امل
ملكتب  مديرا  فوزجولي،  فيليب  الخبير 
واشنطن،  فــي  الفرنسية  املــخــابــرات 
جهاز  مع  واالتصال  بالتنسيق  مكلفا 
ومنذ  األمريكية،  املركزية  املخابرات 
التعاون  زال  ال  اليوم،  إلى  الوقت  ذلك 

مستمرا..  راسخا  قائما  املنظمتني  بني 
أن  »ســديــك«  منظمة  إلدارة  واتــضــح 
األوراق،  تختلط  ال  حتى  املهام  تــوزع 
متخصصة  عصابات  شكلت  جهة،  فمن 
والقتل  الخطف  القبيحة:  األعمال  في 
والتخريب واإلنزال الجوي في املناطق 
العصابة  هــذه  على  وأطلق  املرغوبة، 
وكان  »التحرك«،  أي  »أکسیون«،  اسم 
لتأسيس  بــدايــة  القسم  هــذا  تأسيس 
ــرى حــســب االحــتــيــاجــات  ــام أخــ ــس أق
الجنرال  أنصار  فاجتمع  الضرورية، 
تسمى  جانبية  مؤسسة  فــي  ــول  دوكـ
الوطني(،  العمل  )مصلحة  »لوساك« 
األوراق  مــن  اآلالف  عــشــرات  ووزعـــت 
تحمل  املــؤســســة،  هــذه  أعــضــاء  على 
الخطوط الثالثة أللوان العلم الفرنسي، 
بطاقة  واألبيض واألحمر، وهي  األزرق 
يمكن  ما  النفوذ،  من  لحاملها  أسيغ 

ــرارا،  ــاالت تــكــررت م اخــتــصــاره فــي ح
قاتال  الشرطة  تعتقل  ال  ــأن  ب تقضي 
لرجال  األلوان  املثلثة  البطاقة  أبرز  إذا 
مجموعة  عــن  تفرعت  ــد  وق الــشــرطــة. 
مجاالت  عــدة  فــي  عصابات  »لــوســاك« 
ــل شــيء  إرهــابــيــة وتــهــريــبــيــة، كـــان ك
تهريب  إن  وحيث  بــه،  لها  مسموحا 
األعــمــال  أنــشــط  مــن  يعتبر  ــخــدرات  امل
فقد  السياسية،  األنشطة  تغطي  التي 
لتهريب  عصابات  »لوساك«  رجال  كون 
التشكيالت  دخول  في  رغبة  املخدرات، 
ــة الــســيــاســيــة، ومـــع انـــدالع  ــســري ال
الخمسينات،  فــي  الجزائرية  الــثــورة 
املغربية  الــتــحــريــر  حــركــة  وانــطــالق 
التونسيني  العمال  نقابة  وتبني  قبلها، 
فرحات  بــزعــامــة  السياسي  للنشاط 
اليد  »ســديــك«  منظمة  أطلقت  حشاد، 
الحركات  هذه  تواجه  كي  لتنظيماتها، 
عسكريا  التحرك  وبـــدأ  املنطقة،  فــي 
الذي  »الصومام«  مؤتمر  بعد  وإرهابيا 

1956، وضم  بالجزائر في غشت  انعقد 
مما  الجزائرية،  التحرير  حركة  أقطاب 
دعا قادة التنظيم الفرنسي للمخابرات، 
إلى إجراء االستعدادات على واجهتني: 
املغرب  فــي  الداخلية  الــواجــهــة  أوال، 
الخارجية،  الواجهة  وثانيا،  العربي، 
العربية  الدول  في  للتنظيم  فروع  بفتح 
املغرب  تحرير  حركة  تسند  كانت  التي 
العربي، ولم يكن العدوان الثالثي على 
أجهزة  قواعد  إلرســاء  فرصة  إال  مصر 
»السدیك« ملتابعة تحركات مصر داخليا 

وخارجيا. 
وفي الداخل، تم االتفاق على تأسيس 
تشكيل في باريس، تابع لجهاز حماية 
التراب الوطني، مكلف بالتجسس على 
عملية  أول  وكانت  العربية،  السفارات 
مكتب  اقــتــحــام  هــي  کــبــری،  تجسس 
بباريس،  املصري  العسكري  امللحق 

ضباط  حصل  وقد  عكاشة،  الكولونيل 
وثائق  على  الفرنسيون  املــخــابــرات 
باملكاتب  خاصة  عناية  يولون  جعلتهم 
وعلى  وسويسرا،  أملانيا  في  العربية 
ضوء ما تجمع لدى املكاتب املخصصة 
للقمة  اجــتــمــاع  تــقــرر  معلومات،  مــن 
والسياسية  املقاتلة  الــجــوانــب  ضــم 
قرية  فــي  انعقد  »ســديــك«  منظمة  فــي 
حضره   ،1954 سنة  بتونس  »الكاف« 
املغرب  الفرنسي في  االستعمار  أقطاب 
والجزائر وتونس، وقد اقترح املعمرون 
الفرنسيون تعزيز منظمتهم التي كانت 
موجودة باملغرب تحت اسم  »بريزانس 
أن  إال  الفرنسي(،  )الوجود  فرانسيز« 
الوسائل  إلى  اللجوء  على  تم  االتفاق 
تأسيس  فتم  فعالية،  واألكثر  القوية 
كجهاز  ــراء«  ــم ــح ال ــد  ــي »ال ســمــي  ــا  م
لالغتياالت، ال عالقة له مطلقا بما يدور 
الحكومي،  أو  السياسي  الصعيد  على 
سفاك،  ضابط  إلى  قیادته  أسندت  وقد 
أن  قبل  بالقتل  أوامــره  ويصدر  يقتل 
الذي  ميرسيي،  الكولونيل  وهو  يفكر، 
عن  بعيدا  ثانويا  جهازا  بدوره  أسس 
الحمراء«،  »اليد  عصابة  أفــراد  أنظار 
واســمــه »جــهــاز مــقــاومــة اإلرهــابــيــني 

بشمال إفريقيا«، باختصار »کاطينا«.
ــيــل مــيــرســيــي قد  ــون ــكــول وكــــان ال
»اليد  منظمة  اسم  اختيار  على  اتفق 
الفرنسي«  »الــوجــود  بــدل  الــحــمــراء« 
الفرنسيني،  املعمرين  طرف  من  املقترح 
لها  منظمة  كانت  الحمراء«  »اليد  ألن 
مشرفة،  ميرسيي  اعتبرها  ســوابــق 
في  حشاد  فرحات  الزعيم  اغتيال  مثل 
لنداء  سريعة  استجابة   ،1952 دجنبر 
عدد  في  »باريس«  جريدة  محرر  وجهه 
1952، ناشد فيه »ذوي  28 نونبر سنة 
الزعيمني  الغتيال  الحية،  الضمائر 
بورقيبة وفرحات حشاد، غسال للشرف 
هلل«،  لحكم  واســتــجــابــة  الــفــرنــســي، 
النداء:  تحت  اسمه  املحرر  وضع  وقد 
أي  دجنبر،  رابع  وفي  ايمار«،  »کامیل 
بعد أقل من أسبوع، تقدمت سيارة من 
مدينة  نحو  متجهة  »سيتروين«  نوع 
تونس، وسبقت سيارة »السيمكا« التي 
ورشتها  حشاد  فــرحــات  يركبها  كــان 
رشــاش،  مدفع  من  الطلقات  بعشرات 
بــأذى  يصب  لــم  حشاد  فــرحــات  ولكن 
كبير، وإنما نزل من سيارته املعطوبة، 
وحاول إيقاف السيارات املارة، وبغتة، 
له سائق شاحنة، ووراءه سيارة  وقف 
من نوع »بيجو«، والحظ فرحات حشاد 
من  أســرع  شــك،  وال  هــي،  السيارة  أن 
بأدب  الشاحنة  سائق  فشكر  الشاحنة، 
عواطفه  في  يجرحه  ال  وحتى  ولطف، 
إنهم  لي،  »اسمح  له:  قال  توقفه،  بعد 
أصدقائي في هذه السيارة«، وأصدقاء 
الذين  هم  السيارة  في  حشاد  فرحات 
جاؤوا إلتمام املهمة، وغير بعيد، وجد 
جثمان فرحات حشاد، تحت إشعاعات 
بطلقات  الجسم  مقسوم  األولى،  الفجر 

الرشاش.
للكولونيل  ــان  كـ ــا  م قــــوي..  عــمــل 
ميرسيي إال أن ينحني إكبارا له، ويقبل 
الحمراء«،  »اليد  باسم  منظمته  تسمية 
ــراء«،  ــحــم ــك أن مــنــظــمــة »الــيــد ال ذلـ
كانت  ميرسيي  الكولونيل  بــقــيــادة 
ومستمدة  العليا،  بالدوائر  مرتبطة 
املركز  من  ومعلوماتها  أخبارها  قوة 
فكان  »سديك«،  األم  للمنظمة  الرئيسي 
على  كبرى  بأعمال  للقيام  مدعوا  إذن، 

مستوى كبير من األهمية. 
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يتبع

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

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