
تحليل إخباري
محاولة خلق أزمة حقوقية بين 

المغرب والواليات المتحدة األمريكية  14 تحت األضواء
المساطر القانونية تعرقل عودة 

»مغاربة داعش«  5

سري

مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

اللجوء األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965 أســـرار  الــوجــود  حيز  إلــى  تخرج  لــم 
القطب  دمج  إلى  يهدف  جديد  حكومي  ملشروع 
طريق  عن  وذلــك  والبصري،  السمعي  العمومي 
من  كال  يضم  جديد  إعالمي  هولدينغ  إنشاء 
وشركة  والــتــلــفــزة  ــة  ــإذاع ل الوطنية  الــشــركــة 
جتنب  وقــد  يف«..  تــي.   1 و»ميدي  دوزمي«  »صــوريــاد 
التي  اجلزئيات  إحدى  عن  احلديث  للمشروع،  املروجون 
الذي كان  املضاد،  »املشروع اإلخواني«  رافقت ذلك، وهي 
أن  غير  املنفتحة،  القنوات  إغالق  إلى  يهدف 
الدولة)..( لم تكن لتقبل بهذا الرأي، الذي 
سيجعل املغاربة رهينة اإلعالم األجنبي.   

الضائعة الحقيقة 
جرائم المخابرات الفرنسية 
التي سبقت اختطاف بنبلة 28 ملف

األحزاب السياسية بين الحسن 
الثاني والملك محـمد السـادس  6

األصالة والمعاصرةحزب

االتحاد الدستوريحزب

االشتراكي الموحدحزب

واالشتراكيةحزب التقدم 

االجتماعيةالديمقراطية حزب الحركة 

العدالة والتنميةحزب

الحركة الشعبيةحزب

االتحاد االشتراكيحزب

الوطني لألحرارحزب التجمع 

االستقاللحزب
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سؤال يطرح نفسه قبل العيد الكبير  

هل »يضحي« المغاربة باألحزاب ؟

يتواصل خلط 
األوراق.. وقد 

اختلطت أوراق 
عيد األضحى مع 

األوراق السياسية 
التي تلعبها األحزاب، 

لمحاولة إغراء المرشحين 
األوفر حظا للترشح 

باسمها، ما ساهم في 
تكرار الظاهرة السلبية التي 
تؤثر على مصداقية البرلمان 
والمتمثلة في »الترحال«، 
حيث انتقل عدد كبير من 

النواب من أحزابهم األصلية 
إلى أحزاب أخرى..

بين سؤال المصداقية وسؤال الجدية، 
والضغط الذي يفرضه االنتشار 

الجديد والجامح لفيروس »كورونا«، 
يبقى سؤال العزوف مطروحا في 
هذه األجواء الساخنة، التي امتزجت 

فيها هواجس العطلة والعيد.. فهل تكون 
»التضحية« من أجل العيد الكبير، مقدمة 

للتضحية باألحزاب الفاشلة ؟

تفاصيل  أخرى داخل العدد

عدد مزدوج
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1569 من 15 إلى 28 يوليوز 2021

أيت الطالب يتهرب 
من اإلجابة عن 

صفقات »كورونا« 
الرباط. األسبوع

يبدو أن عرض تقرير اللجنة 
االســتــطــاعــيــة املــؤقــتــة حــول 
صفقات »كورونا« يعرف بعض 
العراقيل والخاف، بسبب عدم 
بموعد  الصحة  وزيــر  الــتــزام 
االجــتــمــاع، مــع اقــتــراب عطلة 

البرملان.
فإن  مطلعة،  مصادر  وحسب 
اللجنة،  رئيس  العبدي،  رشيد 
مستاء من عدم التزام خالد أيت 
تاوة  ألجل  اللجنة  مع  الطالب 
السيما  ومناقشته،  التقرير 
الذي  االجتماع  عن  غيابه  بعد 
األسبوع  بداية  مبرمجا،  كــان 
ــاري، مــفــضــا الــحــضــور  ــجـ الـ

للقاءات لجن أخرى.
ــر  ــوزي ال ــرب  ــه ت أدى  وقـــد 
املهمة  تــقــريــر  مــنــاقــشــة  مـــن 
بينه  خاف  إلى  االستطاعية، 
رشيد  الــلــجــنــة  ــيــس  رئ ــن  وبـ
ــعــبــدي، وأعــضــائــهــا الــذيــن  ال
لجئوا إلى مكتب رئيس مجلس 

الــــــنــــــواب، 
قــــــصــــــد 
ــدخــل  ــت ال
ــاع  ــ ــن ــ إلق
ــر  ــ ــوزي ــ ال
م  ا لتز ال با

بواجبه.

 

بقلــم               الطيب العلوي

التضحيات أسبوع 
ال يخفى على أحد، أن عيد األضحى سمي بهذا 
اليوم  هذا  كان  إذ  والفداء،  التضحية  يوم  ألنه  االسم 
يوم مكافأة من هلل تعالى ألنبيائه إبراهيم وإسماعيل 
منامًا،  إبراهيم  هلل  نبي  رأى  أن  بعد  السام،  عليهما 
كان  فما  املنام،  بذلك  وأخبره  إسماعيل  ابنه  فيه  يذبح 
كتثبيت  تأمر«،  ما  »افعل  له  قال  أن  إال  إسماعيل  من 
لكون رؤى األنبياء تعد رسائل وإشارات وعبر مؤكدة، 

على عكس أحام باقي البشر)...(.
عــام،  كــل  مــن  األضــحــى  عيد  بعد،  فيما  ليصير 
يوما مباركا للمسلمن، منهم من يتوجه ألداء فريضة 
بنحر  يقوم  والباقي  سبيا،  إليه  استطاع  ملن  الحج، 

األضاحي.. 
العام،  هــذا  عيد  سبقت  التي  القليلة  ــام  األي أن  إال 
تخص  تعد  لم  والفداء  التضحية  أن  منها  يظهر  بدأ 
وحدها)...(،  الدينية  الشعائر  وال  فقط)...(،  املسلمن 
فبعد أن راجت أخبار منسوبة إلى دبلوماسي إسباني، 
بأن اململكة اإليبيرية تسعى إلعادة العاقات مع الرباط 
في أقرب وقت، سرعان ما أكدته الساعات املوالية، ملا 
تم إحداث تغييرات في هيئتها الدبلوماسية الرسمية، 
كان جوهرها تضحية إسبانيا بوزيرتها في الخارجية، 
الجميع  فيها  رأى  تضحية  اليــا،  غونزاليس  أرانشا 
أثار  ما  أن  إال  املغرب،  مع  األزمة  »نيران«  إخماد  فدية 
انتباه املحللن، هو أن هذه الخطوة لم تأت في سياق 
إعادة العاقات فحسب، وال تتعلق فقط بأهمية املغرب 
كشريك اقتصادي وسياسي، بل إن هذه الخطوة نتجت 
هذه  لحل  أوروبــا  من  املمارسة  الضغوط  عن  أيضا 

األزمة الشائكة.
إن  بل  الحد،  بهذا  ينته  لم  التضحيات  وأســبــوع 
ملا  ســـام«،  »الــعــم  بــأبــنــاء  حتى  مــس  العيد  حــمــاس 
الحالية  عاقاتها  بلمعان  املتحدة  الواليات  »ضّحت« 

الجد مستقرة مع املغرب)...(، وانتقدت الحكم الصادر 
سنوات،  خمس  بالسجن  الريسوني  الزميل  حق  في 
حرية  حماية  إلى  املناسبة)...(،  بنفس  اململكة  داعية 
))حرية  أن  املبرز  العريق  بــالــدرس  مذكرة  اإلعـــام، 
ويجب  وآمنة،  مزدهرة  ملجتمعات  أساسية  الصحافة 
أداء  من  الصحفيون  يتمكن  أن  الحكومات ضمان  على 
جعل  ما  خــوف((،  ودون  بأمان  األساسية  أدوارهـــم 
بكل  بــدوره،  التضحية  في  اآلخر  هو  يتردد  ال  املغرب 
ما على طاولة بايدن من أوراق)...(، معربا عن رفضه 
الخارجية األمريكية ملحاكمة  التي وجهتها  لانتقادات 
سليمان الريسوني، معتبرة أنها استندت إلى معلومات 

»منحازة« لصالح الصحفي املدان.
حد  عند  األمـــر  يقف  ــم  ول بــشــي«..  يضّحي  »شــي 

السياسة الخارجية، بل حتى داخليا، إذ تبّين اآلن، أن 
الشباب املغربي ضّحى بالواضح هو اآلخر، بما »ُكِتب« 
املباالة  وعدم  السياسي  العزوف  واختار  عليه)...(، 
واالهتمام، كلما بدأ الحوار في سرد مصطلح األحزاب 

ومرادفاته.
هذا ما ُيفهم من األمور الحالية، وكلٌّ ضمن كبش 
فديته هذا العام)...(، إال ثاثة: بعض األحزاب، التي 
لم تفهم بعد وجوب التضحية ببعض كبار رؤوسها، 
الشعبية  للحركة  العام  واألمــن  لاستمرار)...(، 
الندوات  إحــدى  في  تأسف  الــذي  لعنصر،  امحند 
األمازيغية كقضية  استغال  من  فريقه  حرمان  على 
الذي  الدخل،  املحدود  املواطن  وأخيرا،  سياسية... 
عرف هذا العام صعوبات من أجل اقتناء أضحية العيد، 
بعد االرتفاع الصاروخي الذي عرفته مؤخرا األسواق 
السماسرة  وسيطرة  جهة،  من  التجارية  واملــحــات 

و»الشناقة« من جهة أخرى.
ليبقى السؤال الوحيد واملرتبط بالتضحية، سياسي، 
فدية)...(،  من  املغرب  يستلزم  قد  ما  بمعرفة  ومتعلق 
املغربية،  الصينية  العاقات  عرفتها  التي  القفزة  بعد 

واالمتداد الصيني في القارة اإلفريقية.
عيد مبارك سعيد للجميع..

كاريكاتير  األسبوع

alousboue.ma

الرباط. األسبوع

قال الحسن عبيابة، الوزير الناطق السابق 
باسم الحكومة، أن املغرب استطاع بحكمته 
بموضوعية  إسبانيا  مــع  الــخــاف  تدبير 
وبراغماتية، وتمكن من خلق جغرافية أخرى 
لم  إسبانيا  وأن  أخرى،  ودول  البرتغال  مع 
أهم  بــن  مــن  أصبح  املــغــرب  أن  تستوعب 
الدول اإلفريقية قاريا، وعليها اتخاذ موقف 
قضية  بخصوص  وعاني  واضــح  إيجابي 
العام  السياق  إطار  في  املغربية  الصحراء 

الدولي للتوازنات الكبرى في املنطقة.
منصة  مــع  حـــوار  فــي  عبيابة  ــاف  وأضـ
اإلعام الروسي، أن تبديل وزيرة الخارجية 

ألن  داخليا،  إسبانيا  يهم  أمــر  اإلسبانية 
عديدة  ملفات  في  تتوفق  لم  املعنية  الوزيرة 
يهم  ومــا  املغرب،  مع  العاقات  ملف  منها 
وإنــمــا  األشـــخـــاص  تغيير  لــيــس  ــرب  ــغ امل
املغربي  الخاف  أن  معتبرا  املواقف،  تغيير 
االستقبال  بعد  األشخاص  تجاوز  اإلسباني 
بهوية  البوليساريو  جبهة  لزعيم  السري 
مـــزورة، وهــو مــوقــف دولـــة ولــيــس موقف 
اإلسبانية  الــدولــة  فيه  تتحمل  أشــخــاص، 
مؤكدا  املغرب،  مع  والتزاماتها  مسؤوليتها 
أن املغرب تعنيه مواقف واضحة في قضايا 

حيوية ووطنية.
بانتصار  تتعلق  ال  العملية  أن  وأوضــح 
ــا املـــوضـــوع  ــمـ ــر، وإنـ ــ ــ ــى اآلخ ــل ــرف ع ــ ط
للمصالح  طـــرف  كـــل  ــرام  ــت ــاح ب مــرتــبــط 
التوازنات  على  والحفاظ  لآلخر،  الحيوية 
فيها  ظهر  التي  الجديدة،  االستراتيجية 

وعمله  موقعه  بحكم  كدولة صاعدة،  املغرب 
التحوالت  أن  حيث  املنطقة،  فــي  املستمر 
في  العالم  يعرفها  التي  الجيواستراتيجية 
القارات  كل  في  املاضية،  سنوات  الخمس 
اقتصادية  جغرافية  عن  أسفرت  واملناطق، 
الحرير  طــريــق  بــمــشــروع  تتشكل  جــديــدة 
الصيني، الذي يعتبر املغرب جزء منه، مبرزا 
الدول  طرف  من  متأخرا  استيعابا  هناك  أن 
األوروبية ملا يحدث حولها، وما يحدث داخل 
بعد  التوازنات  إعادة  من  األوروبي  االتحاد 
جانب  إلــى  االتــحــاد،  مــن  بريطانيا  خــروج 
وإلــى جزء  ــا  أوروب إلى شرق  روسيا  عــودة 
كبير من منطقة الشرق األوسط، لكن إسبانيا 
غرب  فــي  حولها  يــحــدث  مــا  تستوعب  لــم 
تحوالت  من  املغرب  في  يقع  وما  املتوسط، 
ولم  وبريطانيا  الصن  استوعبتها  كبرى، 

تستوعبها اململكة اإليبيرية. 

حزب االستقالل يزكي »شباط سال«

الــمغرب 
بتغيـير  معني 

المواقف 
ولـــيس 

األشخاص

عبيابة يعلق على إقالة الوزيرة 
اإلسبانية في اإلعالم الروسي

أيت الطالب

الرباط. األسبوع

باللجنة  الــتــرشــيــحــات  لــجــنــة  قـــررت 
عبد  تزكية  االستقال،  لحزب  التنفيذية 
شباط،  حميد  من  املقرب  الكيحل،  القادر 

وكيا لائحة الحزب بسا املدينة.
من  الكيحل  تزكية  وتأتي 

الترشيحات  لجنة  قــبــل 
ــقــال،  ــاســت ــة ل ــع ــاب ــت ال
ــة اإلقــلــيــمــيــة  ــاب ــت ــك وال

نزار  بن  الحاصل  الــصــراع  ظل  في  بسا،  للحزب 
التنفيذية  اللجنة  تسعى  حيث  شباط،  وحميد  البركة 
لخلق انقسام داخل تيار األمن العام السابق، من 

خال إرضاء بعض األسماء املؤيدة له.
أبــرز  مــن  الكيحل  ــقــادر  ال عبد  ويعتبر 
القيادات االستقالية في سا، وكان له دور 
العامة  لألمانة  شباط  رئاسة  خال  ريادي 

للحزب.
املكتب  بموافقة  الكيحل  تزكية  وحظيت 
صوت  حيث  بــســا،  ــزان«  ــي ـــ»امل ل املحلي 
قرار  على  باإلجماع  الفرع  أعضاء 
وكيا  بتزكيته  الحزب  قيادة 

لائحة بدائرة سا املريسة. الكيحل

عبيابةغونزاليس اليا



ال تنتظروا طويال، استجيبوا لنداء الهواء الطلق !
يبتكر القرض الفالحي للمغرب و يطرح المنتوج " سكن قروي " حتى تصبح 

البادية مكان سكنكم األساسي أو الثانوي.
 يمكنكم " سكن قروي " من إقتناء قطعة أرضية بالعالم القروي، بناء منزل

و تجهيزها بالمعدات الالزمة.
من أجل اإلستفادة من هذا السلف، يجب على المشاريع المقدمة أن تحافظ على 
الطبيعة، و كل استثمار في هذا اإلتجاه سيلقى التشجيع الكامل من طرف البنك :

الطاقة الشمسية، اإلقتصاد في الماء، زراعات عضوية...

www.creditagricole.ma

ســكــــن قــــروي
الحل الذي يقترحه عليكم القرض الفالحي للمغرب

لتمويل سكنكم بالعالم القروي

ســكــــن قــــروي
الحل الذي يقترحه عليكم القرض الفالحي للمغرب

لتمويل سكنكم بالعالم القروي
الفالحي للمغربوكالة للقرض إتصلوا بأقرب 

الفالحي للمغربوكالة للقرض إتصلوا بأقرب 

بــالـــخـــــارجالـمقـيـميـنبـالمـغـاربـةعــرض خــاص

بــالـــخـــــارجالـمقـيـميـنبـالمـغـاربـةعــرض خــاص
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في خزانته عبر مساره اإلعالمي منذ ما يزيد عن 60 
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صور تنشر   ألول  مرة

صورة من معسكر التدريب يف 
أطراف القاهرة لرجال املقاومة 

يف املغرب العربي، ويظهر رئيس 
املعسكر، الضابط الهاشمي الطود 

بقبعة بيضاء ىلع رأسه وسط الصف 
الخلفي، كما يظهر الشاب املتدرب، 
هواري بومدين، الجالس يف الصف 

األول ىلع اليمين.

الراغـبين  المـغاربة  شبكـات تخـتطف 
في الـهجرة عبر ليبيا

تقدميون غاضبون من 
بنعبد الله بسبب التزكيات

الرباط. األسبوع 

منتمني  وأعضاء  مناضلني  أن  مطلعة،  مصادر  ــادت  أف
تدبير  طريقة  من  مستاؤون  واالشتراكية،  التقدم  لحزب 

املكتب السياسي لـ»الكتاب« مللف الترشيحات والتزكيات.
وطالب بعض أعضاء الحزب األمني العام نبيل بنعبد هلل، 
التي  التزكية  طلبات  في  البت  من  القياديني  بعض  بإبعاد 

بها  مناضلو وأعضاء الحزب من مختلف يتقدم 
املدن.

أن  ــادر،  ــص امل ذات  وأوضــحــت 
تكليف بنعبد هلل للجنة مقربة منه 
استياء  خلق  فكاك،  سعيد  يرأسها 
أعضاء  لدى  كبيرا  وغضبا 
بــارزيــن وأســمــاء وازنـــة 
لها  التي  الــحــزب،  داخــل 
داخل  قياديني  خالفات مع 

املكتب السياسي.
التقدم  حـــزب  ويــعــيــش 
ــة عــلــى وقــع  ــي ــراك واالشــت
في  حصلت  استقاالت  عدة 
قبل  مــن  ترابية،  جماعات 
أعضاء بارزين تابعني للحزب 
وتمارة،  الرباط،  في  كما حصل 

والجديدة.

»البيجيدي« يدعم 
توزيع كعكة 12 مليارا 

بمجلس النواب

الرباط. األسبوع 

عرف اجتماع لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس 
وتصفية  بإلغاء  املتعلق  القانون  مقترح  حول  النواب، 
معاشات أعضاء مجلس املستشارين، تصويت أعضاء من 

فريق حزب العدالة والتنمية لصالح هذا القانون.
الحياة  تخليق  لشعار  »البيجيدي«  فريق  رفع  ورغــم 
السياسية وحماية املال العام خالل جلسات مجلس النواب 
واجتماعات اللجن، إال أن إدريس األزمي عمدة فاس، وعبد 
هذا  لصالح  التصويت  اختارا  مكناس،  عمدة  بوانو  هلل 
املستشارين  مجلس  في  لزمالئهم  سيمنح  الذي  القانون، 

12 مليار سنتيم املتبقية في صندوق املعاشات.
ويكشف تصويت األزمي وأعضاء فريق »البيجيدي«، 
التناقض الكبير لدى نواب الحزب، الذين طالبوا سابقا 
بإلغاء صندوق مجلس النواب، لكنهم دافعوا عن توزيع 
أموال صندوق مجلس املستشارين بما فيها مساهمات 

الدولة من املال العام.
وعرف هذا االجتماع حضور ثلث أعضاء اللجنة في 
غياب تام لجل الفرق البرملانية، باستثناء حضور فريق 
االتحاد االشتراكي إلى جانب »البيجيدي«، حيث صوت 

ضد تمرير القانون وتوزيع األموال على املستشارين.

عـــــلـــــى إثـــــــــر وفـــــــاة 
اهلل  برحمة  املشمول 
تــعــالــى، املــســمــى قيد 
حــيــاتــه الــبــروفــيــســور 
اجلـــــــــنـــــــــرال مــــــــوالي 
إدريــــــــــــــــس عـــــــرشـــــــان، 
يــتــقــدم الــســيــد علي 
رئــيــس عصبة  فـــنـــان، 
الــــــــشــــــــاويــــــــة لــــلــــكــــرة 
احلــــــديــــــديــــــة نـــيـــابـــة 
ــي مـــكـــونـــات  ــاقــ ــــن بــ عـ
الـــعـــصـــبـــة، بــخــالــص 

ــارات الــتــعــازي لــلــســيــد مــحــمــود عـــرشـــان وعــائــلــتــه  ــبـ عـ
الراحل  يتغمد  أن  القدير  العلي  راجني من  الكرمية، 
يلهم  وأن  جــنــاتــه،  فسيح  ويسكنه  الــواســعــة  برحمته 

ذويه الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

بنعبد الله

أيتام إلياس العماري تائهون

الرباط. األسبوع

شرع أصدقاء واملقربون من إلياس العماري، في طرق أبواب أحزاب 
أخرى، قصد الترشح لالنتخابات التشريعية والجماعية املقبلة، بعدما 

أصبحوا خارج حسابات املكتب السياسي لحزب األصالة واملعاصرة.
في  العماري  أتباع  من  مجموعة  فــإن  مطلعة،  مصادر  وحسب 
أخرى،  حزبية  بألوان  الترشح  يعتزمون  املغربي،  الشمال  مناطق 

حيث شرعوا في طرق أبواب أحزاب تقليدية مثل األحرار 
والحركة الشعبية واالستقالل واالتحاد االشتراكي، 

غمار  لخوض  تزكيات  على  الحصول  بهدف 
االستحقاقات املقبلة.

ومنذ رحيل العماري عن الساحة السياسية 
الحسيمة،  تطوان  جهة  رئاسة  من  واستقالته 
لهم وزن  تائهون ولم يعد  املقربون منه  أصبح 
داخل »البام«، حيث قرر بعضهم اعتزال امليدان 

بينما  األضــواء،  عن  واالبتعاد  السياسي 
عن  والبحث  الحزب  مغادرة  آخرون  فضل 

آفاق سياسية أخرى.

ميلودة.. انسحاب آخر رموز االندماج في »البام«

الرباط. األسبوع

عضو  حــازب،  ميلودة  القيادية  قدمت 
السياسي  واملــكــتــب  الــوطــنــي  املــجــلــس 

االندماج  رموز  وإحدى  سابقا،  للحزب 
ــة  ــالـ ــزب األصـ ــحـ الــتــأســيــســي لـ

ــرة والـــحـــزب الــوطــنــي  ــاص ــع وامل
لألمني  استقالتها  الديمقراطي، 
العام عبد اللطيف وهبي، معلنة 

األجهزة  جميع  مــغــادرة  عن 
والهيئات التابعة للحزب.
ــادر  ــصـ ــب مـ ــ ــس ــ وح
استقالة  فــإن  مطلعة، 
ــازب  ــ ــودة ح ــلـ ــيـ مـ
بعد  جـــاءت 

األصــالــة  بــاســم  الــتــرشــح  مــن  إقصائها 
بجهة  الجهوية  الالئحة  في  واملعاصرة 
أسباب  اعتبرت  أنها  رغم  أسفي،  مراكش 

االستقالة شخصية.
ملقربني  استيائها  عن  حــازب  وعبرت 
داخل  التزكيات  تدبير  طريقة  من  منها، 
واملقربني  العام  األمــني  قبل  من  الحزب 
منه، الذين أصبحوا يتحكمون في توزيع 
من  أسماء  واستقطاب  التزكيات، 
خارج الحزب للترشح، بينما يتم 

إقصاء املناضلني القدامى.
وأشارت حازب في رسالتها، 
وهبي  رد  تنتظر  أنــهــا  إلــى 
بخصوص طلب استقالتها 
شـــهـــر، حتى  أجــــل  فـــي 
تتمكن من اتخاذ قرارها 
مستقبلها  بخصوص 

السياسي.
حازب

الرباط. األسبوع

حذرت الشبكة الوطنية لحقوق اإلنسان، 
الشباب املغربي من السفر إلى ليبيا قصد 
الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، مشيرة 
إلى وجود عصابات منظمة تقوم بعملية 
الهجرة  فــي  الــراغــبــني  وسجن  الخطف 

وتعريضهم للتعذيب والضرب.
هذه  أن  الحقوقية  الشبكة  وأوضحت 
بتصوير  تقوم  والعصابات  امليليشيات 
فيها  يتوسلون  للشباب،  فــيــديــوهــات 
إرسالها  بهدف  وذلــك  سراحهم،  إلطــالق 
على  الحصول  أجــل  مــن  عائالتهم  إلــى 

مبالغ مالية قبل إطالق سراحهم.
الجهات  الحقوقية  الشبكة  وطالبت 
بالتنسيق  الخارجية،  ووزارة  األمنية 
إلنقاذ  الليبية،  األمــنــيــة  األجــهــزة  مــع 
العصابات  ــدي  أي مــن  الضحايا  هــؤالء 
تقوم  التي  بالبشر،  االتــجــار  وشبكات 
املهاجرين  حق  في  حقوقية  بانتهاكات 

غير الشرعيني.
تعتزم  أنــهــا  إلــى  الشبكة  ــارت  وأشــ
حقوقية،  دولية  مؤسسة  مع  التواصل 
والخيري،  اإلنساني  العمل  في  تنشط 
من أجل تقديم املساعدة القانونية لهؤالء 

إلى  وإعــادتــهــم  وإنــقــاذهــم  املهاجرين، 
أهلهم وذويهم.

للشبكة  ــة  ــام ــع ال األمـــانـــة  وأكـــــدت 
في  بدورها  للقيام  استعدادها  الحقوقية، 
إطار القانون، وتقديم املساعدة القانونية 
صعبة  ظروفا  يعانون  الذين  للمهاجرين 
فــي لــيــبــيــا، قــصــد تــســويــة أوضــاعــهــم 

وإعادتهم إلى وطنهم.
منذ  قامت  أن  املغربية  للسلطات  وسبق 
عامني، بعملية ترحيل املغاربة املهاجرين في 
مخيمات  في  محتجزين  كانوا  الذين  ليبيا، 
قامت  حيث  للميليشيات،  التابعة  االعتقال 
الليبية  االعتقال  املئات من مخيمات  بإنقاذ 

بعدما تحققت من هوياتهم.

العماري
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العثماني  الدين  سعد  اضطر 
الراشيدية،  نواحي  إلى  لالنتقال 
يأتي  أن  كاد  حزبي  حريق  إلخماد 
عــلــى األخـــضـــر والـــيـــابـــس، لــوال 
بصفته  قدمها  التي  التطمينات 
ذلك،  ورغــم  للحكومة)..(،  رئيسا 
العدالة  حــزب  يخوض  أن  ينتظر 
االنتخابية  االستحقاقات  والتنمية 
ــوز الــحــزب  ــ ــب رم ــل ــاب أغ فــي غــي
االنتخابية  اللوائح  أثثوا  الذين 
يفهم  ــر  كــيــران.. واألم بن  زمــن  في 
تنظيميا  الــحــزب  اســتــعــداد  منه 

للتراجع)..(.

ال حديث في األوساط املالية إال 
مؤسسات  إلدماج  كبرى  صفقة  عن 
عــمــومــيــة فـــي بــعــضــهــا الــبــعــض 
إلى حيز  إلخراج مؤسسات جديدة 
كالنار  اإلشاعة  الوجود، وقد سرت 
بريد  مؤسسة  داخــل  الهشيم  في 
البريد  أطــر  تفاؤل  ورغــم  املــغــرب، 
لتوسيع  املــتــداولــة  األخــبــار  بهذه 
من  أعقد  الوضعية  أن  إال  النشاط، 
ذلك فيما يتعلق بما يتم تدبيره)..(.

إغـــالق  مــســلــســل  يتواصل 
الصحف، واملفاجأة هذه املرة بدأت 
حيث  الحزبية،  الجرائد  تخلقها 
األمني  عن  إعالمية  مصادر  نقلت 
انشغاله  العنصر،  امحند  الــعــام 
بعد  الحركة  إغالق جريدة  بهاجس 
مصير  هذا  كان  إذا  االنتخابات.. 
من  املــدعــومــة  الحزبية  الــجــرائــد 
الدولة، فكيف سيكون مصير  طرف 

الباقي ؟

فشلت عدة أحزاب في الحفاظ 
على أعيانها في االنتخابات، بل إن 
مصادر حزبية أكدت أن عدة أعيان 
نــداءات  مع  التفاعل  عدم  اختاروا 
التزكية الصادرة عن أحزابهم، بعد 
أن فضلوا االبتعاد عن االنتخابات، 
أعيان  عدة  أن  أكدت  املصادر  نفس 
إقــامــة  ــوات  ــ دع مــع  يتفاعلوا  ــم  ل
وصلتهم  التي  والحفالت  الوالئم 
من أمنائهم العامني، بخالف ما كان 

عليه الوضع سابقا.

الخارجية  وزارة  دخــول  بعد 
األمريكية على خط قضية الصحافي 
القضايا  عــدد  أصبح  الريسوني، 
أمريكية،  بمتابعة  تحظى  الــتــي 
الريسوني  قضية  هما  قضيتان، 
في  املحتجزين  املغاربة  وقضية 
سوريا والعراق بعد أن تم التغرير 

بهم لاللتحاق بصفوف »داعش«.

قدرها  جديدة  شحنة  بوصول 
مليوني جرعة لقاح من »سينوفارم« 
الصني  تكون  املغرب،  إلى  الصيني 
الذين  املغاربة،  ثقة  عمليا  نالت  قد 
»اللقاح  جلب  في  أوروبـــا  سبقوا 
إلنتاجه،  ويستعدون  بل  الصيني«، 
كل  تعثرت  أخرى  لقاحات  بخالف 

املفاوضات املؤدية إليها)..(.

الرباط. األسبوع

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن 
املصالح املختصة تعمل على دراسة طلبات 
من  بكل  »داعش«  بمغاربة  املتعلقة  العودة 
بها  تتوصل  التي  سواء  والعراق،  سوريا 
من  الدبلوماسية  القنوات  عبر  أو  مباشرة 
مغادرة  من  تمكنوا  الذين  األشخاص  قبل 
ــدول  ال ــى  إل اللجوء  أو  االحــتــجــاز  أمــاكــن 
مصالح  مع  التنسيق  يتم  حيث  املجاورة، 
تسهل  وثــائــق  إلصـــدار  الخارجية  وزارة 
عودتهم ألرض الوطن مع اتخاذ اإلجراءات 
األمنية املالئمة مع كل شخص عائد من هذه 

املناطق.
مع  اجــتــمــاعــه  خـــالل  لفتيت،  ــح  وأوضــ
حــول  الــبــرملــانــيــة  االســتــطــالعــيــة  اللجنة 
العالقني بسوريا والعراق بمجلس النواب، 
وبمناطق  بسوريا  األمنية  ــاع  األوضـ أن 
بمواصلة  تسمح  ال  املقاتلني،  هؤالء  تواجد 
إلى  بالسلطات  دفع  مما  الترحيل،  عمليات 
البحث عن أساليب عمل أخرى، وأشار إلى 
أن السلطات املغربية قامت في مارس 2019 
كانوا  مغاربة  مواطنني  ثمانية  بترحيل 
مجندين في سوريا، حيث خضعوا ألبحاث 
قضايا  في  تورطهم  احتمال  حول  قضائية 

أمنية مرتبطة باإلرهاب.
 345 أعادت  السلطات  أن  لفتيت  وكشف 
شخصا كانوا مجندين في مناطق التوتر في 
سوريا والعراق، حيث تمت محاكمتهم وفق 
التشريعات والقوانني الوطنية التي تعاقب 
على االنضمام إلى الجماعات اإلرهابية في 
الجنائي،  القانون  بمقتضيات  مكان،  أي 
إلى  »جهاديا«   1659 انتقال  إلــى  مشيرا 
مناطق النزاع بسوريا والعراق، إلى جانب 

290 امرأة و628 من األطفال القاصرين. 
اإلحصائيات  أن  ــى  إل الــوزيــر  وأشـــار 

تفيد  املختصة،  املصالح  لدى  املتوفرة 
بوجود 250 معتقال في سوريا والعراق 
وتركيا، إلى جانب 138 امرأة، منهن 134 
تسيرها  التي  املخيمات  في  محتجزات 
ــة، إلــى جــانــب 400  ــكــردي ــوات ال ــق ال
مزدادون  قاصرا   153 بينهم  من  طفل 

باملغرب، بينما اآلخرون ازدادوا 
وفي  التوتر  بمناطق 

دول أوروبية.
ــن جــهــتــهــا،  ــ م
اللجنة  طــالــبــت 
الـــبـــرملـــانـــيـــة 
املكلفة بمغاربة 
»داعـــــــــــــش« 

إطار  قوانني  بــإصــدار  والــعــراق،  بسوريا 
ملعالجة  التشريعي  اإلطــار  تضع  وقوانني 
التي  واالستثنائية  الــخــاصــة  ــاع  األوضــ
ببؤر  العالقات  والنساء  األطفال  يعيشها 
التوتر في سوريا والعراق، من أجل تسهيل 
وإدماجهم  سريع  بشكل  إرجاعهم  عملية 
داخل محيطهم العائلي واالجتماعي، داعية 
أقــرب  فــي  العمل  إلــى  املغربية  السلطات 
اآلجال على توقيع مشاريع اتفاقيات تعاون 
العراقية  الجمهورية  مع  وقانوني  قضائي 
املحكوم  األشــخــاص  نقل  عملية  لتسهيل 

عليهم بني البلدين.
ــد تــقــريــر الــلــجــنــة االســتــطــالعــيــة  ــ وأك
مؤسسة  إحــداث  ضــرورة  على  البرملانية، 
بالتنسيق  امللف  هذا  بتدبير  تتكفل  وطنية 
واملؤسسات  املدني  واملجتمع  الحكومة  مع 
واألكاديمية  البحثية  واملؤسسات  الدينية، 
ومختلف املؤسسات الدستورية والقضائية 
واألمنية، وكذا الفاعلني املعنيني من األطباء 
ومؤسسة  االجتماع  وعلماء  النفسانيني 

محمد السادس إلدماج السجناء.
وخلص تقرير اللجنة االستطالعية املكلفة 
بامللف، والتي ترأسها املحامي عبد اللطيف 
ــب مــغــاربــة داعــش  ــى أن ))أغــل وهــبــي، إل
سوريا  هما  دولــتــني،  في  اليوم  يــوجــدون 
تنظيمات  من  عنهما  يتفرع  وما  والعراق، 
متشددة مناهضة لهاتني الدولتني، باعتبار 
يعني  ما  أراضيهما،  على  تقع  التوتر  بؤر 
املعتقلني  املقاتلني  املغاربة  أن مجموعة من 
والــنــســاء واألطــفــال الــيــوم، يــوجــدون في 
أو  الــدولــتــني،  لهاتني  الرسمية  السجون 
اإلرهابية  للتنظيمات  املوالية  بالسجون 
استيطان  إما  ويتم  الدول،  لهذه  املناهضة 
هؤالء املقاتلني وعائالت املعتقلني من نساء 
عليهم  تفرض  أو  السجون،  بهذه  وأطفال 
أن  علما  املخيمات((،  داخل  إجبارية  إقامة 
املغرب  بني  للتعامل  القانونية  العالقات 
تحكمها  العربيني،  والبلدين 
تربط  إذ  دولية،  اتفاقيات 
ــشــق  ــني الـــربـــاط ودم بـ
نقل  بـــشـــأن  اتــفــاقــيــة 
وقعت  عليهم،  املحكوم 
بتاريخ 26 أبريل 2006 
اتفاقية  مــع  بــمــراكــش، 
تسليم  بـــشـــأن  أخـــــرى 
بالتاريخ  وقعت  املجرمني 
في  أمــا  ذاتهما،  واملــكــان 
عالقة الرباط بالعاصمة 
زالــت  فما  بــغــداد، 
مهيأة  مشاريع 
ومـــوضـــوعـــة 
لـــلـــتـــوقـــيـــع 
ــة  ــادقـ ــصـ واملـ

 ،2011 ماي  شهر  في  مقررة  كانت  عليها، 
لكنها ظلت عالقة.

وكان البرملان املغربي قد بادر إلى تحريك 
في سجون  املعتقلني  »داعش«  مغاربة  ملف 
ــداءات،  نـ سلسلة  بعد  ــا،  وســوري ــعــراق  ال
على  مورس  الذي  الدولي  الضغط  ونتيجة 
البلدان املعنية بالظاهرة، من أجل استعادة 
األمريكي،  الجانب  من  خاصة  مواطنيها، 
بعد أن دعا أنطوني بلينكن، وزير خارجية 
إلى  الــدول،  األمريكية،  املتحدة  الــواليــات 
التوتر،  بمناطق  العالقني  مواطنيها  إعادة 
اإلرهــابــي  التنظيم  ضمن  كــانــوا  والــذيــن 
االجتماع  خالل  ذلك  حصل  وقد  »داعــش«، 
لهذا  املناهض  الدولي  للتحالف  ــوزاري  ال
التنظيم اإلرهابي، وهو االجتماع الذي عرف 
الخارجية  وزيــر  بوريطة،  ناصر  مشاركة 
بمثابة  محللون  اعتبرها  والدعوة  املغربي، 
ببؤر  العالقني  املغاربة  إشكال  لحل  بداية 

التوتر.
وقد سبق ملجلس النواب املغربي أن تفاعل 
التوتر،  مناطق  من  ــواردة  ال املعطيات  مع 
استطالعية  نيابية  لجنة  تشكيل  خالل  من 
لبحث أوضاع املغاربة في سوريا والعراق، 
األمني  وهبي،  اللطيف  عبد  انتخاب  وتــم 
رئيسا  واملعاصرة،  األصالة  لحزب  العام 
لها، وسليمان العمراني )العدالة والتنمية( 
مقررا، غير أن جائحة »كورونا« حالت دون 

تحقيق أي نتائج تذكر لحد اآلن.
ويبقى الجانب املؤسف في قضية »مغاربة 
داعش« من العالقني في مناطق النزاع، هو 
حيث  املحتجزات،  والنساء  األطفال  قضية 
لسان  على  نقلت  أن  ـــ»األســبــوع«  ل سبق 
املعتقلني  لعائالت  الوطنية  التنسيقية 
والــعــراق،  سوريا  في  املغاربة  والعالقني 
امللك  تدخل  ناشدن  مغربيات  عــدة  حكاية 
إلى  إعــادتــهــن  أجــل  مــن  ــســادس،  ال محمد 
نحن   ..(( قــلــن:  حــيــث  املـــغـــرب،  بــلــدهــن 
سوريا  قــوات  لــدى  املحتجزات  املغربيات 
إنسانيا ووطنيا  نداء  نوجه  الديمقراطية، 
أن  أجل  من  املغرب،  ملك  الجاللة  لصاحب 
طفولة  من  إنقاذه  تبقى  ما  إلنقاذ  يتدخل 
ونعترف  نقر  إنا  الجاللة:  أبنائنا.. صاحب 
بخطئنا الفادح، وإنا نادمات أشد الندم على 
ما فعلناه بأنفسنا وأبنائنا، لهذا نرجو من 
هذه  من  النتشالنا  العون  يد  مد  جاللتكم 
ووطننا  وبلدنا  ألرضنا  وإعادتنا  البؤرة 
فال  الوضع،  فظاعة  عن  قلنا  مهما  الحبيب، 
من  سنوات  كاملة،  الحقيقة  إيصال  يمكن 
قرارات متهورة  أبنائنا ضاعت بسبب  عمر 
على  نكن  لم  امللك:  اآلبــاء.. جاللة  نحن  منا 
املستوى املطلوب من األبوة، فإنا نرجوك أن 
ليكونوا  العطوف عليهم وعلينا  األب  تكون 

خير عون وسند لوطنهم وبلدهم((.

تحت
األضواء

العائدون الذين تنتظرهم عقوبات مختلفة قبل اإلدماج 

القانونية تعرقل  المساطر 
عودة »مغاربة داعش« 

ما خفي

لفتيت
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يقول الشاعر أحمد مطر: ))أكثر األشياء يف بلدتنا: األحزاب والفقر 
وحاالت الطالق((.. ويف حالة املغرب، ما أكثر األحزاب وعددها 

36، وهذا الرقم يرمز إلى مستشفى املجانين عندنا. إنها 
مصادفة غريبة تعبر عن الواقع الكئيب الذي تعيشه أحزابنا.

وىلع بعد أقل من ثالثة أشهر من االنتخابات التشريعية 
والجماعية، يظهر أن املشهد السياسي الوطني ليس 
ىلع ما يرام، حيث يبدو أن القوى السياسية املغربية 

بيسارها ويمينها، غير مرتاحة إلى وضعها، وليست القوى 
السياسية هي الوحيدة غير املرتاحة لذلك، بل حتى 

امللكية أصبحت تنظر بغير االرتياح ملا آلت إليه األحزاب 
السياسية، بل أضحت ترى أنها لم تعد تلعب الدور املنوط 

بها، وهو تأطير املواطنين سياسيا، ولعب دور الوسيط بين 
هموم املواطن والسلطة.

فهناك فرق كبير بين وضعية األحزاب السياسية يف الظرفية 
الحالية، ووضعها إبان استقالل املغرب، وخالل مرحلة امللك 

الحسن الثاني، حيث كانت امللكية يف تلك الفترة تقف حائال 
أمام تنامي نفوذ األحزاب وتشجع إضعافها وانشقاقها، أما اليوم، 

فإن امللكية تسعى جاهدة إلنقاذ األحزاب السياسية من موت 
سريري، تارة عبر انتقادها، وأخرى عبر تقديم الدعم املادي لها.

لذلك، يسعى هذا امللف إلى تسليط الضوء ىلع الفرق بين 
األحزاب السياسية خالل عهد الحسن الثاني وفترة حكم 

امللك محمد السادس.

عندما كان هم 
الحسن الثاني 

إضعاف وتشجيع 
انقسام األحزاب 

السياسية

لقد انقلبت الحياة السياسية في املغرب 
االستقالل  مرحلة  بني  عقب  على  رأســا 
امللكية تسعى  كانت  إذ  الحالية،  والفترة 
السياسية  األحــزاب  إضعاف  إلى  دائما 

كانت  األحــزاب  ألن  انشقاقها،  وتشجيع 
تشكل قوة، وأحيانا خطرا على امللكية.

وبهذا الخصوص، علق األنثروبولوجي 
في  واتربوري  جون  الشهير،  األمريكي 
املؤمنني«  »أمير  بعنوان  املوسوم  كتابه 
امللكية  ))لقد رأينا فيما سبق، أن  قائال: 
بني  الــتــوازن  على  الحفاظ  إلــى  تسعى 
أال  يجب  السياسية،  التشكيالت  جميع 
تتقوى أي منها أكثر من الالزم، ويجب أن 
وهذه  نهائية،  منها بصفة  أي  تختفي  ال 
املعارضة  أحزاب  على  تنطبق  السياسة 
املوالية  األحـــزاب  على  تنطبق  مثلما 
التسميات  فإن  حال،  أية  وعلى  للعرش، 
السياسية ال تؤخذ بمأخذ الجد، وتتمثل 

بل  الطرف،  غض  في  امللك  عند  الحكمة 
الجماعات  بني  حتى  الشقاق،  تشجيع 
وإذا  للقصر،  والئــهــا  فــي  يشك  ال  التي 
للتدمير، فإن  اليسار املغربي عرضة  كان 

اليمني ليس في وضع أفضل((.
ومنذ أن حصل املغرب على االستقالل، 
ما  املغربية  السياسية  الحياة  شهدت 
وهو  السياسي،  بالنسق  تسميته  يمكن 
ظاهرة انشقاق األحزاب السياسية.. فقد 
بدأت أول األمر بانشقاق حزب االستقالل 
في  أكبر حزب سياسي  يشكل  كان  الذي 
البالد، أسفر ذلك عن ظهور حزب االتحاد 
الوطني للقوات الشعبية سنة 1959، وهذا 
األخير شكل أقوى حزب سياسي معارض 

خالل مرحلة امللك الراحل الحسن الثاني.
ولعل املتأمل في أسباب انشقاق حزب 
تيارين متصارعني  االستقالل، هو ظهور 
باملحافظ،  وصفه  يمكن  األول  داخــلــه: 
بزعامة عالل الفاسي، والثاني يمكن نعته 
ومازال  بنبركة،  املهدي  بقيادة  بالثوري 
القصر من  لعبه  الذي  الدور  الحديث عن 
أجل انشقاق الحزب، لكن ال يجب القول 
من  مباشر  تدخل  نتيجة  كــان  ذلــك  بــأن 
القصر، أو أنه السبب الرئيسي في ذلك، 
األفكار  انسجام  وعدم  الصراعات  إن  بل 
بني التيارين، أو باألحرى الزعيمني، هي 

ما جعل االنشقاق نتيجة حتمية.
منسجما  االســتــقــالل  حــزب  ظــل 

تجربة األحزاب السياسية 
بين الحسن الثاني والملـك محـمد السـادس 

من اإلضعاف إلى اإلنقاذ  
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حزب  دخــل  بينما  ــوحــدا،  وم ــك  ذل بعد 
في  الشعبية  للقوات  الوطني  االتــحــاد 
عدة انشقاقات وتفرعت عنه عدة أحزاب 

يسارية.
ــزاب  ــرة انــشــقــاق األحــ ــاه ــم تــكــن ظ ل
مقتصرة فقط على األحزاب الوطنية، بل 
حتى األحزاب اإلدارية التي خلقها القصر 
فكرة  معارضة  أجل  من  االستقالل  بعد 
الحزب الوحيد، ويتعلق األمر هنا بحزب 
خلق  إداري  أول حزب  الشعبية،  الحركة 
في املغرب بعد االستقالل، وقد تزعم هذا 
الحزب كل من الزعيمني الدكتور الخطيب 
الهدف  ويبقى  أحــرضــان،  واملحجوبي 
هو  الحزب،  هذا  تجربة  استعراض  من 
كيف أن صراع زعيميه أدى إلى انشقاق 

الحزب ونشأة حزبني قويني؟
اإلداري  الحزب  هذا  أسباب خلق  وعن 
يقول جون واتربوري: ))لقد ساهم القصر 
الوطنية،  النخبة  انقسام  في  وافر  بحظ 
إال أن ذلك االنقسام لم يكن كافيا لتزويد 
سلطة  مــن  فيه  يرغب  كــان  بما  النظام 
وهامش املناورة، وقد ظل امللك في حاجة 
يضع  كي  أتباعه،  بني  تماسك  إقامة  إلى 
في مواجهة الوطنيني قوة ذات مصداقية. 
لقد بدأ هذا املسلسل قبل االنشقاق الفعلي 
في  البداية  تمثلت  إذ  االستقالل،  لحزب 
وائتالفات جديدة،  أحزاب جديدة  إنشاء 
للنظام  املوالية  وفي مساندة املجموعات 
الــتــي كــانــت مــوجــودة آنــــذاك((، ورغــم 
في  أساسيا  دورا  لعب  الحزب  هــذا  أن 
أنه  إال  االستقالل،  حزب  هيمنة  مواجهة 
امللكية،  مع  ومشاكل  صراعات  في  دخل 
بدأت أولى مشاكل حزب الحركة الشعبية 
التي  الحكومة  تألفت  عندما   ،1961 سنة 
يوليوز  في  الثاني  الحسن  امللك  ترأسها 
من نفس السنة، حيث حصل الحزب على 
الدولة  وزارة  هما  وزاريــتــني،  حقيبتني 
أسندت  التي  اإلفريقية  بالشؤون  املكلفة 
التي  الدفاع  ووزارة  الخطيب،  للدكتور 
أن  غير  أحــرضــان،  املحجوبي  ترأسها 
املنصبني لم يمكنا الحزب من املشاركة في 
تسيير الشؤون الداخلية للبالد، وانطالقا 
الدكتور  من  كل  هــدد  اإلشــكــال،  هــذا  من 
الثاني  امللك الحسن  الخطيب وأحرضان 
سنة  صيف  في  الحكومة  من  باالستقالة 
حزبهما،  وضعية  تتحسن  لم  إذا   ،1962
وقبل  بالرفض،  قوبلت  استقالتهما  لكن 
 ،1962 دجنبر  في  الدستوري  االستفتاء 
وأحرضان  للصحة  وزيــرا  الخطيب  عني 
من  الزراعي،  واإلصــالح  للفالحة  وزيــرا 
أجل إرضاء حزبهما، وهو ما شكل بداية 
الراحل  امللك  ونــظــام  الــحــزب  بــني  هــوة 

الحسن الثاني.
وبــعــد دخـــول الــحــزب فــي صـــراع مع 
امللكية، ظهرت أولى بوادر الصراع داخل 
تأسيس  خــالل  الشعبية  الحركة  حــزب 
»جبهة الدفاع عن املؤسسات الدستورية« 
الشعبية  الحركة  من  املؤلفة   ،1963 سنة 
والحزب الدستوري الديمقراطي واألحرار 
املستقلني، حيث عارض أحرضان دخول 
الخطيب  وقع  بينما  الجبهة،  في  حزبه 
كان  عندما  التحالف  صفقة  كديرة  مع 
في  امللك  مع  رسمية  زيارة  في  أحرضان 

أمريكا.
ثم أسهمت بداية الحياة البرملانية بعد 
حزب  داخــل  الخالفات  بلورة  في  ــك،  ذل
الحركة الشعبية، ومع امللكية، فعندما قدم 
الشعبية  للقوات  الوطني  االتحاد  حزب 
ملتمس الرقابة ضد السياسة االقتصادية 
للحكومة، أعلن حزب الحركة الشعبية أنه 
سيصوت لصالح مقترح االتحاد الوطني 
ضربة  شكل  ما  وهو  الشعبية،  للقوات 
الحسن  امللك  تدخل  حيث  للملكية،  قوية 

أجل  من  وزاري  بتعديل  ليقوم  الثاني 
أن  غير  الشعبية،  الحركة  حزب  إرضــاء 
األمر  شاء،  كيفما  فيه  تصرف  أحرضان 
عدد  تجمع  وهنا  الخطيب،  أغضب  الذي 
من البرملانيني من الحزب حول الخطيب، 
وشرعوا يعرقلون عمل الحكومة التي كان 

حزبهم مشاركا فيها.
أثير مشروع ملتمس الرقابة من جديد 
وعرقلت   ،1965 مــارس   23 أحــداث  بعد 
جماعة الخطيب عمل الحكومة من جديد، 
االستقالل  حــزب  ملقترح  صوتت  بعدما 
يعلن  امللك  جعل  الذي  الشيء  املعارض، 
الخطيب  عارضها  التي  االستثناء  حالة 

عالنية.
وبعد دخول املغرب في حالة االستثناء، 
صــراع  فــي  ــان  ــرض وأح الخطيب  ــل  دخ
الخطيب  أن  وشــاع  سنتني،  ملدة  استمر 
فيما استغل  ينوي تأسيس حزب جديد، 
اململكة  ــى  إل الخطيب  سفر  أحــرضــان 
عقد  بطلب  ليقوم  السعودية  العربية 
من  الخطيب  خالله  أزيح  للحزب  مؤتمر 
األمر  الشعبية،  للحركة  العامة  الكتابة 
الذي جعل هذا األخير يعلن عن تأسيس 
الديمقراطية،  الشعبية  الحركة  حــزب 
وهذا األخير ظل جامدا ودون نشاط يذكر 
وجماعته،  كيران  بن  فيه  اندمج  أن  إلى 

وأصبح يسمى حزب العدالة والتنمية.

دعوات الملك 
محمد السادس 

إلى إحياء وإنقاذ 
األحزاب السياسية 

من الموت 
السريري

خالل  السياسية  ــزاب  األحـ قــوة  رغــم 
الثاني، إال أنه  مرحلة حكم امللك الحسن 
تنخرط  لم  أنها  عنها،  نسجل  أن  يمكن 
فقد  ــشــبــاب.  ال اســتــقــطــاب  عملية  ــي  ف
هلل  عبد  املغربي  واملـــؤرخ  املفكر  سجل 
الكاتب  معه  أجراه  حوار  العروي، خالل 
أن   ،1986 والصحفي طلحة جبريل سنة 
نفسها  تجد  لم  املغرب  في  ــزاب  ))األحـ
))هناك  أن  يرى  أنه  كما  الداخل((،  من 

لم تستوعبهم  املثقف  الشباب  اآلالف من 
فــي غايتها  ــزاب  ــ ــزاب، واألح ــ ــذه األح ه
مــدارس  إلــى  تتحول  أن  بد  ال  القصوى 
لتخرج كوادر متمرسة تطعم ماكنة الدولة 
وأجهزتها((.. لكن نصيحة املفكر عبد هلل 
لتدخل  صاغية،  آذانــا  تلق  لم  الــعــروي 
معظم األحزاب املغربية في مرحلة ضعف 
وتراجع، حتى أصبحت خالل مرحلة حكم 
امللك محمد السادس، أمام تراجع ووهن 
خطير، وقد أبانت عدة محطات من تاريخ 
ذلك، غير  املغرب خالل مرحلة حكمه عن 
هو  بامللموس،  ذلك  أكد  الذي  الحدث  أن 
أحداث الحسيمة سنة 2017، التي تركت 
املحتجني في مواجهة مباشرة مع امللكية، 
ولم يقم أي حزب يدعي القوة والنفوذ في 
ملطالب  تمثيلية  أو  وساطة  بأي  املنطقة، 

سكان املنطقة.
هو  والضعف،  الوهن  على  يــدل  ومــا 
بطريقة  الــســادس  محمد  املــلــك  انتقاد 

مباشرة األحزاب السياسية خالل خطاب 
هذا  في  قال  حيث   ،2017 لسنة  العرش 
ــداث التي  ــصــدد: ))لــقــد أبــانــت األحــ ال
عن  األســف،  مع  املناطق  بعض  تعرفها 
املسؤولية،  لــروح  مسبوق  غير  انعدام 
فعوض أن يقوم كل طرف بواجبه الوطني 
واملهني، ويسود التعاون وتظافر الجهود 
لحل مشاكل الساكنة، انزلق الوضع بني 
املسؤولية،  تقاذف  إلى  الفاعلني  مختلف 
وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، 
وغاب الوطن، وضاعت مصالح املواطنني. 
عملها  أن  تعتقد  ــزاب  األحـ بعض  إن 
مــؤتــمــراتــهــا،  عــقــد  عــلــى  فــقــط  يقتصر 
ولجانها  السياسية  مكاتبها  واجتماع 
التنفيذية، أو خالل الحمالت االنتخابية.. 
مع  بالتواصل  األمــر  يتعلق  عندما  أمــا 
وال  دور  فال  مشاكلهم،  وحل  املواطنني، 
من  مقبول  غير  شيء  وهــذا  لها،  وجــود 
هيئات مهمتها تتجسد في تمثيل وتأطير 
املواطنني، وخدمة مصالحهم، ولم يخطر 
الحزبي،  الــصــراع  يصل  أن  البال  على 
إلى  السياسوية،  الحسابات  وتصفية 
فتدبير  املواطنني،  بمصالح  اإلضرار  حد 
عن  بعيدا  يظل  أن  ينبغي  العام  الشأن 
وعن  والحزبية،  الشخصية  املصالح 
استعمال  وعــن  الشعبوية،  الخطابات 
التي تسيء  الغريبة،  املصطلحات  بعض 
للعمل السياسي، إال أننا الحظنا تفضيل 
والخسارة،  الربح  ملنطق  الفاعلني  أغلب 
أو  السياسي  رصيدهم  على  للحفاظ 
تعزيزه على حساب الوطن، وهو الشيء 

الذي أدى إلى تفاقم األوضاع.
إن تراجع األحزاب السياسية وممثليها 
عــن قصد وسبق  ــا،  ــدوره ب الــقــيــام  عــن 
إصرار أحيانا، وبسبب انعدام املصداقية 
والغيرة الوطنية أحيانا أخرى، قد زاد من 
تأزيم األوضاع، وأمام هذا الفراغ املؤسف 
العمومية  السلطات  وجــدت  والخطير، 
نفسها وجها لوجه مع الساكنة، فتحملت 

مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر...((.
ورغم االنتقاد املباشر الذي وجهه امللك 
لألحزاب السياسية، إال أنه عاد بعد سنة 
من ذلك، ليدعوها إلى استقطاب الشباب 
وتجديد أساليب وآليات اشتغالها خالل 
قال  حيث   ،2018 لسنة  العرش  خطاب 
محمد السادس: )).. والواقع أن األحزاب 
النهوض  أجــل  مــن  بــمــجــهــودات  تــقــوم 

عليها  يــتــعــني  ــه  أنـ إال  ــا،  ــدورهـ بـ

بعد دخول المغرب في 
حالة االستثناء، دخل 

الخطيب وأحرضان في 
صراع استمر لمدة سنتين، 

وشاع أن الخطيب ينوي 
تأسيس حزب جديد، فيما 

استغل أحرضان سفر 
الخطيب إلى المملكة 

العربية السعودية ليقوم 
بطلب عقد مؤتمر للحزب 

أزيح خالله الخطيب من 
الكتابة العامة للحركة 

الشعبية، األمر الذي 
جعل هذا األخير يعلن 

عن تأسيس حزب الحركة 
الديمقراطية،  الشعبية 
وهذا األخير ظل جامدا 
ودون نشاط يذكر إلى 
أن اندمج فيه بن كيران 

وجماعته، وأصبح يسمى 
حزب العدالة والتنمية.
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الشباب  استقطاب نخب جديدة، وتعبئة 
لالنخراط في العمل السياسي، ألن أبناء 
اليوم هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات 
على  العمل  عليها  يجب  أنه  كما  اليوم، 
اشتغالها،  وآلــيــات  أســالــيــب  تــجــديــد 
السياسية  الهيئات  مختلف  من  فاملنتظر 
مع  املستمر  التجاوب  هــو  والحزبية، 
املواطنني، والتفاعل مع األحداث  مطالب 
فور  املجتمع  يعرفها  التي  والتطورات 
وقوعها، بل واستباقها بدل تركها تتفاقم، 

وكأنها غير معنية بما يحدث((.
ــي خــطــوة مــفــاجــئــة، دعـــا امللك  ــم ف ث
فــي خــطــاب افــتــتــاح الــبــرملــان يــوم 12 
الدعم  مــن  الــرفــع  ــى  إل  ،2018 أكــتــوبــر 
مع  املغربية،  لألحزاب  العمومي  املالي 
تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي 
والتحليل  التفكير  مجاالت  في  توظفها 
أمام  الــســادس  وأكــد محمد  واالبــتــكــار. 
مجلسي البرملان بمناسبة افتتاح الدورة 
العاشرة،  التشريعية  السنة  من  األولى 
على  حريصة  امللكية  ))املــؤســســة  أن 
وتحفيزها  السياسية  الهيئات  مواكبة 
يساهم  بما  عملها،  أساليب  تجديد  على 
الحزبي،  األداء  مستوى  من  الرفع  في 
والسياسات  التشريعات  ــودة  ج ومــن 

العمومية((.
أن  املــراقــبــني،  مــن  العديد  وقــد الحــظ 
امللكية تجاه املؤسسة الحزبية  االلتفاتة 
فيه  يعيش  الـــذي  ــت  ــوق ال ــي  ف جـــاءت 
الفتا  تراجعا  املغربي  الحزبي  املشهد 
ورتابة سياسية غير معهودة، خصوصا 
في  السياسي  الفاعل  دور  تراجع  بعدما 
وتكوينهم  واملواطنني  املواطنات  تأطير 
السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة 
العام،  الشأن  تدبير  وفــي  السياسية، 
واملساهمة في التعبير عن إرادة الناخبني، 
االحتجاجات  ساهمت  أن  بعد  خاصة 
خصوصا  مؤخرا،  املغرب  شهدها  التي 
عــن ضعف  الكشف  فــي  الــريــف،  حــراك 
األحزاب في تأطير الجماهير، ولعب دور 
الوساطة بني املحتجني والدولة، كما أن 
عاجزة  ظلت  السياسية  املكونات  هــذه 
في  تساهم  ومقترحات  أفكار  إنتاج  عن 

تخفيف حدة االحتقان االجتماعي.
مبادرة  أن  مراقبون،  رأى  ــك،  ذل إلــى 
لــألحــزاب  بالنسبة  املــالــي  الــدعــم  ــع  رف
السياسية تهدف إلى رفع مستوى أدائها 

التواصل  املجتمع، ومساعدتها على  في 
أكثر مع املواطنني، حيث أن هناك أحزابا 
التمويل  مــصــادر  إلــى  تفتقر  سياسية 
جميع  وتغطية  مهامها،  ألداء  الكافية 
تحركاتها  وتمويل  واملناطق،  األقاليم 
وأنشطتها مركزيا ومحليا وإقليميا، وهو 
ما يجعل حضورها في بعض املناطق غير 
كاف، كما هو الحال في األقاليم الجنوبية 
مثال، وأن دعوة امللك إلى تخصيص جزء 

دعوة  يعتبر  للكفاءات،  الدعم  هــذا  من 
الكفاءات  على  االنفتاح  إلــى  لــألحــزاب 
أن  آخــرون،  اعتبر  فيما  املجتمع،  داخل 
سياسية  رسالة  السادس  محمد  مبادرة 
في الوقت نفسه، تتجاوز الجانب املالي. 
الطبقة  امللك  انتقد  العرش،  خطاب  ففي 
الفعالية،  من  بمزيد  وطالبها  السياسية 
هذا  في  تأتي  األخيرة  املبادرة  أن  مبينا 
السياق، بمعنى توفير اإلمكانيات املالية 
لألحزاب لكي تقوم بدورها حتى ال تتذرع 

بنقص اإلمكانات.
غير أن واقع الحال يثبت أن األحزاب 
امللكية..  للمبادرة  لم تستجب  السياسية 
الشباب،  استقطاب  على  عملت  هي  فال 
ولعبت  املــواطــنــني  مــن  تقربت  هــي  وال 
كما  السلطة،  وبني  بينهم  الوسيط  دور 
أنــه خالل  وهــي  أخــرى  ظاهرة  لوحظت 
كان  عندما  الثاني،  الحسن  حكم  مرحلة 
االنشقاق  الحزب، يقع  يقع صراع داخل 

من  بــدعــم  جــديــد  ــزب  تأسيس ح ويــتــم 
الحزب  زعماء  من  بمبادرة  أو  القصر 
يقع صراع  فعندما  اليوم،  أما  املنشقني، 
ظاهرة  هناك  أصبحت  الــحــزب،  داخــل 
تسمى »الترحال السياسي«، حيث يغير 
في  الحزبي  انتماءهم  األحــزاب  أعضاء 
تراجع خطير للحياة السياسية.. فما هو 
الحل إذن، هل هو تشجيع ظهور أحزاب 

جديدة بقيادات شبابية جديدة؟

تكتل األحزاب
 في جبهات.. 

تاريخ طويل من 
التجارب الفاشلة

هــنــاك ظــاهــرة تــحــدث بــاســتــمــرار في 
الحزبي، وهي تكتل مجموعة من  املشهد 
األحزاب في جبهة واحدة، ورغم أن هذه 
السياسية  ــزاب  األح في  قديمة  املــبــادرة 
املغربية، إال أنها كانت مجرد شهر عسل 
عابر، ثم تتفرق هذه التكتالت السياسية 
الحالي  للصراع  بالنسبة  الحال  هو  كما 
داخل فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهذا 
يمكن استكشافه من خالل إلقاء نظرة على 

بعض املحطات التاريخية:
»الكتلة  تشكلت   ،1970 يوليوز  في شهر   -
الوطني  االتحاد  بني  جمعت  وقد  الوطنية«، 
لكن  االســتــقــالل،  وحــزب  الشعبية  للقوات 
انــقــالبــني عسكريني  بــعــد  يــطــل  ــم  ل عــمــرهــا 

متتاليني )1971 و1972(.
الكتلة  ــأســســت  ت  ،1992 ــة  ســن فـــي   -
وهي  أحــزاب،  خمسة  وضمت  الديمقراطية، 
للقوات  الوطني  االتحاد  االستقالل،  حــزب 

الشعبية، االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، 
العمل  ومنظمة  واالشتراكية،  التقدم  حزب 
سرى  أن  لبث  ما  ثم  الشعبي،  الديمقراطي 
الخالف في صفوفها، ليعلن عبد هلل إبراهيم 
انسحاب االتحاد الوطني للقوات الشعبية من 

هذا التحالف.
وبعد حل منظمة العمل الديمقراطي الشعبي 
بقي  املوحد،  اليسار  حــزب  في  واندماجها 
الوضع مبهما، ما بني انسحاب وبقاء أطرافها 
املكونة كاملة، لتعود الكتلة الديمقراطية إلى 
منشئها األول، إلى ما كانت عليه كتلة وطنية 
ثنائية، ثم سارت األمور بالتدريج صوب موت 
في  واملشاركة  االنتخابات  بسبب  إكلينيكي، 
الحكومة، وظلت مسألة التحالف أمرا عصيا.

»تحالف  تأسس   ،2009 يونيو   12 في   -
الــديــمــقــراطــي« وأعــلــن عــن هدفه:  الــيــســار 
ــيــســار فــي الــســاحــة  ــوف ال ــة صــف ــوي ــق ))ت
السياسية، والتنسيق بينها قبيل االنتخابات 
العربي  الربيع  رياح  هبوب  ومع  املحلية((، 
سنة 2011، وخروج حركة 20 فبراير للوجود، 
شباب  احتضنت  الــتــي  األحــــزاب  ــداعــت  ت
الحركة، لقيام تحالف فيدرالي غايته االندماج 
اليساري  »الحزب  قيام  حلم  لتحقيق  الكلي 
فرانسوا  فكرة  من  اقتباس  وكأنها  الكبير« 
ميتران وميشيل روكار، ملا صنعا االندماج في 
الحزب االشتراكي الفرنسي )1971 - 1974(، 
الطليعة  مــن:  الجديد  التحالف  تشكل  وقــد 
املوحد  االشتراكي  االشتراكي،  الديمقراطي 
الشعبي  الديمقراطي  العمل  منظمة  )وريــث 
الوطني  واملؤتمر  املوحد(،  اليسار  وحــزب 
النهج  حــزب  استبعاد  تم  فيما  االتــحــادي، 
الديمقراطي، بسبب موقفه الخاص من قضية 
املبني  ملوقفه  واعتبارا  الغربية،  الصحراء 

على مقاطعة االنتخابات.
الديمقراطي«  اليسار  »فيدرالية  مثلت 
صيغة تنظيمية ملرحلة متقدمة وانتقالية في 
تمهد  املغربي،  اليسار  بناء حركة  إعادة  أفق 
الندماج األحزاب الثالثة، بتبني مبدأ النضال 
للمساهمة  السلمي  الجماهيري  الديمقراطي 
نظام  ــى  إل نــظــام مخزني  مــن  االنــتــقــال  فــي 
ملكية  تحقيق  أجل  من  والنضال  ديمقراطي، 

برملانية يسود فيها امللك وال يحكم.
هذا  بعد سنوات عجاف من خلق  أنه  غير 
فما  زائــفــا..  كــان  ــل  األم أن  تبني  التحالف، 
األحــزاب  فــي  جــديــدة  روح  لخلق  الحل  هــو 

السياسية املغربية ؟

صورة تؤرخ للمؤتمر الوطني األول لمنظمة العمل الديمقراطي في دجنبر 1985

مثلت »فيدرالية اليسار الديمقراطي« صيغة تنظيمية لمرحلة متقدمة 
وانتقالية في أفق إعادة بناء حركة اليسار المغربي، تمهد الندماج األحزاب 
الثالثة، بتبني مبدأ النضال الديمقراطي الجماهيري السلمي للمساهمة في 

االنتقال من نظام مخزني إلى نظام ديمقراطي، والنضال من أجل تحقيق 
ملكية برلمانية يسود فيها الملك وال يحكم.

غير أنه بعد سنوات عجاف من خلق هذا التحالف، تبين أن األمل كان زائفا.. 
فما هو الحل لخلق روح جديدة في األحزاب السياسية المغربية ؟
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منتدى األعمال بالعيون يحتفي بالعالقات المغربية اإلماراتية
صراع لشكر ووهبي 

يصل إلى كلميم

كلميم. األسبوع
 
 

قبيل  الــســاخــنــة  األجــــواء  كلميم  دخــلــت 
حزب  أعلن  أن  فبعد  الــقــادمــة..  االنتخابات 
عبد  ينتظر  ــم  ل مــرشــحــيــه،  ــن  ع االســتــقــال 
بواد  السياسة  رجاالت  أحد  بالفقيه،  الوهاب 
مع  طاقه  يعلن  أن  دون  تمر  الفرصة  نــون، 
اعتبره  ما  نتيجة  االشتراكي،  االتحاد  حزب 
الذي  لشكر  وبني  بينه  »خافا  استقالته  في 
فرض  ما  وهو  كلميم«،  بإقليم  الترشح  اختار 
األصالة  حــزب  جعل  جديدا،  سياسيا  واقعا 
واملعاصرة يتعزز بعدد من املنتخبني املؤثرين 
في املشهد السياسي، وفرض على األمني العام، 
عبد اللطيف وهبي، أن ينتقل الى مدينة كلميم، 
بالفقيه  الوهاب  عبد  مع  تشاوري  لقاء  لعقد 
االشتراكي،  االتحاد  حزب  أتباعه  غادر  الذي 
ترك  الذي  الوعبان  إبراهيم  ومع 

حزب االستقال 
كلهم  وركبوا 

»الجرار«.

أول دولة خليجية تفتح قنصلية باألقاليم الجنوبية

مغاربة يتظاهرون في موريتانيا للسفر
 عبر معبر »الكركرات«

فيدرالـية الناشرين تفـتح فـرعا جـديدا بمـراكش

مراكش. األسبوع
 
 

نهاية  مــراكــش  مدينة  ستشهد 
ــان عن  ــ األســـبـــوع الـــجـــاري، اإلع
مراكش  الجهوي  الــفــرع  تأسيس 
لناشري  املغربية  للفيدرالية  آسفي 
بعد  ــدة  ــدي ج كمحطة  الــصــحــف، 
وادي  الداخلة  جهات  فروع  إحداث 
الحمراء  الساقية  والعيون  الذهب 
الشرق  وأيــضــا  ــون،  وادنـ وكلميم 
من  سيجعل  مــا  ــو  وه والــشــمــال، 
الفيدرالية إطارا أساسيا ومرجعيا 
يجمع مختلف الناشرين في جهات 
اململكة، وهو الوعد الذي قطعه نور 
الفيدرالية،  رئيس  مفتاح،  الدين 
العاملون في  والذي  استبشر معه 
باالتفاقية  خيرا  الصحافة  قطاع 
يونيو   25 الجمعة  ــوم  ي املــبــرمــة 
لإلعام  العالي  املعهد  بني   2021
واالتـــصـــال بــالــربــاط واملــجــلــس 

تهم  لــلــصــحــافــة، والــتــي  الــوطــنــي 
التأهيلي  التكوين  برامج  تطوير 
إحــداث  وكــذا  ــام  اإلع مجاالت  في 
التكوين  مجال  خاصة في  شهادات 

العاملني  لفائدة  املعتمد  املستمر 
إلى  والــنــشــر،  الصحافة  بقطاع 
إعــداد بحوث ودراســات في  جانب 

املجاالت ذات االهتمام املشترك.

الدين  نــور  للزميل  سبق  وقــد 
املغربية  الفيدرالية  رئيس  مفتاح، 
رئيس  الصحف ونائب  لناشري 
املجلس الوطني للصحافة، ورئيس 
هذه  إلى  أشــار  أن  التكوين،  لجنة 
الخطوة التي تأتي في سياق رؤية 
املجلس الوطني وانشغاالته بهموم 
والعاملني  الجهوي  اإلعام  تطوير 
في املقاوالت واملؤسسات الصحفية 
لهم أن  يسبق  لم  الذين  الناشئة، 
متخصص  تــكــويــن  عــلــى  ــروا  ــوف ت
أخرى  شعب  من  جاءوا  باعتبارهم 
مجال  في  ويعملون  الصحافة  غير 

الصحافة.
وأضاف مفتاح، أن هذه االتفاقية 
ستمكن من تسطير برامج التكوين 
اإلعـــام،  مــجــاالت  فــي  التأهيلي 
خاصة في  شهادات  إحــداث  وكــذا 
املعتمد  املستمر  التكوين  مجال 
الصحافة  بقطاع  العاملني  لفائدة 
بحوث  إعداد  جانب  إلى  والنشر، 
اإلعامية  املجاالت  في  ودراســات 

والتواصلية.

عبد اهلل جداد. العيون
 
 

الرشيد، رئيس مجلس جهة  راهن حمدي ولد 
العاقات  قوة  على  الحمراء،  الساقية  العيون 
أجل  مــن  اإلمـــارات  بــدولــة  املــغــرب  تجمع  التي 
إنجاح منتدى األعمال العيون املنظم تحت رعاية 
امللك وتحت شعار »أفق جديد وشراكات جديدة«، 
شراكات  إبــرام  يروم  املنتدى  هذا  أن  قال  حيث 
استثماریة جدیدة بین القطاعین الخاص والعام 
الفاحة وتربیة  املغربي واإلماراتي، في مجاالت 
املعادن،  سیما  وال  البحري،  والصید  املواشي 

والطاقات املتجددة، والبناء والسیاحة.
السام  عبد  الجهة  والــي  أكــد  جانبه،  ومــن 
املتحدة  العربیة  اإلمــارات  »دولــة  أن  بيكرات، 
اململكة  مع  عقود  منذ  وطیدة  عاقات  نسجت 
في  لقنصلية  اإلمارات  بافتتاح  تكللت  املغربیة، 
األقاليم الجنوبية للمملكة يوم 4 نونبر 2020، 
لتكون أول بلد عربي غیر إفريقي يفتح قنصلية 

في هذه األقاليم«.
بمدينة  اإلمارات  قنصل  قال  املناسبة،  وبهذه 
»إن استثمارات باده  العيون، عيسى البلوشي: 
سنة  بنهاية  مليارا   20 تــجــاوزت  املــغــرب  فــي 
صعيد  على  األولى  املرتبة  بذلك  وتحتل   ،2020
االستثمارات العربية في املغرب منذ سنة 1976«، 
تأتي  املنتدى،  هــذا  في  مشاركته  بــأن  وأضــاف 
لإلمارات  الرشيدة  القيادة  من  كريمة  بتوجيهات 
الثابت  الدعم  استمرار  لتأكيد  املتحدة،  العربية 
في  للمغرب  العادلة  للقضايا  لإلمارات  والراسخ 

مختلف املحافل اإلقليمية والدولية.

العيون  بمدينة  اإلمــاراتــي  القنصل  وأشــار 
إقامة  ومنذ  املتحدة،  العربية  اإلمــارات  أن  إلى 
عام  املغربية  اململكة  مع  الدبلوماسية  عاقاتها 
االقتصادي  النسيج  في  حاضرة  وهي   ،1971
والتعاون  األخــوة  روح  من  انطاقا  الوطني 
املشترك بني البلدين، وأكد أن »صندوق أبوظبي 
تنمويا  82 مشروعا  تمويل  في  للتنمية« ساهم 
مليار   2.45 تناهز  إجمالية  بقيمة  اململكة  في 
دوالر، كما ساهم في دعم وتنمية املوانئ والطرق 
والخدمات  االجتماعية  والتنمية  واملواصات 

التعليمية والرعاية الصحية واإلسكان.
بحوالي  ساهمت  باده  أن  البلوشي  وأردف 
الخليجية  املنحة  ضمن  دوالر  مليار   1.25

مليارات  خمس  حــوالــي  تبلغ  التي  للمغرب، 
واجتماعية  اقتصادية  مشاريع  لتمويل  دوالر، 

وإنمائية.
العام  املدير  املنتدى، شدد  وعن مشاركته في 
أهمية  على  الركاوي،  جبران  الجنوب،  لوكالة 
من  متميزة  خطوة  اعتبره  الــذي  املنتدى  هذا 
العاقات  صرح  في  جديدة  لبنة  إضافة  شأنها 
اإلمــارات  ودولــة  املغربية  اململكة  بني  الثنائية 
تبقى  الــوكــالــة  أن  مــبــرزا  املــتــحــدة،  العربية 
شأنها  من  التي  املبادرات  كافة  على  مفتوحة 
غنیة  سیاحیة  كوجھة  املغرب  مؤھات  إبــراز 
بالتراث الثقافي والحرفي، وأیضا كوجھة ذات 

لشكروهبيإمكانیات اقتصادیة واستثماریة كبيرة.

تحالفات سياسية 
جديدة في الداخلة

الداخلة. األسبوع 
 
 

توجهات  إيــقــاع  على  الــداخــلــة  مدينة  تعيش 
املتغير  الواقع  فرضها  جديدة،  تحالفية  سياسية 
الذي انطلق من إشراف كجمولة منت أبي، منسقة 
الجهات الجنوبية الثاث لحزب التقدم واالشتراكية 
محمد  تنصيب  على  التنفيدي،  مكتبه  وعضوة 
الداخلة  بجهة  لـ»الكتاب«  جهويا  منسقا  بوبكر 
الرسمية  استقالته  عن  أعلن  أن  بعد  الذهب،  وادي 
في  الترشح  وقراره  واملعاصرة،  األصالة  حزب  من 
مواجهة  في  الداخلة،  بجماعة  املقبلة  االنتخابات 
مباشرة مع صلوح الجماني، رئيس جماعة الداخلة 

وصانع الخريطة السياسية السابقة.
على  تراهن  املحلية  الساكنة  أن  كجمولة،  وأكدت 
بعد  حقيقية  تنموية  طفرة  إحــداث  ألجــل  التغيير، 
الحالية  األغلبية  قضتها  التي  العجاف  السنوات 
رؤســاء  بعض  والتحق  البلدي  املجلس  تسيير  في 
مع  تحالفه  أعلن  الــذي  األحـــرار،  بحزب  الجماعات 
سفينة  قائد  ينجا،  الخطاط  مواجهة  في  الجماني 
حزب االستقال والذي تتزايد شعبيته يوما بعد يوم.

الكركرات. األسبوع
 
 

على الرغم من أن معبر »الكركرات« غير مسدود 
فإنه  التجارية،  الشاحنات  تنقل  حركة  وجه  في 
إجراءات  نتيجة  املسافرين،  حركة  وجه  في  مقفول 
أثر على تنقل  »كورونا«، وهو ما  مواجهة فيروس 
الجنوبية،  باألقاليم  القاطنني  وخاصة  املواطنني، 

املقيمني  املــغــاربــة  مــن  مجموعة  نــاشــد  ــك،  ــذل ول
التدخل  قصد  السادس،  محمد  امللك  بموريتاينا، 
يتمكنوا  حتى  مؤقتا،  ولــو  املعبر،  فتح  أجــل  من 
رفقة  األضحى  عيد  لقضاء  للمغرب  الدخول  من 

عائاتهم.
سفارة  أمام  احتجاجية  وقفة  املتضررون  ونظم 
األعــام  حاملني  نــواكــشــوط،  بالعاصمة  املــغــرب 
قام  التي  باملبادرة  مشيدين  امللك،  وصور  الوطنية 
عامة،  النقل  ووسائل  الطائرة،  تذاكر  بخفض  بها 
إال أنهم عبروا عن عدم قدرتهم على دفع التكاليف، 
خاصة وأن منهم من تتكون عائلته من 3 أو 4 أفراد.

أسرة أحمد رحال تشكر الملك

العيون. األسبوع 
 
 

ثمنت أسرة الفقيد أحمد رحال، أحد رموز 
السياسي  واملعتقل  الكبار  الــصــحــراء 

توفي  الذي  والشاعر،  واألديب  السابق 
يخضع  كــان  حــيــث  مــراكــش  بمدينة 
التعزية  برقية  عاليا  )ثمنت(  للعاج، 
التي بعثها امللك محمد السادس إلى 
عائلة الفقيد أحمد رحال، قدمها والي 

الحمراء،  الساقية  العيون  جهة 
مرفوقا بعدد من الشخصيات 

ــة  ــري ــك ــس ــع ــة وال ــيـ ــنـ األمـ
واملــدنــيــة، وكــذا رؤســاء 

املنتخبة،  املــجــالــس 

حيث قدم عبد السام بيكرات والوفد املرافق 
له تعازيهم الحارة إلى عائلة الراحل، معبرين 
إثر هذا املصاب  املواساة  عن أصدق مشاعر 
الجلل، بعد أن فقد عموم املغاربة رجا عاش 
بخصال الوطنية الصادقة والدفاع املستميت 
والتمسك  للباد،  الترابية  الوحدة  عن 
املجيد،  الــعــلــوي  ــعــرش  ال ــداب  ــأه ب
الصحراوي  التراث  فقد  وبفقدانه، 
عنه،  املدافعني  وأبرز  أعمدته  أحد 
كما فقدت األقاليم الجنوبية عامة، 
وتاريخيا،  ثقافيا  مكتبة وصرحا 

وهامة حقوقية.
الفقيد  ــان  ك فقد  ــإلشــارة،  ل
امللكي  بــاملــجــلــس  عــضــوا 
االســتــشــاري الــخــاص 

بشؤون الصحراء.

اجتماع سابق للفيدرالية
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أن  الــنــكــتــة،  سبيل  عــلــى  يــحــكــى 
شخصا توفي في زمن »كورونا« األولى، 
طرف  من  الوفاة  شهادة  أهله  تسلم  وملا 
الطبيب، الذي علل سبب املنية بفيروس 
واتهموه  عليه  األهــل  احتج  »كــورونــا«، 
بالتزوير، ألن السبب ليس الفيروس، بل 
ارتفاع في الضغط.. فسأل الطبيب األهل 
لدى  الضغط  ارتفاع  عن سبب  املحتجني 
العمل  عن  توقف  بأنه  فأجابوه  الهالك، 
إذن  »أليس  ليجيبهم:  »كورونا«،  بسبب 

السبب هو كورونا؟«.
لقد أضحى فيروس »كورونا« الشماعة 
وكل  مشاكلنا  جميع  عليها  نعلق  التي 
عن  التلميذ  تسأل  فــشــل..  أو  تقصير 
سبب رسوبه فيجيبك: »لم ندرس بسبب 
في  للغش  مبررا  يجعله  بل  كــورونــا«، 
االمتحان رغم أن الوزارة الوصية كيفت 
الظرفية،  حسب  واالمتحانات  الــدروس 
عن  التأخر  سبب  عــن  املــوظــف  وتــســأل 
ــســدود  ال بــكــثــرة  ــك  ذلـ فيعلل  الــعــمــل، 
القضائية )البارجات( بسبب »كورونا«، 
ارتفاع  »الكساب« عن سبب  ثم تستفسر 
مشجب  على  ذلك  فيعلق  األضحية  ثمن 
السنة كانت ممطرة..  أن  »كورونا«، رغم 

املنتجات  من  مجموعة  ذلك  على  وقس 
ولعل  األثمنة،  في  ارتفاعا  شهدت  التي 
ــذي  ال هــو  ــدالح(  ــ )الـ ــر  األحــم البطيخ 
حيث  ــات،  ــاع ــف االرت هــذه  مــن  استثني 
أضر  قياسيا  انخفاضا  أثمنته  شهدت 
بالفالح، وخاصة بعض انتشار إشاعات 
عن  االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  فــي 
أخطاره القاتلة، لكن ال ندري.. ربما يطل 
الوسائل،  هذه  نفس  في  أحدهم  علينا 
الشفاء  في  »الدالح«  فوائد  عن  ليحدثنا 
السبب  ليصبح  »كورونا«..  فيروس  من 

في ارتفاع ثمنه.
ال  من  عذر  »كورونا«  فيروس  غدا  لقد 
ثقافة  ذات  الشعوب  له، خاصة عند  عذر 
األعذار والظروف واالتكال، والتي تحمل 
إلى  دائما  واملشاكل  الفشل  مسؤولية 
علي  »داز  القطار«،  عليا  »مشى  اآلخــر: 

الوقت«، »خرجوا عليا«...
فإن  للمواطنني،  بالنسبة  هذا  كان  إذا 
الفيروس  علة  مكنتها  كذلك  الحكومة 
عن  ناهيك  القرارات،  من  عدد  تمرير  من 
حالة الطوارئ التي ستصبح من ثوابت 
الحياة، حسب املؤرخ اإلسرائيلي يوفال 
بال  مؤمنون  مجلة  )انظر  هــراري  نووه 
حدود/ »العالم ما بعد فيروس كورونا«(، 
كانت  الــتــي  الـــقـــرارات  بــعــض  أن  كــمــا 
البت  قبل  لسنوات  تناقشها  الحكومة 
وضحاها،  عشية  بني  تتخذ  غدت  فيها، 

والسبب دائما هو »كورونا«.
فعال، لقد غير فيروس »كورونا« العالم 
في بضعة أشهر، لكن ال يجب أن نجعله 
التي نعلق عليها كل  الرئيسية  الشماعة 
تقصير أو فشل، أو نتخذها مطية لتمرير 
باملواطن،  قد تضر  التي  القرارات  بعض 
للبحث  مــحــفــزا  ــون  ــك ي أن  يــجــب  بـــل 
نتخذه  سنبقى  متى  فإلى  واالبــتــكــار.. 

عذرا وهو يشهد طفرة بعد أخرى ؟

»كورونـا«.. 
عـذر مـن 
ال عــذر لــه

شهر  املجراة  الفرنسية  املحلية  االنتخابات  نتائج   أظهرت 
وأيضا  مــاكــرون،  إيمانويل  الرئيس  حــزب  خسارة   ،2021 يونيو 
اقتراع  في  لوبان،  مارين  تقوده  الذي  اليمني  أقصى  حزب  خسارة 
الرئاسية،  االنتخابات  موعد  من  عام  قبل  تمهيديا  اختبارا  يشكل 
وهما   ،2022 ربيع  في  الدولة  لرئاسة  الرئيسيني  املرشحني  أن  أي 
ضعيفة  حظوظ  لهما  ستكون  لوبان،  ومارين  ماكرون  إيمانويل 

للوصول إلى قصر اإلليزيه.
يونيو  20 و27  يومي  دورتني،  في  الذي جرى  االقتراع  أفرز  فقد 
ويمينا  موجودة،  غير  وأغلبية  ضعيفا،  متطرفا  يمينا  املنصرم، 
حيث سجل  نفسه،  عن  يبحث  يزال  ال  ويسارا  ما،  حد  إلى  مطمئنا 
اليمني املتطرف الفرنسي »التجمع الوطني الفرنسي« بقيادة مارين 
لوبان، تراجعا في هذه االنتخابات، وخاصة بمنطقة »بروفانس ألب 
ونقطة  الجنوب  في  رئيسية  تنافس  ساحة  تعد  التي  دازور«  كوت 
حزب  يحقق  لم  كذلك  القادمة،  الرئاسية  لالنتخابات  مهمة  انطالق 
جيدة،  نتائج  األمــام«  إلى  »الجمهورية  ماكرون  إيمانويل  الرئيس 
حلوال  تجد  لم  التي  سياساته  على  له  كعقاب  ذلك  تفسير  ويمكن 
االجتماعية،  خاصة  املشاكل،  من  لعدد  وفعالة  وواقعية  سريعة 

كاإلصالح املثير للجدل لنظام املعاشات التقاعدية.
ومما يثير أكثر من تساؤل، أن نسبة املشاركة في هذه االنتخابات 
30 في املائة، ويؤكد ضعف املشاركة هاته، سواء في  كانت أقل من 
الفرنسيني  اهتمام  تراجع  االقتراع،  من  الثانية  أو  األولــى  الــدورة 

بالسياسة، وعدم ثقتهم في األحزاب السياسية.
أن  اتجاه  في  تسير  قد  بفرنسا  التصويت  عن  االمتناع  فظاهرة 
االنتخابات  تصير ظاهرة مكرسة سياسيا، ألنه تبني من خالل هذه 
االنتخابات  وقد شهدت  بها،  الناس  عامة  لدى  الالمباالة  عدم  حجم 
بلغت  بنسبة  التصويت  عن  االمتناع  من  قياسيا  مستوى  املحلية 
66.72 في املائة، حسب األرقام الرسمية، في بلد يعد عن حق، واحدا 

من قالع الديمقراطية الغربية.

يبدو أن فرنسا تمر بأزمة.. والطبقة السياسية ال تكترث بما يحدث 
للمجتمع الفرنسي الذي أصبح يسير في طريق وعر نحو املجهول، 
بدوره  سياسي سيؤدي  انفجار  إلى  األنــوار  ببالد  يؤدي  قد  وهذا 
بدون مشروع سياسي  القادم،  العام  اإلليزيه  إلى  قيادة  إلى وصول 
واقتصادي جاد، وسيتحالف الرئيس الجديد مع قوى شديدة البعد 

عن بعضها في األفكار والسياسات االقتصادية.
 :)Mediapart( بارت«  صاحب »ميديا  بلينل،  أدوي  قال  وكما 
»إنه انحدار نحو الضياع.. نحو هاوية الخوف والكراهية واألكاذيب 

والعنف، نحو تراجع الحريات ونحو رفض املساواة« ..
فرنسا تراجعت سياسيا واقتصاديا، وحتى ثقافيا، علما بأن مكانة 
فرنسا في أوروبا تمنحها أهمية خاصة في التاريخ والحضارة، ألنه 
التي شكلت  األفكار  أهم  الفرنسية خرجت  والتجربة  الفكر  من عمق 
مبادئ الليبرالية الغربية قبل الواليات املتحدة، ومنها خرجت العديد 
القرن  خالل  فرنسا  شكلت  كما  والقضائية،  الدستورية  املبادئ  من 

املاضي، منبعا للفكر واألدب والثقافة الغربية بمختلف روافدها.
وإذا ما تراجعت فرنسا، سيكون لذلك تأثير خطير، ليس فقط على 
الليبرالية نفسها، وعلى مبادئ  املشروع األوروبي، ولكن على فكرة 
الجمهورية  نهاية  ستكون  وبالتالي،  واملساواة،  والعدالة  الحرية 
التيارات  خاللها  تصعد  جديدة،  مرحلة  وبــدء  الحالية  الفرنسية 
وإقرار  الحريات  لتوسيع  املضادة  املتطرفة،  والقومية  الشعبوية 

املساواة.
الوطني  االنهيار  على  متفرجني  يبقوا  أال  الفرنسيني  على  ولذلك، 
أن  املثقفة  النخبة  وعلى  بلدهم،  ينخر  ــذي  ال األخــالقــي  والــهــالك 
أجلها  من  ناضل  التي  الجمهورية  مبادئ  حماية  في  بدورها  تقوم 

الفرنسيون قرونا.

الحكومي  التعديل  الفــتــا  كـــان 
7 يوليوز،  الذي شهدته الجزائر بتاريخ 
والذي قاد 34 وزيرا إلى الحكومة، أربعة 
منهم فقط منتمون إلى أحزاب سياسية، 
والباقون تكنوقراط العكسر، ما أدى إلى 
تواجد  أهمية  حول  ليس  ســؤال،  طرح 
بل هل  الجزائر،  في  السياسية  األحزاب 
مازال هناك سبب الستمرار حزب الدولة 
والعسكر »جبهة التحرير الوطني«، مادام 
هذا األخير لم يستطع أن يقود الحكومة 
وأن  خاصة  األساسي،  عصبها  ويكون 
الذي  الحزبي  الدولة  الجبهة تعتبر درع 
العامة،  الحياة  في  بواسطته  تتحكم 
السياسي؟  املشهد  كل  على  تهيمن  وبه 
هيمنته  بعد  استمراره  فسؤال  لذلك، 

خاصة  مشروعا،  أصبح  عقود،  طيلة  الجزائر  على 
وأنه أصبح يصل إلى مستوى طرح دواعي استمرار 
الجبهة بعد انقالب شنقريحة عليها وتشكيله حكومة 

تكنوقراط من خريجي ثالجة العسكر.
أبعاده  بمختلف  فقط،  التعديل  هذا  ليس  الالفت 
السياسية التي يطرحها، بل أيضا عودة اسم لقيادة 
رمطان  بتولي  يتعلق  األمــر  الجزائرية،  الخارجية 
املنتمي  الرجل  جديد،  من  الخارجية  حقيبة  لعمامرة 
والء  من  ذلك  يعنيه  ما  كل  مع  بوتفليقة  مرحلة  إلى 
الجيران،  معاداة  على  القائمة  للبومدينية  مطلق 
الجزائر  الخطاب حول  املغرب، وعلى تضخيم  أولهم 
أدوارا سياسية  كانت  لو  املنطقة حتى  وأدوارها في 

إقليمية وهمية.
تقديم  يمكن  لــعــمــامــرة،  تعيني  على  بالتركيز 
الخالصات أو القراءات التالية لهذا التعيني القديم/

الجديد:
أنطونيو  تولي  إجــهــاض  فــي  فشلت  الجزائر   -
املتحدة،  ــم  األم رأس  على  ثانية  ــة  والي غوتيريس 
نفور  مقابل  مغربي  بدعم  حظيت  التي  الوالية  هذه 
غوتيريس  تولي  عرقلة  العسكر  ومحاولة  جزائري 
أخــرى.  مــرة  املتحدة  لألمم  العامة  األمــانــة  رئاسة 
املغربي  الدعم  التي خلفها بوقادوم مع  الهزيمة  هذه 
باالستنجاد  التفكير  إلى  العسكر  دفعت  لغوتيريس، 
أن  ُيفترض  الجزائريني،  الدبلوماسيني  من  بواحد 
األممي،  العام  األمني  مع  شخصية  وطيدة  عالقة  له 
حسب ما قدمته وسائل اإلعالم الجزائرية للرأي العام 
لتبرير هذا التعيني، لكن ما تناساه العسكر، أن هذا 
املسلسل  مجريات  في  التأثير  يستطيع  لن  التعديل 
مختلف  داخل  الصحراء  نزاع  قطعه  الذي  السياسي 
النهائي  التأكيد  بعد  وخاصة  املتحدة،  األمم  أجهزة 
والراسخ  الثابت  ملوقفها  األمريكية  املتحدة  للواليات 
من مغربية الصحراء ومن مبادرة الحكم الذاتي التي 

لهذا  والوحيد  األمثل  الحل  اعتبرتها 
النزاع املفتعل من طرف الجزائر، لذلك 
محاولة  مجرد  هو  لعمامرة  فتعيني 
الــذي  التقدم  انعكاسات  ــدراك  الســت
حققه املغرب أمميا بدعم دولي واضح.
بشبكة  املعروف  لعمامرة،  تعيني   -
عالقات كبيرة، جاء ألنه كان مستفيدا 
في فترة رئاسة بوتفليقة للجزائر، على 
املغرب  غياب  من  اإلفريقي،  املستوى 
عن االتحاد اإلفريقي، لذلك فعودته هي 
التي  الدينامية  لعرقلة  محاولة  مجرد 
املستوى  على  إفريقيا  املغرب  خلقها 
االقتصادي والثقافي والسياسي، على 
نــزاع  مــن  اإلفــريــقــي  املــوقــف  مستوى 
نحو  يتجه  اليوم  بات  الذي  الصحراء 
املوقف  لنفس  اإلفريقي  االتحاد  تبني 
ملف  مناقشة  بحصرية  الرسمي  ــراره  وإقـ األممي 

النزاع باألمم املتحدة.
التفكير  إلى  العسكري  النظام  دفع  ما  أكثر  لكن 
اإلفريقي  االتحاد  بأن  وعيه  هو  لعمامرة،  تعيني  في 
قدمه  ــذي  ال املقترح  بأهمية  ــه  دول غالبية  اقتنعت 
املغرب، وبضرورة انسجام موقفه مع املوقف األممي 
الذي  البوليساريو  تنظيم  مع  التعاطي  على مستوى 
عضويته،  تجميد  مــن  أدنــى  أو  قوسني  ــاب  ق ــات  ب
إلى  بالنزاع  معني  سياسي  كتنظيم  معه  والتعامل 
الذي  املوقف  هذا  أخرى..  صحراوية  أصوات  جانب 
اإلفريقي، أصبح  االتحاد  داخل  يتبلور بوضوح  بات 
ألنه  الجزائري،  العسكر  ملؤسسة  كبير  قلق  مصدر 
إفريقيا  الصحراوية«  »الجمهورية  حلم  سُينهي 
مليشياتي  كتنظيم  الطبيعي  إلى حجمها  وسيعيدها 
داخل  تنظيمية  أو  سياسية  مشروعية  ألي  ُمفتِقد 
املخيمات التي باتت تنتصر ساكنتها ألصوات أخرى، 

ولفكرة العودة إلى املغرب، وملبادرة الحكم الذاتي.
- تعيني لعمامرة يأتي في ظل هزيمة األسلوب الذي 
بوقادوم،  أثناء مرحلة  الجزائرية  الخارجية  اعتمدته 
الذي يعد أفشل الوزراء في تاريخ الجزائر، وأكثرهم 
»بالدة« على املستوى الدبلوماسي، إذ انحصر دوره 
في  يتيمة،  بيانات  وتدبيج  باملغرب  التنديد  في  فقط 
ظل غياب تأثير إقليمي واضح.. هذه الهزائم املتتالية 
الصحراء  ملف  مستوى  على  الجزائر  تلقتها  التي 
الديناميات  وقف  على  بوقادوم  قدرة  وعدم  خاصة، 
من خالل  الصحراء،  في  املغرب  خلقها  التي  الكبيرة 
افتتاح عدد من القنصليات األجنبية باملدن الجنوبية، 
هذا  دول،  عدة  لدى  بها  قام  التي  التحركات  كل  رغم 
وإعالن  عنوانا  شكل  املغربي  الدبلوماسي  النجاح 
بشكل  الجزائري  للعسكر  ودبلوماسي  سياسي  فشل 
عام، ولبوقادوم بشكل خاص وشخصي، ولالختيارات 

في  خاصة  خارجيا  الجزائري  للعسكر  الدبلوماسية 
املنطقة.

- لعمامرة تم تعيينه ملحاولة التشويش على الدور 
الليبي، ونجاح املغرب، خاصة مع  املغربي في امللف 
وللجدية  الليبي،   – الليبي  للحوار  امللكية  الرعاية 
الدبلوماسية التي تعاطت بها الخارجية املغربية مع 
املغربي  النجاح  هذا  الليبي..  النزاع  أطراف  مختلف 
الذي  الجزائري  للنظام  كبير  دبلوماسي  فشل  قابله 
حاول النزول بكل ثقله إلجهاض »اتفاق الصخيرات«، 
باملغرب  تمت  التي  اللقاءات  كل  عرقلة  ومحاولة 
وصل  حد  إلــى  الــســادس،  محمد  امللك  واحتضنها 
إلى  الليبي،  العسكري  القائد  حفتر،  خليفة  فيه 
الجزائري،  النظام  ضد  اللهجة  شديد  خطاب  توجيه 
وحدته،  لوضوحه  نظرا  مسبوق،  غير  خطابا  ُيعد 
بحيث اعتبرته عدة أوساط، تحديا كبيرا لشنقريحة 
ودبلوماسيا،  سياسيا  املهزوم  العسكر  من  وزبانيته 

وعسكريا.
- لعمامرة تم تعيينه في ظل أزمة عميقة يعيشها 
املستوى  على  كبيرة  وعــزلــة  الــجــزائــري  الــنــظــام 
التي  بطوش«  »ابــن  فضيحة  مع  خاصة  الخارجي، 
شكلت هزيمة نكراء للدبلوماسية الجزائرية، وورطت 
معها نظيرتها اإلسبانية، وما يجمع النظام الجزائري 
وحكومة بيدرو سانشيز في هذه اللحظة، هو إعالن 
وزيري  إقالة  عن  منسق،  شبه  وبشكل  معا  الدولتني 
إقالة  من  واحد  يوم  بعد  على  فإسبانيا  خارجيتهما، 
التي  خارجيتها،  وزيــرة  إقالة  عن  أعلنت  بوقادوم، 
باملنطقة،  واألزمات  الفشل  إنتاج  في  بوقادوم  تشبه 
وكما أصبح بوقادوم عبئا على العسكر بالجزائر، فقد 
أصبحت هي كذلك عبئا سياسيا على بيدرو سانشيز 
األزمة  لحل  كافية  غير  في نصف خطوة  أقالها  الذي 

مع املغرب.
- بالعودة إلى لعمامرة، فتعيينه يهدف إلى إعادة 
محاولة  في  كونها،  التي  العالقات  شبكة  تشغيل 
ومحاولة  عزلته،  مــن  الــجــزائــري  النظام  ــراج  إلخـ
التي  الهزائم  لكل  الدبلوماسية  ــردات  ال امتصاص 
صورته  تجميل  محاولة  خــالل  من  النظام  تلقاها 
النظام  بفشل  تأثرت  التي  الصورة  هذه  بالخارج، 
الجزائري في تقديم عرض سياسي مقبول من طرف 

الحراك الشعبي الجزائري.
عودة  تفسر  قد  عديدة  أخرى  بني  من  أسباب  إنها 
شنقريحة لالستعانة برموز بوتفليقة، الذين كان هو 
نفسه ال يتوانى في وصفهم بالفاسدين.. وأهم خالصة 
يمكن قولها هي: نظام فاسد يستعني برجاالت مرحلة 
فاسدة، سوداء ال تقل سوادا عن العشرية التي انقلب 
فيها العسكر على االنتخابات أواخر ثمانينات القرن 
املاضي، وكأنه يعيد إنتاج االنقالب والفشل والصدام 

مع الشعب الجزائري والجيران.

فرنـسا نحـو المجـهول

نافذة للرأي

لماذا اختارت الجزائر العمامرة وزيرا للخارجية ؟

نوفل
 البعمري

الحسن آيت الحسن* د. خالد الشرقاوي 
السموني*

*أستاذ وباحث في علم 
االجتماع الحضري

* مدير مركز الرباط للدراسات السياسية واالستراتيجية
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يلعب ممثلو األجراء دورا كبيرا في استقرار وتحديث 
في  مساهمتهم  نتيجة  املغربية،  املقاولة  وتنمية  وتطور 
التواصل  آليات  من  آلية  باعتبارهم  املقاولة،  أجراء  تأطير 
األجــراء،  ممثلي  مؤسسة  أن  كما  واملشغل،  األجــراء  بني 
هو  الــذي  االجتماعي،  السلم  ضوابط  من  ضابطا  تعتبر 
املكتسبات  من  املزيد  لتحقيق  وتفاوض  حوار  ألي  أساس 

لألجراء، مع الحفاظ على توازنات املقاولة. 
على  ــدة  جــدي مقتضيات  ــة  ــدون امل مــشــرع  ــل  أدخـ لــقــد 
تحديد  منطلق  من  وذلــك  لألجراء،  التمثيلية  املؤسسات 
تتوفر  منها  واحدة  كل  أن  إذ  حدة،  على  تمثيلية  كل  مهام 
على مهام محددة قانونا، أي أننا أمام مقتضيات قانونية 
تفرز مهام مؤسسة مندوبي األجراء، ومهام مؤسسة ممثلي 

النقابات. 
ينظر  املشغل  تجعل  األجـــراء  ممثلي  عمل  طبيعة  إن 
املقاولة  داخل  للمشاكل واإلزعاج  باعتبارهم مصدرا  إليهم 
األجراء  مشاكل  عن  املعبرين  لكونهم  نظرا  املؤسسة،  أو 
بــاألســاس،  االجتماعي  جانبها  فــي  املهنية،  ومطالبهم 
واملتمثل  به،  يقومون  الذي  الحساس  لدورهم  كذلك  ونظرا 
ال  الــدور  وهــذا  بحقوقهم،  وتوعيتهم  األجــراء  تأطير  في 
إلى  يقلقهم، مما يعرضهم  ما  املشغلون، وغالبا  يستسيغه 
ليكونوا عبرة  لهم  تأديبا  أو  انتقاما  إما  العمل،  الطرد عن 
لردعهم،  وسيلة  بذلك  فيكونوا  األجراء،  باقي  من  ألمثالهم 
من  فكان  املقاولة،  داخل  فئة مستهدفة  املشغل  مما جعلهم 
كل  إبعاد  شأنها  من  جنائية  بحماية  إحاطتهم  الضروري 
التي  الصعوبات  وأمام  بهم،  تمس  قد  التي  الضرر  أشكال 
تعترضهم أثناء ممارسة مهامهم القانونية، على اعتبار أن 
صفتهم تدفع بهم في األصل إلى االستقالل عن ضغوطات 
املشغل لتمثيل األجراء وحماية مصالحهم، نظرا للمصالح 
املتضاربة واملختلفة بني أطراف العالقة، فقد تدخل املشرع 

لحماية هذه الفئة من األجراء.
وإذا كانت مدونة الشغل تتميز بطابعها الحمائي، الذي 
الشغلية بني املشغل  العالقة  التوازن في  إعادة  إلى  يهدف 
وأجرائه، فإن الطابع الحمائي يتجلى أكثر في املقتضيات 
أو  املقاولة  داخــل  األجـــراء  بممثلي  املتعلقة  القانونية 
املمثل  أو  األجــراء  بمندوب  األمــر  تعلق  ســواء  املؤسسة، 
النقابي، وتبدأ هذه الحماية منذ وضع اللوائح االنتخابية، 
إلى ما بعد انتهاء مدة انتدابه، وفق ما تقضي به املادة 36 

من مدونة الشغل.
فضال عن أن حماية ممثلي األجراء ال تقتصر فقط على 
التشريع الوطني، بل تضمنهم كذلك التشريع الدولي الذي 
اصطف إلى جانبهم، من خالل االتفاقيات الدولية كما هو 
توفير  بشأن   135 رقم  الدولية  لالتفاقية  بالنسبة  الحال 
األولى  املادة  نصت  العمال،  ملمثلي  والتسهيالت  الحماية 
املؤسسات،  في  العمال  ممثلو  ))يتمتع  أنــه  على  منها 
فيها  بما  بــهــم،  تضر  تصرفات  أي  مــن  فعلية  بحماية 
كممثلني  أنشطتهم  أو  وضعهم  بسبب  وتتخذ  التسريح، 
أنشطة  في  اشتراكهم  أو  النقابية،  عضويتهم  أو  للعمال، 
االتفاقات  أو  للقوانني  وفقا  يعملوا  أن  شريطة  نقابية، 
عليها  متفق  أخرى  لترتيبات  وفقا  أو  القائمة،  الجماعية 

بصورة مشتركة((.
الحماية  بخصوص  التشريعي،  الخيار  هذا  كان  وإذا 
الخاصة واالستثنائية التي أناط بها املشرع املغربي ممثلي 
األجراء، يبدو تمييزا بني األجراء، إال أن أغلب الفقه املغربي 
اإليجابي«، نظرا  بـ»التميز  ما أصبح متداوال  صنفه ضمن 
ملا تفرضه صفتهم وطبيعة مهامهم التمثيلية التي يضطلع 

بها كل من مندوب األجراء واملمثل النقابي.
الحماية  تفعيل  في  القضائي  العمل  دور  عن  وللحديث 
التشريعية ملؤسسة ممثلي األجراء، سنتطرق إلى محورين 
اثنني: »دور العمل القضائي في تفعيل الحماية التشريعية 
و»دور  التأديبية«،  العقوبات  من  األجراء  مندوب  ملؤسسة 
ملؤسسة  التشريعية  الحماية  تفعيل  في  القضائي  العمل 

ممثل النقابة من العقوبات التأديبية«:
الحماية  تفعيل  فــي  القضائي  العمل  دور  أوال:   -
التشريعية ملؤسسة مندوب األجراء من العقوبات التأديبية، 
للعقوبات  عرضة  أكثر  يــعــدون  ــراء  األجـ مندوبي  لكون 
واليومي  املباشر  الحتكاكهم  نظرا  غيرهم،  من  التأديبية 
قانونية  بحماية  املدونة  مشرع  أحاطهم  فقد  املشغل،  مع 
خاصة، من بداية تقديم األجير لطلب الترشح ملهمة مندوب 
األجراء إلى ممارسة هذه املهمة، أو ممارستها سابقا، وقد 
36 من مدونة الشغل على أنه ))ال  نصت مقتضيات املادة 
العقوبات  التخاذ  املقبولة  املبررات  من  التالية  األمور  تعد 
3( طلب  ....؛   )2 ....؛   )1 الشغل:  من  للفصل  أو  التأديبية 
هذه  ممارسة  أو  األجراء،  مندوب  مهمة  ملمارسة  الترشيح 

املهمة، أو ممارستها سابقا..((.

تتضمنها  نفسها  الحماية  وهــذه 
املادة 5 من االتفاقية الدولية رقم 158، 

من  بمبادرة  االستخدام  إنهاء  بشأن 
من  املعتمدة  االتفاقية  وهي  العمل،  صاحب 
الثامنة  دورته  في  للعمل  الدولي  املؤتمر  قبل 
يونيو  شهر  في  بجنيف  املنعقدة  والستني 
بعد  باملغرب  نافذة  أصبحت  والتي   ،1982
الشريف  الظهير  بمقتضى  عليها  املصادقة 

رقم 1.98.167 بتاريخ 2 غشت 2011.
مندوبي  خــص  املغربي  املــشــرع  أن  كما 
لغيرهم  منح  عما  إضافية  بضمانات  األجراء 
من األجراء، وتتجلى في حالة اقتراف مندوب 
األجراء لخطأ من شأنه أن يجعله محل عقاب 
باحترام  املشغل  املشرع  ألزم  حيث  تأديبي، 
املادة  بها  تقضي  التي  القانونية  املسطرة 
على  تنص  والتي  الشغل،  مدونة  من   457
أنه ))يجب أن يكون كل إجراء تأديبي يعتزم 
مــنــدوب األجـــراء،  فــي حــق  اتــخــاذه  املشغل 
يوافق  مقرر  موضوع  نائبا،  أو  كان  أصليا 
كان  إذا  الشغل،  بتفتيش  املكلف  العون  عليه 

من مصلحة  نائبه  أو  املندوب  نقل  إلى  يرمي  اإلجراء  هذا 
إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفه عن شغله، 

أو فصله عنه((.
الشغل،  مدونة  من   457 املــادة  مضمون  من  ويستنتج 
أنها جاءت لتجسد الحماية الخاصة أو االستثنائية التي 
بـ»األجراء  يوصفون  والذين  األجراء،  مندوبو  بها  يحظى 
املحميني«، نظرا إلحاطة املسطرة التأديبية التي توقع على 
هؤالء بمجموعة من الضمانات القانونية في ظل التشريع 
االتفاقيات  خــالل  من  الدولي  التشريع  وكذلك  الوطني، 
أو   158 رقم  الدولية  باالتفاقية  األمر  تعلق  سواء  الدولية، 

االتفاقية الدولية رقم 135.
 655 عـــدد  ــا  ــراره ق فــي  الــنــقــض،  ســبــق ملحكمة  وقـــد 
2013 في امللف االجتماعي عدد  25 أبريل  الصادر بتاريخ 
األجــراء  مندوب  امتناع  اعتبرت  أن   ،2012/2/5/1014
على  املشغل  حصول  ودون  الجديد،  بالعمل  االلتحاق  من 
موافقة العون املكلف بتفتيش الشغل بمقتضى املادة 457 
من مدونة الشغل، ال يعد مغادرة تلقائية، بل طردا ضمنيا.
الشغل  مدونة  من   457 املادة  أوردتها  التي  والحماية 
ملهامهم،  املزاولني  األجــراء  مندوبي  على  فقط  تقتصر  لم 
أصليني كانوا أو نواب، بل امتد مجال تطبيقها بمقتضى 

املادة 458 من مدونة الشغل، لتشمل:
1( قدماء مندوبي األجراء، طيلة مدة 6 أشهر ابتداء من 
إلى  يرمي  إجراء  محل  كانوا  إذا  انتدابهم،  انتهاء  تاريخ 
نقلهم من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو إلى 

توقيفهم عن شغلهم، أو فصلهم عنه؛
2( املترشحني النتخابات مندوبي األجراء بمجرد وضع 
من  أشهر  ثالثة  طيلة  سارية  وتظل  االنتخابية،  اللوائح 

تاريخ إعالن نتائج االنتخابات.
وقد أكدت محكمة النقض، في قرارها عدد 771 املؤرخ في 
 ،2014/1/5/305 عدد  االجتماعي  امللف  في   2015/03/26
التي  نفسها  هي  األجــراء،  مندوب  تأديب  مسطرة  أن  على 
مما  األجــراء،  مندوبي  النتخابات  املترشحني  على  تسري 
تاريخ  من  ابتداء  أشهر،  ثالثة  طيلة  احترامها  يستوجب 
إعالن نتائج االنتخابات، وبذلك، فإن أي إجراء تأديبي قبل 
مسطرة  سلوك  املشغل  على  يوجب  املذكور،  األجل  انصرام 
الشغل،  457 من مدونة  املدة  التأديب املنصوص عليها في 
وفصل املشغل لألجير املترشح دون احترام املسطرة، موجب 

للتعويضات الثالثية )أجل اإلخطار، الفصل، والضرر(.
في  املشغل،  على  أوجــب  قد  املغربي  املشرع  كان  وإذا 
األجراء  مندوب  حق  في  تأديبي  إجراء  اتخاذ  عزمه  حالة 
األصلي أو النائب، أن يكون موضوع مقرر، فإنه في نفس 
معلال،  قرارا  يتخذ  أن  الشغل  مفتش  على  أوجب  الوقت، 
يوافق بمقتضاه أو يرفض اإلجراء التأديبي املزمع اتخاذه 
وتحتسب  أيام،  ثمانية  أجل  داخل  وذلك  املشغل،  قبل  من 
ما  وهو  به،  يتوصل  الــذي  اإلشعار  تاريخ  من  املــدة  هذه 
تقضي به الفقرة الثانية من املادة 459 من مدونة الشغل، 
بتاريخ  الصادر   2338 عدد  النقض  قرار محكمة  أكده  وقد 

2015/11/19 في امللف االجتماعي عدد 2013/1/5/900.
غير أنه في حالة ارتكاب مندوب األجراء لخطأ جسيم، ففي 
هذه الحالة، يمكن للمشغل أن يقرر في حقه مباشرة التوقيف 
املؤقت، على أساس أن يشعر مباشرة العون املكلف بتفتيش 
)الفقرة  حقه  في  اتخاذه  املزمع  التأديبي  باإلجراء  الشغل، 

األولى من املادة 459 من مدونة الشغل(.
إن ادعاء املشغل الرتكاب مندوب األجراء لخطأ جسيم، 

يتعني قبل فصله من عمله، أن يتم توقيفه مؤقتا 
إلى حني موافقة العون املكلف بتفتيش الشغل 
على فصله من العمل، وهو ما قضت به الغرفة 
عدد  قرارها  في  النقض  بمحكمة  االجتماعية 
امللف  في   2011/01/21 بتاريخ  الصادر   63
االجتماعي عدد 2009/1/5/317، كما أن فصل 
مندوب األجراء عن العمل بسب ارتكابه خطئا 
املكلف  العون  موافقة  بعد  يقتضي  جسيما، 
االستماع  مسطرة  سلوك  الشغل،  بتفتيش 
مــدونــة  مــن   62 ــادة  ــ امل عليها  تــنــص  الــتــي 
االجتماعية  الغرفة  به  ما قضت  الشغل، وهو 
املؤرخ   541 عدد  قرارها  في  النقض  بمحكمة 
اجتماعي  ملف  فــي   2016 مـــارس   22 فــي 
 ..(( فيه:  جاء  والذي   ،2015/4/5/876 عدد 
كاتبت  املشغلة  أن  امللف،  وثائق  من  والثابت 
السيد مفتش الشغل قصد املوافقة على فصل 
مندوبا  ادعائها،  حسب  باعتباره،  األجير، 
بمقتضى  الترخيص  منحها  وقــد  للعمال، 
وباملوازاة،  املشغلة  أن  إال   ،2013/01/14 في  املؤرخ  كتابة 
في  عليها  املنصوص  االستماع  مسطرة  سلوك  عليها  كان 
املادة 62 من مدونة الشغل، وذلك باالستماع لألجير حول 
املنسوب إليه داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبني الخطأ 
أنه  وحيث  النازلة،  في  املنتفي  األمر  وهو  إليه،  املنسوب 
طبقا ملقتضيات املادة 62 من مدونة الشغل، ال يتم اللجوء 
أو  إجــراء  الطرفني  أحد  رفض  بعد  إال  الشغل  مفتش  إلى 
ذلك  النازلة،  في  الثابت  الغير  األمر  وهو  املسطرة،  إتمام 
قصد  األجير  استدعت  أنها  يثبت  بما  تدل  لم  املشغلة  أن 
االستماع إليه وأنه توصل ولم يحضر أو أنه حضر ورفض 
يثبت  الذي  االستماع  بمحضر  تدل  لم  أنها  كما  التوقيع، 
مفتش  أمــام  املنجز  باملحضر  إدالئها  أمــا  الواقعة،  هــذه 
الشغل، فإن ذلك ال يغنيها عن سلوك مسطرة االستماع كما 
هو منصوص عليه في املادة 62 والتي توجب أن يكون هذا 
بدليل  الشغل،  مفتش  أمام  وليس  املقاولة  داخل  االستماع 

أن املحضر يتعني تحريره من قبل إدارة املقاولة((. 
باحترام  ملزم  الشغل  مفتش  فإن  الحالتني،  كلتا  وفي 
باإليجاب  قرار املشغل  باملوافقة على  أي  شكلية املصادقة، 
أو بالرفض، داخل أجل 8 أيام املوالية لإلشعار، وأن يكون 
مدونة  من   459 املــادة  من   2 الفقرة  بمقتضى  معلال  ذلك 
الشغل، ومقتضيات هذه األخيرة تعد مكملة للمادة 457 من 

نفس املدونة، بخصوص مسطرة تأديب مندوبي األجراء.
بمقرر  األجــراء  مندوب  إبــالغ  أن  القضاء،  اعتبر  وقــد 
أو  بالقبول  الشغل  مفتش  جــواب  انتظار  دون  الفصل 
الرفض، هو طرد تعسفي موجب للتعويضات )قرار محكمة 
في   2019 يونيو   25 بتاريخ  الصادر   1/952 عدد  النقض 

امللف االجتماعي عدد 2019/1/5/443(.
على  استقر  قد  املغربي  القضاء  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
نماذج  من  املذكورة،  التأديبية  املسطرة  استنفاذ  اشتراط 
 12 بتاريخ  الصادر   1194 عدد  النقض  محكمة  قرار  ذلك، 
شتنبر 2013 في امللف االجتماعي عدد 2012/2/5/1664، 
مدونة  ظل  في  األجــراء  مندوب  ))فصل  بأن  قضى  والذي 
الجسيم  بالخطأ  الشغل  مفتش  إشعار  يقتضي  الشغل، 
املنسوب له، فيتم توقيفه مؤقتا إلى حني صدور قرار مفتش 
الشغل الذي يجب أن يكون معلال بالقبول أو بالرفض، بما 
إداري،  قرار  ألنه  فيه،  الطعن  حق  منه،  تضرر  ملن  يعطي 
الطرد  يجعل  معلوم  غير  أجل  إلى  موقوفا  األجير  فإبقاء 

الذي تعرض له مشوبا بالتعسف((.
من  بالرغم  أنــه  عليه،  التأكيد  يجب  ما  األخير،  وفــي 
في  املشغل  يقررها  قد  التي  التأديبية  العقوبات  اختالف 
حق مندوب األجراء، أصليا كان أو نائبا، والتي تتدرج من 
حيث الخطورة، وتتراوح بني نقله من مصلحة إلى أخرى، 
أو من شغل إلى آخر أو من مقر العمل إلى مكان آخر، وقد 
تنتقل هذه العقوبة إلى وقف عقد الشغل بصفة مؤقتة عن 
طريق توقيفه عن الشغل، كما قد يتعدى هذا التأديب إلى 
أشد خطورة عن طريق وقف عقد الشغل بصفة دائمة، أي 
فصله عن العمل في حالة ارتكابه لخطأ جسيم، فإن إجراء 
توقيع العقوبة التأديبية على مندوب األجراء، أصليا كان 

أو نائبا، يجب أن يستوفي شرطني أساسني: 
- الشرط األول: صدور مقرر العقوبة عن املشغل والذي 
هذا  يحتوي  أن  ويقتضي  كتابيا،  إال  يكون  أن  يمكن  ال 
املقرر على األسباب التي دفعت املشغل إلى اتخاذ اإلجراء 
مندوب  على  يوقعها  التي  العقوبة  وكذا طبيعة  التأديبي، 

األجراء األصلي أو النائب؛

- الشرط الثاني: مصادقة العون املكلف بتفتيش الشغل 
املوالية  أيام  ثمانية  رفضه خالل  أو  العقوبات  مقرر  على 

إلشعاره.
الحماية  تفعيل  فــي  القضائي  العمل  دور  ثــانــيــا: 
التشريعية ملؤسسة املمثل النقابي من العقوبات التأديبية، 
فرغم املنع الصريح الذي نص عليه املشرع املغربي بشأن 
باملمارسة  املتعلقة  والحقوق  النقابية  بالحريات  املس 
النقابية داخل املقاولة وفق القوانني واألنظمة الجاري بها 
العمل، فإن املمثل النقابي، بحكم املهام املنوطة به قانونا 
داخل املقاولة أو املؤسسة، شأنه شأن مندوب األجراء، قد 
يتعرض هو كذلك ملضايقة املشغل، والتي قد تصل إلى حد 
التدخل  إلى  املشرع  دفع  الذي  الشيء  الشغل،  عن  فصله 

لحماية املؤسستني معا وبشكل صريح.
من  بداية  النقابي،  للممثل  القانونية  الحماية  وتبرز 
خالل املقتضيات القانونية الواردة في املادة 36 من مدونة 
الشغل، حيث نصت صراحة على أن االنتماء النقابي، وكذا 
ممارسة مهمة املمثل النقابي، ال يمكن أن تعد من املبررات 
من  الفصل  وكذلك  التأديبية،  العقوبات  التخاذ  املقبولة 
الشغل، بل حتى وإن ارتكب املمثل النقابي مخالفة داخل 
تأديبية، فإن  أو املؤسسة ويستحق عليها عقوبة  املقاولة 
القانونية الخاصة بشأن  تأديبه يقتضي احترام املسطرة 
من  النقابيون  املمثلون  يستفيد  بحيث  األجــراء،  مندوب 
مندوبو  منها  يستفيد  التي  والحماية  التسهيالت  نفس 
الشغل والتي  457 من مدونة  املادة  األجراء طبقا ألحكام 
قرار  أكده  ما  وهو  املدونة،  ذات  من   472 املادة  كرستها 
محكمة النقض عدد 427 الصادر بتاريخ  2016/3/8 في 
التأكيد  2015/1/5/254، كما يجب  امللف االجتماعي عدد 
واملرتبة  النازلة  نفس  في  يعتبر  النقابي  املمثل  أن  على 
والحماية  للتسهيالت  بالنسبة  األجـــراء،  مــنــدوب  مــع 
و459  و458   457 املواد  بمقتضى  له  املخولة  القانونية 
472 من املدونة على  من مدونة الشغل، وقد نصت املادة 
التسهيالت  نفس  من  النقابيون  املمثلون  ))يستفيد  أنه 
بمقتضى  األجــراء  مندوبو  منها  يستفيد  التي  والحماية 
نفس  في  يــزاول  األجــراء  مندوب  كان  فإذا  القانون،  هذا 
التسهيالت  فإنه يستفيد من  النقابي،  املمثل  الوقت مهمة 
هذه  من  األولــى  الفقرة  في  عليها  املنصوص  والحماية 
فإن  وبذلك،  فقط((،  املهمتني  إحدى  ممارسة  برسم  املادة 
كل إجراء تأديبي في حق املمثل النقابي أو مندوب األجراء 
الذي يزاول في نفس الوقت مهمة املمثل النقابي بمقتضى 
بتفتيش  املكلف  العون  عليه  يوافق  أن  يجب  املــادة،  هذه 
الذي  الشيء  الشغل،  مدونة  من   457 للمادة  الشغل طبقا 
املوافقة،  على  حصوله  يثبت  أن  املشغل  على  يستوجب 
تحت طائلة اعتبار فصل مندوب األجراء من العمل فصال 
ملندوب  املنسوبة  األخطاء  عن  النظر  وبصرف  تعسفيا، 
و472   457 للمادتني  طبقا  محميا  يعد  حيث  األجـــراء، 
االجتماعية  الغرفة  به  قضت  ما  وهو  الشغل،  مدونة  من 
 28 508 الصادر بتاريخ  بمحكمة النقض في قرارها عدد 
مارس 2013 في امللف االجتماعي عدد 2011/1/5/1259.  

ممثلي  حماية  بشأن  الوطني  التشريع  على  ينطبق  وما 
األجراء، ينطبق كذلك على التشريع الدولي من خالل االتفاقيات 

الدولية رقم 135 ورقم 158، التي صادق عليهما املغرب.
القانونية  الحماية  أن  على  والتأكيد  اإلشــارة  ويجب 
إال  بها  يتمتع  ال  النقابي،  املمثل  بها  املشرع  أناط  التي 
أو  باملقاولة  النقابي  املكتب  قبل  من  تعيينه  حالة  في 
املؤسسة وفق ما تقضي به املادة 470 من مدونة الشغل، 
عضو  مجرد  أنــه  بحيث  التعيني،  صفة  على  التوفر  أي 
قررته  ما  وهذا  الحماية،  هذه  تشمله  ال  النقابي  باملكتب 
 1133 عدد  قرارها  في  النقض  بمحكمة  االجتماعية  الغرفة 
عدد  االجتماعي  امللف  في   2017/12/12 بتاريخ  الصادر 
املقررة  ))الحماية  أن  فيه  جاء  والذي   ،2016/1/5/1796
للممثل النقابي بمقتضى املادة 472 من مدونة الشغل، ال 
يتمتع بها إال عضو املكتب النقابي الذي تم تعيينه ممثال 
املؤسسة  أو  باملقاولة  النقابي  املكتب  طرف  من  نقابيا 
مدونة  من   470 ــادة  امل بمقتضى  املحددة  للكيفية  وفقا 
قرارها  في  املحكمة  نفس  قررته  أن  سبق  وقد  الشغل((، 
عدد 1/324 بتاريخ 21 مارس 2017 في امللف االجتماعي 

عدد 2016/1/5/1594. 
العقوبة  تطبيق  تسبق  التي  الشكلية  اإلجراءات  وتعد 
التأديبية في حق ممثلي األجراء، من النظام العام، حيث 
يترتب على عدم احترامها، اعتبار اإلجراء التأديبي املتخذ 
يستوجب  ــذي  ال الشيء  باطال،  األجـــراء  ممثل  حق  في 
احترامها من طرف املشغل، بغض النظر عن شرعية القرار 
تكتسي  ــراءات  اإلج هذه  احترام  لكون  شرعيته،  عدم  أو 
نوعا من الرقابة القبلية على تطبيق العقوبة التأديبية من 
طرف مفتش الشغل، ما دام أن هذا األخير قد ألزمه املشرع 

بتقديم رأي معلل في موضوع اإلجراء املتخذ.
األجراء  ممثلي  حق  في  تأديبي  إجراء  أي  فإن  وبذلك، 
يعتبر  املشرع،  أوجبها  التي  القانونية  املسطرة  يحترم  ال 
إذا  القانونية، بحيث  الناحية  من  له  أثر  غير مشروع وال 
إلى  ــراء  األج ممثل  يعاد  أن  فيجب  بالنقل،  األمــر  تعلق 
إذا  أما  نقله،  قبل  يشغله  كان  الذي  املكان  إلى  أي  عمله، 
مع  عمله  إلى  فورا  يعاد  أن  فيجب  بالتوقيف،  األمر  تعلق 
املبالغ  جميع  أي  السابقة،  مستحقاته  جميع  في  أحقيته 
التي كان سيحصل عليها لو لم يقع توقيفه، أما إذا تعلق 
اتفاق  أي  تعذر  حالة  في  لألجير،  فيحق  بالفصل،  األمر 
أمام  قضائية  دعــوى  رفــع  التمهيدي،  الصلح  بواسطة 
املحكمة املختصة، التي لها بأن تحكم إما بإرجاع األجير 
إلى شغله، أو حصوله على التعويضات املستحقة قانونا 

)الضرر، اإلخطار، الفصل(. 
* عدة مراجع.

 * باحث وخبير في مجال تشريع 

الشغل والعالقات المهنية

للنقـاش

المعاشي 
محمد * 

دور القضاء 
في حماية 

ممثلي األجراء



شهادات من

الرواد
الفلوس،  الكريم  عبد  الــراحــل  الــرائــد  مــن  شهادة 
 ،1977-1975 الفترة  في  للعاصمة  البلدي  املجلس  رئيس 
االستعمار،  إبان  اململكة  بعيد عرش  الشعب  احتفال  بشأن 
وهي مدونة في كتاب: »مشاهد من تاريخ الجهاد الوطني 
الفن  دور  عن  ملتحدث  يمكن  ))ال   :40 صفحة  مذكرات«   -
الصدى  يغفل  أن  الوطنية،  الــروح  تغذية  في  واملوسيقى 
البعيد واألثر العميق الذي خلفه نشيد »يا صاحب الصولة 
الشاعر  األســتــاذ  األخ  كلماته  كتب  ــذي  ال والصولجان« 
محمد بن الراضي ولحنه األستاذ أحمد البيضاوي، وغناه 
صحبة الجوق امللكي في الحفل الشعبي الكبير الذي أقامه 
املغفور له محمد الخامس في رحاب القصر امللكي بمناسبة 
أظهر  والذي  املغرب،  عرش  جاللته  العتالء  الفضي  العيد 
ما  مقدار  وطبقاته،  توجهاته  بجميع  املغربي  الشعب  فيه 
وزعيمه  للمجاهد،  وتفان  ومحبة  وتقدير  تقديس  من  يكنه 

املناضل ورموز سيادته ووحدته(( انتهى.
هذا نموذج الحتفاالت أجدادنا بعيد العرش.. وبعد أيام، 
30 يوليوز.. وأظن أن األحفاد هم  سيحل عيد العرش يوم 

على نهج اآلباء واألجداد.

 نتمنى أن ترتقي احلمالت االنتخابية 

بتحسني  التقيد  إلــى  العاصمة  يف  هنا  املقبلة 
ــنــــة اجلــــبــــايــــات بـــاخلـــصـــوص  ــمــ املــــداخــــيــــل ورقــ
ــاد حــلــول  ــجـ ــورة« بــالــوســخ الــــيــــدوي، وإيـ ــهـ »املـــشـ
ــيـــازات  ــتـ لــتــرشــيــد األجـــــور والــتــعــويــضــات واالمـ
ألعضاء وموظفي املجالس، وتكلف حوالي 60 
مليارا بينما مجلس واحد يعترف بـ: 26 مليارا 
واجبة على املهنيني و20 مليارا على خدماته.. 
نفقات  مــردوديــة  هــي  ومــا  منها؟  يتحصل  فكم 
60 مليارا؟ ومــن املــســؤول عــن غــرامــات أخطاء 

املجالس وتقدر باملاليير سنويا ؟ 

 30 يوم  العرش  الرباطيون خطاب  ينتظر 
فيه  يشارك  أن  الــعــادة  وجــرت  الشهر،  هــذا  من 
هو  ومــا  منها  حتقق  مــا  شــؤونــه  كــل  يف  الشعب 
مبرمج يف السنة املوالية، وكان أول خطاب للعرش 
الفقرة  هذه  يف  ومتعنوا   ،1933 نونبر   18 بتاريخ 
عرش  حــول  مجتمعني  أراكــم  أن  ))يسرني  منه: 
سلطانكم الذي يقدر تعلقكم بأهدابه وإخالصكم 
لسدته الشريفة، كما تعلمون ما نكنه لرعايانا من 
النفس  نبذل  أن  على  وتصميمنا  املتفانية  احملبة 
العباد((  البالد ومصلحة  والنفيس يف سبيل رقي 

وتغمد اهلل برحمته ملوكنا املجاهدين.

 ستجد األحزاب نفسها يف حرج وهي التي 
املاضية،  االنتخابات  منذ  الناخبني  مع  تتواصل 
»لــدغــت«  الــتــي  الــذكــيــة  تــطــور عقلياتهم  وجتــهــل 
اجلــوفــاء  وبــاخلــطــابــات  االنتخابية  بالتسويفات 
التي »قتلت« يف داخلهم الثقة بسبب كل ما يصدر 
بااللتزام كتابة  إذا كان اجلديد  إال  اللهم  منها.. 
بــتــطــبــيــق حــلــول لــلــمــشــاكــل احملــلــيــة يف: الــشــغــل، 
وربطها  واجلــبــايــات  الــضــرائــب  وإصـــالح منظومة 
وإدارة  داخلية حقيقية،  بالرقمنة، وخلق سياحة 
التطفل  عن  واالبتعاد  منتجة،  مواطنة  جماعية 

على ما هو خارج أهدافها.   

مدة  يف  ستبرز  الــتــي  المشاكل  مــن 
 6 ملــدة  انتدابهم  خــالل  املنتخبني«  »احلاكمني 
سنوات املقبلة، تخلي أوروبا عن تصنيع سيارات 
»ديازيل« يف سنة 2025.. ودون شك على املدى 
بالبنزين..  تتحرك  التي  ستتبعها  املتوسط، 
احلمالت  ستقترحها  الــتــي  احلــلــول  هــي  فما 
ستقتصر  أنها  أم  الــربــاط،  يف  هنا  االنتخابية 
على تبادل السب واللعن والتخوين والفساد بني 

الذين فقدوا بريقهم يف العاصمة الثقافية ؟ 

العدد: 1569 من 15 إلى 28 يوليوز 122021

الرباط ياحسرة

بني  الثنائية  للعالقات  الوفاء  من  تاريخ 
وتميزت  لقرون  امتدت  والــربــاط،  واشنطن 
وبالسهر  الدولتني،  بني  النبيلة  باملواقف 
املستوى  من  سفيرين  باختيار  تقويتها  على 
ــروابــط  وال الــعــالقــات  بــهــذه  للدفع  العالي 

التاريخية إلى األحسن.
الرسمية  الــزيــارة  الــربــاطــيــون  ويــتــذكــر 
إيزنهاور إلى  الــراحــل  األمريكي  للرئيس 
من  مكشوفة  ســيــارة  فــي  ومـــروره  ــربــاط  ال
شارعي لعلو والگزة في اتجاه وسط املدينة 
رفقة املغفور له الحسن الثاني، مباشرة بعد 

اعتالئه عرش أجداده.
التاريخية،  الزيارة  بهذه  نذكر  إذ  ونحن 
أمام  جميلة  حديقة  تسمية  »تبرير«  نحاول 
)إسبانيا  ــتــني  ــي أوروب ســفــارتــني  بــنــايــات 
السنني  في  منهما  ترحال  أن  قبل  وأملانيا( 
تابعة  مصالح  إلــى  وتحويلهما  األخــيــرة، 
املمتدة  »واشنطن«  حديقة  إنها  للسفارتني.. 
موالي  شارعي  أهمها  شــوارع،  أربعة  على 
مهم:  موقع  وفي  هلل،  بنعبد  وعالل  سليمان 

أمام مقر والية الرباط.

الرئيس  زيـــارة  بمناسبة  أحــدثــت  فهل 
ــا..  ــواب ــي إيــزنــهــاور؟ ال نــمــلــك ج ــك ــري األم
الزمن  ذلك  عباقرة  بتخمني  فقط  ونستعني 
فيما سيحدث بعد 60 سنة من طرف الدولتني 
صاحبتي البنايات التي »تحاصرها »حديقة 
»واشنطن« الجميلة.. واشنطن التي احتفلت 
وتباهت منذ قرون بأول اعتراف باستقاللها 
ونفس  املغربية،  اململكة  طرف  من  وسيادتها 
تبادلنا  وهي  املغاربة  قلوب  غمر  اإلحساس 
الترابية  بوحدتنا  االعتراف  بوفاء  الوفاء 
الجنوبية،  أقاليمه  على  املــغــرب  وســيــادة 
يوجب  مما  واحتراما،  محبة  عندنا  فازدادت 
تأريخ هذا الوفاء بنقل تسمية زنقتي أمريكا 
إلى  املحيط  بحي  الحاليتني  ونــيــويــورك 
املتحدة  األمم  شــوارع  بجوار  كبرى  شــوارع 
وفرنسا بحي أكدال، ونتمنى أن يفتتح بهما 
ألعمال  جدول  أول  القادم  الجماعي  املجلس 

دورته األولى في أكتوبر 2021.
فتحية إلى األوفياء األمريكيني من عاصمة 
»واشــنــطــن«  حديقة  تزينها  الــتــي  اململكة 

عاصمة الواليات املتحدة األمريكية. 

األمريــكية  العاصــمة  هــل تعــلم 
بحديقة »واشنطن« ؟

أسـرار
العاصمة

ونحن على أبواب استحقاقات جديدة، نتمنى أن ال 
املألوف  األرشيف  يف  املقبلة  االنتخابية  احلملة  تغرقنا 
الذي »ُيبعث« من األقبية كل 6 سنوات، لتدريب احلناجر 
املتحكمة  باملقاعد  الفوز  بعد  املنتظرة  اخلطابات  على 
مستقبل  وحتديد  األمــوال  وتدبير  السلطة  ممارسة  يف 
تــذكــرون، فجل تلك احلمالت ظلت  األجــيــال، وإن كنتم 
»وفية« متشبثة بروح الطعم االنتخابي التقليدي الذي 
جتذب  بسنارة  مفخخة  »لقمة«  يف  الطامعني  »يصطاد« 
إلى مصيدتها الطامعني املخدوعني يف لذة »طعم« حتت 
فــخ »االنــتــحــار« مــزيــن بـــ»الــشــهــوة الــقــاتــلــة«.. الــتــي حترم 
الــغــافــلــني مــن سلطاتهم ملـــدة نــصــف عــقــد مــن الــزمــن.. 
تلتئم جروحه  إن  وما  »الفم«،  »السنارة« على  آالم  ورغــم 
مـــرات ومـــرات يف مــصــيــدات متعددة،  حتى يقع ويــخــدع 
سواء بالتصويت دون االحتكام إلى العقل، أو باالمتناع 
الذي يخدم اجلهة املنبوذة أكثر من معاقبتها.. كان ذلك 
قبل أن تتوج مدينتنا رائدة وعاصمة الثقافة، والثقافة 
االحتيالية  والشوائب  اجلهل  من  حصانة  تعلمون،  كما 
والــدســائــس املــؤامــراتــيــة واخـــتـــالق الــعــنــتــريــة الــكــالمــيــة 

للتستر على النباغة املفقودة.
ــواب الـــربـــاط وهــي  فـــأول مـــرة تــطــرق االنــتــخــابــات أبــ
تــتــبــاهــى بــنــيــاشــني تــزيــن طلعتها بــلــقــب عــاصــمــة قــاريــة 
للثقافة، مفتخرة مزهوة مبصابيح مثقفيها، ورحم اهلل 
األكادميي عبد الهادي التازي، الذي أطلق اسم »املصباح« 
إذا  الرباطيني  للمتنورين  عــذر  فال  شعرائها،  أحــد  على 
بها  ليهتدوا  مبصابيحهم  االنــتــخــابــات  تلك  ينيروا  لــم 
التنموي  اإلقــالع  إلى  الثقافة،  لعروس  املنتمون  ومعهم 
حسب  ستحل،  والــتــي   ،2035 سنة  قبل  تنفيذه  املقترح 
تــعــريــف اإلحــصــائــيــني، غـــدا.. مــادامــت املــجــالــس املقبلة 
 ،2027 ســنــة  أجــلــهــا  ســيــنــتــهــي  واحلــاكــمــني  للمنتخبني 
لــتــنــطــلــق أخــــرى وتــخــتــم حــكــمــهــا وتــدبــيــرهــا مـــع املــوعــد 
2035، وكـــل جنـــاح، أو - ال قـــدر اهلل - فشل  املــقــرر ســنــة 
وكفاءة  جدية  إلى  موكول  فهو  التنموية،  الصحوة  هذه 
ومسؤولية الناخبني الذين يتحصنون فكريا يف الرباط 
القاتل لطموحها  الوباء  اململكة، ضد  وغيرها من مدن 
آباؤنا  ضحى  بعدما  عامليا  مكانتها  يعزز  مــا  إضــافــة  يف 
لتتبوأ مرتبة متقدمة قاريا، ونخوة دبلوماسية أوروبيا، 
هــذا اجليل  فــمــاذا سيسجل  دولــيــا..  واحــتــرام لسيادتها 
لــعــاصــمــة ممــلــكــة يــتــرقــب الــعــالــم منــوذجــهــا الــتــنــمــوي؟ 
وكما تالحظون، ركزنا على دور الناخبني الذي يصنعون 
املنتخبني والبرملان واحلكومة، فمتى أصلحوا مواقفهم 
ــاه،  مـــن االنـــتـــخـــابـــات بــاملــشــاركــة بــأصــواتــهــم يف أي اجتــ
ســيــكــون لـــه مــفــعــول لـــن يــجــانــب الــــصــــواب، فــالــعــاصــمــة 
2035، من أبنائكم، فال  تناديكم ملستقبل أجيالها لسنة 

تشمتوا فينا األعداء من فضلكم.     

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

انتخابات من أجل 
»جيل 2035« 

أرشيف الرباط

الصورة هي للشهيد املختار جازوليت 
الذي أعدمه االستعمار سنة 1944 إثر 

انتفاضة الرباط، والشارع الذي يحمل اسمه 
ويمتد ىلع طول كورنيش العاصمة من 
قصبة األوداية إلى سوق الجملة للخضر 

والفواكه، سيكون بعد شهور يف مجالت 
السياحة العاملية كعنوان ألكبر فندق 
»بالص« يف إفريقيا، ومقر مستشفى 

جهوي، ومرافق رياضية... تغمده اهلل 
برحمته وأسكنه فسيح جناته. 

ال شك أنكم استنبطتم من العنوان 
ينعمون  الذين  املعنيني..  والتقطتم 
في  ســنــوات،   6 أي  يوما،   2195 بـ 
خيرات وسلطات وحصانة ضد الفقر 
»تبوريدات«  في  وتمتع  و»الحكرة«، 
التطاحنات  بتصفية  االجتماعات 
ــم«، لــكــســب ود  ــك ــال ــى ب ــل ــي »ع ــت ال
الفرجة،  في  الحاضرين  املتفرجني 
وقبل هذا »النعيم«، يقضون 15 يوما 
االنتخابية  الحملة  جحيم  في  فقط 
لكل  املانحني  بني  تكون شرسة  التي 
شيء.. واملتلقني لكل شيء في سبيل 

قضاء أجمل سنوات حياتهم.
إلى  أضافت  املاضية،  شهرا  و16 
معاناة  مجالسنا،  مــع  معاناتنا 
ــي كــانــت  ــت ــا« ال ــ ــورون ــ جــائــحــة »ك
لم  شعب  على  بقساوتها  مفاجئة 
الدائم،  منقذه  من  الحماية  إال  يألف 
تدبير  فــي  املكلفون  يفشل  بعدما 
وعودهم  تنزيل  وفي  اختصاصاتهم 
في  بل  أرزاقهم،  في  املهددين  إلنقاذ 
هلل،  أمام  املسؤول  فتحمل  حياتهم، 
بتدبيرها  وتكلف  اإلغــاثــة،  واجــب 
ــال في  ــث ــار مــضــرب األم تــدبــيــرا ص
العالم، هذا العالم الذي نتقاسم معه 
ضررا  األقل  كنا  وإن  الوباء  تبعات 

املــدبــر..  تدبير  بحسن  ــك  وذل منه، 
ولو  مجالسنا،  مشاركة  نأمل  وكنا 
الرباطيني  على  التخفيف  في  رمزيا، 
بالنسبة  اليد  ذات  قلة  أوزار  مــن 
للصناع والتجار والعمال بالتضامن 
عن  بالتنازل  محنتهم،  فــي  معهم 
ومتنوعة  كثيرة  وهي  التعويضات 
تعويضات  مثل  »صــوريــة«،  وجلها 
مقرات  في  الشاقة«  »األشــغــال  عن 
فخمة ومكيفة، والساعات اإلضافية، 
ــحــجــر«،  ــت ال ــ ــي وق ــ ــار »ف ــ ــف واألســ
مليارا  وتكلف  السيارات  ونفقات 
االستقبال  ومصاريف  بنزينها،  على 
واملطعمة واإليواء... إلخ، ولم نالحظ 
تحويالت مالية لهذه البنود إلى بند 
الوباء،  من  املتضررين  لدعم  خاص 
لـ»استنشاق«  األعياد،  في  خصوصا 
ممثليهم  عبق  من  الوطنية  ــروح  ال
عليهم  واملفروض  مخلفاته،  بمآسي 
ــإدخــال  الــتــخــفــيــف مــن جــبــروتــه ب
الرباطيني،  قلوب  في  واألمل  البهجة 
باألعياد  »االفتراضية«  باالحتفاالت 
ــات مــســانــدتــهــم  ــ ــب ــ ــة وإث ــي ــن ــوط ال
األعياد  في  ورعايتهم  واهتمامهم 
الدينية وطقوسها، وفي األيام القليلة 
األضحى  عيد  عيدان:  يحل  املقبلة، 

وعــيــد الــعــرش.. فــهــل رتــبــت لهما 
املجالس الثمانية، التي تحتضر في 
 8 في  املوعود  الحساب  يوم  انتظار 
شتنبر القادم، ما تفرح به املهمومني 
املرض)...(؟  تفشي  من  »املخلوعني« 
اجتياز  اليوم  همها  املجالس  فهذه 
شتنبر  من  الثاني  األربعاء  صــراط 
بعد 15 يوما من الجحيم االختباري 
سوابقها  عن  ولسؤالها  ملرشحيها 
والفاسدين،  الفاشلني  تقديم  فــي 

كل  وفي  فيهم،  ثقتنا  ضحايا  وكنا 
بنا،  االستهتار  يتجدد  استحقاق 
لتمرير  االنتخابي  العزوف  ليتقوى 
بنسبة  حتى  صوت،  بمن  الناجحني 
الثقة  نهاية  على  تبصم  متدنية  جد 
في هذه  لكن  والشعب،  األحزاب  بني 
بعدما  الشعب  هذا  سيصوت  املــرة، 
التأديب  بــقــرار  العطلة،  مــن  يعود 
من  الرباطي  الذكاء  زمن  في  الذكي 

عاصمة الثقافة.

بين المنتخبين والناخبين

6 سنوات من النعيم.. والجائحة وهاجس األعياد والعطلة
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أسبوعيات كريم إدبهي

شجار عنيف بني رئيس الرجاء األندلسي ونائبه
الصباح
»يا حسرة« على رؤساء ومسيري الرجاء السابقني.

سيتوجون  الــذيــن  لألبطال  سنتيم  مليون   200
بالذهب األوملبي

المساء
ما غاديش يفوزوا... ِحيْت عارفينهم 

لست راضيا على وضعية ابني سفيان بالوداد
كراكش، مدرب أولمبيك خريبكة

خلريبكة. معاك  يه  دِّ

نهضة الزمامرة يستمر في الصعود
جرائد

فالراس. الصعود 

بطلة  قــرار  مع  إيجابي  بشكل  يتفاعلون  املغاربة 
التكواندو أبو فارس تغيير جنسيتها الرياضية

جرائد
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة، أو مطرب احلي ال يطرب.

التقنية  اإلدارة  عــن  أوشـــن  الــويــلــزي  يــرحــل  هــل 
الوطنية؟

األخبار
راه تعطل بزاف، أكثر من سنتني وهو يف عطلة...

الوداد يستعجل الحسم في أمر اللقب
المساء

ال زربة على ْصالح..

حكيمي أمير في حديقة األمراء
المنتخب
إلى أشرف حكيمي... الرحمان بلمحجوب  من عبد 

املغرب التطواني يطلب اللجوء إلى فاس
الصباح

آش من جرمية ارتكب!؟

النادي ال يدار مثل  على مسؤولي وجدة معرفة أن 
محال »البقالة«

الالعب السابق عبد السالم وادو
سير إيال عندك شي شغل، ونعل الشيطان...

كأس االتحاد اإلفريقي

تمكن فريق الرجاء الرياضي 
من تجاوز عقبة شبيبة القبائل 
ــري فــي نــهــائــي كــأس  ــجــزائ ال
االتـــحـــاد اإلفــريــقــي، وهــزمــه 
ــد خــال  ــهــدف واحــ بــهــدفــني ل
ملعب  احتضنها  التي  املباراة 
ــة بــمــديــنــة كــوتــونــو  ــصــداق ال

البينينية.
ــق األخــضــر  ــري ــف احـــتـــاج ال
لحسم  فقط  دقيقة  عشر  ألربعة 
ــوز بهذه  ــف املـــبـــاراة، وال ــذه  ه
ــثــة في  ــثــال ــلــمــرة ال الـــكـــأس ل
العديد  إلى  لتنضاف  تاريخه، 
والقارية  املحلية  األلقاب  من 
عليها  حصل  التي  والعربية، 

منذ تأسيسه سنة 1949.
فريق الرجاء الرياضي ومنذ 
الوهلة األولى، دخل عازما على 
ثمن،  من  ذلك  كلفه  مهما  الفوز 

حيث مارس ضغطا رهيبا على 
الفريق الجزائري، الذي سرعان 

ميدان  وسط  لقوة  استسلم  ما 
كان  الــذي  البيضاوي  الفريق 

العرجون،  الثاثي:  من  يتكون 
وسرعة  والحافيظي،  الــوردي، 
ومــاالنــغــو،  رحيمي  الثنائي 
اللذين كانا وراء هدفي الفريق.
ممثل الكرة املغربية، وبالرغم 
من النقص العددي الذي عانى 
بعد  الثانية  الجولة  في  منه 
واستفزازات  العرجون،  طــرد 
فإنه  إفريقي،  الجنوب  الحكم 
نهاية  إلــى  هدوئه  على  حافظ 
املباراة، ليفوز بهذا اللقب الذي 
كان في حاجة ماسة إليه، حيث 
كأس  نهائي  ينتظره  زال  مــا 
غشت   21 يــوم  لألندية  العرب 
جدة  اتحاد  فريق  ضد  القادم، 

باملغرب.
بهذا  العاملي  للرجاء  هنيئا 
اللقب اإلفريقي الجديد، ومزيدا 

من التوفيق.

شبيبة القبائلالرجاء 21

للمرة الثالثة في تاريخه

فريق الرجاء يتوج بطال لكأس الكونفدرالية

 ،2021 يوليوز   10 السبت  يــوم  سيبقى 
إلى  فباإلضافة  ينسى..  لن  تاريخيا  يوما 
تتويج فريق الرجاء الرياضي بكأس االتحاد 
الثالثة في مشواره الكروي،  اإلفريقي للمرة 
فإن هذا اليوم تصادف كذلك مع إقالة وزيرة 
»املتزمتة«  اإلسبانية  الخارجية  الشؤون 
من  طردها  تم  التي  اليا،  غونزاليس  أرانشا 
حكومة بيدرو سانشيز، باعتبارها املسؤولة 
األولى عن كل املشاكل التي تعيشها إسبانيا 
بالدخول  الــســمــاح  وخــاصــة  ــغــرب،  امل مــع 
إبراهيم  املدعو  البوليساريو  لزعيم  السري 
»ابن بطوش« والذي يعتبر خطئا  أو  غالي، 
لهذه  أرعــنــا  وسلوكا  فــادحــا،  دبلوماسيا 

الوزيرة التي دخلت إلى مزبلة التاريخ.
القبائل  انتصار فريق الرجاء على شبيبة 
انتصارا  ــه  ذات حــد  فــي  يعتبر  الــجــزائــري، 
مدويا على كل أعداء الوحدة الترابية بقيادة 
جنراالت الصالونات العجزة، والبوليساريو، 
شخص  فــي  إفريقيا  جنوب  إلــى  باإلضافة 
للفرق  بعدائه  املعروف  ميغيل غوميز،  الحكم 
النهاية،  هذه  في  بلده  مثل  والذي  املغربية، 
حلفاءه  يساعد  بأن  النفس  يمني  كان  حيث 
الفريق  على  االنــتــصــار  على  الــجــزائــريــني 
املغربي، لكنه فشل في هذه املهمة الدنيئة بعد 
أن رفض الهدف األول لسفيان رحيمي بدعوى 
شرود، لكنه اضطر لالتجاء إلى حكام الفار، 

الذين أقروا مشروعيته.

انتصار آخر للمملكة الشريفة التي تصول 
وتجول في كل الواجهات، وعلى كل الجبهات.

مالحظة:

يوليوز،   10 السبت  أي  اليوم،  نفس  في 
على  الرياضي  الرجاء  فريق  فيه  فاز  الذي 
شبيبة القبائل الجزائري، ورفع الكأس عاليا 

أقيلت  كوتونو،  البينينية  العاصمة  قلب  من 
إسبانيا  خارجية  وزيرة  الذكر،  أسلفنا  كما 
وهو  غونزاليس،  أرانشا  نفسيا،  املريضة 
الوزراء  فيه رئيس  الذي أصيب  اليوم  نفس 
بفيروس  الرحمان  عبد  بن  أيمن  الجزائري 

»كورونا«.
))اللهم أبعد عنا الوباء والباء، وقنا شر 

ومكر وحسد األعداء((.

فرحة رجاوية

سفيان رحيمي يحمل الكأس

5 مدربين مغاربة سبق 
لهم الفوز بكأس »الكاف«

بهذه  فاز  قد  الرياضي  الرجاء  فريق  كان  إذا 
يد مدربني أجانب،  الثالثة على  للمرة  املسابقة 
واإلسباني  ميشال،  هنري  الفرنسي  الفقيد  هم 
غاريدو، وأخيرا التونسي لسعد الشابي جردة، 
أن  لهم  سبق  مغاربة  مدربني  خمسة  فهناك 
أهدوا هذه الكأس إلى املغرب، وهم كالتالي: 
يتوج  املراكشي  الكوكب  فريق   :1996
عبد  ــدرب  امل ــراف  إش تحت  الكأس  بهذه 

القادر يومير.
امللكي  الجيش  فــريــق   :2005
دولفني  على  النهائي  فــي  يفوز 
امحمد  املدرب  بقيادة  النيجيري 

فاخر.
الــربــاطــي  الــفــتــح   :2010
التونسي  الصفاقسي  يهزم 
الحسني  ــدرب  ــ امل بــقــيــادة 

عموتة.
رشــيــد  املـــــدرب   :2011
لهذه  بطا  يتوج  الطاوسي 
املنافسة مع فريق املغرب الفاسي 

ضد النادي اإلفريقي التونسي.
طــارق  الــشــاب  املــــدرب   :2020
النهج،  نفس  على  يسير  السكيتوي 
ويفوز بكأس الكاف مع فريق نهضة 
بيراميدز  فريق  تخطى  الذي  بركان 

املصري.

يومير أول مدرب 
مغربي يفوز 
بهذه الكأس

الحارس الزنيتي:  قمة النبل واألخالق الحميدة
فاس،  العلمية  العاصمة  ابــن  أبــان 
عن  الزنيتي،  أنس  الرجاوي  الحارس 
أثناء  أخاقه،  وسمو  النفيس،  معدنه 
مراسيم تسليم الكأس، حيث ظهر وهو 
الفريق  لعميد   ،5 الرقم  قميص  يحمل 
محسن متولي، الغائب عن هذه النهاية.
الزنيتي،  من  الطيبة  الــبــادرة  هــذه 
تــعــتــبــر رســـالـــة واضـــحـــة مــنــه ومــن 
الود  كل  يكنون  الذين  الاعبني  جميع 
متولي،  محسن  لعميدهم  واالحــتــرام 
تم  أن  بعد  النهاية،  من هذه  الذي حرم 
إبعاده من طرف املدرب التونسي لسعد 

الشابي.
الرجاء،  مدرسة  ابن  متولي  محسن 
ضحى بالعديد من االمتيازات التي كان 
يتمتع بها في الخليج، وعاد إلى فريقه 
صعبة،  ظروف  من  يمر  كان  الذي  األم، 

ببطولة  الفوز  على  ساعده  حيث 
عنه  غابت  التي  األخير  املوسم 
قرابة 8 سنوات، كما كان من بني 
اإلفريقية  امللحمة  هــذه  صناع 
التي أوصلت الرجاء إلى نهائي 
»الكاف«، عاوة على تألقه الكبير 

في منافسات كأس العرب.
املــدرب  هــذا  يتجاوز  أن  نتمنى 
كل خافاته مع العديد من الاعبني 
الذي  متولي،  العميد  بينهم  ومــن 

التاريخية  اللحظات  تلك  من  حــرم 
يرفعون  ــم  وه زمـــاؤه  عاشها  الــتــي 
إن شاء هلل،  ليعوضها  »الكاف«،  كأس 
التي  لألندية  العرب  كأس  نهائي  في 
الشهر  فــي  ــرجــاء  ال فــريــق  سيلعبها 
فرصة  وهــي  جــدة،  اتحاد  ضد  القادم 

كبيرة لهذا الاعب املتميز.

انتصار جديد للمغرب على أعداء وحدتنا الترابية

الحارس الزنيتي 
يحمل قميص 

العميد متولي
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إعداد : سعيد الريحاني إحدى المظاهرات المساندة للريسوني 

ــات« عما  ــ ــ »صــانــع األزم ســكــت 
الخارجية  وزيـــر  ــن  وب بينه  دار 
األمريكي، أنطوني بلينكن، في أول 
اتصال هاتفي جرى بينهما يوم 30 
بصياغة  واكتفى  املــاضــي،  أبريل 
أنه  فيه  ــال  ق ــاس،  ــق امل على  ــاغ  ب
الخارجية  الشؤون  وزيــر  بصفته 
ــقــي واملــغــاربــة  ــري ــاون اإلف ــع ــت وال
اتصاال  أجــرى  بالخارج،  املقيمن 
فيه  ))نــوه  األمريكي،  نظيره  مع 
االستراتيجية  بالشراكة  املسؤوالن 
بن  القائمة  ــدائــمــة،  وال الصلبة 
املتحدة  والواليات  املغربية  اململكة 
األمريكية منذ عقود((، وأوضح من 
الخارجية  ))وزيــر  أن  باغه  خال 
األمريكي أشاد بالتقدم الذي أحرزه 
املغرب على مدى العقدين املاضين 
السادس  محمد  امللك  بقيادة جالة 
نصره هلل، على صعيد اإلصاحات 

االقتصادي  والــتــقــدم  السياسية 
وبخصوص  االجتماعية،  والتنمية 
ــاق الــثــاثــي املــوقــع فــي 22  ــف االت
دجنبر 2020 بن الواليات املتحدة 
بلينكن  رحب  واملغرب،  وإسرائيل 
الرسمية  االتــصــاالت  باستئناف 
مشيرا  وإســرائــيــل((،  املغرب  بن 
ستكون  العاقات  ــذه  ))ه أن  إلــى 
الطويل((،  املــدى  على  منافع  لها 
والعمل  الرائد  ))الــدور  على  وأكد 
ذي املصداقية الذي يقوم به املغرب 
دائم  سام  إلى  الوصول  أجل  من 
باغ  األوسط((، حسب  الشرق  في 

بوريطة.
لكن أحد املواضيع األساسية التي 
سكت عنها وزير الخارجية املغربي، 
كانت هي موضوع حقوق اإلنسان، 
وقد  الصحافة،  حرية  ومــوضــوع 
حسب  املذكورة،  املكاملة  شملتهما 

األمريكي،  الخارجية  وزير  قاله  ما 
الذي أكد أن من بن ما تم التطرق 
املشتركة  ))اهــتــمــامــاتــنــا  ــه  ــي إل
واالســتــقــرار،  الــجــهــوي،  بالسام 
وحقوق اإلنسان، بما في ذلك حرية 
على  تغريدته  حسب  الصحافة((، 

موقع »تويتر«.
إلى  املاضي  أبريل   30 من  املــدة 
كفيلة  كانت  الــجــاري،  يوليوز   13
والضغط  الــوضــوح،  سقف  برفع 
عن  الحديث  يتم  أن  قبل  األمريكي، 
األمور بصراحة مطلقة، عقب صدور 
سليمان  الصحافي  على  الحكم 
الريسوني، القاضي بسجنه خمس 
ألف   100 قدرها  وغرامة  سنوات 
االبتدائية  اإلدانــة  فـ))عقب  درهم، 
الطعام،  عــن  املــضــرب  للصحافي 
ــال نيد  قـ ــي،  ــســون ــري ال ســلــيــمــان 
الخارجية  باسم  املتحدث  برايس، 

املتحدة  الــواليــات  إن  األمريكية: 
أمل  بـخيبة  أصيبت  األمــريــكــيــة 
محكمة  حكم  حــول  تقارير  بسبب 
سليمان  الصحافي  على  باملغرب 
سجنا،  سنوات  بخمس  الريسوني 
ــرايـــس فـــي تــصــريــح  وأضـــــاف بـ
ــه الــخــارجــيــة األمــريــكــيــة:  أصــدرت
نسجل أن السيد الريسوني زعم أن 
هناك انتهاكات لضمانات املحاكمة 
املــســار  أن  ونــعــتــقــد  ــة..  ــادلـ ــعـ الـ
القضائي الذي قاد إلى الحكم عليه، 
األساسية  الــوعــود  مــع  يتعارض 
املحاكمات  حــول  املغربي  للنظام 
بجرائم،  املتهمن  لألفراد  العادلة 
 ،2011 دستور  وعد  مع  ويتعارض 
امللك  جالة  إصــاح  أجــنــدة  ومــع 
املتحدث  وذكــر  ــســادس،  ال محمد 

األمريكية،  الخارجية  باسم 
لديها  املتحدة  ــات  ــوالي ال أن 

إخباريتحليل 

حتى ال تتضرر سمعة المغرب في المحافل الدولية  

محاولة خلق أزمة حقوقية بين المغرب 
والواليات المتحدة األمريكية 
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السلبي  التأثير  حــول  أيضا  قلق 
التعبير،  حرية  على  القضية  لهذه 
وتابع  باملغرب،  التنظيم  وحرية 
تأسيسية  اإلعـــام  حــريــة  ــائــا:  ق
ويجب  وآمنة،  مزدهرة  ملجتمعات 
يمارس  أن  ضمان  الحكومات  على 
ــم  ــ الــصــحــافــيــون بـــأمـــان أدوارهـ
االعتقال  من  خوف  دون  األساسية 
بغير موجب قانون، أو من العنف، 
أو التهديدات.. كما ذكرت الخارجية 
القضية  هذه  تتابع  أنها  األمريكية 
صحافيني  قضايا  مــع  قـــرب،  عــن 
معتقلني آخرين باملغرب، من بينهم 
موقع  )املــصــدر:  ــراضــي((  ال عمر 

هسبريس/ 13 يوليوز 2021(.
رمت  األمريكية  الخارجية  إذن، 
محاكمة  قضية  فــي  ثقلها  بكامل 
الــصــحــافــيــني، وعــاتــبــت املــغــرب، 
ســواء  الــخــرجــتــني،  كلتا  أن  رغــم 
لوزير  األولى  بالخرجة  األمر  تعلق 
أو  بلينكن،  أنــطــونــي  الخارجية 
املــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة نيد 

برايس، تجنبتا اإلساءة لنظام امللك 
أشــادا  وكاهما  الــســادس،  محمد 
املغرب  شهدها  التي  باإلصاحات 

بعد عقدين من الحكم..
ــي  ــصــحــاف ــت قــضــيــة ال ــ ــان ــ وك
دوليا  اهتماما  نالت  قد  الريسوني 
طويل  إضــراب  خوض  إعانه  بعد 
كبير  تعاطف  عنه  نتج  الطعام،  عن 
بوقفه..  تطالب  ــداءات  نـ وإطـــاق 
وقد بلغت قضية الريسوني أوجها 
بخمس  يدينه  حكم  صـــدور  بعد 
سنوات سجنا، بتهمة »هتك عرض 
باسمه  عـــرف  ــاب  شـ ــاز«  ــج ــت واح

املستعار »آدم«.
كان  األمريكية  الخارجية  تصريح 
من املفترض أن يقابله تصريح لوزير 
بوريطة،  ناصر  املغربي  الخارجية 
الحكومة،  رئيس  من  توضيح  أو 
الذي  الصوت  لكن  العدل،  وزير  أو 
صوت  هو  الحكومة،  باسم  تحدث 
إدارة السجون، عبر مقال رأي وقعه 
عن  كتعبير  التامك،  صالح  محمد 

رأيه الشخصي، لكن ال يمكن إغفال 
وظيفته في هذا الشأن، كما ال يمكن 
عن  بها  عبر  التي  »اللهجة«  إغفال 

رأيه.
كامه  موجها  التامك،  قــال  فقد 
للمتحدث باسم الخارجية األمريكي، 
في مقال رأي: ))ال يسعني، بصفتي 
مواطنا مغربيا ودبلوماسيا سابقا، 
إال أن أعرب عن استيائي وصدمتي 
املهني  التصريح  جــراء  الكبيرين 
الذي أدلى به املتحدث باسم وزارة 
بخصوص  األمريكية  الخارجية 
التعبير،  وحرية  املغربية  العدالة 
مس  من  التصريح  لهذا  كــان  ومــا 
قاطبة..  املغاربة  وبكرامة  بكرامتي 
بأي حق تجرؤ على حشر أنفك في 
قضية جنائية مغربية صرفة رائجة 
أمام القضاء تخص مواطنا مغربيا 
لقيت عناء في تهجي اسمه، وتذهب 
والدروس  املوعظة  إعطاء  حد  إلى 
للمغاربة؟ كيف تغتر فتسمح لنفسك 
بالحكم على ما هو مطابق أو مناٍف 

للدستور املغربي؟((..
لغة التامك بلغت أوجها وهو يقول 
الخارجية:  وزارة  باسم  للمتحدث 
وبكل  لنفسك  تخول  حــق  ))بـــأي 
تقضي  أن  املــمــكــنــة،  الــغــطــرســة 
بدستورية ما يقع من عدمه؟ ثم ما 
الذي يكفل لك املفاضلة بني املغاربة 
عبر التمييز بني من تراهم مواطنني 
من  ــرى  وت تحتقرهم  ومــن  مهمني 
األنــســب ســحــقــهــم؟ هــل يــا تــرى 
من  األمريكيون  املواطنون  يستحق 
ضحايا االعتداءات الجنسية مزيدا 
من الحماية ومعاملة أكثر إنسانية 
ذاقوا  الذين  املغاربة  الضحايا  من 

نفس هذه االعتداءات؟((.
جواب التامك، ونظرا لألبعاد التي 

أخدتها القضية، سبقته خرجة 
لدى  الــعــام  للوكيل  إعامية 

بوريطة في اجتماع سابق مع بلينكن

قال التامك، موجها كالمه للمتحدث باسم الخارجية األمريكي، 
في مقال رأي: ))ال يسعني، بصفتي مواطنا مغربيا ودبلوماسيا 

سابقا، إال أن أعرب عن استيائي وصدمتي الكبيرين جراء 
التصريح المهين الذي أدلى به المتحدث باسم وزارة الخارجية 

األمريكية بخصوص العدالة المغربية وحرية التعبير، وما كان 
لهذا التصريح من مس بكرامتي وبكرامة المغاربة قاطبة..(( 

اخلارجية األمريكية رمت 
بكامل ثقلها يف قضية 

حماكمة الصحافيني، 
وعاتبت املغرب، رغم 

أن كلتا اخلرجتني، سواء 
تعلق األمر باخلرجة األوىل 

لوزير اخلارجية أنطوين 
بلينكن، أو املتحدث 
باسم اخلارجية نيد 

برايس، جتنبتا اإلساءة 
لنظام امللك حممد 
السادس، وكالهما 

أشادا باإلصالحات التي 
شهدها املغرب بعد 

عقدين من احلكم..
وكانت قضية الصحايف 

الريسوين قد نالت 
اهتماما دوليا بعد 

إعالنه خوض إضراب 
طويل عن الطعام، 

نتج عنه تعاطف كبري 
وإطالق نداءات تطالب 

بوقفه.. وقد بلغت 
قضية الريسوين أوجها 

بعد صدور حكم يدينه 
بخمس سنوات سجنا، 

بتهمة »هتك عرض 
واحتجاز« شاب عرف 

باسمه املستعار »آدم«.
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محكمة االستئناف بالدار البيضاء، 
وفــرت  ))املحكمة  ــأن  ب ــال  ق الــذي 
العادلة  املحاكمة  شـــروط  جميع 
رغم  الريسوني،  سليمان  للسجني 
أعــضــاء  بمعية  السلبي  مــوقــفــه 
اخــتــاروا تعطيل  والــذيــن  دفــاعــه، 
املحاكمة عوض مواصلة إجراءاتها 
وجاء  القانون((،  يفرضه  ما  وفق 
في بالغ للوكيل العام للملك: ))على 
عبر  تعليقات  من  تداوله  تم  ما  إثر 
االجتماعي  التواصل  مواقع  بعض 
ما  طرف  من  اإللكترونية  واملواقع 
سليمان  مساندة  بـ»هيئة  يسمى 
الصادر  الحكم  حول  الريسوني«، 
في حقه، والتي تمحورت حول عدة 
تعسفيا  اعتقاله  في  تتمثل  مزاعم 
أن  دون  الصحفية،  آرائــه  أجل  من 
أشهر،   8 ملدة  تهمة  أي  إليه  توجه 
محضر  على  االطالع  من  وحرمانه 
قرينة  فــي  حقه  وانــتــهــاك  اتهامه 
لطلباته  املحكمة  ورفــض  البراءة، 
عن  قــســرا  وتغييبه  ــه،  ــات ــوع ودف
بإحضاره  السماح  بعدم  املحاكمة 
مناقشة  فــي  والــخــوض  للجلسة، 
جوهر القضية دون حضوره ودون 
استدعاء دفاعه((، وأوضح املصدر 
املزاعم،  لهذه  ))خالفا  أنــه  ــه،  ذات
أجل  من  متابع  باألمر  املعني  فإن 
ال  ــام  ــع ال بــالــحــق  تتعلق  ــم  جــرائ
الصحفي،  بعمله  إطالقا  لها  عالقة 
بحضور  عنها  وأجاب  بها  وُأشعر 
دفاعه منذ مثوله األول أمام قاضي 
التحقيق بتاريخ 2020/05/25((، 
اعتقال  ))قـــرار  أن  أيضا  مضيفا 
طرف  من  احتياطيا  باألمر  املعني 
النحو  على  اتخذ  التحقيق،  قاضي 
لدفاعه  سبق  وقد  قانونا،  املتطلب 
ــدادي،  اإلع التحقيق  مرحلة  خالل 
أمام  استئنافه  في  حقه  مارس  أن 
مـــرات،  ثـــالث  الجنحية  الــغــرفــة 
بتأييده  األخيرة  هذه  قضت  حيث 
طبقا  مشروعيته  من  تأكدها  بعد 

للقانون((..
بــاألمــر،  املعني  ))دفـــاع  أن  كما 
يؤكد البالغ، حصل على نسخة من 
مثوله  منذ  القضية،  وثائق  جميع 
بتاريخ  التحقيق  قاضي  أمام  األول 
أو  له  يسبق  ولــم   ،2020/05/25
أن  التحقيق،  مرحلة  طيلة  لدفاعه، 
ــدم اطــالعــه على  ــار مــســألــة عـ ــ أث
وتعزيزا  أنه  كما  القضية،  وثائق 
لحقوق دفاعه وكفالة قرينة البراءة، 
مرحلة  خــالل  املحكمة  استجابت 
على  بالحصول  لطلبه  املحاكمة، 
القضية  وثائق  من  إضافية  نسخة 
الطلبات  قبول  وأن  السجن،  داخل 
يــدخــل في  ــوع أو رفــضــهــا،  ــدف وال
للمحكمة  التقديرية  السلطة  صميم 
واقتناعها أثناء مناقشتها للقضية.
وحسب املصدر ذاته، فإن ))حقوق 
تظل  البراءة،  وقرينة  املتهم  دفــاع 
مكفولة للمعني باألمر طبقا للقانون، 
حيث له حق الطعن باالستئناف ضد 
القرار الصادر في مواجهته، والذي 
غرفة  أمام  من جديد  القضية  ينشر 
الجنايات االستئنافية، والتي يحق 

يراه  بما  أمامها  التقدم  حينها  له 
مناسبا من أوجه دفاعه ودفوعاته.. 
وخلص البالغ إلى أن التعليق على 
عليها  االطالع  بعد  يكون  األحكام، 
وليس قبل ذلك، تفاديا ملا قد ينجم 
ال  ــذي  وال مغالطات،  من  األمــر  عن 
يمكن أن يفسر إال بمحاولة التأثير 
جريدة  )املــصــدر:  القضاء((  على 

»الصباح«(.
وبــغــض الــنــظــر عــن الــتــداعــيــات 
الداخلية، بني املؤيدين واملعارضني، 
األمريكية  الــخــارجــيــة  تبني  ــإن  ف
الوقت  هذا  في  الصحافة  لقضايا 
ــذات، يطرح عــدة إشــكــاالت، ال  بــال
سيما مع اقتراب املواعيد الحقوقية 
الدولية، وفتح النقاش العاملي حول 
اإلنسان،  لحقوق  العاملي  املجلس 
الذي يعيش هذه السنة على إيقاع 
به  الذي تقوم  الدور  الجدل، بسبب 
الصني وحلفاؤها في إعادة صياغة 
أن  شك  وال  املقبلة،  املرحلة  شروط 

املخاض،  هذا  من  جزء  املغرب 
شأنه في ذلك شأن باقي 

ــم، ال  ــن ت الـــدول، وم
له  تكون  أن  ينبغي 
حقوقية«  »أزمــات 
ــاظ عــلــى  ــفـ ــحـ ــلـ لـ
املراحل  في  دوره 

املقبلة.
فـ))بالتزامن   
ــع احـــتـــفـــالـــه  ــ مـ

السنوية  بالذكرى 
ــة عــشــر  ــسـ ــامـ ــخـ الـ

ــســه، أصــبــح  ــأســي ــت ل
اإلنسان  حقوق  مجلس 
املتحدة  لألمم  التابع 

في جنيف، ساحة 

الغربية  البلدان  معركة بني مصالح 
الحالية  الدورة  وافتتحت  والصني، 
)السابعة واألربعون( ملجلس حقوق 
عن  ممثلون  التي حضرها  اإلنسان 
املتحدة،  أعضاء األمم  من  دولة   47
ببيان  املــنــصــرم،  يــونــيــو   21 ــي  ف
باشليه،  ميشيل  من  اللهجة  واضح 
املتحدة  لألمم  السامية  املفوضة 
عن  فيه  تحدثت  اإلنــســان،  لحقوق 
في  االحتجاجات  مع  بكني  تعامل 
السيئة  ومعاملتها  كونغ،  هونغ 
ــي مــقــاطــعــة  ــان اإليـــغـــور فـ ــســك ل
رفــض  جــانــبــه،  مــن  شينجيانغ.. 
املتحدث باسم البعثة الصينية، ليو 
يوين، تصريحات املفوضة السامية 
لن  بكني  إن  وقال  اإلنسان،  لحقوق 
خارجية  قوى  أي  بـ»تدخل«  تسمح 

فــي مــا وصــفــه بــأجــزاء 
للتصرف  قــابــلــة  غــيــر 

الصني،  أراضــي  مــن 
يوين،  ليو  حث  كما 
األممية  املفوضة 
لــــحــــقــــوق 
ــان،  اإلنـــسـ
مــيــشــيــل 

ــه،  ــي ــاشــل ب
عــــــــلــــــــى 
»احـــتـــرام 

اإلدالء  عــن  ــتــوقــف  و»ال الــحــقــائــق« 
الصني«((  عن  خاطئة  بتصريحات 

)املصدر: عدة وكاالت(.
داخل  املعارك  استسهال  يمكن  وال 
مجلس حقوق اإلنسان، ومن هنا تكمن 
األمريكي  التوجه  مع  التفاعل  أهمية 
األخير الذي يأخذ طابع أزمة حقوقية، 
وقد سبق للمغرب أن أجاب عن أسئلة 
بـ:  تتعلق  املجلس،  هــذا  في  مقلقة 
تفعيل التحقيقات في حاالت االختفاء 
االعتقال  مــدة  في  ــراط  اإلف القسري؛ 
املفرط  واالستخدام  الشرطة  بعهدة 
للقوة من قبل عناصر إنفاذ القانون؛ 
وتخفيف  السجون  ظــروف  تحسني 
اإلعدام؛  إلغاء عقوبة  فيها؛  االكتظاظ 
التعذيب؛  ملنع  وقائية  تدابير  تنفيذ 
على  الحصول  في  املــســاواة  ضمان 
الخدمات الصحية والسكن الالئق 
خصوصا  والتعليم،  والعمل 

في املناطق الريفية..
مع  حقوقية  أزمــة  أي  إن 
أمريكا، ستجد صداها في 
واملغرب  الدولية،  املحافل 
فـــي غــنــى عـــن مــثــل هــذه 
شرح  يجب  لذا  األزمــات.. 
ما يجب شرحه، وتوضيح 
وطي  توضيحه،  يجب  مــا 
الــصــفــحــة فـــي أقـــرب 

اآلجال.

ال يمكن استسهال المعارك داخل مجلس حقوق اإلنسان، ومن هنا 
تكمن أهمية التفاعل مع التوجه األمريكي األخير الذي يأخذ طابع 

أزمة حقوقية، وقد سبق للمغرب أن أجاب عن أسئلة مقلقة في 
هذا المجلس، تتعلق بـ: تفعيل التحقيقات في حاالت االختفاء 

القسري؛ اإلفراط في مدة االعتقال بعهدة الشرطة واالستخدام 
المفرط للقوة من قبل عناصر إنفاذ القانون؛ تحسين ظروف 

السجون وتخفيف االكتظاظ فيها؛ إلغاء عقوبة اإلعدام؛ تنفيذ 
تدابير وقائية لمنع التعذيب؛ ضمان المساواة في الحصول على 

الخدمات الصحية والسكن الالئق والعمل والتعليم، خصوصا في 
المناطق الريفية..

وزير الخارجية األمريكي بلينكن والمتحدث باسم الخارجية األمريكية نيد برايس



يشتكي العديد من املواطنني من االرتفاع املفاجئ 
ألسعار األضاحي في مختلف املدن املغربية، بفارق 
ظــروف  رغــم  التي  املاضية،  السنة  عــن  ملحوظ 
تمكنوا  الناس  أن  إال  الصحي  والحجر  »كورونا« 
لكن خالل  اإلكراهات،  كل  رغم  من شراء األضحية 
وقدرة  طاقة  فوق  األثمنة  تبدو  الحالي،  املوسم 
املناطق  إلى  تلجأ  التي  واملتوسطة  الفقيرة  األسر 

القروية بحثا عن الخروف املناسب.
املشاكل  مــن  العديد  يطرح  األســعــار  فارتفاع 
عن  والبحث  االقتراض  نحو  ويدفعهم  للمواطنني 
فوضى  ظل  في  األضحية،  لشراء  املادية  السيولة 
واألسواق،  املدن  من  الكثير  تعرفها  التي  األسعار 
وعدم تدخل الدولة لتحديد أو تسقيف األثمان حتى 

تكون في متناول الجميع، بعيدا عن املضاربة.
وبهذا الخصوص، يرى بوعزة الخراطي، رئيس 
ارتفاع  أن  املستهلك،  لحماية  الوطنية  الجامعة 
أثمنة األضاحي راجع لفترة الجفاف التي شهدتها 
مما  العلف،  مواد  قلة  وبالتالي  املاضية،  السنة 
في  املستورد  العلف  إلى  للجوء  »الكسابة«  دفع 
سعر  جعل  مما  األولــيــة،  ــواد  امل ثمن  ارتفاع  ظل 
ارتفاع  أن  مضيفا  مرتفعا،  اللحم  من  الكيلوغرام 
الطلب مع دخول املهاجرين وأفراد الجالية زاد من 
ارتفاع األسعار، متمنيا أن يكفي املنتوج الداخلي 
شهدت  التي  املاضية  السنة  مثل  ليس  الطلب 
عرضا أقل من الطلب، لهذا ارتفعت األثمنة بشكل 

كبير في الليلة األخيرة قبل العيد.
في  يكمن  الثالث  العامل  أن  الخراطي،  وأضاف 
األســواق،  افتتاح  يستغلون  الذين  »الشناقة«، 
على  الثمن  يزداد  وبالتالي  والسمسرة،  للوساطة 
تهتم  لم  الحكومة  لكون  راجــع  وهــذا  املستهلك، 
تعرف  عملية  هي  التي  األضحى،  العيد  بعملية 
محطة  وتعد  سنتيم  مليار   70 مــن  أكثر  رواج 
بكثرة،  الــنــاس  خاللها  يشتغل  مهمة  تجارية 
فوضى  في  تعيش  ــت  الزال العملية  أن  موضحا 
على  سلبا  يؤثرون  سماسرة  دخول  بسبب  عارمة 

الكساب واملستهلك.
النموذجية، مثل تلك  وأكد على أهمية األسواق 
تسمح  والتي  وتاوريرت،  العيون  في  املتواجدة 
للفالح بأن يقوم بإدخال األغنام إلى السوق وفق 
بينما  واملراقبة،  األمــن  على  يتوفر  منظم  إطــار 
إلى  »الكساب«  يضطر  الشعبية،  األســـواق  في 
توظيف سبعة أشخاص أو أكثر، لحراسة املواشي 
ومصاريف  تعويضات  وتخصيص  ومساعدته، 
واملصاريف  الوسطاء  دخول  عند  وبالتالي  لهم، 
األضحية  بيع  تم  إذا  لكن  الثمن،  يرتفع  اإلضافية 
وبدون  سماسرة  بــدون  للمواطن  »الكساب«  من 

مصاريف إضافية، يكون الثمن مقبوال.
في  ارتفاعا  شهدت  املواد  من  العديد  أن  وتابع 
ظلت  بينما  سنوات،  منذ  الحالية  الحكومة  عهد 
مما  مكانها،  تـــراوح  واألجـــراء  املوظفني  ــور  أج
جعل املواطن غير قادر على توفير أو ادخار املال 
القتناء أضحية العيد، وهذا ما سيدفعه للجوء إلى 
القروض البنكية، مما سيؤدي به للوقوع في دائرة 

الديون والسقوط في حفرة صعبة.

ظاهرة  »الشناقة«
يعاني املواطنون من انتشار ظاهرة »الشناقة«، 
يتخذونها حرفة  املرتزقة  أو  العاطلني  بعض  وهم 
هؤالء  وجيز،  وقت  في  مهمة  أرباحا  عليهم  تدر 
بشراء  يقومون  الذين  األشخاص  هم  السماسرة 
ثم  منخفض،  بثمن  املاشية  مربي  من  األكــبــاش 
إعادة بيعها من جديد بأثمنة تفوق ثمنها األصلي 
يؤدي  مما  وأكــثــر،  درهــم   1000 لـ  تصل  بــزيــادة 
األسواق  جميع  في  األضاحي  أسعار  ارتفاع  إلى 

الشعبية.
فيما  يتفقون  »الشناقة«  هــؤالء  أن  واملالحظ 
بينهم على تخفيض ورفع األثمنة، ويتحكمون في 
أسعار األسواق بني الفترة الصباحية والظهيرة، 
»الكسابة«  نقابات ضد  يشكلون  بحيث أصبحوا 
لتكون  منخفضة،  وجعلها  األثمنة  على  للتأثير 
لفائدتهم، حيث يلجؤون إلى طرق مختلفة القتناء 
األدوار  ويوزعون  الفالح  ويحاصرون  األكباش، 
فيما بينهم، بتقديم أثمنة متباينة لشراء األكباش 
من »الكساب« وإقناعه عبر التنافس فيما بينهم.

العائلة  دور  بتقمص  »الشناقة«  يقوم  فأحيانا 
ويقدمون مبلغ مليون سنتيم القتناء مجموعة من 

املصيدة،  في  وإسقاطه  »الكساب«  من  األكباش 
في  هم  بينما  كعائلة،  معهم  التعامل  يقبل  حتى 
لشراء  يسعون  السماسرة  من  مجموعة  الحقيقة 
مرتفعة،  بأثمنة  بيعها  ــادة  إلع األكــبــاش  أجــود 
يشتروا  أن  بمجرد  فهؤالء  السوق،  في  والتحكم 
نفس  إلى  يعيدونها  »الكساب«  عند  من  األكباش 
الرحبة، ويحددون لها ثمنا آخر مرتفعا عن الثمن 
املواطن  تضلل  حيل  عدة  إلى  ويعمدون  األول، 
الذي يرغب في شراء الكبش، ومن تلك الخدع أن 
»الشناقة« يقومون بتزيني الكبش عن طريق قص 
فائقة  بسرعة  فتراهم  املقص،  بواسطة  صوفه 

تتغير  حتى  وينظفونه  الكبش  صوف  يقصون 
مالمحه، ويتحول من كبش عادي إلى كبش يثير 

انتباه املشتري.

ارتفاع  ثمن العلف 
األضاحي  أسعار  ارتفاع  املتتبعني  بعض  يرجع 
املاضية،  األشهر  خالل  العلف  تكلفة  ارتفاع  إلى 
األغنام،  أسعار  رفــع  في  كبير  بشكل  ساهمت  إذ 
الصعيد  على  العلف  أسعار  ارتفاع  إلى  مشيرين 
إلى  أدى  ما  وهــذا  فقط،  الوطني  وليس  العاملي 

ارتفاع األسعار األغنام في األيام األخيرة.
بمنطقة  املــاشــيــة  مــربــي  ــد  أحـ هلل،  عــبــد  ــال  قـ
العلف  ارتفاع  أن  سال،  مدينة  ضواحي  »السهول« 
يضر بـ»الكساب« كثيرا، وخصوصا الشعير والتنب 
هذه  أثمنة  ارتفاع  إلى  مشيرا  ــذرة،  وال والنخالة 
درهمني  من  املــواشــي  علف  في  األساسية  املــواد 
يخسر  الفالح  أن  معتبرا  أربعة،  أو  دراهــم   3 إلى 
كثيرا أكثر مما يربح خالل فترة عيد األضحى، ألن 

املصاريف يتحملها لوحده طول السنة.
الصحية  الظروف  أن  املتحدث،  نفس  وأوضــح 
الخارج،  من  املستورد  العلف  وغالء  الجائحة  مع 
»الكساب«  يجعل  الطبيعي،  العلف  أسعار  وارتفاع 

للجزارين  األسبوعية  األسواق  في  بالخسارة  يبيع 
 7 إلــى  آالف   5 بــني  مــا  يخسر  حيث  والــوســطــاء، 
يضطره  مما  املواشي،  تربية  قيمة  من  درهم  آالف 
لالقتراض لتربية األغنام املخصصة لعيد األضحى.
صاروخيا  ارتفاعا  األضاحي  أسعار  عرفت  فقد 
السنة  عن  لألضحية  درهم   1000 إلى   500 بفارق 
لدى  مخاوف  االرتــفــاع  هــذا  خلق  حيث  املاضية، 
تداعيات  مــن  تعاني  الزالـــت  التي  األســر  ماليني 

الوباء، لتزيدها أسعار األضاحي معاناة أخرى.
 وحسب بعض املواطنني، فإن الفراغ وعدم تدخل 
القدرة  ضعف  ظل  في  العملية،  لتنظيم  الحكومة 

الشرائية للناس، يسمح ملربي املاشية برفع األسعار.
رئيس  الشطيبي،  ميمون  أكد  السياق،  هذا  في 
أن  والبيئة،  املستهلك  لحماية  الــســالم  جمعية 
مع  للرأي  استطالع  خــالل  من  الحظت  جمعيتهم 
أثمنة  في  مفاجئا  ارتفاعا  والتجار،  املستهلكني 
األضاحي خالل األسبوع األخير، حيث ارتفع الثمن 
هذا  في  السبب  أن  مبرزا  درهم،  و500  درهم  بألف 
االرتفاع يرجع ملجموعة من العوامل، من بينها دخول 
وهم  »الشناقة«،  وجود  ثم  املغربية،  الجالية  أفراد 
يساهمون  إذ  واملستهلك،  »الكساب«  بني  الوسطاء 
في رفع الثمن وترويج بعض املعلومات بأن العرض 
األضحية  القتناء  املستهلك  يسرع  وبالتالي،  قليل، 
ويقع في مسألة العرض والطلب، إلى جانب تراجع 
السنة،  هذه  في  لألضحية  الصالحة  األكباش  عدد 

بسبب وفاة العديد منها في فترة الشتاء.

الجودة  والمراقبة 
تظل جودة األضحية بالنسبة لألسر مسألة مهمة 
وأساسية، ألن الجميع يتساءل عن جودة الخروف 
تكثر  بحيث  جيدة،  من ساللة  أو  »سمني«،  هو  هل 
لهذا  الشأن،  األقارب والعائلة في هذا  األسئلة بني 
الجهة  بها  تقوم  التي  الترقيم  عملية  من  فبالرغم 
تظل  التساؤالت  أن  إال  األونسا(،  )مكتب  الوصية 
مطروحة لدى الناس حول مدى مراقبة املواشي عند 

»الكسابة« والفالحني.
جــودة  أن  الشطيبي،  اعتبر  اإلطـــار،  هــذا  فــي 
املسؤولة  األجهزة  مراقبة  بمدى  مرتبطة  املنتوج 
تقصيرا  هناك  أن  مبرزا  »األونــســا«،  في  املتمثلة 
»أغلبهم  »الكسابة« واملنتجني، حيث أن  في مراقبة 
بقايا  مثل  للمواشي،  صحي  غير  علفا  يعطون 
فضالت الدجاج وأشياء أخرى غير صالحة تماما، 
لالستهالك،  صالحة  غير  أضحية  تظهر  وبالتالي، 
كما  املستهلك،  صحة  على  سلبية  نتائج  له  وهذا 
الحظنا في السنوات السابقة بعد الذبيحة مباشرة، 

أن لحم األضحية يفسد«. 
التي  التحسيسية  الحمالت  خــالل  أنــه  وتابع، 
تقوم بها الجمعية في لقاءات مباشرة أو عبر مواقع 
بالذهاب  املستهلك  تنصح  االجتماعي،  التواصل 
ملزارع تربية املواشي، لكي يطلع على ظروف تربية 
مجموعة  جانب  إلى  ويطمئن،  واملواشي  األكباش 
املستهلك  أن  إلــى  مشيرا  األخــرى،  النصائح  من 
العلف  عن  للبحث  والجبال  للمراعي  السفر  يفضل 
الطبيعي، الذي يظل قليال وباهض الثمن ويزيد في 

ثمن األضحية، وهذه وسيلة جيدة.
أما بوعزة الخراطي، فيرى أن الجودة تبقى على 
سالمة  وهي  إلزامي،  هو  ما  ألن  »الكساب«،  عاتق 
وال  واملستهلك،  التاجر  بني  تبقى  والجودة،  املنتوج 
تدخل ضمن مؤسسات املراقبة، مشيرا إلى أن املكتب 
املواشي  بترقيم  قــام  الصحية  للسالمة  الوطني 

ومراقبة بعض الوحدات فيما يخص العلف.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

ربورتاج
17 العدد: 1569 من 15 إلى 28 يوليوز 2021

بعد ارتفاع أسعار األضاحي وتحكم »الشناقة«.. 

المواطن 
المسكين 
بـال عــيد 

الرباط. األسبوع

مع اقتراب عيد األضحى المبارك، 
تعاني العديد من األسر الفقيرة 
والمحدودة الدخل صعوبات من 
أجل اقتناء أضحية العيد، بسبب 

ارتفاع األسعار في األسواق والمحالت 
التجارية الكبرى، الشيء الذي يضع 

الماليين من المغاربة تحت رحمة 
الوسطاء والسماسرة. 

وتعرف األسواق األسبوعية التي تقع 
ضواحي المدن، سيطرة السماسرة 

و»الشناقة«، الذين يلجؤون لرفع 
األسعار على بعد أيام فقط من 

حلول موعد العيد، حيث يلجأ هؤالء 
الستغالل الوضع والتحكم في 

أسعار األسواق عبر التنسيق فيما 
بينهم، بهدف التحكم في األثمنة 

واألسعار كما يشاؤون.

يعاني المواطنون من انتشار ظاهرة »الشناقة«، وهم 
بعض العاطلين أو المرتزقة يتخذونها حرفة تدر عليهم 

أرباحا مهمة في وقت وجيز، هؤالء السماسرة هم 
األشخاص الذين يقومون بشراء األكباش من مربي 
الماشية بثمن منخفض، ثم إعادة بيعها من جديد 

بأثمنة تفوق ثمنها األصلي بزيادة تصل لـ 1000 درهم 
وأكثر، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار األضاحي في جميع 

األسواق الشعبية.
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كواليس جهوية
       

 

ما يجري  

ويدور

خبرة الدرك الملكي تؤكد جريمة تسميم مواطنة سويسرية بالصويرة في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

الــســلــبــي  االخـــتـــبـــار  لــشــواهــد  هل كان 
لفيروس »كورونا« املزورة دور يف جلب الفيروس 
املغرب؟ هذا  إلــى  األوروبــيــة  البلدان  من بعض 
ما يتداول فيه العديد من سكان الشمال، بعد 
امللحوظة يف عدد اإلصابات، خصوصا  الزيادة 
على  الــفــيــروس  ظهر  حيث  احلسيمة،  بإقليم 
ــا، خاصة وأن السلطات  أســرة قــادمــة مــن أوروبـ
اإلســبــانــيــة ضــبــطــت خـــال األســابــيــع املــاضــيــة، 
عـــصـــابـــة مــخــتــصــة يف طـــبـــع شـــواهـــد »مــــــزورة« 
تتعلق باختبار الفيروس قصد السفر بها نحو 

املغرب.

على خالف تدبير قواعد حترير امللك 
االستيالء  مافيا  سيطرة  من  الساحلي  العام 
احمللية  الــســلــطــات  تغمض  الــشــواطــئ،  عــلــى 
ــطــوان)...(،  ت يف  املعروفة  اإلداريـــة  بامللحقة 
يعكس  فهل  الشاطئ..  عصابات  على  العني 
البرملاني  السلطات خوفها من عالقات  صمت 
دعم  هو  أم  بالرباط،  النافذة  السلطات  مع 
خفي إلعادة ترشيحه من جديد وضمان جناحه 
داخل جماعة أزال، التي تترأس أسرة البرملاني 
خاضعة  أزال  أصبحت  حيث  بها،  العام  الشأن 
وأصحاب  الشمسية  املظالت  أصحاب  لنفوذ 

»اجليليات الصفراء« مبواقف السيارات.

بتعبئة  املواطنني  من  العديد  فوجئ 
وتــعــزيــز الـــقـــوات املـــســـاعـــدة الـــتـــي قـــامـــت بها 
مـــؤخـــرا، حــيــث وفــــرت مــجــمــوعــة مـــن الــعــتــاد 
واحلديثة  اجلــديــدة  اللوجستيكية  واآللــيــات 
لــفــائــدة عــنــاصــرهــا، يف إطـــار تــوفــيــر الــظــروف 
 ،2021 لسنة  الصيفي  املوسم  ملواكبة  املائمة 
ــيـــارات  غــيــر أن هــــذا الـــعـــتـــاد اجلـــديـــد مـــن سـ
ودراجات نارية متنوعة واخليول، والذي يعزز 
املساعدة  القوات  عناصر  لدى  العمل  وسائل 
يطرح  والفنيدق،  املضيق  مدينتي  بشواطئ 
تعزيز  املعتمدة يف  املعايير  تساؤالت عن  عدة 
ــرى، خصوصا  أمـــن بــعــض اجلــهــات دون األخــ
ــــدرات  ــــخـ الــــشــــواطــــئ املـــشـــبـــوهـــة بـــتـــهـــريـــب املـ
والــهــجــرة الــســريــة؟ وملــــاذا اقــتــصــر عــلــى هــذه 
ذات  الــــعــــمــــاالت  بـــاقـــي  دون  فـــقـــط  الـــعـــمـــالـــة 

الشواطئ باجلهة الشمالية ؟

الصويرة

مواطني  مــن  العديد  استبشر 
الناتجة  املعاناة  الشمال خيرا بعد 
»باب  الــحــدودي  املعبر  إغــاق  عن 
سبتة« منذ أكثر من سنتني، وتفشي 
في  ومتزايد  كبير  بشكل  البطالة 
بالعديد  دفع  مما  الساكنة،  صفوف 
مــن ســكــان مــديــنــة الــفــنــيــدق إلــى 
املزرية  األوضـــاع  على  االحتجاج 
بسبب غياب بديل اقتصادي يقلص 
من معاناتهم مع غياب فرص لكسب 
تحركت  حــيــث  ــيــومــي،  ال قــوتــهــم 

عملية  عبر  إثــرهــا  على  السلطة 
عملية  ــن  م املــتــضــرريــن  إحــصــاء 
إغاق املعبر املذكور، إلدماجهم في 
مما  الشمال،  بجهة  الشغل  سوق 
صفوف  في  كبيرا  ارتياحا  خلف 
هي  كانت  املفاجأة  أن  غير  هــؤالء، 
إدماجهم مع عمال اإلنعاش الوطني 
املوسميني، وذلك عبر تقسيمهم إلى 
فئتني: الفئة األولى تعمل في سقي 
الحدائق و»الكازو«، والفئة الثانية 
في  النظافة  شركتي  مــقــام  تــقــوم 

واألحياء،  الشوارع  وكنس  تنظيف 
لكن دون مدهم باملعدات املخصصة 
لهذا العمل، إذ يتم منحهم األكياس 
عليها  كتب  وسترة  الباستيكية 
ــال اإلنــعــاش  ــم اســـم الــعــمــالــة وع
البرتقالية،  القمصان  على  فقط، 
املكانس  ــشــراء  ب مطالبتهم  ــع  م
وأن  الخاص،  مالهم  من  والجروف 
منازلهم  من  بها  استعان  بعضهم 

بالتنظيف. للقيام 
مجهول..  ومصير  رهيب  خوف 

املواطنني  هؤالء  على  يخيم  أصبح 
بإدماجهم  خيرا  استبشروا  بعدما 
عوض  الوطني  اإلنعاش  قطاع  في 
والحدائق  املــنــازل  فــي  الجلوس 
لكن  عاطلني..  بالشوارع  والتجول 
ويطرحونه  يحيرهم  الذي  السؤال 
هذا  سيستمر  هــل  هــو:  بــإلــحــاح 
فقط،  موسمي  عمل  أنه  أم  العمل، 
الصيف  موسم  بانتهاء  سينتهي 
فتنقطع أرزاقهم؟ حسب تصريحات 

العديد منهم.

بعدما فشلت المناورات ضد المغرب

سبتة ومليلية تلتمسان الرحمة من الرباط

أعمال اإلنعاش الوطني.. هل هي وظائف دائمة أم موسمية؟

هشام شكار
 

  

حسم تقرير الخبرة املنجزة من طرف معهد 
العليا  للقيادة  التابع  الجنائية  لألدلة  العلوم 
للدرك امللكي بالرباط، على عينات من الخبز، 
حتمية جريمة تسميم مواطنة سويسرية من 
سعيد  أيت  بجماعة  واملقيمة  مغربي،  أصل 

قيادة الحنشان إقليم الصويرة.
امللكي،  الـــدرك  تقرير  خاصة  فــي  ــاء  وج
»أظهرت   :2021 يونيو   23 بتاريخ  الصادر 
الرصاص،  مــادة  وجــود  الخبز  عينة  نتائج 
إلى  تناوله  يــؤدي  ســام  ثقيل  معدن  وهــي 
اضطرابات في الجهاز الهضمي واضطرابات 

ال رجعية في إصابة الجهاز العصبي«.
عينات  على  الخبرة  إنجاز  استغرق  وقد 
املواطنة  خــادمــة  تعده  كانت  ــذي  ال الخبز 
السويسرية بمطبخ منزل مشغلتها، أزيد من 
الرئيسية  املتهمة  اعترفت  وقد  أشهر،  عشرة 
الجنايات  بــغــرفــة  التحقيق  قــاضــي  ــام  أمـ
دس  بجريمة  بأسفي،  االستئناف  بمحكمة 
من  بتحريض  والخبز  األكل  في  سامة  مواد 

التحقيق  قاضي  ذمة  على  الزالــوا  أشخاص 
ومتابعني في حالة سراح مؤقت، حيث قضت 
سنة سجنا   20 بـ  الخادمة  حق  في  املحكمة 
نافذا، وتسع سنوات نافذة وزعت على ثاثة 

متهمني باملشاركة.
ــن مــصــادر  ــاق، عــلــم م ــســي وفـــي نــفــس ال

بتحريض  املشبوهة  الجهات  أن  قضائية، 
الخادمة على تصفية الضحية وزوجها بدس 
مواد سامة، قد صدر في حقهم يوم الخميس 
بالقوة  بــاإلحــضــار  قضائي  ــر  أم ــاضــي،  امل
االبتدائية  املحكمة  أمــام  للمثول  العمومية 
ونائب  جماعة،  رئيس  بينهم  من  بالصويرة، 

رئيس املجلس اإلقليمي، وتقني ونائب رئيس 
بنفس الجماعة الترابية، قصد مواجهتهم مع 
متهمني متابعني في حالة اعتقال، واملخططني 
ملحاولة قتل زوج املواطنة السويسرية، حسب 
بالتسجيات  املــعــززة  الشكاية  في  ورد  ما 
وتفريغها  استقرائها  بعد  واملرفقة  الهاتفية، 
امللكي  للدرك  الجهوية  املصلحة  محاضر  في 
بسرية الصويرة، بتاريخ 16 ماي 2021 تحت 
عدد 22، مع تكيف اإلحالة على النيابة العامة 
إلى جرائم محاولة النصب و االبتزاز، محاولة 
والحصول  وسرقتها  ــة  إداري وثائق  تزوير 
واستعماله  حقيقي،  خاتم  على  حق  بغير 
بطرق الغش، والقيام عمدا بواسطة األنظمة 
وتوزيع  وبث  وتسجيل  بالتقاط  املعلوماتية 
دون  وســـري  خــاص  بشكل  ــادرة  ــوال صـ أقـ
موافقة أصحابها، وكذا بث وتوزيع ادعاءات 
الخاصة  بالحياة  املس  بقصد  ووقائع  كاذبة 

والتشهير بأصحابها، وإهانة هيئة منظمة.
الرائج  امللف  بنازلة  صلة  ذي  جانب  ومن 
أمام  الشهود  أحد  كشف  الصويرة،  بمحكمة 
مثيرة  تصريحات  عــن  القضائية،  الهيئة 
الضابطة  محاضر  إنجاز  يخص  فيما  للجدل 
الجلسة  رئيس  قبل  من  وصفت  القضائية 
تدخل  اعتراض  على  تعقيبا  خطيرة،  بالجد 

دفاع املتهمني. 

ــورة،  ــع ــس ــعــد الـــخـــرجـــات اإلعـــامـــيـــة امل ب
والتحركات على صعيد التراب الوطني اإلسباني 
والتي دامت أليام من أجل الضغط على املغرب 
العملية  في  خصوصا  الطرق،  بشتى  وإدانته 
حكومتا  تجد  لــم  الــحــدود،  القتحام  األخــيــرة 
سبتة ومليلية املحتلتني سوى االستسام لألمر 
ذي  بآخر  العدائي  الخطاب  واستبدال  الواقع، 
وذلك  للمغرب،  والتوسل  بالرجاء  يتسم  طابع 
من أجل إعادة فتح معبري »باب سبتة« و»بني 
انصار« في وجه العابرين والسائحني، من أجل 

إحياء االقتصاد النهار للمدينتني.
عاقاتها  استعادة  في  مدريد  فشلت  وبعدما 
جميع  إغــاق  بعد  الــربــاط،  مع  الدبلوماسية 
لم  الحوار،  إلى  املؤدية  والوساطة  الوسائل 
أمامه  فيفاس  خوان  املحتلة،  سبتة  عمدة  يجد 
إال التقدم بملتمس في الجلسة العامة بالبرملان 
اإلسباني، األسبوع املنصرم، للحكومة املركزية، 
مباشرة  الرباط  ملراسلة  املوافقة  على  للحصول 
توافق  استعطاف حتى  بطلب  التوجه  أجل  من 
اململكة املغربية على فتح املعبر الحدودي »باب 
عاقة  بناء  عبر  للمدينة  الحياة  وإعادة  سبتة« 
وإنشاء  مزدوجة  رؤية  خلق  إلى  تهدف  جيدة 
منطقة صناعية مشتركة على الجانب الحدودي 
الوهمي بني املغرب وسبتة، فضا عن السماح 
العائلية  الزيارات  بالعبور من أجل  لألشخاص 

واالجتماعية والعمل وإنعاش القطاع السياحي 
بني الطرفني.

التي  والزيارات  الجوالت  من  العديد  ورغم 
الشعبي  للحزب  املنتمي  سبتة  عمدة  بها  قام 
املغرب  على  الرد  أجل  من  بإسبانيا،  املعارض 
ألجل  األوروبــي  االتحاد  إقحام  خال  من  بقوة 
ومليلية،  سبتة  املحتلتني  باملدينتني  االعتراف 
كبوابتني ألوروبا، ونشر رجال جمارك ومراقبني 
بأي  يكلل  لم  ذلك  أن  إال  األخير،  لهذا  تابعني 

مناورة  بخوض  الثانية  املرة  في  ليقوم  نجاح، 
لقانون  املدينتني  إخــضــاع  أجــل  مــن  موسعة 
املدن  سكان  على  التأشيرة  وفــرض  »شينغن« 

ليعود  ذلك  في  فشل  لكنه  للمدينتني،  املحاذية 
بعدما  يستسلم  لم  ذلك،  ورغم  الوفاض،  خاوي 
أغلقت مدريد في وجهه جميع األبواب، وهذا ما 
استعطاف  رسالة  عبر  الرباط  ملراسلة  به  دفع 
إعــادة  أجــل  مــن  الــوقــت  نفس  فــي  واستغاثة 

الحياة لسبتة املحتلة.
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كواليس جهوية

والــرجــال  النساء  مــن  وفــود  خرجت 
ــال بــجــمــاعــة تــيــســيــنــت الــتــابــعــة  ــفــ واألطــ
ــيـــرة  ــا إلقــــلــــيــــم طــــــاطــــــا، يف مـــسـ ــ ــيـ ــ ــرابـ ــ تـ
احـــتـــجـــاجـــيـــة يـــــوم األربـــــعـــــاء 7 يـــولـــيـــوز 
»رداءة  لــلــتــنــديــد مبـــا وصـــفـــوه  اجلــــــاري، 
ــم« املـــقـــدم لـــهـــم يف إطـــار  ــدعــ الـــدقـــيـــق املــ
الـــدعـــم االجـــتـــمـــاعـــي، واتـــهـــم احملــتــجــون 
»التملص من مراقبة جودة  بـ  املسؤولني 
الدقيق املدعم الذي حصلوا عليه خالل 
هذا الشهر، فضال عن تهميش جماعتهم 
االســتــنــكــار  عـــبـــارات  ورددوا  وإقــصــائــهــا«، 
اجلهات  مطالبني  طالهم،  مبا  والتنديد 
الــوصــيــة بــفــتــح حتــقــيــق فــــوري والــضــرب 
املــواطــن  يتاجر بصحة  مــن  كــل  يــد  على 

املقهور.
جتـــدر اإلشــــارة إلـــى أنـــه ســبــق لساكنة 
ــا، وبــيــنــهــا  ــاطـ ــدة بــإقــلــيــم طـ جـــمـــاعـــات عــ
متــنــارت وأقــــا وإقـــايـــغـــان، أن اشــتــكــت من 
رداءة جودة الدقيق املدعم الذي تتوصل 
بــاالخــتــالالت التي تطال  نــددت  بــه، كما 

طريقة توزيعه.

أصــــــداء الــتــحــضــيــر لــانــتــخــابــات 
العام  الــرأي  جعلت  القادمة،  اجلماعية 
بإقليم اشتوكة أيت باها، وحتديدا مبدينة 
احلالي  العامل  هــل  يتساءل:  بيوكرى، 
وضع خطة لفك العاقات املنسوجة بني 
الوجوه  بعض  وبني  السلطة  رجال  بعض 
واملشهورة  االنتخابات  لوبي  من  النافذة 
باملدينة، والذي يلعب دورا هاما يف هذا 
السكان  على  الضغط  خال  من  اإلقليم 

واستغال الطبقة الكادحة)..( ؟
 

ال زالت سوس ماسة من بني اجلهات 
إصــابــات  تسجيل  تــواصــل  الــتــي  املغربية 
 181 19«، حيث سجلت  »كوفيد  بفيروس 
إصابة جديدة مؤكدة بـ »كورونا«، لترتفع 
باجلهة  لإلصابات  اإلجمالية  احلصيلة 
الساعة  37470 حــالــة، حتى حــدود  إلــى 
الرابعة من يوم اخلميس املاضي، ووفق 
اإلصابات  فإن  الصحة،  وزارة  ما كشفته 
ــا بــكــل مـــن عــمــالــة  اجلـــديـــدة مت رصـــدهـ
86 إصابة، و52 حالة  بـ  إداوتــنــان  أكادير 
بــعــمــالــة إنـــزكـــان أيـــت مـــلـــول، و25 حــالــة 
بــتــارودانــت، و9 حــاالت بكل مــن اشتوكة 
لــم تسجل أي  بــاهــا وتــزنــيــت، فيما  أيــت 

حالة بإقليم طاطا.

استنكر عدد من املواطنني املغاربة 
ما  إنزكان،  مدينة  زوار  من  والسائحني 
يقع بهذه املدينة من استفزازات ميارسها 
يف  الوهميني«  »احلـــراس  أسموهم  من 
حقهم، وقال أحد املهاجرين، أن »ما يقع 
للزوار شيء يندى له اجلبني«، وأضاف: 
»ال ميكن السكوت عن استمرار مسلسل 
االبتزاز املادي لزوار سوق الثاثاء الذي 
املتحدث  ذات  وأشار  القلوب«،  يستهوي 
إلى أنه قدم إلى إنزكان لقضاء حلظات 
مــن الــراحــة والــهــدوء، فـــإذا بــه يفاجأ 
غير  مــن  يطالبونه  ــاء  غــرب بــأشــخــاص 
ركن  مقابل  دراهــم   10 بدفع  حق،  وجه 

سيارته أمام الباب 4 للسوق.
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بعد الحكم على الموثق بشكل منفصل

قضية »المرأة الحديدية« تأخذ منعطفا جديدا 

القنيطرة

األسبوع
 

  

طالبت ساكنة تسعة دواوير بمنطقة 
العزلة  بفك  ــت،  ــارودان ت في  تالوين 
عنهم، وإصالح الطريق التي تربطهم 
واالستشفائية  اإلداريــة  باملؤسسات 

التعليمية. واملؤسسات 
عامل  إلى  عريضة  السكان  ووجــه 
عدد  توقيعات  تحمل  تارودانت  إقليم 
في  الجمعيات  وبعض  املواطنني  من 
التدخل  العامل  من  تلتمس  املنطقة، 
لـــدى املــصــالــح املــخــتــصــة، إلصــالح 
تيزي  بني  الرابطة  الطريق  وتعبيد 
نــتــال وتــيــزي نــتــمــنــارت، اعــتــبــارا 
لساكنة  بالنسبة  الكبيرة  ألهميتها 
املنطقة، خاصة وأنها تعد صلة الربط 
اإلقليم  في  املتواجدة  اإلدارات  مع 
عملية  تسهل  كما  الصحية،  واملراكز 
املدارس  إلى  واألطفال  التالميذ  تنقل 
بالجماعة  ــواجــدة  ــت امل التعليمية 

الترابية زاكموزن.
املنطقة  منها  تعاني  التي  فالعزلة 
ــارج قطار  تــضــع هــذه الـــدواويـــر خـ
السكان  معاناة  من  وتزيد  التنمية، 
بــدواويــر  األمـــر  ويتعلق  الــيــومــيــة، 
أسليف  تيسخت،  توزديني،  تنليف، 
أميضر،  تماروت،  أمنضرا  تاحموت، 

تبزرت، وتيمومنني.

ساكنة 9 دواوير 
تطالب بفك 
العزلة عنها

تارودانت

األسبوع
 

  

قضية  عن  إال  أكــاديــر  مدينة  في  حديث  ال 
واملعتقلة  الحديدية«،  بـ»املرأة  امللقبة  السيدة 
بسجن أيت ملول منذ سنة ونصف، على خلفية 
تهمة السطو على عقارات وأموال الشركة التي 
كانت تعمل بها والتي تقدر بـ 15 مليار سنتيم، 
الحسابات  في  والتالعب  التزوير  طريق  عن 
املالية وخيانة األمانة، في الشركة التي يملكها 

املستثمر املعروف، الراحل الحسني بيشا.
فقد قررت غرفة الجنايات االبتدائية بمحكمة 
االستئناف بأكادير، تأجيل مناقشة ملف »املرأة 
الحديدية« إلى جلسة 27 يوليوز الجاري، بسبب 
عدم تمكن املتهمة من الحضور للجلسة ألسباب 
صحية، بعدما توصلت الهيئة بتقرير طبي يفيد 
أنها ترقد في غرفة اإلنعاش بمستشفى الحسن 
إلضــراب  خوضها  مضاعفات  بسبب  الثاني، 
رفض  بعد  يوما،   96 ملــدة  الطعام  عن  مفتوح 

املحكمة تمتيعها بالسراح املؤقت.
بمحكمة  لــلــمــلــك  الـــعـــام  ــل  ــي ــوك ال ــح  ــن وم
االستئناف، الترخيص لدفاع »املرأة الحديدية« 
الــثــانــي،  الــحــســن  مستشفى  فــي  لــزيــارتــهــا 
الدفاع  هيئة  بني  الحاصل  الخالف  طي  ليتم 
والنيابة العامة، وعبر املحامي محمد الهيني، 
وللوكيل  العامة  النيابة  لرئيس  شكره  عن 
بأكادير،  االستئناف  بمحكمة  للملك  العام 
من رخصة  وتمكينه  الدفاع  مهمة  تيسير  على 
اإلشكال  ورفــع  باملستشفى،  ملوكلته  الزيارة 
الصحيح  القانوني  الفهم  أســس  وتثبيت 
الحق  ضمان  يعتبر  الذي  االتصال،  في  للحق 
العادلة،  املحاكمة  ركائز  أهم  وأحد  الدفاع  في 

وكتب في صفحته على إحدى مواقع التواصل 
لعمل  نفرح  أن  لنا  يحق  »اليوم  االجتماعي: 
للدفاع  يتيح  العامة،  للنيابة  ومبدئي  مؤسس 
قيود  دون  باملستشفى  باملعتقل  االتصال  حق 
القانون  لسيادة  انتصار  وهــو  ــدود،  حـ أو 
قبل  من  دستوريا،  املكفولة  الدفاع  ولحقوق 

النيابة العامة الحامية للحقوق والحريات«.
بسبب  املستشفى  في  ترقد  ز«  »ح.  والزالت 
حالتها الحرجة، خاصة وأنها تعاني من عدة 
ما  الدموي،  والضغط  السكري  منها  أمراض 
لها  املؤقت  بالسراح  يطالبون  أبناءها  جعل 
في عدة فيديوهات مصورة، وينددون بظروف 
تتوفر  أنها  العلم  مع  السجن،  داخل  اعتقالها 
دفاعها  بها  تقدم  التي  الضمانات  كافة  على 
جميع  أن  غير  املحكمة،  هيئة  أمــام  للمثول 

الطلبات قوبلت بالرفض من قبل الهيئة.
منصب  تشغل  الحديدية«  »املـــرأة  وكانت 

مدير املجموعة االستثمارية التي يملكها رجل 
باختالس  قامت  بيشا، حيث  الحسني  األعمال 
عــقــارات  على  السطو  خــالل  مــن  مليارا   15
للمستثمر بمساعدة موثق معروف في املدينة، 
املعتقلة،  ملف  عن  ملفه  فصل  تم  األخير  هذا 
حيث صدر في حقه حكم خالل األسبوع املاضي 
بسنتني ونصف حبسا نافذا وتعويض للطرف 
 45 300 مليون سنتيم، وإتالف  املدني بمبلغ 
وأن  خاصة  تــســاؤالت  عــدة  طــرح  مما  عقدا، 
ملف  في  رئيسيا  شريكا  يعتبر  املدان  املوثق 

»املرأة الحديدية«.
ــراره  ق أصـــدر  قــد  التحقيق  قــاضــي  وكـــان 
تزوير  بتهمة  املعتقلة  مــع  املــوثــق  بمتابعة 
الصادر  االبتدائي  الحكم  أن  بحيث  عقدين، 
»املــرأة  عائلة  فاجأ  لــوحــده،  املوثق  حق  في 
الحديدية« وطرح إشكالية أخرى حول العقود 
األخرى املعروضة في هذا امللف أمام القضاء.

حجـز دجـاج فاسـد موجه للمطـاعم 

األسبوع
 

  

املختصة  املصالح  تمكنت 
الغذائية  املـــواد  مــراقــبــة  فــي 
املــخــصــصــة لــالســتــهــالك، من 
حجز كميات كبيرة من الدجاج 
الرامي  بئر  بمنطقة  الفاسد 

القنيطرة. بمدينة 
العملية،  ــذه  ه فــي  ــارك  وشـ
السلطات وعناصر  ممثلون عن 

لجان  إلـــى  ــة  بــاإلضــاف أمــنــيــة 
املراقبة الصحية، حيث تم حجز 
موجهة  كانت  الــدجــاج  لحوم 
إلى أحد املطاعم متخصص في 

وجبات الدجاج.
وتأتي هذه العملية في إطار 
بها  تقوم  التي  املراقبة  حملة 
ومصالح  الصحية  السلطات 
واملواد  الغش  ملراقبة  العمالة، 
الفاسدة، حيث شملت مجموعة 
من محالت بيع الدجاج ومراقبة 

العديد من املطاعم.
األمنية  العناصر  أن  يذكر 
بمنطقة املهدية، تمكنت بدورها 

ــواد  ــن املـ ــان م ــن ــن حــجــز أط م
الصالحية،  منتهية  الغذائية 
يوجد  ملستودع  زيارتها  خالل 
تم  حيث  الرامي،  بئر  بمنطقة 
في  يشتبه  شــخــص  تــوقــيــف 

تورطه في القضية.
التفتيش  عملية  ــرت  وأســف
الدقيق،  مــن  طنني  حجز  عــن 
و44  العصير  من  عبوة  و600 
األحمر،  الجنب  من  كيلوغراما 
الــجــنب  ــن  مـ ــدة  ــ وحـ و4608 
الــعــادي والــعــشــرات مــن علب 
صالحيتها  الــجــافــة،  الــفــواكــه 

منتهية وال تصلح لالستهالك.

األسبوع
 

  

بحملة  بالجديدة  املحلية  السلطات  قامت 
املدينة،  وســط  العمومي  امللك  لتحرير  واسعة 
ــوان  وأع املساعدة  الــقــوات  عناصر  بمشاركة 
بشكل  الظاهرة  هذه  استفحلت  بعدما  السلطة، 

كبير وساهمت في خلق الفوضى والعشوائية.
وتمكنت السلطات من إخالء عدة أماكن عمومية 
كانوا  الذين  و»الفراشة«،  املتجولني  الباعة  من 
الزرقطوني،  وشــارع  الحنصالي،  ساحة  يحتلون 
الذي خلق  الشيء  القاسمي،  وبوابات سوق عالل 

فوضى عارمة وزاد من عرقلة حركة املرور.
لهذه  ارتياحهم  عن  واملواطنون  التجار  وعبر 
الحملة الواسعة التي تقوم بها السلطات، والتي 

العمومي واألرصفة من  امللك  أسفرت عن تحرير 
وأن  خاصة  املتجولني،  الباعة  وتحكم  سيطرة 
الــزوار  من  كبير  عدد  توافد  تعرف  الفترة  هذه 

والسياح وأفراد الجالية املغربية على املدينة. 
كما شملت الحملة املحالت التجارية التي تقوم 
بعرض السلع والبضائع فوق األرصفة والطرقات، 
املسافة  باحترام  التجار  السلطات  طالبت  حيث 
امللك  على  الترامي  وعــدم  متجر،  لكل  املخصصة 
حفاظا  والراجلني،  السيارات  عبور  وعرقلة  العام 

على النظام العام وحقوق الجميع في الطريق.
الجديدة  مدينة  في  املحلية  السلطات  وتعتزم 
وذلــك  الــحــمــالت،  ــذه  ه تنظيم  فــي  االســتــمــرار 
التي  والعشوائية  الفوضى  من  املدينة  لتحرير 
للزوار  املتزايد  اإلقبال  ظل  في  خاصة  تعرفها، 
والباعة  التجار  يستغله  الذي  الشيء  والسياح، 
بغية  والطرقات  األرصفة  الحتالل  املتجولون 

عرض بضائعهم أمام الزوار.

الجديدة

حملة واسعة للسلطات ضد احتالل الملك العمومي
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كواليس جهوية

السجن النافذ لرئيس 
جماعة متهم باختالس 

الماليين 

األسبوع

   

االستئنافية  الجنايات  غرفة  أصدرت 
االستئناف  بمحكمة  األمـــوال  لجرائم 
الجماعة  رئيس  حق  في  حكمها  بفاس، 
تبديد  بتهمة  بتازة،  بوشفاعة  القروية 
رئاسته  فترة  خــال  سنتيم  مليون   13

للمجلس بني سنتي 2013 و2018.
الجماعة  رئــيــس  الــهــيــئــة  وأدانــــت 
أشهر  و6  نافذا  حبسا  بسنة  السابق 
تعويضا  أدائــه  مــع  التنفيذ،  موقوفة 
الــذي  الحالي  الرئيس  لفائدة  مــاديــا 
مواجهته  ــي  ف مــدنــيــا  طــرفــا  انــتــصــب 
التي  القروية  الجماعة  مصالح  لحماية 

يترأسها.
االبــتــدائــي  الحكم  املحكمة  ــدت  وأيـ
توبعوا  آخرين  أشخاص  ثاثة  ببراءة 
أموال  تبديد  تهمة  من  نفسه،  امللف  في 
حالة  في  متابعني  كانوا  حيث  عامة، 
التحقيق  قاضي  طرف  من  بقرار  سراح 

املكلف بجرائم األموال بنفس املحكمة.
الرئيس  بــإرجــاع  الهيئة  وقــضــت 
مع  باختاسه،  املتهم  للمبلغ  السابق 
لفائدة  تعويضا  سنتيم  مليوني  أدائــه 
الجماعة القروية املطالبة بالحق املدني، 
املجلس  قــضــاة  تــقــريــر  كــشــف  بــعــدمــا 
رصده  عن  للحسابات،  الجهوي 
ملــجــمــوعــة مـــن االخـــتـــاالت 
الخاصة بمداخيل الجماعة.

العدد: 1569 من 15 إلى 28 يوليوز 2021

فاس صفقات »الكوب 22«

تأجيل محاكمة العمدة بلقايد ونائبه

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

ملطار  الجديدة  الجوية  املحطة  افتتاح  تــم 
استمرار  مع  تزامنا  ــك  وذل الــعــروي،  الناظور 
عليها  تــشــرف  الــتــي   ،»2021 »مرحبا  عملية 

مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
إطار  في  الجوية،  املحطة  هذه  افتتاح  ويأتي 
املقيمة  املغربية  الجالية  بأفراد  امللكية  العناية 
بالخارج، وتنفيذا لتعليمات امللك محمد السادس 
للمكتب الوطني للمطارات، من أجل تشغيل هذه 

املحطة الجوية الجديدة.
مختلف  مع  بتعاون  املحطة،  هذه  إنشاء  وتم 
مايني   410 ناهزت  بكلفة  املتدخلة،  ــراف  األط
درهم، من أجل استقبال أفراد الجالية في أفضل 
خاصة  والخدماتية،  واألمنية  الصحية  الظروف 
وأن قدوم مغاربة املهجر إلى أرض الوطن تزامن 

مع عيد األضحى املبارك.
العامة  املديرة  قالت  إعامي،  تصريح  وفــي 
لقاقش،  حبيبة  للمطارات،  الوطني  للمكتب 
التي  الجيدة  االستقبال  لظروف  »باإلضافة  أنه 
سيتمكن  الــجــديــدة،  الجوية  املحطة  توفرها 
هذه  من  املنحدرون  بالخارج،  املقيمون  املغاربة 
الجوية  الخطوط  من  االستفادة  من  املنطقة، 
يونيو   15 من  ابتداء  إحداثها  تم  التي  الجديدة 
2021، من طرف العديد من شركات الطيران مع 
وبروكسيل  كأمستردام  األوروبية،  املدن  مختلف 
وبرشلونة، إضافة إلى الرحات الداخلية مع كل 
من مدينتي الدار البيضاء وطنجة«، وكشفت أن 
يتضمن  العروي،  الناظور  مطار  تطوير  مشروع 
تمكينه  أجل  من  الطائرات  موقف  توسيع  كذلك 

و3  الحجم،  متوسطة  طائرات   6 استيعاب  من 
آن  في  مروحيات  و6  الحجم،  كبيرة  طــائــرات 
واحد، كما يتضمن أيضا تهيئة موقف للسيارات 
بسعة 580 سيارة، وتهيئة املساحات الخارجية.

للمطارات،  الوطني  للمكتب  معطيات  ووفق 
يوم  منذ  العروي،  الناظور  مطار  استقبل  فقد 
ألفا   52 يناهز  ما  املاضي،  يونيو   15 الثاثاء 
حركة  من   %  99 يمثل  ما  وهو  مسافرا،  و493 
سنة  من  الفترة  نفس  خال  املسجلة  املسافرين 
2019، مما سيمكن هذا املطار من احتال املرتبة 
الجوي  النقل  حركة  حيث  من  وطنيا  الخامسة 
محمد  البيضاء  الـــدار  مــطــارات  بعد  الــدولــي، 
بطوطة،  ابن  طنجة  املنارة،  مراكش  الخامس، 

وفاس سايس.

فاحي  مــن  مجموعة  ــاض  خ
بركان،  إقليم  الشويحية  جماعة 
الجهوي  املكتب  أمام  اعتصاما 
مللوية،  الــفــاحــي  لــاســتــثــمــار 
من  للتواصل  تام  غياب  نتيجة 

طرف إدارة املكتب الجهوي.
عدد  حضور  االعتصام  وشهد 
الذين  املتضررين،  من الفاحني 
املكتب  مدير  غياب  من  اشتكوا 
وغياب  لاستثمار،  الــجــهــوي 
التواصل معه، فقط يتم إعطاؤهم 

حججا واهية، حسب تعبيرهم.

بإطاق  املعتصمون  وطالب 
الدورة السقوية لسقي األشجار 
التي  الجماعة  بــهــذه  املــثــمــرة 
ــة مـــزريـــة فـــي ظل  ــرف حــال ــع ت
غياب املتابعة من طرف الجهات 

املختصة.
عمن  الـــفـــاحـــون  وتـــســـاءل 
املزري،  الوضع  هذا  من  ينقذهم 
وعن رأي وزير الفاحة والكاتب 
الــعــام لـــوزارة الــفــاحــة، الــذي 
تمت تزكيته وكيا لائحة حزب 

»الحمامة« لانتخابات املقبلة.

خمور فاسدة 
تنهي حياة 14 

شابا بمدينة 
وجدة 

حتفهم  شــابــا   14 ــي  ــق ل
ــهــم لــخــمــور  ــاول ــن بــســبــب ت
أربعة  يــزال  ال  فيما  فاسدة، 

منهم في وضعية حرجة. 
متطابقة،  مــصــادر  ــق  ووف
معظمهم  يقيم  الضحايا  فإن 
باملدخل  علي  األمــيــر  بحي 
فيما  وجــدة،  ملدينة  الغربي 
ــاء  ــأحــي ــطــن آخــــــرون ب ــق ي
مــخــتــلــفــة، شــربــوا خــمــورا 
مادة  بها  الصاحية  منتهية 
ــات فــاقــت  ــجــرع كــحــولــيــة ب
في  اقتنوها  ــه،  ب املسموح 
الغالب من بائع غير قانوني.

من جهتها، قامت املصالح 
تحقيقاتها  بإجراء  األمنية 
ــروف  ــ ــ ــن ظ ــ ــ ــف ع ــشـ ــكـ ــلـ لـ
حيث  الــحــادث،  ومابسات 
توقيف  الصدد،  هذا  في  تم 
أحد املشتبه فيهم بضواحي 

مدينة وجدة.

المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء تطيح برئيس جماعة سيدي بنور

األسبوع

   

الـــدار  بمدينة  اإلداريــــة  املحكمة  قــضــت 
الخميس  يـــوم  قطعي  حــكــم  الــبــيــضــاء فــي 
املاضي، بعزل رئيس الجماعة الترابية لسيدي 
لحزب  املنتمي  حسني،  سايسي  محمد  بنور، 
ورئاسة  عضوية  مــن  واملــعــاصــرة،  األصــالــة 
األثار  مجلس جماعة سيدي بنور، مع ترتيب 

القانونية وشمول الحكم بالنفاذ املعجل.
أحيل  قــد  حسني  سايسي  محمد  وكـــان 

في  البيضاء  بــالــدار  ــة  اإلداريـ املحكمة  على 
وتأجلت   ،2021 ماي   31 بتاريخ  جلسة  أول 
الجلسة  تأجلت  كما  الدفاع،  إعــداد  أجل  من 
من   2021 يونيو   21 بتاريخ  املعينة  الثانية 
أجل إشعار محامي الرئيس للجواب، وأيضا 
 28 بتاريخ  املنعقدة  الثالثة  الجلسة  تأجلت 
القضائي  الوكيل  إمهال  قصد   2021 يونيو 

للتعقيب. للمملكة 
وقد تم توقيف محمد سايسي حسني في 
صادر  قــرار  على  بناء  املنصرم،  ماي  شهر 
من  مجموعة  بسبب  الداخلية،  ــر  وزي مــن 
لجن  محاضر  تضمنتها  التي  االخــتــاالت 
والتي  الداخلية  ــوزارة  ل التابعة  التفتيش 

قامت بزيارة لجماعة سيدي بنور في 
سنة 2018.

حسني  سايسي  محمد  ويعتبر 
بنور  بسيدي  بإقليم  رئيس  ثالث 
وزارة  ــرف  ط مــن  توقيفه  يتم 
الداخلية، بعد كل من عبد الكبير 
الترابية  الجماعة  رئيس  وفقي 

أكــرار  الرحيم  وعبد  الوليدية، 
الترابية  الجماعة  رئــيــس 

ــات، والــذيــن  ــون ــع ــل ل
ــوا يــنــتــمــون  ــ ــان ــ ك
لـــحـــزب األصـــالـــة 

واملعاصرة.

فالحون بعمالة بركان يطالبون بإطالق الدورة السقوية 

افتتاح المحطة الجوية الجديدة  لمطار الناظور العروي

األسبوع

   

قـــررت غــرفــة الــجــنــايــات 
االستئناف  ملحكمة  التابعة 
بمراكش، تأجيل ملف عمدة 
محمد  الحمراء،  املدينة 
ونائبه  بلقايد،  العربي 
ــن ســلــيــمــان،  يـــونـــس بـ
قضية  فــي  املــتــابــعــني 
صفقات مؤتمر املناخ 
22«، وذلك  »الكوب 
إلى شهر شتنبر 

املقبل.

التي  املــاضــيــة  الجلسة  ــت  ــرف وع
ــاضــي،  ــبـــوع امل ــال األسـ أجـــريـــت خـ
ــدة بــلــقــايــد ونــائــبــه،  ــم ــع حــضــور ال
والوكيل القضائي للجماعات الترابية، 
ممثل  املــدنــي  الــطــرف  إلــى  باإلضافة 
حقوق  عن  للدفاع  الوطنية  الجمعية 

اإلنسان.
بعض  مداخلة  إلى  االستماع  وبعد 
تأجيل  املحكمة  ــررت  قـ ــتــدخــات،  ال
15 شتنبر  إلى  العمدة  جلسة محاكمة 
بلقايد  محامو  تقدم  بعدما  املقبل، 
أجل  من  القاضي،  إلى  بطلب  الجدد، 
امللف  على  لــاطــاع  مهلة  إعطائهم 

وإعداد الدفوعات.
بمحكمة  التحقيق  قاضي  أن  يذكر 
العمدة  مــتــابــعــة  قـــرر  االســتــئــنــاف، 
يونس  ونائبه  بلقايد  العربي  محمد 

بتهمة  ســراح،  حالة  في  سليمان  بن 
الصفقات  في  عمومية  أمــوال  تبديد 
 ،»22 بالـ»كوب  الخاصة  التفاوضية 
من  أزيد  الجماعة  خزينة  كلفت  والتي 
شكاية  وفق  وذلــك  سنتيم،  مليار   28
تتعلق  حقوقية  جمعية  بها  تقدمت 
شابت  مفترضة  ــاالت  اخــت بــوجــود 
إبرام الجماعة لـ 49 صفقة تفاوضية.

ويتابع العديد من رؤساء الجماعات 
والتنمية،  العدالة  لحزب  التابعني 
محاكم،  عــدة  في  متعددة  قضايا  في 
وتدبير  العام،  الشأن  بتسيير  متعلقة 
أن  الــحــزب  يعتبر  حيث  الصفقات، 
للمس  »كيدية« تسعى  املحاكمات  هذه 
أمام  »البيجيدي«  منتخبي  بصورة 
خال  حضوره  وتقليص  العام،  الرأي 

االستحقاقات االنتخابية املقبلة. بلقايد

مراكش

سيدي بنور

حسني
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كواليس جهوية

سكان جماعة قروية يشتكون نقص المياه 
للــشرب الصالــحة 

إنزگانخريبكة

أساتذة مدرسة 
يطالبون بتدخل المدير 

للتعليم اإلقليمي 
بوطيب الفياللي

   

بحراسة  املكلفة  التربوية  ــارات  اإلطـ وقعت 
الـــدروس  ــادة  شــه لنيل  اإلقــلــيــمــي  االمــتــحــان 
بجماعة  النفزاوية  زينب  بمدرسة  االبتدائية 
إلنزگان  اإلقليمية  للمديرية  التابعة  ملول  أيت 
للمدير  موجهة  استنكارية  عريضة  ملول،  أيت 
خاللها  يستنكرون  بإنزگان،  للتعليم  اإلقليمي 
املكلف بمالحظة عملية إجراء  تجاوزات األستاذ 

االمتحان املذكور داخل مؤسستهم.
العريضة  على  املوقعون  األســاتــذة  ذكــر  وقــد 
تجاوز  فــي:  واملتمثلة  التجاوزات  هاته  بعض 
رئيس  اختصاصات  في  والتدخل  اختصاصه 
إجراء  موعد  وتأخيره  األظرفة،  بفتحه  املركز، 
املداومني  العربية، ومنع األساتذة  اللغة  امتحان 
استفسارات  تلقي  فــي  بمهامهم  الــقــيــام  مــن 
استفسارات  توجيه  ثم  ومضايقتهم،  املتعلمني 
مما  التالميذ،  أمام  الحراسة  ألساتذة  سلطوية 
على  املوقعون  يؤكد  األجــواء،  توتير  في  ساهم 
العريضة التي تضمنت كذلك استنكارهم لسحب 
املالحظ لوثائق وملفات األساتذة من القاعة خالل 
األساتذة  مطالبته  وكذا  املادتني،  بني  ما  الفترة 
تسليمه أوراق التحرير وبقية الوثائق التي هي 

من اختصاص رئيس املركز.
ملول،  أيت  بإنزگان  للتعليم  اإلقليمي  املدير 
مطالب بالتدخل سواء في مدرسة زينب النفزاوية 
أو من خالل العمل على إصدار »مدونة املالحظ«، 
وذلك  األســالك،  من  غيره  أو  االبتدائي  في  سواء 

لتوضيح االختصاصات وللحد من كل 
تجاوز، ولتوفير أجواء تربوية 

االمتحانات  اجتياز  خــالل 
التسلط  أجـــواء  عــن  بعيدا 
فهل  واالســــتــــفــــزاز)...(، 
ســيــكــون مــشــكــل مــدرســة 
ــة بــأيــت  ــزاوي ــف ــن ــب ال ــن زي
مهام  لضبط  بــدايــة  مــلــول 

ــظـــني فــي  املـــالحـ
ت  نا المتحا ا

اإلشهادية ؟

األسبوع

   

التابعة  الشكران،  جماعة  ساكنة  تعاني 
لدائرة أبي الجعد إقليم خريبكة، من نقص 
كبير في املياه، الشيء الذي زاد من تدهور 
ووضــع  للسكان،  االجتماعية  الوضعية 
املياه  عن  بحثا  يومي  نضال  أمــام  األســر 

الصالحة للشرب.
للماء،  متكررا  انقطاعا  السقايات  وتعرف 
بسبب نقص املياه في اآلبار، مما جعل املواطنني 
يطرقون أبواب املجلس الجماعي ألجل حفر آبار 

أخرى لتزويد ساكنة الجماعة باملاء.
وحسب بعض السكان، فإن نضوب مياه 
وخصوصا  السكان،  معاناة  من  زاد  اآلبار 
من  يوميا  يكابدون  الذين  املواشي،  مربي 
ارتفاع  ظل  في  للقطيع  املياه  توفير  أجل 
درجات الحرارة، التي تتطلب توفير كميات 

كبيرة من املاء للماشية.
لعدة  القروي  إنجاز املجلس  وبالرغم من 
سقايات، إال أنها ال توفر املاء الكافي للسكان، 
مما يدفع الناس لقطع مسافات طويلة بحثا 

عن املاء الصالح للشرب، حيث أن املياه التي 
توزعها الشاحنة الصهريجية ال تكفي سكان 
املنطقة، مما يتطلب بناء خزان مائي لتغطية 

الخصاص في هذه املادة الحيوية.

سطات

عزيز العبريدي
 

  

تسير  كانت  خاصة،  سيارة  زرعــت 
أوســاط  فــي  الــرعــب  بسرعة جنونية، 
الوليدية،  بحيرة  ومصطافي  زوار 
أحد  ابن  يقودها  كان  والتي  مؤخرا، 
صديقه  رفقة  أيير  بجماعة  األعــيــان 
في  يوجدون  كانوا  والذين  وصديقته، 
حالة غير طبيعية، وكاد سائق السيارة 
تراب  داخــل  سير  حــوادث  يرتكب  أن 
اإللهية،  األلطاف  لوال  الوليدية  مدينة 

حسب ما ذكرت مصادر مطلعة.
ــت نــفــس املــــصــــادر، أن  ــ ــاف ــ وأض
لتراب  مغادرتها  بعد  السيارة  هــذه 
من  متأخر  وقت  في  الوليدية  جماعة 
في  أيير  جماعة  تراب  الليل، ودخولها 
اتجاه مدينة أسفي، اصطدمت السيارة 
األعيان  أحــد  ابــن  يقودها  كــان  التي 
بإحدى  فائقة،  بسرعة  الفشوش(  )ولد 
على  وسقطت  املــقــطــورة  الشاحنات 
إصابة  في  تسبب  مما  الطريق،  حافة 
الخطورة،  متفاوتة  بجروح  الراكبني 
في سيارة  املستشفى  إلى  نقلهم  تم  إذ 
بواسطة  الــســيــارة  وجــر  اإلســعــاف، 
مجهولة  وجهة  إلى  »الديبناج«  سيارة 
طمس  تم  بحيث  املحضر،  إنجاز  دون 

معالم هذه الحادثة )املوثقة بصور(.

طمس معالم 
حادثة سير

و  تعليقصــورةالوليدية

غياب المحاسبة يفاقم وضعية الطريق الوطنية رقم 12تنغير

يعرف شارع املدارس بإنزكان حركة دؤوبة 
ملستعملي الدراجات النارية يف االجتاه املعاكس، 

مما يخلف يف بعض األحيان مشادات كالمية بني 
أصحاب السيارات تنتهي يف األخير إلى عرقلة 

السير، بل وتبادل الضرب والشتم.. فهل تتحرك 
املصالح األمنية يف قادم األيام لضبط املخالفني 

خصوصا ونحن على مشارف عيد األضحى 
املبارك الذي تعرف فيه كل الطرقات ازدحاما 

مروريا ال نظير له.

 األسبوع
 

  

ملقطع  ليست  أمامنا  التي  الصورة 
طرقي من سوريا أو أفغانستان، حيث 
الحرب،  بسبب  التحتية  البنى  خراب 
بل هي ملقطع من الطريق الوطنية رقم 
الريصاني  مدينة  بني  والرابطة   12
تنغير..  إلقليم  التابعة  ألنيف  وجماعة 
ملقاطع  نــمــوذجــا  يعتبر  املقطع  ــذا  ه

أخرى توجد على نفس الطريق، وتهدد 
سالمة املسافرين عبرها.

ــق الــتــي تــربــط بني  ــري ــط ــذه ال ــ ه
وتنغير  ــورة  زاكـ وهــي  أقاليم،  ثالثة 
الــراشــيــديــة،  بإقليم  الــريــصــانــي  ثــم 
املسؤولون  يكلف  لم  أهميتها،  فرغم 
الذي  الشيء  إصالحها،  عناء  أنفسهم 
اإلحساس  بغياب  إال  تفسيره  يمكن  ال 
باملسؤولية لدى من أوكلت إليهم أحوال 
الشرقي  الجنوب  مــن  املنطقة  هاته 
ربط  مبدأ  تفعيل  عدم  وكــذا  للمملكة، 
ستجعل  التي  باملحاسبة  املسؤولية 

جــراء  مسؤوليتها  تتحمل  جهة  كــل 
املواطنني،  بسالمة  االستهتار  هــذا 
عبر  ــرور  امل بعواقب  االكــتــراث  ودون 
هذا الخراب، خصوصا بالليل، أو في 

الساعات األولى من الصباح.
من  املنتخبة  املجالس  هــي  فــأيــن 
هذه الطريق الخراب؟ وأين هي وزارة 
التجهيز ودورها املحوري في إصالح 
من  تنغير  عمالة  هي  وأين  الطرقات؟ 
تنسيق الجهود وتوجيه اإلرادات لرفع 
هذه  مستعملي  طال  الذي  الضرر  هذا 

الطريق دون تدخل من أحد ؟

نور الدين هراوي
 

  

لألمن  ــعــامــة  ال ــة  ــري ــدي امل أقــدمــت 
املراقب  تعيني  على  مؤخرا،  الوطني 
الـــعـــام ســمــيــر بــنــشــويــخ، الــرئــيــس 
جليز  األولى  األمنية  للمنطقة  السابق 
بوالية أمن مراكش، على رأس املنطقة 
بعدما ظل هذا  اإلقليمية ألمن سطات، 
بعد  لشهور  الحساس شاغرا  املنصب 

تقاعد الرئيس األسبق، الخبير األمني 
ودعــتــه  ــذي  الـ ــان،  دحــ اللطيف  عــبــد 

الساكنة بالبكاء..
ــإن  ووفــــق مـــصـــادر »األســــبــــوع«، ف
مديرية  باشرتها  التي  التنقيالت  حركة 
شابتها  األخيرة،  اآلونــة  في  الحموشي 
مسطرة انتقائية صارمة، اعتمدت معايير 
والنزاهة  والشفافية  واملردودية،  الكفاءة 
متمرسة  أمنية  أطــر  وضــخ  والتخليق، 
وضمان  املسؤولية  تحمل  على  ــادرة  وق

سالمة املواطن وأمنه وسالمة ممتلكاته.
بعض  قــالــت  الــســيــاق،  نفس  ــي  وف

األمــنــي،  لــلــشــأن  املتتبعة  املــصــادر 
الجديد،  األمنية  املنطقة  رئيس  أن 
مهام  تنتظره  بالكفاءة،  له  املشهود 
أمنية كبيرة بوالية أمن سطات، والتي 
كتخفيض  الساكنة،  انتظارات  من  هي 
وتطويقها،  الجريمة  نسبة  وتقليص 
التي  والــجــوالن  السير  حركة  تنظيم 
والعشوائية  الفوضى  بعض  تعرف 
بمصلحتها،  أمني  مخطط  وتطوير 
بأحياء  املــراقــبــة  ــات  ــ دوري وتكثيف 
األمنية  املشاكل  بعض  وحل  املدينة، 
آلخر..  حني  من  تطفو  والتي  األخــرى 

األمنيني،  الخبراء  أحد  مع  تعاون  في 
والي أمن سطات، عبد املجيد الشواي، 
فؤاد  الكبير،  األمني  والرجل  ونائبه 
بلحضري، املعني حديثا أيضا بسطات، 
وذلك من أجل أن تبقى سطات عاصمة 
الشاوية، تتبوأ الصدارة على مستوى 

األمن وطنيا.
ــرى، وفـــي مــوضــوع  ــ ــن جــهــة أخ م
التحقت  الترابية،  بالسلطة  خــاص 
مـــؤخـــرا قـــائـــدة املــلــحــقــة اإلداريـــــة 
الخير  أحياء  ملجمع  التابعة  الخامسة 
املصالح  بإحدى  للعمل  جــاوره،  وما 

بعمالة  واالستراتيجية  الحساسة 
مزمنة  مرضية  ألسباب  وذلك  سطات، 
امللحقة  عــن  املتكرر  لغيابها  وليس 
التداول  تم  كما  وظيفية  اختالالت  أو 
ــجــهــات، حيث  ــن بــعــض ال بــشــأنــه م
مصالح  بتدبير  خليفتها  ســيــقــوم 
ــؤون الــســكــان، وهــي  ــ املــلــحــقــة وشـ
الرابعة  امللحقة  قائد  زوجة  باملناسبة 
»بنت الكوميسير«..  الذي عرف بقصة 
مفعولها  أبطلت  التي  الواقعة  هــذه 
أنها  الوزارة الوصية وتبني  تحقيقات 

من نسج الخيال)...(.

مهام أمنية جديدة تنتظر المسؤولين األمنيين بسطات

أمزازي

في االتجاه
المعاكس



22

المنبر الحر
العدد: 1569 من 15 إلى 28 يوليوز 2021

لنحيا معا
 يا حياتي

الفاطمي  عزيز 

 اشفقي يا حياتي على حالي
 رأيت النور على هواك باكيا

 قدر لم يكن لي فيه قرار
 خرجت للوجود محاكيا

 أكبو أنهض وأقول 
هذه بدايتي

 بني قضبانك أحاول 
التحليق عاليا

 عجالتك تدور سواء 
فرحت أو تأملت

 قرص أمل قد يكون لي
 دواء كافيا

 باهلل عليك سيري 
بسير ضعفي

 متهلي أو هرولي فبهدي اهلل 
الزلت مهتديا

 قدري مقدر يف كتاب موثق
 رجائي أال أكون محروما 

وال شقيا

 يا حياتي إن عفوت 
عنك فتعففي

 حبك شغل املغفل وكان 
ردك قاسيا

 ردي اجلميل وشقي
 لي فج أمل

 كي أخرج من متاهتك ناجيا 

المهلة االسترحامية 
أو نظرة الميسرة 

تعليق على قرار استعجالي
 

ذ. عبد الواحد بن مسعود

إن إعطاء أجل إضافي للمدين 
حكم  بواسطة  العقدي  االلــتــزام  في 
تفوت  أن  دون  يتم  أن  يجب  قضائي، 

من  االســتــفــادة  فــرصــة  ــن  ــدائ ال على 
وإال  له،  ضرر  أي  ذلك  يحدث  أن  ودون  املتأخر،  التنفيذ 
املدين في هذا الصدد، على ما يستفاد  وجب رفض طلب 
السالفة   243 الفصل  من  الثانية  الفقرة  مقتضيات  من 

الذكر.
أكد  الكشبور،  محمد  األســتــاذ  أن  سبق،  مما  يالحظ 
على أن طلب املهلة يقدم لقاضي املوضوع وليس لقاضي 
بعض  تــوفــر  على  متوقف  الطلب  وأن  املستعجالت، 
الشروط، وأن يكون منح املهلة بحكم قضائي وليس بأمر 

استعجالي.
وابتداء من الصفحة 171، تطرق الدكتور محمد الكشبور 
إلى شرح مفصل لنظرة امليسرة، ففسر الجوانب التالية:

- أساس نظرة امليسرة.
- شروط منح مهلة امليسرة وهي أربعة شروط.

- جانب من أحكام مهلة امليسرة.
األمــور  لقاضي  يمكن  ال  أنــه  الفقه،  من  جانب  ويــرى 
يكن  لم  ما  استعطافيا  أجال  للمدين  يمنح  أن  املستعجلة 
املدين  إمهال  في  ألن  بذلك،  يقضي  صريح  نص  هناك 
تدخل في أصل الحق )كتاب سامي بديع منصور، »عنصر 
القانون  في  املدني  العقد  في  التغيير  وعامل  الثبات 

اللبناني والفرنسي«، بيروت 1987(.
ــاذ الــقــانــون  أمـــا الــدكــتــور عــلــي حــســن يــونــس، أســت
التجاري بجامعة عني شمس بالقاهرة، فقد ذكر في كتابه 
»القانون التجاري« )1959( الصفحة 57 ما يلي: ))املهلة 
على  املدني،  القانون  من   346/2 املادة  نصت  القضائية: 
يمنعه  لم  إذا  استثنائية،  حاالت  في  للقاضي  يجوز  أنه 
ينفذ  آجال  أو  معقول  أجل  إلى  املدين  ينظر  أن  القانون، 
فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من 
هذا التأجيل ضرر جسيم((، وقد تقرر هذا الحق للمحكمة 
بصدد كل الديون، سواء كانت مدنية أو تجارية، ومع ذلك، 
فالغالب أن يكون تدخل املشرع بحظر منح املهل القضائية 
بالنسبة للديون التجارية، ومن ذلك ما نصت عليه املادة 
156 من القانون التجاري التي تقول: ))ال يجوز للقضاة 
أن يعطوا مهلة لدفع قيمة كمبيالة((، ومن املقرر أن هذا 
األحــوال  في  والشيكات  اإلذنية  السندات  يشمل  الحكم 
التي تعتبر فيها هذه األوراق تجارية، والسبب في ذلك أن 
باألوراق  التعامل  في حالة  االئتمان  على  املشرع يحرص 
التجارية، ولذلك أخضع هذا التعامل لقواعد خاصة يطلق 
عليها »قانون الصرف«، وتتسم قواعد هذا القانون بأخذ 

الدائنني واملدينني بالشدة من أجل تنفيذ أحكامه.
يالحظ أيضا مما سبق، أن الدكتور علي حسن يونس، 
وذكر  التزامه،  تنفيذ  وقت  وحالته  املدين  صفة  على  ركز 
املوضوع،  قاضي  به  ويقصد  للقاضي((  ))يــجــوز  أنــه 
محكمة  بها  ويقصد  للمحكمة((  ثبت  الحق  ))ذلــك  وأن 
من  يصدر  والحكم  الحكم((،  هذا  ))إن  وذكر  املوضوع، 
املستعجالت،  قاضي  عن  تصدر  بينما  املوضوع  محكمة 

قرارات وأمور وقتية.
في  ذكــر  فقد  السنهوري،  ــرزاق  ال عبد  الدكتور  أمــا 
»تحديد  عنوان:  وتحت   780 صفحة  السابق  املرجع 
القاضي وقت الوفاء - نظرة امليسرة«، ما يلي: ))وكما 
يتكفل االتفاق أو القانون أو العرف بتحديد وقت الوفاء، 
كذلك القاضي قد يقوم هو نفسه بتحديد ميعاد الوفاء 
بالدين((،  فيها  يفي  آجاال  أو  أجال  للمدين  أعطى  إذا 

وهذا ما يسمى بنظرة امليسرة.
إذن، فاألمر يتعلق دائما بمدين، وبتحديد ميعاد للوفاء 

بالدين، وال تتعلق نظرة امليسرة بالقيام بعمل كاإلفراغ.
لنظرة  القاضي  منح  شروط  السنهوري  ذكر  أن  وبعد 
نظرة  القاضي  من  املدين  ينال  ))وال  وقال:  أكد  امليسرة، 
امليسرة إال في أثناء الدعوى التي يرفعها الدائن ويطالبه 

فيها بالدين((.
نظرة  أو  االسترحامية  املهلة  منح  أن  يتبني  وهكذا 
دين،  بــأداء  امللتزم  باملدين  موضوعها  يتعلق  امليسرة، 
وتقاعس عن أدائه عند حلول أجل الوفاء به، ولكن ظروفه 
املادية لم تساعده على الوفاء بما التزم به، فله أن يطلب 
الدين،  بإرجاع  املطالبة  دعــوى  سير  أثناء  القاضي  من 
املادية  وأحواله  ظروفه  تتغير  أن  أمل  على  مهلة،  منحه 

ويستطيع خالل تلك املدة الوفاء بما التزم به.
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انتهى

بين المملكة المغربية  والمملكة اإلسبانية
دون  األغنية  نفس  إعادة 
مهما  قيمتها  من  يقلل  انقطاع 
الــلــحــن وخفة  ــة  ــروع ب امــتــازت 
ــاع، وبــالــتــالــي ُيــعــرض ما  ــق اإلي
مدة  بعد  رســائــل  مــن  تتضمنه 
قصيرة، إلى ضياع.. في السياسة 
كامل  نجاح  هناك  ليس  الدولية، 
املنع  كمفهوم  متواصل  وفشل 
القناعة  أو  لالمتناع،  املخالف 
تتأخر أو ُتسبق اإلقناع، أو أي 
الوقت  طــول  لــه  مسموح  وجــه 
بالتستر خلف قناع، بل أصوات 
ال تتوقف في املحافل عن الكالم 

اآلخــريــن  معينة ملزمة  فــتــرة  ــالل  خ ــوزون  ــ امل
للخطوة  د  املُحدِّ السياسي  بالدهاء  باالستماع، 
التالية بعد التي قطعها َمن قطعها بشكل مغاير 
والــقــاع،  السطح  بــني  املتحرك  ــه  ذات ملــوضــوع 
للحق  الجائع  فيها  يتمعن  موصوفة  بــدالئــل 
يرافق  بما  حينها  في  ُموظفة  وحقائق  فيشبع، 
فالدول  ــع،  واألوسـ األشمل  املكان  اختيار  من 
إمكانات على األرض وليست تقارير إخبارية في 

أسواق ما ُتباع.
بعيد  الشريفة  املغربية  اململكة  عــن  القريب 
مغّلف  هذا  ليس  ّقــرة،  ــوَ املُ اإلسبانية  اململكة  عن 
العقالء  إذ  كتمان خداع،  لطرف ولآلخر  باالنحياز 
حني استعراضهم لكنه القضية بما يجب من معرفة 
اإلنساني  التاريخ  إنجازها  في  للمساهمة  حاضر 
وأيضا  واقع،  فيها  األصل  يكون  لبدايات  املواكب 
ومليلية  سبتة  بقرب  وحدها  القاضية  الجغرافيا 
الواقعتني  املدينتني  لتلك  املغربية  اململكة  لسيادة 
شمالها وشمال قارة إفريقيا، ال عالقة لهما باململكة 
ما  أبعد  تبقى  لذا  أوروبا،  بجنوب  وال  اإلسبانية 
تكون وواجب عليها أحبت أم أبت أن تدرك أن دوام 
الدولية  السياسة  وأن  خاصة  املُحال،  من  الحال 
تظل صامتة ما دام الهدوء بني املتخاصمني قائم، 
فإذا تعالت األصوات من هذا الطرف أو آخر، هناك 
لن  اإلسبانية  واململكة  بالنار،  الكي  آخرها  حلول 
مواقفها  ليواكب  األوروبي  االتحاد  جر  على  تقدر 
شعار  يطبق  ال  اتحاد  ألنه  بجانبها،  يحارب  أو 
الخسائر  يقارن  مظلوما«،  أو  ظاملا  أخاك  »انصر 
املترتبة عن موقف يتخذه مجانبا الصواب، قد تجد 
املتحّكمني  سياسييها  يؤيد  من  اإلسبانية  اململكة 

مصيرها،  في  الفترة  هذه  خالل 
إذ  مطلق،  غير  يبقى  تأييد  لكنه 
السياسة الدولية لتواكب البعض 
بليونة  تتصرف  نظرياتها،  من 
حفاظا على ميزان املصالح، وفي 
هذا الشأن بالذات نجد أن اململكة 
في  مستقبلها  عاشت  اإلسبانية 
املغربية  اململكة  ــا  أم ــاضــي،  امل
الحاضر،  في  مستقبلها  فتعيش 
لن  زمنية  فجوة  بينهما  هناك 
تستطيع الحكومة اإليبيرية مهما 
ولـــو بنصف  الــلــحــاق  ــت،  ــاول ح
والحكومة  بينها  املجسد  الطريق 
املغربية، بما ضيعته من فرص بدءا مما تعرض له 
امللك محمد السادس وهو يزاول رياضة التزحلق 
املائي بالقرب من سبتة.. لتتعرض له دورية أمنية 
حكمة  ولــوال  مقامه،  تعلم  وهــي  توقفه  إسبانية 
نتائجها  كانت  مهما  حرب،  ساعتها  لنشبت  امللك 

ستكون لصالح اململكة املغربية قطعا.
االحتالل اإلسباني مزق املغرب تمزيقا يستحق 
األعمال  تلك  عن  ترتب  ما  لتعويض  املتابعة  عليه 
املتنافية مع القوانني الدولية السارية على الدول 
التراب  مجموع  من  تنسحب  أن  وبــدل  جميعها، 
املغربي، بدأت تسلم منطقة بعد منطقة بكيفية لن 
يقبل بها سوى الراغب في االنتهاء ودفن املاضي 
تتفهم  أن  وبدل  النسيان،  مقبرة  في  املؤلم  املشني 
الراحل  امللك  به  أراد  الــذي  النبيل  املوقف  مثل 
الحسنة  النية  مبديا  يكون  أن  الخامس  محمد 
حق  دون  التمادي  أرادت  الشمالية،  جارته  تجاه 
تحرير  من  الثاني  الحسن  الراحل  امللك  لحرمان 
صرامة  من  أبــداه  ما  لوال  الصحراوية،  األقاليم 
كادت أن تتعرض من جرائها إسبانيا ملا لن تحمد 
محمد  امللك  املسؤولية  تحمل  إذا  حتى  عقباه، 
إسبانيا(  )نفس  عليه  تطبق  أن  أرادت  السادس 
كما هي،  األحوال  على  لإلبقاء  االحتضان  سياسة 
غير عابئة أن يتقدم املغرب أو يتأخر.. املهم عندها 
البرية  املغاربة  بخيرات  األقصى  في  تتمتع  أن 
فسرتها  ملكية  برغبة  اصطدمت  لكنها  والبحرية، 
على مراحل إرادة عملية جعلت من الحلم حقيقة، 
فكانت املشاريع الكبرى عنوان عهد يعيد إسبانيا 
إلى مجالها الحقيقي دون االستطاعة على تجاوزه.

مفهوم اليسار بين موسكو ومكة المكرمة بكل اختصار
حسب  الــيــســاري،  الــحــزب  مفهوم  يُشير 
السياسي  الطيف  ذلــك  إلــى  الــدارســني،  بعض 
الذي يتبنى بشكل عام فكرة املساواة والسيادة 
واالقتصادية،  السياسية  للمؤسسات  الشعبية 
العلماني،  املنهج  عام  بشكل  اليسارية  وتتبع 
الدين  بني  الفصل  على  يقوم  الذي  املنهج  وهو 
والدولة، وبذلك نجد لدى اليساريني أنه ال يجب 
بتاتا، ويرى جل  السياسة  في  الدين  يتدخل  أن 
اليساري  الجناح  أو  اليسارية  بأن  الباحثني 
يسعى  وسياسيا  فكريا  تيارا  يمثل  مصطلح 
بني  مــســاواة  أكثر  حالة  إلــى  املجتمع  لتغيير 
إلى  اليسارية  مصطلح  أصــل  ويرجع  أفـــراده، 
الجالسون  الشعب  ــواب  )ن الفرنسية  الــثــورة 

مقابل  في  الشمال،  أصحاب  ما  الشمال  أصحاب  أو  اليسار،  على 
أصحاب اليمني من طبقة النبالء(، غير أن ما يميز اليسارية بصفة 
عامة، هو كونها تطالب بالديمقراطية في جميع مجاالت الحياة، كما 
الديمقراطية  أو  االشتراكية  إلى  تشير  ذاتها  حد  في  اليسارية  أن 
أن  الحقيقي يجب  اليساري  أن  اليساريني  االجتماعية، ويرى بعض 
بينما يرفض  أو اشتراكيا،  ينهل من موسكو وبكني،  يكون شيوعيا 

البعض اآلخر أي صلة باملاركسية والشيوعية.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل فعال اليساري العربي هو الذي 
أي ينسب  السابق،  السوفياتي  االشتراكي  االتحاد  يوالي منظومة 
أم  كنظام حكم،  االشتراكية  إلى  يدعو  الذي  أم  موسكو،  إلى  نفسه 
على العكس من ذلك، هو كل شخص يناضل من أجل كرامة وعزة 
املستضعفني، وهو ينهل من كتاب هلل وسنة رسوله، قاصدا طريق 
مكة املكرمة لتحقيق وعد هلل وجعل املؤمن املستضعف إماما وارثا؟
اليسار  بني  عالقة  أي  أو  تطابق،  أي  يوجد  ال  الحال،  بطبيعة 
الدين  فصل  على  مرتكزا  الشعبية  القوات  يخدم  الذي  االشتراكي 
عن الدولة، وبني معايير الفكر اإلسالمي ومنظومته األخالقية ليعز 
كامل  بالتحام  دينية  وشعائر  دنيوية  بشرائع  املستضعف  املؤمن 
وشمولي بتنزيل كتاب هلل للعمل به، قلبا وقالبا، شرعة ومنهاجا، 
مشتركة  مساحات  يشمالن  والسماوي،  الوضعي  معا،  ولكنهما 

مهمة لصالح البشرية.
وفي هذا اإلطار، سألت أحد العارفني بالـله، عبد مسلم يعز املؤمن 

املستضعف عن كلمتي اليمني واليسار في اإلسالم، 
السياسية  الوضعية  عن  هذا  سؤالي  في  وأكــدت 
الراهنة ألمتنا، وعالقة املصطلحني بمستقبل اإلسالم 
والخالص السياسي!؟ فقال الرجل بثقة كبيرة فيها 
علم اليقني وعني اليقني وحق اليقني: ))اليوم يمني 
إسالمي وغدا يسار إسالمي، وديننا دين الوسطية، 
غدا إن شاء هلل عزة املستضعف وعد من هلل األحد 
نَُّمنَّ  أن  ))ونِريُد  وعــده((،  يخلف  ال  الذي  األوحــد 
ًة  َأِئمَّ َوَنْجَعَلُهْم  اأْلَْرِض  ِفي  اْسُتْضِعُفوا  الَِّذيَن  َعَلى 
َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثنَي(( )سورة القصص(، واسترسل 
في القول: ))يسارنا بزعامة قادة على نهج ومنوال 
أبي ذر الغفاري، منيب إلى هلل، وليس إلى موسكو 
فيها  لينينية  وشيوعية  تاريخية  بمادية  وبكني 
ن ُيِجيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف  فيدرالية يسار وضعي((.. ))َأمَّ
ُروَن((  َتَذكَّ ا  مَّ َقِلياًل   ۚ هلل  َع  مَّ ٌه  َأِإَلٰ  ۗ اأْلَْرِض  ُخَلَفاَء  َوَيْجَعُلُكْم  وَء  السُّ
)سورة النمل(. إنه بسبب موقف أبي ذر الغفاري الصحيح من بيت 

املال والغنى الفاحش، ينظر بعض املؤرخني الجدد إليه على أنه من 
أنصار االشتراكية أو الشيوعية.

والحقيقة، يقول آخرون، أن أبا ذر مصلح اجتماعي أراد محاربة 
السلطة بالطرق السلمية من خالل شرح موقفه املستند إلى القرآن 
والسنة النبوية، لهذا كان يدعو إلى التقشف وعدم التبذير، وهذا 

األمر لم يرق ملعاوية وأهل بيته.
له في ملكه  بأن يكون  أنه ال يجوز ملسلم  ذر يعتقد  أبو  كان  لقد 
))والذين  الكريمة:  اآلية  إلى  مستندا  وليلته،  يومه  قوت  من  أكثر 
يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل هلل فبشرهم بعذاب 
األغنياء  معشر  ))يا  فيقول:  الشام  أهل  في  يخطب  وكان  أليم((، 
في  ينفقونها  وال  والفضة  الذهب  يكنزون  الذين  بّشر  والفقراء.. 
سبيل هلل بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم((.
ألولياء  وبشرى  املكرمة  مكة  بيسار  هلل،  شاء  إن  غدا  فمرحبا 
اعتدال  وليس  العز،  واعتدال  السنة  أهل  وسطية  وهو  املغرب، 
يواليهم من بني جلدتنا،  الغرب ومن  لنا  يريده  الذل والهوان كما 
لنعمل بنصيحة العباد العبيد العارفني ونكرم املستضعفني بالعزة 
وبيكني..  موسكو  بيسار  لنا  شأن  وال  والعدل،  والسؤدد  والكرامة 

))َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأِتَيَك اْلَيِقنُي((.

ذ. احلسن العبد

منيغ مصطفى 
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ــدر رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــديــن  أص
بإحداث  يقضي  مرسوما  مؤخرا،  العثماني 
اإلدارات  بـــن  لــلــتــوفــيــق  خــاصــة  مــســطــرة 
بينها،  تنشأ  التي  النزاعات  في  العمومية 

لتفادي لجوئها إلى القضاء.
اإلدارات  ــجــوء  ل ــرار  ــم اســت ــوحــظ  ل فــقــد 
العمومية إلى القضاء، وهو أمر غير مستساغ 
تمسك  من  ينال  أن  إذ من شأنه  وغير سليم، 
التنفيذية،  للسلطة  التابعة  األجهزة  وحدة 
ويمس بروح التضامن الذي من املفروض أن 
يسود بينها خدمة للصالح العام، إضافة إلى 
والجماعات  العمومية  واملؤسسات  الوزارات 

املحلية.
رئيس  إلــى  املوكلة  املــهــام  إلــى  وبالنظر 
القانون  مــن   5 املـــادة  بمقتضى  الحكومة، 
بتنظيم  املتعلق   065.13 ــم  رق التنظيمي 
القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال  وتسيير 
بتنسيق  يتعلق  فيما  سيما  ال  ألعضائها، 
وتــوجــه أعــمــال الــحــكــومــة، ومــواكــبــة عمل 
العمومية  واإلدارات  السلطات  مختلف 
التابعة لها، واملؤسسات العمومية واملقاوالت 
الــقــانــون العام  الــعــامــة، وســائــر أشــخــاص 
تقرر  فقد  الحكومة،  وصاية  تحت  املوضوعة 
إرساء مسطرة خاصة يعهد فيها إلى الوكيل 
القضائي للمملكة، للقيام بمهمة التوفيق بن 
بينها،  فيما  الناشئة  النزاعات  في  اإلدارات 
حالة  في  الحكومة  رئيس  إلى  األمر  رفع  مع 
في  التحكيم  قصد  بينها،  الخالف  استمرار 

األمر بقصد حل النزاع القائم.
بمهمة  يقوم  للمملكة  القضائي  فالوكيل 
عن  البحث  املتاحة قصد  والوساطة  التوفيق 
الخالف  ملوضوع  ومتوازنة  منصفة  حلول 
خالل  مــن  املــتــنــازعــة،  األطـــراف  بــن  القائم 

واملعطيات  الوثائق  ودراسة  إليها  االستماع 
التي يدلى بها لديه.

بن  توافقي  حل  إلى  التوصل  حالة  وفي 
يتضمن  رسمي  تحرير محضر  يتم  األطراف، 
نتيجة مساعي الوساطة التي تم القيام بها، 
تمكينها  مــع  املعنية  ــراف  األطـ عليه  توقع 
بتنفيذ  طــرف  كــل  ويلتزم  منه،  نسخة  مــن 
إلى  املحضر  من  نسخة  وترفع  مقتضياته، 

رئيس الحكومة قصد االطالع.
إلى حل توافقي  التوصل  وفي حالة عدم 
الوكيل  يعد  ــراف،  ــ األط أو  الــطــرفــن  بــن 
مواقف  يضمنه  تقريرا  للمملكة،  القضائي 
األطراف املعنية، وكذا مقترحاته بشأن سبل 
حل النزاع القائم بينها ويرفعه إلى رئيس 
النهائي في  الحكومة قصد التحكيم والبت 

النزاع.
بن  الــنــاشــئــة  لــلــنــزاعــات  بالنسبة  هـــذا 
اإلدارات العمومية واملؤسسات العمومية من 
أخرى،  جهة  من  الترابية  والجماعات  جهة، 
على  الطرفن  بــن  االتــفــاق  يمكن  أنــه  على 
اللجوء إلى مسطرة التحكيم بواسطة الوكيل 
اتفاق  حصول  حالة  وفي  للمملكة،  القضائي 
محضر  تحرير  يتم  املتنازعة،  األطــراف  بن 
رسمي بذلك، يوقع عليه األطراف مع تمكينهم 
بتنفيذ  طــرف  كــل  ويلتزم  منه،  نسخة  مــن 
إلى  املحضر  من  نسخة  وترفع  مقتضياته، 

رئيس الحكومة قصد االطالع عليه.
السالفة  التعليمات  هــذه  توجيه  تم  وقــد 
املنتدبن  ــوزراء  ــ والـ الــــوزراء  إلــى  ــر،  ــذك ال
لهم،  التابعة  واملصالح  السامن،  واملندوبن 
واملضامن  لإلجراءات  األمثل  التفعيل  بقصد 

املذكورة.
استمرار  أن  الحكومة،  رئيس  اعتبر  لقد 

في  القضاء  إلى  العمومية  اإلدارات  لجوء 
النزاعات الناشئة فيما بينها، أمر غير مفيد 
القضاء  كاهل  يثقل  كونه  إلى  إضافة  عمليا، 
بقضايا ونزاعات كثيرة، علما أن منشورا كان 
 2002/4 الرقم  تحت  األول  للوزير  قد صدر 
مقاضاة  حــول   ،2002 مــاي   27 بــتــاريــخ 
واملؤسسات  املحلية  والجماعات  ــوزارات  ال
أن  غير  املحاكم،  أمام  بينها  فيما  العمومية 
هذا املنشور لم يحقق الغايات املرجوة منه، 
النزاع  مسطرة  يرسي  الجديد  املرسوم  لكن 
العمومية وله فعالية  القضائي بن اإلدارات 
الــنــزاعــات  عــرض  بمقتضى  لكونه  هــامــة، 
والجماعات  العمومية  اإلدارات  بن  الناشئة 
للمملكة  القضائي  الــوكــيــل  على  املحلية 
املتاحة  والتوفيق  الوساطة  بمهمة  للقيام 
بن األطراف املتنازعة بدل املحاكم، فإن ذلك 
يخفف على محاكم اململكة ما ترفعه اإلدارات 
قضايا  من  املحلية  والجماعات  العمومية 
القضائي،  الجهاز  كاهل  تنهك  املحاكم  أمام 
هذه  تتحملها  التي  املادية  التكاليف  أن  كما 
نتيجة  التنفيذية  للسلطة  التابعة  األجهزة 
املحاكم،  مختلف  أمــام  تقام  التي  الدعاوي 
التوفيق  مساعي  نتيجة  منها  فستعفى 
القضائي  الوكيل  بها  يقوم  التي  والوساطة 
اإلدارة  عن  الدفاع  بدور  يقوم  الذي  للمملكة 
العمومية ومختلف األجهزة التابعة لها أمام 
ومختلف  الحكومة  برئاسة  ابتداء  املحاكم، 
للسلطة  التابعة  األجــهــزة  وكــل  ــوزارات  ــ ال
مقره  للمملكة  القضائي  والوكيل  التنفيذية، 

بوزارة االقتصاد واملالية.

د. عبد الرحيم بن سالمة*

  * أستاذ باحث

مرسوم حكومي حول تفادي النزاعات القضائيةبين اإلدارات 
العمومية والجماعات المحلية

 أتيت يا ليل بال جنوم
وأقبلت بكل ما متلك من هموم

يف ساعاتك الطويلة تتوالد املتاعب
ويف ظل سكونك تتزايد الرغائب

يف غموضك تتراكم األوهام
ويف صمتك تتزاحم األحالم

هل أنت مثلي تبحث عن حب؟
وهل أنت مثلي تسمع أنني ضب؟

يا ليل: قلبي عليل
واحلب مساره طويل

هل أنت أسير يف معتقل األقدار
أم عبد يف خدمة النهار؟

أجب يا منبع األحزان عن سؤال عاشق ولهان
أجب يا مصدر األشجان عن سؤال قلب ولسان
أراك ترتدي لباس السواد مزركشا بخيوط احلداد

يا قائد الهموم أغلى ما فيك جمال القمر
يا خليل النجوم: معك حتلو حلظات السمر 

يا عبيد الليل: أيها املدمنون على السهر هذا إغراء
هل سركم هذا العطاء؟

يا أيها الليل ال تعاتب لساني
فالعتاب ال يخفف أشجاني

قد يكون غناء الشادي بجميل األحلان
بلسما لشفاء أحزاني مع حتقيق بعض األماني

يف غياب احلرمان ومشتقاته.. ونسيان ذكرياته

مقابرنا تدل على الشؤون اإلسالمية
برملاني،  ســؤال  عن  رده  معرض  في 
قال وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، أحمد 
التوفيق، أن »وزارته غير ملزمة بتوفير مقابر 
شديد  مع  ارتأيت  رده،  عن  وجوابا  للدفن«، 
األسف، أن أنهي إلى علمه بأن وزارته ملزمة 
نطاق  في  وصيانتها  للدفن  مقابر  بتوفير 
نظارة  بواسطة  تفضيلي  بثمن  القبور  بيع 
أن  ذلك  رابــح«،  »رابــح  إطار  وفي  األحباس، 
املغرب  كــان  وإذا  لها،  يرثى  مقابرنا  حالة 
أن  بيد  املسلمون؟  هم  فأين  املسلمن،  أرض 
الناظرين  تسر  واليهود  املسيحين  مقابر 
بكثافة األشجار والزهور والنظافة يوما بعد 
يوم، لذا فإن من أوجب الواجبات على وزارة 
يدل  واالســم  اإلسالمية،  والشؤون  األوقــاف 
على املسمى، وهي متشبعة بالدين اإلسالمي 
الحنيف، أن تأخذ بجد وبعن االعتبار إعادة 
ماسة  حاجة  في  هي  التي  البقاء  دار  هيكلة 
الضروري  من  أضحى  حتى  الترميم،  إلــى 
ــدراك قــصــد تــفــويــت بــعــض أراضـــي  ــتـ االسـ
أن  لدرجة  املغرب،  مدن  شتى  في  الحبوس 
مليئة  وهي  تباع  ال  األوقــاف  أراضــي  معظم 
الخواص  إلى  والحشرات،  النفايات  بأنواع 
ــي نــطــاق املــصــادقــة  ــة وفـ ــراك ــار ش ــ ــي إط ف
واملوافقة من أجل إحداث مقابر املسلمن بناء 
اإلسالمية،  والصحوة  الدينية  الغيرة  على 
أجل  من  التنافس  الحاصل،  تحصيل  ومــن 

التنافس، وفي ذلك فليتنافس املتنافسون. 
املغاربة  من  األعظم  السواد  يعبر  طبعا، 
التدبير  سوء  على  رضاهم  عدم  عن  عالنية، 
ملقابر  كــانــت  وأكــيــد  ــغــفــران،  ال دار  ــل  داخـ
وروحانيتها،  وتقديسها  حرمتها  املسلمن 
أصبحت  الحاضر،  عهدنا  في  حسرة«  و«يا 
فــي وضــع  معلقة(  ــاب  )بـ فــي ســال  مــقــبــرة 
فتئت  وما  مراحيض،  بدون  مقبرة  مأساوي، 
تنبش  الضالة  للكالب  مرتعا  أصبحت  أن 
وبسبب  ميت،  عظام  أكــل  أجــل  مــن  القبور 

سال،  جماعة  رئيس  طرف  من  الحراسة  عدم 
يدوسون  الــذي  للمتشردين  مــأوى  أصبحت 
التراب،  تحت  الراقدين  جثامن  رفــات  على 
هلل  رســول  محمد  األنـــام،  خير  وصية  رغــم 
)ص(، حيث يقول في الحديث: ))ألن يمشي 

يتخطى  أن  عليه  أهون  الجمر  على  اإلنسان 
هلل  رحمه  املطبوع  والشاعر  مــيــت((،  قبر 
القباج  عبد هلل  العزيز  الفقيد  روحه،  وقدس 
في سال، وهو يتجول في عالم الحكمة يقول: 

»سر إن استطعت في الهواء رويدا رويدا وال 

تمشي فوق رفات العباد«.
وزارة  شهامة  هــي  أيــن  وغــريــب،  عجيب 
األوقاف والشؤون اإلسالمية؟ أين هي كرامة 
عن  املسؤولن  المــبــاالة  أن  ريــب  ال  املسلم؟ 
العبث،  من  وضرب  جدي  غير  وهذا  القطاع، 
األحباس،  تراب  فوق  توجد  املقابر  بأن  علما 
املذكورة  الوزارة  األوان ألن تخصص  آن  لذا 
جانب  إلـــى  صيانتها  قــصــد  مــالــيــا  غــالفــا 
العامة،  املنفعة  ذات  الجمعيات  مساهمات 
يحض  الذي  اإلسالمي،  الدين  لتعاليم  طبقا 
على الرفق باألموات، فطلبي لوزير األحباس، 
أن يهتم باملقابر عمال باملقولة »عش ما شئت 
مفارقه،  فإنك  شئت  ما  وأحــب  ميت،  فإنك 

واجمع ما شئت فإنك مترك«.
ولــيــكــن فــي عــلــم أحــمــد الــتــوفــيــق، وزيــر 
ــاف والــشــؤون اإلســالمــيــة، فــإنــه من  ــ األوق
املستحيل أن تخلد في الوزارة، ألن الدوام من 
املحال، فاغتنم الفرصة قصد االستدراك، ألنك 
بقوة  خطأ  على  أنت  بل  صــواب،  على  لست 

قانون الشؤون اإلسالمية.

العلوي علي 

من ذاكرة ليل 
بال نجوم

بندريس عمراوي الطيب

اعتبر رئيس الحكومة، أن 
استمرار لجوء اإلدارات 

العمومية إلى القضاء في 
النزاعات الناشئة فيما بينها، 

أمر غير مفيد عمليا، إضافة 
إلى كونه يثقل كاهل القضاء 

بقضايا ونزاعات كثيرة، علما 
أن منشورا كان قد صدر للوزير 

األول تحت الرقم 2002/4 
بتاريخ 27 ماي 2002، حول 

مقاضاة الوزارات والجماعات 
المحلية والمؤسسات العمومية 

فيما بينها أمام المحاكم
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مع اقتراب موعد االنتخابات التشريعية المقبلة، تتنافس األحزاب 
أحزاب  لدى  البارزة  األسماء  بعض  استقطاب  على  السياسية 
أخرى، للمشاركة بقوة في االستحقاقات االنتخابية التي ستنظم 
بقوة  السياسي«  »الترحال  ظاهرة  أعاد  مما  القادم،  شتنبر  شهر 

إلى واجهة المشهد السياسي.
جديد  من  عادت  لكنها  قديمة،  عادة  السياسي  الترحال  فظاهرة 
يشتد  حيث  والتشريعية،  الجماعية  االنتخابات  موعد  حلول  مع 
واألعيان  المرشحين  كبار  لضم  التقليدية  األحزاب  بين  التنافس 
المناطق  في  وسيطرة  نفوذ  لديهم  الذين  والقرى،  المدن  في 

التي اعتادوا الترشح فيها لسنوات طويلة.
البرلمان،  قبة  في  السياسيين  وخطابات  النداءات  من  بالرغم 
والتي تدعو للحد من الترحال السياسي والتصدي لهذه الظاهرة 

فقدان  من  وتزيد  وبالديمقراطية،  البرلمان  بصورة  تمس  التي 
الثقة لدى المواطنين، إال أن الترحال السياسي، أو الحزبي، ازداد 
والمتوسطة،  الكبيرة  األحزاب  بين  خاصة  األخيرة،  الفترة  في 
المواطنين  تجاه  كبيرة  مسؤولية  أمام  األحزاب  هذه  يضع  مما 

والناخبين.
للعملية  حقيقية  إشكالية  إلى  السياسي  الترحال  تحول  فقد 
االنتخابية، فهل يسمح قانون األحزاب بانتقال البرلمانيين ألحزاب 
المواطنين  تصويت  وهل  التشريعية؟  الوالية  انتهاء  مع  أخرى 
تؤثر  وكيف  األشخاص؟  على  أم  األحــزاب،  برامج  على  يكون 

انتقاالت المرشحين بين األحزاب على العملية الديمقراطية؟

عثمان  السياسي  واملحلل  األكاديمي  اعتبر 
الزياني، أن ظاهرة تقديم مجموعة من البرملانيني 
باسم  الترشح  أجل  من  أحزابهم،  من  لالستقالة 
االنتخابية،  املحطات  اقتراب  عند  أخرى  أحزاب 
وغير  مسؤولة  غير  سياسية  سلوكيات  عن  يعبر 
الحصول  حول  مستعرة  حرب  ظل  في  أخالقية 
تشريعي  فراغ  وجود  بفعل  وذلك  التزكيات،  على 
فقط  يقتصر  هنا  القانوني  النص  ألن  ذلك،  يمنع 

وال  االنتداب  فترة  أثناء  الترحال  حالة  منع  على 
يمتد إلى تنظيم وتأطير حاالت تقديم االستقاالت 

الطوعية.
وأضاف أن ضعف االلتزام السياسي والحزبي 
يؤشر على أن عالقة املترشح / البرملاني بالحزب 
املصالح  في  يتلخص  األساسي  إيقاعها  ضابط 
الضيقة، وهنا تتقاطع إلى حد كبير رهانات الحزب 
الذي يبحث عن املقاعد البرملانية، واملترشح الذي 

منافع  وتحقيق  االجتماعية  الوجاهة  عن  يبحث 
ما  وهــذا  ومعنوية،  مادية  وامتيازات  ومكاسب 
عن  الحزبي  املناضل  تواري  معضلة  جليا  يفسر 
شخصية  ودوافــع  ــوازع  ن تحركه  ــذي  وال العني، 
بدرجة أولى، وال يهمه اللون الحزبي أو االنتماء 
البرملاني  املنصب  يهمه  ما  بقدر  اإليديولوجي 
إلى  وينظر  الغنيمة،  بمنطق  معه  يتعامل  الذي 
التزكية الحزبية كممر يسلكه للحصول عليه حتى 

وإن كانت التكلفة هي التضحية باملبادئ واألسس 
الحزبي  العمل  تؤطر  التي  واألخالقية  املعيارية 

الجيد. 
من  العديد  سيكولوجية  أن  الزياني،  وأوضح 
نزعة  تحكمها  ما  غالبا  /البرملانيني،  املترشحني 
البحث عن السلطة والنفوذ واالرتقاء االجتماعي، 
إذ يعتبر كرسي البرملان مغريا من حيث االمتيازات 

التي يوفرها، لكونه يعّبد الطريق للولوج 

إعداد: خالد الغازي

أكبر سقوط 
أخالقي للبرلمان

الترحــال 
السياسي..
لعبة »ضامة« 

لمفــضــلة ا
 لدى البرلمانيين 

والمنتخبين
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والجاه  النفوذ  على  للحصول  السلطة  دوائر  إلى 
األكبر  الــرهــان  ويــكــون  االجتماعي،  ــاء  ــق واالرت
والعطايا  الحظوة  لنيل  السلطة  من  التقرب  هو 
البنية  أن  إلــى  مشيرا  املتنوعة،  واالمــتــيــازات 
النفسية للكثير منهم يطبعها نوع من االضطراب 
ما  وهو  النرجسية،  تحكمهم  إذ  الشخصية،  في 
القيم  لكل  التدميرية  النزعة  يسلكون  يجعلهم 
األخالقية، فأمام نرجسيتهم التدميرية، يهون كل 
للمبدأ  له قيمة إنسانية وحضارية، ويمتثلون  ما 
الذي أسسته امليكيافيلية: »الغاية تبرر الوسيلة«.
وأبرز نفس املتحدث، أن طبيعة النخب البرملانية 
تعاود  الوجوه  من  الكثير  تقريبا  نجد  املوجودة، 
الترشح من أجل ضمان االستمرارية، حيث تحكمها 
من الناحية السيكولوجية والسلوكية نزعة البقاء 
فقط،  البيولوجي  باملعنى  أي  الحياة،  في  ليس 
فكرسي  السياسية،  املناصب  في  أيضا  وإنما 
املؤانسة  من  نوعا  تحدث  وامتيازاته  البرملان 
والوجداني،  والعاطفي  النفسي  والرباط  واأللفة 
مسألة  تقبل  الصعب  من  مترشح،  ألي  وبالنسبة 

التخلي عنه.

ثغرة قانونية 

ثغرة  يؤكد وجود  السياسي  الترحال  استمرار 
في  يحسم  لم  ألنه  لألحزاب،  املنظم  القانون  في 
السنة  خــالل  الــبــرملــان  مــن  االســتــقــاالت  مسألة 
األخيرة من الوالية التشريعية، حيث يتم استغالل 
أحزابهم  ملغادرة  البرملانيني  قبل  من  الثغرة  هذه 
والجماعية،  البرملانية  االنتخابات  من  أشهر  قبل 
بل يلجأ بعضهم إلى تغيير انتماءاتهم السياسية، 
إلى  واالنتقال  أحزابهم  من  االستقالة  خالل  من 
قبل  مــن  تزكيتهم  ــدم  ع بسبب  ــرى،  أخـ ــزاب  أحـ

أحزابهم األولى، أو العتبارات أخرى..
الترحال  ظــاهــرة  املــغــربــي  املــشــرع  منع  فقد 
فقدان  عقوبة  ووضــع  ــزاب،  األحـ بني  السياسي 
عن  الشخص  تخلي  ثبت  ما  إذا  البرملاني  املقعد 
املبدأ تم تنزيله وتكريسه  انتمائه الحزبي، وهذا 
املتعلقة  األخــرى  التنظيمية  القوانني  باقي  في 
باالنتخابات، بحيث ينص الفصل 61 من الدستور 
على أنه ))يجرد من صفة عضو في أحد املجلسني 
من  كل  املستشارين(،  ومجلس  النواب  )مجلس 
باسمه  ترشح  الذي  السياسي  انتمائه  عن  تخلى 
لالنتخابات، أو عن الفريق أو املجموعة البرملانية 
من   20 ــادة  املـ وتــنــص  إلــيــهــا((،  ينتمي  الــتــي 
وقع  كما  السياسية  لألحزاب  التنظيمي  القانون 
تغييرها وتتميمها، على أنه ))ال يمكن لعضو في 
الجماعات  مجالس  في  أو  البرملان  مجلسي  أحد 
الترابية أو في الغرف املهنية، التخلي عن االنتماء 
للحزب السياسي الذي ترشح باسمه لالنتخابات، 
تحت طائلة تجريده من عضويته في املجالس أو 
الغرف املذكورة((، كما تعطي املادة 22 من قانون 
األحزاب الحق لكل عضو في حزب سياسي، وفي 
االلتزام  شريطة  منه،  ينسحب  أن  شاء،  وقت  أي 
باإلجراءات املنصوص عليها في النظام األساسي 
للحزب في هذا الشأن مع مراعاة أحكام املادة 20.

االستقاالت 
وسيلة للترحال 

الحزبي

الجديدة،  االنتخابية  املحطة  اقــتــراب  مع 
الهجرة الجماعية والفردية من  ارتفعت وتيرة 
حزب إلى آخر، وزادت نسبة الطالق مع األحزاب 
من قبل وجوه سياسية وانتخابية معروفة في 

التنافس  قوة  من  يزيد  مما  السياسي،  املشهد 
بني األحزاب من أجل استقطاب املرشحني من 
الذي  السياسي،  الترحال  إلى  اللجوء  خالل 

يسهل عليهم عملية تبديل اللون السياسي.
األسبوع  خــالل  الــنــواب  مجلس  شهد  فقد 
الحالي، استقالة ثمانية برملانيني من املجلس، 
بهدف  وذلــك  مختلفة،  أحـــزاب  ــى  إل ينتمون 
املقبلة  االنتخابية  االستحقاقات  في  الترشح 
من  بكل  األمر  ويتعلق  أخرى،  أحزاب  بأسماء 
واملعاصرة،  األصالة  حزب  من  بيالت  عبد هلل 
حمدي  والتنمية،  العدالة  من  الزيتي  مصطفى 
انضمامه  بعد  االشتراكي  االتحاد  من  ويسي 
عبد  والبرملاني  لــألحــرار،  الوطني  للتجمع 
محمد  بــاألحــرار،  امللتحق  املكي  أهــل  الفتاح 
الدستوري  الذي استقال من االتحاد  الزكراني 
الذي  الشناق  باالستقالل، وخالد  التحاقه  بعد 
االستقالل  بحزب  ليلتحق  األحرار  من  استقال 
األصالة  عن  بوبكر  محمد  استقال  كما  بدوره، 
واملعاصرة وانضم لحزب التقدم واالشتراكية، 
بينما التحق البرملاني »البامي« مصطفى توتو 

بحزب األحرار.
ــدوره  ــرف مــجــلــس املــســتــشــاريــن بـ كــمــا عـ

األصــالــة  حـــزب  مــن  ملستشارين  اســتــقــاالت 
صوب  »الــجــرار«  مغادرة  ــرروا  ق واملعاصرة، 
الباراكات،  عادل  رأسهم  على  أخــرى،  أحــزاب 
بــلــمــقــدم، ومحمد  الــحــســن  ودمــــني،  مــحــمــد 
الزهراء  فاطمة  من  كل  استقال  كما  الحمامي، 
رحال  عبا،  محمود  حمية،  مبارك  بنطالب، 
وأحمد  موناكيف،  عزيز  مورو،  وعمر  املكاوي، 
غياث  محمد  البرملاني  املستشار  وقرر  الشد، 
بدوره الرحيل عن »البام« واالنضمام إلى حزب 
لحزب  التواصلي  اللقاء  حضر  حيث  األحرار، 

التجمع الوطني لألحرار بالدار البيضاء رفقة 
يؤكد  مما  التجمعيني،  القياديني  من  مجموعة 

أنه يعتزم الترشح برمز »الحمامة«.
وأعلن البرملاني االتحادي عبد الوهاب بلفقيه 
االشتراكي،  االتحاد  من  استقالته  عن  بــدوره 
وانتقاله إلى حزب األصالة واملعاصرة لخوض 
نون  واد  كلميم  بجهة  املقبلة  االنــتــخــابــات 
الترابية  الجماعات  رؤساء  من  مجموعة  رفقة 

بالجهة. 

ميثاق أخالقي 
في خبر كان 

»ميثاق  على  بــارزة  سياسية  أحــزاب  وقعت 
أخالقي« على أساس أال يستقطب أي واحد منهم 
من اآلخر، وذلك بعد اجتماع أمناء هذه األحزاب، 
التقدم  االستقالل،  واملعاصرة،  األصالة  وهي 
وقد  لألحرار،  الوطني  والتجمع  واالشتراكية 
اتفقوا بموجبه على عدم اللجوء إلى استقطاب 
األعيان وكبار املرشحني في االنتخابات، والذين 
نفوذهم  مناطق  في  بسهولة  الفوز  يحققون 
الترحال  ظاهرة  من  للحد  ــك  وذل االنتخابية، 
القانون  تطبيق  صعوبة  تبينت  بعدما  الحزبي 

في حق البرملانيني واملنتخبني الرحل.
ويهدف هذا امليثاق الذي تم االتفاق حوله مع 
بداية السنة الجديدة، إلى منع الترحال السياسي 
األربعة، حيث  األحزاب  املنتخبني« بني  و»سرقة 
تزكية  عدم  على  األحزاب  زعماء  بني  االتفاق  تم 
أي عضو برملاني دون نيل موافقة حزبه، وعدم 
املنافسة،  األخرى  األحزاب  من  عضو  أي  تزكية 

صعيد  على  حتى  املنتخبني  لترحال  والتصدي 
الجماعات واملقاطعات واملجالس املنتخبة.

تعتزم  امليثاق،  على  املوقعة  األحزاب  وكانت 
لألغلبية  املنتمية  األحــــزاب  جميع  ــراك  إشــ
والقطع  االنتخابية،  املمارسة  لتنظيف  فيه، 
املنتخبني  وانتقاالت  السياسي  الترحال  مع 
»االنتهازيني« الذين يبحثون عن مصالحهم فقط، 

ويساهمون في العزوف السياسي.
أن  السياسيني،  الفاعلني  من  العديد  واعتبر 
املشهد  في  سابقة  يشكل  األخــالقــي«  »امليثاق 

من  التقليل  في  يساهم  وقــد  الوطني،  الحزبي 
ظاهرة الترحال السياسي، لكن مع اقتراب موعد 
وأحــزاب  املعارضة  أحــزاب  تخلت  االنتخابات، 
األغلبية عن هذا امليثاق، الذي كان يشكل أرضية 
كل  أضحى  حيث  بينها،  فيما  املقبول  للتنافس 
حزب يقوم بعملية استقطاب للمرشحني الكبار، أو 
برملانيني وسياسيني  التحاق  على طلبات  يوافق 

من نفس األحزاب املوقعة على امليثاق.

تعديل القانون

الــنــواب  ــإن  ف املحللني،  مــن  العديد  حسب 
من  القائم  التشريعي  الفراغ  يستغلون  الرحل 
إلى  تقديم استقاالتهم طواعية، واالنتقال  أجل 
القانون  عليهم  يطبق  ال  حتى  أخــرى،  أحــزاب 
يمنع  ــذي  ال السياسية  لــألحــزاب  التنظيمي 
تغيير  حال  في  لواليتني  الترشح  من  البرملاني 

اللون الحزبي.
ويعتبر املحللون أن النواب يلجؤون للتحايل 
من  التزكية  على  الحصول  فرصة  القتناص 
أحزاب أخرى، رغم عدم انتهاء املهلة القانونية 
والتسابق  التنافس  ظل  في  وخاصة  للبرملان، 
الكبير بني املرشحني الكبار على التزكيات، مما 
بنود  بعض  تعديل  املراقبني،  حسب  يقتضي، 
القانون التنظيمي لألحزاب مستقبال من خالل 
إضافة مادة جديدة تمنع تقديم النائب الستقالته 
قبل 6 أشهر من نهاية الوالية التشريعية، وفي 

حال تقديمها، يمنع من الترشح.
السياسي  املحلل  يؤكد  السياق،  هــذا  في 
املعوجة  املمارسات  هذه  أن  الزياني،  عثمان 
العمل  أزمة  عمق  األذهــان  إلى  تعيد  ما  دائما 
وترشدنا  أول،  مقام  في  املغرب  في  الحزبي 
بمختلف  الحزبي  العمل  نسق  بأن  القول  إلى 
حزبية  نخبة  لتشكل  مرتعا  يعد  مكوناته، 
عالقتها  في  سواء  الزبائنية،  بمنطق  تشتغل 
مع الدولة أو في عالقتها مع االنتماء الحزبي، 
حيث أصبحنا في أمس الحاجة إلحداث تعديل 
ويقهر  املعيبة،  املمارسة  هــذه  يقنن  قانوني 
ويحصر  املرضية،  السيكولوجية  البنية  هذه 
االستقاالت  )فوضى  املعتلة  املمارسات  هــذه 

والترحال( في سياقات معقولة. 

الزياني:
طبيعة النخب 

البرلمانية الموجودة، 
نجد تقريبا الكثير 

من الوجوه تعاود 
الترشح من أجل 

ضمان االستمرارية، 
حيث تحكمها 

من الناحية 
السيكولوجية 

والسلوكية نزعة 
البقاء ليس في 

الحياة، أي بالمعنى 
البيولوجي 

فقط، وإنما أيضا 
في المناصب 

فكرسي  السياسية، 
البرلمان وامتيازاته 

تحدث نوعا من 
المؤانسة واأللفة 
والرباط النفسي 

والعاطفي 
والوجداني، 

وبالنسبة ألي 
مترشح، من الصعب 

تقبل مسألة 
التخلي عنه

بالرغم من النداءات وخطابات السياسيين في قبة البرلمان، والتي تدعو للحد من الترحال السياسي 
والتصدي لهذه الظاهرة التي تمس بصورة البرلمان وبالديمقراطية، وتزيد من فقدان الثقة لدى 

المواطنين، إال أن الترحال السياسي، أو الحزبي، ازداد في الفترة األخيرة، خاصة بين األحزاب 
الكبيرة والمتوسطة، مما يضع هذه األحزاب أمام مسؤولية كبيرة تجاه المواطنين والناخبين.
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»قطار- فن«   
لتشجيع السفر 

االستكشافي 
لمتاحف المغرب

بني  شــراكــة  اتفاقية  عــن  نتج 
الحديدية  للسكك  الوطني  املكتب 
للمتاحف،  الوطنية  واملؤسسة 
ــروم تــشــجــيــع الــســفــر  ــ الـــتـــي تـ
املــغــرب،  ملتاحف  االستكشافي 
يمتد  فن«،  بـ»قطار-  سمي  عرض 
إلى غاية 30 شتنبر املقبل، ويتيح 
الولوج مع خصم بنسبة  إمكانية 
30 في املائة لحاملي تذكرة قطار، 

التسعة  املتاحف  لزيارة  صالحة 
الوطنية  لــلــمــؤســســة  الــتــابــعــة 
للمتاحف، بكل من طنجة والرباط 
وذلك  ومراكش،  وآسفي  وتطوان 
الوطني  املكتب  زبناء  لتشجيع 
مختلف  مــن  الحديدية  للسكك 
الشرائح االجتماعية، على السفر 
عبر  للمتاحف،  االســتــكــشــافــي 
ترويجي،  لجدول  وفقا  تمكينهم، 
قدره  تخفيض  من  االستفادة  من 
جميع  ــوج  ولـ عــنــد  بــاملــائــة   30

للمؤسسة  الــتــابــعــة  املــتــاحــف 
بمجرد  لــلــمــتــاحــف،  الــوطــنــيــة 
عبر  سفرهم  لتذكرة  تقديمهم 
القطار، مع العلم أن زبناء مكتب 
سيستفيدون  الحديدية  السكك 
أيضا من زيارات مؤطرة بالنسبة 
شريطة  الــجــمــاعــيــة،  لــلــرحــات 

برمجتها مسبقا بـ 48 ساعة.

  

المؤتمر الدولي األول حول 
األنظمة الكهربائية في خريبكة

كتاب »البرلمان المغربي.. معالـــم الــذاكرة«
 يقــصي عــبد الــحي بنــيس

تصنيف جامعة محمد األول بوجدة كأفضل جامعة 
مغربية على مستوى البحث العلمي

األول  مــحــمــد  جــامــعــة  صــنــفــت 
بوجدة، كأفضل جامعة مغربية على 
 2021 مستوى البحث العلمي لسنة 

.»Best university award«

اللقاء  ــر  إث التتويج  هــذا  جــاء  ــد  وق
شهر  أواخر  في  الشأن  هذا  في  املنعقد 
تمنحها  جائزة  وهي  املنصرم،  يونيو 
نتائج تقييم يشرف عليه املركز الوطني 
التربية  العلمي والتقني ووزارة  للبحث 
والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية 
كارفيت  وكذا  العلمي،  والبحث  العالي 
الظرفية  أن  والــافــت  الــعــلــوم،  شبكة 
وبــاء  لــزمــن  والعصيبة  االستثنائية 
األول  محمد  جامعة  تمنع  لم  »كورونا«، 

كبيرة،  إنــجــازات  تحقيق  مــن  بــوجــدة 
البحث  مجال  في  األخرى،  تلو  الواحدة 
تنخرط  حيث  أخرى،  ومجاالت  العلمي 
الباحثني  األساتذة  من  مكوناتها  فيها 

املشرفني على مختبرات البحث.

وتولي الجامعة عناية خاصة للبحث 
له، وتشجع  كبيرا  العلمي، وتوفر دعما 
في  يساهمون  والذين  املجدين  الطلبة 

الصعيد  على  كبيرة،  بمشاريع  البحث 
مختلف  ــي  ــ وف ــي،  ــ ــدول ــ وال ــي  ــن ــوط ال

التخصصات.  

للعلوم  حددت املدرسة الوطنية 
و9   8 أيــام  بخريبكة،  التطبيقية 
املؤتمر  لتنظيم  املقبل،  دجنبر 
األنــظــمــة  حـــول  األول  ــي  ــدولـ الـ
بشكل  واملــكــنــنــة،  الــكــهــربــائــيــة 
حــضــوري وعـــن بــعــد، مــن خــال 
مؤتمرات فيديو، بمشاركة باحثني 
الجامعات  مــن  عــدد  مــن  دولــيــني 

واملدارس املتخصصة الشريكة.
العلمي  الــلــقــاء  ــذا  هـ ويــمــثــل 

فرصة للباحثني والطلبة، لاطاع 
العلمية  األبــحــاث  أحـــدث  عــلــى 
بمختلف  الصلة  ذات  والدراسات 
الكهربائية  الهندسة  تخصصات 
سيكون  وأيضا  واستخداماتها، 
والجامعيني  للباحثني  فــرصــة 
الحلول  ملناقشة  والصناعيني 
وأفـــضـــل املـــمـــارســـات فـــي هــذا 
االتجاهات  في  والتباحث  املجال، 

للبحث. املستقبلية 

»القبس للسينما والثقافة« تنظم مهرجان الراشيدية السينمائي 

املغربي  املركز  رئيس  من  »األسبوع«  توصلت 
بنيس،  الحي  عبد  السيد  البرملان،  ذاكــرة  لحفظ 
بمجلس  األشخاص  بعض  لتصرفات  باستنكار 
النواب، مؤكدا أن: ))القصة ليست وليدة اآلن، بل 
يعود تاريخها لزمن مضى يرجع إلى عهد اشتغالي 

بالغرفة األولى ملدة 35 سنة )1977 - 2012(.
مع  اتفاقية  على  توقيعي  بعد  بدأت  اليوم  قصة 
جامع  األستاذ  املغرب«،  »أرشيف  مؤسسة  مدير 
بمقتضاها  والتي   ،2021 فبراير   18 يوم  بيضا 
كهبة،  شريطا   79 الوطنية  املؤسسة  هذه  منحت 
 1964 لسنتي  بالبرملان  الرقابة  مللتمسي  تــؤرخ 
فوتوغرافية  صــورة   3260 لـ  باإلضافة  و1990، 
التشريعية  املؤسسة  لهذه  تاريخية  لحقبة  توثق 
 1963 سنة  بــني  املــمــتــدة  املـــدة  خــال  الوطنية، 
باملجلس  متعلقة  صــور  عن  فضا  هــذا  و2012، 
من  ــددا  وعـ  ،1956 لسنة  االســتــشــاري  الوطني 

الوثائق التاريخية التي جمعتها خال عقود.  
حينها سارع مجلس النواب إلى توقيع اتفاقية 
 21 يوم  املغرب«  »أرشيف  مؤسسة  مع  مرة  ألول 
أبريل 2021 )اتفاقية شراكة وتعاون(، تروم تعزيز 
التوثيق واألرشفة وحفظ الذاكرة البرملانية، وهذه 

ناديت  ولطاملا  بها،  التنويه  إال  يمكن  ال  مبادرة 
أكــون  أن  وســعــدت  الــبــرملــان،  بأرشيف  بالعناية 

محفزا للقيام بهذه الخطوة بشكل غير مباشر.

والغريب في األمر، أن مجلس النواب ومؤسسة 
أقاما معرضا مشتركا للصور  »أرشيف املغرب«، 

الذاكرة«،  معالم  املغربي..  »البرملان  عنوان  تحت 
تم افتتاحه بمجلس النواب يوم 9 يونيو 2021، 
بنيس،  الحي  عبد  باستثناء  الجميع  حضره 
لم يستدع  الذي  صاحب أغلب الصور املعروضة 
في  الصور  هذه  على  مثبتا  كان  اسمي  أن  رغم 

املعرض.
قد  الــبــرملــان  معرض  افتتاح  مــن  ــصــاء«  »اإلق

األمر  امتد  لكن  على مضض،  ولو  مفهوما  يكون 
ومؤسسة  النواب  مجلس  أصــدره  مطبوع  إلى 
محتوى  بني صفحاته  يتضمن  املغرب«  »أرشيف 

بنيس  الحي  ذكر اسم عبد  املذكور دون  املعرض 
صاحب الهبة، حيث لم يحترم املجلس مقتضيات 
»أرشيف  مؤسسة  وبني  بيني  املبرمة  االتفاقية 
املغرب« بأن تحفظ هذه الهبة تحت اسم »رصيد 
أصدره  الذي  املطبوع  وجاء  بنيس«،  الحي  عبد 
من  الوثائق، مجموعة  إلى جانب  املجلس، يضم 
الحياة  من  مختلفة  ملراحل  توثق  منتقاة  صور 
النواب  مجلس  اسم  عليها  باملغرب،  البرملانية 

بدل اسمي((.

الراشيدية،  بمدينة  والثقافة«  للسينما  »القبس  جمعية  قررت 
في  املتميز،  السينمائي  ملهرجانها  عشر  الحادية  الدورة  تنظيم 
هذه  لندوة  اختارت  وقد   ،2021 أكتوبر   17 إلى   13 من  الفترة 
الدورة الجديدة، موضوع »جماليات االشتغال الوثائقي في أفام 
والباحثني  النقاد  مجموعة من  بمشاركة  الصافي«،  علي  املخرج 
لعلي  املعتبرة  السينمائية  التجربة  مقاربة  في  واألكاديميني، 
الصافي من زوايا متعددة انطاقا من أفامه القصيرة والطويلة 

السابع«  »الباب   ،)2019( الظام«  زحف  »قبل  التالية: 
)2017(، »شاهد«، »دموع الشيخات«، »ورزازات موفي«، 

جينيرال«...  نحن  و»هــا  الشمندر«،  حقول   »صمت 

ملهرجان  الــعــاشــرة  الـــدورة  نـــدوة  مــوضــوع  أن  كما 
تجربة  حــول  تمحور  قــد  السينمائي،  الــراشــيــديــة 
الندوة  هذه  أشغال  وستصدر  جنيني،  يزة  املخرجة 

قريبا في كتاب.



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 
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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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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

المزية التي كان يعتبرها الرجل سلطانا له على املرأة انقلبت 
ضده، ألنه جهل بتصرفاته كنهها وطبيعتها إما لفراغ ثقافي أو بالدة 
أدنى لشعورها،  الركب وضمان حد  فكرية في عدم استطاعته مسايرة 
وأن  بقوامها،  مطالبة  إلى  يدعيها  التي  الرجولة  تلك  تنقلب  وبــدأت 
ذلك  وتقارن  عليها،  أنفق  بما  إال  املرأة  على  يهيمن  أن  يمكن  ال  الرجل 
مما  أكثر  لزوجاتهم  يعطون  والذين  اللعبة،  فهموا  الذين  بالرجال 
يستحقن من عناية وإغداق مادي وأسفار ورومانسية وحرية واستقالل 
األمر  فينفضح  الزوجية،  حياتها  في  بسعادة  املرأة  فيه  تشعر  مادي 
بداية أمام العائلة ثم األصدقاء والزمالء، ومن بعد أمام قاضي الطالق، 
فينظر إليه بأنه عاجز وبأن املرأة هي صاحبة الحق وأنه من العدل أن 

يقع إنصافها.
وهكذا تغيرت نظرة املجتمع إلى هذه العالقة، وهو أمر حتمي ألن 
أن  إال  كتابه،  إن ما حلله مورتون في  بل  له حدود،  الفكر ليس  انتقال 
الزواج باملعنى العصري، يجمع بني عناصر شتى، بني تكوين األسرة 
والصداقة  الرومانسي  والغرام  الجنسية  والجاذبية  البيت  ورعاية 
الحرية،  من  هامش  وإعطاء  املستقبل  وبناء  األطفال  وتربية  والحنان 
دون لجوء املرأة إلى املطالبة بحق الكد والسعاية عند ذهاب الشباب 
العمر،  خريف  في  وذويها  نفسها  على  عالة  لتصبح  والقوة،  والجمال 
وبدأ اإلحساس بهذا الخطر الذي يداهمها ويؤرقها، من أهم تهديدات 
العالقة بينها وبني الرجل، الذي يجب عليه، إلى جانب تلك العالقة، أن 
بما  يوما وضعها شبيها  ال تتصور  لها، كي  النفسي  االطمئنان  يؤمن 
تراه أمامها من مآسي في املجتمع ، وهي مظاهر أدت بعلماء االجتماع 
إلى الجزم بأن تاريخ البشرية لم يعرف عالقة أشد تعقيدا وصعوبة من 

هذه العالقة الزوجية باملعنى الحديث.
فال تنتظروا من كاتب هذا املقال وهو يتحدث عن كتاب مورتون، أن 
بأن  مورتون  قال  عندما  بوصفة سحرية، خصوصا  النهاية  في  يعدكم 
ويلز وبيرتراند راسل، وهما من أعظم دعاة حرية الحب وتفضيله على 
بالذات،  األسباب  لتلك  سعيدة،  غير  عائلية  حياة  عاشا  الزواج،  نظام 
فشربا من الكأس املرة التي ناديا بني الناس بفضائله ومزاياه، وهذا 
إلى  حتما  تــؤدي  ــزواج،  ال رغم  بحرية،  الحب  ممارسة  أن  على  دليل 

تقويض عالقة الزوجية.
أثار  لتبقى  الوقت،  الحب يذهب مع  أن  الدراسة،  وخلص من خالل 
الزواج الفاشل مدى العمر وهي معادلة صعبة التحليل في كل العصور.
فحتى ما تدين به املرأة العصرية للدكتورة ماري ستوبس، وللطبيب 
سبيل  في  بالكفاح  الخصوص،  على  ولفرويد  فلده،  دي  فان  الهولندي 
الفهم  هذا  أن  ورغم  كالرجل،  جنسية  قابلية  للمرأة  أن  الناس  إفهام 
قد  الحياة  من  بنوع  املرأة  بتشبث  وغيره  الغربي  املجتمع  في  املتأخر 
ال يوفرها الزواج، وتطلعها بعد الزواج إلى فرص جديدة للحب، وهو 
تطلع زاد من حدته ما قامت به السينما واإلذاعة والتلفزيون، ليتم نشر 
طفولتها  منذ  الفتاة  فيه  تنشأ  بيت  كل  في  للحب  العصرية  الصورة 

متشبعة بهذا التفكير املطلق في الحب.
عساه  ماذا  األنترنيت،  عصر  في  مورتون  عاش  لو  فقط  وأتساءل 
له  والقول  ذكر  عندما  خصوصا  املرأة،  تحرر  ظاهرة  تحليل  في  يزيد 
الذي  االجتماعيني  املفكرين  أحد  لسان  على  بكافر  ليس  الكفر  وحاكي 
ترقص  التي  املرأة  هي  العصرية  »الزوجة  للمرأة:  احترامي  مع  عرف 
حتى الصباح، ثم تعتقد أنها لم تنل حظها من الرقص بما فيه الكفاية«، 
ولكن أليست الحاجة إلى الرقص أو الغناء نوعا من التصعيد الباطني 
مما تعاني منه، أو لم تتفش في املجتمع تلك العادات التي كان، ولربما 
ال زال، البعض منهن يحاول البراء من االكتئاب عن طريق تنظيم ليالي 
ليلة  إحياء  إلى  بزوجته  الشعبي  الرجل  ويذهب  الجن  وتدخل  الجذبة 
رقص تختلط فيها برجال ونساء تحت أنظاره، وبعد تلك الليلة، تعبر 
صحيحا،  املشعوذ  أو  الراقي  كالم  بأن  فيعتقد  شفائها  عن  املرأة 
بني  يعتقلها  كان  التي  أوالده  وأم  زوجته  شأن  تغير  الحظ  ألنه 
أربعة حيطان مدة من الزمن خوفا على شرفه أو إمعانا في الخوف 
والغيرة عليها، وهو ما يعبر عنه شعبيا »يتحّلو ليها العينني«.. 

وهل بقيت أعني عمياء وغير مفتوحة في زمن األنترنيت!؟

ع�صر احلب

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات
العدد: 1569 من 15 إلى 28 يوليوز 2021

هيبة الملك 
الراحل الحسن 

الثاني كانت تخيف 
سميرة سعيد

الديفا  حتدثت  حـــوار،  مــن  أكثر  يف 
بامللك  عــن عــاقــتــهــا  ســمــيــرة ســعــيــد 
قالت  ومؤخرا  الثاني،  احلسن  الراحل 
بفنها  إرضائه  على  حريصة  كانت  أنها 
خال  وذلــك  قدمتها،  التي  وباألعمال 
حوار سابق مع اإلعامية املصرية وفاء 
الراحل  امللك  أن  أكدت  الكياني، حني 
على  وكان  رائــع،  فني  بحس  يتمتع  كان 
بصفة  وبالفن  باملوسيقى  شاملة  دراية 

ــة: »كـــان  ــل ــعــت قــائ ــاب عـــامـــة، وت
مايسترو«.

وأوضحت سميرة، أنها 
كانت تهاب امللك، وكانت 
امللك  أن  تخافه، مضيفة 
الــراحــل كــان فــخــورا بها 

وباألعمال التي قدمتها 
أنه  كما  حــيــاتــه،  قيد 
بالفنان  يقارنها  كــان 
عبد  الراحل  املصري 

احلليم حافظ.
إلى  الديفا  وأشـــارت 
وثق  الثاني  احلسن  أن 

وشجعها  موهبتها  يف 
عــلــى تــقــدمي أعــمــال 
أنــه  كــمــا  بــهــا،  تليق 
مسيرتها  يف  دعمها 
ــة، وحــــرص  ــيـ ــنـ ــفـ الـ
من  ــون  ــك ت أن  عــلــى 
العرب  الفنانني  بني 

األكثر تألقا بفنها.

الضــعيف« الفنــانة مونيــة: »الــتنمر ســالح 
عبرت الفنانة املغربية مونية ملكيمل، عن غضبها من 
املتنمرين، عبر منشور تقاسمته مع جمهورها وأرفقته 
االجتماعي  التواصل  عبر صفحتها مبوقع  لها  بصورة 
اللي  الضعيف  ساح  هو  »التنمر  قائلة:  »إنستغرام«، 
منك  ينقص  الــواحــد  ماميكنش  نفسية،  عقد  عامر 
حيث نيفك طويل واّل فمك كبير وال ماعندكش شنايف 
بكل  حيث  كبار..  وذنيك  وال  احلبوب  فيك  واّل  بــارزة 
أمه  كــرش  مــن  خــرج  نهار  الفعلة  مــول  هــاذ  بساطة، 
ماعطاوهش كاطالوغ يختار املامح اللي عاجباه ياخد 

وتابعت  لآلخرين«،  الشياطة  وخا  ماكاين  أحسن 
نسمة  فاملغرب اربعني مليون  »احــنــا  ـــ:  ب ردهـــا 

أسلوب  مليون  بأربعني  عقل  مليون  بأربعني 
اللي  ندير  هي  وأضافت: »احلرية  حياة«، 

تسببت  وإيا  الناس  منآدي  بدون  بغيت 
كيحاسب  رب  كاين  للناس،  أذى  فشي 
وقانون كيعاقب وأسرة كتعاود التربية، 
وبحسن  بقرايتنا  بأخاقنا  كنتباهاو 

تربيتنا«.

رفــــضــــت مـــجـــلـــة »فـــــوربـــــس« الـــعـــاملـــيـــة، 
تــصــنــيــف الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة فـــيـــروز مع 
ــة »الـــفـــنـــانـــن  بـــقـــيـــة الــــنــــجــــوم يف الئــــحــ
الفنية  الساحة  تأثيرا يف  األكثر  العرب 
بــاعــتــبــارهــا أســطــورة، حيث  الــعــاملــيــة«، 
ــبـــة جـــديـــدة  ــرتـ ــامــــت بـــوضـــعـــهـــا يف مـ قــ
وجـــدت ألول مــرة ألجــلــهــا، وهــي »فــوق 
األول،  املركز  األعلى من  أي  التصنيف«، 
الوقت،  بأنها األروع طوال  إياها  واصفة 

ــردد عــلــى لــســان  ــ بــحــكــم أن أعــمــالــهــا ال زالــــت ُتـ
مــايــن الــعــرب، مــنــذ ســنــوات، عــلــى الــرغــم من 

أنها غابت عن الساحة الفنية.
البقاء  التي تفضل  لفيروز،  آخر ظهور  وكان 
 ،2020 بــعــيــدا عـــن األضــــــواء، يف شــهــر شــتــنــبــر 
عــنــدمــا الــتــقــت الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إميــانــويــل 

ماكرون مبنزلها يف الرابية شمال بيروت.

بتونس،  املغرب  سفارة  منشورات  عن 
سميح  »نعيمة  عنوان:  حتت  كتاب  صدر 
ضمن  يدخل  مطبوع  وهو  تونسيا«،  أثرا 
عن  تصدر  التي  اجلوار«  »غبطة  سلسلة 
السفير  مــن  مبــبــادرة  املغربية  السفارة 
ــارق، ويــقــع يف 160  املــغــربــي حــســن طــ
الصفحات  مــن  جـــزء  خــصــص  صفحة 
ملسار  تــؤرخ  التي  الصور  من  ملجموعة 
احلب  مــن  الكثير  نالت  متميزة  فنانة 
ــن املــغــربــي  ــر مـــن اجلــمــهــوري ــقــدي ــت وال

والتونسي والعربي عموما.
يف  طــارق  حسن  السفير  كتب  وقــد 
سميح  »نعيمة  ــوان  عــن حتــت  مــقــدمــة 
عاقة  عن  كــذلــك«،  تونسية  قصة  يف 
ــح بـــتـــونـــس وعـــاقـــة  ــي الـــفـــنـــانـــة ســم
التونسيني بها، وذكر بسهرتها اخلالدة 
دعتها  بعدما  تونس  يف  أحيتها  التي 
التونسية  احلديدية  السكك  مؤسسة 
ــا يف  ــســه ــأســي ــاء ذكــــــرى ت ــ ــي إلحــ
قال:  حيث  الثمانينات،  منتصف 
ــان قد  »ذلـــك أن هــذا االســـم ك

خارج  الصغيرة  أسطورته  بناء  يف  بدأ 
بالبحة  العارم  واإلعجاب  املغرب،  حدود 
الشجية كان يسري يف عروق اجلماهير 
النادر  الصوت  اكتشفت  التي  التونسية 
التسجيات  من  وقليل  اإلذاعــات  عبر 
التلفزية«، وأضاف: »إن الكتاب احتفاء 
وباملساحة  والفني،  الثقايف  باملشترك 
ومخيال  ــرة  ذاكـ تــوحــد  الــتــي  املشرقة 

أجيال من الشعبني الشقيقني«.
األثر  عن  املغربي  السفير  وحتدث 
الفنانة يف تونس، وعشق  الكبير لهذه 
التي  اجرحي«  »ياك  ألغنية  التونسيني 

خلدت يف تونس والعالم العربي.

أزيد من  الكتاب،  لإلشارة، فقد شارك يف 
كاتبا من تونس واملغرب يف مجال األدب   20

صابر  الــفــنــان  بينهم  مــن  ــفــن،  وال ــام  واإلعــ
اإلدريسي،  حياة  املغربية  والفنانة  الرباعي 
واإلعــامــيــون اســمــهــان عــمــور وعــمــر أشــن 
والشاعر  الضبار  وبوشعيب  لعسيبي  وحسن 
تونس: اإلعامي  أحمد ملسيح وآخرون، ومن 
بيزيد  صالح  واإلذاعـــي  الكايف  الدين  سيف 
شهادات  خال  من  زعيم،  هــادي  واإلعامي 
تروي حكاية جنمة رقيقة جمعت بني اإلحساس 

الفن  يف  املرهف  واحلياة.العالي 

الفنانة المغربية  نعيمة سميح 
في قصة تونسية
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تـــجـــاهـــل الـــتـــاجـــر األملـــانـــي 
ــمــيــحــات  ــل ــت ــل ال ــ ــر« ك ــيـ ــوتـ ــلـ »شـ

ــيــه من  ــرات املــوجــهــة إل ــحــذي ــت وال
الــحــمــراء«،  »الــيــد  عصابات  طــرف 
عليه  عرضت  رفضه،  وبعد  وأخيرا 
اتفاق على طريقة  العصابة مشروع 
تزويد  في  تستمر  أنت  الجنتلمان: 
اإلفريقي  الشمال  تحرير  حــركــات 
بذلك،  لك  نسمح  ونحن  بالسالح، 
قبل  مــرة،  كل  في  تبلغنا  أن  مقابل 
التسليم  مــواعــيــد  عــن  تسليمها، 
ونتصرف  أنــت،  فتكسب  ومواقعه، 
للجواب  نحن، وأعطي مهلة قصيرة 
بساعات،  املوعد  فوات  وبعد  بنعم، 
مكتبه،  داخل  ناسفة  عبوة  انفجرت 
وخرج  زواره،  أحد  بانفجارها  مات 
نــاجــيــا، ومــضــت فترة  »شــلــوتــيــر« 

ــه لــيــنــســى، وفــي  طــويــلــة، تــرکــت ل
ســيــارتــه  ركـــب   ،1957 يــونــيــو   3
محرك  غير  وعندما  »املرسيديس«، 
ــارة في  ــســي ــفــجــرت ال ــســرعــة ان ال
اإلطفاء،  رجال  حضور  وعند  الجو، 
إربا،  إربا  ممزقة  أمه  جثة  أخرجوا 
ال  »شلوتير«  جثة  كانت  وبجانبها 
أيام  وبعد  بالحياة،  تنبض  ــت  زال
وكــأن  خــرج  املستشفى،  فــي  قليلة 

شيئا لم يكن.
ومرة أخرى، تركت للتاجر األملاني، 
أوطو شلوتير، بضعة شهور لينسى 
أو يتراجع، وفي أكتوبر، نصبوا له 
السيار  الطريق  على  متقنا  كمينا 
لوبيك،  ومدينة  هامبورغ  مدينة  بني 
بسرعة  الــســيــارات  تــســيــر  حــيــث 
مفرطة، وعند أحد املنعرجات، أطلق 
رصاصة  الرماية،  في  الخبراء  أحد 
أفراد  وشاهد  سيارته،  عجلة  على 
في  تحلق  وهــي  سيارته  العصابة 
أجواء الطريق السيار قبل أن تسقط 
قطعة متفجرة، ولكن استغرابهم كان 
التاجر  السائق  رأوا  عندما  كبيرا، 
ــن أطـــراف  ــا تــبــقــى م ــن م يــخــرج م
هذه  فــي  شلوتير  ولكن  الــســيــارة، 
بأنه  الجزائريني،  زبائنه  أبلغ  املرة، 
قرر التوقف عن تزويدهم باألسلحة، 
ولكن تاجرا أملانيا آخر، أراد انتهاز 
الجزائرية  بالثورة  واتصل  الفرصة 
توقف  التي  املهمة  في  لالستمرار 

ما  وبمجرد  وفعال،  شلوتير،  عنها 
للسالح،  االتفاق ألول صفقة  أمضى 
شوارع  أحد  في  سيارته  يركب  كان 
انفجرت  حينها  فرانكفورت،  مدينة 
باملحرك،  مرتبطة  بقنبلة  السيارة 
جورج  الجديد  املــزود  إثرها  مــات 
من  الــثــالــث  صــبــاح  لــتــوه،  بوشير 
شهر مارس 1959، وكانت مخابرات 
بوشير  عالقة  اكتشفت  قد  »سديك« 

مدينة  فــي  الجزائرية  الــثــورة  مــع 
طنجة، حيث اجتمع مرات باملسؤول 
وبقدر  بوصوف،  محمد  الجزائري 
التاجر  اغتيال  محاوالت  كانت  ما 
متشابهة  شلوتير  األول،  األملــانــي 
مع أي شريط سينمائي، فإن اغتيال 

يكن  لــم  بوشير،  الــثــانــي،  التاجر 
يتصوره  مما  أبعد  وال  جاذبية  أقل 
مبدعو األفالم السينمائية، وقد كان 
السري  الفرنسي  الجهاز  خــبــراء 
أساليبهم  في  مشدودين  »ســديــك« 

بوندية«،  »الجيمس  اإلنجازات  إلى 
فقد  بوشير،  بالتاجر  يتعلق  وفيما 
تركوا له الوقت الكافي لتنفيذ اتفاقه 
يقضي  وكــان  بــوصــوف،  محمد  مع 
من  بأكثر  الجزائرية  الثورة  بتزويد 
مئات  وعدة  ماليني رصاصة،  سبعة 
ــرشــاشــات، وعــنــدمــا وصلت  ال مــن 
قادمة من  البضاعة على منت باخرة 
شاطئ  اتجاه  في  تشيكوسلوفاكيا 
التاجر  توصل  املغربي،  الناضور 
بفرانكفورت،  مكتبه  فــي  بوشير، 
بها  ليجد  فتحها  صغيرة،  بعلبة 
تابوتا صغيرا منحوتا من الخشب، 
ولم يفهم إال بعد أن نزلت على اآللة 
الكاتبة لجهاز التليكس، برقية تخبر 

بـــ»روخــا  تسمى  بــاخــرة  بانفجار 
طـــارق،  جــبــل  مضيق  ــي  ف ــا«  ــ روخ
وكانت هي الباخرة التي شحن فيها 
مكتبه،  من  مسرعا  ونــزل  السالح، 
انــفــجــرت..  الــتــي  ســيــارتــه  ليركب 
من  تنسيق  ولكنه  التنسيق،  منتهی 
املهتمني،  اهتمام  يثير  الذي  النوع 
بنوعية العقول التي تخطط له، وقد 
الفرنسية  الحكومة  وثائق  أثبتت 
الباخرة  نسف  عملية  أن  بعد،  فيما 
ــال  ــارق، وإرسـ ــ ــي عـــرض جــبــل ط ف
السيارة،  وتفجير  املصغر،  التابوت 
الكولونيل  تخطيط  من  كلها  كانت 
أقطاب  أحد  وهو  فانفيل«،  »لــوروا 

قضية اختطاف املهدي بنبركة.

بنبركة  املــهــدي  اختطاف  ولكن 
التي  الفترة  هذه  في  واردا  يكن  لم 
يسابق  فيها  ــدام  واإلعـ ــوت  امل كــان 
يد  على  لكن  السياسية،  الــقــرارات 
بها  سنلتقي  التي  املجموعة  نفس 

في قضية املهدي بنبركة.
ســوابــق  مــراجــعــة  فــي  ونستمر 
لتصفية  تشكلت  التي  العصابات 
شمال  في  والوطنية  التحرر  روح 
ــالل املــغــرب  ــق إفــريــقــيــا بــعــد اســت
األخيرة  السنوات  وأثــنــاء  وقبله، 
الــجــزائــر،  اســتــقــالل  سبقت  الــتــي 
نقدمها  التي  األحـــداث  هــذه  ولكن 
يكن  لم  التعامل،  لنوعية  كمقياس 
السر،  عالم  في  ترکها  اإلنصاف  من 
عصابة  نشاط  توسع  أملانيا،  وبعد 
لنفوذ  الخاضعة  الحمراء«،  »اليد 
ــل إلــى  ــديـــك«، ووصــ مــؤســســة »سـ
القواعد  كانت إحدى  التي  سويسرا 
الفرنسي،  اإلرهابي  للعمل  املحركة 

الدولة  وكيل  مع  وبتعاون  ودائما، 
وصفت  أن  سبق  الذي  السويسري 
ظروف »انتحاره«، كشفت املخابرات 
الفرنسية عن تعامل تاجر سويسري 
جبهة  مع  مارسيل  ليوبولد  يسمى 
يزودها  وكــان  الجزائري،  التحرير 
هو أيضا باألسلحة، وفي 19 شتنبر 
األوتيل  صــالــون  فــي  سقط   ،1959
الذي كان يسكن به في مدينة جنيف، 
تم  املستشفى،  إلــى  حمله  وبــعــد 
مؤخرة  في  صغيرة  شوكة  اكتشاف 
عنقه، نفخت في اتجاهه عبر مضخة 
لضخ  يستعمل  ــذي  الـ ــوع  ــن ال مــن 
وكانت  العادية،  الدراجات  عجالت 
أسلوب  ــذا  وه قــاتــل،  بسم  مسقية 

جديد في مجال اإلرهاب الفرنسي.
تحدث  شهور،  بثالثة  ذلك  وبعد 
قضايا  مع  يتعاطف  بلجيكي،  عالم 
تأييده  عن  وأعلن  العربي،  املغرب 
املنطقة  ــذه  هـ شــعــوب  ــقــالل  الســت
وضـــــرورة االعـــتـــراف بــاســتــقــالل 
كان   ،1960 يناير  وفــي  الــجــزائــر، 
البيرش،  األستاذ  البلجيكي،  العالم 
كتابا  يتفحص  لييج  في  بيته  في 
بعنوان »الغزو«، ألفه أحد أصدقائه 
وغرق  کرمان،  حافظ  الجزائريني، 
صفحات  فــي  البلجيكي  ــاذ  األســت
قلب  أن  إلــى  ومواضيعه،  الكتاب 
إحدى الصفحات، وكانت تلك نهايته، 
فقد انفجر الكتاب بني أنامله، ومات 
على  جملة  يقرأ  أن  نسي  فقد  لتوه. 
للكتاب کتب عليها:  الصفحة األولى 

»هدية من اليد الحمراء«.
كانت هذه األحداث، بعد وقوعها، 
وعلى  العاملي،  العام  للرأي  تقدم 

على  للجرائد،  ــى  األول الصفحات 
وانتحارات،  متنوعة،  أحداث  أنها 
الفرنسية  املخابرات  أجهزة  وتبرع 
الطبيعية،  ــوان  بــاألل صبغها  فــي 
ولــكــن األيـــام وحــدهــا واســتــقــالل 
ملعرفة  مهدت  التي  هي  الجزائر، 
فقد  الخبايا..  وهــذه  األســرار  هذه 
الــفــرنــســي يخوض  الــجــيــش  كــان 
معاركه في كل الواجهات، ال داخل 
وحدها،  إفريقية  الشمال  الحدود 
بل كما ظهر فيما بعد، في كل بقاع 
يوم،  ذات  األمر  أدرك  ولقد  الدنيا، 
ضرب االتحاد السوفياتي بعظمته، 
بني  مجابهة  طابع  املشكل  واتخذ 
بعد  السوفياتي  واالتحاد  فرنسا 
أن ســارع هــذا األخــيــر إلــى كشف 
منشآته،  إلــى  املوجهة  الضربات 
العسكرية  الــبــحــريــة  بــاســتــيــالء 
على  البحر،  عرض  في  الفرنسية، 
التشيكية،  ــيــديــس«  »ل ــبــاخــرة  ال
الدفاع  ــر من وزيــر  األوام وصــدور 
إلــى  دوبــــري  ميشيل  الــفــرنــســي 
الفرنسية،  البحرية  األدميرالية 
السوفياتي  لألسطول  بالتعرض 
ــة  ــروســي وتــفــتــيــش الـــبـــاخـــرة ال
 ،1961 نونبر  في عاشر  »بولغاريا« 
السوفياتية  الــغــواصــات  أن  لــوال 
طفت على وجه مياه البحر األبيض 
نحو  مدافعها  ووجهت  املتوسط، 
موقف  وهــو  الفرنسي،  األســطــول 
لم  السوفياتي  االتحاد  من  حــازم 
كانت  الذي  التجاوز  نوع  من  يكن 
ــة،  ــحــادي ــه أملــانــيــا االت تــتــعــامــل ب
خصوصا بعد أن تم نسف الباخرة 
في  هامبورغ،  ميناء  في  »أطلس« 

شتنبر 1958.
عملية  استصغار  يتم  ال  فكيف 
بنبلة  الجزائري  الزعيم  اختطاف 
ورفاقه في 22 أكتوبر 1956، وهذه 
ال  الفرنسية  املــخــابــرات  أجــهــزة 
أي  في  كان،  أي  تتوانى عن ضرب 

مكان كان.
بنبلة  اختطاف  عملية  كانت  لقد 
التي  االنتصارات  أحــد  الجو،  في 
الفرنسية،  ــرات  املــخــاب سجلتها 
تعرف  ــم  ولـ بــنــشــوتــهــا،  ــرت  ــك وس
وتكمن  ألنشطتها،  ــدودا  ح بعدها 
كونها  في  بنبلة،  اختطاف  أهمية 
املــخــابــرات،  ألجــهــزة  الــيــد  أطلقت 
الحكومة  دور  تستصغر  وجعلتها 
املركزية في باريس، وتفرض عليها 
»سديك«  أجــهــزة  وكــانــت  ــهــا،  إرادت
أجراها  التي  باالتصاالت  علم  على 
عبر  مــولــي،  كــي  الحكومة  رئــيــس 
ــورس« إلــى  ــ ــورج کـ ــ ــه »جـ مــرســول
املخابرات  أجهزة  ولكن  القاهرة، 
فرص  دائما  تنتهز  كانت  الفرنسية 
لتضرب  الــســيــاســيــة،  االتـــصـــاالت 
تلك  عن  أخبارها  مستعملة  بعنف.. 
االتصاالت، لترتيب أعمالها، مع رش 
بعض من ملح اإلخراج السينمائي. 
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جرائم املخابرات الفرن�سية التي �سبقت 
اختطاف بنبلة

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«.

تنــشر 
ألول مرة

بقلـم

مصطفى العلوي


