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تواطأت عدة أطراف دولية، خالل األيام األخيرة، لمحاولة إغالق أبواب الرزق على المغرب، 
بل إن بعض القرارات حاولت إغالق أبواب السماء لوال أنها ال تستطيع، وقد تابع المواطنون 
باستغراب كيف صدرت في حق المغرب ثالث قرارات، ال أثر لها في الوقت الراهن، ولكنها 
تعكس توجها لغلق الباب على المملكة، بدأت بإعالن شارد من طرف الجزائر بإغالق المجال 

الجوي أمام الطائرات المغربية، وتبعه قرار فرنسي بتشديد إجراءات »الفيزا« على المغاربة، 
قبل إسدال الستار  عن هذه القرارات، المسرحية، بصدور  حكم عن محكمة العدل األوروبية، 

تقول فيه بإلغاء اتفاقيتي الفالحة والصيد البحري بين المغرب واالتحاد األوروبي.

خبايا الوقت الميت

سري
األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

اللطيف  عبد  العام  األمني  يواجهه  إشكال  أخطر 
باسم  فــازوا  مرشحني  تزكية  سحب  الــذي  وهبي، 
القانوني،  اإلشكال  هو  واملعاصرة،  األصالة  حزب 
بعد أن أكدت بعض األطراف إمكانية رفع القضية 
قرار  التزكية  أن  حيث  الدستورية،  للمحكمة 
بعد  سحبه  ميكن  وال  االنتخابي  الزمن  يف  ممتد 
أن  أكــدت  التي  املــصــادر،  بعض  حسب  النتائج،  ظهور 

القضية تستوجب اجتهادا من لدن احملكمة الدستورية.
يذكر أن عبد اللطيف وهبي، الذي روج أنه غير راغب 
باسم  مرشحني  معنويات  ضرب  يف  ساهم  االستوزار،  يف 
حزبه بعد أن تدخل لسحب التزكية احلزبية منهم، وهي 

التي كانت تؤهلهم لرئاسة مجالس معروفة.   

تحليل إخباري
هل يتجه المغرب 

والجـزائـر نحو الــحــرب ؟ 14 تحت األضواء
أكبر تحرك إعالمي عربي لمواجهة 

الكـراهيـة  خطـاب  3

مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

الضائعة الحقيقة 
تحالف أوفقير واليد السوداء 

للجنرال دوغول 28 ملف
هل ينجح دي ميستورا كمـبعوث 

أممي في ملف الصـحـراء ؟ 6

أمام صمت الداخلية  المغـرب يواصـل 
اللـيبي  الحـوار  احتضـان 

التدخـالت  ويحـرج 
األجنبـية

متهمين  انتخاب 
بالفساد وتبديد أموال 

عمومية

0210 متابعاتكواليس

التفاصيل في ركن »بين السطور«
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1575 من 01 إلى 07 أكتوبر 2021

الضرائب  ية  مدير
»اليوتوبرز«  تطارد 

المغاربة

الرباط. األسبوع 

ــعــامــة  ــة ال ــريـ ــديـ ــتــحــت املـ ف
ــب، تــحــقــيــقــات حــول  ــضــرائ ــل ل
التي  الكبيرة،  املالية  األربـــاح 
املغاربة  »اليوتوبرز«  يحققها 
االجتماعي  التواصل  مواقع  من 
ال  التي  الرقمية  األنشطة  ومن 
التصريح بها، وذلك ملراقبة  يتم 
املداخيل املالية املتحصل عليها.
للسلطات  القانون  ويسمح 
ــذه  ــة ه ــب ــراق ــم ــة، ب ــي ــب ــضــري ال
ترتب  وأن  الرقمية،  األنشطة 
على  وغــرامــات  ــزاءات  جـ عنها 
مدى السنوات املاضية، وخاصة 
عــن مداخيل  الــحــديــث  ظــل  فــي 
صناع  يحققها  باملاليني  مالية 
»اليوتيوب«  موقع  في  املحتوى 

و»اإلنستغرام«.
متخصصة  مــواقــع  وحــســب 
ــل بعض  ــداخــي م فـــي إحـــصـــاء 
»الـــيـــوتـــوبـــرز« املـــغـــاربـــة، أو 
»املــؤثــريــن«، فــإن األربــاح تصل 
شهريا،  سنتيم  مليون   15 إلــى 
أرقـــام  عــلــى  يحصل  مــن  منهم 
كــبــيــرة مــقــابــل تــقــديــم خــدمــات 
إشــهــاريــة لــشــركــات كــبــرى في 

قناته أو صفحته.

 

بقلــم               الطيب العلوي

خبايا الوقت الميت
إذا كان الوقت امليت، أو كما يحلو للرياضيني 

الضائع)...(،  بدل  أو  »الضائع«  بالوقت  تسميته 
اسمها،  عليها  يدل  كما  ميتة  زمنية  بمدة  ليس 
الحيوية  فيها  تنعدم  الغالب لحظات ال  في  وإنما 
رغم ضيق امتدادها، ورغم أنف من يحياها)...(، 
تستثنى  ال  كي  املجاالت،  كل  في  صحيح  واألمــر 

منها السياسة.
نعيشها  التي  امليت  الوقت  لحظات  كانت  وإذا 
حاليا، والتي حّذر منها عبد العالي حامي الدين، 
العدالة  لحزب  الوطني  املجلس  رئيس  نائب 
حشد  عن  غريب  بشكل  انسّل  ــذي  ال والتنمية، 
الوحيد  والحامل  الحاضر  ليبقى  الغائبني)...(، 
»إعالميا« ملصباح الحزب)...( هذه األيام، لحظات 
الحكومية  التشكيلة  وتــرقــب  انتظار  يغزوها 
بـــدأت تجتاحها  مــا  والــتــي ســرعــان  الــجــديــدة، 
الهمسات املشّوقة)...(، و»التنقنيقات« التي ُيقال 
عنها أنها قادمة من هرم الدولة، حول رفض ثالث 
لتكرار  تضمنها  بسبب  أحيانا  املقترحة،  لالئحة 
أسماء وزراء سابقني، منهم من لم يقدم شيئا في 
التي أشرفوا عليها، وأحيانا  الحقائب الحكومية 
لــالســتــوزار  مــرشــحــني  ــراح  ــت اق بسبب  أخـــرى، 
أو  العلمية  األهلية   - يبدو  ما  على   - تنقصهم 
تلك.  أو  الحقيبة  هذه  لتسيير  املطلوبة  الكفاءات 
أحداث تطيل من عمر وقت هو أصال »ميت«، في 
أخــرى)...(،  لالئحة  الحكومة  رئيس  رفع  انتظار 
البعض)...(  نــزوات  أحيانا  إنجازها  من  ُتعّقد 
بموقفه  املتشبث  وهــبــي،  اللطيف  عبد  كــحــال 
الحكومة  في  االستوزار  بعدم  القاضي  السابق، 
الحزب  الدفع بكفاءات  في  الرغبة  بحجة  املقبلة، 
قصد  رأسه،  على  والبقاء  وزاريــة،  حقائب  لحمل 
االشتغال على التنظيم في أفق سنة 2026، »الّلي 

خّلى غداتو لعشاتو، ما شفع ذاتو«.
إلى  حاليا،  نعيشه  الــذي  امليت  الوقت  أن  إال 
حد كتابة هذه السطور، والذي يعرف إذن، غياب 
نفسه  املغرب  فيه  يجد  والالحقني)...(،  السابقني 
مشاغله  مواجهة  في  وحيدا  زمنية،  فسحة  في 
الضربات  بني  بمفرده،  قلقه  وتبديد  ومشاكله، 
الشرق  مــن  يومية،  شبه  بصفة  يتلقاها  التي 
فيها  تواطأت  أيام  والجنوب:  والشمال  والغرب، 
يجلب  باب  كل  إغالق  ملحاولة  دولية  أطراف  عدة 
إن  بــل  بيد هلل«،  و»الـــرزق  املــغــرب  على  الـــرزق 
بعض القرارات حاولت إغالق أبواب السماء)...( 
املواطنون  تابع  حيث  ذلك،  تستطيع  ال  أنها  لوال 
باستغراب)...( كيف صدرت في حق املغرب ثالث 
قرارات، الواحدة تلو األخرى)...(، تعكس توجها 
معينًا لغلق الباب على اململكة، بدأت بإعالن شارد 
أمام  الجوي  املجال  بإغالق  الجزائر  طــرف  من 
في  اليوم  الجارتني  أدخل  ما  املغربية،  الطائرات 
األفق  في  أمل  بادرة  أي  تلوح  أن  دون  نفق مظلم 
ــراءات  إج بتشديد  فرنسي  ــرار  ق تبعه  بينهما، 
»الفيزا« على املغاربة، بحجة اإلخفاق في التعاون 
السفر  تأشيرات  ُترفض  الذين  املواطنني  لترحيل 
الخاصة بهم.. قبل إسدال الستار عن هذه القرارات 
بصدور حكم عن محكمة العدل األوروبية، تقضي 
البحري  والصيد  الفالحة  اتفاقيتي  بإلغاء  فيه 
دعوى  على  بناء  األوروبــي،  واالتحاد  املغرب  بني 

قدمتها جبهة البوليساريو.
الحالة هاته، مهما كانت األسباب وكيفما كانت 
الذي  الراهن  الوقت  أن  نفهم  الظروف، تجعلنا 
املقبلة،  اإلعالن عن حكومتهم  املغاربة  فيه  ينتظر 

يحمل في طياته كل الصفات.. إال املوت)...(.

الرباط. األسبوع

لقاء  املقبل،  األسبوع  املغرب،  يستضيف   
الــنــواب  مجلس  عــن  ممثلني  يضم  جــديــدا 
بهدف  لــلــدولــة،  األعــلــى  واملجلس  الليبي، 
والــقــاعــدة  االنــتــخــابــات  ــني  ــوان ق مناقشة 
بني  الجارية  الخالفات  ظل  في  الدستورية، 
الطرفني حول تنظيم االنتخابات التشريعية 

والرئاسية.
مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  ــرح  وص
مزمع  لقاء  هناك  أن  بوشاح،  عمر  الدولة، 
ــوع املــقــبــل، بني  ــرب، األســب ــغ عــقــده فــي امل
األعلى  واملجلس  النواب  من مجلس  لجنتني 
قوانني  وسيبحث  املغرب،  سينظمه  للدولة، 

االنتخابات والقاعدة الدستورية.
الــذي  اللقاء  أن  بــوشــاح،  عمر  وأضـــاف 
سيجمعهم مع ممثلي مجلس النواب، يهدف 
إلى وضع خارطة طريق للوصول إلى صيغة 
دستورية مشتركة إلجراء االنتخابات الليبية 

في موعدها يوم 24 دجنبر املقبل.
الخارجية  ــر  وزي بوريطة،  ناصر  ــان  وك
اجتماع  خالل  أكد  قد  اإلفريقي،  والتعاون 
بــدايــة  املــتــحــدة،  لــأمــم  الــعــامــة  للجمعية 
جهوده  ســيــواصــل  املــغــرب  أن  األســبــوع، 
للتوصل إلى حل سلمي في ليبيا، وإلى سالم 
األوســط،  الشرق  في  ودائــم  وشامل  عــادل 
واملصير  التاريخ  يحركها  اململكة  »إن  وقال: 
والزخم  ليبيا،  بدولة  يربطها  الذي  املشترك 
الصخيرات  اتفاق  أحدثه  الــذي  اإليجابي 
جهودها  تــواصــل  فهي  لــذلــك  الــســيــاســي، 

للمساعدة في إيجاد حل سلمي للصراع في 
هذا البلد الشقيق«.

وأوضح بوريطة، أن »املغرب سيقف دائما 
الشرعية،  الليبية  املؤسسات  جانب  إلــى 
حل  إلى  الهادفة  الدولية  الجهود  وسيدعم 
في  املغاربي،  البلد  هذا  تواجه  التي  األزمة 
إطار ما تم االتفاق عليه بني مختلف األطراف 
ليبيا لن  »حل األزمة في  الليبية«، مؤكدا أن 
عن  بمنأى  أنفسهم،  الليبيني  من  إال  يأتي 

التدخالت واألجندات الخارجية«.
باألهمية  يؤمن  املغرب  أن  الوزير،  وأبرز 
ليبيا  فــي  االنــتــخــابــات  لتنظيم  الــقــصــوى 
السالم  تحقيق  درب  فــي  حاسمة  كخطوة 
أتم  اململكة على  وأن  الشقيق،  البلد  في هذا 
مع  بتنسيق  العون  يــدن  لتقديم  استعداد 

جميع املؤسسات الليبية.

من جانبه، أشاد سفير ليبيا الدائم باألمم 
الذي  املهم  بالدور  السني،  الطاهر  املتحدة، 
وذلك خالل  النزاع،  حل  في  املغرب  به  يقوم 
شكره  عن  عبر  حيث  األمن،  ملجلس  اجتماع 
يقوم  التي  املتواصلة  الجهود  على  للمغرب، 
بها، واستضافته في عدة مناسبات لأحزاب 
إلى  التوصل  أجل  من  الليبية،  السياسية 

تسوية سياسية بني جميع الفرقاء.
وقال السني أن »الليبيني يحاولون اجتياز 
هذا الوجود األجنبي وهم يسيرون في طريق 
إلى  مشيرا  الوطنية«،  املصالحة  نحو  صعب 
أن »كل الحلول جربت في ليبيا، وفي النهاية، 
اقتنع الجميع بأن الحل ليس عسكريا لأزمة، 
بالحفاظ  تهتم  أن  املنطقة  دول  جميع  وعلى 
دون  ولكن  الوطنية،  ومصالحها  أمنها  على 

التدخل في شؤون ليبيا«.

هـل يصـبح بنعـيسى رئيـسا لمجـلس المستشارين ؟
 

الرباط. األسبوع

بنعيسى،  مــحــمــد  ــدم  ــق ت
وزيـــر الــخــارجــيــة األســبــق 
لجماعة  الحالي  والرئيس 

بترشيحه  ــة،  ــل ــي أص
مجلس  لــعــضــويــة 

املستشارين.
وعــــاد اســم 

ــد  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ

بنعيسى للواجهة من جديد، بعد خوضه غمار 
األصالة  حــزب  باسم  الجماعية  االنتخابات 
واملعاصرة بعدما كان يترشح بالئحة مستقلة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن حزب األصالة 
رئاسة  على  للحفاظ  يسعى  واملــعــاصــرة 
أحمد  يوجد  حيث  املستشارين،  مجلس 

اخشيشن إلى جانب محمد بنعيسى.
وزراء  أفــضــل  مــن  بنعيسى  ويــعــد 
بفضل  الــســابــقــني،  الــخــارجــيــة 
حيث  الدبلوماسية،  تجربته 
لتحركات  التصدي  من  تمكن 
ــو في  ــســاري ــي ــول ــب ال جــبــهــة 

مختلف االجتماعات الدولية.

المغـرب يواصـل احتضـان الحـوار اللـيبي 
التدخـالت األجنبـية ويحـرج 

صــورة    وتعليق

يف سنة 1970، كان وزير الداخلية أوفقير، مصرا على صنع أغلبية برملانية لفائدته، 
وكان يراجع بنفسه ويخطط لصنع األغلبية التي أسفرت عن تأسيس البرملان الذي 
الصخيرات  انقالب  بعد  واحدة  سنة  إال  يدم  لم  برملان  لكنه  أوفقير«،  »برملان  سمي 

سنة 1971، ويظهر عن ميني أوفقير مستشاره ونائبه، الفقيه بلعالم محمد.

بنعيسى
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ما خفي
صورة اإلسالم في الغرب تفرض التغيير

تحت
األضواء

أكبر تحرك إعالمي عربي 
لمواجهة خطاب الكراهية 

الرباط. األسبوع

العاصمة  احتضنت  يومني،  مــدى  على 
األردنية عمان، اجتماعا كبيرا تحت عنوان 
مشاهير  جمع  الكراهية«،  ضد  »إعالميون 
مناقشة  بهدف  العربي،  الوطن  في  اإلعالم 
الغربي  ــالم  »اإلعـ منها:  إشكاليات،  عــدة 
ــل  ــعــربــي«، و»وســائ ــان ال ــورة اإلنــس وصــ
الكراهية«،  وخطاب  االجتماعي  التواصل 
و»احتواء الوباء واحتواء خطاب الكراهية 
القانونية  و»الــتــشــريــعــات  ــالم«،  ــ اإلع فــي 
مواجهة  في  وأثرها  اإلعالمية  واملواثيق 
املؤسسات  و»مسؤولية  الكراهية«،  خطاب 
مواجهة  في  والنقابية  والرسمية  اإلعالمية 

الكراهية في الخطاب اإلعالمي«.
طيلة يومني، تكاثفت مداخالت اإلعالميني 
خطاب  تسرب  إشــكــاالت  ملعالجة  الــعــرب، 
حيث  العربية،  اإلعــالم  لوسائل  الكراهية 
تـــوالـــت تـــدخـــالت املـــســـؤولـــني والـــقـــادة 
األردن  بينها  من  دول،  عدة  من  اإلعالميني 
واملغرب  ولبنان  والسعودية  ــارات  ــ واإلم
كانت  وكلها  وموريتانيا..  وتونس  ومصر 
»آلية  اعتماد  ــرورة  ضـ اتــجــاه  فــي  تصب 
الخطابات  من  النوع  هذا  ملكافحة  عربية« 

املرفوضة.
املبادرة التي يقف وراءها مجلس حكماء 
الرميثي،  سلطان  يترأسه  الذي  املسلمني، 

ضرورة  إلى  تدعو  توصيات  بعدة  خرجت 
من  املزيد  وإلــى  ــالم،  اإلع بمهنة  النهوض 
لضبط  والقانونية،  التشريعية  اآللــيــات 
نماذج  اإلعالميني  بعض  وضــرب  املــجــال، 
أثر  لها  ــان  ك دولــي  بعد  ذات  باتفاقيات 
»أساليب  مع  القطع  في  الرغبة  تأكيد  في 
الكراهية«، مثل وثيقة »نداء القدس« املوقع 
من لدن أمير املؤمنني امللك محمد السادس 
»األخوة  ووثيقة  فرانسيس،  البابا  وقداسة 
اإلنسانية«، املوقعة انطالقا من اإلمارات من 
طرف قداسة البابا فرانسيس واإلمام األكبر 
»كلنا  ورسالة  الطيب،  أحمد  األزهــر،  شيخ 
تقوم  التي  ســواء«  »كلمة  ووثيقة  إخــوة«، 

على »محبة هلل ومحبة الجار«. 
وكان الحديث عن التعايش، هو ما رشح 
إلعــادة  تايلر،  أرون  اإلنجليزي،  الكاتب 
توقيع كتابه في فضاء معرض عمان الدولي 
التعايش،  »إدراك  عــنــوان:  تحت  للكتاب، 
اإلسالم والغرب والتسامح«، حيث يقول في 
األعراف  تتصادم  أن  بد  ))ال  فصوله:  أحد 
الدينية  والقناعات  األخالقية  والقواعد 
أحيانا،  ما،  ثقافة  في  السياسية  واملصالح 
مع نظيرتها، التي تسود في ثقافات أخرى، 
هذه  تجنب  املجتمعات  تستطيع  ال  وبينما 
حول  الــنــاس  يــواصــل  تماما،  الــصــراعــات 
املشترك  التفاهم  عمليات  استكشاف  العالم 
تخفيف  في  للمساعدة  الفاعلة،  واملشاركة 

وطأة سوء الفهم والعداوة والعنف((.
على  أجمعوا  الذين  املشاركني  أن  يذكر 
ملحاربة  اإلعالميني  بني  هيئة  خلق  ضرورة 

األفكار  الكراهية، تفاعلوا مع بعض  خطاب 
التي تقول:

التشريعات  تكون  أن  يمكن  ما  بقدر   -
خطاب  انتشار  لــردع  وسيلة  واملــواثــيــق 
الكراهية، يمكن أن تساعد على انتشاره في 
حالة إصدار قوانني ضد أديان معينة مثال. 
التطرف، قد  - إن تشريع قوانني ملحاربة 
التطرف  بذور  لزرع  مدخال  نفسه  يكون هو 
في الخطاب وفي وسائل اإلعالم كما حصل 
سعت  التي  األوروبــيــة،  البلدان  بعض  مع 
محاربة  من  انتقلت  تشريعات،  إلى صياغة 
واملسلمني،  اإلســالم  محاربة  إلى  التطرف 
أمام  فرصة  للنقاش،  طرحها  مجرد  فكان 
بــعــض األطــــراف الــســيــاســيــة املــتــشــددة، 
والفردية  الجماعية  الحريات  الستباحة 

للمسلمني واملنتسبني لديانات أخرى.
ينتهي  قــد  الــحــريــة،  عــن  ــاع  ــدف ال إن   -
باإلعالمي إلى السقوط في بحر من التسيب 
خطاب  زرع  إلـــى  ــقــوده  ي ــذي  الـ الــفــكــري، 
يقوده  وقــد  معني،  مجتمع  ضد  الكراهية 
»الهدم«، وقد الحظنا كيف كان  إلى شرعنة 
النواة  تشكيل  في  سببا  اإلعالميني  بعض 

األولى لتخريب أوطانهم.
خطاب  لنبذ  ــة  ــ رادع ــوانــني  ق تــشــريــع   -
الكراهية، أصبح ضرورة ال محيد عنها، لكن 
ذلك ال يعني فتح األبواب للزج باإلعالميني في 
افتراضية،  جرائم  ارتكاب  بدعوى  السجون 
بتفسير  يقوم  من  في خيال  إال  لها  ال وجود 
تأتي بصيغ فضفاضة،  التي  النصوص  تلك 

حسب ما ورد في إحدى املداخالت.

الجنرال دوكور دارمي فاروق بلخير يزور اإلمارات

الرباط. األسبوع

قام الجنرال دوكور دارمي، فاروق بلخير، املفتش العام للقوات 
أن  بعد  املتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  بزيارة  امللكية،  املسلحة 
عينه امللك محمد السادس في هذا املنصب خلفا للجنرال الوراق.

والتقى الجنرال بلخير خالل زيارته، بالشيخ محمد بن زايد، 
اإلماراتية،  املسلحة  للقوات  العام  القائد  ونائب  العهد  ولي 

ومحمد بن أحمد البواردي، وزير شؤون الدفاع.
مع  لقاءات  عدة  امللكية  املسلحة  للقوات  العام  املفتش  وعقد 
مسؤولني عسكريني إماراتيني، حيث تأتي هذه الزيارة من أجل 

تقوية التعاون العسكري بني املغرب واإلمارات.

امللكية  املسلحة  للقوات  العام  املفتش  وأشاد 
واإلمارات،  املغرب  بالعالقات بني  املغربية 

مشيدا  واملتجذرة،  بالعميقة  ووصفها 
ظلت  التي  واملشرفة  الرائدة  بــاألدوار 
املنطقة  فــي  اإلمـــارات  بها  تضطلع 
ــم، ودعــمــهــا ومــســانــدتــهــا  ــي ــل واإلق

مختلف  ــي  ف املــغــربــيــة  للمملكة 
املجاالت.

وتعد هذه أول زيارة رسمية 
فاروق  دارمي  دوكور  للجنرال 
هذا  فــي  تعيينه  بعد  بلخير، 

محمد  املــلــك  قبل  مــن  املنصب 
للقوات  األعلى  القائد  الــســادس، 

بلخيراملسلحة امللكية.

كشفت مصادر مطلعة عن وجود 
الوطني  الصعيد  على  كبرى  تحركات 
الكهرباء  توليد  محطات  تشغيل  إلعادة 
ملدة  توقيفها  بعد  بالفيول،  تعمل  التي 
متوقع..  خصاص  أي  ملواجهة  طويلة، 
املهندسني  أن  ــدت  أكـ ــصــادر  امل نــفــس 
إلعــادة  نهار  ليل  يعملون  املختصني، 
تــشــغــيــل مــحــطــات تــولــيــد الــكــهــربــاء 
في  عنها  االستغناء  تم  والتي  بالفيول، 

وقت سابق.

رئيس  سانشيز،  بــيــدرو  تجنب 
دعم  إعــالن  عــدم  اإلسبانية،  الحكومة 
كلمته  خــالل  االستفتاء،  لخيار  بــالده 
املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  أمــام 
البوليساريو،  جبهة  أغضب  ما  وهــو 
بعناية  عــبــاراتــه  سانشيز  واخــتــار 
ــرت وســـائـــل إعـــالم  ــب ــت ــة اع ــق وبــطــري
عدم  هــو  منها  الــهــدف  أن  إســبــانــيــة، 
إلى  الرجوع  وتفادي  املغرب  إغضاب 
األزمة  محاوالت طي صفحة  في  الوراء 
الدبلوماسية، حيث اكتفى باإلشارة إلى 
»حل عادل ودائم  إلى  ضرورة الوصول 
أن  على  التركيز  مع  للطرفني«،  ومقبول 

يكون ذلك في إطار األمم املتحدة.

اإلقليمي  املجلس  منتخبو  أجمع 
لكلميم، على تكريم الراحل عبد الوهاب 
بلفقيه، في بادرة تروم تنحية الخالفات 
التصويت  خالل  من  وذلك  القديمة)..(، 
املستشار  بلفقيه،  محمد  على  باإلجماع 
ــة واملــعــاصــرة وأخ  عــن حــزب األصــال
رئيسا  بلفقيه،  الــوهــاب  عبد  الــراحــل 

للمجلس اإلقليمي لكلميم.

كشف سعيد عفيف، عضو اللجنة 
املغاربة  نسبة  أن  للتلقيح،  العلمية 
أكد  كما  املائة،  في   75 بلغت  امللقحني 
توصيات  وجود  األولــى،  للمرة  رسميا 
حدود  إلى  الصحي،  الحجر  بتخفيف 
وكــذا  التاسعة،  بــدل  ليال   11 الساعة 
الشروع في االعتماد على جواز التلقيح 
أول  هذا  ويعد  العامة،  األماكن  لولوج 
التخفيف  في  بالشروع  رسمي  إخبار 

في غياب جواب حكومي واضح.

خليجية،  دول  ــراف  اعــت ساهم 
السعودية،  العربية  اململكة  بينها  ومن 
الصيني  لقاح »سينوفارم«  بفعالية 
مشاركة  بإمكانية  ــال  اآلم إنعاش  في 
الشروع  بعد  العمرة،  أداء  في  املغاربة 
الصحية  التدابير  إجراءات  في تخفيف 
العويص،  املشكل  كــان  وقــد  الوقائية، 
بلقاح  ــدول  ال بعض  اعــتــراف  عــدم  هو 

»سينوفارم«.
فتحت  قد  كانت  السعودية  أن  يذكر 
بسبب  مــحــدودة  ألعــداد  الحج  أبــواب 
تشريعية  تطورات  ظل  في  »كــورونــا«، 
اصطحاب  شــرط  إلغاء  أهمها  كثيرة، 

املرأة ملحرم )حالة العم والخال(.

ألول مرة، يلجأ القيمون الدينيون 
السادس،  محمد  امللك  أبواب  طرق  إلى 
ملؤازرة زميل لهم من كلميم تم توقيفه 
عن ممارسة املهنة، بتهمة التحريض 
بعد  النقابي،  العمل  ممارسة  على 

احتجاجه أمام منزل الوزير)..(.

النيابة  رئــاســة  فتحت 
تحقيقا  ــاط،  ــرب ــال ب الــعــامــة 
توصلت  شكاية  في  قضائيا 
ملحاولة  باتهامات  تتعلق  بها 
بمدينة  منتخبني   5 ــوة  رشـ
وكيل  على  للتصويت  مارتيل، 
باملدينة  املحلية  اللوائح  إحدى 

مقابل 300 مليون سنتيم.



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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صور تنشر   ألول  مرة

ير المالية األسبق، الذي كان  وز
ير الزعري،  الحسن الثاني يسميه الوز

عبد القادر بنسليمان، محاطا بمساعديه، 
يز بن جلون الذي  وعلى اليمين عبد العز

يرا. أصبح بدوره وز
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ما بعد استهداف 
اتفاقيتي الصيد والفالحة 

المغرب يتحدى 
البوليساريو  مناورات 

بتأكيد التعاون مع 
االتحاد األوروبي

على هامـش طـرد بنـعبد اهلل لعضوين من مكـتبه السـياسي  

الرباط. األسبوع
  

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــطــة، وزي ــوري ــد نــاصــر ب أكـ
املمثل  نائب  بــوريــل،  وجــوزيــف  والــتــعــاون، 
السامي لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية 
والسياسة األمنية، على »مواصلة التعاون بني 
جو  في  املغربية  واململكة  ــي  األوروب االتحاد 
الشراكة  تعزيز  أجل  من  وااللتزام  الهدوء  من 
يونيو  في  انطلقت  والتي  مغربية،   – األورو 
إلغاء  األوروبــيــة  املحكمة  قــرار  عقب   ،»2019
اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري، على خلفية 
البوليساريو  جبهة  به  تقدمت  الــذي  الطعن 
االنفصالية، لنسف االتفاقية بدعم من الجزائر.

مشترك:  تصريح  في  املــســؤوالن  وأضــاف 
املتعددة  األبعاد  العمل على تطوير  »سنواصل 

روح  بنفس  االستراتيجية  الــشــراكــة  لــهــذه 
التعبئة والتماسك والتضامن«، وتابعا قولهما: 
تأمني  أجل  من  الضرورية  اإلجراءات  »سنتخذ 

استمرارية  يضمن  الـــذي  القانوني  ــار  اإلطـ
ومع  جهة،  من  الثنائية  العالقات  واستقرار 

الدول األعضاء من جهة أخرى«.
من  لكل  املشترك  التصريح  هــذا  جــاء  وقــد 
باألحكام  علما  أخذا  أن  بعد  وبوريل،  بوريطة 
بشأن  األوروبية  العدل  محكمة  عن  الصادرة 
املتعلقة  األوروبـــي،  االتــحــاد  مجلس  قـــرارات 
من  و4   1 البروتوكولني  على  تعديالت  بإدراج 
اتفاقية الشراكة بني االتحاد األوروبي واململكة 
املــغــربــيــة، بــخــصــوص املــنــتــجــات الــزراعــيــة 
وغيرها، وكذا اتفاقية الشراكة في مجال الصيد 

املستدام.
الشراكة  فإن  األوروبـــي،  املسؤول  وحسب 
بني املغرب واالتحاد األوروبي تقوم على عالقة 
واالحــتــرام  الثقة  على  مبنية  متينة،  ثنائية 
ــاد  ــح ــني املــمــلــكــة املــغــربــيــة واالت ــادل ب ــب ــت امل
في  الوقت  نفس  في  تساهم  والتي  األوروبــي، 
مع  العالقة  وفي  الثنائية  العالقة  هذه  تعزيز 

الدول األعضاء.
ومن املنتظر أن يستأنف املغرب هذا الحكم 
انحياز  عدم  على  يعول  كان  بعدما  االبتدائي، 
تسييس  مــحــاوالت  مــع  األوروبـــيـــة  املحكمة 
الــوحــدة  ــداء  أعـ قبل  مــن  ــي  ــ األوروب القضاء 
ينصف  حكم  وإصدار  للمملكة،  الترابية 
اململكة ويؤكد على شرعية االتفاقيتني.
 ،2019 يوليوز   6 بتاريخ  أنه  يذكر 
البحري  للصيد  جديد  اتــفــاق  دخــل 
حيز  ــي  األوروب واالتحاد  املغرب  بني 
توقيعه  تــم  أن  بعد  التنفيذ، 
وبموجبه  بروكسيل،  في 
يسمح للسفن األوروبية 
منطقة  فـــي  ــد  ــصــي ال
ــد الـــبـــحـــري  ــيـ ــصـ الـ
وتشمل  بــاملــغــرب، 
ســواحــل األقــالــيــم 
الجنوبية للمملكة.

الرباط. األسبوع
  

لألحرار،  الوطني  التجمع  حــزب  اختار 
رئيسا  العلمي،  الــطــالــب  رشــيــد  الــقــيــادي 
النواب  مجلس  في  للحزب  البرملاني  للفريق 

خالل الوالية املقبلة.
عقب  العلمي،  الطالبي  اختيار  وجـــاء 
اجتماع عقده عزيز أخنوش، رئيس الحزب، 
مع النواب البرملانيني باملقر املركزي بالرباط، 
اختياره  على  باإلجماع  التصويت  تم  حيث 

رئيسا للفريق النيابي.
العلمي  ــبــي  الــطــال ــر  ــب ــت واع
انتخابه رئيسا للفريق البرملاني 
لـــألحـــرار،  ــي  ــوطــن ال للتجمع 

سيسعى  عظيمة  مسؤولية 
لتحقيق  خاللها  مــن 
االنـــســـجـــام، وضــخ 
الـــتـــمـــاســـك  روح 

بني  ــن  ــضــام ــت وال
الفريق  أعــضــاء 

من  الــنــيــابــي، 
مواصلة  أجــل 
بوتيرة  العمل 

رؤية  لتنزيل  عليها  دأب  التي  جــادة 
ــق بني  ــواف ــت ــزب الــتــنــمــويــة وال ــح ال

مكونات مجلس النواب.
الرئيس  العلمي،  الطالبي  أن  يذكر 
والــوزيــر  الــنــواب  ملجلس  السابق 
والرياضة  للشباب  السابق 
السياسي  املكتب  وعضو 

ــزب، حـــافـــظ  ــ ــح ــ ــل ــ ل
عـــلـــى مــقــعــده 
عن  ــانــي  ــرمل ــب ال

تطوان،  دائــرة 
وتطارده عدة 

اتهامات.

»سنواصل الطريق«.. إلى أين ؟

الرباط. األسبوع
  

العام  األمــني  هلل،  بنعبد  نبيل  طــرد 
عضويني  واالشتراكية،  التقدم  لحزب 
للحزب،  السياسي  املكتب  اجتماع  من 
ــي مـــبـــادرة  ــا فـ ــم ــه ــخــراط بــســبــب ان
»سنواصل الطريق«، والتي تدعو لعقد 

جديدة  قيادة  وانتخاب  وطني  مؤتمر 
تقود الحزب في املرحلة املقبلة.

السياسي  املكتب  اجتماع  وعــرف 
كالمية،  ومـــشـــادات  كــبــيــرة  ــات  خــالف
التقدم  لحزب  العام  األمــني  قيام  بعد 
فاطمة  مــن  كــل  بمنع  واالشــتــراكــيــة، 
من  العمارتي،  الــديــن  وعــز  السباعي 
في  مشاركتهما  بعد  االجتماع  حضور 

وثيقة املبادرة.
ــال الــعــمــارتــي فــي تــدويــنــة عبر  وقـ
لحضور  ذهـــب  ــه  أنـ ــايــســبــوك«،  ــف »ال
اجتماع املكتب السياسي بمعية الرفيقة 
مناقشة  إدراج  قصد  السباعي،  فاطمة 
»سنواصل  ملبادرة  السياسية  الوثيقة 
اجتماع  أعمال  جدول  ضمن  الطريق«، 
املكتب السياسي، لكنه فوجئ برد فعل 
األمني العام، الذي قال بأننا »ممنوعان 
يمكن  ال  ــه  وأن االجــتــمــاع،  مــن حضور 
أمام  بحضورنا  االجتماع  يواصل  أن 
ومن  السياسي  املكتب  أعضاء  صمت 
غير  بأسلوب  وهاجمنا  منهم،  تحدث 
الئق، خصوصا في حق الرفيقة فاطمة 
من  مطلق  بشكل  منعنا  مع  السباعي، 
مقر  مــغــادرة  ــك  ذل بعد  لنقرر  الــكــالم، 

الحزب«.
ــواصــل  ــادرة »ســن ــ ــب ــ ــقـــدت م ــتـ وانـ

محمد  العام،  األمني  »إقــدام  الطريق«، 
اجتماع  بــدايــة  فــي  هلل،  بنعبد  نبيل 

منع  للحزب،  السياسي  املكتب 
السباعي  فاطمة  الرفيقني 
ــز الــديــن الــعــمــارتــي، من  وع
حضور االجتماع، رغم أنهما 
عضوين باملكتب السياسي«.
ــادرة قــيــادة  ــبـ ــت املـ ــ ودع
الحزب إلى التحلي بالحكمة 
ــة واملــســؤولــيــة،  ــرزانـ والـ
شاملة  مصالحة  وعــقــد 

مناضالت  الســتــرجــاع 
ــي الــحــزب،  ــاضــل ــن وم
نقد  بعملية  والــقــيــام 
ذاتــــي فـــي إطــــار من 
واملكاشفة  املصارحة 
ــع  ــع الــــــــذات ومـ ــ م
بنعبد هللاالجماهير العريضة.

أخنوش يدعم الطالبي العلمي رغم االتهامات

العلمي

نشطاء يطالبون بمراجعة قانون األسعار وحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة

الرباط. األسبوع
  

للشغل،  الديمقراطية  املنظمة  استنكرت 
أسعار  برفع  األعمال،  تصريف  حكومة  قيام 
الغذائية األساسية وأسعار  املواد  العديد من 
البناء،  والكهرباء، وأسعار مواد  املاء  فواتير 
أضرت  والتي  والسلع،  البضائع  من  وغيرها 

الشعبية  للطبقات  الشرائية  بالقدرة  كثيرا 
الفقيرة واملتوسطة، وضمنها الطبقة العاملة.

رئيس  للمنظمة،  النقابي  املكتب  ودعــا 
عن  التوقف  إلــى  األعــمــال،  تصريف  حكومة 
قدرتهم  وتدمير  املواطنني  تفقير  مواصلة 
الشرائية، خاصة في هذه الظرفية التي تتسم 
باألزمة الصحية والتداعيات السلبية لجائحة 
التي  الصعبة  املعيشية  والظروف  »كورونا«، 
»الترخيص  تعاني منها أغلب األسر، منتقدة 
عالنية وبسرعة جنونية لرفع أسعار عدد من 
وأسعار  االستهالك  الواسعة  الغذائية  املواد 

املاء والكهرباء، ومواد البناء«.
ــالــت املــنــظــمــة، أن هــنــاك »تــالعــبــا في  وق
والخدمات«  األساسية  املــواد  بعض  أسعار 
بمراقبة  املعنية  والجهة  حكومي  تحرك  دون 
ارتفاع  إلى  أيضا  مشيرة  لألسعار،  ميدانية 
الــدراســة،  ورســوم  املدرسية  الكتب  أســعــار 
الوطن  خارج  من  بعضها  استيراد  يتم  حيث 
دون  املؤسسة،  أو  باملدرسة  أسعارها  وتحدد 
تحرك لوزارة التربية الوطنية لوقف هذا املد 
املغاربة  أبناء  تعليم  في  التجاري  واملنطق 

مقابل ضعف الجودة.
للمنظمة  الــتــنــفــيــذي  ــتــب  ــك امل وطـــالـــب 
حرية  قانون  بمراجعة  للشغل،  الديمقراطية 
للفوضى  واملــكــرس  واملــنــافــســة،  األســعــار 
بنارها  يكتوي  التي  بــاألســعــار  والــتــالعــب 
املــواطــنــون واملــواطــنــات، وبــضــرورة إعــادة 
املنافسة  مجلس  وصالحيات  دور  في  النظر 
وصالحيات ودور جمعيات املستهلك ودعمها 
تشرعن  التي  اللوبيات  وجــه  فــي  للوقوف 
لنفسها حق الزيادات في األسعار وتتحكم في 

رقاب املغاربة وفي عيشهم اليومي.

بوريطة



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

كـواليـس األخبــار
5 العدد: 1575 من 01 إلى 07 أكتوبر 2021

البرلمانيينتركيا تواصل دعمها للقضية الوطنية رغم سقوط العدالة والتنمية ثلث 
 ال يتوفرون على 

الباكالوريا شهادة 
الرباط. األسبوع

  

ــي لــــوزارة  كــشــف تــقــريــر إحــصــائ
برملانيا  نــائــبــا   132 أن  ــة،  ــي ــداخــل ال
ــي االنــتــخــابــات  ــن نــجــحــوا ف ــذي ــن ال م
على  يتوفرون  ال  األخيرة،  التشريعية 
 109 بينهم  مــن  الباكالوريا،  شــهــادة 
برملانيني لديهم مستوى تعليمي ثانوي.
برملانيا   21 أن  التقرير،  وكشف 
يــتــوفــرون عــلــى مــســتــوى ابــتــدائــي 
مشيرا  باملائة،   5 بنسبة  أي  فقط، 
الشهادات  حاملي  نسبة  تراجع  إلى 
التشريعية  الوالية  مع  مقارنة  العليا 

السابقة.
برملانيا   262 أن  التقرير  وأبـــرز 
يتوفرون على مستوى دراسي عالي، 
كانوا  بينما  باملائة،   66 بنسبة  أي 
الوالية  خــال  باملائة   74 يشكلون 
تراجعا  مسجا  السابقة،  النيابية 

بنسبة 8 باملائة.
في  للمنتخبني  بــالــنــســبــة  أمـــا 
املــجــالــس الــجــمــاعــيــة، فــقــد أبـــرزت 
مستشارا   8817 أن  الداخلية،  وزارة 
البكالوريا،  شهادة  على  يتوفرون  ال 
عدد  يبلغ  بينما  باملائة،   27 بنسبة 
مستشارا،   3345 األميني  املنتخبني 

بنسبة 10 باملائة.

الرعاية الملكية لمصالح البلدين تخلق استقرارا دائما

شباط

عبد اهلل جداد. إسطنبول 
  

املغربي،  والتنمية  العدالة  حزب  أن  من  بالرغم 
كبير  حد  إلــى  ينجح  لم  السياسي،  التوجه  ذي 
أعلى  إلى  املغربية  التركية  العاقات  تطوير  في 
اإلله  عبد  من  كل  تناوب  من  وبالرغم  املستويات، 
بن كيران والعثماني على رئاسة الحكومة، إال أن 
عيون املغاربة ستظل متعلقة بقدرة عزيز أخنوش، 
التجمع  حــزب  وزعيم  الجديدة  الحكومة  رئيس 
في  نوعية  نقلة  ــداث  إح على  لــأحــرار،  الوطني 
رجل  أخنوش  وأن  خاصة  بتركيا،  املغرب  عاقات 

تجارة وأعمال، وهو ما يتطلبه الوضع الحالي.
محمد  امللك  زيـــارة  يــتــذكــرون  ــراك  األتـ والزال 
السادس وتجواله في شوارع إسطنبول، العاصمة 
الصور  والتقاط  عائلته  رفقة  لتركيا،  االقتصادية 
مع األتراك والسياح الذين التقى بهم، مما جعلهم 
يعرفونه  الـــذي  املــغــرب  نحو  نظرتهم  يغيرون 

بـ»فاس«.
املغاربة  من  بالعديد  التقت  »األسبوع«  جريدة 
املستثمرين في إسطنبول، ومن بينهم اإلعامي أبو 
أيوب سالم، الذي اعتبر تركيا بلدا حليفا للمغرب، 
الذي يسعى إلى االرتقاء بجودة العاقات املتميزة 
العاقات  مستوى  من  والرفع  البلدين،  تربط  التي 
إعــادة  على  تراهن  التي  تركيا،  مع  االقتصادية 
اإلسامي  العربي  العالم  تجاه  سياستها  توجيه 

منذ تأجيل اندماج تركيا في االتحاد األوروبي.
ــســادس  ــك مــحــمــد ال وأضــــاف أيــــوب، أن املــل
يؤمنان  أردوغـــان،  طيب  رجب  التركي  والرئيس 
والثقافية  والتجارية  االقتصادية  القدرات  بتعزيز 
تصريحه  ألردوغــان  ويحسب  والرباط،  أنقرة  بني 
االعتراف  بعدم  تركيا  موقف  أن  فيه  أكــد  ــذي  ال
لعرض  بلده مستعد  وأن  يتغير،  لم  بالبوليساريو 

هذا  تسوية  على  للمساعدة  الحميدة  مساعيه 
النزاع، وهو يدعم مسلسل املفاوضات بني األطراف 

املعنية تحت إشراف األمم املتحدة.
علي  محمد  املغربي  السفير  تعيني  يكن  ولــم 
للخارجية  العام  الكاتب  مهام  شغل  الذي  األزرق، 
أراد  بوريطة  إن  بل  الصدفة،  قبيل  من  املغربية، 
من ذلك، أن يمنح جرعة جديدة في عاقات املغرب 
في  وخبرته  الرجل  تجربة  على  معتمدا  بتركيا، 
بقيمة  يقتنعون  األتــراك  وجعل  الدولية  العاقات 
املغرب  سفارة  ونجحت  املــغــرب،  في  االستثمار 
بأنقرة في ترتيب زيارة عمل لعدد من رجال األعمال 
خالها  أكد  والتي  الذهب،  وادي  الداخلة  لجهة 
رئيس املجلس الجهوي، الخطاط ينجا، على أهمية 
سينجزها  التي  املشتركة  املشاريع  فرص  مناقشة 
مجلس الجهة، كما اطلع الوفد على املستوى الذي 
انتظار  في  وعمرانيا،  تنمويا  الجهة  إليه  وصلت 

مبادرات أخرى..
مولود  التركية،  الدبلوماسية  رئيس  فتئ  وما 
الثابت  باده  موقف  على  أكد  أن  أوغلو،  جاويش 
للمملكة،  الترابية  الــوحــدة  قضية  بخصوص 
دورا  يلعب  املــغــرب الــذي  باستقرار  وتشبثها 
اإلفريقية  ــارة  ــق وال اإلســامــي  العالم  فــي  مهما 
عن  مرة  ما  غير  أعرب  كما  املتوسط،  منطقة  وفي 
اتجاه  املغرب في  التعاون مع  لتعزيز  تطلع باده 
إفريقيا، باعتبار أن البلدين يجمعهما تاريخ عريق 
وحضارة كبيرة، وتربطهما جذور مشتركة متينة، 
في  استثمارات  األتراك  األعمال  رجال  يملك  حيث 
عمل  فرص  ويوفرون  دوالر،  مليار  بقيمة  املغرب 
لقرابة 8 آالف مغربي، كما أن موقف املغرب الثابت 
عن  ودفاعها  الخارجية  سياستها  في  تركيا  مع 
البلدين، جعل  قيادة  بني  الرؤيا  وتوحيد  فلسطني 
املغرب وتركيا دولتان تتقاسمان نفس الطموحات.

شباط ينتهي
 في المعارضة

الرباط. األسبوع
  

قرر حميد شباط، وكيل الئحة 
في  الديمقراطية  القوى  جبهة 
مجلس جماعة فاس، االصطفاف 
عن  عجز  بعدما  املعارضة،  في 
ــى رئــاســة مجلس  إل ــوصــول  ال

املدينة.
جبهة  ــزب  ــ ح ــرع  ــ ف ــن  ــلـ وأعـ
ــقــوى الــديــمــقــراطــيــة بــفــاس،  ال
والذي يتزعمه شباط، عن القيام 
ــن أجــل  ــاءة م ــن ـــ»مــعــارضــة ب ب
حــمــايــة مــصــالــح ســاكــنــة فــاس 

والدفاع عنها«.
ــرع الــحــزب إعــطــاء  ــرر فـ ــ وق
املنتخبني  لجميع  الصاحية 
مختلف  فـــي  ــن  ــشــاري ــســت وامل
للتصويت  باملدينة،  املقاطعات 
مشاركتهم  خــال  االمتناع،  أو 

في عملية التصويت.
ــاط خــصــومــه  ــبـ وتـــوعـــد شـ
سواء  قوية،  معارضة  بممارسة 
على  أو  املــديــنــة،  مجلس  ــي  ف

صعيد مجالس املقاطعات.

فرنسا تحن للماضي بفرض تأشيرة مجحفة على المغاربة
الرباط. األسبوع

  

فجرت باريس أزمة جديدة مع املغرب، 
التأشيرات  عدد  تخفيض  قررت  بعدما 
النصف،  بنسبة  للمغاربة  املمنوحة 
محللون  اعتبرها  مفاجئة  خطوة  في 
محاولة ضغط على الرباط إلعادة النظر 
الذي  التعاون  رغم  الهجرة،  قضايا  في 
يقدمه املغرب لفرنسا في مجال الهجرة 

ومكافحة التطرف.

قرار  فإن  ومراقبني،  محللني  وحسب 
التأشيرات  منح  بتشديد شروط  فرنسا 
واملغاربيني،  املغاربة  املواطنني  على 
باريس  تسعى  انتخابية  ورقـــة  يعد 
اليمني  تعاطف  نيل  قصد  الستعمالها 
مــوضــوع  يستعمل  الـــذي  املــتــطــرف، 
ــال االنــتــخــابــات  ــهــجــرة كــثــيــرا خـ ال

التشريعية والرئاسية.
محاولة  الفرنسية  الخطوة  وتبدو 
املــغــاربــة،  ــني  املــســؤول عــلــى  للضغط 
لــلــتــعــاون مــع بــاريــس فــي مــوضــوع 
املواطنني  استقبال  وقــبــول  الهجرة، 
الذين أصدر القضاء الفرنسي في حقهم 

أحكاما بالترحيل، والذين وصلوا بطرق 
غير شرعية أو عبر تأشيرات محدودة.

الحكومة  بــاســم  املــتــحــدث  ــن  ــل وأع
»سيتم  أنه  أتــال،  غابرييل  الفرنسية، 
غضون  فــي  التأشيرات  منح  تشديد 
املغرب  دول  ملواطني  قليلة  أسابيع 
ــي تــرفــض  ــت ــس، ال ــونـ والـــجـــزائـــر وتـ
الازمة  القنصلية  التصاريح  إصــدار 
فرنسا«،  من  املرحلني  املهاجرين  لعودة 
وأضــاف: »إنــه قــرار صــارم، قــرار غير 
هذه  ألن  ضروريا  صار  لكنه  مسبوق، 
الدول ال تقبل باستعادة رعايا ال نرغب 

بهم وال يمكننا إبقاؤهم في فرنسا«.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جانكا 
جيرالد  الــداخــلــيــة  ووزيـــر  ستيكس، 
الدول  إلى  بزيارات  قاما  قد  دارمانني، 
التوصل  بــهــدف  أشــهــر،  قبل  الــثــاث 
الترحيل،  عمليات  لتيسير  اتفاق  إلى 
أو  أمنيا  خطرا  يشكلون  من  والسيما 
يشتبه في ارتباطهم بجماعات متشددة 

ولم يحالفهم النجاح.
أجنبي  أي  ترحيل  فــإن  لــإشــارة، 
باريس  من  يتطلب  فرنسا،  خــارج  إلى 
من  قنصلي«  »تصريح  على  الحصول 
بوضعه  للسلطات  يسمح  املهاجر،  بلد 
في الطائرة وترحيله إلى بلده األصلي.

الرباط. األسبوع
  

في  التطبيع  مناهضو  طالب 
ــاق  بــيــان لــهــم، بــضــرورة اإلغ
ــب االتـــصـــال  ــت ــك الــــفــــوري مل
أي  وفــك  بالرباط،  الصهيوني 
ــغــاء كل  ــاط أو عــاقــة وإل ــب ارت
من  وغيرها  املسمومة  الزيارات 

التطبيعية. املبادرات 
من  العمل  »مجموعة  وعبرت 
رفضها ألي  فلسطني«، عن  أجل 
باملغرب،  لإسرائيليني  تواجد 
االستعراضية  بالحمات  منددة 
يقومون  الــتــي  واالســتــفــزازيــة 
مغربية،  مناطق  عــدة  فــي  بها 
وحمل  وأحفير،  الكركرات  منها 

أعامهم على الحدود الجزائرية 
أمام أنظار السلطات.

العمل،  مجموعة  بيان  وحذر 
والــجــزائــري،  املغربي  الشعب 
ــزو الــصــهــيــونــي ومــن  ــغ ــن ال م
مــخــطــطــات الــصــهــايــنــة الــتــي 
ــا واملــنــطــقــة،  ــادن تــســتــهــدف ب
داعــيــا إلــى عــدم االنــخــراط في 
صهيواستعمارية  أحــاف  أي 
لن تكون عواقبها إال وباال على 
دوما  اختار  الذي  البلد،  مصير 
الشعوب  صــف  فــي  يــكــون  أن 
ــة  ــض ــراف ــســام وال ــل ــة ل املــحــب

للحروب.
العمل  مجموعة  وأشــــادت 
رياضيني  من  املدنية  باملبادرات 
الرافضني  ومبدعني،  وفنانني 
في  االحتال  كيان  مع  للتعامل 

املحافل الدولية.

الشيخي ينفي تدخل حركة
»اإلصالح والتوحيد« في شؤون »البيجيدي«

الرباط. األسبوع
  

نفى عبد الرحيم الشيخي، 
ــاح  رئــيــس حــركــة »اإلصـ
والتوحيد«، تدخل حركته 
العدالة  حزب  شــؤون  في 
قيادة  الختيار  والتنمية، 
للعثماني،  خلفا  جــديــدة 
للمؤتمر  التحضير  أو 

االستثنائي للحزب.
وأوضــــــح الــشــيــخــي 

بصفحته  تدوينة  في 
ــى  ــة عــل ــ ــي ــ ــم ــرســ ــ ال

لقاء  أي  يعقد  لم  أنه  »الفايسبوك«، 
بخصوص املؤتمر االستثنائي لحزب 
املكتب  بــني  ال  والــتــنــمــيــة،  الــعــدالــة 
العامة  واألمــانــة  للحركة  التنفيذي 
للحزب، وال بني رئيس الحركة واألمني 
العام العثماني، وأكد أن الحركة 
السياسية  الشؤون  عن  بعيدة 
الحزب  يعرفه  الذي  والنقاش 
حاليا، مبرزا أن قيادة الحركة 
من  مــســؤول  ــأي  ب تلتق  لــم 
الحاليني  والتنمية  العدالة 
تتدخل  وال  السابقني،  وال 
من  شكل  بــأي  فيه 

األشكال.

معارضو التطبيع يطالبون بإغالق 
مكتب االتصال اإلسرائيلي

الشيخي



العدد: 1575 من 01 إلى 07 أكتوبر 62021

ملف األسبوع

على  الــربــاط  موافقة  خبر  ــان  إع ــداة  غ
الدولية  املحطات  مختلف  بــدأت  تعيينه، 
ومن  عدمها،  من  نجاحه  إمكانية  تناقش 
الــتــي   ،»24 ــرانـــس  »فـ مــحــطــة  ضــمــنــهــم 
صيام،  الحميد  عبد  الدكتور  استضافت 
»املينورسو«،  بعثة  باسم  السابق  املتحدث 
وهو الشخص العارف بأروقة األمم املتحدة، 
ميستورا  دي  ))ستيفان  أن  أكــد  والـــذي 
بأنه  املتحدة  األمــم  ــة  أروق داخــل  معروف 
الشخص الذي يدير األزمة وال يحلها((، كما 
اإليطالي  الدبلوماسي  استراتيجية  وصف 
السويدي في التعامل مع مثل هذه امللفات، 
االنطباع  إعطاء  في  الواقع  في  ماهر  بأنه 
بأن هناك تحقيق إنجازات، وأن هناك تقدما 
ولقاءات ومفاوضات تسير في اتجاه الحل، 
مرور  ومع  ذلك  كل  يكون  أن  يلبث  ما  لكنه 

الوقت، مجرد »جعجعة با طحني«.
دبلوماسي  هو  ميستورا،  دي  وستيفان 

 ،1947 سنة  مواليد  من  سويدي،  إيطالي 
لوزير  نائبا  الدبلوماسي  بالعمل  التحق 
برئاسة  اإليطالية  الحكومة  في  الخارجية 
ماريو مونتي، وتولى منذ مطلع سبعينيات 
األمم  في  مسؤوليات  عدة  العشرين،  القرن 
املتحدة، ويحمل لقب »ماركيز« النتمائه إلى 

طبقة النباء.
مسيرته   1971 عــام  في  ميستورا  دي  بــدأ 
فعمل  املتحدة،  األمم  أروقة  في  الدبلوماسية 
العاملي  الغذاء  »برنامج  مشروع  في  ضابطا 
للعمل   1973 سنة  في  انتقل  ثم  بالسودان«، 
بدولة  الــطــوارئ  حــاالت  في  اإلغــاثــة  بمكتب 
 1976 سنة  بني  ما  عمل  ــك،  ذل وبعد  تشاد، 
لألغذية  املتحدة  األمم  منظمة  ضمن  و1991، 
العديد  في  مهام  عــدة  شغل  كما  ــزراعــة،  وال
املفوضية  مهام ضمن  عدة  وتقلد  الــدول،  من 
شتنبر   11 وفي  الاجئني،  لشؤون  السامية 
2007، عينه األمني العام األممي السابق، بان 

كيمون، ممثا خاصا له في العراق، ثم ُعني يوم 
10 يوليوز 2014، مبعوثا خاصا لألمني العام 
للجزائري  خلفا  سوريا،  إلى  املتحدة  لألمم 
من  استقالته  قدم  الذي  اإلبراهيمي،  األخضر 
املنصب، واليوم، تم تعيينه مبعوثا شخصيا 
لألمني العام لألمم املتحدة في قضية الصحراء 
املغربية.. فهل سينجح في جمع الدول املعنية 
بالنزاع على طاولة املفاوضات؟ وهل سينجح 

في إيجاد حل للملف؟ 

إرث هورست كوهلر 
الثقيل.. هل يحافظ عليه 

دي ميستورا ؟

سنة  كوهلر  هورست  األملاني  تعيني  تم 
2017، مبعوثا شخصيا لألمني العام لألمم 
وبعد  املغربية،  الصحراء  لقضية  املتحدة 
بخطوة جديدة  قام  مهامه،  تسلم  من  عام 
ــام،  األم إلــى  امللف  الــدفــع بهذا  أجــل  مــن 
حيث أعلن يوم 9 غشت 2018، عن مبادرة 
املغلقة  األمن  مجلس  جلسة  جديدة خال 
الصحراء،  قضية  في  للتداول  املخصصة 
وأكد عزمه تقديم دعوات رسمية من أجل 
بدء املفاوضات إلى كل من املغرب وجبهة 
البوليساريو باعتبارهما طرفني مباشرين 
وموريتانيا  الجزائر  ــى  وإل الــنــزاع،  في 
في  امللف،  في  مراقب  عضوية  ذات  كدول 
بدء  مــع  السنة،  نفس  مــن  شتنبر  شهر 
أكتوبر  في  املوافقة  حالة  في  املفاوضات 
األممي،  الوسيط  وعبر  ذاتها.  السنة  من 

من خال توجيه دعوات إلى كل من 
على  للجلوس  وموريتانيا  الجزائر 

فور إعالن إعطاء الرباط موافقتها 
على تعيين ستيفان دي ميستورا 

مبعوثا شخصيا لألمين العام 
لألمم المتحدة في الصحراء، بدأت 

مختلف وسائل اإلعالم تناقش 
اإلضافة التي من الممكن أن 

يقدمها هذا الرجل للملف الذي 
عمر لعقود طويلة في األمم 
المتحدة، أو بتعبير أصح: هل 

سينجح الرجل في ما عجز عنه 
سابقوه وهو إيجاد حل لملف 

الصحراء المغربية؟ 
في حوار مع وكالة المغرب العربي 

لألنباء، وصف عمر هالل، سفير 
المملكة لدى األمم المتحدة، 
دي ميستورا بـ))الدبلوماسي 
الذي أثبت نفسه في سوريا 

وأفغانستان والعراق وإفريقيا((، 
وأضاف أن ))خبرته الدبلوماسية 

الدولية الطويلة، وأصوله 
المتوسطية التي بلورت معرفته 
العميقة بمشاكل هذه المنطقة، 

واستيعابه للتهديدات األمنية 
وزعزعة االستقرار في شمال 

إفريقيا، فضال عن استقالليته 
وحياده اللذين طبعا عمله في 

األمم المتحدة، كلها عوامل 
سوف تساعده كثيرا في 

االضطالع بطريقة هادئة وبناءة 
بمهمة تيسير العملية السياسية 
المتعلقة بهذا النزاع اإلقليمي((.

أعد الملف: سعد الحمري

الرجل الذي يدير
األزمة وال يحلها

دي ميستورا

يــنــجــح  هــل 
دي ميستورا 
ث  كمـبـــعـــو
أمــمــي 
مــلــف  فــــي 
؟ الصـــحـــراء 
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طاولة الحوار، عن تأكيد الدور الذي قد 
تلعبه الدولتان في الخروج بامللف نحو 
املحتضنة  الجزائر  وخاصة  الحلحلة، 
أراضيها،  على  البوليساريو  لجبهة 
ودعا كل األطراف إلى تلبية الدعوة دون 
إجراء  أن  على  مشددا  مسبقة،  شــروط 
مهمة  تولي  منذ  نوعه  من  األول  اللقاء، 
يشكل  أن  شأنه  من  األممية،  الوساطة 
حافزا مهما للدفع بعجلة املخطط األممي 
لتسوية النزاع الذي عمر ألزيد من أربعة 

عقود.
وقـــد اعــتــبــر مــراقــبــون ومــحــلــلــون 
الجزائر  دعــوة  مسألة  أن  سياسيون، 
جاءت في صيغة فضفاضة، حيث لم يتم 
تحديد مسؤولية جميع األطراف، وهو ما 
يوضح أن املجلس لم يتنب بشكل مؤكد 
املوقف املغربي القاضي بإعادة الجزائر 
أن  لوحظ  كما  املفاوضات،  طاولة  إلى 
تحديد فترة زمنية قصيرة جدا للدول من 
املفاوضات،  إلى  العودة  في  البت  أجل 
يحمل فرضا لواقع الجلوس إلى الحوار 

على جميع األطراف.
لذلك، ساد اعتقاد بأن الجزائر سترفض 
املبعوث  طــرف  مــن  املــوجــهــة  ــوة  ــدع ال
املتحدة،  لألمم  العام  لألمني  الشخصي 
وبعد أيام من ذلك القرار، حاورت جريدة 
2018، ممثل  11 غشت  يوم  »هسبريس« 
عمر  املتحدة،  األمم  لدى  الدائم  املغرب 
ــان مــن بني  هــال، حــول هــذا األمـــر، وك
إن  ــاذا  »م عليه:  طرحت  التي  األسئلة 
املغربي،  الشرط  هــذا  الجزائر  رفضت 
لسان  على  تصريحات  وأن  خصوصا 
التفاوض  قبولها  عدم  تؤكد  مسؤوليها 
فأجاب  ــاط؟«،  ــرب ال مــع  رئيسي  كطرف 
سفير املغرب في األمم املتحدة بالتالي: 
))نحن نعلن بصراحة عن موقفنا، بدون 
لف وال دوران.. وفي حال رفض شروطنا، 
القرار  مسؤوليته.  الجميع  فليتحمل 
بتاريخ   2414 رقم  األمن  ملجلس  األخير 
2018، الذي طلب من البلدان  27 أبريل 
وموريتانيا،  الجزائر  وهــي  املــجــاورة، 
املسلسل  هذا  في  مهمة  مساهمة  تقديم 
وإبداء التزام أكبر من أجل املضي قدما 
ملوريتانيا،  بالنسبة  سياسي.  حل  نحو 
إنها  وتقول  إيجابي  بحياد  تقوم  فهي 
إنهاء  إلــى  يفضي  ــرار  ق أي  مع  متفقة 
تحتضن  من  هي  الجزائر  ولكن  النزاع، 
وتمول وتدافع عن البوليساريو، بل تقدم 
لانفصاليني جوازات سفر وتتفاوض مع 
األمم املتحدة بخصوص ملف الصحراء 
مجلس  قــرارات  الكواليس  في  وتناقش 
األمن.. إذن، ال يمكن أن تقوم بجميع هذه 
املمارسات وعندما نأتي إلى املفاوضات، 
عن  مسؤولني  غير  أننا  بداعي  نتهرب 

البوليساريو((.
أخبرنا  ــد  ــق ))ل هـــال:  عــمــر  ــع  ــاب وت
املبعوث األممي، بضرورة أخذ العبرة من 
التجارب السابقة، وخصوصا مفاوضات 
هذه  نعيد  أن  لنا  يمكن  ال  مانهاست.. 
لم  املغرب والبوليساريو..  الجوالت بني 
نتوصل حينها إلى أي نتيجة أو توافق، 
واليوم، كنا صرحاء مع كوهلر وأخبرناه 
بأن أي نجاح للخطوات التي يقوم بها، 
يقتضي حضور الجزائر كطرف رئيسي 
ال  الطاولة  عن  غيابها  وفي  امللف،  في 
غير  ونحن  الــواقــع،  هــذا  تغيير  يمكن 
ال  طــرف  مع  وقتنا  إلضاعة  مستعدون 
واالستقالية  والــقــدرة  السلطة  يمتلك 
موقفها.  عن  للتعبير  قــرار  حرية  وأي 
البوليساريو مجرد أداة سياسية في يد 
التعليمات،  بمنطق  وتتحرك  الجزائر، 
وهذا شيء معروف لدى الجميع اليوم. 
أنهي هذه النقطة بالقول: املفاوضات إما 
أن تكون مع الجزائر أو ال تكون نهائيا 

مع هذا الكيان الوهمي((.

هكذا ردت جزائر بوتفليقة 
على دعوة محمد السادس 

لبعث العالقات بين البلدين

حيث  من  اليوم  يشبه  القريب  األمس 
املـــبـــادرات املــغــربــيــة بــخــصــوص بعث 
فقد  كبير،  حد  إلى  الجزائرية  العاقات 
كان الخطاب امللكي بمناسبة الذكرى 43 
للمسيرة الخضراء سنة 2018، عبارة عن 
دعوة للجزائر إلى تأسيس لجنة مشتركة 
لبحث امللفات الخافية العالقة، بما فيها 
محمد  امللك  قــال  وقــد  املغلقة،  الــحــدود 
))إن  الخطاب:  نفس  ضمن  الــســادس 
اململكة املغربية مستعدة للحوار املباشر 
والصريح مع الجزائر الشقيقة، لتجاوز 
التي  واملوضوعية  الظرفية  الخافات 
البلدين((،  بني  العاقات  تطور  تعيق 
وأضاف عاهل الباد أن ))املغرب منفتح 
على االقتراحات واملبادرات التي قد تتقدم 
بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود 
البلدين((  بني  العاقات  تعرفها  التي 
بني  املغلقة  الــحــدود  ))فتح  إلــى  ودعــا 
البلدين منذ عام 1994، وتطبيع العاقات 
))يجب  وتابع:  الجزائرية((   – املغربية 
أن نعترف أن وضع العاقات بني البلدين 
أشار  كما  مقبول((،  وغير  طبيعي  غير 
امللك محمد السادس إلى أن واقع التفرقة 
غير  املغاربي  الفضاء  في  واالنشقاق 
مقبول، خاصة وأن بلدان املغرب العربي 
والتاريخ  واللغة  الدين  وحدة  تجمعها 
))مهمة  أن  وأوضح  املشترك،  واملصير 
اللجنة املقترحة هي دراسة جميع القضايا 
وموضوعية،  صــراحــة  بكل  املطروحة 
مفتوحة،  وبأجندة  نية،  وحسن  وصدق 
أنه  أو استثناءات(( وقال  ودون شروط 
يمكن أن تشكل هذه اللجنة إطارا عمليا 

القضايا  مختلف  بخصوص  للتعاون 
باستثمار  يتعلق  ما  خاصة  الثنائية، 
الفرص واإلمكانات التنموية التي تزخر 
بها املنطقة املغاربية، كما أكد امللك محمد 
مجهودات  ستدعم  الرباط  أن  السادس 
الــصــحــراء  لقضية  الــدولــي  املــبــعــوث 

هورست كوهلر.
امللكية  للدعوة  الجزائر  تستجب  لم 
آنذاك  رئيسها  أن  رغم  مباشرة،  بطريقة 
برقية  بــعــث  بوتفليقة،  الــعــزيــز  عــبــد 
استقال  عيد  بمناسبة  امللك  إلى  تهنئة 
أسبوعني  حوالي  بعد  أنه  غير  اململكة، 
الجزائر  السادس  محمد  امللك  دعوة  من 
السياسية  األزمة  تجاوز  بهدف  للحوار 
بني  العاقات  تنخر  التي  والخافات 
الزمن،  من  عقدين  من  أكثر  منذ  البلدين 
وزارة  نــشــرتــه  بــبــيــان  الــجــزائــر  ردت 
الخارجية، تدعو فيه األمني العام التحاد 
املغرب العربي، الطيب البكوش، لتنظيم 
اجتماع ملجلس وزراء الشؤون الخارجية 

لاتحاد في أقرب اآلجال.
الــخــارجــيــة  وزارة  ــان  ــي ب فــي  وورد 
خارجية  شؤون  ))وزراء  أن  الجزائرية، 
البلدان األعضاء قد تم إطاعهم على هذا 
الطلب((، وأوضح ذات البيان أن ))هذه 
الجزائر  قناعة  عن  مباشرة  تنم  املبادرة 
العديد  في  عنها  عبرت  والتي  الراسخة، 
من املناسبات، بضرورة إعادة بعث بناء 
الصرح املغاربي وإعادة تنشيط هياكله((، 
البيان  يضيف  الــدعــوة،  هــذه  تأتي  كما 
االستثنائية  القمة  لنتائج  كـــ))امــتــداد 
11 املنعقدة  الـ  األخيرة لاتحاد اإلفريقي 
يومي 17 و18 نونبر 2018 في العاصمة 
اإلثيوبية أديس أبابا، حول اإلصاحات 
والتي  القارية،  للمنظمة  املؤسساتية 
املجمعات  لــدور  خاصا  اهتماما  أولــت 
مــســارات  فــي  اإلقليمية  االقــتــصــاديــة 
ليخلص  اإلفريقية((،  البلدان  اندماج 
اجتماعات  بعث  ))إعادة  أن  إلى  البيان 
الجزائر،  من  بمبادرة  ــوزراء،  ال مجلس 
بعث  إلعــادة  حافزا  تكون  أن  شأنها  من 

التحاد  األخرى  الهيئات  نشاطات 
املغرب العربي((.

بوريطة رفقة غوتيريس

لقد اعتبر مراقبون 
ومحللون سياسيون، 

أن مسألة دعوة 
الجزائر جاءت في 
صيغة فضفاضة، 

حيث لم يتم تحديد 
مسؤولية جميع 

األطراف، وهو ما 
يوضح أن المجلس 

لم يتبن بشكل 
مؤكد الموقف 

المغربي القاضي 
بإعادة الجزائر إلى 

طاولة المفاوضات، 
كما لوحظ أن تحديد 

فترة زمنية قصيرة 
جدا للدول من أجل 

البت في العودة إلى 
المفاوضات، يحمل 

فرضا لواقع الجلوس 
إلى الحوار على جميع 

األطراف.
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عندما قبلت الجزائر الجلوس 
على طاولة المفاوضات 

كطرف في قضية الصحراء

املبعوث  دعــوة  الجزائر  قبلت  هكذا 
املتحدة،  لألمم  العام  لألمني  الشخصي 
في  املفاوضات،  طاولة  على  وجلست 
كل  جانب  إلى   ،2018 دجنبر  من  األول 
من املغرب وموريتانيا وممثل عن جبهة 
وقد  بسويسرا،  بجنيف  البوليساريو، 
الطاولة  ختام  في  صحفي  بيان  صدر 
جرت  ))النقاشات  أن  أكد  املستديرة، 
والصراحة  الجاد  االلتزام  من  جو  في 
اتفقت  الوفود  وأن  املتبادل،  واالحترام 
لألمني  الشخصي  املــبــعــوث  أن  على 
إلى  سيدعوها  كوهلر  هورست  العام 
األول  الربع  في  أخرى  مستديرة  طاولة 
من عام 2019((، وقال كوهلر، املبعوث 
ــي األســبــق:  ــان األمــمــي والــرئــيــس األمل
))إن جميع املناقشات جرت في جو من 
واالحترام  والصراحة  الجادة  املشاركة 
املتبادل((، وفي حديثه للصحفيني بعد 
املستديرة،  املــائــدة  أشغال  من  يومني 
تسيرها  التي  األولــى  املحادثات  وهي 
سنوات، قال  ست  منذ  املتحدة  ــم  األم
كوهلر: ))إن االجتماع كان خطوة أولى، 

لكنها مهمة((.
وبالفعل، عقد االجتماع الثاني في 21 
مارس 2019 بسويسرا، وحضرته وفود 
والجزائر  البوليساريو  وجبهة  املغرب 
هيئة  بشأنه  ــدرت  وأصـ وموريتانيا، 
 22 يــوم  صحفيا  بيانا  املتحدة  األمــم 
))الوفود  أن  خالله  من  أعلنت  مــارس، 
الذي  الجديد  بالزخم  رحبت  املشاركة 
 ،2018 دجنبر  في  األول  االجتماع  ولده 
ــراط في  ــخـ ــعــهــدوا بــمــواصــلــة االنـ وت
العملية بشكل جاد وبروح االحترام((، 
لبناء  الحاجة  الوفود على  اتفقت  حيث 
أن  البيان  في  جاء  كما  الثقة،  من  مزيد 
))الوفود املشاركة اتفقت على مواصلة 
النقاش من أجل تحديد عناصر التقارب، 
وأن هناك توافقا على أن املنطقة املغاربية 
ستستفيد بشكل كبير من التوصل إلى 
حل لقضية الصحراء((. وأقرت الوفود 
مسؤولية خاصة  ))للمنطقة  بأن  أيضا 
تحتم املساهمة في التوصل إلى الحل((، 

بنية  الوفود  رحبت  األخير،  وفي 
بدعوتها  الشخصي  املبعوث 

أخرى  مرة  االجتماع  إلى 
في لقاء دائرة مستديرة.
االجتماع،  ختام  وفي 
ــوث  ــ ــع ــ ــب ــ أشــــــــــاد امل
العام  لألمني  الشخصي 
بجميع  لـــلـــصـــحـــراء، 
الوفود، نظرا ملا أظهرته 
من التزام وانخراط لعقد 

هورست  وقال  االجتماع، 
االجــتــمــاع  ))إن  كــوهــلــر: 
املستديرة  لــلــدائــرة  األول 
آخر  جنيف  فــي  عقد  ــذي  ال

ــاضــي، كان  ــعــام امل ال
ــه  ــيـ ــر إلـ ــظـ ــنـ يـ

ــاره  ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
خــــــطــــــوة 

صــغــيــرة، 
ــهــا  ــن ــك ل
مشجعة 
عـــــلـــــى 

الخاص  للصراع  عن حل  البحث  مسار 
فــي حديثه  ــاف  وأضــ ــالــصــحــراء((،  ب
أنــوي  كنت  املـــرة  ))هـــذه  للصحافة: 
تكريس الدينامية اإليجابية الناجمة عن 
االجتماع األول والبدء في االقتراب من 
مسائل ذات مغزى أكبر، وليس مفاجئا 
ولن  ليس سهال  ذلك  إن  أقــول  أن  ألحد 
من  الكثير  هناك  زال  ما  سهال..  يكون 
العمل أمام الوفود، يتعني أال يتوقع أحد 
املواقف  من  الكثير  ألن  سريعة،  نتيجة 
ما زالت متباعدة، وفي نفس الوقت، فإن 
عندما  لبعضهم، حتى  الجميع  استماع 
تصبح األمور خالفية، يعد خطوة مهمة 

لبناء الثقة((.
أعطاها  التي  الدينامية  هذه  أن  غير 

في  توقفت  السابق،  األممي  املبعوث 
نفس السنة، حيث قدم كوهلر استقالته، 
له  بدعوى أن حالته الصحية ال تسمح 
تغيرات  حصلت  كما  مهامه،  بمتابعة 
تميزت  اإلقليمي،  املستوى  على  أخرى 
في  بوتفليقة  العزيز  عبد  نظام  بنهاية 
يبسط  جديد  نظام  وبــدايــة  الــجــزائــر، 
مفاصل  كامل  على  سلطته  الجيش  فيه 
أخرى  تطورات  إلى  باإلضافة  الدولة، 
املتحدة  الـــواليـــات  اعــتــراف  أبــرزهــا 
كامل  على  املغرب  بسيادة  األمريكية 

صحرائه.

لماذا شنت الجزائر حربا 
إعالمية على تعيين 

المبعوث األممي الجديد 
ستيفان دي ميستورا ؟

ــر  ــ ــزائ ــجــ ــ رفــــضــــت ال
البوليساريو،  وصنيعتها 
ثــالثــة أشهر،  فــي ظــرف 
اقترحت  أســمــاء  ثالثة 
املبعوث  منصب  لشغل 
العام  الشخصي لألمني 
ــلــصــحــراء املــغــربــيــة،  ل
وذلك بدعوى قربهم من 
الرباط، ومنذ أن بدأ 
داخل  الحديث 
أروقـــة 

العام  األمني  اتجاه  عن  املتحدة  األمم 
إلى  غــوتــيــريــس،  أنطونيو  األمــمــي، 
مبعوثا  ميستورا  دي  ستيفان  اقتراح 
املغربية،  الصحراء  في  له  شخصيا 
للجزائر  اإلعالمية  ــة  اآلل ــدأت  ب حتى 
فقد  تعمل،  البوليساريو  وصنيعتها 
 21 يــوم  البوليساريو،  جبهة  أعلنت 
هذا  على  موافقتها  عن   ،2021 أبريل 
االسم، وفي مقابل ذلك، واستمرارا في 
تعيني  عرقلة  املغرب مسؤولية  تحميل 
يسمى  ما  أكــد  جديد،  أممي  مبعوث 
ممثل الجبهة لدى األمم املتحدة، محمد 
عمار، يوم 29 يونيو 2021، أن املغرب 
أن  دون  االقــتــراح،  هــذا  رفــض رسميا 

تعلن الرباط عن ذلك.

أعلن  املاضي،  األسبوع  في  أنه  غير 
شغل  على  موافقته  عن  رسميا  املغرب 
املبعوث  ملنصب  ميستورا  دي  ستيفان 
املتحدة  لألمم  العام  لألمني  الشخصي 
هذا  أظهر  وقــد  الصحراء،  شــؤون  في 
تعليق  فــي  واضــحــا  تناقضا  التحول 
ــالم الــجــزائــريــة  ــ ــل اإلع ــن وســائ ــل م ك
أسباب  على  البوليساريو،  وصنيعتها 
يقارب  ما  بعد  االسم  هذا  املغرب  قبول 
فبينما  املــشــاورات..  من  أشهر  خمسة 
زعمت الجزائر أن ))سبب قبول املغرب 
ــنــادا إلـــى مــصــادر  ــم، اســت ــ لــهــذا االس
جاء  ذلــك  أن  بالدبلوماسية،  وصفتها 
أن  ورجحت  األمريكي،  الضغط  نتيجة 
البلدين  بني  صفقة  إطار  في  ذلك  يكون 
بايدن  الرئيس جو  إدارة  بإبقاء  تقضي 
على قرار سلفه دونالد ترامب، والقاضي 
األمريكية  املتحدة  الواليات  باعتراف 
ــه((  ــادة املـــغـــرب عــلــى صــحــرائ ــســي ب
)املصدر الشروق أون الين / 16 شتنبر 
قدمتها  التي  الرواية  أن  غير   ،)2021
الجزائر، ال تذكر املقابل الذي ستحصل 
من  األمريكية  املتحدة  الــواليــات  عليه 
دي  ستيفان  تعيني  الرباط  قبول  وراء 

ميستورا.
الــجــزائــر على دور  ــا ملـــاذا ركـــزت  أم
بالضبط،  األمريكية  املتحدة  الواليات 
التي  الجديدة  التطورات  إلــى  فمرده 
األخــيــرة،  األيـــام  فــي  املنطقة  شهدتها 
األعــمــال  مــن  سلسلة  طبعتها  والــتــي 
ــي مــالــي وعــلــى الــحــدود  ــة ف ــي اإلرهــاب
نشاط  تزايد  نتيجة  الجزائرية،  املالية 
الجماعات اإلرهابية، لعل أبرزها تعرض 
مسلح  لهجوم  مغربية  تجارية  قافلة 
استهدف  إرهابي  عمل  أنه  تبني  مدبر، 
إضافة  سواهم،  دون  املغاربة  السائقني 
إلى مقتل زعيم تنظيم »الدولة اإلسالمية 
والعضو  ــبــرى«،  ــك ال الــصــحــراء  ــي  ف
الــســابــق بــمــرتــزقــة الــبــولــيــســاريــو، 
على  الصحراوي«،  وليد  أبو  »عدنان 
تقودها  التي  »بــارخــال«  قــوات  يد 
فرنسا بمنطقة الساحل، وهو األمر 

األمريكية  املتحدة  الواليات  جعل  الذي 
ترحب بمقتله، ومعنى هذا أن الواليات 
ميليشيات  يــدرج  قــرار  إلصــدار  تسعى 
التنظيمات  قائمة  ضمن  البوليساريو 
اإلرهابية بالعالم التي تحينها واشنطن 
سارعت  ــاس،  األسـ هــذا  وعلى  ــا،  دوريـ
في  املـــنـــاورة،  بــهــذه  للقيام  الــجــزائــر 
واستباق  األوراق  لخلط  منها  محاولة 

واحتواء القرار األمريكي املحتمل.
وإذا كانت الجزائر قد ربطت األسباب 
بصفقة بني املغرب وأمريكا، فإن وسائل 
البوليساريو،  لجبهة  التابعة  اإلعــالم 
املسمى  أصــدر  حيث  ذلــك،  غير  قالت 
الدكتور محمد عمار، الذي يقوم بمهمة 

الوطنية  األمــانــة  »عضو  يسمونه  مــا 
باألمم  البوليساريو  جبهة  وممثل 
مع  التنسيق  عــن  واملــســؤول  املتحدة 
 15 ــوم  ي صحفيا  بيانا  املــيــنــورســو«، 
فيه  أعطى  الــذي  اليوم  في  أي  شتنبر، 
املغرب موافقته على تعيني ستيفان دي 
»وكالة  ميستورا، ونشرته ما يسمونها 
األنباء الصحراوية«، بأن ))املغرب قبل 
أن  حيث  مضض،  على  ميستورا  بدي 
ذلك جاء نتيجة ضغوط دولية مارستها 
والتي  األمن،  مجلس  داخل  وازنة  قوى 
لم تعد تحتمل العرقلة املغربية املستمرة 
تفعيل  أجــل  مــن  الــعــام  ــني  األم لجهود 

عملية السالم في الصحراء الغربية((.
بوتفليقة  العزيز  عبد  نظام  كان  وإذا 
 ،2018 سنة  امللكي  للنداء  استجاب  قد 
الذي دعا من خالله امللك إلى حوار جاد 
تجاوز  أجل  من  الجزائر  مع  ومسؤول 
بطريقة  )استجاب(  الخالفات،  كامل 
الجلوس  الجزائر  وقبلت  محتشمة، 
على طاولة املفاوضات مع املغرب تحت 
رعاية األمم املتحدة، فإن النظام الجديد 
بمناسبة  امللكية  الدعوة  قابل  بالجزائر 
العالقات  قطع  بإعالنه  الــعــرش،  عيد 
بني البلدين، وتمادى في ذلك، بأن أعلن 
من  املغربية  الطائرات  منع  عن  مؤخرا 
فهل  الــجــوي..  مجاله  فــوق  الــتــحــرك 
مع  الجلوس  الجزائري  النظام  سيقبل 
على  املفاوضات،  طاولة  على  املغرب 
هي  الجزائر  يعتبر  املغرب  أن  اعتبار 
بجبهة  يعترف  وال  املــبــاشــر  الــطــرف 

البوليساريو ؟ 
الخاص  املبعوث  انتظار  في  أن  يبدو 
لألمني العام لألمم املتحدة الجديد مهمة 
الذي  املسار  على  الحفاظ  وهي  صعبة، 
أن  اعتبار  على  السابق،  املبعوث  بدأه 
األوضاع تغيرت كثيرا عن سابقتها، وال 
هذه  إدارة  في  حتى  سينجح  أنه  يبدو 
املحاوالت  بعض  بدأت  أنه  رغم  األزمة، 
الصدع،  لــرأب  املوريتاني  الجانب  من 

لكنها باءت بالفشل. هالل

يبدو أن في انتظار المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 
الجديد مهمة صعبة، وهي الحفاظ على المسار الذي بدأه المبعوث 

السابق، على اعتبار أن األوضاع تغيرت كثيرا عن سابقتها، وال يبدو أنه 
سينجح حتى في إدارة هذه األزمة، رغم أنه بدأت بعض المحاوالت من 

الجانب الموريتاني لرأب الصدع، لكنها باءت بالفشل.
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قد يبدو التساؤل عن فحوى العالقة بني الرقية 
كممارسة مبنية على الدجل والنقد أمرا غير مستساغ 
املعرفة  بالعقل وحقول  النقد  الرتباط  له،  معنى  ال  أو 

والعلم والثقافة والفنون واآلداب..
البيئة  في  ينتعش  الذي  بالدجل  الرقية  وارتباط 
والنقد،  والعقل  التفكير  تجليات  كل  فيها  تغيب  التي 
ويحضر الدجل والشعوذة اللذين يتسيدا هذه البيئة 
واألوهــام  الخرافات  بكل  التوسل  فيها  يصبح  التي 
العقول  تخدير  في  بالغرض  تفي  دامــت  ما  مباحا 

للتسليم بالعجز ونبذ كل ما هو نقدي وعقالني.
في  األدبـــي،  املستوى  على  الــدجــل  هــذا  ويتجلى 
كتابات البعض ممن يطلقون على أنفسهم نقادا وهم 
بعيدون كل البعد عن النقد ومقوماته، فهذا النوع من 
تعاملهم  في  الرقاة  به  يقوم  عما  يختلف  ال  الكتابات 
بأنهم  يتوهمون  الذين  أو  الحقيقيني  املرضى  مع 
مرضى، فهؤالء النقاد ال يختلفون عن الرقاة إال في من 
يمارسون عليهم رقيتهم، فالرقاة يدعون صرع الجن، 
والنقاد يصرعون النصوص الرديئة وممارسة الرقية 
بنفسها،  تتكرر  التي  التعاويذ  من  بمجموعة  عليها 
ما  وهو  جديد،  نص  كل  قــراءة  عند  مــرة،  من  وألكثر 
كل  في  تتكرر  التي  النقدية  التعاويذ  تلك  في  يتجلى 
والجرائد  املجالت  صفحات  في  تجدها  وقد  الجهات 
االجتماعية،  والشبكات  »الفايسبوك«  جدران  وعلى 
وأين ما وليت وجهتك تجد هذه الكائنات التي تتصيد 
الرقاة  يتصيد  كما  ونصوصهم  الكتابة  في  املبتدئات 
والنصب  بعقله  يتالعبون  ــذي  ال األنــثــوي  الجنس 
ويصل  واألالعــيــب،  الحيل  شتى  مستخدمني  عليه 
هذا التالعب بالعقول إلى درجة االغتصاب إذا كانت 

الضحية جميلة وساذجة يسهل استدراجها.
اللغة  وركيك  البناء  مهزوز  نص  في  املوهبة     فأين 
أين  من  تعرف  ال  وصاحبته  األول  وهــو  وبنياتها، 
األجناس  بني  حتى  تميز  وال  الكتابة  عالم  إلى  تدخل 
األدبية، هل ما تكتبه شعر، أم قصة أم هايكو، أم شذرة 
إن كانت هي من كتبت، أما إذا كتب لها فذاك أمر آخر 
ودليل على أن الراقي النقدي استطاع استخراج الجن 
العاشق منها وأمره بأن يتلبسه هو ليكتب لها نيابة 
ساكنا،  تحرك  أن  دون  آخر  جني  بمشاركة  أو  عنها 
حتى اسمها لن تتحمل عناء وضعه تحت النصوص، 
كل ما عليها هو املواظبة على جلسات الرقية النقدية 
التي يحددها الراقي النقدي، وما عليها إال االنصياع 
لعمليات الصرع التي سيقوم بها عليها حتى تتخرج 
شاعرة أو كاتبة وما شابه ذلك من الصفات واأللقاب.

مع  ساد  الذي  النقدي  الدجل  وجوه  من  وجه  هذا 
على  لخيوطها  وإسدالها  العنكبوتية  الشبكة  هيمنة 
املعلومات  تدفق  بعد  خصوصا  الحياة،  مناحي  كل 
الغث  إبــراز  أو  وتقييمه  فيه  التحكم  يمكن  ال  بشكل 

والسمني   منه أو وفحص الجيد والرديء منه نقديا. 
لكن الوجه الذي لم يندثر، هو ما يمارس على القارئ 
حتى يتم توجيهه وتطويعه للقبول باألصنام األدبية 
وسياسية  تاريخية  ظروف  في  صناعتها  تمت  التي 
وأحزاب  إعالم  من  اآلليات  كل  لها  وجندت  مشبوهة، 
من  وغيرها  ونجوم،  أعــالم  أنها  على  تقدم  وسلطة 
يجود  ما  نادرا  التي  التملقية  تحمل  التي  التسميات 
والحقيقة  الواقع  في  هي  وما  والزمن،  التاريخ  بها 
لباس  إلباسهم  تم  الرداءات  مقترفي  من  مجموعة  إال 
اإلبداع في ظروف مشبوهة لتنجز بها بعض املهمات 
أو أسماء أبدعت في زمن وتوقف معني اإلبداع لديها، 
مدى  وتتبني  تجربتها  لتراجع  تتوقف  أن  فعوض 
تكرر  فصارت  الكتابة،  في  تمادت  عدمه،  من  توفقها 
تلك  لها  وزينوا  النقد  رقــاة  أوهمها  أن  بعد  نفسها 
التكرارات بالكالم املنمق بالنفاق أنها مبدعة وقادرة 
تطحن  وصــارت  ــذات  ال غــرور  فركبت  املواكبة،  على 
في  أنجزته  الذي  اإلبداعي  الرصيد  حتى  وتستهلك 
تهدمه  عليه، صارت  تبني  أن  عوض  والذي  السابق، 

وتقلل من قيمته بنفسها.

»الرقية« النقدية 
و»صرع« النصوص

ومهينة  مذلة  خطوة  في 
الفرنسي  الرئيس  قام  للجزائر، 
بتوشيح  ــرون،  ــاك م إيمانويل 
بأوسمة  »الــحــركــيــني«  صـــدور 
ــاق، وهــــم أولــئــك  ــقـ ــحـ ــتـ االسـ
تعاونوا  الــذيــن  الــجــزائــريــون 
في  لفرنسا  خــدمــات  ــوا  ــدم وق
على  ــة  ــعــمــاري االســت الــحــقــبــة 
حساب الشعب الجزائري. حدث 
الفرنسية،  اإلعالم  نقلته وسائل 
من  العديد  اهتمام  محط  وكــان 
باعتباره  األجنبية،  القنوات 
حدثا مستفزا ومثيرا، باستثناء 

وصم  عينيه  أغمض  الذي  الجزائري  النظام 
الجزائريني  كرامة  وكــأن  الحدث  عن  ــه  آذان
إن  بــل  لــإهــانــة،  تتعرض  ولــم  تــخــدش  ــم  ل
بتصريح  خــرج  تبون  املجيد  عبد  الرئيس 
أرد  »لن  وقاحة  بكل  معلنا  للسخرية،  مثير 
يخصه  األمــر  وكــأن  ماكرون«،  الرئيس  على 

شخصيا وال يخص الشعب الجزائري.
ردا من  ال يستحق  الذي  التوشيح  إن هذا 
البالد،  في  سلطة  أعلى  تدعي  كما  الجزائر 
يتناقض بشكل صارخ مع ما كانت تدعو إليه 
بتقديم  فرنسا  مطالبة  وهو  نفسها،  الجزائر 
اعتذار عما اقترفته في حق الشعب الجزائري 
حينما  واليوم،  االستعمارية.  الحقبة  إبــان 
مثير  بتصريح  الــجــزائــري  الرئيس  يخرج 
لالستغراب، فهل يعني ذلك أن النظام الحالي 
قد أسقط تلك املطالب من األجندة التاريخية 

والسياسية، أم إن أخاك مكره ال بطل؟ 
والواقع كما يوحي بذلك املشهد السياسي، 
أن النظام الجزائري بحكم ما أصبح عليه من 
صمت  يلتزم  أن  على  أجبر  مــهــزوز،  وضــع 
األوروبية  الــدول  بعض  مواقف  في  القبور 
املستفزة، وعلى رأسها فرنسا، لكن كيف يمكن 
تفسير هذا الصمت؟ لعل هناك اعتبارات عدة 

نأتي على ذكر بعضها:
وقيادات  جنراالت  الجزائر،  حكام  إن   )1
على حد سواء، يدينون بالوالء لفرنسا التي 
لها فضل عليهم، ومن أفضالها ونعمها أنها 
املكتنزة،  وحساباتهم  ألرصــدتــهــم  ماسكة 
عائالتهم  ومصالح  مصالحهم  في  ومتحكمة 
وأبنائهم. ففي هكذا وضع، كيف يمكن ألولئك 
جمعوها  التي  ثرواتهم  يعرضوا  أن  الحكام 
وهم  للخطر  والــبــتــرول  الــغــاز  عــائــدات  مــن 
يعلمون أن فرنسا لها ملفات عن كل واحد من 
الشعب؟  مصالح  على  املتآمرة  القيادات  تلك 
يغضب  قد  لفرنسا  معاد  موقف  بأي  فالنطق 

غير  هم  ثمن  لها  والغضبة  باريس، 
قادرين على دفعه.

أوال  الجزائري  النظام  2( ما يهم 
جبهة  على  يبقي  أن  هو  وأخــيــرا، 
التي  معركته  وهي  مفتوحة،  واحدة 
أراد أن يخوضها ضد املغرب، فليس 
الجبهات  تتعدد  أن  مصلحته  من 
نظره  في  ذلك  ألن  املعارك،  وتتعدد 
عليه،  خطيرة  عواقب  له  تكون  قد 
كما أنه في األصل ال يقوى على تلك 
الداخلية  األجندة  بحكم  املواجهات 

املثقلة بحراك شعبي جارف.
لديه  أن  الجزائري بما  النظام   )3
بتواطئه  يتعمد  فهو  للمغرب،  معادية  أجندة 
مع قوى أوروبية، أن يتجنب كل ما يمكن أن 
فيها  يراهن  التي  املناوئة  خططه  عنه  يفسد 
على تلك القوى بنية تضييق الخناق على من 
ليس  فهو  املنطلق،  هذا  ومن  عــدوا،  يعتبره 
إسبانيا  أو  فرنسا  مع  أزمــة  بخلق  معنيا 
الضغط  منسوب  على  يبقي  لكي  أملانيا  أو 
ال  ــان  ك ــو  ول حتى  املــغــرب،  على  الجماعي 

يرضى على بعض مواقف هذه الدول. 
النظام  أن  الــغــريــبــة،  املــفــارقــات  مــن   )4
في  فرنسا  يــواجــه  أن  ــوض  ع ــجــزائــري،  ال
قضية األوسمة التي زين بها ماكرون صدور 
هذا  على  يغطي  لكي  ــب  ذه »الــحــركــيــني«، 
األعلى  للمجلس  طارئ  اجتماع  بعقد  الحدث 
بإغالق  املــغــرب  ضــد  قـــرارا  واتــخــاذ  لألمن 
الطائرات  وجه  في  الجزائري  الجوي  املجال 
هذا  فتزامن  املغربية.  والعسكرية  املدنية 
قدرة  عدم  عن  يعبر  الحدث،  ذلك  مع  القرار 
أســيــاده  مواجهة  على  الــجــزائــري  النظام 
عن  يعبر  كما  فرنسا،  فــي  نعمته  وأولــيــاء 
فإقرار  ملاكرون،  املستفزة  بالخرجة  المباالته 
إغالق تلك األجواء لم يكن له مبرر وال سبب 
سوى أنه يندرج كالعادة في سياق السياسة 
إلهاء  في  املتمثلة  منها  وامليؤوس  املكشوفة 
يقال  ما  أقل  بقضايا  الجزائري  العام  الرأي 

عنها إنها مفتعلة.
فيها  يغض  التي  ــى  األول املــرة  ليست   )5
النظام الجزائري الطرف عما تقوم به فرنسا. 
تصريح  عند  وقف  قد  النظام  هذا  كان  فــإذا 
على  ردا  املبدأ  حيث  من  فقط  جــاء  مغربي 
في  يقعدها  ولم  الدنيا  وأقام  موقف جزائري 
نجد  فإننا  »القبايل«،  شعب  تخص  قضية 
من  يتلكأ خوفا  نفسه  الوقت  في  النظام  هذا 
مواجهة فرنسا التي تستضيف زعماء شعب 
اللجوء  إياهم  مانحة  ترابها  فوق  »القبايل« 

بالتظاهر واالحتجاج  لهم  السياسي وتسمح 
أن  بعد  االســتــقــالل  فــي  مطالبهم  لتحقيق 
وهنا  دولية،  أبعادا  يأخذ  النشاط  ذلك  بات 
وأين  الجزائري؟  النظام  هو  أين  نتساءل: 
اختفى في هكذا حاالت؟ وملاذا ال يقوى على 
اتخاذ موقف في الوقت الذي ال يتردد فيه كي 
يظهر مواقف موغلة في العداء حينما يتعلق 

األمر باملغرب وألسباب واهية؟
6( إذا كان رمطان لعمامرة، وزير خارجية 
إليه في  النظام، قد استند من بني ما استند 
قرار الجزائر قطع العالقات الدبلوماسية مع 
املاضي،  القرن  ستينات  بداية  إلى  املغرب، 
عام  »الــرمــال«  حــرب  ــى  إل ــك  ذل فــي  مشيرا 
1963، فإننا ندعوه إلى أن يستحضر الجرأة 
ذاتها التي تملكته في قضية أخطر من حرب 
التي  النووية  التجارب  تلك  وهي  »الرمال«، 
بصحراء  »قــان«  منطقة  في  فرنسا  أجرتها 
قنبلة  الفرنسي  الجيش  فجر  حيث  الجزائر، 
نووية تعادل أربعة أضعاف قنبلة هيروشيما 
باإلشعاع  نسمة  ألف   40 من  أكثر  لتصيب 
معظم  و1966.   1960 عــامــي  بــني  الــنــووي 
أبناء تلك املنطقة أصيبوا بعاهات مستديمة 
تلك  على  شاهدين  هذا  يومنا  إلى  ومازالوا 
أال  لعمامرة:  رمطان  نسائل  وهنا  الكارثة، 
ترقى هذه اإلبادة إلى مستوى قطع العالقات 
وأنزل  فرخكم  االستعمار  أن  أم  فرنسا،  مع 

الطير على رؤوسكم؟ وتلك حكاية أخرى.
في  فترة  بعد  ولــو  التوشيح  هــذا  جــاء   )7
بنيامني  ــده  أع قــد  كــان  ــذي  ال التقرير  أعــقــاب 
وهو  مــاكــرون،  الرئيس  من  بتكليف  ســتــورا، 
الباحث والخبير في تاريخ العالقات الفرنسية 
الجزائرية. التقرير جاء مخيبا ملا كانت تنتظره 
الجزائر، ولم يشر إلى موقف واضح من فرنسا 
مع  عالقتها  فــي  مسؤولية  أي  يحملها  لكي 
االعتذار  ذلك  بها  يراد  كان  مسؤولية  الجزائر، 
ــك االعـــتـــذار، تعمد  الــتــاريــخــي، وبـــدال مــن ذل
الجزائرية  القيادة  يصفع  أن  ماكرون  الرئيس 
إلى  واضحة  رسالة  يرسل  وأن  املغشوشة، 
لكي  مبرر  وال  مجال  هناك  ليس  بأنه  الجزائر 
تقدم فرنسا أي اعتذار، موضحا لهم أن فرنسا 
الجزائر  أبناء  بمكافأة  االعتراف  واجب  لديها 
مع  تعاونا  أظــهــروا  الــذيــن  »الحركيني«  مــن 
الطاولة  قلبت  فرنسا  ذلك،  من  أكثر  بل  فرنسا، 
بمعرفة  لتطالبها  املغشوشة  القيادة  تلك  على 
تمت  الذين  مواطنيها  من  املئات  ورفــات  مآل 
تصفيتهم إبان حرب الجزائر، كما جاء ذلك في 
أوصى  الذي  ستورا،  بنيامني  تقرير  توصيات 

كذلك بتوسيم »الحركيني«.

إهانة للجزائر

نافذة للرأي

العزوزي محمد 

الجيت الحسن 

يتأسس الطيران املدني الدولي بشكل كبير على 
بالطائرات  الخاصة   1944 لعام  شيكاغو«  »اتفاقية 
على  االتفاقية  من  التاسعة  املادة  تنص  املدنية، حيث 
أنه ))من حق الدولة أن تمنع الطيران بمجالها الجوي 
تتعلق  ألسباب  أو  أزمة،  أثناء  أو  استثنائية  لظروف 
باألمن العام، بشرط عدم التمييز بني الجنسيات، وفي 
حال حصول خالف حول تفسير بند من بنود اتفاقية 
شيكاغو بني دولتني متعاقدتني أو أكثر، يتكلف مجلس 
الهيئة الدولية للطيران، بالفصل في املشكلة، على أال 
يكون بإمكان أطراف املشكلة، التصويت أثناء املناقشة 

والتصويت لقبول الحل املقترح((.
التي  املــدنــي،  للطيران  الدولية  املنظمة  هــدف  إن 
أصبحت هيئة متخصصة تابعة ملنظمة األمم املتحدة، 
مدني  طيران  لتطوير  والفاعل  املحرك  تكون  أن  هو 

بالقواعد  املتعلقة  القضايا  تطبيق  ويجب  ومنتظم،  آمن  دولي 
من  املدني،  للطيران  الدولية  للمنظمة  بها  املوصى  واملمارسات 
أجل تقنني القطاع من جانب الدول املوقعة. وفضال عن القواعد 
الدولي،  الجوي  للقانون  آليات  هناك  بها،  املوصى  واملمارسات 
عليها  املصادق  والبروتوكوالت  واالتفاقيات  املعاهدات  فيها  بما 
من  واحترامها  تطبيقها  يجب  التي  املدني،  الطيران  ميدان  في 
جانب الدول املوقعة على معاهدة املنظمة الدولية للطيران املدني. 
من  العديد  عرف  كما  هائال،  نموا  املدني  الطيران  عرف  لقد 
النزاعات، من بينها إغالق املجال الجوي في وجه طيران دولة 

مجاورة، والجدير بالذكر أن املنظمة ال تفرض قواعد 
ملزمة، ولكنها تمارس نفوذا من خالل معايير السالمة 
آلية لتسوية املنازعات بموجب  واألمن. وهناك أيضا 
كما  املنظمة،  عليها  تشرف  التي  شيكاغو«،  »اتفاقية 
األساسي  النظام  من  والثمانني  الرابعة  ــادة  امل أن 
نــزاع  نشوب  حــال  ــي  ))ف أنــه  على  تنص  للمنظمة 
طريق  عن  فضه  يتعذر  أكثر،  أو  دولتني عضوين  بني 
التفاوض، يمكن أن يبحثه املجلس بناء على طلب أي 
دولة طرف في النزاع، ألن الهدف األسمى الذي تسعى 
إليه املنظمة، هو ضمان بقاء األجواء مفتوحة بصورة 
أكبر في العالم، على اعتبار أن املنظمة لها اختصاص 
وتجدر  الجوية((،  املالحة  قضايا  في  كامل  قضائي 
كل  يخالف  الجوي  الطيران  حظر  أن  إلــى  اإلشــارة 
املتضررة  للدولة  ويحق  الدولية،  واملواثيق  القوانني 
أن تقدم شكوى أمام منظمة الطيران املدني، كما يحق 
لها إنشاء لجنة للمطالبة بالتعويضات لحفظ حقوق املستثمرين 

واملواطنني الذين تضرروا نتيجة قرار اإلغالق الجوي.
هو  واحــد،  جانب  من  الجوي  الحظر  إجــراء  قــرار  اتخاذ  إن 
للقانون  التي هي بالنسبة  النوايا،  عمل تعسفي، ويجسد سوء 
الدولي خرق لقواعد حسن الجوار، وانتهاك مليثاق األمم املتحدة 
ولقواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان، كما أنه يعبر عن حالة 
أعلنت  التي  الدولة  تعيشها  التي  واالضطراب  والفزع  الخوف 
حرب،  إلعالن  التهييء  بمثابة  الوقت  نفس  في  ويعتبر  الحظر، 

وهذا ما يخالف كل القواعد واملواثيق الدولية.

ماذا يقول القانون الدولي في الحظر الجوي ؟

محمد بن طلحة 
الدكالي
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متابعـات
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أمام صمت الداخلية 

انتخاب متهمين 
بالفساد وتبديد 

أموال عمومية
تم انتخاب العديد من رؤساء المجالس الجماعية خالل 

المرحلة السابقة، إال أن التحالفات حملت بعض األسماء 
التي لديها ملفات ال زالت معروضة على القضاء، مما جعل 

المواطن المغربي يستغرب لصعود هؤالء وعودتهم من 
النافذة، بعدما تم تعليق مهامهم السابقة وتجميدها 

من قبل وزارة الداخلية، بسبب سقوطهم في اختالالت 
وخروقات مالية تتعلق بتدبير المجلس.

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ورئيسة المجلس األعلى للحسابات زينب العدوي الرباط. األسبوع

املنتخبة  ــس  ــجــال امل ــت  ــرف ع
صراعات وخالفات كثيرة بسبب 
لكن  واالنقسامات،  التحالفات 
تمكنوا  ــرفــن«  ــحــت »امل بــعــض 
مناصبهم  عــلــى  ــحــفــاظ  ال مــن 
واالستمرار في كراسي الرئاسة، 
ــم الــتــوصــيــات الــحــزبــيــة  ــ رغ
والتحالفات املحلية التي حافظت 
ــاءت  عــلــى نــفــس الـــوجـــوه وجـ
تغير  قــد  ربما  جــديــدة  بأسماء 
بعض  عــودة  تظل  لكن  الــواقــع، 
من  ــة  ــدان امل السابقة  ــوجــوه  ال
للحسابات،  األعلى  املجلس  قبل 
ســوداء  نقطة  املالية،  واملحاكم 
في انتخابات املجالس الجماعية 
تساؤالت  يطرح  مما  والترابية، 
ــودة هـــؤالء  ــ حـــول قــانــونــيــة ع
جديد  من  لإلشراف  املسؤولن 

على تدبير األموال العمومية.
املغربية  الجمعية  عبرت  فقد 
تخوفها  عن  العام،  املال  لحماية 
وإفالت  الفساد  ملفات  »طي  من 
وتبديد  اختالس  في  املتورطن 
الــعــقــاب،  ــن  م عمومية  ــوال  ــ أم
واعتبرته مؤشرا لتدشن مرحلة 
كل  عن  التخلي  قوامها  جديدة 
الصلة  ذات  والبرامج  النوايا 
بمكافحة الفساد وتخليق الحياة 
العامة، وإغالق هذا القوس الذي 
يزعج املراكز واملواقع املستفيدة 

من واقع الفساد والريع«.
وطالبت الجمعية في بيان لها 
تسريع  على  الحرص  بـ»ضرورة 
والتحقيقات  األبــحــاث  وتــيــرة 
يجب  التي  القضائية  واألحكام 
جرائم  وخــطــورة  تتناسب  أن 
ــام«،  ــع الــفــســاد ونــهــب املـــال ال
للمراكز  »يكون  أن  من  وتتخوف 
للمتورطن  القديمة   - الجديدة 
فضال  املالي،  الفساد  قضايا  في 
عن بعض الوعود التي تكون قد 

لها  جهات  طرف  من  لهم  قدمت 
سياسة  استمرار  فــي  مصلحة 
العقاب،  مــن  ــالت  واإلفـ الفساد 
لتعطيل  وسببا  سلبيا  مؤشرا 
أحكام القانون وقواعد العدالة«.

ــة أن  ــي ــع ــجــم ال واعـــتـــبـــرت 
ستمنح  ــي  ــت ال ــتــعــويــضــات  ال
املحلية  الــجــمــاعــات  لـــرؤســـاء 
والجهوية  اإلقليمية  واملجالس 
ولنوابهم ولرؤساء اللجن، تشكل 
واستمرارا  الــعــام  للمال  ــدرا  ه
بتعديل  مطالبة  الريع،  لسياسة 
باملمتلكات  التصريح  قــانــون 
املشروع،  غير  اإلثــراء  وتجريم 
الصفقات  قــانــون  ــة  ــراجــع وم
العمومية وتفعيل االستراتيجية 

الوطنية ملكافحة الفساد.

عودة بعيوي واحجيرة

لرئاسة  النبي بعيوي  عاد عبد 
بعدما  ثانية،  لوالية  الشرق  جهة 
أصل  من  صوتا   49 على  حصل 
من  الرئاسة  بكرسي  ليظفر   ،51
جديد، بعدما حصل على أصوات 
أغلبية التحالف املشكل من حزب 
ــرار  األصــالــة واملــعــاصــرة واألحـ

واالستقالل.
التي  الــضــجــة  ــن  م ــرغــم  ــال وب
بعيوي  ــح  ــرش ت حـــول  أثـــيـــرت 
إال  الشرق،  جهة  مجلس  لرئاسة 
أنه تمكن من الفوز والحفاظ على 
األصالة  حزب  من  بدعم  منصبه 

واملعاصرة.
االستئناف  محكمة  ــت  ــان وك
بفاس قد أصدرت حكما بالحبس 
سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 
في  درهــم  ألــف   20 قدرها  مالية 

حق بعيوي، بتهمة »تبديد أموال 
رئيس  ملف  ــل  ووص عمومية«، 
النقض  محكمة  إلى  الشرق  جهة 
للفصل في القضية، إال أن نشطاء 
اعترضوا  العام  املال  حماية  في 

على رئاسته للجهة الشرقية.
احجيرة،  عمر  تمكن  ــدوره،  بـ
للجماعة  الــســابــق  الــرئــيــس 
الحصول  من  لوجدة،  الحضرية 
على مقعد برملاني ومنصب نائب 
خالل  الشرقية،  الجهة  رئــيــس 

انتخابات تشكيل املكتب املسير.
االستقاللي  للقيادي  وســبــق 
حكم  حقه  في  صدر  أن  احجيرة 
جرائم  غــرفــة  قبل  مــن  قضائي 
االستئناف  بمحكمة  األمــــوال 
حبسا  سنتن  بالسجن  بفاس، 
بـ»تبديد  تتعلق  قضية  في  نافذا 
ــة مـــن مــالــيــة  ــي أمــــــوال عــمــوم
الجماعة«، رصدها تقرير املجلس 
أربــعــة  فــي  للحسابات  ــى  األعــل
مــاليــيــر ســنــتــيــم، حــيــث شكلت 
نسبة اختالالت مالية في مشروع 

التهيئة الحضرية للمدينة.
وكـــانـــت املــحــكــمــة قـــد بـــرأت 
املرحلة  في  واحجيرة  البعيوي 
العامة  النيابة  أن  إال  االبتدائية، 
ــقــدمــت بــالــطــعــن فـــي مــرحــلــة  ت
االســتــئــنــاف، فــي انــتــظــار قــرار 

محكمة النقض.

 
دعاة حماية المال العام 

غاضبون من انتخاب 
مبديع

القيادي  مبديع،  محمد  تمكن 
الشعبية  ــة  ــحــرك ال ــزب  حـ فـــي 
رئاسة  مــن  الــســابــق،  ــر  ــوزي وال

الفقيه  ملدينة  الجماعي  املجلس 
بن صالح، بعد أن حاز على 20 
رحال  ملنافسه   13 مقابل  صوتا 

املكاوي.
ــد من  ــعــدي ــغــرب ال وقـــد اســت
املدافعن  والنشطاء  الحقوقين 
لعودة  الــعــام،  ــال  امل حماية  عن 
مبديع لرئاسة املجلس الجماعي، 
الجهوي  املجلس  وأن  خاصة 
مــالل  بــنــي  بجهة  لــلــحــســابــات 

خنيفرة، سبق أن أصدر في حقه 
مليون   72 قدرها  مالية  غرامة 
املاضي،  يونيو  خــالل  سنتيم، 
مالية  اختالالت  ارتكاب  بسبب 
البلدي،  املجلس  بتسيير  تتعلق 
أصدر  أن  املجلس  لنفس  وسبق 
غرامة ضده أيضا بـ 600 مليون 

سنتيم في شهر فبراير.
ملف  الزال  ــرى،  أخـ جهة  مــن 
الفرقة  لدى  مبديع  مع  التحقيق 
القضائية،  للشرطة  الوطنية 
على  بناء  إحالته  تمت  والـــذي 
للملك  الــعــام  الوكيل  تعليمات 
ــدار  ــال ب االســتــئــنــاف  بمحكمة 
الـــبـــيـــضـــاء، حــيــث ســبــق أن 
استدعاءات  عدة  الفرقة  وجهت 
الحضور  قصد  السابق  للوزير 
في  إليه  االستماع  قصد  ملقرها 
قبل  من  إليه  املوجهة  االتهامات 
لحماية  املغربية  الجمعية  فرع 
املال العام، والتي تتعلق بـ»تبديد 
غير  واالغتناء  عمومية  ــوال  أم
املشروع وخرق قانون الصفقات 

العمومية«.
ويــظــل الــســؤال املــطــروح من 
ونشطاء  العام  املال  طرف حماة 
مواقع التواصل االجتماعي: هل 
الوطنية  الفرقة  تستدعي  سوف 
مبديع لالستماع إليه مرة أخرى 
بعد تهربه من املثول أمامها منذ 

شهر نونبر 2020 ؟

كريمين.. المتهم 
بتبديد 9 ماليين درهم 

يعود للرئاسة

كريمن  محمد  البرملاني  تمكن 
عن حزب االستقالل، من الحصول 

 تظل عودة بعض 
الوجوه السابقة 
المدانة من قبل 

المجلس األعلى 
للحسابات، والمحاكم 

المالية، نقطة 
سوداء في انتخابات 

المجالس الجماعية 
والترابية، مما يطرح 

تساؤالت حول 
قانونية عودة هؤالء 
المسؤولين لإلشراف 
من جديد على تدبير 

األموال العمومية
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الجماعي  املجلس  رئاسة  على 
بمدينة بوزنيقة، بعدما جمع 22 
صوتا من أصل 30 عضوا خالل 
أجريت  التي  التصويت  جلسة 

يوم السبت 18 شتنبر املنصرم.
لرئاسة  كريمني  عودة  وجاءت 
املجلس البلدي لبوزنيقة بالرغم 
من إدانته من قبل محكمة جرائم 
األموال في مدينة الدار البيضاء، 
بأربع  واستئنافيا،  ابتدائيا 
التنفيذ وغرامة  سنوات موقوفة 
درهــم،  ألــف   50 قــدرهــا  مالية 
بسبب تهم تتعلق بـ»تبديد أموال 

عمومية واستغالل النفوذ«.
ويتساءل الرأي العام في مدينة 
بوزنيقة عن مآل ملف كريمني في 
أزيد  مــرور  بعد  النقض  محكمة 
من سنتني ونصف عن إدانته من 
بالدار  االستئناف  محكمة  قبل 
مشروع  تحويل  بعد  البيضاء، 
أرضية  بقع  ــى  إل الشباب  دار 

سكنية.
ــبـــق لــلــمــجــلــس األعــلــى  وسـ
تقريرا  ــدر  أصـ أن  للحسابات 
يكشف فيه العديد من االختالالت 
ــي تــســيــيــر مــجــلــس جــمــاعــة  فـ
اتخاذ  بعدم  تتعلق  بوزنيقة، 
قـــــرارات لــتــحــســني الــخــدمــات 
ــة  ــاي ــوق ــل ال ــة، مــث ــي ــاع ــم االجــت
العمومية،  والنظافة  الصحية، 
األول  النائب  منح  جانب  إلــى 
قابل  غــيــر  تــفــويــضــا  لــلــرئــيــس 
 103 لــلــمــادة  طبقا  للتفويض 
وعــدم  التنظيمي،  القانون  مــن 
بإحصاء  الجماعة  مصالح  قيام 
املبنية،  غير  الحضرية  األراضي 
مداخيل  ضياع  عنه  ترتب  مما 
بني  درهم  ماليني   9 تفوق  مهمة 
رصد  كما  و2017،   2014 سنتي 
 70 تهم  مالية  اختالالت  التقرير 
الجماعة  مالية  من  درهم  مليون 

الحضرية.

العزوزي يرأس 
مجلسا إقليميا

ــد املــجــيــد  ــب تـــم انـــتـــخـــاب ع
للمجلس  ــســا  ــي رئ ــزوزي  ــ ــع ــ ال
بعدما  لليوسفية،  اإلقــلــيــمــي 
حزب  منتخبي  دعم  على  حصل 
وانسحاب  واملعاصرة،  األصالة 
االستقاللي عبد الكريم املني من 

سباق املنافسة.
املنتمي  ــزوزي  ــعـ الـ وتــمــكــن 
لرئاسة  ــعــودة  ال مــن  ــأحــرار،  ل
املجلس اإلقليمي بعدما سبق أن 
ترأس نفس املجلس عند إحداث 
خالل  اليوسفية  إقليم  عمالة 

الفترة بني سنة 2009 و2015.
ــزوزي الــبــرملــانــي  ــعـ ــان الـ ــ وك
الــســابــق، قـــد صـــدر فـــي حقه 
غرفة  طــرف  مــن  قضائي  حكم 
ملحكمة  التابعة  األمــوال  جرائم 
بخمس  بــمــراكــش،  االستئناف 
وغــرامــة  نــافــذا  ســنــوات حبسا 
درهــم،  ألــف   30 قــدرهــا  مالية 
وتعويض لفائدة خزينة الجماعة 

في حدود 300 مليون سنتيم.
ــعــزوزي،  ال محاكمة  ــاءت  وجـ
الرئيس السابق للمجلس البلدي 

تقارير  على  بــنــاء  للشماعية، 
اللجنة الجهوية للمجلس األعلى 
املفتشية  وتقارير  للحسابات 
التي  الداخلية،  ــوزارة  ل العامة 
عمومية  أمـــوال  تبديد  سجلت 

وخروقات بمالية الجماعة.

 الزكراني رئيسا 
رغم التحقيق

عن  الزكراني  محمد  انتخب 
حزب االستقالل رئيسا للجماعة 
بعد  خريبكة،  ملدينة  الحضرية 
مقابل  صوتا   22 على  حصوله 
14 ملنافسه الحبيب لكنوزي عن 

حزب الحركة االجتماعية.
تكمن  ــغــريــبــة،  ال واملــفــارقــة 
الــذي أصبح  الــزكــرانــي  أن  فــي 
سبق  خريبكة،  لجماعة  رئيسا 
البرملاني  رفقة  اسمه  أدرج  أن 
السابق  الرئيس  املهدي عثمون، 
يتعلق  مــلــف  فـــي  لــلــجــمــاعــة، 

باختالالت مالية.
ــوكــيــل الــعــام لــدى  ــان ال ــ وك
بمدينة  االســتــئــنــاف  محكمة 
إحالة  قــرر  قد  البيضاء،  ــدار  ال
عثمون  املهدي  البرملاني  ملف 
بصفته  الزكراني  محمد  رفقة 

مهندسا ورئيس لجنة التعمير، 
آخرين،  متهما   20 جانب  إلى 
على قاضي التحقيق خالل شهر 
التحقيق  ألجل  املاضي،  دجنبر 

معهم فيما نسب إليهم.
املنظمة  ــارت  أشـ أن  وســبــق 
املغربية لحماية املال العام، إلى 
أن املهدي عثمون رئيس جماعة 
أن  لــه  سبق  ســابــقــا،  خريبكة 
توبع بسبب اختالالت وفضيحة 
أثارت  التي  الفردوس«  »تجزئة 
وطنية  وضــجــة  احــتــجــاجــات 

بسبب خروقات في التعمير.
وكـــانـــت املــفــتــشــيــة الــعــامــة 
لـــوزارة الــداخــلــيــة، قــد كشفت 
تعميرية  خــروقــات  وجــود  عــن 
خطيرة، شملت املجمع السكني 
الفردوس باملدينة، حيث أرسلت 
لتفتيش  خاصة  لجنة  الداخلية 
ــجــمــاعــة بــعــد تــوصــل  مــقــر ال
من  بشكايات  امللكي  الــديــوان 

املواطنني.

محمد نكيل 
و»كازينو السعدي«

في قضية  متابعته  من  بالرغم 
الشهيرة  الــســعــدي«  »كــازيــنــو 

والتي كشفت عن تورط منتخبني 
كبار بمراكش، تمكن محمد نكيل 
عن حزب األصالة واملعاصرة، من 
الوصول لرئاسة مقاطعة سيدي 

يوسف بنعلي.
االستئناف  ملحكمة  وســبــق 
بمراكش أن أصدرت حكمها على 
نكيل بثالث سنوات حبسا نافذا 
درهم،  ألف   40 بـ  مالية  وغرامة 
وتبديد  بـ»الرشوة  تتعلق  لتهم 

أموال عمومية«.
وحــصــل نــكــيــل عــلــى رئــاســة 
بنعلي،  يوسف  سيدي  مقاطعة 
الذي وجهته جمعية  النداء  رغم 
حــمــايــة املــــال الـــعـــام لــــوزارة 
الداخلية، للتصدي لـ»الفاسدين« 
تتعلق  ملفات  فــي  واملــتــورطــني 
الحصول  من  عمومية  بــأمــوال 
عــلــى مــنــاصــب مــســؤولــيــة في 

املجالس املنتخبة.

رئيس جماعة مدان 
يستعين بأخته

ــدة  ــجــدي ــيــســة ال ــرئ قــامــت ال
لجماعة الحوافات التابعة إلقليم 
مع  اجتماع  بعقد  قاسم،  سيدي 
من  الجماعي،  املجلس  أعضاء 

أجل املصادقة على قرار بالتنازل 
عن شكايتني ضد شقيقها، املتابع 
األمــوال  جرائم  محكمة  قبل  من 
وتزوير  عمومية  أمــوال  بتبديد 

املحاضر.
وفي أول دورة ملجلس الجماعة 
قامت  رئــيــســة،  انتخابها  بعد 
شقيقة الرئيس السابق عيدودي، 
في  غريبتني  نقطتني  ــإدراج  ــ ب
تتعلقان  أعمال االجتماع،  جدول 
املجلس  مقرر  على  باملصادقة 
املسجل  املــلــف  ــن  ع بــالــتــنــازل 
وامللف   ،2021-10-27 بتاريخ 
 2021-03-30 بتاريخ  املسجل 
لدى محكمة االستئناف بالرباط.

وخلقت خطوة الرئيسة استياء 
كبيرا لدى املنتخبني واملواطنني، 
شقيقها  إدانـــــة  بــعــد  ــة  ــاص خ
للجماعة،  الــســابــق  ــرئــيــس  ال
التنفيذ،  موقوف  حبسا  بسنتني 
ارتكبها  التي  الخروقات  بسبب 
ليتم  واليته،  خالل  املجلس  في 

عزله من قبل وزارة الداخلية.
ــة عــيــدودي بعد  ــ وتــمــت إدان
في  مــالــيــة  خـــروقـــات  تسجيل 
وصرف  الطالبة«،  »دار  ميزانية 
في  لها  مخصصة  مالية  مبالغ 
ــى جانب  إلـ مــحــلــي،  مــهــرجــان 
املنح  توزيع  في  مالية  اختالالت 
الرياضية  للجمعيات  املــالــيــة 

واملدنية.

عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تخوفها من »طي ملفات الفساد وإفالت 

المتورطين في اختالس وتبديد أموال عمومية من العقاب، واعتبرته مؤشرا 
لتدشين مرحلة جديدة قوامها التخلي عن كل النوايا والبرامج ذات الصلة بمكافحة 

الفساد وتخليق الحياة العامة، وإغالق هذا القوس الذي يزعج المراكز والمواقع 
المستفيدة من واقع الفساد والريع«

بعيوي

العزوزي

احجيرة

عيدودينكيلالزكراني

كريمينمبديع



شهادات من

الرواد
ــد الــربــاطــي حــمــادي  ــرائـ رحـــم هلل الـ
التونسي، الذي أبدع في القصيدة الغنائية 
وقد صدر منذ شهرين، كتاب في موضوعه 
حمادي  األستاذ  ))يعتبر  منه:  فقرة  تقول 
التونسي من الشعراء القالئل الذين أبدعوا 
بتلويناتها  الغنائية  القصيدة  في  بحق 
أو  اطلعوا  الذين  كل  له  واعترف  املختلفة، 
بالريادة  الطربية،  أعماله  إلــى  استمعوا 
مع  تعامله  االعتراف  هذا  ويؤكد  الراقية، 
ملحنني  مــن  الكبار  الفنانني  مــن  العديد 
ومطربني ومطربات، وهي أسماء فنية المعة 
ساهمت إلى جانب النصوص الشعرية في 

نهضة األغنية املغربية الحديثة(( انتهى.
املصدر: كتاب »ديوان األغاني« منشورات 

جمعية رباط الفتح.

بــدايــة اخلــــريــــف ســـتـــكـــون حـــاســـمـــة يف 
للعاصمة..  اجلماعي  املجلس  رئيسة  مسار 
إما تبدأ بثورة هادئة ومرنة للتغيير، بتدشني 
مــرحــلــة جــديــدة يف عــهــد جــديــد مــع انــطــاق 
بــإكــراهــات ثقيلة  بــعــد ســاعــات،  أكــتــوبــر  دورة 
ستحدد  التي   2022 ميزانية  اعتماد  منها: 
معالم التغيير املقبل من عدمه، فكل الوثائق 
التسيير  نفقات  على  ركــزت  السابقة  املالية 
العاصمة،  جتهيز  حــســاب  على  املعقلن  غير 
الساكنة  بشؤون  التسيير  هذا  تقنني  فينبغي 

وليس املنتخبني واملوظفني.  
  

نأمل بزوغ هالل التغيير يف اجلماعة، 
الضبابية  الكثافة  به وسط  التملي  ويستحيل 
اجلماعي،  املشهد  على  عقود  منذ  املهيمنة 
متاريس  إلسقاط  هادئة  ــورة  ث تبني  ونأمل 
التي  الكثيرة  بــاالمــتــيــازات  مــس  أي  تعرقل 
ألفها البعض وقد تسربوا بقوة يف االستحقاق 
للسيطرة  بينهم  فيما  وينسقون  املــاضــي، 
العاصمة،  وتصاميم  صفقات  يف  والتحكم 
التغيير، ينبغي على  وكإشارة الستعداد قبول 
السابقني:  للرؤساء  استقبال  تنظيم  الرئيسة 
الصديقي وولعلو والبحراوي والكتاني وملني. 

الــكــل يـــتـــحـــدث عـــمـــا وقــــــع يف »لــيــلــة 
الـــغـــفـــران« الـــتـــي مـــهـــدت النـــتـــخـــاب املــجــلــس 
الــكــبــيــر واملــجــالــس الــصــغــرى ، فــتــم االتــفــاق 
معينة  خارطة  على  واملــوالــني  الغاضبني  بني 
املقاهي  وإمنــا حديث  الكتمان،  ظلت يف طي 
الغفران« ضمنها  »ليلة  يتحدث عن صفقات 
مشاريع عمرانية عماقة ظلت مجمدة منذ 
بــتــحــريــكــهــا  فــيــهــا  احلـــســـم  ومت   ،2003 ســنــة 
بــحــضــور أعـــضـــاء مـــن حـــزب قـــرب الـــهـــوة بني 

املتخاصمني من حزب واحد.

ــق خــصــصــنــا يف  ــســاب فـــي الـــعـــدد ال
ــرار الــعــاصــمــة« فــقــرة مــن كــتــاب: »من  »أســ
املدني«  املجتمع  ونهضة  التطوع  ثقافة  رجال 
عن  تتحدث  اجلــوهــري،  مصطفى  للدكتور 
عثمان  اهلل  برحمة  املشمول  وكــفــاح  نضال 
املعطي  اســم  تسرب  منا  غفلة  ويف  جــوريــو، 
من  بــدال  اهلل  السابق شفاه  الــوزيــر  جــوريــو، 
ذلك  تسرب  ومــا  اهلل،  رحمه  جوريو  عثمان 
عند  بــهــا  يتميز  الــتــي  للمكانة  إال  االســـم 
نعتذر  املجيد،  وانشغالهم مباضيه  الرباطيني 

للسي املعطي ورحم اهلل عثمان.

العدد: 1575 من 01 إلى 07 أكتوبر 122021

الرباط ياحسرة

خارطة  لتوضيح  الـــوراء  إلــى  بكم  نعود  لــن 
ونوابهم،  رؤسائها  ــوان  وأل العاصمة  مجالس 
املقال  هذا  في  نتطرق  بل  بذلك،  علم  على  فأنتم 
من  قديمة  بـ»درابيل«  لكنها  الجديدة،  للمجالس 
مواقعهم  إلــى  أعدناهم  وقــد  املنتخبني،  قدماء 
النافذين  واملقررين  رؤساءهم  وعاقبنا  السابقة 

في مجالسهم.
ترأس  لم  أحزاب  على  والرهان  االختيار  وكان 
املتصدر  الحزب  مع  وقع  كما  قبل  من  الجماعة 
للمرتبة األولى بـ 50 مقعدا موزعة على مجالس 
يتحملها  جسيمة  مسؤولية  وهــذه  املقاطعات، 
الذين  الرباطيني،  لفتح صفحة جديدة بينه وبني 
تحقيق  على  والــقــادر  واملنقذ  البديل  فيه  رأوا 
أعضائه  بعض  في  وليس  حياتهم  في  التغيير 
وأكثرهم تحملوا لعقود مهام االنتداب الجماعي، 
حزب  من  تنقالتهم  الناخبون  تجاوز  ذلك  ومع 
لم  الــذي  الحزب  على  مــرة  ألول  وصوتوا  آلخــر 

يحكم العاصمة قط وليس عليهم كأشخاص.
فلن يهتم الناخبون بالرؤساء ونوابهم ولجانهم 
ألنهم من »صنع« الحزب واقتراحه وأي تقصير في 
مهامهم يحاسب عليه، وأي تبذير أو سوء تسيير 

التزامات  في  املــوعــودة  املنهجية  عن  خــروج  أو 
»ُيتهم«  ولكن  املنتخبون،  فلن يسأل عنها  الحزب، 
بها الحزب، وأمامهم نكسة الحزب الحاكم السابق 

التي جالت العالم وأقبرته إلى األبد. 
ابن  العالمة  بعظمتها  تنبأ  ــد  وق فالعاصمة 
صاحب الصالة، منذ حوالي 8 قرون، يشهد الجميع 
اليوم على هذه العظمة التي اكتسبتها من املشروع 
5 سنوات فخلق  انطلق منذ  الضخم والذي  امللكي 
فماذا سيضيف  إفريقيا،  في  مدينة  وأرقى  أجمل 
إليها الحزب الذي يترأسها؟ فكل البؤر عالجتها 
خطوات  إال  العاصمة  تفصل  وال  امللكية  الهدية 
العاملية«،  الذكية  »العواصم  نــادي  دخــول  على 
الجماعة،  في  الحاكم  الحزب  على  يجب  ولهذا 
والبهرجة  الريع  عن  واالبتعاد  بتنفيذه  التكفل 
الجلسات..  عن  والتغيب  والتكبر  واالستغالل 
مراقبني  الــحــزب  هــذا  ينتدب  أن  يسعدنا  وكــم 
والجماعة  املقاطعات  داخل  ممثليه  ملراقبة  منه 

ومجلس العمالة.
فهذا هو املدخل إلى التغيير من أجل استعادة 
املفقودة  الثقة  بناء  وإعــادة  األحــزاب  مصداقية 

بينها وبني املواطنني.

مجالس جديدة / قديمة لقيادة عاصمة 
يخها وتار يعها  بمشار عظيمة 

أسـرار
العاصمة

دشــن مــجــلــس جــمــاعــة الــعــاصــمــة انــطــاقــتــه 
ــوع املـــنـــصـــرم، بــــــــــ»والدة« هــيــاكــلــه كـــكـــل والدة  ــبــ األســ
قيصرية واكبتها آالم واضطرابات نفسية، خصوصا 

بعد معارك وحروب »احلمل« االنتخابي.
الــوالدة، لم تنتبه خلطورتهما  هذا احلمل وبعده 
األحزاب، فُتخضع مرشحيها الناجحني إلى التعايف 
من رواسب تلك اخلطورة، بتنظيم جلسات مع أطباء 
نــفــســانــيــني إلفـــــراغ وامـــتـــصـــاص الــشــحــن الــعــصــبــيــة 
الــعــالــقــة داخـــل أجــســام أنــهــكــهــا ذلـــك احلــمــل، وكــان 
املترشحني مبضاعفات  كل  يصاب  أن  به  املسلم  من 
جسيمة دون وعيهم بعواقبها، فيستمرون يف اإلجهاد 
الــنــفــســي الـــذي يــولــد االنــفــجــار، وهـــذا مــا حـــدث يف 

مجلس العاصمة وما سيحدث يف باقي املجالس.  
ــلـــت أصـــــــداءه كـــل األرجــــــاء،  ــار وصـ ــجـ ــفـ هــــذا االنـ
رئــاســة جتــهــض مــع األســف  إلـــى »مـــيـــاد«  لينبهنا 
يوم والدتها، بسبب عدم نضجها ودخولها يف عالم 
األهــوال  جتابه  قيادة  فالرئاسة  »اخلـــدج«،  املواليد 
وتوجه  اآلفــاق  وتفتح  وتــذوب اخلافات  والصعاب، 
النقاشات، وجتس نبض املجتمع الرباطي، وتدعم 
من  اجلماعة  وتــقــرب  األكــادميــيــة،  الثقافية  املنابر 
املقاطعات  بــني  الــقــرب  وتــخــطــط إلدارة  اجلــامــعــة، 

والساكنة... إلخ.
املــجــلــس واجــتــمــاعــات  يــنــدلــع يف دورات  فــعــنــدمــا 
اجلماعي  النضال  أخاقيات  إلى  يسيء  ما  اللجان 
ــاســـي واالنــــتــــمــــاء احلـــــزبـــــي، فــذلــك  ــيـ ــسـ والــــفــــكــــر الـ
الــرئــاســة، وعـــدم حتكمها يف  قــيــادة  لــســوء  تشخيص 
املقود وسلوكها طرقا غير صاحلة للسير، فالرئاسة 
فإنها  أهملته  ومــتــى  املــتــبــادل،  بــاالحــتــرام  تتحصن 
النوعني:  وقــد عشنا منــاذج من  أول ضحاياه،  تكون 
نــــوع أصـــبـــح مـــن رجـــــال الــــدولــــة، ونـــــوع كــلــمــا ذكـــرت 

أسماؤهم تأفف من ذكرها املواطنون وكأنها وباء.
أن  فإما  للعاصمة،  جــديــدة  برئاسة  الــيــوم  ونحن 
تلتحق بركب اخلالدين أمثال العمالقة املرحومني: 
فرج  وإبراهيم  الشرقاوي  واملفضل  بناني  الهاشمي 
ونــور  السنوسي  الــديــن  وبــدر  الفلوس  الــكــرمي  وعبد 
الدين بنعمر العلمي، وكانوا - رحمهم اهلل - رؤساء 
دار  إلى  غادرونا  بالذين  واكتفينا  الدولة،  رجال  من 
البقاء.. فأين ستتموقع الرئاسة اجلديدة للعاصمة 

السياسية والثقافية واإلدارية ؟

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أين ستتموقع 
الرئاسة الجديدة 

للعاصمة ؟

أرشيف الرباط

صورة تجمع أهرام الرباط يف 
السياسة واألعمال واإلحسان 

والفن يف جلسة أخوية 
سجلت للتاريخ ولألجيال 

الرباطية، يتوسطهم صاحب 
املبادرة، املحسن الكبير 

ورجل األعمال املرحوم محمد 
حكم وأصدقاءه: السياسي 

املرحوم محمد جزوليت، 
والفنانان الكبيران املرحومان 

العربي الدغمي وحمادي 
األزرق، تغمدهم اهلل بواسع 

رحمته وأسكنهم فسيح جناته.. 
وستبقى هذه الصورة شهادة 

ىلع انسجام املجتمع الرباطي.

جماعة  رأس  على  سيدة  انتخاب 
يستمد  بــــارز  ــدث  حــ ــة،  ــاصــم ــع ال
خاضتها  سابقة  ــورة  ث من  جــذوره 
 1983 استحقاق  في  الرباطية  املرأة 
أمينة  جــمــاعــتــني:  ــي  ف بــنــجــاحــهــا 
جماعة  لرئيس  نائبة  املــســعــودي 
اليوسفية، والراحلة خديجة بدوري، 
وانتظرت  حسان..  بجماعة  عضوة 
رئيستني:  لتقدم  سنة   30 العاصمة 
مقاطعة  رئيسة  الزخنيني  سعاد 
رئيسة  بــنــانــي  ــعــة  ــدي وب حــســان، 
مقاطعة أكدال – الرياض، وقد نوهنا 
في  أشهر   3 حوالي  منذ  بقيادتهما 
وتمنينا  العاصمة«  ــرار  »أسـ ركــن 
التي  االنتخابات  في  الرباطيني  من 
جرت، تشجيع املرأة لقيادة الجماعة 
بعد تفوقها في رئاسة مقاطعتني من 

أهم مقاطعات اململكة.
ــر حـــزب  ــق ــه ــق ــن ت ــ وبـــالـــرغـــم م
على  حافظتا  فإنهما  الرئيستني، 
مقعديهما لالستمرار في عضويتهما 

بدون قيادة.
لترشيح  ــان  ك فقد  نخفيكم،  وال 
جماعة  رئيسة  منصب  لشغل  امرأة 
العاصمة،  في  املفاجأة  وقع  الرباط، 

والعالم العربي، الذي تؤطره منظمة 
العواصم  ومنظمة  العربية  ــدن  امل
إقليميتني  كمنظمتني  اإلســالمــيــة 
الذكورية،  النزعة  عليهما  تسيطر 
واملنتديات  املنظمات  باقي  بينما 
اقتنعت  باملدن،  تعنى  التي  الغربية 
بتحول املجتمع الرباطي إلى صفوف 
على  واملحافظة  الذكية  املجتمعات 
تاريخها ودينها وتقاليدها ومنافسة 
املرأة للرجل في املجاالت االجتماعية 
وعلى  واالقــتــصــاديــة  والسياسية 

رأسها تاج شرف وطنها. 
وبذلك، جعلت املرأة الرباطية حدا 
العاصمة  برئاسة  الــرجــال  النــفــراد 
ملدة 6 عقود، منذ سنة 1960، لتدشن 
العاصمة  رئاسة  عهد  أغاللو  أسماء 
بنكهة  الــنــســوة«  ــون  »نـ مــن طــرف 
منها،  املقربون  إال  يعلمها  ال  خاصة 
من  هــي  للرباط  الجديدة  فالعمدة 
ينتمي  عائلي  ــط  ووس شعبي  حــي 
إلـــى هـــذا الــشــعــب، تــمــيــزت بــذكــاء 
في  دراستها  مراحل  كل  في  خــارق 

بثقافة  وتشبعت  الشعب،  ــدارس  م
في  املهنية  حياتها  وبدأت  الشعب، 
كصحفية  الشعب  بهموم  الــصــدح 
لتدخل  االنتشار،  واسعة  يومية  في 
وتقترن  السياسة  عالم  إلــى  منها 
ومستشارته،  ظله  كانت  بسياسي 
مما ساعده على الترقي في املناصب 
أول  فكان  واالنتخابية،  الحزبية 
في  ترشيحها  لها،  سياسي  ظهور 
الئحة نساء عضوية مجلس النواب، 
لرئيس  نائبة  وأصبحت  فتوفقت 
أضحت  أنها  كما  الــنــواب،  مجلس 

األكثر شعبية في املدينة العتيقة.
وقد  العاصمة،  رئيسة  هــي  هــذه 
للتعريف  مسارها  اختصار  حاولنا 
ينتظرها  بما  ولتذكيرها  أكثر،  بها 
ترفعها  إمــا  جسيمة،  تحديات  مــن 
رأس  على  عربية  امــرأة  كــأول  عاليا 
 - قدر هلل  ال   - وإما  عظيمة،  عاصمة 
السياسة  حاضرة  قيادة  عن  تعجز 
كل  بذلك  فتهدم  واإلدارة،  والثقافة 
رفيق حياتها..  عليها وعلى  بنته  ما 
لجماعة..  بترأسها  ليس  فنجاحها 

ولكن لقيادة أم العواصم.    

انتخاب  عمدة الرباط

سيدة تنهي احتكار الرجال لرئاسة جماعة العاصمة لـ 6 عقود

اغاللو
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أسبوعيات كريم إدبهي

...
لم يسبق لي تدريب فريق بقوة الوداد

المدرب الركراكي
شحال كاع من فريق دربتي؟

العبو احتاد طنجة يضربون عن التداريب
جرائد

فلوس اللعابة مشاو فاحلملة االنتخابية...

زياش.. هل ميكن أن يعود؟
المنتخب

موحال، مع هاذ »اخلبير« ديال خاليلوزيتش.

ــداء الــقــمــيــص  ــ ســـأكـــون دائـــمـــا عــلــى اســتــعــداد الرتــ
الوطني

الدولي مزراوي، العب أجاكس
هاذ خاليلوزيتش ما حاملك ال أنت ال زياش.

سريع وادي زم يفك ارتباطه باملدرب الصحابي
المساء

نيت، يرتاح شوية من التصريحات اخلاوية.

شباب احلسيمة مهدد باالنقراض
مواقع

فينك يا إلياس العماري والبوشحاتي؟

حققنا تأهال تاريخيا
الدكيك، مدرب المنتخب الوطني للفوتسال

هاذي كاينة...

أين ستلعب مباراة اجليش امللكي وشبيبة القبائل؟
وكاالت

سولوا الرئيس تبون وعصابته...

دفعنا ثمن ضعف التحضيرات
الجزائري نغيز، مدرب مولودية وجدة

من نهار جيتي للمغرب وأنت كتشكي...

حكماء الرجاء يتشبثون باألندلسي رئيسا
جرائد
وْيــّديــوا  يرتاحوا،  مشاو  غير  كــون  احلكماء  هــاذ 

معاهم األندلسي.

نهائيات بطولة العالم للكرة المصغرة: ليتوانيا 2021

بعد العروض المذهلة ووصوله إلى ربع النهاية

ارفـعــوا رؤوسـكــم يا أســود...

هذا الخبر
يق نجم الشباب البيضاوي من ينقذ فر

 من وضعه الحالي ؟

حقق املنتخب املغربي لكرة القدم املصغرة، 
أذهــان  في  عالقا  سيبقى  تاريخيا  إنــجــازا 
إلى  مــرة  ألول  لوصوله  وذلــك  املغاربة،  كل 
احتضنتها  التي  العالم  كأس  نهائيات  ربع 

ليتوانيا.
هذا  في  الرائعة  مسيرته  املنتخب  وبــدأ 
املونديال، بانتصار عريض على منتخب جزر 

التايالند  مع  ليتعادل   )6-0( السولومون 
بهدف ملثله، قبل أن يختم الدور األول بتعادل 
العنيد،  البرتغالي  املنتخب  مع   )3-3( كبير 
منتخب  أول  ويكون  الثمن  دور  إلى  ليتأهل 
أن  بعد  اإلنجاز،  هذا  يحقق  وإفريقي  عربي 
املسابقة  هذه  وأنغوال  مصر  منتخبا  غــادر 

منذ الدور األول.
هشام  املــقــتــدر،  الوطني  ــار  اإلطـ أشــبــال 
في  فنزويال  منتخب  على  تفوقوا  الدكيك، 
ليواجهوا  الثنني،  أهداف  بثالثة  الثمن  دور 
أدراك  وما  البرازيل  منتخب  الربع  دور  في 
ما البرازيل، الذي استطاع وبصعوبة كبيرة 
االنتصار على املنتخب املغربي بهدف يتيم.

وقف  الجميع،  وبشهادة  املغربي  املنتخب 
يكونوا  لم  الذين  البرازيليني،  للند ضد  الند 
ينتظرون كل هذه الندية والحماس من طرف 
تمثيل  فــي  نجحوا  شباب  مغاربة  العبني 
سفراء  بالفعل  وكانوا  تمثيل،  خير  بلدهم 
أعلى مستوى، شرفوا وطنهم وأدخلوا  على 

الفرحة على الشعب املغربي.
الذين  الالعبني  من  جديد  جيل 
الواسع،  بابه  من  التاريخ  دخلوا 

إفريقيا  بكأس  فــوزهــم  فبعد 
كذلك  توجوا   ،2020 لألمم 
بكأس العرب، وتأهلوا إلى 

العالم  كأس  نهائي  ربع 
بليتوانيا 2021.

البد أن نشير إلى 
الكبير  ــام  ــم ــت االه
امللكية  لــلــجــامــعــة 
القدم  لكرة  املغربية 

بـــهـــذه الــفــئــة خــالل 
ــرة، حيث  الــســنــوات األخــي
اإلمكانات  جميع  لها  وفرت 
واللوجستيكية  املـــاديـــة 
حتى تحقق أهدافها، كما أن 
هذا املنتخب ومدربه هشام 
املستوى،  في  كانا  الدكيك، 
وكسبوا ثقة املسؤولني، بل 
بالحفاظ  مطالبني  أصبحوا 
ــل هـــذه اإلنـــجـــازات  عــلــى ك
ــوام،  ــ ــادم مـــن األعـ ــقـ فـــي الـ
املسؤولني  على  يجب  كما 
الصغرى  بالفئات  االهتمام 
إعداد  أجل  من  وتشجيعها 
املغرب،  وأن  خاصة  الخلف، 

والحمد لـله، بلد املواهب.
بــهــذا  ملنتخبنا  فــهــنــيــئــا 

اإلنجاز الكبير.

الفائز  البيضاوي،  الرياضي  الشباب  نجم  فريق  يعتبر 
أعرق  من   ،1959-1958 موسم  خالل  الوطنية  بالبطولة 

الــوداد  بقوة  تنافس  كانت  التي  البيضاوية  الفرق 
والرجاء و»الراك«.

املقاومني  من  العديد  ترأسه  الشباب،  نجم  فريق 
الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل البالد، كاملرحومني 
بنحمو، الحاج الجياللي نيامي الفاخري، ومحروص 

بوشنتوف، والقائمة طويلة، كما حمل قميصه العبون 
فترة  وفي  نودير،  والحاج  والحرشاوي  كبابا  كبار، 

كرم،  بالل،  بقيادة  السبعينات، ظهر جيل جديد  منتصف 

عبد الرحيم، عزيز، الحبق، بنجلون، الحارس اسحيتة...
فريق نجم الشباب البيضاوي، يعيش حاليا وضعا 
ألنصار  املغربية  الجمعية  بــالغ  حسب  كــارثــيــا، 
الخطر  ناقوس  دقت  والتي  الفريق،  هذا  ومحبي 
بسبب استحواذ رئيس الفريق على النادي برمته، 
باب  فتح  ورفضه  الغيورين  مع  التواصل  وعــدم 
الجمعية،  بالغ  وأضــاف  املحبني،  أمــام  االنخراط 
وسائل  أمــام  شفاف  عام  جمع  بعقد  تطالب  بأنها 
اإلعالم، للتداول في شأن ما آلت إليه أوضاع الفريق 

في السنوات األخيرة.

غادرنا فجأة إلى دار البقاء، 
ــة قــلــبــيــة، العــب  ــوب ــد ن ــع وب
جمال  اخللوق  السابق،  الوداد 
القميص  حمل  الذي  حمدي، 
ــاب يــافــع، يف  ــو ش األحــمــر وه
حيث  السبعينات،  منتصف 
الفريق  ــوم  جن بجانب  لعب 
احلقبة،  تلك  يف  أكثرهم  وما 
لشهب،  الزغراري،  كأحرضان، 
مجاهد،  بيتشو،  احلق،  عبد 
صابر،  اسحيتة،  عــلــي،  أبــو 

الشريف، والقائمة طويلة.
املرحوم جمال، محبوب لدى جميع الرياضيني، ومعروف 
مسار  على  يوقع  أن  بإمكانه  كان  حيث  أخالقه،  بدماثة 
كروي كبير كما تنبأ له بذلك جميع املهتمني، إال أن الكسر 
املزدوج الذي أصيب به وهو يف بداية مشواره، إثر اصطدامه 
مع الالعب الدولي السابق رضوان الكزار، بخر كل أحالمه، 
ويصبح  املالعب،  عن  صمت  يف  ليبتعد  الوداديني،  وأحالم 

فقط مداوما ومتتبعا لكل أخبار فريقه الوداد.
وتعازينا  جناته،  فسيح  وأسكنه  الفقيد  اهلل  رحم 
وزوجته،  وألبنائه  وإخوانه،  أخواته  جميع  إلى  احلارة 
ترعرع  الذي  الرياضي،  الوداد  نادي  الكبيرة  ولعائلته 

بني أحضانه.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

ينتظر  يكن  لم  املتشائمني  أكبر  حتى   ...
نزول فريق النادي القنيطري، وألول مرة في 
في  هزيمته  بعد  الهواة،  قسم  إلى  تاريخه، 
السابق  الكروي  املوسم  األخيرة من  الدورة 
االتحاد  فريق  أمــام  لصفر  بهدف  بملعبه، 
املرشحني  أكبر  من  كان  الــذي  البيضاوي، 

ملغادرة هذا القسم.
لم  الغرب،  منطقة  ملمثل  األخيرة  الهزيمة 
النتائج  إن  بل  السقوط،  في  السبب  تكن 
املوسم  بداية  منذ  حصدها  التي  السلبية 
عاشها  التي  الكبيرة  واملشاكل  الــكــروي، 
والصراعات  العشوائي،  التسيير  بسبب 
الخفية بني العديد من األشخاص، هي التي 

كانت السبب الرئيسي فيما وقع.
مكانه  غـــادر  القنيطري  ــادي  ــن ال فــريــق 
الحقيقي، أي القسم الوطني األول، منذ أربع 
مازال  التي  املشاكل  نفس  بسبب  سنوات، 
املسؤولون  ومــازال  اآلن،  إلى  فيها  يتخبط 
يستوعبوا  لم  »الضحية«  الفريق  هذا  عن 
الدرس، وتركوه يعاني، ويغرق، إلى أن لفظ 

أنفاسه أمام أعني الجميع.
أقوى  من  تعتبر  كانت  ولألسف،  »الكاك« 
األندية الوطنية منذ بداية االستقالل، حيث 
للمنتخب  الكبار  الالعبني  من  العديد  أعطى 

الوطني.

الستينات،  فترة  ففي 
رياض،  محمد  هناك  كان 
ــريـــن، حيث  وآخـ وكـــاال 
في  مرة  وألول  استطاع 
بكأس  ــوز  ــف ال تــاريــخــه 
ــدرب  الــعــرش بــقــيــادة امل
ــحــق  ــوم عـــبـــد ال ــ ــرح ــ امل

القدميري، الذي تغلب على 
فريقه األم الوداد الرياضي.

فترة  ــك  ذلـ بــعــد  ــاءت  ــ وج
مع  والثمانينات،  السبعينات، 

مدرسة  خريجي  رائعني،  جيلني 
ــان يــشــرف عليه  ــاك« الـــذي ك ــك »ال

املرحوم  للفريق،  الروحي  واألب  املربي 
الصويري. العبون من صلب الفريق يتقدمهم 
أنافال،  احسينة  ليشا،  بوجمعة،  العميد 
جمال جبران، البوساتي، الهداف التاريخي 
للبطولة الوطنية لحد اآلن )25 هدفا(، عزيز 
اسحاسح،  البويحياوي،  خليفة،  بوعبيد، 
ــن، اإلخـــوة الــحــوات، الــحــارس  ــدي نــور ال
املرحوم حميد، وجيل آخر يتقدمهم اإلخوة 
بهلول...  أجالي،  الضرس،  الدعدي،  أكرد، 
والقائمة طويلة جدا، حيث تمكنوا من الفوز 
 1980 متتاليني  ملوسمني  الوطنية  بالبطولة 

و1981، وبكأس املغرب العربي.

ــن »الـــكـــاك«،  ــرى أيـ تـ
هويته  اخــتــفــت  ــن  ــ وأي
في  تتمثل  كــانــت  الــتــي 
االعــتــمــاد عــلــى أبــنــاء 
املواهب  وعلى  الفريق، 
اختفت  ــتــي  ال الــكــثــيــرة 
اإلهمال  بسبب  وضاعت 
والــتــســيــيــر االرتــجــالــي، 
السابقني  الالعبني  وإبعاد 
مساعدة  فقط  يريدون  الذين 

فريقهم.
املؤلم،  القنيطري  النادي  مصير 
كانت  التي  الفرق  بعض  كذلك  عاشته 
والتي  الوطنية،  البطولة  في  صعبا  رقما 
األقسام  في  املجهول  تصارع  حاليا  نراها 
والنهضة  املكناسي،  كــالــنــادي  السفلى، 
الكوكب  فــريــق  ينتظر  كــمــا  الــســطــاتــيــة، 

املراكشي و»الطاس« نفس املصير.
القنيطري  الــنــادي  فريق  يقف  أن  نتمنى 
بــســرعــة عــلــى أقـــدامـــه، وهـــذا لــيــس بــاألمــر 
األبرار،  القنيطرة  مدينة  أبناء  على  املستحيل 
لهم  يعيد  قويا  فريقا  بالفعل  يستحقون  الذين 
هيبتهم املفقودة بسبب شرذمة من الوصوليني.

حظ سعيد لـ»الكاك«.

بعد اندحاره المدوي إلى قسم المظاليم
»يا حسرة« على »الكاك« وهللا  عيب

مهمة
ناجحة 
 لالطار 

 الوطني
 الكفء
 هشام

الدكيك
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الملك محمد السادس القائد األعلى للجيش وفي اإلطار الملك الراحل الحسن الثاني الذي خاض حرب »الرمال« ضد الجزائر 

 22 األربعاء  يوم  الجزائر،  أعلنت 
متوقع،  غير  قرار  عن   ،2021 شتنبر 
لكنه شكل حطبا قابال لالشتعال، بعد 
عاملية،  أنباء  وكاالت  عدة  تداولته  أن 
وهو القرار الذي يقول بإغالق املجال 
الطائرات  ــام  أم الــجــزائــري  الــجــوي 
املغربية املدنية، التي تنقل املسافرين 

دول  نحو  واملــســاعــدات  والبضائع 
عن  األنــبــاء  وكـــاالت  ونقلت  أخـــرى، 
بأن  قولهم  الجزائريني  املسؤولني 
اجتماع  ))عــقــب  اتخذ  الــقــرار  هــذا 
املجلس األعلى لألمن برئاسة الرئيس 

الجزائري عبد املجيد تبون((.
الحكومة  عن  صــادر  بيان  وأوضــح 

الجزائرية، أن اجتماع املجلس األعلى 
))التطورات  لدراسة  خصص  لألمن، 
املغربية،  اململكة  مــع  الــحــدود  على 
االستفزازات  استمرار  إلــى  بالنظر 
الجانب  مــن  العدائية  واملــمــارســات 
اإلغالق  املجلس  قرر  حيث  املغربي، 
الجزائري  الجوي  للمجال  الــفــوري 

على كل الطائرات املدنية والعسكرية 
املغربية، وكذا التي تحمل رقم تسجيل 

مغربي، ابتداء من اليوم((. 
الصيغة التي جاء بها البيان، تبدو 
»سلوكات  عن  الحديث  ألن  غامضة، 

تحديدها،  دون  اســتــفــزازيــة« 
استفهام،  أكثر من عالمة  يطرح 

إخباريتحليل 

هل يتجه المغرب والجزائر نحو 

الــحــرب ؟
الزالت الجملة التي قالها الرئيس الجزائري السابق والراحل، أحمد بنبلة، تسمم العالقات بين البلدين، فقوله بأن »المغاربة حكرونا«، 

كتبت من نفس المحبرة التي يكتب منها المسؤولون الجزائريون بالغات بعيدة عن العقل، تتحدث عن قطع العالقات، وإغالق المجال 
الجوي، والعقوبات االقتصادية.. رغم أن ما يجب أن ينساه كل مسؤول عسكري جزائري، هو عبارة »المغاربة حكرونا«، ألن »الحكرة« 

لن تكون إال من خالل مواصلة استفزاز الجيش الملكي، الذي واجه االستفزازات العسكرية القديمة برد فعل، جعله على أبواب دخول 
تندوف لوال أن الراحل الحسن الثاني فضل توجيه أوامره بعودة الجيش إلى قواعده، وها هي ذكرى حرب »الرمال« )اندلعت في شهر 

أكتوبر 1963( تتزامن مع استفزازات جديدة، قد تكون مقدمة لحرب رمال جديدة.

بالتزامن مع ذكرى حرب »الرمال«  

إعداد : سعيد الريحاني
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الجنرال فاروق بلخير قائد »معركة تأمين معبر الكركرات« والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية خالل مناورات »األسد اإلفريقي« يستقبل قائد »المارينز« 

ية قرب فكيك  هل تكون التحركات الجزائر
ية ؟ مؤشرا على احتمال نشوب مواجهة عسكر

وهو ما جعل وسائل اإلعالم تبحث عن 
»التسريبات«،  في  املحتملة  الدوافع 
الفعاليات،  بعض  تصريحات  وفــي 
حيث  التناقض،  فخ  في  وقعت  التي 
املجال  إغالق  قرار  أن  بعضهم،  يقول 
الجوي ال يؤثر على الجاليتني في كال 

البلدين. 
على  العربي«  »القدس  تقول جريدة 
سبيل املثال: ))طرحت عدة تساؤالت 
بالجزائر  دفعت  التي  الخلفية  حول 
املغرب،  مع  الجوي  مجالها  غلق  إلى 
يرى  الــقــرار،  لخلفيات  قــراءتــه  وفــي 
بالشأن  واملهتم  الصحافي  الكاتب 
في  محصول،  حمزة  الدبلوماسي، 
ــعــربــي«، أن  ــدس ال ــق حــديــث مــع »ال
أنها  أكدت  ملا  كانت واضحة  الجزائر 
ستحرص على أال يؤثر قطع العالقات 
ــرب، على  ــغـ املـ مـــع  الــدبــلــومــاســيــة 
مصير  وتحديدا  اإلنسانية،  الجوانب 
الجاليتني، لكن ما دون ذلك، من غلق 

املعامالت  ووقـــف  الــجــوي  للمجال 
أمر  فهذا  واالقــتــصــاديــة،  التجارية 
يقيمان  ال  بلدين  بني  ومنتظر  متوقع 
ــات دبــلــومــاســيــة(( )املــصــدر:  عــالق

القدس العربي(.
اعتاد  جزائري  لراكب  يمكن  كيف 
امللكية  الــخــطــوط  مــن  على  السفر 
الــجــزائــر،  ــي  ــزل ف ــن ي ــة، أن  ــجــوي ال
هذا  فوق  تمر  أن  يمكن  ال  والطائرة 
املجال الجوي.. أال يعني ذلك تكاليف 
تغييره؟  أو  الحجز،  وإلغاء  إضافية، 
ثم ملاذا هذا القرار طاملا أن املغرب ال 
ولوج  من  الجزائرية  الطائرات  يمنع 

التراب املغربي؟
تتلخص االستفزازات، حسب بعض 
الجزائريني،  واملعلقني  املــســؤولــني 
الــذيــن خــاضــوا فــي املــوضــوع، في 
املنتظم  ــام  أمـ ــغــرب  امل تــصــريــحــات 
تلعبه  ــذي  الـ ــدور  ــ ال حـــول  الــدولــي 
ميليشيات  احتضان  فــي  الــجــزائــر 

ذهب  من  هناك  ولكن  البوليساريو، 
تخيل  أنه  حتى  تحليالته،  في  بعيدا 
اقتصادية  بعقوبات  يتعلق  األمر  أن 
يمكن أن تفرضها الجزائر على املغرب 

وكأنها بمثابة »أمم متحدة« جديدة.
»الشروق«  صحيفة  ))نشرت  فقد 
فيه  شرحت  مطوال  مقاال  الجزائرية، 
الــجــزائــري بغلق  ــرار  ــق ال تــداعــيــات 
املدنية  الطائرات  أمام  الجوي  املجال 
إذا  يحدث  وما  املغربية،  والعسكرية 
البالد،  أجواء  املغرب  طائرات  دخلت 
إلى  املقال  في  الصحيفة  واستندت 
قالت  تحاليل خبراء جزائريني، حيث 
الجزائر  اتــخــذتــه  الـــذي  ــرار  ــق ال إن 
سياديا  إجــراء  يعتبر  املغرب،  بحق 
مكفوال للجزائر وفق اتفاقية شيكاغو 
به  مــا صــرح  وفــق  املــدنــي،  للطيران 
املتقاعد،  العقيد  األمــنــي  الخبير 
الصحيفة  ــادت  وأف حمالت،  رمضان 
بأن قرار غلق األجواء في وجه دولة أو 

شركة خطوط جوية ما، يعني منع كل 
طائرة تابعة للدولة أو الشركة املعنية 
التي  الدولة  التحليق فوق أجواء  من 
حماية  بهدف  إمــا  الــقــرار،  أصـــدرت 
تجسسي  عمل  أي  من  الوطني  أمنها 
باستخدام طائرات تجسس مدنية أو 
الهدف  يكون  أن  يمكن  كما  عسكرية، 
هو ضرب اقتصاد الدولة املعنية بهذه 
املستهدف  الطرف  وتكبيد  العقوبة، 
خسائر فادحة، ووفق الخبير األمني، 
األجــواء،  غلق  ــرار  ق وبموجب  فإنه 

الدولة أو شركة  تصبح طائرات 
املستهدفة،  الجوية  الخطوط 

كيف يمكن لراكب جزائري اعتاد السفر على متن الخطوط الملكية الجوية، 
أن ينزل في الجزائر، والطائرة ال يمكن أن تمر فوق هذا المجال الجوي.. أال 
يعني ذلك تكاليف إضافية، وإلغاء الحجز، أو تغييره؟ ثم لماذا هذا القرار 

طالما أن المغرب ال يمنع الطائرات الجزائرية من ولوج التراب المغربي؟

نشرت صحيفة »الشروق« 
الجزائرية، مقاال مطوال 

شرحت فيه تداعيات القرار 
الجزائري بغلق المجال 
الجوي أمام الطائرات 

المدنية والعسكرية 
المغربية، وما يحدث إذا 

دخلت طائرات المغرب 
أجواء البالد، واستندت 

الصحيفة في المقال إلى 
تحاليل خبراء جزائريين، 

حيث قالت إن القرار الذي 
اتخذته الجزائر بحق 

المغرب، يعتبر إجراء 
سياديا مكفوال للجزائر 
وفق اتفاقية شيكاغو 
للطيران المدني، وفق 

ما صرح به الخبير األمني 
العقيد المتقاعد، رمضان 

حمالت، وأفادت الصحيفة 
بأن قرار غلق األجواء 

في وجه دولة أو شركة 
خطوط جوية ما، يعني 

منع كل طائرة تابعة 
للدولة أو الشركة المعنية 

من التحليق فوق أجواء 
الدولة التي أصدرت 

القرار، إما بهدف حماية 
أمنها الوطني من أي 

عمل تجسسي باستخدام 
طائرات تجسس مدنية أو 

عسكرية، كما يمكن أن 
يكون الهدف هو ضرب 
اقتصاد الدولة المعنية 
بهذه العقوبة، وتكبيد 

الطرف المستهدف 
خسائر فادحة
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األجواء،  يتجاوز  عندما  جويا  هدفا 
تجبر  املدنية  أن الــطــائــرات  مضيفا 
باستخدام  مطار  أي  الهبوط في  على 
يمكن  كما  للتفتيش،  وتخضع  القوة 
أما  للحجز،  الــطــائــرة  تتعرض  أن 
العسكرية فيتم إسقاطها(( )املصدر: 

وكاالت(.
مثل هذا التحليل يذهب بعيدا، وأكثر 
املغرب  أن  أصحابه  يتوقع  ذلــك،  من 
سيلجأ للتظلم، حيث قالت »الشروق« 
غلق  الجزائر  قرار  ))بعد  الجزائرية: 
املدنية  الطائرات  وجــه  في  األجــواء 
والعسكرية املغربية، ال يتعدى التظلم 
الهاي  محكمة  أو  املتحدة  األمم  لدى 
هذين  أن  غير  هولندا،  في  الدولية 
بالنظر  ــدوى،  ج دون  من  الخيارين 
املنظمة  شيكاغو  اتفاقية  ألحــكــام 
للدول  تعطي  والتي  املدني،  للطيران 
حرية التصرف في مجالها الجوي((.
نــفــس املــنــبــر الـــجـــزائـــري، تــوقــع 
قرارات أخرى من نفس النوع، قائال: 
))إن الـــجـــزائـــر لــديــهــا الــعــديــد من 
وقت  أي  في  سترفعها  التي  األوراق 
تريده، وقد تكون مضرة أكثر من قرار 
وقف  أجــل  من  الجوي،  املجال  غلق 
الــجــزائــر((،  ضــد  املــغــرب  تصرفات 
سيكون  الغاز  ))قطع  أن  إلى  مشيرا 
أخطر قرار، ألن املغرب سيعاني كثيرا 
أمر  وهــو  إليه،  اللجوء  تم  حــال  في 

متوقع((.
املــاء  كــان  لــو  املنطق،  هــذا  حسب 
ولكن  قطعه،  لتم  الجزائر  من  قادما 
املـــغـــرب ال يــحــتــاج إلـــى الــجــزائــر 
بحكم  التنموي،  مشروعه  ملواصلة 
موقعه الجغرافي، ومؤشرات النجاح 
ــي حــقــقــهــا عــلــى مــســتــوى عــدة  ــت ال
قابل  لطاملا  املغرب  إن  بل  أصــعــدة، 
جحود املسؤولني الجزائريني بأيادي 
بيضاء، حتى أن امللك محمد السادس 
فتح  إعــادة  إلى  الدعوة  في  يتردد  ال 
وفتح  البلدين،  بني  املغلقة  الحدود 
الحالي  الــوضــع  وتــجــاوز  الــعــقــول، 
الدولية  املواثيق  مع  يتعارض  الذي 

كما  التنقل،  حق  تضمن  التي 
املــوروث،  الوضع  هذا  أن 
ال عالقة للحكام الحاليني 
به، سواء في املغرب أو 
ــا  ))دع فقد  الــجــزائــر.. 
الــســادس  محمد  املــلــك 
عبد  الجزائري  الرئيس 
املجيد تبون، إلى العمل 

سويا في أقرب 
وقـــت 

العالقات  تطوير  على  مناسبا،  يراه 
عبر  شعبانا،  بناها  التي  األخــويــة 
ــرك((،  ــن الــكــفــاح املــشــت ــوات م ســن
بقاء  املنطق  غير  مــن  ــه  أن معتبرا 
وأضاف  مغلقة،  الجزائر  مع  الحدود 
الذكرى  بمناسبة  خطاب  فــي  امللك 
أن  العرش،  لعيد  والعشرين  الثانية 
أمن  يمس  الجزائر  أمن  يمس  ))مــا 
املغرب، والعكس صحيح((، مؤكدا أن 
دولتني  من  أكثر  والجزائر  ))املغرب 

جارتني، إنهما توأمان متكامالن((.
املغرب  وحكمة  لالنفتاح  وانظروا 
عندما  ــزازات  ــف االســت مــواجــهــة  فــي 
يقول امللك محمد السادس: ))الوضع 
يرضينا،  ال  العالقات  لهذه  الحالي 
وغير  شعبينا،  مصلحة  في  وليس 
الــدول،  من  العديد  طرف  من  مقبول 
هي  املفتوحة  الــحــدود  أن  فقناعتي 

جارين،  بلدين  بني  الطبيعي  الوضع 
الحدود  ــالق  إغ شقيقني..  وشعبني 
يتنافى مع حق طبيعي ومبدأ قانوني 
بما  الدولية،  املواثيق  تكرسه  أصیل 
التأسيسية  مراكش  معاهدة  ذلك  في 
تنص  والتي  العربي،  املغرب  التحاد 
وانتقال  األشخاص،  تنقل  على حرية 
األمــوال  ورؤوس  والسلع  الخدمات 
بأنه  امللك  ــاف  وأض ــه...((،  ــ دول بني 
ــن ذلـــك صــراحــة، مــنــذ سنة  عــبــر ع
وفي  مــرات،  عدة  عليه  وأكــد   ،2008
وأنه  ))خاصة  املناسبات،  مختلف 
الحالي،  الجزائري  الرئيس  فخامة  ال 
أنا،  وال  السابق،  الرئيس  وال حتى 
اإلغالق،  قرار  عن  مسؤولون 
سياسيا  مسؤولون  ولكننا 
استمراره،  على  وأخالقيا 
التاريخ،  وأمام  هلل،  أمام 
ــام مــواطــنــيــنــا((،  ــ وأم
محمد  ــلـــك  املـ وشـــــدد 
أن  ــى  ــلـ عـ الـــــســـــادس 
تقطع  ال  املغلقة  ))الحدود 
الشعبني،  بــني  الــتــواصــل 
إغالق  في  تساهم  وإنما 
تتأثر  التي  العقول، 
بما تروج له بعض 
ــالم  وســائــل اإلعـ
ــات  ــروحـ ــن أطـ مـ
ــة بـــأن  ــوط ــل ــغ م
يعانون  املغاربة 
ــن الـــفـــقـــر،  ــ مـ
ــون  ــشـ ــيـ ــعـ ويـ
التهريب  على 
واملخدرات(( 
ــدر:  ــ ــصـ ــ )املـ
مــــــــوقــــــــع 
هسبريس(.

دعوات امللك محمد السادس تلقتها 
بل  شديد،  بقلق  الجزائرية  األطــراف 
بات  تبون  املجيد  عبد  الرئيس  إن 
متورطا، بخالف ما كان عليه الوضع 
بدليل  للمغرب،  اإلساءة  في  السابق، 
القرارات  على  وتوقيعه  تصريحاته، 
وإغـــالق  الــعــالقــات  لقطع  ــرة  ــي األخ

املجال الجوي.
ــالم،  ــسـ ــن الـ ــ ــث ع ــح ــب ــرب ي ــ ــغ ــ امل
يواصلون  الجزائريون  واملسؤولون 
ــروع الــبــولــيــســاريــو،  ــش ــة مل ــاي ــدع ال
في  تصب  التي  األحــداث  ويختلقون 
تحتاجها  حرب،  فتيل  إشعال  اتجاه 
الجارة الشرقية لتصريف معضالتها 
تقارير  عــدة  تناولت  وقــد  الداخلية، 
ــرب  ــغ ــني امل ــرب« بـ ــحــ ــ »فـــرضـــيـــة ال

والجزائر. 
))تتجه العالقات الجزائرية املغربية 

نحو مزيد من التصعيد، بعدما أعلنت 
الجزائر إغالق مجالها الجوي بشكل 
فـــوري أمـــام الــطــيــران املــغــربــي، في 
خطوة مفاجئة، ما يؤشر على مرحلة 
جديدة من التوتر بني البلدين، ويرى 
تضع  الراهنة  املؤشرات  أن  مراقبون 
في  الجارين  بني  الدبلوماسية  األزمة 
والتصعيد  التعقيد  من  املزيد  اتجاه 
العسكري، وخاصة  السياسي، وربما 
بصدد  أنها  الجزائر  أعلنت  بعدما 
التصعيدية  القرارات  اتخاذ مزيد من 
تجاه املغرب، في الوقت الذي طالبت 
فيه بإخالء منطقة زملو الحدودية، إذ 
بدأت قوات عسكرية جزائرية وفريق 
استرجاع  ترتيبات  الهندسة،  مــن 

ــرب  ــة الـــواقـــعـــة ق املــنــطــق
وقطع  فــكــيــك،  إقــلــيــم 

يمر  مغربي  طريق 
ــراب  ــتـ داخـــــل الـ
وفي  الجزائري.. 
التصعيد  ظـــل 
يتوقف  لم  الذي 

ــحــو  ــذ ن ــ ــن ــ م
شـــهـــريـــن، 
بـــعـــد قــطــع 

الــــجــــزائــــر 
عــــالقــــاتــــهــــا 

مع  الدبلوماسية 
سيطرت  املغرب، 
مــــــخــــــاوف مــن 

البلدين  اقـــتـــراب 
ــة  ــاف ــن ح ــ أكـــثـــر م

الهاوية، وهو 
ما بدا من 

ــالل  ــ خـ

تصريح مسؤول حول ملف دول املغرب 
الجزائرية،  الخارجية  في  العربي 
املمكن  غير  »مــن  ــه  أن بــالنــي،  عمار 
اللجوء إلجراءات إضافية«،  استبعاد 
من دون أن يحددها، ما دفع مراقبني 
إلى طرح عدة عالمات استفهام حول 
أين  وإلى  الجارين،  بني  التوتر  أفق 
البلدان  ينزلق  وهل  يصل،  أن  يمكن 
)املصدر:  عسكرية؟((  مواجهة  إلى 

مرصد مينا(.
ولكن  عسكريا،  تتحرك  الــجــزائــر 
حسب  يـــقـــف،  ال  ــدوره  ــ ــ ب ــرب  ــغـ املـ
فبعد  ــدي،  ــ األي مكتوف  املتتبعني، 
معركة تأمني معبر »الكركرات«، ونيل 
األقاليم  بمغربية  األمريكي  االعتراف 
تم  الذاتي،  الحكم  وجدية  الجنوبية، 
»الــكــركــرات«،  معركة  »قــائــد«  تعيني 

عاما  مفتشا  بلخير،  فاروق  الجنرال 
للقوات املسلحة امللكية، وبالتالي، تم 
توحيد صفوف الجيش تحت يد نفس 
»منطقة  هنالك  كانت  بعدما  القائد، 
شمالية« و»منطقة جنوبية«، ومعلوم 
بخبايا  عــارف  بلخير  الــجــنــرال  أن 
لقيادة  يؤهله  ما  الصحراء،  وأسرار 

»محتملة«. معركة 
دفع  الذي  هو  الحرب  سيناريو  إن 
املغرب  مــن  مثقف  مائتي  مــن  أكثر 
بالتدهور  »التنديد«  إلى  والجزائر، 
البلدين،  بــني  العالقات  فــي  األخــيــر 
وطالب مثقفون وناشطون في املجتمع 
بــمــا سموه  ــي عــريــضــة،  املـــدنـــي، ف
»العودة إلى العقل«، محذرين من 
الــراهــن قد  ))الــوضــع  أن 
إلى مواجهة غير  يؤدي 
تتعارض مع  طبيعية، 
الشعبني  ــح  مــصــال
واملنطقة(( )املصدر: 
ــاالت(.. فهل  عــدة وكـ
إلى  االحتكام  يتم 
إلـــى  أم  ــل،  ــقـ ــعـ الـ
الحرب، التي تسعى 

الجزائر الفتعالها؟

وزير الخارجية المغربي، 

ناصر بوريطة

وزير الخارجية الجزائري، 

رمطان لعمامرة

المغرب يبحث عن السالم، والمسؤولون الجزائريون يواصلون 
الدعاية لمشروع البوليساريو، ويختلقون األحداث التي تصب 

في اتجاه إشعال فتيل حرب، تحتاجها الجارة الشرقية لتصريف 
معضالتها الداخلية، وقد تناولت عدة تقارير »فرضية الحرب« بين 

المغرب والجزائر
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»تارخال«  معبر  إسبانيا  ُتخضع 
املحتلة  سبتة  مدينة  بني  الفاصل 
وإعــادة  إصــاح  لعملية  والفنيدق، 
مظهر  في  ستخرجه  شاملني،  تأهيل 
حديث مغاير تماما لذلك املظهر الذي 
بالكثير  يتسم  كان  والذي  عليه،  كان 
تسيير  وبــطــرق  ــفــوضــويــة  ال مــن 

تقليدية.
هــذه  بفضل  سيتحول  فاملعبر 
اإلصاحات إلى معبر ذكي، بعد أن تم 
وتكنولوجيا  تقنية  بوسائل  تزويده 
دخول  مراقبة  عملية  لتنظيم  رقمية 
وخــــروج األفـــــراد واملــركــبــات من 
الذكية  األكشاك  مثل  املدينة،  وإلــى 
بأحدث  املزودة  الرقمية  والكاميرات 
التقنيات الخاصة باملراقبة، وبمسح 
والتعرف على الوجوه وعلى لوحات 
املركبات، والتي تعد من بني الوسائل 
الحدود  مراقبة  مجال  في  الحديثة 
وحمايتها من التهديدات، هذا فضا 
لها  يخضع  أخــرى  إصــاحــات  عــن 
جديدة  مرافق  استحداث  مثل  املعبر 

وغيرها من أعمال إعادة التأهيل.
وقد جاءت هذه اإلصاحات كما تم 
اإلعان عن ذلك، بهدف تنظيم املعبر 
والفوضى  التزاحم  مــن  والتقليل 
عن  فضا  هــذا  يعرفها،  كــان  التي 
بمنع  الخاص  املغرب  قــرار  مواكبة 
نهائي،  بشكل  املعيشي  التهريب 
والذي كان يطغى على نشاط املعبر، 
مع ما يتطلبه ذلك من التزامات على 
الجانب اإلسباني فيما يخص مراقبة 
طلب  عند  نـــزوال  التهريب  عملية 
حجم  أن  غير  املغربية،  السلطات 
والسياقات  اإلصــاحــات  ونوعية 
العامة التي تؤطرها، توحي بوجود 
املعلن  تلك  تتجاوز  قد  أخرى  غايات 
ربطها  ــم  ت ــا  م إذا  خــاصــة  عــنــهــا، 
ملف سبتة  يعرفها  التي  بالتطورات 
في كليته، بما فيها مساعي الحكومة 
في  كامل  بشكل  لدمجها  اإلسبانية 

إسبانيا واالتحاد األوروبي.

التي  اإلصاحات  فإن  وبالتالي، 
يمكن  »تــارخــال«،  معبر  لها  يخضع 
الحكومة  ــرار  ق سياق  في  قراءتها 
مسألة  بدراسة  الخاص  اإلسبانية 
تخضع  الذي  الخاص  النظام  إلغاء 
له مدينة سبتة، والذي يسمح بمرور 
املغاربة من البلدات واملدن املجاورة 
ــدون تــأشــيــرة )مــع  إلـــى املــديــنــة بـ
التنقل جوا  حالة  في  عليهم  فرضها 
وتعويضه  إسبانيا(،  إلى  بحرا  أو 
له  تخضع  ــذي  ال التأشيرة  بنظام 
منطقة »شنغن« األوروبية، وذلك في 

أفق إدراجها بشكل كامل في منطقة 
الجمركي  الــنــظــام  وفــي  »شــنــغــن« 

وهو  ــي،  األوروبـ باالتحاد  الخاص 
عنه  أعــلــن  أن  سبق  ــذي  الـ ــرار  ــق ال
بالعاقات  املكلف  اإلسباني  الوزير 
ــاد األوروبـــــــي، خـــوان  ــحـ مـــع االتـ
وزيرة  عن  فضا  باربا،  غونزاليس 
الخارجية اإلسبانية السابقة أرانشا 
غونزاليس اليا، في تصريحات لهما 

شهر يونيو املاضي.
التأهيل  ــادة  ــ وإع فــاإلصــاحــات 
تشكل  قد  املعبر  لها  يخضع  التي 
ذلك  االتجاه،  هذا  في  عملية  خطوة 
يعني  الــخــاص،  الــنــظــام  إلــغــاء  أن 
يدخل  من  كل  على  التأشيرة  فرض 
املدينة، بمن فيهم املغاربة من سكان 

يعني  مما  املجاورة،  والبلدات  املدن 
يخص  فيما  إلغاؤها  أتوماتيكيا، 
التنقل من سبتة إلى املدن اإلسبانية 
ودول »شنغن« بشكل عام، وهذا األمر 
عملية  تشديد  إسبانيا  على  يفرض 
مراقبة الدخول إلى املدينة عبر معبر 
»تارخال«، على اعتبار أنه سيتحول، 
بحكم  )ولــو  الخطوة  هــذه  بموجب 
الواقع(، إلى أحد الحدود الخارجية 
ملــنــطــقــة »شــنــغــن« الـــتـــي يــفــرض 
صارمة  ــراءات  وإجـ قواعد  نظامها 
الدخول  عملية  مراقبة  يخص  فيما 

فحص  من  الخارجية،  الحدود  عبر 
الوثائق والحماية  للهويات وسامة 
غير  املهاجرين  تسلل   مخاطر  من 
والجريمة  والــتــهــريــب  الشرعيني 
من  وغــيــرهــا  واإلرهـــــاب،  املنظمة 

االلتزامات.
في  ــال«  ــارخـ »تـ معبر  أن  وبــمــا 
هذا  للعب  مؤهل  غير  القديم  شكله 
والشروط  املعايير  واستيفاء  الدور 
التي  اإلصاحات  أن  وبما  املطلوبة، 
يخضع لها تصب في اتجاه تحويله 
الطراز  على  حديث  ذكي  معبر  إلى 
املستبعد  من  ليس  فإنه  األوروبــي، 
هــذه،  اإلصـــاح  لعملية  تــكــون  أن 
الخاص  النظام  إلغاء  بقرار  عاقة 
إسبانيا  في  للمدينة  الكلي  والدمج 

ومنطقة »شنغن« واالتحاد الجمركي 
ــي، خاصة  ــ ــحــاد األوروبـ االت لـــدول 
املؤشرات  من  مجموعة  هناك  وأن 
منها،  الفرضية،  هذه  من  تعزز  التي 
حدودها  بتحويل  إسبانيا  التزامات 
الضوابط  بموجب  ذكية  حدود  إلى 
والتي  األوروبــي،  لاتحاد  الجديدة 
»شنغن«،  منطقة  حدود  على  تفرض 
أن  ورغــم  منها،  الخارجية  خاصة 
خاصة  ألحكام  تخضع  سبتة  مدينة 
أن  غير  »شنغن«،  اتفاقية  بموجب 
تقودها  التي  الحدود  تحديث  عملية 

إسبانيا قد شملتها.
الضغط  مــســألــة  ــك  ــذل ك وهــنــاك 
االتحاد  على  إسبانيا  تمارسه  الذي 
بسبتة  االعتراف  أجل  من  األوروبي 
خارجية  كحدود  املحتلتني  ومليلية 
قرار  انتزاع   من  مكنها  والــذي  له، 
يونيو  شهر  األوروبــي،  البرملان  من 
ــذا االتــجــاه،  املــاضــي، يصب فــي ه
الحكومة  دراســـة  مــســألــة  وأيــضــا 
اإلســبــانــيــة إلمــكــانــيــة االســتــعــانــة 
الحدود  لحرس  األوروبية  بالوكالة 
ملساعدتها  »فرونتكس«،  والسواحل 
ومليلية،  سبتة  حــدود  حراسة  في 
مع العلم أن هذه الوكالة تشكل أحد 
التي  املهمة  املؤسساتية  اآللــيــات 
في  »شنغن«  منطقة  عليها  تعتمد 

الخارجية  السيما  حدودها،  حراسة 
األعضاء  الــدول  تربط  والتي  منها، 

في املنطقة مع الدول غير األعضاء.
هذا باإلضافة إلى مؤشر آخر جد 
العمل  بشروط  األمــر  ويتعلق  مهم، 
معبر  لها  سيخضع  التي  الجديدة 
»تارخال« عند افتتاحه، والتي أعلن 
اإلســبــانــي،  الــداخــلــيــة  وزيـــر  عنها 
ــا في  ــدو غـــرانـــدي مــارالســك ــان ــرن ف
سير«  »كــاديــنــا  إلذاعـــة  لــه  تصريح 
املاضي،  غشت  شهر  في  اإلسبانية، 
صارمة،  ستكون  عمل  قواعد  وهــي 
بموجبها  يــســمــح  لـــن  أنـــه  حــيــث 
للعاملني  ســوى  املعبر  مــن  ــرور  املـ
املغاربة في املدينة الحاملني لوثائق 
رسمية تثبت ذلك، وللسياح املغاربة 
تتيح  مالية  املتوفرين على ضمانات 
لهم االستجمام والتبضع في سبتة، 
وهو ما يعني تضييق نطاق الدخول 

إلى املدينة بشكل تدريجي.
السابق  املؤشرات  كل  أضفنا  إذا 
اإلسبانية  التصريحات  إلــى  ذكرها 
الــرســمــيــة الــتــي أعــلــنــت عــن جدية 
خيار  ــة  دراس يخص  فيما  إسبانيا 
إلغاء النظام الخاص للمدينة تمهيدا 
»شنغن«  ملنطقة  كامل  بشكل  لضمها 
للدول األوروبية،  الجمركي  ولاتحاد 
فإنه يمكن أن نستنتج أن اإلصاحات 
والتي  الشاملني  التأهيل  وعملية 
خطوة  تشكل  قد  املعبر،  لها  يخضع 
أن  وصحيح  االتجاه،  هذا  في  أولى 
الحكومة اإلسبانية لم تتخذ لحد اآلن 
يخص  فيما  ونهائي  رسمي  قرار  أي 
إلغاء النظام الخاص، غير أن نوعية 
املعبر  عــمــل  ــد  ــواع وق اإلصـــاحـــات 
الواقع  األمــر  بحكم  تسير  الجديدة، 
في اتجاه اإللغاء العملي والتدريجي 
له، أما مدى نجاحها في إقراره بشكل 
كامل ورسمي، فهو رهني بردود الفعل 
املغربية وبأوراق الضغط التي يمكن 
أن تستعملها اململكة ملنع إسبانيا من 
اإلدمــاج  سياسة  في  بعيدا  الذهاب 
واالتحاد  إسبانيا  في  للمدينة  الكلي 

األوروبي.

مؤشرات  فرض »الفيزا« على المغاربة 

هل تعمل إسبانيا على ضم سبتة ومليلية 
لمنطقة »شنغن« ؟

إصالحات »تارخال« كما تم اإلعالن عن ذلك، بهدف تنظيم المعبر والتقليل من التزاحم 
والفوضى التي كان يعرفها، هذا فضال عن مواكبة قرار المغرب الخاص بمنع التهريب 

المعيشي بشكل نهائي، والذي كان يطغى على نشاط المعبر، مع ما يتطلبه ذلك 
يب نزوال عند  من التزامات على الجانب اإلسباني فيما يخص مراقبة عملية التهر

طلب السلطات المغربية، غير أن حجم ونوعية اإلصالحات والسياقات العامة التي 
تؤطرها، توحي بوجود غايات أخرى قد تتجاوز تلك المعلن عنها، خاصة إذا ما تم 

ربطها بالتطورات التي يعرفها ملف سبتة في كليته، بما فيها مساعي الحكومة 
اإلسبانية لدمجها بشكل كامل في إسبانيا واالتحاد األوروبي.

* باحثة في العالقات الدولية
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ما يجري  

ويدور

صناديق االقتراع تنهي مرحلة أصحاب »المصباح« في المدن

ماذا ينتظر المراكشيون بعد انتخاب فاطمة الزهراء المنصوري ؟

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

إلى  يتحول موظف شبح  »حينما 
رئــيــس جــمــاعــة فــانــتــظــر الــعــجــائــب«.. 
بهذه العبارة علق العديد من املواطنني 
عــلــى تــنــصــيــب أحـــد املــنــتــخــبــني بجهة 
العمالة  رئيسا جلماعة خارج  الشمال 
التي مت انتخابه فيها، وحسب العديد 
مــن املــواطــنــني الــذيــن كــانــوا يقصدون 
مكتبه من أجل دراسة ملفاتهم، فإنهم 
ال يجدونه يف مكتبه، مما يؤكد صحة 
األخــبــار الــتــي تــقــول بــأنــه كــان موظفا 
ــات الــتــابــعــة  ــاعـ ــمـ »شـــبـــح« بـــإحـــدى اجلـ

لعمالة املضيق - الفنيدق.

ــى حــركــة  قــبــل أيــــام قــلــيــلــة عــل
السلطة  رجال  بعض  يخوض  تنقيلهم، 
ــة لــهــدم  ــواصــل ــت حـــمـــات شـــرســـة وم
أرض  وعلى  املرخصة  غير  البنايات 
الفترة  هــذه  يف  شيدت  والتي  الغير، 
مبــديــنــة طــنــجــة، حــيــث خــلــفــت هــذه 
والتذمر  السخط  مــن  موجة  احلملة 
الذين  املواطنني  من  واسعة  فئة  لدى 
السلطة  إلــى  االتهام  أصابع  يوجهون 
تلقت  التي  العناصر  وبعض  احمللية 
مبالغ مالية للتغاضي عن عملية البناء 

بدون ترخيص. 

ــن  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــر إغـــــــــــــــاق املـ ــم ــت ــس ي
انصار«  و»بني  سبتة«  »بــاب  احلدوديني 
حيث   ،2021 أكــتــوبــر   31 إلــى  مبليلية، 
بــســبــب  مـــجـــهـــوال  مـــصـــيـــرهـــمـــا  الزال 
اخلارجية  وزارة  تلزمه  الــذي  الصمت 
املــغــربــيــة، لــيــظــل اإلعــــام وحــــده يــغــرد 
خارج السرب دون توضيحات من طرف 

اجلهات املسؤولة.

مراكش

شهدتها  التي  القليلة  املطرية  القطرات   
 22 األربــعــاء  ليلة  الشمالية  ــدن  امل بعض 
األمر  لتعرية  كافية  كانت   ،2021 شتنبر 
العديد  استغله  ــذي  ال خصوصا  الــواقــع، 
االنتخابية  حمالتهم  خالل  املنتخبني  من 
األخيرة، كما تسببت هذه األمطار في بعض 
جماعة  إعرابن  بمنطقة  املادية  الخسائر 
إقليم  بعمالة  البحرية  الواجهة  بوزرة  بني 
شفشاون، وأغلقت الطريق الوطنية الرابطة 
صيادي  أن  كما  والحسيمة،  تطوان  بني 

املنطقة لحقتهم خسائر في املعدات.
من  العديد  فيه  كانت  الــذي  الوقت  وفي 
تتنفس  شفشاون  إلقليم  التابعة  املناطق 
سكانها  قضى  حيث  الفيضانات،  تحت 
املنطقة  منتخبو  كــان  الــعــراء،  في  ليلتهم 
املجالس  داخل  املناصب  على  يتصارعون 
عليهم  صوتوا  من  معاناة  وكأن  الجماعية 
خلق  ــر  األم هــذا  فيه،  يفكرون  شــيء  آخــر 
جدال بسبب غياب املسؤولني املنتخبني عن 

من  فيه  تغامر  الساكنة  كانت  الذي  امليدان 
أجل البقاء، وتدخل أبناء املنطقة لتقديم يد 

للمتضررين. املساعدة 
ــر الـــالزمـــة  ــي ــداب ــت ــب غـــيـــاب ال ــســب وب
أخذ  وعـــدم  الفيضانات،  مــن  والــوقــائــيــة 
الفيضانات  من  والحيطة  والحذر  العبرة 
الشمالية  املــدن  من  العديد  عرفتها  التي 
خالل شهر مارس من السنة الجارية، حيث 
أظهرت حقيقة املجالس املنتخبة وعرت عن 
املياه  غمرت  بعدما  التحتية  البنية  واقع 
املجاري  انسداد  بسبب  املنازل  من  العديد 
تخضع  ال  والتي  املياه،  لصرف  املخصصة 
من  املستمرة  واملراقبة  التنظيف  لعملية 
طرف الجهات املعنية بهذا املوضوع.. فهل 
الفيضانات  من  العبرة  املسؤولون  سيأخذ 
االستعداد  أجــل  مــن  والحالية  السابقة 
التحذيرات  هــذه  أن  أم  الــقــادمــة،  لــأيــام 
العام  بالشأن  املعنيني  في  تأثر  ال  البيئية 

لجهة الشمال ؟

االنتخابات،  الداخلية عملية  أنهت وزارة  بعدما 
انتقالية  حركة  عن  اإلفــراج  على  األيــام  هذه  تركز 
واسعة النطاق في صفوف رجال السلطة بمختلف 
الدوائر  ورؤساء  العامون  الكتاب  وخاصة  الرتب، 

والباشوات والقياد، خصوصا مدن الشمال.
املنتسبني  املسؤولني  مــن  العشرات  وينتظر 
نتائج  شديد،  بقلق  األيــام،  هذه  الداخلية  لــوزارة 
يرتقب  فيما  التأديبية،  االنتقالية  الحركة  هــذه 
البعض اآلخر هذه الحركة التي قد تكون مصحوبة 
فيهم  تتوفر  ممن  منهم  كبير  لعدد  مهمة  بترقيات 
واملهام،  الــدرجــات  في  للترقي  الــالزمــة  الــشــروط 

الدوائر  ورؤســاء  الباشوات  صفوف  في  وخاصة 
الكتابة  مناصب  وشغل  للترقي  يتطلعون  الذين 
العامة بمختلف أقاليم وعماالت اململكة، خصوصا 
والتوعوية  التحسيسية  الحمالت  واكبوا  الذين 
»كورونا«  فيروس  مواجهة  في  النجاعة  وأظهروا 
الصحي  الــحــجــر  ــرار  قـ تطبيق  عــلــى  وأشــرفــوا 

واإلغالق الليلي.
التي  االنتقالية  الحركة  السلطة  رجال  ويترقب 
انتشار  بسبب  العمل  بها  الجاري  مدتها  طالت 
فيروس »كوفيد 19« وتزامنا مع االنتخابات وتشكل 
الحكومة، واملنتظر اإلفراج عنها خالل األيام القليلة 

املقبلة، بالتزامن مع بداية السنة الدراسية، ويسود 
ارتياح كبير في صفوف الفئة املعنية بعد أن تلقوا 
وزارة  من  مركزية  لجن  من طرف  رسمية  تطمينات 
الداخلية بخصوص اعتماد إجراءات جديدة مرتبطة 
بحركية موظفي وأطر وزارة الداخلية، وخاصة ممن 
الترابي بمختلف  الشأن  تدبير  يتحملون مسؤولية 
جهات اململكة، فيما تنتظر بعض الفئات منهم هذه 
الحركة بقلق، بعدما تقدمت ضدهم شكايات بعضها 
تدبير  على  إشرافهم  فترة  في  بتجاوزات  متعلقة 
البناء  بانتشار  متعلقة  وأخــرى  الصحي،  الحجر 

العشوائي والتسيير »الصبياني« لنفوذ ترابهم.

حركة انتقالية مرتقبة تعزز تخوفات وانتظارات رجال السلطة 

الفيضانات تحاصر المواطنين  والمنتخبون منشغلون 
الشخصية بحساباتهم 

  
عزيز الفاطمي

 
  

أجواء  وخبايا  كواليس  إلى  للرجوع  داعي  ال 
بالجماعات  املتعلق   2021.09.08 انتخاب 
املكونة  الخمس  املقاطعات  املحلية على مستوى 
سيدي  )مقاطعة  ملــراكــش  الجماعي  للمجلس 
مقاطعة جليز،  املدينة،  مقاطعة  علي،  بن  يوسف 
هو  وكما  النخيل(،  ومقاطعة  املنارة  مقاطعة 
االستحقاقات  فهذه  التاريخ،  سجل  في  مسجل 
أسفرت عن نتائج منها املحسومة وأخرى كانت 
غياب  في  املشبوهة  عن  الحديث  دون  مفاجئة 
وسائل اإلثبات، وبهذا يطوي املراكشيون صفحة 
نهاية تدبير حزب العدالة والتنمية للشأن العام 
أهم  إلى  اإلشارة  مع  الحمراء،  باملدينة  الترابي 
في  واملتجلية  »املصباح«  حزب  واليــة  مخلفات 
كبار  بعض  تالحق  التي  القضائية  املتابعات 
التفاوضية  بالصفقات  يتعلق  ما  في  املسؤولني 
ملؤتمر  االستعدادات  أثناء  املالية  واالختالالت 
22« التي جرت على أرض مراكش  املناخ »كوب 
من 07 إلى 18 شهر نونبر 2016، كما أن املشروع 
ملفا  يعتبر  املتجددة«  الحاضرة  »مراكش  امللكي 
جهة  بوالي  عصفت  جسيمة  باختالالت  ساخنا 
مع  مهامه  من  واملــقــال  األسبق  آسفي  مراكش 
املتابعة ضمن املتابعني قضائيا، لنطوي صفحة 
املراكشيون من  للحديث عما ينتظره  االختالالت 
السابقة  العمدة  عــودة  بعد  الجماعي  املجلس 
األصالة  حــزب  عن  املنصوري  الــزهــراء  فاطمة 

االستقالل  بني  ثالثي  تحالف  بعد  واملعاصرة، 
مكتب  تشكيلة  خرجت  حيث  و»البام«،  واألحرار 
النائب  التالي:  الشكل  على  الجماعي  املجلس 
واملعاصرة(،  )األصالة  اإلدريسي  محمد  األول، 
النائب الثاني، عبد هلل الفجلي )األحرار(، النائب 
الثالث، عبد العزيز بسواعد )االستقالل(، النائب 
الخامس،  النائب  )البام(،  طارق حنيش  الرابع، 
السادس،  النائب  )األحــرار(،  أحراشي  خديجة 
السابع،  النائب  )االســتــقــالل(،  بوستة  عتيقة 
محمد توقلة )العدالة والتنمية(، النائب الثامن، 
كمال  التاسع،  النائب  )الــبــام(،  بــرزوق  أشــرف 
العاشر،  والنائب  الدستوري(،  )االتحاد  ماجد 
ولإلشارة،  االشتراكي(،  )االتحاد  ملشمر  زبيدة 
العارفني  بعض  آراء  حسب  التحالف،  فــهــذا 
بخبايا األمور، ال ينبني على أرضية صلبة، مما 

يجعله مهددا باالنهيار مع مرور الوقت. 
العمدة  من  مراكش  أهل  ينتظره  ما  أهم  من 
املبشرين  العشرة  والنواب  الجديدة   / القديمة 
بانتظارات  وطــيــد  ارتــبــاط  لها  لجن  بــتــرأس 
مخصص  إلكتروني  موقع  خلق   )1 املواطنني: 
ــة عن  ــابـ ــني واإلجـ ــن ــواط ــات امل ــاي ــوضــع شــك ل
تــســاؤالتــهــم املــرتــبــطــة بــالــشــأن املــحــلــي بكل 
رسمي  مخاطب  إيجاد   )2 وشفافية.  وضــوح 
أخطاء  لتكرار  تفاديا  ــة  اإلداري امللحقات  داخل 
بعض  رؤساء  ممثلو  ظل  التي  السابقة،  املرحلة 
املقاطعات الجماعية أوفياء ملقاطعة التواصل مع 
للموظفني  البشري  العنصر  ترشيد   )3 السكان. 
الجاد  املوظف  وإنصاف  الجماعيني  ــوان  واألع
والجدي في أداء مهامه بوضع املسؤول املناسب 
في املكان األنسب وفق مؤهالته وكفاءاته املهنية 

والوساطة  املحسوبية  مــع  النهائي  والقطع 
بقوة  الــضــرب  يجب  كما  الــحــزبــي،  واالنــتــمــاء 
النظر  إعــادة   )4 الفاسدين.  أيدي  على  القانون 
املثير  النظافة  لقطاع  التحمالت  دفتر  بنود  في 
تأثير  وخباياه  الختالالته  سيكون  حيث  للجدل، 
الحيوي.  القطاع  لهذا  العادي  السير  على  سلبي 
الطرقية  الشبكة  معضلة  في  الجدي  التفكير   )5
ولنا في بعض املحاور الطرقية التي تحولت إلى 
سبيل  على  املوت،  بمحاور  وصفت  سوداء  نقط 
املثال ال الحصر شارع الحسن الثاني تنعدم فيه 
تخصيص  بسبب  واالنسيابية  الطرقية  السالمة 
صفقة  وهي  الكهربائية،  للحافالت  بأكمله  شارع 
من  العديد  لدى  للجدل  املثيرة  الصفقات  بني  من 
بكل  فاشلة  صفقة  البعض  واعتبرها  املهتمني 
بالفضاءات  االعتناء   )6 فعالة.  وغير  املقاييس 
بشكل  وتصميمها  للسكان  كمتنفس  الخضراء 
نجد  حيث  األمــنــي،  الجانب  مــراعــاة  مــع  ــي  راق
بعض الفضاءات تتوفر على بعض النباتات التي 
تحجب الرؤية وتصبح في معزل تام عن الشارع 
كمأوى للمجرمني  اتخاذها  يسهل  مما  الــعــام، 
سهولة  بكل  الضحايا  واســتــدراج  واملنحرفني 
في  اإلســراع   )7 ــن.  األم رجــال  عيون  عن  بعيدا 
تدارك التأخير الحاصل على مستوى نقل املحطة 
مقرها  إلى  دكالة  باب  من  للمسافرين  الطرقية 
الجديد بمنطقة االزدهار، من أجل تخفيف الضغط 
الحركات  وشــل  ــام  ــ االزدح حـــاالت  فــي  املسبب 
املرورية في انتظار الشروع في التصميم الجديد 
والية  مقر  اتجاه  في  يناير   11 شارع  طول  على 
يدخل  الــذي  املشروع  هذا  آسفي،  مراكش  جهة 

ضمن برنامج »الحاضرة املتجددة«.
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كواليس جهوية

ــح عـــزيـــز أخــــنــــوش، يف تــصــريــح  أوض
صــحــفــي بـــعـــد انـــتـــخـــابـــه رئـــيـــســـا لــلــجــمــاعــة 
شتنبر   24 اجلمعة  يــوم  ألكــاديــر،  احلضرية 
املــنــصــرم، أن الــنــاس الــذيــن يــحــبــون أكــاديــر 
املــعــهــود،  ملــســتــواهــا  إعــادتــهــا  عــلــى  سيعملون 
ــال بــــجــــديــــة طــبــقــا  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــلــــى االشـ مـــــؤكـــــدا عــ
قدر من  أكبر  إيالؤها  التي يجب  لألولويات 
إلى  أكادير بحاجة  أن  االهتمام، وشدد على 
للشباب  مدينة  تكون  كي  والرياضة  الثقافة 

ومدينة جامعية بامتياز.

ينتظر سكان مدينة إنزكان من رئيس 
التي  وعــوده،  يترجم  أن  اجلديد،  جماعتهم 
االنتخابية،  حملته  ويسرة إبان  مينة  وزعها 
إلـــى واقـــــع)..(، ويــقــطــع الــطــريــق عــلــى من 
اعـــتـــادوا االغــتــنــاء مـــن خـــيـــرات املــديــنــة، 
العمل  مــع  اخلــاصــة،  مصاحلهم  واستغالل 
منه املدينة  الذي تعاني  التهميش  رفع  على 
األيــام  ما ستكشفه  هــذا  الــزمــن.  من  ردحــا 

القادمة. 

عــنــاصــر  أن  ــنــــي،  أمــ مـــصـــدر  مــــن  علم 
ــاديـــر، قــامــت  ــأكـ ــرة األمــنــيــة الــثــالــثــة بـ ــدائــ الــ
مبــداهــمــة مــحــل لــلــتــدلــيــك بــحــي تــالــبــرجــت 
شكايات  بعد  املــاضــي،  اخلميس  يــوم  صــبــاح 
من اجليران تفيد بأن مركز التدليك املذكور 
يــتــم اســتــغــاللــه لــتــوفــيــر خـــدمـــات مــشــبــوهــة 
لفائدة زبائنه، مما مكن من توقيف صاحبة 
احملـــل املــذكــور عــلــى ذمـــة الــتــحــقــيــق، كــمــا مت 
زبائن،  وأربــعــة  باحملل  عــامــالت  تسع  توقيف 
بعضهم  ضبط  وقــد  محلية،  مــصــادر  حسب 

يف وضع مخل باحلياء.
ــالــــت  أحــ ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ األمـ ــــح  ــالـ ــ ــــصـ املـ أن  ــر  ــ ــذكـ ــ يـ
ــى واليـــــــــــة أمـــــــــن أكـــــــاديـــــــر،  ــ ــلـ ــ املــــــوقــــــوفــــــن عـ
الســـتـــكـــمـــال بـــاقـــي اإلجــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
 اجلــــاري بــهــا الــعــمــل يف مــثــل هـــذه احلـــاالت.

إنزكان  كل من قصد محكمة  يتلقى 
»مــوظــف«  مــن طـــرف  اإلهــانــة  مــن  نصيبه 
التي  تــصــرفــاتــه  يــتــوقــف عــن  بــاحملــكــمــة ال 
وصفت من طرف املرتفقني الذين يقصدون 
هذه اإلدارة للحصول على نسخة من السجل 
بالغير  االعــتــبــار،  رد  أجــل  مــن  أو  الــعــدلــي 
لكونه  بذلك  القيام  يتعمد  حيث  مسؤولة، 
يحتمي مبظلة)..( يستقوي بها على رؤسائه.

قررت غرفة اجلنايات االبتدائية املكلفة 
بــجــرائــم األمـــــوال لـــدى مــحــكــمــة االســتــئــنــاف 
ــراكــــش، تــأجــيــل مــحــاكــمــة رئـــيـــس جــمــاعــة  مبــ
ــان، إلــى  ــنـ أوريــــر الــتــابــعــة لعمالة أكــاديــر إداوتـ
21 أكتوبر اجلــاري، والــذي يتابع بتهمة  غاية 
ــوال عــمــومــيــة مــوضــوعــة  اخــتــالس وتــبــديــد أمــ
أن  بعد  وذلـــك  وظيفته،  مبقتضى  يــده  حتــت 
عدة  الداخلية  لـــوزارة  تابعة  مفتشية  رصــدت 
ترأسها من  إثــر  املــذكــورة  باجلماعة  خــروقــات 
طرف املتهم الرئيسي يف القضية، ومن بينها 
تسليم شواهد إدارية مخالفة للقانون بهدف 
التحفيظ أو اإلذن بتقسيم بقع أرضية، وعدم 
الــشــواهــد اإلداريـــة  مسك سجل خــاص بتلك 
إلــى  وبــاإلضــافــة  و2013،   2012 سنتي  بــرســم 
متابعته من أجل منح رخص للبناء والسكن 
الــقــوانــن اجلـــاري بها العمل يف  دون احــتــرام 

مجال البناء والتعمير.

قامت  دقــيــقــة،  مــعــلــومــات  إثــر  على 
فالحية  ضيعة  الدرك مبداهمة  من  عناصر 
بجماعة الكدية البيضاء ضواحي تارودانت، 
عن  أسفر  السبت املاضي، مما  يوم  صبيحة 
الشيرا  مخدر  من  أطنان   7 من  أزيــد  حجز 
بعني  بشاحنة  صناديق  وسط  بعناية  مخبأة 
عدد  اعتقال  مت  ذلك،  بعد  ومباشرة  املكان، 
يف  العملية  بهذه  ارتباطهم  يف  املشتبه  من 
وسط  التحقيقات  فيه  تتواصل  الذي  الوقت 

حالة استنفار أمني كبير باملنطقة.

العدد: 1575 من 01 إلى 07 أكتوبر 2021
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ســـوسية

فاس

اختفاء حواسيب ووثائق من جماعة فاس

خريبكة

األسبوع
 

  

لوقع  بــفــاس  الحضرية  الجماعة  اهــتــزت 
فضيحة خطيرة، بعد اختفاء حواسيب ووثائق 

من مصلحة بمقر املجلس.
قضائي  تحقيق  بفتح  نقابية،  هيئة  وطالبت 
املنظمة«  »الجريمة  بهذه  قام  من  إلى  للوصول 
املكتب  واستولى على وثائق ومستندات، وقال 
للجماعات  الديمقراطية  للنقابة  املحلي  النقابي 
أشخاص  بـ»هجوم  فوجئ  أنه  »فدش«،  املحلية 
الــوعــاء  مصلحة  على  العمل  أوقـــات  ــارج  خـ
الضريبي«، ما أسفر عن اختفاء ثالثة حواسيب 
باملرتفقني،  الخاصة  اإلداريــة  الوثائق  وبعض 
مضيفا أن ذلك ضمن في تقرير لرئيسة املصلحة.

وعبر املكتب النقابي عن تضامنه مع الرئيسة 
واختصاصاتها،  مهامها  من  »تجريدها  بعد 
واحتقار مقرر تنظيم اإلدارة الجماعية وتحديد 
الجماعي«،  املجلس  عن  الصادر  اختصاصاتها 

القانون،  وتطبيق  التدخل  إلى  السلطات  داعيا 
للحسابات  الجهوي  املجلس  عن  لجنة  وإيفاد 

للبحث في الواقعة.
مصلحة  إحــداث  النقابي  املكتب  واستغرب 
بإعداد  موازية وتكليف عامل موسمي وموظفة 

الجبائية  والشواهد  الضريبي  اإللغاء  قرارات 
على  مشددا  املصلحة،  رئيس  مراقبة  عن  بعيدا 
ضرورة تدخل املجلس الجماعي الجديد وإحالة 
القضية على النيابة العامة املختصة والشرطة 

القضائية للتحقيق فيها.

هدم سكن إمام مسجد دون سابق إنذار 
بقبيلة أوالد عبدون

سعيد الهوداني
 

  

قبيلة  مسعود  بأوالد  بولكشاشر  دوار  سكان  فوجئ 
ورثة  طرف  من  املسجد  إمام  منزل  بهدم  عبدون،  أوالد 
األرض التي منحت لقبيلتهم كهبة من طرف قبيلة أوالد 

إبراهيم منذ سنة 1948.
الشباب منهم  الـــدوار،  ساكنة  تصريحات  وحسب 
املسجد  وبناء  لتأهيل  تطوعت  الساكنة  فإن  والشيوخ، 
والسكن الوظيفي التابع له، كل حسب استطاعته، حيث 
مشاكل  دون  سنة،   30 ملدة  وأسرته  فقيه  فيه  استقر 
أسرة  هلل، بقيت  رحمه  األخير  هذا  توفي  وملا  تذكر، 
استغالل  على  الجديد  الفقيه  أجبر  مما  باملنزل،  الفقيه 
مقصورة املسجد كسكن له في انتظار إفراغ السكن من 

طرف أبناء الفقيه السابق.

خيرا،  السكان  استبشر  خريبكة،  إلى  رحيلهم  وبعد 
ليفاجأ  الوظيفي،  السكن  سيشغل  الجديد  الفقيه  ألن 
الجميع ذات صباح، بهدم السكن دون سابق إنذار، ودون 
املنطقة،  عن  املسؤولة  ودون حضور السلطات  ترخيص 
وانتهاكا  الساكنة تجاوزا وتحديا خطيرا،  اعتبرته  مما 
خصوصا  والوطنية،  الدينية  الجماعة  لحقوق  صريحا 
وأن قضية إفراغ املنزل بني الدوار وأبناء الفقيه وورثة 
بعد  تقل  ولم  خريبكة،  بمحكمة  قائمة  زالت  ال  األرض، 
يرجح، حسب تصريح شخص  مما  القضية،  في  كلمتها 
الورثة  أحــد  بني  تواطئا  هناك  أن  الـــدوار،  من شيوخ 

وأبناء الفقيه السابق من أجل إفراغ املنزل وهدمه.
احتجاجية  وقــفــة  الساكنة  نظمت  السبب  لــهــذا 
أقدم عليه شخصان من ورثة  ما  استنكروا من خاللها 
والتي  السنني،  عشرات  منذ  كهبة  منحت  التي  األرض 
ويطالبون  لإلمام،  وظيفي  وسكن  مسجد  عليها  بني 
ومعاقبة  املوضوع  في  بالتحقيق  املعنية،  السلطات 
لديننا  يمت  ال  الذي  الجرم الديني،  هذا  في  املتورطني 

وعقيدتنا وقيمنا بصلة.

أيت ملول

الحكم على ممرض 
ووسيط يقوم 

بإجهاض الفتيات 

 األسبوع
 

  

االبتدائية مبدينة  أصدرت احملكمة 
بــثــالث  أزرو، حــكــمــهــا يف حــق ممــــرض، 
ســنــوات حــبــســا نـــافـــذا، بــســبــب حتويله 
ملــنــزل يف ضيعة فــالحــيــة إلـــى »عــيــادة« 
إلجـــهـــاض نــســاء حـــوامـــل مـــن عــالقــات 
غـــيـــر شـــرعـــيـــة، مـــقـــابـــل حـــصـــولـــه عــلــى 

عمولة مالية.
وسيط  رفقة  املمرض  متابعة  ومتت 
يــقــوم بــاســتــقــطــاب الــنــســاء احلـــوامـــل، 
تــلــبــس  ــة  ــالــ إيـــقـــافـــه يف حــ ــا مت  ــعـــدمـ بـ
ــامــــل مــــن مــديــنــة  ــاة حــ ــتــ بــــإجــــهــــاض فــ
ــة، حــيــث  ــعـ ــيـ ــيــــديــــة داخـــــــل الـــضـ الــــراشــ
ــدات يــســتــعــمــلــهــا يف ذلــك  ــعـ حـــجـــزت مـ
وقــنــيــنــات مــشــروبــات كــحــولــيــة ومــبــالــغ 

مالية مهمة.
بسنة  الوسيط  احملكمة  أدانــت  وقــد 
بأربعة  صديقها  رفقة  والفتاة  نــافــذة، 
أشــهــر وغـــرامـــة مــالــيــة بــتــهــمــة الــفــســاد 

واملشاركة يف اإلجهاض.
ــه  ــكـ ــريـ وجــــــــاء تــــوقــــيــــف ممــــــرض وشـ
للضابطة  وحتــريــات  أبحاث  على  بناء 
الــقــضــائــيــة، حــيــث قــامــت فــرقــة أمنية 
مــــدعــــومــــة بـــعـــنـــاصـــر الــــــــدرك املـــلـــكـــي، 
مبـــداهـــمـــة املــــنــــزل الــــــذي يـــقـــع خــــارج 

املجال احلضري ملدينة أزرو.

أزرو

مواطنون يتكبدون معاناة طويلة في سبيل شهادة إدارية

األسبوع
 

  

مشهد مألوف أمام مفوضية 
ملول عمالة  بــأيــت  للشرطة 
حقيقية  معاناة  يجسد  إنزكان 
املدينة  لساكنة  مقبولة  وغير 
أجــل شهادة  مــن  والــنــواحــي 
عدد  يضطر  حيث  السكنى، 

للمبيت  يوميا  املواطنني  من 
ملول،  أيــت  كوميسارية  قــرب 
حتى يتمكنوا في الصباح عند 
افتتاحها، من أن يكونوا ضمن 
الــعــشــريــن شــخــصــا األوائـــل 
طلباتهم  سيضعون  ــن  ــذي ال
للحصول على شهادة السكنى، 
الشهادة  هذه  طلب  يحول  مما 
يعيشه  جحيم  ــى  إل ــة  ــ اإلداري
املدير  املواطنون.. فهل يتدخل 
أجل  من  الوطني  لألمن  العام 

رفع معاناة املواطنني؟
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مواطن يشتكي تشييد كواليس جهوية
طريق بأرضهم دون 

تعويض 
األسبوع

   

رئــيــس  ــى  إلــ املــــواطــــن )ح. ل( شــكــايــة  ــه  وجــ
باها،  أليــت  البلدي  املجلس  ورئــيــس  احلكومة 
الذي  الضرر  بتعويض مادي عن  فيها  يطالب 
فوق  تشييد طريق عمومية  بعد  بعائلته  حلق 

أرض يف ملكية والده.
وأوضح املشتكي، أن والده كان ميلك قطعة 
أرضــيــة مبنطقة أيــت باها »اكــي الــبــيــرو« بــدوار 
أدوز، حيث مت اقتطاع جزء منها إلقامة طريق 
دون مــوافــقــة الــعــائــلــة أو اتـــبـــاع إجــــــراءات نــزع 
امللكية يف إطار املنفعة العامة، مطالبا بتمكني 
بها  الــذي حلق  الضرر  بالتعويض عن  العائلة 

جراء انتزاع جزء من األرض دون إشعارهم.
وأشــــار املــشــتــكــي إلـــى أنـــه تــلــقــى اتــصــاال من 
 ،2020 نونبر   25 بتاريخ  باها  أيت  مقر عمالة 
الالزمة، من عقد  الوثائق  بإرسال جميع  وقام 
أنه  إال  امللكية،  وعقد  العقار  وتصميم  اإلراثـــة 

لم يتلق أي جواب.

العدد: 1575 من 01 إلى 07 أكتوبر 2021

أيت باها

الراشيدية

الشوباني يخلق الجدل بعد غيابه عن 
السلـط مراسـيم تسلـيم 

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

صارت أغلب شوارع مدينة وجدة، في الفترة 
املتأخرة  الساعات  غاية  إلى  املمتدة  املسائية 
املنحرفني  لبعض  آمــنــا  ــاذا  مـ الــلــيــل،  مــن 
بـ»جرائم«  وصفها  يمكن  بممارسات  للقيام 
أصحاب  يرتكبها  املدينة،  ساكنة  حــق  فــي 
السيارات. سائقي  وبعض  النارية   الدراجات 
بتهور  السياقة  في  املمارسات  هذه  وتتمثل 
أصــوات  ــدار  إصـ عــن  ناهيك  واســتــعــراض، 
ــوادم ومــحــركــات  ــ ــن ع مــرتــفــعــة ومــزعــجــة م
الفاحش  الكام  ثم  ــدراجــات،  وال السيارات 
أدنى  دون  الصاخبة،  واملوسيقى  والصراخ 
والعجزة  املرضى  وخاصة  للساكنة،  احترام 
منهم، باإلضافة إلى كون هذه املمارسات تقع 
)أي  فيها محظورا  التجول  يعتبر  أوقات  في 

السلطات  قرار  وفق  ليا(،  التاسعة  بعد  ما 
املعنية بتنفيذ حالة الطوارئ الصحية. 

وفي السياق ذاته، قال خالد شيات، أستاذ 
بأحد  القاطنني  وأحد  األول،  محمد  بجامعة 
قرب  ــري  ــدائ ال للطريق  ــاورة  ــج امل ــاء  األحــي
النقطة  هذه  »إن  بوجدة:  معافى  سيدي  غابة 
السير  حوادث  بسبب  سوداء  من  أكثر  باتت 
وآخر  مميت  بعضها  يومي،  بشكل  املتكررة 
يخلف جرحى«، مضيفا أن »هذا األمر نتج عن 
والتهور، وضحيته  الخمر  وهو  وحيد،  عامل 
شباب وسكان األحياء املجاورة«، وأشار إلى 
تدخا  يستدعي  األمــر  هذا  يكن  لم  »إذا  أنه 
باألمر،  واملعنيني  السلطات  طرف  من  عاجا 
في  أجله  من  التدخل  يستحق  آخر  شيء  فا 

هذه املدينة«.
ولفت الشيات االنتباه إلى أن هذه الطريق 
كتحديد  فيه  يدخل  وما  التشوير  إلى  تفتقر 
الشرطة  مراقبة  غياب  جانب  إلــى  السرعة، 
تفصل  الطريق  أن  )بحكم  امللكي  ــدرك  ال أو 

اختصاص الجهتني(، حسب تعبيره. 
األمنية،  السلطات  املــتــضــررون  وطــالــب 
التي  الفوضوية  املمارسات  لهذه  حل  بإيجاد 
تقلق بال وراحة ساكنة املدينة، وذلك بتكثيف 
الحد  أجل  من  األمنية،  والدوريات  الحمات 
من انتشار هذه الظاهرة وتناميها، إلى جانب 
الدراجات  قانونية  مراقبة  تكثيف  استمرار 

النارية املتجولة بشوارع وجدة.

للجيش  ــور  ــص م ــط  ــري ش ــار  ــ أث
الحدودي  الشريط  على  الجزائري 
بــمــنــطــقــة زملـــو بــبــوعــنــان إقــلــيــم 
على  واسعا  جــدال  فكيك،  بوعرفة 
ــواصــل االجــتــمــاعــي،  ــت ــل ال ــائ وس
للجارة  مــنــاوشــات  ــود  »وجـ حــول 
الشرقية ومحاولتها تكرار ما حدث 

بالعرجة«.
ــرزت  ــذه الــنــقــطــة، أبـ ــول هـ ــ وح
»فــار  العسكري  املــنــتــدى  صفحة 
دبلوماسية  مصادر  وفق  مــاروك«، 
احتكاك  أي  يحدث  لم  أنه  وأمنية، 
والجزائري  املغربي  الجيشني  بني 
يحدث  ولم  ببوعرفة،  زملو  بمنطقة 

أي اختراق أو مواجهة مسلحة.

األمر  أن  ذاتــه،  املصدر  وأضــاف 
جزائرية  مشتركة  بلجنة  يتعلق 
الرابطة  بالحدود  حلت  مغربية، 
طريق  مستوى  على  البلدين  بــني 
وذلــك  شتنبر،   20 منذ  بــوعــنــان، 
لترسيم الحدود بني البلدين، مشيرا 
إلى أن هذه ليست املرة األولى التي 

يتم فيها عقد لقاءات بهذا الشكل.
على  صفحات  عدة  أن  إلى  يشار 
وعدة  االجتماعي  التواصل  وسائل 
منابر، قد أشارت إلى احتمال وجود 
الــجــزائــري  للجيش  ــزازات  ــف اســت
تكرار  في  الحدودي،  الشريط  على 
شهر  فكيك  بإقليم  العرجة  لواقعة 

مارس املاضي.

جمعيات مدنية 
تطالب بترحيل 

شباب مغاربة 
محتجزين بالجزائر

ــدة  ــســاع طــالــبــت جــمــعــيــة م
صعبة  وضعية  فــي  املــهــاجــريــن 
ــطــات  ــســل ــة وجـــــــدة، ال ــن ــدي ــم ب
ملف  فــي  بالتدخل  الــجــزائــريــة، 
شباب مغاربة متواجدين بالتراب 
الهجرة  ينوون  كانوا  الجزائري، 

السرية عبر األراضي الجزائرية.
ــدد، أشـــارت  ــصـ وفـــي هـــذا الـ
رســالــة  فــي  املـــذكـــورة  الجمعية 
موجهة لوزراء الداخلية والصحة 
ــى أنها  والــعــدل الــجــزائــريــني، إل
تتابع باهتمام الوضعية الصحية 
لــلــشــبــاب املــغــاربــة، املــرشــحــني 
األوروبــيــة،  الديار  نحو  للهجرة 
وظــــروف احــتــجــازهــم مــن قبل 
سلطات والية األمن لعني تموشنت 
غرب الجزائر رفقة خمسة مغاربة 

آخرين.
وأضــافــت املــصــادر ذاتــهــا، أن 
بترحيلهم  وعدهم  تم  املوقوفني 
بعد  البرية  الحدود  عبر  للمغرب 
ــراءات اإلداريـــة  ــ اســتــكــمــال اإلجـ
ــطــات  ــســل بـــعـــدمـــا تـــوصـــلـــت ال
هوياتهم،  بــوثــائــق  الــجــزائــريــة 
وخاصة أحد الشبان الثاثة الذي 
صحية،  مضاعفات  مــن  يعاني 
اإلجراءات  تسريع  يستوجب  مما 
نحو  ترحيلهم  قصد  القانونية 
تنص  ما  وفق  وذلك  األم،  وطنهم 
الدولية  والعهود  املواثيق  عليه 

لحقوق اإلنسان.

إنزكان
رسالة »األسبوع« وصلت 

السلطة المحلية تشن الحرب على محتلي األرصفة 
األسبوع

   

عددها  في  »األسبوع«  إشارات  مع  تفاعلها  في 
حملة  بــإنــزكــان  املحلية  السلطة  نفذت  األخــيــر، 
التجارية  األنشطة  مختلف  ضد  واسعة  تمشيطية 
التابعة  ــن  ــاك األم مــن  بــعــدد  لــهــا،  املــرخــص  غير 
شكايات  عدة  بعد  املدينة،  وسط  العمومي  للملك 
الذين  التجارية  املحات  وأصحاب  املواطنني  من 

يشتكون من احتال امللك العمومي.
األولــى  اإلداريـــة  امللحقة  قائد  قــادهــا  الحملة 
املحات  من  عددا  استهدفت  وقد  السلطة،  وأعوان 
وحتى  األرصفة  أصحابها  احتل  التي  التجارية 

الطرقات، وفق إفادة مصدر من السلطة املحلية.
العملية،  هذه  خال  املحلية  السلطة  وتمكنت 
من  األولــى،  اإلداريـــة  امللحقة  قائد  بها  قــام  التي 
وتوعد  املــديــنــة،  ــط  وس العمومي  املــلــك  تحرير 
ومحتلي  الجائلني  الباعة  ذاته  الترابي  املسؤول 
امللك العمومي، بأنه سيقوم يوميا بالحملة نفسها 

إلى حني تحرير امللك العمومي بشكل نهائي.

أحد املواطنني،  أكــد  ــه،  ذات باملوضوع  وعاقة 
من ساكنة شارع »املدارس«، أن املدينة صارت في 
التمشيطية،  الحمات  هذه  مثل  إلى  الحاجة  أمس 
مضيفة أن امللك العمومي أصبح محتا في جميع 
السلطات  أعــني  أمــام  باملدينة  والــشــوارع  ــة  األزق

املحلية.
أن  املحلية،  السلطة  من  مصدر  أكد  املقابل،  في 
إطاق  على  املقبلة  ــام  األي في  ستعمل  السلطات 
حمات واسعة ضد الباعة الجائلني ومحتلي امللك 
العمومي، مؤكدا أن الشارع وجنبات الطريق ملك 
عمومي لجميع املواطنني وال يحق ألحد استغاله.

حقيقة ما وقع بمنطقة زلمو بفكيك بين الجيش المغربي والجزائري 

شوارع وجدة ليال.. ممارسات انحرافية والسلطات األمنية في دار غفلون 

 األسبوع

   

ــب  ــيـ ــبـ ــحـ غـــــــــاب الـ
الشوباني عن مراسيم 
بينه  السلط  تسليم 
ــس  ــيـ ــرئـ وبــــــني الـ
الـــجـــديـــد لــجــهــة 
تافيالت،  ــة  درعـ
ليفتح  أبرو،  هرو 
حزب  على  النار 

الــظــروف  ظــل  فــي  والتنمية  الــعــدالــة 
الصعبة التي يعيشها بعد خسارته في 

االنتخابات األخيرة.
حضور  عن  اعتذاره  الشوباني  وقدم 
الرئيس  مــع  السلط  تسليم  اجــتــمــاع 
صعبة،  صحية  لدواعي  للجهة،  الجديد 
محاولة  غيابه  اعتبرت  فعاليات  لكن 
األمر  ومواجهة  املسؤولية  من  للهروب 

الواقع واالعتراف بالهزيمة.
التواصل  مواقع  في  نشطاء  وانتقد 
دعوتني  تلقيه  بعد  الشوباني،  غياب 
وضع  قصد  الجهة،  مقر  إلى  للحضور 
الترتيبات املتعلقة بتبادل السلط، بعدما 
تقلد مسؤولية الجهة لعدة سنوات أثار 

خالها الجدل بسبب خافه مع الجهات 
الوصية واملعارضة.

الشوباني  تقبل  عدم  نشطاء  وانتقد 
والتنمية،  الــعــدالــة  بــحــزب  وأعــضــاء 
االنتخابات،  النتائج املحصل عليها في 
قبل  من  عقابية  نتائج  سجلت  والتي 
السابقة  الحصيلة  ضــد  املــواطــنــني 
املجالس  فــي  »البيجيدي«  ملسؤولي 

املنتخبة والجهات.
وانتخب هرو أبرو عن حزب التجمع 
درعــة  لجهة  رئيسا  لــأحــرار  الوطني 
43 صوتا،  تافيالت، بعد حصوله على 
حزب  أعضاء  الجلسة  عن  غــاب  بينما 

العدالة والتنمية. الشوباني
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كواليس جهوية

ساكنة »كاريان الديبو« تطالب بفتح تحقيق 
في توزيع البقع األرضية 

مراكشسال

طرد 700 عامل 
وعاملة من سلسلة 

فنادق يخلف مأساة 
اجتماعية 

األسبوع

   

بأحد  املستخدمني  عــشــرات  يعيش 
ومشاكل  مزرية  أوضاعا  مراكش  فنادق 
في  أنفسهم  وجــدوا  بعدما  اجتماعية، 
بدون  العمل،  من  طردهم  عقب  الشارع 
سبب مقنع، في غياب أي تجاوب من قبل 
إليجاد  الشغل  ومفتشية  الشركة  إدارة 

حل لهم.
700 عاملة وعاملة  أزيد من  وقد نظم 
قاموا  بعدما  البيضاء،  بــالــدار  وقفة 
بوقفات أخرى خالل الشهور املاضية في 
مدينة مراكش، مطالبني بتسوية قضيتهم 
بعد أن تم تسريحهم دون حصولهم على 

حقوقهم املادية ومستحقاتهم.
أن  املحتجني،  الفندق  أحد عمال  وأكد 
بسبب  صعبة،  ظروفا  يعانون  العمال 
الغذائية،  املواد  شراء  على  قدرتهم  عدم 
معانا  يديرو  الناس  هاد  »ابغينا  وقال: 
ــا واقــفــني مــاخــدامــني  ــل، وحــن شــي حـ
وكناشدو السلطات وجاللة امللك ينقذنا، 
أو  خدامني  واش  ــا  داب معارفني  وحنا 
أخرى:  عاملة  قالت  بينما  مطرودين«، 
بعدما  للمجهول  بالناس  رمت  »الشركة 
خدموا عشرات السنني، واليوم طردتهم 
بدون تعويض، والناس في هذ الظروف 
مسؤولية  عندهم  مايصرفوا  ملقاوش 

وأبناء وكراء ومصاريف«.
تمسكهم  املــحــتــجــون  الــعــمــال  ــد  وأكـ
حتى  مطالبهم  عن  والــدفــاع  بالنضال 
نيل حقوقهم، مطالبني الجهات املسؤولة 
والسلطات، بالتدخل لدى إدارة السلسلة 
الفندقية، إليجاد حل لهم، وتمكينهم من 
قرار  عن  تعويضهم  أو  للعمل  العودة 
تجاهل  استمرار  أن  معتبرين  الــطــرد، 
وغــيــاب  ملطالبهم  الــفــنــدق  مــســؤولــي 
الحوار، سيؤدي إلى مزيد من التصعيد 

واالحتجاج.
صاحب  قيام  نقابي  مسؤول  وانتقد 
فنادق  سبعة  بإغالق  الفندقية  السلسلة 
700 عامل وعاملة بدون مقابل  وتشريد 
أو تعويض، متذرعا بأزمة »كوفيد«، في 
على  تحافظ  الفنادق  من  الكثير  أن  حني 
منها  يعاني  التي  ــة  األزم رغــم  عمالها 

الجميع.

الدار البيضاء

ألول مرة.. حزب االستقالل يتولى تسيير سطات بعد معركة صاخبة
سطات

 األسبوع

   

نظمت ساكنة دوار الصفيح »الديبو« بمقاطعة 
تابريكت بسال، وقفات احتجاجية بعدما أقدمت 
على  العمومية  القوات  بمعية  املحلية  السلطات 
هدم بيوتهم القصديرية، مما خلف استياء كبيرا 
لدى األسر الفقيرة التي ال تتوفر على اإلمكانات 

املادية للرحيل والبحث عن مسكن آخر.
األعــالم  حــامــالت  الحي  نساء  خرجت  ــد  وق
الوطنية وصور امللك، وطالنب بتدخل املسؤولني 
األرضية  البقع  توزيع  طريقة  في  تحقيق  وفتح 
الديبو«، خاصة بعد  »كاريان  املخصصة لسكان 
الحديث عن استفادة أشخاص آخرين لهم عالقة 
بالحي املذكور، حيث طالبت نساء الحي بإيفاد 
ولوائح  املستفيدين  في  للتحقيق  خاصة  لجنة 
القاطنة  املستفيدة  باألسر  املتعلقة  اإلحصاء 
بالحي الصفيحي، خاصة بعد حصول اختالالت 

وتالعبات في هذه العملية.
توزيع  عملية  أن  الحي،  من  سيدة  وصرحت 
حيث  األســر،  بني  عادلة  تكن  لم  األرضية  البقع 
من  مكونة  أســر  على  املحلية  السلطة  فرضت 
أسرة  مع  االشــتــراك  أفـــراد،  تسعة  إلــى  سبعة 
أسر  حصلت  بينما  ــدة،  واحـ بقعة  فــي  أخــرى 
بقعة  على  أفــراد  ثالثة  من  فقط  مكونة  صغيرة 

كاملة، وهذا حيف وظلم في حق ذوي الحقوق.
الهدم  عملية  اعتبرت  فقد  أخــرى،  سيدة  أما 
منها  تمر  التي  الصعبة  الظروف  هذه  ظل  في 
األسر املغربية، تزيد من معاناة السكان في ظل 
وصعوبة  املالية،  اإلمكانيات  وغياب  البطالة 
كراء منزل آخر أو تحمل تكاليف البناء، معتبرة 
أن ما حصل في »الكاريان« يتطلب فتح تحقيق 
في لوائح اإلحصاء الخاصة باملستفيدين ملعرفة 

األسر التي طالها التهميش.
طريقة  إن  قال  املتضررين،  من  آخر  مواطن 
توزيع البقع شابها الغموض حيث تمكنت بعض 
لوحدها،  أرضية  بقعة  على  الحصول  من  األسر 

بينما فرض على أسر أخرى االشتراك في قطعة 
التي  املعايير  هي  ما  متسائال:  واحدة،  أرضية 
بهذه  البقع  لتوزيع  املكلفة  الجهة  اعتمدتها 
الطريقة، بعد أن تم تخصيص منطقة بعيدة في 
مراعاة  دون  الساكنة  إلسكان  بوقنادل  منطقة 
في  تعمل  التي  لألسر  االجتماعية  الــظــروف 
املدينة، أو التي تشتغل في القطاع غير املهيكل.
من جهته، اعتبر أحد املواطنني، أن استفادة 
بقع  من  الديبو«  »كــاريــان  في  القاطنة  األســر 
في  البقاء  في مصلحتها، عوض  أرضية، يصب 
األوســاخ  وســط  أخــرى  لسنوات  الصفيح  دور 

واإلجرام واملشاكل االجتماعية.

و  تعليقصــورة

اجتماعاته  يفتتح  تــطــوان  جــمــاعــة  رئــيــس 
بخرق البروتوكول الصحي وعلى رأسه التباعد 
اجلسدي والسماح للبعض بحضور االجتماع 
داخــــــل قـــاعـــة مــغــلــقــة دون ارتــــــــداء الــكــمــامــة 
الوقائية.. هذا ما تؤكده الصورة التي تنشرها 
 22 »األســبــوع« وامللتقطة صــبــاح يــوم األربــعــاء 

رئيس  خاللها  من  يظهر  حيث   ،2021 شتنبر 
اجلــمــاعــة اجلــديــد يــأخــذ صـــورة تــذكــاريــة قبل 
لالحتاد  النقابي  املكتب  ممثلي  مع  اجتماعه 
املــغــربــي للشغل، والـــذي حــضــره كــل مــن نائب 
الــرئــيــس عبد الــســالم الــدامــون، واملــديــر العام 

للمصالح، رشيد أمجاد. 

نور الدين هراوي

   

الصحفي  الــســبــق  رســمــيــا،  ــأكــد  ت
»األسبوع«  جريدة  إليه  أشــارت  الــذي 
بانتخاب  ــر  األمـ ويتعلق  وتــوقــعــتــه، 
الثانوي املصطفى عن حزب االستقالل، 
املنصرم،  شتنبر   22 األربــعــاء  يــوم 
رئيسا لبلدية سطات، بعد حصوله على 
18 صوتا من أصل 35، مقابل 15 صوتا 
حزب  عن  اإلدريــســي  سليمان  ملنافسه 
حزب  امتنع  فيما  واملعاصرة،  األصالة 
والفائز  التصويت  عن  اليسار  فيدرالية 
 مما  8 شتنبر بمقعدين،  انتخابات  في 
وبقوة  »الــتــراكــتــور«،  حــزب  مــن  جعل 
واملتماسك   واملشترك  املبكر  التحالف 
واملتكون من 9 أحزاب والذي قاده حزب 
عنوة  ويتخندق  يصطف  االســتــقــالل، 
إلى  لجوئه  رغــم  املعارضة،  صف  في 
جميع الحيل، قبل وبعد تشكيل املكتب، 

املدينة  دوالــيــب  ليحكم  فشل  ــه  أن إال 
املحلية،  شؤونها  ويسير  البصروية، 
وبهذا يستطيع حزب االستقالل، وألول 
حكم  الشاوي،  عاصمة  تاريخ  في  مرة 
الخطة  خــالل  من  وجماعتها  بلديتها 

للتحالف.  املحكمة 
الرسمية  التشكيلة  على  التصويت 

في  مر  ــذي  وال سطات  جماعة  ملجلس 
الباشوية  عليه  وأشرفت  مغلقة،  جلسة 
في  ومـــر  الــعــمــالــة  أطــــواره  وتتبعت 
كان  فقد  ومــتــوتــرة،  مشحونة  أجـــواء 
املصطفى  الرئيس  التالي:  الشكل  على 
النائب  االستقالل،  حزب  عن  الثانوي 
األول، لحسن الطالبي عن حزب التجمع 

رحال  فاروق  الثاني،  النائب  الوطني، 
النائب  واالشتراكية،  التقدم  حزب  عن 
االتحاد  عن  بوشعيب،  االمامي  الثالث، 
الرابع  الترتيب  عاد  فيما  الدستوري، 
والــخــامــس والــســادس عــلــى الــتــوالــي 
»النخلة«،  حزب  عن  املشماشي  لرشيد 
ومنير يوسف عن حزب »الفيل«، وعطوف 
عبد املجيد عن حزب »الوردة«، أما كتابة 
فاطمة  نصيب  ــن  م فــكــانــت  املــجــلــس، 
ونائبتها  »الحمامة«  حزب  عن  قرناني 

حبيبة بوعزة عن حزب »الكتاب«.
عملية  أن  ــى  ــ إل اإلشــــــارة  تـــجـــدر 
من  الــنــواب  وبــاقــي  الرئيس  انتخاب 
تشنجات  عرفت  املكتب،  تشكيل  أجــل 
وتالسنات  كالمية  ومــشــادات  كبيرة 
الشارع  ولغة  اتهامات  وتبادل  خطيرة، 
على  مباشر  بث  خالل  من  و»البلطجة« 
مواقع التواصل االجتماعي بني الفريق 
والفريق  »املـــيـــزان«،  لــحــزب  املــســانــد 
إلى  وصل  »التراكتور«  لحزب  املساند 
في  ــاءات  ــم واإلغ االحتجاجات  ــة  درج

صفوف املعارضة.

الثانوي

أين 
التدابير 

الصحية ؟

20 غشت..  بعد مقتل ممرضة بمستشفى 
ما هو دور األمن الخاص ؟

األسبوع

   

الحالي،  األسبوع  بداية  البيضاء،  الدار  مدينة  اهتزت 
غشت،   20 مستشفى  داخل  وقعت  مروعة،  جريمة  لوقع 
بعد مقتل ممرضة من طرف أحد األشخاص رغم تواجد 

الزوار وحراس األمن الخاص.
وبني  املدينة  على صعيد  كبيرة  الحادث ضجة  وخلق 
بصدمة  أصيبوا  الذين  والتمريضية،  الصحية  األطــر 
األمن  حــراس  تجاوز  على  الجاني  أقــدم  بعدما  كبيرة، 

ودخل إلى املستشفى ليجهز على الضحية بآلة حادة.
بمنطقة  القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  تمكنت  وقد 
مستخدم  توقيف  من  البيضاء،  الــدار  بمدينة  آنفا  أمن 
47 سنة، لالشتباه في  في شركة تجارية يبلغ من العمر 
باستعمال  والجرح  بالضرب  تتعلق  قضية  في  تورطه 

السالح األبيض املفضي إلى املوت.
غشت   20 مستشفى  فضاء  وســط  الجريمة  ووقعت 
األمن  عناصر  دور  حول  التساؤل  يطرح  مما  الجامعي، 
املستشفى  ومراقبة  أمن  عن  املسؤول  الجهاز  الخاص، 
املسؤولية  الزوار  حمل  حيث  واللصوص،  املتطفلني  من 
التدخل  عليهم  الواجب  من  الذين  الخاص  األمن  ألفراد 

ومنع دخول األشخاص املشتبه فيهم إلى املستشفى.
ماليني  على  تحصل  الخاصة  الشركات  من  فالعديد 
دخول  تنظيم  أجل  من  الصحية،  املؤسسات  من  الدراهم 
الزوار واملرضى، وتقديم اإلرشادات للوافدين، مع ضرورة 
الواقع في املستشفيات واملؤسسات  أن  إال  توفير األمن، 
اختصاصه  عن  خرج  الخاص  األمــن  أن  يبرز  الصحية 
دوره  وينسى  واملــمــرض،  الطبيب  بــدور  يقوم  وأصبح 

األمني.
املستشفى،  فضاء  في  ممرضة  مقتل  جريمة  وتأتي 
قبل  من  اختطافها  ومحاولة  ممرضة  سيارة  سرقة  بعد 

شخصني من أمام بوابة املؤسسة الصحية.



النفايات اإللكترونية.. حقائق صادمة!؟ 
الــنــفــايــات  عــلــى الــرغــم مـــن أن مــعــظــم 
أن  إال  التدوير،  إلعــادة  قابلة  تكون  اإللكترونية 
مــازالــت  البشرية  أن  هــي  الــصــارخــة  الحقيقة 
يتعلق  عندما  املطلوب  املستوى  إلــى  تــرق  لــم 
اإللكترونية  النفايات  مشكلة  بمعالجة  ــر  األم
 45 بـ  املتحدة  األمم  هيأة  قدرتها  وقد  املتزايدة، 
والتلفزيون  الكمبيوتر  أجهزة  من  طن  مليون 
األخرى  اإللكترونية  والسلع  املحمولة  والهواتف 
بهذه  األمر  وينتهي  عام،  كل  منها  التخلص  يتم 
النفايات اإللكترونية في مقابر خاصة بها، عندما 

يمكن إعادة تدوير كمية كبيرة منها.
اإلحصاءات  من  العديد  هناك  الحظ،  ولسوء 
قاتمة  صــورة  ترسم  التي  ــام  واألرقـ والحقائق 
البيئة  على  اإللكترونية  النفايات  تأثير  لكيفية 
بتفصيل  سنقوم  لــذلــك  ــأســوأ.  ل بها  ــؤدي  وتـ
املشكالت التي تتسبب فيها النفايات اإللكترونية 
التدوير  إعادة  أهمية  إلى  باإلضافة  وتأثيراتها، 
الصديقة لأوزون فيما يتعلق بأجهزة الكمبيوتر:
 41.8 إنــتــاج حــوالــي  تــم   ،2014 عــام  فــي   -
في جميع  اإللكترونية  النفايات  من  مليون طن 

أنحاء العالم. 
النفايات  كمية  ارتــفــعــت   ،2018 ــام  ع ــي  وف
إلى  العالم  مستوى  على  املنتجة  اإللكترونية 
ارتفاعها  ترك  ما  وإذا  طن،  مليون   49.8 حوالي 
 120 من دون رادع، فقد يتضاعف هذا الرقم إلى 

مليون طن بحلول عام 2050.
في   20 إلى   15 تدوير من  إعادة  يتم  - حاليا، 

املائة فقط من جميع النفايات اإللكترونية.
- تشير الدراسات إلى أن إنتاج جهاز كمبيوتر 
وجهاز عرض، يستهلك ما ال يقل عن 1.5 طن من 
املاء، و21 كيلوجراما من املواد الكيميائية و240 

كيلوجراما من الوقود األحفوري.
- تحتوي الهواتف املحمولة على كميات كبيرة 

من املواد الثمينة مثل الفضة والذهب.
اإللكترونية  النفايات  تنمو  أن  املتوقع  من   -

العاملية بنسبة 8 في املائة سنويا.
أجهزة  اســتــخــدام  إعـــادة  تــؤدي  أن  يمكن   -
 296 توفير  إلى  تدويرها  إعــادة  أو  الكمبيوتر 
وظيفة إضافية سنويا لكل 10000 طن من نفايات 
الكمبيوتر التي تتم معالجتها، مقارنة بالتخلص 

منها في مقابر النفايات.
أن  يمكن  البيئة،  في  وتجاهلها  رميها  عند   -
جسيمة  ــرارا  أض اإللكترونية  النفايات  تسبب 

الدم  سرطان  مثل  اإلنسان،  لجسم 
العصبي  الــجــهــاز  إلـــى  والــكــلــي 

املركزي واملحيطي.
ــر تـــقـــادم أجــهــزتــنــا  ــؤث كــيــف ي
ــات  ــف ــخــل ــه عـــلـــى امل ــ املـــخـــطـــط ل

اإللكترونية؟
أجــهــزتــنــا  تـــقـــادم  ــة  مــســأل إن 
يضيف  لها،  املخطط  اإللكترونية 
مشاكل  التلوث  مشكلة  إلى  كذلك 
أيها  يوما  تساءلت  فهل  أخـــرى، 
هاتفك  وفـــاة  عــن ســبــب  الــقــارئ 
عقد  يــوشــك  أن  ــبــل  ق ــول  ــحــم امل
شرائه على النفاذ؟ أو ملاذا يصبح 

أكبر  جديد  طراز  ظهور  بمجرد  قديما  تلفزيونك 
هذه  تصمم  الشركات  ألن  يقع  هذا  قيمة؟  وأرفع 

األجهزة للقيام بذلك.
التقنية،  إن تكلفة مواكبة أحدث االختراعات 
تجذبنا  فنحن  جيوبنا،  على  فقط  تــؤثــر  ال 
الجديدة  النماذج  طرح  بها  يتم  التي  السرعة، 
املنتظم  التدفق  مع  إلى جنب  جنبا  السوق  في 
هذه  شـــراء  ــى  إل والتحسينات،  للتحديثات 
من  هائلة  كميات  عنه  تنتج  مما  املنتوجات، 
هناك  أن  يعني  هذا  وكل  اإللكترونية،  النفايات 

تكلفة بيئية كبيرة جدا أيضا.
التقادم  هذا  لتجنب  فعله  يمكن  الذي  ما  إذن، 
املخطط له وتقليل مشكلة النفايات اإللكترونية؟ 

اختيار  يمكننا  املجتمعي،  املستوى  على 
إلى  منتوجاتها  تميل  التي  التجارية  العالمات 
في  املنتوجات  وتطلب  أطــول،  لفترة  االستمرار 
املتاجر ذات العمر التشغيلي األطول والضمانات 
األطول مع قطع الغيار املضمونة، في وضع آخر، 
نفاياتنا  تدوير  ــادة  إع أيضا  يساعد  أن  يمكن 
الشركات  ومطالب  صحيح  بشكل  اإللكترونية 

املصنعة على التخلص من املواد الخطيرة.
فعله،  من  أسهل  يبدو  قد  هــذا  قــول  كــان  إذا 
أن  بالذكر،  الجدير  فمن  فعال،  غير  أنه  حتى  أو 
للحد  قوية  تدابير  مؤخرا  اتخذت  الــدول  بعض 
استمرت  إذا  أنه  حيث  له،  املخطط  التقادم  من 
هذه املمارسة عن عمد، فقد يواجه رجال األعمال 
أحكاما بالسجن، بينما ستكون الشركات عرضة 

لغرامات تصل إلى 300 ألف يورو.
الزئبق  مثل  الكيميائية  املــواد  إلى  باإلضافة 
والرصاص والكادميوم، التي تتسرب إلى التربة 

إمدادات  وتلوث  الجوفية،  واملياه 
النفايات  تنبعث  واملــيــاه،  الــغــذاء 
من  بــدال  حرقها  عند  اإللكترونية 
الغازات  وتطرح  تدويرها،  إعــادة 
أوكسيد  ثاني  ذلك  في  بما  السامة 
الكبريت،  أوكسيد  وثاني  الكربون 
الــهــواء،  إلــى تلوث  ــؤدي  والــتــي ت
مما يزيد من نضوب طبقة األوزون 
أشعة  مــن  تحمينا  الــتــي  الهشة 

الشمس فوق البنفسجية الضارة.
هناك  ــنــضــوب،  ال هـــذا  بسبب 
التي  الحراري  االحتباس  ظاهرة 
يمكن أن تحدث تغيرات جذرية في 
األنماط املناخية لكوكبنا، فضال عن زيادة حاالت 
املبكرة  والشيخوخة  الجلد،  بسرطان  اإلصابة 

وإعتام عدسة العني.
املوجودة  السوائل  تحتوي  أن  املحتمل  من 
عادة في أجهزة التدفئة والتبريد، مثل الثالجات 
واملجمدات والرادياتورات اململوءة بالزيت، والتي 
تم تصنيعها قبل عام 1994، على مواد مستنفذة 
الكلوروفلورية  الكربون  مركبات  مثل  لــأوزون، 
ومركبات الكربون الهيدروكلورية، وتشمل املواد 
النفايات  في  املوجودة  األخرى  الشائعة  الخطرة 
ــتــزام  اإللــكــتــرونــيــة، ومــمــا ال شــك فــيــه، أن االل
إلى  سيؤدي  الحواسيب  تدوير  ــادة  إع بتأمني 
أمان  على  والحفاظ  اإللكترونية  املخلفات  تقليل 
الكمبيوتر  إعادة تدوير أجهزة  البيانات، فعملية 
لعب  في  ترغب  التي  للشركات  حيويا  أمرا  تعد 
دورها في الحد من النفايات اإللكترونية التي قد 
تكون ضارة بالصحة والبيئة، والحفاظ على أمان 
بإعادة  ملتزمة  الشركة  كانت  إذا  لذلك،  بياناتها، 
واملنتوجات  الكمبيوتر  ألجهزة  أخالقيا  التدوير 
التكنولوجية القديمة، فمما ال شك فيه، أن إعادة 
تدوير أجهزة الكمبيوتر اآلمنة والصديقة للبيئة 
والتي تلتزم بلوائح إعادة التدوير املناسبة، هي 

جزء من استراتيجية الشركة.
الشركات  أن  ندرك  أن  أيضا  املهم  من  أخيرا، 
ملزمة قانونا اليوم بالتخلص اآلمن من املعلومات 
وقانون  الحالية  األمان  لقوانني  وفقا  الحساسة 
حماية البيانات لسنة 1998، يجب التأكد فقط من 
استخدام شركة إعادة تدوير الكمبيوتر، ويفضل 
وقانون  الحكومية  اإلرشادات  جميع  تتجاوز  أن 

حماية البيانات.

َك اَلِّذي َخَلَق(( )سورة العلق اآلية: 1((. ))اْقَرأ ِباْسِم َرِبّ
على  القدرة  فأعطاه  تكريم  أيما  اإلنسان  تعالى  هلل  كرم 
القراءة قصد التعلم، وهو بذلك يحتاج للتربية ليحصل من 
سد  من  يتمكن  حتى  ومعرفة  ومهارات  قدرات  على  خاللها 
حاجاته األساسية للعيش الكريم، ويؤكد جل الدارسني على 
وطور  األولــى،  البشرية  مراحل  منذ  يتعلم  بدأ  اإلنسان  أن 
وسائط ذلك، إلى أن ظهرت أنواع من املدارس املنظمة لدى 
اإلغريق قبل امليالد، وكانت مدارس خاصة، وتعتبر املدارس 
وفي  العالم،  في  ظهرت  التي  املدارس  أنواع  أقدم  الخاصة 
املنظمة  املــدارس  من  أخــرى  ــواع  أن ظهرت  الحقة،  مرحلة 
هناك  فأصبحت  تاما،  خضوعا  الدولة  لسيطرة  الخاضعة 

مدارس خاصة وأخرى عامة، بحسب هؤالء الدارسني.
بأن  القول  إلى  التربويون  الباحثون  فيذهب  العربية،  البالد  في  أما 
قبل  من  االستعمار  بعد  القرن  بداية  منذ  أنشئت  الخاصة  ــدارس  امل
األوروبيني، ولقد منح املستعمرون تسهيالت إضافية لبعضهم البعض، 
فازدادت بذلك املدارس الخاصة ذات الطابع التبشيري، واحتضنت تلك 
وعملت  السياسي،  الجاه  وذوي  األغنياء  أبناء  خاص  بشكل  املدارس 
وعن  الوطنية  ثقافتهم  عن  وإبعادهم  فيهم  األوروبية  الثقافة  نشر  على 

أبناء وطنهم.
لكن بعد التخلص من االستعمار األجنبي باملقاومة والجهاد، ستتولى 
الحكومات الوطنية إدارة التعليم، وبذلك عملت جاهدة على تطوير التعليم 

نسبيا، كما اهتمت بإخضاع التعليم الخاص لرقابتها.
واملالحظ، أن األغلبية الساحقة من أبناء وبنات الشعب املغربي األبي، 
قد بقوا طول عهد الحماية بدون تعليم، باستثناء النزر اليسير من فلذة 
أكباد بعض األعيان والطبقات الغنية، ثم إن هذه الفترة تميزت بمقاطعة 

الشعب املغربي للمدارس التي أنشأتها فرنسا.
على أي، كما يقول بعض الوطنيني املغاربة، فمصير املتمدرسني املغاربة 
آنذاك بعد التعليم، إذا تعلموا، كان حتما العمل مع سلطات الحماية، إما 
كان  الذي  الشيء  الفرنسية،  االقتصادية  املؤسسات  في  وإما  اإلدارة  في 
الفرنسية،  الحماية  مع  بآخر  أو  بشكل  متعاونني  يصبحوا  ألن  يؤهلهم 
مما كان يعد خيانة وطنية كما ذهب لذلك الفيلسوف الراحل محمد عابد 

الجابري.
والتربويني،  البيداغوجيني  من  االختصاص  ذوي  حسب  جليا،  ويبدو 
النخبوية  ببارديجمات  املغرب  في  بدايته  منذ  ارتبط  الخاص  التعليم  أن 
والفئوية في إطار ما يسميه محمد عابد الجابري بـ»انتقاء زبناء املدارس 

على أساس طبقي وفئوي ديني واجتماعي«.
مدارس وطنية خاصة  إنشاء  تعليم وطني، سيتم  وألجل 
تتكفل بتعليم أصيل ال تربطه أي صلة باملستعمر، ولم تمتد 
إليه يد املستعمر، والهدف األسمى من ذلك، هو الحفاظ على 
بذلك  فكانت  املغربية،  والخصوصية  اإلسالمية  التعاليم 

النواة األولى لتأسيس املدرسة املغربية.
املؤسسات  ارتبطت  فقد  االستقالل،  عهد  بداية  مع  أما 
القرآنية  الكتاتيب  جانب  إلــى  األطفال  الخاصة برياض 
سيحظى  وهكذا  الخاصة،  االبتدائية  واملــدارس  )املسيد( 
مدارس  نمط  على  نخبوي  بتعليم  امليسورة  الفئات  أبناء 
البعثات األجنبية، بعد ذلك، سيتم إنشاء ثانويات خصوصية 

ومعاهد خاصة.
مدارس  خصصت  الثمانينات،  سنوات  »في  املختصني:  بعض  يقول 
املدن،  في  دراسيا  الفاشلني  أو  املفصولني  التالميذ  إدماج  إلعادة  خاصة 
األسالك،  بمختلف  املتمدرسني  استقطاب  إلى  الثانية  األلفية  مع  لتتحول 
وال زالت تجربة التعليم الخصوصي مستمرة على مستوى التعليم العالي 

رغم ما يشوبها من عوائق«.
للمدارس  جديدة  أنماط  ظهور  األخــيــرة،  السنني  في  نشهد  واليوم 
أنجلسكسونية،  الستراتيجيات  تروج  النظير،  منقطعة  وبكثافة  الخاصة 
املدرسة  هجر  أشكال  من  آخر  كشكل  األجنبية«  »املدارس  موضة  وظهور 

الوطنية كما يؤكد أحد الدارسني.
اإلدارية  األطر  تتمتع  هل  بحدة:  نفسه  يطرح  الذي  العريض  والسؤال 
والتربوية بنفس الحقوق التي يحظى بها زمالؤهم في التعليم العمومي؟ 
باألمر  املعنيني  لدى  وباألجرة  العمل  ساعات  بكل  التصريح  يتم  ال  ملاذا 
ولدى صندوق الضمان االجتماعي؟ وهل جداول حصص األساتذة تحترم 
األساتذة  على  يفرض  وملاذا  تربوي صرف؟  بشكل  العمل  شروط وظروف 
الدخول  بدء  منذ  والحضور  بالعمل  االلتحاق  الخصوصية  باملدارس 
التالميذ؟ وأخيرا  الدراسي رغم غياب  إلى ما بعد نهاية املوسم  املدرسي 
وليس آخرا، ملاذا يتم تجديد عقد العمل كل سنة رغم األقدمية في التدريس 
في نفس املؤسسة ومنع املدرسني واملدرسات بدون موجب حق من التقدم 

الجتياز مباراة الوظيفة العمومية؟
التعليمية  الشغيلة  بال  تشغل  التي  والتساؤالت  النقط  بعض  هذه 
للنهوض  الصاغية  اآلذان  تجد  أن  ونتمنى  ببالدنا،  الخاص  بالتعليم 
بتمعن  لنقرأ  العمومي،  أو  الخصوصي  سواء  والتعليم،  التربية  بقطاع 
الجغرافي  بالدنا  بموقع  يليق  عال  مستوى  إلى  نرقى  حتى  بدقة  ونفكر 

وبحضارته الشامخة املتجذرة في التاريخ.
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العقـاري اإلنـذار 
التطبيقية( )المسطرة 

ذ. عبد الواحد بن مسعود *

للبيع،  املرهون  العقار  قبل طرح 
يقوم مأمور اإلجراءات بإجراءات 
اإلنذار  تبليغ  منها:  نذكر  مهمة، 
العقاري لكل من املحافظ العقاري وللمدين وللكفيل، 
وأيضا تبليغ اإلنذار العقاري للمالك في العقار على 
املختصة  الجرائد  أو  الجريدة  في  والنشر  الشياع، 
العقار  باب  على  اإلنــذار  وتعليق  اإلعالنات،  بنشر 
املرهون، وفي املقاطعة التي يقع العقار في دائرتها، 
في  املتواجدة  اإلعالنات  في سبورة  اإلنذار  وتعليق 
الرهن،  تحقيق  مسطرة  تباشر  التي  املحكمة  بهو 
عشرة  بينهما  تفصل  مرتني  اإلنــذار  تبليغ  ويكون 
قضائي  مفوض  بواسطة  التبليغ  يكون  كما  أيــام، 

الذي يحرر محضرا بالتبليغ والتعليق.
وتثور إشكالية تتعلق بحق الشركاء على الشياع 
أن  العلني،  املــزاد  في  للبيع  املــطــروح  العقار  في 
هذه  املزايدة،  ترسو  عندما  الشفعة  حق  يمارسوا 
املجلس  عن  صدر  بقرار  وانتهت  ثــارت  اإلشكالية 
األعلى للقضاء سابقا )محكمة النقض حاليا(، وجاء 
فيه أنه ))ال حق للشركاء في ممارسة حق الشفعة، 
السمسرة،  أن يشاركوا في مسطرة  بل يجب عليهم 
بقية  شــأن  ذلــك  في  شأنهم  عروضهم  يقدموا  وأن 

املتزايدين((.
بيع  عقب  تبرز  ما  كثيرا  التي  اإلشــكــاالت  ومــن 
إدارة  أن  العلني،  املــزاد  طريق  عن  املرهون  العقار 
بديون  للمدين  األخــرى  هي  دائنة  تكون  الضرائب 
جبائية، وتطالب بأن تستوفي - باألسبقية - ديونها 
قبل الدائن املرتهن، وكذلك ديون الضمان االجتماعي، 
عدة  وصدرت  النقض  محكمة  حسمته  النزاع  وهذا 
قرارات لصالح الدائن املرتهن، كونه يتمتع باالمتياز 
واألسبقية في استيفاء ديونه من منتوج بيع العقار 
بتوجيه  تتعلق  أخرى  إشكالية  ثارت  كما  املرهون، 
قلنا  التحفيظ،  طور  في  بعقار  يتعلق  عقاري  إنذار 
العقاري يتعلق بالعقارات املحفظة، لكن  بأن اإلنذار 
يقوم  أن  املرتهن  للدائن  املشرع خول  فإن  ذلك،  ومع 
الرهن  صك  إيداع  بمسطرة  التحفيظ،  عملية  أثناء 
للعقار موضوع مسطرة التحفيظ، بسجل التعرضات 
الرهن  ويكون  العقارية،  األمالك  على  املحافظة  في 
يظل  ــودع  امل الرهن  عقد  ألن  مقيدا،  وليس  مودعا 
عملية  تمت  فإذا  التحفيظ،  مطلب  بمصير  مرتبطا 
املدين  باسم  العقاري  الرسم  تأسيس  وتم  التحفيظ 
الراهن، يصبح الشرط املعلق عليه محققا، وبالتالي، 
يتحول الرهن املودع إلى رهن رسمي، ويمكن للدائن 
وسلوك  الخاصة  التقييد  شهادة  على  الحصول 
الرهن  تحقيق  ومسطرة  العقاري  ــذار  اإلن مسطرة 
مسطرة  متابعة  في  املدين  تهاون  إذا  أما  العقاري، 
بسبب  توقفت  أو  املسطرة  تلك  وتوقفت  التحفيظ، 
تعرضات، وأصبح اليوم أن أغلب التعرضات تعتبر 
كيدية، فإن عقد الرهن الذي تم إيداعه يبقى مجرد وعد 
بالرهن كما ذكر أستاذنا محمد خيري، وال يرقى إلى 
للدائن  امتياز  من  يعطيه  وما  الرسمي  الرهن  درجة 
جوانب  هناك  أن  كما  دينه،  استخالص  في  املرتهن 
الرسمي  الرهن  تحقيق  بموضوع  صلة  لها  أخــرى 
وعالقته  الكفيل  وضعية  ومنها:  العقاري،  واإلنذار 
بالدائن وعالقته باملدين، ورجوع الدائن على الكفيل، 
الكفيل في  الدائن، وحق  الكفيل في مواجهة  ودفوع 
التمسك  في  الكفيل  وحق  املدين،  بتجريد  املطالبة 
بالدفع بالتقسيم عند تعدد الكفالء، وحصول الدائن 
ومحتويات  الرهن،  بتقييد  الخاصة  الشهادة  على 
بتقييد  الخاصة  الشهادة  الشهادة، والطعن في  تلك 
الرهن، والشهادة الخاصة بتقييد الرهن املمنوحة في 
إطار عقار محفظ، والشهادة الخاصة بتقييد الرهن 
في إطار عقار في طور التحفيظ، وموضوع تلف أو 
ومسطرة  الرهن،  بتقييد  الخاصة  الشهادة  ضياع 
مراجع  أيضا  وهناك  ثانية،  نسخة  على  الحصول 
وإشارات  ذكر،  ما  بدراسة  اهتمت  متعددة  قانونية 
إلى ما صدر في شأنها من اجتهادات قضائية يمكن 
لها  التي  املنازعات  في  البت  عند  بها  االستئناس 

عالقة باإلنذار العقاري.

* من هيئة المحامين بالرباط

المدارس الخصوصية بالمغرب بين األمس واليوم

5

انتهى

العبد الحسن 

عبده حقي



للشارع رب يحميه  

سئلت..
ما قولك يف ابن الهيثم

ذهلت..
كصبي غفا ليستفيق يف ميتم

أجبت..
ما استقيته من املعجم

سألت.. متهكما
ما الفرق بني أم غيالن والغيلم

رد.. رمبا منهزما
لست منجم علم به الورى ينهم

أردفت.. ساخرا
عهدتك قائال ليس العلم للمرء مبغنم

صاح.. مزمجرا
إن كان العلم يجدي فعلمك مأثم ومغرم

أناب إلى القدح
يكفي أنك يف العدم تتنعم

جاب أقسى الصدح
قال أوليس أخ اجلهالة يف الشقاوة ينعم 

سكتت.. 
سكوتي سم ناقع ترياقه حسرة وندم

أومأت..
عل إميائي يفقهه من به صمم

إمياء.. فإيحاء
لغة تغني عن اللغو

لغز ال يفكه جل األحياء 
غموض يذكرني ببحر رهو..

ظن غرميي أنه أخمد
بركانا يقذف سيال من احلمم

قال باهلل عليك أحمد
ما بال سياس وقريع مخبول أبكم

شيخه كذاب أشر قبعة الدين اعتمر
وعريف ذعفه أشد فتكا من قواتل األراقم

استحمر الوعاظ والعباد استخمر 
تعففت عن اجلدال 

فقد يكون من اللؤم أو ضربا من اللمم
سئمت تكاليف السجال

فقلت إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم
أجلمته كلماتي..

لم يفهم.. مكثار كف عن الكالم
فمضيت إلى وجهتي

باسم الثغر منتشيا بظفري ال مبدام
مرددا لك غرميي حتياتي

وعلى كل متعظ كيس ألف سالم

إلى حيث ألقت رحلها 
أم قشعم

 أحمد الجابري
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من قال بأن املدينة أو القرية 
عبارة عن بنايات ودكاكني وطرق 
محالة،  ال  خاطئ  فهو  وساكنة 
ذاكــرة  هــي  القرية  أو  فاملدينة 
يسجل  مفتوح،  وكتاب  وتاريخ 
ويعطي  وكــبــيــرة،  صغيرة  كــل 
أهلها  فمن  حقه..  حق  ذي  لكل 
وطــورهــا  وجــددهــا  وأصلحها 
وخيراتها  مالها  على  وحــافــظ 
بما  ووفـــى  ساكنتها  وأنــصــف 
من  بــمــداد  ووعــد، ســجــل  عاهد 
فخر في سجلها، وذكره التاريخ 

واملهرجانات  املــحــافــل  فــي  ــزاز  ــت واع بفخر 
ــدوات  ــنـ ــم والـ ــآتـ واملــقــاهــي والـــوالئـــم واملـ
واألمثلة  ومماته،  حياته  في  واملحاضرات، 
ذاكرة  خلدتهم  كثر  هناك منتخبون  إذ  كثيرة، 
مدينة خريبكة وقس على ذلك في سائر املدن 
املثال  سبيل  على  نذكر  املغربية،  والــقــرى 
موحيد بوشعيب امللقب بـ»لورانس«، وعياش 

السكتاني  واملحامي  املــدنــي، 
رحمهم هلل جميعا.

أمـــا مـــن خـــان مــديــنــتــه أو 
وعده  وأخلف  وأهملها  قريته 
عليه  كثر  لساكنتها،  وعــهــده 
القيل والقال، وذمه الجميع في 
املحافل، وأشارت إليه األصابع، 
األصابع  إليه  أشارت  ملن  وويل 

ولو بالخير فكيف بالشر.
خريبكة  انتظارات ساكنة  إن 
كثيرة  املهمشة،  الفوسفاطية 
مهترئة  فــالــطــرق  ومــتــنــوعــة، 
ورديئة، بني حفرة وحفرة توجد 
تشققات  تعرف  الرئيسية  والشوارع  حفرة، 
الروداني  )شــارع  بعيد  زمن  منذ  وتصدعات 
اإلنــارة  أمــا  تــنــادي،  ملن  حياة  وال  نموذجا( 
عــن شموع  عــبــارة  ــة فهي  بــالــشــوارع واألزقـ
أمامك، ومنعدمة  أو  بجانبك  ما  ترى  بالكاد 
كل  في  والغبار  األتربة  واألزقة،  الدروب  بجل 
للمدينة  الجانبية  األحياء  وخصوصا  مكان، 

بنجلون،  ودوار  الفرج،  وحي  االنبعاث  كحي 
غبار  وكذا  املدينة،  وسط  األزقة  بعض  وحتى 
الفوسفاط الذي يغطي منازل وساحات القرى 

املنجمية.
القرب  فمالعب  الترفيه،  مستوى  على  أما 
قليلة،  والحدائق  منعدمة،  واملسابح  قليلة، 
املرافق  إلــى  تفتقر  فهي  وجــدت،  إن  وحتى 
الــزوار  يقي  ظل  فيها  أماكن  وإلــى  الصحية 

حرارة الشمس.
فاملدينة  الشغل،  فــرص  توفير  حيث  ومــن 
إلى استثمارات مهمة تخلق فرصا  في حاجة 
وخصوصا  املــديــنــة،  شباب  لفائدة  للشغل 

املؤهلني منهم علميا ودراسيا.
عن  بالترافع  ملزم  كذلك  املنتخب  املجلس 
املدينة من حيث الزيادة في مساهمة الفوسفاط 
مليزانية املجلس، واملساهمة في إحداث فضاء 
متكامل للعجزة ولألطفال في وضعية صعبة، 
العمومي،  النقل  حافالت  عدد  في  والــزيــادة 
من  إعــاقــة  وضعية  فــي  األشــخــاص  وتمكني 
االستفادة منها مجانا، كما يجب على املجلس 
االنفتاح على جمعيات املجتمع املدني الجادة، 
واالجتماعية،  والرياضية  منها  الثقافية 
تنشيط  في  للمساهمة  وتشجيعها  ودعمها 
وتوعية  تنوير  أجــل  مــن  املدينة  فــضــاءات 
الرقي  سبيل  يفيد في  بما  الساكنة  وتثقيف 

بجميع مجاالت الحياة نحو األفضل.
الواعي املثقف،  الحر  املغربي  الناخب  إن 
يرفعك  أن  يمكن  فهو  ــراس،  امل شديد  أصبح 
إلى القمة كما يستطيع أن ينزلك إلى الهاوية، 
العدالة  لحزب  وقع  ما  ذلك  على  دليل  وخير 

والتنمية في االستحقاقات األخيرة.
العزيز:  كتابه  فــي  تعالى  هلل  يــقــول 
))فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب 
كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم 
العظيم  هلل  صدق  مبلسون((  هم  فإذا  بغتة 

)سورة األنعام اآلية 43(.

بعد  يستوعبوا  لــم  الــيــوم  ســاســة  معظم  أن  يبدو 
من  والعبر  الدروس  يتعلموا  ولم  فبراير،   20 حركة  دروس 
على  نظمت  التي  السلمية  الشعبية  الفئوية  االحتجاجات 
القيادة  أن تكون  الزمن، والتي اختار روادها  مدى عقد من 
ومرامي  بأهداف  املباشرين  واملعنيني  للمتضررين  والريادة 
املتضررة  الفئات  معظم  أن  درجــة  إلــى  االحتجاجات،  كل 
اختارت إحداث تنسيقيات أو حتى جمعيات لتمثيلها بعيدا 

عن األحزاب السياسية والنقابات واملنظمات الحقوقية.
يبدو أن معظمهم لم ينتبه اآلن إلى أن الشارع املغربي 
أجل  من  ولوجه  كان  ألي  يمكن  وال  محصنا،  مكانا  بات 
التواطؤ  يمكنهم  هــؤالء  إن  بل  داخله،  بالشعب  العبث 
الكراسي  بعض  وانتزاع  واالحتيال  والنصب  والتالعب 
والتشريعية،  التنفيذية  السلطتني  داخــل  واملــنــاصــب 
ذقون  على  الضحك  األحــوال  من  حــال  بــأي  يمكنهم  وال 
املواطنني، وانتزاعهم مقاعد بالشارع العام، وليعلم هؤالء 
كتابية  مباريات  اجتياز  عليهم  أن  الحكومة،  من  املبعدين 
هم  إن  والكفاءة  والوفاء  واألمانة  الوطنية  في  وشفوية 
أرادوا حمل مشعل املعارضة األكيدة والصادقة، وخوض 

نضال الشارع املغربي.
فالشارع املغربي له رب يحميه، ورواد يغذونه، وخطوط 
يكون  أن  يمكن  ال  لذلك،  البالد،  دستور  يرسمها  حمراء 
مسرحا إلبراز عضالت وشطحات من يسعون إلى الركوب 
الحكومة  ابتزاز  أجــل  من  الشعب  ومعاناة  مآسي  على 
والدولة، وللشارع املغربي أبواب ونوافذ يصعب اختراقها، 
تحرسه وحدة املغاربة ووطنيتهم الصادقة، وقدرتهم على 

كشف هويات كل الدخالء واملدسوسني.
أجل  مــن  ــاع  ــن واإلق الــتــفــاوض  مــهــارات  تكتسبون  قــد 
داخل  املسؤولية  وكراسي  مقاعد  وانتزاع  األغلبية،  ولوج 
الحكومة ودواليبها، وفي حالة إبعادكم، فإنكم لن تفلحوا 
كما  الكاذبة،  والشعارات  بالوعود  الشعب  ثقة  كسب  في 
كافيا  يكون  لن  املعارضة  إلــى  جنوحكم  عن  اإلعــالن  أن 
الشارع  يقبل  لن  كما  املغربي،  الشارع  مفاتيح  لتسليمكم 
ركوبهم السياسي املمنهج باعتماد التنوع الديني والعرقي 
املغاربة  لكل  مفتوح  املغربي  فالشارع  املغربي،  والقبلي 
بعيدا عن أجندات خصوم الوطن وأعداء وحدته الترابية.

من  ويشاع  يحكى  ملا  اهتماما  يولون  املغاربة  يعد  لم 
طرف من يعتبرون أنفسهم معارضني، هؤالء الذين اعتادوا 
املنقذين  بمظاهر  والظهور  واملروحيات  باملظالت  النزول 
األحداث  يستغلون  الشعب،  ملطالب  والداعمني  والغيورين 

الكيدية،  واملساندة  الزائف  الحب  ويظهرون  واألزمـــات 
الدفني ورغبتهم في زعزعة أمن واستقرار  يبرزون حقدهم 
عن  التحكم  بأجهزة  تدار  مأجورة  وعقول  أيادي  البالد.. 
الفساد  نحو  بالبالد  والدفع  التنمية  تعطيل  همها  بعد، 

والكساد.
املعارضة، كما على من  ألقي بهم في أحضان  فعلى من 
يرون في فكرهم ونضالهم ومطالبهم أن مكانهم الدائم هو 
ال  املعارضة  جناح  في  التموقع  أن  يدركوا  أن  املعارضة، 
الداخلي  بنظامه  والعبث  املغربي  الشارع  احتالل  يعني 
أن  يعني  وال  للشارع،  األصليون  السكان  وضعه  الــذي 
فراشه  من  انتفض  من  كل  إشارة  رهن  سيكونون  املغاربة 
والفتات  ملصقات  حامال  داخله  التسكع  وقــرر  املبلول، 

تحوي كالما وعبرا ال تخص إال أصحابها. 
النزول  في  التفكير  وقبل  الحكومة،  من  املبعدين  على 
لبرنامجهم  بديل  لبرنامج نضالي  يؤثثوا  أن  الشارع،  إلى 
الشارع  بثقة  برنامجهم  يحظى  وأن  السابق،  االنتخابي 
أســواق  عــن  بعيدا  الساسة  انتقاء  يجب  كما  املغربي، 
أن  يعقل  فال  والقبول..  بالحب  يحظون  حتى  »النخاسة« 

يقود املحتجني سياسي أو نقابي أو حقوقي فاسد.   
على الساسة أن يدركوا جيدا قيمة ومكانة السلط التي 
أعلى  امللك،  بسلطة  بداية  والعباد،  البالد  شــؤون  تدبر 
للمغاربة،  املمثلة  الستة  بالسلط  مرورا  الدولة،  في  هرم 
والتي من املفروض أن تتوحد وتنسق، لكي تؤثث ملسار 
تنموي منصف لكل الفئات املجتمعية، ولتواكب القرارات 
الثالثة  الرسمية  السلط  ممثلي  وعلى  امللكية،  واملبادرات 
األولى )التنفيذية والتشريعية والقضائية(، التي تمثلها 
اتباعا الحكومة والبرملان والقضاء بكل أجهزته، أن يدركوا 
أن روادها هم منتوج خاص وصرف للسلط املوازية الثالث 
الجاللة«،  »صاحبة  الرابعة  السلطة  بها  وأعني  األخرى، 
»رواد  السادسة  والسلطة  املدني«،  »املجتمع  والخامسة 
وتطهير  تنقية  فإن  لذا،  االجتماعي«،  التواصل  منصات 
وتقنني  تخليق  باألساس  يفرض  األولــى،  الثالث  السلط 
أم  هي  السادسة  والسلطة  املتبقية،  الثالث  السلط  عمل 
تلك السلط ومحركها األساسي، وفي ظل قصور األحزاب 
السلط  فإن  الحقوقية،  واملنظمات  والنقابات  السياسية 
املغربي،  الشارع  تقود  باتت  التي  هي  املوازية  الثالث 
الحكومية،  املعارضة  معركة  خوض  على  املقبلني  وعلى 
بيدها  والتي  السلط،  لهاته  وجدارتهم  أحقيتهم  إثبات 

جوازات املرور.

حمراوي بوشعيب 

الهوداني سعيد 

يخ وكتاب مفتوح  المدينة.. ذاكرة وتار

 

يا إنسان
ال تتناسى ما ال ينسى

سفرك محكوم بقدر محتوم
بعد إقامة قد تقل أو تزيد
أجلك محدد بيوم معلوم

يا إنسان
غدا ستزول وتوارى الثرى

هذا أمر محسوم
بأفعالك وأعمالك محاسب

وعن متاع الدنيا مفطوم
يا إنسان

عش عيشة راضي
تنجيك من الهموم
العمر أيام ماضية

حكمها ساري على العموم
يا إنسان

كن هلل شاكرا 
من صبحك إلى مسائك

زكي النفس بطهارة اإلميان
 تنقيها من الذنوب والسموم

أيها اإلنسان العابر

الفاطمي عزيز 

لم يعد المغاربة 
اهتماما  يولون 

لما يحكى ويشاع 
من طرف من 

أنفسهم  يعتبرون 
معارضين، هؤالء 

الذين اعتادوا 
بالمظالت  النزول 

والمروحيات 
بمظاهر  والظهور 

المنقذين 
ين  والغيور
والداعمين 

الشعب،  لمطالب 
يستغلون 

األحداث واألزمات 
ويظهرون الحب 

والمساندة  الزائف 
الكيدية
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املختار  العالمة  وجــه   ،1956 سنة  في 
الخامس،  محمد  امللك  إلى  نداء  السوسي، 
جاء  الدينيني،  القيميني  بأوضاع  للتعريف 
القيمني  أوضاع  لديكم  أبسط  ))إنني  فيه: 
على  الساهرين  الجنود  باملغرب،  الدينيني 
إمامة املغاربة، والحفاظ على أسس العرش 
على  يعيشون  هؤالء  والعقيدة،  واملذهبية 
إحسان املغاربة ونذر قليل من مال األوقاف 
بجنود  مساواتهم  أقترح  وعليه،  الوفير، 
في  األشـــاوس  امللكية  املسلحة  ــقــوات  ال

األجر((.
وبعد مرور أزيد من 64 سنة على رسالة 
طالب  التي  الــســوســي،  املختار  العالمة 
ال  الدينيني،  القيمني  أجور  بتحسني  فيها 
أجل  من  وتناضل  تعاني  الفئة  هذه  زالت 
من  ومهني  مادي  استقرار  على  الحصول 
القطاعات  مثل سائر  تأجير  ورقم  الوزارة، 

االستقالل،  عهد  فمنذ  األخرى،  االجتماعية 
غير  الدينيني  القيمني  أوضـــاع  الزالـــت 
وفق  رسمي  باعتراف  تحظى  وال  مستقرة، 
قانون ينظم هذه املهنة، ويمنح ألصحابها 

امتيازات.

أجور هزيلة 

األوقـــاف  وزارة  لـــدى  ــام  ــ اإلم تــعــريــف 
والشؤون، هو الذي يتولى وظيفة اإلمامة، 
بحيث تضع الوزارة على عاتقه الكثير من 
املصلني،  إمامة  منها  واملهام،  املسؤوليات 
واملساهمة في النشاط التعليمي باملسجد، 
واملساعدة على األعمال املرتبطة بالجنائز، 

والصلح بني األفراد والجماعات، والحفاظ 
عند  األذان  ورفع  املسجد،  في  النظام  على 
باقي شؤون  على  واإلشراف  املؤذن،  غياب 
بهذه  والقيام  القائمني،  وتوجيه  املسجد 

الواجبات بشكل دائم ومستمر.
أحد  إبراهيم،  يقول  السياق،  هــذا  في 
القيميني  »العديد من  أن  الدينيني،  القيمني 
الدينيني لم يستفيدوا من املساعدة املقدمة 
املتعلقة  املعاونة  أي  الوصية،  الوزارة  من 
بعيد األضحى والتي لم يتوصل بها األغلبية 
منهم، وال يوجد أي استفسار في املوضوع 
أو جواب، بالنسبة للوزارة الوصية، أموال 
تخضع  ال  أخرى  مسائل  في  تضيع  كثيرة 
الدينيون  القيمون  يلجأ  بينما  للمراقبة، 
للقروض لشراء أضحية العيد أو ينتظرون 
في  ويقعون  الوصية،  ــوزارة  الـ مساعدة 
القيمني  من  والكثير  الناس  مع  مشاكل 

الدينيني وقعت لهم مشاكل مادية«.
ويضيف أن العديد من القيمني الدينيني 
في  فقط  درهم   500 يتلقون  املؤذنني،  مثل 
لسداد  تكفي  ال  هزيلة  أجرة  وهي  الشهر، 
معاناة  ولديهم  والكهرباء،  املــاء  فاتورة 
أخرى كثيرة، ولم يحصلوا على أي زيادة 
تتراوح  بحيث  البسيطة،  األجرة  هذه  في 
ما  األئمة  ألغلبية  بالنسبة  التعويضات 
املــؤذنــني  ــا  أم ــم،  درهـ و1200   1000 بــني 

فيتقاضون ما بني 500 و1200 درهم.
وحسب إبراهيم، فإن هناك أئمة تحسنت 
أمورهم املادية بعدما وصلت أجورهم لـ 6 
آالف درهم، بعد قيام الوزارة بزيادة 1200 
درهــم على مــدى أربــع ســنــوات، حيث أن 
القيمني  وقفات  بفضل  جاءت  الزيادة  هذه 

واتصالهم  البرملان  أمــام  الدينيني 
بالبرملانيني لطرح قضيتهم، مما دفع 

زادت من تدهور ظروفهم  التي  بداية جائحة »كورونا«،  اجتماعية صعبة منذ  الدينيين ظروفا  القيمين  يعيش اآلالف من 
المعيشية بعد قرار إغالق اآلالف من المساجد من قبل وزارة األوقاف، ألسباب صحية، مما وضعهم أمام إكراهات مادية، 

خاصة وأن الغالبية يحصلون على أجور هزيلة ال تكفي لمواجهة مصاريف وغالء األسعار.
منذ عدة سنوات، طالب المئات من القيميين الدينيين بتحسين أوضاعهم االجتماعية والمهنية، والرفع من قيمة األجور، خاصة 
األئمة الحاصلون على شواهد جامعية وشواهد عليا، حتى تكون أجورا محترمة مثل أطر وموظفي بقية القطاعات األخرى، 
ال شيء تحقق رغم خروج القيمين الدينيين إلى الشارع للمطالبة بتحسين أوضاعهم، خاصة وأنهم ال يستفيدون من  لكن 

التغطية الصحية، وال من تعويضات المرض واألعياد ومعرضون للعزل والطرد لسبب ما.
إعداد: خالد الغازي

الملف الذي يهدد مستقبل الوزير أحمد التوفيق

القيمون الدينيون وأطر التعليم العتيق..

 أجور هزيلة وتهميش مستمر 
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الوزارة إلى إعالن زيادة 300 درهم عن كل 
أربع سنوات لألئمة فقط، بينما تم استثناء 
املؤذنني واملراقبني واملنظفني من هذه  فئة 

الزيادات.

المؤذن أقل درجة 

يعتبر املؤذن الحلقة الضعيفة داخل فئة 
القيمني الدينيني، ويظل، حسب العديد من 
يعاني  الذي  الوحيد  الشخص  املواطنني، 
درهــم   500 تعويض  بسبب  صمت،  فــي 
التغطية  وغياب  الصعبة  والظروف  فقط، 
خادم  إلى  املؤذن  يتحول  بحيث  الصحية، 
لإلمام داخل املسجد ويقوم بجميع األدوار 
اإلمــام  على  املــفــروض  مــن  التي  واملــهــام 
القيام بها، كما يجب عليه القدوم للمسجد 
مبكرا واالهتمام بالنظافة ومراقبة األبواب 

والنوافذ واملصابيح.
العتيق،  بالتعليم  أستاذ  محمد،  يقول 
ظروفا  يعانون  واملنظفني  »املــؤذنــني  أن 
فاملؤذن  الهزيل،  التعويض  بسبب  صعبة 
وعليه  مكان  ألي  للذهاب  وقــت  لــه  ليس 
التواجد باستمرار باملسجد ومراقبته، وأن 
بينما  وبعدها،  الصالة  قبل  يكون حاضرا 
أو  مساعدات  كل  يحصل  الذي  هو  اإلمــام 
مضيفا  واملواطنني«،  املحسنني  مساهمات 
 800 يتقاضى  أيضا  املسجد  منظف  أن 
الشركة  منظف  بينما  الشهر،  في  درهــم 
مرة  ويأتي  درهم   1200 يتقاضى  الخاصة 

في األسبوع فقط.
واملــؤذنــني  »األئــمــة  أن  محمد،  ويــؤكــد 
وأساتذة التعليم العتيق أيضا، ليست لهم 
أجور مناسبة مثل بقية القطاعات األخرى، 
يتقاضون  التي  التعويضات  أن  بحيث 
تكفي  ال  درهــم،   1500 إلى  درهــم   500 من 
البيت واألبناء، ومعرضون  لسد مصاريف 
مشيرا  العمل«،  أو  العقد  إنهاء  أو  للطرد 
إحداث  تتطلب  الفئة  هذه  »ظروف  أن  إلى 
سواء  األجــور،  وسلم  العمل  ينظم  قانون 
العاملني  أو  الدينيني  للقيمني  بالنسبة 

باملدارس العتيقة«.

مطالب القيميين 

قرر القيمون الدينيون نهج طرق النضال 
للمطالبة بتسوية ملفهم املطلبي مع وزارة 
اجتماعية  مطالب  في  واملتمثلة  األوقــاف، 
الحاصلني  بالشهادات  واالعتراف  ومهنية 

عليها.
ومن بني املطالب التي ينادي بها القيمون 
الدينيون، إقرار حقوق املشتغلني بالتعليم 
الصحية،  بالتغطية  تمتيعهم  عبر  العتيق، 
ونساء  لــرجــال  املكفولة  الحقوق  وكــافــة 
تجديد  وإلغاء  األقدمية،  بإقرار  التعليم، 
املفتوح  التكليف  نظام  وإلغاء  التكليف، 
قانونا والتجاوز اجتماعيا، وتفعيل مذكرة 
واستقرار  وتسهيله،  السلس  االنــتــقــال 
االجتماعية  والخدمات  الشهرية  املكافأة 
واســتــمــرار  الـــســـادس،  محمد  ملــؤســســة 
القيم  يــغــادر  عندما  الصحية  التغطية 
املسجد الذي كان يعمل في رحابه، ويكون 
إلى  ــر،  آخ مسجد  عــن  بحث  حالة  فــي 
االجتماعية  الوضعية  تصحيح  جانب 
األئمة  تشغيل  وصيغة  ــة  ــ واإلداريـ

وباقي  والــخــطــبــاء  واملــؤذنــني 
ــر  الــقــيــمــني الــديــنــيــني، وأط
يكفل  بما  العتيق،  التعليم 
لهم،  الوظيفي  االســتــقــرار 
تشغيل  وضعية  وتصحيح 
بتوظيفهم  املجازين،  األئمة 
املساجد واعتماد معيار  في 
األقدمية في تسوية وضعية 

كل قيمي املساجد املكلفني.

أبواب موصدة

يشتكي العديد من القيمني الدينيني عبر 
صعوبة  من  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
الوصول إلى مقر وزارة األوقاف الرئيسي 
بالعاصمة، لتقديم طلب أو رسالة أو شكاية 
مصلحة  قضاء  أو  مــســؤول،  مقابلة  أو 
معينة، إذ يصطدم كل زائر من جميع املدن، 
ــوزارة،  الـ إدارة  إلــى  الــوصــول  بصعوبة 
بسبب اإلجراءات األمنية واإلدارية املعقدة.
من  وغيرهم  الدينيني  القيمني  معاناة 

العاملني في قطاع األوقاف، كبيرة، بسبب 
يخلق  مما  معهم،  مباشر  تواصل  غياب 
ديني  قيم  ألــف   80 مــن  ألكثر  صعوبات 
املتعلقة  ســواء  ملفاتهم،  وتتبع  ملواكبة 

بالعمل أو ملفات أخرى.
يقول البقالي، موظف متقاعد، أن »وزارة 
الشعب،  مــن  قــريــبــة  مــؤســســة  األوقــــاف 
لديها أكثر من ثمانني ألف قيم ديني ومن 
على  مشرعة  أبوابها  تكون  أن  املفروض 
أن  مضيفا  ــوزارات«،  ــ ال كل  مثل  الجميع 
ُبعد  أن  يعتبرون  بها  املسؤولني  »بعض 

قبل  من  إليها  الوصول  الــوزارة وصعوبة 
القيمني الدينيني وغيرهم، هو امتياز وحل 

للتخلص من وجع الرأس«.
وأكد على أن الوزارة مطالبة بالتواصل 
عبر  الدينيني،  والقيمني  املواطنني  مــع 
بإحدى  واالستقبال  لالتصال  مكتب  فتح 
الــربــاط،  العاصمة  وســط  فــي  البنايات 
من  اإلدارة  تقريب  يمكن  كيف  متسائال: 
املواطن والحكامة في ظل غياب التواصل؟

ماليين 
تصرف 

بدون فائدة

األوقــاف  وزارة  قامت 
بتعميم  سابق،  وقت  في 

كلف ماليني  كبير  مشروع 
آالف  تركيب  عبر  الدراهم، 
واملستقبل  التلفاز  أجهزة 
ــي املــســاجــد،  ــي ف ــوائ ــه ال
ــدروس  الـ متابعة  بــهــدف 
ــج  ــ ــرام ــ ــب ــ وال

أن  إال  »الــســادســة«،  القناة  فــي  الدينية 
املشروع فشل بعدما تم إيقاف تشغيل هذه 
لم  ألنها  إزالتها،  أو  اإللكترونية،  األجهزة 
تعد صالحة للتشغيل بعد إغالق املساجد 

لفترة طويلة ومشكل الرطوبة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أموال كثيرة 
تصرف في مجاالت عدة مثل شراء الزرابي 
والتعاقد مع شركات  الحريق«،  و»طفايات 
تهميش  يتم  بينما  والبستنة،  النظافة 
إحــداث  يتطلب  مما  الدينيني،  القيمني 
املساجد  على  لإلشراف  متخصصة  وكالة 
من  تأتي  التي  األمــوال  ومراقبة  باململكة، 

محالتها أو التي تصرف عليها.

مطالب حاملي 
الشهادات 

تتعاقد الوزارة من خالل عقود مع األئمة 
والــذيــن  الجامعية،  الــشــهــادات  حاملي 
على  حاصلني  يكونوا  أن  فيهم  تشترط 
الدراسات  في  اإلجازة  أو  اإلجازة  شهادة 
األساسية، وأال تقل ممارستهم لإلمامة أو 
الخطابة عن 4 سنوات، وأال يتجاوز سنهم 
التعاقد  عملية  أن  تعتبر  بحيث  سنة،   50

الدينيني،  القيمني  بقية  مع  متساوية  غير 
سنة  بني  ما  إمــام   100 مع  التعاقد  تم  إذ 

2015 و2020.

ــة حــامــلــو الــشــهــادات  ــم ويــطــالــب األئ
مطابقة  وضــرورة  باإلنصاف  الجامعية، 
التجربة  عن  فضال  الجامعية،  الشهادات 
إلى   4( باألقدمية  ــة  واملــزاول امليدانية 
املجالس  من  بتزكيات  سنة(   20

العلمية، خاصة وأن املزاولني 
لتكوين تخصصي  خضعوا 
ميثاق  إطـــار  فــي  مستمر 
ــمــاء لــتــأهــيــل أئــمــة  ــعــل ال

املساجد.
ــد األئــمــة املــجــازون  وأكـ
بملفهم  تــمــســكــهــم  ــى  ــل ع
إلى  اللجوء  مــع  املطلبي، 
السياسية  األحـــزاب  كافة 
ــة  ــي ــاب ــق ــن ــات ال ــئـ ــيـ ــهـ والـ
ــة  ــي والــحــقــوقــيــة واإلعــالم
املــدنــي،  املجتمع  وشــبــكــات 
ألجل تسوية الوضعية، في ظل 
غياب جواب من قبل الوزارة 
تنهج  ــي  ــت ال ــة  ــوصــي ال
ســيــاســيــة األبـــواب 

املوصدة.

معاناة أطر 
التعليم العتيق

العتيق،  التعليم  وأساتذة  أطر  يعيش 
العتيق  »التعليم  أن  رغــم  كثيرة  معاناة 
باهتمام  ال تحظى  التي  القطاعات  من  هو 
في  كبيرة  أهمية  له  أنه  رغم  العام،  الرأي 
الروحي  واألمن  األمة  ثوابت  على  الحفاظ 
للمغاربة، وكذا للدور التاريخي الذي لعبه 
هذا التعليم في محطات أساسية من تاريخ 
املغربية  املــدرســة  وتــاريــخ  عامة  املــغــرب 

خاصة«.
وأطر  الرسمية ألساتذة  الصفحة  وقالت 
الوصية  »الـــوزارة  أن  العتيق،  التعليم 
من  نمطني  أفرزت  للقطاع،  تدبيرها  أثناء 
تمارس  تربوية  أو  إداريــة  أطر  العاملني، 
بقطاع  التدريس  مهام  أو  إداريــة  مهاما 
إدارية  وأطر  )متفرغني(،  العتيق  التعليم 
التربية  بقطاع  موظفني  مــن  تربوية  أو 
دينية  مهاما  يمارسون  ممن  أو  الوطنية 

)غير املتفرغني(«.

وحسب إحصائيات سنة 2019-2020، فإن 
 ،7150 لـ  عدد األطر اإلدارية والتربوية يصل 
إطارا   985 وأستاذة،  أستاذ   4201 منهم 
 59 أن  بحيث  مستخدما،  و1964  إداريــا، 
باملائة، أي 4219 شخصا من أطر التعليم 
تغطية  دون  القطاع  في  يعملون  العتيق 

صحية أو تقاعد أو حد أدنى لألجور.
 

عزل األئمة والخطباء

والــشــؤون  ــاف  ــ األوق وزارة  ــدرت  أصـ
اإلسالمية، العديد من التوقيفات النهائية 
الجمعة  خطباء  من  العشرات  حق  في 
أو  سياسية  ألسباب  باملساجد،  واألئمة 
غيرها، مما دفع إلى طرح عدة تساؤالت 
عزل  بعد  خاصة  العام،  الــرأي  طرف  من 
في  سنة   30 إلى   20 من  قضوا  خطباء 

املنابر والوعظ واإلرشاد.
ألسرة  الوطنية  للرابطة  بيان  وأوضح 
»جــاءت  وقفتها  أن  باملغرب،  املساجد 
ملناهضة ما يتعرض له األئمة والخطباء 
دولة  مع  يتنافى  وعزل  قاس،  عقاب  من 
الحق والقانون، ومع املؤسسات واملبادئ 
التخويف  »أسلوب  رافضة  الدستورية«، 
املساجد،  أسرة  يطال  الذي  والترهيب« 
بشكل  الــحــوار  على  حرصها  ومــؤكــدة 

حضاري إليجاد حلول.
اإلمام والخطيب سعيد  وشكلت قضية 
العام،  الرأي  لدى  أبو علي، قضية مهمة 
الدينية  مهامه  من جميع  عزله  تم  بعدما 
العتيقة،  »الرحمة«  ملدرسة  كمدير  وعمله 
بعدما قضى فيها أزيد من 25 سنة، حيث 
اإلعفاء  »قــرارات  بإنهاء  الرابطة  طالبت 
الصادرة في حق القيمني الدينيني املكلفني 
وإنما  وجنح،  جرائم  في  املتورطني  غير 
بعقوبات  تعالج  مهنية،  بأخطاء  حصلت 
والتوبيخ  كـــاإلنـــذار  ــرى،  أخــ تــأديــبــيــة 

واالقتطاع من املكافأة الشهرية«.
الفيدرالية  أدانـــت  السياق،  هــذا  فــي 
أسمته  مــا  اإلنــســان،  لحقوق  املغربية 
الديني«،  للشأن  املمنهج  »االستهداف 

و»الحكم الغير مبرر والغير عادل الصادر 
معلنة  علي«،  أبو  سعيد  اإلمــام  حق  في 
تضامنها معه في محنته التي يمر منها.

ودعت الهيئة الحقوقية الجهات املعنية 
السيولة  توفير  إلــى  الــديــنــي،  بالشأن 
التوعية  مهمة  يؤدون  ملن  الكافية  املالية 
الدينية للمواطنني، مع التوقف الكلي عن 
استهدافهم وترهيبهم وعدم السماح لهم 

بأداء مهمتهم على الشكل املطلوب«.

يشتكي العديد من القيمين الدينيين عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، من صعوبة الوصول إلى مقر وزارة األوقاف 

الرئيسي بالعاصمة، لتقديم طلب أو رسالة أو شكاية أو مقابلة 
مسؤول، أو قضاء مصلحة معينة، إذ يصطدم كل زائر من جميع 

المدن، بصعوبة الوصول إلى إدارة الوزارة، بسبب اإلجراءات 
األمنية واإلدارية المعقدة.

الوزير  التوفيق
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لقاء فكري لمناقشة 

»ما هي السينما؟«

ــة عــشــر  ــ ــاديـ ــ تـــعـــرف فـــعـــالـــيـــات الـــــــــدورة احلـ
ــتـــي من  ملـــهـــرجـــان اجلـــامـــعـــة الــســيــنــمــائــيــة والـ
إلى   20 مــن  الــفــتــرة  خــال  تنظيمها  املنتظر 
البيضاء  الـــدار  مبدينتي  املــقــبــل،  أكــتــوبــر   24
ــاب »مــــــا هــي  ــتــ ــة، حـــفـــل تـــوقـــيـــع كــ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ واحملـ
السينما؟«، وهو مؤلف جديد للمخرج محمد 

الشريف الطريبق.
هذه التظاهرة أطلقت عليها إدارة مهرجان 
اجلامعة السينمائية »دورة الراحل نور الدين 
الــصــايــل« والـــتـــي تــنــظــم هـــذه الــســنــة بــشــراكــة 
وتــعــاون مــع كــلــيــة اآلداب والــعــلــوم اإلنــســانــيــة 
السينمائي  املركز  من  بدعم  وتأتي  بنمسيك، 
املغربي يف إطار دعم املهرجانات السينمائية.

وسيعرف حفل توقيع مؤلف املخرج محمد 
الــشــريــف الــطــريــبــق، والــــذي ســيــعــزز اخلــزانــة 
الــســيــنــمــائــيــة املــغــربــيــة، تــنــظــيــم لـــقـــاء فــكــري 
ــا هي  ملــنــاقــشــة كـــتـــاب املـــخـــرج الــســيــنــمــائــي »مــ
الفهم«،  حملــاولــة  وتــأمــات  كــتــابــات  السينما؟ 

تنشطه الناقدة السينمائية جميلة عناب.

  

وادي زم تحتفي بالفيلم التاريخي

أزمة قلبية   )الغوص في دواخل النفس اإلنسانية(

النقد والسينما..   
فعاليات متعة الكتابة والصورة تحتفي 

»السينما  ملتقى 
ــخ« فــي  ــ ــاري ــ ــت ــ وال
الثالثة،  نسختها 
تحتضنها  والــتــي 
زم  وادي  مــديــنــة 
إقــلــيــم خــريــبــكــة 
 20 ــى  ــ إل  18 ــن  مـ
ــل  ــب ــق ــر امل ــبـ ــونـ نـ
ــة عــيــد  ــاســب ــن ــم ب
الخضراء  املسيرة 
االستقالل،  وعيد 
التاريخ  بسينما 
حيث  واملــقــاومــة، 
ــرض  ــ ــم ع ــتـ ــيـ سـ
تاريخيني  فيلمني 
ــني  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــائـ ــ وثـ
األول  متميزين: 

بـــعـــنـــوان »نــــداء 
ملني،  الرحمان  عبد  للمخرج  التحرير« 
املنسية«  »الــحــرب  بعنوان  والــثــانــي 
ملخرجته أسماء املدير، كما سيتم عرض 
»عطش«  بعنوان  طويل  ــي  وروائ فيلم 
تاريخي  فيلم  وهــو  الشرايبي،  لسعد 
ومحاربة  الوطنية  للقضية  يتطرق 

االستعمار.
وســـتـــشـــهـــد 
التي  الدورة  هذه 
جمعية  تنظمها 
للتنمية  »بـــالدي 
بدعم  والتعاون« 
السينمائي  املركز 
من  وعدد  املغربي 
تنظيم  الــشــركــاء، 
نــــــــدوة فـــكـــريـــة 
ــارك فــيــهــا  ــ ــشـ ــ يـ
الخبراء  مــن  عــدد 
واألســـــــــاتـــــــــذة 
ــني  ــ ــي ــ ــع ــ ــام ــ ــج ــ ال
والــســيــنــمــائــيــني، 
أيضا  كما ستعرف 
لــحــظــة تــكــريــمــيــة 
ــرز  ــد أب مــهــمــة ألحـ

قاومت الــشــخــصــيــات  التي  املحلية 
الشهداء، وتنظيم  االستعمار في مدينة 
لحركة  يـــؤرخ  فــوتــوغــرافــي  مــعــرض 
املقاومة في املنطقة، إضافة إلى فقرات 
ومــعــرض  تــراثــيــة  ومــوســيــقــيــة  فنية 

تشكيلي.

السينما واألدب في أسفي

تشارك تسعة أفالم قصيرة 
ضــمــن فــعــالــيــات الـــــدورة 
»سينما  مللتقى  الــخــامــســة 
نور  الراحل  دورة  املجتمع« 
تنظمها  التي  الصايل،  الدين 
ــرق لــلــثــقــافــة  ــشـ جــمــعــيــة الـ
إقليم  مــزوي  ببئر  والتنمية 
بني  ما  الفترة  في  خريبكة، 
11 و13 نونبر املقبل، ويتعلق 
تشارك  أفــالم  بسبعة  األمــر 
الرسمية،  املــســابــقــة  ضــمــن 
لعبير  »شــرنــقــة«  فيلم  وهــي 
بتيل  ملـــراد  »أمــــل«  كــــروي، 
ملحمد  ــوت«  »امل خريبكة،  من 
»عتقو  شيشاوة،  من  أملعاب 
من  بويقوش  ملبارك  ــروح«  ال
الطويل  لبالل  »شرخ«  تنغير، 
ــدي مــلــوك  ــعــيــون ســي مــن ال
»قــســوة  الــشــرقــيــة،  بالجهة 
أوملدني  كريم  ملحمد  الحياة« 

من  الجباري  ملصطفى  الثائب«  و»الشاب  سال،  من 
الفقيه بن صالح.

كما يشارك في هذه الدورة التي تقام تحت شعار 
»النقد والسينما.. متعة الكتابة والصورة«، فيلمان 

للمخرج  املــســابــقــة  ــارج  ــ خ
»تخربيش  وهما  بتيل،  مراد 
ودردشــــــــــة«، و»صــــــــورة ـ 
ضمن  وسيعرضان  كابوس«، 
لــفــائــدة  سينمائية  ــة  ورشــ
»العني«  بمدرسة  التالميذ 
مسابقة  أفــالم  أما  الفرعية، 
تديرها  التي  التظاهرة  هذه 
متخصصة،  تحكيم  لجنة 
ورديغة  ثانوية  في  فستقام 
على  وستتبارى  التأهيلية، 
هي  األولـــى،  جــوائــز:  أربعة 
جائزة العني الكبرى، وجائزة 
ــراج، وجــائــزة  ــ ــ أحــســن إخ
جائزة  ثم  سيناريو،  أحسن 

الجمهور.
أن هذه  إلى  أن نشير  بقي 
املركز  بدعم من  تنظم  الدورة 
واملجمع  املغربي  السينمائي 
الشريف للفوسفاط، وبشراكة 
مع جماعة بئر مزوي، وستعرف فقرات متنوعة، من 
تشكيلي  ومعرض  ورشات،  فكرية،  ندوة  تكريمات، 
يحتفي  جماعي  كتاب  توقيع  إلى  إضافة  مــوازي، 

بالراحل نور الدين الصايل.

فايز  محمد  املتميز  والروائي  القاص  أصدر 
جديدة  قصصية  مجموعة  مــؤخــرا،  حــجــازي، 
بعنوان »أزمة قلبية«، عن »دار ببلومانيا للنشر 

والتوزيع« بالقاهرة.
الخامس  اإلصــدار  هي  املجموعة  هذه  وتعد 
»الجنة  هــي:  مجموعات  أربــع  بعد  لحجازي، 
ــام«،  اإلم »سرقة  إبليس«،  »سفير  املحترقة«، 
الجديدة  مجموعته  وتتألف  األماكن«،  و»نبض 
من ثالثة عشر قصة هي: »أزمة قلبية«، »النعش 
»نادي  امليدان«،  »حدث في  والكرسي املتحرك«، 
»رائحة  »ارتباك«،  الدمية«،  »روح  الشطرنج«، 
عمري..  حبيبة  »نورا..  »الجريمة«،  الجوافة«، 
العودة«،  »وقت  »الجامود«،  بخير؟«،  أنت  هل 
اختالف  ورغــم  السماء«،  و»رفـــاق  »الــكــبــوة«، 
مراحلهم  واخــتــالف  الــقــصــص،  شخصيات 

العمرية وثقافاتهم، إال أن األزمات القلبية التي 
تتعرض لها تلك الشخصيات، هي الرابط املؤثر 
الذي يسري بخفاء بني قصص املجموعة، فلكل 
شخصية أزمة معينة تحركها وتؤثر فيها، يأخذنا 
القاص في كل قصة من قصص املجموعة، إلى 
يستكشف  اإلنسانية،  النفس  أعماق  في  رحلة 
املكان  أن  كما  إليه،  تسعى  وما  فيها  يعتمل  ما 
شخوص  على  وتأثير  حضور  له  حجازي  عند 
مسرح  كــان  ســواء  معا،  القارئ  وعلى  القصة 
األسبلة  حيث  القديمة  القاهرة  في  األحـــداث 
العربية،  الحدود  خارج  أو  العتيقة،  واملساجد 
مما  مفتوحة،  املجموعة  قصص  نهايات  وتأتي 
يثير تساؤل القارئ، فيعيد القراءة مشاركا في 

العمل بتأويله وتحليله.

تــنــظــم الــــــدورة الــثــانــيــة 
للسينما  الــدولــي  للمهرجان 
الفترة  خالل  بأسفي،  واألدب 
املقبل،  23 دجنبر  إلى   17 من 
املنظمون  أعلن عنه  حسب ما 
ــوم اإلثــنــني املــاضــي، حيث  ي
لجنة  تضم  أن  املنتظر  مــن 
للمسابقات  الرسمية  التحكيم 
والقصيرة(  الطويلة  )األفالم 

املمثلة  ستترأسها  ــتــي  وال
ميلني  الفرنسية  واملنتجة 
واملنتج  املخرج  ديمونجيوت، 
ــفــرنــســي جـــان فــرانــســوا  ال
الفرنسية  والكاتبة  ديــفــي، 
خضراء،  ياسمينة  الجزائرية 
بن  خولة  املغربية  واملخرجة 
عــمــر الــصــبــاحــي، واملــخــرج 
لحسن  املغربي  والكوريغراف 

زينون.
كما سيتم تقديم العديد من 
املهرجان،  هذا  الجوائز خالل 
)األفـــالم  الــفــئــتــني  كلتا  ــي  ف
ــقــصــيــرة(، من  الــطــويــلــة وال
التي  الكبرى  الجائزة  بينها 
الفائز،  الفيلم  منتج  ستتوج 
بلجنة  الــخــاصــة  والــجــائــزة 
أفضل  ستتوج  التي  التحكيم 

تنويهات  عن  فضال  مخرج، 
خاصة.

وباملوازاة مع عرض األفالم 
ــع  ــة، ســتــنــظــم أربـ ــاركـ ــشـ املـ
ورشات تكوينية لفائدة شباب 
ــن نــدوتــني  الــجــهــة، فــضــال ع
بني  الشخصية  »بــنــاء  حــول 
و»املشترك  والفيلم«،  الرواية 

واملختلف في الجماليات«.



سري

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

  

مـدير النشر:
الطيب العلوي

مصطفى العلوي المؤسس:

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

تحت األضواء

ملف العدد

تحليل إخباري

الضائعة الحقيقة 

بمحاولة اغتيال دبلوماسي مغربياتهام مسؤول مخابراتي جزائري 

التقارب العربي اإلسرائيلي ؟هل كان الحسن الثاني وراء فكرة

سباق في انتخابات 2021 مؤشرات استعمال شباط كأرنب 

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

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

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

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

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

اأعداء امللك وال�شعب

تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ملف العدد

تحت األضواء

الضائعة الحقيقة 

تحليل إخباري

عندما طالبت األحزاب بتحكيم

 الملك الحسن الثاني

حمو وبوكرين وحبيبي.. جنراالت 

تورطوا في الخيانة العظمى

عائد من اإلعدام يحكي عن قتل 

عمر بنجلون وإعدام ثـابت

إعالم البوليساريو يبكي على وهن 

الجزائر وضعف إسبانيا أمام المغرب 

28
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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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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

شر:
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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
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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

))يعوز سعادتي أمر واحد وهو أن أراها تنتشر في أرجاء المعمورة كلها((
 )راوول فوليرو(.

أصدقاء  ومع  جميلة  بلحظات  بتذكيرك  »الفايسبوك«  يقوم  عندما 
أعزاء وأحباب، فإنه يقوم بالدور الحقيقي له في أرشفة وتوثيق أنشطتك 
وليس فيما يتخذ من طرف البعض من إفساد للذوق وتجني على الجمال، 
ومرافعات  ومحاضرات  وكتابات  وابتسامات  بمواقف  يذكرك  وعندما 
ولحظات سعيدة، وأحيانا أليمة، فإنه يصبح ذلك السجل للحظات الهاربة 
»لوبرجي« في  كما قال الشاعر الكبير، ألفونس دوال مارتني، أمام بحيرة 

ذكرى »مدام جيلي« املخلدة في البحيرة.
الكبير راوول  واملناضل  الفرنسي  ــب  واألديـ الصحفي  عــاش  ولــو 
البرص  مرض  كذلك ضد  فقط، وإنما  والصحافة  األدب  في  ليس  فوليرو، 
والجذري في فرنسا وفي العالم والذي توفي سنة 1977، فلو بقي وأدرك 
تحقيق  جملتها  ومن  خدماته  من  ينتفع  وأصبح  مثلنا،  »الفايسبوك« 
أمنيته في انتشار سعادته في العالم كله لكي تكتمل، فقد اختلق اإلنسان 
أخاه  يشرك  لكي  والرسائل،  والفنون  والــقــراءة  الكتب  يختلق  زال  وال 
اإلنسان هذه السعادة، وهو عندما يشاركه ذلك يسعد، ففوليرو هو نفسه 
القائل: »السعادة هي األمر الوحيد الذي نملكه ملا نعطيه«.. فما فائدة أن 
تعيشها وحدك إن لم تجد من يتقاسمها معك ولو في الخيال واالفتراض؟ 
وحتى الشاعر أحمد رامي الذي أحب أم كلثوم واتخذ من القصائد التي 
كانت تتدلل عليه في غنائها وهي تعرف أنه يحبها وتطلب من السنباطي 
أن يلحنها ويريد السنباطي أن يسحق قلب الشاعر باملقطع الذي استطاع 

أن يعبر فيه عن األلم والذي يقول:
عزة جمالك فني من غير ذليل يهواك 

وتجيب خضوعي منني ولوعتي في هواك 
فضلت أحافظ على عهدي واسقي الوداد دمع عيني 

ملا الزمان ضيع ودي وطول البعد علي 
ملا نسيني رضاك والبعد طول جفاك 

عطف حالي على قلبي وعزاني في تلويعي
صبحت أبكي على حبي وتبكي أنت على دموعي

تبقى حبيسة  أن  للسعادة  أرادوا  من  رامي وحدهم  وال  فوليرو  فليس 
ويأتمر  له  ويخضع  يهواه  لذليل  محتاج  الجمال  ألن  واملكان،  الزمان 

بأوامره و يعبر له عن لوعته، والسعادة لكي تكتمل ال بد من عطائها.
الروسية، صورة  األدبية  القصص  إحدى  في  الجميالت  إحدى  أرسلت 
سريره  جانب  على  فجعلها  الطبيعة،  في  خلسة  منها  اتخذت  لحبيبها 
وأصبح كل يوم يرسل لها قصيدة حب، وظنت أن حبيبها استهوته صورة 
غير صورتها، وبأن عينه زاغت لغيرها، فعاتبته فيما إذا كان ذلك الجمال 
الذي يتكلم عنه في رسائله يسري عليها، فأجابها: ))إنني أرى في صورتك 
يا عزيزتي ما لم تريه أنت في نفسك، فقالت له: يا حبيبي، إنني أرى في 
شعرك وأدبك ما ال تراه أنت فيه.. فنحن سواسية إذن، يا غالي على قلبي، 
فأجابها: ال يا عزيزتي، إن الصورة أخذت منك خلسة وكنت أجمل نساء 
الجميلتان  وعيناك  األشجار،  بني  سارح  وجيدك  وابتسامة،  فتنة  الكون 
ربيعي،  يوم  في  مروحية  النسيم  يتخذه  وشعرك  السماء،  زرقة  تضيئان 
وكنت أنا الوحيد الذي أعلم في قرارة نفسي بأنك كنت متأملة، ورغم ذلك 

ابتسمت لحبنا وابتسمت للدنيا، ولوال الصورة ملا ألهمت أشعارها((.
اليوم، إنه يذكرنا بصور ولحظات حقيقية  »الفايسبوك«  كذلك ما يفعله 
ولحظات »كورونا«  ألم  بعد  لإلنسانية  مستقبل  أمل  ولكنها  املاضي،  من 
إن شاء هلل،  أحبابنا  وإلى  السعيدة  لحظاتنا  إلى  العودة  وأمل  العصيبة، 
رغم كل الضيق الذي نشعر به والبعاد الذي يفرقنا في أيلول السنة الثانية.

فمرحبا أيلول..
وتحية للموسيقار العظيم، األخ والصديق عبد الوهاب الدكالي، وعبره 
وتهذيب  البشرية  إسعاد  في  ويساهمون  ساهموا  الذين  لكل الفنانني 
يأرشف  الــذي  لـ»الفايسبوك«  وتحية  عيشها،  ــات  أوق وتحلية  ذوقها 
لذكرياتنا ولحظاتنا الهاربة، وإن كانت ماضيا فإننا نعيش عليه كما قالت 

أم كلثوم ويحلو لنا ذلك.

لماذا كلما يكبر فينا 
الشوق.. تبعدنا 

المسافات ؟ 

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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»قهرتني الزنقة«.. 
شعار يرفعه الروخ 

مع »جود«
ــرج إدريـــس  ــب املــمــثــل واملـــخـ ــال ط
الروخ، جمهوره ومتابعيه على مواقع 
في  باملشاركة  االجتماعي،  التواصل 
تشرف  والتي  املتشردين،  إنقاذ  حملة 
جمعية »جود«، وذلك  تنظيمها  على 
من خالل املساهمة في جمع التبرعات 

لصالحهم.
وقال الروخ أن األمر بسيط ولن يكلف 
الكثير، مضيفا في منشور تقاسمه مع 
»اإلنستغرام«: »نفتحو  على  متابعيه 
نجاح  فــي  جميع  ونــشــاركــو  قلوبنا 
كتنضمها  اللي  التبرعات  جمع  حملة 
إلى 05 أكتوبر«،  من 22 شتنبر  جود 
شعار: »عتقني  ورفــع  
قهرتني  الزنقة  من 
الزنقة«، لتشجيع 
على  جــمــهــوره 
ــتــبــرع بــاملــال  ال
ــة  ــ ــم ــ ــاه ــســ ــ وامل
بسيط  بمبلغ  ــو  ول
لضمان »كرامة ناس 
في  حظهم  ــان  ك
الدنيا قليل، 
ولكن مازال 
فيك  أملهم 
وفـــــيـــــا 

كبير«.

المغربية 
وفاء الدهري 

تنسحب من مسابقة 
ملكة جمال العالم 
بسبب  للمتزوجات 

»المايـو«

كانت عارضة األزياء واملؤثرة املغربية، وفاء 
الدهري، قد تلقت عرضا للمشاركة في مسابقة 
يرتقب  والتي  للمتزوجات،  العالم  جمال  ملكة 
أن تجرى يوم يناير 2022 بالواليات املتحدة 
املغرب  تمثيل  عليها  ُعرض  حيث  األمريكية، 
في هذه املسابقة العاملية، إال أن شرط ارتداء 
املشاركات للباس »املايو« خالل املسابقة، كان 

سببا في رفضها املشاركة.
ــدت وعــاشــت في  ــاء، الــتــي ولـ ــ ــت وف ــال وق

ويتابعها  أبناء  لخمسة  أم  وهــي  السويد، 
»إنستغرام«،  على  متابع  ألف   800 حوالي 
إضافة  البحر،  مالبس  ارتداء  منها  طلب  أنه 
املغربية،  للمملكة  التقليدي  الزي  ارتداء  إلى 
وفستان سهرة، لكن مرجعيتها الدينية كونها 
التقاليد  إلى  إضافة  وعربية،  مسلمة  امــرأة 
والعادات التي نشأت عليها، دفعوها للتخلي 
حلما  كانت  التي  املسابقة  في  املشاركة  عن 

بالنسبة إليها منذ سنوات.

»أفكار شاردة«  للفنانة لبابة لعلج 
يحتضن فضاء »دار الشريفة« 
بــمــراكــش، والــكــائــن بـــدرب 
ـ املــواســني،  الــكــبــيــر  ــة  شــرف
املقبل،  أكتوبر   2 السبت  يوم 
فردي  تشكيلي  معرض  افتتاح 
واألديبة  التشكيلية  للفنانة 
لبابة لعلج، سيستمر إلى غاية 

الثالثني من نفس الشهر.
فقرة  املــعــرض  وستتخلل 
ــد  ــجــدي ــا ال ــه ــف ــؤل تــوقــيــع م
الساعة  على  شــاردة«،  »أفكار 

حيث  الـــزوال،  بعد  الخامسة 
ــن الــبــاحــث  ــل مـ ســيــقــدمــه كـ
حسن  الدكتور  الفني،  والناقد 
لغدش، والكاتب والناقد حسن 

نرايس.
فنانة  لعلج،  لبابة  أن  يذكر 
مواليد  من  وأديــبــة  تشكيلية 
مسارها  تــوج  فـــاس،  مدينة 
اإلبداعي عام 2019 بالدكتوراه 
املنتدى  طــرف  مــن  الفخرية 

الدولي للفنون التشكيلية.
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ــومــارشــان،  ل اســـم  يــذكــر  عندما 
ــاء األخـــــرى، وتـــذوب  ــمـ تــنــحــنــي األسـ
الوثائق  تذكر  فعندما  أوفقير،  شخصية 
مراسل  كمجرد  أوفقير  اسم  الفرنسية 
ــي لــجــهــاز »ســـدیـــك«، فـــإن اســم  شــرف
الرئيسي  الــعــنــوان  يمثل  لــومــارشــان 
أوفقير  رغبة  تالقت  لقد  بنبركة.  لقضية 
فوکار  مخطط  مــع  بنبركة  تصفية  فــي 
املغربي  السياسي  هذا  اسم  إضافة  في 
ألعداء  العريضة  الطويلة  الالئحة  إلى 
املخطط الفرنسي، لكن تكلیف لومارشان 
حمل  بنبركة،  بملف  املخابرات،  باسم 
املسؤولية  درجة  إلى  الفرنسي  املحامي 
تدخل  وهنا  القضية،  هــذه  في  العليا 
الحقيقة  عــن  والبحث  بنبركة،  قضية 
وأجدر  تعقيدا،  أكثر  مرحلة  شأنها،  في 

باالهتمام.. 
الــوجــه  ــومــارشــان  ل املــحــامــي  يمثل 
الفرنسية  ــاع  األوض وصــورة  املتطابق 
ليلة استقالل الجزائر، كما يمثل شخصه 
دوغول  الجنرال  لنظام  السوداء  الجهة 
السرية  باألجهزة  منخورا  كــان  ــذي  ال

املتكاثرة واملتنافرة..؟ 
في  تتشخص  الــوقــت،  نــفــس  وفـــي 
املزدوجة  الــظــروف  طبيعة  لومارشان 
بنبركة،  املهدي  باختطاف  أحاطت  التي 
ــتــي غطت  ال ــي  ــة ه ــي ــة االزدواج ــم ــل وك
الديغولية،  تاريخ  من  الفترة  تلك  على 
جهازان:  الفرنسي  النفوذ  تقاسم  حيث 
وألــوانــه،  بأشكاله  الــرســمــي،  الجهاز 
عند  عــرف  الــذي  االزدواجـــي،  والجهاز 
العادي والبادي باسم »الجهاز املوازي« 
بأوضاع  يتعلق  فيما  )باراليل(، وسواء 
بنبركة،  املهدي  بوضع  أو  ككل،  فرنسا 
املوازي،  الرجل  هو  لومارشان  كان  فقد 
أمني  فوکار  كان  ككل،  لفرنسا  فبالنسبة 
سر رئیس الجمهورية ورئيس الحكومة، 
الحقيقي  الجهازين،  بني  الوصل  وصلة 
الفرنسي،  الــنــظــام  ــان  وكـ واملـــــوازي، 
ملشكلة  حال  املــوازي«  »الجهاز  في  يرى 
كبرى. فال يمكنه من جهة فتح واجهتني 
الجزائر،  فــي حــرب واحـــدة هــي حــرب 
لجبهة  التابعني  ــثــوار  ال ضــد  واجــهــة 
وكانت  الــجــزائــري،  الوطني  التحرير 
الجانب  فيها  ــزدوجــة،  م بــدورهــا  هــي 
وواجهة  املــحــارب،  والجانب  املفاوض 
املشكلني  املتنطعني  الفرنسيني  ضــد 
أعلنوا  والذين  »األوايیس«،  لعصابات 
ــول،  دوغ نظام  ضــد  حربا  بــدورهــم  هــم 
من  فــريــق  تكليف  ــرى،  أخــ جــهــة  ومـــن 

التمرد  قــادة  بتصفية  وشرطته  قواته 
تنظيماتهم،  واخـــتـــراق  الــفــرنــســيــني، 
هم  بينما  القانونية  بالطرق  ومعاملتهم 

يستعملون طرق اإلرهاب. 
وكـــان عــلــى فـــوكـــار، االخــتــصــاصــي 
بنفسه  األمور ويشرف  يرتب  أن  الكبير، 
الواجهتني:  فــي  املعلنة  الــحــرب  على 
الرسمية، والسرية، فكان له إذن، رجالن: 
الجنرال جاكيي، مدير املخابرات ومنظمة 
به  معترف  لجهاز  عام  كمدير  »سديك« 
مختلفة  تنظیمات  عن  متفرع  رسميا، 
التحرير  ــرب  ح أثــنــاء  لجأ  الــتــركــيــب، 
إلى  والجزائرية،  والتونسية  املغربية 
نفس األساليب اإلرهابية التي تستعملها 
»األواييس« في الجزائر، تفرعت  منظمة 
الحديث  تشكيالت سبق  مجموعة  عنها 
لفوکار  وكــان  سابقة،  فصول  في  عنها 
»الــجــهــاز  رأس  عــلــى  الــثــانــي  ــرجــل  ال
القانون،  سترة  وراء  متستر  املــوازي«، 
باريس،  في  مشهورا  محاميا  بصفته 

وهو املحامي لومارشان.
 ،1926 سنة  لــومــارشــان  بيير  ولــد 
ليدخل سنة 1948 في الحياة السياسية، 
ويحمل  العنف،  أحــضــان  فــي  ويتربى 
العصا ليشارك بجانب الشرطة في قمع 
بول  جان  يقودها  كان  التي  املظاهرات 
سارتر سنة 1956، وقد أسهم في عمليات 
حرب  أثــنــاء  الجزائريني  ضــد  تصفية 
مواقعه  قلب  لكنه  الجزائرية،  التحرير 
»الباربوز«  جهاز  بتشكيل  كلف  عندما 
املتطرفة،  ــيــس«  »األواي عصابات  ضــد 
واملعارضة الستقالل الجزائر، وقد اختار 
من  مجموعة  أكبر  الصعبة،  مهمته  في 
مختلفي  والسفاكني،  والقتلة  اإلرهابيني 
الجنسيات واألديان، واختار للنيابة عنه 
في املهام الصعبة، زوجته میشیل، التي 
وكانت  خطيرة،  معارك  بجانبه  خاضت 
فترة ربط فيها صالت وطيدة مع الوسط 
في  املتواجدين  أولئك  سواء  اإلرهابي، 
يد  في  املقبوضني  أو  السرية،  املقرات 
سفاك  ميزات  عن  سمع  وكلما  العدالة، 
استعمالها،  يمكن  خبرات  ذي  محترف، 
منه  وحصل  السجن،  فــي  إليه  توجه 
ليطلق  بالعمل معه،  والتزام  على توقيع 
بمقتضى  نهائيا  أو  مــؤقــتــا  ســراحــه 
العدالة،  أجهزة  في  له  كان  الذي  النفوذ 
واألموال التي كان يصرفها، إضافة إلى 
التعليمات السرية التي كانت تصدر من 
أعلى.. ولم يكن في فرنسا أمر مرفوض 

إذا صدر عن فوکار. 
ومن هذا الصنف، من زبناء لومارشان، 
کریستیان  اإلرهابيني،  كبار  أحد  نجد 
دافيد، وهو الرجل الذي شغل املخابرات 
العاملية، واألمريكية على الخصوص، في 
کریستیان  الحشيش.  تهريب  مجاالت 
لومارشان  خدمة  في  دخــل  هــذا،  دافيد 
تخطر  ال  أدوارا  ليمارس   ،1961 سنة 
إدخاله  فبعد  سينمائي،  مخرج  أي  ببال 
»سان سير مون دور« ليبرع  في مدرسة 
خدمة  في  توجه  املخاطرة،  أساليب  في 
أن  قبل  بالجزائر،  لومارشان  املحامي 
اختطاف  قضية  فــي  ــام  ه بـــدور  يــقــوم 

املهدي بنبركة، سيأتي الحديث عنها. 
ملهامه  االستعداد  إطار  وفي  ودائما، 
لومارشان  جعل  الجزائر،  في  املوازية 
الــكــاراتــي، في  نـــوادي لعبة  مــن أحــد 
اإلرهابيني  لتجميع  مــركــزا  بــاريــس، 
أحد  الــوصــل،  صلة  ــان  وك املحترفني، 
تونسي  يهودي  وهو  الكاراتي،  أبطال 
خاض  الشيخ«،  »جيم  يسمى  األصــل، 

ســواء  الــجــزائــر،  فــي  مــعــارك  بنفسه 
الفرنسيني  ضــد  أو  الجزائريني  ضــد 
املـــعـــارضـــني، وفـــي الـــجـــزائـــر، أقـــام 
بيت  فــي  مقرهم  ــاقــه،  ورف لــومــارشــان 
متواجد بحي »البيار«، دخل في تاريخ 
أندريا«،  »فيال  باسم  العاملي  اإلرهــاب 
فكرة  وترعرعت  نمت  البيت  هذا  وفي 
نوع  وهو  بالدولة،  املحتمي  اإلرهــاب 
به  معموال  أصبح  ــذي  ال اإلرهـــاب  من 
كان  إذ  املتخلفة،  ــدول  ال من  كثير  في 
املدرسة  هو  أندريا(،  )فيال  البيت  ذلك 
التي تخرج منها خبراء منطقة الشمال 
واالستنطاق،  التعذيب  في  اإلفريقي 

تفرق  ال  املتواجدة  املجموعة  وكانت 
الجزائري،  التحرير  جبهة  أفــراد  بني 
سياسة  يعارضون  الذين  األفـــراد  أو 
أسلوب  خرج  الــدار  تلك  ومن  دوغــول، 
إرهابي  اخترعه  التعذيب،  في  جديد 
تغير  ــي«  أوجـ »جـــان  يسمى  فرنسي 
باسم  يعرف  وأصبح  بعد  فيما  اسمه 
امللعقة«..  »جان  يعني  الكويير«،  »جان 
فقد اخترع أسلوب اقتالع عني اإلنسان 
زال  وال  بامللعقة،  للتعذيب،  املعرض 
املجاهدين  قدماء  ضحاياه،  من  الكثير 
واحــدة،  لعني  الفاقدين  الجزائريني 
يتذكرون األيام التي قضوها بني يديه. 
»سان  دار  عن   1966 سنة  في  صــدر 
ألفه  كتاب  باريس،  في  للنشر  جوست« 
املحامي  عند  املحبوسني  قــدمــاء  أحــد 
واسمه  أندریا«،  »فيال  في  لومارشان، 
لكتابه  واختار  تيسالنكوف،  ألكسندر 
العنوان التالي: »اتهم لومارشان«، وفي 

ذلك الكتاب، ينشر املؤلف جزئیات ليس 
من شأنها أن تشرف التاريخ الفرنسي. 
التي  األيـــام  تيسالنكوف  ويــصــف 
نظام  على  تمرد  ألنه  كمعتقل،  قضاها 
استقالل  ــارض  وعـ دوغـــول،  الــجــنــرال 
ــت تتم  ــان الــجــزائــر، فــيــصــف كــيــف ك
لجميع  اإلعدام،  ثم  االستنطاق،  عمليات 
»فيال  حدائق  في  ودفنهم  املستنطقني، 

أندريا« داخل قبور جماعية.
من  العبرة  تيسالنكوف  ويستخلص 
لومارشان  واصفا  البيت،  بذلك  مروره 
وأنه  لإلرهابيني«،  األكبر  »الرئيس  بأنه 

»جامع القتلة والسفاحني«. 

رغم أن فوکار وحده كان يعرف حقيقة 
بالجزائر  أندريا«  »بيت  في  يجري  ما 
إلى  تسربت  الجزئيات  فإن  العاصمة، 
ــاط الــجــنــرال دوغــــول، وصـــدرت  أوســ
أخــــرى)...(  أجــهــزة  إلــى  التعليمات 
ــومــارشــان فــي »فيال  إليــقــاف نــشــاط ل
أرسلت   ،1962 يناير   29 وفي  أندريا«، 
املحامي،  زوجـــة  لــومــارشــان،  ميشيل 
بآالت  مشحونة  صناديق  باريس،  من 
أندریا«،  »فيال  في  الستعمالها  كاتبة، 
البيت،  إلــى  الصناديق  وصــول  وعند 
للمحامي  الـــخـــاص  ــارس  الـــحـ ــدم  ــق ت
مشهورا  إرهــابــيــا  وكـــان  ــومــارشــان،  ل
ما  وبمجرد  »سيميونبييري«،  اسمه  
انفجار  حــدث  األول،  الــصــنــدوق  فتح 
نهائيا  التاريخي  البيت  محا  مــريــع، 
حوالي  ــات  وم األرض،  وجــه  على  مــن 
من  ثمانية  بينهم  من  شخصا  عشرين 
رجال لومارشان، الذي جاء شخصيا من 

باريس ملعاينة جثثهم، ثم جاءت زوجته 
ولكن  فرنسا،  إلى  نقلهم  على  لإلشراف 
لومارشان فهم املقصود من هذه العملية، 
التي لم يعرف أحد لحد اآلن من نظمها، 
شحنات  إلى  الكاتبة  اآلالت  حول  ومن 
ملف  لومارشان  وأغلق  املتفجرات،  من 
الجزائر وعاد إلى باريس، ليضع نفسه 

من جديد رهن إشارة مشغليه. 
اختصاصات  مــن  االخــتــطــاف  ــان  وك
القاطعة  البراهني  قدم  الذي  لومارشان، 
غريبا  إذن،  يكن  فلم  فيها،  توفقه  على 
دار  التفكير فيه شخصيا عندما  يتم  أن 
الحديث بني أوفقير وفوکار حول املهدي 
لومارشان  للمحامي  سبق  فقد  بنبركة. 
عملية   ،1963 ــبــرايــر  ف فــي  نــظــم  أن 
اختطاف اهتزت لها األوساط األوروبية، 
مدينة  قلب  فــي  تنظيمها  تــم  أن  بعد 
ميونيخ األملانية، وفي إطار متابعة قادة 
منظمة »األواييس« اإلرهابية الفرنسية، 
االتجاهات  مختلف  في  هربوا  والذين 
أحدهم  ــان  ك الــجــزائــر،  اســتــقــالل  بعد 
أعربت  أرکـــو،  الكولونيل  وأخــطــرهــم، 
رغبتها  عن  فرنسا  في  العليا  الدوائر 
ميونيخ،  مدينة  قلب  من  اختطافه  في 
من  مجموعة  ــارشــان  ــوم ل شــكــل  وقـــد 
باليس،  بوشسیش،  من  مكونة  رجاله، 
قضية  في  فقط  تلمع  لم  أسماء  لوني، 
هي  وإنما  أركــو،  الكولونيل  اختطاف 
املهدي  اختطاف  في  األساسية  األسماء 
الشرطة  وجدت  صباح،  وذات  بنبركة، 
الشرطة،  مراكز  أحد  باب  في  الفرنسية 
الكولونيل  لشخص  متضمنا  كيسا 
ولم  جسمه،  حول  ملتفة  والحبال  أرکو 
يتكلف رجال الشرطة أكثر من فك حباله 
الخيانة،  بتهمة  للمحكمة  وتقديمه 
وثارت الصحف األملانية، ولكن الحكومة 
الفرنسية أنكرت أي يد لها في اختطاف 

الكولونيل أرکو. 
خبيرا  لــومــارشــان  جهاز  وأصــبــح 
أکتوبر  وفي  االختطافات،  شؤون  في 
اختطاف  قبل  بالضبط  سنة   ،1964
الجهاز  نفس  نظم  بنبركة،  املــهــدي 
ذا  ــان  ك ــاريــس،  ب فــي  ــر  آخ اختطافا 
اختطاف  ــم  ت إذ  ــة،  إجــرامــي أهـــداف 
زوجة الثري الفرنسي مارسيل داسو، 
في  لومارشان  مسؤولية  تبادرت  وقد 
ثبوت  بعد  داســـو«  »مـــدام  اختطاف 
الخاص  حارسه  حق  في  املسؤولية 

»سيميونبييري«، في هذا العمل. 
ــرجــل الــغــريــب،  ــذا، ال ــومــارشــان هـ ل
بنبركة  اخــتــطــاف  قضية  فــي  تــصــرف 
ال  وكــان  املحاماة،  سترة  خلف  كعادته 
الصحافيني،  أمام  التصريح  عن  يتورع 
بأنه »قرأ اختطاف بنبركة في الصحف« 
ربطته  ــدا  جـ ــة  ــام ه جــزئــيــة  أن  ــوال  لـ
موثقا،  ربــطــا  االخــتــطــاف  بمسؤولية 
»فيكون«،  اإلرهــابــي  محامي  وبصفته 
أساسي  دور  أيضا  هــو  لــه  كــان  ــذي  ال
وبصفته  بنبركة،  املهدي  اختطاف  في 
وجــدت  الــتــي  الــوثــائــق  ــإن  ف محاميه، 
بحوزة فيكون بعد موته، تضمنت الئحة 
للمهدي  موجهة  كانت  مكتوبة،  بأسئلة 
الخط  في  الخبراء  جميع  اتفق  بنبركة، 
بخط  مكتوبة  أنــهــا  عــلــى  والــتــمــيــيــز، 
لومارشان، وفي سنة 1973، فقط، أصدر 
القاضي بانسو، قرارا بأن األسئلة التي 
أثناء  بنبركة  املهدي  على  لتلقى  كتبت 
كانت  مختطفيه،  طــرف  من  استنطاقه 

مكتوبة بخط املحامي لومارشان.
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يتبع

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

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

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

مصطفى العلوي

مختطفو بنبركة:  ملفات وأسماء
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اإلرهابيون األربعة األساسيون في اختطاف المهدي بنبركة: بوشسيش، لوني، دوباي، وباليس.


