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الضائعة الحقيقة 
فوكار.. الوجه الجديد لالستعمار 

الفرنسي في شمال إفريقيا 28 ملف
المدافعون عن العرش المغربي

من الفالحين إلى رجال األعمال  6

سري
األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

ال حديث يف مخيمات »النساء الداعشيات« 
إال  ــراق،  ــع وال بسوريا  التوتر  مناطق  يف 
يف  شرعت  التي  املغربية«  »العناصر  عن 
اإلحصاء وإجراء آخر الترتيبات، إلمكانية 

ترتيب عودتهن إلى املغرب يف وقت قريب.
بخالف  املغرب  أن  مطلعة،  مصادر  وتقول 
بهن،  ُغّرر  اللواتي  النساء  يعاقب  ال  أخرى،  دول 
يف  زميالتهن  من  أفضل  املغربيات  حظ  يجعل  ما 
»داعش« من دول أخرى، حيث تنتظرهن عقوبات 

حبسية قبل استئناف رحلة العودة.   

تحليل إخباري
محاولة جـر المغرب إلى 
مستنقع اإلرهاب بمالي  14 تحت األضواء

وهبي يبدأ مشواره بتحطيم معنويات
3 الناجحين الكبار باسم حزب األصالة والمعاصرة 

£

كل متناقضات 
المرحلة تجتمع في شخص 

عبد اللطيف وهبي.. فقد 
وصل بشكل غامض إلى قيادة حزب 

»التراكتور«، بعد أن هجره زعماؤه 
الكبار)...(، وبعدما تسلم تركة آيلة 

للسقوط، نجح حزبه بشكل غير متوقع في 
احتالل الرتبة الثانية في انتخابات 8 شتنبر، 

ليتحول بين عشية وضحاها، من »حالم« 
بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية، إلى 

حليف لحزب التجمع الوطني لألحرار.. ولكل 
مرحلة خطابها، فهو اليوم يقول لعزيز أخنوش: 

»أشكرك أخي الرئيس على ثقتك« وهو 
نفسه الذي كان ينعته بأقبح األوصاف)...(، 

فهل يكون وهبي »لغز المرحلة« قادما بقوة، 
أم أنه ذاهب بحزبه نحو المجهول بعد امتطائه 
قريبا صهوة حصان »الوزارة«، بعد تحالف ثالثة 

أحزاب كبرى، هي االستقالل واألحرار واألصالة 
والمعاصرة، بمرجعياتها المتناقضة ؟

 الوزراء المرشحون£ 
للبقاء في حكومة 

أخنوش

انتخابات على إيقاع 
التهديد
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كواليس

مع الحدث

مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي
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تفاصيل  أخرى  داخل  العدد
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1574 من 23 إلى 30 شتنبر 2021

شباط يطعن في 
انتخاب  يقة  طر

عمدة فاس
الرباط. األسبوع 

انـــتـــقـــد حــمــيــد شـــبـــاط، 
الــقــوى  جبهة  حــزب  مــرشــح 
مجلس  لرئاسة  الديمقراطية 
تسيير  طريقة  ــاس،  ف مدينة 
ومجريات  التصويت  جلسة 

انتخاب عمدة املدينة.
رفضه  عــن  ــاط  شــب ــر  وعــب
لطريقة تسيير الجلسة من قبل 
الرئيس األكبر سنا، والذي مر 
التصويت  لعملية  مباشرة 
للمرشحني  الكلمة  دون إعطاء 
إن  وقال:  آرائهم،  عن  للتعبير 
ينتمي  الــذي  الجلسة  رئيس 
مباشرة  طلب  منافسه،  لحزب 
دون  التصويت  املنتخبني  من 
فتح املجال أمام أي نقاش أو 

تقديم برنامج.
يعتزم  أنـــه  ــاط،  شــب ــد  وأكـ
ــدم بــطــعــون والــلــجــوء  ــق ــت ال
للمساطر القانونية للطعن في 

طريقة انتخاب عمدة فاس.

 

بقلــم               الطيب العلوي

مشاورات حكومية 
أم تحالفات »الكاو بوي«؟

سياسيًا، ومنذ أن صحونا في هذه الدنيا، 
وفي هذا البلد السعيد، ونحن نرى ونسمع عمن 
رئيس  من  فــاز:  كلما  يسمع  وال  يــرى  ال  أصبح 
بأصوات  منصبه  نــال  ــذي  ال البلدي،  املجلس 
املواطنني، ثم انشغل بـ»الاّل ومالي« فور نجاحه، 
إلى صاحب املقعد البرملاني، الذي يغيب هو اآلخر 

عن األنظار، سرعان ما حظي بثقة الناخبني.
وقبل الغياب، كان حضور هؤالء واجبا مرتني: 
والتحالفات،  املشاورات  أيام  ثم  الحمالت،  أيام 
والتعاهدات والتعاقدات التي كانت تأخذ في وقت 
باالصطفاف  النضال من جهة،  سابق)...( صورة 
بني أفواج املعارضة، قصد تحقيق تناوب توافقي 
أغلبية  تشكيل  إلــى  رامية  كتلة  وتكوين  الحــق، 
أخرى،  جهة  من  االئتالف  وزراء  تضم  حكومية 
املغرب  تميَّز  تعكس  كلها  كانت  وقوانني  مناهج 
بتاريخ عريق التقت إّبانه أبرز التأثيرات الفكرية 
يتمتع  كان  حضارية  لثروة  املراكمة  والسياسية، 

بها املغرب، رغم كل شيء)...(.
أما اآلن، فنحن نعيش ونشهد جميعا على مغرب 
دف هذا العام)...(، حتى أصبحت  اجتمعت فيه الصُّ
ذّكرت  في صورة  الحكومية  املشاورات  فيه  تتمثل 
األمريكية:  »الكاو بوي«  الكثير بمسلسالت وأفالم 
لزعماء  املكلف  الحكومة  رئيس  استقبال  مــن 
األحزاب، بمصافحات »البونية« وما يشبهها من 
تمامًا  الصحية)...(،  للقيود  املحتِرمة  التحيات 
القديم  األمريكي  الغرب  أوالد  يدخل  كــان  كما 
من  الحاضرين  لتحية  ويست«  الفار  »صالونات 

أبناء التخوم األمريكية)...(، إلى املشاورات وما 
العاّمني،  األمناء  وتصريحات  نــدوات  من  تالها 
املعبرة عن نوع من الحيرة، تمامًا كما حصل مع 
إدريس لشكر، الحامل لوردة االشتراكيني الذابلة 
بعقد  ــر  األم بــه  انتهى  والـــذي  الــّســاعــة«،  ــاذ  »ه
قرار  إلى  خلص  السياسي  ملكتبه  طارئ  اجتماع 
آخر  بعد  قليلة  ساعات  املعارضة  إلى  الخروج 
تصريح له عّبر فيه عن تحمسه لدخول األغلبية، 
ــروض)...(،  عـ من  تلقاه  عما  رضــاه  لعدم  ربما 
لسيناريوهات  أخــرى  مــرة  كلّيا  مطابق  سلوك 
»الكاو بوي«، ملا يتلفظ راعي البقر بقرار يتنافى 
على  اليد  حينها  واضعا  املبدئي)...(،  قوله  مع 
املسدس أثناء التفكير، محركا األصابع بكل خفة.
 نفس املنهج يتطابق وحال عبد اللطيف وهبي، 
الذي قادته الِحنكة والِحكمة)...(، لاللتقاء باألمناء 
واملعاصرة«،  »األصالة  لحزب  السابقني  العامني 
إلى  بــوي«  »الــكــاو  فتى  يذهب  كما  ــرى،  أخ مــرة 
النصيحة،  لطلب  الــواليــات،  شتى  قبائل  شيوخ 

بحكم خبرتهم وتجربتهم)...(.
الحكومة  كبير  بشغف  املغاربة  يترقب  بينما 
املقبلة التي يترأسها عزيز أخنوش، وبعد حوالي 
التطورات  تظل  امللكي،  التعيني  من  أسبوعني 
الوهاب  عبد  قضية  حــدود  إلــى  مــتــســارعــة)...( 
بلفقيه، املرشح السابق لحزب األصالة واملعاصرة 
توفي  والـــذي  نـــون،  واد  كلميم  جهة  لــرئــاســة 
مستوى  على  ناري  بعيار  أصيب  أن  بعد  متأثرا 
مجلس  انــتــخــاب  جلسة  انــطــالق  قبيل  البطن 
هذا  في  األكيد  يبقى  انتحار؟  أم  اغتيال  الجهة: 
في  ــاورات)...(،  ــش امل لسلسلة  الختامي  الحدث 
بني  واملتعددة،  العديدة  املقاربات  وتقوية  إبقاء 
املشاورات الحكومية والتحالفات التي شاهدناها 

في أفالم »الكاو بوي«.

ألول مـرة.. أغلبـية بثالثـة أحـزاب
هل ينجح أخنوش ؟

الرباط. األسبوع

أن  املعني،  الحكومة  رئيس  أخنوش،  عزيز  أكد 
الحكومية،  األغلبية  اختيار  حسم  الذي  »املنطق 
هو توجه اإلرادة الشعبية، حيث أن هذه األحزاب 
كما  الناخبني،  إقناع  في  بغالبية  نجحت  الثالثة 
االقتراع، ألن قواسم عديدة  نتائج  ذلك  عبرت عن 
تجمع األحزاب الثالثة املشاركة في الحكومة، ما 

يعبد الطريق إلعداد برنامج قوي ومنسجم«.
تجربة  يقود  الــذي  الحكومة،  رئيس  وأوضــح 
»حرص  أنــه  ــزاب،  أح ثالثة  من  مكونة  حكومية 
وفعالة،  متماسكة  أغلبية  بتشكيل  التسريع  على 
أنظار  على  حكومية  تشكيلة  عــرض  ــق  أف فــي 
فورا  لتباشر  الوجود  حيز  إلى  وإخراجها  امللك 
بني  كــامــل  وتــضــامــن  ــام  ت انــســجــام  فــي  عملها، 
وهو  مشروع،  حول  جماعي  والتفاف  مكوناتها، 
أن  مضيفا  الكريم«،  العيش  من  املغاربة  تمكني 
اعتمد  املقبلة  األغلبية  مكونات  تشكيل  منطلق 
لتشكل  املشتركة،  واملبادئ واألفكار  البرامج  على 
أرضية صلبة لالنطالق نحو كسب رهان املستقبل.
األصالة  لحزب  العام  األمــني  أكــد  جهته،  من 
األغلبية  أن  وهــبــي،  اللطيف  عبد  واملــعــاصــرة، 

حريصة على تقديم حكومة قوية، إلخراج املغرب 
مستقبل  بناء  على  املغاربة  ومساعدة  األزمة  من 

أفضل.
هي  املــشــتــركــة  اإلرادة  أن  وهــبــي  ــاف  وأضــ
منسجمة  لحكومة  نموذجا  تبني  أن  يمكن  التي 
بأفكارها وبرامجها ومواقفها من جميع القضايا، 
إنجاح  أجــل  من  االنسجام  أهمية  على  مؤكدا 

الحكومة، والتعامل بحسن نية وصدق.
العام  األمني  البركة،  نزار  أوضح  جانبه،  من 

الثالثي  الحكومي  التحالف  أن  االستقالل،  لحزب 
والحرص  املؤسسات،  في  الثقة  الستعادة  يسعى 
وإنجاح  سابقا،  بها  املعمول  املقاربة  تغيير  على 
محمد  املــلــك  يــقــودهــا  الــتــي  ــالح  اإلصــ أوراش 
بني  الجديد  التنسيق  أن  إلى  مشيرا  السادس، 
لألحرار  الوطني  التجمع  وهي  الثالثة،  األحزاب 
املجالس  في  واالستقالل،  واملعاصرة  واألصالة 
توجه  يخدم  والجماعات،  بالجهات  املنتخبة 

التحالف املركزي.

و  تعليقصــورة

سخرية سياسية

هكذا سخر »الفايسبوكيون« من مشاورات تشكيل الحكومة والمجالس المنتخبة، 
حيث لم تتمكن وجوه معروفة من ضمان أي مقعد سياسي.

مدراء يرفضون تسجيل تالميذ غير ملقحين

الرباط. األسبوع

تالميذ  وآبــاء  أولياء  يشتكي 
املــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة، من 
قبل  مــن  لضغوطات  تعرضهم 
على  لحثهم  ــدارس،  ــ املـ ــدراء  ــ م
لهم  يسمح  حتى  أطفالهم  تلقيح 
بالتسجيل في املوسم الدراسي.

أن  التالميذ  أولــيــاء  واعتبر 
ــدارس  ــ ــوم بــه مــــدراء امل ــق مــا ي
واملؤسسات اإلعدادية والثانوية، 
ــة  ــارس ــم ــد »ابـــــتـــــزازا« وم ــع ي
أبنائهم  على  نفسية  ضغوطات 
تخوفهم  رغــم  التلقيح،  لقبول 
من تعرض أبنائهم ألثار جانبية 

على املدى املتوسط والبعيد.

عدم  التالميذ  أولياء  وانتقد 
بالبالغ  املـــدارس  ــدراء  م الــتــزام 
ــذي  وال الــــوزارة،  نشرته  الـــذي 
تلقيح  عملية  أن  عــلــى  يــؤكــد 
اختيارية  عملية  هي  التالميذ 
حيث  اآلبــاء،  بموافقة  تطوعية 
للضغط  املدارس  مسؤولو  يلجأ 

ــاء الــذيــن ال  على األمــهــات واآلبـ
يعلمون بهذا البالغ.

الوزارة،  التالميذ  آباء  وطالب 
يقوم  فيما  مسؤوليتها  بتحمل 
املدارس من ضغوطات  مدراء  به 
ــذ  ــتــالمــي ــل ال ورفـــــض تــســجــي

الرافضني للقاح. 
شباط

يدتكم المفضلة »األسبوع الصحفي«، إلى عادتها القديمة،  انطالقا من األسبوع المقبل، تعود جر
حيث ستكون على موعد مع قرائها كل جمعة بدل يوم الخميس، وهللا ولي التوفيق.

إعالن لقراء »األسبوع« 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

كـواليـس األخبــار
3 العدد: 1574 من 23 إلى 30 شتنبر 2021

ما خفي

جل  يــتــهــافــت  مـــرة  ألول 
على  الــحــزبــيــن  ــن  ــؤول ــس امل
املشاركة في الحكومة، وبدل أن 
نسمع أن رئيس الحكومة فشل 
سخرت  الحكومة،  تشكيل  في 
االجتماعي  التواصل  مواقع 
»إنها  قائلة:  املفاوضات،  من 
فيها  يفشل  التي  األولــى  املــرة 
تشكيل  فــي  الحكومة  رئــيــس 

املعارضة«.

مؤشرات  ــق  األف فــي  تلوح 
إطار  في  الليلي  الحجر  رفــع 
الوقائية  االحترازية  التدابير 
الذي  التصريح  بعد  املتخذة، 
من  املقرب  لقجع،  فوزي  أطلقه 
ــذي أعلن  ــرار، والـ ــ حــزب األح
الجماهير  عــودة  إمكانية  عن 
قريبا،  املدرجات  إلى  الكروية 
ــا رؤســــاء األنـــديـــة إلــى  ــي داع
تعديالت  بإدخال  ذلك،  استباق 
العمل  ــل  وســائ عــلــى  ــدة  جــدي

والولوج إلى املالعب. 

الخطوط  شركة  توضح  لم 
الجوية الجزائرية ما إذا كانت 
 25 لسرقة  فعال  تعرضت  قــد 
قيمتها  تبلغ  طــائــرة،  مــحــرك 
ولكنها  األزمة،  عز  في  املاليير 
فضلت الحديث في بيانها، عن 
تعرضها لحملة تشويه، ضد ما 

يتداوله الجزائريون)..(.

على  املــواطــنــون  استيقظ 
في  متوقعة  غير  ــادات  زي وقع 
سبقتها  بعدما  الخبز،  ــادة  م
ــرى فـــي أســعــار  ــ زيـــــادات أخ
املـــواد الــغــذائــيــة األســاســيــة، 
أول  هــو  الخبز  ملف  ليكون 
ملف يتعن مواجهته من طرف 
تفاديا  أخنوش،  عزيز  حكومة 

الخطيرة)..(. للسيناريوهات 

اللطيف  الثالثي: عبد  ضمن 
ــي وفـــاطـــمـــة الـــزهـــراء  ــبـ وهـ
بنسعيد،  واملهدي  املنصوري 
مفاوضات  في  متقدما  وضعا 
ــوزار« بـــاســـم حــزب  ــ ــتـ ــ »االسـ
واملــعــاصــرة، حيث  األصـــالـــة 
اختيار  على  الــقــيــادة  تعكف 
ما  املرشحن لالستوزار حسب 

هو معمول به)..(.

ــات  ــق ــي ــعــل ــت ــت ال ــراوح ت
التي  الصحف  في  الصحفية 
ــد الـــوهـــاب  ــب ــاة ع ــ ــطــت وفـ غ
الكبير  اللوبي  زعيم  بلفقيه، 
فرضية  بــن  كــلــمــيــم)..(،  فــي 
»الــغــدر«،  وفرضية  االنــتــحــار 
على  القصاصات  كل  وأجمعت 
اإلصابة  عن  نتجت  الوفاة  أن 

بطلق ناري.

بين عبد الوهاب بلفقيه وسليمة فرجي 

تحت
األضواء

الرباط. األسبوع

األصالة  حزب  في  مناضلة  هي  فرجي  سليمة 
السياسي  بنشاطها  مــعــروفــة  ــرة،  ــاص ــع وامل
تطلب  أحزاب  عدة  جعل  ما  الكبير،  والجمعوي 
في  البقاء  فضلت  لكنها  االنتخابات،  قبل  ودها 
واحــدة  باعتبارها  واملعاصرة،  األصالة  حــزب 
لـ»الجيل  وتنتمي  »املـــشـــروع«،  أصــحــاب  مــن 
الجديد من املنسقن الجهوين« الذي كان يعمل 
أسفرت  وقد  الذهبي)..(،  زمنه  في  الحزب  بهم 
»املناورة« على تعيينها وكيلة الئحة الحزب في 
ونجحت  وجــدة،  بمدينة  الجماعية  االنتخابات 
في الحصول على املرتبة األولى، لكن التوافقات 
العام،  األمــن  قــرر  بعدما  آخــر،  مسار  لها  كــان 
على  للتباري  تزكيتها  عدم  وهبي،  اللطيف  عبد 
رسالة  عبر  االستقالة  فقررت  الرئاسة،  منصب 

مؤثرة إلى املواطنن الذين صوتوا عليها.
تقول سليمة، التي لم يشفع لها كونها 
السياسة  معترك  خوض  اختارت  امرأة 
ــن بــاب  ــيــس م ــاب املــنــافــســة، ول ــن بـ م
»الكوطا«: ))اعتبارا من كوني ترشحت 
الجماعية  االنتخابات  الئحة  كوكيلة 
في  واملعاصرة،  األصــالــة  حــزب  باسم 
أفق التباري على رئاسة الجماعة، وأن 
األولــى  املرتبة  على  حصلت  الئحتي 
من  واعتبارا  االستحقاقات،  هذه  في 
بمجموعة  مقرونا  كان  ترشحي  كون 
ــج وبــخــارطــة  ــرام ــب ــن الــوعــود وال م
إطار  في  تطبيقها  أنوي  كنت  طريق 
لرئيس  ــة  ــخــول امل ــصــاصــات  االخــت
التنظيمي  للقانون  طبقا  الجماعة 
تحالف  كون  من  واعتبارا   ،14-113
محالة  ال  سيخدم  والــذي  األحـــزاب 
مصلحة املدينة ويخرجها من عبثية 
وانضباطا  والــالمــعــنــى،  الــجــمــود 
التوافقات  إطــار  في  الحزب  لقرار 
جماعة  ــرئــاســة  ل تــزكــيــتــي  ــعــدم  ب
االستقالة  ــررت  قـ فإنني  وجـــدة، 
كعضوة  بقائي  ألن  العضوية،  من 
مع  يتماشى  ال  الجماعة  بمجلس 
وطموحاتي  االنتخابي  برنامجي 
أعبر  وإذ  التغيير،  إلــى  الرامية 
من  لكل  وامــتــنــانــي  شــكــري  عــن 
وضع ثقته في شخصي من حزب 
األصالة واملعاصرة الذي سأبقى 
صفوفه،  في  ومناضلة  له  وفية 
وجميع  لــقــراراتــه،  ومنضبطة 
الناخبن الذين صوتوا لصالحي 
الجماعية،  االستحقاقات  فــي 
أتمنى التوفيق للرئيس واملكتب 
انتخابه،  سيتم  ــذي  ال املسير 
األلفية  املدينة  إخراج  أجل  من 
النفق  من  قلوبنا،  على  الغالية 
املسدود الناتج عن التجاذبات 
أعمال  شلت  التي  السياسية 
املجلس السابق ملدة طويلة((.

بطعم  استقالة  فرجي  سليمة  وقعت  هكذا 
والذين  عليها،  صوتوا  للذين  بالنسبة  املــرارة، 
كتب بعضهم تعليقات قوية على مواقع التواصل 
الناجحن،  ببعض  يتعلق  فيما  االجتماعي، 
عدم  فضلت  أنها  غير  ثــرواتــهــم)..(،  ومصادر 
جعلت  التي  الحقيقية  األســبــاب  عن  اإلفــصــاح 
في  يقفان  املنطقة،  لوبي  وزعيم  العام،  األمــن 

وجه طموحاتها.
ينجح  حيث  الوحيدة،  ليست  سليمة  حالة 
املرشح، لكن األمانة العامة تتدخل لعدم تزكيته، 
بلفقيه،  الوهاب  الراحل عبد  ذلك مع  وقد حصل 
التحقيق  الزال  غامضة،  ظروف  في  توفي  الذي 
العام  األمن  قرار  سبقها  وقد  جاريا)..(،  فيها 
للحزب، عبد اللطيف وهبي، بعدم تزكيته لرئاسة 
السياسة  اعتزال  ليقرر  نــون،  واد  كلميم  جهة 
عن  تتحدث  رسالة  وراءه  تاركا  نهائية،  بصفة 

»الغدر« )انظر صورتها رفقته(.
سبقها  غامضة،  ظـــروف  فــي  تــوفــي  بلفقيه 
اكتساحه لالنتخابات، وقد توقع كل الحسابات.. 
وقد  الرباط)..(،  من  التزكية  يأتيه سحب  أن  إال 
الحياة  فارق  عندما  أخرى،  كلمة  لألقدار  كانت 
التحقيق،  قيد  تــزال  ال  ظــروف  في  نــاري  بطلق 
ليكون أقوى تعليق على وفاة بلفقيه، هو 
الذي كتبه حليفه، محمد 
أبـــــودرار، هـــذا األخــيــر 
حزب  لفريق  رئيسا  كان 
ولم  واملعاصرة،  األصالة 
بعد  إال  ــحــزب  ال ــادر  ــغ ي
ــن  ــع األم خـــالف كــبــيــر م

العام وهبي.
أبودرار معلقا  قال  وقد 
على وفاة بلفقيه: ))دم عبد 
رقبة  على  بلفقيه  الوهاب 
كل مسؤول لم يلزم الحياد 
العملية  فــي  طــرفــا  وكـــان 
أساليب  عبر  االنتخابية 
دم  والترغيب..  الترهيب 
على  بلفقيه  الــوهــاب  عبد 
خان  ــدار  غ خائن  كــل  رقبة 
على  حفاظا  والعشرة  امللح 
طمعا  أو  شخصية  مصالح 
دم  بئيسة..  دريــهــمــات  فــي 
عبد الوهاب بلفقيه على رقبة 
الحزبين  املسؤولن  أشباه 
والخيانة  الغدر  يجري  الذين 
الوهاب  عبد  دم  دمائهم..  في 
ــى عــاتــق بــؤس  بــلــفــقــيــه عــل

السياسة((.
علمي  عدم  استحضار  ))مع 
من  أطلب  الــحــادث،  بحيثيات 
الــســيــد وزيـــر الــداخــلــيــة فتح 
املــوضــوع  ــي  ف معمق  تحقيق 
كما  الالزمة،  الجزاءات  وترتيب 
العامة،  النيابة  من  أيضا  أطلب 
رحم  املوضوع.  في  تحقيق  فتح 
إليه  وإنـــا  لـله  ــا  إن الفقيد،  هلل 
محمد  تحدث  هكذا  راجــعــون((.. 
ــان هــو اآلخــر  ك الـــذي  ــو درار،  أب
لقيادة جهة كلميم قبل أن  مرشحا 

تفوز بها امباركة بوعيدة..

وهبي يبدأ مشواره 
معنويات  بتحطيم 

الكبار  الناجحين 
باسم حزب األصالة 

والمعاصرة 
أبو درار

بلفقيه فرجي

آخر رسالة كتبها الراحل عبد الوهاب بلفقيه أعلن من خاللها 

اعتزاله السياسة واشتكى فيها من »الغدر« 

قد قال أبودرار معلقا على وفاة 
بلفقيه: ))دم عبد الوهاب بلفقيه 

على رقبة كل مسؤول لم يلزم الحياد 
وكان طرفا في العملية االنتخابية 

عبر أساليب الترهيب والترغيب.. دم 
عبد الوهاب بلفقيه على رقبة كل 

خائن غدار خان الملح والعشرة حفاظا 
على مصالح شخصية أو طمعا في 
يهمات بئيسة.. دم عبد الوهاب  در

بلفقيه على رقبة أشباه المسؤولين 
الحزبيين الذين يجري الغدر والخيانة 
في دمائهم.. دم عبد الوهاب بلفقيه 

على عاتق بؤس السياسة((



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

ضمن هذا الركن.
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كـواليـس األخبــار

صور تنشر   ألول  مرة

الملك الراحل الحسن الثاني يستقبل 
الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

بالقصر الملكي بدار السالم في الرباط، 
ويقيم مأدبة غذاء على شرفه سنة 1989.

العدد: 1574 من 23 إلى 30 شتنبر 2021

سجن »إمام« يثير 
سخط الحقوقيين 

والمواطنين

لماذا اختار االتحاد االشتراكي العودة لصفوف المعارضة ؟

الرباط. األسبوع
  

سعيد  اإلمـــام  محاكمة  قضية  خلقت 
القرآن،  لتعليم  مدرسة  مدير  أبوعلي، 
سخطا عارما في صفوف نشطاء حقوقيني، 
طالبت  وإعالمية،  سياسية  وشخصيات 

السلطات باإلفراج الفوري عنه.
ــات ديــنــيــة  ووقـــعـــت عــــدة شــخــصــي
وسياسية وفكرية، عريضة منتقدة الحكم 
»رسالة  بمثابة  اعتبرته  الذي  القضائي، 
من  ولكل  الدينيني،  القيمني  لفئة  ترهيب 
ضد  السلمي  االحتجاج  نفسه  له  سولت 

الظلم«.
وجاءت العريضة بعدما قضت املحكمة 
سنتني  بالحكم  تمارة،  بمدينة  االبتدائية 
وغرامة عشرة آالف درهم، في حق اإلمام 
»الرحمة  مدرسة  على  املشرف  أبوعلي، 

للتعليم العتيق« بكلميم.
الوطنية  الرابطة  وحسب 
ألسرة املساجد، فقد تعرض 
اإلمام للعزل من طرف وزارة 
 22 قضائه  بعد  األوقــاف 
املساجد،  خدمة  في  سنة 

حيث قرر زيارة منزل وزير 
فوجئ  لكنه  األوقــاف، 

قبل  مــن  باعتقاله 
رجال بزي مدني.

األحرار يهيمن على نتائج 
انتخابات مجالس 

العماالت واألقاليم
الرباط. األسبوع

  

كشف بالغ لوزير الداخلية، أن حزب التجمع 
الوطني لألحرار تصدر نتائج االقتراع الخاص 
واألقاليم،  العماالت  مجالس  أعضاء  بانتخاب 
بعد  وذلــك  األخير،  الثالثاء  يوم  جرى  والــذي 

حصوله على 429 مقعدا.
وأضاف البالغ، أن حزب األصالة واملعاصرة 
حل ثانيا في هذه االنتخابات، بعد حصوله على 
 254 بـ  االستقالل  بحزب  متبوعا  مقعدا،   317
للقوات  االشتراكي  االتحاد  حــزب  ثم  مقعدا، 
الشعبية بـ 103 مقاعد، فحزب الحركة الشعبية 
بـ 86 مقعدا، واالتحاد الدستوري بـ 74 مقعدا، 

ثم التقدم واالشتراكية بـ 53 مقعدا.
أما بالنسبة لبقية األحزاب الـ 12، فقد حصلت 
مقعدا، في حني   41 ما مجموعه  مجتمعة على 
عادت 8 مقاعد للمترشحات واملترشحني بدون 

انتماء سياسي.
وأشار بالغ الداخلية إلى أن النساء تمكنن، 
في  مقعدا   486 على  الحصول  من  مــرة،  ألول 
تعادل  بنسبة  أي  واألقاليم،  العماالت  مجالس 

35.60 في املائة من مجموع املقاعد.

الرباط. األسبوع
  

أوضح حزب االتحاد االشتراكي 
التي  األسباب  الشعبية  للقوات 
في صفوف  التموقع  يقرر  جعلته 
لــجــوء جهات  بــعــد  ــارضــة،  ــع امل
الهيمنة  من  نــوع  لفرض  حزبية 
ــل املــؤســســات  الــقــســريــة عــلــى ك

املنتخبة.
املكتب  أن  للحزب،  بالغ  وقــال 
بعدما  اجتماعا،  عقد  السياسي 
للقيادة  الوطني  املجلس  فــوض 
تــدبــيــر املــرحــلــة الــحــالــيــة ومــن 
السياسية  الــخــريــطــة  ضمنها 

املقبلة.
الكاتب  أن  ــالغ،  ــب ال وأضـــاف 
قدم  لشكر،  إدريس  للحزب،  األول 
السياسي  املكتب  أمـــام  عــرضــا 
ــع الــحــزب  ــوق تــضــمــن رؤيـــتـــه مل
على  بــنــاء  املقبلة  املــرحــلــة  فــي 

ــا يـــحـــدث من  ــ املــــشــــاورات وم
»املصلحة  أن  مضيفا  تــطــورات، 
آمال  وحماية  والحزبية  الوطنية 
تقتضي  والناخبني،  الناخبات 
معارضة  فــي  االتــحــاد  يكون  أن 
تشكيلها  سيتم  التي  الحكومة، 

تفصح  التي  املقدمات  باعتبار 
القسرية  الهيمنة  اتجاه نحو  عن 

وفرض األمر الواقع«.
وأبرز نفس املصدر، أن »موقف 
الحزب جاء ردا على إرادة وتوجه 
ثالثة أحزاب تصدرت االنتخابات 

واإلقــصــاء،  الهيمنة  فــرض  نحو 
املنتخبة  املؤسسات  كل  وجعل 
من  قبلية  لــتــوافــقــات  خــاضــعــة 
األحزاب،  لهذه  املركزية  األجهزة 
إلمكانية  حتى  صــارخ  ضرب  في 
ما  التي  الجهوية  تجربة  تطوير 

زالت في بداياتها«.
أنه  االشتراكي،  االتحاد  وأكــد 
سيعمل على الدفاع عن املكتسبات 
أو  القائمة  ســواء  االجتماعية، 
التوجيهات  في  جاءت  التي  تلك 
قوانني  أي  ومــواجــهــة  امللكية، 
تــمــس بــالــحــقــوق االجــتــمــاعــيــة 
ــات  ــمــواطــن ــل ــة ل ــاديـ ــصـ ــتـ واالقـ
الهيمنة  ومواجهة  واملواطنني، 
لــوأد  مسعى  وكــل  واإلقصائية، 

التعددية الحزبية والسياسية.
ــاســي  ــســي ــرر املـــكـــتـــب ال ــ ــ وق
لـ»الوردة«، تزكية قرار االصطفاف 
لتنظيم  والتهييء  املعارضة،  في 
عشر  الــحــادي  الوطني  املؤتمر 
السنة  نهاية  قبل  قريبة  آجال  في 

الحالية.

لشكر

التوفيق

تحديد موعد انتخابات مجلس المستشارين

الرباط. األسبوع
  

 24 بني  ما  الفترة  الداخلية  وزارة  حددت 
الترشيحات  لوضع  الجاري،  شتنبر   27 إلى 
املتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس املستشارين، 
الجماعات،  مجالس  أعضاء  ستشمل  والتي 
الجهات،  ومجالس  واألقــالــيــم،  والــعــمــاالت 
املهنية  املنظمات  وممثلي  املهنية،  والغرف 

الراغبني  املأجورين  وممثلي  تمثيلية،  األكثر 
املستشارين  مجلس  النتخابات  الترشح  في 

املقرر إجراؤها يوم 5 أكتوبر املقبل.
»يجب  أنه  الداخلية،  وزارة  بالغ  وأوضح 
الهيئات  بالترشيح برسم  التصريحات  إيداع 
ومجالس  الجماعات  مجالس  ملمثلي  الناخبة 
العماالت واألقاليم، وممثلي مجالس الجهات، 
املنظمات  وممثلي  املهنية،  الغرف  وممثلي 
بمقر  تمثيلية  األكــثــر  للمشغلني  املهنية 
أما  املعنية،  الجهة  مركز  اإلقليم  أو  العمالة 
لوائح الترشيح برسم الهيئة الناخبة ملمثلي 
املأجورين، فينبغي إيداعها لدى كتابة اللجنة 

الوطنية لإلحصاء«.
املطبوعات  نــمــاذج  أن  الــبــالغ،  ــح  وأوضـ
إشــارة  رهــن  تــوجــد  بالترشيح،  الــخــاصــة 
كتابة  بمقر  الترشح  في  الراغبني  األشخاص 
للهيئة  بالنسبة  لإلحصاء  الوطنية  اللجنة 
أو  العمالة  املأجورين، وبمقر  الناخبة ملمثلي 
للهيئات  اإلقليم مركز الجهة املعنية بالنسبة 

الناخبة األخرى.
االنتخابية  الحملة  أن  إلى  البالغ  وأشــار 
املتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس املستشارين، 
ستنطلق يوم الثالثاء 28 شتنبر وتنتهي يوم 

4 أكتوبر على الساعة الثانية عشر ليال.

هل يحق لـ»إدعمار« توقيع »شهادة ملكية« لنفسه قبل الرحيل من الجماعة ؟

الرباط. األسبوع
    

املواطنني  مــن  الــعــديــد  اســتــغــرب 
رئيس  إدعمار،  قيام  تطوان،  بمدينة 
حزب  عن  لتطوان  الترابية  الجماعة 
أيام  خمسة  بعد  والتنمية،  العدالة 
أدت  التي  االنتخابية  العملية  على 

إلى خسارة منصبه كرئيس للجماعة 
وكبرملاني عن اإلقليم بسبب تصويت 
املواطنني ضد حزب »املصباح«، حيث 
قام هذا األخير بمنح »شهادة ملكية« 
لنفسه بعد الطلب الذي وضعه بنفسه 
يوم 13 شتنبر 2021، أي قبل يوم من 
نفس  مــن   14 يــوم  الشهادة  توقيع 
أن  لنفسه  فيها  يشهد  حيث  الشهر، 
القطعة األرضية تبلغ مساحتها مائة 
حسب  مربعا،  مترا  وستني  واثنني 

الرئيس  به  أدلى  الذي  الشراء  رسم 
الشهادة،  هــذه  في  ويشهد  لنفسه، 
هي  املــذكــورة  األرضــيــة  القطعة  أن 
األمالك  ضمن  تدخل  وال  ملكيته  في 

الجماعية لتطوان.
ــني بــقــانــون  ــ ــارف ــ ــع ــ وحـــســـب ال
قام  الجماعة  رئيس  فإن  الجماعات، 
بهذه الطريقة في آخر لحظة ووفر فيها 
ناحية  من  القانونية،  الشروط  جميع 
تقديم الطلب كمواطن ووقعه كرئيس 

في  أعماله  يسير  الذي  املجلس 
انتظار تسليم السلط لألحزاب 
أخرى،  جهة  ومن  املتحالفة، 

املواطنني  من  العديد  يطرح 
لرئيس  يحق  هل  التساؤل: 
على  ــع  ــي ــوق ــت ال ــاعــة  ــجــم ال
خصوصا  هذه  مثل  وثائق 

الشواهد املتعلقة باألمالك 
والبناء والتعمير؟ 

إدعمار



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

كـواليـس األخبــار
5 العدد: 1574 من 23 إلى 30 شتنبر 2021

مطالب بإحداث
»وزارة البيئة« 

الرباط. األسبوع
  

دعت حركة »مغرب البيئة 2050«، رئيس 
إلى  أخــنــوش،  عزيز  الــجــديــدة  الحكومة 
خاصة  وزارة  وإحــداث  بالبيئة  االهتمام 
مثل  املناخية«  واالستعجالية  بـ»البيئة 
بني  التنسيق  ألجل  وذلــك  الكبرى،  الــدول 

الوزارات فيما يتعلق باملجال البيئي.
املغرب  أن  على  البيئية  الحركة  وأكــدت 
الدولية  االتفاقيات  من  العديد  على  وقع 
مما  املستدامة،  والتنمية  البيئة  مجال  في 
أن  مضيفة  املجال،  بهذا  االهتمام  يتطلب 
إيكولوجية  منطقة  فــي  يتواجد  املــغــرب 
مما  مناخية،  لتقلبات  ومعرض  حساسة، 

يستوجب خلق وزارة مكلفة.
الغابوية  الثروة  أن  الحركة،  وأوضحت 
الطبيعية  الهوية  أســاس  هي  والــواحــات 
في  املغرب  تجعل  والتي  الوطني،  للتراب 
املرتبة الثانية من حيث التنوع البيولوجي 
املتوسط،  األبيض  الحوض  مستوى  على 
الجسدية  واملناعة  الصحة  أن  إلى  مشيرة 
مرتبطة  املغاربة  للمواطنني  والنفسية 

بصحة املجاالت الطبيعية.
وطالبت الحركة بفصل املندوبية السامية 
للمياه والغابات سابقا، عن وزارة الفالحة، 
والتنمية  البيئة  وزارة  ضمن  وإدماجها 
حكامتي  تدبير  أجل  من  وذلك  املستدامة، 
للملك الغابوي، وإشراك النشطاء البيئيني 
والفاعلني في مجلس إدارة الوكالة الوطنية 

للمياه والغابات.
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 الوزراء المرشحون للبقاء في حكومة أخنوش

الرباط. األسبوع
  

الحكومة  أن  مطلعة،  مصادر  قالت 
الــجــديــدة ســتــعــرف اســتــمــرار بعض 
مشاركة  رغــم  مناصبهم،  في  الـــوزراء 
أحزاب جديدة، مثل األصالة واملعاصرة 

واالستقالل في األغلبية الحكومية.
ــوزراء  ــ ــإن الـ ــادر، فـ ــصـ وحــســب املـ
هم  مناصبهم،  فــي  للبقاء  املرشحني 
الخارجية  وزير  بوريطة  ناصر  من  كل 
املقيمني  واملغاربة  الدولي  والتعاون 
ــني  ــارج، مــحــمــد الــحــجــوي األم ــخ ــال ب
وزير  بنشعبون  محمد  للحكومة،  العام 
لفتيت  الوافي  عبد  واملالية،  االقتصاد 
لوديي  اللطيف  وعبد  الداخلية،  وزير 
املكلف بالدفاع الوطني، وحفيظ العلمي 
في الصناعة والتجارة، وسعيد أمزازي 
وزير التربية الوطنية والتكوين املهني 

والتعليم العالي والبحث العلمي.
وترفض العديد من الهيئات النقابية 
ضمن  ــزازي  ــ أم اســتــمــرار  التعليمية 
في  فشله  بسبب  الجديدة،  الحكومة 
وامللفات  القضايا  من  العديد  تسوية 

الشائكة في قطاع التعليم.

بوريطة

أمزازيالعلميالحجوي

بنشعبونلفتيت

ترشيح اليعقوبي لتولي وزارة الداخلية 

الرباط. األسبوع
  

أن  مطلعة،  مــصــادر  أفـــادت   
جهة  ــي  والـ الــيــعــقــوبــي،  محمد 
لالستوزار  مرشح  ســال،  الرباط 

لتولي  الــجــديــدة،  الحكومة  فــي 
حقيبة وزارة الداخلية خلفا لعبد 
الحالي  الــوزيــر  لفتيت،  الــوافــي 
الذي يمر بظروف صحية صعبة.

أن  ــادر،  ــ ــصـ ــ املـ وأوضــــحــــت 
الــكــفــاءات  ــن  م يــعــد  اليعقوبي 
ــي حــظــيــت بــعــدة  ــت املــتــمــيــزة ال
الداخلية،  وزارة  فــي  مناصب 

ــدة مــهــام  ــع ــده ل مـــن خـــالل تــقــل
مناطق  مختلف  في  ومسؤوليات 

اململكة.
اليعقوبي  اســـم  طـــرح  وقـــد 
العثماني  حكومة  تشكيل  خالل 
الداخلية،  وزارة  على  لإلشراف 
تداول اسمه من جديد مع  ليعود 

تشكيل حكومة أخنوش.
اليعقوبي

البركة وقيوح وبنعيسى أقوى المرشحين 
لرئاسة الغرفة األولى

الرباط. األسبوع
  

االستقالل  ــزب  ح يسعى 
للحصول على رئاسة مجلس 
في  مشاركته  بعد  الــنــواب، 
التي  الحكومية  األغلبية 
يـــقـــودهـــا حــــزب الــتــجــمــع 

الوطني لألحرار.
مطلعة،  مــصــادر  وحسب 
قيوح  الصمد  عبد  اسم  فإن 
مطروح بقوة لرئاسة مجلس 
األمــني  حــصــل  إذا  ــواب  ــن ال
ــة على  ــرك ــب ال ــزار  ــ ن الـــعـــام 
الحكومة  في  وزاريــة  حقيبة 

املنتظرة.
بإجماع  قــيــوح  ويحظى 
االستقالل  قيادة حزب  داخل 

مجلس  ــرئــاســة  ل لــلــتــرشــح 
عالقة  تربطه  كما  الــنــواب، 
ــيـــس حــزب  ــدة مـــع رئـ ــيـ جـ
لــألحــرار  الــوطــنــي  التجمع 

عزيز أخنوش، غير أن الكفة 
قد تميل لصالح العائد بقوة، 
السابق،  الخارجية  وزيـــر 

محمد بنعيسى.

البركة وقيوح

حركة تصحيحية جديدة تطالب برحيل ساجد

الرباط. األسبوع
  

قرر مجموعة من أعضاء حزب االتحاد 
تصحيحية  حركة  تأسيس  الدستوري، 
محمد ساجد  إسقاط  أجل  من  جديدة، 
من رئاسة الحزب خالل املؤتمر املقبل، 
تدبير  في  فشل  أنــه  اعتبروا  بعدما 
االنتخابية  االســتــحــقــاقــات  مرحلة 

األخيرة.
ــو  ــارض ــع ــري م ــ ــج ــ وي
واسعة  اتصاالت  ساجد 
مــن أجــل إقــنــاع بعض 
املجلس  فــي  األعــضــاء 
ــحــزب،  ــل ــنـــي ل الـــوطـ

األخطاء  وتجنب  الجديدة،  بالحركة  لاللتحاق 
بعدما  السابقة  الحركات  فيها  وقعت  التي 

فشلت في خلق إجماع داخل الحزب.
تأسيس  من  الهدف  أن  مصادر،  وأوضحت 
بتنظيم  املطالبة  هو  الجديدة،  الحركة  هذه 
مؤتمر استثنائي للحزب في أقرب وقت، 
النتخاب قيادة جديدة للحزب، وإعادة 
منذ  جامدة  ظلت  التي  هياكله  إحياء 

املؤتمر السابق.
االتحاد  حزب  في  قيادات  وتحمل 
ــني الــعــام ســاجــد،  ــ الــدســتــوري األم
ــل، بعد  ــاص ــح ال الــفــشــل  مــســؤولــيــة 
املشاركة  من  »الحصان«  استبعاد 
املــقــبــلــة، بسبب  الــحــكــومــة  فــي 
إبعاد  في  تسببت  التي  قراراته 
به  والرمي  األغلبية،  الحزب عن 

للمعارضة.

الرباط. األسبوع
  

أجل  مــن  الــحــركــة  استنكرت 
يحصل  ما  املناصفة،  ديمقراطية 
واملكاتب  املجالس  انتخابات  في 
املــدن  فــي  تشكيلها،  يتم  الــتــي 

والجماعات الترابية.
املحاضر  الــحــركــة  وانــتــقــدت 
ــرف الــعــديــد من  املــحــررة مــن ط
رؤساء املجالس املنتخبة، والتي 

النساء  رغبة  عــدم  عــن  تتحدث 
النيابة  مــســؤولــيــة  تحمل  فــي 
بهن  الدفع  بهدف  الرئيس،  عن 
نيابتها،  أو  الــكــتــابــة  ملنصب 
الحركة  مطالب  مع  يتنافى  بما 

النسائية.
»خطاب  أن  الــحــركــة  وقــالــت 
التدبير،  التغيير املؤسساتي في 
الذي بدأ الترويج له مباشرة بعد 
انتخابات 8 شتنبر، ليس له وقع 
السياسي  التمكني  مستوى  على 

للنساء«.
النسائية  ــة  ــحــرك ال ــت  ــ ودع

في  الفائزة  السياسية  األحــزاب 
تحمل  ــى  إل شتنبر،   8 ــراع  ــت اق
لضمان  التاريخية،  مسؤوليتها 
ملقتضيات  الــســلــيــم  الــتــفــعــيــل 
التنظيمية  وللقوانني  الدستور 

للجماعات.
وزارة  الـــحـــركـــة  وطـــالـــبـــت 
العماالت  في  وممثليها  الداخلية 
بالحرص  واملقاطعات،  واألقاليم 
من  النساء  تمكني  على  والسهر 
املجالس  مكاتب  ــى  إل ــوج  ــول ال
املنتخبة بنسبة ال تقل عن الثلث.

ساجد

حركة نسائية تستنكر »اغتيال« المناصفة 
في تشكيل المجالس
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عندما تحالفت الملكية 
في بداية االستقالل مع 

الفالحين الكبار ليكونوا 
مدافعين عن العرش

  

املغرب،  فــي  السياسي  النظام  ارتــكــز 
األعــيــان،  مــع  التحالف  على  األزل،  منذ 
التي  االقــتــصــاديــة  النخب  وخــصــوصــا 
واستمر  التجار،  طبقة  في  ممثلة  كانت 
البالد،  استقالل  بعد  حتى  النسق  هــذا 
حيث تحالفت امللكية مع األعيان القرويني 

حصول  بعد  مباشرة  الكبار  الفالحني  أو 
أن  اعتبار  على  استقاللها،  على  اململكة 
املجتمع املغربي كان مشكال بنسبة كبيرة 
البوادي  سكان  من  املائة  في   80 من  منه 
عالم  ألــف  املضمار،  هــذا  وفــي  والــقــرى، 
لوفو،  ريمي  الشهير،  الفرنسي  االجتماع 
كتابا قيما وسمه بعنوان: »الفالح املغربي 
املدافع عن العرش«، عنوان يدل عن الفكرة 

التي يريد أن يبرزها من خالل مؤلفه.
وقد أكد الباحث املذكور في كتابه، أن ما 
الكبار  الفالحني  امللكية تتحالف مع  جعل 
الحركة  أن  هو  مباشرة،  االستقالل  بعد 
االســتــقــالل،  ــزب  ح فــي  ممثلة  الوطنية 
االستقالل  بعد  مرحلة  خــالل  أصبحت 
منها  محاولة  في  املغرب،  لحكم  تستعد 
من  املشكلة  الــقــرويــة  النخب  لــتــجــاوز 
الفالحني الكبار، وكذلك غدت تسعى للحد 
من سلطات امللك، بل ودسترتها وتحديث 

الدولة، بيد أن فطنة القصر ووعيه مبكرا 
مع  تحالفا  يمضي  جعلته  اإلرادة،  بتلك 
معيقا  تهميشهم،  املراد  القرويني  األعيان 
بذلك أي عملية للتحديث، ومعززا األشكال 
قوة  أي  انتشار  بذلك  مجمدا  التقليدية، 

تغييرية.
القروية  النخبة  أن  لوفو،  ريمي  وذكــر 
نظرا  االستعمار،  ــان  إب سمعتها  فقدت 
سلطتها  على  حفاظا  جانبه  إلى  لوقوفها 
عرضها  الــذي  السبب  وهو  االقتصادية، 
امللك  وكــان  الوطنيني،  لــدن  من  لالنتقام 
من  أي مسؤول  أن  نفسه  قــرارة  في  يعلم 
حزب االستقالل قد يعقد تحالفا مع العالم 
السيطرة  لنفسه  سيضمن  فإنه  القروي، 
عــلــى الــنــظــام الــســيــاســي املــغــربــي في 

شموليته.
وأضاف نفس الباحث بأن البورجوازية 
تستعمل  أصبحت  الناشئة  الحضرية 

الجهاز اإلداري إلخضاع القطاعات األخرى 
العصرنة،  سياق  في  وتدخلها  لحسابها 
في  القصر  ساهم  ــاس،  األسـ هــذا  وعلى 
مع  التعاون  شبهة  من  األعيان  تخليص 
الحماية مقابل التأمني له من قبل األرياف، 
الحماية  استخدمته  نفسه  التكتيك  وهذا 
ضد امللك، وهو الذي استخدمه امللك ضد 

األحزاب.
ورغم ذلك، أكد نفس الباحث، أن األعيان 
مجموعة  يشكلون  مطلقا  يــكــونــوا  ــم  ل
متجانسة، ففي مقابل قاعدة عريضة تشكل 
الدعم األساسي للنظام امللكي، هناك حاالت 
النجاعي  منصور  مثل  كبار،  ملستثمرين 
القباج  وعــبــاس  الــغــرب،  أربــعــاء  بسوق 
بأكادير، كان بإمكانهم إنشاء تحالفات مع 
النظام  كفالة  عن  مستغنني  البورجوازية 

التي  املحافظة  روح  أن  غير  امللكي، 
كانت تسري وسط األعيان، جعلتهم 

شكلت جائحة »كورونا« منعطفا هاما في 
تاريخ البشرية، فقد صرح العديد من زعماء 

الدول المتقدمة أن العالم بعد الجائحة لن 
يعود كما كان، وأصبح الكل يتحدث عن 
عالم جديد.. عالم ما بعد »كورونا«، وقد 

كان المغرب سباقا لمحاولة مواكبة هذه 
اللحظة التاريخية وركوب قارب العالم 

الجديد، ومن أجل ذلك، تم اإلقرار بفشل 
النموذج التنموي السابق واالنكباب على 

اإلعداد لنموذج تنموي جديد، إضافة إلى 
بناء تحالفات جديدة، والعمل على إظهار 

صورة المغرب كقوة إقليمية من خالل تحدي 
العديد من البلدان الكبرى كألمانيا وإسبانيا.

وقد واكب ذلك انتخابات 8 شتنبر، التي 
أسفرت عن تصدر حزب التجمع الوطني 

لألحرار لالنتخابات، وتعيين رئيسه عزيز 
أخنوش من طرف الملك محمد السادس، 
كرئيس للحكومة، وبالموازاة مع ذلك، بدأ 

الحديث عن قيادة رجال األعمال لمغرب ما 
بعد »كورونا«، والنموذج التنموي الجديد، 

لذلك، نقترح من خالل هذا الملف، تتبع عالقة 
الملكية برجال األعمال منذ استقالل المغرب 

إلى عهد الملك محمد السادس، وكيف 
سيكون مستقبل العالقة بين الملكية ورجال 

األعمال.. هل ستكون عالقة ود أم صدام ؟ 

أعد الملف: سعد الحمري

المدافعون عن العرش المغربي

الــفـــالحــيـــن  مــن 
إلى رجال األعمال 
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يــرفــضــون كــل مــا مــن شــأنــه أن يصيب 
تماسكهم بالضرر، وقد جعل هذا التحالف 
البوادي  الكبار،  والفالحني  امللكية  بني 
املائة  في   80 على  تستحوذ  كانت  التي 
هدوئها  على  محافظة  املغرب،  سكان  من 
التي  املحطات  مــن  العديد  خــالل  الــتــام 
تعرض فيها النظام ملحاوالت االنقالب، أو 

االنتفاضات الشعبية.
امللك  عــاد  ــك،  ذلـ على  لهم  وكــمــكــافــأة 
تحالف  ليؤكد   1984 الثاني سنة  الحسن 
حني  القروية،  النخب  مع  امللكي  النظام 
ــن إلــغــاء  ــي خــطــاب الـــعـــرش، ع ــن ف أعــل
سنة  حدود  إلى  الفالحني  على  الضريبة 
2000، غير أنه انطالقا من هذه املرحلة، 
ثمانينيات  وبداية  سبعينيات  أواخر  أي 
من  القوى  ميزان  انتقل  املاضي،  القرن 
القرية إلى املدينة إن على مستوى الكثافة 
السكانية أو اإلنتاج أو الحراك السياسي 
أقــطــاب حضرية  واالجــتــمــاعــي، وبـــرزت 
من  مختلفة  لــتــيــارات  مستقطبة  كبرى 

السكان واألفكار..

من تخوف نظام الحسن 
الثاني من رجال األعمال 

المغاربة إلى االنفتاح عليهم

في الوقت الذي كانت فيه النخب القروية 
تحالفا  تشكل  الفالحني،  كبار  في  ممثلة 
عن  املدافع  بأنها  نعتت  امللكية، حتى  مع 
في  املغاربة  األعمال  رجــال  كان  العرش، 
العامة  الكونفدرالية  في  ممثلني  ــدن  امل
بعيدون   ،)CGEM( املغاربة  للمقاولني 
طيلة ستينيات وسبعينيات القرن املاضي 
هذه  وفضلت  الــســيــاســي،  املــعــتــرك  عــن 
مصالحها،  عن  الدفاع  أجل  من  النخبة، 
األساليب  ما  إلى حد  أساليب تشبه  نهج 
تجلى  وقد  اللوبيات،  طرف  من  املنتهجة 
املغربي  الباحث  بالخصوص، حسب  ذلك 
مختلف  مساندة  خالل  من  شقير،  محمد 
من  إمــا  املغربية،  السياسية  األحـــزاب 
خالل التمويل أو عن طريق انتماء بعض 
األعضاء شخصيا إليها، من أجل الضغط 
تقديم  أثــنــاء  خصوصا  الحكومة،  على 
تعديالت  إلدخال  وذلك  امليزانية،  قوانني 
أو  لتساير مصالحها،  القوانني  على هذه 
أجل  من  البرملانية  اللجان  على  الضغط 
إلغاء قوانني ال تساير مصالح  أو  تعديل 
الفرق  على  الضغط  أو  الكونفدرالية، 
سيما  ال  البرملانية، 
مناقشة  أثــنــاء 
قانون امليزانية، 
ــت  ــي ــق وقـــــــد ب
الــكــونــفــدرالــيــة 
العامة للمقاولني 
ملتزمة  املغاربة 
طيلة  ــدور  الـ بهذا 
فـــتـــرة الــســتــيــنــات 
والـــســـبـــعـــيـــنـــات 
والــثــمــانــيــنــات، 
وحـــــــتـــــــى 
مــنــتــصــف 
التسعينات 
ــن الــقــرن  م

العشرين.
ــل  ــ ــعـ ــ ولـ
تــــشــــبــــث 

الكونفدرالية بهذا الدور، يرجع باألساس 
إلى عدة عوامل من أهمها: أوال، حساسية 
النظام من مشاركة رجال األعمال املغاربة 
وباألخص مساندة  السياسية،  اللعبة  في 
رجال  استفادة  وثانيا،  املعارضة،  أحزاب 
االقتصادية  الحماية  من  املغاربة  األعمال 
خالل  من  الدولة  لهم  توفرها  كانت  التي 
على  تمثلت  التي  القانونية،  الترسانة 
الخصوص في القوانني الجمركية وقانون 

مغربة املؤسسات الوطنية.
غير أن األمر لم يستمر على هذا النحو، 
بدأ  املاضي،  القرن  تسعينيات  بداية  ففي 
لدخول  يستعدون  املغاربة  األعمال  رجال 
املــعــتــرك الــســيــاســي، إذ ظــهــرت إحــدى 
دعوة  في  خاصة  االستعداد  هــذا  ــوادر  ب
التصويت  إلــى  أعضاءها  الكونفدرالية 
بنعم على املراجعة الدستورية لـ 13 شتنبر 
1996، وتعود أسباب هذا التحول إلى عدة 
االقتصادية  العوامل  أهمها  من  عوامل، 
املتمثلة في العوملة التي اكتسحت مختلف 
برحالها  وحطت  الوطنية،  االقتصادات 
»الغات«  اتفاقية  في  متجسدة  املغرب  في 
في  بــمــراكــش  عليها  التوقيع  تــم  الــتــي 
مراكش  اختيار  كــان  وإذا   ،1994 أبريل 
كمكان للتوقيع على هذه االتفاقية قد منح 
للمغرب سمعة دولية، فإنه حرك تخوفات 
رجال األعمال، وجعلهم يدركون أن العوملة 
وصلت إلى عقر دارهم، وأن الحماية التي 
كانت توفرها لهم الدولة، هي في طريقها 

إلى الزوال.
الشعور  هــذا  ترسيخ  مــن  زاد  ومــمــا 
مع  مفاوضات  في  املغرب  دخــول  لديهم، 
السوق األوروبية املشتركة، والتي انتهت 
في  الحر  للتبادل  اتفاقية  على  بالتوقيع 
26 فبراير 1996، وتتلخص هذه االتفاقية 
التخفيض  أهمها:  في عدة مقتضيات من 
التدريجي للرسوم الجمركية، فتح السوق 
إلغاء  االوروبية،  لالستثمارات  الوطنية 
التي  والجمركية  التجارية  التفضيالت 
والشراكة  للمغرب،  أوروبا  تمنحها  كانت 
ونظرائهم  املغاربة  األعــمــال  رجــال  بــني 

األوروبيني.

قد  امللكية  كانت  ــود  ال حبل  أن  ــم  ورغ
إال  املغاربة،  األعمال  لرجال  تمده  بــدأت 
أن ذلك لم يمنع وجود بعض الصدامات، 
الكبرى  التطهير  حملة  في  تجسدت  التي 
 ،1995 سنة  منتصف  فــي  ــدأت  بـ الــتــي 
العملية،  شابت  التي  التجاوزات  ورغــم 
الهدف  أن  اعتبر  الثاني  الحسن  أن  إال 
منها هو أنه ))يتعني على رجال األعمال 
كبارا  أو  كانوا  صغارا  ببلدنا،  والتجار 
أن  الصناعة،  رجال  وعلى  متوسطني،  أو 
للتجارة  العاملية  املنظمة  مع  أنه  يدركوا 
ومع اتفاقية الشراكة بيننا وبني أوروبا، 
تتمثل  جديدة  لقواعد  خاضعني  سنكون 
األسعار  والشفافية وحقيقة  التنافس  في 
موت  أو  حياة  مسألة  إنها  ــجــودة،  وال
االنتباه  لفتنا  فقد  ولهذا،  لنا،  بالنسبة 
واضحة  لحاالت  الشدة،  من  بشيء  ربما 
الطرف  غض  يصعب  كــان  صــارخ  بشكل 
نفس  في  قمنا  أننا  نعتقد  لكننا  عنها، 
يفهم  أن  ونأمل  بيداغوجي،  بعمل  الوقت 
استقبلت  فقد  حــال،  أية  وعلى  الجميع، 
األعمال وشرحت  رجال  أوساط  مسؤولي 
صــراحــة،  بكل  وتحدثنا  ذلـــك،  كــل  لهم 
بهذا  القيام  على  منهم مساعدتي  وطلبت 
العمل البيداغوجي، ألننا ال يمكن أن ندخل 
املنافسة الدولية إذا لم نكن قادرين عليها 
وإذا لم تكن لنا منتوجات ذات جودة، وإذا 
لم نكن نتحلى بالشفافية، ويتعني من حني 
لينتبه  واســع،  نطاق  على  التحرك  آلخر 

الناس وينضبطوا((.
األعمال  رجال  عقلية  تحول  إن ضرورة 
املغاربة لم يكن مطلبا فقط بالنسبة للحسن 
بالنسبة  األهم  الرهان  أيضا  بل  الثاني، 
للصحافة  صــرح  الــذي  الجديد،  للعاهل 
اإلسبانية عندما كان وليا للعهد في ماي 
املنتجات  على  ))يجب  قال:  حيث   ،1997
املغربية والعقلية املغربية، بل وحتى على 
املغاربة أنفسهم، أن يصبحوا تنافسيني، 
ويجب تغيير هذه العقليات، وسيصبح من 
الضروري مسايرة األوربيني، فعلى سبيل 

املثال، يتعني على املقاوالت املغربية 
أكثر جدية على مستوى  أن تصبح  البصري

إن ضرورة تحول عقلية 
رجال األعمال المغاربة لم 
يكن مطلبا فقط بالنسبة 

للحسن الثاني، بل أيضا 
الرهان األهم بالنسبة للعاهل 

الجديد، الذي صرح للصحافة 
اإلسبانية عندما كان وليا 

للعهد في ماي 1997، حيث 
قال: ))يجب على المنتجات 

المغربية والعقلية 
المغربية، بل وحتى على 

المغاربة أنفسهم، أن 
يصبحوا تنافسيين، ويجب 

تغيير هذه العقليات، 
وسيصبح من الضروري 

مسايرة األوربيين، فعلى 
سبيل المثال، يتعين 

على المقاوالت المغربية 
أن تصبح أكثر جدية على 
مستوى الجودة، فإذا كنا 

نرغب في مسايرة أوروبا 
في هذا الوقت الذي يتم 

فيه الحديث عن توسيعها، 
فإنه يجب التذكير بأننا 

سنكون في الوقت ذاته 
شركاء ومتنافسين، 

وبالتالي، ال ينبغي تصور 
أوروبا كحصن، ولكن يجب 
تصورها ككيان منفتح((.
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الجودة، فإذا كنا نرغب في مسايرة أوروبا 
في هذا الوقت الذي يتم فيه الحديث عن 
توسيعها، فإنه يجب التذكير بأننا سنكون 
ومتنافسني،  شــركــاء  ــه  ذاتـ ــوقــت  ال فــي 
وبالتالي، ال ينبغي تصور أوروبا كحصن، 

ولكن يجب تصورها ككيان منفتح((.

عهد الملك محمد السادس.. 
رجال األعمال المغاربة 

المدافعون الجدد عن العرش

األلفية  وبداية  التسعينيات  نهاية  خالل 
وبداية  عهد  بنهاية  تميزت  التي  الثالثة، 
الثاني  الحسن  مرحلة  نهاية  جديد،  عهد 
بدأ  السادس،  محمد  امللك  مرحلة  وبداية 
عالم  يقتحمون  املغاربة  األعــمــال  رجــال 
علنية،  مشاركتهم  وأصبحت  السياسة، 
على  يقبلون  األعمال  رجــال  بعض  وأخــذ 
وهذا  وقيادتها،  سياسية  أحزاب  تأسيس 
السياسي  الحقل  في  نوعية  طفرة  يعتبر 
اللذين  والحذر  للتحفظ  نتيجة  املغربي، 
في  العلنية  دائما مشاركتهم  يطبعان  كانا 

املعترك السياسي.
السياسية  الطفرة  هذه  تفسير  ويمكن 
الذي  االنفتاح  أهمها:  من  عوامل  بعدة 
خاصة  املغربي،  السياسي  النظام  عرفه 
منذ  السلطة  هرم  طال  الذي  التغيير  بعد 
إلى  باإلضافة  لكن   ،1999 يوليوز  شهر 
آخر،  عامال  هناك  أن  يبدو  العامل،  هــذا 
بعض  جعل  شقير،  محمد  الباحث  حسب 
غمار  اقتحام  على  يقدمون  األعمال  رجال 
ــوي لــدى  ــق الــســيــاســة، وهـــو الــشــعــور ال
التركيبة  ضمن  هناك  ليست  بأنه  بعضهم 
الحزبية لتلك املرحلة تنظيمات تستطيع أن 
تعبر عن رؤاهم ومصالحهم، فهم يعتبرون 
األحزاب التي تكونت في نهاية السبعينات 
وبداية الثمانينات من القرن املاضي، رغم 
تأكيدها على الليبرالية وحرية املبادرة، إال 
أنها فشلت في استقطاب شرائح من رجال 
السياسي  منظورها  عكس  وهي  األعمال، 
لم  األحــزاب  هذه  ألن  نظرا  واالقتصادي، 
تشكلت  بل  ليبرالية،  أرضية  من  تنبثق 
سياسية  تــوازنــات  لتحقيق  ــاألســاس  ب
محضة، كما أن هذه األحزاب فشلت فشال 
واملحلي  الوطني  الشأن  تسيير  في  ذريعا 
مختلف  ورؤى  وطموحات  يتوافق  بما 
شرائح رجال األعمال، ولعل هذا ما ملح إليه 
رجل األعمال البارز، علي بلحاج، في أحد 
البرامج بالقناة الثانية، حيث برر تأسيسه 
عدة  استقطاب  باستهداف  جديد  لحزب 
على  تتحفظ  سوسيو-اقتصادية  شرائح 
ــزاب، نــظــرا ألن هذه  ــ ــخــراط فــي األح االن
واهتماماتها  أفكارها  عن  تعبر  ال  األخيرة 
وانشغاالتها السياسية، كما اعتبر أن حزبه 
يعكس مشروعا ليبراليا شكال ومضمونا، 
وسيقوم بالدفاع عن األفكار الليبرالية ليس 
فقط على الصعيد االقتصادي، بل حتى على 

الصعيدين االجتماعي والسياسي.
إن تخلي الدولة عن قبضتها االحتكارية 
خالل  مــن  الــقــطــاعــات  مــن  مجموعة  فــي 
ــؤســســات عــمــومــيــة،  خــوصــصــة عـــدة م
وتشجيعها على املبادرة الخاصة )التعليم 
املجال  الشباب...( وفسح  املقاولون  الحر، 
إلى  أدى  قد  األجنبية،  االستثمارات  أمام 
سمحت  سوسيو-اقتصادية  أرضية  خلق 
تعتنق  اجتماعية  شــريــحــة  بتكوين 
الفكرية  بقيمها  وتــؤمــن  الليبرالية 
واملذهبية، وتتوفر على تكوين عصري 

من مستويات عليا. 
وهكذا.. فقد تكونت مجموعة من األحزاب 
رجال  عالم  إلى  تنتمي  شخصيات  بزعامة 
األعمال في بداية عهد امللك محمد السادس، 
فقد أسس عبد الرحيم الحجوجي، الرئيس 
للمقاولني  العامة  للكونفدرالية  السابق 
حزب  و2000،   1994 سنتي  بني  املغاربة 
اتحاد القوى املواطنة سنة 2001، كما أنشأ 
علي بلحاج، الذي تنقل بني حزبي االتحاد 
الدستوري وحزب التقدم واالشتراكية لفترة 
 ،2002 سنة  الحريات  رابطة  حزب  معينة، 
طويال،  تدم  لم  التجربة  هذه  أن  يبدو  لكن 
ضمن  بلحاج  علي  حــزب  ــاج  إدم تم  حيث 
األرضية  شكلت  التي  الصغرى  األحـــزاب 
التي اعتمد عليها حزب األصالة واملعاصرة 

في بداية تأسيسه.
محمد  عهد  يسمى  أصبح  فقد  وبذلك، 
املغاربة،  األعمال  رجــال  بعصر  السادس 
ميريام  الفرنسية  الباحثة  وصفتهم  حيث 
عن  الــجــدد  ــعــون  ــداف »امل بأنهم  كــاتــوس 

العرش« في كتابها املعنون بـ:
le temps des entrepreneur? 
Politiques et transformations du 
capitalisme au Maroc. 
منه  تمر  كانت  الذي  العسل  شهر  ورغم 
إال  األعــمــال،  ــال  ورج امللكية  بني  العالقة 
أنه نشب بينها وبني حكومة عبد اإلله بن 
كيران صراع قوي في بداية مسار الحكومة، 
حيث ظهر صراع بينه وبني االتحاد العام 
األولى  الشرارة  وكانت  املغرب،  ملقاوالت 
الــحــرب، هي  انــدالع هــذه  إلــى  أدت  التي 
انتقاد لوبي رجال األعمال ملشروع ميزانية 
2013، والذي صادق عليه مجلس النواب، 
رجال  نقابة  فيه  رأت  الــذي  القانون  وهو 
تؤثر  جديدة  ضرائب  أحدث  أنه  األعمال، 
يبعث  ال  وأنه  اإلنتاج،  عوامل  على  سلبا 
لالقتصاد  التنافسية  القدرة  تحسني  على 

الوطني.
الحرب،  فتيل  مؤقتا  نزعت  الحكومة 

التعديالت  لبعض  باستجابتها 
التي فرضها رجال األعمال على 

تخفيض  مثل   ،2013 ميزانية 
الشركات  مساهمات  نسبة 
في صندوق التضامن، ورفع 
سقف األجور التي ستساهم 
ــدوق إلــى  ــصــن ــذا ال فــي هـ
 25 بدل  درهــم  ألف  ثالثني 
ألف درهم، غير أن املتتبعني 
مرة  أول  هــذه  أن  الحــظــوا 

املقاوالت  اتحاد  فيها  يعلن 
معارضته 

طيلة  مساندته  عكس  للحكومة  العلنية 
بما  السابقة،  للحكومات  املاضية  العقود 
حزب  ترأسها  التي  التناوب  حكومة  فيها 

االتحاد االشتراكي سنة 1998.

هل يمكن أن يحصل 
صدام بين رجال األعمال 

والملكية ؟

صناديق  أفرزتها  التي  الحكومة  تنعت 
االقتراع اليوم بحكومة رجال األعمال، على 
لألحرار  الوطني  التجمع  حزب  أن  اعتبار 
حاليا،  األعــمــال  رجــال  من  أساسا  مشكل 
ورئيسه هو عزيز أخنوش، الذي عينه امللك 
رئيسا للحكومة هو رجل أعمال بارز، غير 
أن هناك بعض علماء االجتماع والسياسة 
يذهبون إلى االعتقاد بإمكانية حصول صدام 
بني امللكية ورجال األعمال، على اعتبار أن 
امللكية فاعل اقتصادي، وقد أجرى الباحثان 
جواد النوحي وعمر الشرقاوي، حوارا مع 
الباحث في العلوم السياسية محمد مدني 
في مجلة »رباط الكتب« حول هذا املوضوع، 

ومما جاء في الحوار:
))سؤال: ارتباطا بعالقة املؤسسة امللكية 
باملحيط االقتصادي، تدفع الباحثة الفرنسية 
أطروحتها »دخول  فــي  كــاتــوس  ميريام 
رجــال  أن  للسياسة«،  املغاربة  املقاولني 
األعمال أصبحوا هم املدافعون عن العرش، 
التي قال  وقد استوحت ذلك من األطروحة 
بها ريمي لوفو، بكون الفالح مثل تاريخيا 
املدافع عن العرش، غير أن هناك من يذهب 
تهيمن  الــذي  االقتصادي،  املنطق  أن  إلى 
بني  تنازع  إلــى  يــؤدي  قد  املصلحة،  عليه 
االقتصاديني،  والفاعلني  امللكية  املؤسسة 
بشفافية  يطالبون  قــد  الــذيــن 
أكثر في الصفقات العمومية 
امللك  ســلــطــات  وتقليص 
االقتصادي.  املــجــال  فــي 
تتحدد  كيف  نظركم  في 
املؤسسة  بــني  الــعــالقــة 
ــاعــلــني  ــف ــة وال ــكــي ــل امل
وكيف  االقتصاديني؟ 
أدوار  ــى  ــ إلـ ــر  ــظ ــن ت

النخبة االقتصادية؟
الجواب: سؤال مركب 
رجــال  يخص  فيما  جــدا 
أول  أن  أعتقد  ــال،  ــم األع
التنبيه  ينبغي  مالحظة 
ــا، هـــو أنــه  ــه ــي إل
يمكن تقسيم 
الطريقة 

التي ينظر بها إلى رجال األعمال إلى فئتني: 
هــنــاك رجـــال األعــمــال الــذيــن يــبــرزون في 
الصحافة، أي الذين تتحدث عنهم الصحافة، 
وهــنــاك رجـــال األعــمــال الــعــاديــني، ولفهم 
العالقة بني املؤسسة امللكية ورجال األعمال، 
التي  العناصر  أكثر ببعض  التذكير  ينبغي 

هي حالية وأخرى تاريخية.
تاريخيا، فسلطة املؤسسة امللكية تشكلت 
مما  تشكل  رئيسي  اجتماعي  تواجد  حول 
وبعض  املحلية  الفردية  بالنخب  يسمى 
تكنوبيروقراطية،  ونخب  الصناعة  رجال 
ــس، واعــتــبــر  ــأس ــذي ت ــ ــوازن ال ــتـ ــو الـ وهـ
للنخب  كان  التوازن  هذا  في  أن  الباحثون 
املحلية دور أساسي، وهذا جوهر  القروية 
أطروحة ريمي لوفو، ذلك أنه نظرا للتشكيلة 
وغلبة  للمغرب  واالقتصادية  الديموغرافية 
املجتمع القروي، لم يكن املجتمع الحضري 

يشكل كتلة قوية... إلخ.
هذا التوازن عرف نوعا من التحوالت مع 
املغربة ومع ظهور رجال أعمال استفادوا من 
تحوالت داخلية وما عرفه االقتصاد املحلي، 
وأيضا نتيجة ملا عرفه االقتصاد املغربي من 
وخصوصا  بالخارج،  عالقته  في  تطورات 
مع أوروبا. طبعا عالقة املؤسسة امللكية مع 
النخبة  ســواء  ــراف،  األط هذه  من  كل طرف 
اإلدارية التكنوقراطية أو مع النخبة العقارية 
والقروية أو نخبة رجال األعمال، هو تعامل 

يخضع للتنافس ويخضع للتعاون.
مصالح  هــنــاك  ألن  لــلــتــعــاون،  يخضع 
سير  في  والنخبة  األعمال  لرجال  مشتركة 
تتطابق  ال  امللكية  مصالح  ولكن  النظام، 
دائما مع كل فئة من هؤالء، بحيث أنه في 
بعض األحيان، وللحفاظ على التوازن العام 
تحدث  قد  الفئات،  هــذه  من  يتشكل  الــذي 
وربما  ذاك،  أو  الطرف  هذا  مع  تناقضات 
لحد اآلن لم تظهر بشكل قوي تناقضات مع 
التكنوقراطية، ولكن قد تظهر وقد نالحظها 
في بعض األحيان حينما يتم تغليب التوجه 
الحزبي، نسمع هنا وهناك انتقادات ال يهتم 
بها الصحافيون بنفس القوة، ولكن عندما 
لها  تعطى  أعمال  رجــل  من  انتقاد  يصدر 
معينة،  طبقة  عن  معبرا  باعتباره  أهمية 
وهذا ليس دائما صحيحا، فرجال األعمال 
مجموعة  يشكلون  وهــم  طبقة  يمثلون  ال 
من فئات لهم مصالح مختلفة، ولكن بشكل 
توافقا  وهناك  مشتركة  هناك مصالح  عام، 
حول  األعمال  ورجال  امللكية  املؤسسة  بني 
قضايا معينة، الشيء الذي ال ينفي وجود 
بعض األصوات التي قد تكون داخل االتحاد 
عن  تعبر  أو خارجه  املغرب  ملقاوالت  العام 
تصور مخالف أو من طرف الجهة التي قد 
تتضرر مصالحها، والتي طبعا قد تعالجها 
وربما  مرن،  بشكل  أو  عنيف  بشكل  الدولة 
الصحافة  بها  تهتم  التي  الوقائع هي  هذه 

بشكل أساسي.
يحكمها  الــعــالقــة  ــوري،  ــص ت فــي  إذن، 
بعض  فــي  والتوتر  والتناقض  التعاون 

األحيان((.
الحجوجي

يمكن تفسير هذه الطفرة السياسية بعدة عوامل من أهمها: االنفتاح الذي عرفه النظام السياسي المغربي، 
خاصة بعد التغيير الذي طال هرم السلطة منذ شهر يوليوز 1999، لكن باإلضافة إلى هذا العامل، يبدو أن هناك 

عامال آخر، حسب الباحث محمد شقير، جعل بعض رجال األعمال يقدمون على اقتحام غمار السياسة، وهو 
الشعور القوي لدى بعضهم بأنه ليست هناك ضمن التركيبة الحزبية لتلك المرحلة تنظيمات تستطيع 

أن تعبر عن رؤاهم ومصالحهم، فهم يعتبرون األحزاب التي تكونت في نهاية السبعينات وبداية 
الثمانينات من القرن الماضي، رغم تأكيدها على الليبرالية وحرية المبادرة، إال أنها فشلت في 

استقطاب شرائح من رجال األعمال، وهي عكس منظورها السياسي واالقتصادي، نظرا ألن هذه 
األحزاب لم تنبثق من أرضية ليبرالية
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كواليس تصدر حزب 
للمشهد  االستقالل 

السياسي في الداخلة
الداخلة. األسبوع

 

اعتبرها  الــتــرقــب  حــالــة  مــن  أســبــوع  بعد 
واملنتخبني  والناخبني  املهتمني  من  العديد 
كابوس  انتهى  الجحيم«،  في  »أسبوع  بمثابة 
جعل ساكنة جهة الداخلة تنقسم على نفسها، 
انتخاب  إعــادة  مع  ومازالت  كانت  فاألغلبية 
وادي  الداخلة  لجهة  رئيسا  ينجا  الخطاط 
له،  تصريح  أول  فــي  كشف  والـــذي  الــذهــب، 
التي  البيضاء  ــادي  واأليـ اللعبة  خيوط  عــن 
رغبة  الواقع  أرض  على  تجسد  أن  استطاعت 
ومن  الناخبني،  ثقة  على  حازت  التي  األغلبية 
بينهم البرملاني امبارك حمية وحرمة هلل وحما 
على  مبني  قوي  لتحالف  مهد  مما  بابا،  أهل 
اجتماع  خالل  ليتم  منتخبيه،  في  الشعب  ثقة 
انتخاب  الجهة،  والي  برئاسة  املكتب  انتخاب 
رئيسا  االستقالل،  حــزب  عن  ينجا  الخطاط 
املطلقة  باألغلبية  الذهب،  وادي  الداخلة  لجهة 
يضمها  صوتا   33 مجموع  من  صوتا   29 بـ 

املجلس الجهوي.
انتخابات  نتائج  االستقالل  حزب  وتصدر 
الذهب  وادي  الداخلة  جهة  مجلس  أعــضــاء 
بحصوله على 11 مقعدا من مجموع 33 مقعدا، 
الذي  لألحرار  الوطني  التجمع  بحزب  متبوعا 
5 مقاعد،  7 مقاعد، والحركة الشعبية بـ  فاز بـ 

ثم التقدم واالشتراكية بـ 3 مقاعد.
واملعاصرة  األصــالــة  حــزب  من  كل  وحصل 
من  كل  فــاز  فيما  مقعدين،  على  األمــل  وحــزب 
االتحاد الدستوري وحزب املجتمع الديمقراطي 

والحزب الديمقراطي الوطني بمقعد واحد.
عن  حمية  امــبــارك  منح  الطبيعي  من  وكــان 
النائب  منصب  لألحرار  الوطني  التجمع  حزب 
األول، والنائب الثاني لداهي حرمة هلل من ذات 
الحزب، والنواب الثالث والرابع الخامس تواليا، 
بتال ملباركي وامهيدر نور الدين وملينة امعييف 
عتيقة  السادس  والنائب  االستقالل،  حزب  عن 
املجلس  كاتب  وتعيني  األحرار،  حزب  عن  الربع 
الدستوري،  االتحاد  عن  أعمار  السالم  إبراهيم 

ونائبته عائشة اسويد عن حزب األمل.
أمام  فيه  اعترف  لقاء  الخطاط  ينجا  ونظم 
االستقالل  حــزب  جعل  فــي  بــدورهــم  أنــصــاره 
يتمكن من الفوز في االنتخابات وقيادة التغيير 
ببلدية الداخلة التي عليها رهان كبير في خدمة 

الساكنة.

البوليسـاريو معتـقل سابـق يفضـح ممارسـات 
 أمام مجلس حقوق اإلنسان

عبد اهلل جداد. العيون 
 

عن  الصحراوي  املــدافــع  استنكر 
السابق  واملعتقل  اإلنــســان  حقوق 
الــبــولــيــســاريــو، فاضل  فــي ســجــون 
الترهيب  مــنــاخ  بجنيف،  بــريــكــة، 
الجبهة  مخيمات  في  السائد  والقمع 
املجتمع  داعيا  بتندوف،  االنفصالية 
على  الضغط  ممارسة  إلــى  الــدولــي 
لسيادة  حد  وضع  أجل  من  الجزائر، 
املــذكــورة،  املخيمات  فــي  الــفــوضــى 
بـ»الضغط  الدولي  املجتمع  مطالبا 
على الجزائر من أجل وضع حد لحالة 
الالقانون السائدة باملخيمات، والتي 
مــمــارســات  اســتــمــرار  عــلــى  تشجع 
التعسفي واالختطافات ضد  االعتقال 

املحتجزين الصحراويني«.
حوار  خــالل  تدخله  معرض  وفــي 
باالعتقال  املعنية  العمل  مع مجموعة 

 48 الـــ  الـــدورة  إطــار  في  التعسفي، 
بريكة  شدد  اإلنسان،  حقوق  ملجلس 
للجزائر  الكاملة  املــســؤولــيــة  على 
وعمليات  الجسيمة،  االنتهاكات  عن 
التي  التعذيب  وممارسات  الخطف 
البوليساريو  ميليشيات  تنفذها 

واألصــوات  املعارضني  ضد  املسلحة 
في  االنفصاليني  لــقــيــادة  املنتقدة 
ــنـــدوف، كــمــا عــبــر عن  مــخــيــمــات تـ
مجموعة  تقرير  لخالصات  مشاطرته 
التعسفي  باالعتقال  املعنية  العمل 
وانــشــغــاالتــهــا حـــول »تــنــاســل هــذه 

حرية  قمع  إلــى  الرامية  املمارسات 
الــــرأي والــتــعــبــيــر، خــصــوصــا من 
التي  املسلحة  املــجــمــوعــات  طـــرف 
الوحيد  ــا  ــه ورأي سلطتها  تــفــرض 
ــدول  ال مــن  بــدعــم  ــار،  ــن وال بالحديد 
بالنسبة  الحال  هو  كما  لها  الراعية 
تلجأ  التي  البوليساريو  مليليشيات 
إلـــى االخــتــطــاف والــتــعــذيــب داخــل 
التراب  ــوق  ف سرية  اعتقال  مــراكــز 
الرشيد  معتقال  منها  ــجــزائــري،  ال
مئات  بهما  قضى  اللذين  والذهيبية 
ــجــرؤوا على  الــصــحــراويــني مــمــن ت

انتقاد قيادة البوليساريو«.
حــدة  أن  ــدث،  ــحـ ــتـ املـ وأوضــــــح 
التعسفي  واالعـــتـــقـــال  ــاف  ــط ــت االخ
ــني جــنــوب  ــراوي ــح ــص بــمــخــيــمــات ال
الجزائر، ازدادت منذ خرق ميليشيات 
إطالق  وقــف  التفاقية  البوليساريو 
النار، مشيرا إلى أنه يتم اعتقال والزج 
يرفض  صحراوي  بكل  السجون  في 
أي  بدون  امليليشيات،  بهذه  االلتحاق 
التي  الجزائرية  السلطات  من  تدخل 

حولت املخيمات إلى منطقة القانون.

انتخاب امرأة على رأس 
المحبس  جماعة 

المحبس. األسبوع
 

عن  لحمامي،  فتيحة  انتخبت  تندوف،  مخيمات  من  مقربة  على 
التي  املحبس،  جماعة  ملجلس  رئيسة  والديمقراطية،  الوحدة  حزب 
بهجومات  واستهدفتها  محررة  منطقة  البوليساريو  اعتبرتها  لطاملا 
الحدود مع  على  تتواجد  املحبس  أن جماعة  علما  إعالمية،  وحمالت 
 80 حوالي  تندوف  مخيمات  عن  وتفصلها  الجزائر 

كيلومترا عن إقليم أسا الزاك.
»النقطة  هذه  في  لحمامي  فتيحة  وبانتخاب 
قلب  في  الصحراوية  املــرأة  تكون  الساخنة«، 
كسرن  نساء  عــدة  ومنهن  السياسي،  الحدث 
طابو رئاسة الرجال للمجالس املنتخبة بأقاليم 
عالم  واقتحمن  الصحراء،  جهات  وقرى  ومدن 
تسيير عدد من الجماعات القروية بالجهة، 
الجماعية  االنتخابات  أفـــرزت  حيث 
املجالس  في  منهن  عدد  فوز  األخيرة 

الجماعية.

األسبوع 
 

أجمعت الصحافة املوريتانية على 
العالقات  وتطوير  تحسني  أهمية 
من  أكثر  على  املوريتانية  املغربية 
الشؤون  وزيــر  أن  مبرزة  مستوى، 
واملوريتانيني  والتعاون  الخارجية 
الشيخ  ولد  إسماعيل  الخارج،  في 
األخــيــر،  األحـــد  ــوم  ي تلقى  أحــمــد، 
املغربي  نظيره  من  هاتفيا  اتصاال 
نــاصــر بــوريــطــة، وزيـــر الــشــؤون 
ــاون اإلفــريــقــي  ــع ــت الــخــارجــيــة وال
تم  بــالــخــارج،  املقيمني  واملــغــاربــة 

الثنائية  العالقات  استعراض  خالله 
وموريتانيا،  املغرب  بني  املمتازة 
ارتياحهما  عن  الوزيران  عبر  حيث 
األخـــوة  ــات  عــالق ملــســتــوى  الكبير 
والتعاون بني البلدين، وعن عزمهما 
واملشاورات  االتصاالت  تكثيف  على 
خدمة  شأنه  من  ما  كل  في  الدائمة 
ومن  للشعبني،  املشتركة  املصالح 
بوريطة  يشيد  أن  املستبعد  غير 
به  تتمتع  ــذي  الـ ــن  األمـ بمستوى 
موريتانيا التي تعتبر معبرا رئيسيا 
الصحراء،  إفريقيا جنوب  دول  نحو 
ــور عــشــرات  ــبـ ــرف عـ ــعـ والـــتـــي تـ

ــة الــتــي  ــجــاري ــت ــات ال ــشــاحــن ال
مؤخرا  منها  البعض  تعرض 

إلى هجوم إرهابي بمالي.

تنشد  يتانية  المور الصحافة 
تحسين العالقات مع المغرب

المرأة االستقاللية تحتفي بحمدي ولد الرشيد

العيون. األسبوع 
 

بالعيون لم يجد حمدي ولد الرشيد أي 
شيء يعترض طريقه لرئاسة جهة العيون 
االستقالل،  حــزب  عن  الحمراء  الساقية 
 29 منحته  التي  املطلقة  األغلبية  بفضل 
صوتا من أصل 39، فيما امتنع 10 أعضاء 

عن التصويت.
خالل  الجهة  رئيس  انتخاب  وجــرى 

ــي جهة  ــ جــلــســة عــامــة حــضــرهــا وال
و39  بيكرات،  السالم  عبد  العيون، 

عضوا باملجلس.
الجلسة  هــذه  خــالل  تــم  كما 
للرئيس،  نــواب  ستة  انتخاب 
بالهي  من  بكل  األمــر  ويتعلق 
بانة،  حــبــدي  وفــاطــمــة  ــاد،  أبـ
ــا، والــخــلــيــفــة  ــ ــزة أبـ ــ ــزي ــ وع
الدحماني،  والعالية  ملباركي، 
ــي، فــيــمــا تم  ــامل ــع ومــحــمــد ال
الــســاعــدي  حسنة  انــتــخــاب 
كاتبا للمجلس، وامباركة بابا 

نائبا لكاتب املجلس.
االستقالل  حــزب  وتمكن 
االنتخابات  نتائج  تصدر  من 
جهة  مستوى  على  الجهوية 

 16 بـ  بفوزه  الحمراء،  العيون الساقية 
املخصصة  مقعدا   39 أصــل  مــن  مقعدا 
الوطني  التجمع  بحزب  متبوعا  للجهة، 
لــألحــرار بـــ 9 مــقــاعــد، وحـــزب األصــالــة 
ــد، واالتـــحـــاد  ــاع ــق واملـــعـــاصـــرة بــــ 7 م
مقاعد،   3 بـ  الشعبية  للقوات  االشتراكي 
الديمقراطي،  العهد  أحزاب  حصلت  فيما 
القوى  وجبهة  والفضيلة،  والنهضة 
الديمقراطي  ــحــزب  وال الــديــمــقــراطــيــة، 

الوطني، على مقعد لكل واحد منهم.
االستقبال  بحفل  الرشيد  ولد  وفوجئ 
املتميز الذي أقامته نساء حزب االستقالل 
وعلى رأسهم املرأة األولى في بيت حمدي 
الفنانات  إحــدى  أحيته  الرشيد  ــد  ول
بشعرها  ــشــهــورة  امل املــوريــتــانــيــات 
وصوتها، بعد الحفل األول الذي أقامته 
الرشيد،  ولد  محمد  بيت  سيدة  كذلك 
غالبية  أن  يــؤكــد  الـــذي  املــؤشــر  وهــو 

ــوات  عليها األصــ ــحــصــل  امل
40 والـــتـــي  تـــــقـــــارب 

ــوت،  ألــــف صـ
تــمــثــل فــيــهــا 
النسبة  النساء 

الكبرى.

 
العيون. األسبوع 

 

االقــتــصــادي  ــد  ــوف ال ينتظر  ــم  ل
من  عــودتــه  بعد  كثيرا  البولوني 
للمملكة،  الجنوبية  لألقاليم  زيــارة 
عزمه  عــن  ــو  وارسـ مــن  أعــلــن  حتى 
خلق تمثيلية اقتصادية بالصحراء، 
املغربية  الدبلوماسية  تنجح  وبذلك 
لجبهة  موجعة  ضربة  توجيه  في 

البوليساريو.
وفي سابقة هي األولى من نوعها، 
العاصمة  في  املغربي  السفير  نجح 
عثمون،  الرحيم  عبد  البولونية، 
الدبلوماسية  فعليا  يجسد  أن  في 
املوازية في قضية وحدتنا الترابية، 
وكان وراء إقناع عدد هام من رجال 
عمل  بــزيــارة  البولونيني  األعــمــال 
بني  ما  والداخلة  العيون  ملدينتي 
ما  وهــو  الــجــاري،  شتنبر  و19   12
تقاربا  البولونية  الصحافة  اعتبرته 
اقتصاديا مغربيا جديدا يفتح آفاقا 
واســعــة الســتــثــمــارات نــوعــيــة في 

الجنوبية.  أقاليمنا 

املغربي  السفير  أكد  وبالعيون، 
قيمة  فــي  تتجلى  الــزيــارة  هــذه  أن 
املشكل  الــوفــد  أعــضــاء  ومــســتــوى 
لكبريات  عامني  ومــدراء  رؤساء  من 
تشتغل  التي  والشركات  املقاوالت 
ــا وروســيــا،  ــك ــري ــا وأم ــ فــي أوروبـ
موقعه  بفضل  املغرب  أن  وأضــاف 
ومناخ  وتنوعه  وثقافته  الجغرافي 
أعماله املالئم واستقراره السياسي، 
لالستثمارات  مثالية  بيئة  يــوفــر 
التنمية  حركة  عن  فضال  األجنبية، 
الجنوبية  األقاليم  تشهدها  التي 
لالستثمار  قطبا  جعلتها  للمملكة 
واهتمام  أنظار  ومحط  والتنمية، 
تعززت  بعدما  األجانب،  املستثمرين 
العديد  إطـــالق  بفضل  جاذبيتها 
افتتاح  مع  الهيكلية  املشاريع  من 
الدبلوماسية  التمثيليات  عشرات 
الواليات  ومنها  واإلفريقية  العربية 
املــتــحــدة األمــريــكــيــة، مــؤكــدا على 
من  به  يتمتع  بما  قــوي  املغرب  أن 
التبادل  اتفاقيات  وبفضل  استقرار 
ــد من  ــع أزيـ الــحــر الــتــي تــربــطــه م
منصة  جعله  مما  ــة،  دولـ خمسني 
لولوج  وبــوابــة  لــألعــمــال  حقيقية 
األسواق األخرى، وخاصة اإلفريقية 

والعربية.

ــي جهة  ــ وقـــد ســلــط كـــل مـــن وال
العيون ووالي جهة الداخلة ومديري 
لالستثمار  الــجــهــويــني  ــن  ــزي ــرك امل
أولــويــات  على  الــضــوء  بالجهتني، 
األعمال  ــرص  وف الصناعي  القطاع 
والشراكة التي من املرجح أن تحظى 
األعمال  ورجال  املستثمرين  باهتمام 
وآفــاق  وخصوصيات  البولونيني، 
التي  بالجهة والتسهيالت  االستثمار 
املستثمرين  لتشجيع  الدولة  تضعها 
أن  معتبرين  الواجهات،  كافة  على 
صورة  لتقديم  أساسية  الزيارة  هذه 
للمغرب  التنموي  الــنــمــوذج  حــول 

الجديد.
عن  البولوني  الوفد  أعضاء  وعبر 
الجنوبية  باألقاليم  الكبير  إعجابهم 
ورغبتهم في املساهمة في الديناميكية 
االقتصادية املحلية، من خالل اغتنام 
مختلف الفرص االستثمارية املتوفرة 
يسودان  اللذين  واالستقرار  واألمــن 
هذا الجزء من املغرب، كما عبروا عن 
رجال  من  وفد  الستقبال  استعدادهم 
األعمال املغاربة وإعالميني الكتشاف 
سفارة  شاكرين  االستثمار،  فــرص 
املغرب بوارسو على انخراطها الكلي 
في فتح جسر التعاون الحقيقي بني 

املغرب وبولونيا.

رجال أعمال بولونيـون يبحثون عن موطئ قدم في الصحراء

لحمامي

ولد الرشيد

بريكة
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في  التنظيم اإلسالمي  زعيم  العثماني،  الدين  أخبرنا سعد 
املغرب، خالل كلمته باملجلس الوطني املنعقد يوم السبت األخير، 
أن »النتائج التي تحصل عليها التنظيم في استحقاقات األربعاء 
08 شتنبر، هي نتائج غير منطقية وغير مفهومة وغير معقولة، 
التنظيم  موقع  تعكس  ال  كما  السياسية،  الخريطة  تعكس  وال 
»إنه  قال:  كما  والحكومي«،  املحلي  الشأن  تدبير  في  وحصيلته 
الحلفاء  التنظيم دون معاقبة  يعاقبوا هذا  أن  للمغاربة  يمكن  ال 

الحزبيني الذين كانوا معه«.
في الحقيقة، كان على هذا التنظيم أن يتساءل أوال كيف خرج 
من عدم وكيف حصل في االنتخابات السابقة والتي قبلها على 
على  قادر  بأنه  املواطن  أوهم  وكيف  عليه؟  حصل  الذي  العدد 
كبيرة  ألحزاب  كيف  في  يبحث  أن  عليه  وكان  أوضاعه،  تغيير 
تصبح  بها  لها  املشهود  بنضاالتها  سابقا  الساحة  في  كانت 

اليوم قزمية؟
من  يتبعه  وما  للحكم  نتيجة  تتآكل  العالم  عبر  األحــزاب  كل 
غنائم.. اليوم وفي إطار الفردانية السائدة كمبدأ عام، فإن الجميع 
ما يخلق  األحزاب، وهو  داخل  الحكم  أن يستفيد من غنائم  يريد 
التنظيمات  هذه  تضعف  املستويات  كل  على  داخلية  صراعات 
وهو  وازدهارها،  تطورها  في  سببا  كان  الذي  تالحمها  وتضعف 
املواطن  أن  كما  اإلسالمي،  التنظيم  هذا  على  ينطبق  الذي  األمر 
التغييرات  الحظ  أخــرى،  أحزابا  عاقب  وأن  سبق  الذي  البسيط 
هذا  ملسؤولي  االجتماعي  املستوى  على  حصلت  التي  الواضحة 
الحزب، وهو تغير شمل املساكن والسيارات التي يتملكونها، بل 
حتى تعدد الزوجات كمظهر من مظاهر البذخ الجديد، األمر الذي 
أبعد القيادات عن القواعد التي ساهمت في صعودها السابق.. كل 
هذا ساهم في فقدان الثقة في هذا التنظيم ذي املرجعية اإلسالمية، 
والذي حمل شعارات فضفاضة غير قابلة للتنزيل، وتحول تدريجيا 
لحزب عادي يلهث وراء الغنائم الفردية، ومن جهة أخرى، تنظيم 
»البيجيدي« ال يتوفر على مشروع ورؤية تنموية واضحة للبالد، 
القادرين  واملثقفني  املفكرين  من  واسعة  قاعدة  على  يتوفر  ال  كما 

على تزويد التنظيم باستمرار بأفكار متجددة..
بما  األخيرة،  سنوات  العشر  طيلة  التنظيم  هذا  اشتغل  لقد 
كانت تمليه عليه اإلدارة، حتى برنامجه الذي صوت عليه املواطن 
قد وضعه جانبا، وقد كان وزراء هذا الحزب يشتغلون كموظفني 
من  يتمكنوا  ولم  سبقتهم  التي  األحزاب  فعلت  كما  اإلدارة  عند 
خلق أدنى تغيير ملموس يمكن أن يحسب لهم، بل بالعكس، عدد 

من اإلجراءات التي اتخذوها كانت الشعبية.
وفشلوا،  تنزيلها  يحاولون  كانوا  التي  الوحيدة  الخطة 
في  اإلسالمية  الحركات  باقي  مع  يتقاسمها  التي  الخطة  هي 
املشرق، والتي تهدف إلى اختراق هياكل الدولة من خالل املوارد 
البشرية املؤهلة ومن خالل مناصب املسؤولية، فإذا الحظنا أنه 
طول الفترة السابقة وفي كل يوم خميس، كان يوم حفلة توزيع 
إال  لها  الحكومة ال شغل  أتباعهم وكأن  مناصب املسؤولية على 
وزارة  اإلسالمي على  التنظيم  هذا  سيطرة  أن  كما  امللف،  هذا 
التعليم العالي لم تكن عبثا، إذ حاول االستحواذ على أكبر عدد 
من الجامعات والكليات واملدارس العليا بما فيها املدرسة العليا 
لإلدارة العمومية، بهدف تكوين كوادرهم ودمجهم داخل مختلف 
داخل  القرار  على  السيطرة  تم  ومن  كبار  كمسؤولني  اإلدارات 

اإلدارة واختراقها على كل املستويات.
هذا  ترميم  باستطاعته  سابق،  كزعيم  كيران  بن  أن  أعتقد  ال 
الحزب، ألسباب متعددة: أوال، هذا الشخص أصبح منبوذا داخل 
التنظيم وخارجه، بل إنه أصبح ورقة محروقة، نتيجة خرجاته 
من  سبقوه  من  عكس  املادية  الغنائم  في  وطمعه  موفقة  الغير 

رؤساء الحكومات. 
متكونة  شابة  جديدة  زعــامــات  له  أصبحت  الحزب  ثانيا، 
ضعيفة  التاريخية  الزعامات  منافسة  على  ــادرة  ق وطموحة 
متعددة  بمراجعات  للقيام  بحاجة  التنظيم  أن  كما  التكوين، 
يظهر بوضوح  التنظيم  هذا  فتحليل خطابات  أهدافه،  لتوضيح 
تنمية  مشاكل  مع  وليس  الدولة  مع  صراع  في  والزال  كان  أنه 
الديني  للخطاب  استغالله  أن  ذلك  لها،  الحلول  وإيجاد  البالد 
إضافة  املراجعة،  إلى  الهشة يحتاج  الفقيرة  للفئات  واستغالله 
إلى أن التنظيم له تنظيمات موازية تشتغل في الظل على خطط 
محددة مخصصة إلضعاف الدولة ومختلف الخصوم السياسيني، 
ونتذكر  االجتماعية،  الشبكات  عبر  اإلشاعات  إطالق  خالل  من 
أن  كذلك  الشركات، والحظنا  ملنتجات بعض  املقاطعة  هنا حملة 
هذا التنظيم خلق قاموسا جديدا من املفردات السياسية بهدف 
االبتزاز وردع الخصوم، باعتماد براهني واهية من قبيل »الدولة 
العميقة« و»التماسيح« و»البليكي«، ومؤخرا مصطلح »النكافة«، 
وهو أمر يحط كثيرا من مكانة التنظيم اإلسالمي داخل املجتمع، 
كما حاول هذا التنظيم اختراق األحزاب األخرى وإضعافها من 
خالل االتصال املباشر بكوادرها ومحاولة استمالتهم كما حصل 
اتحادية  وكــوادر  االستقالل  حزب  من  الوفا  الراحل  الوزير  مع 
وحول أحزاب أخرى بكاملها مللحقات كما هو حال حزب التقدم 
ومحامي  رسمي  ناطق  إلــى  زعيمه  تحول  الــذي  واالشتراكية 
باستمرار  يتبنى  كان  الحزب  أن  ننسى  أن  دون  لـ»البيجيدي«، 
مواقف سياسية مبهمة، ال هو في املعارضة وال هو في الحكومة، 

تجعله غير جدي وال يمكن تحميله املسؤولية..
كل هذا جعل حزب العدالة والتنمية ينزلق نحو األسفل بعد 
املغربي ذكي ويميز بني  املواطن  العقابي األخير، ألن  التصويت 

الوعود واإلنجازات وأثارها الحقيقية عليه.

كيف انهار حزب 
العدالة والتنمية ؟

اإلشــــاعــــات  درب  عــــلــــى 
كل  مع  تتزامن  التي  والتسريبات 
حدث وحادث، طلعت علينا صفحات 
االجتماعي  التواصل  مواقع  بعض 
بتشكيالت حكومية مرتقبة، وقد برز 
من جديد الجدل حول حقائب عثمان 
الشباب  )الثقافة،  الثالثة  الفردوس 
والرياضة، واالتصال(، بني من يريد 
وخصوصا  تقزيمها،  أو  تقسيمها 
التي  )االتصال(  األخيرة  الحقيبة 
وتركت  كوزارة،  تم تشييع جنازتها 
الــفــرودس،  ــراف  إش تحت  مرافقها 
انتزاع مهمة  أجل  له من  ولم تشفع 

الناطق الرسمي للحكومة.
جنازة  تشييع  مــوضــوع  يكن  لــم  ــه  أن األكــيــد 
عهد  فــي  عــاديــا  ــرا  أم االتــصــال  وزارة  املرحومة 
رواد  شهد  وقــد  صالحيتها،  املنتهية  الحكومة 
اإلعالم واالتصال على تحويل حقيبة وزارتهم إلى 
عمرت  التي  وزارتهم  جثمان  وطمر  تابوت،  مجرد 
يرفضون  اإلعالميني  فمعظم  عقود،  ستة  من  ألزيد 
أن تكون مهنتهم ومقاوالتهم اإلعالمية تحت رحمة 
وزارة يقودها سياسي يدار بأجهزة تحكم حزبية، 
لنا«، كما  لكم.. واإلعالم  »االتصال  وشعارنا دوما: 
تغرد  أهــداف  أليــة  والخنوع  الخضوع  يرفضون 
التغطية  واستقاللية  الــرأي  حرية  ســرب  خــارج 
املهني،  الصحافي  والتحليل  والتعليق  والتشريح 
ويؤمنون بقوة وانفراد الضمير املهني، والخطوط 

الحمراء التي يرسمها دستور البالد. 
وصاية  من  التخلص  فقط  نريد  كنا  أننا  بمعنى 
الوزارة، إذ ال يعقل أن يزكي وزير صحفيا ويوقع أسفل 
ال عالقة  الوزير  ذلك  يكون  ما  وغالبا  املهنية،  بطاقته 
املجلس  بإحداث  تم  ما  وهو  والصحافة،  باإلعالم  له 
مستقلة  آلية  يكون  أن  نأمل  الذي  للصحافة  الوطني 

جادة وصارمة وحامية لقطاع اإلعالم واالتصال.
وزارية  حقيبة  إلى  ماسة  حاجة  في  فالحكومة 
الرابعة،  السلطة  عن  بعيدا  والتواصل،  لالتصال 
قصور  أسباب  أهم  أحد  أن  جيدا  نــدرك  أن  يجب 
أو  عددهم  زاد  ســواء  ووزراءهـــا،  الحكومة  أداء 
وقنوات  إلى ضعف جسور  باألساس  يعود  نقص، 

كل  يــغــرد  والــتــواصــل، حيث  االتــصــال 
ــل سربه  داخـ يــغــرد  ــر  وزيـ أو  مــســؤول 
انعدام  وحيث  هـــواه،  على  أثثه  ــذي  ال
أقــســام ومــكــاتــب االتــصــال والــتــواصــل 
الــوزارات،  الــوزارة أو بني  على مستوى 
أو بني الحكومة واملجتمع املدني وباقي 
ممثلي  مقدمتهم  وفي  باملغرب،  الفاعلني 

اإلعالم والصحافة.
بني  املــزج  محاولة  على  اإلصــرار  فلم 
قطاع  لكل  أن  علما  واإلعـــالم،  االتصال 
تكون  ال  ولــم  ورواده؟  وأهــدافــه  مهامه 
الرسمية  الناطقة  هي  االتــصــال  وزارة 
باسم الحكومة وكل أعضائها وإداراتها، 
االتصال  لشبكة  الــراعــي  الجهاز  وهــي 
اإلداريــة  املــرافــق  كل  داخــل  والتواصل 
املجتمع  فعاليات  باقي  وبــني  وبينها  العمومية 
وزارة  أو  إدارة  كل  تحدث  أن  فاملفروض  املدني؟ 
مع  بالتواصل  مكلف  لالتصال  قسما  أو  مكتبا 
ومع  الوزارة،  وخارج  داخل  اإلدارية  املرافق  باقي 
من  واإلعالم،  الصحافة  وممثلي  املجتمع  فعاليات 
والتوضيحات  والبالغات  باملعلومات  مدهم  أجل 
واإلعالنات واملستجدات، وترتيب اللقاءات... إلخ. 
إقليمية  مديريات  تحدث  أن  أيضا  واملفروض 
مع  التنسيق  مهمتها  االتصال،  لــوزارة  وجهوية 
الداخلية  املصالح  بكل  االتصال  وأقسام  مكاتب 
وأن  والجهات،  واألقاليم  للعماالت  والخارجية 
وجعلها  وتحليلها،  املعلومات  تجميع  على  تنكب 
واملهتمني،  والباحثني  الصحافيني  إشــارة  رهــن 
والتخفيف  املعلومة  تقريب  إطار  في  بذلك  وتدخل 
األيــام  يقضون  الــذيــن  الصحافيني،  معاناة  مــن 
الخارجية  األقــســام  ومصالح  مكاتب  رفــوف  بني 
تمكن  كما  باملعلومة،  الظفر  أجل  من  والداخلية 
تلك املديرية اإلقليمية والجهوية من معرفة برامج 
ومخططات كل القطاعات، ومدى توافقها وتالئمها، 
هواه  على  يبرمج  ما  قطاعا  أن  نجد  أن  عــوض 
مع  لتعارضها  أجرأتها،  تصعب  تنموية  مشاريع 

برامج ومشاريع قطاعات أخرى.
جنازة  تشييع  حضر  من  فإن  األســف،  مع  لكن 
اإلعــالم  لـــرواد  الــتــعــازي  قــدم  االتــصــال،  وزارة 

واالتصال على اعتبار أنهم فقدوا »األم الحاضنة«، 
في  تقربهم  ال  األم  تلك  أن  تناسوا  أو  ونــســوا 
أنوفهم،  عن  رغما  كنفها  في  عاشوا  وأنهم  شيء، 
ــوزارات  الـ أم  وصــايــة  تحت  سابقا  عــاشــوا  كما 
)الداخلية(، ولم يدركوا أنه بفقدان وزارة االتصال 
تم اإلفراج عنهم، وأن موتها هو خسارة للحكومة 
تستوعب  ولــم  سنة   60 ملــدة  حقيبة  فتحت  التي 
في  التحكم  هاجس  وأن  الحقيقية،  خدماتها  قيمة 
صبت  أنها  درجة  إلى  شغلها  والصحافة  اإلعــالم 
وغفلت  رواده،  نحو  الـــوزارة  تلك  اهتمامات  كل 
بمثابة  تعتبر  التي  والتواصل  االتصال  مهمة  عن 
التيار الكهربائي الذي يزرع الحياة، وبدونه تبقى 

اإلدارات وخدماتها في عزلة تامة.
لو كانت لدينا وزارة االتصال باملفهوم الحقيقي 
قرار  في  الحسم  لتم  إقليمية،  ومديريات  لالتصال، 
مكاتب  إحــداث  بفرض  القاضي  الداخلية  ــر  وزي
الزال  والذي  الترابية،  الجماعات  داخل  لالتصال 
حيث  املاضية،  السنة  من  مارس  شهر  منذ  عالقا 
على  الحصول  في  الحق  بقانون  العمل  يتم  لم 
الثالثاء  يــوم  انطلق  أنــه  املــفــروض  املعلومات، 
يمكن  أن  املفترض  مــن  ــان  وك  ،2019 ــارس  م  12
املواطنني واإلعالميني والحقوقيني وكل األشخاص 
الذاتيني واملعنويني، من التقدم إلى مقرات الهيئات 
الحصول  أجل  من  املدنية،  العمومية  واملؤسسات 
مع  تتعارض  ال  خاصة  أو  عامة  معلومات  على 
الداخلية  وزارة  وراسلت  املهني،  والسر  القانون 
أو  موظف  تعيني  بفرض  تطالبهم  والوالة،  العمال 
للتكفل  الترابية  الجماعات  مجالس  داخل  موظفني 
والرد  الطلبات  واستقبال  املعلومات،  جمع  بمهمة 
عليها، مكلفني بتلقي طلبات الحصول على املعلومات 
في  بالحق  املتعلق   31.13 ــم  رق للقانون  تنفيذا 
برنامج  إلى وضع  ودعت  املعلومات،  على  الحصول 
حوزتها  في  التي  املعلومات  لتدبير  سنوي  عمل 
ونشر  تحديد  وكذا  وحفظها،  وترتيبها  وتحيينها 
مراعاة  مع  االستباقي  بالنشر  املشمولة  املعلومات 
القانون، لكن ال شيء  املعلومات املستثناة بمقتضى 
العماالت  ومجالس  الترابية  الجماعات  فمعظم  تم.. 
مكاتب  بــال  املهنية  والــغــرف  والجهات  واألقــالــيــم 

لالتصال، وال أدنى تجاوب مع اإلعالم والفاعلني.

في حاجة الحكومة إلى وزارة االتصال

نافذة للرأي

د. إدريس الفينة

حمراوي بوشعيب 

األحزاب  تولد  املعاصرة،  الديمقراطية  التجارب  كل  في 
ومعتدليها،  بمتطرفيها  ووسطها،  ويسارها  بيمينها  السياسية 
وذلك  الحكم،  أو  والتسيير  التدبير  كرسي  إلى  الوصول  أجل  من 
الوعي  درجــة  وارتــفــاع  الديمقراطيات  تطور  درجــة  باختالف 

السياسي العام.
االنتخابات  في  الفائز  الحزب  يؤهل  نفسها،  التجارب  وفي 
التجارب  تحتمل  وال  الحكم،  أو  التدبير  أو  للتسيير  التشريعية 
األول  بالصف  الفائز  الحزب  بني  املهمة  هذه  تقاسم  املعاصرة 
والحزب الذي بوأته أصوات الناخبني املركز الثاني، وذلك حتى ال 
تتحول الحكومة إلى ساحة إلتمام الصراع االنتخابي على حساب 
خدمة املواطنني، لذا ففي العادة يعلن الحزب الثاني مباشرة بعد 
االنتخابات عن موقعه الطبيعي، أي كرسي املعارضة، أو املساندة 
النقدية أو كل ما يفيد العملية الديمقراطية وحمايتها، وانخراطه 
االنتخابي  الزمن  أن  إذ  القادمة،  لالنتخابات  اإلعــداد  في  الكلي 
بالنسبة لألحزاب الجادة واملجتهدة، هو عملية مسترسلة، ويمكن 
االشتغال عليها من املوقع الحكومي أو من موقع املعارضة كذلك.

من  الثامن  انتخابات  )بعد  نستعد  ونحن  الراهنة،  املغربية  الحالة  في 
علينا  حكمت  السياسي،  تاريخنا  من  سوداء  فترة  لتوديع  الجاري(  الشهر 
بها ارتجاجات الربيع العربي وأدخلتنا في متاهة التدبير الجامع بني الدين 
وأن  واملصالحة،  اإلنصاف  مع  الرائدة  تجربتنا  تنهي  أن  وكادت  والسياسة، 
ثالثة  )إال  تقريبا  املغربية  األحزاب  كل  بدت  الرثة،  الدول  مصاف  إلى  تقربنا 
بمعية  الدولة  شؤون  تدبير  إلى  باالنضمام  طبيعي  غير  بشكل  مهتمة  منها( 
حزب التجمع الوطني لألحرار الذي فاز باالنتخابات، إال أن املثير أكثر، والذي 
أسال الكثير من املداد، هو تواجد حزب األصالة واملعاصرة ضمن هذه األحزاب 
التواجد في صفوف الحكومة املقبلة، ليس ألن هذا الحزب كان  الالهثة وراء 
قد عبر عن مواقف واضحة من الحزب الفائز، وليس كذلك ألن قادته كانوا قد 
للتطور  النقيض  الحزب  املقبلة مع  الحكومة  عبروا عن ضرورة تواجدهم في 
الحداثي والديمقراطي لبلدنا، أي حزب العدالة والتنمية الذي يصبو إلى بناء 
دولة دينية، بل فقط – بالنسبة لي- كما قلت سابقا، ألن املوقع الطبيعي للحزب 

الذي يبوئه الناخبون املركز الثاني، هو املعارضة.
الكل، وعلى رأسهم حزب األصالة  أن يلهث  املعقول  إذن؟ هل من  العمل  ما 
فارغة مع كل  املعارضة شبه  التدبير ونترك صفوف  واملعاصرة، على كراسي 
ما يحتمله األمر من تقوية الحزب الديني مرة أخرى، ومع ما يمكن أن ينتج 
منها  املهيكلة  االحتجاجية  والحركات  الدولة  بني  مباشرة  مواجهة  من  عنه 

وغير املهيكلة؟
ال، أمام بلدنا فرصة تاريخية لم تتوفر له إال مع بداية العهد الجديد، لضمان 
فترة طويلة من السلم السياسي واالجتماعي قد تطول بدون شك إلى ثالثني 
الذكي،  الحكومي  التدبير  على  تتداول  كيف  والدولة  األحزاب  عرفت  إذا  سنة 
وهي فترة ذهبية لالشتغال من أجل تحقيق التقدم وتحقيق مطالب املواطنني 

في العيش الكريم والسعادة، وإبعاد دولتنا عن دائرة الدول الرثة.

كعضو  الحزب،  في  مسؤوليتي  موقع  ومن  املنطلق،  هذا  من 
األصالة  على  أن  أعتقد  الوطني،  مجلسه  فــي  عضو  مؤسس 
واملعاصرة أن يعلن نفسه في املعارضة بمعية االتحاد االشتراكي 
الحزب  باعتباره  ويقود،  املوحد،  واليسار  واالشتراكية  والتقدم 
ديمقراطيا-   - يساريا  تيارا  النواب،  من  عدد  أكبر  لديه  الــذي 

اجتماعيا يعارض الحكومة بـ»املساندة النقدية«.
ملاذا املساندة النقدية وكيف؟

إلى  اشتغالها  في  ستستند  املقبلة  الحكومة  أن  املؤكد  من 
الناخبون،  لها  صوت  أجله  من  الذي  السقف،  مرتفع  برنامجها 
النموذج  وتوصيات  إلى خالصات  بالضرورة  أنها ستستند  كما 
التوجيه  إلى  يحتاج  سهال،  ليس  عمل  وهو  الجديد،  التنموي 
أحزابا  يمثلون  منفذين  إلى سياسيني  من حاجته  أكثر  والتقويم 
ستصلح  مما  أكثر  البناءة  املعارضة  دور  للعب  راهنا  تصلح 

للتنفيذ.
حزب  ينخرط  أن  مزايدات،  وبدون  الحقة،  الوطنية  فمن  لذلك، 
األصالة واملعاصرة معارضا للحكومة املقبلة من موقع في املساند 
النقدي لها، واالشتغال مع األحزاب املذكورة أعاله على القضايا االستراتيجية 
 »19 للدولة، السيما وأن الدولة مقبلة على الدخول في مرحلة ما بعد »كوفيد 
وما يستتبعه ذلك من ضرورة االجتهاد من موقع املعارضة في البحث عن سبل 
ال تجر دولتنا إلى مستنقع الدول الرثة، وهي دول كارثية سياسيا واقتصاديا 
وال  محاربتها،  وال  اآلفة  مسايرة  ال  تستطع  لم  أنها  إلى  بالنظر  واجتماعيا 

البحث عن حلول ملستقبلها بعد مرورها.
من  اليسارية،  األحزاب  تعيد  أن  كذلك،  جدا  األهم  فمن  مهما،  هذا  كان  إذا 
موقع املعارضة، بناء عالقاتها داخل الشبكات الدولية لألحزاب املماثلة، وأن 
يفكر حزب األصالة واملعاصرة في بناء تحالف دولي كبير ألحزاب املصالحات 
الترابية..  الوحدة  الكبرى، والسيما قضية  لقضايانا  الكبرى، وكل هذا خدمة 
بوحدتنا  االعتراف  عن  الالتينية  أمريكا  دول  بعض  تتراجع  كيف  ترون  أال 

الترابية؟
لذا من الذكاء السياسي والوطنية الحقة، أن نترك حزب التجمع الوطني لألحرار 
واألحزاب الصغيرة التي ستساعده عدديا من أجل الحصول على النصاب القانون 
السقف  ذي  برنامجه  لتطبيق  الداخلية  الجبهة  على  النضال  يقود  الضروري، 
املرتفع جدا، وتطبيق توصيات وخالصات النموذج التنموي الجديد كذلك، ومن 
التي  األحزاب  وباقي  واملعاصرة،  األصالة  يقود حزب  أن  كذلك،  والذكاء  الوطنية 
ذكرت، نضاال على الجبهة الدولية لحماية تجربتنا السياسية والحقوقية والدفاع 

عن قضايانا الكبرى والتواجد على الساحة العاملية.
فهو  الحزب  يقوي  الدولة  تسيير  في  التواجد  أن  يعتقد  من  الخالصة،  في 
واهم وكسول، ومن كان يعتقد أن التواجد في املعارضة يضعف الحزب، فعليه 

أن يغربل حزبه من عناصر التضعيف.

لماذا يجب أن يكون »البام« في المعارضة؟ 

عبد السالم 
بوطيب*

* عضو المجلس الوطني لحزب األصالة والمعاصرة 
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كيف تسببت هشاشة التواصل في

انهيار حزب العدالة والتنمية

إن التواصل الحزبي خاصة والسياسي عامة، 
لُيعد النواة الصلبة التي ينبغي على كل األحزاب 
ربط  بغية  عليها  تحافظ  أن  املغربية  السياسية 
والدولة،  باملجتمع  وقواعدها  وأجهزتها  هياكلها 
أن  يمكنها  حزبيا  ومنتظمة  فاعلة  سياسة  فال 
تتحقق دون وجود آليات وأدوات واستراتيجيات 

تواصلية فعالة مؤسساتيا وميدانيا.
الذي  السياسي،  املناضل  أو  الحزبي  فاملرشح 
تدبير شؤونهم  بهدف  املواطنني  ثقة  لنيل  يترشح 
تواصل  على  االعتماد  نجاحه  يستوجب  العامة، 
إلى  النزول  عليه  يجب  بل  املجتمع،  مع  ميداني 
لحاجيات  واالستماع  اإلنصات  بغية  الواقع  أرض 
منهم  والتقرب  واملواطنني،  املواطنات  ومطالب 
للعب دور الوسيط الذي يحمل همومهم إلى مواقع 

السلطة والقرار السياسي الذي سيفصل فيها.
الحلقة  تلك  الــتــواصــل  اعتبرنا  لــذلــك،  تبعا 
باملنتخب، وفي عالقة  الناخب  املفقودة في عالقة 
وفي  الشعبية،  بقواعدها  السياسية  األحــزاب 
عالقة املؤسسات املنتخبة باملواطنات واملواطنني 
رهانات   2021 انتخابات  حققت  فهل  املغاربة.. 
تكسير الحلقة املفقودة وبناء تواصل فاعل وفعال 
ما  العالقة  تقرب  باستراتيجيات شفافة ومعقولة 
التواصل  تحقق  هل  واملنتخبني؟  الناخبني  بني 
تقدما  حققت  التي  لــأحــزاب  والــفــعــال  الفاعل 
كبيرا في املراتب والنتائج مقارنة باالستحقاقات 
التشريعية القبلية؟ وهل لعب غياب التواصل في 
العدالة  الشعب وحزب  بني  املفقودة  الحلقة  إطار 
في  ــدوي  امل السقوط  في  ــارزا  ب دورا  والتنمية، 

النتائج واملراتب؟
ما معنى ذلك؟ وكيف تم ذلك؟ لنجد الحزب، بني 
من  األخيرة  الصفوف  في  يقبع  وضحاها،  ليلة 
الترتيب العام والنهائي لنتائج انتخابات أعضاء 
البرملان  مقاعد  من  مقعدا   13 بـ  النواب  مجلس 
أنه  العلم  مع  نيابيا،  مقعدا   395 إلى  تصل  التي 
 2011 انتخابات  في  األولى  املرتبة  على  الحاصل 
 125 فيها  حصد  التي   2016 انتخابات  في  وكذا 
املرتبة  ليحتل  بالفعل  وقــع  ــذي  ال فما  مقعدا! 

على  الثانية  أو  الثالثة  يتبوأ  أن  دون  الثامنة 
األقل؟ وما السبب وراء ذلك االنهزام املدوي فجأة 
املفقودة  الحلقة  دور  وما  إنذار؟  دون سابق  ومن 
من التواصل الفاعل والفعال بني الحزب وقواعده 
وكافة أبناء الشعب، في التدحرج واالندحار الذي 

»البيجيدي«؟ يعيشه 
تجدر اإلشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية كان 
سابقا، في الواليتني الحكوميتني السالفتني )2011-
الكبير  بالتواصل  يعرف  و2021-2016(،   2016
استراتيجيات  وفــق  واملنتظم  والفعال  والعميق 
فاعلة، وقد تجلى ذلك في مختلف تحركاته وخطاباته 
حني  في  النظيفة،  االنتخابية  وحمالته  وعالقاته 
نجده غائبا، وبشكل ملفت لالنتباه، في استحقاقات 
التشريعية  ــثــالث:  ال انتخاباتها  بكافة   2021
مباشرة  ساهم  الذي  األمر  والجماعية،  والجهوية 
في تراجع دور ومكانة الحزب اجتماعيا ومجتمعيا، 
ومؤسساتيا..  سياسيا  وصورته  نتائجه  وتأرجح 
فما الذي وقع للتواصل الحزبي والدعاية السياسية 
في إطار الحمالت االنتخابية للعدالة والتنمية قبل 

موقعة 8 شتنبر 2021 االنتخابية؟
الحزب  والتنمية،  العدالة  حــزب  كــان  بعدما 
على  يعتمد  ــذي  ال تقريبا،  الوحيد،  السياسي 
التي تجول وتصول في مختلف  التواصل  قوافل 
الترابية باملغرب،  الدوائر االنتخابية والجماعات 
العديد  يفتحها  التي  التواصل  مكاتب  عن  فضال 
من املمثلني واملنتخبني في الدوائر أو الجماعات 
التي يسيرونها، أضحوا اليوم - أفرادا وجماعات 
فعالة  تواصلية  استراتيجيات  أو  قنوات  بال   -
من  بالرغم  الشعب،  مع  مباشرة  أو  منتظمة  أو 
اعتمادهم على بعض قنوات التواصل االجتماعي 
التي تظل في جميع األحوال محدودة التأثير )ال 

تسمن وال تغني من جوع(.
فترة  فــي  وبالضبط  الــكــارثــة«،  قبل  »مــا  أمــا 
وأغلبية  الــحــزب  فنجد  االنتخابية،  الحمالت 
الشكلية،  الحمالت  على  يعتمدون  مرشحيه، 
التي تنظم بقناعة مسبقة، مفادها أن الشعب في 
صفهم ولن يصوت إال لفائدتهم وبأكثر من مليون 
وستمائة صوت التي انتشوا بها في تشريعيات 

في  ساهم  الــذي  الخاطئ  االعتقاد  وهــو   ،2016
تكريس نوع من التراخي لدى املناضلني والقواعد 
شعورا  لديهم  كون  الــذي  األمــر  ســواء،  حد  على 
من  نوع  في   – وعي  بدون  أو  بوعي   – أسقطهم 
»الهاوية  إلى  قادهم  الــذي  السياسي«  »الغرور 
االنتخابية« بـ 13 مقعدا فقط )مع العلم أن الثلثني 

منهم تقريبا سيلج قبة البرملان ألول مرة(.
وحشد  الهمم  شحذ  الحزب  بإمكان  كــان  لقد 
التأييد بمنطق الظرفية االستثنائية التي يعيشها 
القنوات  على  والتركيز  العالم،  وبقية  املغرب 
للدخول  املمكنة  واالستراتيجيات  التواصلية 
مناضليهم  طريق  عن  املغربية،  البيوت  كل  إلى 
واملتعاطفني  ومؤيديهم  وأنصارهم  ومنخرطيهم 
بمنطق  ال  والـــدالئـــل  الــحــجــج  بمنطق  مــعــهــم، 

املظلومية والعاطفة الروحانية.
ــدي« كـــل أدواتــــه  ــجــي ــي ــب ــهــل اســتــنــفــذ »ال ف
الفعال  التواصل  في  وبدائله  وقدراته  وآلياته 

واالستراتيجي مع املواطنني؟
ربما استنفذ الحزب بعض آلياته الحزبية التي 
االنتخابي،  ملشروعه  الدعاية  في  بريقها  فقدت 
والطرق  اآللــيــات  مــجــاراة  من  تتمكن  لم  والتي 
من  الكثير  اعتمدها  التي  الجديدة  والــبــدائــل 
لصالحهم،  الناخبني  أصوات  الستمالة  منافسيه 
ــدل الــبــعــض مــن مــنــاضــلــي الــحــزب  بــل لــقــد بـ
استراتيجياته في التعامل مع الشعب، من منطلق 
»تحايلي«،  شبه  أنه  عنه،  نقول  أن  يمكن  ما  أقل 
ونستند في ذلك، إلى من بدلوا وجهتهم الحزبية 
واسمه،  بلونه  ليترشحوا  جديد  حزب  اتجاه  في 
التي  االنتخابية  الــدائــرة  بــدلــوا  عمن  فضال 
في  باسمها  انتخابي  بمقعد  وفــازوا  ترشحوا 
العام  األمــني  رأســهــم  وعــلــى  السابقة،  الــواليــة 
يكون  هكذا  فهل  العثماني..  الدين  سعد  للحزب، 

التواصل الفعال الذي يحترم الناخبني؟
حركة  قوضت  التي  الجائحة  ظالل  من  بالرغم 
استطاع  من  اللهم  السواء،  على  األحــزاب  جميع 
أجل  مــن  الــبــدائــل،  إيــجــاد  فــي  والتفوق  ــداع  اإلبـ
البعض  فإن  الساكنة،  مع  ومستمر  فعال  تواصل 
بل سارعت  األيــدي،  مكتوفة  تقف  لم  األحــزاب  من 

إلى إبداع األفكار التواصلية والقيام بزيارة »100 
التجمع  حــزب  أبــدع  مثلما  يــوم«   100 في  مدينة 
كحزب  عنه  يقال  مما  )بالرغم  لأحرار  الوطني 
إداري أو يروج عن سلوكه السياسي أو غير ذلك(، 
الحكومة  بقيادة  والفائز  الكبير  املنافس  وهــو 

لوالية 2021-2026 في ظل دستور 2011.
التي  الــحــمــالت  مــن  الــعــديــد  ــى  إل عــدنــا  وإذا 
والتنمية،  العدالة  حــزب  زعــمــاء  قوافلها  نظم 
الحزب  فشل  على  تشهد  وبامللموس،  نجدها، 
فشل  فمثال،  للتواصل،  جديدة  آليات  إبــداع  في 
تجمعاته  في  التباعد  على  الحفاظ  في  العثماني 
دائرة  في  الحزب  ملشروع  للدعاية  يقودها  التي 
رجال  أحد  إليه  توجه  حينما  بالرباط،  املحيط 
لعدم  الجموع،  بتفريق  وطالبه  املحلية  السلطة 
احترامه لشروط التباعد واإلجراءات البروتكولية 
االنتخابية،  الحمالت  أثناء  اعتمادها  الواجب 
باإلضافة إلى العديد من القادة اآلخرين الذين تم 
»طردهم« من بعض األماكن أثناء القيام بحمالتهم 
االنتخابية لصالحهم ولصالح »املشروع الجديد« 
للحزب، والذي لم يكن سوى تعديل وإعادة تركيب 
ألهم األفكار التي جاءت بها البرامج االنتخابية 

السابقة للحزب.
العدالة  بأن هزيمة حزب  القول  عموما، يمكن 
األخيرة،  التشريعية  االستحقاقات  في  والتنمية 
مما  أكثر  داخلية  وعناصر  معطيات  إلى  تعود 
أساسا،  تتعلق  إنها  بل  دولية،  أو  خارجية  هي 
»البيت  ترتيب  إعــادة  بضرورة  دقيق،  وبشكل 
الداخلي« للحزب، والعالقة القائمة بني زعاماته، 
عن  النظر  بغض  ــصــاره،  وأن مناضليه  وبــني 
وبرامجه،  لسياساته  املؤيدين  أو  املتعاطفني 
فأن ينهزم حزب من األحزاب الكبيرة، والذي قاد 
أصوات  وبفارق  حكوميا  متتابعتني  تجربتني 
ُيقّزم  ثم  السياسيني،  محترمة جدا عن خصومه 
يصعب  أمــر  فذلك  وضــحــاهــا،  ليلة  بــني  حجمه 
النظر  إعادة  ولكن  تقبله منطقيا وفهمه حسابيا، 
من  يمكنهم  ناقدة، سوف  وبعني  ككل،  املسار  في 
من  يمكنهم  قد  الذي  الصحيح  الطريق  استبصار 

العودة عاجال أو آجال.
إن تقديم االستقالة الجماعية ألعضاء املجلس 
يمكن  العثماني،  الحزب،  رئيس  بزعامة  الوطني 
اعتباره في إطار رد فعل أولي عن الهزيمة، خطوة 
سيمكنهم  الذي  الذاتي،  النقد  طريق  في  حكيمة 
من إعادة قراءة املرحلة التي حكموا فيها برمتها، 
والتغيير  املبادرة لإلصالح  واتخاذ  تقييمها  قبل 
والحزبي  السياسي  التواصل  بمنطق  فيها، 
املبني على استراتيجيات استشرافية للمستقبل 

السياسي للحزب.
ــا يــمــكــن أن »نــنــصــح«  ــر م ــإن أكــث ــيــه، فـ وعــل
األعــضــاء  ــل  وك حاليا،  الــحــزب   - كباحث   - بــه 
والتنمية،  العدالة  في  واملناضلني  واملنتسبني 
التداعيات  من  الثانية  للمرة  الحذر  ثم  الحذر  هو 
على  تؤثر  أن  يمكن  التي  واالجتماعية  النفسية 
االستسالم  حد  إلى  سلبي  بشكل  الحزب  أعضاء 

واالنسحاب من السياسة عامة.
ووضع  سياسيا  التقاعد  لبعضهم  يمكن  نعم، 
الحزب  أبــنــاء  ــارة  إشـ ــن  ره وخــبــراتــه  تجربته 
للموت  االســتــســالم  دون  ــن  م لــكــن  وهــيــاكــلــه، 
ثم  والحذر  الحذر  أيضا،  ثم  البطيء،  السياسي 
الحذر للمرة الثالثة من االنشقاقات الحزبية التي 
ستضعف ال محالة قوة تكتل اإلرادات والزعامات 
في الحزب قبل النيل من ثبات القواعد والقيادات 

على أرض الواقع.
اآلليات  وهشاشة  ضعف  بأن  القول  يمكن  ختاما، 
للعدالة  السياسي  التواصل  مجال  في  املستعملة 
والتنمية أثناء الحمالت االنتخابية وقبلها، سواء مع 
القواعد أو مع بقية الشعب، هي التي ساهمت بشكل 
كبير في فقدان الحزب لبوصلة النجاح في انتخابات 
إلى خفوت ضوء  أدى  الذي  األمر  الثامن من شتنبر، 

»املصباح« وانطفاء شعلة النجاح فجأة. 

سألني صديق عن أسباب تراجع وتدحرج نتائج حزب العدالة 
والتنمية في االستحقاقات االنتخابية ليوم األربعاء 8 شتنبر 

2021، قائال: أنتم مهتمون، إن لم أقل باحثون في مجال 
التواصل السياسي وسوسيولوجيا االنتخابات، في نظركم هل 
آلليات واستراتيجيات التواصل السياسي لحزب العدالة والتنمية 

يد في انطفاء شعلة »المصباح«؟
لذلك، عمدت إلى كتابة هذه السطور، محاوال توضيح وتبيان 

مدى أهمية فعل التواصل السياسي عموما والتواصل الحزبي 
خصوصا، في إنجاح عمليات حشد التأييد للمشاريع السياسية 

الحزبية، الموجهة للعموم، في إطار تدبير الشأن العام. 
وبالفعل، قلما نجد من بين مختلف األحزاب السياسية من 

يحسن استثمار اآلليات واالستراتيجيات التواصلية أثناء قيادة 
حمالته االنتخابية، أو في بناء دعاياته السياسية، أو عند 

تسويق برامجه االنتخابية على الوجه األكمل.
وجدير بالذكر اعتبار أن الحلقة المفقودة في توجيه بوصلة 

المصباح قبل نتائج يوم االقتراع، في إطار التنافس لنيل أغلبية 
مقاعد انتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس الجهوية 

والجماعية، هي حلقة التواصل الفعال الذي أدى سوء استثماره 
- في التنافس االنتخابي - إلى وقوع »زلزال« ضرب بعرض 

الحائط كل أمنيات مناضلي الحزب اإلسالمي، كما خيب آمال 
وانتظارات زعمائه وقادته في الظفر بوالية حكومية ثالثة في 

ظل دستور 2011.. إنه تراجع في المكتسبات السابقة للحزب 
في مجال الرأسمال التواصلي، مما قاده إلى فقدان التحكم 

في توجيه بوصلة »المصباح« التائهة بين األنصار والمنافسين، 
لتنطفئ فجأة، معلنة انتكاسة كبرى في عالقة الحزب بقواعده 

وقياداته، وفي عالقته بمختلف أبناء الشعب المغربي.
د. عبد الرحيم خالص*

*أستاذ باحث في القانون العام
جامعة ابن زهر أكادير 

إن التواصل الحزبي خاصة والسياسي 
عامة، لُيعد النواة الصلبة التي 

ينبغي على كل األحزاب السياسية 
المغربية أن تحافظ عليها بغية ربط 

بالمجتمع  وقواعدها  وأجهزتها  هياكلها 
والدولة، فال سياسة فاعلة ومنتظمة 

حزبيا يمكنها أن تتحقق دون وجود 
آليات وأدوات واستراتيجيات تواصلية 

وميدانيا مؤسساتيا  فعالة 



شهادات من

الرواد
محمد  ــدكــتــور  ال الــرائــد  ــن  م شهادة 
شنقيط  جامعة  رئيس  أباه،  ولد  املختار 
صديقه  حق  في  الشقيقة،  بموريطانيا 
الصقلي  علي  مـــوالي  الــشــاعــر  الفقيد 
رحمه هلل، شهادة محبة ووفاء نلخصها 
بداهة  جميعا  تدركون  ))إنكم  يلي:  كما 
ومخاطبته  شعرا،  الشاعر  عن  الحديث 
والعالقة  الوجدانية  الصلة  بحكم  لحنا، 
الوجودية بني الشعر والروح، ولئن غاب 
عنا الفقيد اليوم بجسده، فإن روحه تظل 
في  شعره  ويبقى  صدورنا،  خلجات  في 
أعماق نفوسنا وعلى رأس ألسنتنا.. لقد 
خلد نفسه بنفسه وما نقوم به اليوم ليس 
ملا  وتأكيدا  أصال،  ملا حصل  تحصيال  إال 

تأكد قبال(( انتهى.

عندما فــقــد رئــيــس جــمــاعــة ربــاطــيــة 
ــزب  ــرح احلــ ــتــ مـــقـــعـــده بــحــكــم قـــضـــائـــي، اقــ
أن أعضاءه  إال  آنــذاك من يخلفه،  احلاكم 
للرئاسة،  املرشح  املنتخبون رفضوا اخللف 
واســتــمــر هـــذا الــرفــض 3 ســنــوات مــن سنة 
عندما  موقفهم  تكرر  ثم   ،1986 إلــى   1983

دون  منهم  منتخب  ترشيح  عليهم  فــرض 
فكان  املجموعة احلضرية،  لترأس  رضاهم 
»الــعــصــيــان« بــاإلجــمــاع وألــغــيــت انــتــخــابــات 
تــلــك املــجــمــوعــة جلــمــاعــات الــعــاصــمــة من 
1992، ومــا وقــع وسيقع يف  إلــى   1983 سنة 

مجالسنا احلالية: تقليد عادي.

للتاريخ  وثــق  املاضية،  السنة  في 
جذبتنا  رائـــــدة،  ملــجــلــة  صــحــفــيــا  حــديــثــا 
بحر  أعــمــاق  يف  تــغــوص  وكــأنــهــا  منه  درر 
املبدع  واملفكر  الفيلسوف  إنه  السياسة.. 
املرحوم محمد سبيال، الذي قال: »األجيال 
بالقيادات  لإلطاحة  دائما  تسعى  اجلديدة 
»السياسي  اهلل:  رحمه  وأضاف  القدمية«، 
كامل اخلصوم  تدمير  إلى  به احلال  وصل 

بدنيا ونفسيا«.
  

ــد يف  ــ ــو رائـ ــوريـ الــمــرحــوم املــعــطــي جـ
الوطنية ومن املوقعني على وثيقة املطالبة 
باالستقالل، ونذر نفسه وضحى تضحيات 
كــبــيــرة إلنـــقـــاذ آالف األطـــفـــال مـــن األمــيــة 
ــروط يف  ــ بــاحــتــضــانــهــم دون شــ ــتــــشــــرد،  والــ
وإعــادة متدرسهم  مدارس محمد اخلامس 
ــم لــلــمــســتــقــبــل، لـــنـــعـــلـــم، حــســب  ــ ــدادهــ ــ وإعــ
مـــا جــــاء يف كــتــاب جــديــد ملــؤلــفــه الــدكــتــور 
»مـــن رجــال  بــعــنــوان:  مصطفى اجلـــوهـــري 
ثــقــافــة الــتــطــوع ونــهــضــة املــجــتــمــع املــدنــي«، 
بأن املرحوم هو الذي كتب بخط يده تلك 

الوثيقة.

العتيقة،  األحــيــاء  مــن  قريون  حي 
وكان أرضا فالحية يف ملكية عائلة قريون 
الرباطية، فتحولت إلى حومة سكنية آلالف 
استقرارها  تزعزع  ولم  الفقيرة،  العائالت 
أسرة قريون بالدعاوي أو املطالبة باحلقوق 
وهي يف احلاجة إلى إرثها، وكانت لعميدها 
عبد الرحيم قريون، الذي وافته املنية يوم 
السبت املاضي، سلطات واسعة استثمرها 
اهلل  تغمده  واإلحــســان،  والــبــر  اخلــيــر  يف 

بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.   

العدد: 1574 من 23 إلى 30 شتنبر 122021

الرباط ياحسرة

العاصمة  غير  الـــذي  الــوحــيــد  التغيير 
املــلــكــي، وما  املــشــروع  هــو  األحــســن  نحو 
شعارات  على  ونستيقظ  ننام  ذلــك،  عــدا 
يضر  ما  كل  على  وشيكة  بانقالبات  توحي 
والــذيــن  اشــمــئــزازهــم..  ويثير  الرباطيني 
وبــشــروا  االنتخابية  الحمالت  انــتــظــروا 
املشاركة  فارتفعت  التغيير«،  ــزوة  ـــ»غ ب
أبطال  الناخبون  نحن  وكنا  االنتخابية 
حكامنا  الختيار  املشاركة  نسبة  »تغيير« 
بارتفاع فاجأ كل األحزاب وفاق مرتني العدد 
الفعلي  انخراطنا  على  وبرهنا  املــألــوف، 
بها  فأكدنا  النتائج  وظهرت  التغيير،  في 
إلى  الطريق  لنهيئ  ارتضيناه،  بما  تمسكنا 
»جسر  شق  استئناف  مهمة  وكلناهم  الذين 
بنا من ضفة  لالنتقال  نتمنى،  التغيير« كما 
الداخلية  الصراعات  وتتبعنا  أخــرى..  إلى 
املقاطعات  فــي  الحاكمة  املكاتب  لتكوين 
أي  نالحظ  فلم  العمالة،  ومجلس  والجماعة 
تغيير إال في االنتماءات الحزبية وقد كانت 

تقريبا عامة.
وكما تالحظون، لم نهتم بأسماء الرؤساء 
بجنسهم..  أو  الحزبية  بألوانهم  أو  الجدد، 

الرباطيني  تهم  وال  شخصية  األمــور  فهذه 
»التغيير«،  إلى ساللة  تنتمي  وال  في شيء، 
فالتغيير الحقيقي يجب أن يكون في التدبير 
والتقني  اإلداري  التنظيم  في  الجماعي، 
إعادة هيكلة اإلدارة  لألقسام واملصالح، في 
الجماعيني،  املوظفني  وانتشار  الجماعية 
وتصويبها  التسيير  ميزانية  نفقات  وفرملة 
في اتجاه مصالح العاصمة بدال من إبقائها 
وسياراتهم  وموظفيهم  املنتخبني  خدمة  في 
وأسفارهم وهواتفهم ومنحهم... إلى غيرها 

من االمتيازات.
نريد فتح خطوط الترامواي إلى حي يعقوب 
نطالب،  واليوسفية،  والسويسي  املنصور 
مخلفات  على  باالنكباب  استعجال،  وبكل 
»كورونا« وعلى الحالة املزرية للمستشفيات 
البطالة بإحداث  واملراكز الصحية، وتقليص 
الجماعة  وتحويل  وتنظيمها،  جديدة  مهن 
هذا  الرباطيني..  لكل  اجتماعي  شريك  إلى 
ننتظره،  ــذي  ال الحلم   / التغيير  مــن  جــزء 
والباقي ما هو إال منافع وبركات يستبرك بها 
»التغيير«  لتحقيق  أحزابهم  رشحتهم  الذين 

لهم فيما بينهم.

أسـرارالتغيـير ليس هو استبدال رئيس برئيسة
العاصمة

العاصمة  مــجــالــس  عــلــى  احلــكــم  ال يمكن 
مباشرة بعد انتخابها وتنصيبها، فجل أعضائها، 
إن لــم يــكــن كــلــهــم، مــهــددون بــفــقــدان مقاعدهم 
يف  لهم  منافسون  يهيئها  التي  الطعون  نتيجة 
ــتـــي ســتــجــد طــريــقــهــا  االســتــحــقــاق املـــاضـــي، والـ
ــكـــون كــل  ــة بـــعـــد أيــــــام، ولـــهـــذا لـــن تـ ــدالـ ــعـ إلــــى الـ
املــجــالــس يف بــر األمـــان إال بــعــد صـــراط اجتياز 
التي  اخلصوم،  اتهامات  على  احملاكمات  مرحلة 
ستصادف فتح ملفات نفقات احلملة االنتخابية 
يف  عليه  املنصوص  للحد  ومطابقتها  للفائزين 
»دركــي«  وإقــنــاع  بالوثائق  تبريريها  مــع  الــقــانــون، 
وما  للحسابات  األعــلــى  املجلس  أي  احلــســابــات، 
ومهنية  بصرامته  احلسابات  مجلس  ما  أدراكــم 
املخالفني  حــول  العامة  نيابته  وتقصي  قضاته 
السنة  هذه  تختفي  ولن  التشريعية،  للنصوص 
الــطــعــون من  ســيــف  وراءهــــــا  وتـــتـــرك  إال   ،2021

احلــمــالت من  وســوط حسابات مصاريف  جــهــة، 
جهة أخرى.

فــإلــى أيـــن املــفــر؟ إلـــى الــقــضــاء إلثــبــات بـــراءة 
اتهام ملتمسات بخروقات قانونية، أم املثول أمام 
بالضوابط  التزامهم  لتأكيد  احلسابات  خــبــراء 

احملددة؟
فهذا الصراط هو الذي سـ»يغربل« املنتخبني، 
منهم،  للنزهاء  احترامنا  الكتساب  وسيؤهلهم 
ــا لـــلـــذيـــن »ضـــحـــكـــوا« عــلــيــنــا  ــذنـ ــبـ واحـــتـــقـــارنـــا ونـ
فــوقــانــا مــنــهــم الــقــانــون.. إنـــه درس مــن الـــدروس 
سنة  العاصمة  تــاريــخ  سجل  وقــد  الدميقراطية، 
ملــجــلــس  انـــتـــخـــابـــيـــة  طـــعـــون  يف  مــحــاكــمــة   1985

مــقــاطــعــة حـــســـان، فــألــغــت احملــكــمــة 5 دوائــــر من 
والقصة  اجلماعي..  املجلس  رئيس  دائــرة  بينها 

طويلة وشيقة.
إلى  ننبه  فإننا  الواقعة،  بهذه  نذكر  إذ  فنحن 
جــحــيــم »الـــــصـــــراط« املــنــتــظــر لـــكـــل املــنــتــخــبــني، 
ــروا مــنــه بــســالم، فــإنــهــم ســيــجــدون أمامهم  إذا مـ
على  محاسبتهم  ليتولوا  الناخبني  الرباطيني 
ــن تـــدبـــيـــرهـــم وعـــلـــى وثــيــقــة  ــور األولـــــــى مــ ــهـ ــشـ الـ
املــيــزانــيــة للسنة املــقــبــلــة، لــذلــك، فــهــذه املــقــاعــد 
»دركــي«  يلغيها  أو  يؤكدها  مؤقتة حتى  هــي  إمنــا 

احلسابات أو القضاء.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

سيف الطعون 
االنتخابية

أرشيف الرباط

كان لقاء بدون موعد 
بين هرمين كبيرين يف 

الوطنية والثقافة جمعهما 
حفل تكريم زميل من 

جيلهما، والصورة ناطقة 
باالحترام والتقدير 

بين زعيم سياسي هو 
األستاذ محمد اليازغي 

أطال اهلل عمره، واألديب 
والشاعر مبدع النشيد 
الوطني، الراحل موالي 

علي الصقلي أسكنه 
اهلل فسيح جناته.

هدموه لتوسعته  فنسوه

ما ســر إقــبار بــاب العــرفان ؟
في  الجماعي  املجلس  يشرع 
هياكله،  انتخاب  بعد  مهامه 
الرئيس  بــني  السلط  وتسليم 
الحالية،  والرئيسة  السابق 
وبعد االطالع على خبايا امللفات 
الثقيلة واملسكوت عنها، ومنها 
ملف توسعة باب مدينة العرفان 
ليمر منه الطرامواي، وال ندري 
امللف  هــذا  بينها  مــن  كــان  هــل 
جماعي  قــرار  بموجب  املفتوح 
صادر منذ 12 سنة، يقرر الهدم 
مقابل تعويضه في نفس املكان 
بتحفة جديدة تقتبس هندستها 
كان  الذي  اإلنساني  التراث  من 
وأمامكم  املهدوم،  الباب  يميز 
وتبشر  لــلــهــدم،  تـــؤرخ  صـــورة 
تبدو  كما  جانبية  لوحة  عبر 
بنائه  بإعادة  الصورة،  هذه  في 

بمواصفات معمارية محددة.
ــل املــجــلــس صــاحــب  ــق ــت وان
وحل  سبيله،  حــال  إلــى  القرار 
وال  وثالث،  وثــان  آخــر  مجلس 

كالم أو همسة عن القرار امللزم 
يعد  لم  حتى  بتنفيذه  للجماعة 
مدينة  لتبقى  أحـــد،  يــتــذكــره 
وأيضا  بـــاب،  بـــدون  الــعــرفــان 
معالم  عــلــى  ــن  ــوري غــي ــدون  ــ ب
التراث  ومدينة  الثقافة  عاصمة 

اإلنساني.

منحت  الــبــاب،  هــذا  فبفضل 
للرباط  العربية  ــدن  امل منظمة 
أحــســن  جــائــزة   ،1986 ســنــة 
العربية،  املدن  في  بلدي  إنجاز 
وقد أبهر اللجنة املكلفة بدراسة 
اإلنــجــازات  ترشيحات  ملفات 
بسبب  العربية،  للدول  البلدية 

ــقــرن 20  ــجــازه فــي ال فــكــرة إن
في   10 القرن  وهندسة  بمواد 
مجمع الكليات واملدارس العليا 
فكانت  الــوطــنــيــة،  ــد  ــاه ــع وامل
جيل  إلى   10 القرن  من  رسالة 
بقدسية  واعترافا   ،20 القرن 
العلم وحراسة باب ال يدخله إال 

املقتدرون النبهاء.
ــرار  ــق ال أن  دام  مــا  ونــؤكــد 
أي  يلغه  ــم  ل ــر  ــذك ال الــســالــف 
ثابتة  القانونية  قرار، بأن قوته 
وإلزامية على املجالس الالحقة، 
ويبقى الجانب املالي ودون شك 
املستفيدة  الشركة  إلــى  أسند 
التوسعة، ونستغرب صمت  من 
من  حق  على  السابقة  املجالس 
حقوق مدينة التراث اإلنساني.. 
الحالي  الجماعي  املجلس  فلعل 
امللفات  بفتح  أشــغــالــه  يــبــدأ 
باب  ملف  ــا  ــرزه وأب املنسية، 

مدينة العرفان.    
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األسبوع الرياضي
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أسبوعيات كريم إدبهي

»كلشي فاملغرب باغي يربح الوداد«
مدرب الوداد الجديد، الركراكي

الركراكي بدا عاودتاني... ها السي 

»املغاربة غير كون معاهم يكونوا معاك«
الرئيس السابق للرجاء والبرلماني الجديد
رجليه  حط  ما  مــازال  راه  هذا  بــدات،  احللقة  ها 

فالبرملان.

مستقبل الناخب الوطني خاليلوزيتش في كف »زياش«
الصباح

دابا زياش هو »العفريت«.

3 أسماء تتنافس على رئاسة الرجاء
المساء
فني كانوا شحال هاذي، وّل دابا »اللعاقة موجودة«.

لن أستسلم وانتظروا عودتي
المصارع بدر هاري
الشيطان  نعل  جــديــدة،  »سلخة«  شــي  سننتظر 

لعظامك. وتصنت 

الجزائري  العسكري  النظام  تحرج  القدم  كرة  جامعة 
باستقبالها الحار ملنتخب بالدهم 

قصاصات
»العشب  يقولوا  دابــا  للجميل،  ناكر  فاسد  نظام 

زوين بزاف«.

ــوداد  ــدرب عموتة أربــك اســتــعــدادات الــرجــاء وال امل
للعصبة

الصباح
هاذ عموتة غير »َدّبر« على خدمة »َبْرَزط« كل شيء...

»املجون« مدربا لهالل الناضور
جرائد

هذا باين »فشي شكل« غير من السم ديالو..

كنا قادرين على الفوز من قلب فاس
الكونغولي فلوران، مدرب نهضة براكن
من  »الــفــار«  غير  عتقك  راه  وجهك،  يعطينا  اهلل 

الهزمية.

هل يعود بودريقة أو حسبان لرئاسة الرجاء؟
األخبار

ناري على »كسيدة« اهلل يحفظ، عاد تهناو منهم.

إقصائيات كأس العالم: قطر 2022

هدية من »الفيفا« للمنتخب المغربــي
ورسائل من الالعبين المهمشين لخاليلوزيتش

تلقى املنتخب املغربي هديتني رائعتني، من 
على  فرض  الذي  القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد 
املنتخب الغيني البحث عن ملعب خارج بلده، 
بسبب  األســود،  ضد  اإليــاب  مباراة  لخوض 

ــعــســكــري،  ــالب ال ــ ــق ــ وعــــــــــــــدم االن
ــالد،  ــب ــرار ال ــق ــي اســت ــتـ والـ

بملعب  ستجرى 
بأكادير،  أدرار 
كما وافق اتحاد 
غينيا  في  الكرة 

ــاو، عــلــى  ــسـ ــيـ بـ
ــراء مــبــاراتــي  إجــ

واإلياب  الذهاب 
املنتخب  ضــد 
الوطني يومي 
أكتوبر  و6   3
الــــقــــادم فــي 
برسم  املغرب، 

الرابعة  الجولة 
من تصفيات كأس 

لعدم   2022 العالم 
مــطــابــقــة مــالعــب 
غـــيـــنـــيـــا بــيــســاو 
ــر االتـــحـــاد  ــي ــعــاي مل
واالتــحــاد  اإلفريقي 
ــي، وهــــذا  ــ ــ ــدول ــ ــ ال
على  كــذلــك  ينطبق 

مالعب السودان، التي من املفروض أن يلعب 
منتخبها مباراة اإلياب ضد املغرب في ملعب 
السوداني  املنتخب  سيواجه  حيث  محايد، 

نظيره املغربي بالعاصمة املصرية القاهرة.
فرصة ذهبية منحت للمغرب، وضاعفت من 

حظوظه للتأهل إلى الدور الثاني.
الوطني،  الناخب  معترك  في  حاليا  الكرة 
والنزول  »مختبره«  من  بالخروج  أكثر  املطالب 
الــشــارع  ــى  إل لإلنصات  الــعــاجــي،  بــرجــه  مــن 
العديد  في  النظر  بإعادة  يطالبه  الذي  املغربي 
من األمور، أهمها إبعاد صانع ألعاب املنتخب، 
األملاني  ــدرب  امل أصبح  الــذي  ــاش،  زي حكيم 
توماس توخيل يعتمد عليه بشكل كبير 
في تشكيلة فريقه شيلسي اإلنجليزي، 

الـــعـــودة  أن  ــا  ــم ــة ك ــ ــوي ــ ــق ــ ال
انــتــقــالــه ألمني حاريث، بعد 

مارسيليا  إلـــى 
ــي،  ــسـ ــرنـ ــفـ الـ
أبـــــــهـــــــرت 
املــــــــــــدرب 
األرجنتيني 
ســامــبــولــي، 

يتنبأ  ــذي  الـ
بمستقبل  لـــه 

زاهـــــــــر، كـــمـــا أنـــه 
ــز  وفـــــي ظـــــرف وجــي
ملعب  جماهير  أبــهــر 

أول  تسجيل  من  تمكن  حيث  »الــفــيــلــودروم«، 
أهدافه ضد رين يوم األحد األخير.

أجاكس  فريقه  مع  يتألق  املـــزراوي،  نصير 
الفريق  أعمدة  من  وأصبح  ألخــرى،  دورة  من 
أن  إال  عقده،  تجديد  على  يلح  الذي  الهولندي، 
مزراوي وبعد تعاقده مع وكيل أعمال رونالدو، 
العروض  العديد من  يدرس  مينديز،  البرتغالي 

من أقوى األندية األوربية.
فهذا  ــوم،  ــم ــع ال عــلــى 
ينتظر  املتألق  الثالثي 
ــنــاخــب  ــوة ال ــ ــط دعـ ــق ف
إلى  للعودة  الوطني، 
واملشاركة  املنتخب 
إلــى  تأهيلنا  ــي  ف
قطر  مونديال 

.2022

عة
سر

 البطل العالمي لخصم ينقل »صراعاته« من الحلبةب
إلى بلدية إيموزار كندر

»الكيك بوكسينغ« مصطفى  العاملي في  البطل  تمكن 
على  »الــكــاو«  القاضية  بالضربة  الفوز  من  لخصم، 

منافسه في رئاسة بلدية إيموزار كندر بإقليم صفرو.
هذه  ساكنة  تلقائي  بشكل  ساندته  لخصم  مصطفى 
16 صوتا من أصل  الرائعة، حيث حصل على  املنطقة 
بها،  للنهوض  الكثير  الشيء  منه  تنتظر  كما   ،22
املشاريع  بعض  لتحقيق  مالية  ــوارد  م عن  والبحث 
لتنميتها، وتشجيع السياحة التي يعتمد عليها سكان 

هذه املنطقة.

اإلطار الوطني المحبوب عبد الهادي السكيتويهذا الخبر
نعم الكرم والنبل ونكران الذات...

بويالص،  الوطني  اإلطار  يعيش 
ألزمته  حــرجــة  صحية  وضــعــيــة 
مصحات  إحــــدى  إلـــى  ــول  ــدخـ الـ
يسانده  من  يجد  لم  حيث  أكادير، 
في هذه املحنة، ونعني بذلك املكتب 
وعصبة  أكــاديــر،  لحسنية  املسير 
سوس، الذي يعتبر هذا الرجل من 

أطرها املرموقني.
إشارة  رهن  دائما  كان  بويالص 
تدريب  على  أشــرف  حيث  الفريق، 
مساعدا  وعمل  الــصــغــرى،  فئاته 
أشرفوا  الذين  املدربني  من  للعديد 

على تدريب الحسنية.
اإلطار  سوى  يجد  لم  بويالص 
الــهــادي  عبد  الــخــلــوق،  الوطني 
أيضا  هو  نسي  الذي  السكيتوي، 
ألزمه  ــذي  ال املــرض  مع  معاناته 
أجــرى  أن  بعد  طــويــال،  ــفــراش  ال
الــعــمــود  عــلــى  جــراحــيــة  عملية 
الحمد  ــه  ــل ـــ ول كــلــلــت  الــفــقــري، 
مشاكله  كذلك  ونسي  بالنجاح، 
ــذي تنكر  الـ مــع أوملــبــيــك أســفــي 
التي  األعــمــال  لكل   - ولألسف   -

الفريق،  الهادي لهذا  أسداها عبد 
للوقوف  وذهب  شيء(  كل  )نسي 
املريض  وصديقه  زميله  بجانب 
بجميع  تكلف  حيث  ــالص،  ــوي ب
رحــب،  بصدر  الــعــالج  مصاريف 
يفاجئنا  لم  السكيتوي  وكعادته، 
فجميع  ــي،  ــراق ال الــســلــوك  بــهــذا 
يعرفون  ــة  املــغــارب الــريــاضــيــني 

الكبير  وحــبــه  وكــرمــه،  ــه  أخــالق
لتقديم يد املساعدة لآلخر.

الشفاء  بويالص  لإلطار  نتمنى 
أسرته  إلــى  يعود  حتى  العاجل 
ــرة ســـاملـــا ومــتــعــافــيــا،  ــي ــصــغ ال
التي  الكبيرة  الرياضية  وألسرته 
ملثل هذه  مــاســة  فــي حــاجــة  هــي 

األطر التي تعاني في صمت.

 عبد الهادي السكيتوي خالل زيارته
لصديقه بويالص

تكريــم

 الرجاويون يكرمون البطل
األولمبي حيلي

أقامت العديد من الفعاليات الرجاوية، 
حفال تكريميا للبطل األوملبي عبد السالم 
في  الذهبية  بامليدالية  الفائز  حيلي، 
احتضنتها  التي  الباراملبية  األلــعــاب 

طوكيو اليابانية.
ــس مجلس  ــي رئ الــحــفــل  ــذا  هـ حــضــر 
منصف  الرياضي،  الرجاء  نــادي  إدارة 
رجاوية  عائلة  إلى  ينتمي  الذي  أبيض، 
واملسيرين  املنخرطني،  وبعض  عريقة، 

بيرواين،  حسن  كــاألســتــاذ  السابقني، 
فرع  رئيس  عــراقــي،  الحسيني  وعــابــد 
فرع  رئيس  السنيني  وحسن  السباحة، 

ألعاب القوى وآخرين.
لدى  طيبا  صــدى  لقيت  طيبة  بـــادرة 
ــســالم حيلي،  ال عــبــد  األوملــبــي  الــبــطــل 
تأسفوا  الذين  الرجاويني  من  والعديد 
الرجاء  رئيس  لغياب  الوقت،  نفس  في 

األندلسي ومن معه...

البطل األولمبي عبد السالم حيلي منتشيا بميداليته الذهبية التي فاز بها مؤخرا في األلعاب البارالمبية 
بطوكيو اليابانية، وعلى يمينه عابد عراقي رئيس فرع السباحة، ومنصف أبيض رئيس المجلس اإلداري لنادي 

الرجاء الرياضي، وبجانبه المنخرط ونائب رئيس فرع ألعاب القوى، مصطفى شهيب، وبعض المنخرطين.

لخصم

حاريث

مزراوي

َ
َْ
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شاحنة مغربية تمر من معبر »الكركرات« نحو إفريقيا وفي اإلطار صورة الشاحنة التي قتل على متنها سائقان مغربيان شمال مالي

بوصوف؟  يتحدث  شجرة  أي  عن 
فليس   ...(( لسانه:  على  الــجــواب 
خافيا على أحد اليوم ما تعرفه منطقة 
دول الساحل اإلفريقي )مالي، النيجر، 
تشاد، بوركينافاسو، وموريتانيا( من 
وتهريب،  وخطف  وقتل  عنف  أحداث 
التي  الدموية  األحــداث  من  وغيرها 
تعلن  إرهابية  تنظيمات  بها  تقوم 
هذا  عن  مسؤوليتها  عن  مرة  كل  في 

ــي أو  ــابـ الـــحـــادث اإلرهـ
لفدية  طلبا  ــا  إم ذاك.. 
بالعملة  مالية  بمبالغ 

الصعبة، أو لتركيع 
األنــظــمــة 
ملحلية  ا
ــتــي  وال
ف  تعر

االستقرار  عــدم  دولــهــا  بعض 
ألنظمتها  متعددة  وانقالبات 
وانقالب  تشاد  رئيس  )موت 
بــوركــيــنــافــاســو وانــقــالبــن 
ماي  و30   24 فــي  مالي  فــي 
2021(، أو استعراض قوة 
اإلرهــابــي  التنظيم  هــذا 
بن  خــاصــة  ذاك،  أو 
و»داعــش«..  »القاعدة« 

وهذا  أحد،  على  ليس خافيا  أنه  كما 
الفكرية  ــاجــات  ــت اإلن زخـــم  بفضل 
الــعــديــدة  الصحفية  والتحقيقات 
اإلرهابية  التنظيمات  ظاهرة  حــول 
أصبحت  املنطقة  أن  الساحل،  بدول 
مرادفا ألسماء العديد من التنظيمات 
اإلرهــابــيــة وفــروعــهــا، كـــ»الــقــاعــدة« 

ــي  ــالم فـــي بـــالد املـــغـــرب اإلس
ــو حـــــرام« و»أنـــصـــار  ــوكـ و»بـ

إخباريتحليل 

محـاولة جـر المغـرب إلى 
مستـنقع اإلرهـاب بمـالي 

ال يمكن فهم بعض األحداث دون وضعها في سياقها، وأي سياق هذا الذي يمكن أن يقتل فيه سائقان مغربيان في شمال مالي، 
كانوا يقودون شاحنات محملة بالمواد الغذائية واألدوية إلى عمق إفريقيا، بعد أن مروا حتما بنقطة العبور المغربية »الكركرات«.

يقول عبد هللا بوصوف، األمين العام لمجلس الجالية، وهو واحد من المسؤولين الذين يجمعون بين موقع المسؤولية في الدولة 
والقدرة على التعليق على األحداث: ))إن مقتل السائقين المدنيين المغربيين، يوم األحد 12 شتنبر، بمنطقة ديديني، البعيدة عن 

مدينة باماكو عاصمة دولة مالي بحوالي 300 كيلومتر.. ُمحملين بالمواد الغذائية واألدوية.. هو عمل إرهابي جبان.. ال يمكننا السماح 
له بالمرور مرور الكرام أو تجاهل حدوثه، أو تغييب نتائجه وأثاره.. ليس فقط ألننا ُكِلْمنا كمغاربة في مدنيين نحسبهم شهداء عند 

هللا، ولكن ألن الحادث هو بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة((.

البوليساريو واإلرهاب وجهان لعملة واحدة 

إعداد : سعيد الريحاني

بوصوف
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أبو عدنان.. اإلرهابي الذي قتلته القوات الفرنسية

أبو عدنان.. يد البوليساريو في اإلرهاب
والجهاد«  التوحيد  و»حركة  الدين« 
إفــريــقــيــا و»أنــصــار  غـــرب  فــي دول 
و»امللثمون«  و»املرابطون«  الشريعة« 
ــدم«، وغــيــرهــا من  ــال ــعــون ب و»املــوق
كبير  بشكل  تهدد  التي  التنظيمات 
أو  بإفريقيا  ســواء  واألمـــن،  السلم 
بباقي بقاع العالم(( )املصدر: تعليق 
الجزائر  بوصوف/  هلل  عبد  الدكتور 

وحاميها حراميها(.
نــفــس املــصــدر ال يــقــف عــنــد جــرد 
حيث  بينها،  يربط  إنه  بل  األحــداث، 
مقتل  على  أيام  أربعة  ))بعد  يقول: 
السائقني املغربيني )12 شتنبر( وما 
واستهجان  استنكار  من  ذلك  رافــق 
ــات الــقــاريــة  ــس ــؤس ــد مــن امل ــعــدي ال
السلطات  بينها  ومـــن  ــة  ــي ــدول وال
الرئيس  سيعلن  ــي،  مــال ــة  دولـ فــي 
 16 يوم  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي 
»عدنان  اإلرهــابــي  مقتل  عن  شتنبر 
ــصــحــراوي«.. فهو من  ال ولــيــد  ــو  أب
اإلسالمية  »الدولة  تنظيم  زعيم  جهة 
جهة  ومــن  الكبرى«،  الصحراء  في 
البوليساريو،  في  عضو  فهو  أخرى، 

»أبوعدنان  اإلرهــابــي  تنظيم  ويقف 
من  ــد  ــدي ــع ال وراء  ــراوي«  ــحـ الـــصـ
كقتل  اإلرهابية،  الدموية  العمليات 
عمال اإلغاثة الفرنسيني مع سائقيهم 
والهجوم   ،2020 سنة  النيجيريني 
النيجر  في  األمريكية  القوات  على 
سجله  إلــى  ــضــاف  وُي  ،2017 سنة 
الدموي مقتل السائقني املغربيني في 
شتنبر 2021.. كما يقدم هذا التنظيم 
لتجار  كــبــيــرة  ــات  ــدم خ ــي  ــابـ اإلرهـ
البشر  وتجار  واألسلحة  املــخــدرات 
والتنظيمات  اإلجرامية  والعصابات 
اإلرهــابــيــة الــعــابــرة لــلــقــارات، وهي 
سردها  التي  امللفات  نفس  باملناسبة 
الــذي   ،2021 لسنة  الــعــرش  خطاب 
سويا  العمل  الــجــزائــر  على  عــرض 
واعتبرها  عليها،  القضاء  أجــل  من 
العدو الحقيقي املشترك بني الدولتني 

الشقيقتني..(( )نفس املصدر(.
فصل  يمكن  ال  التصور،  لهذا  تبعا 
نشاط  عن  املذكور  اإلرهابي  الحادث 
فصل  يمكن  ال  كما  البوليساريو، 
وربما  ــاب،  اإلرهـ عــن  البوليساريو 

ــة  ــذي دفــع دول هــذا الــتــوجــه هــو الـ
إلى  األمريكية  املتحدة  الواليات  مثل 
املغربية،  املــواقــف  بجدية  االقتناع 
الــكــركــرات«،  بعد  ــا  »م معركة  منذ 
اإلرهــابــيــة  األنــشــطــة  وصــلــت  حيث 
لوال  املعبر،  هــذا  إلــى  للبوليساريو 
امللكي،  للجيش  ــصــارم  ال الــتــدخــل 
العالم  دول  كبير من  واصطفاف عدد 
لتأمني  املغربي«  »التدخل  جانب  إلى 
املــعــبــر، ومـــن يــــدري.. ربــمــا كانت 
طرف  من  املدعومة  امليليشيات  تحلم 
إلى  املعبر  هــذا  بتحويل  الجزائر، 
في  وقع  بما  شبيه  لألحداث  مسرح 

شمال مالي)..(.
وكانت السفارة املغربية في باماكو، 
بشكل  املاضي،  األحد  يوم  أعلنت  قد 
مغربيني  سائقني  مقتل  عن  مفاجئ، 
عناصر  قبل  مــن  بــالــرصــاص  رمــيــا 
آخــر  وإصـــابـــة  مــجــهــولــة،  مسلحة 
))الحادث  وأن  مالي،  في  بجروح، 
متوجهون  السائقون  كان  بينما  وقع 
إلى  بالبضائع  محملة  بشاحنات 
وقع  ))الحادث  وأضافت:  باماكو((، 
بعد  على  ديديني  بلدة  مستوى  على 

املالية،  العاصمة  من  كيلومتر   300
مسلحة  مجموعة  اعترضتهم  عندما 
بني  مختبئني  كانوا  ــراد  أف عــدة  من 
األشـــجـــار عــلــى جــنــبــات الــطــريــق، 
فأطلقت الرصاص في اتجاه السائقني 

املغاربة((.
لحادث  الخفية  األهـــداف  أحــد  إن 
»محاولة  هو  النوع  هذا  من  إرهابي 
جر املغرب إلى عش اإلرهاب« بدعوى 
ضرورة حماية القوافل املغربية، لوال 
املخابراتية  والتجربة  الحنكة  أن 
هذا  في  تذهب  لم  للمغرب،  الكبيرة 
على  الجهود  تنصب  حيث  االتجاه، 
ضرورة فضح الجناة، وترتيب اآلثار 
القانونية على ذلك، مهما كانت الجهة 
التي تقف وراء هذا العمل، وقد أبدى 
األولية  املالحظات  بعض  الخبراء 
املغربني  السائقني  مقتل  حــادث  عن 

للتأمل: 
على  النارية  الطلقات  أوال: حجم   -
مقدمة الشاحنة أكبر من حجم طلقات 
الرشاش  أن  واملرجح  الكالشنكوف، 
الذي تم استعماله إلطالق النار يبلغ 

الــرشــاش  وهــو  ملمتر،   12.7
من  استعماال  األكثر  املتوسط 

تبعا لهذا التصور، ال يمكن فصل الحادث اإلرهابي المذكور عن نشاط 
البوليساريو، كما ال يمكن فصل البوليساريو عن اإلرهاب، وربما هذا التوجه هو 
الذي دفع دولة مثل الواليات المتحدة األمريكية إلى االقتناع بجدية المواقف 

المغربية، منذ معركة »ما بعد الكركرات«، حيث وصلت األنشطة اإلرهابية 
للبوليساريو إلى هذا المعبر، لوال التدخل الصارم للجيش الملكي، واصطفاف 

عدد كبير من دول العالم إلى جانب »التدخل المغربي« لتأمين المعبر

كانت السفارة املغربية 
يف باماكو، قد أعلنت 

يوم األحد املاضي، 
بشكل مفاجئ، عن 

مقتل سائقني مغربيني 
رميا بالرصاص من 

قبل عناصر مسلحة 
جمهولة، وإصابة آخر 
بجروح، يف مايل، وأن 

))احلادث وقع بينما كان 
السائقون متوجهون 

بشاحنات حمملة 
بالبضائع إىل باماكو((، 

وأضافت: ))احلادث 
وقع على مستوى بلدة 
ديديني على بعد 300 
كيلومرت من العاصمة 

املالية، عندما 
اعرتضتهم جمموعة 

مسلحة من عدة أفراد 
كانوا خمتبئني بني 

األشجار على جنبات 
الطريق، فأطلقت 

الرصاص يف اجتاه 
السائقني املغاربة((
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العديد  في  املسلحة  الجماعات  قبل 
من بؤر التوتر. 

- ثانيا: األثار البليغة على رأس أحد 
الرصاصات  خلفتها  التي  الضحايا 
رأســه«،  »تفجير  إلــى  أدت  القاتلة، 
رشاش  استعمال  فرضية  يؤكد  مما 
الكالشنكوف  ألن   ،12.7 عيار  مــن 
كل  تحدث  ال  الخفيفة  والرشاشات 

هذا الضرر.
يستهدف  لم  النار  إطالق  ثالثا:   -
ــا تم  ــمـ عـــجـــالت الــشــاحــنــات وإنـ
من  بوابل  السائق  مقصورة  إمطار 
منذ  الهدف  أن  يؤكد  مما  الرصاص، 

البداية كان قتل السائقني املغاربة. 
استهدف  القاتل  الهجوم  رابعا:   -
بالرغم  بالتحديد  املغاربة  السائقني 
جنسيات  ــن  م ســائــقــني  مـــرور  ــن  م

مختلفة من نفس الطريق.
البضائع  سرقة  تتم  لم  خامسا:   -
الشاحنات،  مــن  على  كــانــت  الــتــي 
مما يؤكد أن الهجوم لم يكن بغرض 

السرقة وإنما ألغراض أخرى.
الوحيد،  الشاهد  حسب  سادسا:   -
فإن الهجوم نفذه أربعة ملثمني كانوا 
على من سيارة »فورد« رباعية الدفع، 
الرصاص  من  واقية  سترات  يرتدون 
للتواصل،  السلكية  أجهزة  ويحملون 
وهذا دليل آخر على أن هذا الهجوم قد 
تم التخطيط له بشكل دقيق، وتم توفير 

اللوجيستية لتنفيذه. التجهيزات 
أيام  بعد  جــاء  الهجوم  سابعا:   -
العمامرة،  رمطان  ــارة  زي من  قليلة 
وزير خارجية الجزائر إلى دولة مالي 
وعقده اجتماعا مع عناصر مشبوهة 

بمقر وزارة الخارجية الجزائرية.
الخارجية  لوزيرة  سبق  ثامنا:   -
كلينتون،  هيالري  سابقا،  األمريكية 
املديرية  عن  سرية  تقارير  تلقت  أن 
لفرنسا  الــخــارجــي  لــأمــن  الــعــامــة 
الخارجية(،  الفرنسية  )املخابرات 
تؤكد هذه التقارير تواصل املخابرات 
بن  »مختار  اإلرهابي  مع  الجزائرية 
استهداف  على  وتحريضه  مختار« 
املصالح املغربية في منطقة الساحل 

والصحراء.
الجزائر  قامت  تاسعا: سبق وأن   -
طريق  عن  »الكركرات«  معبر  بإغالق 
ــن أجــل  مــرتــزقــة الــبــولــيــســاريــو، م
توقيف التجارة املغربية مع إفريقيا، 
وهو ما يؤكد أن الجزائر هي من تقف 
)املصدر:  الجبان.  الهجوم  هذا  وراء 
محرري  شبكة  مصدرها  مالحظات 
إفريقيا،  وشــمــال  ــط  األوسـ الــشــرق 

يترأسها الناشط عثمان بنطالب(.
ــر بــالــحــادث  ــ ــواء تــعــلــق األم ــ وسـ
سائقان  له  تعرض  ــذي  ال اإلرهــابــي 

مغربيان، والهدف هو إرهاب املغاربة 
عند التفكير في الذهاب إلى إفريقيا، 
أو باألنشطة اإلرهابية للبوليساريو، 
النظر  يمكن  ال  األخيرة  األحداث  فإن 
الرئيس  أعلنه  عما  بمعزل  إليها 
الذي  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي 
الكبير  »النجاح  سماه  عما  تحدث 
اإلرهابية  املعركة ضد الجماعات  في 
تمكنت  حيث  الساحل«،  منطقة  في 
على  القضاء  من  الفرنسية  القوات 
في  اإلسالمية«  الدولة  »تنظيم  قائد 
»عدنان  الكبرى  الصحراء  منطقة 
أبو وليد الصحراوي«، حسبما أعلن 
األربعاء  ليلة  ماكرون  إيمانويل  عنه 

املاضي.
مقتل »أبو وليد الصحراوي« يشكل 
لكونه  للبوليساريو،  ضربة  أيضا 
عضوا في هذا التنظيم، وقال ماكرون 
»تويتر«: إن ))األمة  في تغريدة على 
كل أبطالها  فــي  املــســاء  ــذا  ه تفكر 
في  فرنسا  أجــل  مــن  مــاتــوا  الــذيــن 
منطقة الساحل في عمليتي »سرفال« 
املكلومة،  وبالعائالت  و»بــارخــان«، 
لم  تضحيتهم  جــرحــاهــا،  وبجميع 
األفــارقــة  شركائنا  مــع  ســدى  تذهب 
سنواصل  واألمريكيني  واألوروبيني 

هذه املعركة((.
اإلرهــاب  ضد  املعركة  تكون  هكذا 

تصنيف  انــتــظــار  ــي  ف مــتــواصــلــة، 
إرهــابــيــة،  كجماعة  الــبــولــيــســاريــو 
التي  األولــى  املــرة  هي  هذه  وليست 
البوليساريو  عــمــل  فيها  يــرتــبــط 
باإلرهاب، بل إن املغرب سبق أن قطع 
عالقته مع إيران، بعد اتهامه لـ»حزب 
إرهــابــيــة،  كجماعة  املصنف  هلل«، 
وقتها  للبوليساريو،  أسلحة  بتقديم 
الــوزيــر  عــن  نقال  الصحافة  كتبت 
 ،2018 مـــاي  ــي  ف بــوريــطــة،  نــاصــر 
جاء  مــرة  من  أكثر  تكررت  قصاصة 
فيها ما يلي: ))أعلن وزير الخارجية 
الرباط  في  بوريطة،  ناصر  املغربي، 
متهما  إيــران،  مع  العالقات  قطع  عن 
في  بالتورط  اللبناني  هلل«  »حــزب 
البوليساريو، عن  إرسال أسلحة إلى 
اإليرانية  السفارة  في  عنصر  طريق 
مؤتمر  خــالل  وأضـــاف  بــالــجــزائــر، 
يخص  الـــقـــرار  ــذا  هـ أن  صــحــافــي، 
ــات الــثــنــائــيــة حــصــريــا بني  ــعــالق ال
بالتطورات  له  عالقة  وال  البلدين، 
بأنه  وأضــاف  األوســـط،  الشرق  في 
أبلغ  حيث  طهران،  إلى  بزيارة  قام 
بقرار  اإليراني، جواد ظريف،  نظيره 
اململكة، مؤكدا مغادرته برفقة السفير 
سيستقبل  إنه  وقــال  هناك،  املغربي 
الرباط  في  اإليراني  باألعمال  القائم 
الحقا اليوم، ملطالبته بمغادرة التراب 

هذا  أن  بوريطة،  وأوضــح  املغربي، 
إيــران،  تــورط  على  ردا  صدر  القرار 
عن طريق »حزب هلل«، في تحالف مع 
املغرب  أمن  يستهدف  البوليساريو 
وبناء  سنتني،  منذ  العليا  ومصالحه 
هذه  أن  وكشف  دامــغــة،  حجج  على 
العالقة بدأت عام 2016، حني تشكلت 
لجنة لدعم »الشعب الصحراوي« في 
تبعتها  هلل«،  »حــزب  برعاية  لبنان 
زيارة وفد عسكري من »حزب هلل« إلى 
تندوف، وقال أيضا: إن نقطة التحول 
كانت في 12 مارس 2017، حني اعتقل 
في مطار الدار البيضاء، قاسم محمد 
اعتقال  مذكرة  على  بناء  الدين،  تاج 
املتحدة  الواليات  عن  صــادرة  دولية 
واإلرهــاب،  األمــوال  بتبييض  تتهمه 
وهو أحد كبار مسؤولي مالية »حزب 
)املصدر: سويس  هلل« في إفريقيا(( 

أنفو/ 11 ماي 2018(.
عالقات  في  البوليساريو  تورط  إن 
مع إرهابيني ال يقف عند حدود محاولة 
املغرب،  في  تخريبية  بأعمال  القيام 
أو عند حدود ربط عالقات مع جهات 
إرهابية، بل إن بعض رموز اإلرهاب 
العاملي ينتمون للبوليساريو، ومنهم 
»عدنان أبو وليد الصحراوي«، الذي 
في  فرنسا  طرف  من  مقتله  عن  أعلن 
طبيعة  حــول  جديدة،  متغيرات  ظل 
الفرنسي في مالي،  التدخل  استمرار 
أن  غير  أوراق،  عــدة  تختلط  حيث 
قد  الخط  على  البوليساريو  دخــول 
إرهابية،  كجماعة  بتصنيفها  يعجل 
لن  مصيرها  فــإن  ذلــك،  حصل  وإن 
الحوثيني  مصير  مــن  أفضل  يكون 
ذلك  يكون  أن  يمكن  حيث  اليمن،  في 
منطلقا لـ»عاصفة حزم« جديدة، تروم 
أيدي  من  املخيمات  محتجزي  تحرير 
اإلرهابيني، طاملا أن الدول الخليجية 

كلها مع املغرب)..(.

هكذا تكون المعركة ضد اإلرهاب متواصلة، في انتظار تصنيف 
البوليساريو كجماعة إرهابية، وليست هذه هي المرة األولى التي 
يرتبط فيها عمل البوليساريو باإلرهاب، بل إن المغرب سبق أن قطع 
عالقته مع إيران، بعد اتهامه لـ»حزب لله«، المصنف كجماعة إرهابية، 

بتقديم أسلحة للبوليساريو

بوريطة
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حرب على العمودية 
عملية  خــال  الــربــاط  العاصمة  عرفت 
بني  كبيرا  صراعا  املدينة،  عمدة  انتخاب 
واألصــالــة  ــرار  األحـ مــن  املشكل  التحالف 
التحالف  مــع  ــال،  ــق واالســت واملــعــاصــرة 
والحركة  االشتراكي  االتحاد  يقوده  الذي 
حيث  واالشــتــراكــيــة،  والــتــقــدم  الشعبية 
كامية  مشادات  التصويت  جلسة  شهدت 
وعراك بعد إعان منتخبة من املجلس أنها 
رفضت  إذا  بالقتل«  لـ»التهديد  تعرضت 

التصويت للتحالف املنافس.
داخــل  ومــشــادات كامية  ووقــع صــراع 
اتهمت  بــعــدمــا  ــاء  ــضـ األعـ بـــني  املــجــلــس 
ــرار،  ــي حـــزب األحــ ــا ف ــاءه مــســتــشــارة زم
رفضت  إذا  الجسدية  بالتصفية  بتهديدها 
االشتراكي،  االتحاد  مرشح  على  التصويت 
البحراوي،  عمر  من  املدعوم  لشكر،  حسن 
الذي قرر االنشقاق عن تحالف العاصمة بعد 
العاصمة  لعمودية  الترشح  من  استبعاده 

وتزكية البرملانية السابقة أسماء أغالو.
تفجرت  الجلسة  أن  مــصــادر،  ــادت  وأفـ
)األحــرار  العاصمة  لتحالف  تبني  بعدما 
أسماء  تقوده  الــذي  والــبــام(  واالستقال 
إلى  ستذهب  التصويت  عملية  أن  أغالو، 
مرشح التحالف املنافس الذي يدعم لشكر، 
 34 مقابل  46 عضوا  من جمع  تمكن  الذي 

ملرشحة األحرار.
ــال تــحــالــف الــعــاصــمــة املــشــكــل من  وقـ
والحركة،  واالستقال  و»الــبــام«  األحــرار 
أنه عاين »وجود تهديدات من مرشح حزب 
الوعد  تــروم  وأتباعه  االشتراكي  االتحاد 
أعضاء  على  ــوال  ــ األم وعـــرض  والــوعــيــد 
بغية  النساء،  وخاصة  املتحالفة،  األحزاب 
شراء ذممهم«، مؤكدا على أن كل التهديدات 
لدى  شكاية  وموضوع  بتسجيات  موثقة 

القضائية. الضابطة 

املرشح  لشكر،  حسن  اتهم  جانبه،  من 
ملنصب العمودية، محسوبني على التحالف 
االستفزازات  من  مجموعة  بشن  الرباعي 
االنتخاب،  عملية  انطاق  دون  للحيلولة 
وحصوله  تحالفه  بقوة  إحساسهم  بعد 

ومؤيديه على األغلبية في مجلس املدينة.

اتهامات في مكناس
وجه مستشار في مجلس مدينة مكناس 
ــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي لــأحــرار،  عــن حـ
خال  الحزب  تنسيقية  ألعضاء  اتهامات 
الجماعة  رئــيــس  على  التصويت  جلسة 

وأعضاء املجلس.
»تعرض  أنــه  ــوش،  خــرب لحسن  ــال  وقـ
من  أعــضــاء  طــرف  مــن  كبيرة  لضغوطات 
مقابل  مساومته  وتمت  املدينة،  في  حزبه 
في  الــثــانــي  لــيــكــون  سنتيم  مــلــيــون   50
سنتيم  مليون   30 إلى  باإلضافة  الائحة، 

للحصول على منصب نائب الرئيس«.
وترتيب  توزيع  طريقة  املستشار  وانتقد 
املرشحني في الئحة الحزب بمدينة مكناس 
شكاية  موجها  شتنبر،   8 انتخابات  خال 

التي  »الخروقات  حول  الحزب  رئيس  إلى 
طالت عملية ترتيب املرشحني« حسب قوله.
من جانبها، اعتبرت التنسيقية الجهوية 
للحزب أن االتهامات التي أطلقها املستشار 
انتخاب  جلسة  أشــغــال  خــال  الجماعي 
والتي  مــكــنــاس،  جماعة  ومكتب  رئــيــس 
ادعى من خالها تعرضه لابتزاز من طرف 
بعض مسؤولي الحزب، هي ادعاءات باطلة 

ومغرضة وكاذبة.
وأضافت التنسيقية أن املستشار حاول 

مسؤولي  بمصداقية  ــس  امل خالها  مــن 
ومنتخبي الحزب باملنطقة، مؤكدة وضعها 
ملتابعة  القضائية  السلطات  لــدى  شكاية 
املسيئة  »اتــهــامــاتــه  على  بــاألمــر  املعني 

واملرفوضة جملة وتفصيا«.

أسلحة بيضاء وجرحى
 في جماعة قروية

رئيس  على  التصويت  جلسة  عــرفــت 
بتامنصورت،  »حربيل«  جماعة  مجلس 
املنتخبني  أنصار  بني  عنيفة  مواجهات 
األسلحة  فيها  استعملت  و»البلطجية«، 
الــبــيــضــاء والــعــصــي، وخــلــفــت إصــابــات 

وجروح في صفوف البعض.
لتوقيف  املحلية  السلطة  اضطرت  وقد 
الــعــراك  ــدالع  انـ بعد  وتأجيلها  الجلسة 
املتنافسني  التحالفني  أنصار  بني  والعنف 
تدخلت  بينما  القروي،  املجلس  قيادة  على 
املتورطني  إليقاف  امللكي  الــدرك  عناصر 
إلى  الجرحى  نقل  تم  فيما  و»البلطيجة«، 

املستشفى اإلقليمي لتلقي العاجات.

تحالف  أنصار  بني  املواجهات  وحصلت 
الدستوري  واالتحاد  واملعاصرة  األصالة 
من جهة، وأنصار تحالف األحرار واالتحاد 
اعترض  حيث  ثانية،  جهة  من  االشتراكي 
الرئيس  عودة  على  األول  التحالف  أنصار 
من  تمكن  بعدما  لأحرار  املنتمي  السابق 

تكوين أغلبية للظفر بالرئاسة. 
مثيري  األشــخــاص  بعض  توقيف  وتــم 
امللكي،  الدرك  قبل  من  و»البلطجة«  الشغب 
النيابة  على  عرضهم  قبل  معهم  للتحقيق 

العامة. 

احتجاجات في جماعة
 بني يخلف

قرب  يخلف  بني  القروية  الجماعة  في 
واحتجاجات  فــوضــى  وقــعــت  املحمدية، 
على  التصويت  عملية  خــال  ــاءات  وإغــم
رئيس املجلس وأعضاء املكتب، بعدما أقدم 
باستبعاد  قــرار  اتخاذ  على  املنطقة  قائد 
بني  وفوضى  ضجة  خلق  مما  مستشارة، 

املنتخبني.
املجلس  ــخــاب  ــت ان جــلــســة  ــت  ــحــول وت
بني  عراك  حلبة  إلى  يخلف  لبني  الجماعي 
املنتخبني، بسبب قيام حزب ممثل السلطة 
وسحب  الحضور  من  املستشارة  بإقصاء 
ومنح  العمالة،  من  تلقتها  التي  الــدعــوة 
الحق ملستشار حزب االستقال األكبر منها 
املستشار وسط  انهيار  الى  أدى  مما  سنا، 

قاعة االجتماع.
وحصلت الخافات بني مستشاري حزب 
جلسة  من  االنسحاب  قرروا  الذين  األحرار 
التصويت، احتجاجا على »خروقات« ممثل 
واتخاذه  االنتخاب  جلسة  خال  السلطة 
بــدون  جماعية  مستشارة  إقــصــاء  لــقــرار 
وتعرض  قضائي،  ــرار  ق أو  قانوني  سند 
جلسة  داخــل  لتهديدات  املنتخبني  بعض 
املواطنني  عشرات  تجمع  بينما  التصويت، 
أمام مقر الجماعة مستنكرين ما يجري ملنح 

الرئاسة للرئيس السابق.
حكما  اإلداريـــة  املحكمة  أصـــدرت  وقــد 
الشرقي  اإلله  عبد  انتخاب  نتيجة  بإلغاء 
الجماعة،  لعضوية  االستقال  حــزب  عن 
زهرة  األحــرار،  حزب  ملرشحة  املقعد  ومنح 
األحــرار  مقاعد  عدد  يرفع  مما  العرباوي، 
حزب  مقاعد  عدد  ويقلص  مقعدا،   15 إلى 

االستقال إلى 14.

فوضى في برشيد 
على منصب

وقعت مشادات وصراعات داخل مجلس 
املتحالفة،  ــزاب  األحـ بــني  برشيد  جماعة 
و»البام«  واألحرار  االستقال  من  واملكونة 
واالشتراكية،  والتقدم  الشعبية  والحركة 
نائب  منصب  على  والتنمية،  والــعــدالــة 
رفض  بعدما  الجماعي،  املجلس  رئيس 
أنصار الرئيس فؤاد القاديري منح النيابة 

األولى ألحد مستشاري األحرار.
املحلية  األحـــزاب  بــني  الــتــوافــق  وبــعــد 
إال  االستقال،  لحزب  الرئاسة  منح  على 
منتخبي  رفض  بعد  خاف  في  دخلت  أنها 
ومنح  املوقع  باالتفاق  االلتزام  االستقال 
لتتطور  التجمع،  ملنتخبي  األولــى  النيابة 
ــور إلـــى مــشــادات كــامــيــة وفــوضــى  ــ األم
منتخبي األحرار من جهة وأعضاء املجلس 
من حزبي االستقال واألصالة واملعاصرة، 
الجلسة  من  الخروج  التجمع  فريق  ليقرر 
احتجاجا على عدم الوفاء بااللتزام املوقع.

املحلي لحزب األحرار،  للفرع  بيان  وقال 
أنه تنازل عن رئاسة املجلس رغم صدارته 
لانتخابات الجماعية بـ 14 مقعدا من أصل 
املشاركة  األحــزاب  التزام  عدم  منتقدا   ،35
منح  على  ينص  الـــذي  الــشــرف  بميثاق 
النيابة األولى لحزب األحرار، الشيء الذي 
الحزب لانسحاب من جلسة  دفع منتخبي 

التصويت.

واحتجاجات إغماءات 
بــإقــلــيــم تـــــازة، وقــعــت احــتــجــاجــات 
مجلس  انتخاب  عملية  خــال  وصــراعــات 
بــعــدمــا تجمهر  مــســيــلــة«،  ــد  »أحـ جــمــاعــة 
عشرات الناس أمام مقر الجماعة القروية.

بني  صراعات  التصويت  عملية  وشهدت 
املرشحني على رئاسة املجلس، بعدما حصل 
عبد  أســويــط  االشــتــراكــي،  االتــحــاد  مرشح 
اللطيف، على أغلبية أصوات املجلس مقابل 
7 ملنافسة أبريقة بوجمعة، الذي أغمي عليه.
مــشــادات  الــتــصــويــت  جلسة  ــت  ــرف وع
السلطة  ممثل  قرر  بعدما  وفوضى  كامية 
هدد  حيث  الرئيس،  انتخاب  عملية  تأجيل 
باالعتصام  االشتراكي  االتــحــاد  منتخبو 

وتمسكوا بانتخاب أعضاء املجلس.
زاكــورة،  بإقليم  »تغبالت«  جماعة  وفي 
عملية  خال  وصراعات  احتجاجات  وقعت 
قاعة  داخل  واحتجاجات  املجلس،  انتخاب 

االجتماع.
املحتجون  املعارضون  املنتخبون  وردد 
»ال ال هذشي  »ناضل يا مناضل«،  شعارات 
التصويت،  جلسة  داخــل  معقول«  ماشي 
التصويت  عملية  تدبير  بطريقة  تنديدا 

بحضور السلطات.

انتخابات على إيقاع التهديد

شهدت عملية انتخاب المجالس 
المنتخبة في العديد من المدن 

والجهات، صراعات وتنافسا 
غير شريف على المناصب 

والكراسي، بين كبار المنتخبين 
ووكالء اللوائح، بالرغم من 

االتفاق الذي وقعته بعض 
األحزاب المحلية لعقد تحالفات، 

إال أن العملية شابتها العديد 
من الخروقات والمشادات 

المنتخبين  بين  والخالفات 
المحلية،  األحزاب  وتنسيقيات 

بسبب رغبة البعض في 
االستقاللية عن القرار الحزبي 
والبحث عن المصلحة، أو رفض 
عودة الوجوه السابقة لكرسي 

الرئاسة بدعم من أحزابهم.
لقد كشفت محطة تشكيل 

المجالس المنتخبة عن صورة 
الداخلية  لديمقراطية  سيئة 

الترابية،  والجماعات  بالمجالس 
بسبب رغبة البعض في التحكم 

والسيطرة واالنفراد بالقرار، 
وطموح آخرين لتوزيع الغنيمة 

والمناصب واالنقالب على 
أحزابهم، بينما فضل بعض 

منعدمي الضمير الجري وراء 
الخاصة، وتزكية  المصلحة 

رؤساء سابقين متابعين في 
قضايا الفساد واختالس المال 

العام أمام المجلس األعلى 
والمحاكم. للحسابات 

العديد من المدن شهدت 
صراعات وتطاحنا بين 

المنتخبين من أجل الوصول 
إلى رئاسة الجماعة الحضرية 

أو الجماعة البلدية، وصلت إلى 
التهديد وتبادل الضرب والجرح 

منتخبين،  واحتجاز  و»البلطجة«، 
مما حول المجالس إلى ساحة 

حرب أمام صدمة المواطنين 
والمراقبين.

الرباط. األسبوع
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فضائح جامعة الحسن األول تضرب سمعة التعليم العالي في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

بــالــلــجــوء  اخلــــــاص  املـــكـــتـــب  أصبح 
ــة احملــــتــــلــــة، يـــعـــالـــج  ــتـ ــبـ ــنــــة سـ داخــــــــل مــــديــ
طــلــبــات الـــلـــجـــوء الـــتـــي يــقــدمــهــا الــعــديــد 
مــن املــغــاربــة الــذيــن دخــلــوا املــديــنــة يف 17 
ــــذي مـــن خــالــه اقــتــحــم  مـــاي املـــاضـــي، والـ
بــيــنــهــم أطــفــال  ــة مـــن  ــاربـ ــغـ املـ اآلالف مـــن 
قـــــاصـــــرون، الـــســـيـــاج احلـــــــــدودي الـــوهـــمـــي 
ــغـــرب بـــرا وبــحــرا،  الــفــاصــل بـــن ســبــتــة واملـ
املــغــرب واملنظمة  ورغـــم أن االتــفــاقــيــة بــن 
األممـــيـــة لــاجــئــن تــصــنــف املـــغـــرب ضمن 
مواطنوها  يتمتع  ال  التي  اآلمنة  البلدان 
لــم مينع  ذلــك  أن  إال  اإلنــســانــي،  باللجوء 
هذه املنظمة التي يتواجد مكتبها مبدينة 
ــق الـــلـــجـــوء حلـــوالـــي  ــن مـــنـــح حــ ســـبـــتـــة، مــ
600 شــخــص قــامــوا بــوضــع طــلــب اللجوء 

ــرب، وبــهــذا  ــغـ خــشــيــة إعـــادتـــهـــم لــبــلــدهــم املـ
االتفاقية،  هــذه  أفسدت  قد  املنظمة  تكون 
القاصرين يف  من  العديد  إدمــاج  فيما مت 

األقسام الدراسية لهذا املوسم.

الــعــشــرات  مــعــهــا  تــضــامــن  بعدما 
مواقع  مستخدمو  خصوصا  املغاربة،  من 
فيديو  نشر  بسبب  االجتماعي،  التواصل 
ــضــرب  ــاة لــلــتــحــرش وال ــت ــرض ف ــع ــق ت ــوث ي
مت  وبعدما  طنجة،  مبدينة  العام  بالشارع 
األمنية  املــصــالــح  طــرف  مــن  حتقيق  فتح 
التابعة  املعلوماتية،  اليقظة  جلنة  ودخلت 
للمديرية العامة لألمن الوطني على اخلط، 
واعتقال  فيهم  املشتبه  إلــى  التوصل  ومت 
املتحرش وصديقه الذي صور الفيديو وقام 
بعد  أنــه  األمــر،  يف  الغريب  يبقى  بنشره، 
التعاطف الكبير الذي لقيته تلك الفتاة من 
طرف املغاربة، قامت بتقدمي تنازل للمشتبه 
فيهم، مما تسبب يف خيبة أمل للعديد من 

املتضامنني معها.

سطات

بطريقة جد ذكية، تمكن العديد من أعضاء 
حزب العدالة والتنمية من الفوز باملقاعد سواء 
البرملانية،  أو  الترابية  الجماعات  أو  بالجهة 
تقديم  بواسطة  الحزب  هذا  مغادرتهم  بعد 
مما  أخرى،  بأحزاب  وااللتحاق  استقاالتهم 
األخيرة  االستحقاقات  في  الفوز  من  مكنهم 
فقد مصداقيته  الذي  لون حزبهم  بألوان غير 
لدى املغاربة، بعدما اعترف العديد من قياديي 
النتائج  في  املأساوي  بالسقوط  »البيجيدي« 
االنتخابية من 125 مقعدا سنة 2016 إلى 13 

مقعدا في انتخابات 8 شتنبر 2021.
الحزب  هذا  ومنخرطي  قياديي  بعض  لكن 

عن  الدفاع  غايتهم  تكن  لم  الشمال،  بجهة 
على  الحصول  مــن  أكــثــر  ومــبــادئــه  الــحــزب 
ولهذا  املنتخبة،  املؤسسات  داخل  املناصب 
جاءت فكرة تقديم االستقاالت قبل االنتخابات 
بأيام من أجل تغيير اللون الحزبي الذي كان 
عدم  عن  املغاربة  بني  يتردد  أخباره  صــدى 
فوزه في هذه االنتخابات، مما مكن العديد من 
بأحزاب  وااللتحاق  عنه  التخلي  من  قيادييه 
أخرى، وبهذا يكون حزب »املصباح« قد شهد 
وسيتراجع  االنتخابات  في  مدويا  سقوطا 
حسب  قبل،  من  كان  كما  املعارضة  في  دوره 

العديد من السياسيني.

سلكها  الــتــي  العبقرية  الطريقة  ورغـــم 
ســواء  والتنمية،  الــعــدالــة  حــزب  أصــحــاب 
أو  الجماعية  الذين كانوا يترأسون املجالس 
للعودة  حزبهم  من  فروا  والذين  البرملانيني، 
من جديد مع أحزاب أخرى، إال أن العديد من 
وامتنعوا  األمر  لهذا  فطنوا  الشمال  سكان 
بعض  في  أنه  إال  لصالحهم،  التصويت  عن 
الصعود  األشخاص  هؤالء  استطاع  املناطق، 
الوقت  فــي  آخــر  حــزب  بواسطة  جــديــد  مــن 
ينددون  املواطنني  من  العديد  فيه  كان  الذي 
املسؤولية  تحمل  في  وفشلهم  بسياستهم 

خالل الوالية املنتهية.

املواطنني  من  العديد  استغرب 
أتى  التي  الطريقة  شاهدوا  الذين 
بها الرئيس الجديد لجماعة تطوان 
قبل  »الــحــمــامــة«  لــحــزب  املنتمي 
حيث  واختياره،  التصويت  عملية 
الوثائق  فــي  مسجال  رئيسا  كــان 

الرسمية مثله مثل باقي نوابه.
على  التصويت  بــاب  فتح  ورغــم 
الرئيس ونوابه، إال أن الالئحة التي 
تضمنت  »األسبوع«  عليها  حصلت 
أو  انتخابهم  قبل  املجلس  أعضاء 
الذي  األمر  هذا  عليهم،  التصويت 
عقدت  التي  الجلسة  هذه  من  جعل 
شتنبر   18 الــســبــت  ــوم  يـ ــاح  صــب
2021، مجرد مسرحية، حيث تعالت 
األصوات ضد انتخاب املكتب الذي 
ــان مــوافــقــا عــلــيــه ومـــدرجـــا في  كـ
مما  التصويت،  قبل عملية  الوثائق 

يطرح عدة تساؤالت.

من  فــتــرة  كــل  فــي  يتدخل  وكـــان 
القانونية  الدروس سواء  منح  أجل 
وغيرها ملمثلي الساكنة التي علقت 
أملها عليهم من أجل إصالح أحوال 
املدينة واالهتمام بشؤون ساكنتها، 
لكن في هذه اللحظة عرت على واقع 
مصالحهم  يفضلون  الذين  هــؤالء 

على الساكنة ومصالح املدينة.
البكوري،  مصطفى  حصل  وقد 
لشغل  فريد  كمرشح  تقدم  الــذي 
هذا املنصب خالل االجتماع، الذي 
حــضــره 53 عــضــوا مــن أصــل 55 
جماعة  مجلس  يشكلون  عــضــوا 
ــراف  ــرى تــحــت إشـ ــ تـــطـــوان، وج
على  )حصل(  املحلية،  السلطات 
41 صوتا مقابل امتناع 12 عضوا 
آخــريــن عــن الــتــصــويــت، وغــيــاب 
بينهم  ــن  م اآلخــريــن  الــعــضــويــن 

رئيس الجماعة.

استقبـال رئيـس جماعـة تطـوان تحـت حراسـة أمـنية
مشددة قبل انتخابه

سقوط حزب العدالة والتنمية  وصعود مناضليه

نور الدين هراوي
 

  

ــذي يــحــرص فــيــه الــعــديــد من  ــوقــت الـ ــي ال ف
بكل  املهنية  بواجباتهم  االلتزام  على  املوظفني 
املهني  للضمير  واستحضارا  ومسؤولية،  أمانة 
اآلخر  البعض  تجد  الوطني،  بالواجب  وااللتزام 
متهما بالتقصير والتقاعس عن عمله مطبقا مقولة 
»سير حتى تجي«، أو ضميره املهني مبرمج على 

منوال وطريقة »العصى في الرويضة«.
بالجملة  وشكايات  متطابقة  مصادر  وحسب 
للجريدة، من طرف أولياء وآباء الطلبة، وخاصة 
سلوك  من  ومتذمرون  ومتضررون  منهم،  الجدد 
هذه  يتهمون  ســطــات،  وجامعة  كليات  إدارة 
القانونية  العلوم  كلية  إدارة  وخاصة  اإلدارة، 
والعتيقة  البيروقراطية  بـ»اإلدارة  واالقتصادية، 
الوافدين  أو  املرتفقني  مختلف  مع  التعامل  في 
إدارية بسيطة ال  عليها من أجل قضاء مصلحة 
تتطلب أحيانا توقيعا أو بعض الوقت، وخاصة 
حيث  ــدد«،  ــج ال الطلبة  تسجيل  فــتــرة  أثــنــاء 
»التسيب  سجلوا على هذه اإلدارة ما قالوا إنه 
أمام  املوظفني  وغياب  والعشوائية،  والفوضى 
احتجاجات  رغــم  الطلبة،  من  طويلة  طوابير 
والجهات  املسؤولني  لكبار  بالجملة  وشكايات 
اإلدارية املعنية املتحكمة ولها سلطة القرار، وال 
حياة ملن تنادي وال سلطة تردع املتخاذلني، وال 
إداري  وشطط  غطرسة  فقط  رقيب،  وال  حسيب 
ومكاتب إدارية بمصالح الشؤون الطالبية شبه 

مكاتبهم  في  وجــدوا  وإن  املوظفني،  من  فارغة 
ومصالحهم، فما يالقيه املرتفقون سوى معاملة 
لعهد  يعود  بيروقرطي  إداري  تعسفية وتواصل 

سنوات الرصاص« بلغة مصادر مشتكية. 
والنقل  االكتظاظ  مع  اليومية  الحروب  أما 
الطلبة  أفواج  من  املزيد  واستقطاب  والسكن 
هذا  فــي  ــإدارة  لـ الــالفــت  والصمت  سنويا، 
إلــى  لتنضاف  ــرج،  حـ ال  و  فــحــدث  اإلطــــار، 
مسلسل هذه املشاكل البنيوية، الفضائح التي 
زلزلتها املتاجرة في النقط، واستغالل أساتذة 
وبــاحــثــني جامعيني  أكــاديــمــيــني  حــســرة«  ــا  »ي
طالبات  لوضعية  القانون،  شعب  ويــدرســون 

يبحثن عن الشواهد، مقابل عالقات غير شرعية 
وصور  تسريبات  خالل  من  مؤخرا  حصل  كما 
هواتف  مــن  موثقة  صوتية  ورســائــل  خليعة، 
قانونية  شعبا  يرأسون  الذين  األساتذة  بعض 
مهمة من خالل دردشات بينهم وبني ضحاياهم 
املــواقــع  بعض  تــداولــتــهــا  كما  الــطــالــبــات  مــن 
اإللكترونية على نطاق أوسع، مما جعل من فرقة 
الوطنية للشرطة القضائية تدخل على خط هذه 
جامعة  سمعة  تضرب  التي  األخالقية  الفضائح 
أما  الحضيض،  في  وتسقطها  األول  الحسن 
الشواهد  مختلف  على  والحصول  النقط  تزوير 
املطلوبة،  وبــالــســرعــة  الرخيصة  الجامعية 

والتي ال زالت بعض امللفات بشأنها رائجة في 
األساسية  السمات  من  أصبحت  فهذه  املحاكم، 
جامعات  ورؤســاء  عمداء  عهد  في  لها  واملميزة 
متعاقبني.. لتطرح معها أكثر من عالمة استفهام 
حول طريقة انتقائهم واختيارهم لهذه املناصب 
التربوي  من مخططهم  الجدوى  وما  الحساسة، 
على  به  حصلوا  الذي  واإلداري  والبيداغوجي 
الجامعي  التدبير  أجل  من  والتعيني  التزكية 
وال  تدخالت  بدون  عالية  كفاءات  يتطلب  الذي 
مظالت حزبية كانت وراء اختيارهم، وإفسادهم 
مثل  في  وتنصيبهم  العالي  التعليم  ملؤسسات 
العام  الرأي  ليتساءل  الكبيرة،  هذه املسؤوليات 
واسع:  نطاق  على  االجتماعية  املواقع  ونشطاء 
ما هو دور بعض أعوان السلطة التابعة جامعة 
عمروا  والذين  الترابي،  لنفوذهم  األول  الحسن 
عالقات  ونسجوا  سابقني،  قياد  عهد  في  طويال 
التقارير  وحجم  عدد  وكم  بالجامعة؟  مشبوهة 
وإلى  رؤسائهم  إلــى  يرفعونها  التي  واألخــبــار 
الحقيقة  شمس  حجب  في  وتورطهم  العمالة، 
على  عالوة  تفضحهم،  فضائح  تطفو  حتى  عنهم 
بمتابعة  إدارتهم  لهم  سمحت  آخرين  »مقدمني« 
دراستهم دون أن يتعاونوا أو يمدونها بما يقع من 
تجاوزات، همهم الوحيد الحصول على الشواهد 
االجتماعية  الترقية وتحسني وضعيتهم  أجل  من 
ستستمر  متى  وإلـــى  وظيفتهم؟  حــســاب  على 
سجلها  التي  املالحظات  رغم  األفعال،  هذه  مثل 
مجلسا جطو والعدوي من أجل معالجة الهفوات 
في  األخير،  في  املسؤولون  ويبقى  والتجاوزات؟ 
منأى عن لغة املحاسبة وربطها باملسؤولية، بلغة 

الشارع السطاتي، تضيف نفس املصادر.

البكوري
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ــعــــة، أن  ــلــ ــادر مــــطــ ــ ــصــ ــ ــن مــ ــ عـــلـــم مــ
بعد  انتخب  بــإنــزكــان،  احلــزبــي  التحالف 
اجلـــاري،  شتنبر   15 اخلــمــيــس  يـــوم  زوال 
رشيد املعيفي عن حزب التجمع الوطني 
إنزكان  جلماعة  جــديــدا  رئيسا  لــأحــرار، 
بــأغــلــبــيــة مــريــحــة، خــلــفــا ألحـــمـــد أدراق 
بأغلبية  والــتــنــمــيــة،  الــعــدالــة  حـــزب  عـــن 
عنها  غــاب  مغلقة  احلــاضــريــن يف جلسة 
أعضاء حزب العدالة والتنمية وعضوين 

من حزب االستقالل.

املاضية  اجلمعة  يوم  زوال  أقيمت 
لتشييع جثمان  مهيبة  جنازة  ملول،  بأيت 
فارق  الذي  باسو،  املغربي حسن  السائق 
دولة  يف  املاضي  األســبــوع  نهاية  احلياة 
مالي، إثر هجوم مسلح على قافلة جتارية 
تتكون من شاحنات مغربية للنقل الدولي 
للبضائع، وحرص حشد غفير من ساكنة 
التشييع  مراسيم  حضور  على  املنطقة، 
الفقيد  على  ــازة  اجلــن صــاة  أداء  بعد 
باملسجد  اجلمعة  صــاة  بعد  مــبــاشــرة 
الكبير حلي »املزار«، وذلك وسط حضور 

أمني مكثف.

شــنــت الــســلــطــات بــإقــلــيــم اشــتــوكــة 
ــا، عــــدة حـــمـــالت عــلــى أصــحــاب  ــاهـ أيــــت بـ
الــبــنــاء الــعــشــوائــي ممـــن اســتــغــلــوا فــتــرة 
أشغال  يف  بخروقات  للقيام  االنتخابات 
أوردتـــه مــصــادر محلية،  ملــا  البناء، ووفــقــا 
القانوني  البناء غير  فإن دوريات حملاربة 
مؤخرا،  اشتوكة  مناطق  مختلف  جابت 
كــمــا قــامــت مبــراقــبــة أشــغــال الــبــنــاء التي 
مدى  مــن  للتأكد  املناطق  ببعض  جتــرى 
القانونية،  الرخص  على  أصحابها  توفر 
وقد جاء ذلك بعدما ظهرت بنايات غير 
قانونية باإلقليم خالل فترة االنتخابات، 
ــام بــهــا  ــ ــتــــي قــ ــات الــ ــ ــــالحــ ــعـــض اإلصــ أو بـ

مواطنون دون الرجوع إلى السلطات.

تـــم صــبــاح يـــوم الــســبــت املــاضــي، 
انتخاب أعضاء املجلس اجلديد جلماعة 
أيت مزال بإقليم اشتوكة أيت باها للفترة 
 ،2026 إلى سنة   2021 املمتدة من سنة 
إدريــس  الــرئــيــس:  الــتــالــي:  النحو  على 
متوكيل، سعيد  األول  الــنــائــب   مــغــانــي، 

النائب  حساني،  محمد  الثاني  النائب 
الرابعة  النائبة  أوجــمــل،  الثالث أحمد 
احلسني  املجلس  كاتب  الدليمي،  الزهرة 

محبوبي، ونائبته فاطمة احملبوبي.

قــررت غــرفــة اجلــنــايــات االبــتــدائــيــة 
ــوال لـــدى محكمة  ــ املــكــلــفــة بــجــرائــم األمـ
تــأجــيــل محاكمة  االســتــئــنــاف مبـــراكـــش، 
التابعة  أوريـــر  جلماعة  السابق  الرئيس 
بجنايتي  املتابع  إداوتنان،  أكادير  لعمالة 
موضوعة  عامة  أمـــوال  وتبديد  اخــتــالس 
حتت يده مبقتضى وظيفته، إلى غاية 21 
الرئيسي  املتهم  إلحــضــار  املقبل،  أكتوبر 
من قبل دفاعه، وذكرت املصادر أن من بني 
املفتشية،  تقرير  التي رصدها  اخلروقات 
للقانون،  مخالفة  إداريــة  شواهد  تسليم 
بقع  بقسمة  اإلذن  أو  التحفيظ  بــهــدف 
أرضــيــة، وعــدم مسك سجل خــاص بتلك 
الـــشـــواهـــد اإلداريــــــة بــرســم ســنــتــي 2012 
و2013، باإلضافة إلى منح رخص للبناء 
والسكن دون احترام القوانني اجلاري بها 

العمل يف مجال التعمير.

العدد: 1574 من 23 إلى 30 شتنبر 2021

داء
أص

ســـوسية

الصويرة

نقابـيون يستنكرون تفويت مدرسة عمومية للبعثة الفرنسية

 وادي زم

األسبوع
 

  

الصويرة،  بمدينة  النقابيني  من  عدد  استنكر 
مدرسة  بتفويت  الوطنية  التربية  وزارة  قيام 
عمومية )مدرسة التفتح الفني واألدبي الحسنية 
لفائدة  الفنون،  تدريب  في  واملتخصصة   ،)2
مؤسسة تعليمية خاصة تابعة للبعثة الفرنسية، 

وحرمان أبناء املواطنني من الولوج إليها.
الساكنة،  رفقة  النقابية  الفعاليات  ونظمت 
املدرسة  تفويت  بقرار  منددة  احتجاجية  وقفة 
والذي  فرنسية،  خاصة  مؤسسة  إلى  العمومية 
التالميذ  وأولياء  آبــاء  قبل  من  استنكارا  لقي 
املدرسة  دور  على  يجهز  والــذي  والجمعويني، 
عهد  فــي  للتفويت  تعرضت  التي  العمومية، 

الحكومة املنتهية واليتها.
الوصية  الــوزارة  النقابيون  النشطاء  واتهم 
العمومية،  املدرسة  على  لإلجهاز  بتنفيذ مخطط 
الفني  التفتح  مــدرســة  تفويت  أن  معتبرين 
واألدبي، التي تم إصالحها وتجهيزها، أمر غير 
مقبول، ال سيما بعد تعيني فريق تربوي وإداري 

خاص لتسييرها واإلشراف عليها.
بمدينة  املحلية  التعليمية  النقابات  ودعــت 
الوطنية  التربية  وزارة  لها،  بيان  في  الصويرة 
قرارها،  عن  التراجع  إلــى  املهني،  والتكوين 
التالميذ  يهدد  الذي  التفويت  قرار  من  محذرة 
الذين اختاروا الدراسة بهذه املؤسسة العمومية، 

بالضياع واألساتذة واألطر التربوية واإلدارية.

النضال  مواصلة  اعتزامها  النقابة  ــدت  وأك
للدفاع عن هذه املدرسة العمومية الفنية، ومراسلة 
الجهوية  والحقوقية  النقابية  األجهزة  جميع 
والوطنية، والجهات الوصية املسؤولة عن قطاع 
هذه  تفاصيل  على  إلطالعها  الوطنية،  التربية 
واملطالبة  الصويرة،  تشغل ساكنة  التي  القضية 

بإيقاف عملية تفويت املدرسة.

مواجهة البناء العشوائي تخلف إصابات 
بليغة في صفوف القوات العمومية 

سعيد الهوداني
 

  

خلفت مواجهات دامية بدرب الدخان بحي املسيرة، 
العشوائي  البناء  مواطني  بني  زم،  وادي  مدينة 
والقوات العمومية، إصابة 25 شرطيا و17 فردا من 

القوات املساعدة بجروح متفاوتة الخطورة.
وقد استغل هؤالء فترة االنتخابات لتتناسل دور 
باشا  أجبر  مما  رهيب،  بشكل  عشوائية  وبنايات 
إخطار  بعد  بالتدخل  أوامــره  إعطاء  على  املدينة 

النيابة العامة بذلك.
وأوضح مصدر مطلع، أن الشرطة القضائية أوقفت 
نقلهما  تم  حيث  البناء،  مواد  لبيع  محلني  صاحبي 

البحث  تعميق  قصد  لألمن  الجهوية  املفوضية  إلى 
العامة،  النيابة  من  بتعليمات  واستنطاقهما  معهما 
ضد  الــحــجــارة  استعملوا  أشخاصا  أوقــفــت  كما 
عن  جــاريــا  البحث  والزال  العمومية،  السلطات 
متورطني آخرين ظهرت صورهم في أشرطة صورت 

أثناء املواجهات.
ــواد الــبــنــاء  ــ ــن جــهــة أخــــرى، فــقــد عــرفــت م ومـ
البناء  ــواد  م بيع  محالت  فــي  خصاصا ملحوظا 
بمدينتي وادي زم وخريبكة، بسبب توافد وتسابق 

أصحاب البناء العشوائي عليها.
القبيل ولنفس  أن مواجهات عنيفة من هذا  يذكر 
متعددة،  مرات  زم  وادي  مدينة  عاشتها  قد  السبب، 
بصفة  منها  الحد  عــن  املحلية  السلطات  عجزت 
يستغل  الـــذي  املسيرة  بحي  خصوصا  نهائية، 

قاطنوه في االنتخابات ومن حني آلخر.

طنجة

حريق مهول يكبد 
التجار خسائر كبيرة 
بسوق »مطيشة«

 األسبوع
 

  

انــدلــع حــريــق مــهــول األســبــوع املاضي 
بـــســـوق الــطــمــاطــم مبــديــنــة أيــــت مــلــول، 
إلـــى  أدى  حـــيـــث  ــابــــه،  ــبــ أســ مـــعـــرفـــة  دون 
خسائر مادية كبيرة بعد احتراق عشرات 

احملالت التجارية.
ــريـــق مـــســـؤولـــي عــمــالــة  واســتــنــفــر احلـ
ــان أيـــت مــلــول والــســلــطــات، الــذيــن  ــزكـ إنـ
لــلــوقــوف على عملية  املــكــان  بعني  حــلــوا 
اإلطفاء التي قامت بها عناصر الوقاية 
املدنية، وجرد اخلسائر التي تسبب فيها 

احلريق.
ــر عــــشــــرات الـــتـــجـــار عــــن حــزنــهــم  ــبـ وعـ
ــة الــتــي  ــاديــ الــكــبــيــر بــســبــب اخلـــســـائـــر املــ
تعرضوا لها بعد فقدانهم لسلع وبضائع 
تعويضها  يصعب  والتي  باملاليني،  تقدر 
يف ظـــل الـــظـــروف احلــالــيــة، خــاصــة وأن 
الـــعـــديـــد مــنــهــم عــلــيــهــم ديـــــون وقــــروض 

عليهم أداءها للتجار واألبناك.
املدنية  الــوقــايــة  مصالح  متكنت  وقــد 
ــرة احلــــــريــــــق مــســتــعــمــلــة  ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ مــــــن مـ
ــا فــتــحــت  ــنـــمـ ــيـ ــل واملــــــــعــــــــدات، بـ ــ ــائـ ــ ــوسـ ــ الـ
الــســلــطــات األمــنــيــة حتــقــيــقــاتــهــا ملــعــرفــة 

أسباب هذا احلادث الغريب.

أيت ملول

األطباء الداخليون يتهمون إدارة المركز 
بالتماطل االستشفائي 

األسبوع
 

  

ــاء الــداخــلــيــون بــاملــركــز  ــبـ ــرج األطـ خــ
وقفة  في  بطنجة،  الجامعي  االستشفائي 
احتجاجية تنديدا بـ»حرمانهم« من التكوين 

واالختيار الحر للتخصص.
كلية  مقر  أمام  الداخليون  األطباء  وندد 
األذن  بـ»سياسة  بطنجة،  والصيدلة  الطب 
ينهجها  الــتــي  والــالمــســؤولــيــة  الــصــمــاء 
إدارة  تتهم  شعارات  مرددين  املسؤولون«، 
تنفيذ  في  بالتماطل  االستشفائي  املركز 
التزاماتها تجاه األطر الصحية املستقبلية.
االختيار  حق  بمنحهم  األطباء  وطالب 
التدريب  أرضية  وضمان  للتخصص  الحر 

الصحية  التغطية  وتوفير  االستشفائية، 
وجودة التكوين، مناشدين الجهات املسؤولة 
الجامعي  املستشفى  الفتتاح  بالتعجيل 
بطنجة، مع ضمان الحق في السكن لجميع 
استعدادهم  وأعلنوا  الداخليني،  األطباء 
بجميع  االستشفائية  التداريب  لـ»مقاطعة 
املصالح ما عدا مصلحة اإلنعاش ومصلحة 
الخاص  االستقبال  ومــركــز  املستعجالت 

بمرضی کوفيد 19«.
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كواليس جهوية

برلماني يرشح زوجته ضد 
شقيقه لرئاسة مجلس 

جماعة بني فراسن
األسبوع

   

أفـــادت مــصــادر، أن الــبــرملــانــي الــغــازي جطيو 
ــه يف  ــدتــ الـــــذي ســـبـــق أن رشــــح زوجــــتــــه ضــــد والــ
االنــتــخــابــات اجلــمــاعــيــة الــتــي أجـــريـــت يـــوم 08 
شتنبر، ونظم حفلة بعد فوز الزوجة على األم، 
املــرة يف سباق  عــاد ليرشحها ضــد شقيقه هــذه 
نــحــو رئـــاســـة جــمــاعــة بــنــي فـــراســـن يف ضــواحــي 

مدينة تازة.
وخلق البرملاني السابق الغازي الذي منع من 
كبيرة،  ضجة  قضائية،  ســوابــق  بسبب  الــتــرشــح 
عــن حزب  زوجــتــه كمرشحة  بــفــرض  قــام  بعدما 
األصــالــة واملــعــاصــرة ملــنــافــســة والــدتــه عــن حــزب 
االنتخابية  الـــدائـــرة  بنفس  الــشــعــبــيــة،  احلــركــة 

ببني فراسن رقم 4.
ــار هـــذا األمــــر اســتــغــربــا كــبــيــرا وســخــريــة  ــ وأثـ
الغازي جطيو  انتخابي قاده  عارمة، بعد صراع 
ــة املـــجـــلـــس اجلــمــاعــي  ــاســ مــــع عــائــلــتــه نـــحـــو رئــ
جلــمــاعــة بــنــي فــراســن، الــتــي كــان يــتــرأســهــا قبل 

إدانته بالسجن ومنعه من الترشح.

العدد: 1574 من 23 إلى 30 شتنبر 2021

تازة

صفرو

منع وقفة احتجاجية ألصحاب الشهادات العاطلين

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

تــعــانــي ســاكــنــة مــديــنــة جــرســيــف من 
طويلة  لساعات  للماء  املتكرر  االنقطاع 
درجة  ارتفاع  عز  في  وذلك  متكرر،  وبشكل 
كثير  في  درجة   45 تتجاوز  التي  الحرارة 
من األحيان، دون سابق إنذار أو إعالن من 
طرف املكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

أكثر املشاكل  املاء من  ويعتبر مشكل 
ــيــم، ســواء  ــل الــتــي تـــؤرق ســاكــنــة اإلق
خاصة  القروي،  أو  الحضري  بالوسط 
وأنها تعتمد في اقتصادها على النشاط 
املطالب  أهم  أن  غير  الفالحي،  الزراعي 
وأكثرها إلحاحا لدى الساكنة، تبقى هي 
الجهود  كل  الشروب، رغم  املاء  توفير 
والتي  اإلقــلــيــم،  عمالة  بذلتها  الــتــي 

في  ضخمة  مشاريع  إطالق  من  تمكنت 
هذا االتجاه، كان أهمها مشروع تزويد 
للشرب  الصالح  باملاء  جرسيف  مدينة 
الذي  أومادي«،  »تاركا  سد  من  انطالقا 

تواجهه صعوبات تقنية عديدة.
من  مــتــضــررون  عنه  عبر  مــا  ووفــق 
للشرب،  الصالح  للماء  املتكرر  االنقطاع 
ــهــذه املـــادة  ــطــاع املــتــكــرر ل ــق فـــإن االن
ضروريات  من  تعتبر  التي  الحيوية، 
باستمرار،  توفيره  ينبغي  العيش، 
خاصة وأن املدينة تعرف كثافة سكانية 
إدارة املكتب  التواصل مع  كبيرة، فرغم 
يتم  ال  للشرب،  الصالح  للماء  الوطني 
تقديم أي توضيح أو حل، سوى اآلذان 

الصماء أو تقديم وعود واهية إلسكات 
الساكنة، حسب تعبيرهم.

اإلقــلــيــمــيــة  الــســلــطــات  أن  ــر  ــذك ي
تمكنت  اإلقليم،  عامل  مــن  بــإشــراف 
وتزويد  لتقوية  مشروع  إحــداث  من 
مدينة جرسيف باملادة الحيوية صيف 
أثقاب  أربعة  تجهيز  تم  حيث   ،2020
في  لترا   80 بـ  تقدر  بنسبة  جديدة، 
 95 قدرها  مالية  بتكلفة  الثانية، وذلك 
مليون درهم، وبناء خزان مائي حجمه 
انتهاء  انتظار  في  مكعب،  متر   6000
املدينة  بتزويد  املتعلق  األهم  املشروع 
من  انطالقا  الــشــرب  الصالح  بــاملــاء 
تتم  أن  املبرمج  أومــادي«،  »تاركا  سد 

االستفادة منه خالل سنة 2022.
ذكرته بعض  ما  ذلك، فحسب  ورغم 
بناء  أشغال  الخاصة، فإن  املــصــادر 
السد تعرف توقفا منذ عيد األضحى، 
املكلفة  الشركة  بــن  مشاكل  بسبب 
بإنجاز املشروع والعمال، لعدم صرف 

أجورهم ملدة ستة أشهر.
سيتم  أنه  ذاتها،  املصادر  وكشفت 
أشغال  إلتمام  جديدة  شركة  تكليف 
بهذا  العمل  استئناف  أن  غير  البناء، 
مرور  بعد  سينطلق  الضخم  املشروع 
مدة ال تقل عن ثالثة أشهر، مما يطيل 
االنقطاع  مع  واملعاناة  االنتظار  فترة 

املتكرر للماء الصالح للشرب.

تحت  املنضوية  للصحة،  الوطنية  الجامعة  نظمت 
جزئيا  اعتصاما  ببوعرفة،  للشغل  املغربي  االتحاد  لواء 
زواال بمصلحة  الثانية  الساعة  من  ابتداء  األسبوع،  هذا 
أعلنت  ما  حسب  باملدينة،  اإلقليمي  باملستشفى  الوالدة 

عنه في بالغ لها.
ووفق البالغ ذاته، فإن أسباب تنفيذ هذا االعتصام، تعود 
إلى تجاهل املسؤول األول ملطالب الشغيلة واملواطنن على 
حد سواء، فالقطاع أصبح يتسم بالتردي وضعف الخدمات 
الحريات  على  التضييق  عــن  ناهيك  ــجــودة،  ال وغــيــاب 
النقابية وعلى كل من اختار االصطفاف إلى جانب املواطن 

واالحتجاج على الوضع الكارثي.
من جهتهم، قال مسؤولون نقابيون: إن دالالت االعتصام 
من  تعاني  ــوالدة  ال فمصلحة  رمزية،  ــوالدة  ال بمصلحة 
اإلقليم  يتوفر  ال  إذ  البشرية،  املوارد  في  مهول  خصاص 
ثالثة  )سابقا  الوالدة  في  واحد  اختصاصي  على  سوى 
حصر  ال  مشاكل  أحيانا  غيابه  ويطرح  اختصاصين(، 
لها، إذ يتم نقل حاالت الوالدة إلى مستشفيات بعيدة عن 

اإلقليم، معلنن عن تضامنهم مع األطر التي شاركت في 
املال  تبذير  ناهيك عن  األولى وتعرضت لالنتقام،  الوقفة 

العام وصرف ميزانيات ضخمة لتزين الواجهة.
أصبحت  التي  املعارك  هــذه  أن  املتحدثون  وأضــاف 
في  الحق  حــول  النقابية  ــارات  اإلطـ طــرف  مــن  تخاض 
الصحة، أصبحت تجد لها صدى لدى املواطن، فالنقابات 
تحتج للدفاع عن مصالح منخرطيها املادية واملعنوية، إذ 
تطالب بتحسن أوضاع العاملن بقطاع الصحة، كما أن 
املشاكل الحقيقية للمواطن حاضرة ضمن مطالب النقابة، 
الخدمات  بجودة  رهــن  الصحة  بقطاع  النهوض  ألن 
وضمان حق املواطن في العالج وتحسن أوضاع وظروف 

العاملن بالقطاع.
تجدر اإلشارة إلى أن جريدة »األسبوع« سبق لها أن تطرقت 
ملوضوع الصحة باملدينة، دون نسيان أن مدينة بوعرفة وباقي 
مشاكل  وباقي  بل  نفسه،  املشكل  من  تعاني  املجاورة،  املدن 
القطاعات االجتماعية التي تشهدها املدينة، كالتعليم والسكن 

والنقل وغياب القدرة الشرائية لدى ساكنة املدينة.

ردود ساخرة 
على الئحة 

أعضاء مجلس 
جماعة وجدة 

مسربة  ــورة  صـ ــارت  ــ أث
تحمل  مــبــاشــر  بـــث  عــبــر 
أســمــاء مــرشــحــة لــنــواب 
ــدة،  ــ ــة وج ــاع رئـــيـــس جــم
مواقع  في  واسعة  سخرية 
ــل االجــتــمــاعــي،  ــواص ــت ال
األسماء  بعض  عــودة  مــن 
القديمة لدواليب التسيير.

انتخاب  عملية  وعرفت 
جماعة  رئيس  نواب  باقي 
تشنجات  العشرة،  وجــدة 
كبيرة بسبب ترشح بعض 
الوجوه القديمة، باإلضافة 
ــة  ــاصــف ــن ــاب امل ــيـ ــى غـ ــ إلـ
ــود املــيــثــاق  ــن وتــطــبــيــق ب
على  ينص  الذي  الجماعي 
حدود  في  النساء  تمثيلية 
الثلث باملجالس الجماعية.
خبر  انـــتـــشـــار  وفـــــور 
ملكتب  املــرشــحــة  األســمــاء 
جـــمـــاعـــة وجـــــــدة، عــلــق 
بـــعـــض الـــنـــشـــطـــاء عــبــر 
التواصل  مواقع  صفحات 
هذه  كون  عن  االجتماعي، 
بالخير،  تبشر  ال  األسماء 
»مجلس  حيث قال أحدهم: 
علق  فيما  ــدا«،  ج ضعيف 
ــر: »الـــبـــصـــل أفــضــل  ــ آخـ

منهم«.

أعطاب في اإلنارة العمومية ومصلحة األشغال العمومية خارج التغطيةأزمور

شكيب جالل

   

الشعبية  األحياء  ساكنة  تعاني 
بمدينة أزمور من إهمال كبير، وعدم 
بإصالح  املكلفة  املصالح  تجاوب 

مصابيح اإلنارة العمومية، بالرغم 
من الشكايات املتتالية للمواطنن، 
العمومية  األشغال  مصلحة  أن  إال 
الكهرباء  بإصالح  املكلفة  والخلية 
واتصاالت  لــنــداءات  تستجيب  ال 

املواطنن.
للتبليغ  مــواطــن  تــقــدم  فكلما 
ــارة  عــن خلل فــي أحــد أعــمــدة اإلن
األحياء  بأحد  املعطلة  العمومية 

لعدة  بالتماطل  يقابل  باملدينة، 
مستخدمو  يــقــوم  أن  دون  ــام  أيـ
أصبحت  بواجبهم، حتى  املصلحة 
تغرق  واألزقة  الشوارع  من  الكثير 
أن مشكلة  رغــم  ــس،  دام ظــالم  في 
من  حــي  أي  فــي  املعطلة  اإلنـــارة 
مسؤولية  من  هي  املدينة،  أحياء 

املنتخبن.
تقوم  أن  تقتضي  فــالــضــرورة 

مــصــلــحــة األشـــغـــال الــعــمــومــيــة 
التي  واألزقة  األماكن  عن  بالبحث 
العمومية،  اإلنـــارة  تعطل  تعرف 
حول  تــســاؤالت  ــدة  ع يــطــرح  مما 
للبلدية  ــعــامــة  ال الــكــتــابــة  دور 
ومسؤوليتها قبل أن يؤسس مكتب 
الناس  يجعل  ما  البلدي،  املجلس 
الخدمات  تتوقف  ملــاذا  تتساءل 
سيما  ال  ــن،  ــن ــواط امل ومــصــالــح 

التي  بالكهرباء  املكلفة  املصلحة 
داخل  ســوداء  نقطة  إلــى  تحولت 

بلدية أزمور؟
املسؤولية  املواطنون  ويحمل 
للعمال ولرئيس املصلحة املسؤولة 
مما  العمومية،  اإلنارة  إصالح  عن 
يتطلب من املجلس البلدي الجديد، 
التي  االختالالت  لهذه  حل  إيجاد 

تعيشها هذه املصلحة.

احتجاجات متواصلة على وضعية المستشفى اإلقليمي ببوعرفة 

ساكنة جرسيف تعاني من أزمة الماء رغم وجود المدينة بين سدود مائية

األسبوع

   

وقفة  بمنع  صفرو،  بمدينة  السلطات  قامت 
الوطنية  الجمعية  فرع  إليها  دعا  احتجاجية 
األسبوع  باملغرب،  املعطلن  الشهادات  لحملة 
العمومية  بالقوات  استعانت  حيث  املاضي، 

لتنفيذ قرار املنع أمام احتجاج املعطلن.
واستغرب نشطاء جمعية املعطلن لقرار املنع 
لم  لكونهم  بدون سبب،  السلطات  اتخذته  الذي 
تنظيم  من  يمنعهم  إشعار  أو  بقرار  يتوصلوا 
الوقفة االحتجاجية التي كانت في إطار التدابير 

االحترازية.
في  ودخلوا  املنع  قــرار  العاطلون  واستنكر 
وعرضها  مطالبهم  إلبراز  السلطات،  مع  حوار 
حلول  إلــى  ــوصــول  ال قصد  املــســؤولــن  على 
سوق  في  الشباب  بإدماج  تسمح  موضوعية 
الشغل وتوفير فرص لحاملي الشهادات العليا.

لحملة  الوطنية  الجمعية  ــرع  ف ويــواصــل 
ألجل  صــفــرو،  مدينة  فــي  نضاله  الــشــهــادات، 
االجتماعية  بأوضاعهم  املسؤولن  تحسيس 

بتوظيفهم  تسمح  لهم  حلول  وتوفير  املزرية، 
على الصعيد الجهوي واإلقليمي، وذلك للتقليل 

من البطالة التي يعرفها اإلقليم.
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كواليس جهوية

أولياء وآباء التالميذ يحتجون بسبب عدم تسجيل 
أبنائـهم بمـدرسة إعـدادية

تارودانتسال

أحزاب تقدم الطعون 
في الئحة وهبي 

الجماعية باالنتخابات 

األسبوع

   

بمدينة  محلية  أحـــزاب  ثالثة  تقدمت 
ــت، وهـــي االتــحــاد االشــتــراكــي  ــارودانـ تـ
والالئحة  ــأحــرار،  ل الــوطــنــي  والتجمع 
بالطعن في الئحة حزب األصالة  املستقلة، 
اللطيف  عبد  ترأسها  التي  واملــعــاصــرة 
وهبي في االنتخابات املحلية والجماعية.

بمجموعة  الثالثة  األحزاب  تقدمت  وقد 
مفوضني  طــرف  مــن  موثقة  التقارير  مــن 
انتخابية«،  ــات  »خــروق تبرز  قضائيني، 
ومخالفات«  »تــجــاوزات  ــى  إل بــاإلضــافــة 
»البام«،  الئحة  أعضاء  طرف  من  مرتكبة 
بحيث تم تقديم هذه الطعون بشكل متفرق 
عبد  من  كل  باسم  اإلداريـــة،  املحكمة  إلى 
االنتخابية  الالئحة  وكيل  يسري،  الحق 
بجماعة  لأحرار  الوطني  التجمع  لحزب 
الالئحة  وكيلة  عزمي،  وكنزة  تــارودانــت، 
وكيل  جبري،  ومحمد  )العداء(،  املستقلة 
الئحة االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية.

ببطالن  الثالثة  األحــزاب  دفــاع  وطالب 
شهدت  التي  باملكاتب  االنتخابية  العملية 
»خروقات« والتي قدمت في شأنها طعون، 
والطعون  الشكايات  هــذه  قبول  ملتمسا 
األصالة  الئحة  انتخاب  بإلغاء  والحكم 

ــرة املــتــعــلــقــة  ــاصـ ــعـ واملـ
ــس  ــاء املــجــل ــضـ ــأعـ بـ
الجماعي على رأسهم 

وهبي.
وتـــنـــافـــس وهــبــي 

رئــاســة  منصب  عــلــى 
املجلس البلدي للمدينة، 

زينب  املحامية  مع 
ــيـــاطـــي  الـــخـ

ــزب  عــــن حـ
االتـــــحـــــاد 
االشتراكي.

أزرو

ضحايا »باب دارنا« يواصلون االحتجاج أمام المحكمة الدار البيضاء

 األسبوع

   

تالميذ  وآبــاء  أولياء  احتج 
املدرسة / اإلعدادية »الحديقة« 
بعد  بسال،  العيايدة  بمقاطعة 
تسجيل  املؤسسة  إدارة  رفض 
ــذا الــســلــك  ــ ــي ه ــم فـ ــه ــائ ــن أب

الدراسي دون أسباب واقعية.
التالميذ  ــاء  ــي أول وفــوجــئ 
بعدم  العمومية  املدرسة  بقرار 
وتوزيعهم  أطفالهم  تسجيل 
إعــداديــة أخــرى  على مــدارس 
مما  بــاملــقــاطــعــة،  ــواجــدة  ــت م
معاناة  أمــام  األطفال  سيضع 
لقطع مسافات طويلة للوصول 

إلى تلك املدارس.
ــات  ــهـ واعـــتـــبـــر آبـــــاء وأمـ
بالغير  الــقــرار  هــذا  التالميذ 

اإلعــداديــة  إدارة  ألن  مقبول، 
ظروف  االعتبار  بعني  تأخذ  لم 
أبنائها  يـــدرس  الــتــي  ــر  األسـ

التعليمية  املؤسسة  هــذه  في 
العمومية.

التالميذ  أولـــيـــاء  ــب  ــال وط
ــوزارة الــوصــيــة،  ــ ــ بــتــدخــل ال
إدارة  قــرار  في  النظر  ــادة  إلع
ــقــاضــي بــإلــغــاء  املــؤســســة ال
واالقتصار  ــدادي  اإلعـ السلك 
في  االبتدائي  السلك  على  فقط 

املؤسسة بدون سبب معقول.
ــر أولـــيـــاء أمـــور  ــك ــن واســت
خاصة  الــقــرار،  هــذا  التالميذ 
السنوات  في  ناضلوا  وأنهم 
ــة  ــدرس ــداث امل ــ ــة إلحـ ــاضــي امل
بالقرب  »الحديقة«  اإلعــداديــة 
من التجزئة التي يقطنون بها، 
أطفالهم  تمدرس  أن  معتبرين 
ــال  ــم ــك ــروع الســت ــ ــش ــ ــق م ــ ح
ــدادي بــهــذه  ــ ــ ــوى اإلعـ ــت ــس امل

املدرسة.

األسبوع

   

يـــواصـــل ضــحــايــا املــشــاريــع 
دارنـــا«،  »بــاب  الوهمية  العقارية 
أمام  االحتجاجية  وقفاتهم  تنظيم 
الــدار  بمدينة  االستئناف  محكمة 
البيضاء، بعد تأجيل ملف القضية.

الغاضبون،  املحتجون  ويطالب 
التي  الضائعة  أموالهم  باسترجاع 
وصاحب  العصابة  عليها  تستولي 
في  األول  املتهم  الوهمية،  الشركة 
 70 من  بأزيد  تقدر  والتي  القضية، 
حجم  عــن  معبرين  سنتيم،  مليار 
معاناتهم ومشاكلهم وتذمرهم جراء 
لها  تعرضوا  التي  النصب  عملية 

وكبدتهم خسائر مالية باملاليير.

يجهلون  أنــهــم  الضحايا  وقـــال 
ــى حـــدود الــســاعــة مــصــيــر تلك  إلـ
استولى  الــتــي  الــكــثــيــرة  األمــــوال 
الوهمية  الــشــركــة  صــاحــب  عليها 
في  املتخصصة  الشبكة  ــم  ــي وزع
امللك  مناشدين  واالحتيال،  النصب 
إلنصافهم  بالتدخل  السادس  محمد 
التي  املنهوبة  أموالهم  واسترجاع 
جمعها  في  السنني  عشرات  قضوا 

وادخارها.
معاناتهم  عــن  املحتجون  وعبر 
االجتماعية واملادية في ظل الجائحة 
وبسبب تأخر املسطرة القضائية من 
أجل حسم امللف وإنصافهم، خاصة 
األشــخــاص  ــن  م عـــددا  هــنــاك  وأن 
والنفسية  املالية  وضعيتهم  تأزمت 
يحصل  أن  دون  توفي  مــن  وهــنــاك 

على أمواله.
العقارية  النصب  قضية  وظهرت 

عديدة  شكايات  بعد   ،2019 سنة 
عدم  بسبب  الضحايا  بها  تــقــدم 
التابعة  السكنية  شققهم  تسلمهم 
يملكها  التي  دارنا«  »باب  ملجموعة 
محمد الوردي، الذي تم إيقافه بعد 
التوقيفات،  سلسلة  لتتوالى  ذلك، 

من بينهم زوجته وأحد املوثقني.
يــعــرف  الــقــضــيــة  ــف  ــل م والزال 
التأجيل ولم يحسم بعد، حيث يطالب 
ممتلكات  على  بالحجز  الضحايا 
تقوم  ــت  الزال التي  ــوردي  ال شركات 
باستغالل  وتقوم  أنشطتها  ببعض 

األموال املنهوبة من قبل الضحايا.

وهبي

و  تعليقصــورة

مشهد غير مقبول ألحد 
التجار بشارع املدارس بإنزكان، 

وقد عرض سلعته محتال بذلك 
طريقا عمومية، مما ضيق 

على مرور السيارات والدراجات 
النارية وغيرها، وقد سعى هذا 

التاجر إلى استغالل امللك العام 
دون وجه حق ألغراض جتارية، 

لتحقيق أكبر قدر من الربح، 
وأمام هذا الوضع، فإن املراقبة 

والزجر يظالن الطريقة الفعالة 
للحد من مثل هذا التطاول.. 
فهل ستبادر السلطات احمللية 

لتحرير الفضاءات العامة باتخاذ 
إجراءات قد تصل إلى حجز 

األفرشة والطاوالت املنتشرة على 
الطريق العام؟

هذا ما ستكشفه األيام القادمة. 

توقيف شبكة متخصصة في تبييض األموال

 األسبوع

   

األمنية  املــصــالــح  أوقــفــت 
ــمــفــوضــيــة  ــل ــة ل ــعـ ــابـ ــتـ الـ

بمدينة  لأمن  الجهوية 
مــع  بــتــنــســيــق  أزرو، 
مكافحة  فــرقــة  عناصر 
ــات بــمــديــنــة  ــاب ــص ــع ال
أشخاص  أربعة  فــاس، 
أعمارهم ما بني  تتراوح 
لالشتباه  سنة،  و54   29
فــي قضية  تــورطــهــم  فــي 

أوراق  ــر  ــزوي ــت ب تــتــعــلــق 
وتصريفها  الوطنية  العملة 

من خالل معامالت تجارية.
ــح األمــنــيــة  ــصــال ــت امل ــوصــل وت

املشتبه  قيام  حــول  بمعطيات  باملدينة، 
فيهم باقتناء رؤوس ماشية من السوق األسبوعي 
ورقة   37 من  مكونة  مبالغ  مقابل  املدينة  بنفس 
جرى  والتي  درهم،  مائتي  فئة  من  مزورة  مالية 
ضبطها بحوزة الضحايا وحجزها لفائدة البحث.

والتحريات  األبــحــاث  أن  املــصــادر،  ــادت  وأفـ
هذه  في  الشرطة  عناصر  باشرتها  التي  املكثفة 
األول  فيه  املشتبه  توقيف  من  مكنت  القضية، 
املدينة،  بنفس  األســبــوعــي  بالسوق 
ورقة   51 محاولته تصريف  خالل 
نفس  باستعمال  مزورة  مالية 
ــي، قبل  األســلــوب اإلجــرام
األمنية  الفرقة  تقوم  أن 
من  مكنت  أخرى  بعملية 
شركائه  باقي  توقيف 
فاس،  مدينة  بضواحي 
ــم قــطــيــع  ــهـ ــوزتـ ــحـ وبـ
رأس   45 ــن  مـ مـــكـــون 
ماشية يشتبه في كونها 
متحصلة من هذا النشاط 

اإلجرامي.
باثنني  االحتفاظ  تم  وقد 
تدابير  تحت  فيهم  املشتبه  من 
ــة، فــيــمــا تم  ــظــري ــن ــة ال ــراس ــح ال
تحت  قضائي  لبحث  اآلخرين  إخضاع 
لتحديد  وذلك  املختصة،  العامة  النيابة  إشراف 
باقي االمتدادات املحتملة واملتورطني املفترضني 
في ارتكاب هذه األفعال اإلجرامية، قبل عرضهم 

على القضاء لينالوا عقابهم.



حق األجير.. الضمان االجتماعي ثورة حقيقية
وا اْلََماَناِت  قال عز من قائل: ))ِإنَّ هلل َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ
عمر  بن  عبد هلل  وعن   ،)58 اآلية  )النساء  َأْهِلَها((  ِإَلى 
عليه  رســول هلل صلى هلل  قــال  قــال:  عنهما  رضــي هلل 
وفي  عرقه«،  يجف  أن  قبل  أجره  الجير  »أعطوا  وسلم: 
ماجه،  ابــن  )رواه  »أجــره«  بــدل  »حقه«  أخــرى:  ــة  رواي

وصححه اللباني(.
العالم  في  الشغيلة  طبقات  وبالخص  الجميع،  يتفق 
فهو  الحياة،  في  مهمة  مكانة  للعمل  أن  على  برمته، 
يؤمن  أن  خاللها  من  اإلنسان  يستطيع  التي  الوسيلة 
حياة كريمة له ولعائلته دون أن يمد يده، ويرى البعض 
بأن للعمل في حقيقة المر منهجا متكامال، ويقوم عادة 
على مراعاة التوازن بني حقوق العمال، وحقوق أصحاب 

العمل على حد سواء.
أولتها  التي  المور  من  العمل  نظام  »كان  الفاضل:  علماؤنا  يقول 
الحضارة اإلسالمية رعاية واهتماما، وذلك بمتابعة املستجدات حول 
مراعاة  على  والحرص  والضوابط،  بالحكام  ومواكبتها  النظام،  هذا 

احتياجات العمل وصاحب العمل«.
الشغل  وزارة  مواقع  تصفحنا  نحن  ما  وإذا  املضمار،  هذا  وفي 
للضمان  الوطني  الصندوق  بــأن  سنجد  ببالدنا،  املهني  واإلدمـــاج 
املدنية  بالشخصية  تتمتع  عمومية  مؤسسة  يعتبر  االجتماعي 
االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  ويسير  املالي،  واالستقالل 
مجلس إداري ذي تركيبة ثالثية، يتكون من ممثلي اإلدارة واملشغلني 

والجراء، وينتخب أعضاؤه ملدة ثالث سنوات.
ولقد تابع املواطنون املغاربة واملواطنات بكل اهتمام، وعن كثب، في 
السابقة،  املغربية  الحكومة  أطلقته  الذي  العمالق  الورش  اإلطار،  هذا 
بتعليمات من امللك محمد السادس، لجل تعميم »الضمان االجتماعي« 
الحرة  املهن  أصحاب  فيهم  بمن  البالد،  في  الشرائح  كافة  ليشمل 

والتجار والفالحني، وكذا الفئات املعوزة.
الحكومة  في  اإلدارة  وإصــالح  واملالية  االقتصاد  وأوضــح  وزيــر 
بأن  وإلكترونية،  ورقية  اإلعالمية،  املنابر  بجل  تتبعنا  كما  البائدة، 
على  يتوزع  الجبار،  والعمل  املشروع  لهذا  املخصص  املالي  الغالف 
التعويضات  وتعميم  املرض،  عن  اإلجباري  بالتأمني  التغطية  تعميم 
وتعميم  التقاعد،  نظام  في  املنخرطني  قاعدة  وتوسيع  العائلية، 
ينتظر  غد،  قبل  واليوم  الشغل،  فقدان  عن  التعويض  من  االستفادة 
املغاربة قاطبة هذا التعميم بأجرأة مواطنة الحق والواجب تشمل كل 

الشرائح االجتماعية وبدون استثناء من طرف الحكومة 
أعضائها  على  بكثافة  البــي  الشعب  هذا  صوت  التي 

وباقي منتخبي الحزاب الناجحني..
ما  وجدنا  املعنية،  الــوزارة  موقع  على  اطالعنا  عند 
االجتماعي  الضمان  نظام  تأسيس  ))تم  وبالحرف:  يلي 
منذ سنة 1959 لفائدة املأجورين في الصناعة والتجارة 
الوطني  الصندوق  إلى  بتسييره  وعهد  الحرة،  واملهن 
املؤمن  حماية  مهامه  من  الــذي  االجتماعي،  للضمان 
والمومة  املرض  بسبب  الدخل  فقدان  مخاطر  ضد  لهم 
والزمانة والشيخوخة، وكذا صرف التعويضات العائلية 

والتعويضات عن الوفاة ومعاش املتوفى عنهم((.
املوقع،  نفس  يؤكد  كما  النظام  هــذا  تمويل  ويتم 
حد  على  والجـــراء  العمل  ــاب  أرب مساهمات  بواسطة 
سواء، وعلى أساس الجر الشهري الصافي الذي يستفيد منه العامل، 
الزمة  الغير  لديه  املتوفرة  ــوال  الم بإيداع  يقوم  الصندوق  أن  كما 

لتسييره لدى صندوق اإليداع والتدبير.
رحم هلل أبي وشركائه أرباب مقهى »الندلس« بباب الخوخة بفاس، 
كورثة شرعيني  الب، اضطررنا  فيهم  بمن  الشركاء  توفي بعض  عندما 
بمعية الشريك الوحيد الذي كان حينها على قيد الحياة، إلى بيع مقهى 
»الحياينة«، وبعد البيع اتصلنا بمفتش الشغل بمندوبية الوزارة بفاس 
لنؤدي واجبات خمسة نوادل الذين كلهم مصرح بهم في نظام الضمان 
االجتماعي مع شكرهم بحرارة، بل كان شريكنا رحمه هلل، املقاوم أحمد 
بوقالبة )امللقب بالشاف أحمد( يقول لي: »كلما سلمت لحدهم حقه من 
كما هو  تلك  العبارة  دكيكة«، وأصل  زده  لهم،  املخصص  املالي  الغالف 
دكيكة  ألشريف  »اشرب  هو:  الزبناء،  مع  باملقهى  ككريم  عليه  معروف 
املحترم  املفتش  لنا  قال  وقد  بيليكي«،  القهوة  من  »دكة  وطبعا  معنا«، 
لم  عملي  مدة  وطوال  السنة  هذه  سأتقاعد  خيرا،  هلل  »جزاكم  حينها: 
يحصل أن اتصل بي أحد من أرباب املقاهي لهذا الشأن كما فعلتم، بل 

أكثر من ذلك، أكبر مقهى بفاس لم تصرح إال بنادل واحد«.
البرملانيات  إحدى  قالت  املوضوعي،  السياق  هذا  وفي  الختام،  في 
املغربيات في حديث لـ»سكاي نيوز عربية«: »بفضل التعليمات امللكية، 
نحن مقبلون على ثورة اجتماعية حقيقية، تتجلى في تعميم الحماية 
االجتماعية خالل خمس سنوات، من سنة 2021 إلى 2025«.. فكونوا 
في املوعد كحكومة جديدة وأوفوا العهود باملوعود به، فلنكرم كل من 

له الحق علينا بحقه.. و»كلشي ديال هلل«.

رضى  أحمد  لعب  بالفريج،  حكومة  خــالل 
»جبهة  تأسيس حزب  في  كبيرا  دورا  اكديرة، 
)الفديك(،  الدستورية«  املؤسسات  عن  الدفاع 
الثاني  الحسن  سفر  أثناء   ،1963 عام  وذلــك 
عقد  حيث  المريكية،  املتحدة  الواليات  إلى 
امللكي،  للديوان  املديرالعام  اكــديــرة،  رضــى 
من  »الغاية  أن  فيها  أوضــح  صحفية  ــدوة  ن
هي  املــلــك،  وراء  الــبــالد  قــوى  جميع  تجنيد 
حقيقية  ديمقراطية  وإحداث  الدستور  صيانة 
وحماية القيم واملثل العليا التي أقرها الشعب 
من خالل الدستور«، المر الذي سمح للحركة 
منهما  ليجعل  ــشــورى  ال وحـــزب  الشعبية 
ضد  تقف  القصر  صف  في  سياسية  مكونات 
يجسد  »الفديك«  حــزب  ــان  وك االشتراكيني، 
نخبة تكنوقراطية تمثل املشروع االستعماري 
عابد  محمد  املفكر  وصفها  والــتــي  الــبــائــد، 

الجابري بالقوة الثالثة.
أحمد رضى اكديرة إذن، هو الذي أشار إلى 
وتمكني  التنفيذية  امللكية  على  اإلبقاء  ضرورة 
امللك من جميع السلطات، وهو من تزعم التيار 
الليبرالي في املغرب في وقت تغلغل فيه التيار 
االشتراكي في أفكار العديد من النخب املغربية 
حرص  كما  الجامعيون،  الطلبة  فيهم   بمن 
وتقزيم  امللك  سلطات  تقوية  على  شخصيا 
فاصطدم  واالستقالليني،  االشتراكيني  معارضة 
باملعارضة ثم باملقربني للملك، كالجنرال أوفقير، 
ــات،  الوقـ مــن  ــت  وق فــي  نفسه  بامللك  وحــتــى 
هذا  مخاطر  يدركون  كانوا  الذين  هم  وقليلون 
التفكير  نوعية  بعد  فيما  ظهرت  الذي  الحزب 
تقريب  بدل  فالرجل  يخامر مؤسسه،  كان  الذي 
وجهات النظر بني جميع القوى السياسية، كان 
املغرب  مصلحة  في  تكن  لم  التي  النار  يشعل 
أهداف  تحقيق  أجل  ومن  وتقدمه،  واستقراره 
وسائل  إشارته  رهن  وضعت  »الفديك«،  حزب 
الدولة،  على  محسوبة  هائلة  وبشرية  مادية 
الشعب،  لتدويخ  املستعملة  املغرضة  والدعاية 

مثل شعار »حزب امللك«.
هكذا كان حزب »الفديك« يسير في االتجاه 
املغربي،  الشعب  وآمــال  لطموحات  املعاكس 

ولم يكن في مصلحة النظام امللكي نفسه. 
الوراء،  إلى  املغرب يعود  أن  واليوم، يظهر 
أي إلى عهد الستينيات، وذلك عن طريق ظهور 
املال  على  تعتمد  انتهازية  ليبرالية  أحــزاب 
بالشعب  السلطة، وهذا ال يضر  إلى  للوصول 
باستقرار  كذلك  يضر  وإنما  فحسب،  املغربي 

ــن خــالل  الـــبـــالد بــأكــمــلــهــا، ومـ
جدا  الضعيفة  املشاركة  نسبة 
يظهر  شتنبر،   8 انتخابات  في 
لهذه  الصريح  الشعبي  الرفض 
املوسمية  االنتهازية  ــزاب  الحـ
»الــشــكــارة«  على  تعتمد  الــتــي 
أصــوات  مــن  كبير  ــدد  ع لكسب 
واملحتاجني،  الفقراء  املواطنني 
ــن يــجــهــلــون خــطــورة بيع  ــذي ال
ــثــمــن رخـــيـــص..  ــم ب ــهـ ــواتـ أصـ
الفقر  فــي  ســنــوات   6 ليعيشوا 

والحرمان. 
ما  الناس:  من  الكثير  يتساءل 

عالقة رجل العمال باملناصب السياسية؟ وهل 
أن  وخبرته،  عمله  بحكم  العمال  لرجل  يصح 
يقود حكومة؟ ال شك أن رجال العمال لهم دور 
مؤثر في الحياة االقتصادية واالجتماعية، وذلك 
من خالل استثماراتهم وأنشطتهم االقتصادية 
والعمال  بالجمعيات  وعالقاتهم  املختلفة 
الخيرية واالجتماعية، ومن أجل ضمان حماية 
فإنهم  اإلنتاجية  ومؤسساتهم  مصالحهم 
بهم  خاص  لوبي  خلق  على  دائما  يحرصون 
الدولة،  في  السياسي  القرار  صنع  في  يؤثر 
بالصدقات  واملساكني  الفقراء  إغــراء  وكذلك 
أن  املحللون،  يرى  وقد   لفائدتهم،  للتصويت 
استثماراتهم  لحماية  حتميا  أمرا  يعتبر  هذا 
التي  اإلنتاجية  مؤسساتهم  وخاصة  الهائلة، 
ال ترحم الفقراء واملساكني، فالدولة الرأسمالية 
خالل  من  وذلــك  ملطالبهم،  وتستمع  ترعاهم 
مواقع  وهي  التنفيذية،  السلطة  في  مواقعهم 
وسيطرتهم  ثرواتهم  في  الزيادة  من  تمكنهم 
الدولة،  في  االقتصادية  القطاعات  كامل  على 
رجل  رؤية  عن  السياسة  رجل  رؤية  وتختلف 
العمال لألمور والتطورات والتحديات، فرجل 
والهيمنة  الربــاح  غرائز  فيه  تتحكم  العمال 
واقتناص الفرص االستثمارية التي تحقق له 
معالجته  أن  كما  والتوسع،  الثراء  من  املزيد 
الدولة،  في  كمسؤول  االقتصادية  للقضايا 
املثال،  السريع، على سبيل  الربح  على  تعتمد 
العجز  مع  كوزير  العمال  يتعامل رجل  عندما 
إلى  يلجأ  قد  الخارجية،  واملديونية  املالي 
البعاد  اعتبار  دون  من  الضرائب  نسبة  رفع 
هذا  يخلفها  الــتــي  الخطيرة  االجتماعية 
للطبقة  املعيشي  باملستوى  يضر  الذي  القرار 
السياسة  رجــل  بينما  واملتوسطة،  الفقيرة 

رســوم  فــرض  فــي  يفكر  عندما 
الضريبة، فهو ال  رفع نسبة  أو 
اإليرادات  زيادة  إلى  فقط  ينظر 
من  جملة  إلى  وإنما  املتوقعة، 
مثل  االقــتــصــاديــة،  املتغيرات 
وارتــفــاع  املعيشي  املــســتــوى 
السعار والتضخم واالستهالك 
وإجمالي الناتج املحلي، وسعر 
وهذا  إلــخ،  والفقر...  الصرف 
التي  العامة  املبادئ  أن  يعني 
رجل  عند  االقتصاد  بها  يــدار 
كلي  بشكل  تختلف  السياسة، 
رجل  يستخدمها  التي  تلك  عن 
أنه  كما  السلطة،  في  يتحكم  ــذي  ال العــمــال 
رجل  بــأن  االعتقاد  السياسية  الخــطــاء  مــن 
في  ماهرا  يكون  أعماله  في  الناجح  العمال 
السياسة  ورســم  السياسية  الــقــرارات  صنع 
االقتصادية، إن رجل العمال الذي استطاع أن 
قادرا  ليس  املال  من  هائلة  ثروة  على  يحصل 
حتى  أو  دولة  اقتصاد  إدارة  على  بالضرورة 
وزارة من الوزارات، وكما يقول بول كروجمان، 
لعام  االقتصاد  في  نوبل  جائزة  على  الحائز 
في  التفكيراملطلوبة  طــريــقــة  »إن   :2008
التحليل االقتصادي ومهارة صنع القرار على 
كبير  بشكل  تختلف  الكلي،  االقتصاد  مستوى 
مجال  في  النجاح  تحقق  التي  الطريقة  عن 

العمال«.
وتكشف لنا الكثير من الدراسات والتجارب 
بشكل  يتفشى  اإلداري  الفساد  أن  الدولية، 
كبير في السلطات التنفيذية التي يغلب عليها 
خدمة  على  يعملون  هؤالء  لن  العمال،  رجال 
املواطنني،  مصالح  خدمة  بدل  استثماراتهم 
فهم ال تهمهم املصلحة العامة بقدر ما تهمهم 
العربية  ــدول  وال الخاصة،  مصالحهم  خدمة 
تشهد مثل هذه املصائب، حيث تعاني اإلفالس 
وانعدام  والبطالة  والحرمان  املدقع  والفقر 
الدمغة...  وهجرة  والجهل  والعالج  السكن 
السلطة  ــي  ف ــال  ــم الع ــال  رجـ فــســاد  بسبب 
السلطة  اجتمعت  »ما  يقال:  لذلك،  التنفيذية، 

واملال إال وكان الفساد ثالثهما«.
إن العالقة بني السطة واملال ال تكون نظيفة، 
إال  عليك  فما  معني،  مجتمع  إفساد  أردت  فإذا 

فتح باب الزواج بني السلطة واملال.
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العقـاري اإلنـذار 
التطبيقية( )المسطرة 

ذ. عبد الواحد بن مسعود *

عن  خارجة  دائرة  في  يقع  العقار  يكون  قد  مالحظة:   
تجري  التي  التجارية  للمحكمة  الترابي  االختصاص  دائرة 
فيها مسطرة تحقيق الرهن، ففي هذه الحالة، تتابع املسطرة 
عندما تصل إلى مرحلة التنفيذ بواسطة اإلنابة القضائية، 
وإذا انصرم الجل، يقوم العون املكلف باإلجراءات بتحويل 
محضر  ويبلغ  عقاري  تنفيذي  حجز  إلى  العقاري  اإلنــذار 
الحجز العقاري التنفيذي لجميع الطراف املعنية، وال سيما 

املحافظ العقاري.
التنفيذ  إجراءات  مأمور  يقوم  التي  املهمة  الوثائق  ومن 
التحمالت، وهو عبارة عن دفتر  بإعدادها، ما يعرف بدفتر 
هذا  ويتضمن  العدل،  وزارة  موافقة  حاز  بنموذج  مطبوع 
الدفتر عدة بيانات منها: التعريف بالدائن واملدين والكفيل، 
ومشتمالته،  املرهون  بالعقار  املتعلقة  املواصفات  وكــذا 
املزاد  بواسطة  بيعه  انطالق  من  ومصاريفه  الدين  ومبلغ 

العلني.
وتثور إشكاالت متعددة خالل سير هذه املسطرة، ويقصد 
باإلشكاالت هنا: املحاوالت التي يقوم بها املدين أو الكفيل، 
أو هما معا، لعرقلة سير مسطرة تحقيق الرهن العقاري، أو 

لربح الوقت وتأخير عملية بيع العقار باملزاد العلني.
إلى  املدينني يلجئون  ومن تلك املحاوالت نذكر أن بعض 
ودعوى  املوضوع،  محكمة  أمام  االستحقاق  دعوى  إقامة 
الرهن  تحقيق  مسطرة  بوقف  الحكم  لطلب  استعجالية 

العقاري إلى حني البت في دعوى االستحقاق.
املالك  هو  أنــه  فيها  املـَـدعــي  يزعم  االستحقاق  ودعــوى 
للشيء املحجوز ويطلب إخراجه من الحجز، وهذه الدعوى 
منصوص على مسطرتها في الفصل 468 من قانون املسطرة 
املنقوالت،  على  التنفيذي  الحجز  باب  في  ووردت  املدنية، 
ولذلك فهي ال تقبل كدعوى للطعن في مسطرة تحقيق الرهن 

العقاري إال بشروط.
العقاري  الحجز  أن  تقام على أساس  التي  الدعوى  كذلك 
لم يسبقه حجز تحفظي على املنقوالت وتبني أن ثمنها غير 
ديون  لن  تقبل،  ال  الدعوى  فهذه  القرض،  دين  لداء  كاف 
قانون  من   469 )الفصل  عينية  بضمانه  محاطة  الدائن 

املسطرة املدنية(.
وبالتالي، يبقى أمام املدين أو الكفيل، أو هما معا، سوى 
الطعن بالبطالن في إجراءات الحجز العقاري وفق مقتضيات 
املدنية، وهنا يمكن سلوك  قانون املسطرة  354 من  الفصل 
هذا  يكون  أن  االستحقاق، ويجب  بدعوى  املتعلقة  املسطرة 
الطعن أيضا وفق مقتضيات الفصلني 482 و483 من قانون 
املسطرة املدنية، ومن أهم ما يجب االنتباه إليه، هو أن ترفع 
دعوى االستحقاق إلى حني إرساء املزايدة النهائية، أي أن 
تلك الدعوى ال تقبل إذا انتهت مسطرة املزايدة ورست على 
آخر مزايد وحرر محضرها، ولن هذا املحضر يصبح سند 
ملكية لصالح الراسي عليه املزاد ويطهر العقار من كل نزاع، 
لذلك يكون من املفيد االطالع على الفصول من 469 إلى 487 
من قانون املسطرة املدنية كلما كانت القضية تتعلق بحجز 

عقاري ورهنه وطرحه للبيع عن طريق املزاد العلني.
أن  تبني  إذا  السمسرة  إعادة  إمكانية طلب  هناك  أن  كما 
العقار،  قيمة  مع  متناسبة  تكن  ولم  كافية،  غير  العروض 
وإنقاذ  مديونيته  لتسوية  فرصة  املدين  أمام  تكون  وبذلك 

العقار من مسطرة البيع الجبري.
وإعادة السمسرة بسبب عدم كفاية العروض قد يأمر بها 
من  بطلب  أو  بالتنفيذ،  املكلف  القاضي  أو  املحكمة  رئيس 

املدين أو من ينوب عنه.
أما أسباب طلب الطعن في مسطرة حجز العقار املرهون، 

فيمكن حصرها فيما يلي: 
- املنازعة في مبلغ املديونية، كما لو ادعى املدين أنه سدد 

القرض وتوابعه.
العقاري، مثال  - املنازعة في خرق مسطرة تبليغ اإلنذار 
كما لو بلغ لشخص أجنبي ال تربطه أي عالقة باملدين، أو 
واملذكور  عليه  املتفق  املوطن  غير  موطن  في  تم  التبليغ  أن 
في عقد القرض، وقد تكون املنازعة في كون الدائن طلب في 
إنذاره مبلغا يفوق املبلغ الوارد ذكره في الشهادة الخاصة 

بتقييد الرهن.
- املنازعة في كون اإلنذار العقاري لم يبلغ للكفيل.

- املنازعة في مسطرة تبليغ اإلنذارات والتعليق ومسطرة 
اإلعالنات في الصحافة، وتصل املسطرة إلى مرحلة اإلشهار 

واإلعالن.
يتبع

* من هيئة المحامين بالرباط
* محامي بهيأة وجدة

العبد الحسن 

حسوني قدور 
بن موسى
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حضور األحزاب وغياب السياسة

أبحث  اآلتــي  أسافر نحو  من محطة حاضري 
عـــن ذاتــــي، رحــلــة طــويــلــة لــلــمــجــهــول ولــســانــي 

خاللها يقول:
تعبت من سفر عمري فيه مختصر 

األمسيات تختنق يف فضاء يجود بكل أنواع الكدر 
ويقدم أصنافا متنوعة من الكآبة والضجر

سأظل تائها يف سماء خيالي أتطلع لضياء القمر
ذبل وردي واحتضر يف غياب املطر

وأنت يا دمعتي تروي أغصان الشجر 
يا دمعتي يا رفيقة الطريق 

ال سبيل إلخماد احلريق
ال الفرح القدمي من أشجاني يختصر 

وال الليل الطويل يعفيني من السهر
وال الصبر املتجدد يصارع معي هول الوباء املنتشر 

يا دمعتي يا رفيقتي يف السفر
يف محطة النهاية يتوقف طموح البشر

وال سبيل حملو ما خطته يد القدر
إلى أين املفر.. إلى أين املفر؟

والرحيل لدار اخللد هو املنتظر...

يا دمعتي
 يا رفيقة الطريق

    بندريس عمراوي الطيب
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في  تتغلغل  الــيــوم  الرقمنة  أصبحت  لقد 
وصار  والخاصة  العامة  حياتنا  مجاالت  جميع 
لها أيضا تأثير على مجال حقوق اإلنسان، يمكن 
تنفيذ  في  تساعدنا  أن  الرقمية  للتكنولوجيا 
وتفعيل حقوق اإلنسان، لكنها باملقابل قد تؤدي 
إلى أشكال جديدة من انتهاكات حقوق اإلنسان.

تم  اإلنــســان،  حقوق  حــول  الدائر  الجدل  في 
املراقبة  قضايا  في  اآلن  حتى  الرقمنة  اختصار 
والرقابة، وال ينبغي فهم عملية الرقمنة على أنها 
تقنية بحتة، ولكن أيضا كظاهرة اجتماعية، ألن 
مع  وتعايشنا  حياتنا  على  الرقمنة  تأثير  كيفية 
يعني  وهذا  سياسي،  سؤال  دائما  هي  اآلخرين 
البشري  السلوك  على  تؤثر  التكنولوجيا  أن 
والتفكير، ومن ناحية أخرى، يؤثر الناس أيضا 
تفعل  وماذا  التكنولوجيا،  استخدام  كيفية  على 
وكيف تعمل، لذلك فإن السؤال الحاسم في مجال 
التقنيات  تفعل  ماذا  فقط:  ليس  اإلنسان  حقوق 
الجديدة بالناس؟ ولكن أيضا: ماذا يفعل الناس 

بهذه التقنيات؟
ولقد اقتصرت اإلجابات عن هذا السؤال حتى 
من  لذلك  والرقابة،  املراقبة  موضوعي  على  اآلن 
جميع  على  تؤثر  الرقمنة  أن  على  التأكيد  املهم 
مجاالت الحياة وحقوق اإلنسان، فما هو »رقمي« 
العالم  يتجاوز  منعزال  افتراضيا  مجاال  ليس 
وبطرق  مباشر  بشكل  مدمج  ولكنه  »الحقيقي«، 
عديدة في حياتنا اليومية، لذلك يجب النظر إلى 
مصطلح »الفضاء اإللكتروني«، على سبيل املثال، 
بشكل نقدي، ألنه يشير إلى مساحة منفصلة عن 
لحقوق  العاملي  املنهج  تقييد  ينبغي  الواقع، وال 
اإلنسان ملجرد أنه يتعلق باالتصاالت الرقمية أو 

الروبوتات أو شبكات الكمبيوتر.
جميع  تنفيذ  فيه  يتم  العالم  في  بلد  يوجد  ال 
جميع  تؤخذ  ال  كما  بنجاح،  اإلنــســان  حقوق 
عند  كــاف  بشكل  االعتبار  في  اإلنــســان  حقوق 
أن  يمكن  بل  التكنولوجيا،  وتطبيق  تصميم 
الحد  في  كذلك  الرقمية  التكنولوجيا  تساعد 

من  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  من 
خالل جعل العمليات أكثر شفافية، 
حقوق  انتهاكات  توثيق  وتسهيل 
العام  النقاش  تمكني  أو  اإلنسان 
حول قضايا حقوق اإلنسان، ولكن 
أشكال  إلى  أيضا  تــؤدي  أن  يمكن 
االنتهاكات،  من  مكثفة  أو  جديدة 
الكتل  مــن  قليل  عــدد  وبمساعدة 
املوضوعية املركزية، نريد توضيح 
الرقمنة  اخــتــالالت  وعمق  اتساع 

وأثارها على حقوق اإلنسان.
أن  إلــى  اإلشــارة  من  بد  ال  أوال، 
تنطبق  أن  يمكن  ال  اإلنسان  حقوق 
إنها  حيث  قــيــود،  وبـــدون  مطلقا 

غالبا ما تتعارض مع بعضها البعض، وبالتالي، 
بني  املنطقي  ــوازن  ــت ال ــذا  ه مــوازنــتــهــا،  يجب 
الحقوق العاملية للحرية واملساواة يحدث أيضا 
على األنترنيت، وفيما يلي كيفية تطبيق حقوق 

اإلنسان على شبكة األنترنيت بإيجاز:

الولوج إلى االتصاالت:
أساسيا  شرطا  األنترنيت  إلــى  الولوج  يعد 
مهما ملمارسة الحقوق والحريات، وللمشاركة في 
العملية الديمقراطية، وهو إلى حدود اليوم ليس 
حقا موثقا من حقوق اإلنسان، ولكن في مجتمع 
إلى  الولوج  دون  الفعالة  فاملشاركة  املعلومات، 
العديد  في  إذ  مــحــدودة،  جد  الرقمي  االتصال 
املستهدف  اإلغالق  يكون  ما  غالبا  البلدان،  من 
لشبكات االتصاالت على جدول األعمال، ويحدث 
عندما  السياسية،  األزمات  سياق  في  عادة  هذا 
ولكن  خطر،  في  بات  أمنها  أن  الحكومات  ترى 
أيــضــا قبل فــتــرة وجــيــزة مــن االنــتــخــابــات أو 
عمليات  فإن  الجماهيرية،  االحتجاجات  أثناء 
اإلغالق شائعة جدا، وبالتالي، فإن الولوج الحر 
واملستقر للبنية التحتية للمعلومات واالتصاالت 
أساسي  شرط  الناس،  لجميع  املفتوحة  العامة 

إلعمال حقوق اإلنسان.

الحيادية: الشبكة 
أحد املبادئ التي يتم من خاللها 
واملتساوي  الحر  الوصول  ضمان 
حيادية  هو  الرقمية  االتصاالت  إلى 
جميع  أن  أي  االتـــصـــاالت،  شبكة 
عبر  تمريرها  يتم  التي  البيانات 
على  معها  التعامل  يتم  األنترنيت 
آخــر، حظر  بمعنى  املــســاواة،  قــدم 
التمييز ضد البيانات التي يستبعد 
األنترنيت  خدمة  مـــزودي  تفضيل 
الفرديني أو التمييز ضدهم. ويهدف 
األساسية  البنية  حماية  إلــى  هــذا 
والتي  األنترنيت،  فــي  للمساواة 
دون  باألنترنيت  االتصال  للجميع  يمكن  بموجبها 
قيود وعرض املحتوى أو الوصول إليه. إذا لم تكن 
الولوج  ملــزودي  يمكن  لألنترنيت،  حيادية  هناك 
الفردية  املنصات  مثال، فرض رسوم إضافية على 
وجعلها أكثر صعوبة ملقدمي الخدمة الصغار، مما 
على  العروض  وتنوع  واالنفتاح  املنافسة  يقيد 

شبكة األنترنيت.

والرقمنة: المساواة 
املساواة  هو  اإلنسان  لحقوق  األساسي  املبدأ 
أخرى،  ناحية  ومن  الناس،  لجميع  الحقوق  في 
يستمر القمع والتمييز على الشبكة، مما يظهر أن 

التكنولوجيا يمكن أن تعزز املساواة.
والتكنولوجيا  التمييز  بــني  العالقة  ولفهم 
املتعمد  التمييز  نفرق بني  أن  أفضل، يجب  بشكل 
والتمييز غير املقصود. فإذا قام شخص ما عمدا 
الحسد،  أو  الكراهية  بدافع  آخر،  شخص  بإيذاء 
التمييز  هذا  ويحدث  متعمدا،  تمييزا  يعتبر  فهذا 
على  الكراهية«  على  يحض  »كالم  مثل  الصريح 
األشخاص  ويقوم  االجتماعي،  التواصل  منصات 
لون  لديهم  ألن  عمدا،  وتهديدهم  اآلخرين  بإهانة 
بشرة مختلف أو جنس مختلف، أو توجه جنسي 
مختلف،  دين  إلى  ينتمون  كانوا  إذا  أو  مختلف، 

يجب  مثال،  الكراهية  خطاب  مع  التعامل  وعند 
في  والحق  التمييز  عدم  في  الحق  بني  املوازنة 
املتعمد هو  فالتمييز غير  باملقابل،  التعبير،  حرية 

نتيجة التحيز الالواعي، وهو ظاهرة بنيوية.
يمكن أن تنعكس البنيات التمييزية في قوانني 
والتقاليد  األعــراف  في  وكذلك  الــدولــة،  وأنظمة 
التي  التكنولوجيا  في  أو  للمجتمع  االجتماعية 
غير  املعاملة  دمــج  يمكن  ما  وغالبا  بنا،  تحيط 
في  محسوس  غير  بشكل  واالستبعاد  املتكافئة 
نظام تقني: على سبيل املثال، في تلك الخوارزميات 
اآللية التي تستخدمها شركات التأمني االجتماعي 
عند قبول أعضاء جدد، مثال على أساس الجنس 

أو الدخل أو التوجه الجنسي.

حرية التجمع والمشاركة:
التجمعات  تنظيم  الجديدة  التكنولوجيا  تسهل 
الكبيرة، وغالبا ما تكون التقنيات الرقمية موجودة 
أو  املظاهرات  وتنسيق  تنظيم  في  مكان  كل  في 
املسيرات، وتولد هذه التقنيات بدورها كمية كبيرة 
من البيانات، مما يسهل تجريم األشخاص الحقا في 
نطاق حقهم في التظاهر، عادة ما تتميز املظاهرات 
ال  والتي  للقانون،  مختلفة  صغيرة  بانتهاكات 
ترك  من خالل  مرتكبيها،  معاقبة  ينبغي  وال  يمكن 
في  للمشاركني  املنهجي  والتسجيل  البيانات  أثار 
األمنية،  والسلطات  الشرطة  قبل  من  املظاهرة 
من  بدال  التغييرات،  إظهار  في  الحق  طبيعة  فإن 
ردع  يمكن  السياسية،  للمشاركة  الفعال  الترويج 

الناس عن املشاركة في املظاهرات.
اإلنسان  حقوق  أن  املــذكــورة،  األمثلة  توضح 
الحقوق  من  العديد  على  تؤثر  الرقمي  املجال  في 
الخصوصية  عن  الحديث  تم  لو  حتى  األساسية 
يكون  أن  ويجب  الــغــالــب،  فــي  التعبير  وحــريــة 
النقاش حول الرقمنة وحقوق اإلنسان أوسع وأن 
يشمل جميع حقوق اإلنسان، وكيف سيتم تشكيل 
حقوق اإلنسان في هذا املجال، لذلك من الضروري 
ترسيخه  ناقد يضمن  لديك جمهور  يكون  أن  جدا 

في القطاع الرقمي.

ال  أنــه  إال  املغرب  في  الحزبية  الظاهرة  حداثة  رغم 
النهج  تعزيز  في  والفاعل  املهم  الدور  نتجاهل  أن  يمكننا 
الديمقراطي في بدايات االستقالل، وقد كانت الفترة مضيئة 
رغم ما عرفته بعد ذلك من نكسات وتراجعات، وال يشك أحد 
السياسة،  ممارسة  هي  لألحزاب  األساسية  املهمة  أن  في 
مجرد  هــي  ــزاب  واألحــ بالسلطة،  يرتبط  مــا  كــل  بمعنى 
في  جماعي  فاعل  ككل  وهي  السياسة،  ملمتهني  تجمعات 
للنهوض  األحزاب  نشأة  من  العرض  وكان  العامة،  الحياة 
في  والسياسي  الفكري  االختالف  واحترام  بالديمقراطية 
واملجتمع  املواطن  تهم  التي  للقضايا  الحلول  تقديم  إطار 
»البلطجة«  فعل  عن  بعيدا  نبيل  كفعل  بالسياسة  والرقي 

والهمجية والعنف السياسي.
اإلغريق، كسقراط وأفالطون وأرسطو،  كان حكماء  ولقد 

بإثارتهم  السياسي،  العمل  إلى  اإلســاءة  السوفسطائيني  على  يعيبون 
ملشاعر الرعاع أو العامة، بغرض تحقيق مآرب ضيقة تسيئ إلى الدولة 
تمارس  املغربية  األحــزاب  هل  أطرحه:  دائما  الــذي  والسؤال  املدنية.. 

السياسة؟ 
قد يبدو األمر غريبا.. ولكن اسمحوا لي أن أوضح هذه الفكرة من خالل 
األحداث التي شهدها املغرب منذ الحراك وبعد تأسيس الدستور الجديد، 

الذي اعتبره العديد متقدما باملقارنة مع الدساتير السابقة. 
أن  العديد من املهتمني بالشأن السياسي والحزبي في املغرب،  اعتقد 
األوضاع ستتغير إلى األفضل على مستوى املمارسة السياسية لألحزاب، 
لسنة  الجديد  والدستور  السابقة،  الظروف  غير  الحالية  الظروف  ألن 
2011، كان أكثر وضوحا بخصوص مؤسسة األحزاب ودورها الدستوري 
السياسي  العمل  على  ليتمرس  املجتمع  وتأطير  تأهيل  في  يتجلى  الذي 
الحراك  عكسية:  بنتيجة  جاءت  املعادلة  أن  غير  بالديمقراطية،  للنهوض 
تكن  لم  الحزبي،  العمل  على  مساعدة  ظــروف  زائــد  جديد  دستور  زائــد 

النتيجة هي االرتقاء بالعمل السياسي والحزبي في املغرب.
عند  دور سياسي  وغياب ألي  املكتسبات  عن  التراجع  هو  الذي حدث 
معظم األحزاب املغربية، فبدل النهوض بالثقافة السياسية الراقية، برزت 
إلى الوجود الثقافة الشعبوية التي يقودها قادة يفتقرون إلى خصائص 

القائد السياسي املثقف املسؤول وصاحب كاريزما.   
وصدقا أيها السادة، لم تعد األحزاب مؤسسات لتكوين قادة املستقبل 
اإلقناع  نهج سياسة  عبر  واالجتماعية  السياسية  البرامج  بلغة  يؤمنون 
أضحت  بل  الخادعة،  والشعبوية  »البلطجة«  عن  بعيدا  الديمقراطي 
عن  نسمع  نعد  فلم  املحتوى،  فارغة  التجارية  بالشركات  أشبه  األحزاب 
األفكار السياسية، والساعون إليها أغلبهم يعانون من األمية وقلة الخبرة 
لتسيير مؤسسات الدولة، وذلك راجع إلى أن األحزاب لم يعد يهمها إال 
الحمالت  متابعة  إال  علينا  ما  املجتمع،  ولو على حساب مصالح  املقاعد 
االنتخابية التي تقوم بها األحزاب، إذ يظهر كل شيء إال السياسة ولغة 
اإلقناع تقوم على أساس املال الحرام والقبيلة وتبادل املصالح والوالئم... 

السياسي  العزوف  يحدث  ملاذا  التساؤل:  يطرح  وبعدها 
وغياب املشاركة الكثيفة في التصويت؟ الجواب في الواقع 
السياسي وغياب قوانني تمنع هذه الفئة املسيئة للسياسة 
من املشاركة، ولو اقتضى األمر وضع شروط لالنخراط في 
تسيير مؤسسات الدولة بما فيها الجماعات الترابية، وهذا 
ليس ضد املادة التي نص عليها الدستور والتي تؤكد على 
كشرط  تقتضيها  التي  العامة  املصلحة  هي  بل  املساواة، 

التعليم العالي واالنخراط املبكر في األحزاب.. 
تضعها  التي  الشروط  عن  كثيرا  هنا  األمر  يختلف  وال 
الدولة لولوج كلية الطب أو املحاماة أو القضاء.. فال يمكن 
ملما  املترشح  يكون  أن  دون  املحاماة  مهنة  عن  الحديث 
الشؤون  بتسيير  بالك  فما  كمثال  وهذا  القانون،  بشؤون 
ال تجعل من  الضجيج والصخب  فكثرة  للمواطنني،  العامة 

املرشح للعمل السياسي كفؤا للعمل الحزبي.
حلول  عن  البحث  خاللها  من  تستطيع  كفاءات  إلى  تحتاج  األحــزاب 
املسؤولية عن  للمواطن، واألحزاب تتحمل جزء من  اليومية  الحياة  تهم 
أو شرط،  قيد  دون  واالنتهازية  للغوغاء  والسياسي  الحزبي  املجال  فتح 
وعدم منح الفرصة للشباب أصحاب الكفاءات إلبراز قدراتهم في املجال 
السياسي، وذلك عائد إلى أن زعماء األحزاب يتعاملون مع الحزب كضيعة 
وأبنائه  زوجته  مع  يترشح  الزعيم  أحد..  فيها  يزاحمهم  ال  بهم  خاصة 

وأحفاده، ويغلق املجال أمام الكفاءات الشابة الطموحة لخدمة البالد.
أن  غير  الجميع،  يعلمها  أسباب  املشاركة  وغياب  السياسي  العزوف 
يسهل  ضعيفة،  تكون  عندما  السياسية  فالنخبة  عصية،  تبقى  الحلول 
إلى  معارضة،  أو  نقاش  ودون  بسالسة  التشريع  تمرير  ويتم  اقتيادها 
حد أنه في حالة البرملان الغربي ال يمكننا التمييز بني أحزاب املعارضة 
السلطة  في  أحزاب  تالحظ  ال  االنتخابية،  الحمالت  في  حتى  واألغلبية، 

تنتقد حصيلة الحكومة، وهذا استخفاف بذكاء املواطن.
السياسة أيها السادة فن نبيل الغرض منه إدارة املجتمع، وهذا النبل 
دستورية  مؤسسة  والحزب  السلطة،  ملمارسة  فضالء  قادة  إلى  يحتاج 
السلطة بطرق شرعية  الوصول ملمارسة  إلى  الساسة  من خاللها يسعى 
وتراجع  الساسة  فسد  إذا  نتحدث  ديمقراطية  أي  فعن  وإال  وديمقراطية 
دور األحزاب، والنتيجة يعلمها الجميع من خالل واقعنا املعاش: غياب 
حتى  باملسؤولية،  لإلحساس  وغياب  للبرامج،  غياب  السياسية،  لألفكار 
أن  نعتقد  يجعلنا  ما  وهذا  األحزاب،  عن  غائبة  البراغماتية  امليكيافيلية 
معظم األحزاب مجرد ديكورات لتزيني ركن من أركان املنزل، تبقى جامدة 
االنتخابات وكأن هذه األخيرة  إال حلول موعد  السنة وال يحركها  طوال 
دورها  تمارس  ال  األحزاب  أن  أدق،  بمعنى  السياسة،  ملمارسة  مهرجان 
األساسي الذي هو ممارسة السياسة إال مع حلول مهرجان االنتخابات، 
بريق  يبقى  ذلك،  ومع  في جحره،  الدب  السنة، سبات  باقي شهور  وفي 
اآلمال في األجيال القادمة في تغيير واقع السياسة واألحزاب رغم أن في 

التمني شقاء كما قال الشاعر إيليا أبو ماضي.

محمد الحموتي 

عبده حقي

الرقمنة وحقوق اإلنسان
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القاطنون  السرطان  مرضى  من  الكثير 
الصغيرة،  ــدن  وامل القروية  املناطق  في 
املــدن  ــى  إل التنقل  بمشكل  يصطدمون 
الكبرى مثل الرباط، الدار البيضاء، فاس، 
فحوصات  إجراء  ألجل  وطنجة،  مراكش، 
أو  الكيميائي  للعالج  الخضوع  أو  طبية 
مع  معاناتهم  تتضاعف  حيث  اإلشعاعي، 
املرض بسبب املواصالت، ومشكل اإلقامة 

وإدراك املواعيد قصد العالج.
مدنية  فــعــالــيــات  ــام  ــي ق مــن  ــرغــم  ــال ب
ونشطاء، بإطالق عدة نداءات ومبادرات، 
ألجل التخفيف عن املعاناة التي يعيشها 
أن  هو  املالحظ  أن  إال  السرطان،  مرضى 
الدولة  من  تجاوب  وعــدم  تقصيرا  هناك 
لهؤالء  وإهــمــال  واملجتمع  والحكومة 
املرضى الذي يقدرون باآلالف، ويتحملون 
عن  للبحث  واملحيط  الــظــروف  قــســاوة 

العالج.
الــســويــح،  مصطفى  ــور  ــت ــدك ال ــرى  يـ
ورئيس  السرطان،  جراحة  في  أخصائي 
السرطان،  مرضى  دعم  لجمعية  مؤسس 

واألســر  الــنــاس  املــرض يخوف  هــذا  أن 
خاصة  الباهظة،  املادية  التكلفة  بسبب 
وإجراء  أخصائيني،  أطباء  يتطلب  وأنه 
تشخيص  ألجــل  وكــشــوفــات  فحوصات 
ــالج جــراحــي دقــيــق،  ــق إلجــــراء عـ ــي دق
للقيام  وتحاليل  كيماوية  وبروتوكوالت 
بعالج دقيق، مشيرا إلى أن األمور تغيرت 
خالل الجائحة سواء من جهة الطبيب أو 
املرضى، بحيث أصبحوا يخشون الذهاب 
إلى املصحات واملستشفيات بسبب مرض 
يجري  يعد  لم  أيضا  والطبيب  »كوفيد«، 
عبر  التواصل  ويتم  قرب  عن  فحوصات 
»الواتساب« أو تقنية الفيديو، خاصة مع 
البعيدة  املدن  في  يقطنون  الذين  املرضى 
عن مراكز عالج السرطان، والذين يجدون 

صعوبة في التنقل بسبب الجائحة.
الــســويــح، أن هذه  الــدكــتــور  ــح  وأوضـ
التشخيص  إجراء  دون  حالت  اإلكراهات 
املتأخر  التشخيص  عنها  ونتج  املبكر، 
مسألة  ويعقد  يصعب  مما  للمريض، 
في  يأتون  املرضى  أغلب  أن  إذ  العالج، 

تدهور  إلــى  ــؤدي  ي مما  متقدمة  ــاالت  ح
صعوبات  ويخلق  الصحية  وضعيتهم 
مضيفا  املــرض،  من  للحد  الطبيب  أمــام 
قليلة  مناعة  لهم  السرطان  مرضى  أن 
وضعيفة ويتخوفون من الجائحة، خاصة 
في  يستعمل  الذي  الكيماوي  العالج  وأن 
القضاء على الخاليا السرطانية، يخفض 
مستوى املناعة ويؤثر على جسم املريض.

ضرورة الكشف المبكر 

ضــرورة  على  السويح  الدكتور  وأكــد 
وزارة  فــي  للعمل  استراتيجية  وضــع 
مرض  عن  املبكر  الكشف  قصد  الصحة 
وضروريا  واجبا  يصبح  حتى  السرطان، 
تفرض  التي  االسكندنافية،  ــدول  ال مثل 
ــراء فــحــوصــات عن  ــرأة إجــ ــ عــلــى كــل ام
السرطان كل عامني، وإذا غابت عن موعد 
في  بزيارتها  طبية  فرقة  تقوم  الفحص 

باملرض  مواطنة  أي  إصابة  ألن  منزلها، 
وأطباء  وعــالج  مصاريف  الدولة  يكلف 
يوفر  املبكر  الكشف  أن  معتبرا  ومعدات، 
ويحد  للطبيب،  العالج  ويسهل  الوقت 
املريضة،  حياة  على  املرض  خطورة  من 
مما يتطلب مقاربة تشاركية والتحسيس 
والتوعية  بني جميع املتدخلني، من أطباء 
اإلعالم  وسائل  وإشراك  مدني،  ومجتمع 

والقنوات العمومية.
انقطاع  مشكل  أن  الــســويــح،  ــال  وقـ
املخزون  تراجع  بسبب  حصل  األدويـــة 
األدويـــة  غالبية  ألن  املــســتــودعــات،  فــي 
أن  حيث  الــخــارج،  مــن  استيرادها  يتم 
ــرار إغــالق املــطــارات واملــوانــئ بسبب  ق
ــة  تــنــاقــص األدويـ إلـــى  الــجــائــحــة، أدى 
وقلتها على الصعيد الوطني، مما تطلب 
استيرادها  أجــل  من  وتأخير  إجـــراءات 
ال  املريض  جعل  مما  الحدود،  فتح  بعد 
ثيرابي،  »مينو  مثل  األدويـــة  هــذه  يجد 

من  تستورد  التي  ثيرابي«  شيميو 
الخارج، مشيرا إلى أن غالء أثمنة 

مرضى السرطان 
يقاومون من أجل الحياة

وسط إهمال الدولة والمجتمع 

الشريحة التي أهملت في عهد »كوفيد 19«

يعيش مرضى السرطان معاناة كبيرة منذ بداية جائحة »كورونا«، في مسار البحث عن العالج واألدوية والرعاية الصحية والدعم 

يقاومون  الذين  المرضى  المواطنين  من  الفئة  هذه  معاناة  عن  للتخفيف  السابقة  الحكومة  من  مبادرة  أي  غياب  في  النفسي، 
المواعيد  وبعد  الصيدليات،  من  األدوية  في  الكثير  انقطاع  ظل  في  الحياة،  قيد  على  للبقاء  والصحية  االجتماعية  الظروف  جميع 

الطبية وااللتزام بمواصلة العالج رغم قلة اإلمكانيات المادية.
إعداد: خالد الغازي
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األدوية مرتبط باملواد األولية املستوردة، 
والضرائب والرسوم الجمركية املفروضة 

على الوحدات الصناعية واإلنتاجية.
ــدد عــلــى ضـــرورة إشـــراك خــبــراء  وشـ
ودعــم  ناجعة،  حلول  لوضع  االقتصاد 
القطاع،  فــي  االستثمار  ملــجــال  ــة  ــدول ال
املشاكل  لجميع  ناجعة  حــلــول  إليــجــاد 
تسهيل  عبر  السرطان،  بمرض  املرتبطة 
األراضــي  وتوفير  واملساطر  اإلجـــراءات 
مصحات  إلحداث  لألطباء  رمزية  بأثمنة 
املدن  في  السرطان  لعالج  ومراكز  خاصة 
للتخفيف  الجهات  ومختلف  الصغيرة 
ــى، مــؤكــدا عــلــى أن  ــرض عــن مــعــانــاة امل
وتتطلب  ملكية  برعاية  تحظى  الصحة 
ميزة واهتماما خاصا وتعاونا من جميع 
صناديق  إحداث  عبر  األخرى،  القطاعات 
السرطان،  مثل  املزمنة  لألمراض  خاصة 
والقلب، وزراعة األعضاء )الكبد والكلي(، 
وكاالت متخصصة مع ضرورة  وتأسيس 

املراقبة واملواكبة.

رحلة البحث عن 
األدوية والعالج

يطرقون  السرطان  مرضى  من  الكثير 
ــات تــوزيــع  ــرك ــواب الــصــيــدلــيــات وش ــ أب
عن  للبحث  املـــدن،  مختلف  فــي  ــة  األدويـ
العالجي،  البرتوكول  في  املطلوب  الدواء 
الجمعويني  الفاعلني  بني  كثيرة  اتصاالت 
األدويــة  عــن  والبحث  املعلومة  لتبادل 
العالج  مواصلة  قصد  الطبية،  واملواعيد 
يعيد  تأخير  أي  ألن  املـــرض،  ومقاومة 

املريض إلى نقطة البداية.
مريم حاتمي، رئيسة الجمعية املغربية 
ملرضى السرطان بأسفي، تقول أن جميع 
املال  الذين يتوفرون على  املرضى، سواء 
أو على الضمان االجتماعي أو »الراميد«، 
الغير موجودة  األدوية  يعانون من غياب 
تقريبا في جميع الصيدليات في املغرب، 
أستعمله،  الذي  »إكزيميسان«  دواء  مثل 
وهو عبارة عن عقاقير يجب أن يتناولها 
العالج  أن  يومي، مضيفة  بشكل  املريض 
املستشفيات  في  متوفر  غير  الهرموني 
ــي بــطــاقــة  ــل بــالــنــســبــة لــلــمــرضــى حــام
»الراميد« مثل »ليتروزول« وحقنة تسمى 
كل  املرضى  يحتاجها  التي  »زوالديكس« 
ثمنها  والتي يصل  أشهر،  ثالثة  أو  شهر 
من  حاليا  واملقطوعة  درهما،   3340 إلى 

املستشفيات في جهة أسفي مراكش.
تستعمل  التي  األدويــة  أن  وأوضحت 
فـــي عـــالج »الشــيــمــيــو ثــيــرابــي« غير 
السوق منذ مدة طويلة قبل  موجودة في 
قامت  التي  الحملة  من  بالرغم  الجائحة، 
بها الجمعيات للتحسيس بخطورة غياب 
األدوية، إال أن املشكل الزال مستمرا منذ 
بسبب  تتفاقم  املرضى  ومعاناة  سنوات، 
اختفاء هذه األدوية الضرورية في العالج 
الصفر،  لنقطة  املريض  يعيد  وغيابها 
التي  املشاكل  من  العديد  هناك  أن  مبرزة 
التنقل  مشكل  منها  املرضى  منها  يعاني 

في ظل غياب مركز لألنكولوجيا باملدينة، 
لكون  »الــســكــانــيــر«  ملشكل  بــاإلضــافــة  
إمكانيات  لهم  ليست  املرضى  من  العديد 
القطاع  فــي  الفحوصات  إلجـــراء  مــاديــة 
في  البعيدة  املواعيد  إلى جانب  الخاص، 

املستشفيات.
املرضى  من  العديد  أن  حاتمي  وأكــدت 
وعدم  الفقر  بسبب  ــدواء  ال يتناولون  ال 
األدوية بسبب  املادية لشراء  استطاعتهم 
مصاريف املنزل واألطفال، مما يعقد مهمة 
الفئة،  لهذه  املساعدة  تقديم  في  الجمعية 
خاصة وأنها ال تتلقى أي دعم من الجهة أو 
البلدي وبقية املجالس املنتخبة،  املجلس 
فقط،  الخاصة  بإمكانياتها  تعمل  حيث 
نموتو  »مابغيناش  حملة  أن  إلى  مشيرة 
بالسرطان« دفعتها رفقة بعض الناشطات، 
لتأسيس جمعية تعنى بمرضى السرطان، 
الناس،  عــن  والــعــبء  الضغط  لتخفيف 
ومراسلة الجهات الوصية والوزارة قصد 
االلتفاتة ومساعدة هذه الفئة التي تعاني 

التهميش والالمباالة.
وقالت أن مدينة أسفي وعدة مدن، تعاني 
من غياب مركز لعالج السرطان، مما يضع 
مراكش  إلى  التنقل  مشكل  أمام  املرضى 
الفحوصات  إلجــراء  البيضاء،  ــدار  ال أو 
أن  إذ  عالجية،  لحصص  الخضوع  أو 
 11 مبلغ  يتطلب  »سكانير«  فحص  إجراء 
ما  املــرض،  نوع  على  للتعرف  درهم  ألف 
لتخفيض  التدخل  الجمعية  من  يستدعي 
درهم،   6500 إلى  املرضى  لبعض  الثمن 
وفي بعض الحاالت، تقدم شيكا كضمانة 

حتى يتم إجراء الكشف للمريض.
في  ــوجــود  امل املشكل  بــأن  ــت  وواصــل
ألننا  املبكر،  الكشف  غياب  هو  املغرب 
ننتظر شهر أكتوبر كل سنة إلطالق حملة 
بحيث  والفحوصات،  الكشوفات  إجــراء 
توجد  الحاالت  غالبية  أن  اكتشاف  يتم 
»ميتافاز«،  ومتفاقمة  متقدمة  حالة  في 
بسبب غياب التوعية والتحسيس، مؤكدة 
طيلة  الحملة  بتنظيم  تقوم  جمعيتها  أن 
السنة بهدف إنقاذ الناس وبعض الحاالت 

من الضياع.

المواعيد 
تؤزم المرضى

تعرف املستشفيات العمومية واملؤسسات 
الصحية الوطنية، إشكالية كبيرة، تكمن في 
املواعيد الطبية التي تعطى للمرضى، والتي 
يجعل  مما  التاريخ،  بعيدة  تكون  ما  غالبا 
بأمراض  أو  السرطان  بداء  سواء  املريض، 
أخرى، يطرق أبواب املستشفى ويناضل من 
أجل تقريب موعد الفحص أو العالج، حتى 
يتمكن من الحد من انتشار املرض واقتناء 

األدوية الالزمة.
الجليل،  عبد  يقول  السياق،  هــذا  في 
لدى  املطروح  املشكل  أن  جمعوي،  فاعل 
الثدي،  بسرطان  املصابات  النساء  بعض 
موعد  على  الحصول  صعوبة  في  يكمن 
ملقابلة  أشــهــر   6 ــى  إل يصل  قــد  والـــذي 

صعوبات  جانب  إلــى  املختص،  الطبيب 
أخرى للظفر بمواعيد أخرى في املستشفى 
العمومي إلجراء الفحوصات والتشخيص 
طبية  وإجراءات  والتحاليل،  و»السكانير« 
إلى  سنة  من  يتطلب  مما  أخرى،  وإداريــة 
ما  وهذا  العالج،  في  الشروع  قبل  سنتني 
يؤدي إلى تفاقم املرض وتطوره في أنحاء 
الجسد، مثل حالة فتاة أصيبت في البداية 
إلى  مرضها  تطور  ثم  الــثــدي،  بسرطان 
والذي  باملائة   70 بنسبة  العظام  سرطان 

يصعب عالجه.
منه  يعاني  ــذي  ال املشكل  أن  وأضـــاف 
يكمن  الــوطــنــي،  الصعيد  على  املــرضــى 
وصعوبة  الطبية  املواعيد  بعد  في  أوال 
من  ــة  ــ األدوي وغــيــاب  عليها،  الــحــصــول 
لألدوية  الباهظة  التكلفة  ثم  الصيدليات، 
النقل  إشكالية  ثم  األخــرى،  والفحوصات 

والتنقل، وبالتالي، حالة مرضى السرطان 
نفسية  معاناة  إليها  تنضاف  مؤملة،  حالة 
املرضى،  وضعية  تأزيم  من  تزيد  ومادية 

وبالتالي العالج.
وأكد بدوره على غياب وغالء األدوية في 
إلى  ثمنها  يصل  أدويــة  منها  الصيدليات، 
أسرة  من  فتاة  حالة  مثل  سنتيم،  ماليني   3
فقيرة بأسفي تحتاج لدواء شهريا سعره 27 
ألف درهم، باإلضافة إلى مصاريف التحاليل 
وضعية  تأزيم  من  يزيد  مما  و»السكانير«، 

املريض ويزيد من تكلفة وصعوبة العالج.
في  الــســرطــان  ملــرضــى  كثيرة  حـــاالت 
تطلب  االجــتــمــاعــي  ــواصــل  ــت ال ــع  ــواق م
املساعدة وتطرق أبواب املحسنني، لعلها 
لها  ويوفر  عنها  الحمل  يخفف  من  تجد 
عن  تسأل  أخرى  األدويــة، وحاالت  بعض 
في  املوجودة  الضرورية،  األدويــة  بعض 
فرنسا وإسبانيا، بينما الظروف الصعبة 
عبر  للتسول  املرضى  من  بالعديد  رمت 
اإللكترونية،  املــواقــع  أو  الفيديوهات 

لتوفير مصاريف العالج وثمن الدواء.

أين المخطط 
لمكافحة  الوطني 

السرطان ؟

السرطان،  مرضى  من  العديد  يتساءل 
للوقاية  الــوطــنــيــة  اللجنة  مصير  عــن 
أعلن  والــتــي  ومكافحته،  السرطان  مــن 
السابق  الحكومة  رئيس  تأسيسها  عن 
فاعلني  وتضم  العثماني،  الــديــن  سعد 
عن  وممثلني  ومهنيني،  ومؤسساتيني 

املجتمع املدني لتتبع املشروع.
الحكومة عقب توصله  فقد أعلن رئيس 
بــإحــداث  املطالبة  املــدنــيــة  بالعريضة 
»صندوق ملكافحة السرطان« خالل السنة 

وضع  في  الحكومة  شروع  عن  املاضية، 
السرطان،  مرضى  لدعم  بديلة  إجــراءات 
من خالل اعتماد املخطط الوطني للوقاية 
 ،2029-2020 ــســرطــان  ال ومــعــالــجــة 
الرحم  التلقيح ضد سرطان عنق  وتعميم 
لكافة الفتيات في سن الحادية عشر، لكن 

كل هذه البرامج الزالت مؤجلة.
فالعديد من الجمعيات املدنية التي تقدم 
تشتكي  السرطان،  ملرضى  النفسي  الدعم 
الحكومة  مــؤســســات  تــجــاوب  ــدم  ع مــن 
والشكايات  املــراســالت  مــع  والــعــمــاالت 
توفير  تتطلب  والتي  بها،  تتوصل  التي 
التنقل وفتح مراكز جديدة في بعض املدن 

لتخفيف معاناة املرضى.

 السويح:

الكشف المبكر يوفر 
الوقت ويسهل العالج 

للطبيب، ويحد من 
خطورة المرض على 

حياة المريضة، مما 
يتطلب مقاربة تشاركية 

والتحسيس والتوعية  
بين جميع المتدخلين، من 

أطباء ومجتمع مدني، 
وإشراك وسائل اإلعالم 

والقنوات العمومية

بالرغم من الحملة التي قامت بها 
الجمعيات للتحسيس بخطورة غياب 

األدوية، إال أن المشكل الزال مستمرا منذ 
سنوات، ومعاناة المرضى تتفاقم بسبب 

اختفاء هذه األدوية الضرورية في العالج 
وغيابها يعيد المريض لنقطة الصفر
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  ثقافة
العدد: 1574 من 23 إلى 30 شتنبر 2021

»مدارس السينما« 
في دورته السادسة 

لمهرجان تطوان 
الدولي 

إلــى   22 تــطــوان مــن  تستضيف مــديــنــة 
26 نونبر القادم، فعاليات الدورة السادسة 
السينما  ملــدارس  الــدولــي  تطوان  ملهرجان 
)فـــــــــداك(، الــــــذي يـــتـــم تــنــظــيــمــه بــتــعــاون 
بـــن جــمــعــيــة »بــــدايــــات لــلــفــن والــســيــنــمــا« 
بتطوان  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  وكلية 
املالك السعدي(، بدعم من  )جامعة عبد 
املــركــز الــســيــنــمــائــي املــغــربــي وبــشــراكــة مع 

عدة مؤسسات وطنية ودولية.
ــرف هــــــــذه الـــــــــــــدورة بـــرنـــامـــجـــا  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وسـ
غـــالـــبـــيـــة  ــن  ــتـــضـ ــحـ ــتـ سـ إذ  ــا،  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ اســ
مسرح  التاريخية  املعلمة  خشبة  فقراته 
أكبر  أفالم  ويتضمن  بتطوان،  »إسبانيول« 
واألجنبية،  العربية  السينمائية  املــدارس 
خاص  وبرنامج  ــدوات،  ونـ كــالس،  وماستر 
بـ«التربية على الصورة«، وذلك لالحتفال 

جميعا بالسينما والفن والثقافة.

  

السينما والتاريخ 
في وادي زم

الرباط تستمتع بالفن عبر ثالثة أجيال 

حديقة »أنيما« بمراكش ضمن مؤلف »150 حديقة« 
للكاتبة ستيفاني والديك

وادي  مــديــنــة  تحتضن 
زم، خالل الفترة من 18 إلى 
فعاليات   ،2021 نونبر   20
للسينما  الــثــالــث  امللتقى 
بمناسبة  وذلــك  والتاريخ، 
ــرة الــخــضــراء  عــيــد املــســي
االستقالل  وعــيــد  املــظــفــرة 

املجيد.
التظاهرة  هذه  وستعرف 
تنظمها  التي  السينمائية 
للتنمية  ــالدي  ــ »ب جمعية 
الشباب  بــدار  والــتــعــاون«، 
متنوعة،  فقرات  غشت،   20
تكريسا  مــوازيــة  وأنشطة 
ــي فــي  ــخـ ــاريـ ــتـ ــد الـ ــع ــب ــل ل

باملناسبة  السينما، كما سيتم 
عرض ثالثة أفالم: وثائقيني، هما »نداء التحرير« ملخرجه محمد 

ملني، و»الحرب املنسية« ألسماء املدير، وفيلم روائي طويل.

ثرثرة الذين يتكلمون بحساب
كتاب  كــل  فــي  بــونــو،  املنعم  عبد  يكشف 
الباحث  ورؤيــة  املترجم  خبرة  عن  ُيصدره، 
عن  والكشف  النصوص  بــتــذوق  املتمرس 
األندلسية«  »فاس  النفيس.. فبعد  جوهرها 
بالثقافات  عالقة  ذات  أخــرى  ومساهمات 
يأتي  األمريكوالتينية،  وخصوصا  األخــرى، 
خورخي  لــروايــة  ترجمته  الــجــديــد،  كتابه 
كارو: »املكتبة«، باالشتراك مع محمد فواس، 
الفخور  وإدريس  الزباخ  مصطفى  ومراجعة 
منشورات  عن  والــصــادرة  العربي،  للنص 
الخامس  بالرباط جامعة محمد  اآلداب  كلية 

سنة 2019. 
الرواية هي نص طريف للكاتب األرجنتيني 
مئات  بــني  أحداثها  ــدور  ت كــارو،  خــورخــي 

وبني  املكتبة  داخــل  املــوجــودة  الكتب 
سرد  الكتبيني،  من  ومجموعة  الزبناء 
حواري يتحدث عن الكتب في ما بينها 
داخل  قابعة  وهي  بامللل  تشعر  حينما 
القتنائها،  زبون  قدوم  تنتظر  الرفوف 
فتقوم بالتعليق عن كل ما يدور حولها، 
وتدلي  واملستخدمني،  الزبناء  تنتقد 
املواضيع  مــن  مجموعة  حــول  برأيها 
التي تتطرق إليها كتب غيرها في رفوف 
أخرى داخل املكتبة.. إنه تخييل يصوغه 
وما  املعرفة  بــســؤال  املنشغل  املــؤلــف 
وحدها  تبقى  حينما  الكتب  بني  يحدث 
بعدما ينصرف العاملون وتنغلق عليها 

األبواب.

ظرف  في  »أنيما«  حديقة  أضحت 
سياحية  وجهة  فقط،  قليلة  سنوات 
الحمراء،  املدينة  مستوى  على  جذابة 
لتالقي  الرئيسية  األمكنة  وواحدة من 

الثقافات والفنانني من شتى اآلفاق.
تمتد  التي  الحديقة،  هذه  وتشكل 
على مساحة 8 هكتارات، مكانا مفضال 
املغاربة واألجانب،  للفنانني والسياح 
على حد سواء، والباحثني عن املناظر 
الرونق  واكتشاف  الخالبة،  الطبيعية 
املتفرد لواحدة من الحدائق الساحرة 

والبديعة بمراكش.
ــا«  ــمـ ــيـ ــة »أنـ ــقـ ــديـ وســـتـــكـــون حـ
مدينة  عن  تبعد  التي  اإليكولوجية، 
الوحيدة  الحديقة  كلم،   20 بـ  مراكش 
 150« مؤلف  لها  يوثق  التي  باملغرب 
قبل  زيــارتــهــا  عليك  يتعني  حــديــقــة 
ذائعة  األمريكية  للكاتبة  مــمــاتــك«، 

الصيت، ستيفاني والديك.
بإدارة  املكلفة  للمديرية  بالغ  ووفق 
الذي  الكتاب  هذا  فإن  الحديقة،  هذه 
من املرتقب أن يصدر في شهر أكتوبر 

عن  محيد  ال  حديقة   150 يقدم  املقبل، 
والديك،  لها ستيفاني  وثقت  زيارتها، 

لحساب  تشتغل  محررة  أيضا  وهي 
العديد من املجالت املشهورة جدا.

تعود إيمان فرياني وعبد الهادي 
ابن بلة، رفقة ضيف شرف املعرض 
بمجموعة  فــاالدي،  باتيست  جون 
من األعمال التي تأخذنا إلى عاملهم 

الخاص، عالم األحالم والجرأة.
إيمان فرياني فنانة علمت نفسها 
الدكتوراه  على  وحصلت  بنفسها 
في اإلدارة، من خالل عينيها، تقدم 
لنا أعمالها سفرا غامضا إلى عالم 
النساء، رمز الحياة والحب، إيمان 
مريح  بشكل  املــرأة  تقدم  فرياني، 
الظهر  املتميزة،  تصميماتها  في 
مقلوب، والكل يترجم إلى تركيبات 
ملونة ومتعددة الطبقات، وتحتوي 
ذكرى  على  لوحاتها  من  لوحة  كل 

لقاء مع إحدى هؤالء النساء، وكلها 
مشبعة بالقوة والتصميم واألناقة: 
»أرسم ما هي املرأة، وماذا تريد أن 

تكون، وما هي قد تكون«.
هذا  فــي  الــثــانــي  الجيل  يمثل 
ابن  الهادي  عبد  الفنان  املعرض 
الزمان  يتجمد  لوحاته  أمــام  بلة، 
من  املجموعة  هــذه  فــي  ــان،  ــك وامل
ألن  تماما،  مقلد  الفنان  إبــداعــه 
غير  لوحاته  وبــني  بينه  الــحــدود 
ــظــره، هـــذه هي  واضــحــة، فــفــي ن
قيود  مــن  للهروب  طريقة  أفضل 
إال  االرتهان  وعــدم  التقليدي  الفن 
لعامله األسطوري والشبيه بالحلم، 
منتصف  فــي  بشخصية  ومحمل 

البشرية  ــال  األشــك بــني  الــطــريــق 
والكائنات الحيوية. 

الثالث وضيف  الجيل  ممثل  أما 
باتيست  ــان  جـ املـــعـــرض،  شـــرف 
فاالدي، فهو رسام ونحات ونقاش 

ومصمم مطبوعات حجرية. 
ــذي  ال ــرض  ــع ــذا امل يــذكــر أن هـ
الثقافة  وزارة  رعاية  تحت  ينظم 
»باب  رواق  يحتضنه  واالتــصــال، 
بالرباط  األودايــة  بقصبة  الكبير« 
أكتوبر  و18   02 بــني  الفترة  فــي 
الــعــاشــرة  ــة  ــســاع ال مـــن   ،2021
السادسة  إلــى  صباحا  والنصف 

والنصف مساء.



سري

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

  

مـدير النشر:
الطيب العلوي

مصطفى العلوي المؤسس:

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

تحت األضواء

ملف العدد

تحليل إخباري

الضائعة الحقيقة 

بمحاولة اغتيال دبلوماسي مغربياتهام مسؤول مخابراتي جزائري 

التقارب العربي اإلسرائيلي ؟هل كان الحسن الثاني وراء فكرة

سباق في انتخابات 2021 مؤشرات استعمال شباط كأرنب 

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

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

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

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

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

اأعداء امللك وال�شعب

تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ملف العدد

تحت األضواء

الضائعة الحقيقة 

تحليل إخباري

عندما طالبت األحزاب بتحكيم

 الملك الحسن الثاني

حمو وبوكرين وحبيبي.. جنراالت 

تورطوا في الخيانة العظمى

عائد من اإلعدام يحكي عن قتل 

عمر بنجلون وإعدام ثـابت

إعالم البوليساريو يبكي على وهن 

الجزائر وضعف إسبانيا أمام المغرب 

28
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تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ساعة اإلفالس السياسي

»ملف سري في  السابقني  املعتقلني  من  واحد  طالب 

الساسي،  الزعيم  الدين  نور  وهو  الــزاز«،  كريم 

املكلف  الدولة  وزيــر  وجــه  في  الحدود  بإغالق 

خلفية  على  الرميد،  مصطفى  اإلنسان  بحقوق 

شكاية سبق أن تقدم بها أمام الوكيل العام ملحكمة 

الوطنية  الفرقة  على  وأحيلت  بالرباط  االستئناف 

نسخة  وجه  كما  البيضاء،  بالدار  القضائية  للشرطة 

من الطلب إلى رئيس املجلس األعلى للسلطة القضائية 

حيث   ،2015 سنة  إلى  الحكاية  وتعود  العدل.  ووزيــر 

»يدعي« الساسي أنه قدم معطيات خطيرة لوزير العدل 

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

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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بإفالس حزب العدالة 

والتنمية، الذي يتهدده 

خطر السقوط خالل االنتخابات 

التشريعية المقبلة، بعد تورطه 

في تناقضات سافرة بين 

خطابه السياسي وممارسته 

العملية، تكون الحياة 

السياسية قد دارت دورتها 

المعهودة، لتكريس األعطاب 

الحزبية في مشهد سياسي 

يكرر نفسه، حيث تموت كل 

األحزاب في حضن السلطة(..).

إنها ساعة اإلفالس السياسي، 

حيث ال عروض سياسية 

واضحة رغم أننا في عز الزمن 

االنتخابي، وقد انطلقت 

الحمالت االنتخابية مبكرا، حيث 

ينتظر أن تلعب نفس التشكيلة 

الحزبية النهائيات االنتخابية 

بنفس الممارسات، التي تقوم 

على مبدأ »القسمة«، وال 

سبيل للخروج من عنق الزجاجة 

إال بانخراط مكثف للمواطنين 

في العملية االنتخابية، 

عندها ستكون الساعة قابلة 

لـ»التحقيق«، واألحزاب قابلة 

للتغيير..
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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

إلى األستاذة مستغفر فاطمة..
كان بإمكان زميلك أن يمر مرور الكرام وأنت تستعرضني في الفضاء األزرق وأنت 
تشاركني مرتادي صفحتك الغنية بالكالم عن تجربتك الشخصية مع املرافعة، وقد 
تم استفزاز ذكريات جميلة لزميلك أبى إال أن يشاركك بهذه املذكرة املرتجلة والتي 
رفض »الفايسبوك« استيعابها في التعليقات وأجابني بأن أي تعليق ال ينبغي أن 

يتجاوز 800 كلمة، فاعذريني إن اضطررت لصياغتها على شكل »مرافعة«.
األولى  الدعامة  هي  التي  املرافعة  موضوع  على إثارة  زميلتي  أشكرك  وإذ 
والعمود الفقري ملهنة املحاماة والنيابة العامة، بل هي جوهر اإلقناع واالقتناع في 
الدفاع عن الحق كيفما كان سياسيا أو قضائيا أو حقوقيا أو حتى دينيا.. أليس 
وتعالى  كليم هلل سبحانه  السالم  عليه  إلى طلب موسى  تعرض  قد  الكريم  القرآن 
وطلب منه أن يبعث معه أخاه هارون، ألنه أفصح منه لسانا؟ أليس تعالى من قال: 
أن  أخاف  إني  ردءا يصدقني  فأرسله معي  لسانا  أفصح مني  ))وأخي هارون هو 
يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فال يصلون إليكما بآياتنا 

أنتما ومن اتبعكما الغالبون(( صدق هلل العظيم.
كبيرة  سياسية  مرافعات  على  تشهد  حيطانها  زالت  ما  البرملانات  ليست  أو 
قام بها في لحظات عصيبة سياسيون كبار، منها البرملان املغربي في الستينات 
والذي كان يحفل بتدخالت ذ. التبر واجديرة والخطيب وعالل الفاسي وبن املهدي 

الوزاني وامحمد بوستة واملعطي بوعبيد واملهدي بنبركة وغيرهم؟ 
فاملرافعة زميلتي العزيزة قبل أن تكون مراسا وتجربة فهي ملكة، وقبل أن تكون 
وعلوم،  وآداب وشعر وفلسفة  ثقافات  على  واالطالع  التكوين  في  كفاءة  فهي  ملكة 
وقبل أن تكون كل هذا وذاك، فهي فن قائم بذاته كما قال أول مترافع وأستاذنا اليوم 

بدون منازع في أوروبا، النقيب السويسري مارك بونان.
كل  بني  من  يستدعيني  وهو  العلوي  بلعربي  مصطفى  العدل  وزير  أن  وأذكــر 
زمالئي قال لي يوما: هل تحب وطنك؟ فقلت: شيء فطري وغير قابل للسؤال معالي 
الوزير، فقال: إذن فأنا سوف أختارك للمرافعة في قضية شهيرة، ولكن ليس للترافع 
والقضاء  للعدل  كوزير  فمصيري  بأسره،  العالم  أمام  تترافع  كان، سوف  أي  أمام 
الثاني وكل مستشاريه،  امللك الحسن  أمام  مرتبط بمستوى مرافعتك ألنك سترافع 
فإذا نجحت نجحنا نحن االثنني، وإذا فشلت فشلنا نحن االثنني.. إنني أضع اسم 
بلعربي العلوي األب واالبن بني يديك، فإن كنت قادرا وتوسمت في نفسك ذلك فإنني 
سأسندك، وإذا قلت لي: ال، وهذا من حقك وال يمكنك املغامرة، فسأذهب إلى القصر 
امللكي اآلن وأقدم استقالتي وأعترف لجاللة امللك بأنني فشلت في تدبير القطاع ملدة 
14 سنة، ولم أستطع تكوين مترافع في مستوى مرافعة أمام جاللة امللك، وبمجرد 
قبول املهمة، وقع لي قرار انتدابي كنائب للوكيل العام مكان وكيل امللك بالجديدة 
التي كنت أمارس فيها مهنتي، وسلمه لي ساعة قبل املحاكمة التي كانت تنتظرني 
في الدار البيضاء، وملا قلت له بأنني لست على اطالع بامللف، أجابني: لديك ساعة 
بعد  إليها  مباشرة  وسأستمع  تحدي  أول  هذا  املرافعة،  وبدء  لقراءته  السيارة  في 

التحاقك بالجلسة.
مما  بذلتي،  حمل  في  حتى  التفكير  دون   7 القاعة  إلــى  دخلت  أنني  ــر  وأذك
اضطر أحد الزمالء إلى مناولتي ببذلته التي رافعت بها أول مرة في غرفة الجنايات 

في سنة 1992 و1993.
وقد كان اختياري من طرف وزير من طينة بلعربي العلوي لهذه املهمة، لحظة 
واتخذت  تجاربا،  يفوقونني  كانوا  الذين  القضاء واملحاماة  فطاحلة  أمام  عصيبة 

القرار دون أن أعرف أو أتساءل عن عواقبه.
طرف  من  تنقلها  التي  الكاميرا  عدسات  أمــام  تهنئة  املرافعة  عقب  وتلقيت 
وال  والزمالء  السادة املحامون  آنــذاك،  العمومية  الدعوى  في  الشرفاء  خصومي 
الذي قال  التبر،  املرافعات األستاذ  إلى يومنا هذا، وعلى رأسهم أب  زالت مسجلة 
أمام رئيس غرفة الجنايات واملئات من املحامني والصحفيني والحقوقيني: اشهدوا 
سيادة الرئيس سادتي املستشارين، أن األستاذ محمد التبر الذي رافع ملدة أربعني 
سنة أمام املحاكم الوطنية والعاملية، لم يشهد مرافعة لوال أن الكمال لـله سبحانه 
وتعالى لوصفها بأنها كاملة قانونا وواقعا وإقناعا وأدبا، وأهنئ ممثل الحق العام 
أسجل  وإنني  الوقت،  احتساب  دون  بلهفة  إليه  استمعنا  التي  الساعات  هذه  على 
على أنني ألول مرة في تاريخ مهنتي أسمع وكيال عاما للملك يترافع باسم جاللة 

امللك واستطاع أن يبرر قانونا ذلك!
التعلم  في  واستمراره  تعلمني  كما  زميلك  شهرة  سبب  املرافعة  هذه  وكانت 

واالنكباب على كل ما يزيدها قيمة مضافة.
تثيري  استطعت أن  »الفايسبوكية«،  وصفحتي  املهني  دربي  رفيقة  يا  وأنت 
اليوم هذا املوضوع من خالل تجربتك الشخصية أمام رئيس غرفة الجنايات آنذاك، 
امحمد العراقي، الذي وافته املنية رحمه هلل هذه السنة، ومن خالل مذكرات املرحوم 

الفقيه السنهوري، فاقبليها مني مساهمة من عطائك حول ذكريات مرافعة.

المرافعة فن قبل
 أن تكون شيئا آخر  !

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات
العدد: 1574 من 23 إلى 30 شتنبر 2021

تطوير الصناعة 
الموسيقية في 

المغرب 
إلى غاية يوم 28 شتنبر اجلاري، وعلى 
مستوى خمس مدن مغربية، ينظم مكتب 
املغاربية،  البلدان  يف  اإلقليمي  اليونسكو 
جـــلـــســـات تـــشـــاركـــيـــة وورشـــــــات مـــع مــهــنــيــي 
املــوســيــقــى والــفــاعــلــن املــؤســســاتــيــن، من 
املوسيقي  املجال  تطوير  على  العمل  أجل 
كرافعة  املوسيقى  إطار مشروع  املغربي يف 
ــــذي  ــغــــرب والـ لــلــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة يف املــ
أطلقه املكتب، حيث بدأ من مدينة أكادير 
)من 17 إلى 18 شتنبر(، ثم وجدة من 20 
إلى 21 شتنبر، فالدار البيضاء من 22 إلى 
 24 مــن  طنجة  يف  وسيستمر  شتنبر،   23

إلى 25 شتنبر، والرباط: 28 شتنبر.
وجتــدر اإلشــارة إلى أن هذا املشروع هو 

بالرباط،  اليونسكو  مكتب  من  مبادرة 
والــشــبــاب  الــثــقــافــة  وزارة  مـــع  بــشــراكــة 

والــــريــــاضــــة، ومــــن تــنــفــيــذ املــؤســســة 
ــا«، كـــمـــا أن هـــذه  ــ ــيـ ــ الــثــقــافــيــة »آنـ

ــروم أســــاســــا خــلــق  ــ ــات تــ ــ ــورشـ ــ الـ
ــارة  ــتـــشـ خــطــة لــلــبــحــث واالسـ

مــــن أجـــــل وضـــــع ســـيـــاســـات 
تشاركية والتحسيس بدور 
فرص  خلق  يف  املوسيقى 

للشغل.

نعمان لحلو وفرح الفاسي يهاجمان نجوم 
»ألـو مـاي سـتار«

»ألو  إعالنات تخص تطبيق  تم عرض  »اإلنستغرام« و»الفايسبوك«،  في كل من 
بني  ما  تتراوح  بأسعار  املغاربة  النجوم  مكاملة  يعرض خدمات  الذي  ماي ستار«، 
800 درهم و1500 درهم لبضع دقائق، مما دفع الفنان املوسيقي نعمان لحلو، إلى 

مختصة،  شركات  طريق  عن  للجمهور  اإلهــداءات  أو  الصور  بيع  استنكار 
والفن  املغربي  للفنان  مهينة  ثقافة  أنها  معتبرا 

عموما.
نفس املوقف عبرت عنه املمثلة فرح 
الفاسي، مؤكدة أنه ال يمكن مساومة 
الجمهور من أجل املحبة، مضيفة 
اعــتــبــاره  يمكن  التطبيق  أن 
من  للجمهور  فظيعا  استغالال 
أجل كسب مبالغ مهمة بالرغم 
ــن الــظــروف االقــتــصــاديــة  م

يعرفها  التي  واالجتماعية 
بسبب  الــجــمــيــع 

تفشي فيروس 
»كورونا«.

بلمهدي  عــائــلــة  تــتــشــرف 
الشكر  جزيل  بتقدمي  وشوقي 
والعرفان  والتقدير  واالمتنان 
ــدم لــنــا الــتــعــازي  لــكــل مــن قـ
احلسنة  ــاة  ــواس وامل الــصــادقــة 
بإذن  املرحوم  والدنا،  وفــاة  يف 
العزيز  تعالى  اهلل  ونسأل  اهلل، 
الرحيم أن يجنبكم كل مكروه.

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

20 فنانا يزينون جداريات شوارع الرباط
الــدورة  فعاليات  انطلقت 
ــن مــهــرجــان  الـــســـادســـة مـ
الذي  الــشــارع«،  فن  »جــدار 
 20 من  أزيد  مشاركة  يعرف 
والعالم،  املغرب  من  فنانا 
ــى تــزيــني  ــل ــون ع ــرف ــش ــي س
بجداريات  العاصمة  شوارع 
لــإبــداع  تخلد  ورســومــات 

والجمال.
ومعلوم أن مهرجان »جدار 
فن الشارع« الذي أنشئ سنة 
عاتقه  على  يحمل   ،2015
الفنانني  تقديم  مسؤولية 
ــواســع  ــام الــجــمــهــور ال ــ أم
جداريات  عبر  واملواطنني، 
ضــخــمــة لــتــكــون مــرســمــا 
ــداع  »اإلبـ عنوانه  مفتوحا 

هذه  وسيمتد  واملــغــامــرة«، 
 26 ــوم  ي غــايــة  ــى  إل السنة 

الجاري، بمبادرة من  شتنبر 
»البولفار«. جمعية 
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إن تأكيد السفير املغربي في باريس، 
خالل مقابلته مع املهدي بنبركة على: ))إن 
يحرفون  الذين  الوسطاء  من  تعب  امللك 
بدون   - به  يقصد  يكن  لم  شـــيء((،  كــل 
فيما  أوفقير  من  الثقة  سحب  إال   - شك 
الوطني  االتحاد  مع  باالتصاالت  يتعلق 
املغرب  ملك  كان  وربما  الشعبية،  للقوات 
يظهر جانبا من االتصاالت، ليخفي جانب 
االتصال ببنبركة. فمثال، أعلن في املغرب، 
املغربي  العاهل  أصدره  الذي  العفو  غداة 
عبد  استقبال  عن   ،1965 أبريل   13 يــوم 
الرحمان اليوسفي في الديوان امللكي من 
طرف مدير الديوان، إدريس املحمدي، كما 
أعلن رسميا ببالغ يوم 20 ماي 1965، أن 
بالديوان  استقبل  الثاني  الحسن  العاهل 
بوعبيد  الــرحــيــم  عبد  ــســادة  ال املــلــكــي، 
األعرج  وحسن  اليوسفي  الرحمان  وعبد 
في  املسؤولون  الثالثة  الــديــن(،  )صفي 
غيبة املهدي بنبركة عن الحزب املعارض، 
ليؤكد لهم رغبته في إدماج جميع القوات 
الوطنية في حكومة إلنقاذ أوضاع البالد، 
الرحيم  عبد  يــروي  بنبركة  املهدي  وعــن 
أثار  اليوسفي  الرحمان  عبد  إن  بوعبيد: 
))إنني  بقوله:  امللك  عليه  فرد  املوضوع، 
فقط  يكن  لم  بنبركة  املهدي  أن  أنسى  ال 
علي  أيادي  له  فإن  للرياضيات،  أستاذي 
إذن،  أوفقير  السياسي((.  التكوين  يف 
كان يتتبع هاته الجزئيات بغضب شديد، 
دون  عنه  تتحدث  وقتها  الصحف  كانت 
شك،  وال  أوفقير  ولكن  السبب،  تعرف  أن 
املغربي  السفير  اتصاالت  عن  بعيدا  كان 
امللكي  املبعوث  سفر  ولــيــس  بــبــاريــس، 
عبر  فرانكفورت،  إلى  بنبركة،  املهدي  عند 
بتلك  أوفقير  الهتمام  تفاديا  إال  ميالنو، 
الــقــادر  عبد  رجــوع  أن  ــوال  ل ــصــاالت  االت
أوفقير،  شكوك  أثــار  املغرب  إلى  بنبركة 
يبحث  األخير  هذا  بدأ  عندما  خصوصا 

عن سكن للمهدي بنبركة.
بنبركة  الـــقـــادر  عــبــد  ــوع  ــ رج ــان  ــ وك
الوعاء،  أفاضت  التي  القطرة  للمغرب، 
وكان في نفس الوقت العنصر الذي حرك 
مجاال  يــدع  ال  بما  وأكــد  أوفقير،  شكوك 
باالتصاالت  علم  على  يكن  لم  أنه  للشك، 
صدرت  لذلك  فرانكفورت،  في  جرت  التي 
تابعة  وهي  األمــن،  مصالح  إلى  ــر  األوام
بنبركة  ــقــادر  ال عبد  لتعقب  للداخلية، 
أجلها  من  جــاء  التي  األســبــاب  ومعرفة 
للمغرب، وأخيرا، يروي عبد القادر بنبركة 
في كتابه كيف دخل مع رجال الشرطة في 
دوامة من املغامرات، بدأت باعتقاله بتهمة 

متابعته  ثم  بالسيارة،  السير  في  السرعة 
بتهمة إساءة األدب على شرطي، ثم الزج 
هذه  من  يفلت  ولم  الرباط،  سجن  في  به 
موالي  األمير  صديقه  بتدخل  إال  الدوامة 
من  هناك  أن  بــدون شك،  فهم  الــذي  علي، 
للمغرب،  بنبركة  املهدي  رجوع  يعارضون 
ومن يريدون أن تبقى األمور على ما هي 
بنبركة:  الــقــادر  عبد  يقول  لذلك،  عليه، 
أغادر  أن  علي  موالي  السفير  ))نصحني 

املغرب((.
دولة إذن، كانت داخل الدولة، ومخطط 
متطابقا  يكن  لــم  الثاني  الحسن  امللك 
لم  الــذي  الــشــيء  ــن،  اآلخــري ومخططات 
فعندما  نفسه،  بنبركة  املهدي  عقل  يقبله 
جنيف،  فــي  ــادر،  ــق ال عبد  أخــوه  أخــبــره 
السفير،  وبنصيحة  الــتــطــورات،  بهذه 
ــك لي  ــدي: ))أرجـــــوك، ال حت ــه قـــال امل
إال  ليس  ما حصل  إن  طبعا،  خرافات((، 
نوعا من خرافات وأساطير األولني، ولكن 
هذه  بعد  سنوات  سبع  املهدي  عاش  لو 
إلى  رجع  قد  ولكان  السر،  لفهم  الحادثة، 
بلده معززا مكرما، مثلما رجع إليه أخوه 

عبد القادر.
صادق املهدي بنبركة على اتفاقيته مع 
بعد  خصوصا  باريس،  في  املغرب  سفير 
حالة  بإعالن  املغربي  العاهل  حقق  أن 
تلك  في  املهدي  مطالب  إحدى  االستثناء، 
التصريحات  كل  بأن توقف عن  االتفاقية، 
التقرير  فــي  ــه  أن بــل  للمغرب،  املــنــاوئــة 
منظمة  في  للتنسيق  كأمني  حضره  الذي 
واآلسيوية،  اإلفريقية  الشعوب  تضامن 
بنبلة،  أحمد  املنظمة  رئيس  على  ليعرض 
الذي كان رئيسا للجهورية الجزائرية قبل 
الداخلية  املشاكل  إلى  لم يشر  يونيو،   19
أن يعرف،  للمغرب إطالقا، ولكنه، وبدون 
ظروفا  يحلل  باستنتاج  تقريره  في  خرج 
الظروف  بعيد  حــد  إلــى  تشبه  فرنسية 
املغرب.  إلى  برجوعه  تحيط  كانت  التي 
لم  الذي  تقريره،  في  بنبركة  املهدي  يقول 
يرفع للرئيس بنبلة إثر انقالب 19 يونيو: 
))إن السياسة الفرنسية تسير يف خطني 

متوازيني:
الذي  التقليدي  الديغولي  اخلط  أوال: 
يف  الراغب  مبظهر  فرنسا  يظهر  أن  يريد 
حترير الشعوب، مع احملافظة على روابط 
التعاون وانتقاد سياسة العدوان والتدخل 

األمريكية.
على  يعمل  الــذي  فوكار،  خط  ثانيا: 
الفرنسية  املخابرات  االحتفاظ بسيطرة 
مع  اإلفريقية،  الدول  شؤون  تسيير  على 
التي  الثورية  الروح  االحتياط من عدوى 

متثلها اجلزائر((.
عنه  يتحدث  الذي  هذا  فوكار  هو  فمن 
املهدي بنبركة، ويوجه إليه أصبع االتهام؟
لوزير  الحميم  الصديق  هو  فوكار  إن 
مراكش،  وفي  أوفقير،  املغربي  الداخلية 
اجتمع   ،1965 غشت  شهر  من  يوم  ذات 
ليرسما  وفـــوكـــار،  أوفــقــيــر  الــصــديــقــان 
أشار  مخطط  لتنفيذ  العريضة  الخطوط 
سخط  فأثار  فلسفته،  إلى  بنبركة  املهدي 
إلزاحــة  التخطيط  وبـــدأ  »الــفــوكــاريــن«، 
فوكار  مخطط  طريق  من  بنبركة  املهدي 
أوفقير  مخطط  طريق  ومن  إفريقيا،  في 
بنبركة  املهدي  اختيار  كان  املغرب.  في 
اإلمبريالي  للمخطط  كمجسم  لــفــوكــار 
الــفــرنــســي اخــتــيــارا مــوفــقــا، فــفــي هــذا 

املخابرات  قوة  تتجسم  كانت  الشخص، 
الحديث  سبق  التي  واألجهزة  الفرنسية، 
ــســابــق كــلــهــا من  عــنــهــا فــي الــفــصــل ال
املــخــابــرات،  فــي  الضابط  هــذا  تخطيط 
الحرب  أثناء  القذرة  باملهام  كلف  الــذي 
العاملية، وأهله ماضيه املشحون ودمويته 
من  املختار  الرجل  ليصبح  النموذجية، 
طرف الجنرال دوغول بعد الحرب، وأثناء 
اندالع  وقبيل  الحرب،  مخلفات  تصفية 
في  دوغــول  ضد  العسكري  التمرد  حركة 

الجزائر وبعدها، ثم عندما أصبح دوغول 
الجاسوسية  مهام  ليتقلد  للدولة،  رئيسا 
اإلفريقية  الشؤون  وإدارة  واملخابرات 
املستعمرات،  عن  ومسؤوال  وامللغاشية، 
االستعماري  الوجود  الستمرار  ومخططا 
استقاللها،  بعد  اإلفــريــقــيــة  ــدول  الـ فــي 
بنبركة،  املــهــدي  فيه  شخص  وعــنــدمــا 
الفرنسية  واملــنــاورات  املخابرات  »دور 
إلى  إضــافــة  فــوكــار،  كــان  إفريقيا«،  فــي 
عاما  كاتبا  عددتها،  التي  املسؤوليات 
رماه  لقد  الفرنسية.  الجمهورية  لرئاسة 
بنبركة صراحة بتهمة التآمر على القوات 
ببنبركة  فوكار  فرمى  إفريقيا،  في  الحية 
وأكثر  االستخباري،  الجحيم  أتــون  في 
مــن ذلــك االرتــبــاط الــوطــيــد بــني فوكار 
وقضية بنبركة، حيث اتفقت كل الصحف 
واملؤلفات ومحاضر املحامني واملحاكمات 
على جملة طبقت اآلفاق، ملخصها »فوكار 
أبعد  هو  ما  هناك  فإن  الرائحة«،  مصدر 
مغزى وأجلى وضوحا، وفي مارس 1969، 
جاء مبعوث من لجنة فرنسية للبحث في 
واسمه  األدبية  بالوسائل  بنبركة  قضية 
في  وعضو  مؤلف  وهــو  كــيــران،  دانييل 
مع  وتقابل  بنبركة،  عــن  البحث  لجنة 
أوفقير رأسا لرأس، وبعيدا عن الضغوط، 
وبصراحة متناهية، سأل كيران: أين هي 

))احلقيقة  أوفقير:  فأجابه  الحقيقة؟.. 
اسأل عنها فوكار((.

كان فوكار فعال وكما ذكر املهدي بنبركة 
هو  الهيكل،  هو  الجهاز،  هو  تقريره،  في 
لالستعمار،  إفريقيا  في  الجديد  الوجه 
سياسة  يمارس  كان  نفوذه،  منطلق  ومن 
فوق دوغول نفسه، فهو أستاذ املخابرات 
املبرز، تطلبت منه ممارساته الجاسوسية 
أن يغير اسمه عدة مرات، فمن اسم »كوخ« 
إلى اسم »أندري دوارفان« ترتعش لذكره 

أسماء فرنسا الكبرى، مثلما يهابه دوغول 
املهام  رجل  مجرد  كان  أن  بعد  ووزراؤه، 
لفرنسا،  النازي  االحتالل  أثناء  السرية 
واملخطط ملجازر الجزائر، وقبل أن يتكلف 
األساسي  الـــدور  لعب  بنبركة،  بقضية 
واختطاف  بالكونغو  األوراق  خلط  في 
مما  أبلغ  تلخيصا  نجد  ولــن  لومومبا، 
في  كيران  دانييل  الفرنسي  الكاتب  قدمه 
من  بالكثير  أوجز  بنبركة، حني  كتابه عن 
اإلتقان، نبذة حياة فوكار بهذه العبارات: 
النــدالع  الطبيعي  النتاج  هو  ))فــوكــار، 
مبدإ  بتقديس  يصرح  وعندما  التعاون، 
عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول 
الدعم  يقدم  فإنه  املستقلة،  اإلفريقية 
األكثر  السياسية  وللشخصيات  لألنظمة 
باملاليني،  ــف  ــواق امل ويــشــتــري  رجــعــيــة، 
وال  ــن،  واألم اجليش  أجهزة  يف  ويتدخل 
يتأخر عن التدخل يف توجيه التغييرات 
التقدمية،  احلكومات  وإبعاد  الــوزاريــة، 
ــة  ــارسـ ــات، وممـ ــ ــالب ــ ــق ــ ــع االن ــي ــج ــش وت
ضد  واالغتياالت  املسلحة  االعــتــداءات 
وتهريب  فيهم،  املرغوب  غير  السياسيني 
االنقالبات،  إثر  املعتقلني  الــدول  رؤســاء 
املظالت  رجــال  بواسطة  والــتــدخــل  بــل 

واملرتزقة((.
فوكار هذا، كان صديقا حميما ألوفقير، 
في  التعاون  عالقات  تجمعهما  وكانت 

الصعيد  عــلــى  ســـواء  ــرى،  ــب ك ــجــاالت  م
فوكار  كــان  وإن  اإلفــريــقــي،  أو  املغربي 
أوفقير،  من  أكثر  املغرب  خبايا  يعرف 
املغرب  ــان  ك فقد  فــيــه،  شــك  ال  مــا  وهـــذا 
داخال في نفوذ فوكار منذ الحرب العاملية 
على  للمحافظة  اختياره  كان  فقد  الثانية. 
ضابط  فــي  متمثال  بأوفقير،  االتــصــال 
عاصمة  الرباط،  في  مشهورا  كان  اتصال 
كان  إذ  آخر،  أجنبي  أي  من  أكثر  املغرب، 
يحضر الحفالت ويعقد الصفقات، وكثيرا 
داخلية  مغربية  مــواقــف  فــي  أســهــم  مــا 
بحتة، وكان اسمه »أندري كيلفي«، ضابط 
سابق في الجيش الفرنسي، صديق حميم 
خدمة  في  دخــل  أعماله،  ورجــل  لفوكار، 
املخابرات الفرنسية سنة 1943 بالجزائر، 
على  الحرب  أثناء  تعرف  الفيتنام،  وفي 
أوفقير، فكان االتصال، وبعد الحرب جاء 
بطنجة،  استقر  حيث  املغرب  إلى  كيلفي 
يتوفرون  الذين  األغنياء  أحــد  وأصبح 
للصيد،  بواخر  على طائرة خاصة، وعلى 
قبل  تستعمل  كانت  وسائل  كلها  وهــي 
الوطنيني  استقالل املغرب للتجسس على 
املغاربة، وبعد استقالل املغرب، للتجسس 
والتدخل في حرب الجزائر، ولكن التزامه 
فوكار  وبخدمة  الفرنسية،  باملخابرات 
ويسهم  الديغوليني  لجانب  ينحاز  جعله 
في تصفية عصابات »األواييس« رغم أنه 
كان عضوا في عصابة »اليد الحمراء« قبل 
أحداث  في  تحول  وقد  املغرب،  استقالل 
إلى   ،1958 مايو  في  الفرنسيني،  الطلبة 
فوكار  بها  يتنقل  كان  لطائرة  ربان  مجرد 
بعد  فيما  ليتفرغ  وكورسيكا،  فرنسا  بني 

ملهمته باملغرب، بجانب أوفقير.
وعــن طــريــق مــراكــب الــصــيــد، حصل 
لدى  كبرى  ترخيصات  على  أوفقير  لــه 
في شواطئ  للصيد  املوريطانية  الحكومة 
موريطانيا، حيث فتح مكتبا في نواذيبو، 
هناك،  كثيرا  عليه  يتردد  أوفقير  وكــان 
كيلفي  وأصبح  املعجزة،  حصلت  أن  إلى 
املوريطاني،  للرئيس  خاصا  مستشارا 

املختار ولد دادة.
كان  بنبركة،  اختطاف  فترة  وأثــنــاء 
بالرباط  »هيلتون«  نزل  من  متخذا  كيلفي 
ــاء هــذا  ــن مــقــرا لـــه، حــيــث يــتــذكــر كــل زب
ــان يصل  ــك الــزبــون الـــذي ك ــل، ذل ــي األوت
صالون  باب  إلى  حتى  الخاصة  بطائرته 
صغير  مطار  كــان  حينما  »الهيلتون«، 
بالرباط،  »الهيلتون«  نزل  حول  يتواجد 
بكيلفي  الخاصة  الحمراء  الطائرة  وكانت 
بل  املراقبة،  وال  الجمرك  شروط  تعرف  ال 
كان أوفقير يتدرب عليها لقيادة الطائرة.

وأهم عنصر في شخصية كيلفي، هو 
كان  املغرب،  في  فوكار  عنصر  كان  أنه 
الجالء  بمنتهى  املغرب  أحداث  يعايش 
والوضوح، ومن يدري، ربما كان يحضر 
اتخاذ  في  ويسهم  أوفقير،  اجتماعات 
في  يكن  لم  هذا،  كيلفي  لكن  القرارات، 
الواقع إال ثاني شخصية في اهتمامات 
الشخصية  ــعــد  ب بـــاملـــغـــرب،  ــار  فـــوكـ
األساسية التي كانت في باريس تمارس 
وهي  فــوكــار،  بجانب  املباشرة  املــهــام 
الرجل  »لومارشان«،  املحامي  شخصية 
الذي تسلم شخصيا قضية بنبركة، وقام 

فيها بالدور األساسي.
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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

بداية  إبعاد أوفقير

فوكار.. الوجه اجلديد لال�ستعمار الفرن�سي
 يف �شمال �إفريقيا

المحامي لومارشان الذي تسلم
 قضية المهدي بنبركة


