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مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
لم يكن أمام السلطات األمنية يف بعض املناطق 
ليلة  االنتخابية  السهرة  امتداد  أمام  خيار  من 
لتجنب  احلظر«،  »رفــع  إعــان  إال  التصويت، 
التي  القرارات  إن  بل  املواطنني،  مع  االصطدام 
صدرت من الرباط، أخذت بعني االعتبار تأخر 
بعض مكاتب التصويت، كما أخذت بعني االعتبار 

عملية نقل الصناديق إلى مراكز الفرز.
جتول  »حظر  فــرض  أعلنت  قد  احلكومة  وكانت 
أنحاء  كافة  يف  ليا  التاسعة  الساعة  من  ابتداء  ليلي« 
التدابير  مــن  ملجموعة  تطبيقا  الــوطــنــي،  الــتــراب 

االحترازية يف مواجهة وباء »كورونا«.   

م
ه

را
 د

 
ن

ثم
ال

  
■

ن  
سو

م�
خل

وا
ة  

بع
�سا

ال
ة  

سن
ل�

■ ا
 2

0
2
1

بر  
شتن

 1
5

 -
 1

0
 لـ 

فق
ملوا

1 ا
4
4
3

فر 
 ص

0
7

 -
  0

2
 ■

 1
5
7
2

د: 
د

لع
ا

5
w

w
w

.a
lo

u
s

b
o

u
e

.m
a

تحليل إخباري
ليلة هروب الوزراء وسقوط 

حزب العدالة والتنمية 14 تحت األضواء
رحيل الزعيم النقابي الذي 

وصف الوزراء بـ»اللصوص« 3

الضائعة الحقيقة 
عندما رفض الحسن الثاني 

القذافي   تصفية  28 ملف العدد
سيناريوهات إنهاء  األزمة  

اإلسبانية المغربية  6

المحظوظين حكومة 
 في بلد »المزلوطين«

التفاصيل 
 في  ركن

»بين السطور«



2

كـواليـس األخبــار
العدد: 1572 من 10 إلى 15 شتنبر 2021

 

بقلــم               الطيب العلوي

المحظوظين حكومة 
 في بلد »المزلوطين«

يوم الجمعة 22 دجنبر 1989، صدر على 
في  وبالضبط  الصحفي«،  »األسبوع  صفحات 
ركن »الحقيقة الضائعة«، مقال ملؤسس جريدتنا، 
»حزب  عنوان:  تحت  العلوي،  املرحوم مصطفى 
فيه:  يــقــول  املــزلــوطــن«،  وحـــزب  املحظوظن 
اثنن  حزبن  إضافة  إلى  حاجة  في  املغرب   ...((
األول،  الحزب  زعيم  يكون  الطويلة...  الالئحة  إلى 
ال  الجيوب،  مثقل  اللباس  حريري  أنيقا..  شابا 
وال  التفاؤل،  عبارات  إال  القواميس  من  يستعمل 
»األمة بخير«.. وعندما  من منطق الشعب إال كلمة 
املؤتمر  مقر  بوابة  تمتلئ  الوطني،  مؤتمره  يعقد 
باملرسيديسات السوداء وقد اصطف على جنباتها 
سواقها بقبعاتهم، وقد وضعوا شارة الحزب على 
صدورهم، وفي داخل القاعة، ال ترى إال خليطا من 
الشخصيات، وزراء ورؤساء ومديرين ومستشارين 
وأرباب املصانع والفنادق الفخمة.. ويكون برنامج 
املؤتمر سردا لإلنجازات، ومقررات املؤتمر تذكيرا 

بتلك اإلنجازات((.
»املزلوطن«، فسيكون،  أما الحزب الثاني، حزب 
مــوالي  وصفه  كما  ــه)...(  ــي ف زعيم  كــل  وسيبقى 
الــركــن  نــفــس  ــي  ف رحــمــه هلل  الــعــلــوي  مصطفى 
املذكور: ))ضعيفا نحيفا من سوء التغذية، خريجا 
بيعها  في  فكر  باستحقاق،  عليها  بدكتوراه حصل 
دبلومات  لبيع  سبقوه  ممن  كثيرا  هناك  فوجد 
تجمع  في  الجديد صدفة  الحزب  تزعم  منها،  أكبر 
املقاهي  من  واحــدة  موائد  على  عقدوه  للعاطلن، 
املعدودة باآلالف، وحدت بينهم املآسي، وشحذتهم 
الحاجة، وعلمتهم املعاناة أن الصمت ليس بحكمة، 
وأن السكوت نوع من األزبال، وليس من ذهب كما 

تقول املثل العليا((.
توقعه  الــذي  الثاني  الحزب  أن  هــذا،  من  نفهم 
املرحوم العلوي، ما يكون إال حزب الشعب في حد 
ذاته، ويتكون مكتبه حسب قوله: ))من كل شخص 
األرصــفــة ورائحة  نــراهــم على  الــذيــن  ــؤالء  ه مــن 
بعد  على  أطرافهم  من  تفوح  والخصاص  الحاجة 
تهيمن  والضنى  اليأس  وغمامة  األمتار،  عشرات 
مكدرة  مالمح  فترتسم  وقلوبهم،  أبصارهم  على 
على وجوه لم تعرف االبتسامة منذ سنوات الصبا، 

حيث كانوا أطفاال((.
وبعد  القيدوم،  كلمات  ســرد  من  سنة   32 بعد 
سمي  بما  االنتخابية،  التنديدات  من  وليلة  يوم 
بـ»الخروقات الخطيرة«، املتجلية على حد قول من 
رسب)...(، في استمرار التوزيع الفاحش لألموال 
في محيط عدد من مراكز التصويت.. وفي االنتظار 
املعنية، حفاظا على  السلطات  لتدخل  الطويل)...( 
تزيد  لن  انتظار  ونزاهتها،  االنتخابات  سالمة 
على  للمغرب  األمريكية  املتحدة  الواليات  تهنئة 
املغرب  استيقظ  طوله،  من  إال  االنتخابات،  نجاح 
صفحة  يخط  وهــو  الخميس،  يــوم  صباح  إذن، 
ورقة  قلب  أن  بعد  املعاصر،  تاريخه  من  جديدة 
ليبيرالية،  جديدة،  تجربة  لصالح  »اإلسالمين« 
الوطني  »التجمع  النموذجي  اسمه  حزب  قائدها 
حزب  إذن)...(:  العميق  لقبه  وسيكون  لألحرار«، 
الدستور،  حسب  سيشكل  والــذي  »املحظوظن«، 
حكومة سيتكاثر فيها »املال والبنون«.. اللهم بارك.
الــيــوم،  هــو  مــن  »املــحــظــوظــن« عرفنا  حــزب 
عرفنا  »املزلوطن«،  حزب  وكذلك  زعيمه،  ومن 
واسمه  كذلك..  وسيم  أيضا،  زعيمه  سيكون  من 

»الصبر الجميل«.

الرباط. األسبوع

قــوات  إقـــدام  أعــلــن عــن  مــفــاجــئ،  بشكل 
خاصة غينية على انقالب عسكري يوم األحد 
البالد،  رئيس  خالله  واحتجزت  املــاضــي، 
ألفا كوندي، وقال ضابط االنقالب في مقطع 
فيديو بثته وكالة األنباء الفرنسية)..(، وهو 
بالبنادق:  املسلحن  الجنود  من  بعدد  محاط 
»لقد اتخذنا قرارا، بعد القبض على الرئيس، 
كافة  فــي  تــجــوال  وحظر  الــدســتــور«،  بحل 
لـ»حن إشعار آخر«، فضال عن  أنحاء غينيا 

استبدال عسكرين بحكام املناطق.
لكن  املعالم،  انقالب عسكري واضح  هو 
االنتباه  إثــارة  دون  لتمر  تكن  لم  املسألة 
البرملان  أكده  ما  وهو  الفرنسية،  لأليادي 
وكتبت  اجــتــمــاعــاتــه)..(،  فــي  الفرنسي 
دومبويا..  »مــامــادي  عن  ــالم  اإلع وسائل 
فرنسا  دربــتــه  ــذي  ال غينيا  انــقــالب  قائد 
»إن  لتقول  ــل«،  ــي إســرائ فــي  وتخصص 
الذي  دومبويا  الخاصة)..(  القوات  قائد 
أفكاره  جميع  استمد  رئيسه،  على  انقلب 
العسكرية وتدريباته من خالل مسيرته مع 
الجيش الفرنسي، وكان عضوا في الفيلق 
استدعاؤه  يتم  أن  قبل  الفرنسي  األجنبي 
كوندي  ألفا  الرئيس  ليسلمه  غينيا  إلى 
قيادة قوات النخبة عام 2018، التي ُشكلت 

حديثا في ذلك الوقت«.
 41( دومبويا  أن  أكــدت  الــوكــاالت،  نفس 
في  العسكرية  املــدرســة  مــن  تخرج  عــامــا( 
العاصمة الفرنسية باريس، وقاتل مع الفيلق 
 15 نحو  ولديه  لسنوات،  الفرنسي  األجنبي 
الفرنسي،  الجيش  مــع  الخبرة  مــن  عاما 
إلى  وبعثات  تدريبات  في  إرساله  شملت 
إفريقيا  وجمهورية  وجيبوتي  ديفوار  كوت 
كما  أخرى،  وأماكن  وأفغانستان،  الوسطى 

صفوف  فــي  عمله  أثــنــاء  بــاريــس  أرسلته 
قواتها، إلى إسرائيل والسنغال والغابون.. 
خبيرا  بوصفه  متخصصة،  تدريبات  لتلقي 

في إدارة الدفاع والقيادة واالستراتيجية.
بن  تجمع  التي  الوطيدة  العالقة  هــذه 
من  بزواجه  عززها  والفرنسين،  دومبويا 
الوطني  الــدرك  في  عضوة  فرنسية،  سيدة 
3 أبناء، حسب ما  الفرنسي، وإنجابه منها 

نقلته عدة تقارير إعالمية.

لماذا ينبغي الحذر منها ؟ 

األيادي الفرنسية في انقالب غينيا

مستخدمون 

يتهمون الدويري 

بالتعسف

الرباط. األسبوع 

ــادل الــدويــري،  قـــام االســتــقــاللــي عـ
صــاحــب مــجــمــوعــة »مــوتــانــديــس«، 
في  يشتغلون  كانوا  عامال   83 بطرد 

شركة)...(. 
االستمرار  من  املستخدمن  منع  وتم 
دون  املــذكــورة،  بالشركة  عملهم  فــي 

إشعارهم بأسباب هذا التوقيف.
وأوضح العمال املتضررون، أن القرار 
الذي اتخذته إدارة الشركة، تعسفي في 
بأسباب  إخبارهم  يتم  لم  حيث  حقهم، 
بأن  فوجئوا  لكنهم  العمل،  من  املنع 
تجارية  عالمة  تسوق  تعد  لم  الشركة 
تسويق  عملية  منحت  حيث  معروفة، 

العالمة لشركة أخرى.
ــعــمــال واملــســتــخــدمــون  ويــنــتــظــر ال
خاصة  الشركة،  مع  وضعيتهم  تسوية 
وأن العديد منهم اشتغل بهذه املؤسسة 

ألكثر من 20 سنة.
إلى  اللجوء  العمال  مــن  العديد  ــرر  وق
عن  املــادي  بالتعويض  للمطالبة  القضاء 
األضرار التي لحقت بهم بعد القرار املفاجئ 

إلدارة الشركة بالطرد دون تعويضهم.

الدويري

أساتذة غاضبون لتأجيل 
الدخول المدرسي

الرباط. األسبوع

التعليم  أساتذة  من  العديد  عبر 
قرار  من  تذمرهم  عن  الخصوصي، 
الدراسي  املوسم  انطالق  تأجيل 
معتبرين  املقبل،  أكتوبر  فاتح  إلى 
واحدة  زاويــة  من  اتخذ  القرار  أن 

دون التفكير في مصيرهم.
واحــتــج الــعــديــد مــن األســاتــذة 

الوطنية  التربية  وزارة  قرار  على 
الدراسي  املوسم  بتأجيل  القاضي 
لشهر، مبرزين أنهم يعانون ظروفا 
صعبة دون أن تلتفت إليهم الوزارة، 
خاصة وأنهم ال يتقاضون أجورهم 

خالل العطلة الصيفية.
التأجيل  قرار  أن  األساتذة  واعتبر 
تفقيرهم  مـــن  ويـــزيـــد  يــســتــهــدفــهــم 
غالبيتهم  وأن  خاصة  ومعاناتهم، 
كانوا ينتظرون العمل في شهر شتنبر 
وتسديد  رواتــبــهــم  عــلــى  للحصول 

الديون املتراكمة خالل الصيف.

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

املشمول  اهلل،  عفو  ــى  إل انتقل 
مصطفى  الــفــقــيــد  اهلل،  بــرحــمــة 

احملمدي.
ــذا املــصــاب األلــيــم،  ــر ه وعــلــى إث
التعازي  بأحر  »األســبــوع«  تتقدم 
املرحوم،  إلى زوجة  املواساة  وأصدق 
أبنائه:  وإلى  العلوي،  غيتة  السيدة 
إلهام  بناته:  وإلــى  وصــابــر،  منير 
أفــراد  جميع  ــى  وإل ونــاديــة،  ومنى 
القدير  العلي  من  راجــن  العائلة، 
وأن  والــســلــوان،  الصبر  يلهمهم  أن 
يتغمد الفقيد بالرحمة والغفران.

إنا هلل وإنا إليه راجعون.



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

كـواليـس األخبــار
3 العدد: 1572 من 10 إلى 15 شتنبر 2021

الرباط. األسبوع

العام  الكاتب  ــوي،  األم نوبير  محمد  توفي 
ــق لــلــكــونــفــدرالــيــة  ــاب ــس ــة ال ــراطــي ــق ــم ــدي ال
ــاء  ــاث ــث ــشــغــل، يــــوم ال ــل ل
 85 ناهز  عمر  عن  املاضي، 
مصحات  بـــإحـــدى  ــة،  ســن
الدار البيضاء، بعد معاناة 
األشهر  املـــرض خــال  مــع 

األخيرة.
إلى  رحيله  من  بالرغم 
األمــوي  تــرك  البقاء،  دار 
الشاوية«،  بـ»أسد  امللقب 
وحقوقيا  نضاليا  إرثـــا 
ــي الـــتـــاريـــخ  ــ كـــبـــيـــرا ف
أبرز  من  لكونه  املغربي، 
النقابيني  السياسيني 
ــة  ــ ــوا راي ــ ــع ــ ــن رف ــ ــذي ــ ال
»املخزن«  أمام  العصيان 
ــة، وظـــل  ــ ــوم ــ ــك ــ ــح ــ وال
رغم  بمبادئه  متمسكا 
واالعتقاالت،  املضايقات 
سياسيا  نقاشا  وخلق 
وساهم  اليسار،  داخل 
في بناء الفكر النقابي، 
التي  االنــتــقــادات  رغــم 
طالته في نهاية حياته 

السياسية.
ــوي  األم نقش  ــد  وق
ــه فـــي الــتــاريــخ  اســم
والنقابي  السياسي 
من  بالرغم  الوطني 
قــــراراتــــه الــصــلــبــة 
حزب  من  وانسحابه 
االشتراكي،  االتحاد 
ورفضه  والــبــرملــان، 
مسلسل التناوب، إال 
أنه ساهم في الدفاع 

العاملة  الــطــبــقــة  عــن 
واحتضان  وتأطير  لتكوين  مدرسة  وشكل 

مركزية  وتكوين  النقابيني،  الشباب  من  العديد 
نقابية تعتبر مدرسة في العمل النقابي العربي.
يتوفر األموي على تجربة سياسية تمتد منذ 
االستقال،  بحزب  بالتحاقه  بدأها  طويل،  زمن 
االتحاد  الوطنية  للحركة  النقابي  بالجناح  ثم 
 1936 سنة  ولــد  ــذي  ال وهــو  للشغل،  املغربي 
بمدينة بن أحمد بإقليم سطات، ألسرة محافظة، 
الفاح حمان  يد والده  تربيته على  تلقى  حيث 
بوعزة،  بنت  عائشة  وأمه  الزيراوي،  األشهب 
الكريم  القرآن  وأنهى حفظ  الكّتاب،  في  ودرس 
في سن مبكرة، قبل أن يلتحق بالتعليم االبتدائي 
ثم  دراسته،  ملواصلة  البيضاء  الدار  مدينة  في 
وبعدها  مراكش،  بمدينة  يوسف  ابن  بجامعة 

بجامعة القرويني بمدينة فاس.
الــولــي الصالح  ــى  ويــعــود اســم األمـــوي إل
املوجود باملنطقة ويسمى »سيدي أمية«، حيث 
اللقب  لتصحيح  القضاء  إلــى  اللجوء  فضل 

العائلي من »أمية« إلى »األموي«.
وقد بدأ الراحل نضاله السياسي داخل حزب 
االستقال سنة 1952، لينضم بعد ذلك إلى نقابة 
االتحاد املغربي للشغل بعد توظيفه في التعليم، 
أول  مقاطعة  لحركة  إطاقه  بعد  اسمه  ليبرز 
دستور في اململكة، لينال ثقة الزعيم االشتراكي 
اللجنة  عن  عينه مسؤوال  الذي  بنبركة،  املهدي 
فكانت   ..1963 سنة  بالرباط  للنقابة  العمالية 
األموي،  لنوبير  بالنسبة  النقابية  البداية  هذه 
بمثابة االنطاقة للبحث عن مسار جديد وفرض 
اسمه داخل الحزب، رغم تعرضه لعدة مطاردات 
وتم  مواقفه،  بسبب  األمنية  األجهزة  قبل  من 
التي  االجتماعات  بسبب  مــرات  عدة  اعتقاله 
والعمال  الشباب  مع  وتواصله  يعقدها  كــان 
والدفاع  والحقوقي،  النقابي  الفكر  نشر  ألجل 

عن حقوق الطبقة الشغيلة، وتمكن من تأسيس 
نقابة مستقلة عن االتحاد املغربي للشغل، تحت 
اسم »الكونفدرالية الديمقراطية للشغل«، والتي 
القطاعات  أهم  تجمع  نقابية  مركزية  أصبحت 
التأسيسي  املؤتمر  تنظيم  ليتم  االقتصادية، 
األموي  خلق  1978، حيث  نونبر   25 في  األول 
املركزية  النقابة  رأس  على  ليكون  املفاجأة 
على  وقدرته  الخطاب  في  أسلوبه  بفضل 

والفاحني،  العمالية  الطبقة  تأييد  كسب 
بعدما كانت األنظار تتجه صوب عبد الرحمان 

الشناف، وأحمد البوزيدي.
مضايقات  لــعــدة  ــوي  ــ األم نــوبــيــر  تــعــرض 
قضى  حيث  النقابي،  مساره  طيلة  واعتقاالت 
الــذي  الــعــام«  ــراب  »اإلضـ خلفية  على  سنتني 
في  للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية  له  دعت 
1980 احتجاجا على الزيادة في أسعار  يونيو 
قوبل  الــذي  اإلضــراب  وهــو  األساسية،  املــواد 
سقوط  عنه  ونتج  السلطات،  قبل  من  بعنف 
املغرب  في  يعرف  ما  في  الضحايا  من  العديد 
واعتقال  واملختفني،  الكوميرا«،  بـــ»شــهــداء 
مقراتها،  وإغــاق  الكونفدرالية  من  قــيــادات 
االعتقال  من  سنتان  األموي  نصيب  كان  بينما 

دون محاكمة.
كان   ،1992 مــارس   24 الــثــاثــاء  يــوم  ففي 
بعمله  للقيام  النقابة  مقر  نحو  متجها  األموي 
لعناصر  سيارة  أن  اكتشف  أنــه  إال  اليومي، 
الشرطة تتعقبه، لكنه لم ينزعج وواصل طريقة 
ليجد  البيضاء،  الــدار  بمدينة  عمر  درب  نحو 
أمــام   منتشرين  األمــن  عناصر  مــن  مجموعة 
دعوى  أنه موضوع  فعلم  للنقابة،  املركزي  املقر 
الوزير  بها  تقدم  الحكومة،  قبل  من  قضائية 

األول عز الدين العراقي.
أجراه  حــوار  بسبب  املحاكمة  هذه  وجــاءت 
األموي مع اليومية اإلسبانية »إلباييس«، والذي 
بـ»اللصوص«، وقد  الحكومة  وصف فيه وزراء 
لحزب  السياسي  املكتب  في  عضوا  آنذاك  كان 
الذي  الشعبية،  للقوات  االشتراكي  االتــحــاد 
حكم  حقه  في  وصدر  املعارضة،  تيار  في  كان 
أصدر  الثاني  الحسن  لكن  سنتني،  بالسجن 

عفوا في حقه بعد 14 شهرا من االعتقال.

مسؤولية  األمــوي  نوبير  يحملون  كثيرون 
عهد  فــي  الحكومي  الــتــنــاوب  مــشــروع  فشل 
اليوسفي، بسبب مواقفه املتصلبة وعدم قبوله 
الرأي اآلخر، مما خلق خافات وتصدعا داخل 
حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، بني 

تيار األموي وتيار اليازغي.
أول  املغربي  اليسار  قــاد   1998 سنة  ففي 
األول  الكاتب  تزعمها  تاريخه  فــي  حكومة 
عبد  الشعبية،  للقوات  االشــتــراكــي  لاتحاد 
أن  إال  اليوسفي،  الرحمان 
بسبب  بـــرزت  ــات  ــخــاف ال
رفــــض األمــــــوي خــضــوع 
الــنــقــابــة لــقــرارات الــحــزب 
تجربة  فــي  املشاركة  حــول 
ــاوب، مــمــا أســفــر عن  ــن ــت ال
خاف وقطيعة بني اليوسفي 

واألموي.
ــرز داخـــل الــحــزب  ــد بـ وقـ
لــأمــوي  األول  تــــيــــاران: 
عن  يبحث  لليازغي،  والثاني 
مصالحة مع النظام للمشاركة 
ظل  األموي  أن  إال  الحكم،  في 
النقابة  باستقالية  متمسكا 
ورفض  التناوب،  تجربة  عن 
اســـتـــوزار أطـــر مــن املــركــزيــة 
يؤشر  كــان  ما  وهــو  النقابية، 
جديد  انــشــقــاق  بــدايــة  عــلــى 
االشتراكي  االتــحــاد  حــزب  في 

للقوات الشعبية.
األموي  بني  الخاف  واستمر 
ــازغــي والــيــوســفــي  ــي ــار ال ــي وت
االشتراكي،  االتــحــاد  حــزب  في 
املؤتمر  انعقاد  خــال  وخاصة 
 ،2001 سنة  لاتحاد  الــســادس 
االنسحاب  األمـــوي  ــرر  ق بحيث 
من الجلسة رفقة أعضاء النقابة، 
ليخلق بذلك الجدل داخل االتحاد 

االشتراكي للقوات الشعبية.
2003، اتخذ األموي  وفي سنة 
ــة بــقــيــة الــنــقــابــيــني،  ــق قــــرارا رف
الوطني  املؤتمر  حــزب  بتأسيس 
ــادي، الــــذي انــتــخــب في  ــ ــح ــ االت
املجيد  عبد  التأسيسي  مؤتمره 
بوزوبع أمينا عام له، مما جر على 
رفاقه  قبل  من  كثيرة  انتقادات  األموي 
هذا  ألن  املناضلني،  من  والعديد  االتحاد  في 
االنشقاق سيؤدي إلى حدوث انشقاقات أخرى 

في الحزب.
الساحة  فــي  الــجــدل  خلق  الــراحــل  أن  كما 
انسحاب  قرر  بعدما   ،2008 سنة  السياسية 
للكونفدرالية  التابعة  النيابية  املجموعة 
املستشارين،  مجلس  من  للشغل  الديمقراطية 
وعلل  التشريعية،  املؤسسة  أداء  بحجة ضعف 
املجلس الوطني للنقابة قرار االنسحاب، بسبب 
»قصور املجلس في القيام بمهامه، وأدواره في 
التشريع ومراقبة الحكومة، وما يطبع أشغاله 
الوطنية  القضايا  مع  التعاطي  في  بؤس  من 
غياب  عن  فضا  املغرب،  مستقبل  تحكم  التي 

التصور في معالجة امللفات املختلفة«.
اململكة  وتنظيم  العربي  الربيع  فترة  وخال 
الستفتاء حول الدستور سنة 2011، دعا األموي 
أن  معتبرا  االستفتاء،  مقاطعة  إلــى  أنصاره 
»مشروع الدستور يعزز ما كان عليه الحال في 

املاضي، ولن يستجيب للتطلعات«.
بكون  املقاطعة  قرار  للنقابة  املجلس  وعلل 
ــداد  وإعـ تحضير  ــي  ف املــعــتــمــدة  »املنهجية 
التشاركية،  املنهجية  عن  أبعد  هي  الدستور، 

مما أخل باإلشراك الفعلي والحقيقي«.
ترك  ــوي  األمـ نوبير  ــرر  ق  ،2018 سنة  فــي 
الديمقراطية  للكونفدرالية  عام  كأمني  منصبه 
نائبه  ليخلفه  الصحية،  ظروفه  بسبب  للشغل، 
عبد القادر الزاير، وقد ترك الراحل بصمته في 
متمسكون  رفاقه  ظل  حيث  النقابة،  املركزية 
عنها  ودافــع  لها  أسس  التي  والقيم  باملبادئ 
مدرسة  شكلت  والتي  النضالية،  مسيرته  طيلة 

في العمل النقابي.

تحت
األضواء

ما خفي
وفاة نوبير األموي

رحيل الزعيم النقابي الذي وصف الوزراء بـ»اللصوص«
حكى مجموعة من املناضلني عن 
يطلبون  أبوابه،  الذي طرقوا  زعيمهم 
حيث  »النضالية«،  لائحتهم  التزكية 
الــنــجــاح،  نحقق  ــن  ل »نــحــن  ــوا:  ــال ق
ولكننا نسعى لبناء الحزب، وسنبقى 
مناضلني«، فما كان من زعيمهم إال أن 
زودهم بائحة مرشحني ال يعرفونهم 
ــحــزب، قــائــا: »انــتــومــا بقاو  فــي ال
مناضلني، هذا حزبكم.. وهاذ الائحة 

صوتوا عليها راه ممكن تنجح«.

لم يعثر عدد من الصحفيني على 
لأحرار  الوطني  التجمع  حزب  مقر 
اعــتــادوا  أن  بعد  االنتخابات،  ليلة 
أوقفوا  وقد  الرياض،  حي  في  عليه 
تسرب  بعد  املقر  عــن  البحث  رحلة 
النتائج«  تتبع  بـ»إلغاء  تفيد  أخبار 
قوله  بعد  الحزب،  رئيس  وانصراف 

لضيوفه: »نحن مطمئنون«.

شهد مقر حزب العدالة والتنمية 
ليلة االقتراع، أجواء جنائزية، بعد أن 
فضلت أغلب الوجوه ووزراء الحزب، 
الليمون،  مقر  ــى  إل الــحــضــور  ــدم  ع
غير  مــؤشــرات  ظهور  بعد  سيما  ال 
لم  املاضية،  املرة  وبخاف  مطمئنة، 
تكن هناك موسيقى لـ»صوت وارتاح«، 
بل إن اللجنة املنظمة للسهرة التي لم 
على  الشاشات  بضبط  اكتفت  تنظم، 
فضل  فيما  األخبار«،  »نشرات  إيقاع 
مقرات  إلى  التوجه  الصحفيني  أغلب 

أحزاب أخرى..

لم يظهر أي أثر للزعيم السابق 
إلياس  واملعاصرة،  األصــالــة  لحزب 
رغم  التصويت،  ليلة  في  العماري، 
بنفس  االشتغال  واصــل  الحزب  أن 
وهي  النتائج  نفس  وحقق  الوسائل، 
مع  االنتخابات،  في  الثانية  املرتبة 
املرتبة  احتل  إلياس  أن  الفارق، وهو 
والتنمية،  العدالة  حزب  بعد  الثانية 
عبد  الــحــالــي  ــام  ــع ال ــني  األمـ بينما 
الثانية  املرتبة  احتل  وهبي  اللطيف 
الحالتني،  كلتا  وفــي  األحـــرار،  وراء 

ربما يواجه الحزب نفس املصير.

مندهشني  الصحفيون  كان  بينما 
األصالة  حــزب  مقر  حراسة  لطريقة 
الشخصيني  بالحراس  واملــعــاصــرة 
كان  الــســوداء،  ببذالتهم  ــداء«  »األشـ
الشاب املهدي بنسعيد أول الواصلني 
األولية،  النتائج  بعد ظهور  املقر  إلى 
بفوزه،  أنــصــاره  رفقة  احتفى  حيث 
وكانت ذلك أولى املؤشرات التي تؤكد 
أن »البام« سيكون منافسا كبيرا على 
الصفوف األولى، في انتظار فهم سر 

الخلطة)..(.

بالدار  االبتدائية  املحكمة  قررت 
أنس  األعمال  رجل  متابعة  البيضاء، 
»انتزاع  بتهمة  وعائلته،  الصفريوي 
مالكيه،  على  وهدمه  عقار  وحــيــازة 
لأصل  املادية  العناصر  كل  وإتــاف 

التجاري«.
استدعاء  العامة  النيابة  ووجهت 
للحضور  الــصــفــريــوي،  عائلة  ــى  إل
قصد  ــجــاري،  ال شتنبر   14 لجلسة 
بعدما  املحكمة،  هيئة  ــام  أم املــثــول 
تقدمت شركة »إ بي سي املغرب«، برفع 
دعوى قضائية ضد عائلة الصفريوي، 
وتجارية  إدارية  بناية  »إتاف  بتهمة 

تابعة للشركة ببوسكورة«.

من أرشيف »األسبوع« عدد 17 أبريل 1992



2021خاص بانتخابات 

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

صور تنشر   ألول  مرة

اتصاالت األحزاب بولي العهد، هنا 
بين بوستة وأحرضان، تحركات 

كلها كانت تحت أعين إدريس 
البصري الواقف إلى اليسار.

نسبــة مشاركــة تاريخــية فـي االنتخــابات

هزيمة العثماني 
التي مهدت لهزيمة 

العدالة والتنمية

الرباط. األسبوع

لحزب  العام  األمني  العثماني،  الدين  سعد  تلقى 
املحيط  دائرة  في  كبيرة  خسارة  والتنمية،  العدالة 
من  مقعد  حجز  من  يتمكن  ولم  الرباط،  بالعاصمة 

املقاعد األربعة في هذه املنطقة.
الوصلة  الرحيم  عبد  األحــرار  حزب  مرشح  وفــاز 
باملركز األول بـ 16 ألف صوت، يليه املهدي بنسعيد 
مرشح األصالة واملعاصرة بحوالي 10 آالف صوت، 

بينما حل في املركز الثالث عبد هلل 
ثم  االستقالل،  مرشح  البوزيدي، 

مرشح الحركة الشعبية.
وكشفت خسارة العثماني عن 

الحزب  تدني شعبيته داخل 
وبـــني املـــواطـــنـــني، ولـــدى 
والتنمية،  العدالة  مناضلي 
منهجية  انــتــقــدوا  ــن  ــذي ال
للحزب  تدبيره  في  رئيسهم 

خالل املرحلة السابقة.

عودة نزار البركة من باب العرائش

العدد: 1572 من 10 إلى 15 شتنبر 2021

الرباط. األسبوع

الوافي  عبد  الداخلية  وزيــر  أكد 
لفتيت، أن املصالح الترابية التابعة 
ــة، حــرصــت كل  ــي ــداخــل ــوزارة ال ــ لـ
التام  الحياد  تبني  على  الحرص 
الحزبيني  الــفــاعــلــني  جميع  إزاء 
في  وكانت  االقــتــراع،  نهاية  حتى 
االنتخابية،  الــرهــانــات  مستوى 
توفير  عــلــى  حــرصــهــا  ــالل  خـ مــن 
على  للحفاظ  املــواتــيــة  ــروف  ــظ ال

العملية  مصداقية ونزاهة وشفافية 
االنتخابية.

الناخبني  أن  لفتيت،  ــاف  وأضـ
املغاربة توجهوا طيلة يوم االقتراع 
إلى مكاتب التصويت ملمارسة حقهم 
»مرت  حيث  حرية،  بكل  الدستوري 
التصويت في ظروف عادية،  عملية 
املعزولة  األحــداث  بعض  باستثناء 
العملية،  سير  على  تؤثر  لم  التي 
تام  احترام  في  كذلك  تمت  والتي 
عمليات  ونــزاهــة  االقــتــراع  لسرية 
ممثلي  بحضور  واإلحــصــاء  الفرز 

لوائح الترشيح«.
في  املشاركة  نسبة  أن  وأوضــح 

االستحقاقات االنتخابية بلغت على 
املائة  في   50.35 الوطني  املستوى 
من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، 
في مقابل 42 في املائة سنة 2016، 
مشيرا إلى أن اقتراع 8 شتنبر عرف 
مشاركة 8 ماليني و789 ألفا و676 
ناخبا وناخبة، أي بزيادة 2 مليون 
مع  مقارنة  ناخبا  و252  ألفا  و152 
االنتخابات التشريعية لسنة 2016.
مهمة  النسبة  هــذه  أن  واعتبر 
جدا وتعكس مدى األهمية القصوى 
لهذه  املغربي  املواطن  يوليها  التي 
املحطة االنتخابية الهامة، وملختلف 

املؤسسات املنتخبة.

في زمن »كورونا«

أمريكـا تنـوه بنجـاح االنتخـابات المغـربية
الرباط. األسبوع

 

أشادت سفارة الواليات املتحدة األمريكية 

االنــتــخــابــات  تنظيم  بــنــجــاح  ــاط،  ــرب ــال ب
ببالدنا  والجماعية  والجهوية  التشريعية 

ليوم ثامن شتنبر.
وقالت السفارة األمريكية في تغريدة على 
سفارة  »تهنئ  »تويتر«:  موقع  في  حسابها 

الواليات املتحدة األمريكية، اململكة املغربية 
على النجاح في إجراء انتخابات 2021«.

وأضافت السفارة: »إن التزامنا املشترك 
شراكتنا  يعزز  الديمقراطية  بــاإلجــراءات 

ملدة 200 عام«.

العثماني

الرباط. األسبوع 

لحزب  العام  األمــني  البركة،  نــزار  عبر 
التي  للنتائج  ارتياحه  عن  االستقالل، 
التشريعية  االنتخابات  في  حزبه  حققها 

الحالية. 
تم  التي  النتائج  أن  البركة  واعتبر 
تحقيقها من خالل نسبة املشاركة في هذه 
الشعب  أن  على  تبرهن  االستحقاقات، 

املطروحة،  باإلشكاليات  واع  املغربي 
رغم  االستحقاقات  هذه  في  وشــارك 
جــائــحــة »كـــورونـــا« والــصــعــوبــات 
في  واملساهمة  كلمته  قــول  أجــل  من 

نريدها  الــتــي  الــجــديــدة  الــديــنــامــيــة 
لبالدنا.

الحالية  االنــتــخــابــات  أن  ــح  وأوضـ
اإلصالح،  في  للبالد  نفسا جديدا  تعطي 
من  وللخروج  الــوطــن  بهذا  وللنهوض 
النتائج  أن  معتبرا  نعيشها،  التي  األزمة 

من  االستقالل ستمكنه  التي حققها حزب 
تنزيل  من  األخرى  األحزاب  مع  املساهمة 
ــراج  وإخـ الــجــديــد،  التنموي  الــنــمــوذج 
منها  يعانون  التي  املعاناة  من  املواطنني 

ــة  واألزمـ الــجــائــحــة  نتيجة 
االقتصادية واالجتماعية.

لإلشارة، فقد حقق نزار 
دائرة  في  مقعدا  البركة 
إقليم العرائش بسهولة، 
زعيم  أول  ليكون 

مقعدا  يحقق  حزب 
برملانيا.

البركة

االشتراكي الموحد يدين استعمال المال
 أمـام أعـين السلـطات

الرباط. األسبوع

»االستعمال  املوحد  االشتراكي  حــزب  أدان 
أعني  أمام  النهار،  واضحة  في  للمال  املكشوف 
مؤكدا  واملواطنات«،  املواطنني  وأعني  السلطة 
وغير  مشينة  ممارسات  أمام  اليوم  »الوطن  أن 
مقبولة، وال شك أنها ستضيع عليه فرصة أخرى 

للتقدم نحو دمقرطة الحياة السياسية«.
املرفوضة  املمارسات  »هــذه  الحزب  وشجب 
التنافس  شروط  كل  تقوض  التي  املعايير  بكل 
الشريف«، معتبرا أن »الشيء الذي يؤكد وجود 
الديمقراطية،  لجدوى  املمنهج  للتدمير  اتجاه 
املجتمع  بني  الثقة  منسوب  من  تبقى  ما  ولقتل 
املــال  يــد  إطـــالق  هــو  املنتخبة،  واملــؤســســات 

للهيمنة عليها«.
من  واملتواترة  املتطابقة  »األخبار  أن  وقــال 
كافة أنحاء املغرب، تبرز لألسف الشديد، هيمنة 
املــال،  يــد  ــالق  إط فــي  أســاســا  املتمثل  الفساد 
وهيمنته على مرأى ومسمع من اإلدارة والسلطة 

مع  بالتواطؤ  يدينها  مشبوه  بحياد  تلوذ  التي 
املفسدين الذين يشترون األصوات أمام املكاتب«.
في  كامال  بحقه  »يحتفظ  أنه  الحزب  وتابع 
هذا  ملواجهة  القانونية  اإلجـــراءات  كل  اتخاذ 
وشرفاء  شريفات  كل  ويدعو  ونتائجه،  الوضع 
التدميري  النهج  هذا  ضد  للتكتل  الوطن،  هذا 

لقواعد الديمقراطية«.



2021خاص بانتخابات 

الراضي.. الشيخ 
الذي ال ينهزم

الرباط. األسبوع
 

شيخ  الـــراضـــي،  ــد  ــواح ال عــبــد  تمكن 
في  برملاني  مقعد  تحقيق  من  البرملانيني، 
سيدي سليمان، مؤكدا سيطرته على هذه 

الدائرة االنتخابية.
ــي  ــراضــ ــ ويــــوصــــف ال
بـ»شيخ البرملانيني«، ألنه 
املغرب،  في  برملاني  أقدم 
ــادي  ــيـ ــقـ الـ أن  ــيـــث  حـ
ــادي الــبــالــغ 86  ــحـ االتـ
عاما من عمره، لم يغادر 

البرملان  في  مقعده 
منذ أن جلس عليه 
فــي  مــــرة  ألول 

سنة 1963.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

كـواليـس األخبــار
5 العدد: 1572 من 10 إلى 15 شتنبر 2021

منيب تدخل البرلمان ألول مرة

بوعيدة يترك التجمع ويدخل من باب االستقالل لشكر ينجح في أكبر امتحان تنظيمي

الرباط. األسبوع  
 

ناخبي  ثقة  منح  الفرز  نتائج  أكــدت 
الرحيم  عبد  الدكتور  البنهم  كلميم 
بوعيدة، الذي كاد أن يصاب في حادثة 
للوقوف  األبحاث جارية  زالت  ال  سير 

مفاجئات  وكانت  خلفياتها،  على 
مدوية  بطانطان  االنتخابات 
السالك  األخــويــن  بسقوط 
البرملاني  النائب  بولون، 
بولون  وأحمد  لسنوات، 
عن حزب االستقالل، وقد 

األصالة  لحزب  اكتساحا  كلميم  دائــرة  عرفت 
ــاصــرة واكــتــســاحــا لــحــزب االســتــقــالل  ــع وامل
تمكن  حيث  التشريعية،  لالنتخابات  بالنسبة 
إلى  مجددا  العودة  من  بوعيدة  الرحيم  عبد 

املشهد السياسي.
مريرة  تجربة  من  مر  ــذي  ال وبوعيدة 
واد  كلميم  جهة  في  السياسي  للصراع 
نون، سبق أن حظي باستقبال من طرف 
ــد الــرشــيــد، بعد  قــيــادي االســتــقــالل ول
التجمع  حــزب  من  للطرد  تعرض  أن 
بسبب  لـــأحـــرار،  الــوطــنــي 
خالفات مع عزيز أخنوش، 
بوعيدة  التحاق  ويعتبر 
إضافية  قيمة  بالبرملان، 
للمؤسسة التشريعية.

حمدي ولد الرشيد يؤكد سيطرته على السياسة في الصحراء

الرباط. األسبوع 
 

الحمراء  الساقية  العيون  جهة  والي  كشف 
للنتائج  تقديمه  خــالل  بيكرات،  السالم  عبد 
األولية املتعلقة باالنتخابات، عن تحقيق أعلى 
 66.94 يناهز  ما  بلغت  التصويت  في  نسبة 
لعام  البلدية  االنتخابات  مع  مقارنة  املائة  في 
مدينة  في  املشاركة  نسبة  بلغت  والتي   ،2015
بلغ  معدل وطني  مقابل  باملائة   57.66 العيون 

53.67 باملائة.
ولد  حمدي  فوز  العيون  جهة  والــي  وأكــد 
الرشيد عن حزب االستقالل بمقعد في البرملان 
متبوعا  املــائــة،  في   54.53 نسبة  بتحقيق 
األصالة  حــزب  عن  الجماني  سالم  بمحمد 
واملعاصرة بـ 20 في املائة، فيما حسم محمد 
التجمع  حزب  لصالح  الثالث  املقعد  عياش، 

الوطني لأحرار بنسبة 8 في املائة.
حزب  فــإن  سياسيني،  محللني  وحــســب 

في  الفعلية  املساهمة  من  تمكن  االستقالل 
وعمل  تعبئة  بفضل  املصوتني،  نسبة  رفــع 
يبسط  سيجعله  مما  الرشيد،  ولد  القيادي 
سيطرته على نتائج التصويت على الجماعة 
الترابية للعيون ويعزز مكانته كأحد رجاالت 

الصحراء األقوياء.
ووفق معطيات وزارة الداخلية، يتصدر 

االستقالل قائمة األحزاب األكثر ترشيحا 
العيون،  بلدية  في  املقبلة  لالنتخابات 
املقاعد  من مجموع  باملائة   94 بنسبة 

املخصصة للبلدية.
بمجلس  مــقــعــدا   395 بــني  ــن  ومـ

باإلقليم  املرشحون  تنافس  الــنــواب، 
 14 منها  مقعدا،   34 على 

الساقية  الــعــيــون  بجهة 
ــراء، ولــجــهــة  ــ ــم ــ ــح ــ ال

 13 نون  واد  كلميم 
مقاعد  و7  مقعدا، 
لجهة  مــخــصــصــة 
وادي  الـــداخـــلـــة 

الذهب.

وبلغ عدد الهيئات السياسية التي شاركت 
تحالف  فيها  بما  حزبا،   31 االنتخابات  في 

أحزاب سياسية تم تأسيسها حديثا.
وتعتبر جهة العيون الساقية الحمراء، كبرى 
جهات الصحراء الثالث، حيث تقدم فيها 3868 
مرشحا ومرشحة للتنافس على 431 مقعدا في 
البرملان واملجالس الجهوية والبلدية، وقد 
لالنتخابات  املرشحني  مجموع  بلغ 
شخصا،   2864 بالجهة،  البلدية 
بمجالس  مــقــعــدا   370 ـــ  ب لــلــفــوز 

البلديات.
 254 تضم  الئحة   81 وتتنافس 
املقاعد  على  ومرشحة  مرشحا 
البرملانية الـ 14 املخصصة 
عدد  يبلغ  فيما  للجهة، 
املتنافس  املــقــاعــد 
عليها في مجلس 
 47 ــة  ــجــه ال

مقعدا.
هـــــــــــذه 
املــعــطــيــات 

منطقة  خصوصيات  على  تحيلنا  الدقيقة 
اثنني،  على  القسمة  تقبل  ال  التي  الصحراء 
خاصة الزعماء الذين ينتمون للقبائل الكبرى 
التي لها امتداد سياسي وجغرافي، من بينهم 
حمدي ولد الرشيد شقيق خليهن ولد الرشيد 
لتنمية  ــر  وزي وأول  »البونس«  حــزب  زعيم 

الصحراء، ورئيس »الكوركاس« حاليا.
الروح  على  عرضه،  في  الجهة  والي  وشدد 
املشاركة  األحــزاب  بها  تحلت  التي  الوطنية 
خــرق  أي  يشكل  ــم  ل مــمــا  االنــتــخــابــات،  فــي 
وعبر  االنتخابية،  الحمالت  لسير  قانوني 
في  املحتجزين  معاناة  استمرار  في  أسفه  عن 
مخيمات تندوف على يد البوليساريو ومنعهم 
الديمقراطي  الــعــرس  هــذا  فــي  املشاركة  مــن 
للجبهة  رسالة  بمثابة  كان  الــذي  الدستوري 
الجهة  والي  وأضاف  وصنيعتها،  االنفصالية 
يؤكد  جدا،  العالية  املشاركة  نسبة  تحقيق  أن 
العيون  جهة  ساكنة  واصــطــفــاف  ــخــراط  ان
السادس  محمد  امللك  خلف  الحمراء  الساقية 
بمؤسساته  الحديث  القوي  املغرب  بناء  في 

الديمقراطية.
ولد الرشيد

الرباط. األسبوع
 

حصلت نبيلة منيب، األمينة العامة لحزب 
االشتراكي املوحد والقيادية املثيرة للجدل، 
على مقعد برملاني بجهة الدار البيضاء، من 
الجهوية  12 مقعدا مخصصا لالئحة  أصل 

بالجهة.
حزبا   11 تقاسم  فقد  ــام،  ــ األرق وحسب 
املقاعد الـ 12 بالدائرة التشريعية الجهوية، 
بينما  مقعدين،  على  األحــرار  حصل  حيث 
االســتــقــالل،  عــلــى:  املــقــاعــد  بقية  تــوزعــت 
االشتراكي،  االتحاد  واملعاصرة،  األصالة 
والتنمية،  العدالة  الــدســتــوري،  االتــحــاد 
الشعبية،  الحركة  واالشــتــراكــيــة،  التقدم 
االشتراكي املوحد، فيدرالية اليسار، وجبهة 

القوى الديمقراطية.
وحققت منيب املقعد البرملاني خالل هذه 

االنتخابات  في  فشلت  بعدما  االنتخابات 
مقعد  تحقيق  في   2016 لسنة  التشريعية 

الراضيمع فيدرالية اليسار.

منيب

بنعبد اهلل يحتل 
الثامنة  المرتبة 

الرباط. األسبوع
  

التقدم  لحزب  العام  األمني  بنعبد هلل،  نبيل  فشل 
واالشتراكية، في الفوز بمقعد برملاني بدائرة املحيط 

بالعاصمة الرباط.
»الحزب  زعيم  احتل  فقد  اإلحصائيات،  وحسب 
الدائرة  الثامن في  املركز  الشيوعي« 
من   2202 بمجموع  االنتخابية، 

األصوات.
وخرج بنعبد هلل خاسرا أمام 
مرشحي حزب األحرار، واألصالة 
واملعاصرة، واالستقالل 
الشعبية،  والحركة 
حجزوا  ــن  ــذي وال

املقاعد األربعة.
بنعبد الله

الرباط. األسبوع
 

ــاد االشــتــراكــي  ــح حــقــق حـــزب االت
مرضية  نتائج  الشعبية،  لــلــقــوات 
التي  التشريعية  االنتخابات  خــالل 
وهو  شتنبر،   8 األربعاء  يوم  جرت 

دفعة  األول  للكاتب  يعطي  ما 
كان  أن  بعد  جديدة  تنظيمية 
باب  عند  ينتظرونه  خصومه 

االنتخابات.
التي  الــنــتــائــج  وحــســب 
وزارة  عـــنـــهـــا  ــت  ــنـ ــلـ أعـ
الداخلية، فإن حزب االتحاد 

نيابيا،  مقعدا   35 جمع  من  تمكن  االشتراكي 
والتقدم  الشعبية،  الحركة  أحزاب  على  متقدما 
والعدالة  الدستوري،  واالتحاد  واالشتراكية، 

والتنمية.
سعادته  عن  للحزب،  األول  الكاتب  وعبر 
االتحاد  حققها  التي  بالنتائج  الكبيرة 
التي  القوية  املنافسة  رغــم  االشــتــراكــي، 

عرفتها هذه املحطة االنتخابية.
بــالــروح  لشكر  إدريـــس  ــاد  وأشـ
للمواطنني  العالية  الوطنية 
ــنـــات، ومــشــاركــتــهــم  واملـــواطـ
ــات  ــاق ــحــق فـــي هــــذه االســت
الــظــروف  ــم  رغ التشريعية 
االستثنائية للجائحة، إال أن 

املواطنني شاركوا بكثافة.

سقوط الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة

الرباط. األسبوع
 

الخلفي،  مصطفى  يتمكن  لــم 
وعضو  السابق  االتــصــال  ــر  وزي
العدالة  لــحــزب  الــعــامــة  ــة  األمــان

والتنمية، من تحقيق مقعد برملاني 
بنور،  التشريعية سيدي  بالدائرة 
ــوزه فــي االســتــحــقــاقــات  ــ ــم ف رغـ

السابقة فيها.
يظفر  ــم  ل الــنــتــائــج،  وحــســب 
رغم  البرملاني  بمقعده  الخلفي 
اللقاءات والجوالت امليدانية التي 
قام بها في شوارع املدينة، حيث 

شباب  من  كثيرة  انتقادات  تلقى 
مع  تجاوبه  عدم  بسبب  املنطقة 
السنوات  خــالل  املدينة  مشاكل 

املاضية.
ويعتبر الخلفي من أبرز القيادات 
ــة  ــعــدال ــزب ال ــارزة داخــــل حــ ــ ــب ــ ال
والتنمية التي تلقت الخسارة خالل 

االستحقاقات البرملانية.

الرباط. األسبوع
 

 تمكن القيادي في الحركة الشعبية، محمد 
مبديع، من الفوز باملركز األول في االنتخابات 

التشريعية بإقليم الفقيه بنصالح.
البرملاني  املــقــعــد  عــلــى  مــبــديــع  وحــصــل 

ليحقق  منافسيه،  على  متفوقا  بسهولة 
خالل  عنها  بحث  التي  البرملانية  الحصانة 

هذه االنتخابات.
يذكر أن مبديع متابع في ملف قضائي يتعلق 
باختالالت في تدبير وتسيير املجلس الجماعي 
ملدينة الفقيه بنصالح، حيث الزال ملف قضيته 

مفتوحا للتحقيق لدى الفرقة الوطنية.

حصانة مبديع..

بوعيدةلشكر
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ملف األسبوع

أعد الملف: سعد الحمري

إن املتتبع للعالقات املغربية اإلسبانية يجد أن ما يطبعها، هو 
األزمة ونهاية األزمة، مع استمرار بعض املشاكل.. ومؤخرا تسيطر 

ىلع العالقات بين البلدين حالة األزمة بفعل تطورات ظهرت 
مؤشراتها مع سخط إسبانيا ىلع االعتراف األمريكي بسيادة املغرب 
ىلع صحرائه نهاية السنة املاضية، ثم انكشفت جليا بعد فضيحة 

استضافة الجارة الشمالية لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي 
فوق أراضيها من أجل االستشفاء وبأوراق مزورة، لتدخل العالقات 

بين الجارين يف أزمة دبلوماسية خانقة ما زالت مستمرة إلى اليوم، 
إال أنه بدأت تظهر يف األفق بوادر االنفراج، أو نهاية مرحلة وبداية 

مرحلة جديدة إن صح التعبير، وقد بدا ذلك واضحا من خالل إقدام 
إسبانيا ىلع خطوة ظهرت كاملؤشر الكبير الذي عبر عن رغبتها يف 

إنهاء هذه األزمة، وذلك عندما تمت إقالة وزيرة الخارجية اإلسبانية 
ومدير ديوانها، ىلع اعتبار أنهما املسؤولين املباشرين عن تدبير 

عملية دخول زعيم البوليساريو إلى األراضي اإلسبانية بأوراق مزورة، 
غير أن ما زاد من تأكيد ظهور بوادر حقيقية لفتح صفحة جديدة بين 

البلدين، هو الخطاب امللكي بمناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب يوم 
20 غشت 2021، والذي جاء فيه: ))إن املغرب يحرص ىلع إقامة عالقات 

قوية، بناءة ومتوازنة، خاصة مع دول الجوار، وهو نفس املنطق الذي 

يحكم توجهنا اليوم يف عالقتنا مع جارتنا إسبانيا. صحيح أن هذه 
العالقات مرت يف الفترة األخيرة بأزمة غير مسبوقة، هزت بشكل 

قوي الثقة املتبادلة، وطرحت تساؤالت كثيرة حول مصيرها((، وأضاف 
امللك ضمن نفس الخطاب، أن البلدين قاما بعمل جبار من أجل تجاوز 

املرحلة، عندما قال: ))غير أننا اشتغلنا مع الطرف اإلسباني بكامل الهدوء 
والوضوح واملسؤولية، فإضافة إلى الثوابت التقليدية، التي ترتكز عليها، 

نحرص اليوم ىلع تعزيزها بالفهم املشترك ملصالح البلدين الجارين((. 
وأكد العاهل املغربي ىلع وجود مفاوضات، وأوضح أنه تابع 

تطوراتها حيث قال: ))وقد تابعت شخصيا، وبشكل مباشر، سير 
الحوار، وتطور املفاوضات، ولم يكن هدفنا هو الخروج من هذه 

األزمة فقط، وإنما أن نجعل منها فرصة إلعادة النظر يف األسس 
واملحددات التي تحكم هذه العالقات، وإننا نتطلع بكل صدق 
وتفاؤل، ملواصلة العمل مع الحكومة اإلسبانية، ومع رئيسها 
معالي السيد  بيدرو سانشيز، من أجل تدشين مرحلة جديدة 
وغير مسبوقة يف العالقات بين البلدين، ىلع أساس الثقة 

والشفافية واالحترام املتبادل، والوفاء بااللتزامات((.
لكن، ما هي الخطوات التي سيقوم بها البلدان يف سبيل 

إنهاء هذه األزمة؟

زيارة  عن  مؤخرا  الحديث  كثر  لقد 
اإلسبانية  الحكومة  لرئيس  قريبة 
خارجيته،  وزيـــر  أو  املــغــرب،  إلـــى 
السياسية  الصالونات  تتداول  كما 
قرب  عن  أخــبــارا  اإلعالمية  واملنابر 
مدريد،  إلى  املغربية  السفيرة  عــودة 
وأخرى تقول إنه سيتم تسمية سفير 
للجانب  بالنسبة  األمر  وكذلك  جديد، 

الذي  الغموض  ظل  وفــي  اإلسباني، 
يلف القضية، نقترح قراءة كيف تمكن 
البلدان من تجاوز آخر أزمتني بينهما، 
ونقصد أزمة جزيرة ليلى سنة 2002 
بسبب   2007 سنة  يوليوز  ــة  وأزمـ
زيارة العاهل اإلسباني خوان كارلوس 
سبتة  ــى  إل صوفيا  امللكة  وعقيلته 

ومليلية املحتلتني.

المخرج من أزمة 
جزيرة ليلى جاء 

بمبادرات مغربية

إسبانية على  أزمة مغربية  أول  بدأت 
 ،2002 سنة  السادس  محمد  امللك  عهد 
ليلى،  جزيرة  بقضية  يعرف  ما  بسبب 
ــدرك  ال مــن  ــة  دوريـ قامت  عندما  وذلــك 
امللكي بالهبوط فوق الجزيرة الصغيرة 
من أجل مراقبة تجارة التهريب والهجرة 

عليها  ــردت  ــ ف ــة،  ــشــرعــي ال غــيــر 
جندت  عسكري  بتدخل  إسبانيا 

سيناريـوهات
 إنهاء  األزمة  المغربية اإلسبانية
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صخرة  أجل  من  الثقيل  عتادها  كل  له 
صغيرة فوقها نفر من الدركيني املغاربة، 
البلدين،  بني  أزمة حادة  اندلعت  عندها 
لم تنته إال بعد تدخل الواليات املتحدة 
الطرفني وانتهى  األمريكية كوسيط بني 

األمر باتفاق بينهما.
الطريقة  عن  اليوم،  كما  الحديث،  بدأ 
التي من املمكن أن تنهي الخالفات بني 
البلدين، وبعد مرور شهرين على االتفاق 
حول جزيرة ليلى، تقرر أن يقوم محمد 
إلى  املغربي،  الخارجية  وزير  بنعيسى، 
 ،2002 شتنبر   23 يوم  وذلك  إسبانيا، 
إال أن اللقاء تأجل بسبب شكوى قدمتها 
توقف  بفعل  املغربية  الخارجية  وزارة 
جزيرة  فوق  إسبانية  هيلكوبتر  طائرة 
البلدين،  بني  االتفاق  خرق  بشكل  ليلى 
زيارة  من  واحــد  يوم  قبل  ذلك  وحصل 
املغرب  رغبة  أن  غير  املقررة،  بنعيسى 
محمد  امللك  جعلت  الخالف،  إنهاء  في 
السادس يتحرك بعد حادثة غرق باخرة 
غاليسا،  إقليم  ســواحــل  فــي  إسبانية 
منتصف شهر نونبر 2002، ليقرر منح 
الصيد  إمكانية  املنطقة  في  الصيادين 
أشهر،  ثالثة  ملــدة  املغربية  املــيــاه  فــي 
وهي االلتفاتة التي استغلتها الحكومة 
وإشارة  مؤشرا  واعتبرتها  اإلسبانية، 
إيجابية، حيث قال نائب رئيس الوزراء 

اإلسباني: »إنه أمر نقدره حق قدره«.
وزيــر  ــام  ق حتى  األمـــر،  يتأخر  ــم  ول
دجنبر،   11 ــوم  ي املــغــربــي،  الخارجية 
بزيارة إلى مدريد، وتم اإلعالن عن فتح 
وتمخض  العالقات،  في  جديدة  صفحة 
ترأسها  لجان  خمس  تكون  الزيارة  عن 
الفاسي  الطيب  املغربي،  الجانب  عن 
الخارجية،  في  الدولة  كاتب  الفهري، 
ورامون خيل كاساريس، كاتب الدولة في 
مجاالت  وشملت  اإلسبانية،  الخارجية 
والهجرة  السياسية  القضايا  العمل، 
والقضايا  الــبــحــري  املــجــال  وتــحــديــد 
املدني،  والثقافية واملجتمع  االقتصادية 
للقاء  معبدة  الطريق  صـــارت  وبــذلــك 
آنا  ونظيرته  بنعيسى  الوزير  بني  آخر 
وزيرة  إللحاح  نظرا  الرباط،  في  بالثيو 
الخارجية اإلسبانية على ضرورة عودة 

السفراء إلى مكانهما.

هكذا عاد سفراء 
البلدين إلى 

عملهما..
اإلسبانية  الخارجية  وزيــرة  عجلت 
بزيارة إلى املغرب يوم 30 يناير 2003، 
الــســادس  محمد  بــاملــلــك  واجــتــمــعــت 
بأكادير، وهناك طلبت من جاللته إعادة 
وبالفعل  مدريد،  إلى  املغربي  السفير 
استجاب امللك لطلبها، حيث عاد السفير 
املغربي إلى مدريد يوم 3 فبراير 2003، 
ورجع  الغياب،  من  شهرا   15 بعد  أي 
أريــاس  فيرناندو  اإلسباني،  السفير 
سلغادو، إلى الرباط، وكان ذلك بمثابة 
العالقات  عودة  على  اإليجابي  املؤشر 

بني البلدين إلى مجراها الطبيعي. 
 2003 مـــاي   16 مـــأســـاة  أن  كــمــا 
عندما  البلدين،  بني  قربت  اإلرهابية، 
بعث خوسي ماريا أثنار، برسالة تعزية 
إلى امللك، وأكد عزم بالده على الوقوف 
إلى جانب املغرب في محاربة اإلرهاب، 
ــة غــرق  ــم إن املــغــرب اســتــغــل حــادث ث
أكتوبر  شهر  نهاية  سريني،  مهاجرين 

لإلعالن  قادس،  إقليم  بسواحل   ،2003

عن إنشاء مديرية ملراقبة الحدود وخلق 
تحوال  يعكس  ما  وهو  للهجرة،  مرصد 

في التعاطي مع هذا امللف. 

انتهت األزمة 
واستمرت أسباب 
الخالفات العميقة

 

غير أن مؤشر إنهاء األزمة بني البلدين، 
اإلسباني  الوزراء  رئيس  من طرف  كان 
الـــذي استقبل  أثــنــار،  خــوســي مــاريــا 
إدريس جطو، الوزير األول املغربي، في 
مزرعة كينتوس دي مورا، التي وصفتها 
السابقة  األمريكية  الخارجية  ــرة  وزي
كوندوليزا رايس، بمثابة منتجع »كامب 
لها  يستدع  لم  املزرعة  وهــذه  ديفيد«، 
رئيس  إال  اإلســبــانــي  ــوزراء  ــ ال رئــيــس 
والرئيس  بلير  طوني  بريطانيا  وزراء 
ورئيس  االبــن،  بوش  جــورج  األمريكي 
نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلي  الــوزراء 
كان  فقد  املهمة  الشخصيات  رابــع  أما 
الوزير إدريس جطو الذي استقبله فيها 

يوم 5 نونبر 2003. 
بعد أربع ساعات من االجتماع، خرج 
أن  ليوضحا  الكاميرات  أمام  الرجالن 
األمور تغيرت بني البلدين، وأن الصداقة 
من  ــوى  وأق أمــن  سيكونان  والتعاون 
بأن كل  أثنار  السابقة، وليوحي  الفترة 
أن  في  يتردد  فلم  ــرام،  ي ما  على  شــيء 
يكون أول رئيس حكومة أوروبي يعلن 
لترشح  الكاميرات،  أمام عدسات  دعمه، 

املغرب الحتضان مونديال 2006. 
عبر  الذي  اإليجابي  التصريح  ورغم 
إال  الصحفي،  املؤتمر  خالل  أثنار  عنه 
بعض  االجــتــمــاع، حصلت  خــالل  ــه  أن
عمق  أبـــرزت  الرجلني  بــني  النقاشات 
األزمة، حيث أن نقاشهما بشأن قضيتي 
الهجرة والصحراء املغربية، كان سلبيا.
بعد شهر كامل على زيارة إدريس جطو 
إلى إسبانيا، قام أثنار بزيارة إلى املغرب، 
برفقته  كان  حيث   ،2003 دجنبر   8 يوم 
سبعة وزراء يمثلون القطاعات الحيوية، 
وما إن حل باملغرب حتى عنونت صحيفة 

»aujourd’hui le Maroc« املقربة من 

األولى  صفحتها  باملغرب،  الحكم  دوائر 
الــذي يكره املــغــرب«،  الــرجــل  بـــ»أثــنــار 
وقالت الجريدة في مقال حول املوضوع: 
التي  القضايا  في  حله  يتم  لم  شيئا  إن 
كانت سببا في اندالع األزمة بني البلدين 

منذ البداية«.
كان رد فعل أثنار على الهجوم بأن قدم 
تصريحا لوكالة املغرب العربي لألنباء، 
عبر من خالله عن كونه صديقا للمغرب، 
السياق،  هــذا  في  بتفان  يشتغل  وأنــه 
وأكد أنه يطمح بأن تكون العالقات بني 
وزيرة  كما صرحت  جدا،  قوية  البلدين 
الخارجية بأن اللقاء جاء ليفتح صفحة 
وما  البلدين،  بني  العالقات  في  جديدة 
أن  املغربي،  الجانب  من  البرود  يؤكد 
إدريس جطو لم يحضر الندوة الصحفية 
القمة  أشغال  انتهاء  عقب  عقدت  التي 
العليا املشتركة، وكان ذلك يعني إشارة 
غير ودية تجاه خوسي ماريا أثنار الذي 
بقي وحيدا أمام امليكروفون يجيب عن 

أسئلة الصحافيني. 
أما اللقاء الذي جمع بني امللك محمد 
من  األول  كــان  فقد  وأثــنــار،  الــســادس 
ليلى،  جزيرة  في  املواجهة  منذ  نوعه 
امللك  ما كشف عنه  ــاردا، وهــو  ب وكــان 
محمد السادس خالل حوار صحفي مع 
صحيفة »إلباييس« اإلسبانية، نشر في 
عاهلي  زيــارة  عشية   ،2005 يناير   16

سأله  عندما  مــراكــش،  ــى  إل إسبانيا 
عن  سيمبريرو،  إيغناسيو  الصحافي 
قال:  حيث  عنه  طيبة  بذكرى  احتفاظه 
األمر  سيكون  ذلــك،  قــول  يمكنني  ))ال 

لصالح  يعمل  منا  فكل  جدا،  تبسيطيا 
أن  املمكن  من  كــان  أنــه  صحيح  بلده، 
أنني  وصحيح  أفضل،  العالقات  تكون 
ال أحتفظ بذكرى طيبة.. لقد أتيحت لي 
باعد  الذي  النزاع  قبل  به  اللقاء  فرصة 
عالقاتنا  أن  وأقر  إسبانيا،  وبني  بيننا 
ذلك  بعد  حدث  وما  كفاية،  عادية  كانت 
لقد  العالقات،  هــذه  على  بظالله  ألقى 
إزاء  الثقة  النعدام  أمل  بخيبة  أصبت 

املغرب((. 
هناك تشابه بني أزمتي 2002 و2021، 
قطع  مدة  طول  وفي  األزمتني  عمق  في 
العالقات الدبلوماسية بني البلدين، لكن 
هل سيكون حل األزمة اآلنية كالسابقة، 

استمرار  مــع   ،2002 ــة  أزمـ أي 

بوريطة

بدأت أول أزمة مغربية 
إسبانية على عهد 

الملك محمد السادس 
سنة 2002، بسبب 

ما يعرف بقضية 
جزيرة ليلى، وذلك 
عندما قامت دورية 
من الدرك الملكي 

بالهبوط فوق 
الجزيرة الصغيرة من 

أجل مراقبة تجارة 
التهريب والهجرة 

غير الشرعية، فردت 
عليها إسبانيا بتدخل 

عسكري جندت له 
كل عتادها الثقيل 

من أجل صخرة 
صغيرة فوقها نفر من 

الدركيين المغاربة، 
عندها اندلعت أزمة 

حادة بين البلدين، لم 
تنته إال بعد تدخل 
الواليات المتحدة 

األمريكية كوسيط 
بين الطرفين وانتهى 

األمر باتفاق بينهما
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حل  هناك  سيكون  أم  األزمـــة،  أسباب 
دائم ألسباب األزمة وهما سبتة ومليلية 
وقضية الصحراء املغربية؟ وهل سيتم 
اإلسباني  الحكومة  رئيس  استقبال 
ببرودة كما استقبل خوسي ماريا أثنار؟

الخروج من أزمة 
2007 اكن بعودة 

السفيرين
  

انتخابات  في  أثنار  ماريا  خوسي  هزم 
وعلى  ثباتيرو،  مكانه  وصــعــد   ،2004
ــدأت األمـــور بني  أثــنــار، ب خــاف حكومة 
الحكومة  مع  أفضل  نحو  على  البلدين 
الجديدة، وكان املغاربة جد متفائلني بهذا 
كان  حيث  املغرب،  إلــى  وبنظرته  الرجل 
يعتبره الشريك االستراتيجي املهم، وبناء 
وإسبانيا،  املغرب  الــجــاران،  دخل  عليه، 
إلى  األمــد،  طويل  عسل  شهر  عهده،  على 
العاهل  زيارة  الود بسبب  انقطع حبل  أن 
امللكة  وعقيلته  كارلوس  خوان  اإلسباني 
صوفيا، إلى سبتة ومليلية املحتلتني خال 

شهر يوليوز 2007.
وقد كان الرد املغربي على هذه الخطوة، 
هو غضبة ملكية أتت بالسفير املغربي عمر 
املغربية  السفارة  ــوادر  ك ومعه  عزيمان، 
بمدريد، إلى الرباط، فيما قرر اإلسبان اإلبقاء 
بالعاصمة  بــانــاس  لويس  السفير  على 
تماما  كثب،  عن  التطورات  وتتبع  املغربية 
السام  عبد  السفير  سحب  بعد  حدث  كما 
سفيره  املغرب  سحب   .2001 خريف  بركة 
من مدريد إذن، وجاء في البيان أنه استدعي 

ملدة غير محددة. 
وبعد نهاية األزمة، بدأ التفكير في طريقة 
الطرفني،  وجه  ماء  تحفظ  السفير  لعودة 
وفد  يقوم  أن  هو  املــأزق،  من  املخرج  فكان 
ميغيل  الخارجية  وزيــر  برئاسة  إسباني 
إلى  رسالة  بتسليم  موراتينوس،  أنخيل 
على  لها  وروج  املغربية،  الخارجية  وزارة 
حصل،  عما  إسباني  اعتذار  أنها  أســاس 
لكنها كانت رسالة تحمل أفكارا عامة تدعو 
بني  الثنائية  العاقات  تقوية  ضرورة  إلى 
البلدين، وهكذا طويت الصفحة بأن أصدرت 
وكالة املغرب العربي لألنباء، خبرا تؤكد من 

خاله عودة العاقات بني الدولتني.

عندما صرح السفير 
المغربي بمدريد أن 

زمن الطابوهات 
في العالقات بين 

البلدين قد انتهى..
عزيمان  عمر  استقبال  خــال 
بمقر وزارة الخارجية اإلسبانية، 
في شهر يناير 2008، كان وزير 
قمة  فــي  اإلسباني  الخارجية 
األخير  هذا  وخاطب  السعادة، 
رجــال  ــام  أمـ املــغــربــي  نظيره 
الصحافة في رغبة منه لتصل 
))لــقــد  ــائــا:  ق لــهــم،  كلماته 
ــا ســيــد عــزيــمــان،  ــي ي قــلــت ل
الــعــاقــات  سنستأنف  أنــنــا 

عمر  مــن  كــان  فما  تحفيز..((،  بكل 
أن يجيبه بصوت خافت:  إال  عزيمان 
بنود  تطبيق  على  ))بتحفيز سنعمل 
مهم  مغربي  وفد  وسيزور  األجندة، 
إال  املقبل((،  األسبوع  خــال  مدريد 
بمدريد،  مكتبه  إلى  أن عودة عزيمان 
استئناف  فبعد  كالسابق،  تكن  لــم 
عمله بأيام قليلة، أدلى بتصريح قوي 
الكتاالنية،  بيريوديكو«  »إل  لصحيفة 
صرح من خاله بأن زمن الطابوهات 
في العاقات بني البلدين قد ولى ولن 
يعود، غير أن ما قاله عزيمان، وما كان 
ينوي القيام به، اصطدم فعليا بعائق، 
تمثل في كون والية حكومة ثباتيرو، 
قد  الضائع،  الوقت  في  تلعب  وكانت 
وال  أقــل  ال  شهران  عمرها  من  تبقى 

أكثر. 

صمت مغربي عن 
ملف سبتة ومليلية 
مقابل دعم إسباني 
في قضية الصحراء 

المغربية 
بــــــعــــــد 
االنتخابات 
اإلســبــانــيــة 
فـــي مـــارس 

فــاز   ،2008
ثباتيرو بوالية 

ثانية، وخال 
إلى  زيارته 

املغرب 

في يوليوز من نفس السنة كأول وجهة 
خارجية له منذ تشكيل الحكومة الجديدة 
ولقائه بامللك محمد السادس بوجدة، كان 
منتظرا أن تثار قضية سبتة ومليلية التي 
األذهــان، كشفت  تزال حية في  ما  كانت 
مؤرخ  تقرير  عن  »ويكيليكس«  وثائق 
))اللقاء  فيه:  قال   ،2008 يوليوز   22 بـ 
الــســادس  ومحمد  ثباتيرو  بــني  ــه  ذاتـ
مدينتي  ملوضوع  العلنية  اإلثارة  تجنب 
سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، رغم 
املوضوع  في  الخوض  عن  أخبار  وجود 
التي  املغلقة  التباحث  جلسات  ضمن 
لشؤون  املدبرين  املسؤولني  كبار  ضمت 
البلدين، خصوصا وأن لقاء وجدة تم بعد 
9 أشهر من زيارة امللك اإلسباني خوان 
وأضاف  املذكورين((،  للثغرين  كارلوس 
))تجنب املغاربة واإلسبان الحديث علنا 
عن ملف سبتة ومليلية، ال يعد إال دليا 
على حرص البلدين على توطيد عاقتهما 
امللف  ذات  عن  القفز  وأن  أصا،  القوية 
جاء بهدف التركيز على التطور السريع 
الجيد  والتدبير  االقتصادية،  للعاقات 

مللفات الهجرة واألمن((. 
تباحث  إمكانية  عــن  الحديث  ورغــم 
العليا  القمة  انعقاد  خــال  املــوضــوع 
املشتركة بني البلدين، فإنه خال انعقادها 
في دجنبر 2008 بمدريد، برئاسة الوزير 

الــفــاســي،  عــبــاس  املــغــربــي  األول 
اإلسبانية  الحكومة  ورئيس 

تتم  لــم  أنــه  إال  ثباتيرو، 
إثــارة املــوضــوع، وتم 
التركيز على القضايا 
فقط،  االقتصادية 
ويــــعــــود ســبــب 
صــمــت املــغــاربــة 
عــن الــحــديــث عن 
ســبــتــة ومــلــيــلــيــة، 
دعم  على  لرهانهم 
ــادرة  ــبـ إســبــانــيــا ملـ
التي  ــي  ــذات ال الــحــكــم 

قد  إسبانيا  كانت 
طرحتها.

وهكذا تم حل هذا 
الخاف، 

واستمر أصل املشكلة، وهي سبتة ومليلية 
ومؤخرا  ــذات،  ال قائم  الصحراء  وقضية 
من  الهدف  أن  امللكي،  الخطاب  في  جــاء 
من  البلدين،  بني  أطلقت  التي  املفاوضات 
واملحددات  األسس  في  النظر  إعادة  أجل 

التي تحكم العاقات بينهما. 

هل يتجه المغرب 
إلى تعيين سفير 

جديد بمدريد ؟
حدث خاف آخر بني اململكتني خال 
أزمة  وهــو  الثانية،  ثباتيرو  حكومة 
أميناتو حيدر، وكان املخرج من األزمة 
هو تدخل فرنسي، وبعد نهاية األزمة، 
منصب  فــي  تغييرا  الــربــاط  أحــدثــت 
السفير، حيث تم تعويض عمر عزيمان 
سويلم،  ولد  أحمد  هو  جديد  بسفير 
وهو الذي كان أحد آخر امللتحقني من 
جبهة البوليساريو باملغرب في يوليوز 
2009، وهو شخصية على دراية تامة 
وكــان  االنفصالية،  املنظمة  بــأســرار 
في  مــاض  املــغــرب  أن  يعني  تعيينه 
العائدين  الصحراويني  إشراك 
الحساسة  املــنــاصــب  ــي  ف
خطة  مع  يتماشى  بشكل 
الحكم الذاتي، وهو األمر 
في  إسبانيا  وضع  الذي 
أنها  حيث  حرج،  موقف 
تــوافــق على االســم  لــم 
مرور  بعد  إال  املقترح 
ــراحــه..  ــت ســنــة مــن اق
املغرب  سيحرج  فهل 
إسبانيا هذه املرة أيضا 
بــتــعــيــني ســفــيــر من 
امللتحقني من جبهة 
الــبــولــيــســاريــو 

باملغرب ؟

سانشيزغونزاليس

حدث خالف آخر بين المملكتين خالل حكومة ثباتيرو الثانية، وهو أزمة أميناتو 
حيدر، وكان المخرج من األزمة هو تدخل فرنسي، وبعد نهاية األزمة، أحدثت الرباط 
تغييرا في منصب السفير، حيث تم تعويض عمر عزيمان بسفير جديد هو أحمد ولد 

سويلم، وهو الذي كان أحد آخر الملتحقين من جبهة البوليساريو بالمغرب في 
يوليوز 2009، وهو شخصية على دراية تامة بأسرار المنظمة االنفصالية، وكان تعيينه 

يعني أن المغرب ماض في إشراك الصحراويين العائدين في المناصب الحساسة 
بشكل يتماشى مع خطة الحكم الذاتي، وهو األمر الذي وضع إسبانيا في موقف 

حرج، حيث أنها لم توافق على االسم المقترح إال بعد مرور سنة من اقتراحه.. 
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الفوسفاط المغربي يسترجع السوق األمريكية والمكسيكية
الجزائر تكثف 

لمنافسة  تحركاتها 
إفريقيا المغرب 

العيون. األسبوع 

وقت  في  الجزائرية  الدبلوماسية  تحركات 
دقيق يعيش فيه املغرب عرسا ديمقراطيا من 
العامة، توحي بأن الجزائر  خالل االنتخابات 
ملف  تدبير  في  »العقيمة«  سياستها  تواصل 
في  املحتجزين  معاناة  من  وتزيد  الصحراء، 
الشؤون  لوزير  املكوكية  فالجوالت  املخيمات. 
لعمامرة،  رمــطــان  ــري،  ــجــزائ ال الــخــارجــيــة 
بالرئيس  ولقائه  نيامي،  النيجيرية  للعاصمة 
مسعود  الــخــارجــيــة  ــر  ــ ووزي ــازوم  ــ ب محمد 
هاسومي ورئيس الوزراء محمادو أوحمودو، 
قرار  خلفيات  تبرير  على  ستعرج  أنها  أكيد 
وهــو  ــرب،  ــغ امل مــع  عالقتها  قــطــع  الــجــزائــر 
للرئيس  زيارته  في  حمله  الذي  الطرح  نفس 
الــغــزوانــي،  ــد  ول الشيخ  محمد  املوريتاني 
تبون،  الجزائري  الرئيس  من  خاصا  مبعوثا 
ولقائه بعد ذلك بالوزير األول محمد ولد بالل 
ووزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

غــادر  ــادر،  ــص امل بعض  حسب  لــعــمــامــرة، 
املصرية  بالعاصمة  ذلك  بعد  ليحل  نواكشوط 
ــوزراء  لـ اجــتــمــاع  فــي  للمشاركة  ــقــاهــرة،  ال
الكونغو  إلــى  يطير  ثــم  الــعــرب،  الخارجية 
لالتحاد  الــحــالــي  الــرئــيــس  الــديــمــقــراطــيــة، 
اإلفريقي، ويختم جولته في الكونغو برازافيل 
حول  املستوى  رفيعة  اللجنة  تترأس  التي 
الجزائر  اجتماع  مخرجات  ملناقشة  ليبيا، 

حول ليبيا وسبل دعمها.
املتتبعني  بعض  ــدأ  ب الــذى  الــســؤال  لكن 
لشؤون املنطقة والقارة بصفة عامة، يطرحونه 
في جعبته؟  لعمامرة  رمطان  ماذا يحمل  اآلن: 

وملاذا القيام بهذه الجولة اآلن؟
يسعى  لعمامرة  أن  ــئــك،  أول بعض  ــرى  ي
بالده  إعادة  إلى  أوال،  الجولة  هذه  خالل  من 
عنه  غابت  الذي  اإلفريقي،  العام  املشهد  إلى 
الدبلوماسية،  أدوارها  تفقد  وكادت  لسنوات 
خاصة وأنها لم تعد تمتلك تلك القوة املؤثرة، 

خاصة داخل االتحاد اإلفريقي.
من  الجزائر  دبلوماسية  رئيس  ويسعى 
استدراك  إلــى  اإلفريقية،  الجولة  هــذه  خــالل 
بعض الذي ضاع خالل العشرين سنة املاضية، 
الخليج  نحو  بــالده  خاللها  توجهت  والتي 
وأوروبا وأهملت إفريقيا القارة األم، كما أنها 
محاولة للحد من املد املغربي داخل القارة الذي 
مكنه من انتزاع اعتراف أغلب الدول اإلفريقية 
بسيادته الكاملة على الصحراء املغربية وقيام 
بعض تلك الدول بفتح قنصليات عامة لها في 

مدينتي العيون والداخلة.

بعد تشويش البوليساريو

عبد اهلل جداد. بوكراع 
 

 

العالقات  فــي  السياسي  االنــفــراج  نجح 
استئناف  في  مؤخرا،  واملكسيك،  املغرب  بني 
تصدير فوسفاط بوكراع إلى املكسيك، ومن 8 
املظليني  من  وحدة  ستسافر  شتنبر،   18 إلى 
العاصمة  إلــى  امللكية  املسلحة  القوات  من 
العسكري  العرض  في  للمشاركة  مكسيكو، 
الذي سيتم تنظيمه، بمناسبة عيد االستقالل.
بما  تعترف  ــزال  ت ال  املكسيك  أن  ــم  ورغ
أن  إال  البوليساريو«،  »جمهورية  تسميها 
هناك بوادر تقارب بدأت تلوح في األفق مع 
»إينوفوس«  شركة  استأنفت  حيث  املغرب، 
املستخرج  الفوسفاط  استيراد  املكسيكية، 

من الصحراء.
أن  مكسيكية،  ــالم  إعـ وســائــل  ــادت  ــ وأف
»الشركة تسلمت شحنة أخرى من الفوسفاط 
في منشآتها الواقعة في ميناء باجاريتوس 

البحري بميناء كواتزاكوالكوس«.
وفي 4 و28 غشت املاضي، رست ناقلتان 
ذهبتا من العيون في املكسيك، تحمالن على 
التوالي 33000 و55000 طن من الفوسفاط، 
وصول  املقبلني،  األسبوعني  خالل  ويرتقب، 
من  الفوسفاط  صخور  مــن  أخــرى  سفينة 

في  للفوسفاط  الــشــريــف  املــكــتــب  مــنــاجــم 
الصحراء املغربية.

لقرار  حدا  هذه،  الفوسفاط  كميات  وتضع 
شركة  قبل  مــن  الفوسفاط  استيراد  تعليق 
يوليوز   2 في  اتخذته  ــذي  وال »إيــنــوفــوس«، 
تشارك  »لن  أنها  آنــذاك  أعلنت  حيث   ،2018
بشكل غير مباشر بعد اآلن في سلسلة توريد 
املواد الخام للفوسفاط من الصحراء املغربية«.
األخــرى  هي  املتحدة  الــواليــات  أن  يذكر 
بوكراع،  من  الفوسفاط  استيراد  استأنفت 

آيس«  »أميس  األمريكية  السفينة  وغــادرت 
الخام،  الفوسفاط  من  شحنة  متنها  وعلى 
املاضي  يوليوز  نهاية  في  العيون  ميناء  من 

متوجهة إلى والية فيرجينيا.
سبق  فقد  املكسيك،  في  الحال  هو  وكما 
 ،2018 غشت  فــي  قـــرروا  أن  لألمريكيني 
الصحراء  مــن  الفوسفاط  اســتــيــراد  وقــف 
على  قــرارهــم  عن  يعدلوا  أن  قبل  املغربية 
العالقات  تعرفها  التي  املتغيرات  ضــوء 

الدبلوماسية بني البلدين.

سلطات العيون
 تكثف نشاطها

العيون. األسبوع

إنجاح  على  بالعيون  املحلية  السلطات  عملت 
محطة االنتخابات الجماعية والتشريعية والجهوية، 
بكل  االنتخابية  الحمالت  قيادة  في  نجحت  أن  بعد 
ضمان  على  نهار  ليل  مفتوحة  وبعيون  حيادية، 
قد  هفوة  أو  انــزالق  أي  وتالفي  واالستقرار  األمــن 
والي  جعل  ما  وهو  الديمقراطي،  باملسلسل  تعصف 
جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السالم بيكرات، 
الجهات  كــافــة  مــع  تنسيقية  اجــتــمــاعــات  يــتــرأس 
الدقيق  تتبعه  عن  فضال  االقتراع،  يوم  قبل  املعنية، 
اتسمت  التي  السياسية  والخطابات  الحمالت  لكافة 

بالروح الوطنية العالية.
ــة كـــل إمــكــانــيــاتــهــا  ــي ــن وســـخـــرت الــســلــطــات األم
اللوجستيكية لضمان نجاح االنتخابات وتأمني مكاتب 
أبو  حسن  وضعها  التي  الخطط  بفضل  التصويت 

الذهب، والي أمن العيون بالجهات الجنوبية الثالث.

أغرب منصب

تعيين مبعوث جزائري خاص بالصحراء

العيون. األسبوع 

ــدث رئـــيـــس  ــ ــح ــ ــت ــ اس
ــد  ــر عــب ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ

املـــجـــيـــد تـــبـــون، 
مناصب  ســبــعــة 
جميعها  جديدة 
ملــــبــــعــــوثــــني 
ــني يــتــم  ــاصـ خـ
تـــكـــلـــيـــفـــهـــم 

بـــمـــلـــفـــات 
مـــعـــيـــنـــة، 

ــنــاصــب الــجــديــدة  ــرز امل ــ ويــبــقــى أب
منصب  الــجــزائــر،  فــي  املستحدثة 
املغربية  للصحراء  خاص  مبعوث 

ودول املغرب العربي.
ــي املــنــصــب  ــم تــعــيــني فـ ــد تـ ــ وق
ــور، املــتــحــدث الــســابــق  ــذكـ املـ
الخارجية  وزارة  باسم 
والسفير  الجزائرية 
عمار  بروكسيل،  في 
ــي، املـــعـــروف  ــالنـ بـ
الشديدة  بمواالته 
جبهة  ألطـــروحـــة 
ــيــســاريــو  ــبــول ال
وهجومه املتكرر 

على املغرب. تبون

رحيل خالد الركيبي رئيس الجمعية 
المغربية للدعم الطبي 

األخير،  الثالثاء  يــوم  الصحراء  فقدت 
الطبي  املجالني  في  وأعمدتها  أعيانها  أحد 
لهم  املشهود  رجاالتها  وأحــد  والجمعوي، 
والــروح  العمل  فــي  ــالص  واإلخـ بالكفاءة 
وافته  الذي  الركيبي  العالية، خالد  الوطنية 
املنية بأحد مستشفيات الرباط بعد معاناته 
املغربية  الجمعية  رئيس  وهو  املــرض،  مع 
للدعم الطبي، التي تدير شؤون مركز تصفية 

االستشفائي  للمركز  الــتــابــع  ــدم  الـ
الـــجـــهـــوي بـــالـــعـــيـــون، ورئــيــس 
ملساعدة  املــغــربــيــة  الــفــيــدرالــيــة 

وزرع  الكلوي  القصور  جمعيات 
السامي  واملــوظــف  األعــضــاء، 

الذي شغل مهاما رئيسية 
الحكومة  ــاســة  رئ فــي 

والــــــــوزارة املــكــلــفــة 
األقاليم  بتنمية 

الـــصـــحـــراويـــة 

شغل  كما  الرشيد،  ولد  خليهن  جانب  إلى 
بوكالة  للتنمية  مــديــر  منصب  الــراحــل 
الجنوب، وتجمعه عالقات جد طيبة باملشهد 
املرحوم موالي مصطفى  اإلعالمي، وخاصة 
العلوي، مدير جريدة »األسبوع« وهو أيضا 
سياسي منحدر من قبائل شرفاء الركيبات. 
رحيل خالد الركيبي املفاجئ، خلف صدمة 
كبيرة لدى أسرته الصغيرة والكبيرة، وفي 
في  وزمــالئــه  ومــعــارفــه  محبيه  نــفــوس 
والتطوعي،  والجمعوي  الطبي  العمل 
يحتذى  نموذجا  هلل  رحمه  كان  فقد 
به، وكان دائما متواجدا في مختلف 
تستهدف  الــتــي  الطبية  الــقــافــالت 

املناطق النائية واألسر الفقيرة.
رحم هلل الفقيد وأسكنه فسيح 
الصبر  ــه  ذويـ ــهــم  وأل جناته 

والسلوان.
إنا للـه وإنا إليه راجعون.

حزب االستقالل يكتسح االنتخابات في الصحراء

العيون. األسبوع

الخريطة  على  سيطرته  االستقالل  حــزب  أكــد 
بعدما  للمملكة،  الجنوبية  األقاليم  في  االنتخابية 
في  البرملانية  املقاعد  من  العديد  مرشحوه  حقق 
النتائج التشريعية  الجهات الثالث، حيث أسفرت 
حمدي  فوز  عن  الحمراء،  الساقية  العيون  بجهة 
بينما  االستقالل،  حزب  في  القيادي  الرشيد،  ولد 
حل محمد سالم الجماني، املنتمي لحزب األصالة 
عياش  محمد  وجاء  الثاني،  املركز  في  واملعاصرة 

عن التجمع الوطني لألحرار في املركز الثالث.
تمكن  الـــذهـــب،  وادي  ــة  ــداخــل ال جــهــة  ــي  وفـ
بمقعد  الــفــوز  مــن  ينجا،  الــخــطــاط  االستقاللي 
برملاني، يليه مبارك حمية عن حزب األحرار، بينما 
االستقالل،  عن  املكي  أهل  الفتاح  عبد  من  كل  فاز 

ومحمد ملني حرمة هلل عن األحرار بدائرة أوسرد.
وفي جهة كلميم واد نون، تمكن االستقاللي عبد 
وأيضا  برملاني،  بمقعد  الظفر  من  بوعيدة  الرحيم 

محمد الصباري عن حزب األصالة واملعاصرة.
وسجلت ساكنة األقاليم الجنوبية للمملكة أعلى 
بقية  مع  مقارنة  الوطني  الصعيد  على  مشاركة 
الجهات في اململكة، حيث بلغت نسبة املشاركة في 
جهة العيون الساقية الحمراء 67 في املائة، وجهة 
و63.76  املائة،  في   58.30 الذهب  وادي  الداخلة 
باملائة في جهة كلميم واد نون، الشيء الذي يؤكد 
في  وانخراطهم  بمغربيتهم  األقاليم  ساكنة  تمسك 

تطوير مسار الديمقراطية وتعزيز املكتسبات.
تشبثها  الجنوبية  األقــالــيــم  ساكنة  ــدت  وأكـ
توجيه  على  الشديد  وحرصها  الوطنية  بالوحدة 
الساكنة  أن  مفادها  الــدولــي،  للمجتمع  رســالــة 
قررت مصيرها واختارت ممثليها لتدبير الشؤون 
الترويج  التي يتم  للمغالطات  املحلية، لتضع حدا 

لها من قبل خصوم الوحدة الترابية.
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كانت  القطيعة.  إلى  واملغرب  الجزائر  بني  العالقات  تذبذب  انتهى 
القطيعة في الواقع قائمة، ومع بيان الرئاسة الجزائرية صارت لها صبغة 
رسمية. صادف الحدث تواجدك في الشرق، وفي الشرق، ربما أكثر من أي 
مكان آخر في املغرب، تسمع هذا الخبر في الشوارع، واملقاهي، واألسواق، 
والساحات العمومية، ووسائل النقل، قبل أن تسمع عنه في وسائل اإلعالم.
حياة  في  فعليا  أثرا  له  بأن  تشعر  ال  لكن  مكان،  كل  على  الخبر  يخيم 
الذي يطبع منذ مدة  العادية. يبدو أنهم اعتادوا على املد والجزر  الناس 
طواعية،  عن  نفسك،  وتسّلم  األمر،  تنسى  البلدين.  بني  العالقات  طويلة 
للشوارع، تتركها تقودك حيث شاءت، وال تأبه إلى أين، فأنت متأكد، لسبب 
ما، أنها لن تخونك، ولن تخذلك. دليلك أنها لم تفعل ذلك من قبل أبدا.. هي 
ُتقودك وعيناك تلحسان في تلذذ كل شيء دون تمييز، وأنفك يستنشق كل 
الروائح، ومسام جلدك تتفاعل بحب مع كل ما يحيط بك من ناس وأشياء.
في تيهك الجميل، تستوقفك داخل املدينة القديمة بوجدة، ساحة تحمل 
عبد  سيدي  ساحة  إلى  ذاته  الطريق  يقودك  الهمداني،  الزمان  بديع  اسم 
الوهاب العريقة، وأنت متأكد، وليس في حوزتك أي دليل، من أنك ستجد 
رجاال  وصغارا،  كبارا  الناس،  من  كبيرة  حلقة  وسط  هشام  بن  عيسى 
ونساء، جالسا يروي لهم بلهجة أهل الشرق الجميلة، مغامرات أبو الفتح 
اإلسكندري، وهم يتابعون أعاجيبه وحيله وأالعيبه وأفواههم مشرعة على 
الحارث بن همام يحكي حياة  آخرها دهشة وتعجبا، وإلى جواره يوجد 
أبو زيد السروجي، والتي ال تعوزها أبدا اإلثارة والتشويق. عندما تصل 
بن  عيسى  بأن  تفاجأ  الوهاب،  عبد  سيدي  باب  عبر  الساحة  إلى  أخيرا 

هشام والحارث بن همام وأمثالهما قد غادرا الساحة منذ زمن بعيد.
مفتوح،  سوق  عن  عبارة  وباتت  الثقافي  زخمها  الساحة  فقدت  لقد 
وضعها الحالي ال يجعلها تختلف عن ساحة باب بوجلود بفاس، وساحة 
الهديم بمكناس، وحتى ساحة جامع الفنا بمراكش، التي إذا هي تجرأت 
يوما ونظرت في مرآة تاريخها، فإنها بكل تأكيد لن تعرف نفسها.. تهرب 
حديقة  وفي  أيــن،  إلى  تعرف  ال  وأنــت  روح،  بال  باتت  التي  الساحة  من 
والطيور  والخضرة،  باألشجار،  نفسك  تحيط  ضالتك..  تجد  عائشة،  اللة 
رويــدا،  رويــدا  فيك،  يدب  ما  وسرعان  املكان،  لهدوء  تستسلم  املــغــردة.. 

الشعور بالسكينة واالطمئنان.
البنني،  أم  فاطمة  مسجد  إلى  ويقودك  نفسك  من  طويل  طريق  يسرقك 
الذي يقف شامخا إلى جانب كنيسة »سان لويس«، الكنيسة الجميلة التي 
تبيض  أعشاشها..  لبناء  جدا  مالئما  مكانا  برجيها  من  اللقالق  اتخذت 
دخلت  أن  بعد  يزعجها  وال شيء  جديدة،  لقالق  مرة  كل  في  وتفرخ  هناك 
ال  ملــاذا  السؤال:  بك  يستبد  الصمت.  عصر  مدة  منذ  الكنيسة  نواقيس 
توجد إلى حدود الوقت الراهن مؤسسة عمومية وظيفتها إعادة االعتبار، 
على  املغرب  في  اإلسالمي  غير  الديني  العمراني  التراث  وترميم  وتأهيل 

اعتبار أنه يشكل جزء ال يتجزأ من الهوية الثقافية للبلد؟
بصوت  تدندن  نفسك  تسمع  الفنون،  رواق  تحوي  التي  الساحة  وفي 
خشبة  عليها  تقوم  التي  الركائز  وأمام  منا«،  »مانيش  بأغنية  مسموع، 
الرغم من  »الركادة« على  »الراي«، يستبد بك الرقص على أنغام  مهرجان 
وجدانك،  في  ما  مكان  في  ُتعزف  أنها  يكفي  موسيقى..  ثمة  توجد  ال  أنه 

صوت ما يهمس في أذنك.. ارقص فقط وال تأبه ألي شيء، وال ألي أحد.
قد يقول قائل يمر بك إنك مجنون، لكن أي بأس في ذلك، فليقل ما يشاء، 
وأي ضير في ما سيقوله.. وحدهم املجانني يرقصون، اجعل الرقص نمط 
أن يغمى عليك،  إلى حد  أن ترقص  قلبك،  قلبك، وبكل  حياة ترغب من كل 
حتى وإن لم تكن تتقن الرقصة الشهيرة، ال ريب أبدا في أن زوربا يسكنك، 
فيك شيء منه، شيء من جنونه.. زوربا هذا ليس من بالد اليونان وإنما 
بركان،  مدينة  من  بعيد  غير  »الركادة«  ويرقص  الشرق،  بالد  من  ببساطة 
املعنية  الرقصة  العالقة بني  ما  الركادة«.. ترى  »عني  توجد منطقة تسمى 

واملنطقة املذكورة؟ أنت طبعا ال تملك الجواب، لكن عليك أن تبحث عنه.
وفي مدخل مدينة السعيدية حيث تتقارب الحدود بني املغرب والجزائر، 
له قلبك بشدة، ويرتعش له جلدك، فعلى  يسري فيك شعور جميل، يخفق 
ويحيون  بأيديهم،  يلوحون  البلدين  من  مواطنون  يتقابل  الحدود  جانبي 
بعضهم البعض بحرارة، ويلتقطون صورا و«سيلفيات« حيث ترفرف في 
للبلد املجاور، هم مواطنون ال يأبهون للسياسة  الخلفية األعالم الوطنية 
بأنفسهم عن  إنهم يعبرون  له..  الشيطان مأوى  التي يتخذها  وتفاصيلها 
أنفسهم بعيدا عن كل الحسابات.. إنهم ينتصرون للحياة والحب والسالم، 

وتعبيرهم هذا رائع حقا في بساطته وعفويته وعمقه اإلنساني النبيل.
إذا كانت البندقية قد حالت دون لّم الشمل بني محمود درويش وريتا، 
تريستان  بني  للملك  والوفاء  وجولييت،  روميو  بني  العائلية  والصراعات 
من  حبيبته  في  الشعر  يقول  الذي  الشاعر  تمنع  التي  والثقافة  وايزولد، 
أن تكون له بني املجنون وليلى، والعداء بني أيت إبراهيم وأيت يعزو بني 
موحى وحادة، إيسلي وتسليت، فإن انفصام العالقة بني األطلس والجزائر 
قد أنهت حلم الوصال بني نعمان وجواهر. من الواضح أن السياسة تكره 
الحب، بيد أنها - وإن كانت قادرة على أن تقهقره -فهي تعجز كل العجز 

على قتله.. وفي نهاية املطاف، يموت الساسة ويخلد املحبون.
مشارف  على  مواطنون  يقف  السعيدية،  الجميلة،  املدينة  شاطئ  على 
املنطقة العسكرية يراقبون ما يجري في مدينة بورساي، املدينة الجزائرية 
الساحلية الصغيرة على الحدود. تجد نفسك تنظر مع الناظرين، وتنتظر 
ليس  أنه  علما  تنتظر،  ماذا  وال  تنظر  ماذا  إلى  تعرف  وال  املنتظرين،  مع 
ثمة أي شيء غير مألوف يمكن النظر إليه أو انتظاره. في النهاية، ُتولي 
أن يعانقك  به يود  الذي تشعر  البحر  وجهك، بل وكل كيانك أيضا، شطر 
بشغف، وأنت متأكد أن »غودو« لن يأتي على أي حال، لذلك تنصح نفسك 
واآلن،  هنا  الفرصة،  تستغل  وأن  انتظاره،  في  هدرا  حياتك  تضيع  بأال 

وتبادل البحر عناقا بعناق أشد شغفا.
على  لحظات  في  قادرة  يجعلها  ما  السحر  من  تملك  السعيدية  مدينة 
فيها حبا  تغرقك  تنتشلك من كوابيسك وأحالمك على حد سواء، وأن  أن 
وهياما، هي »اللؤلؤة الزرقاء« للبحر األبيض املتوسط، هكذا ُتلقب، ولعل 
على  تطورها  في  الهائل  التفاوت  ذلك  اللؤلؤة،  تلك  روعة  من  ينقص  ما 
غرار كل املدن الساحلية، بني شريطها الساحلي الطويل املمتد إلى مدينة 
»راس املا« الرائعة والهادئة، ذات الجزر الصغيرة الثالث املحتلة، الجزر 
الفقر  تعاني  التي  وبني ضواحيها  السياحية،  باملنطقة  مرورا  الجعفرية، 
والبؤس، يشعرك ذلك بالحزن، لكن سرعان ما تهب رياح منعشة، فتحس 
بمشاعر جديدة تولد داخلك، وتصير أرضى وأسعد.. تلك هي رياح جبال 
أخرى  تجربة  الريف  جبال  أن  وأكيد  األفق،  في  قممها  تلوح  التي  الريف 

خاصة وفريدة.

في حضرة الشرق 

مهتم  كــل  عــلــى  يــخــفــى  ال 
والعسكري،  السياسي  بامليدان 
منطقة  في  االجتماعي،  وحتى  بل 
املغرب العربي، الوضع الذي يغلي 
في  واملتمثل  ساخن،  صفيح  على 
ــر األخـــيـــر بـــني الــجــاريــن  ــوت ــت ال

الجزائر واملغرب.
هـــذا الـــوضـــع الــــذي أصــبــح 
بالخير،  يبشر  وال  للغاية  خطيرا 
الــنــيــات  ــن  ع نــتــســاءل  يجعلنا 
الجزائري  النظام  لــدى  املبيتة 
تجاه املغرب، كما يجعلنا نتساءل 
هرولة  وراء  الكامنة  األسباب  عن 
وتسريع خطاه  الجزائري  النظام 
وإدخالها  املنطقة،  إشعال  نحو 
في معمعة حرب قد تكون األقسى 

وقد  إفريقيا،  شمال  تــاريــخ  فــي  واألفــظــع 
جميع  على  خسائرها  فــداحــة  تضاهي  ال 
الثانية،  العاملية  الحرب  ســوى  األصــعــدة 
إذا ما  وال نضخم ما قد تخلفه هذه الحرب 
التكهن  وقعت ال قدر هلل، ولكننا نطلق هذا 
ال على شكل املجاز، وننطلق مما نعرفه من 
خلفيتنا وخبرتنا في املجال العسكري الذي 
احترفناه ملدة طويلة، وهو ما يجعلنا نعلم 
أن املغرب يستعد منذ مدة للدفاع عن أرضه، 

والجزائر تبدي استعدادا لالعتداء.
 بعد حرب »الرمال« بثالث سنوات تقريبا، 
عرفت الجزائر انقالب الهواري بومدين سنة 
ووضعه  السلطة  رأس  إلى  ووصوله   1965
أحمد بنبلة رهن اإلقامة الجبرية، ولم يكتف 
بومدين بهذا االعتقال واالعتداء، بل وصل به 
الحال إلى وصف بنبلة بأقدح النعوت، وبأنه 
ألقاه  له  خطاب  في  ومغامرا،  مشعوذا  كان 
نظم  الذي  اإلفريقي  الثقافي  املهرجان  أمام 
حقد  عن  يبني  مما   ،1969 سنة  الجزائر  في 
شخصي ال عالقة له بمصلحة الجزائر العليا، 
وسياسة التخوين والتعنيف بجميع أشكاله 
ستصبح هي الوسيلة املتبعة في معاملة أي 
أن  نفسه  له  سولت  مواطن  أي  أو  معارض 

يتجرأ ويعلن انتقاده للوضع في الجزائر.
اللذين  والــتــرهــيــب  الــقــمــع  ســيــاق  وفــي 
مسمى  تحت  وأعــوانــه  بومدين  مارسهما 
التصحيح الثوري، كان ال بد أن تعرف الجزائر 
واجتماعيا،  واقتصاديا  سياسيا  اختناقا 
اختالق  نحو  الفرار  سوى  بومدين  يجد  فلم 
الهزيمة  مرارة  مستحضرا  خارجية  مشاكل 
الجار  مغامرات ضد  في  والدخول   1963 في 
في  جديدة  قديمة  عقيدة  مؤسسا  الغربي، 
إلى  وصل  دكتاتور  كل  يعتنقها  نفسه،  اآلن 
السلطة بطرق غير شرعية، وهي عقيدة خلق 

لتعليق  كشماعة  يستعمل  عدو 
كل فشل داخلي عليها.

ــت حــرب  ــان ولــلــعــلــم، فــقــد ك
نتائجها،  في  وخيمة  »الرمال« 
رغم قصرها في الزمان واملكان، 
والعبرة هنا ليست النتائج التي 
األرواح  في  من ضحايا  خلفتها 
بل  ومعنوية،  مادية  وخسائر 
عقيدة  عليه  تصبح  ســوف  مــا 
املنبثقة  ــري  ــجــزائ ال الــجــيــش 
الديكتاتور  نفسية  من  أساسا 
االنتقامية،  ونــزعــتــه  ــهــزوم  امل
ليس  املغرب  بأن  فوجئ  والذي 
تطويعه  السهل  الخصم  بذلك 
القوة  باستعمال  إخضاعه  أو 
في  فقط  يتمثل  وال  العسكرية، 
وجيش،  وشعب  ملك  هو  بل  امللكي،  النظام 
كل منهم ينصهر في اآلخر، وكل واحد جزء ال 
يتجزأ من اآلخر، وهو كتلة متجانسة ال يمكن 
العسكرية  العقيدة  بهذه  حذا  ما  إحاللها، 
في الجزائر إلى أن تتحول من جيش وطني 
وحماية  الــوطــن  حــوزة  عــن  الــدفــاع  مهمته 
مفاصل  كل  على  يسيطر  جيش  إلى  حدوده، 
للمغرب،  العداء  منهجة  على  ويعمل  الدولة 
إقناع الشعب ولو بصعوبة بالغة،  ومحاولة 
هو  وسيحصل،  ويحصل  حصل  ما  كل  بأن 
الجزائر،  في  املغربي  املخزن  يد  لتغلل  نتاج 
وبأن الجيش الشعبي الجزائري هو الضامن 
جماح  وكبح  التغلغل  هــذا  لوقف  الوحيد 
قوله،  حسب  التوسع،  في  املخزنية  األطماع 
فما كان من جنراالت الجزائر إال أن استغلوا 
التواصل  فــي  املــغــرب  خلفه  الـــذي  ــفــراغ  ال
املحتل  ضد  الصحراويني  للشباب  والتأطير 
في  وأسقطوهم  فاستقطبوهم  اإلســبــانــي، 
وسلحوهم  وأطــروهــم  الخيانة،  مستنقع 
منهم،  البعض  لدى  الطمع  رغبات  وأشبعوا 
يستحقون  وبأنهم  شعب  بأنهم  وأقنعوهم 
تاب  الذي  القذافي،  معمر  من  بمعونة  دولة، 
)أبناء  يكونوا  حتى  بعد،  ما  في  ذلــك  عن 
املغرب  حلق  في  شوكة  الجنوبية(  األقاليم 
للمنطقة،  ريـــادة  أو  تــقــدم  أي  عــن  تعيقه 
وتجعله ضعيفا همه الحرب في الجنوب، في 
التي  الجزائرية،  العسكرية  القوة  تزايد  ظل 
بالسالح،  آنــذاك  الشرقي  املعسكر  أتخمها 
وفرض رؤيتها على عديد من الدول اإلفريقية 

ولو بالرشاوى والفساد.
يجس  أن  الــجــزائــر  فــي  العسكر  حـــاول 
املسلحة  القوات  جاهزية  واختبار  النبض 
مــغــامــرات  عــلــى  ــدم  ــ وأق املــغــربــيــة،  امللكية 
ضد  بالتجريبية  تسميتها  يمكن  عسكرية 

أواخر  األولــى  »أمغاال«  معركة  في  املغرب، 
شهر يناير 1976، حني دفعت الجزائر بثالثة 
البوليساريو  مــن  بعناصر  مدعمة  ألــويــة 
تيفاريتي،  أمغاال،  في  جبهات:  ثالث  وعلى 
عسكرية  بقوة  املغرب  فواجهها  واملحبس، 
ذات شحنة وطنية وسياسية تنم عن الوحدة 
والتماسك بني كل أجزاء الوطن، بأن تكونت 
التحرير،  لجبهة  وحــدة  من  املغربية  القوة 
ووحدة أخرى بقيادة النقيب الصحراوي ابن 
للمشاة  وفيلقني  الحبيب،  حبوها  املنطقة، 
جديد  ومــن  عثمان،  بن  الكولونيل  بقيادة 
ال  موقف  في  نفسه  الجزائري  الجيش  يجد 
يحسد عليه، فتدخل مصر وتونس والجامعة 
ويستغل  الدماء،  لحقن  الخط،  على  العربية 
الجيش الجزائري التدخل العربي إلنقاذ ماء 
وجهه، فلم يعد يتجرأ بعد ذلك على تدخالت 
دعمه  ــدا  ع فيما  إال  املــغــرب  ضــد  مــبــاشــرة 
في  خاصة  بفرقة  البوليساريو  النفصاليي 
معركة »أمغاال« الثانية، التي كانت لها نفس 

نتيجة »أمغاال« األولى.
الجزائري  الفشل  وبعد   ،1991 شتنبر  في 
وإضعافه،  املغرب  شوكة  كسر  في  الــذريــع 
املغرب  بني  النار  إطالق  لوقف  هدنة  عقدت 
املتحدة،  األمم  البوليساريو بإشراف  وجبهة 

يتم خاللها االستفتاء حول تقرير املصير.
حسابه،  تحسب  الــجــزائــر  تكن  لــم  ــا  وم
العمل  وتطور  الشرقية،  الكتلة  انهيار  هو 
الدولي  الصعيد  على  املغربي  الدبلوماسي 
وعلى الصعيد اإلفريقي، بعد أن أصلح املغرب 
حني  اإلفريقية،  الوحدة  منظمة  في  أخطاءه 
تجاه  موقفها  على  احتجاجا  منها  انسحب 
للجزائر  املجال  مفسحا  الترابية،  وحدته 
وصنيعتها البوليساريو ترتعان فسادا فيها، 
السمراء  القارة  على صعيد  العمل  إلى  فعاد 
الــســادس،  محمد  امللك  مــن  وتوجيه  بقوة 
والتاريخية  املشروعة  حقوقه  مسترجعا 
مغربية  على  وتأكيده  إفريقيا،  شمال  بريادة 
الذي  العسكري  بالعمل  فقط  ليس  صحرائه، 
الجنوبية،  األقاليم  في  سنة  عشر  ستة  دام 
لرشدها  العودة  إلى  عديدة  دول  بجر  ولكن 
االعتراف  طريق  عن  أخطائها،  عن  والتكفير 
لها  قنصليات  وفتح  بل  الصحراء،  بمغربية 
في قلب األقاليم الجنوبية الداخلة في نطاق 
سياسية.  وحمولة  رمزية  من  له  بما  النزاع، 
الواليات  اعتراف  القاضية،  الضربة  وكانت 
املــتــحــدة األمــريــكــيــة بــســيــادة املــغــرب على 
فأصبح   ،2020 دجنبر   10 بتاريخ  صحرائه 
واملنطقي  الواقعي  الحل  هو  الذاتي  الحكم 
األمم  أمام  املغربي  الطرح  وهو  امللف،  لطي 

املتحدة، والذي تسانده العديد من الدول.

المغامرات العسكرية الجزائرية إزاء المغرب 

نافذة للرأي

مصطفى قمية

عبد الحي 
الوهراني 

من  انطالقا  الجوار  عن  الحديث  يستطيع  من  آخر 
من  تحياه  ما  ظل  في  الجزائر،  هي  الــرأي،  ــداء  إب حق 
الجوار  لهذا  الدول(  بني  )الشائع  عدائها  بسبب  أزمات 
بشكل جائر، لذا، فاالجتماع الذي دعت لعقده من الدرجة 
الحامل  أهميته،  لعدم  تمييزا  استحق  كما  العاشرة 
الساخرة  النماذج  أصبح من  »ليبيا«،  توحيد  لعنوان 
بحرف  امللتصقة  كلمة  املعكوسة  الجوار  بحسن  املتعلقة 
مقاَرن  هنا  الجّر  وحرف  »َنْسَحب«،  لتعود  »ِبُحْسِن«  جر 

بالجزائر نظاما وليس شعبا.
التي  للوضعية  يتأّسفون  الجزائريني،  يحبون  املغاربة 
رئاسة  مصدرها  فيها،  يتخبطون  إرادتهم  ضد  أصبحوا 
جنراالت  رحمة  تحت  والكل  أضعف  وحكومة  ضعيفة 
تصفي  أن  الحكومة  على  كــان  أصــال.  الرحمة  منعدمي 
حساباتها الثقيلة مع الشعب الجزائري أوال، ثم مع األرض 
الجزائرية التي تمردت بتبخر املياه فيها، وبعدم السماح 
الُخضر،  باقي  باألحرى  البطاطس  تربتها  بإنجاب  حتى 

الدقيق،  النعدام  الخبز  صنع  عن  توقفت  التي  املطاحن  مع  وأيضا 
أسبوع  كل  للتظاهر  الخارجة  الغاضبة  املاليني  بمواجهة  وبالتالي 
املفسدين  ومحاكمة  العسكر  نظام  برحيل  طالبة  شهور،  امتداد  على 
ليبيا التي رغم  تفكر في  ذلك  بعد  الجزائرية،  األمة  لثروات  الناهبني 
حالتها، تعد أقل سوء مما تعيشه الجزائر في الوقت الراهن، املهددة 
باالنقسام كمسعى »القبايل« في التحرر واالستقالل عالنية مقدِّمة له.
ليبيا لن تعود لسابق عهدها مثلها مثل سوريا وفلسطني والعراق 
الجن األزرق، فرادى  العربية وال  الجامعة  أملانيا وال  وأفغانستان، ال 
أو جماعات، في مقدورهم إعادة ليبيا ملا كانت عليه من وحدة ونماء 
والواليات  وتركيا وروسيا  أيادي مصر  ليبيا أصبحت بني  حقيقي.. 
بالراحل  اإلطاحة  منذ  منتهي  األمــر  هــؤالء  مع  األمريكية،  املتحدة 

الليبي  التراب  داخل  اآلن  املسيطرون  هم  القذافي،  معمر 
للهدف  بالتطاحن خدمة  التظاهر  في تنسيق بينهم، رغم 
املنشود املعروف لدى الجميع، الجزائر وما قد قامت به 
بها  أقحم  ثرثرة  مجرد  ليبيا«  جوار  »دول  اجتماع  في 
مسرحية  الجزائري، في  النظام  خارجية  وزيــر  نفسه 
كلمة في املوضوع، والحقيقة  لها  الجزائر  أن  بها،  املُراد 
قوة  من  نفسها  على  خائفة  أصبحت  حكم(  أنها )كنظام 
ستزحف صوبها من داخل ليبيا نفسها، في مرحلة قادمة 

املنطقة. ستعرفها 
لو كان لنظام الجزائر فكر سياسي يواكب رغبة األلفية 
ستفرضها  التي  أو  املفروضة  السيطرة  بمفهوم  الثالثة 
الدول األكثر تقدما، مثل الواليات املتحدة والصني وبدرجة 
أقل روسيا، لكان الَسبَّاق إلنقاذ نفسه من سلسلة خيارات 
على  الجزائري بمساعدته  الشعب  مع  التصالح  تنتظره، 
جماعة  مثل  طفيليات  من  خالية  املدنية  دولته  إقامة 
البوليساريو، أو التبعية املطلقة لروسيا كجانب متصارع 
الشمال،  في  »القبايل«  مثل  لدويالت  التفتت  أو  فرنسا،  مع  سيكون 
الغرب  في  ستتشكل  وأخرى  بتندوف،  الجنوب  في  و»البوليساريو« 

وهي »وهران«.
يده  ملد  الجزائري،  الشعب  مصلحة  في  ر  يفكِّ النظام  ذلك  كان  لو 
فاتحا  املغربية،  اململكة  إليها من  امتّدت  التي  الكريمة  اليد  مصافحا 
قائم على  لتدشني عهد جديد  املفاوضات  الحدود جالسا على طاولة 
واململكة  خاصة  والسالم،  املشترك  واملصير  والتراحم  واإلخاء  الود 
املغربية أصبحت قوة إقليمية محترمة من طرف الجميع، قادرة على 
النظام  لكن  الشرق،  ناحية  من  لها  املجاورة  والدولة  ذاتها  حماية 
على  التهلكة  ملجاالت  عاجال،  أو  آجال  به،  يؤدي  ما  اتبع  الجزائري 

جميع األصعدة.   

الدائر على مصير الجزائر

مصطفى 
منيغ
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للنقـاش
العدد: 1572 من 10 إلى 15 شتنبر 2021

 * أستاذ باحث 
 

مفهوم األمن واالستقرار الذي 
ينشده كل مغربي ومغربية

ما  وهــذا  ــان،  واألم االستقرار  مصباح  األمــن 
ــواع،  أن واألمــن  ومغربية،  مغربي  كل  ينشده 
السياسي،  ــن  واألم االجتماعي،  األمــن  فهناك 
ــن  واألمــــن الــصــنــاعــي، واالقـــتـــصـــادي، واألمـ
الثقافي،  واألمن  التكنولوجي،  واألمن  الغذائي، 
وكل صنف من هذه األصناف يتطلع كل مواطن 
واستقراره  وسالمته  حمايته  إلــى  خالله  من 
هو  األمن  ألن  وقريته،  ومدينته  وحيه  بيته  في 
األمن  فبفضل  وألسرته،  إليه  بالنسبة  شيء  كل 
تتحقق الضروريات الخمس التي ينشدها ديننا 
النفس، حفظ  الدين، حفظ  الحنيف، وهي حفظ 

العقل، حفظ النسل، وحفظ املال. 
فأمن املواطن يتجلى في صون كرامة اإلنسان 
وحقه في حياة كريمة في مجتمع مستقر مطمئن 

محمي من كل خوف واضطهاد من أي كان.

ما هي الجريمة ؟  

قبل التطرق لتقرير األمم املتحدة حول أكثر دول 
العالم إجراما، والذي صدر مؤخرا، ونوع الجرائم 
التي ترتكب في تلك الدول الغربية واآلسيوية، دون 
أن يتطرق التقرير إلى الدول العربية واإلفريقية، 
في  وحديثا  قديما  الجريمة  ماهية  معرفة  ينبغي 
اليونان  وعند  الفراعنة،  وعند  حمورابي،  شريعة 
والصني... فالجريمة عند هؤالء جميعا فعل مضر 

باآلخرين بحقوقهم العامة والخاصة.
وعرف فقهاء الشريعة اإلسالمية الجريمة بأنها 
تعزير،  أو  بحد  محظورات شرعية زجر هلل عنها 
وعرفتها بعض القوانني الوضعية ومنها القانون 
))الجريمة  بأن   110 الفصل  في  املغربي  الجنائي 
عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب 

عليه بمقتضاه((.
الشهير  الــعــالــم  اإلجــــرام،  علم  مــؤســس  أمــا 
حول  نظريته  فــي  ــر  ذك فقد  ــروزو،  ــب مل تشيزرى 
كباقي  طبيعية  ظاهرة  ))الجريمة  أن  اإلجــرام، 
والحياة  والــوالدة  الحمل  مثل  األخــرى  الظواهر 

حــدث  الــجــريــمــة  وأن  واملـــــوت، 
تطور  لكل  ــروري  وضـ »طبيعي« 
األفـــراد  فــيــه  يتمتع  اجــتــمــاعــي 
ــات بــالــحــريــة داخـــل  ــاع ــم ــج وال
والشر  الخير  من  فالبد  مجتمع، 

والنافع والضار...((.
ــدت منذ  واإلجـــرام ظــاهــرة وج
خلق هلل الدنيا، وفي سائر أرجاء 

املعمور يتصارع الخير والشر.
منذ  اإلنسان  عرفها  والجريمة 

»املجرمون«  والجناة  هابيل،  أخاه  قابيل  قتل  أن 
جرمهم،  حيث  من  القانون  نظر  في  يتساوون  ال 
الفعل  الرتكاب  وقصدهم  إصرارهم  إلى  بالنظر 
ونهب،  وسلب  وعنف،  وسرقة  قتل  من  الجرمي 
واعتداء على األنفس واألعراض واألموال وابتزاز 
ونصب واحتيال، واستغالل نفوذ ورشوة وتهريب 
مــخــدرات  وتــعــاطــي  البشر  فــي  ــجــارة  وت ــش  وغ
من  األنـــواع  هــذه  كل  استفحلت  إذ  وترويجها، 
العربية، حيث ترتكب في  الجرائم في املجتمعات 
كل دقيقة مخالفة وكل ساعة جريمة شنعاء بشعة، 
أو  أو سلب واعتداء،  أرواح،  أو  فيها روح  تزهق 
مفترسة،  ذئاب  قبل  من  طفل  أو  امــرأة  اغتصاب 
أو سرقة أو تزييف عملة، أو تجارة في املخدرات 

واألجساد البشرية.
وهذا ما نستعرضه من جرائم ارتكبت في كثير 
تقرير  في  جاء  ما  إجراما، حسب  العالم  دول  من 

األمم املتحدة حول الجريمة.
القتل  ــم  )جــرائ ــا  إجــرام الــعــالــم  دول  وأكــثــر 
واالختطاف  ــداء  ــت واالع واالغــتــصــاب  والــســرقــة 

والسطو املسلح وسرقة السيارات(:
أن  إلى  املتحدة  األمم  تقرير  يشير  روسيا:   )1
يتعلق  فيما  الجرائم  أسوأ  فيها  ارتكبت  روسيا 
السيارات،  سرقة  وخــاصــة  والقتل،  بالسطور 
وأن  واألطــفــال،  النساء  على  االعــتــداء  وجــرائــم 
الجرائم في روسيا هي في تصاعد مسجلة أعلى 
معدالت الجريمة للفرد الواحد في العالم بالقياس 

مع دول أخرى.
2( هولندا: عندما نفكر في هولندا، فإن أول ما 
يتبادر إلى الذهن هو الطبيعة الجميلة دون عنف 
وال جريمة، إال أنه وفق بيانات األمم املتحدة، فإن 
السطو  جرائم  حيث  من  الدول  أسوء  من  هولندا 
أنواع  إلى  إضافة  السيارات،  وسرقة  والخطف 

أخرى من الجرائم.
مختلفة  لهجمات  تركيا  تعرض  إثر  تركيا:   )3
أثرت على هذا البلد السياحي، فإن األمم املتحدة 

الرتبة  في  الجميل  البلد  جعلت هذا 
ــى مــن حــيــث الــجــرائــم التي  ــ األول
وخطف  سطو  مــن  فيها،  ارتــكــبــت 
تركيا  أن  كما  الــســيــارات،  وســرقــة 
بحكم جوارها مع سوريا، فإن عددا 
من  تمكنت  اإلرهابية  الخاليا  من 
أثرت  إرهابية  عمليات  عدة  تنفيذ 
كبير،  السياحي بشكل  املنتوج  على 
»كــورونــا«،  جائحة  إلــى  باإلضافة 
الشيء الذي جعل العديد من الدول 

تنصح مواطنيها بعدم الذهاب إلى تركيا حاليا.
ارتكبت  التي  الجرائم  معدل  يمثل  أملانيا:   )4
مستوى  املتحدة،  األمم  تقرير  حسب  أملانيا،  في 
متوسطا بالنسبة ملا ارتكب من جرائم في العديد 
فــإن جرائم  ذلــك،  مع  لكن  األوروبــيــة،  ــدول  ال من 
االغتصاب  جرائم  مثل  بمدنها،  ارتكبت  عديدة 
النساء  لها  تتعرض  التي  الجنسية  والجرائم 
أرجع  وقد  السيارات،  وسرقة  والسطو  واألطفال، 
التقرير ارتكاب هذه الجرائم إلى تدفق عدد كبير 

من املهاجرين إلى أملانيا.   
النظر  بصرف  أنــه  التقرير  ذكــر  فرنسا:   )5
مؤخرا،  فرنسا  شهدتها  التي  العنف  أحداث  عن 
القوائم  في  الرتب  أعلى  يحتل  الذي  البلد  فإنها 
باالعتداءات  األمــر  ويتعلق  السيئة،  اإلجرامية 
والسطو والسرقة واالغتصاب والجرائم الجنسية 
ضد النساء واألطفال، ويساهم في ارتكاب بعض 

الجرائم، الفرنسيون من أصول عربية وإفريقية.
من  كل  إلى  الكثير  ينظر  وويلز:  إنجلترا   )6
األماكن  أكثر  مــن  أنهما  على  وويــلــز،  إنجلترا 
في  الـــواردة  البيانات  تشير  ذلــك،  ومــع  اآلمنة، 
تقرير األمم املتحدة، إلى خالف ذلك، حيث ترتكب 
في إنجلترا وويلز نسبة عالية من جرائم االعتداء 
والسطو واالغتصاب والسرقة والعنف الجنسي، 
إذ أن 70 % من الجرائم الجنسية التي ترتكب ال 

يتم إبالغ السلطات عنها.
7( الهند: الهند دولة بمثابة قارة من القارات، 
وهي واحدة من البلدان التي لديها معدالت جرائم 
مرتفعة، وخاصة السرقة بجميع أنواعها، ويشير 
الهند  أن  إلى  املتحدة،  األمم  عن  الصادر  التقرير 
االعتداءات  لحوادث  تسجيال  الدول  أكثر  بني  من 
الجنسية  والجرائم  والسرقة  والقتل  واالغتصاب 
الدولة  هــي  فالهند  تعنيفهم،  مــع  األطــفــال  ضــد 

األولى في جرائم العنف.
8( البرازيل: تتصدر البرازيل القائمة السوداء 
العالم  دول  أكثر  وتعتبر  الجريمة،  حيث  مــن 

يرتكبها  التي  الجرائم  معدالت  حيث  من  خطورة 
فئات  وصــلــت  حيث  ويــكــررهــا،  ــواحــد  ال الــفــرد 
إلى  الجنسي  العنف  يرتكبون  الذين  املجرمني 
املتحدة،  ــم  األم تقرير  حسب  قــصــوى،  ــة  درج
وسرقة  أنواعها  بمختلف  السرقة  إلى  إضافة 
تزداد  والتي  الخصوص،  وجه  على  السيارات 
سنة بعد أخرى، لذلك، فإن بعض الدول تنصح 
بتوخي  بالبرازيل،  يوجدون  الذين  مواطنيها 

الحذر واليقظة.
9( املكسيك: الجار الجنوبي للواليات املتحدة 
االرتفاع  حيث  من  الهند  بعد  يأتي  األمريكية، 
السطو  قبيل  من  الجريمة،  معدالت  في  املهول 
والسرقة،  واالغتصاب،  واالختطاف،  واالعتداء 
السيارات،  سرقة  هناك  السرقات،  مقدمة  وفي 

حسب تقرير األمم املتحدة.  
الواليات  األمريكية:  املتحدة  الواليات   )10
فيها  التي ترتفع  البلدان  املتحدة األمريكية من 
وأصنافها،  أنواعها  بمختلف  الجريمة  معدالت 
جريمة  والسيما  والياتها،  تعدد  اعتبار  على 
الجرائم،  هــرم  أعلى  في  تصنف  التي  القتل 
األمريكيني  معظم  ألن  السالح،  حمل  لسهولة 
مسلحون خوفا من املجرمني، لذلك، فإن عقوبة 
اإلعــدام،  هي  الواليات  أغلب  في  القتل  جرائم 
القتل  ظـــروف  حسب  اإلعـــدام  عقوبة  وتنفذ 
فإن  القتلة،  املجرمني  ردع  أجل  ومن  املرتكب، 
معظم الواليات األمريكية لم تلغ عقوبة اإلعدام، 
األمريكيني  الحقوقيني  بعض  مطالبة  ورغــم 
بإلغاء هذه العقوبة، فهي مازالت تنفذ بمختلف 
الوسائل في مختلف الواليات األمريكية، وهذه 
الكهربائي،  بالكرسي  ــدام  اإلع هــي:  الوسائل 
باملقصلة،  اإلعــدام  بالرصاص،  رميا  اإلعــدام 
اإلعدام شنقا، والحقن بالسم، ثم الخنق بالغاز 

املميت.
ويذكر تقرير األمم املتحدة أن الجرائم العادية، 
مثل السرقة والعنف والجرائم الجنسية ترتكب 
بنسب عالية، ألن األمريكيني تعودوا على سماع 
وكأن  اإلعالم  وسائل  في  الجرائم  هذه  أصداء 
جرائم  من  يقع  ملا  يلتفتون  فال  عادية،  األمــور 

كل يوم.
تلكم نظرة موجزة حول تقرير األمم املتحدة 
خاللها  من  استعرضنا  والــذي  اإلجــرام،  حول 
لها  التي  الدول  في  ارتكبت  التي  الجرائم  أهم 
مكانة اقتصادية واجتماعية، أما الدول العربية 

واإلفريقية، فلم يتناولها التقرير املذكور.

األمم المتحدة تصنف المغرب 
ضمن الدول األكثر أمانا

أصدرت األمم المتحدة مؤخرا، تقريرا حول الدول األكثر إجراما، ومقارنة مع الجرائم التي ترتكب 
ببالدنا، تأكد أن المغرب بلد أمن وأمان، ينعم باالستقرار والطمأنينة، نظرا ليقظة الساهرين 

على أمنه من شرطة ودرك وقوات مساعدة.
إن الخوض في هذا الموضوع، يعود لالهتمام الذي توليه جريدة »األسبوع« للجريمة وأخبارها، من أجل 

توعية المواطنين وتعريفهم على مختلف أنواع الجرائم التي ترتكب ببالدنا، إذ أحرزت وتحرز قصب السبق 
في هذا النطاق، وهدفها من وراء ذلك كوسيلة من وسائل اإلعالم المكتوب، الوقاية من الجريمة. 

د. عبد الرحيم بن سالمة*

عرف فقهاء الشريعة 
اإلسالمية الجريمة بأنها 

محظورات شرعية زجر 
الله عنها بحد أو تعزير، 

وعرفتها بعض القوانين 
الوضعية ومنها القانون 

الجنائي المغربي في 
الفصل 110 بأن الجريمة 

عمل أو امتناع مخالف 
للقانون الجنائي ومعاقب 

عليه بمقتضاه



شهادات من

الرواد
من الرائد األستاذ الراحل محمد  شهادة 
ومستشارا  وزيــرا  ــان  وك سيناصر،  عــال 
حق  في  اململكة،  أكاديمية  وعضو  ملكيا 
»الــربــاط الــفــيــحــاء« كــمــا وصــفــهــا، أثــنــاء 
مشاركته في حفل تكريم أحد عباقرتها سنة 
1992، فقال أكرم هلل مثواه: ))مدينة الرباط 
وجوها  وحديثا،  قديما  أنجبت  أيضا  هي 
واالعتبار  بالتقدير  لها  مشهود  وكفاءات 
أصناف  من  إليها  وما  العلوم  مجاالت  في 
أهلها  أن  كما  والتدوين،  والبحث  املعرفة 
وتفانيهم  للوطن،  بإخاصهم  دوما  تميزوا 
وهم  كــانــوا  أن  ومــنــذ  الــعــرش،  محبة  فــي 
ليلها  التي  البيضاء  باملحجة  متمسكون 

كنهارها(( انتهى.
رحمه هلل وأسكنه فسيح جناته.

أحــزاب لالقتراحات  عــدة  استجابت 
الــتــي اقــتــرحــنــاهــا عــلــيــهــا، ومــنــهــا االلـــتـــزام 
عالنية بتنفيذ حمالتها االنتخابية، وفعال 
ــتـــراحـــات، ومـــن بــيــنــهــا من  نــفــذت تــلــك االقـ
شغل  منصب  مليون  »خلق  بتحقيق  تعهد 
أداء  وحــق  الــصــحــي،  الــعــالج  تلقي  وتعميم 
 65 البالغني  للمغاربة  شهريا  درهــم   1000

سنة فما فوق، وتعويض كل طفل متمدرس 
300 درهم شهريا، وحتسني أجور أساتذة  بـ 

االبتدائي«.. فاللهم اشهد لقد ذكرنا.

تعترف  ال  السياسية  العاصمة  تكاد 
ــلــضــرورة االنــتــخــابــيــة يف  بـــاألحـــزاب إال ل
مــحــاولــة لــتــقــومي اعــوجــاجــاتــهــا ووضــعــهــا 
ــطــاق نحو  ــان عــلــى ســكــة الــتــصــحــيــح، ل
وثوريي  الفكر  بكوادر  معززة   2035 محطة 
االستحقاقات  نتائج  تكون  فهل  اإلصــاح.. 
كــادت  التي  املــاضــي  رواســـب  نهاية  بــدايــة 
تتسبب يف قطيعة بني األحزاب واملواطنني؟ 

إنها الفرصة األخيرة. 

في تصريح له ملجلة ثقافية وطنية، 
ــاذ عبد  ــتـ وصـــف املــفــكــر ابـــن الـــربـــاط، األسـ
الفتاح كليطو، نقل جثمان العالم ابن رشد 
والعقل  للعلم  »ترحيل  بأنه  األندلس،  إلى 
واملــعــرفــة إلــى بــالد الــعــم ســـام«، وأنــه »إعــالن 
وتكرميا  بالعالم«..  الفلسفة  مع  القطيعة 
أطلقت  أن  لــلــربــاط  ســبــق  الــراحــل،  للعالم 
اسم ابن رشد على شارع كبير بحي أكدال، 
يـــربـــط ســـاحـــة الـــقـــامـــرة مبــديــنــة الــعــرفــان 

واملستشفى اجلامعي ابن سينا.

احمليط  حــي  امللكي  املــشــروع  صنف 
على جتهيزه  اعــتــمــادا  الــثــقــايف«،  بـــ»احلــي 
مبــركــب ثــقــايف هــو األكــبــر يف كــل اجلهة، 
واإلدارة  له  املخصصة  للميزانية  واعتبارا 
ــد 6 ســـنـــوات مـــن هــذا  ــع املــلــحــقــة بـــه، وب
التدهور  وبامللموس،  »حتــقــق«  التصنيف، 
الــثــقــايف يف احلـــي، وعــشــشــت الــطــيــور يف 
أرجــائــه  كــل  يف  والعناكب  املــركــب  قــاعــات 
املنتخبني  فلعل  للثقافة..  مقبرة  وكــأنــه 

اجلدد يردون له االعتبار. 

العدد: 1572 من 10 إلى 15 شتنبر 122021

الرباط ياحسرة

في سنة 1995، التحق أول فوج من املنتخبني 
وزاريــة  مناصب  وشغلوا  بالحكومة  املحليني 
في  الثاني  الفوج  عني  سنوات،   3 وبعد  مهمة، 
 12 ملدة  تقريبا  الفوج  هذا  واستمر  أهم  حقائب 
الخريطة  لتتغير  الــوزاريــة،  املمارسة  في  سنة 
القوى  ميزان  وينقلب   2009 سنة  السياسية 
عضو  ومنهم  املحافظني،  إلى  البرملانية  العددية 
بالحصول  الرباطيني  فاجأ  حسان،  مقاطعة  من 
مدة  نصف  بعد  ليغادرها  امليزانية،  وزارة  على 

الحكومة. 
استحقوا  ــن  ــذي ال املــحــلــيــون  واملــنــتــخــبــون 
في  أعمال  من  قدموه  بما  الــوزاريــة  مناصبهم 
مقاطعاتهم هم: حمزة الكتاني، محمد زيان، نور 
ولعلو،  هلل  فتح  اليازغي،  محمد  بنعمر،  الدين 
أولباشا،  سعيد  عليوة،  خالد  الصبار،  حسن 
الراحل محمد بوزوبع، ومنذ أزيد من 10 سنوات، 
ومقاطعاتها  عمالتها  ومجلس  الجماعة  أصيبت 
بالعقم، ولم تعد منتجة لرجال الدولة، كما كانت 

مشهورة بنبوغ أعضائها الوطنيني األكفاء.
كفاءاتها  على  تتحسر  السياسية  والعاصمة 

املــغــادرون  املتحزبون  منهم  واملنسية،  املهمة 
والشعبويني  بالوصوليني  امــتــأت  لسفينة 
مخلصون  ورجــال  نساء  ومنهم  واالنتفاعيني، 
املناسب،  للمنصب  املناسب  باإلنسان  يؤمنون 
املخولة  األحــزاب  من  االقتراحات  تأشيرة  لكن 
وتقديمها  النادرة  العملة  هذه  على  بالتنقيب 
قيمتها  الشعب  عند  فــقــدت  الــشــعــب،  لخدمة 
نوعية  على  يتهكم  والــبــادي  الــعــادي  وأصبح 
من  طـــردوا  وأغلبهم  ــاســتــوزار،  ل املــرشــحــني 

املسؤولية ومنعوا من تولي أية مهام رسمية.
املنتظرة،  الحكومة  تشكيلة  في  نتمنى  لذلك، 
ولكن  ملكافأتهم،  ليس  رباطية  كــفــاءات  ظهور 
في  نظرهم  وبعد  بتدبيرهم  اململكة  ليفيدوا 
الجواهر  من  النوع  وهــذا  الوطنية،  الــشــؤون 
ويبتز  يــنــاور  السطح  على  يكون  ال  النفيسة 
بني  عنه  البحث  األمــر  يتطلب  وإنما  ويساوم، 

»الصخور« و»في العمق«.
الفكر  عباقرة  من  تتشكل  أن  يجب  فالحكومة 
الوزيعة  مع  والقطع  املخلصني،  وكبار  والذكاء 

املعروفة التي صارت من املاضي.  

في انتظار حكومة 2021

الرباطيين  المنتخبين  التذكير بتموقع 
في الحكومات السابقة

أسـرار
العاصمة

مقاطعات  لعضوية  األحـــزاب  رشحت 
اخــتــار منهم  املــرشــحــني  الــعــاصــمــة، آالف 
175 منتخبا، سينكبون من يوم  الناخبون 
اخلــمــيــس عــلــى إرســــاء أجــهــزتــهــم احمللية 
العمالة  ومجلس  اجلماعة  شؤون  لتدبير 
واملقاطعات، من رؤساء ونواب ومساعدين 
وجلـــــــان، وممـــثـــلـــني ملــجــلــس املــســتــشــاريــن 
ــالــــس اإلداريــــــــــة والـــتـــقـــنـــيـــة لــبــعــض  واملــــجــ

املؤسسات والغرف املهنية.
ــر مــــن املـــنـــتـــخـــبـــني يــصــنــفــون  ــيـ ــثـ ــكـ والـ
كـــ»غــنــائــم« مـــن حقوقهم  املــنــتــظــرة  املـــهـــام 
والتعويضات  االمتيازات  أبواب  لهم  تفتح 
ــلـــطـــات، وهــــي بـــهـــذه »الــــقــــوة« تـــذوب  والـــسـ
الصيد  أبــواب  وتفتح  احلزبية  االنتماءات 
تالحظون،  كما  وهــي  املناصب،  الصطياد 
ــتــــالف يف  ــرة، ويـــبـــقـــى االخــ ــثـ ــكـ مـــتـــوفـــرة وبـ
منها..  و»الصورية«  و»الهزيلة«  »السمينة« 
إنــهــا الــكــعــكــة االنــتــخــابــيــة الــتــي ال يــتــذوق 

لذتها إال العارفون بخبايا اجلماعة.
وعلى هذه الكعكة ستقوم معارك وتقدم 
ــزاب بــانــســحــابــات،  ــ اســـتـــقـــاالت وتــــزلــــزل أحــ
وانــشــقــاقــات، وبــيــانــات احــتــجــاجــيــة مغلفة 
بحقوق املواطنني... إلخ، هكذا سيمر شهر 
شتنبر يف نزاعات وستستمر طيلة الفترة 
االنــتــدابــيــة.. لــكــن الــســؤال الـــذي يطرح 
نــفــســه: مـــا هـــو مــصــيــر آالف املــرشــحــني 
يحالفهم  ولم  املقاطعات  عضوية  لشغل 
ــامــــش  ــهــ الــ عــــلــــى  اآلن  إنـــــهـــــم  احلــــــــــظ؟ 
يف  مثلوها  الــتــي  ــزاب  األحــ مــن  منسيون 
املمكن  كان من  وقد  االنتخابية،  احلملة 
أجهزة  يف  بتنظيمهم  منهم،  االســتــفــادة 
قوة  إنــهــم  املنتخبني..  ومــســاعــدة  ملراقبة 
ســيــاســيــة ميـــكـــن االســـتـــعـــانـــة بـــهـــا خلــلــق 
الذين  والصامدين  املنتخبني  بني  تــوازن 

لم يتوفقوا.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

ما مصير اآلالف
 من مرشحي عضوية 

المقاطعات ؟

أرشيف الرباط

صاحب الصورة هو الفيلسوف واملفكر 
القائل »هناك فرق بين أن تعيش 

من السياسة والعمل الجمعوي، 
وأن تعيش ألجل العمل الجمعوي 
والسياسة، يعني هناك فرق بين 

النضال واالسترزاق«، املرحوم محمد 
عابد الجابري، الذي تويف سنة 2010 

تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه 
فسيح جناته.

بعد  المعركة الكبرى  على األصوات

انطالق حروب طاحنة على المناصب االنتخابية
املقبلة  السياسية  الخارطة  بدأت 
النتائج  من خال  تتضح  للعاصمة 
ملجلس  االنتخابية  للدوائر  األولية 
ولن  املحلية،  واملجالس  الــنــواب 
من  بيان  بصدور  إال  رسمية  تكون 
أو  يزكيها  ــدســتــوري  ال املــجــلــس 
كل  حــق  ضــمــان  مــع  فيها،  يطعن 
االلتجاء  في  املتضررين  املترشحني 

إلى القضاء.
ــرى على  ــب ــك ال ــة  ــرك ــع امل فــبــعــد 
استجداء أصوات الناخبني، تنطلق 
اليوم حروب طاحنة بني املنتخبني 
ــني األحـــزاب فيما  وأحــزابــهــم، وب
في  الوتيرة  املناصب  على  بينها، 
الجماعة  مجالس  أو  البرملان  قبة 
فيها  تستعمل  حــروب  وفــروعــهــا، 
»التمرد«  فيها  بما  األسلحة  كــل 
املعاكس،  واالتــجــاه  والــعــصــيــان 
التي  بــاملــفــاوضــات  تــبــدأ  ــروب  حـ
»جناحا«  األغــلــبــي  للحزب  تقلم 
رحمة  تحت  فيصير  جناحيه،  من 
أي  على  التربع  لتأمني  مفاوضيه 
برملانية  أو  كانت  حكومية  رئاسة، 
اململكة  ــت  دأبـ وقــد  جماعية،  أو 
مختلفة  أحــزاب  إشــراك  نهج  على 

الدواليب  تسيير  مسؤوليات  في 
أن  غير  لإلقصاء،  تفاديا  النيابية، 
الغرب،  من  املستوحى  النمط  هذا 
ــنــشــود مع  لــم يــحــقــق الــهــدف امل
االنضباط  لغياب  نــظــرا  ــف،  األسـ
بني أعضاء الحزب الواحد، والذين 
في  أحــدهــم  تعيني  على  ــثــورون  ي
ظاهرة  وهذه  كلهم،  وليس  منصب 

املؤسسات  تبعاتها  تتحمل  عامة 
الحزبية.

ــه الــجــمــعــة،  ــوم ــداء مـــن ي ــت ــاب ف
بني  الكواليس  اتصاالت  ستنطلق 
الــجــدد،  املنتخبني  مــن  الــنــافــذيــن 
بعضهم  اتـــجـــاه  نــبــض  لــجــس 
البعض، وكثيرا ما تكون حبية وال 
معقدة  جد  املسألة  ألن  لها،  قيمة 

وتفوقهم، واملقررون في األحزاب ال 
يتفاوضون على مقاطعات وجماعة 
على  ولكن  الرباط،  عمالة  ومجلس 
التنازالت  تبادل  فيمكن  املــدن،  كل 
مقابل  رباطية  مقاطعة  على  مثا 
وهــذا  ــخ،  إل بــيــضــاويــة...  مقاطعة 
لبعض  عــلــم  ال  ــســري  ال الــجــانــب 
ومن  أغلبهم،  فيثور  به،  األعضاء 
إلى هياكل  املستوى  نرفع  املقاطعة 
وهياكل  العمالة  ومجلس  الجماعة 
البرملان واقتراح الوزراء، وتتصرف 
األحزاب  واقتراحهم:  تعيينها  في 

املتفقة على تكتل حكومي معني.
الحروب  هذه  بداية  هو  واليوم، 
طرف  مــن  خوضها  يمكن  ال  التي 
ــضــغــط الـــدمـــوي  ــال املـــصـــابـــني ب
أمـــراض  أو  التنفس  بضيق  أو 
على  وســتــدوم  والقلب،  الشرايني 
على  التطاحن  من  شهر  ملدة  األقــل 
في  »الـــشـــاردون«  بينما  املــقــاعــد، 
رصــيــف املــعــارضــة »الــقــصــريــة«، 
املطعونة،  الديمقراطية  سيتذكرن 
وينسوا  والريع،  الشعب،  وبــؤس 
الحاكمني  وتقييم  لتقويم  أنــهــا 

باألفكار، وليس بالشعبوية.
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أسبوعيات كريم إدبهي

رياضيون يرتدون جلباب السياسة
الصباح

ما طفروه ال فالرياضة وال فالسياسة..

نتعاونو،  بغينا  كنقوليهم  الناس  عند  »كنمشي 
كيقولو ليك كاين شي؟«

البطل العالمي لخصم، عن دخوله »سوق االنتخابات«
هاذ الشي واّل عندهم فالدم، راه ولفوه سنوات 

وسنوات..

الوداد يشعل امليركاتو
جرائد

أو  مبابي  جــاب  إيــا  بحال  النفيخ،  من  باراكا 
رونالدو.

خصصوا  واملغاربة  ساعدتنا  القدم  كرة  جامعة 
لنا استقباال حارا بمراكش

مسؤول إداري بالمنتخب الجزائري
العجزة.. اسمع يا تبون ومعاك جنراالتك 

خاليلوزيتش »يصفع« فيورونتينا!!
مواقع

كلهم  املغاربة  يصفع  غــادي  راه  الشخص  هاذ 
بتهوره.

خاليلوزيتش يهدد بالرحيل
قصاصات

البحر«. لقاع  والشطابة حتى  »املا 

مصطفى الخلفي مديرا رياضيا للمغرب الفاسي
جرائد

عالي،  وثقايف  تقني  مستوى  ذو  مدرب  لألسف، 
التملق... ولكنه ال يعرف 

تنازلت عن األموال في سبيل األسود
شالكا، العب المنتخب الوطني

األموال كاع.. نعل الشيطان.

قنبلة زياش تهدد مستقبل خاليلوزيتش
الصباح

باراكا من الفتنة، وخصوصا يف هذه املرحلة.

سعيد باللعب بمدينة مراكش
المدرب الجزائري بلماضي

التكنات.. »كراكيز«  يا  سمعوا 

طوكـيو 2021

مشاركة مغربية متميزة

األبطال البارالمبيون »قوامون على األسوياء« 
الذي  الكبير  باإلنجاز  العالم  املغربي  املنتخب  أبهر 
الباراملبية  األلــعــاب  دورة  في  مشاركته  خــال  حققه 
 11 على  تاريخه،  في  مــرة  وألول  حــاز  حيث  بطوكيو، 
ميدالية في املجموع، مقارنة مع دورتي 2008، و2016 

التي فاز فيها بـ 7 ميداليات.
والتنويه،  الشكر  كل  يستحقون  املغاربة  األبطال 
التزام  وعدم  منه،  يعانون  الذي  التهميش  من  فبالرغم 
مازالوا  حيث   ،2016 سنة  منذ  بوعودهم  املسؤولني 
يعيشون  معظمهم  بأن  علما  مستحقاتهم،  ينتظرون 

العطالة، ويعانون من شظف العيش.
فبالرغم من كل هذه املشاكل، استطاع منتخبنا أن يرفع 
بحصوله  وذلــك  الدولي،  املنتظم  هذا  في  خفاقة  رايتنا 
وثاث  الفضة،  من  ومثلها  ذهبية،  ميداليات  أربع  على 

برونزيات، محتا بذلك املرتبة 30 في الترتيب العام.
من  بطوكيو وهي محرومة  املهمشة حلت  الفئة  هذه 
أبسط اللوازم الرياضية، حيث لم يتحمل املشرفون على 
زيا موحدا على غرار جميع  املنتخب عناء منحهم  هذا 
التي  االمتيازات  من  العديد  إلى  باإلضافة  املشاركني، 

تعطى إلخوانهم »األسوياء«.
اآلن، وبعد هذا التألق واإلنجاز الكبير، باإلضافة إلى 
التهنئة امللكية الرائعة التي أعطت حماسا منقطع النظير 
لهؤالء الشباب، على املسؤولني عن الشأن الرياضي، أن 

تتجلى  التي  بوعودهم  يوفوا  وأن  املستوى،  في  يكونوا 
مبلغ  الذهبية  امليدالية  على  الحاصلني  األبطال  منح  في 
مليون   150 الفضية  وأصــحــاب  سنتيم،  مليون   200
منح  على  عاوة  سنتيم،  مليون   75 والبرونزية  سنتيم، 

صراحة،  وبكل  ألنه  سنتيم،  مايني   10 املشاركني  جميع 
لهم  عمل  عن  والبحث  واالهتمام،  التشجيع  يستحقون 

ودخل قار يحفظون به كرامتهم على غرار اآلخرين.
فهنيئا ألبطالنا الكبار.

المغربالمغرب غينياالسودان تأجيل20

هل سيكون التأجيل في صالح األسود؟
املــغــربــي  املــنــتــخــب  اســتــهــل   ...
العالم  كأس  إقصائيات  في  سباقه 
العام  فــي  قطر  ستحتضنها  التي 
القادم، بانتصار ثمني أمام املنتخب 

السوداني بهدفني لصفر.
لم  الوطني  املنتخب  أن  صحيح 
أن  إال  كالعادة،  جيدا  مستوى  يقدم 
البحث  هو  املباريات  هذه  في  املهم 
عن كسب أكبر عدد ممكن من النقاط.
املتشنجة  ــواء  األجـ نعرف  كلنا 
الوطني  املــنــتــخــب  عــاشــهــا  ــتــي  ال
بسبب  املــبــاراة،  هــذه  انطاق  قبل 
النارية  واالتــهــامــات  التصريحات 
خاليلوزيتش  املــدرب  أطلقها  التي 
في حق العب تشيلسي حكيم زياش، 

املبعد من الائحة.
يكن  لم  الوطني  الناخب  خــروج 
على  الزيت  لصب  داعي  وال  موفقا، 

النار، خصوصا في هذه الظروف.
أي  نر  لم  التقني،  املستوى  على 

الذي  حكيمي  تحركات  غابت  شيء، 
من  حد  أنــه  كما  املـــدرب،  »شحنه« 

إشبيلية،  هداف  وخطورة  تحركات 
ثاني  كمهاجم  بإقحامه  النصيري، 
حربة،  رأس  بــدل  أيسر  جناح  أو 
وظهر كذلك الضعف الكبير في خط 
تاعرابت  الثنائي  بقيادة  الوسط 

املتجاوز، وبرقوق الشارد...
هذا هو حال منتخبنا إلى إشعار 

آخر.
من  ــان  ك الــتــي  الثانية  ــاراة  ــب امل
املنتخب  يخوضها  أن  ــفــروض  امل
 6 اإلثنني  يــوم  غينيا  ضد  املغربي 
االنــقــاب  بسبب  تأجلت  شتنبر، 
ألفا  الــبــاد  رئيس  ضــد  العسكري 

كوندي.
ولـله  تمكنت  املغربية،  البعثة 
الحمد، من العودة إلى أرض الوطن 
السريع،  امللكي  التدخل  بعد  ساملة، 
والذي أمر السلطات املعنية بتأمني 

االنفات  من  بالرغم  العودة،  رحلة 
األمني الذي تعيشه غينيا.

على العموم، فتأجيل هذه املباراة 
املغربي،  املنتخب  صالح  فــي  هــو 
األجــواء  وتنقية  صفوفه،  لترميم 
حاليا،  يعيشها  التي  صحية  الغير 

رئيس  بــتــدخــل  إال  ذلـــك  يــتــم  ولـــن 
وإصــاح  الصدع،  لــرأب  الجامعة، 
خــالــيــلــوزيــتــش  بـــني  الــبــني  ذات 
»املتمرد«،  زيــاش  وحكيم  املتعنت، 

بما فيه الخير للجميع.
حظ سعيد ملنتخبنا املغربي.

عندما يقصد الجزائريون »الدار الكبيرة«
قف

وشهد شاهد من أهلها

...

األبطال

خاليلوزيتشزياش

اإلداري  املسؤول  أشاد 
ــرة الـــقـــدم  ــ لــجــامــعــة كـ
عبيدي،  أمني  الجزائرية، 
ــاوة االســتــقــبــال  ــفـ ــحـ بـ
طرف  من  تلقاها  التي 
الجامعة امللكية املغربية 
القدم، حينما حل  لكرة 
للسهر  مراكش  بمدينة 
على كل اإلجراءات، من 
والبحث  حـــجـــوزات، 
للتدريب،  ماعب  عن 
املنتخب  وصــول  قبل 
عاصمة  إلى  الجزائري 

الــبــهــجــة حــيــث واجـــه 
فاسو  بــوركــيــنــا  منتخب 

الثاثاء  يــوم 
برسم  األخير 

مونديال  إقصائيات  من  الثانية  الجولة 
بالتعادل  انتهت  والــتــي   ،2022 قطر 
فضل  أن  بعد   ،)1-1( اإليجابي 
إجــراء  البوركينابي  املنتخب 
مــبــاريــاتــه فــي املــغــرب على 
املنتخبات  من  العديد  غرار 
ــي  ــت اإلفـــريـــقـــيـــة، ال
وجدت في بلدنا كل 

الترحاب.
املــــــــــســــــــــؤول 
ــال  ــري، وخــ ــ ــزائ ــ ــج ــ ال
من وسائل  للعديد  تصريحاته 
بأن  أكــد  الجزائرية،  ــام  اإلع
املغربية  الــقــدم  ــرة  ك جامعة 
أن  كــمــا  مــأمــوريــتــهــم،  سهلت 
املغربي شجعهم ورحب  الجمهور 

بهم.

هو  بلماضي،  جمال  الجزائري  املــدرب 
للعب باملغرب  الكبير  ارتياحه  أبدى  اآلخر 
واغادوغو،  البوركينابية  العاصمة  بدل 
يتوفر  بمراكش  الكبير  املركب  بأن  مؤكدا 
على كل مقومات املاعب العاملية على عكس 
ملعب »تشاكر« بالعاصمة الجزائر، والذي 
تحول إلى مرتع للفطريات، وأضاف، حسب 
الفطريات،  يأكل  ال  الجزائري  بأن  علمه، 
كما  املاعب،  أرضيات  تأكل  لكنه شاهدها 
أن ملعب وهران أصبحت تقام فيه حفات 
)Barbecue(، فهو يصلح لكل  املشاوي 

شيء إال ملمارسة كرة القدم. 
قصد  الجزائري  فالشعب  العموم،  على 
بمنتخبه،  مرحب  وهو  الكبيرة«،  ــدار  »ال
الشعب  ألن  املجيء،  أرادوا  كلما  وبأبنائه 
بــأســره،  الــعــالــم  يعرفه  وكــمــا  املــغــربــي، 
الحاتمي،  بكرمه  ومعروف  مسالم  شعب 

وإذا  جنسيته،  كانت  كيفما  شخص  فكل 
يجد  فلن  مغربي،  مواطن  أي  بــاب  طــرق 
فباألحرى  وارتحل  حل  أينما  الترحاب  إال 
ــري الـــذي تــربــطــنــا به  ــزائ ــج الــشــعــب ال
ولألسف،  أفسدها،  متينة،  عائلية  عاقات 
الذين  العجزة،  الصالونات  »جــنــراالت« 

يكنون كل الحقد والكراهية للمغرب، كذلك 
للعسكر  التابعة  األقـــام  لبعض  الــشــأن 
ولم  بريقها،  أفل  التي  »الــشــروق«  وقناة 
ونشر  األطال  على  البكاء  سوى  لها  يبق 
سبقهم  الذي  املغرب  عن  الزائفة  األخبار 

بعقود من الزمن، ولـله في خلقه شؤون.

مغاربة وجزائريون خاوة خاوة..

إقصائيات كأس العالم 2022: الجولة األولى والثانية

المدرب جمال 
بلماضي
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في يوم..
في شهر..
في سنة ..

الحكومة..  وتذهب  الــجــراح..  تهدأ 
ونرتاح..

وإنما نطلب بالنسبة للوزراء، اللطف 
فيما جرت به املقادير، ذلك اللطف الذي 
ألنه  وبالعباد..  بالبالد..  رفقا  نطلبه 
بحروف  يذهبوا..  أن  ولنا  لهم..  خير 
في  يذهبوا  أن  من  بــالغ  في  مكتوبة 
ومنكم  منا  واحــد  كل  أخــرى..  ظــروف 
يصر  التي  حكومتنا  أن  ذلك  يعرفها.. 
املتعاملون معها على وصفها باملوقرة، 
طــال بــهــا املــقــام.. ومــع طــول املــقــام 
السنني  طول  ومع  األخطاء..  تستفحل 
يخياب الوجه.. وتظهر العيوب.. ورغم 
»من  الحالية  الحكومة  رأى  الشعب  أن 
الخيمة مايلة«، كما يقولون في أسواق 
ينطلق  فارسا  يــرون  عندما  البوادي، 
ثم  بكبوة  تنتهي  عــوجــاء،  انــطــالقــة 
سقط  كلما  حكومتنا  أن  إال  بسقوط.. 

واحد من أعضائها من على صهوة فرس 
التضامن  أيــدي  سارعت  املسؤولية، 
الوزاري لتضعه على السرج من جديد، 
عن  عيونها  اإلعــالم  عدسات  وتغمض 
كبوته، وتستر عيوب سقطته، وتغطي 
وتنتصب  عــثــرتــه..  أثــنــاء  تــعــرى  مــا 
الحكومي  التغيير  واقــع  جانبي  على 
كل  أن  أولها:  أساسية  قاعدة  املرتقب، 

وزير إلى زوال..
مصطفى  ــل  ــراحـ الـ تــحــدث  هــكــذا 
»األسبوع«  جريدة  مؤسس  العلوي، 
ما سماها  أحوال  ليصف  في جريدته، 
وجــاء  املغلوبة«،  »الحكومة  وقتها: 
نودع  والشطابة  »باملاء  العنوان:  في 
املشهد  أن  ويبدو  املغلوبة«،  الحكومة 
الدين  سعد  فحكومة  كثيرا،  يتغير  لم 
مغلوبة،  حكومة  فعال  كانت  العثماني 
يقودها حزب مغلوب، انهزم في اقتراع 

8 شتنبر بشكل مريع. 
»بسم  كــيــران:  بــن  اإللــه  عبد  يــقــول 
عضوا  بصفتي  الرحيم،  الرحمن  هلل 

العدالة  لحزب  الوطني  املجلس  فــي 
ــا مــن وضــعــي  ــالق ــط والــتــنــمــيــة، وان
لنفس  سابق  عــام  كأمني  االعــتــبــاري 
الهزيمة  على  اطالعي  وبعد  الحزب، 
ــي مــنــي بــهــا حــزبــنــا في  ــت املــؤملــة ال
املتعلقة  التشريعية،  االنــتــخــابــات 
يليق  ال  ــه  أن أرى  ــواب،  ــن ال بمجلس 
إال  الصعبة،  الظروف  هذه  في  بحزبنا 
مسؤوليته،  العام  األمــني  يتحمل  أن 
الحزب،  رئاسة  من  استقالته  ويقدم 
بتحملها  ملتزما  نائبه  سيكون  والتي 
اآلجال  أقرب  في  املؤتمر  يعقد  أن  إلى 
املمكنة في أفق مواصلة الحزب لتحمل 
مسؤوليته في خدمة الوطن من موقعه 

الجديد«.
السابق  الــعــام  ــني  األم لخص  هكذا 
وضعية  والتنمية،  الــعــدالــة  لــحــزب 
انتخابية  بهزيمة  مني  الــذي  الحزب 
نكراء أمام باقي خصومه السياسيني، 
ورغم أن سقوط العدالة والتنمية يعني 
عمليا »نهاية تجربة إدماج اإلسالميني 

في الحكم« من منظور دولي في السياق 
املغربي، إال أن بن كيران لم يتردد في 
في  وهو  الفداء،  كبش  برأس  املطالبة 

هذه الحالة سعد الدين العثماني..
الوافي  عبد  الداخلية،  وزيــر  وكــان 
متأخرة  ساعة  فــي  أعلن  قــد  لفتيت، 
عن  شتنبر،   8 التصويت  يوم  ليلة  من 
وهي  رسمي،  بشكل  األولية  النتائج 
هزيمة  أكــبــر  كــرســت  الــتــي  النتائج 
تاريخ  في  الحكومية  األغلبية  لقائد 
بتصدر  النتائج  وتقول  االنتخابات، 
حزب التجمع الوطني لألحرار للسباق 
شتنبر   8 ــاء  ــع األرب ــوم  ي االنــتــخــابــي 
فرز  بعد  مقعدا   97 بمجموع   ،2021
عنها،  املعبر  ــوات  األصــ مــن   %  96
الذي  واملعاصرة  األصالة  حزب  يليه 
ظفر  مقابل  مقعدا،   82 على  حصل 
حزب االستقالل بـ 78 مقعدا، ثم حزب 
الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد 

حزب  حظي  بينما  مقعدا،   35 بـ 

ليلة هروب الوزراء وسقوط 
حزب العدالة والتنمية 

انتخابات 2021 
تنهي تجربة 

»اإلسالميين«

إخباريتحليل 
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 وزير في العدالة والتنمية يشهر نظافة
 اليد في خطبة الوداع 

مقابل  مقعدا   26 بـ  الشعبية  الحركة 
واالشتراكية  التقدم  لحزب  مقعدا   20
أحرز  فيما  الدستوري،  لالتحاد  و18 
حزب العدالة والتنمية 12 مقعدا فقط، 
بينما تقاسمت األحزاب األخرى 12 من 

املقاعد.
ــم يــكــن كـــالم وزيـــر الــداخــلــيــة إال  ل
وزراء  أغلب  كان  فقد  تحصيل حاصل، 
العدالة والتنمية قد »هربوا« من املقر، 
عزيز  ومنهم  جـــاؤوا،  الــذيــن  وحــتــى 
الرباح، اختاروا الرحيل، ولم يكن هناك 
الحماسية،  األغاني  لعزف  مجال  أي 
حصل  كما  »الــقــنــديــالت«  لظهور  أو 
كان  عندما  املاضية،  االنتخابات  في 
والدوليني  الوطنيني  الصحفيني  مئات 
ــر بــحــي الــلــيــمــون،  ــق ــرون امل ــاص ــح ي
أو  تصريح،  أو  صورة  على  للحصول 

مجرد ابتسامة من بن كيران..
وإذا كان بن كيران قد اختار استغالل 
ــن ســعــد الــديــن  الــفــرصــة لــالنــتــقــام م
العثماني، فإن الوزير الرباح، قد اختار 

كتابة رسالة مؤثرة للناخبني في دائرة 
القنيطرة، حيث قال في تلك الليلة التي 
انتخابيا،  الحزب  وزراء  فيها  سقط 
العثماني،  الحكومة  رئــيــس  أمــثــال 
أن  )اختار(  أمكراز..  التشغيل  ووزير 
أجد  »ال  بقوله:  املشاعر  على  يعزف 
لو  الكارثية،  النتائج  لهذه  تفسير  أي 
واملتعاطفني،  األعضاء،  فقط  احتسبنا 
وأســـرهـــم، واألقـــربـــاء، واألصـــدقـــاء، 
الذين  املوظفني،  وبعض  والــجــيــران، 
بعملنا،  املقتنعني  وبعض  جربونا، 
هذا  احتسبنا  لو  ونزاهتنا،  وجهدنا، 

فقط لكنا في الرتب األولى وبامتياز«.
أمــام  مــشــدوهــا  ــف  إذن، وق ــاح  ــرب ال
طريق  من  أمامه  يجد  فلم  فهم،  أزمــة 
املواطن  بمظهر  الظهور  سوى محاولة 
صفحته  عبر  قال  حيث  اليد،  النظيف 
ال  أنني  لكم  ــد  »أؤك »الفايسبوكية«: 
أعــلــم أنــنــي تــجــرأت يــومــا على املــال 
العام في الجماعة، وال في الوزارة، وال 
أكون  قد  منه،  خاصة  مصلحة  قضيت 

لم  لكنني  ما،  أمر  في  التقدير  أخطأت 
أخن األمانة يوما.. ذلك ما تربينا عليه 
وسنبقى عليه ما حيينا«، وأضاف بأن 
يتجاوز  ال  وأسرته  هو  يملكه  ما  »كل 
رغم  الدخل،  متوسطة  أسرة  تملكه  ما 
تقلدتها، وال  التي  الوظائف واملناصب 
أملك أنا وال أحد من أسرتي حافلة وال 
ضيعة وال فندقا وال شركة وال أي شيء 

مما أشاعوا«.
على األقل، عبد العزيز الرباح اختار 
العدالة  وزراء  أغلب  ولكن  الظهور، 
والتنمية، الحاليون والسابقون، كانوا 
بعد  منازلهم،  إلى  اللجوء  اختاروا  قد 
ما  على  تسير  ال  األمور  أن  تأكدوا  أن 
يرام، وكانت أولى املؤشرات على ذلك، 
وحيدا  العثماني  الدين  سعد  ظهور 
ليشكك  صحفية،  نـــدوة  فــي  مرتبكا 
أن  قال  حيث  االنتخابات،  نتائج  في 
تسلم  لم  التصويت  محاضر  »أغلب 
في  والتنمية  العدالة  حــزب  ملرشحي 
عدد من األقاليم«، وأنه »ال يمكن تصور 

نتائج بدون محاضر.. ألنه عمل مناف 
القانونية«. للمقتضيات 

بالبحث  الكارثة  استبق  العثماني، 
من  يمنع  لــم  ذلــك  لكن  املحاضر،  عــن 
تكرار املشهد العام، حيث كانت األخبار 
تقدم  تؤكد  الجهات  كــل  مــن  القادمة 
لألحرار وحزب  الوطني  التجمع  حزب 
االستطالعات  في  واملعاصرة  األصالة 
العثماني  ســعــد  إن  ــل  ب والــنــتــائــج، 
في  سقط  أنه  البداية  منذ  عرف  نفسه 
في  ذلــك،  إعــالن  يتم  ولم  االنتخابات، 
انتظار نتيجة إلنقاذ ماء الوجه.. إال أن 

ذلك لم يحصل.
حوالي  املتأخرة،  الساعات  تلك  في 
يخيم  ــدوء  ــه ال بــدأ  الــلــيــل،  منتصف 
والتنمية،  الــعــدالــة  ــزب  ح مقر  على 
وحدهم العمال ينظرون نظرات شاردة 
الحركة  بـــدأت  بــاملــقــابــل،  للضيوف، 
تــدب فــي مقر حــزب االســتــقــالل، قرب 
حزب  مقر  وفــي  الــربــاط،  مدينة  مركز 
ــاصــرة بــحــي أكـــدال،  ــع األصــالــة وامل
الــريــاض،  بحي  عنهما،  بعيد  وغير 
حزب  مقرات  في  دؤوبة  الحركة  كانت 
االتحاد  وحــزب  واالشتراكية،  التقدم 

االشتراكي.
إدريــس  كــان  الخامس،  الطابق  في 
االنتخابات،  قيادة  لجنة  رفقة  لشكر 
نتيجة  مــن  واثــقــا  صــامــدا،  مرابضا، 
أيـــام شبابه  اســتــعــاد  وقـــد  مــعــيــنــة، 
األدوار  توزيع  خالل  من  التنظيمية، 
وظهرت  واملتعاطفني..  املناضلني  على 
خالل  مــن  لشكر،  خولة  ابنته  جدية 

ميدانيا  التواجد  على  حرصها 

أخنوش وعبد اللطيف وهبي قادة الحزبين الفائزين بالمرتبة األولى والثانية في حوار سابق، ويظهر »احتياط« عزيز أخنوش

هكذا خلص األمني العام 
السابق حلزب العدالة 

والتنمية، وضعية 
احلزب الذي مني 

بهزمية انتخابية نكراء 
أمام باقي خصومه 

السياسيني، ورغم أن 
سقوط العدالة والتنمية 

يعني عمليا »نهاية 
جتربة إدماج اإلسالميني 

يف احلكم« من منظور 
دويل يف السياق 

املغربي، إال أن بن كريان 
مل يرتدد يف املطالبة 

برأس كبش الفداء، وهو 
يف هذه احلالة سعد 

الدين العثماين..

على األقل، عبد العزيز الرباح اختار الظهور، ولكن أغلب وزراء العدالة 
والتنمية، الحاليون والسابقون، كانوا قد اختاروا اللجوء إلى منازلهم، 
بعد أن تأكدوا أن األمور ال تسير على ما يرام، وكانت أولى المؤشرات 

على ذلك، ظهور سعد الدين العثماني وحيدا مرتبكا في ندوة صحفية، 
ليشكك في نتائج االنتخابات، حيث قال أن »أغلب محاضر التصويت لم 

تسلم لمرشحي حزب العدالة والتنمية في عدد من األقاليم«، وأنه »ال 
يمكن تصور نتائج بدون محاضر.. ألنه عمل مناف للمقتضيات القانونية«.
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بادية  التعب  املناضلني وعالمات  رفقة 
مــرور  ومــع  فشيئا،  وشيئا  عليها.. 
الواحد  عبد  فوز  إعــالن  وبعد  الوقت 
أصبح  االنتخابي،  بمقعده  الراضي 
بتحقيق  الثقة،  يكتسبون  االتحاديون 
نتيجة إيجابية، ذلك أن أولى التقديرات 
»الــكــارثــة«،  عــن  بــعــيــديــن  جعلتهم 
لم  أنــه  رغــم  لشكر«  »نجح  وبالتالي، 

يدخل لحلبة التنافس االنتخابي.
باملقابل، كان الرفيق نبيل بنعبد هلل 
في املقر الباذخ للشيوعيني، يجر ذيول 
ورط  بعدما  أكيدة،  انتخابية  هزيمة 
إلى  لينهزم  »املــوت«،  دائرة  في  نفسه 
التي  الهزيمة  وهي  العثماني،  جانب 
القادمة من  األخبار  كانت تخفف منها 
إحراز  إلى  األقاليم، وهي تشير  بعض 
كانت  متوسطة،  لنتائج  »الــكــتــاب« 
كفيلة بتجنيب الحزب مخاطر السقوط 

املدوي..
تميز  قـــد  ــتــصــويــت  ال يـــوم  وكــــان 
في  قياسية  مشاركة  نسبة  بــإعــالن 
املغرب  جعلت  االنتخابية،  العملية 
ببلوغه  املنطقة  في  استثناء  يشكل 
األرقام  حسب  املائة،  في   52.18 نسبة 
املغاربة  نجاح  أكــدت  التي  الرسمية، 
كما  السياسي،  االمتحان  هذا  في  ككل 
من  الوطني،  التراب  وحدة  على  أكدت 
شماله إلى جنوبه، والنتيجة، و»حسب 
الواردة من مختلف عماالت  املعلومات 
بلغت  فقد  اململكة،  ومقاطعات  وأقاليم 
نسبة املشاركة في االقتراع 50.18 % على 
الجهات  وتميزت  الوطني..  املستوى 
نسبة  بتسجيل  للمملكة  الجنوبية 
هذه  بلغت  حيث  مشجعة،  مــشــاركــة 
جهة  مستوى  على   %  58.30 النسبة 
في   % و63.76  الذهب،  وادي  الداخلة 
في   % و66.94  نــون  واد  كلميم  جهة 
الحمراء«، حسب  الساقية  العيون  جهة 

بالغ لوزارة الداخلية.
ــنــســبــة املــرتــفــعــة  ــذه ال ــ ــت ه ــانـ وكـ
إشــادة  في  رئيسيا  سببا  للمشاركة، 
الواليات املتحدة األمريكية باالنتخابات 
املغربية، حيث كتبت على صفحتها في 
مواقع التواصل االجتماعي، ليلة سقوط 
سفارة  »تهنئ  والتنمية:  العدالة  حزب 
بالرباط،  األمريكية  املتحدة  الواليات 
اململكة املغربية على النجاح في إجراء 
التزامنا  إن  اليوم..   2021 انتخابات 
املشترك باإلجراءات الديمقراطية يعزز 

شراكتنا ملدة 200 عام«.
في سقوط حزب  للمعزين  وجود  وال 

العدالة والتنمية، ويبقى أقوى 
االنتخابات  يهاجم  تقرير 

ذاك  ــو  ــ ه ــة،  ــيـ ــربـ ــغـ املـ
مؤسسات  عن  الصادر 
ممثلة  نفسها،  الدولة 
الوطني  املجلس  في 
لــحــقــوق اإلنـــســـان، 
والذي قالت رئيسته 
أمينة بوعياش: »إن 
هـــذه االنــتــخــابــات 
انعقدت ضمن سياق 
يعرف  استثنائي 

ــوالت  ــ ــ ــحـ ــ ــ تـ
مــجــتــمــعــيــة 
ــة،  ــقـ ــيـ ــمـ عـ

ــرى  ــ ــ وأخ
ــة  ــئ ــاش ن

مرتبطة باألثار الناجمة عن التداعيات 
عنها  نجم  ومــا   19 لكوفيد  الكبيرة 
املستوى  على  ومخلفات  أضــرار  من 
وضمن  واالجــتــمــاعــي،  ــصــادي  ــت االق
مجموعة  عــلــى  نــص  قــانــونــي  ــار  إطـ
باالنتخابات  مقارنة  التغييرات  من 
فإلى  و2016،   2015 لسنتي  السابقة 
جانب تنظيم ثالث استحقاقات في يوم 
االنتخابات  تاريخ  في  مرة  ألول  واحد 
بتوسيع   2021 قانون  يتميز  باملغرب، 
السكان  عدد  وبرفع  التنافي،  حــاالت 
املطلوب العتماد االقتراع بالالئحة في 
االنتخابي  القاسم  وتغيير  الجماعات، 
املعتمد في توزيع مقاعد مجلس النواب 
حضور  لتعزيز  جديدة  آليات  وإقــرار 

النساء في املؤسسات املنتخبة«.
حول  املالحظات  بعض  وتتلخص 
على  االنــتــخــابــيــة  الحملة  شـــاب  مــا 
من  »انــطــالقــا  يــلــي:  كما  الخصوص 
تخص  اســـتـــمـــارة   3144 مــعــالــجــة 
االنتخابية،  الحملة  حــول  مالحظات 
إلى تسجيل مجموعة  املجلس  يخلص 
واللفظي،  الجسدي  العنف  حاالت  من 
ضد  للتمييز  ــدة  جــدي ــال  وأشــك
من  صــورهــا  بحجب  الــنــســاء 
لوائح االنتخابات ومحدودية 
انـــخـــراط األشـــخـــاص في 
الحمالت  في  إعاقة  وضعية 
احترام  ومــدى  االنتخابية، 
الحق في الترشح، ومشاركة 
بالخارج  املقيمني  املغاربة 
باملغرب،  املقيمني  واألجانب 
ادعــــاءات اســتــعــمــال املــال 
ــات  ــ ــب ــ ــه ــ وال
الــعــيــنــيــة، 
احــتــرام 

ــراءات  ــني لـــإجـ ــح ــرش األحـــــزاب وامل
احترام  عدم  إلى  إضافة  االحترازية، 
الشخصي  الــطــابــع  ذات  املــعــطــيــات 
السلطات  حياد  بمدى  تتعلق  وأخرى 
أماكن  واستغالل  الدينيني  والقيمني 
ــد بعض  ــى جــانــب رصـ الــعــبــادة، إلـ
املالحظني  واجهت  التي  الصعوبات 
رئيسة  حسب  مهامهم«  أداء  أثــنــاء 

املجلس.
لحقوق  الوطني  املجلس  وتصوروا.. 
على  املالحظات  بعض  يبدي  اإلنسان 
تبدها حتى  لم  التي  التصويت  مكاتب 
املجلس  يقول  حيث  نفسها،  األحــزاب 

أنه سجل:
منشورات  بتوزيع  أشخاص  قيام   -
تدعو للتصويت على رمز معني وخرق 

الصمت االنتخابي؛
في  األشــخــاص  ولــوج  صعوبات   -
املعزل  طاولة  )ارتفاع  إعاقة  وضعية 
املكتب، وجود  مدخل  أو ضيقه، ضيق 

عتبات...(؛
التمييز  الناخبني في  - صعوبة لدى 
عالمة  وضع  االقــتــراع،  صندوقي  بني 
قيام  عــدم  املــعــزل،  خــارج  التصويت 
رئيس املكتب بوضع عالمات بمداد غير 

قابل للمحو بسرعة على يد الناخب؛
كــالمــيــة بني  ــادات  ــشـ مـ نــشــوب   -
مرشحني أو مسانديهم أحيانا بمكاتب 

التصويت أو بمحيط املكاتب؛
العمومية في بعض  القوات  - تدخل 
حاالت العنف بني مساندي املرشحني؛

- تفاوت بني الجهات من حيث احترام 
اإلجراءات االحترازية أمام املكاتب.

ممثلي  أن  أيــضــا  املجلس  وســجــل 
ــدوا  ــ ــد أب الـــلـــوائـــح واملـــرشـــحـــني، قـ
بخصوص  اعتراضات  أو  مالحظات 
اعتراضات  منها  التصويت،  عملية 
املعزل،  داخل  الهواتف  استعمال  على 
وعدم اإلعالن عن اسم الناخب بصوت 

مرتفع، لكن األغرب منها، هي تسجيل 
تقديم  على  واعــتــراضــات  مالحظات 
إعاقة  في وضعية  املساعدة ألشخاص 

في حاالت عديدة ودالة..
كل هذه املالحظات، لم تؤد إلى إفراغ 
العملية االنتخابية من مضمونها، فمثل 
أكبر  في  أسوأ  بشكل  تقع  األمور  هذه 
املجلس  جعل  ما  وهو  الديمقراطيات، 
يخلص إلى القول بأن هذه املالحظات 
حيث  االنتخابات،  على  لتؤثر  تكن  لم 

سجل: 
طبقا  مــرت  االقــتــراع  عملية  أن   -
للمساطر املحددة، وأن املالحظات التي 
تمس  ال  املجلس،  مالحظو  استقاها 

بشكل عام بمؤشرات الشفافية؛
ــة  ــي ــون ــان ــق ال املـــســـتـــجـــدات  أن   -
توسيع  على  عملت   2021 النتخابات 
عبر  للمجتمع  السياسية  التمثيلية 
مشاركة  وتعزيز  االنتخابي  القاسم 
وتوسيع  الجهوية  اللوائح  عبر  املرأة 
االنتخابات  في  السياسية  املشاركة 
يوم  بتحديد  التصويت  عملية  وفــي 
رغم  وذلــك  استحقاقات،  لثالث  واحــد 

الحالة الوبائية؛
وانتظام  ــة  دوري الحترام  تثمينه   -
استثنائية  ظـــروف  فــي  االنــتــخــابــات 
وغير مسبوقة لضمان سير املؤسسات 

للمجتمع؛ التمثيلية 
املشاركة  نسبة  الرتفاع  تسجيله   -
الحقوق  لفعلية  ركــيــزة  باعتبارها 
املغاربة  وتمكني  توطيد  تضمن  والتي 

من حقوقهم.
على  املالحظات  أقسى  كانت  وإذا 
العملية االنتخابية قد جاءت من الدولة 
نفسها، فهذا يعني أن املغرب هو الفائز 
بسقوط  انتهت  التي  املحطة،  هذه  في 
الذي  والتنمية،  العدالة  لحزب  مهني 
إنجازات  وقــدم  كبيرة  شعارات  حمل 

صغيرة)..(.

األمور بخير:  الدولة تنتقد نفسها بنفسها في تقرير حقوقي 

بن كيران وفي اإلطار كلمة بخط يده يطلب فيها استقالة العثماني

بوعياش



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

ربورتاج
17 العدد: 1572 من 10 إلى 15 شتنبر 2021

تأجيل وتمديد
الوطنية  الــتــربــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
العالي  والتعليم  املهني  والتكوين 
االنطالق  إرجاء  عن  العلمي،  والبحث 
الفعلي للدراسة برسم املوسم الدراسي 
فاتح  الجمعة  يوم  إلى   2022-2021
املؤسسات  بجميع  املــقــبــل،  أكــتــوبــر 
ــة ومـــراكـــز  ــي ــع ــجــام الــتــعــلــيــمــيــة وال
التعليم  ومؤسسات  املهني  التكوين 
العمومي  للقطاعني  بالنسبة  العتيق 
البعثات  مــدارس  وكذا  والخصوصي، 

األجنبية.
ــب الـــــــوزارة، ســيــمــكــن هــذا  ــس وح
املواتية  الظروف  توفير  من  التأجيل 
الحضوري«  »التعليم  نمط  العتماد 
والطلبة  الــتــالمــيــذ  لــكــافــة  بالنسبة 
ترسيخا  املهني،  التكوين  ومتدربي 
ــرص،  ــف ــؤ ال ــاف ــك ــاف وت ــصـ ــدأ اإلنـ ــب مل
املواطنات  جميع  ــوزارة  ال دعت  حيث 
في  املكثف  االنخراط  إلى  واملواطنني، 
ومواصلة  للتلقيح  الوطنية  العملية 
التي  االحترازية  بــاإلجــراءات  التقيد 
من  املختصة،  السلطات  بها  توصي 
الحياة  إلى  العودة  أجل تسريع وتيرة 
االنطالق  معها  يمكن  التي  الطبيعية 

الفعلي للدراسة في ظروف عادية.
برمجة  ــادة  ــ إعـ الــــــوزارة  ــررت  ــ وقـ
املدرسية  واالمتحانات  العطل  مواعيد 
غاية  ــى  إل ــدراســي  ال املــوســم  وتمديد 
2022، وذلك حفاظا على  شهر يوليوز 
الزمن املدرسي، ومن أجل تحضير كافة 
العمومي  التعليم  وتالميذ  تلميذات 
والخصوصي للدخول املدرسي الحالي.

واألستاذ  الناشط  أشــاد  جهته،  من 
الدخول  تأجيل  بقرار  الحردول،  منير 
املدرسي في ظل هذه الظروف، مضيفا 
إعادة  في  التفكير  يقتضي  القرار  أن 
النظر في اإليقاعات الدراسية وتقليص 
البحث  مع  واملقررات،  البرامج  بعض 
التباعد  فــي  االســتــمــرار  إمكانية  عــن 
في  القسم  في  تلميذا  عشرين  ووضع 

إطار التعليم الحضوري.
املوسم  تمديد  أن  الحردول  واعتبر 
الـــدراســـي إلـــى غــايــة شــهــر يــولــيــوز 
2022، ال يتماشى مع القدرة الجسمية 
تحمل  ــى  ــل ع ــنــاشــئــة  ــل ل ــدودة  ــ ــح ــ امل
واستيعاب مختلف املهارات والكفايات 
يتصف  وزمــن  وأقسام  ظــروف  ظل  في 
بمناخ  املرتبط  الشديد  بالحر  ويتميز 

الصيف.

مصالح الخواص
ضغط أرباب املدارس الخاصة للدفاع 
الـــوزارة  إصـــدار  بعد  مصالحهم  عــن 
لقرار تأجيل الدخول املدرسي، مما دفع 
بالوزير إلى عقد اجتماع بممثلي قطاع 
على  الخصوصي  املــدرســي  التعليم 
الصعيد الوطني، كل من رابطة التعليم 
التعليم  ــحــاد  وات بــاملــغــرب،  الــخــاص 
إلى  إضافة  باملغرب،  الحر  والتكوين 
التابعة  الــخــاص  التعليم  فيدرالية 
ثم  املــغــرب،  ملــقــاوالت  الــعــام  لالتحاد 
والتكوين  للتعليم  املغربية  الفيدرالية 

الخاص.
ــاب املـــدارس  ــر ألربـ ــوزي ــح ال وأوضـ
ــه حــفــاظــا عــلــى الــزمــن  ــخــاصــة، أنـ ال
كافة  تحضير  أجـــل  ومـــن  املـــدرســـي، 

العمومي  التعليم  وتالميذ  تلميذات 
ــول املــدرســي  ــدخ ــل ــخــصــوصــي ل وال
بتسطير  الــــوزارة  ستقوم  الــحــالــي، 
أنشطة للمراجعة والتثبيت »عن بعد«، 
والسيما عبر البث التلفزي طيلة الفترة 
الفعلية  االنطالقة  عن  تفصلنا  التي 
األساسي  الهاجس  أن  مؤكدا  للدراسة، 
التمدرس  املتعلمني في  هو ضمان حق 
وسالمتهم  صحتهم  على  الحفاظ  مع 
ــر الــتــربــويــة  ــ وصــحــة وســـالمـــة األط

واإلدارية.
التعليم  هــيــئــات  مــمــثــلــو  ووافــــق 
ــاع،  ــم ــت ــذا االج ــ ــخــصــوصــي فـــي ه ال
إلى  والــرامــي  الــوزيــر،  مقترح  على 
التعليم  مؤسسات  استخالص  عــدم 
ــشــهــري  الــخــصــوصــي لـــلـــواجـــب ال
الحالي،  شتنبر  شهر  عــن  للتمدرس 
واعتبار شهر أكتوبر هو أول شهر في 

املوسم الدراسي 2022-2021.

مطالب األولياء
وأولياء  آباء  لجمعيات  أمزازي  قال 
التالميذ، أن الهاجس األساسي لوزارته 
من وراء قرار تأجيل الدخول املدرسي، 
التمدرس  املتعلمني في  هو ضمان حق 
على  الحفاظ  مع  التعلم،  فرص  وتكافؤ 
وسالمة  وصحة  وسالمتهم  صحتهم 

األطر التربوية واإلدارية.
التالميذ،  وأولياء  آلباء  الوزير  وأكد 
أن ما قامت به وزارته من تدابير تربوية 
والتالميذ  التلميذات  لفائدة  وتنظيمية 
الفعلية  االنطالقة  قبل  ما  الفترة  خالل 
يهدف  الــحــالــي،  الـــدراســـي  للموسم 
وخاصة  املدرسي،  الزمن  على  للحفاظ 

من خالل تحيني املقرر الوزاري لتنظيم 
ــدراســي الــحــالــي، مــن أجل  املــوســم ال
تكييف مختلف محطاته مع املستجدات 
ــرة، والســيــمــا تــمــديــد املــوســم  ــيـ األخـ

الدراسي إلى شهر يوليوز 2022.
ــاء وآبـــاء  ــي مــن جــانــبــهــم، شـــدد أول
جميع  إنــهــاء  ــرورة  ضـ على  التالميذ 
للدخول  باالستعداد  املتعلقة  العمليات 
املقبل،  أكــتــوبــر  فــاتــح  قبل  ــدرســي  امل
وذلك من أجل ضمان االنطالقة الفعلية 
وكذا  لها،  املحدد  التاريخ  في  للدراسة 
تكثيف بث دروس الدعم واملراجعة عبر 
القنوات التلفزية والبوابات اإللكترونية 
للوزارة واملعدة لهذا الغرض، وذلك من 
الجيد  للتحضير  التالميذ  مواكبة  أجل 
مطالبني  الحالي،  الــدراســي  للموسم 
ووتيرتها  التلقيح  عملية  بتسريع 

بالرفع من عدد املراكز.

انتقادات للقرار 
خطوة  نقابية  فــعــالــيــات  انــتــقــدت 
الوزارة الوصية بتأجيل موعد الدخول 
الهيئات  مــع  تــشــاور  دون  ــدرســي  امل
العديد  وأن  خاصة  الوطنية،  النقابية 
للدخول  أنفسهم  هيئوا  األساتذة  من 
ــشــهــر الـــجـــاري،  ــالل ال ــي خــ ــدرسـ املـ
تقوم  الوصية  ــوزارة  الـ أن  واعتبرت 
ــرادي،  ــف ان بشكل  الـــقـــرارات  بــاتــخــاذ 
أو باملوسم  بالتلقيح  سواء تعلق األمر 
الشركاء  جميع  وتقصي  ــي،  ــدراس ال
التي  الــقــرارات  منتقدة  االجتماعيني، 
ارتباكا  تخلق  والتي  الوزارة  اتخذتها 
التالميذ،  وأولياء  التربوية  األطر  لدى 

األساتذة  يربك  التأجيل  وأن  خاصة 
الجبلية  املناطق  في  يشتغلون  الذين 

والنائية.
تأجيل  فإن  النقابات،  بعض  وحسب 
الزمن  يهدر  لشهر،  الــدراســي  املوسم 
من  اآلالف  عــلــى  ويــضــيــع  املـــدرســـي، 
فرصة  الفقيرة،  الطبقة  من  التالميذ 
تكافؤ  ويــضــرب  العلمي،  التحصيل 
ــفــرص بــني الــتــالمــيــذ، خــاصــة وأن  ال
التقوية  دروس  من  يستفيد  البعض 

والدعم خالل هذه الفترة.
في هذا السياق، يرى محمد الزروالي، 
إطار في التعليم وناقد إعالمي، أن أكبر 
متضرر من تأجيل الدخول املدرسي هو 
املدرس يدرك جيدا  »إن  قائال:  املدرس، 
ملزم  ألنــه  جــدا،  ومتألم  الــضــرر،  هــذا 
زمني  جـــدول  ــق  وف تــربــوي  ببرنامج 
محدد، وتأخير الدخول املدرسي يبعثر 
برنامجه، ويعني أيضا مضاعفة الجهد 
البدني والنفسي والتربوي لالستدراك 

عند استئناف الدراسة«.
فــي حسابه  تــدويــنــة  فــي  وأوضـــح 
أن  أيضا  يــدرك  »املــدرس  أن  الرسمي، 
مستوى  تقهقر  يعني  العطلة  تمديد 
ــا يــفــرض  ــذ، مـ ــي ــم ــل ــت ــمــيــذة وال ــل ــت ال
ومن  الغباء  ومن  مضاعفة،  مجهودات 
الدراسة  تأجيل  في  يرى  من  الوقاحة 

سعادة للمدرس«.
الساخي  منتصر  اعــتــبــر  بــــدوره، 
الدخول  »تأجيل  أن  سياسي(،  )ناشط 
وبطريقة  قبلي  نقاش  املــدرســي  دون 
العمق  في  ينم  سلطوي  قرار  مباغتة، 
عــن تــضــامــن مــكــونــات الــحــكــومــة في 
أن  مضيفا  املغربية«،  األســر  احتقار 
املغربي  حياة  أن  بعمق  يظهر  »القرار 
ال تعني شيئا لهذه الحكومة، فلتنظموا 
رواتبكم  ولتدفعوا  شئتم  كما  حياتكم 
عليكم،  املفروضة  الخاصة  للمدارس 
والهيئات  املتضامنة  الحكومة  ولكن 
مصيركم  في  ستتحكم  من  هي  املعينة 
وقال:  وملمثليهم«،  للناس  عــودة   دون 
بأحزابها  الحكومة  أن  هو  املشكل  »إن 
كل  ــول  حـ تــمــامــا  ومــتــفــقــة  متحالفة 
السياسات التي تطبقها هي والهيئات 
فيما  الناس  بعقول  يتالعبون  املعينة، 
ــاالخــتــالف أثــنــاء  يــخــص الــتــظــاهــر ب

الحملة االنتخابية«.

بعد قرار تأجيل الدخول إلى أكتوبر 

الجانبية  األثار 
لتأجيل الموسم الدراسي

أثار قرار وزارة التربية الوطنية بتأجيل الدخول الدراسي إلى شهر أكتوبر 
المقبل، نقاشا وجدال واسعا لدى المواطنين واألساتذة وأولياء التالميذ، 

خاصة وأن الظروف االجتماعية التي تعيشها معظم األسر ال تسمح 
بتأجيل الدراسة، مما يجعل اآلالف من األطفال عرضة للضياع في األزقة 

واألحياء، بعدما كانت األسر تستعد لتدريس أطفالها وتحقيق تحصيل 
دراسي في المستوى خالل الموسم الحالي.

واعتبر العديد من المتتبعين أن تأجيل الدخول المدرسي سيخلق ارتباكا 
لدى األطفال واألساتذة فيما يتعلق بالدروس والبرامج، مما سيخلق 

تفاوتا وعدم التكافؤ بين التالميذ في حالة تطبيق التناوب، الشيء الذي 
سيجعل أولياء األمور مطالبين بتخصيص مصاريف أخرى ودروس خصوصية 

ألطفالهم حتى يتمكنوا من تعويض هذا الشهر.
وقد عبر العديد من الناس عن رفضهم لقرار التأجيل الذي ال يخدم مصحة 
التلميذ، وال األستاذ، وال األولياء، ويخلق مشاكل وارتباكا لدى الموظفين 
أو العاملين في القطاع الخاص، خاصة وأن المدرسة تساهم في حراسة 

وتأمين أبنائهم، بينما التأجيل يجعل األطفال يلجؤون لألزقة لقضاء 
أوقاتهم الفارغة، مما يسبب مشاكل لألسر.

الرباط. األسبوع

شدد أولياء وآباء التالميذ 
ىلع ضرورة إنهاء جميع 

العمليات املتعلقة 
باالستعداد للدخول 

املدرسي قبل فاتح أكتوبر 
املقبل، وذلك من أجل ضمان 

االنطالقة الفعلية للدراسة 
يف التاريخ املحدد لها، وكذا 

تكثيف بث دروس الدعم 
واملراجعة عبر القنوات 

التلفزية والبوابات اإللكترونية 
للوزارة واملعدة لهذا الغرض، 

وذلك من أجل مواكبة 
التالميذ للتحضير الجيد 

للموسم الدراسي الحالي، 
مطالبين بتسريع عملية 

التلقيح ووتيرتها بالرفع من 
عدد املراكز.
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ويدور

أحـياء تغـرق فـي األزبـال واإلنـارة »العمـشاء« في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

بني  احلــدود  على  املراقبة  تشديد  بعد 
اإلقبال على  األيــام  تزايد هذه  والفنيدق،  سبتة 
املبلغ  الشرعية، حيث وصل  الهجرة غير  عملية 
للمدينة  املهاجرين  إدخال  الذي مينح من أجل 
احملــتــلــة، إلـــى مــلــيــونــي ســنــتــيــم، هـــذا األمــــر دفــع 
بــعــض األفــــراد للعمل مبــعــبــر بــلــيــونــش احملـــاذي 
املهاجرين  راحتهم كوسيط بني  لسبتة، يف وقت 
املكان، حسب  الذين يقومون بحراسة  وزمالئهم 
ــدت ذلــــك خــــالل حــديــثــهــا مع  ــ املـــصـــادر الـــتـــي أكـ
»األســبــوع«، األمــر الــذي قــد يرفع مــن السعر يف 
ظل عدم فتح املعبر احلدودي »باب سبتة« الذي 
سيستمر إغــالقــه هـــذا الــشــهــر، حــســب اجلــريــدة 

الرسمية اإلسبانية. 
 

الحظ العديد من املواطنني بجهة الشمال 
وشبيبة  ومنخرطي  أعضاء  غياب  عامة،  بصفة 
أجل  من  الساحة،  عن  والتنمية  العدالة  حــزب 
الشوارع  كانت  حيث  االنتخابية،  احلملة  خوض 
شبه خاوية من دعاية هذا احلزب الذي كان إلى 

وقت قريب يترأس احلكومة.
العديد  يف  »البيجيدي«  على  الهجمات  فبعد 
اخلــروج  عــدم  احلــزب  فضل  املغربية،  املــدن  من 
بحملته  القيام  أجــل  مــن  الشمال  مبــدن  للشارع 
التي  اجلمعيات  بعض  على  ركز  االنتخابية، حيث 
املواطنني،  من  العديد  يقول  كما  الدعم،  مينحها 
هذه  يف  تظهر  لــم  بــدورهــا  اجلمعيات  هــذه  بــأن 
عامة  بصفة  املغاربة  أن  على  يــدل  مما  احلملة، 
ــدوا الــثــقــة يف  ــق والــشــمــالــيــني بــصــفــة خــاصــة، ف
»املصباح«، خصوصا حني مت إبعاد رئيس جماعة 
لنفس  الترشح  من  اإلقليم  عن  والبرملاني  تطوان 
كان  بعدما  اجلهة  مجلس  تزكية  ومنحه  املناصب 
التطوانيني  من  العديد  طــرف  من  انتقاد  محط 
ومتثيل  احملــلــي  الــشــأن  تسيير  يف  فشله  بسبب 

املدينة حتت قبة البرملان.

بعد مقال »األسبوع« حول غالء األسعار 
داخل السجن احمللي بتطوان، قام مدير السجن 
بكتابة بيان توضيحي كان من األحرى إرساله إلى 
اجلريدة التي تناولت املوضوع، لكنه فضل إرساله 
للعديد من املنابر اإلخبارية احمللية التي نشرته 
دون أن تــتــأكــد مــن صــحــة مــا نــشــرتــه »األســـبـــوع«، 
لــيــتــبــني يف األخـــيـــر حــســب بــحــث فــتــحــتــه اإلدارة 
الــعــامــة لــلــســجــون، أن مــتــجــرا لــلــمــواد الــغــذائــيــة 
داخـــــل الــســجــن احملـــلـــي بـــتـــطـــوان يـــعـــرف فــوضــى 
السلع، هذا  أثمنة  وارتفاعا مهوال يف  وعشوائية، 
الذي  إلــى تنقيل مدير السجن  أدى  الــذي  األمــر 

وقع البالغ التوضيحي ضد مقال »األسبوع«.

سطات

شكلت فترة الحمالت االنتخابية، 
غنيمة ال تعوض للعديد من سماسرة 
الشمال،  بجهة  العشوائي  البناء 
الظرفية إلغراق  حيث استغلوا هذه 
العشوائي  بالبناء  الشمالية  املدن 
بعد  خصوصا  مراقبة،  عرف  الــذي 
عرفتها  التي  األخيرة  الفيضانات 

العديد من املدن بالشمال املغربي.
وقد استغل العديد من السماسرة 
هذه الفترة بتواطؤ مع بعض أعوان 
السلطة من أجل إحياء هذه الظاهرة 
في  الرئيسي  السبب  كانت  التي 
ــارس املــاضــي،  فــيــضــانــات شــهــر مـ
التهيئة  تــصــمــيــم  ــاب  ــي غ بــســبــب 
تم  حيث  التحتية،  البنية  وانعدام 
تشييد العشرات من املنازل بطريقة 
عشوائية ال تخضع للقانون الجاري 
كما  التعمير،  مجال  في  العمل  به 
شيدت  الــبــنــيــات  ــذه  هـ بــعــض  أن 
مما  والــوديــان،  املياه  مجاري  على 
تكثيف  إلــى  الداخلية  ــوزارة  ب دفــع 
عن  الخارج  املجال  لهذا  مراقبتها 
بعض  تغاضي  بسبب  السيطرة 

ــرى،  ــواطــؤ جــهــات أخ الــجــهــات وت
في  سببا  كانت  االنتخابات  أن  إال 
التي  السلبية  الظاهرة  هذه  إحياء 
للعديد  العمراني  املجال  على  تؤثر 
الشمالية، حيث تم تشييد  املدن  من 
في  العشوائية  البنايات  من  العديد 
وقت وجيز، خصوصا داخل األحياء 

الشعبية، كما أن البعض منها كانت 
املعنية  السلطة  طــرف  من  موقوفة 
وأنجزت في حقها محاضر، لكن في 
املحلية  السلطة  حيث  الفترة  هذه 
الصراع  أطــوار  تتبع  على  معتكفة 
مشرعة  األبــواب  وتركت  االنتخابي 
العشوائي،  البناء  سماسرة  أمــام 

الذين استغلوا الظرفية على حساب 
في  أغلقت  الذي  الضعيف  املواطن 
ــة،  ــ اإلداري املــصــالــح  جميع  وجــهــه 
اإلقامات  لبناء  الرخص  تمنح  التي 
تحرم  بينما  وتجزئات  والفيالت 
ذلــك،   مــن  الشعبية  األحــيــاء  سكان 

بدافع غياب تصميم التهيئة.
العشوائي  البناء  على  والنموذج 
عبد  شارع  من  السلطة  محضر  ضد 
هلل بن الزبير املطل على شارع عبد 
شخص  قام  حيث  الخطابي،  الكريم 
يعود  تاريخية  بناية  فوق  بالبناء 
اإلسبانية  الحماية  لعهد  تاريخها 
بتطوان، ورغم توقيفه من طرف قائد 
ــة،  اإلداريـ امللحقات  إلحــدى  سابق 
لكنه استغل ظرفية تعيني قائد جديد 
مع بداية الحملة االنتخابية، ليخرق 
السلطة  طرف  من  التوقيف  محضر 
مشوها  ــاء،  ــن ــب ال عــمــلــيــة  ويــتــمــم 
الباريو  لحي  األثرية  املعلمة  بذلك 

التاريخي. 

عرفت الحمالت االنتخابية األخيرة، العديد من 
من طرف  تدخل  أي  دون  والخروقات  التجاوزات 
الداخلية،  وزارة  رأسها  وعلى  املعنية  الجهات 
يتضمن  تحذيريا  بالغا  أصــدرت  أن  سبق  التي 
االنتخابية،  بالحملة  املتعلقة  التدابير  من  العديد 
 ،»19 بـ»كوفيد  ــات  اإلصــاب ــدد  ع تــزايــد  بسبب 
تتصدر  صــارت  التي  الشمال،  بجهة  خصوصا 

القوائم األولى في عدد املصابني.
ــالغ وزيــر  ــي غــيــاب تطبيق ب ذلـــك، وف ورغـــم 
خصوصا  املعنية،  السلطة  طرف  من  الداخلية 
الفترة التي عرفت فيها العديد من املدن الشمالية 
خــوض غــمــار االنــتــخــابــات، الحــظ الــعــديــد من 
للبروتوكول  وصريحا  واضحا  خرقا  الشماليني 
بانتشار  املتعلقة  الوقائية  واإلجــراءات  الصحي 
من  املــئــات  احتشد  حيث  »كـــورونـــا«،  فــيــروس 
على  املتصارعة  لألحزاب  الداعمني  األشخاص 
الفوز، منظمني مسيرات بعضها تركزت باألحياء 
باالنتخابات  الخاصة  األوراق  مبعثرين  الشعبية 
اإلجراءات  من  إجراء  أي  اتخاذ  دون  السماء  في 

ضمنها:  من  الوصية،  الوزارة  عليها  حثت  التي 
بـ»كوفيد  املتعلقة  االحترازية  التدابير  احترام 
السباق  تخوض  التي  األحـــزاب  طــرف  من   »19
ومنخرطي  أعــضــاء  على  وفـــرض  االنــتــخــابــي، 
واألشخاص الذين يشتغلون في هذه الحمالت من 
الكمامات  ارتداء  املناشير،  وتوزيع  الدعاية  أجل 
والقفازات والتعقيم املستمر وترك مسافة األمان، 
املسؤولية  ستتحمل  التي  ــزاب  األحـ هــذه  لكن 
في  يظهر  كما  بذلك  تلتزم  لم  األيــام،  من  يوم  في 
واســع،  بشكل  املنتشرة  والفيديوهات  الصور 
حيث تم خرق جميع اإلجراءات املتعلقة بفيروس 
وزارة  تعليمات  كــل  بــذلــك  ضــربــا  ــا«،  »كـــورونـ
تكون  قد  األمر  وهذا  الحائط،  بعرض  الداخلية 
ظهور  حالة  في  االنتخابات  بعد  وخيمة  عواقبه 

بؤر وبائية جديدة، خصوصا بمدينة تطوان.
وشهد مساء يوم األربعاء فاتح شتنبر الجاري، 
ــات مــن أنــصــار ومــنــاضــلــي أحــد  ــئ احــتــشــاد امل
دون  كبيرة  انطلقوا في مسيرة  والذين  األحزاب، 
أدنى مسافة األمان أو التباعد الجسدي، يتقدمهم 

املعنية  السلطة  اكتفت  حيث  الــحــزب،  رئيس 
الكارثة  هذه  ملنع  تدخل  دون  الوضع  بمشاهدة 

الوبائية التي قد تعصف بالعديد من األبرياء. 
قاصرين  أطفاال  وظفت  األحزاب  بعض  أن  كما 
و»بلطجية« للقيام بالحمالت االنتخابية وبتوزيع 
غضب  ملواجهة  الحقيقة  في  وهــي  املنشورات، 
التي  الشعبية  باألحياء  خصوصا  املواطنني، 
التنمية  شــروط  ألبسط  وتفتقد  مهمشة  ــت  الزال
العديد  فإن  ولهذا،  التحتية،  البنية  رأسها  وعلى 
في  كانوا  األحــيــاء،  هــذه  وسكان  املواطنني  من 
غضبهم  عن  إبالغهم  أجل  من  املرشحني  انتظار 
واستيائهم، لكنهم فوجئوا بأطفال صغار يوزعون 
بـ»بلطجيتهم«  معروفون  وآخــريــن  املنشورات 
يقومون بإلصاق املنشورات على جدران وأبواب 
أن  كما  أصحابها،  من  مسبق  إذن  دون  املنازل 
مناصري  على  هجموا  األحزاب  بعض  مناصري 
أحزاب أخرى، ليتحول املشهد إلى صراع وليس 
حملة انتخابية نزيهة وشريفة بني األحزاب، كما 

يقول العديد من املواطنني.   

خرق اإلجراءات الوقائية واستغالل األطفال وتوظيف »البلطجية« 
فـي السـباق االنتخـابي

انتعاش البناء العشوائي في فترة االنتخابات

نورالدين هراوي
 

  

ــة  ــي أفـــــــــادت مـــــصـــــادر مــحــل
املمثلني  انشغال  أن  لـ»األسبوع«، 
سطات،  بلدية  مجلس  في  املحليني 
العدالة  حــزب  يترأسه  كــان  ــذي  ال
املحلية  باالنتخابات  والتنمية، 
من  جعل  والبرملانية،  الجماعية 
قطاع  بــتــدبــيــر  املــكــلــفــة  الــشــركــة 
ــجــاوزات  ت ــي  ف تسقط  الــنــظــافــة، 
السكان،  حق  في  أخطاء  وترتكب 
لشكاويهم،  واإلهــمــال  بالالمباالة 
بــاألزبــال،  املدينة  أحــيــاء  بــإغــراق 
التقاعس  مــن  الجانب  هــذا  ويقع 
امللحوظ في فصل الصيف بحرارته 
النظافة  فيه  واملطلوب  امللتهبة، 
أكثر وتجويد الخدمات أكثر لتكون 

فـــي مــســتــوى تــطــلــعــات الــســكــان 
وتطلعات زوار املدينة، خاصة وأن 
بها  يقوم  أصبح  الشركة  خدمات 
بعض املهاجرين من األفارقة جنوب 
التسول  الذين يتعاطون  الصحراء، 
في بعض األحياء، من أجل تنظيفها 
كــمــا توضح  ــادي  ــ م ــر  أجـ مــقــابــل 
ــور أخــرى  ــورة املــوثــقــة وصـ ــص ال
بخصوص  الجريدة،  عليها  تتوفر 
األحياء  مختلف  يطال  الذي  اإلهمال 
املجتمع  اعتبره  مما  والـــشـــوارع، 
الناقد  »الفايسبوكي«،  السطاتي 
)اعتبروه(  املحلي،  للشأن  واملتتبع 
لكناش  وخرقا  باملواطن  استخفافا 
لتقليص  ــة  ــاول ــح وم ــتــحــمــالت،  ال
الــنــفــقــات عــلــى حــســاب الــخــدمــات 
حساب  وعلى  واملطلوبة،  الضرورية 
الجودة في العمل، بدليل تراكم أكوام 

من األزبال بمختلف أحياء املدينة.
دائما  مرتبط  آخــر  سياق  وفــي 
ــب اإلهـــمـــال والـــالمـــبـــاالة  ــجــان ب

واالنشغال بمرحلة االنتخابات وما 
خدمة  حساب  على  عنه،  ستسفر 
أيضا  تشكو  أصبحت  ــن،  ــواط امل
الرئيسية  والشوارع  املدينة  أحياء 
بجنوبها  شــمــالــهــا  ــربــط  ت ــي  ــت ال
املدينة  وســط  املــوجــودة  وخــاصــة 
»بويا  الصالح  الولي  من  وبالقرب 
وضعية  مــن  )تــشــكــو(  لغليمي«، 
وسيئة،  وخــافــتــة  عــمــشــاء  إنـــارة 
عبارة  ومصابيح  كهربائية  بأعمدة 
قالب  في  شموع  أو  »فيوزات«  عن 
وتترك  نفسها  على  زجاجي تضيء 
دامس،  ظالم  في  يغرق  حولها  ما 
ــدال األعــمــدة  ــب ــم اســت ــه ت ــم أنـ رغـ
جديدة،  بأعمدة  مؤخرا  املتهالكة 
الضخمة  املــيــزانــيــة  عــلــى  ــالوة  عـ
تكن  لم  ذلــك  ومــع  التهمتها،  التي 
مقابل  السكان  خدمة  مستوى  في 
املغشوشة  ــبــوالت«  »ال مــن  ديــكــور 
تؤثث جمالية املدينة ليس إال، وهي 

لألسف حديثة العهد.
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كواليس جهوية

تيزنيتباشا المدينة يوقف تجمعا خطابيا للعثماني بسبب الخرق

إنزكان

فاس

شباط يتعرض للطرد 
في أحد األحياء 

ويتهم خصومه
األسبوع

   

السابق  العمدة  شــبــاط،  حميد  تعرض 
جبهة  حزب  بشعار  واملرشح  فــاس،  ملدينة 
خالل  حــرج  ملوقف  الديمقراطية،  الــقــوى 
أحد  العوينات،  بحي  االنتخابية  حملته 
األحياء الشعبية الكبيرة في املدينة العلمية.
وتعرضت حملة شباط النتقادات وهجوم 
شعارات  رددوا  الذين  املحتجني  قبل  من 
حزب  مرشح  لدعم  حملته  ضــد  وعــبــارات 
عبر  حيث  سايس،  مقاطعة  في  »الزيتونة« 
املحتجون عن رفضهم لهذه الزيارة، مطالبني 
شباط وأنصاره بالرحيل، من خالل شعارات 
من قبيل »شباط ارحل«، »شباط سير بحالك 

لعوينة ماشي ديالك«.
التدخل  لشباط  املرافقني  بعض  وحــاول 
التي  واالحتجاجات  الوضع  تهدئة  قصد 
أن  إال  املنطقة،  في  الشباب  بعض  بها  قام 
املحتجني  إصــرار  بسبب  فشلت  املحاوالت 

على رحيل العمدة السابق ومرافقيه.
هـــذه  أن  شـــبـــاط،  أنـــصـــار  ــر  ــبـ ــتـ واعـ
العوينات  حي  في  الشعبية  االحتجاجات 
أنصار  طرف  من  مدبرة  عملية  هي  ضدهم، 
ــنــافــذيــن فــي الــدائــرة  ــد املــرشــحــني ال أحـ

االنتخابية، واملنتمي لحزب منافس.
وحسب بعض املصادر، فإن شباط، بالرغم 
منافسيه،  مع  يخوضها  التي  املعارك  من 
أنه  إال  األخــرى،  لألحزاب  املنتمني  خاصة 
حصيلة  على  الغاضبني  استقطاب  يحاول 
»البيجيدي« في فاس، للوصول للعمودية.
جبهة  بحزب  التحق  شباط  أن  يذكر 
مع  خــالفــه  بعد  الديمقراطية  الــقــوى 
وتمرده  االستقالل،  حزب  قيادة 
التنفيذية  اللجنة  قــرار  على 
ــع تــنــظــيــمــات  ــي ــل جــم حــ
بمدينة  الحزب  وهياكل 
تزكيته  ورفضها  فــاس، 
للترشح في االنتخابات 

الجماعية.

العرائش

األسبوع

   

العام  األمني  العثماني،  الدين  سعد  تعرض 
خطابي  تجمع  خالل  والتنمية،  العدالة  لحزب 
شتنبر،   5 األحــد  يــوم  تيزنيت،  مدينة  وســط 
عدم  بسبب  املدينة،  باشا  قبل  من  لإليقاف 
مئات  تجمع  بعد  االحترازية،  التدابير  احترام 

من أنصار حزبه واملواطنني بساحة املشور.
رئيس  الــعــثــمــانــي  أن  مــصــادر،  وأفــــادت 
مع  ونــقــاش  مــشــاورات  فــي  دخــل  الحكومة، 
التجمع  تــوقــيــف  مــنــه  طــلــب  ــذي  الـ الــبــاشــا، 
من  به  املسموح  العدد  تجاوز  بعد  الخطابي 
قبل وزارة الداخلية خالل الحمالت االنتخابية، 
العدالة  حــزب  رئــيــس  لــه  استجاب  مــا  وهــو 

والتنمية.
التجمعات  من  مجموعة  العثماني  وعقد 
والحمالت بمنطقة سوس ماسة، وذلك في إطار 
دعمه ملرشحي الحزب على مستوى االنتخابات 
حصيلة  عن  وللدفاع  والتشريعية،  الجماعية 

حزبه وبرنامجه االنتخابي الحالي.
داخل  كبيرة  ضغوطات  العثماني  ويعيش 

الحزب ومن قبل أنصار »املصباح« في مختلف 
املدن، لكونه أمام اختبار عسير من أجل الحفاظ 
على مكانة حزب، في ظل املنافسة القوية لحزب 
االستقالل،  وحزب  لألحرار،  الوطني  التجمع 
على  مصيره  أن  حيث  واملعاصرة،  واألصالة 
التي  بالنتائج  مرتبط  العامة  األمــانــة  رأس 

ستسفر عنها االنتخابات الحالية.

األحــزاب  إلــى  انــتــقــادات  العثماني  ووجــه 
األخرى خالل حملته االنتخابية، لكونها قامت 
بتجميع واستقطاب مرشحي األحزاب األخرى 
لكي يشاركوا معها في االنتخابات، معتبرا أن 
وقام  وأعضائه،  مناضليه  على  اعتمد  حزبه 
الذمم  »شــراء  عن  بعيدة  انتخابية  بحمالت 

والبلطجة«.

مرشح فيدرالية اليسار يتعرض لتهديد من مرشح حزب آخر

األسبوع

   

أن رشيد مشيش،  أفادت مصادر 
مرشح فيدرالية اليسار بدائرة تادلة 
التشريعية،  لالنتخابات  مالل،  بني 
تلقى تهديدات من طرف أحد أنصار 

مرشح حزب االستقالل.
وكيل  أن  املـــصـــادر،  وأضـــافـــت 
الئحة فيدرالية اليسار، أصبح يفكر 
في االنسحاب من هذه االنتخابات، 
املرشحني  بعض  استعمال  بسبب 

ــان لــلــبــلــطــجــيــة والــعــنــف  ــرمل ــب ــل ل
بحمالت  القيام  عــوض  والتهديد، 
الناخبني  إلقناع  نظيفة  انتخابية 

بالبرامج واألهداف االجتماعية.
وقد استنكر فرع تحالف فيدرالية 
»التهديد  ــالل  م بني  فــي  الــيــســار 
الذي  والقتل،  الجسدية  بالتصفية 
فيدرالية  تحالف  مرشح  له  تعرض 
ذوي  أحد  قبل  من  للبرملان،  اليسار 
مساند  وهو  والبلطجة،  السوابق 
أن مرشح  امليزان«، موضحا  ملرشح 
في  شكاية  بوضع  ــام  »ق التحالف 
بقصبة  الــشــرطــة  لـــدى  ــوضــوع  امل
أول  محضر  تحرير  ــم  ورغ تــادلــة، 

الشخص  نفس  عاد  الشرطة،  بقسم 
متحديا  املخفر  داخــل  ثانية  مــرة 
مشيش  رشــيــد  األخ  وهـــدد  األمـــن 
رجال  ومسمع  مــرأى  أمــام  بالقتل 
بواجبهم  يقوموا  أن  دون  الشرطة، 
الحاالت«،  هذه  مثل  في  القانوني 
املعتدي  »إن  التحالف:  ــاف  وأضـ
في  مستمرا  طليقا  حـــرا  ــازال  ــ م
الجهات  من  تدخل  دون  تهديداته 
»تضامنه  عــن  معبرا  املــســؤولــة«، 
املرشح  مــع  والــالمــشــروط  املطلق 

رشيد مشيش«.
اليسار  فيدرالية  تحالف  وأدان 
معلنني  الرعناء«،  السلوكات  »هذه 

مستعدون  أنهم 
من  لــالنــســحــاب 
هذه االنتخابات، 
ــر  ــوف ت ــم  ــ ل إذا 
ــات  ــ ــط ــ ــل ــ ــس ــ ال
الظروف  املعنية 

والشروط املالئمة 
ــافــس بــني  ــن ــت ــل ل

املـــرشـــحـــني 
عن  بعيدا 
الـــعـــنـــف 
والتهديد 

بالقتل«.

بني مالل

الشرطة القضائية تستمع للكاتب اإلقليمي لحزب االتحاد االشتراكي

 األسبوع

   

اعــتــبــر مــرشــحــو حـــزب االشــتــراكــي 
التصويت  أن  العرائش،  بإقليم  املوحد 
التشريعية  االنتخابات  في  واملشاركة 
الديمقراطي  الحس  يعكس  والجماعية، 
للمواطن الفاعل، معتبرين أن هذا »الحق 
التي  يساهم في تحقيق مطالب املجتمع 
للتنمية  قــويــة  أســس  بــنــاء  فــي  تتمثل 
االجتماعية،  ــة  ــدال ــع وال االقــتــصــاديــة 
في  التغيير  على  قــادرة  نخب  وتشكيل 

املؤسسات املنتخبة«.
وانتقد وكالء لوائح الحزب في اإلقليم، 
»خطابات التيئيس التي تنادي دون وجه 
التصويت، وتجريد  بمقاطعة عملية  حق 

الناس من حقهم الدستوري«.
يراهنون  أنهم  الحزب،  مرشحو  وأكد 
ــى الــشــبــاب الـــواعـــي بــالــقــضــايــا  ــل ع
الــســيــاســيــة، مــمــن لــهــم الـــقـــدرة على 
السليم  والتنزيل  الحزب  أفكار  بلورة 
والسياسية  االجتماعية  لإلصالحات 

العميقة. واالقتصادية 

أنصار االشتراكي 
الموحد يهاجمون 

األسبوعالداعين للمقاطعة

   

في  االشتراكي  االتحاد  حزب  الئحة  وكيل  تقدم 
االنتخابات الجماعية إلنزكان، بشكاية لدى النيابة 

العامة ضد الكاتب اإلقليمي بالنيابة للحزب.
باملنطقة  القضائية  الشرطة  رئيس  وجــه  وقــد 
اإلقليمي،  الكاتب  إلى  استدعاء  إلنزكان،  اإلقليمية 

بها  تقدم  التي  الشكاية  على خلفية  إليه  لالستماع 
مرشح »الوردة«.

وحــســب مــصــادر، فـــإن هـــذه الــشــكــايــة جــاءت 
اإلقليمي  املكتب  يعرفها  التي  الصراعات  بسبب 
اإلقليمية  الكاتبة  دفعت  االشتراكي،  االتحاد  لحزب 

لالستقالة من منصبها خالل الحملة االنتخابية.
وتم تقديم طعن ضد الالئحة االنتخابية باملحكمة 
»غريبة«،  املعارضون  اعتبرها  والتي  ــة،  اإلداريـ
بسبب عدم اعتماد املساطر املتعلقة بالتزكيات، مما 

خلق جدال داخل الفرع واملكتب اإلقليمي.
الكتابة اإلقليمية واللجنة املحلية  وأعلن أعضاء 

الئحة  من  تبرئهم  عن  االشتراكي،  االتحاد  لحزب 
ال  أنها  معتبرين  باسمهم،  املقدمة  االنتخابات 

تمثلهم وال تمت لحزب االتحاد االشتراكي بصلة.
وأكد األعضاء الغاضبون، أن »بعض األشخاص 
بالئحة  لالنتخابات  تقدموا  الــحــزب،  خــارج  من 
الكاتب  طرف  من  التزكية  منحوا  أن  بعد  الحزب، 
الجهوي الذي سبق وعمل بمعية الكاتبة اإلقليمية 
ألشخاص  التزكيات  منح  أن  واعتبروا  املستقيلة«، 
الحزب  خارج  القوانني،  حسب  يعتبرون،  مازالوا 
ومنتمني إلى أحزاب أخرى، يضر بمصالح الحزب 

ويهدد وحدته.

مجهولون يهاجمون مقر حزب االستقالل بسيدي المختارشيشاوة

األسبوع

   

تعرض مقر حزب االستقالل خالل نهاية األسبوع 
شيشاوة،  بإقليم  املختار  سيدي  بجماعة  املاضي 
مجهولني،  قبل  مــن  والعصي  بالحجارة  لهجوم 

والسب والشتم في حق أنصار الحزب باملقر.

شخصا  ثالثني  حوالي  أن  مــصــادر،  وأوضــحــت 
قاموا بهجوم عنيف على مقر حزب االستقالل، مما 
أدى إلى خسائر مادية وإصابات في صفوف سكان 

الجماعة ودوار أوالد إدريس.
وتداول نشطاء »الفايسبوك« فيديوهات مصورة، 
ساكنة  يهاجمون  »البلطجية«  من  مجموعة  تظهر 
لدى  غضب  حالة  خلق  مما  املختار،  سيدي  جماعة 
املواطنني بسبب استعمال العنف خالل االنتخابات.

من  اإلجرامي  الهجوم  لهذا  الساكنة  واستغربت 
االستقالل  حزب  مقر  على  مجهولني  أشخاص  قبل 

منافسني  ملرشحني  املسؤولية  محملني  بالجماعة، 
لحزب االستقالل في املنطقة.

يقوم  السلوكات  ــذه  »ه أن  الساكنة  واعتبرت 
إلى  يسعون  الذين  املرضى  املرشحني  بعض  بها 
نشر  أجــل  من  الطرق،  بشتى  واملجالس  املناصب 
الرعب والخوف في صفوف منافسيهم واملواطنني«، 
املحلية  السلطات  قبل  من  تحقيق  بفتح  وطالبت 
في  املشاركني  »البلطجية«  وتوقيف  والقضائية، 
املواطنني  وعلى  االستقالل،  مقر حزب  على  الهجوم 

القاطنني بالجماعة الترابية سيدي املختار.

شباط
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كواليس جهوية

ــلـــي حـــزب  ــنـــاضـ ــن مـ ــ تـــعـــرض عــــــدد مـ
مــحــرج بــأكــاديــر،  ملــوقــف  والتنمية  الــعــدالــة 
حيث مت طردهم من طرف عدد من التجار 
املركب  لهذا  زيارتهم  خــال  األحــد،  بسوق 
يف إطار احلملة االنتخابية للحزب. ورفع 
التجار يف وجه »البيجيديني« شعار »ارحل«، 
ــــرى تــعــبــر عـــن عــــدم رضــاهــم  ــارات أخـ ــعــ وشــ
عــن أداء احلــزب، وأمــام هــذا املــوقــف الغير 
مــســبــوق، مــا كـــان مــن مــنــاصــري »املــصــبــاح« 
تفاديا  سبيلهم  حال  إلى  االنصراف  سوى 
لـــوقـــوع أي مـــشـــادات بــيــنــهــم وبــــني الــتــجــار 

الرافضني.

شمال  تغازوت  منطقة  قائد  أقــدم 
الــقــوات  مــن  بعناصر  مــدعــومــا  أكـــاديـــر، 
للهجرة  عملية  إحــبــاط  على  املــســاعــدة، 
املــديــنــة،  »25« شــمــال  بــشــاطــئ  الــســريــة 
ــإن عناصر  فـ مــحــلــيــة،  مــصــادر  وحــســب 
أحد  إيقاف  من  متكنت  املساعدة  القوات 
ــة نــحــو جــزر  املــرشــحــن لــلــهــجــرة الــســري
رفاقه  فيه  الذ  الــذي  الوقت  يف  الكناري، 
بالهرب إلى اجلبال املجاورة، ومباشرة بعد 
قيادة  مقر  إلى  اقتياده  مت  املتهم،  إيقاف 
لعناصر  تسليمه  يتم  أن  قبل  تــغــازوت، 
معه  التحقيق  تواصل  التي  امللكي،  الدرك 
مبلغ  على  بحوزته  عثر  حيث  النازلة،  يف 
رسائل صوتية  يتضمن  نقال  وهاتف  مالي 
مع رفاقه يف الهجرة، ومن املنتظر أن يتم 
وضعه حتت تدابير احلراسة النظرية رهن 
النيابة  عليه  تشرف  الــذي  البحث  إشــارة 

العامة املختصة.

تــســاءل الــكــثــيــرون هــل يــأتــي مشكل 
األمــــن مــن األمــــن؟ واملــنــاســبــة الــتــي أمــلــت 
ــا لـــوحـــظ من  ــو مـ ــاؤل، هـ ــسـ ــتـ ــذا الـ ــرح هــ طــ
ــنـــة إنــــزكــــان  ــوارع مـــديـ ــ ــشـ ــ ــه تـــــام لـ ــبـ ــلـــو شـ خـ
وتراست واجلرف من عناصر األمن )فرقة 

الدراجني( هذه األيام.

دخلت املنظمة املغربية حلقوق الطفل 
على خط قضية تعرض طفلة بدوار أسكا 
قيادة أركانة )أوالد تامية( ضواحي أكادير، 
ــرات مــن طـــرف راع  لــاغــتــصــاب عـــدة مـ
صور  بنشر  وتهديدها  ابتزازها  مع  للغنم، 
التقطها لها بعد اعتدائه عليها، وأصدرت 
بيانا أعلنت فيه تضامنها الامشروط مع 
ومع  سنة،   11 العمر  من  البالغة  الطفلة 
ضحايا  والفتيات  والنساء  األطفال  جميع 
االغــتــصــاب، وأعــلــنــت يف بــيــان لــهــا، أنها 
طفلة  قضية  شديدين  وأسف  بقلق  تابعت 
لهذه  الشديد  شجبها  مؤكدة  تامية،  أوالد 
املرفوضة  املشينة  والــســلــوكــات  األفــعــال 

تربويا واجتماعيا.
 

عن  بأكادير،  املواطنني  من  عــدد  عبر 
ــثـــاث ســـاعـــات  ســخــطــهــم مــــن االنـــتـــظـــار لـ
الــهــدى، من  مــؤخــرا، بثانوية أجــديــر بحي 
»كورونا«،  اللقاح ضد فيروس  أجل تلقيهم 
مشيرين إلى أن األطقم املشرفة على املركز 
احملــدد،  الوقت  العملية يف  هــذه  تباشر  لم 
كــمــا لــوحــظ عــدم الــتــزام الــبــعــض بــارتــداء 
الكمامات الواقية، يف حني بدت الكثير من 
يعلم  وال  االنتظار،  النساء منهكات بطول 
املــواطــنــون مــا إن كــان هــذا الــتــأخــر ناجما 
عــن عـــدم تــوصــل املــركــز بــجــرعــات الــلــقــاح، 
لم  إذ  أخـــرى،  يتعلق مبشاكل  األمـــر  أن  أم 
يتم التواصل معهم بهذا الشأن، يف الوقت 
الـــذي ذكـــرت فيه مــصــادر مــقــربــة، أن سبب 
ذلــك يــعــود لــتــأخــر أحــد األطـــر الطبية يف 

املجيء للمركز.

العدد: 1572 من 10 إلى 15 شتنبر 2021

داء
أص

ســـوسية

 سيدي بنور

منتجو الشمندر بدكالة عبدة يتكبدون خسائر مالية جسيمة 

بولمان

ثالث حاالت انتحار 
في أسبوع واحد

األسبوع
 

  

نهاية  جرير،  بن  مدينة  ساكنة  اهتزت 
الفارط، لوقع صدمة كبيرة، بعد  األسبوع 
متتالية،  انتحار  حــاالت  ثــاث  تسجيل 

وقعت يومي الجمعة واألحد املاضيني.
التقدم  بحي  األولـــى  الحالة  ووقــعــت 
نفسه  بشنق  رجــل  قــام  بعدما  باملدينة، 
داخل مرآب سيارته، أما االنتحار الثاني، 
بنفسه  مواطن  رمــى  أن  بعد  حصل  فقد 
تحت عجات القطار، بينما انتحر شخص 
بإضرام  قام  بعدما  الجديد،  بالحي  ثالث 

النار في منزله وذبح نفسه.
حزنا  الثاث،  االنتحار  حاالت  وخلفت 
بن  مدينة  وساكنة  الجيران  لدى  كبيرا 
متزوجون  الهالكني  وأن  خاصة  جرير، 
للتشرد  عــرضــة  تــركــوهــم  ــنــاء  أب ولــهــم 
اجتماعية  ظـــروف  ظــل  فــي  والــضــيــاع، 

صعبة.
الثاثة  الرجال  انتحار  أسباب  وتبقى 
ــط لجوء  ــاك مــن ربـ غــامــضــة، لــكــن هــن
إلى  االنتحار،  لخيار  األشخاص  بعض 
واالجتماعية  النفسية  الــضــغــوطــات 
الحالية  الفترة  وأن  خاصة  ــة،  ــادي وامل
صعبة على أرباب األسر، بسبب مصاريف 
االقتصادية  ــة  واألزم املدرسي،  الدخول 
األسر  جل  تعيشها  التي  واالجتماعية 

بسبب جائحة »كورونا«.
تحقيقا  املعنية  السلطات  وفتحت 
األســبــاب  ملعرفة  االنــتــحــار  حـــاالت  فــي 
لانتحار،  األشخاص  هؤالء  دفعت  التي 
بمدينة  جرير  بــن  مدينة  التحقت  فهل 
حــاالت  تسجيل  فــي  األولـــى  شــفــشــاون: 

االنتحار باملغرب؟

بن جرير

عزيز العبريدي
 

  

بمنطقة  السكري  الشمندر  مــزارعــو  تكبد 
دكالة عبدة، خسائر مالية كبيرة خال املوسم 
الحاوة  نسبة  انخفاض  بسبب  الفاحي، 
نتيجة  املنتوج،  في  األوســاخ  نسبة  وارتفاع 
التي تعرف  باآلبار  السقي  االعتماد على مياه 
غالبية  جعل  مما  املــلــوحــة،  نسبة  ــاع  ــف ارت
شركة  طــرف  مــن  بــديــون  متابعني  الفاحني 

»كوزيمار«.
انعدام  من  الفاحني  من  مجموعة  واشتكى 
التي  العاقة  في  والوضوح  والشفافية  الثقة 
حقهم  ومصادرة  باملنتجني،  »كوزيمار«  تربط 
في املعلومة من خال عدم إطاعهم على الوزن 
ونسبة الحاوة واألوساخ في منتوجهم داخل 
وسخطهم  بنور،  بسيدي  »كوزيمار«  معمل 
على جمعية املنتجني التي ال تقوم بدورها في 
في  يغرقون  جعلهم  مما  الفاحني،  عن  الدفاع 

الديون.
التي  األزمـــة  أن  محلية،  مــصــادر  وكشفت 
بعد  املــوســم،  ــذا  ه الــفــاحــون  فيها  يتخبط 
عن  التخلي  ــى  إل سيدفعهم  ــاج،  ــت اإلن فشل 
املقبل،  املوسم  خال  السكري  الشمندر  زراعة 
إلى  اللجوء  الفاحني  من  مجموعة  يعتزم  إذ 
زراعات أخرى بديلة لتعويض الخسائر املادية 
الشمندر  زراعــة  وأن  السيما  تكبدوها،  التي 
خال هذا املوسم تراجعت بنسبة كبيرة، حيث 
هكتار   19500 من  املزروعة  املساحة  تقلصت 
التساقطات  بسبب ضعف  هكتار،   11600 إلى 

الحنصالي  ســدي  حقينة  وتــراجــع  املطرية 
واملسيرة، املزودين األساسيني للمنطقة بمياه 

السقي.
عن  باملنطقة  الفاحني  مــن  مجموعة  وعبر 
من  عليهم  تراكمت  التي  الديون  بسبب  غضبهم 
قبل شركة »كوزيمار« خال هذا املوسم، مهددين 
اعتبروا  حيث  الشمندر،  زراعة  عن  باالستغناء 
أن اإلنتاج كان كارثيا خال هذا املوسم، بسبب 
املعيار الذي تعتمده الشركة في إصدار الفواتير، 
مطالبني اإلدارة بمراجعة القرارات، ألن الفواتير 

املستخرجة للفاحني كارثية.
املسؤولة  الجهات  بتدخل  الفاحون  وطالب 
الشمندر  منتجي  وجمعية  الفاحني  وممثلي 

السكري، إلنقاذ الفاحني من هذه الديون والكارثة 
التي حلت بهم، وألحقت بهم خسائر مادية كبيرة، 
املائة  في   50 لـ  الخسارة  نسبة  وصلت  بعدما 
من املنتوج مع شركة »كوزيمار«، بعدما كانوا 
التي  األضرار  تخفف  مادية  أرباحا  ينتظرون 

تعرضوا لها بسبب الجائحة.
منتوج  فإن  الشركة،  مسؤولي  أحد  وحسب 
هذه السنة سجل انخفاضا في نسبة الحاوة 
)0.5-0.6( مقارنة مع السنة املاضية، مرجحا 
أن السبب يكمن في استعمال مياه اآلبار التي 
 4 بني  ما  تتراوح  ملوحة  نسبة  على  تحتوي 
و13 غرام في اللتر، وهو السبب الرئيسي في 

انخفاض نسبة الحاوة هذه السنة.

ساكنة »المرس« تحتج على غياب 
الخدمات الصحية بالجماعة

األسبوع
 

  

الجماعة  ساكنة  تخوض 
الترابية املرس بإقليم بوملان، 
بسبب  شعبية  احتجاجات 
الصحية  ــخــدمــات  ال غــيــاب 
باملركز الصحي املحلي، وعدم 
والخدمات  العاجات  توفر 
واملصابني  للمرضى  الطبية 

في الحوادث.
أن  محلية،  مصادر  وأفادت 
تتوفر  كانت  ــرس  امل جماعة 
يقدم  عادي  مركز صحي  على 
تشييد  بــعــد  لــكــن  خــدمــات، 
املستوى  مــن  صــحــي  مــركــز 
تم  للوالدة،  دارا  الثاني يضم 
تغيير االسم إلى مركز صحي 
تراجع  وهذا  األول،  مستوى 
مــراكــز  ألن  الــخــدمــات،  فــي 
حسب  الــثــانــي،  ــوى  ــســت امل

الــصــحــة،  وزارة  تــصــنــيــف 
املستوى  مــن  بكثير  أفــضــل 

األول.
املصادر،  نفس  وأوضحت 
املنطقة  في  االحتجاجات  أن 
شابني  إهمال  بسبب  اندلعت 
بدراجة  سير  لحادثة  تعرضا 
منهما  طلبت  بعدما  نــاريــة، 
املمرضة التنقل إلى مستشفى 
مدينة بوملان في غياب سيارة 
استجابة  وعـــدم  ــاف،  اإلســع
خاصة  للنداءات،  املسؤولني 
حالة  في  كانا  الشابني  وأن 
نقلهما  ــم  تـ ــث  حــي ــزيـــف،  نـ
بسيارة خاصة من طرف أحد 

املتطوعني.
أن سنة  املصادر،  وأضافت 
احتجاجات  شــهــدت   2016
كــبــيــرة فـــي جــمــاعــة املـــرس 
للوالدة،  بدار  املطالبة  بسبب 
حــيــث تــمــت االســتــجــابــة من 
ليتم  ــم  ــي ــل اإلق ــل  ــام ع ــرف  طـ
الـــوالدة،  دار  مــركــز  تشييد 
فوجئ  أشهر  ثاثة  منذ  لكن 

الجميع بإلغاء دار الوالدة من 
مما  مجهولة،  ألسباب  املركز 

أجج األوضاع لدى الساكنة.
أن  ــادر،  ــ ــصـ ــ املـ وأكـــــــدت 
التراجع  على  تحتج  الساكنة 
الصحي  القطاع  في  الخطير 
خــــال األشـــهـــر األخـــيـــرة، 
فقط  تطالب  الناس  أن  حيث 
املكتسبات  عــلــى  بــالــحــفــاظ 
التي كانت لديهم، من أهمها: 
ومركز  لــلــوالدة،  دار  طبيب، 
والتي  ثاني،  مستوى  صحي 
إلى  رئيسية  مطالب  تعتبر 
الطبية  املعدات  توفير  جانب 
الكبير،  للمركز  والتجهيزات 

وسيارة اإلسعاف.
وأشـــارت املــصــادر إلــى أن 
هناك غضبا لدى الساكنة منذ 
من  طبيبة  سحب  بعد  ــدة،  م
املركز  ليظل  الصحي،  املركز 
سنة  من  ألكثر  طبيب  ــدون  ب
واملــراســات  الشكايات  رغــم 
الساكنة  بــهــا  ــامــت  ق ــتــي  ال

والجمعيات املحلية.
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الرعي الجائر ينغص حياة كواليس جهوية
الساكنة بإقليم تيزنيت   

عبد الرزاق شاكر

   

توجهت هيئة جمعوية بجماعة أربعاء 
بشكاية إلى  تيزنيت،  بإقليم  الساحل 
عامل اإلقليم، تشتكي فيها من االعتداءات 
املتكررة التي طالت أمالك الساكنة بذات 
تعود  أغنام  قطعان  طرف  من  الجماعة 

ملكيتها لرعاة رحل.
طرف  مــن  املــوقــعــة  الشكاية  وقــالــت 
على  »األســبــوع«  جمعيات تتوفر  عــدة 
عاثوا  الرحل  الرعاة  »إن  منها:  نسخة 
فادحة  أضرارا  وألحقوا  وفسادا،  خرابا 
تعود  زراعــيــة  ومحاصيل  بمغروسات 
ملكيتها للسكان املحليني، وأثاروا الرعب 
نفوس  فــي  االطمئنان  ــدم  وع والــخــوف 
تتعرض  أضحت  التي  املنطقة  ساكنة 
بشكل يومي لالستفزازات والشتيمة من 

طرف ممتهني الرعي الجائر«.
والتمست الساكنة املتضررة من عامل 
بالجدية  املـــوضـــوع  ــذ  »أخــ ــم،  ــي ــل اإلق
العاجل للحد من  التدخل  املطلوبة، عبر 
القانون«،  عن  الخارجة  املمارسات  هذه 
»استعدادها  نفسه  الوقت  في  معلنة 
النضالية  األشكال  جميع  لخوض  التام 
ــرداد  مــن أجـــل صـــون كــرامــتــهــا واســت

حقوقها«.
يشار إلى أن إقليم تيزنيت، وتحديدا 
السنة  عــاش  الساحل،  أربعاء  جماعة 
خطيرة  مواجهات  وقــع  على  املاضية 
هجوم  بسبب  والساكنة،  الــرعــاة  بني 
املــغــروســات  على  الــرحــل  مجموعات 
خسائر  من  األمــر  كبده  ومــا  الفالحية 
استدعت  األصــلــيــني،  لــلــمــالك  ــادحــة  ف
الصراع،  العمومية لفض  القوات  تدخل 
للمنطقة  الرحل  مغادرة  بقرار  وانتهت 
كخالصة  وذلــك  املتضررين،  وتعويض 
ترأستها  التي  العديدة  لالجتماعات 
تمثيليات  بحضور  اإلقليمية  السلطات 

عن جميع األطراف.

العدد: 1572 من 10 إلى 15 شتنبر 2021

تيزنيت

مريرت

مريرت تنتظر مجلسا جماعيا مسؤوال ال مجلسا انتهازيا 

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

وقفة  بوجدة،  الحمامات  وعمال  أرباب  نظم 
احتجاجية أمام والية الجهة الشرقية، يطالبون 
من خاللها بإعادة النظر في قرار اإلغالق الذي 

شملهم بسبب تفشي فيروس »كورونا«. 
بأن تهتم بهذه  الحكومة  وطالب املحتجون 

الفئة التي تعاني جراء هذا اإلغالق، مشيرين 
إلى أن أغلبهم لم يعد له أي دخل منذ دخول 

القرار حيز التنفيذ. 
الحمامات  إغالق  املحتجني  أحد  واستنكر 
لقطاعات  السماح  فيه  تم  ــذي  ال الوقت  في 

أخرى باالشتغال، كاملسابح مثال، وأشار إلى 
استجابوا  القطاع  هذا  في  العاملني  جل  أن 
على  ويحرصون  للتلقيح  الوطنية  للحملة 
من  الوقائية  واإلجــــراءات  التعقيم  عملية 

»كورونا«.

املتورطني في ملف  ازداد عدد 
تزوير الشواهد املتعلقة بالكشف 
والذي   ،»19 »كوفيد  فيروس  عن 
ــره خــــالل نــهــايــة  ــجــي ــف تـــم ت
الفارابي  األسبوع بمستشفى 
بوجدة، حيث ارتفع عددهم إلى 
أطباء   3 بينهم  من  شخصا   12
وممرض وطالبة بالطب، إضافة 
إلى وسطاء كانوا يتولون مهمة 
الراغبني  األشخاص  استقطاب 
فحوصات  على  الحصول  فــي 
بها  االســتــعــانــة  قصد  ــزورة  مـ

أثناء سفرهم إلى الخارج.  
بــه بوبكر  ووفـــق مــا صــرح 
ــك، الــنــاطــق الــرســمــي  ــي ســب
لألمن  الــعــامــة  اإلدارة  بــاســم 
ومراقبة التراب الوطني، خالل 
خالل  فـ»من  إعالمي،  تصريح 
امللف،  لهذا  الجنائي  التحليل 
الحاالت  من  انتقلنا  قد  نكون 

العمل  إلــى  املعزولة  الفردية 
ــك،  املــنــظــم، والــدلــيــل عــلــى ذل
تم  التي  املهمة  املالية  املبالغ 
 100 تجاوزت  والتي  حجزها 
إلى  إضــافــة  سنتيم،  مليون 
العشرات من الوثائق املزورة«، 
حديثه،  معرض  خالل  وأضاف 
الــعــمــل  ــذا  ــ ه ــأن  شــ ــن  ــ »م أن 
املجهود  يــقــوض  أن  ــيء  ــدن ال
الدولة  به  قامت  الــذي  الكبير 
كل  وينسف  الجائحة،  ملكافحة 
بهذا  حققتها  التي  النجاحات 

الخصوص«.  
املصالح  أن  بالذكر  وجدير 
قد  كــانــت  املختصة،  األمــنــيــة 
للوبي  موجعة  ضربة  وجهت 
تزوير  في  املتخصص  الفساد 
بمستشفى   PCR شــواهــد 
السبت  يوم  بوجدة  الفارابي 

املاضي.

اعتقال مترشح 
بجماعة ازغنغان 

بالناظور أثناء 
توزيعه لمواد 

غذائية والنقود 
على الناخبين

املترشحني  أحــد  تصرف  أثــار 
واسعا  جدال  ازغنغان،  بجماعة 
بإقليم  الجماعة  ساكنة  وســط 
وهو  شــوهــد  بعدما  ــنــاظــور،  ال
على  والنقود  املؤونة  قفف  يوزع 
الناخبني في منتصف الليل، وهو 
للديمقراطية  ضربا  اعتبروه  ما 
بمقعد  للفوز  الشريفة  واملنافسة 

برملاني. 
متداول  فيديو  ملقطع  ووفــقــا 
على »الفايسبوك«، فقد تم توقيف 
بالدائرة  ــل  األم بحزب  مترشح 
ــري، داخـــل  ــعــســك ال بــالــحــي   8
توزيعه  أثــنــاء  ــك  وذل الجماعة، 
مع  ليال،  الناخبني  على  للقفف 
النقدية  األوراق  بعض  تــوزيــع 
األشــخــاص  مــن  مجموعة  على 

الذين كانوا في عني املكان. 
أنه بعد  ذاته،  املصدر  وأضاف 
االســتــمــاع إلــى املــتــرشــح حول 
تحت  وضعه  تم  إليه،  املنسوب 
حيث  النظرية،  الحراسة  تدابير 
األثار القانونية  ترتيب  سيتم 
البحث  تعميق  نتائج  ضوء  على 
القضائي معه، وذلك وفق احترام 
ينص  الــتــي  للمقتضيات  تـــام 

عليها القانون.

النيابة العامة تفتح تحقيقا مع رئيس جماعة سابقسيدي رحال

األسبوع

   

فتحت  العامة  النيابة  أن  مطلعة،  مصادر  أفادت 
فيه مرشح  يظهر  فيديو  تداول شريط  تحقيقا حول 
الدوائر  بإحدى  املواطنني  على  املال  يوزع  جماعي 
قصد  وذلــك  ــال،  رحـ لسيدي  التابعة  االنتخابية 

التصويت عليه.
تحت  مستمر  التحقيق  أن  املــصــادر،  وأضــافــت 
إلى  االستماع  تم  حيث  العامة،  النيابة  إشــراف 
في  ظهرت  أخــرى  سيدة  ــى  وإل الجماعي  املــرشــح 
الفيديو املذكور، وذلك ملعرفة مالبسات القضية قبل 

سلك املساطر.
الجماعي  املرشح  املتداول  الفيديو  وأظهر شريط 
يتحدث إلى شخصني في الشارع العام، حيث توجه 
مبلغ  بتسليم  ليقوم  العمارات  إحدى  إلى  برفقتهما 

مالي لسيدة، بهدف التصويت عليه يوم االقتراع.
التواصل  مــواقــع  فــي  الفيديو  شريط  وانتشر 
من  موجة  وخلف  ــع،  واس نطاق  على  االجتماعي 
االنتقادات لدى املواطنني الذين استنكروا استغالل 
للمواطنني،  االجتماعية  للظروف  املنتخبني  بعض 

لكي يصوتوا عليهم.
وسبق للمشتبه فيه أن ترأس جماعة سيدي رحال 
رئيس  نائب  واحدة، وشغل منصب  لوالية  الشاطئ 

الجماعة خالل الوالية السابقة.

مزورو الشهادات المتعلقة بالكشف عن »كوفيد 19« 
تـبـاعا  يسـقطـون 

األسبوع

   

ــد من  ــعــدي ــرغــم مـــن تـــنـــاوب ال ــال ب
املنتخبني على رأس الجماعة الحضرية 
ملدينة مريرت، إال أن هذه البلدة ال زالت 
واإلقصاء،  والتهميش  اإلهمال  تعيش 
واالهــتــمــام  بالتنمية  ــوعــود  ال ورغـــم 
بالشباب والنساء، إال أن جل املشاريع 
في  ورق  على  حــبــرا  تظل  والــبــرامــج 

غياب اإلرادة الحقيقية لإلصالح.
ــة الــصــغــيــرة لم  ــن ــدي فــوضــعــيــة امل
يأتي  حيث  سنوات،  عــدة  منذ  تتغير 
الــوجــوه  بنفس  االنــتــخــابــي  املــوســم 
القديمة، وبعض األسماء الجديدة التي 
محترفي  وســط  لها  مكانة  عن  تبحث 
االنتخابات الذين يتقنون لغة الخطاب 
في  التنمية  بتحقيق  الوعود  وإطــالق 
للشباب  مراكز  وتشييد  وبناء  املدينة، 
ومؤسسات صحية، ومرافق اجتماعية، 

وفضاءات ومساحات خضراء وغيرها.
املدينة  وشــبــاب  سكان  مــن  الكثير 
املدينة  تشهد  أن  يمكن  هل  يتساءلون: 
االنتخابات  نتائج  بعد  جديدة  مرحلة 
املسؤولية  يتحمل  مجلس  عن  وتسفر 
التي  ــل  واملــشــاك األعـــطـــاب  ويــعــالــج 
املنطقة منذ عدة سنوات،  تتخبط فيها 
السابقني  املنتخبني  اهتمام  بسبب 
والحفاظ على  الخاصة،  باملصالح  فقط 

االهتمام  وعــدم  واملناصب،  املكاسب 
بالبرامج التي تخدم الساكنة؟

وأموال طائلة  ميزانيات  لقد صرفت 
على  كمثال  السابقة،  املجالس  خــالل 
مظاهر  أن  إال  »السويقة«،  ساحة  ذلك، 
انــتــشــار الــنــفــايــات واملــســتــنــقــعــات، 
مظاهر  الكريهة،  والــروائــح  والحفر، 
السكان  يعيشها  التي  املعاناة  تبرز 
لوحدهم خالل كل فصلي صيف وشتاء، 

الصحي،  الصرف  قنوات  غياب  بسبب 
هذه  لحل  الجماعي  املجلس  وغــيــاب 

املشاكل املتعددة للساكنة.
تعيشها  التي  النواقص  من  العديد 
العمومية  ــارة  اإلن غياب  مثل  املدينة، 
واألحــيــاء،  ــة  األزق في  الظالم  وتفشي 
والــفــضــاءات  للحدائق  بالنسبة  أمــا 
للساكنة،  املتنفس  تعد  التي  الخضراء 
سوى  منها  يتبق  ولم  لها،  وجــود  فال 
االســـم بـــدون أي مــواصــفــات تــذكــر، 
وانــعــدام  الثقافة  لـــدور  ــام  ت وغــيــاب 

مالعب القرب.
للمدن  نموذجا  مــريــرت  مدينة  تظل 
املنتخبني  قبل  من  املهمشة  الصغيرة 
الوعود  جميع  ينسون  الذين  واملجالس، 
لكسب  الحمالت  خــالل  يطلقونها  التي 
الترويج  خــالل  من  الناخبني،  تعاطف 
قصد  األدمغة  لغسل  انتخابية  لشعارات 
في  واالستمرار  املناصب،  إلى  الوصول 
سياسة اإلقصاء والتهميش حتى موسم 
املقبل  املجلس  يغير  فهل  آخر،  انتخابي 
هذه العادة ويحقق املعجزة للساكنة، أم 

يغرق في املصالح وتوزيع املهام؟

عمال وأرباب الحمامات بوجدة يستغيثون..  فهل من مغيث ؟



22

المنبر الحر
العدد: 1572 من 10 إلى 15 شتنبر 2021

العقـاري اإلنـذار 
التطبيقية( )المسطرة 

 

ذ. عبد الواحد بن مسعود

بني  نزاع  يثور  ذكــره،  سبق  ملا  تبعا 
واملقترض،  واملــديــن  املــقــرض  الــدائــن 
سيولة  ــى  إلـ يــحــتــاج  شــخــص  ــثــا:  م

للبنك  فيقدم  األسباب،  من  لسبب  نقدية 
التي  الضمانة  طلبه  مع  ويقدم  قرض،  على  للحصول  طلبا 
إال  تكون  ال  الضمانة  تلك  وتوابعه،  القرض  إرجاع  ستضمن 
عقارا محفظا، ألن تحقيق الرهن ال يطبق على العقارات غير 
تضاف  وقد  التحفيظ،  طور  في  التي  العقارات  وال  املحفظة 
إلى تلك الضمانة العينية كفالة شخص ميسور يضمن سداد 

القرض أو يضمن سداد قسط منه.
ملكية  من  التأكد  وبعد  للبنك،  تابعة  لجنة  موافقة  وبعد 
القرض  مبلغ  يغطي  العقاري  السوق  في  ثمنه  وكون  العقار، 
املقترض،  مع  السلف  عقد  البنك  يبرم  ومصاريفه،  وملحقاته 
يحتوي  نموذجيا  وعقدا  جاهزا  يكون  ما  غالبا  العقد  هذا 
واملدين  الدائن  بهوية  بالتعريف  تتعلق  شــروط  عــدة  على 
األقساط  أداء  وكيفية  ومدته  القرض  ومبلغ  وعنوانهما، 
ومواعيد أدائها والفوائد القانونية والتأخيرية وبيان موطن 
ذلك  شروط  أهم  ومن  بالنزاع،  املختصة  واملحكمة  املخابرة 
العقد، بيان أسباب سقوط األجل واملطالبة باسترجاع القرض 

وتوابعه.
ومن أهم الشروط الواردة في ذلك العقد، شرط التنازل عن 
الدفع بالتجريد، والدفع بالتجريد منصوص عليه في الفصل 
يطلب  ال  الدائن  أن  أي  والعقود،  االلتزامات  قانون  من   1136
من الكفيل أداء الدين إال إذا كان املدين في حالة مطل وتطبق 
الشروط املنصوص عليها في ذلك الفصل، وأهم سبب يترتب 
عليه سقوط األجل، هو عدم أداء األقساط في موعدها املحدد.

عقد  في  ويشار  العقد،  املدين  مع  البنك  يبرم  ذكرنا،  وكما 
رقم  وبيان  املرهون،  العقار  أي  العينية،  الضمانة  إلى  القرض 
رسمه العقاري، ومالكه، ومساحته، وعنوانه، ومشتماته، وهل 
هو مملوك ملكية خاصة أو مملوك على الشياع، ونسبة ملكية 
املدين الراهن في ذلك العقار، كما ينص العقد على الغرض من 
للسكن مثا، ويطلق على  القرض، كشراء عقار  الحصول على 
هذا النوع من العقود »عقد السكن األخضر«، وقد يكون الغرض 
من القرض اقتناء املاشية أو شراء مواد ذات طابع فاحي، أو 

شراء آالت فاحية كالجرارات أو الشاحنات وغير ذلك.
ويصادق  املعنية  األطــراف  من  توقع  تبرم،  التي  والعقود 
على صحة التوقيعات وتخضع ألداء رسوم التسجيل، وتقدم 
ويجري  دائرتها،  في  العقار  يقع  التي  العقارية  للمحافظة 
إعام  محل  العقود  تلك  لتكون  العقاري  الرسم  على  تقييدها 
القرض  وأن  األمــر،  يعنيهم  ممن  العقار  بوضعية  وإشهار 
تقع  التي  التحمات  من  نوعا  يشكل  عقاري  برهن  املضمون 

على العقار.
ويطلب البنك من املقرض أن يفتح حسابا في وكالة بنكية 
أن  البنك  ليراقب  القرض،  مبلغ  يحول  وإليها  وكاالته،  من 
ما  وذلك  أجله،  من  منح  الذي  الغرض  في  استعمل  القرض 

يعرف بـ»توطني عقد القرض«.
الدائن عند إبرام عقد  ومن أهم الشروط التي يتمسك بها 
الكفيل  يدفع  أال  الشخصي،  الكفيل  ووجود  املدين  مع  الرهن 

بحق التجريد.
وهنا نشير إلى فرضية كثيرا ما تتحقق في الواقع العملي، 
وهي أن املقترض أخل بشرط من شروط عقد القرض، وغالبا ما 
يكون ذلك اإلخال راجعا لتقاعسه عن أداء األقساط املستحقة، 
ويترتب على هذا اإلخال سقوط األجل، ويحق للمقرض عندئذ 

أن يطالب باسترجاع ما بقي من القرض وتوابعه.
فإذا أخل املقترض بالتزاماته، فإن للمقرض، كمرحلة أولى، 
أن يوجه إنذارا للمقترض بواسطة مفوض قضائي أو بواسطة 
اإلنذار  هذا  بالتوصل،  باإلشعار  املصحوب  املضمون  البريد 
يقصد به إثبات املماطلة في حق املقترض، وذلك وفق مقتضيات 

الفصل 254 وما بعده من قانون االلتزامات والعقود.
وفي هذا اإلنذار يجب على املقرض أن ينبه املقترض إلى 
تسوية  منه  يطلب  وأن  املستحقة،  األقساط  أداء  عن  تقاعسه 
طائلة  تحت  يوما   15 مدته  أجا  ويمنحه  مديونيته،  وضعية 
إنذار  توجيه  من  يتبعها  وما  الرهن  تحقيق  مسطرة  سلوك 
عقاري، وتحويله إلى حجز تنفيذي عقاري، وطلب بيع العقار 
املرهون بواسطة املزاد العلني، ليستوفي املقرض من منتوج 
بيعه ما له من مستحقات، كما يجب توجيه اإلنذار للكفيل إذا 
كان القرض مضمونا أيضا بكفالة شخصية، أو كفالة عينية.

معه وسوى  وتجاوب  الودي  باإلنذار  املقترض  توصل  إذا 
وإن  اإلجـــراءات،  تلك  تقف  املقرض،  مع  مديونيته  وضعية 
ينتقل  األجل،  وانصرم  وتقاعسه  تعنته  في  املقترض  تمادى 
ــذار  اإلن تحويل  مرحلة  أي  الثانية،  املرحلة  إلــى  املــقــرض 
للدخول في  إلى حجز تنفيذي عقاري، وذلك تمهيدا  العقاري 

مسطرة تحقيق الرهن العقاري.
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يتبع

اإلحساس  تــرويــع  مــن 
ــاع، حني  ــي ــض بــالــغــربــة وال
أتلف  أنه  العز«  »مناد  أدرك 
توافد  بــني  ذكرياته  روابــط 
لــحــظــات فـــراغ مــمــيــتــة، لم 
بالتدفق  لــقــدومــهــا  ينتبه 
ــن بــقــايــا  ــ الــعــشــوائــي، وم
أنه  املستجيب،  عقله  فطنة 
جل  ضياع  دمــوع  فيه  أيقظ 
واألحداث  باألسماء  ذكرياته 

والتاريخ..
فراش  من  استيقظ  اليوم 
وال  ذكريات  با  فزعا  نومه 

ماض يستند إليه إلى األمام، لم يقدر تذكر أي 
تسمر  حينها  اسمه،  باستثناء  حياتي  حدث 
قعودا،  املائل  السرير  يمني  على  العز«  »مناد 
الضيقة  بمخيلته  تحضر  تساؤالت  عدة  كانت 
أين  من  يعلم  ال  املستمر، حتى أضحى  باملحو 
أتى؟ ولم يحس بضغط الضياع؟ أحس بدوخة 
مريرة تصيب ذاته، تصبب العرق الناشف من 
يريد  الوالدة  حديث  وكأنه  نفسه  رأى  جبينه، 

الصراخ وهو منتكس الرأس.
إال  املقلقة  وضعيته  لتفاقم  يفطن  لــم 
حالة  في  نفسه  وجد  تنزل،  الصقة  وبدمعة 
ثم  بالحمق،  حركة  ونشوة  بكاء،  هستيريا 
تسمع..  وال  مكانها  تفارق  ال  بسمة صامتة 
كمن  وبــات  حياته،  سجل  اليوم  ضيع  إنه 
نهاية  بنقطة  فقط  مياده  تاريخ  عن  يبحث 

والرجوع إلى السطر..
العز«  »مــنــاد  تحسس  التيه،  منتهى  فــي 

والترتيب،  بالتمام  جسمه 
تلك  ــة  رؤي عند  تمها  توقف 
صورته،  تعكس  التي  املــرآة 
ــد  ــني وج ــا حـ ــده ــن تـــوقـــف ع

صورته تسأله: من أنت؟
املميتة،  الوقفات  أسوأ  من 
نفسه  العز«  »مناد  وجد  حني 
حني  أسئلة،  أيــة  عن  عاجزا 
ــل خــاط  ــاره داخـ ــك وضــع أف
ــا با  ــج رجـ ــ كــهــربــائــي وارت
رحمة وال عطف على ما تبقى 
بهوامش  ذكرياته  من  عالقا 
والقريب..  القصي  تاريخه 
نهض وقوفا وكأنه يريد الترافع عن ذاكرته في 
التفتيش، خطا خطوات متعثرة، ومن  محاكم 
دوائر  في  منغلقة  كانت  أنها  مسارها،  سوء 
إلى  الرجوع  قرر  لحظتها  وقصيرة.  محدودة 
واألسود،  باألبيض  ذاكرته  من  صور  تصفح 
وملا حتى معاكسة  قدما،  التحدي  ركوب  فقرر 
رياح السفن، فهو ال يريد التحرك من مكانه إال 

من خال ذاكرته الحاضرة.. 
مفخخة،  صــورا  تحمل  صفحة  كل  كانت 
ليس  جيل  مــن  ــه  أن عليه،  حصل  مــا  فكل 
كانت  الحديدي..  وال  بالفضي  وال  بالذهبي 
كل الصور مثل الحلم الذي ال يتلون بتاتا في 
بالعودة  ذاكرته  تنتعش  لم  حينذاك،  النوم. 
بل  يستسلم،  لم  لكنه  املنطقي،  ترتيبها  إلى 
من   خوفا  الغرفة  يبرح  ولم  الجلوس  عاود 

أن يصبح شبحا دائما.
لم  بــا عــنــوان!  ــرء  امل مــا أســوأ أن يصبح 

يعاود »مناد العز« النبش فيما تبقى من رفات 
إرهاق  ممارسة  يعاود  لم  بالتدوير..  ذكرياته 
شجرة  أسماء  بإقحام  وتحميله  الضيق  عقله 
األنساب والوقوف بها عند عتبة نهاية النسب 
الشريف. لحظتها وبالوعي الشقي، رأى »مناد 
له  تعيد  قد  املميتة  الحياة  صدمات  أن  العز« 
ذاكرة التوازن، توقف عن الحركة الكلية وبات 
حياته  تطوح  حادثة  مدوية  صدمة  عن  يفتش 
ذاكرته،  واقفا، من سوء عمل  يعود  لكي  باملرة 
في  السيار  الطريق  سرعة  إلى  انتقلت  أنها 
إنها  القاهرة..  الصدمة  عن  واملناولة  البحث 
ملفات  وترتب  بالتوليد،  الخايا  تحفز  باتت 

الصدمات الحياتية بحثا عن األسوأ درجة. 
العالقة  العوالق  تلك  الذاكرة  ممحاة  كنست 
بجروح »مناد العز« الهامشية، وأبقت على كل 
األحداث التي تركت جرحا غائرا عنده. حينها 
األحــداث  زمــن  توضب  كانت  ذاكــرتــه  أن  علم 
با  املبكر  باستيقاظه  أفزعها  قد  وأنه  القاتلة، 
منبه في قبيلة آيت أمياس، بعيدا عن ضجيج 
املدينة، ومن لطف ذاكرته، أنها لم ترهقه بسرد 
أنها  وفائها  ومن  حجما،  الكبيرة  امللفات  كل 

جمعت بني األثر املفرح واأللم املحزن.
حني نطق اسمه بحروفه التامة »مناد العز«، 
الريق  من  ببعض  ورماه  يسارا  الشيطان  لعن 
شيطان  إلى  نظر  حني  الحانق،  بحلقه  الجاف 
الصبح تبسم طويا وأراد مصالحته، لكنه آثر 
تركه، وتعود منه ثاثا، وانصرف نحو متالف 

البحث عن الحقيقة.  

تقرير المصير و»سايكس- بيكو« الجديدة
 والمعاملة بالمثل..

الفرنسية  الــحــكــومــة  عينت   ،1916 سنة  في 
مندوبا  بيكو،  جورج  بيروت،  في  السابق  العام  قنصلها 
الحكومة  ومفاوضة  األدنى  الشرق  شؤون  ملتابعة  ساميا 
البريطانية حول مستقبل الباد العربية، واجتمع باملندوب 
السامي البريطاني مارك سايكس، املكلف بشؤون الشرق 
السرية  بيكو«  »سايكس-  باتفاقية  تم عرفت  األدنى، ومن 
لتقسيم الكعكة العربية بني الدول االستعمارية، وأسفرت 
حسب  دولة  كل  نفوذ  مناطق  تحديد  عن  املفاوضات  هذه 
السياسية واالقتصادية، فاستولت فرنسا على  مصالحها 
بريطانيا  واستولت  أخرى،  ومناطق  ولبنان  سوريا  غرب 
على منطقة جنوب وأواسط العراق بما فيها بغداد، وكذلك 
على  روسيا  واستياء  فلسطني،  في  وحيفا  عكا  ميناء 
وأعلنت  كردستان،  وشمال  تركيا  في  األرمينية  الواليات 

االتفاقية عن حق روسيا في الدفاع عن مصالح األرثوذوكس باألماكن املقدسة 
في فلسطني، ويخضع الجزء الباقي من فلسطني إلدارة دولية.

الزمن،  من  قرن  من  أكثر  تتفاعل طوال  االستعمارية  االتفاقية  هذه  زالت  ما 
بعنوان:  سرية  مذكرة  البريطاني  الـــوزراء  ملجلس  قدمت   ،1915 عــام  وفــي 
بريطاني  وزير  يهودي صهيوني يصل ملنصب  أول  كتبها  فلسطني«  »مستقبل 
اسمه هربرت صموئيل، جاء في رسالته أن »الحاضر ليس مناسبا إلنشاء دولة 
لتعطي  البريطانية  السيطرة  تحت  فلسطني  وضع  يجب  لذا  مستقلة،  يهودية 
تسهيات للمنظمات اليهودية لشراء األراضي الفلسطينية وإقامة املستعمرات 
مايني  أربعة  أو  ثاثة  الفلسطينيني  بني  نزرع  أن  وعلينا  الهجرة،  وتنظيم 
علينا  »يجب  أيضا:  وقال  فلسطني«،  إلى  أوروبا  من  تهجيرهم  يجب  يهودي 
اضطهاد اليهود في أوروبا والدول العربية إلرغامهم على الهجرة إلى فلسطني 
وشن حرب ضد الفلسطينيني إلرغامهم على الهجرة خارج فلسطني الغتصاب 
أراضيهم«، وهذا ما يعرف بالهجرة املعاكسة التي خطط لها جهاز »املوساد« 

الصهيوني.. 
املنطقة  وأزمات  بيكو« مصائب  »سايكس  تحميل  عن  يقال  ما  مع  وتماشيا 
األوسط«،  الشرق  »أطلس  ومؤلف  مؤرخ  شانيولو،  بول  جان  يقول  العربية، 
في  قوية  بفكرة  بيكو  سايكس  اتفاقات  ترتبط  الرمزي،  املستوى  »على  أنه 
الذاكرة الجماعية لشعوب املنطقة هي: اإلهانة، نجد بعد عقود مشاكل مختلفة 
وعديدة توجد جذورها  في اتفاقات سايكس- بيكو، تجمع أغلب الروايات على 
وضع تلك االتفاقية في دائرة االتهام واملساءلة، ملا تشهده املنطقة العربية من 
على شطر  بلد  كل  يستحوذ  إلى شطرين  املنطقة  تم شق خريطة  إذ  تداعيات، 

منها دون مراعاة مواطني وأهالي هذه املناطق«.
»ديلي  »سايكس- بيكو«، كتبت مجلة  الذكرى األولى بعد املائة التفاقية  في 
بيست« األمريكية: »على الجميع االعتراف بأن هذا الدمار الذي أصاب الشرق 
الخارجي  الغزو  سببه  ليس  وليبيا  واليمن  والــعــراق  سوريا  في  األوســط 
ولكن  العربي(،  الربيع  )ثورات  الداخلية  التوترات  أو  البريطاني(  )األمريكي 
األوسط  الشرق  تقسيم  بموجبها  تم  التي  الخريطة  تلك  هو  الرئيسي  السبب 
يومها  جرى  »التقسيم  أن  معتبرة  بيكو«،  سايكس-  اسم:  عليها  أطلق  والتي 
املنطقة، وفرضت  في  الدموية  الصراعات  بذور  زرع   مما  أساس طائفي،  على 
شعوب  با  دول  قامت  قوميات،  تناسي  وتم  لألراضي،  تعسفية  تقسيمات 

وظهرت شعوب با دول« في إشارة إلى فلسطني واألكراد.
لقد ارتبط حق تقرير املصير واالستفتاء في عهود االستعمار التقليدي، بحق 

األوروبي  االستعمار  من  التحرر  في  املستعمرة  الشعوب 
مغبة  من  التحذيرات  رغــم  االستقال،  على  والحصول 
اللجوء إلى االستفتاء، والتي تنطوي على مخاطر سياسية 
نظمت فرنسا في فاتح يوليوز 1962 استفتاء في الجزائر 
بعد  الجزائر  استقال  إلى  أدى  »إيفيان«  التفاقيات  وفقا 
في  حاضرة  زالت  ال  أثاره  لكن  االستعمار،  من  سنة   132
املشهد الفرنسي إلى اليوم، ولقد ارتبط حق تقرير املصير 
املستعمرة  الشعوب  بحق  االستعمار  عهد  في  واالستفتاء 
الخفي والذي أصبح  األوروبي  التحرر من االستعمار  في 
في  الدينية  أو  العرقية  الجماعات  بعض  بمطالب  يرتبط 
االنفصال عن الوطن األم وتكوين دويات جديدة مصطنعة، 
ويكون  ذلك غالبا بسبب الصراعات التي زرعها املستعمر 

تطبيقا لسياسة »فرق تسد«.
ليس في القانون الدولي حق لانفصال بالنسبة إلقليم تابع للدولة األم كما 
وإقليم  إسبانيا  في  كاتالونيا  وإقليم  املغربية  للصحراء  بالنسبة  الحال  هو 
القبائل في الجزائر، ألن القانون الدولي ال يدعم االنفصال، بل يضمن للشعوب 
يضمن  الدولي  فالقانون  الجزائر،  استفتاء  في  كما حدث  تقرير مصيرها  حق 
للدول وحدة أراضيها أيضا، ولهذا، فإن دعم انفصال إقليم عن الوطن األم له 
إبراهيم غالي وفرحات مهني زعيم ما يعرف  إذن بني  مخاطر كثيرة، فا فرق 
بحركة »املاك« في منطقة القبائل، أو كارلوس بوجديمون زعيم إقليم كاتالونيا، 
فعندما دخل كارلوس إلى أملانيا سارعت السلطات إلى اعتقاله بناء على مذكرة 
اعتقال أوروبية، ألن االتحاد األوروبي يسعى إلى وحدة الدول األوروبية وليس 
املقسم  وتقسيم  العربية  الدول  تشتيت  يريد  بينما  دويات،  إلى  تجزئتها  إلى 
صاحبة  كورسيكا  إقليم  بانفصال  أبدا  تقبل  ال  وفرنسا  شيء،  يبقى  ال  حتى 
والتي  الكيلومترات،  بآالف  عنها  البعيدة  غوادلوب  أو  االنفصالية،  النزعة 

تعتبرها مقاطعة تابعة لها. 
وأخرى  أمازيغية  مناطق  إلى  املغرب  تقسيم  الفرنسي  االستعمار  حاول 
عربية ال زالت خالدة في ذاكرة األجيال تعرف باسم الظهير البر بري أو عام » 
اللطيف«، وكان هدف الحماية الفرنسية هو زرع التفرقة بني العرب واألمازيغ 

وهما يكونان أصا جسدا واحدا.
إن مبدأ املعاملة باملثل هو أداة توازن بني أطراف العاقات القانونية الدولية 
على  املحافظة  أي  وااللتزامات،  الحقوق  بني  عاقة  إقامة  إلى  يهدف  باعتباره 
التوازن الواجب تقريره بني أشخاص القانون الدولي، ويشير هذا املفهوم إلى 
»الخير بالخير والشر بالشر« والذي يعد قانونا قديما منذ األزل، لكن  مقابلة 
عندما تقرر دولة تطبيق مبدأ املعاملة باملثل، فإنها تقصد من وراء ذلك تحقيق 
التزامات،  من  عليها  وما  حقوق  من  لها  ما  بني  التوازن  أو  التكافؤ  من  نوع 
ولهذا يجب على الدبلوماسي أن يكون عاملا بمخاطر املعاملة باملثل التي تعني 
أن يحرص الشخص الدولي على أن يجامل غيره من األشخاص الدوليني طمعا 
االرتزاق  بعض صحف  لكن  مماثلة،  أو  مشابهة  بمجاملة  املجاملة  ترد  أن  في 
املعاملة  وحق  املصير  تقرير  حق  وخطورة  الدولي  القانون  تجهل  املأجورة 
الدبلوماسي  أراد  فــإذا  األحــوال،  جميع  في  استعماله  يمكن  ال  الــذي  باملثل 
املحنك تطبيق مبدأ املعاملة باملثل، فيجب عليه أن يدرك تداعيات وخطورة هذا 
املبدأ الذي قد ينعكس سلبا على باده، فكيف يمكن لدولة قبول مبدأ هو ضد 

مصالحها الوطنية أصا؟  

حسوين قدور بن موسى

الذاكرة  المنسية

حمسن األكرمني

* محامي بهيأة وجدة
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ِلْلَمَلِئَكِة  ُقْلَنا  ))َوِإْذ  قائل:  من  عز  قال 
َواْسَتْكَبَر  َأَبٰى  ِإْبِليَس  ِإلَّ  َفَسَجُدوا  ِلَدَم  اْسُجُدوا 
َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن(( )سورة البقرة الية 34(، أبى 
مذموما  حقيرا  فيها  فكان  باستكباره  هلل  فعصى 
الخلق  بهذا  يتحلى  مــن  ومنا  الصاغرين،  مــن 
بنسبه  الخلق  من  غيره  عن  فيستكبر  الذميم، 
بذلك  ويستحق  إلــخ،  ومــالــه...  وجاهه  وحسبه 
تجد  بحيث   - بالـله  والعياذ   - ومقته  هلل  غضب 
فقط  تخص  ل  األرض  بقاع  كل  في  عاملية  ظاهرة 
بلدا معينا أو جهة من الجهات، بل هي جد عامة 
لدى الكثير من الناس، هداهم هلل، أل وهو النسب 

لغير هلل ول حول ول قوة إل بالـله.
لصحابي  الحكيمة  املقولة  هــذه  معي  تأملوا 
ضحى،  الوقت  كان  اإلســلم((،  ابن  ))أنا  جليل: 
وقد جلس بعض املسلمني في مسجد النبي صلى 
هلل وسلم، ينتظرون أذان الصلة ليؤدوا فريضة 
الظهر، فدخل سلمان الفارسي املسجد وسلم على 
إخوانه من املؤمنني. أرادوا أن يعرفوا نسب هذا 
البعض  بعضهم  مع  فتحدثوا  الفارسي،  الرجل 
من  »أنــا  أحدهم:  وقــال  سلمان،  يسمعه  بصوت 
وقال  قريش«،  من  »أنا  آخر:  وقال  تميم«،  قبيلة 
ظل  بينما  وهكذا،  األوس«،  فمن  أنا  »أمــا  ثالث: 
فقالوا:  نسبه،  يعرفوا  أن  فأرادوا  ساكتا،  سلمان 
»وأنت يا سلمان، ما هو نسبك وحسبك؟«، فأجاب 

كنت  اإلســلم،  ابن  »أنا  اإليمان:  معنى  ليعلمهم 
فأغناني  فقيرا  وكنت   ، بمحمد  فهداني هلل  ضال 
بمحمد،  هلل  فأعتقني  مملوكا  وكنت  بمحمد،  هلل 
فهذا حسبي ونسبي«، فسكت الرجال وقد تعلموا 

اإلحــســان  دروس  ــن  مـ درســــا 
واإليمان واإلسلم.

تنزيله:  محكم  في  سبحانه  قال 
وِر َفَل َأنَساَب  ))َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الصُّ

َيَتَساَءُلوَن((  َوَل  َيْوَمِئٍذ  َبْيَنُهْم 
)سورة املؤمنون الية 101(.

اململكة  جــهــات  بعض  فــي 
تجد   - الــشــديــد  ولــأســف   -
لنتمائهم  يتعصبون  أقواما 
املــمــيــزة،  ــعــائــلت  ال لبعض 
أنت؟«،  من  »ابن  ويسألونك: 

أغراس  »احنا  يرددون:  القبائل  بعض  وتجد 
ــة رجـــال«،  ــاف ــن: »ري أغــــراس«، ولـــدى آخــري
الشهامة  و»العروبية  املعقول«  و»صحراوة 

والنخوة« ووِو...
جــاء عــن أبــي هــريــرة رضــي هلل عنه أنــه قــال: 
َأْنَزَل  ِحنَي  عليه وسلم،  َرُسوُل هلل صلى هلل  ))َقاَم 

»َيا   : َقاَل  اأَلْقَرِبنَي،  َعِشيَرَتَك  ْر  َوَأْنــذِ َوَجّل،  َعزَّ  هلل 
َمْعَشَر ُقَرْيٍش – َأْو َكِلَمًة َنْحَوَها – اْشَتُروا َأْنُفَسُكْم، 
َل  َمَناٍف  َعْبِد  َبِني  َيا  َشْيًئا،  ِمَن هلل  َعْنُكْم  ُأْغِني  َل 
ِلِب،  ُأْغِني َعْنُكْم ِمَن هلل َشْيًئا، َيا َعبَّاُس ْبَن َعْبِد اْلُمطَّ
َرُسوِل  َة  َعمَّ َصِفيَُّة  َوَيا  َشْيًئا،  ِمَن هلل  َعْنَك  ُأْغِني  َل 
ِبْنَت  َفاِطَمُة  َوَيا  َشْيًئا،  هلل  ِمَن  َعْنِك  ُأْغِني  َل  هلل، 
ٍد، َسِليِني َما ِشْئِت ِمْن َماِلي، َل ُأْغِني َعْنِك ِمَن  ُمَحمَّ
هلل َشْيًئا(( رواه البخاري )2753( ومسلم )206(.
من  اِس  الَنّ ))أشقى  الفضلء:  علماؤنا  يقول 
ولكَنّ  وِريـــاَدٌة،  وِسياَدٌة  جاُه  له  وكــاَن  ماًل  َجَمَع 
َتكوُن  ل  العنِي  َة  ــَرّ ُق ألَنّ  اُه،  َيَتَمَنّ كما  ليَس  ــَدُه  َوَل

نيا، بل تكوُن  ِبَعَرٍض من أعراِض الُدّ
على  ُتدِخُل  التي  اِلَحة  الَصّ ِة  َيّ ِرّ بالُذّ
وقال  ــروَر((،  ــُسّ وال الَفرَحَة  الَقلِب 
حمِن:  الَرّ ِعباِد  عن  ِحكاَيًة  تعالى 
ــَنــا َهــْب َلَنا  ــَن َيــُقــوُلــوَن َربَّ ــِذي ))َوالَّ

َأْعُيٍن  َة  ــرَّ ُق ــاِتــَنــا  يَّ ــا َوُذرِّ َأْزَواِجــَن ِمــْن 
فكم  ــامــا((..  ِإَم ِلْلُمتَِّقنَي  َواْجَعْلَنا 
اِلِح  الَصّ بالَوَلِد  الواِلَديِن  فرحة  هي 
الذي َيخاُف هلل تعالى رَبّ العاَلمنَي، 
وَيحَفُظُه،  الَعظيَم  الُقرآَن  َيقرُأ  الذي 
الذي ُيَصِلّي وَيصوُم ويأُكُل الَحلَل، 
َعَليِه َخيرًا، الذي  اُس  الَنّ َبٌة ُيثني  َطِيّ الذي ُسمَعُتُه 
لِح  قوى والصَّ ُه من أهِل الَتّ ُيشاُر إليِه بالَبناِن بأَنّ
أراَد  فمن  ولذلك،  الَعِطَرِة((،  يَرِة  والِسّ واإلصلِح 
َيها َترِبَيًة  َة َعنٍي لُه، َفَعليِه أن ُيَرِبّ ُتُه ُقَرّ َيّ أن َتكوَن ُذِرّ
َها  َأيُّ ))َيــا   : وجــَلّ عَزّ  َقــوِل هلل  ِخــلِل  من  صاِلَحًة 
َوُقوُدَها  َنارًا  َوَأْهِليُكْم  َأنُفَسُكْم  ُقوا  آَمُنوا  الَِّذيَن 
ل  اد  ِشــدَ ِغلٌظ  َمَلِئَكٌة  َعَلْيَها  َواْلِحَجاَرُة  النَّاُس 
ُيْؤَمُرون((،  َما  َوَيْفَعُلوَن  َأَمَرُهْم  َما  هلل  َيْعُصوَن 
ومن ِخلِل َقوِلِه َصلَّى هلل عليه َوَسلََّم: ))ُكلُُّكْم َراٍع 
ُجُل  ِتِه(( وَعَدّ منها: ))َوالرَّ َوُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَّ
ِتِه((، فالهتمام  َراٍع ِفي َأْهِلِه َوُهَو َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَّ
وأخلُقُه  وِعباَدُتُه  َعقيَدُتُه  حيُث  من  الَوَلِد  ِبَترِبَيِة 
َتكوَن  أن  بِه  ِاهَتَمّ  ِبِدراَسِتِه،  كاهِتماِمَك  وُسلوُكُه 
ِبَمكاَنِتِه  كاهِتماِمَك  وجــلَّ  عَزّ  هلل  ِعنَد  َمكاَنٌة  له 
ِة. نَيِوَيّ الُدّ َترِبَيِتِه  على  َتقَتِصر  ول  الَخلِق،   ِعنَد 
يقول  الَعَمِل،  دوَن  َسِب  بالَنّ فاُخِر  الَتّ ِميزاَن  َم  َحَطّ
ِميزاِن  َتحطيِم  على  أبــنــاَءُكــم  ــوا  بـ أِدّ الفضلء: 

أَنّ  على  بــوُهــُم  أِدّ الَعَمِل،  دوَن  َسِب  بالَنّ فاُخِر  الَتّ
بوُهم  أِدّ  ، وجَلّ عَزّ  هلل  َتقوى  هَو  فاُخِر  الَتّ ِميزاَن 
َها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم  على َقوِل هلل تعالى: ))َيا َأيُّ
ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا  مِّ

ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد هلل َأْتَقاُكْم ِإنَّ هلل َعِليٌم َخِبير((.
الَعَمِل ل ُيغني يوَم  َسَب دوَن  الَنّ أَنّ  بوُهم على  أِدّ
الِقياَمِة عن الفاِجِر شيئًا، قال تعالى: ))َفِإَذا ُنِفَخ ِفي 
وِر َفل َأنَساَب َبْيَنُهْم َيْوَمِئٍذ َول َيَتَساءُلون((..  الصُّ

َصلَّى  ــوِل هلل  رسـ ــِدنــا  ســِيّ َتــوجــيــِه  على  بـــوُهـــم  أِدّ
ِرَجــاٌل  ـ  َلَيتُرَكَنّ  ـ  ))َلَيَدَعنَّ  القاِئِل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هلل 
َأْو  َجَهنََّم،  َفْحِم  ِمــْن  َفْحٌم  ُهــْم  ِإنََّما  ــَواٍم،  ــَأْق ِب َفْخَرُهْم 
ــِجــْعــَلِن الَّــِتــي َتــْدَفــُع  َلــَيــُكــوُنــنَّ َأْهـــَوَن َعــَلــى هلل ِمــن اْل
بأنِفها((  اْلَغاِئَط  ُتِديُر  َســْوَداُء  ُدَوْيَبٌة  ـ  ْتَن  النَّ ِبَأْنِفَها 
عنُه.  َرِضـــَي هلل  ــَرَة  ــَرْي ُه ــي  َأِب ــْن  َع أحمد  ــام  اإلم  رواه 
 ، وجَلّ عَزّ  لـله  أتقاُهم  هَو  اِس  الَنّ أكَرَم  أَنّ  على  بوُهم  أِدّ
قال:  َعْنُه،  َرِضــَي هلل  ُهــَرْيــَرَة  َأِبــي  َعــْن  الشيخان  روى 
َفَقاُلوا:  َأْتَقاُهْم،  َقاَل:  النَّاِس؟  َأْكــَرُم  َمْن  هلل،  َرُســوَل  َيا 
اْبُن  هلل،  َنِبيُّ  َفُيوُسُف  ــاَل:  َق َنْسَأُلَك.  ــَذا  َه َعــْن  َلْيَس 
َلْيَس  َقاُلوا:  هلل،  َخِليِل  اْبــنِ  هلل،  َنِبيِّ  اْبــنِ  هلل،  َنِبيِّ 
َتْسَأُلوِني،  اْلَعَرِب  َمَعاِدِن  َفَعْن  َقــاَل:  َنْسَأُلَك،  َهَذا  َعْن 
ْسَلِم ِإَذا َفُقُهوا((  ِخَياُرُهْم ِفي اْلَجاِهِليَِّة ِخَياُرُهْم ِفي اإْلِ
ِعنَد هلل  َأْكَرَمُكْم  ))ِإنَّ  فقال:  َنَسبًا،  َجَعَل  عَزّ وجَلّ  نا  رُبّ
نيا  الُدّ الَحياِة  في  تعالى  َنَسَب هلل  َرَفَع  فمن  َأْتَقاُكْم((، 
َرَفَعُه هلل تعالى، ومن َوَضَع َنَسَب هلل تعالى وَرَفَع َنَسَبُه 

نيا، َوَضَع هلل تعالى َنَسَبُه يوَم الِقياَمِة. في الَحياِة الُدّ
وللـه ذر الشاعر في قوله:

إنما األمم األخلق ما بقيت 
                    فإن هم ذهبت أخلقهم ذهبوا

العبد احلسن 

))كن ابن من شئت واكتسب أدبا.. يغنيك محموده عن النسب(( 

غرال حفاة عراة 
نأتي اخلالق يوم احلشر

شعثا غبرا مشاة
أضنتنا صروف الدهر

ال داء وال مداواة
لكن ال مفر من الذعر

وال من السعار فهل من سقاة
يطفئون غليل احلناجر 

 نفذ املداد وجفت الدواة
رفعت األقالم فتلك آية الطور

عتاة أتينا ربنا أم هداة
ال يجدي اليوم جاه وال جور

عزال دعاة ورعاة
قطيع مستنفر 

ميأل نقيقه الفالة
نهرع إلى من إليه املستقر

غابت العزوة، غاب احلماة
كل لشأنه ساع، منتصر أم مندحر

تالشت ذكراهم ومعها احلياة 
فال صريخ يغاث وال مستنصر

   
ال زاد إال التقوى هي النواة

تقي ممن ترمي بشرر كالقصر
ال مال وال بنون ينفع العصاة

اليوم تكبكهم الطغمة يف اجلمر
 

أال فعظوا وذكروا الطغاة 
من عاقروا العسل املشور

أن الضريع طعام العناة
يلي ضمة ووحشة القبور

أال فعظوا وذكروا اجلناة
بلظى هم واحلجارة لها سجور
إال من رحم من تفرد بالنجاة

الغالب الغافر الغفار الغفور.

التوجس والنوايا السيئة للجزائر تعيق ازدهار 
شعـوب االتحـاد المـغاربي

املغاربي  التحاد  شعوب  تطلعت  لطالما 
بصفة  والجزائر  املغرب  وشعبا  عامة  بصفة 
ورص  للوحدة،  جديد  فجر  انبلج  إلى  خاصة، 
التي  القتصادية  األزمـــات  ملواجهة  الصفوف 
ــرزح تــحــت رحــمــتــهــا، و كــان  أصــبــح الــعــالــم يـ
امللك  الكبير،  املــغــرب  لعاهل  األخــيــر  الخطاب 
محمد السادس، الذي جدد الدعوة  فيه للجزائر، 
للعمل سويا دون شروط من أجل  بناء الثقة، ألن 
أي  يوجد  ل  - حيث  مقبول  غير  الحالي  الوضع 
منطق يمكن أن يفسر الوضع الحالي، ألن أسباب 
إغلق الحدود مع الجزائر  أصبحت غير مبررة - 
لن  الشر واملشاكل  أن  الجزائر   في  فأكد لأشقاء 
تأتيهم من املغرب،  وأن أمن  الجزائر  واستقرارها 
أمن  املغرب  واستقراره، وما يمسنا يمسهم،  من 
الوطنية من  الحكمة واملصلحة  تغليب  إلى  فدعا 
وفتح  الجزائر ،  مع  القائم  الوضع  إنهاء  أجــل 
التاريخي  الخطاب  هــذا  بعد  وأكـــد  ــحــدود،  ال
وإعطاء  جللته،  بتفضل  الحسنة،  النوايا  هذه 
تعليماته لوزيري الداخلية والشؤون الخارجية، 
عن  الجزائريني،  لنظيريهما  التعبير  أجــل  من 
مكافحة  في  الجزائر  ملساعدة  املغرب  استعداد 
حرائق الغابات التي شهدتها العديد من مناطق 
البلد، فتمت تعبئة طائرتني من طراز »كنادير«، 
الحصول  بمجرد  العملية،  هــذه  في  للمشاركة 
النوايا  لكن  الجزائرية،  السلطات  موافقة  على 
لنظام  املفهومة  غير  الخفية  واألهــداف  السيئة 
سياسة  تقود  أن  إل  أبــت  الــجــزائــري،  العسكر 
إلى  الشعوب  إرادة  على  ضــدا  املــراديــة  قصر 
معركة السب والقذف والتهام لليد املمدودة، في 
املنطقة،  دول  بني  التفرقة  لزرع  يائسة  محاولة 
تطاحنات  من  البلد  تعرفه  عما  النظر  وتحويل 
داخلية وثورات ومحاولت لكبح جماح األصوات 
تخدم  التي  السياسات  مع  القطع  إلى  الداعية 
التفرقة  استغلل  يريدون  بعينهم  أفراد  مصالح 
وراء  من  والغتناء  شخصية  أغــراض  لتحقيق 
املساعدات اإلنسانية الدولية باألقاليم الجنوبية 

بالجزائر بمخيمات العار بتندوف.
مثير للشفقة إذن، أن ل يستطيع نظام دولة كاملة 
والستعمار،  النقص  عقدة  من  التخلص  األركان 
والخوف  والستعمار  التحاد  بني  يخلط  وأن 
من  والتاريخي  الفكري  الستيلب  من  الزائد 

املغربية  اململكة  أن  التحاد، فصحيح  دول  طرف 
أعماق  في  جذورها  ضاربة  عريقة  إمبراطورية 
التاريخ، وأصبحت في عهد امللك محمد السادس 
دولة األمن واألمان والستقرار، ويحسب لها ألف 
حساب بنادي الكبار، وصحيح أن دولة الجزائر 
تعتبر  كانت  بعدما   والتكوين  النشأة  حديثة 
منذ  العثمانية  ــالت  اإلي إحــدى  قريب  عهد  إلــى 

في  فرنسا  احتلتها  أن  إلى  امليلدي،   16 القرن 
فهناك   ،1830 سنة  الستعمارية  سياستها  إطار 
دول وكيانات حديثة النشأة استطاعت أن ترسم 
إطار  في  وناضجة  متفردة  شخصية  لنفسها 
وإمكانياتها  ثرواتها  بواسطة  حيث  اتحادات، 
الرتماء  من  بدل  الجزائر،  بإمكان  كان  الطبيعية 
جماح  كبح  نحو  والسعي  فرنسا،  أحضان  في 
للمملكة  والقــتــصــاديــة  الدبلوماسية  ــثــورة  ال
يدها  لوضع  أن تسعى  الوسائل،  بشتى  املغربية 
كيانا منسجما  لنفسها  اململكة وأن تخلق  يد  في 
والثقافي  الجتماعي  املستوى  على  ومنتجا 
والسياسي والجماعي بني دول التحاد املغاربي 
بدون أي عقدة نقص أو توجس من استلبها من 
والقتصادي  والثقافي  التاريخي  العمق  طرف 
يشهد  التاريخ  وأن  خصوصا  املغربية،  للمملكة 
الجزائري  الشعبني  بني  السكانية  للحركات  أن 
ــزاج،  والمــت التلقح  فــي  األثــر  بالغ  واملــغــربــي 
ثقافيا  رافدا  مجتمعة  وشكلت  والتأثر،  والتأثير 
وتعددا،  غنى  وزادهــا  املنطقة  به  تفردت  وفكريا 
فالجزائريون يعرفون تمام املعرفة أن املغرب كان 
دوما، ولزال، محط استقطاب لأفراد والجماعات 
بمداد  سجل  أن  للتاريخ  سبق  فقد  الجزائر،  من 
التآزر  فــي  الصفحات  أروع  ــزاز  والعــت الفخر 
املغرب  أهل  يقف  لم  عندما  الجزائري،  املغربي 
عند  الجياشة  العواطف  عن  التعبير  حد  عند 
استقبالهم لأسر الجزائرية بعد هجرتها الكبرى 
لهم  قدم  بل  لبلدها،  الفرنسي  الحتلل  إثر  على 
وحتى  واملعنوية  املــاديــة  املــســاعــدات  املغاربة 
العسكرية، والبر بهم والعمل على تلبية مطالبهم 

وإعانتهم على الستقرار والستيطان باملغرب.
فكيف سيقتنع نظام الحكم بالجزائر أن تلحم 
الثقافات  وتلقح  بينها  فيما  وتكاملها  الشعوب 
يعود دوما باإليجاب على البلدان، ألنها بواسطته 
جديدة  خــبــرات  مــن  والــكــيــانــات  العقول  تمتح 
متكاملة ذات حساسية خاصة ومقاومة جديدة من 
الدول  مناعة  يقوي  مما  مختلفة،  حضارية  ذاكرة 
لتبني أنظمة تحترم التعددية والختلف، يتقاسم 
الثروات  واملؤسسات  والشعوب  األفـــراد  فيها 
بينهم،  فيما  املثالية  واملنافسة  النجاح  ونماذج 
خطوات  على  يكون  بــأن  منهم  واحــد  كل  ليحلم 

الخر من دون أن ينسى طبعه األصلي.

بنحيون عماد 

أال فعظوا وذكروا !

أحمد اجلابري

)علي بن أبي طالب(

كيف سيقتنع نظام الحكم بالجزائر 
أن تالحم الشعوب وتكاملها فيما 
بينها وتالقح الثقافات يعود دوما 

باإليجاب على البلدان، ألنها بواسطته 
تمتح العقول والكيانات من خبرات 

جديدة متكاملة ذات حساسية 
خاصة ومقاومة جديدة من ذاكرة 

حضارية مختلفة، مما يقوي مناعة 
الدول لتبني أنظمة تحترم التعددية 

واالختالف، يتقاسم فيها األفراد 
والشعوب والمؤسسات الثروات 

ونماذج النجاح والمنافسة المثالية 
فيما بينهم، ليحلم كل واحد منهم 

بأن يكون على خطوات اآلخر من دون 
أن ينسى طبعه األصلي.
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زيادات مع 
الدخول المدرسي

املغربية ظروفا  األسر  من  الكثير  تعاني 
الحالية، بسبب حلول  الفترة  مزرية خالل 
الــدخــول املــدرســي بــعــد عــيــد األضــحــى 
املاليني  مما وضع  املادي،  الدخل  وتراجع 
من األسر أمام مشاكل بالجملة، وتحديات 
هاته  خالل  األضــرار  بأقل  للخروج  كثيرة 
الفترة التي تتطلب توفير اللوازم املدرسية 

مصاريف  إلى  باإلضافة  لألبناء،  والكتب 
أخرى.

الحسني،  يــؤكــد  الــســيــاق،  هـــذا  ــي  ف
صاحب محل للبقالة، عن وجود زيادات 
ــذه الفترة  ــادة فــي ه قــائــال: »هــنــاك زيـ
تقدر  السلع  بعض  ومـــازال  الحالية، 
لي  الفينو  دقيق  بحال  الثمن،  في  تزاد 
وصل 10 دراهم، بعدما كان 7.35 جملة، 
للكيلو  دراهــم   9 وصلت  لي  والسميدة 
كلغ،   25 لخنشة  درهم   250 أي  جملة، 
والدقيق املمتاز وصل لـ 10 دراهم للكيلو 
غرام، والدقيق العادي الحرش لي عرف 
زيادة وصلت لـ 5 دراهم للكيلو«، وأضاف 
درهم   14 لـ  وصل  العدس  »ثمن  الحسني: 

بعدما كان 12 درهم للكيلو، والروز كالصي 
لي طلع 16 درهم لكنه مقطوع في السوق، 
ثم زيادة في كيلو بعض أنواع أتاي بحال 
األسابيع  أن  إلى  مشيرا   ،»4011 السبع 
بعض  في  أخرى  زيادات  تعرف  قد  املقبلة 
املواد االستهالكية ألن السوق غير متحكم 

فيه وغير مراقب«.
زيادات  أيضا  الطبخ  زيوت  عرفت  فقد 
متتالية وصاروخية خالل السنة الجارية، 
في  املواطنني  سخط  ــار  أث ــذي  ال الــشــيء 
التواصل االجتماعي،  الشارع وفي مواقع 
ــادات  ــزي ال هــذه  أن  البعض  يــرى  حيث 
بينما  الحكومة،  من  وبموافقة  مفتعلة 
قانون  تستغل  الشركات  ان  األخرون  يرى 

تفرض  لكي  االحتجاجات  ومنع  الطوارئ 
زيــــادات غــيــر قــانــونــيــة تــضــرب الــقــدرة 

الشرائية للمواطنني.
فالزيادات التي حصلت في الزيوت خالل 
هذه السنة، حسب التجار، لم تحصل في 
 55 ارتفعت من  املاضية، بحيث  السنوات 
إذ  درهما،   80 إلى  لتر،   5 لقنينة  درهما 
مثل  أنواعها  جميع  في  ــادات  زي سجلت 
 82 لوسيور  لتر،   5 لـ  درهما   85 )ويلور 
درهما لـ 5 لتر، لوسرا 85 درهما لـ 5 لتر، 

كريسطال 82.5 درهما لخمس لترات(.
أن  آخــر  تاجر  أخــرى، أوضــح  من جهة 
األساسية  املواد  في  التي حصلت  الزيادة 

شملت  األخـــيـــرة،  ــرة  ــت ــف ال خـــالل 

الحكومة تطحن المواطن وتستهدف القدرة الشرائية

غـالء األسـعار 
يسبـق تشكـيل حكـومة جـديدة

عرفت العديد من المواد األساسية منذ بداية الشهر الجاري، 
ارتفاعا في األسعار واألثمنة، في ظل انشغال الحكومة 

واألحزاب باالنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، مما 
خلف استياء عارما لدى المواطنين والتجار الذين استنكروا 

هذه الزيادات المتتالية التي تثقل كاهل المستهلك، 
وتزيد من تأزيم وضعية األسر المغربية التي تعيش 

ظروفا صعبة بسبب الجائحة، والحظر الليلي، والدخول 
المدرسي.

وحسب المواطنين، فقد استغلت بعض الشركات التي 
تنتج المواد األساسية والدقيق، حالة الطوارئ للقيام 

بزيادات صاروخية في األسعار، واالستمرار فيها منذ بداية 
السنة الحالية، مستغلة الظروف االستثنائية التي تعيشها 

البالد، وغياب المراقبة من قبل الحكومة، ومن مجلس 
المنافسة، وصمت النقابات، حيث من المتوقع أن تستمر 

هذه الزيادات في األسابيع المقبلة.
وقد طرحت هذه الزيادات العديد من التساؤالت لدى 

المواطنين، حول مسؤولية الحكومة الحالية في تردي 
أوضاع المواطنين، سواء من الطبقة المتوسطة أو 

الفقيرة، وعدم حماية القدرة الشرائية من خالل السماح 
للشركات والمصانع برفع أسعار المواد األساسية، في ظل 

تضرر العديد من القطاعات وإيقاف العديد من األنشطة 
التجارية والخدمات بسبب اإلجراءات االحترازية.

إعداد: خالد الغازي
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القمح  مثل  كندا،  من  تستورد  التي  املواد 
والعدس، والزبدة التي تأتي من أستراليا، 
مضيفا  الخارج،  مصدرها  أخــرى  ومــواد 
تعرف  لم  املحلي  اإلنتاج  ذات  املــواد  أن 
أي زيادة مقارنة مع املواد التي تأتي من 

خارج البالد.

ارتفاع أسعار 
السمك 

ارتفاعا  األسماك  أسعار  عرفت  بدورها، 
العادية،  أو  الرفيعة  األنواع  كبيرا، سواء 
مما جعل اإلقبال ضعيفا على سوق السمك 
درهم   200 مبلغ  أن  حيث  الغالء،  بسبب 
ال يكفي لشراء كمية متنوعة من األسماك، 
 70 بني  ما  تتراوح  التي  األثمنة  بسبب 
الشيء  وأكــثــر،  درهــم   200 ــى  إل درهــمــا 
الذي يجعل املواطن البسيط يفر من سوق 

السمك بسبب األثمنة النارية.
السمك،  سوق  تجار  أحد  عبدو،  يقول 
تجار  فيها  يتحكم  السمك  أســعــار  أن 
رخيصا  السمك  كان  فإذا  البيضاء،  الدار 
بثمن  للمواطن  سيباع  الجملة،  سوق  في 
سوف  مرتفعا  الثمن  كان  وإذا  منخفض 
بعض  ثمن  أن  مضيفا  غالي،  بثمن  يباع 
 70 )امليرنا  مثل  مستقر  األسماك  أنــواع 
 100 120 درهـــم، كــاالمــار  درهـــم، الــفــرخ 
درهم، بالو 100 درهم، سامبير 100 درهم، 
درهــم،   140 ــالدورا  بـ درهـــم،   130 باجو 
 190 رويـــال  باجو  درهـــم،   140 ســومــون 
 120 الكروفيت  درهم،   80 لوبمرين  درهم، 

درهم، الكريز 170 درهم للكيلو(.
وأضاف عبدو أن »الكثير من املواطنني 
مادية  ألزمة  تعرضوا  كورونا،  بداية  منذ 
والدخول  القاسية  الظروف  كبيرة، بسبب 
املدرسية  الكتب  شراء  وضرورة  املدرسي 
إقباال ضعيفا  لألبناء، لهذا يعرف السوق 
 400 األقل  على  تتطلب  السمك  تكلفة  ألن 
إلى  مشيرا  لألسرة«،  وجبة  إلعداد  درهم 
لإلفالس  تعرضوا  التجار  من  العديد  أن 
وغادروا السوق بعدما فسدت لهم بضاعة 

تقدر بأكثر من مليوني سنتيم.
وأوضح أن العديد من تجار السمك في 
سوق السمك تكبدوا خسائر مادية كبيرة، 
التجارية،  إغالق محالتهم  إلى  واضطروا 
وأجـــور  الــنــقــل  مــصــاريــف  كــثــرة  بسبب 
تجارة  أن  معتبرا  والــثــلــج،  املساعدين 
البضاعة  بقاء  ألن  صعبة،  مهنة  السمك 
ألكثر من يوم تكبد صاحبها خسارة مادية 

جسيمة ويضطر لتخفيض الثمن. 
بينما اعتبرت مواطنة، أن أسعار السمك 
في بعض األسواق املركزية، مرتفعة مقارنة 
التجار  بعض  ألن  الشعبية،  األسواق  مع 

الربح  عن  الــســريــع يبحثون 
ــة مــع  ــ ــارن ــ ــق ــ آخرين م

ــون  ــلـ ــضـ ــفـ يـ

يوم  في  البضاعة  لبيع  الثمن  تخفيض 
في  السمك  أسعار  أن  معتبرة  يومني،  أو 
املغرب باهظة بالرغم من توفره على شريط 
الوسطاء  تداخل  بسبب  كبير،  ساحلي 

والسماسرة في رفع األسعار.

زيادة في الخبز 

الفترة  فــي  القمح  خبز  أثمنة  شهدت 
األخيرة ارتفاعا ملحوظا بني 1.50 و2.50 
حيث  املحالت،  وعند  املخابز  لدى  درهما 
أكد الحسني أزاز، رئيس الجامعة الوطنية 
أن  باملغرب،  والحلويات  املخابز  ألربــاب 
أسعار  فــي  حصلت  التي  ــزيــادة  ال ــذه  »ه
سعر  الرتفاع  راجعة  الخبز  أنــواع  بعض 
تقوم  الــدولــيــة،  الــســوق  فــي  اللني  القمح 
تكلفة  عــن  املــســتــورد  بتعويض  ــة  ــدول ال
االستيراد، لكي يتم بيعه للمطاحن بـ 2.50 
إلى  وليصل  الــواحــد،  غــرام  للكيلو  درهــم 
املخابز كقمح لني، بـ 3.50 دراهم، وفقا ملا 
تنص عليه اتفاقية تجمع كال من الجامعة 
الوطنية  والجامعة  للمخابز  الوطنية 

للمطاحن«.
الخبز  أسعار  في  »الزيادة  أن  وأضاف 
إلى  تعزى  الصلب،  القمح  من  املصنوع 

في  ارتفاعا  تعرف  التي  العاملية  السوق 
القمح  عرف  حيث  األولية،  املواد  أسعار 
السميد  منه  يستخرج  الـــذي  الصلب 
والكسكس والخبز والعجائن، زيادة قدرت 
بـ 3 دراهم للكيلو غرام الواحد، مبرزا أن 
اللني، والتي  الدقيق  املواد املصنوعة من 
زيادة ألن  أي  تعرف  لم  مادة،   14 بـ  تقدر 
الدقيق األبيض يستفيد من دعم الدولة«.

ــواد  امل ــواع  أنـ بعض  أن  ــى  إل ــار  وأشـ
في  ويأتي  كذلك،  الزيادة  تعرف  األولية 
في  ارتفاعا  عرف  الــذي  الزيت  مقدمتها 
الثمن بسبب غالء الصوجا، حيث قدرت 
هذه الزيادة بـ 20 درهما في كل 5 لترات.

عدم اهتمام 
األحزاب 

بالمستهلك

الجمعية  رئيس  الخراطي،  بوعزة  يرى 
ارتفاع  أن  املستهلك،  لحماية  املغربية 
يتطلب  األخيرين  األسبوعني  في  األسعار 
القيام  عليها  التي  املالية،  وزارة  تدخل 
الظروف  يستغل  من  كل  ملعاقبة  بدورها 

لجوء  منتقدا  املواطنني،  جيوب  لنهب 
رفع  إلــى  االقتصاديني  الفاعلني  بعض 
هذه  خالل  األساسية  املواد  بعض  أثمنة 

الظروف املتزامنة مع الجائحة.
وأضاف أن األسعار تبقى حرة باستثناء 
املواد املدعمة واملقننة، وعلى التاجر بيع 
أي بضاعة أو خدمة بالسعر الذي يريده، 
يكون  لكي  السعر  بإشهار  مــلــزم  لكنه 
شرائه،  قبل  بالثمن  علم  على  املستهلك 
املؤسسات  قــيــام  ــرورة  ضـ على  مــشــددا 
باملواد  يتعلق  فيما  السيما  بواجبها، 
يستهدف  الذي  الغش  ومحاربة  املقننة، 

القدرة الشرائية للمواطنني.
وقال: »إن معظم األحزاب ال تأخذ بعني 
برامجها  املستهلك ضمن  االعتبار حماية 
االنتخابية، حيث تعيش في عالم ال عالقة 
بينما  املغربي،  االستهالكي  بالواقع  له 
حلوب  بقرة  املــواطــن  تعتبر  الحكومة 
النتزاع املزيد من الضرائب غير املباشرة، 
املــواد  في  ــزيــادات  ال في  تتجلى  والتي 
اللوازم  أسعار  أن  إلى  مشيرا  الغذائية«، 
املدرسية أيضا ال تخضع للمراقبة، حيث 
مقررات  الخاصة  املــدارس  بعض  تفرض 

مستوردة بأثمنة باهظة.
الوطنية  الجامعة  أكــدت  جهتها،  من 
لجمعيات املستهلك، في بيان لها، حصول 
املــواد  من  مجموعة  في  مهولة  زيـــادات 
انشغال  مــع  األســاســيــة،  االستهالكية 
املواطنني بالحمالت االنتخابية، مستنكرة 
صمت الحكومة عن هذه الزيادات املجحفة 
من  والــتــي ستزيد  املــواطــنــني  حــق  فــي 

هشاشتهم وإفقارهم.
وأصحاب  املزودين  الجامعة  وطالبت 
هذه  يستغلوا  بــأال  الــحــيــة،  الضمائر 
األسعار،  في  الــزيــادة  أجــل  من  الظرفية 
على  الحرص  إلى  الدولة  أجهزة  داعية 
حاول  مخالف  كل  وردع  القانون  تطبيق 

التالعب بحقوق املستهلك.
وشددت الجامعة الوطنية على ضرورة 
مقتضيات  وتطبيق  املــراقــبــة،  تكثيف 
األثمنة  وإشهار  املستهلك،  حماية  قانون 
وتسليم فاتورة أو تذكرة الصندوق أو ما 
املقتضيات  احترام  مع  قانونيا  يعادلهما 

الجبائية الجاري بها العمل.

الخراطي: 
معظم األحزاب ال تأخذ بعين االعتبار 

حماية المستهلك ضمن برامجها 
االنتخابية، حيث تعيش في عالم ال عالقة 

له بالواقع االستهالكي المغربي، بينما 
الحكومة تعتبر المواطن بقرة حلوب 

النتزاع المزيد من الضرائب غير المباشرة



 المؤسس: مصطفى العلوي 

 مدير  النشر: الطيب العلوي

 مديرة  التحرير: حكيمة خلقي 

 رئيس التحرير: سعيد الريحاني 

  القسم الرياضي: كريم إدبهي 

 ربورتاج: خالد الغازي

 كتاب الرأي:
 بوشعيب اإلدريسي  
 عبد الرحيم بن سالمة
 عبد الواحد بنمسعود

 التصفيف: خديجة حلبي
 األرشيف: حسن سرين

 مراجعة النصوص: جميلة حلبي
 المراسلون: 

زهير البوحاطي
عبد الله جداد

نور الدين هراوي
زوجال بلقاسم

محمد شجيع
عزيز الفاطمي

عادل الصبار
06 64 49 40 24

pub@alousboue.ma

 اإلخراج الفني: محمد الغولي
 المشرف على الموقع : محمد الصافي

 العنوان:
 12 شارع األمير موالي عبد هللا - الرباط

 الهاتف: 47 80 70 37 05
 الفاكس: 49 80 70 37 05

info@alousboue.ma :البريد اإللكتروني 
www.alousboue.ma :الموقع اإللكتروني 

 اإليداع القانوني:  28 جوان 1965

 القسم التجاري:

األسبوع الصحفي 
تصدر  عن دار النشر

 دنيا بريس شركة محدودة.

 السحب: مطابع ماروك سوار
 التوزيع: سابريس

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

26

  ثقافة
العدد: 1572 من 10 إلى 15 شتنبر 2021

كتابة التاريخ الغائب 
للمدن المغربية

ناصر  الــكــاتــب  أصـــدر 
األول  كتابني:  بوطعام، 
بعنوان: »أراتن في أخبار 
أكرض أوفقير وجيرانه«، 
وهي املنطقة التي ينتمي 
إليها املؤلف، دوار صغير 
ــات الــنــســمــات،  ــئ مـــن م
أوفقا  آيت  بجماعة  يقع 
إقليم  ــراوت  ــاف ت ناحية 
مشيخة  ضمن  تيزنيت، 
أوسعيد  هلل  عبد  ــت  آي
ــي تــضــم ثــمــانــيــة  ــتـ الـ
يضم  كــمــا  دواويــــــــر، 
أوفقير  أكرض  »جمعية 
ــعــاون«،  ــت وال للتنمية 
العمل  على  تسهر  التي 

ــي،  ــاف ــق ــث ــوي وال ــم ــن ــت ال
التاريخي  بني  أوقا،  تامدولت  خراب  »قصة  فهو  الثاني،  الكتاب  أما 
واألسطوري واألدبي« )مطبعة املعارف - الرباط، 2018، 158 صفحة(.
تقول:  الغالف،  ظهر  على  محدودة  بكلمات  نفسه  املؤلف  وُيعرف 
التأليف«،  إلى  انتقل  ثم  الكتب،  مطالعة  في  عقودا  قضى  »عصامي 
وهو ما يدفع إلى االهتمام بهذه الكتابات التي تشي بطموح يخفي 
خلفه أصوات القرى واملداشر التي ظلت غائبة عن املؤرخني واألدباء، 
لذلك، فإن كتابه »خراب تامدولت« هو وثيقة تعكس البعدين الذاتي 
والجمعي في نص يتأرجح بني التخيل والحكاية الشفوية، فقد كتبه 
حكاية  صوغ  في  أبدع  فصال،  عشر  أحد  من  روائــي  سرد  شكل  في 
عهد  على  امليالدي  التاسع  القرن  في  تأسست  مغربية  مدينة  خراب 
دولة األدارسة )عبد هلل بن إدريس الثاني( في هذا املكان بواد نون، 
باب الصحراء، للتحكم في طريق القوافل املتجهة نحو عمق الصحراء 
وبالد السودان الغنية بأصناف املوارد التجارية، وستنتهي بخرابها 
عبد  بن  يعقوب  املريني  السلطان  وفاة  بعد  عشر،  الرابع  القرن  في 
الطرق  بينها  من  املناطق،  من  عدد  في  التفكك  بعض  الحق، وظهور 
العربية  القبائل  وبعد وصول  السودانية  باملمالك  املتصلة  التجارية 

املعقلية والحسانيني وما شاع عنهم من فتنة وتخريب.

  

6 جامعات مغربية ضمن أحسن 
1200 جامعة عالمية

بعد بلوغها 74 سنة.. خديجة تستعد لتنظيم
 أول معرض تشكيلي من األزرار والعقيق

مراكش   تحتفي بالشعراء المغاربة

التصنيف  ــج  ــائ ــت ن أفـــضـــت 
للجامعات  البريطاني  العاملي 
إلى  إيدوكيشن«،  هاير  »تايمز 
مغربية  جامعات  ست  تصنيف 
ضمن أحسن 1200 جامعة عامليا 

من 99 دولة، برسم سنة 2022.
بالغ  حسب  األمـــر،  ويتعلق 
لـــــــوزارة الــتــربــيــة الــوطــنــيــة 
والتكوين املهني والتعليم العالي 
بكل من جامعة  العلمي،  والبحث 
ابن عبد هلل بفاس  سيدي محمد 
وجامعة   ،)1000-801 )املرتبة 
)املرتبة  بالقنيطرة  طفيل  ابــن 
في  تــأتــي  فيما   ،)1200-1001
الحسن  جامعات:   1201 املرتبة 
الثاني  والحسن  بسطات  األول 
بـــالـــدار بــالــبــيــضــاء والــقــاضــي 
عياض بمراكش ومحمد الخامس 

بالرباط.
ــق هــذا  واحــتــل املـــغـــرب، وفـ

من  الثالثة  املرتبة  التصنيف، 
املصنفة  الجامعات  عــدد  حيث 
واملرتبة  اإلفريقي،  املستوى  على 

الرابعة على املستوى العربي.
ــبــالغ إلـــى أن عــدد  ــار ال وأشــ
املصنفة  املــغــربــيــة  الــجــامــعــات 
حسب هذا التصنيف، قد تضاعف 
خالل السنوات األخيرة، إذ انتقل 
من ثالث جامعات سنة 2018 إلى 

ست جامعات سنة 2022.
من  التصنيف  هــذا  ويعتبر 
التصنيفات  أفــضــل  ــد  أحـ ــني  ب
مــؤشــرات  يعتمد  إذ  الــعــاملــيــة، 
على  ويــســتــنــد  دقــيــقــة،  علمية 
التعليم  تشمل:  معايير  خمسة 
العلمي  والبحث  التعليم(،  )بيئة 
والسمعة(،  والــدخــل  ــاج  ــت )اإلن
البحث(،  )تأثير  واالستشهادات 
)نقل  الــصــنــاعــة  مــن  والـــدخـــل 

املعرفة(، واالنفتاح الدولي.

»خربوشة« تمثل المغرب بمهرجان دولي
إلى جانب نخبة من مشاهير أوروبا

التوالي،  على  الثالثة  للمرة  االختيار  يقع 
املميز  بأدائها  املتفردة  املغربية  الفنانة  على 
رائعة  مبدعة  فحصي،  سكينة  ــخــاص،  وال
والتي  الــجــديــدة،  نسختها  فــي  »خــربــوشــة« 
تمثيل  أجــل  من  بالبرتغال،  حاليا  تتواجد 
املوسيقى  مــهــرجــان  فــعــالــيــات  ــي  ف ــغــرب  امل
.»Siete Soles Siete Lunas« البرتغالي
التي  فحصي،  سكينة  الدكالية  الفنانة 
املميز  ولباسها  املتفرد،  بصوتها  اشتهرت 
املستلهم من التراث املغربي، ستمثل املوسيقى 
املغربية إلى جانب نخبة من الفنانني األجانب، 

فرنسا  ــن  م ــل  ك بــدورهــم  سيمثلون  ــن  ــذي ال
ستقدم  حيث  واليونان،  وإسبانيا  والبرتغال 
فنيا  كوكتيال  و»جوديا«،  »خربوشة«  مبدعة 
بــزوار  لتحلق  الناجحة،  أغانيها  أبــرز  يضم 
الفني  التراث  سماء  في  ومتابعيه،  املهرجان 

املغربي الذي اكتسب شهرة عاملية.
عبر  أعلنت  قد  املهرجان  إدارة  وكانت 
»الفايسبوك«،  على  الرسمية  صفحتها 
بدورة  الخاصة  املوسيقية  »التدريبات  أن 
 4 يوم  من  ابتداء  ستنطلق  السنة،  هذه 

شتنبر 2021«.

الجديد،  الثقافي  املوسم  افتتاح  عن  مراكش  في  اإلعالن  تم 
وللتواصل  للقاء  الشعر«،  لـ»دار  املفتوحة«  »األبواب  بتنظيم 
والتفاعل مع لقاءات وبرمجة الدار، في افتتاح املوسم الخامس 
2022/2021، وهي محطة خامسة ضمن مسيرة »دار الشعر« 
بمراكش، والتي أطلقت سلسلة من املبادرات والفقرات الجديدة 
تحتفي  فــقــرات  السابقة،  السنوات  خــالل  برامجها  ضمن 
على  االنفتاح  من  بمزيد  املغاربة،  وبالشعراء  املغربي  بالشعر 
وبانفتاح  الحديثة،  املغربية  القصيدة  وتجارب  حساسيات 
بليغ على مختلف التجارب الشعرية وأجيالها املكونة لشجرة 
مست  التي  التحوالت  أسئلة  تراعي  برمجة  املغربي،  الشعر 
راهن القصيدة، وأسئلتها، ولحظات معرفية للتفكير في وظيفة 
الشاعر اليوم، وفي حضور الشعر ضمن املنظومة املجتمعية.

يوم  من  ابتداء  بمراكش،  الشعر«  »دار  رواد  إذن،  يلتقي، 
العشرة  ــام  األي امتداد  وعلى  الجاري  الشهر  من   6 اإلثنني 
للموسم  الخاصة  املفتوحة«  »األبــواب  ضمن فقرة  القادمة، 
الجديد، وتخصص الستقبال رواد الدار في احترام تام للتدابير 
االحترازية، من أجل تسجيل طلبات املشاركني الجدد لورشات 
واليافعني،  باألطفال  الخاصة  الشعرية بشقيها، سواء  الكتابة 
أو ورشات الكتابة الشعرية املخصصة للشباب، كما يتم تقديم 
الخامس  للموسم  الجديد  الشعري  للبرنامج  العامة  الخطوط 
موجهة  استمارات  مــلء  جانب  إلــى  الجديدة،  فقراته  وأهــم 
البرمجة  حول  ومقترحاتهم  النتظاراتهم  واإلنصات  للجمهور 

الشعرية الجديدة.

تــتــأهــب خــديــجــة بــوكــريــن، 
74 ســنــة من  ــن  ــي س ف ــي  وهـ
الفني  املعرض  لتنظيم  عمرها، 
من  املشكلة  للوحاتها  األول 
قطع  عــلــى  والــعــقــيــق  األزرار 
فنية  تجربة  فــي  الــثــوب،  مــن 
هذه  خاللها  من  نهلت  جديدة 
الثقافة  من  العصامية،  الفنانة 

الشعبية، وصفا وتعبيرا.
وسيقام هذا املعرض برواق 
فاس،  بمدينة  القاسمي  محمد 
الجهوية  لــلــمــديــريــة  الــتــابــع 
لـــــوزارة الــثــقــافــة والــشــبــاب 
والرياضة بجهة فاس مكناس، 

 14 مــن  املمتدة  الفترة  خــالل 
تحت  الجاري  شتنبر   29 إلى 
أزرار  مـــن  ــار  ــطـ »أمـ شـــعـــار: 
الفن  سماوات  تكتسح  وعقيق 

الفطري«.
ــذا املــعــرض  ــه لـــإشـــارة، ف
جمعيتني  ودعــم  برعاية  ينظم 
والثقافة  الفن  بمجال  مهتمتني 
جمعية  وهــمــا  فــاس،  بمدينة 
والــثــقــافــة«،  الـــقـــراءة  »رواد 
اإلبــــداع«،  ــغــرب  »م وجمعية 
وذلك احتفاء باملرأة وبالتجربة 
لهذه  املــســبــوقــة  غــيــر  الفنية 

السبعينية. الجدة 



سري

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

  

مـدير النشر:
الطيب العلوي

مصطفى العلوي المؤسس:

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

تحت األضواء

ملف العدد

تحليل إخباري

الضائعة الحقيقة 

بمحاولة اغتيال دبلوماسي مغربياتهام مسؤول مخابراتي جزائري 

التقارب العربي اإلسرائيلي ؟هل كان الحسن الثاني وراء فكرة

سباق في انتخابات 2021 مؤشرات استعمال شباط كأرنب 

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

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

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

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

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

اأعداء امللك وال�شعب

تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ملف العدد

تحت األضواء

الضائعة الحقيقة 

تحليل إخباري

عندما طالبت األحزاب بتحكيم

 الملك الحسن الثاني

حمو وبوكرين وحبيبي.. جنراالت 

تورطوا في الخيانة العظمى

عائد من اإلعدام يحكي عن قتل 

عمر بنجلون وإعدام ثـابت

إعالم البوليساريو يبكي على وهن 

الجزائر وضعف إسبانيا أمام المغرب 
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تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ساعة اإلفالس السياسي

»ملف سري في  السابقني  املعتقلني  من  واحد  طالب 

الساسي،  الزعيم  الدين  نور  وهو  الــزاز«،  كريم 

املكلف  الدولة  وزيــر  وجــه  في  الحدود  بإغالق 

خلفية  على  الرميد،  مصطفى  اإلنسان  بحقوق 

شكاية سبق أن تقدم بها أمام الوكيل العام ملحكمة 

الوطنية  الفرقة  على  وأحيلت  بالرباط  االستئناف 

نسخة  وجه  كما  البيضاء،  بالدار  القضائية  للشرطة 

من الطلب إلى رئيس املجلس األعلى للسلطة القضائية 

حيث   ،2015 سنة  إلى  الحكاية  وتعود  العدل.  ووزيــر 

»يدعي« الساسي أنه قدم معطيات خطيرة لوزير العدل 

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

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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بإفالس حزب العدالة 

والتنمية، الذي يتهدده 

خطر السقوط خالل االنتخابات 

التشريعية المقبلة، بعد تورطه 

في تناقضات سافرة بين 

خطابه السياسي وممارسته 

العملية، تكون الحياة 

السياسية قد دارت دورتها 

المعهودة، لتكريس األعطاب 

الحزبية في مشهد سياسي 

يكرر نفسه، حيث تموت كل 

األحزاب في حضن السلطة(..).

إنها ساعة اإلفالس السياسي، 

حيث ال عروض سياسية 

واضحة رغم أننا في عز الزمن 

االنتخابي، وقد انطلقت 

الحمالت االنتخابية مبكرا، حيث 

ينتظر أن تلعب نفس التشكيلة 

الحزبية النهائيات االنتخابية 

بنفس الممارسات، التي تقوم 

على مبدأ »القسمة«، وال 

سبيل للخروج من عنق الزجاجة 

إال بانخراط مكثف للمواطنين 

في العملية االنتخابية، 

عندها ستكون الساعة قابلة 

لـ»التحقيق«، واألحزاب قابلة 

للتغيير..
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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 
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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
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اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah

  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

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

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC

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

 أو عبر البريد اإللكتروني:
)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.ma

لنور الدين الرياحي

وأدوارهــا  كبيرة،  مسارح  عن  عبارة  الجلسات  قاعات  كانت 
يقوم بها فنانون كبار، وال يتخلل تلك املرافعة إال مقاطعة للمحامي 
الخصم أو النيابة العامة التي كان من ذكاء ذ. التبر وعلو كعبه في 
تقنية فن استمالة هيئات املحكمة ألوجه دفاعه، واقعا وقانونا، عن 
طريق إما صراخ أو قهقهات ضحك يستطيع أن يجعل بعض الهيئات 
وألول  مفاجئتي  لكن  ذلك،  توضيح  منه  وتطلب  حيادها  عن  تخرج 
مرة، ولربما آخرها في تاريخ املرافعات الكبيرة، هو استئذانه لهيئة 
املحكمة التي كان رئيسها حديث العهد بمحكمة الدار البيضاء، التي 
كانت قوانني التنظيم القضائي ال تسمح بدخول القضاة إليها إال بعد 
تجربة عشر سنوات أو أكثر داخلها، وأصر آنذاك وزير العدل القوي 
مصطفى  موالي  املرحوم  الثاني،  الحسن  امللك  له  املغفور  عهد  في 
يجعل  أن  للقضاء،  األعلى  املجلس  لرئيس  نائبا  بصفته  بلعربي، 
أن تكون درجتهم  باملحاكم االستثنائية  القضاة  التحاق  من معايير 
أعلى وتجربتهم أطول، لتفادي االنتقادات التي كانت تخدش سمعة 
القضاء آنذاك من حيث كفاءة القضاة ونجاعتهم وضرورة توفرهم 
على أقدمية معقولة وتكوين صلب في تفسير القانون وإدراك أسباب 
ومن  وحياده،  ونزاهته  قوته  للعدل  تتيح  اجتهاده،  وتوحيد  نزوله 
العمل  مراكز  في  كبيرة  ملدة  مكوثهم  عدم  كذلك،  املعايير  هذه  أبرز 
حتى ال يتمكنوا من نسج عالقات ربما تسيئ إلى حيادهم أو تشكك 
أعضاء  نقل  أن  يعلم  ما  بقدر  بلعربي،  وكان مصطفى  نزاهتهم،  في 
ما  بقدر  حصانتهم  نصوص  تسعفه  ال  أمر  هو  الجالس  القضاء 
الرئاسية  لسلطته  التابعني  العامة  النيابة  قضاة  نقل  في  يتصرف 
مدة  مكوثهم  عوض  محاكم  عدة  في  ملهامهم  ملمارستهم  وتفضيله 

طويلة في محكمة واحدة.
وهي فكرة استفاد منها القضاء الواقف، حيث كان من حسناتها، 
كانوا  عهده،  في  قضاة  من  العامة  النيابة  وخبراء  فقهاء  معظم  أن 
يتنقلون في عدة محاكم فيتمكنوا من نقل تجاربهم وتأطير القضاة 
العامة ال  للنيابات  بعد رؤساء  فيما  والذين أصبحوا  فيها  الشباب 
الذي  الجالس  القضاء  بخالف  اليوم،  إلى  مستمرة  مدارسها  زالت 
أو  أعلى،  مسؤولية  أو  ترقية  على  بناء  إال  قضاته  ينقل  ال  كــان 
صارم  تطبيق  على  يسهر  هلل  رحمه  وكان  منهم،  بطلب  أو  تأديب 
لثالث  ترأسها  التي  للقضاء  العليا  املجالس  داخل  املعايير  لهذه 
رئيس  نائب  أو  وزير  يترأسها  لم  مدة  وهي  سنة،   12 أي  واليــات، 
للمجلس األعلى قبله وال بعده، نظرا للثقة التي كانت موضوعة في 
شخصه منذ فجر االستقالل من طرف عاهل البالد، لذلك لم يكن في 
القضاة  من  االستثنائية  أو  الكبرى  املحاكم  في  يعني  من  استطاعة 
والقاضيات إال من تتوفر فيهم الكفاءة واألقدمية الالزمة، وخضوعه 
ملعايير  كفاءته  وإخضاع  املسؤولية  مناصب  على  التداول  لقاعدة 
بناني،  امحمد  الفقيه سي  األستاذ  ما يسند  دقيقة، وكان غالبا  جد 
واالستعجالي  واملدني  التجاري  القضاء  في  قراراته  زالت  ال  الذي 
مدارس في القانون، ودروسا في املحاماة والكليات ومعاهد القضاء، 
والذي كان رئيسا ملحكمة الدار البيضاء، هذه الجلسات الجنائية إال 
في  رغبة  نائية،  تكون  ما  غالبا  مراكز  من  القادمني  القضاة  لهؤالء 
ابتغاء حيادهم في امللفات، ألنهم غرباء على املدينة، لكن املشكل هو 
للمدن  بالنسبة  نفسها  هي  ليست  األرياف  في  القضاء  ممارسة  أن 

الكبرى واملحاكم العريقة.
وأول  حياتهم،  في  مرافعات  أول  يرون  القضاة  هؤالء  كان  فقد 
أو  مهنية  صحافة  وتحضرها  العام  للرأي  مثيرة  شائكة  قضايا 
الغد،  صحف  في  لها  وإدارتهم  جلساتهم  على  ويقرؤون  سياسية، 
ال  كانت  التي  التلفزية  القنوات  نشرات  في  إليها  اإلشــارة  ال  ولم 
تتعدى قناتني رسميتني بخالف اليوم حيث نجد اآلالف من القنوات 
مهنية  من  نقصت  ربما  التي  واالستجوابات  لألخبار  تتطرق  التي 
أحد  يتكهن  أن  يمكن  ال  إعالميا  إسهاال  أصابت  ولكن  الصحافة، 

بعواقبه إعالميا.

بني م�سارح باري�س 
والقاهرة.. وحمكمة 

الدار البي�ضاء 

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات
العدد: 1572 من 10 إلى 15 شتنبر 2021

»فوربس« ترفض 
تصنيف الفنانة فيروز 

»رائدة«.. فيلم يحكي 
عن مشاركة النساء 

المغربيات في 
الحياة السياسية 

املغاربة،  الفنانني  من  مجموعة  ضربت 
جديد  فيلم  يف  جــمــهــورهــم  مــع  مــوعــدا 
بــعــنــوان »رائـــــدة«، ســيــعــرض تــزامــنــا مع 

اجلاري. استحقاقات 08 شتنبر 
الفيلم الذي تشرف على إخراجه نعيمة 
زيطان، يعالج قصة واقعية ملشاركة النساء 
من  وهو  السياسية،  احلياة  يف  املغربيات 
الدين،  تاج  ساندية  املمثلة  من  كل  بطولة 

وأيوب  الناجي،  أمني  الشوبي،  محمد 
كريطع، وآخرين.

سيدة  لقصة  الــعــمــل  ويــتــطــرق 
تدعى سهام، وهي طبيبة ومناضلة 
وتساعد  الــعــام،  بــالــشــأن  تهتم 
محنهن  ــاوز  ــ جتـ ــى  عــل الـــنـــســـاء 

غمار  خــوض  قــررت  الصحية، 
تتعرض  أن  قبل  االنتخابات 
زوجها،  قبل  مــن  للمواجهة 
منافسته  تريد  أنها  معتقدا 
رغم أنه ال يهتم بالسياسة.

»هال  املغربي  الفيلم  يتنافس 
للمخرج  بارصا«،  فيسكا  مدريد 
عبد اإلله الجوهري، على جوائز 
السينمائي  ــل«  »األمـ مهرجان 
ــه األولـــى،  ــ ــي دورت الـــدولـــي، ف
الــعــاصــمــة  تحتضنه  والــــذي 
السويدية ستوكهولم ما بني 10 

و13 شتنبر الجاري.
ــرج املــغــربــي  ــخـ ــل املـ ــق ــن وي
هــذا،  السينمائي  شريطه  فــي 
في  اإلسباني  الكالسيكو  صراع 
قصة  خالل  من  كوميدي،  قالب 
شخصية سياسية من مناصري 
على  دأب  مــدريــد،  ريــال  فريق 
فـــرض شــغــفــه بــهــذا الــنــادي 
والعبيه على سكان القرية التي 
ينتمي إليها، ومنع االنتماء إلى 
فريق  خصوصا  آخــر،  نــاد  أي 
التاريخي  الخصم  برشلونة، 

لفريقه املفضل ريال مدريد.

ــد  ــدري ــط »هــــال م ــل ــس وي
فيسكا بارصا«، الضوء على 
العديد من الظواهر املرتبطة 
ويتناول  املغربي،  باملجتمع 
ــذي يــحــدث  ــ ــ ــراع ال ــ ــص ــ ال
فريقي  جماهير  بني  عــادة 
ــد وبــرشــلــونــة  ــدري ريـــال م
أهداف  أجل  من  واستغالله 
أخـــــرى غـــيـــر ريـــاضـــيـــة، 
وخــــاصــــة الــســيــاســيــة 

والدينية.
كل  الفيلم  أدوار  يجسد 

لطيفة  بلمجاهد،  الحق  عبد  من 
هدى  أزكــون،  السعدية  أحــرار، 
عبد  رشــدي،  اإللــه  عبد  صدقي، 
اللطيف شكرا، رشيد عبد اإلله، 
فاطمة  التحفي،  اللطيف  عبد 
بوشان، محمد حميمصة، حسن 

بديدا، وعبير الكراوي.
ويتنافس الفيلم املغربي على 

ألفضل  التذكارية  »األمل«  دروع 
ــي طــويــل وأفــضــل  ــ فــيــلــم روائ
مـــخـــرج وأفـــضـــل ســيــنــاريــو 
ممثلة،  وأفضل  ممثل  وأفضل 
املهرجان  إدارة  خصصت  كما 
قصير،  فيلم  ألفــضــل  ــزة  جــائ
للتميز  التحكيم  لجنة  وجائزة 

واإلبداع للفيلم القصير.

قصابني،  رجاء  املغربية،  النجمة  تستعد 
مهرجان  ضمن  جماهيري  حفل  إلحــيــاء 
والــذي  عشر،  الثالثة  ــه  دورت في  »فيميا« 
ساحل  في  أبيدجان  بمدينة  سيقام 

العاج.
الفنانة  قصابني،  رجاء  وتعتبر 
ستشارك  التي  الوحيدة  العربية 
ــي فــعــالــيــات هـــذا املــهــرجــان  ف
النجوم  أشهر  من  كوكبة  مع 

العامليني.
وكــنــت رجــــاء فـــي وقــت 
خبر  عن  أعلنت  قد  سابق، 
حــصــولــهــا عــلــى اإلقــامــة 
الذهبية من دولة اإلمارات 
العربية املتحدة عن فئة 
واملوهوبني،  املبدعني 
بعدما حققت أعمالها 

انتشارا واسعا.

المغربية رجاء قصابني.. 
الفنانة العربية الوحيدة 

ضمن مهرجان عالمي

التحق بالرفيق األعلى، الطيب 
واملشمول برحمة اهلل، الفقيد سي 
مــحــمــد طــيــطــة، وبـــهـــذه املــنــاســبــة 
األليمة، نتقدم بأحر التعازي إلى 
الساخي،  فضيلة  الفقيد،  زوجـــة 
وأبــنــائــه هـــودا، يسير، نـــوال، أيــوب 
وفاطمة  وإخوانه خديجة  وأمــن، 
وعــزيــز وإدريـــس، وكــذا إلــى جميع 
أفراد العائلة، داعن لهم بالصبر 
والسلوان وللفقيد 
بــــــــاملــــــــغــــــــفــــــــرة 

والرضوان.
إنـــــــــــــا هلل 
وإنــــــــا إلـــيـــه 

راجعون.

المغرب يتنافس في السويد 
على جوائز مهرجـان سينـمائي
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ــن قـــرأوا  ــذي قــلــيــلــون هــم ال
مذكرات مؤرخ اململكة، عبد الوهاب 
وقد  كتابتها،  أثــنــاء  بنمنصور، 
شك  ال  ولكن   ،1970 سنة  نشرت 
مثلما  بعد،  فيما  ظهر  مدلولها  أن 
ظهرت جزئيات أكبر وأخطر، تثبت 
كان  الـــذي  التفكير  نوعية  كلها 
لم  إذ  شبابه،  منذ  أوفقير  يخامر 
يكن تكوينه االجتماعي وال املدرسة 
املدرسة  وهــي  منها،  تخرج  التي 
الفرنسية،  والسياسية  العسكرية 
من صنف املدرسة الوطنية املعادية 
البالد  ملك  نفى  الــذي  لالستعمار 
وأفراد عائلته، والتي أعطت رجال 
الحركة الوطنية املغربية التي كان 

املهدي بنبركة أحد أقطابها.
الثاني عن  لقد قال امللك الحسن 
سلم  الذي  هو  والده  ))إن  أوفقير: 
عبد الكرمي اخلطابي للفرنسيني، 
الروكي )أحد  وجده كان يعمل مع 
املتمردين ضد العرش سنة 1907(، 
عن  أبا  للخيانة  أسرة  كلها  وكانت 
جد((، وأضاف العاهل املغربي في 
املعقودة  الصحفية  ندواته  إحدى 
ننسى  ))ال   :1972 غشت   21 يوم 
أوفقير شب وترعرع يف اإلقامة  أن 
الــعــامــة الــفــرنــســيــة.. فــقــد كــان 
دوفال،  للجنرال  عسكريا  مرافقا 
لقد  دوالتــور.  بوايي  مع  عمل  ثم 
حيث  تاريخنا،  من  حقبة  عــاش 
املشروعية،  مــراحــل  كافة  واكــب 
الثالثة،  ومجلس  العرش،  ومجلس 
الوقت،  ذلك  يف  العلم  متام  وعلم 
بعدة  يقبل  ال  املغربي  املواطن  أن 
أشياء، وملا كان ينبغي له أال يخرج 
والشرعية،  املشروعية  إطــار  عن 
بالنسبة  ضــروريــا  اختفائي  كــان 
إليه، حتى يتمكن من املجيء بولي 
ويف  وتتويجه،  إفـــران،  من  العهد 
عهد  ألحداث  مكررة  نسخة  ذلك 
نصبه  الذي  )السلطان  عرفة  بن 
محمد  امللك  نفي  بعد  الفرنسيون 
السؤال  طرح  وبوسعكم  اخلامس(، 
أن  ذلــك  الــنــاس،  مــن  الكثير  على 
يف  قريب  من  ضلع  له  كان  أوفقير 
خصوصا  القضايا،  ــذه  ه جميع 

عن  للبحث  انصرف  الذي  هو  وأنه 
بن عرفة ليوصله إلى الطائرة، لذا 
ميكن القول أنه من تكوين اإلقامة 

الفرنسية((. العامة 
كانت  الــقــضــايــا،  تلك  أكــبــر  إن 
املهدي  اختطاف  قضية  شــك،  وال 
وال  للمشروعية  ــاء  وف ال  بنبركة، 
املهدي  أخطار  من  للملكية  حفظا 
للمهمة  استمرارا  وإنما  بنبركة، 
حقنه  تــم  منذ  إلــيــه  وكــلــت  الــتــي 
املستقل،  املــغــربــي  الــجــســم  ــي  ف
الستقالل  الرافضني  مخطط  لينفذ 
مع  يلتقي  فهو  وبــذلــك،  املــغــرب، 
أجهزة  ومع  العاملية،  اإلمبريالية 
تصفية  وبعد  العاملية،  املخابرات 
الطريقة  عــلــى  بــنــبــركــة  املــهــدي 
أراد  عنها،  الحديث  سيأتي  التي 
يمكن  وال  القذافي،  العقيد  تصفية 
رجال  أحد  كان  القذافي  بأن  القول 
كان  أنــه  رغــم  املغربية،  املعارضة 
مشروعه  قـــدم  أنـــه  إال  يــدعــمــهــا، 
الذي  الثاني،  الحسن  للملك  يوما 
ندوة  في  العاملية  للصحافة  قدمه 
))لقد  بقوله:   ،1972 غشت   21
ــك اجلــولــة الــتــي قمت  صـــادف ذل
يف  ــذاك  آن وكنت  اجلــنــوب،  يف  بها 
أوفقير:  اجلنرال  لي  فقال  أكادير، 
إلى  يتوجه  الــقــذايف  الرئيس  إن 
جمهورية  )عاصمة  نــواكــشــوط 
ــا(، فــلــو متــكــنــت من  ــي ــان ــط ــوري م
طائرته،  حتليق  برنامج  معرفة 
من  بطائرة  بعثنا  لو  رأيكم  فما 
عرض  يف  لتضربه   »5 »ف  طــراز 
جوابي:  فكان  تعود،  ثم  الصحراء 
هل أصابك مس من اجلنون، هناك 
أننا  لنفرض  يعقالن،  ال  شيئان 
الطائرة  رحلة  ببرنامج  علم  على 
وطــريــقــهــا، وأنــنــا أصــبــنــاهــا.. أال 
سيتبع  ــذي  ال التحقيق  يف  تفكر 
قذائف  أثار  على  سيعثرون  ذلك، 
تستخدمها  ــي  ــت ال »الـــروكـــيـــت« 
هذا  ــأن  ب علما   ،»5 »ف  طــائــرات 
يوجد  ال  ــرات  ــائ ــط ال ــن  م ــوع  ــن ال
فهل  املـــغـــرب..  يف  إال  باملنطقة 
على  ستثار  التي  الضجة  تتصور 
أنه  سيقال  إذ  الــدولــي،  الصعيد 
رئيس  ضد  جوية  قرصنة  وقعت 
دولة؟ وثانيا، فإن هذه الفعلة فيها 
ال،  ال،  املغربية،  التقاليد  ينايف  ما 
آه  إنني آلسف جدا، فقال أوفقير: 
الحسن  امللك  وكــان  عــرفــت((،  لو 
الشهود  أحد  اسم  ذكر  قد  الثاني 
فعلى  الحوار،  هذا  حضروا  الذين 
ماذا كان يتحسر أوفقير لكون امللك 

الحسن الثاني ال يعرفه؟
تكون  حــقــائــق  مجموعة  إنــهــا 
اسمه  ارتبط  الــذي  الرجل  رصيد 
باختطاف املهدي بنبركة، وكشوف 
تعامله،  لطريقة  وعــروض  هويته، 
وال جالء  أكثر،  يتوفر وضوح  ولم 
املغربي  العاهل  تحسر  من  أفصح 
غشت   19 يـــوم  ــه،  ــاط ضــب أمــــام 
قضية  عــن  يتحدث  ــو  وه  ،1972
التعبيرات:  بهذه  بنبركة  املهدي 

أحد  يعرف  ال  الثانية  ))املسألة 
ــي أعـــرف  ــن مــنــكــم أبـــعـــادهـــا، ألن
ضرورية،  معرفة  وأعرفه  أوفقير، 
وحميته  عــنــه  دافـــعـــت  ألنــنــي 
هذا،  من  وأكثر  الـــالزم،  من  أكثر 
جمدت عالقتي بفرنسا من أجله، 
بني  املشتركة  باملصالح  وأضــررت 
شخصيا،  أجله  من  ليس  البلدين، 
ولكن دفاعا عن بذلته العسكرية، 
ودفاعا عن ضابط سام يف اجليش 

ودفاعا عن وزير مغربي((.
يفهم  أن  القارئ  قد يصعب على 

ولكن  التصريحات،  هــذه  أبــعــاد 
املهدي  اختطاف  ملف  أغوار  سبر 
بنبركة، وهو وحده الكفيل بتجلية 

خلفياتها.
املغربية  ــحــرب  ال نــشــوب  بــعــد 
بني   ،1963 أكتوبر  في  الجزائرية، 
حفنة  أجــل  مــن  شقيقني،  جــاريــن 
من  للمغاربة  بالنسبة  لكن  رمــل، 
ارتكبه  خطأ  نتيجة  حدودهم،  أجل 
يكن  لم  بنبلة،  الجزائري  الرئيس 
السرية،  ــادي  األيـ ــأن  ب شــك  هناك 
مخلفات  كانت  حيث  الجزائر،  في 
الــفــرنــســي ال زالـــت  ــعــمــار  االســت
كان  حيث  املغرب  وفي  متواجدة، 
املخلفات،  تلك  من  واحــدا  أوفقير 
هــو صــاحــب األمــر والــنــهــي، ظهر 
املغرب  احتياج  املعارك  ميدان  على 
ونقصه لألسلحة الحديثة، ورغم أن 
الحدود  دخلوا  املغاربة  املتطوعني 
في تلك الحرب، فإن أوفقير أرغمهم 

تحت تهديد السالح على مغادرتها، 
الذي سجن مجموعات  هو  أنه  كما 
ــني  ــواطــن ــرى مـــن الــطــلــبــة وامل ــب ك
املغرب،  جنوب  غفي  الصحراويني 
من  وكان  بطرفاية،  معتقالت  داخل 
بينهم شبان أمثال الوالي مصطفى 
البوليساريو،  مــؤســس  الــســيــد، 
املوقوتة  القنبلة  هي  تلك  وكانت 
التي خلفها أوفقير في املنطقة، ولم 
يكن أحد وقتها يعرف ملاذا التنكيل 
القاطنني  الصحراويني  بالطلبة 
ونفيهم  البيضاء  ــدار  وال بالرباط 

من  هربت  والــتــي  بهم،  والتنكيل 
بالصحراء،  ولجأت  أوفقير  ضغوط 
ملنظمة  األولـــى  الــفــلــول  وأســســت 
رجل  بينهم  ومــن  البوليساريو، 
لفائدة  »العيون«  إذاعة  في  اشتغل 
ــي ظل  ــة ف ــة دولـــة صــحــراوي ــام إق
للمغرب  ودخــل  اإلسباني،  النفوذ 
بعد الوحدة، ويسمى علي عبد هلل.

ــر ملـــؤامـــرة أخـــرى،  ــوان آخـ ــن ع
من  وأكبر  أخطر  اللعبة  هذه  ولكن 
شخص  تخطيط  مــن  تتحول  أن 
الجهة  ولكن  أوفقير،  مثل  بسيط 
لصالحها،  يعمل  أوفقير  كان  التي 
ما  سرعان  الفرنسية،  الجهة  وهي 
كانت  التي  الجهة  مع  اصطدمت 
لها مطامع كبرى في املنطقة، وهي 
اكتشف  فبعدما  األمريكية.  القوة 
على  السالح،  إلى  حاجته  املغرب 
 ،1963 ضــوء حــرب الــحــدود ســن 
التي  األمريكية،  املخابرات  أوعزت 

كانت وقتها تعطف على املعارضة 
الوطني  االتحاد  على  املغربية، 
منظمة  وعلى  الشعبية،  للقوات 
عبر  للشغل  املــغــربــي  االتــحــاد 
املحجوب  الــعــام،  أمينه  صداقة 
العام  الكاتب  مع  الصديق،  بن 
الذي  براون،  األمريكية،  للنقابات 
منظمة  فــي  كبير  ضلع  لــه  ــان  ك
بأن  )أوعـــزت(  إي«،  آي.  ــي.  »س
األمريكية  األسلحة  تقديم  يرتبط 
للمغرب بانفتاح سياسي في املغرب 
التقدمية،  املنظمات  مع  وتصالح 
ارتكب  بنبركة  املــهــدي  أن  ورغــم 
غلطة العمر التي وصمت شعبيته، 
للجزائريني  تــأيــيــده  أعــلــن  حــني 
 ،1963 سنة  الــحــدود  حــرب  أثناء 
غيابيا  عليه  الحكم  في  مما تسبب 
ورغم   ،1963 أكتوبر  في  باإلعدام 
الوطني،  االتحاد  قادة  على  الحكم 
الديوري  ومومن  البصري  محمد 
 14 في  بــاإلعــدام  بنجلون،  وعمر 
الحسن  امللك  فــإن   ،1965 ــارس  م
ذلك  تخفيف  ــى  إل ســـارع  الــثــانــي 
من  شتنبر  فــي  ــدام  ــاإلع ب الحكم 
مارس  أحداث  ورغم  السنة،  نفس 
1965 بالدار البيضاء والتي سجل 
ال  تجاوزات  أوفقير شخصيا  فيها 
البعاد  شقة  توسيع  إال  لها،  مبرر 
بني العرش والقوات الوطنية، فإن 
واالعتراف  الثاني،  الحسن  امللك 
في  شخصيا  ــف  وق قــد  للتاريخ، 
لعبد  استقباله  وبعد  أوفقير،  وجه 
الرحيم بوعبيد، وإخباره باملخطط 
بالتصالح  يقضي  ــذي  ال الجديد 
اتصاالت  في  وبالدخول   الوطني، 
للعودة  بــالــخــارج  الــالجــئــني  مــع 
املهدي  رأسهم  وعلى  املغرب،  إلى 
أتبع  املغربي  العاهل  فإن  بنبركة، 
13 أبــريــل،  قــولــه بــالــعــمــل، وفـــي 
مارس  حــوادث  بعد  يوما  عشرين 
وإطــالق  العام  العفو  قــرر   ،1965
والعفو  املعتقلني،  جميع  ســراح 
وقتها  املــحــكــومــني.  جــمــيــع  عــن 
بمنتهى  املغرب  ملك  أوفقير  واجه 
الــصــراحــة، وعــارضــه فــي إطــالق 
اختار  وعندما  املعتقلني،  ســراح 
آخر  وميدانا  أخرى  طريقة  أوفقير 
ملنازلة االتحاديني، أخبره مراسلوه 
اتصاالت  هناك  بــأن  بــاريــس،  في 
ــجــري بــني ســفــيــر املــلــك  ــة ت ســري
األمير  أملانيا،  في  الثاني  الحسن 

موالي علي، وبني املهدي بنبركة.
املغربي  ــارض  ــع امل الــحــزب  إن 
أبدا  يناقش  وال  ينازع  ال  الوحيد، 
في االختيار امللكي للمغرب، مغرب 
الثاني  الحسن  امللك  فيه  يتعاون 
ال  يــد،  في  يــدا  الحية  الــقــوات  مع 
في  يمكن  ولن  ألوفقير،  فيه  مكان 
تلك الحالة تنفيذ املخطط الذي كان 
الطويل،  املدى  على  لكن  مرسوما، 
إذا وجب قطع رأس املعارضة، وإذا 

وجب استعمال الوسائل الكبرى.

الحلقة 12

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

ملف  أوفقير

عندما رف�ض احل�صن الثاين ت�صفية القذايف  

المهدي بنبركة يودع ولي العهد، جاللة الملك الحسن الثاني، وهو يغادر المغرب 
متجها في سنة 1959 إلى الجمهورية العربية المتحدة


