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الضائعة الحقيقة 
االتصاالت السرية بين 

القصر وبنبركة 28 ملف العدد
ما مآل حزب العدالة والتنمية

6 بعد هزيمة 8 شتنبر ؟

سري
النوايا اخلفية حلزب العدالة والتنمية، األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

برد  توقعات  وسط  الغضب  حجم  تكشف 
عدم  نتيجة  القادمة،  األيام  يف  كبير  فعل 
قال  حيث  االنتخابية)..(،  الهزمية  تقبل 
السياسي  للخط  املساند  أفتاتي،  القيادي 
أولها  خيارات،  ثالث  أمام  الساحة  أن  كيران،  لنب 
الدميقراطي«،  اخليار  وحسم  البرملانية  »امللكية 
أو  الكبير«،  والرأسمال  العميقة  البنية  »نهج  أو 

»ثورة بشتى أجنداتها ومآالتها«.   

بــرلــمــان 
رجـــــــال
األعمال

»الخيــار   الليــبـــرالي« 
والنموذج التنموي 

سبق أن جرب المغرب وصفة 
»رجال األعمال« في السياسة، غير أنهم 
لم يصمدوا أمام مناورات السياسيين، وقد 
أفرزت انتخابات 8 شتنبر، تشكيلة برلمانية تضم 
في صفوفها عددا كبيرا من رجال األعمال، 
ما يرجح أن تكون الحكومة نفسها »حكومة 
رجال األعمال«.. في انتظار ما ستسفر عنه 
هذه الوصفة التي وضعت حدا لتجربة 
»اإلسالميين« في السلطة)...(.

التفاصيل   يف  ركن   »حتليل   إخباري« 

كواليس
فلكي يتوقع دخول »البام« واالستقالل 

للحكومة ومحاكمة وزراء العثماني 5 تحت األضواء
رشاوي ضخمة واستغالل وزارة 

الصحة ألغراض شخصية  3

حسابات الدقيقة 90 

الكبار  المرشحون 
لعمودية المدن الكبرى

مع الحدث17
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1573 من 16 إلى 22 شتنبر 2021

بوعيدة يختار 
القــضــاء
الرباط. األسبوع 

بشكل  ــن  ــل أع أن  بــعــد 
عبد  فــوز  عــدم  عن  رسمي 
بمقعد  بــوعــيــدة  الــرحــيــم 
ــبــرملــان، والـــذي آل  فــي ال
إلى ابن عشيرته، أرجدال، 
ردود  مــن  ــك  ذل خلف  ومــا 
وصراعات  وكتابات  فعل 
ــات احــتــجــاجــيــة  ــ ــف ــ ووق
أنصار  بــن  ومــواجــهــات 
ــدة والـــــقـــــوات  ــ ــي ــ ــوع ــ ب
العمومية، وإعالن بوعيدة 
البرملان،  أنه أصبح خارج 
الذي دخله  وفك االعتصام 
بــمــقــر حـــزب االســتــقــالل 
في  بيته  إلـــى  والــتــوجــه 
مــراكــش، أكـــدت مــصــادر 
مرشح  بوعيدة  أن  عليمة، 
اختار  االســتــقــالل،  حــزب 
التوجه إلى القضاء، الذي 
الفصل،  الكلمة  له  ستكون 
ــي ما  ــذي ســيــبــت فـ ــ ــ وال
»خروقات  بوعيدة  اعتبره 
األصــوات  إحصاء  شابت 

املعبر عنها«.

 

بقلــم               الطيب العلوي

المعارضة  سفن 
ستطفو فوق الماء)...(

يقول  التناقضات)...(،  لعصر  وصف   في 
روايــة  في  ديكنس،  تشارلز  اإلنجليزي  الكاتب 
كان  ))لقد   :1859 عام  الصادرة  مدينتن«،  »قصة 
هذا الوقت هو أفضل األوقات، وأيضا كان أسوأ 
األوقات، كان عصر الحكمة، وكان عصر الحماقة، 
موسم  كــان  الــشــك،  وعصر  اإليــمــان،  عصر  كــان 
ربيع  كان  لقد  الظالم،  موسم  كان  وأيضا  النور، 

األمل، وأيضا كان شتاء اليأس((.
الناقد ديكنس،  بناه  قد  التناقض  إذا كان مفهوم 
على ما كانت تدور من وقائع في مدينتي لندن وباريس 
خالل أحداث الثورة الفرنسية، من قمع لألرستقراطية 
الثوريون  مارسها  التي  الوحشية  وكــذا  الفرنسية، 
ضد األرستقراطين قبل ما يزيد عن قرنن، فالتناقض 
الزمان  تغيير  رغم  يبدو،  ما  على  نفسه  مدلوله  يبقى 

واملكان)...(.
التناقض نفسه، ملا أصبحنا نشهد في بلدنا هذا، 
حكومية  أغلبية  تشكيل  مفاوضات  هذه،  أيامنا  وفي 
في  الجميع  إشــراك  في  رغبتها  إلى  بالواضح  تلمح 
عنها  وعبر  معها  تجاوب  رغبة  الحكومي،  العمل 
والذي  محالة،  ال  املعارض  خطاب  يقود  كان  من  كل 
دخوله األغلبية لن يترجم شيئا سوى نوعا من أنواع 
تقديم  فرصة  وراء  أحيانا  اختبأ  تناقض  التناقض، 

التهاني)...(، وأحيانا أخرى وراء قناع »التشاور«.
تصدر  باشر  الذي  املبدئي  السيناريو  كان  وإذا 
منتظر  تحالف  إلى  يشير  شتنبر،   8 القتراع  األحرار 
مــع حــزب االســتــقــالل واالتــحــاد االشــتــراكــي وحــزب 
في  يشكل  ما  الدستوري،  واالتحاد  الشعبية  الحركة 
حد ذاته أغلبية مريحة بأزيد من 255 مقعدا برملانيا، 
التي  والتصريحات  والتشاورات  االستقباالت  فموجة 
غير  على  تدل  االستحقاقات،  نتائج  بدورها  أعقبت 
العام  األمن  وهبي،  اللطيف  عبد  السيد  كحال  ذلك، 
باملالمح،  واملفتخر  بالقول،  لـ»التراكتور«، املعتز 
في  رغبته  إيجابية«، واملعبر عن  »إشارات جد  لتلقيه 
قوله..  على حد  الرئيس«،  السيد  »وافق  إذا  املشاركة 
كل هذا أياما معدودات بعد أن كان يصيح وينادي، كل 

من تعامل مع األحرار، بالبائع واملشتري.
الخوض  ألن  التناقض،  عن  الحديث  نوقف  ولكي 
األحداث وتعدد  لكثرة  قد يطول)...(،  املوضوع  في هذا 
تعيدنا  قد  لألمور  مخالفة  قــراءة  فربما  الوقائع)...(، 
نعيش  فعال  أننا  وفهم  االستيقاظ)...(،  بعد  للصواب، 
السياسة طفرة نوعية، يتخلل  فيها  فترة جديدة، عرفت 
بزمام  اليوم  تمسك  أن  بعد  النخاع،  حتى  جينتها  املال 
أمورها، ليس عزيز أخنوش وحده، وإنما جيش من كل 
الذين يندرجون في خانة رجال األعمال، فرغم أن الرئيس 
الجديد »املكلف« بتشكيل الحكومة، قد أدلى على الفور، 
بشروعه في مسطرة االنسحاب التام من جميع مناصب 
»هامسة«  كخطوة  العائلي،  »الهولدينغ«  داخل  التسيير 
على حسن النية)...(، فلن يغير هذا من مفاهيم مدرسة 
منطق  السياسي من  التسيير  ينجو  ولن  »البيزنس«، 
املــقــاوالتــي«..  »التسيير  أو  واألعــمــال«  املــال  »تسيير 
إشراك  في  الجديدة  الحكومة  رغبة  مثال  نفهم  تم  ومن 
األحزاب  دامت  ما  الحكومي،  العمل  في  األحزاب  جميع 
مساهمن  مــقــّر  األعـــن  فــي  تقر  أصبحت  السياسية 

باألسهم في شركة هذا أو ذاك !
ليبقى التناقض يحيط خصيصا بالسياسين الذين 
التناقض  حال  باألعمال،  وال  باملال)...(،  لهم  عالقة  ال 
دون  وحده،  أخنوش  بـ»هولدينغ«  يحيط  أصبح  الذي 
تخليه  بعد  فيه  »بركته«  ترك  والــذي  املــّرة،  هذه  عزيز 
عنه، وبدأ املتتبعون يالحظون ذلك، مّلا ُتعطى األسبقية 
من  للوقود،  الناقلة  للسفن  مثال،  املوانئ  أبواب  على 
السي  ملؤسسة  التابعة  لتلك  و»مــازوط«،  »إيصانص« 
املاء، وتنتظر  عزيز، في حن تبقى األخرى تطفو فوق 

دورها للدخول »على ما يحن موالنا..«.

حالة قانونية فريدة في االنتخابات أمام لفتيت
الرباط. األسبوع

نجحت وزارة الداخلية عمليا، في عهد 
الوزير عبد الوافي لفتيت، في تدبير 

قسمة  عملية  لكن  االنــتــخــابــات، 
بجماعة  املقاعد  لتوزيع  األصوات 
من  فريدة  واقعة  شهدت  وجــدة، 
وذلك  أيضا،  واستثنائية  نوعها 

بعدما بقي مقعد واحد دون 
أن تناله أي الئحة، من 

مقعدا   61 أصــل 
يتشكل  الــتــي 
منها املجلس 
ــي  ــاع ــم ــج ال
ــة،  ــن ــدي ــم ــل ل
ذلك  ليطرح 
إشــــــكــــــاال 
قــانــونــيــا 
عــــــــلــــــــى 
اعــتــبــار أن 
كل األحزاب 

املشاركة قد استنفذت رصيدها.
القانون  أستاذ  قال  الصدد،  هذا  وفي 
الدستوري بجامعة محمد األول، بنيونس 
ال  االنتخابية  املنظومة  »إن  املــرزوقــي: 
زالت محتاجة للمزيد من التدقيق 
ألنه  التقنية،  الناحية  من 
لك  يــكــون  أن  يكفي  ال 
تبني  سياسي  تصور 
لالقتراع،  نمطا  عليه 
بـــــل أيــــضــــا قـــــدرة 
جميع  مــواجــهــة  عــلــى 

االحتماالت«.
املتحدث  وأضــاف 
ذاتــــــــه بـــهـــذا 
الــخــصــوص، 
»تجربة  أن 
إجــــــــــــــراء 
االنتخابات 
ــة  ــ ــعـ ــ دفـ

ككل،  املنظومة  لتقييم  فرصة  واحـــدة، 
أفق  فــي  الــدقــة  مــن  املــزيــد  عــن  والبحث 
وصولها  قبل   2031-2030 استحقاقات 

بالوقت الكافي«.
ــن حــل لــهــذا اإلشــكــال  ــه ع وحـــول جــواب
الدستوري:  القانون  خبير  قــال  القانوني، 
ما  بخصوص  ــه  ــداول ت يتم  مــا  ــالل  خ ــن  »م
لالئحة  املخصصة  املقاعد  توزيع  عند  وقع 
الجماعي  باملجلس  األول(  )الجزء  العامة 
له  تفسير  إيجاد  يمكن  فإنه  وجــدة،  ملدينة 
املقاعد  عدد  كان  إذا  التالية:  القاعدة  وفق 
الدور   - بقية  أكبر  توزيعها وفق  التي سيتم 
الثاني- أكبر من عدد اللوائح املتنافسة التي 
كلما  مستعملة،  غير  أصــوات  أي  بقايا،  لها 
استحال توزيع كل املقاعد«، مضيفا »تتحقق 
هذه الوضعية في حاالت عديدة، منها ما وقع 

بوجدة«.
وجدير بالذكر أن نتائج االنتخابات ليوم 8 
شتنبر 2021، بدائرة عمالة وجدة، واملتعلقة 
تحديد  تــم  الجماعة،  مجلس  بانتخابات 
من  مقعدا   40( مقعدا   61 في  املقاعد  عــدد 
انتخابات الجزء األول رجال + 21 من الجزء 
املقاعد  عــدد  بلغ  حــن  فــي  نــســاء(،  الثاني 

املحصل عليها 60 مقعدا فقط )39 + 21(.

سؤال في مادة الحسابات

لفتيت

و  تعليقصــورة

المعطل
 الذي هزم 

التشغيل  وزير 
في االنتخابات

كتبت عـــدة تــقــاريــر إعــامــيــة عــن هـــذا الــشــاب 
ــر الــتــشــغــيــل مــحــمــد أمـــكـــراز يف  ــ ــزم وزيـ ــــذي هــ الـ
12 بدوار بوزرف  االنتخابات، حيث فاز بالدائرة 
تزنيت،  بإقليم  الواقعة  الساحل  أربعاء  بجماعة 
يف االنتخابات اجلماعية التي شهدتها املنطقة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن احلسني الشنيتي، 

وهو شاب عاطل، يبيع »الهندية« بشكل موسمي، 
مـــرشـــح عـــن حــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي لـــأحـــرار، 
حصل بدائرته االنتخابية على 115 صوتا محتا 
املــرتــبــة األولــــى، مــتــبــوعــا مبــرشــح حـــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة مــحــمــد أمـــكـــراز بــــ 81 صـــوتـــا، تــاهــمــا 

مرشح حزب التقدم واالشتراكية بـ 54 صوتا.

دي ميستورا مبعوثا إلى الصحراء
الرباط. األسبوع

قرر األمن العام لألمم املتحدة 
التشاور  غوتيريس،  أنطونيو 
ــس األمـــن  مـــع أعـــضـــاء مــجــل
السويدي-  تعين  بشأن  الدولي 
ميستورا  دي  ستيفان  اإليطالي 

في  ــه  ل شخصيا  مــبــعــوثــا 
الصحراء املغربية.

ــر  ــي وأوضـــــــــح ســف
املـــغـــرب لــــدى األمـــم 
املــتــحــدة، عــمــر هــالل، 
العربي  املغرب  لوكالة 
لألنباء، أن املغرب أبلغ 

ــعــام  ــــن ال األم
 ، يس تير غو
عن موافقته 
تعين  على 

ميستورا،  دي  األممي  املبعوث 
تأتي  املغرب  موافقة  أن  مبرزا 
انطالقا من ثقته الدائمة ودعمه 
ــن الــعــام لــألمــم  ــ لــجــهــود األم
إلى  التوصل  أجل  من  املتحدة 
ودائــم  ــعــي  وواق سياسي  حــل 

لقضية الصحراء.
وقال السفير هالل: »إن املغرب 
املبعوث  مــع  للتعاون  مستعد 
ودعمه  ميستورا،  دي  األممي 
لتيسير  مهمته  تنفيذ  ــي  ف
لهذا  تسوية  إلى  التوصل 
وفقا  اإلقــلــيــمــي  ــزاع  ــن ال
األمــن،  مجلس  لــقــرارات 
التي كرست مسلسل املوائد 
املستديرة مع 
األطـــــــراف 
األربـــعـــة 
ركة  املشا
فــــــيــــــه 
ووفــــــــق 

املعايير املحددة«.
وأكـــد ســفــيــر املـــغـــرب، أن 
الفاعلن  من  يعد  ميستورا  دي 
املــحــوريــن فـــي جــهــود األمـــم 
السلمية  لــلــتــســويــة  ــحــدة  ــت امل
نفسه  أثبت  بعدما  للنزاعات، 
في سوريا وأفغانستان والعراق 
خبرته  أن  معتبرا  وإفــريــقــيــا، 
ــة وأصــولــه  ــل ــطــوي الـــدولـــيـــة ال
معرفته  ــورت  ــل ب املــتــوســطــيــة، 

العميقة بمشاكل هذه املنطقة.
األطــــراف  أن  ــى  ــ إل وأشـــــار 
ترشيح  عرقلة  تحاول  األخــرى 
املبعوث  ملنصب  ميستورا  دي 
املغربية،  الصحراء  في  األممي 
السيما من خالل الذرائع الكاذبة 
الــتــي تــروجــهــا وســائــل إعــالم 
دون  اتهامها  مــع  لــهــا،  تابعة 
ومجلس  العام  لألمن  استحياء 
غياب  عن  بمسؤوليتهما  األمن، 

عملية سياسية. دي ميستورا

بوعيدة



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

كـواليـس األخبــار
3 العدد: 1573 من 16 إلى 22 شتنبر 2021

ما خفي

»مصائب قوم عند قوم فوائد«.. 

ــدم تــقــديــم أي عــرض  ــع عـ فــقــد رفـ
ــوش لحزب  ــن ــز أخ ــن طـــرف عــزي م
دخول  أجل  من  واالشتراكية  التقدم 
االتحاد  حزب  أسهم  من  الحكومة، 
لنيل  يستعد  بات  الذي  االشتراكي، 
أكثر من حقيبة في الحكومة املقبلة، 
ومن يدري.. قد يدخل إدريس لشكر 
حسب  الواسع،  بابها  من  للوزارة 

املشاورات.

املنتهية  الحكومة  رئيس  اعتذر 
لقاء  العثماني، عن  الدين  واليته سعد 
أخنوش،  عزيز  املعني  الحكومة  رئيس 
وإذا كانت بعض املصادر اإلعالمية قد 
قبل  اللقاء  هذا  عقد  إمكانية  رجحت 
القانون،  في  الخبراء  لكن  حصوله، 
يتم،  لن  اللقاء  هذا  أن  يعرفون  كانوا 
نــظــرا لــعــدم وجـــود »الــصــفــة« لسعد 
الدين العثماني، حيث فقد صفة رئيس 
العام«  »األمني  صفة  فقد  كما  حكومة، 

للحزب بعد استقالته)..(.

سباقا  الرباط  العاصمة  تشهد 
محموما حول العمودية، بعد دخول 
عمر البحراوي العمدة السابق، على 
خط الصراع السياسي، وهو العمدة 
كبيرة  بشعبية  يحظى  كــان  ــذي  ال
الهامشية،  الشعبية  األحياء  وسط 
حــزب  تــحــركــات  تسقطه  أن  قــبــل 
العدالة والتنمية، ليختار االستقرار 
بعيدا، ولكنه عاد للترشح من جديد 

رفقة ابنه)..(.

على  كــثــيــرة  ــواء  أضــ سلطت 
االنتخابات التشريعية في ما يتعلق 
التجاوزات،  بعض  رصد  بإمكانية 
رؤساء  بعض  انتخاب  طريقة  لكن 
من  الكثير  تثير  الزالـــت  ــغــرف،  ال
التي  الطريقة  صارت  حيث  الجدل، 
انــتــخــب بــهــا حــســن صــاخــي عن 
للقوات  االشتراكي  االتــحــاد  حــزب 
التجارة  لغرفة  رئيسا  الشعبية، 
الرباط  لجهة  والخدمات  والصناعة 
تأجيل  تــم  بعدما  القنيطرة،  ســال 
االنتخابات.. رهينة القيل والقال في 

انتظار التوضيحات)..(.

ال عالقة بني الوضع السياسي 
في املغرب والوضع في أفغانستان، 
في  ظهرت  خــراســان«  ــة  »والي ولكن 
وثائق محجوزة، بعد أن نجح املكتب 
في  القضائية  للتحقيقات  املركزي 
إرهابيني مشتبه  ثالثة  على  القبض 
فيهم، مؤخرا بالراشيدية، حيث وقف 
»البسيج«  عناصر  لتحية  السكان 
بعد  الوطني«  و»األمن  و»الديستي« 

محاصرة املتهمني)..(.

تم  أنه  إعالمية،  مصادر  أكدت 
بوزيت،  يوسف  الــجــنــرال  اعتقال 
في  الــجــزائــري  الرئيس  مستشار 
السابق  واملــديــر  الــلــيــبــي،  املــلــف 
 ،)DDSE( للتوثيق واألمن الخارجي
وتلقي  النفوذ،  »استغالل  بتهمة 
ونشر  مستحقة،  غير  ومنافع  مزايا 
تقويض  شأنها  من  كاذبة  معلومات 

األمن القومي للبالد«.

أخطر بالغ نقابي ينتظر تحرك عبد النباوي في وزارة الصحة 

رشاوي ضخمة 
واستغالل الوزارة 

ألغراض شخصية 

تحت
األضواء

الرباط. األسبوع

صدر  الصحة،  وزارة  شأن  في  بالغ  أخطر 
في  الحق  للدفاع عن  املغربية  الشبكة  مؤخرا عن 
»فساد  عنوان:  تحت  الحياة،  في  والحق  الصحة 
ورشاوي وابتزاز واملطالبة بفتح تحقيق قضائي 
للتصرفات  حد  ووضع  الالمشروع  االغتناء  في 
األدويــة  بمديرية  التسجيل  بمصلحة  املشبوهة 
والصيدلة«، حيث الزالت األوساط النقابية تنتظر 
تحركا عاجال من لدن القضاء، أو النيابة العامة، 
املوجهة  االتهامات  هــذه  خطورة  في  للتحقيق 

ملديرية تعد أكبر من وزارة الصحة نفسها)..(.
في شأن  الصحة  وزارة  قرار  فرغم صدور   
الطبية  املــواد  الستيراد  االستثنائية  الرخص 
 21 بتاريخ   DMP/D/18/700 رقم  املستعجلة 
ماي 2021، بسبب تداعيات جائحة »كورونا”، من 
أجل تغطية حاجيات ومتطلبات الوطن واملجتمع 
من املواد الطبية والصحية املستعجلة، بما فيها 
 ،»19 »كوفيد  ضد  اللقاحات  استيراد  تراخيص 
العاملية،  الصحة  منظمة  قــرار  على  بناء  وذلــك 
كوف  )سارس   »19 »كوفيد  أدرجت جائحة  التي 
العمومية ذات  الطوارئ الصحية  2(، في الئحة 
بعد  دولي، وبناء على القانون 55 - 19 املتعلق 
واملتمم  اإلداريــة  واإلجــراءات  املساطر  بتبسيط 
 1441 رجــب   11 بتاريخ   06-20-1 رقــم  بظهير 
املوافق لـ 6  مارس 2020، وبناء على القوانني 
واملستلزمات  الطبي  التشخيص  بمواد  املتعلقة 
واملكمالت  التجميل  ومستحضرات  الطبية 
))لوبيات  أن  إال  النظافة،  ــواد  ومـ الغذائية 
تتوقف  لم  والصيدلة  األدويــة  بمديرية  الفساد 
عن ضرب بعرض الحائط كل القرارات الصادرة 
الطرق  وبكل  جاهدة  وتعمل  الصحة،  وزير  عن 
لعرقلة مشاريع اإلصالح وإعادة الهيكلة الهادفة 
التعامل  في  والنزاهة  الشفافية  تكريس  إلــى 
التي  االستراتيجية  الخطة  وهي  الزبناء،  مع 
توصيات  على  بناء  الجديدة،  املديرة  اعتمدتها 
األعلى  املجلس  وتــقــاريــر  البرملانية  الــلــجــان 
باملنظومة  النهوض  واستراتيجية  للحسابات، 
الصحية والدوائية لوزارة الصحة، وخاصة بعد 

ظهور جائحة كوفيد 19 وما تطلبتها من تنزيل 
لقرارات مستعجلة للطوارئ الصحية، لكن 

اللوبيات املستفيدة من الوضع الحالي 
اختالالت  من  سابق  مدير  خلفه  وما 

املجلس  لدى  معلقة  ملفاته  الزالــت 
على  لعرضها  للحسابات  األعلى 
الفوضى  إلى خلق  القضاء، تسعى 

اإلصالح  مشاريع  وعرقلة 
ــهــا  الـــتـــي ســطــرت

اإلدارة الجديدة، 
إلـــــــى درجـــــة 
بــعــضــهــم  أن 
ــرف  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ يـ
توحي  بطريقة 

بأن مديرية األدوية »ملكية أو ضيعة خاصة به«، 
وال يحق لإلدارة القيام بإصالحات أو تغييرات 
خدماتها  جــودة  وتحسني  تدبير  مستوى  على 
لتشجيع  والقانونية  اإلدارية  املساطر  واحترام 
كل  عن  واالبتعاد  املواطنة  الوطنية  املقاولة 
ومصداقية  سمعة  إلى  تسيء  التي  األساليب، 
والصيدلة،  ــة  األدويـ مديرية  خــدمــات  وجـــودة 
وذلك في إطار إصالح شامل للمنظومة الصحية 
أفق تنزيل قانون تحويل مديرية  الوطنية، وفي 
مستقلة  وطنية  وكالة  إلى  والصيدلة  ــة  األدوي
العنصر  االعتبار  بعني  وتأخذ  وماليا،  ــا  إداري
البشري، من خالل وضع قانون أساسي جديد لكل 
األطر العاملة باملديرية لتؤدي مهمتها الرئيسية 
على أحسن وجه لضمان األمن الدوائي للمجتمع 
للدفاع  املغربية  الشبكة  بالغ  )يقول  املغربي((، 

عن الحق في الصحة والحق في الحياة(.
نفس املصدر، يقول أن الفاسدين املنتفعني 
من خدماتها، يعرقلون اليوم كل مشاريع اإلصالح 
الفوضى  بخلق  إمــا  املــديــرة،  بها  تقوم  التي 
والتسيب لفرض سياسة األمر الواقع، أو لعرقلة 
الوسطاء  مع  التعامل  في  واالستمرار  املشاريع 
من خارج املؤسسة وتعطيل ملفات املستثمرين، 
امللفات،  وهي وضعية  التالعبات في  فضال عن 
خطيرة أكدتها تقارير مجلسي البرملان املغربي، 
»الشبكة  بها  توصلت  شكايات  عدة  أكدتها  كما 
والحق  الصحة  في  الحق  عن  للدفاع  املغربية 
األدويــة  صناعة  شركات  لــدن  من  الحياة«  في 
الطبية  والتجهيزات  لــأدويــة  واملــســتــورديــن 
التجميل  ومستحضرات  الطبية  واملستلزمات 
الصحف  تنشره  الغذائية، فضال عما  واملكمالت 
ــر تــراخــيــص االســتــيــراد  ــزوي ــن ت الــوطــنــيــة م
خارج  الطبية  واملستلزمات  لأدوية   والتوزيع 
ومسمومة  مغشوشة  أدويـــة  وبيع  الــقــوانــني، 
على  سلبية  أثــار  لها  تكون  الصيدليات  خــارج 
صحة املرضى، خاصة املواد واألدوية املسرطنة، 
بمديرية  املعلومة)..(  باملصلحة  اليوم  يقع  وما 
لقرار  تحد صارخ  وفي  تجاوزات،    من  األدوية 
وزير الصحة املتعلق باستالم الوثائق املطلوبة 
البيوطبية  للمواد  واملصنعني  املهنيني  مــن 
ورفضها  التصنيع،  لتسريع  التحليلية،  واملواد 
كل  من  يأتون  الذين  املهنيني  استقبال  حتى 
تعمل  بل  ملفاتهم،  على  للوقوف  اململكة  جهات 
على طردهم من املصلحة، ورفض تسليم 

الوثائق )املصدر: بالغ الشبكة(.
يوجد  الــتــي  الشبكة،  نفس 
ــا الــنــقــابــي املــعــروف  عــلــى رأســه
الغريب  أن   تــقــول  لطفي،  علي 
ظلت  التي  املديرية،  هذه  أمر  في 
تقارير  محط  سنة  عشرين  ــدة  مل
ولجان  استطالعية  برملانية  لجان 
خلصت  الــحــقــائــق،  تقصي 
لوبيات  »وجــود  إلى  كلها 
فساد« وتالعبات بمصير 
املــســتــثــمــريــن وتــهــديــد 
باملغرب،  الدوائي  لأمن 
وتتلقى حماية وتغطية 

بــوزارة  نافدين  مسؤولني  من  متواصل  ودعــم 
ثبوت  رغم  االستمرار  على   تشجعهم  الصحة، 
عدة تجاوزات وخروقات وأخطاء مهنية خطيرة 
والتقارير  املراسالت  من  سيل  ورغم  حقهم،  في 
مديرية  للوزارة من طرف مسؤولي  التي وجهت 
األدوية، وعوض أن تقوم مفتشية وزارة الصحة 
في  ثبت  الذين  املتالعبني  تقديم   في  بــدورهــا 
على  تعمل  فإنها  أخطاء جسيمة،  ارتكاب  حقهم 
التغطية على الفساد، من قبيل: التالعب بملفات 
امللفات  تهريب  محتواها،  تسريب  الشركات، 
والتستر  للسماسرة،  معينة  لجهات  وتسليمها 
على موظفات أشباح يمارسن الوساطة لشركات 
يوم  سوى  عملهن  بمقرات  يتواجدن  وال  معينة، 
واحد في األسبوع، واألغلب من أجل خلق الفوضى 
باملديرية، ويتقاضني رواتبهن الشهرية ملدة سنة 
ألن  رقيب،  وال  حسيب  دون  املنوال،  نفس  على 
لهن أعمال خاصة بشركات ومكاتب خاصة، وفي 
بالوظيفة  واألعــراف  القوانني  لكل  صــارخ  تحد 
األبـــواب  التسيب،  هــذا  فتح  ــد  وق العمومية، 
للقيام بالوساطات داخل املديرية لفائدة شركات 
الوسطاء  إشــارة  رهن  تضع  خاصة،  وماركات 
الفضائح، عموالت وسيارات  هذه  في  املتورطني 
وحجز  حياء،  دون  الشركة  عالمة  تحمل  خاصة 
والسفريات  نجوم،  خمسة  واملطاعم  للفنادق 
إنجاز ملفاتهم والتأشير  للخارج، مقابل تسريع 
فيه  تظل  الذي  الوقت  في  فائقة،  بسرعة  عليها 
ملفات شركات ومستثمرين آخرين شباب، تنتظر 
ملدة سنة أو أكثر، أو يتم إتالف وثائقها، ويجب 
على كل مستثمر وافد على املديرية، أداء عمولة 
شهادة  أو  إدارية  وثيقة  على  الحصول  أراد  إن 
من أجل إنجاز مشروعه أو استيراد بضاعته من 
واملاركات  الكبرى  الشركات  كانت  وإذا  الخارج، 
لتسريع  والسخاء  العطاء  على  قــادرة  العاملية 
في  بها  املعمول  القوانني  خارج  وحتى  ملفاتها 
بالنسبة  القدرة  بنفس  ليس  فإنه  الصدد،  هذا 
من  يعانون  الذين  الشباب  املغاربة  للمستثمرين 
تعطيل ملفاتهم ووثائقهم ملدد طويلة  ويعرضون 
لإلتالف  وتجهيزاتهم  ومــوادهــم  بضاعتهم 
»الشبكة  تقول  والبطالة..  واإلفــالس  والضياع 

املغربية للحق في الصحة«.
التصرف  يتم  لــم  الـــذي  ــبــالغ،  ال نفس 
))لــوال  أنــه  يؤكد  االتــهــامــات،  لخطورة  فيه 
الحالية،  للمديرة  القوية  والعزيمة  اإلرادة 
ــة لــلــعــديــد مــن األطــر  ــصــادق والــوطــنــيــة ال
واملوظفني الشرفاء العاملني بمديرية األدوية 
بواجباتهم  القيام  على  والصيدلة، وحرصهم 
ألصبحت  عــالــيــة،  بمهنية  ومسؤولياتهم 
املديرية شركة خاصة لبعضهم ولسماسرتهم، 
وملن يحميهم من داخل اإلدارة املركزية لوزارة 
واملفتشية  العامة  الكتابة  وصمت   الصحة، 
مديرية  لتظل  يقع،  ما  على  للوزارة  العامة 
من  لعدد  حلوبا  بقرة  والصيدلة  ــة  األدويـ
الالمشروع  االغتناء  بسهولة  تتيح  الجهات 
الجنسية  املتعددة  الشركات  حسابات  من 
التي تستنزف قدرات املغاربة وتفرض أسعار 

أدوية مرتفعة جدا بتواطؤ مكشوف((.

عبد النباوي

علي لطفي رئيس 
الشبكة المغربية للدفاع 

عن الحق في الصحة 



ترك الراحل مصطفى العلوي،  مؤسس جريدة 
»األسبوع« كّمـًا هاما من الصور الفريدة التي 
راكمها في خزانته عبر مساره اإلعالمي منذ ما 
يزيد عن 60 سنة، تنشرها »األسبوع« بانتظام 

ضمن هذا الركن.
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صور تنشر   ألول  مرة

نظرتان صارمتان.. مؤسس حزب 
التجمع الوطني لألحرار، الليبرالي 

أحمد عصمان، واالشتراكي الراحل 
عبد الرحمان اليوسفي، مؤسس 

حكومة التناوب.

أول تقرير يكشف حصول خروقات 
في انتخابات 8 شتنبر 

العدد: 1573 من 16 إلى 22 شتنبر 2021

عودة إلياس 
العماري للواجهة 
السياسية بطنجة

وزارة الداخلية تنهي عهد التدبير المفوض 
في قطاع الماء والكهرباء

الرباط. األسبوع
  

إنهاء  الداخلية  وزارة  تعتزم 
املاء  لقطاع  املفوض  التدبير  عهد 
في  السائل  والتطهير  والكهرباء 
وإنهاء  اململكة،  جهات  مختلف 
األجنبية  الشركات  وصاية  عهد 
على هذا القطاع، عبر إسناده إلى 
سيتم  الجهوية  للتنمية  شركات 

إحداثها.
وحسب مذكرة موقعة بني وزارة 
الــداخــلــيــة ووزارتــــي االقــتــصــاد 
واملالية والطاقة واملعادن والبيئة، 
واملاء  للكهرباء  الوطني  واملكتب 
فــإنــه سيتم  لــلــشــرب،  الــصــالــح 

إحداث آلية جديدة يمكن أن تنهي 
املكلفة  األجنبية  الشركات  عهد 
والكهرباء  املـــاء  قــطــاع  بتدبير 

والتطهير السائل باملغرب.
وتوضح مذكرة وزارة الداخلية، 

أن هذا القطاع الحيوي األساسي 
ــات  ــى شــرك ــ ســيــتــم إســـنـــاده إل
للتنمية الجهوية، من أجل تجويد 
وتجاوز  القطاعات،  هذه  خدمات 
تجربة  عرفتها  التي  االختالالت 

طويلة  لسنوات  املفوض  التدبير 
في هذا املرفق الحيوي.

وسيضم مجلس إدارة الشركات 
الوطني  املكتب  من  كال  الجهوية، 
للكهرباء واملاء، ووزارة الداخلية، 
والجماعات الترابية بكل الجهات، 
الحكومة  إشراف  تحت  وستكون 
املستخدمني  كافة  عن  ومسؤولة 
التي  بحقوقهم،  املــســاس  ــدم  وع
املاضية  السنوات  خالل  راكموها 

بقطاعات توزيع املاء والكهرباء.
وسبق أن كشف الوزير املنتدب 
وزارة  أن  بــوطــيــب،  الــديــن  ــور  ن
شركات  إحــداث  بصدد  الداخلية 
توزيع  بتدبير  ستتكلف  جهوية 
للشرب  الصالح  واملــاء  الكهرباء 
إلى  مشيرا  السائل،  والتطهير 
املفوض  التدبير  قرب طي صفحة 

مع الشركات األجنبية.

والليبرالي االشتراكي 

الرباط. األسبوع
  

إلــيــاس  أن  مطلعة،  ــصــادر  م ــادت  ــ أف
تــطــوان  طنجة  جــهــة  رئــيــس  ــعــمــاري  ال
واملعاصرة  األصالة  لحزب  العام  واألمني 
سابقا، ظهر مؤخرا في الساحة السياسية 
العديد  مع  لقاءات  وعقد  البوغاز  بمدينة 

من املنتخبني والفاعلني.
الذي  العماري  أن  املصادر،  وأضافت 
إعفائه  بعد  إسبانيا  في  االستقرار  فضل 
ظهر  تــطــوان،  طنجة  بجهة  منصبه  مــن 
إعالن  عقب  طنجة  بمدينة  مفاجئ  بشكل 
نتائج االنتخابات الجماعية والتشريعية، 
بنسج  مرتبط  ظــهــوره  أن  ــى  إل مشيرة 
باملدينة  جــديــدة  ســيــاســيــة  تــحــالــفــات 

وتحقيق مناصب لفائدة »البام«.
إلياس  ــودة  ع أن  املــصــادر،  واعتبرت 
اعتزاله  عدم  تؤكد  املدينة،  في  للواجهة 
على  وتــأثــيــره  عــالقــاتــه  وأن  للسياسة 
املنتخبني مستمر، بعدما ظن الجميع أنه 

اعتزل املجال.

العماري

العثماني يختار االنعزال
الرباط. األسبوع

  

العام  األمــني  العثماني،  الدين  سعد  رفض 
املشاركة  املستقيل،  والتنمية  العدالة  لحزب 
في املشاورات الجارية من قبل عزيز أخنوش، 
رئيس الحكومة املعني، لتشكيل حكومة جديدة.
بعدما  إلى أخنوش  اعتذاره  العثماني  وقدم 
تلقى دعوة بعقد اجتماع للتشاور حول تشكيل 
بعد  االجتماع  أن  معتبرا  الجديدة،  الحكومة 
العدالة  حــزب  عليها  حصل  الــتــي  النتائج 

والتنمية في االنتخابات، ال معنى له.
بسبب  ــي  ــان ــم ــث ــع ال رفــــض  وجـــــاء 
حزب  داخل  يعيشها  التي  الضغوطات 
التي  واالنــتــقــادات  والتنمية،  العدالة 
تعرض لها بعدما تم تحميله مسؤولية 
النتائج الكارثية التي حصدها الحزب.

نجل إدريس لشكر يترشح لعمودية العاصمة

الرباط. األسبوع
  

للقوات  االشــتــراكــي  ــحــاد  االت ــزب  ــدم ح ق
األول  الكاتب  نجل  لشكر،  حسن  الشعبية، 

عمدة  ملنصب  كمرشح  االشتراكي،  لالتحاد 
اغاللو  أســمــاء  ملنافسة  الــربــاط،  العاصمة 

مرشحة حزب التجمع الوطني لألحرار.
كبيرة  مفاجأة  لشكر  حسن  ترشيح  وشكل 
حزب  من  املكون  الثالثي،  للتحالف  بالنسبة 
واملعاصرة،  واألصالة  واالستقالل  األحــرار 
اغاللو  التجمعية  القيادية  أن  من  بالرغم 
تتمتع بحظوظ وافرة لرئاسة مجلس املدينة.

االشــتــراكــي  ــحــاد  االت حــزب  ويسعى 
خالل  من  العاصمة  تحالف  لشق 

ترشيح ابن لشكر، خاصة في ظل 
في  أخرى  أحزاب  منتخبي  رغبة 
ملنصب  األحـــرار  مرشحة  تولي 
العمودية، الشيء الذي قد يسفر 
عن تحالف آخر مشكل من بقية 

األحزاب.
لشكر

الرباط. األسبوع
  

كــشــف »مــرصــد الــشــمــال لــحــقــوق اإلنــســان« 
حصول 185 خرقا للقوانني االنتخابية، والتدابير 
الجاري،  شتنبر   8 انتخابات  خالل  االحترازية 
مختلف  في  ميدانية  جــوالت   210 بـ  قام  بعدما 

العماالت واألقاليم باململكة.
مندوبيه  أن  بــيــانــه،  ــي  ف ــرصــد  امل ــح  وأوضــ
الحظوا عدم احترام التدابير االحترازية، )تنظيم 
املسيرات الحاشدة، وعدم ارتداء القفازات، وخرق 

حالة الطوارئ باستمرار بعد 9 ليال(، بنسبة 36 
باملائة.

عديدة  عنف  حــاالت  سجل  أنــه  املرصد  ــال  وق
ــزاب  األح بعض  واستعمال  باملائة،   2 بنسبة 
للمعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنني أثناء 
الحملة االنتخابية، بإرسال رسائل هاتفية دعائية، 
واستعمال املساجد واألضرحة، واستعمال العلم 

الوطني، واللونني األحمر واألخضر.
وأوضح أن املالحظني سجلوا تواجد عدد كبير 
من الذكور ورؤساء املكاتب أكثر من اإلناث بنسبة 
من  منعوا  مالحظيه  أن  إلى  مشيرا  باملائة،   90
حضور عمليات فرز األصوات في مراكز االقتراع 

من قبل السلطات املحلية بمارتيل.

الرباط. األسبوع
  

طالبت زينب العدوي، رئيسة املجلس األعلى 
للحسابات، وكالء اللوائح واملترشحني، 
بتقديم حسابات ومصاريف حمالتهم 
املجلس  لدى  وإيداعها  االنتخابية، 
يوم  تاريخ  من  يوما   60 أجل  داخل 

االقتراع 8 شتنبر.
األعــلــى  للمجلس  بـــالغ  وكــشــف 

على  »يتعني  أنه  للحسابات، 
الترشيح  ــوائــح  ل ــالء  وكـ
ــرشـــحـــني، تــقــديــم  ــتـ واملـ
ــات حــمــالتــهــم  ــابـ ــسـ حـ

ــان  ــي ــة )ب ــي ــخــاب ــت االن
مـــصـــادر الــتــمــويــل 

امللحقة  والجداول  االنتخابية  املصاريف  وجرد 
داخل  املجلس  لدى  الحسابات  هذه  وإيداع  به(، 
عن  الرسمي  ــالن  اإلع تاريخ  من  يوما   60 أجــل 

النتائج النهائية القتراع 8 شتنبر«.
إشارة  رهن  وضع  املجلس  أن  البالغ  وأشــار 
حساباتهم  ــداع  إي قصد  رقمية  منصة  املعنيني 
القبلي عبر  التسجيل  أولها  مراحل منظمة،  وفق 
املتعلقة  املعطيات  إدخال  ثم  الرقمية،  املنصة 
نسخة  وطبع  الحملة،  ومصاريف  بمداخيل 
مرفق  الحساب  وإيــداع  الحملة،  حساب  من 

بالوثائق بكتابة الضبط.
من  انتقادات  األخــيــرة  االنتخابات  وعرفت 
استنكرت  وحزبية،  سياسية  هيئات  قبل 
»استعمال املال« من قبل بعض املرشحني 
والجماعية،  املحلية  االنتخابات  في 
الناخبني  أصــــوات  كــســب  ــل  ألجـ
في  العاطلني  الشباب  وتوظيف 

الحمالت االنتخابية.

العدوي تدخل على خط مراقبة مصاريف المرشحين 

العدوي



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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5 العدد: 1573 من 16 إلى 22 شتنبر 2021

شباط يسعى 
لنسف تحالف مجلس 

مدينة فاس

قيادي يدعو ساجد 
للرحيل عن االتحاد 

الدستوري

هل يعوض 
اخشيشن 

بنشماس في 
رئاسة مجلس 
المستشارين 

الرباط. األسبوع
  

الــعــام  ــن  األمـ ــاط،  شــب يــخــوض حميد 
الئحة  ووكــيــل  سابقا،  االستقالل  لحزب 
»الزيتونة« بفاس، معركة ضارية مع  حزب 
خصومه من األحزاب األخرى للوصول إلى 

عمدة املدينة.
ويسعى شباط للعودة إلى رئاسة مجلس 
ظل  في  املهمة،  صعوبة  رغم  فاس  مدينة 
األحــرار  هي  بــارزة  أحــزاب  أربعة  تحالف 

واالستقالل و»البام« واالتحاد االشتراكي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن شباط وكيل 
الئحة حزب جبهة القوى الديمقراطية، يقوم 
من  مجموعة  الستقطاب  مكثفة  باتصاالت 
قصد  األول  للتحالف  املنتمن  املستشارين 

جمع أغلبية تخول له منصب الرئيس.
 13 الـ  صاحب  شباط،  ويجري 

العديد  مع  مفاوضات  مقعدا، 
ينتمون  الذين  املنتخبن  من 
واالشتراكية،  التقدم  ألحــزاب 
والحركة  الشعبية،  والحركة 

االجتماعية،  الديمقراطية 
االشتراكي  وحــزب 

املوحد، للوصول 
إلى األغلبية.

الرباط. األسبوع
  

السياسي  املكتب  عضو  بنا،  أحمد  دعا 
العام  األمــن  الدستوري،  االتــحــاد  لحزب 
للحزب محمد ساجد، لالستقالة من منصبه 
الــذي  بالفشل  ــراف  واالعــت الــحــزب  داخــل 

حصل له في االنتخابات األخيرة.
االنتخابات  لجنة  بنا  أحــمــد  وانــتــقــد 
تدبير  على  لإلشراف  ساجد  عينها  التي 
الحزب  قيادة  داعيا  األخيرة،  االنتخابات 
ــى الــتــحــلــي بــاملــســؤولــيــة مــثــل بعض  إلـ
أعلنت  والتي  أخرى  أحــزاب  في  القيادات 

عن استقالتها الجماعية.
ــاد  ــح ــول االت ــص ــر ح ــب ــت واع
في  مقعدا   18 على  الدستوري 
االنتخابات األخيرة باللوائح 
تراجعا  النسوية،  الجهوية 
تاريخ  إلــى  بالنظر  خطيرا 
إلى  مشيرا  وحجمه،  الحزب 
أن النواب 13 الذين فازوا 
في االقتراع ال يوجد 
مرشح  أي  بينهم 
مــن الــقــادمــن من 

أحزاب أخرى.

حزب العدالة والتنمية في عداد األموات وبعض
وزرائه سيقفون أمام العدالة

اختار الفلكي عبد العزيز الخطابي، المعروف في األوساط اإلعالمية، الوطنية 
والدولية، أن يطل على متتبعيه من خالل دردشة مع »األسبوع«، حول 

مستقبل المشاورات الحكومية، والمصير السياسي لحزب العدالة والتنمية، 
وقد ذهب بحساباته إلى توقعات صادمة، حسب الحوار التالي: 

الرباط. األسبوع

مــــــــــــا هــــــــــــي قــــــــــــــراءتــــــــــــــك لـــــنـــــتـــــائـــــج 
االســتــحــقــاقــات مــن حــيــث اكــتــســاح 

األحرار لالنتخابات؟

 لم يكتسح األحرار، بل جاءوا فقط في 
متفاوتة  كانت  والنتائج  ــى،  األول املرتبة 
فشل  عن  ناتج  وهذا  كليا،  وليس  نسبيا 
العدالة والتنمية في مسيرتهم الحكومية، 
ولقد توقعت هذا في سنة 2019 وقلت أنها 

ستسقط في انتخابات 2021.

كيف تنظر لسقوط حزب العدالة 
والتنمية؟

والتنمية  العدالة  حزب  أن  اآلن  أتوقع 
يستطيع  ــن  ولـ املــوتــى  ــداد  ــ ع فــي  هــو 
بل  الساحقة،  الهزيمة  بعد هذه  النهوض 
أكثر من هذا، فإنه سوف يحاسب محاسبة 
قانونية، وبعض وزرائه ومسؤوليه الذين 
كانوا يدبرون الشأن العام، سوف يقفون 
أمام العدالة، 

سنة  منذ  األمــر  هــذا  توقعت  قــد  وكنت 
.2018

مـــــا هـــــي األحــــــــــــزاب الـــــــي ســتــشــكــل 
احلكومة يف نظرك؟

العدالة  ــوز  ف توقعت   ،2011 سنة  فــي 
وفي  متتاليتن،  بواليتن  بامتياز  والتنمية 
التي  حكومة  أول  والدة  تمت   ،2012 سنة 
فقط  كانت  )لكنها  إسالمية  أنها  اعتقدت 
سنة  2012 كانت  إذن  سياسية(،  إسالمية 
حظ بالنسبة للحزب، ألنه كان يحمل رقم 5 
للمصلحة  واكتساح  قوة  رقم  يعتبر  الــذي 
الكواكب  وجود  إلى  باإلضافة  الشخصية، 
في  والقمر،  والــزهــرة  املشتري  السعيدة: 
سمائها، بدون أن ننسى كوكبا كبيرا دفعهم 

إلى تحمل املسؤولية وتدبير الشأن العام.
كذلك  تحمل  كانت   ،2021 سنة  وفــي 
مقترنة  كانت  املــرة  هذه  في  لكنها  رقــم5، 
يعتبران  اللذين  وعــطــارد،  زحــل  بكوكب 
كواكب نحس وفشل والتي ستمدهم أيضا 
أن  يمكن  وقانونية  قضائية  بمحاسبات 
تؤدي بهم إلى االعتقال، ومنهم من سيكون 

مآله عند ربه.

مـــــا هـــــي األحــــــــــــزاب الـــــــي ســتــشــكــل 
احلكومة يف نظرك؟

األحزاب  بن  مشاورات  هناك  زالت  ال 
للدخول  مستعد  ــكــل  وال السياسية، 
للمشاركة في هذه الكعكة الجديدة، وال 
أن  يريد  السياسية  األحــزاب  من  أحد 
يشتغل من أجل الوطن واملواطنن، 
التباهي  فقط  ــدون  ــري ي لكنهم 
إلى  والنظر  الحكومية  باملقاعد 

مصالحهم الشخصية.
الشخصي،  تحليلي  خــالل  من 
أخنوش  عزيز  هناك  أن  أوال  أعتقد 
عينه  ــذي  والـ ــرار،  ــ األح حــزب  يمثل  الـــذي 

صاحب الجاللة كرئيس للحكومة الحالية.
واملعاصرة  األصــالــة  حــزب  أرشــح  ثانيا 
سيكون  والذي  وهبي،  اللطيف  عبد  بقيادة 

على كرسي وزارة العدل.
ــالل بــرئــاســة  ــق ــزب االســت ــح حـ ثــم أرشــ
للمالية  وزيــرا  يكون  وســوف  البركة،  نــزار 

واالقتصاد. 
إذا كانت هذه األحزاب الثالثة متحالفة، 
ما،  قوية شيئا  فإننا سنشهد حكومة 
أما إذا وقع خالف في هذا الثالثي 
الصغرى،  ــزاب  األحــ ودخــلــت 
ــد حــكــومــة  ــشــه ــوف ن ــسـ فـ
أرجحه  ما  وهــذا  فاشلة، 

في توقعاتي الفلكية.

هل ستنجح حكومة أخنوش؟

التي  ــي  ودراســات توقعاتي  خــالل  مــن 
2019، فإن حكومة أخنوش  طرحتها سنة 
لن تنجح في هذه األطروحة، وذلك لوجود 
ــات ســيــاســيــة وتـــضـــارب في  ــالف ــدة خ عـ

املصالح. 
إن املجتمع الدولي مقبل على خلق نظام 
واقتصادي  استثماري  نظام  وهو  جديد، 
الــقــوى  تــكــتــل  عــلــى  يعتمد  جـــدا،  قـــوي 
الصن،  نــذكــر  واملــصــنــعــة،  االقــتــصــاديــة 
إلى  باإلضافة  روسيا،  ثم  الهند  أمريكا، 
سيكون  واملغرب  األوروبية،  الدول  بعض 

حليفا اقتصاديا.
يجب على الحكومة إذن، أن تفتح عينيها 
الــدولــيــة،  االقــتــصــاديــة  الــتــحــركــات  على 
املحلي  البسيط  االقتصاد  إلى  تنتبه  وأن 

وانتعاش املقاوالت الصغرى.

هل تتوقع ظهور حزب 
سياسي جديد؟

جديد،  سياسي  تيار  ــوالدة  ل بالنسبة 
فهناك  السابقة،  توقعاتي  في  وارد  وهذا 
حزب قادم سيعوض حزب العدالة والتنمية 

في حلة جديدة. 

فلكي يتوقع دخول »البام« واالستقالل للحكومة ويصرح:

شباط

ساجد الخطابي

إن المجتمع الدولي مقبل 
على خلق نظام جديد، وهو 

نظام استثماري واقتصادي 
قوي جدا، يعتمد على 

تكتل القوى االقتصادية 
والمصنعة، نذكر الصين، 
أمريكا، الهند ثم روسيا، 

باإلضافة إلى بعض الدول 
األوروبية، والمغرب سيكون 

حليفا اقتصاديا.
يجب على الحكومة إذن، أن 

تفتح عينيها على التحركات 
االقتصادية الدولية، وأن تنتبه 

إلى االقتصاد البسيط المحلي 
وانتعاش المقاوالت الصغرى.

الرباط. األسبوع
  

أصبح اسم أحمد اخشيشن، رئيس جهة مراكش 
آسفي ووزير التعليم سابقا، متداوال لخالفة حكيم 

بنشماس على رئاسة مجلس املستشارين.
حزب  قــيــادات  من  بدعم  اخشيشن  ويحظى 

مجلس  لعضوية  للترشح  واملعاصرة،  األصالة 
الزهراء  فاطمة  قبل  من  خاصة  املستشارين، 
جهة  لرئاسة  املرشح  كودار  وسمير  املنصوري، 

مراكش.
مقاعد  على  واملعاصرة  األصالة  حزب  ويتوفر 
اخشيشن  ألحمد  تسهل  مراكش،  في جهة  مهمة 
تم  ــن  وم املستشارين،  مجلس  ــى  إل الــوصــول 
في  زميله  لخالفة  املجلس  لــرئــاســة  الــتــرشــح 

بنشماس رفقة اخشيشنالحزب، حكيم بنشماس.
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هناك قول مأثور عن أحد شيوخ قبائل 
ــاون مع  ــع ــذي ت ــ الــجــنــوب الــشــرقــي وال
االستعمار الفرنسي، وكجزاء على خدمته 
وغــداة  قبيلته،  على  قــائــدا  تعيينه  تــم 
استحضارها:  يجب  مقولة  قال  تنصيبه 
»هذا هو الصعود الحقيقي، أما السقوط 
حزب  مع  الحال  بدأ  هكذا  هلل«..  فيعلمه 
صعودا  صعد  الــذي  والتنمية،  العدالة 
دون   ،2011 ســنــة  بـــدايـــة  ــا  ــي ــاروخ ص
استعمال األدراج أو الساللم، في التدرج، 
بل استعمل املصعد الكهربائي حتى وصل 
أو ذروة نجاحاته،  إلى املجد   2016 سنة 
املقاعد  من  كبير  عدد  على  حصل  عندما 
وهي 125 مقعدا، كان من شبه املستحيل 
كيفما  حزب  أي  عليها  يحصل  أن  توقع 

كانت جماهيريته.
8 شتنبر  انتخابات  اقتراب موعد  ومع 
للشأن  املــتــتــبــعــون  بـــدأ  الــســنــة،  لــهــذه 
توقعاتهم  يضعون  املغربي  السياسي 
صناديق  ــفــرزه  ت أن  يمكن  ــاذا  مـ حـــول 
أن  على  إجماع  هناك  كان  وقد  االقتراع، 
حزب العدالة والتنمية سيفقد الكثير من 
في  »األنــاضــول«  وكالة  وذكــرت  مقاعده، 
تقرير لها يوم 29 يونيو 2021، بناء على 
األكاديمي  ومنهم  مغاربة،  خبراء  تحليل 
صرح  الــذي  اليحياوي،  إدريــس  املغربي 
الــعــدالــة  ــة خـــســـارة حـــزب  ــســب ))ن أن 

ستكون   2021 انتخابات  في  والتنمية 
باملقارنة  برملانيا،  مقعدا  و33   26 بني  ما 
 125(  2016 انتخابات  في  حصل  ما  مع 
))نظريا  وزاد:   ،)))395 أصل  من  مقعدا 
ال  االنتخابي،  السلوك  تحليل  خالل  من 
يمكن أن تتجاوز مقاعد العدالة والتنمية 
لن  األول  الحزب  بينما  91 مقعدا،  أو   90
يتجاوز عدد مقاعده 108 بالنظر للموانع 
املحلل  ــح  أوض حــني  فــي  التنظيمية((، 
لنفس  التليدي،  بالل  املغربي  السياسي 
على  الرهان  الصعب  ))من  بأنه  الوكالة، 
قائال:  باإلسالميني((،  لإلطاحة  التجمع 
ألن  كبيرة،  صعوبة  هناك  أن  ))أعتقد 
باحترام  طبع  السادس  محمد  امللك  عهد 
))معنى  وأضــاف:  االقتراع((،  صناديق 
القاسم االنتخابي إن لم يستطع  ذلك، أن 
تترجم  أن  يمكن  فال  املعركة،  يحسم  أن 
لالنتخابات،  تزوير  إلى  للتغيير  اإلرادة 
هذا أمر مستبعد وغير مطروح باملطلق((.
إال أن ما أفرزته صناديق االقتراع يوم 8 
شتنبر، كان يفوق املتوقع وحتى الخيال، 
كارثي، حيث حصل  فقد حصل سيناريو 
مقعدا   12 على  األمــر  بداية  في  الحزب 
الفضاء  رواد  من  كثير  وقد علق  برملانيا، 
بأنه  بتهكم،  املحصل  الرقم  على  األزرق 
رقم مهم، ألنه أبرز العب في الفريق، وهو 
الجمهور في عالم كرة القدم، ليتحول عدد 

مقاعد الحزب إلى 13 مقعدا بعد فرز 100 
في املائة من مجموع األصوات.

الحزب  هذا  على  انطبقت  فقد  وهكذا، 
إلى حد كبير، »نونية« أبي البقاء الرندي، 
والتي نظمها رثاء على سقوط آخر أراضي 

املسلمني، وقال في مطلعها:
لكل شيء إذا ما تم نقصان

              فال يغر بطيب العيش إنسان
هي األمور كما شاهدتها دول

                 من سره زمن ساءته أزمان
ليس هناك اختالف في أن الحزب سقط 
سقوطا مدويا في هذه االنتخابات، لكن هل 
ما  أم بسقوط  فارس،  بكبوة  األمر  يتعلق 
بعده نهوض؟ هذا هو السؤال الذي يطرح 
نفسه بإلحاح حول مستقبل هذا الحزب، 
فاعال  األخيرين  العقدين  في  اعتبر  الذي 

رئيسيا في الحياة السياسية املغربية.

هل ينهار حزب 
العدالة والتنمية كما 
انهار حزب الشورى 

واالستقالل ؟

العدالة  حــزب  هزيمة  ستشكل  هــل 
بناء  الحزب  يعيد  كي  فرصة  والتنمية 
أنها  أم  شعبيته،  واســتــعــادة  نفسه 

نهايته؟
األحزاب  تجارب  في  التأمل  فمن خالل 
يمكن  خصوصا،  املغربية  السياسية 
هناك  إذ  الحزب،  ملستقبل  ــراءة  ق وضــع 
رتبت  ثم  ومرضت،  قوية  كانت  أحــزاب 
بيتها الداخلي وعادت مجددا إلى املشهد 
أخرى  أحــزاب  وهناك  بقوة،  السياسي 
كانت قوية، ومن القوى الكبرى في البالد، 
من  واختفت  وتفتتت  انهارت  أنها  غير 
تاريخها  رغم  نهائيا  السياسي  املشهد 

النضالي الطويل. 
من املفيد جدا أن نستعرض حزبا كان 
أقوى األحــزاب، بل هو من مؤسسي  من 
حزب  وهــو  املغرب،  في  الحزبي  العمل 
االختالف  رغــم   - واالستقالل  الــشــورى 
في  والتنمية  العدالة  وبني  بينه  الكبير 
يعتبر  كــان  الــذي  واألفــكــار-  التوجهات 
حزبني  أقدم  االستقالل  حزب  جانب  إلى 
وطنيني، وكان له وزن وقوة كبيرين داخل 
الحماية  مرحلة  خالل  املغربي،  املجتمع 
بداية  ومرحلة  املغرب،  على  الفرنسية 
تقدميا  حزبا  يعتبر  ــان  وك االســتــقــالل، 

ليبراليا يمثل فئة مهمة من املجتمع 
املغربي.

أعد الملف: سعد الحمري

ما مآل حزب العدالة والتنمية
 بعد هزيمة 8 شتنبر ؟

صورة مركبة للراحل الخطيب رفقة بن كيران والعثماني
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واالستقالل  الشورى  تأسس حزب  لقد 
1946، وناضل من أجل االستقالل،  سنة 
االستقالل،  على  املغرب  حصول  وبعد 
من  العديد  يستقطب  وبدأ  قاعدته  وسع 
األنصار، كما فعل حزب العدالة والتنمية 
الباحث  يرى  الخصوص،  وبهذا  اليوم، 
محمد  الــحــزب،  تــاريــخ  فــي  املتخصص 
املثيرة  األمــور  من  أن  الدفالي،  معروف 
واالستقالل،  الشورى  حــزب  تاريخ  في 
في  والتفكك  التنظيم  هما  ضدين،  فعل 
ففي  و1959،   1955 سنوات  بني  مساره، 
الوقت الذي كانت فيه قاعدة الحزب تزداد 
اتساعا وفروعه انتشارا، وفي الوقت الذي 
بشكل  تتطور  منظريه  اجتهادات  كانت 
عوامل  بعض  كانت  ومتقدم،  تصاعدي، 
وبذلك  فعلها،  األخرى  هي  تفعل  التفكك 
التوسع  مد  بني  صراعا  التنظيم  عاش 
والتأطير، وجزر التفكك واالنهيار، فكانت 

الغلبة فيه للعنصر األخير. 
التي  العوامل  نتتبع  أن  حاولنا  وإذا 
أدت إلى تفكك حزب الشورى واالستقالل، 
فإننا نجدها موزعة بني نوعني، أحدهما 
خارجي، وكان نتيجة االضطهاد، والعنف 
السياسي الذي تعرض له الشوريون من 
خصمهم التاريخي، أي حزب االستقالل، 
انشقاق جزء  داخلي، تجلى في  والثاني 
بالجماعة  لاللتحاق  وقاعدته  قيادته  من 
ــزب االســتــقــالل،  ــن حـ ــتــي انــشــقــت ع ال
االتحاد  تأسيس  في  معها  واملساهمة 
على  وسنركز  الشعبية،  للقوات  الوطني 
الصراعات  في  املتمثل  الداخلي  العامل 
الداخلية التي أدت إلى انهياره واختفائه 

من املشهد السياسي.
االستقالل،  لعهد  األولى  السنوات  في 
عناصره  من  عدد  بخروج  الحزب  ابتلى 
وإذا  واالنضباط،  النظام  عن  القيادية 
فترة  فــي  مــن صفوفه  ــرودون  ــط امل ــان  ك
الحماية لم يتركوا أثرا سلبيا ظاهرا على 
بسبب  ومساره،  الهيكلية،  الحزب  بنية 
دينامية  أظــهــرت  بعناصر  تعويضهم 
البنية  اهتزازات  فإن  كبيرين،  واجتهادا 
االستقالل،  فترة  في  للحزب  الداخلية 
 ،1959 سنة  اهــتــزازات  منها  خصوصا 
للحزب،  قاضية  ضــربــة  بمثابة  كــانــت 
ألنها جعلت كل مجهودات تجديد البنية 
والنظام بني سنوات 1955 و1959، تذهب 
سدى، وألنها خنقت النفس األخير، الذي 
احتفظ به الحزب في وجه االضطهادات 
طــرف خصومه  مــن  لها  تــعــرض  الــتــي 
بآخر  أو  بشكل  فأكملت  السياسيني، 
مسؤولة  تكن  لم  إن  االحتضار..  عملية 
عنه بشكل فاق مسؤولية خصوم الحزب 
الذين رغبوا وقتها في تغييبه والقضاء 

عليه.
قيادية  عناصر  عدة  انفصال  حالة  إن 
واالستقالل  الشورى  حزب  عن  وقاعدية 
سنة 1959 بزعامة ثالثة عناصر قيادية، 

هم عبد الهادي بوطالب والتهامي الوزاني 
وأحمد بن سودة، لم تكن لخالف مذهبي 
قط، وإنما ألسباب خاصة بهذه العناصر، 
أما نتائجها، فقد كانت جد سلبية، ذلك أن 
ممولة  وعناصر  قيادية،  عناصر  خسارة 
عدد  كان  وقد  سياسي،  لحزب  بالنسبة 
املستعدين فيه لتحمل املسؤولية معدودا، 
كان  إذا  خصوصا  قــاتــال،  حدثا  يعتبر 
بوطالب  مثل  املنشقون  أو  املنسحبون 
وفكريا  سياسيا  تربوا  قد  ســودة  وبــن 
داخل الحزب منذ نشأته األولى، وتحملوا 
أكثر  على  واإلشــراف  القيادة  مسؤولية 
وخبايا  ــرار  أسـ وعــرفــوا  مستوى،  مــن 
قد  يكون  أن  يستبعد  ال  بشكل  الحزب 
بحكم  نفسه،  العام  األمني  معلومات  فاق 
الفترات الطويلة التي قضاها هذا األخير 
عبد  مثل  شخصا  إن  بل  الوطن،  خــارج 
الهادي بوطالب، لم يكن فردا قياديا فقط، 
شوريا،  منظرا  ذلــك،  جانب  إلى  كان  بل 

ومجتهدا في سبيل الرقي بالحزب. 
الحزب  من  قيادية  عناصر  انشقاق  إن 
لاللتحاق باملنشقني عن حزب االستقالل، 
الوطني  االتحاد  تنظيم  معهم  لتؤسس 
للقوات الشعبية، جر معه تجميد عناصر 
القادر بن جلون،  قيادية أخرى، مثل عبد 
ومحمد  بالنيابة،  للحزب  العام  األمــني 
النشيطة  العناصر  أحــد  ــاوي،  ــشــرق ال

ــر جــريــدة  فــي املــكــتــب الــســيــاســي ومــدي
بشكل  لعضويتهما،  »الــديــمــقــراطــيــة«، 

ضاعف من حدة نتائج االنشقاق.
واالستقالل،  الشورى  حزب  خسر  لقد 
 ،1959 سنة  التنظيمية  أزمــتــه  بسبب 
جزء مهما من بنيته، فعناصر من قيادته 
لالتحاد  املؤسسة  باملجموعة  التحقت 
واستقطبت  الشعبية،  للقوات  الوطني 
وأخــرى  كثيرة  مسؤولة  عناصر  معها 
وعناصر  الجديد،  التنظيم  نحو  قاعدية 
القادر بن جلون ومحمد  أخرى مثل عبد 
ولم  املنشقني،  نحو  تنُح  لم  الشرقاوي، 
الحظ  كما  فــغــادرتــه،  الــحــزب،  فــي  تبق 
أصابعها  رؤوس  على  الباحثني  أحــد 
األزمة  أن  كافية، والشك  دون توضيحات 
دفعت بمجموعة من القواعد إلى اعتزال 
الرأسمال  عند  األمر  يقف  ولم  السياسة، 
سودة  بن  أحمد  إن  بل  للحزب،  البشري 
»الرأي  الحزب، جريدة  سحب معه لسان 
التنظيم  يد  في  أداة  ليسخرها  العام«، 
وعلي  الكتاني  علي  واستولى  الجديد، 
تابعة  كانت  التي  املطبعة  على  العراقي 
الشورى  حزب  تجريد  بذلك  فتم  للحزب، 
يصعب  رئيسية  أدوات  من  واالستقالل 

تدارك غيابها بسرعة.
العام  األمني  حاول  فقد  العموم،  وعلى 
للحزب، محمد بن الحسن الوزاني، تدارك 

مع  وعمل  نتائجها،  من  للتخفيف  األزمة 
على  جانبه،  إلى  استمرت  التي  القيادة 
كان  الــذي  العام،  الوطني  املؤتمر  عقد 
لترسيخ  منه  في محاولة  التحضير،  قيد 
التي صادق  الجديدة  واألنظمة  القوانني 
االستثنائي سنة  الوطني  املجلس  عليها 
1958، ومن أجل لم الشمل من جديد، ورغم 
املؤتمر  في  اإلجماع  حقق  الــوزانــي  أن 
أن  إال  واملشادات،  االختالفات  فوق  وبدا 
املؤتمر لم يكن - بسبب ظروفه - بإمكانه 
أن يحقق ما كان مرجوا منه قبل انعقاده 
أحدثتها  التي  العنيفة  فالهزة  بسنة، 
املجهودات  كل  جعلت  االنشقاق،  عملية 
آخر  بني  الفترة  في  الحزب  بذلها  التي 
من   ،1959 سنة  ومنتصف   1955 سنة 
قوية،  على أسس  والبناء  التجديد،  أجل 
املؤتمر  كما جعلت  الرياح،  أدراج  تذهب 
الوطني العام، الذي طاملا ظل حلما يراود 
حقيقية،  نتائج  بــدون  حدثا  الشوريني، 
بل إن حزب الشورى واالستقالل لم يدم 
حوالي  إال  االنشقاق،  عملية  بعد  كاسم 

ثالثة أشهر.
ــن ســنــة 1960،  وفـــي رابـــع يــنــايــر م
الشورى  لحزب  العامة  األمــانــة  أعلنت 
واالستقالل، في بالغ لها إلى الصحافة، 
عن تغيير اسم الحزب إلى اسم جديد هو 

حزب الدستور الديمقراطي.

هل ينجح عبد اإلله 
بن كيران في إعادة 

حزب العدالة والتنمية 
إلى الواجهة ؟

حزب  تجربة  استعراض  خــالل  مــن 
الشورى واالستقالل، نجد أنه فشل في 
واليوم،  الداخلي،  بيته  ترتيب  إعــادة 

العدالة  حــزب  تجربة  أمــام  نحن 

 مؤسس حزب الشورى واالستقالل بن الحسن الوزاني

إن حالة انفصال عدة عناصر قيادية وقاعدية عن حزب الشورى واالستقالل سنة 
1959 بزعامة ثالثة عناصر قيادية، هم عبد الهادي بوطالب والتهامي الوزاني 

وأحمد بن سودة، لم تكن لخالف مذهبي قط، وإنما ألسباب خاصة بهذه العناصر، 
أما نتائجها، فقد كانت جد سلبية، ذلك أن خسارة عناصر قيادية، وعناصر ممولة 

بالنسبة لحزب سياسي، وقد كان عدد المستعدين فيه لتحمل المسؤولية معدودا، 
يعتبر حدثا قاتال، خصوصا إذا كان المنسحبون أو المنشقون مثل بوطالب وبن سودة 

قد تربوا سياسيا وفكريا داخل الحزب منذ نشأته األولى
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عن  السلطة  من  خرج  الــذي  والتنمية، 
طريق صناديق االقتراع، وخرج عبرها، 
بخالف باقي تجارب األحزاب اإلسالمية 
عليه  املذلة،  هزيمته  وبعد  املنطقة،  في 
أن يرتب بيته الداخلي، لكن هل سينجح 
في ذلك، أم أن هناك سيناريوهات أخرى 

من املمكن أن تحدث للحزب؟
ــه في  ــمــت ــن هــزي ــالن عـ ــ ــ ــور اإلع ــ ف
العامة  األمــانــة  أعلنت  االنتخابات، 
استقالتها،  تقديم  عن  لـ»البيجيدي« 
السابق  العام  األمــن  من  ضغط  بعد 
ما  وهو  كيران،  بن  اإلله  عبد  للحزب، 
يوحي بأن الرجل ما زالت له الرغبة في 
الحزب من جديد، فهل سينجح  قيادة 
في إعادة الحزب املنهك إلى الواجهة؟

هناك تجارب سابقة في املغرب أثبتت 
أن يعيد زعيم سياسي  املمكن  أنه من 
له كاريزما الحزب إلى الواجهة، وهو 
األمر الذي حصل مع حزب االستقالل 
يوم انشقاقه سنة 1959، حيث بدا أن 
الحزب أصابه الضعف وفي طريقه إلى 
االنهيار، بعدما أسس معظم مناضليه 
الوطني  االتــحــاد  حـــزب  الــحــركــيــن 
للقوات الشعبية، غير أن عالل الفاسي 
ــادرة، وتــولــى قيادة  ــب أخــذ بــزمــام امل
وبذلك  الداخلي،  بيته  ورتــب  الحزب 
أعاد الحزب إلى مكانته، وبفضل عالل 
الحزب  استمر   - هلل  بعد   - الفاسي 

قويا إلى اليوم.
الفاسي  عالل  أن  إلى  اإلشــارة  تجب 
ركز في خطابه أثناء قيادة الحزب، على 
وقتذاك،  املغرب  تهم  كانت  عدة قضايا 
وهـــي إصـــالح الــتــعــلــيــم، واإلصـــالح 
الزراعي، واملطالبة بمغربية موريتانيا، 
كبيرا  صدى  تلقى  كانت  مطالب  وهي 
لدى شرائح مهمة من املجتمع املغربي، 
أما عبد اإلله بن كيران، ففي حال ما إذا 
عاد لقيادة حزب العدالة والتنمية مرة 
أخرى، فعلى أي خطاب يمكن أن يركز؟ 
فكما هو معلوم، أن الرجل كان رئيسا 
سابقا للحكومة وكانت له قدرة بخطابه 
الشعبوي على التعبئة والحشد وتبرير 
السياسات واالختيارات، حيث استطاع 
املشهد  يتصدر  أن  عهده  في  الحزب 
خطاب  اعتماد  من  انطالقا  السياسي 
والشعبوية..  املظلومية  على  يرتكز 
غير أنه لوحظ أنه خالل قيادة الحزب 
للحكومة لعقد كامل من الزمن، تراجعت 
شعبية خطاباته، ال سيما وأن الخطاب 
كان  الذي  األخالقي/القيمي/الطوباوي 
يرفعه في البدايات، فقد بريقه واصطدم 
اليومي،  والتدبير  الواقع  بإكراهات 
انــتــظــارات  ــه  ل الــشــعــب  خــاصــة وأن 
أبعد  وحقوقية  واقتصادية  اجتماعية 
ما تكون عما هو أخالقي أو هوياتي.. 
غير خطابه  جديدا  فهل سيجد خطابا 
السابق؟ األيام كفيلة باإلجابة عن ذلك.

هل ينقسم حزب 
العدالة والتنمية إلى 

حزبين ؟
داخــل  السياسي  النسق  يميز  مــا  إن 
األحزاب املغربية أيام مجدها، هو ظاهرة 
أكثر،  أو  حــزبــن  ــى  إل الــحــزب  انشقاق 
والسبعينات  الستينات  مرحلة  فخالل 
من القرن املاضي، كان السلوك السياسي 
بعد  االنشقاق  هو  السياسية  لألحزاب 
قادة  بن  الــرؤى  في  اختالف  أي  حــدوث 
ومعه  ــادة  ــق ال أحــد  فينسحب  ــحــزب،  ال
أتباعه ويؤسس حزبا جديدا، وهذا األمر 
حدث مع حزب االستقالل الذي خرج منه 
الشعبية،  للقوات  الوطني  االتحاد  حزب 
انشقاقات  عدة  بدوره  شهد  األخير  وهذا 
وانقسامات، ونفس األمر حدث مع الحركة 
الشعبية، وحتى مع حزب التجمع الوطني 
لألحرار.. فهل سنشهد نفس األمر يحدث 
داخل حزب العدالة والتنمية، خاصة وأن 
هناك صراعا بن تيارين، هما تيار سعد 
اإلله  عبد  بقيادة  واآلخر  العثماني  الدين 

بن كيران؟
داخــل  انــشــقــاق  حــدث  وأن  سبق  لقد 
خليدي  محمد  خرج  عندما  »البيجيدي«، 
حزب  ــس  وأس الــحــزب،  مــن   2005 سنة 

السنة،  نفس  خالل  والفضيلة«  »النهضة 
غير أن هذا الحزب وكأنه غير موجود منذ 

تأسيسه.
وال شك أنه في حالة انقسام الحزب إلى 
والثاني  كيران  بن  بزعامة  األول  حزبن 
تيار  فإن  العثماني،  الدين  سعد  بقيادة 
لعدة  قوي،  موقف  في  سيكون  كيران  بن 
تيار  أن  شــك  وال  ــارات،  ــب ــت واع أســبــاب 
الحكم  إلى  املطاف  به  العثماني سينتهي 
على نفسه بالفناء، واأليام كفيلة باإلجابة 

عن ذلك.

هل يمكن صعود 
وجوه جديدة إلى 

األمانة العامة للحزب ؟ 
سيفتح  هل  نفسه:  يطرح  آخــر  ســؤال 
القرار  هرم  إلى  الشباب  لصعود  الباب 
املؤتمر  خالل  والتنمية  العدالة  حزب  في 
ــوجــوه  ال بــعــض  أم ســتــعــود  الـــقـــادم، 
كيران؟ وفي  بن  اإلله  املحسوبة على عبد 
حال ما إذا طعم الحزب بالشباب، ما هي 
اإلضافة التي من املمكن أن يقدمونها؟ وما 
تطرحه  أن  املمكن  من  الذي  البرنامج  هو 
في املستقبل؟ وهل مازال الحزب سيحظى 

بقبول من طرف املغاربة؟

في  يعد  لم  الحزب  أن  توضيح  يجب 
اعتبار  على  نيابي،  فريق  تشكيل  إمكانه 
على  برملانيا  عضوا   20 إلى  يحتاج  أنه 
األقل، وأصبح في إمكانه تشكيل مجموعة 
لم  الحزب  أن  هــذا،  ومعنى  فقط،  نيابية 
تعد له مساحة ملمارسة املعارضة وإسماع 
صوته تحت قبة البرملان، الذي من خالله 
من  لشريحة  صــوتــه  إســمــاع  يستطيع 
املجتمع، فهل يلجأ الحزب إلى شكل جديد 
الفضاء  هناك  أن  حيث  املــعــارضــة،  مــن 
التي  القضايا  هي  وما  والشارع؟  األزرق 

سيركز عليها في هذه الحالة؟
  

هل يمهد سقوط 
حزب العدالة والتنمية 

المغربي لسقوط 
حزب العدالة والتنمية 
التركي في انتخابات 

2023 ؟
على هامش هزيمة حزب العدالة والتنمية 
أبــدى  شتنبر،   8 انتخابات  فــي  املــغــربــي 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تفاؤال 
املرتقبة  االنــتــخــابــات  فــي  بــالــفــوز  مفرطا 
على  فعل  كرد  وذلك   ،2023 سنة  بالده  في 
بهزيمة  تتنبأ  التي  السياسية  التحاليل 
مدوية ألردوغان وحزبه العدالة والتنمية في 
يلفظ  املنطقة  شعوب  لدى  عام  مزاج  سياق 

اإلسالمين ويطيح بهم.
الخسارة  مخاطر  التركي  الرئيس  وفهم 
املغرب،  في  والتنمية  العدالة  لحزب  املدوية 
لحزبه،  نسائيا  اجتماعا  مطمئنا  وقـــال 
في  سيفوز  التركي  والتنمية  العدالة  بــأن 
انتخابات 2023، بينما قال مراقبون أتراك، 
املغرب  النتخابات  املــدويــة  ))النتائج  أن 
والتنمية  العدالة  لحزب  املذلة  والخسارة 
الذي أخذ اسمه من الحزب اإلسالمي التركي، 
الرئيس  إلــى  خاصة  رسالة  بمثابة  جــاءت 
التركي، مفادها أن النموذج اإلسالمي املبني 
على الشعارات والوعود والذي يوظف الدين 

لجذب أصوات الناخبن، لم يعد مغريا((.

هل يمهد سقوط حزب العدالة والتنمية المغربي لسقوط حزب العدالة والتنمية التركي في انتخابات 2023 ؟

سؤال آخر يطرح نفسه: هل سيفتح الباب لصعود الشباب إلى هرم 
القرار في حزب العدالة والتنمية خالل المؤتمر القادم، أم ستعود بعض 

الوجوه المحسوبة على عبد اإلله بن كيران؟ وفي حال ما إذا طعم 
الحزب بالشباب، ما هي اإلضافة التي من الممكن أن يقدمونها؟ وما 
هو البرنامج الذي من الممكن أن تطرحه في المستقبل؟ وهل مازال 

الحزب سيحظى بقبول من طرف المغاربة؟
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كواليس صحراوية
العدد: 1573 من 16 إلى 22 شتنبر 2021

خبايا استهداف سائقين مغاربة من طرف جماعة
إرهابــية فــي مــالي

تحالف لدعم الخريف 
في الهرهورة

الهرهورة. األسبوع
 

الثالثي  التحالف  داخــل  من  مصدر  كشف 
ألحــزاب  املحلية  الــقــيــادات  أن  بــالــهــرهــورة، 
والحركة  لألحرار  الوطني  والتجمع  االستقالل 
جماعة  رئاسة  إسناد  على  أجمعوا  الشعبية، 
حزب  عــن  لخريف  محمد  للشاب  الــهــرهــورة 
الدولة  كاتب  لخريف،  أحمد  نجل  االستقالل، 
السابق في وزارة الشؤون الخارجية، والعلبة 
السوداء لحزب االستقالل بجهة العيون الساقية 
الحمراء، الذي تشبع ابنه بسياسته وخصاله، 
وتمت تزكية الصحراوي الشاب لرئاسة جماعة 
الثالثة  األحزاب  منتخبي  بمشاركة  الهرهورة 
للتشاور،  األخــرى  األحــزاب  على  االنفتاح  مع 
املجلس  لتدبير  التشكيلة  بهذه  أشادوا  والذين 
الجماعي للهرهورة، التي تحظى بعناية ملكية 
التحتية،  لبنيتها  ضخمة  تهيئة  وبمشاريع 
منها  جعلت  متجددة،  تنموية  ثــورة  وتشهد 

قطبا سياحيا من الدرجة األولى.
االستقالل  قيادة حزب  أن  فيه،  ال شك  ومما 
شهادات  على  الحاصل  لخريف  محمد  ستدعم 
عليا من جامعات معترف بقيمتها العلمية، كما 
أنه ينحدر من وسط صحراوي يتمتع بالكثير 
من املميزات من بينها التواصل الدائم واملباشر 

مع الساكنة والفعاليات املدنية والسياسية.

عبد اهلل جداد. العيون

 

لها  املخطط  اإلرهابية  العملية  بدأت خيوط 
في مقتل سائقني مغاربة عزل رميا بالرصاص، 
تنجلي معاملها بفضل يقظة وخبرة املخابرات 
الستجالء  الخط  على  دخلت  التي  املغربية، 
إصابة  إلى  كذلك  أدت  والتي  املعطيات،  كافة 
على  وذلــك  ــع،  راب سائق  ونجا  بجروح  آخــر 
بشكل  استهدفت  بمالي  مسلحة  جماعة  أيدي 

مباشر السائقني املغاربة.
للموضوع،  املالية اهتماما  وأولت الصحف 
واستهدفت  »إرهابية«،  العملية  أن  معتبرة 
ــدأ  غــيــرهــمــا، وب املــغــربــيــني دون  الــســائــقــني 
املغربية  املــخــابــرات  جــهــاز  بــني  التنسيق 
التي  الجماعات  لتحديد  املالية  واألجــهــزة 
تنشط في املنطقة التي تتبع لها بلدة ديديني، 
مكان الحادث، لرسم صورة معينة عن أسباب 
دون  املغربيني  السائقني  على  النار  إطــالق 
غيرهما، وعمن يكون وراء هذا العمل املسلح، 
وإن كان األمر يتعلق بعملية محلية أو أن لها 

أبعادا إقليمية.

وبدأت أصابع االتهام تحوم، حسب اإلعالم 
في  ضلوع مرتزقة البوليساريو  إلى  املالي، 
مغاربة  استهدفت  التي  العملية  هذه  تنفيذ 

دون غيرهم وفي طريق دولية.
وفي الوقت الذي بدأت فيه التحقيقات حول 
التي  ديديني  بلدة  وأن  خصوصا  الــحــادث، 
باماكو،  العاصمة  كلم عن   300 تبعد بحوالي 

املالي،  الجيش  سيطرة  تحت  أنها  يفترض 
حق  في  العمليات  هذه  مثل  تنفيذ  ويصعب 
بعملية  يتعلق  األمر  وأن  بضواحيها،  أجانب 
إذا  مخطط لها مسبقا، يجهل لحد الساعة ما 
ونقل  بعالج  تكفلت  الخارجية  وزارة  كانت 
محقق  موت  من  بأعجوبة  نجى  الذي  املغربي 

وستكون إفاداته مهمة للتحقيق.

اإلفراج عن متضامنين 
مع بوعيدة

كلميم. األسبوع 

أربعة معتقلني  العامة بكلميم، عن  النيابة  أفرجت 
عرفتها  التي  األحداث  على خلفية  املوقوفني  بني  من 
القضائية  الشرطة  أحالتهم  والذين  املدينة،  شوارع 
األسبوع  بداية  أمــرت  التي  املحكمة،  على  بكلميم 
الجاري، بمتابعة اثنني منهم في حالة سراح، وإيداع 
حالة  في  ومتابعتهم  ببويزكارن،  السجن  آخرين   17
بتهم  ملحاكمتهم  جلسة  تحديد  انتظار  في  اعتقال، 
وإضرام  العام  الشارع  في  بالتظاهر  جنائية تتعلق 
وكسر  وتعييب  الطريق،  في  متاريس  ووضع  النار 
القوة  رجال  ضد  العنف  وارتكاب  عمومية،  منشآت 
عبرت  فيما  بوظائفهم،  قيامهم  أثــنــاء  العمومية 
تضامنها  عن  بكلميم  واملدنية  الحقوقية  املنظمات 
مع املعتقلني وأسرهم، مطالبني بإطالق سراح جميع 
املوقوفني الذين نفوا ما نسب إليهم من تهم، خاصة 
وأن من بينهم قاصرين وشباب ال سوابق لهم، وأن 
مرشح  مع  تضامنها  عن  للتعبير  خرجت  الجماهير 

حزب االستقالل بكلميم، عبد الرحيم بوعيدة. 

العيون. األسبوع 

ــد  ــي حــمــدي ول ــالل ــق تــمــكــن االســت
»القاسم  على  االنتصار  من  الرشيد 
االنتخابي«، بفضل خطته السياسية، 
جعلته  التي  االنتخابية  وتكتيكاته 
املشاركة،  األحــزاب  كل  على  ينتصر 
أولـــى،  كــدفــعــة  عــضــوا   20 محققا 

يحسم  ــه  ــل جــع مـــا  فـــــي وهــــو 
العيون  جماعة  رئــاســة 

بنسبة  جديدة  لوالية 
ــة مــنــحــتــه  ــحـ ــريـ مـ
فيها،  أغلبية ال شك 
ــقـــابـــل انـــدحـــار  مـ

مدوي لحزب العدالة 
شكل  الذي  والتنمية 

خالل  معارضة  فريق 
ــة،  ــق ــســاب ــة ال ــ ــوالي ــ ال

املــشــاريــع، وخــرج  عــشــرات  فيها  عـــارض 
خاوي الوفاض من االنتخابات الجارية، ولم 
واالشتراكية،  التقدم  بحزب  القيادية  تتمكن 
كجمولة منت أبي، من الوصول إلى عضوية 
إلى  كانت  والتي  العيون  جماعة 
بعمل  وقــامــت  األغلبية  جانب 
التعليم  لجنة  كرئيسة  جــدي 
عن  ــاب  غ كما  والــصــحــة، 
الحالي  املجلس  تشكيلة 
املستشار البرملاني محمد 
فيما  مسعود،  بن  سالم 
فــقــد مــحــمــد عــبــان، 
عــضــو املــجــلــس 
ــادي  ــصــ ــ ــت ــ االق
عي،  واالجتما
مـــــقـــــعـــــده 
ــب  ــخ ــت ــن ــم ك
بـــاملـــجـــلـــس 
ــي،  ــم ــي ــل اإلق
أجف  وعـــاد 
مــــــولــــــود 

جماعة  إلى  الشعبية  الحركة  باسم  وحيدا 
ــة  الــعــيــون إلـــى جــانــب األحــــرار واألصــال

واملعاصرة. 
وقد تم الحسم في تولي حمدي ولد الرشيد 
الساقية  العيون  لجهة  كرئيس  منصبه 
الحمراء لوالية جديدة، بفضل األغلبية التي 
حققها بفضل ترشحه في الالئحة الجهوية 
التنمية  مــســار  سيجعل  مما  واملــحــلــيــة، 
الجهوية في يد حزب االستقالل، الذي أزاح 
وتولي  السمارة  بلدية  رئاسة  من  الجماني 
سفينة  قيادة  الشريف  إبراهيم  املهندس 
األغلبية  منحت  التي  بالسمارة،  التنمية 
كذلك  أزاح  تصويت  في  االستقالل  لحزب 
النائب البرملاني لسنوات، حمد الشيكر، من 
االستقالل  حزب  عن  تخلى  والــذي  منصبه 
وترشح باسم حزب األحرار، فيما فاز حبدي 
»امليزان«،  باسم  البرملاني  بمنصبه  الزبير 
التي  املرسى،  في جماعة  األمر  يختلف  ولم 
بــدر،  املــوســاوي  للشاب  رئاستها  منحت 
ليستمر مع فريقه القديم الجديد في برامج 

ومشاريع تنمية مدينة املرسى.

حزب االستقالل ينتصر على جميع األحزاب في الصحراء

ولد  الرشيد

يــــــــــتــــــــــشــــــــــرف 
الــــــــــــشــــــــــــريــــــــــــف 
الــعــلــوي ســيــدي 
املــــخــــتــــار، إطــــار 
بــــــــاملــــــــكــــــــتــــــــبــــــــة 
الـــــــــوطـــــــــنـــــــــيـــــــــة 
بـــــــــــالـــــــــــربـــــــــــاط، 
وبـــالـــنـــيـــابـــة عــن 
ــع أفــــــــراد  ــيــ ــمــ جــ
أســـــــرة الـــعـــلـــوي 
بتقدمي  وكــــرمي، 

الــشــكــر واالمــتــنــان والــتــقــديــر عــلــى الــتــعــزيــة 
واملــواســاة يف وفــاة أمه الفاضلة عائشة كرمي 

املشمولة برحمة اهلل يف شهر محرم احلرام.
واألصدقاء  األحباب  واحد جلميع  عزاؤنا 
بـــاملـــغـــرب واخلــــــــارج، داعـــــن لـــهـــا بـــالـــفـــردوس 

األعلى وجلميع أموات املسلمن.

حسابات سياسية تنتهي بالتصالح من أجل الداخلة

الداخلة. األسبوع

حالة استثناء عاشتها مدينة الداخلة منذ 
وارتفعت  االنتخابات،  في  الفائزين  إعالن 
كاد  السياسيني  الفرقاء  بني  التنافس  حدة 
أن يخرج عن السيطرة ويحدث ما ال يحمد 
الداخلة تصبح على  عقباه، مما جعل جهة 
نوعا  خلق  ما  وهو  آخر،  على  وتبيت  خبر 
أرغمت  التي  والتسريبات  املشاحنات  من 
كال من الخطاط ينجا ومحمد بوبكر وحرمة 
هلل، إلى تغيير لغة »الشارع«، بهدف ضبط 
تجمع  محطة  االنتخابات  وجعل  النفس 

أبناء العمومة، وال تفرق بينهم.
ــة ســيــنــاريــوهــات  ــداخــل وقـــد عــاشــت ال

مــتــعــددة، بــســبــب تــمــكــن حـــزب الــتــقــدم 
واالشتراكية من مفاتيح األغلبية على الرغم 
حزبي  أغلبية  أمــام  مقاعده  محدودية  من 
الساكنة  وانتظرت  والتجمع،  االستقالل 
الرياضة،  لغة  في   90 الدقيقة  حــدود  إلى 
الخطاط  من  كل  بني  جديد  توافق  لخطف 
عن حزب »امليزان« ومحمد بوبكر عن حزب 
حسم  رسمي  بالغ  على  للتوقيع  »الكتاب«، 
رئاسة  مصير  وجعل  الــتــأويــالت  كــل  فــي 
حزب  يدي  بني  الذهب  وادي  الداخلة  جهة 
التقدم واالشتراكية مقابل التصويت ملرشح 
رئيسا  بــابــا،  أهــل  حما  االســتــقــالل  حــزب 
لبلدية الداخلة، وهو ما جعل زعيم الحركة 
اللعبة  خــارج  الجماني،  صلوح  الشعبية 
ومتوجها للترشح لرئاسة املجلس اإلقليمي 
متنافسا  بكار،  ملحمد  خلفا  الذهب  لــوادي 
حزب  عن  براي  سيدينا  محمد  مع  ذلك  في 
االستقالل، ومحمد سالم حمية عن التجمع 

الوطني لألحرار.
وتمكن الخطاط ينجا من حزب االستقالل 
 11632 عالية  تصويت  نسبة  تحقيق  من 
صوتا، فيما حقق امبارك حمية من التجمع 
الفوز  من  صوتا،   6378 لألحرار  الوطني 
في  عليهما  املتبارى  البرملانيني  باملقعدين 

إقليم وادي الذهب.
ــة من  ــع ــة حــركــة واس ــداخــل ــت ال ــرف وع
وخاصة  الفائزين،  كل  بيوت  أمام  الوقفات 
خاوي  يخرج  أن  كاد  الذي  ينجا،  الخطاط 
الوفاض بسبب شد الخناق عليه من طرف 
األحــرار  وخــاصــة  السياسيني،  خصومه 
واملعاصرة،  واألصالة  الشعبية  والحركة 
إلى  واالصطفاف  بوبكر  محمد  تراجع  لوال 
جانب حزب االستقالل، وهو ما اعتبر أمرا 
بني  والــوئــام  الثقة  سكة  وأعــاد  طبيعيا، 
األصــوات  أغلبية  على  الحاصلة  األحــزاب 

وأخرى تملك مفاتيح التغيير.
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الـــرأي
العدد: 1573 من 16 إلى 22 شتنبر 2021

1( دعوة جمملة:
 لـ»فهم الحاضر واستشراف املستقبل، ال بد من تمثل املاضي الذي 
املعاصر  اللفظ  في  يقيم  أصيل  معنى  سيرورة  املاضي  دام  ما  أفــل، 

حاضرا ومستقبال«. 
2( مناسبة الدعوة وتطبيقاهتا:

لنا  يجوز  ذلك  مع  لكن  الفارق،  وجود  مع  قياس  ال  أنه  البيان  عن  غني 
املاضي،  على  الحاضر  قياس  قلتم  شئتم  وإن  الغائب،  على  الشاهد  قياس 

لفهم سيرورة التاريخ وتحوالتها.
وبما أن املناسبة شرط، مناسبة تنصيب السوسي عزيز أخنوش رئيسا 
للحكومة الجديدة، بعد فشل السوسي سعد الدين العثماني في استحقاقات 
سياسيني  زعماء  وجــود  وكــذا  اإلســالمــوي،  بالتيار  أطاحت  التي   2021
السياسية، وظفرا  األحزاب حضورا في ساحتنا  أكثر  رأس  سوسيني على 

باملقاعد، بغض النظر عن موقفنا من أدائها...
الوطني  التجمع  لحزب  العام  األمني  أخنوش  عزيز  عن  فضال  وأقصد 
والتنمية،  العدالة  لحزب  العام  األمــني  العثماني  الدين  وسعد  لألحرار، 
السوسي عبد اللطيف وهبي، األمني العام لحزب األصالة واملعاصرة، وكذا 
للقوات  االشتراكي  االتحاد  لحزب  األول  الكاتب  لشكر،  إدريس  السوسي 

الشعبية.
فهؤالء الزعماء السياسيني السوسيني، تأسيسا على ما سبق ذكره في 
الدعوة، يمكن نسبتهم إلى تواريخ وإمبراطوريات تاريخية نشأت بسوس 
الوسيط،  العصر  في  للمغرب  السياسي  التاريخ  في رسم مالمح  وساهمت 
السوسيري  اللساني  باملفهوم  االعتباطي  التشابه  من  رفيع  خيط  لوجود 

»االعتباطية«.. ملصطلح 
من هنا، يجوز لنا نسبة سعد الدين العثماني السوسي إلى املرابطني، 
ألنه يشترك وحزبه مع املرابطني في اإلعالء من سلطة الفقهاء، وخير دليل 
على هذا التماهي السياسي، خضوع مناضلي حزب العدالة والتنمية، الذي 
يقوده العثماني، لسلطة فقهاء حركة اإلصالح والتوحيد، على غرار ما كان 

في عهد الدولة املرابطية التي كان الفقيه فيها يسود ويحكم.
إلى  فننسبه  أخنوش،  عزيز  السوسي  امللياردير  »الحمامة«  زعيم  أما 
»الكست«  بجبل  السوسي  تومرت  ابــن  أنشأها  التي  املوحدية،  الدولة 
القوافل التجارية، خاصة  بسوس، واشتهر بعده سالطينها بالثراء وكثرة 
في عهد املنصور والناصر واملستنصر، فهذا الثراء املوحدي في عهد هؤالء 
السوسي  »الحمامة«  زعيم  ثراء  في  أيضا  اليوم  نراه  الثالثة،  السالطني 
املتحكم في سوق الذهب األسود، وجمعه بني السلطة واملال على غرار كثير 

من السالطني املوحدين.
األصالة  لحزب  الجديد  الزعيم  وهــبــي،  اللطيف  عبد  السوسي  أمــا 
حاكم  العالم،  محمد  إلى  نسبة  باملحمدي،  نعته  لنا  فيجوز  واملعاصرة، 
املحمدية )تارودانت(، ما دامت ثورته على القيادة السابقة ممثلة في حكيم 
بنشماس، وتيارها تشبه إلى حد ما ثورة محمد العالم على والده السلطان 
بنشماس،  لتدبير  وهبي  كرفض  حكمه  لطريقة  ورفضه  إسماعيل،  املولى 
والتبري من خطوط العماري الحمراء، مع فارق في النتيجة: اغتيال محمد 
بفضل  وهبي  ونجاح  قديما،  التعبير  وحرية  الديمقراطية  لغياب  العالم، 

توفر املناخ الديمقراطي وطنيا وحزبيا في العصر الجديد.
للرتبة  ونظرا  لشكر،  إدريــس  االشتراكي،  االتحاد  لسوسي  وبالنسبة 
املتدنية التي احتلها حزبه في االنتخابات املاضية، فيجوز لنا نسبته إلى 
الذي  االشتراكي  االتحاد  وضع  إليها  آل  التي  للحال  نظرا  »إليغ«،  دويلة 
وقع  كما  املغربية،  السياسية  الساحة  في  بسرعة  نجمه  خبا  حيث  يقوده، 
لدويلة »إليغ« السوسية التي ثار مؤسسوها على السعديني إبان ضعفهم، 
في  وفشلت  معاملها،  درست  أن  لبثت  ما  ثم  قصيرة  لفترة  نجمها  فصعد 
»سعد  فكانت  الشريفة،  العلوية  الدولة  جــاءت  أن  إلــى  املغرب،  توحيد 

السعود« على السوسيني واملغاربة عامة، بتعبير املختار السوسي.
ثالثة  خاصة  يقوده  جديد،  سياسي  سوسي  حضور  أمام  نكون  وبهذا 
أمناء عامني سوسيني، هم سعد الدين العثماني املرابطي، وعزيز أخنوش 

املوحدي، وعبد اللطيف وهبي املحمدي.
واملرجعية  الحزبي  االنتماء  في  السوسيني  القادة  هــؤالء  واختالف 
من  الرغم  على  االختالف،  هذا  علة  عن  نتساءل  يجعلنا  اإليديولوجية، 

االشتراك في الدم واالنتماء الجغرافي واللساني األمازيغي؟
وجواب السؤال مرده إلى أن سوس كانت، على مر العصور، أرضا تؤمن 
علمائها  إيمان  عن  فضال  العرب،  مع  كصنيعهم  اآلخر  وتقدير  باالختالف 
السوسي  املختار  محمد  العالمة  أن  هو  طرحنا،  يزكي  وما  الحوار،  بقيمة 
السالم  كعبد  اليمني  أقصى  إلى  انتمى  من  منهم  رجال،  يديه  على  تخرج 

ياسني، ومنهم من انتمى إلى أقصى اليسار كمحمد بن سعيد آيت إيدر.
وهذا السؤال املرجعي يتفرع عنه سؤال أخالقي يرتبط بسيكولوجية الزعماء 
السياسيني السوسيني الجدد، وهل تشبعوا بخصال زعماء سوس التاريخيني، 
والتواضع  واإليثار  الخير  وفعل  الناس  ومحبة  األخالقي  بالنبل  لهم  املشهود 

وخدمة اآلخرين، أم أنهم تبرؤوا من تراث سوس السياسي الخالق؟
إعادة  أوال  فعليهم  املغاربة،  خدمة  الزعماء  هؤالء  أراد  إذا  تقديرنا،  في 
االعتبار إلى سوس، واملناطق الجنوبية، بعيدا عن الحسابات السياسيوية 
وإرث  السوسي  التراث  بإحياء  وذلك  انتخابوية،  حملة  أي  قبل  الضيقة، 
الجنوب املغربي الحضاري في مختلف مجاالت املعرفة، وخاصة الصحراء 
على  شاهد  خير  تعد  تاريخية  علمية  صالت  بها  تربطهم  التي  املغربية 
مغربية الصحراء ورجاالتها، وفي هذا الصنيع خدمة كبرى للوطن ولكافة 
املغاربة، وهو أرقى من الوعود الكبرى التي اعتاد الزعماء نثرها في السوق 

االنتخابوية إذا حل موسمها.
وإجمال هذه الورقة املختصرة التي رمنا من خاللها تسليط الضوء على 
الحضور السوسي الجديد في مشهدنا السياسي املعاصر: أن سوس العاملة 
قد خرجت، في مختلف مراحلها التاريخية، رجاالت دولة مخلصني للوطن في 
شموليته، ينبغي على سوسيي الزعامة السياسية الجدد، النهل من تجاربهم 

والحفاظ على نقاء تاريخ سوس ورمزيته ومكانته في قلوب كافة املغاربة.
ثالثي  سوسيا  تأثيرا  ستعرف  املقبلة  االنتخابات  إن  القول:  وصفوة 
نزار  الفاسي  يقوده  الذي  االستقالل،  حزب  أيضا  منه  سيستفيد  األبعاد، 
ورجاالتها  فــاس  مدينة  يجلون  التاريخ،  عبر  ســوس  أهــل  ألن  البركة، 
املختار  بذلك  صرح  كما  كلهم  املغاربة  وأستاذة  أستاذتهم  ويعتبرونها 
طريقا  يرسم  رابع  طرف  يظهر  لم  ما  العاملة«،  »سوس  كتابه  في  السوسي 
التي  الحالية  السياسية  املمارسة  من  للمعهود  تصحيحيا  مغايرا  رابعا 
السياسية  املمارسة  بجدوى  املغاربة،  إلــى  الثقة  إلعــادة  آفاتها،  كثرت 
الوطنيني  كافة  ينشده  الذي  املستقبل  مغرب  وبناء  املكتسبات  وتحصني 
الصادقني املتشبثني بوطنهم ومقدساتهم، في ظل الدولة العلوية الشريفة.

الزعماء السوسيون
 الجدد في الحكم

تحاول  التي  التقييمات  كثرت 
حصل  التي  النتائج  أســبــاب  حصر 
في  والتنمية  الــعــدالــة  حــزب  عليها 
 ،2021 شتنبر  من  الثامن  انتخابات 
في ما هو ذاتي، وفي أضعف الحاالت 
فيها،  الــحــاســم  الــعــامــل  بــاعــتــبــاره 
»قل هو  الكريمة  والتأصيل لها باآلية 
من عند أنفسكم«! وكما أنه من الظلم 
بالعوامل  فقط  النتائج  تلك  تفسير 
الذاتية، فمن الجهالة الكبيرة محاولة 
هو  اليوم  األهم  لكن  حضورها،  نفي 
تغليب  محاولة  »فــخ«  مــن  الــخــروج 
هذه العوامل على تلك أو العكس، ألي 
فهمها  من  للتمكن  األهداف،  من  هدف 

واستيعاب دروسها.
تــطــورات  العلمية،  الناحية  مــن 
ال  االجتماعية  أو  السياسية  الظواهر 

بظهور  إال  متوقع  وغير  فجائي  انكسار  فيها  يطرأ 
عوامل جديدة شديدة التأثير، وغير متوقعة أيضا، 
التطور  نجد  والتنمية،  العدالة  حزب  حالة  وفي 
لم  حزبا صاعدا  يجعله  االنتخابي  ألدائه  الطبيعي 
تليها  التي  واالستقرار  اإلشباع  مرحلة  بعد  يصل 
سنة  االنتخابي  مشواره  بدأ  فقد  التراجع.  مرحلة 
14 مقعدا في مجلس النواب،  1997 بحصوله على 
وفي تشريعيات 2002 حصل على 42 مقعدا، وفي 
وفي  مقعدا،   46 على  حصل   2007 تشريعيات 
وفي  مقاعد،   107 على  حصل   2011 تشريعيات 
تشريعيات 2016 حصل على 125 مقعدا، لكنه فجأة 
حصل في تشريعيات 2021 على 13 مقعدا فقط، ال 
يجد أي منصف بدا في البحث عن طبيعة العوامل 
بني  ليتحول  »املصباح«  حزب  تطور  كسرت  التي 

عشية وضحاها إلى حزب قزم!
نتيجة  السياسية  األحزاب  تراجع  في  الطبيعي 
تراجع شعبيتها، أو نتيجة ضعف أدائها التنظيمي 
يعكس  منطقي  تدرج  وفق  يتم  أن  هو  واالنتخابي، 
إذا  إال  انكسارات  تقع  وال  األســبــاب،  تلك  تطور 
ارتكب الحزب جرائم فساد أو أخطاء جسيمة كانت 
العقاب،  يستحق  منبوذا  جعله  عام  رأي  موضوع 
انشقاق  الحزب  في  وقع  إذا  الذاتية،  الناحية  ومن 
استمالة  حول  فيه  التيارات  وتصارعت  تنظيمي 
نهائيا  الحزب  يشارك  لم  أو  نفرهم،  مما  الناخبني 
أن  يمكن  مما  ذلــك  وغير  االنتخابية،  الحملة  في 
األداء  في  كبير  تراجع  أي  منطقي  بشكل  يفسر 
غريبة  ظاهرة  أمام  اليوم  لكننا  للحزب،  االنتخابي 
في  »املصباح«  لحزب  الحرة«  »القفزة  في  تتمثل 

نفسر  فكيف  االنتخابات،  نتائج  هواء 
تراجعه فجأة بما يقارب 90 باملائة؟

الداخلية  العوامل  ال يسعف تحليل 
في  التقليدية  الخارجية  والعوامل 
لحزب  االنتخابي«  »االندحار  تفسير 
األشياء  كانت طبيعة  فإذا  »املصباح«، 
تفرض تفاعل ما هو موضوعي وذاتي 
حزب  ألي  االنتخابي  األداء  تطور  في 
هذا  في  الكبيرة  فاملفارقة  سياسي، 
الحكومة  ترؤس  دبر  الحزب  أن  األمر، 
أقل  على  مقبولة  بحصيلة  لواليتني 
التدبير  في  عليه  يسجل  ولم  تقدير، 
املدن  كبريات  تدبير  في  وال  الحكومي 
وبقي  فــســاد،  ملف  أي  والــجــمــاعــات 
التنظيمية،  الناحية  مــن  متماسكا 
االنتخابية  ــر  ــدوائ ال جميع  وغــطــى 
انتخابية  بحملة  وشارك  التشريعية، 
الدوائر،  تلك  كل  في  تقدير  أقل  على  مقبولة  نظيفة 
أن هناك تراجعا غير  افترضنا جدال  فإذا  ومع كل، 
أدائــه  في  وضعفا  الحزب،  شعبية  في  محسوس 
باالنكسار  يترجم  أن  يمكن  ال  ذلك  فإن  االنتخابي، 
الفج الذي تقهقرت به نتائجه، وسيكون من املتقبل 
التي  املفارقة  لكن  مثال،  مقعدا   40 على  حصوله 
هي  األشياء،  طبيعة  عن  النتائج  تلك  أيضا  تخرج 
الذي  الوقت  في  »املصباح«  لحزب  هذا  يحدث  أنه 
في  له  املشاركة  األحزاب  جميع  نتائج  فيه  شهدت 
بطفرات  وبعضها  األفضل،  نحو  تطورا  التدبير، 
غير  عوامل  تدخل  يعزز  مما  أيضا،  مفهومة  غير 

طبيعية وقوية حسمت درجة السقوط وحجمه.
هل  الطبيعية،  غير  بالعوامل  إليه  أشرنا  ما 
يتعلق باالستجابة ملطلب األحزاب املتعلق بضرورة 
»التداول« أو »النوبة«.. هذا االعتبار حاضر من دون 
شك، بالنظر إلى وجود مؤشرات عن »عوامل أفقية« 
قوية، مثل تحالف جميع األحزاب، بعضها مكرها، 
ضد حزب »البيجيدي« في تمرير تعديالت قانونية 
االنتخابي،  حجمه  تراجع  فــرض  الوحيد  هدفها 
خاصة  طبيعة  ذات  خطيرة  اخــتــالالت  وتسجيل 
املضامني  بعض  كشفتها  االنتخابات،  نزاهة  تمس 
وفي  االجتماعي،  التواصل  مواقع  في  تروج  التي 
استهدفته،  واملنظمات،  األحـــزاب  بعض  بالغات 
الفج  االنتشار  تجاه  للسلطة  السلبي  الحياد  مثل 
املسلسل  مستويات  جميع  فــي  ــال  امل الستعمال 
باألسماء  االنتخابية  اللوائح  وتضخم  االنتخابي، 
البطاقة  بنسخ  بالتصويت  والــســمــاح  ــكــررة،  امل
الوطنية، وعدم تسليم محاضر التصويت، وغيرها، 

له  تعرض  ما  بــدوره  يفسر  ال  االعتبار  هــذا  لكن 
عملية  من  املنتخبة  املؤسسات  في  الحزب  وجود 
إعادة  مجرد  إلى  منها  االستئصال  إلى  أقرب  هي 
ترتيبه في املشهد الحزبي بما يسمح لتلك األحزاب 

بـ»التداول«.
بتراجع  املتعلقة  العوامل  إغفال  ينبغي  فهل 
السياسية  والتطورات  العالم  في  الديمقراطية 
»اإلسالم  اإلقليمية، وخاصة التي تستهدف أحزاب 

السياسي«؟
االنتخابية  التجارب  أكدته  الذي  أولى،  من جهة 
االنتخابية  العمليات  أن  هــو  كــبــرى،  دول  لعدة 
األجنبي،  التدخل  من  محصنة  غير  اليوم  أصبحت 
وتوجيه  العام  بالرأي  بالتالعب  املتعلقة  وخاصة 
املغربية  التجربة  تكون  أن  يستبعد  وال  الناخبني، 
املــغــرب صد  وأن  خــاصــة  الــتــالعــب،  ــك  ذل ضحية 
سابقا، خالل سنة 2015، محاولة توجيه السياسة 
التحريرية لكبريات املؤسسات اإلعالمية ضد حزب 
وتشير  أجنبية،  دولة  طرف  من  والتنمية  العدالة 
عدة تقارير متخصصة إلى وجود مواقع إلكترونية 
ممولة من الدولة نفسها، ومن جهة ثانية، النتائج 
»املصباح«، والحجم الذي  التي حصل عليها حزب 
تجعله  والتي  املنتخبة،  املؤسسات  في  له  تعطيه 
والتشريعي،  السياسي  القرار  دائرة  خارج  فجأة 
سوء«  األقــل  »السيناريو  اعتبارها  فرضية  تعزز 
املنطقة  دول  تدبير  يحكم  الذي  العام  املنطق  وفق 
مللف أحزاب »اإلسالم السياسي«، وإذا صحت هذه 
الفرضية، فهي تعني »تدبير اليت« للملف باملغرب، 
وهو ما يعني أن الذي تم في نهاية املطاف، هو نوع 
من »الحماية السياسية« لحزب يعلم هو قبل غيره 
التي  القوية  الخارجية  الضغوطات  تلك  بوجود 

ترجو استئصاله الكلي.
الخارجية  العوامل  كانت  وكيفما  سبق،  ما  إن 
يؤكد  االنتخابية،  الحزب  نتائج  في حسم  املتدخلة 
العميق  الوعي  والتنمية  العدالة  حزب  على  أنه 
يساعده  بما  الــدرس  واستيعاب  املرحلة،  بطبيعة 
في تدبير مرحلة انتقالية تفرض عليه الحفاظ على 
تماسكه الداخلي بدرجة أولى، والقيام باملراجعات 
أجل  من  بذكاء  والعمل  تتطلبها،  التي  الضرورية 

مواصلة رسالته في بيئة معقدة.
السياسية  الوضعية  إطار  في  إنه  القول  ويمكن 
ستكون  اليوم،  »املصباح«  حزب  فيها  يوجد  التي 
مسؤولية »استئصاله النهائي« من عدمه، مسؤولية 
تناقضاته  تدبير  على  الذاتية  وقدرته  وعيه  مدى 
في  الوقوع  إلــى  دفعه  من  يمنعها  بما  الداخلية 

الهاوية من الحافة التي وضع فيها.

لماذا تراجع حزب العدالة والتنمية بأكثر من 90 في المائة ؟

نافذة للرأي

إسماعيل عاللي

حسن 
بويخف

من األفضل عدم التسرع في إطالق بعض التوصيفات 
حزب  هزيمة  في  تسبب  الذي  االنتخابي  السلوك  تخص  التي 
»التصويت  بمسألة  يتصل  ما  سيما  ال  والتنمية،  العدالة 
قراءة  أمــام  يصمد  أن  يمكنه  ال  التفسير  هذا  ألن  العقابي«، 
التفاصيل، بحيث ال يوجد تفسير لكون الناخب »عاقب« حزب 
وهو  لألحرار،  الوطني  التجمع  حزب  كافأ  بينما  »املصباح«، 
ــوزارات  ال أهــم  وسير  نفسها  الحكومة  في  معه  شــارك  الــذي 
)املالية، الفالحة، الصناعة...(، كما كافأ حزب الحركة الشعبية 
والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  سير  الذي 
احتجاجات  نسبة  أكبر  عرفت  التي  العلمي  والبحث  العالي 
خالل السنوات السابقة، وكافأ حزب االتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية الذي سير وزارة العدل التي جلبت عليه احتجاجات 
حزب  وكافأ  األفـــواه«،  تكميم  »قانون  مشروع  بسبب  عارمة 

االتحاد الدستوري الذي سير وزارة السياحة... إلخ.
لو كان التصويت العقابي يصلح كتفسير لرأينا التصويت 
فيدرالية  وتحالف  املوحد  االشتراكي  الحزب  لصالح  يذهب 
اليسار وحزب التقدم واالشتراكية، وقد كان لها مرشحون في 

التصويت  لكان  السلطة،  من  القريبة  األحزاب  في صفوف  أما  املناطق،  أغلب 
التجمع  حزب  وليس  املعارضة  في  كان  الــذي  واملعاصرة  األصالة  لصالح 
الحكومة،  سياسات  كل  في  البارز  املساهم  يعتبر  الــذي  لألحرار،  الوطني 
وخاصة من خالل وزارة املالية التي هي أهم وزارة بعد الداخلية، لذلك، ال أظن 
أن السلوك االنتخابي في املغرب قد ارتقى لكي نعول عليه في توظيف تفسير 
التصويت وليس سببا  لتفسير  العقابي، ألن هناك أسبابا متعددة  التصويت 
واحدا، من دون استبعاد أن بعض التصويت قد يكون فعال عقابيا، لكنه ليس 
هو الغالب، علما أن حزب التجمع الوطني لألحرار فاز بما يعادل نسبة 98 في 
املائة، ألنه حصل على 92 مقعدا )مجموع الدوائر(، إضافة إلى 10 مقاعد من 
خالل اللوائح الجهوية للنساء، ولو لم يكن القاسم االنتخابي على أساس عدد 
املسجلني لحصد أكثر من 150 مقعدا، )سبق أن انتقدنا هذا القاسم االنتخابي 
في  سيكون  أنه  واعتبرنا  الديمقراطية،  عن  الدفاع  يروم  مبدئي  منطلق  من 
املتحالفة  األحزاب  اعتقدت  كما  العكس  وليس  والتنمية  العدالة  حزب  خدمة 
ضده ودوائر السلطة، وحزب املصباح نفسه، ألنه كان في علمية إنكار للواقع(.
كان هناك اعتقاد يفيد بأن لحزب »املصباح« قاعدة ثابتة تصوت عليه في 
جميع األحوال، دون تأثر باإلنجازات واإلخفاقات، وقد كتبت شخصيا أكثر من 
مقال، أبني فيه أن هذا االعتقاد خاطئ تماما وغير مؤسس على معطيات، ألن 
الذي كان يعطي  البعض، وإنما  التي يظنها  القوة  قاعدة الحزب ليست بتلك 

للحزب قوته هو ضعف األحزاب املنافسة له.
هل اختلف الوضع اليوم؟ هل األحزاب التي نافسته أصبحت قوية؟ بالقطع 
واملطلق )ال مجال للنسبية في هذا املجال بالنسبة لي(، ليست األحزاب التي 
ما  الضعف  من  ولديها  بكثير،  منه  أضعف  إنها  بل  قوية،  اليوم  عليه  فازت 

سقوط  في  ساهم  الذي  لكن  امتحان،  أول  في  حقيقتها  سيكشف 
وأن  عليه،  كان  مما  أكثر  أصبح ضعيفا  أنه  هو  »املصباح«،  حزب 
الناس »انتقمت منه« بسبب الخذالن الذي شعرت به إزاءه، وبسبب 
اإلحباطات التي شعرت بها بعد الكم الكبير من االنتظارات )نشرنا 
كتابا جماعيا بعنوان: تشريعات 2016، بني إنعاش اآلمال وتكريس 

اإلحباطات، وقد تبني أنها كرست اإلحباط ولم تنعش اآلمال(.
أن  يمكن  أخرى  لقضايا  التطرق  املقال  هذا  دائرة  في  يدخل  وال 
تكون قد أدت إلى فشل العدالة والتنمية )حياد السلطة، املال، خلق 
جميع  في  حاضرة  كانت  القضايا  تلك  ألن  املناسبة...(،  األجــواء 
ذلك  ومع   ،)2011 سنة  املصباح  حزب  لصالح  )لعبت  االنتخابات 

كان الحزب يتغلب عليها.
ما املتوقع مستقبال؟

وارد جدا أن املواطن املغربي سيندهش فعال يوم الجمعة الثانية 
الذين  هوية  في  النظر  سُيمعن  عندما  البرملان(  )افتتاح  أكتوبر  من 
والتنمية،  العدالة  حزب  يحتلها  كان  التي  األماكن  في  سيجلسون 
السياسة،  كبيرا منهم هم من معمري  بأن جزء  وذلك عندما سيفاجأ 
ضمن  كان  من  ومنهم  قضائية،  أحكام  حقهم  في  صدرت  من  ومنهم 
الترشح  2011 من  الداخلية عبر تعليمات سنة  التي منعتها وزارة  الشخصيات 
تفاعال مع رياح الربيع الديمقراطي، وتمهيدا لفوز حزب عبد اإلله بن كيران، الذي 
األحزاب  كل  انسحبت  أن  بعد  العشريني،  الحراك  وجه  في  آنذاك  وقف  قد  كان 
اإلدارية من املشهد واختفت كل قياداتها، ومنها من غادر خارج املغرب، توجسا 

مما ال تحمد عقباه.
كما أنه وارد جدا، أن املواطن سيشعر باندهاش أكبر بعد تشكيل املجالس 
املجالس  سيشكلون  الذين  بروفايالت  على  سيتعرف  عندما  الجماعية، 
الجماعية املقبلة )ال يعني ذلك أن االنتخابات لم ُتسفر عن وجوه جديدة تتميز 

بالكفاءة، لكن ما الذي تستطيعه القلة ضمن الكثرة؟(.
السؤال:  نطرح  أن  يمكن  فقط  النفق،  آخر  في  يبدو  ضوء  ال  باختصار، 
)القصر،  املغرب  في  الحكم  مؤسسات  ستعرفه  الذي  االنسجام  سيساهم  هل 
الحكومة، البرملان، املجالس الترابية( في خلق األجواء التي ستمهد لتحقيق 
التي  الوعود  تحقيق  إلى  االنسجام  هذا  يؤدي  وهل  جيد؟  اقتصادي  وضع 
ووعــود  الفائز،  الحزب  وعــود  االنتخابية:  الحملة  خــالل  األحــزاب  رفعتها 

األحزاب التي ستشكل معه الحكومة، أم سيفرز هذا االنسجام أمورا أخرى؟
أما من كان  التي ستكون حاسمة،  املقبلة هي  الشهور  في جميع األحوال، 
الفساد،  يعارض  كان  من  وأما  رحل،  قد  فإنه  التنمية،  العدالة  حزب  يعارض 
في  كانت  التي  التفقير  سياسات  يعارض  كان  من  وأمــا  حيا،  زال  ما  فإنه 
الحريات  عن  يدافع  كان  ومن  متفشيا،  زال  ما  الفقر  فإن  الراحل،  الحزب  ظل 
متواصل  قمع  السياسيني،  الالجئني  عشرات  السياسيني،  املعتقلني  )عشرات 
املنهزم على  التي تم هضمها في ظل وجود الحزب  للتظاهرات والوقفات...( 

رأس الحكومة، فإن تلك الحريات ال تزال مهضومة.

محاولة للفهم.. انتخابات 8 شتنبر

عبد الرحيم 
العالم
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 *  كاتب و باحث 

 

أعداد  في  العالم  قارات  إفريقيا  قارة  تتصدر 
الثالثة،  األلفية  فحتى  العسكرية..  االنقالبات 
انقالبا   38 من  يقرب  ما  السمراء  القارة  شهدت 
عسكريا، حيث تعرضت نحو 20 دولة ألكثر من 
انقالبات  في بعضها ست  بلغ  انقالب عسكري، 
عسكرية. وتراجعت موجة االنقالبات العسكرية 
الثمانينات،  منتصف  منذ  السمراء  القارة  في 
التعددية  تبني  إلى  اإلفريقية  الدول  اتجاه  مع 

السياسية.
كبير  األفارقة بشكل  القادة  وقد حّدت مواقف 
االنقالبات  لظاهرة  اإلفريقية  الدول  تعرض  من 
العسكريون  كان   ،1980 سنة  ففي  العسكرية. 
يحكمون 43 دولة إفريقية، لكن العدد تقلص إلى 
تسع دول فقط عام 2001، بعد تعهد رؤساء الدول 
استضافتها  التي  اإلفريقية  القمة  في  اإلفريقية 
االعــتــراف  بعدم   ،1999 يوليوز  فــي  الجزائر 
االنقالبات،  عن  الناتجة  العسكرية  بالسلطة 
العسكر  لوصول  التام  الرفض  من  الرغم  وعلى 

للسلطة عبر االنقالبات العسكرية، إال أن 
18 رئيس دولة من قادة الدول اإلفريقية 
الحاليني، ينتمون إلى جيوش بلدانهم، 
التي  املــســلــحــة  الــتــمــرد  ــات  حــرك أو 

للحكم،  ــوصــول  ال فــي  ساعدتهم 
معمر  الليبي  الرئيس  وكــان 
الذين  العسكر  أقــدم  القذافي 
أطاح  أن  بعد  ليبيا،  حكموا 
امللك  بعرش   1969 عام  في 

إدريس السنوسي.
إال أن العقد األخير عرف 
العسكرية  االنقالبات  عودة 
في عدد من الدول اإلفريقية، 
ــالب  ــقـ ــا االنـ ــ ــره ــ ــان آخ ــ كـ
غينيا  دولــة  في  العسكري 
في أعقاب قيام عناصر قوات 
بالجيش،  الــخــاصــة  املــهــام 

بإلقاء  الجاري،  شتنبر   5 في 
ألفا  الــرئــيــس  عــلــى  الــقــبــض 

العمل  تعطيل  وإعــالن  كوندي، 
الدولة،  مؤسسات  وحل  بالدستور 
املحاولة  هي  غينيا  تكون  وبذلك 
يشهدها  التي  الرابعة  االنقالبية 
إذ   ،2020 غشت  منذ  الــقــارة  غــرب 
استولى  أخرى  عمليات  هناك  كانت 
في  السلطة  على  العسكريون  فيها 
في  فاشلة  ومحاولة  وتــشــاد،  مالي 
يــزال  ال  ــام،  ع ــرور  م وبعد  النيجر، 

زمام  يتولون  مالي  في  العسكريون 
السلطة  بإعادة  تعهدهم  رغــم  ــور،  األم
من  بــظــالل  يلقي  مما  املــدنــيــني،  ــى  إل

الشك في نواياهم الحقيقية، أما 
املارشال  مقتل  فبعد  تشاد،  في 
إدريس ديبي في 20 أبريل، أعلن 
مجلس عسكري بقيادة نجله، عن 
تولي السلطة على حساب رئيس 
ــراء  إج املــؤقــت، حتى  الــبــرملــان 
انتخابات في البالد، وسرعان ما 
الرئيسي  الشريك  فرنسا،  أيدت 
ــحــول الــعــســكــري  ــت ــشــاد، ال ــت ل
مالي  في  انقالبا،   تعتبره  ولــم 

البلدين  في  الدستور  تعليق  تم  تشاد،  في  كما 
الرئاسة  ويتولى  انتقالية«،  »مواثيق  لصالح 
اليوم ضابطان من القوات الخاصة، هما العقيد 
محمد  والجنرال  باماكو،  في  غويتا  عاصمي 

إدريس ديبي في نجامينا. 
ذلك  إفريقيا،  فــي  انــقــالب  دون  سنة  تمر  ال 
الجميع  وكــأن  واملــتــكــرر،  املعهود  النمط  هــو 
يبني  الـــذي  نفسه  املرجعي  الكتاب  مــن  يــقــرأ 
في  كرها  السلطة  على  االستيالء  كيفية 
التعقيد، حيث  بالغ  اإلفريقي  الواقع 
حافال  ســجــال  إفــريــقــيــا  تمتلك 
فقد  العسكرية..  باالنقالبات 
 50 خــالل  الــقــارة  شهدت 
عشرات  املاضية،  عاما 
االنــــقــــالبــــات، نــجــح 
البعض  وفشل  بعضها 
استهدف  بعضها  اآلخر، 
نظما منتخبة ديمقراطية، وبعضها 
ــني، فــمــنــذ تــأســيــس  ــري ــســك ــد ع ضـ
واستقاللها  اإلفريقية،  الجمهوريات 
ــة، في  ــ ــي ــ عـــن املــســتــعــمــرات األورب
شهدت  املاضي،  القرن  خمسينيات 
انقالب،   201 من  أكثر  البلدان،  هذه 
نجح ما يقارب نصفها وفشل الباقي، 
االنقالبات  معدل  ظــل  ولــســنــوات 
سنة،  كل  األقل  على   4 إفريقيا  في 
على  ليقتصر   ،2019 عام  وانخفض 
البيان  محاولتني فقط، دون أن يذاع 
بالقوة  الحكم  بتغيير  املــؤذن   ،1 رقم 
إلى  رسمية،  غير  تقديرات  وتشير  عادة، 
وجود ما ال يقل عن 100 انقالب ناجح في 
إفريقيا في العقود األربعة املاضية، فضال 
عن أن القارة لم تغادر دوامة االنقالبات 
بعد مرور ستة عقود على استقاللها، مما 
التساؤل حول أسباب تكرار  يطرح دوما 
دول  استقرار  على  وتأثيرها  الظاهرة 

املنطقة الهش؟ 
مــوارد  على  اإلفــريــقــيــة  ــارة  ــق ال تتوفر 
عنصرا  معظمها  يشكل  ضخمة  طبيعية 

الصناعات  من  العديد  في  أساسيا 
ــا والــصــني  ــ ــ الــثــقــيــلــة فـــي أوروب
أن  إال  وآسيا،  املتحدة  والواليات 
ينعمون  ال  ــارة  ــق ال معظم  ســكــان 
أو  األمني  االستقرار  من  نوع  بأي 
السياسي أو االقتصادي، إذ يعيش 
السكان  من  املائة  في   55 من  أكثر 
دول  كما شهدت  الفقر،  عتبة  تحت 
مثل السودان وسيراليون وليبيريا 
ونزاعات  حروبا  ومالي،  وروانــدا 
ــوات، وراح  ــســن أهــلــيــة اســتــمــرت عــشــرات ال
ضحيتها أكثر من 13 مليون قتيل وشرد بسببها 

نحو 33 مليونا.
ووفقا لخبراء في الشأن اإلفريقي، فإن ضعف 
االقتصادات اإلفريقية والبيئة األمنية املضطربة، 
الديمقراطية  املواثيق  احترام  عدم  إلى  إضافة 
تمديد  إلى  املدنيني  الحكام  من  العديد  ولجوء 
الغضب  تثير  عوامل  جميعها  حكمهم،  فترات 
الشعبي وتهيئ بيئة االنقالبات العسكرية التي 

ال تزيد الوضع إال تعقيدا.
له  يتضح  الحديثة،  االنقالبات  يتتبع  ومــن 
القديمة، ففي  التقليدية  اختالفها عن االنقالبات 
وربما  والجاه  الحكم  في  الطموح  كان  السابق، 
االنقالب،  إلــى  العسكر  يقود  ما  هما  الــثــروة، 
الجيوش  ُتقدم  حيث  حديثا،  يقع  ما  عكس  على 
والحريصة  اإلصــالح  ــدة  رائ أنها  على  نفسها 
الشعوب  على  واألمينة  الوطنية  السيادة  على 
ُيطرب  مما  لحدودها،  والحامية  ومقدراتها، 
عن  الباحثني  اإلفريقيني  من  واسعة  قطاعات 
األمن واالستقرار، ولعل العامل الخارجي يلعب 
اإلفريقية  الجيوش  توجه  في  مهما  دورا  أيضا 
باالنقالبات  القيام  على  يشجعها  مما  الجديد، 
على  بها  الــشــعــوب  لــواقــع  عــالقــة  ال  ألســبــاب 
مستوى الشعارات والهتافات،  يرى خبراء، أن 
االنقالبات هي »اشتباك مصالح القوى الكبرى« 
املحرك  هــو  العامل  هــذا  وأن  بعينها،  بـــدول 
القارة  بــدول  العسكرية  لالنقالبات  األساسي 
مرحلة جديدة  االنقالبات  أن  معتبرين  السمراء، 
من تسارع وتيرة الصراعات الخفية بني القوى 
التي  القارة،  على  والجديدة  التقليدية  الغربية 
اقتصاد  قلب  سـ»تكون  بأنها  املراقبون  يجزم 
فاملجتمع  القادمني،  العقدين  في غضون  العالم« 
االنقالبات  في  أساسي  فاعل  الغربي  السياسي 
بإفريقيا، فتجد الغرب يثور ضد االنقالبات التي 
يرى  التي  تلك  أو  فيها،  يشارك  أو  لها  ُيعد  لم 
القارة  في  مصالحه  أمام  حاجزا  تشكل  قد  أنها 
السمراء، وباملقابل يؤيد أخرى تخدم مصالحه، 
بل إن الكثير من االنقالبات التي وقعت بإفريقيا 
كانت مدعومة من جهات غربية سياسية أو من 

عن  عبارة  الغالب  في  هي  اقتصادية  مؤسسات 
السيطرة  تحاول  الجنسيات  متعددة  شركات 

على ثروات القارة.
وعلى الرغم من أن التغييرات غير الدستورية 
في  مقبولة  غير  أضحت  اإلفريقية  للحكومات 
العمل اإلفريقي املشترك، فإن ازدواجية املعايير 
من قبل االتحاد اإلفريقي والتجمعات اإلقليمية، 

سوف تجعل تدخل الجيوش أمرا ال مفر منه..
واملجموعة  اإلفــريــقــي  ــحــاد  االت ســاعــد  لقد 
االقتصادية لدول غرب إفريقيا )اإليكواس(، ولو 
األفارقة  الرؤساء  بعض  مباشرة،  غير  بطريقة 
وتجاهل  شعوبهم  حــقــوق  على  الــتــعــدي  فــي 
سيادة القانون والديمقراطية، على سبيل املثال، 
عندما دّبر الرئيس ألفا كوندي بطريقة احتيالية 
تعديال على دستور غينيا، لتمكينه من الحصول 
االتحاد  قادة  أيده  منصبه،  في  ثالثة  والية  على 
اإلفريقي ومجموعة »اإليكواس«، ألنه يعتبر أحد 
أعضاء نادي الحكام الذين ينتمون إليه جميعا، 
ألفا  لتمكني  الدستور  تعديل  إن  القول  ويمكن 
بمنزلة  هو  نهاية،  ال  ما  إلى  الحكم  من  كوندي 
التي  الجيش  النتفاضة  املباشرة  العوامل  أحد 
مراقبون  يــرى  لذلك،  السلطة،  من  به  أطاحت 
وخبراء، أن االنقالبات العسكرية بإفريقيا، عادة 
قيادية   مناصب  األكفاء  غير  بتولي  تتأتى  ما 
مناخا  يخلق  رادع  رد  غياب  الفساد،   تفشي 
تجاهل  يعكس  كما  االنقالبات،  على  مشجعا 
قوى  أطلقتها  التي  للتحذيرات  االنقالبات  قادة 
إقليمية ودولي، ومواصلة إجراءاتهم في سياق 
على  يشجع  مناخا  يشكل  السلطة،  تسلمهم 

االنقالبات في إفريقيا جنوب الصحراء.
وبذلك، تالحق إفريقيا تهمة »قارة االنقالبات«، 
قبل  من  بالقوة  السلطة  تغيير  تكرار  بسبب 
الديمقراطية في  التجارب  الجيش، ووأد  ضباط 
أكثر من دولة، كما أن عودة االنقالبات العسكرية 
الوضع  تدهور  على  مؤشرا  تعد  واالستبداد 
السمراء،  الــقــارة  في  واالجتماعي  السياسي 
العسكرية  االنــقــالبــات  إدانـــة  يجب  شــك  وبــال 
بالقوة  السلطة  على  االستيالء  أشكال  وجميع 
من  املستفيد  لكون  الدستورية،  غير  والوسائل 
وميليشيات  اإلرهابية  الجماعات  هو  كله  ذلك 
الجريمة املنظمة املرتبطة بها والتي تستفيد من 
»كوفيد  في ظل جائحة  األمنية  األوضاع  تداعي 
19«، لتعظيم مكاسبها واالستيالء على مزيد من 
مناطق النفوذ في كل من منطقة الساحل وغرب 
مظاهر  في  التفكير  علينا  ذلــك،  ومــع  إفريقيا. 
العجز املؤسسي واالختالالت الديمقراطية التي 
عن  والبحث  لالنقالبات،  مواتية  بيئة  تخلق 

حلول ناجعة لها.

عودة االنقالبات إلى إفريقيا

خلصت دراسة أجراها معهد األبحاث الدولية التابع لجامعة »هيدلبير« األلمانية إلى التأكيد على 
تراجع معدالت االنقالبات العسكرية في العالم، في الفترة من سنة 1960 إلى 1985، من متوسط 

قدره 20 انقالبا كل عام إلى أقل من خمس انقالبات فقط في المتوسط منذ األلفية الثالثة.

حسب خبراء: االنقالبات هي 
»اشتباك مصالح القوى الكبرى« 

بدول بعينها، وهي مرحلة 
جديدة من تسارع وتيرة 

الصراعات الخفية بين القوى 
الغربية التقليدية والجديدة 

على القارة السمراء، التي يجزم 
المراقبون أنها سـ»تكون قلب 

اقتصاد العالم« في غضون 
العقدين القادمين، فالمجتمع 

السياسي الغربي فاعل أساسي 
في االنقالبات بإفريقيا، بل 

إن الكثير من االنقالبات التي 
وقعت بها كانت مدعومة 

من جهات غربية سياسية أو 
من مؤسسات اقتصادية هي 
في الغالب عبارة عن شركات 

متعددة الجنسيات تحاول 
السيطرة على ثروات القارة.

عبد الله النملي*

تدهور الوضع السياسي في القارة السمراء 

»دومبويا«
قائد انقالب 

غينيا



شهادات من

الرواد
الزهيري،  قاسم  املرحوم  الرائد  من  شهادة 
رجال  حق  في  فسفيرا،  وزيرا  ثم  وكان صحافيا 
الثقافة واملعرفة، شارك بها في تكريم املرحوم عبد 
العزيز بنعبد هلل، وكان تغمده هلل برحمته، عضو 
»ازدواجية  كتاب:  في  ومدونة  اململكة،  أكاديمية 
األصالة والتحديث« ص: 89: ))إن الرجال الذين 
يطبعون عصرهم، وتظل أسماؤهم عالقة بذاكرة 
الجواهر  بمثابة  إنهم  نـــادرة،  قلة  شعوبهم، 
بريقها  ويظل  األصــداف،  وسط  تتألأل  الكريمة 
يلمع على مر األحقاب، يتمثل ذلك البريق في ما 
أبدعوه وما قاموا به من جليل األعمال، وخلفوه 
من رائع األثار، وحصيلة أعمالهم وأثارهم هذه، 
مجتمعهم  يحرزه  وما  عصرهم  تميز  التي  هي 
من رقي وتقدم، وفي طليعة هؤالء، رجال الثقافة 
أخبارهم  تبقى  ممن  صنوفها  بشتى  واملعرفة 
في  املبدعة  إسهاماتهم  على  شاهدة  وأثارهم 

تقدم أمتهم(( انتهى.
وعبد  الزهيري  قاسم  الــرائــديــن  هلل  رحــم   

العزيز بنعبد هلل.

ــه اخلـــمـــيـــس،  ــ ــومـ ــ ــن يـ ــ ــداء مــ ــتــ ــ اب
تــنــطــلــق جـــلـــســـات مـــجـــالـــس الــعــاصــمــة 
وجماعتها  مقاطعاتها  هياكل  النتخاب 
وعمالتها، وقد راجت يف األيام األخيرة 
بـــــاغـــــات مـــنـــســـوبـــة ألحـــــــــزاب بــكــيــفــيــة 
أو  باختيار  تخبر  صحتها،  يف  مشكوك 
الــربــاط، واحلــال أن هذا  انتخاب عمدة 
االنــتــخــاب لـــم يــعــد، فـــاألحـــزاب تــقــتــرح 
فــقــط واملـــجـــالـــس اجلــمــاعــيــة هـــي الــتــي 

تقرر. 

سنة  الــربــاط  بلدية  تأسيس  منذ 
األحــرار  يــتــرأس  لــم  يومنا،  إلــى   1960

هذه البلدية، وها هم مع موعد تاريخي 
ــدخــول إلـــى سجل  ــل هـــذا األســـبـــوع، ل
األحزاب التي ترأست العاصمة، ونشير 
مرتني،  العمالة  مجلس  قادوا  أنهم  إلى 
سنة  يف  ثم   ،1983 إلــى   1977 سنة  يف 
نهاية  وقبل  احلالية،  السنة  إلى   2015

األسبوع، سيعرف اسم الرئيس اجلديد 
ألم العواصم. 

 

ــن الـــتـــذكـــيـــر بــــــأن رئـــيـــس  ــ ال بـــد مـ
جــمــاعــة الــعــاصــمــة، يف أغــلــب األحــيــان، 
يكون من احلــزب الــذي يــرأس احلكومة 
كما كان يف سنوات 1983، و1998، و2015، 
رئــيــس  2021، وســيــتــولــى  الــســنــة  وهــــذه 
اجلــمــاعــة اجلـــديـــد قـــيـــادة الـــربـــاط بعد 

ساعات من اآلن. 

الــرواد«  »شــهــادات من  في ركن 
ــق، اســتــشــهــدنــا بــشــهــادة  لــلــعــدد الــســاب
ــن الـــرائـــد األســـتـــاذ مــحــمــد عــال  مـ
وزيرا  وكان  عمره،  اهلل  أطال  سيناصر 
أكادميية  وعــضــو  ملكيا  مستشارا  أو 
روحه،  على  بالترحم  وختمناها  اململكة، 
وقد نبهنا مقربون منه إلى هذا اخلطأ 
سيدي  للعامة  ونعتذر  مقصود،  الغير 
اهلل  إلى  ونبتهل  سيناصر  عال  محمد 

بأن يعجل بشفائه.

العدد: 1573 من 16 إلى 22 شتنبر 122021

الرباط ياحسرة

منهم  زعماء سياسيني  ثالثة  هزيمة  تكن  لم 
واحدة،  انتخابية  دائرة  في  الحكومة،  رئيس 
املدينة  لخصوصية  ــبــارا  اعــت بــاملــفــاجــئــة، 
وإدارية، وحاضرة  وثقافية  كعاصمة سياسية 
»البراريك« و«الجوطيات«  تخلصت من تخلف 
ولم  بالعقول  فعبرت  الــكــالمــي،  والتخدير 
لقنت  ــل  ب الــســابــقــة،  كــبــواتــهــا  ــي  ف تستمر 
وفطنة  ووعي  صحوة  عن  للمتغافلني  دروسا 
الرباطيني، بواجب انتخاب األصلح في املكان 
موقعه  أو  نسبه  عن  النظر  بغض  الصالح، 
واحد  هــدف  واملــالــي،  والوظيفي  االجتماعي 
يبحث عنه الناخب: املصداقية الفكرية، ومنها 
باملناصب  تغتر  لم  لذلك  الحسنات،  كل  تتفرع 
الضمير  صوت  فاختارت  املالي،  بالجاه  وال 
وتسيء  الثقافة  عاصمة  بيئة  تلوث  ال  حتى 
للعالم  تثبت  وحتى  السياسية،  مكانتها  إلى 
الذي تناقلت وسائل إعالمه ثورة عاصمة على 
زعماء وأغنياء ألفوا »استبالد« ناخبيها، أنها 
انخرطت كعضو كامل العضوية في االنتخابات 

الذكية النتخاب أصحاب املصداقية. 
بهذه  العواصم  كــل  لها  اعترفت  وفــعــال، 
أستاذ  فيها  انتصر  التي  املباركة  الــثــورة 

وزعماء  حكومة  رئيس  على  وتاجر  ومقاول 
التشغيل  كما هزم عاطل مجاز وزير  أحزاب، 
في عاصمة الفضة، بينما في عاصمة الغرب، 
رفع وزير كبير راية االستسالم أمام مترشح 
سوى  يملك  ال  الجيوب  فــارغ  األلــقــاب  فقير 
سيادة  على  الناخبون  فاختاره  املصداقية، 
عما  بعيدة  تكن  لم  حــاالت  وعــدة  الــوزيــر... 
وهذا  االنتخابية،  الدوائر  من  عدد  في  وقع 
لتقوية  جديد  عهد  لدخول  مفتاح  إال  هو  ما 
واملسؤول  املنتخب  وإخضاع  الناخب  سلطة 
للمراقبة الشعبية، وما وقع لرئيس الحكومة 
النموذج  إال  والنافذين،  والــوزراء  والزعماء 
املؤكد ملا يمكن أن يصاله كل من خان تعهداته 

ملن ائتمنوه على ثقتهم.
وقد شيدت العاصمة »مقبرة سياسية« لدفن 
االنتخابية،  بالتزاماته  يف  لم  سياسي  كل 
في  انخراطه  أو  كفاءته  عــدم  عن  برهن  أو 
التي  نفوذ سلطاته  واستغالل  والنوم  النهب 

يستمدها من املواطنني.
الحالي،  شتنبر   8 يــوم  استقبلت  مقبرة 
في  هنا  األخيرة  تكون  ولن  ــى،  األول الدفعة 

العاصمة »قاهرة الزعماء«.

أسـرارالرباطيون يخصصون »مقبرة سياسية« للزعماء
العاصمة

ــعـــق« مــنــتــخــبــو  ـــ»يـــصـ مــــن شـــهـــر، سـ ــل  بعد أق
مــجــالــس املــقــاطــعــات ومــجــلــس الــعــمــالــة ومــجــلــس 
اجلماعة، بإجبارية إعداد ومناقشة واملصادقة على 
مــيــزانــيــة مجالسهم، مــيــزانــيــات هــي خــارطــة قــيــادة 
الذكي  العاصمة نحو اجتاهني ال ثالث لهما، فإما 
وإمـــا الــغــبــي، فــالــغــبــاء لــم يــعــد لــه مــكــان يف مدينة 
وقد  الذكاء،  وإما  للمملكة،  الثقافية  العاصمة  هي 
أخطأ الطريق مرارا إلينا بسبب »خلبطة« يف قراءة 

االجتاهات...
تدبير شؤوننا  اليوم سلمنا سلطات  نحن  وها 
و»تــلــمــيــع« ســمــعــة عــاصــمــتــنــا إلـــى مــنــدوبــي أحـــزاب 
قدمتهم لنا كمرشحني ليكونوا يف خدمتنا، وجنودا 
حلماية مكتسبات حققها املشروع امللكي التاريخي، 
املنتخبون،  وهـــم  لــكــن  مبــثــلــه،  يــأتــوا  أن  ويستحيل 
مسؤولون  وحاكمون  ومنفذون  ومشرعون  مــقــررون 
والــدفــاع  رونــقــه  وعــائــه وضبط  وتوسيع  عــن صيانة 

عن أهدافه اخلدماتية لكل الرباطيني.
ففي األسبوع األول من الشهر املقبل، سيكون 
والــتــامــيــذ،  واملـــدرســـي للطلبة  الــدخــول اجلــامــعــي 
قـــاعـــات  إلــــــى  ملــنــتــخــبــيــنــا  أول دخــــــــول  وســـيـــتـــبـــعـــه 
االمتحانات يف مختلف املجالس، الجتياز امتحان 
 2022 سنة  ميزانيات  »ابتكار  موضوعه:  »جتريبي« 

لتسيير مرافق مدينة هي أم مدن اململكة«.
األورام  وإزالــــــــة  االجـــتـــهـــاد  مـــعـــنـــاه  ــار  ــكــ ــتــ واالبــ
والتشوهات التي حتبل بها الوثائق املالية السابقة، 
»بالعالي«،  املواطنني  تستفز  التي  املالية  والسيبة 
ــة مـــن املـــجـــالـــس الـــتـــي كـــانـــت، مــع  ــاركـ ــبـ بــتــزكــيــة ومـ
األســف، تدخل يف صفقات فيما بينها حتت شعار: 
»اعطيني نعطيك«، حتى أن »منحا« حددها املشرع 
ــادر إلـــى مــيــزانــيــات،  لــلــمــقــاطــعــات، حتــولــت بــقــدرة قـ
ــألــــوا أهــــل عــلــم »الــتــمــخــمــيــخ« عـــن الـــفـــرق بني  واســ

املنحة وامليزانية.
ونتطلع بكثير من االهتمام إلى هذا االمتحان 
ــا، فـــإنـــه ســـيـــعـــري عـــلـــى مــســتــوى  ــيـ ــنـ ــيـ وإن كـــــان روتـ
املنتخبني يف عاصمة حتفر بأظافرها لتتموقع يف 

الصف األمامي للعواصم اإلفريقية. 

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أول امتحان 
»تجريبي« لمجالس 

العاصمة 

أرشيف الرباط

صورة للطبيب الدكتور نور الدين 
بنعمر العلمي، أول رئيس للمجموعة 

الحضرية للعاصمة ورئيس مقاطعة 
يعقوب املنصور ووزير وسفير، شيد 

للعاصمة نفق ساحة بني يزناسن، ونفق 
شارع تادلة، ووسع الخريطة الصحية، 

ووضع تصميما جديدا للتهيئة املعمارية 
للمقاطعة التي ترأسها، وغيرها من 

املنجزات، تغمده اهلل بواسع رحمته 
وأسكنه فسيح جناته، والرباط ستبقى 

وفية لخدماته الجليلة. 

المعارضة.. شرطي الديمقراطية الذي يصحح
 شرود األغلبية في جماعة العاصمة

هو  الجماعة  ملجلس  الــداخــلــي  الــقــانــون 
والخــتــصــاصــات  ــادي  ــع ال للسير  الــضــابــط 
وكل  بينهم،  يفصل  قــانــون  وهــو  أعضائه، 
مجلس جديد ملزم بوضع »دستوره« وعرضه 
على  والتصويت  ملناقشته  خاصة  جلسة  في 
بنوده، وال يمكن للمنتخبني ممارسة مهامهم 
بصفة قانونية ورسمية إال بعد إقرار القانون 
الداخلي الذي يجب من خالل فقراته، أن يؤكد 
وثقافية  سياسية  كعاصمة  املدينة  مكانة 

للمملكة ورائدة التراث اإلنساني.  
في  الجماعية  املمارسة  من  سنة   60 فبعد 
وثيقة  استنساخ  مقبوال  يعد  لم  العاصمة، 
لالستقالل  األول  الرعيل  لتحريرها  اجتهد 
لتطبق على 39 عضوا يمثلون أحياء محدودة 
مثيل  ال  وطنية  وبحمولة  معدودة  بمرافق 
القانون  لها، فالرباطيون ال علم لهم بأن هذا 
الداخلي هو من وحي أعضائه، وعند املصادقة 
والدوس  وإقباره  وفاته  شهادة  تكتب  عليه، 
بعض  فــي  عايناه  مــا  وهــذا  ــه«،  ــات »رف على 
الفوضويني  بردع  لم تتحصن  التي  املجالس، 
أو  الجلسات،  أعمال  جداول  عن  والشاردين 
التدبير اليومي للمصالح الجماعية، وصيانة 

سمعة تمثيل املواطنني من »البهدلة«.
الجماعية،  باملعارضة  يسمى  مــا  وحتى 
فقدت روحها وأضحت »هيكال عظميا« بعدما 
إال  تعد  فلم  االمــتــيــازات..  »ديـــدان«  نخرتها 
ديكورا تسند لها مهام من حني آلخر، من قبيل 

اللكمات،  وتوجيه  الطاوالت،  وشقلب«  »قلب 
منصة  على  وأين؟  النعوت،  بأبشع  والصراخ 
والثقافية  السياسية  العاصمة  يمثلون  من 

والتراث اإلنساني »يا حسرة«. 
التخلف  هذا  استمرار  وندين  نرفض  لذلك، 
ميالد  مع  السياسة  بقواعد  والجهل  الفكري 
إلى  ينتمون  بأعضاء  جديد  جماعي  مجلس 
ترجمة  فيهم  املفروض  من  سياسية،  هيئات 
هموم املواطنني ألحزابهم ولزمالئهم األعضاء، 

خصوصا منهم الذين ال يحكمون وال يوقعون 
املعارضون  الجماعة،  كرم  من  يستفيدون  وال 
من  الرباطيني  وحماة  الديمقراطية  حــراس 
األعضاء  شرود  ومن  األغلبية  بوعود  الغدر 
التداولية.. معارضة قوية  القاعة  خارج مربع 
والتنبيه،  باالقتراحات  األغلبية  تتقوى  منها 
معارضة تضع بصماتها في القانون الداخلي 
روح  بدون  الجماعي  العمل  على  فسالم  وإال 

التصحيح. 



الجولة  األخير،  األسبوع  نهاية  في  انطلقت 
موسم  القدم  لكرة  الوطنية  البطولة  من  األولــى 

.2022-2021
مختلفة  وأهــداف  جديدة،  بتحديات  انطلقت 
لكل الفرق التي ستؤثثها، والتي رممت صفوفها، 

والبعض منها غيرت مدربيها.
األخيرة،  النسخة  بطل  الرياضي  الوداد  فريق 
التونسي  بدل  الركراكي  وليد  باملدرب  استعان 
بالرغم  صالحيته  انتهت  الذي  البنزرتي،  فوزي 
من إحرازه لقب البطولة، حيث ضيع على الفريق 
بسبب  املتناول،  في  كانا  هامني  لقبني  األحمر 

سببا  كانت  التي  الخاطئة،  واختياراته  تعنته، 
كافيا لخروج الفريق من نصف نهائي عصبة 

كــايــزر األبطال على يد فريق 
ــوب  ــجــن ــز ال ــف شــي
املتواضع،  إفريقي 

ــي  ــصـ كــــمــــا أقـ
ــة فــي  ــ ــون ــ ــرع ــ ب
ــصــف نــهــائــي  ن

ــأس  ــ ك

قسم  غادر  الذي  التطواني،  املغرب  أمام  العرش 
الصفوة.

ينتظره،  مــا  جيدا  يعرف  الــركــراكــي،  املـــدرب 
يطالبه  الذي  الودادي  الجمهور  منه  ينتظره  وما 

بالفوز بجميع األلقاب املمكنة.
الكروي  موسمه  أنهى  الرياضي،  الرجاء  فريق 
األخير بطريقة مثالية، حيث تمكن من الفوز بكأس 
كما  الــســادس،  محمد  وكــأس  اإلفريقي،  االتحاد 

احتل املرتبة الثانية في البطولة الوطنية.
ماليير  للفريق  جلب  اللقبني  بهذين  الــفــوز 
محترمة، مكنته من حل العديد من املشاكل املالية 
التي عاشها خالل السنوات األخيرة، لكن على 
من  يستفيد  أن  الجديد،  املسير  املكتب 

يدبر  وأن  املاضي،  أخطاء 
جيدة،  بطريقة  أمـــوره 
ــجــمــهــور  ال أن  كـــمـــا 
العبني  بجلب  يطالبه 
ــوى،  ــ ــت ــ ــس ــ فــــــي امل
لــتــعــويــض رحــيــل 
سفيان  الــهــدافــني 
وبني  الرحيمي، 

ماالنغو...

البلجيكي  مدربه  امللكي، وبفضل  الجيش  فريق 
بعد سنوات  الواجهة  إلى  بقوة  عاد  بروك،  فاندر 
الثالثة،  املرتبة  احتالل  واستطاع  الضياع،  من 
اإلفريقي،  االتحاد  للمشاركة في كأس  أهلته  التي 
العرش،  كأس  نهاية  إلى  الوصول  من  تمكن  كما 

حيث سيواجه فريق رجاء بني مالل.
فريق الفتح الرباطي، الذي كان قاب قوسني 
كثيرا  غير  الكبار،  قسم  مغادرة  من  أدنــى  أو 
من جلده، حيث أصبحت تترأسه نوال خليفة، 
التي عوضت الرئيس السابق حمزة الحجوي.

الرئيسة الجديدة، اعتمدت على املدرب أمني 
شباب  مع  مهامه  في  ينجح  لم  الذي  بنهاشم، 
املحمدية، فأعطته فرصة جديدة إلبراز كفاءاته 

مع فريق يلعب بدون ضغوط.
حافظت  التي  الــفــرق  بعض  كذلك  هناك 
والضيفني  بــركــان،  كنهضة  مدربيها  على 
وأوملبيك  ــم،  الــســوال شــبــاب  الــجــديــديــن، 
خريبكة، وسريع وادي زم، وحسنية أكادير.
سيفتقده  الـــذي  املــهــم  الــشــيء  أن  إال 
هذا  شــك  وال  املــغــربــي  الجمهور 
في  هدافني  غياب  هو  املوسم، 
هداف  قرر  أن  بعد  املستوى، 
الــودادي  األخيرة،  البطولة 
االلتحاق  الكعبي،  أيــوب 
ــة،  ــركــي ــت ــة ال ــطــول ــب ــال ب
الكونغولي،  ووصيفه 
ماالنغو،  بني  الرجاوي 
إلــى  الــوجــهــة  تغيير 
الخليجية،  البطولة 
املتألق  زمــيــلــه  رفــقــة 

سفيان الرحيمي.
ــة هلل  ــركـ ــى بـ ــل ــع ف

نبدأ.
من سيعوض الهدافين 

الرحيمي وماالنغو؟

 الهداف أيوب 
الكعبي سيفتقده 

الوداديون كثيرا

نقولقالوا

و
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األسبوع الرياضي
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أسبوعيات كريم إدبهي

مسلسل حمد هلل واملنتخب يعود من جديد
األخبار

وخاليلوزيتش.. زياش  مسلسل  من  بعدا  نساليو 

األسود ينتصرون على االنقالب!
الصباح

غينيا. على  ينتصروا  بغيناهم  حنا 

املدرب خاليلوزيتش يلعب ورقته األخيرة ضد منتخب غينيا
جرائد

املباراة تأجلت... حفظوا اهلل، 

انقالب في حالة شرود
األخبار

اللي دميا فحالة شرود وخارج التغطية. انت 

»صححنا املسار ولن نضغط على املدرب بنهاشم«

نوال خليفة، الرئيسة الجديدة للفتح الرياضي
العام طويل... اللي بغا يربح 

سننافس على »البوديوم« واأللقاب!!
بنهاشم، مدرب الفتح
وهو  كتَشّرق  هي  مفاهمينش،  ما  البداية  من  ــاذوا  ه

كيَغّرب، غير اهلل يحفظ...

أشعر بأنني في »حومتي« في مارسيليا
المغربي حاريث، المنتقل إلى أولمبيك مارسيليا

والعقلية ديال احلومة. اللعب  نيت عندك 

أمطار الخير تستقبل األسود بكوناكري
قصاصات

اللهم أمطار اخلير واّل االنقالب والرشاشات..

اليد الواحدة ال تصفق
هوار، رئيس مولودية وجدة

»تصرفق«. ولكن 

بأي حال ستعود النسخة الجديدة من بطولة »كورونا« 2022-2021

الوداد: للدفاع عن لقبه
باللقبـين والماليـير... الرجاء: منتشيا 

والجيش الملكي العائد إلى الواجهة

باهتمام  املغربي  الشارع  تابع 
كـــبـــيـــر، أطـــــــوار االنـــتـــخـــابـــات 
التشريعية ليوم األربعاء 8 شتنبر 
الكروي  الجمهور  أن  كما  الجاري، 
رؤساء  من  العديد  على  كثيرا  ركز 
الفرق الكروية، الذين دخلوا غمار 
هذه املنافسة وبهدف مشترك، هو 

االنتصار وتجنب الهزيمة.
الفوز  من  معظمهم  تمكن  فعال، 
سيضمن  »ثمني«  برملاني  بمقعد 
أخرى...  بطولة  في  املشاركة  لهم 

وهم كالتالي:
ســـــــعـــــــيـــــــد 
ــري،  ــيـ ــاصـ ــنـ الـ
رئــيــس الـــوداد 
الــــريــــاضــــي، 
بــطــل املــغــرب 
ــم  ــوس فـــي امل
املاضي، 
تمكن 

سيدي  دائرة  في  مقعده  حجز  من 
االقتصادية،  بالعاصمة  بليوط، 
نظرا  املوت،  بدائرة  والتي سميت 
رئيس  أن  إال  املترشحني،  لــقــوة 
البرملانية  تجاربه  وبفضل  الوداد 
على  يحافظ  أن  استطاع  السابقة، 
للمرة  البرملان  في  مجددا  مقعده 
بقميص  الــتــوالــي  على  الثالثة 

األصالة واملعاصرة.
فمن  ــوداد،  ال عن  تحدثنا  وإذا 
جاره  عن  نتحدث  أن  الطبيعي 
في  مثله  الذي  الرياضي،  الرجاء 
سابقان،  رئيسان  املنافسة  هذه 
تصارعا بقوة على رئاسة الفريق 
ونعني  األخــيــرة،  السنوات  فــي 
مرتديا  بودريقة  »الشاب«  بهما 
قميص األحرار، وخصمه اللدود، 
صهوة  ممتطيا  حسبان،  سعيد 
»الحصان« )االتحاد الدستوري(.
هذين  أن  ــر،  األمـ فــي  الــغــريــب 
معقل  مـــن  جــعــال  الــرئــيــســني 
درب  ــق،  ــريـ ــعـ الـ الـــرجـــاويـــني 
الصراع  لهذا  ملعبا  السلطان، 
بودريقة،  لصالح  انتهى  ــذي  ال
الذي سيدخل وألول مرة، إلى قبة 

البرملان )هلل يحد الباس(.
جـــودار،  محمد  الــدســتــوري 
ــاوي الــســابــق  ــرجـ املــســيــر الـ
ــدار  ــ ــة الـ ــصــب ــس ع ــ ــي ــ ورئ
الــبــيــضــاء الــكــبــرى، 
والنائب األول لرئيس 
الـــجـــامـــعـــة املــلــكــيــة 
القدم،  لكرة  املغربية 
االستحقاقات،  هذه  خبر 
الحصول  مــن  جــديــد  مــن  وتمكن 

بفضل  جديدة،  برملانية  والية  على 
ابن  عمالة  في  الكبيرة  شعبيته 

مسيك بالبيضاء.
ــة  ــعــاصــم ــن ال ــ ــد ع ــي ــع غـــيـــر ب
ــاز رئــيــس شباب  ف االقــتــصــاديــة، 
بمقعد  مـــرة،  وألول  املــحــمــديــة، 
»الحمامة«،  لحزب  ممثال  برملاني 
ــور الــديــن  عــلــى غـــرار خــصــمــه نـ
مقعده  على  حافظ  الذي  البيضي 
يمتطي  وهـــو  بــرشــيــد،  بــمــديــنــة 
بدون  يسوقه  الــذي  »التراكتور« 
أكثر  خــالل  الحظنا  ــد  وق فــرامــل، 
من  للعديد  اقتحامه  مقابلة،  من 
بدون  للحكام،  وانتقاده  املالعب، 

حسيب وال رقيب.
الدفوف،  عادل  فاز  الشمال،  في 
طنجة،  التحاد  السابق  الرئيس 

بقميص األصالة واملعاصرة. 
وفي عصبة الشرق، فاز التجمعي 
الوجدية، محمد  املولودية  ورئيس 

بمقعده  ــوار،  ــ هـ
الـــبـــرملـــانـــي، 
ــك الــشــأن  كــذل
بـــالـــنـــســـبـــة 
لــــــــجــــــــاره  
ــي  ــالل ــق االســت
بنعبد  حــكــيــم 

رئيس  هلل، 

البركانية. النهضة 
في عصبة الجنوب، تمكن رئيس 
إسماعيل  الدشيرة،  أوملبيك  فريق 
ــزب األحــــرار،  ــن حـ الــزيــتــونــي ع
البرملان  فــي  لــه  مقعد  حجز  مــن 
الثاني،  القسم  بطولة  عن  القادم، 
ــحــاد الــزمــوري  كــذلــك رئــيــس االت
اللجنة  ورئــيــس  لــلــخــمــيــســات، 
السيد  الجامعة،  داخل  القانونية 
الذي  الفياللي،  حسن 

يقود »الجرار«.
فـــبـــقـــدر مــا 
ــى  ــ ــن ــ ــم ــ ــت ــ ن
ــؤالء  ــ ــ ــه ــ ــ ل
الــرؤســاء 
التوفيق 
فــــــي 

وصلوا  الــتــي  الــجــديــدة،  مهامهم 
القدم،  كــرة  جماهير  بفضل  إليها 
الطبقة  هــذه  يمثلوا  بــأن  نطالبهم 
تمثيل،  خير  العريضة  الشعبية 
وأن يكونوا في مستوى تطلعاتهم، 
وذلك بالدفاع عن مصالحهم الكروية 
من  باقتراحاتهم  واإلدالء  »فقط«، 
والنهوض  اللعبة،  هذه  تطور  أجل 
بها، كما نناشدهم بخلق العديد من 
األحياء  كل  في  الرياضية  املرافق 
هيكلة  وإعادة  املغرب،  في  الشعبية 
جل مالعب القرب التي كان وراءها 
الشباب  وزيـــر  بلخياط،  منصف 
مأسوف  الغير  السابق،  والرياضة 
ــذه املــالعــب التي  عــن إبـــعـــاده.. ه
كلفت املاليير دون أن يستفيد منها 

الشباب املغربي.

ل
أم
للت

على هامش فوز العديد من رؤساء األندية الوطنية في االنتخابات التشريعية

هل ستوحدهم السياسة بعد أن فرقتهم الرياضة ؟

البيضي المعروف برقصاته و»جذبته« في المالعب، سيجد منافسا قويا هذه 
المرة، وهو بودريقة الذي استأنس »التحياح« في »المكانة«.

الناصيري يحصل على 
والية تشريعية ثالثة

أيت منا أول ظهور له 
تحت قبة البرلمان
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إعداد : سعيد الريحاني

قيادة حزب التجمع الوطني لألحرار بزعامة عزيز أخنوش

ليصبح  دورتــــه،  ــان  ــزم ال دار  لــقــد 
رئيس حزب األحرار القادم من الحركة 
الشعبية، رئيسا للحكومة، بينما الزال 
بقي  ولو  عاما،  أمينا  العنصر  امحند 
في الحركة النتهى به املطاف مطرودا 
القيادة..  طرف  من  عليه  مغضوبا  أو 
وها هو أخنوش اليوم مكلف بتشكيل 
الحكومة، وتطارده آمال كبيرة ومشاكل 
فقط،  السياسية  بصفته  ليس  كثيرة، 
اختار  ــال«  أعــم »رجـــل  لكونه  ولــكــن 
أن  تقول  والقاعدة  السياسة،  ممارسة 

السياسة تأكل املال)...(.
اختار  قد  أخنوش  عزيز  كــان  وإذا 

الهولدينغ  وحــمــايــة  نفسه،  حماية 
العائلي، باالبتعاد عن ممارسة أعماله، 
املنتسبني لحزبه، وعدد  فإن كثيرا من 
رجــال  خــانــة  فــي  يــنــدرج  منهم  كبير 
منهم حدو  واحد  أي  يحد  لم  األعمال، 
 1000« صاحب  فيهم  بمن  أخــنــوش، 
مليار«، وصاحب املاليير الذي تطارده 

امللفات الضريبية الضخمة)...(.
أخنوش ومن معه، ليس سوى عنوانا 
التجمع  لحزب  اإليديولوجي  لالختيار 
ــو »االخــتــيــار  ــرار، وه ــأح الــوطــنــي ل
املتتبعون  الحــظ  وقــد  الــلــيــبــرالــي«، 
كيف أن حزب األحرار ردد دوما خالل 

خيار  يتبنى  أنــه  األخــيــرة  السنوات 
يفهم  فهل  االجتماعية«..  »الليبرالية 
ــرار،  الــذيــن صــوتــوا على حــزب األحـ
معه،  للتحالف  تسعى  التي  واألحزاب 

معنى »الليبرالية« أوال؟
البحث،  محركات  إلى  العودة  تكفي 
الليبرالية،  عن  فكرة  املواطن  ليأخذ 
وهي: ))فلسفة سياسية، أو رأي سائد، 
تأسست على أفكار الحرية واملساواة، 
على  الكالسيكية  الليبرالية  وتشدد 
الثاني  املــبــدأ  أن  حــني  فــي  الــحــريــة، 
أكثر  بشكل  يتجلى  املــســاواة،  وهــو 
االجتماعية.  الليبرالية  في  وضوحا 

واسعة  مجموعة  الليبراليون  يتبنى 
من اآلراء تبعا لفهمهم لهذين املبدأين، 
عامة  بصفة  الليبراليون  يدعم  ولكن 
وحرية  التعبير،  حرية  مثل  أفــكــارا 
والسوق  الدينية،  والحرية  الصحافة، 
واملجتمعات  املدنية،  والحقوق  الحرة، 
العلمانية..  والحكومات  الديمقراطية، 
بسرعة  باالنتشار  الليبرالية  ــدأت  ب
وقد  الفرنسية،  الــثــورة  بعد  خاصة 
تأسيس  عشر  الــتــاســع  الــقــرن  شهد 
ــا،  أوروب دول  في  ليبرالية  حكومات 
الشمالية،  وأمريكا  الجنوبية  وأمريكا 

الخصم  كــان  الفترة،  هــذه  وفــي 

إخباريتحليل 

»الخيار الليبرالي« والنموذج التنموي 

هل تنجح حكومة رجال األعمال بعدما 
فشلت حكومة اإلسالميــين ؟

أخطر فكرة يمكن أن تهدد المستقبل السياسي لرئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، هي »جمعه بين المال والسياسة«، 
لذلك، فإن أول قرار اتخذه قبل أن يشرع في تشكيل األغلبية، وقبل كل المشاورات، هو »االنسحاب من تسيير الهولدينغ 

العائلي«، حيث كتبت الصحافة: ))قرر عزيز أخنوش الشروع في مسطرة االنسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل 
الهولدينغ العائلي.. وفي إطار نفس دينامية االنسحاب، قرر عزيز أخنوش االنسحاب بشكل كلي من جميع األنشطة، بما 

فيها تلك المتعلقة حصريا باقتناء مساهمات في الرأسمال وتسيير القيم المنقولة، وذلك رغم غياب أي مانع قانوني.. وقد 
اتخذ عزيز أخنوش قرار التخلي عن جميع أنشطة التسيير في القطاع الخاص رغم كون القانون يسمح بذلك، متفرغا بشكل 

كامل للمسؤوليات الجديدة التي كلفه بها جاللة الملك(( )المصدر: األحداث المغربية، الثالثاء 14 شتنبر 2021(.
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زعماء األحزاب المشاركين في مشاورات تشكيل الحكومة

المشاورات الحكومية تعكس التهافت
عـلى المشاركـة والتغـاضي عـن المرجـعية 

لليبرالية  املــهــيــمــن  ــوجــي  ــول ــدي اإلي
ــحــافــظــة، ومــع  الــكــاســيــكــيــة، هــو املُ
تحديات  مــن  الليبرالية  نجت  ــك  ذل
جدد  معارضني  من  كبرى  إيديولوجية 
)املصدر:  والشيوعية((  الفاشية  مثل 

وكاالت(.
الكام عن الليبرالية بهذه الطريقة قد 
ال يقود للفهم الصحيح، حيث ال يعقل 
أن يعود كل املواطنني لفصول الدراسة 
بـ»الليبرالية«  املقصود  فهم  أجل  من 
بـ»املتوحشة«،  غالبا  وصفت  التي 
في  قياديني  لكام  العودة  يمكن  ولكن 
التقريبي،  املعنى  األحرار ملعرفة  حزب 
السابق،  الــعــدل  ــر  وزي يعترف  حيث 
»االختيار  بخطورة  أوجـــار،  محمد 
الليبرالي« في ارتباطه بمرحلة معينة 
الليبرالية  مشكلة  ))إن  قــال:  عندما 
القرن  في  العالم  بسببها  عانى  التي 
العشرين، باعتبارها كانت تتعلق دائما 
املتوحشة  االقتصادية  بالليبرالية 
لاقتصاد  الكامل  التحرر  تعني  والتي 
على  والربح  السوق  منطق  وهيمنة 
وإيقاف  االجتماعية،  العدالة  حساب 
وتحويل  املجتمع  فــي  ــة  ــدول ال دور 
إلى  والتعليمية  الصحية  الخدمات 

مع  الــســوق،  ونظام  الخاص  القطاع 
وأزمات  أوضاع  من  ذلك  عن  ترتب  ما 

اجتماعية كارثية((.
فما هو الحل إذن؟ الحل حسب أوجار، 
أي  االجتماعية«،  »الديمقراطية  هو 
»الليبرالية االجتماعية«، وهو ما يعني 
حسب نفس املصدر: ))إن الديمقراطية 
اإلصـــاح  عــلــى  تعتمد  االجــتــمــاعــيــة 
للدولة،  االقتصادي  للنظام  التدريجي 
االجتماعية  العدالة  مفاهيم  بإدخال 
السياسية  الليبرالية  مــع  ودمجها 
ــات وحــقــوق  ــحــري املــعــتــمــدة عــلــى ال
االقتصادية  الحرية  وتنظيم  اإلنسان، 
مع  يتعارض  ال  بما  الفردية  واملبادرة 
التي  املجتمعات  ألن  املجتمع،  مصالح 
االقتصادية  للحرية  العنان  أطلقت 
أزمات  عرفت  قانونية،  ضوابط  بدون 
اجتماعية، فما يحدث اآلن في عدد من 
اجتماعية  اضطرابات  من  العالم  دول 
هيمنة  سببه  احتجاجية،  وحــركــات 
السياسة  على  املتوحشة  الليبرالية 
مجاال  تــتــرك  أن  دون  االقــتــصــاديــة 
املساواة  االجتماعية:  للديمقراطية 
والتضامن  االجــتــمــاعــيــة  ــة  ــعــدال وال
االجتماعية((  والحماية  االجتماعي 

ماي   27  / العمق  مــوقــع  ــصــدر:  )امل
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أوجار،  محمد  مثل  لقيادي  بالنسبة 
وهي  االجتماعية«  »الديمقراطية  فإن 
يسمى  أن  يمكن  ــا  مل عــنــده  ــرادف  ــ م
فهي  ــة«،  ــي ــاع ــم االجــت »الــلــيــبــرالــيــة 
امللكية«  »التوجيهات  قلب  في  توجد 
حيث  للمملكة،  الدستورية  والخيارات 
الديمقراطية،  ترسيخ  ))يعتبر  يقول: 
ــات، من  ــريـ ــحـ ــم الــحــقــوق والـ ــ ودعـ
ــمــع  ــات مــــشــــروع املــجــت ــ ــي ــ ــاس أســ
يتبناه  الذي  واملتضامن  الديمقراطي 
جالة امللك محمد السادس نصره هلل، 
في  كبيرا  تقدما  املغرب  سجل  حيث 
األخيرة.  السنوات  خال  الشأن  هذا 
املــغــربــي لعام  ــور  ــدســت ال ــص  فــقــد ن
2011، على أن نظام الحكم في املغرب 
ديمقراطية  دســتــوريــة،  ملكية  نظام 
على  يقوم  كما  واجتماعية،  برملانية 
والتشاركية،  املواطنة  الديمقراطية 
كما  الجيدة،  الحكامة  مبادئ  وعلى 
للعدالة  املركزية  األهمية  املغرب  أدرك 
ترسيخ  فــي  واملجالية  االجتماعية 
فعمل  القانون،  ــة  ودول الديمقراطية 
الدستور  في  عليها  التنصيص  على 

وأفقا  للجميع  ملزما  هدفا  تكون  حتى 
إدراكا  العمومية،  للسياسات  التقائيا 
الديمقراطية  إعــطــاء  لــضــرورة  منه 
االجتماعيني  وبــعــدهــا  مضمونها 
لألجيال  واســتــيــعــابــا  واملــجــالــيــني، 
هذا  وفــي  اإلنــســان،  لحقوق  الجديدة 
املامح  كبير  بارتياح  نسجل  اإلطــار، 
في  وردت  الــتــي  األســاســيــة  الــكــبــرى 
خطاب جالة امللك خال افتتاح الدورة 
أكتوبر   13 بتاريخ  للبرملان  الخريفية 
إلى  السعي  في  تتجسد  والتي   ،2017
إقرار نموذج تنموي متوازن ومنصف 
االجتماعية  العدالة  ضمان  على  قادر 
الحد  خــال  من  اإلنسانية  والكرامة 
والتفاوتات  االجتماعية  الفوارق  من 

املجالية.
إلى  الصدد،  هذا  في  اإلشــارة  تجدر 
التجمع  لحزب  السياسي  املكتب  أن 
الوطني لألحرار، صادق خال اجتماع 
بمدينة   2018 فبراير   17 بتاريخ  له 
أرضية  مشروع  على  البيضاء،  الــدار 
العرض  ومــشــروع  ــحــزب،  ال وهــويــة 
التنموي  بالنموذج  املتعلق  السياسي 

الجديد للمغرب((.
ما  إن  القول  يمكن  الشكل،  من حيث 

أخنوش،  عزيز  رفقاء  إليه  يدعو 
»مــســار  يسمونه  مــا  ــار  إطـ فــي 

الكالم عن الليربالية 
بهذه الطريقة قد ال 

يقود للفهم الصحيح، 
حيث ال يعقل أن 

يعود كل املواطنني 
لفصول الدراسة من 
أجل فهم املقصود 

بـ»الليربالية« التي 
وصفت غالبا 

بـ»املتوحشة«، 
ولكن ميكن العودة 

لكالم قياديني يف 
حزب األحرار ملعرفة 

املعنى التقريبي، 
حيث يعرتف وزير 

العدل السابق، 
حممد أوجار، 

بخطورة »االختيار 
الليربايل«

من حيث الشكل، يمكن القول إن ما يدعو إليه رفقاء عزيز أخنوش، 
في إطار ما يسمونه »مسار الثقة«، يبدو حال مقنعا للجميع، لكن 

المنهج الليبرالي بات اليوم معرضا لالنتقاد عبر العالم، بما في 
ذلك »الليبرالية األمريكية« من خالل عدة كتب، منها على سبيل 

المثال كتاب: »الوهم األعظم: األحالم الليبرالية والواقع الدولي« 
لمؤلفه الفيلسوف السياسي، جون ميرشايمر
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لكن  للجميع،  مقنعا  يبدو حال  الثقة«، 
معرضا  اليوم  بات  الليبرالي  املنهج 
ذلك  فــي  بما  الــعــالــم،  عبر  لالنتقاد 
عدة  خالل  من  األمريكية«  »الليبرالية 
كتاب:  املثال  سبيل  على  منها  كتب، 
الليبرالية  األحــالم  األعــظــم:  »الــوهــم 
الفيلسوف  ملؤلفه  الــدولــي«  والــواقــع 
الــســيــاســي، جــون مــيــرشــايــمــر، هــذا 
ما  أن  كتابه  مقدمة  في  يبني  األخير 
املستحكمة،  بـ»الليبرالية  يسميه 
كسياسة خارجية أمريكية كان محكوم 
 ،»1989 عام  منذ  وذلك  بالفشل،  عليها 
بالسياسة  الذريع  الفشل  هذا  ولفهم 
الليبرالية،  األمــريــكــيــة  الــخــارجــيــة 
الثالثية  العالقة  فهم  الكاتب  يقترح 
والواقعية..  والقومية  الليبرالية  بني 
القومية  تعارضت  مــا  ))إذا  فمثال 
تنتصر  القومية  فإن  الليبرالية،  مع 
احتالل  أمريكا  حاولت  فعندما  دوما، 
فإن  الليبرالية،  القيم  لنشر  العراق 
أنهم  على  أنفسهم  يعرفون  العراقيني 
عراقيون أوال حتى لو كانوا ليبراليني. 
الليبرالية وبحسب الكاتب، لم تكن ال 
ملفهوم  فهما عميقا  تمتلك  واقعية وال 
كانت  التي  الشعوب  عند  القومية 
وفي  فيها،  الليبرالية  تنشر  أن  تريد 
املستحيل«،  »الحلم  األول،  الفصل 
يوضح ميرشايمر كيف أن »الليبرالية 
بنشر  أهدافها  تحقق  لن  املستحكمة« 
والسالم  واالســتــقــرار  الديمقراطية 
بل  العالم،  في  االقتصادي  واالنفتاح 
مزيد من  إلى  تؤدي  توجهاتها سوف 

الحروب والصراعات التي ال تنتهي، 
ــاب  واإلرهـ ــحــروب  ال أن  كما 

ــى املـــســـتـــوى الـــدولـــي  ــل ع
أن  حتى  انــتــشــارا،  ازداد 
أدت  الليبرالية  السياسات 
إلى تقييد القيم الليبرالية 
الليبرالية،  البلدات  داخل 
ـ  الكاتب  وبحسب  ـ  لــذا 

الليبرالية  نــشــر  فـــإن 
بــالــخــارج يــؤدي 

إلـــــــــى 

والحريات  الليبرالية  القيم  تقويض 
)املصدر:  أمريكا((  بالعالم وحتى في 

ملخص عن موقع »العربي 21«(.
القراءات  الزالــت  اليوم،  حــدود  إلى 
بسبب  مكانها،  ــراوح  تـ السياسية 
الــتــركــيــز عــلــى نــتــائــج انــتــخــابــات 8 
األحــزاب  جل  تهافت  أن  كما  شتنبر، 
كل  غيب  املــشــاركــة،  على  السياسية 
الزعماء  وكل  املرجعيات،  عن  حديث 
وبعضهم  يتحدثون  اآلن  الحزبيني 
بعض  عــلــى  للحصول  »يــتــمــلــقــون« 

أن  يجب  بينما  ــة،  ــوزاري ال الحقائب 
»املرجعية  النقاش منصبا حول  يكون 
الــســيــاســيــة لــلــحــكــومــة«، والــعــالقــة 
الذين  األعــمــال«  »رجـــال  مــع 
ــدوى  ــا، وجــ ــه ــودون ــق ســي

»االختيار الليبرالي«.
تعليق  أقـــوى  ويــبــقــى 
االنتخابات  نتائج  على 
ــك  ــرة، هــــو ذلـ ــ ــ ــي ــ ــ األخ
ــادر عـــن رئــيــس  ــصــ ــ ال
للعدالة  الوطني  املرصد 
قــال:  الـــذي  االجتماعية، 
مرتبا  ــك  ذلـ ــان  كـ ــواء  ــ ))سـ
االنتخابات  فــإن  عفويا،  أم 
األخيرة أسفرت عن انتصار 
صفوف التوجه الليبرالي 
غريب  ومــن  الحكم،  في 
الصدف، أن هذا التوجه 
هو بالضبط اآللية التي 
كان ال بد للمغرب منها 
بتنزيل  يــقــوم  حتى 
التنموي  نموذجه 
ــد، وكـــأن  ــديـ ــجـ الـ
نتائج االنتخابات 
ــد »ُفـــصـــلـــت«  ــ ق
عـــلـــى قـــيـــاس 
النموذج  هــذا 
إال  التنموي، 
انــتــصــار  أن 
هـــذا الــخــيــار، 
الحجم  وبـــهـــذا 
يحمل  الساحق، 
في طياته هزيمة 
ــه  ــ كـــــبـــــرى، ألن
ُيدخل املغرب في 
ســيــاق أحــاديــة 

الليبرالية،  الــفــكــرة  لصالح  قطبية 
يأتي  هــذا  كــل  أن   - لألسف   – علما 
الليبرالية  فــيــه  أصــبــحــت  وقــت  فــي 
تساؤل  موضع  عاملي،  وبشكل  ذاتها 
دينني  باتريك  يقول  كبيرين،  وانتقاد 
الليبرالية؟«  فشلت  ــاذا  »مل كتابه  في 
تعد  لم  اليوم  الليبرالية  »إن  يلي:  ما 
في  بل غدت  اإلصــالح،  إلى  في حاجة 
حاجة لإلحالة على التقاعد«، ولم تعد 
هذا  ويــعــود  العالم،  لقيادة  صالحة 
الليبرالي،  النظام  لكون  االستنتاج، 

الحرية  فيه تحقيق  يفترض  كان  الذي 
الــســيــاســيــة والـــرخـــاء االقــتــصــادي، 
أجله،  من  جــاء  ما  عكس  إلــى  انتهى 
اجتماعية  فــوارق  خلق  في  وتسبب 
الفقر  هائلة، وأنتج العديد من مظاهر 
والتخلف واالستبداد والحروب، وأدى 
عن  وأسفر  وأنظمة،  دول  تفكيك  إلى 
التي  والــدعــامــات  البنى  كــل  تفتيت 
من  املجتمعات  عليها  تستند  كانت 
مختلفة،  اجتماعية  وعــالقــات  أســرة 
التعامل  بنا  يجدر  املنطلق،  هذا  ومن 
مع ما انتهت إليه االنتخابات الحالية 
ببالدنا بالكثير من االنتباه والحرص، 
والعمل على أن تكون النسخة املغربية 
من »الليبرالية« ذات حمولة اجتماعية 
الحد  على  والــحــرص  وأشــمــل،  أثقل 
فيما  وغرورها  الحكومة  انفالت  من 
وبعيدا  والتنفيذ،  بالتشريع  يتعلق 
تفاقم  أتوقع  والدعاية،  الشعارات  عن 
تلقيح  يتم  لم  ما  االجتماعي  الوضع 
عــمــل هـــذه الــحــكــومــة بــمــبــادئ ذات 
يمكن  ال  مــا  ــو  وه اشــتــراكــيــة،  نفحة 
الباطرونا،  حكومة  طرف  من  حدوثه 
أتمنى،  وال  أتوقع،  أخــرى،  جهة  ومن 
تحقيق  فــي  املقبلة  الحكومة  فشل 
والحرية  االجتماعية  العدالة  مساعي 
لعامل هام  الفتقادها  نظرا  السياسية، 
جدا ومحوري، وهو استقاللية القرار، 
فالليبرالية ال يمكنها أن تقدم لنا سوى 
ما قدمته في بلدان أخرى، ذلك أن من 
تجعلك  أنها  هو  الليبرالية،  آفات  أهم 

في موقع التابع لصاحب الرأسمال 
األقوى، وهو ما يعني بالنسبة 
اقتصادية  تبعية  للمغرب 
ــدول املــحــور،  وســيــاســيــة لـ
ــا  وأوروب أمريكا  وأساسا 

حيث  الخصوص،  على  وفرنسا  عموما 
ال يبدو لي أن تحقيق الرفاهية والحرية 
هذه  ــات  ــوي أول مــن  تعتبران  بــاملــغــرب 
على  باملراهنة  أنصح  ال  وعليه،  الــدول، 
املعطيات،  هذه  على  وبناء  منهما..  أي 
في  املغربي  االقتصاد  يصبح  أن  أتوقع 
املستقبل القريب - لألسف الشديد - أقل 
أتوقع  كما  تبعية،  وأكثر  استقاللية 
املواطنني  على  للضرائب  ارتــفــاعــا 
مسبوق  غير  وارتــفــاعــا  والــشــركــات، 
غير  بــالدنــا  يجعل  بما  للمديونية 
قادرة في املستقبل القريب على اتخاذ 
قرارات سيادية كبرى، أو عقد تحالفات 
بالدائنني،  تربطنا  الــتــي  تلك  غير 
والحجر  املغرب  يد  تكبيل  هنا  وأعني 
مستقبال  بالتحالف  يتعلق  فيما  عليه 
أو  روســيــا  أو  الــصــني  مثل  دول  مــع 

يعتبر  أخرى،  بعبارة  غيرها..  أو  تركيا 
بيد  وسيلة  الليبرالي  التيار  انتصار 
السيطرة  إحكام  إلعادة  املذكورة  القوى 
على املغرب الذي بدأ يبدي بعض التمرد 
العارم  الفرح  ولذلك ال نستغرب  مؤخرا، 
عام  بشكل  أوروبــا  من  كال  انتاب  الــذي 
وفرنسا بشكل خاص، وكذلك أمريكا بعد 
هذه النتائج، بل إن الفرنسيني كانوا جزء 
من حملة التيار الليبرالي االنتخابية كما 
جاء على لسان مانويل فالس، واملطلوب 
إلى  الجميع  أن يتحول  إذن، ليس  اليوم 
مزغردين ومطبلني للمجهول وكأننا أمام 
الفوكويامي،  باملفهوم  التاريخ  نهاية 
بل  حقا،  الحبور  يدعو  ما  هناك  فليس 
عن  املستمر  البحث  سياق  فــي  يجب، 
سياسي  بديل  بناء  على  العمل  ــذات،  ال
كبيرة  وبــســرعــة  حقيقي  واقــتــصــادي 
املدى  في  الخيار  على  التوفر  أجل  من 
الهجرة  عوض  هنا،  أرى  وال  املتوسط، 
غير  الليبرالي،  اليمني  نحو  الجماعية 
أساسا  اليسار  وجاذبية  صفوف  تعزيز 
وصفوف الديمقراطية االجتماعية بشكل 
مقتطف  )املــصــدر:  ــام((  ع
الدكتور  تعليق  مــن 
املصطفى كرين على 
االنتخابات  نتائج 
تـــحـــت عـــنـــوان: 
ــات  ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ االن
النموذج  العامة.. 
التنموي والخيار 

الليبرالي(.

بتــبني  الليــبرالية  عــيوب  إخفــاء  محاولــة 
االجتماعــية« »الديمقراطــية 

أوجار
كرين

كرين: سواء كان ذلك مرتبا أم عفويا، فإن االنتخابات األخيرة 
أسفرت عن انتصار صفوف التوجه الليبرالي في الحكم، 

ومن غريب الصدف، أن هذا التوجه هو بالضبط اآللية التي 
كان ال بد للمغرب منها حتى يقوم بتنزيل نموذجه التنموي 

الجديد، وكأن نتائج االنتخابات قد »ُفصلت« على قياس هذا 
النموذج التنموي، إال أن انتصار هذا الخيار، وبهذا الحجم 

الساحق، يحمل في طياته هزيمة كبرى



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

مع الحدث
17 العدد: 1573 من 16 إلى 22 شتنبر 2021

حسابات الدقيقة 90 

المرشحون الكبار لعمودية المدن الكبرى
أفرزت االنتخابات الجماعية والجهوية عن رؤساء جدد للجماعات الحضرية 

بالمدن الكبرى، والتي كان يشرف عليها حزب العدالة والتنمية في السنوات 
السابقة، مما أكد أن الناخبين غاضبون على حصيلة »البيجيدي« في مجالس 
المدن، حيث حملت هذه االستحقاقات وجوها نسائية ورجال أعمال وأسماء 

وازنة في المشهد السياسي المحلي والوطني، أصبحت مرشحة لإلشراف 
على الشأن المحلي.

وأعادت االنتخابات المحلية هندسة الخريطة الحزبية، وأسفرت عن تحالفات 
جديدة بين أحزاب ظلت بعيدة في مدنها عن تدبير وتسيير الجماعات، 

وأحزاب أخرى فشلت سابقا لكنها قررت ترشيح أسماء جديدة وكفاءات 
شابة، ألجل نيل ثقة المواطنين والساكنة من أجل تسيير الجماعة وتحقيق 

تطلعات الساكنة الرامية إلى التنمية المحلية، وخلق برامج ومشاريع للشباب 
وللنساء، وبناء مرافق عمومية ومراكز ثقافية ودور للشباب ومالعب 

وفضاءات عمومية للمصلحة العامة.
وعبر العديد من المواطنين عن ارتياحهم لنتائج االنتخابات المحلية على 
مستوى الجماعات الترابية، وخاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، 

أكادير، مراكش، الرباط، سال، فاس، طنجة، مكناس، وجدة، وتطوان، ألنها 
حملت أحزابا وتحالفات جديدة قد تستجيب لتطلعات الساكنة الراغبة في 

الخروج من الجمود االقتصادي والتنموي الذي عاشته خالل السنوات الماضية.
لقد كشفت التحالفات والتوافقات التي حصلت بين فروع األحزاب في العديد من 

المدن الكبرى، عن بعض األسماء البارزة التي حظيت بثقة المنتخبين لرئاسة الجماعات 
الحضرية، مما يمنح آماال للمواطنين الذين ينتظرون الكثير من هؤالء المسؤولين 

الجدد، لبناء مشاريع لفائدة الساكنة وتوفير الشغل للشباب، ومحاربة الجريمة، 
وتشييد أسواق نموذجية، وتوفير خدمات في المستوى.

إعداد: خالد الغازي

أخنوش عمدة ألكادير 
بأغلبية مريحة 

حزب  رئيس  أخــنــوش،  عزيز  يتجه 
ورئيس  ــأحــرار،  ل الــوطــنــي  التجمع 
لرئاسة مجلس مدينة  املعني،  الحكومة 
أكادير، بعدما نال حزبه أغلبية مريحة 

للظفر بالرئاسة.
الوطني  الــتــجــمــع  حـــزب  وتــمــكــن 
من  مقعدا   29 تحقيق  مــن  لــأحــرار 
للمجلس  املشكلة  مقعدا   61 أصــل 
لــعــاصــمــة ســـوس، حيث  الــجــمــاعــي 
تتشكل أغلبية املجلس من 43 عضوا، 
واملعاصرة،  لأصالة  مقاعد   6 تضم 
ثم  مقاعد،   5 بـ  االشتراكي  واالتحاد 

االستقالل بـ 4 مقاعد. 
وتوصل حزب األحرار إلى اتفاق مع 
ثالثة أحزاب أخرى، االتحاد االشتراكي 
االستقالل،  حــزب  الشعبية،  للقوات 
واألصــالــة واملــعــاصــرة، ألجــل تشكيل 
العماالت  مجالس 
والجماعات 
 ، بية ا لتر ا
ومـــكـــتـــب 
مــجــلــس 
ــة  ــ ــ ــه ــ ــ ج
ســـــــوس 

ماسة.

 

املنصوري تعود 
لعمودية مراكش

رئيسة  املنصوري،  الزهراء  فاطمة  عادت 
املجلس الوطني لحزب األصالة واملعاصرة، 
للظفر بمنصب عمدة املدينة الحمراء، بعدما 
»البام«  من  املشكل  التحالف  بثقة  حظيت 

واالستقالل والتجمع الوطني لأحرار.
ــزاب  األحـ مــن  املشكل  التحالف  ومــنــح 
15 مقعدا،  18 مقعدا، األحرار  )البام  الثالثة 
واالستقالل 11 مقعدا( للمنصوري 44 مقعدا 

للظفر بمنصب رئيسة مجلس املدينة.
وتم االتفاق بني األحزاب الثالثة املشكلة 
املقاطعات،  توزيع مجالس  للتحالف، على 
حيث نال »البام« ثالث مقاطعات )مراكش 
يوسف  سيدي  بلعروسي،  ملحمد  املدينة 
للحسن  والنخيل  نكيل،  ملحمد  بنعلي 
عبد  األحرار  برملاني  نال  بينما  املنادي(، 
املنارة،  مقاطعة  رئاسة  الشفقي،  الواحد 
ألحــد  ــدت  أســن فــقــد  كــلــيــز،  مقاطعة  أمـــا 

مرشحي االستقالل.

البقالي خليفة األزمي 
يف مجلس فاس 

يعد عبد السالم البقالي، أبرز اسم 
لتولي منصب 

عـــمـــدة 

فاس، خلفا للرئيس السابق إدريس األزمي 
االنتخابات  في  كبيرة  بهزيمة  مني  الذي 
مرشحي  أمام  العلمية،  بالعاصمة  املحلية 

بقية األحزاب السياسية.
السابق  ــدوب  ــن امل الــبــقــالــي،  ويحظى 
املشكلة  األحـــزاب  بثقة  الصحة،  لـــوزارة 
مقعدا   51 على  فاس،  مدينة  في  للتحالف 
من أصل 91، )كل من األحرار 17، االستقالل 

13، البام 12، واالتحاد االشتراكي 9(.
وكانت أحزاب التجمع الوطني لأحرار 
االشتراكي  واالتحاد  واملعاصرة  واألصالة 
اتفقت  قد  واالستقالل،  الشعبية  للقوات 
لفاس  الجماعي  املجلس  رئاسة  منح  على 
أن  قبل  لأحرار،  الوطني  التجمع  لحزب 
يتم ترشيح البقالي للحصول على عمودية 

املدينة.

الرميلي تقترب من 
عمودية الدار البيضاء

نبيلة  الدكتورة  تعيني  على  االتفاق  تم 
بجهة  للصحة  الجهوية  املديرة  الرميلي، 
الدار البيضاء، عمدة للعاصمة االقتصادية 

بدعم من األحزاب املتحالفة في املدينة.
وقد اتفق تحالف كل من التجمع الوطني 
لأحرار )41 عضوا( واألصالة 
عضوا(   26( واملعاصرة 
 23( االستقالل  وحــزب 
يشكل  والذي  عضوا(، 
تتكون  مريحة  أغلبية 
من  عــضــوا   90 ــن  م
عــضــوا،   131 ــل  أصـ
لـــتـــأيـــيـــد ودعـــــم 
لعمودية  الرميلي 

الدار البيضاء.
شــغــلــت كــمــا 

الدار  نائبة عمدة  الرميلي مهمة  الدكتورة 
وعضوة  السابقة،  الوالية  في  البيضاء 
بمجلس مقاطعة سباتة لواليتني سابقتني، 

وتبدأ واليتها الثالثة بنفس املقاطعة.

 اغاللو مرشحة بقوة 
لرئاسة مجلس العاصمة

التجمع  حــزب  فــي  الــقــيــاديــة  تحظى 
بدعم  اغاللو،  أسماء  لــأحــرار،  الوطني 
تحالف مدينة الرباط لتولي منصب العمدة 

خلفا للعمدة السابق محمد الصديقي.
لتحالف  مشكلة  أحزاب  ثالثة  واتفقت 
واالستقالل  ــرار  األحـ مــن  كــل  العاصمة، 
عمودية  منح  على  واملعاصرة،  واألصالة 
أن  على  اغاللو،  أسماء  للتجمعية  الرباط 
الجهة  مجلس  بني  املناصب  تقسيم  يتم 

ومجالس العماالت. 
ويتوفر التحالف على 46 مقعدا، مكونة 
مقعدا   13 األحــرار،  لحزب  مقعدا   23 من 
لحزب  مقاعد  و10  واملعاصرة،  لأصالة 
تشكل  مقعدا   82 أصــل  مــن  االســتــقــالل، 

مجلس املدينة.

 الليموري وأبرشان 
يتنافسان ىلع الرئاسة

رسميا  ترشيحه  الليموري  منير  قــدم 
حزب  باسم  طنجة  مدينة  عمودية  ملنصب 
بدعم  حظي  بعدما  واملعاصرة،  األصالة 

األحزاب املتحالفة.
املنافس  املرشح  أبرشان،  حميد  ويعد 
وأنه  خاصة  الجماعة،  لرئاسة  للوصول 
بدعم  ويــحــظــى  مــقــعــدا   13 عــلــى  يــتــوفــر 
والعدالة  االشــتــراكــي  االتــحــاد  منتخبي 

والتنمية واألحزاب الصغيرة.
تلتزم  أنها  الثالث،  بيان األحزاب  وقال 
بالتنسيق والعمل املشترك لرئاسة مجلس 
ــجــة،  ــن ــة ط ــاعـ ــمـ جـ
تسند  أن  على 
الــــرئــــاســــة 
لـــــــحـــــــزب 
األصــــالــــة 
واملعاصرة، 
ودعـــــــــــوة 
بـــــــــاقـــــــــي 
األحـــــــــــزاب 
ــة  ــي ــاس ــي ــس ال
االنضمام  ــى  إل
إلــــــى هـــذا 

أسندت  فيما  املكتب،  لتشكيل  التحالف 
إلى  أصيلة  طنجة  عمالة  مجلس  رئاسة 
املوقع  االتفاق  بحسب  االستقالل،  حزب 
تسند  أن  على  الــثــالثــة،  األحـــزاب  بــني 
التجمع  حزب  إلى  الجهة  مجلس  رئاسة 

الوطني لأحرار.
ــي على  ــالث ــث ال ــتــحــالــف  ال ــر  ــوف ــت وي
بينما  مقعدا،   81 أصــل  مــن  مقعدا   38
يقوده  الـــذي  الثاني  التحالف  يتوفر 
االشتراكي  واالتحاد  الدستوري  االتحاد 
و«البيجيدي« والتقدم واالشتراكية، على 

32 مقعدا.

باحجي مرشح 
لعمودية مكناس

يضم  تحالفا  مكناس  مدينة  تعرف 
واالتــحــاد  ــأحــرار  ل الــوطــنــي  التجمع 
ــوري، حــيــث ســيــتــولــى حــزب  ــتـ ــدسـ الـ
جواد  عبر  املدينة  مجلس  »الحمامة« 
املدينة،  عمدة  ملنصب  املرشح  باحجي، 
جانب  إلى  ضم  تحالف  إطــار  في  وذلــك 
األحرار، كال من حزب االتحاد الدستوري 

واالتحاد االشتراكي واالستقالل. 
وينتظر أن يتم تشكيل مجلس جماعة 
رئيسية:  أحـــزاب  أربــعــة  مــن  مكناس 
االستقالل،  الدستوري،  االتحاد  األحرار، 
واالتحاد االشتراكي، إلى جانب ما يزيد 
من  مجموعة  يمثلون  مستشارا   14 عن 

األحزاب املكونة للمجلس الجماعي.

عمر السنتيسي 
عمدة سال املقبل

سال  بمدينة  ــزاب  أحــ ثــالثــة  اتــفــقــت 
هــي األصـــالـــة واملــعــاصــرة واألحــــرار 
يمنح  تحالف  تكوين  على  واالستقالل، 
لالستقاللي عمر السنتيسي عمودية سال 

خلفا لجامع املعتصم.
وتــمــكــن الــتــحــالــف املــكــون مــن 43 
االستقالل   ،15 البام   ،15 )األحرار  مقعدا 
مقاطعات  توزيع  على  االتفاق  من   ،)13
ترأس  األحــرار  سيتولى  حيث  املدينة، 
ــبــام«  »ال سيحصل  بينما  مقاطعتني، 
االستقالل  يتولى  فيما  مقاطعتني،  على 
يسعى  بينما  واحـــدة،  مقاطعة  رئــاســة 
 12 الـ  التقدم واالشتراكية صاحب  حزب 
خالل  من  جديد  تحالف  لتكوين  مقعدا، 
أغلبية  لتكوين  »البام«،  مع  مفاوضاته 
مقاعد،   8 والتنمية  العدالة  تضم  أخرى 
االتحاد  مقاعد،   3 االشتراكي  االتــحــاد 
واحــد  ومــقــعــد  بمقعدين،  ــدســتــوري  ال

لتحالف اليسار.

أخنوش

البقالياغاللو
الرميلي

باحجي

المنصوري

الليموري

السنتيسي
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كواليس جهوية
       

 

ما يجري  

ويدور

تحالف ثالثي األبعاد يمهد لعودة فاطمة الزهراء المنصوري في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

املــوظــفــن،  مـــن  الـــعـــديـــد  استطاع 
الـــــدولـــــة أو مبــصــالــح  ســـــــواء مبــــؤســــســــات 
املؤسسات  داخــل  الظفر مبسؤولية  أخــرى، 
بن  اجلــمــع  مــن  سيمكنهم  ممــا  املنتخبة، 
املــســؤولــيــتــن، األولــــى هــي اجتـــاه املــؤســســة 
ويتقاضى  بها  رسمي  بشكل  يشتغل  التي 
راتـــبـــه الــشــهــري، والــثــانــيــة هـــي املــســؤولــيــة 
األيــام  خــال  سيباشرها  التي  االنتخابية 
القادمة، والتي قد يتحول من خالها إلى 
السياسية  احلــصــانــة  بسبب  شبح  مــوظــف 
ــذا األمــر  وضــغــوطــات اجلــهــات املــعــنــيــة، وهـ
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــد يــــرخــــي بـــظـــالـــه عـــلـــى الــ ــ قـ
للدولة  التابعة  العمومية  سواء  املؤسسات 

أو املؤسسات املنتخبة؟ 

ترويجها  مت  التي  لألخبار  تكذيبا 
احلــدودي  املعبر  بفتح  واملتعلقة  مــؤخــرا، 
»باب سبتة« يف وجه املسافرين، وكذا الذين 
تصريحات  ورغم  احملتل،  بالثغر  يشتغلون 
يف  أكدت  التي  ملدريد  احلكومية  املندوبة 
املنصرم،  غشت  بداية  الصحافية  ندوتها 
أكدت  احلــدود،  فتح  موعد  اقــتــراب  على 
الــصــادرة  اإلســبــانــيــة  الرسمية  اجلــريــدة 
خالل شهر غشت املنصرم، بشكل قطعي، 
أن إغالق املعبر سيستمر إلى شهر أكتوبر 
فقد  وبهذا،  اإلغــالق،  إمكانية جتديد  مع 
الزائفة  األخبار  وجه  يف  الباب  إغالق  مت 
املنتشرة على العديد من املواقع التواصلية 
والتي كانت سبب تفاؤل العديد من املغاربة 

سواء بسبتة ومليلية، أو بإسبانيا.

املـــوظـــفـــن  ــــن  مـ ــعــــديــــد  الــ يتخوف 
بــاملــصــالــح الــتــابــعــة لــلــجــمــاعــة، خــصــوصــا 
ــــن حلــــــزب الـــعـــدالـــة  ــوالـ ــ ــوا مـ ــ ــانـ ــ ــن كـ ــ ــذيـ ــ الـ
الصحفين،  بعض  رأسهم  وعلى  والتنمية 
مــن الـــقـــرارات اجلـــديـــدة الــتــي ســيــصــدرهــا 
املــجــلــس املــتــحــالــف دون حـــزب »املــصــبــاح«، 
الشمال..  بجهات  مناصبه  كل  فقد  الــذي 
املوظفن  مــن  الـــقـــرارات ستحد  هــذه  فهل 
لفتح صفحة  مــبــادرة  أم ستكون  األشــبــاح، 
جديدة مع هــؤالء من أجــل دعــم أحزابهم 

يف املرحلة القادمة؟ 

مراكش

يتساءل العديد من التطوانيني 
ــودة بــعــض األشــخــاص  ــ عــن ع
بعدما  االنتخابات  في  للتسابق 
صاروا يقيمون رسميا بالعاصمة 
الرباط وال يزورون مدينة تطوان 
أي  ــنـــوات،  سـ خــمــس  بــعــد  إال 
هذا  انتخابية،  واليــة  كــل  بعد 
من  الــعــديــد  يقلق  صـــار  ــر  األمـ
الكثير  عانوا  الذين  املواطنني 
املنتهية  الجماعي  املجلس  مع 
واليته، والذي كان ينهج سياسة 
تعلق  والالمباالة، سواء  الغياب 
أو  املواطنني،  بشكايات  األمــر 
األحياء  من  العديد  تعانيه  بما 
البنية  ــاب  ــي غ مـــن  الــشــعــبــيــة 

العمومية  واإلنــــارة  التحتية 
وغيرها، وكذلك امللفات الرئيسية 
خالل  الساكنة  بال  شغلت  التي 
السنوات الخمس األخيرة، منها 
تدبير  لها  املفوض  الشركة  ملف 
اللذين  والكهرباء  املــاء  قطاع 
مخيفا  ارتفاعا  األيام  هذه  عرفا 
مــراعــاة  دون  فــواتــيــرهــمــا  ــي  ف
الوضعية املادية لساكنة الشمال 
بعد إغالق املعبر الحدودي »باب 
للشغل،  بــدائــل  وغــيــاب  سبتة« 
الذي يرهق  النظافة  وكذلك ملف 
التي  الشعبية  األحــيــاء  سكان 
وغياب  األزبال  تراكم  من  تعاني 
وتنظيف  الــجــديــدة  الــحــاويــات 

القديمة،  الــحــاويــات  وصيانة 
الحضري،  النقل  ملف  وختاما 
وعشوائية  فوضى  يعرف  الذي 
دون مراجعة دفتر التحمالت أو 
بهذا  املعنية  التتبع  لجنة  تحرك 

األمر.
ــل هــــــذا خـــلـــق فـــوضـــى  ــ كـ
التي  الــبــيــضــاء«  بـــ»الــحــمــامــة 
صـــــارت تــعــانــي فـــي جــمــيــع 
القطاعات دون أي تدخل، سواء 
أو  املنتخبة  املــؤســســات  ــن  م
دخلت  التي  املعنية،  السلطات 
ــة  اآلون فــي  مفتوح  صـــراع  فــي 
البالغات  حــرب  عبر  األخــيــرة، 
الترابية  الجماعة  وبني  بينها 

سلبي  بشكل  أثر  مما  لتطوان، 
ــخــدمــات  ــد مـــن ال ــدي ــع ــى ال عــل

الضرورية باملدينة.
ــاءل الـــعـــديـــد مــن  ــ ــس ــ ــت ــ وي
املدينة،  مصير  عــن  املواطنني 
بعدما تم إسناد رئاسة الجماعة 
الحاصل  ــحــزب  ال ــن  م لعضو 
في  يقطن  والذي  األغلبية،  على 
حقيبة  يحمل  وربــمــا  ــاط،  ــرب ال
ويغيب  قريب  وقت  في  ــة  وزاري
عن املدينة كما سبق له أن غاب 
إقليم  عــن  كبرملاني  دوره  عــن 
املعارضة  فريق  ورئيس  تطوان 
لخمس  تــطــوان  جماعة  داخـــل 

سنوات.  

تذمر وامتعاض يسود ساكنة تطوان بصفة 
خاصة والزوار والسياح بصفة عامة، بسبب 
اإلهمال الذي طال ساحة »الفدان« التي شيدت 
عن  التطوانيني  لتعويض  ملكية  بتعليمات 
ساحة »الفدان« القديمة، وتم تدشينها من طرف 
امللك يوم 30 يوليوز 2016 بمناسبة االحتفال 
بعيد العرش، والذي أقيم بها، إلعادة االعتبار 
ملدينة تطوان، وذلك بغالف مالي إجمالي قدره 
املندمج  البرنامج  إطار  في  درهم،  مليون   42
للتنمية االقتصادية والحضرية ملدينة تطوان 
2014 - 2018، من أجل إعادة االعتبار ملدينة 
ظروف  وتحسني  جاذبيتها  وتعزيز  تطوان 
هذه  صــارت  حيث  بها،  والحركية  النقل 
الساحة معلمة سياحية يقصدها العديد من 
نظرا  املغاربة،  والزوار  األجانب  السائحني 
تعد  أنها  كما  املتميز،  األندلسي  لتصميمها 
الترويح  أجل  من  تطوان  لساكنة  متنفسا 
والالمباالة  اإلهمال  بسبب  لكن  النفس،  عن 
املسؤولني  بعض  طــرف  مــن  طالتها  التي 
من  وتخريبها  باملدينة،  املحلي  الشأن  على 
طرف املنحرفني، صارت في حالة يرثى لها، 
إنارتها،  وانطفأت  أرضياتها  اقتلعت  حيث 
عمومية،  مراحيض  إلى  جدرانها  وتحولت 

بهذه  املتواجدة  النباتات  تحويل  عن  ناهيك 
املواطنون  يستعملها  كراسي  إلى  الساحة 
الذي  ودورها  منظرها  أفقدها  مما  للجلوس 

أنشئت من أجله.
اإلنارة  فإن  املواطنني،  العديد من  وحسب 
منذ  منطفئة  املاليني،  كلفت  التي  العمومية 
زمن كما هو ظاهر في الصورة، ولم تتحرك 

الجماعة الترابية لتطوان إلصالحها وإعادة 
االعتبار لهذه الساحة التي أهملت من طرف 

الجهات املسؤولة.
املعنية،  الــجــهــات  الــســاكــنــة  وتــطــالــب 
حفاظا  »الــفــدان«  ساحة  لصيانة  بالتدخل 
املشاريع  ضاعت  كما  الضياع  من  عليها 

امللكية األخرى.

من يحمي مصالح »الحمامة البيضاء« ؟
موظفـون فـي الربـاط منتخبـون في الشـمال

عزيز الفاطمي

  
النتائج  عن  اإلعــالن  تم  إن   ما 
النهائية لالنتخابات الجماعية لـ 8 
شتنبر، من طرف السلطات املحلية 
بمراكش، والتي أفرزت صدارة حزب 
مقعدا   48 بـ  واملعاصرة  األصالة 
املقاطعات  تهم  التي   193 أصل  من 
الخمس، بعد عملية إعالن النتائج، 
حتى فتح باب التأويالت والقراءات 
بكراسي  املبشرين  هــم  مــن  حــول 
لكن  وجهويا،  محليا  املسؤولية    
12 شتنبر، املتزامن  كان يوم األحد 
طرف  مــن  صحفية  ــدوة  ن عقد  مــع 
االستقالل،  اإلقليمية لحزب  الكتابة 
املتكهنني  أمام  الباب  يغلق  كمفتاح 
وردت  واملــتــهــكــمــني، وأهــم نــقــطــة 
لحزب  اإلقليمي  املنسق  عرض  في 

االســتــقــالل بــمــراكــش، هــو الــقــرار 
الثالثي  الــتــحــالــف  ــن  ع الــصــادر 
ــة  ــ ــال ــزاب األصــ ــ املـــكـــون مـــن أح
واالستقالل،  واألحــرار  واملعاصرة 
ودعــم  تزكية  على  صــادق  والـــذي 
الــزهــراء  فاطمة  السابقة  العمدة 
ــرار«  ــج املــنــصــوري عــن حـــزب »ال
كــرئــيــســة لــلــمــجــلــس الــجــمــاعــي 

وبموجب  املتحدث،  ملراكش، حسب 
املنصوري  تستعيد  التحالف،  هذا 
العربي  العمودية من محمد  كرسي 
عن  واليته  املنتهية  العمدة  بلقايد، 
الخاسر  والتنمية،  العدالة  حــزب 
 ،2021 اســتــحــقــاقــات  ــي  ف ــر  ــب األك
على  قاضية  ضربة  تلقى  والـــذي 
كما  والــوطــنــي،  املحلي  املستوى 

أسفرت املفاوضات الثالثية األبعاد 
الخمس  املقاطعات  مستوى  على 
ما  على  الجماعي  للمجلس  املكونة 
)األصــالــة  بلعروسي  يلي: محمد 
واملعاصرة( رئيسا ملقاطعة املدينة، 
وهـــو يــعــتــبــر شــيــخ املــرشــحــني، 
ــرار(  )األح الشافي  الواحد  وعبد 
املــنــارة،  مقاطعة  ملجلس  رئيسا 
ــالل(،  ــق ــي )االســت ــعــراب ــم ال ــري وم
كما  جليز،  مقاطعة  ملجلس  رئيسة 
اإلقــلــيــمــي حرصه  املــنــســق  ــدى  أبـ
الشديد لحزب االستقالل، من خالل 
التحالف  أن  على  الــنــدوة،  هــذه 
الركوب  يمكن  ال  ونتائجه  الثالثي 
أن  كان، مؤكدا  أي  عليها من طرف 
التحالف الثالثي ليس وليد اللحظة، 
والتهيئة له  عليه  االشتغال  بدأ  بل 
مع  وبتنسيق  طــويــلــة  مـــدة  مــنــذ 
األمانة العامة للحزب تحت إشراف 
نزار البركة، وبهذا التصريح تقطع 
الطريق على محترفي الركوب على 

األحداث واملنجزات..
وحسب بعض املهتمني، فإن هذا 
مما  طويال،  يعمر  ال  قد  التحالف 
العادي  السير  على  سلبا  سيؤثر 
إمكانية  مع  املحلي  الشأن  لتدبير 
حدوث »بلوكاج« ال يخدم املصلحة 
تطلعات  ــى  إل يــرقــى  وال  الــعــامــة 
أسماء  أن  العلم  مع  املراكشيني، 
والخبرة  الــقــدرة  مــن  لها  وازنـــة 
القوى  ميزان  قلب  من  يمكنها  ما 
ــت، أمــا فــي مــا يتعلق  فــي أي وق
فاألمور  الجهة،  مجلس  برئاسة 
عن  كودار  سمير  اسم  نحو  تتجه 
خلفا  واملعاصرة،  األصالة  حزب 
ألحمد اخشيشن عن نفس الحزب، 
وتذهب جل قراءات مهتمي  الشأن 
اخشيشن  تخلي  أن  إلى  املحلي، 
ــن كــرســي رئــاســة  ــن الـــدفـــاع ع ع
إسناد  قــرب  على  يؤشر  الجهة، 
مسؤولية جديدة له في انتظار ما 

ستسفر عنه األيام القادمة.

الساحة التي دشنها الملك  وأهملها المجلس الجماعي لتطوان
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كواليس جهوية

يأمل سكان مدينة إنزكان، أن ينكب 
ــلـــول ملــشــاكــلــهــم  عــامــلــهــم عـــلـــى إيـــجـــاد حـ
االجــتــمــاعــيــة، ويــقــطــع الــطــريــق عــلــى من 
اعـــتـــادوا االغـــتـــنـــاء مـــن خـــيـــرات املــديــنــة 
ســواء يف  اخلــاصــة،  واستغالل مصاحلهم 
العمل على  أو خــارجــهــا)..(، مع  اإلدارات 
تعاني  واإلقــصــاء الــلــذيــن  التهميش  رفــع 

منهما املدينة.

اهتزت ساكنة حي أسايس مبنطقة 
أكادير،  جلماعة  ترابيا  التابعة  تيكوين 
لوقع حادث  املاضي،  يوم اخلميس  مساء 
ابنتها  خطير متثل يف اعتداء سيدة على 
بطريقة وحشية، وحسب مصادر مطلعة، 
فإن جيران الطفلة البالغة من العمر أربع 
سنوات، فوجئوا بتعالي الصراخ الذي هز 
الهرب  من  الفتاة  تتمكن  أن  قبل  املكان، 
التي  اخلطيرة  اجلروح  ليعاينوا  للشارع، 
أصيبت بها الضحية املغلوب على أمرها، 
السلطات  اجلـــيـــران  مــن  عـــدد  ــب  وطــال
التي  األم  لتوقيف  بــالــتــدخــل  األمــنــيــة، 
ببشاعة  وتعدت  إلى وحش كاسر  حتولت 
على فلذة كبدها، وأضافت ذات املصادر، 
أن الطفلة مت تقدميها إلى مركز مفوضية 
الشرطة بتيكوين يف انتظار تطورات هذه 
القضية التي هزت الرأي العام باملنطقة.

ــة والــــصــــداقــــات  ــيــ ــونــ ــزبــ الــ ال زالـــــت 
والــتــكــتــالت الــعــائــلــيــة والـــقـــرابـــات وبــاقــي 
املـــصـــالـــح الـــشـــخـــصـــيـــة، تـــطـــبـــع عــمــلــيــات 
واملتدربني  املــتــدربــات  مــن  العشرات  قبول 
العمومية  اإلدارات  بعض  يلجون  الــذيــن 
بــإنــزكــان بــحــثــا عــن مــســتــقــبــلــهــم، وهــنــاك 
اجتاز  مــن  ومنهم  وضعيتهم  يتفهم  مــن 
فترات تدريبية منذ شهور.. إنها بصراحة 

»الوجهيات«.   
     

املــخــتــلــن عقليا  ــن  م اجـــتـــاح عـــدد 
ــذه األيـــام، شـــوارع مـــديـــنـــة الــدشــيــرة  هـ
معها  أصبح  لدرجة  وإنــزكــان،  اجلهادية 
خوفا  أعصابهم  على  يعيشون  السكان 
أوالدهم وممتلكاتهم،  أنفسهم وعلى  على 
املرضى  هؤالء  تنقل  جهات  أن  ويؤكدون 
عقليا من مدن أخرى ملدينتهم، مما يطرح 
الذين  املدينة  التساؤل حول دور منتخبي 
هذه  مثل  مــن  املتفرجن  موقف  يقفون 

الظواهر؟ 

ــه اتـــهـــام،  ســـؤال حــتــى ال نـــقـــول أنــ
اعتمادات  بزمام صرف  للقابضني  موجه 
التجهيز بعمالة إنزكان أيت ملول: ما هو 
جتهيز)...(  صفقات  أغلب  كــون  يف  السر 
حتــتــكــرهــا الــشــركــة الـــتـــي »عـــلـــى بــالــكــم«، 
والـــتـــي تــبــدأ الــعــمــل قــبــل املــصــادقــة على 

الصفقة؟ 

تــعــرضــت ســـيـــارات مــجــمــوعــة من 
إنزكان،  امللكي  اجليش  بشارع  املواطنن 
ليلة اجلمعة املاضية، إلى أضرار وصفت 
باجلسيمة، وحلظة إخبار املصالح األمنية 
لتلقي  املكان  عن  إلى  هرعت  بالواقعة، 
القبض على شخص كان يف حالة هيجان 
ــصــدد رشـــق عـــدد من  مــتــقــدمــة وهـــو ب
خسائر  خلف  مما  باحلجارة،  السيارات 
أحد  إصابة  إلى  باإلضافة  فيها،  مادية 
وضع  مت  وقــد  بليغة،  بــجــروح  السائقن 
النظرية  احلراسة  تدابير  حتت  املوقوف 
عليه  تشرف  ــذي  ال البحث  إشـــارة  رهــن 

النيابة العامة املختصة.

العدد: 1573 من 16 إلى 22 شتنبر 2021

داء
أص

ســـوسية

سطات

تحالــف مشتــرك ينهــي تجربــة »البيجــيدي«

سيدي إفني

توقيف عصابة 
خطيرة 

 سعيد الهوداني
 

  

ــشــرطــة  أفــلــحــت عــنــاصــر ال
مــال،  بــنــي  بمدينة  القضائية 
تتراوح  شبان  أربعة  توقيف  في 
28 و32 سنة، وذلك  أعمارهم بني 
لــاشــتــبــاه فـــي تـــورطـــهـــم في 
تنشط  إجرامية  عصابة  تكوين 
االختطاف  جــرائــم  ــاب  ــك ارت فــي 
بالسرقة  املــقــرون  ــجــاز  واالحــت

باستعمال العنف.
ــادر مــطــلــعــة،  ــصــ ــ ــب م ــسـ وحـ
فــــإن األضــــنــــاء يــســتــدرجــون 
يقطنون  الــذيــن  مــن  ضحاياهم 
لاختطاف  وتعريضهم  بمفردهم، 
قبل  منعزلة،  بأماكن  واالحتجاز 
االنتقال إلى مساكنهم واالستياء 
ــم الــشــخــصــيــة  ــهـ ــراضـ ــى أغـ ــل ع
ــادت أبــحــاث  ــم، وقـــد قـ ــه ــوال وأم
الشرطة  لفرق  مكثفة  وتحريات 
هوياتهم  تحديد  إلى  القضائية، 
بني  بمدينة  وتوقيفهم  بالكامل 
أسفرت  حيث  وضواحيها،  مال 
ــيــات الــتــفــتــيــش املــنــجــزة  عــمــل
حجز حلي  عن  املوقوفني،  بمنازل 
شخصية،  ومتعلقات  ومجوهرات 
وكذا حجز سيارة نفعية ولوحات 
تنفيذ  في  تستعمل  مزورة  ترقيم 

أعمالهم اإلجرامية.
وقد وضع املتهمون تحت تدابير 
الحراسة النظرية إلى حني تقديمهم 
تعميق  أجــل  مــن  العامة  للنيابة 

البحث واستكمال التحقيق.

 بني مالل

نورالدين هراوي
 

  

لحزب  بالنسبة  متوقعة  غير  خــطــوة  فــي 
العدالة والتنمية، الذي تصدر نتائج االنتخابات 
مقاعد   5 على  بحصوله  شتنبر،   8 لـ  الجماعية 
سطات،  لبلدية  املخصصة  مقعدا   35 أصل  من 
الرسمي  اإلعان  بعد  مباشرة  أحزاب،   9 وقعت 
عن  بالعمالة  املختصة  املصلحة  ــرف  ط مــن 
النتائج النهائية، ميثاقا عبارة عن تحالف قوي 
منه،  نسخة  على  »األسبوع«  تتوفر  بينها  فيما 
وإسناد  املقبل،  املسير  املكتب  تشكيل  أجل  من 
 3 بـ  الفائز  االستقال  إلى حزب  البلدية  رئاسة 
الرئيس  الثانوي،  املصطفى  شخص  في  مقاعد 
والتي   2016 انتخابات  قبل  للجماعة  السابق 
كان يحكمها بلون سياسي آخر، قبل أن يترشح 
باسم  االنتخابات  ويخوض  »امليزان«  بشعار 

حزب االستقال.
تضمنته  ــا  وم الــجــريــدة،  مــصــادر  وكشفت 
التحالف  فــكــرة  أن  مــعــطــيــات،  ــن  م الــوثــيــقــة 
مكثفة،  ومــشــاورات  اتصاالت  بعد  كانت  التي 
تلبية  جــاءت  العامة،  للمصلحة  واستحضارا 
خلق  فــي  الــســطــاتــي،  املجتمع  عــمــوم  ملطالب 
وأن  املدينة،  مصالح  يخدم  منسجم  ائــتــاف 
وتطلعاتها،  ساكنتها  خدمة  مستوى  في  يكون 
فيما  وأهــدافــه،  امليثاق  نفس  تعبير  حد  على 
أســـرت بعض املــصــادر املــقــربــة مــن االئــتــاف 
من  الرئيسي  الهدف  أن  للجريدة،  والتحالف 
في  والتنموية  »الجهنمية«  الفكرة  هذه  وراء 
»البيجيدي«  على  الطريق  هو سد  الوقت،  نفس 
وحكم  ثانية  لوالية  عودته  لعدم  عليه،  وقطعها 

بلدية سطات التي سير شؤونها في االنتخابات 
السابقة، من خال تدبير ارتجالي وكارثي خلف 
غضبا شعبيا انعكس سلبا على نسبة املشاركة 
في  عنها  املعبر  الضئيلة  واألصــوات  الضعيفة 
امللغاة  األصوات  احتساب  دون  االقتراع،  مراكز 
بـ»العرام«، تصويت عقابي وانتقامي عموما من 
املحتشمة  املقاعد جد  بدليل عدد  السكان،  طرف 
 19 اللوائح من أصل  التي حصلت عليها معظم 
الئحة حزبية متنافسة، واملتأرجحة بني مقعدين 
إلى ثاثة، والباقي واألغلبية حصلت على مقعد 
األنفس،  وبمشقة  كبيرة  بصعوبة  ويتيم  واحد 
رسميا  واملسجلة  الناخبة  الكتلة  أن  والخطير، 
عددها 338696 ألف ناخب، ولم يدل بالتصويت 
ألفا في   30 الـ  يتجاوز  لم  قليل جدا  سوى عدد 
14 مركزا انتخابيا مكونا من املئات من املكاتب 
الفرعية، كما أن »البيجيدي« رغم احتال املرتبة 
من  أنه  إذ  واندحر،  شعبيته  تراجعت  األولــى، 

سابقا،  املدينة  بها  حكم  التي  مقعدا   14 أصل 
مقاعد   5 بـ  والتنافس  السباق  حلبة  من  خرج 

مقارنة مع االنتخابات السابقة.
هذا، وتجدر اإلشارة إلى أن األحزاب املشاركة 
املشترك  التحالف  أو  املسبق  االئتاف  هذا  في 
لساكنة  العامة  املصلحة  خدمة  يتوخى  الــذي 
املدينة، يتكون من حزب »الحمامة« )4 مقاعد(، 
أحزاب   ،)3( »الحصان«  وحزب  »امليزان«  حزب 
»النخلة« و»الفيل« و»الوردة« و»الكتاب« مقعدين 
لكل واحد، حزب »العهد« وحزب »السنبلة« )1(.. 
فهل سيصمد هذا التحالف فعليا إلى أن يتشكل 
واردة  أخبارا  هناك  وأن  خاصة  رسميا،  املكتب 
املصالح  بعض  حول  واختاف  بتضارب  تفيد 
والتي  وغيرها،  التعمير  كمصلحة  الحساسة 
تتطلع بعض األحزاب إلى أن تكون من صالحها 
على حسب ما يروج في الشارع السطاتي، والتي 

من املمكن واملحتمل أن تهدد هذا االئتاف ؟

مرشح يخرب ملعبا لكرة القدم 
انتقاما من شباب منطقته

 األسبوع
 

  

بإقليم  الرخا«  »أيت  منطقة  في  املرشحني  أحد  أقدم 
يستعملها  كان  أرضية  بقعة  تخريب  على  إفني،  سيدي 
مجموعة من الشباب كملعب لكرة القدم، وذلك انتقاما من 

شباب املنطقة بعد خسارته في االنتخابات الجماعية.
وحصل املرشح على ثاثني صوتا من أهل بلدته، مما 
جعله يخرج عن صوابه ويقوم بحرث امللعب بواسطة 

جرار، بعدما قدم وعدا لشباب املنطقة بإصاح امللعب 
وتوسيعه إذا وصل للمجلس الجماعي.

واستيائهم  غضبهم  عــن  املنطقة  شباب  وعبر 
املستشار  بها  قام  والتي  امللعب  تخريب  عملية  من 
التراب،  من  أكوام  إلى  امللعب  حول  بعدما  السابق، 
سلوك  في  فيه،  القدم  كرة  ممارسة  من  لحرمانهم 

يتنافى مع خصال أهل املنطقة.
وقفة  تنظيم  والــســاكــنــة  املنطقة  شــبــان  وقـــرر 
احتجاجية للتنديد بتصرفات املرشح الغير مقبولة، 
السالية،  للجماعة  التابع  امللعب  بحرث  قام  بعدما 

مدعيا أن األرض تعود لقبيلته.

تنغير

بعد شكايات الناس.. حملة واسعة 
لتحرير الملك العمومي

األسبوع
 

  

قامت السلطات املحلية بمدينة تنغير، بتنظيم حملة 
وبعض  التجارية  املحات  ضد  املدينة،  وسط  واسعة 
بدون  العمومي  امللك  باحتال  تقوم  التي  األنشطة 

ترخيص، بعدما تقدم مواطنون وتجار بشكايات.
والــشــوارع  الــســاحــات  تحرير  عــن  الحملة  وأســفــرت 
واألرصفة من الباعة املتجولني وأصحاب العربات املجرورة 
مما  باملدينة،  العمومية  واألماكن  الساحات  مختلف  في 

خلف ارتياحا لدى املواطنني والسكان والتجار.
ضد  حماتها  ستواصل  أنها  السلطات  وأكـــدت 
املظاهر  على  للقضاء  وذلــك  العمومي،  امللك  محتلي 
العشوائية، والفوضى وتحويل الساحات والفضاءات 
بانتشار  يسمح  مما  عشوائية،  أسواق  إلى  العمومية 

على  الطرقات  وقطع  والسرقة  والنفايات  ــال  األزبـ
السيارات.

وأكد املواطنون على ضرورة استمرار هذه الحمات 
في جميع أحياء املدينة والشوارع، وذلك لتحرير امللك 
العمومي من الباعة املتجولني و»الفراشة«، وتخصيص 
بتنسيق  الجماعي  املجلس  قبل  من  لهم  منظمة  أماكن 

مع السلطات.
ويشكل احتال امللك العام من قبل أصحاب العربات، 
التجارية،  املحات  وأصحاب  للسكان  كبيرا  ضــررا 
الذي  الشيء  ذلك،  جراء  يومي  بشكل  يعانون  الذين 
لهذه  تتصدى  لكي  السلطات  أبـــواب  لطرق  دفعهم 

الظاهرة التي تمس بصورة املدينة.
املجلس  جمعوية  فعاليات  دعــت  أخــرى،  جهة  من 
الباعة املتجولني  الجماعي املقبل، إلى معالجة ظاهرة 
لهم، وتخصيص  نموذجية  أسواق  و»الفراشة« وخلق 
ساحات تمكن هذه الفئة من ممارسة نشاطها التجاري 

مقابل رسوم رمزية تستفيد منها خزينة الجماعة.
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كواليس جهوية

ساكنة جماعة تطعن في 
»خروقات« مكتب التصويت

األسبوع

   

أيت  جماعة  سكان  من  العشرات  قــام 
أمديس بإقليم أزيالل، يوم األحد املاضي، 
مدينة  نحو  احتجاجية  مسيرة  بتنظيم 
»الــخــروقــات«  على  احتجاجا  ــات،  ــن دم
حسب  املحلية،  االنتخابات  عرفتها  التي 

تعبيرهم.
وحملت الساكنة املسؤولية لرئيس مكتب 
وللسلطات  الرابعة،  بالدائرة  التصويت 
االنتخابات  بنتائج  »التالعب  في  املحلية 
خاصة  للجماعة،  الترابي  املستوى  على 
نسخ  تسليم  املكتب  رئيس  رفــض  بعدما 

املحاضر ملمثلي األحزاب«.
املكتب  رئيس  أن  مصادر  وأوضــحــت 
وأشخاص  السلطة  مسؤولي  أحد  رفقة 
رافضني  األصــوات،  بفرز  قاموا  آخرين، 
في  ــزاب  األحـ ملندوبي  املحاضر  تسليم 

مكتب التصويت.

العدد: 1573 من 16 إلى 22 شتنبر 2021

أزيالل مكناس

المحكمة اإلدارية تطيح برئيس غرفة مهنية بسبب 
ضعف مستواه الدراسي

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

الوطني  التجمع  بحزب  القياديني  بعض  يحاول 
األحـــزاب  ــادات  ــي ق بــاقــي  على  الضغط  ــأحــرار  ل
مع  التحالف  أجل  من  الناظور،  لجماعة  املنتخبة 
ومنحه  الجماعية  االنتخابات  في  الحزب  ممثل 

رئاسة الجماعة.
ــن داخـــل حــزب  ــا أوردتــــه مــصــادر م ووفـــق م
»الحمامة«، فإن محمد أوجار وعبد القادر سالمة، 
طلبا من عزيز أخنوش التدخل والنزول بثقله لدى 
في  الرحموني  لدعم سعيد  األحزاب،  باقي  قيادات 

سباقه نحو رئاسة مجلس الناظور.
املجلس  بعضوية  الفائز  الرحموني،  ووجــد 

الوطني  التجمع  حــزب  عــن  للناظور  الجماعي 
لأحرار، نفسه وحيدا دون تحالفات تقوده لرئاسة 
األحزاب  باقي  لدى  قبوال  يجد  ال  حيث  الجماعة، 
املجلس  رئاسة  على  راهــن  الــذي  وهو  بالناظور، 

الجماعي من خالل القفز نحو »الحمامة«.
االشتراكي  االتحاد  من  كل  تحالف  جهته،  من 
حزب  مع  أزواغ،  سليمان  بقيادة  الشعبية  للقوات 
وحزب  التزيتي،  ياسر  بقيادة  واالشتراكية  التقدم 
األصالة واملعاصرة بقيادة رفيق مجعيط، باإلضافة 
إلى مقاعد حزب االستقالل البشير كنوف، الحركة 
حزب  بوشيح  ومحمد  االجتماعية،  الديمقراطية 

آخر  الشعبية  الحركة  حــزب  كــان  فيما  الخضر، 
املنتهية  الرئيس  على  الطريق  ليقطعوا  امللتحقني، 
من  الناظور  جماعة  مجلس  رئاسة  نحو  واليته 

جديد.
املجلس  لعضوية  الصاعدة  األحــزاب  ورفضت 
التجمع  طالب  من  ومنها  الرحموني،  مع  التحالف 
حتى  للرئاسة،  آخر  وجه  بتقديم  لأحرار  الوطني 
مرشح  ليستغل  أخــرى،  أحــزاب  من  دعمه  يتسنى 
حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، سليمان 
وضعته  قوية  تحالفات  ويشكل  الوضع،  أزواغ 

قريبا من رئاسة املجلس الجماعي للناظور.

نشطاء  مــن  مجموعة  استطاع 
ــدر نــتــائــج  حـــــراك جــــــرادة تـــصـ
األخــيــرة،  الجماعية  االنتخابات 
حيث حصدوا األغلبية الساحقة من 
تشكيل  فرصة  منحهم  مما  املقاعد، 

مجلس املدينة بأريحية كبيرة. 
االنتخابات  في  النشطاء  ومثل 
واالشتراكية،  التقدم  حزب  األخيرة 
مقعدا من أصل   23 على  ليحصلوا 
الجماعة  بتسيير  ويحظوا   ،25
يتمكن  لم  الذي  الوقت  في  لوحدهم 
الوطني  والتجمع  االستقالل  حزب 
على  ســوى  الحصول  من  لأحرار 

مقعد واحد لكل منهما.
جــرادة  حــراك  شباب  وسيتمكن 
من تسيير املجلس الجماعي، حيث 
على  غيرتهم  على  الساكنة  تراهن 
أعطاب  تجاوز  أجــل  من  مدينتهم 
عرفتها  التي  والتسيير  التنمية 

ــت مـــن بني  ــان ــة، والـــتـــي ك ــن ــدي امل
فتيل  إشعال  إلى  املؤدية  األسباب 
املدينة  شهدتها  التي  االحتجاجات 

مؤخرا.
وعلى النقيض من ذلك، فقد شكك 
البعض منهم في نتائج االنتخابات 
اكتساح  أن  معتبرين  التشريعية، 
صـــنـــاديـــق االقــــتــــراع املــتــعــلــقــة 
كان  جـــرادة،  جماعة  بانتخابات 
فوزهم  ذلــك  من  بــاملــوازاة  يقتضي 

بمقعد برملاني أيضا.
االنتخابات  نتائج  أن  إلــى  يشار 
أفــرزت  جــرادة،  بمدينة  التشريعية 
ــة  ــزب األصــال حــصــول مــرشــحــي حـ
واملعاصرة والتجمع الوطني لأحرار 
للدائرة،  املخصصني  املقعدين  على 
و9332   9855 بلغ  ــوات  أصـ بــعــدد 
التقدم  مرشح  حصل  فيما  تباعا، 

واالشتراكية على 8956 صوتا.

متابعة أربعة 
أشخاص بالناظور 

على خلفية 
اقتحامهم 

مكتبين للتصويت 
يوم االنتخابات 

قاضي  أنــظــار  ــام  أم يتابع 
ــدى مــحــكــمــة  ــ ــق لـ ــي ــق ــح ــت ال
أربعة  بالناظور،  االستئناف 
التحقيق  أجل  من  أشخاص، 
التي  ــداث  ــ األح حــول  معهم 
للتصويت  بمكتبني  وقــعــت 

بإقليم الدريوش.
محلية،  مـــصـــادر  ووفــــق 
إحالة  وبعد  امللك،  وكيل  فإن 
ــاضــي  ــني عـــلـــى ق ــ ــوف ــ ــوق ــ امل
متابعتهم  ــرر  قـ الــتــحــقــيــق، 
ــي حــالــة اعــتــقــال مــن أجــل  ف
وذلك  إليهم،  املنسوبة  التهم 
مكتب  اقــتــحــام  خلفية  على 
بــالــدائــرة   7 ــم  رق التصويت 
أفرني،  بجماعة   4 االنتخابية 
بــالــدائــرة   16 رقـــم  واملــكــتــب 
بــجــمــاعــة   12 ــة  ــي ــخــاب ــت االن

تفرسيت.
من  مجموعة  أن  إلى  يشار 
مكتبي  اقتحموا  األشخاص 
بإقليم  االقتراع  يوم  تصويت 
ببعثرة  وقــامــوا  الــدريــوش، 
وإضــافــة  التصويت  أوراق 

أصوات ألحد املرشحني.

إنزكان
لهذه األسباب عجز عامل عمالة إنزكان أيت ملول عن تحرير الملك العام  

األسبوع

   

يبدو أن عامل إقليم إنزكان أيت ملول، 
تحقيق اإلنجاز  في  اآلن  حتى  ينجح  لم 
قبله،  العمال  عليه  أجمع  الــذي  اليتيم 

وهو تحرير امللك العام من محتليه.
العام  الشارع  على  الترامي  أن  ورغم 
املدن  من  غيرها  بإنزكان مثل  أضحى 
فإن  املكتسب،  الحق  حكم  في  املغربية، 
السلطات املحلية عجزت لحد الساعة عن 
التجارية  املحالت  أصحاب  همة  تحريك 
وأصحاب املقاهي في اتجاه التراجع عن 
الحيوية بالنسبة  احتالل بعض املمرات 
لحركة السير داخل هذه املدينة الجميلة.

عجز  تعزو  الجهات  بعض  كانت  وإذا 
العامل عن تنفيذ القانون، إلى ما سبقت 
اإلشارة إليه من عجز فتح ملف املجلس 
الطولى  اليد  له  أن  ال شك  الذي  البلدي، 
في الفوضى التي يعرفها استغالل امللك 
العمومي بإنزكان، فإن جهات أخرى تجد 
لهذا العجز تبريرات أخرى ال تقل أهمية، 
ذلك أن املحالت التي ال يحترم أصحابها 
أجزاء  إليها  فيضيفون  عقاراتهم  حدود 

مملوكة  الغالب  في  الرصيف، هي  من 
بنفوذها  وتستطيع  نافذة  لشخصيات 
حتى  مصالحها  تحمي  أن  يدها  وطــول 
لتبقى  كيلومتر،  ألــف  بعد   على  وهــي 
ــطــرف اســتــفــاد منها  ال ســيــاســة غــض 
بــعــض صغار  أن  حــيــث  فــقــط،  الــكــبــار 
الحمالت  بعض  أثناء  يقومون  التجار 
ــع الــتــي  ــواقـ »املـــخـــدومـــة« بـــإخـــالء املـ
يحتلونها، والتي قد ال تساوي في نهاية 

املترامى  العام  امللك  عشر  حتى  املطاف 
عليه.

التي  األخبار  صدق  تأكد  إذا  ختاما، 
في  املنتخبني  بعض  تــورط  عن  تتحدث 
والجاه  املال  أصحاب  استيالء  تسهيل 
إنزكان  عمالة  فإن  العمومي،  امللك  على 
من  أكــثــر  بتقديم  مطالبة  مــلــول،  ــت  أي
بمكيالني  الكيل  سياسة  عــن  توضيح 

والتي تنهجها في هذا الباب.

قادة حراك جرادة يستحوذون على مهمة تسيـير مجلس المدينة 

قياديون بحزب »الحمامة« يطالبون أخنوش بالتدخل لرئاسة مجلس الناظور 

 األسبوع

   

بمدينة  اإلدارية  املحكمة  ألغت 
املالك  عبد  انتخاب  عملية  فاس، 
البوطيني، لرئاسة غرفة الصناعة 
مكناس  فــاس  لجهة  التقليدية 

ــي االنـــتـــخـــابـــات الــتــي  فـ
حيث  مــؤخــرا،  أجريت 

الــذي  الطعن  قبلت 
املرشح  بــه  تــقــدم 
ــام مــــرون  ــشــ ــ ه
ــرئــيــس  ــد ال ضـ
لعدم  املنتخب، 
على  تـــوفـــره 
املـــســـتـــوى 

الدراسي املطلوب قانونا.
كل  إلى  استماعها  بعد  املحكمة  حكم  وجاء 
الوطنية  التربية  ــوزارة  ل اإلقليمي  املدير  من 
بخنيفرة، واملدعى عليه رئيس غرفة الصناعة 
صاحب  بصفته  مرون  وهشام  التقليدية، 
البوطيني  انتخاب  فــي  الطعن  شكاية 
رئيسا للغرفة، بحيث تقدم محامي الدفاع 
الغرفة  رئيس  أن  تبرز  ــة  إداري بشهادة 
بخنيفرة  تعليمية  مؤسسة  فــي  درس 
سنة 1976، لكن دون أن يوضح املستوى 
الدراسي أو تأكيد انقطاعه أو انتقاله 
أو طرده من املؤسسة، وذلك وفق 
محضر اجتماع رئيس مصلحة 
ورئيس  الــتــربــويــة  ــشــؤون  ال
القانونية  الشؤون  مصلحة 
ومدير املؤسسة التعليمية.

وطــلــبــت املــحــكــمــة من 
إحضار  اإلقليمي  املدير 

التالميذ  جميع  أسماء  يتضمن  الــذي  السجل 
ما  يبني  لم  األرشيف  لكن  باملؤسسة،  املسجلني 
الشهادة  على  حاصل  الغرفة  رئيس  أن  يؤكد 
االبتدائية، أو ما يبرز اجتيازه السنة الخامسة 

ابتدائي.
أعضاء  لدى  كبيرة  الحكم صدمة  هذا  وخلف 
غرفة الصناعة التقليدية، خاصة وأن البوطيني 
واليــات  لثالث  املجلس  رئاسة  تولى  أن  سبق 
الشعبية  الحركة  منسق  يعتزم  حيث  متتالية، 
وتقديم  الحكم  باستئناف  التقدم  بمكناس، 
املستوى  على  حصوله  تؤكد  التي  الوثائق 

الخامس ابتدائي خالل سنوات السبعينيات.
رئيسا  انتخب  البوطيني  املالك  عبد  أن  يذكر 
مكناس  فاس  لجهة  التقليدية  الصناعة  لغرفة 
صوتا   82 أصل  من  صوتا   74 على  بحصوله 
حصل  بينما  املذكورة،  املهنية  الغرفة  تضمها 
انتماء  ــدون  بـ وهـــو  ــرون،  ــ م هــشــام  منافسه 

سياسي، على 3 أصوات. البوطيين
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كواليس جهوية

مؤسسـات استشفائـية بـدون أطـباء 
بولمان

الـــوطـــنـــي  الـــتـــجـــمـــع  حـــــزب  تلقى 
ــــن قــبــل  ــلــــف مـ ــــن اخلــ لـــــأحـــــرار طـــعـــنـــة مـ
بوكيل  التحقوا  الــذيــن  املنتخبني،  بعض 
الئحة حــزب االحتـــاد االشــتــراكــي للقوات 
ــاء  ــريـ الــشــعــبــيــة، الــــدســــتــــوري الـــســـابـــق زكـ
الــســمــالــي، وذلـــك بــهــدف تــكــويــن أغلبية 
مريحة للتحكم يف املجلس البلدي، ورغم 
أن الئحة حزب األحرار متكنت من حتقيق 
الصدارة بحصولها على 15 مقعدا مقابل 
ومقعدين  االشــتــراكــي  لــاحتــاد  مقعد   12
حلــزب االستقال ومقعد حلــزب االحتــاد 
ــل ثــــاثــــني مــقــعــدا  ــ الــــدســــتــــوري مــــن أصــ
يــشــكــلــون أعــضــاء املــجــلــس اجلــمــاعــي، إال 

ــاد االشــتــراكــي قــام  أن وكــيــل الئــحــة االحتــ
عملية  يف  التجمع  مــن  عضوين  بتهريب 
مــفــضــوحــة لــقــطــع الــطــريــق عــلــى احلـــزب 

لرئاسة املجلس البلدي.

االشتراكي  االحتــاد  حــزب  تمكن 
بقيادة  ألزمور  البلدي  املجلس  ترأس  من 
جنية  عــنــه  تــنــوب  ــدوري،  ــي ــب ال مصطفى 
حيث  االســتــقــال،  حــزب  عــن  البوشيني 
من  عضوين  »تــهــريــب«  عملية  ساهمت 
حـــزب األحــــرار وانــضــمــام عــضــويــن من 
االحتــاديــن  كفة  ترجيح  يف  االســتــقــال، 
رئيس  ويبقى  املــجــلــس،  على  للسيطرة 

احلكومة اجلديد ملزما بأن يضع قوانن 
يف  للتحكم  األعضاء  تهريب  متنع  جديدة 

املجالس.

االنــتــخــابــات  يف  األكـــبـــر  الخاسر 
اجلــمــاعــيــة الــتــي جـــرت يف مــديــنــة أزمـــور، 
ــبـــد الـــنـــاصـــر الـــــكـــــواي، الــــــذي كـــان  هــــو عـ
للمجلس  الــراحــل  للرئيس  اليمنى  اليد 
البلدي عبد اللطيف السمالي، منذ أول 
انهزم  حيث   ،1983 انتخابات  يف  مشاركة 
بسبب اعتماده على الناخبني املسنني من 
نساء ورجال ال يفهمون كيفية التصويت 

يف النظام اجلديد.

ــدون  ب ــور  ــ أزم مــديــنــة  أصبحت 
التي أسفرت عنها  النتائج  برملاني بعد 
شتنبر،  لثامن  التشريعية  االنتخابات 
بحيث أن معظم البرملانين الفائزين يف 
هذه االستحقاقات من مدينة اجلديدة، 
هو  للمدينة  ينتمي  برملاني  آخر  ويظل 
الذي  السمالي  اللطيف  عبد  الراحل 

مثل أزمور لواليتن.

ــال عـــن  ــ ــضـ ــ ــفـ ــ ــد مـ ــمــ ــحــ يــظــل مــ
فيدرالية اليسار، املرشح الوحيد الذي 
خــــاض حــمــلــتــه االنــتــخــابــيــة يف هـــدوء 
تــــام، ويف صــمــت وبـــــدون بــهــرجــة، رغــم 

أنـــه حظي  لــم يــحــالــفــه، إال  أن احلـــظ 
باحترام الساكنة.

االنتخابات يف  ما سجلته  أغرب 
ومدير  أمي  املرشح  أن  أزمــور،  مدينة 
من  ومعظم  مجاز،  االنتخابية  حملته 
العمل،  عن  عاطلون  للترشح  تقدموا 
مــنــهــم مـــن تــرشــح بــهــدف احلــصــول 
فئة  وهناك  فقط،  املــادي  الدعم  على 
معن  مرشح  إسقاط  بهدف  ترشحت 
املرشحن  وغالبية  أصواته،  وإضعاف 
وال  برامج  بــدون  لانتخابات  تقدموا 

اقتراحات وال حلول ملشاكل الساكنة.

شكيب جالل

الجديدة

بن ربيعة ينقلب على 
حلفاء األمس للظفر 

برئاسة الجماعة
األسبوع

   

على  محلية  أحـــزاب  تسعة  اتــفــقــت 
الحضرية  الــجــمــاعــة  ــة  ــاس رئ ــاد  ــن إس
بن  جمال  السابق  للرئيس  للجديدة، 
حيث  االستقالل،  لحزب  املنتمي  ربيعة، 
بن  فيها  يقود  التي  الثالثة  الوالية  تعد 
ربيعة املجلس بعد واليتي 2009-2007 

و2021-2015.
الجماعي  املجلس  تحالف  ويتكون 
والتجمع  االستقالل  من  كل  أحزاب  من 
واملعاصرة  واألصالة  لألحرار  الوطني 
القوى  وجبهة  الــدســتــوري  ــحــاد  واالت
الــديــمــقــراطــيــة واالتـــحـــاد االشــتــراكــي 
واالتحاد املغربي للديمقراطية والوحدة 
الديمقراطي،  واملجتمع  والديمقراطية 
من تشكيل  األحزاب  تمكنت هذه  بحيث 
من  مستشارا   25 مــن  مريحة  أغلبية 

أصل 39.
ووقعت األحزاب املتحالفة على ميثاق 
شرف يهدف لتكوين فريق منسجم لتدبير 
منطلق  مــن  بالجديدة،  املحلي  الــشــأن 
لتحقيق  وذلك  املشتركة،  الــرؤى  تقارب 
انتظارات الساكنة، حيث أكدت األحزاب 
املكونة للمجلس، أن باب التحالف الزال 
التي  السياسية  الفعاليات  أمام  مفتوحا 
املدينة  مصلحة  ألجــل  االنضمام،  تريد 

مهما كانت األلوان الحزبية.
من جهة أخرى، ضم تحالف املعارضة 
 6( واالشتراكية  التقدم  حــزب  من  كال 
مقاعد(، والنهضة والفضيلة )مقعدين(، 
فــاز  ــذي  الـ والتنمية  الــعــدالــة  ــزب  وحـ
بمقعدين فقط خالل االنتخابات الحالية، 
السابق  املجلس  في  حليفا  كان  بعدما 
السابق،  املجلس  تسيير  في  ومشاركا 
جعلته  االنتخابات  في  هزيمته  أن  إال 

يصطف في صفوف املعارضة.
من  العديد  الجديدة  مدينة  وتعرف 
ــواء عــلــى مــســتــوى قطاع  املــشــاكــل، سـ

ــة، واألســـــواق  ــاف ــظ ــن ال
وتضرر  العشوائية، 

وبعض  الــطــرقــات 
وغياب  الــشــوارع، 
واملالعب  املرافق 
واملراكز الثقافية، 
من  يتطلب  مما 
املجلس الحالي، 
ــع بــرنــامــج  وضـ
لــــلــــنــــهــــوض 
التي  بــاملــديــنــة 
ــر عــلــى  ــوفـ ــتـ تـ
مؤهالت كثيرة.

األسبوع

   

األطر  في  خصاصا  بوملان  إقليم  يعيش 
اإلقليمي  املستشفى  مستوى  على  الطبية 
وأوطــاط  بميسور  املتواجدة  واملؤسسات 
األطر  لدى  كبيرا  استياء  خلف  مما  الحاج، 
كبيرا،  ضغطا  تعيش  الــتــي  التمريضية 

بسبب توافد املئات من املواطنني.
الوطنية  للنقابة  اإلقليمي  املكتب  وطالب 
بتعيني  للوزارة،  الجهوية  املديرية  للصحة 
أطباء مؤقتا وفتح الباب أمام جل املناصب 
التمريضية  األطـــر  وإلـــحـــاق  ــرة،  ــشــاغ ال
بمؤسسات  ومــكــنــاس  بــفــاس  املــتــواجــدة 

بوملان، لسد الخصاص والنقص.
وكشف املكتب النقابي، أن »عجز الجهات 
املسؤولة عن إيجاد حل واقعي لهذه األزمة«، 
ــاق  وإرهـ املــرتــفــقــني  احــتــجــاج  فــي  تسبب 
التمريضية  األطــر  أن  مــؤكــدا  املــمــرضــني، 
األطباء  دور  تغطية  مسؤولية  تتحمل  لن 
وفي  املهول  الخصاص  هذا  وسط  العامني 

كل الفئات.
األطباء  توزيع  منهجية  املكتب  وانتقد 
»خارج الضوابط القانونية« لسد الخصاص 
مما  املصلحة،  بــداعــي  أخــرى  مــواقــع  فــي 
أن  إلــى  مشيرا  الصحية،  األطــر  يستنزف 

االنتقالية  الحركة  من  املستفيدة  »األطــر 
معتقلة  شــبــه  أصــبــحــت  ــوات،  ــن س  3 مــنــذ 
أسريا  تشتتا  وتعيش  اإلقليمي  باملستشفى 

وحالة نفسية يائسة«.
تحول  اإلقليم  أن  النقابي،  الفرع  واعتبر 
إلى نقطة سوداء لواقع الصحة ببوملان، مما 
قد يؤدي إلى السكتة القلبية، داعيا املندوب 
عملية  عقلنة  إلى  الصحة،  لوزارة  اإلقليمي 

وتجهيز  اإلقليم،  في  الصحية  األطر  تنقيل 
والتجهيزات  باملعدات  الصحية  املــراكــز 

واألجهزة األساسية.
التابعة  القروية  املناطق  بعض  وتعرف 
الساكنة،  قبل  من  احتجاجات  بوملان  إلقليم 
الصحية  املراكز  في  األطباء  غياب  بسبب 
املحلية، وقلة سيارات اإلسعاف لنقل النساء 

الحوامل وضحايا حوادث السير.

تلــــكس

أخبارأزمـــــــــــــور

ساكنة كيسر تحتج وتطالب بفتح تحقيق 
في وفـاة رئـيس الجمـاعة 

سطات

بن ربيعة

األسبوع

   

التابعة  ڭيسر  القروية  الجماعة  ساكنة  تعيش 
إلقليم سطات، على صفيح ساخن، بعد وفاة رئيس 
خطيرة  سير  حادثة  في  الــداودي،  ياسني  الجماعة 
األسبوع املاضي، بالطريق السيار عند مدخل مدينة 

املحمدية.
وخرج العشرات من ساكنة دوار أوالد سيدي عالل 
وأوالد أحمد في مسيرة احتجاجية بذات الجماعة 
الشاب  الجماعة  الترابية، مشككني في وفاة رئيس 
استكمل  بعدما  غامضة،  ظــروف  في  توفي  الــذي 

تكوين املجلس الجماعي مع بقية املستشارين.
تحقيق  بفتح  ڭيسر  جماعة  ســكــان  وطــالــب 
قضائي في أسباب الوفاة التي وقعت بعد الكشف 
حيث  والبرملانية،  املحلية  االنتخابات  نتائج  عن 
هذشي  مغدور  مات  »ياسني  منها  شعارات  رددوا 

ماشي معقول«.
رفقة  املــلــكــي،  ــدرك  الـ ســريــة  قــائــد  انتقل  ــد  وق
مع  حــوارا  وفتح  الجماعة،  مقر  إلــى  مساعديه، 
إلى  بالعودة  إقناعهم  في  أفلح  حيث  املحتجني، 
لهم  مؤكدا  االحترازية،  التدابير  واحترام  منازلهم 
أن النيابة العامة هي الكفيلة بالكشف عن ظروف 

ومالبسات هذه الحادثة.
ساكنة  لــدى  كبيرة  صــدمــة  الــحــادثــة  وخلفت 
التجمع  حــزب  مناضلي  ولــدى  القروية  الجماعة 
الضحية  وأن  سيما  ال  باملنطقة،  لألحرار  الوطني 
البيضاء  الدار  بجهة  برملانيني  بمقعدين  فاز  الذي 

سطات، كان مرشحا لرئاسة مجلس الجهة.
ــراحــل يــاســني الـــــداودي، مــن أفضل  ويــعــد ال
قام  بعدما  سطات،  إقليم  في  الجماعات  رؤســاء 
املركز  تهيئة  منها  الساكنة،  لفائدة  مشاريع  بعدة 
الــتــجــاري، وتــطــويــر السوق  ــز  ــرك الــقــروي، وامل
الطرق  شبكة  وإصالح  ڭيسر«،  »جمعة  األسبوعي 

على مستوى الجماعة.

الداودي

مباشرة بعد الساعة 
التاسعة مساء من كل 

يوم، يتم رصد العديد من 
املخالفات املرورية بإنزكان، 

ومنها ىلع الخصوص، 
عدم احترام عالمة »قف« 

بالعمود املنظم للمرور 
املحاذي للمحكمة بشارع 
محمد الخامس يف اتجاه 
تراست، من طرف أصحاب 

السيارات والدراجات 
النارية، لهذا، يطالب العديد 

من املتتبعين للشأن 
املحلي املصالح األمنية، 
بتنظيم حملة ىلع هذه 

املخالفات العمدية واتخاذ 
اإلجراءات القانونية لردع 

املخالفين، مقترحين تكليف 
أحد عناصر املرور لرصد هذه 

املخالفات.
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العقـاري اإلنـذار 
التطبيقية( )المسطرة 

 

ذ. عبد الواحد بن مسعود

الوثائق  إعــداد  على  الدائن  ينكب 
وصــيــاغــة اإلنــــــذار وتــحــديــد الــجــهــة 
وأهم  العقاري،  ــذار  اإلن بتلقي  املختصة 

الــودي  اإلنـــذار  من  نسخة  الوثائق:  هــذه 
العينية،  الضمانة  عقد  القرض،  عقد  البريدية،  لوازمه  مع 
امللكية  شهادة  تضامنية،  كفالة  تكون  ما  وغالبا  الكفالة،  عقد 
والشهادة  الرهن،  تقييد  شهادة  املشتركة،  امللكية  شهادة  أو 

الخاصة بتقييد الرهن التي تعتبر سندا تنفيذيا.
إلى  باالنتقال  اإلجراءات  مأمور  يقوم  بأن  املسطرة  وتنطلق 
الوصفي  باملحضر  يعرف  ما  ويحرر  املرهون،  العقار  موقع 
للعقار، وفي ذلك املحضر يحاول ما أمكن أن يصف العقار وصفا 
مدققا في محضره ويذكر موقع أو عنوان العقار، وما إذا كان 
عبارة عن فيال أو شقة في عمارة، وكل معلومة من شأنها أن 
تعرف بالعقار ومحتوياته، وإذا كان العقار أرضا فالحية عارية 
ومصدر  وأغراس  وأشجار  وحظائر،  بنايات  على  تحتوي  أو 
املياه، فيجب ذكر كل ذلك في املحضر الوصفي، وهذا املحضر 
الوصفي يساعد مأمور اإلجراءات على إعداد دفتر التحمالت.

ويوجه مأمور اإلجراءات مراسلة للدائن املرتهن ويطلب منه 
أداء األتعاب املتعلقة بأجرة الخبير الذي يعينه رئيس املحكمة 
العقاري  السوق  في  قيمته  وتحديد  العقار  بمعاينة  ليقوم 

ويقترح ثمن انطالق البيع باملزاد العلني.
 63 الفصل  مقتضيات  تطبيق  فيها  ال يشترط  الخبرة  وهذه 
ملعرفة  تقنية  خبرة  مجرد  ألنها  املدنية،  املسطرة  قانون  من 
قيمة العقار املرهون حسب ما هو جاري في السوق العقارية، 
وهذا هو التوجه الذي سار عليه املجلس األعلى سابقا محكمة 
النقض حاليا، لذلك ال مجال للطعن في قرار الخبير كمحاولة 

لعرقلة سير مسطرة تحقيق الرهن العقاري.
بالنسبة للجهة املختصة التي يقدم لها مقال توجيه اإلنذار 
العقاري، فقد كان العمل يجري على تقديم مقال أو طلب توجيه 
اإلنذار العقاري لرئيس املحكمة بصفته هذه وفي إطار املقاالت 
املختلفة، ولكن وقع التراجع عن هذه املسطرة، فما دام الدائن 
الشهادة  تمثله  الــذي  التنفيذي  السند  على  يتوفر  املرتهن 
العقاري  باإلنذار  املتعلق  املقال  فإن  الرهن،  بتقييد  الخاصة 
التي  التجارية  املحكمة  لــدى  الضبط  كتابة  لرئيس  يقدم  
الحجوزات  بشعبة  واملكلف  دائرتها  في  املرهون  العقار  يوجد 
النسخ،  من  وبعدد  بالحجج  مرفقا  املقال  ويكون  العقارية، 
بفتح  الضبط  كتابة  وتقوم  القضائية،  الرسوم  عنه  وتــؤدى 
امللف وترقيمه، وتحرر املراسلة النموذجية املتعلقة باإلنذارات 
العقارية، وتوجه تلك املراسلة مصحوبة باإلنذار العقاري أوال 
على  الرهن  تقييد  إلى  املحافظ  ليبادر  العقارية  املحافظة  إلى 
الرسم العقاري ويكون ذلك بمثابة إعالن عن وضع العقار تحت 
يد القضاء وكونه مرهونا ومعرفة درجة االمتياز )مثال: الدرجة 
األولى أو الثانية أو الثالثة...(، ويسهر الدفاع على تبليغ نسخ 
من اإلنذار العقاري لجميع األطراف املعنية، وخاصة املقترض، 
وإلى الكفيل املتضامن وفي عنوانهما املذكور في عقد القرض 
مفوض  بواسطة  يكون  أن  يجب  التبليغ  وذلك  الكفالة،  وعقد 
واملالحظات  البيانات  التسليم  في شهادة  يحرر  الذي  قضائي 
التبليغ، من توصل  )يوم وساعة  املتعلقة بتبليغ اإلنذار مثال: 
باإلنذار العقاري، ذكر مكان أو موطن التبليغ، اإلشارة إلى قبول 
التوقيع على شهادة التسليم أو رفض التوقيع مع ذكر وصف 
من رفض التوقيع، وفي حالة التبليغ لغير املدين اإلشارة إلى 

عالقة من توصل بالتبليغ بذلك املدين(.
فإذا لم تكن شهادة التسليم شهادة نظامية، فإن الباب يفتح 
في وجه املدين أو الكفيل أو هما معا، للطعن في صحة مسطرة 
املوضوع  ملحكمة  الطعن  دعوى  وترفع  العقاري،  اإلنذار  تبليغ 
تختص  أنها  اعتبار  على  التجارية،  املحكمة  وهي  املختصة 
القرض  التجارية وعقد  بالعقود  املتعلقة  املنازعات  في  بالنظر 

البنكي يعتبر من ضمن هذه العقود.
إذا توصل املدين والكفيل باإلنذار العقاري، فال يخلو األمر 

من حالتني: 
ويبادر  اإلنذار  ذلك  مع  املدين  يتجاوب  أن  األولى:  الحالة   -
النزاع،  يحسم  وهنا  الدائن،  مع  مديونيته  وضع  تسوية  إلى 
الدائن  من  ويطلب  بأدائه،  ملزم  هو  ما  املدين  يسدد  أن  بعد 
في  تقييده  على  التشطيب  وطلب  الرهن  عن  اليد  رفع  وثيقة 

الرسم العقاري.
للمحافظ  موجهة  كتابة  مراسلة  بواسطة  يكون  اليد  ورفع 
ورقم  الرهن  تقييد  وتاريخ  املرهون  العقار  إلى  تشير  العقاري 
السجل ومبلغ القرض، ووثيقة رفع اليد موقعة ومصادق على 

صحة التوقيع.
- الحالة الثانية: إن لم يتجاوب املدين أو الكفيل املتضامن 

مع اإلنذار العقاري وانصرم أجل اإلمهال.
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يتبع

»المعارضة القوية« تحصين الختيار المغاربة
تنظيم  ــان  رهـ كــســب  ــي  ف املــغــرب   نجح 
أنه  حيث  والتشريعية،  الجماعية  االنتخابات 
جائحة  رسمتها  التي  األوضــاع  من  وبالرغم 
على  القاتمة  بظاللها  أرخت  والتي  »كورونا«، 
كل طقوس الحملة االنتخابية، فقد كانت نسبة 
إقبال املغاربة على املشاركة في العملية، نسبة 

مهمة جدا فاقت الخمسني في املائة.
سياسي  فرز  نحو  الدفع  في  املغاربة  ونجح 
الحداثي  الصف  إلى  االنتصار  عنوانه  جديد، 
االجتماعية  السياسية  باالختيارات  املؤمن 
داخل املجتمع، حيث يمكن، وانطالقا من نتائج 
من  استنباط مجموعة  التشريعية،  االنتخابات 
القراءات، أهمها أن املغاربة اليوم تنبهوا لخطر 
لألحزاب  وانتصروا  اليميني،  املحافظ  املــد 
السياسية التي تعلن تبنيها ألطروحة الحداثة 

ولضرورة قيام الدولة االجتماعية.
للقوات  االشــتــراكــي  ــحــاد  االت اجتهد  لقد 
عن  الناتجة  األزمــات  بداية  ومنذ  الشعبية، 
على  الترافع  في  »كورونا«،  جائحة  تداعيات 
االجتماعية  الدولة  قيام  عن  بديل  ال  أنه  فكرة 
مع  الحسم  عــن  بديل  ال  أنــه  وعلى  باملغرب، 
خصوصا  املنتصرة  اليمينية،  السياسات  كل 
لقواعد السوق، حتى في ما يتعلق بالقطاعات 
في  والحريات  للحقوق  واملختزلة  االجتماعية، 
ما  وهو  التنافس،  وحرية  التنافس  في  الحق 
اإلطــارات  مع  الحسم  بالضرورة،  يعني  كــان 
في  السياسات  هــذه  كرست  التي  السياسية 
الحكوميتني  الواليتني  املغرب، خصوصا خالل 
اإلطارات  جانب  إلى  واالصطفاف  السابقتني، 
التي تحمل عقائد سياسية تؤسس لدولة قادرة 
على تأهيل القطاعات االجتماعية، وعلى ضمان 

الولوج للخدمات االجتماعية لجميع املغاربة.
االنتخابية  العمليات  نتائج  جــاءت  ولقد 
نتائج  تصدر  حيث  الــطــرح،  لهذا  منتصرة 
االنتخابات حزب التجمع الوطني لألحرار، الذي 
تؤكد أدبياته الحزبية أن هويته السياسية هي 
غايتها  تتمثل  التي  االجتماعية،  الديمقراطية 
كما  االجتماعية،  العدالة  تعزيز  في  السياسية 
عرف حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
تقدما ملحوظا باحتالله للمركز الرابع متقدما 
السابقة،  االنتخابات  مع  باملقارنة  بمركزين 
بالنضال  وجــوده  ارتبط  الــذي  الحزب  وهــو 
مع  خصوصا  االجتماعية،  الدولة  إقامة  ألجل 
املركز  من  والتنمية  العدالة  حزب  مركز  تقهقر 

اليميني  الحزب  وهو  الثامن،  املركز  إلى  األول 
إيمانها  يوما  قياداته  تخف  لم  الذي  املحافظ، 
غير  يعني  ال  الــذي  السوق،  اقتصاد  بأهمية 
وهو  االقتصادية،  األنشطة  عن  الدولة  تغييب 
االختيار الذي أثبتت التجارب أن له انعكاسات 
وبالتالي  االجتماعية،  املجاالت  كل  على  سلبية 

على األوضاع االجتماعية لغالبية املواطنني.
قراءة  األخيرة،  االنتخابات  نتائج  قراءة  إن 
غير معزولة عن الظرفية السياسية واالقتصادية 
وباستحضار  فيها،  أجريت  التي  واالجتماعية 
والــذي  فيها،  ســاد  ــذي  ال السياسي  النقاش 
سياسات  وأي  نريد،  دولــة  أي  مضمونه  كــان 
املغرب  يضمن  حتى  سنها،  يجب  عمومية 
ُتبني  اجتماعيا،  واستقرارا  اقتصاديا  نموا 
واضح،  وبشكل  اختاروا  املغاربة  أن  وبجالء، 
األحزاب السياسية التي تؤمن بأن الدولة يجب 
ما  في  خصوصا  كاملة،  بأدوارها  تضطلع  أن 
االجتماعية،  أوضاعهم  حماية  بضمان  يتعلق 
سلعا،  االجتماعية  الخدمات  تصير  ال  حتى 
يكونوا  أن  بدل  زبائنا  هم  يصبحوا  ال  وحتى 

مواطنني.
هكذا يكون املغاربة قد أسسوا لفرز سياسي 
التي  الدولة  طبيعة  عن  أفصحوا  وقد  واضح، 
منسجمة  حكومة  يستوجب  ما  وهو  يريدون، 
وفي  تركيبتها،  في  انسجامها  يتمثل  وقوية، 
مكوناتها،  واخــتــيــارات  نظر  وجهات  تقارب 
حيث  يعارضها،  من  قوة  في  قوتها  وتتجسد 
أنه ال يمكن أبدا تصور قيام حكومة قوية، مع 
وجود معارضة ضعيفة، سواء من حيث الكيف 
على  املطروحة  الرهانات  وأن  السيما  الكم،  أو 

املغرب اليوم، عديدة ومتعددة.
قــراءة  من  وانطالقا  السياسي،  الفاعل  إن 
خالل  ومن  االنتخابات،  هذه  لنتائج  سياسية 
والتحديات  الرهانات  ملختلف  مسؤول  وعي 
في   - ينتبه  أن  يجب  املغرب،  على  املطروحة 
أن  وإلــى  املغاربة،  اختيار  أن  إلــى   - تقديري 
كانت  غايته  بأصواتهم،  رسموه  الــذي  الفرز 
ال  ما  وهو  االجتماعية،  الدولة  أسس  ترسيخ 
ذات  عمومية  سياسات  بسن  إال  تحقيقه  يمكن 
أبعاد اجتماعية، وما ال يمكن إدراكه إال بوجود 
مــؤســســات قــويــة، وخــصــوصــا وجـــود سلطة 
املرتبطة  العديدة  ملهامها  نظرا  قوية،  تشريعية 
ما  العمومية، وهو  السياسات  بتجويد وتقييم 

يعني ضرورة وجود معارضة قوية.

فتح اهلل رمضاين

من الصدارة إلى  الحضيض
انتخابات  أن  أكيد 
مكثفة  ــت  ــان ك  2021
الذين  األعــيــان  بفضل 
خالل  الخسارة  تلقوا 
 2011 ــات  ــابـ ــخـ ــتـ انـ
حزب  يد  على  و2016 
ذي  والتنمية  العدالة 
اإلسالمية،  املرجعية 
هيمن  الـــذي  ــزب  ــح ال
طيلة  الــســلــطــة  عــلــى 
عــقــديــن مـــن الــزمــن 
والحق  بــدون جــدوى، 
فحينما  الـــحـــق،  كـــل 
صوتت في االنتخابات 

في  و2016   2011 لسنتي  التشريعية 
دائرة مسقط رأسي، لم أر سوى رجاال 
محجبات،  ونساء  طويلة  لحي  ذوي 
2021 شبابا  وملا وجدت في انتخابات 
العصر«،  »ذوق  على  ــاال  ورج ونساء 
علمت علم اليقني بانهزام حزب العدالة 
إلى  انهياره  أتوقع  لم  لكني  والتنمية، 
الحضيض بعدما كان في الطليعة، وال 
غرو أن هذا النكوص هو عقاب له على 
واإلهمال  التنمية  ميدان  في  التقصير 
فــي مــجــال الــعــمــران والــالمــبــاالة في 

الواجب.
معظم  ســــال،  ــة  ــن ــدي م فـــي  ــعــا  طــب

الـــســـالويـــني يــعــيــشــون 
ــذ تــولــي  ــن الــتــهــمــيــش م
املعتصم  جامع  العمدة 
رئاسة جماعة سال، حيث 
التنموية  املشاريع  تغيب 
العديد  الساكنة  وتعاني 
صعيد  على  املشاكل  من 
ــة  ــي ــحــت ــت ــات ال ــيـ ــنـ ــبـ الـ
ــة  ــوي ــي ــح واملـــــرافـــــق ال
قصد  الثقافية،  واملراكز 
العريقة،  بسال  النهوض 
األزبــال  في  تتخبط  التي 
النفايات،  أنواع  وجميع 
مكان،  كل  في  والتسول 
الطرقات  في  تتجول  الضالة  والكالب 
األحــيــاء  مــن  وبالعديد  رقــيــب،  بــدون 
تنتشر  ــة،  ــ األزقـ وداخــــل  الــشــعــبــيــة، 
تخضع  لــم  لكونها  ــة،  ــرب واألت الحفر 
االختالالت  من  ومجموعة  إصالح،  ألي 
بسبب  املدينة،  سال  فيها  تتخبط  التي 
الضخمة  ــات  ــي ــزان ــي امل تــدبــيــر  ــوء  سـ
الترويج  تم  التي  التأهيلية  والبرامج 
املناسبات،  بعض  في  بحضوري  لها 
وعلمت أن الساكنة ال ترى أي منجزات 
السكان  ويتساءل  الواقع،  أرض  على 
مسؤولو  ينهجها  التي  السياسة  عن 
األنام،  مشاكل  عن  الغائبون  الجماعة 

ــذي أصبح  ــ ال ــال،  ــة عــمــدة سـ ــاص وخ
مهتما فقط بشؤون الحكومة في ديوان 
حاجيات  ونسيان  الحكومة،  رئيس 
الساكنة التي انتخبته من أجل إصالح 
مدينتنا،  فيها  تتخبط  التي  االختالالت 
لجامع  الــتــام  الغياب  هــو  واملــالحــظ 
بينما  سنني،  الخمس  منذ  املعتصم 
العلم  مع  التنمية،  خــارج  تعيش  سال 
أن الشعب هو الذي أدخل حزب العدالة 
والتنمية إلى القصر، وهو الذي أخرجه 
شديد  ومع  غرة  حني  وعلى  بسهولة، 
األحياء  إلــى  األحـــزاب  نزلت  األســف، 
االنتخابات،  في  األصـــوات  عن  بحثا 
طبعت  املــرشــحــات  إحـــدى  أن  لــدرجــة 
بعض  حسب  الــعــام،  املــال  مــن  كتابا 
املنابر، قصد توزيعه مجانا في الحملة 

االنتخابية لصالح حزبها.
سال  أن  الــحــاصــل،  تحصيل  ومـــن 
ال  مــســؤوال  جماعيا  مجلسا  تنتظر 
يتحول  أن  قــبــل  انــتــهــازيــا  مجلسا 
حزب  غــرار  على  فشل  إلــى  االنتصار 
الهزيلة  والحصيلة  والتنمية،  العدالة 
التي حصدها في سال، ولعله من نافلة 
الشعرية  باألبيات  أستشهد  أن  القول، 

ولـله ذر الشاعر في قوله: 
هي األمور كما شاهدتها دول 

              من سره زمن ساءته أزمان

إن الفاعل 
السياسي، 

وانطالقا من 
قراءة سياسية 

لنتائج هذه 
االنتخابات، 
ومن خالل 

وعي مسؤول 
الرهانات  لمختلف 

والتحديات 
المطروحة على 

المغرب، يجب 
أن ينتبه إلى أن 
المغاربة،  اختيار 

وإلى أن الفرز 
الذي رسموه 

بأصواتهم، غايته 
كانت ترسيخ 
أسس الدولة 

االجتماعية

العلوي علي 
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رجال  يد  على  الوطنية،  الحركة  قامت 
اململكة،  تراب  بكل  ولوطنهم،  لدينهم  مخلصني 
منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وهكذا 
جانب  إلــى  بكفاحهم  ثم  علينا،  هلل  وبفضل 
واملواطنات  املواطنني  باقي  من  املسلح  الكفاح 
نعمة  املغرب  استقالل  كان  األبرار،  املجاهدين 
كبرى على بعضهم، ولكنه كان من جهة أخرى، 
الوطنيني  بعض  على  وشؤما  نقمة  يقال،  كما 
في  الذين  الشداد،  الرجال  واملجاهدين  األفذاذ 
كسب  في  أنفسهم  على  يعتمدون  ما  الغالب 
الكاتب  يؤكد  املضمار،  هذا  وفي  معيشتهم، 
»الثالثة  القيم  مؤلفه  فــي  بــنــحــدو،  املــهــدي 
الوطنية«،  فاس  ذاكــرة  من  شــذرات  املعذبون، 
السراج  األســتــاذ  مشكورا  لــي  سلمه  والـــذي 
هناك  أن  على  الــنــخــاع(،  حتى  )استقاللي 
ال  املئات  واملجاهدين  الوطنيني  املعذبني  من 
بالرفيق  التحق  من  منهم  التاريخ،  يعرفهم 
بهم  بلغ  أحياء  مازالوا  الذين  ومنهم  األعلى، 

األمر درجة كبيرة من االحتياج.
اتجاهان،  باملغرب  الوطنية  للحركة  كان  لقد 
لي  وتسنى  سلفي،  ــر  وآخـ سياسي  اتــجــاه 
بعض  إلى  باإلضافة  املذكور،  الكتاب  بفضل 
األحياء  املغاربة  املقاومني  لبعض  الشهادات 
واألموات، معرفة الكثير من الحقائق املستورة 
لكل  وتقدير  إجــالل  فتحية  املقبورة،  واألمــور 
وناضلوا  كافحوا  الذين  والوطنيني  املجاهدين 
مسترخصني بذلك أرواحهم من أجل تحرير هذا 
الغاشم ومن  نير االستعمار  الغالي من  الوطن 
قبضته، سواء منهم من غادرنا إلى دار البقاء 

واستشهد، أو من ال يزال على قيد الحياة.
الروحية  العاصمة  فــاس،  مدينة  كانت  لقد 
للحركة  مهدا  املغربية،  للمملكة  والعلمية 
الوطنية، وال نرغب في ذكر بعض األسماء فقط 
من أولئك الوطنيني لنخصهم بهذا التميز وهذه 
على  وقفا  وليست  عامة  فاملقاومة  الفضيلة، 
أشخاصا  أو  ذاتها،  بحد  أو جهة  معني،  حزب 
في  الثاني  الحسن  الراحل  قال  وكما  بذاتهم، 
جهة  ))لكل  خطاباته:  إحدى  في  الشأن،  هذا 
اإلشارة  يجب  ما  أن  إال  رجاالتها((،  باملغرب 

وتخليدا  للتاريخ  وفــاء  إليه، 
الذين  الشهداء  أرواح  لذكرى 
عن  والنفيس  بالغالي  دافعوا 
ــوطــن، وجــاهــدوا  اســتــقــالل ال
قبل  والنفس  والسالح  باملال 
القرن  عشرينات  أواسط  فترة 
املاضي، أي قبل بداية الحركة 
الــوطــنــيــة بــعــقــد مـــن الــزمــن 
القبائل  جــهــاد  هــو  تــقــريــبــا، 
قيادة  تحت  لفاس  املــجــاورة 
مــحــمــد الــحــجــامــي، مــع بــدء 
 ،1912 الفرنسية سنة  الحماية 

وخاصة قبائل الحياينة.
والعلوم  اآلداب  بكلية  أكاديمية  نــدوة  في 
هلل،  عبد  بن  محمد  سيدي  بجامعة  اإلنسانية 
والدارسني  الباحثني  األساتذة  اهتمام  انصب 
املغربية،  املقاومة  من  العبر  أخذ  على ضرورة 
شعب  يوجد  ال  أنه  يقولون،  كما  تثبت،  والتي 
غاشمة،  قوة  أي  وتقهره  الحرية  على  مصمم 
ومن  وطنية،  أو  جهوية  املقاومة  كانت  مهما 
ال  أنــه  الــنــدوة،  هــذه  ترسخها  التي  الـــدروس 
معينة  جهة  أو  للمقاومة،  خاص  مذهب  يوجد 
في حد ذاتها، فالبطولة واملقاومة ال تنضبطان 
أن  كما  واحدة،  واجتماعية  سياسية  لضوابط 
املقاومة ليست بالضرورة مقاومة عسكرية في 
عديدة  ألوانا  أن  إذ  آخــرون،  يضيف  امليدان، 
من  وتطبقها،  الشعوب  تبتكرها  املقاومة  من 
التعاون  عدم  إلى  والعناد  بالصمود  مواجهة 
كما  عصابات،  وحــرب  عسكرية  مقاومة  إلــى 
قبائل  بأن  مداخالتهم،  كل  في  الدارسون  أكد 
الوقوف في وجه  العزم على  لم تفقد  الحياينة 
االستعمار الفرنسي إال بعد أن كانت قد صممت 
تاريخها  تكتب  أن  على  بــأخــرى  أو  بطريقة 
صانعة  تعد  الحالة  هذه  في  وهي  بإرادتها، 
للتاريخ، ترفض أن تكون أسيرة لتاريخ فرض 

عليها قهرا، وال بد من تسطير صفحاته.
الشدة  وقت  في  الحياينة  قبائل  ظهرت  لقد 
عن  تــتــوان  فلم  مقصدا،  وأنــبــل  نفسا  أرقــى 
الحياينيون  املقاومون  وأصــر  االستشهاد، 
كانوا  أنهم  من  بالرغم  التحررية  املقاومة  على 

وعسكريا  سياسيا  معبئني  غير 
ينقصهم  ــان  ــ ك ــا  ــم ك لــلــحــرب، 
السالح، ولكنهم حاربوا بإيمانهم 
قتالية  بروح  متعهم  الذي  القوي، 
وبذلك  رائعة،  تحمل  وقوة  عالية، 
يضربون خير األمثلة على الكفاح 
واملقاومة، فهم أبطال نفذوا أعظم 
مهمة يمكن أن يقوم بها املواطن، 
مصلحة  أو  ترقية  انتظار  دون 

مادية آنية..
ــحــركــة  ــص ال ــخ ــمــا ي ــي أمــــا ف
الوطنيني  بعض  فيؤكد  الوطنية، 
األحــداث  بعض  عــاصــروا  الذين 
أو  النسيان،  طواها  التي  الكبيرة  البطولية 
أن  عليها،  شاهدين  كانوا  أو  فيها،  ساهموا 
ومميزة  نيرة  صفحات  تختزن  فــاس  مدينة 
أواسط  ففي  النضالية،  الوطنية  الذاكرة  من 
شباب  بعض  التقى  املاضي،  القرن  عشرينات 
ذكر  نريد  وال  القرويني،  جامع  رحاب  في  فاس 
لدى  املتحمس  العمل  يهمنا  ما  بقدر  األسماء 
على  تعاهدوا  الذين  األجــالء  العلماء  بعض 
التسلح بقيم الدين اإلسالمي، وبواجب الغيرة 
الوطن، فعملوا جميعا على نشر  القومية على 
الوعي وتوعية املواطنني بحقوقهم وواجباتهم، 
))بــني  كتابه:  فــي  بنحدو  املــهــدي  يقول  كما 
املساجد،  مرتادي  وباألخص  للناس،  العلماء 
كل ما يحذق باملغرب من أخطار وأطماع، وشق 
االستعمار  وصمة  من  والتحرر  الجهاد  طريق 
كبير  أثر  هذه  األولى  ألعمالهم  فكان  األجنبي، 
بكل  املــغــربــي  الشعب  همم  استنهاض  فــي 
فيها  تضخ  التي  الفترة  هذه  وقبل  فئاته...((، 
قيم النخوة واملروءة والدفاع من قبل العلماء في 
بيوت هلل، بعقد من الزمن، كما أشرنا إلى ذلك، 
يقول بعض الباحثني بأن أبواب فاس الشهيرة 
مطوقة  كانت  عجيسة(  وبــاب  الفتوح  )بــاب 
فاس،  بأعالي  الحياينة  قبائل  من  بمجاهدين 
النفس  بجهاد  الغالي  الوطن  حوزة  عن  للذود 
ف سنة 1912، يقول أحد الدارسني: ))خاضت 
قبائل الحياينة بزعامة محمد الحجامي معارك 
األولى  بالدرجة  فيها  االهتمام  ركزت  ضارية، 

على وسائل تحطيم تكتيكات الجيش الفرنسي 
الدفاعية،  خططه  وإرباك  مجالها،  في  املرابط 
القوات  بــأن  مــدركــون  الحياينيون  كــان  وقــد 
لهذا  والعتاد،  العدد  في  متفوقة  الفرنسية 
الفرنسية،  تبنوا ضرورة إنهاك قوى الجيوش 
لقد  كبيرة،  بسرعة  انتشارها  دون  ليحولوا 
قبائل  مقاومة  لخاصيات  الرئيسي  املبدأ  كان 
على  املبنية  االستنزافية  الحرب  هو  الحياينة 
للمعارك  والتخطيط  واملــرونــة  املــبــادرة  أخــذ 
املدى  والطويلة  والكثيرة  والسريعة  الصغيرة 
املناطق  بقية  مع  والتنسيق  بسرعة  والتحرك 

املقاومة األخرى((.
القبائل  جــل  فيه  كــانــت  الـــذي  الــوقــت  فــي 
نخبة  كانت  والنفس،  باملال  تجاهد  املغربية 
تحارب  املغربية،  املدن  بجل  املخلص  الشباب 
كما   ،1930 سنة  في  املشؤوم  البربري  الظهير 
سيتم الجهاد بالكلمة، إذ أصدرت نخبة الشباب 
»عمل  وجــريــدة  بالعربية  »األطــلــس«  جــريــدة 
التنديد  هو  فيها  فاألصل  بالفرنسية،  الشعب« 
باالستعمار والتعريف بقضايا الوطن العادلة، 
سياسية  هيئة  في  شبابنا  سيتكتل  وطبعا 
موحدة اختاروا لها اسم »كتلة العمل الوطني« 
املعذبون«،  »الثالثة  مؤلف  كاتب  يقول  كما 
هذه  كل  القومية«،  »الحركة  ظهرت  ذلك،  وبعد 
الوطني،  الوعي  تبلور  إلى  ستؤدي  التكتالت 
ــم بــعــدهــا مــرحــلــة االســتــنــكــار واالحــتــجــاج  ث
ــرات، والــنــتــيــجــة هـــي شـــن قـــوات  ــاهـ ــظـ واملـ
االعتقاالت  من  مسعورة  لحمالت  االستعمار 
والقتل  والنفي  التعذيب  وكذا  واالختطافات، 
الوحشي  العدواني  السلوك  وهذا  والتقتيل، 
لم يشمل نخبة الشباب املخلص فقط، بل كافة 

الفئات الشعبية.
األبي  املغربي  الشعب  أن  القول،  وخالصة 
وجاهد  وناضل  كافح  وشعبا،  ملكا  قاطبة، 
ألجل  شاكلته،  على  كــل  كبيرة،  باستماتة 
استقالل هذا الوطن، باستثناء بعض الخونة 
ولعلهم  األصابع،  رؤوس  على  يعدون  الذين 
الــوطــن، ورثــة  ــروات  هــم ناهبو خــيــرات وثـ
االستعمار ومعهم كل املفسدين الذين ينعمون 

إلى اآلن برزقنا.

العبد احلسن 

الحركة الوطنية والجهاد في حاضرة فاس 

وقتاش حتيد هاد
                                                               الغمة والغمامة

وحتيد معها الكمامة
                                                          وترفرف احلمامة

راه ما كايناش الساعة
                                           قربت وال العالمة

اللي قادر بخلقو
                                                           راه وصانا بالعلما

كلشي يف القرآن
                                        واللي مفهمش نفسو لوامة

راه النظافة من اإلميان 
               والوقاية خير من العالج يا ربي السالمة

خذوا الدروس من كورونا  
                                                   ما تعيشوش يف دوامة

املومن مصاب وحتى النبي
             مرض وابتلي راه عمرها ما تنفع املساومة

إال الدين هو دين اهلل ودنيتو 
                            واش باقي ما فهمتوش من األياما

هذه إشارة وبشارة خير 
                   فنصر اهلل وفرجه قريب من رب األنام

ما أنا بشر مثلكم املختار
          ماشي عاّلمة وال بغيت ندير معكم الفهامة

شكرا واحلمد هلل هديتي منا 
                                    واهلل يهدي أصحاب الهدامة

شعارنا اهلل الوطن امللك
             وما تنفع الضالني واملغرر بهم إال الندامة

التالعـب في السيــاسة والضــحك
 عــلى الشــعب المقــهور 

على  مبنية  املغرب  في  السياسة 
جماعة  بني  املتبادلة  املــاديــة  املصالح 
 ،)bandits )الباندية/  اللصوص  من 
التشريعية  الحماية  لبعضهم  يوفرون 
اإلدارات  جــمــيــع  ــي  فـ ــة  ــي ــون ــان ــق وال
أموال  أحدهم  سرق  وإذا  والقطاعات، 
الشعب أو تسلم رشوة دون إشعار باقي 
اللصوص القتسامها معهم، فإن مصيره 
»رعــاة  يفعل  كما  تماما  السجن  يكون 
قطيعا  أو  بنكا  إذا سرقوا  الذين  البقر« 
أحدهم  وأراد  الضيعة  مــن  البقر  مــن 
من  األسد  نصيب  ألخذ  عضالته  إظهار 
بالقوة  التوقيف  مصيره  فإن  الغنيمة، 
والسجن أو حتى القتل رميا بالرصاص 

دون شفقة وال رحمة.
هــذه  ــي  ف للعيان  ــح  واضـ شـــيء  ــل  ك
نفوذ  صاحب  أن  تفهمون  فكيف  البالد، 
يتم انتخابه في البرملان منذ سنة 1963 
إلى يومنا هذا وال يهزه ريح؟ فهل لديكم 
معلومات تفيد وجود برملاني في العالم 
في  الحال  هو  كما  الحياة  مدى  منتخب 
هذه البالد؟ حتى أن منظمة اليونيسكو 
وهل  العالم،  في  برملاني  كأقدم  صنفته 
شخص  ديمقراطية  دولة  أي  في  رأيتم 
 60 منذ  البرملان  في  مقعد  على  جالس 
ومصالح  مصالحه  تهمه سوى  ال  عاما، 
عن  توقفن  املغربيات  فهل  عشيرته، 
يستحق  من  يلدن  ولــم  الرجال  إنجاب 
ــان؟ وهــل  ــرمل ــب ــي ال مــثــل هـــذا املــقــعــد ف

جاثم  أوروبية  دولة  في  مسؤوال  رأيتم 
عاما؟   60 منذ  املسؤولية  كرسي  على 
السياسي  القاموس  في  مستحيل  هذا 
األوروبي، وهل رأيتم في أوروبا مسؤوال 
الشعب  أمــوال  باختالس  عليه  محكوم 
بسبب  السياسية  سمعته  وتلطخت 
الترشح  إلى  أخرى  مرة  يعود  الفساد، 
السرقة  مــن  للمزيد  االنــتــخــابــات..  فــي 
الدول  في  رأيتم  وهل  والسلب؟  والنهب 
ال  السمعة  ملطخ  شخصا  الديمقراطية 

أخالق له يحشر أنفه في االنتخابات؟
عندنا  توجد  الكارثية  الظاهرة  فهذه 
»الباندية«  جماعة  تهم  وال  املغرب  في 
تهمهم  مـــا  بــقــدر  ــشــعــب  ال مــصــلــحــة 
وأبنائهم  عائالتهم  ومصالح  مصالحهم 
أوروبــا  في  دراساتهم  يتابعون  الذين 
جماعة  عن  يختلفون  ال  فهم  وأمريكا، 

.)cowboy( »رعاة البقر«
ــذه املــصــائــب  ــن هـ فــمــن املـــســـؤول ع
املغربي  الشعب  تصيب  التي  والكوارث 
إنقاذ  استطاع  أحد  وال  االستقالل  منذ 
البالد من هؤالء اللصوص املنتشرين في 
الذين  الرجال  أما  واملهن؟  القطاعات  كل 
لهم غيرة على البالد، فتجدهم مهمشني 
هي  الكبرى،  واملصيبة  ومحاصرين، 
الحقوقية  املناضلة  الصحافة  اختفاء 
وانتشار  الــشــعــب،  بهموم  وامللتزمة 
تتلقى  التي  املأجورة  املرتزقة  الصحافة 

األوامر من »الباندية«.

حسوين قدور

إشارة في بشارة خير

بقلم: سيدي اخملتار العلوي

من المسؤول عن هذه 
المصائب والكوارث 

التي تصيب الشعب 
المغربي منذ االستقالل 

وال أحد استطاع 
إنقاذ البالد من هؤالء 
المنتشرين  اللصوص 

في كل القطاعات 
والمهن؟
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آفة انتخابية
 

واملحلية،  الجماعية  االنتخابات  عقب 
نحو  االنتخابي  السباق  وتيرة  ارتفعت 
أو  الحضرية  الجماعية  املجالس  رئاسة 
القروية، وعلى صعيد الجهات، بالرغم من 
تحكم قيادة األحزاب في توزيعها، إال أن 
دورا خاصا في  تلعب  املحلية  التحالفات 

توزيع املناصب واملصالح، وتبادل املراكز 
بهدف تقسيم »الكعكة«.

في هذا السياق، انتقد الناشط الحقوقي 
محمد الغلوسي، ظاهرة تهريب املرشحني 
في  الجماعية  االنتخابات  في  الفائزين 
بعض املدن واملناطق، إلى أماكن مجهولة 
عدم  لضمان  وذلــك  سياحية،  مرافق  أو 
عملية  ــوم  ي استقطابهم  أو  انقالبهم، 
املمارسات  »هذه  أن  وأضاف  التصويت، 
تجسد هشاشة النخب الحزبية وضعفها، 
في  الهجني  بسلوكها  ساهمت  والــتــي 
مجاال  وجعله  السياسي  العمل  تسليع 

كونها  عن  فضال  والسمسرة،  للتجارة 
الوعي  مستوى  أيضا  تعكس  ممارسات 
أن  ــى  إل مشيرا  املجتمع«،  فــي  السائد 
عملية  االنتخابات  في  الفائزين  »تهريب 
عبر  ــم،  ــه ووالئ سكوتهم  لــشــراء  تــهــدف 
باستعمال  الــيــمــني  أداء  إلـــى  الــلــجــوء 
أغلبيات  الكريم لضمان تشكيل  املصحف 
مصطنعة والظفر برئاسة بعض املجالس 

املنتخبة وتوزيع كعكة املسوؤليات«.
املمارسات  »هذه  أن  الغلوسي  واعتبر 
هي امتداد ملمارسات أخرى شهدها الحقل 
وانتقال  املرشحني  كــشــراء  االنتخابي 

وبيع  آخــر،  إلــى  لــون  من  منهم  البعض 
املال  وناهبي  املفسدين  لبعض  التزكيات 
من  املزيد  ونيل  األصوات  لضمان  العام، 
ضمائر  لشراء  املال  واستعمال  املقاعد، 
إرادتهم  على  والتأثير  الناخبني  بعض 
الفئات  بعض  وفقر  حاجة  واســتــغــالل 
دائــرة  لتوسيع  املجتمع  ــل  داخ الهشة 
في  والفساد  الــريــع  وتعميق  املكاسب 
الحياة السياسية«، وأكد على أن »بعض 
بعض  يد  في  رهينة  مجرد  هم  املنتخبني 
منتخبون  االنتخابات،  وسماسرة  شناقة 

حرفة  مجرد  االنتخابات  في  يرون 

ظاهرة »تهريب« المنتخبين تضرب 
المنتخبة المجالس  مصداقية 

تعرف العديد من المدن واألقاليم في المملكة، عقب 
نهاية االنتخابات الجماعية والجهوية، ظاهرة مشبوهة 

تؤثر على ثقة الناخبين وعلى الديمقراطية المحلية، 
بسبب ظاهرة »تهريب« واحتجاز المنتخبين الفائزين 

قبل تكوين المجالس المنتخبة، وذلك بطرق مشبوهة 
وباستعمال وسائل الترغيب والترهيب، واللجوء إلى 

تقديم إغراءات مادية وانتزاع شيكات على بياض بهدف 
شق صفوف األحزاب المتحالفة والتسبب في العصيان 

داخل الفرع المحلي.
لقد كشفت االنتخابات الحالية عن استمرار هذه الظاهرة 

التي تضرب عمق الديمقراطية، وتمس بالصورة العامة 
لالنتخابات الجماعية وتطعن في إرادة الناخبين والمواطنين 

الذين قدموا أصواتهم لمرشحين معينين، من أجل إحداث 
التغيير على مستوى المدينة أو الجماعة القروية، إال أن 

الفساد المالي واإلغراءات المادية أصبحت تلعب دورا في 

شراء أصوات المنتخبين وقلب إرادة الناخبين.
فقد عبرت العديد من فروع األحزاب المحلية في العديد 

من المدن، عن رفضها لهذه اآلفة الخطيرة التي انتشرت 
في العديد من المدن وخلقت انشقاقات وخالفات بين 
المنتخبين المنتمين لنفس الحزب، كما أسالت لعاب 

االنتهازيين وتجار االنتخابات الذين يشاركون من أجل بيع 
أصوات الناخبين لـ»أصحاب الشكارة« والمال.

هذه الظاهرة دفعت بعض الفعاليات والنشطاء إلى 
إطالق أصوات واحتجاجات تطالب برفض التحالفات التي 

تتم عبر »تهريب« المنتخبين واحتجازهم في فنادق أو 
إقامات سياحية قبل يوم التصويت، مطالبة بسن قوانين 

لتجريم الظاهرة وإبطال أي تحالف يلجأ لطرق ملتوية 
لالنقالب على إرادة المواطنين والديمقراطية.

الرباط. األسبوع

صــراع التحالفــات

 بعــد 8 شتــنبر
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مع  عالقات  وربــط  والتسول  املــال  لربح 
باسم  وابــتــزازهــا  ومــؤســســات  إدارات 
الساكنة، وهكذا  العامة وتمثيل  املصلحة 
البرامج  بعض  على  التوقيع  يرفضون 
الحصول  بعد  إال  واملحاضر  والوثائق 
على امتيازات خاصة تحت شعار: شوفو 
هذه  بعض  وتصبح  عليا،  معايا وضبرو 
هؤالء  رحمة  تحت  واملؤسسات  اإلدارات 
»كيف  متسائال:  املحترفني«،  اللصوص 
ونال  الناخبني  وأصــوات  إرادة  باع  ملن 
ثقتهم، أن يدافع عن مصالحهم وحقوقهم 

في التنمية والكرامة؟«.

اختفاء 
مستشارين

عقب  الــحــوادث  مــن  الــعــديــد  حصلت 
في  تمثلت  شتنبر،   8 انتخابات  نتائج 
الجماعيني،  املنتخبني  من  العديد  اختفاء 
الظاهرة  استمرار  يؤكد  ــذي  ال الــشــيء 
على  لالنقالب  حزبية  لوبيات  ورغــبــة 
وتهريب  استقطاب  عبر  االقتراع،  نتائج 
املنتخبني للظفر باملنصب، وقطع الطريق 
املنتخبني  مع  للتواصل  خصومهم  على 

الفائزين.
مدينة  فــي  كبيرة  ضجة  وقــعــت  فقد 
وهي  مستشارة،  اختفاء  بعد  مــراكــش 
وكيلة الئحة أحد األحزاب بمنطقة تمارة، 
في ظروف غامضة دون أن تعرف أسرتها 
مكانها، مما جعل االتهامات تتجه صوب 
املنتخبني،  تهريب  وظاهرة  التحالفات 
من  يستنكر  ببالغ  حزبها  خــرج  حيث 
عن  واختفائها  اختطافها  طريقة  خالله 
مجموعة  تهريب  املدينة  وعرفت  األنظار، 
ألحد  ينتمون  واملنتخبات،  املنتخبني  من 
األحزاب إلى مدينة الوليدية، في محاولة 
مع  االنــتــخــابــي  التنسيق  ــن  م ملنعهم 

األحزاب املنافسة على كرسي الرئاسة.
مستشارة  وجــدت  صفرو،  مدينة  في 
ضيعة  فــي  نفسها  نــاجــحــة  جــمــاعــيــة 
استقطابهم  تم  منتخبني  وســط  فالحية 
مجلس  لرئاسة  جماعي  تحالف  لتشكيل 
أحد  من  بدعم  وذلك  الحضرية،  الجماعة 
ظروف  جميع  جهز  الــذي  املنطقة  أعيان 
أصدقائه  أحد  لدعم  لهم  واإلقامة  الراحة 
رفضت  املستشارة  لكن  املجلس،  لرئاسة 
جميع اإلغراءات والعروض املقدمة إليها 
وقــررت  رفاقها،  تحالف  على  لالنقالب 
مغادرة الضيعة مؤكدة التزامها باالتفاق 
املبرم مع األحزاب املشكلة للتحالف األول 

الذي يقوده حزب األحرار.
حالة  بدورها  خريبكة  مدينة  وعرفت 
وهيبة  تدعى  جماعية  ملستشارة  اختفاء 
االنصياع  رفضت  بعدما  ابنتها،  رفقة 
ضمن  للبقاء  حزبها،  الئحة  وكيل  لقرار 
أن  لها  قديمة سبق  تحالف يضم وجوها 
ضعيفة،  بحصيلة  املدينة  مجلس  سيرت 
بتصريحات  ــا  ــه ــدت وال خــرجــت  حــيــث 
الفائزة  »ابنتها  أن  فيها  تقول  صحفية 
للتهديد  تتعرض  املحلية  االنتخابات  في 
بالقتل والتصفية الجسدية من قبل وكيل 
الئحة حزبها، للبقاء معه في التحالف مع 
املجلس الجماعي السابق، بينما هي تريد 
االنضمام إلى تحالف جديد يضم وجوها 
جديدة تسعى إلحداث التغيير في تركيبة 

املجلس«.
بــن جرير  ــا، شــهــدت مــديــنــة  ــدورهـ بـ
الجماعيني  املستشارين  من  عدد  اختفاء 
االنتخابات  نتائج  عقب  ــظــار،  األن عــن 
الجماعية، مما دفع بممثلي األحزاب إلى 
الحزب  عن  املنشقني  املنتخبني  تهديد 
وتفعيل  التأديبية  ــراءات  ــ اإلج باتخاذ 
املساطر القانونية في حقهم، وقد اختفى 
بعدما  األنظار  عن  املستشارين  من  عدد 

بحيث  املجلس،  عضوية  على  حصلوا 
املنتخبني  ــن  م عـــدد  جــمــع  اســتــطــاعــوا 
قطع  قصد  املجلس  في  أغلبية  لتشكيل 
واملعاصرة  األصالة  حزب  على  الطريق 
الذي يسعى لالستمرار في رئاسة املجلس 

والحفاظ عليه.
اختفاء  أيضا  مكناس  مدينة  وشهدت 
غامضا لعدد كبير من املرشحني الفائزين 
مع  تزامنا  وذلك  املحلية،  االنتخابات  في 
املواطنني  جعل  مما  التحالفات،  بداية 
املستشارين  اختفاء  سر  عن  يتساءلون 
تشكيل  عملية  تسبق  التي  الفترة  خالل 
مجالس الجماعة واملقاطعات، بحيث أكدت 
مصادر مطلعة، أن األعضاء الناجحني، هم 
في حكم االختفاء أو الحجز أو غالبيتهم 
آخرين  مستشارين  مع  طواعية،  اختفوا 

للبحث عن مناصب ومصالح خاصة.
كما لجأ رئيس جماعة ضواحي مراكش، 
املنتخبني  ــن  م مجموعة  تــهــريــب  إلـــى 
أحزاب  ومن  األم  حزبه  من  واملنتخبات 
للحفاظ  مجهولة  وجــهــة  نحو  ــرى،  أخـ
بينما  االنشقاق،  من  خوفا  تحالفه  على 
إقليم  في  األحــزاب  أحد  الئحة  وكيل  قام 
شيشاوة، بتهريب مجموعة من املنتخبني 
تحديد  انتظار  في  أكــاديــر  مدينة  نحو 
تاريخ انتخاب املجلس القروي لكي يفوز 

بالرئاسة.

أحزاب تتصدى 
للظاهرة 

لحزب  اإلقليمي  املكتب  أعضاء  أدان 
ــش، املـــمـــارســـات  ــراكـ ــمـ ــالل بـ ــقـ ــتـ االسـ
تضرب  التي  والالمسؤولة  الالأخالقية 
واملتمثلة  االنتخابية،  العملية  شرعية 
أساسا في تهريب املنتخبني واستمالتهم 
خارج التزاماتهم الحزبية بشكل ال يعكس 
مصلحة  يخدم  وال  املواطنني،  اختيارات 

مدينة مراكش.
وأكد الحزب على أن النتائج اإليجابية 
التي حققها الحزب بعمالة مراكش تبقى 
واملناضلني  املناضالت  لــتــراص  نتاجا 
وتواصلهم   ،17 املؤتمر  بعد  خصوصا 
ــني،  ــن ــواط الـــدائـــم مــع املــواطــنــات وامل
تحوم  من  كل  استبعاد  على  وحرصهم 
املال  واستباحة  الفساد  شبهات  حوله 
العام، وكذا العمل الدؤوب للقيادة املحلية 
باالنضباط  لها  مشهود  أسماء  وترشيح 

والنزاهة ونظافة اليد وكفاءة التدبير.
سياسية  ــزاب  أحـ أربــعــة  أعلنت  كما 
اتفاق  توقيع  عــن  مــاســة،  ســوس  بجهة 
من  األحـــزاب  هــذه  منتخبي  بــني  شــرف 
بتسيير  يقضي  تــحــالــف  تــكــويــن  أجـــل 
شؤون مجلس جهة سوس ماسة وأيضا 
الجماعات  ومجالس  اإلقليمية  املجالس 
الترابية، وذلك لقطع الطريق على الفساد 

واإلغراءات واستمالة املنتخبني.
التالية:  األربــعــة  األحـــزاب  وانــتــقــدت 
واالستقالل  االشتراكي  واالتحاد  األحرار 

الدنيئة  املناورات  واملعاصرة،  واألصالة 
التي ترافق دائما تشكيل مكاتب املجالس 
وقطع  والجهوية،  واإلقليمية  الجماعية 
الطريق على شراء ذمم الناخبني الكبار/ 
اختطاف  عمليات  وعــلــى  املنتخبني، 
وتهريب املستشارين قبيل تشكيل مكاتب 
املجالس املذكورة كما حدث سابقا بهدف 
الضغط على جهة معينة حتى تميل الكفة 

لصالح جهة أخرى.
كما وقعت بعض فروع األحزاب املحلية 
الترابية،  واملجالس  املــدن  مختلف  في 
وااللتزام  التحالف  لصيانة  شرف  ميثاق 
عن  بعيدا  املجالس  تشكيل  قصد  ــه،  ب
»أصحاب الشكارة«، والرؤساء السابقني، 
بعدما نالت ثقة املواطنني الذين يتطلعون 
للتغيير والقطع مع االنتهازيني وأصحاب 

املصالح الخاصة.

فراغ قانوني
 

ــا  ــراغ ف هـــنـــاك  أن  مــالحــظــون  ــرى  ــ ي
ظاهرة  وتفشي  بانتشار  يسمح  قانونيا 
مما  االنتخابات،  بعد  املنتخبني  تهريب 
املنتخبني  وكبار  اللوائح  لوكالء  يسمح 
الشأن  وهندسة  والسيطرة  بالتحكم 
السلوكات  هــذه  أن  معتبرين  املحلي، 
الذين ال يستطيعون فعل  املواطنني  تؤلم 
اإلغراءات  يتبع  الذي  املرشح  أمام  شيء 

واملصلحة الخاصة.
االنتخابات  بقانون  القانوني  فالفراغ 
املجالس  بتكوين  املرتبطة  والــقــوانــني 
الــتــرابــيــة، يــزيــد مــن اســتــمــراريــة هــذه 
في  تطعن  التي  والخبيثة  املذلة  الظاهرة 
الترابية  واملجالس  املنتخبني  مصداقية 
تتحمل  األخيرة  هــذه  أيضا،  واألحـــزاب 
نصيب كبيرا من املسؤولية، لعدم تدخلها 
باحترام  لها  التابعني  املنتخبني  إللــزام 
املواطنني  تجاه  والتزاماتهم  وعــودهــم 

الناخبني.
قانونيا  مسؤولة  بدورها  الدولة  وتظل 
املجالس  فــي  يحصل  الــذي  العبث  عــن 
املصالح  أصــحــاب  وتــحــكــم  املنتخبة، 
األدوار واستقطاب  توزيع  والكراسي في 
مما  الــنــاخــبــني،  رغــبــة  ضــد  منتخبني 
يستوجب إعادة النظر في قوانني تشكيل 
املجالس املحلية والتحالفات، حتى تكون 
لصوت املواطن كلمة في إحداث التغيير، 

وحتى ال تضيع مصالح الساكنة.

الغلوسي:
»هذه الممارسات هي 

امتداد لممارسات أخرى 
شهدها الحقل االنتخابي 

كشراء المرشحين وانتقال 
البعض منهم من لون إلى 
آخر، وبيع التزكيات لبعض 
المفسدين وناهبي المال 

العام، لضمان األصوات 
ونيل المزيد من المقاعد، 
واستعمال المال لشراء 

ضمائر بعض الناخبين 
والتأثير على إرادتهم 
واستغالل حاجة وفقر 

بعض الفئات الهشة 
داخل المجتمع لتوسيع 

دائرة المكاسب وتعميق 
الريع والفساد في الحياة 

السياسية«..
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  ثقافة
العدد: 1573 من 16 إلى 22 شتنبر 2021

طنجة تحتضن
المهرجان الدولي 
للمسرح الجامعي 

شهر  نهاية  طنجة،  مدينة  تحتضن 
عشر  الرابعة  الــدورة  القادم،  أكتوبر 
الجامعي،  للمسرح  الدولي  للمهرجان 
إعـــادة اإلشــعــاع املسرحي  أجــل  مــن 
لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتمكني 
بالعروض  االستمتاع  من  ساكنتها 
التكوينية  ــدورات  ــ ــ وال املــســرحــيــة 
املجال،  هــذا  في  الفكرية  والــنــدوات 
املغربية  الفرق  من  العديد  خالل  من 
سيكون  كما  الجامعية،  والــدولــيــة 
من  العديد  لتكريم  مناسبة  املهرجان 
الوجوه املسرحية الرائدة، التي أثرت 
بأعمالها،  الوطنية  املسرحية  الساحة 
بـ»كرنفال  املهرجان  افتتاح  وسيتم 
مختلف  ســيــجــوب  ــذي  ــ وال طــنــجــة« 

شوارع مدينة البوغاز.

  

صورة المغرب في ثالث ليال

»خواطر دبلوماسية« يغني خزانة تاريخ المغرب

»إناكتس«  خريبكة يمثل المغرب للمنافسة
السابق،  في المسابقة العالمية للمقاولة االجتماعية الثقافة  وزير  ألف 

األشــعــري،  محمد  االتــحــادي 
ليال«،  »ثالث  بعنوان:  رواية 
تناول فيها الزمن املغربي في 
فوق  توافقه  وعدم  اختالالته 
املجتمعية،  التحوالت  أرض 
مستلهما تقنيات حكي حداثي 

في تشخيص صورة املغرب 
هي  ليال،  ثالث  خالل  من 
فيها  يــبــدأ  ــة،  ــن أزم ثــالث 
بــزمــن الــبــاشــا الــكــالوي، 
الرصاص،  سنوات  وزمن 
الجديد،  العهد  ــن  زم ثــم 
املرأة  كانت  مرة  كل  وفي 
والــســلــطــة عــنــصــران في 

حركة دائمة.
وقد استحضر األشعري 
في مؤلفه العنف واالعتقال 
السياسي ونخبة اليسار، 
باليومي  متصلة  وقضايا 
تطرق  ومما  والثقافي، 
محاكمة  األشـــعـــري،  ــه  ل
من  بكثير  األمــوي  نوبير 
عشر  إحدى  في  الصدق، 
ــف  ــون املــؤل ــ صــفــحــة، ك

يــعــتــبــر »مــحــاكــمــة األمـــوي 
أساسية  تحول  نقطة  تشكل 
السياسي  املغرب  تاريخ  في 
املعاصر«، ولذلك استحضرها 
ــو الــنــص  فــي الـــروايـــة، وهـ
الزعيم  وفاة  مع  يتزامن  الذي 
 7 يوم  األموي  نوبير  النقابي 

شتنبر الجاري.

املدرسة  »إناكتس«  فريق  اختيار  تم 
لخريبكة،  التطبيقية  للعلوم  الوطنية 
عاملية  مسابقة  أكبر  في  املغرب  لتمثيل 
املقرر  »إناكتس«،  االجتماعية  للمقاولة 
 21 ــى  إل  14 مــن  الفترة  فــي  تنظيمها 
كأس  لقب  على  للتنافس  املقبل،  أكتوبر 

العالم ضمن 35 بلدا.
وجرى يوم السبت 11 شتنبر الجاري، 
الفريق  اختيار  البيضاء،  الــدار  بمدينة 
وطنية  مسابقة  أكبر  نهائي  تنظيم  بعد 
لطلبة الجامعات في املقاولة االجتماعية 
في املغرب، حيث تنافست أربع فرق هي 
للتجارة  الوطنية  املدرسة   – »إناكتس 
املدرسة   – »إناكتس  طنجة«،  والتسيير 
 ،»EHTP - الحسنية لألشغال العمومية
للتجارة  الوطنية  املــدرســة  »إناكتس- 
والتسيير القنيطرة« و»إناكتس- املدرسة 

الوطنية للعلوم التطبيقية خريبكة«.
وقدم فريق »إناكتس املدرسة الوطنية 
ثالثة  لخريبكة«  التطبيقية  للعلوم 
 ،»Dattyداتــي« مشروع  هي:  مشاريع 
للقهوة  بديل  وتسويق  بإنتاج  خاص 
مشروع  الــتــمــر،  نـــواة  مــن  املصنوعة 
بإنتاج  خــاص   ،Bistic »بيستيك« 
بعد  لألكل  الصالحة  املعالق  وتسويق 
االستخدام، من أجل الحفاظ على البيئة 

البالستيكية  األوانـــي  على  والقضاء 
ــواحــد، واملــشــروع  ال ذات االســتــخــدام 
الثالث باسم Medi-co Call، مشروع 
الذين  األشــخــاص  مــكــاملــات  يستقبل 
ويقدم  النفسية،  املشاكل  من  يعانون 
األزمــة،  لتجاوز  الالزمة  الخدمات  لهم 
طابع  على  الحفاظ  مع  مناسبة،  بأثمنة 

الخصوصية وعدم الكشف عن الهوية.
ــت الـــــدورة الــثــانــيــة من  ــرف ــد ع وقـ
الذي يعد  »االبتكار املستدام«،  مهرجان 
الرقمي  بني  يجمع  هجني  مهرجان  أول 
املخصص  املــغــرب،  فــي  والــحــضــوري 

واملؤمنني  املشاريع  حاملي  للشباب 
الكبير،  التأثير  ذي  املستدام  باالبتكار 
الجامعات  من طالب  العشرات  مشاركة 

من مختلف املشارب والتخصصات.
 7 )مــن  ــام  أي خمسة  امــتــداد  وعلى 
11 شــتــنــبــر(، حـــرص املــهــرجــان  إلـــى 
بخطة  الخاصة  باألهداف  الوفاء  على 
والتي   2030 لسنة  املستدامة  التنمية 
لألمم  ــعــامــة  ال الــجــمــعــيــة  ســطــرتــهــا 
من  برنامج  اتباع  عبر  وذلك  املتحدة، 
الورشات التكوينية واملسابقات ما بني 

الفرق املشاركة.

صدر للدبلوماسي السابق عبد الكامل دينية، 
دبلوماسية«،  »خواطر  بعنوان:  جديد  مؤلف 
بالرباط،  والنشر  للطباعة  رقراق  أبي  دار  عن 

في أزيد من 250 صفحة.
ويتضمن هذا املؤلف خواطر القنصل العام 
مسيرته  حــول  دينية،  الكامل  عبد  السابق 
من  اقتربت  التي  والقنصلية  الدبلوماسية 
دمشق  من  بكل  الرحال  فيها  وحط  سنة،   40

والقاهرة وتونس والجزائر وهولندا وجدة.
تتضمن  النصوص  هــذه  أن  دينية،  وكتب 
»تجربة ذاتية من خالل أحداث ووقائع عشتها 
عن  وعبر  عيني«،  بــأم  وشاهدتها  شخصيا 
أمله في أن »تشكل هذه الخواطر التي تختزل 
سنة،   38 ملدة  وقنصلية  دبلوماسية  تجربة 

الكفاءات  الجديد من  للجيل  بالنسبة  إضاءات 
املغربية«. الدبلوماسية 

مع  التجربة  تقاسم  مقصد  إلــى  وإضــافــة 
دافــع  أول  أن  الكاتب،  ذكــر  الــشــاب،  الجيل 
الالمتناهية  ومحبتي  »عشقي  هو  للكتابة، 
كعمل  القنصلي  والعمل  الدبلوماسي  للمجال 
خدمة  على  األولـــى  بــالــدرجــة  يرتكز  وطــنــي 

الوطن واملواطنني«.
ويوجه عبد الكامل دينية، عبر هذا املؤلف، 
كل  إلى  القلب  إلى  القلب  من  صادقة  »دعــوة 
وخواطرهم  مذكراتهم  لكتابة  الدبلوماسيني، 
»تعتبر  فهي  األوان«،  فوات  قبل  الدبلوماسية 
بحق جزء من الذاكرة الدبلوماسية املغربية«.

»أكورا« ربيع السينما والفلسفة بفاس
8 إلى  تحتضن مدينة فاس خالل الفترة من 
11 أكتوبر املقبل، الدورة السادسة من مهرجان 
تنظمه  الذي  والفلسفة،  السينما  ربيع  »أكورا« 

جمعية أصدقاء الفلسفة.
السينمائي  الثقافي  الحدث  هذا  وسيعرف 
وزمن  الزمن  »صورة  شعار:  تحت  ينظم  الذي 
الفالسفة  مــن  الــعــديــد  مــشــاركــة  الـــصـــورة«، 
املغرب  من  والنقاد  والجامعيني  واألكاديميني 
والخارج، وقد تم اختيار بلجيكا كضيف شرف 

لهذه الدروة.
األفــالم،  وعــرض  املسابقات  مــع  ــوازاة  ــ وم

سينظم مهرجان »أكورا« لقاء مع املفكر اإلنساني 
حول  سيتمحور  مــوران،  ــار  إدغ والفيلسوف 
تناقضات العصر الحالي، باإلضافة إلى تنظيم 
»السينما  قضايا  ستبحث  مستديرة  موائد 
إلى  الثقافية«،  والصناعة  و»السينما  والزمن« 
مع  السيناريو  كتابة  حول  عمل  ورشة  جانب 
بالرباط،  املسرحية  للفنون  العالي  املعهد  طلبة 
كما يتم عرض وتقديم مجموعة من الكتب التي 
بحضور  والفلسفة،  السينما  موضوع  تتناول 
جلسة  تليه  النقاد،  وكذا  األعمال،  هذه  مؤلفي 

توقيع بعض هذه الكتب بدار الثقافة بفاس.



سري

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

  

مـدير النشر:
الطيب العلوي

مصطفى العلوي المؤسس:

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

تحت األضواء

ملف العدد

تحليل إخباري

الضائعة الحقيقة 

بمحاولة اغتيال دبلوماسي مغربياتهام مسؤول مخابراتي جزائري 

التقارب العربي اإلسرائيلي ؟هل كان الحسن الثاني وراء فكرة

سباق في انتخابات 2021 مؤشرات استعمال شباط كأرنب 

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

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

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

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

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

اأعداء امللك وال�شعب

تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ملف العدد

تحت األضواء

الضائعة الحقيقة 

تحليل إخباري

عندما طالبت األحزاب بتحكيم

 الملك الحسن الثاني

حمو وبوكرين وحبيبي.. جنراالت 

تورطوا في الخيانة العظمى

عائد من اإلعدام يحكي عن قتل 

عمر بنجلون وإعدام ثـابت

إعالم البوليساريو يبكي على وهن 

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

ساعة اإلفالس السياسي

»ملف سري في  السابقني  املعتقلني  من  واحد  طالب 

الساسي،  الزعيم  الدين  نور  وهو  الــزاز«،  كريم 

املكلف  الدولة  وزيــر  وجــه  في  الحدود  بإغالق 

خلفية  على  الرميد،  مصطفى  اإلنسان  بحقوق 

شكاية سبق أن تقدم بها أمام الوكيل العام ملحكمة 

الوطنية  الفرقة  على  وأحيلت  بالرباط  االستئناف 

نسخة  وجه  كما  البيضاء،  بالدار  القضائية  للشرطة 

من الطلب إلى رئيس املجلس األعلى للسلطة القضائية 

حيث   ،2015 سنة  إلى  الحكاية  وتعود  العدل.  ووزيــر 

»يدعي« الساسي أنه قدم معطيات خطيرة لوزير العدل 

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

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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بإفالس حزب العدالة 

والتنمية، الذي يتهدده 

خطر السقوط خالل االنتخابات 

التشريعية المقبلة، بعد تورطه 

في تناقضات سافرة بين 

خطابه السياسي وممارسته 

العملية، تكون الحياة 

السياسية قد دارت دورتها 

المعهودة، لتكريس األعطاب 

الحزبية في مشهد سياسي 

يكرر نفسه، حيث تموت كل 

األحزاب في حضن السلطة(..).

إنها ساعة اإلفالس السياسي، 

حيث ال عروض سياسية 

واضحة رغم أننا في عز الزمن 

االنتخابي، وقد انطلقت 

الحمالت االنتخابية مبكرا، حيث 

ينتظر أن تلعب نفس التشكيلة 

الحزبية النهائيات االنتخابية 

بنفس الممارسات، التي تقوم 

على مبدأ »القسمة«، وال 

سبيل للخروج من عنق الزجاجة 

إال بانخراط مكثف للمواطنين 

في العملية االنتخابية، 

عندها ستكون الساعة قابلة 

لـ»التحقيق«، واألحزاب قابلة 

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

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

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

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah

  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

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

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC

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

 أو عبر البريد اإللكتروني:
)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.ma

لنور الدين الرياحي

كان رئيس الجلسة قبل دخوله لقاعة الجلسة يسألني وأنا ممثل 
النيابة العامة شاب مبتدئ، عن أسماء املحامني الكبار الذين ينوبون في 
القضية وعن سر انتشار رجال األمن بمحيطها وعن أشياء أخرى ال يجد 
لها تفسيرا ولم يألفها في مراكز القضاء النائية التي أتى منها، وأذكر 
وملا  الصغيرة،  املناطق  إحدى  في  الزمالء قضى سنوات طويلة  أحد  أن 
حوادث  لعدة  ارتكابه  بعد  السياقة  عن  امتنع  البيضاء،  الدار  إلى  أتى 
النقل  ويستعمل  املحكمة  من  قريب  مرآب  في  سيارته  يركن  فأخذ  سير، 
العمومي وكان يمزح معنا قائال: في هذه املدينة يجب أن يحصل اإلنسان 
على رخصة سياقة خاصة بها، فرد عليه أحد الزمالء: يجب أن يحصل 
اإلنسان في هذه املدينة على رخص ليس فقط في السياقة، ولكن كذلك في 

إدارة جلساتها وفي كل مناحي الحياة فيها.
إلى هيئة  يتقدم  به  فإذا  التبر،  الكلمة لألستاذ محمد  أعطيت  وفعال، 
في  غريب  وطلب  بدفع  القضية،  لفهم  ضروريا  اعتبره  بما  املحكمة 
القضية، عبارة عن شريط فيديو ملسرحية، بمجرد ما نطق اسمها حتى 
يضحك،  أن  الرئيس  كاد  باسمها  نطق  وملا  الحضور،  قهقهات  تعالت 
فقاطعه زميل آخر من الدفاع: سيدي الرئيس، هل نحن في قاعة الجلسات 

ومجلس قضاء، أم في مسرح؟ 
بعربيته  بناني،  عفريت  األستاذ  وقيدومهم،  املحامني  شيخ  يقول 
كيف  يعرف  التي  النبوية  واألحاديث  القرآن  من  املستمدة  الفصيحة 
هذه  عن  التراجع  زميلي  من  أطلب  الطويلة:  مرافعاته  في  بها  يستعني 
مشادة  ووقعت  غير،  ال  العام  الــرأي  اثــارة  منها  يقصد  التي  األساليب 
املحكمة جوهر  تنسي  أن  كادت  الفيديو  الدفاع حول شريط  بني  كالمية 
دمه  ببرودة  التبر  وذ.  وحركاته،  باندفاعه  بناني  عفريت  ذ.  النزاع.. 

وصوته الخافت ولكن النافذ.
تضم شريطا  أن  للمحكمة  يمكن  هل  القانونية حول  املناقشة  وبدأت 
وجهة  إبــداء  العامة  النيابة  من  وطلب  اإلثبات،  وسائل  مع  ملسرحية 
طرف  من  عليه  والتفرج  للملف  وضمه  الشريط  لقبول  صراحة  نظرها 
عادلة،  ملحاكمة  ذلك ضروري  وهل  القضية،  في  البت  قبل  املحكمة  هيئة 
إن  الرئيس،  ))سيدي  قائال:  التبر  األستاذ محمد  رافع  بعدما  خصوصا 
يعتبر  الذي  الفرنسي  الجنائي  القانون  من  مستمد  الجنائي  قانوننا 
شهير  ولكاتب  فرنسية  هي  املسرحية  وأن  مصادره  من  ماديا  مصدرا 
في  تقع  التي  التالعبات  تجسد  املسرحية  وهذه  بانيول،  مارسيل  اسمه 
املوقرة  املحكمة  هيئة  تتفرج  أن  الدفاع  طلب  وأن  العمومية،  الصفقات 
على الفيديو من شأنه أن ينير آفاق فهم العمليات املنسوبة إلى املتهمني، 
في  عليه  النقض  ملحاكم  رقابة  ال  الــذي  الصميم  املحكمة  اقتناع  وأن 
املسرحية،  بهذه  وإيجابا  سلبا  يتأثر  أن  يمكنه  السليم،  التعليل  حالة 
وأن القانون فن وحب مقاسمتكم اإلبداعات الفنية يدخل في دور الدفاع 
للوصول  معارضة  هي  الخصم  الزميل  معارضة  وأن  املحاكم،  ملساعدة 

إلى الحق بكافة الوسائل يجب على محكمتكم املوقرة استبعادها...((.
بحكم  جميلة  وأمثلة  كعادته  هادئة  رسائل  تمرير  من  مرافعته  تخل  ولم 
وقلمه  عنقه  وربطات  هندامه،  كأناقة  التحرري  فكره  وأناقة  الواسعة  ثقافته 
يكون  كي  الفوقي  بغالفه  ويحتفظ  ما  شــيء  لكتابة  لك  يعطيه  كــان  الــذي 
وأن  خصوصا  أعــاره،  ملن  داركــا  هو  ويكون  له،  رده  على  مجبرا  مستعيره 
الشهيرة  ملاركاتها  عاملية  وأسماء  باهظة،  وأثمنة  وروايــات  قصص  ألقالمه 
ولرقعات  الثمن،  وغالية  الحجم  صغيرة  اليدوية  كساعاته  باملاس  املرصعة 
الدخان  ذي  الكوبي  ولسيجاره  أخرى،  قصص  كذلك  يجيده  الذي  الشطرنج 
املتميز، ورائحة عطره الباريسي الذي يترك صداه في جنبات املحاكم غير تلك 
األجواء العادية، فيعرف الجميع بأن محاميا من طراز خاص يزور املحكمة..

والكل  حذافيرها  بكل  املسرحية  يلخص  أن  هلل،  رحمه  استطاع  وقد 
مناقشة  استوجب  عارضا  دفعا  يطرح  أن  استطاع  ألنه  إليه،  ينصت 
نظر  وجهات  تأخذ  أن  يجب  أولية  مناقشة  موضوع  وأصبح  موضوعه 

أطراف الدعوى العمومية جميعهم قبل أن تقرر املحكمة قرارها.
وتم الترافع في مسرحية »طوباز«، بني مؤيد لضم شريطها إلى امللف وبني 
معارض، وانتقلت املناقشات بحيلة ذكية من ذ. التبر إلى أن تعطيه املحكمة 
ويستطيع  سابق،  عام  كمحامي  األولــى  مهنته  إلى  ليرجع  الكافي  الوقت 

التحالف مع النيابة العامة، ألنه كان ينوب عن الطرف املدني.

بني م�سارح باري�س 
والقاهرة.. وحمكمة 

الدار البي�ضاء 

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات
العدد: 1573 من 16 إلى 22 شتنبر 2021

الفنانة هاجر عدنان 
تدعو المغاربة إلى 

تغيير مفاهيم التربية
ــخــاصــة على  ال عــبــر صــفــحــتــهــا 
والفيديوهات  الصور  تبادل  موقع 
ــطــرقــت الــفــنــانــة  »إنـــســـتـــغـــرام«، ت
التربية  لدور  عدنان،  هاجر  املغربية 
»مهما  قائلة:  املغربي  املجتمع  في 
استثمرنا ماديا في الشوارع واملرافق 
واملستشفيات..  والتعليم  والخدمات 
الشغل،  5، وفي فرص  نردوها  واخا 
فلن يتغير الجوهر الذي هو األفراد«، 
نغير  أن  نحتاج  »نــحــن  وأضــافــت: 
مفاهيم التربية التي تصنع أشخاصا 
أبدا، خائفون،  اتكاليني، غير راضني 
ثم  مبادرين«،  غير  حاقدون،  عنيفون، 
في  التربية  في  دور  له  من  كل  دعت 
هذا البلد، قائلة: »تخلصو من التربية 
اللفظي بالعقاب أو  باملقارنة بالعنف 

بتحميل  املكافأة 
الـــــــطـــــــفـــــــل 

ملا  املسؤولية 
يـــشـــعـــر بــه 
أو  ــغ  ــال ــب ال
ما يعيشه«.

سميرة سعيد تعترف بإجرائها للكثير من عمليات 
التجميل وتكشف عن صدمتها من ابنها

حرمتها  »كورونا«  جائحة  أن  سعيد،  سميرة  الديفا  صرحت 
من زيارة بلدها املغرب طيلة السنتني املاضيتني، معربة خالل 
استضافتها في برنامج »أبلة فاهيتا«، عن اشتياقها للوطن 
بالغربة في مصر حيث تقيم منذ  بالرغم من عدم شعورها 

سنوات.
االرتباط وقالت أنها ال تنوي  كما تحدثت سميرة عن 

ــا ال أبحث عن  »أن الـــزواج مــجــددا، وأضــافــت: 
العرسان، استكفيت منهم«، أما عن التجميل، 

من  العديد  أجــرت  أنها  الديفا  أكــدت  فقد 
من  أخجل  »ال  قائلة:  التجميل،  عمليات 
هذا، فأي امرأة من حقها أن تجري عملية 
تجميل وتحصل على الثقة في أي شيء 

تخجل منه فعليها أن تغيره«.
تقوم  فقرة  الحلقة  تخللت  وعندما 
مجموعة  بطرح  فاهيتا«  »أبلة  فيها 
من األسئلة على سميرة تخص ابنها 
شادي، ونفس هذه األسئلة كان يرد 
بعد،  عن  ولكن  األخير  هذا  عليها 
صدمتها  عن  سعيد  سميرة  عبرت 
بعد سماعها ألجوبة ابنها، والتي 

لتوقعاتها،  مخالفة  كلها  كانت 
حيث كشف لها عن أسرار كان 

سنوات،  لعدة  عنها  يخفيها 
ــزور  ي كـــان  أنـــه  قبيل  ــن  م
دون  ويسافر  توقيعها، 
علمها، ويقيم حفالت في 
منزلها في فترة غيابها، 
ــهــا  ــارت ــرق ســي ــســ ــ وي
األحــيــان،  بعض  فــي 
األمور  من  والعديد 
التي لم تكن سميرة 
يــقــوم  أن  ــع  ــوق ــت ت

شادي بها.

»جــرادة مالحــة« يمثـل المغـرب فـي كـندا
يــتــنــافــس الــفــيــلــم املــغــربــي 
»جرادة مالحة« للمخرج إدريس 
الرسمية  املسابقة  في  ــروخ،  ال
باملهرجان  الــروائــيــة  لــألفــالم 
تحتضنه  الــذي  للفيلم  الدولي 
 7 بــني  الكندية  بوفالو  مدينة 
بعد  وذلــك  املقبل،  أكتوبر  و11 
في  الكبرى  بالجائزة  تتويجه 
حصل  كما  تورنتو،  مهرجان 
على جائزة أحسن سيناريو في 

مهرجان مونتريال الكندية.
يحيل  الذي  مالحة«،  »جرادة 
الشعبي،  التراث  من  لعبة  على 
حـــاول مــن خــاللــه املــخــرج، أن 
ــا«، وهــي  ــيـ يــضــيء قــصــة »رانـ
ــات من  ــن ــي ــالث ــث ــي ال شـــابـــة فـ
مع  تعيش مشاكل جمة  عمرها، 
زرقاء  بكدمات  تنتهي  زوجها، 
صراخ  بعد  عينها،  محيط  على 

وعويل سببه الشك والغيرة.
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الضائعةالحقيقة
العدد: 1573 من 16 إلى 22 شتنبر 2021

بنبركة  املهدي  اختطاف  كــان 
ضجة  مثار   ،1965 أكتوبر   29 في 
العام  الــرأي  قلبت  كبرى،  إعالمية 
العاملي كله رأسا على عقب، فاختفت 
األجهزة  وسجلت  الحقيقة،  معالم 
الفرنسية  واملــخــابــرات  ــســريــة،  ال
بطمس  كبيرا،  انتصارا  واملغربية، 
حتى  الــخــيــوط،  ــالف  وإتـ الحقائق 
عظمته  رغم  نفسه،  دوكــول  الجنرال 
األحداث،  أمام  مشدوها  بقي  وقوته، 
بد  ال  وكان  الصحفيني،  أمام  صامتا 
وسيول  عاما،  عشر  سبعة  مرور  من 
التغيرات  من  األحـــداث،  من  جارفة 
صفحة  تستقر  لكي  ــات،  ــالب ــق واالن
ــاه الــبــركــة  الــحــقــيــقــة، وتــســمــح مــي
األعني  لتتمكن  بالركود،  املخضوضة 
في  الجزئيات،  بعض  استكناه  من 
حقيقتها  وعلى  الحقيقية،  مواقعها 

الواقعية.
في  املغربي  العاهل  أعلن  فعندما 
 ،1965 أبريل  ثالث عشر  يوم  خطابه 
 23 حــوادث  أعقاب  في  العام  العفو 
ــارس مــن نــفــس الــســنــة، وإطــالق  مـ
املهدي  حلفاء  االتحاد،  قــادة  ســراح 
ذلك  ــدث  وأحـ السياسيني،  بنبركة 
ردود فعل سلبية وغاضبة لدى بعض 
السلطة، واملستفيدين  املسؤولني عن 
رأسهم  وعلى  القائمة،  الوضعية  من 
الداخلية،  ــر  وزي أوفقير،  الجنرال 
والذي كان قرار العفو تمريغا ألنفته 
بعد  خصوصا  ــة،  ــان اإله تـــراب  فــي 
مضي شهر واحد على أحداث مارس، 
في  تجري  كثيرة  أحداث  هناك  كانت 
األحداث  كل  كانت  فقد  الكتمان،  طي 
مقرونة بالتساؤل: ملاذا؟ ولم يكن أحد 
هناك  كان  هل  لكن،  الجواب،  يعرف 
سر بالنسبة ألوفقير في ذلك الوقت؟ 
هل كان شيء يخفى عليه؟ وهو الذي 
أثبتت األحداث فيما بعد، أنه استطاع 
يكن  فلم  وأجهزته،  رجاله  تنصيب 
املواطنني  وسكنات  حركات  يتعقب 
القصر  قلب  نبضات  ولكن  وحدهم، 
 16 رقــم  املكتب  في  محسوبة  كانت 
أخرى  مكاتب  وفي  الداخلية،  بوزارة 
الداخلية  وزير  كان  أخرى،  وأجهزة 
ليست  وهذه  والفاذة،  الشاذة  يحلل 
مجرد احتماالت، فبعد أحداث 1972، 

تم اكتشاف تلك األجهزة واستخراج 
 ،1965 سنة  في  األمر  لكن  جذورها، 
تاريخ  فــي  الحاسمة  السنة  وهــي 
عبارة  كان  بنبركة،  املهدي  اختطاف 
القصر  بني  متكافئ  غير  سباق  عن 
األحــداث  أن  إال  الــداخــلــيــة،  ــر  ووزيـ
طــوال،  سنوات  بعد  انكشفت  التي 
أكدت ريبة القصر وتشككه، وحرصه 
التي كان  على االحتياط من األجهزة 
يروي  له.  تحتاط  أن  فيها  مفروضا 
عبد القادر بنبركة، أخ املهدي بنبركة 
سفير  أن  بنبركة«،  »أخي  كتابه  في 
املغرب في باريس، األمير موالي علي، 
نهاية  في  بباريس  بيته  في  استقبله 
))إن صاحب  له:  وقال   ،1965 مارس 
بأخيك،  ــال  ــص االت يــريــد  اجلــالــة 
الوسطاء  مــن  تعب  جالته  ولــكــن 
ويريدك  شيء،  كل  يحرفون  الذين 
أنت أن تكون رسوله عند أخيك. قل 
لك:  يقول  امللك  جالة  أن  للمهدي 
إن له معادلة يريد حلها((، فقد كان 
للرياضيات،  أستاذا  بنبركة  املهدي 
عنده،  تلميذا  املغربي  العاهل  وكان 
حل  في  الرغبة  مدلول  إذن  فسيعرف 
األمير  السفير،  كان  بينما  املعادلة، 
مـــوالي عــلــي، واضـــحـــا، فــقــد تعب 
يحرفون  الذين  الوسطاء  من  العاهل 

كل شيء.
يحكيها  التي  املقابلة  هذه  كانت 
كتابه  في  بأمانة  بنبركة  القادر  عبد 
الفون«  »روبير  مؤسسة  عن  الصادر 
املفقودة  الحلقة  هــي  بــاريــس،  فــي 
التي  اإلعالمية  الحمالت  خضم  في 
الحقيقة،  معرفة  على  زوابعها  أثرت 
املخابرات  أجــهــزة  عليها  وأضــفــت 
التعتيم،  الفرنسية املورطة، هالة من 
عفو  املغربي  العاهل  يعلن  أن  وقبل 
1965، كلف سفيره  ثالث عشر أبريل 
ورجــل  ــه،  أخــت وزوج  ــس،  ــاري ب فــي 
القادر  لعبد  الحميم  والصديق  ثقته، 
املشاريع  في بعض  بنبركة، وشريكه 
بأن  علي،  مــوالي  األمير  التجارية، 
يحضر في إطار السرية التامة، عودة 
املهدي بنبركة للمغرب، ويدعم رغبته 
بخطوات كانت مستبعدة، مثل العفو 
يكن  لم  بنبركة  املهدي  إن  ثم  التام، 
من  املغربي  للنظام  بالنسبة  أخطر 
العفو،  شمله  الــذي  البصري  محمد 
املهدي  أن  ورغم  السجن،  من  وأطلق 
السفير،  ادعــاءات  في  تشكك  بنبركة 
تسلسلت  أن  بعد  صدقها  ــه  أن إال 
يقول  عليه.  غبار  ال  بشكل  األحــداث 
))بعد  القادر بنبركة في كتابه:  عبد 
أيــام،  ببضعة   1965 ــارس  م أحــداث 
مبكاملة  ــورت  ــف ــك ــران ف يف  تــوصــلــت 
عم  ابــن  علي،  ــوالي  م مــن  تلفونية 
مني  وطلب  باريس،  يف  وسفيره  امللك 
مبنتهى  باريس  يف  أزوره  أن  السفير 
ــا ومـــوالي  ــة. لــقــد كــنــت أنـ ــرع ــس ال
سبعة  أو  ستة  منذ  أصــدقــاء  علي 
مراكش  ــادر  غ منذ  أي  عــامــا،  عشر 
دروســه  ملتابعة  الــربــاط  إلــى  ــاء  وج
علي  ــوالي  وم بافريج،  مدرسة  يف 
امللك  صهر  احلسن  ــوالي  م ابــن  هــو 
متواضع  شاب  وهو  اخلامس،  محمد 

بانتسابه  يــتــبــاهــى  ال  ومــنــشــرح، 
معنا  يتقاسم  وكان  امللكية،  للعائلة 
بالعائلة  الــتــحــق  الــشــبــاب،  حــيــاة 
مبــدغــشــقــر،  مــنــفــاهــا  يف  املــلــكــيــة 
املــلــك محمد  وحــصــل عــلــى عــطــف 
اخلامس، ويف سنة 1961، تزوج بأخت 
لا  األمــيــرة  الــثــانــي،  احلسن  امللك 
االستقال،  وبعد  الزهراء،  فاطمة 
ناجحة،  جتارية  شركة  معه  أسست 
قدمت منها استقالتي بعد أن عينت 
مستشارا اقتصاديا للسفارة املغربية 
أملانيا االحتادية، وذات صباح من  يف 

1965، توجهت لتناول الفطور  مارس 
مع موالي علي يف مسكنه الباريسي، 
لي:  وقــال  فــوش.  شــارع  سعيد،  فيا 
االتصال  يريد  اجلالة  صاحب  إن 
بــأخــيــك، ولــكــن جــالــتــه تــعــب من 
شيء،  كل  يحرفون  الذين  الوسطاء 
عند  رسوله  تكون  أن  أنت  ويريدك 
امللك  جالة  أن  للمهدي  قل  أخيك. 
يقول لك: إن له معادلة يريد حلها، 
هذا  يعني  ومـــاذا  السفير:  وســألــت 
نفسي  أنا  السفير:  فيجيب  الكام؟ 
وضعت هذا السؤال، وأجابني جالة 
يف  السابق  أستاذه  املهدي  بأن  امللك 
ماذا  بالتأكيد  سيفهم  الرياضيات، 
قبل  إذا  إذن،  ألخــيــك  قــل  يعني، 
املغرب  إلــى  سأتوجه  أنــي  االتــصــال 

التعليمات((. ألخذ 

في  بنبركة  الــقــادر  عبد  ويستمر 
فرانكفورت،  إلى  ))ورجعت  ســرده: 
ــذي  واتــصــلــت هــاتــفــيــا بــاملــهــدي ال
له  ونقلت  بالقاهرة،  متواجدا  كان 
أخي  لكن  علي،  موالي  كام  بأمانة 
علي  مــوالي  »إن  ــي:  ل وقــال  تصلب 
لكن  حتياتي،  بلغه  ظــريــف،  ــاب  ش
بضعة  وبعد  به«،  أرد  شيء  لي  ليس 
واتصل  جنيف  إلى  املهدي  جاء  أيام، 
بفرانكفورت  بيتي  يف  تلفونيا،  بي 
ــد قــرأ  ــم يــكــن بــعــد ق ــه، ولـ ــادت ــع ك
امللك  أن  يــجــهــل  ــان  ــك ف الــصــحــف، 

باألمس،  أصــدر  قد  الثاني  احلسن 
وباقي  البصري  محمد  على  عفوه 
املهدي:  فقال  السياسيني.  املعتقلني 
إلى  أوال  سأذهب  تغيير،  هناك  إذن، 
علي  ــوالي  مب اتصل  لكن  اجلــزائــر، 
أني مستعد ملقابلته يف ظرف  وأبلغه 
علي،  مبــوالي  واتصلت  أيــام،  عشرة 
رسميا  املغرب،  إلى  رأسا  توجه  الذي 
لتلقي  وعمليا  مبــراكــش،  إجــازة  يف 
أبريل،   25 ويف  امللك،  من  التعليمات 
وأخيرا، جاء موالي علي السفير إلى 
فرانكفورت، حيث توجهت إلى املطار 
الستقباله، وتفاديا ملا قد يحدث يف 
باريس من إفشاء لألسرار.. فقد ركب 
طائرة متر عبر ميانو، وهي الطائرة 
مبدينة  توقفها  يف  بها  التحق  التي 
اليوسفي،  الــرحــمــان  عــبــد  نــيــس، 

ــدوره  ــان على مــوعــد هــو ب الـــذي ك
السرد  مع  ونمضي  املــهــدي((..  مع 
محلال  بنبركة،  القادر  لعبد  املكتوب 
لهذه الحلقة التاريخية من االتصاالت 
بنبركة:  واملهدي  القصر  بني  السرية 
))وصل املهدي إلى فرانكفورت قادما 
 69 من جنيف، وكان اللقاء يف بيتي، 
احلوار  يكن  ولم  شتراس«،  »كيروير 
ويدخل  الــعــشــاء((،  بعد  إال  رسميا 
املقابلة  عن  بنبركة  القادر  عبد  سرد 
املغرب  وسفير  بنبركة  املهدي  بني 
املواضيع  في  مباشرة  باريس،  في 
الحساسة التي أثارها املهدي، والتي 
الخوف  أن  في  للشك  مجاال  تترك  ال 
من  يكن  لم  املهدي  يساور  كان  الذي 
امللك، وإنما من بعض ضباط الجيش 
فقد  ــيــر،  ــق أوف اســـم  يــذكــر  أن  دون 
أوفقير،  من  املهدي  تخوفات  كانت 
الحقيقي  الوجه  هي  نــوايــاه،  ومــن 
الخفية،  األيدي  كانت  الذي  للصراع 
أكد  أن  وبعد  التآمر.  شكل  تعطيه 
امللك  جالة  ))إن  للمهدي  السفير 
واثق من أجهزته كلها((، عرض عليه 
سيعقب  الذي  التعاون  شكل  املهدي 
بتشكيل  واملــرفــق  للمغرب،  دخــولــه 
املهدي  يعارض  ال  اتحادية  حكومة 
فيهم  يثق  رجــال  فيها  يسهم  أن  في 
العاهل املغربي، على أن تحصل تلك 
اجتماعي،  سالم  فترة  على  الحكومة 
اإلعالن  إطار  في  تتم  للعمل  وفرصة 
للفصل  وفــقــا  االستثناء  حــالــة  عــن 
السفير  واستمع  الدستور،  من   35

يسأله  أن  قبل  املهدي  برنامج  إلــى 
فأجاب  للمغرب،  دخوله  إمكانية  عن 
بالعفو،  متمتعا  دمت  ))مــا  املهدي: 

فليس هناك مانع لرجوعي((.
ثالثة  بني  املحادثة  هذه  تكون  قد 
معتمد  سفير  ــم  ــده وأح أصـــدقـــاء، 
خاص  ومبعوث  بباريس،  للمغرب 
ــن كل  ــة ع ــاري ــي، ع ــغــرب لــلــعــاهــل امل
محبوسة  بقيت  أنها  لو  مصداقية 
بنبركة،  القادر  عبد  شقة  جدران  بني 
ولكن هناك حدث أعطى لهذه املقابلة 
بختم  عليها  وختم  الجدية،  طابع 
أيام،  وتسعة  بشهر  فبعدها  القبول، 
االستثناء  حالة  املــغــرب  ملك  أعلن 
في  الدستور،  من   35 للفصل  طبقا 
أحد  يفهم  ولــم   ،1965 يونيو  رابــع 
سر  نفسه،  أوفقير  وال  املــغــرب،  في 
هذا القرار امللكي الذي كان مفروضا 
املهدي  برجوع  متبوعا  يكون  أن  فيه 
بنبركة إلى وطنه، فقد تعدى الوضع 
ــصــاالت الــســريــة، ودخــل  مــجــال االت
مرحلة التنفيذ، فأصبح إذن، أكبر من 
عملية  به  فسر  الذي  املحدود  الشكل 
بنبركة  املهدي  إرجاع  قصد  االتصال 

إلى املغرب.
وكان أول املصدقني هو عبد القادر 
بالرجل  ليس  وهــو  نفسه،  بنبركة 
التافه وال املتسرع في تصرفاته، فقد 
يجري  وأخذ  للمغرب  شخصيا  جاء 
وكــراء  أخيه،  لرجوع  االستعدادات 

بيت جديد الستقبال املهدي بنبركة.

الحلقة 13

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

الخلفيات  مهدت الختطاف المهدي

االت�صاالت ال�صرية بني الق�صر وبنربكة

المهدي بنبركة في حديث 
مع محرر المغرب المغفور 

له محمد الخامس


