
حسابات سياسية تعرقل 
مشروع القانون الجنائي 

الذي فشلت األغلبية 
في تمريره

متابعات10

تحت األضواء
األخطاء الكاملة للتقرير النهائي 

حول مشروع النموذج التنموي  5 كواليس األخبار
هل يبدأ مسلسل سقوط 

»اإلسالميـين« من تونس ؟  2

سري

مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

ــدة دول األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965 يف ظــل اســتــمــرار األزمـــات مــع ع
وظــهــور  وإســبــانــيــا،  أملــانــيــا  منها  أوروبـــيـــة، 
مؤشرات أزمة جديدة مع فرنسا على خلفية 
أزمة »بيغاسوس«، ال زال منصب سفير املغرب 

يف االحتاد األوروبي شاغرا منذ شهور.
ــاد  االحت ــدى  ل السابق  املغربي  السفير  وكــان 
ملجلس  رئيسا  عــن  قــد  رحـــو،  أحــمــد  األوروبــــي، 
تعويضه  يتم  ولم  الكراوي،  إلدريس  خلفا  املنافسة 
هذا  دواعي  عن  السؤال  ليطرح  احلن..  ذلك  منذ 

االنتظار الطويل)...(.   

الضائعة الحقيقة 
مخطط تصفية الحركة 

الوطنية في شمال إفريقيا 32 ملف
القصة الكاملة لـ»شعب القبائل« 

مع المغرب 6
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رئيس الحكومة سعد الدين العثماني

الوطن قبل الحزب
و اتهام نوابنا بالتبعية لبن كيران احتقار لهم

ماذا يقول رئيس الحكومة عن قضية اتهام المغرب 
بـ»التجسس«؟ وما تعليقه على قضية سجن الصحافيين 
سليمان الريسوني وعمر الراضي؟ وكيف ينظر للقضاء من 
الناحية الحزبية؟ وما هي مبرراته الشخصية للدفاع عن 
تقنين زراعة القنب الهندي؟ وكيف هي عالقته برئيس 
الحكومة السابق عبد اإلله بن كيران؟
تنفرد »األسبوع« بنشر تفاصيل أقوى خروج إعالمي 
لرئيس الحكومة، واألمين العام لحزب العدالة والتنمية، 
في حوار حصري، يؤكد من خالله أن الوطن يأتي قبل الحزب، وأن اتهام 
مناضلي حزبه بالتبعية لبن كيران، احتقار لهم.

لجنة برلمانية تتهم وزير 
الصحة بمحاولة تهريب 

النقاش حول ماليير 
صفقات »كورونا«

كواليس األخبار4

 في حوار صحفي جريء  مع »               «:

15التفاصيل  في ركن  »حوار العدد«  ص
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1570 من 29 يوليوز إلى 01 شتنبر 2021

تهنئة 

تكريس والية أحيزون 
على »اتصاالت المغرب«

الرباط. األسبوع

تجديد  املغرب«،  »اتصاالت  ملجموعة  الرقابة  مجلس  قرر 
املجموعة،  إدارة  رئيسا ملجلس  أحيزون،  السالم  عبد  والية 

في خطوة تؤكد الثقة التي يتمتع بها لدى املساهمني.
مجلس  أن  املغرب«،  »اتصاالت  ملجموعة  بيان  وأوضــح 
إبراهيم  هــم  آخــريــن،  مسؤولني  فــي  الثقة  جــدد  الــرقــابــة 
معمر،  القادر  وعبد  فيت،  فرنسوا  رشاد،  حسن  بــوداوود، 

بصفتهم أعضاء في مجلس اإلدارة.
واختار مجلس الرقابة للمجموعة، جاسم محمد بوعتابة 
الزعابي، نائبا لرئيس مجلس الرقابة، ليحل محل عبيد بن 
حميد الطائر، حتى نهاية اجتماع الجمعية العامة العادية 
شهر  متم  مع  املنتهية  للسنة  املالية  البيانات  في  للبت 

دجنبر 2024.

 

بقلــم               الطيب العلوي

لذلك قضية »بيغاسوس« 
ال تهم المغاربة..

التجسسي،  »بيغاسوس«  برنامج  كــان  إذا 
اإلسرائيلية)...(،  أو«  إس.  »إن.  لشركة  التابع 
ــاد  وأع كــبــرى،  دولــيــة  فضيحة  مــؤخــرا  شكل  قــد 
اإللكتروني«  »التجسس  قضيتي  الواجهة  إلــى 
و»التنصت الهاتفي«، مع خلق بعض األزمات)...( 
الناتجة عن استهداف هواتف بعض رؤساء الدول، 
الحد  بــه  وصــل  ــذي  ال مــاكــرون،  الفرنسي  كحال 
ما  كل  ضــوء  على  وأرقامها،  هواتفه  تغيير  إلــى 
الذي  املغرب،  يخص  ما  فإن  عنه)...(،  الكشف  تم 
هت له أصابع االتهام في املوضوع، والذي بعد  ُوجِّ
التي  الفجة  الطريقة  من  واالستغراب)...(  التنديد 
تراكمت  ما  سرعان  امللف،  هذا  في  إقحامه  بها  تم 
عليه أصداء »القيل والقال«، التي زادت الطني بّلة، 
وإنما  فحسب،  اآلخرين  على  يتجسس  ال  أنه  على 
عائلته،  وأفراد  امللك  من محيط  رعاياه،  أرقام  على 
مــرورا  اإلعالمية،  املؤسسات  إلــى  واملتعاونني، 

بمدير مديرية األمن.. كلها تحت املجهر.
 ليبقى، وبغض النظر عن التغطية اإلعالمية التي 
طرف  من  »االستنكارية«  ومناقشته  الحدث،  عرفها 
في  رأت  التي  األحــزاب،  لبعض  السياسية  املكاتب 
األمر فرصة أخرى للتواصل)...( قبيل االستحقاقات، 
يكون قد اتضح في آخر املطاف، أن معظم ما تبقى 
من املغاربة، لم يفاجئهم املوضوع أكثر مما أدهش 
رعايا باقي الدول)...(، أما قرار السلطات املغربية 
لرفع دعوى قضائية أمام املحكمة الجنائية بباريس، 
الدولية«،  »قصص ممنوعة« و»العفو  ضد منظمتي 
يرافقه  وما  الشديد)...(  باالستغراب  املصحوب 
الفرنسية  اإلعالمية  املنابر  سلوك  أمام  دعاوى  من 
 Forbidden Stories املنضوية تحت لواء ائتالف
)على رأسها جريدة لوموند، وراديو فرانس(، تبقى 
خطوة استنكارية بالتأكيد، لكن فيها تذكير لكل من 
أساليب  في  التشكيك  أو  املساس  بأن  األمر،  يهمه 
عمل األمن واملراقبة، فيه مساس بكل املغاربة، ألن 
كبر  بساطة،  وبكل  اليوم،  مغربي  أن  يعرف  الكل 
النظام  في ظل خطى  يمشي)...(  ومازال  وترعرع، 
انطالقا   - البصري  إدريــس  صممه  الــذي  األمني 
الهمسات  استلهمها، بال شك، من  التي  أفكاره  من 
املتخللة لظالم سجن سطات حيث قضى طفولته - 
وبناه الجميع)...(، واملتجّلي في »َبْوَلَسة الشعب«، 
فيما  ونتعايش)...(  نعيش  زلنا  وما  عشنا،  حيث 
بيننا وسط مجتمع كله بوليس: أنا بوليسي، وأنت 
أو  املقهى  في  خلفك  أو  أمامك  والجالس  بوليسي، 
املطعم بوليسي، وحارس السيارات بوليسي، وكل 
والبائع  بوليسي،  الحالق  لدى  دوره  ينتظر  من 
يحوم  مــن  ــل  وك بوليسي،  واملــشــتــري  بوليسي، 
وأمك  بوليسي،  وأبوك  بوليس)...(،  الصفقة  حول 
بوليسية، وإخوانك بوليس، وال أحد للدفاع عنك أو 
السعي لستر فعلتك كيفما كانت قرابتكم، وإنما كل 
ثانية  يتردد  ولن  حقا)...(،  يراه  عما  يدافع  واحد 
واحدة في إفشاء فعلتك إذا ما رأى فيها أدنى خرق 

للصواب)...(.
وطبعا  للمغرب،  األمني  االستقرار  سر  إنه  نعم، 
وال  للبالد،  األمنية  املؤسسات  أدوار  إغفال  دون 
أول  بلد،  لـله، في  أننا نعيش، والحمد  ننسى فقط 
في  وجولة سريعة  فاعلها،  فيه،  فعلة  لكل  مستنكر 
كل  طياتها  في  تحمل  قد  الكوميساريات،  ممرات 

مكامن الجواب.
عليك،  أو  علّي،  التنصت  تم  ما  إذا  إذن،  يهم  فال 
كل  دامت  ما  ماكرون،  على  أو  الحموشي،  على  أو 
فعلة مقيدة ومحفوظة في كتاب »اإلدراك الجماعي 
بها..  القيام  نية  أو حتى  بها،  القيام  املغربي« فور 

»ديرها غير زوينة.. توصل توصل«.

الرباط. األسبوع

لم يتوقع أغلب املتتبعني للشأن السياسي 
سعيد  قيس  الرئيس  يوجه  أن  تونس،  في 
ضربة سياسية قوية لتيار راشد الغنوشي، 
العربي  الربيع  موجة  من  األول  املستفيد 
التي انطلقت من تونس بثورة »الياسمني«، 
بل إن األمر وصل إلى حد تدخل الجيش ملنع 
خلفية  على  البرملان  دخــول  من  الغنوشي 

قرارات الرئيس.
قد  سعيد  قيس  التونسي  الرئيس  وكــان 
أعلن عن تجميد اختصاصات البرملان، ورفع 
الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة 
هشام املشيشي، كما قرر تولي رئاسة النيابة 
العمومية، للوقوف على كل امللفات والجرائم 
التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة 
رئيس  يرأسها  حكومة  بمساعدة  التنفيذية 

حكومة جديد يعينه رئيس الجمهورية.
البرملان  أن  الغنوشي  يعتبر  جانبه،  من 
قائم ويمارس اختصاصاته، ودعا أنصاره 

العكس  لكن  الــشــارع،  إلــى  الــخــروج  إلــى 
الفرحة  عمت  أن  بعد  حــصــل..  ــذي  ال هــو 
املتظاهرون  يــقــول  حيث  الــشــوارع،  كــل 
ثورة  أمام  تونس  إن  للرئيس:  املساندون 
التقليل  يمكن  وال  الرئيس،  يقودها  جديدة 
قراراته  ألن  األخير،  هذا  قــرارات  قيمة  من 
للقيادات  طــارئ  اجتماع  خــالل  اتــخــذت 
العسكرية واألمنية.. ما يعني أن »اإلخوان« 

معرضون التهامات خطيرة..
وكانت املواقف الدولية قد تباينت، بني من 
بـ»االنقالب«،  يتهمه  من  الرئيس وبني  يدعم 
غير أن الرسالة املغربية كانت واضحة، من 
خالل تكليف وزير الشؤون الخارجية ناصر 
بوريطة، باالنتقال إلى تونس لتبليغ الرئيس 
سعيد رسالة ملكية، وصدر عقب اللقاء بالغ 
على  لـ))التأكيد  كانت  املناسبة  بأن  يقول 
في  القيادتني  بــني  القوية  األخـــوة  روابـــط 
البلدين، وتجديد اإلعراب عن العزم املشترك 
الذي يحدوهما من أجل مواصلة العمل سويا 
وتحقيق  الثنائي،  التعاون  عالقات  لتوطيد 
التطلعات املشتركة للشعبني الشقيقني نحو 

مزيد من التضامن والتآزر((.

رسالة الساسي قبل االنسحاب:
إذا لم نحترم المناضلين.. كيف نحترم المواطنين ؟

الرباط. األسبوع

أعلن محمد الساسي، القيادي بحزب االشتراكي 
واستمراره  الحزب،  من  استقالته  عن  املوحد، 

يضم  الذي  اليسار،  فيدرالية  تحالف  داخل 
حزبي الطليعة واملؤتمر االتحادي.

استقالته:  رسالة  في  الساسي  وقال 
»عــنــدمــا ال نــحــتــرم الــتــعــاقــدات بني 
ــع حــلــيــفــيــنــا في  ــ املــنــاضــلــني، وم
غدا  سنحترم  فكيف  الفيدرالية، 

تعاقداتنا مع املواطنني؟«.

السياسي  املكتب  فــي  أعــضــاء  الساسي  وانتقد 
للحزب، الذين »أدلوا لوسائل اإلعالم بمعلومات غير 
صحيحة« حول أرضية اليسار الوحدوي، مشيرا 
أمــام  العراقيل  يضع  مــن  هــنــاك  أن  ــى  إل
األجواء  وتحسني  الصدع  رأب  محاوالت 

وتحقيق مصالحة داخلية في الحزب.
وتابع موضحا: »لهذا أعلن استقالتي 
صف  إلى  وانضمامي  الحزب،  من 
جميعا..  فيه  كنا  الــذي  الرسالة 
أن  وأتمنى  جميعا،  أحترمكم 
مراجعة  يــومــا  نستطيع 
أخطائنا جميعا ونتدارك 

ما يمكن تداركه«.

»الربيع العربي« بالمقلوب 

هل يبدأ مسلسل سقوط »اإلسالميـين« من تونس ؟ 

صورة مركبة لتعليق »الفايسبوكيين« 

على قرارات الرئيس قيس سعيد

الساسي

اإلسرائيـليــين  استقبال  حلوى 

حطت طائرة »إسرائير« بـ»سالم« فوق أرضية مطار 
مراكش يوم األحد املاضي، وكان يف استقبال مائة سائح 

إسرائيلي، مغاربة قدموا لهم احللوى و»كعب الغزال«.

»األسبوع«
 في عطلة 

ــن الــكــد  ــة مـ ــن ــد س ــع ب
خــدمــة  يف  ــاد  ــهـ ــتـ واالجـ
وبعد  األعـــــزاء،  قــرائــهــا 
فرضتها  التي  التحديات 
ــة، تــخــبــر  ــ ــ ــح ــ ــ ــائ ــ ــ اجل
»األســــــبــــــوع« قـــراءهـــا 
لهم  تضرب  بأنها  األعزاء، 
بداية  مع  جديدا  موعدا 
بعد  املقبل،  شتنبر  شهر 
واهلل  السنوية،  عطلتها 

ولي التوفيق.



مبناسبة الذكرى الثانية و العرشين لعيد العرش املجيد

يتقدم الرئيس املدير العام لملجمع الرشيف للفوسفاط
واكفة أطر و مستخديم املجمع

بأحر الهتاين وبأمسى آيات الوالء و اإلخالص

لصاحب اجلاللة امللك دمحم السادس أيده هللا

و لويل العهد صاحب المسو املليك األمري موالي احلسن و صاحب المسو

املليك األمري موالي رشيد و سائر أفراد األرسة العلوية الرشيفة

و يؤكدون هبذه املناسبة الغالية والءمه اخلالص وتشبهثم بأهداب
العرش العلوي املجيد

www.ocpgroup.ma



ترك الراحل مصطفى العلوي،  مؤسس جريدة »األسبوع« كّمـًا هاما من الصور الفريدة التي راكمها في خزانته 
عبر مساره اإلعالمي منذ ما يزيد عن 60 سنة، تنشرها »األسبوع« بانتظام ضمن هذا الركن.
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1570 من 29 يوليوز إلى 01 شتنبر 2021

صور تنشر   ألول  مرة

أول مجموعة من 
املقاومين الذين 

استقبلهم محمد الخامس 
ووزير الداخلية إدريس 
املحمدي سنة 1956.

)املنظمة السرية التي 
أشرف عليها سعيد 

بونعيالت(.

لجنة برلمانية تتهم وزير الصحة بمحاولة تهريب 
النقاش حول ماليـير صفقات »كورونا«

لقاح »جونسون« يدخل 
للمغرب من باب الجدل

الرباط. األسبوع

في  تحقيق  فتح  والقضائية  الصحية  السلطات  قــررت 
واقعة وفاة شابة بمراكش، تعمل في املجال السياحي، بعد 

تلقيها جرعة لقاح »جونسون آند جونسون« األمريكي.
املاضي، ضجة  اإلثنني  يوم  الشابة  وفاة  واقعة  وخلقت 
تلقيها  من  فقط  دقائق  بعد  الحياة  فارقت  أن  بعد  كبيرة 

اللقاح داخل املركب الثقافي »باب إغلي« بمدينة مراكش.
النازلة،  في  تحقيقا  »باشرت  أنها  الصحة  وزارة  وقالت 
ظروف  في  والبحث  طبي  تحقيق  إلجــراء  لجنة  ــدت  وأوف
»منظومة اليقظة  ومالبسات هذا الحادث«، مشيرة إلى أن 
الخاصة بتتبع اللقاحات، تحرص على تتبع أي أثار جانبية 

أو حوادث صحية مصاحبة لعملية التلقيح«.
وخلق استعمال لقاح »جونسون« األمريكي، جدال واسعا 
لقاحا مشكوكا في  لكونه  االجتماعي،  التواصل  في مواقع 
جودته، السيما بعد أن أعلنت السلطات األمريكية في شهر 
جرعة  مليون   60 من  التخلص  قررت  أنها  املاضي،  يونيو 
من هذا اللقاح ألسباب تتعلق بسالمة املنتوج، حيث قررت 

إرسال 10 ماليني جرعة إلى دول أخرى.

لماذا تظهر األحزاب 
الصغيرة فقط 
في االنتخابات ؟

الرباط. األسبوع 

العديد من األحزاب الصغيرة التي تظهر خالل فترة 
االنتخابات، غائبة عن جل القضايا الوطنية، بحيث أن 
الكثير من هذه األحزاب تفتقد للتواصل وال تقدم أي 
معلومات أو معطيات عن أنشطتها خالل هذه الفترة، 
حول  املواطنني  لــدى  عريضة  تــســاؤالت  يطرح  مما 

الجدوى من وجود هذا العدد من األحزاب الصغيرة.
واملالحظ أن األحزاب الصغيرة تغيب عن القضايا 
مما  الخارجية،  السياسة  في  وخاصة  الوطنية، 
عن  تبحث  فقط،  موسمية  انتخابية  أحزابا  يجعلها 
وتظهر  والجهوية،  الجماعية  املجالس  في  املقاعد 
فقط خالل املحطات االنتخابية، رغم أنها تتلقى دعما 
ماليا من املال العام مثل بقية األحزاب األخرى، إال أن 
األحزاب  هذه  من  العديد  إن  بل  محدودة،  حصيلتها 

غير معروفة لدى املواطنني.
حسابات  بسبب  تأسست  األحــزاب  هذه  من  فالعديد 
سياسية وصراعات بني سياسيني وقياديني في أحزاب 
استقطاب  على  ــادرة  ق غير  يجعلها  ما  وهــذا  وطنية، 
التأطير  وغــيــاب  الــقــواعــد  ضــعــف  بسبب  الــشــبــاب، 
في  منعدما  أو  محدودا  دورهــا  يجعل  مما  والتواصل، 

املشهد السياسي.

الملفات العالقة في مجلس المنافسة 

الرباط. األسبوع

لسنة  السنوي  تقريره  عن  املنافسة  مجلس  كشف 
خالل  املجلس  أنشطة  حصيلة  ويتضمن   ،2020

بالتركيزات  املتعلقة  الـــقـــرارات  مــن  الــســنــة، 
خالل  املتخذة  والقرارات  واآلراء،  االقتصادية 

نفس السنة.
ــت مــلــفــات قيد  ــالزال وحــســب الــتــقــريــر، ف
ملفا   21( سابقة  لسنوات  تعود  التحقيق 
ما  بفترة  يتعلقان  وملفان   ،2019 سنة  في 
مجلس  تفعيل  إعادة  تاريخ   ،2018 نونبر  قبل 
املختصة  املــصــالــح  أن  مضيفا  املــنــافــســة(، 
التحقيق  إجــراءات  بمختلف  قامت  باملجلس 

رقم  القانون  من   16 املادة  ألحكام  طبقا 
من  و20  و19   18 ــواد  ــ وامل  ،20.13
القانون  بتطبيق  القاضي  املرسوم 

شملت  واملنافسة،  األســعــار  بحرية  املتعلق   104.12
اإلمــداد  وطلب  االستماع،  جلسات  من  مجموعة  عقد 
من  وغيرها  املعنية،  األســواق  وافتحاص  بمعلومات، 

إجراءات التحقيق.
مصالح  عقدت  االستماع،  بجلسات  يتعلق  وفيما 
التحقيق التابعة للمجلس، أكثر من مائة جلسة استماع 
مع األطراف املعنية باملشاريع املبلغة إلى املجلس 
الجوانب  مختلف  ومعالجة  دراســة  بغرض 
على  وأثــارهــا  التركيزات،  بهذه  املرتبطة 
أفقية  )أثار  املعنية  األسواق  في  املنافسة 

وعمودية وتكتلية وغيرها..(.
وأشار التقرير إلى أن املصالح املذكورة 
مكلفة  أخــرى  هيئات  باستشارة  تــقــوم 
في  البت  أثناء  املقارنة  ألجل  باملنافسة، 
العابرة  االقتصادي  التركيز  ملفات 
منها  الــوطــنــيــة،  ــلــحــدود  ل
الفرنسية،  املنافسة  هيئة 
ــيــة،  األوروب واملفوضية 
وهيئة املنافسة املصرية.

الرباط. األسبوع

البرملانية  االستطالعية  اللجنة  أصدرت 
بالغا  »كورونا«،  بصفقات  املكلفة 

وزارة  عــلــى  فــيــه  ــرد  تـ ــا  ــوي ق
الــصــحــة، الـــتـــي اعــتــبــرت 
عن  وبعيدا  ناقصا  تقريرها 
األصلية  ــداف  األهـ تحقيق 
تشكيل  وراء  كــانــت  الــتــي 

اللجنة.
البرملانية  اللجنة  وأكدت 

»رفـــضـــهـــا الـــقـــاطـــع 
عمل  فــي  للتشكيك 
ومصداقية  اللجنة 
قبل  مــن  تقريرها 
الصحة،  وزارة 
يتناقض  ــذي  ــ ال
مـــــع املــــبــــادئ 
الـــدســـتـــوريـــة 
ــة  ــ ــق ــ ــل ــ ــع ــ ــت ــ امل
السلط،  بفصل 
وتـــــوازنـــــهـــــا 
ــا،  ــهـ ــاونـ ــعـ وتـ
ــذي يــربــط  ــ والـ

املسؤولية باملحاسبة«.
وقالت اللجنة أن تقريرها تمت املصادقة 
بشكل  إحــالــتــه  وتــمــت  ــاع،  ــاإلجــم ب عليه 
ملجلس  الداخلي  النظام  أحكام  وفق  رسمي 
تهريب  »مـــحـــاوالت  مستغربة  الـــنـــواب، 
الطبيعي  الفضاء  مــن  العمومي  النقاش 
باملحاسبة  يسمح  والــذي  البرملان،  داخــل 

السياسية داخل املؤسسات«.
وأعربت اللجنة عن استيائها من 
عن  الصحة  وزيــر  وامتناع  تهرب 
االستجابة لبرمجة مناقشة التقرير 
داخل لجنة القطاعات االجتماعية، 
لتقديم  الدستورية  املناسبة  وهي 
ملا تضمنه  وتبريراته  مالحظاته 

تقريرها. 
واســـتـــغـــربـــت 
الـــــلـــــجـــــنـــــة 
بعض  ــروج  ــ خ
مــــســــؤولــــي 
الصحة  وزارة 
ــب  ــ ــ ــن واج ــ ــ ع
الــــتــــحــــفــــظ 
ــرض  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ املـ
بموجب  فيهم 
الــــنــــصــــوص 
ــة،  ــي ــع ــشــري ــت ال
أن  مـــعـــتـــبـــرة 

التصريحات غير املسؤولة لبعض مسؤولي 
وتحاول  الدستورية  باملبادئ  تمس  الوزارة 
والتشكيك  البرملانية  اللجنة  عمل  تبخيس 

في مصداقية تقريرها.
تم  تــقــريــرهــا  أن  الــلــجــنــة  ــحـــت  وأوضـ
أعضاء  جميع  قبل  مــن  رسميا  اعــتــمــاده 
عليه  املصادقة  وتمت  االستطالعية،  املهمة 
باإلجماع بعد نقاش عميق وتدقيق ملختلف 
إحالته  وتمت  وفقراته،  وعناصره  محاوره 
الداخلي  النظام  أحكام  وفق  رسمي  بشكل 
جميع  أن  إلــى  مشيرة  الــنــواب،  ملجلس 
التفاوضية  املالحظات بخصوص الصفقات 
على  مبنية  الصحة،  وزارة  أبرمتها  التي 
مثبتة،  رسمية  ووثائق  وبيانات  معطيات 
وكان على وزير الصحة الحرص على القدوم 

للبرملان ملناقشتها وتقديم أجوبته بشأنها.
»الــصــفــقــات  ــى أن  إلـ الــبــالغ  وأشــــار 
باعتمادات  صفقة   333 بلغت  التفاوضية 
درهــم،  ماليير   3.4 فاقت  إجمالية  مالية 
وقد اطلعت اللجنة على املعطيات املتعلقة 
بميزانية  تتعلق  صفقة   160 بــحــوالــي 
االستثمار لوزارة الصحة، بمبلغ اعتمادات 
و174  درهم،  مليار   1.5 إلى  يصل  إجمالي 
الخاصة  املالية  االعــتــمــادات  مــن  صفقة 
كوفيد،  لجائحة  الخصوصي  بالحساب 
تفوق  إجمالية  مالية  اعــتــمــادات  بمبلغ 

املليار درهم«.
أيت الطالب

رحو

المغاربة »يسخطون« على طارق رمضان 

الرباط. األسبوع

ــي مــواقــع  شــن نــشــطــاء مــغــاربــة ف
على  هجوما  االجتماعي،  التواصل 
السويسري طارق رمضان، بعدما نشر 
وصف  الرسمية  صفحته  في  تدوينة 
املــارقــة«،  بـــ»الــدولــة  املــغــرب  خاللها 
يتعلق  فيما  املسؤولية  تتحمل  كونها 

بملف »بيغاسوس« حسب زعمه.
واعتبر النشطاء املغاربة أن طارق 
التحرش  بجرائم  املتهم  رمــضــان 
بعدما  البوصلة  فقد  واالغتصاب، 
تراجعت شعبيته بسبب متابعته في 
باالستغالل  تتعلق  أخالقية  ملفات 
استقطابهن  بعد  للنساء،  الجنسي 

من الجانب الدعوي والديني.
أن خرجة  النشطاء  واعتبر هؤالء 

ــرب، هي  ــغ ــارق رمــضــان ضــد امل طـ
محاولة للقفز والظهور أمام اإلعالم 
بعدما  مختلف،  بــوجــه  الفرنسي 
الصحف  قبل  مــن  مــنــبــوذا  أصــبــح 
بارتكاب  اعــتــرافــه  بعد  الفرنسية 
حق  في  الجنسي  االستغالل  جرائم 

نساء فرنسيات.
الحقوقية  الــنــاشــطــة  وانــتــقــدت 
تدوينة رمضان وكتبت:  لبنى جود، 
على  مغتصب  مجرم  يتكالب  »حني 
تذكيره  هو  فالجواب  الشرفاء،  بالد 
بماضيه األسود اإلجرامي املريض«.
شنديد،  مصطفى  انتقد  بـــدوره، 
الدانمارك،  في  املقيم  املغربي  اإلمام 
حسابه  في  وكتب  رمضان،  خرجة 
مكان  كنت  »لــو  »الــفــايــســبــوكــي«: 
رمضان لصمت عن الكالم مائة عام، 
قطيع  بإيجاد  الحلم  عن  ولتوقفت 
بهلواناتي  لتصديق  ســـاذج  آخــر 

الجديدة«.



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

كـواليـس األخبــار
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بخالف مــا جــرت بــه الــعــادة في 
كشفت  ســابــقــة،  انتخابية  مــواســم 
مصادر حزبية، عجز كثير من القيادات 
غمار  لدخول  »األعيان«  استقطاب  عن 
كبير  عــدد  فضل  بعدما  االنتخابات، 
مسافة  وضع  الشكارة«  »أصحاب  من 
بينهم وبني العمل السياسي، إما لعدم 
املالحقات  من  خوفا  أو  االطمئنان، 
التي يمكن أن يتعرض لها السياسيون 
مستقبال، بعد إعطاء اإلشارة لضرورة 

ربط املسؤولية باملحاسبة..
مثل هذه  في  العامون  األمناء  وكان 
األوقات، هم من يترفعون عن استقبال 
األعيان، قبل أن يدور الزمان، فيصبح 
األمناء العامون هم الذين يبحثون عن 
»موالني الشكارة في األقاليم«، لتقوية 
من  عــدد  بأكبر  الفوز  في  حظوظهم 

املقاعد البرملانية.

ممتلكات  موضوع  أثار  أن  سبق 
عهد  في  كبيرا  جدال  االستقالل،  حزب 
األمني العام السابق حميد شباط، الذي 
الرياض  حي  في  فارها  مقرا  له  بنى 
تطرح  كثيرة  تساؤالت  ولكن  بالرباط، 
يتم  ال  الــذي  املقر،  هــذا  مصير  حــول 
أنه  كما  الحزب،  طرف  من  استغالله 
إلى  تشير  يافطة  أي  يتضمن  يعد  لم 
تبعيته للحزب، واملناضلون يتداولون 
من  جواب  غياب  في  تفسيرات..  عدة 

القيادة)..(.

الضعف  موقف  فرنسا  تتقبل  لم 
رئيسها  إظهار  بعد  عليه  الذي ظهرت 
كــشــخــص يــمــلــك هــاتــفــا »مــخــتــرقــا« 
أن  وبــدل  »بيغاسوس«،  برنامج  عبر 
اجتماع  إلى  ماكرون  إيمانويل  يدعو 
الدفاع،  للوزراء، عقد اجتماعا ملجلس 
األمــن  زاويـــة  مــن  املــوضــوع  ملناقشة 
القومي، وهو ما جعل فرنسا تبدو في 
لحظة ضعف لم تظهر عليها منذ زمن 
املوجهة  االتهامات  أن  علما  بعيد.. 

للمغرب بقيت بدون دليل.

حسن  امللياردير  سفينة  رست 
التجمع  حـــزب  مــلــعــب  ــي  ف الـــدرهـــم 
الوطني لألحرار، وإن كان الطالق مع 
قبل  واردا  االشتراكي  االتحاد  حزب 
حدوثه، إال أن الرباطيني طاملا شاهدوا 
املقرب من عزيز أخنوش، يتحرك رفقة 
طويل،  وقت  منذ  الرباط  في  الدرهم 
األمر الذي فهم منه أن الطبخة أعدت 

على مهل)..(.

عن  إعــالمــيــة  مــصــادر  كشفت 
أملانيا  مصدرها  تحريض  محاوالت 
ــدالع األزمـــة  ــ ــرب، مــنــذ انـ ــغـ ضـــد املـ
مراكز  دعت  معها، حيث  الدبلوماسية 
ــني إلــى  ــيـ أملــانــيــة مــرمــوقــة، األوروبـ
التعامل  تفضيل  عن  التوقف  ضرورة 
يتخطى  يجعله  ذلــك  ألن  املغرب،  مع 

باقي البلدان املغاربية بكثير.

الدين،  حامي  العالي  لعبد  سبق 
ــحــزب الــعــدالــة  ــكــاتــب الــجــهــوي ل ال
الحزب  فرع  بحل  طالب  أن  والتنمية، 
لكنه  ــاط،  ــرب ال مــن  القريبة  بــتــمــارة 
محل  نفسه  هــو  يكون  أن  يتوقع  لــم 
قوائم  من  عليه  التشطيب  بعد  نقاش 
»أفرح  الذي  األمر  العامة،  االنتخابات 
خصومه« داخل الحزب، وأجج خالفا 

جديدا بني الداخلية و»البيجيدي«.

الرباط. األسبوع

التنموي  النموذج  تقرير  حول  النقاش  زال  ال 
محمد  للملك  بنموسى  شكيب  الرئيس  رفعه  الذي 
األوســـاط  فــي  كبير  باهتمام  يحظى  ــادس،  ــس ال
بعض  على  الضوء  تسليط  تم  أن  بعد  اإلعالمية، 
هذه  لتكرس  األكاديمية  القراءة  وجاءت  نقائصه، 
القناعة، والنموذج من االجتماع األخير الذي عقده 
ثلة من الباحثني داخل مقر وزارة االقتصاد واملالية 
وإصالح اإلدارة )قطاع الوظيفة العمومية(، بعدما 
العمومية،  ــإدارة  لـ املغربي  املــرصــد  استضاف 
والخبير  الباحث  زياني،  إبراهيم  يترأسه  الــذي 
األوساط  في  املعروف  حركات،  محمد  االقتصادي 

الجامعية داخل وخارج املغرب.
باعتباره  بالتقرير،  املنظمني  تنويه  فــرغــم 
تسليط  عــرف  النقاش  أن  إال  مغربيا«،  »منتوجا 
اإلشــارة  عــدم  منها  نــقــائــص..  عــدة  على  الــضــوء 
الدولية  التجارب  وإلى  التقرير  إنجاز  سياق  إلى 
التنمية، وإغفاله للجوانب غير  الناجحة في مجال 
الخصوص،  على  منها  والسيكولوجية  االقتصادية 
ومحتشمة  مــحــدودة  مالمسة  على  واالقــتــصــار 
والبحثية  والتربوية  العلمية  املرتكزات  ملوضوع 
في  الرقمية  التكنولوجيا  ولدور  املعرفة  القتصاد 
التنمية، حسب ما أكدته الباحثة حياة بومعزة، في 
تقرير تركيبي تحت إشراف رئيس املرصد، وتنشر 

»األسبوع« بعض مقتطفاته.
إلى مالحظة  االقتصادي محمد حركات،  يخلص 
كبيرة تقول بأن التقرير يفتقر لتفسير السياق العام 
التنموي  النموذج  أن  اعتبار  على  فيه،  جاء  الذي 
الجديد ال يمكن أن يوضع في سياق مغربي محض، 
العاملي  النقاش  في  يتمثل  دولي  عام  بل في سياق 
املطروح حول التنمية في ظل األزمة التي أبانت عن 
اختالالت في عدة دول، وهي التحديات التي دفعت 
البحث عن نموذج تنموي  إلى  البلدان  بالعديد من 
يتميز  العام  السياق  فإن  أخرى،  جهة  ومن  جديد، 
الدولي من  للبنك  األخيرة  التقارير  بما كشفت عنه 
على  االحتيال  في  وعبقرية  العاملي  اإلنتاج  تحول 

النزاهة..
وذكر املحاضر في هذا الصدد أيضا، أن اللجنة 
األزمة الصحية  التقرير في سياق  أغفلت وضع  قد 

االقتصاد  كبدت  التي   ،»19 بـ»كوفيد  املتعلقة 
دوالر،  تريليون   12 بقيمة  خسائر  العاملي 

الدولي،  النقد  معطيات صندوق  حسب 
جهود  على  تداعياتها  وانعكست 

التنمية التي تشهدها بالدنا.
إن الحكامة الدولية، يضيف األستاذ 
حركات، قد عجزت عن مواجهة األزمة، 

على  الرقمية  الثورة  حيث هيمنت 
ذلك  وأدى  األزمة،  ظل  في  العالم 
إلى استحداث 80 مليون فرصة 

عــمــل رقــمــيــة مــقــابــل ضــيــاع 
ماليني فرص عمل قائمة.

إن اللجنة، حسب محمد حركات، لم تعط أهمية 
كبيرة لكل هذه التحوالت العاملية رغم أهميتها، ذلك 
يهيمنون  العالم،  في  املليارديرات  من  نفرا   28 أن 
ويحتكرون الثروة الكونية، وفضال عن ذلك، تنبغي 
البريكس  وظهور  الصيني  التمدد  إلــى  اإلشـــارة 
)BRICS( كقوة اقتصادية كبرى متعددة األقطاب 
وتوحد الغرب ملواجهة أزمة السوق والحد من هذا 
التمدد، وفي هذا الصدد الحظ املحاضر أن التقرير 
الدولية  والتطبيقات  التجارب  بعض  إلى  يشر  لم 
الفضلى في مجال التنمية الشاملة، ولم يستخلص 
هو  كما  االســتــئــنــاس،  سبيل  على  منها  العبرة 
الشأن بالنسبة لتجارب كل من سنغافورة، وكوريا 
اإلفريقية  ــدول  ال بعض  أو  وماليزيا،  الجنوبية، 

كرواندا.
التقرير  أن  املحاضر  أبــرز  السياق،  ذات  وفــي 
لالقتصاد  الرئيسية  التوجهات  عــن  يكشف  لــم 
املغربي ولبنياته الهشة وطبيعته، ولم يذكر الزمن 
الدستوري والزمن االنتخابي، وال الزمن السياسي 

لصياغة التقرير )مقتطف من التقرير(. 
وفي قراءة للتقرير من حيث الشكل، آخذ الباحث 
االستراتيجي حركات، على اللجنة، عدم استعمالها 
التواصل  في  التعبئة  على  تساعد  مركزة  لعناوين 
واقترح  للمجتمع،  والسياسي  العلمي  والتسويق 
 ،»2035 »رؤيــة  قبيل:  من  بديلة  عناوين  للتقرير 
العناوين  تتضمن  أن  أو  الكبير«،  املغرب  »حلم 
في  األمر  عليه  هو  كما  التحفيزية  الكلمات  بعض 
»مغربنا  )»نستطيع«،  املقارنة  سبيل  على  أمريكا 
أن  حركات  الحــظ  دائــمــا،  الشكل  وفــي  أوال«...(، 
خالفا  الصفحات  من  كبيرا  عددا  تتضمن  املالحق 
األكاديمية،  قراءته  في  الحظ  كما  العام،  للتقرير 
والسيكولوجية  االقتصادية  غير  الجوانب  إغفال 
منها على الخصوص، وركز في قراءته على مسألة 
املقاربة  غياب  وهــي  للغاية،  أساسية  اعتبرها 
مبالغ  هيمنة  مقابل  في  التقرير  في  السيكولوجية 
فيها للمقاربة االقتصادية والكمية ملوضوع التنمية، 
فهو بذلك يرى بأن لجنة النموذج التنموي لم تتوفر 
سيكولوجيا  النفس/  علماء  على  أعضائها  ضمن 
أن  طاملا   )Résilience( والصمود  والصالبة 
وعلى  األفــراد  من  العديد  على  نفسيا  أثرت  األزمة 
ذلك  أبــرز  كما  واملقهورة،  املهتزة  سيكولوجيتهم 
التقرير نفسه من خالل ما ورد فيه على لسان بعض 
اللجنة  التي عبرت ألعضاء  فئات الشباب املغربي، 
اإلنصات  جلسات  واحتياجاتها خالل  رغباتها  عن 
التي نظمتها. وبالفعل، فقد استدل األستاذ حركات 
بنماذج من أقوال واحتياجات الشباب، مستقاة من 
التقرير، من قبيل: »املغرب في حالة حرب«، 
»نحن الشباب، نحن الضحية«.. ليستنتج 
باللجنة  أجدر  كان  أنه  األقوال،  هاته  من 
شاملة  سيكولوجية  مقاربة  تتناول  أن 
بمعالجة  تهتم  والتقرير  التشخيص  في 
يواجهها  التي  املشاكل والصعوبات 
الشباب املغربي، وخاصة الذي 
الرضى  عــدم  مــن  يعاني 
ــات  ــي ــداع والـــتـــوتـــر وت
سواء  املنتشر،  العنف 
داخل  أو  اإلدارة  داخل 

املجتمع، أو عنف الجائحة، وأنه كان على اللجنة أن 
تضع لذلك تصورا لخطة استعجالية بدل االشتغال 
الذي يرى   ،2035 أفق  فقط على تصور تنموي في 
األستاذ أنه من منظوره، أفق بعيد للغاية، ال يجيب 

عن االحتياجات اآلنية لفئة الشباب هاته.
يكتسي  والسيكولوجي  النفسي  الجانب  إن 
استثمار  وجــب  لذلك  التنمية،  في  بالغة  أهمية 
بدل   BIB اإلجمالية  الداخلية  السعادة  مفهوم 
 PIB التركيز أساسا على الدخل الوطني اإلجمالي
الهجرة  عن  املواطن  يستنكف  فحينما  عالته،  على 
في  الدولة  نجاح  على  دليل  خير  فهذا  بلده،  من 
لم  التقرير  أن  كما  األساسية،  احتياجاته  تأمني 
ماليير   4.4 وضعت  التي  العاملية  للصدمة  يتطرق 
خلفته  وما  الصحي،  الحجر  في  العالم  سكان  من 
سيكولوجية  تداعيات  من  الحقا،  وستخلفه  حاليا 
ملضمون  تحليله  في  مبرزا  املواطنني،  على  خطيرة 
كتلك  أخرى  اقتصادية  غير  جوانب  إغفال  التقرير، 
والسيكولوجي  الذهني  بالتخلف  منها  املتعلقة 
ثم  لآلخر،  بالتبعية  واإلحــســاس  النقص  وعقدة 
املجتمع  فــي  السلبية  الــظــواهــر  بعض  انــتــشــار 
واإلدارة على السواء، مثل التفاهة والنزاع والتنابذ 
القائمة  باملنازعات  باآلخر، مستدال  االعتراف  وعدم 
في  مؤخرا  ورد  كما  نفسها  اإلدارية  القطاعات  بني 
أشخاص  مقاضاة  حول  الحكومة  لرئيس  منشور 
والتداعيات  البعض،  لبعضهم  الــعــام  الــقــانــون 
السلبية لذلك على حسن الحكامة وتدبير املال العام 
املغربي  للمرصد  تركيبي  تقرير  ملخص  )املصدر: 

لإدارة العمومية(.
األكاديمية  القراءة  لحظات  أقوى  إحدى  وكانت 
حركات  بــه  ختم  مــا  التنموي،  النموذج  لتقرير 
موضوعه من تساؤالت، يمكن إيجازها في التساؤل 
حول هوية التقرير وموقعه من الناحية الدستورية: 
أي  دراسي،  تقرير  مجرد  أم  إلزامي،  تقرير  هو  هل 
استشاري؟ وما هي تبعاته؟ ما معنى إشارة التقرير 
الدستور  أن  حني  في  املركزية،  أي  القوية  للدولة 
يشير إلى الالمركزية الترابية؟ ما هو الخيط الناظم 
الجديد؟  التنموي  والنموذج  اإلداري  النموذج  بني 
وعالقتها  السيكولوجية  الرؤية  بلورة  يمكن  كيف 
ورغم  الشاملة؟  للتنمية  كمحدد  الفرد  في  بالثقة 
نفسر  كيف  التقرير،  في  التشخيص  مداخل  تعدد 
التي  والتحوالت  املــؤشــرات  لقياس  آليات  غياب 
كيف  الحالية؟  الصحية  األزمــة  بعد  تقع  أن  يمكن 
كرافعة  التقرير  في  للجهوية  اإلشارة  غياب  نفسر 
واألفقي  العمودي  التنسيق  غياب  وكذا  للتنمية، 
دور  أي  التنموية؟  والبرامج  االستراتيجيات  بني 
النموذج  تقرير  أجــرأة  فــي  السياسية  لــألحــزاب 
ظاهرتي  من  للحد  السبيل  كيف  الجديد؟  التنموي 
العمومية  الوظيفة  داخـــل  ــادرة  ــب امل روح  غــيــاب 
من  ومنعهما  والخنوع  الــخــوف  ثقافة  وإشــاعــة 
يخدم  جديد  إداري  نموذج  بناء  على  سلبا  التأثير 
عن  والتساؤل  الجديد،  التنموي  النموذج  أهداف 
أسباب غياب الرؤية الجيوستراتيجية للمغرب في 
دور  الرقمي وتغييب  التحول  إدراج  التقرير، وعدم 
النقدي باعتباره حاضنا  العقل  الجامعات في بناء 

للتفكير والبحث واإلبداع؟ )نفس املصدر(.

تحت
األضواء

قراءة أكاديمية تبرز نقط الضعف في تقرير بنموسى 

الكاملة  األخطاء 
النهائي  للتقرير 

حول مشروع 
التنموي النموذج 

ما خفي

حركات
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أعد الملف: سعد الحمري

كشفت األزمة املغربية اإلسبانية األخيرة، عن بعض 
مالمح السياسة الخارجية للمملكة يف املستقبل، وهو 

مبدأ املعاملة باملثل، عندما كتبت الخارجية املغربية 
رسالة إلى نظيرتها اإلسبانية، تسألها من خاللها كيف 

لها أن تدعم االنفصال خارج حدودها يف الوقت الذي 
تحاربه هي داخل حدودها، يف إشارة إلى إقليم كتالونيا.

وباملوازاة مع ذلك، كانت الجارة الشرقية تشهد منذ بداية 
السنة، احتجاجات واسعة، خصوصا يف منطقة القبائل، 
التي تطالب باالنفصال عن الجزائر، وقد بدأت العديد من 

املنابر اإلعالمية املغربية تضغط ىلع الدولة مطالبة 

إياها بمبدأ املعاملة باملثل، أي أن يدعم املغرب مطالب 
القبائليين ردا ىلع دعم الجزائر للبوليساريو منذ عقود.

واليوم، أعلن املمثل الدائم للمغرب لدى األمم 
املتحدة، عن موقف املغرب من القضية، حيث طالب 

عمر هالل بدعم تقرير مصير الشعب القبائلي، وهو ما 
يعني فصال جديدا يف العالقات املغربية الجزائرية، 

غير أن هذا امللف ال يركز ىلع مستقبل الدبلوماسية 
املغربية، بل ىلع مواقف املغرب تجاه ثورات القبائل 

منذ استقالل الجزائر.

دعم الجزائر 
لالنفصال في بلدان 

أخرى ومحاربته 
في بالدها.. عادة 

قديمة قدم 
دولتها

الدبلوماسية  تاريخ  في  املتمعن  يجد 
أنــه   - سنها  صــغــر  رغـــم   - الــجــزائــريــة 
الحركات  دعم  فمثال  بالتناقضات،  مليء 
عــادة  هــو  ــرى  أخ بــلــدان  فــي  االنفصالية 
جزائرية قديمة قدم وجود هذه الدولة منذ 

نشأتها سنة 1962..
فــمــبــاشــرة بــعــد اســتــقــاللــهــا، وجــدت 

نقيض، حيث  طرفي  أمام  نفسها  الجزائر 
انفصالية  حــركــة  واحــتــضــنــت  أســســت 
الستينيات  مرحلتي  خالل  تنشط  كانت 
ويتعلق  املاضي،  القرن  من  والسبعينيات 
األمر بإنشاء حركة استقالل جزر الكناري 
بزعامة أنطونيو كوبيلو عام 1964، حيث 
عملت على توفير مقرات لهذه الحركة في 
املادي  الدعم  لها  وقدمت  الجزائر،  مدينة 
إذاعية  محطة  إنشاء  أجل  من  واملعنوي 
تدعو سكان جزر الكناري إلى الثورة ضد 
وتحرض  اإلسبانية،  املركزية  الحكومة 
وفرت  كما  املسلح،  الخيار  استعمال  على 
من  واللوجستيكي  املــادي  الدعم  كل  لها 
أجل اللجوء إلى خيار العنف قصد إجبار 
دولــة  إنــشــاء  على  اإلسبانية  الحكومة 

مستقلة لها في جزر الكناري.
وبما أن عادة الجزائر هي توريط منظمة 
الوحدة اإلفريقية سابقا واالتحاد اإلفريقي 
حاليا، في إعطاء كل الحركات االنفصالية 

أول  فــإن  املنظمة،  هــذه  فــي  عضو  صفة 
جر  كانت  الخصوص،  بهذا  لها  تجربة 
منظمة الوحدة اإلفريقية لالعتراف بحركة 
حركة  بصفتها  الكناري  جــزر  استقالل 
بحث عن استقالل أرخبيل الكناري وتقرير 
هذه  أن  غير   ،1968 سنة  وذلــك  مصيره، 
الوجود،  من  وانقرضت  اختفت  الحركة 
عدة  نفذت  بعدما  الجزائر  أحالم  وخابت 
الكناري،  أرخبيل  داخل  إرهابية  هجمات 
اإلسبانية  الحكومة  أنشأت  عندما  وذلك 
ألرخبيل  إســبــانــيــة  ــي  ذاتـ حــكــم  منطقة 
زعيمها  منح  وتــم   ،1982 عــام  الكناري 
إلى  وعاد  ملكيا،  عفوا  كوبيلو  أنطونيو 
إسبانيا خالل نفس السنة، وبذلك تبخرت 

األحالم الجزائرية.
دعم  على  تعمل  الجزائر  كانت  وعندما 
شهدت  إسبانيا،  في  االنفصالية  الحركة 
مــبــاشــرة بعد  تــمــرد داخــلــي  أول حــركــة 
سنة  مــن  شتنبر  شهر  خــالل  االستقالل 

بلقاسم في  الحركة كريم  قاد  1963، حيث 
عن  عبارة  التمرد  وكــان  القبائل،  منطقة 
منطقة  استقالل  هدفها  انفصالية  حركة 

القبائل عن الجزائر.
ــا هي  ــا مــن هــم شعب الــقــبــائــل، وم أم
مطالبهم؟ فيقدم أكسل بلعباسي، القيادي 
في حركة استقالل منطقة القبائل، واملقيم 
صرح  حيث  ذلــك،  عــن  ملحة  فرنسا،  فــي 
عريق،  تاريخ  لديه  القبائلي  الشعب  أن 
أن  يعلموا  أن  ضرورة  إلى  املغاربة  ودعا 
مجيء  قبل  مستقلة  كانت  القبائل  بــالد 
ودعم   ،1830 سنة  الفرنسي  االستعمار 
الحني،  ذلــك  في  بأنه  التاريخية  حججه 
لم يكن هناك شيء أو بلد اسمه الجزائر، 
وأضاف أن الذي حدث، هو أنه بعد توغل 
فرنسا في شمال إفريقيا، عمدت إلى إنشاء 
الذي  الجنرال شنايدر،  الجزائر من خالل 

قام بتأسيس هذا الكيان سنة 1839.
التاريخي  التطور  ســرد  وتــابــع 

الكاملة القصة 

مع المغرب
القبائل«  لـ»شعب 
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كانت   1857 سنة  أن  باعتبار  لــأحــداث، 
حيث  املنطقة،  تاريخ  في  حاسما  منعطفا 
دخلت فرنسا إلى منطقة القبائل التي كانت 
ومعارك  بينهما  حــرب  ونشبت  مستقلة 
ليعمد  القبائل،  بهزيمة  انتهت  طويلة، 
املنطقة  إلحاق  إلى  الفرنسي  االستعمار 
بالجزائر، غير أن القبائل ثارت مرارا ضد 
الثالثة  الدولة الفرنسية التي كانت القوة 
في العالم وقتها، ما حال دون تفوقها على 

هذا املستعمر، يضيف أكسل بلعباسي. 
نفس  يضيف  ــقــوة،  ال ــذه  ه وملــواجــهــة 
مع  القبائل  ــادات  ــي ق اتفقت  املــتــحــدث، 
فرنسا،  ضد  التحالف  على  الجزائريني 
ونتيجة ذلك، اندلعت الحرب الشهيرة في 
الفترة بني سنة 1954 و1962، وهي حرب 
»التحرير«، حيث كان معظم القياديني في 
أن  حتى  القبائل،  من  األولــى،  الصفوف 
الحرب  فيه  أعلنت  الذي  األول  االجتماع 
ضد فرنسا، جرى وسط بالد القبائل، ومن 
االجتماع،  هذا  حضروا  قياديا   24 أصل 

كان منهم 20 قبائليا.
دائما  االستقالل،  على  الحصول  وبعد 
الجزائر  انقلبت  املتحدث،  نفس  حسب 
بمبرر  بالحكم،  وتشبثت  القبائل  على 
الفرنسي،  االحتالل  أنهت  التي  هي  أنها 
وقــامــت بــاألمــر نفسه مــع املــغــرب الــذي 
ما  املستعمر،  ضد  الحرب  في  ساعدها 
املغرب  بني  اندالع صراع مسلح  إلى  أدى 
والجزائر بعد خروج األخيرة عن مضامني 
االتفاقية بني الطرفني، وأمام هذا الوضع، 
رفع القبائليون بقيادة كريم بلقاسم، سنة 
الجزائرية،  الحكومة  ضد  السالح   ،1963
في  توفوا  القبائل  قيادات  أغلب  أن  رغم 

الحرب الطويلة ضد فرنسا.

هكذا كان رد 
المغرب عندما 
اتهمته الجزائر 

بدعم أول ثورة 
للقبائل سنة 1963..

مع  بلقاسم  كريم  حركة  تزامنت  لقد 
والجزائر  املغرب  بني  الكالمية  الحرب 
بسبب مشكلة الحدود، التي أدت إلى حرب 
الغريب  لكن   ،1963 أكتوبر  في  »الرمال« 
الجزائرية  اإلعــالم  وسائل  أن  األمــر،  في 
تلك  في  بدائية  كانت  أنها  رغم  الرسمية، 
املغرب  على  حربا  شنت  فإنها  املرحلة، 
واتهمته بدعم وتمويل حركة كريم بلقاسم. 
نفسه  املغرب  وجد  الوضع،  هذا  وأمام 
املوضوع،  حقيقة  توضيح  على  مجبرا 
الثاني  الحسن  الــراحــل  امللك  عقد  لذلك 
 ،1963 أكتوبر   24 يــوم  صحفية  نــدوة 
مراسلون  حضرها  مراكش،  بلدية  بمقر 
موضوعها  أن  ورغم  دوليون،  صحفيون 
كان هو تسليط الضوء وتقديم وجهة نظر 
الحدود،  مشكلة  حول  املغربية  الحكومة 
إال أن امللك الراحل أبى خالل أطوار هذه 
للمزاعم  يتطرق  أن  إال  الصحفية،  الندوة 
للحركة  املــغــرب  ــم  الــجــزائــريــة حــول دع
بعد  القبائل  ملنطقة  األولـــى  املسلحة 

االستقالل، ويعمل على دحضها.
وقد خصص العاهل املغربي للموضوع 
على  تعليقا  قـــال  حــيــث  كــبــيــرا،  حــيــزا 
أي  شتنبر،  شهر  ففي  ولهذا،   ..(( ذلــك: 
الحركة  فيه  انفجرت  الــذي  الــوقــت  فــي 
االنفصالية بالقبائل، سمعنا تصريحا من 
آنذاك،  الجمهورية  رئيس  بنبلة،  الرئيس 
حيث  ــر،  األم خطورة  من  يزيد  ما  وهــذا 
باعتباره رئيس  لبالده  التزاما  أنه يشكل 

االنفصال  يشجع  املغرب  بأن  يزعم  دولة، 
في الجزائر، وأنه ال يريد أن يرى كبرهان 
لهذا التشجيع إال عنصرين رئيسيني: أوال، 
كون السيد كريم بلقاسم جاء إلى طنجة. 
وثانيا، مشاهدة تحركات للقوات املغربية 

على طول الحدود((.
املتعلق  األول،  العنصر  وبخصوص 
بلقاسم  كريم  التمرد  رئيس حركة  بذهاب 
الراحل  امللك  علق  فقد  طنجة،  مدينة  إلى 
هذا  أن  من  ))بالرغم  بالقول:  ذلــك  على 
ليس هو موضوع حديثنا في هذا اليوم، 
فإننا نأبى إال أن نزودكم ببعض املعلومات 
أن  فالواقع  الــحــدثــني..  بهذين  املتعلقة 
أي  وجه  في  أبدا  أبوابه  يغلق  لم  املغرب 
بلقاسم  كريم  السيد  جاء  ولو  كان،  كائن 
إلى طنجة، فإنه كان من شأنه أن يستقبله 
كوزير سابق وكجندي قديم شارك بصفة 
عملية في معارك الكفاح الوطني بالجبال 
وكمقاوم قديم، وليس معنى هذا أن املغرب 
قد احتفظ بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
بعالقات ذات طابع تمردي، ولكن املغرب ال 

يكون قد أغلق أبوابه أمام هذا الرجل((.
الشأن:  هذا  في  تصريحه  امللك  وتابع 
كان  ــذي  ال الوقت  في  أنــه  ويالحظ   ..((
حملته  يــوجــه  الجمهورية  رئــيــس  فيه 
كان  ضدنا،  اتهاماته  ويكيل  املغرب  ضد 
السيد كريم بلقاسم قد تسلم شخصيا في 
طرف  من  ليد،  يد  من  أي  األسبوع،  نفس 
عليه  يحرم  أمــرا  السويسرية،  الحكومة 
مزاولة كل نشاط سياسي، وما كان بوسع 
موجودا  يكون  أن  بلقاسم  كريم  السيد 
واحـــد((،  آن  فــي  وسويسرا  طنجة  فــي 
ــوســع الــســفــارة  وأضـــــاف: ))ولـــيـــس ب
على  الدليل  تعطي  أن  باملغرب  الجزائرية 
رؤية السيد كريم بلقاسم من قريب أو من 
يمر  أن  يكفي  وكان  طنجة،  بمدينة  بعيد 
شخص جزائري اسمه عبد الكريم بطائرة 

أصدقائه  من  ويناديه صحفيان  »كرافيل« 
بلقاسم،  كريم  أنه  يعتقد  لكي  كريم  بلقب 
يكتب  هكذا  القبائل..  ثورة  عن  وليتحدث 
التاريخ في أيامنا، ولهذا فإنني أعتبر أن 
جهاز »التليكس« يعد خطرا على الحقيقة 
التاريخية، ألنه ال يدع املجال للتفكير على 

مهل((.
الــذي  الــثــانــي،  العنصر  وبــخــصــوص 
نشر  فهو  اتهامها،  الجزائر  عليه  بنت 
مع  ــحــدود  ال طــول  على  مغربية  قـــوات 
قال  الصدد  هــذا  وفــي  الشرقية،  الجارة 
الذي  الثاني،  الحدث  ))أما  الراحل:  امللك 
زعمه  على  بنبلة  الــرئــيــس  بــه  يستدل 
مساندة املغرب للثورة في جبال القبائل، 
فهو حشد القوات املغربية على الحدود.. 
وال أفشي لكم أسرارا عسكرية إذا قلت إن 
عسكرية،  مناطق  إلى  مقسما  كان  املغرب 
املناطق  نظام  بإلغاء  قــرارا  اتخذت  وقد 
العسكرية وإبداله بمناطق جغرافية، نظرا 
يكلفنا  العسكرية  املناطق  نظام  كان  ملا 
يمكننا  وحتى  وصــعــوبــات.  نفقات  مــن 
لها  يكفي  مــا  منطقة  لكل  نخصص  أن 
ولهذا  العسكري،  والتجهيز  السالح  من 
املنطقة  مناطق:  ثالثة  إلى  املغرب  قسمت 
واملنطقة  الجبلية،  املنطقة  الساحلية، 
أصبحت  الطريقة  وبهذه  الصحراوية، 
العربات  من  واحــد  نوع  يلزم  أنه  أعــرف 
ومن السالح ومن األلبسة من أكادير إلى 
للمنطقة  بالنسبة  الشيء  ونفس  وجــدة، 
الوسطى وللمنطقة الصحراوية، وها أنتم 
ترون أن هذا ناتج عن الرغبة في التنظيم 
بأنه  بنبلة،  الرئيس  يدعي  كما  وليس 
الحدود((،  العسكرية حول  للقوات  حشد 
الخطوات  إلى  الثاني  الحسن  تطرق  ثم 
أجل  من  املغربية  اململكة  بها  قامت  التي 
إقناع القادة الجزائريني، بأنه ال يقدم أي 

دعم لحركة كريم بلقاسم في منطقة 

لقد تزامنت حركة كريم 
بلقاسم مع الحرب الكالمية 
بين المغرب والجزائر بسبب 
مشكلة الحدود، التي أدت 

إلى حرب »الرمال« في أكتوبر 
1963، لكن الغريب في األمر، 

أن وسائل اإلعالم الجزائرية 
الرسمية، رغم أنها كانت بدائية 
في تلك المرحلة، فإنها شنت 

حربا على المغرب واتهمته 
بدعم وتمويل حركة كريم 

بلقاسم. 
وأمام هذا الوضع، وجد المغرب 

نفسه مجبرا على توضيح 
حقيقة الموضوع، لذلك عقد 
الملك الراحل الحسن الثاني 
ندوة صحفية يوم 24 أكتوبر 

1963، بمقر بلدية مراكش، 
حضرها مراسلون صحفيون 

دوليون، ورغم أن موضوعها 
كان هو تسليط الضوء وتقديم 

وجهة نظر الحكومة المغربية 
حول مشكلة الحدود، إال أن 

الملك الراحل أبى خالل أطوار 
هذه الندوة الصحفية، إال أن 

يتطرق للمزاعم الجزائرية حول 
دعم المغرب للحركة المسلحة 

األولى لمنطقة القبائل بعد 
االستقالل، ويعمل على 

دحضها.

الراحل الحسن الثاني رفقة 
الشادلي بن جديد
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املوضوع  هــذا  في  صــرح  حيث  القبائل، 
بالتالي: ))أمام هذه االتهامات، استدعيت 
الرئيس  بتبليغ  وكلفته  بالجزائر  سفيرنا 
الجزائري ليس فقط استغرابنا، بل وحتى 
أسفنا إزاء هذه االتهامات التي كنت أرى 
فيها مقدمة ملرحلة من التوتر، وقد توجه 
وعاد  الجزائر  إلــى  عــواد  محمد  السيد 
يقترح  الجزائري  الرئيس  أن  لي  ليقول 
اجتماعا  أو  وبيني،  بينه  اجتماع  عقد 
لوزيري خارجية بلدينا، وكانت العبارات 
التي استعملها الرئيس الجزائري ما يزال 
صداها في اآلذان، لم ينشف الحبر الذي 
أن  الصعب  من  كان  ولهذا  بعد،  به  كتبت 
نجتمع، عالوة على أن الرئيس بنبلة قال 
بأنه في حالة ما إذا قابل ملك املغرب، فلكي 
يسوي معه املشاكل القنصلية فقط، وليس 
للتباحث معه في الخالف حول الحدود((.
وهكذا مرت حرب »الرمال« وتأكد القادة 
دعم  أي  يقدم  ال  املغرب  أن  الجزائريون 
لحركة كريم بلقاسم، وهذا األخير تعرض 
يد  على  بأملانيا  الفنادق  بأحد  لالغتيال 
أن  1970، غير  الجزائرية سنة  املخابرات 
امللف طوي، ولم يثر أمر اغتياله أي ضجة 

كما حدث في قضية املهدي بنبركة.

بعد »الربيع 
األسود« في 

الجزائر.. هكذا أقنع 
الحسن الثاني 

العالم بأن القضية 
األمازيغية في 
المغرب ليست 
كنظيرتها في 

الجزائر

مرت 10 سنوات على حدث اغتيال كريم 
بلقاسم، وفي 10 مارس 1980، كان مقررا 
أن يلقي الكاتب مولود معمري، محاضرة 
عن الشعر األمازيغي قديما بجامعة تيزي 
وزو، التي تأسست قبل ذلك بأربع سنوات 
فقط، ورفضت السلطات املحلية ترخيص 
تــبــريــرات،  تــقــديــم  املــحــاضــرة مــن دون 
واكتفت بالقول إنها »تنفذ تعليمات واردة 

من الجزائر العاصمة«.
مظاهرات  خرجت  املــوالــي،  اليوم  في 
والجزائر  وزو  تيزي  في  باملنع  منددة 
منطقة  عــام  إضــراب  شل  كما  العاصمة، 
القبائل، وجابت مسيرة تيزي وزو شوارع 
جبهة  حــزب  مقر  ــام  أم وتوقفت  املدينة 
ورفع  الوالية،  ومبنى  الوطني  التحرير 
»الثقافة  بينها  من  شعارات  املحتجون 
من  و»كفى  شعبية«،  ثقافة  األمازيغية.. 
القمع الثقافي«، و»محاضرة معمري ملاذا 

منعت؟«.
والجزائر  وزو  تيزي  مظاهرات  وكانت 
شعبية  احتجاجية  حركة  أول  العاصمة 
وشكلت  االستقالل،  منذ  الجزائر  تعرفها 
صدمة بالنسبة للسلطات التي بدت مرتبكة 
ومترددة في الرد املناسب، وقد ترجم هذا 
التردد تأخر رد رئيس الجمهورية آنذاك، 
الشاذلي بن جديد، على تلك األحداث، ولم 
أكد  الــذي  أبريل،   17 في  إال  خطابه  يأت 
وأن  وإسالمية،  عربية  الجزائر  أن  فيه 

الديمقراطية ال تعني الفوضى.
ولم يبد الرئيس أي تجاوب مع مطالب 
اقتحمت،  األمــن  قــوات  إن  بل  املحتجني، 
املحتجني  تجمع  مراكز  بيومني،  ذلك  بعد 
بجامعة تيزي وزو، ومستشفيات ومصانع 
عن  األمنية  العملية  وأسفرت  وغيرها، 

اعتقال 24 شخصا، وهو ما غذى الحركة 
االحتجاجية التي تبنت مطلب اإلفراج عن 

املعتقلني.
املدارس  أغلقت جميع  وزو،  تيزي  وفي 
التي تدرس باللغة العربية، وأتلفت لوحات 
بالعربية،  املكتوبة  واإلعالنات  اإلشــارات 
في ظل إنزال أمني كثيف عزل املدينة عن 
العالم، وبلغت حصيلة االحتجاجات أكثر 
وقد  جريح،  آالف  وخمسة  قتيال   120 من 
سعت الحركة األمازيغية على إثر ذلك، إلى 
استثمار االحتجاجات لصالحها، فنشطت 
شخصياتها في الكتابة عن األحداث وعن 
الصحافة  في  األمازيغي  الثقافي  اإلشكال 

الدولية واإلقليمية. 
تهدأ،  االحتجاجية  الحركات  تكد  ولم 
حتى سارعت الصحافة الدولية إلى البحث 
فيما  للجزائر  الغربية  الجارة  رأي  عن 
الداعم  كانت  الجزائر  وأن  خاصة  حدث، 
تنتظره  مــا  ــان  وك للبوليساريو،  األول 
انتقامي من  الدولية هو موقف  الصحافة 

املغرب في حق النظام الجزائري.
املغربي  النظام  يتأخر  لم  جهته،  ومن 
امللك  خــص  فقد  ــه،  رأيـ عــن  التعبير  فــي 
بحوار،  العربية  الصحافة  رجال  الراحل، 
بها  قام  زيارة  بعد   ،1980 أبريل   25 يوم 
إلى فرنسا، ومن بني األسئلة التي طرحت 
في  هناك صراع  الجاللة،  »صاحب  عليه: 
الجزائر بني البربر والعرب، فهل تعتقدون 
في  انعكاسات  الصراع  لهذا  ستكون  أنه 
في  يحدث  ما  على  امللك  فعلق  املغرب؟«، 
للمغاربة،  ))بالنسبة  بالتالي:  الجزائر 
وجيه  ولكنه  مطروح،  غير  السؤال  هذا 
ال  العربي..  وغير  العربي  العام  للرأي 
بني  صــراعــا  هــنــاك  أن  شخصيا  أعتقد 
أن  أعتقد  إنني  بالجزائر،  والعرب  البربر 
األمر ما هو إال تلك النقطة من املاء التي 
الجزائري  الشعب  وأنــزه  اإلنــاء.  أفاضت 
الذي خاض معركة تحريره بجميع أبنائه 
كان أصلهم عربيا أو بربريا، أنزهه عن أن 
يقع في هذه التمزقة التي ال تؤدي به إال 
للهالك، وأعتقد أن هناك أسبابا أخرى لهذه 
السياسة  في  أدخل  أن  أريد  وال  القضية، 
الداخلية للجزائر((، ثم تناول الوضع في 
يخص  فيما  ))أمــا  قائال:  وصرح  املغرب 
عام  في  الفرنسيون  حــاول  فقد  املغرب، 
وجاءوا  قسمني،  إلى  يقسموه  أن   ،1930
من  الذي  الظهير  ذلك  البربري،  بالظهير 
أجله مات من مات ونفي من نفي من بربر 
وعرب، أو أقول من سكان الجبال وسكان 
املحاولة  تلك  أو  الظهير  ذلك  وكان  املدن، 
فنحن  الوقائية،  كالحقنة  لنا  بالنسبة 
والحمد لـله، لنا حقنة، وحقنة أخرى أتى 
بها املستعمر، وبها التحم الشمل نهائيا 
بني املقومني للشخصية املغربية، أال وهما 
فهذا  الحال،  كان  كيفما  والعرب...  البربر 
يوجد،  ولن  عندنا  موجودا  ليس  املشكل 
بــرابــرة،  املــرابــطــون  لكم:  قلت  كما  ألنــه 
»تينمل« من  واملوحدون كانوا برابرة من 

األطلس الكبير، وهم الذين أعادوا لإلسالم 
شبابه وعنفوانه في األندلس، وهكذا، فإن 
يمكن  وال  يفرز  أن  يمكن  ال  املغرب  تاريخ 
للمؤرخ أن يقول هذا للبربر وهذا للعرب، 
لنا  كانت  ونكباتنا  جميعا  لنا  األمجاد 
املستعمر،  أمــام  وقفنا  وحينما  جميعا، 
وقف املغرب بدون أن يعلم أن هذا أصله 

عربي أو أن ذلك أصله بربري((.
قائال:  جــوابــه  الثاني  الحسن  وختم 
ألنه  السؤال،  وضع  الذي  السيد  ))أشكر 
عند  وطبيعيا  بديهيا  الجواب  كان  ولو 
املغاربة، فمن الضروري أن يعرف الجميع، 

وخاصة دول البحر األبيض املتوسط((.

نصيحة الحسن 
الثاني للجزائر 

بعد أحداث أكتوبر 
1988 التي طبقها 
الشاذلي بن جديد 
وأحبطها الجيش 

الجزائري

انطالقا  بالجزائر   1988 أحــداث  بــدأت 
نقابة  نـــددت  عندما  شتنبر،  شهر  مــن 
الصناعية  للسيارات  الوطنية  الشركة 
من  الــرابــع  وفــي  بالفساد،  )ســونــاكــوم( 
أكتوبر، ظهرت مناوشات بعدة أحياء في 
األحــداث  لتتفجر  الجزائرية،  العاصمة 
حينما  الشهر،  نفس  مــن  الخامس  فــي 
اعترضت مجموعة من الشباب وسط حي 
وأنزلوا  حافلة،  الشعبي  ــوادي«  ال »بــاب 
ثم  فيها،  الــنــار  ــوا  ــرم وأض ركــابــهــا  كــل 
املوالي،  اليوم  في  االحتجاجات  توسعت 
تيزي  أهمها  الواليات  من  العديد  لتشمل 
يرمز  ما  كل  املحتجون  واستهدف  وزو، 
الحكومية  املقرات  الجزائرية، مثل  للدولة 
الدولة بقوة، ما أسفر  واألمنية. وتدخلت 
حسب  شخصا   120 من  ــد  أزي مقتل  عن 
اإلحــصــائــيــات الــرســمــيــة، ونــحــو 500 
من  أكثر  اعتقال  تم  كما  نشطاء،  حسب 
من  أكتوبر   10 ــوم  وي شخص،  ألــف   15
بن  الشاذلي  الرئيس  نفسها، ظهر  السنة 
جديد على شاشة التلفزة الرسمية، ودعا 
بإصالحات  ووعدهم  للتعقل،  املواطنني 

سياسية واقتصادية.
ــك، كــانــت الــعــالقــات  ــوازاة مــع ذلـ ــاملـ وبـ
املغربية الجزائرية تمر بأبهى فتراتها، فقد 
أعاد البلدان العالقات الدبلوماسية وأرسلت 
اململكة املغربية سفيرها إلى الجزائر وردت 
الحسن  فــإن  ــك،  ذل ورغــم  باملثل،  الجزائر 
الثاني كان صريحا عندما أبدى رأيه حول 

أسباب االحتجاجات في الجزائر.
يوم 7 دجنبر 1988، أدلى امللك الحسن 
أنتير«،  »فرانس  إلذاعــة  بحديث  الثاني 

إبداء  منه  طلب  التي  املواضيع  بني  ومن 
إذا  »لنتحدث  التالي:  السؤال  فيها،  رأيه 
عاشت  لقد  العربي..  املغرب  عن  سمحتم 
أكتوبر  شهر  في  عصيبة  أياما  الجزائر 
مئتا شخص حسب  قتل خاللها  املاضي، 
الجزائر  أقرت  وقد  الجزائرية،  السلطات 
الرئيس  ووجه  نظامها،  بإفالس  رسميا 
الشاذلي بن جديد خطابا كان له وقع طيب 
في نفوس الجزائريني.. فما هو رأيكم في 
امللك  جــواب  فكان  الجزائرية؟«،  املشكلة 
أن  الصعب  من  البداية،  ))فــي  كالتالي: 
أدلي برأي في هذا املوضوع،  ليس بسبب 
واملسؤولية  ملكانتي  اعتبارا  أو  الجوار 
إال  الجزائر  أزر  لم  فأنا  أتــوالهــا،  التي 
نادرا، كما أنني ال أعرف أعماق الجزائر، 
فيما  رأيي  أقول  أن  علي  الصعب  من  لذا 
حدث في هذا البلد، كل ما يمكنني أن أقوم 
مجال  في  يقال  وكما  أالحــظ،  أن  هو  به، 
الطب: ينبغي أوال معاينة املرض كما هو 
وأعتقد  الداء،  عن عالج ألصل  البحث  ثم 
بني  هــو  الــجــزائــريــة  املشكلة  عــالج  أن 
عليهم  فيجب  أنفسهم،  الجزائريني  أيدي 
واستخالص  الذاتي  بالنقد  يقوموا  أن 
الحزب  فرض  أن  املؤكد  من  لكن  النتائج، 
استقاللها،  غــداة  الجزائر  على  الوحيد 
عليه  طــرح  ثم  حقها((،  في  جريمة  كــان 
»إن نظام الحزب الوحيد  السؤال التالي: 
الدول  كانت  إذ  الوقت،  آنذاك موضة  كان 
السائرة في طريق النمو تعتبر أن الحزب 
الوحيد هو سبيل الخالص، لكن تبني فيما 
بعد أن الحزب الوحيد كان نظاما بوليسيا 
قمعيا ال يطاق، ما رأيكم في ذلك؟«، أجاب 
العديد  مــؤاخــذة  ))يمكن  بالقول:  امللك 
الوحيد  الحزب  اختارت  التي  البلدان  من 
مرتجال  اختيارا  كان  االختيار  هذا  اآلن، 
على  مثال  التوقيع  يتم  ملــا  ــه  أن لــو  كما 
الخامسة،  الساعة  على  االستقالل  وثيقة 
تسير  أن  يتعني  الذي  النظام  اختيار  يتم 
عليه البالد على الساعة الخامسة وخمس 
وغير  شــاذ  أمــر  ذلــك  أن  وأعتقد  دقــائــق، 
منطقي، إذ كان ينبغي توقيع وثيقة تأمل 
تحديد  وبالتالي،  البالد،  في  يجري  ما 

النظام املالئم((.
وقد لقيت نصيحة الحسن الثاني صدى 
هذه  من  فانطالقا  الجزائر،  في  إيجابيا 
بالتعددية  البلد  سلطات  اعترفت  السنة، 
بعض  السلطة  أظهرت  حيث  السياسية، 
التسامح مع »الحركة الثقافية األمازيغية« 
وفي  االحتجاجية،  الحركات  قادت  التي 
رفقة  سعدي  سعيد  أسس  املوالي،  العام 
من  »التجمع  الحركة،  هذه  من  مناضلني 
حزب  وهو  والديمقراطية«،  الثقافة  أجل 
انتخابات  نظمت  ثم  مــعــارض،  علماني 
اإلسالمية  الجبهة  خاللها  فــازت  نزيهة 
ويفرض  الجيش  يتدخل  أن  قبل  لإلنقاذ، 
الديمقراطية  التجربة  بوأد  الواقع  األمر 
فيما  ذلك  بعد  البالد  وتدخل  مهدها،  في 

يعرف بـ»العشرية السوداء«. 

بدأت أحداث 1988 بالجزائر انطالقا من شهر شتنبر، عندما نددت نقابة الشركة الوطنية 
للسيارات الصناعية )سوناكوم( بالفساد، وفي الرابع من أكتوبر، ظهرت مناوشات بعدة 

أحياء في العاصمة الجزائرية، لتتفجر األحداث في الخامس من نفس الشهر، حينما 
اعترضت مجموعة من الشباب وسط حي »باب الوادي« الشعبي حافلة، وأنزلوا كل 

ركابها وأضرموا النار فيها، ثم توسعت االحتجاجات في اليوم الموالي، لتشمل العديد 
من الواليات أهمها تيزي وزو، واستهدف المحتجون كل ما يرمز للدولة الجزائرية، مثل 

المقرات الحكومية واألمنية. وتدخلت الدولة بقوة، ما أسفر عن مقتل أزيد من 120 شخصا 
حسب اإلحصائيات الرسمية، ونحو 500 حسب نشطاء، كما تم اعتقال أكثر من 15 ألف 
شخص، ويوم 10 أكتوبر من السنة نفسها، ظهر الرئيس الشاذلي بن جديد على شاشة 

التلفزة الرسمية، ودعا المواطنين للتعقل، ووعدهم بإصالحات سياسية واقتصادية.
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كواليس صحراوية
العدد: 1570 من 29 يوليوز إلى 01 شتنبر 2021

تعزيز الترسانة القضائية بوجوه جديدة في الصحراء
حزب االستقالل ينهي 

الصراع االنتخابي 
في الصحراء

العيون. األسبوع
 
 

االستقالل  حزب  بني  التنافس  دائــرة  توسعت 
وباقي األحزاب بجهات الصحراء على استقطاب 
تعطي  أن  بإمكانها  مدنية  وفعاليات  منتخبني 
إضافة قوية لكل حزب سياسي يطمح في الريادة.
دشنها  التي  سياسته  »امليزان«  حزب  وواصل 
التنفيذية  اللجنة  عضو  الرشيد،  ولــد  حمدي 
مبكرا،  ــالث،  ــث ال الجنوبية  الــجــهــات  ومنسق 
الذي  بيالت،  فيصل  البرملاني  للنائب  باستقباله 
أعلن عن انضمامه بشكل رسمي لحزب االستقالل 
واستقباله  واملعاصرة،  األصالة  حزب  من  قادما 
لعائلة الوزير األسبق أحمد لخريف، الذين أعلنوا 
بالسمارة  االستقالل  لحزب  رسميا  انضمامهم 
وأحمد  لخريف  وأبـــاي  لخريف  محمد  ومنهم 
محمود لخريف، ويشغل محمد لخريف القادم من 
نائب  منصب  حاليا،  واملعاصرة،  األصالة  حزب 
عضو  لخريف  ــاي  وأب السمارة،  جماعة  رئيس 
صنف  والخدمات/  والصناعة  التجارة  بغرفة 
التجارة باسم »البام«، أما أحمد محمود لخريف، 
هذا  ــد حضر  وق ــرار،  ــ األح حــزب  مــن  قـــادم  فهو 
التجارة  غرفة  عضو  لخريف  فتاح  من  كل  اللقاء 
»املــيــزان«  حــزب  بــاســم  والــخــدمــات  والصناعة 

واملحفوظ وإبراهيم واملامي لخريف.
كما استقبل ولد الرشيد بعض أفراد عائلة أهل 
والذين  الترابية  الطاح  لجماعة  املنتمني  أعكيك، 
حمة  ومنهم  االستقالل،  لحزب  انتماءهم  أعلنوا 
سيداتي  جانب  إلى  أعكيك،  وسالمة  أعكيك  أمني 
السابق  للقيادي  باإلضافة  أعكيك،  أعكيك وحمزة 
ماء  بــيــالت  ــأحــرار  ل الــوطــنــي  التجمع  بــحــزب 
العينني، كما جرت تزكية كل من سيداتي وسالمة 
بدائرتني  االستقالل  حزب  باسم  أعكيك للترشح 

انتخابيتني على مستوى جماعة الطاح. 
ومحمد  الرشيد  ولــد  حمدي  من  كل  عبر  وقــد 
البرامج،  يقينهما في تحقيق كل  الرشيد عن  ولد 
متعهدين بوضع اليد في اليد ومضاعفة الجهود 
لالستجابة لكافة اإلكراهات واإلشكاالت التنموية 
التي يترنح إقليما طرفاية والسمارة على وقعها، 
مجددين التأكيد على أن العالم القروي والنهوض 
االستقالل  حزب  ببرامج  أولوية خاصة  يحتل  به 
يتعلق  ما  وخاصة  املستقبلية،  واستراتيجيته 
باملجال  وربطها  املناطق  هذه  عن  العزلة  بكسر 
الظروف  كافة  توفير  على  والعمل  الحضري، 
لعموم  املقدمة  الخدمات  لتجويد  املوضوعية 

ساكنة طرفاية والجماعات القروية التابعة لها. 
الجدد،  بالوافدين  الرشيد  ولد  حمدي  ورحب 
مؤكدا أن حزب االستقالل يتسع للجميع، وكل من 

يمكن أن يشكل قيمة مضافة للحزب.

القضاء في األقاليم الجنوبية

جمعيات تدافع عن القنصلية المغربية في بلباو

عبد اهلل جداد. العيون
 
 

القضائية،  للسلطة  األعــلــى  املجلس  ــدث  أح
الذي يترأسه امللك محمد السادس، حركة واسعة 
إلعادة تعيني عدد هام من رجال القضاء والنيابة 
همت  مــســؤول،   100 يقارب  ما  شملت  العامة، 
الصحراوية  األقاليم  جهات  الخصوص  على 
إبراهيم  األستاذ  تعيني  تأكيد  تم  حيث  الثالث، 
بنتزرت رئيس املحكمة االبتدائية بآسفي، ليشغل 
منصب الرئيس األول ملحكمة االستئناف بالعيون 
البار،  محمد  املتقاعد  للرئيس  خلفا  الداخلة، 
وباشر الرئيس الجديد مهامه وأشرف على انتقال 
الجديد،  مقرها  إلــى  مؤقتا  االبتدائية  املحكمة 
تم  كما  العدل،  لــوزارة  العام  الكاتب  واستقبال 
لدى  العام  املحامي  شفقي،  علي  األستاذ  تعيني 
للملك  العام  الوكيل  منصب  في  النقض،  محكمة 
لأستاذ  خلفا  بالعيون،  االستئناف  بمحكمة 
صالح التيزاري، الذي عني وكيال عاما للملك لدى 
محكمة االستئناف بمراكش، وتمكن من مواصلة 
كان  كما  ــرة  ــدائ ال بــهــذه  ــات  ــالح اإلص سلسلة 
ورئيسا  اإلعالم  ووسائل  املرتفقني  مع  متواصال 
شملته  أن  إلى  للقضاة  الحسنية  الودادية  لفرع 
األستاذ  أيضا  وعني  الجديدة،  التعيينات  حركة 
الداخلة  بمحكمة  للملك  وكيال  بوطويل  سعيد 
الذي  أحمن،  هلل  عبد  لأستاذ  خلفا  االبتدائية 
بالعيون  االبتدائية  باملحكمة  للملك  وكيال  عني 

خلفا لأستاذ صالح هيدور، الذي تمت ترقيته 
كما  بمراكش،  الــعــام  الوكيل  نائب  ليصبح 
عينت األستاذة بهيجة اإلسماعيلي كأول امرأة 
بعد  بالعيون  االبتدائية  املحكمة  رأس  على 
لسنوات،  األسرة  قضاء  قسم  رئيسة  كانت  أن 
عني  الذي  الزايدية،  بن  أشرف  لأستاذ  خلفا 
بعد  بأكادير  االستئناف  بمحكمة  مستشارا 

مسار مهني ناجح.
وفي نفس إطار التعيينات القضائية الجديدة، 
العام  الوكيل  الشافعي،  الكريم  عبد  تكليف  تم 
للقيام  بأكادير،  االستئناف  محكمة  لدى  للملك 

بمهام الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف 
الجعفري من  هلل  عبد  ذ.  وانتقل  بالقنيطرة، 
محكمة  إلى  بأكادير  االستئناف  محكمة  رئاسة 

بمراكش بنفس املهمة.
جد  ــداء  أصـ ــة  ــ اإلداري الحركة  هــذه  وخلفت 
الجديد  الديمقراطي  االنتقال  لتزامنها مع  طيبة، 
واملهنية  الجماعية  االنتخابات  فــي  املتجلي 
والبرملانية، مع شرط الكفاءة والتجربة وشمولها 
أغلبية املهام الرئيسية ملحاكم اململكة في انتظار 
املنوال ملسؤولني قضائيني  أخرى وبنفس  حركة 

آخرين، منهم من ينتظر الترقية الداخلية.

افتتاح قنصلية إفريقية 
جديدة بالعيون

العيون. األسبوع 
 
  

ضربة موجعة جديدة للجزائر وصنيعتها 
البوليساريو، وجهها وزير خارجية جمهورية 
ماالوي، إيزنهاور ندوا ساكسون مكاكا، الذي 
أعلن بالرغم من التشويش املتواصل من قبل 
فتح  بالده  قرار  عن  والجزائر،  البوليساريو 
كإعالن  العيون،  بمدينة  دبلوماسية  تمثيلية 
الصحراء،  بمغربية  الرسمي  باعترافها 
حيث ستقوم بتعيني قنصل عام في العيون، 
والذي  املاالوي،  املسؤول  تصريحات  حسب 
للعالقات بني  الدفء  بعد عودة  املغرب  يزور 
اعترافها  مـــاالوي  سحب  نتيجة  الدولتني 

بالجمهورية الوهمية سنة 2017.

الدرهم يغادر االتحاد االشتراكي
بوجدور. األسبوع 

 
 

»األسبوع«  نشرته  أن  سبق  ما  بالفعل  تحقق 
من كون حسن الدرهم تخلى عن كل مسؤولياته 
بحزب االتحاد االشتراكي وأعلن انضمامه لحزب 
انتخابات  لخوض  لــأحــرار،  الوطني  التجمع 
أقــوى  فــي  ــوجــدور،  ب بإقليم  الــجــاريــة  السنة 
مواجهة انتخابية بني أقطاب السياسة في إقليم 
التحدي، ومنهم على الخصوص عبد هلل الدبدا 
ورجل  العزيز،  عبد  أبا  املخضرم  واالستقاللي 
األعمال والناشط السياسي عبد الفتاح التروزي، 
النائب األسبق  والقيدوم املهندس خيا إبراهيم، 
االستحقاقات  غــمــار  سيخوض  الــبــرملــان،  فــي 
الوطني  التجمع  حزب  بلون  مرشحا  االنتخابية 

لأحرار على مستوى إقليم بوجدور.

أيت باعمران. األسبوع
 
 

أن  بالخارج،  جمعوية  مصادر  قالت 
هو  بالتقصير  بلباو  قنصلية  اتــهــام 

القنصلية  وأن  املطلقة،  للحقيقة  مناف 
عن  الــدفــاع  إلــى  سعت  ببلباو  العامة 
القضية الوطنية وتمكني وفود إسبانية 
من زيارة األقاليم الصحراوية للمملكة، 
القنصليات  أفضل  بني  من  جعلها  مما 
لتسهيل  املسبق  املوعد  اعتمدت  التي 
مـــأمـــوريـــة ولــــوج املـــواطـــنـــني لــهــذه 
الطواقم  أحسن  بني  ومــن  القنصلية، 

مع  للتعاطي  وحنكة  تجربة  اإلداريـــة 
ملفات الجالية.

واستغرب رؤساء جمعيات بأوروبا، 
من  رسالة  لنشر  التوقيت  هذا  اختيار 
طرف نائب برملاني دون أن يحصل على 
رد عليها، وهو ما جعل النائب البرملاني 
والتوضيحات  الردود  من  يواجه سيال 

عبر وسائل التواصل االجتماعي.

الخطاط يبعثر الحسابات السياسية 
االنـتخـابات قبـل 

الداخلة. األسبوع 
 
  

الدرهم  سليمان  غياب  األكيد  من  بات 
بجهة  املقبلة  االنــتــخــابــات  خــوض  عــن 
إلى  األقــرب  وهو  الذهب،  وادي  الداخلة 
السابقة  االنتخابات  خالل  البلدية  رئاسة 
دخل  الذي  الجماني  صلوح  مواجهة  في 
الواسع  املــد  مواجهة  في  العكسي  العد 
لــحــزب األحـــرار الــذي يــقــوده حــرمــة هلل 
أعينه  نصب  يضع  وهــو  األمـــني،  محمد 
ــاســة الــجــهــة والــبــلــديــة والــجــمــاعــات  رئ
في  الــبــرملــان،  ومقاعد  املهنية  والــغــرف 
هجوم  خطوط  ينجا  الخطاط  عــزز  حني 
من  منتخبني  بانضمام  االستقالل  حزب 
عبد  بينهم  ــن  وم ــرف،  ــغ وال الــجــمــاعــات 
مغادرته  عــن  أعلن  ــذي  ال املــكــي،  الفتاح 
لحزب االتحاد االشتراكي في اتجاه حزب 
في تجمع  ينجا  الخطاط  وقال  االستقالل، 
من  ليعزز  جاء  االلتحاق  هذا  أن  حاشد، 

االستقالل  حــزب  وتماسك  وصالبة  قــوة 
واحــد  رقــم  السياسية  الــقــوة  بــات  ــذي  ال
تتابع  فيما  الذهب،  وادي  الداخلة  بجهة 
و»الكتاب«  »التراكتور«  أحــزاب  قيادات 
خطوات  كــل  و»املــصــبــاح«،  و»السنبلة« 
محاولة  في  املنافسني،  باقي  وتحركات 
كلمته  ستكون  الذي  الشارع  نبض  لجس 
الفصل في دعم هذا الحزب أو ذاك، بالرغم 
الداخلة كانت تنتظر إعالن  أن ساكنة  من 
رجل األعمال سليمان الدرهم مرشحا على 
باملدينة،  االنتخابية  اللوائح  إحدى  رأس 
الدرهم،  فيه دحمان  أعلن  الذي  الوقت  في 
الدرهم«،  »هولدينغ  إدارة  مجلس  رئيس 
عن دعمه للتجربة الديمقراطية واالنخراط 
التام والالمشروط للمجموعة وللعائلة في 
املسلسل والنهج الديمقراطي الذي يقوده 
جانبنا  من  والعمل  السادس،  محمد  امللك 
على الرفع من مستوى املشاركة السياسية 
ببالدنا وعدم مصادرة أو منع أي فرد من 
في  الدستوري  حقه  ممارسة  من  العائلة 
االنتخابات  فــي  التصويت  أو  الترشح 

املقبلة التي ستشهدها بالدنا.

الدرهم

ببالغ احلزن واألسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره، تلقينا 
نبأ وفاة املشمول برحمته، األب الفاضل، اخلليل ولد محمد فاضل 
ولد أبهاي، شقيق محمد الناجم أبهاي، والي جهة كلميم وادنون.

وبهذه املناسبة األليمة، يتقدم أصدقاء العائلة بخالص العزاء 
واملواساة إلى والي جهة كلميم واد نون، وإلى جميع أفراد عائلته، 
وأن يرزق  الفقيد بواسع رحمته،  أن يتغمد  راجــن من اهلل تعالى 

عائلته الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

بداية الصراع على عضوية 
مجلس المستشارين

كلميم. األسبوع

ــغــرف  ــات ال ــخــاب ــت دخــلــت ان
إلفـــراز  العكسي  الــعــد  املهنية 
سيكونون  ومن  سيمثلونها  من 
مجلس  إلى  للوصول  محظوظني 
سيرأسون  ــن  وم املستشارين، 
الحملة  وســتــنــطــلــق  ــرف،  ــغـ الـ
انتخابات  بــرســم  االنــتــخــابــيــة 

ــرف املــهــنــيــة في  ــغـ ــاء الـ أعـــضـ
الساعات األولى من يوم األربعاء 
في  وتنتهي   2021 يوليوز   28
من  ليال  عشر  الثانية  الساعة 
يوم الخميس 5 غشت 2021، وال 
يمكن بأي حال من األحوال توقع 
أي اكتساح ألي جهة على حساب 
إلى  رجعنا  إذا  اللهم  أخـــرى، 
فاز  التي  املأجورين  انتخابات 
بها كل من نقابة االتحاد املغربي 
للشغل، واالتحاد العام للشغالني 

باملغرب في فئة الصناعة.



أن  املالكي،  الحبيب  النواب،  مجلس  رئيس  أكد 
تضارب  وجود  هو  القانون،  هذا  برمجة  عدم  سبب 
في وجهات النظر بني مكونات مجلس النواب، معبرا 
الوالية  في  الجنائي  القانون  برمجة  لعدم  أسفه  عن 

التشريعية التي انتهت.
تستطع  لم  األغلبية  أحــزاب  أن  املالكي،  وأوضــح 
مشروع  ــواد  م بعض  حــول  تــوافــق  على  الحصول 
تفجير  في  رغبته  عدم  إلى  الجنائي، مشيرا  القانون 
القانون  هذا  حول  الخالفات  بسبب  النواب  مجلس 
بني الفرق البرملانية، وقال: »أحرص شخصيا على أن 
يكون هناك توافق على القوانني، لذلك تمت املصادقة 
على ما يناهز 80 نصا باإلجماع، واحتراما للحكومة، 

قررنا عدم إدراج القانون الجنائي رغم أهميته«.

أصل »البلوكاج« 
الزال مشروع القانون الجنائي يعيش »البلوكاج« 
منذ  النواب  بمجلس  والتشريع  العدل  لجنة  داخل 
اإلنسان  حقوق  لــوزيــر  سبق  حيث  ســنــوات،  عــدة 
والعالقات مع البرملان مصطفى الرميد، أن وجه نداء 
والتصويت  الدراسة  إتمام  أجل  من  البرملان  ألعضاء 

على مشروع القانون الجنائي.
أن  الــعــزاوي،  ابتسام  البرملانية  النائبة  وتقول 
مجلس النواب اختتم آخر دورة تشريعية في الوالية 
الحالية دون أن يحسم في عدد من مشاريع القوانني 
ذات األهمية البالغة، كمشروع القانون الجنائي الذي 
والتشريع  العدل  بلجنة  »بلوكاج«  حالة  في  يوجد 

بالغرفة األولى منذ سنة 2016.
وأكدت البرملانية العزاوي، أن املسؤولية األساسية 
األغلبية  تتحملها  الجنائي  الــقــانــون  تعطل  فــي 
وضعف  تحالفها  هشاشة  أظهرت  والتي  الحكومية، 
الورش  سير  حسن  على  أثر  مما  تنسيقها،  مستوى 
التشريعي، مشيرة إلى أن أحد أبرز املواد الخالفية 
همت مسألة تجريم اإلثراء غير املشروع، في حني أن 

هذا األمر كان يجب أن يكون محل توافق، 
الجنائي  القانون  مشروع  بــأن  وقالت 

فهناك  الــوحــيــد،  بــاالســتــثــنــاء  لــيــس 
مواضيع ال تقل أهمية عنه كالقانون 

واإلضـــراب،  بالنقابات  املتعلق 
مؤكدة أن خروج هذا القانون إلى 

كان سيساهم  العملي  التطبيق 
فـــي تــجــويــد املــنــظــومــة 

ــة املــعــتــمــدة  ــي ــون ــان ــق ال
هناك  أن  بحيث  حاليا، 

إيجابية  مقتضيات 
محل  جديدة  ومهمة 

دراسة، كالعقوبات 
البديلة.

خالل  التشريعية  األولويات  من  أنه  على  وشددت 
الوالية البرملانية الثالثة بعد دستور 2011، التعجيل 
في  قانون جنائي ومسطرة جنائية  بإخراج مشروع 
واإلقليمية  الوطنية  واملتغيرات  الطموحات  مستوى 

والتكنولوجية. والدولية 
ومن جهته، صرح املحامي محمد الغلوسي، رئيس 
الجمعية املغربية لحماية املال العام، أن تجريم اإلثراء 
الحقوقي  املجتمع  مطالب  بني  من  هو  املشروع  غير 
من  مظهرا  باعتباره  الوطني،  العام  والرأي  واملدني 
خطورة  يشكل  ــذي  وال بــالدنــا،  في  الفساد  مظاهر 
حقيقية على األوضاع االقتصادية واالجتماعية، وله 
تداعيات خطيرة على كافة املستويات، وبالتالي، البد 

من تجريم اإلثراء غير املشروع.
استراتيجية  وضــعــت  الــحــكــومــة  أن  ــاف  ــ وأض
 2015( سنوات  لعشر  تمتد  الفساد  ملكافحة  وطنية 
يكون  أن  دون  سنوات   6 اآلن  منها  مرت   ،)2025  -
لهذه االستراتيجية أي أثر، مع العلم أنها أكدت على 
هذا  إقبار  أن  مبرزا  املــشــروع،  غير  ــراء  اإلث تجريم 
السياسية  اإلرادة  غياب  من  نوعا  يعكس  املشروع 
الحقيقية ملكافحة الفساد والرشوة ونهب املال العام، 
من  املستفيد  اللوبي  قوة  يعكس  أخــرى،  جهة  ومن 
له  الذي  اللوبي  هذا  باملغرب،  والفساد  الريع  واقع 
امتدادات في مواقع متعددة، ومن املؤكد أنه يستعمل 
كل اإلمكانيات من أجل عدم إخراج هذا القانون لحيز 
املؤسساتية  اآلليات  مختلف  أيضا  الوجود، وضمنه 
القانونية التي بإمكانها أن تساهم في تخليق الحياة 

العامة ومكافحة الفساد.
يفضح  املشروع  هذا  إقبار  أن  الغلوسي  واعتبر 
بخصوص  الحكومة  شعارات  زيف  ثالثة،  جهة  من 
محاربة الفساد والقطع مع اإلفالت من العقاب وربط 
املسؤولية باملحاسبة، ويعري الشعارات املرفوعة في 
أكثر  في  عنها  املعبر  النوايا  ويختبر  الجانب،  هذا 
اإلقرار  رغم  الفساد،  مكافحة  بخصوص  مناسبة  من 
الرسمي على أكثر من مستوى بخطورة الفساد على 

الحياة العامة والوضع االقتصادي واالجتماعي.

قانون ال يواكب 
المجتمع

الجنائي  القانون  أن  الغلوسي  أوضح 
هو قانون قديم في املغرب لحقته بعض 
يحتاج  أنــه  إال  الطفيفة،  التعديالت 
تغيرات  فــهــنــاك  شــامــلــة،  ملــراجــعــة 
وقعت  وأساسية  وتحوالت جوهرية 
األخيرين،  العقدين  في  املجتمع  في 
املستوى  عــلــى  ــحــوالت  ت ــاك  وهــن
القيمي  املستوى  وعلى  الــدولــي 
للقانون  ــد  ب ال  لــهــذا  للمجتمع، 

الجنائي  القانون  وتأخير  ذلك،  مواكبة  من  الجنائي 
ومعه املسطرة الجنائية ليس له أي مبرر، وبالتالي، 
القانون  إلخـــراج  وموضوعية  ماسة  حاجة  هناك 
الجنائي لكي ينسجم مع العصر ومع موضوع حقوق 

اإلنسان والحريات العامة والفردية.
وأكد على أن األحزاب تتحمل جزء من املسؤولية، 
هذه  تمرر  أن  بإمكانها  أغلبية  للحكومة  أن  باعتبار 
القوانني  تمرير  األغلبية  لهذه  كيف  وإال  املشاريع، 
الشرائية  القدرة  تمس  والتي  للحريات«  »املكبلة 
ال  بينما  مشاكل،  وأية  ضجيج  أي  بدون  للمواطنني 
تصادق، رغم توفرها على أغلبية، على القوانني ذات 
بالدنا  في  اإلصالح  وبتعميق  املجتمع  بتقدم  الصلة 

وبتوسيع دائرة الحريات وحقوق اإلنسان. 
محامية  اإلدريسي،  جمال  مريم  اعتبرت  بدورها، 
املغربي  الجنائي  القانون  أن  البيضاء،  الدار  بهيئة 
هوة  لدينا  وأن  السيما  الحداثة،  بعض  إلى  يحتاج 
كبيرة بني املجتمع واملشرع، وكمثال، مسألة املحاكمة 
عن بعد، التي تفتقد لنص قانوني ألن هناك فراغا يتم 
الجائحة، وال  أزيد من سنة خالل  منذ  فيه  االشتغال 
بد من إحداث نصوص قانونية تنظمه عوض مسلسل 
والقانون  الجنائية  املسطرة  قانون  ألن  الترقيع، 
وثيق  بشكل  باملجتمع  مرتبطة  قوانني  هما  الجنائي 
القوانني  وهــذه  األساسية،  وبالحقوق  وبالحريات 
إلى  مشيرة  املجتمع،  مع  تتالءم  لكي  تعديلها  يجب 
من  مجموعة  يعرف  الفرنسي  الجنائي  القانون  أن 
مع  نسبيا  تتماشى  بسرعة  تحصل  التي  التعديالت 

عجلة تطور املجتمع الفرنسي.

حسابات سياسية 
وغياب  تسرعا  هناك  أن  اإلدريــســي،  مريم  أكــدت 
من  العدالة،  منظومة  ملكونات  وتغييبا  التشاور 
الذين  فهم  مختصني،  وخــبــراء  وقــضــاة،  محامني 
يعلمون كل املشاكل املرتبطة بتطبيق القانون، مضيفة 
العلمي  املنطق  على  يغلب  السياسي  الطابع  أن 
بالحسابات  مليئة  النظر  وجهة  وتصبح  والعقالني 
معتبرة  املنطقية،  الحسابات  عن  بعيدة  السياسية 
أن التعطيل ليست له أي نتيجة ويتسبب في ضياع 
مجهودات سابقة، ويهدر الوقت، ألن أي مجهود بذل، 

يجب استثماره.
ال  السياسية  الحسابات  أن  اإلدريــســي،  وقــالــت 
الجنائي  القانون  مشروع  إعداد  في  تدخل  أن  يجب 
لدينا  تكون  أن  يمكن  وال  الجنائية،  املسطرة  في  وال 
عدة تصورات لفرض سياسة جنائية ما في ظل وجود 
على  إشــكــاالت  ــود  ووج قانونية  نصوص  في  خلل 
مستوى التطبيق، وتضارب على مستوى االجتهادات 
القضائية، مبرزة أنه لدينا سياسة جنائية وتطبيقات 
ألنها  توضيح،  أو  لتعديل  تحتاج  غامضة  ونصوص 

تثير إشكاالت على مستوى التطبيق أو على مستوى 
االجتهاد القضائي، ولهذا يجب االتفاق على سياسة 
ستطبق  التي  القانونية  النصوص  على  ثم  جنائية 

بها على مستوى التشريع.
في  البديلة  العقوبات  اعتماد  أهمية  إلى  وأشارت 
املالية  الجرائم  أو  االقتصادي  الطابع  ذات  الجرائم 
عوض السجن والحبس، من خالل سن عقوبات مالية 
»السوار«  مثل  أخــرى،  عقوبات  وأيضا  وغــرامــات، 
اإلقامة  أو  أخـــرى،  بــلــدان  فــي  املطبق  اإللكتروني 
الجبرية أو عدم مغادرة منطقة جغرافية معينة، وذلك 
لتفادي االكتظاظ في السجون، إذ تكون هذه العقوبات 
في نوع معني من الجرائم وفق سياسة منسجمة مع 
االعتقال  بدائل  أن  إلى  مشيرة  والعقاب،  التجريم 
االحتياطي موجودة في املادة 61، مثال الكفالة، التي 
تبقى من اختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق.
إلى  للسجون،  املغربي  املــرصــد  دعــا  أن  وسبق 
العالقة  ذات  الجنائية  القانونية  املنظومة  إصــالح 
غير  البديلة  العقوبات  وإقــرار  العقابية،  بالسياسة 
الجنائي  القانون  في  وتضمينها  للحرية  السالبة 
في  بالتسريع  وطالب  الجنائية،  املسطرة  وقانون 
مع  الوجود،  إلى  الجنائي  القانون  تعديالت  إخراج 
املرجعيات  مع  تتالءم  وتعديالت  إصالحات  تبني 
والسجناء،  السجينات  بحقوق  الصلة  ذات  الدولية 
وتكرس الحق في املحاكمة العادلة، وضمان الحق في 

الحياة وكافة الحقوق األخرى.

تجاهل رسالة الرميد
املكلف  ــة  ــدول ال ــر  وزيـ الــرمــيــد،  مصطفى  أرســـل 
البرملان، مذكرة حول  بحقوق اإلنسان والعالقات مع 
البرملانية  الفرق  لدعوة  الجنائي،  القانون  مشروع 
يقتضيه  ما  إطار  في  الالزم  املجهود  لبذل  واألغلبية 
ذلك من تعاون وثيق بني الحكومة والبرملان، وتفاعل 
إلى  داعيا  الفاعلني،  مختلف  تطلعات  مع  إيجابي 
الدورة  اختتام  قبل  الهام  النص  هذا  على  التصويت 
التشريعية الحالية، مبرزا أن املشروع اهتم بمتابعة 
والتوصيات  واملصالحة،  اإلنصاف  هيئة  توصيات 
إلصالح  الوطني  للحوار  العليا  الهيئة  عن  املنبثقة 
يعد  القانون  وتطوير  مراجعة  وأن  العدالة،  منظومة 
للعدالة  الشامل  لإلصالح  األساسية  املرتكزات  من 

الوطنية، إال أن الفرق النيابية كان لها رأي آخر.
أهم  إبــراز  مذكرته،  خالل  من  الرميد،  حــاول  فقد 
مشروع  يحملها  التي  العريضة  والخطوط  املحاور 
على  البرملانيني  لتحفيز  وذلــك  الجنائي،  القانون 
رسالته  أن  إال  املختصة،  اللجن  داخــل  مناقشته 
الذين  البرملانيني  النواب  قبل  من  بالتجاهل  قوبلت 
الوالية  إلى  القانون  مشروع  مناقشة  تأجيل  قــرروا 

القادمة. التشريعية 

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

متـابـعات
10 العدد: 1570 من 29 يوليوز إلى 01 شتنبر 2021

إعداد: خالد الغازي

عجزت حكومة سعد الدين العثماني عن تمرير مشروع 
القانون الجنائي رغم توفرها على األغلبية في مجلس 

النواب وفي لجنة العدل والتشريع، إال أن تعثر هذا القانون 
منذ 5 سنوات يطرح الكثير من التساؤالت: هل هناك جهات 

خارج الحكومة أو لوبيات ترفض تمرير هذا القانون؟ هل 
يقف بعض السياسيين واالقتصاديين وراء »بلوكاج« 
القانون الجنائي بسبب تجريمه لإلثراء غير المشروع؟

فمشروع القانون الجنائي جاء بعدة مستجدات مهمة 
تهدف إلى تكريس دولة الحق والقانون والحقوق المدنية 

واإلنسانية، من خالل تجريمه للعديد من الظواهر، مثل 
االختفاء القسري، تجريم تهريب المهاجرين، تجريم 

استفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة 
باالختالس والرشوة واستغالل النفوذ، تجريم اإلثراء غير 
المشروع، تجريم اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم 

الحرب للمالءمة مع القانون الدولي.
التعطيل الذي عرفه مشروع القانون الجنائي يحمل 

األغلبية الحكومية مسؤولية كبيرة أمام المواطنين، 
السيما مع قرب االنتخابات التشريعية المقبلة، إذ أن عرقلة 

قانون مهم يحارب نهب المال العام واالغتناء الفاحش 
عبر الفساد، يجعل األحزاب المشاركة في الحكومة 

مسؤولة عن هذا التعطيل و»البلوكاج«.

القانون الذي فشلت األغلبية في تمريره

حسابات سياسية تعرقل 
مشروع القانون الجنائي 

العزاوي

بنعبد القادرالرميد
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الـــرأي
العدد: 1570 من 29 يوليوز إلى 01 شتنبر 2021

 27 أثار انعقاد املجلس الحكومي مساء يوم األحد 
يونيو من السنة الجارية، عدة تساؤالت بخصوص انعقاد 
هذا املجلس بشكل استثنائي يوم األحد الذي يصادف يوم 
املجلس  فيها  يعقد  كان  التي  األخرى  األيام  عوض  عطلة 
يوم  انعقد  قد  كان  الحكومة  مجلس  أن  علما  اجتماعاته، 

الخميس 24 يونيو.
 065.13 رقــم  التنظيمي  القانون  إلــى  وبــالــعــودة 
والوضع  الحكومة  أشغال  وتسيير  بتنظيم  املتعلق 
في  دستوريا  عليه  واملنصوص  ألعضائها،  القانوني 
من  مجموعة  تفسير  أجل  من  جاء  والــذي   87 الفصل 
الفصول الدستورية )92، 93...( املتعلقة بالخصوص 
متأنية  وبقراءة  الحكومة،  ألعضاء  القانوني  بالوضع 
14 من هذا القانون التنظيمي، نجد أن مجلس  للمادة 
الحكومة يعقد اجتماعاته مرة في األسبوع على األقل، 

إال إذا حال مانع دون ذلك.
فهذه املادة جاءت صريحة، وذلك تفاديا لكل اإلشكاالت 
التي يمكن أن تطرح، خاصة عندما يجب أن يتداول مجلس 
تتطلب  التي  التنظيمية  القوانني  مشاريع  في  الحكومة 
االستعجال، فاملشرع هنا كان ذكيا وهو يضع هذا القانون 
التنظيمي، فهو نص على أن مجلس الحكومة يمكن له أن 
يعقد اجتماعاته أكثر من مرة في األسبوع مع عدم تقييد 
الدستوري  املشرع  أن  حتى  بل  معني،  بيوم  املجلس  هذا 
من  لعدد  تفاديا  عطلة،  يوم  أو  »األحــد«  يوم  ذكر  تفادى 

اإلشكاالت التي يمكن أن تطرح مستقبال.
خــارج  املجلس  هــذا  انعقاد  أســبــاب  ــى  إل وبــالــعــودة 
االستحقاقات  أبواب  على  البالد  بأن  نجد  العادية،  أيامه 
بعد  الحالية  الحكومة  معها  ستصبح  والتي  االنتخابية، 
الجارية«،  األعمال  تصريف  »حكومة  اليوم  من  شهرين 
مدتها  تنتهي  أن  وقبل  الحالية  الحكومة  فعلى  وبالتالي، 
سواء  القوانني،  جميع  كذلك  تنهي  أن  يجب  الدستورية، 
وذلك  التنظيمية،  املراسيم  وكذلك  التنظيمية،  أو  العادية 

حتى ال تثقل كاهل الحكومة التي ستحل محلها.
باملغرب  األعمال  تصريف  حكومة  أن  إلى  أوال  ونشير 
الحكومية،  الوالية  تنتهي  عندما  أولهما،  حالتني:  تتخذ 
وثاني حالة، عند تعيني امللك للحكومة الجديدة، في انتظار 
تنصيب هذه الحكومة من طرف مجلس النواب وحصولها 
الحكومة  فإن  الدستور،  88 من  الفصل  ثقته بموجب  على 

هنا تكون في حالة حكومة تصريف األعمال الجارية.
37 من القانون التنظيمي رقم  وبالعودة إلى املادة 
الحكومة،  أشغال  وتسيير  بتنظيم  املتعلق   065.13

األعمال  تصريف  حكومة  اختصاصات  يحصر  نجده 
واملقررات  والــقــرارات،  املراسيم  اتخاذ  في  الجارية 
الالزمة..  املستعجلة  والتدابير  الضرورية،  اإلداريــة 
الدولة ومؤسساتها،  لضمان استمرارية عمل مصالح 

وضمان انتظام سير املرافق العمومية.
الحكومة  مجلس  انعقاد  أسباب  استنتاج  يمكن  كما 
37 من نفس  يوم عطلة، من خالل الفقرة الثانية من املادة 
في  تندرج  ال  املنتهية  الحكومة  أن  إذ  التنظيمي،  القانون 
الحكومة  تلزم  أن  شأنها  من  التي  التدابير  اختصاصاتها 
على  املصادقة  وخاصة  ومستمرة،  دائمة  بصفة  املقبلة 
في  التعيني  وكذا  التنظيمية،  واملراسيم  القوانني  مشاريع 
املنتهية  الحكومة  كون  إلى  راجع  وذلك  العليا،  املناصب 
فالحكومة  وبالتالي،  أعمالها،  على  البرملانية  الرقابة  تفقد 
ال يمكن أن تمارس جميع االختصاصات التي كانت تتمتع 
بها في ظل وجود البرملان، كاتخاذ بعض القرارات من أجل 
تغيير وضعية بعض املؤسسات أو إصدار بعض املراسيم 
التنظيمية ومشاريع القوانني التي يمكن أن ترهن الحكومة 
الذي  الحكومي  البرنامج  ضمن  يدخل  ال  ذلك  ألن  املقبلة، 
خاصة  النواب،  مجلس  ثقة  على  الحكومة  حصلت  عليه 
التي  األعمال  تلك  على  رقابته  يمارس  ال  األخير  هذا  وأن 
اتخذتها الحكومة املنتهية، غير أن هذه املادة تدخل عليها 
بعض االستثناءات الضرورية، وهو ما نستشفه من خالل 
بأن  اعتبر  والذي  الفرنسي  الدولة  مجلس  قرارات  إحدى 
التي  املراسيم  بعض  تتخذ  أن  يجب  املنتهية  الحكومة 
والخدمات  السلع  أسعار  تحديد  أن  إذ  ضرورية،  تعتبر 
األعمال  تصريف  نطاق  تدخل ضمن  التي  املسائل  بني  من 
الجارية، وهو األمر الذي سبق وأن طرح عدة إشكاالت في 
ظل حكومة بن كيران، عندما اتخذت الحكومة مرسوما برقم 
املطبق  االستيراد  استيفاء رسم  املتعلق بوقف   877-16-2

تصريف  حكومة  حالة  في  وهي   2016 سنة  العدس  على 
األعمال الجارية، وهو مرسوم ذو طابع استعجالي.

على  منع  قد  املغربي  املشرع  كان  إذا  أخرى،  جهة  من 
املناصب  في  التعيني  الجارية  األعمال  تصريف  حكومة 
العليا، إال أن مجلس الدولة الفرنسي له وجهة نظر أخرى، 
اإلدارة  استمرار  ضرورة  »يجب  أنه  املجلس  هذا  يرى  إذ 
الحكومة  استقالة  ألن  ذلك  الدولة،  في  العامة  واملرافق 
والحياة  املؤسسات  في  كامال  شلال  تعكس  أن  يمكن  ال 
لهذا  للوطن،  امللحة  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
السبب يتوجب تأمني استمرارية العمل الحكومي في حده 
والشامل  الكامل  للفراغ  تفاديا  األقل،  األدنى على  اإلداري 
ضمن  يدخل  األمــر  كان  إذا  لكن  العامة«،  املؤسسات  في 
العام  املرفق  استمرارية  تتطلب  التي  االستعجالية  األمور 
وعدم ترك فراغ يشل املؤسسات، فإنه يجب على الحكومة 
هذا  وأن  خاصة  العليا،  املناصب  في  التعيني  املنتهية 
التعيني ال يدخل ضمن الرقابة التي يمارسها البرملان على 
الحكومة وإنما يدخل ضمن األهداف االستراتيجية للبالد.

حكومة تصريف 
األعـــمال 

العدالة  تحقيق  أجل  من  الهادئة  ثورته  في  املغرب  وتيرة  أن  يبدو 
أجل  ومن  املواطنني،  لجميع  الصحية  التغطية  ضمنها  ومن  االجتماعية 
املقاوالت  هيكلة  وإعــادة  الضريبي  كاإلصالح  االقتصادي،  اإلقــالع  ضمان 
وترسيخ  السياسية  الحياة  تخليق  أجل  ومن  املجالية،  والتنمية  العمومية 
القادمة،  لالستحقاقات  الترتيب  خالل  من  الحزبية  والتعددية  الديمقراطية 
محاربة  مجاالت  في  القانونية  ترسانته  وتقوية  الحريات،  تعزيز  أجل  ومن 
الجريمة املنظمة واإلرهاب الدولي واالتجار في البشر والجريمة اإللكترونية 

وحماية املعطيات الشخصية... يبدو أنها تزعج البعض..
عظمى  دول  واعتراف  الوطنية  الوحدة  ملف  في  القوية  املكتسبات  أن  ويبدو 
بسيادة املغرب على صحرائه وافتتاح قنصليات باملدن الصحراوية، وفروع أحزاب 

سياسية ومنظمات حقوق اإلنسان باملدن الجنوبية... يبدو أنها تزعج كذلك..
العاملي  السلم  في ضمان  وقاري  إقليمي  كفاعل  املغرب  دور  أن  يبدو  كما 
األطلسية  البحرية  الحدود  ترسيم  بعد  الخارجية  لالستثمارات  وجذبه 
الصحراوية  األقاليم  في  التحتية  البنية  مجال  في  القوية  واالستثمارات 
كالطرق العصرية، وميناء الداخلة األطلسي... يبدو أنه يزعج البعض أيضا..
لذلك فإن ما تعيشه بالدنا هذه األيام من تكالب البعض وتحامل البعض 

اآلخر، هو ضريبة الثورة الهادئة املغربية، وهو ضريبة طموحه املشروع في حياة كريمة 
الهفوات  نرصد  كما  وعراقيل،  صعوبات  لدينا  نعم  اجتماعية..  عدالة  وفي  للمواطنني 
البطالة  ميادين  في  جديدة  انتصارات  ولتحقيق  لتجاوزها  نطمح  لكننا  واالنزالقات، 

والتعليم والتنمية املجالية وغيرها... وهو ما يزعج حقا الكثيرين..
الواقعي  العالم  بني  تنوعت  الحروب  وأساليب  تتسع  الصراع  رقعة  أن  نعلم  نحن 
واالفتراضي، وبني املباشر وبالوكالة، كما نعلم أن تدمير صورة أي بلد أصبحت هدفا 
استراتيجيا لكل الصراعات، حيث تؤثر طبيعة تلك الصورة إيجابا أو سلبا على جذب 
مجال  وفي  املالية،  الدولية  املؤسسات  وأمام  السياح،  وأيضا  األجنبية  االستثمارات 

القروض... هو ما يعني الحرب االقتصادية والتجارية.
فصورة املغرب بالخارج، كبلد مستقر سياسيا وضامن للسلم العاملي وضد اإلرهاب 
املنظومة  أو  الحريات  مستوى  على  ســواء  اإلصالحية،  أجندته  في  وجــاد  الــدولــي، 
القضائية أو فرص االستثمار، جعل النيل من صورته وتدميرها، أجندة أعداء وحدتنا 
واملنظمات  األقــالم  ذلك  سبيل  في  سخروا  وقد  التنموي،  طموحنا  وأعــداء  الترابية 
الحقوقية الدولية، خاصة تلك املعروفة بتقاريرها التي تنجز على مقاسات معينة ووفق  
تلك  أو هبات، حتى أصبحت  إعانات  املالية في شكل  املبالغ  موازين مختلفة، تحددها 
املنظمات والهيئات الحقوقية »حدائق خلفية« لدول بعينها من أجل تركيع دول أخرى، 
»شيطنة« دول أمام مجموع الدول األخرى، وهو ما يعني أن تلك التقارير  أو من أجل 

أصبحت فاقدة للمصداقية، ألن املنظمات فاقدة لالستقاللية.
التشهيرية ضد املغرب والتي تقوم بها أطراف معروفة تحت ستار تقارير  فالحملة 
إعالمية وحقوقية تحت الطلب، تدخل في حرب تدمير صورة املغرب بالخارج من خالل 

فرقعات إعالمية والترويج ألخبار زائفة.
»املنزعجون« من صورة املغرب الجديد ومن تنويع شركائه وتوطيد صداقاته، يعلمون 

أنه املغرب ال يمكنه تحقيق أي تقدم اقتصادي أو اجتماعي دون سن قوانني وإجراءات 
تحمي املعطيات الشخصية ملواطنيه وللمستثمرين األجانب، لذلك فقد عمل على سد هذا 
الفراغ القانوني وأضاف إليه قوانني ملحاربة الجريمة اإللكترونية والقرصنة، وتوقيع 

اتفاقيات تعاون وتبادل الخبرات في مجال األمن السيبراني.
من  تنال  باطلة  وباتهامات  زائفة  أخبار  بمناقشة  »املنزعجني«  فخ  في  نسقط  فلن 

األوروبي  القضاء  ساحة  اختار  املغرب  أن  مادام  بالخارج  املغرب  صورة 
املكونات  ونفس  الحقوقية  املنظمات  نفس  نسائل  لكننا  فيها،  كلمته  ليقول 
اإلعالمية التي تكلفت بصياغة »بيان الحرب« على صورة املغرب الجديد: ملاذا 
في  املراسالت  وسرية  الشخصية  املعلومات  حماية  عن  للدفاع  أقالمكم  جفت 
 Encrochat أكبر عملية اختراق وتجسس على الهواتف الذكية واملعروفة بـ
سنة 2020؟ ملاذا خفت جرأتكم في صياغة تقارير عن العملية وخلقتم ألنفسكم 
والحريات  اإلنسان  حقوق  ملصطلحات  فهل  املعلومات؟  شح  أمــام  عذر  ألف 

تعاريف مزدوجة؟
ثمرة  ألنها  أولــى،  جهة  مــن   ..Encrochat عملية  تجاهل  يمكن  فــال 
مجهودات أمنية وتقنية عالية من طرف األجهزة الفرنسية والهولندية، والتي 
لهواتف  باختراقها  وذلك  رسالة،  مليون  مائة  حوالي  على  بالتنصت  قامت 
ذكية مزودة بأنظمة حماية عالية التقنية تصنع في إسبانيا وتباع عبر شبكة 
اشتراك في كل من أمستردام ونوتردام ودبي ولندن، وقد وصل عدد املشتركني 
في أوروبا وحدها حوالي خمسني ألف مشترك، حيث أن تسعني باملائة منهم 
والعصابات  الجريمة  محاربة  في  سابقة  ألنها  ثانية،  جهة  ومن  مجرمون، 
Encrochat مهمة، إذ تم إلقاء القبض  املنظمة، حيث كانت حصيلة عملية 
على الجناة )700 فقط في أملانيا(، وحجز أسلحة و3 أطنان من املخدرات الصلبة املتنوعة، 

وأكثر من عشرين مليون أورو نقدا، باإلضافة إلى حجز سيارات فارهة...
وقد حرصت األجهزة األمنية في أوروبا على سرية العمليات وعدم تسريب املعلومات 
من أجل إنجاح العملية، سواء في بلجيكا أو أملانيا أو هولندا )Iron chat(، أو فرنسا 
أو غيرها من الدول األوروبية، دون أن يجرؤ أي أحد من دعاة حقوق اإلنسان وكتبة تقارير 
العفو الدولية، على طرح سؤال احترام الخصوصيات الشخصية أو املعطيات الشخصية 
في  املعلوماتية  املعطيات  على  لالستيالء  الوحيد  التبرير  كان  بل  املراسالت،  سرية  أو 

عملية Encrochat، هو أن هذه الشركة توفر فضاء للعصابات اإلجرامية...
واختراق  والتجسس  اإللكترونية  الجريمة  عالم  في  املشهورة  الواقعة  هذه  نسوق 
املواقف،  وازدواجية  املعايير  ازدواجية  على  فقط  للوقوف  الذكية،  الهواتف  شبكات 
ولتعرية مصداقية واستقاللية منابر إعالمية وحقوقية تدعي الدفاع عن حرية التعبير 
»قصص  اإلعالمية  واملجموعة  الدولية  العفو  منظمة  ومنها  االستقصائية،  والصحافة 
ممنوعة«.. وألن املغرب ال وقت لديه لالنخراط في لعبة الرد على تقارير مشبوهة، فقد 
أمام  وُوكالئهم  »املنزعجني«  مزاعم  لفضح  األوروبي  القضاء  بكل شجاعة، ساحة  فضل 

معاقل مؤسسات حقوق اإلنسان وحرية التعبير بأوروبا..
فاللجوء إلى القضاء يعني أن املغرب مقتنع بقوة موقفه ووقوفه على أرضية صلبة، 
لتقديم  املأجورة،  ولألقالم  الدولية  العفو  ملنظمة  كبيرا  تحديا  مضمونه  في  يحمل  كما 
أدلتهم وبراهينهم على كل تلك االتهامات أمام العدالة األوروبية، ألن املغرب غير مطالب 
بتقديم أدلة براءته من اتهامات باطلة هدفها اإلساءة لصورة املغرب بالخارج، في حني 
كنتم  إن  برهانكم  ))هاتوا  لهم  ويقول  إدانته  أدلة  بتقديم  مطالبة  األخرى  األطراف  أن 
صادقني..(( مادامت هي املَُباِدرة بنشر األخبار الزائفة واالتهامات الباطلة ضد املغرب.
فباختيار املغرب لساحة القضاء األوروبي، يقلب السحر على الساحر، ويقوم بقلب املوازين 

بجعل كل من منظمة العفو الدولية ومجموعة »قصص ممنوعة« في قفص االتهام وليس هو.
الكبرى  األوراش  متابعة  في  سنستمر  فإننا  األوروبــي،  القضاء  كلمة  انتظار  وفي 
للبالد وفي تحسني صورة املغرب بالخارج، وماضون في لعب الدور اإلقليمي والقاري 
واألمن  الدولي  اإلرهاب  املنظمة وعصابات  الجريمة  العاملي ومحاربة  السلم  في خدمة 

السبيراني.. فال نامت أعني »املنزعجني« الجبناء.

مـــــع اقــــــتــــــراب االســتــحــقــاقــات 
من  تتطلبه  وما  املغرب،  في  االنتخابية 
أجل  من  قبلي  واستعداد  وحشد  تعبئة 
األحزاب  على  ينبغي  الناخبني،  ود  كسب 
الزعماء  من  املترشحني  ومعها  املغربية 
نموذج  ابتكار  على  تعمل  أن  السياسيني، 
ــد يــتــمــاشــى والــظــروف  تــواصــلــي جــدي
وباء  تفشي  جراء  املفروضة  االستثنائية 

»كوفيد 19«.
لهذا، فإن طلب مني أن أصاحب زعيما 
املقبلة،  االنتخابات  في  معينا  سياسيا 
أوال  مستحضرا  بتوجيهه  سأقوم  فإني 
ظل  في  اململكة  يطبع  الذي  العام  السياق 
دولة  إلى  الحاجة  »كورونا«:  وباء  تفشي 
بلورة  على  العمل  االجتماعية،  الرعاية 
حلول ووعود تتعلق بالخدمات االجتماعية 

التغطية  وضــمــان  الصحة  رأســهــا  وعلى  األساسية 
والتكوين،  التربية  منظومة  وكذلك  للجميع،  الصحية 
عمومي عصري  تعليم  من  واالستفادة  الولوج  ومسألة 
ميسر الولوج وذي جودة ال يقل عما تقدمه املؤسسات 
ومحاربة  االجتماعية  الحماية  ثم  الخاصة،  التعليمية 
البطالة، وثانيا، سأرشده إلى استغالل مواقع التواصل 
املناسبة،  اللغة  اختيار  اإلعــالم،  ووسائل  االجتماعي 
والكاريزما،  بالهندام  االهتمام  الشعبوية،  تجنب 

واالستعانة بالصور... 
لقد بينت األزمة الصحية التي يشهدها العالم حاليا، 
صعوبة، إن لم نقل استحالة، الطرح النيوليبرالي الذي 
يتبنى فكرة االستغناء عن الدولة، حتى وإن أدى »القليل 
من الدولة« إلى منح صالحيات أوسع للمجتمع املدني 
وحتى  والتسيير،  التدبير  في  واملساهمة  لالنخراط 
التشريع في إطار الديمقراطية التشاركية وآلياتها، من 
تقديم عرائض وملتمسات وغيرها، فإن هذا القليل من 
تدخل  توسيع  أن  كما  عنه،  االستغناء  يمكن  ال  الدولة 
املجتمع املدني ال يمكن أن يتم إال تحت إشراف الدولة 
أمام  املجال  تهييء  في  املتمثلة  ومبادرتها،  ومراقبتها 
عودة  تسجيل  تم  لذلك  واملتدخلني،  الفاعلني  مختلف 

هذه  االجتماعية..  الرعاية  لدولة  قوية 
أن  السياسي  للزعيم  ينبغي  الــعــودة 
وفي  االنتخابية  حملته  في  يستثمرها 
أن  ومــعــلــوم  الناخبني،  مــع  تــواصــلــه 
من  مجموعة  طرحت   »19 »كوفيد  أزمة 

املشاكل على مستويات عدة:
والتكوين:  التربية  مجال  فــي   )1
التعليم  بــعــد،  ــن  ع التعليم  مــســألــة 
استفادة  وعــدم  بالتناوب  الحضوري 
حصصهم  مــن  واملتعلمني  املتعلمات 
من  معتادا  كــان  كما  كاملة  الدراسية 
رغبة  رافــقــت  التي  املشاكل  قبل،  ذي 
أبنائهم  نقل  في  التالميذ  وأولياء  آباء 
التعليم  إلى  الخصوصي  التعليم  من 
املشاكل  هــذه  كل  وغيرها.  العمومي، 
السياسي  الزعيم  لها  يجد  أن  ينبغي 

املترشح، حلوال وتصورا معينا؛
في  الحق  الصحية،  التغطية  الصحة:  مجال  في   )2
من  يتطلبه  وما  النفس،  وحفظ  والتطبيب،  االستشفاء 
ذلك  كل  بشرية.  ــوارد  وم ولوجستيكية،  تحتية  بنية 

ينبغي أن يتضمنه برنامج املنتخب؛
فقدان  العمال،  تسريح  االجتماعية:  الحماية   )3
االستقرار  وعــدم  بالتعاقد  التوظيف  مسألة  الشغل، 
السياسي  له  يتطرق  أن  ينبغي  ذلك  كل  وغيره.  املهني 
مقدما وعودا بالتراجع عن نظام التعاقد في التعليم مثال 
وإن كانت مسألة التعاقد تتعلق بكتلة األجور وتوصيات 

البنك الدولي والتوجه نحو الجهوية املوسعة.
االجتماعي:  التواصل  في مواقع  التواجد  تعزيز   )4
الشباب  مــن  كبيرة  فئة  باستمالة  الزعيم  سأنصح 
الذين يمضون يومهم متنقلني بني صفحات  والشابات 
و»الواتساب«،  و»اليوتيوب«  و»تويتر«  »الفايسبوك« 

وذلك عبر تكثيف اللقاء بهم عبر هذه الوسائط، والعمل 
على  الدقيق  بالتعرف  بدءا  األفضل  أنه  إقناعهم  على 
وطموحاتهم،  وميوالتهم  واهتماماتهم  احتياجاتهم، 
إعـــداده  فــي  ــراج  اإلخــ وتقنيات  بــالــصــور  مستعينا 

للمحتوى املوجه إليهم؛

يرتدي  أن  املناسب:  املوقف  في  املناسب  الهندام   )5
الزعيم السياسي املترشح لالنتخابات، ما ترتديه الفئة 
التي يرجى أصواتها، وأن يأكل من مأكلهم ويشرب من 

مشربهم؛
6( استمالة العواطف: كأن يستغل السياسي حادثة 
معينة لقيت تجاوبا كبيرا، ومعلوم أن املغاربة يميلون 
ويتحدث  ويتبناها  االجتماعية،  الدرامية  القصص  إلى 
عنها ويقدمها للجمهور وكأنها تخصه شخصيا وكأنها 
حدثت معه، وأن يتألم لها وأن يعمل على إسقاط قطرات 
الدمع في مشهد يوحي بالتأثر وأن يبعث برسائل  من 
تفيد أن نجاحه في االنتخابات يعني تفرغه ملعالجة ذلك 

الحادث وأمثاله؛
7( صناعة الكاريزما: معلوم أن ماكس فيبر، قد قسم 
الشرعية  منها  أنواع،  ثالثة  إلى  السلطة  أو  الشرعية 
الشخص  يمتلكها  صفات  إلى  تعود  والتي  الكاريزمية 
أن  املترشح  السياسي  للزعيم  ينبغي  ولذلك  القائد، 
الباب، مثل غاندي  الدولية في هذا  التجارب  يمتح من 
منهم  فيقتبس  وغيرهم،  تونغ،  تسي  ومــاو  ومانديال 
بلغة  واالهــتــمــام  والــجــلــوس،  واملــشــي  الــكــالم  طريقة 
املفردات  واختيار  املستعملة،  اللغة  ومضمون  الجسد، 

والجمل بعناية كبيرة، ثم تجنب الشعبوية.
إن الغاية من التواصل السياسي تكمن باألساس في 
التأثير املتوقع إحداثه في الناخب، حتى يتمكن املنتخب 
استقطابه  من  السياسي  التواصل  آليات  من  املتمكن 
يعمل  الغاية،  هذه  ولتحقيق  صوته،  على  والحصول 
تتعلق  التقنيات  من  مجموعة  توظيف  على  املترشح 
إلى  باإلضافة  العواطف،  واستمالة  والرموز،  باللغة 
الفئة املصوتة  بمهارات خاصة وقدرات تجعل  التسلح 
يصدقون  وتجعلهم  ووعــوده،  املترشح  ببرنامج  تؤمن 
اآلخرين،  أمــام  عنه  ويدافعوا  ويتبنوه  يقوله  ما  كل 
على  املقبل  السياسي  الزعيم  أو  للمترشح  ينبغي  لذلك 
خوض غمار االنتخابات، أن تكون له القدرة على تمرير 

الرسائل بشكل سلس وبما يكسبه الشرعية.

أعداء الثورة المغربية الهادئة

نافذة للرأي

في ضرورة التواصل السياسي

 يونس 
شهيم * 

هشام عميري

عبد الله 
بوصوف

 * متصرف تربوي بمديرية
 الحي الحسني
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األسبوع الرياضي
العدد: 1570 من 29 يوليوز إلى 01 شتنبر 2021

أسبوعيات كريم إدبهي

ــة  ــعـ ــون دامـ ــيـ ــعـ بـ
ــة  ــوم ــل ــك وقــــلــــوب م
ــة  ــيـ خـــاشـــعـــة وراضـ
ــدره،  وق اهلل  بقضاء 
املقاومة  أسرة  ودعت 
املقاوم  والفدائيني، 
حياته  قيد  املسمى 
بن  الــصــاطــة  حلسن 
صالح الزاكوري، على 
صحية  ــة  ــك وع إثـــر 
ــا،  ــوي لـــم متــهــلــه ط
حيث أسلم الروح إلى 
ليلة  تعالى  ــبــاري  ال

يوم عرفة.
ــوم كــان اســمــا بـــارزا ومــعــروفــا لــدى أوســاط  ــرح امل
منظمة  داخل  عضوا  كان  حيث  واملجاهدين،  املقاومني 
»اليد السوداء«، التي قامت بتصفية أقطاب االستعمار 

ومساعديه من اخلونة.
التعازي  بأحر  نتقدم  األليمة،  املناسبة  وبــهــذه 
واملواساة إلى زوجته ورفيقة دربه يف احلياة ويف املقاومة 
وإلى  عمرها،  اهلل  أطال  العولة  دامية  احلاجة  كذلك، 
ابنه األستاذ عبد الرزاق الصاطة احملامي بهيئة الدار 
طالبني  إخوانه،  وجميع  فاطمة،  أخته  وإلى  البيضاء، 
من اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن 

يلهم ذويه الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

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

الله العظيم  صدق 

مشاركة املحترفني في كأس العرب واردة
المدرب الحسين عموتة

البطولة شوف بعدا غير الاعبني ديال 

تفاصيل مشروع لقجع للرفع من قيمة الكرة اإلفريقية
تفاصيل اجتماع الرئيس الناصيري مع العبي الوداد
األخبار

واش هاذي صحافة واّل خياطة؟

املالكمة املرضي تنسحب من أوملبياد طوكيو
واكالت
راه  ــاس،  ــن وال اجلــنــة  مــن  جاتهم  املــســؤولــني  حتى 

عارفني عاش؟

بعد تنحية املدير التقني أوشن.. من الخليفة؟
الصباح
واحد  من  شحال  راه  العباس..  ابن  اخلليفة  ياكما 

الصف؟ شاد 

الجيش امللكي يسابق الزمن لتحصني نجومه
جرائد

تبارك اهلل غير رونالدو وصحابو..

سريع وادي زم يسترجع أبرز العبيه
صحف

عندو رونالدو وصاح وماني..

املغرب التطواني هو الفريق األكثر سفرا في املغرب
ادريدب، مدرب المغرب التطواني المقال

دبا ارتاح مع راسك، مابقاش السفر...

الجيش يعود إلى إفريقيا
جرائد

سامتو... على 

الجيش امللكي يخطط لخطف الليبي الورفلي
الصباح

بكنباور هذا، راه العب بدون فريق، باما يخطف

املحكمة ترفض دعوى هشام الكروج ضد أحيزون
قصاصات

هاذ الكروج ما زال ما عارفش راسو آش بغا..

السي أبو بكر اجضاهيم كما عرفته

رحم اهلل الرئيس، األديب، والوطني الغيور

وداد األمة والفوز باللقب 21

عـــلـــى بـــعـــد ثـــالث 
نــهــايــة  ــن  مـ دورات 
توج  الكروي،  املوسم 
الرياضي  الــوداد  فريق 
ــة مــوســم  بــلــقــب بــطــول
 ،27 الــدورة  منذ   ،2021
بهدفني  بانتصار  عودته  بعد 
ــة  ــودي ــول لــصــفــر أمــــام امل

الوجدية.
ــم  ــوس ــد م ــعـ بـ
وعلى  ــاق،  شـ
غـــــــرار كــل 

الفرق 

من  الرياضي  ــوداد  ال تمكن  الوطنية، 
الخسارة  ليعوض  اللقب  هذا  انتزاع 
تلقاها  التي  الكبيرة  والصدمة  املهولة 
من  املفاجئ  اإلقــصــاء  بعد  جمهوره 
األبــطــال  عصبة  كــأس  نهاية  نصف 
لــأنــديــة، أمـــام فــريــق مــتــواضــع، هو 
الذي  إفريقي،  الجنوب  كايزرتشيفز 
مازال محبوه لن يصدقوا تأهلهم على 
حساب الوداد، الذي فاز عليهم في دور 

املجموعات برباعية نظيفة.
الفوز  وبعد  الرياضي،  الوداد  فريق 
بداية  جديد  موعد  ينتظره  بالبطولة، 
الجاري،  يوليوز   31 السبت  يــوم  من 
حيث سيواجه فريق املغرب التطواني 
في نصف نهاية كأس العرش، التي 
ستعرف مواجهة أخرى بني الجيش 

امللكي ورجاء بني مالل.
عــشــاق الــــوداد يــنــتــظــرون هــذه 
خاصة  الجمر،  من  أحر  على  املباراة 

وأن هذا اللقب الغالي غاب عن خزينة 
الفريق منذ عقدين من الزمن، وبالضبط 
الــوداد  انتصر  حني   2001 سنة  منذ 
على املغرب الفاسي في النهاية، بفضل 
هدف الجناح الودادي محمد العنصر.

سيناريو  وبعد  الترتيب،  أسفل  في 
القلب،  مرضى  على  وممنوع  مشوق، 
غادر كل من املغرب التطواني ونهضة 
بسبب  األول،  الوطني  القسم  الزمامرة 
التسيير األحادي والعشوائي لرئيسي 
الفريقني، لينجو فريق يوسفية برشيد 
لنتمنى  الــثــانــي،  القسم  مخالب  مــن 
يستوعب  أن  الحريزي  الفريق  لرئيس 
عن  املستطاع  ــدر  ق ويبتعد  ــدرس،  الـ
تليق  ال  التي  وبهلوانياته  حماقاته، 
البطولة  ــي  ف فــريــقــا  يــمــثــل  بــرئــيــس 
عضوا  الوقت  نفس  وفي  االحترافية، 

جامعيا.
وحظ سعيد للجميع.

بعد إسدال الستار عن بطولة موسم 2021

أيوب الكعبي هداف 
الدوري المغربي

المغرب التطواني ونهضة الزمامرة 
يغادران قسم الصفوة

أبـــو بكر  ــاذ  ــت ــدار أن يــودعــنــا األس ــ ــاءت األق شـ
اجضاهيم، الرئيس املرجعي لنادي الوداد الرياضي، 
ــة ومــحــاربــة  ــاوم ــق ــان امل ــض ــي أح ــرع ف ــرع الـــذي ت

ال  كيف  يوليوز،   26 اإلثنني  يوم  االستعمار، 
وهو ابن املقاوم الكبير وأمني مال 
محمد  املرحوم  االستقالل،  حزب 
أن  ــدار(  األق )شــاءت  اجضاهيم، 
وأمه  املحبوب،  وفريقه  يودعنا 
الثانية الوداد تفوز بلقب البطولة 
ــدار،  األقـ شـــاءت  كما   ،21 للمرة 
وقبل كل شيء، أن يصادف تاريخ 
تاريخ تأسيس   1937 ازدياده سنة 
ذاتها  حــد  فــي  وهــذه  األمــة،  وداد 

صدفة غريبة... لن تتكرر.
ــا الــســي أبـــو بــكــر بعد  ــادرن غ
والوفاء  والعطاء  الحب  من  عقود 
تاريخه  خبر  الذي  الــوداد،  لفريق 
توصف  ال  متعة  يجد  وكان  التليد، 
وهو يتحدث عن أمجاد وداد األمة، 

ويلقن بطريقته األبوية دروسا في املحبة والصدق 
للوداديني، من مختلف األعمار واألجيال.

الوداد  وبطوالت  ألقاب  جميع  في  حاضرا  كان 
منذ االستقالل، كمحب، وكمسير فعال، وهو مازال 

شابا يافعا في بداية الستينات.
الوظائف  على  وفضله  فريقه،  في سبيل  ضحى 

التي  السامية  واملــنــاصــب 
كان بإمكانه أن يتبوأها عن 

جدارة واستحقاق...
يكون  أن  فخرا  فيكفيه 
من  فـــوج  أول  ضــمــن  ــن  م
ــاط األمــــــن، الــذيــن  ــبـ ضـ
امللك  لــه  املغفور  عينهم 
ــامـــس، من  الـــخـ مــحــمــد 
ــنــاء املــقــاومــني الــذيــن  أب
العليا  دراساتهم  تابعوا 
بــالــعــاصــمــة املــصــريــة 

القاهرة.
يحب  دائـــمـــا  كــــان 
االشتغال في الظل، وال 
بحكم  األضــواء،  يحب 
أمني  ــإطــار  ك مهنته 
ــن(،  األم )والـــي  كبير 
الفضل  له  يرجع  كما 
ــة مــجــمــوعــة من  ــق رف
الوداديني  املسيرين 
كاملرحومني  الكبار، 
مكوار،  الـــرزاق  عبد 
الخطابي،  إسماعيل 
بنكيران،  السالم  عبد 

الصنهاجي،  عمره،  أطال هلل  مقتدر  أحمد  الحاج 
الزرقطوني،  الرزاق  عبد  السنتيسي،  الخمليشي، 
منتصف  في  األحمر  الفريق  عودة  في  وآخرين، 
والفوز  التألق،  إلى  السبعينات 
بكل ما تيسر من بطوالت وطنية، 
بإمكان  كان  بل  العرش،  وكؤوس 
ــد من  ــدي ــع ــوداد تــحــقــيــق ال ــ ــ ال
شــارك  لــو  اإلفريقية  البطوالت 
فيها آنذاك، وتلك قصة أخرى...

وشاعرا،  ومفكرا،  أديبا،  كان 
قل  التوافقات  ورجــل  وزجـــاال، 
متميزا  مفردا  كان  بل  نظيره، 
يرجع  كما  الجمع،  صيغة  في 
إقحام  فــي  الكبير  الفضل  لــه 
الوداديني  الالعبني  من  العديد 
ــف  ــائـ ــوظـ فــــي مــخــتــلــف الـ
العمومية، والخاصة، كما أنه 
كان وراء جلب بعض الالعبني 
الكبار إلى صفوف الوداد، كالحارس 
كبير  املتميز  والجناح  مزوار،  القادر  عبد  الدولي 
لشهب  القادر  وعبد   ،»CTM« املهني  الفريق  من 
من االتحاد اإلسالمي الوجدي، والذي كان سفيرا 

للمملكة املغربية في العديد من الدول.
مصلحة  في  تصب  دائما  كانت  املرحوم  أفكار 
فريقه الوداد، فقد كان وراء إعادة إصدار جريدة 
»الوداد« التي توقفت في فترة السبعينات، 
حيث كان لي شرف 
مسؤولية  تحمل 
عليها  ــراف  ــ اإلشـ
فــــــي مــنــتــصــف 
ــات،  ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ الـ
بمعيته  وحــاولــنــا 
إعــــــادة تــبــويــبــهــا 
ــري،  ــصـ بـــشـــكـــل عـ
ــة بـــعـــد  ــ ــ ــاصـ ــ ــ وخـ
الوداد  فريق  وصول 
وألول  ــريـــاضـــي،  الـ
ــــى نــهــائــي  مـــــرة، إل
لأندية  إفريقيا  كأس 
 ،1993 سنة  البطلة 
الفوز  من  تمكن  حيث 
ــادي  ــ ــا عـــلـــى ن ــ ــاب ــ ذه
الـــهـــالل الـــســـودانـــي 
وتحت  لصفر،  بهدفني 
أنظار ولي العهد آنذاك، 
محمد،  ســيــدي  ــر  ــي األم
أم  مـــن  ــود  ــع ي أن  قــبــل 
الذي  اللقب،  بهذا  درمان 
تـــصـــادف مـــع الــرســالــة 

الثاني،  الحسن  امللك  له جاللة  للمغفور  السامية 
السادس حاليا  امللك محمد  الذي عني ولي عهده 

كرئيس شرفي للوداد الرياضي.
تعدد  من  وبالرغم  اجضاهيم،  بكر  أبــو  كــان 
جريدة  فــي  رائــعــة  افتتاحيات  يكتب  مــهــامــه، 
نادي  يصدرها  جريدة  أول  كانت  التي  »الــوداد« 

مغربي مختصة في أخبار وتاريخ الفريق.
ولن  وذو شجون،  يطول،  املرحوم  عن  الحديث 
تكفينا هذه السطور إللقاء األضواء على عطاءاته 
القدم  ولكرة  األم،  لفريقه  قدمه  ما  وكل  الكبيرة، 

املغربية بشكل عام.
الفاضلة،  زوجته  إلى  والحارة  القلبية  تعازينا 
ابنة املرحوم املقاوم والرياضي الحاج عبد السالم 
جميع  وإلى  وغيثة،  سهام  ابنتيه،  وإلى  بناني، 
أفراد عائلته الصغيرة، وإلى عائلته الكبيرة نادي 
الوداد الرياضي، الذي فقد رجال شامخا، وشاهدا 

على ماضي وحاضر هذا الفريق العريق.
الباري  من  نطلب  الحزينة،  املناسبة  وبهذه 
تعالى أن يغفر له، ويجعل قبره روضة من رياض 
يلهم  وأن  األعلى،  الفردوس  في  ويجعله  الجنة، 

ذويه الصبر والسلوان.
إنا لـله وإنا إليه راجعون. جريدة »الوداد« أول مطبوع في المغرب 

يتحدث عن فريق الوداد

المرحوم الرئيس أبوبكر 
اجضاهيم خالل حفل توسيمه 
من طرف المغفور له الحسن 

الثاني طيب الله ثراه





عيد العرش املجيد

مبناسبة الذكرى الثانية والعرشين لعيد العرش املجيد يتقدم املدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة 
العقارية واملسح العقاري والخرائطية أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أطر ومستخدمي الوكالة 

بأحر التهاين وأسمى آيات الوالء واإلخالص
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس أيده الله ونرصه
ولويل العهد صاحب السمو املليك األمري موالي الحسن

 وصاحبة السمو املليك األمرية اللة خديجة
وصاحب السمو املليك األمري موالي رشيد

وسائر أفراد األرسة العلوية الرشيفة.
 ويجددون بهذه املناسبة الغالية والءهم الخالص وتشبثهم الدائم بأهداب

العرش العلوي املجيد

الواكلة الوطنية لملحافظة العقارية
واملسح العقاري واخلرائطية

Agence Nationale de la Conservation Foncière,

du Cadastre et de la Cartographie



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في حوار صحفي جريء مع »األسبوع«:

الوطن قبل الحزب 
واتهام نوابنا 

بالتبعية لبن كيران 
احتقار لهم

نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بشدة، تهمة قيام الدولة المغربية بـ»التجسس«، وأكد في حوار خص به »األسبوع«، أن ))هذه االتهامات 
باطلة وال أساس لها من الصحة((، موضحا أن بعض األوساط تحاول تشويه صورة المغرب، ومنزعجة من الدور الناجح لألجهزة األمنية المغربية في محاربة 

اإلرهاب والتجسس.. معربا عن أسفه الستعمال مبادئ سامية، مثل حقوق اإلنسان وحرية الشعوب، وتقرير المصير، في محاولة اإلساءة للمغرب.
أما فيما يتعلق بقضيتي سجن الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، فقد دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة احترام قرارات القضاء، موضحا أنه 

))ال يمكن لرئيس حكومة وفاعل سياسي أن يتمنى اعتقال أو محاكمة أي صحفي، كما أتمنى أن يتمتعا بالمحاكمة العادلة والمنصفة((، حسب قوله، 
وفيما يتعلق بتفاعله مع تعليق وزارة الخارجية األمريكية، قال العثماني أنه ال يمكن للمغرب التراجع عن وعود اإلصالح.

في نفس الحوار، يوضح رئيس الحكومة أن عالقته برئيس الحكومة السابق عبد اإلله بن كيران عادية، وبأنه غير ممنوع داخل الحزب، كما ينفي كل 
خالف داخل أجهزة الحزب، حيث يقول: ))الديمقراطية أكبر من األشخاص((.

وجدد العثماني التأكيد على أن قرار إمضاء اتفاق تطبيع العالقات مع إسرائيل كان »قرارا مؤلما«، لكنه يتضمن مصلحة عليا للوطن، كما يؤكد 
أنه ضد ممارسات االحتالل اإلسرائيلي، وأن استقباله لحركة »حماس« يدخل في إطار »زيارة حزبية« وليس زيارة دولة، كما يعلن اعتزازه بالعالقة 

القائمة مع منظمة »فتح« في نفس الوقت.
حاوره: سعيد الريحاني 

احلوار  هذا  نبدأ  احلكومة،  رئيس  السيد 
املغرب من طرف  اتهام  الساعة، وهو  مبوضوع 
العفو  منظمتي »فوربيدن ستوريز« ومنظمة 
حقوقيني  هواتف  على  بالتجسس  الدولية، 
وصل  األمــر  إن  بل  وصحافيني..  وسياسيني 
هاتف  على  بالتجسس  اململكة  اتهام  حد  إلى 
هو  ما  ماكرون،  إميانويل  الفرنسي،  الرئيس 

تعليقكم على هذه االتهامات ؟

هذا  في  الحديث  نبدأ  أن  يمكن  ال  فعال، 
لهذه  نتطرق  أن  دون  الصحفي  ــحــوار  ال
القضية التي تشغل بال الرأي العام الوطني، 
أكدنا  اثنني،  بالغني  الحكومة  أصدرت  وقد 
وال  باطلة  االتهامات  هذه  أن  خاللهما  من 
املغربية  والــدولــة  الصحة،  من  لها  أســاس 
من  تجسسي  نشاط  بأي  تقم  لم  أنها  تؤكد 
الدستورية  األسس  وأن  خاصة  النوع،  هذا 

للمملكة تؤطر هذا املجال بشكل  والقانونية 
محكم، وبالتالي، ال يمكن أن تسمح لنفسها 

بمخالفة الضوابط الدستورية والقانونية.
الالئحة  أن  إلـــى  أيــضــا  هــنــا  ــر  وأشــي
)املقصود  والعريضة  الطويلة  املزعومة، 
املستهدفة(،  والشخصيات  األرقــام  الئحة 
في حد ذاتها ومن طولها وغرابتها، تبني أن 
األمر كله مختلق، إذ كيف يمكن أن تجرؤ دولة 

التجسس على رؤساء دول ومسؤولني  على 
إقليمية  منظمات  وفــي  املتحدة،  األمــم  في 
دول  مــن  ووزراء  اإلفــريــقــي،  االتــحــاد  مثل 
الالئحة  أن  ويكشف  يوضح  هذا  إن  كثيرة؟ 
ما  وهو  لها،  أســاس  وال  قلت،  كما  مختلقة 
في  صــدرت  منصفة  صحفية  تقارير  أكدته 

أنه  إلى  نفسها، ذهبت  الغربية  الدول 
حتى وإن وجدت هذه الالئحة، فليس 

العثماني

ضوع
مو

لغالف
ا



16

حـوار العدد
العدد: 1570 من 29 يوليوز إلى 01 شتنبر 2021

هناك دليل على أن هذه األرقام تتعلق بهذه 
الشخصيات، وليس هناك أي دليل على أن 
هناك دولة معينة تستخدم هذه الطريقة في 

التجسس.

مقاضاة  املــغــرب  ــرر  ق ــار،  ــ اإلط ــذا  ه يف 
محكمة  أمــــام  املـــذكـــورتـــن  املــنــظــمــتــن 
أن مسار  املالحظ  الفرنسية، لكن  اجلنايات 

هذه القضية سيكون طويال ؟

موقفنا  عن  أوال  عبرنا  أن  بعد  صحيح، 
الذي  املغربية  اململكة  وموقف  السياسي 
يعتبر أن األمر يتعلق بخبر زائف ومختلق، 
للقضاء  اللجوء  ســوى  أمامنا  ليس  ثانيا 
املغرب  على  يتهجمون  الذين  هؤالء  ملتابعة 
ستكون  وفعال،  ضده،  األكاذيب  وينشرون 
أمام  املغرب  وخــارج  داخــل  دعــاوى  هناك 
املحاكم الدولية منها جنايات باريس، وهذه 
القاطع  املــغــرب  إيــمــان  عــن  تعبر  الخطوة 
والتخرصات،  االفتراءات  هذه  من  ببراءته 

ويتحداهم أن يثبوا مزاعمهم.
إلى  ننتبه  أن  يجب  أخـــرى،  جهة  مــن 
وهذه  التهجم  هذا  فيه  جاء  الــذي  السياق 
الحملة املفبركة ضد املغرب، حيث يبدو وكأن 
بلد  هناك  يكون  أن  ترضى  ال  جهات  هناك 
املتوسط،  البحر األبيض  مستقر في جنوب 
في  املنطقة  في  واملــثــال  النموذج  ويعطي 

أن  ويستطيع  أوراش،  عـــدة 
قراره  في  ومستقل  ينافس، 

وهذا  واألمني،  السياسي 
األوســاط  بعض  يدفع  ما 
تشويه  تـــحـــاول  ــي  ــت ال

وإثــارة  بلدنا،  سمعة 
بــعــض الــصــراعــات 
والنزاعات مع بعض 
املؤكد  لكن  أصدقائه، 

ــاورات  ــنـ املـ هـــذه  أن 
فشلت  كــمــا  ســتــفــشــل 

مناورات أخرى قبلها.

ــت هـــذه  ــس ــي ل
املرة األولى التي 

ــر فــيــهــا  ــه ــظ ي
منظمة  ــم  اس
الــــــعــــــفــــــو 
ــة  ــ ــي ــ ــدول ــ ال
تــقــاريــر  يف 
مـــســـيـــئـــة 
لــلــمــغــرب، 
ــا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
ــة  ــيـ ــضـ قـ
الصحراء 

الهجوم  خالل  من  وحاليا  املغربية، 
ــة، ما  ــي ــرب ــغ ــى املـــخـــابـــرات امل ــل ع

تعليقكم على هذا األمر؟

منظمة  للحديث عن  هنا  لست 
نحن  ــحــددة،  م جهة  أو  مــحــددة 
عندنا مبدأ واضح، أنه أمام وجود 
من يسيء للمغرب، سنقوم بواجبنا 
للدفاع عن بلدنا، بالوسائل املشروعة 
نترك  ولــن  وقانونيا،  سياسيا 
ونتأسف  عليه،  يتجرأ  أحدا 
أحــيــانــا  تستعمل  أن 
مثل  سامية،  مبادئ 
ــســان  ــوق اإلن حــق
الشعوب،  وحرية 
املصير..  وتقرير 
لـــــــــإســـــــــاءة 
ــدان  ــ ــل ــ إلـــــــى ب
واملــس  بعينها 
بــــوحــــدتــــهــــا، 
وكأنهم ال يريدون 
يبقى  أن  للمغرب 
في  وثابتا  مستقرا 

مسيرته.

أن  بوريطة،  ناصر  اخلارجية  وزير  قال 
تتفق  هل  خبيثة،  حلملة  يتعرض  املغرب 
مع هذا القول، وهل ميكن أن حتددوا لنا من 

جهتكم مالمح من يقف وراء احلملة ؟

الحمالت التي تعرض لها املغرب، حمالت 
لجاللة  سبق  وقد  جديدة،  وليست  متتالية 
أن  الخليجي،  التعاون  مجلس  قمة  في  امللك 
التي  واملــؤامــرات  الحمالت  هذه  إلى  أشــار 
تفتيتها،  بغرض  دولنا  بعض  لها  تتعرض 
ومنعها  إليها  واإلساءة  استقرارها  وزعزعة 
جاللته  دعــا  حيث  مسيرتها،  مواصلة  من 
حفظه هلل، إلى التحلي باليقظة ملواجهة هذه 
بحسن  بعضنا  فيها  ينخرط  وأال  املؤامرات، 

نية.. 
يجب أن نفهم السياق، كي نعرف حقيقة من 
يقف وراء هذه الحمالت، وهو ليس بالضرورة 
منظمة  أو  معينا،  جــهــازا  أو  معينة  دولـــة 
فيما  األدوار  يتبادلون  هــؤالء  ألن  معينة.. 
لها  مؤامرة  وكل  متعددة  واملؤامرات  بينهم، 
اقتصادي،  طابع  ذات  كانت  فإذا  خصائصها، 
أهدافها  لها  اقتصادية  جــهــات  هــنــاك  ــإن  ف
الصعود  ويزعجها  املــغــرب،  منافسة  تريد 
كانت  وإذا  إفريقيا،  في  املغربي  االقتصادي 
على املستوى األمني، فهناك من يتضايق من 

األمنية  أجهزته  وموقع  للمغرب  األمني  الدور 
وبتعاون  وفعالية  باحترافية  استطاعت  التي 
مع أجهزة صديقة، أن تقاوم شبكات اإلرهاب، 
من  عال  مستوى  لها  أن  وتثبت  والتجسس، 
املهنية يضاهي نظيراتها في الدول املتقدمة.. 
أما إذا تعلق األمر بجهات سياسية، فإن هناك 
مستقل  مغرب  وجود  من  فعال  تتضرر  أطرافا 
واإلقليمي..  القاري  املستوى  على  إشعاع  وله 
تستهدف  متعددة  جهات  هناك  تكون  قد  إذن، 
التآمر  هو  واحد  شيء  يجمعها  لكن  املغرب، 

على البالد.

قضية الريسوني والراضي.. 
يجب أن نثق في 

قضاء بالدنا
املالحظ أن هذه الضجة أثيرت بالتزامن 
هما  مغربين  صحفين  على  احلــكــم  مــع 
بعقوبات  الراضي،  وعمر  الريسوني  سليمان 
تعليق  صدور  حد  إلى  األمر  ووصل  سجنية، 
أن  يقول  األمريكية  اخلارجية  وزارة  عن 
التي وعد  األمر يتعارض مع وعود اإلصالح 

بها املغرب، ما رأيكم ؟

وفاعل  حكومة  لرئيس  يمكن  ال  أوال، 
أي  محاكمة  أو  اعتقال  يتمنى  أن  سياسي 
باملحاكمة  يتمتعا  أن  أتمنى  كما  صحفي، 
العادلة واملنصفة.. هذا من جهة، أما من جهة 
أخرى، فأنا كرئيس حكومة، أمتنع عن التدخل 
في شؤون القضاء والتعليق عليها، وفي هذا 
احترام الستقاللية سلطة القضاء عن السلطة 
التنفيذية التي أترأسها، ثانيا، أظن أنه يجب 
أن تكون لنا الثقة في قضاء بالدنا، وأن تسلك 
الجهة املتضررة، جميع مستويات التقاضي، 
إلى  للوصول  الدفاع  ــة  وأدل الحجج  وتقدم 

إطالق سراح الصحافيني..

اخلــارجــيــة  وزارة  تــعــلــيــق  عــن  ومــــاذا 
األحــكــام  ــذه  ه إن  قــالــت  الــتــي  األمريكية 

تتعارض مع وعود اإلصالح ؟

وعود  عن  يتراجع  أن  للمغرب  يمكن  ال 
اإلصالح، وبطبيعة الحال، ال يمكن أن ندعي 
الكمال، فما تزال هناك بعض األمور تحتاج 

إلى تطوير وإصالح، وباملناسبة، فورش 
لكن  مستمرة،  عملية  القضاء  إصــالح 

ليس هناك تأجيل لالنتخابات والنموذج التنموي »رؤية« نحتاجها  

ــة  ــل ــي ــص احل ــرح  ــ ــط ــ ت أال 
إمكانية  ــرة  ــي األخ الــوبــائــيــة 

تأجيل االنتخابات ؟

لم يطرح هذا األمر للنقاش، 
أنا أظن أنه في كثير من الدول 
ــم أن  أجــريــت االنــتــخــابــات رغ
كانت  الــوبــائــيــة  وضــعــيــتــهــا 

أصعب من املغرب..

الــتــحــضــيــر  أن  ــظ  املـــالحـ
إطالق  مع  تزامن  لالنتخابات 
جديد،  تنموي  منوذج  مشروع 
كــيــف ميــكــن احلـــديـــث عن 
احلكومي  األداء  بن  التعايش 
ومشروع  بالسياسة  املرتبط 
منــــــوذج تـــنـــمـــوي جـــــاء بــه 

التكنوقراط ؟

التنموي  النموذج  أوال، 
ــه الــلــجــنــة  ــت ــرح ــت ــذي اق ــ الـ
املــلــكــيــة، كـــان عــلــى أســاس 
ــي مـــع أحـــزاب  ــن ــوار وط ــ ح
ومجتمع  ونقابات  سياسية 
ليس  فهو  وبالتالي،  مدني، 
وهو  بالتكنوقراط،  مرتبطا 
لكنه  برنامجا،  ليس  أيضا 

لرؤية  بالخصوص  يؤسس 
فعال  ــحــن  ون  ،2035 ســنــة 
ــة تــنــدمــج في  ــرؤي نــحــتــاج ل
الحكومية  البرامج  إطارها 
القطاعية  واالستراتيجيات 
ألن  العمومية،  والسياسات 
في  عندنا  املرصود  النقص 
غياب  هــو  ــان،  ــي األح بعض 

على  الــســيــاســات  التقائية 
هناك  أن  فرغم  عال،  مستوى 
عـــدة آلـــيـــات لــضــمــان هــذه 
غير  تبقى  لكنها  االلتقائية، 
كافية، وفي ظل وجود نموذج 
القول  يمكن  جديد،  تنموي 
على  نتوفر  أصبحنا  أنــنــا 

رؤية معينة..

بوريطة

العثماني لحظة توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل



العقدين  في  حققت  بالدنا  أن  مؤكد،  هو  ما 
إال جاحد، دون  ينكره  تقدما مهما ال  األخيرين 

ادعاء الكمال. 
ولذلك، وبصفتي أمينا عاما لحزب العدالة 
البرنامج  في  ذلــك  سطرنا  وكما  والتنمية، 
في  املناسب  من  بأنه  نرى  فإننا  االنتخابي، 
خطة  من  تنزيله  تم  ما  تقييم  املقبلة،  املرحلة 
من  يمكن  بشكل  الــعــدالــة  منظومة  إصــالح 
تطويرها في املستقبل، مع تقييم ما تم تنزيله 
النيابة  واستقاللية  القضاء  استقاللية  من 

العامة، لتطوير ما يمكن تطويره..

التوقيع مع 
إسرائيل كان قرارا 

مؤلما والتزامن مع 
االعتراف األمريكي 

بمغربية الصحراء 
ليس ابتزازا

 

 سجل التاريخ أن احلكومة التي تقودونها 
مع  ــعــاقــات  ال بتطبيع  قــامــت  الــتــي  ــي  ه
صور  لك  التقطت  شخصيا  وأنت  إسرائيل، 
بني  الثاثي  التعاون  اتفاقيات  توقع  وأنت 
األمر  يف  أليس  وإسرائيل،  وأمريكا  املغرب 

تناقضا مع مرجعية حزبكم ومساره ؟

مــرة،  مــن  أكثر  عنه  أجبت  ســؤال  هــذا 
فهذا قرار دولة ونحن قلنا أن هذا املوضوع 
القاضي  األمريكي  القرار  مع  متزامنا  أتى 
ــر  األم ــصــحــراء..  ال بمغربية  ــراف  ــاالعــت ب
يتضمن مصلحة وطنية عليا، لكنه كان قرارا 

مؤملا في نفس الوقت..

إلى  سيدفعنا  األمـــر  ــذا  ه )مــقــاطــعــا( 
أجل  مــن  بــاحلــزب  ضحيتم  هــل  الــتــســاؤل، 

الدولة، أم أن الدولة أوال ثم احلزب ثانيا ؟

ال، لم نضح بالحزب، الحزب كان منسجما، 
ونحن دائما نقول الوطن أوال، وهذا واضح 
القيام  لكن  الــحــزب،  تــصــرفــات  جميع  فــي 
بعمل معني ملصلحة الوطن في سياق خاص 
نغير  أننا  معناه  ليس  خاصة،  ولــضــرورة 
يمارسها  التي  االنتهاكات  ضد  فنحن  رأينا، 

االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيني..

تزامن توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل 
الصحراء،  مبغربية  األمريكي  االعتراف  مع 

أال يعني أن األمر يتعلق بـ»ابتزاز« ؟

أكمل  دعني  لكن  ابتزاز،  هناك  ليس  ال، 
في  نحن  االنتهاكات..  قضية  عن  الحديث 
ونرفض  نــقــاوم  والتنمية،  العدالة  حــزب 
الشعب  اإلسرائيلي ضد  االحتالل  انتهاكات 
التهويد،  محاوالت  وخصوصا  الفلسطيني، 
زلنا  وال  الفلسطينية،  األراضــي  ومصادرة 
دولتهم  إقامة  في  الفلسطيني  الحق  ندعم 
الشريف،  ــقــدس  ال وعاصمتها  املستقلة 
هذه  عن  ومدافعا  مناضال  الحزب  وسيبقى 
الفلسطيني  الشعب  يتخلى عن  ولن  املبادئ 

حتى ينال حقوقه كاملة..

استقبلنا حركة 
»حماس« ونعتز 

بعالقتنا مع حركة 
»فتح« 

حلــركــة  تهنئتكم  املــتــتــبــعــون  ســجــل 
يقف  ولم  املقاومة،  انتصار  على  »حماس« 
األمر عند هذا احلد، بل كان هناك استقبال 
ــؤال  ــس ــة يف املـــغـــرب.. وال ــرك ــاء احل ــض ألع
التوفيق  ميكن  كيف  نفسه:  يطرح  ــذي  ال
حلركة  األخرى  واالرتباطات  توجهكم  بني 
وهــذا  اهلل«،  بـــ»حــزب  املرتبطة  »حــمــاس« 

األخير متهم يف املغرب بدعم االنفصال ؟

مع  والتنمية  العدالة  حزب  اشتراك  إن 
القبول  يعني  ال  أساسية،  أمور  في  ما  جهة 
بجميع مواقف هذه الجهة.. املهم أن املغرب 
قِبَلَنا  ومــن  ثــوابــت،  ولــه  عليا  مصالح  لــه 
كنا  ومن  نقبله،  فنحن  وثوابتنا  بمصالحنا 
ذلك  يعني  أن  دون  سندعمه  بقضيته  نؤمن 
املوافقة على جميع خياراته وقراراته، ونحن 
»حماس«،  املقاومة  بحركة  بعالقتنا  نعتز 
وسنعمل على دعم نضالها طاملا أنها تناضل 

في سبيل مقاومة االحتالل اإلسرائيلي.

حلركة  أعطيتم  بأنكم  يقول  من  هناك 
ليست  لكونها  حجمها،  من  أكبر  »حماس« 
وهناك  الفلسطيني،  للشعب  الوحيد  املمثل 
الوطنية  السلطة  اآلخـــر  ــرف  ــط ال عــلــى 

الفلسطينية.. ما قولكم ؟

الفلسطينية عالقاتها  الوطنية  السلطة  أوال، 
مع الدول، أما حركة »حماس«، فقد تم استقبالها 
والتنمية،  العدالة  حزب  مع  عالقتها  خالل  من 
زيــارة  وليست  حزبية  زيـــارة  كانت  ــارة  ــزي وال
كما  للحزب،  عام  كأمني  استقبلتهم  وأنا  دولــة، 
استقبلهم أمناء عامون من أحزاب أخرى، وكذلك 
فعاليات من املجتمع املدني.. وال تفوتني اإلشارة 
التي  »فــتــح«،  بحركة  عالقاتنا  إلــى  أيضا  هنا 
بعالقاتنا  ونعتز  سابقة،  فترة  في  استقبلناها 
مع املسؤولني في هذه الحركة، أما على املستوى 

الرسمي، فعالقات الدولة مع الدولة قائمة.

األزمة مع إسبانيا 
كانت ستقع 

أيضا لو استقبل 
المغرب مسؤولين 

كاتاالنيين 
ــرة بــوجــود عــدة  ــي متــيــزت الــفــتــرة األخ
مع  بدأت  أوروبية،  دول  مع  دبلوماسية  أزمات 
خلفية  على  إسبانيا  مع  بأزمة  وانتهت  أملانيا 
اســتــقــبــال إبــراهــيــم غــالــي يف رحــلــة عــاج 
الهادئة، هل  مزعومة.. بالنظر إلى طبيعتكم 
تتفقون مع الصيغة الصدامية لباغات وزارة 
التي  اإلفريقي  والتعاون  اخلارجية  الشؤون 

تصدر بني الفينة واألخرى يف هذا اإلطار ؟

هناك  بل  صدامية،  بالغات  هناك  ليست 
البالغ  لكان  وإال  املغربي،  الحق  عن  دفــاع 
في  الحكومة  رئاسة  أصدرته  الــذي  األخير 
هو  املهم  صداميا،  التجسس،  تهمة  رفض 
أما  الحيوية،  املغرب  مصالح  عن  الــدفــاع 

الباقي، فهو مجرد تفاصيل..

وزارة  ــني  وب بينكم  التنسيق  يتم  هــل 
الشؤون اخلارجية حول الباغات الصادرة ؟

عموما، نعم.

املغربية  األزمة  على  عموما  تعليقكم  ما 
البلدين  بني  العاقات  ومستقبل  اإلسبانية 

بعد إقالة وزيرة اخلارجية اإلسبانية ؟

إسبانيا بلد جار وشريك أساسي، وعندنا 
وقعت  ــف،  األس مع  لكن  مشتركة،  مصالح 
للمغرب،  الحيوية  باملصالح  تضر  مشكلة 

الترابية  الوحدة  قضية  رأسها  وعلى 
ــادة املـــغـــرب عــلــى صــحــرائــه،  ــيـ وسـ

دافعت عن تقنين زراعة القنب الهندي 
والديمقراطية أكبر من بن كيران

هل دافعت شخصيا عن تقنني زراعة القنب الهندي ؟

نعم دافعت عنه.

ما هو مبرركم ؟

لتقنني  جــاء  الهندي  القنب  زراعـــة  تقنني  قــانــون  أن  أظــن 
االستعماالت املشروعة الطبية والصيدلية والصناعية لهذه املادة، 
وهذا األمر ليس جديدا، حتى أن »القنب« )املقصود الحبل( كانت 
أي  هناك  وليس  قرون،  منذ  النبتة  هذه  من سيقان  دائما  تصنع 
تنظيم  بفائدة  مقتنع  وأنا  عادية جدا،  استعماالت  مشكل.. هناك 
استعمال هذه النبتة في األمور املشروعة دون الجوانب املمنوعة 
االعتبار  عني  في  وضع  من  هناك  لكن  شرعا..  واملحرمة  قانونا 
التصويت  فضل  والتنمية  العدالة  وفريق  محيطة،  أخرى  عوامل 

ضد هذا القانون ونحن سمحنا ألعضائه بالتعبير عن رأيهم. 

العام  األمــني  حتركات  هو  ذلــك  سبب  بــأن  يقول  من  هناك 
السابق حلزب العدالة والتنمية الذي ضغط باخلروج من احلزب 

يف حالة التصويت لصالح مشروع تقنني زراعة القنب الهندي ؟

العدالة  أعضاء حزب  من  كبير  لعدد  املوجه  االتهام  هذا 
والتنمية، فيه احتقار لهم، وكأنه ليس لهم عقل يفكرون به..

)مقاطعا( تقصد اتهامهم بالتبعية لنب كيران ؟

لهم  أعــضــاء  هـــؤالء  صحيح،  غير  وهـــذا  نــعــم، 
أني  رغم  يحترم  موقف  وهو  وناقشناهم،  مواقفهم 

أخالفهم الرأي.

حلكومة  ــدادا  ــت ام تشكل  نفسها  حكومتكم 
يعد  لم  كيران  بن  صوت  لكن  األولى،  كيران  بن 

يسمع داخل حزبكم، هل هو ممنوع ؟

ال يمكن أن نمنع أحدا من أن يتحدث.

هــنــاك مــن يــقــول بــأنــه مــنــع من 
باسم  خطابية  مــهــرجــانــات  تأطير 

احلزب ما قولكم ؟

هذا غير صحيح.

هل مازالت عاقتك بالسيد
بن كيران جيدة ؟

عادية. 

يف  يضعون  عادية،  غير  بينكما  العاقة  بأن  يقولون  الذين 
وتيار  االستوزار  تيار  بني  العامة،  األمانة  حول  املعركة  احلسبان 
املعارضة داخل حزبكم، ويقولون كذلك بأن العثماني تدخل ملنع 

أنصار بن كيران من عضوية األمانة العامة..

 من أراد أن يقول شيئا، فليقله.. هذه كلها أوهام واصطناعات، 
وجميع مؤسسات الحزب تتم فيها االنتخابات بطريقة ديمقراطية 
وشفافة، والديمقراطية يمكن أن تفرز نتيجة نريدها أو نتيجة ال 
نريدها، فإذا قبلنا بما نريده وما نحبه، يجب أن نقبل أيضا بما 

ال نريده وما ال نحبه..

العدالة  حــزب  ــل  داخ الدميقراطية  بــأن  القول  تريد  هل 
والتنمية أكبر من بن كيران ؟

هذا صحيح، املؤسسات والديمقراطية أكبر من األشخاص.

هل ما زلت حتلم بقيادة رئاسة احلكومة مستقبا ؟

يبقى  أن  هو  حلمي  أما  االتجاه،  هذا  في  بشيء  أحلم  ال  أنا 
حزب العدالة والتنمية قادرا على أن يقوم بأدواره اإلصالحية 
الروح  بعث  من  بمزيد  أوال  كان،  كما  املستقبل  في  بقوة 
تراجع  من  يشكو  والجميع  السياسية،  الحياة  في 
لذلك  السياسية،  واملؤسسات  األحـــزاب  في  الثقة 
السياسية  الفعالية  خالل  من  جهدنا  نبذل  نحن 
كي  السياسي،  والتواصل  السياسية  واملواقف 
واملواطنات  املواطنني  من  ممكن  عدد  أكبر  نقنع 
كبير  عدد  حشد  على  ونعمل  بلدهم،  في  بالثقة 

ــاب  ــ ــب ــشــ ــ والكفاءات مــــــن ال والنساء 
العمل  في  هو للثقة  وهذا  السياسي، 

لألحزاب الدور  الجوهري 
السياسية..

أحــلــم كــذلــك أن 
العدالة  حــزب  يبقى 
باستمرار  والتنمية 
لكل  ســيــاســيــا  إطـــــارا 
سبيل  في  يناضل  من 
اإلصــــــــالح، ويــبــقــى 
ــراره  ــ ــي ق مــســتــقــال فـ
الــســيــاســي، وعــلــى ذكر 
أحلم  الداخلية،  الديمقراطية 
على  مبنية  األخيرة  هذه  تبقى  بأن 
األخالق  ُنزعت  فإذا  وأخــالق،  ثقافة 
أصبحت  الديمقراطية،  من  والثقافة 
في  استعمالها  يمكن  آلية  مجرد 

اإلساءة للديمقراطية.. بن كيران

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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القدر  بنفس  مصالحه  عن  يدافع  واملغرب 
مصالحها..  عن  أخرى  دول  به  تدافع  الذي 
مسؤولني  استقبل  املغرب  أن  فرضنا  فلو 
كاتاالنيني، الندلعت أزمة بيننا وبينهم، فكما 
أن  يجب  مصالحهم،  نرعى  أن  منا  يريدون 
أن  نريد  نحن  الحيوية،  مصالحنا  يرعوا 
أسس  على  مستقبال  بيننا  العالقات  تبنى 

متينة وراسخة..

سبتة ومليلية 
مدينتان مغربيتان.. 

لكن يجب التدرج 
في تحريك ملفهما  
عليها،  املرور  ميكن  ال  التي  األحداث  من 
أن  يعتبر  األوروبــي  البرملان  من  بالغ  صدور 
األوروبــي..  لالحتاد  مدخال  ومليلية  سبتة 
هل ما زلت تعتبر أن سبتة ومليلية مدينتان 
محتلتان يجب االستمرار يف الدفاع عنهما ؟

 لقد سبق أن أكدنا على ذلك ونحن نعتبر 
لكن  مغربيتان،  مدينتان  ومليلية  سبتة  أن 
منهجيا، وكما نادى بذلك جاللة امللك الحسن 
الثاني رحمة هلل عليه، يجب أن يفتح حوار 
بني  نقرب  أن  ونحاول  املدينتني،  وضعية 
وجهات النظر، ونحاول أن نجد حلوال لهذا 

األمر في املستقبل..

كيف تابعت استقبال زعيم البوليساريو 
من طرف اجلزائر بصفته كرئيس دولة بعد 

رحلة العالج املزعومة يف إسبانيا ؟

واالستقبال  ويسلحونهم،  يدربونهم  هم 
للجبهة  يقدمونه  ما  مع  مقارنة  بسيط  أمر 

االنفصالية..

طريقة المغرب في 
محاربة »كورونا« 

تصلح أن تدرس 
في المعاهد 

فيروس  ضد  معركتها  احلكومة  تواصل 
مرتبط  املعركة  مــن  وجــزء   ،»19 »كوفيد 
صــنــدوق  إحـــداث  ــن  م امللكية  ــادرات  ــب ــامل ب
الكمامات  توفير  ــادرة  ــب م إلــى  اجلــائــحــة 
لدى  زال  ما  هل  باملجان..  اللقاح  وتوفير 
املعركة  تدبير  ملواصلة  اإلمكانيات  احلكومة 

مستقبال كما بدأتها ؟

الحكومة  معركة  ليست  املعركة  هــذه 
لوحدها، بل هي معركة املغرب بكل مكوناته، 
بني  وتعاون  التفاف  هناك  يكن  لم  إذا  ألنه 
جهات  من  املغربي،  الشعب  مكونات  جميع 
يمكن  فال  خــاص..  وقطاع  وشعبية  رسمية 
مثل  العالم  حيرت  جائحة صعبة  نواجه  أن 
فقد  اإلمكانيات،  أما  »كورونا«،  جائحة  هذه 
توفيرها،  إلى  بالدعوة  امللك  جاللة  تفضل 

وهو ما تم بالفعل في وقت سابق..
ومحدودة،  معروفة  بالدنا  إمكانيات  إن 
بالدنا  استطاعت  تعالى،  هلل  بفضل  ولكن 
أن تدبر مراحل مواجهة »كوفيد 19« وأثاره 
ودقــة  بنجاعة  واالجتماعية  االقتصادية 

عالية، وبمستوى محترم نال التقدير وطنيا 
ودوليا..

ألننا  سيستمر،  النجاح  هــذا  أن  أظــن 
األول،  املــســتــوى  مستويني:  على  عملنا 
في  ويتمثل  للجائحة،  املباشرة  املواجهة 
الصحي  املستوى  على  ــراءات  ــ إج اتــخــاذ 
إجــراءات  عبر  واالجتماعي،  واالقتصادي 
املستوى  أمــا  ــراء،  إج  1000 حوالي  بلغت 
نفس  في  نواصل  أن  علينا  كان  فقد  الثاني، 
لالقتصاد  الصحيحة  األســس  بناء  الوقت 
على  فعملنا  كثيرا،  يتضرر  ال  حتى  الوطني 
والزيادة  الكبرى  اإلصالحات  في  االستمرار 
من  الــرغــم  على  العمومي،  االستثمار  فــي 
تراجع مداخيل الدولة سنتي 2020 و2021، 
وورش  والتكوين،  التربية  ورش  فاستمر 
الالتمركز اإلداري، وإصالح املراكز الجهوية 
أن  نريد  ال  أننا  بمعنى  لالستثمار، وغيرها، 
 ،»19 »كوفيد  عن  نتجت  التي  األزمة  نواجه 
تدابير  طريق  عن  أو  أخرى  أزمة  طريق  عن 
بتدابير  مواجهتها  حاولنا  وإنــمــا  أزمـــة، 

استشرافية.
الــنــقــص املسجل  ــرغــم مــن  إنــه عــلــى ال
استمرت  العمومية،  املالية  مداخيل  فــي 
في  الــدولــة  الــتــزامــات  مختلف  وتواصلت 
العمومي،  والتوظيف  العمومي،  االستثمار 
تتوقف،  لــم  التي  االلــتــزامــات  مــن  وغيرها 
ميزانية  نقصت  التي  الــدول  بعض  بخالف 
تم  كما  املــائــة،  في   50 بـ  فيها  االستثمار 
املوجه  الدعم  عن  الــدول  هذه  في  التراجع 
التعليم  مــثــل  االجــتــمــاعــيــة،  لــلــقــطــاعــات 
أن  وبدل  نحن،  نفعله  لم  ما  وهو  والصحة، 
ننقص من ميزانياتها زدنا فيها، وأريد بهذه 
املناسبة، أن أشكر كافة القطاعات الحكومية 
املضنية  العملية  هــذه  فــي  ساهمت  التي 

والصعبة.
بهذه  ــة  األزم مواجهة  طريقة  أن  وأظــن 
لتدرس كنموذج،  الطريقة ستصلح مستقبال 
ألنها قامت ليس على أساس إجراءات أزمة، 
تعالج  استباقية  إجــراءات  أســاس  على  بل 

اإلشكاالت الحقيقية..

بالغات الليل دليل 
على اشتغال 

بالليل  الحكومة 
والنهار 

صــدور  توقيت  ــول  ح مالحظة  هــنــاك 
بعض البالغات املتعلقة بتدبير اجلائحة يف 

الليل وليس بالنهار، ما سبب ذلك ؟

أو  بالليل  بالغ  صــدور  في  املشكل  أين 
تشتغل  الحكومة  أن  على  دليل  هذا  النهار، 
كنعرفو  بقينا  بعدا  حنا  »واش  نهار..  ليل 

الفرق بني الليل والنهار من كثرة العمل؟«.

تدافعون  أنتم  احلكومة،  رئيس  السيد 
ــدة مــتــجــانــســة، لكن  ــوح ــن احلــكــومــة ك ع
تصريحات بعض مكونات األغلبية ال تعكس 

هذا االنسجام.. كيف ميكن تفسير ذلك ؟

بمختلف  الــحــكــومــة  عـــن  ــع  ــ أدافـ أنـــا 
منسجمة  بطريقة  تشتغل  والتي  مكوناتها، 
املاضية،  الجمعة  ــوم  وي لحظة،  آخــر  إلــى 
لجنة  اجتماع  عقدنا  املــثــال،  سبيل  على 
وكــان  وزراء،   5 وحــضــره  االســتــثــمــارات 
على  املصادقة  فيه  تمت  ناجحا  اجتماعا 
أكثر من 20 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية 
االجتماع  وهو  درهــم،  ماليير   10 بحوالي 
عز  فــي  السنة  ــذه  ه ينعقد  الـــذي  الــثــانــي 
تتدفق،  الزالت  استثمارات  وهي  الجائحة، 
الشروط  لتوفير  حكومي  مجهود  وهناك 
الضرورية للمستثمرين.. وهذا دليل على أن 
الفريق الحكومي يشتغل بانسجام تام، كما 
قيادة  لجنة  اجتماع  اليوم،  نفس  في  عقدنا 
حضره  لالستثمار  الجهوية  املراكز  إصالح 
الطعون  فيه  وناقشنا  وزراء،  أربعة  أيضا 
إزاء  املستثمرين  بعض  بها  تــقــدم  الــتــي 
لالستثمار،  الجهوية  املراكز  بعض  قرارات 

الضرورية  القرارات  وأصدرنا  وناقشناها 
بشأنها.. وهذا دليل أننا في حكومة تشتغل 
يتسم  السياق  أن  رغــم  ــام،  ت انسجام  فــي 

باقتراب موعد االنتخابات..
مكونة  فهي  باألغلبية،  يتعلق  فيما  أما 
من أحزاب سياسية قد تختلف مرجعياتها، 
جميع  في  موجود  أمر  وهو  طبيعي،  وهذا 
التنافس  يكون  حيث  العالم،  في  األغلبيات 
من طبيعة األحزاب السياسية، وهذا ال يضر 

العمل الحكومي في شيء.

هل نفهم من كالمكم أن املواطن يجب أن 
واحلديث  األغلبية  عن  احلديث  بني  يفرق 

عن الفريق احلكومي ؟

هذا صحيح..

المستهدف بتعديل 
االنتخابية  القوانين 

هو حزب العدالة 
والتنمية

 

اتضح  االنتخابي،  القاسم  معركة  يف 
سيكون  هل  ضدكم..  حتالفت  األحــزاب  أن 

القاسم االنتخابي مدخال لتراجعكم ؟

هذا ال يمكن اعتباره تراجعا.. إن القاسم 
االنتخابي على أساس عدد املسجلني سيؤثر 
هذه  من  املقصود  أن  ويظهر  النتائج،  على 
التعديالت في القوانني االنتخابية هو حزب 
العدالة والتنمية، وهذا دليل على أن حزبنا 
ال زال يحظى بشعبية كبيرة بعد 10 سنوات 
منه  خشية  هناك  وأن  الحكومة،  رئاسة  من 
الطريق  هذه  سلك  حاولوا  لذلك  انتخابيا، 
التشريعية  االنتخابات  مستوى  على  ليس 
االنتخابات  مستوى  على  كذلك  بــل  فقط، 
الجماعية من خالل إلغاء العتبة، مما سيضر 
- مع األسف الشديد - بالجماعات الترابية، 
فيها،  األغلبيات  تشكيل  عملية  وسيعقد 
أمر مؤسف  إنه  املحلية..  بالتنمية  وسيضر 
جدا أن نلجأ في محاولة التقليل من حظوظ 
حزب معني إلى اإلضرار بمصالح املواطنني، 
خطوات  من  بالدنا  راكمته  عما  والتراجع 

إيجابية ومشرفة في املسار الديمقراطي..

الحكومة منفتحة على كل المقترحات إلصالح قطاع الصحافة 

قطاع  ــم  دع على  احلكومة  حــرصــت 
الصحافة طيلة فترة جائحة »كورونا« من 
خالل حتمل كلفة األجور.. هل تعتقدون 
الصحافة  أن  طاملا  كاف  تقدميه  مت  ما  أن 

ليست فقط أجورا للعاملني ؟

ال يمكن أن أدعي أن ما تم تقديمه كاف، 
الحكومة،  به  قامت  الذي  الجهد  هذا  لكن 
جهد مهم ومقدر، قامت به في ظرفية صعبة، 
الصحافيني  فئة  أمامها  تكن  لم  أنــه  ذلــك 
املهن  من  الفئات  عشرات  هناك  بل  فقط، 
مختلفة..  مجتمعية  شرائح  ومن  األخرى، 
وبالتالي، كانت هناك آليات متعددة للدعم 
مستوى  ورفــع  كلها..  الفئات  تشمل  كي 
ونحن  مطلوب،  أمر  الفئات،  لجميع  الدعم 
مما  أكبر  املهنيني  انــتــظــارات  ــأن  ب نعي 
تحقق، لكن ذلك ال يمنع من القول بأن ما تم 
إنجازه لم يكن سهال، فهذه البرامج أنجزت 
املستوى  بهذا  املغرب  تاريخ  في  مرة  ألول 
من الشمولية والدقة في إيصال الدعم إلى 
وفي  مــحــدودة،  زمنية  فترة  في  أصحابه 
تحديات  هناك  كانت  لقد  الجائحة..  فترة 
األفضل،  يستحقون  والصحفيون  كبيرة 
ونفس األمر بالنسبة لباقي املهن األخرى..

قــانــون  مـــراجـــعـــة  ــكـــرمت يف  فـ هـــل 
ثغرات  هناك  أن  طاملا  والنشر  الصحافة 

تأكد وجودها على أرض الواقع؟

أن  يمكن  بشري  عمل  هو  قانون  أي 
يمكن  القوانني  وجميع  ثغرات،  تشوبه 

هناك  تــكــون  أن  ويــجــب  ذلــك،  تــعــرف  أن 
وتطويرها  لتعديلها  تشريعية  ديناميكية 
أي  على  منفتحون  ونحن  املستقبل،  في 
املعنية  واألطراف  الصدد،  هذا  في  مقترح 
مثل املجلس الوطني للصحافة أو الهيئات 
املهنية األخرى، يمكنها أن تقترح ما تراه 
مناسبا لتطوير قانون الصحافة والنشر.

مجاهد
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العثماني: ينبغي التميـيز بين الفريق الحكومي 
المنسجم وصراعات األغلبية





شهادات من

الرواد
الوطني،  النشيد  مبدع  الرائد  من  شهادة 
في  هلل،  رحمه  الصقلي  علي  موالي  الشاعر 
القيسي،  عباس  الراحل  زمانه«  »عبقري  حق 
العام للحكومة من  الذي تولى منصب األمني 
سنة 1977 إلى 1993، وكان رحمه هلل من أبرز 
املثقفني املخلصني ملهامهم وعندما توفي سنة 

2003، قال عنه الشاعر الوطني: 
))ذا املوت قبل أوانه    لعبقري زمانه

ملن هو البحر حقـــا    وابن مثل جمانه
ملن من الحق والصدق  صيغ نسج كيانه

ملن هو املثل الغـد     في هوى أوطانه
لشأنه((  رفعا  قط  يأل    لم  العدل  رعي  ملن 

انتهى.
رحم هلل الفقيدين وأسكنهما فسيح جناته.

للدكتور  شهادات«  »أبحاث  كتاب  املرجع: 
الجوهري، صفحة 52.

املـــقـــاوم محمد  الــوطــنــي  اهلل  رحــم 
لــلــجــامــعــة الوطنية  رئــيــســا  مــجــيــد وكـــان 
حكمة  للتاريخ  خلد  وقــد  املــضــرب،  لكرة 
رأيه يف األحزاب،  بليغة عندما سئل عن 
ــاب بـــحـــســـه الـــســـيـــاســـي وعـــقـــيـــدتـــه  ــ ــأجـ ــ فـ
60 حــزبــا«،  الــديــنــيــة: »أنـــا ال أثـــق إال يف 
يــعــنــي الــكــتــاب املـــقـــدس الـــقـــرآن الــكــرمي، 
أسكن اهلل فسيح جناته فقيدنا الغالي.     

ال نعلم برامج األحزاب االنتخابية 
والعالم يستعد بعد اجلائحة التي فاجأته 
احتياطات  بــاتــخــاذ  ــه..  ــات حــرك وشــلــت 
ــر جـــديـــدة يف تــدبــيــر شـــؤون  ــيـ ــدابـ وتـ
عدة  يف  االصطناعي  بالذكاء  مواطنيه 
مجاالت، منها الصحة والتعليم والزراعة 
وقــطــع غيارها  والــســيــارات  والــوظــائــف 
األحزاب  تُفّقهنا  فهل  إلخ..  ووقودها... 
يف  باقتراحاتها  االنتخابية  حمالتها  يف 

املوضوع ؟  

أول  أن  الـــربـــاطـــي،  الـــتـــاريـــخ  يذكر 
مـــســـؤول جــمــاعــي اســتــقــال مـــن منصبه 
هــو  لـــلـــرئـــيـــس(  األول  ــائـــب  ــنـ )الـ الـــرفـــيـــع 
ــابـــي مـــحـــمـــد جـــازولـــيـــت،  ــقـ ــنـ ــوم الـ ــ ــرحـ ــ املـ
يونيو  بتاريخ  انتخابه  مــن  أشهر   6 بعد 
تــلــك االســتــقــالــة، هو  1983، والــســبــب يف 

تــطــفــل نــائــب لــلــرئــيــس أدنــــى مــنــه، على 
الوقت ميارس  وكان يف ذلك  اختصاصه، 
بامتيازات  يهتم  فلم  بالنيابة،  الــرئــاســة 
اهتم  بل  وســيــارة،  تعويضات  املنصب من 
بــكــرامــتــه الــوطــنــيــة وهــــو مـــن روادهــــــا يف 

الرباط، رحمه اهلل. 

الــذي  الــربــاط«  »مــهــرجــان  نتذكر 
التسعينات،  يف  العمالة  مجلس  ابتدعه 
»العاملية«،  يف  مكانه  به  يحجز  أن  وكــاد 
املسرح  الوقت  ذلك  يف  كان  لو  ليت  ويا 
قريبا  افتتاحه  املنتظر  احلالي،  الكبير 
يف  تظاهرة  الحتضان  جــدا،  واملــشــرف 
يعود  لعله  الــربــاط«..  »مهرجان  مستوى 
فقط  ينتخبه  الذي  املرتقب  املجلس  مع 

املنتخبون. 
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الرباط ياحسرة

عن  ودفاعها  األحــزاب  »مــداوالت«  بعد 
الشعب  أمام  والالحقة  السابقة  برامجها 
خاصة،  بصفة  والناخبني  عامة،  بصفة 
العامني  ــاء  ــن األم مــن  عــدد  تــحــرك  وقــد 
لألحزاب، لتفقد فروعها في أنحاء اململكة 
الجارية  االســتــعــدادات  على  ــالع  واالطـ
التباري  هذا  يكون  أن  ونتمنى  للتباري، 
نبض  وجس  بينها،  فيما  البرامج  على 
وقراها،  مدنها  في  عدمه  من  حضورها 
حضرة  في  الكبرى  للمحاكمة  استعدادا 
أيام  بعد  القادم  شتنبر   8 يوم  الناخبني 
الحملة في محاولة الدفاع عن نفسها أوال 
حقوق  من  حق  وهــذا  ثانيا..  وأهدافها 
املحاكمة العادلة.. في ظروف جد مكهربة 
الناخبني  صعق  الــذي  الثقة«  بـــ»تــيــار 

وتعداهم ليقصف املحيطني بهم.
هذا  إصــالح  يمكن  فــال  نخفيكم..  وال 
متخصصة  عقليات  قبل  من  إال  »العطب« 
جديدة مؤمنة بالثورة اإلصالحية، بالفعل 
الرزين وليس بالشعارات واالستعراضات 

بـ»قلب  األحــيــان  بعض  وفــي  الكالمية، 
إلبراز  وامليكروفونات  الطاوالت  شقلب« 
واألزقــة  املــالعــب  فــي  مكانهم  ــطــال«  »أب
الكثير  اكتشفنا  للـه،  والحمد  والحلبات، 
الهائل منهم في  بالكم  منهم كما فوجئنا 
اآلخرين  مجهود  يتصيدون  شرود،  حالة 
للركوب عليه والوصول به إلى »املرمى«، 
حتى إذا انتهى الوقت القانوني لفترتهم، 
من  التباري  مقاعد  حجز  إلــى  ســارعــوا 
إنما هذه  الناخبني،  إلى  جديد، لالحتكام 
نتحمل  أن  فإما  كسابقاتها،  ليست  املرة 
لنا  ليس  الــذي  بلدنا  نحو  مسؤولياتنا 
التحديات  على  القادرين  باختيار  غيره، 
هذه  عن  نعتذر  أن  وإمــا  تنتظره،  التي 
في  »الثقة«  افتقاد  بسبب  املسؤوليات 

الذين انتخبناهم فيما قبل.
ــاخــبــون على  ــن ال فــقــريــبــا، ســيــحــكــم 
اإلنصاف  منهم  ينتظر  والوطن  األحزاب، 

قبل أن يحاكمهم التاريخ وإلى األبد.   

أسـرارقريبا.. حكم الناخبــين على األحزاب
العاصمة

لتفادي ما ميكن تفاديه من مخلفات طقوس 
متحور  مــؤشــرات  صعود  بداية  صادفت  التي  العيد 
ــيــــروس »كـــــورونـــــا« مــــن جــــديــــد، جتـــنـــدت املــصــالــح  فــ
الرباطيني  لتحذير  واإلعالمية،  واإلداريــة  الصحية 
ــتـــراخـــي يف االســـتـــمـــرار بـــااللـــتـــزامـــات  مـــن مــغــبــة الـ
االحـــتـــرازيـــة املـــفـــروضـــة لــتــجــنــب االبـــتـــالء بــأخــطــر 
20 و21، خصوصا يف طقوس عيد  وباء يف القرنني 
األضحى التي بالرغم من التنبيهات بشكل مكثف، 
يوم،  بعد  يوما  وهــي يف تصاعد  اإلصــابــات،  ارتفعت 
ــروف الــراهــنــة،  ولـــن تــســتــقــر - بــالــتــأكــيــد - يف الـــظـ
ــاه نــحــو »الـــهـــبـــوط«، بـــل مـــن املــمــكــن،  ــ لــتــغــيــيــر االجتـ
»انــفــجــار« خطير قــد تتسبب فيه  ال قــدر اهلل، وقــوع 
تقديراتنا،  حسب  وهــي  لــأحــزاب«،  موقوتة  »قنابل 
كــلــم2 هي   116 مــوزعــة على  قنبلة  آالف   10 حــوالــي 
احلزبية  الهيئات  تتخذ  لم  وإذا  العاصمة،  مساحة 
ــد عــشــوائــيــتــهــا يف حــمــالتــهــا،  ــة ضــ ــارمــ تـــدابـــيـــر صــ
راحة  وإزعــاج  فاعليها،  مع  واصطداماتها  وفوضاها 
بتسليمهم  التجارية،  ومحالتهم  بيوتهم  يف  الناس 
املنشورات الدعائية بدون تعقيم، أو التحدث إليهم 
بــال أقــنــعــة طــبــيــة، وأكــبــر الـــكـــوارث، أن يــكــونــوا غير 
ملقحني.. وهذا يفرض على األحزاب إلزام - حتت 
استيفاء  بــشــهــادات  اإلدالء  إجــبــاريــة   - مسؤولياتها 
اجلـــرعـــتـــني مـــن الـــلـــقـــاح، يـــدلـــي بــهــا كـــل املــرشــحــني 
لالنتخابات ومساعديهم واحلاضرين يف جتمعاتهم 

واملوزعني ملنشوراتهم.
إذا كـــانـــت طـــقـــوس األعـــيـــاد الــديــنــيــة والــوطــنــيــة 
ــائــــالت واملــــقــــربــــني، فـــــإن مــوســم  ــعــ مـــحـــصـــورة يف الــ
وإن  »مجهولون«  فيه  ويــشــارك  ينشطه  االنتخابات 
كـــانـــوا مــعــروفــني عــنــد أحـــزابـــهـــم، فــهــم يف الــظــروف 
اللهم  »كــورونــا«،  فيروس  من  موقوتة  قنابل  الراهنة 
العكس، حفاظا على صحة  يثبت  أدلــوا مبا  إذا  إال 

الناس ووقاية من العدوى.
ــــالت االنـــتـــخـــابـــيـــة يف  ــمـ ــ ــى ال تـــتـــســـبـــب احلـ ــتــ وحــ
»انفجار« غير مسبوق ال قدر اهلل يف أعداد اإلصابات 
بفيروس »كورونا«.. فهل األحزاب التي تتبارى فيما 
التحكم  على  ــادرة  قـ اململكة،  وحــكــم  لتسيير  بينها 
سالمة  وتــأمــني  وتنظيمها،  وضبطها  حمالتها  يف 
املواطنني من أي خطر محتمل، كان وباء أو مالكمة 

حبية بني منخرطيها ؟

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

»قنابل موقوتة« 
من األحزاب 

للرباطيين

أرشيف الرباط

صورة تجمع رائدين 
)مهندسين( لبناء عاصمة 

الثقافة، ووفاء لتضحياتهما 
من أجل الرباط وأجيالها، 

نذكر األجيال الحاضرة 
والقادمة بالفقيدين، 

الدكتور محمد بنشريفة 
وموالي علي الصقلي، 

الخالدين يف أذهانها 
بغزارة عطائهما الثقايف، 

تغمدهما اهلل بواسع رحمته 
وأسكنهما فسيح جناته. 

تشريح مجهري وحقيقي ألوضاع المملكة

المجتمع المدني قطاع ثالث لالرتقاء بكرامة المواطن
بتاريخ 10 يوليوز الذي نودعه، 
نظمت رابطة الجمعيات الجهوية 
عبد  األســتــاذ  برئاسة  باملغرب، 
مع  للتباحث  لقاء  بناني،  الكريم 
رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج 
بنموسى،  شــكــيــب  الــتــنــمــوي، 
ــذا الــنــمــوذج  ــول جــوانــب هـ حـ
لها  محاور  بثالثة  يتعلق  فيما 
الصحة،  بــاملــواطــنــني:  ــاط  ــب ارت
والعدل، والجهوية املتقدمة، وفي 
تصريح لرئيس الرابطة، أكد بأن 
املجتمع  يعتبر  اللجنة  »تقرير 
الدعامة  أي  ثالثا،  قطاعا  املدني 
التنموي،  النموذج  لهذا  الثالثة 
لالرتقاء برفاهية وكرامة املواطن 

املغربي«.
ومن جهته، حلل رئيس اللجنة 
ثقة  أزمــة  »هناك  قائال:  الوضع 
على  تقتصر  ال  املغرب  يعيشها 
املناطق  من  القادمني  املواطنني 
حتى  عنها  يعبر  بــل  املــعــزولــة، 
ــابـــع: »رغـــم  ــون«، وتـ ــؤولـ ــسـ املـ
فـــإن هناك  ــة،  ــذول ــب امل الــجــهــود 
إحساسا بأن األوضاع في تراجع 

»وجود  على  وأكد  تقدم«،  في  ال 
لها  عالقة  ال  املغرب  في  قوانني 
تقريره  ووصف  تماما«،  بالواقع 
ليس  املطاف،  آخر  في  »وهو  بـ: 
تقرير لجنة، بل إنه يتعلق بكيف 
يــقــدم املــغــاربــة أنــفــســهــم، ومــا 
ملشاكلهم«،  يرونها  التي  الحلول 
دعوة  أخــرى،  فقرة  في  وأضــاف 

املجتمع  »يأخذ  أن  إلى  التقرير 
املدني مجاال أكبر«.

ممثلو  حــضــره  الـــذي  الــلــقــاء 
بمقر  كــان  جهوية،  جمعية   21
كان  وقــد  الفتح،  ــاط  رب جمعية 
بمثابة »سكانير« ملشاكل املغرب، 
باقتضاب  تلخيصها  حــاولــنــا 
عليه  ترتكز  أن  ونتمنى  شديد، 

املقبلة،  االنتخابية  الــحــمــالت 
من  واملتابعة  الــعــالج،  فتقترح 
لدن اختصاصيني، كل في مجاله، 
للتباري  املرشحني  من  يكونون 
والذي  فيه،  جاء  ما  تحقيق  في 
على  منصبا  يــكــون  أال  ينبغي 
بل  فقط،  االقــتــصــادي  النموذج 
على مختلف املواضيع التي تهم 

الشعب.
جــاءت  رائــعــة  بجمل  ونختم 
»االنتخابات  وهــي:  اللقاء  فــي 
للتباري  الــشــرعــي  الــوقــت  هــي 
ــرامــج«،  ــب ــني ال الــديــمــقــراطــي ب
مجاال  املدني  املجتمع  و»يــأخــذ 
أكبر، حيث توجد اليوم منظمات 
دول«،  مــن  ــوى  أق دولــيــة  مدنية 
بل  شيئا،  يعالج  ال  و»التقرير 
تأتي  لن  رؤيــة، واألجــرأة  يعطي 
من  بل  السماء،  من  األعلى  من 

الجميع«.
لقاء بمثابة تشريح لألوضاع 
بعالجها  يتكفل  فهل  املعاشة.. 
ــث )املــجــتــمــع  ــال ــث ــاع ال ــط ــق ال

املدني( ؟
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ما يجري  

ويدور

هل استفاد المسؤولون في قلعة السراغنة من خطاب ملك البالد ؟ في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

يشتكي العديد من السجناء بالسجن 
احمللي لتطوان، من ارتفاع أسعار املواد الغذائية 
املواد  داخــل متجر السجن، حيث يتم بيع هذه 
نزالء  بضعف ثمنها، مما صار يستنزف جيوب 
لهذا  املراقبة  غياب  يف  السجنية  املؤسسة  هــذه 

املتجر الذي يحتكر األسعار.
السجن،  إدارة  الــنــزالء  مــن  العديد  ويناشد 
من أجل التدخل العاجل لوقف هذه الفوضى 
كما وصفوها، بسبب الزيادة الغير مشروعة يف 

أسعار املواد الغذائية.
جتدر اإلشارة إلى أن اإلدارة العامة للسجون 
ــن اخلــــــارج،  ــة مــ ــيـ ــذائـ ــغـ مــنــعــت إدخـــــــال املـــــــواد الـ
وعوضتها مبتاجر داخل السجون، مما سبب يف 
استنزاف القدرة الشرائية للسجناء وعائالتهم.

طــرأت صــبــاح يـــوم اجلــمــعــة املــاضــيــة، 
بــعــض الــتــغــيــيــرات عــلــى جــهــاز الــقــضــاء على 
الرئيس  تعيني  مت  حيث  تطوان،  مدينة  مستوى 
إليها من رئاسة  األول باستئنافية تطوان قادما 
احملكمة  ورئيس  باجلديدة،  االبتدائية  احملكمة 
االبتدائية لتطوان قادما إليها من نفس املنصب 
الذي كان يشغله باحملكمة االبتدائية لشفشاون.

وعلى مستوى النيابة العامة، مت تعيني الوكيل 
بتطوان  االستئناف  محكمة  لدى  للملك  العام 
العام  الوكيل  منصب  مهام  يتقلد  كــان  بعدما 
باحلسيمة،  االستئناف  محكمة  لــدى  للملك 
تطوان  ابتدائية  لدى  امللك  وكيل  ليظل منصب 
هذا  بها  يتميز  التي  للحنكة  نظرا  هــو،  كما 
مجموعة  مع  الصارم  تعامله  وكذلك  األخير، 

من القضايا الشائكة.

صــغــر  ــم  ــ رغـ ــو،  ــ لـ واد  مـــديـــنـــة  استطاعت 
حجمها، أن تفرض وجودها وتظهر كأفضل منطقة 
سياحية بشمال املغرب.. هذا ما أكدته عدة تقارير، 
سواء املتعلقة مبجال منح اللواء األزرق للشواطئ، 
أو تصريحات املصطافني الذين يؤكدون أن شواطئ 
ــروف املــالئــمــة  ــظـ واد لـــو بـــاملـــجـــان، وتــتــمــتــع بــكــل الـ
وتوفير  »كورونا«  بفيروس  يتعلق  فيما  لالصطياف 
جميع اإلرشادات ومواد التعقيم للمواطنني، وهذا 
هـــو الــــذي مــكــن املــديــنــة مـــن تــســجــيــل صــفــر حــالــة 

وبائية منذ انتشار فيروس »كوفيد 19«.

قلعة السراغنة 

ــرى  ــق ــن ال تـــعـــرف الـــعـــديـــد مـ
وزان،  إقليم  بعمالة  ــر  ــداش وامل
والكهرباء،  للماء  متكررا  انقطاعا 
املكتب  ويرسل  إال  يــوم  كل  وفــي 
برقيات،  والكهرباء  للماء  الوطني 
قطع  أجل  من  إشعار،  عن  عبارة 
الكهرباء عن مجموعة من الدواوير 
واملداشر، وفي بعض األحيان دون 
األمر  هذا  إنذار،  أو سابق  إشعار 
من  حالة  خلق  واملستمر  املتكرر 
االحــتــقــان والــتــذمــر فــي صفوف 
من  العديد  عبر  حيث  املواطنني، 
سكان املنطقة عن استنكارهم لهذا 
املعنية،  الجهات  وغياب  الوضع 

مع  الساكنة  معاناة  من  يزيد  مما 
هذه املشكلة.

وعــبــرت الــجــمــعــيــة املــغــربــيــة 
ــان بـــــوزان، عن  لــحــقــوق اإلنـــسـ
استخفاف  بسبب  اســتــنــكــارهــا 
ــاء  الــجــهــات املــعــنــيــة بــقــطــاع امل
واملواطنات،  املواطنني  بمصالح 
والصمت املطبق تجاه االنقطاعات 
املتكررة للماء بدون إشعار مسبق.
ــاغ لـــهـــا تــتــوفــر  ــ ــب بـ ــسـ وحـ
فإن  منه،  نسخة  على  »األسبوع« 
املذكورة،  للجمعية  املحلي  الفرع 
كبير  بقلق  الــوضــع  ــذا  ه يتابع 
التزود  لصعوبة  عميق،  وانشغال 

بمجموعة  للشرب  الصالح  باملاء 
لإلقليم،  التابعة  الجماعات  من 
والناتجة عن االنقطاعات املتكررة 
بالدواوير  املــاء  صبيب  وضعف 
تزويد  استفادت من مشروع  التي 
الصالح  بــاملــاء  ــروي  ــق ال الــعــالــم 
لــلــشــرب مــن ســد »الـــوحـــدة« في 
إطار برنامج تعميم التزويد باملاء 
القروي  بالعالم  للشرب  الصالح 
رضوان،  سيدي  جماعة  )دواويــر 
دوار اقرار بجماعة زومي، وبعض 
الـــدواويـــر بــاملــجــاعــرة، وونــانــة، 
وتروال القريبة من السد(، وأيضا 
لم  التي  الجماعات  في  املاء  ندرة 

تستفد من هذا املشروع وصعوبة 
التزود بهذه املادة الحيوية، الشيء 
يعيشون  املواطنني  يجعل  الــذي 
على  ترغمهم  مأساوية  وضعية 
وأحيانا  طويلة،  ساعات  االنتظار 
كميات  على  للحصول  أيــام،  عدة 
محدودة من املاء ال تكفيهم لتلبية 
وتوفير  األســاســيــة  حاجياتهم 

املياه الضرورية ألنشطتهم.
ــب الــســاكــنــة الــجــهــات  وتــطــال
حل  إيجاد  في  باإلسراع  املعنية، 
الصالح  املـــاء  إلشكالية  جـــذري 
حياتهم  على  أثــرت  التي  للشرب 

اليومية بشكل سلبي.

في سابقة جد خطيرة، وقعت سرقة غامضة 
يجهل لحد اآلن مرتكبوها، حيث هاجم بعض 
األضــحــى  عــيــد  قــبــل  املسلحني  ــاص  ــخ األش
عيد  أكــبــاش  ببيع  خاصة  مــزرعــة  بيومني، 
كانت  والتي  املحتلة،  سبتة  بمدينة  األضحى 
تحتوي على مئات من األكباش ملسلمي سبتة 
اقتنوها من ذات املزرعة من أجل أخذها صباح 
يوم العيد، غير أن العصابة املسلحة بأسلحة 
وحملتها  ــاش  ــب األك جميع  ســرقــت  ــة،  ــاري ن
بواسطة شاحنة من الحجم الكبير وفرت إلى 
وجهة غير معلومة، إذ لم ينفع التحقيق الذي 
إلى  الوصول  في  األمنية  املصالح  باشرته 

الجناة رغم صغر مساحة املدينة.
املسلمني  من  مئات  فوجئ  العيد،  يوم  وفي 
فتجمعوا  أكباشهم،  بغياب  باملدينة،  املقيمني 
بحثا عن أضاحيهم  كاروا«  ما  »كارا  بشاطئ 
الشرطة  ــك،  ذل إثــر  على  وتدخلت  املفقودة، 
املحتجني  تهدئة  أجل  من  واملحلية،  الوطنية 
ببلدية  دفع  الذي  األمر  هذا  استنكروا  الذين 
املوضوع  لحل  العاجل،  التدخل  إلــى  سبتة 
محملتني  إسبانيا  من  شاحنتني  واستدعاء 
املدينة،  مسلمي  غضب  إلطــفــاء  بــاألكــبــاش 
تم  كما  العيد،  يوم  ظهر  بعد  وصلتا  واللتني 
أخر  مما  الطبي،  للفحص  األكباش  إخضاع 
السكان عن ذبح األضحية وبالتالي ما زاد من 

لم تحصل  األسر  من  العديد  أن  كما  غضبهم، 
على أضحية العيد.

استام  يمكن  أنه  بالبلدية،  وأكد مسؤول 
لكنها  ــي،  ــاحـ األضـ ــن  م الــثــانــيــة  الــدفــعــة 
لم  األمر  وهذا  العيد،  بعد  يومني  استغرقت 
في  تسبب  ما  املحتجني،  من  العديد  يتقبله 
يتمكنوا  لم  الذين  باملدينة  املسلمني  إزعاج 

من تأدية شعيرة الذبح. 
ــن لم  ــذي ــن املــســلــمــني ال وعــلــق الــعــديــد م

كانوا  والذين  األضحيات،  شراء  من  يتمكنوا 
متواجدين بعني املكان، أن هذا التصرف الذي 
محاربة  بمثابة  هو  املدينة،  ملسلمي  أســاء 
اإلسبانية  األحــزاب  بعض  طرف  من  اإلســام 
املعادية لإلسام واملسلمني من ضمنهم حزب 

»فوكس«. 
مليلية  بمدينة  العيد  أجواء  مرت  باملقابل، 
املحتلة، بشكل عادي، ولم يسجل أي تشاحن 

بني املسلمني والحكومة املحلية.

سرقة غامضة ألكباش مسلمين في سبتة

االنقطاع المتكرر للماء والكهرباء يغضب ساكنة وزان

عزيز الفاطمي
 

  

أي مواطن غيور، وأخص  نفس  في  يحز 
الذين  السراغنة،  قلعة  مدينة  سكان  بالذكر 
فوق  ويـــدور  يجري  مــا  بإمعان  يتابعون 
الذاكرة  ستظل  غرائب  من  قلعتهم  أرض 
من  منهم  مسؤولون  أبطالها  بها،  تحتفظ 
نتيجة سياسة  بغنائمه  غانما  املدينة  غادر 
الامباالة والامواطنة تحت شعار »كول ما 
مقومات  كل  على  املدينة  توفر  رغم  جــاك«، 
من  املالية،  املـــوارد  من  التنموي  اإلقــاع 
وتــربــة  ــاري،  ــق ع ووعـــاء  ــادي،  ــ الم عنصر 
قاطرة  إلى  اإلقليم  يحول  قد  مما  خصبة، 
والزراعة  املواشي،  وتربية  وطنية،  فاحية 
إقليم  يعتبر  الزيتون، حيث  وزيت  املتنوعة 
على  ــصــدارة  ال صــاحــب  الــســراغــنــة  قلعة 
الحيوية، دون  الغذائية  املادة  مستوى هذه 
مغاربة  من  السرغينية  الجالية  دور  إغفال 
استغالها  يتم  لم  التي  الفئة  هذه  العالم.. 
بشكل معقلن ومنظم،  مع الغياب التام لدور 
والتوجيه،  اإلرشاد  ومراكز  املهنية  الغرفة 

قديمة  سياسة  تكريس  الشديد،  ولألسف 
على  مــخــطــطــات  أي  ــن  ع بــعــيــدة  ــدة  جــدي
يوقف  قــد  والــطــويــل  املــتــوســط   املستوى 
قبل  ميتة  بمشاريع  املدينة  إغــراق  نزيف 
والدتها، وخير دليل على ذلك، العدد الهائل 
من محطات توزيع البنزين، التي تناهز 30 

محطة متمركزة داخل رقعة جغرافية تفوق 
حاجيات املدينة لهذه املحطات، مما أدى إلى 
شبه إفاس بعضها، أضف إلى هذا العبث، 
املحظوظني  بعض  على  الــرخــص  تــوزيــع 
على  نحيلها  املسؤولة،  الجهات  طرف  من 
 ،2018.07.29 بــتــاريــخ  امللكي  الــخــطــاب 

بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش حيث قال 
إن  الجديدة ستعرف  فاملرحلة   ..(( جالته: 
شاء هلل، جيا جديدا من املشاريع، ولكنها 
ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات في 
دماء  املناصب واملسؤوليات وضخ  مختلف 
والهيئات  املؤسسات  مستوى  على  جديدة 
انتهى  واإلدارية((  واالقتصادية  السياسية 

كام امللك.
ومن خال مضامني الخطاب امللكي، الذي 
على  نتوفر  الطريق،  خارطة  بمثابة  هو 
جواز املرور لطرح مجموعة من التساؤالت 
إقليميا  باالستثمار  املعنية  الجهات  على 
بنتائج  مقتنعة  الجهات  هذه  هل  وجهويا: 
بقلعة  استثمارية  رخــص  مــن  تمنح  مــا 
قدمت  املشارع  هذه  طبيعة  هل  السراغنة؟ 
املستوى  على  سواء  للمدينة،  مضافة  قيمة 
إنعاش  أجل  من  االجتماعي  أو  االقتصادي 
االجتماعية  الظروف  لتحسني  العمل  سوق 
الحالية تساهم  املشاريع  أن  أم  للمواطنني، 
الذي  للمدينة  العقاري  الوعاء  نزيف  في 
بعقلنة  تستغل  لــم  محلية  ثـــروة  يعتبر 
قلعة  حــال  ولسان  مواطنة،  وبمسؤولية 
السراغنة يقول: »أنقدوا ما تبقى من بقايا 

هذه القلعة إن بقيت فيها بقايا«.



23

كواليس جهوية

 

والــتــنــمــيــة  الـــعـــدالـــة  حــــزب  يشهد 
ــول الـــتـــابـــعـــة إلقــلــيــم  ــلــ بـــجـــمـــاعـــة أيــــــت مــ
مع  فروعه  عنيفة مبختلف  هزات  إنزكان، 
واجلماعية  التشريعية  االنــتــخــابــات  قــرب 
املقبلة، حيث قرر عدد من املنتمني للحزب 
بـــذات اجلــمــاعــة، االســتــقــالــة مــن الهياكل 
الــتــنــظــيــمــيــة احــتــجــاجــا عــلــى مـــا أســمــوه 
»تــصــرفــات وتــصــريــحــات بــعــض احملسوبني 
على احلزب محليا وإقليميا وجهويا تخل 
أكــد هــؤالء  لــلــحــزب«، كما  الــعــادي  بالسير 
املستقيلون، أن من األسباب التي دفعتهم 
لالستقالة أيضا »انعدام التواصل واحلوار 
ــدة االنــتــخــابــيــة احلــالــيــة،  مــعــهــم طــيــلــة املــ
ــدم وفـــائـــهـــم بــالــتــزامــاتــهــم الــســيــاســيــة  ــ وعـ
تــعــانــي منها ساكنة  الــتــي  املــشــاكــل  يف حــل 

املنطقة«.

املساعدة  القوات  عناصر  أوقفت 
امللكي  الدرك  بتنسيق مع عناصر  مؤخرا، 
الترابية  باجلماعة  احمللية،  والسلطات 
أيت عميرة إقليم شتوكة أيت باها، نصابا 
القوات  يف  عنصر  زي  يف  متنكرا  خطيرا 
املــســاعــدة )مــخــزنــي( كــان بــصــدد حترير 
ملجموعة  الكمامة  ارتــداء  عدم  مخالفات 
الشعبية،  األســواق  أحد  يف  املواطنني  من 
واستخالص قيمتها املادية منهم، واملتمثلة 
يف 300 درهم، ومباشرة بعد إلقاء القبض 
لفتح  القيادة  مقر  إلــى  اقتياده  مت  عليه، 
حتقيق أولي معه ليودع بعدها حتت تدابير 
احلراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي 

تشرف عليه النيابة العامة املختصة.

ــــني  ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ خـــــــرج عــــــــــــدد مـــــــــن املـ
صباح  احتجاجية  وقفة  مبدينة أكادير يف 
تــنــديــدا   ،2021 يــولــيــوز   15 يـــوم اخلــمــيــس 
بسبب  يعيشونه  الــذي  املــأســاوي  بالوضع 
الليلية  واملالهي  السياحية  املرافق  إغالق 
انــتــشــار جائحة  وتــوقــيــف احلــفــالت بسبب 
»كــورونــا«، والــتــي دعــا إليها كــل مــن املكتب 
للموسيقيني  الــوطــنــيــة  للنقابة  اجلــهــوي 
املغاربة، املنضوية حتت لواء االحتاد العام 
املوسيقيني  وجمعية  بــاملــغــرب،  للشغالني 
بـــالـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي بــــأكــــاديــــر، حــضــرهــا 
إسماع  يف  طامعني  املتضررين  من  حشود 
صـــوتـــهـــم لــلــجــهــات املـــســـؤولـــة، حـــيـــث رفـــع 
احملــتــجــون شـــعـــارات مــن قــبــيــل: »هــــذا عــار 
و»احلـــق  املوسيقيني يف خــطــر«،  ــار،  عـ هـــذا 
ــد احلـــــــوار«،  ــ ــريـ ــ يف الـــعـــيـــش الـــــكـــــرمي«، و»نـ
و»احلق يف الشغل«، و»حنا باش مواطنني.. 
بـــاحلـــقـــوق والــــقــــوانــــني؟«، مـــؤكـــديـــن عــلــى 
املــســؤولــني حلل  الــتــواصــل مــع  رغبتهم يف 

أزمتهم.

ــعـــرف بــعــض املـــقـــاهـــي مبــديــنــة  تـ
بعدم  املتعلقة  اخلــروقــات  إنزكان، بعض 
اجلودة  وشــروط  النظافة  معايير  احترام 
والــصــحــة والــســالمــة، حــيــث عــايــن أحــد 
األزبــال  تناثر  احملــلــي،  بالشأن  املهتمني 
ــالــقــرب مــن أمــاكــن الــطــهــي، وانــتــشــار  ب
داخــل  بــحــريــة  تسبح  الــتــي  الــصــراصــيــر 
الشرب،  مياه  قـــارورات  وداخـــل  املطابخ 
مشغل  ــل  داخـ ــأســاوي  م بشكل  وتــتــكــاثــر 
الزبناء  حياة  يعرض  مما  الطعام،  إعــداد 
يسائل  الـــوضـــع  هـــذا  الــتــســمــم.  خلــطــر 
هذه  ومحاربة  مبراقبة  املعنية  املصالح 
ــظــواهــر، ومــنــهــا جلـــان حــفــظ الصحة  ال
باعتبارها  واملقاطعات،  للجماعات  التابعة 
واملــراقــبــة،  التتبع  عــن  تــرابــيــا  املــســؤولــة 
إغالق  أو  املخالفني  على  اجلــزاء  ــزال  وإن

احملالت املخالفة.

العدد: 1570 من 29 يوليوز إلى 01 شتنبر 2021

داء
أص

ســـوسية

مراكش

هل وصلكم حديث الفوضى بمراكش الحمراء ؟

أوالد تايمة تحويل الملك العمومي إلى 
سـوق عشـوائي

األسبوع
 

  

ــأوالد  ب التقدم  شــارع  يعرف 
ــة، فــوضــى فـــي احــتــال  ــم ــاي ت
الباعة  قبل  من  العمومي  امللك 
املتجولني و«الفراشة« وأصحاب 
تحول  حيث  التجارية،  املحات 
إلى سوق عشوائي  هذا الشارع 
هؤالء،  قبل  من  احتاله  بسبب 
لدى  كبيرا  اســتــيــاء  أثـــار  مما 

السكان واملواطنني.
الرئيسي  ــشــارع  ال وأصــبــح 
ازدحــامــا  يعيش  املدينة  وســط 
مما  مــروريــا،  واختناقا  يوميا 
صعوبة  يجدون  السائقني  جعل 
الشارع  من  العبور  في  كبيرة 

بعدما تحول إلى سوق عشوائي 
فوق  البضائع  عــرض  فيه  يتم 
يبرز  بشع  مظهر  في  الرصيف، 
للملك  ــارخ  ــصـ الـ االســـتـــغـــال 

العمومي.
سبب  عن  املواطنون  وتساءل 
السلطات  وقيام  املراقبة  غياب 
امللك  تحرير  في  بدورها  املحلية 
العمومي من هذه الظاهرة، التي 
خاصة  الجميع،  تؤرق  أصبحت 
والــبــاعــة  الــتــجــار  بــعــض  وأن 
ملكا  الشارع  يعتبرون  أصبحوا 
لهم يفعلون فيه ما يشاؤون دون 
للسكان  الــجــوار  حسن  مــراعــاة 

والقاطنني بالحي.
العشوائي  السوق  هذا  وولد 
رغم  عمومي  شـــارع  وســط  فــي 
سوق  بــإحــداث  السلطات  قيام 
ــبــاعــة  نـــمـــوذجـــي لــتــجــمــيــع ال

ــادرة  ــب ــار امل ــي إطـ املــتــجــولــني ف
الوطنية للتنمية البشرية، إال أن 
مظاهر الفوضى ال زالت مستمرة 
املدينة،  شــوارع  من  العديد  في 
مــثــل شـــارع الــحــســن الــثــانــي، 
صمت  ظل  في  الحرية،  وشــارع 
املجلس  وعجز  املحلية  السلطة 

البلدي عن معالجة الظاهرة.
ويــطــالــب الــســكــان بــضــرورة 
ــة  ــوصــي ــات ال ــط ــل ــس تـــدخـــل ال
لتطبيق  اإلداريـــــة،  والــشــرطــة 
ــذي  ــضــرر ال ــانــون ورفـــع ال ــق ال
بسبب  الــســاكــنــة،  منه  تعاني 
العمومي من قبل  امللك  استغال 
و«الفراشة«  املتجولني  الباعة 
التجارية،  املــحــات  وأصــحــاب 
للحد  الازمة  اإلجراءات  واتخاذ 
في  الــظــاهــرة  هـــذه  تفشي  مــن 

املدينة.

األسبوع
 

  

ال حديث وال نقاش بمراكش، سواء على مستوى 
منصات  أو  مشاربها،  بمختلف  اإلعامية  املنابر 
العارمة  الفوضى  عن  إال  االجتماعي،  التواصل 
كانت  ما  فوضى  املتجددة..  الحاضرة  بمراكش، 
وعقول  خصبة  تربة  وجــود  لــوال  وتــزدهــر  لتنمو 
القرار،  أصحاب  حازم من  موقف  غياب  مدبرة في 
هذه  نماذج  بعض  على  نافذة  فتح  إلى  يدفعنا  مما 
وزوار   املراكشيني  طرف  من  املرفوضة  الفوضى 
»الــســتــرات  أصــحــاب  مــن  بــدايــة  البهجة،  مدينة 
الصفراء«، الذين فرضوا أنفسهم كحراس معتمدين 
السيارات  لركن  مخصصة  غير  أماكن  في  بالقوة 
الشخص  يرتدي  أن  يكفي  إذ  بنوعيها،  والدراجات 
بضع  بــه  تتواجد  مــكــان  أي  فــي  أصــفــر«  »جيلي 
سيارات، وحتى أبواب املنازل لم تسلم من هذه اآلفة، 
تعرضت  وإال  الخدمة  هذه  ثمن  بدفع  فأنت مطالب 
ألبشع أنواع السب والشتم والتهديد، مع العلم أن 
األماكن املخصصة لركن السيارات تمر عبر مساطر 
الجماعات  ــرف  ط مــن  الــقــانــون  ــة يــحــددهــا  إداري
نلتمس  بواقعه،  املوضوع  ربط  أجل  ومن  املحلية، 
من الجهات املعنية، القيام بمعاينة ما حدث بشارع 
في  مركونة  سيارات  وستجدون  الذهبي،  املنصور 
مكان يمنع فيه الوقوف، حسب قانون مدونة السير، 

مع اإلخال الكامل بممر الراجلني الذي تحول بقدرة 
قادر إلى موقف للدراجات بدل مرور الراجلني.. فهل 
ستتجاوب الجهات املعنية مع الحملة الواسعة عبر 
املتطفلني،  االجتماعي ضد هؤالء  التواصل  مواقع 

تحت هاشتاغ »عيقتي سير عري على كتافك«؟
املعنية  الجهات  تنبيه  السياق، وجب  نفس  وفي 
إلى ما يقع بشارع محمد الخامس وسط حي جليز، 
املحترفني  للمتسولني  ســوق  ــى  إل تحول  والـــذي 
استغال الرضع  مــع  الجنسيات،  مختلف   مــن 
والقاصرين وذوي االحتياجات الخاصة، في مشهد 
عاصمة السياحة  لسمعة  محالة  ال  يسيئ  شــاذ 

القطاع  على  املعقودة  الكبرى  وللرهانات  الوطنية، 
السياحي باملدينة الحمراء، كما يتابع رواد املقاهي 
وسط حي جليز، مسرحية يومية أبطالها مجموعة 
حطوا  املدينة،  غرباء عن  والشابات  الشبان  من 
حقائب  حاملني  يتجولون  شهور،  منذ  بها  الرحال 
الظهر ويرتادون مابس أنيقة تتماشى مع املوضة، 
في  يكلمونهم   مركزة  بعناية  ويختارون ضحاياهم 
ينتقون  حيث  وبلباقة،  محترمة  بلغة  األمر  بداية 
الضحية  عطف  استمالة  أجل  من  املؤثرة  العبارات 
بعض  أجل سلبه  من  الفخ  في  وقوعها  انتظار  في 

األوراق النقدية.

وفقا ألحكام الدستور، 
وبعض الظهائر والنصوص 

والقوانين التنظيمية ملهنة 
القضاء، قرر املجلس األىلع 
للسلطة القضائية، تعيين 

محمد عامر، القادم من 
محاكم بن سليمان، وكيال 

للملك باملحكمة االبتدائية 
بسطات خلفا لزين العابدين 
الخليفي، الذي عين محاميا 

عاما ملحكمة النقض، يف 
إطار حركة اإلعفاءات التي 
همت 32 مسؤوال قضائيا، 

وتعيين 104 من املسؤولين 
الجدد، من أجل تشبيب وضخ 

دماء جديدة يف املرفق 
القضائي وتخليقه، وتحقيق 

مزيد من االستقاللية والنزاهة 
والشفافية، بلغة مصدر البالغ. 

تلــــكس

أكادير

سقوط سيدة أعمال ثرية تحترف التسول

األسبوع
 

  

من  بــأكــاديــر،  األمنية  املصالح  تمكنت 
متلبسة  ستينية،  أعــمــال  ســيــدة  توقيف 
بالتسول بأحد الشوارع املعروفة في وسط 

املدينة.
كبيرة،  مفاجأة  عن  التحقيقات  وكشفت 
تمتلك  املوقوفة  املتسولة  كون  في  تتمثل 
محطتني للوقود في أكادير وإنزكان، ولديها 
باإلضافة لضيعة فاحية  أسطول سيارات، 

شاسعة ورصيد مالي مهم في البنك.
ابنتها  رفقة  فيها  املشتبه  اعتقال  وتــم 
التسول  تــمــارس  تلبس  حــالــة  فــي  وهــي 
املتعدد  املستوصف  قرب  باملارة  وتستنجد 

اإلسبانية،  القنصلية  قرب  االختصاصات 
أنها  معها،  التحقيق  خال  من  تبني  حيث 
املشاريع  تلك  زوجــهــا  عــن  ورثـــت  أرمــلــة 

وبعض املحات التجارية.
املتسولة  متابعة  العامة  النيابة  وقررت 
إحالتها  وتمت  اعتقال،  حالة  في  املوقوفة 

على السجن املحلي بأيت ملول.
احتراف  ظاهرة  الواقعة  هــذه  وأعــادت 
إلى  امليسورين  بعض  قبل  مــن  التسول 
مهنة  البعض  يتخذها  حيث  الــواجــهــة، 
غير  بطرق  املــال  وجمع  االغتناء  لتحقيق 
مشروعة من خال االحتيال على املواطنني.
وسبق للجهات األمنية أن أوقفت في شهر 
مارس املاضي، سيدة أخرى تمتهن التسول 
في وسط املدينة، تتوفر على سيارة رباعية 
بتبديل  وتقوم  راقي،  حي  في  وفيا  الدفع 

مابسها قبل النصب على املواطنني.
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كواليس جهوية
محاولة سرقة بنك 
باستعمال مسدس 

بالستيكي
األسبوع

   

بأيت  القضائية  الشرطة  مصالح  تمكنت 
بعد  ثالثيني  شاب  على  القبض  من  ملول، 
ملول  بأيت  بنكية  وكالة  سرقة  محاولته 
ضواحي أكادير، على طريقة أفالم »األكشن«.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الشاب دخل 
يقدم  أن  قبل  البنكية،  للوكالة  عادي  بشكل 
محالة  في  بالستيكي  مسدس  إشهار  على 
األمــن  ورجــل  املستخدمني  لتخويف  منه 
الوكالة وبعض  الخاص املسؤول على أمن 

الزبناء املتواجدين وقتها بالوكالة.
ــام حــارس األمــن  وبــعــد مــدة وجــيــزة، ق
منه  فسقط  الــجــانــح،  بمباغتة  الــخــاص 
من  سكني  إشهار  إلــى  دفعه  ما  املــســدس، 
الحجم الكبير، إال أن استماتة حارس األمن 
من  مكنتهم  املستخدمني،  بعض  بمساعدة 

السيطرة على املتهم وتكبيله.
األمــن،  االتــصــال بعناصر  ربــط  تــم  وقــد 
البنكية  بالوكالة  عجل  على  حلوا  الذين 
صوب  املوقوف  باقتياد  وقاموا  املذكورة، 
مقر الشرطة الستكمال اإلجراءات القانونية 
النازلة، بإشراف  الالزمة، وفتح تحقيق في 

مباشر من النيابة العامة املختصة.

العدد: 1570 من 29 يوليوز إلى 01 شتنبر 2021

أيت ملول

حرمان ساكنة تمارة من الحق في االستشفاء

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

داخل  السابقني  املنتخبني  من  عــدد  التحق 
فڭيڭ،  بعمالة  لألحرار  الوطني  التجمع  حزب 
الشعبية،  للقوات  االشتراكي  االتحاد  بحزب 
الــجــدد على حزب  الــوافــديــن  هـــؤالء  ويــتــقــدم 
»الوردة«، أغراي محمد، املنسق اإلقليمي لحزب 

»الحمامة« سابقا. 
يتواجد  الــذيــن  املــنــاضــلــون  هـــؤالء  وأعــلــن 
وإقليميون  أساتذة ومسؤولون وطنيون  بينهم 
سابقون في حزب التجمع الوطني لألحرار، عن 
أجل  من  االشتراكي،  االتحاد  بحزب  التحاقهم 

املساهمة الفعالة في الحزب بإقليم فڭيڭ. 
الحزب  الئحة  وكيل  االستقبال،  لقاء  وحضر 

لخشيش  لحسن  التشريعية،  االنتخابات  في 
بامللتحقني  رحبوا  حيث  االتحادية،  والشبيبة 
باب  أن  لهم  مؤكدين  الــحــزب،  داخــل  الــجــدد 
له  من  لكل  ويتسع  مفتوح  االشتراكي  االتحاد 
تعزيز  أجل  أجهزته، من  داخل  االشتغال  قناعة 
والديمقراطي،  الحداثي  القوى  ميزان  وتغليب 

ومواجهة قوى املحافظة والجمود والتقليد.
حزب  على  الجدد  الوافدون  عبر  جهتهم،  من 
حزب  بتعزيز صفوف  اعتزازهم  عن  »الــوردة«، 
كحزب  الشعبية،  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
الحركة  سليل  وحداثي  وديمقراطي  اشتراكي 
جدية  بكل  لالشتغال  إرادتهم  معلنني  الوطنية، 

وحزم، من أجل قيمة مضافة وضخ دماء جديدة 
في التنظيم االتحادي وقطاعاته. 

قــرار  أن  على  هــؤالء  تــدخــالت  أجمعت  كما 
جاء  االشتراكي،  لالتحاد  واالنضمام  االنتماء 
عميق  تفكير  بعد  وسياسية،  فكرية  قناعة  عن 
بالرغم  السابق،  اإلطــار  في  لتجاربهم  وتقييم 
ليست  القرارات  هذه  مثل  أن  يعرفون  أنهم  من 
من  بنوع  يشعرون  اليوم  أنهم  مؤكدين  سهلة، 
االنتماء  هذا  إعالنهم  بعد  والحرية  االرتياح 
االشتراكي  االتــحــاد  حــزب  داخــل  واالشــتــغــال 
جديدة  دمــاء  ضخ  أجــل  من  الشعبية  للقوات 

وتشكيل قيمة مضافة.

مسيرة  ــي  ف تالسينت،  بــلــدة  ســاكــنــة  خــرجــت 
احتجاجية تطالب من خاللها بتسريع وتيرة أشغال 
بدء  عن  أعلن  الذي  التخصصات،  متعدد  املستشفى 
إلى  أن تنتهي  2016، دون  أشغاله في شهر شتنبر 
عدة  بنائه  أجل  من  خيضت  والذي  اللحظة،  حدود 

أشكال احتجاجية منذ سنة 2011.
ووفق ما تداوله نشطاء من تالسينت على مواقع 
االحتجاجي  الشكل  هذا  فإن  االجتماعي،  التواصل 
البلدة،  فــي  الصحي  الــوضــع  ــردي  ت بسبب  يأتي 
أجل  من  املسؤولة  الجهات  على  الضغط  وبغرض 

التسريع من وتيرة أشغال بناء املستشفى. 
لـ»األسبوع«،  النشطاء  أحد  به  ما صرح  وحسب 
ساكنة  تخوضها  التي  االحتجاجية  األشكال  فإن 
في  تأتي   ،2021 يوليوز  شهر  بداية  منذ  تالسينت 
أجل  مــن  املسؤولة  الجهات  على  الضغط  سياق 
إنهاء بناء املستشفى متعدد التخصصات، موضحا 
والقرى  املدن  وباقي  البلدة،  في  الصحة  »قطاع  أن 
بومريم،  ــوال،  أن )بنتدجيت،  لتالسينت  املجاورة 

والتجهيزات  األطــر  من غياب  يعاني  وبوعنان( 
الطبية، وعدم توفير سيارات اإلسعاف لنقل املرضى 

بمستشفى القرب«. 
املريب  »الصمت  ــه،  ذاتـ املتحدث  واستنكر 

فكيك،  بإقليم  ومندوبيتها  الصحة  لــوزارة 
والتي تعرف تسيبا في تدبير القطاع على 
املجاورة،  والبلدات  تالسينت  مستوى 
أقرب  عن  املسافة  بعد  هو  تأكيد،  وخير 
األطر  وغياب  وجامعي  إقليمي  مستشفى 

واملراكز  باملستوصفات  واملمرضني  الطبية 
ــة  األدوي مــن  عــدد  وغــيــاب  الصحية، 

ــروض تــوفــرهــا في  ــف الــتــي مــن امل
واملستوصفات،  الصحية  املراكز 
وعدم تشييد مستوصفات جديدة 

كثافة  تعرف  بمناطق 
سكانية«، وفق تعبيره. 
وتـــــــوعـــــــد نـــفـــس 
ــات  ــجــه ــتـــحـــدث ال املـ

الساكنة،  ملطالب  تستجب  لم  حالة  في  املسؤولة 
الذي  التهميش  ضد  معركتها  في  ستستمر  بأنها 
أن  وينتظر  املنطقة،  فــي  الصحة  قــطــاع  يعانيه 
في  أخرى  احتجاجية  أشكاال  الساكنة  تخوض 

األيام القادمة.  
االحتجاجات  شـــرارة  أن  بالذكر  جدير 
ــان بــجــروح  ــدأت بــعــد أن أصــيــب شــاب بـ
خطيرة نتيجة حادثة سير، ولم تأت سيارة 
الذي  ألقرب مستشفى  اإلسعاف ألخذهما 
يبعد عن بلدة تالسينت بـ 250 
بوعرفة،  بمدينة  كيلومترا 
ــذ املــصــابــني في  لــيــتــم أخـ
)بيكوب(،  عادية  سيارة 
قبل  أنفاسهما  ويلفظا 
إلى املستشفى  الوصول 

اإلقليمي ببوعرفة.

الحكم على 
عضو بـ»البيجيدي« 

بالسجن بسبب 
تزوير عالمة تجارية

أصدرت الغرفة الجنحية باملحكمة 
حكمها  وجــدة،  بمدينة  االبتدائية 
بالسجن النافذ في حق أعضاء شبكة 
عالمات  تزييف  في  تنشط  إجرامية 
تعليب  فــي  واستعمالها  تــجــاريــة 
املواد الغذائية منتهية الصالحية.  

وخمس  سنة  بني  األحكام  وتتراوح 
ســـنـــوات فـــي حـــق تــســعــة أشــخــاص 
ينشطون ضمن الشبكة املذكورة، حيث 
من  كل  حق  في  النافذ  بالسجن  قضت 
مالية  وغرامة  سنوات  بخمس  ن«  »ح. 
»م.  وأديــن  درهــم،  ألف  عشرون  قدرها 
وعشرة  نافذا  بثالث سنوات سجنا  م« 
حكمت  فيما  مالية،  كغرامة  درهم  آالف 
بسنتني وغرامة قدرها عشرة آالف درهم 
على كل من »ج« و»ب. ع«، و»ل.ج« و»ح. 
كل  على  املحكمة  نفس  كما حكمت  ي«، 
من »ص. ط« و»م. ح« و»ص. ح« بسنة 
واحدة وعشرة آالف درهم غرامة مالية.  
ذات  قضت  ذاتـــه،  الــســيــاق  ــي  وف
درهم  مليون   15 مبلغ  بأداء  املحكمة 
املدني  للطرف  كتعويض  تضامنا 

لصالح كل من »ج. ب« و»ب. ب«.  
وتعود تفاصيل الواقعة، التي تورط 
فيها عضو بغرفة الصناعة والتجارة 
العدالة  حزب  عن  بوجدة  والخدمات 
املاضي،  رمضان  شهر  إلى  والتنمية، 
عندما أوقفت مصالح األمن أشخاصا 
27 و48  تــتــراوح أعــمــارهــم مــا بــني 
بشبكة  ارتباطهم  في  لالشتباه  سنة، 
عالمات  تزييف  في  تنشط  إجرامية 
تجارية واستعمالها في تعليب املواد 

الغذائية منتهية الصالحية.

في زمن النموذج التنموي الجديد.. تالسينت بدون مستشفى ! 

مسلسل  الترحال السياسي  يتواصل بالجهة الشرقية 

بلقايد

تمارة

مكناس

أيت الطالب

األسبوع

   

ــزب االشــتــراكــي  ــرع حـ اســتــنــكــر فـ
ــالق  ــرار إغ ــم ــارة، اســت ــم ــت ــد ب ــوح امل
ومراكز  الجديد،  اإلقليمي  املستشفى 
األشغال  انتهاء  رغــم  الطبية  القرب 
الخدمات  من  الساكنة  وحرمان  بها، 
إلى  الحاجة  أمــس  في  التي  الطبية 
جائحة  تفشي  ظل  في  الخدمات،  هذه 
ــاع عــدد اإلصــابــات  ــف ــا« وارت ــورون »ك

خالل األسابيع األخيرة.
وطالب الحزب السلطات ومسؤولي 
بفتح  بــاملــديــنــة،  الــصــحــي  ــقــطــاع  ال
أمــام  االستشفائية  املؤسسات  هــذه 
املراكز  أهمية  على  وأكــد  املواطنني، 
الطبية  الخدمات  توفير  في  الصحية 
حقيقية  معاناة  تعيش  التي  للساكنة، 
أو  طبي  موعد  على  الحصول  ألجــل 
العاصمة،  مستشفيات  فــي  الــعــالج 
صحة  تدهور  من  يزيد  الــذي  الشيء 
غياب  في  الرضع  واألطــفــال  املرضى 
إغالق  واستمرار  الصحية،  الرعاية 

املستشفى اإلقليمي.
ــزب الــســلــطــات  ــحـ ــرع الـ ــ ــا ف ــ ودعـ
إيواء  إعــادة  إلى  الوصية،  والجهات 
والبالغ  باإلقليم،  الصفيح  دور  قاطني 
»بـــراكـــة«،  و300  ــا  ــف أل  21 عــددهــا 
السكنية  املشاريع  بناء  في  واإلسراع 
املواطنني  إيـــواء  إلعـــادة  املخصصة 

معهم  التواصل  وتكثيف  املعنيني، 
واعتماد مقاربات تنموية في العملية، 
ــع مــواكــبــة اجــتــمــاعــيــة لــضــمــان  مـ
االستقرار السوسيو اقتصادي وإعفاء 
واألخــذ  مالي،  تسبيق  أي  من  األســر 
االجتماعية  الوضعية  االعتبار  بعني 

الهشة للفئات املستهدفة.

ــرع الــحــزب على ضــرورة  وشــدد ف
ملتابعة  املراقبة،  وآليات  خطة  تفعيل 
ــا لــلــخــروقــات  ــادي ــف ــذه الــعــمــلــيــة ت هـ
ــوســطــاء  ــل ال ــب ــن ق والـــتـــالعـــبـــات مـ
داعيا  املــجــال،  هــذا  في  والسماسرة 
الجهات الحكومية املعنية بهذا الورش 
وزارات  مــن  االجــتــمــاعــي،  السكني 
ومؤسسات اإلسكان وسلطات الوالية، 
للوجود،  املشاريع  هــذه  إخــراج  إلــى 
وتمكني املواطنني من االستفادة منها.

وســجــل الــحــزب اخــتــالالت فــي قطاع 
خالل  من  العمالة،  صعيد  على  النظافة 
التراكم املهول وامللفت لألزبال والنفايات 
بالشوارع وأحياء املدينة، خاصة بجماعة 
الحمد(،  )حي  عتيق  عني  وجماعة  تمارة 
على  األزبــال  انتشار  خطورة  من  محذرا 
صحة املواطنني وبيئتهم املحيطة، محمال 
املسؤولة  الجماعية  للمجالس  املسؤولية 

عن تدبير قطاع النظافة.
آلية  تفعيل  ــرورة  ضــ عــلــى  ــد  وأكـ
التتبع واملراقبة لعمل شركات التدبير 
االتفاقيات،  بنود  مع  تماشيا  املفوض 
ــالالت الــنــاجــمــة عن  ــتـ ــتــفــادي االخـ ل
البيئي،  بالجانب  واالستهتار  اإلهمال 

ومصلحة املدينة وساكنتها.

أعطاب تقنية تضاعف معاناة المرضى بمستشفى محمـد الخـامس 
األسبوع

   

مستشفى  وزوار  ــرضــى  م يــعــانــي 
تعطل  بسبب  بمكناس،  الخامس  محمد 
عبر  للتنقل  يضطرهم  مما  املــصــاعــد، 

الشيء  السبعة،  الطوابق  إلى  الساللم 
الذي يزيد من تفاقم حالتهم الصحية.

األعطاب  أن  مطلعة،  مصادر  وأفــادت 
املستشفى  أصابت مصاعد  التي  التقنية 
اإلنعاش  مرضى  معاناة  مــن  تضاعف 
قبل  من  الساللم  في  نقلهم  يتم  الذين 
متطوعني، كما أن أقرباء املوتى يلجئون 

لحملهم إلى قسم األموات.
املرضى  أن  املــصــادر،  نفس  وأضــافــت 

جراحية  عمليات  بإجراء  يقومون  الذين 
عبر  ذويهم،  أو  متطوعني  قبل  من  ينقلون 
املصاعد  توقف  ظل  في  والساللم،  األدراج 
تساؤالت  يطرح  مما  تجديدها،  تم  التي 

كبيرة وعالمات استفهام لدى املواطنني.
محلي  قيادي  البوكيلي،  محمد  وانتقد 
الذي  املزري  الوضع  هذا  االستقالل،  بحزب 
مستشفى  في  واملواطنون  املرضى  يعيشه 
محمد الخامس، في غياب أي اهتمام من قبل 

اإلدارة واملندوبية الجهوية، وقال: »عشرات 
مباشرة  الجراحية  العمليات  بعد  املرضى 
ينقلون على األكتاف مئات األدراج والساللم 
لم تمض  أن املصاعد جديدة  املزدحمة، رغم 
عــلــى عــقــدة تــجــديــدهــا إال ثــالثــة أشــهــر«، 
لوزارة  اإلقليمي  باملدير  »اتصلت  وأضاف: 
الصحة بمكناس في رقمني إداريني، لكن دون 
جواب، في الوقت اللي 7 ديال املصاعد ديال 
املستشفى واقفني واملرضى واملوتى ينقلون 

وسط  والساللم  األدراج  في  األكتاف  على 
الزوار واملرضى، وفي الوقت اللي السكانير 

الجديد واقف أو خاسر رغم أنه جديد«.
وزيــر  »واش  املــتــحــدث:  نفس  وتــســاءل 
أي  أو  للصحة،  الجهوي  املدير  أو  الصحة 
عائلته  من  أحــدا  أن  يتقبل  يقدر  مسؤول، 
متوفي في الطابق الرابع أو الخامس، ينقل 
على أكتاف أبنائه إلى مصلحة األموات في 

األدراج والساللم وسط املرضى والزوار؟«.
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كواليس جهوية

بعد 20 سنة من الجلسات الماراطونية

محكمة االستئناف بسطات تطوي ملف جريمة سيدي العايدي
سطات

أخبارأزمـــــــــــــور

العامة  لوكالة اخلزينة  الولوج  أصبح 
جدا،  صعبا  بوشعيب،  موالي  طريق  عبر 
باعة  بعربات  الوكالة  باب  إغــاق  بسبب 
اخلــضــر والــفــواكــه املــتــجــولــن، رغــم أنــه 
بــجــوار الــوكــالــة مت إحـــداث ســوق القرب 
عنها  تبعد  ال  التي  »األســـوار«،  بقيسارية 
ــذي مت  ــ ــو الــســوق ال ــر، وهـ ــة مــت إال مبــائ
الذين  اجلائلن  الباعة  الستيعاب  إحداثه 

يحاصرون طريق موالي بوشعيب.

تعرف هذه الفترة استغالال متزايدا 
أعضاء  بعض  قبل  من  اجلماعة  لسيارات 
مبن  ألزمــور،  البلدي  املجلس  ومستشاري 
فيهم نواب الرئيس، حيث يتم استعمالها 

ــة  ــايـ ــلـــدعـ ــى لـ ــ ــتـ ــ ــة وحـ ــيـ ألغــــــــــراض شـــخـــصـ
االنتخابية، إذ يتم حمل مواطني الدوائر 
االنــتــخــابــيــة عــلــى مــن ســـيـــارات اجلــمــاعــة 
لقضاء أغراض الناخبني، يف منظر أصبح 

مألوفا يف أزمور وسط استنكار اجلميع.

احلضرية  اجلماعات  من  الكثير  يف 
والقروية، تتواجد جلنة مسؤولة عن السير 
واجلوالن، بينما يف أزمور يتساءل املواطنون 
يتوفر  املوقر،  البلدي  املجلس  كان  إذا  عما 
شوارعنا  حالة  يف  للنظر  مكلفة  على جلنة 
وأزقتنا مع فوضى السير واجلوالن، بعدما 
حتى  والشاحنات  الــســيــارات  ركــن  أصبح 
باإلضافة  الضيقة،  ــة  واألزقـ الــشــوارع  يف 

البهلوانية  واأللعاب  املفرطة  السرعة  إلى 
النارية، وأصبح املرور  الدراجات  ألصحاب 
فيها،  السيارات  ركن  بسبب  ممنوعا  منها 

والسكان ضاقوا ذرعا.. فهل من منقذ؟

يوم  االنتخابات  موعد  اقــتــراب  مع 
8 شتنبر القادم، انطلقت ظاهرة الكتابة 
ــاءة لـــهـــذا املـــرشـــح  عـــلـــى اجلـــــــدران لــــإســ
واإلشادة بذاك، كما انطلقت حمالت يف 
مواقع التواصل االجتماعي هي األخرى 
ــر، يف بـــــوادر  ــآخــ ــوه بــ ــنــ تـــســـيء ملـــرشـــح وتــ
استحقاقات  الــتــبــاري يف  حــــرارة  ارتــفــاع 
قـــد تــكــون مــخــتــلــفــة عـــن ســابــقــاتــهــا، من 
شدة املنافسة بني املرشحني على مقاعد 

املجلس البلدي والبرملان.

تعرف أزمور ظاهرة غريبة، تكمن يف 
يتم  عقليا،  املختلن  من  العشرات  توافد 
التخلص منهم من مدن أخرى، وجلبهم إلى 
لألمراض  مستشفى  وكأنها  أزمور  مدينة 
صباح  كل  السكان  يستفيق  حيث  العقلية، 
على وجوه جديدة من املختلن عقليا، من 
مختلف األعمار، نساء ورجاال، يتم رميهم 
ليا يف املدينة دون التفكير يف إيجاد حل 
املرضى  هــؤالء  يخلفه  ملا  الظاهرة،  لهذه 
املواطنن،  لــدى  يومي  خــوف  هاجس  من 
وخاصة  واخلطيرة،  الطائشة  بتصرفاتهم 

على األطفال والنساء.

الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــــشـــــــوارع واألزقـــــــــة 
ترقيم،  وال  أســمــاء  بـــدون  أزمـــور  مبدينة 
ممــا يــضــع الــراغــبــني يف إجنـــاز البطاقة 
الــوطــنــيــة اجلــديــدة أمـــام صــعــوبــة كبيرة 
ــم  ــ ــيـــقـــي واسـ ــنــــوان احلـــقـ ــعــ ــالــ لـــــــــإدالء بــ
اختيار  يبقى  حــيــث  الــزقــاق،  أو  الــشــارع 
الـــعـــنـــوان مـــزاجـــيـــا حــســب رأي »مـــقـــدم« 
احلـــي، وهـــذا مــا يجعل ســكــان احلـــي يف 
وضــعــيــة ارجتــالــيــة يــضــيــع مــعــهــا الــوقــت 
يف احلصول على العنوان احلقيقي، يف 
ظل غياب أي مبادرة من قبل املسؤولني 
يف املــجــلــس الــبــلــدي لـــإســـراع بــتــرقــيــم 
املرقمة  غــيــر  ــة  واألزقــ الـــشـــوارع  وتسمية 

وغير املسماة.

شكيب جالل

الراشيدية

استنزاف الفرشة المائية 
يهدد واحات الجنوب

األسبوع

   

انخفاضا  الشرقي  الجنوب  منطقة  سجلت 
بسبب  املائية،  الفرشة  مستوى  في  كبيرا 
الجفاف وانتشار الضيعات الفالحية الكبيرة 
املترامية على مساحات شاسعة، قرب الطريق 
وجبال  الجهوية  والطريق   13 رقم  الوطنية 
املياه  استغالل  يتم  حيث  الكبير،  األطلس 

الجوفية في غياب آلية املراقبة.
وانتقدت هيئة حقوقية طريقة االستهالك 
باملنطقة،  الجوفية  للمياه  العقالني  غير 
الواحات  لحماية  السريع  بالتدخل  مطالبة 
لالستقرار،  فضاء  باعتبارها  الــدمــار،  من 
ارتــبــاطــا  بــهــا  الــســاكــنــة  ــاط  ــب الرت نتيجة 
الحضارية  ولقيمتها  ووجــوديــا  وجدانيا 
اإليكولوجي  دورها  عن  فضال  والتاريخية، 

الهام للتنوع البيولوجي.
تشديد  ــى  إل الحقوقية  الهيئة  ودعـــت 
الرقابة على استنزاف الثروة املائية وتقنني 
والذي  له  تتعرض  الذي  املفرط  االستهالك 
املــاء  كانقطاع  خطيرة،  انعكاسات  خلف 
الصالح للشرب بشكل متكرر وشبه مستمر، 
في  السيما  الساكنة،  معاناة  يضاعف  مما 
التي تعيشها املنطقة،  الحر  مواجهة موجة 
الجهود  تكثيف  إلى  املدني  املجتمع  داعية 
والنضال  الباطنية  الفرشات  نزيف  لوقف 
محملة  ــات،  ــواحـ الـ ســكــان  ــق  ح لــضــمــان 
املسؤولية الكاملة للسلطات ملا ستؤول إليه 

األوضاع باملنطقة.
حق  ــاء  »املـ ــإن  ف الهيئة،  نفس  وحــســب 
مقدس مرتبط بالحق في الحياة، ومسؤولية 
حــمــايــتــه تــقــع عــلــى الـــدولـــة والــحــكــومــة، 
الحيوية  املــادة  هــذه  بتوفير  ملزمة  ألنها 
والتنمية،  واالستقرار،  للحياة  والضرورية 
ــســكــان مــن الــجــفــاف  وأيــضــا لــحــمــايــة ال
أو  جماعي  نــزوح  ألي  وتجنبا  والتصحر، 
انقالب أمني، خصوصا وأن املياه املستنزفة 
من قبل مالك الضيعات، غير قابلة للتجديد، 

نظرا للطبيعة الجيولوجية للمنطقة«.

نور الدين هراوي

   

ــت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف  ــه أن
املعقد  امللف  مــؤخــرا،  بسطات، 
بجريمة  الخاص  للجدل،  واملثير 
ــس جــمــاعــة ســيــدي  ــي مــقــتــل رئ
ظل  الــذي  نبيه،  أحمد  العايدي، 
القروية  الجماعة  هــذه  يحكم 
سنة  منذ  سطات  إلقليم  التابعة 
 24 يوم  مقتله  تاريخ  إلى   1961
بالقرب   2000 سنة  من  يوليوز 

من »جماعته«.
وبلغة مصدر »األسبوع«، فإنه 
يونيو   18 الجمعة  يوم  بتاريخ 
اعتبر  الــذي   ،2021 سنة  مــن 
كآخر يوم من جلسة استنطاق، 
ونقاش، ومداولة، نطقت الغرفة 
)ابتدائيا(  باملحكمة  االبتدائية 
القضائي  الخبير  يرأسها  التي 
مصطفى الزايدي، بحكم البراءة 
في حق 5 متهمني كانوا متابعني 
من  و392   129 للفصلني  طبقا 

القتل  بتهمة  الجنائي  القانون 
القتل  فــي  واملــشــاركــة  الــعــمــد، 
املحكمة  برأتهم  بعدما  العمد، 
وبعدما  إليهم،  املنسوب  مــن 
مقتله  ملف  الفقيد  أسرة  أحيت 
أن  وبعد   ،2018 من جديد سنة 
باشرت املحكمة جميع األبحاث 
العميقة  والتحريات  الدقيقة، 
هذه  وخــالل  النازلة،  هــذه  في 

املدة الطويلة، وبعد تجميع كل 
وتقديم  الضرورية،  املعطيات 
ــنــقــاشــات  كـــل املـــرافـــعـــات وال
الشهود،  وحضور  القانونية، 
للنطق  جلسة  آخــر  أن  حيث 
 20 حــوالــي  استمرت  بالحكم 
منتصف  بعد  مــا  ــى  وإل ساعة 

الليل، يضيف املصدر ذاته.
علقت  ــدد،  ــــصــ ال ــذا  ــ ه ــي  ــ وف

املدنية  الجمعيات  مــن  العديد 
املحلية،  واملــواقــع  والحقوقية، 
أنه  معتبرة  الــحــكــم،  ــذا  ه على 
األخالقيات  ملدونة  وفقا  تم  حكم 
بالتطبيق  املتسمة  القضائية، 
بقواعد  وااللتزام  للقانون  العادل 
على  عــالوة  واإلنصاف،  العدالة 
الوكيل  يرأسها  التي  املحكمة  أن 
الهادي،  عبد  زحــال  للملك  العام 
ــهــا عــلــى االجــتــهــاد  ــرارت بــنــت ق
القضاة  ومــهــارات  الــقــضــائــي، 
جدا،  وصعبة  دقيقة  جريمة  في 
إلى  طــوال  سنوات  واستغرقت 
املتتبعني  بــعــض  وصــفــهــا  أن 
نظرا  الــكــهــف«،  أهــل  بـ»جريمة 
ــول مــدتــهــا وعــــدم اكــتــمــال  ــط ل
لها،  املكونة  األساسية  العناصر 
لبعض  املتهمون  صــرح  بينما 
ونشوة  غمرة  فــي  وهــم  املــواقــع 
الــســمــاء  مــحــكــمــة  أن  ــرحــهــم،  ف
قبل  بالحكم  ونطقت  أنصفتهم، 
بعد  األرض  محكمة  تنطق  أن 
سلسلة من الضغوطات واألزمات 
النفسية التي عانوا منها، وصك 
موجها  كان  الذي  الثقيل  االتهام 

لهم، يقول نفس املصدر. 

إنزكان

توقف بناء مشروع »مركب بلدي« يثير استغراب الساكنة   

عبد الرزاق شاكر

   

»مركب  إنها  قيل  كبيرة  بناية  أثارت 
ابن  )بــشــارع  إنــزكــان  بمدينة  بــلــدي«، 
بــطــوطــة بــحــي املــوظــفــني( اســتــغــراب 
تتآكل  أطالل  إلى  تحولت  بعدما  املارة، 

يوما بعد يوم بفعل عوامل املناخ.

بناء  أجل  من  شيدت  التي  فالبناية 
»مركب بلدي«، توقفت األشغال بها منذ 
اآلراء  وتتضارب  تقريبا،  ثالث سنوات 
حول أسباب توقف هذا املشروع الكبير، 
بني من يؤكد أن املصالح املعنية تأخرت 
وبني  املركب،  بناء  في  واجبها  دفع  في 
من يرى أن االعتمادات كانت مرصودة 
وقف  الــجــهــات  بعض  تعمدت  بينما 
االنتخابات  تقترب  أن  إلــى  املــشــروع 
الحال  واقــع  لكن  سياسيا،  الستغالله 

هو توقف أشغال بناء »املركب البلدي«، 
الحي  تشوه  أطــالل  إلــى  تحول  ــذي  ال
أي  األفــق  فــي  يلوح  أن  دون  املــذكــور 

مؤشر على استئناف األشغال به.
ــدد من  وبــهــذا الــخــصــوص، يــقــول ع
ــذا املـــشـــروع يجب  ــأن هـ ــواطــنــني بـ امل
بنائه  استكمال  أشــغــال  تستأنف  أن 
عبد  صــرح  كما  وجوههم،  في  وفتحه 
الجمعويني  الفاعلني  أحد  مقداد،  العزيز 
باملدينة  األشغال  توقف  بأن  باملدينة، 

الحكامة  غياب  إلى  يعود  سنوات  لعدة 
فــي تــدبــيــر جــمــيــع املــشــاريــع، وإلــى 
لدى  الضيقة  السياسية  الحسابات 
الفتا  بــاملــديــنــة،  السياسية  املــكــونــات 
االنتباه إلى أن »جل املشاريع التي كانت 
متعثرة بإنزكان، استأنف العمل بها بعد 

تدخل العامل الحالي على اإلقليم«.
تصريح  في  ذاتــه  املتحدث  وأضــاف 
التي  »البناية  هــذه  أن  لـــ»األســبــوع«، 
ملجئا  أصبحت  األشغال  فيها  توقفت 

للسكارى واملنحرفني، مما يهدد سالمة 
دراستهم  يتابعون  الــذيــن  التالميذ 
ببعض املدارس، لكونها توجد على بعد 

500 متر من هذا املركب«.
وأكـــد مــصــدر مــســؤول، لــم يــرغــب في 
الكشف عن هويته للعموم، أن هذه البناية 
يجب أن تستأنف فيها األشغال، موضحا 
أن سبب توقف األشغال بها يكمن في عدم 
االتفاقية  بتنفيذ  املعنية  املصالح  التزام 

املبرمة مع املقاول إلتمام املشروع.

الصويرة ظاهرة تسول األطفال تنـتشر بالصويرة  
 

حفيظ صادق

   

تسول  ظــاهــرة  الــصــويــرة  بمدينة  تطغى 
أطفال في عمر الزهور بطرق مختلفة ويقلقون 
راحة رواد املقاهي، إذ هناك من يضع أوراقا 
عطف  تستجدي  عــبــارات  عليها  مكتوبة 
الجالسني، مع العلم أن هؤالء محلهم املدارس 

واملخيمات الصيفية، مما يطرح عدة تساؤالت 
أنهكته  الــذي  الصويرة  شباب  مصير  حــول 
قسوة الحياة وانعدام فرص الشغل والترفيه، 
مما يستدعي أن يفكر املنتخبون الجدد الذين 
يستعدون لخوض غمار االستحقاقات املقبلة، 
برامجهم  في  الحجر  قبل  اإلنسان  وضع  في 

االنتخابية.
وهذا الوضع املقلق لظاهرة التسول يطرح 
الجمعيات  دور  هو  ما  منها،  تساؤالت  عدة 

التي تهتم بالطفل وما أكثرها بالصويرة؟

ولكل غيور على مصلحة  للسلطة  نداء  هذا 
باألطفال  التسول  فظاهرة  والوطن،  املدينة 
غزت الصويرة بشكل كبير، وخصوصا بساحة 

موالي الحسن واملقاهي املنتشرة بكثرة.
وحسب تصريح أدلى به أحد الفاعلني، فإن 
الشماعية  منطقة  من  األطفال  هــؤالء  »أغلب 
أبناء الصويرة، يأتون  وسبت كزولة وليسوا 
ويقومون  عائالتهم  مع  الصويرة  مدينة  إلى 
الصيفية،  العطلة  للمبيت طيلة  محل  بكراء 

وأغلب هؤالء األطفال متمدرسون«.
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احلموتي حممد *

دائما ما يؤكد منظرو الديمقراطية، أن االنتخابات تشكل أهم 
املرتكزات لبناء الديمقراطية، بل هي آلية من آليات تطبيق املبادئ 
الديمقراطي  الحكم  لنظم  ضروري  وشرط  للديمقراطية،  الرئيسية 

دون إغفال عنصري الحرية والنزاهة.
تعد  لم  االنتخابات  آلية  أن  الدولية،  الساحة  في  املستجد  أن  إال 
حكرا على النظم الديمقراطية فقط، بل هي متاحة أيضا على النظم 
القصد  عن  بعيدة  شخصية  مآرب  لتحقيق  والتسلطية  الشمولية 
من  يزيد  بديكور  أشبه  فهي  الديمقراطية،  لالنتخابات  الحقيقي 
جمالية املنزل دون أن تكون له أي فائدة، بحثا عن شرعية مستحيلة 
ولو اقتضى الحال االحتفال بالعرس دون وجود الشهود واملدعوين، 
في  املثال  ولنا  الشعب،  وإن رفضها  انتخابات حتى  إجراء  بمعنى 
أقطار شمال إفريقيا والشرق األوسط كسوريا والعراق والجزائر..  
الجزائري،  بالنموذج  أستعني  أن  السادة،  أيها  لي  واسمحوا 
واألوليغارشية،  بالسلطوية  يتسم  الذي  الحكم،  نظام  لطبيعة  نظرا 
أمام  لنفسه  التسويق  يحاول  كما  التحرير  جيش  سليل  العسكري 

الشعب الجزائري.
عن  البحث  يحاول  العسكري  والنظام  الجزائر  استقالل  ومنذ 
التحرير  جبهة  مع  كانت  والبداية  السلطة،  من  تمكنه  شرعية 
الوطني، الحزب الحاكم الذي استمد شرعيته من ثورة نونبر 1954 
وانتمائه إلى التيار االشتراكي املدعوم من االتحاد السوفياتي، ولم 
تشهد الجزائر االنتخابات إال مرات قليلة، وغالبا ما تكون مسرحية 
ال  رقم  مجرد  واملواطن  غائبة،  والنزاهة  الحرية  فيها  تكون  هزلية 
إرادة حرة له في اختيار الحكام، والشخص الذي ال يملك حريته هو 

شخص منزوع اإلنسانية، على حد تعبير جان جاك روسو.
الرئيس بوتفليقة، كان يمثل  الذي أطاح بنظام  الجزائري  والحراك 
قبل  من  سلفا  املعّدة  االنتخابات  رفضت  التي  املغّيبة  األغلبية  صوت 
ولم  بوتفليقة  سقط  لكن،  للشرعية..  والفاقد  الحاكم  العسكري  النظام 
الوجوه  ذلك كرست نفس  بعد  التي جرت  فاالنتخابات  النظام،  يسقط 
ولم  كارثية  الرئاسية  االنتخابات  كانت  ولهذا  الحكم،  طبيعة  ونفس 
الفاسدة  للمنظومة  صدمة  شكل  مما   ،%  20 التصويت  نسبة  تتعد 
لتؤكد  اإلعالمية  املنابر  بعض  استفز  ما  وهذا  للشرعية،  تفتقد  التي 
أن االنتخابات تحدث بال شعب في بعض األقطار العربية من ضمنها 
الجزائر، مما يطلق عليه بالديمقراطية الزائفة أو التسلطية االنتخابية، 
وهذا الوضع مهدد باالنفجار في أي لحظة، وقد سبق ألرسطو أن أكد 
أن جميع أنماط الحكم كلها معرضة للثورة، إال أن النظام الديمقراطي 

هو األقل تعرضا للثورات من األوليغارشية واألرستقراطية.
أهمية  مــدى  جيدا  يعلم  الجزائر،  في  األوليغارشي  والنظام 
االنتخابات لكسب شرعية الحكم رغم النتائج الكارثية التي أفرزتها 
صناديق االقتراع، فال يهم النتائج أو النسبة الناخبة، بل املهم هو 
تسويق العرس االنتخابي للعالم، وهذا ما أكده الرئيس الجزائري 
عبد املجيد تبون، عندما صرح لإلعالم أن نسبة املشاركة ال تهمه، 
وإنما ما يهمه هو أن من ستفرزهم الصناديق سيحوزون الشرعية 
الشعبية التي تمكنهم من ممارسة السلطة الشرعية حتى ولو تعلق 

األمر بأقل من 20 % من األصوات الناخبة.  
سيدي الرئيس، هذا ينم عن جهل لحقوق املواطن وتهميش للصوت 
االنتخابات  تمرير  العسكري هي  النظام  أن مهمة  الجزائري، صحيح 
لضبط  سلطة  انتخابية،  حمالت  )صــنــاديــق،  فقط  شكلياتها  فــي 
االقتراع...(، ولكن الغائب الحقيقي هو الشعب أو املواطن الذي يمنح 
أغلبية  أن  أثبت  الجزائر  في  والحراك  الحاكمة،  للسلطة  الشرعية 
الشعب الجزائري تريد التغيير الحقيقي من خالل شعارات رفعت في 
املظاهرات كـ»دولة مدنية وليست عسكرية«، بالتالي، فإن أي انتخابات 
بال شعب هي خدعة ال تنطوي على أحد، وال ينبغي االستخفاف بذكاء 
املواطن الجزائري، وحتى املراقبني الدوليني أكدوا أن هذه االنتخابات 
لم تكن في صالح النظام، والشعب الجزائري يرفض مقولة »الجزائر 

صنيعة الجيش«، بل من صنع الشعب واملواطن الجزائري.     
النظام  صناعة  أعــادت  العسكر  مؤسسة  أن  الكبرى،  والطامة 
الجزائري ليخدم عقيدته البائدة، الجيش الضامن لوحدة الجزائر، 
أن  في  تتجلى  الجزائر  في  الجميع  يعلمها  التي  الحقيقة  أن  رغم 
رغم  الوطن،  يعيشها  التي  ــات  واألزم املشاكل  كل  سبب  العسكر 
تبون  كالرئيس  العسكر،  وُخدام  السلطة  لسدنة  املدنية  الواجهة 

وجبهة تحرير الوطن. 
وينبغي  بلده،  مصير  في  ليقرر  شعب  إلى  تحتاج  فاالنتخابات 
أن تكون حرة ونزيهة، والنظام الجزائري يعارض إرادة شعبه في 
االستبداد  إما  إلرهابه،  قاعدة  فرض  ويحاول  الحقيقي،  التغيير 
الفوضى،  وخلق  البالد  تقسيم  أو  العسكر،  حكم  وإمــا  والتفكك، 
غشوم  سلطان  وليبيا،  سوريا  في  باألوضاع  يستدلون  ما  وغالبا 
الطغاة  أن  التاريخ علمنا  الشعب،  أيها  لك االختيار  فتنة تدوم،  أو 
يرحلون والشعوب تبقى وتدوم، واملقاطعة الكبيرة لالنتخابات في 
الجزائر دليل على رفض شعبي للنظام السياسي الجزائري القائم 
على تحريف الحقائق وتكريس مبدأ »مؤسسة الجيش خط أحمر«، 
قصر  حكام  الشرعية  على  استفتاء  بمثابة  هي  االنتخابات  وهذه 
للوضع  الرافضني  املواطنني  من   %  80 فاقت  والنسبة  املرادية، 
الراهن، والدعوة إلى التغيير الحقيقي املبني على أسس ديمقراطية 

حقيقية، وفي األخير، النصر سيكون حليف الشعب الجزائري.

*باحث

أي مستقبل ينتظر حزب العدالة والتنمية بعد نتائج 
االنتخـابات المهـنية !؟

»من غرنا بالـله اغتررنا به«.. مقولة ذات 

الصادق  أتباع  كمسلمني  لدينا  عميق  مغزى 
حزب  بظهور  خيرا  استبشرنا  ــني.  األم الوعد 
إسالمي جديد في بداية تسعينات القرن املاضي 
العدالة  حــزب  وهــو  أال  اإلسالمية،  بمرجعيته 
الخطيب،  الراحل  الروحي  زعيمه  مع  والتنمية 
وذلك ملا خذلنا حزب االستقالل املحافظ وتخلى 
الحزب  سلفية  فيها  بما  األساسية،  مبادئه  عن 
وشعاري الوحدة والتعادلية، إال أن هذا الحزب 
البرملان وكراسي  مقاعد  تبوأ  ملا  الجديد،  القديم 
في  عليا  قــيــاديــة  مناصب  وتقلد  الــحــكــومــة، 
املسؤولية، خذلنا بدوره، بكثرة تنازالته لصالح 
الدولة العميقة.. ولصالح اتحاد مقاوالت املغرب، 

أخلف  حيث  ومتعاطفني،  ومحبني  أعضاء  عنا،  تخليه  وبالتالي، 
علينا  عرضه  الذي  املوعود  االنتخابي  برنامجه  ينجز  ولم  وعوده 
مكتسبات حققها  عدة  عن  التراجع  تم  بل  ونختاره،  عليه  لنصوت 
الشعب املغربي بتضحيات جسيمة أدت بالكثير من املناضلني وراء 
أعظم،  كسواد  هلل  إلى  تبنا  واليوم  واملعتقالت،  السجون  قضبان 
موحدين توبة نصوح، اليوم حزبنا هو حزب هلل، مبدئيا وعقائديا، 
أعضاؤه هم كل من يقول: ال إله إال هلل محمد رسول هلل، فهو أخونا 
لقضايا  وفي  مغربي  سياسي  حزب  أي  مع  نحن  واليوم  هلل،  في 
أو  اليمني  من  كان  سواء  املغربي،  املواطن  انتظارات  ولكل  الوطن 
من اليسار، بل حتى ولو كان من الوسط، أي أنه حزب إداري ولد 
من رحم الدولة، ومن صنع الداخلية.. املهم هو أن تكون له »كلمة 
يف  لم  وإن  عليه،  دين  السياسي  فوعد  بالعهود،  والوفاء  الرجال« 
بوعده عاقبناه كما حدث في األيام األخيرة، بحيث عاقبت الشغيلة 
لحزب  النقابي  ــذراع  ال للشغل،  الوطني  االتحاد  نقابة  املغربية 
العدالة والتنمية، والقادم أسوأ مع الطبقة الوسطى وباقي مكونات 

املجتمع املغربي املقهورة في االستحقاقات االنتخابية املقبلة.
اليوم، سيصوت الشعب املغربي ليس للمرجعية، فكلنا مسلمون 
موحدون وكما تقول الحكمة اإلغريقية: »إننا ال نستحم في نفس 
بالكلمة  يفي  من  لكل  سيكون  وصوتنا  كلمتنا  مرتني«،  النهر 
وانقضى  وأفــل  ولــى  اإليديولوجية  فزمن  مرجعيته،  كانت  أيــا 

سياسيا،  فعزفنا  عدنا  عدتم  وإن  واضمحل، 
وطالبنا بحكومة تكنوقراطية مواطنة تخدمنا، 
املناسب  املــكــان  فــي  املــنــاســب  ــرجــل  ال فيها 
على  نحاسبها  املناسبة،  الوزارية  بالحقيبة 
الشاذة والفاذة، بالقلم والكلمة وبالنقد البناء، 
ربط  مبدأ  بتفعيل  العليا  الجهات  نطالب  بل 
»من  سياسة  وتفعيل  باملحاسبة،  املسؤولية 
أين لك هذا؟«.. وال للخونة في ظل دولة الحق 

والقانون في هذا العهد الجديد.
ــاد فــي بــالدنــا،  ــرار، أســي ــ وكــمــواطــنــني أح
أي  مــشــروع:  بشكل  نــتــســاءل  أن  الــحــق  لنا 
مستقبل ينتظر حزب العدالة والتنمية في ظل 
في  بالدنا  شهدتها  التي  األخيرة  املستجدات 
لنقابتها؟  الذريع  والفشل  املهنية،  االنتخابات 
الجديد  القديم  الحزب  هذا  األبي  املغربي  الشعب  سيعاقب  هل 
على تنازالته املخجلة لصالح الكبار، والكبير هو هلل، أم سيمنحه 
املس  وخاصة  أفسده،  ما  وإصــالح  املوقف  لتدارك  ثالثة  فرصة 
الجريح بمكتسبات الشغيلة، كمسألة التقاعد املشؤوم الذي ذهب 

ضحيته كل املوظفني واملوظفات املغاربة ؟
أملنا كبير في هلل أن تعود للسياسة هيبتها، وأن يتم تخليقها، 
فالشعب املغربي لن يتغير إال إلى األحسن في العقلية، لكن ساستنا 
لدى  الحاصل  اإليجابي  التغيير  هــذا  مع  مواعيدهم  يخلفون 
القطائع  فيقطعون  الحق،  تيار  ضد  يسبحون  وبالتالي،  الشعب، 
ألنفسهم ولذويهم وأهلهم وبني عشيرتهم، شغلهم الشاغل إشباع 
الرغبات وإطعام الحاجات وإكرام الذات، كالتقاعد املريح والغير 

املستحق، واملنح الكبرى وخدمة املصالح الشخصية..
الشعب املغربي يريد حكومة وحدة وطنية قوية تقف الند للند 
أو  فعلية  سياسية  إكراهاتها،  بكل  العميقة  الدولة  إمالءات  ضد 
وخاصة  األبــي،  الشعب  هذا  ينتظر  مستقبل  فأي  تكنوقراطية، 
بشمسه  زاهر  بغد  تعد  التي  التنموي  النموذج  لجنة  نتائج  مع 
املشرقة بالحق، وبالقانون الذي يسري على الجميع، وبالعدل في 
الدولية لحقوق اإلنسان،  توزيع ثروات البالد، وبتفعيل املواثيق 
املغتصبتني  املدينتني  باسترجاع  الترابية  الوحدة  وباستكمال 

مليلية وسبتة والجزر الجعفرية، وإن غدا لناظره قريب.

ذ. احلسن العبد

انتخابات بال شعب.. 
الجزائر نموذجا

لألنـترنيـت  المظـلم  الجانـب 
الويب  مــواقــع  عــن  البحث  ينطلق 
عامليا  األول  البحث  مــحــرك  باستخدام 
أيضا، وهناك عدد  »غوغل« وينتهي هناك 
إلى  أنه  يعرفون  من  املستخدمني  من  قليل 
املحتوى  كل  إدراج  يتم  لم  اللحظة،  حد 
محركات  فــي  األنــتــرنــيــت  على  املــوجــود 
البحث التقليدية املعروفة، لكن في املقابل، 
يتصوره  مما  بكثير  أكبر  هو  األنترنيت 

املبحرون.
يتم  ــذي  ال املحتوى  على  أيضا  يطلق 
البحث عنه واستكشافه بواسطة محركات 
وهي  املــرئــيــة«،  »الشبكة  اســم  الــبــحــث، 
يمكن  التي  األنترنيت  بــوابــات  مجموع 
للجميع الولوج إليها بحرية أو التي يمكن 

البحث فيها باستخدام محركات البحث.
هناك  املرئية«،  »الشبكة  إلى  باإلضافة 
أجزاء كبيرة من األنترنيت غير مرئية عبر 
سيئة،  سمعة  ذات  وهي  البحث،  محركات 

ما يسمى بـ»األنترنيت املظلم«.
ال توجد شبكة مظلمة واحدة، بل هناك 
وكلها  املظلمة  الشبكات  مــن  كبير  عــدد 
بنيتها  ألن  املصطلح،  هــذا  ضمن  تندرج 
الفنية والتقنية تختلف بالفعل بشكل كبير 
ما  »ديب ويب«، والذي غالبا  أنترنيت  عن 
يشار إليه بشكل غير صحيح أيضا باسم 

»دارك نيت«.
يتم تنظيم األنترنيت املظلم تقنيا بشكل 
مختلف عن »الشبكة املرئية« والذي يتم في 
واملستخدم،  الخادم  اتصاالت  عبر  الغالب 
موقع  أي  استدعاء  أجل  من  آخر،  بمعنى 
بإنشاء  الخاص  املستعرض  يقوم  ويــب، 
اتصال أنترنيت بخادم الويب الخاص، ثم 
يمكن  التي  املحتويات  جميع  تخزين  يتم 
خادم  على  املوقع  هذا  على  عليها  العثور 

الويب.
املظلمة«  لـ»الشبكة  الفنية  البنية  تشبه 
من  شبكة  كبير  حــد  ــى  إل نــيــت(،  )دارك 
نظير إلى نظير »بي تو بي« )P2P( على 
الكالسيكية، ال يوجد  الخادم  عكس أنظمة 
طلب  خالله  مــن  يمكن  مــركــزي  كمبيوتر 

ولكن  بي«،  تو  »بي  شبكات  في  املحتوى 
ويمكنه  متساوية  حقوق  كمبيوتر  لكل 

تقديم املحتوى أو الوصول إليه.
ال يمكن الوصول إلى »دارك نيت« أيضا 
عبر املتصفحات العادية مثل »فاير فوكس« 

أو »كروم«، ولكن عبر برامج خاصة.
انضمام عدد معني من أجهزة  في حالة 
البرنامج،  باستخدام نفس  الكمبيوتر معا 
من  بأنها شبكة  الشبكة  هذه  يمكن وصف 

صنف »الشبكة املظلمة«.
شيء  في  املظلمة«  »الشبكات  تشترك 
مهم آخر، كقاعدة عامة، فإنها تتيح إخفاء 
الهوية على نطاق واسع، وإذا كان كل زائر 
رقمية  ــارا  أث يترك  »الــعــادي«  لألنترنيت 
الصعب  مــن  فإنه  تقريبا،  الــوقــت  طــوال 
مراقبة  السرية  األجهزة  على  حتى  جــدا 
ما يحدث في الشبكات املظلمة، هناك على 
 »Tor« سبيل املثال خدمات التشويش مثل
التي تجعل من املمكن إخفاء هوية عنوان 

»IP« الخاص بالشخص.

هي  األرجح  على  مظلمة«  »شبكة  أشهر 
شبكة  البداية  في  وتعتبر  تــور«  »شبكة 

إلخفاء هوية بيانات االتصال، ال تستخدم 
البيانات  هـــذه  ــاء  إلخــف الشبكة  أيــضــا 
مما  عــددا  أيضا  توفر  إنها  بل  فحسب، 
يمكن  التي  املخفية«  »الخدمات  يسمى 
»تور«،  متصفح  خالل  من  إليها  الوصول 

األنترنيت  عناوين  يعادل  ما  أيضا  وهناك 
 »onion« في »شبكة تورو« كلها تنتهي بـ
أدلــة  باستخدام  عليها  العثور  ويمكن 

ارتباط خاصة.
مظلمة«  »شبكة  توجد  ال  ألنــه  ونــظــرا 
واحدة فقط، بل هناك العديد منها، فهناك 
أيضا محتوى مختلفا جدا بشكل طبيعي، 
تعتبر  املظلمة«  »الشبكة  فإن  ذلك  ورغــم 

بحق ملعبا حصريا للمجرمني. 
اإلجرامية«  »العروض  من  العديد  هناك 
املظلمة«،  »الشبكات  على  كخدمات  تقدم 
والبنادق  ــخــدرات  امل شــراء  يمكن  حيث 
املــثــال،  عــلــى سبيل  ــة،  اإلبــاحــي ــواد  ــ وامل
الحرير«  بـ«طريق  يسمى  ما  أصبح  لقد 
التسوق  مــراكــز  مــن  نــوعــا  كـــان  ــذي  ــ وال
الصيت،  ذائــع  القانونية،  غير  للعروض 
من  مجموعة  أيضا  هناك  فإن  وبالتالي، 
املحتوى القانوني، على سبيل املثال، يقدم 

»الفايسبوك« إصدارا في هذا الصدد.

كمنصة  املظلمة«  »الشبكة  فهم  سيكون 
أمــرا  القانونية،  غير  لألنشطة  خالصة 
إنــشــاؤهــا مــن قبل  يــتــم  ــم  ل إذ  خــاطــئــا، 
املجرمني أو من أجلهم، ولكنها تتوفر على 
ميزة يقدرها املجرمون بشكل خاص، وهي 
لذلك  واســع«،  نطاق  على  الهوية  »إخفاء 

بأحياء  املظلمة«  »الشبكات  مقارنة  يمكن 
من  جدا  القليل  فيها  يوجد  التي  املدينة 
رجال الشرطة، وفي العالم الحقيقي أيضا 
»تزدهر« الجريمة في مثل هذه األماكن، ألن 

خطر اكتشافها قليل جدا.
الهوية  إخفاء  يوفر  أخــرى،  ناحية  من 
»حماية  وهــي  مهمة،  أخــرى  ميزة  أيضا 
البيانات«، وبالتالي، فإن »الشبكة املظلمة« 
هي أيضا مثيرة جدا لتلك املجموعات التي 
تعتبر إخفاء الهوية أمرا بالنسبة لها، كما 
يتم استخدام »الشبكة املظلمة« على سبيل 
أو  املدنية  الحقوق  قبل نشطاء  من  املثال، 
املنشقني أو املبلغني عن املخالفات، لإلبالغ 

عن املظالم في الدول واملجتمعات. 

عبده حقي
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خصصت األمم املتحدة الثالثني يوليوز 
االتــجــار  ملناهضة  عامليا  يــومــا  عــام  كــل  مــن 
الجريمة،  هذه  بمخاطر  والتوعية  باألشخاص 

والتحذير من الوقوع في شراكها.
اليوم  أضحت  بالبشر  االتجار  ظاهرة  إن 
وتمثل  للحدود،  عابرة  منظمة  دولية  جريمة 
التي  العبودية  أشكال  من  مستحدثا  نمطا 
صورها  من  التخلص  على  البشرية  عملت 
بعد تاريخ مرير وانتظار طويل، لتعود حديثا 
بصور مختلفة تعكس املستوى املؤلم المتهان 
كرامة اإلنسان وآدميته، وتحويله إلى بضاعة 
رخيصة وروح مهينة من قبل عصابات محلية 
تدفع  ذمة،  وال  دينا  تراعي  ال  وعاملية مجرمة، 
واالستعباد  القهر  أتـــون  ــى  إل بضحاياها 
ومراتع االستبداد، وأحيانا إلى عالم املجهول.
إلى  تشير  الحديثة  الدولية  التقارير  إن 
بنسب  الجريمة  هــذه  ضحايا  أعـــداد  تــزايــد 
تعدد  مــع  ــوصــف،  وال التوقع  تــفــوق  مهولة 
أشكالها وتنوع مظاهرها، وصوال إلى االتجار 
باألعضاء البشرية حتى لو أدى ذلك إلى نقص 
اإلنسان أو تلفه، مما حدا باألمم املتحدة إلى 
بعد  العالم،  استقرار  تهدد  جريمة  اعتبارها 

جريمتي املخدرات والسالح.
بالبشر،  االتجار  لظاهرة  املؤلم  الواقع  إن 
السالم  عالم  ننشد  ونحن  منا جميعا،  يستدعي 
الدولية،  الجهود  استنفار  والتعايش،  والوئام 
والفكرية،  العلمية  الجهات  بــني  والتنسيق 
لتباحث أبعاد هذه الجريمة وأثارها ومسبباتها، 
واالقتصادية  االجتماعية  بمحدداتها  واإلحاطة 
وذلك  واإليديولوجية،  واألمنية  والسياسية 
الكفيلة  ــات  ــي واآلل والــبــدائــل  الــحــلــول  بــطــرح 
الخطيرة،  اإلجرامية  الظاهرة  لهذه  بالتصدي 
والقيام  جــذورهــا،  من  وحسمها  ومحاصرتها 
رادعــة  كــفــاءة  ذات  وقــوانــني  تشريعات  بسن 
والزمة ملحاربة كافة أشكالها والتقليل من أثارها 

املدمرة على اإلنسانية جمعاء.
وهيئاته  ومنظماته  بدوله  اليوم،  فالعالم 
ملكافحة  جــاهــدا  يسعى  إنــمــا  املتخصصة، 
جريمة االتجار بالبشر، باعتبارها وصمة عار 
جريمة  جمعاء،  اإلنسانية  جبني  على  شنيعة 
وتزيد من  اإلنسان  كرامة  من  مستهجنة تحط 
بالالجئني  األمر  تعلق  إذا  سيما  ال  معاناته، 
واملستضعفني الذين شرذمتهم ويالت الحروب 

بلدانهم،  من  الطبيعية  الــكــوارث  وتداعيات 
أشكالهم  بمختلف  املجرمني  براثن  في  ليقعوا 

وأنواعهم.
املتعلقة  املعايير  لتطبيق  األوان  آن  لقد 
ــصــدد بجدية  ــان فــي هـــذا ال ــس بــحــقــوق اإلن
تــراخ،  أو  محاباة  أو  تمييز  دون  وصــرامــة 
والعمل على تفعيل االتفاقيات والبروتوكوالت 

الصادرة بهذا الشأن. 
ــوالت واالتــفــاقــيــات:  ــوك ــروت ــب ــرز ال ــن أبـ م
بــروتــوكــول األمـــم املــتــحــدة )بــالــيــرمــو سنة 
االتجار  جريمة  ومعاقبة  وقمع  ملنع   ،)2000
على  للعمل  أوروبا  مجلس  واتفاقية  بالبشر، 
مكافحة االتجار بالبشر سنة 2005، واتفاقية 
لعام  املنظمة  الجريمة  ملكافحة  املتحدة  األمم 
2009 م، وخطة العمل ملحاربة االتجار بالبشر 

تحت مظلة األمم املتحدة لسنة 2010.
ــجــدر اإلشــــارة إلـــى املــالحــظــة األولـــى  وت
ــر لـــوزارة  ــي ــي الــتــقــريــر األخ والــرئــيــســيــة ف
البشر  في  االتجار  حول  األمريكية  الخارجية 
لسنة 2021، كون التقرير وضع خريطة املغرب 
كاملة وغير منقوصة، وهو تأكيد واضح على 
بمغربية  األمريكية  املتحدة  الواليات  إيمان 
الصحراء، رغم أن هذا التقرير أكد أن الحكومة 
يتعلق  فيما  ــى  األدن بالحد  تفي  ال  املغربية 
القضاء على جريمة االتجار بالبشر،  بمعايير 
ولكنها أولت للقضية أهمية قصوى من خالل 

الجهود التي قامت بها في هذه القضية.
جهود  أن  األمريكية،  الخارجية  تقرير  وأكد 
املشمولة  بالفترة  مقارنة  املغربية  الحكومة 
االعتبار  بعني  األخــذ  مع  السابق،  بالتقرير 
لها  تكن  لم   »19 »كوفيد  فيروس  جائحة  أن 
في  املغرب  بقي  لذلك  املنتظرة،  النتائج  تلك 
الدول  التقرير  وضع  حيث  الثاني،  املستوى 
مستويات،  أربع  في  التصنيف  شملها  التي 
وإحالة  تحديد  في  الحكومة  جهود  وشملت 
على  بــالــبــشــر  االتـــجـــار  ضــحــايــا  مــن   441
الدعم  وحــدات  وتأسيس  الرعاية،  مؤسسات 
الوطني  األمــن  مديرية  فــروع  من  فرع  كل  في 
ملساعدة اإلناث ضحايا الجرائم الشنيعة، بما 

في ذلك االتجار في البشر. 
اثنني  إدانــة  تمت  أنه  ذاتــه،  التقرير  وذكــر 
االستغالل  بتهمة  املغاربة  السالم  حفظة  من 
مبادرة  تنفيذ  إلى  التقرير  وأشــار  الجنسي، 

لألطفال،  القسري  التسول  ملكافحة   2019
ــة عــلــى األنــتــرنــيــت، توضح  ــواب ب ــالق  ــ وإط
االتجار  لضحايا  املتاحة  املــوارد  بالتفصيل 

بالبشر لتقديم مزاعم االتجار.
تف  لم  املغربية  الحكومة  فــإن  ــك،  ذل ومــع 
رئيسية،  مجاالت  عــدة  في  الدنيا  باملعايير 
واإلدانــات  واملالحقات  التحقيقات  وتقلصت 
حــاالت  عـــدد  وتقليص  مــحــاصــرة  أجـــل  مــن 
املغربية  الحكومة  وأبلغت  بالبشر،  االتجار 
مزعومة  اتجار  قضية   79 في  التحقيق  عن 
حالة   69 مقاضاة  وتمت  حالة،   138 تشمل 
املغربية  السلطات  تفرق  ولم   ،2020 في سنة 
األخرى مثل  والجرائم  البشر  في  االتجار  بني 

تهريب املهاجرين.
أوصى  التي  األولوية  ذات  التوصيات  ومن 
إجــراءات  عــدة  وتنفيذ  اعتماد  التقرير،  بها 
ضحايا  لتحديد  واستباقي،  منهجي  بشكل 
االتجار في البشر، وخاصة بني املهاجرين غير 
آلية  إنشاء  إلى  التقرير  دعا  كما  الشرعيني، 
إلحالة الضحايا وتدريب السلطات القضائية، 
البشر،  في  االتجار  مكافحة  قانون  واستخدام 
سجنية  بفترات  باإلدانة  الجناة  على  والحكم 

طويلة األمد تتالءم واألفعال التي ارتكبوها.
والتكوين  بالتكوين  التقرير  طالب  كما 
القضائيني  ــني  ــســؤول امل ــفــائــدة  ل املــســتــمــر 
ومفتشي الشغل، والحد من استغالل األطفال 

واستفادتهم من الرعاية الصحية.
هذا  بها  جــاء  الــتــي  املعطيات  ــذه  ه ووفـــق 
قبرص  وهي  دول،  ست  إنــزال  تم  فقد  التقرير، 
والبرتغال  والنرويج  ونيوزيلندا  وإسرائيل 
وسويسرا، من الفئة األولى التي تلتزم حكومتها 
بالحد األدنى، لكنها تبذل جهودا ملكافحة جريمة 
بينها  من  دول  خفض  تم  كما  بالبشر،  االتجار 
غينيا بيساو وماليزيا إلى الفئة الثالثة، التي ال 

تلتزم باملعايير القانونية املطلوبة.
محاربة  لقانون  بالنسبة  فئة  أســوء  أمــا 
من  دول:  عــدة  ضمت  فقد  بالبشر،  االتــجــار 
بينها سوريا والجزائر، إلى جانب أفغانستان 
والصني وجزر القمر وكوريا وإرتيريا وإيران 
وبورما ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وروسيا 

وجنوب السودان وتركمنستان وفنزويال.  

د. عبد الرحيم بن سالمة*

  * أستاذ باحث

حسب تقرير وزارة الخارجية األمريكية 

أيها الليل، هل حتس بآالمي وتسمع آهاتي؟
وهل ترى ما تفعل الصبابة بالضلوع؟

أحالمي تضايق واقعي
وال فرق فيها بني الرفض واخلضوع

فالسنوات متر بسرعة
واألعمار أصبحت تقاس بالشموع

األيام ال تنتهي والسنوات
تتالحق بدون أمل يف الرجوع

األيام جتري يا عمري
والشهور تتسلى باجلموع

ويف محطة الفراق
الوداع يحتاج إلى الدموع

مع تواصل الساعات واللحظات
نتوجه إلى نهاية األسبوع
حني نلتقي براحة جديدة

يف ظالل املباح واملشروع
متطلعني إلى املجهول الذي

يجود بكل جديد يف املوضوع
وإذا حصلنا على قسط من الصمود

سنحلق يف سماء طموح
وأمل يساعدنا على الطلوع

بعيدا عن متاعب أيام
تزخر بأسباب الفشل وأهوال الوقوع

»السايك تالف والراكب خايف والطريق مظالمة«..
»الخيالة« ملجموعة  أغنية  مطلع 
عشناه  ما  على  تماما  ينطبق  ملشاهب، 
»كورونا«، ومع  ونعيشه بسبب جائحة 
ما تنظره الحكومة بني الفينة واألخرى 
وتصدره من قرارات وبالغات ارتجالية، 
وبني  بينها،  فيما  ومتضاربة  متناقضة 
لهذه  املنفذة  والــجــهــات  واملــؤســســات 

القرارات.
فتارة تشجع املواطنني على السياحة 
التنقل،  حرية  لهم  وتــتــرك  الداخلية، 
مما  حريتهم،  أخرى يتم تقييد  وتــارة 
أدى إلى وقوع اصطدامات ومشاحنات 
بني رجال الدرك ورجال الشرطة والقياد 
من  وعدد  املسافرين  وبني  والباشوات، 

املواطنني. 
بإقامة  الحفالت  ملموني  تسمح  تارة 
األعراس والحفالت، فتبدأ االستعدادات 
في  والفنانون  املمونون  ويبدأ  لذلك، 
من  العرابني  وتسلم  حفالتهم،  جدولة 
الزبائن، وتارة تفاجئهم بقرار املنع دون 
والتبعات  االعتبار املشاكل  بعني  األخذ 
املترتبة عن ذلك.. وهذا كله طبعا بدعوى 

ازدياد حاالت اإلصابة بـ»كوفيد 19«.
إن أغلب القرارات والبالغات الصادرة 
عن الحكومة منذ ظهور الجائحة، كانت 

عرف  وتنفيذها  دقيقة،  وغير  ارتجالية 
الحتمالني  راجـــع  وهـــذا  كبيرا،  خلال 
والتواصل  التدبير  لضعف  إما  اثنني: 
وضــعــف الــتــســيــيــر مــن قــبــل رئــاســة 
الحكومة، وإما عرقلة مقصودة أو حرب 
باردة بني الوزارات واملؤسسات املعنية 

بالجائحة.

وهذا ما يفسر خروج رئيس الحكومة 
توضيحية  بــبــالغــات  آلخـــر،  حــني  مــن 
وللمواطنني،  التنفيذية  للمؤسسات 
وخير دليل على ذلك، البالغ التوضيحي 
املواطنني  تنقل  بصدد  للحكومة  األخير 
بني املدن واألقاليم، ال سيما وأن بعض 
يطلبون  الــطــرقــات  فــي  الـــدرك  ــال  رجـ
ــرخــص االســتــثــنــائــيــة املــســلــمــة من  ال
يعترفون  وال  املسافرين  مــن  السلطة 
لم  الــتــلــقــيــح، ألن رؤســـاءهـــم  ــجــواز  ب

يأمروهم بذلك.
ــســايــك  ــقــد أصــبــح »ال ــل.. ف ــع ــف ــال ب
ــف، والــطــريــق  ــاي ــراكـــب خ ــف، والـ ــال ت
عوامة«،  املاء  تحت  وسفينتنا  مظالمة، 
ــواطــن  وامل تــائــهــة،  الــحــكــومــة  أن  أي 
إلى  نــدري  ال  مظلم،  خائف، والطريق 
املاء عوض  تحت  تعوم  والسفينة  أين؟ 

أن تكون فوق املاء.
القادمة  الحكومة  تستطيع  هل  ترى، 
االهتداء إلى الطريق الصحيح، وتجعل 
ــطــريــق واضــحــا  ــن آمـــنـــا، وال ــواطـ املـ
تمخر عباب  هادئة  ومنيرا، والسفينة 

البحر بثبات؟
ستبدي لك األيام ما كنت جاهال

              ويأتيك باألخبار من لم تزود

الهوداين سعيد 

السنوات تمر بسرعة واألعمار 
تقاس بالشموع

بندريس عمراوي الطيب

الواقع المؤلم لظاهرة االتجار 
بالبشر، يستدعي منا جميعا، 

ونحن ننشد عالم السالم 
والوئام والتعايش، استنفار 

الجهود الدولية، والتنسيق 
بين الجهات العلمية والفكرية، 

لتباحث أبعاد هذه الجريمة 
وأثارها ومسبباتها، واإلحاطة 

االجتماعية  بمحدداتها 
واالقتصادية والسياسية 

واألمنية واإليديولوجية، وذلك 
بطرح الحلول والبدائل 

واآلليات الكفيلة بالتصدي 
لهذه الظاهرة اإلجرامية 

الخطيرة، ومحاصرتها 
وحسمها من جذورها

الحكومة المغربية لم تف بالمعايير الدنيا للقضاء على ظاهرة االتجار في البشر 
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محمد سبيال، مسار طويل ال يمكن تلخيصه 
والعربية  املغربية  املكتبة  أغنى  عجالة،  في 
متابعا،  ــار،  ــك األف وأعــمــق  ــال،  ــم األع بأجمل 
املغربية،  الفلسفية  الجمعية  ترأس  ومنافحا.. 
فلسفية  مجلة  وهي  فلسفية«  »مــدارات  وأدار 

عريقة..
مرة  ذلك  وكان  تكريمه،  على  مرارا  حرصنا 
وقصر به العياء واملرض عن أخرى، حتى قبل 
بثالثة  وأوصاني  هلل  رحمه  بي  اتصل  وفاته، 
قــادم..  فلسفي  نشاط  في  وطلبته  زمالئه  من 
كان يفكر في اآلخرين ومع اآلخرين ولآلخرين، 
أهم  ظلت  وحيث  الفكر،  مسؤولية  ويحمل 
والوفاء  املعرفة  حب  الرجل:  هــذا  خصائص 
والزهد واإلنصاف، فإن فْقد هذا املفكر ثلمة في 

الفكر املغربي والعربي.
فأجده  إليه  أهــرع  الحال،  اشتد  كلما  كنت 
إيجابية،  بطاقة  يــرشــح  متموجدا  حــاضــرا 
ومتابعا ال يهدأ في الفكر والسياسة، فال أقوم 
من جلساتي معه إال وكلي اطمئنان إلى وجود 
كل  أتقاسم معه  الكوكب،  نبالء على هذا  بقايا 
شيء، في رقي فلسفي وأخالقي.. إنني أفتقده. 
ال أستطيع أن أقف عند محطات كثيرة، فخبر 
أيها  رحلت  مؤلم..  النبيل  املفكر  هــذا  رحيل 
املثقف وفي نفسك الكثير من التطلعات كمثقف 
مشتبك مع مشكالت وقضايا املجتمع.. ستظل 
البريئة،  األبوية  ابتسامتك  حاضرة،  صورتك 
الذكريات،  من  كثير  والــوفــاء..  الصداقة  نبل 
املعرفي  الجسد  سينعيك  املعرفي..  والهمس 
وتركتنا  وُنبل  ألم ونخوة  في  الجريح.. رحلت 

حزانى..
لم  الداللة..  أثر  اقتفى  عناية..  املفاهيم  منح 
في  وهو  للنص،  خائنا  وال  عادال  مترجما  يكن 
كريما  الترجمة  في  كان  بل  قديم،  الحرفة  هذه 
محسنا يزيد اللفظ مضاء واملعنى عمقا وبهاء..
في  يأتي،  منه  الكائن،  قدر  فهو  الرحيل  أما 
الدكتور  كان  وقد  الوجودية،  هيدغر  تأمالت 
ناظرا  األثـــار،  تلك  على  واقفا  سبيال  محمد 
على  العمل  أمكن،  إن  وســأواصــل  ومترجما، 
إنجاز عمل حول هيدغر من تنسيقه وترجمته، 
في  لروحه،  تكريما  ذلك  في  نوفق  أن  أتمنى 

القادم من األيام.
واالحتراق..  الشوق  حد  املفهوم  مع  عاش 
خبيرا  ومقتبسا..  قابسا  وماتعا..  مؤنسا 
وأجود  جيد  يفوته  ال  متابعا  األفكار،  بتاريخ 
من  وهو  اإليديولوجيا  بغواية  عارفا  منها.. 
على  واقــفــا  أثــارهــا..  متتبعا  حولها،  طــارح 
متكاسل  غير  منابعها،  من  الكبرى  النصوص 

عن تقليب النظر في ما لها وما عليها..
القول  من  جعل  بيداغوجي  ــب..  وأدي مفكر 
صنعته  يراقب  صانع  حياة..  منهج  الفلسفي 
في ورش دائم الحركة.. مثال للسهل املمتنع.. 
فكر مشرق ال لبس فيه.. معلم األجيال.. لذلك لن 

تكون الخسارة بسيطة.
عاما، هو عمر صداقتنا،  الثالثني  يقارب  ما 
قــّط..  ونبرته  سمته  من  شــيء  فيها  تغير  ما 
أنفاس  بعدد  هــي  سبيال  الــراحــل  سيرة  إن 
محاضرة  آخر  في  تحدث  وأصدقائه..  رفاقه 
ملستقبل  رؤية  ناسجا  »كورونا«،  فلسفة  حول 
إنسانية أخرى تولد من صميم هذه التحوالت 
الجديدة.. إن الفكر واملفاهيم تنعيه، ألن رحيل 

فراغ يصعب  السي محمد سبيال، هو  أمثال 
تعويضه في مجال لم يعد يقبل مزيدا من 
من  واحــد  هو  سبيال  والسي  االنــحــدار، 

فالسفة ونقاد الرداءة بامتياز.
نخشى من رحيل الكبار، ولكن العزاء 
أنهم وإن رحلت جثامينهم، لن يرحلوا 
بقوة  الخالدون  الرمزية،  بأثارهم 

العبارة  وصــدق  الكلمة 
وألن  الــفــكــر..  ونبل 

ــرهــم ســيــزهــر  ــك ف
ــهــم  ــف أكـــثـــر وي
أكـــــثـــــر حـــني 
ــادرون..  ــ ــغـ ــ يـ
ــيـــولـــدون  سـ
ــاد  ــ ــن رم ــ م
حــروفــهــم، 
بقايا  مــن 
أثــارهــم، 
مــــــــــن 
طــيــف 

أفكارهم، من قلوب وعقول رفاقهم وطالبهم..
الدكتور  قدمها  التي  القيمة  املحاضرة  في 
بجامعة  اآلداب  كلية  نظمتها  سبيال،  محمد 
الفلسفي  و«املجمع  الفلسفة،  قسم  بغداد/ 
التفكير  إمكان  »في  عنوان:  تحت  العربي« 
الفيلسوف  نقلنا  الجائحة«،  في  الفلسفي 
الفلسفي  ــول  ــق ال ــي  ف مــتــمــرســا   - ســبــيــال 
ومدير  السابق،  شعبتها  ورئيس  للحداثة 
سنوات  مدار  على  فلسفية«  »مدارات  تحرير 
إلى   - كثيرة  لنصوص  واملــتــرجــم  ــوال،  طـ
أن  بــعــد  الــجــائــحــة،  ــي  ف التفلسف  فــضــاء 
وغيرهما  والسوسيولوجي  الطبيب  تحدث 
النخراط  ماسة  الحاجة  باتت  الجائحة،  عن 
في  التأملي  وحسها  بــأدواتــهــا  الفلسفة 
إشكالية الجائحة، وأن تحتضن في مقوالتها 

الحديث عن تداعياتها. 
ولقد قدم د. محمد سبيال ملحاضرته بتوطئة 
نظرية تعيدنا إلى وظيفة الفلسفة، باعتبارها 
وذلك  والراهني،  باليومي  لالنهمام  تجسيدا 
فلسفية  ــآراء  بـ موقفه  بتعزيز 
لهيغل ونيتشه وفوكو، ممن 
وافق منهم على راهنية 
الفلسفي  ــام  ــم ــت االه
ــحــدث،  ــة ال ــي وحــدوث
وما  يحدث  كيف  أي 
ــه،  ــي مـــآالت حــدوث ه
هنا  الفيلسوف  يغدو 
ممارسا بشكل ما ملهمة 
مقوالت  وفق  الصحفي 
وأدوات  مختلفة 
مـــعـــرفـــيـــة 
نق  تعا

وتشخيص  الواقعة  سبر  عبر  األنطولوجي 
فيلسوفا  نيتشه  فوكو  اعتبر  كما  املعيش، 
.)philosophe journalistique( صحفيا
محمد  الــراحــل  محاضرة  آخــر  فــي  امللفت 
في  الكفاية  فيه  بما  واضحة  أنها  هو  سبيال، 
أسلوبها ومقوالتها، وتعكس عناية خاصة في 
تخلو  أنها  بحيث  ومفاهيمها،  ألفاظها  انتقاء 
من النشاز والّتعّمل والّرهق، وتسهل املأمورية 
على املتلقي، وتمنح الخطاب الفلسفي وعملية 
نص  اإلستيتيقي..  ورونقها  حقها  التلقي 
الفلسفي،  والعمق  األدبــي  اإلمتاع  بني  يجمع 
ويحقق سفرا عقليا في محطات فلسفية كبرى، 
فيها  تتحقق  وتأملية  بيداغوجية  باحترافية 

القدرة التوليدية البني-مناهجية. 
األخالقي،  البعد  في  الغوص  سبيال  تجنب 
حتى حينما تحّدث عن الغيرية، بل كان واعيا 
الذين  الــعــرب  نحن  سيما  ال  حاجتنا،  ــأن  ب
نحقق  أن  هائل،  أخالقي  مــوروث  على  نقف 
ما  آخــر،  بتعبير  أو  إليه،  حاجة  في  نحن  ما 
نحتاجه من تكثيف النظر العقالني والتحليلي 
وهو  األزمة،  تكمن  هناك  حيث  والتشخيصي، 
ــول األخــالقــي« مــن مــأزق  ــق ــرج »ال بــذلــك أخـ
االستغالل »األخالقوي« كلعبة خداع ومغالطة 
وتحدث  الفلسفي،  املضمون  ضحالة  تخفي 

شرخا بني اإلثيقا واللوغوس.
هــذه  فــي  د. سبيال  أثـــاره  مــا  أهــم  ولــعــل 
كبرياء  حطم   »19 »كوفيد  أن  هو  املحاضرة، 
أن  تكميمه  خــالل  من  استطاع  كما  الكائن، 
يخفي أنفه كعنوان أنفة وتشمم، وأخفى معه 
الفم الذي هو جهاز للتعبير.. ثمة دالالت فيما 
حصل من إجراءات، أعادت مفهوم الدولة إلى 
إضافية،  صالحيات  لها  باتت  حيث  الطبيعة، 
في  سبيال  إليه  ذهــب  فيما  االهــتــمــام  ونقل 
شبه  نعيش  أننا  اإلنــســان،  بعد  ما  مشروع 
التفكير  وانتقل  كاملة،  غير  حياة  حــيــاة.. 

العلمي إلى موضوع الحياة بامتياز.
أفكار ودالالت كثيرة احتوت عليها محاضرة 
يؤكد  ما  وهــو  سبيال،  محمد  املغربي  املفكر 
عويصات  في  وخوضه  اهتمامه،  راهنية  على 
القول  دورة  مما يجعل  الواقع حدثا وحدوثا، 
االشتغال،  حيث  من  اكتمل  قد  الجائحة  في 
لتعيد  األخير  في  منيرڤا  أطلت  حينما  وذلك 
من  وتجعل  عقليا،  نظما  الجائحة  نظم 
ترنسندنتاليا  موضوعا  الجائحة 

بامتياز.

خبر حزين.. حزين جدا.. وفاة 
المفكر المغربي الدكتور 

محمد سبيال، بعد أن قارع 
فيروس »كورونا« المستجد.. 

رحل الرجل الطيب ومعلم 
األجيال عن عمر ناهز 79 عاما.. 

خبر حزين، ألن صديقا رائعا وأبا 
معنويا نفتقده.. تراجعت صحة 

األستاذ سبيال خالل السنوات 
األخيرة، غير أنه كان يكافح 

معرفيا، وقد حافظ على قدرة 
فكرية هائلة، لعل آخرها حين 

استدعيناه لمحاضرة في 
المجمع الفلسفي العربي، 
تضمنت أفكارا عالية ببالغة 

راقية، ولعل المفارقة هنا، أنها 
كانت حول فلسفة الجائحة.

إدريس هاني صديق الفيلسوف الراحل يكتب: 

آخر كلمات محمد سبيال في فلسفة الجائحة

الراحل محمد سبيال

المفكر إدريس هاني رفقة الراحل محمد سبيال

إدريس هاني
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مقاربة التحوالت بقبيلة 
زناتة عبر التاريخ

»سجـلمـاسة« تحكي 13 قرنا من تاريخ المغرب

الراحل نور الدين الصايل حاضر في الدورة 11 
للجامعة السينمائية 

الــســرديــات  مختبر  أعــلــن 
جامعة  بنمسيك  آداب  بكلية 
ــدار  ــالـ الــحــســن الـــثـــانـــي بـ
»ملتقى  وجمعية  البيضاء، 
ــادي  ــرة والــتــاريــخ« ون ــذاك ال
وبتنسيق  املغربي«،  »القلم 

حرودة  بعني  الثقافة  دار  مع 
لعني  الحضرية  والجماعة 
ــدوة  ــن انــعــقــاد ن حــــرودة، ع
 ،2021 أكــتــوبــر  شهر  خــال 
موضوعها »مقاربة التحوالت 
التاريخ«،  عبر  زناتة  بقبيلة 
التطورات  لقراءة  محاولة  في 
ما  تفاعل مع  في  التي حدثت 

حيث  الشاوية،  منطقة  عرفته 
للمحاور  ــنــدوة  ال ستتطرق 

التالية:
- زناتة واملساهمة في بناء 

تاريخ املغرب الوسيط.
- املعالم العمرانية واألثرية 

في منطقة زناتة.
- الجوانب الثقافية وحركة 

التصوف بزناتة.
ــة  مــواجــه فـــي  زنـــاتـــة   -
واالحتال  األوروبي  التغلغل 

العسكري.
- الحركة الوطنية واملقاومة 

الفدائية بمنطقة زناتة.

املقبل،  غــشــت   30 غــايــة  إلــى 
وبمتحف »فريد بلكاهية« بمنطقة 
معرض  ينظم  بمراكش،  النخيل 
وجــوه  ــن  م وجــهــا  يكشف  فــنــي 
املغربي  للفنان  املنسي  الــرســم 
له  اختير  بلكاهية،  فريد  الراحل 
شعار: »فريد بلكاهية - تحف فنية 
منحوتات،  رشــمــات،  مــرســومــة: 
وطباعات  ليتوغرافية  طباعات 
وهي  الحريرية«،  الشاشة  على 
ــد  ــري ــن مــؤســســة »ف مـــبـــادرة مـ
على  الــضــوء  تسلط  بلكاهية«، 

أنجزها  الــتــي  الفنية  الــتــحــف 
الراحل من خال تجميع عدد من 
إلى  وتقديمها  الفنية  املطبوعات 
»رشمات  عــنــوان:  تحت  ــزوار  الـ
ــة«، الكــتــشــاف  ــي ــاه ــك ــل فـــريـــد ب
في  املستعملة  املختلفة  التقنيات 
كالنحت  الرشمات،  هــذه  إنتاج 
والطباعة  الليتوغرافية  والطباعة 
وأيضا  الحريرية،  الشاشة  على 
والرقمية  األحــاديــة  املطبوعات 

التي ظهرت مؤخرا.

ــة  ــع ــجــام ــد ال ــع ــســت ت
ــة لـــأنـــديـــة  ــيـ ــنـ ــوطـ الـ
باملغرب،  السينمائية 
الحادية  الدورة  لتنظيم 
ــن مــهــرجــان  ــ ــر م عـــشـ
السينمائية«  »الجامعة 

إلى   20 من  الفترة  في 
الـــقـــادم  أكـــتـــوبـــر   24

ــي الـــــــدار  ــتـ ــنـ ــديـ ــمـ بـ
واملحمدية،  البيضاء 
ــزاوج بني  ــ ــت الـــتـــي ســ
الــحــضــوري والــرقــمــي 
ــا ملـــســـتـــجـــدات  ــ ــق ــ وف
الصحي  البروتوكول 
بادنا،  في  به  املعمول 
ملصقها  أنجز  والتي 
عزيز  ــدع  ــب امل الــفــنــان 
عليها  وأطلق  باعقا، 
رئـــيـــس  أول  اســــــم 
لــلــجــامــعــة الــوطــنــيــة 
السينمائية  لأندية 
إلى   1973 باملغرب من 
يجادل  ال  1983، حيث 

الراحل  كون  في  أحد 
الصايل  ــن  ــدي ال نـــور 
2020( كان   - 1947(

الروحي  األب  بمثابة 
السينمائية  للثقافة 

على  املتعددة  فعطاءاته  باملغرب، 
من  قــرن  نصف  يفوق  مــا  امــتــداد 
ــان شــمــلــت مــخــتــلــف أوجـــه  ــزمـ الـ
بعدما  ببادنا،  وثقافتها  السينما 
سينمائية  معرفة  ــراحــل  ال راكـــم 
ثقافية  أرضية  على  مبنية  واسعة 
صلبة، وهذه املعرفة عززتها تجربة 
معتبرة على مستوى إدارته لبعض 
بالسينما  املــرتــبــطــة  املــؤســســات 
والسمعي البصري، كما أنه لم يبخل 
والتظاهرات  الجمعيات  على  يوما 
التعليمية  واملؤسسات  السينمائية 
ألقى  فقد  هاته،  بخبرته  وغيرها، 
وهناك،  هنا  املحاضرات  من  العديد 
وشارك بمفرده أو مع غيره في كتابة 
روائية  أفــام  أربعة  سيناريوهات 
 )1981( السبيل«  »ابن  هي:  طويلة 
حبي«  ــا  و»لـ  )1988( ــادس«  ــ و»بـ
)1996( ملحمد عبد الرحمان التازي، 

و»وجها لوجه« )2003( لعبد القادر 
بعنوان  يتيمة  رواية  وأصدر  لقطع، 
لكنه   ،1990 سنة  الــحــاكــي«  ــل  »ظ

املكتوب  على  الشفوي  يفضل  ظــل 
املعرفة  هذه  توثيق  على  يعمل  ولم 
والعملية(  )النظرية  السينمائية 
منها  لتستفيد  كتب  فــي  الــواســعــة 

األجيال الحالية والقادمة.

»رشمات فريد بلكاهية«
تحت أعين المراكشيين

تظاهرة سينمائية في الهواء الطلق بالرباط
السنة،  تنظيم مهرجان »فيزا موفي« هذه  تقرر 
والذي من املقرر أن تحتضنه مدينة الرباط خال 
الهواء  في  املقبل،  بني 04 و08 غشت  ما  الفترة 
الطلق، مع احترام التدابير الوقائية التي توصي 

بها السلطات، على رأسها التباعد االجتماعي، إذ 
يرتقب أن تعود التظاهرة في نسخة جديدة تتضمن 
مجموعة من املفاجئات، من بينها شاشات العرض 

املتطورة تكنولوجيا التي ستتخلل املهرجان.

لعلوم  الوطني  املعهد  يحتضن 
معرضا  بالرباط،  والتراث  اآلثــار 
التاريخية،  حول مدينة سجلماسة 
التاريخ  من  قرنا   13 تحكي  التي 
الثاثني  إلى حدود  وذلك  املغربي، 
بعدما  املقبل،  أكتوبر  شهر  مــن 
األول  بالطابق  أليــام  الرحال  حط 
للمكتبة الوطنية للمملكة املغربية، 

منذ 12 يوليوز الجاري.
وافـــتـــتـــح هــــذا املـــعـــرض في 
لـ»التعبير  ــة  ــي دول ــوة  دعـ ــار  إطـ
املــغــرب  أطلقها  ــام«  ــم ــت االه ــن  ع
قطاع  على  الوصية  ــوزارة  ال عبر 
أبحاث  مشاريع  إلجــراء  الثقافة، 
بمدينة  جـــديـــدة  ــوجــيــة  أركــيــول

كانت  ألنها  التاريخية،  سجلماسة 
ــخ املــمــالــك اإلســامــيــة  ــاري عــبــر ت
اقتصادي  لــقــاء  مــركــز  املغربية، 

وجنوب  املتوسط  جمع  وحضاري 
ــراء بــاالمــتــداد الــعــربــي  ــصــح ال

اإلسامي.



سري

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

  

مـدير النشر:
الطيب العلوي

مصطفى العلوي المؤسس:

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

تحت األضواء

ملف العدد

تحليل إخباري

الضائعة الحقيقة 

بمحاولة اغتيال دبلوماسي مغربياتهام مسؤول مخابراتي جزائري 

التقارب العربي اإلسرائيلي ؟هل كان الحسن الثاني وراء فكرة

سباق في انتخابات 2021 مؤشرات استعمال شباط كأرنب 

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

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

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

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

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

اأعداء امللك وال�شعب

تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ملف العدد

تحت األضواء

الضائعة الحقيقة 

تحليل إخباري

عندما طالبت األحزاب بتحكيم

 الملك الحسن الثاني

حمو وبوكرين وحبيبي.. جنراالت 

تورطوا في الخيانة العظمى

عائد من اإلعدام يحكي عن قتل 

عمر بنجلون وإعدام ثـابت

إعالم البوليساريو يبكي على وهن 

الجزائر وضعف إسبانيا أمام المغرب 

28

14

8
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تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ساعة اإلفالس السياسي

»ملف سري في  السابقني  املعتقلني  من  واحد  طالب 

الساسي،  الزعيم  الدين  نور  وهو  الــزاز«،  كريم 

املكلف  الدولة  وزيــر  وجــه  في  الحدود  بإغالق 

خلفية  على  الرميد،  مصطفى  اإلنسان  بحقوق 

شكاية سبق أن تقدم بها أمام الوكيل العام ملحكمة 

الوطنية  الفرقة  على  وأحيلت  بالرباط  االستئناف 

نسخة  وجه  كما  البيضاء،  بالدار  القضائية  للشرطة 

من الطلب إلى رئيس املجلس األعلى للسلطة القضائية 

حيث   ،2015 سنة  إلى  الحكاية  وتعود  العدل.  ووزيــر 

»يدعي« الساسي أنه قدم معطيات خطيرة لوزير العدل 

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

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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بإفالس حزب العدالة 

والتنمية، الذي يتهدده 

خطر السقوط خالل االنتخابات 

التشريعية المقبلة، بعد تورطه 

في تناقضات سافرة بين 

خطابه السياسي وممارسته 

العملية، تكون الحياة 

السياسية قد دارت دورتها 

المعهودة، لتكريس األعطاب 

الحزبية في مشهد سياسي 

يكرر نفسه، حيث تموت كل 

األحزاب في حضن السلطة(..).

إنها ساعة اإلفالس السياسي، 

حيث ال عروض سياسية 

واضحة رغم أننا في عز الزمن 

االنتخابي، وقد انطلقت 

الحمالت االنتخابية مبكرا، حيث 

ينتظر أن تلعب نفس التشكيلة 

الحزبية النهائيات االنتخابية 

بنفس الممارسات، التي تقوم 

على مبدأ »القسمة«، وال 

سبيل للخروج من عنق الزجاجة 

إال بانخراط مكثف للمواطنين 

في العملية االنتخابية، 

عندها ستكون الساعة قابلة 

لـ»التحقيق«، واألحزاب قابلة 

للتغيير..
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1
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سري

زازات اجلزائر يف منطقة »العرجة« 
بالتزامن مع استف

النخيل  ت 
واحا ترك  على  مغاربة  فالحني  إرغام  د 

بع

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

أن  حيث  املــيــاه،  لورقة  املغرب  حتريك 
عن  صــادر 

املــ

احلسن  عهد  من  املوروثة  ه 
سياست يف  املغرب  ر 

استمرا

ض األودية 
ي إلى قطع بع

ء السدود، سيؤد
الثاني، يف بنا

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

للعطش  بكاملها  مــدن  ض 
تعر عــن  يتحدثون  اجلــزائــريــني 

»بناء  بأن  الساخرين  بعض  وعلق  املغربي،  التصرف  نتيجة 

من  اجلزائرية  االجتماعي  التواصل  مواقع  سيمنع  السدود 

ن املنطقة 
ل إلى اجلزائر عبر وديا

ت املغرب تص
القول بأن نفايا

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

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah

  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

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

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC

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

 أو عبر البريد اإللكتروني:
)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.ma

لنور الدين الرياحي

خاب الفكر الذكوري مرة أخرى في التعامل مع املرأة تعامال 
زوجاتهم  على  التجسس  إلى  الرجال  لجأ  وقد  العقد،  من  متحررا 
األرقام  وعلى  الخاصة  محادثاتهم  ملعرفة  أزواجهن  على  والنساء 
في  لهم  شركاء  أو  غرماء  أنهم  يعتقد  من  مع  للحسابات  السرية 
أزواجهن، وأصبحت شركات كبرى مختصة في  أو  حب زوجاتهم 
حماية املعطيات تتنافس في إيجاد غطاء لتحرر النفوس من هذا 
بالحب  يؤمن  من  ألن  التعقيد،  من  نوع  إال  هو  ما  الذي  التجسس 
من  فقط  آفة  وذلــك  التجسس،  إلى  يحب  من  يعرض  أن  يمكن  ال 
يسهل  سوف  ربما  الذي  واملعلوماتي  التكنولوجي  التقدم  آفات 
التحرر.. ولكنه ال يؤدي إلى مبتغاه، وقد اعتبر مورتون أن نسبة 
نسبتهن  من  بكثير  أكبر  الحديث،  العصر  في  الساخطات  النساء 
في العصور املاضية، ولكن يمكن أن نقول بعدم استقامة خالصته، 
ألن النسبة ربما أكثر في العصور املاضية، ألنه لم تكن سينما وال 
إذاعة أو تلفزيون، وال وسائل تواصل اجتماعي، لذلك كانت النساء 
يمنت بغصتهن ويذهنب إلى قبورهن بظلم لم يكن في استطاعتهن، 
إال  تمردهن  في  نجد  ولم  عليه،  االحتجاج  الرجل،  جبروت  أمام 
نماذج قليلة في التاريخ ووصايا الجدات واألمهات وهن في خريف 

العمر لبناتهن وحفيداتهن كيف يجب االحتياط من الرجل.
الفني  ــوروث  وامل الشعبية  الثقافة  من  أمثلة  على  وباالطالع 
هذا  إلى  التلميح  في  الحقيقة  النظرة  نــدرك  أن  يمكن  الشعبي، 
الواقع الذي كان يتغنى به، وربما ال زال، الرجل دون أن يدري بأنه 
يردده  ذلك  أو كبرياء، ومع  أو استعالء  إما عن جهل  هو محوره، 

كالببغاء، وهذه طامة أخرى.
وختم مورتون تحليله التاريخي بعبارة جميلة اختزل فيها كل 
الفكري والنفسي الذي استطاع أن يحلله في عالقة الرجل  الثراء 
حتى  البشرية  تنضج  »لن  جميلة:  بعبارة  ــان،  األزم عبر  باملرأة 
ولربما  املعدة«،  شراهة  في  تحكمت  كما  الحب  شراهة  في  تتحكم 
أصبح  فقد  املعدة،  شراهة  في  البشرية  تحكمت  ملا  أنه  عنه  غاب 
اإلنسان قليل الوزن رقيقا ضعيف البنية نشيطا في العمل حظوظه 
في الحياة أكثر ممن سبقه.. وعندما تحكم في الحب، أصبح كذلك 

رقيق الشعور ضعيف الشخصية منهار القوى أمام من يحب.
وهي نفس النتيجة من السلبية في عصر قّلت فيه اإليجابيات 
واحتار فيه العقل وتضاربت النظريات، وحتى العلم عجز منذ ما 
يزيد عن سنة، على القضاء على فيروس صغير سموه »كورونا«، 
األزمان  غابر  منذ  معقدة  لعالقة  سحرية  وصفة  إعطاء  فباألحرى 
بني الرجل واملرأة، التي فقط بعض املفكرين أمثال فيكتور هيجو، 
هم من استطاعوا التعبير عنها ببالغة ولغة شعرية ربما ملا عشق 
بعدما  عمره،  ثمانينات  في  وهو  الجميلتني  وعيناها  برنار  سارة 
تجرع كأسا كبيرا من »الكونياك« واستبدت به شاعريته كما جاء 
في مذكراتها بعد وجبة غذاء شهية، وهو يحاول إقناعها بأن قلب 
العمر، وكذلك  أرذل  أن يتسع للحب حتى عند بلوغه  الرجل يمكن 
برنار،  لسارة  الجميلتني  العينني  لتلك  صريعا  وقع  ملا  املرأة  قلب 
التي لم أجد وصفا يضاهي وصف سيمون بوفوار لعينيها وهي 
في الستني من عمرها، عندما قالت بأنها ))لم تر في حياتها عينني 
ما  ألن  بل  فقط،  جميلتني  ألنهما  ليس  الستني،  في  المرأة  أجمل 
بداخلهما شيء يستعصي التعبير عنه((، و))قد يكتب الرجل 
ولكن  عنه،  يعبر  أن  يستطيع  ال  ذلك  ومع  كتابا..  الحب  عن 
)فكتور هوجو(،  كله((  لذلك  تكفي  املرأة  الحب من  كلمة عن 
كنت  ))ربما  السياق:  نفس  في  بعده  قباني  نزار  قاله  وما 
قانعة مثل كل النساء، بأي قصيدة حب تقال لك، أما أنا، فغير 
مقابلتي وال  الكلمات تطلب  فهناك مئات من  بقناعاتك،  قانٍع 
غرفة  في  ساعات  تجلس  القصائد  من  مئات  وهناك  أقابلها، 
االنتظار فأعتذر لها.. إنني ال أبحث عن قصيدة ما المرأة ما، 

ولكنني أبحث عن قصيدتك أنت(( )نزار قباني(.

ع�صر احلب

انتهى

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
31

منـوعـات
العدد: 1570 من 29 يوليوز إلى 01 شتنبر 2021

  متهمة بتقليد 
الدكتورة خلود.. 
سخرية من دنيا 

باطمة بعد ظهورها 
بقفطان غريب

حتت هذا العنوان، نشرت مجلة »زهرة 
اخلليج«، التي تصدر من اإلمارات العربية 
املتحدة، تعليقا ساخرا عن الفنانة املغربية 
جمهورها  ))فــاجــأت  الــتــي:  باطمة  دنيا 
إطاللة  مــن  الــصــور  مــن  مجموعة  بنشر 
وهي  اعتمدتها  قــد  كــانــت  لــهــا،  جــديــدة 
حتيي حفل زفاف خاص بإحدى العائالت 
مرتدية  الفنيدق، حيث ظهرت  منطقة  يف 
ــا((، اعــتــبــره اجلــمــهــور غــريــبــا.  قــفــطــان

نشرتها  التي  باطمة،  إطاللة  وحصدت 
تفاعال  »إنستغرام«،  على  حسابها  عبر 
االجتماعي،  التواصل  رواد  بني  واسعا 

سواء عبر اإلعجابات أو التعليقات 
وصفت  وأنــهــا  السيما  املنتقدة، 
وقفطانها  بــاألســطــوري،  احلفل 
من  حــالــة  زاد  ــا  مـ بــاملــتــمــيــز، 

السخرية.
عدم  املتابعني  معظم  وأبــدى 

ووصفوه  بـــ»الــلــوك«،  إعجابهم 
ــذا »املــكــشــكــش  ــا هـ ــ ــلــني: ))م قــائ
الــقــفــطــان  إن  واملـــــــورور«، حــيــث 
وأظــهــرهــا  عليها،  مجسما  جـــاء 

كــــ»الـــتـــمـــثـــال«، إضـــافـــة إلــى 
بدا  األســفــل  مــن  »شكله  أن 
املكياج  تسبب  بينما  غريبا، 

وتـــســـريـــحـــة الـــشـــعـــر يف 
تقلد  ــهــا  ــأن ب ــهــامــهــا  ات

ــة  ــوضــ ــ ــة امل ــ ــ ــدون ــ ــ م
واملؤثرة العربية، 

ــورة  ــتـ ــدكـ الـ
خلود((.

عبد العالي أنور ينتصر على فنان جزائري سرق أغانيه
حتدث عبد العالي أنور عن السرقة التي طالت أغانيه من طرف 
أغانيه  على  بالسطو  قام  الــذي  دادي،  الشيخ  اجلزائري،  املغني 

ونسبها إليه دون استشارته أو أخذ إذنه يف املوضوع.
بدأ  اجلــزائــري  الفنان  مــع  خالفه  أن  املغربي،  املــطــرب  وقــال 
سنة 2014، بعدما استولى الشيخ دادي على أغانيه بتعاون سري 
على  متابعيه  مع  تقاسمه  منشور  يف  مضيفا  فرنسية،  شركة  مع 
»اإلنستغرام«: »سرقوا األعمال بصوتي وغيروا االسم والعناوين«.

وأرسل  لألغاني،  املوزعة  الشركات  مع  تواصل  أنه  أنــور  وأكــد 
بحذف  ذلك  بعد  فقاموا  لألغاني،  ملكيته  تثبت  التي  األدلة  كافة 
وتابع  الضغط،  من  أشهر  أربعة  بعد  املسروقة  املغربية  األعمال 

قائال: »مت استرجاع كل احلقوق ومت حذف حساب املسمى 
الشيخ دادي من جميع املنصات الرقمية، الشيء الذي 

كان مستحيال«.
إحدى  من  استيائه  عن  أنور  العالي  عبد  وعبر 

من  اعتذار  برسالة  قائال: »توصلنا  الشركات 
الشركة املوزعة، وسيتم سحب امللكية من آخر 

وهادشي  املقبلة،  ــام  األي غضون  يف  عمل 
كامل ما عمر كان غادي يوقع لوال جشع 
شركة مغربية معروفة بدون ذكر اسمها، 

والتي بسببها وقعنا يف هذا املأزق«.

نعمان لحلو يتحدث عن  أعداء المملكة 
في »يوم المغرب بأمريكا«

املغاربة  حللو،  نعمان  املغربي  الفنان  طالب 
منيعا  سدا  والوقوف  بالدهم  حول  بااللتفاف 
أمام الهجمات التي تتعرض لها اململكة مؤخرا 
به  قامت  ما  وخاصة  جهات،  عدة  طرف  من 
البوليساريو  جبهة  زعيم  استقبال  من  إسبانيا 
االنــفــصــالــيــة، وبــعــدهــا االتــهــامــات الــصــادرة 
دولية  ومنظمات  اإلعـــالم  وســائــل  بعض  مــن 
مغاربة  مسؤولني  على  تتجسس  الرباط  بكون 
وأجانب، مؤكدا يف كلمة له بندوة عقدت مساء 
يف  احملمدية،  مبدينة  املاضي  األحــد  يوم 
من  السادسة  النسخة  فعاليات  إطــار 
الشبكة  تنظمه  الــذي  املــغــرب«  »يــوم 
أوقاتا  أن  على  األمريكية،  املغربية 
ــغـــرب،  عــصــيــبــة ســتــأتــي عــلــى املـ
فسينطلق  جتــاوزهــا  مت  مــا  وإذا 
األمـــام،  نحو  إيجابية  انــطــالقــة 
اليوم  مدعوون  فاملغاربة  لذلك، 
إلـــى جنب،  لـــ»الــوقــوف جــنــبــا 
هذه  أمـــام  منيع  ســد  وتشكيل 

الــهــجــمــات املــتــتــالــيــة من 
ــن اجلـــزائـــر  ــل مـ كـ

وإســــبــــانــــيــــا 
وكل  وأملانيا، 
من يريد 
السوء 

دراية  على  اليوم  باتت  اململكة  ألن  بالبالد«، 
األصدقاء، مشيرا  ومن هم  األعــداء  هم  مبن 
أثبتت  األمريكية  املتحدة  الــواليــات  أن  إلــى 
أنها  املغربية،  بالصحراء  اعترافها  خالل  من 

شريكة حقيقية للمغرب.
واعتبر املوسيقار املغربي، أن تظاهرة »يوم 
محمد  عليها  يشرف  التي  بأمريكا«  املغرب 
احلجام، مؤسس الشبكة 
املغربية األمريكية 
ــنـــطـــن،  بـــواشـ
تــــــشــــــكــــــل 
فـــــــرصـــــــة 
ســــانــــحــــة 
للتقارب بني 
الـــشـــعـــبـــني 
ــي  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ املـ
واألمــريــكــي، 
وبوابة خلدمة 

قضايا البلد.
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ستنزل  بنبلة  طائرة  كانت  عندما 
املضيفة  أخــذت  الجزائر،  مطار  في 
عذب:  بصوت  وقالت  الصوت،  مكبر 
قليل،  بــعــد  ســـادتـــي،  ))ســيــداتــي 
ســتــنــزل طــائــرتــنــا مبـــطـــار  تــونــس 
ــي((، وعــنــدمــا نــزلــت طــائــرة  ــدولـ الـ
الزعماء الجزائريني في مطار الجزائر، 
منسق  ميرسيي،  الكولونيل  شــرب 
الوجود الفرنسي في سويسرا، نخب 
بمركب  مصابا  كــان  فقد  االنتصار.. 
فخورا  بنفسه،  معتزا  االســتــعــاء، 
كان  الــذي  ومظهره  الطويلة  بقامته 
النساء في سويسرا تتساقطن  يجعل 
بني أحضانه، مما جعله يعيش حياة 
السينمائيني،  ــطــال  األب إلــى  ــرب  أقـ
مهدت  قد  الفرنسية  الحكومة  وكانت 
بتسميته  أوال،  الكافية،  التغطية  له 
ملحقا تجاريا بالسفارة الفرنسية في 
بيرن، وثانيا، بتزويده بعدة جوازات 
فتارة  مختلفة،  هوية  ووثائق  سفر 
»جان  تسمیه  التي  الوثائق  يخرج 
باسم  يتعامل  وتــارة  میسمیر«،  بول 
ــرى باسم  ــيــك«، وتـــارة أخ ــان وال »ج
األدوار  كل  في  ولكنه  روســو«،  »جان 
تصفية  يستهدف  كان  ينتحلها،  التي 
تونسيني  أو  مــغــاربــة  الــوطــنــيــني، 
طريقه  في  مر  وكلما  جزائريني،  أو 
املصير،  نفس  لقي  متدخل،  أو  غريب 
الحقيقي  االنتحار  طريق  عن  ســواء 
الكولونيل  ســار  ولقد  املــفــروض،  أو 
املخابرات  فريق  في  طويا  ميرسيي 
إلى  السينمائية،  باملظاهر  املغلفة 
سويسرا،  في  وهو  يوم،  ذات  زج  أن 
وكما سبق، بوكيل الدولة العام الذي 
السويسري  الصبر  جعل  مما  انتحر، 
السويسرية  الحكومة  فطلبت  ينفذ، 
رسميا من الحكومة الفرنسية، سحب 
مهامه  من  ميرسيي  التجاري  ملحقها 
أبريل  في  بيرن  وغادر  سويسرا،  في 
ميرسيي،  الكولونيل  لكن   ،1957
ألنشطته  املــراجــعــة  مــن  فــتــرة  بــعــد 
الــســابــقــة، تــوجــه إلـــى مــجــال آخــر، 
قرر  فقد  ممارسة،  وأخطر  عنفا  أكثر 
الجزائرية،  املقاومة  أجهزة  اختراق 
وتأسيس مجموعة من املرتزقة تحمل 
جبهة  علم  الثوري،  الجزائري  العلم 
ضد  املعارك  تخوض  لكنها  التحرير، 

وبذلك  الــجــزائــري،  التحرير  جيش 
من  أول  ميرسيي  الكولونيل  يكون 
استعمله  ــذي  ال كالحل  حل  في  فكر 

اإلسرائيليون بعد ثاثني عاما.
عماء  أحد  نظم   ،1957 مايو  ففي 
»محمد  الفرنسية، ويسمى  املخابرات 
بلونيس«، أول هجوم، بمشاركة ألفني 
من املرتزقة، ضد قوات جيش التحرير 
قيادة  جعل  مما  النظامي،  الجزائري 
الجيش الفرنسي تقبل لعبة املخابرات 
منح  عن  الطرف  وتغض  الفرنسية، 
للعميل  جنرال  رتبة  املخابرات  هذه 
»بلونيس«، الذي اقتطع لنفسه منطقة 
بوسعادة  سيدي  مــن  تمتد  واســعــة 
عيسى،  وسيدي  غرداية  نحو  وتمتد 
وكان الجيش الفرنسي يرى في مهمة 
فرصة  »بلونيس«،  الجنرال  العميل، 
املنطقة  بمغادرة  لجيوشهم  تسمح 
نحو  واالتــجــاه  الغربية،  الجنوبية 
إنتاج  بوادر  بدأت  أن  بعد  الصحراء، 
االنفصالي  ولكن  الجزائري،  البترول 

»بلونيس« بدأ في إماء شروطه على 
املخابرات  وعلى  الفرنسي  الجيش 
إدارة  من  األوامر  فصدرت  الفرنسية، 
التحقت  خاصة،  فرقة  إلــى  »سديك« 
جميع  مع  واغتالته  قيادته،  في  به 
وعــاد   ،1958 يوليوز  فــي  مساعديه 
الفرنسيون إلى االعتماد على أنفسهم 
طريق  فــي  لاستمرار  وأجــهــزتــهــم، 
اختاروه بدافع استعماري ومصلحي، 
»بلونيس«  الــجــنــرال  تجربة  ولــكــن 
املــخــابــرات  ــحــاوالت  لــم تكن آخــر م
الفرنسية، وال أثبطت همة الكولونيل 

»ميرسيي«.
جهاز  بأن  االعتقاد  منطقيا  ليس   
ومنظمات  الــفــرنــســيــة،  ــرات  املــخــاب
»سديك«، و»اليد الحمراء«، و»الوجود 
و»الجهاز  و»الباربوز«،  الفرنسي«، 
كثير،  وغيرها  )باراليل(،  ــوازي«  امل
ــن فصيلة  م غــيــر ضــبــاط  تــنــتــج  ــم  ل
كل  كانت  وال  ميرسيي،  الكولونيل 

تقديم  سبق  التي  اإلرهابية  األعمال 
التخطيط  تم  ما  كل  منها، هي  نماذج 
أجهزة  عــرفــت  فلقد  تنفيذه،  أو  لــه 
التي  املخابرات، خال العشر سنوات 
سبقت اختطاف املهدي بنبركة، توسعا 
ال حدود له، وكما سبق أن قدمت نماذج 
تنفيذها  تم  التي  الجبارة  األعمال  عن 
وحتى  وسويسرا،  وأملانيا  فرنسا  في 
ضد االتحاد السوفياتي، فلقد تشابكت 
خيوط األجهزة، وغطت املنطقة، بعدما 
أجهزة  مع  ووطدتها  صاتها  ربطت 
كــانــت وقتها  الــتــي  ــرى  األخــ ــدول  ــ ال
اتفاقيات  بحكم  بينها  فيما  متحالفة 
تكن  فلم  وهــكــذا،  األطــلــســي،  الحلف 
وال  غريبة  إي«  آي.  »الــســي.  منظمة 
دخلت  التي  األحــداث  كل  عن  بعيدة 
الوطنية  الحركة  تصفية  مخطط  في 
بشمال إفريقيا، مثلما لم تكن األجهزة 
فبعد  أبــدا،  عنها  غريبة  اإلسرائيلية 
سنة  مصر  ضــد  الــثــاثــي  الــعــدوان 
بني  املشتركة  املصالح  ولــدت   ،1953

ــدول الــثــاث، إســرائــیــل  ــ جــيــوش ال
ذلك  أثار  وبقيت  وفرنسا،  وبريطانيا 
على  مرتسمة  واالرتــبــاط  الــتــعــاون 
محيا الوضعية السياسية في املنطقة 
املسؤولون  يكن  ولــم  كلها،  العربية 
عن  يتوانون  العمليات،  تنظيم  عن 
كبار  إلخــراج  السجون  أبــواب  فتح 
بخبراتهم  واالســتــعــانــة  املــجــرمــني، 
املوقف،  يتطلبها  التي  املجاالت  في 
إخــراج  املــثــال،  سبيل  على  تــم،  فقد 
السوابق  صاحب  الكبير  اإلرهــابــي 
من  فرانسيسي«  »مارسيل  الخطيرة، 
كبار  أحــد  أصبح  أن  بعد  السجن، 
سنة  من  طنجة  في  الخطرين  الرجال 
إليه  وأسندت   ،1952 سنة  إلى   1948
كانت  حيث  لــبــنــان،  كــازيــنــو  إدارة 
التجسس  في  ترغب  »سدیك«  منظمة 
على األغنياء العرب، وعلى االتصاالت 
وهي  ــعــاب،  األل وراء  مــن  تتم  الــتــي 
إلى  الكتمان،  طي  في  بقيت  حقائق 

مجلة  فتولت  مهمتها،  استنفدت  أن 
ــدد رابــع  »الــتــايــم« األمــريــكــيــة فــي ع
في  تم  ما  خبايا  نشر   ،1972 شتنبر 
للمخابرات،  الفرنسي  النفوذ  منطقة 
ــاط  ــب ــشــرت قــصــة ارت ــي ن ــت ــي ال وهـ
الفرنسية،  باملخابرات  فرانسيسي 
وعاقاته،  لبنان،  لكازينو  وإدارتـــه 
أحد  مع  الفرنسية  املخابرات  وعاقة 
بيدس،  يوسف  اللبنانيني،  التجار 
صاحب أزمة بنك »إنترا«، تلك األزمة 
عن  بعيدة  بدورها  هي  تكن  لم  التي 
كانت  فقد  الفرنسية،  املخابرات  لعبة 
لبنان،  كازينو  في  فرانسيسي  مهمة 
ليست فقط اإلدارة واالستعام، بل كان 
املهتمني  العرب،  التجار  على  يعرض 
الشمال  التحرير  حــركــات  بــتــزويــد 
إفريقية، والذين هم على اتصال بثورة 
الازم،  بالساح  الناصر،  عبد  جمال 
ويشحن  الصفقات،  معهم  ويمضي 
»التايم«  مجلة  وتقول  األسلحة،  لهم 
فرانسيسي  العميل  ))كان  األمريكية: 

التي  العاملية،  باملافيا  اتصال  على 
لوشيانو«  »لوكي  آنذاك  يرأسها  كان 
يف  مندوبه  وكــان  املشهور،  املافيوزي 
لبنان، هو لويدجي مينا سوال، الذي 
األسلحة  لفرانسيسي  يضمن  كــان 
ولكن  احلــشــيــش،  مــقــابــل  املــطــلــوبــة 
املافيا  رئــيــس  يبلغ  كــان  لــويــدجــي 
فكان  بالصفقات،  لوشيانو،  لوكي 
بدوره،  عندها  التفاصيل  يبلغ  لوكي 
»سديك«،  ملخابرات  الفرنسي  للجهاز 
وجلــهــاز حــمــايــة الـــتـــراب الــوطــنــي 
األسلحة  اقتناص  فيتم  الفرنسي، 
مستلميها،  ومعرفة  وصولها  عند 
خدماته،  مقابل  لوكي  يأخذ  بينما 
تغطية احلكومة الفرنسية، واألبواب 

املفتوحة للمافيا يف فرنسا((.
ــم يــرتــبــط فقط  اســـم فــرانــســيــســي ل
القصص  كــانــت  مــا  وكــثــيــرا  ــروت،  ــي ب
بــيــروت،  ــن  ع املــكــتــوبــة  السينمائية 
كانت  فقد  إليه،  تلمح  بــيــروت،  ورجــل 

فهو  بــاريــس،  في  كبيرة  ارتباطات  له 
ــذي  ال »الــفــوكــيــتــس«،  مقهى  صــاحــب 
وهو  لشرائه،  العرب  األثرياء  تسابق 
عدة  نظمت  التي  املجموعة  رجل  أيضا 
قلب  فــي  واغــتــيــال  اختطاف  عمليات 
»أرکو«  الكولونيل  قضية  مثل  باريس، 
قضية  وحتى  »ماركوفيتش«،  وقضية 
من  كــان  فرانسيسي  أن  ذلــك  بنبركة، 
طريقة  على  النقاش  يفضل  الذي  النوع 
واحد  يموت  رجلني،  بني  »الكاوبوي« 
منهما ليبقى اآلخر، وقد انطلق رصاص 
ولكنه  فرانسيسي،  مسدسات  من  كثير 
لقد  حيا،  يبقى  الذي  الرجل  دائما  كان 
التجارية  املشاريع  سيد  وأصبح  بقي، 
النادي  وصــاحــب  »املــحــتــرم«،  الكبرى 
الكبير في »کروفينر ستريت« بلندن، بعد 
أن تعاقد مع إدارة نزل »أليتي« املشهور 
بالجزائر، من سنة 1958 إلى سنة 1963، 
ولكنه في السبعينات، ركز نشاطه حول 
دور  له  وأصبح  الفرنسية،  الحكومة 
االنتخابية،  الحمات  تمويل  في  كبير 
الــذي  ــان«  »أوســم ــادي  ن مــن  وانطاقا 
ويستدعي  وينهى،  يأمر  أصبح  أسسه، 
إليه،  يتحدثون  الذين  الصحف  مديري 
بــواســطــة عــصــابــاتــه، لــتــهــديــدهــم أو 
ساطعا  برهانا  الصمت،  على  إرغامهم 
اإلرهاب  فرضت  التي  الجماعة  أن  على 
ــواع  ــل أن واالغــتــيــال واالخــتــطــاف، وك
وثيقة  األجهزة  قائمة  بقيت  االبــتــزاز، 

االتصاالت إلى يومنا هذا..
الفصل،  هــذا  مقدمة  في  ذكــرت  لقد 
توالدت  التي  الفرنسية  األجــهــزة  أن 
تتأسس  لم  العصابات،  هذه  كل  عنها 
الجديدة في شمال  الوضعية  إال بحكم 
العالية  الحرب  أعقاب  وفي  إفريقيا، 
الــثــانــيــة، واتــضــح مــن خــال الــســرد 
للكثير  واملختصر  واملستعجل  السريع 
من الظروف والحاالت، أن هذه األجهزة 
فــتــرة قصيرة،  فــي  وتــرعــرعــت  كــبــرت 
 ،1965 إلـــى   1950 ســنــة  مــن  مــمــتــدة 
املهدي  اختطاف  فيها  تم  التي  السنة 
وردت  الذين  كل  أيــدي  وعلى  بنبركة، 
أسماؤهم في هذا السرد، ولكن األجهزة 
وفي  ذلــك،  بعد  فيما  عرفت  الفرنسية 
أعقاب اختطاف املهدي بنبركة، حاالت 
مثيرة،  مذهلة  والــتــوســع  النمو  مــن 
ولكن  جزئياتها،  بعض  تفصيل  سيرد 
منطلقا  كان  والــذي  الكبير،  التساؤل 
للغوص في هذا البحث والتحليل، كان 
هو اإلقدام الشجاع واملتطاول لسياسي 
واختياره  بنبركة،  املهدي  هو  مغربي، 
األجهزة،  هــذه  كل  ضد  حــرب  لخوض 
الفرنسية  املــفــاوضــات  خــال  وتبنيه 
الساح،  بحكم  إيفيان،  في  الجزائرية، 
بعد  الجزائرية،  الثورة  باسم  للتحدث 
أن أعلن في املغرب حربا على مجموعة 
ارتباطاتهم  كانت  الذين  املسؤولني  من 
جلية،  واضحة  الفرنسية  املصالح  مع 
األكبر، غول  الغول  ملواجهة  ثم توجهه 
ــارة ملف  ــإث املــخــابــرات األمــريــكــيــة، ب
حركة  فــي  الجنوبية  أمريكا  ــاج  إدمـ
التحرير األفرو آسيوية، بعد أن تحدى 
نشاطه  بتركيز  اإلسرائيلية  املخابرات 
مع  التعاون  على  األوســط  الشرق  في 

الزعيم جمال عبد الناصر.
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يتبع

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

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

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

تنــشر 
ألول مرة

بقلـم
مصطفى العلوي

 المهدي بنبركة يترأس جلسة عمل بعد تعيينه رئيسا ألول مجلس وطني استشاري


