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مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
 يف الوقت الذي روجت فيه بعض املصادر عودة 
يف  عملها  مقر  إلــى  بنيعيش  كرمية  السفيرة 
ترويجه  مت  ما  أن  أخرى  مصادر  قالت  إسبانيا، 
جلمع  »عـــودة  مجرد  كــان  للعمل«،  كـــ»عــودة 
الدبلوماسية  املصادر  بعض  وكانت  احلقائب«، 
تصريحاتها  ثمن  بنيعيش  تدفع  أن  توقعت  قد 

»الغير دبلوماسية« ضد احلكومة اإلسبانية.
بخطاب  رحــبــت  عاملية  إعـــام  وســائــل  أن  يــذكــر 
تغيير  يتم  أن  وتوقعت  األخير،  السادس  محمد  امللك 
بفتح  للتعجيل  وإسبانيا،  املغرب  من  بكل  السفيرين 
صفحة جديدة من العاقات، بعد أزمة إبراهيم غالي.   
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تحليل إخباري
هل سيعز حزب العدالة والتنمية 
أم يهان عند امتحان االنتخابات ؟ 14 تحت األضواء

حصول الحموشي على »الثقة الكبرى« 
يحبط »مؤامرة بيغاسوس« 5

الضائعة الحقيقة 
عندما اكتسح بنبركة أول 

برلمان مغربي 28 ملف
لماذا يعتبر أمن واستقرار الجزائر 

جزء من أمن واستقرار المغرب؟ 6
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الـزيـن  عـنـدو 
عندو الحمام

ال يمكن الحديث عن الموسم االنتخابي الحالي دون 
الحديث عن »موسم الحمام«، الذي سترسم من خالله 

مالمح مغرب المستقبل.
التفاصيل   يف   ركن   »بني السطور«

المختبرات الوطنية في قفص االتهام

أيت الطالب يتحرك متأخرا 
لتطويق أزمة الكشوفات 

المزورة

لقاح »كورونا« واحتجاجات 
األساتذة يخيمان على 

الدخول المدرسي
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17

كواليس األخبار

مع الحدث

مالمح مغرب  ما بعد 8 شتنبر
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1571 من 02 إلى 09 شتنبر 2021

األحزاب الصغيرة 
للهوامش  تلجأ 

الرباط. األسبوع

ــزاب  ــ ــعــض األحـ ــررت ب ــ قـ
ــتــحــدي  ــع ال ــ ــرة رف ــي ــصــغ ال
االنتخابية  املعركة  ودخــول 
بـــقـــوة، ملــنــافــســة األحــــزاب 
بهدف  الــكــبــرى،  التقليدية 
املقاطعني  الناخبني  ثقة  نيل 
من  وتحفيزهم  لالنتخابات 

أجل املشاركة والتغيير.
وفضلت األحزاب الصغيرة 
التركيز على ساكنة ضواحي 
التي  املهمشة  واملناطق  املدن 
توجد خارج املجال الحضري، 
من  لــلــعــديــد  تفتقر  والــتــي 
ــات األســـاســـيـــة،  ــ ــدم ــ ــخ ــ ال
لدى  التواصل  غياب  بسبب 

السابقني. املنتخبني 
وفــضــلــت أحـــزاب االتــحــاد 
املغربي للديمقراطية، النهضة، 
الديمقراطيني الجدد، اإلصالح 
والتنمية  البيئة  والتنمية، 
أخــرى،  وأحـــزاب  املستدامة، 
االنتخابية  حملتها  خــوض 
املناطق  في  برامجها  وتقديم 
من  تعاني  التي  والجماعات 
والبطالة  واإلقصاء  التهميش 

وغياب التنمية.

 

بقلــم               الطيب العلوي

مالمح مغرب 
ما بعد 8 شتنبر

األنظار  كل  فيه  تتجه  وقــت  في  العطلة  انتهت 
إذا  مــا  تخمني  قصد  املــعــتــادة)...(،  الــوجــوه  صــوب 
اعتمدها  التي  تلك  هي  املربحة  االستراتيجية  كانت 
»انت  استحقاقات  قبيل  راهنوا  الذين  األحــزاب،  زعماء 
عامية  وصورة  بحال  التشبه  على  العام،  لهذا  وزهرك« 
املغاربة)...(، بوضع السيارات الفخمة و»الكوستيمات« 
األصــيــل)...(،  االنتخابي  الــزي  لصالح  جانبا،  األنيقة 
إذا  ما  أو  وقبعات،  و»صــنــداالت«  رثــة،  »فوقيات«  من 
كان الحظ سيكون من نصيب أولئك الذين انحازوا إلى 
أحيانا  الحزبي،  النتمائهم  الوشيك)...(  التغيير  موضة 
لتفادي  أخرى  وأحيانا  التزكيات،  عن  البحث  إطار  في 

تغيير البذلة)...(.  
أحد،  على  يخفى  يعد  لم  كما  الــفــوز،  أن  رغــم  هــذا 
يكون  لن  ولــأســف،  يــوم،  بعد  يوما  يتأكد  بــدأ  وكما 
لن  طابعه  أن  دام  ما  مــدهــشــا)...(،  وال  عظيما)...( 
يكتسيه ال التشويق وال التردد، وال العّفة، وال التساوي 
تخطه  صارت  النجاح  أن  دام  وما  الحظوظ)...(،  في 
هذا  في  الحمام«  عندو  الزين  »عندو  من  كل  وجــوه 
الطويل  الجهاد  أن  أخيرا  أحزاب فهمت  السعيد،  البلد 
املخيف  الخلط  لفصل  أجيال..  أجله  من  ناضلت  الذي 
قيادات  شيء،  في  ينفع  ولن  لم  والسياسة،  املال  بني 
الطاوالت،  املاليير على  أن وضعت  بعد  إذن،  ستنتصر 
باريس سان جيرمان في  فريق  على غرار استراتيجية 
وحركت  حقه،  حق  ذي  كل  وغّذت  الرياضة)…(،  مجال 
الطائرات الخاصة امللوثة لتسهيل الجوالت االنتخابية، 
طالت أو قصرت املسافات بني املدن)...( - على غرار ما 
نراه في الجوالت االنتخابية األمريكية املعروفة بالتباعد 
وشبكات  املواقع  وغطت   - والواليات  املدن  بني  الكبير 
املاليني  ملئات  املكلفة  باإلعالنات،  االجتماعي  التواصل 
اإلعالنات  استخدام  يمنع  القطاع  قانون  أن  رغم  يوميا، 
أن  على  يدل  ما  السياسية،  الحمالت  إلشهار  الرقمية 
زردة  من  أيضا  وأكــال  شربا  و»غــوغــل«،  »الفايسبوك« 

موسم الحمام: معلومة أغفل عبد اللطيف وهبي سردها، 
يوم الثالثاء املاضي، خالل اللقاء التواصلي الذي عقده 
في بركان، ملا حذر من أن »املال السياسي« صار ظاهرة 
اإلمبراطوريات  نفس  إلى  إشــارة  في  الصحافة،  تغرق 
التذكير بأنه حتى عالم املسرح  املالية)...(، كما تناسى 
واإلخراج السينمائي يشتغل مع كل من يوزع األموال.. 
و»العرض املسرحي« املفبرك واملتقن الذي استمتعنا به 
في املسرح امللكي بمراكش مؤخرا)...(، من إنتاج فريق 

»األحرار«، خير دليل على ذلك.

بعد كل هذا، ال بد أن ينتصر املال إذن على السياسة، 
ربما  ال،  ولم  الفقراء،  ملك  بلد  في  تنفيذية  قوة  لتشكيل 
قد تشكل تجربة جديدة قد تصدق، وحتى لو فشلت، قد 
تسال  ال  املجّرب  »ســال  مقولة  لخبراته  املغرب  يضيف 

الطبيب«.
ــزاب  األحـ فــعــال  تــراجــعــت  ــواء  املـــآل، سـ كــان  كيفما 
السياسية التي أمسكت بزمام أمور الواليتني األخيرتني 
الخروج  قــاعــدة  أو  التلقائي،  التراجع  قــاعــدة  حسب 
الحظ،  لحسن  ليست،  االنتخابات  فعاقبة  العقباني)...(، 

الوحيدة لتحديد مصير مغرب الغد.
املالمح املتبقية ملغرب الغد، تكفي مجرد جولة قصيرة 
البناء  في  الجديدة  الخطط  بني  لتصّورها،  بالعاصمة 
والتي بعضها كلفت أزيد من تسعة ماليني سنتيم للمتر 
الحكومة  إبــان  للمتر  مليونا   15 بـ  تباع  لكي  املــربــع، 
املغرب  تصور  لـله،  والحمد  أيضا،  ليبقى  املقبلة)...(، 
للمقر  وساق  قدم  على  البناء  أن  نرى  مّلا  قائما  الجديد 
املكلف  بالرباط،  الوطني  لأمن  العامة  للمديرية  الجديد 
ألزيد من ملياري درهم، والجامع ملختلف املصالح املركزية 
مساحتها  تمتد  ــدة)...(،  واحـ بناية  في  الوطني  لأمن 
البنتاغون  بمقر  العديد  الهكتارات، وذكرت  على عشرات 

األمريكي.. في حالة ما إذا طغت السياسة أو املال..

الرباط. األسبوع

أعلنت وزارة الصحة، بشكل متأخر، 
جديدة  مشددة  إجــراءات  اتخاذ  عن 
ملراقبة اختبارات الكشف التي تقوم 
وذلك  لها،  املرخص  املختبرات  بها 
الكشوفات  تزوير  ظاهرة  ملحاربة 

املتعلقة بفيروس »كورونا«.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن 
التحقق  في  تتمثل  اإلجــراءات  هذه 

في  املستخدمة  الكواشف  من 
من  املختبري،  التشخيص 
للتقييم  إخضاعها  خــالل 
من قبل املختبرات املعنية، 
من  أنشطتها  ومــراقــبــة 

بزيارات خـــالل الــقــيــام 
ــة  ــئـ ــاجـ ــفـ مـ
ــم  ــيـ ــيـ ــقـ وتـ
لــــــجــــــودة 
الــتــحــلــيــل، 

وتــحــديــد اعــتــمــاد مــخــتــبــرات حسب 
املرخص  املختبرات  بني  من  األقاليم 

لها.
ــوزارة  وأشـــارت الـ
منحت  أنــهــا  ــى  ــ إل
ملجموعة  ترخيصا 
ــن مــخــتــبــرات  مـ
ــا  ــوجــي ــول ــي ــب ال
الـــــطـــــبـــــيـــــة 
العام  بالقطاعني 
والخاص، بربوع 
ــة  ــ ــك ــ ــل ــ ــم ــ امل

لطلب  ــة  ــجــاب االســت عــلــى  الـــقـــادرة 
التشخيصية  بالفحوصات  املواطنني 
دفــاتــر  وفـــق  وذلـــك   ،»19 لـــ»كــوفــيــد 

التحمالت املعمول بها.
أوقفت  قد  األمنية  السلطات  وكانت 
تزوير  بسبب  شخصا،   220 حوالي 
اخــتــبــارات »كـــورونـــا« والــجــوازات 
اللقاحية طيلة فترة الطوارئ الصحية، 
املديرية  عنها  كشفت  معطيات  وفــق 
شخصا   182 أن  إلى  مشيرة  العامة، 
220 تم ضبطهم  الـ  من بني املعتقلني 
الحدودية  املــراقــبــة  إجـــراءات  خــالل 
للمملكة،  والبحرية  الجوية  باملعابر 
خالل عمليات العبور من وإلى املغرب.
الكندية  الــســلــطــات  قـــرار  وخــلــق 
ضجة  املغرب  مع  الــرحــالت  بتعليق 
كبيرة، بعد اكتشاف عشرات الحاالت 
اإليجابية في طائرة تحمل مسافرين 
شواهد  يحملون  كــانــوا  مغاربة 
مما  سلبية،  اخــتــبــارات  تتضمن 
إلى  تشير  االتــهــام  أصابع  جعل 

بعض املختبرات.

تقليص مشاركة العدالة والتنمية في االنتخابات

أيت الطالب يتحرك متأخرا لتطويق 
أزمة الكشوفات المزورة

الرباط. األسبوع

حــول  ــيــة  ــداخــل ال وزارة  مــعــطــيــات  كــشــفــت 
أعضاء  انــتــخــاب  بــرســم  املــقــدمــة  الترشيحات 
مــجــالــس الــجــمــاعــات واملــقــاطــعــات واملــجــالــس 
والتنمية  العدالة  حــزب  تراجع  عن  الجهوية، 

للمركز الثامن في قائمة األحزاب.
املقبلة  االنتخابات  في  املشاركة  الحزب  وقرر 
تغطية  نسبة  تراجعت  حيث  ترشيحا،   8681 بـ 
الحزب للدوائر املحلية مقارنة مع انتخابات 2015.

بـ»الضغوطات  التقليص  هذا  الحزب  ويفسر 
لثنيهم  الحزب،  مناضلي  من  عدد  على  املمارسة 

عن الترشح«.
التي  »الضغوطات  أن  للحزب  بــالغ  واعتبر 
انخرط  والتي  املنافسني  بعض  قبل  من  مورست 
هي  فيها،  املحلية  السلطة  وأعوان  رجال  بعض 
في  الــحــزب  مشاركة  تقليص  وراء  تقف  التي 

الجماعية«. االنتخابات 
»البيجيدي«  تغطية  تراجع  أن  مراقبون  ويرى 
للعديد من الدوائر، له عالقة بالخالفات الداخلية 
الــتــي عــاشــهــا الــحــزب، وتــراجــع الــعــديــد من 
عن  كيران،  بن  تيار  على  املحسوبني  املناضلني 

تقديم ترشيحاتهم خالل هذه االنتخابات.

و  تعليقصــورة

الوزير الذي أصبح بائعا لـ»البيتزا«
ال عالقة للشأن األفغاني 

بالشأن املغربي، ولكن هذا 
النموذج لوزير من أفغانستان، 
فضل بعد حكم »طالبان«، أن 
يبيع »البيتزا« يف أملانيا، بل 

إنه ظهر يف شريط فيديو 
ينصح فيه »الوزراء السابقين« 
بالتحول إلى أشخاص عاديين 

بعد نهاية الوزارة.. فهل يمكن 
أن يعمل أي وزير مغربي بهذه 

النصيحة ؟

المختبرات الوطنية في قفص االتهام

إعالن 
نظرا لظرفية اقتراع 8 شتنبر 2021، تخبر جريدة »األسبوع« قراءها الكرام، بأنها ستصدر بشكل 
استثنائي يوم اجلمعة 10 شتنبر، الذي يلي تنظيم االنتخابات بدل يوم اخلميس كما جرت العادة.

أيت الطالب

ٍ



www.listeselectorales.ma

انسخوا الرمز من أجل
 monBV تحميل تطبيق

و التعرف على مكتب تصويتكم



ترك الراحل مصطفى العلوي،  مؤسس جريدة 
»األسبوع« كّمـًا هاما من الصور الفريدة 

التي راكمها في خزانته عبر مساره اإلعالمي 
منذ ما يزيد عن 60 سنة، تنشرها »األسبوع« 

بانتظام ضمن هذا الركن.
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1571 من 02 إلى 09 شتنبر 2021

صور تنشر   ألول  مرة

صورة تاريخية ملؤسس 
حزب األحرار، أحمد عصمان، 

رفقة الرئيس السوري 
حافظ األسد 

خطير.. ارتفاع مفاجئ في أسعار المواد 
الغذائية األساسية

نقابة تصف حكومة العثماني 
بـ»أسوأ الحكومات بالمغرب«

الرباط. األسبوع 

اعتبرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن حكومة 
سعد الدين العثماني »أسوأ الحكومات في تاريخ املغرب«.

وقال بالغ للنقابة، أن »الحكومة الحالية هي األسوأ في 
تاريخ املغرب من حيث تغييب الحوار االجتماعي الثالثي، 
عن  والتراجع  املواطنني  لعموم  الشرائية  القدرة  وتدمير 

مكاسب الطبقة العاملة«.
تطاول  أن  باملحمدية،  للنقابة  اإلقليمي  املكتب  واعتبر 
للضمان  الــوطــنــي  الــصــنــدوق  ــوال  ــ أم عــلــى  الــحــكــومــة 
باملجان  أنه  قيل  الذي  اللقاح  تمويل  بدعوى  االجتماعي، 

للجميع، يهدد الصندوق الوطني باإلفالس.
شتنبر   8 انتخابات  فــي  للتصويت  النقابة  ودعــت 
الحليفة،  األحــزاب  لوائح  في  واملرشحني  املناضلني  على 
للطبقة  واملشروعة  العادلة  والقضايا  للنضاالت  والداعمة 
العاملة، وقطع الطريق على تجار االنتخابات واالنتهازيني.

منيب ترفض تلقيح 
األطفال ضد »كورونا«

الرباط. األسبوع 

عبرت األمينة العامة لحزب االشتراكي املوحد، 
ما  األطفال  تلقيح  من  منيب، عن تخوفها  نبيلة 
بني 12 و17 سنة، مضيفة أنها متخوفة من هذه 
حول  دقيقة  علمية  دراســات  غياب  في  الحملة 

نجاعة هذه اللقاحات على األطفال.
أن  صحفية،  تصريحات  في  منيب  وأوضحت 
ام مناعي قوي، وقادرين  األطفال يتمتعون بنظ 
على مواجهة أنواع الفيروسات عبر تقوية جهاز 
باملراحل  يمر  لم  اللقاح  أن  معتبرة  مناعتهم، 
بل  تلقيح،  أي  منها  يمر  أن  يجب  التي  األربعة 
بالقول:  تصريحها  وتابعت  بمرحلتني،  فقط  مر 
الذين  الناس  بأن  تقول  علمية  دراســات  هناك 
تلقوا التلقيح نظامهم املناعي ينزل، مشددة على 

ضرورة الحماية والتباعد والوقاية.
ودعت منيب الدولة إلى إنشاء 

ملواكبة  للعلماء  قوي  مرصد 
ملعرفة  الــتــلــقــيــح،  عــمــلــيــة 
ماتوا  الذين  الناس  أعــداد 
ملضاعفات  تعرضوا  والذين 
مجموعة  عليهم  وظــهــرت 

ــدد  ــن األعــــــــراض، وعـ مـ
الناس الذين تقوت 

مناعتهم.

الــــــــتــــــــحــــــــقــــــــت 
بــالــرفــيــق األعــلــى 
برحمة  املشمولة 
الــــفــــقــــيــــدة  اهلل 

مجيدة بنيس.
املناسبة  وبهذه 
األلـــيـــمـــة، تــتــقــدم 
»األســـبـــوع« بــأحــر 
زوج  إلى  التعازي 
الفقيدة، األستاذ 
وإلى  عكي،  رشيد 

أبــنــائــهــا صــوفــيــا وعـــمـــر، وإخـــوانـــهـــا ســعــيــد، 
إدريــــس واحلــاجــة فــتــيــحــة، وكـــذا إلـــى جميع 
والسلوان  بالصبر  داعــن لهم  العائلة،  أفــراد 

وللفقيدة باملغفرة والرضوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

»كورونا« تضرب الجيوب

الرباط. األسبوع

ــواد الــغــذائــيــة  ــ ــت أســـعـــار املـ ــرف ع
األساسية مع فترة االنتخابات الحالية، 
ارتفاعا مفاجئا، مما خلف سخطا كبيرا 
لدى املواطنني، في غياب أي توضيح أو 

بالغ من الحكومة.
ــن املــواطــنــني عن  وعــبــر الــعــديــد م
استيائهم من ارتفاع أسعار بعض املواد 
اململكة،  مناطق  من  عدد  في  األساسية 
االجتماعية  األوضـــاع  ظــل  فــي  وذلــك 
منهم  كبير  عدد  يعيشها  التي  الصعبة 

بسبب تداعيات جائحة »كورونا«.
ــزيــت  وشـــهـــدت أســـعـــار كـــل مـــن ال
والقطاني،  واألرز  والدقيق  والــزبــدة 
ارتفاعا صاروخيا تجاوز الدرهمني في 
الواحد،  اللتر  أو  الواحد  الكيلوغرام 
األساسية  املــواد  أثمنة  ارتفعت  كما 
كمادة »السميدة« مثال، من 132 درهما 
بزيادة  الواحد  للكيس  درهما   190 إلى 

60 درهما. 

الحكومة  سماح  مواطنون  وانتقد 
الجائحة،  أزمة  ظل  في  الزيادات  بهذه 
األسر  من  املاليني  وضعية  أزمت  التي 
الزيادات  هذه  أن  معتبرين  املغربية، 
تهدد مشاركة املواطنني في االنتخابات 
التشريعية، بسبب عدم التزام الحكومة 
للمواطنني،  الشرائية  القدرة  بحماية 

ومراقبة األسعار.
التواصل  مواقع  عبر  وطالب نشطاء 
االجتماعي، بتدخل الحكومة والسلطات 
ملراقبة األسعار واملضاربة في األسواق، 
بسبب غياب املراقبة، مهددين باللجوء 
لهذه  للتصدي  جــديــدة  مقاطعة  ــى  إل

منيبالزيادات.

عودة القاصرين المغاربة من سبتة.. هل هي نهاية 
األزمة بين الرباط ومدريد ؟

الرباط. األسبوع

ــام لــلــمــغــرب وتــحــركــات  ــي صــمــت تـ ف
عملت  التي  اإلسبانية  للسلطات  مستمرة 
ترحيل  على  املــاضــيــة  األســابــيــع  ــالل  خ
سبتة  دخــلــوا  قاصر  طفل   800 حــوالــي 
الجانب  اتــفــق  حيث  ســبــاحــة،  املحتلة 
تسليم  على  اإلسباني  نظيره  مع  املغربي 
عن  تزيد  ال  دفعات  عبر  األطــفــال  هــؤالء 

خمسة عشر طفال في اليوم.
بسبتة،  مدريد  حكومة  مندوبة  وكانت 
من  تؤكد  صحافي  بتصريح  خرجت  قد 

سبتة«  »باب  الحدودي  املعبر  فتح  خالله 
املسافرين  وجــه  في  سنتني  منذ  املغلق 
على شواهد  يتوفرون  الذين  واألشخاص 
محدد،  تاريخ  ذكــر  دون  باملدينة  العمل 
لألزمة  املتتبعني  من  العديد  اعتبره  مما 
صفحة  لطي  تمهيدا  املغربية،  اإلسبانية 
تعيني  مع  أخــرى  صفحة  وفتح  الخالف 
وزير الخارجية الجديد بعد إقالة الوزيرة 

السابقة. 
وحسب عمدة مدينة سبتة املحتلة، فإنه 
 ،2007 اتفاقية  بتفعيل  طالب  الــذي  هو 
بني  القاصرين  األطفال  بعودة  املتعلقة 
التي  االتفاقية  هــذه  وإسبانيا،  املغرب 
لقيت انتقادات واسعة من طرف منظمات 
وهيئات تهتم بشؤون األطفال دخلت على 

الخط معتبرة أن إعادة القاصرين يتنافى 
وقعت  التي  واملعاهدات  االتفاقيات  مع 
وصادقت عليها إسبانيا مع عدد من الدول 

األوروبية وغيرها.
بمثابة  األخــيــر  امللكي  الخطاب  ــان  وك
شــعــرة مــعــاويــة فــي إعـــادة الــعــالقــة بني 
الرباط ومدريد، والذي لقي ترحيبا واسعا، 
السياسيني،  أو  املواطنني  سواء من طرف 
كما  اإلسبانية،  الحكومة  في  خصوصا 
االنتشار،  واسعة  صحف  عناوين  تصدر 
ومليلية  سبتة  ساكنة  الفرحة  غمرت  فيما 
إلى  املــيــاه  عـــودة  بــدايــة  بعد  املحتلتني 
اإلسباني  الطرفني  بني  الطبيعية  مجاريها 
املعبرين  فــتــح  انــتــظــار  ــي  ف ــي،  ــرب ــغ وامل
الحدوديني خالل األيام القليلة املقبلة.      
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شوهدت عائلة مسؤول أمريكي 
هذا  خــال  بــايــدن،  حكومة  فــي  كبير 
رفقة  طنجة  فــنــادق  بــأحــد  الصيف، 
ــراد عــائــلــتــه، عــلــى مــائــدة  ــ بــعــض أف
كانوا  أنهم  لانتباه  واملثير  العشاء، 
يتحدثون اللغة الفرنسية وليس اللغة 

اإلنجليزية)..(.

بخصوص  الــتــوقــعــات  وصلت 
العاصمة  في  عليها  املعول  »العمارة« 
املستقبل،  مدينة  معالم  لرسم  الرباط، 
إلى 570 مليارا كتكلفة صافية، ليطرح 
بيع  ثمن  عن  هاته،  والحالة  السؤال 
ستحتضنها،  التي  واملكاتب  الشقق 
في غياب أي تواصل بهذا الخصوص 

من لدن املكلفني ببنائها.

األمني  شباط،  لحميد  تأثير  أول 
ــام الــســابــق لــحــزب االســتــقــال،  ــع ال
القوى  جبهة  بحزب  أخيرا  وامللتحق 
الشعار  خال  من  كان  الديمقراطية، 
لحزب  االنتخابية  الحملة  في  املرفوع 
»الكرامة  شــعــار  وهــو  »الــزيــتــونــة«، 
أوال«، حيث سبق لعمدة فاس السابق 
مرة  أكثر من  »الكرامة«  رفع شعار  أن 
في أنشطته، وقد تقود الكرامة شباط، 
»الزيتونة«  حــزب  ترتيب  إعــادة  إلــى 

حسب »أولوياته«.

بلجيكا،  سفير  مــهــام  انتهت 
ليكون  بــالــربــاط،  ترونتيسو،  مــارك 
أعضاء  من  مجموعة  رفقة  حضوره 
ملكتب  زيــارة  في  الدبلوماسي  السلك 
آخر  مــؤخــرا،  ــزي،  ــرك امل التحقيقات 
مهمته  انتهت  أن  بعد  به،  يقوم  عمل 
ــذي  ــســام، وهـــو ال الــدبــلــومــاســيــة ب
العاهل  من  بموافقة  املغرب  في  عني 
البلجيكي، منذ ما يناهز أربع سنوات، 

قادما من أنقرة.

بعض  شهدتها  غريبة  ظاهرة 
تقديم  خال  من  االنتخابية  اللوائح 
في  وجوههن  إظهار  دون  مرشحات 
املناشير االنتخابية، األمر الذي تطرح 
معه عدة أسئلة حول مدى صحة هذه 
ترشيح  يتم  وملــاذا  قانونيا؟  اللوائح 
املجتمع  أمــام  يظهرن  لم  إذا  النساء 

ويعبرن عن مشاكله بوجه مكشوف؟

حزب  الديمقراطي  النهج  حزب 
كام  ترويج  على  يصر  لكنه  صغير، 
البراهمة،  مصطفى  قال  حيث  كبير، 
تنظيمه  أن  للحزب،  الوطني  الكاتب 
السياسي ما يزال مصرا على مقاطعة 
يدير  »مــبــغــاش  ــه  وأنـ االنــتــخــابــات، 
النهج  »شــرط  وأن  املــْرقــة«،  في  يــدو 
للمشاركة في االنتخابات  الديمقراطي 
والبداية  الحقيقية،  الشروط  توفر  هو 
بنفسه  الشعب  يضعه  دســتــور  مــن 
حقيقية،  ديــمــقــراطــيــة  ومــؤســســات 

وحينها يمكن للجميع أن يشارك«.

االســتــقــالــي  ــادي  ــي ــق ال كشف 
ــادل بــنــحــمــزة، تــعــرض مــقــر حــزب  عـ
على  للتخريب  بالخميسات  االستقال 
يد مجموعة من »البلطجية«، موضحا 
إلى  شكاية  سيرفع  الحزب  مفتش  أن 

القضاء.

الرباط. سعيد الريحاني

ودبلوماسيني،  أمنيني  بني  مصغر  نقاش  في 
»قضية  ــأن  ــي مــقــلــا مــن شـ ــن أم ــال مــصــدر  قـ
ربــط  املــغــربــي  ــانــون  ــق ال ))إن  بــيــغــاســوس«: 
اللجوء  يمكن  معروفة«  بـ»برتوكوالت  التجسس 
أي  إلى  الحاجة  دون  القانون،  إطــار  في  إليها 
مكلفة  جــد  مــعــدات  ــراء  ش مثل  أخـــرى،  وسيلة 
املساطر  اتــبــاع  يمكن  حيث  الثمن،  وباهظة 
»خطر  للتأكد من وجود أي  املعمول بها قانونا، 
عدد  إلقناع  كافيا  الجواب  هذا  وكان  داهــم((.. 
أشر  الــذي  اللقاء  هذا  حضروا  الذين  من  كبير 

على انعقاده عبد اللطيف الحموشي.
حصول  يؤكد  الــذي  الجواب،  هذا  خال  من 
جهاز  مستوى  على  كثيرة  »تواصلية«  متغيرات 
وقع  إنــه  القول  يمكن  املغربي،  الوطني  األمــن 
يقف  من  وأن  بيغاسوس«،  لقضية  »تضخيم 
وراء ذلك، يهدف إلى »تحجيم« جهاز املخابرات 
الذي  السؤال  ألن  مقاسه)..(،  حسب  املغربية، 
سيغدو مطروحا، هو: ما فائدة جهاز املخابرات 
إذا لم تكن له القدرة على املبادرة؟ ألن املهم هو 
حق  وال  بالقانون،  مضمونة  تحركاته  تكون  أن 
ألي جهة أجنبية في أن تفتي على اململكة طريقة 
في  فشلوا  املزاعم  أصحاب  أن  علما  اشتغالها، 

تقديم األدلة على ادعاءاتهم.
وكان امللك محمد السادس قد نبه إلى ))تعرض 
الفترة  في  مدروسة،  لهجمات  املغربية  اململكة 

األخيرة، من طرف بعض الدول، واملنظمات 
وذلك  لبادنا((،  بعدائها  املعروفة 

لذكرى  املخلد  األخير  الخطاب  في 
ثــــورة املــلــك والـــشـــعـــب، وهــو 
فيه  أعطى  الــذي  الخطاب  نفس 
عــاهــل الــبــاد »إشـــارة الــرضــى« 

األمــنــيــة، ال سيما  املــؤســســات  عــن 
الــوحــدة  ))أعــــداء  بــأن  قــال  عندما 

مواقف  من  ينطلقون  للمملكة  الترابية 
جاهزة ومتجاوزة، وال يريدون 

املـــغـــرب  ــى  ــق ــب ي أن 
ومؤثرا..  قويا  حرا، 
ــم تــجــنــيــد  ــ كـــمـــا ت
ــل  ــ ــائ ــوســ ــ كـــــل ال
الشرعية  املمكنة، 
الشرعية،  وغير 
األدوار،  وتوزيع 
واســـتـــعـــمـــال 
تأثير  ــل  وســائ
ضـــــخـــــمـــــة، 
لتوريط املغرب 
ــل  ــشــاك فــــي م
وخــــــافــــــات 
مـــــــع بـــعـــض 

الدول.. كما دبروا حملة واسعة لتشويه صورة 
مؤسساتنا األمنية، ومحاولة التأثير على قوتها 
واستقرار  أمــن  على  الحفاظ  فــي  وفعاليتها 
الذي تقوم  الدعم والتنسيق  إلى  املغرب، إضافة 
به في محيطنا اإلقليمي والدولي، باعتراف عدد 

من الدول نفسها((.
املخابرات  وجهاز  الوطني،  األمــن  حصول 
التراب  مراقبة  مديرية  فــي  ممثا  املغربية، 
شخص  إدارتــهــمــا  يجمع  والــلــذيــن  الــوطــنــي، 
واحد، هو املدير العام عبد اللطيف الحموشي، 
)حصوله( على الثقة الكبرى، تم تأكيدها بشكل 
امللك  بعثها  التي  التعزية  بمناسبة  ملموس 
لألمن  العام  املدير  أسرة  إلى  السادس  محمد 
الوطني إثر وفاة والدته، ويقول نص التعزية: 
وقــدره  هلل  بقضاء  اإليــمــان  قــوة  في  ))مثلكم 
واحتسابا  صبرا  إال  االبــتــاء  هــذا  يزيده  لن 
رحيل  في  عزاء  وخير  هلل،  عند  الجزاء  لحسن 
الفقيدة الكبيرة، أنها أنجبت أبناء بررة، وخلفا 
على  الحسنة  التربية  وربتكم  مثلكم،  صالحا 
الصادقة،  الوطنية  قيم  وعلى  األخــاق،  مكارم 
تقول  ومقدساتها((  األمــة  بثوابت  والتشبث 
))إذ  أيضا:  فيها  جــاء  التي  امللكية،  البرقية 
نشاطركم مشاعركم في هذا الرزء الفادح، الذي 
ألم بأسرتكم، فإننا ندعوه سبحانه، أن يحفظكم 
ــروه، مــؤكــديــن لــك ســابــغ عطفنا،  ــك مــن كــل م
»وبشر  رعايتنا..  وسامي  رضانا،  وموصول 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 

للـه وإنا إليه راجعون« صدق هلل العظيم((.
هكذا إذن، وصل الحموشي إلى الرضى الكبير، 
الواقع،  أرض  على  إنجازات  عدة  حقق  أن  بعد 
لذلك ليس غريبا أن يكون مستهدفا من 
الفرنسية  اللوبيات اإلعامية،  طرف 
وكالة  عليه  ردت  ما  وهو  تحديدا، 
بطريقة  لألنباء،  العربي  املــغــرب 
ــادة  ــال إعـ ــاشــرة، مــن خـ ــب غــيــر م
في  صادر  آخر  مقال  مضامني  نشر 
صاحبه  يشرح  الوطنية،  الصحافة 
))إن  يقول:  حيث  الحيثيات،  بعض 
أداء أجهزة مكافحة التجسس املغربية، 
بمهنيتها  االعــتــراف  يتم  التي 
العالم،  أنحاء  جميع  في 
األخيرة  اآلونــة  في  أدى 
ــى إضـــعـــاف نــشــاط  ــ إل
األجنبية  االستخبارات 
بشكل كبير في املغرب، 
أن  ــك،  ذل من  أكثر  بل 
املــراســلــني املــغــاربــة 
ــزة تم  ــهـ ــذه األجـ ــه ل
تدريجيا  تحييدهم 
ــوات  ــ ــن ــســ ــ فـــــي ال
وأشار  األخيرة((.. 
كاتب املقال إلى أنه 
املستوى  ))عــلــى 
وخاصة  الــدولــي، 
فإن  إفريقيا،  في 

أصبحت  التي  نفسها،  املعادية  األجهزة  هــذه 
محدودة اآلن في أنشطتها، تواجه عقبات شديدة 
التي تتمتع بها أجهزة  السرعة والكفاءة  بسبب 
))املــغــرب  أن  مضيفا  املغربية((،  املــخــابــرات 
الدولية،  االستخبارات  في  مركزيا  العبا  أصبح 
في  سواء  يوم،  كل  إضافية  نقاطا  يسجل  حيث 
تهريب  أو  الديني  التطرف  أو  اإلرهاب  مكافحة 
وكالة  )حسب  بالبشر((  االتجار  أو  املخدرات 

الماب(.
ودون الخوض في إعادة تعريف »بيغاسوس«، 
الكبرى،  الثقة  على  الحموشي  حصول  أدى 
كبير  بشكل  اإلعــام  وسائل  على  االنفتاح  إلى 
السفراء  من  عددا  إن  بل  األخيرة،  السنوات  في 
 5 الخميس  يوم  قاموا  املغرب،  لدى  املعتمدين 
غشت 2021، بزيارة مقر املكتب املركزي لألبحاث 
التراب  العامة ملراقبة  للمديرية  التابع  القضائية 
يمثلون  دبلوماسيا   20 الوفد  ويضم  الوطني، 
بعضهم  وكــان  العالم،  أنحاء  مختلف  من  دوال 
مرفوقا بقضاة االتصال واملسؤولني عن مكافحة 
األنشطة  بعض  على  إطــاعــهــم  تــم  اإلرهــــاب، 
القضائية  لألبحاث  املركزي  للمكتب  املختلفة 
املنظمة  والجريمة  اإلرهــاب  محاربة  في  ودوره 

والقضاء على منابع الشر.
دول  في  لتنجح  تكن  لم  هاته«  مثل  »مبادرة 
أخرى، حيث ال يمكن لألجهزة األمنية أن تستقبل 
وهو  الحموشي«،  إدارة  »تأشير  لوال  السفراء 
الرباط،  في  املعتمدين  الدبلوماسيني  جعل  ما 
لألمن  الــعــام  املــديــر  إلــى  شكر  رســالــة  يرفعون 
بعد  الوطني،  التراب  مراقبة  ومدير  الوطني، 
حبوب،  الشرقاوي  استقبالهم  في  وجــدوا  أن 
وإلى  القضائية،  لألبحاث  املركزي  املكتب  مدير 
الكبيرة،  التواصلية  الخبرة  صاحب  جانبه، 
أسئلة  عن  يجيبان  كانا  وكاهما  سبيك،  بوبكر 
لم  الذين  للدبلوماسيني  مدهش  بشكل  السفراء 
يفسر  ما  اللقاءات، وهو  من  النوع  هذا  يعتادوا 
مثل  إيجابية،  بتصريحات  للصحافة  خروجهم 
عبد  بالرباط،  السعودي  السفير  املغرب،  صديق 
في  املغرب  دور  عن  تحدث  الــذي  الغريري،  هلل 
كمساهمة  االستخباراتية«  املعلومات  »تقديم 
اململكة  وسفير  اإلرهـــاب،  على  الحرب  في  منه 
للصحافة:  قال  الــذي  مارتن،  سيمون  املتحدة، 
الزيارة((،  بهذه  ومفتخرون  منبهرون  ))نحن 
تحدث  الذي  ترونتيسو،  مارك  بلجيكا،  وسفير 
كل  يضرب  الذي  اإلرهــاب  محاربة  ))أهمية  عن 
املصري،  السفير  وكذا  استثناء((،  بدون  الدول 
أشرف إبراهيم، هذا األخير قال بأن ))املغرب له 

دور كبير في محاربة اإلرهاب )..(((.
السمعة  تؤكد  الدبلوماسيني  شــهــادات  إن 
املغربية،  األمن  أجهزة  بها  تحظى  التي  الكبيرة 
نظمتها  التي  األخيرة  الزيارة  هذه  كانت  وقد 
ــزي  ــرك امل للمكتب  الــدبــلــومــاســيــة  املــؤســســة 
الخبير  يترأسها  والتي  القضائية،  للتحقيقات 
حابك،  العاطي  عبد  الدبلوماسية،  الشؤون  في 
فرصة للوقوف عن كثب على مدى »الثقة الكبرى« 

التي يتمتع بها رجال عبد اللطيف الحموشي.

تحت
األضواء

الدبلوماسيون يشيدون بالتجربة المغربية في األمن 

حصول الحموشي على »الثقة الكبرى« 
يحبط »مؤامرة بيغاسوس«

ما خفي

صورة تذكارية لزيارة الدبلوماسيين المعتمدين في الرباط لمكتب التحقيقات المركزي

الحموشي
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أعد الملف: سعد الحمري

بعد أشهر من التصعيد الكالمي بين البلدين، أعلنت 
الجزائر قطع العالقات الدبلوماسية مع اململكة املغربية، 

مبررة ذلك بما أسمته »األعمال العدائية« للمملكة، 
وبسبب »خالفات عميقة بين البلدين«، لكن وزير الخارجية 

الجزائري الذي أعلن القرار، استدرك بالقول: إن »قطع 
العالقات الدبلوماسية ال يعني أن يتضرر املواطنون 
الجزائريون واملغاربة، ألن القنصليات ستباشر عملها 

بصفة طبيعية«.
ويعتبر هذا الحدث، عالمة فارقة يف درجة سوء العالقات 

بين الجزائر واملغرب، لكنه ليس منفصال، فهناك تاريخ من 
التوتر بين البلدين يمكن إعادة توثيقه منذ عام 1963 )أي 
بعد سنة واحدة من استقالل الجزائر(، حيث تحول خالف 

حدودي إلى مواجهة عسكرية بين الدولتين، غير أن ما أثار 
االنتباه، هو أنه قبل التصعيد األخير بين البلدين، الذي بدأ 
فعليا باعتراف الرئيس األمريكي، املنتهية واليته، دونالد 

ترامب، بسيادة املغرب ىلع كامل صحرائه، كان هناك 
حديث قوي جدا عن وجود مؤامرات تستهدف تقسيم 

البلدان العربية، إذ لم يتوقف األمر عند ما تداولته بعض 

املنابر الصحفية، بل إن التأكيد جاء من مسئولين كبار يف 
البلدين، فبينما ظل املغرب يحذر من وجود مؤامرات خارجية 
تستهدف البلدان العربية منذ سنة 2016، سارت الجزائر ىلع 
نفس املنوال، وأكدت األمر، إال أن االختالف الحاصل يكمن يف 

تاريخ إطالق الجزائر لهذه التصريحات، التي بدأت مع إعالن 
املغرب تطبيع عالقاته مع إسرائيل، وكذلك اتهام املغرب 

بكونه يسعى الستهداف أمن الجزائر الداخلي.
ويف ظل الحديث عن هذا املوضوع، تطل علينا عبارة 

للملك محمد السادس، يف خطاب العرش األخير، حيث 
قال جاللته: ))نعتبر أن أمن الجزائر واستقرارها وطمأنينة 

شعبها من أمن املغرب واستقراره((.. فأين تكمن الحقيقة، 
هل يف قول الجزائريين الذين يلحون ىلع أن املغرب 
يستهدف أمنهم الداخلي، أم املغرب الذي يقول بأن 

استقرار وأمن الجزائر من أمنه القومي؟ لذلك ليس أمامنا 
إال قراءة تاريخ العالقات بين البلدين، الذي يظهر أن 

املغرب كان دائما سباقا للحفاظ ىلع أمن الجزائر، وكان 
يعتبر أمن الجزائر واستقرارها من األمن القومي املغربي.

هكذا كان الملك 
الحسن الثاني يعتبر 

أمن واستقرار 
الجزائر من األمن 

القومي المغربي

التاريخ يعيد نفسه ولو بطرق مختلفة، 
ونفس  الــظــروف  نــفــس  تــكــون  أن  دون 
استقرار  مسألة  ظلت  فقد  األوضــــاع، 

القومي  ــن  األم من  الجزائر  في  الوضع 
األمر  وظل  الغابرة،  األزمنة  منذ  املغربي 
توتر  رغــم  البلدين  استقالل  بعد  كذلك 

العالقات بينهما.
خالل  من  الباحث  يستوقف  ما  أن  غير 
األمريكي،  األرشيف  في  والبحث  التنقيب 
بالعالقات  الخاصة  امللفات  وخصوصا 
بعض  ــود  وج هــو  الــجــزائــريــة،  املغربية 
بأن  القاطع  الدليل  تقدم  التي  الوثائق 
استقرار  اعتبار  على  حريصا  ظل  املغرب 
إليه،  بالنسبة  حيوية  مسألة  الجزائر 
للمملكة،  قومي  أمن  مسألة  ذلك  ويعتبر 
ومن هذا املنطلق، يمكن استعراض حادثة 

سنة  وهــي   ،1969 لسنة  تعود  تاريخية 
تاريخ  في  الخاصة  مكانتها  ولها  مهمة 
شمال إفريقيا واملغرب الكبير، فقد دشنت 
املوقعة  ــران«  ــ »إف باتفاقية  السنة  هــذه 
يناير،  فــي شهر  والــجــزائــر  املــغــرب  بــن 
بإنهاء  إيذانا  كانت  التي  االتفاقية  وهي 
البلدين، والتي ظلت قائمة  الخالفات بن 

منذ حرب »الرمال« سنة 1963.
اعتبر  بحدث  السنة  نهاية  كانت  كما 
االنقالب  وهو  املنطقة،  الستقرار  مهددا 
الذي قاده العقيد الشاب معمر القذافي في 
ليبيا ضد امللك إدريس السنوسي، فقد كان 
عقب  القذافي  معمر  العقيد  فعله  ما  أول 

جمال  املصري  الرئيس  دعوته  االنقالب، 
العظيم  الفاتح  أرض  لزيارة  الناصر  عبد 
لبى  وقد  القذافي،  عليها  يطلق  كان  كما 
عبد الناصر الدعوة، واحتشدت الجماهير 
القذافي  العقيد  وأصر  الستقباله،  الليبية 
الجماهير من  الناصر في  أن يخطب عبد 
شرفة قصر ولي العهد الليبي، األمير رضا 

إدريس السنوسي. 
أمام هذه التحوالت السريعة، رأى امللك 
الثاني أن ذلك من شأنه أن يهدد  الحسن 
تعتبر  كانت  والتي  الجزائر،  استقرار 

وتبن  مغربي،  قومي  أمــن  مسألة 
الخارجية  وزارة  أرشيف  من  وثيقة 

لماذا يعتبر أمن واستقرار الجزائر جزء 
من أمن واستقرار المغرب؟

التاريخ يعيد نفسه

ََ ُ
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األمريكية كيف تعامل امللك الحسن الثاني 
مصر  تحالف  نتيجة  الجديد  التحول  مع 
واستشعر  بــه  تأثر  أنــه  وكيف  وليبيا، 
فقط  االنقالب  من  واحد  شهر  بعد  خطره 
وضعها  التي  الخطة  وكذلك  أكثر،  ليس 
ملواجهة هذا التحول، والوثيقة عبارة عن 
األمريكي لشؤون  املستشار  رفعها  مذكرة 
-1969( كيسنجر  هنري  القومي  األمــن 
ريتشارد  األمريكي  الرئيس  إلى   )1970
مؤرخة  وهــي   ،)1974-1969( نيكسون 
طابع  عنها  رفع   ،1970 يناير   7 بتاريخ 
السرية بتاريخ 6 دجنبر 2007، وعنوانها 
إلى  الثاني  الحسن  املــلــك  مــن  ــة  »رســال

الرئيس األمريكي«. 
سرية  رسالة  في  ــراءة  ق تقدم  الوثيقة 
إلى  الثاني  الحسن  امللك  أرسلها  ومهمة 
الرئيس األمريكي، وما يدل على أهميتها، 
الحسن  امللك  من  املقربني  أقــرب  أحد  أن 
الثاني )ال تذكر الوثيقة اسمه( هو من طلب 
من السفير األمريكي في الرباط، بعد نهاية 
مهامه، أن ينقل هذه الرسالة إلى الرئيس 
األمريكي، وتشير الوثيقة إلى أن ما جعل 
بالرباط  األمريكي  السفير  يكلف  امللك 
بنقل  بنفسه  ليقوم  صالحيته،  املنتهية 
املغرب،  كان في  ملا  أنه  الرسالة، هو  هذه 
كان مقربا من امللك الحسن الثاني، وكانت 
تربطه به عالقة خاصة، كما أن ما تحمله 
الثاني  الحسن  أن  السرية،  الرسالة  هذه 
كان يريد من الرئيس األمريكي أن يدرك أن 
امللك يشعر بقلق عميق وكبير إزاء األخطار 
العربي،  املغرب  دول  تهدد  أصبحت  التي 
والنابعة أساسا، حسب امللك، من الوضع 

اإلقــلــيــمــي الــجــديــد، 
النظام  فــي  املتمثل 
العسكري الراديكالي 
الجديد الذي قام في 
العقيد  بزعامة  ليبيا 
وقال  القذافي،  معمر 
ــي  ــان ــث الـــحـــســـن ال
أنه  العبارة  بصريح 
))قدرات  بأن  يشعر 
ــد الـــنـــاصـــر  ــ ــب ــ ع
قد  »الــتــخــريــبــيــة« 
وتضخمت  تطورت 
وذلك  كبير،  بشكل 
بفعل املوارد املالية 
صار  التي  املهمة 
من  عليها  يحصل 
الــنــظــام الــلــيــبــي 

الجديد((.
وحـــســـب املــلــك 
الــحــســن الــثــانــي، 
ــم  ــيـ ــزعـ فـــــــإن الـ
الجديد  العسكري 
ــا، شـــاب  ــي ــب ــي ــل ل
فـــاقـــد لــلــخــبــرة 
وهو  والتجربة، 
من  »رجــال  يمثل 
بالنسبة  القش« 
لـــجـــمـــال عــبــد 
ــذي  ــنــاصــر، ال ال
ــوات  ــق ــل ال ــ أدخ
ــى  املـــصـــريـــة إل
ــهــدف  ــا ب ــي ــب ــي ل
أي  من  حمايته 
محتملة  ــورة  ثـ

ضده.  
ــان من  ــد ك وق
ــذا  ــج هـ ــائـ ــتـ نـ
الجديد  الوضع 
الــــــــذي خــلــق 
جديدا  تحالفا 
ــي  ــاق أفــــــزع ب

الحسن  أن  إفريقيا،  شمال  في  األنظمة 
الثاني، حسب الوثيقة دائما، أصبح يرى 
أن الخطوة املقبلة للرئيس املصري جمال 
على  القضاء  هي  ستكون  الناصر،  عبد 
من  بومدين،  هــواري  الجزائري  الرئيس 
عليه،  االنقالب  تنظم  قوى  تشجيع  خالل 
هذا  في  الناصر  عبد  تفكير  سبب  ويعود 
إلى  الثاني،  الحسن  حسب  دائما  األمــر، 
لزعامة  رافضا  كان  بومدين  كون 

عبد  فإن  وبالتالي،  العربي،  للعالم  مصر 
الناصر سيشجع أو سيختار شخصا من 
الجزائر يكون أكثر استعدادا لقبول قيادة 

عبد الناصر للعالم العربي.
))القضاء  فإن  الثاني،  الحسن  وحسب 
حد  إلى  يزيد  أن  شأنه  من  بومدين  على 
كبير في قدرة كل من عبد الناصر واالتحاد 
السوفياتي على التدخل في شمال إفريقيا، 
تونس  في  النظام  قلب  على  وبالتالي، 

واملغرب((.
إلى  الوثيقة  تشير  كما 
أن  في  يرغب  كــان  امللك  أن 
ــات املــتــحــدة  ــواليـ تــعــمــل الـ
كل  استخدام  على  األمريكية 
ما في استطاعتها من نفوذ، 
عبد  جــمــال  مخططات  ملنع 
السوفياتي  واالتحاد  الناصر 
املغرب  بلدان  في  التنفيذ  من 
ــعــربــي بــنــجــاح، كــمــا أكــد  ال
تعط  لــم  إذا  بأنه  يشعر  أنــه 
اهتماما  األمريكية  الواليات 
بخصوص  وكبيرا  إيجابيا 
هذا التحول وتبعاته، فسيكون 
وحقيقي،  كبير  خطر  هــنــاك 
يكمن في أن الساحل الجنوبي 
للبحر األبيض املتوسط بأكمله،   
انطالقا من الجمهورية العربية 
إلى  وسوريا(  )مصر  املتحدة 
يخضع    أن  املرجح  من  املغرب، 

للهيمنة الشيوعية.
السرية  الوثيقة  فــي  ــاء  وجـ
الثاني  الحسن  امللك  أن  أيضا، 
قلق كثيرا بعد االنقالب في ليبيا، 
فإن  الــرســالــة،  صاحب  وحسب 
ساهم  حيث  طبيعي،  القلق  هذا 
الناصرية  ملصر  املتنامي  التأثير 
في ليبيا، إلى مزيد من التحريض 
على  الثاني،  الحسن  نظام  ضد 
الرغم من عدم وجود تهديد فوري 
ومباشر لعرشه، كما أن اصطفاف 
املــغــرب وتــونــس والــجــزائــر ضد 
القمة  فــي  الــنــاصــر  عبد  مطالب 
الفترة،  تلك  في  املقامة  العربية 
الثاني  الحسن  اعــتــدال  وتأثير 
خالل مجريات تلك القمة، قد يكون 
رأس  على  املغرب  جعل  في  ساهم 
قائمة الدول التي يرغب جمال عبد 

الناصر في االنتقام منها.

هناك  أن  الوثيقة،  نفس  ضمن  وجــاء 
بانطباع  تتعلق  لالهتمام،  مثيرة  قضية 
عبد  الرئيس  حول  الثاني  الحسن  امللك 
رأى  والذي  العربية،  القمة  خالل  الناصر 
امللك أنه يرغب في إبرام اتفاق مع إسرائيل، 
ولكن مخاوف اإلطاحة به هي التي أثنته 
أن  إلى  الوثيقة  تشير  كما  ذلك،  فعل  عن 
امللك يشعر بأن الفلسطينيني، وليس عبد 
الناصر، هم املفتاح لتسوية النزاع، ليختم 
ملراجعة  الحاجة  إلــى  بــاإلشــارة  التقرير 

منهجية للوضع في شمال إفريقيا.
إلى أهمية  الثاني  الحسن  وهكذا فطن 
املستوى  على  جرى  الــذي  التحول  هذا 
املستقبل،  ــي  ف وتــأثــيــراتــه  اإلقــلــيــمــي 
صحيحة،  تخميناته  كانت  فقد  وبالفعل، 
حصلت  حتى  سنة  تمر  تكد  لــم  حيث 
محاولة انقالبية في صيف 1971، تبعتها 

أخرى في صيف 1972.
الرئيس الجزائري هواري بومدين،  أما 
الذي اعتبر امللك الحسن الثاني أن الحفاظ 
األمن  ومــن  ملحة  ضــرورة  ودعمه  عليه 
للحسن  الدين  رد  فقد  املغربي،  القومي 
دعم  حيث  أخــرى،  بطريقة  ولكن  الثاني، 
محاولة تسلل الكوموندو الذي حاول قلب 
الجزائر سنة  من  انطالقا  املغربي  النظام 
عندما  ذلك،  من  أبعد  إلى  ذهب  ثم   ،1973

أسس جبهة البوليساريو. 

عندما حذر الملك 
محمد السادس من 

وجود مخططات 
لتقسيم البلدان 

العربية

كثر الحديث مؤخرا في العديد من الدول 
خارجية  مخططات  وجــود  عن  العربية، 
الداخلي،  وأمنها  استقرارها  تستهدف 
املخطط  هذا  كشف  من  أول  املغرب  وكان 
ودعا إلى التصدي له، فقد عبر امللك محمد 
القمة  خــالل  بوضوح  ذلــك  عن  الــســادس 
فعالياتها  جرت  التي  الخليجية  املغربية 
اململكة  بعاصمة   2016 أبــريــل   20 يــوم 
العربية السعودية الرياض، فمن جملة ما 
قاله في الخطاب الذي ألقاه بهذه املناسبة: 

)).. ولكن، ملاذا هذه القمة األولى من 

عبد الناصر رفقة القذافي
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تأتي  القمة  هذه  إن  اليوم؟  وملاذا  نوعها، 
في ظروف صعبة، فاملنطقة العربية تعيش 
على وقع محاوالت تغيير األنظمة وتقسيم 
الشأن في سوريا والعراق  الدول كما هو 
وليبيا، مع ما يواكب ذلك من قتل وتشريد 

وتهجير ألبناء الوطن العربي.
خلف  عربي،  كربيع  تقديمه  تم  ما  فبعد 
نحن  ها  إنسانية،  ومآسي  ودمــارا  خرابا 
اليوم نعيش خريفا كارثيا، يستهدف وضع 
العربية،  البلدان  باقي  خيرات  على  اليد 
لدول  الناجحة  التجارب  ضرب  ومحاولة 
بنموذجه  املس  خالل  من  كاملغرب،  أخرى 

الوطني املتميز((.
ضمن  الــســادس  محمد  امللك  نبه  كما 
نفس الخطاب، إلى وجود دول عربية تقوم 
بتحالفات ال تخدم األمة العربية، وعبر عن 
الدول،  سيادة  نحترم  ))إننا  بالقول:  ذلك 
وتطوير  إقــامــة  فــي  توجهاتها  ونحترم 
عالقاتها مع من تريد من الشركاء، ولسنا 
اختياراتنا  على  بعضنا  لنحاسب  هنا 
هناك  أن  غير  واالقتصادية،  السياسية 
التفرقة،  إلــى  تــؤدي  قد  جديدة  تحالفات 
املنطقة،  في  األوراق  ترتيب  إعــادة  وإلــى 
وهي في الحقيقة محاوالت إلشعال الفتنة، 
أي  تستثني  لــن  جــديــدة،  فوضى  وخلق 
على  خطيرة  تداعيات  لها  وستكون  بلد، 
الــعــاملــي((،  الــوضــع  وعــلــى  بــل  املنطقة، 
وأضاف في خطابه الجريء: ))إن الوضع 
خطير، خاصة في ظل الخلط الفاضح في 
املواقف، وازدواجية الخطاب بني التعبير 
عن الصداقة والتحالف، ومحاوالت الطعن 
أمام  إننا  منا؟  يريدون  فماذا  الخلف..  من 
مؤامرات تستهدف املس بأمننا الجماعي، 
فاألمر واضح وال يحتاج إلى تحليل.. إنهم 
التي  بلداننا،  من  تبقى  بما  املس  يريدون 
استطاعت الحفاظ على أمنها واستقرارها، 
وعلى استمرار أنظمتها السياسية، وأقصد 
هنا دول الخليج العربي واملغرب واألردن، 
ملواطنيها،  وسالم  أمن  واحة  تشكل  التي 

وعنصر استقرار في محيطها((.

تحامل جزائري 
وتحذير مغربي من 

محاوالت تقسيم 
البلدان العربية

وبــروز  واملعطيات،  الظروف  تغير  مع 
كان  جديدة،  دولية  وتــوازنــات  تحالفات 
أبرزها اعتراف الواليات املتحدة األمريكية 
بمغربية الصحراء، وتطبيع املغرب عالقاته 
مع إسرائيل، عاد الحديث مجددا عن وجود 
مخططات لزعزعة استقرار املنطقة، وهذه 
الجزائر،  الشرقية  الجارة  طرف  من  املرة 
القرار  من  األكبر  الخاسر  اعتبرت  التي 

األمريكي.
بسيادة  ــكــي  األمــري االعـــتـــراف  وفـــور 
املــغــرب على كــامــل تــرابــه الــصــحــراوي، 
ــري، عبد  ــجــزائ خــرج رئــيــس الــــوزراء ال
في   ،2020 دجنبر   12 يوم  جــراد،  العزيز 
خالل  الوضع،  حيال  رسمي  فعل  رد  أول 
مؤتمر إلحياء الذكرى الستني للمظاهرات 
الوطنية الجزائرية خالل حرب االستقالل 
بتصريحات  )خـــرج(   ،)1962-1954(
أجنبية«  »عمليات  وجود  خاللها  من  أكد 
تستهدف زعزعة االستقرار، في إشارة منه 
))إن  املتحدث:  نفس  وقال  إسرائيل،  إلى 
مشيرا  بالبالد((،  تحيط  تحديات  هناك 
البالد  حدود  على  ))تهديدات  وجود  إلى 
الصهيوني((.  الكيان  إليها  وصل  التي 

وتحدث جراد عن ))وجود عمليات أجنبية 
تريد ضرب استقرار البالد((، مشيرا إلى 
))وجود دالئل مرتبطة بما يحدث على كل 
حدودنا((، في إشارة منه إلى التطبيع في 

العالقات بني البلدين.
هو  الجزائري،  ــوزراء  ال رئيس  يكن  لم 
وجود  من  حــذر  ــذي  ال الوحيد  املــســؤول 
األمــر  أن  ولــو  بـــالده،  اســتــهــداف  خطر 
بني  العالقات  تطبيع  على  فعل  كرد  كان 
فقط،  بشهرين  فبعده  وإسرائيل،  املغرب 
الخارجية  ــر  وزيـ بــوريــطــة  نــاصــر  حــذر 
كلمة  في   ،2021 فبراير   8 يوم  املغربي، 
الخارجية  لوزراء  الطارئ  االجتماع  أمام 
والخارجية  الداخلية  املخاطر  من  العرب، 
العربية،  البلدان  تقسيم  تستهدف  التي 
ملواجهة  الهمم  استنهاض  ــى  إل داعــيــا 
البلدان  لتقسيم  الساعية  املخططات  هذه 
الذي  االجتماع  خالل  قال  حيث  العربية، 
رؤيــة  ))وفـــق  الفيديو:  تقنية  عبر  عقد 
السادس  محمد  امللك  الجاللة  صاحب 
للعمل العربي املشترك، والتي تستند إلى 
أهمية التحليل املوضوعي املتجرد للواقع 
املخاطر  إلى  التنبيه  يتعني  فإنه  العربي، 
الداخلية والخارجية التي تستهدف تقسيم 
الهمم  الستنهاض  وذلك  العربية،  البلدان 
استرجاع  بغية  املخططات  تلك  ملواجهة 
سلطة القرار العربي، ورسم معالم مستقبل 
يستجيب لطموحات شعوبنا في التنمية، 
العربية  ألمتنا  الحضارية  باملكانة  ويليق 
الترابية  للوحدة  الكامل  االحترام  ظل  في 

والسيادة الوطنية للدول العربية((.
املباشرة  التوترات  حدة  من  زاد  ومما 
بني البلدين، استمرار الجزائر في معاكسة 
الذي  األمر  الوطنية،  القضية  في  املغرب 
املتحدة،  األمم  في  املغربي  السفير  جعل 
ــالل اجــتــمــاع دول عــدم  ــالل، خـ ــ عــمــر ه
املاضي،  يوليوز  و14   13 يومي  االنحياز 
في  القبائل«  »شعب  استقالل  إلى  يدعو 
الجزائر، ووزع خريطة الجزائر خالل نفس 
االجتماع مبتورة من منطقة القبائل، األمر 
باستدعاء  تقوم  األخيرة  هذه  جعل  الذي 
سفيرها باملغرب للتشاور، يوم 18 يوليوز 

.2021
وهكذا، فقد استمر الجمود في العالقات 
السفير  ــعــود  ي أن  دون  الــبــلــديــن  بــني 
الجزائري إلى املغرب، إلى أن جاء الخطاب 
امللكي بمناسبة عيد العرش، الذي خصص 
إلى  للدعوة  منه  كبيرا  حيزا  الواقع  في 

صفحة  وطــي  البلدين  بني  الــحــدود  فتح 
املاضي، وأكد أن استقرار الجزائر مسألة 
استراتيجية بالنسبة للمغرب، بل إنها من 
الصدد:  هذا  في  قال  حيث  القومي،  أمنه 
))وأنا أؤكد هنا ألشقائنا في الجزائر، أن 
الشر واملشاكل لن تأتيكم أبدا من املغرب، 
كما لن يأتيكم منه أي خطر أو تهديد، ألن 
يضرنا،  يصيبكم  وما  يمسنا  يمسكم  ما 
واستقرارها  الجزائر  أمن  أن  نعتبر  لذلك، 
وطــمــأنــيــنــة شــعــبــهــا مـــن أمـــن املــغــرب 
يمس  فما  صحيح،  والعكس  واستقراره 
املغرب سيؤثر أيضا على الجزائر، ألنهما 
الجزائر  جواب  فكان  الواحد((،  كالجسد 

على املبادرة امللكية، يوم 18 غشت املنصرم، 
مع  عالقاتها  »مراجعة  عن  أعلنت  عندما 
بالتورط  الغربية  الجارة  متهمة  املغرب«، 
اجتاحت شمال  التي  املميتة  الحرائق  في 
البالد، ثم أعلن وزير الخارجية الجزائري، 
يوم 24 من نفس الشهر، عن قطع العالقات 
ما  خلفية  على  املغرب  مع  الدبلوماسية 
أسماه »األعمال العدائية من طرف املغرب«.
ــي كلية اإلعـــالم  ف ــاذ  ــت وقـــد عــلــق األس
الجزائر،  بجامعة  السياسية  والعلوم 
»العربي  مع  حديث  في  دوحاجي،  حسني 
بالقول:  الجزائري  اإلجــراء  على  الجديد« 
))ال أتوقع أن تتجه األمور نحو مزيد من 
املغرب  مهادنة  ظل  في  التأزيم، خصوصا 
كرد  تصعيدية  خــطــوات  اتــخــاذه  وعـــدم 
))أعتقد  وأضــاف:  الجزائر((،  قرار  على 
هدفها  عابرة،  صيف  سحابة  مجرد  أنها 
بالنسبة  الداخلية  الجبهة  على  التنفيس 
ساخن  صيف  ظل  في  سيما  ال  للجزائر، 
جدا جراء كارثة الحرائق ووباء »كورونا« 
دوحاجي  ولفت  داخليا((،  ومخلفاتهما 
الجزائرية  املغربية  ))العالقات  أن  إلــى 
في  والتوتر  بالفتور  عقود،  منذ  تتميز، 
املبادالت  حجم  أن  وبما  الفترات،  بعض 
بني البلدين ليس قويا، فال أثر يكاد يذكر 
الدبلوماسية  العالقات  لقطع  األساس  من 
))أتوقع أن تنشط  بني الدولتني((، وقال: 
إعــادة  اتجاه  في  العربية  الدبلوماسية 
الشقيقني،  الجارين  بني  العالقات  ترميم 
خصوصا في املنطقة املغاربية، وبالتحديد 
تربطهما  اللتني  وليبيا،  تونس  قبل  من 
كما  الجزائر،  مع  باملتينة  عالقات توصف 
أتوقع دورا مهما في القضية للدبلوماسية 

التركية، لعدة اعتبارات((.
التقارب  محاوالت  أن  يالحظ  ذلك،  مع 
الغالب  فــي  تأتي  كانت  الــدولــتــني  بــني 
قمة  لقاء  أول  وكــان  الــربــاط،  جانب  من 
امللك  زار  حيث   ،2005 عام  البلدين  بني 
كما  الجزائر،  السادس  محمد  املغربي 
 ،2012 عام  العثماني  الدين  سعد  زارها 
وتبعتها  للخارجية،  وزيرا  وقتها  وكان 
في العام نفسه، زيارة مصطفى الخلفي، 
وفي  املغربية،  الحكومة  باسم  الناطق 
الرئيس  املغربي  امللك  دعا   ،2015 عام 
بوتفليقة  العزيز  عبد  حينها،  الجزائري 
إلــى مستوى  بــالــعــالقــات  ــاء  ــق ــالرت ))ل
تطلعات الشعبني((، غير أن التوتر عاد 

مجددا للعالقات بني البلدين الجارين.

جانب من الحرائق األخيرة بالجزائر

فور االعتراف األمريكي 
بسيادة المغرب على كامل 
ترابه الصحراوي، خرج رئيس 

الوزراء الجزائري، عبد العزيز 
جراد، يوم 12 دجنبر 2020، 

في أول رد فعل رسمي 
حيال الوضع، خالل مؤتمر 

إلحياء الذكرى الستين 
للمظاهرات الوطنية 
الجزائرية خالل حرب 

االستقالل )1962-1954(، 
)خرج( بتصريحات أكد من 

خاللها وجود »عمليات 
أجنبية« تستهدف زعزعة 

االستقرار، في إشارة 
منه إلى إسرائيل، وقال 

نفس المتحدث: ))إن 
هناك تحديات تحيط 

بالبالد((، مشيرا إلى وجود 
))تهديدات على حدود 
البالد التي وصل إليها 

الكيان الصهيوني((
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كواليس صحراوية
العدد: 1571 من 02 إلى 09 شتنبر 2021

األمم المتحدة تعين أول مبعوث أممي روسي في الصحراء
البوليساريو  محاولة 

والجزائر التشويش على 
االنتخابات في المغرب

العيون. األسبوع 

 

األمن  إفريقيا ملجلس  بعد فشل طلب جنوب 
يوم  ستجرى  التي  العامة  االنتخابات  حــول 
ورائها  ومن  الجزائر  عــادت   ،2021 شتنبر   8
التشويش  محاولة  إلى  االنفصالية،  الجبهة 
ــث فــيــديــوهــات ألعــضــاء من  إعــامــيــا عــبــر ب
مقاطعة  عــن  يتحدثون  ــداخــل،  ال انفصاليي 

االنتخابات.
للمخابرات  تابعة  وتخصص مواقع إعامية 
البوليساريو،  بــاســم  والناطقة  الــجــزائــريــة 
ستجرى  التي  لانتخابات  واســعــة  متابعة 
بعيدا  ذهبت  حيث  الثاثة،  الجنوبية  باألقاليم 
في  العادة،  كما  الشائعات  وبث  الفبركة  في 
السياسية  األحـــزاب  مرشحو  يــواصــل  حــن 
بالصحراء املغربية، القيام بحملتهم والتواصل 
لتشويش  اعــتــبــار  أي  دون  املنتخبن  ــع  م

البوليساريو.
تنظيم  أن  املتتبعن،  مــن  الــعــديــد  ــرى  ويـ
ضربة  يعتبر  الجنوبية،  باألقاليم  االنتخابات 
كبيرة وموجعة للجزائر والبوليساريو، خاصة 
ستجرى   2021 شتنبر   8 استحقاقات  وأن 
العيون  بمدينتي  قنصلية   25 حوالي  بتواجد 
األعضاء  الدول  ثلث  حوالي  وتمثل  والداخلة، 

بمنظمة االتحاد اإلفريقي.
فــإن  املتتبعن،  مــن  عـــدد  إلـــى  ــادا  ــن واســت
وفق  الجنوبية  باألقاليم  االنتخابات  إجــراء 
با  دوليا،  بها  املعترف  والضوابط  املعايير 
يحتجزون  الذين  االنفصالين  سيغضب  شك 
الصحراوين في مخيمات الذل والعار بتندوف 
بدون أبسط مقومات الحياة، فما بالك بالتنمية 
واالنــتــخــابــات والــديــمــقــراطــيــة وغــيــرهــا من 

الشعارات التي تسوق لها جبهة الوهم.

بكــلمـيم االنتــخـابي  الـصــراع  يلـهــب  أخـنــوش 

مــحــمــد  اهلل،  عـــفـــو  إلــــــى  انـــتـــقـــل 
ــع مـــرض  ــال، بـــعـــد مـــعـــانـــاتـــه مــ ــهــ لــ
لــم ميــهــلــه طــويــا، وبــهــذه املــنــاســبــة 
األلـــيـــمـــة، يــتــقــدم صـــهـــره خـــالـــد بن 
املـــــــودن، بـــأحـــر تـــعـــازيـــه إلــــى زوجــتــه 
ــاره  ــهـ ــى كــــل أصـ ــ عـــربـــيـــة لــــهــــال، وإلــ
ومعارف الفقيد، سائا اهلل عز وجل 
أن يــســكــن الـــراحـــل فــســيــح جــنــاتــه، 
بــالــصــبــر  عـــائـــلـــتـــه  عـــلـــى  يــنــعــم  وأن 

والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

عبد اهلل جداد. العيون
 

 

استطاع األمن العام لألمم املتحدة أنطونيو 
النزاع  أطــراف  يقنع  أن  مــؤخــرا،  غوتيريس، 
إيفانكو ممثا خاصا  ألكسندر  الروسي  بتعين 
خلفا  »املينورسو«،  لبعثة  ورئيسا  للصحراء  له 
للكندي كولن ستيوارت، الذي عبر األمن العام 
الفعالة  ــه  وإدارت املخلص  لعمله  »امتنانه  عن 
وألول   ،»2009 سنة  منذ  املينورسو،  لبعثة 
إعامي  دبلوماسي  يد  إلى  امللف  يتحول  مرة 
بتجربة  الشرقي محما  املعسكر  متخصص من 
أزيد من 30 عاما من الخبرة في الشؤون الدولية 

وحفظ السام وفي مجال الصحافة.
وقد بدأ إيفانكو حياته املهنية في الصحافة، 
حيث عمل كمراسل إلحدى الصحف الروسية في 
أفغانستان والواليات املتحدة، كما شغل منصب 
والتعاون  األمن  منظمة  لدى  املستشارين  كبير 
على  حاصل  وهو   ،)2005-1998( أوروبــا  في 
موسكو  جامعة  من  الصحافة  في  ماجستير 
واإلنجليزية  الــروســيــة  ويتحدث  الحكومية 
األممي  املبعوث  منصب  يزال  ال  بينما  بطاقة، 
األملاني  الرئيس  منذ استقالة  شاغرا  الخاص 
2019 ألسباب  ماي  األسبق هورست كوهلر في 

صحية وفق ما تم إعانه.

عن  الخاص  األممي  املمثل  مهام  وتختلف 
أكبر  بشكل  األول  يركز  إذ  الخاص،  املبعوث 
ينصب  بينما  األممية،  البعثة  عمل  إدارة  على 
النزاع  طرفي  بن  املفاوضات  على  الثاني  عمل 

والبحث عن حل له.
في  فريق  رئيس  إيفانكو  عمل  أن  سبق  وقد 
مدير  منصب  سابقا  شغل  كما  »املينورسو«، 
كوسوفو  فــي  املــتــحــدة  ــم  األمـ لبعثة  اإلعـــام 

املتحدة  األمم  باسم  واملتحدث   )2009-2006(
في البوسنة والهرسك )1998-1994(.

أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمــن  وكــان 
املغرب وجبهة بوليساريو  غوتيريس، قد حض 
سيقترحه  الــذي  الجديد  املــرشــح  قبول  على 
إلى  الخاص  األممي  املبعوث  ملنصب  عليهما 
الصحراء الغربية، بعد أن ُرفض مرشحوه ثاثة 

عشر مرة.

ارتفاع قياسي في نسبة التعاطي مع االنتخابات في األقاليم الجنوبية

العيون. األسبوع
 

 

تقي  السياسي  املحلل  قــال 
نسبة  ارتفاع  أن  حازم،  أبا  هلل 
املحطات  مختلف  في  املشاركة 
الجنوبية،  باألقاليم  االنتخابية 

يعبر عن ثقة ساكنة املنطقة 
الوطنية  املؤسسات  في 

ــا األكـــيـــدة  ــه ــت ــب ورغ
فــي املــســاهــمــة 
ــز  ــزي ــع ــي ت ــ فـ

املسلسل الديمقراطي الذي انخرطت 
فيه اململكة كخيار ال محيد عنه.

ويخوض 2013 مرشحا ومرشحة 
ــار انـــتـــخـــابـــات 8  ــ ــم ــ غ
للظفر  املقبل  شتنبر 
في  مــقــعــدا،   143 ـــ  ب
االستحقاقات  ــار  إط

والجماعية  والجهوية  التشريعية 
على مستوى إقليم العيون.

ــخـــصـــوص االنـــتـــخـــابـــات  ــبـ فـ
مرشحا   1204 يتبارى  الجماعية، 
للفوز  الئــحــة   28 ضمن  ومرشحة 
لجماعة  مخصصا  مقعدا   43 ـــ  ب
ومرشحة  مرشحا  و225  العيون، 
 76 ـــ  ب للظفر  ــردي  ــف ال ــراع  ــت ــاالق ب
املرسى،  الترابية  بالجماعات  مقعدا 

بوكراع، الدشيرة، وفم الواد.
ــمــا يــتــعــلــق بــاالنــتــخــابــات  ــي وف
الجهوية، فقد بلغ عدد اللوائح التي 
االستحقاقات  هــذه  غمار  تخوض 
مرشح   400 تــضــم  ــحــة  الئ  25
 16 على  يتنافسون  ومرشحة، 

مقعدا مخصصا لإلقليم من أصل 39 
مقعدا بمجلس جهة العيون الساقية 

الحمراء.
ــتــخــابــات  ــان ــة ل ــنــســب ــال أمــــا ب
التشريعية محليا وجهويا، فقد بلغ 
الئحة   46 املتنافسة  اللوائح  عــدد 
منها  ومرشحة،  مرشحا   184 تضم 
 69( املحلية  بــالــدائــرة  الئــحــة   23
مقاعد  ثاثة  على  تتنافس  مرشحا( 
و23  بالبرملان،  العيون  إقليم  تمثل 
الئحة بالدائرة الجهوية وهي الئحة 
يتنافسن  مرشحة(   115( للنساء 
األربعة  األقاليم  تمثل  مقاعد   5 على 
للجهة )العيون وبوجدور والسمارة 

وطرفاية(. أبا حازم

سيراليون تفتح قنصليتها 
الجنوبية باألقاليم 

الداخلة. األسبوع

 

اإلفريقية  ــدول  ال ركــب  إلــى  سيراليون  دولــة  انضمت 
باألقاليم  لها  عامة  قنصليات  افتتحت  التي  والعربية 
الداخلة  مدينة  سيراليون  اختارت  حيث  الصحراوية، 

لفتح قنصلية عامة لها.
محمد  القنصلية، السفير  افتتاح  مراسيم  ــرأس  وت
الدولي،  للتعاون  املغربية  الوكالة  عــام  مدير  مثقال، 
وسفير سيراليون باملغرب، داينكيه اتوماني، إلى جانب 
الداخلة وادي  القنصلة كندي زينب بحضور والي جهة 

الذهب، ملن بنعمر.
وترفع قنصلية سيراليون عدد التمثيليات الدبلوماسية 
قنصلية،   23 إلى  اإلقليم،  في  والعربية  اإلفريقية  للدول 
في  الداخلة،  بمدينة  و11  العيون،  بمدينة   12 بن  موزعة 
قنصلية  الفتتاح  الازمة  اإلجـــراءات  استكمال  انتظار 

الواليات املتحدة األمريكية بالداخلة.

كلميم. األسبوع 
 

 

الزعيم  أخــنــوش،  عزيز  يعتبر  الساعة  لحد 
لقاء  كلميم  بجهة  ترأس  الذي  األول  السياسي 
بإقليم  بمنطقة لقصابي  بمنتجع  تواصليا 
كلميم، بغرض دعم مرشحي حزبه في االنتخابات 
بإقليم  والــجــهــويــة  والتشريعية  الجماعية 
السابقة  العداءة  بحضور  ككل،  والجهة  كلميم 
لحزب  السياسي  املكتب  عضو  املتوكل،  نــوال 

»الحمامة«، ومصطفى بايتاس، املنسق اإلقليمي 
بوعيدة،  امباركة  وكذلك  إفني،  بسيدي  للحزب 
كلميم  بجهة  األحــرار  لحزب  الجهوية  املنسقة 
باالنتخابات  للحزب  اللوائح  ووكــاء  وادنــون، 

على صعيد اإلقليم.
وتؤكد زيارة أخنوش للجهة، املنافسة القوية 
التي أظهرها الدكتور عبد الرحيم بوعيدة، وكيل 
عمه  ابنة  مواجهة  في  االستقال،  حزب  الئحة 
بالفقيه،  الوهاب  عبد  اللدود  وخصمه  امباركة 
األمــور  تبدو  حيث  »الــتــراكــتــور«،  حــزب  وكيل 
املرشحن  كل  يتساوى  إذ  معقدة  والحسابات 
كذلك  هو  دخل  الذي  لـ»امليزان«  خاص  بامتياز 

ملجيدري  األعمال  برجل  الجماعية  لانتخابات 
محمد سالم، ورفع حزب االستقال سقف مطالب 
بوعيدة  الرحيم  عبد  بمطالبة  بيزكارن  ساكنة 

بجعلها »عمالة إقليم بيزكارن«.
سيحتل  أنه  على  سياسي  حزب  كل  ويراهن 
والبرملانية  الجماعية  االنتخابات  في  الصدارة 
والجهوية بجهة كلميم وادنون، بعدما استقطب 
بارزة  وشخصيات  أعمال  رجــال  األحــرار  حزب 
والحسن  أرجــدال  محمد  أمثال  ثقيل،  وزن  لها 
باألصالة  وبلفقيه  بيسون،  وأحمد  الطاليبي، 
حــازم  ــا  وأب وملجيدري  وبوعيدة  واملــعــاصــرة، 

باالستقال.

خلط األوراق في معركة انتخابية بطلها ينجا الخطاط
الداخلة. األسبوع

 

الناخبن  وحــســابــات  أوراق  اختلطت 
االنتخابات  حــول  واملحللن،  واملنتخبن 
الذهب،  وادي  الداخلة  بجهة  حاليا  الجارية 
الغرف  مكاتب  تشكيل  أثناء  حدث  ما  نتيجة 
حصد  التي  الفاحة  غرفة  وخاصة  املهنية، 
 11 أصل  من  مقاعد   6 االستقال  حزب  فيها 
ممثل  بها  وفــاز  ينجا،  الخطاط  عبر  مقعدا 

وبــات  مـــعـــروف)..(،  سيناريو  فــي  األقلية 
املنسق الجهوي لـ»امليزان« بالجهة، الخطاط 
اإلعامية  بخرجاته  الواجهة  قلب  في  ينجا، 
من  شجاعة  مــبــادرة  تعتبر  التي  اليومية 
عشرات  وبيده  معرفي  رصيد  له  صحراوي 
املشاريع التي أنجزتها الجهة، وتخلفت عنها 

بلدية الداخلة بسبب »الصراعات الفارغة«.
حــزب  ــأن  بـ يقينه  ــن  ع الــخــطــاط  ــر  وعــب
واملكائد  التحالفات  تثنيه  لــن  االســتــقــال 
طموحات  تحقيق  وجـــه  ــي  ف ــدســائــس  وال
ساكنة الداخلة على وجه الخصوص والجهة 
االستقال  ــزب  ح يجعل  مــا  ــو  وه عــمــومــا، 

املجال  وفتح  جديدة،  قيادة  بوجود  مقتنعا 
أمام الشباب إلعادة ترتيب األوراق الداخلية 
القوى، والعمل على استقطابات  واستجماع 
وهذا  الحزب،  مكانة  تعزيز  يمكنها  جديدة 
الــقــيــادة  شخصية  بــجــانــب  أيــضــا  يــرتــبــط 

الحالية التي تحظى بالتوافق.
التنموية  وجهوده  ينجا  الخطاط  مكانة 
على مدى السنوات األخيرة، والكاريزما التي 
فوز  في  الرئيسي  السبب  كانت  بها،  يتمتع 
حزب االستقال بالرتبة األولى في انتخابات 
بفارق  متصدرا  مقعدا(   15( املهنية  الغرف 

مريح جميع األحزاب األخرى.
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يمنون  الــجــزائــر  بــالــجــارة  ــاء  األشــق ظـــل 
النفس بإقامة دولة مدنية حديثة ال عسكرة فيها 
للمؤسسات السياسية، لذلك، فما إن هبت نسائم 
الربيع العربية حتى رأيناهم يلتفون حول مطلب 
ال  »مدنية  العسكر«،  حكم  »يسقط  ووحيد  أوحد 
عسكرية«، فتوالت الُجَمُع االحتجاجية بالعشرات 
معها  استطاع  التي  الشعارات  من  العديد  رافعة 
توديع  مشهد  تأثيث  الشقيق  الجزائري  الشعب 
رئيس كان حينها يستعد للقاء ربه، فانطوت عليه 

حيلة التغيير.
بدنيا برئيس  الجنراالت رئيسا معاقا  استبدل 
معاق الصالحيات، ال يأتمر إال بأمر الجيش، فلم 
قيد  النظام  يتغير  ولم  للشعب..  املدنية  تتحقق 

ُأنملة.
وهمي  بحصان  الجديد  الرئيس  الجيش  زّود 
سيتضح لألشقاء، بعد انجالء الغبار، أن ما يركبه 
عليه  وأشــاروا  يكون حمارا  أن  يعدو  ال  رئيسهم 
الوهمية،  الدونكشوطية  فتوحاته  في  لالنطالق 
إلى  التواق  الحراك  نار  بذلك  يخمدوا  عساهم 
االجتماعية،  العدالة  وتحقيق  الكريم،  العيش 
دولة  وإقامة  املؤسساتي،  الديمقراطي  والحكم 
الحق والقانون، وعساهم أن يلفتوا نظر الحراك 
إلى معارك مفتعلة مع جار يسير في درب التقدم، 
والطمأنينة  االستقرار  بنعم  عليه  هلل  أنعم  جار 
والسالم، جار يمد اليد النتشال املنطقة املغاربية 
خاصة واإلفريقية عامة من التخلف واالنتقال بها 
على  بالنفع  سيعود  الذي  املشرق  املستقبل  إلى 

شعوب املنطقة برمتها.
حماقات  من  تسلم  لم  السلطة،  توليه  ومنذ 
بل  وحدها،  الطواحني  الجزائري  كيشوط  الدون 
أي  عن  وامتنع  الحرائق  أشعل  الغابات  حتى 
تحرق  بنار  يستضيء  وكأنه  إلطفائها  مساعدة 
ثــروات  ومــن  نهبت،  خــيــرات  مــن  يكتوي  شعبا 

سرقت، ومن حراك يتساءل بأي ذنب ُوِئد!؟
َأقدُر املغرب العربي املوت بسم جنراالت ال هّم 
لهم سوى تكديس الثروة في املصارف األجنبية؟

إن قطع العالقات الدبلوماسية اليوم مع املغرب، 
لن يزيد اململكة سوى ارتقاء وتألقا، ولكن سيكلف 
الجزائر خسائر كبيرة، أوالها، أن التاريخ سيجل 
لكل  بتعطيلها  العجلة،  في  العصا  وضع  عليها 
وطي  الحدود،  فتح  أجل  من  املغربية  املبادرات 
أجل  من  املستقبل  إلى  والنظر  املاضي  صفحة 
العقالء  املنطقة وهو كالم  خير ومصلحة شعوب 
وهمية  كيانات  وخلق  للفنت  وبإثارتها  الحكماء، 
املنطقة،  البلبلة وعدم االستقرار في  من أجل بث 
الجزائري الشقيق يعلم علم  أن الشعب  وثانيها، 
اليقني أن الخلل يكمن في نظام بلده، وأنه ال يقوى 
فلئن  تدان،  تدين  كما  أنه  وثالثها  تغييره،  على 
وسخرت  وهميا  انفصاليا  كيانا  الجزائر  خلقت 
له كل ما في وسعها من مال ومدد بغرض العداء 
املرة  هذه  رحمها  من  يخرج  كيانا  فإن  والحقد، 
انفصاله  أطروحة  يزكي  ما  املشروعية  من  وله 
سينصت  فهل  الجزائري..  العسكري  النظام  عن 
»جمهورية  ومطالب  صوت  إلى  الدولي  املجتمع 
القبائل املحتلة« كما يراها سكان املنطقة؟ رابعها، 
أن التاريخ سيشهد أن املغرب حاول مرارا أن يشد 
الجزائر  أن  يتبني  أن  قبل  الجزائر  بأخيه  عضده 
خامسها،  صالح!  غير  عمل  وأنه  أهله  من  ليس 
الجزائري  الدونكشوطي  النظام  تمناه  ما  كل  أن 
ــا،  أوروب ودول  املغرب  بني  للعالقات  توتر  من 
املغرب  بني  العالقات  عــادت  بعدما  بالفشل  باء 
تعززت  وبعدما  الــســابــق،  مــن  أمــنت  وإسبانيا 
وبعدما  قبل،  ذي  من  أكثر  فرنسا  مع  العالقات 
سيتم طي الخالف مع أملانيا في القريب العاجل، 
مصلحة  تجمعهم  واملغرب  ــا  أوروب حكام  لكون 
شعوبهم وتحقيق الرفاهية ملواطنيهم، ومن كانت 

هذه غايته التأم شمله وتعززت عالقته.

عودة الدون 
كـيشــوط

النظام  فيها  يلجأ  التي  األولــى  املرة  هي  هذه  ليست 
مشاعر  لتهييج  »املؤامرة«  نظرية  الستعمال  الجزائري 
االفتراضي  عــدوه  إلــى  االتهامات  بتوجيه  املواطنني، 
التقليدي: املغرب، كلما تبعثرت أوراقه وافتضح أمره أمام 
وأصابه  املصائب،  من  في مصيبة  تورطه  وثبت  الشعب، 
الضعف والوهن وهدد باالنهيار واستعصت عليه الحلول 
التقليدية إلسكات هدير الشعب وكبح جماح االحتجاجات 

الجماهيرية وقد تعددت بؤرها في ربوع البالد.
وتونس  روســيــا  مــن  بكل  الحرائق  اندلعت  فبعدما 
واليونان  وتركيا  األمريكية  املتحدة  والواليات  واملغرب 
الحرارة  درجة  ارتفاع  إلى  أنظمتها  أوعزتها  وفرنسا، 
فأعلنت  املــراديــة،  حكم  نظام  عبقرية  تفتقت  املفرطة، 
الرئاسة الجزائرية في بيان لها، أن بالدها قررت »إعادة 
النظر« في عالقاتها مع الرباط، بسبب ما أسمته »األفعال 

العدائية املتكررة من طرف املغرب«.
وقد اتخذ هذا القرار خالل اجتماع استثنائي للمجلس 
األعلى لألمن برئاسة الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون، 
خصص لتقييم الوضع العام عقب الحرائق الضخمة التي 
أودت بحياة 90 شخصا على األقل في شمال البالد، حيث 
ال  األمــر  وكــأن  أعصاب  ببرودة  املرادية  »حاكم«  اعترف 
يهمه، بعدم قدرة دولته في الحصول على طائرة »كنادير« 
)البارعة في إطفاء الحرائق( بعدما بحث عنها في كل من 
سويسرا وفرنسا وفي أوروبا كاملة دون جدوى، متحاشيا 
الحديث عن رفضه لعرض جارته الغربية اململكة املغربية، 
وهي الدولة الوحيدة على مستوى القارة اإلفريقية التي 
في  بالده  ملساعدة  الطائرات،  من  النوع  هذا  على  تتوفر 

إخماد الحرائق.
لكن املهتم بالتوجهات االستراتيجية للدول لن يفاجئه 
الترابية  للوحدة  املناوئ  بالجزائر  العسكر  حكم  فعل  رد 
وتطوره  املتسامح،  بفكره  ملشاعره  املستفز  للمغرب 
فحكم  أعصابه،  وهدوء  دبلوماسيته  ورصانة  املتسارع 
كما  املرادية  قصر  بسراديب  املتحكمون  »الكابرانات«، 
واملتشبثون  قراراتهم  في  دوما  واملتطرفون  عنهم،  عهد 
الجنوبية  األقاليم  حول  النزاع  أمد  إطالة  من  باالنتفاع 
للدبلوماسية  الكبير  باالنتصار  يقبلوا  لن  املغربية، 
للمغرب على صحرائه  الكاملة  املغربية وشرعية السيادة 
ودعم  األمريكية  املتحدة  للواليات  الكبير  االعتراف  بعد 

بإحداث  الدولي  املنتظم  طرف  من  املغربية  الدبلوماسية 
العيون  بمدينتي  دبلوماسية  وتمثيليات  قنصليات 
اإلعانات  من  نصيبهم  انقطاع  من  فتوجسهم  والداخلة، 
على  قدرتهم  وعــدم  دولتهم  لتخلف  ومبرراتهم  الدولية 
جماح  لكبح  الشديد  توقهم  يبرر  شعبهم،  مطالب  تلبية 
ووسائل  آليات  وفرت  التي  امللكية،  الدبلوماسية  الثورة 
ولعالقته  الجغرافي  للموقع  األمثل  باالستثمار  مبتكرة 
املؤثرة  الكبرى  القوى  فيها  بما  العمل،  بدول  وتواجده 
على  الحيوية،  بلده  مصالح  لدعم  العاملي،  النظام  في 
التوجه  إلى  باإلضافة  الترابية،  الوحدة  قضية  رأسها 
نحو بناء وتطوير عالقات وشراكات استراتيجية جديدة 
على  الحفاظ  مع  الــدول،  كل  ومع  املستويات  جميع  على 
أدرك  بعدما  خصوصا  إفريقيا،  في  الريادي  املغرب  دور 
دبلوماسيا  التوجه  في  يكمن  الحيوي  التوسع  مجال  أن 
ظل  فــي  الــصــحــراء،  جــنــوب  إفريقيا  نحو  واقــتــصــاديــا 
الجمود أو »التجميد« الذي عرفه التعاون املغاربي، وكذا 
االشتغال  من خالل  السيادية  اآللية  لهذه  الجديد  التوجه 
أطيافهم  بكل  العالم  مغاربة  حق  وضمان  تكريس  على 
ودياناتهم في خدمة دولتهم األم، فخلطت أوراق املرتزقة 
املتحكمني في زمام األمور بالجارة الشرقية، فنسوا قواعد 

الرد املناسب أو الفعل الدبلوماسي الرصني.
ظلت  املغربية  اململكة  أن  التاريخ  سيسجل  يكن،  مهما 
البصيرة،  املولوية  الرؤية  بفضل   والحب،  للسالم  وفية 
التي كان لها بالغ السبق في وضع تحليل براغماتي صريح 
اململكة  بني  املشتركة  واألزمات  العالقات  لواقع  وصائب، 
االستباقية  للنظرة  فكان  الجزائر،  وجمهورية  الشريفة 
القاطع  للملك محمد السادس، الفيصل والبرهان والدليل 
ونبل  النوايا  صدق  على  املنطقة،  وشعوب  العالم  أمام 
لعالقته  متينة  كأسس  املغرب  بها  احتفظ  التي  األخالق 
التضحيات  ومــدى  الشقيقني،  الشعبني  وبني  بالجزائر 
اململكة  التي قدمتها وبذلتها   العظام  الجسام واملبادرات 
الشريفة في سبيل النأي بالنفس عن االنجرار وراء املكائد 
الحروب  وعرابو  السالم  أعداء  فتئ  ما  التي  واملؤامرات 

والفنت والدمار ينسجون خيوطها السوداء.

ــان الــقــرار بــقــطــع الــعــالقــات  كــ
اململكة  مــع  نهائيا  الدبلوماسية 
الحكومة  تبرير  بمثابة  املغربية 
الجزائرية ما شابه الفرار من مشاكل 
وسياسية  واقتصادية  اجتماعية 
لكن  ملفاتها مكّدسة في وزن قنطار، 
قادة  هــؤالء  أصحابه  ظن  ما  عكس 
في  سعيهم  ــل  ُأْدِخ حينما  العسكر، 
غار، مجهول وجهة املسار ، من دخَله 
احتواه الخطر، لغاية اليأس املؤدي 

لالندثار.
مؤكدا  ذاك  الجزائري  القرار  جاء 
للمغرب االنتصار، ملفوفا بمنطوق ال 
يدري معنى التريث لفائدة االنتظار، 
قبل  األخيرة  التعقل  فرصة  الضامن 

على  الدولة  الجزائر  دامت  ما  الديار،  تخريب 
حافة االنهيار غير قادرة على إحضار الدقيق 
لجبهتها الداخلية َمْن الُكّل فيها ُمَدمر، ال خير 
في دولة الخبز فيها غائب والزيت في تداوله 
الحياة  مصدر  واملاء  ُمَشّفر،  املستهلكني  بني 
انتقل مجراه ألرض الثقاة األخيار، في مغرب 
الجانح  األخير  هذا  للجار،  ممدودة  يده  ظلت 
بدافع  األطهار،  بتصرفات  اإلحسان  تلقي  عن 
النية  سيء  لكن  الغدر،  لجرِم  املتطور  الحقد 
القدر، ليصبح  قناع كشفه  مهما اختفى خلف 
وشتاء  بالنار،  الحر  ــام  أي املكتوي  نموذج 

بجفاف يواصل جوع الليل بالنهار.
الجزائر الرسمية تقطع تلك العالقات امتثاال 
فرنسا، حامية جهاز  الفعلية  ألوامر حاكمتها 
نخبته  تملك  ما  وراعية  التنفيذي،  الجزائر 
وعلى  العسكرية،  والرتب  باألسماء  املعروفة 
الوطني  الشعبي  الجيش  جــنــراالت  رأسهم 
املقدرة  إليها،  ُمهربة  ثــروات  من  الجزائري، 
بمليارات الدوالرات املنهوبة كلها من خيرات 

املغلوب  الــجــزائــري  الشعب 
على أمره بقوة السالح.

ــالن عن  ــ ــات بــعــد اإلع ســاع
»فخامة«  اتصل  الــقــرار،  ذاك 
برئيسه  الــجــزائــري  الرئيس 
الرئيس  الستار«،  وراء  »مــن 
سرية  مكاملة  فــي  الفرنسي، 
في  مصلحة  ــه  ل ــن  م ســربــهــا 
النظام،  ذاك  بإسقاط  التعجيل 
الشعب  خــنــق  فــي  املــســتــمــر 
برمجتها  لغاية  الــجــزائــري 
لجل  القديم  االستعمار  دولــة 
لها  يتسنى  عــَســى  إفريقيا، 
توسيع نفوذها من جديد على 
أبعد،  ولحد  واملغرب،  تونس 
موريتانيا، ذاك املنتسب للمخابرات الجزائرية 
قصد  زمالئه  من  لسلسلة  مؤخرا  انضم  الذي 
بني  يتم  تدبير  من  الجزائر  إنقاذ  على  العمل 
فرنسا والبعض من جنراالت الجيش الشعبي 
باستطالع  املبطنة  املكاملة  تلك  الــجــزائــري، 
يتبع  قد  ما  استنجاد  مع  الناهي،  اآلمر  رأي 
في  فرنسا  أحست  طبعا  ترتيبات،  من  الفاعل 
شخص رئيسها، بخطر تعاملها مع مسؤولني 
مثل الذين زكتهم لشغل املناصب املتقدمة في 
هرم الحكم الجزائري الحالي، ومنهم »فخامة« 
غير  لغة  إلى  فعمدت  دفاعه،  ووزيــر  الرئيس 
ما  على  حفاظا  صمتها،  بها  تغطي  مفهومة 
الرسمية  الجزائر  فشل  من  األفق  في  يتبادر 
لتفقد  الــرجــوع  وأيضا  ذاتــه،  املــوضــوع  في 
املغرب  فرضها  التي  املرتقبة  غير  الوضعية 
كدولة أصبحت منذ شهور قليلة تحمل سمات 
فرض  على  الكبرى، القادرة  العاملية  ــدول  ال
إمكاناتها  من  انطالقا  السيادية،  قراراتها 
لحلول  ــا  ــداع إب أو  كــانــت  فــكــريــة  ــة،  ــي ــذات ال

دول  معظم  من  جعلت  التي  كتلك  إيجابية، 
الفرنسي،  النفوذ  عن  االبتعاد  تكرس  إفريقيا 
وخاصة املتجمد نظامه مع مص عرق اآلخرين 

ألجل غير مسمى.
بما  شراكتها  )مستغلة  فرنسا  عمدت  لقد 
مشاريع  شكل  على  املــغــرب  فــي  استثمرته 
صناعية قي الدرجة األولى( إلى تطبيق سياسة 
مع  املتحالفة  مظهرا،  السلحفاة  مشية  صبر 
ــق اإلرادة  ــطــوي ــت ركـــوض الــنــمــر جــوهــرا، ل
في  مبالغة  فرنسا  لكن  املغربية،  السياسية 
للمملكة  أن  نسيت  عظمى،  كدولة  قدراتها 
رئيسه يضع  مخابراتي،  أمني  املغربية جهاز 
توقيتها  يختلف  ساعة  يديه  من  يد  كل  في 
أعوانه  بواسطة  ليعلم  األخــرى،  الساعة  عن 
مهامه  تخصصات  وعلماء  ونبغائه،  وخبرائه 
ميدانية،  أو  كانت  احــتــرازيــة  أكثرها،  ومــا 
َمن  ليعلم  ودولــيــة،  وطنية  بقوانني  املعززة 
املستيقظ لحال سبيله يسعى لرزقه املشروع، 
والكل  العالم،  عبر  الــذئــاب  نــوم  ينام  ومــن 
فال  وشعبا،  دولة  املغرب  مصلحة  في  يصب 
تربحه  مما  أكثر  الــربــح  استطاعت  فرنسا 
في  نجحت  وال  الصناعية،  مشاريعها  فــي 
استقطاب ما يجعل املغرب جزائر أخرى، فكان 
قبل  من  وفرتها  ميادين  في  تلعب  أن  عليها 
مكشوفة  عهد  منذ  أصبحت  وكلها  للطوارئ، 
تعني  ال  الدبلوماسية  االبتسامة  بالكامل، 
ابتسامة  أما  املؤقتة،  للتهدئة  قناع  من  أكثر 
الند للند فهي أصدق تعبيرا إن وصلت األمور 
لحد مواجهة مهما كان صنفها، قرار املقاطعة 
الجزائر ضد املغرب سيكلفها  الذي بادرت به 
مستقبال،  عنها  فرنسا  ابتعاد  ومنه  الكثير، 
ما  استنفاذ  بسبب  لذلك،  املوعد  تحديد  دون 
ضد  العاملة  الجماعة  تلك  جزائر  على  كــان 

وطنها، القيام به خضوعا وخنوعا لفرنسا.
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للنقـاش

كلمة عمر هالل: 
دور السياق في نسج 

مفرداتها وأثرها 
الحجاجي على اآلخر

األحـــوال،  مــن  ــال  ح ــأي  ب يمكن  ال 
ــع الــحــجــاجــيــة من  ــائ ــوق تــجــريــد ال
وكل  عنها،  بمعزل  وتناولها  سياقها، 
سيكون  الصدد  بهذا  للسياق  إبعاد 
ــن الــعــبــث، ومــغــامــرة غير  ضــربــا م
نتائج  إلــى  إال  تفضي  لــن  محسوبة 
واستنتاجات خاطئة، يقول ج. براون 
و. ج. يول: »إن الفكرة القائلة بإمكان 
كامال  تحليال  لغوية  سلسلة  تحليل 
أصبحت  قد  السياق،  مــراعــاة  بــدون 
في السنني األخيرة محل شك.. يتحتم 
بعني  يأخذ  أن  الخطاب  محلل  على 
فيه مقطع  الذي ورد  السياق  االعتبار 

ما من الخطاب«.
سياق  في  وردت  هــالل  عمر  كلمة 
الفعل  رد  صيغة  واتــخــذت  سجالي، 
الجزائري  الخارجية  وزير  كلمة  على 
الذي أقحم موضوع ما يسمى بالشعب 
الصحراوي في مداخلته بمؤتمر دول 
عدم االنحياز، وال شك أن السفير تلقى 
رؤسائه  من  األخضر  الضوء  لحظتها 
ــر،  ــوزي ــيــرد بــحــزم عــلــى مــخــرقــة ال ل
مستعمال مبدأ حجاجيا يتأسس على 
فإذا  على صاحبه،  البرهان  قلب  مبدإ 

كان املسؤول الجزائري قد عزف على 
وتر حق الشعوب في تقرير مصيرها 
السياق،  هذا  في  االستعمار  وتصفية 
على  املــغــربــي  السفير  اعــتــمــد  فــقــد 
حق  عــن  الحديث  فــي  ذاتــهــا  الحجة 
مصيره  تقرير  في  القبائلي  الشعب 
الجزائري،  االستعمار  من  وتخليصه 
رسميا  دبلوماسيا  موقفا  ليس  وهذا 
استراتيجية  ــو  ه ــا  م ــدر  ــق ب ثــابــتــا 
ونقله  اآلخــر  إقحام  ــروم  ت حجاجية 
املدافع،  وضع  إلى  املهاجم  وضع  من 
من  دولته  لحلفاء  بليغ  إحــراج  وهي 
الذين  االنفصالية  للدعوة  املساندين 
يربطون دائما بني موقفهم هذا، وبني 
تحقيق  في  الشعوب  بحق  إيمانهم 
استعارة  السفير  فكلمة  مصيرها، 
الحرب،  على  ظاهرها  فــي  تتأسس 
نحو  الحجاجي  عمقها  فــي  وتتجه 
املبدإ  باستغالل  اآلخر  أطروحة  هدم 
نفسه الذي يتكئ عليه، وإسقاطه على 
أي  له  تتيح  حالته بطريقة عقالنية ال 
الرد  أثناء  وتوقعه  للخالص،  فرصة 
في التناقض، كما توقع مناصريه في 
تجاوز  يفرض  هنا  واألمــر  اإلحــراج، 
الدالالت  عن  بحثا  القول  من  الظاهر 
رد  في  ولعل  الكلمات،  خلف  الثاوية 
من  شيئا  الرسمي  الجزائري  الفعل 
أثر هذا القول الذي أفلح صاحبه في 
إيقاع اآلخر في التناقض الباعث على 
املتتبع  دفع  إلى  واملفضي  السخرية، 
الصارخ  تناقضه  عن  مساءلته  إلــى 
شعب  نصرة  من  إليه  يدعو  ما  بني 
ممارسته  وبني  مستعَمر،  أنه  يدعي 
شعب  حــق  فــي  االســتــعــمــاري  للفعل 

ولــهــذا  احــتــاللــه،  نــيــر  تــحــت  يعيش 
فحجة التناقض الذي سعى البات إلى 
أحيان  في  »تقود  بها  تطويق خصمه 
كــثــيــرة إلــى اإلضــحــاك، إنــهــا توقع 
بالخطاب،  يبنيه  ما  وتهدم  بالخصم، 
الوضعية مضحكة حني  كل  بل تجعل 
تصوير  فــي  وتــوغــل  العبثية  تــبــرز 

املفارقة الصارخة«.
املغربي  السفير  مالمح  أن  فرغم 
إال  ــحــزم،  وال بالجدية  تنطق  كــانــت 
حجاجية  طاقة  ذات  كانت  كلمته  أن 
وضــع  التهكم  مــن  بــضــرب  مــرفــوقــة 
خصمه في موضع يبعث على الضحك، 
تتعرض  االنفصالية  أطروحته  وجعل 
البرهاني  االستدعاء  بهذا  للتبخيس 
اآلخر  يخاطب  قياسا  يستضمر  الذي 

قائال: »ضع نفسك مكاني«.

خطاب الملك محمد 
السادس والجنوح 

إلى قانون التلطيف

الخطاب  مرسل  يلجأ  قد  أحيانا، 
وجــود  بسبب  خطابه  تلطيف  ــى  إل
سياسية  أو  دبلوماسية  مواضعات 
السجال  غــمــار  دخــولــه  دون  تــحــول 
معجم  توظيف  على  املؤسس  الدائر 
ــاوزات اآلخــر  ــج ت لــلــرد على  حــربــي 
شخصية  وتــفــرض  ــه،  ــزازات ــف واســت
إلى  فتدفعه  عليه،  نفسها  املتكلم 
ناعما،  بناء  وبنائه  خطابه  تلطيف 
وهذا ينطبق على ما ورد في الخطاب 
البالغة  فيه  حضرت  كالم  من  امللكي 
على  وتأسس  وازن،  بشكل  الناعمة 
إليه،  الصلح  يد  ومــد  اآلخــر  مغازلة 
ودعوته إلى فتح صفحة جديدة وطي 
اختار  امللك  أن  ولو  املاضي،  صفحة 
ــدوره  ــال، وتــحــدث ب ــص أســلــوب االت
فهذا  السفير،  عن  الصادر  بالحديث 
يعني تأكيدا رسميا لخطاب الخصام 
فتح  املغرب  على  ويحتم  والــحــرب، 
ودعم  أراضيه،  في  قبائلية  قنصلية 
القبائلية ماديا  األطروحة االنفصالية 
ومعنويا، حفاظا على التماسك، ونأيا 
بالنفس عن توريطها في الثرثرة، ألن 
الكالم هنا صادر عن أعلى سلطة في 
ال  موظف  مجرد  عــن  وليس  الــبــالد، 
بها  يتمتع  التي  القول  بسلطة  يتمتع 

امللك.
املفعم  ــخــطــاب  ال ــذا  هـ ــدو  ــب ي قــد 
للخطاب  تماما  مناقضا  بالنعومة 

السفير،  عــن  صــدر  ــذي  الـ الــحــربــي 
وأقرته الدولة املغربية حينما التزمت 
استفسارات  عن  تجب  ولــم  الصمت 
الـــقـــادة الـــجـــزائـــريـــني، وتــركــتــهــم 
يتجرعون مرارة املوقف، دون أن تقدم 

أي ترياق توضيحي بهذا الصدد.
يختلف  الــشــكــل،  مــســتــوى  عــلــى 
فخطاب  الشكل،  حيث  من  الخطابان 
ــدالل  الــســفــيــر يــتــأســس عــلــى االســت
العقلي، وخطاب امللك محمد السادس 
عاطفة  يــســتــثــيــر  عــاطــفــي  ــاب  ــط خ
الجمهور، ويراعي ميوالته وانفعاالته، 
يصب  املضمون،  مستوى  على  لكن 
فإذا  واحد،  في مصب  معا  الخطابان 
وأوقعه  اآلخــر  حاصر  قد  األول  كــان 
السخرية،  إلى  املفضي  التناقض  في 
أطفأ  أنه  ظهر  وإن  الثاني  فالخطاب 
بطريقة  أشعلها  فقد  متأججة،  نــارا 
أخرى جعلت اآلخر في موقف ال يحسد 
اعتباره  يمكن  الخطاب  فهذا  عليه، 
االطمئنان  إلى  يدعوه  مطمئنا  جوابا 
التام وإزالة كل الشكوك حول إمكانية 
الدعوة  مساندة  في  املغرب  انخراط 
الجواب  وهذا  القبائلية،  االنفصالية 
للمسؤولني  محرجا  سؤاال  يستضمر 
تجاه  فاعلون  أنتم  ماذا  الجزائريني: 
األوان  آن  ــا  أم الــوطــنــيــة؟  قضيتنا 
الكيان  دعــم  فــي  غيكم  عــن  لتقلعوا 
هذا  أن  الشك  املصطنع؟  االنفصالي 
الزاوية  في  اآلخر  وضع  قد  الخطاب 
بالجنوح  لــه  يسمح  ــن  ول الضيقة، 
يرد  أن  فإما  املــنــاورة،  أسلوب  إلــى 
االنــخــراط  يعني  وهـــذا  بــاإليــجــاب، 
على  تتأسس  جوار  حسن  عالقة  في 
والتخلي  املغربية،  السيادة  احترام 
ــا أن  عــن الــكــيــان االنــفــصــالــي، وإمـ
يتعنت ويستمر في سياسته العدائية 
تجاه املغرب، وهنا سيكتشف الشعب 
الجزائري أن نظامه هو سبب التوتر 
الحاصل بني البلدين، وهو ما سيزيد 
الشعب،  هــذا  احتقان  منسوب  من 
مما  مسؤوليه،  على  سخطه  ومــن 
في  التأثير  يتجاوز  البات  سيجعل 
ودفعه  معه،  االتحاد  إلى  الجمهور 
والعاطفي  الوجداني  التجاوب  إلى 
صدرت  التي  املغربية  األطروحة  مع 
وعامل  البالد،  في  سلطة  أعلى  عن 
تحديد  فــي  حاسما  سيكون  الــزمــن 
وقد  الفعل،  ردود  ونــشــوء  املــواقــع 
املسؤولون  استمر  إن  نستغرب  ال 
يعمد  أن  عنادهم،  في  الجزائريون 
العاهل املغربي إلى مخاطبة الشعب 
قادته،  بجريرة  وتذكيره  الجزائري، 
ال  سياسة  وانتهاجهم  وبتعنتهم 
تراعي مصالحهم ومصالح جيرانهم.
الدور  األدوار..  توزعت  إذن،  هكذا 

عمر  )الــســفــيــر  مــوظــف  أداه  األول 
شخصته  الــثــانــي  والــــدور  ــالل(،  ــ ه
محمد  )امللك  البالد  في  سلطة  أعلى 
السادس(، األول صفع بقوة، والثاني 
حجة  على  واعــتــمــادا  ــل،  ــبَّ وَق عانق 
فاملوقف  السلطة(،  )حجة  املــوثــوق 
لكنه  األول،  املوقف  يتجاوز  الثاني 
الفعل  رد  ويبقى  نهائيا،  يلغيه  ال 
قد  مــا  فــي  الفيصل  هــو  الــجــزائــري 
تؤول إليه األوضاع، ونرجو أن يكون 
دليل  والحكمة،  النظر  وبعد  التعقل 
ما  وهو  الرد،  في  الجزائريني  القادة 
يمكن أن ينعكس إيجابا على شعبني 
لم يعودا يطيقان وضعا فوت عليهما 

فرصا تنموية كثيرة.

تبادل األدوار في الحرب الدبلوماسية

»القبايل« بين خطاب 
الملك محمد السادس 

وكلمة السفير عمر هالل

السفير عمر هالل وسفير الجزائر لدى األمم المتحدة سفيان ميموني

حسم جاللة الملك في خطاب العرش األخير، الذي أكد 
فيه على حرص المغرب على إقامة عالقة جوار مع الجارة 

الجزائر قائمة على االحترام المتبادل، )حسم( الجدل 
الواسع الذي خلفته كلمة سفير المغرب لدى األمم المتحدة والذي دعا 

إلى االعتراف بحق شعب القبائل في تقرير المصير، ونتساءل هنا: هل 
يجسد الموقفان تناقضا ما في السياسة المغربية؟ أأخطأ السفير عمر 
هالل في إصدار ذلك الموقف، أم أن موقفه كان بإمالء من السلطات 

الرسمية؟ ما عالقة السياق وسلطة الشخص بهذين الموقفين؟ أال يمكن 
اعتبار الموقفين معا سجاال حجاجيا بوجهين مختلفين؟ هل يمكن اعتبار 
الخطاب الملكي إعالنا عن تحول رسمي من خطاب الحرب إلى خطاب اليد 

الممدودة؟ ما تأثير هذه االزدواجية على اآلخر؟ كيف سيستقبل الخطاب، 
وبأي طريقة سيكون رده عليه؟ أيمكننا أن ننتظر رد التحية السلمية 

المغربية بأحسن منها، أو بمثلها، أم سيبقى خطاب العداء واالستفزاز 
سيد الساحة السياسية الجزائرية؟

لإلجابة عن هذه األسئلة وغيرها، البد من وضع الموقفين معا في 
إطار حجاجي يتخذ من البالغة سالحا مضاء لتحقيق مآرب سياسية، 

بعضها آني، وبعضها اآلخر متوسط المدى أو بعيده، يتخذ من خاللها 
مواقف تبتعد كثيرا عما قد يعده البعض حسما في هذه القضية 
أو تلك، وتصب في إطار مناورات سياسية تروم اقتحام عالم اآلخر، 

وتسجيل أهداف سياسية قاتلة في شباكه، يقول حبيب أعراب: »غاية 
الحجاج ليست هي الصواب أو الصحة، بل التأثير والتقبل«، وطبيعي 

في هذه الحالة أن ُتستغل البالغة في مظهرها الجديد، وبتقنياتها 
الحديثة، لتحقيق هذا الطموح وفرشه على سطح الواقع السياسي، 

واالنتصار للذات عن طريق القول الذي ينفذ ما ال تنفذ اإلبر كما يقول 
األخطل، فالبالغة في هذا السياق السياسي السجالي إذن، »تغدو 

ضرورية بمجرد الرغبة في التأثير على اآلخر بواسطة الكالم«.

نور الدين الطويليع

خطاب السفير هالل 
يتأسس على االستدالل 
العقلي، وخطاب الملك 

محمد السادس خطاب 
عاطفي يستثير عاطفة 

الجمهور، ويراعي 
ميوالته وانفعاالته، لكن 

على مستوى المضمون، 
يصب الخطابان معا 

في مصب واحد، فإذا 
كان األول قد حاصر 
اآلخر وأوقعه في 

التناقض المفضي إلى 
السخرية، فالخطاب 

الثاني وإن ظهر أنه 
أطفأ نارا متأججة، فقد 
أشعلها بطريقة أخرى 

جعلت اآلخر في موقف 
ال يحسد عليه، فهذا 

الخطاب يمكن اعتباره 
جوابا مطمئنا يدعوه 
إلى االطمئنان التام 

وإزالة كل الشكوك حول 
إمكانية انخراط المغرب 

في مساندة الدعوة 
القبائلية.. االنفصالية 



شهادات من

الرواد
شهادة من األستاذ الجامعي، الدكتور محمد 
ابن شقرون، في موضوع حذر من تغلغله لتخدير 
جمة،  خيرات  »بائعيه«  على  يدر  بمخدر  العقول 
وكانت شهادته املشار إليها بعده في أعمال ندوة 
كتاب:  في  وحفظت  سنة،   30 حوالي  منذ  علمية 
»ازدواجية األصالة والتحديث« ص: 68، كما يلي: 
بحبهم  تظاهروا  الذين  وأولئك  أكثر هؤالء  ))ما 
من  ليستفيدوا  إليها  فلجئوا  املغربية،  للبيئة 
حضارتها  فتناولوا  بنعمها،  وينعموا  خيراتها 
وانهالوا  الجارح،  والنقد  والتحليل،  بالوصف 
من  بد  ال  فكان  والنبز..  واللمز  بالهمز  عليها 
األقوال  ويدحض  الدار  يحمي  أمني  مدافع خبير 
بالحجج  املشوهة،  الجاهزة  واألحكام  الزائفة 
ومن  نفسه  التراث  من  املستمدة  واألدلة  العلمية 

املعطيات البيئية املدروسة(( انتهى.
ولسنا في حاجة إلى رسوم توضح وتفسر درر 
فضيلة الدكتور ابن شقرون، فنحن عشنا ونعيش 
الــيــوم »مــوبــقــات« مــخــدر مــخــدوم مــن الــخــارج 
بعقول  لها  عالقة  ال  التي  األمس،  عقول  لتحذير 
وثقافتها  بوعيها  التخدير  من  املحمية  اليوم 

وخوفها على وحدتها واستقرار مملكتها.

الــســيــاســيــة  الـــصـــالـــونـــات  تتحدث 
عــن قــرب اإلعـــان عــن هدية ثمينة لكل 
ــا اســتــرجــعــتــه  املـــغـــاربـــة مــــن »ســــالــــة« مــ
ــر« مــن جــزر  ــواهـ 1975، »جـ املــمــلــكــة ســنــة 
تــأكــدت هــذه »األحــاديــث«  فــإذا  شمالية.. 
ســتــزدهــر الــســيــاحــة يف مــنــاطــق الــريــف، 
وســيــتــعــزز مــوقــعــهــا عــاملــيــا عــلــى الــبــحــر 

األبيض املتوسط.

يف  االنتخابية  املــعــارك  تواصلت 
هما  العاصمة،  وغرب  شمال  مقاطعتني 
الكبيرتان مساحة واألكثر ساكنة، وأربعة 
اجلماعة  رئيس  ليكون  تسعى  أحـــزاب 
واحلــكــام اجلـــدد مــنــهــمــا، وقـــد مهدت 
ملخططها بتوزيع عدد من مرشحيها على 
هيئات أخرى بصفة مؤقتة، ليعودوا إلى 
النتائج،  إعالن  بعد  األصلية  قواعدهم 
اجلماعة  على  السيطرة  قــوة  لتشكيل 

واملقاطعات.
 

وكانت  نسيانها  وطنية مت  معلمة 
الندوة«  »دار  باسم  املقاومة  أيام  مشهورة 
عبارة  كانت  الفدائية،  األعمال  لتنظيم 
عــن عــمــارة بــحــي ديـــور اجلــامــع يقطنها 
عــمــالــقــة الــنــضــال مــثــل املــرحــومــن عبد 
بــــــادو،  الــــرحــــمــــان  عـــبـــد  ــم،  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ اهلل 
قــاســم الــزهــيــري، عــمــر بــنــاصــر، واإلخـــوة 
ــان... مــعــلــمــة طــواهــا الــنــســيــان مع  بــــوزيــ

األسف يف مدينة التراث اإلنساني. 

ملحق إضايف بعدة إجنازات أحلق 
بــاملــشــروع املــلــكــي يف مــحــور الــطــرقــات 
نفق  تشييد  منها  واجلــــوالن،  والــســيــر 
جديد يف أهم مدار عند مدخل العاصمة 
إلى  السير  النسياب  ســال،  مدينة  مــن 
الــكــورنــيــش وشـــارعـــي احلــســن الــثــانــي 
سيدي  ساحة  من  املــرور  دون  والعلويني 

مخلوف.

العدد: 1571 من 02 إلى 09 شتنبر 122021

الرباط ياحسرة

الدائرة  مرشحي  شجاعة  بإعجاب  نسجل 
مقاعد   4 على  للتنافس  »املحيط«،  االنتخابية 
زعماء  منافسون  بينهم  من  النواب،  بمجلس 
الحزب  وقائد  الحكومة  رئيس  منهم  أحــزاب، 
 4 أصل  من  بمقعدين  سنوات   10 منذ  الفائز 
بمجموع  مناضلوه  عليها  يسيطر  »قلعة«  في 
ويعقوب  الرياض،  أكــدال  الثالث:  مقاطعاتها 

املنصور، وجزء من حسان. 
وهذا هو التحدي الشجاع لباقي املرشحني، 
في  لحزبيهما  تمثيلية  ال  زعيمان  ومنهم 
أم  وسيخوضان  حاليا،  املنتخبة  الهياكل 
املعارك إلثبات تزكيتهما من عاصمة السياسة 
تقبر  أو  زعامتهما  على  واإلدارة  والثقافة 
مدينة  في  هنا  األحــزاب  مقبرة  في  األبد  إلى 
األنوار، وقد دفنت فيها منذ سنة 1960 العديد 
عام  في  آخرها  كانت  الحزبية  التيارات  من 
1997، فازت بـ 6 مقاعد من أصل 7، واملجالس 
إال  اليوم  منها  يبق  لم  مجتمعة  الجماعية 
مفادها  ثابتة  بقاعدة  و»جهلها«  ماضيها 
في  الــدور  من  فعلى  الحاكم«،  يحرق  »الحكم 

»املحرقة« القادمة بعد أسبوع؟
عام  ــني  أم ترشيح  عند  قليال  ونــتــوقــف 
مناضل  مجرد  سبقه  فــإذا  الحاكم،  الحزب 
الفترة  تلك  »املحيط« خالل  دائرته  نفس  في 
ملا   - فعليه   ،4 أصــل  من  مقعدين  بانتزاع 
ذكرناه سابقا - تأكيد شعبيته وتأييد حكمه 
ليكون  أكثر،  إلى  املقعدين  حصيلة  بتجاوز 
فوزه  فحتى  ــك،  ذل وغير  املبني،  االنتصار 
بمقعدين، لن تكون له أصداء، أما إذا تقهقر 
يحدق  املحتوم  فاألجل  واحـــد..  مقعد  إلــى 
بالحزب، وسيكون - ال قدر هلل - في الطريق 

إلى »املحرقة«.
ولكن  اسم حي،  على  ليست  »املحيط«  فدائرة 
بعمقه  املــعــروف  األطلسي،  املحيط  اســم  على 
ولم  املفترسة،  وحيتانه  العاتية،  وأمــواجــه 
األهم  تعد  التي  الــدائــرة  هــذه  عن  إال  نتحدث 
سياسيا في اململكة، وتجدون في موضوع آخر، 
تقريرا عن انتخابات مقاطعة اليوسفية، اعتبارا 

للدور الذي ستقوم به لقلب موازين الجماعة.

»المحيط«.. دائرة التحدي
المرشح فيها مفقود والمنتخب منها مولود

أسـرار
العاصمة

لرشحناه  حــزبــا   »19 »كــوفــيــد  وبـــاء  لو كان 
الرباطين،  اهــتــمــامــات  يف  األولـــى  باملرتبة  للفوز 
لكنه قضاء وقدر ابتلينا به كسائر العاملن، ويأتي 
الــدخــول املــدرســي واجلــامــعــي يف الــدرجــة الثانية، 
وبعده االنتخابات املقررة يف تاريخ 8 شتنبر، وهي 
محطة يودع فيها الناخبون منتخبيهم احلاكمن 
واملعارضن احلالين، ويعينون من يخلفهم لعلهم 
يــنــكــبــون عــلــى إيـــجـــاد احلـــلـــول الــنــاجــعــة ملــواجــهــة 
الــقــضــايــا الــســاخــنــة الــتــي يــحــتــرق بــهــا املــواطــنــون 
يــومــيــا، ســــواء تــلــك املــتــصــدرة النــشــغــاالتــهــم وهــي 
كثيرة، أو تلك الزائرة الثقيلة التي تهب كالزوبعة 
»كــورونــا«،  كــوبــاء  كـــوارث وضحايا،  وراءهـــا  فتخلف 
ومتــــدرس األبـــنـــاء، وتــكــالــيــف املــعــيــشــة، والــعــطــالــة، 

واالستشفاء… إلخ.
فــلــم تــعــد االنــتــخــابــات لــتــعــيــن مــن يــنــوب عن 
الناخبن، ولكن الختيار مقررين مفكرين منظرين 
األزمــات،  واستباق  احللول  عن  للتنقيب  سياسين 
وللتأطير والتنظيم والتخطيط للتوجه إلى هدف 
الــذي  التنموي  الــنــمــوذج  استكمال  محطة   ،2035

وستشرع  املجتمع،  شــرائــح  كــل  صياغته  يف  شــاركــت 
يف تــنــفــيــذه حــكــومــة ومــجــالــس، لــهــا شــرعــيــة، وقـــوة، 
أحزاب  من  تتكون  والتي  املصوتن،  الناخبن  وثقة 
ــة، وآخــــر  ــومـ ــكـ مــنــهــا احلـــــزب األغـــلـــبـــي لـــقـــيـــادة احلـ
لـــتـــرأس جــمــاعــة الــعــاصــمــة الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة 
واإلداريــة، ودون شك يحتفظ األساتذة اجلامعيون 
بعدما  األحــزاب  سباق  يف  بتوقعاتهم  واألكادمييون 
انــتــشــرت لــوائــح مرشحيها وبــرامــجــهــا عــبــر املــواقــع 
ــنــــدوات الــتــلــفــزيــة.. ونــحــن معهم  اإللــكــتــرونــيــة والــ
ــذا الــتــحــفــظ بـــشـــأن انـــتـــخـــابـــات مــغــايــرة  نــحــتــرم هــ
لسابقاتها، خصوصا يف القاسم االنتخابي، وارتفاع 
كسائر  ستأتي  فهل  الــنــاخــبــن،  مــن  املسجلن  عــدد 

االستحقاقات الدميقراطية العاملية مبفاجآت؟
األحــــزاب،  بــه  تتغنى  الـــذي  املــنــشــود  فالتغيير 
ولكن  للمرشحن،  احلــزبــي  االنــتــمــاء  لتغيير  ليس 
لتغيير ما يف قلوبهم.. وحلد اآلن، لم يتحقق سوى 

القفز من حزب إلى آخر.  

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

التغيير تحقق
 يف القفز من 
حزب إلى آخر

أرشيف الرباط

الشكر موصول لزميلنا األخ الدكتور 
عبد الرحيم بن سالمة، ىلع تذكيرنا برائدة 

العلم االجتماعي املشمولة برحمة اهلل 
الدكتورة زهور األزرق، أول عاملة تخرجت من 

جامعة القرويين، وأول امرأة محسنة يف 
الرباط شيدت ناديا لرعاية الفتيات الفقيرات 

بحي يعقوب املنصور وحّبسته لفائدتهن، 
ومازال يف الخدمة منذ ربع قرن إلى اليوم، ومنه 

ترتفع أكف الضراعة إلى اهلل تعالى ليتغمد 
الفقيدة برحمته، وتكرمها مقاطعة يعقوب 

املنصور بتسمية شارع أو مرفق اجتماعي باسمها.    

مجالس مقاطعات العاصمة

هل تحيي انتخابات 2021 خارطة جماعة 2003 ؟
بالنظام  الــعــمــل  ــخ  ــاري ت  ،1960 ســنــة  مــنــذ 
االنتخابي للبلديات، كانت املعارضة في العاصمة 
سيدة االستحقاقات البلدية والجماعية إلى غاية 
سنة 1971، ثم عادت إلى الصدارة في انتخابات 
من  انتقلت  وقد   ،2003 سنة  إلى  و1992   1977
من  ابتداء  الحكومة  في  املشاركة  إلى  املعارضة 
سنة 1997 إلى السنة التي ضاعت منها الجماعة 
بتخطيط من »مهندس« هندس لإلطاحة بها عند 
سنة  جزئي  انتخاب  فــي  مقعد  على  حصوله 
بعد  رئاستها  فتسلق  اليوسفية،  بمقاطعة   1993
منه  وينتزع  حزبا  ليهزم  املستقل،  وهو  أسابيع 
آنذاك،  وديمغرافية  مساحة  مقاطعة  أكبر  قيادة 
التيارات  مختلف  مــن  األعــضــاء  وليستقطب 
للساعة املوعودة، ثم انضم  الحزبية في تحالف 
واكتسح   ،2003 انتخابات  وخــاض  حزب  إلى 
مقاطعات املدينة بأنصاره ودخل للجماعة فاتحا 
الزمن  من  عقد  نضال  االنتصار  لهذا  هيأ  بعدما 

انتصر فيه على قوة حزبية ال يستهان بها.
الرئاسة،  مقعد  فقد   ،2009 انتخابات  وفي 
مكونات  بــني  مكتومة  ظلت  خــالفــات  بسبب 
املعارضة  ــى  إل الــرئــاســة  فرجعت  حلفائه، 
الحاكم  الحزب  إلى  سلمتها  والتي  السابقة 

حاليا سنة 2015.
كنا نتابع تحركات قدماء أعضاء الجماعة منذ 
معارك  وجنود  من صناع  وكلهم  تقريبا،  سنتني 
اليوم  نفاجأ  ولم   ،2003 سنة  الجماعة  »فتح« 
العاصمة،  مقاطعات  انتخابات  غمار  لخوضهم 
وقت  في  قديمة  ألهداف  جديدة  بمنهجية  وإنما 

مغاير ملا كان عليه األمر والظروف..

ولــكــن، مــا هــي اســتــعــدادات الــحــزب الحاكم 
من   2015 انتخابات  مكتسبات  على  للحفاظ 
خطة  إليه  تسربت  فعندما  وجماعة؟  مقاطعات 
املنافسني، غّير في آخر لحظة تموقعات مرشحيه، 
على  االعتماد  برمج  بالناخبني،  االتصال  وفي 
أمينه  ورشــح  املباشرة،  باللقاءات  مبعوثيه، 

العام في دائرة »املحيط« كرسالة تأكيد لتشبثه 
فإن  والثقافية،  واإلدارية  السياسية  بالعاصمة 
فاز بها، ولو لوحدها، فذلك يعتبر بداية لنهاية 
2035 املتوجه  حقبة تدشني مرحلة ركوب قطار 

إلى تنفيذ ما جاء في النموذج التنموي.
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أسبوعيات كريم إدبهي

الرياضة املغربية تكرر فشلها أوملبيا...
المنتخب

»من اخليمة خرج مايل«.

األولية  القائمة  فــي  أذربــيــجــان  دوري  مــن  العــب 
للناخب الوطني

المساء
إلى  أذربيجان  من  كيجرب،  غير  مازال  الرجل  هاذ 

الطالبان.. بعد  ومن  أفغانستان، 

»ديما ديما رجا«
الناهيري، الالعب الجديد للرجاء
دميا  وغــد  رجــا،  دميــا  والــيــوم  وداد،  دميــا  باألمس 

وجهك... يعطينا  اهلل  بوجنيبة، 

إضراب الالعبني مفبرك
الجامعي، رئيس المغرب الفاسي

آش من »مفبرك«، اعطي للدراري رزقهم...

»أنا جائع«
مزراوي العب أجاكس، الغائب عن المنتخب المغربي

اهلل يجيب..

لسنا في حاجة إلى ميسي أو نيمار...
رئيس الرجاء

وجهك. يعطينا  اهلل 

لن أترشح لرئاسة الرجاء
الرئيس رشيد األندلسي

نيت، ساعتك ساالت...

إبراهيم النقاش ينتقل إلى اتحاد اتواركة
جرائد
41 سنة ومازال باغي يلعب! حالف »ما يعلق السباط«.. 

إقصائيات كأس العالم )قطر 2022(

غينيا بعد السودان، لكسب الثقة واألمان 

ال وقــت لنــا للعتــاب والحســاب
يومه  املــغــربــي  املنتخب  يــخــوض 
الساعة  على  شتنبر،   2 اخلميس 
موالي  األمير  مبركب  مساء  الثامنة 
ضد  قوية  مباراة  بالرباط،  هلل  عبد 
اجلولة  برسم  الــســودانــي،  املنتخب 
العالم  كــأس  تصفيات  مــن  األولـــى 
إلى  مباشرة  يسافر  أن  قبل   ،2022
برسم  منتخبها  ملــواجــهــة  غينيا 
6 شتنبر، مبلعب  اجلولة الثانية، يوم 
كوناكري  بالعاصمة  الساكونطي 

الساعة اخلامسة زواال. على 
الناخب  كشف  املناسبة،  وبهذه   
خاليلوزيتش،  البوسني  الوطني، 
ــة الـــاعـــبـــن الــذيــن  عـــن الئـــحـ
هــاتــن  يف  عــلــيــهــم  ــاد  ــم ــت االع مت 

احلاسمتن. املواجهتن 
أيدينا  نضع  أن  حقنا  مــن   ...
الالئحة  نقرأ  ونحن  قلوبنا  على 
التي  الوطني  للمنتخب  الجديدة 
خاليلوزيتش  البوسني  أخرجها 
منه  يخرج  لم  الذي  »مخبره«  من 

قرابة السنتني.
نــخــاف  أن  ــا  ــن حــق ــن  ــ م كـــمـــا 

هذه  فــي  ــود  األسـ مستقبل  على 
العبث  نــرى  ونحن  اإلقصائيات 

الوطني،  الناخب  يمارسه  الــذي 
ــزاز،  ــف ــى اســت ــحــول إلـ والــــذي ت

ــى العــبــني  ــاداة عــل ــنـ ــاملـ وذلــــك بـ
التجربة  تنقصهم  مـــرة،  ألول 
مثل  ــي  فـ ــة  ــوب ــطــل امل والـــخـــبـــرة 
ــوزا  ــات، كــعــمــران ل ــاري ــب هـــذه امل
سفيان  اإلنجليزي(،  ــورد  ــف )وات
ماليح  يوسف  )ميتز(،  عالكوش 
والعبني  اإليطالي(،  )فيورونتينا 
آخرين فقدوا رسميتهم مع فرقهم، 
)إشــبــيــلــيــة(،  الـــحـــدادي  كمنير 
سفيان شاكال )فياريال(، باإلضافة 
بعد  العائد  بــوفــال  سفيان  ــى  إل
نستغرب  باملقابل،  طويل،  غياب 
إصراره الكبير على إقصاء نصير 
الهولندي،  أجاكس  نجم  املزراوي 
لتبقى  إليه،  وهو في حاجة ماسة 
املفاجأة التي تحولت إلى فاجعة، 
وهي إبعاد صانع ألعاب تشيلسي 

اإلنجليزي، حكيم زياش.
على العموم، ليس لدينا جميعا 
نتمنى  ما  وكل  للمحاسبة،  الوقت 
ــني وإال  ــارات ــب ــي امل ــوز ف ــف ــو ال ه

ستكون الكارثة.
حظ سعيد للمنتخب الوطني.

الحارس الرجاوي الزنيتي، »الممثل« الوحيد لالعبين المحليين

البقاء  دار  إلى  غادرنا 
ــاة مــع املــرض  بــعــد مــعــان
األخيرة،  السنوات  خال 
السابق  األمــنــي  ــار  ــ اإلط

حسن الصفريوي.
ــان وجــهــا  ــ املـــرحـــوم ك
مــعــروفــا لـــدى األوســـاط 
ــة بــدمــاثــة  ــيـ ــاضـ ــريـ الـ
ــه  ــعـ ــواضـ ــه، وتـ ــ ــاقـ ــ أخـ
أن  له  سبق  حيث  الكبير، 
املناصب  من  العديد  تقلد 
فعال  كــعــضــو  الــكــبــيــرة، 
امللكية  اجلــامــعــة  ــل  داخـ

ــدم،  ــق ــرة ال ــك املــغــربــيــة ل
السبعينات،  يف  للشرطة،  الوطني  املنتخب  عن  ومسؤوال 
الكبار،  الاعبن  من  بالعديد  األول  املنتخب  زود  والــذي 
كاحلارسن عبد القادر، ياشن، عبد العزيز أنيني، بنيني، 
أحرضان، والقائمة طويلة، كما كان من بن املؤسسن لوداد 
بعد  األمني،  اجلهاز  داخل  القدم  لكرة  الــروح  وأعــاد  فاس، 
السبعينات،  يف  الشرطة  احتــاد  فريق  ظهور  وراء  كــان  أن 
ويرجع له الفضل يف توظيف العديد من الاعبن يف فترات 

متباينة يف سلك الشرطة لضمان مستقبلهم. 
الشمال،  يف  الكرة  على  كبيرة  بصمة  له  كانت  املرحوم 
اعتبارها،  طنجة  نهضة  لفريق  يعيد  أن  استطاع  حيث 

حينما كان مسؤوال أمنيا كبيرا يف عاصمة البوغاز.
اللجنة  رئــيــس  مــهــام  كــذلــك  تقلد  الصفريوي  حسن 
معظم  مع  الوطيدة  بعاقاته  وُعــرف  األوملبية،  الوطنية 
ومعنويا،  ماديا  يساعدهم  كــان  الــذي  املغاربة،  الفنانن 
على  احلصول  والسبعينات  الستينات  فترة  يف  لهم  ويسهل 
جواز السفر الذي كان آنذاك حلما صعب املنال، حتى يتأتى 

لهم السفر خارج الوطن.
رحم اهلل الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وتعازينا احلارة 

إلى جميع أفراد أسرته.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

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

الله العظيم  صدق 

لماذا تم االستغناء عن حكيم زياش؟
استغربت جميع األوساط الكروية املغربية، 
حكيم  »الــفــنــان«  محبو  الــخــصــوص  وعــلــى 
زياش، سبب إبعاده رغم أن املنتخب الوطني 
في حاجة ماسة لخدماته في هذه اإلقصائيات 

املؤدية إلى املونديال.
بخطئه  مقتنع  وكــأنــه  الوطني،  الناخب 
التي  الصحفية  الندوة  بإلغاء  قام  الجسيم، 
قائمة  عن  إعالنه  بعد  مباشرة  مقررة  كانت 
املواجهتني،  لهاتني  املستدعني  الــالعــبــني 
الصحفيني،  طــرف  من  إحراجه  يتم  ال  حتى 
حيث لم يجد من عذر سوى إصابته بفيروس 
تحمله  عــدم  هي  الحقيقة  بينما  »كــورونــا«، 
لالعب  إبعاده  بعد  سيواجهه  الــذي  للضغط 
وازن في مستوى زياش، الذي أبدى استعداده 
للعودة إلى املنتخب رغم تعرضه لإلصابة في 
سرعان  لكنه  األوروبــي،  السوبر  كأس  نهائي 
عليه  اعتمد  حيث  مقوماته،  كل  استرجع  ما 
األخيرة  الدقائق  في  توخيل  األملاني  املــدرب 
كان  كما  أرسنال،  ضد  تشيلسي  مباراة  من 
السبت  لقاء  في  االحتياط  كرسي  في  يتواجد 

األخير ضد لفربول.
يلعب  الوطني  الناخب  أن  هي  الحقيقة، 
شك،  موضع  اختياراته  كل  وأصبحت  بالنار، 
في مستوى  العب  عن  يستغني  أن  يعقل  فهل 

مغمورين  العبني  على  نــادى  بينما  زيــاش 
فترة  من  املنتخب  فيه  يمر  الــذي  الوقت  في 
نقطة  أي  على  محالة  ال  وسيندم  حساسة، 

يضيعها داخل أو خارج امليدان؟

فعليه إذن، أن يتحمل مسؤوليته، وعلى الجامعة 
قبل  نصابها  إلى  األمــور  إلعــادة  بقوة  تتدخل  أن 

فوات األوان، وقبل أن تقع الفأس في الرأس.
وللحديث بقية.

الــعـيـدحديث الصورة هـديــة 
الثمينة  ))ظفرتم بهذه الكأس 
بفضل  واستحقاق،  جــدارة  عن 
عالية،  رياضية  بــروح  تحليكم 
ــرة  ــة، وغــي ــف وتــنــافــســيــة شــري
جذوتها،  أذكت  متجذرة،  وطنية 
اسم  تحمل  الــكــأس  ــذه  ه ــون  ك
بها  تتويجكم  ــون  وك جاللتنا، 
ومن  الطالع  حسن  مــن  تــزامــن 
تخليد  مـــع  ــدف،  ــصـ الـ جــمــيــل 
ميالدنا،  لذكرى  املغربي  الشعب 
فاضت  كــأســا  أهديتمونا  لقد 
والفرح  الفخر  معاني  كل  منها 

واالبتهاج((.
جــاءت  ونبيلة  راقــيــة  كلمات 
امللك  الجاللة  صاحب  برقية  في 
محمد السادس، لجميع مكونات 
الفائز  الرياضي،  الرجاء  نادي 
لألبطال،  السادس  محمد  بكأس 
ــه  ــارات ــب والــــــذي تـــصـــادفـــت م
الشعب  احتفاالت  مع  النهائية 
املجيد  الشباب  بعيد  املغربي 
الفريق  قدم  حيث  غشت(،   21(
مللك  هدية  وأعظم  أجمل  املغربي 

البالد في عيد ميالده.
بهذا  فــخــورون  املغاربة  فكل 
يعيش  واملغرب  الكبير،  اإلنجاز 
يشهد  كبيرة،  تنموية  نهضة 
املــواطــن  قبل  األجــنــبــي  عليها 

التونسي  أكده  ما  هذا  املغربي، 
الرجاء  ــدرب  م الشابي،  لسعد 
بشرف  حظي  ــذي  ال الرياضي، 
عبر  كما  املــلــك،  جــاللــة  تهنئة 
البالد  ملك  بمناداته  فخره  عن 

بـ»سيدنا«، وقال بأن املرء يكفيه 
أن يزور املغرب ليقف على مدى 
تطور اململكة في جميع املجاالت، 
ويعرف قيمتها، وقيمة كل شيء 
بأنه يتمنى  البلد، وأضاف  بهذا 
في يوم من األيام أن يشاهد بلده 
املوجود  التنظيم  بنفس  تونس 

في املغرب.
ــدرب  ــ ــن املـ ــ ــة م ــ ــال ــذه رســ ــ هـ
الــوحــدة  ــداء  أعـ لكل  التونسي 
هذا  على  والحاقدين  املغربية، 
املعلق  فيهم  بمن  األمــني،  البلد 
حفيظ  الـــجـــزائـــري  ــر،  ــي ــحــق ال
الدراجي، الذي ال يترك أي فرصة 
الدفني عبر  تمر دون نشر حقده 
تزد  لم  التي  الرديئة،  تدويناته 
بملكهم،  تشبثا  إال  املــغــاربــة 

وبحبهم لوطنهم الغالي.
بهذا  الرياضي  للرجاء  فهنيئا 
إلى  انضاف  الذي  الثمني  اللقب 
ألقابه وبطوالته على  العديد من 

مر السنني.

حكيم زياش

الرئيس األندلسي والمدرب الشابي والعميد الزنيتي كان لهم شرف 
الحديث مع ملك البالد



خالل اجتماع المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد خالل شهر أبريل 2012، قال رئيس الحكومة الجديد 
)وقتها( عبد اإلله بن كيران، الذي كان محفوفا بحب الحشود: ))ال خالف لي مع الهمة، والمؤسسة الملكية عمود البالد((، 
وكان المغرب وقتها يعيش، على غرار بلدان أخرى، تداعيات ما سمي إعالميا بـ»الربيع العربي«، وقتها ))طلب بن كيران من 

أعضاء حزبه االجتهاد واالنتباه أكثر من ذي قبل، وأن يكونوا في مستوى المرحلة االنتقالية التي يعيشها الحزب، بمروره 
من المعارضة إلى تدبير الشأن العام، مشددا على ضرورة تقدير واستيعاب كونهم ينتمون إلى حزب هو الحزب األول في 

البالد، مشددا في ذات الوقت على وزراء الحزب، بأن يضعوا نصب أعينهم، أن الغاية من االستوزار هي خدمة الشعب ورضى 
اهلل، وليس تحقيق المكاسب الشخصية، مضيفا بالدارجة: اللي بدا لي أن المسؤوليات ليس فيها ال الماليير، وال حتى الماليين، 

إال إذا مد المسؤول يده إلى ملك الغير والمال العام(( )المصدر: المساء / عدد 27 فبراير 2012(.

تحليل  إخباري

العدد: 1571 من 02 إلى 09 شتنبر 2021 14

إعداد : سعيد الريحاني

صورة دخلت التاريخ: العثماني لحظة توقيع اتفاق »التطبيع« مع إسرائيل

ــران لـــلـــوزراء من  ــي ــن ك تــحــذيــر ب
ــاء، كــانــت تــوازيــه  ــن خــطــورة االغــت
والتنمية  العدالة  وزراء  تصرفات 
ولم  جدد،  وزراء  وقتها  كانوا  الذين 
بوابة  بــدخــول  أغلبهم  يحلم  يكن 
القصر امللكي، بل إنهم كانوا يركبون 
في  والقطار  االقتصادية  السيارات 

بداية مشوارهم، وها هو واحد منهم 
املستوزر  املعاناة،  عن  وقتها  يحكي 
الرباح:  العزيز  عبد  وقتها،  الجديد 
))أنا أعيش حياتي كما كنت أعيشها 
شخصا  وسأبقى  كنت  ــا  أن دائــمــا، 
بالتوسط  ألــتــزم  ألنــنــي  متوسطا، 
ألنه  التبذير  ــض  أرف ــيء،  ش كــل  فــي 

الظروف  ظل  في  مقبول  وغير  حرام 
محبي  من  لست  أنني  كما  الحالية، 
هذا  ألن  للتوسط،  أميل  التقشف، 
دائما  سيجعلنا  الــذي  هو  التوسط 
املــواطــن  وسيجعل  »فصباغتنا«، 
يشعر بقربنا منه، وبالنسبة للسكن، 
القنيطرة  بمدينة  أقطن  حاليا  أنــا 

ولظروف عائلية، سأبقى هناك إلى أن 
أرتب بعض األمور، ولذلك أنا مضطر 
الرباط والقنيطرة،  للتنقل بني  يوميا 
أبدا على حساب  ولكن هذا لن يكون 
سيارة الدولة.. ال يمكنني أن أستغل 

ــة والــســائــق في  ــدول ســيــارة ال
تنقلي من القنيطرة إلى الرباط، 

إخباريتحليل 

من بن كيران إلى العثماني 

هل سيعز حزب العدالة والتنمية 
أم يهان عند امتحان االنتخابات ؟

ُ
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القطار  محطة  إلى  يوصلني  السائق 
قد  الحقا  أمـــري..  أتدبر  هناك  ومــن 
أكون  حتى  الرباط  مدينة  إلى  أنتقل 
عن  وسأبحث  العمل  مكان  من  قريبا 
اإلمكانيات((  قدر  على  متوسط  بيت 
ــة  ــعــدال ــع حـــزب ال ــوق )املـــصـــدر: م

والتنمية/ 13 يناير 2012(.
واألكيد  وقتها،  الرباح  هكذا تحدث 
لم  والتنمية  العدالة  وزراء  معظم  أن 
يعودوا يركبون القطار اليوم، بل إن 
أغلبهم فقد »خاصية التباهي بالفقر« 
ــاح  ــرب بــعــد ســنــوات الــحــكــومــة، وال
بنفسه  النأي  في  لوزير نجح  نموذج 
التي طاملا طاردت أعضاء  اللعنة  عن 
والسبب هو  والتنمية،  العدالة  حزب 
شبكة  وتكوين  للسكوت،  اختياره 
ــدار  ــاط والـ ــرب ــاء جــدد فــي ال أصــدق

البيضاء والقنيطرة)..(.
وقائع  حدثت  واليوم..  األمس  بني 
والتنمية،  العدالة  حــزب  في  كثيرة 
اشتهر  الذي  الرباح،  انقالب  أبرزها 
واالستفادة  الــريــع،  للوائح  بنشره 
النقل)..(، على رئيسه  من مأذونيات 

عبد  والحكومة  الحزب  في  السابق 
ــذا األخــيــر وقع  ــران، ه اإللـــه بــن كــي
تجربة  بعد  السياسية،  نهايته  على 
إثرها  على  عــني  صاخبة،  حكومية 
بتشكيل  كمكلف  الــثــانــيــة  لــلــمــرة 
الحكومة، لكنه وإن قاد حزب العدالة 
إال  باالنتخابات،  الفوز  إلى  والتنمية 
أنه فشل في تشكيل حكومته الثانية، 
بعد أن جر عليه لسانه نقمة مختلف 

األطراف السياسية..
ومع ذلك، يمكن القول أن بن كيران 
مشرف،  بشكل  الحكومة  مــن  رحــل 
الوطنيني  لقائمة  انضم  وأنه  خاصة 
الكبار)..( عندما أصدر بالغ »انتهى 
طويلة  مــدة  بعد  قــال  حيث  الــكــالم«، 
املنطق  أن  ))بما  »البلوكاج«:  من 
جواب،  سؤال  لكل  يكون  أن  يقتضي 
وبما أن السؤال الذي وجهته للسيد 
التجمع  حزب  رئيس  أخنوش،  عزيز 
 4 األربــعــاء  يــوم  لــأحــرار،  الوطني 
عدمها  من  رغبته  حول   2017 يناير 
في املشاركة في الحكومة التي عينني 
أكتوبر   10 اإلثنني  يوم  امللك  جاللة 

2016 رئيسا لها وكلفني بتشكيلها.. 
باإلجابة  وعدني  الذي  السؤال  وهو 
لم  الذي  األمر  وهو  يومني،  بعد  عنه 
بالغ  عبر  يجيبني  أن  ل  وَفَضّ يفعل 
حزبان  منها  أخرى  أحزاب  مع  خطه 
فإنني  ســؤال..  أي  عليهما  أطرح  لم 
يملك  ال  وضــع  فــي  أنــه  أستخلص 
يمكن  ال  ما  وهــو  يجيبني،  أن  معه 
حول  معه  تستمر  أن  للمفاوضات 
تشكيل الحكومة، وبهذا يكون معه قد 
انتهى الكالم، ونفس الشيء يقال عن 
العام  األمني  العنصر،  امحند  السيد 

لحزب الحركة الشعبية((.
لكنها  فعال،  كانت  الكالم«  »نهاية 
لينطلق  كـــيـــران)..(،  بــن  مــع  كــانــت 
حزب  تزعم  فصول  من  جديد  فصل 
السياسي،  للمشهد  والتنمية  العدالة 
الوزراء  الجديدة من  النسخة  بظهور 
العام  األمني  يقودهم  »الــاليــت«)..(، 
الذي  العثماني،  الدين  سعد  الحالي 
بعد  للحكومة،  رئيسا  بتعيينه  حظي 
الذي  كيران،  بن  إبعاد  بالغ  صــدور 
السادس  محمد  امللك  ))إن  فيه  جاء 

قام  التي  املــشــاورات  بأن  علما  أخذ 
املعني،  الحكومة  رئيس  السيد  بها 
لم  أشــهــر،  الخمسة  ــجــاوزت  ت ــدة  مل
تشكيل  عــن  ــيــوم  ال حــد  إلــى  تسفر 
انعدام  إلى  إضافة  حكومية،  أغلبية 
مؤشرات توحي بقرب تشكيلها، لذلك 
جديد،  حكومة  كرئيس  يعني  أن  قرر 
حزب  من  أخــرى  سياسية  شخصية 
العدالة والتنمية(( وهو نفس البالغ 
))سيستقبل  امللك  أن  تضمن  الــذي 
العاجل، هذه الشخصية،  القريب  في 
وســيــكــلــفــهــا بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 

الجديدة((.
ــران إلـــى  ــ ــي ــ ــن ك ــ ــل ب ــ ــذا وصـ ــكـ هـ
ما  مع  مريرة  حرب  بعد  »البلوكاج«، 
كان يسميه »التحكم«، بل إن التاريخ 

ــى حــرب  ســيــبــقــى شـــاهـــدا عــل
إلياس  الغريمني،  بني  ضــروس 

بن كيران في لقاء صحفي سابق 

»نهاية الكالم« كانت فعال، لكنها كانت مع بن كيران)..(، لينطلق فصل جديد من 
فصول تزعم حزب العدالة والتنمية للمشهد السياسي، بظهور النسخة الجديدة 

من الوزراء »الاليت«)..(، يقودهم األمين العام الحالي سعد الدين العثماني، الذي 
حظي بتعيينه رئيسا للحكومة، بعد صدور بالغ إبعاد بن كيران، الذي جاء فيه 

))إن الملك محمد السادس أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس 
الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم عن تشكيل 

أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها، لذلك قرر أن 
يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية((

حتذير بن كريان للوزراء 
من خطورة االغتناء، 

كانت توازيه تصرفات 
وزراء العدالة والتنمية 

الذين كانوا وقتها 
وزراء جدد، ومل يكن 

يحلم أغلبهم بدخول 
بوابة القصر امللكي، 
بل إنهم كانوا يركبون 
السيارات االقتصادية 

والقطار يف بداية 
مشوارهم، وها هو 

واحد منهم يحكي وقتها 
عن املعاناة، املستوزر 

اجلديد وقتها، عبد العزيز 
الرباح: ))أنا أعيش حياتي 
كما كنت أعيشها دائما، 

أنا كنت وسأبقى شخصا 
متوسطا، ألنني ألتزم 

بالتوسط يف كل شيء، 
أرفض التبذير ألنه حرام 

وغري مقبول يف ظل 
الظروف احلالية، كما 

أنني لست من حمبي 
التقشف، أميل للتوسط، 

ألن هذا التوسط هو 
الذي سيجعلنا دائما 

»فصباغتنا«،
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العام لحزب األصالة  األمني  العماري 
الــعــام لحزب  واملــعــاصــرة، واألمـــني 
الصفحة  ولكن  والتنمية،  العدالة 
امللكي،  للديوان  بالغ  بصدور  طويت 
الــديــن  ســعــد  تكليف  بــمــوجــبــه  ــم  ت
العدالة  حكومة  بتشكيل  العثماني 
والتنمية الثانية، هذا األخير قبل كل 
ما كان يرفضه بن كيران، ظهر كما لو 
أن اإلخوان وضعوا قشرة املوز تحت 
يصرفه  كان  ما  فكل  زعيمهم،  أقــدام 
باتفاق  كــان  مــواقــف،  من  كيران  بن 
في  الرغبة  ولكن  العامة،  األمانة  مع 
مواصلة االستوزار حالت دون دعمه.
دخل  الذي  يتيم،  محمد  تولى  وقد 
الوزارة وخرج منها فيما بعد، قراءة 
حيث  كيران،  بن  صفحة  طي  بــالغ 
للحزب  الوطني  املجلس  ))إن  قال 
امللكي  بالتعيني  اعتزازه  عن  يعبر 
للدكتور سعد الدين العثماني رئيس 
ــني الــعــام  ــ املــجــلــس الــوطــنــي واألم
للحكومة((،  رئيسا  للحزب  السابق 
مــؤكــدا ))دعــمــه لــه وحــرصــه على 
اإلصالحات  مواصلة  في  االستمرار 
السابقة  الحكومة  بــدأتــهــا  الــتــي 
بقيادة بن كيران((، كما قّدر الحزب 
))حرص امللك على توطيد االختيار 
املكتسبات  وصيانة  الديمقراطي 
التي حققتها البالد في هذا املجال، 
التفعيل  في  االستمرار  واختياره 
الدستور  ملقتضيات  الديمقراطي 
املتعلقة بتشكيل الحكومة، من خالل 
الحزب  من  ثانية  شخصية  تكليفه 
بتعبير  لــالنــتــخــابــات((،  املتصدر 
الكالم  هــذا  قــرأ  الــذي  يتيم،  محمد 

خالل شهر مارس من سنة 2019.
بتولي  انطلقت  ــدة  جــدي صفحة 
الدين  مــن طــرف سعد  األمــور  ــام  زم
االنتخابات  يخوض  الذي  العثماني، 
كيران،  بــن  مــن  مـــؤازرة  دون  الــيــوم 
أمام  الحزب يوجد  أن  ما يعني  وهو 
الصحافة  أن  علما  أخــيــر،  امتحان 
العثماني  هــدوء  عن  تحدثت  لطاملا 
مالمح  تفارق  ال  شخصا  باعتباره 
وال  الجميع،  مــع  ابتسامة  وجــهــه 
تسمع  وال  كالمية،  أي حرب  يخوض 
وهو  »نــاريــة«،  تصريحات  أي  منه 
تقدير  في  التوافقات  رجل  يجعله  ما 
العثماني هو  أن هدوء  غير  الجميع، 
زعيما  الوقت  نفس  في  جعله  الــذي 

»بال طعم« بخالف سلفه.
نسخته  في  والتنمية  العدالة  حزب 
األخير  االمتحان  يدخل  العثمانية، 
أن  أولها  ملفات،  ثالث  ظهره  وعلى 
إسرائيل،  مع  العالقات  تطبيع  قرار 
توقيع  رغم  أحــد،  على  خافيا  فليس 
التعاون  اتفاقيات  على  العثماني 
أن  وإســرائــيــل،  أمريكا  مع  الثالثي 
هذا الحزب ومنذ تأسيسه عام 1967، 
تقوم أدبياته على رفض أي تطبيع مع 
البرملاني،  فريقه  وتقدم  بل  إسرائيل، 
 ،2013 عــام  أخــرى  فــرق  ثالثة  رفقة 
أشكال  كافة  لتجريم  قانون  بمقترح 
الصحافة  قالته  ما  حسب  التطبيع، 
املشهد  عبثية  عن  أيضا  كتبت  التي 
الترويج  عقب  املغرب  في  السياسي 
العدالة  حــزب  بني  املمكن  للتحالف 
والتنمية وحزب األصالة واملعاصرة: 

)).. فاألكثر عبثية واستغرابا من كل 
ذلك، هو إعالن التحالف ما بني حزبي 
األصالة  وحــزب  والتنمية  العدالة 
ــام« اخــتــصــارا(..  ــب واملــعــاصــرة )»ال
شكله  في  وغريب  نشاز  تحالف  هو 
أن  علمنا  إذا  خصوصا  ومضمونه، 
ــزول »الــبــام« عــام 2009،  أســبــاب ن
»الــبــيــجــيــدي« كحزب  مــحــاربــة  هــو 
وخاض  اإلســالمــي،  الدين  يستخدم 
»البام« معارك على واجهات عدة ضد 
الوطنية  املسيرة  منها:  »البيجيدي«، 
 ،2016 انتخابات  عشية  الحاشدة 
لصالح  السلطات  فيها  جندت  التي 
لوجستيك  )الــبــام(«  القصر  »حــزب 
عمومية  بمؤسسات  الخاص  النقل 
آالف  ــدام  ــق واســت تعبئة  أجـــل  ــن  م
إلى شارع محمد السادس  الجماهير 
بالدار البيضاء، وسارت تحت شعار 
واملجتمع«..  ــة  ــدول ال أسلمة  »ضــد 

بمبالغته  ينسى  ال  الفتا  مشهدا  كان 
جيء  الذين  الحشود  أن  إذ  العبثية، 
لم  البعيدة،  والــقــرى  املــدن  من  بهم 
في  بهم  أقحم  ملاذا  يعرفون  يكونوا 

هو  ما  يعرفون  يكونوا  ولم  املسيرة، 
التي  والصور  الالفتات  في  مكتوب 
املسيرة  هذه  اشتهرت  وقد  رفعوها، 
باسم »مسيرة ولد زروال«، وهو لقب 
ساكنة  لدى  معروف  انتخابي  لكائن 
إحدى الضواحي الفقيرة بوالية الدار 
بأنها  امرأة  صرحت  حني  البيضاء، 
لبت نداء »ولد زروال«، فهو من يتكرم 
بمساعداته،  انتخابات  كــل  عليها 
أضحية  مــرة  لها  اقتنى  أنــه  وقالت 
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غشت 2019(.
ــتــســاؤل مــطــروحــا في  ويــبــقــى ال
من  النوع  هــذا  عن  االنتخابات  عز 
العثماني،  مثل  الحكومات،  رؤســاء 
الذي يقول بأن الرد الذي قدمه عمر 
لدى  الدائم  املغربي  السفير  هــالل، 
املصير  تقرير  حول  املتحدة،  األمــم 
في منطقة القبايل الجزائرية، »ليس 
املغربية«،  للدولة  سياسيا  موقفا 
عمر  املغربي  املوظف  يواصل  بينما 
منصات  فــي  الجزائر  قصف  هــالل 
خالل  قــال  أنــه  حتى  املتحدة  األمــم 

قدمها  التي  الــقــراءة  على  تعقيبه 
األمــم  لــدى  للجزائر  الــدائــم  املمثل 
املتحدة، سفيان ميموني، خالل ندوة 
السفير  أكد  بالكاريبي،   24 الـ  لجنة 
النزاع  فإن  للمغرب،  »بالنسبة  أنه 
املغربية  الصحراء  حــول  اإلقليمي 
وسواء  نهائي«..  بشكل  حسمه  تم 
تمت  فقد  كرهت،  أو  الجزائر  أحبت 
الصحراء  فــي  االستعمار  تصفية 
املغربية  فالصحراء  كليا،  املغربية 
عادت بشكل نهائي إلى املغرب، وتم 
بفضل  املغربية  الصحراء  استرجاع 
القانون الدولي، وبفضل املفاوضات، 
وبفضل »اتفاقية مدريد« التي أخذت 
علما  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
دجنبر  في  الصادر  قرارها  في  بها 
ال  املغربي  السفير  أن  كما   ،1975
يتردد في الدفاع عن شعب القبايل.. 
فهم  يمكن  الــتــنــاقــض،  هـــذا  ــن  م
شخصية العثماني، لكن االمتحانات 
االنتخابية ال تقوم على الفهم وحده، 
وعند االمتحان يعز املرء أو يهان، فما 

بالك بحزب يجمع كل املتناقضات..

فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب.. هل يفقد ثقله بعد االنتخابات ؟ 

يبقى التساؤل مطروحا في عز االنتخابات عن هذا النوع من رؤساء 
الحكومات، مثل العثماني، الذي يقول بأن الرد الذي قدمه عمر هالل، 

السفير المغربي الدائم لدى األمم المتحدة، حول تقرير المصير في منطقة 
القبايل الجزائرية، »ليس موقفا سياسيا للدولة المغربية«، بينما يواصل 

الموظف المغربي عمر هالل قصف الجزائر في منصات األمم المتحدة 
حتى أنه قال خالل تعقيبه على القراءة التي قدمها الممثل الدائم للجزائر 
لدى األمم المتحدة، سفيان ميموني، خالل ندوة لجنة الـ 24 بالكاريبي، أكد 

السفير أنه »بالنسبة للمغرب، فإن النزاع اإلقليمي حول الصحراء المغربية 
تم حسمه بشكل نهائي«..



جدل حول  التلقيح 
التواصل  مــواقــع  عبر  النشطاء  مــن  ــدد  ع أقـــدم 
»ال  شعار  تحت  عريضة  إطــاق  على  االجتماعي، 
الضغط  إلى  تهدف  والعالم«،  املغرب  أطفال  لتلقيح 
أجل  من  والتعليم،  والتربية  الصحة  وزارة  على 
»كورونا«،  قرار تطعيم األطفال ضد فيروس  مراجعة 
التي  الحجج  من  عددا  العريضة  أصحاب  قدم  حيث 

يعتقدون أنها كافية ملراجعة هذا القرار.
فاق  ــن  ــذي وال الــعــريــضــة،  على  املــوقــعــون  ــال  وقـ
30 ألف موقع: »إن أطفالنا تحت رعايتنا  عددهم الـ 
املــقــام  فــي  واألمــهــات  اآلبـــاء  نــحــن  ومسؤوليتنا 
وأطفالنا  ونعزهم،  عليهم  نخاف  أننا  وحيث  األول، 
مقتنعني  لسنا  أننا  وحيث  الغد،  بشرية  سينجبون 
بتاتا بضرورة تلقيح أطفالنا من الكوفيد، ونتخوف 

بشدة من عواقبه الغير مضمونة على صحتهم«.
في  مرجعه  اللقاح  هذا  »إن  املوقعون:  وأضــاف 
مؤكدة  سامة  ضمانات  وبــدون  قصير  جد  الزمن 
األطفال،  على  مكتملة  علمية  طبية  ــات  دراس عبر 
من  أفــضــل  أو  أوســـع  مناعة  كسب  يقني  ــدون  وبـ
وحيث  معهم،  املــزدادة  الفعالة  الطبيعية  مناعتهم 
من  تتملص  اللقاح  لهذا  املصنعة  املختبرات  أن 
غير  عواقب  في  اللقاح  تسبب  ما  إذا  املسؤولية 

متوقعة مضرة بصحة أطفالنا«.
»حوادث سابقة  إلى  وأشار رافضو تلقيح األطفال 
بعد  الخطورة  متفاوتة  ألمراض  العالم  عبر  سجلت 
التلقيح، مثل التهاب في القلب أو اختناق الشرايني 
ولهذه  الــوفــاة«،  حد  إلــى  بلغت  املناعة  أمــراض  أو 
واألمــهــات،  ــاء  اآلب »نحن  املوقعون:  تابع  األســبــاب 
أطفالنا  حق  في  الذنب  بارتكاب  ألنفسنا  نسمح  لن 
جراء  بمكروه  مستقبا  أحدهم  أصيب  ما  حالة  في 
جيدة  بصحة  يتمتعون  كانوا  وإن  السيما  التلقيح، 
قبل الحقنة، فنكون نحن من سلمناهم بأيدينا طوعا 
هذا  بسامة  مسبق  خالص  اقتناع  دون  كرها  أو 

التلقيح«.
لجمعيات  الوطنية  الفيدرالية  أعلنت  جانبها،  من 
تأييدها  عن  باملغرب،  التاميذ  وأمهات  وأولياء  آباء 
تلقيح األطفال البالغني ما بني 12 و17 عاما، معتبرة 
السامة  ضمان  هــي  العملية  هــذه  مــن  الغاية  أن 

الصحية من أجل دخول مدرسي آمن، وضمان املناعة 
الجماعية داخل املؤسسات التعليمية.

رفض للتعليم  عن بعد
 

عن  التعليم  مسألة  ترفض  املغربية  األسر  مايني 
أمور  أولياء  على  فرضها  ــوزارة  ال تريد  التي  بعد 
من  أطفالهم خوفا  تلقيح  يرفضون  والذين  التاميذ 
حدوث أثار جانبية للقاح في ظل غياب أي ضمانات 
بعض  ما حصلت  إذا  املسؤولية  الــوزارة  تحمل  أو 
اعتماد  قررت  حيث  للملقحني،  الصحية  املضاعفات 
التعليم عن بعد كشرط يتنافى مع الحق الدستوري 

لألطفال في التعليم.
اإلدريسي،  الــرزاق  عبد  أوضح  السياق،  هذا  في 
للتعليم،  الوطنية  للجامعة  الوطني  العام  الكاتب 
املوسمني  من  تستفد  لم  والتعليم  التربية  وزارة  أن 
املاضيني بعد جائحة 2020، إذ أن الوزارة الوصية 
النقابات  تستشير  وال  بالقرارات  منفردة  ــت  الزال
التاميذ،  أولياء  جمعيات  مثل  املدني  املجتمع  وال 
املعلومة مثل  الحق في  أنها ال تحترم حتى  مضيفا 
معطيات  على  تبنى  أن  يجب  التي  التلقيح  عملية 
كاملة ودراسات علمية والتي جعلت الحكومة تتخذ 

قرار تلقيح األطفال من 12 إلى 17 سنة.
كان  املتخذ  األول  القرار  أن  املتحدث،  وأوضــح 
اختياريا لكنه تحول إلى إجباري عبر مسألة التعليم 
األسر  لدى  املفضل  الخيار  يظل  الذي  الحضوري، 
االختياري؟  التلقيح  هو  أين  متسائا  والتاميذ، 
معتبرا أن »تعامل الوزارة مع األسر وآباء التاميذ 
وال  ديمقراطي  ال  التعليم،  ونساء  رجال  مع  وحتى 
يخدم املنظومة«، لكونها منفردة بكل األمور وتنشر 
املعنيني  يفاجئ  بشكل  الصحافة  عبر  ــقــرارات  ال
باألمر، سواء أولياء األمور أو رجال ونساء التعليم.
لحل  الوزارة  مع  الحوار  غياب  اإلدريسي  وانتقد 
نساء  وأيضا  التعليم،  منها  يعاني  التي  املشاكل 
الحكومة،  قــرارات  من  املتضررين  التعليم  ورجــال 
سنة  منذ  القضايا  من  العديد  تسوية  عدم  بسبب 
النقابات،  مع  باالتفاقيات  االلــتــزام  وعــدم   ،2018
املوسم  حلول  مع  يحتج  الجميع  أن  على  مؤكدا 
الثانوية  املؤسسات  مدراء  منهم  الحالي،  الدراسي 
واألطر  العامني،  والحراس  والنظار  واالبتدائية، 
واملراسم  والترقيات  النظامني،  ضحايا  التربوية 

املتعلقة باإلدارة التربوية.
الوطنية  للجامعة  الوطني  العام  الكاتب  واعتبر 
باملشاكل والقضايا  مبالية  الوزارة غير  أن  للتعليم، 
والحقوق  للمطالب  تجاهلها  خال  من  املطروحة، 
ــخــدم مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم فــي الــبــاد  بــشــكــل ال ي
ورجــال  نساء  أن  مــبــرزا  التعليمة،  واملــؤســســات 
التعليم هم من يضمنون تعليما جيدا لكنهم يحسون 
بـ»الحكرة« والامباالة، وليسوا وحدهم املتضررين 
من سياسة الوزارة، بل املجتمع بكامله، ألن التعليم 
النمو  سوء  من  سيخرجنا  الذي  التنمية  قطار  هو 

والجهل والتخلف، مثل الدول املتقدمة.

غالء الكتب  المدرسية
بدأت مختلف املكتبات تعرف رواجا وحركة دؤوبة 
املدرسية  واللوازم  الكتب  القتناء  األســر،  قبل  من 
مداخيل  لتحقيق  يستعدون  الكتب  فتجار  ألبنائهم، 
رواجــا  تعرف  التي  الحالية  الفترة  خــال  مهمة 
تجاريا مهما، وإقباال كبيرا من قبل املواطنني، لكن 
»كوفيد«،  أزمة  الحالية بسبب  االجتماعية  الظروف 
من  العديد  لدى  مادية  أزمة  خلفت  األضحى،  وعيد 

األسر والعائات التي اصطدمت بعدة إكراهات.
تحصل  أن  يخشون  التاميذ  أولياء  من  العديد 
زيادات في الكتب املدرسية واملقررات خال املوسم 
املادية  الــظــروف  وأن  خاصة  الحالي،  الــدراســي 
صعبة على الجميع في ظل قانون الطوارئ والقيود 
لكن  واملوظفني،  والعمال  التجار  على  املفروضة 
بالرغم من ذلك، إال أنه في كل موسم دراسي تكون 
بعض الزيادات في بعض اللوازم أو الكتب املدرسية 

خاصة بالنسبة للتعليم في املؤسسات الخاصة.
وفي هذا السياق، يقول محمد، صاحب مكتبة، أن 
كتب املدرسة العمومية لم تعرف أي زيادة إال أنها 
جانب  إلى  املعوزة،  لألسر  بالنسبة  الثمن  باهظة 
تضيف  دائما  التي  الخاصة  املؤسسات  مقررات 
زيادات خال كل سنة في غياب املراقبة، مضيفا أن 
الزيادات  بتحمل  لآلباء  تسمح  ال  الحالية  الظروف 
ظروفا  يعيش  الجميع  لكون  املدرسي  الدخول  مع 

اجتماعية صعبة.
وأوضح أن املدارس الخاصة تفرض على أولياء 
املؤسسة،  مــن  املــدرســيــة  الكتب  شــراء  التاميذ 
ما  غالبا  والتي  األخرى،  املدرسية  اللوازم  وبعض 

تكون أثمنتها باهظة وفوق القدرة الشرائية لآلباء، 
األثمنة  تختلف  اآلنية حيث  الظروف  في  خصوصا 
من مؤسسة إلى أخرى، فهناك من توفر كتبا جيدة 
وفي متناول الجميع، وهناك مدارس خاصة تفرض 
التاميذ  أولــيــاء  على  الكتب  من  مجموعة  شــراء 

خصوصا في التمهيدي واالبتدائي.
التاميذ،  أولــيــاء  على  الــعــبء  تخفيف  وألجــل 
الكتب  بعض  تقديم  فــي  املكتبات  بعض  شرعت 
األســر،  متناول  في  بأثمنة  املستعملة  املدرسية 
العملية  هذه  تمكن  بحيث  مهما،  إقباال  تلقى  والتي 
املالية  املـــوارد  بعض  توفير  من  ــاء  اآلب والخدمة 

وتقليل املصاريف، وتمكني األطفال من االستفادة.

تصعيد  واحتجاج
أكدت الجمعية الوطنية ملديرات ومديري التعليم 
الغضب  معركة  ستواصل  أنها  باملغرب،  االبتدائي 
تحقيق  حتى  شتنبر،  شهر  من  بداية  واالحتجاج 
الذي  التعثر  مسؤولية  الحكومة  محملني  املطالب، 

سيعرفه الدخول املدرسي.
العمومية،  املـــدارس  ــدراء  م جمعية  وأوضــحــت 
البالغ عدد أعضائها أكثر من ثمانية آالف إطار، أنهم 
»قرروا خوض اعتصامات الغضب يومي فاتح و13 
شتنبر املقبل من الحادية عشر صباحا إلى الواحدة 
في  اإلقليمية  املديريات  مقرات  وأمــام  داخل  زواال 
الجهوية  األكاديميات  مقرات  وأمام  أولى،  مرحلة 
للتربية والتكوين اإلثني عشر يوم 27 شتنبر املقبل 

في مرحلة ثانية«.
مماثلة  »اعتصامات  أن  الجمعية  بيان  ــد  وأك
وزارة  مقر  أمــام  لها  فضاء  الـــرواح  بــاب  سيكون 
املجلس  أشــغــال  انعقاد  بعد  الوطنية،  التربية 

الوطني بداية شهر أكتوبر القادم«.
تربوي  متصرف  درجة  بمنحهم  املدراء  ويطالب 
وعد  وأن  سبق  مــا  وهــو  السلم،  خــارج  للترقية 
للحوار  سابقة  جلسات  في  الــوزارة  مسؤولو  به 
القطاعي من دون أن يتحقق هذا املطلب الذي طال 

انتظاره.
املتعاقدين  األســاتــذة  تنسيقية  ــررت  ق بــدورهــا، 
الدراسي  خوض سلسلة إضرابات في بداية املوسم 
أجل  من  الجاري،  شتنبر  عاشر  يوم  سينطلق  الذي 
املطالبة باإلدماج في الوظيفة العمومية، مضيفة أنها 
سطرت برنامجا نضاليا مكثفا ينطلق يوم الثاني من 

شتنبر املقبل إلى غاية الـ 25 من الشهر ذاته.
الشارة  إلى حمل  التنسيقية كل أعضائها  ودعت 
نقاشات  وفتح  تواصلية  لقاءات  وتنظيم  السوداء 
ــني األســـاتـــذة خـــال الــدخــول املـــدرســـي، حيث  ب
لخوض   ،2021 شتنبر  و16   15 يومي  خصصت 
لجهتي  بالرباط  قطبي  ــزال  إن مع  وطني  إضــراب 
الرباط سا القنيطرة وبني مال خنيفرة يوم الـ 16 
من شتنبر، وأشكال إقليمية أو جهوية أو قطبية بني 

األقاليم لباقي الجهات.
ثان  وطني  إضــراب  تنظيم  التنسيقية  وتعتزم 
قطبي  إنــزال  مع   2021 شتنبر  و25  و24   23 أيام 
البيضاء  الدار  لجهتي  الشهر  من   23 يوم  بالرباط 
أو جهوية  إقليمية  وأشكال  مكناس،  وفاس  سطات 
على  الجهات، مشددة  لباقي  األقاليم  بني  قطبية  أو 
ضرورة حضور كل أعضاء املجلس الوطني بالرباط 

يوم اإلنزال.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

مع الحدث
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لقاح »كورونا« 
واحتجاجات األساتذة 
يخيمان على الدخول 

المدرسي

الرباط. األسبوع

يأتي الدخول المدرسي الحالي في ظروف استثنائية وفي ظل ارتفاع 
عدد اإلصابات بفيروس »كورونا«، الشيء الذي جعل المواطنين 

يتساءلون: هل سيكون الموسم الدراسي الحالي حضوريا، أم 
سيتم االنتقال إلى الدراسة عن بعد خالل األشهر المقبلة، السيما 

وأن الحكومة صادقت على مشروع قانون يتعلق بالتعليم عن بعد، 
لفائدة المتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني 

والجامعي بالقطاعين العام والخاص.
ففي ظل العديد من المعطيات الدولية وتقارير منظمة الصحة 

العالمية، وغيرها، والتي تشير إلى احتمال ظهور ساللة جديدة من 
فيروس »كورونا«، تتحدث تقارير أجنبية عن إمكانية حصول حجر شامل 

في الدول األوروبية وإغالق للمجال الجوي، مما قد يدفع جميع البلدان 

نحو خيار التعليم عن بعد خالل الموسم الجديد.
فالموسم الدراسي الحالي يحمل الكثير من الجدل والتساؤالت لدى 

المواطنين وآباء وأمهات التالميذ، خاصة بعد إطالق عملية تلقيح 
التالميذ، والتي يعتبرها الكثيرون مجازفة في غياب معطيات علمية 

أو دراسات دقيقة تؤكد نجاعة اللقاحات بالنسبة لفئة األطفال، 
في ظل الجدل القائم أيضا في أوروبا والعالم حول عملية تلقيح 
التالميذ، كما يحمل مشاكل وقضايا متراكمة لدى أسرة التعليم، 

مثل ضعف المناهج البيداغوجية، ومشاكل الترقيات لألطر التربوية 
واإلدارية ومدراء المؤسسات التعليمية، وقضية األساتذة المتعاقدين، 
وضحايا النظامين، وتنسيقية األساتذة ضحايا تجميد الترقيات وغيرها 

من المشاكل العالقة.

ماليين األسر المغربية 
ترفض مسألة التعليم عن 

بعد التي تريد الوزارة 
فرضها على أولياء أمور 

التالميذ والذين يرفضون 
تلقيح أطفالهم خوفا 
من حدوث أثار جانبية 

للقاح في ظل غياب أي 
ضمانات أو تحمل الوزارة 
المسؤولية إذا ما حصلت 
بعض المضاعفات الصحية 

للملقحين
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ما يجري  

ويدور

الحكومة تمنع الحفالت والمجلس الجماعي يواصل الترخيص لتنظيم »الفوار« في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

يهودي،  أصــل  مــن  مــواطــن مغربي  تعرض 
السنة اجلارية،  25 غشت من  يــوم األربــعــاء  مساء 
لعملية اعــتــداء بــواســطــة الــســاح األبــيــض داخــل 

مطعمه املتواجد مبدينة طنجة.
بني  نشوب خــاف  إلــى  القضية  وترجع فصول 
املطعم  يتردد على  الذي  املطعم واجلاني  صاحب 
الغذاء مجانا، مما  من أجل احلصول على وجبة 
دفـــع بــصــاحــب احملـــل إلـــى الـــدخـــول يف خـــاف مع 
اجلـــانـــي الــــذي قـــام بـــاالعـــتـــداء بــالــضــرب واجلـــرح 
يف  املــوت  إلــى  املفضي  األبيض  الساح  باستعمال 

حق مسير املطعم.
احلـــادث الـــذي تــنــاولــتــه صــحــف إســرائــيــلــيــة، مت 
فــتــح بــحــث قــضــائــي حــولــه حتـــت إشــــراف الــنــيــابــة 
البالغ  اجلــانــي  أن  اتضح  حيث  املختصة،  العامة 
القضائية  الــســوابــق  ذوي  مــن  سنة   36 العمر  مــن 
عليه  تظهر  كما  مختلفة،  جــرائــم  ارتــكــابــه  بسبب 

عامات االضطراب العقلي.

سبتة  مبدينة  ــداث  األحـ محكمة  دخلت 
إعادة  باتفاقية  العمل  وتوقف  اخلط  على  احملتلة 
بسبب  واملغرب،  إسبانيا  بني  املوقعة  القاصرين 
احلقوقية، خصوصا  املنظمات  من  العديد  تقدمي 
املهتمة بشؤون القاصرين، شكاوى حول الطريقة 

القسرية إلعادة القاصرين.

الفائدة من عودة بعض الوجوه  »ما هي 

بجهة  اجلماعية  للمجالس  للترشح  السياسية 
الــشــمــال بــعــدمــا اســتــقــالــوا مــنــهــا؟« هـــذا الــســؤال 
فوجئوا  الذين  الشمال،  سكان  من  العديد  حير 
كانوا  الذين  السياسيني  بالعديد من  األيام  هذه 
إلى وقت قريب يترأسون املجالس، سواء بالعالم 
ــل املـــجـــال احلـــضـــري، وقـــد ربــط  ــقـــروي أو داخــ الـ
بعض املــواطــنــني تلك االســتــقــاالت بــالــهــروب من 
التي  الداخلية  وزارة  مــن طــرف  ســـواء  احلــســاب، 
أن فتحت حتقيقا يف بعض اخلروقات  لها  سبق 
التي تعرفها العديد من اجلماعات، خصوصا يف 
اآلخر  البعض  أكد  فيما  والبناء،  التعمير  مجال 
أن طــريــقــة تــقــدمي االســـتـــقـــاالت هـــي هــــروب من 
تقدمي احلساب للمواطنني الذين وضعوا ثقتهم 
يف هؤالء السياسيني الذين صاروا هذه األيام من 

هواة الطواف على األحزاب. 

مكناس

في الوقت الذي فوضت فيه العديد 
قطاع  الشمال  بجهة  الجماعات  من 
النقل الحضري لشركات متخصصة 
هذه  بعض  أن  رغم  املجال  هذا  في 
عبر  بتعهداتها  توف  لم  الشركات 
الجماعة  ارتــأت  التحمالت،  دفتر 
املناسب  من  أنه  للعرائش،  الترابية 
أو  »املـــوت«  بحافالت  االستعانة 
تعبير  وفــق  مــتــحــركــة«،  »بــراريــك 
النقل  حافالت  أي  املدينة،  ساكنة 
ملتطلبات  تستجيب  ال  العمومي 
املواطنني، والتي صارت تهدد حياة 
امليكانيكية  حالتها  بسبب  الجميع 
املهترئة، وقلة عددها، مما يزيد من 
معاناة املواطنني سواء في االنتظار 

داخل  االكتظاظ  أو  طويلة  لساعات 
ببطء  تسير  التي  الحافالت  هــذه 

شديد.
ورغـــم اإلجـــــراءات االحــتــرازيــة 
الـــركـــاب، حسب  عـــدد  وتــقــلــيــص 
السلطات  فرضتها  التي  اإلجراءات 
مجال  يشمل  لم  ذلك  أن  إال  املعنية، 
حيث  بالعرائش،  الحضري  النقل 
يتم ملء الحافالت عن آخرها كما هو 
الذي  األمر  هذا  الصورة،  في  ظاهر 
احتج عليه العشرات من املواطنني، 
لكن دون أن يصل ذلك إلى الجهات 
السهر  أمر  لها  يعود  التي  املعنية 
املتعلق  القرار  هذا  تنفيذ  أمر  على 

بقانون الطوارئ الصحية.

ــوق  ــس ــع مـــوعـــد ال تـــزامـــنـــا مـ
األســبــوعــي، الـــذي يــصــادف يوم 
الصحي  املــركــز  شــهــد  اإلثـــنـــني، 
للجماعة الترابية باب برد، التابعة 
لــعــمــالــة شــفــشــاون، اكــتــظــاظــا ال 
كبير  عــدد  توافد  بسبب  له  مثيل 
لتلقي  املــركــز  على  الساكنة  مــن 
مما   ،»19 »كوفيد  لقاح  من  جرعة 
تجمع  بسبب  الفوضى  في  تسبب 
الوقت  في  اللقاح  على  املواطنني 
املعنية  السلطة  فيه  غابت  ــذي  ال
لتنظم عملية التلقيح كما هو ظاهر 

في الصورة.
املواطنني  من  العديد  ويشتكي 
ــقــاح رغــم  ــل الــذيــن لــم يــتــلــقــوا ال
هذه  من  استدعائهم،  أجــل  مــرور 
كما  ــيــة«  ــعــشــوائ وال ــوضــى  ــف »ال
في  تسببت  والــتــي  ــا،  ــوه وصــف
ــن املــواطــنــني  امــتــنــاع الــعــديــد م
يعرفه  ــا  م بــســبــب  التلقيح  ــن  ع
اكتظاظ،  من  الجماعة  مستوصف 
ناهيك عن اختالط النساء بالرجال 

توفير  أو  األمان،  مسافة  ترك  دون 
والرجال  بالنساء  خاصة  ممرات 
مما  الخاصة،  االحتياجات  وذوي 
جعل العديد من املواطنني يعزفون 
تغنت  طاملا  الذي  اللقاح  تلقي  عن 
به وزارة الصحة عبر مجموعة من 
والبالغات،  واإلعالنات  اإلشهارات 
أرضيتها  بتهيئة  تقم  لــم  لكنها 
بالعالم القروي الذي يشهد فوضى 

في هذا املجال.
املواطنني  من  العديد  ويتساءل 
السلطة  دور  عن  برد،  باب  بجماعة 
وتنظيم  التلقيح  عملية  مراقبة  في 
املواطنني حفاظا على السير العادي 
إلى  تتحول  قد  التي  العملية  لهذه 
من  بالعديد  تعصف  وبائية  كارثة 
تناشد  كــمــا  باملنطقة،  الــــرؤوس 
شفشاون،  عمالة  عامل  الساكنة 
من أجل التدخل العاجل لوضع حد 
املركز  يعرفها  التي  الفوضى  لهذه 
الصحي، وخصوصا عملية التلقيح 

ضد فيروس »كورونا«.

اكتظاظ غير مسبوق يعطل عملية التقليح ضد »كورونا« 

محسن األكرمين
 

  

املحلية  والــقــرارات  الحكومي  الــقــرار  بــني 
بون  بمكناس،  الجماعة  مجلس  عن  الصادرة 
التطبيق.. فالحكومة قررت أن تمنع  شاسع في 
الحفالت واألعراس ومختلف التجمعات، وحتى 
جماعة  ومجلس  أشــخــاص(،   10 )فــوق  املآتم 
»زين  بساحة  ــوار«  »الف إقامة  يرخص  مكناس 
على  تسمية  تحتسب  كانت  والتي  العابدين«، 
املناطق الخضراء باملدينة، ترخيص ملدة شهرين 
بالتزام  فيه  متحكم  غير  وأسري  بشري  بتجمع 
الجسدي  التباعد  ويخالف  الوقائي،  االحتراز 
وبائية  بــؤرة  يشكل  أن  ويمكن  )االجتماعي(، 
اإلصابات،  ذروة  في  بمكناس  االنطالق  شديدة 
اإلقليمية  والصحية  الوبائية  اللجنة  على  وما 
املكان  عني  في  والوقوف  التحرك  إال  بمكناس، 
بال  األلعاب  حول  القوي  التجمهر  مدى  ملعاينة 

معقمات وال كمامات؟
ــد تــكــون املـــبـــررات لــهــذا الــتــرخــيــص جد  ق
قبل  أتى  الترخيص  قرار  أن  بناء على  منطقية، 
الحكومي  القرار  لكن  الوطني،  الحكومي  القرار 
ملزم للجميع بأثر رجعي، وليس فيه أي اجتهاد 

من  اعتباره  يمكن  »الفـــوار«  وهــذا  تأويل،  أو 
فضاء  في  كان  وإن  حتى  الجماعية  »الحفالت« 
ليس  معيبا  الترخيص  قرار  يكون  وقد  مفتوح، 
الترخيص  مكان  في  معيب  ولكنه  املــدة،  في 
أوال، وهو من بني املواقع املستهدفة في تأهيل 
 ،)2023( بمكناس  العتيقة  املدينة  وتثمني 
املنطقة  أن  إلى  ثانيا  اإلشــارة  من  بد  ال  وهنا 
املناطق  بني  من  »الفــوار« هي  بها  التي رخص 
ذات الحساسية في حدوث انهيارات أجزاء من 

السور )املحاذي سابقا للدائرة األمنية/ دكاكني 
املناطق  بــني  مــن  ثالثا  وهــي  حــالــيــا(،  مغلقة 
حيث  من  الترددية  املشاهدة  ذات  التاريخية 
قيمة قربها من املعلمة التاريخية ساحة الهديم 

وباب منصور، وقلب املدينة العتيقة.
قد تسكت األفواه واألقالم الداعية إلى توقيف 
الحكومية  القرارات  واحترام  الترخيص  هذا 
لــزومــا،  الــتــرخــيــص  بتعليق  ــرار  قـ وإصــــدار 
وقرب  العابدين«  »زين  بساحة  التجمهر  ومنع 

املوضوع  إثارة  تتم  ال  وقد  سواني«،  »صهريج 
تيمة  على  تشتغل  التي  الجمعيات  طــرف  من 
باملواكبة،  ــادي  ــالم وال املـــادي  املدينة  تــاريــخ 
الصحية  املخاطر  جل  استحضار  يتم  ال  وقــد 
وكل  العدوى،  وذروة  اإلصابات(  منحى  )تفاقم 
املخاطر املمتدة نحو انهيار جزء من السور )ال 
بل  بالحكمة،  ليس  الصمت  هنا  من  هلل(..  قدر 
كما  وأمنية،  صحية  مشاكل  يواري  صمت  هو 
)الفــوار  للمكان  العمراني  األثــر  قيمة  ــواري  ي
منها  انطلق  مكناس  أن  يبني  مما  والتثمني(، 
النموذج التنموي الجديد من التوقيع على قرار 

الترخيص لـ»الفوار«. 
وخاصة  النفسي  الضغط  من  يعاني  الكل 
ويتربص  حاضرا  زال  ال  الخطر  لكن  األطفال، 
للمجتمع  يكون  أن  بــد  ال  هنا  مــن  بالجميع، 
الــقــرارات  هــذه  مثل  في  رأي  واإلعـــالم  املدني 
واألمن  واملدينة  الساكنة  عن  والترافع  املعيبة 
ساحة  نحو  التوعية  وتوجيه حمالت  الصحي، 
تكون  أن  يجب  كما  وغيرها،  العابدين«  »زيــن 
للمجتمع املدني سلطة الترافع عن أمكنة تدخل 
في إطار التثمني والتأهيل وال يمكن أن توظف 
الترابية  للسلطة  يكون  أن  وبالتالي،  ذلك،  لغير 
الصحي  األمن  استدامة حفظ  في  السيادة  رأي 
مثل  كارثة  وتجنب  املمكنة،  املخاطر  وتخفيض 

ما حدث بمسجد »باب بردعني«.  

الفوضى تجتاح قطاع   النقل العمومي بالعرائش
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كواليس جهوية

ارتـــكـــبـــت يف حـــــق املــــــــــــوروث الـــتـــاريـــخـــي 
دفــن  يف  تــتــمــثــل  حقيقية  ملــديــنــة أكــاديــر جــرميــة 
أنــفــاق حتــت أرضــيــة تــعــود لــعــقــود مــن الــزمــن يف 
املدينة،  تشهدها  التي  احلضرية  التهيئة  عملية 
وبــالــتــحــديــد عــلــى مــســتــوى املــقــطــع الـــذي يربط 
مــتــحــف بــنــك املـــغـــرب بــاحلــي اجلـــديـــد بــاملــديــنــة، 
ووفـــقـــا ملـــا تــنــاقــلــتــه مـــصـــادر مــطــلــعــة، فـــإن عــمــال 
األشغال الطرقية اكتشفوا األنفاق املذكورة أثناء 
قيامهم بعملية احلفر، ما جعلهم يتوقفون عن 
األشغال، غير أن جهات معينة تدخلت وأمرتهم 
ــاق، واســـتـــكـــمـــال األشــــغــــال،  ــ ــفــ ــ ــلـــك األنــ بــــدفــــن تـ
أن تلك األنفاق هي جزء  املصادر،  واعتبرت ذات 
من ذاكرة املدينة، لذلك، كان من الواجب توقيف 
األشغال وإيفاد جلنة تضم خبراء يف احلفريات، 
من أجل معاينتها وإجناز تقرير مفصل عنها ال 

طمس معاملها.

أفادت مصادر نقابية من داخل املستشفى 
»السكانير«  أن خدمات جهاز  بإنزكان،  اإلقليمي 
داخل هذه الوحدة االسشفائية، توقف عن العمل 
ألزيد من شهر، فضال عن غياب أطباء التخدير 
إلى  »سكانير«  توقف  سبب  وأرجعت  واإلنعاش  ، 
بفيروس  األشعة  يف  اختصاصية  طبيبة  إصابة 
أخــرى  طبيبة  تنقيل  مت  حــن  يف   ،»19 »كوفيد 
مختصة يف التخدير واإلنعاش للعمل باملستشفى 
استفادت  فيما  بأكادير،  الثاني  احلسن  اجلهوي 
رخصة  مــن  نفسه  التخصص  يف  ثالثة  طبيبة 
مرضية، والتي بدورها توصلت مبذكرة لالنتقال 
للعمل مبستشفى أكادير، ووفقا للمصادر نفسها، 
فإن غياب هذه املوارد البشرية عن املستشفى يف 
خدمات  تعطل  عن  فضال  احلــرج،  الظرف  هذا 
وخاصة  املرضى،  من  العديد  يضطر  »سكانير«، 
القطاع  إلــى  اللجوء  إلــى  بـــ»كــورونــا«،  املصابن 
تطور  مــدى  ومعرفة  األشــعــة،  إلجـــراء  اخلــاص 
الفيروس التاجي يف صدورهم، وشددت املصادر 
النقابية نفسها على أن عدم توفر املستشفى على 
على  أثر  واإلنعاش  التخدير  يف  أخصائي  طبيب 
أنه  إلى  الفتة  اجلراحي،  للمركب  العادي  السير 
يتم إجراء العمليات فقط للحاالت املستعجلة.  

ملول، مطالب  أيــت  إنــزكــان  عمالة  عامل 
بإيفاد جلنة إلى مركز التكافل االجتماعي بأيت 
لهذا  املمنوحة  املــســاهــمــات  يف  للتحقيق  مــلــول، 
احلديث  كثر  بعدما  احملسنني،  طــرف  من  املركز 
املخصصة  املالية  الهبات  بعض  عــن  األيـــام  هــذه 
لــلــمــســنــني والـــعـــجـــزة، يف انــتــظــار طــمــأنــة الـــرأي 

العام.

مبطار  الوطني  األمــن  عناصر  أوقفت 
املاضي،  السبت  يــوم  مساء  املسيرة«،  »أكــاديــر 
بنغالية،  أصـــول  مــن  بريطانين  ســيــاح  خمسة 
ــك لــالشــتــبــاه يف  ــ ــدة، وذل ــ يــنــتــمــون لــعــائــلــة واحـ
عن  للكشف  مــزورة  اختبارات  بشواهد  إدالئهم 
األولية  املعلومات  وحسب   ،»19 »كوفيد  فيروس 
باختبارات  السياح  هــؤالء  أدلــى  فقد  للبحث، 
باملراقبة احلدودية  املكلفة  لعناصر األمن  مزورة 
لبحث  إخضاعهم  مت  وقــد  بــاملــطــار،  والصحية 
املختصة،  العامة  النيابة  إشــراف  حتت  قضائي 
وخلفيات  ومالبسات  ظروف  جميع  عن  للكشف 
ــذه األفـــعـــال اإلجـــرامـــيـــة، ومــعــرفــة  ارتـــكـــاب هـ

االمتدادات احملتملة لشبكة التزوير.

اهتزت منطقة اشتوكة أيت باها ضواحي 
ــرا، لــوقــع فــضــيــحــة غــيــر مــســبــوقــة  ــؤخـ أكــــاديــــر، مـ
بطلتها سيدة متزوجة ضبطت يف حضن رجلني 
يف نفس الوقت، وحسب مصادر مطلعة، فإن زوج 
املتورطة هو من فجر الفضيحة بعدما نسق مع 
عناصر الدرك امللكي، لتتم مداهمة املنزل الذي 
يف  عشيقيها  رفقة  الثالثينية  السيدة  يأوي  كان 
املوقوفني  إخــضــاع  وقــد مت  باحلياء،  وضــع مخل 
لــتــدابــيــر احلــراســة الــنــظــريــة رهــن إشـــارة البحث 

الذي تشرف عليه النيابة العامة املختصة.

العدد: 1571 من 02 إلى 09 شتنبر 2021

داء
أص

ســـوسية

الدار البيضاء

نقص كبير في مخزون أكياس الدم يهدد حياة المرضى

األسبوع
 

  

األمن  أســاك  في  متقاعدون  اشتكى 
في  بإنزكان،  اإلقليمي  باألمن  الوطني 
بعد  حقوقية،  جمعيات  مــع  اتصالهم 
سنوات طوال من العمل والجهد والعطاء 
املستمر، )اشتكوا( من عدم إقامة الحفل 
أفنت  التي  الفئة  لهذه  املعتاد  التكريمي 
زهرة شبابها في استتباب األمن، زاعمني 

أن السبب هو »نتيجة إهمال«.
وقــــال عــمــيــد مــتــقــاعــد  فــضــل عــدم 
ــر اســمــه: »فــوجــئــت وزمــائــي بعدم  ذك
باألمن  متقاعدي األمن الوطني  دعــوة 
أسوة  التكريم  لحفل  بإنزكان  اإلقليمي 
وأضــاف:  ــة«،  ــ اإلداري القطاعات  بباقي 
»استفسرنا عن السبب ولم نجد إجابة«، 
)ح(:  متقاعد  ــر  آخ مــوظــف  ــال  ق فيما 
اعتادت  حسنة  سّنة  املتقاعدين  »تكريم 
واإلدارات  الــقــطــاعــات  جميع  عليها 
بعد  توقعنا  العام،  هذا  وفي  الحكومية، 
التقاعد بيوم أو اثنني، تكريم املتقاعدين، 
لكن لم يحدث ولم نحصل حتى على باقة 
في  عاما   38 البعض  قضى  أن  ورد بعد 

الخدمة«.

متقاعدو األمن 
الوطني بإنزكان 
ينشدون التكريم

إنزكان

األسبوع
 

  

االقتصادية  العاصمة  في  الدم  مخزون  يعرف 
بعد  األخيرة،  األيام  خال  كبيرا  نقصا  للمملكة 
ارتفاع الطلب عليه من قبل املؤسسات الصحية 
الخاصة والعامة، خاصة وأن الكثير من املرضى 
حاجة  في  هم  الجراحية  العمليات  على  املقبلني 

ماسة لهذه املادة الحيوية.
البيضاء  الدار  بجهة  الدم  تحاقن  مركز  وأكد 
الــدم،  مــخــزون  فــي  كبير  خصاص  وجــود  على 
بسبب قلة املتبرعني والوافدين نتيجة الجائحة، 
بالدم،  للتبرع  تنظيم حمات جهوية  تمنع  التي 
مما جعل املخزون يتناقص بشكل كبير وال يكفي 

لسد حاجيات بعض املستشفيات في املدينة.
 610 من  أكثر  تواجد  البيضاء  الدار  جهة  وتعرف 
من املؤسسات االستشفائية بني العمومية والخاصة، 
حيث تحتاج لنسبة تصل لـ 40 في املائة من مخزون 
الدم وطنيا، بمعدل 400 طلب في اليوم، الشيء الذي 
استقطاب  على  يومي  بشكل  يعملون  املهنيني  يجعل 

عدد من املتبرعني بالدم خال هذه الفترة.
ــي مختلف  ف ــى  ــرض امل ــن  م الــعــديــد  ويــعــانــي 
صعوبات  من  االقتصادية،  العاصمة  مستشفيات 
يجعل  مما  ــدم،  ال على  الحصول  أجــل  من  كبيرة 
حياتهم مهددة في ظل ارتفاع الطلب وقلة العرض، 

الشيء الذي يضع عائات وذوي املرضى وضحايا 
عن  للبحث  كبيرة  إكراهات  أمام  السير،  حــوادث 

الدم من املراكز املتواجدة في مدن أخرى.
وتعمل فرق مراكز تحاقن الدم بالدار البيضاء 
على حث املواطنني من أجل اإلقبال على التبرع 
عدوى  من  املواطنني  ومخاوف  العراقيل  رغــم 
املجهودات  أن  إلى  باإلضافة  »كورونا«،  فيروس 
التبرع  ثقافة  غياب  في  محدودة  تبقى  املبذولة 
املهنية  والقطاعات  واملؤسسات  املواطنني،  لدى 

األخرى مثل املصانع والشركات واألبناك.
الدم،  لتحاقن  الجهوي  املركز  مديرة  وأكــدت 
التبرع  بمراكز  العاملني  مختلف  أن  دريد،  أمال 
أجل تشجيع  من  متواصلة  بمجهودات  يقومون 
منها  بالدم،  التبرع  على  الطرق  بجميع  الناس 
تعزيز  في  املساهمة  قصد  املتبرع  بطاقة  توزيع 
البطاقة  هذه  أن  إلى  مشيرة  الجهوي،  املخزون 
تبقى وسيلة مهمة لتحفيز الناس، ألنها تمكنهم 

من الحصول على عدة خدمات صحية.

المحكمة تقول كلمتها وتدين قاتلي الطفلة نعيمة بـ 25 سنةورزازات

األسبوع
   

بمدينة  االستئناف  محكمة  أصــدرت 
ورزازات، األسبوع املاضي، قرار اإلدانة 
نعيمة،  الطفلة  بقتل  املتهمني  حق  في 
وهما فقيه وباحث عما يسمى »الكنوز«، 

بالسجن 25 سنة حبسا نافذا.

القضية  لهذه  حدا  املحكمة  ووضعت 
الوطني، حيث  العام  الرأي  التي شغلت 
أن وفاة الطفلة نعيمة جاءت بعد جريمة 
العام  بــالــرأي  دفــع  مما  عــدنــان،  الطفل 

للضغط من أجل الوصول إلى الجناة.
وتمكنت عناصر الدرك امللكي من إلقاء 
معمق،  تحقيق  بعد  الجناة  على  القبض 
عقب عثورها على جثة الطفلة في إحدى 
ــدز بــعــد شــهــر ونــصــف من  مــنــاطــق إكـ
بمنطقة  الجاني  توقيف  وتم  اختفائها، 

أشارت  بعدما  خنيفرة  بإقليم  أكلموس 
الجريمة، حيث  في  تورطه  إلى  األبحاث 
كان  ثاني  متهم  ضلوع  بعد  فيما  تبني 

يشتغل كفقيه باملنطقة.
استياء  األطفال  قتل  جرائم  وخلقت 
خال  الوطني  العام  الــرأي  لدى  كبيرا 
الطفلني  مقتل  بعد  وخاصة   ،2019 سنة 
الحقوقيني  جعل  مما  وعــدنــان،  نعيمة 
يدقون ناقوس الخطر حول ارتفاع ظاهرة 

االعتداء على الصغار في املجتمع.

و  تعليقصــورة

ما بعد قراءة »الفاتحة«

قراءة »الفاتحة«.. هل ىلع روح حزب العدالة والتنمية بعدما فقد شعبيته 
ومصداقيته لدى العديد من املغاربة، أم ترحما ىلع املستقيلين واملنشقين عن 

الحزب يف العديد من املدن والجماعات القروية؟
هذا ما يظهر يف الصورة بمقر حزب »املصباح« بمدينة العرائش، ويظهر الوزير 
السابق ورئيس جماعة القنيطرة وهو يقرأ سورة »الفاتحة« رفقة بعض أعضاء 

الحزب باملدينة املذكورة والتي عرفت عدة انسحابات واستقاالت من »البيجيدي«.
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كواليس جهوية

أزمة النقل وإجراءات 
الطوارئ تثقل كاهل 

المواطنين

األسبوع

   

التي  االحترازية  ــراءات  اإلجـ خلقت 
فرضتها الحكومة أزمة كبيرة للمواطنني 
أصبحوا  ــذيــن  ال الــنــقــل،  وســائــل  فــي 
يعيشون يوميا جحيما من أجل التنقل 
إلى مقرات عملهم أو منازلهم، أو لقضاء 

أغراضهم الشخصية.
ظاهرة  إلى  النقل  أزمة  تحولت  فقد 
يومية في مختلف أحياء مكناس، بسبب 
في  ســواء  الطويلة،  الطوابير  انتشار 
الفترة العادية أو خالل الذروة، وخاصة 
قرب محطات سيارات األجرة، بعد قرار 
إلى  الركاب  عــدد  بتخفيض  السلطات 
بالنسبة  ستة  عــوض  أشخاص  ثالثة 
مما  الكبير،  الحجم  مــن  للطاكسيات 
ساعة  ملدة  لالنتظار  املواطنني  يضطر 
أو ساعتني، من أجل التنقل إلى مقرات 
سيارات  بأصحاب  يدفع  مما  عملهم، 
قانونية،  غير  زيـــادات  لفرض  ــرة  األج
مما  التنقل،  تسعيرة  تضاعفت  حيث 
الذين  الناس  لدى  كبيرا  استياء  خلف 

يعانون ظروفا صعبة بسبب الجائحة.
مدينة  تعيشها  التي  النقل  فــأزمــة 
مكناس دفعت ببعض املواطنني لتفضيل 
الحضري،  النقل  حافالت  عبر  التنقل 
التي حافظت على نفس التسعيرة، لكن 
باملقابل ازداد االكتظاظ وعجزت الشركة 
عن ضبط عدد ركابها لكي يتناسب مع 

إجراءات الطوارئ الصحية.
التي  املواطنني  شكايات  من  وبالرغم 
وصلت إلى املنتخبني ومسؤولي املدينة، 
وتخفيض  الركاب  عدد  زيــادة  أجل  من 
مما  مستمرة  ــة  األزمـ أن  إال  األثــمــنــة، 
السري  النقل  إلى  للجوء  بالبعض  دفع 

للهروب من جشع أرباب الطاكسيات.

العدد: 1571 من 02 إلى 09 شتنبر 2021

مكناس صراع انتخابي بين شباط واألزمي.. فمن سيكون العمدة ؟
فاس

األسبوع

   

ينتظر سكان مدينة فاس ما ستسفر عنه نتائج 
جديد  مكتب  من  الحالية  الجماعية  االنتخابات 
يعطي للمدينة املكانة التي تستحق على الصعيد 
ــاشــت خــالل  ــي، بــعــدمــا ع ــن ــوط ال
السنوات املاضية فترة فراغ 
جعلها تغيب عن الساحة 
من  العديد  في  الوطنية 
والقطاعات  املــجــاالت 
االقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
مما  ــة،  ــي ــاع ــصــن وال
املدينة  بشباب  دفــع 
ــاق  ــن آفـ لــلــبــحــث عـ

أخرى.
فـــالـــتـــنـــافـــس 

األزمــي،  إدريــس  بني  يجمع  الحالي  االنتخابي 
العدالة  ــزب  فــي ح والــقــيــادي  الــحــالــي  الــعــمــدة 
والتنمية، وحميد شباط، العمدة السابق الذي قرر 
الترشح باسم جبهة القوى الديمقراطية الستعادة 
الذي يعطي  الشيء  كيران،  بن  املدينة من صديقه 
عن  ومختلفا  خاصا  انتخابيا  سباقا  املدينة  لهذه 
بقية املدن، نظرا للشعبية التي يتوفر عليها شباط 
في املجال السياسي، وصراعه السابق مع قيادات 
»امليزان«، باإلضافة إلى دفاعه عن بن كيران خالل 

األخيرة على رأس حزب االستقالل.واليته 
ــة  ــعــالق بـــالـــرغـــم مـــن ال
مع  شباط  تجمع  التي 
ــن كـــيـــران، الــقــيــادي  ب
ــة  ــدال ــع ــزب ال ــ ــي ح فـ
أن  إال  ــة،  ــي ــم ــن ــت وال
والتنافس  الــصــراع 
ــس  ــني إدريـ بــيــنــه وبـ
يكتسي صبغة  األزمي 
خاصة، لكون شباط 
ــعـــى  ــسـ يـ

الظفر  خــالل  مــن  السياسية  مكانته  الستعادة 
بمجلس جماعة فاس، وقطع الطريق على منتخبي 
خالل  املدينة  قيادة  في  لالستمرار  »البيجيدي« 
الوضع  الستغالل  يسعى  حيث  املقبلة،  السنوات 
قضية صفقة  بسبب  األزمي  من  الساكنة  واستياء 
تعرفه  الــذي  االقتصادي  والــركــود  »الباركينغ«، 

املدينة.
لحميد  املسؤولية  األزمــي،  إدريس  حمل  جهته،  من 
شباط حول تردي أوضاع املدينة خالل ترأسه ملجلسها.
وقال األزمي في لقاء انتخابي أن »املكتب املسير 
للجماعة ورث عن املجلس السابق 15 مليار سنتيم 
أن  إلى  مشيرا  املنفذة«،  غير  القضائية  األحكام  من 
»املجلس الحالي لم يسجل عليه سوى حكم قضائي 
واحد خالل الفترة ما بني 2015 و2021 بلغت قيمته 
مليون درهم«، وأوضح بأنه »قام بتسديد 100 مليار 
سنتيم  مليار   190 بلغت  التي  الديون  من  سنتيم 
مديونية  من  باملائة   65« وأضــاف:  املجموع«،  في 
الجماعة تراكمت خالل الفترة ما بني 2003 و2015، 
وأن ميزانية املحروقات بالجماعة تراجعت إلى 50 
الرئيس  تعويضات  تراجع  إلى  باإلضافة  باملائة، 

وأعضاء املكتب بـ 15 في املائة«.
امللتحق  السابق  العمدة  شباط،  حميد  ويطمح 
من  للعودة  الديمقراطية،  القوى  جبهة  بحزب 
واسترجاعها  فاس،  مدينة  مجلس  لرئاسة  جديد 
العمدة  بدوره  هاجم  حيث  والتنمية،  العدالة  من 
بـ»املدينة  املدينة في عهده  األزمي واصفا  إدريس 

املهجورة واملنكوبة«. األزميشباط

اعتقال عشرات المسافرين يحملون اختبارات مزورة لـ»كورونا«الناظور

األسبوع

   

بالناظور  القضائية  الشرطة  من  فرقة  أوقفت 
الناظور  بميناء  املغاربة  املسافرين  عــشــرات 
نهاية األسبوع املنصرم، يحملون شواهد مزورة 
الحمالت  إطار  في  وذلك  »كورونا«،  الختبارات 
ملحاربة  الداخلية  وزارة  بها  تقوم  التي  األمنية 

شواهد وجوازات اللقاحات املزيفة.
وتدابير  الحدودية  املراقبة  إجــراءات  ومكنت 
على  مــســافــرا   44 مــن ضبط  الــصــحــي،  األمـــن 
بمطار  واحد  ومسافر  الناظور،  ميناء  مستوى 
مزورة  بشواهد  أدلــوا  بعدما  وذلك  »العروي«، 
للكشف عن فيروس »كورونا«، من بينهم مسافر 
مزيفة  قدموا شواهد  بعدما  إيجابية،  لديه حالة 
للسفر  استعدادهم  خالل  سلبية  نتائج  تتضمن 

خارج املغرب.
وقد تم إخضاع املشتبه فيهم إلجراءات البحث 
القضائي الذي أمرت به النيابة العامة املختصة، 

تزوير  في  املتورطني  جميع  عن  للكشف  وذلــك 
كل  ورصد  الطبية،  والشواهد  االختبارات  هذه 
اإلجرامية،  األنشطة  لهذه  املحتملة  االمتدادات 
في  للمرض  الحامل  املسافر  وضــع  تــم  بينما 

الحجر الصحي.
وتشديد  تدعيم  سياق  في  الحملة  هــذه  وتأتي 
املصالح  مع  بتنسيق  الحدودية  املراقبة  إجــراءات 
الطبية والسلطات العمومية املختصة، وذلك لضمان 
اختبارات  في  التزوير  لجرائم  الــحــازم  التصدي 
حماية  يضمن  بما   »19 »كوفيد  عدوى  عن  الكشف 

األمن الصحي لعموم املواطنات واملواطنني.

بني مالل

 األسبوع

   

تــاوريــرت  مناطق  ســكــان  يعيش 
إلقليم  التابعة  وإغرضان،  وأهرماش 
غياب  نتيجة  كبيرة،  عزلة  مالل،  بني 
محرومني  يجعلهم  مما  معبدة،  طرق 

من عدة خدمات.
فالقادم من املدينة ال يجد أي طريق 
معبدة للوصول إلى هاته الجماعات، 
بحيث يضطر الناس إلى املشي وسط 
االستعانة  أو  صعب  جبلي  مسلك 
ــر  ــدواوي ــى ال ــدواب لــلــوصــول إل ــال ب

الجبلية.
يهمهم  ال  لــلــســاكــنــة،  بــالــنــســبــة 
معبدة  طريق  على  الحصول  ســوى 
املنطقة  فــي  ــدواويــر  ال جميع  تربط 
حاجياتهم  قضاء  من  يتمكنوا  حتى 
بالنسبة  ــى  وحــت ــاة،  ــان ــع م ــدون  ــ ب
يــجــدون صعوبة  ــدارس  ــ امل ألطــفــال 
للوصول  يومي  بشكل  التنقل  فــي 

البعيدة،  الــدراســيــة  ــســام  األق إلــى 
التحدي  فإن  للسكان،  بالنسبة  أما 
ــول إلـــى الــســوق  ــوص ــر هــو ال ــب األك
األسبوعي، الذي يبعد عنهم بعشرات 
للمبيت  يضطرهم  مما  الكيلومترات، 
للسوق،  املجاورة  القرى  إحــدى  في 
في  إليه  الوصول  من  يتمكنوا  حتى 

الصباح قبل الرجوع إلى الدوار.
محرومة  املــنــاطــق  ــذه  ه فساكنة 
لسكان  املتوفرة  الخدمات  أبسط  من 

أو  مستشفى  غياب  منها  املدينة، 
والكهرباء  واملدرسة  صحي،  مركز 
ــال  ــف واملـــــاء، حــيــث يــضــطــر األط
ملراجعة دروسهم على ضوء قنينة 
الذي  الشيء  الشموع،  أو  الغاز 
تعيشه  الــذي  اإلهمال  حجم  يبرز 
ــا بــالــنــســبــة لــلــمــاء،  املــنــطــقــة، أمـ
عدة  يقطعن  املنطقة  نــســاء  ــإن  ف
إلى  الوصول  أجل  من  كيلومترات 

املنبع املائي »تيزي علي«.

مناطـق تعيـش خـارج التغـطية بـدون 
طرق وال كهرباء

أوالد تايمة

تكلفة بناء سور مقبرة 
تخلق الجدل 

األسبوع

   

أوالد  مدينة  سكان  انتقد 
ــاء ســور  ــن تــايــمــة صــفــقــة ب
املجلس  قــام  جديدة  ملقبرة 
تزامنا  بتفويتها  الجماعي 
مـــع الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة 
ــزاب  الــتــي تــقــوم بــهــا األحـ
السياسية من أجل الوصول 

للمكتب املسير للمجلس.
وخــلــق ثــمــن بــنــاء ســور 
املــقــبــرة جـــدال كــبــيــرا لــدى 
 110 ــان، حــيــث بــلــغ  ــســك ال
ماليني سنتيم، وهو ما جعل 
الثمن  أن  يعتبرون  الناس 
مبالغ فيه وال يعكس القيمة 

الحقيقية للمشروع املنجز.
الصفقة  ــذه  هـ وأثـــــارت 
بعدما  كبيرة  موجة سخرية 
بـــ»ســور  النشطاء  وصــفــه 

منتقدين  العظيم«،  الصني 
املسير  املكتب  تدبير  طريقة 
لحزب  واملنتمي  للمجلس 
خاصة  والتنمية،  العدالة 
أحد  من  مقدمة  األرض  وأن 

املحسنني.
باملجلس  عضو  واعتبر 
على  رده  فـــي  ــجــمــاعــي  ال
 110 مبلغ  أن  االنــتــقــادات، 
املــرصــود  سنتيم  مــاليــني 
أقل  يعتبر  املقبرة،  إلنجاز 
الذي  املخصص  الثمن  من 
يصل لـ 160 مليونا، مشيرا 
إلى أن الصفقة تمت عالنية 
وتنافست عليها 18 مقاولة.

ــك، فــإن  ــن ذلـ ــرغــم م وبــال
صرف  يتقبلوا  لم  السكان 
على  الكبيرة  امليزانية  هذه 
في  الــعــام،  املــال  من  مقبرة 
شــوارع  عــدة  هناك  أن  حني 
تحتاج  املدينة  في  وأحياء 
الهيكلة،  ــادة  وإع لإلصالح 
وفضاءات  للقرب  ومالعب 

عمومية.
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كواليس جهوية

اختالالت كلية العلوم القانونية.. غياب للموظفين
 واحتجـاج الطلـبة

المحمديةالجديدة

حراس السيارات 
يواصلون خرق قرار 

المجلس البلدي
 األسبوع

 الزال حراس السيارات في شوارع مدينة 
املحمدية يستخلصون أثمنة ركن السيارات 
استغالل  صفقة  انتهاء  رغم  املواطنني،  من 
»الباركينغ« املوقعة مع الجماعة الحضرية.

ــني  ــن ــواط ــن شـــكـــايـــات امل ــم مـ ــرغـ ــالـ وبـ
واستنكارهم لهذه التجاوزات، إال أن حراس 
املجلس،  قرار  تحدي  يواصلون  السيارات 
مواقف  صفقة  تاريخ  انتهاء  يؤكد  ــذي  ال
هذه  اســتــغــالل  أن  يعني  مــا  ــارات،  ــســي ال

األماكن أصبح مجانيا.
استياءهم  املواطنني  من  العديد  وأبــدى 
حراس  بها  يقوم  التي  الخروقات  هذه  من 
يحتلون  والذين  العشوائيني،  السيارات 
خاصة  العامة،  والــشــوارع  األماكن  جميع 
خالل فترة الصيف التي تعرف حركة جوالن 
كثيفة، مطالبني املجلس املؤقت بالتدخل من 
أجل رفع الضرر الذي يعاني منه املواطنون 

في املدينة.
وأكد بعض املواطنني أن حراس السيارات 
يواصلون  الزالـــوا  املدينة  مستوى  على 
استخالص اإلتاوات من أصحاب السيارات 
مع  املوقعة  االستغالل  فترة  انتهاء  رغــم 
بمثابة  ذلــك  معتبرين  الجماعي،  املجلس 
السلطات  تدخل  تتطلب  للقانون  خروقات 
املتفشية  واالبــتــزاز  الفوضى  حالة  إلنهاء 

وتطبيق القانون.
بتدخل  املحمدية  مدينة  سكان  ويطالب 
ــة لــوضــع حـــد لــهــذه  ــوصــي ــطــات ال ــســل ال
السيارات  حراس  من  الصادرة  السلوكات 
املواطنني  تستفز  والتي  للقانون،  املخالفني 
وتنتج عنها مشادات كالمية وصراعات مع 
التي  املبالغ  تأدية  يرفضون  الذي  الزبناء 

يطلبها هؤالء الحراس بدون سند قانوني.
أن  الحضرية  الجماعة  ملجلس  وسبق 
املواقف  استغالل  صفقة  انتهاء  عن  أعلن 
النارية  والــدراجــات  بالسيارات  الخاصة 
بتاريخ 25 غشت املنصرم، مؤكدا أن كل من 
األداء  أجل  من  املحطات  هذه  على  يترامى 

يعتبر مخالفا للقوانني الجاري بها العمل.

سال

األسبوع

 
  

تقوم بعض الحانات والفنادق 
سافر  بخرق  أكــاديــر  مدينة  في 
ــوارئ الــصــحــيــة،  ــ ــط ــ ــة ال ــحــال ل

وخاصة موعد اإلغالق.
أن  محلية،  مــصــادر  وكشفت 
الساحلي  الــشــريــط  فــي  فــنــدقــا 
املتعلقة  الــقــرارات  بخرق  يقوم 
يستمر  حيث  اإلغــالق،  بتوقيت 
إلى  للزبناء  الخدمات  تقديم  في 

وقت متأخر.
قيام  املــواطــنــون  واســتــغــرب 
بعض الحانات بتقديم املشروبات 
رغم دخول توقيت الحظر الليلي، 
يحمي  من  التساؤل:  يطرح  مما 
قانون  تخرق  التي  الفنادق  هذه 

الطوارئ ؟

حانات وفنادق 
تخرق الطوارئ 

و  تعليقصــورةأكادير

من المسؤول عن »بلوكاج« مشاريع »دور الطلبة« ؟ الصويرة

بشارع موالي عبد اهلل وحتديدا أمام 
امللعب البلدي بإنزكان، تتوقف حافلة 

مخصصة لنقل العمال بجانب الطريق، 
رغم أن توقفها باستمرار يشكل خطورة 

على مستعملي الطريق علما أن املكان غير 
مخصص لركن احلافالت، ولعل سائقها 

ضرب بعرض احلائط حياة مستعملي 
الطريق ليال ويف ظلمات حالكة.. والسؤال 

املطروح هنا بإحلاح: هل تتحرك اجلهات 
املعنية إلزالة هذه احلافلة من الشارع 
حماية ألرواح مستعملي الطريق ليال؟

هذا ما ستكشفه األيام القادمة.

  حفيظ صادق
 

بناية  الــطــالــبــة«،  »دار  أو  الــطــالــب«  »دار 
العالم  أطــفــال  تــمــدرس  لتحسني  ــة  ضــروري
القروي ولها دور في خدمة التمدرس ومحاربة 
ــدرســي، ولــهــذا تــم إنــجــاز مشروع  الــهــدر امل
العجز  تدارك  برنامج  إطار  في  الطالب«  »دار 
االجتماعية  واملرافق  األساسية  البنيات  في 
شراكة  اتفاقية  عقدت  حيث  أقرمود،  بجماعة 
 320 بكلفة  للصويرة  اإلقليمي  املجلس  بني 

مليونا   380 بـ  آسفي  مراكش  وجهة  مليونا، 
لبناء  اإلقليمي،  املجلس  بصندوق  املتوفرة 
»دار الطالب« بأقرمود، واألشغال تشرف على 

االنتهاء )80 %(.
للتذكير، فعدد سكان جماعة أقرمود تقريبا هو 
بينما  شباب،  كلها   % و70  نسمة  ألف   18000
ال  اآلن  ولحد  سنوات  ثالث  مند  بــدأت  األشغال 
لكن  البناء،  من  االنتهاء  تنتظر  الساكنة  زالــت 
هذا  »بلوكاج«  عن  املسؤول  فمن  جــدوى..  دون 
املشروع، هل هي حسابات سياسية، أم حسابات 

انتخابية، أم هي أوامر من جهة ما؟
فالساكنة في حاجة ماسة ملثل هذه املشاريع 

ورسالة صاحب الجاللة واضحة املعالم.

األسبوع

   

العلوم  كلية  طلبة  من  مجموعة  نظم 
بمدينة  واالقــتــصــاديــة  القانونية 

احتجاجية  وقفة  الــجــديــدة، 
أمـــــام رئـــاســـة جــامــعــة 

بسبب  الدكالي،  شعيب 
ــني  ــفـ ــوظـ غــــيــــاب املـ
اإلداريــني خالل شهر 
غــشــت، خــاصــة وأن 
يرغبون  منهم  العديد 
على  الــحــصــول  فــي 
ــد جــامــعــيــة  ــ ــواه شــ
ــات  ــاري ــاز مــب ــي ــت الج
التي  الــوطــنــي  األمـــن 

 27 يـــــــوم  حـــــــــددت 
كآخر  املــنــصــرم  غشت 

ملفات  لــتــقــديــم  ــل  أجـ
الترشيح.

إلى  الطلبة  واضطر 
رئيس  ــى  إلـ ــلــجــوء  ال
قصد  للتدخل  الجامعة 
حـــل املــشــكــل فـــي ظل 
ــر املــداومــة  ــاب أطـ ــي غ
عليه  منصوص  هو  كما 
قانونيا ومعمول به لدى 
جامعية  مؤسسات 
جعل  مما  أخــرى، 
يطرحون  الطلبة 
ــســاؤالت حــول  ت
ــة  ــاب ــت ــك ال دور 
الــــعــــامــــة فــي 
السير  ضــمــان 
الــــــــعــــــــادي 
ــة،  ــع ــام ــج ــل ل
وتــــوفــــيــــر 
ــة  أطــر إداري

لتسوية شواهد الطلبة.
غياب  ــإن  ف مطلعة،  مــصــادر  وحــســب 
الذي  لالحتقان  يعود  واألطــر  املوظفني 
الطلبة  يجعل  مما  املــؤســســة،  تعرفه 
ــات الــحــاصــلــة داخـــل  ــالف ــخ ضــحــيــة ال
الجامعة، بسبب النقص الهائل في األطر 
املؤسسات  جميع  تعرفه  والذي  اإلدارية 

التابعة لجامعة شعيب الدكالي.
وعبر الطلبة عن غضبهم من غياب األطر 
مما  غشت،  شهر  فترة  خالل  واملوظفني 
ترشيحاتهم  تقديم  فرصة  عليهم  أضاع 
حيث  التوظيف،  مباريات  بعض  الجتياز 
التي  الجامعة  لرئاسة  املسؤولية  حملوا 

فوضت مهام التسيير للكاتب العام.
قامت  بــعــدمــا  القضية  هـــذه  ــي  ــأت وت
للكلية،  جديد  عميد  بتعيني  الحكومة 
األوضـــاع  إصـــالح  ــادة  ــ إع عليه  الـــذي 
وتسوية الخالفات بني املوظفني والكاتب 
العام، لضمان السير العادي للمؤسسات 

التابعة لها، وتلبية حاجيات الطلبة. أمزازي

 األسبوع
 

على  ســال  مدينة  فــي  ــصــراع  ال يشتد 
الفرقاء  من  العديد  بني  املدينة  عمودية 
السابق  العمدة  قرر  بعدما  السياسيني، 
االنتخابات  خوض  عدم  املعتصم،  جامع 
أمام  املجال  وفسح  الحالية،  الجماعية 

مرشحني آخرين لقيادة املدينة.
بمدينة  املحلي  للشأن  مراقبني  وحسب 
املــعــتــصــم سيسمح  تــراجــع  ــإن  فـ ــال،  سـ
املرشحني، من  قوية بني  منافسة  بحصول 
جانب  إلى  السياسية،  األطياف  مختلف 
أكــدي،  الدين  بهاء  »البيجيدي«،  مرشح 
مقاطعة  في  »املصباح«  الئحة  يقود  الذي 

تابريكت.
ويعتبر نور الدين األزرق، مرشح حزب 
منافس  أبــرز  لــأحــرار،  الوطني  التجمع 

لحزب العدالة والتنمية على رئاسة مجلس 
مدينة سال إلى جانب رجل األعمال حماني 
واالشتراكية  التقدم  الئحة  وكيل  أمحزون، 
ترأس  وأنــه  خاصة  العيايدة،  بمقاطعة 
مجلس عمالة سال ونال ثقة بقية األحزاب.
ــة واملــعــاصــرة، فقد  ــا حــزب األصــال أم
النجار كمرشح  وضع رجل األعمال محمد 
وأن  خــاصــة  الــعــمــدة،  ملنصب  لــلــوصــول 
ــصــار فــي عدة  الــحــزب لــديــه قــواعــد وأن
مقاطعات باملدينة، مثل املريسة وتابريكت 

االستقالل  حــزب  يسعى  بينما  وبطانة، 
للوصول  السنتيسي  عمر  مرشحه  لدعم 
إدريس  أن شقيقه  علما  العمودية،  ملنصب 

سبق أن ترأس مجلس املدينة.
جميع  بــني  مفتوحة  املنافسة  تبقى 
املرشحني في مدينة سال على منصب عمدة 
املدينة، إال أن املفاجأة تظل واردة، خاصة 
الساكنة  قبل  من  هناك غضبا شعبيا  وأن 
على حصيلة حزب العدالة والتنمية وبقية 

الرؤساء السابقني.

سباق انتخابي في سال.. فمن سيكون خليفة للمعتصم ؟

المعتصم
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اإلنذار العقاري
التطبيقية( )المسطرة 

 

ذ. عبد الواحد بن مسعود

وتحقيق  العقاري  اإلنذار  موضوع 
الرهن العقاري، كان وال زال محل دراسات 
والــشــراح،  الباحثون  به  واهتم  فقهية 
كما  وأبــحــاث،  كتب  عــدة  فيه  وصـــدرت 

شهد االجتهاد القضائي في شأنه تطورات 
االجتهادات  بنشر  تهتم  التي  املجالت  في  نشرت  وتغيرات 
القضائية في املادة العقارية، سواء على مستوى محكمة النقض 

أو على مستوى محاكم االستئناف التجارية.
نصوص  بعدة  ارتباطه  حيث  من  املوضوع  أهمية  وتظهر 
الرهن  تحقيق  مسطرة  لتكون  مراجعتها  من  بد  ال  قانونية، 
تلك  إلــى  تتسرب  أن  يمكن  التي  العيوب  من  ساملة  العقاري 

املسطرة وتؤدي إلى الحكم ببطالنها وبطالن ما ترتب عنها.
أشد  مرتبطان  العقاري  ــذار  واإلن الرهن  تحقيق  فموضوع 

االرتباط بالنصوص التالية:
مدونة  املدنية،  املسطرة  قانون  والعقود،  االلتزامات  قانون 
املغرب،  بنك  والــي  دوريــة  التجارة،  مدونة  العينية،  الحقوق 
حكمها،  في  التي  والهيئات  االئتمان  ملؤسسات  املنظم  القانون 
التي  املغرب  بنك  والــي  ومنشورات  املستهلك،  حماية  قانون 
 19 بتاريخ   6814 عدد  الرسمية  الجريدة  في  مؤخرا  صــدرت 
خمسة  عددها  البالغ  املنشورات  تلك  وملحقات   ،2019 شتنبر 

مالحق.
قواعده  خالل  ومن  والعقود،  االلتزامات  لقانون  بالنسبة 
بإبرام  ملتعلقة  العامة  القواعد  صحة  من  التأكد  يقع  العامة، 
عقد  إبرام  وصحة  البنكي،  الحساب  فتح  عقد  وإبرام  العقود، 
املتعلقة  الفصول  وتطبيق  عقدالرهن،  إبــرام  وصحة  القرض، 
كان  إذا  الكفالة  عقد  إبرام  صحة  من  والتأكد  املماطلة  بإثبات 

القرض مضمونا أيضا بكفالة شخصية.
مراقبة  على  التركيز  يقع  املدنية،  املسطرة  لقانون  وبالنسبة 
صحة مسطرة التبليغ، ووفق الفصول 37 و38 و39، والفصول 
في  والطعن  العلني،  باملزاد  وبيعه  العقاري  بالحجز  املتعلقة 
دعوى  ومسطرة  العقاري  اإلنذار  صحة  في  أو  الحجز  مسطرة 
مزاحمة  ومواجهة  البيع  منتوج  توزيع  ومسطرة  االستحقاق، 
أن  تحاول  التي  الضرائب  مصلحة  وباألخص  الدائنني،  بعض 
تستوفي ديونها قبل الدائن املرتهن، ورغم أن القرض يكون دينه 

ممتازا ويحوز في كثير من األحيان الدرجة األولى.
املدونة  هذه  فتعتبر  العينية،  الحقوق  ملدونة  بالنسبة  أما 
 165 املرجع األول املؤطر لعقد الرهن الرسمي ابتداء من املادة 

إلى املادة 211.
البيانات  على  االطالع  املغرب،  بنك  والي  لدورية  وبالنسبة 
الواجب ذكرها في الكشف الحسابي البنكي والتأكد من صحة 
بنك  والي  دورية  في  ورد  ملا  احترامه  ومدى  الحسابي  الكشف 

املغرب.
القضاء  اعتبره  فقد  املستهلك،  حماية  لقانون  بالنسبة  أما 
قانونا يتعلق بالنظام العام، وتثير املحاكم تلقائيا الدفع بعدم 
الرأسمال  أداء  على  مقتضياته  وتطبق  املحلي،  االختصاص 
املتبقي وعلى أداء األقساط الحالية وترفض املحاكم ما زاد على 

ذلك.
165 من  املادة  في  الرسمي  الرهن  قد عرف  املشرع  كان  وإذا 
على  يتقرر  تبعي  عيني  ))حــق  بأنه  العينية  الحقوق  مدونة 
ملك محفظ أو في طور التحفيظ ويخصص لضمان أداء الدين 
لإلنذار  تعريفا  يضع  لم  املشرع  فإن  ومصاريفه((،  وفوائده 
ق.  »م.  من   216 املــادة  في  أشــار  قد  املشرع  كان  وإن  العقاري 
العقاري ومنها:  اإلنذار  الواجب ذكرها في  البينات  إلى  ح. ع« 
ومساحته  وموقعه  املــرهــون،  امللك  واســم  املقيد،  املالك  اســم 

ومشتمالته، ورقم رسمه العقاري. 
يوجهه  ــذار  ))إن بأنه  العقاري  ــذار  اإلن الفقه  بعض  وعــرف 
الدائن املرتهن إلى املدين الراهن، يطالبه فيه بأداء ما بذمته من 

الدين رأسمال وفوائد ومصاريف داخل أجل محدد((.
العقاري،  لإلنذار  القانونية  الطبيعة  بيان  في  خالف  ووقع 
والرأي الراجح يرى أنه ما دام البدء في مسطرة تحقيق الرهن 
توجيه  ضــرورة  على  يتوقف  املحفظة  العقارات  على  الرسمي 
للتنفيذ  األولى  املرحلة  يعتبر  فهو  املدين،  إلى  العقاري  اإلنذار 

على العقار املرهون.
املدين،  هــم:  العقاري  اإلنـــذار  لهم  يوجه  الذين  واألطـــراف 
الكفيل، الحائز للعقار املحافظ على األمالك العقارية على اعتبار 

أن موضوع اإلنذار العقاري هو العقار املحفظ،
ولن نتعرض ملوضوع رهن العقار غير املحفظ بالتفصيل، ألن 
رهن ذلك العقار يخضع ألحكام الرهن الحيازي املنصوص عليه 
في الفصول من 1170 إلى 1240 من قانون االلتزامات والعقود.
املدين،  إلى  الدائن  العقاري من  اإلنذار  وفي موضوع توجيه 
فإن الدائن املرتهن ال يجوز له أن يوجه للمدين إنذارا عقاريا إال 
عندما يكون املدين في حالة مطل، أي عندما يحل أجل أداء الدين 
في  املدين  ويصبح  به،  التزم  بما  الوفاء  عن  املدين  ويتقاعس 
حالة مطل بمجرد حلول األجل املقرر في السند املنشئ لاللتزام، 
255 من قانون االلتزامات والعقود،  وتراعى مقتضيات الفصل 

وال سيما البيانات التي يجب ذكرها في اإلنذار العقاري.
تنبيه  هو  الراهن،  للمدين  العقاري  اإلنذار  توجيه  من  والهدف 
القرض وعقد  بعقد  أن اإلخالل  إلى  العيني،  الكفيل  املدين وحتى 
الرهن وتوجيه اإلنذار العقاري لتسوية وضعية املديونية، يترتب 
مسطرة  سلوك  العقاري،  اإلنــذار  مع  التجاوب  عدم  وعند  عليه، 
تحقيق الرهن التي تنتهي بنزع ملكية العقار وبيعه باملزاد العلني 

ليستوفي الدائن من منتوج البيع ما له من مستحقات.
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* من هيئة المحامين بالرباط

يتبع

السياحة بالمغرب.. أي ثمن ألية زيارة ؟ 
ومتعارف  الجميع  عند  متداول  هو  كما  السياحة 
قصد  آخر  إلى  بلد  من  »التنقل  هي  الكل،  لدى  عليه 
الراحة والتنزه وحب االستطالِع«، فالسياحة بذلك هي 
السفر بهدف الترفيه أو االكتشاف، وتشمل عادة كافة 
أثناء  األشخاص  يطبقها  التي  التصرفات  أو  األنشطة 

ذهابهم لرحالت خارج منازلهم ومجتمعاتهم.
بعض  حــســب  ــار،  ــ اإلط هـــذا  فــي  املــغــرب  ويتميز 
تــراث  مــن  متنوعة،  سياحية  بمؤهالت  املختصني، 
التاريخية،  اآلثار  مختلف  في  يتجلى  عريق  حضاري 
جغرافي  وموقع  الشاعر،  قــال  كما  البنيان،  وألسن 
إضافة  وخالبة،  جذابة  طبيعية  ومناظر  استراتيجي، 

إلى بنية سياحية وفندقية مهمة..
التقليدية والنقل  السياحة والصناعة  وتؤكد وزارة 
لسان  على  ببالدنا،  االجتماعي  واالقتصاد  الجوي 
في  مهما  دورا  تلعب  »السياحة  أن  أطــرهــا،  بعض 
العملة  مصادر  أهم  أحد  تشكل  حيث  البالد،  اقتصاد 
الصعبة، كما تمكن من توفير مناصب الشغل وتطوير 
املدن  وإنعاش  التقليدية  الصناعة  ودعم  البناء  قطاع 

الشاطئية«.
أوروبا  من  إفريقيا  نحو  بوابة  املغربية  اململكة  إن 
إلى  استراتيجيا  ممرا  تشكل  بحيث  معلوم،  هو  كما 
وقد شهدت  السمراء، وشرقها، وجنوبها،  القارة  غرب 
اململكة خالل السنوات القليلة املاضية طفرة سياحية، 
بحسب الدراسات واإلحصائيات املتوفرة، ومن املتوقع 
شمال  مملكة  إلى  األجانب  الزائرين  أعداد  تتزايد  أن 
والجبال  والشواطئ  الصحاري  تعتبر  كما  إفريقيا، 
على  جذب  عامل  البالد،  في  املتميز  الثقافي  والتراث 
نحو خاص للسائحني واملغامرين على السواء، جالبني 

معهم إيرادات مرجوة.
ويـــرى بــعــض املــخــتــصــني، أن الــســيــاحــة ركــيــزة 
ألي  حاسمة  وهــي  املــغــرب،  فــي  أساسية  اقتصادية 
السياحة  بأن  القول  في  مالية، ويذهبون  استراتيجية 
تنوعا  السياحية  الرحالت  وأكثر  أروع  من  املغرب  في 

الــقــادم  بالسحر  تــذكــر  وســحــرا 
املغربية  فالثقافة  الحكايات،  من 
أي  في  لها  مثيال  تجد  لن  الفريدة 
مكان في العالم، من جبال األطلس 
طــارق،  جبل  ومضيق  الساحرة، 

إلى القرى األمازيغية الجذابة.
يقول  املغربية،  املدن  كل  إن  ثم 
من  وتفردها،  لها سحرها  آخرون، 
إلى  طنجة  ملدينة  العريق  التاريخ 
السياحة  وروعـــة  مــراكــش  جمال 
أزقة  وأســرار  البيضاء،  الــدار  في 
تجد  فاس العتيقة،  مدينة  ودروب 
ــوالت مــن الــســيــاحــة ال  أمــامــك جـ

تنتهي في املغرب... 
ــراث  ــت »ال بــرنــامــج  ــان  كـ وإذا 

املغربية،  الثقافية  الهوية  إبراز  إلى  يهدف  واملوروث« 
املختصة  الجهات  بعض  ذلــك  تأكيد  إلــى  تذهب  كما 
ببالدنا في القطاع السياحي الثقافي، من خالل هيكلة 
وإحداث  للمملكة،  املادي  وغير  املادي  التراث  وتثمني 
ال  ما  وهــذا  وجــذابــة،  متماسكة  سياحية  منتوجات 
يخفى على كل متتبع لهذا القطاع الحيوي، فهي تهدف 
يقال،  كما  للمغرب  التاريخية  املآثر  تأهيل  إعادة  إلى 
بالحفاظ على هويتها املعمارية وخلق مدارات سياحية 
لتنوع  ونظرا  للمملكة،  الكبرى  للمدن  العتيقة  باملدن 
هذه  وبفضل  تعبيرا،  األكثر  التاريخي  التراث  جوانب 
اكتشاف  في  متعة  السائح  سيجد  السياحية  املدارات 
هذه  تؤكد  املغربية،  الثقافة  أســس  على  والتعرف 

الجهات. 
البرنامج  »إن  بالحرف:  املعنية  ــوزارة  الـ وتؤكد 
استغالل  بغية  التراث  لتثمني  أيضا خلق شركة  يروم 
رياضات،  قصور،  )قصبات،  للمملكة  املعماري  اإلرث 
إلى  وتحويلها  إلـــخ(،  للضيافة...  قــصــور  فــنــادق، 
ثقافي  بطابع  تتميز  عالية  جودة  ذات  أصيلة  إقامات 

الجغرافي  توزيعها  سيساهم  قــوي، 
في  الوطني،  الــتــراب  مجموع  على 
املصنفة  املؤسسات  من  شبكة  خلق 
كما  الــدولــيــة،  للمعايير  تستجيب 
في  يــســاهــم  طــيــبــا  ــدى  صـ سيخلق 
»سيتم  مضيفة أنه  املشروع«،  نجاح 
كبرى  عاملية  متاحف  كــذلــك إنــشــاء 
وفهم  اكتشاف  فرصة  للسياح  تتيح 
للمملكة،  والثقافي  التاريخي  التراث 
وكخطوة أولى، سيتم إنشاء متحفني 
بطنجة  إفــريــقــيــا  متحف  كــبــيــريــن: 
بمكناس،  املــغــرب  تــاريــخ  ومتحف 
ــذان ســيــشــكــالن مــؤســســتــني  ــ ــل ــ وال
مميزتني بجودة معارضهما كاملتاحف 
في  وسيساهمان  بــأوروبــا،  الكبرى 

اإلشعاع الدولي للمغرب«. 
يرتكز  للترفيه  عرضا  البرنامج  يتضمن  وأخيرا، 
تنظيم  خــالل  مــن  ــروحــي  ال والــتــراث  الــفــنــون  على 
املهرجانات  تسيير  مهمة  وستناط  مهرجانات،  عدة 
بمؤسسة  ــداد،  األجـ تقاليد  تكرس  التي  التقليدية، 
جهات  مختلف  في  التقليدية  باملهرجانات  خاصة 
أو  الفنون  كفنادق  املشاريع  ستسمح  كما  املــغــرب، 
أسواق الفن األسبوعية في تكريس تموقع بعض املدن 

مع االستفادة من إبداع الفنانني املحليني«. 
والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزارة  فعلى 
املهتمة  الـــوزارة  أي  االجتماعي،  واالقــتــصــاد  الــجــوي 
زيارة  على  وحثهم  للسائحني  املالئمة  الظروف  بتهييء 
القطاعات  كل  على  الرقابة  تشدد  أن  )عليها(  البالد، 
من  فالكثير  ببالدنا،  بالسياحة  املرتبطة  الخدماتية 
السياح املغاربة واألجانب يشتكون من »الجعبة«، بمعنى 
األثمنة املبالغ فيها نتيجة االتفاق السري لذبح الشاري، 
بني البائع واملرشدين السياحيني، وخاصة في البازارات 

وبعض املطاعم واألماكن الترفيهية األخرى. 

ذ. احلسن العبد

اإللكترونية الديمقراطية  مفهوم 
املستقبليات  علماء  بشر  الستينيات،  أوائـــل  منذ 
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الجديدة، باعتبارها تحمل 
السياسي  التواصل  في  الحالية  املمارسات  في  هائلة  إمكانات 
ذلك  انعكاسات  أدت  السنني، وقد  السياسية على مر  واألنظمة 
وإلى  االمتداد،  وسريع  التخصصات  متعدد  خطاب  خلق  إلى 
مجموعة هائلة من األدبيات املتطورة باستمرار والتي تتناول 
مجموعة من القضايا واألثار املترتبة عن تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت للعملية السياسية في كل من النظري والتطبيق. 
لقد كانت املصطلحات املستعملة والتي غالبا ما يتم توظيفها 
اإللكترونية«  »الديمقراطية  هي  املوضوع،  هذا  على  للداللة 

الرقمية«. و»الديمقراطية 
بعد«  عن  »الديمقراطية  مثل  مفاهيم  استخدام  كان  وإذا 
قد  اإللكترونية«  »الديمقراطية  أو  االفتراضية«  و»الديمقراطية 

محاوالت  بذلت  فقد  النقاش،  هذا  من  األولــى  املراحل  في  كبير  حد  إلى  حصرت 
بشأنه،  املختلفة  النظر  ووجهات  الخطاب  لهذا  التاريخي  التطور  لهيكلة  مختلفة 
وبالتالي، على الرغم من التاريخ الطويل لهذه املفاهيم واألفكار والنوايا التي تقف 
وال  اآلن،  حتى  عليها  ومتوافق  مشتركة  مصطلحات  أي  تطوير  يتم  فلم  وراءهــا، 

توجد تعريفات متفق عليها بشكل عام.
ذات  التعاريف  نميز  أن  يمكننا  ما،  حد  إلى  املختلفة  العديدة  املفاهيم  بني  من 
النزوع املعياري، وكذلك التعاريف األكثر نزاهة وحيادية، كما يمكننا ربط كل من 
ما  وفي  سلفا،  املوضحة  للديمقراطية  األساسية  النماذج  بإحدى  التعريفات  هذه 
يلي، سنحاول بإيجاز مقاربة بعض منها لتقعيد املفاهيم األساسية وتحديد اإلطار 

املفاهيمي لتحليلنا لألدوات واألنظمة الرقمية.
تقدم مجموعة من املساهمات، التي تركز على القضايا النظرية والعملية املرتبطة 
بالعالقة بني وسائل اإلعالم الجديدة )امليديا( والديمقراطية، نقطة انطالق أساسية 
وموثوقة، حيث يقدم بعض املحررين »الديمقراطية الرقمية« كمفهوم رئيسي ويقدمون 
تكنولوجيا  استخدام  تعني  الرقمية  الديمقراطية  »إن  املعيارية:  بمكوناته  تعريفا 
)مثل  الوسائط  أنــواع  جميع  في  الكمبيوتر  عبر   )ICT( واالتــصــاالت  املعلومات 
األنترنت والبث التفاعلي والهاتف الذكي( ألغراض تعزيز الديمقراطية السياسية أو 

مشاركة املواطنني في مختلف تجليات املمارسة الديمقراطية«.
استقاللية  أكثر  بمصطلحات  املفهوم  هذا  إعادة صياغة  تمت  ذلك،  بعد  ثم 
وحيادية: »إننا نعرف الديمقراطية الرقمية على أنها مجموعة من املحاوالت 
املادية  والعوامل  والظروف  واملكان  الوقت  تحديد  دون  الديمقراطية  ملمارسة 
وليس  مساعد  كعامل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  األخرى، 

بديال عن املمارسات السياسية التناظرية التقليدية«.
السابق:  التعريف  من  إيجازا  أكثر  تعريف  تقديم  تم  حديثة،  مساهمة  في 
الديمقراطية  وراء  السعي  بأنها  الرقمية،  الديمقراطية  تعريف  »يمكن 
التواصل  في  الرقمية  الوسائط  باستخدام  كانت،  طريقة  بأي  وممارستها 
ويجب  بالشبكة«،  متصلة  غير  بوسيلة  وأيضا  األنترنيت،  عبر  السياسي 
هنا التمييز بني »األنترنيت« و»غير متصل«، ألن األنشطة السياسية طبعا ال 

تحدث فقط على شبكة األنترنيت، ولكن أيضا بوسائط أخرى.
الرقمية»  »الديمقراطية  مصطلح  لجانب  ديــك،  وفــان  هاكر  الخبيران  يميل 
مختلفة،  الصلة، ألسباب  ذات  األخرى  املفاهيم  من جميع  أقوى  مفهوما  باعتباره 
وسائل  استخدام  محل  ستحل  الرقمية  الديمقراطية  أن  يعني  ال  فهذا  ذلك،  ورغم 
فإن  التجريبية،  الناحية  ومــن  لــوجــه،  وجها  والــتــواصــل  التقليدية  االتــصــال 
املجموعات املختلفة من الوسائط االفتراضية والتقليدية هي األكثر شيوعا حاليا. 
وعلى الرغم من رفضهما ملصطلح »الديمقراطية اإللكترونية» لكونه عموميا 
كانت  الهاتفية  االتصاالت  أو  للبث  القديمة  الوسائط  بعض  ألن  )نظرا  جدا 
»الديمقراطية  مفهوم  تعزز  حديثة  أخــرى  مفاهيم  فإن  إلكترونية(،  أيضا 
على  الرقمية«،  لـ»الديمقراطية  مرادفا  مصطلحا  يعتبر  والذي  اإللكترونية« 
تكنولوجيا  استخدام  إلى  اإللكترونية  الديمقراطية  »تشير  املثال:  سبيل 
املعلومات واالتصاالت )ICT( في الحوارات السياسية وعمليات صنع القرار، 

باعتبارها مكملة أو متناقضة مع وسائل االتصال التقليدية، 
مثل التفاعل وجها لوجه، أو وسائل اإلعالم أحادية االتجاه«.

تفضيل  على  أيــضــا  ونــوريــس  كــوملــان  الخبيران  ــد  أك ــد  وق
مجموعة  تقديم  بعد  رئيسي،  كمفهوم  اإللكترونية«  »الديمقراطية 
قواسم  إلى  أشارا  فقد  اإللكترونية،  للديمقراطية  التعريفات  من 
أن  أي  للمفهوم،  واسعا  معياريا  فهما  واختارا  أساسية  مشتركة 
»القاسم املشترك بينهما هو افتراض أن للديمقراطية اإللكترونية 
 )ICT( واالتــصــاالت  املعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  عالقة 

لتعزيز البنيات والعمليات الديمقراطية«.
ومن  أسفل  إلــى  أعلى  من  هي  اإللكترونية  »الديمقراطية  إن 
الهرمية  للتسلسالت  بالعمليات املؤسسية  إلى أعلى، تتعلق  أسفل 

والترتيبات األكثر مرونة للشبكات«.
في  املقدمة  املختلفة  واملصطلحات  التعاريف  ضوء  في 
اإللكترونية»  »الديمقراطية  مصطلحي  نستخدم  سوف  السياسية،  األدبيات 
لألدوات  تحليلنا  في  أساسيني  كمفهومني  بالتبادل  الرقمية«  و»الديمقراطية 

واألنظمة الرقمية لتعزيز الديمقراطية التشاركية واملباشرة.
األعضاء  للدول  أوروبــا  مجلس  عن  الصادرة  ــوزراء  ال لجنة  توصية  تعد 
املتعلقة  السياسية  األطر  بني  بارزة  عالمة  اإللكترونية»،  »الديمقراطية  بشأن 
توصية  عشر  اثنتي  من  جوهرها  يتكون  حيث  اإللكترونية«،  بـ»الديمقراطية 

بما في ذلك التوصيتني األساسيتني التاليتني:
 1( النظر في االستفادة من الفرص التي تتيحها »الديمقراطية اإللكترونية« 

لتعزيز الديمقراطية واملؤسسات الديمقراطية والعمليات الديمقراطية. 
وتعزيز  دعم  بمثابة  وتنفيذها  اإللكترونية»  »الديمقراطية  اعتبار   )2  
طريق  عن  الديمقراطية  والعمليات  الديمقراطية  واملؤسسات  للديمقراطية 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وربطها بإشراك املواطنني.
لتحسني  اتخاذ خطوات  أو  تقديم  ولنذكر هنا مبدأين أساسيني هما: عند 
املبادئ  مراعاة  املصلحة  أصحاب  على  يجب  اإللكترونية«،  »الديمقراطية 

لـ»الديمقراطية اإللكترونية«: التالية 
للديمقراطية  وتعزيزا  دعما  باعتبارها  اإللكترونية«  »الديمقراطية   )1
تكنولوجيا  طريق  عن  الديمقراطية  والعمليات  الديمقراطية  واملؤسسات 
وهدفها  بالديمقراطية،  تتعلق  شيء  كل  قبل  هي  واالتــصــاالت،  املعلومات 

الرئيسي هو الدعم اإللكتروني للديمقراطية.
2( »الديمقراطية اإللكترونية« هي إحدى االستراتيجيات العديدة لدعم الديمقراطية 

واملؤسسات الديمقراطية والعمليات الديمقراطية ونشر القيم الديمقراطية.
إنها عملية إضافية ومكملة ومترابطة مع العمليات التقليدية للديمقراطية.. 

كل عملية لها مزاياها: »ال شيء قابل للتطبيق عامليا«.
من بني املبادئ التوجيهية، تشير وثيقة املجلس األوروبي إلى »قطاعات مختلفة 
فقراتها(:  في  التفسيرات  من  املزيد  ذلك  في  اإللكترونية« )بما  الديمقراطية  من 
اإللكتروني،  البرملان  الخصوص،  وجه  على  اإللكترونية  الديمقراطية  »تشمل 
البيئة  اإللكترونية،  والوساطة  اإللكترونية،  والعدالة  اإللكترونية،  والتشريعات 
اإللكترونية، االنتخابات اإللكترونية، االستفتاء اإللكتروني، املبادرة اإللكترونية، 
اإللكترونية،  االلتماسات  تقديم  اإللكترونية،  االستشارة  اإللكتروني،  التصويت 
من  تستفيد  اإللكتروني،  واملسح  اإللكتروني  االقتراع  اإللكترونية،  الحمالت 
)املصدر  اإللكترونية»  واملنتديات  اإللكترونية  واملداوالت  اإللكترونية  املشاركة 

مجلس أوروبا املنعقد عام 2009(.
الرئيسيني  للمفهومني  استخدامنا  تلخيص  يمكننا  املقاربات،  هذه  على  بناء 
نفهم  »إننا  التالي:  النحو  على  اإللكترونية  واملشاركة  اإللكترونية  للديمقراطية 
الديمقراطية اإللكترونية على أنها ممارسة للديمقراطية تحت دعم وسائل اإلعالم 
الرقمية في االتصال السياسي واملشاركة السياسية، وتشمل املشاركة اإللكترونية 
جميع أشكال املشاركة السياسية، واالستفادة من وسائل اإلعالم الرقمية، بما في 

ذلك اآلليات املؤسسية الرسمية واملشاركة املدنية غير الرسمية«.

عبده حقي

مترجم بتصرف
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المنبر الحر
العدد: 1571 من 02 إلى 09 شتنبر 2021

الصبر عند »أولياء اهلل« الجدد..
االنفتاح  من  الجدد،  هلل«  »أولياء  استفاد 
استفادوا  للدولة..  والسياسي  الديمقراطي 
من حكم موالنا سيدي عبد الرحمان املجذوب 
واألكتاف،  باأليادي  والتمسح  البركة  ومن 
وحتى »جبهة« التنطع نحو مناصب الواجهة 
ولوجيات  من  استفادوا  والعقد..  الحل  ألهل 
التمكني  حتى  نوبا(  )أموال  العميقة  الصبر 
و»تنقيط الشمع« على املواطن املقهور، وخير 
كن  )يا صاحب  الرباعيات  في  ورد  ما  دليل، 
على  ارقــد  لــك...  جرى  ما  على  اصبر  صبار 
الشوك عريان حتى يطلع نهارك... نرقد على 
الشوك عريان او نضحك للي جفاني... نصبر 

لنعوس األيام حتى يأتي زماني(. 
»أولياء هلل« الجدد من سياسيي »طنجرة 
الــضــغــط«، خــبــروا مــن أيــن تــؤكــل الكتف 
في  مستجدة  كرامات  على  تدربوا  الرطبة؟ 
قــراءة  خــال  من  تنجح  كيف  النفس،  علم 
الورقة  تقبل  وأنت  تنجح  كتاب واحد؟ كيف 
من  لغته  املــطــرزة  الكتاب  ذلــك  بالتقليب؟ 
الذهب وستاره من حرير، واملكون من ورقة 
فريدة تحمل الطهر والسريرة الصادقة، ومن 
نال  بالتقليب،  الورقة  دفتي  تقبيل  أحسن 
إنه  التامة..  البركة  على  الدنيا وحصل  فوز 
بالسوم  وتنباع  شحمة  والت  »اللفت  زمان 

شوف  رحمة  بقات  ما  القلوب  في  الغالي... 
لحالي يا العالي«.

زمان الغم..
  

التجديد  مشعل  حاملي  من  الجدد  »أولياء هلل« 
في حقل سياسة التمييع والتبخيس والتيئيس، 
املحاسبة  في  الشعب  مرتدات  من  عليكم  خوفي 
واملساءلة، خوفي عليكم من ذكرى التاريخ الذي 
الفتات  وتركتم  كليا  الكعكة  نلتم  أنكم  سيوطن 
عليكم  خوفي  عليه(،  )يتخاطف  الشعب  لعموم 
حني تنزلق أرجلكم من الركاب فتلتوي أملا وتتم 
تعريتكم بالتمام أمام مرأى أعني الشعب، أخاف 
املجذوب  الرحمن  عبد  سيدي  قــول  من  عليكم 
»نوصيك يا حارث الشيح والشيح فيه املرورة.. 

الضرورة..  منه  تاتيك  عليه  وتقطع  تظن  اللي 
انفاعه..  كثروا  والدوم  الدوم  حارث  يا  نوصيك 
ــه«.  دراع خانه  من  ويــل  يا  الــدم  ينفع  ما  الــدم 
تخدش،  أظافركم  تصبح  ال  حني  عليكم  خوفنا 

حينها ستقلم با رحمة.

»سخانة« انتخابات 2021
بينهم  الحرب  أعلنوا  الجدد  هلل«  »أولــيــاء 
الحكومي..  االئــتــاف  دم  في  إخــوة  أنهم  رغــم 
من  والــضــرب  الــجــدد«  »الخواسر  لغة  أعلنوا 
تحت الحزام، وصدق قول عبد الرحمن املجذوب 
بعد  وخفيت  ورزين،  ثقيل  كنت  اللي  »أنا  فيهم 
على  فيه  نــدور  عامني  للرماد  مشيت  الــرزانــة.. 
السخانة.. عميت وصميت وخفيت بعد الرزانة.. 

واش كانون عامني نستنى فيه السخانة«.
وأفواه  أبــواق  فتحت  االنتخابات  »سخانة« 
بعض أمناء األحزاب على تعديل الدستور وسد 
والية  يهم  فيما  الدستورية  وبياضاته  فراغاته 
أيام.  خمسة  في  حكومة  تكوين  عليه  تعذر  من 
»سخانة« عند »أولياء هلل« الجدد من سياسيي 
أولية  تسخينات  تعتبر  وكـــول«،  »لعب  لعبة 
وجوانب  لهوامش  والصيف  الشتاء  ورحــلــة 

اململكة القصية وتسويق التسويف اململ.
في  النفعية  مشعل  حاملو  الجدد  هلل«  »أولــيــاء 
الحقل السياسي، همهم األول: تأمني الخلفية بحشر 
الغوغاء »العاوية« بالصوت أيام الحملة االنتخابية.

ــا  »أن مشعل  حــامــلــو  ــجــدد  ال هلل«  »أولـــيـــاء 
واملوت من بعدي« في الحقل السياسي، رؤيتهم 
املستقبلية تأمني الحدود وخلق الخنادق وفتح 
باب االنتدابات الصيفية والشتوية، ولم ال فتح 

حتى حدود التجوال الحزبي.

»أولياء اهلل« الجدد من طينة 
»كحل الراس«

السياسة  أولياء  عند  القرب  من سياسة  نعم، 
االنتخابات،  »سخانة«  اقــتــراب  عند  الــجــدد، 
أكل  ــع،  األرب القبات  بمتمه،  السام  البسمة، 
وحتى  الــقــوم،  عامة  مــع  والهندية  البوبوش 
عصير  وشــرب  الحار،  الصيف  في  البيصارة 
السكر من عند »مول كريسة« التنمية البشرية.. 
»من  بـــ:  املجذوب  الرحمن  عبد  وصفهم  املهم 
السن  بطبيعة..  شينك  ما  الــراس  كحل  منك  يا 
يضحك للسن والقلب فيه الخديعة.. سافر تعرف 
الناس وكبير القوم طيعه.. كبير الكرش والراس 

بنص فلس بيعه«.
األسوأ.. أن تأخير الحكامة السياسية فيه قتل 
لكرامات نضاالت املاضي، فيما تأجيل اإلصاح 
نعلم  ال  حراك  ردة  عنه  تنتج  أن  ممكن  الرزين، 
متسعه وال حدوده، وأن زمن التنمية لن يستحمل 
تسويفا مضافا.. »ال تخمم يا شعب ال تدبر ال ترفد 
 الهم ديما.. الفلك ما هو مسمر وال الدنيا مقيمة«.

حمسن األكرمني 

»أولياء اهلل« الجدد بمكناس وانتخابات 2021 

حممود  عثمان 

لم تكن مهمة الحراسة في يوم من األيام غائبة عن اإلدارات واملؤسسات.. فقد مضى 
اإلدارات  الحارس يشيد ضمن ما يشيد من مرافق داخل هاتيك  فيه منزل  كان  زمان 
واملؤسسات، لكن الجديد هذه األيام، هو إسناد تلك املهمة إلى شركات خاصة تكلف 
بارتداء زي  االلتزام  مع  الليل  أو  النهار  في  بها خال ساعات محددة  للقيام  حراسا 
واملؤسسات  املستشفيات  في  حضور  لها  وصار  الشركات،  هذه  تعددت  وقد  موحد، 
على  املاحظ  أن  غير  إليها..  وما  املمتازة،  واألســواق  البنكية  والوكاالت  التعليمية 
بوابة  عند  بها  املكلفني  املهمة  أداء  أثناء  الواضح  التباين  هذا  هو  الحراس،  هؤالء 
أداء الحارس ضمن وكالة بنكية ليس هو  هذه املؤسسة أو تلك. فعلى سبيل املثال، 
قليل  الحركات،  هادئ  يرى  فاألول  مثا،  عمومي  مستشفى  بوابة  عند  الحارس  أداء 
واملرضى،  الزوار  مع  الفظ  وتعامله  الثاني،  تشنج  العني  تخطئ  ال  حني  في  الكام، 
إلى املستشفى والخروج  الدخول  السهر على تنظيم  ملا يتطلبه منه  قد ال يكترث  بل 
منه.. فقد سبق لي أن رأيت أحدهم يدخن بنهم، والزمن زمان انتشار الجائحة العاملية 
درجة  ذقنه! وال تسل عن  أو على  يده  في  األقل  للكمامة على  19« وال وجود  »كوفيد 
القبيل،  هذا  من  منه شيئا  يتطلب  ال  فيه  الذي هو  املقام  أن  لو  كما  لهندامه،  إهماله 
جيد  بشكل  وإعدادهم  الحراس،  اختيار  حسن  املعنية،  الشركات  من  إذن  فاملطلوب 
من أجل أداء مهامهم في أليق األحوال، وهذا يتحقق فعليا إذا عرف الحارس املعني 
القانون التنظيمي للمرفق العام أو الخاص الذي يتكفل بحراسته، سواء تعلق األمر 
بخط  مكتوبة  تكون  أن  ينبغي  أمور  وهي  ومتطلباته،  شروطه  أو  الدخول  بمواعيد 
واضح بارز، ومعلقة عند مدخل املؤسسة أو اإلدارة، حتى يكون املواطن الراغب في 
الولوج، بغية تحقيق غرض ما، على علم تام بما يلزم أخذه في االعتبار، وتبقى مهمة 
نفسه  اآلن  في  ما يسهل عمله، ويجعل  والتنظيم، وهو  اإلرشاد  الحارس حينها هي 
املواطن يحقق في يسر الغرض الذي من أجله قدم إلى هذا املرفق أو ذاك، أضف إلى ما 
سبق، أنه من الازم وضع الحارس املناسب في املكان املناسب.. فذاك الذي يقف على 
التعامل  الذي يخوله  سبيل املثال عند باب مدرسة، ينبغي أن يكون في قمة النضج 
ولو  الحسنة  التربية  في  املساهمني  ضمن  يكون  حتى  الصغار،  مع  الجاد  التربوي 
بالقدوة والكام الطيب، والتطبيق الفعلي للقانون الداخلي الذي سطرته تلك املدرسة، 
وقس على هذا باقي املرافق، فا يكفي أن يكون الحارس في لياقة بدنية تجعله وهو 
يرتدي بدلة الحراسة، مهاب الجانب، وأوامره ال تقبل النقاش، وهنا يطرح سؤال ملح: 
ملاذا تترك املجالس املحلية حراسة السيارات في الشوارع والساحات داخل املدن، أو 
عند مداخل الشواطئ، لحراس ال يمتون بصلة ملهمة الحراسة، اللهم إال إذا استثنينا 
السترة الصفراء أو البرتقالية التي تميزهم عن غيرهم!؟ أليس من األولى أن تتكفل 
شركات خاصة بهذا الواجب حتى يكون هناك قانون منظم يضع حدا لهذه الفوضى 

والخروقات التي سارت بها الركبان هذه األيام!؟
املواطنون  فيها  يركن  محددة  أماكن  إعــداد  إذن،  املحلية  املجالس  واجــب  فمن 
سياراتهم ودراجاتهم، ومن تم تكليف من يحرسها وفق أسعار محددة تستفيد منها 

خزينة تلك املجالس املحلية.
إن الحراسة مهمة نبيلة، يلزم إسنادها إلى القادر على أدائها على أحسن الوجوه، 
بعد إعداده ال بدنيا فحسب، وإنما نفسيا وتربويا، مع وضع قوانني عامة مهيكلة 
للعمل الذي يقوم به عند بوابة إدارة، أو مؤسسة ما، خال ساعات بعينها، سواء 
مهمة  إسناد  أثناء  املقيت  لارتجال  حد  لوضع  األوان  آن  فقد  الليل..  أو  بالنهار 

الحراسة ملن يترشح لها، ووقف العشوائية البغيضة أثناء القيام بها.

الحارس المناسب
 في المكان المناسب

سلسلة 
صيفية..

الدعاية االنتخابية ورهان المصداقية 
الشخصية والمعطيات 

املغربية  السياسية  الساحة  تعيش 
ــدادات  ــع هـــذه األيــــام، ســبــاق االســت
االنــتــخــابــيــة، حيث  لــاســتــحــقــاقــات 
تأطير  أجل  من  قوانني  وُعدلت  ُأعدت 
قانون  تعديل  ذلك  في  بما  تنظيمها، 
أدوار  لها  األخــيــرة  هــذه  ــزاب..  ــ األح
مركزية في إنجاح هذه االستحقاقات، 
بالحمات  ــقــيــام  وال اإلعــــداد  منها 
ــي ذلـــك على  االنــتــخــابــيــة مــرتــكــزة ف

تواصلها السياسي.
ــدعــوة  ــزاب الــســيــاســيــة م ــ ــاألح ــ ف
باملناسبة، لتجويد تواصلها السياسي 
وبناء  التأطير  وظيفة  لدعم  الهادف 
جسور التشاركية مع مختلف الفاعلني 

وهذا  للمعلومات،  الولوج  وتيسير  الشفافية  وتحقيق 
عمل مستمر غير مرتبط بأي ظرف أو زمن، إال أن بعض 
االنتخابات،  قرب  وعند  طويل،  صمت  وبعد  األحــزاب 
تفاجئ املواطنني بحزمة مكثفة من الخرجات في الفضاء 
األزرق على شكل وعود انتخابية، مما يجعل هذا النوع 
صــورة  على  يؤثر  واملوسمي  الظرفي  التواصل  مــن 
ومستمر  دائم  فعل  هو  السياسي  فالتواصل  األحــزاب، 
اآلونة  في  كذلك  واملاحظ  األحــزاب،  بفعالية  ومرتبط 
دعايتها  في  شرعت  األحــزاب  بعض  هناك  أن  األخيرة، 
املؤطرة  االنتخابية  الحمات  زمــن  خــارج  االنتخابية 
بعد  االنتخابية  الحمات  فترة  برمجت  والتي  بقوانني 
الفردية  التصريحات  أو  الترشيح  لوائح  إيداع  مرحلة 

للترشيح.
األنترنيت  لفضاء  األحزاب  فلجوء  ما سبق،  كل  ورغم 
هو  االنتخابية،  الدعاية  أجل  من  االجتماعية  وللمواقع 
التحوالت،  مواكبة  على  ومؤشر  ومحمود  إيجابي  أمر 
املصداقية  رهان  أن  إال  الرقمي،  التحول  منها  والسيما 
والواقعية يبقى مطروحا على الفاعل الحزبي ومحاوالت 
التأثير بالصورة واملؤثرات التقنية واالستهداف املُمول 
أمام  يتكسر ويتبدد  إذ حتما  املدى،  لكنه قصير  أثر،  له 
والــواقــع،  الصدق  بني  يجمع  ــذي  ال الرقمي  املحتوى 

ويربط بني الخطاب والعمل املُنجز .
كآليات  للتكنولوجيا  األحــزاب  استعمال  سياق  وفي 
االنتخابية  باالستحقاقات  املرتبط  السياسي  للتواصل 
معالجة  إلى  الحمات  هذه  خال  حاجتها  تأتي  املقبلة، 
بعض املعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بالناخبني 
الذي  األمــر  لفائدتهم،  التصويت  على  حثهم  أجــل  من 
املتعلق   09-08 رقم  القانون  مقتضيات  مراعاة  يتوجب 
بحماية األشخاص الذاتيني تجاه معالجة املعطيات ذات 
أهمية خاصة ملصدر  إياء  الشخصي، من خال  الطابع 
لاتصال  املستعملة  الشخصي  الطابع  ذات  املعطيات 

الفردي بالناخبني، وكذا التعبير الحر 
عن  املعنيني  لألشخاص  والــصــريــح 
رضاهم ملعالجة معطياتهم ذات الطابع 
الشخصي لغرض التواصل السياسي، 
خال  ــزاب  األحـ على  يستوجب  مما 
حقوق  حماية  على  السهر  تواصلها، 
باإلخبار  وذلــك  املعنيني،  األشخاص 
بمناسبة تجميع معطياتهم الشخصية 
 09-08 القانون  من   5 للمادة  طبقا 
والغاية  املعالجة  عن  املسؤول  بهوية 
من املعالجة واملرسل إليهم، باإلضافة 
أو  اإلجباري  بالطابع  إخبارهم  إلى 
من  املستعملة  لألسئلة  االخــتــيــاري 
الذي  املنطق  وكذلك  الشخصية،  املعطيات  تجميع  أجل 
املتعلقة  الشخصية  للمعطيات  آلية  معالجة  كل  يحكم 
تحيني  أو  تصحيح  أجل  من  الولوج  تمكينهم  مع  به، 
أو مسح أو إغاق معطياتهم الشخصية بسبب الطابع 
غير املكتمل أو غير الصحيح، كما يستلزم منح إمكانية 
للشخص املعني، بعد اإلدالء بما يثبت هويته، الحق في 
ألغراض  به  املتعلقة  املعطيات  استعمال  على  التعرض 
الحالي  املسؤول  طرف  من  سواء  السياسي،  االتصال 
 /  9 )املادة  املسؤول عن معالجة الحقة  أو  عن املعالجة 
البند 2 من القانون 08-09( في حالة استعمال وسيلة 
اتصال إلكترونية، من قبيل آلية اتصال هاتفي، أو جهاز 
أو  قصيرة  نصية  رسالة  إرســال  أو  بعدي،  استنساخ 
تكنولوجيا  تستعمل  وسيلة  كل  أو  إلكترونية،  رسالة 
مماثلة، يتوجب منح املرسل إليه، بشكل صريح وبسيط، 
وال يحتمل اللبس، إمكانية التعرض على استعمال الحق 

ملعلوماته لنفس الغاية.
السياسي  للتواصل  ملف  أحــدث  إذا  يستوجب  كما 
هذه  انتهاء  بعد  إتافه  معينة،  انتخابية  حملة  لغرض 
املعطيات  نقل  إشكالية  عن  ناهيك  االنتخابية،  العملية 
تخزين  أو  تــوطــني  حــالــة  فــي  السيما  ــخــارج،  ال نحو 
التراب  خــارج  توجد  رئيسية  حواسيب  في  املعطيات 
للجنة  مسبقا  إشعارا  يتطلب  الذي  اإلشكال  الوطني، 
الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع الشخصي.
بالفضاء  وخــاصــة  عــمــومــا،  االنتخابية  فالدعاية 
األزرق، أصبحت مرتبطة بشكل كبير ببرهان املصداقية 
ذات  املعطيات  حماية  ببرهان  وأيــضــا  والــواقــعــيــة، 
الطابع الشخصي للناخبني والناخبات.. مما يستوجب 
حماية  ملراقبة  الوطنية  للجنة  األحـــزاب  اســتــشــارة 
الدعاية  تمر  لكي  الشخصي،  الطابع  ذات  املعطيات 

لانتخابات املقبلة في احترام تام لجميع القوانني.

ذ. كمال كحلي
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باالستحقاقات  المتعلقة  الحالية  االنتخابية  الحملة  تعرف 
بين  كبيرة  منافسة  والتشريعية،  والجهوية  الجماعية 
معها  تحمل  لكنها  االنتخابية،  اللوائح  ووكالء  المرشحين 
سخرية  أثارت  والتي  الغريبة،  واألحداث  الطرائف  من  العديد 
التواصل  مواقع  وفي  المغربي،  الشارع  في  واسعا  وجدال 

االجتماعي.
يستعمل  من  فهناك  االنتخابي..  التواصل  طرق  وتختلف 
الناخبين، وهناك من فضل خوض  إقناع  الشعبوية من أجل 
حملته بطريقة عصرية من خالل مواقع التواصل االجتماعي 
الستهداف الشباب وفئة عريضة من المواطنين، إال أن هناك 
من  الحالية،  االنتخابية  الحملة  خالل  حصلت  وطرائف  أمورا 

قبل بعض المرشحين ووكالء اللوائح أثارت ضجة في مواقع 
التواصل االجتماعي.

المرشحين  من  مجموعة  بين  الحالية  االنتخابية  فالمعركة 
متواصلة على أشدها ألجل الوصول إلى المجالس المحلية 
أو المقاعد البرلمانية، الشيء الذي جعل بعض المرشحين 

يخلقون الحدث، ويقومون بأمور غريبة خالل هذه المرحلة.
خالل  متعددة  ظواهر  عن  الحالية  االنتخابات  كشفت  فقد 
الحمالت، منها استعراض القوة، والمظاهر، والخطاب الشعبوي، 
من  و»البوز«  و»الاليف«  االجتماعي،  التواصل  مواقع  واستغالل 

أجل إقناع الناخبين، والوصول إليهم بشتى الطرق.

الرباط. األسبوع

سيارات »الهامر« و»الفيراري«
في الحمالت االنتخابية 

يقوم بعض املرشحني باستعمال سيارات فارهة في 
الحملة االنتخابية من نوع »فيراري« و»هامر«، وذلك 
قصد  والتنافس  االنتخابي  االستعراض  إطــار  في 

استقطاب الناخبني.
وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي أشخاصا 
شعبية،  أحياء  وسط  يتجولون  باهظة  سيارات  لهم 

صور  تحمل  السيارات  واجهة  على  صورا  ويعلقون 
املرشحني وشعارات أحزابهم وبعض املنشورات.

واعتبر النشطاء أن هذه املظاهر هي وسيلة ألجل 
وعدم  املرشح  مكانة  وإبــراز  الناخبني،  انتباه  إثارة 
على  تؤثر  لن  وسيلة  لكنها  واملال،  للمنصب  حاجته 

الناخبني الذي يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة.

حــراس العـثمــانـي
يخلقـون الحـدث

أقدم برملاني سابق على ترشيح زوجته ملنافسة والدته في 
الدائرة االنتخابية نفسها بجماعة فراسن بإقليم تازة.

وقام رئيس الجماعة السابق بفرض زوجته كمرشحة عن 
حزب األصالة واملعاصرة، ملنافسة والدته التي ترشحت مع 

حزب الحركة الشعبية بنفس الدائرة االنتخابية.
والدته،  مواجهة  في  لزوجته  البرملاني  ترشيح  ويأتي 
املجلس  رئاسة  كونه في خالف مع عائلته، ولتتنافس على 
من  منعه  قبل  يترأسه  كــان  الــذي  فراسن،  بني  الجماعي 

الترشح بقرار قضائي.
مواقع  فــي  السخرية  مــن  موجة  الترشيح  هــذا  وخلق 
البرملاني  أن  البعض  اعتبر  حيث  االجتماعي،  التواصل 

واملناصب  االنتخابات  أن  يرى  الترشح  من  املمنوع 
السياسية أفضل من رضا الوالدين.

طرائف انتخابية.. 
امرأة تترشح باسم حزبين

قيام  لالنتخابات،  الترشيح  عرفها  التي  االنتخابية  الطرائف  من 
حزبني  باسم  ترشيحها  بتقديم  الكبير،  القصر  مدينة  من  مرشحة 
الئحة  إلغاء  الداخلية  وزارة  قررت  الخرق،  هذا  إثر  وعلى  سياسيني، 
حزب العهد في االنتخابات الجماعية بنفس املدينة، بسبب وجود اسم 
وكيلة الالئحة مرشحة أيضا في الالئحة املخصصة للدائرة الجهوية 
بنجاة صرصري،  األمر  ويتعلق  االستقالل،  حزب  عن  الكبير  بالقصر 
التي ترشحت كوكيلة لالئحة حزب العهد في املدينة، وأيضا في الئحة 

حزب االستقالل بالجهة.

برلماني يرشح زوجته أمام والدته 

العثماني  حــمــلــة  أثــــارت   
ــة وجـــوالتـــه في  ــي ــخــاب ــت االن
ــاط، انــتــبــاه  ــربـ الــعــاصــمــة الـ
ــه مــحــاطــا  ــون ــك املـــواطـــنـــني ل

بحراس أمن مسلحني.
وانــتــقــد بــعــض املــواطــنــني 
مرفوقا  بحملته  العثماني  قيام 
ــة مـــشـــددة،  ــي ــن بـــحـــراســـة أم
الذين  املرشحني  بقية  عكس 

االنتخابات  ــذه  ه يــخــوضــون 
بدون بروتوكول.

واعتبر البعض أن مدير حملة 
االستعانة  فــضــل  العثماني 
خوفا  ــة،  ــي ــن األم ــحــراســة  ــال ب
الحكومة  رئــيــس  تــعــرض  مــن 
النـــتـــقـــادات واســـتـــفـــزازات 
الحكومة  لقرارات  املعارضني 

في حالة الطوارئ.
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مرشح يختار االجتماع
 في يخت 

إقليم  إيــمــوالس  بجماعة  واملعاصرة  األصــالــة  حــزب  مرشح  قــرر 
بحضور  االنتخابية،  حملته  لتنظيم  تواصلي  لقاء  تنظيم  تارودانت، 
وكيل  وفضل  للجماعة،  الترابي  بالنفوذ  الحزب  ومرشحات  مرشحني 
تدبير  كيفية  ملناقشة  االجتماع،  إلقامة  اليخت  اختيار  الحزب  الئحة 
واملتربصني،  اآلخرين  املنافسني  أعني  عن  بعيدا  االنتخابية  الحملة 

وذلك للتداول بحرية وتخفيف الضغط على املرشحني.
ويسعى وكيل الالئحة للوصول إلى رئاسة جماعة إيموالس، التي 

كان يرأسها والده الراحل خالل السنوات املاضية.

مرشح لالتحاد 
االشتراكي يتحدث 

عن »جهاد الكفار«

فرار ضيوف
من وليمة 

عشاء

مواجهات بالسيوف 
والعصي ببني مالل

واملعاصرة  األصالة  حــزب  مرشحي  أنصار  بني  طاحنة  معركة  وقعت 
وأنصار الحركة الشعبية مع بداية الحملة االنتخابية في حي مغيلة ببني 
املستشفى  إلى  نقلهم  تم  وجرحى  مصابني  عن  املواجهات  وأسفرت  مالل، 
الجهوي باملدينة لتلقي العالج، بعدما استعمل »البلطجية« األسلحة البيضاء 

والعصي، مما خلف أضرارا في عدد من السيارات.
الطريق  بقطع  »البام«  أنصار مرشح حزب  قيام  بعد  االشتباكات  ووقعت 
على املشاركني في حملة مرشح الحركة الشعبية، حيث تطورت الخالفات إلى 

مواجهات دامية بعد رفض أنصار »السنبلة« االنسحاب من الحي املذكور.

»قاري وجيبي خاوي.. 
واش مانستاهلش 

نكون برلماني؟«
املجيد  عبد  ــي  اإلذاعـ والصحفي  اإلعــالمــي  خلق 
االجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  فــي  ضجة  حـــالوي، 
وفي شوارع الدار البيضاء، من خالل طريقة خوضه 

للحملة االنتخابية.
الوطني  كاملنتخب  »البرملان  أن  الحالوي  واعتبر   
بيكم  يحشمش  ما  اللي  األفضل  اختاروا  القدم،  لكرة 
»قاري وجيبي خاوي، واش  املباراة«، وأضاف:  نهار 

مانستاهلش نكون برملاني؟«.
ويخوض الصحفي عبد املجيد الحالوي، الحاصل 
على دكتوراه في القانون العام، غمار االنتخابات في 

دائرة البرنوصي بالدار البيضاء. 
لهذه  الحالوي  »اختيار  أن  النشطاء  أحد  واعتبر 
الطريقة أمر عادي إذا ما وضعناه في سياقه، والسي 
موجه  بالعامية  خطابا  حملته  في  اعتمد  الحالوي 
الثقافة  وحــي  من  وينهل  دائــرتــه،  إلــى  بالخصوص 
فيه  مرغوبا  ــرا  أم أراه  ــذا  وه املحلية،  املجتمعية 

ويتماشى وتقنيات التواصل السياسي«.

بزاوية  االشتراكي  االتحاد  حزب  مرشح  خلق 
مواقع  في  كثيرا  الجدل  زاكــورة  بإقليم  تمكروت 
مثيرة  تدوينة  نشر  بعدما  االجتماعي،  التواصل 

جلبت له الكثير من االنتقادات.
وكتب مرشح حزب »الوردة« بالدائرة 11 لزاوية 
سيدي علي بتمكروت، تدوينة قال فيها بـ»اشتراكية 
الكفار  وجهاد  املمتلكات،  توزيع  إعادة  الثروات، 
إلى يوم القيامة« مما جر عليه الكثير من السخرية 

في مواقع التواصل االجتماعي.
وتلقى املرشح االتحادي انتقادات كثيرة من قبل 
نشطاء مواقع التواصل االجتماعي، مما دفع بفرع 
واألفكار  العبارات  تلك  إلزالة  التدخل  إلى  الحزب 

التي تدعو إلى الكراهية.
املــرشــح سعى  ــإن  ف ــصــادر،  امل وحــســب بعض 
في  املحليني  السكان  ملخاطبة  تدوينته  خالل  من 

القرية، لكسب أصواتهم.

 نظم أحد املرشحني بجماعة 
أوالد  ــادة  ــي ق مــســعــود  أوالد 
حضرها  عشاء  وليمة  بوعلي، 
السلطات  130 شخصا، جعلت 
تقتحم املكان رفقة الدرك امللكي.
املحلية  السلطات  وتوصلت 
مرشحي  أحد  أن  يفيد  بإشعار 
ــخــرق حــالــة  األحـــــزاب قـــام ب
الطوارئ الصحية، عبر تنظيم 
وليمة عشاء الستمالة الناخبني 

من أجل التصويت عليه.
ــول الــســلــطــات  ــ ــد وص ــن وع
املحلية مرفوقة بعناصر الدرك 
املــلــكــي، لــجــأ املـــدعـــوون إلــى 
من  خوفا  املنزل  خارج  الفرار 

اعتقالهم.

مبديع يثير سخرية نشطاء »الفايسبوك«

حكم الديربي رضوان جيد يترشح 

الشعبية  الحركة  مرشح  أثــار 
نشطاء  سخرية  مبديع،  محمد 
االجتماعي  ــتــواصــل  ال ــع  ــواق م
بعدما قال في املنشور االنتخابي: 
التنمية  أجل  من  جميعا  »نلتزم 
إقليم  جماعات  ساكنة  وإسعاد 
وأنه  خاصة  صالح«،  بن  الفقيه 
املجلس  ــيــس  رئ مــنــصــب  تــقــلــد 

الجماعي للمدينة ملدة 24 سنة. 
مــواقــع  رواد  ــرب  ــغـ ــتـ واسـ
مبديع  قول  االجتماعي  التواصل 
التنمية  بتحقيق  بـــ»الــتــزامــه« 
على  أشـــرف  ــه  أن ــم  رغ باملدينة 
املاضية  السنوات  طيلة  املجلس 
وسجلت عليه اختالالت مالية من 
قبل املجلس الجهوي للحسابات.  

أول مرشحين يفوزان قبل يوم التصويت
كبدي  لحسن  املــرشــحــان  ضمن 
ــز، وأمــني  ــي ــزم ــس جــمــاعــة أم ــي رئ
زرقطن،  جماعة  رئيس  املسفيوي 
الجماعية،  االنتخابات  في  فوزهما 
يوم  لهما  منافسني  لغياب  نــظــرا 

االقتراع.
ويعد لحسن كبدي مرشح التقدم 
واالشــتــراكــيــة، الــوحــيــد بــالــدائــرة 

ضمن  بينما  أمــزمــيــز،  بجماعة   2
بجماعة  ــوزه  ــ ف ــني  أمـ املــســفــيــوي 
منافسه  إقصاء  تم  بعدما  زرقطن، 
في  ملفه  الترشيح بسبب وضع  من 

دائرتني.
وبذلك أصبح كل من لحسن كبدي 
املرشحني  أول  ــني  أم واملــســفــيــوي 

الفائزين في االنتخابات الجماعية.

شباط يرشح أفراد 
عائلته في االنتخابات

قيام  فاس،  مدينة  نشطاء  من  مجموعة  انتقد 
حميد شباط عمدة املدينة السابق، بترشيح أفراد 
التي  الالئحة االنتخابية  عائلته وأقربائه ضمن 
يترأسها بشعار حزب جبهة القوى الديمقراطية.
بترشيح  شباط  قيام  النشطاء  واســتــغــرب 
جانب  إلى  بالالئحة،  الثانية  املرتبة  في  زوجته 
املخصصة  الجهوية  الالئحة  رأس  على  ابنته 
واملناضلني  أنــصــاره  أقــصــى  بينما  للنساء، 
الذين دافعوا عنه خالل معركته مع قيادة حزب 

االستقالل.
 كما قام شباط بترشيح 

ابـــنـــه نـــوفـــل كــوكــيــل 
في  الــحــزب  لالئحة 

القروية  الجماعة 
ــى  ــة، إل ــرارحـ ــبـ الـ
ــب صـــهـــره  ــ ــان ــ ج
الرئيس  ــحــداد،  ال
ملقاطعة  الــســابــق 
ــني، وابـــن  ــي ــن ــري امل

أخته.

جيد،  رضـــوان  الــدولــي  الحكم  يخوض 
حزب  باسم  املقبلة  االنتخابات  سباق 
اختياره  تم  بعدما  الشعبية،  الحركة 
أكادير  بــدائــرة  الــحــزب  لالئحة  وكيال 

إداوتنان.
يشغل  ــذي  ال جيد  رضـــوان  ويسعى 
الساكنة  أمــال  لتحقيق  محامي،  مهنة 

وتحقيق طموح شباب أكادير، التي يعيش 
فيها منذ أكثر من أربعني سنة، خاصة وأن 

وركودا  املشاكل  من  العديد  تعيش  املدينة 
اقتصاديا وتجاريا، بسبب غياب التنمية 
وغياب منطقة صناعية لتشغيل الشباب.
ــن أبـــرز الــحــكــام في  ويــعــد جــيــد م
ويتولى  املغربية،  االحترافية  البطولة 
البيضاء  ديربي  مباريات  قيادة  دائما 
مباريات  يقود  كما  والوداد،  الرجاء  بني 
األبطال  دوري  في مسابقة  مهمة  إفريقية 

وكأس إفريقيا لألمم.

مصطفى لخصم مصدوم من الناس
يخوض البطل العاملي في الكيك بوكسينغ 

غمار  لخصم،  مصطفى  كونطاكت،  والفول 
الصخيرات  بمنطقة  الحالية  االنتخابات 

تمارة باسم حزب الحركة الشعبية.
من  وعبر مصطفى لخصم عن صدمته 
طلب بعض األشخاص له، بمدهم بمبالغ 
حيث  االنتخابية،  الحملة  خــالل  مالية 

فيه عن صدمته  فيديو يتحدث  نشر شريط 
»واش  وقـــال  ــنــاس،  ال تــصــرفــات بعض  مــن 

مبغيتوش تزيدو بلبالد للقدام فاالنتخابات اللي 
وناس  املعقول  مكاينش  كتقولو  كتشكاو  ديما  جايني، 

بواحد  لالنتخابات  دخلت  أنا  بحال،  بحال 
الفرحة ولكن بقا فيا لحال ملي كتمشي عند 
كيقوليك  نتعاونو  بغينا  كتقوليهم  الناس 

كاين شي فلوس«.
بغيتوني  »واش  لخصم:  وأضـــاف 
عليهم  ضربت  لي  والدي  فلوس  نعطيكم 
تمارة نفرقهم عليكم باش من بعد نمشي 
بالمنربح  هكاك  مغنديرش  ــا  أن نشفر.. 
اللي  الناس  خــودو  االنتخابات..  فهاد  كاع 
كيعطيوكم لفلوس وسيرو معاهم وبقاو 5 سنني 

وانتوما كتغوتو«.
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الذات والعالم

يواصل نور الدين صدوق، الناقد والروائي 
النقدي  مشروعه  املغربي،  الثقافي  والفاعل 
بإصداره لكتاب جديد بعنوان »الذات والعالم: 
محمد  العروي،  هلل  عبد  يوميات  في  دراســة 
اللطيف  وعبد  الــديــن،  خير  محمد  شــكــري، 
النشر  دار  عــن  مغربية  طبعة  فــي  اللعبي« 
)2021(، بعد طبعة مشرقية سابقة  »أكورا«  
عن »دار أزمنة« بعمان )2017(، وهو الكتاب 
أربعة  ليوميات  نماذج  عند  فيه  يتوقف  الذي 
اليوميات  جنس  في  خاضت  مغربية  أعــام 
أخــرى  مــجــاالت  فــي  الكتابة  مــارســت  بعدما 
عبد  يوميات  أوال،  األدبــي:  السرد  بينها  من 
في  أصدرها  الصباح«  »خواطر  العروي  هلل 
 1967 عام  من  بدأت  أجزاء  أربعة  من  سلسلة 
وتوقفها   ،2007 بعام  ينتهي  آخرها  وكــان 
السياسي  التاريخ  تحوالت  في  التأمل  عند 
محمد  ثانيا،  باملغرب،  والثقافي  واالجتماعي 
خــال  بالفرنسية  ويــومــيــاتــه  ــن  ــدي ال خــيــر 

ــرض،  امل مــع  معاناته  فــتــرة 
في  شــكــري  محمد  ثــالــثــا، 
في  جينيه  »جــان  مذكراته 
جان  الكاتبني  مع  طنجة« 
وليامز،  وتينيسي  جينيه 
للمغرب،  زيارتهما  خــال 
متحدثا عن نفسه واملدينة 
واآلخــر،  باللغة  وعاقته 
اللطيف  ورابــعــا، عــبــد 
ــلــعــبــي فـــي يــومــيــاتــه  ال
الكتابة  في  يمر«  »شاعر 
عـــن الــــــذات والــتــأمــل 
اليوميات  وســرد  فيها، 
أسفار  مــن  تحويه  بما 
وأمسيات شعرية تحكي 

عن ذاته واآلخرين.

  

"دار ملتقى الطرق" تصدر كتاب 

"كي نفهم الرواية الجديدة" 

أول مهرجان جامعي للفيلم الوثائقي في إفريقيا يقام بالرباط

المغرب سادس عربيا في البحث العلمي
»دار  أصــــدرت 
ــطــرق«  مــلــتــقــى ال
ــدا  ــديـ ــا جـ ــابـ ــتـ كـ
ــد املــديــنــي  ــم ألح
تحت عنوان: »كي 
ــة  ــروايـ نــفــهــم الـ
الجديدة: دراسة، 
وحوار  نصوص 
ــك  ــاص«، وذل خــ
سلسلتها  ضمن 

»مواعد«. 

ويـــــتـــــوزع 
الـــعـــمـــل عــلــى 
ــني فــي  ــمـ ــسـ قـ
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قــراءة  الــكــتــاب،  يــقــدم هــذا  حيث 
إلحــدى  محكمة  ودقــيــقــة  مفصلة 
الروائية واألدبية في  املدارس  أهم 
»الرواية  مدرسة  العشرين،  القرن 

التي  الــجــديــدة« 
ظهرت في فرنسا 
ــات  ــايـ ــهـ فـــــي نـ
األربـــعـــيـــنـــات، 
واتــــــســــــعــــــت 
وتــــــــــطــــــــــورت 
لـــتـــصـــبـــح نــهــج 
السردية  الكتابة 
ــم  ــ املــــمــــيــــزة أله
ــام الــروائــيــة  ــ األق
ناتالي  الفرنسية: 
ســـــــــاروت، كــلــود 
ــون، مــشــيــل  ــمـ ــيـ سـ
بـــوتـــور، وآخــريــن، 
الكتاب  تضمن  كما 
معه  أجــراه  وفريدا  خاصا  حــوارا 
شهادة  حوار  وهو  املديني،  أحمد 
األصلية  باملصادر  الــقــارئ  ــزود  ي
لهذه التجربة وجمالية تعبيراتها. 

شيوخ الملحون السالويون في كتاب
كتاب  بمكناس،  سجلماسة  مطبعة  عن  صدر 
»شيوخ امللحون الساويون.. جواهر من ذاكرة 
الباحث  تأليف  من  املكنون«،  املغربي  التراث 
املجيد  عبد  األستاذ  وتقديم  الدين شماس،  نور 

فنيش.
وهو  صفحة   501 في  الكتاب  ويقع 
الوطني  الصعيد  على  نوعه  من  األول 
من  لشريحة  بالترجمة  اهتم  الــذي 
وهم  وإبداعاتهم،  سا  مدينة  ــاء  أدب
ــه وثــق  ــحــون، مــن خــال ــل شــعــراء امل
والثقافية  الفكرية  مساراتهم  املؤلف 
على  الــضــوء  سلط  كما  ــة،  ــداعــي واإلب
ورصــد  حــيــاتــهــم،  مــن  مهمة  جــوانــب 
وفق  لهم،  ترجم  مــن  جــل  عند  ذكــرهــم 
التوثيق  بني  تجمع  تكاملية  منهجية 
الكرونولوجي،  والــعــرض  والتحقيق، 
امليداني  والتنقيب  التاريخي  والتأطير 
الحياة  قيد  على  الزالوا  الذين  ذاكرة  في 

من الُحّفاظ واملهتمني.
والكتاب رصد لثاثة قرون من اإلبداع 

الساوي في شعر امللحون قسمه 
مؤلفه، بعد مقدمة تأطيرية عامة 
املبتغاة  ــداف  األه فيها  أوضــح 
واملنهجية  ــدراســة،  ال هــذه  مــن 
الــتــي اعــتــمــدهــا، واملــرجــعــيــات 
ــي جمع  ــتــي اســتــنــد إلــيــهــا ف ال
أولهما  فصلني:  ــى  إل ــا،  ــواده م
امللحون  »شــعــراء  عنوان  يحمل 
لشياخ«،  صابة  خال  الساويون 
عهد  بني  ما  املمتدة  الفترة  وهي 
إلى عهد  السلطان موالي عبد هلل 
عبد  بــن  محمد  سيدي  السلطان 
جاء  حني  في  هشام،  بن  الرحمان 
»شعراء  بعنوان:  الثاني  الفصل 
املــجــددون«،  الــســاويــون  امللحون 
وهي الفترة املمتدة بني عهد موالي 
سيدي  امللك  وعهد  األول  الحسن 

محمد السادس. 
املراصد،  من  مجموعة  فصل  كل  تضمن  وقد 
امللحون  ــام  أعـ مــن  لعلم  منها  كــل  خــصــص 

الــســاويــني، وهــكــذا ضم 
عشر  ثاثة  األول  الفصل 
تسعة  والــثــانــي  ــرصــدا،  م
وعــشــريــن مـــرصـــدا، وكــل 
مرصد من هذه املراصد به 
للشاعر  مستفيضة  ترجمة 
إلنتاجه  وببليوغرافية 
الشعري، وأخرى لقصائده 
مع  اإلذاعــة  بدار  املسجلة 
وبعض  تسجيلها،  أرقــام 
كتاباتهم  مــن  الــنــمــاذج 

بخط يدهم.
والكتاب يعتبر مرجعا 
للباحثني في تاريخ تراث 
عموما،  امللحون  شعر 
على  مــنــه  والـــســـاوي 
مجال  في  نوعية  وإضافة  الخصوص،  وجه 
املغربية األصيلة، في  ثقافتنا  الكشف عن كنوز 
والسياسي،  االجتماعي  محيطيها  مع  عاقة 

تحت رعاية ودعم ملوك الدولة العلوية.

ملؤشر  السنوية  ــجــداول  ال حسب 
ــدول  ال ــإن  ف  ،2021 لــعــام  »نيتشر« 

الــعــشــر األولــــى فــي تــرتــيــب حصة 
العربية  اململكة  العلمية، هي  األبحاث 
ــة، واإلمــــــارات الــعــربــيــة  ــودي ــســع ال
ــمــان،  ــطــر، وُع املــتــحــدة، ومــصــر، وق
والجزائر،  وتونس،  ولبنان،  واملغرب، 

والكويت.
مقياس  »نيتشر«  مؤشر  ويستخدم 
»الحصة«، وهو عبارة عن عدد كسري 
يخصص ملؤسسة أو مدينة أو دولة/
في  ــأخــذ  وي ــال،  ــق م ــل  ك ــن  ع منطقة 
املقال  في  النسبي  اإلسهام  االعتبار 
ينتسبون  الذين  الباحثني  جانب  من 

إلى تلك املؤسسة أو املنطقة.
االعتبار  بعني  املعدلة  الحصة  تأخذ 
اختافا سنويا ضئيا في إجمالي عدد 
املقاالت املتضمنة في مؤشر »نيتشر«.

تضمنتها  الــتــي  العربية  الـــدول 
جداول مؤشر »نيتشر« السنوية لعام 
مصر،  البحرين،  الجزائر،  2021 هي: 

العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 
اململكة  قطر،  فلسطني،  عمان،  املغرب، 
تونس،  السودان،  السعودية،  العربية 

اإلمارات العربية، واليمن.
 Nature( ــشــر«  ــت ــي »ن مـــؤشـــر 
ــأداء  ل واحـــد  مــؤشــر  هــو   )Index

مقاييس  وتستند  املؤسسي،  البحثي 

في  املستخدمة  و»الحصة«  »العدد«، 
إلى  »نيتشر«،  مؤشر  قوائم  ترتيب 
الدولة  أو  املؤسسة  منشورات  نتائج 
في 82 دورية للعلوم الطبيعية، يجري 
بواسطة  السمعة  على  بناء  اختيارها 
في  الرواد  العلماء  من  مستقلة  لجنة 

مجاالتهم.

تحتضن الرباط قريبا، أول مهرجان 
جامعي إفريقي للفيلم الوثائقي، وهي 
الجامعات  لجميع  مفتوحة  مسابقة 
اإلفريقية، وكذلك ملنافسني آخرين من 

الخارج.
هذا  تنظيم  اتفاقية  أبــرمــت  ــد  وق
بني   ،2021 نــهــايــة  قــبــل  املــهــرجــان 
بــالــربــاط  الــخــامــس  محمد  جــامــعــة 
السمعية  للدراسات  السينما  ومركز 
لهذه  تابعة  منظمة  وهــي  البصرية، 
أيضا  الجامعة  وقعت  الجامعة، كما 
اتفاقية أخرى مع مركز املنار التعليمي 
بالرباط بهدف »تدريب« أعضاء هيئة 
التدريس في هذا املركز الشهير الذي 

لتأسيسه،  الخمسني  بالذكرى  احتفل 
مقسمني  طفل   100 يستوعب  والــذي 
ــهــدف ضــمــان  ــى 5 مــجــمــوعــات ب إلـ
»املراقبة الطبية والنفسية، والتعليم، 

وإمكانية  والتعليم،  التأهيل،  وإعادة 
واملراهقون  األطفال  األطفال،  تشغيل 
املتخلفون عقليا، بهدف جعلهم الئقني 
قدر اإلمكان ليعيشوا حياة طبيعية«، 
لفريق  الوثيق  التعاون  نتيجة  وذلك 
)طــبــيــب نفسي  أطــبــاء  مــن  ــون  ــك م
نفسي،  وأخصائي  أطفال(،  وطبيب 
ومعالجني  متخصصني،  ومعلمني 
البدنية،  التربية  ومدرسي  نفسيني، 

ومتدربني، وأولياء األمور.

في يوميات أربعة 
أدباء مغاربة



لنور الدين الرياحي

))ال معنى للحياة مع اليأس وال معنى لليأس مع الحياة(( )مصطفى كامل(. 
في  تاريخيتني  مصريتني  شخصيتني  على  تصدق  أن  يمكن  املقولة  هذه 
األدب والفنون واملسرح بصفة خاصة، هما نجيب الريحاني وبديع خيري، 
وأنا أقرأ عن تاريخهما عندما كتب عنهما الشاعر واألديب املصري الكبير، 
صالح جودت، وعن تاريخ بنائهما للنهضة الفنية املسرحية في بداية القرن 
مارسيل  الشهير  الفرنسي  للكاتب  »طوباز«  مسرحية  استوقفتني  املاضي، 
بانيول، وذلك عندما قررا أن يطفرا باملسرح املصري طفرة أخرى وتحويله 
من األوبريت إلى الكوميديا، وهي أرق أنواع الفن املسرحي، ألنها ال تعتمد 
على املوسيقى أو الغناء أو الرقص، واستطاع بديع خيري أن يكتب اقتباسا 

من املسرحية الفرنسية ملارسيل بانيول قصة الجنيه املصري.
وبالرغم من أن مسرحية »طوباز« كانت في أوج شهرتها ونجاحها 
في كل بقاع العالم، وبالرغم من الجهد وعبقرية الصديقني وبالرغم من 
اختيار مسرح »الكورسال« املصري القديم بشارع عماد الدين ليتناسب 
مع أبهتها، إال أن مداخيلها تراجعت ذات ليلة إلى أن هبط اإليراد إلى 
غلطة  ارتكبنا  لقد  الريحاني  لنجيب  خيري  بديع  وقال  جنيهات،  ستة 
نخطئ،  لم  نحن  أبدا  وأعمق  أقوى  كان  الريحاني  جواب  لكن  كبرى، 
ولكن سبقنا العصر، وتقدمنا عن الجمهور من جديد، وسوف تبقى هذه 

الرواية ثأرا بيني وبني الناس مهما أوتيت من النجاح في املستقبل.
قد  جودت،  صالح  قال  كما  الصديقني  على  والفشل  النجاح  دورة  وكانت 
دموعه  ولكنه مسح  فعال،  الخيبة  هذه  بعد  نجيب  وبكى  الكفاح،  لذة  علمتهما 
ألفا مسرحية  أيام،  لبديع سننجح مرة أخرى، وفي ظرف ثالثة  وابتسم وقال 

املحفظة يا مدام واسترد بها مسرحهما مجده وبلغت اإليرادات أرقاما فلكية.
وظل الثأر يتأرجح في صدر الريحاني سنوات طويلة، لكنه لم ينس ثأره من 
الجماهير حتى كانت سنة 1946، وكان الناس قد تعلموا وتقدم العقل والفكر، 
فقال نجيب لبديع قولته الشهيرة ))سآخذ بثأري من الجماهير وال بد أن أمثل 

»طوباز« أو »الجنيه املصري«، فقد تقدم العصر وسيفهمها الجمهور((.
وبالفعل حصل ما توقعه الريحاني، ونجحت الرواية نجاحا منقطع النظير، 
فرفع  اليأس،  الذي قضى على  النصر  وكان  بعد سنني،  ما ضاع  لهما  وخلفت 
الصديقان عيونهما إلى السماء شاكرين هلل نعمة تقدم الفكر، ألن أكبر نقمة في 
أي مجتمع أن يكون الفكر متخلفا، فال يستقيم أي تقدم أو ازدهار مع ذلك، لهذا 
كان هّم الشعوب املتقدمة هو القضاء على هذه اآلفة التي هي أخطر من الفقر.. 
الدار  جلسات  إحــدى  وفي  العامة،  بالنيابة  عهدي  بداية  في  وتذكرت 
البيضاء الكبرى، في قضية كان ينوب فيها املحامي الشهير آنذاك، األستاذ 
محمد التبر رحمة هلل عليه، وكانت جلسات مرافعاته ملتقى ملجموعة كبيرة 
من القضاة والصحافة والحقوقيني، نظرا لطبيعة القضايا التي كان يرافع 
فيها، وكان دخوله إلى املحكمة يوحي بأن قضية كبيرة تروج فيها ويتبعه 
املحامون، وحتى بعض القضاة الشغوفني بفنون املرافعات، وغالبا ما يكون 

خصومه املحامني في القضايا ال يقلون عن عراقته وقدرته في الترافع.
وكانت دائما على النيابة العامة من ضرورة حرصها على حماية الحق 
املجتهد وأن تكون مرافعاتها في مستوى  للظهور بمظهر  أن تجتهد  العام، 
االجتهاد  أبحاث   - شاب  وأنــا   - تتعبني  وكانت  املترافعة،  الدفاع  هيئة 
أثر  يكن  لم  وقت  في  ومجالت  كتب  عدة  في  متناثرة  كانت  التي  القضائي 
للشيخ غوغل وال لألنترنيت، وملا افتتح الرئيس الجلسة وكل أطراف الدعوى 
يبدأ  الذي  الصوت  بذلك  التبر  ذ.  مرافعة  بالغ  بشوق  ينتظرون  العمومية 
خافتا ثم يبدأ في الوضوح بلغة عربية سهلة أقرب إلى الفرنسية وأسلوبها 
على  صغيرتني  نظارتني  ويلصق  مترجمة  نفسها  باللغة  عبارات  وتتخللها 
جميعا  منا  يتقزز  كان  وقد   - سنه  كبر  رغم  الجميلتني  بعينيه  وينظر  أنفه 
لنا بحقيقته مزاحا ويقول بأنه شباب على طول  ونحن نطلب منه أن يسر 
قد  وليته  مذكراته  لنا  يكتب  أن  منه  أطلب  عندما  كذلك، وكنت  كان  وفعال   -
هذه  بعد  يبلغ  لم  الشيوخ وهو  يكتبها  املذكرات  بأن  ويجيبنا  يبتسم  فعل، 
املرحلة، وفي ذلكم السكون الذي يعم الجلسات التي كان يغشاها املحامون 
والحقوقيون ومن يتدرب من الزمالء القضاة وأعضاء الخدمة املدنية وكتاب 
الضبط في محكمة أنفا بتلك الحيطان التي لو تكلمت ألخرجت من املعاني 
والرسائل والقصائد ما يحق لها أن يعطيها بحق اسم »أم القرى«، ولعلقت 
بمكة  تعلق  كانت  عندما  السبع  كاملعلقات  ومترافعيها  محاميها  مرافعات 

وبأسواق عكاظ يوما ما، من كثرة من يحضرون للفرجة والتكوين.

بني م�سارح باري�س 
والقاهرة.. وحمكمة 

الدار البي�ضاء

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات
العدد: 1571 من 02 إلى 09 شتنبر 2021

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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تفاصيل أخرى  يف  ركن  »ب

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah

  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

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

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC

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

 أو عبر البريد اإللكتروني:
)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.ma

الفنانة المغربية 
هدى الريحاني 

تروج لعرضها 
المسرحي بكندا

املغربية  تلتقي الفنانة  أن  يرتقب 
ــدى الـــريـــحـــانـــي، بــجــمــهــورهــا  ــ ه
فـــي عـــرض مــســرحــي جـــديـــد، في 
نهاية  سينظم  بكندا،  مونتريال 

نونبر املقبل.
يحمل  الــذي  املسرحي  الــعــرض 
 ،»je suis un produit« عنوان: 
ــذي ســيــعــرض في  ــ هـــو الــعــمــل ال
مسرح »ال ليكورن« بمونتريال ضمن 
عروض فصل الخريف، حيث شاركت 
حسابها  عــلــى  جــمــهــورهــا  ــدى  هـ
ملصقا  بـــ»اإلنــســتــغــرام«،  الــخــاص 
بتعليق  أرفقته  بالعرض  خــاصــا 
املشروع  ملصق  »إليكم  فيه:  جــاء 
je suis un produit، من  الرائع 
بــودراوت،  سيمون  وإخــراج  تأليف 
موعدنا هذا الخريف في ال ليكورن، 
مونتريال«، هذا بعدما خطفت بطلة 
األضـــواء  ــرة«  املـ »البرتقالة  فيلم 
خالل مشاركتها في فيلم »األصدقاء 
بالقاعات  عــرض  الـــذي  الــقــدامــى« 
العمل  وهــو  الكندية،  السينمائية 
املمثل  رفقة  بطولته  جسدت  الــذي 

حسن الفذ وممثلني آخرين.

بعد غياب ربع قرن.. 

التي  راضــي،  عفاف  املصرية  الفنانة  تستعد 
حفالتها  أولى  إلحياء  سنة،   67 العمر  من  بلغت 
قرن، حيث  ربع  حوالي  دام  غياب  بعد  الغنائية 

املصرية،  األوبرا  بدار  النافورة  مسرح  من  ستطل 
وذلك يوم الخميس 16 شتنبر 2021.

قــرار  ســر  عــن  راضــي  عفاف  وكشفت 
العودة لساحة الحفالت الغنائية، قائلة: 
مؤخرا  جدا  أقدره  الذي  تكريمي  »بعد 
في  الرئاسة، وظهوري  مؤسسة  من 
ملست  التلفزيونية،  اإلطالالت  بعض 

واالمتنان  الحب  من  الجمهور  من 
أعطاني  مــا  ألعمالي  والــشــوق 

أجد  لم  أنــي  كما  قوية،  دفعة 
االحتفاء  مــن  أنــســب  فــرصــة 
للعودة  حمدي،  بليغ  بذكرى 
له  تكريما  املــســرح  لحفالت 

واعتزازا بأهم األعمال الغنائية 
الجمهور  ــام  ــ أم جمعتنا  ــتــي  ال

املصري«.

عفاف راضي تعود 
إلى الساحة الفنية

أول مهرجان للفيلم القصير ينظمه 
العنصر النسوي فقط بمراكش

من  األولـــى  النسخة  فعاليات  تنطلق 
مهرجان مراكش للفيلم القصير، من نهاية 
شتنبر إلى بداية أكتوبر من السنة الجارية، 

حسب ما أفادت به اللجنة املنظمة.
القصير،  للفيلم  مراكش  مهرجان  ويعد 
الذي يروم ربط الجسور بني مراكش وعالم 
الضوء  تسليط  من خالل  القصيرة  األفالم 
سيتقاسمها  التي  القصيرة  األفــالم  على 
وأجانب  مغاربة  ومخرجون  أفالم  صناع 
يتم  مــهــرجــان  أول  ــعــد(  )ي ــون،  مــوهــوب
تنظيمه بالكامل من قبل العنصر النسوي، 
مارتن،  وتایس  بلعادل  رامیة  شخص  في 
وراكمتا  بمراكش  مقيمتان  فنانتان  وهما 
املناسبات  الخبرة في تنسیق  سنوات من 

الثقافیة.
النسخة  أن  ذاتـــه،  املــصــدر  وأضـــاف 

األولى، التي ستعرف مشاركة مصر كضيفة 
شرف، ستقدم مجموعة متنوعة من األفالم 
ملخرجین  قصیرا  فیلما   42 مــن  تتكون 
إلى  مشيرا  مشهورين،  وآخرين  ناشئني 
الفعالية  هذه  تنظيم  يعتزمن  املنظمات  أن 
تامسنا،  كجنان  متميزة،  عرض  بفضاءات 
مواقع  منها  الخاصة  األماكن  من  وغیرها 

تراثیة في حي القصور القدیم.
التدابیر  یحترم  جمهور  وبــحــضــور 
ال  االجــتــمــاعــي،  التباعد  و  ــة  ــرازی االحــت
یتعدى 70 شخصا في الیوم، سينظم هذا 
ملدة  الطلق  الهواء  في  املصغر  املهرجان 
من  متنوعة  مجموعة  تقدیم  مع  أسبوع 
األفالم تتكون من أعمال ملخرجین أجانب، 
على  یرتكز  تنافسي  برنامج  عــن  فضال 

املواهب املغربیة.
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الضائعةالحقيقة
العدد: 1571 من 02 إلى 09 شتنبر 2021

كأسلوب  االختطاف،  يكن  لم 
وعامليا،  محليا  مــرفــوض  همجي 
وكما نفذ في شخص املهدي بنبركة، 
شيئا جديدا بالنسبة للواقع املغربي 
من  القاتمة  الــســنــوات  تلك  ــال  خ
تاريخ الصراع بني طبقة الحكام في 
األمن،  على  املحافظة  باسم  املغرب 
وبــقــيــادة الــجــنــرال أوفــقــيــر، وبني 
التي  املعارضة،  السياسية  الطبقة 
إال  أوفقير  تصلب  يزيدها  يكن  لم 
متكافئا  الصراع  ذلك  يكن  لم  عنادا، 
في  املغرب  دخل  فقد  حال..  أية  على 
الشك  من  عهدا  الحالكة  الفترة  تلك 
واملؤامرات  واملناورات  والتشكيك، 
غريبة جدا عن الواقع املغربي، وغير 
الكفاح  عهد  أيام  في  حتى  معهودة 
ضد االستعمار الفرنسي واإلسباني، 
إذن طبيعية، بل كانت فعا  فلم تكن 
تستهدف  أغــلــبــهــا،  فــي  مصطنعة 
أن  دون  أسبوع  يمر  ولم  ما،  شيئا 
الطرقات، ويتم  املتاريس في  تنصب 
)مؤامرات  ذاك  أو  هذا  التفتيش عن 
بل  باملئات،  ومعتقلون  بالجملة(، 
أكثرها،  ومــا  واختطافات  ــاآلالف،  ب
فاالختطاف إذن، لم يكن شيئا جديدا 
في  سمع  حينما  العام  ــرأي  ال على 
أكتوبر 1965 )يوم 29( عن اختطاف 
هم  فكثير  باريس،  قلب  في  بنبركة 
في  قبله،  اختطفوا  الذين  املغاربة 
لم  أوفقير  أن  ذلك  وغيرها،  باريس 
يتعامل  كان  بل  الحدود،  يعرف  يكن 
الفرنسية،  املخابرات  مع  يد  في  يدا 
معني  من  تنهل  مخابرات  كلها  وهي 
واحد، هو جهاز »السديك« الفرنسي.
أسس  يرسي  املغرب  كان  وفيما 
وينتخب  األولــى،  النيابية  الحياة 
املهدي  ويحصل  األول،  بــرملــانــه 
ــى أغــلــبــيــة ســاحــقــة  بــنــبــركــة عــل
وينتخب نائبا ملدينة الرباط، كانت 
واحــد«  »كـــاب  مــا يسمى  أجــهــزة 
تماما  مــعــاكــس  خــط  فــي  تــســيــر 
للخط السليم.. وقتها كان يجب أن 
توضع نقط االستفهام على حروف 
األحداث، ولكن من كان وقتها قادرا 

على الصدح بالحقيقة )؟؟؟(.

على  ملكي  عفو  يصدر  إن  ومــا 
شباك  تلقى  حتى  عليهم،  املحكوم 
لتجمع  الــشــوارع  في  آن«  »الــكــاب 
لتثبت  ألفا،  يعتقل  آخرين،  متهمني 
تهمة مــا فــي حــق مــائــة، وفــي ذلك 
اإلطار، تمت عملية اعتقال مجموعة 
كــبــرى مــن االتــحــاديــني فــي يونيو 
1963، بتهمة التآمر على النظام في 
الوقت الذي كان فيه االتحاديون قد 
املقاعد  من  هام  عدد  على  حصلوا 
املغلفة  فالنية  األول،  البرملان  في 
تكن  لم  األمــن  على  املحافظة  باسم 
كانت  التي  النية  مع  متوازية  أبدا 
ديمقراطية،  قواعد  إلقامة  متجهة 
استفهام  نقط  عــدة  هناك  وكــانــت 
في  وتتناثر  ــرؤوس،  الـ فــوق  تقفز 
األدمـــغـــة، مــثــل تــلــك الــتــي خطرت 
بدوري  أتعرض  وأنــا  شخصيا  لي 
ورغم   ،1963 أكتوبر  في  لاختطاف 
ــم أكـــن عــضــوا فــي االتــحــاد  أنـــي ل
في  وال  الشعبية،  للقوات  الوطني 
مرحلة  اجتزت  فقد  آخر،  تنظيم  أي 
املتهمني  االتحاديني  مع  التعذيب 
بـــاملـــؤامـــرة، ووجــــدت نــفــســي في 
تلقي  تكاد  واألجهزة  رهيبة  دوامــة 
الجزائرية  املغربية  الحدود  في  بي 
بني  مشتعلة  الــحــرب  كانت  بينما 
إال  تنقذني  ولم  والجزائر،  املغرب 
شنتها  التي  الصحفية  الحمات 
شاع  أن  بعد  العاملية،  الصحافة 
خبر اختطافي، وإن كان هذا الكتاب 
الذي  فإن  اختطافي،  موضوع  ليس 
محله،  غير  في  املوضوع  هذا  أثــار 
هو تلك األسراب من نقط االستفهام 

التي كانت تكسو اآلفاق املغربية.
ــد خـــروجـــي مـــن مــرحــلــة  ــعـ وبـ
االختطاف، التي دامت أربعة أشهر، 
نقط  إحـــدى  على  أناملي  وضــعــت 
لوال  بها  أصــرخ  وكــدت  االستفهام، 

ريبي مما قد أتعرض له.
للزوار  مرتعا  زال  ال  بيتي  كــان 
حينما  عودتي  بسامة  واملهنئني 
وطلبت  أوفقير،  كاتبة  بي  اتصلت 
وزارة  لـــلـــوزارة،  أحــضــر  أن  مني 
أناقش،  أن  لي  يكن  ولم  الداخلية، 
خروجي  على  مضت  قــد  تكن  فلم 
وفي  معدودة،  أيام  إال  الجحيم  من 
ألتحق  أن  علي  أن  أبلغت  الــوزارة، 
بأوفقير في مراكش، حيث ينتظرني 
ألمر  املــشــهــور،  »املــأمــونــيــة«  بنزل 
مهم، وفي باب النزل، وعلى الساعة 
اإلقليمي،  األمن  مدير  كان  املحددة، 
بأدب  ينتظرني  التعارجي،  بلعباس 
كان  كبير  صــالــون  ــى  إل ليدخلني 
الشؤون  بمدير  مرفوقا  أوفقير  به 
بلعالم،  محمد  آنـــذاك،  السياسية 
كلثوم  أم  املــغــنــيــة  ــوت  صـ ــان  ــ وك
الدفء،  من  نوعا  الغرفة  يعطي جو 
وبعد  املــفــاجــأة،  وقــع  مــن  ويخفف 
للجلوس،  أوفقير  استدعاني  أن 
صحتي،  عن  أحوالي،  عن  وسألني 
وأي  واســتــغــراب،  حيرة  فــي  ــا  وأن
ذلك  من  أكبر  استغراب  وأي  حيرة 

لذكره  تصطك  جــنــراال  يلف  الــذي 
األعـــصـــاب خـــوفـــا، وصــحــفــي مر 
من  زاد  لكنه  أوفــقــيــر،  جحيم  مــن 
مشروبا  علي  عــرض  بــأن  تهدئتي 
لي:  فقال  املوضوع،  يدخل  أن  قبل 
ملن  ــال  ــق ي ــذا  ــك وه  - ــف  ــري ــش ))ال
احلــاالت  يف  الــعــلــوي  اســم  يحمل 
وقاسيت،  تعذبت  لقد   - املألوفة 
واأللم  العذاب  وكنت شجاعا، ولكن 
ولكنك  الـــرجـــال،  عــلــى  ــروض  ــف م
بصحافتك،  معجب  وأنــا  صحفي 
أن أقول لك شيئا حتتفظ به  أريد 
إني  تنساه،  وال  تكتبه  وال  لنفسك، 

تصدقني،  أن  ــوك  وأرج لــك،  أؤكــد 
حصل  فيما  يــد  لــي  ليست  إنــنــي 
وبهذه  عــدوا،  مني  تتخذ  فال  لك، 
وتطلب  تفكر  أن  أرجوك  املناسبة، 
ال  كنت  إذا  تريده  منصب  أي  مني 
أردت  وإذا  للصحافة،  الرجوع  تريد 
لتكون  الــنــاس  أنسب  فإنك  رأيــي، 
ــذا هــو كــل ما  مــديــرا لــإذاعــة، وه
وطبعا،  لك((،  أقوله  أن  أريد  كنت 
أبديت بعض االنشراح، وطلبت منه 
سيارتي  لي  يــرد  أن  أوال،  شيئني: 
اختطافي،  يــوم  منذ  ضاعت  التي 
إصدار  باستئناف  لي  يسمح  وأن 

جريدتي »أخبار الدنيا«.
ولكني وأنا في طريق عودتي، لم 
أكن قادرا على استيعاب الغرض من 
املدلول  فهم  على  وال  الدعوة،  هذه 
طلب  الذي  الحقيقة  لبيان  الحقيقي 
ذلك  كان  أنشره.  ال  أن  مني جادي 
في يناير 1964، ولم أستطع أن أجد 

مرور  بعد  إال  تفسيرا  وال  مبررا  له 
سنوات طويلة، لم أفهم فيها وحدي، 

ولكن املغاربة جميعا فهموا معي.
فيها  فهم  التي  الفترة  بني  ولكن، 
التي  األحداث  وبني  جميعا،  الناس 
 1963 سنة  بــني  مــا  املــغــرب  عرفها 
كثيرة  أشياء  حدثت   ،1970 وسنة 
ورهيبة، كان منشار القمع والتنكيل 
يحاول،  أو  فيها،  يقطع  والتكريه، 
هياكل  بني  الوطيدة  الصات  جذور 
والتزييف،  الحقيقة  وبــني  املغرب 
املهدي  اختطاف  عملية  تكن  ولــم 
ولبنة  كــل،  مــن  جزئية  إال  بنبركة 

كان  الذي  الكبير  املخطط  في صرح 
أوفقير يمهد له منذ أن أصبح وزيرا 
سنة  موته  كــان  أن  إلــى  للداخلية، 
املغرب  على  وســامــا  بــردا   1972

واملغاربة.
وليس جديدا أن غول املخابرات، 
وفي جميع أنحاء العالم، كان دائما 
كل  وقبل  أوال  األكبر،  الخطر  يشكل 
شيء، على هياكل الدولة التي تخلقه 
موازية  قــوة  منه  وتجعل  وتنميه، 
ولكن  الباد،  في  السياسية  للقوات 
يمارس  أوفقير  كــان  الــذي  الجهاز 
والشعب  األحــزاب  على  الضغط  به 
مكتفيا  الحقيقة  في  يكن  لم  قاطبة، 
بما حققه من مكاسب وما كونه من 
التي عرفها  إن األحداث  ثروات، بل 
أكدت  و1972،   1971 سنتي  املغرب 
الطمع  إلى  وتعدتها  القاعدة،  هذه 
بعد  الــحــكــم،  على  االســتــيــاء  فــي 
وأخطر  فيه،  الناس  جماهير  تكريه 

املغربي،  النموذج  وضعية  في  ما 
هو أن أوفقير كان يخطط لبرنامجه 
منذ سنة 1962، أو على األقل انطلق 
بناء على تجربتي  التقدير،  من هذا 
من  سمعته  مــا  وعلى  الشخصية 

أوفقير نفسه سنة 1964.
ــرى،  ــاك طــبــعــا جــزئــيــات أخـ هــن
أوفقير  فيها  قــال  أخــرى،  ــداث  وأح
مفروضا  كان  ما  آخرين  ألشخاص 
ما  حقيقة  املعنيون  منه  يفهم  أن 
الحكم،  دوامــة  هي  تلك  لهم،  يبيت 
كانت  ــو  ول حتى  األبــصــار  تعشي 

الحقائق واضحة وضوح النهار.
الوهاب  عبد  اململكة،  مؤرخ  كتب 
»رحلة  عن  مذكراته  في  بنمنصور، 
ــو«،  ــب ــواذي ــي ن الــحــســن الــثــانــي ف
بالرباط  امللكية  املطبعة  الصادر عن 
دخلت  حادثة  جزئيات   ،1970 سنة 
ولو  بسنتني،  نشرها  بعد  التاريخ 
لغيرت  قبل سنتني  فيها  اإلمعان  تم 
هي نفسها مجرى التاريخ، قال عبد 
عــودة  يصف  بنمنصور  ــوهــاب  ال
»بوينغ«:  نوع  من  امللكية  الطائرة 
))يوم 15 شتنبر 1970، وعلى متنها 
احلكومة  وأعــضــاء  املــلــك  جــاللــة 
نواذيبو  مدينة  مــن  طريقهم  يف 
املوريطانية إلى الرباط، وبعد مرور 
الطائرة فوق سماء مدينة الداخلة، 
التي كانت وقتها ال زالت محتلة من 
طرف اإلسبان، وبينما انطلق صوت 
عن  البيانات  يعطي  الطائرة  ربان 
ــال:  وق الطقس،  وأحـــوال  الرحلة 
مدينة  فوق  بالغيوم  السماء  تتلبد 
الرباط، وفجأة، يقول عبد الوهاب 
الربان  نسمع  أن  قبل  بنمنصور: 
يــشــكــرنــا عــلــى حــســن انــتــبــاهــنــا 
اجلــنــرال  رأيــت  أسماعنا،  وإعـــارة 
الداخلية،  وزيــر  أوفــقــيــر،  محمد 
وينحني  مقعدي،  جانب  إلى  يقف 
له:  قلت  رأيـــك؟  مــا  هامسا:  علي 
اآلن  أدخل  قال:  اهلل،  شاء  إن  خيرا 
كابوسي  ــع  وأض القيادة  مقصورة 
ــان،  ــرب ــي( عــلــى دمـــاغ ال ــدس ــس )م
بالطائرة  ــاه  االجتـ على  ــه  ــم وأرغ
إذن،  أو لندن، قلت:  روما  نحو مطار 
دونها  شهرة  اخلافقني  يف  ستزداد 
وراء  ولــكــن  ــد«،  ــال خ »ليلى  شــهــرة 
تستهدف  فــمــاذا  غــايــة،  عمل  كــل 
قــال:  التحويلية؟  العملية  بهذه 
يتسلى  أن  لسيدنا  بــالــقــوة  أتــيــح 
عبد  ــؤرخ  امل ويختم  ويستريح((، 
راكبا  كان  الذي  بنمنصور،  الوهاب 
العجيب  الحديث  هــذا  بالطائرة، 
بــقــولــه: ))وبــيــنــمــا كـــان اجلــنــرال 
يكاد  وال  لــه  قلته  شــعــرا  يتجرع 
يستدعيه  مبناد  إذا  يستسيغه، 
فجرى  ســيــده،  ــدي  ي بــني  للمثول 
إليه، وجلس قربه، وشغله احلديث 
معه عن تنفيذ العملية، فلم ينتبه 
إال بعدما نزلت الطائرة يف الساعة 
دقيقة  وخمسني  عشر  ــة  ــادي احل

مبطار سال الرباط((.
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يتبع

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

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

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

تنــشر 
ألول مرة

بقلـم

مصطفى العلوي

أول لقاء بين المرحوم جمال عبد الناصر، والمهدي بنبركة


